
 

[    1صفحة  - 1مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

( مسند أيب بكر الصديق رضي هللا عنه   )  

 

 

-------------------------------------  

 

[    2صفحة  - 1مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

أخربان الشيخ أبو القاسم هبة هللا بن حممد عبد الواحد بن أمحد بن  - 1
ي احلسن بن احلصني الشيباين قراءة عليه وأان أمسع فأقر به قال أخربين أبو عل

علي بن حممد التميمي الواعظ ويعرف اببن املذهب قراءة من أصل مساعه قال  
قراءة عليه قال ثنا   أخربان أبو بكر أمحد بن جعفر بن محدان بن مالك القطيعي

أبو عبد الرمحن عبد هللا بن أمحد بن حممد بن حنبل رضي هللا عنهم قال 
حدثين أيب أمحد بن حممد بن حنبل بن هالل بن أسد من كتابه قال حدثنا عبد  

هللا بن منري قال أخربان إمساعيل يعين بن أيب خالد عن قيس قال قام أبو بكر 
عليه مث قال : اي أيها الناس إنكم تقرؤون هذه  رضي هللا عنه فحمد هللا وأثىن 



  { اي أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم ال يضركم من ضل إذا اهتديتم  }اآلية 
وأان مسعنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول إن الناس إذا رأوا املنكر فلم  

 يغريوه أوشك أن يعمهم هللا بعقابه  
 

 

ح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب قال حدثنا وكيع قال حدثنا مسعر وسفيان عن   - 2
عثمان بن املغرية الثقفي عن علي بن ربيعة الواليب عن أمساء بن احلكم الفزاري 

عن علي رضي هللا عنه قال كنت إذا مسعت من رسول هللا صلى هللا عليه  
منه وإذا حدثين عنه غريي استحلفته فإذا حلف  وسلم حديثا نفعين هللا مبا شاء

ر أنه مسع النيب يل صدقته وإن أاب بكر رضي هللا عنه حدثين وصدق أبو بك
صلى هللا عليه وسلم قال : ما من رجل يذنب ذنبا فيتوضأ فيحسن الوضوء 
قال مسعر ويصلي وقال سفيان مث يصلي ركعتني فيستغفر هللا عز وجل إال 

 غفر له  

 

 

شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحعليق ت  

 

 



حدثنا عبد هللا قال حدثين أيب قال حدثنا عمرو بن حممد أبو سعيد يعين  - 3
العنقري قال ثنا إسرائيل عن أيب إسحاق عن الرباء بن عازب قال اشرتى أبو 
بكر من عازب سرجا بثالثة عشر درمها قال فقال أبو بكر لعازب مر الرباء  

ال ال حىت حتدثنا : كيف صنعت حني خرج رسول هللا فليحمله إىل منزيل فق
صلى هللا عليه وسلم وأنت معه قال فقال أبو بكر خرجنا فأدجلنا فأحثثنا يومنا  
وليلتنا حىت أظهران وقام قائم الظهرية فضربت ببصري هل أرى ظال أنوي إليه 

 عليه  فإذا أان بصخرة فأهويت إليها فإذا بقية ظلها فسويته لرسول هللا صلى هللا
وسلم وفرشت له فروة وقلت اضطجع اي رسول هللا فاضطجع مث خرجت أنظر 

هل أرى أحدا من الطلب فإذا أان براعي غنم فقلت ملن أنت اي غالم فقال  
لرجل من قريش فسماه فعرفته فقلت هل يف غنمك من لنب قال نعم قال قلت  

مرته فنفض هل أنت حالب يل قال نعم قال فأمرته فاعتقل شاة منها مث أ
ضرعها من الغبار مث أمرته فنفض كفيه من الغبار ومعي إداوة على فمها خرقة  

فحلب يل كثبة من اللنب فصببت يعين املاء على القدح حىت برد أسفله مث  
أتيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فوافيته وقد استيقظ فقلت اشرب اي 

قال فارحتلنا والقوم  رسول هللا فشرب حىت رضيت مث قلت هل أىن الرحيل
يطلبوان فلم يدركنا أحد منهم إال سراقة بن مالك بن جعشم على فرس له 

حىت  { ال حتزن إن هللا معنا   }فقلت اي رسول هللا هذا الطلب قد حلقنا فقال 
إذا دان منا فكان بيننا وبينه قدر رمح أو رحمني أو ثالثة قال قلت اي رسول هللا 

هذا الطلب قد حلقنا وبكيت قال مل تبكي قال قلت أما وهللا ما على نفسي 



أبكي ولكن أبكي عليك قال فدعا عليه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال  
 بطنها يف أرض صلد ووثب اللهم اكفناه مبا شئت فساخت قوائم فرسه إىل

عنها وقال اي حممد قد علمت أن هذا عملك فادع هللا أن ينجيين مما أان فيه  
فوهللا ألعمني على من ورائي من الطلب وهذه كنانيت فخذ منها سهما فإنك 
ستمر إببلي وغنمي يف موضع كذا وكذا فخذ منها حاجتك قال فقال رسول 

يل فيها قال ودعا له رسول هللا صلى هللا هللا صلى هللا عليه وسلم ال حاجة  
عليه وسلم فأطلق فرجع إىل أصحابه ومضى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
وأان معه حىت قدمنا املدينة فتلقاه الناس فخرجوا يف الطريق وعلى األجاجري 
فاشتد اخلدم والصبيان يف الطريق يقولون هللا أكرب جاء رسول هللا صلى هللا 

جاء حممد قال وتنازع القوم أيهم ينزل عليه قال فقال رسول هللا  عليه وسلم
صلى هللا عليه وسلم أنزل الليلة على بين النجار أخوال عبد املطلب ألكرمهم  
بذلك فلما أصبح غدا حيث أمر قال الرباء بن عازب أول من كان قدم علينا  

بن أم مكتوم  من املهاجرين مصعب بن عمري أخو بين عبد الدار مث قدم علينا 
األعمى أخو بين فهر مث قدم علينا عمر بن اخلطاب يف عشرين راكبا فقلنا ما  

فعل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال هو على أثري مث قدم رسول هللا 
صلى هللا عليه وسلم وأبو بكر معه قال الرباء ومل يقدم رسول هللا صلى هللا 

ل إسرائيل وكان الرباء من األنصار  عليه وسلم حىت قرأت سورا من املفصل قا
 من بين حارثة  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    3صفحة  - 1مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا قال حدثين أيب قال ثنا وكيع قال قال إسرائيل قال أبو  - 4
ه  إسحاق عن زيد بن يثيع عن أيب بكر : أن النيب صلى هللا عليه وسلم بعث

برباءة ألهل مكة ال حيج بعد العام مشرك وال يطوف ابلبيت عراين وال يدخل 
 عليه وسلم مدة  اجلنة إال نفس مسلمة من كان بينه وبني رسول هللا صلى هللا

قال فسار هبا ثالاث مث قال   {بريء من املشركني ورسوله  }فأجله إىل مدته وهللا  
لعلي رضي هللا تعاىل عنه أحلقه فرد علي أاب بكر وبلغها أنت قال ففعل قال  

فلما قدم على النيب صلى هللا عليه وسلم أبو بكر بكى قال اي رسول هللا 
 خري ولكن أمرت أن ال يبلغه إال أان أو حدث يف شيء قال ما حدث فيك إال

 رجل مين 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف رجاله ثقات رجال الشيخني غري زيد ت
 بن يثيع 



 

 

حدثنا عبد هللا قال حدثين أيب قال ثنا حممد بن جعفر قال ثنا شعبة عن   - 5
نه  يزيد بن مخري عن سليم بن عامر عن أوسط قال خطبنا أبو بكر رضي هللا ع

فقال قام رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مقامي هذا عام األول وبكى أبو بكر 
م يؤت أحد قط بعد اليقني فقال أبو بكر : سلوا هللا املعافاة أو قال العافية فل

أفضل من العافية أو املعافاة عليكم ابلصدق فإنه مع الرب ومها يف اجلنة وإايكم 
والكذب فإنه مع الفجور ومها يف النار وال حتاسدوا وال تباغضوا وال تقاطعوا 

 وال تدابروا وكونوا إخواان كما أمركم هللا تعاىل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا قال حدثين أيب قال ثنا عبد الرمحن بن مهدي وأبو عامر   - 6
 قاال ثنا زهري يعين بن حممد عن عبد هللا يعين بن حممد بن عقيل عن معاذ بن

رفاعة بن رافع األنصاري عن أبيه رفاعة بن رافع قال مسعت أاب بكر الصديق 
عليه وسلم مسعت رسول هللا  رضي هللا عنه يقول على منرب رسول هللا صلى هللا

صلى هللا عليه وسلم يقول فبكى أبو بكر حني ذكر رسول هللا صلى هللا عليه  
وسلم مث سري عنه مث قال مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول يف هذا  

 القيظ عام األول : سلوا هللا العفو والعافية واليقني يف اآلخرة واألوىل  



 

 

: إسناده حسنعليق شعيب األرنؤوط ت  

 

 

حدثنا عبد هللا قال ثنا أيب قال ثنا أبو كامل قال ثنا محاد يعين بن سلمة   - 7
عن بن أيب عتيق عن أبيه عن أيب بكر الصديق رضي هللا عنه أن النيب صلى هللا 

 عليه وسلم قال : السواك مطهرة للفم مرضاة للرب  

 

 

رجاله ثقات إال أن فيه  عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا سند ت
 انقطاعا 

 

 

حدثنا عبد هللا قال حدثين أيب قال ثنا هاشم بن القاسم قال ثنا الليث  - 8
 بكر قال حدثين يزيد بن أيب حبيب عن أيب اخلري عن عبد هللا بن عمرو عن أيب

الصديق أنه قال لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم : علمين دعاء أدعو به يف 
فر الذنوب إال أنت  صاليت قال قل اللهم إين ظلمت نفسي ظلما كثريا وال يغ 

 فاغفر يل مغفرة من عندك وارمحين إنك أنت الغفور الرحيم وقال يونس كبريا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  



 

 

------------------------------------- 

 

[    4صفحة  - 1مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

ناه حسن األشيب عن بن هليعة قال قال حدثنا عبد هللا حدثين أيب ث - 8
 :كبريا 

 

 

حدثنا عبد هللا قال حدثين أيب قال ثنا عبد الرزاق قال ثنا معمر عن   - 9
الزهري عن عروة عن عائشة رضي هللا عنها أن فاطمة والعباس أتيا أاب بكر 

رضي هللا عنه يلتمسان مرياثهما من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ومها حينئذ  
بان أرضه من فدك وسهمه من خيرب فقال هلم أبو بكر إين مسعت رسول هللا يطل

صلى هللا عليه وسلم يقول : ال نورث ما تركنا صدقة إمنا أيكل آل حممد يف  
هذا املال وإين وهللا ال أدع أمرا رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يصنعه  

 فيه إال صنعته  

 

 

إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : ت  

 



 

حدثنا عبد هللا قال حدثين أيب قال ثنا أبو عبد الرمحن املقرئ قال ثنا   - 10
حيوة بن شريح قال مسعت عبد امللك بن احلرث يقول إن أاب هريرة قال مسعت  
أاب بكر الصديق رضي هللا عنه على هذا املنرب يقول مسعت رسول هللا صلى هللا 

ذا اليوم من عام األول مث استعرب أبو بكر وبكى مث قال مسعت عليه وسلم يف ه
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : مل تؤتوا شيئا بعد كلمة اإلخالص مثل  

 العافية فاسألوا هللا العافية  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه ت  

 

 

حدثنا عبد هللا قال حدثين أيب قال ثنا عفان قال ثنا مهام قال أخربان   - 11
يف   اثبت عن أنس أن أاب بكر حدثه قال قلت للنيب صلى هللا عليه وسلم وهو
الغار وقال مرة وحنن يف الغار : لو أن أحدهم نظر إىل قدميه ألبصران حتت 

 قدميه قال فقال اي أاب بكر ما ظنك ابثنني هللا اثلثهما  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا قال حدثين أيب قال ثنا روح قال ثنا بن أيب عروبة عن   - 12



أيب التياح عن املغرية بن سبيع عن عمرو بن حريث عن أيب بكر الصديق قال  
ق يقال  ثنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : إن الدجال خيرج من أرض ابملشر 

 هلا خراسان يتبعه أقوام كأن وجوههم اجملان املطرقة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري ت
 املغرية بن سبيع 

 

 

حدثنا عبد هللا قال حدثين أيب قال ثنا أبو سعيد موىل بين هاشم قال   - 13
ثنا صدقة بن موسى صاحب الدقيق عن فرقد عن مرة بن شراحيل عن أيب 
بكر الصديق رضي هللا عنهم قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ال  
اجلنة يدخل اجلنة خبيل وال خب وال خائن وال سيء امللكة وأول من يقرع ابب 

 اململوكون إذا أحسنوا فيما بينهم وبني هللا عز وجل وفيما بينهم وبني مواليهم 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا قال حدثين أيب قال ثنا عبد هللا بن حممد بن أيب شيبة   - 14
ن قال عبد هللا ومسعته من عبد هللا بن أيب شيبة قال ثنا حممد بن فضيل ع 



الوليد بن مجيع عن أيب الطفيل قال ملا قبض رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
أرسلت فاطمة إىل أيب بكر أنت ورثت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أم أهله  

قال فقال ال بل أهله قالت فأين سهم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال  
سلم يقول : إن هللا عز  فقال أبو بكر إين مسعت رسول هللا صلى هللا عليه و 

وجل إذا أطعم نبيا طعمة مث قبضه جعله للذي يقوم من بعده فرأيت أن أرده  
على املسلمني فقالت فأنت وما مسعت من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 أعلم  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسن رجاله ثقات رجال الشيخني غري الوليد ت
 بن مجيع فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا قال حدثين أيب قال ثنا إبراهيم بن إسحاق الطالقاين   - 51
نيدة  قال حدثين النضر بن مشيل املازين قال حدثين أبو نعامة قال حدثين أبو ه

الرباء بن نوفل عن واالن العدوي عن حذيفة عن أيب بكر الصديق رضي هللا 
وم فصلى الغداة مث  عنه قال : أصبح رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ذات ي

جلس حىت إذا كان من الضحى ضحك رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مث  
جلس مكانه حىت صلى األوىل والعصر واملغرب كل ذلك ال يتكلم حىت صلى 
العشاء اآلخرة مث قام إىل أهله فقال الناس أليب بكر أال تسأل رسول هللا صلى 



يصنعه قط قال فسأله فقال نعم   هللا عليه وسلم ما شأنه صنع اليوم شيئا مل
دنيا وأمر اآلخرة فجمع األولون واآلخرون  عرض علي ما هو كائن من أمر ال

بصعيد واحد ففظع الناس بذلك حىت انطلقوا إىل آدم عليه السالم والعرق  
يكاد يلجمهم فقالوا اي آدم أنت أبو البشر وأنت اصطفاك هللا عز وجل اشفع  

مثل الذي لقيتم انطلقوا إىل أبيكم بعد أبيكم إىل لنا إىل ربك قال لقد لقيت 
قال   {إن هللا اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العاملني  }نوح 

فينطلقون إىل نوح عليه السالم فيقولون اشفع لنا إىل ربك فأنت اصطفاك هللا  
واستجاب لك يف دعائك ومل يدع على األرض من الكافرين دايرا فيقول ليس  

اكم عندي انطلقوا إىل إبراهيم عليه السالم فإن هللا عز وجل اختذه خليال  ذ
فينطلقون إىل إبراهيم فيقول ليس ذاكم عندي ولكن انطلقوا إىل موسى عليه  
السالم فإن هللا عز وجل كلمه تكليما فيقول موسى عليه السالم ليس ذاكم  

كمه واألبرص وحيىي فإنه يربئ األ { عيسى بن مرمي  }عندي ولكن انطلقوا إىل 
املوتى فيقول عيسى ليس ذاكم عندي ولكن انطلقوا إىل سيد ولد آدم فإنه  

أول من تنشق عنه األرض يوم القيامة انطلقوا إىل حممد صلى هللا عليه وسلم  
فيشفع لكم إىل ربكم عز وجل قال فينطلق فيأيت جربيل عليه السالم ربه 

ة قال فينطلق به جربيل فيخر ساجدا فيقول هللا عز وجل ائذن له وبشره ابجلن
قدر مجعة ويقول هللا عز وجل ارفع رأسك اي حممد وقل يسمع واشفع تشفع  

قال فريفع رأسه فإذا نظر إىل ربه عز وجل خر ساجدا قدر مجعة أخرى فيقول  
هللا عز وجل ارفع رأسك وقل يسمع واشفع تشفع قال فيذهب ليقع ساجدا 



عيه فيفتح هللا عز وجل عليه من الدعاء شيئا مل  فيأخذ جربيل عليه السالم بضب
آدم وال فخر وأول من  يفتحه على بشر قط فيقول أي رب خلقتين سيد ولد 

تنشق عنه األرض يوم القيامة وال فخر حىت أنه لريد على احلوض أكثر مما بني 
صنعاء وأيلة مث يقال ادعوا الصديقني فيشفعون مث يقال ادعوا األنبياء قال  

النيب ومعه العصابة والنيب ومعه اخلمسة والستة والنيب وليس معه أحد  فيجيء 
مث يقال ادعوا الشهداء فيشفعون ملن أرادوا وقال فإذا فعلت الشهداء ذلك 
قال يقول هللا عز وجل أان أرحم الرامحني ادخلوا جنيت من كان ال يشرك يب 

يف النار هل تلقون شيئا قال فيدخلون اجلنة قال مث يقول هللا عز وجل انظروا 
من أحد عمل خريا قط قال فيجدون يف النار رجال فيقول له هل عملت خريا 
قط فيقول ال غري أين كنت أسامح الناس يف البيع والشراء فيقول هللا عز وجل  

امسحوا لعبدي كإمساحه إىل عبيدي مث خيرجون من النار رجال فيقول له هل 
مرت ولدي إذا مت فاحرقوين ابلنار مث  عملت خريا قط فيقول ال غري أين قد أ

اطحنوين حىت إذا كنت مثل الكحل فاذهبوا يب إىل البحر فاذروين يف الريح 
فوهللا ال يقدر علي رب العاملني أبدا فقال هللا عز وجل مل فعلت ذلك قال من  

خمافتك قال فيقول هللا عز وجل انظر إىل ملك أعظم ملك فإن لك مثله  
يقول مل تسخر يب وأنت امللك قال وذاك الذي ضحكت وعشرة أمثاله قال ف

 منه من الضحى  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    5صفحة  - 1مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا بن أمحد قال حدثين أيب قال ثنا هاشم بن القاسم قال   - 16
ثنا زهري يعين بن معاوية قال ثنا إمساعيل بن أيب خالد قال ثنا قيس قال قام أبو  

بكر رضي هللا عنه فحمد هللا عز وجل وأثىن عليه فقال : اي أيها الناس إنكم 
أنفسكم ال يضركم من ضل إذا اي أيها الذين آمنوا عليكم  }تقرؤون هذه اآلية  

إىل آخر اآلية وإنكم تضعوهنا على غري موضعها وإين مسعت رسول   {اهتديتم  
هللا صلى هللا عليه وسلم يقول إن الناس إذا رأوا املنكر وال يغريوه أوشك هللا 
أن يعمهم بعقابه قال ومسعت أاب بكر رضي هللا عنه يقول اي أيها الناس إايكم 

ب جمانب لإلميان والكذب فإن الكذ  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 



حدثنا عبد هللا قال حدثين أيب قال ثنا هاشم قال ثنا شعبة قال أخربين  - 17
يزيد بن مخري قال مسعت سليم بن عامر رجال من محري حيدث عن أوسط بن 

 توىف رسول هللا إمساعيل بن أوسط البجلي حيدث عن أيب بكر أنه مسعه حني
سلم قال قام رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عام األول مقامي  صلى هللا عليه و 

هذا مث بكى مث قال : عليكم ابلصدق فإنه مع الرب ومها يف اجلنة وإايكم 
والكذب فإنه مع الفجور ومها يف النار وسلوا هللا املعافاة فإنه مل يؤت رجل بعد  

افاة مث قال ال تقاطعوا وال تدابروا وال تباغضوا وال اليقني شيئا خريا من املع
 حتاسدوا وكونوا عباد هللا إخواان 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا قال حدثين أيب قال ثنا عفان قال ثنا أبو عوانة عن   - 18
هللا صلى   داود بن عبد هللا األودي عن محيد بن عبد الرمحن قال : توىف رسول 

هللا عليه وسلم وأبو بكر يف طائفة من املدينة قال فجاء فكشف عن وجهه  
هللا عليه   فقبله وقال فداك أيب وأمي ما أطيبك حيا وميتا مات حممد صلى

وسلم ورب الكعبة فذكر احلديث قال فانطلق أبو بكر وعمر يتقاودان حىت 
أتوهم فتكلم أبو بكر ومل يرتك شيئا أنزل يف األنصار وال ذكره رسول هللا صلى 
هللا عليه وسلم من شأهنم إال وذكره وقال ولقد علمتم أن رسول هللا صلى هللا  



لكت األنصار واداي سلكت وادي عليه وسلم قال لو سلك الناس واداي وس
األنصار ولقد علمت اي سعد أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال وأنت  
قاعد قريش والة هذا األمر فرب الناس تبع لربهم وفاجرهم تبع لفاجرهم قال  

 فقال له سعد صدقت حنن الوزراء وأنتم األمراء 

 

 

ل الشيخني وهو مرسل عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه رجاله ثقات رجات  

 

 

حدثنا عبد هللا قال حدثين أيب قال ثنا علي بن عياش قال ثنا العطاف  - 19
بن خالد قال حدثين رجل من أهل البصرة عن طلحة بن عبد هللا بن عبد  

الرمحن بن أيب بكر الصديق عن أبيه قال مسعت أيب يذكر أن أابه مسع أاب بكر 
عليه وسلم : اي رسول هللا العمل على ما   وهو يقول قلت لرسول هللا صلى هللا

فرغ منه أو على أمر مؤتنف قال بل على أمر قد فرغ منه قال قلت ففيم  
 العمل اي رسول هللا قال كل ميسر ملا خلق له  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريهت  

 

 

------------------------------------- 



 

[    6صفحة  - 1مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا قال حدثين أيب قال ثنا أبو اليمان قال أخربان شعيب   - 20
عن الزهري قال أخربين رجل من األنصار من أهل الفقه أنه مسع عثمان بن 

عفان رضي هللا عنه حيدث : أن رجاال من أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم  
النيب صلى هللا عليه وسلم حزنوا عليه حىت كاد بعضهم يوسوس قال  حني تويف 

عثمان وكنت منهم فبينا أان جالس يف ظل أطم من اآلطام مر علي عمر رضي  
هللا عنه فسلم علي فلم أشعر أنه مر وال سلم فانطلق عمر حىت دخل على أيب  

يه  بكر رضي هللا عنه فقال له ما يعجبك أين مررت على عثمان فسلمت عل
فلم يرد علي السالم وأقبل هو وأبو بكر يف والية أيب بكر رضي هللا عنه حىت  
سلما علي مجيعا مث قال أبو بكر جاءين أخوك عمر فذكر أنه مر عليك فسلم  

فلم ترد عليه السالم فما الذي محلك على ذلك قال قلت ما فعلت فقال  
قلت وهللا ما شعرت    عمر بلى وهللا لقد فعلت ولكنها عبيتكم اي بين أمية قال

أنك مررت وال سلمت قال أبو بكر صدق عثمان وقد شغلك عن ذلك أمر 
فقلت أجل قال ما هو فقال عثمان رضي هللا عنه توىف هللا عز وجل نبيه صلى  

هللا عليه وسلم قبل أن نسأله عن جناة هذا األمر قال أبو بكر قد سألته عن  
ي أنت أحق هبا قال أبو بكر قلت  ذلك قال فقمت إليه فقلت له أبيب أنت وأم

اي رسول هللا ما جناة هذا األمر فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من قبل  



 مين الكلمة اليت عرضت على عمي فردها علي فهي له جناة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : املرفوع منه صحيح بشواهده رجاله ثقات رجال ت
 الشيخني غري الرجل الذي روى عنه الزهري

 

 

حدثنا عبد هللا قال حدثين أيب قال ثنا يزيد بن عبد ربه قال ثنا بقية بن   - 21
الوليد قال حدثين شيخ من قريش عن رجاء بن حيوة عن جنادة بن أيب أمية  

عن يزيد بن أيب سفيان قال قال أبو بكر رضي هللا عنه حني بعثين إىل الشام اي 
وذلك أكرب ما أخاف عليك فإن   يزيد إن لك قرابة عسيت أن تؤثرهم ابإلمارة

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : من ويل من أمر املسلمني شيئا فأمر  
عليهم أحدا حماابة فعليه لعنة هللا ال يقبل هللا منه صرفا وال عدال حىت يدخله  
جهنم ومن أعطى أحدا محى هللا فقد انتهك يف محى هللا شيئا بغري حقه فعليه  

ل تربأت منه ذمة هللا عز وجل  لعنة هللا أو قا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا قال حدثين أيب قال ثنا هاشم بن القاسم قال ثنا  - 22



املسعودي قال ثين بكري بن األخنس عن رجل عن أيب بكر الصديق قال قال  
ة بغري رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : أعطيت سبعني ألفا يدخلون اجلن 

حساب وجوههم كالقمر ليلة البدر وقلوهبم على قلب رجل واحد فاستزدت  
ريب عز وجل فزادين مع كل واحد سبعني ألفا قال أبو بكر رضي هللا عنه  

 فرأيت أن ذلك آت على أهل القرى ومصيب من حافات البوادي  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا قال حدثين أيب قال ثنا عبد الوهاب بن عطاء عن زايد   - 23
اجلصاص عن علي بن زيد عن جماهد عن بن عمر قال مسعت أاب بكر يقول  

 قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : من يعمل سوءا جيز به يف الدنيا  

 

 

لضعف عليق شعيب األرنؤوط : صحيح بطرقه وشواهده وهذا إسناد ضعيف ت
 زايد اجلصاص 

 

 

حدثنا عبد هللا قال حدثين أيب قال ثنا يعقوب ثنا أيب عن صاحل قال   - 24
قال بن شهاب أخربين رجل من األنصار غري متهم أنه مسع عثمان بن عفان  



حيدث : أن رجاال من أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم حني تويف رسول هللا 
اد بعضهم أن يوسوس قال عثمان  صلى هللا عليه وسلم حزنوا عليه حىت ك

 فكنت منهم فذكر معىن حديث أيب اليمان عن شعيب 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح بشواهدهت  

 

 

حدثنا عبد هللا قال حدثين أيب قال ثنا يعقوب ثنا أيب عن صاحل قال   - 25
بن شهاب أخربين عروة بن الزبري أن عائشة رضي هللا عنها زوج النيب صلى هللا 

وسلم أخربته : أن فاطمة بنت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم سألت أاب   عليه 
ا  بكر رضي هللا عنه بعد وفاة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن يقسم هل

مرياثها مما ترك رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مما أفاء هللا عليه فقال هلا أبو 
لم قال ال نورث ما تركنا  بكر رضي هللا عنه إن رسول هللا صلى هللا عليه وس 

صدقة فغضبت فاطمة عليها السالم فهجرت أاب بكر رضي هللا عنه فلم تزل  
مهاجرته حىت توفيت قال وعاشت بعد وفاة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
ستة أشهر قال وكانت فاطمة رضي هللا عنها تسأل أاب بكر نصيبها مما ترك 

رب وفدك وصدقته ابملدينة فأىب أبو بكر  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من خي
رضي هللا عنه عليها ذلك وقال لست اتركا شيئا كان رسول هللا صلى هللا عليه  
وسلم يعمل به إال عملت به إين أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ فأما  



صدقته ابملدينة فدفعها عمر إىل علي وعباس فغلبه عليها علي وأما خيرب 
عمر رضي هللا عنه وقال مها صدقة رسول هللا صلى هللا عليه  وفدك فأمسكهما 

وسلم كانتا حلقوقه اليت تعروه ونوائبه وأمرمها إىل من ويل األمر قال فهما على  
 ذلك اليوم 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    7صفحة  - 1مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا قال حدثين أيب قال ثنا حسن بن موسى وعفان قاال ثنا   - 26
محاد بن سلمة عن علي بن زيد عن القاسم بن حممد عن عائشة رضي هللا عنها  

ي هللا عنه يقضي : أهنا متثلت هبذا البيت وأبو بكر رض  

ربيع اليتامى عصمة لألرامل ( فقال أبو  ...وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ) 
 بكر رضي هللا عنه ذاك وهللا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا قال حدثين أيب قال ثنا عبد الرزاق قال أخربين بن  - 27
وا أين جريج قال أخربين أيب أن أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم مل يدر 

يقربون النيب صلى هللا عليه وسلم حىت قال أبو بكر رضي هللا عنه مسعت 
فأخروا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : لن يقرب نيب إال حيث ميوت 

 فراشه وحفروا له حتت فراشه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : قوي بطرقه وهذا إسناد ضعيف النقطاعه ت  

 

 

حدثنا عبد هللا قال حدثين أيب قال ثنا حجاج قال ثنا ليث قال حدثين  - 28
يزيد بن أيب حبيب عن أيب اخلري عن عبد هللا بن عمرو بن العاص عن أيب بكر 

ه : قال لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم علمين دعاء  الصديق رضي هللا عنه أن
أدعو به يف صاليت قال قل اللهم إين ظلمت نفسي ظلما كثريا وال يغفر 

 الذنوب إال أنت فاغفر يل مغفرة من عندك وارمحين إنك أنت الغفور الرحيم  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  



 

 

قال حدثين أيب قال ثنا محاد بن أسامة قال أخربان حدثنا عبد هللا  - 29
إمساعيل عن قيس قال قام أبو بكر فحمد هللا وأثىن عليه مث قال : اي أيها 

حىت   {اي أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم   }الناس إنكم تقرؤون هذه اآلية  
 أتى على آخر اآلية أال وإن الناس إذا رأوا الظامل مل أيخذوا على يديه أوشك

هللا أن يعمهم بعقابه أال وإين مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول إن 
 الناس وقال مرة أخرى وإان مسعنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا قال حدثين أيب قال ثنا يزيد بن هارون قال أخربان  - 30
مساعيل بن أيب خالد عن قيس بن أيب حازم عن أيب بكر الصديق قال : أيها إ

اي أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم ال يضركم   }الناس إنكم تقرؤون هذه اآلية  
وإين مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول إن  {من ضل إذا اهتديتم 

 الناس إذا رأوا الظامل فلم أيخذوا على يديه أوشك أن يعمهم هللا بعقابه 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 



 

حدثنا عبد هللا قال حدثين أيب قال ثنا يزيد قال أخربان مهام عن فرقد   - 31
اال ثنا مرة الطيب عن أيب بكر الصديق رضي هللا عنه عن  السبخي وعفان ق 

 النيب صلى هللا عليه وسلم قال : ال يدخل اجلنة سيء امللكة  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا قال حدثين أيب قال ثنا يزيد بن هارون أخربان صدقة بن   - 32
موسى عن فرقد السبخي عن مرة الطيب عن أيب بكر الصديق رضي هللا عنه  
عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : ال يدخل اجلنة خب وال خبيل وال منان  

أطاع سيده  وال سيء امللكة وأول من يدخل اجلنة اململوك إذا أطاع هللا و   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا قال حدثين أيب قال ثنا روح قال ثنا سعيد بن أيب عروبة   - 33
عن أيب التياح عن املغرية بن سبيع عن عمرو بن حريث : أن أاب بكر الصديق 

دان  رضي هللا عنه أفاق من مرضه له فخرج إىل الناس فاعتذر بشيء وقال ما أر 
إال اخلري مث قال حدثنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن الدجال خيرج من  



 أرض يقال هلا خراسان يتبعه أقوام كأن وجوههم اجملان املطرقة  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا قال حدثين أيب قال ثنا روح قال ثنا شعبة عن يزيد بن  - 34
مخري قال مسعت سليم بن عامر رجال من أهل محص وكان قد أدرك أصحاب 
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وقال مرة قال مسعت أوسط البجلي عن أيب 

ف بكر الصديق رضي هللا عنه قال مسعته خيطب الناس وقال مرة حني استخل
فقال : إن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قام عام األول مقامي هذا وبكى أبو 
بكر رضي هللا عنه فقال أسأل هللا العفو والعافية فإن الناس مل يعطوا بعد اليقني  
شيئا خريا من العافية وعليكم ابلصدق فإنه يف اجلنة وإايكم والكذب فإنه مع  

ال تباغضوا وال حتاسدوا وال تدابروا وكونوا الفجور ومها يف النار وال تقاطعوا و 
 إخواان كما أمركم هللا عز وجل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا قال حدثين أيب قال ثنا حيىي بن آدم قال ثنا أبو بكر  - 35



يعين بن عياش عن عاصم عن زر عن عبد هللا أن أاب بكر وعمر رضي هللا 
أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : من سره أن يقرأ القرآن عنهما بشراه 

 غضا كما أنزل فليقرأه على قراءة بن أم عبد  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا قال حدثين أيب قال ثنا حيىي بن آدم ثنا أبو بكر ويزيد  - 36
ن عمر بن اخلطاب رضي بن عبد العزيز عن األعمش عن إبراهيم عن علقمة ع 

 هللا عنه عن النيب صلى هللا عليه وسلم : مثله قال غضا أو رطبا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا قال حدثين أيب قال ثنا أبو سعيد موىل بين هاشم ثنا   - 37
عمرو  عبد العزيز بن حممد وسعيد بن سلمة بن أيب احلسام عن عمرو بن أيب 

عن أيب احلويرث عن حممد بن جبري بن مطعم أن عثمان رضي هللا عنه قال :  
ا مما يلقي  متنيت أن أكون سألت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ماذا ينجين

الشيطان يف أنفسنا فقال أبو بكر رضي هللا عنه قد سألته عن ذلك فقال 



 ينجيكم من ذلك أن تقولوا ما أمرت به عمي أن يقوله فلم يقله  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف النقطاعه ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    8صفحة  - 1] جزء  مسند أمحد بن حنبل      

 

 

حدثنا عبد هللا قال حدثين أيب قال ثنا إمساعيل بن إبراهيم عن يونس   - 38
عن احلسن أن أاب بكر رضي هللا عنه خطب الناس فقال قال رسول هللا صلى  

هللا عليه وسلم : اي أيها الناس إن الناس مل يعطوا يف الدنيا خريا من اليقني 
عز وجل  واملعافاة فسلومها هللا    

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف النقطاعه ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا يعقوب بن إبراهيم ثنا أيب عن بن  - 39
ن إسحاق قال وحدثين حسني بن عبد هللا عن عكرمة موىل بن عباس عن ب



عباس قال : ملا أرادوا أن حيفروا لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم وكان أبو 
فر  عبيدة بن اجلراح يضرح كحفر أهل مكة وكان أبو طلحة زيد بن سهل حي

ألهل املدينة فكان يلحد فدعا العباس رجلني فقال ألحدمها اذهب إىل أيب 
عبيدة ولآلخر اذهب إىل أيب طلحة اللهم خر لرسولك قال فوجد صاحب أيب 

 طلحة أاب طلحة فجاء به فلحد لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح بشواهده وهذا إسناد ضعيف لضعف حسني ت
 بن عبدهللا 

 

 

حدثنا عبد هللا قال حدثين أيب ثنا حممد بن عبد هللا بن الزبري ثنا عمر   - 40
بن سعيد عن بن أيب مليكة أخربين عقبة بن احلرث قال : خرجت مع أيب بكر 
الصديق رضي هللا عنه من صالة العصر بعد وفاة النيب صلى هللا عليه وسلم  

جنبه فمر حبسن بن علي يلعب مع غلمان  بليال وعلي عليه السالم ميشي إىل  
 فاحتمله على رقبته وهو يقول 

ليس شبيها بعلي ( قال وعلي يضحك  ...وا أبيب شبه النيب )   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري رجاله ثقات ت



 رجال الشيخني غري عقبة بن احلارث فمن رجال البخاري 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أسود بن عامر ثنا إسرائيل عن جابر عن   - 41
 عامر عن عبد الرمحن بن أبزي عن أيب بكر قال : كنت عند النيب صلى هللا

عليه وسلم جالسا فجاء ماعز بن مالك فاعرتف عنده مرة فرده مث جاءه  
إنك إن فاعرتف عنده الثانية فرده مث جاءه فاعرتف الثالثة فرده فقلت له 

اعرتفت الرابعة رمجك قال فاعرتف الرابعة فحبسه مث سأل عنه فقالوا ما نعلم  
 إال خريا قال فأمر برمجه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف لضعف جابرت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا علي بن عياش ثنا أبو الوليد بن مسلم   - 42
يد بن ذي عصوان العنسي عن عبد امللك بن عمري  قال أخربين يزيد بن سع

اللخمي عن رافع الطائي رفيق أيب بكر يف غزوة السالسل قال : وسألته عما  
قيل من بيعتهم فقال وهو حيدثه عما تكلمت به األنصار وما كلمهم به وما  

كلم به عمر بن اخلطاب األنصار وما ذكرهم به من إماميت إايهم أبمر رسول 
 عليه وسلم يف مرضه فبايعوين لذلك وقبلتها منهم وختوفت أن هللا صلى هللا

 تكون فتنة تكون بعدها ردة  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده جيدت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا على بن عياش ثنا الوليد بن مسلم   - 43
حدثين وحشي بن حرب بن وحشي بن حرب عن أبيه عن جده وحشي بن 
حرب : أن أاب بكر رضي هللا عنه عقد خلالد بن الوليد على قتال أهل الردة 

وقال إين مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول نعم عبد هللا وأخو 
ة خالد بن الوليد وسيف من سيوف هللا سله هللا عز وجل على الكفار  العشري 

 واملنافقني  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح بشواهده وهذا إسناد ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن بن مهدي ثنا معاوية يعين بن  - 44
املدينة بعد  صاحل عن سليم بن عامر الكالعي عن أوسط بن عمرو قال قدمت 

وفاة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بسنة فألفيت أاب بكر خيطب الناس فقال  
: قام فينا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عام األول فخنقته العربة ثالث مرار  

مث قال اي أيها الناس سلوا هللا املعافاة فإنه مل يؤت أحد مثل يقني بعد معافاة  



وعليكم ابلصدق فإنه يهدي إىل الرب ومها يف اجلنة وال أشد من ريبة بعد كفر 
 وإايكم والكذب فإنه يهدي إىل الفجور ومها يف النار  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن ميسر أبو سعد الصاغاين  - 45
الت : إن أاب املكفوف ثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي هللا عنها ق

بكر رضي هللا عنه ملا حضرته الوفاة قال أي يوم هذا قالوا يوم اإلثنني قال فإن  
ايل إيل أقرهبا من رسول  مت من ليليت فال تنتظروا يب الغد فإن أحب األايم واللي

 هللا صلى هللا عليه وسلم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع عن سفيان ثنا عمرو بن مرة عن أيب   - 46
عبيدة قال قام أبو بكر رضي هللا عنه بعد وفاة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

صلى هللا عليه وسلم مقامي عام األول فقال سلوا بعام فقال : قام رسول هللا 
هللا العافية فإنه مل يعط عبد شيئا أفضل من العافية وعليكم ابلصدق والرب  



 فإهنما يف اجلنة وإايكم والكذب والفجور فإهنما يف النار  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف النقطاعه ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن بن مهدي ثنا شعبة عن  - 47
أمساء أو بن عثمان بن املغرية قال مسعت علي بن ربيعة من بين أسد حيدث عن 

أمساء من بين فزارة قال قال علي رضي هللا عنه كنت إذا مسعت من رسول هللا 
وحدثين أبو بكر  صلى هللا عليه وسلم شيئا نفعين هللا مبا شاء أن ينفعين منه

وصدق أبو بكر قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ما من مسلم يذنب 
ذنبا مث يتوضأ فيصلي ركعتني مث يستغفر هللا تعاىل لذلك الذنب إال غفر له وقرأ  

ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه مث يستغفر هللا جيد هللا غفورا   }هاتني اآليتني 
اآلية   {وا فاحشة أو ظلموا أنفسهم والذين إذا فعل } {رحيما    

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

------------------------------------- 

 



[    9صفحة  - 1مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة قال مسعت  - 48
عثمان من آل أيب عقيل الثقفي إال أنه قال قال شعبة : وقرأ إحدى هاتني 

   {والذين إذا فعلوا فاحشة  }  { من يعمل سوءا جيز به  }اآليتني 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هبز بن أسد ثنا سليم بن حيان قال  - 49
رضي هللا  مسعت قتادة حيدث عن محيد بن عبد الرمحن أن عمر قال إن أاب بكر

عنه خطبنا فقال : إن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قام فينا عام أول فقال  
ني أال إن الصدق أال إنه مل يقسم بني الناس شيء أفضل من املعافاة بعد اليق

 والرب يف اجلنة أال إن الكذب والفجور يف النار  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وإسناده ضعيف النقطاعه ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة قال مسعت أاب   - 50



إسحاق يقول مسعت الرباء قال : ملا أقبل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من  
مكة إىل املدينة عطش رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فمروا براعي غنم قال  

صلى هللا عليه  أبو بكر رضي هللا عنه فأخذت قدحا فحلبت فيه لرسول هللا 
 وسلم كثبة من لنب فأتيته به فشرب حىت رضيت  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هبز ثنا شعبة ثنا يعلى بن عطاء قال  - 51
مسعت عمرو بن عاصم يقول مسعت أاب هريرة يقول قال أبو بكر رضي هللا عنه  

هللا علمين شيئا أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت : اي رسول 
أو   {عامل الغيب والشهادة  }مضجعي قال قل اللهم فاطر السماوات واألرض 

قال اللهم عامل الغيب والشهادة فاطر السماوات واألرض رب كل شيء 
ومليكه أشهد أن ال إله إال أنت أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان 

 وشركه  

 

 

شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح غري  عليقت
 عمرو بن عاصم بن سفيان وهو ثقة 

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا شعبة عن يعلى بن عطاء قال   - 52
 مسعت عمرو بن عاصم بن عبد هللا : فذكر معناه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن إمساعيل قال   - 53
مسعت قيس بن أيب حازم حيدث عن أيب بكر الصديق رضي هللا عنه أنه خطب 
فقال : اي أيها الناس إنكم تقرؤون هذه اآلية وتضعوهنا على غري ما وضعها هللا  

مسعت  { اي أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم ال يضركم من ضل إذا اهتديتم   }
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول إن الناس إذا رأوا املنكر بينهم فلم  

 ينكروه يوشك أن يعمهم هللا بعقابه  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

نا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن ثوبة العنربي حدثنا عبد هللا حدثين أيب ث - 54
قال مسعت أاب سوار القاضي يقول عن أيب برزة األسلمي قال : أغلظ رجل 

أليب بكر الصديق رضي هللا عنه قال فقال أبو برزة أال أضرب عنقه قال 



 فانتهره وقال ما هي ألحد بعد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 

 

اده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري أيب عليق شعيب األرنؤوط : إسنت
 سوار القاضي فقد روى له النسائي

 

 

حدثنا عبد هللا قال حدثين أيب قال ثنا حجاج بن حممد حدثنا ليث  - 55
حدثين عقيل عن بن شهاب عن عروة بن الزبري عن عائشة رضي هللا عنها زوج  

ت رسول هللا صلى هللا النيب صلى هللا عليه وسلم أهنا أخربته : أن فاطمة بن
أيب بكر الصديق رضي هللا عنه تسأله مرياثها من رسول   عليه وسلم أرسلت إىل

هللا صلى هللا عليه وسلم مما أفاء هللا عليه ابملدينة وفدك وما بقي من مخس 
خيرب فقال أبو بكر رضي هللا عنه إن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال ال  

أيكل آل حممد يف هذا املال وإين وهللا ال أغري شيئا   نورث ما تركنا صدقة إمنا 
من صدقة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن حاهلا اليت كانت عليها يف عهد  
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وألعملن فيها مبا عمل به رسول هللا صلى هللا 

لى  عليه وسلم فأىب أبو بكر أن يدفع إىل فاطمة منها شيئا فوجدت فاطمة ع
أيب بكر يف ذلك فقال أبو بكر والذي نفسي بيده لقرابة رسول هللا صلى هللا  

عليه وسلم أحب إىل أن أصل من قرابيت وأما الذي شجر بيين وبينكم من هذه  
األموال فإين مل آل فيها عن احلق ومل أترك أمرا رأيت رسول هللا صلى هللا عليه  



 وسلم يصنعه فيها إال صنعته  

 

 

األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    10صفحة  - 1مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو كامل ثنا أبو عوانة ثنا عثمان بن أيب  - 56
  زرعة عن علي بن ربيعة عن أمساء بن احلكم الفزاري قال مسعت عليا كرم هللا

وجهه قال : كنت إذا مسعت من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حديثا نفعين  
حلفته فإذا حلف يل صدقته  هللا به مبا شاء أن ينفعين منه وإذا حدثين غريه است

وحدثين أبو بكر وصدق أبو بكر قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ما  
من عبد مؤمن يذنب ذنبا فيتوضأ فيحسن الطهور مث يصلي ركعتني فيستغفر  

   {والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم  } هللا تعاىل إال غفر هللا له مث تال 

 

 

: إسناده صحيح عليق شعيب األرنؤوطت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو كامل ثنا إبراهيم بن سعد حدثنا بن   - 57
  شهاب عن عبيد بن السباق عن زيد بن اثبت قال : أرسل إيل أبو بكر رضي

هللا عنه مقتل أهل اليمامة فقال أبو بكر اي زيد بن اثبت إنك غالم شاب 
سلم فتتبع  عاقل ال نتهمك قد كنت تكتب الوحي لرسول هللا صلى هللا عليه و 

 القرآن فامجعه  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري أيب ت
 كامل 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن الزهري عن   - 58
يلتمسان عروة عن عائشة رضي هللا عنها : أن فاطمة والعباس أتيا أاب بكر 

مرياثهما من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ومها حينئذ يطلبان أرضه من فدك  
سول هللا صلى  وسهمه من خيرب فقال هلما أبو بكر رضي هللا عنه إين مسعت ر 

هللا عليه وسلم يقول ال نورث ما تركنا صدقة وإمنا أيكل آل حممد صلى هللا 
عليه وسلم يف هذا املال وإين وهللا ال أدع أمرا رأيت رسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم يصنعه فيه إال صنعته  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

 حدثين أيب ثنا موسى بن داود ثنا انفع يعين بن عمر عن  حدثنا عبد هللا - 59
بن أيب مليكة قال قيل أليب بكر رضي هللا عنه اي خليفة هللا فقال : أان خليفة  

 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأان راض به وأان راض به وأان راض 

 

 

يدرك عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف النقطاعه فإن ابن أيب مليكة مل ت
 أاب بكر

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا محاد بن سلمة عن حممد بن  - 60
عمرو عن أيب سلمة أن فاطمة رضي هللا عنها قالت أليب بكر من يرثك إذا 
مت قال ولدي وأهلي قالت فما لنا ال نرث النيب صلى هللا عليه وسلم قال  

لنيب ال يورث ولكين أعول من  مسعت النيب صلى هللا عليه وسلم يقول : إن ا
كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يعول وأنفق على من كان رسول هللا صلى 

 هللا عليه وسلم ينفق  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه ت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا يزيد بن زريع ثنا يونس بن عبيد   - 61
ة عن محيد بن هالل عن عبد هللا بن مطرف بن الشخري أنه حدثهم عن أيب برز 
األسلمي أنه قال : كنا عند أيب بكر الصديق رضي هللا عنه يف عمله فغضب 

قلت اي  على رجل من املسلمني فاشتد غضبه عليه جدا فلما رأيت ذلك
خليفة رسول هللا أضرب عنقه فلما ذكرت القتل صرف عن ذلك احلديث 

أمجع إىل غري ذلك من النحو فلما تفرقنا أرسل إيل بعد ذلك أبو بكر الصديق  
رضي هللا عنه فقال اي أاب برزة ما قلت قال ونسيت الذي قلت قلت ذكرنيه  

رأيتين غضبت على  قال أما تذكر ما قلت قال قلت ال وهللا قال أرأيت حني 
الرجل فقلت أضرب عنقه اي خليفة رسول هللا أما تذكر ذاك أو كنت فاعال  

ذاك قال قلت نعم وهللا واآلن إن أمرتين فعلت قال وحيك أو ويلك إن تلك 
 وهللا ما هي ألحد بعد حممد صلى هللا عليه وسلم  

 

 

الشيخني غري عبدهللا  عليق شعيب األرنؤوط : إسناده قوي رجاله ثقات رجال ت
 بن مطرف بن الشخري فقد روى عنه مجع وخرج حديثه أبو داود والنسائي

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب قال حدثنا عفان قال ثنا محاد بن سلمة قال   - 62
ثنا بن أيب عتيق عن أبيه قال إن أاب بكر الصديق رضي هللا عنه قال قال رسول  



واك مطهرة للفم مرضاة للرب  هللا صلى هللا عليه وسلم : الس  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب قال ثنا عفان قال ثنا شعبة عن يعلى بن  - 63
عطاء قال مسعت عمرو بن عاصم بن عبد هللا قال مسعت أاب هريرة يقول قال  

يت قال قل أبو بكر : اي رسول هللا قل يل شيئا أقوله إذا أصبحت وإذا أمس
اللهم عامل الغيب والشهادة فاطر السماوات واألرض رب كل شيء ومليكه  
أشهد أن ال إله إال أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه  

 وأمره أن يقوله إذا أصبح وإذا أمسى وإذا أخذ مضجعه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    11صفحة  - 1مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن يزيد ثنا انفع بن عمر اجلمحي   - 64
عن عبد هللا بن أيب مليكة قال : قيل أليب بكر رضي هللا عنه اي خليفة هللا 

يه وسلم وأان أرضى به فقال بل خليفة حممد صلى هللا عل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف النقطاعه ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا موسى بن داود ثنا عبد هللا بن املؤمل عن   - 65
بن أيب مليكة قال كان رمبا سقط اخلطام من يد أيب بكر الصديق رضي هللا عنه  

الوا له أفال أمرتنا نناولكه  قال فيضرب بذراع انقته فينيخها فيأخذه قال فق
فقال : إن حبييب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أمرين أن ال أسأل الناس 

 شيئا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه وهذا إسناد ضعيف عبدهللا بن املؤمل ت
 ضعيف 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أخربان سفيان عن عمرو بن  - 66
 عنه  مرة عن أيب عبيدة عن أيب بكر رضي هللا عنه قال قام أبو بكر رضي هللا



بعد وفاة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بعام فقال : قام فينا رسول هللا صلى 
ئا أفضل من العافية  هللا عليه وسلم عام األول فقال إن بن آدم مل يعط شي

فاسألوا هللا العافية وعليكم ابلصدق والرب فإهنما يف اجلنة وإايكم والكذب 
 والفجور فإهنما يف النار  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف النقطاعه ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن يزيد قال أخربان سفيان بن  - 67
ري عن عبيد هللا بن عبد هللا بن عتبة بن مسعود عن أيب هريرة  حسني عن الزه

رضي هللا عنه عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : أمرت أن أقاتل الناس حىت 
يقولوا ال إله إال هللا فإذا قالوها عصموا مين دماءهم وأمواهلم إال حبقها  

بكر رضي هللا عنه  وحساهبم على هللا تعاىل قال فلما كانت الردة قال عمر أليب 
تقاتلهم وقد مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول كذا وكذا قال فقال  

أبو بكر رضي هللا عنه وهللا ال أفرق بني الصالة والزكاة وألقاتلن من فرق 
 بينهما قال فقاتلنا معه فرأينا ذلك رشدا 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  

 



 

ثنا عبد هللا بن منري قال أخربان إمساعيل عن   حدثنا عبد هللا حدثين أيب - 68
أيب بكر بن أيب زهري قال أخربت أن أاب بكر قال : اي رسول هللا كيف الصالح 

  {ليس أبمانيكم وال أماين أهل الكتاب من يعمل سوءا جيز به  }بعد هذه اآلية 
اي فكل سوء عملنا جزينا به فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم غفر هللا لك 
أاب بكر ألست مترض ألست تنصب ألست حتزن ألست تصيبك الألواء قال  

 بلى قال فهو ما جتزون به  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح بطرقه وشواهده وهذا إسناد ضعيف ت
 النقطاعه بني أيب بكر بن أيب زهري وبني أيب بكر الصديق 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان قال حدثنا بن أيب خالد عن أيب  - 69
بكر بن أيب زهري أظنه قال أبو بكر : اي رسول هللا كيف الصالح بعد هذه  
اآلية قال يرمحك هللا اي أاب بكر ألست مترض ألست حتزن ألست تصيبك 

 الألواء قال بلى قال فإن ذاك بذاك 
 

 

وإسناده ضعيف  عليق شعيب األرنؤوط : صحيحت  

 

 



حدثنا عبد هللا قال حدثين أيب ثنا يعلى بن عبيد ثنا إمساعيل عن أيب  - 70
  }بكر الثقفي قال قال أبو بكر : اي رسول هللا كيف الصالح بعد هذه اآلية 

فذكر احلديث  {من يعمل سوءا جيز به    

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وإسناده ضعيف ت  

 

 

بن أيب خالد عن أيب بكر بن أيب حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا  - 71
ليس أبمانيكم وال أماين أهل الكتاب من يعمل   }زهري الثقفي قال : ملا نزلت 

قال فقال أبو بكر اي رسول هللا إان لنجازى بكل سوء نعمله   {سوءا جيز به 
فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يرمحك هللا اي أاب بكر ألست تنصب 

الألواء فهذا ما جتزون به   ألست حتزن ألست تصيبك  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وإسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا قال حدثين أيب حدثنا أبو كامل ثنا محاد بن سلمة قال   - 72
أاب  أخذت هذا الكتاب من مثامة بن عبد هللا بن أنس عن أنس بن مالك : أن
بكر رضي هللا عنه كتب هلم إن هذه فرائض الصدقة اليت فرض رسول هللا 



ول هللا صلى  صلى هللا عليه وسلم على املسلمني اليت أمر هللا عز وجل هبا رس
وسلم فمن سئلها من املسلمني على وجهها فليعطها ومن سئل فوق هللا عليه 

ذلك فال يعطه فيما دون مخس وعشرين من اإلبل ففي كل مخس ذود شاة  
فإذا بلغت مخسا وعشرين ففيها ابنة خماض إىل مخس وثالثني فإن مل تكن ابنة  

ابنة لبون إىل مخس وأربعني  خماض فابن لبون ذكر فإذا بلغت ستة وثالثني ففيها
فإذا بلغت ستة وأربعني ففيها حقة طروقة الفحل إىل ستني فإذا بلغت إحدى 
وستني ففيها جذعة إىل مخس وسبعني فإذا بلغت ستة وسبعني ففيها بنتا لبون  
إىل تسعني فإذا بلغت إحدى وتسعني ففيها حقتان طروقتا الفحل إىل عشرين 

ومائة ففي كل أربعني ابنة لبون ويف كل مخسني ومائة فإن زادت على عشرين 
حقة فإذا تباين أسنان اإلبل يف فرائض الصدقات فمن بلغت عنده صدقة  

اجلذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة فإهنا تقبل منه وجيعل معها شاتني إن 
استيسرات له أو عشرين درمها ومن بلغت عنده صدقة احلقة وليست عنده إال  

منه ويعطيه املصدق عشرين درمها أو شاتني ومن بلغت عنده    جذعة فإهنا تقبل
صدقة احلقة وليست عنده وعنده بنت لبون فإهنا تقبل منه وجيعل معها شاتني 

ان استيسرات له أو عشرين درمها ومن بلغت عنده صدقة ابنة لبون وليست 
عنده إال حقة فإهنا تقبل منه ويعطيه املصدق عشرين درمها أو شاتني ومن  

لغت عنده صدقة ابنة لبون وليست عنده ابنة لبون وعنده ابنة خماض فإهنا ب
تقبل منه وجيعل معها شاتني إن استيسرات له أو عشرين درمها ومن بلغت 

صدقته بنت خماض وليس عنده إال بن لبون ذكر فإنه يقبل منه وليس معه  



شاء رهبا شيء ومن مل يكن عنده إال أربع من اإلبل فليس فيها شيء إال أن ي
ة الغنم يف سائمتها إذا كانت أربعني ففيها شاة إىل عشرين ومائة فإن  ويف صدق

زادت ففيها شااتن إىل مائتني فإذا زادت واحدة ففيها ثالث شياه إىل ثالمثائة  
فإذا زادت ففي كل مائة شاة وال تؤخذ يف الصدقة هرمة وال ذات عوار وال  

 متفرق وال يفرق بني جمتمع خشية  تيس إال أن يشاء املتصدق وال جيمع بني
الصدقة وما كان من خليطني فإهنما يرتاجعان بينهما ابلسوية وإذا كانت سائمة  

الرجل انقصة من أربعني شاة واحدة فليس فيها شيء إال أن يشاء رهبا ويف 
الرقة ربع العشور فإذا مل يكن املال إال تسعني ومائة درهم فليس فيها شيء إال 

ا أن يشاء رهب  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    12صفحة  - 1مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق قال أهل مكة يقولون أخذ  - 73
ري من  بن جريج الصالة من عطاء وأخذها عطاء من بن الزبري وأخذها بن الزب



أيب بكر وأخذها أبو بكر من النيب صلى هللا عليه وسلم ما رأيت أحدا أحسن 
 صالة من بن جريج : 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق قال أخربان معمر عن الزهري  - 74
عن سامل عن بن عمر عن عمر قال : أتميت حفصة بنت عمر من خنيس أو 

حذيفة بن حذافة شك عبد الرزاق وكان من أصحاب النيب صلى هللا عليه  
فان  وسلم ممن شهد بدرا رضي هللا عنه فتويف ابملدينة قال فلقيت عثمان بن ع

فعرضت عليه حفصة فقلت إن شئت أنكحتك حفصة قال سأنظر يف ذلك 
فلبثت ليايل فلقيين فقال ما أريد أن أتزوج يومي هذا قال عمر فلقيت أاب بكر 

رضي هللا عنه فقلت إن شئت أنكحتك حفصة ابنة عمر فلم يرجع إيل شيئا  
 صلى فكنت أوجد عليه مين علي عثمان فلبثت ليايل فخطبها إيل رسول هللا

هللا عليه وسلم فأنكحتها إايه فلقيين أبو بكر رضي هللا عنه فقال لعلك 
وجدت علي حني عرضت علي حفصة فلم أرجع إليك شيئا قال قلت نعم  

قال فإنه مل مينعين أن أرجع إليك شيئا حني عرضتها علي إال أين مسعت رسول 
 صلى هللا عليه  هللا صلى هللا عليه وسلم يذكرها ومل أكن ألفشي سر رسول هللا

 وسلم ولو تركها لنكحتها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إسحاق بن سليمان قال مسعت املغرية بن   - 75
  مسلم أاب سلمة عن فرقد السبخي عن مرة الطيب عن أيب بكر الصديق رضي
هللا عنه قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ال يدخل اجلنة سيئ امللكة  

ألمم مملوكني وأيتاما  فقال رجل اي رسول هللا أليس أخربتنا أن هذه األمة أكثر ا
قال بلى فأكرموهم كرامة أوالدكم وأطعموهم مما أتكلون قالوا فما ينفعنا يف 
الدنيا اي رسول هللا قال فرس صاحل ترتبطه تقاتل عليه يف سبيل هللا ومملوكك 

 يكفيك فإذا صلى فهو أخوك فإذا صلى فهو أخوك  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

-------------------------------------  

 

[    13صفحة  - 1مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عثمان بن عمر قال أخربان يونس عن   - 76
بكر رضي هللا  الزهري قال أخربين بن السباق قال أخربين زيد بن اثبت : أن أاب

عنه أرسل إليه مقتل أهل اليمامة فإذا عمر عنده فقال أبو بكر إن عمر أاتين 



من املسلمني وأان فقال إن القتل قد استحر أبهل اليمامة من قراء القرآن 
لقتل ابلقراء يف املواطن فيذهب قرآن كثري ال يوعى وإين أخشى أن يستحر ا

أرى أن أتمر جبمع القرآن فقلت لعمر وكيف أفعل شيئا مل يفعله رسول هللا 
صلى هللا عليه وسلم فقال هو وهللا خري فلم يزل يراجعين يف ذلك حىت شرح  

مر قال زيد وعمر عنده جالس ال  هللا بذلك صدري ورأيت فيه الذي رأى ع
يتكلم فقال أبو بكر رضي هللا عنه إنك شاب عاقل ال نتهمك وقد كنت 
تكتب الوحي لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم فامجعه قال زيد فوهللا لو 

كلفوين نقل جبل من اجلبال ما كان أبثقل علي مما أمرين به من مجع القرآن 
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  فقلت كيف تفعلون شيئا مل يفعله   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن محاد ثنا أبو عوانة عن األعمش   - 77
عن إمساعيل بن رجاء عن عمري موىل العباس عن بن عباس قال : ملا قبض 

أبو بكر خاصم العباس عليا يف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم واستخلف 
هللا عليه وسلم فقال أبو بكر رضي هللا عنه شيء  أشياء تركها رسول هللا صلى 

تركه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فلم حيركه فال أحركه فلما استخلف عمر  
اختصما إليه فقال شيء مل حيركه أبو بكر فلست أحركه قال فلما استخلف 



صما إليه قال فأسكت عثمان ونكس رأسه قال بن عثمان رضي هللا عنه اخت
عباس فخشيت أن أيخذه فضربت بيدي بني كتفي العباس فقلت اي أبت 

 أقسمت عليك إال سلمته لعلي قال فسلمه له  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري إمساعيل بن رجاء فمن رجال مسلم 

 

 

دثنا عبد هللا بن أمحد بن حممد بن حنبل قال حدثين أيب قال ثنا حيىي  ح - 78
 بن محاد قال ثنا أبو عوانة عن عاصم بن كليب قال حدثين شيخ من قريش

من بين متيم قال حدثين فالن وفالن فعد ستة أو سبعة كلهم من قريش فيهم  
لعباس رضي عبد هللا بن الزبري قال : بينا حنن جلوس عند عمر إذ دخل علي وا

هللا عنهما قد ارتفعت أصواهتما فقال عمر مه اي عباس قد علمت ما تقول  
تقول بن أخي ويل شطر املال وقد علمت ما تقول اي علي تقول ابنته حتيت وهلا  

شطر املال وهذا ما كان يف يدي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقد رأينا 
نه من بعده فعمل فيه بعمل كيف كان يصنع فيه فوليه أبو بكر رضي هللا ع

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مث وليته من بعد أيب بكر رضي هللا عنه فأحلف 
ابهلل ألجهدن أن أعمل فيه بعمل رسول هللا وعمل أيب بكر مث قال حدثين أبو  

بكر رضي هللا عنه وحلف أبنه لصادق أنه مسع النيب صلى هللا عليه وسلم يقول  



إمنا مرياثه يف فقراء املسلمني واملساكني وحدثين أبو بكر إن النيب ال يورث و 
يه وسلم قال إن رضي هللا عنه وحلف ابهلل إنه صادق أن النيب صلى هللا عل

النيب ال ميوت حىت يؤمه بعض أمته وهذا ما كان يف يدي رسول هللا صلى هللا 
فيه  عليه وسلم فقد رأينا كيف كان يصنع فيه فإن شئتما أعطيتكما لتعمال  

بعمل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وعمل أيب بكر حىت أدفعه إليكما قال  
 فخلوا مث جاءا فقال العباس ادفعه إىل علي فإين قد طبت نفسا به له  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه دون قوله " إن النيب ال ميوت حىت يؤمه  ت
 أمته " وهذا إسناد ضعيف جلهالة الشيخ من قريش 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الوهاب بن عطاء قال أخربان حممد   - 79
بن عمرو عن أيب سلمة عن أيب هريرة : أن فاطمة رضي هللا عنها جاءت أاب  

بكر وعمر رضي هللا عنهما تطلب مرياثها من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
ين ال أورث فقاال إان مسعنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول إ  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 



حدثنا عبد هللا قال حدثين أيب حدثنا هاشم بن القاسم قال ثنا عيسى   - 80
الصديق  يعين بن املسيب عن قيس بن أيب حازم قال : إين جلالس عند أيب بكر 

رضي هللا عنه خليفة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بعد وفاة النيب صلى هللا  
عة وهي أول عليه وسلم بشهر فذكر قصة فنودي يف الناس أن الصالة جام

صالة يف املسلمني نودي هبا أن الصالة جامعة فاجتمع الناس فصعد املنرب 
شيئا صنع له كان خيطب عليه وهي أول خطبة خطبها يف اإلسالم قال فحمد  

هللا وأثىن عليه مث قال اي أيها الناس ولوددت أن هذا كفانيه غريي ولئن  
ها إن كان ملعصوما من أخذمتوين سنة نبيكم صلى هللا عليه وسلم ما أطيق
 الشيطان وإن كان لينزل عليه الوحي من السماء 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    14صفحة  - 1مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

  حدثنا عبد هللا قال حدثين أيب قال ثنا هاشم بن القاسم ثنا شيبان عن - 81
ليث عن جماهد قال قال أبو بكر الصديق رضي هللا عنه : أمرين رسول هللا 



صلى هللا عليه وسلم أن أقول إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعي  
رب   {واألرض عامل الغيب والشهادة أنت   }من الليل اللهم فاطر السماوات 

كل شيء ومليكه أشهد أن ال إله إال أنت وحدك ال شريك لك وأن حممدا 
عبدك ورسولك أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه وأن أقرتف  

 على نفسي سوءا أو أجره إىل مسلم آخر  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه وهذا إسناد ضعيف ت  

 

 

( مسند عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن بن مهدي عن سفيان عن أيب   - 82
  إسحاق عن حارثة قال : جاء انس من أهل الشام إىل عمر رضي هللا عنه

فقالوا إان قد أصبنا أمواال وخيال ورقيقا حنب أن يكون لنا فيها زكاة وطهور  
 عليه  قال ما فعله صاحباي قبلي فأفعله واستشار أصحاب حممد صلى هللا

وسلم وفيهم علي رضي هللا عنه فقال علي هو حسن إن مل يكن جزية راتبة  
 يؤخذون هبا من بعدك  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري ت
 حارثة بن مضرب فقد روى له أصحاب السنن وهو ثقة 

 

 

ا شعبة عن احلكم حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر قال ثن - 83
أن الصيب بن معبد كان نصرانيا تغلبيا أعرابيا فأسلم فسأل أي عن أيب وائل : 

العمل أفضل فقيل له اجلهاد يف سبيل هللا عز وجل فأراد أن جياهد فقيل له 
حججت فقال ال فقيل حج واعتمر مث جاهد فانطلق حىت إذا كان ابحلوائط  

لمان بن ربيعة فقاال هلو أضل من مجله  أهل هبما مجيعا فرآه زيد بن صوحان وس
أو ما هو أبهدى من انقته فانطلق إىل عمر رضي هللا عنه فأخربه بقوهلما فقال  
هديت لسنة نبيك صلى هللا عليه وسلم قال احلكم فقلت أليب وائل حدثك 

 الصيب فقال نعم  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري ت
  بن معبد فقد روى له أصحاب السنن غري الرتمذي وهو ثقة الصيب

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان حدثنا شعبة عن أيب إسحاق قال   - 84
مسعت عمرو بن ميمون قال : صلى بنا عمر جبمع الصبح مث وقف وقال إن 
املشركني كانوا ال يفيضون حىت تطلع الشمس وإن رسول هللا صلى هللا عليه  



م خالفهم مث أفاض قبل أن تطلع الشمس وسل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا عبد الواحد بن زايد قال ثنا   - 85
عاصم بن كليب قال قال أيب فحدثنا به بن عباس رضي هللا عنهما قال : وما  

 } عنه إذا دعا األشياخ من أصحاب أعجبك من ذلك كان عمر رضي هللا
صلى هللا عليه وسلم دعاين معهم فقال ال تتكلم حىت يتكلموا قال   {حممد 

فدعاان ذات يوم أو ذات ليلة فقال إن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال يف  
ليلة القدر ما قد علمتم فالتمسوها يف العشر األواخر وترا ففي أي الوتر 

 تروهنا  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده قويت  

 

 

عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة قال مسعت حدثنا  - 86
عمر بن  عاصم بن عمرو البجلي حيدث عن رجل من القوم الذين سألوا

اخلطاب فقالوا له : إمنا أتيناك نسألك عن ثالث عن صالة الرجل يف بيته  



تطوعا وعن الغسل من اجلنابة وعن الرجل ما يصلح له من امرأته إذا كانت 
ال أسحار أنتم لقد سألتموين عن شيء ما سألين عنه أحد منذ حائضا فق

سألت عنه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال صالة الرجل يف بيته تطوعا  
نور فمن شاء نور بيته وقال يف الغسل من اجلنابة يغسل فرجه مث يتوضأ مث  

 يفيض على رأسه ثالاث وقال يف احلائض له ما فوق اإلزار  
 

 

شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف عليق ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا قتيبة بن سعيد ثنا بن هليعة عن أيب النضر  - 87
عن أيب سلمة عن بن عمر رضي هللا عنه أنه قال : رأيت سعد بن أيب وقاص 
ميسح على خفيه ابلعراق حني يتوضأ فأنكرت ذلك عليه قال فلما اجتمعنا  

هللا عنه قال يل سل أابك عما أنكرت علي من   عند عمر بن اخلطاب رضي
مسح اخلفني قال فذكرت ذلك له فقال إذا حدثك سعد بشيء فال ترد عليه  

 فإن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان ميسح على اخلفني  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 



------------------------------------- 

 

[    15صفحة  - 1مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هارون بن معروف قال ثنا بن وهب عن   - 88
عمرو بن احلرث عن أيب النضر عن أيب سلمة بن عبد الرمحن عن عبد هللا بن 

صلى هللا عليه وسلم : أنه مسح عمر عن سعد بن أيب وقاص عن رسول هللا 
على اخلفني وأن عبد هللا بن عمر سأل عمر رضي هللا عنه عن ذلك فقال نعم  
 إذا حدثك سعد عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم شيئا فال تسأل عنه غريه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

ان ثنا مهام بن حيىي قال ثنا قتادة عن  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عف - 89
بن أيب طلحة اليعمري : أن عمر بن  سامل بن أيب اجلعد الغطفاين عن معدان

اخلطاب رضي هللا عنه قام على املنرب يوم اجلمعة فحمد هللا وأثىن عليه مث ذكر  
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وذكر أاب بكر رضي هللا عنه مث قال رأيت رؤاي 

اها إال حلضور أجلي رأيت كأن ديكا نقرين نقرتني قال وذكر يل أنه ديك ال أر 
أمحر فقصصتها على أمساء بنت عميس امرأة أيب بكر رضي هللا عنهما فقالت 



يقتلك رجل من العجم قال وإن الناس أيمرونين أن أستخلف وإن هللا مل يكن 
وإن يعجل يب أمر   ليضيع دينه وخالفته اليت بعث هبا نبيه صلى هللا عليه وسلم 

فإن الشورى يف هؤالء الستة الذين مات نيب هللا صلى هللا عليه وسلم وهو  
عنهم راض فمن ابيعتم منهم فامسعوا له وأطيعوا وإين أعلم أن أانسا سيطعنون  

يف هذا األمر أان قاتلتهم بيدي هذه على اإلسالم أولئك أعداء هللا الكفار  
عهد إيل ريب فاستخلفين شيئا أهم إيل من الضالل وأمي هللا ما أترك فيما  

الكاللة وأمي هللا ما أغلظ يل نيب هللا صلى هللا عليه وسلم يف شيء منذ صحبته  
أشد ما أغلظ يل يف شأن الكاللة حىت طعن إبصبعه يف صدري وقال تكفيك  

آية الصيف اليت نزلت يف آخر سورة النساء وإين إن أعش فسأقضي فيها  
رأ ومن ال يقرأ وإين أشهد هللا على أمراء األمصار أين إمنا بقضاء يعلمه من يق

بعثتهم ليعلموا الناس دينهم ويبينوا هلم سنة نبيهم صلى هللا عليه وسلم ويرفعوا 
إىل ما عمي عليهم مث إنكم أيها الناس أتكلون من شجرتني ال أرامها إال 

صلى هللا عليه وسلم  خبيثتني هذا الثوم والبصل وأمي هللا لقد كنت أرى نيب هللا 
جيد رحيهما من الرجل فيأمر به فيؤخذ بيده فيخرج به من املسجد حىت يؤتى به 

البقيع فمن أكلهما ال بد فليمتهما طبخا قال فخطب الناس يوم اجلمعة  
 وأصيب يوم األربعاء 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت



بن أيب طلحة فهو من رجال مسلم  الشيخني غري معدان  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعقوب ثنا أيب عن بن إسحاق قال  - 90
خرجت أان حدثين انفع موىل عبد هللا بن عمر عن عبد هللا بن عمر قال : 

والزبري واملقداد بن األسود إىل أموالنا خبيرب نتعاهدها فلما قدمناها تفرقنا يف  
عت يداي من  أموالنا قال فعدي علي حتت الليل وأان انئم على فراشي ففد

مرفقي فلما أصبحت استصرخ علي صاحباي فأتياين فسأالين عمن صنع هذا  
بك قلت ال أدري قال فأصلحا من يدي مث قدموا يب على عمر فقال هذا 
عمل يهود مث قام يف الناس خطيبا فقال أيها الناس إن رسول هللا صلى هللا 

ا وقد عدوا على عبد  عليه وسلم كان عامل يهود خيرب على أان خنرجهم إذا شئن
هللا بن عمر رضي هللا عنه ففدعوا يديه كما بلغكم مع عدوهتم على األنصار 

قبله ال نشك أهنم أصحاهبم ليس لنا هناك عدو غريهم فمن كان له مال خبيرب  
 فليلحق به فإين خمرج يهود فأخرجهم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

 ثنا حسن بن موسى وحسني بن حممد قاال  حدثنا عبد هللا حدثين أيب - 91
 هريرة : أن عمر بن اخلطاب رضي ثنا شيبان عن حيىي عن أيب سلمة عن أيب



هللا عنه بينا هو خيطب يوم اجلمعة إذ جاء رجل فقال عمر مل حتتبسون عن  
الصالة فقال الرجل ما هو إال أن مسعت النداء فتوضأت فقال أيضا أومل  

لى هللا عليه وسلم يقول إذا راح أحدكم إىل اجلمعة  تسمعوا أن رسول هللا ص
 فليغتسل 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن بن موسى قال ثنا زهري قال ثنا   - 92
عاصم األحول عن أيب عثمان قال : جاءان كتاب عمر رضي هللا عنه وحنن  

تبة بن فرقد وإايكم والتنعم وزي أهل الشرك ولبوس احلرير فإن  أبذربيجان اي ع 
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم هناان عن لبوس احلرير وقال إال هكذا ورفع لنا  

 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إصبعيه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

------------------------------------- 

 



[    16صفحة  - 1مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن قال ثنا بن هليعة ثنا أبو األسود أنه  - 93
مسع حممد بن عبد الرمحن بن لبيبة حيدث عن أيب سنان الدؤيل أنه : دخل على  

وعنده نفر من املهاجرين األولني فأرسل عمر  عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه 
يه خامت فأخذه بعض بنيه فأدخله  إىل سفط أيت به من قلعة من العراق فكان ف 

يف فيه فانتزعه عمر منه مث بكى عمر رضي هللا عنه فقال له من عنده مل تبكي  
وقد فتح هللا لك وأظهرك على عدوك وأقر عينك فقال عمر رضي هللا عنه إين  

ول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول ال تفتح الدنيا على أحد إال ألقى مسعت رس
وأان أشفق من ذلك  {بينهم العداوة والبغضاء إىل يوم القيامة   }هللا عز وجل    

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف لضعف ابن هليعة ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعقوب ثنا أيب عن بن إسحاق حدثين  - 94
 عليه  انفع عن عبد هللا بن عمر عن أبيه قال : سألت رسول هللا صلى هللا

وسلم كيف يصنع أحدان إذا هو أجنب مث أراد أن ينام قبل أن يغتسل قال  
 فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ليتوضأ وضوءه للصالة مث لينم  

 



 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعقوب ثنا أيب عن بن إسحاق حدثين  - 95
الزهري عن عبيد هللا بن عبد هللا بن عتبة بن مسعود عن عبد هللا بن عباس 
رضي هللا عنهما قال مسعت عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه يقول : ملا تويف 

عي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم للصالة عليه فقام إليه عبد هللا بن أيب د 
فلما وقف عليه يريد الصالة حتولت حىت قمت يف صدره فقلت اي رسول هللا 

أعلى عدو هللا عبد هللا بن أيب القائل يوم كذا وكذا يعدد أايمه قال ورسول هللا 
مر إين صلى هللا عليه وسلم يتبسم حىت إذا أكثرت عليه قال أخر عين اي ع 

استغفر هلم أو ال تستغفر هلم إن تستغفر هلم سبعني   }خريت فاخرتت وقد قيل 
لو أعلم أين إن زدت على السبعني غفر له لزدت قال  {مرة فلن يغفر هللا هلم 

مث صلى عليه ومشى معه فقام على قربه حىت فرغ منه قال فعجب يل وجراءيت 
سوله أعلم قال فوهللا ما كان إال على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهللا ور 

وال تصل على أحد منهم مات أبدا وال تقم   }يسريا حىت نزلت هااتن اآليتان 
فما صلى رسول هللا  {على قربه إهنم كفروا ابهلل ورسوله وماتوا وهم فاسقون  

صلى هللا عليه وسلم بعده على منافق وال قام على قربه حىت قبضه هللا عز  
 وجل 

 

 



ب األرنؤوط : إسناده حسن رجاله ثقات رجال الشيخني غري ابن عليق شعيت
 إسحاق وهو حسن احلديث

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعقوب ثنا أيب عن بن إسحاق كما  - 96
حدثين عنه انفع مواله قال : كان عبد هللا بن عمر رضي هللا عنه يقول إذا مل 

فإين مسعت عمر بن اخلطاب  يكن للرجل إال ثوب واحد فليأتزر به مث ليصل
رضي هللا عنه يقول ذلك ويقول ال تلتحفوا ابلثوب إذا كان وحده كما تفعل 
اليهود قال انفع ولو قلت لك أنه أسند ذلك إىل رسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم لرجوت أن ال أكون كذبت  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا مؤمل ثنا محاد قال ثنا زايد بن خمراق عن  - 97
شهر عن عقبة بن عامر قال حدثين عمر رضي هللا عنه أنه مسع رسول هللا 

صلى هللا عليه وسلم يقول : من مات يؤمن ابهلل واليوم اآلخر قيل له أدخل  
 اجلنة من أي أبواب اجلنة الثمانية شئت 

 

 



رنؤوط : حسن لغريه وهذا إسناد ضعيف عليق شعيب األت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أسود بن عامر قال أخربان جعفر يعين  - 98
األمحر عن مطرف عن احلكم عن جماهد قال حذف رجل ابنا له بسيف فقتله  
فرفع إىل عمر فقال لوال أين مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : ال  

ده لقتلتك قبل أن تربح يقاد الوالد من ول  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه رجاله ثقات رجال الشيخني غري جعفر  ت
 األمحر

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أسود بن عامر قال ثنا زهري عن سليمان   - 99
األعمش ثنا إبراهيم عن عابس بن ربيعة قال رأيت عمر نظر إىل احلجر فقال :  

أما وهللا لوال أين رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقبلك ما قبلتك مث  
 قبله  

 

 

الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط ت  

 

 



------------------------------------- 

 

[    17صفحة  - 1مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو اليمان قال أخربان شعيب عن  - 100
عبد العزى الزهري قال أخربان السائب بن يزيد بن أخت منر ان حويطب بن 

أخربه أن عبد هللا بن السعدي أخربه أنه : قدم على عمر بن اخلطاب رضي هللا 
ماال فإذا عنه يف خالفته فقال له عمر أمل أحدث أنك تلي من أعمال الناس أع 

أعطيت العمالة كرهتها قال فقلت بلى فقال عمر رضي هللا عنه فما تريد إىل 
ذلك قال قلت إن يل أفراسا وأعبدا وأان خبري وأريد أن تكون عماليت صدقة  
على املسلمني فقال عمر رضي هللا عنه فال تفعل فإين قد كنت أردت الذي 

لعطاء فأقول أعطه أفقر إليه  أردت فكان النيب صلى هللا عليه وسلم يعطيين ا
مين حىت أعطاين مرة ماال فقلت أعطه أفقر إليه مين قال فقال له النيب صلى  

هللا عليه وسلم خذه فتموله وتصدق به فما جاءك من هذا املال وأنت غري 
 مشرف وال سائل فخذه وما ال فال تتبعه نفسك 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 



حدثنا عبد هللا قال حدثين أيب ثنا سكن بن انفع الباهلي قال ثنا   - 101
 صاحل عن الزهري قال حدثين ربيعة بن دراج : أن علي بن أيب طالب رضي هللا

عنه سبح بعد العصر ركعتني يف طريق مكة فرآه عمر رضي هللا عنه فتغيظ عليه  
عليه وسلم هنى عنها  مث قال أما وهللا لقد علمت أن رسول هللا صلى هللا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن يزيد ثنا حممد بن إسحاق قال   - 102
ن  ثنا العالء بن عبد الرمحن بن يعقوب عن رجل من قريش من بين سهم ع

رجل منهم يقال له ماجدة قال : عارمت غالما مبكة فعض أذين فقطع منها أو  
رفعنا   عضضت أذنه فقطعت منها فلما قدم علينا أبو بكر رضي هللا عنه حاجا

إليه فقال انطلقوا هبما إىل عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه فإن كان اجلارح بلغ 
أن يقتص منه فليقتص قال فلما انتهى بنا إىل عمر رضي هللا عنه نظر إلينا  

فقال نعم قد بلغ هذا أن يقتص منه أدعو يل حجاما فلما ذكر احلجام قال أما  
سلم يقول قد أعطيت خاليت غالما  إين قد مسعت رسول هللا صلى هللا عليه و 

 وأان أرجو أن يبارك هللا هلا فيه وقد هنيتها أن جتعله حجاما أو قصااب أو صائغا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعقوب ثنا أيب عن بن إسحاق قال   - 103
وحدثين العالء بن عبد الرمحن عن رجل من بين سهم عن بن ماجدة السهمي  

 أنه قال : حج علينا أبو بكر رضي هللا عنه يف خالفته فذكر احلديث 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

ثنا عبيدة بن محيد عن داود بن أيب هند  حدثنا عبد هللا حدثين أيب  - 104
عمر رضي هللا عنه الناس فقال إن عن أيب نضرة عن أيب سعيد قال : خطب 

هللا عز وجل رخص لنبيه صلى هللا عليه وسلم ما شاء وإن نيب هللا صلى هللا 
عليه وسلم قد مضى لسبيله فأمتوا احلج والعمرة كما أمركم هللا عز وجل 

نساء  وحصنوا فروج هذه ال  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب قال ثنا عبيدة بن محيد حدثين عبيد هللا بن  - 105
عمر عن انفع عن بن عمر عن عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه قال : سئل  



عم إذا توضأ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أيرقد الرجل إذا أجنب قال ن  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب قال ثنا احلسن بن حيىي قال أخربان بن  - 106
املبارك قال ثنا معمر عن الزهري عن ربيعة بن دراج : أن عليا رضي هللا عنه  
صلى بعد العصر ركعتني فتغيظ عليه عمر رضي هللا عنه وقال أما علمت أن 

 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان ينهاان عنها  

 

 

األرنؤوط : إسناده ضعيف النقطاعه  عليق شعيبت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو املغرية ثنا صفوان ثنا شريح بن  - 107
 عبيدة قال قال عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه : خرجت أتعرض رسول هللا

صلى هللا عليه وسلم قبل أن أسلم فوجدته قد سبقين إىل املسجد فقمت خلفه  
هللا  فاستفتح سورة احلاقة فجعلت أعجب من أتليف القرآن قال فقلت هذا و

إنه لقول رسول كرمي وما هو بقول شاعر    }شاعر كما قالت قريش قال فقرأ  
وال بقول كاهن قليال ما تذكرون   }قال قلت كاهن قال  {قليال ما تؤمنون  



تنزيل من رب العاملني ولو تقول علينا بعض األقاويل ألخذان منه ابليمني مث 
إىل آخر السورة قال   {لقطعنا منه الوتني فما منكم من أحد عنه حاجزين  

 فوقع اإلسالم يف قليب كل موقع  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف النقطاعه ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    18صفحة  - 1مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو املغرية وعصام بن خالد قاال ثنا   - 108
مر بن صفوان عن شريح بن عبيدة وراشد بن سعد وغريمها قالوا : ملا بلغ ع 

اخلطاب رضي هللا عنه سرغ حدث أن ابلشام وابء شديدا قال بلغين أن شدة  
استخلفته   الوابء يف الشام فقلت إن أدركين أجلي وأبو عبيدة بن اجلراح حي

فإن سألين هللا مل استخلفته على أمة حممد صلى هللا عليه وسلم قلت إين مسعت 
رسولك صلى هللا عليه وسلم يقول إن لكل نيب أمينا وأميين أبو عبيدة بن 

اجلراح فأنكر القوم ذلك وقالوا ما ابل عليا قريش يعنون بين فهر مث قال فإن  
لفت معاذ بن جبل فإن سألين ريب عز  أدركين أجلي وقد توىف أبو عبيدة استخ



وجل مل استخلفته قلت مسعت رسولك صلى هللا عليه وسلم يقول إنه حيشر 
 يوم القيامة بني يدي العلماء نبذة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه وهذا إسناد رجاله ثقات ت  

 

 

 حدثنا عبد هللا دثين أيب ثنا أبو املغرية ثنا بن عياش قال حدثين - 109
األوزاعي وغريه عن الزهري عن سعيد بن املسيب عن عمر بن اخلطاب رضي 

هللا عنه قال : ولد ألخي أم سلمة زوج النيب صلى هللا عليه وسلم غالم 
فسموه الوليد فقال النيب صلى هللا عليه وسلم مسيتموه أبمساء فراعنتكم 

ة من فرعون  ليكونن يف هذه األمة رجل يقال له الوليد هلو شر على هذه األم
 لقومه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف النقطاعه سعيد بن املسيب مل يسمعه  ت
من عمر و ذكر عمر فيه خطأ قال ابن حبان ىف " اجملروحني " : هذا خرب 
ابطل ما قال رسول هللا هذا وال عمر رواه وال سعيد حدث به وال هو من  

 حديث األوزاعي هبذا اإلسناد

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب قال ثنا هبز ثنا أابن عن قتادة عن أيب  - 110
العالية عن بن عباس قال شهد عندي رجال مرضيون منهم عمر وأرضاهم  

عندي عمر : أن نيب هللا صلى هللا عليه وسلم كان يقول ال صالة بعد صالة 
 العصر حىت تغرب الشمس وال صالة بعد صالة الصبح حىت تطلع الشمس 

 

 

ليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو املغرية ثنا صفوان ثنا عبد الرمحن  - 111
بن جبري بن نفري عن احلرث بن معاوية الكندي : أنه ركب إىل عمر بن 

اخلطاب رضي هللا عنه يسأله عن ثالث خالل قال فقدم املدينة فسأله عمر  
رمبا رضي هللا عنه ما أقدمك قال ألسألك عن ثالث خالل قال وما هن قال 
كنت أان واملرأة يف بناء ضيق فتحضر الصالة فإن صليت أان وهي كانت 

حبذائي وإن صلت خلفي خرجت من البناء فقال عمر تسرت بينك وبينها بثوب 
مث تصلي حبذائك إن شئت وعن الركعتني بعد العصر فقال هناين عنهما رسول  

القصص فقال   هللا صلى هللا عليه وسلم قال وعن القصص فإهنم أرادوين على
ما شئت كأنه كره أن مينعه قال إمنا أردت أن أنتهي إىل قولك قال أخشى 

عليك أن تقص فرتتفع عليهم يف نفسك مث تقص فرتتفع حىت خييل إليك أنك  
 فوقهم مبنزلة الثراي فيضعك هللا حتت أقدامهم يوم القيامة بقدر ذلك 



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسن رجاله ثقاتت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بشر بن شعيب بن أيب محزة قال  - 112
بن عمر أخربه  حدثين أيب عن الزهري قال أخربين سامل بن عبد هللا أن عبد هللا 

أن عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه قال مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
مر فوهللا ما حلفت هبا يقول : إن هللا عز وجل ينهاكم أن حتلفوا آبابئكم قال ع 

منذ مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم هنى عنها وال تكلمت هبا ذاكرا وال  
 آثرا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري رجاله ثقات ت
 رجال الشيخني غري بشر بن شعيب فمن رجال البخاري 

 

 

ثنا أبو بكر بن عبد هللا عن  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو اليمان  - 113
راشد بن سعد عن عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه وحذيفة بن اليمان : أن 

 النيب صلى هللا عليه وسلم مل أيخذ من اخليل والرقيق صدقة  
 

 



عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيفت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا علي بن إسحاق أنبأان عبد هللا يعين بن  - 114
مر بن  املبارك أنبأان حممد بن سوقة عن عبد هللا بن دينار عن بن عمر : أن ع 

اخلطاب رضي هللا عنه خطب ابجلابية فقال قام فينا رسول هللا صلى هللا عليه  
لذين يلوهنم مث الذين وسلم مقامي فيكم فقال استوصوا أبصحايب خريا مث ا

يلوهنم مث يفشو الكذب حىت أن الرجل ليبتدئ ابلشهادة قبل أن يسأهلا فمن  
أراد منكم حببحة اجلنة فليلزم اجلماعة فإن الشيطان مع الواحد وهو من اإلثنني 

أبعد ال خيلون أحدكم ابمرأة فإن الشيطان اثلثهما ومن سرته حسنته وساءته 
 سيئته فهو مؤمن  

 

 

شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني عليق ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو اليمان ثنا أبو بكر عن حكيم بن   - 115
عمري وضمرة بن حبيب قاال قال عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه : من سره أن  

ينظر إىل هدي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فلينظر إىل هدي عمرو بن 
ألسود ا  

 



 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف النقطاعه ت  

 

 

-------------------------------------  

 

[    19صفحة  - 1مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو سعيد موىل بين هاشم قال حدثنا   - 116
زائدة ثنا مساك عن عكرمة عن بن عباس قال قال عمر : كنا مع رسول هللا 

صلى هللا عليه وسلم يف ركب فقال رجل ال وأيب فقال رجل ال حتلفوا آبابئكم 
 فالتفت فإذا هو رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 

 

األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيفعليق شعيب ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عصام بن خالد وأبو اليمان قاال أخربان  - 117
شعيب بن أيب محزة عن الزهري قال ثنا عبيد هللا بن عبد هللا بن عتبة بن 

مسعود رضي هللا عنه أن أاب هريرة قال : ملا تويف رسول هللا صلى هللا عليه  
وكان أبو بكر بعده وكفر من كفر من العرب قال عمر اي أاب بكر كيف  وسلم 



تقاتل الناس وقد قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس  
حىت يقولوا ال إله إال هللا فمن قال ال إله إال هللا فقد عصم مين ماله ونفسه إال  

قاتلن قال أبو اليمان ألقتلن  حبقه وحسابه على هللا تعاىل قال أبو بكر وهللا أل
فإن الزكاة حق املال وهللا لو منعوين عناقا كانوا  من فرق بني الصالة والزكاة

يؤدوهنا إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لقاتلتهم على منعها قال عمر فوهللا  
ما هو إال أن رأيت أن هللا عز وجل قد شرح صدر أيب بكر رضي هللا عنه  

نه احلق للقتال فعرفت أ  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخني غري عصام بن  ت
 خالد فمن رجال البخاري 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو املغرية ثنا األوزاعي ثنا عمرو بن  - 118
شعيب عن عبد هللا بن عمرو بن العاص عن عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه أن  

ليه وسلم قال : ال صالة بعد صالة الصبح إىل طلوع رسول هللا صلى هللا ع 
 الشمس وال بعد العصر حىت تغيب الشمس 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف النقطاعه ت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا احلكم بن انفع ثنا بن عياش عن أيب  - 119
سبأ عتبة بن متيم عن الوليد بن عامر اليزين عن عروة بن مغيث األنصاري عن  

عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه قال : قضى النيب صلى هللا عليه وسلم أن 
 صاحب الدابة أحق بصدرها 

 

 

لشواهدهعليق شعيب األرنؤوط : حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو اليمان احلكم بن انفع ثنا أبو بكر   - 120
بن عبد هللا عن راشد بن سعد عن محزة بن عبد كالل قال : سار عمر بن 

اخلطاب رضي هللا عنه إىل الشام بعد مسريه األول كان إليها حىت إذا شارفها  
ه أصحابه ارجع وال تقحم عليه  بلغه ومن معه أن الطاعون فاش فيها فقال ل

فلو نزلتها وهو هبا مل نر لك الشخوص عنها فانصرف راجعا إىل املدينة فعرس 
من ليلته تلك وأان أقرب القوم منه فلما انبعث انبعثت معه يف أثره فسمعته  

يقول ردوين عن الشام بعد أن شارفت عليه ألن الطاعون فيه أال وما منصريف 
ا كان قدوميه معجلي عن أجلي أال ولو قد قدمت عنه مؤخر يف أجلي وم

املدينة ففرغت من حاجات ال بد يل منها فيها لقد سرت حىت أدخل الشام مث 
أنزل محص فإين مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول ليبعثن هللا منها  



يوم القيامة سبعني ألفا ال حساب وال عذاب عليهم مبعثهم فيما بني الزيتون 
ها يف الربث األمحر منها  وحائط  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد هللا بن يزيد أخربان حيوة أخربان أبو   - 121
عقيل عن بن عمه عن عقبة بن عامر أنه : خرج مع رسول هللا صلى هللا عليه  

م يوما حيدث وسلم يف غزوة تبوك فجلس رسول هللا صلى هللا عليه وسل
ال من قام إذا استقلت الشمس فتوضأ فأحسن الوضوء مث قام  أصحابه فق

فصلى ركعتني غفر له خطاايه فكان كما ولدته أمه قال عقبة بن عامر فقلت 
احلمد هلل الذي رزقين أن أمسع هذا من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال يل  

ا أتعجب من هذا فقد قال  عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه وكان جتاهي جالس
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أعجب من هذا قبل أن أتيت فقلت وما ذاك  

أبيب أنت وأمي فقال عمر قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من توضأ 
فأحسن الوضوء مث رفع نظره إىل السماء فقال أشهد أن ال إله إال هللا وحده ال  

سوله فتحت له مثانية أبواب اجلنة يدخل شريك له وأشهد أن حممدا عبده ور 
 من أيها شاء  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    20صفحة  - 1مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سليمان بن داود يعين أاب داود   - 122
املسلي عن   الطيالسي قال ثنا أبو عوانة عن داود األودي عن عبد الرمحن

األشعث بن قيس قال ضفت عمر فتناول امرأته فضرهبا وقال اي أشعث احفظ 
م  عين ثالاث حفظتهن عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ال تسأل الرجل في

 ضرب امرأته وال تنم إال على وتر ونسيت الثالثة 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد حدثنا أيب ثنا يزيد يعين  - 123
الرشك عن معاذة عن أم عمرو ابنة عبد هللا أهنا مسعت عبد هللا بن الزبري يقول 

عنه يقول يف خطبته أنه مسع من رسول هللا  مسعت عمر بن اخلطاب رضي هللا



 صلى هللا عليه وسلم يقول : من يلبس احلرير يف الدنيا فال يكساه يف اآلخرة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري أم عمرو  ت
 ابنة عبدهللا بن الزبري

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن إسحاق ثنا بن هليعة عن أيب  - 124
الزبري عن جابر قال أخربين عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه قال مسعت النيب 

لقد   }صلى هللا عليه وسلم يقول : ليسرين الراكب يف جنبات املدينة مث ليقول 
بل ومل جيز به حسن  هذا حاضر من املؤمنني كثري قال أيب أمحد بن حن   {كان يف 

 األشيب جابرا 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه وهذا إسناد ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هارون ثنا بن وهب حدثين عمرو بن  - 125
احلرث أن عمر بن السائب حدثه أن القاسم بن أيب القاسم السبائي حدثه عن  

أن عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه   قاص األجناد ابلقسطنطينية أنه مسعه حيدث
  }قال : اي أيها الناس إين مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول من كان  



  }فال يقعدن على مائدة يدار عليها ابخلمر ومن كان   { يؤمن ابهلل واليوم اآلخر 
فال يدخل احلمام إال إبزار ومن كانت تؤمن ابهلل  { يؤمن ابهلل واليوم اآلخر 

اآلخر فال تدخل احلمام  واليوم   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه وهذا إسناد ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو سلمة اخلزاعي أنبأان ليث ويونس  - 126
يب الوليد عن  ثنا ليث عن يزيد بن عبد هللا بن أسامة بن اهلاد عن الوليد بن أ

عثمان بن عبد هللا يعين بن سراقة عن عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه قال 
ز أظله هللا يوم مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : من أظل رأس غا

القيامة ومن جهز غازاي حىت يستقل كان له مثل أجره حىت ميوت قال قال 
بيتا   }يونس أو يرجع ومن بىن هلل مسجدا يذكر فيه اسم هللا تعاىل بىن هللا له به 

   {يف اجلنة 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  

 

 

ن سليمان حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا أبو عوانة ع - 127



األعمش عن شقيق عن سلمان بن ربيعة قال مسعت عمر رضي هللا عنه يقول 
: قسم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قسمة فقلت اي رسول هللا لغري هؤالء 

أحق منهم أهل الصفة قال فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إنكم ختريوين  
باخل  بني أن تسألوين ابلفحش وبني أن تبخلوين ولست ب  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري سليمان بن ربيعة فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا خالد عن يزيد بن أيب زايد  - 128
عن عاصم بن عبيد هللا عن أبيه عن جده عن عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه  

قال : رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بعد احلدث توضأ ومسح على  
 اخلفني 

 

 

يزيد بن أيب  عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف لضعفت
 زايد

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا محاد بن سلمة عن علي بن  - 129



زيد عن أيب رافع : أن عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه كان مستندا إىل بن 
عباس وعنده بن عمر وسعيد بن زيد رضي هللا عنهما فقال اعلموا أين مل أقل  

أحدا وأنه من أدرك وفايت من سيب  يف الكاللة شيئا ومل أستخلف من بعدي
جل فقال سعيد بن زيد أما إنك لو أشرت العرب فهو حر من مال هللا عز و 

برجل من املسلمني ألمتنك الناس وقد فعل ذلك أبو بكر رضي هللا عنه وأمتنه  
الناس فقال عمر رضي هللا عنه قد رأيت من أصحايب حرصا سيئا وإين جاعل  

فر الستة الذين مات رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  هذا األمر إىل هؤالء الن
وهو عنهم راض مث قال عمر رضي هللا عنه لو أدركين أحد رجلني مث جعلت 

 هذا األمر إليه لوثقت به سامل موىل أيب حذيفة وأبو عبيدة بن اجلراح  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا مهام ثنا قتادة حدثين أبو  - 130
 العالية عن بن عباس قال : شهد عندي رجال مرضيون فيهم عمر رضي هللا
عنه وأرضاهم عندي عمر رضي هللا عنه أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
ب قال ال صالة بعد الصبح حىت تطلع الشمس وال صالة بعد العصر حىت تغر 

 الشمس 
 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

-------------------------------------  

 

[    21صفحة  - 1مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا وهيب ثنا عبد هللا ثنا عثمان   - 131
بن خثيم عن سعيد بن جبري عن بن عباس : أن عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه  

أكب على الركن فقال إين ألعلم أنك حجر ولو مل أر حبييب صلى هللا عليه  
 رسول هللا لقد كان لكم يف }وسلم قبلك أو استلمك ما استلمتك وال قبلتك  

   {أسوة حسنة 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده قوي رجاله ثقات رجال الشيخني غري عبدهللا  ت
 بن عثمان فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا محاد أنبأان عمار بن أيب عمار   - 132
أن عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه : قال إن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  



رأى يف يد رجل خامتا من ذهب فقال ألق ذا فألقاه فتختم خبامت من حديد 
 فقال ذا شر منه فتختم خبامت من فضة فسكت عنه  

 

 

ب األرنؤوط : حسن لغريه وهذا إسناد ضعيف النقطاعه عليق شعيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا معاوية بن عمرو ثنا زائدة حدثنا عاصم   - 133
وحسني بن علي عن زائدة عن عاصم عن زر عن عبد هللا قال : ملا قبض 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قالت األنصار منا أمري ومنكم أمري فأاتهم عمر  
رضي هللا عنه فقال اي معشر األنصار ألستم تعلمون أن رسول هللا صلى هللا 

عليه وسلم قد أمر أاب بكر رضي هللا عنه أن يؤم الناس فأيكم تطيب نفسه أن 
يتقدم أاب بكر رضي هللا عنه فقالت األنصار نعوذ ابهلل أن نتقدم أاب بكر رضي  

 هللا عنه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا موسى بن داود ثنا بن هليعة عن أيب  - 134
الزبري عن جابر أن عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه أخربه : أنه رأى رجال توضأ 



للصالة فرتك موضع ظفر على ظهر قدمه فأبصره النيب صلى هللا عليه وسلم  
 فقال ارجع فأحسن وضوءك فرجع فتوضأ مث صلى  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو سعيد موىل بين هاشم ثنا اهليثم بن  - 135
رافع الطاطري بصري حدثين أبو حيىي رجل من أهل مكة عن فروخ موىل 

عثمان : أن عمر رضي هللا عنه وهو يومئذ أمري املؤمنني خرج إىل املسجد 
ا الطعام فقالوا طعام جلب إلينا قال ابرك هللا فرأى طعاما منثورا فقال ما هذ

فيه وفيمن جلبه قيل اي أمري املؤمنني فإنه قد احتكر قال ومن احتكره قالوا 
فروخ موىل عثمان وفالن موىل عمر فأرسل إليهما فدعامها فقال ما محلكما  
على احتكار طعام املسلمني قاال اي أمري املؤمنني نشرتي أبموالنا ونبيع فقال  
عمر مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول من احتكر على املسلمني  
طعامهم ضربه هللا ابإلفالس أو جبذام فقال فروخ عند ذلك اي أمري املؤمنني 

أعاهد هللا وأعاهدك أن ال أعود يف طعام أبدا وأما موىل عمر فقال إمنا نشرتي 
ذوما  أبموالنا ونبيع قال أبو حيىي فلقد رأيت موىل عمر جم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو اليمان أنبأان شعيب عن الزهري ثنا   - 136
سامل بن عبد هللا أن عبد هللا بن عمر قال مسعت عمر يقول : كان النيب صلى 

ماال  هللا عليه وسلم يعطيين العطاء فأقول أعطه أفقر إليه مين حىت أعطاين مرة 
فقلت أعطه أفقر إليه مين فقال النيب صلى هللا عليه وسلم خذه فتموله  

وتصدق به فما جاءك من هذا املال وأنت غري مشرف وال سائل فخذه وما ال  
 فال تتبعه نفسك 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هارون ثنا بن وهب أخربين يونس عن   - 137
بن شهاب عن سامل عن أبيه قال مسعت عمر يقول : كان رسول هللا صلى هللا  

 عليه وسلم يعطيين العطاء فذكر معناه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حجاج ثنا ليث حدثين بكري عن عبد   - 138



امللك بن سعيد األنصاري عن جابر بن عبد هللا عن عمر بن اخلطاب رضي هللا 
عنه قال : هششت يوما فقبلت وأان صائم فأتيت النيب صلى هللا عليه وسلم  

ى هللا فقلت صنعت اليوم أمرا عظيما فقبلت وأان صائم فقال رسول هللا صل 
عليه وسلم أرأيت لو متضمضت مباء وأنت صائم قلت ال أبس بذلك فقال  

 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ففيم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري عبد امللك بن سعيد األنصاري فمن رجال مسلم 

 

 

نا يونس بن حممد ثنا داود يعىن بن أيب حدثنا عبد هللا حدثين أيب ث - 139
األسود أنه قال : أتيت املدينة فوافيتها   الفرات عن عبد هللا بن بريدة عن أيب

وقد وقع فيها مرض فهم ميوتون موات ذريعا فجلست إىل عمر بن اخلطاب 
رضي هللا عنه فمرت به جنازة فأثىن على صاحبها خري فقال عمر رضي هللا 

خرى فأثىن على صاحبها خري فقال عمر رضي هللا عنه  عنه وجبت مث مر أب
وجبت مث مر ابلثالثة فأثىن عليها شر فقال عمر رضي هللا عنه وجبت فقال أبو  
األسود ما وجبت اي أمري املؤمنني قال قلت كما قال رسول هللا صلى هللا عليه  

ة قال فقال  وسلم أميا مسلم شهد له أربعة خبري أدخله هللا اجلنة قال فقلنا وثالث
 وثالثة قال قلنا واثنان قال واثنان قال مث مل نسأله عن الواحد 



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    22صفحة  - 1مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو سعيد ثنا بن هليعة ثنا بكري عن   - 140
سعيد بن املسيب عن عمر قال : غزوان مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف  

 رمضان والفتح يف رمضان فأفطران فيهما  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث قويت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو سعيد موىل بين هاشم ثنا املثىن بن  - 141
نعيم  عوف العنزي بصري قال أنبأان الغضبان بن حنظلة : أن أابه حنظلة بن 

وفد إىل عمر فكان عمر إذا مر به إنسان من الوفد سأله ممن هو حىت مر به  
هللا عليه وسلم   أيب فسأله ممن أنت فقال من عنزه فقال مسعت رسول هللا صلى



 يقول حي من ههنا مبغي عليهم منصورون  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن بن موسى ثنا بن هليعة قال ثنا   - 142
يزيد بن أيب حبيب عن معمر أنه سأل سعيد بن املسيب عن الصيام يف السفر 

عنه أنه : قال غزوان مع رسول هللا صلى  فحدثه عن عمر بن اخلطاب رضي هللا
 هللا عليه وسلم غزوتني يف شهر رمضان يوم بدر ويوم الفتح فأفطران فيهما  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث قويت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو سعيد ثنا ديلم بن غزوان عبدي ثنا   - 143
اب رضي هللا عنه أن ميمون الكردي حدثين أبو عثمان عن عمر بن اخلط

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : إن أخوف ما أخاف على أميت كل 
 منافق عليم اللسان  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده قويت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو سعيد ثنا عبد العزيز بن حممد ثنا   - 144
ن عبد  صاحل بن حممد بن زائدة عن سامل بن عبد هللا : أنه كان مع مسلمة ب

امللك يف أرض الروم فوجد يف متاع رجل غلول فسأل سامل بن عبد هللا فقال  
 عليه وسلم قال  حدثين عبد هللا عن عمر رضي هللا عنه أن رسول هللا صلى هللا

من وجدمت يف متاعه غلوال فأحرقوه قال وأحسبه قال واضربوه قال فأخرج  
 متاعه يف السوق قال فوجد فيه مصحفا فسأل ساملا فقال بعه وتصدق بثمنه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو سعيد وحسني بن حممد قاال ثنا   - 145
إسرائيل عن أيب إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عمر رضي هللا عنه : أن 

النيب صلى هللا عليه وسلم كان يتعوذ من مخس من البخل واجلنب وفتنة الصدر 
 وعذاب القرب وسوء العمل 

 

 

ى شرط الشيخني . وعنده " العمر  عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح علت
 " بدل " العمل " وقال إن " العمل " حتريف

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو سعيد ثنا بن هليعة قال مسعت عطاء   - 146
بن دينار عن أيب يزيد اخلوالين أنه مسع فضالة بن عبيد يقول مسعت عمر بن  

 عليه وسلم يقول : الشهداء  اخلطاب رضي هللا عنه أنه مسع رسول هللا صلى هللا
ن لقي العدو فصدق هللا حىت قتل فذلك الذي ثالثة رجل مؤمن جيد اإلميا

يرفع إليه الناس أعناقهم يوم القيامة ورفع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم رأسه  
حىت وقعت قلنسوته أو قلنسوة عمر ورجل مؤمن جيد اإلميان لقي العدو  

لح أاته سهم غرب فقتله هو يف الدرجة الثانية  فكأمنا يضرب جلده بشوك الط
ورجل مؤمن جيد اإلميان خلط عمال صاحلا وآخر سيئا لقي العدو فصدق هللا 

 حىت قتل فذلك يف الدرجة الثالثة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو سعيد ثنا عبد هللا بن هليعة ثنا عمرو   - 147
بن شعيب عن أبيه عن جده عن عمر رضي هللا عنه أن رسول هللا صلى هللا 
عليه وسلم قال : ال يقاد والد من ولد وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 يرث املال من يرث الوالء  
 

 



عليق شعيب األرنؤوط : حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن ثنا بن هليعة ثنا عمرو بن شعيب   - 148
عن أبيه عن عبد هللا بن عمرو رضي هللا عنه قال قال عمر بن اخلطاب رضي 
 هللا عنه مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : ال يقاد لولد من والده 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسنت  

 

 

-------------------------------------  

 

[    23صفحة  - 1مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن ثنا بن هليعة ثنا الضحاك بن  - 149
شرحبيل عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه أنه قال 

 : رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم توضأ مرة مرة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه ت  



 

 

ن إسحاق أنبأان بن هليعة عن  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي ب - 150
د اخلوالين قال مسعت فضالة بن عبيد يقول مسعت عطاء بن دينار عن أيب يزي

عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه يقول مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
يقول : الشهداء أربعة رجل مؤمن جيد اإلميان لقي العدو فصدق هللا فقتل  

ذا ورفع رأسه حىت سقطت قلنسوة رسول هللا فذلك الذي ينظر الناس إليه هك
صلى هللا عليه وسلم أو قلنسوة عمر والثاين رجل مؤمن لقي العدو فكأمنا  
يضرب ظهره بشوك الطلح جاءه سهم غرب فقتله فذاك يف الدرجة الثانية  

والثالث رجل مؤمن خلط عمال صاحلا وآخر سيئا لقي العدو فصدق هللا عز  
 الدرجة الثالثة والرابع رجل مؤمن أسرف على  وجل حىت قتل قال فذاك يف

 نفسه إسرافا كثريا لقي العدو فصدق هللا حىت قتل فذلك يف الدرجة الرابعة 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن غيالن ثنا رشدين بن سعد   - 151
لم عن أبيه عن عمر بن اخلطاب حدثين أبو عبد هللا الغافقي عن زيد بن أس

رضي هللا عنه عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : أنه توضأ عام تبوك واحدة  
 واحدة  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن ثنا بن هليعة اث أبو الزبري عن   - 152
مسع رسول هللا صلى هللا  جابر أن عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه أخربه أنه

عليه وسلم يقول : سيخرج أهل مكة مث ال يعرب هبا أو ال يعرب هبا إال قليل مث  
 متتلئ وتبىن مث خيرجون منها فال يعودون فيها أبدا 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا احلسن ثنا بن هليعة ثنا أبو الزبري عن   - 153
 عليه  جابر أن عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه أخربه : أن رسول هللا صلى هللا

وسلم رأى رجال توضأ لصالة الظهر فرتك موضع ظفر على ظهر قدمه فأبصره  
فتوضأ مث   رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال ارجع فأحسن وضوءك فرجع

 صلى 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هشيم قال زعم الزهري عن عبيد هللا  - 154
بن عبد هللا بن عتبة بن مسعود عن بن عباس عن عمر رضي هللا عنه أن رسول  
هللا صلى هللا عليه وسلم قال : ال تطروين كما أطرت النصارى عيسى بن مرمي  

 عليه السالم فإمنا أان عبد هللا ورسوله  

 

 

نؤوط : صحيح رجاله ثقات رجال الشيخنيعليق شعيب األر ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هشيم أنبأان أبو بشر عن سعيد بن  - 155
جبري عن بن عباس قال : نزلت هذه اآلية ورسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

قال كان إذا صلى أبصحابه  {وال جتهر بصالتك وال ختافت هبا  }متوار مبكة  
قال فلما مسع ذلك املشركون سبوا القرآن ومن أنزله ومن   رفع صوته ابلقرآن

 {وال جتهر بصالتك  } جاء به فقال هللا عز وجل لنبيه صلى هللا عليه وسلم 
عن أصحابك   {وال ختافت هبا  }أي بقراءتك فيسمع املشركون فيسبوا القرآن 

   {وابتغ بني ذلك سبيال  }فال تسمعهم القرآن حىت أيخذوه عنك 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هشيم أنبأان علي بن زيد عن يوسف بن  - 156
مهران عن بن عباس قال خطب عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه وقال هشيم  

ة : خطبنا فحمد هللا تعاىل وأثىن عليه فذكر الرجم فقال ال ختدعن عنه فإنه  مر 
نا  حد من حدود هللا تعاىل أال إن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قد رجم ورمج

بعده ولوال أن يقول قائلون زاد عمر يف كتاب هللا عز وجل ما ليس منه لكتبته  
هللا عنه وقال هشيم مرة  يف انحية من املصحف شهد عمر بن اخلطاب رضي 

وعبد الرمحن بن عوف وفالن وفالن أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قد  
رجم ورمجنا من بعده أال وإنه سيكون من بعدكم قوم يكذبون ابلرجم وابلدجال 

 وابلشفاعة وبعذاب القرب وبقوم خيرجون من النار بعد ما امتحشوا 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هشيم أنبأان محيد عن أنس قال قال   - 157
  }اختذان  {رسول هللا لو  }عمر رضي هللا عنه : وافقت ريب يف ثالث قلت اي 

وقلت   {واختذوا من مقام إبراهيم مصلى  } فنزلت  {من مقام إبراهيم مصلى 
اي رسول هللا إن نساءك يدخل عليهن الرب والفاجر فلو أمرهتن أن حيتجنب 

فنزلت آية احلجاب واجتمع على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم نساؤه يف  



قال   { عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خريا منكن    }الغرية فقلت هلن 
 فنزلت كذلك 

 

 

ى شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح علت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    24صفحة  - 1مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد األعلى بن عبد األعلى عن معمر   - 158
طاب رضي عن الزهري عن عروة بن الزبري عن املسور بن خمرمة أن عمر بن اخل

هللا عنه قال : مسعت هشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان فقرأ فيها  
دت أن أساوره وأان حروفا مل يكن نيب هللا صلى هللا عليه وسلم أقرأنيها قال فأر 

يف الصالة فلما فرغ قلت من أقرأك هذه القراءة قال رسول هللا صلى هللا عليه  
وسلم قلت كذبت وهللا ما هكذا أقرأك رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

فأخذت بيده أقوده فانطلقت به إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقلت اي 
وإين مسعت هذا يقرأ فيها حروفا مل تكن   رسول هللا إنك أقرأتين سورة الفرقان

أقرأتنيها فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اقرأ اي هشام فقرأ كما كان قرأ  



فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم هكذا أنزلت مث قال اقرأ اي عمر فقرأت 
فقال هكذا أنزلت مث قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إن القرآن نزل على  

أحرف  سبعة   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عمرو بن اهليثم ثنا شعبة عن مساك بن  - 159
حرب عن النعمان بن بشري عن عمر قال : لقد رأيت رسول هللا صلى هللا 

 عليه وسلم يلتوي ما جيد ما ميأل به بطنه من الدقل 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسن رجاله رجال الصحيح ت  

 

 

ين أيب ثنا بن أيب عدي عن محيد عن أنس قال  حدثنا عبد هللا حدث - 160
قال عمر : وافقت ريب عز وجل يف ثالث أو وافقين ريب يف ثالث قال قلت اي 

واختذوا من  }اختذت املقام مصلى قال فأنزل هللا عز وجل  { رسول هللا لو  }
وقلت لو حجبت عن أمهات املؤمنني فإنه يدخل عليك    {مقام إبراهيم مصلى 

ر فأنزلت آية احلجاب قال وبلغين عن أمهات املؤمنني شيء الرب والفاج



فاستقريتهن أقول هلن لتكفن عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أو ليبدلنه هللا  
بكن أزواجا خريا منكن مسلمات حىت أتيت على إحدى أمهات املؤمنني 
فقالت اي عمر أما يف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ما يعظ نساءه حىت 

عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا  }ظهن فكففت فأنزل هللا عز وجل تع
اآلية  {خريا منكن مسلمات مؤمنات قانتات   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا الوليد بن مسلم ثنا األوزاعي أن حيىي   - 161
عت  بن أيب كثري حدثه عن عكرمة موىل بن عباس قال مسعت بن عباس يقول مس

عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه يقول مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
وادي املبارك  وهو ابلعقيق يقول : أاتين الليلة آت من ريب فقال صل يف هذا ال

 وقل عمرة يف حجة قال الوليد يعين ذا احلليفة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان عن الزهري مسع مالك بن أوس  - 162



بن احلداثن مسع عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه يقول قال رسول هللا صلى هللا 
عليه وسلم وقال سفيان مرة مسع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول :  

الشعري ابلشعري الذهب ابلورق راب إال هاء وهاء والرب ابلرب راب إال هاء وهاء و 
 راب إال هاء وهاء والتمر ابلتمر راب إال هاء وهاء  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان عن الزهري مسع أاب عبيد قال   - 163
شهدت العيد مع عمر فبدأ ابلصالة قبل اخلطبة وقال : إن رسول هللا صلى 

عليه وسلم هنى عن صيام هذين اليومني أما يوم الفطر ففطركم من صومكم   هللا
 وأما يوم األضحى فكلوا من حلم نسككم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان عن الزهري عن عبيد هللا بن  - 164
ر قال قال رسول هللا صلى هللا عليه  عبد هللا بن عتبة عن بن عباس عن عم

وسلم : ال تطروين كما أطرت النصارى عيسى بن مرمي عليه السالم فإمنا أان 



 عبد فقولوا عبده ورسوله  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان عن عبد هللا بن دينار عن بن  - 165
عمر عن عمر أنه : سأل النيب صلى هللا عليه وسلم أينام أحدان وهو جنب 

 قال يتوضأ وينام إن شاء وقال سفيان مرة ليتوضأ ولينم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

-------------------------------------  

 

[    25صفحة  - 1مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا سفيان عن زيد بن أسلم عن أبيه :   - 166
ع أن عمر محل على فرس يف سبيل هللا عز وجل فرآها أو بعض نتاجها يبا 

فأراد شراءه فسأل النيب صلى هللا عليه وسلم عنه فقال اتركها توافك أو تلقها  



 مجيعا وقال مرتني فنهاه وقال ال تشرته وال تعد يف صدقتك  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان عن عاصم بن عبيد هللا عن عبد   - 167
هللا بن عامر بن ربيعة حيدث عن عمر رضي هللا عنه يبلغ به النيب وقال سفيان  

فإن متابعة  مرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : اتبعوا بني احلج والعمرة 
 بينهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكري اخلبث 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف لضعف عاصم بن  ت
 عبيدهللا 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان عن حيىي عن حممد بن إبراهيم   - 168
ول مسعت رسول التيمي عن علقمة بن وقاص قال مسعت عمر رضي هللا عنه يق

هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : إمنا األعمال ابلنية ولكل امرئ ما نوى فمن  
كانت هجرته إىل هللا عز وجل فهجرته إىل ما هاجر إليه ومن كانت هجرته 

 لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إىل ما هاجر إليه  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان عن عبدة بن أيب لبابة عن أيب  - 169
وائل قال قال الصيب بن معبد : كنت رجال نصرانيا فاسلمت فأهللت ابحلج 
والعمرة فسمعين زيد بن صوحان وسلمان بن ربيعة وأان أهل هبما فقاال هلذا 

ت على عمر رضي أضل من بعري أهله فكأمنا محل علي بكلمتهما جبل فقدم
هللا عنه فأخربته فأقبل عليهما فالمهما وأقبل علي فقال هديت لسنة النيب 

صلى هللا عليه وسلم هديت لسنة نبيك صلى هللا عليه وسلم قال عبدة قال  
 أبو وائل كثريا ما ذهبت أان ومسروق إىل الصيب نسأله عنه  

 

 

الشيخني غري عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال ت
 الصيب بن معبد 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان عن عمرو عن طاوس عن بن  - 170
عباس : ذكر لعمر رضي هللا عنه أن مسرة وقال مرة بلغ عمر أن مسرة ابع مخرا 

قال قاتل هللا مسرة إن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال لعن هللا اليهود 



 حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها  

 

 

األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان عن عمرو ومعمر عن الزهري   - 171
عن مالك بن أوس بن احلداثن عن عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه قال :  

رسوله صلى هللا عليه وسلم مما   { أفاء هللا على  }كانت أموال بين النضري مما 
ن عليه خبيل وال ركاب فكانت لرسول هللا صلى هللا عليه  مل يوجف املسلمو 

وسلم خالصة وكان ينفق على أهله منها نفقة سنة وقال مرة قوت سنة وما بقي  
 جعله يف الكراع والسالح عدة يف سبيل هللا عز وجل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

ا سفيان عن عمرو عن الزهري عن حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثن - 172
مالك بن أوس قال مسعت عمر رضي هللا عنه يقول لعبد الرمحن بن عوف 

به  {تقوم السماء واألرض  }وطلحة والزبري وسعد : نشدتكم ابهلل الذي 
أعلمتم أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال إان ال نورث ما تركنا صدقة  



 قالوا اللهم نعم 

 

 

ألرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب ات  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان عن يزيد بن أيب زايد عن أبيه  - 173
عن عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال :  

 الولد للفراش  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا سند رجاله ثقات رجال الشيخني ت
 غري أيب يزيد املكي والد عبيدهللا 

 

 

ثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بن إدريس أنبأان بن جريج عن بن أيب حد - 174
عمار عن عبد هللا بن أببيه عن يعلى بن أمية قال : سألت عمر بن اخلطاب 

ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصالة إن خفتم أن   } رضي هللا عنه قلت 
ه عجبت  وقد أمن هللا الناس فقال يل عمر رضي هللا عن {يفتنكم الذين كفروا 

مما عجبت منه فسألت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن ذلك فقال صدقة  
 تصدق هللا هبا عليكم فاقبلوا صدقته  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو معاوية ثنا األعمش عن إبراهيم عن   - 175
وحدثنا  علقمة قال : جاء رجل إىل عمر رضي هللا عنه وهو بعرفة قال معاوية 

األعمش عن خيثمة عن قيس بن مروان أنه أتى عمر رضي هللا عنه فقال 
ن ظهر  جئت اي أمري املؤمنني من الكوفة وتركت هبا رجال ميلي املصاحف ع 

قلبه فغضب وانتفخ حىت كاد ميأل ما بني شعبيت الرجل فقال ومن هو وحيك 
قال عبد هللا بن مسعود فما زال يطفأ ويسرى عنه الغضب حىت عاد إىل حاله  

اليت كان عليها مث قال وحيك وهللا ما أعلمه بقي من الناس أحد هو أحق 
ه وسلم ال يزال بذلك منه وسأحدثك عن ذلك كان رسول هللا صلى هللا علي 

يسمر عند أيب بكر رضي هللا عنه الليلة كذاك يف األمر من أمر املسلمني وإنه 
مسر عنده ذات ليلة وأان معه فخرج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وخرجنا  
معه فإذا رجل قائم يصلي يف املسجد فقام رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

ل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من سره  يستمع قراءته فلما كدان أن نعرفه قا
أن يقرأ القرآن رطبا كما أنزل فليقرأه على قراءة بن أم عبد قال مث جلس 

الرجل يدعو فجعل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول له سل تعطه سل 
تعطه قال عمر رضي هللا عنه قلت وهللا ألغدون إليه فألبشرنه قال فغدوت 



اب بكر رضي هللا عنه قد سبقين إليه فبشره وال وهللا ما  إليه ألبشره فوجدت أ
 سبقته إىل خري قط إال وسبقين إليه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناداه صحيحان واألول على شرط الشيخنيت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    26صفحة  - 1مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا قال حدثين أيب قال ثنا أبو معاوية قال حدثنا  - 176
األعمش عن إبراهيم عن عابس بن ربيعة قال : رأيت عمر رضي هللا عنه يقبل  
احلجر ويقول إين ألقبلك وأعلم أنك حجر ولوال أين رأيت رسول هللا صلى هللا 

م يقبلك مل أقبلك  عليه وسل   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا قال حدثين أيب قال ثنا جرير عن عبد امللك بن عمري   - 177



عن جابر بن مسرة قال خطب عمر الناس ابجلابية فقال : إن رسول هللا صلى  
إىل أصحايب مث الذين هللا عليه وسلم قام يف مثل مقامي هذا فقال أحسنوا 

يلوهنم مث الذين يلوهنم مث جييء قوم حيلف أحدهم على اليمني قبل أن  
يستحلف عليها ويشهد على الشهادة قبل أن يستشهد فمن أحب منكم أن  

ينال حببوحة اجلنة فليلزم اجلماعة فإن الشيطان مع الواحد وهو من اإلثنني 
يطان ومن كان منكم تسره حسنة  أبعد وال خيلون رجل ابمرأة فإن اثلثهما الش

 وتسوءه سيئة فهو مؤمن  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح رجاله ثقات رجال الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو معاوية ثنا األعمش عن إبراهيم عن   - 178
علقمة عن عمر رضي هللا عنه قال : كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 يسمر عند أيب بكر الليلة كذلك يف األمر من أمر املسلمني وأان معه  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل عن سعيد بن أيب عروبة عن   - 179



قتادة عن سامل بن أيب اجلعد عن معدان بن أيب طلحة قال قال عمر رضي هللا 
عنه : ما سألت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن شيء أكثر مما سألته عن  

 يف آخر الكاللة حىت طعن أبصبعه يف صدري وقال تكفيك آية الصيف اليت
 سورة النساء  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري معدان بن أيب طلحة فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي ثنا شعبة ثنا قتادة عن سعيد بن  - 180
 عليه وسلم  املسيب عن بن عمر عن عمر رضي هللا عنهما عن النيب صلى هللا

 قال : امليت يعذب يف قربه ابلنياحة عليه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن عبد امللك ثنا عبد هللا موىل   - 181
أمساء قال : أرسلتين أمساء إىل بن عمر أنه بلغها أنك حترم أشياء ثالثة العلم يف  

الثوب وميثرة األرجوان وصوم رجب كله فقال أما ما ذكرت من صوم رجب 



فكيف مبن يصوم األبد وأما ما ذكرت من العلم يف الثوب فإين مسعت عمر  
رضي هللا عنه يقول مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول من لبس  

 احلرير يف الدنيا مل يلبسه يف اآلخرة  
 

 

األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم عليق شعيب ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد وأان سألته ثنا سليمان   - 182
بن املغرية ثنا اثبت عن أنس قال كنا مع عمر بني مكة واملدينة فرتاءينا اهلالل 
وكنت حديد البصر فرأيته فجعلت أقول لعمر أما تراه قال سأراه وأان مستلق  

فراشي مث أخذ حيدثنا عن أهل بدر قال : إن كان رسول هللا صلى هللا على 
ء هللا عليه وسلم لريينا مصارعهم ابألمس يقول هذا مصرع فالن غدا إن شا 

تعاىل وهذا مصرع فالن غدا إن شاء هللا تعاىل قال فجعلوا يصرعون عليها قال  
 أمر هبم  قلت والذي بعثك ابحلق ما أخطئوا تيك كانوا يصرعون عليها مث

فطرحوا يف بئر فانطلق إليهم فقال اي فالن اي فالن هل وجدمت ما وعدكم هللا  
حقا فإين وجدت ما وعدين هللا حقا قال عمر اي رسول هللا أتكلم قوما قد 

 جيفوا قال ما أنتم أبمسع ملا أقول منهم ولكن ال يستطيعون أن جييبوا 

 

 

ط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شر ت  



 

 

------------------------------------- 

 

[    27صفحة  - 1مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي ثنا حسني املعلم ثنا عمرو بن  - 183
شعيب عن أبيه عن جده قال فلما رجع عمرو جاء بنو معمر بن حبيب 

خياصمونه يف والء أختهم إىل عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه فقال : أقضي 
بينكم مبا مسعت من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول ما أحرز الولد 

والد فهو لعصبته من كان فقضى لنا به  وال  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب قال قرأت على حيىي بن سعيد عن عثمان   - 184
عبد الرمحن بن غياث حدثين عبد هللا بن بريدة عن حيىي بن يعمر ومحيد بن 

احلمريي قاال : لقينا عبد هللا بن عمر فذكران القدر وما يقولون فيه فقال إذا 
ثالث مرار مث قال  رجعتم إليهم فقولوا إن بن عمر منكم بريء وأنتم منه براء 

أخربين عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه أهنم بينا هم جلوس أو قعود عند النيب 



صلى هللا عليه وسلم جاءه رجل ميشي حسن الوجه حسن الشعر عليه ثياب  
ما نعرف هذا وما هذا بصاحب سفر   {بعضهم إىل بعض  }بياض فنظر القوم  

ركبتيه عند ركبتيه ويديه على   مث قال اي رسول هللا آتيك قال نعم فجاء فوضع
شهادة أن ال إله إال هللا وأن حممدا رسول هللا فخذيه فقال ما اإلسالم قال 

وتقيم الصالة وتؤيت الزكاة وتصوم رمضان وحتج البيت قال فما اإلميان قال أن  
تؤمن ابهلل ومالئكته واجلنة والنار والبعث بعد املوت والقدر كله قال فما  

تعمل هلل كأنك تراه فإن مل تكن تراه فإنه يراك قال فمىت  اإلحسان قال أن
الساعة قال ما املسئول عنها أبعلم من السائل قال فما أشراطها قال إذا 

العراة احلفاة العالة رعاء الشاء تطاولوا يف البنيان وولدت اإلماء رابهتن قال مث  
ثة مث قال اي بن قال قال علي الرجل فطلبوه فلم يروا شيئا فمكث يومني أو ثال

اخلطاب أتدري من السائل عن كذا وكذا قال هللا ورسوله أعلم قال ذاك جربيل 
جاءكم يعلمكم دينكم قال وسأله رجل من جهينة أو مزينة فقال اي رسول هللا 
فيما نعمل أيف شيء قد خال أو مضى أو يف شيء يستأنف اآلن قال يف شيء 

اي رسول هللا فيما نعمل قال أهل  قد خال أو مضى فقال رجل أو بعض القوم 
اجلنة ييسرون لعمل أهل اجلنة وأهل النار ييسرون لعمل أهل النار قال حيىي 

 قال هو هكذا يعين كما قرأت علي 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن شعبة حدثين سلمة بن كهيل   - 185
مسعت أاب احلكم قال : سألت بن عباس رضي هللا عنه عن نبيذ اجلر  قال

والدابء فقال هنى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن نبيذ اجلر والدابء وقال  
من سره أن حيرم ما حرم هللا تعاىل ورسوله فليحرم النبيذ قال وسألت بن الزبري  

اجلر قال وسألت بن فقال هنى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن الدابء و 
عمر رضي هللا عنه فحدث عن عمر أن النيب صلى هللا عليه وسلم هنى عن  

الدابء واملزفت قال وحدثين أخي عن أيب سعيد أن رسول هللا صلى هللا عليه  
 وسلم هنى عن اجلر والدابء واملزفت والبسر والتمر  

 

 

ات رجال  عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقت
 الشيخني غري أيب احلكم فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد أان سألته ثنا هشام ثنا   - 186
قتادة عن سامل بن أيب اجلعد عن معدان بن أيب طلحة أن عمر رضي هللا عنه  
خطب يوم مجعة فذكر نيب هللا صلى هللا عليه وسلم وذكر أاب بكر رضي هللا 

وقال : إين قد رأيت كأن ديكا قد نقرين نقرتني وال أراه إال حلضور أجلي   عنه
وإن أقواما أيمروين أن أستخلف وإن هللا مل يكن ليضيع دينه وال خالفته والذي 



بعث به نبيه صلى هللا عليه وسلم فإن عجل يب أمر فاخلالفة شورى بني هؤالء 
م وهو عنهم راض وإين قد  الستة الذين تويف رسول هللا صلى هللا عليه وسل 

علمت أن قوما سيطعنون يف هذا األمر أان ضربتهم بيدي هذه على اإلسالم  
فإن فعلوا فأولئك أعداء هللا الكفرة الضالل وإين ال أدع بعدي شيئا أهم إيل 

من الكاللة وما أغلظ يل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف شيء منذ صاحبته  
راجعته يف شيء ما راجعته يف الكاللة حىت طعن   ما أغلظ يل يف الكاللة وما

أبصبعه يف صدري وقال اي عمر أال تكفيك آية الصيف اليت يف آخر سورة  
النساء فإن أعش أقضي فيها قضية يقضي هبا من يقرأ القرآن ومن ال يقرأ 

القرآن مث قال اللهم إين أشهدك على أمراء األمصار فإمنا بعثتهم ليعلموا الناس  
سنة نبيهم صلى هللا عليه وسلم ويقسموا فيهم فيأهم ويعدلوا عليهم  دينهم و 

ويرفعوا إىل ما أشكل عليهم من أمرهم أيها الناس إنكم أتكلون من شجرتني ال 
أرامها إال خبيثتني لقد رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا وجد رحيهما  

ع ومن أكلهما من الرجل يف املسجد أمر به فأخذ بيده فأخرج إىل البقي
 فليمتهما طبخا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

------------------------------------- 



 

[    28صفحة  - 1مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد هللا بن منري عن جماهد عن عامر   - 187
لطلحة   عن جابر بن عبد هللا قال مسعت عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه يقول 

بن عبيد هللا : ما يل أراك قد شعثت واغربرت منذ تويف رسول هللا صلى هللا 
ين ألحذركم  عليه وسلم لعلك ساءك اي طلحة إمارة بن عمك قال معاذ هللا إ

أن ال أفعل ذلك إين مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول إين ألعلم  
كلمة ال يقوهلا أحد عند حضرة املوت إال وجد روحه هلا روحا حني خترج من  
جسده وكانت له نورا يوم القيامة فلم أسأل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

عمر رضي هللا عنه فأان أعلمها قال  عنها ومل خيربين هبا فذلك الذي دخلين قال 
فلله احلمد فما هي قال هي الكلمة اليت قاهلا لعمه ال إله إال هللا قال طلحة  

 صدقت 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح بطرقه ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا جعفر بن عون أنبأان أبو عميس عن   - 188
من اليهود إىل عمر    قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال : جاء رجل



رضي هللا عنه فقال اي أمري املؤمنني إنكم تقرؤون آية يف كتابكم لو علينا معشر  
  }اليهود نزلت الختذان ذلك اليوم عيدا قال وأي آية هي قال قوله عز وجل 

قال فقال عمر رضي هللا  {اليوم أكملت لكم دينكم وأمتمت عليكم نعميت  
عنه وهللا إين ألعلم اليوم الذي نزلت فيه على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

والساعة اليت نزلت فيها نزلت على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عشية  
 عرفة يف يوم اجلمعة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثين أيب ثنا وكيع ثنا سفيان عن عبد الرمحن بن  حدثنا عبد هللا - 189
حكيم بن حكيم بن عباد بن  احلرث بن عياش بن أيب ربيعة رضي هللا عنهم عن 

حنيف عن أيب أمامة بن سهل بن حنيف أن رجال رمى رجال بسهم فقتله وليس  
له وارث إال خال فكتب يف ذلك أبو عبيدة بن اجلراح إىل عمر رضي هللا عنه  

ن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : هللا ورسوله موىل من ال موىل له فكتب أ
 واخلال وارث من ال وارث له 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا سفيان عن أيب يعفور العبدي   - 190
ضي هللا قال مسعت شيخا مبكة يف إمارة احلجاج حيدث عن عمر بن اخلطاب ر 

عنه : أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال له اي عمر إنك رجل قوي ال تزاحم  
على احلجر فتؤذى الضعيف إن وجدت خلوة فاستلمه وإال فاستقبله فهلل  

 وكرب  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن رجاله ثقات رجال الشيخني غري الشيخ مبكةت  

 

 

نا كهمس عن بن بريدة عن حيىي  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ث - 191
 عنه : أن جربيل عليه السالم قال للنيب صلى  بن يعمر عن بن عمر رضي هللا

هللا عليه وسلم ما اإلميان قال أن تؤمن ابهلل ومالئكته وكتبه ورسله واليوم  
اآلخر وابلقدر خريه وشره فقال له جربيل عليه السالم صدقت قال فتعجبنا  

فقال النيب صلى هللا عليه وسلم ذاك جربيل أاتكم  منه يسأله ويصدقه قال  
 يعلمكم معامل دينكم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا هشام بن عروة عن أبيه عن   - 192
عروة عن عاصم بن عمر عن أبيه قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :  

إذا أقبل الليل وقال مرة جاء الليل من ههنا وذهب النهار من ههنا فقد أفطر  
 الصائم يعين املشرق واملغرب  

 

 

ده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسنات  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أنبأان إسرائيل بن يونس عن عبد   - 193
األعلى الثعليب عن عبد الرمحن بن أيب ليلى قال : كنت مع عمر رضي هللا عنه  
فأاته رجل فقال إين رأيت اهلالل هالل شوال فقال عمر رضي هللا عنه اي أيها 

م إىل عس فيه ماء فتوضأ ومسح على خفيه فقال الرجل الناس أفطروا مث قا
وهللا اي أمري املؤمنني ما أتيتك إال ألسألك عن هذا أفرأيت غريك فعله فقال  

نعم خريا مين وخري األمة رأيت أاب القاسم صلى هللا عليه وسلم فعل مثل الذي 
مر  فعلت وعليه جبة شامية ضيقة الكمني فأدخل يده من حتت اجلبة مث صلى ع

 املغرب 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 



 

------------------------------------- 

 

[    29صفحة  - 1مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا سعيد عن قتادة عن   - 194
سليمان عن جابر بن عبد هللا أن عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه : قال إن نيب 

هللا صلى هللا عليه وسلم مل حيرم الضب ولكن قذره وقال غري حممد عن 
 سليمان اليشكري  

 

 

ات رجال الشيخني غري عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه رجاله ثقت
 سليمان فقد أخرج له الرتمذي وابن ماجة 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن عاصم بن   - 195
 صلى هللا عبيد هللا عن سامل عن عبد هللا بن عمر رضي هللا عنهما عن النيب

عليه وسلم : أنه استأذنه يف العمرة فأذن له فقال اي أخي ال تنسنا من دعائك 
ما أحب أن يل هبا ما  وقال بعد يف املدينة اي أخي أشركنا يف دعائك فقال عمر 

 طلعت عليه الشمس لقوله اي أخي  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة وحجاج قال   - 196
مسعت شعبة عن عاصم بن عبيد هللا عن سامل عن بن عمر عن عمر رضي هللا 

وسلم أرأيت ما نعمل فيه أقد فرغ منه أو  عنهما : أنه قال للنيب صلى هللا عليه 
يف شيء مبتدأ أو أمر مبتدع قال فيما قد فرغ منه فقال عمر أال نتكل فقال  

اعمل اي بن اخلطاب فكل ميسر أما من كان من أهل السعادة فيعمل للسعادة  
 وأما أهل الشقاء فيعمل للشقاء 

 

 

عف عاصم بن  عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه وهذا إسناد ضعيف لضت
 عبيدهللا 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هشيم ثنا الزهري عن عبيد هللا بن عتبة   - 197
مر  بن مسعود أخربين عبد هللا بن عباس حدثين عبد الرمحن بن عوف : أن ع

بن اخلطاب رضي هللا عنه خطب الناس فسمعه يقول أال وإن أانسا يقولون ما  
عليه وسلم ورمجنا  ابل الرجم يف كتاب هللا اجللد وقد رجم رسول هللا صلى هللا 



بعده ولوال أن يقول قائلون أو يتكلم متكلمون أن عمر رضي هللا عنه زاد يف 
 كتاب هللا ما ليس منه ألثبتها كما نزلت 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة قال مسعت  - 198
ري حيدث عن حبيب بن عبيد عن جبري بن نفري عن بن السمط :  يزيد بن مح

أنه أتى أرضا يقال هلا دومني من محص على رأس مثانية عشر ميال فصلى 
ركعتني فقلت له أتصلي ركعتني فقال رأيت عمر بن اخلطاب بذي احلليفة  

يصلي ركعتني فسألته فقال إمنا أفعل كما رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
قال فعل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم   أو  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

قال أبو عبد الرمحن قال أيب قرأت على عبد الرمحن بن مهدي  - 199
مالك عن بن شهاب عن سامل بن عبد هللا عن بن عمر رضي هللا عنه قال :  

وسلم املسجد يوم اجلمعة   دخل رجل من أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه



وعمر بن اخلطاب رضي هللا عنه خيطب الناس فقال عمر أية ساعة هذه فقال  
اي أمري املؤمنني انقلبت من السوق فسمعت النداء فما زدت على أن توضأت 

فقال عمر رضي هللا عنه والوضوء أيضا وقد علمت أن رسول هللا صلى هللا 
 عليه وسلم كان أيمر ابلغسل 

 

 

ق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن عن سفيان عن أيب إسحاق  - 200
عن عمرو بن ميمون عن عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه قال : كان املشركون 

ال يفيضون من مجع حىت تشرق الشمس على ثبري فخالفهم النيب صلى هللا 
 عليه وسلم فأفاض قبل أن تطلع الشمس 

 

 

ه صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناد ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أنبأان بن جريج حدثين أبو  - 201
الزبري أنه مسع جابر بن عبد هللا يقول أخربين عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه أنه  

مسع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : ألخرجن اليهود والنصارى من  



 جزيرة العرب حىت ال أدع إال مسلما 

 

 

رنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  عليق شعيب األت
 الشيخني غري أيب الزبري فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن الزهري عن   - 202
سامل عن أبيه : أن عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه بينا هو قائم خيطب يوم 

ى هللا عليه وسلم فناداه عمر رضي اجلمعة فدخل رجل من أصحاب النيب صل
فلم أنقلب إىل أهلي حىت مسعت  هللا عنه أية ساعة هذه فقال إين شغلت اليوم

النداء فلم أزد على أن توضأت فقال عمر رضي هللا عنه الوضوء أيضا وقد  
علمتم ويف موضع آخر وقد علمت أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان  

 أيمر ابلغسل  

 

 

ب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيت  

 

 

------------------------------------- 

 



[    30صفحة  - 1مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هاشم بن القاسم ثنا عكرمة يعين بن  - 203
حدثين عمر  عمار حدثين مساك احلنفي أبو زميل قال حدثين عبد هللا بن عباس 

بن اخلطاب رضي هللا عنه قال : ملا كان يوم خيرب أقبل نفر من أصحاب النيب 
على رجل فقالوا صلى هللا عليه وسلم فقالوا فالن شهيد فالن شهيد حىت مروا  

فالن شهيد فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كال إين رأيته يف النار يف بردة  
غلها أو عباءة مث قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اي بن اخلطاب اذهب 

فناد يف الناس أنه ال يدخل اجلنة إال املؤمنون قال فخرجت فناديت أال إنه ال 
 يدخل اجلنة إال املؤمنون  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسن رجاله رجال الشيخني غري عكرمة بن  ت
 عمار ومساك احلنفي فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد هللا بن يزيد حدثنا داود يعين بن  - 204
تيت املدينة أيب الفرات حدثين عبد هللا بن يزيد عن أيب األسود الديلي قال : أ

وقد وقع هبا مرض فهم ميوتون موات ذريعا فجلست إىل عمر بن اخلطاب رضي 
ر رضي هللا عنه  هللا عنه فمرت به جنازة فأثىن على صاحبها خري فقال عم 



وجبت مث مر أبخرى فأثىن على صاحبها خري فقال وجبت مث مر ابلثالثة فأثىن  
على صاحبها شر فقال عمر رضي هللا عنه وجبت فقلت وما وجبت اي أمري 

املؤمنني قال قلت كما قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أميا مسلم شهد له  
و ثالثة قال أو ثالثة فقلنا أو اثنان قال أو  أربعة خبري أدخله هللا اجلنة قال قلنا أ

 اثنان مث مل نسأله عن الواحد 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو عبد الرمحن ثنا حيوة أخربين بكر  - 205
شاين يقول مسع بن عمرو أنه مسع عبد هللا بن هبرية يقول أنه مسع أاب متيم اجلي

عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه يقول أنه مسع نيب هللا صلى هللا عليه وسلم  
يقول : لو أنكم تتوكلون على هللا حق توكله لرزقكم كما يرزق الطري تغدو  

 مخاصا وتروح بطاان 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده قوي رجاله ثقات رجال الشيخني غري عبدهللا  ت
ل مسلم بن هبرية فمن رجا   

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو عبد الرمحن حدثين سعيد بن أيب  - 206
أيوب حدثين عطاء بن دينار عن حكيم بن شريك اهلذيل عن حيىي بن ميمون  
احلضرمي عن ربيعة اجلرشي عن أيب هريرة عن عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه  

ل القدر وال تفاحتوهم وقال  عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : ال جتالسوا أه
 أبو عبد الرمحن مرة مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هاشم بن القاسم ثنا شعبة عن يزيد بن  - 207
دث عن  مخري اهلمداين عن بن عمر رضي هللا عنه قال مسعت حبيب بن عبيد حي 

جبري بن نفري عن بن السمط : أنه خرج مع عمر إىل ذي احلليفة فصلى 
عليه   ركعتني فسألته عن ذلك فقال إمنا أصنع كما رأيت رسول هللا صلى هللا 

 وسلم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو نوح قراد أنبأان عكرمة بن عمار ثنا   - 208



مساك احلنفي أبو زميل حدثين بن عباس حدثين عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه  
لم إىل أصحابه وهم  قال : ملا كان يوم بدر قال نظر النيب صلى هللا عليه وس 

ثالث مائة ونيف ونظر إىل املشركني فإذا هم ألف وزايدة فاستقبل النيب صلى  
هللا عليه وسلم القبلة مث مد يديه وعليه رداؤه وإزاره مث قال اللهم أين ما 
وعدتين اللهم أجنز ما وعدتين اللهم إنك إن هتلك هذه العصابة من أهل 

قال فما زال يستغيث ربه عز وجل ويدعوه  اإلسالم فال تعبد يف األرض أبدا 
حىت سقط رداؤه فأاته أبو بكر رضي هللا عنه فأخذ رداءه فرداه مث التزمه من  
ورائه مث قال اي نيب هللا كفاك مناشدتك ربك فإنه سينجز لك ما وعدك وأنزل 

إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أين ممدكم أبلف من املالئكة  }هللا عز وجل  
فلما كان يومئذ والتقوا فهزم هللا عز وجل املشركني فقتل منهم    {مردفني 

سبعون رجال وأسر منهم سبعون رجال فاستشار رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
أاب بكر وعليا وعمر رضي هللا عنهم فقال أبو بكر رضي هللا عنه اي نيب هللا 

لفدية فيكون ما  هؤالء بنو العم والعشرية واإلخوان فإين أرى أن أتخذ منهم ا
أخذان منهم قوة لنا على الكفار وعسى هللا أن يهديهم فيكونون لنا عضدا 

فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ما ترى اي بن اخلطاب قال قلت وهللا ما  
أرى ما رأى أبو بكر رضي هللا عنه ولكين أرى أن متكنين من فالن قريبا لعمر  

نه من عقيل فيضرب عنقه ومتكن محزة  فأضرب عنقه ومتكن عليا رضي هللا ع
من فالن أخيه فيضرب عنقه حىت يعلم هللا أنه ليست يف قلوبنا هوادة  

للمشركني هؤالء صناديدهم وأئمتهم وقادهتم فهوى رسول هللا صلى هللا عليه  



وسلم ما قال أبو بكر رضي هللا عنه ومل يهو ما قلت فأخذ منهم الفداء فلما  
ر رضي هللا عنه غدوت إىل النيب صلى هللا عليه وسلم  أن كان من الغد قال عم

فإذا هو قاعد وأبو بكر رضي هللا عنه وإذا مها يبكيان فقلت اي رسول هللا 
أخربين ماذا يبكيك أنت وصاحبك فإن وجدت بكاء بكيت وإن مل أجد بكاء 

تباكيت لبكائكما قال فقال النيب صلى هللا عليه وسلم الذي عرض علي 
لفداء لقد عرض علي عذابكم أدىن من هذه الشجرة لشجرة أصحابك من ا

ما كان لنيب أن يكون له أسرى حىت يثخن يف   }قريبة وأنزل هللا عز وجل 
من الفداء   {لوال كتاب من هللا سبق ملسكم فيما أخذمت   }إىل قوله  {األرض 

وم مث أحل هلم الغنائم فلما كان يوم أحد من العام املقبل عوقبوا مبا صنعوا ي
بدر من أخذهم الفداء فقتل منهم سبعون وفر أصحاب النيب صلى هللا عليه  
وسلم عن النيب صلى هللا عليه وسلم وكسرت رابعيته وهشمت البيضة على  

أو ملا أصابتكم مصيبة قد  }رأسه وسال الدم على وجهه وأنزل هللا تعاىل 
اآلية أبخذكم الفداء  {أصبتم مثليها    

 

 

األرنؤوط : إسناده حسن رجاله رجال الصحيح عليق شعيب ت  

 

 

------------------------------------- 

 



[    31صفحة  - 1مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو نوح ثنا مالك بن أنس عن زيد بن  - 209
هللا   أسلم عن أبيه عن عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه قال : كنا مع رسول

صلى هللا عليه وسلم يف سفر قال فسألته عن شيء ثالث مرات فلم يرد علي  
قال فقلت لنفسي ثكلتك أمك اي بن اخلطاب نزرت رسول هللا صلى هللا عليه  
وسلم ثالث مرات فلم يرد عليك قال فركبت راحليت فتقدمت خمافة أن يكون 

قال فرجعت وأان أظن نزل يف شيء قال فإذا أان مبناد ينادي اي عمر أين عمر 
أنه نزل يف شيء قال فقال النيب صلى هللا عليه وسلم نزلت علي البارحة سورة  

إان فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك هللا ما    }هي أحب إيل من الدنيا وما فيها 
   {تقدم من ذنبك وما أتخر  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري رجاله ثقات ت
الشيخني غري أيب نوح عبدالرمحن بن غزوان فمن رجال البخاري رجال   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو النضر ثنا املسعودي عن حكيم بن   - 210
رضي جبري عن موسى بن طلحة عن بن احلوتكية قال : أيت عمر بن اخلطاب 

هللا عنه بطعام فدعا إليه رجال فقال إين صائم مث قال وأي الصيام تصوم لوال 



وسلم حني كراهية أن أزيد أو أنقص حلدثتكم حبديث النيب صلى هللا عليه 
ألعرايب ابألرنب ولكن أرسلوا إىل عمار فلما جاء عمار قال أشاهد أنت جاءه ا

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يوم جاءه األعرايب ابألرنب قال نعم فقال إين 
رأيت هبا دما فقال كلوها قال إين صائم قال وأي الصيام تصوم قال أول  

عشرة واألربع عشرة واخلمس  الشهر وآخره قال إن كنت صائما فصم الثالث
 عشرة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن بشواهده وهذا إسناد ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو النضر ثنا أبو عقيل حدثنا جمالد بن  - 211
سعيد أخربان عامر عن مسروق بن األجدع قال : لقيت عمر بن اخلطاب رضي 

ق بن األجدع فقال عمر رضي هللا عنه  هللا عنه فقال يل من أنت قلت مسرو 
مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول األجدع شيطان ولكنك مسروق 

بن عبد الرمحن قال عامر فرأيته يف الديوان مكتواب مسروق بن عبد الرمحن 
 فقلت ما هذا فقال هكذا مساين عمر رضي هللا عنه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إسحاق بن عيسى ثنا بن هليعة عن   - 212
جعفر بن ربيعة عن الزهري عن حمرر بن أيب هريرة عن أبيه عن عمر بن 

اخلطاب رضي هللا عنه : أن النيب صلى هللا عليه وسلم هنى عن العزل عن احلرة  
 إال إبذهنا 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

نا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو عامر عبد امللك بن عمرو قال ثنا  حدث - 213
هشام يعين بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه قال مسعت عمر يقول : لئن  
عشت إىل هذا العام املقبل ال يفتح للناس قرية إال قسمتها بينهم كما قسم  

 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم خيرب 

 

 

األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد حسن عليق شعيب ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    32صفحة  - 1مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن عبد هللا الزبريي ثنا إسرائيل  - 214
عن مساك عن عكرمة عن بن عباس عن عمر رضي هللا عنه قال : كنت مع  

النيب صلى هللا عليه وسلم يف غزاة فحلفت ال وأيب فهتف يب رجل من خلفي  
 فقال ال حتلفوا آبابئكم فإذا هو النيب صلى هللا عليه وسلم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو أمحد الزبريي ثنا سفيان عن أيب  - 215
هللا عنه قال : لئن عشت إن شاء هللا ألخرجن الزبري عن جابر عن عمر رضي 

 اليهود والنصارى من جزيرة العرب 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري أيب الزبري 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سليمان بن داود أبو داود ثنا شريك  - 216
عن عاصم بن عبيد هللا عن أبيه عن عمر رضي هللا عنه قال : رأيت رسول هللا 



 صلى هللا عليه وسلم ميسح على اخلفني 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف لضعف شريكت  

 

 

 أيب ثنا سليمان بن داود أبو داود ثنا سالم  حدثنا عبد هللا حدثين - 217
ن املعرور قال مسعت عمر  يعين أاب األحوص عن مساك بن حرب عن سيار ب

رضي هللا عنه خيطب وهو يقول : إن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بىن هذا 
املسجد وحنن معه املهاجرون واألنصار فإذا اشتد الزحام فليسجد الرجل منكم  

ه ورأى قوما يصلون يف الطريق فقال صلوا يف املسجد على ظهر أخي  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب قال قرأت على حيىي بن سعيد زهري قال   - 218
ثنا أبو إسحاق عن حارثة بن مضرب أنه : حج مع عمر بن اخلطاب رضي هللا 

ؤمنني إان أصبنا رقيقا ودواب فخذ عنه فأاته أشراف أهل الشام فقالوا اي أمري امل
من أموالنا صدقة تطهران هبا وتكون لنا زكاة فقال هذا شيء مل يفعله اللذان 

 كاان من قبلي ولكن انتظروا حىت أسأل املسلمني  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح ومؤمل قاال ثنا سفيان الثوري عن   - 219
أيب الزبري عن جابر بن عبد هللا أن عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه قال قال  
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : لئن عشت ألخرجن اليهود والنصارى من  

 جزيرة العرب حىت ال أترك فيها إال مسلما  

 

 

ؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم عليق شعيب األرنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عتاب بن زايد ثنا عبد هللا يعين بن  - 220
املبارك أان يونس عن الزهري عن السائب بن يزيد وعبيد هللا بن عبد هللا بن 

عتبة عن عبد الرمحن بن عبد عن عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه قال عبد هللا  
إىل النيب صلى هللا عليه وسلم قال : من فاته شيء من ورده أو   وقد بلغ به أيب

قال من جزئه من الليل فقرأه ما بني صالة الفجر إىل الظهر فكأمنا قرأه من  
 ليلته  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري ت
 عتاب بن زايد فقد روى له ابن ماجة وهو ثقة 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو نوح قراد حدثنا عكرمة بن عمار ثنا   - 221
ر قال  مساك احلنفي أبو زميل حدثين بن عباس حدثين عمر قال ملا كان يوم بد 

: نظر النيب صلى هللا عليه وسلم إىل أصحابه وهم ثالث مائة ونيف ونظر إىل 
عليه وسلم القبلة مث مد  املشركني فإذا هم ألف وزايدة فاستقبل النيب صلى هللا  

يده وعليه رداؤه وإزاره مث قال اللهم أين ما وعدتين اللهم أجنز ما وعدتين 
اللهم إن هتلك هذه العصابة من أهل اإلسالم فال تعبد يف األرض أبدا قال فما  
زال يستغيث ربه ويدعوه حىت سقط رداؤه فأاته أبو بكر فأخذ رداءه فرداه مث  

ال اي نيب هللا كفاك مناشدتك ربك فإنه سينجز لك ما  التزمه من ورائه مث ق 
إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أين ممدكم أبلف  }وعدك وأنزل هللا تعاىل  

فلما كان يومئذ والتقوا فهزم هللا املشركني فقتل منهم   {من املالئكة مردفني 
لم  سبعون رجال وأسر منهم سبعون رجال فاستشار رسول هللا صلى هللا عليه وس

أاب بكر وعليا وعمر فقال أبو بكر اي نيب هللا هؤالء بنو العم والعشرية  
واإلخوان فأان أرى ان أتخذ منهم الفداء فيكون ما أخذان منهم قوة لنا على  
الكفار وعسى هللا عز وجل أن يهديهم فيكونون لنا عضد فقال رسول هللا 

 ما أرى ما رأى أبو صلى هللا عليه وسلم ما ترى اي بن اخلطاب فقال قلت وهللا 



بكر ولكين أرى أن متكنين من فالن قريب لعمر فأضرب عنقه ومتكن عليا من  
عقيل فيضرب عنقه ومتكن محزة من فالن أخيه فيضرب عنقه حىت يعلم هللا أنه  

ليس يف قلوبنا هوادة للمشركني هؤالء صناديدهم وأئمتهم وقادهتم فهوي 
ال أبو بكر ومل يهو ما قلت فأخذ منهم  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ما ق 

الفداء فلما كان من الغد قال عمر رضي هللا عنه غدوت إىل النيب صلى هللا 
عليه وسلم فإذا هو قاعد وأبو بكر وإذا مها يبكيان فقلت اي رسول هللا أخربين 
ماذا يبكيك أنت وصاحبك فإن وجدت بكاء بكيت وإن مل أجد بكاء تباكيت 

ال النيب صلى هللا عليه وسلم الذي عرض على أصحابك من  لبكائكما قال ق
الفداء ولقد عرض علي عذابكم أدىن من هذه الشجرة لشجرة قريبة وأنزل هللا 

  }إىل قوله  {ما كان لنيب أن يكون له أسرى حىت يثخن يف األرض  }تعاىل 
من الفداء مث أحل هلم الغنائم فلما كان يوم أحد من   {ملسكم فيما أخذمت  

لعام املقبل عوقبوا مبا صنعوا يوم بدر من أخذهم الفداء فقتل منهم سبعون  ا
وفر أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم عن النيب صلى هللا عليه وسلم 

وكسرت رابعيته وهشمت البيضة على رأسه وسال الدم على وجهه فأنزل هللا 
أبخذكم   {إن هللا على كل شيء قدير  }إىل قوله  {أو ملا أصابتكم مصيبة  }

 الفداء  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسن رجاله رجال الصحيح ت  

 



 

------------------------------------- 

 

[    33صفحة  - 1مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أنبأان معمر عن الزهري عن   - 222
د هللا بن عبد هللا بن أيب ثور عن بن عباس رضي هللا عنهما قال : مل أزل عبي

حريصا على أن أسأل عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه عن املرأتني من أزواج 
إن تتواب إىل هللا فقد صغت  }النيب صلى هللا عليه وسلم اللتني قال هللا تعاىل 

حىت حج عمر رضي هللا عنه وحججت معه فلما كنا ببعض الطريق  {قلوبكما 
عدل عمر رضي هللا عنه وعدلت معه ابإلداوة فتربز مث أاتين فسكبت على  

يديه فتوضأ فقلت اي أمري املؤمنني من املرأاتن من أزواج النيب صلى هللا عليه  
فقال عمر   {ا إن تتواب إىل هللا فقد صغت قلوبكم }وسلم اللتان قال هللا تعاىل 

رضي هللا عنه وا عجبا لك اي بن عباس قال الزهري كره وهللا ما سأله عنه ومل  
يكتمه عنه قال هي حفصة وعائشة قال مث أخذ يسوق احلديث قال كنا معشر  
قريش قوما نغلب النساء فلما قدمنا املدينة وجدان قوما تغلبهم نساؤهم فطفق  

زيل يف بين أمية بن زيد ابلعوايل قال  نساؤان يتعلمن من نسائهم قال وكان من
فتغضبت يوما على امرأيت فإذا هي تراجعين فأنكرت أن تراجعين فقالت ما  

تنكر أن أراجعك فوهللا إن أزواج النيب صلى هللا عليه وسلم لرياجعنه وهتجره 



إحداهن اليوم إىل الليل قال فانطلقت فدخلت على حفصة فقلت أتراجعني  
عليه وسلم قالت نعم قلت وهتجره إحداكن اليوم إىل الليل  رسول هللا صلى هللا

قالت نعم قلت قد خاب من فعل ذلك منكن وخسر أفتأمن إحداكن أن 
يغضب هللا عليها لغضب رسوله فإذا هي قد هلكت ال تراجعي رسول هللا وال  
تسأليه شيئا وسليين ما بدا لك وال يغرنك إن كانت جارتك هي أوسم وأحب 

 منك يريد عائشة رضي هللا عنها قال وكان يل جار من األنصار  إىل رسول هللا
وكنا نتناوب النزول إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فينزل يوما وأنزل يوما  
فيأتيين خبرب الوحي وغريه وآتيه مبثل ذلك قال وكنا نتحدث أن غسان تنعل  

 انداين فخرجت اخليل لتغزوان فنزل صاحيب يوما مث أاتين عشاء فضرب ابيب مث
إليه فقال حدث أمر عظيم قلت وماذا أجاءت غسان قال ال بل أعظم من  

ذلك وأطول طلق الرسول نساءه فقلت قد خابت حفصة وخسرت قد كنت  
أظن هذا كائنا حىت إذا صليت الصبح شددت علي ثيايب مث نزلت فدخلت 

فقالت على حفصة وهي تبكي فقلت أطلقكن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 
ال أدري هو هذا معتزل يف هذه املشربة فأتيت غالما له أسود فقلت استأذن  
لعمر فدخل الغالم مث خرج إيل فقال قد ذكرتك له فصمت فانطلقت حىت 

أتيت املنرب فإذا عنده رهط جلوس يبكي بعضهم فجلست قليال مث غلبين ما  
لي فقال قد  أجد فأتيت الغالم فقلت استأذن لعمر فدخل الغالم مث خرج ع

ذكرتك له فصمت فخرجت فجلست إىل املنرب مث غلبين ما أجد فأتيت الغالم 
فقلت استأذن لعمر فدخل مث خرج إيل فقال قد ذكرتك له فصمت فوليت 



مدبرا فإذا الغالم يدعوين فقال ادخل فقد أذن لك فدخلت فسلمت على  
وحدثنا   رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فإذا هو متكئ على رمل حصري ح

يعقوب يف حديث صاحل قال رمال حصري قد أثر يف جنبه فقلت أطلقت اي 
رسول هللا نساءك فرفع رأسه إيل وقال ال فقلت هللا أكرب لو رأيتنا اي رسول هللا 

وكنا معشر قريش قوما نغلب النساء فلما قدمنا املدينة وجدان قوما تغلبهم  
ت على امرأيت يوما فإذا هي  نساؤهم فطفق نساؤان يتعلمن من نسائهم فتغضب

تراجعين فأنكرت أن تراجعين فقالت ما تنكر أن أراجعك فوهللا إن أزواج 
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لرياجعنه وهتجره إحداهن اليوم إىل الليل فقلت  

قد خاب من فعل ذلك منهن وخسر أفتأمن إحداهن أن يغضب هللا عليها  
سم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  لغضب رسوله فإذا هي قد هلكت فتب

فقلت اي رسول هللا فدخلت على حفصة فقلت ال يغرك إن كانت جارتك هي 
أوسم وأحب إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم منك فتبسم أخرى فقلت 

استأنس اي رسول هللا قال نعم فجلست فرفعت رأسي يف البيت فوهللا ما رأيت 
الثة فقلت ادع اي رسول هللا أن يوسع على أمتك  فيه شيئا يرد البصر إال أهبة ث

فقد وسع على فارس والروم وهم ال يعبدون هللا فاستوى جالسا مث قال أيف 
شك أنت اي بن اخلطاب أولئك قوم عجلت هلم طيباهتم يف احلياة الدنيا فقلت  
استغفر يل اي رسول هللا وكان أقسم أن ال يدخل عليهن شهرا من شدة موجدته  

ىت عاتبه هللا عز وجل  عليهن ح  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    34صفحة  - 1مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أخربين يونس بن سليم قال   - 223
يلي عن بن شهاب عن عروة بن الزبري عن عبد  أملى علي يونس بن يزيد األ

الرمحن بن عبد القارىء مسعت عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه يقول : كان إذا  
نزل على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الوحي يسمع عند وجهه دوي كدوي  

النحل فمكثنا ساعة فاستقبل القبلة ورفع يديه فقال اللهم زدان وال تنقصنا  
هتنا وأعطنا وال حترمنا وآثران وال تؤثر علينا وارض عنا وأرضنا مث   وأكرمنا وال 

قد   } قال لقد أنزلت علي عشر آايت من أقامهن دخل اجلنة مث قرأ علينا  
حىت ختم العشر   {أفلح املؤمنون   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أنبأان معمر عن الزهري عن   - 224
رضي  أيب عبيد موىل عبد الرمحن بن عوف أنه شهد العيد مع عمر بن اخلطاب

هللا عنه فصلى قبل أن خيطب بال أذان وال إقامة مث خطب فقال : اي أيها 
يومني أما الناس إن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم هنى عن صيام هذين ال

أحدمها فيوم فطركم من صيامكم وعيدكم وأما اآلخر فيوم أتكلون فيه من  
 نسككم 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعقوب ثنا أيب عن حممد بن إسحاق ثنا   - 225
بن أزهر قال :  الزهري عن سعيد عن سعد بن أيب عبيد موىل عبد الرمحن 

 شهدت العيد مع عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه فذكر احلديث 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسن رجاله ثقات رجال الشيخني غري حممد ت
 بن إسحاق

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا عبد هللا بن عمر عن   - 226



احلجر مث قال قد علمت أنك   انفع عن بن عمر : أن عمر رضي هللا عنه قبل
 حجر ولوال أين رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قبلك ما قبلتك 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف لضعف عبدهللا بن ت
 عمر العمري 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هشيم أخربين سيار عن أيب وائل : أن   - 227
ل له ابدأ  رجال كان نصرانيا يقال له الصيب بن معبد أسلم فأراد اجلهاد فقي

ابحلج فأتى األشعري فأمره أن يهل ابحلج والعمرة مجيعا ففعل فبينما هو يليب 
حبه هلذا أضل من  إذ مر يزيد بن صوحان وسلمان بن ربيعة فقال أحدمها لصا

بعري أهله فسمعها الصيب فكرب ذلك عليه فلما قدم أتى عمر فذكر ذلك له 
فقال له عمر رضي هللا عنه هديت لسنة نبيك قال ومسعته مرة أخرى يقول  

 وفقت لسنة نبيك 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري ت
ب السنن غري الرتمذيالصيب بن معبد فقد روى له أصحا  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو معاوية ثنا األعمش عن إبراهيم عن   - 228
علقمة عن عمر رضي هللا عنه قال : كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

يسمر عند أيب بكر رضي هللا عنه الليلة كذاك يف األمر من أمر املسلمني وأان 
 معه  

 

 

األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو معاوية ثنا عاصم األحول عن عبد   - 229
هللا بن سرجس قال : رأيت األصيلع يعين عمر رضي هللا عنه يقبل احلجر 

ويقول اىن ألقبلك واعلم انك حجر ال تنفع وال تضر ولوال اىن رأيت رسول 
أقبلك  هللا يقبلك مل   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    35صفحة  - 1مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا عبد هللا بن منري حدثنا عبيد هللا عن   - 230
انفع عن بن عمر عن عمر رضي هللا عنه قلت : اي رسول هللا أيرقد أحدان وهو  

 جنب قال نعم إذا توضأ 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

أخربان هشام عن أبيه عن حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بن منري  - 231
عاصم عن عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه قال قال رسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم : إذا أقبل الليل وأدبر النهار وغابت الشمس فقد أفطرت  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو كامل ثنا إبراهيم بن سعد ثنا بن  - 232
الطفيل  شهاب ح وحدثنا عبد الرزاق أنبأان معمر عن الزهري املعىن عن أيب 

عامر بن واثلة : ان انفع بن عبد احلرث لقي عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه  
رضي هللا   بعسفان وكان عمر رضي هللا عنه استعمله على مكة فقال له عمر

عنه من استخلفت على أهل الوادي قال استخلفت عليهم بن أبزي قال وما  



بن أبزي فقال رجل من موالينا فقال عمر رضي هللا عنه استخلفت عليهم موىل  
فقال انه قارئ لكتاب هللا عامل ابلفرائض قاض فقال عمر رضي هللا عنه أما ان  

رفع هبذا الكتاب أقواما ويضع به  نبيكم صلى هللا عليه وسلم قد قال ان هللا ي
 آخرين 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناداه صحيحان ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن فضيل ثنا إمساعيل بن مسيع   - 233
عن مسلم البطني عن أيب البخرتي قال قال عمر أليب عبيدة بن اجلراح ابسط  

 عليه وسلم يقول : أنت أمني يدك حىت أابيعك فإين مسعت رسول هللا صلى هللا
هذه األمة فقال أبو عبيدة ما كنت ال تقدم بني يدي رجل امره رسول هللا 

 صلى هللا عليه وسلم ان يؤمنا فأمنا حىت مات  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف النقطاعه ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرازق أنبأان سفيان عن األعمش   - 234
ن شقيق بن سلمة عن سلمان بن ربيعة عن عمر رضي هللا عنه قال : قسم  ع



رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قسمة فقلت اي رسول هللا لغري هؤالء أحق 
منهم فقال النيب صلى هللا عليه وسلم اهنم خريوين بني ان يسألوين ابلفحش أو 

 يبخلوين فلست بباخل  
 

 

ح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيت
 الشيخني غري سلمان بن ربيعة فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرازق أنبأان عبيد هللا بن عمر عن   - 235
انفع عن بن عمر : ان عمر رضي هللا عنه سأل النيب صلى هللا عليه وسلم هل  

للصالة  ينام أحدان وهو جنب قال نعم ويتوضأ وضوءه   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أنبأان معمر عن أيوب عن   - 236
 انفع عن بن عمر : ان عمر رضي هللا عنه سأل النيب مثله  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أنبأان عبيد هللا بن عمر عن   - 237
م انفع قال : رأى بن عمر سعد بن مالك ميسح على خفيه فقال بن عمر وإنك
لتفعلون هذا فقال سعد نعم فاجتمعنا عند عمر رضي هللا عنه فقال سعد اي  

ي هللا عنه كنا  أمري املؤمنني أفت بن أخي يف املسح على اخلفني فقال عمر رض
وحنن مع نبينا صلى هللا عليه وسلم منسح على خفافنا فقال بن عمر رضي هللا 

عنه وان جاء من الغائط والبول فقال عمر رضي هللا عنه نعم وان جاء من  
الغائط والبول قال انفع فكان بن عمر بعد ذلك ميسح عليهما ما مل خيلعهما  

ال حدثنيه أيوب عن انفع مثله  وما يوقت لذلك وقتا فحدثت به معمرا فق  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناداه صحيحان على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أنبأان معمر عن الزهري  - 238
أخربين مالك بن أوس بن احلداثن قال : صرفت عند طلحة بن عبيد هللا ورقا 

من الغابة قال فسمعها عمر بن اخلطاب  بذهب فقال انظرين حىت أيتينا خازننا
رضي هللا عنه فقال ال وهللا ال تفارقه حىت تستوىف منه صرفه فإين مسعت رسول 

 هللا صلى هللا عليه وسلم يقول الذهب ابلورق راب اال هاء وهاء 

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن الزهري عن   - 239
مان أيب بكر رضي عبيد هللا بن عبد هللا بن عتبة قال : ملا ارتد أهل الردة يف ز 

هللا عنه قال عمر كيف تقاتل الناس اي أاب بكر وقد قال رسول هللا صلى هللا 
اال هللا فإذا قالوا ال إله اال عليه وسلم أمرت ان أقاتل الناس حىت يقولوا ال إله 

هللا عصموا مىن دماءهم وأمواهلم اال حبقها وحساهبم على هللا فقال أبو بكر  
رضي هللا عنه وهللا ألقاتلن من فرق بني الصالة والزكاة فإن الزكاة حق املال 

وهللا لو منعوين عناقا كانوا يؤدوهنا إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لقاتلتهم  
ها قال عمر رضي هللا عنه فوهللا ما هو اال ان رأيت ان هللا قد شرح صدر  علي

 أيب بكر رضي هللا عنه للقتال فعرفت انه احلق  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    36صفحة  - 1مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 



 

يب ثنا عبد الرازق أنبأان إسرائيل عن مساك عن  حدثنا عبد هللا حدثين أ - 240
ركب أسري يف   عكرمة عن بن عباس قال قال عمر رضي هللا عنه : كنت يف

غزاة مع النيب صلى هللا عليه وسلم فحلفت فقلت ال وأيب فنهرين رجل من  
 خلفي وقال ال حتلفوا آبابئكم فالتفت فإذا أان برسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيفت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرازق ثنا معمر عن الزهري عن   - 241
وسلم  سامل عن أبيه عن عمر رضي هللا عنه قال مسعين رسول هللا صلى هللا عليه 

وأان أحلف أبيب فقال ان هللا ينهاكم ان حتلفوا آبابئكم قال عمر رضي هللا عنه  
 : فوهللا ما حلفت هبا بعد ذاكرا وال آثرا  

 

 

شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخني عليقت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا خلف بن الوليد ثنا خالد عن خالد عن   - 242
أيب عثمان عن عمر رضي هللا عنه : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم رخص 

 يف احلرير يف أصبعني 



 

 

الشيخني غري  عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجالت
 خلف بن الوليد وهو ثقة 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد ثنا التيمي عن أيب عثمان   - 243
رضي هللا عنه قال كنا مع عتبة بن فرقد فكتب إليه عمر رضي هللا عنه أبشياء  
حيدثه عن النيب صلى هللا عليه وسلم فكان فيما كتب إليه ان رسول هللا صلى 

ليه وسلم قال : ال يلبس احلرير يف الدنيا اال من ليس له يف اآلخرة منه  هللا ع
شيء اال هكذا وقال أبصبعيه السبابة والوسطى قال أبو عثمان فرأيت اهنا 

 زرار الطيالسة حني رأينا الطيالسة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

ا حيىي عن بن جريج حدثين عبد الرمحن حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثن - 244
بن عبد هللا بن أيب عمار عن عبد هللا بن اببية عن يعلى بن أمية قال قلت 

لعمر بن اخلطاب رضي هللا عنه : إقصار الناس الصالة اليوم وإمنا قال هللا عز  
فقد ذهب ذاك اليوم فقال عجبت   {إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا  }وجل 



مما عجبت منه فذكرت ذلك لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال صدقة  
 تصدق هللا هبا عليكم فاقبلوا صدقته  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أنبأان بن جريج مسعت عبد   - 245
ن عبد هللا بن أيب عمار حيدث : فذكره  الرمحن ب  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن بن أيب عروبة ثنا قتادة عن   - 246
سعيد بن املسيب قال قال عمر رضي هللا عنه : ان آخر ما نزل من القرآن 
آية الراب وان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قبض ومل يفسرها فدعوا الراب 

 والريبة 

 

 

خنيعليق شعيب األرنؤوط : حسن رجاله ثقات رجال الشيت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي ثنا شعبة ثنا قتادة عن سعيد بن  - 247
املسيب عن بن عمر عن عمر عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : امليت 

 يعذب يف قربه ابلنياحة عليه  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن عبيد هللا أخربين انفع عن بن   - 248
عمر عن عمر رضي هللا عنه عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : يعذب امليت 

 ببكاء أهله عليه  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

مسعت سعيد بن  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن حيىي قال - 249
املسيب ان عمر رضي هللا عنه قال : إايكم ان هتلكوا عن آية الرجم ال جند  
 حدين يف كتاب هللا فقد رأيت النيب صلى هللا عليه وسلم قد رجم وقد رمجنا  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : صحيح رجاله ثقات رجال الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي ثنا محيد عن أنس قال قال عمر   - 250
رضي هللا عنه : وافقت ريب يف ثالث ووافقين ريب يف ثالث قلت اي رسول هللا 

واختذوا من مقام إبراهيم مصلى   }لو اختذت من مقام إبراهيم مصلى فأنزل هللا 
رت أمهات املؤمنني قلت اي رسول هللا انه يدخل عليك الرب والفاجر فلو أم {

ابحلجاب فأنزل هللا آية احلجاب وبلغين معاتبة النيب عليه السالم بعض نسائه 
قال فاستقريت أمهات املؤمنني فدخلت عليهن فجعلت أستقريهن واحدة  
واحدة وهللا لئن انتهينت وإال ليبدلن هللا رسوله خريا منكن قال فأتيت على  

هللا صلى هللا عليه وسلم ما يعظ نساءه بعض نسائه قالت اي عمر أما يف رسول 
عسى ربه إن طلقكن أن يبدله   }حىت تكون أنت تعظهن فأنزل هللا عز وجل 

 أزواجا خريا منكن  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    37صفحة  - 1مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن شعبة حدثين أبو ذبيان مسعت  - 251
عبد هللا بن الزبري يقول ال تلبسوا نساءكم احلرير فإين مسعت عمر حيدث يقول 

يف  عن النيب صلى هللا عليه وسلم انه قال : من لبس احلرير يف الدنيا مل يلبسه
اآلخرة وقال عبد هللا بن الزبري من عنده ومن مل يلبسه يف اآلخرة مل يدخل اجلنة 

ولباسهم فيها حرير  } قال هللا تعاىل   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن إمساعيل ثنا عامر وحدثنا حممد   - 252
اعيل بن أيب خالد عن رجل عن الشعيب قال : مر عمر بطلحة  بن عبيد ثنا إمس

فذكر معناه قال مر عمر بطلحة فرآه مهتما قال لعلك ساءك إمارة بن عمك  
قال يعىن أاب بكر رضي هللا عنه فقال ال ولكين مسعت رسول هللا صلى هللا عليه  

يف  وسلم يقول اىن ألعلم كلمة ال يقوهلا الرجل عند موته اال كانت نورا
صحيفته أو وجد هلا روحا عند املوت قال عمر أان أخربك هبا هي الكلمة اليت 

أراد هبا عمه شهادة أن ال إله اال هللا قال فكأمنا كشف عىن غطاء قال صدقت 
 لو علم كلمة هي أفضل منها آلمره هبا 

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : صحيح بطرقه ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن بن جريج حدثين سليمان بن  - 253
بن اخلطاب  عتيق عن عبد هللا بن أببيه عن يعلى بن أمية قال : طفت مع عمر

رضي هللا عنه فلما كنت عند الركن الذي يلي الباب مما يلي احلجر أخذت 
بلى قال   بيده ليستلم فقال أما طفت مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قلت

فهل رأيته يستلمه قلت ال قال فانفذ عندك فإن لك يف رسول هللا أسوة  
 حسنة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم . والركن الذى أمر  ت
 عمر بعدم استالمه هو الركن الغريب الذي يلي األسود وهو الركن الشامي 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن األعمش ثنا شقيق حدثين  - 254
سلمت الصيب بن معبد وكان رجال من بىن تغلب : قال كنت نصرانيا فا

فاجتهدت فلم آل فأهللت حبجة وعمرة فمررت ابلعذيب على سلمان بن 
ربيعة وزيد بن صوحان فقال أحدمها أهبما مجيعا فقال له صاحبه دعه فلهو  

ريه قال فكأمنا بعريي على عنقي فأتيت عمر رضي هللا عنه فذكرت  أضل من بع
ذلك له فقال يل عمر اهنما مل يقوال شيئا هديت لسنة نبيك صلى هللا عليه  



 وسلم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري ت
 الصيب بن معبد 

 

 

عبيد هللا حدثين انفع عن بن  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن  - 255
عمر عن عمر رضي هللا عنه انه قال : اي رسول هللا اىن نذرت يف اجلاهلية ان  

 أعتكف يف املسجد احلرام ليلة فقال له فاوف بنذرك  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أنبأان سفيان عن منصور   - 256
عن أيب وائل عن صيب بن معبد التغليب قال : كنت حديث عهد بنصرانية  
فأردت اجلهاد أو احلج فأتيت رجال من قومي يقال له هدمي فسألته فأمرين 

 ابحلج فقرنت بني احلج والعمرة فذكره  

 

 

ده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري عليق شعيب األرنؤوط : إسنات



 الصيب بن معبد 
 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا سفيان وعبد الرمحن عن  - 257
سفيان عن زبيد األايمي عن عبد الرمحن بن أيب ليلى عن عمر رضي هللا عنه  

قال : صالة السفر ركعتان وصالة األضحى ركعتان وصالة الفطر ركعتان 
معة ركعتان متام غري قصر على لسان حممد صلى هللا عليه وسلم  وصالة اجل

قال سفيان وقال زبيد مرة أراه عن عمر قال عبد الرمحن على غري وجه الشك  
 وقال يزيد يعىن بن هارون بن أيب ليلى قال مسعت عمر رضي هللا عنه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح رجاله ثقات رجال الشيخنيت  

 

 

عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا هشام بن سعد عن زيد بن حدثنا  - 258
أسلم عن أبيه عن عمر رضي هللا عنه انه : وجد فرسا كان محل عليها يف سبيل  

هللا تباع يف السوق فأراد ان يشرتيها فسأل النيب صلى هللا عليه وسلم فنهاه  
 وقال ال تعودن يف صدقتك 

 

 

حسن رجاله ثقات رجال الشيخني غري هشام  عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ت



 بن سعد فمن رجال مسلم 
 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع عن بن أيب خالد عن قيس قال :   - 259
رأيت عمر رضي هللا عنه وبيده عسيب خنل وهو جيلس الناس يقول امسعوا 
 عنه  لقول خليفة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فجاء موىل أليب بكر رضي هللا

يقال له شديد بصحيفة فقرأها على الناس فقال يقول أبو بكر رضي هللا عنه  
امسعوا وأطيعوا ملا يف هذه الصحيفة فوهللا ما ألوتكم قال قيس فرأيت عمر  

 رضي هللا عنه بعد ذلك على املنرب  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا مؤمل ثنا سفيان عن سلمة عن عمران   - 260
ى رسول  السلمي قال : سألت بن عباس رضي هللا عنهما عن النبيذ فقال هن

هللا صلى هللا عليه وسلم عن نبيذ اجلر والدابء فلقيت بن عمر فسألته فأخربين  
جلر والدابء فيما أظن عن عمر ان النيب صلى هللا عليه وسلم هنى عن نبيذ ا

شك سفيان قال فلقيت بن الزبري فسألته فقال هنى رسول هللا صلى هللا عليه  
 وسلم عن نبيذ اجلر والدابء 

 



 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    38صفحة  - 1مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

نا أسود بن عامر ثنا محاد بن سلمة عن  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ث - 261
وأيب شعيب : ان عمر بن اخلطاب رضي  أيب سنان عن عبيد بن آدم وأيب مرمي

هللا عنه كان ابجلابية فذكر فتح بيت املقدس قال فقال أبو سلمة فحدثين أبو 
سنان عن عبيد بن آدم قال مسعت عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه يقول 

فقال ان أخذت عىن صليت خلف الصخرة فكانت لكعب أين ترى ان أصلي 
القدس كلها بني يديك فقال عمر رضي هللا عنه ضاهيت اليهودية ال ولكن 

أصلي حيث صلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فتقدم إىل القبلة فصلى مث  
 جاء فبسط رداءه فكنس الكناسة يف ردائه وكنس الناس 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو نعيم ثنا مالك يعىن بن مغول قال   - 262
مسعت الفضيل بن عمرو عن إبراهيم النخعي عن عمر رضي هللا عنه قال :  

سألت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن الكاللة فقال تكفيك آية الصيف 
حب إىل من أن  فقال ألن أكون سألت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عنها أ

 يكون يل محر النعم  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا سند رجاله ثقات رجال الصحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو أمحد حممد بن عبد هللا ثنا سفيان   - 263
عن عبد هللا بن دينار عن بن عمر عن عمر رضي هللا عنه انه أتى النيب صلى  

هللا عليه وسلم فقال : أنه تصيبين اجلنابة فأمره أن يغسل ذكره ويتوضأ وضوءه 
 للصالة 

 

 

رط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا مهام عن قتادة عن قزعة قال   - 264
قلت البن عمر رضي هللا عنه يعذب هللا هذا امليت ببكاء هذا احلي فقال  



حدثين عمر رضي هللا عنه عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ما كذبت على 
عليه وسلم   عمر وال كذب عمر على رسول هللا صلى هللا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا عبد الواحد بن زايد ثنا  - 265
احلسن بن عبيد هللا ثنا إبراهيم عن علقمة عن القرثع عن قيس أو بن قيس  

هللا صلى رجل من جعفي عن عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه قال : مر رسول  
ليه وسلم وأان معه وأبو بكر رضي هللا عنه على عبد هللا بن مسعود وهو  هللا ع

يقرأ فقام فسمع قراءته مث ركع عبد هللا وسجد قال فقال رسول هللا صلى هللا 
عليه وسلم سل تعطه سل تعطه قال مث مضى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

ل فليقرأه من بن أم عبد قال وقال من سره ان يقرأ القرآن غضا كما أنز 
فادجلت إىل عبد هللا بن مسعود ألبشره مبا قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

قال فلما ضربت الباب أو قال ملا مسع صويت قال ما جاء بك هذه الساعة  
قلت جئت ألبشرك مبا قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال قد سبقك أبو 

يفعل فإنه سباق ابخلريات ما استبقنا خريا قط إال  بكر رضي هللا عنه قلت إن
 سبقنا إليها أبو بكر  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا محاد بن سلمة عن سعيد   - 266
ليمن جعل عمر  اجلريري عن أيب نضرة عن اسري بن جابر قال : ملا أقبل أهل ا

رضي هللا عنه يستقري الرفاق فيقول هل فيكم أحد من قرن حىت أتى على  
يس قرن فقال من أنتم قالوا قرن فوقع زمام عمر رضي هللا عنه أو زمام أو 

فناوله أحدمها اآلخر فعرفه فقال عمر ما امسك قال أان أويس فقال هل لك 
والدة قال نعم قال فهل كان بك من البياض شيء قال نعم فدعوت هللا عز  

وجل فاذهبه عىن اال موضع الدرهم من سريت ألذكر به ريب قال له عمر رضي  
سول هللا صلى هللا عنه استغفر يل قال أنت أحق ان تستغفر يل أنت صاحب ر 

هللا عليه وسلم فقال عمر رضي هللا عنه اىن مسعت رسول هللا صلى هللا عليه  
وسلم يقول ان خري التابعني رجل يقال له أويس وله والدة وكان به بياض فدعا  

هللا عز وجل فاذهبه عنه اال موضع الدرهم يف سرته فاستغفر له مث دخل يف 
م الكوفة قال وكنا جنتمع يف حلقة  غمار الناس فلم يدر أين وقع قال فقد

فنذكر هللا وكان جيلس معنا فكان إذا ذكر هو وقع حديثه من قلوبنا موقعا ال  
 يقع حديث غريه فذكر احلديث 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  



 

 

------------------------------------- 

 

[    39صفحة  - 1مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد امللك بن أيب الشوارب ثنا عبد   - 267
الواحد بن زايد ثنا احلسن بن عبيد هللا عن إبراهيم عن القرثع عن قيس أو بن 
قيس رجل من جعفي عن عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه : فذكر حنو حديث 

 عفان  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح . و ذكر أن ابإلسناد خلال وأن ت
صوابه هكذا : حدثنا عبد هللا حدثين حممد بن عبد امللك بن أيب الشوارب 

حدثنا عبد الوارث بن زايد حدثنا احلسن بن عبيد هللا عن إبراهيم عن ] علقمة  
 [ عن القرثع ... 

عبد امللك بن أيب الشوارب ولكن قال : فإنه ال يعرف يف الرواة من امسه و 
حممد بن عبد امللك بن أيب الشوارب وهو من أقران اإلمام أمحد وال يعرف أن 

 اإلمام روى عنه شيئا و الذي عرف ابلرواية عنه هو ابنه عبد هللا 
 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا محاد بن سلمة ثنا اثبت عن   - 268
ضي هللا عنه ملا عولت عليه حفصة فقال اي أنس : ان عمر بن اخلطاب ر 

حفصة أما مسعت النيب صلى هللا عليه وسلم يقول املعول عليه يعذب قال 
وعول صهيب فقال عمر رضي هللا عنه اي صهيب أما علمت ان املعول عليه  

 يعذب 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
بن سلمة فمن رجال مسلم الشيخني غري محاد   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا عفان ثنا عبد الواحد ثنا يزيد  - 269
الرشك عن معاذ عن أم عمرو ابنة عبد هللا اهنا مسعت عبد هللا بن الزبري حيدث 

انه مسع عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه خيطب قال قال رسول هللا صلى هللا 
يف الدنيا فال يكساه يف اآلخرة  عليه وسلم : من لبس احلرير   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا مهام ثنا قتادة ثنا أبو العالية   - 270



عن بن عباس رضي هللا عنه حدثين رجال مرضيون فيهم عمر رضي هللا عنه  
هللا  وقال عفان مرة شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر رضي

عنه أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : ال صالة بعد صالتني بعد 
 الصبح حىت تطلع الشمس وبعد العصر حىت تغرب الشمس 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا أابن ثنا قتادة عن أيب العالية  - 271
 عن بن عباس : مبثل هذا شهد عندي رجال مرضيون  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن ثنا سفيان عن قيس بن  - 272
اليهود قالوا لعمر : انكم تقرؤون آية لو أنزلت  مسلم عن طارق بن شهاب ان 

فينا الختذان ذلك اليوم عيدا فقال اىن ألعلم حيث أنزلت وأي يوم أنزلت وأين  
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حني أنزلت أنزلت يوم عرفة ورسول هللا صلى 

اليوم   }هللا عليه وسلم واقف بعرفة قال سفيان واشك يوم مجعة أو ال يعىن  



   {كملت لكم دينكم وأمتمت عليكم نعميت ورضيت لكم اإلسالم دينا  أ

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن ثنا سفيان عن قيس بن  - 273
مسلم عن طارق بن شهاب عن أيب موسى قال : قدمت على رسول هللا صلى 

وهو ابلبطحاء فقال مب أهللت قلت إبهالل كإهالل النيب صلى  هللا عليه وسلم
ت وابلصفا  هللا عليه وسلم فقال هل سقت من هدى قلت ال قال طف ابلبي

واملروة مث حل فطفت ابلبيت وابلصفا واملروة مث أتيت امرأة من قومي  
فمشطتين وغسلت رأسي فكنت أفىت الناس بذلك أبمارة أيب بكر رضي هللا 

ة عمر رضي هللا عنه فإين لقائم يف املوسم إذ جاءين رجل فقال انك  عنه وإمار 
ال تدري ما أحدث أمري املؤمنني يف شأن النسك فقلت أيها الناس من كنا  

أفتيناه فتيا فهذا أمري املؤمنني قادم عليكم فبه فائتموا فلما قدم قلت ما هذا  
ىل فان هللا تعاىل الذي قد أحدثت يف شأن النسك قال ان أنخذ بكتاب هللا تعا

وأن أنخذ بسنة نبينا فإنه مل حيل حىت حنر   {وأمتوا احلج والعمرة هلل   }قال 
 اهلدى 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن عن سفيان عن إبراهيم بن   - 274
عبد األعلى عن سويد بن غفلة قال : رأيت عمر رضي هللا عنه يقبل احلجر 

ويقول اىن ألعلم انك حجر ال تضر وال تنفع ولكين رأيت أاب القاسم صلى هللا 
 عليه وسلم بك حفيا  

 

 

لى شرط مسلم رجاله ثقات رجال  عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح عت
 الشيخني غري إبراهيم بن عبد األعلى فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن عن سفيان وعبد الرزاق  - 275
أنبأان سفيان عن بن إسحاق عن عمرو بن ميمون قال قال عمر رضي هللا عنه  

شركني كانوا ال يفيضون من  قال عبد الرزاق مسعت عمر رضي هللا عنه : ان امل
مجع حىت تشرق الشمس على ثبري قال عبد الرزاق وكانوا يقولون أشرق ثبري 

كيما نغري يعىن فخالفهم النيب صلى هللا عليه وسلم فدفع قبل ان تطلع 
 الشمس 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 



 

------------------------------------- 

 

[    40صفحة  - 1مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن ثنا مالك عن الزهري عن   - 276
ان هللا تعاىل  عبيد هللا بن عبد هللا عن بن عباس قال قال عمر رضي هللا عنه :

بعث حممدا صلى هللا عليه وسلم وأنزل عليه الكتاب فكان فيما أنزل عليه آية 
ابلناس عهد فيقولوا اان ال  الرجم فقرأان هبا وعقلناها ووعيناها فأخشى ان يطول 

جند آيه الرجم فترتك فريضة أنزهلا هللا تعاىل وان الرجم يف كتاب هللا تعاىل حق  
على من زىن إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان احلبل أو 

 االعرتاف 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثين أيب ثنا عبد الرمحن عن مالك عن الزهري عن   حدثنا عبد هللا - 277
ضي هللا عنه قال : مسعت  عروة عن عبد الرمحن بن عبد عن عمر بن اخلطاب ر 

هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان يف الصالة على غري ما أقرؤها وكان رسول  



هللا صلى هللا عليه وسلم أقرأنيها فأخذت بثوبه فذهبت به إىل رسول هللا صلى 
 عليه وسلم فقلت اي رسول هللا إين مسعته يقرأ سورة الفرقان على غري ما  هللا

أقرأتنيها فقال اقرأ فقرأ القراءة اليت مسعتها منه فقال هكذا أنزلت مث قال يل 
اقرأ فقرأت فقال هكذا أنزلت ان هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرؤوا 

 ما تيسر  

 

 

يح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرازق أنبأان معمر عن الزهري عن   - 278
عروة عن املسور بن خمرمة وعبد الرمحن بن عبد القارىء اهنما مسعا عمر رضي  
 هللا عنه يقول : مررت هبشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان فذكر معناه  

 

 

: إسناده صحيح على شرط الشيخني عليق شعيب األرنؤوطت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن ثنا عبد هللا بن املبارك عن   - 279
  معمر عن الزهري عن السائب بن يزيد عن عبد هللا بن السعدي قال قال يل

عمر رضي هللا عنه : أمل أحدث انك تلي من أعمال الناس أعماال فإذا أعطيت  



غىن يل أعبد ويل أفراس  العمالة مل تقبلها قال نعم قال فما تريد إىل ذاك قال أان
قة على املسلمني قال ال تفعل فإين كنت أفعل مثل  أريد ان يكون عملي صد

الذي تفعل كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يعطيىن العطاء فأقول أعطه من  
هو أفقر إليه مىن فقال خذه فأما أن متوله وأما ان تصدق به وما أاتك هللا من  

له وال سائله فخذه وماال فال تتبعه نفسك  هذا املال وأنت غري مشرف  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرازق ثنا معمر عن الزهري عن   - 280
السائب بن يزيد قال : لقي عمر عبد هللا بن السعدي فذكر معناه اال انه قال 

نفسك تصدق به وقال ال تتبعه   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن عن مالك عن زيد بن  - 281
أسلم عن أبيه عن عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه قال : محلت على فرس يف 

سبيل هللا فأضاعه صاحبه فأردت ان ابتاعه وظننت انه ابئعه برخص فقلت 



 أسأل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال ال تبتعه وإن أعطاكه بدرهم  حىت
 فإن الذي يعود يف صدقته فكالكلب يعود يف قيئه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب قال قرأت على عبد الرمحن عن مالك عن  - 282
بن ازهر انه قال : شهدت العيد مع عمر بن  بن شهاب عن أيب عبيد موىل

اخلطاب رضي هللا عنه فجاء فصلى مث انصرف فخطب الناس فقال ان هذين  
يومان هنى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن صيامهما يوم فطركم من 

 صيامكم واآلخر يوم أتكلون فيه من نسككم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل بن إبراهيم عن حيىي بن أيب  - 283
إسحاق عن سامل بن عبد هللا قال : كان عمر رجال غيورا فكان إذا خرج إىل 

الصالة اتبعته عاتكة ابنة زيد فكان يكره خروجها ويكره منعها وكان حيدث ان 
م نساؤكم إىل الصالة فال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال إذا استأذنتك



 متنعوهن  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح رجاله ثقات رجال الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن عن مالك عن زيد بن  - 284
أسلم عن أبيه عن عمر قال : لوال آخر املسلمني ما فتحت قرية اال قسمتها  

 كما قسم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم خيرب  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

ا إمساعيل ثنا سلمة بن علقمة عن حممد  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثن - 285
السلمي قال مسعت عمر يقول : أال ال بن سريين قال نبئت عن أيب العجفاء 

تغلوا صدق النساء أال ال تغلوا صدق النساء فإهنا لو كانت مكرمة يف الدنيا 
وتقوى عند هللا كان أوالكم هبا النيب صلى هللا عليه وسلم ما أصدق رسول هللا 

عليه وسلم امرأة من نسائه وال أصدقت امرأة من بناته أكثر من ثنيت  صلى هللا 
عشرة أوقية وان الرجل ليبتلى بصدقة امرأته وقال مرة وان الرجل ليغلى 

بصدقة امرأته حىت تكون هلا عداوة يف نفسه وحىت يقول كلفت إليك علق 



ى تقولوهنا القربة قال وكنت غالما عربيا مولدا مل أدر ما علق القربة قال وأخر 
يف مغازيكم ومات قتل فالن شهيدا ومات فالن شهيدا ولعله أن ملن قتل 

يكون قد أوقر عجز دابته أو دف راحلته ذهبا أو ورقا يلتمس التجارة ال 
تقولوا ذاكم ولكن قولوا كما قال النيب صلى هللا عليه وسلم أو كما قال حممد  

  فهو يف اجلنة  صلى هللا عليه وسلم من قتل أو مات يف سبيل هللا

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    41صفحة  - 1مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل أنبأان اجلريري سعيد عن أيب  - 286
أيها  نضرة عن أيب فراس قال : خطب عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه فقال اي

الناس اال اان إمنا كنا نعرفكم إذ بني ظهرينا النيب صلى هللا عليه وسلم وإذ ينزل 
صلى هللا عليه وسلم قد انطلق الوحي وإذ ينبئنا هللا من أخباركم اال وان النيب 

وقد انقطع الوحي وإمنا نعرفكم مبا نقول لكم من أظهر منكم خريا ظننا به خريا 
وأحببناه عليه ومن أظهر منكم لنا شرا ظننا به شرا وأبغضناه عليه سرائركم  



بينكم وبني ربكم اال أنه قد أتى على حني وأان أحسب أن من قرأ القرآن يريد 
فقد خيل إىل آبخرة إال أن رجاال قد قرؤوه يريدون به ما عند  هللا وما عنده 

الناس فأريدوا هللا بقراءتكم وأريدوه أبعمالكم أال أين وهللا ما أرسل عمايل 
إليكم ليضربوا أبشاركم وال ليأخذوا أموالكم ولكن أرسلهم إليكم ليعلموكم  

سي بيدي  دينكم وسنتكم فمن فعل به شيء سوى ذلك فلريفعه إىل فوالذي نف
إذا ألقصنه منه فوثب عمرو بن العاص فقال اي أمري املؤمنني أو رأيت ان كان  

رجل من املسلمني على رعية فأدب بعض رعيته أئنك ملقتصه منه قال أي 
والذي نفس عمر بيده إذ ألقصنه منه وقد رأيت رسول هللا صلى هللا عليه  

وال جتمروهم فتفتنوهم  وسلم يقص من نفسه اال ال تضربوا املسلمني فتذلوهم 
 وال متنعوهم حقوقهم فتكفروهم وال تنزلوهم الغياض فتضيعوهم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : أبو فراس وهو النهدي مل يرو عنه غري أيب نضرة  ت
املنذر بن مالك ومل يوثقه غري ابن حبان وقال أبو زرعة : ال أعرفه وابقي رجاله  

 ثقات رجال الشيخني
 

 

هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل مرة أخرى أخربان سلمة بن  حدثنا عبد - 287
ل مسعت عمر يقول  علقمة عن حممد بن سريين قال نبئت عن أيب العجفاء قا

اال ال تغلوا صدق النساء فذكر احلديث قال إمساعيل وذكر أيوب وهشام وبن  



عون عن حممد عن أيب العجفاء عن عمر : حنوا من حديث سلمة اال اهنم قالوا 
يقل حممد نبئت عن أيب العجفاء   مل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل حدثنا أيوب عن عبد هللا بن  - 288
ن ابنة  أيب مليكة قال كنت عند عبد هللا بن عمر وحنن ننتظر جنازة أم أاب

عثمان بن عفان وعنده عمرو بن عثمان فجاء بن عباس يقوده قائده قال فأراه  
ا صوت من  أخربه مبكان بن عمر فجاء حىت جلس إىل جنيب وكنت بينهما فإذ

الدار فقال بن عمر مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : ان امليت 
يعذب ببكاء أهله عليه فارسلها عبد هللا مرسلة قال بن عباس كنا مع أمري 

املؤمنني عمر حىت إذا كنا ابلبيداء إذا هو برجل انزل يف ظل شجرة فقال يل 
رجعت إليه فقلت انك انطلق فاعلم من ذاك فانطلقت فإذا هو صهيب ف

أمرتين أن أعلم لك من ذاك وانه صهيب فقال مروه فليلحق بنا فقلت ان معه  
أهله قال وان كان معه أهله ورمبا قال أيوب مرة فليلحق بنا فلما بلغنا املدينة 
مل يلبث أمري املؤمنني ان أصيب فجاء صهيب فقال وا أخاه وا صاحباه فقال  

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال ان امليت عمر أمل تعلم أومل تسمع ان 
ليعذب ببعض بكاء أهله عليه فأما عبد هللا فارسلها مرسلة واما عمر فقال  



ببعض بكاء فأتيت عائشة رضي هللا عنها فذكرت هلا قول عمر فقالت ال وهللا  
ما قاله رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ان امليت يعذب ببكاء أحد ولكن 

لى هللا عليه وسلم قال أن الكافر ليزيده هللا عز وجل ببكاء أهله  رسول هللا ص
قال أيوب  {وال تزر وازرة وزر أخرى   }عذااب وإن هللا هلو أضحك وأبكى 

وقال بن أيب مليكة حدثين القاسم قال ملا بلغ عائشة رضي هللا عنها قول عمر  
السمع  وبن عمر قالت انكم لتحدثوين عن غري كاذبني وال مكذبني ولكن 

 خيطئ  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    42صفحة  - 1مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرازق أنبأان بن جريج أخربين عبد   - 289
هللا بن أيب مليكة فذكر معىن حديث أيوب اال أنه قال فقال بن عمر لعمرو بن  

عثمان وهو مواجهه أال تنهى عن البكاء فإن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
 قال : أن امليت ليعذب ببكاء أهله عليه  



 

 

األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخني عليق شعيبت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرازق أنبأان بن جريج أخربين عبد   - 290
هللا بن أيب مليكة قال : توفيت ابنة لعثمان بن عفان مبكة فحضرها بن عمر  

وبن عباس وإين جلالس بينهما فقال بن عمر لعمرو بن عثمان وهو مواجهه أال  
عن البكاء فإن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال إن امليت ليعذب  تنهى

 ببكاء أهله عليه فذكر حنو حديث إمساعيل عن أيوب عن بن أيب مليكة 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسني بن حممد ثنا إسرائيل عن مساك   - 291
عن بن عباس قال قال عمر رضي هللا عنه : كنت يف ركب أسري يف   عن عكرمة

غزاة مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فحلفت فقلت ال وأيب فهتف يب رجل 
 من خلفي ال حتلفوا آبابئكم فالتفت فإذا هو رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه ت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن ميسر أبو سعد الصاغاين ثنا   - 292
اثن حممد بن إسحاق عن حممد بن عمرو بن عطاء عن مالك بن أوس بن احلد

قال : كان عمر حيلف على إميان ثالث يقول وهللا ما أحد أحق هبذا املال من  
يف هذا املال  أحد وما أان أبحق به من أحد وهللا ما من املسلمني أحد اال وله

نصيب اال عبدا مملوكا ولكنا على منازلنا من كتاب هللا تعاىل وقسمنا من رسول  
هللا صلى هللا عليه وسلم فالرجل وبالؤه يف اإلسالم والرجل وقدمه يف اإلسالم  
والرجل وغناؤه يف اإلسالم والرجل وحاجته ووهللا لئن بقيت هلم ليأتني الراعي 

ملال وهو يرعى مكانه  جببل صنعاء حظه من هذا ا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد القدوس بن احلجاج ثنا صفوان  - 293
ن واله عمر  حدثين أبو املخارق زهري بن سامل ان عمري بن سعد األنصاري كا

محص فذكر احلديث قال عمر يعىن لكعب : اىن أسألك عن أمر فال تكتمين  
 قال وهللا ال أكتمك شيئا أعلمه قال ما أخوف شيء ختوفه على أمة حممد

صلى هللا عليه وسلم قال أئمة مضلني قال عمر صدقت قد أسر ذلك إىل 
 وأعلمنيه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعقوب ثنا أيب عن صاحل قال بن  - 294
أرسلوا إىل طبيبا  شهاب فقال سامل فسمعت عبد هللا بن عمر يقول : قال عمر 

ينظر إىل جرحى هذا قال فأرسلوا إىل طبيب من العرب فسقى عمر نبيذا فشبه  
النبيذ ابلدم حني خرج من الطعنة اليت حتت السرة قال فدعوت طبيبا آخر من  
األنصار من بىن معاوية فسقاه لبنا فخرج اللنب من الطعنة صلدا أبيض فقال له  

قال عمر صدقين أخو بىن معاوية ولو قلت غري الطبيب اي أمري املؤمنني اعهد ف
ذلك كذبتك قال فبكى عليه القوم حني مسعوا ذلك فقال ال تبكوا علينا من  

كان ابكيا فليخرج أمل تسمعوا ما قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال 
يعذب امليت ببكاء أهله عليه فمن أجل ذلك كان عبد هللا ال يقر أن يبكى 

من ولده وال غريهم   عنده على هالك  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أنبأان الثوري عن أيب  - 295



إسحاق عن عمرو بن ميمون قال مسعت عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه يقول  
على ثبري وكانوا  : كان أهل اجلاهلية ال يفيضون من مجع حىت يروا الشمس 

يقولون أشرق ثبري كيما نغري فأفاض رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قبل طلوع 
 الشمس 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرازق أنبأان معمر عن الزهري عن   - 296
مر رضي عروة عن املسور بن خمرمة وعبد الرمحن بن عبد القارئ أهنما مسعا ع

هللا عنه يقول : مررت هبشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان يف حياة  
قرأ على حروف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فاستمعت قراءته فإذا هو ي

كثرية مل يقرئنيها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فكدت أن أساوره يف الصالة 
فنظرت حىت سلم فلما سلم لببته بردائه فقلت من أقرأك هذه السورة اليت 

تقرؤها قال أقرأنيها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال قلت له كذبت فوهللا 
قر أىن هذه السورة اليت تقرؤها قال  ان النيب صلى هللا عليه وسلم هلو أ

فانطلقت أقوده إىل النيب صلى هللا عليه وسلم فقلت اي رسول هللا اىن مسعت 
هذا يقرأ سورة الفرقان على حروف مل تقرئنيها وأنت أقرأتين سورة الفرقان فقال  

النيب صلى هللا عليه وسلم أرسله اي عمر اقرأ اي هشام فقرأ عليه القراءة اليت  



ه فقال النيب صلى هللا عليه وسلم هكذا أنزلت مث قال النيب صلى هللا عليه  مسعت
وسلم اقرأ اي عمر فقرأت القراءة اليت أقرأين رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
فقال هكذا أنزلت مث قال رسول صلى هللا عليه وسلم ان القرآن أنزل على  

 سبعة أحرف فاقرؤوا منه ما تيسر  

 

 

األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    43صفحة  - 1مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا احلكم بن انفع أنبأان شعيب عن  - 297
الزهري حدثين عروة عن حديث املسور بن خمرمة وعبد الرمحن بن عبد 

ىء اهنما مسعا عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه يقول : مسعت هشام بن القار 
وسلم   حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان يف حياة النيب صلى هللا عليه

فاستمعت لقراءته فإذا هو يقرأ على حروف كثرية مل يقرئنيها رسول هللا صلى 
ذكر  هللا عليه وسلم فكدت أساوره يف الصالة فنظرت حىت سلم فلما سلم ف

 معناه  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسني بن علي عن زائدة عن عاصم   - 298
عن أبيه عن بن عباس قال قال عمر رضي هللا عنه قال رسول هللا صلى هللا 

األواخر  عليه وسلم : من كان منكم ملتمسا ليلة القدر فليلتمسها يف العشر
 وترا 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده قويت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن بشر ثنا هشام بن عروة عن   - 299
أبيه عن بن عمر : ان عمر رضي هللا عنه قيل له أال تستخلف فقال إن اترك 
فقد ترك من هو خري مىن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وان استخلف فقد  

 استخلف من هو خري مىن أبو بكر رضي هللا عنه  
 

 

ؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أنبأان حيىي بن سعيد ان حممد بن   - 300
اخلطاب  إبراهيم أخربه انه مسع علقمة بن وقاص الليثي يقول انه مسع عمر بن

رضي هللا عنه وهو خيطب الناس وهو يقول مسعت رسول هللا صلى هللا عليه  
نت هجرته إىل هللا وسلم يقول : إمنا العمل ابلنية وإمنا المرئ ما نوى فمن كا

وإىل رسوله فهجرته إىل هللا واىل رسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة  
 يتزوجها فهجرته إىل ما هاجر إليه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد ثنا عاصم عن أيب عثمان النهدي   - 301
بن اخلطاب رضي هللا عنه أنه قال : اتزروا وارتدوا وانتعلوا والقوا عن عمر 

اخلفاف والسراويالت والقوا الركب وانزوا نزوا وعليكم ابملعدية وارموا  
االغراض وذروا التنعم وزي العجم وإايكم واحلرير فإن رسول هللا صلى هللا 

هكذا وأشار   عليه وسلم قد هنى عنه وقال ال تلبسوا من احلرير إال ما كان
 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أبصبعيه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا يزيد أنبأان حيىي عن سعيد بن  - 302
املسيب ان عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه قال : إايكم ان هتلكوا عن آيه 
الرجم وان يقول قائل ال جند حدين يف كتاب هللا تعاىل فقد رأيت رسول هللا 

 صلى هللا عليه وسلم رجم ورمجنا بعده  

 

 

حيح رجاله ثقات رجال الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : صت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أنبأان العوام حدثين شيخ كان   - 303
مرابطا ابلساحل قال : لقيت أاب صاحل موىل عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه  

فقال حدثنا عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
ال والبحر يشرف فيها ثالث مرات على األرض يستأذن أنه قال ليس من ليلة ا

 هللا يف أن ينفضح عليهم فيكفه هللا عز وجل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أخربان عبد امللك عن أنس بن  - 304
سريين قال قلت البن عمر : حدثين عن طالقك امرأتك قال طلقتها وهى  



حائض قال فذكرت ذلك لعمر بن اخلطاب رضي هللا عنه فذكره للنيب صلى 
هللا عليه وسلم فقال النيب صلى هللا عليه وسلم مره فلرياجعها فإذا طهرت 

فليطلقها يف طهرها قال قلت له هل اعتددت ابليت طلقتها وهى حائض قال 
 فمايل ال اعتد هبا وإن كنت قد عجزت واستحمقت  

 

 

شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم عليق ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    44صفحة  - 1مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أنبأان اصبغ عن أيب العالء الشامي  - 305
كساين ما  قال لبس أبو أمامة ثواب جديدا فلما بلغ ترقوته قال احلمد هلل الذي  

أواري به عوريت وأجتمل به يف حيايت مث قال مسعت عمر بن اخلطاب رضي هللا 
استجد ثواب فلبسه فقال  عنه يقول قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : من 

حني يبلغ ترقوته احلمد هلل الذي كساين ما أواري به عوريت وأجتمل به يف حيايت  
مث عمد إىل الثوب الذي اخلق أو قال ألقي فتصدق به كان يف ذمه هللا تعاىل 

 ويف جوار هللا ويف كنف هللا حيا وميتا حيا وميتا حيا وميتا  



 

 

عيف جلهالة أيب العالء الشاميعليق شعيب األرنؤوط : إسناده ض ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا يزيد أنبأان حممد بن إسحاق عن   - 306
انفع عن بن عمر عن عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه قال : سألت رسول هللا 

صلى هللا عليه وسلم قلت اي رسول هللا أحدان إذا أراد أن ينام وهو جنب كيف  
يتوضأ وضوءه للصالة مث ينام  يصنع قبل أن يغتسل قال   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أنبأان ورقاء وأبو النضر قال ثنا   - 307
مع   ورقاء عن عبد األعلى الثعليب عن عبد الرمحن بن أيب ليلى قال : كنت

الرباء بن عازب وعمر بن اخلطاب رضي هللا عنه يف البقيع ينظر إىل اهلالل 
ل من العرب فأقبل راكب فتلقاه عمر رضي هللا عنه فقال من أين جئت فقا

قال أهللت قال نعم قال عمر رضي هللا عنه هللا أكرب إمنا يكفي املسلمني 
الرجل مث قام عمر رضي هللا عنه فتوضأ فمسح على خفيه مث صلى املغرب مث 
قال هكذا رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم صنع قال أبو النضر وعليه  



 جبة ضيقة الكمني فاخرج يده من حتتها ومسح  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أخربان جرير أنبأان الزبري بن  - 308
احلريث عن أيب لبيد قال : خرج رجل من طاحية مهاجرا يقال له بريح بن أسد 
فقدم املدينة بعد وفاة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أبايم فرآه عمر رضي هللا 

م انه غريب فقال له من أنت قال من أهل عمان قال نعم قال فأخذ  عنه فعل 
بيده فادخله على أيب بكر رضي هللا عنه فقال هذا من أهل األرض اليت مسعت 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول اىن ألعلم أرضا يقال هلا عمان ينضح 
ال حجر  بناحيتها البحر هبا حي من العرب لو أاتهم رسويل ما رموه بسهم و   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف النقطاعه ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أنبأان عاصم بن حممد عن أبيه عن   - 309
 تبارك  بن عمر عن عمر رضي هللا عنه قال ال أعلمه اال رفعه قال : يقول هللا

وتعاىل من تواضع يل هكذا رفعته هكذا وجعل يزيد ابطن كفه إىل األرض 



فعها حنو وأدانها إىل األرض رفعته هكذا وجعل ابطن كفه إىل السماء ور 
 السماء  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أنبأان ديلم بن غزوان العبدي ثنا   - 310
ميمون الكردي عن أيب عثمان النهدي قال : اىن جلالس حتت منرب عمر رضي  

هللا صلى هللا عليه   هللا عنه وهو خيطب الناس فقال يف خطبته مسعت رسول
 وسلم يقول ان أخوف ما أخاف على هذه األمة كل منافق عليم اللسان 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده قويت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح ثنا مالك ح وحدثنا إسحاق  - 311
مصعب الزبريي  أخربين مالك قال أبو عبد الرمحن عبد هللا بن أمحد وحدثنا

حدثين مالك عن زيد بن أيب أنيسة : ان عبد احلميد بن عبد الرمحن بن زيد بن 
خلطاب اخلطاب رضي هللا عنه أخربه عن مسلم بن يسار اجلهين ان عمر بن ا

وإذ أخذ ربك من بين آدم من ظهورهم   } رضي هللا عنه سئل عن هذه اآلية  



اآلية فقال عمر رضي هللا عنه مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم   {ذرايهتم 
سئل عنها فقال رسول هللا ان هللا خلق آدم مث مسح ظهره بيمينه واستخرج  

يعملون مث مسح ظهره   منه ذرية فقال خلقت هؤالء للجنة وبعمل أهل اجلنة
فقال خلقت هؤالء للنار وبعمل أهل النار يعملون فقال  فاستخرج منه ذريه  

رجل اي رسول هللا ففيم العمل فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ان هللا عز  
وجل إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل اجلنة حىت ميوت على عمل من  

نة وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل أعمال أهل اجلنة فيدخله به اجل
 النار حىت ميوت على عمل من أعمال أهل النار فيدخله به النار  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    45صفحة  - 1مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح حدثنا مالك بن أنس عن بن  - 312
: ان رجال من   شهاب عن سامل بن عبد هللا بن عمر رضي هللا عنهما عن أبيه

أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم دخل املسجد يوم اجلمعة وعمر بن  



اخلطاب رضي هللا عنه قائم خيطب فقال عمر رضي هللا عنه أية ساعة هذه  
قال اي أمري املؤمنني انقلبت من السوق فسمعت النداء فما زدت على ان ف

توضأت فأقبلت فقال عمر رضي هللا عنه الوضوء أيضا وقد علمت ان رسول  
 هللا صلى هللا عليه وسلم كان أيمران ابلغسل 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح ثنا بن جريج أخربين سليمان بن  - 313
ال : طفت  عتيق عن عبد هللا بن أببيه عن بعض بىن يعلى عن يعلى بن أمية ق

مع عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه فاستلم الركن قال يعلى فكنت مما يلي 
فقال ما   البيت فلما بلغت الركن الغريب الذي يلي األسود جررت بيده ليستلم 

شأنك فقلت أال تستلم قال أمل تطف مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
فقلت بلى فقال أفرأيته يستلم هذين الركنني الغربيني قال فقلت ال قال أفليس  

 لك فيه أسوة حسنة قال قلت بلى قال فانفذ عنك  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  

 

 



ثمان بن عمر وأبو عامر قال ثنا حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا ع - 314
وس بن احلداثن قال : جئت بداننري يل مالك عن الزهري عن مالك بن أ

فأردت ان أصرفها فلقيىن طلحة بن عبيد هللا فاصطرفها وأخذها فقال حىت 
جيئ سلم خازين قال أبو عامر من الغابة وقال فيها كلها هاء وهاء قال فسألت 

عن ذلك فقال مسعت رسول هللا صلى هللا عليه  عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه 
وسلم يقول الذهب ابلورق راب اال هاء وهاء والرب ابلرب راب اال هاء وهاء 

 والشعري ابلشعري راب اال هاء وهاء والتمر ابلتمر راب اال هاء وهاء  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

أيب ثنا عثمان بن عمر أخربان يونس عن حدثنا عبد هللا حدثين  - 315
الزهري عن سعيد بن املسيب ان عمر رضي هللا عنه قال : ان رسول هللا صلى 

 هللا عليه وسلم قال ان امليت يعذب ببكاء أهله عليه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح رجاله ثقات رجال الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بكر بن عيسى ثنا أبو عوانة عن املغرية   - 316



عن الشعيب عن عدى بن حامت قال : أتيت عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه يف  
أانس من قومي فجعل يفرض للرجل من طيئ يف ألفني ويعرض عىن قال 

مري فاستقبلته فأعرض عىن مث أتيته من حيال وجهه فأعرض عىن قال فقلت اي أ
ملؤمنني أتعرفين قال فضحك حىت استلقى لقفاه مث قال نعم وهللا اىن ألعرفك ا

آمنت إذ كفروا وأقبلت إذ أدبروا ووفيت إذ غدروا وان أول صدقة بيضت 
وجه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ووجوه أصحابه صدقة على جئت هبا إىل 

منا فرضت لقوم أجحفت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مث أخذ يعتذر مث قال إ
 هبم الفاقة وهم سادة عشائرهم ملا ينوهبم من احلقوق  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري بكر ت
 عيسى الراسيب فقد روى له النسائي

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا عبد امللك بن عمرو ثنا هشام بن   - 317
عنه    سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه قال مسعت عمر بن اخلطاب رضي هللا

يقول : فيما الرمالن اآلن والكشف عن املناكب وقد أطأ هللا اإلسالم ونفى  
هللا  الكفر وأهله ومع ذلك ال ندع شيئا كنا نفعله على عهد رسول هللا صلى

 عليه وسلم  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد حسن رجاله ثقات رجال ت
 الشيخني غري هشام بن سعد فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد وعفان قاال ثنا داود بن  - 318
ود أيب الفرات ثنا عبد هللا بن بريدة قال عفان عن بن بريدة عن أيب األس 

الديلي قال : أتيت املدينة وقد وقع هبا مرض قال عبد الصمد فهم ميوتون 
موات ذريعا فجلست إىل عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه فمرت به جنازة فأثىن 

على صاحبها خري فقال عمر رضي هللا عنه وجبت مث مر أبخرى فأثىن على  
مر رضي هللا صاحبها خري فقال وجبت مث مر أبخرى فأثىن عليها شر فقال ع

عنه وجبت فقال أبو األسود فقلت له اي أمري املؤمنني ما وجبت فقال قلت 
كما قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أميا مسلم شهد له أربعة خبري اال 
أدخله هللا اجلنة قال قلنا وثالثة قال وثالثة قلنا واثنان قال واثنان قال ومل  

 نسأله عن الواحد 
 

 

رنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري عليق شعيب األت  

 

 

------------------------------------- 

 



[    46صفحة  - 1مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد ثنا حرب يعىن بن شداد  - 319
طاب رضي هللا عنه  ثنا حيىي ثنا أبو سلمة ثنا أبو هريرة قال : بينما عمر بن اخل

خيطب إذ جاء رجل فجلس فقال عمر مل حتتبسون عن اجلمعة فقال الرجل اي 
قال عمر رضي أمري املؤمنني ما هو إال أن مسعت النداء فتوضأت مث أقبلت ف

هللا عنه وأيضا أمل تسمعوا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول إذا راح أحدكم  
 إىل اجلمعة فليغتسل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد حدثين أيب ثنا احلسني  - 320
ة ان أاب هريرة رضي هللا عنه أخربه : ان عمر  املعلم ثنا حيىي أخربين أبو سلم

 رضي هللا عنه بينا هو خيطب فذكره  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد ثنا حرب ثنا حيىي عن   - 321
نه عن  عمران بن حطان فيما حيسب حرب : أنه سأل بن عباس رضي هللا ع

لبوس احلرير فقال سل عنه عائشة فسأل عائشة فقالت سل بن عمر رضي هللا 
عنه فسأل بن عمر فقال حدثين أبو حفص ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

ل من لبس احلرير يف الدنيا فال خالق له يف اآلخرة  قا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري رجاله ثقات ت
 رجال الشيخني غري عمران بن حطان فمن رجال البخاري 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن محاد وعفان قاال ثنا أبو عوانة  - 322
ألودي عن محيد بن عبد الرمحن احلمريي ثنا بن عباس  عن داود بن عبد هللا ا

ابلبصرة قال : أان أول من أتى عمر رضي هللا عنه حني طعن فقال احفظ عىن  
ثالاث فإين أخاف ان ال يدركين الناس أما أان فلم اقض يف الكاللة قضاء ومل  

استخلف على الناس خليفة وكل مملوك له عتيق فقال له الناس استخلف فقال  
ذلك أفعل فقد فعله من هو خري مىن ان ادع إىل الناس أمرهم فقد تركه   أي

نيب هللا صلى هللا عليه الصالة والسالم وان استخلف فقد استخلف من هو  
خري مىن أبو بكر رضي هللا عنه فقلت له أبشر ابجلنة صاحبت رسول هللا صلى 

ت األمانة هللا عليه وسلم فأطلت صحبته ووليت أمر املؤمنني فقويت وأدي



فقال أما تبشريك إايى ابجلنة فوهللا لو أن يل قال عفان فال وهللا الذي ال إله 
إال هو لو أن يل الدنيا مبا فيها الفتديت به من هول ما أمامي قبل أن أعلم  
اخلرب وأما قولك يف أمر املؤمنني فوهللا لوددت أن ذلك كفافا ال يل وال علي  

  صلى هللا عليه وسلم فذلك وأما ما ذكرت من صحبة نيب هللا

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري داود  ت
 بن عبدهللا 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن آدم ثنا سفيان عن عبد الرمحن  - 323
بن عياش عن حكيم بن حكيم عن أيب أمامة بن سهل قال : كتب عمر رضي 

يب عبيدة بن اجلراح ان علموا غلمانكم العوم ومقاتلتكم الرمي  هللا عنه إىل أ
فلم يوجد له  فكانوا خيتلفون إىل االغراض فجاء سهم غرب إىل غالم فقتله 

أصل وكان يف حجر خال له فكتب فيه أبو عبيدة إىل عمر رضي هللا عنه إىل  
يه  من ادفع عقله فكتب إليه عمر رضي هللا عنه ان رسول هللا صلى هللا عل

 وسلم كان يقول هللا ورسوله موىل من ال موىل له واخلال وارث من ال وارث له 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد هللا بن يزيد أخربان بن هليعة عن   - 324
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه قال  

 صلى هللا عليه وسلم يقول : يرث الوالء من ورث املال من  مسعت رسول هللا
 والد أو ولد 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن عبيد ثنا األعمش عن إبراهيم   - 325
عن عابس بن ربيعة قال : رأيت عمر رضي هللا عنه أتى احلجر فقال أما وهللا  

اىن ألعلم انك حجر ال تضر وال تنفع ولوال أىن رأيت رسول هللا صلى هللا عليه  
 وسلم قبلك ما قبلتك مث دان فقبله  

 

 

األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو سعيد ثنا دجني أبو الغصن بصرى  - 326
قال قدمت املدينة فلقيت أسلم موىل عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه فقلت 
حدثين عن عمر فقال ال أستطيع أخاف ان أزيد أو انقص كنا إذا قلنا لعمر  



ثنا عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال أخاف ان أزيد رضي هللا عنه حد
حرفا أو انقص ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : من كذب على فهو  

 يف النار  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه ... ومنت احلديث متواترت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    47صفحة  - 1مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو سعيد ثنا محاد بن زيد عن عمرو   - 327
بن دينار موىل آل الزبري عن سامل عن أبيه عن عمر رضي هللا عنه قال قال  
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : من قال يف سوق ال إله اال هللا وحده ال 

ه له امللك وله احلمد بيده اخلري حيىي ومييت وهو على كل شيء قدير شريك ل
كتب هللا له هبا ألف ألف حسنة وحما عنه هبا ألف ألف سيئة وبىن له بيتا يف  

 اجلنة 
 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف جدا ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو سعيد ثنا عكرمة بن عمار ثنا أبو  - 328
ل حدثين بن عباس حدثين عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه قال : ملا كان  زمي

يوم خيرب أقبل نفر من أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقولون فالن  
شهيد وفالن شهيد حىت مروا برجل فقالوا فالن شهيد فقال رسول هللا صلى  

رج اي عمر فناد يف  هللا عليه وسلم كال اىن رأيته جير إىل النار يف عباءة غلها اخ
الناس انه ال يدخل اجلنة إال املؤمنون فخرجت فناديت انه ال يدخل اجلنة اال  

 املؤمنون  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسن رجاله رجال الصحيح ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو سعيد ثنا إسرائيل ثنا سعيد بن  - 329
ضي هللا عنه عن عمر انه قال ال  مسروق عن سعد بن عبيدة عن بن عمر ر 

وأيب فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : مه إنه من حلف بشيء دون هللا  
 فقد أشرك  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري رجاله ثقات ت
 رجال الشيخني غري أيب سعيد عبد الرمحن بن عبد هللا فمن رجال البخاري

  -فانظره  4904عند ختريج احلديث  - استدرك األرانؤوط تنبيه : مث * * 
 وأعل هذا احلديث أبن سعد بن عبيدة مل يسمعه من ابن عمر 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا محاد اخلياط ثنا عبد هللا عن انفع ان  - 330
عمر رضي هللا عنه زاد يف املسجد من اإلسطوانة إىل املقصورة وزاد عثمان  

رضي هللا عنه وقال عمر رضي هللا عنه لوال أىن مسعت رسول هللا صلى هللا عليه  
 وسلم يقول : نبغي نزيد يف مسجدان ما زدت فيه  

 

 

ق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف عليت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن الزهري عن   - 331
عبيد هللا بن عبد هللا بن عتبة بن مسعود عن بن عباس عن عمر رضي هللا عنه  
انه قال : ان هللا عز وجل بعث حممدا ابحلق وأنزل معه الكتاب فكان مما أنزل 

فرجم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ورمجنا بعده مث قال قد   عليه آية الرجم
كنا نقرأ وال ترغبوا عن آابئكم فإنه كفر بكم أو إن كفرا بكم أن ترغبوا عن  



آابئكم مث إن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال ال تطروين كما أطري بن 
ت النصارى بن مرمي وإمنا أان عبد فقولوا عبده ورسوله ورمبا قال معمر كما أطر 

 مرمي  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن الزهري عن   - 332
سامل عن بن عمر رضي هللا عنه انه قال لعمر رضي هللا عنه : إين مسعت الناس 

ري مستخلف فوضع رأسه  يقولون مقالة فآليت ان أقوهلا لكم زعموا أنك غ
إن هللا عز وجل حيفظ دينه وإين إن ال أستخلف فإن رسول   ساعة مث رفعه فقال

هللا صلى هللا عليه وسلم مل يستخلف وإن أستخلف فإن أاب بكر رضي هللا عنه  
قد استخلف قال فوهللا ما هو إال أن ذكر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأاب  

ل برسول هللا صلى هللا عليه وسلم أحدا وأنه غري  بكر فعلمت أنه مل يكن يعد
 مستخلف  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن الزهري عن   - 333
مالك بن أوس بن احلداثن قال : أرسل إىل عمر رضي هللا عنه فذكر احلديث  

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال ال نورث ما تركنا صدقة  فقلت لكما ان   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن الزهري عن   - 334
بن املسيب قال ملا مات أبو بكر رضي هللا عنه بكى عليه فقال عمر رضي هللا 

 عنه ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : ان امليت يعذب ببكاء احلي 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح رجاله ثقات رجال الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إبراهيم بن خالد ثنا رابح عن معمر عن   - 353
: ملا   الزهري عن عبيد هللا بن عبد هللا بن عتبة عن أيب هريرة رضي هللا عنه قال

توىف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وكفر من كفر قال قال عمر بن اخلطاب 
د قال رسول هللا صلى هللا عليه  رضي هللا عنه اي أاب بكر كيف تقاتل الناس وق

وسلم أمرت ان أقاتل الناس حىت يقولوا ال إله اال هللا فمن قال ال إله إال هللا 



فقد عصم مىن ماله ونفسه وحسابه على هللا عز وجل قال أبو بكر رضي هللا 
عنه ألقاتلن من فرق بني الصالة والزكاة ان الزكاة حق املال وهللا لو منعوين  

ا يؤدوهنا إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لقاتلتهم على منعها  عناقا كانو 
فقال عمر رضي هللا عنه وهللا ما هو اال ان رأيت ان هللا قد شرح صدر أيب 

 بكر رضي هللا عنه ابلقتال فعرفت انه احلق 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    48صفحة  - 1مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان عن عمرو عن الزهري عن  - 336
مالك بن أوس عن عمر رضي هللا عنه قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 : اان ال نورث ما تركنا صدقة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان عن عمرو عن الزهري عن  - 337
ن مالك بن أوس قال : أرسل إىل عمر رضي هللا عنه فذكر احلديث وقال ا

أموال بىن النضري كانت مما أفاء هللا على رسوله مما مل يوجف عليه املسلمون  
جعله يف الكراع خبيل وال ركاب فكان ينفق على أهله منها نفقة سنة وما بقى  

 والسالح عدة يف سبيل هللا عز وجل 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان عن هشام عن أبيه عن عاصم   - 338
بن عمر رضي هللا عنه عن أبيه أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : إذا أقبل 

 الليل وأدبر النهار وغربت الشمس فقد أفطر الصائم  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان عن حيىي يعىن بن سعيد عن   - 339
عنه فما  عبيد بن حنيف عن بن عباس قال : أردت ان أسأل عمر رضي هللا  

رأيت موضعا فمكثت سنتني فلما كنا مبر الظهران وذهب ليقضى حاجته فجاء  



وقد قضى حاجته فذهبت أصب عليه من املاء قلت اي أمري املؤمنني من 
اتن اللتان تظاهرات على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال عائشة وحفصة  املرأ

 رضي هللا عنهما  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان عن أيوب عن بن سريين مسعه   - 340
صدق النساء فإهنا  من أيب العجفاء مسعت عمر رضي هللا عنه يقول : ال تغلوا

 الدنيا أو تقوى يف اآلخرة لكان أوالكم هبا النيب صلى هللا  لو كانت مكرمة يف 
عليه وسلم ما أنكح شيئا من بناته وال نسائه فوق اثنيت عشرة وقيه وأخرى 
تقولوهنا يف مغازيكم قتل فالن شهيدا مات فالن شهيدا ولعله ان يكون قد  

ا وفضة يبتغى التجارة فال تقولوا ذاكم  وقر عجز دابته أو دف راحلته ذهب
ولكن قولوا كما قال حممد صلى هللا عليه وسلم من قتل يف سبيل هللا فهو يف  

 اجلنة 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده قوي رجاله ثقات رجال الشيخني غري أيب ت
 العجفاء فقد روى له أصحاب السنن

 



 

جعفر حدثنا سعيد بن أيب  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن - 341
دة عن سامل بن أيب اجلعد الغطفاين عن معدان بن أيب عروبة أمله علي عن قتا

طلحة اليعمري : ان عمر رضي هللا عنه قام خطيبا فحمد هللا وأثىن عليه وذكر  
نيب هللا صلى هللا عليه وسلم وأاب بكر رضي هللا عنه مث قال أىن رأيت رؤاي كأن  

 وال أرى ذلك اال حلضور أجلى وان انسا أيمرونين ان ديكا نقرين نقرتني
استخلفت وان هللا عز وجل مل يكن ليضيع خالفته ودينه وال الذي بعث به 
نبيه صلى هللا عليه وسلم فإن عجل يب أمر فاخلالفة شورى يف هؤالء الرهط  

الستة الذين توىف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهو عنهم راض فأيهم ابيعتم  
له فامسعوا له وأطيعوا وقد عرفت ان رجاال سيطعنون يف هذا األمر وإين 

قاتلتهم بيدي هذه على اإلسالم فإن فعلوا فأولئك أعداء هللا الكفرة الضالل 
وإين وهللا ما أدع بعدي شيئا هو أهم إىل من أمر الكاللة ولقد سألت نيب هللا 

ما أغلظ يل فيها حىت صلى هللا عليه وسلم عنها فما أغلظ يل يف شيء قط 
طعن بيده أو أبصبعه يف صدري أو جنيب وقال اي عمر تكفيك اآلية اليت نزلت  
يف الصيف اليت يف آخر سورة النساء وإين أن أعش اقض فيها قضية ال خيتلف  

فيها أحد يقرأ القرآن أوال يقرأ القرآن مث قال اللهم اىن أشهدك على أمراء 
لناس دينهم وسنة نبيهم ويقسمون فيهم فيئهم  األمصار فإين بعثتهم يعلمون ا

ويعدلون عليهم وما أشكل عليهم يرفعونه ايل مث قال اي أيها الناس انكم  
أتكلون من شجرتني ال أرامها إال خبيثتني هذا الثوم والبصل لقد كنت أرى 



الرجل على عهد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يوجد رحيه منه فيؤخذ بيده  
إىل البقيع فمن كان آكلهما ال بد فليمتهما طبخا قال فخطب حيت خيرج به 

هبا عمر رضي هللا عنه يوم اجلمعة وأصيب يوم األربعاء ألربع ليال بقني من ذي  
 احلجة 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    49صفحة  - 1مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق قال وأخربين هشيم عن احلجاج بن  - 342
أرطاة عن احلكم بن عتيبة عن عمارة عن أيب بردة عن أيب موسى ان عمر  

رضي هللا عنه قال : هي سنة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يعين املتعة ولكين  
يعرسوا هبن حتت األراك مث يروحوا هبن حجاجا   أخشى ان  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري احلجاج بن ت



 أرطاة 
 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا على بن عاصم أنبأان يزيد بن أيب زايد  - 343
عن عاصم بن عبيد هللا عن أبيه أو جده الشك من يزيد عن عمر رضي هللا 

نه قال : رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم توضأ بعد احلدث ومسح على  ع
 خفيه وصلى  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف لضعف يزيد بن أيب ت
 زايد وعاصم بن عبيدهللا 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن مساك قال   - 344
عبيدة  مسعت عياضا األشعري قال : شهدت الريموك وعلينا مخسة أمراء أبو 

بن اجلراح ويزيد بن أيب سفيان وبن حسنة وخالد بن الوليد وعياض وليس 
ل  عياض هذا ابلذي حدث مساكا قال وقال عمر رضي هللا عنه إذا كان قتا

فعليكم أبو عبيدة قال فكتبنا إليه انه قد جاش إلينا املوت واستمددانه فكتب  
إلينا انه قد جاءين كتابكم تستمدوين وأين أدلكم على من هو أعز نصرا 

وأحضر جندا هللا عز وجل فاستنصروه فإن حممدا صلى هللا عليه وسلم قد  
تلوهم وال تراجعوين  نصر يوم بدر يف أقل من عدتكم فإذا آاتكم كتايب هذا فقا



قال فقاتلناهم فهزمناهم وقتلناهم أربع فراسخ قال وأصبنا أمواال فتشاوروا 
فأشار علينا عياض ان نعطي عن كل رأس عشرة قال وقال أبو عبيدة من  
يراهين فقال شاب أان ان مل تغضب قال فسبقه فرأيت عقيصيت أيب عبيدة  

 تنقزان وهو خلفه على فرس عريب  
 

 

ب األرنؤوط : اخلرب إسناده حسن عليق شعيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن بكر أنبأان عيينة عن علي بن  - 345
زيد قال قدمت املدينة فدخلت على سامل بن عبد هللا وعلي جبة خز فقال يل  

سامل ما تصنع هبذه الثياب مسعت أيب حيدث عن عمر بن اخلطاب رضي هللا 
هللا عليه وسلم قال : إمنا يلبس احلرير من ال خالق عنه أن رسول هللا صلى 

 له 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف لضعف علي بن ت
 زيد بن جدعان 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو املنذر أسد بن عمرو أراه عن  - 346



حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : قتل رجل ابنه عمدا 
فرفع إىل عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه فجعل عليه مائة من اإلبل ثالثني حقة  

هللا وثالثني جذعه وأربعني ثنية وقال ال يرث القاتل ولوال أىن مسعت رسول  
 صلى هللا عليه وسلم يقول ال يقتل والد بولده لقتلتك 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هشيم ويزيد عن حيىي بن سعيد عن   - 347
عمرو بن شعيب قال قال عمر رضي هللا عنه لوال أىن مسعت رسول هللا صلى  

ثتك قال ودعا خال املقتول هللا عليه وسلم يقول : ليس لقاتل شيء لور 
 فأعطاه اإلبل 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه وهذا إسناد ضعيف النقطاعه ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعقوب حدثنا أيب عن بن إسحاق  - 348
هد بن جرب فذكر  حدثين عبد هللا بن أيب جنيح وعمرو بن شعيب كالمها عن جما

احلديث وقال : أخذ عمر رضي هللا عنه من اإلبل ثالثني حقه وثالثني جذعه  



أعطاها إايه وأربعني ثنية إىل ابزل عامها كلها خلفه قال مث دعا أخا املقتول ف
 دون أبيه وقال مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول ليس لقاتل شيء 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه وهذا إسناد ضعيف النقطاعه ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل ثنا أيوب عن عكرمة بن خالد   - 349
ي عليهما السالم إىل عن مالك بن أوس بن احلداثن قال : جاء العباس وعل

عمر رضي هللا عنه خيتصمان فقال العباس اقض بيين وبني هذا الكذا كذا فقال  
الناس افصل بينهما افصل بينهما قال ال أفصل بينهما قد علما أن رسول هللا 

 صلى هللا عليه وسلم قال ال نورث ما تركنا صدقة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل عن بن أيب عروبة عن قتادة   - 350
عن بن املسيب ان عمر رضي هللا عنه قال : ان من آخر ما نزل آية الراب وان 

 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم توىف ومل يفسرها فدعوا الراب والريبة 

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : حسنت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    50صفحة  - 1مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو عبد هللا حممد بن جعفر ثنا شعبة   - 351
عن احلكم عن عمارة بن عمري عن إبراهيم بن أيب موسى عن أيب موسى : أنه  

ببعض فتياك فإنك ال تدري ما أحدث  كان يفيت ابملتعة فقال له رجل رويدك
 عنه قد  أمري املؤمنني يف النسك بعدك حىت لقيه بعد فسأله فقال عمر رضي هللا 

علمت ان النيب صلى هللا عليه وسلم قد فعله وأصحابه ولكين كرهت ان 
 يظلوا هبن معرسني يف األراك مث يروحون ابحلج تقطر رؤوسهم  

 

 

حيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ص ت
 الشيخني غري إبراهيم بن أيب موسى فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر وحجاج قاال ثنا شعبة   - 352



عن سعد بن إبراهيم قال مسعت عبيد هللا بن عبد هللا بن عتبة حيدث عن بن 
بن اخلطاب رضي هللا عنه  عباس عن عبد الرمحن بن عوف قال : حج عمر 

فأراد ان خيطب الناس خطبة فقال عبد الرمحن بن عوف انه قد اجتمع عندك  
رعاع الناس فأخر ذلك حىت أتيت املدينة فلما قدم املدينة دنوت منه قريبا من  

املنرب فسمعته يقول وان انسا يقولون ما ابل الرجم وإمنا يف كتاب هللا اجللد 
هللا عليه وسلم ورمجنا بعده ولوال أن يقولوا أثبت يف وقد رجم رسول هللا صلى 

 كتاب هللا ما ليس فيه ألثبتها كما أنزلت 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر وحجاج قاال ثنا شعبة   - 353
عن مساك بن حرب قال مسعت النعمان يعين بن بشري خيطب قال : ذكر عمر  
رضي هللا عنه ما أصاب الناس من الدنيا فقال لقد رأيت رسول هللا صلى هللا 

 عليه وسلم يظل اليوم يلتوي ما جيد دقال ميأل به بطنه  

 

 

شعيب األرنؤوط : إسناده حسن رجاله ثقات رجال الشيخني غري مساك  عليق ت
 بن حرب فمن رجال مسلم 

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة وحجاج قال   - 354
حدثين شعبة قال مسعت قتادة حيدث عن سعيد بن املسيب عن بن عمر عن  

يعذب يف قربه مبا نيح عليه   أبيه عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : امليت
 وقال حجاج ابلنياحة عليه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن قتادة قال   - 355
سبه قال  مسعت ربيعا أاب العالية حيدث عن بن عباس حدثين رجال قال شعبة أح

من أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم قال وأعجبهم إىل عمر بن اخلطاب 
ة يف ساعتني  رضي هللا عنه : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم هنى عن الصال

 بعد العصر حىت تغرب الشمس وبعد الصبح حىت تطلع  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة وحجاج قال   - 356
حدثين شعبة عن قتادة قال مسعت أاب عثمان النهدي قال : جاءان كتاب عمر  



يجان مع عتبة بن فرقد أو ابلشام أما بعد فإن رسول هللا صلى هللا وحنن أبذرب
عليه وسلم هنى عن احلرير إال هكذا إصبعني قال أبو عثمان فما عتمنا إال أنه 

 األعالم  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة وحجاج وأبو  - 357
داود قال حدثين شعبة عن قتادة قال مسعت أاب عثمان النهدي قال : جاءان 

 كتاب عمر  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

اود عن  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة وأبو د  - 358
عمرو بن ميمون قال : صلى عمر رضي هللا عنه  شعبة عن أيب إسحاق عن 

الصبح وهو جبمع قال أبو داود كنا مع عمر جبمع فقال إن املشركني كانوا ال 
يفيضون حىت تطلع الشمس ويقولون أشرق ثبري وإن نيب هللا صلى هللا عليه  

 وسلم خالفهم فأفاض قبل طلوع الشمس 



 

 

رنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن عبد هللا  - 359
بن دينار قال مسعت بن عمر يقول : سأل عمر رضي هللا عنه رسول هللا صلى 
هللا عليه وسلم فقال تصيبين اجلنابة من الليل فما اصنع قال اغسل ذكرك مث  

  توضأ مث ارقد

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن سلمة بن   - 360
كهيل قال مسعت أاب احلكم قال سألت بن عمر عن اجلر فحدثنا عن عمر  

رضي هللا عنه : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم هنى عن اجلر وعن الدابء 
 وعن املزفت  

 

 

جاله ثقات رجال  عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ر ت
 الشيخني غري أيب احلكم فمن رجال مسلم 



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن عاصم   - 361
األحول عن عبد هللا بن سرجس قال : رأيت األصيلع يعين عمر بن اخلطاب 
رضي هللا عنه يقبل احلجر ويقول أما اين أعلم أنك حجر ولكن رأيت رسول 

ى هللا عليه وسلم يقبلك  هللا صل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    51صفحة  - 1مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة قال مسعت أاب  - 362
العام  مجرة الضبعي حيدث عن جويرية بن قدامة قال : حججت فأتيت املدينة 

الذي أصيب فيه عمر رضي هللا عنه قال فخطب فقال اين رأيت كان ديكا 
للناس   أمحر نقرين نقرة أو نقرتني شعبة الشاك فكان من أمره انه طعن فأذن

عليه فكان أول من دخل عليه أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم مث أهل 
املدينة مث أهل الشام مث أذن ألهل العراق فدخلت فيمن دخل قال فكان كلما  



دخل عليه قوم أثنوا عليه وبكوا قال فلما دخلنا عليه قال وقد عصب بطنه  
أله الوصية أحد غريان بعمامة سوداء والدم يسيل قال فقلنا أوصنا قال وما س

فقال عليكم بكتاب هللا فإنكم لن تضلوا ما اتبعتموه فقلنا أوصنا فقال 
أوصيكم ابملهاجرين فإن الناس سيكثرون ويقلون وأوصيكم ابألنصار فإهنم  
شعب اإلسالم الذي جلئ إليه وأوصيكم ابألعراب فإهنم أصلكم ومادتكم  

عيالكم قوموا عين قال فما  وأوصيكم أبهل ذمتكم فإهنم عهد نبيكم ورزق 
زادان على هؤالء الكلمات قال حممد بن جعفر قال شعبة مث سألته بعد ذلك 

 فقال يف األعراب وأوصيكم ابألعراب فإهنم إخوانكم وعدو عدوكم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري رجاله ثقات ت
البخاري رجال الشيخني غري جويرية بن قدامة فمن رجال   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حجاج أنبأان شعبة مسعت أاب مجرة   - 363
لعام الذي الضبعي حيدث عن جويرية بن قدامة قال : حججت فأتيت املدينة ا

أصيب فيه عمر رضي هللا عنه قال فخطب فقال اين رأيت كأن ديكا أمحر 
مثله  نقرين نقرة أو نقرتني شعبة الشاك قال فما لبث إال مجعة حىت طعن فذكر 

إال أنه قال وأوصيكم أبهل ذمتكم فإهنم ذمة نبيكم قال شعبة مث سألته بعد  
 ذلك فقال يف األعراب وأوصيكم ابألعراب فإهنم إخوانكم وعدو عدوكم  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري ت  

 

 

هاب حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا سعيد وعبد الو  - 364
هللا عنه انه قال شهد   عن شعبة عن قتادة عن أيب العالية عن بن عباس رضي

عندي رجال مرضيون فيهم عمر وأرضاهم عندي عمر : ان رسول هللا صلى  
هللا عليه وسلم هنى عن صالة بعد صالة الصبح حىت تطلع الشمس وبعد 

 العصر حىت تغرب 
 

 

ات رجال الشيخني غري عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقت
 عبدالوهاب بن عطاء اخلفاف فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا سعيد عن قتادة عن   - 365
الشعيب عن سويد بن غفلة : ان عمر رضي هللا عنه خطب الناس ابجلابية فقال  

صبعني أو هنى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن لبس احلرير إال موضع إ
 ثالثة أو أربعة وأشار بكفه  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : صحيح رجاله ثقات رجال الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا سعيد عن قتادة عن   - 366
سعيد بن املسيب عن بن عمر عن عمر رضي هللا عنه ان النيب صلى هللا عليه  

 وسلم قال : امليت يعذب يف قربه مبا نيح عليه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح رجاله ثقات رجال الشيخنيت  

 

 

أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا كهمس عن بن  حدثنا عبد هللا حدثين - 367
ن بريدة عن حيىي بن يعمر مسع بن عمر  بريدة ويزيد بن هارون ثنا كهمس عن ب

قال حدثين عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه قال : بينما حنن ذات يوم عند نيب 
هللا صلى هللا عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد 

قال يزيد ال نرى عليه أثر السفر وال يعرفه منا أحد حىت جلس  الشعر ال يرى 
إىل نيب هللا صلى هللا عليه وسلم فأسند ركبتيه إىل ركبتيه ووضع كفيه على 

فخذيه مث قال اي حممد أخربين عن اإلسالم ما اإلسالم فقال اإلسالم ان تشهد 
الزكاة وتصوم  ان ال إله اال هللا وان حممدا رسول هللا وتقيم الصالة وتؤيت 

رمضان وحتج البيت ان استطعت إليه سبيال قال صدقت قال فعجبنا له يسأله 
ابهلل ومالئكته   }ويصدقه قال مث قال أخربين عن اإلميان قال اإلميان ان تؤمن 



والقدر كله خريه وشره قال صدقت قال فأخربين  { وكتبه ورسله واليوم اآلخر 
تعبد هللا كأنك تراه فإن مل تكن تراه عن اإلحسان ما اإلحسان قال يزيد إن 

فإنه يراك قال فأخربين عن الساعة قال ما املسئول عنها أبعلم هبا من السائل  
قال فأخربين عن أماراهتا قال أن تلد األمة ربتها وأن ترى احلفاة العراة رعاء 

  الشاء يتطاولون يف البناء قال مث انطلق قال فلبث مليا قال يزيد ثالاث فقال يل
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اي عمر أتدري من السائل قال قلت هللا 

 ورسوله أعلم قال فإنه جربيل أاتكم يعلمكم دينكم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    52صفحة  - 1مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد هللا بن يزيد ثنا كهمس عن عبد   - 368
هللا بن بريدة عن حيىي بن يعمر مسع بن عمر قال ثنا عمر رضي هللا عنه قال :  
كنا جلوسا عند رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فذكر احلديث اال أنه قال وال  
يرى عليه أثر السفر وقال قال عمر رضي هللا عنه فلبثت ثالاث فقال يل رسول  



 هللا صلى هللا عليه وسلم اي عمر  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هبز قال وثنا عفان قاال ثنا مهام ثنا   - 369
بر بن عبد هللا : ان بن الزبري رضي هللا عنه  قتادة عن أيب نضرة قال قلت جلا

ينهى عن املتعة وان بن عباس أيمر هبا قال فقال يل على يدي جرى احلديث  
متتعنا مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال عفان ومع أيب بكر فلما ويل 

عمر رضي هللا عنه خطب الناس فقال ان القرآن هو القرآن وان رسول هللا 
يه وسلم هو الرسول وأهنما كانتا متعتان على عهد رسول هللا صلى صلى هللا عل

 هللا عليه وسلم إحدامها متعة احلج واألخرى متعة النساء 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري أيب نضرة فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حجاج أنبأان بن هليعة عن عبد هللا بن  - 370
هبرية عن أيب متيم انه مسع عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه يقول مسعت النيب 



صلى هللا عليه وسلم يقول : لو انكم توكلتم على هللا حق توكله لرزقكم كما  
 يرزق الطري تغدو مخاصا وتروح بطاان 

 

 

نؤوط : صحيح عليق شعيب األر ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حجاج ثنا ليث حدثين بكري بن عبد   - 371
هللا عن بسر بن سعيد عن بن الساعدي املالكي انه قال : استعملين عمر بن  

اخلطاب رضي هللا عنه على الصدقة فلما فرغت منها وأديتها إليه أمر يل 
 قال خذ ما أعطيت فإين قد  بعمالة فقلت له إمنا عملت هلل واجري على هللا

عملت على عهد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فعملين فقلت مثل قولك  
فقال يل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا أعطيت شيئا من غري ان تسأل 

 فكل وتصدق 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حجاج ثنا ليث حدثين بكري عن عبد   - 372
اب رضي هللا امللك بن سعيد األنصاري عن جابر بن عبد هللا عن عمر بن اخلط



عنه انه قال : هششت يوما فقبلت وأان صائم فأتيت رسول هللا صلى هللا عليه  
هللا صلى  وسلم فقلت صنعت اليوم أمرا عظيما قبلت وأان صائم فقال رسول 

هللا عليه وسلم أرأيت لو متضمضت مباء وأنت صائم فقلت ال أبس بذلك 
 فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ففيم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن إسحاق أنبأان بن هليعة ثنا عبد   - 373
مسعت أاب متيم اجليشاين يقول مسعت عمر بن اخلطاب رضي  هللا بن هبرية قال

هللا عنه يقول مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : لو انكم كنتم  
توكلون على هللا حق توكله لرزقكم كما يرزق الطري أال ترون اهنا تغدو مخاصا 

 وتروح بطاان 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو نعيم ثنا سفيان عن علقمة بن مرثد   - 374
اان عن سليمان بن بريدة عن بن يعمر قال قلت البن عمر رضي هللا عنه : 



نسافر يف اآلفاق فنلقى قوما يقولون ال قدر فقال بن عمر إذا لقيتموهم  
مث انشا حيدث فأخربوهم ان عبد هللا بن عمر منهم بريء واهنم منه براء ثالاث 

بينما حنن عند رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فجاء رجل فذكر من هيئته فقال  
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أدنه فدان فقال أدنه فدان فقال أدنه فدان حىت 

كاد ركبتاه متسان ركبتيه فقال اي رسول هللا أخربين ما اإلميان أو عن اإلميان قال  
كتبه ورسله واليوم اآلخر وتؤمن ابلقدر قال سفيان أراه تؤمن ابهلل ومالئكته و 

قال خريه وشره قال فما اإلسالم قال أقام الصالة وإيتاء الزكاة وحج البيت  
وصيام شهر رمضان وغسل من اجلنابة كل ذلك قال صدقت صدقت قال  
القوم ما رأينا رجال أشد توقريا لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم من هذا كأنه  

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مث قال اي رسول هللا أخربين عن اإلحسان   يعلم
قال أن تعبد هللا أو تعبده كأنك تراه فإن ال تراه فإنه يراك كل ذلك نقول ما  
رأينا رجال أشد توقريا لرسول هللا من هذا فيقول صدقت صدقت قال أخربين 

ل قال فقال صدقت قال عن الساعة قال ما املسئول عنها أبعلم هبا من السائ
ذاك مرارا ما رأينا رجال أشد توقريا لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم من هذا مث  

وىل قال سفيان فبلغين أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال التمسوه فلم  
جيدوه قال هذا جربيل جاءكم يعلمكم دينكم ما أاتين يف صورة اال عرفته غري  

 هذه الصورة  

 

 



يب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم عليق شع ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    53صفحة  - 1مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو أمحد ثنا سفيان عن علقمة بن مرثد  - 375
اان  عن سليمان بن بريدة عن بن يعمر قال : سألت بن عمر أو سأله رجل 

نسري يف هذه األرض فنلقى قوما يقولون ال قدر فقال بن عمر إذا لقيت 
أولئك فأخربهم ان عبد هللا بن عمر منهم بريء وهم منه براء قاهلا ثالث مرات 

مث انشا حيدثنا قال بينا حنن عند رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فجاء رجل 
قال اي رسول هللا أدنو فقال   فقال اي رسول هللا أدنو فقال أدنه فدان رتوة مث

أدنه فدان رتوة مث قال اي رسول هللا أدنو فقال أدنه فدان رتوة حىت كادت ان 
متس ركبتاه ركبة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال اي رسول هللا ما اإلميان  

 فذكر معناه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح كسابقه ) وسابقه على شرط مسلم ( ت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن بن موسى األشيب ثنا بن هليعة   - 376
عمر بن    ثنا الوليد بن أيب الوليد عن عثمان بن عبد هللا بن سراقة العدوي عن

اخلطاب رضي هللا عنه قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : من أظل 
قل جبهازه كان له مثل  رأس غاز أظله هللا يوم القيامة ومن جهز غازاي حىت يست

 أجره ومن بىن مسجدا يذكر فيه اسم هللا بىن هللا له بيتا يف اجلنة  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عتاب يعين بن زايد ثنا عبد هللا يعين بن  - 377
هللا بن املبارك أنبأان يونس عن الزهري عن السائب بن يزيد وعبيد هللا بن عبد  

عتبة عن عبد الرمحن بن عبد عن عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه قال عبد هللا  
وقد بلغ به أيب ايل النيب صلى هللا عليه وسلم قال : من فاته شيء من ورده أو  

قال من جزئه من الليل فقرأه ما بني صالة الفجر إىل الظهر فكأمنا قرأه من  
 ليلته  

 

 

ه صحيحعليق شعيب األرنؤوط : إسناد ت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا خلف بن الوليد ثنا إسرائيل عن أيب  - 378
إسحاق عن أيب ميسرة عن عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه قال : ملا نزل حترمي  

اخلمر قال اللهم بني لنا يف اخلمر بياان شافيا فنزلت هذه اآلية اليت يف سورة  
قال فدعى عمر   {فيهما إمث كبري   يسألونك عن اخلمر وامليسر قل }البقرة 

رضي هللا عنه فقرئت عليه فقال اللهم بني لنا يف اخلمر بياان شافيا فنزلت اآلية 
  {اي أيها الذين آمنوا ال تقربوا الصالة وأنتم سكارى  }اليت يف سورة النساء 

فكان منادي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا أقام الصالة اندى ان ال 
يقربن الصالة سكران فدعى عمر رضي هللا عنه فقرئت عليه فقال اللهم بني 
لنا يف اخلمر بياان شافيا فنزلت اآلية اليت يف املائدة فدعى عمر رضي هللا عنه  

ال عمر رضي هللا عنه  قال فق {فهل أنتم منتهون   }فقرئت عليه فلما بلغ 
 انتهينا انتهينا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري ت
 خلف بن الوليد

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا شعبة عن احلكم عن أيب وائل   - 379
عن صيب بن معبد : انه كان نصرانيا تغلبيا فاسلم فسأل أي العمل أفضل 

له اجلهاد يف سبيل هللا عز وجل فأراد أن جياهد فقيل له أحججت قال ال   فقيل



فقيل له حج واعتمر مث جاهد فأهل هبما مجيعا فوافق زيد بن صوحان وسلمان  
بن ربيعة فقاال هو أضل من انقته أو ما هو أبهدى من مجله فانطلق إىل عمر  

هللا عليه وسلم أو  رضي هللا عنه فأخربه بقوهلما فقال هديت لسنة نبيك صلى 
 لسنة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري صيب ت
 بن معبد 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد عن هشام قال أخربين  - 380
أيب ان عمر رضي هللا عنه قال : للحجر إمنا أنت حجر ولوال أين رأيت رسول 

 هللا صلى هللا عليه وسلم يقبلك ما قبلتك مث قبله  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    54صفحة  - 1مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع عن هشام عن أبيه : ان عمر   - 381
رضي هللا عنه أتى احلجر فقال اين ألعلم انك حجر ال تضر وال تنفع ولوال اين 

يقبلك ما قبلتك قال مث قبله  رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني إال أن عروة بن  ت
 الزبري والد هشام مل يدرك عمر وقد صح موصوال من غري هذا الطرق 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا سفيان عن إبراهيم بن عبد   - 382
ر رضي هللا عنه قبله والتزمه مث قال رأيت األعلى عن سويد بن غفلة : ان عم 

 أاب القاسم صلى هللا عليه وسلم بك حفيا يعين احلجر 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا هشام بن عروة عن أبيه عن   - 383
عاصم بن عمر عن أبيه قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : إذا جاء 

 الليل من ههنا وذهب النهار من ههنا فقد أفطر الصائم  
 



 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا هشام بن سعد عن زيد بن  - 384
أسلم عن أبيه عن عمر رضي هللا عنه قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 : مثل الذي يعود يف صدقته كمثل الذي يعود يف قيئه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسن رجاله ثقات رجال الشيخني غري هشام  ت
ن رجال مسلم بن سعد فم  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع عن سفيان عن أيب إسحاق عن   - 385
عمرو بن ميمون عن عمر رضي هللا عنه قال : كان أهل اجلاهلية ال يفيضون 
من مجع حىت يقولوا أشرق ثبري كيما نغري فلما جاء رسول هللا صلى هللا عليه  

املسفرين بصالة الغداة قبل   وسلم خالفهم فكان يدفع من مجع مقدار صالة
 طلوع الشمس 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا رابح بن أيب معروف عن بن  - 386
أيب مليكة مسع بن عباس رضي هللا عنه يقول قال يل عمر رضي هللا عنه مسعت  

لم يقول : ان امليت ليعذب ببكاء أهله عليه  رسول هللا صلى هللا عليه وس  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسن رجاله ثقات رجال الشيخني غري رابح ت
 بن أيب معروف فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع عن حسن بن صاحل عن عاصم   - 387
بن عبيد هللا عن سامل عن بن عمر رضي هللا عنه قال قال عمر رضي هللا عنه :  

 اان رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ميسح على خفيه يف السفر  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف لضعف عاصم بن  ت
يدهللا عب  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع عن إسرائيل عن أيب إسحاق عن   - 388
عمرو بن ميمون عن عمر رضي هللا عنه : أن النيب صلى هللا عليه وسلم كان  

يتعوذ من البخل واجلنب وعذاب القرب وأرذل العمر وفتنة الصدر قال وكيع فتنة  



يتب منها  الصدر أن ميوت الرجل وذكر وكيع الفتنة مل   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا عمر بن الوليد الشين عن عبد   - 389
لى هللا هللا بن بريدة قال : جلس عمر رضي هللا عنه جملسا كان رسول هللا ص

عليه وسلم جيلسه متر عليه اجلنائز قال فمروا جبنازة فاثنوا خريا فقال وجبت مث  
زة فقالوا خريا فقال وجبت مث مروا جبنازة فاثنوا خريا فقال وجبت مث مروا جبنا 

مروا جبنازة فقالوا هذا كان أكذب الناس فقال ان أكذب الناس أكذهبم على  
هللا مث الذين يلوهنم من كذب على روحه يف جسده قال قالوا أرأيت إذا شهد  

أربعة قال وجبت قالوا أو ثالثة قال وثالثة قال وجبت قالوا واثنني قال وجبت  
أحب إيل من محر النعم قال فقيل لعمر هذا شيء  وألن أكون قلت واحدا

تقوله برأيك أم شيء مسعته من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال ال بل 
 مسعته من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن ثنا سفيان عن أبيه عن   - 390
القصر قال عباية بن رفاعة قال بلغ عمر رضي هللا عنه : أن سعدا ملا بىن 

انقطع الصويت فبعث إليه حممد بن مسلمة فلما قدم أخرج زنده وأورى انره  
مد بن وابتاع حطبا بدرهم وقيل لسعد ان رجال فعل كذا وكذا فقال ذاك حم

مسلمة خرج إليه فحلف ابهلل ما قاله فقال نؤدي عنك الذي تقوله ونفعل ما  
أمران به فاحرق الباب مث أقبل يعرض عليه أن يزوده فأيب فخرج فقدم على  
عمر رضي هللا عنه فهجر إليه فسار ذهابه ورجوعه تسع عشرة فقال لوال 

السالم ويعتذر   حسن الظن بك لرأينا انك مل تؤد عنا قال بلى أرسل يقرأ
وحيلف ابهلل ما قاله قال فهل زودك شيئا قال ال قال فما منعك أن تزودين 

أنت قال اين كرهت ان آمر لك فيكون لك البارد ويكون يل احلار وحويل أهل  
املدينة قد قتلهم اجلوع وقد مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول ال  

اخلطاب رضي هللا عنه حديث يشبع الرجل دون جاره آخر مسند عمر بن 
 السقيفة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : رجاله ثقات رجال الشيخني و رواية عباية بن رفاعة  ت
عن عمر مرسلة قاله أبو زرعة كما يف املراسيل وجعل أبو نعيم يف احللية  

احلديث من رواية عباية عن حممد بن مسلمة عن عمر وإسناده إىل عباية 
...  صحيح رجاله كلهم ثقات  



لقوله " ال يشبع الرجل دون جاره " شاهد من حديث أنس بن مالك عند  و 
ذي ولفظه عند البزار " ليس املؤمن ال 751والطرباين يف الكبري  119البزار 

 358/  3يبيت شبعان وجاره طاو " وحسن املنذري إسناده يف الرتغيب 
 112فرد والبخاري يف األدب امل 2699وحنوه عن ابن عباس عند أيب يعلى  

(  176/   4وصححه احلاكم )   

القائل " فما منعك أن تزودين أنت " هو حممد بن مسلمة *   

 

 

------------------------------------- 

 

[    55صفحة  - 1مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إسحاق بن عيسى الطباع ثنا مالك بن   - 391
هاب عن عبيد هللا بن عبد هللا بن عتبة بن مسعود ان بن أنس حدثين بن ش

عباس أخربه : ان عبد الرمحن بن عوف رجع إىل رحله قال بن عباس وكنت  
أقرئ عبد الرمحن بن عوف فوجدين وأان أنتظره وذلك مبىن يف آخر حجة  

حجها عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه قال عبد الرمحن بن عوف ان رجال أتى 
اب رضي هللا عنه فقال ان فالان يقول لو قد مات عمر رضي هللا عمر بن اخلط

عنه ابيعت فالان فقال عمر رضي هللا عنه اين قائم العشية يف الناس فمحذرهم  



هؤالء الرهط الذين يريدون ان يغصبوهم أمرهم قال عبد الرمحن فقلت اي أمري 
م الذين يغلبون  املؤمنني ال تفعل فإن املوسم جيمع رعاع الناس وغوغاءهم واهن

على جملسك إذا قمت يف الناس فأخشى ان تقول مقالة يطري هبا أولئك فال 
يعوها وال يضعوها على مواضعها ولكن حىت تقدم املدينة فإهنا دار اهلجرة  

والسنة وختلص بعلماء الناس وأشرافهم فتقول ما قلت متمكنا فيعون مقالتك  
لئن قدمت املدينة ساملا صاحلا ويضعوهنا مواضعها فقال عمر رضي هللا عنه 

ألكلمن هبا الناس يف أول مقام أقومه فلما قدمنا املدينة يف عقب ذي احلجة 
وكان يوم اجلمعة عجلت األرواح صكة األعمى فقلت ملالك وما صكة األعمى  
قال انه ال يبايل أي ساعة خرج ال يعرف احلر والربد وحنو هذا فوجدت سعيد  

األمين قد سبقين فجلست حذاءه حتك ركبيت ركبته فلم  بن زيد عند ركن املنرب 
انشب ان طلع عمر رضي هللا عنه فلما رأيته قلت ليقولن العشية على هذا  
املنرب مقالة ما قاهلا عليه أحد قبله قال فأنكر سعيد بن زيد ذلك فقال ما  

عسيت ان يقول ما مل يقل أحد فجلس عمر رضي هللا عنه على املنرب فلما  
ؤذن قام فأثىن على هللا مبا هو أهله مث قال أما بعد أيها الناس فإين  سكت امل

قائل مقالة قد قدر يل أن أقوهلا ال أدري لعلها بني يدي أجلي فمن وعاها  
وعقلها فليحدث هبا حيث انتهت به راحلته ومن مل يعها فال أحل له أن 

ابحلق وأنزل  يكذب علي إن هللا تبارك وتعاىل بعث حممدا صلى هللا عليه وسلم
عليه الكتاب وكان مما أنزل عليه آية الرجم فقرأانها ووعيناها ورجم رسول هللا 
صلى هللا عليه وسلم ورمجنا بعده فأخشى ان طال ابلناس زمان ان يقول قائل 



ال جند آية الرجم يف كتاب هللا عز وجل فيضلوا برتك فريضة قد أنزهلا هللا عز  
على من زىن إذا أحصن من الرجال والنساء إذا وجل فالرجم يف كتاب هللا حق  

قامت البينة أو احلبل أو االعرتاف اال وأان قد كنا نقرأ ال ترغبوا عن آابئكم 
فإن كفرا بكم أن ترغبوا عن آابئكم أال وإن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
لوا قال ال تطروين كما أطري عيسى بن مرمي عليه السالم فإمنا أان عبد هللا فقو 

عبد هللا ورسوله وقد بلغين ان قائال منكم يقول لو قد مات عمر رضي هللا عنه  
ابيعت فالان فال يفرتن امرؤ ان يقول ان بيعة أيب بكر رضي هللا عنه كانت فلتة  

اال وإهنا كانت كذلك اال وان هللا عز وجل وقى شرها وليس فيكم اليوم من  
عنه اال وانه كان من خريان حني توىف  تقطع إليه األعناق مثل أيب بكر رضي هللا

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ان عليا والزبري ومن كان معهما ختلفوا يف بيت 
فاطمة رضي هللا عنها بنت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وختلفت عنا  

األنصار أبمجعها يف سقيفة بين ساعدة واجتمع املهاجرون إىل أيب بكر رضي هللا 
ه اي أاب بكر انطلق بنا إىل إخواننا من األنصار فانطلقنا نؤمهم حىت  عنه فقلت ل

لقينا رجالن صاحلان فذكرا لنا الذي صنع القوم فقاال أين تريدون اي معشر  
املهاجرين فقلت نريد إخواننا هؤالء من األنصار فقاال ال عليكم ان ال تقربوهم  

هم فانطلقنا حىت جئناهم يف  واقضوا أمركم اي معشر املهاجرين فقلت وهللا لنأتين
سقيفة بين ساعدة فإذا هم جمتمعون وإذا بني ظهرانيهم رجل مزمل فقلت من  

هذا فقالوا سعد بن عبادة فقلت ما له قالوا وجع فلما جلسنا قام خطيبهم  
فأثىن على هللا عز وجل مبا هو أهله وقال أما بعد فنحن أنصار هللا عز وجل 



شر املهاجرين رهط منا وقد دفت دافة منكم يريدون  وكتيبة اإلسالم وأنتم اي مع
سكت أردت ان أتكلم وكنت  ان خيزلوان من أصلنا وحيضنوان من األمر فلما 

قد زورت مقالة أعجبتين أردت ان أقوهلا بني يدي أيب بكر رضي هللا عنه وقد  
كنت أداري منه بعض احلد وهو كان أحلم مين وأوقر فقال أبو بكر رضي هللا 

ى رسلك فكرهت ان أغضبه وكان أعلم مين وأوقر وهللا ما ترك من  عنه عل
كلمة أعجبتين يف تزويري اال قاهلا يف بديهته وأفضل حىت سكت فقال أما بعد  

فما ذكرمت من خري فأنتم أهله ومل تعرف العرب هذا األمر اال هلذا احلي من  
 أيهما قريش هم أوسط العرب نسبا ودارا وقد رضيت لكم أحد هذين الرجلني

شئتم وأخذ بيدي وبيد أيب عبيدة بن اجلراح فلم أكره مما قال غريها وكان وهللا  
ان أقدم فتضرب عنقي ال يقربين ذلك ايل أمث أحب ايل من ان أأتمر على قوم  

فيهم أبو بكر رضي هللا عنه اال ان تغري نفسي عند املوت فقال قائل من 
ب منا أمري ومنكم أمري اي معشر األنصار أان جذيلها احملكك وعذيقها املرج

قريش فقلت ملالك ما معىن اان جذيلها احملكك وعذيقها املرجب قال كأنه 
يقول اان داهيتها قال وكثر اللغط وارتفعت األصوات حىت خشيت االختالف 

فقلت ابسط يدك اي أاب بكر فبسط يده فبايعته وابيعه املهاجرون مث ابيعه  
عبادة فقال قائل منهم قتلتم سعدا فقلت قتل هللا  األنصار ونزوان على سعد بن 

سعدا وقال عمر رضي هللا عنه أما وهللا ما وجدان فيما حضران أمرا هو أقوى 
من مبايعة أيب بكر رضي هللا عنه خشينا ان فارقنا القوم ومل تكن بيعة ان حيدثوا 

فيه فساد  بعدان بيعة فأما ان نتابعهم على ما ال نرضى وإما ان خنالفهم فيكون 



فمن ابيع أمريا عن غري مشورة املسلمني فال بيعة له وال بيعة للذي ابيعه تغرة  
ان يقتال قال مالك وأخربين بن شهاب عن عروة بن الزبري ان الرجلني اللذين 

لقيامها عومير بن ساعدة ومعمر بن عدي قال بن شهاب وأخربين سعيد بن 
ذيقها املرجب احلباب بن املنذر  املسيب ان الذي قال أان جذيلها احملكك وع  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    56صفحة  - 1مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إسحاق بن عيسى أخربين مالك عن   - 392
يه  حيىي بن سعيد انه مسع أنس بن مالك يقول قال رسول هللا صلى هللا عل
وسلم : أال أخربكم خبري دور األنصار بين النجار مث بين عبد األشهل مث 

 بلحارث بن اخلزرج مث بين ساعدة وقال يف كل دور األنصار خري  
 

 

شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم  عليقت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إسحاق بن عيسى ثنا مالك عن انفع   - 393
عن بن عمر رضي هللا عنه قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : املتبايعان  

 ابخليار ما مل يتفرقا أو يكون البيع خيارا  

 

 

إسناده صحيح على شرط مسلم عليق شعيب األرنؤوط : ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إسحاق بن عيسى أنبأان مالك عن انفع   - 394
عن بن عمر رضي هللا عنه : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم هنى عن بيع  

 حبل احلبلة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

 ثنا إسحاق بن عيسى أنبأان مالك عن انفع  حدثنا عبد هللا حدثين أيب - 395
عن بن عمر رضي هللا عنه قال : كنا نتبايع الطعام على عهد رسول هللا صلى  

هللا عليه وسلم فيبعث علينا من أيمران بنقله من املكان الذي ابتعناه فيه إىل 
 مكان سواه قبل ان نبيعه  

 



 

قه على شرط مسلم ( عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح كسابقه ) وسابت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إسحاق بن عيسى أخربان مالك عن   - 396
انفع عن بن عمر رضي هللا عنه قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : من  

 ابتاع طعاما فال يبعه حىت يستوفيه  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح كسابقه ) وسابقه على شرط مسلم ( ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إسحاق بن عيسى أنبأان مالك عن انفع   - 397
  عن بن عمر رضي هللا عنه ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : من أعتق

شركا له يف عبد فكان له ما يبلغ مثن العبد فإنه يقوم قيمة عدل فيعطي شركاؤه  
 حقهم وعتق عليه العبد وإال فقد أعتق ما أعتق  

 

 

شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح كسابقه ) وسابقه على شرط مسلم (  عليقت  

 

 

------------------------------------- 



 

[    57صفحة  - 1مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان عن أيوب عن سعيد قال قلت  - 398
فرق رسول هللا صلى هللا  البن عمر رضي هللا عنه رجل العن امرأته فقال :

 عليه وسلم بينهما وذكر احلديث 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

( مسند عثمان بن عفان رضي هللا عنه   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد ثنا سعيد ثنا عوف ثنا  - 399
عوف عن   يزيد يعين الفارسي قال أيب أمحد بن حنبل وثنا حممد بن جعفر ثنا

يزيد قال قال لنا بن عباس رضي هللا عنه قلت لعثمان بن عفان ما محلكم  
ملائني فقرنتم  على ان عمدمت إىل األنفال وهي من املثاين واىل براءة وهي من ا

بينهما ومل تكتبوا قال بن جعفر بينهما سطرا بسم هللا الرمحن الرحيم  
ووضعتموها يف السبع الطوال ما محلكم على ذلك قال عثمان رضي هللا عنه :  

ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان مما أييت عليه الزمان ينزل عليه من  



يء يدعو بعض من يكتب عنده  السور ذوات العدد وكان إذا أنزل عليه الش
ة اليت يذكر فيها كذا وكذا وينزل عليه اآلايت فيقول  يقول ضعوا هذا يف السور 

ضعوا هذه اآلايت يف السورة اليت يذكر فيها كذا وكذا وينزل عليه اآلية فيقول  
ضعوا هذه اآلية يف السورة اليت يذكر فيها كذا وكذا وكانت األنفال من أوائل  

نة وبراءة من آخر القرآن فكانت قصتها شبيها بقصتها فقبض  ما أنزل ابملدي
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ومل يبني لنا اهنا منها وظننت اهنا منها فمن مث  

قرنت بينهما ومل أكتب بينهما سطرا بسم هللا الرمحن الرحيم قال بن جعفر  
 ووضعتها يف السبع الطول  

 

 

إسناده ضعيف و متنه منكر . و نقل عن أمحد شاكر  عليق شعيب األرنؤوط : ت
بل منه مثل هذا احلديث ينفرد  قوله : فال يق  -بعد الكالم يف يزيد بن هرمز  -

به وفيه تشكيك يف معرفة سور القرآن الثابتة ابلتواتر القطعي قراءة ومساعا  
وكتابة يف املصاحف وفيه تشكيك يف إثبات البسملة يف أوائل السور كأن  

ان كان يثبتها برأيه وينفيها برأية وحاشاه من ذلك فال علينا إذا قلنا إنه عثم
حديث ال أصل له تطبيقا للقواعد الصحيحة اليت ال خالف فيها بني أئمة  

 احلديث 
 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد عن هشام بن عروة  - 400



أخربين أيب ان محران أخربه قال : توضأ عثمان رضي هللا عنه على البالط مث  
قال ألحدثنكم حديثا مسعته من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لوال آية يف  

توضأ  كتاب هللا ما حدثتكموه مسعت النيب صلى هللا عليه وسلم يقول من
فأحسن الوضوء مث دخل فصلى غفر له ما بينه وبني الصالة األخرى حىت 

 يصليها  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد عن مالك حدثين انفع  - 401
نيب صلى عن نبيه بن وهب عن أابن بن عثمان رضي هللا عنه عن أبيه عن ال

 هللا عليه وسلم قال : احملرم ال ينكح وال ينكح وال خيطب  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن بن حرملة قال مسعت سعيدا   - 402
يعين بن املسيب قال : خرج عثمان رضي هللا عنه حاجا حيت إذا كان ببعض  

ل لعلي رضوان هللا عليهما انه قد هنى عن التمتع ابلعمرة إىل احلج الطريق قي



فقال علي رضي هللا عنه ألصحابه إذا ارحتل فارحتلوا فأهل علي وأصحابه 
بعمرة فلم يكلمه عثمان رضي هللا عنه يف ذلك فقال له علي رضي هللا عنه أمل  

ع من رسول أخرب انك هنيت عن التمتع ابلعمرة قال فقال بلى قال فلم تسم
 هللا صلى هللا عليه وسلم متتع قال بلى 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه رجاله ثقات رجال الشيخني غري ابن ت
 حرملة 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع عن إسرائيل عن عامر بن شقيق   - 403
  عن أيب وائل عن عثمان رضي هللا عنه : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

 توضأ ثالاث ثالاث  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا سفيان عن أيب النضر عن   - 404
أنس : ان عثمان رضي هللا عنه توضأ ابملقاعد ثالاث ثالاث وعنده رجال من  
أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال أليس هكذا رأيتم رسول هللا 



 صلى هللا عليه وسلم يتوضأ قالوا نعم  

 

 

اده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسنت  

عن أنس " صوابه " عن أيب أنس " * "    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا سفيان وعبد الرمحن عن  - 405
سفيان عن علقمة بن مرثد عن أيب عبد الرمحن عن عثمان رضي هللا عنه قال  

 قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن بن مهدي ثنا شعبة عن   - 406
جامع بن شداد قال مسعت عمران بن أابن حيدث عن عثمان رضي هللا عنه  
قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : من أمت الوضوء كما أمره هللا عز  

ل فالصلوات املكتوابت كفارات ملا بينهن  وج  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع عن إمساعيل بن أيب خالد قال   - 407
قال قيس فحدثين أبو سهلة ان عثمان رضي هللا عنه قال يوم الدار حني حصر  
: ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عهد ايل عهدا فأان صابر عليه قال قيس  

 فكانوا يرونه ذلك اليوم 

 

 

حسنعليق شعيب األرنؤوط : إسناده ت  

 

 

-------------------------------------  

 

[    58صفحة  - 1مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن ثنا سفيان وعبد الرزاق  - 408
ن عثمان  قاال ثنا سفيان عن عثمان بن حكيم عن عبد الرمحن بن أيب عمرة ع

بن عفان رضي هللا عنه قال عبد الرزاق عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال :  
د الرمحن من  من صلى صالة العشاء والصبح يف مجاعة فهو كقيام ليلة وقال عب 



صلى العشاء يف مجاعة فهو كقيام نصف ليلة ومن صلى الصبح يف مجاعة فهو  
 كقيام ليلة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري عثمان بن حكيم فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد امللك بن عمرو ثنا علي بن املبارك   - 409
 عنه  عن حيىي يعين بن كثري عن حممد بن إبراهيم عن عثمان بن عفان رضي هللا

ان النيب صلى هللا عليه وسلم قال : من صلى العشاء يف مجاعة فهو كمن قام  
كله  نصف الليل ومن صلى الصبح يف مجاعة فهو كمن قام الليل    

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخني إال ت
 أن فيه انقطاعا 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل ثنا إبراهيم ثنا يونس يعين بن  - 410
عبيد هللا حدثين عطاء بن فروخ موىل القرشيني : ان عثمان رضي هللا عنه  

ه فلقيه فقال له ما منعك من قبض مالك قال اشرتى من رجل أرضا فأبطأ علي 



إنك غبنتين فما ألقى من الناس أحدا إال وهو يلومين قال أو ذلك مينعك قال 
نعم قال فاخرت بني أرضك ومالك مث قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 أدخل هللا عز وجل اجلنة رجال كان سهال مشرتاي وابئعا وقاضيا ومقتضيا 
 

 

يب األرنؤوط : حسن لغريهعليق شع ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل ثنا يونس بن عبيد عن أيب  - 411
معشر عن إبراهيم عن علقمة قال : كنت مع بن مسعود وهو عند عثمان  
رضي هللا عنه فقال له عثمان رضي هللا عنه ما بقى للنساء منك قال فلما  

مة قال وأان رجل شاب فقال عثمان  ذكرت النساء قال بن مسعود ادن اي علق
رضي هللا عنه خرج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على فتية من املهاجرين 

فقال من كان منكم ذا طول فليتزوج فإنه أغض للطرف وأحصن للفرج ومن  
 ال فإن الصوم له وجاء  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري أيب معشر  ت
ال مسلم فمن رج  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر وهبز وحجاج قالوا   - 412
ن أيب عبد  حدثنا شعبة قال مسعت علقمة بن مرثد حيدث عن سعد بن عبيدة ع

الرمحن السلمي عن عثمان بن عفان رضي هللا عنه عن النيب صلى هللا عليه  
وسلم انه قال : ان خريكم من علم القرآن أو تعلمه قال حممد بن جعفر 

وحجاج فقال أبو عبد الرمحن فذاك الذي أقعدين هذا املقعد قال حجاج قال  
شعبة ومل يسمع أبو عبد الرمحن من عثمان رضي هللا عنه وال من عبد هللا ولكن 
قد مسع من علي رضي هللا عنه قال أيب وقال هبز عن شعبة قال علقمة بن مرثد 

 أخربين وقال خريكم من تعلم القرآن وعلمه  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا شعبة أخربين علقمة بن مرثد   - 413
 وقال : فيه من تعلم القرآن أو علمه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

ر وحجاج قاال ثنا شعبة  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعف - 414



عن عمرو بن دينار قال مسعت رجال حيدث عن عثمان بن عفان رضي هللا عنه  
عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : كان رجل مسحا ابئعا ومبتاعا وقاضيا  

 ومقتضيا فدخل اجلنة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه وهذا إسناد ضعيف جلهالة الذي روى  ت
نار عنه عمرو بن دي  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا سعيد عن قتادة عن   - 415
مسلم بن يسار عن محران بن أابن عن عثمان بن عفان رضي هللا عنه انه :  
دعا مباء فتوضأ ومضمض واستنشق مث غسل وجهه ثالاث وذراعيه ثالاث ثالاث 

ألوين عما ومسح برأسه وظهر قدميه مث ضحك فقال ألصحابه اال تس
فقالوا مم ضحكت اي أمري املؤمنني قال رأيت رسول هللا صلى هللا أضحكين 

عليه وسلم دعا مباء قريبا من هذه البقعة فتوضأ كما توضأت مث ضحك فقال  
أال تسألوين ما أضحكين فقالوا ما أضحكك اي رسول هللا فقال ان العبد إذا 

اهبا بوجهه فإذا غسل دعا بوضوء فغسل وجهه حط هللا عنه كل خطيئة أص
 ذراعيه كان كذلك وان مسح برأسه كان كذلك وإذا طهر قدميه كان كذلك 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه ت  



على غسل القدمني    -إن صح  -وحيمل قوله " ومسح برأسه وظهر قدميه * 
 وأنه معطوف على قوله " غسل وحهه " 

 

 

------------------------------------- 

 

[    59صفحة  - 1مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هبز أخربان مهدي بن ميمون ثنا حممد  - 416
رابح بن عبد هللا بن أيب يعقوب عن احلسن بن سعد موىل حسن بن علي عن 

قال : زوجين أهلي أمة هلم رومية فوقعت عليها فولدت يل غالما أسود مثلي  
ه عبيد هللا  فسميته عبد هللا مث وقعت عليها فولدت يل غالما أسود مثلي فسميت

مث طنب هلا غالم ألهلي رومي يقال له يوخنس فراطنها بلسانه قال فولدت 
غالما كأنه وزغة من الوزغات فقلت هلا ما هذا قالت هو ليوخنس قال فرفعنا  
إىل أمري املؤمنني عثمان رضي هللا عنه قال مهدي أحسبه قال سأهلما فاعرتفا  

هللا صلى هللا عليه وسلم قال   فقال أترضيان أن أقضي بينكما بقضاء رسول
فإن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قضى أن الولد للفراش وللعاهر احلجر قال  

 مهدي وأحسبه قال جلدها وجلده وكاان مملوكني  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا شيبان أبو حممد ثنا مهدي بن ميمون   - 417
د بن عبد هللا بن أيب يعقوب عن احلسن بن سعد عن رابح : فذكر  ثنا حمم

احلديث قال فرفعتهما إىل أمري املؤمنني عثمان بن عفان رضي هللا عنه فقال أن  
 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قضى ان الولد للفراش فذكر مثله  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو كامل ثنا إبراهيم يعين بن سعد ثنا   - 418
وهو  بن شهاب عطاء بن يزيد عن محران قال : دعا عثمان رضي هللا عنه مباء

على املقاعد فسكب على ميينه فغسلها مث أدخل ميينه يف اإلانء فغسل كفيه  
ذراعيه إىل   ثالاث مث غسل وجهه ثالث مرار ومضمض واستنشق واستنثر وغسل

املرفقني ثالث مرات مث مسح برأسه مث غسل رجليه إىل الكعبني ثالث مرار مث  
قال مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول من توضأ حنو وضوئي هذا مث  

 صلى ركعتني ال حيدث نفسه فيهما غفر له ما تقدم من ذنبة  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

د هللا حدثين أيب ثنا إبراهيم بن نصر الرتمذي ثنا إبراهيم بن  حدثنا عب  - 419
سعد عن بن شهاب عن عطاء بن يزيد عن محران موىل عثمان أنه : رأى 

 عثمان رضي هللا عنه دعا إبانء فذكر حنوه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ابلطريق السابقة ت  

 

 

نس يعىن بن أيب إسحاق حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو قطن ثنا يو  - 420
ة بن عبد الرمحن قال أشرف عثمان رضي هللا عنه من  عن أبيه عن أيب سلم

القصر وهو حمصور فقال : انشد ابهلل من شهد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
يوم حراء إذ اهتز اجلبل فركله بقدمه مث قال اسكن حراء ليس عليك اال نيب أو 

له رجال قال انشد ابهلل من شهد رسول هللا  صديق أو شهيد وأان معه فانتشد
صلى هللا عليه وسلم يوم بيعة الرضوان إذ بعثين إىل املشركني إىل أهل مكة قال  
هذه يدي وهذه يد عثمان رضي هللا عنه فبايع يل فانتشد له رجال قال انشد 
ابهلل من شهد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال من يوسع لنا هبذا البيت يف 

ملسجد ببيت يف اجلنة فابتعته من مايل فوسعت به املسجد فانتشد له رجال  ا
قال وأنشد ابهلل من شهد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يوم جيش العسرة 



قال من ينفق اليوم نفقة متقبلة فجهزت نصف اجليش من مايل قال فانتشد له 
عتها من مايل رجال وأنشد ابهلل من شهد رومة يباع ماؤها بن السبيل فابت 

 فأحبتها البن السبيل قال فانتشد له رجال  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح رجاله ثقات رجال الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أنبأان معمر عن الزهري عن   - 421
رضي هللا عطاء بن يزيد الليثي عن محران بن أابن قال : رأيت عثمان بن عفان  

عنه توضأ فافرغ على يديه ثالاث فغسلهما مث مضمض واستنثر مث غسل وجهه  
ذلك مث مسح برأسه  ثالاث مث غسل يده اليمىن إىل املرفق ثالاث مث اليسرى مثل

مث غسل قدمه اليمىن ثالاث مث اليسرى مثل ذلك مث قال رأيت رسول هللا صلى 
هللا عليه وسلم توضأ حنوا من وضوئي هذا مث قال من توضأ وضوئي هذا مث 

 صلى ركعتني ال حيدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه  

 

 

نيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أخربان معمر عن أيوب عن   - 422



انفع عن نبيه بن وهب قال : أرسل عمر بن عبيد هللا إىل أابن بن عثمان رضي  
هللا عنه أيكحل عينيه وهو حمرم أو أبي شيء يكحلهما وهو حمرم فأرسل إليه 

ضي هللا عنه حيدث ذلك ان يضمدمها ابلصرب فإين مسعت عثمان بن عفان ر 
 عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    60صفحة  - 1مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب قال ثنا عبيد هللا بن عمر ثنا عثمان بن  - 423
عمر ثنا عمران بن حدير عن عبد امللك بن عبيد عن محران بن أابن عن 

عثمان بن عفان رضي هللا عنه ان النيب صلى هللا عليه وسلم قال : من علم ان  
 الصالة حق واجب دخل اجلنة  

 

 

يف عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعت  

 



 

حدثنا عبد هللا ثنا حممد بن أيب بكر املقدمي حدثين أبو معشر يعين   - 424
الرباء وامسه يوسف بن يزيد ثنا حرملة عن سعيد بن املسيب قال : حج عثمان  

حىت إذا كان يف بعض الطريق أخرب علي ان عثمان هنى أصحابه عن التمتع  
هل على وأصحابه بعمرة  ابلعمرة واحلج فقال علي ألصحابه إذا راح فروحوا فأ

فلم يكلمهم عثمان فقال علي رضي هللا عنه أمل أخرب أنك هنيت عن التمتع أمل  
يتمتع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال فما أدري ما أجابه عثمان رضي هللا 

 عنه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريهت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن الزهري عن   - 425
 عنه  مالك بن أوس بن احلداثن قال : أرسل إىل عمر بن اخلطاب رضي هللا

فبينا أان كذلك إذ جاءه مواله يرفأ فقال هذا عثمان وعبد الرمحن وسعد والزبري  
ل ائذن هلم مث  بن العوام قال وال أدري أذكر طلحة أم ال يستأذنون عليك قا 

مكث ساعة مث جاء فقال هذا العباس وعلى رضي هللا عنهما يستأذانن عليك  
قال ائذن هلما فلما دخل العباس قال اي أمري املؤمنني اقض بيين وبني هذا ومها 

حينئذ خيتصمان فيما أفاء هللا على رسوله من أموال بىن النضري فقال القوم 



كل واحد من صاحبه فقد طالت خصومتهما    اقض بينهما اي أمري املؤمنني وأرح
الذي إبذنه تقوم السماوات واألرض   فقال عمر رضي هللا عنه أنشدكم هللا

أتعلمون ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال ال نورث ما تركنا صدقة قالوا 
قد قال ذلك وقال هلما مثل ذلك فقاال نعم قال فإين سأخربكم عن هذا الفيء  

ل خص نبيه صلى هللا عليه وسلم منه بشيء مل يعطه غريه فقال  ان هللا عز وج
وكانت   {وما أفاء هللا على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل وال ركاب   }

لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم خاصة وهللا ما احتازها دونكم وال استأثر هبا 
فكان ينفق على  عليكم لقد قسمها بينكم وبثها فيكم حىت بقى منها هذا املال 

أهله منه سنة مث جيعل ما بقى منه جمعل مال هللا فلما قبض رسول هللا صلى هللا 
عليه وسلم قال أبو بكر رضي هللا عنه أان ويل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 بعده أعمل فيها مبا كان يعمل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فيها  
 

 

يح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحت  

 

 

حدثنا عبد هللا ثنا إمساعيل أبو معمر ثنا حيىي بن سليم الطائفي عن   - 426
إمساعيل بن أمية عن موسى بن عمران بن مناح عن أابن بن عثمان عن عثمان  
رضي هللا عنه انه : رأى جنازة فقام إليها وقال رأيت رسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم رأى جنازة فقام هلا  



 

 

ن لغريه وهذا إسناد ضعيف عليق شعيب األرنؤوط : حست  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثنا حممد بن أيب بكر ثنا خالد بن احلرث ثنا بن أيب  - 427
ذئب عن سعيد بن عبد هللا بن قارظ عن أيب عبيد قال : شهدت عليا وعثمان  

رضي هللا عنهما يف يوم الفطر والنحر يصليان مث ينصرفان فيذكران الناس 
هللا صلى هللا عليه وسلم عن صوم هذين اليومني  فسمعتهما يقوالن هنى رسول  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري ت
 سعيد بن عبدهللا 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن أيب بكر أخربان بن جريج  - 428
بن  حدثين بن شهاب عن عطاء بن يزيد اجلندعي انه مسع محران موىل عثمان

عفان رضي هللا عنه قال : رأيت أمري املؤمنني عثمان يتوضأ فاهراق على يديه 
ثالث مرات مث استنثر ثالث مرات ومضمض ثالاث وذكر احلديث مثل معىن  

 حديث معمر  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد بن هارون أنبأان اجلريري عن عروة   - 429
اال  بن قبيصة عن رجل من األنصار عن أبيه أن عثمان رضي هللا عنه قال : 

أريكم كيف كان وضوء رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قالوا بلى فدعا مباء 
 ومسح برأسه فتمضمض ثالاث واستنثر ثالاث وغسل وجهه ثالاث وذراعيه ثالاث

وغسل قدميه ثالاث مث قال واعلموا ان األذنني من الرأس مث قال قد حتريت 
 لكم وضوء رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريهت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    61صفحة  - 1مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إسحاق بن يوسف ثنا عوف األعرايب  - 430
عن معبد اجلهين عن محران بن أابن قال كنا عند عثمان بن عفان رضي هللا 



عنه فدعا مباء فتوضأ : فلما فرغ من وضوئه تبسم فقال هل تدرون مما 
وضأ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كما توضأت مث تبسم  ضحكت قال فقال ت

مث قال هل تدرون مم ضحكت قال قلنا هللا ورسوله أعلم قال ان العبد إذا 
توضأ فأمت وضوءه مث دخل يف صالته فأمت صالته خرج من صالته كما خرج من  

 بطن أمه من الذنوب 
 

 

الشيخني غري معبد  عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال ت
 اجلهين

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح ثنا شعبة عن قتادة قال مسعت  - 431
عبد هللا بن شقيق يقول : كان عثمان رضي هللا عنه ينهى عن املتعة وعلي 

رضي هللا عنه يفىت هبا فقال له عثمان رضي هللا عنه قوال فقال له علي رضي 
 صلى هللا عليه وسلم فعل ذلك قال عثمان  هللا عنه لقد علمت ان رسول هللا

رضي هللا عنه أجل ولكنا كنا خائفني قال شعبة فقلت لقتادة ما كان خوفهم  
 قال ال أدري  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري عبدهللا بن شقيق فمن رجال مسلم 



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن قتادة قال   - 432
وعلي رضي  قال عبد هللا بن شقيق : كان عثمان رضي هللا عنه ينهى عن املتعة 

هللا عنه أيمر هبا فقال عثمان رضي هللا عنه لعلي قوال مث قال علي رضي هللا 
ليه وسلم قال أجل عنه لقد علمت اان قد متتعنا مع رسول هللا صلى هللا ع

 ولكنا كنا خائفني  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح ثنا كهمس عن مصعب بن اثبت   - 433
ه وهو خيطب على  بن عبد هللا بن الزبري قال قال عثمان بن عفان رضي هللا عن

منربه أين حمدثكم حديثا مسعته من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ما كان مينعين  
عليه وسلم يقول    ان أحدثكم اال الضن عليكم وإين مسعت رسول هللا صلى هللا

 : حرس ليلة يف سبيل هللا تعاىل أفضل من ألف ليلة يقام ليلها ويصام هنارها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن وهذا إسناد ضعيفت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الكبري بن عبد اجمليد أبو بكر   - 434
لبيد عن عثمان   احلنفي ثنا عبد احلميد يعىن بن جعفر عن أبيه عن حممود بن

بن عفان رضي هللا عنه قال مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : من  
 بىن مسجدا هلل عز وجل بىن هللا له مثله يف اجلنة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عثمان بن عمر ثنا بن أيب ذئب عن   - 435
خالد بن عبد هللا بن قارظ عن أيب عبيد موىل عبد الرمحن بن أزهر   سعيد بن

قال : رأيت عليا رضي هللا عنه وعثمان يصليان يوم الفطر واألضحى مث 
ينصرفان يذكران الناس قال ومسعتهما يقوالن إن رسول هللا صلى هللا عليه  

هنى  وسلم هنى عن صيام هذين اليومني قال ومسعت عليا رضي هللا عنه يقول
 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن يبقى من نسككم عندكم شيء بعد ثالث  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري ت
 سعيد بن خالد فمن رجال أيب داود والنسائي وابن ماجة وهو ثقة 

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا صفوان بن عيسى عن حممد بن عبد   - 436
فسمعين أمضمض هللا بن أيب مرمي قال : دخلت على بن دارة موىل عثمان قال 

قال فقال اي حممد قال قلت لبيك قال أال أخربك عن وضوء رسول هللا صلى  
ء هللا عليه وسلم قال رأيت عثمان رضي هللا عنه وهو ابملقاعد دعا بوضو 

فمضمض ثالاث واستنشق ثالاث وغسل وجهة ثالاث وذراعية ثالاث ومسح برأسه 
ثالاث وغسل قدميه مث قال من أحب أن ينظر إىل وضوء رسول هللا صلى هللا  

 عليه وسلم فهذا وضوء رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

ا سليمان بن حرب وعفان املعىن قاال ثنا  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثن - 437
أمامة بن سهل قال كنا مع عثمان رضي   محاد بن زيد ثنا حيىي بن سعيد عن أيب

هللا عنه وهو حمصور يف الدار فدخل مدخال كان إذا دخله يسمع كالمه من  
على البالط قال فدخل ذلك املدخل وخرج إلينا فقال إهنم يتوعدوين ابلقتل 

يكفيكهم هللا اي أمري املؤمنني قال ومب يقتلونىن اىن مسعت رسول آنفا قال قلنا 
هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : ال حيل دم امرئ مسلم إال إبحدى ثالث رجل 

كفر بعد إسالمه أو زىن بعد إحصانه أو قتل نفسا فيقتل هبا فوهللا ما أحببت  
يف إسالم قط وال   ان يل بديين بدال منذ هداين هللا وال زنيت يف جاهلية وال 



 قتلت نفسا فبم يقتلونين 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    62صفحة  - 1مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا ثنا عبيد هللا بن عمر القواريري ثنا محاد بن زيد ثنا  - 438
ضي هللا حيىي بن سعيد ثنا أبو أمامة بن سهل بن حنيف قال : اىن ملع عثمان ر 

عنه يف الدار وهو حمصور وقال كنا ندخل مدخال فذكر احلديث مثله وقال قد  
مثله أو حنوه  مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول فذكر احلديث   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد ثنا القاسم يعىن بن  - 439
الفضيل ثنا عمرو بن مرة عن سامل بن أيب اجلعد قال : دعا عثمان رضي هللا 



ر بن ايسر  عنه انسا من أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فيهم عما
 سائلكم وأىن أحب ان تصدقوين نشدتكم هللا أتعلمون ان رسول هللا فقال اىن

صلى هللا عليه وسلم كان يؤثر قريشا على سائر الناس ويؤثر بىن هاشم على  
سائر قريش فسكت القوم فقال عثمان رضي هللا عنه لو أن بيدي مفاتيح اجلنة  

م فبعث إىل طلحة والزبري فقال  ألعطيتها بىن أمية حىت يدخلوا من عند آخره 
عثمان رضي هللا عنه اال أحدثكما عنه يعىن عمارا أقبلت مع رسول هللا صلى 
هللا عليه وسلم آخذا بيدي نتمشى يف البطحاء حىت أتى على أبيه وأمه وعليه  
يعذبون فقال أبو عمار اي رسول هللا الدهر هكذا فقال له النيب صلى هللا عليه  

ل اللهم اغفر آلل ايسر وقد فعلت  وسلم اصرب مث قا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف النقطاعه ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد ثنا حريث بن السائب قال  - 440
مسعت احلسن يقول حدثين محران عن عثمان بن عفان رضي هللا عنه ان رسول  

بيت وجلف اخلبز وثوب  هللا صلى هللا عليه وسلم قال : كل شيء سوى ظل
 يوارى عورته واملاء فما فضل عن هذا فليس البن آدم فيهن حق  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف وال يصح عن النيب صلى هللا عليه  ت



 وسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد هللا بن بكر ثنا محيد الطويل عن   - 441
بن شيخ من ثقيف ذكره محيد بصالح ذكر ان عمه أخربه انه : رأى عثمان 

عفان رضي هللا عنه جلس على الباب الثاين من مسجد رسول هللا صلى هللا 
جملس عليه وسلم فدعا بكتف فتعرقها مث قام فصلى ومل يتوضأ مث قال جلست 

النيب صلى هللا عليه وسلم وأكلت ما أكل النيب صلى هللا عليه وسلم وصنعت  
 ما صنع النيب صلى هللا عليه وسلم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه وهذا إسناد ضعيف جلهالة الشيخ من  ت
 ثقيف وعمه 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو سعيد موىل بىن هاشم ثنا بن هليعة   - 442
ن مبىن ثنا زهرة بن معبد عن أيب صاحل موىل عثمان انه حدثه قال مسعت عثما

يقول اي أيها الناس اىن أحدثكم حديثا مسعته من رسول هللا صلى هللا عليه  
ا سواه فلريابط  وسلم يقول : رابط يوم يف سبيل هللا أفضل من ألف يوم فيم

 امرؤ كيف شاء هل بلغت قالوا نعم قال اللهم أشهد  
 



 

عليق شعيب األرنؤوط : حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو سعيد يعين موىل بين هاشم ثنا  - 443
عكرمة بن إبراهيم الباهلى ثنا عبد هللا بن عبد الرمحن بن أيب ذابب عن أبيه :  

 عنه صلى مبىن أربع ركعات فأنكره الناس عليه  ان عثمان بن عفان رضي هللا 
فقال اي أيها الناس اىن أتهلت مبكة منذ قدمت وإين مسعت رسول هللا صلى هللا 

 عليه وسلم يقول من أتهل يف بلد فليصل صالة املقيم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

هاشم ثنا عبد هللا  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو سعيد موىل بىن - 444
ى بن وردان قال مسعت سعيد بن املسيب يقول مسعت عثمان  بن هليعة ثنا موس 

رضي هللا عنه خيطب على املنرب وهو يقول : كنت أبتاع التمر من بطن من  
اليهود يقال هلم بنو قينقاع فأبيعه بربح فبلغ ذلك رسول هللا صلى هللا عليه  

كتل وإذا بعت فكل  وسلم فقال اي عثمان إذا اشرتيت فا   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسنت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن إسحاق ثنا بن هليعة ثنا موسى   - 445
بن وردان عن سعيد بن املسيب عن عثمان بن عفان رضي هللا عنه : فذكر  

 مثله  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن ) مكرر ما قبله ( ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبيد بن أيب قرة ثنا أيب الزاند عن أبيه   - 446
عن أابن بن عثمان عن أبيه قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : من قال  

بسم هللا الذي ال يضر مع امسه شيء يف األرض وال يف السماء وهو السميع  
 العليم مل يضره شيء  

 

 

حسن عليق شعيب األرنؤوط : إسنادهت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    63صفحة  - 1مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الوهاب اخلفاف ثنا سعيد عن   - 447
رضي هللا عنه  قتادة عن مسلم بن يسار عن محران بن أابن أن عثمان بن عفان 

قال مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : إين ألعلم كلمة ال يقوهلا  
ي هللا عنه  عبد حقا من قلبه اال حرم على النار فقال له عمر بن اخلطاب رض

أان أحدثك ما هي هي كلمة اإلخالص اليت أعز هللا تبارك وتعاىل هبا حممدا 
صلى هللا عليه وسلم وأصحابه وهى كلمة التقوى اليت أالص عليها نيب هللا 

 صلى هللا عليه وسلم عمه أاب طالب عند املوت شهادة أن ال إله اال هللا 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده قويت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد حدثين أيب ثنا احلسني يعىن  - 448
خربه ان  املعلم عن حيىي يعىن بن أيب كثري أخربين أبو سلمة ان عطاء بن يسار أ

زيد بن خالد اجلهين أخربه انه : سأل عثمان بن عفان رضي هللا عنه قلت 
ا يتوضأ للصالة ويغسل أرأيت إذا جامع امرأته ومل مين فقال عثمان يتوضأ كم

ذكره وقال عثمان رضي هللا عنه مسعته من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
فسألت عن ذلك علي بن أيب طالب رضي هللا عنه والزبري بن العوام وطلحة  

 بن عبيد هللا وأيب بن كعب فأمروه بذلك 



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

ا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبيد هللا بن أيب قرة قال مسعت مالك حدثن - 449
قال ابلعلم قلت من حدثك قال  {نرفع درجات من نشاء  }بن أنس يقول : 

 زعم ذاك زيد بن أسلم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : ليس ذا حبديث إمنا هو أثر عن زيد بن أسلم التابعيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن عبد هللا بن الزبري ثنا مرة بن   - 450
رجل  معبد عن يزيد بن أيب كبشة عن عثمان بن عفان رضي هللا عنه قال : جاء

إىل النيب صلى هللا عليه وسلم فقال اي رسول هللا اىن صليت فلم أدر أشفعت  
ن يتلعب بكم الشيطان  أم أوترت فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إايي وا

يف صالتكم من صلى منكم فلم يدر أشفع أو أوتر فليسجد سجدتني فإهنما  
 متام صالته  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسنت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن معني وزايد بن أيوب قاال ثنا   - 451
أيب كبشة سوار أبو عمارة الرملي عن مرة بن معبد قال : صلى بنا يزيد بن 

العصر فانصرف إلينا بعد صالته فقال اىن صليت مع مروان بن احلكم فسجد 
مثل هاتني السجدتني مث انصرف إلينا فأعلمنا انه صلى مع عثمان رضي هللا 

 عنه وحدث عن النيب صلى هللا عليه وسلم فذكر مثله حنوه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

ثين أيب ثنا إسحاق بن سليمان قال مسعت مغرية  حدثنا عبد هللا حد - 452
بن عمر : ان عثمان رضي هللا بن مسلم أان سلمة يذكر عن مطر عن انفع عن 

عنه أشرف على أصحابه وهو حمصور فقال عالم تقتلوين فإين مسعت رسول هللا 
صلى هللا عليه وسلم يقول ال حيل دم امرئ مسلم اال إبحدى ثالث رجل زىن 

فعليه الرجم أو قتل عمدا فعليه القود أو ارتد بعد إسالمه فعليه  بعد إحصانه 
القتل فوهللا ما زنيت يف جاهلية وال إسالم وال قتلت أحدا فأقيد نفسي منه وال  

 ارتددت منذ أسلمت اىن أشهد أن ال إله إال هللا وان حممدا عبده ورسوله 
 

 



عليق شعيب األرنؤوط : حسنت  

 

 

ثين أيب ثنا حسن بن موسى ثنا عبد هللا بن هليعة  حدثنا عبد هللا حد - 453
دي حيدث عن أيب ذر انه : جاء  ثنا أبو قبيل قال مسعت مالك بن عبد هللا الزاي

يستأذن على عثمان بن عفان رضي هللا عنه فأذن له وبيده عصاة فقال عثمان  
رضي هللا عنه اي كعب ان عبد الرمحن توىف وترك ماال فما ترى فيه فقال ان 

ان يصل فيه حق هللا فال أبس عليه فرفع أبو ذر عصاه فضرب كعبا وقال  ك
مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول ما أحب لو ان يل هذا اجلبل ذهبا  
أنفقه ويتقبل مىن أذر خلفي منه ست أواق أنشدك هللا اي عثمان أمسعته ثالث 

 مرات قال نعم  

 

 

ضعيف عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين حيىي بن معني ثنا هشام بن يونس حدثين عبد   - 454
هللا بن حبري القاص عن هانئ موىل عثمان رضي هللا عنه قال : كان عثمان  

رضي هللا عنه إذا وقف على قرب بكى حىت يبل حليته فقيل له تذكر اجلنة والنار  
ى هللا عليه وسلم قال القرب فال تبكي وتبكي من هذا فقال ان رسول هللا صل

أول منازل اآلخرة فإن ينج منه فما بعده أيسر منه وإن مل ينج منه فما بعده  



أشد منه قال وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهللا ما رأيت منظرا قط إال 
 والقرب أفظع منه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    64صفحة  - 1مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا زكراي بن عدي ثنا علي بن مسهر عن   - 455
صاب عثمان  هشام بن عروة عن أبيه عن مروان وما أخاله يتهم علينا قال : أ

رعاف سنة الرعاف حىت ختلف عن احلج وأوصى فدخل عليه رجل من قريش 
فقال استخلف قال وقالوه قال نعم قال من هو قال فسكت قال مث دخل 

رجل آخر فقال له مثل ما قال له األول ورد عليه حنو ذلك قال فقال  عليه 
عثمان قالوا الزبري قال نعم قال أما والذي نفسي بيده ان كان خلريهم ما 

 علمت وأحبهم ايل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري زكراي  ت
رجال مسلم  بن عدي فمن   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثناه سويد ثنا علي بن مسهر : إبسناده مثله   - 456  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا زكراي بن أيب زكراي ثنا حيىي بن سليم ثنا   - 457
إمساعيل بن أمية عن عمران بن مناح قال : رأى أابن بن عثمان جنازة فقام هلا  

وقال رأى عثمان بن عفان جنازة فقام هلا مث حدث ان رسول هللا صلى هللا 
 عليه وسلم رأى جنازة فقام هلا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه وهذا إسناد ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن بن موسى ثنا شيبان عن حيىي بن  - 458
ربه عن زيد بن خالد اجلهين أخربه  أيب كثري عن أيب سلمة ان عطاء بن يسار أخ

: انه سأل عثمان بن عفان قال قلت أرأيت إذا جامع الرجل امرأته ومل مين  



فقال عثمان يتوضأ كما يتوضأ للصالة ويغسل ذكره قال وقال عثمان مسعته  
من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فسألت عن ذلك علي بن أيب طالب 

روه بذلك  والزبري وطلحة وأيب بن كعب فأم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن بن موسى ثنا شيبان عن حيىي  - 459
د الرمحن ان عن حممد بن إبراهيم بن احلرث التيمي قال أخربين معاذ بن عب 

محران بن أابن أخربه قال : أتيت عثمان بن عفان وهو جالس يف املقاعد  
يف  فتوضأ فأحسن الوضوء مث قال رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهو 

هذا اجمللس توضأ فأحسن الوضوء مث قال من توضأ مثل وضوئي هذا مث أتى 
املسجد فركع فيه ركعتني غفر له ما تقدم من ذنبه وقال قال رسول هللا صلى  

 هللا عليه وسلم وال تقرتوا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

د هللا بن حممد بن جعفر بن عمر  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبي - 460



التيمي قال مسعت أيب يقول مسعت عمي عبيد هللا بن عمرو بن موسى يقول 
كنت عند سليمان بن علي فدخل شيخ من قريش فقال سليمان انظر إىل 
الشيخ فأقعده مقعدا صاحلا فإن لقريش حقا فقلت أيها األمري أال أحدثك 

ليه وسلم قال بلى قال قلت له بلغين  حديثا بلغين عن رسول هللا صلى هللا ع
ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : من أهان قريشا أهانه هللا قال 

سبحان هللا ما أحسن هذا من حدثك هذا قال قلت حدثنيه ربيعة بن أيب عبد  
الرمحن عن سعيد بن املسيب عن عمرو بن عثمان بن عفان قال قال يل أيب اي 

لناس شيئا فاكرم قريشا فإين مسعت رسول هللا صلى هللا بين ان وليت من أمر ا
 عليه وسلم يقول من أهان قريشا أهانه هللا 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريهت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل بن أابن الوراق ثنا يعقوب عن   - 461
ه عبد هللا بن جعفر بن أيب املغرية عن بن أبزى عن عثمان بن عفان قال قال ل

الزبري حني حصر : ان عندي جنائب قد أعددهتا لك فهل لك ان حتول إىل 
مكة فيأتيك من أراد أن أيتيك قال ال إين مسعت رسول هللا صلى هللا عليه  

وسلم يقول يلحد مبكة كبش من قريش امسه عبد هللا عليه مثل نصف أوزار 
 الناس 



 

 

تنه منكر شبه موضوععليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف وم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد هللا بن بكر وحممد بن جعفر قاال   - 462
ثنا سعيد عن مطر ويعلى بن حكيم عن انفع عن نبيه بن وهب عن أابن بن 

عثمان بن عفان عن عثمان بن عفان ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال :  
  ال ينكح احملرم وال ينكح وال خيطب

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده من طريق يعلى بن حكيم صحيح على شرط  ت
 مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا كهمس ثنا مصعب  - 463
منربه اين بن اثبت بن عبد هللا بن الزبري قال قال عثمان وهو خيطب على 

حمدثكم حديثا مسعته من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مل يكن مينعين ان 
يقول :  أحدثكم به اال الضن بكم اين مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
 حرس ليلة يف سبيل هللا أفضل من ألف ليلة يقام ليلها ويصام هنارها  

 

 



( ) وهناك قال :   433عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف و تقدم ) ت
 حسن وهذا إسناد ضعيف ( 

 

 

------------------------------------- 

 

[    65صفحة  - 1مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر حدثنا شعبة قال مسعت   حدثنا - 464
خالدا العنزي عن أيب بشر العنربي عن محران بن أابن عن عثمان بن عفان عن  

النيب صلى هللا عليه وسلم قال : من مات وهو يعلم أن ال إله اال هللا دخل  
 اجلنة 

 

 

الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا عبد الوارث ثنا أيوب بن  - 465
موسى حدثين نبيه بن وهب : ان عمر بن عبيد هللا بن معمر رمدت عينه وهو  

حمرم فأراد ان يكحلها فنهاه أابن بن عثمان وأمره ان يضمدها ابلصرب وزعم ان  



م انه فعل ذلك  عثمان حدث عن رسول هللا صلى هللا عليه وسل   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا عبد الوارث ثنا أيوب بن  - 466
موسى عن نبيه بن وهب ان عمر بن عبيد هللا أراد ان يزوج أبنه وهو حمرم 

وسلم قال :  فنهاه أبوه وزعم ان عثمان حدث عن رسول هللا صلى هللا عليه 
 احملرم ال ينكح وال ينكح  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا جرير بن حازم قال مسعت  - 467
لي أمة هلم  حممد بن عبد هللا بن أيب يعقوب حيدث عن رابح قال : زوجين أه

رومية ولدت يل غالما أسود فعلقها عبد رومي يقال له يوحنس فجعل يراطنها  
كأنه  ابلرومية فحملت وقد كانت ولدت يل غالما أسود مثلي فجاءت بغالم  

وزغة من الوزغات فقلت هلا ما هذا فقالت هو من يوحنس فسألت يوحنس  
فاعرتف فأتيت عثمان بن عفان فذكرت ذلك له فأرسل إليهما فسأهلما مث قال  



سأقضي بينكما بقضاء رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر  
 احلجر فأحلقه يب قال فجلدمها فولدت يل بعد غالما أسود  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا محاد بن زيد ثنا حيىي بن سعيد   - 468
نا  عن أيب أمامة بن سهل قال : كنت مع عثمان يف الدار وهو حمصور قال وك

ندخل مدخال إذا دخلناه مسعنا كالم من على البالط قال فدخل عثمان يوما  
آنفا قال قلنا  حلاجة فخرج إلينا منتقعا لونه فقال اهنم ليتوعدوين ابلقتل

يكفيكهم هللا اي أمري املؤمنني قال فقال ومب يقتلوين فإين مسعت رسول هللا صلى 
هللا عليه وسلم يقول انه ال حيل دم امرئ مسلم اال يف إحدى ثالث رجل كفر  

بعد إسالمه أو زىن بعد إحصانه أو قتل نفسا بغري نفس فوهللا ما زنيت يف 
ال بديين مذ هداين هللا عز وجل وال قتلت نفسا جاهلية وال إسالم وال متنيت بد

 فبم يقتلوين  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إسحاق بن عيسى ثنا عبد الرمحن بن  - 469
أيب الزاند ح وشريح وحسني قاال ثنا بن أيب الزاند عن أبيه عن عامر بن سعد  

 بن أيب وقاص قال مسعت عثمان بن عفان يقول ما مينعين ان قال حسني
أحدث عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ان ال أكون أوعى أصحابه عنه  
ولكين أشهد لسمعته يقول : من قال علي ما مل أقل فليتبوأ مقعده من النار 

 وقال حسني أوعى صحابته عنه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هاشم ثنا ليث حدثين زهرة بن معبد   - 470
ى املنرب  القرشي عن أيب صاحل موىل عثمان بن عفان قال مسعت عثمان يقول عل

: أيها الناس اين كتمتكم حديثا مسعته من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
ه ما بدا له كراهية تفرقكم عين مث بدا يل ان أحدثكموه ليختار امرؤ لنفس

مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول رابط يوم يف سبيل هللا تعاىل خري 
 من ألف يوم فيما سواه من املنازل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسن رجاله ثقات رجال الصحيح غري أيب ت
 صاحل موىل عثمان 



 

 

ازي عن عبد  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هاشم ثنا أبو جعفر الر  - 471
ن عمر عن صاحل بن كيسان عن رجل عن عثمان بن عفان قال قال  العزيز ب

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ما من مسلم خيرج من بيته يريد سفرا أو غريه  
فقال حني خيرج بسم هللا آمنت ابهلل اعتصمت ابهلل توكلت على هللا ال حول 

وصرف عنه شر ذلك املخرج والقوة إال ابهلل اال رزق خري ذلك املخرج   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    66صفحة  - 1مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين حممد بن أيب بكر املقدمي ثنا محاد بن زيد عن   - 472
احلجاج عن عطاء عن عثمان قال : رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 توضأ فغسل وجهه ثالاث ويديه ثالاث ومسح برأسه وغسل رجليه غسال  
 

 



عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه وهذا إسناد ضعيف احلجاج بن أرطاة  ت
دلسم  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هاشم ثنا شعبة قال أخربين أبو صخرة   - 473
جامع بن شداد قال مسعت محران بن أابن حيدث أاب بردة يف مسجد البصرة  
وأان قائم معه انه مسع عثمان بن عفان حيدث عن النيب صلى هللا عليه وسلم  

لصلوات اخلمس كفارة ملا  انه قال : من أمت الوضوء كما أمره هللا عز وجل فا
 بينهن  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا شريح ثنا بن أيب الزاند عن أبيه عن   - 474
صلى هللا أابن بن عثمان قال مسعت عثمان بن عفان وهو يقول قال رسول هللا  

عليه وسلم : من قال يف أول يومه أو يف أول ليلته بسم هللا الذي ال يضر مع  
ث مرات مل يضره امسه شيء يف األرض وال يف السماء وهو السميع العليم ثال

 شيء يف ذلك اليوم أو يف تلك الليلة  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا محاد بن سلمة أنبأان أبو سنان   - 475
عن يزيد بن موهب ان عثمان قال البن عمر اقض بني الناس فقال ال أقضي 

ت النيب صلى هللا عليه وسلم يقول : من عاذ  بني اثنني وال أؤم رجلني أما مسع
ابهلل فقد عاذ مبعاذ قال عثمان بلى قال فأين أعوذ ابهلل ان تستعملين فأعفاه  

 وقال ال خترب هبذا أحدا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه وهذا إسناد ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا عبد الواحد بن زايد عن  - 476
عثمان بن حكيم ثنا حممد بن املنكدر عن محران عن عثمان بن عفان قال قال  

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاايه  
 من جسده حىت خترج من حتت أظفاره  

 

 

حيح على شرط مسلم عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ص ت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثناه سويد بن سعيد سنة ست وعشرين ثنا رشدين   - 477
بن سعد عن زهرة بن معبد عن أيب صاحل موىل عثمان أن عثمان قال : أيها 

الناس هجروا فإين مهجر فهجر الناس مث قال أيها الناس اين حمدثكم حبديث ما 
 عليه وسلم إىل يومي هذا قال تكلمت به منذ مسعت رسول هللا صلى هللا

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ان رابط يوم يف سبيل هللا أفضل من ألف يوم 
 مما سواه فلريابط امرؤ حيث شاء هل بلغتكم قالوا نعم قال اللهم أشهد 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن وهذا إسناد ضعيف سويد بن سعيد خمتلف فيه ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو املغرية ثنا األوزاعي ثنا حيىي بن أيب  - 478
كثري عن حممد بن إبراهيم التيمي حدثين شقيق بن سلمة عن محران قال كان  
عثمان قاعدا يف املقاعد فدعا بوضوء فتوضأ مث قال : رأيت رسول هللا صلى  

وضوئي هذا مث قام   هللا عليه وسلم توضأ يف مقعدي هذا مث قال من توضأ مثل
فركع ركعتني غفر له ما تقدم من ذنبه وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ال  

 تغرتوا 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو املغرية ثنا أرطاة يعين بن املنذر   - 479
بن عفان قال البن مسعود هل أنت منته   أخربين أبو عون األنصاري ان عثمان

عما بلغين عنك فاعتذر بعض العذر فقال عثمان وحيك اين قد مسعت 
وحفظت وليس كما مسعت ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : سيقتل  
أمري وينتزي منتز وإين أان املقتول وليس عمر إمنا قتل عمر واحد وإنه جيتمع  

 علي  

 

 

ط : إسناده ضعيف عليق شعيب األرنؤو ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بشر بن شعيب حدثين أيب عن الزهري  - 480
ان عثمان بن  حدثين عروة بن الزبري ان عبيد هللا بن عدي بن اخليار أخربه :

عفان قال له بن أخي أدركت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال فقلت له ال 
ها قال فتشهد  ولكن خلص ايل من علمه واليقني ما خيلص إىل العذراء يف سرت 

مث قال أما بعد فإن هللا عز وجل بعث حممدا ابحلق فكنت ممن استجاب هلل 
ولرسوله وآمن مبا بعث به حممد صلى هللا عليه وسلم مث هاجرت اهلجرتني كما  
قلت ونلت صهر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وابيعت رسول هللا صلى هللا 

  توفاه هللا عز وجل  عليه وسلم فوهللا ما عصيته وال غششته حىت

 



 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    67صفحة  - 1مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا علي بن عياش ثنا الوليد بن مسلم قال   - 481
غرية بن  وأخربين األوزاعي عن حممد بن عبد امللك بن مروان انه حدثه عن امل

شعبة : انه دخل على عثمان وهو حمصور فقال انك إمام العامة وقد نزل بك 
رج فتقاتلهم  ما ترى وأين اعرض عليك خصاال ثالاث اخرت إحداهن إما أن خت

فإن معك عددا وقوة على احلق وهم على الباطل وإما أن خترق لك اباب سوى 
الباب الذي هم عليه فتقعد على رواحلك فتلحق مبكة فإهنم لن يستحلوك 

وأنت هبا وإما أن تلحق ابلشام فإهنم أهل الشام وفيهم معاوية فقال عثمان أما  
هللا صلى هللا عليه وسلم يف  أن أخرج فأقاتل فلن أكون أول من خلف رسول 

أمته بسفك الدماء وأما أن أخرج إىل مكة فإهنم لن يستحلوين هبا فإين مسعت 
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول يلحد رجل من قريش مبكة يكون عليه  
نصف عذاب العامل فلن أكون أان إايه وأما أن أحلق ابلشام فإهنم أهل الشام 

دار هجريت وجماورة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  وفيهم معاوية فلن أفارق   



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف النقطاعه ت  

 

 

حدثنا عبد هللا قال أيب حدثناه علي بن إسحاق عن بن املبارك :   - 482
 فذكر احلديث وقال يلحد  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : قوله " يلحد " كذا ابألصول والذي يرتجح لنا أن  ت
اب " يلحق " كما يف املطبوع من " مسند عبد هللا بن املبارك " الصو   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثنا أيب ثنا حجاج ويونس قاال ثنا ليث قال حجاج   - 483
 بن مطعم  حدثين يزيد بن أيب حبيب عن عبد هللا بن أيب سلمة وانفع بن جبري

عن معاذ بن عبد الرمحن التيمي عن محران موىل عثمان عن عثمان انه قال  
وء مث  مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : من توضأ فاسبغ الوض

 مشى إىل صالة مكتوبة فصالها غفر له ذنبه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخني رجاله ثقات ت
 رجال الشيخني غري عبدهللا بن سلمة بن املاجشون فمن رجال مسلم 



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا أبو عوانة عن عاصم عن   - 484
يوم مرة   املسيب عن موسى بن طلحة عن محران قال : كان عثمان يغتسل كل

من منذ أسلم فوضعت وضوءا له ذات يوم للصالة فلما توضأت قال اين 
أردت ان أحدثكم حبديث مسعته من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مث قال بدا 

 ان ال أحدثكموه فقال احلكم بن أيب العاص اي أمري املؤمنني ان كان خريا يل
فنأخذ به أو شرا فنتقيه قال فقال فإين حمدثكم به توضأ رسول هللا صلى هللا 

عليه وسلم هذا الوضوء مث قال من توضأ هذا الوضوء فأحسن الوضوء مث قام  
وبني الصالة األخرى ما   إىل الصالة فأمت ركوعها وسجودها كفرت عنه ما بينها

 مل يصب مقتله يعين كبرية  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناده حسن رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري عاصم وهو صدوق 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا محاد بن سلمة عن يونس عن   - 485
 صلى هللا عليه وسلم  عطاء بن فروخ عن عثمان بن عفان قال مسعت رسول هللا

 يقول : أدخل هللا اجلنة رجال كان سهال قاضيا ومقتضيا وابئعا ومشرتاي 
 

 



عليق شعيب األرنؤوط : حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب قال ثنا عفان ثنا أبو عوانة عن إبراهيم بن   - 486
ن  املهاجر عن عكرمة بن خالد حدثين رجل من أهل املدينة : ان املؤذن أذ

لصالة العصر قال فدعا عثمان بطهور فتطهر قال مث قال مسعت رسول هللا 
صلى هللا عليه وسلم يقول من تطهر كما أمر وصلى كما أمر كفرت عنه ذنوبه  

فاستشهد على ذلك أربعة من أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال  
 فشهدوا له بذلك على النيب صلى هللا عليه وسلم  

 

 

شعيب األرنؤوط : حسن لغريه وهذا إسناد ضعيف عليق ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بن األشجعي ثنا أيب عن سفيان عن   - 487
سامل أيب النضر عن بسر بن سعيد قال : أتى عثمان املقاعد فدعا بوضوء 
فتمضمض واستنشق مث غسل وجهه ثالاث ويديه ثالاث ثالاث مث مسح برأسه  

 مث قال رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم هكذا يتوضأ اي ورجليه ثالاث ثالاث
هؤالء أكذاك قالوا نعم لنفر من أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 عنده  

 



 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد هللا بن الوليد ثنا سفيان حدثين  - 488
بن سعيد عن عثمان بن عفان : انه دعا مباء فتوضأ   سامل أبو النضر عن بسر

عند املقاعد فتوضأ ثالاث ثالاث مث قال ألصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
هل رأيتم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فعل هذا قالوا نعم قال أيب هذا 

 العدين كان مبكة مستملي بن عيينة  
 

 

إسناده قويعليق شعيب األرنؤوط : ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    68صفحة  - 1مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعقوب ثنا أيب عن بن إسحاق حدثين  - 489
مي عن محران حممد بن إبراهيم بن احلرث التيمي عن معاذ بن عبد الرمحن التي

بن أابن موىل عثمان بن عفان قال : رأيت عثمان بن عفان دعا بوضوء وهو 



ه  على ابب املسجد فغسل يديه مث مضمض واستنشق واستنثر مث غسل وجه
ثالث مرات مث غسل يديه إىل املرفقني ثالث مرات مث مسح برأسه وأمر بيديه  
على ظاهر أذنيه مث مر هبما على حليته مث غسل رجليه إىل الكعبني ثالث مرات 

مث قام فركع ركعتني مث قال توضأت لكم كما رأيت رسول هللا صلى هللا عليه  
قال قال رسول هللا صلى هللا  وسلم توضأ مث ركعت ركعتني كما رأيته ركع قال مث

عليه وسلم حني فرغ من ركعتيه من توضأ كما توضأت مث ركع ركعتني ال حيدث  
 فيهما نفسه غفر له ما كان بينهما وبني صالته ابألمس 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسن رجاله ثقات رجال الشيخني غري ابن ت
 إسحاق فقد روى له أصحاب السنن وهو صدوق 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا معاوية بن عمرو ثنا زائدة عن عاصم   - 049
د ما  عن شقيق قال : لقي عبد الرمحن بن عوف الوليد بن عقبة فقال له الولي

يل أراك قد جفوت أمري املؤمنني عثمان فقال له عبد الرمحن أبلغه اين مل أفر  
ومل أترك سنة عمر قال   يوم عينني قال عاصم يقول يوم أحد ومل أختلف يوم بدر

فانطلق فخرب ذلك عثمان قال فقال أما قوله اين مل أفر يوم عينني فكيف 
إن الذين تولوا منكم يوم التقى اجلمعان   }يعريين بذنب وقد عفا هللا عنه فقال 

وأما قوله إين  {إمنا استزهلم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفا هللا عنهم  



مرض رقية بنت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  ختلفت يوم بدر فإين كنت أ
حني ماتت وقد ضرب يل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بسهمي ومن ضرب 
له رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بسهمه فقد شهد وأما قوله إين مل أترك سنة  

 عمر فإين ال أطيقها وال هو فأته فحدثه بذلك 

 

 

جاله ثقات رجال الشيخني غري عاصم  عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسن ر ت
 بن أيب النجود

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إسحاق بن يوسف ثنا سفيان عن أيب  - 491
سهل يعين عثمان بن حكيم ثنا عبد الرمحن بن أيب عمرة عن عثمان بن عفان  

قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : من صلى العشاء يف مجاعة كان  
ليلة ومن صلى العشاء والفجر يف مجاعة كان كقيام ليلة   كقيام نصف  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل ثنا أيوب عن انفع عن نبيه بن   - 492
ىل أابن بن وهب قال : أراد بن معمر ان ينكح ابنه ابنة شيبة بن جبري فبعثين إ



عثمان وهو أمري املوسم فأتيته فقلت له ان أخاك أراد ان ينكح ابنه فأراد ان  
ال ينكح وال ينكح مث حدث   يشهدك ذاك فقال اال أراه عراقيا جافيا ان احملرم

 عن عثمان مبثله يرفعه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان بن عيينة عن هشام عن أبيه عن   - 493
محران موىل عثمان ان عثمان توضأ ابملقاعد فغسل ثالاث ثالاث وقال مسعت 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : من توضأ وضوئي هذا مث قام إىل 
 الصالة سقطت خطاايه يعين من وجهه ويديه ورجليه ورأسه  

 

 

عيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان بن عيينة عن أيوب بن موسى   - 494
عن نبيه بن وهب قال : اشتكى عمر بن عبيد هللا بن معمر عينيه فأرسل إىل 
أابن بن عثمان قال سفيان وهو أمري ما يصنع هبما قال قال ضمدمها ابلصرب 

عثمان حيدث ذلك عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم   فإين مسعت  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين احلكم بن موسى أبو صاحل حدثنا سعيد بن  - 495
مسلمة عن إمساعيل بن أمية عن موسى بن عمران بن مناح عن أابن بن عثمان  
انه رأى جنازة مقبلة فلما رآها قام وقال رأيت عثمان يفعل ذلك وأخربين انه :  

 رأى النيب صلى هللا عليه وسلم يفعله  

 

 

: حسن لغريهعليق شعيب األرنؤوط ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    69صفحة  - 1مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان عن أيوب بن موسى عن نبيه بن   - 496
وهب عن أابن بن عثمان عن عثمان يبلغ به النيب صلى هللا عليه وسلم قال :  

طب  ال ينكح احملرم وال خي  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب قال ثنا سفيان عن أيوب بن موسى عن   - 497
عمرو بن سعيد عن نبيه بن وهب رجل من احلجبة عن أابن بن عثمان انه 

حدث عن عثمان : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم رخص أو قال يف احملرم  
 إذا اشتكى عينه ان يضمدها ابلصرب 

 

 

ح على شرط مسلم عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل عن خالد احلذاء عن الوليد أيب  - 498
بشر عن محران عن عثمان قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : من مات  

 وهو يعلم انه ال إله اال هللا دخل اجلنة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل بن إبراهيم ثنا عوف بن أيب  - 499



مجيلة حدثين يزيد الفارسي ثنا بن عباس قال قلت لعثمان ما محلكم على ان 
عمدمت إىل سورة األنفال وهي من املثاين واىل سورة براءة وهي من املئني فقرنتم  

يم فوضعتموها يف السبع  بينهما ومل تكتبوا بينهما سطر بسم هللا الرمحن الرح
ى ذلك قال : كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مما  الطوال فما محلكم عل 

أييت عليه الزمان وهو ينزل عليه من السور ذوات العدد فكان إذا أنزل عليه  
الشيء دعا بعض من يكتب له فيقول ضعوا هذه يف السورة اليت يذكر فيها  

قال ضعوا هذه اآلايت يف السورة اليت يذكر   كذا وكذا وإذا أنزلت عليه اآلايت
فيها كذا وكذا وإذا أنزلت عليه اآلية قال ضعوا هذه اآلية يف السورة اليت يذكر  

فيها كذا وكذا وكانت سورة األنفال من أوائل ما نزل ابملدينة وكانت سورة  
براءة من أواخر ما أنزل من القرآن قال فكانت قصتها شبيها بقصتها فظننا  

ا منها وقبض رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ومل يبني لنا اهنا منها فمن أجل اهن
ذلك قرنت بينهما ومل أكتب بينهما سطر بسم هللا الرمحن الرحيم ووضعتها يف  

 السبع الطوال  
 

 

(  399عليق شعيب األرنؤوط : ضعيف وتقدم ) ت  

 

 

ن وشعبة عن  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد عن سفيا - 500
علقمة بن مرثد عن سعد بن عبيدة عن أيب عبد الرمحن عن عثمان عن النيب 



صلى هللا عليه وسلم قال سفيان أفضلكم وقال شعبة : خريكم من تعلم القرآن 
 وعلمه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع عن إمساعيل بن أيب خالد قال   - 501
قال قيس فحدثين أبو سهلة ان عثمان قال يوم الدار حني حصر : إن النيب 
صلى هللا عليه وسلم عهد إيل عهدا فأان صابر عليه قال قيس فكانوا يرونه 

 ذلك اليوم 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

بد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أان مهدي بن ميمون عن حممد بن حدثنا ع - 502
قال : زوجين عبد هللا بن أيب يعقوب عن احلسن بن سعد قال حدثين رابح 

موالي جارية رومية فوقعت عليها فولدت يل غالما أسود مثلي فسميته عبد  
 هللا مث وقعت عليها فولدت يل غالما أسود مثلي فسميته عبيد هللا مث طنب يل

غالم رومي قال حسبته قال ألهلي رومي يقال له يوحنس فراطنها بلسانه يعين 



ابلرومية فوقع عليها فولدت له غالما أمحر كأنه وزغة من الوزغان فقلت هلا ما  
هذا فقالت هذا من يوحنس قال فارتفعنا إىل عثمان بن عفان واقرا مجيعا فقال  

صلى هللا عليه وسلم ان رسول  عثمان ان شئتم قضيت بينكم بقضية رسول هللا 
 هللا صلى هللا عليه وسلم قضى ان الولد للفراش قال حسبته قال وجلدمها 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن جامع بن   - 503
مسع عثمان بن  شداد قال مسعت محران بن أابن حيدث أاب بردة يف املسجد انه 

عفان حيدث عن النيب صلى هللا عليه وسلم انه قال : من أمت الوضوء كما أمره  
 هللا فالصلوات املكتوابت كفارات ملا بينهن  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن مساك بن  - 504
مسعت عباد بن زاهر أاب رواع قال مسعت عثمان خيطب فقال : إان حرب قال 

وهللا قد صحبنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف السفر واحلضر وكان يعود  



مرضاان ويتبع جنائزان ويغزو معنا ويواسينا ابلقليل والكثري وإن انسا يعلموين به  
 عسى أن ال يكون أحدهم رآه قط  

 

 

األرنؤوط : إسناده حسنعليق شعيب ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    70صفحة  - 1مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا الوليد بن مسلم حدثين شعيب أبو  - 505
ل : رأيت شيبة قال مسعت عطاء اخلرساين يقول مسعت سعيد بن املسيب يقو 

عثمان قاعدا يف املقاعد فدعا بطعام مما مسته النار فأكله مث قام إىل الصالة 
كلت فصلى مث قال عثمان قعدت مقعد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأ

 طعام رسول هللا وصليت صالة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه وهذا إسناد ضعيف ت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا الضحاك بن خملد ثنا عبد احلميد بن  - 506
جعفر حدثين أيب عن حممود بن لبيد : ان عثمان أراد أن يبين مسجد املدينة  

ناس ذاك وأحبوا أن يدعوه على هيئته فقال عثمان مسعت رسول هللا فكره ال
 صلى هللا عليه وسلم يقول من بىن مسجدا هلل بىن هللا له بيتا يف اجلنة مثله  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الكبري بن عبد اجمليد أبو بكر   - 507
احلنفي ثنا عبد احلميد بن جعفر عن أبيه عن حممود بن لبيد عن عثمان بن 

عفان قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : من تعمد علي كذاب فليتبوأ  
 بيتا يف النار  

 

 

مسلم  عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرطت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل ثنا يونس ثنا عطاء بن فروخ  - 508
موىل القرشيني عن عثمان بن عفان قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :  

 أدخل هللا رجال اجلنة كان سهال مشرتاي وابئعا وقاضيا ومقتضيا  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريهت  

 

 

بد هللا حدثين أيب ثنا سليمان بن حرب ثنا محاد بن زيد عن  حدثنا ع - 509
عثمان وهو حيىي بن سعيد عن أيب أمامة بن سهل بن حنيف قال كنا مع  

حمصور يف الدار قال ومل تقتلونين مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول :  
ال حيل دم امرئ مسلم اال إبحدى ثالث رجل كفر بعد إسالمه أو زىن بعد  

حصانه أو قتل نفسا فيقتل هبا  إ  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عثمان بن عمر ثنا بن أيب ذئب عن   - 510
محن بن أزهر  سعيد بن خالد بن عبد هللا بن قارظ عن أيب عبيد موىل عبد الر 

قال : رأيت عليا وعثمان رضي هللا عنهما يصليان يوم الفطر واألضحى مث  
 عليه  ينصرفان يذكران الناس قال ومسعتهما يقوالن إن رسول هللا صلى هللا

وسلم هنى عن صيام هذين اليومني قال ومسعت عليا يقول هنى رسول هللا صلى 
 هللا عليه وسلم أن يبقى من نسككم عندكم شيء بعد ثالث  

 



 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هبز ثنا أبو عوانة ثنا حصني عن عمرو   - 511
نف : انطلقنا حجاجا فمرران ابملدينة فبينما حنن يف بن جاوان قال قال األح 

منزلنا إذ جاءان آت فقال الناس من فزع يف املسجد فانطلقت أان وصاحيب 
فإذا الناس جمتمعون على نفر يف املسجد قال فتخللتهم حىت قمت عليهم فإذا  

علي بن أيب طالب والزبري وطلحة وسعد بن أيب وقاص قال فلم يكن ذلك  
ان جاء عثمان ميشي فقال أههنا علي قالوا نعم قال أههنا الزبري أبسرع من 

قالوا نعم قال أههنا طلحة قالوا نعم قال أههنا سعد قالوا نعم قال أنشدكم  
ابهلل الذي ال إله اال هو أتعلمون ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال من  

 صلى هللا عليه وسلم  يبتاع مربد بين فالن غفر هللا له فابتعته فأتيت رسول هللا
فقلت اين قد ابتعته فقال اجعله يف مسجدان وأجره لك قالوا نعم قال أنشدكم  

ابهلل الذي ال إله اال هو أتعلمون أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال من  
يبتاع بئر رومة فابتعتها بكذا وكذا فأتيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

بئر رومة فقال اجعلها سقاية للمسلمني وأجرها لك  فقلت اين قد ابتعتها يعين
قالوا نعم قال أنشدكم ابهلل الذي ال إله إال هو أتعلمون أن رسول هللا صلى هللا 
عليه وسلم نظر يف وجوه القوم يوم جيش العسرة فقال من جيهز هؤالء غفر هللا  

للهم أشهد  له فجهزهتم حىت ما يفقدون خطاما وال عقاال قالوا اللهم نعم قال ا



 اللهم أشهد اللهم أشهد مث انصرف 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيفت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن بكر أخربان بن جريج أخربين  - 512
سليمان بن عتيق عن عبد هللا بن أببيه عن بعض بين يعلي بن أمية قال قال  

لمنا الركن قال يعلي فكنت مما يلي البيت فلما  يعلي : طفت مع عثمان فاست
يده ليستلم فقال ما شأنك فقلت بلغنا الركن الغريب الذي يلي األسود جررت ب

أال تستلم قال فقال أمل تطف مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقلت بلى 
قال أرأيته يستلم هذين الركنني الغربيني قلت ال قال أفليس لك فيه أسوة  

لت بلى قال فانفذ عنك  حسنة ق  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    71صفحة  - 1مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو عبد الرمحن املقرئ ثنا حيوة أنبأان  - 513
معه  أبو عقيل انه مسع احلارث موىل عثمان يقول : جلس عثمان يوما وجلسنا 
فجاءه املؤذن فدعا مباء يف إانء أظنه سيكون فيه مد فتوضأ مث قال رأيت 

ن توضأ وضوئي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يتوضأ وضوئي هذا مث قال وم
مث قام فصلى صالة الظهر غفر له ما كان بينها وبني الصبح مث صلى العصر  

غفر له ما بينها وبني صالة الظهر مث صلى املغرب غفر له ما بينها وبني صالة  
العصر مث صلى العشاء غفر له ما بينها وبني صالة املغرب مث لعله أن يبيت 

صبح غفر له ما بينها وبني صالة العشاء يتمرغ ليلته مث ان قام فتوضأ وصلى ال
وهن احلسنات يذهنب السيئات قالوا هذه احلسنات فما الباقيات اي عثمان  

قال هن ال إله اال هللا وسبحان هللا واحلمد هلل وهللا أكرب وال حول وال قوة اال  
 ابهلل 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حجاج ثنا ليث حدثين عقيل عن بن  - 514
عائشة زوج شهاب عن حيىي بن سعيد بن العاص ان سعيد بن العاص أخربه ان  

النيب صلى هللا عليه وسلم وعثمان حداثه : ان أاب بكر استأذن على رسول هللا 



أليب  صلى هللا عليه وسلم وهو مضطجع على فراشه البس مرط عائشة فأذن 
ر وهو كذلك فقضى إليه حاجته مث انصرف مث استأذن عمر فأذن له وهو  بك

على تلك احلال فقضى إليه حاجته مث انصرف قال عثمان مث استأذنت عليه  
فجلس وقال لعائشة رضي هللا عنها امجعي عليك ثيابك فقضى ايل حاجيت مث  

ك فزعت أليب انصرفت قالت عائشة رضي هللا عنها اي رسول هللا ما يل مل أر 
بكر وعمر كما فزعت لعثمان قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ان عثمان  

رجل حيي وأين خشيت ان أذنت له على تلك احلال ان ال يبلغ ايل يف حاجته  
وقال الليث وقال مجاعة الناس ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال لعائشة 

ملالئكة  رضي هللا عنها أال استحي ممن يستحي منه ا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعقوب ثنا أيب عن صاحل قال بن  - 515
ه ان عثمان  شهاب أخربين حيىي بن سعيد بن العاص ان سعيد بن العاص أخرب 

وعائشة حداثه : ان أاب بكر استأذن على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهو  
مضطجع على فراشه البس مرط عائشة رضي هللا عنها فذكر معىن حديث 

يل  عق  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يونس ثنا ليث عن يزيد بن أيب حبيب   - 516
عن عبد هللا يعين بن أيب سلمة وانفع بن جبري بن مطعم عن معاذ بن عبد  

الرمحن التيمي عن محران موىل عثمان عن عثمان بن عفان قال مسعت رسول 
 صلى هللا عليه وسلم يقول : من توضأ فاسبغ الوضوء مث مشى إىل صالة هللا

 مكتوبة فصالها غفر له ذنبه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن عبد هللا بن الزبري ثنا عبيد هللا   - 517
مي عبيد هللا بن عبد الرمحن بن موهب  يعين بن عبد هللا بن موهب أخربين ع

عن أيب هريرة قال : راح عثمان إىل مكة حاجا ودخلت على حممد بن جعفر  
بن أيب طالب امرأته فبات معها حىت أصبح مث غدا عليه ردع الطيب وملحفة  

معصفرة مفدمة فأدرك الناس مبلل قبل ان يروحوا فلما رآه عثمان انتهر وأفف 
وقد هنى عنه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال له وقال أتلبس املعصفر 

علي بن أيب طالب ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مل ينهه وال إايك إمنا  
 هناين 



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب وأبو خيثمة قاال ثنا يعقوب قال أيب يف  - 518
قال   حديثه قال أخربان بن أخي بن شهاب وقال أبو خيثمة حدثين عن عمه

أخربين صاحل بن عبد هللا بن أيب فروة ان عامر بن سعد بن أيب وقاص أخربه انه  
عليه وسلم  مسع أابن بن عثمان يقول قال عثمان مسعت رسول هللا صلى هللا 

يقول : أرأيت لو كان بفناء أحدكم هنر جيري يغتسل منه كل يوم مخس مرات 
ما كان يبقى من درنه قالوا ال شيء قال ان الصلوات تذهب الذنوب كما  

 يذهب املاء الدرن 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    72صفحة  - 1مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 



قال أبو عبد الرمحن وجدت يف كتاب أيب ثنا حممد بن بشر حدثين  - 519
عبد هللا بن عبد هللا بن األسود عن حصني بن عمر عن خمارق بن عبد هللا بن 

بن عفان قال قال رسول هللا  جابر األمحسي عن طارق بن شهاب عن عثمان
 صلى هللا عليه وسلم : من غش العرب مل يدخل يف شفاعيت ومل تنله موديت 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف جدا ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين عباس بن حممد وأبو حيىي البزاز قاال ثنا  - 520
ثعلبة عن أيب  حجاج بن نصري ثنا شعبة عن العوام بن مراجم من بين قيس بن

عثمان النهدي عن عثمان ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : إن اجلماء 
 لتقص من القرانء يوم القيامة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه وهذا إسناد ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا ثنا شيبان بن أيب شيبة ثنا مبارك بن فضالة ثنا احلسن   - 521
 قال : شهدت عثمان أيمر يف خطبته بقتل الكالب وذبح احلمام  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين عثمان بن أيب شيبة ثنا جرير عن مغرية عن أم   - 522
 موسى قالت : كان عثمان من أمجل الناس 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسن رجاله ثقات رجال الشيخني غري أم ت
 موسى 

 

 

حدثنا عبد هللا ثنا سويد بن سعيد ثنا إبراهيم بن سعد حدثين أيب عن   - 523
ت أصلي فمر رجل بني يدي فمنعته فأىب فسألت عثمان بن أبيه قال : كن

 عفان فقال ال يضرك اي بن أخي  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  

 

 

حدثنا عبد هللا ثنا سويد ثنا إبراهيم بن سعد حدثين أيب عن أبيه قال   - 524
قال عثمان : ان وجدمت يف كتاب هللا عز وجل ان تضعوا رجلي يف القيد  

 فضعوها  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  

 

 

حدثنا عبد هللا ثنا أمحد بن عبدة البصري ثنا املغرية بن عبد الرمحن  - 525
حدثين أيب عبد الرمحن بن احلارث عن زيد بن علي بن  بن احلرث املخزومي

حسني عن أبيه علي بن حسني عن عبيد هللا بن أيب رافع موىل رسول هللا صلى 
هللا عليه وسلم عن علي بن أيب طالب : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

وقف بعرفة وهو مردف أسامة بن زيد فقال هذا املوقف وكل عرفة موقف مث 
سري العنق وجعل الناس يضربون ميينا ومشاال وهو يلتفت ويقول السكينة  دفع ي

أيها الناس السكينة أيها الناس حىت جاء املزدلفة ومجع بني الصالتني مث وقف 
ابملزدلفة فوقف على قزح وأردف الفضل بن العباس وقال هذا املوقف وكل  

ومشاال وهو  مزدلفة موقف مث دفع وجعل يسري العنق والناس يضربون ميينا
 يلتفت ويقول السكينة أيها الناس السكينة وذكر احلديث بطوله 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا ثنا عثمان بن أيب شيبة ثنا يونس بن أيب اليعفور   - 526



العبدي عن أبيه عن مسلم أيب سعيد موىل عثمان بن عفان : ان عثمان بن 
لوكا ودعا بسراويل فشدها عليه ومل يلبسها يف جاهلية  عفان اعتق عشرين مم

وال إسالم وقال اين رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم البارحة يف املنام  
ورأيت أاب بكر وعمر رضي هللا عنهما وأهنم قالوا يل اصرب فإنك تفطر عندان  

 القابلة مث دعا مبصحف فنشره بني يديه فقتل وهو بني يديه  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين حممد بن أيب بكر املقدمي وأبو الربيع الزهراين  - 527
قاال ثنا محاد بن زيد عن احلجاج عن عطاء عن عثمان قال : رأيت رسول هللا 
صلى هللا عليه وسلم توضأ فغسل وجهه ثالاث ويديه ثالاث وغسل ذراعيه ثالاث 

برأسه وغسل رجليه غسال  ثالاث ومسح  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه وهذا إسناد ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين حممد بن إسحاق املسييب ثنا أنس بن عياض   - 528
النيب  عن أيب مودود عن حممد بن كعب عن أابن بن عثمان عن عثمان ان



صلى هللا عليه وسلم قال : من قال بسم هللا الذي ال يضر مع امسه شيء يف 
ء األرض وال يف السماء وهو السميع العليم ثالث مرات مل تفجأه فاجئه بال

 حىت الليل ومن قاهلا حني ميسي مل تفجأه فاجئه بالء حىت يصبح ان شاء هللا 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن رجاله ثقات رجال الصحيح غري أيب مودود ت  

 

 

حدثنا عبد هللا ثنا احلكم بن موسى ثنا سعيد بن مسلمة عن إمساعيل   - 529
ن انه رأى جنازة مقبلة  بن أمية عن موسى بن عمران بن مناح عن أابن بن عثما 

فلما رآها قام فقال رأيت عثمان يفعل ذلك وخربين انه : رأى النيب صلى هللا  
 عليه وسلم يفعله  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريهت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    73صفحة  - 1مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 



حدثنا عبد هللا ثنا أبو إبراهيم الرتمجاين ثنا إمساعيل بن عياش عن بن   - 530
أيب فروة عن حممد بن يوسف عن عمرو بن عثمان بن عفان عن أبيه قال قال  

 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : الصبحة متنع الرزق  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف جدا شبه موضوع ت  

النوم أول النهار والصبحة : هى *   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين سريج بن يونس ثنا حمبوب بن حمرز عن  - 531
إبراهيم بن عبد هللا بن فروخ عن أبيه قال : شهدت عثمان بن عفان دفن يف  

 ثيابه بدمائه ومل يغسل  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

بن عبد الرحيم ثنا احلسن   حدثنا عبد هللا حدثين أبو حيىي البزار حممد - 532
لفضل األنصاري عن هشام بن زايد  بن بشر بن سلم الكويف ثنا العباس بن ا

القرشي عن أبيه عن حمجن موىل عثمان عن عثمان قال مسعت رسول هللا صلى 
هللا عليه وسلم يقول : أظل هللا عبدا يف ظله يوم ال ظل اال ظله انظر معسرا 



 أو ترك لغارم  
 

 

األرنؤوط : إسناده ضعيف جدا ويف الباب ما يغين عنه عند  عليق شعيب ت
( من   1306( من حديث أيب اليسر وآخر عند الرتمذي )  3006مسلم ) 

 حديث أيب هريرة

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين حيىي بن عثمان يعين احلريب أبو زكراي ثنا   - 533
إمساعيل بن عياش عن رجل قد مساه عن حممد بن يوسف عن عمرو بن عثمان  

بن عفان عن أبيه قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : الصبحة متنع  
 الرزق  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف جدا شبه موضوع ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد عن مالك حدثين انفع  - 534
عن نبيه بن وهب عن أابن بن عثمان عن أبيه عن النيب صلى هللا عليه وسلم  

 قال : احملرم ال ينكح وال ينكح وال خيطب 

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين حممد بن أيب بكر املقدمي ثنا محاد بن زيد عن   - 535
معمر  أيوب عن انفع حدثين نبيه بن وهب قال حدثين عمر بن عبيد هللا بن 

وكان خيطب بنت شيبة بن عثمان على ابنه فأرسل إىل أابن بن عثمان وهو 
خربين بذلك  على املوسم فقال أال أراه أعرابيا ان احملرم ال ينكح وال ينكح أ

 عثمان عن النيب صلى هللا عليه وسلم وحدثين نبيه عن أبيه : بنحوه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين حممد بن أيب بكر ثنا زهري بن إسحاق ثنا داود   - 536
بنت بن أيب هند عن زايد بن عبد هللا عن أم هالل ابنة وكيع عن انئلة 

الفرافصة امرأة عثمان بن عفان قالت : نعس أمري املؤمنني عثمان فأغفى  
فاستيقظ فقال ليقتلنين القوم قلت كال إن شاء هللا مل يبلغ ذاك إن رعيتك 

استعتبوك قال إين رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف منامي وأبو بكر 
أخبار عثمان بن عفان   وعمر رضي هللا عنهما فقالوا تفطر عندان الليلة ومن

 رضي هللا عنه  

 



 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين زايد بن أيوب ثنا هشيم قال زعم أبو املقدام  - 537
فان  عن احلسن بن أيب احلسن قال : دخلت املسجد فإذا أان بعثمان بن ع 

متكئ على ردائه فأاته سقاآن خيتصمان إليه فقضى بينهما مث أتيته فنظرت إليه 
عيه  فإذا رجل حسن الوجه بوجنته نكتات جدري وإذا شعره قد كسا ذرا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع حدثتين أم غراب عن بنانة قالت  - 538
 : ما خضب عثمان قط  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين عبيد هللا بن عمر القواريري ثنا أبو القاسم بن   - 539
 واقد بن عبد هللا التيمي عمن : رأى عثمان بن عفان ضبب أيب الزاند حدثين



 أسنانه بذهب  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هشيم بن بشري إمالء قال أنبأان حممد   - 540
بن قيس األسدي عن موسى بن طلحة قال : مسعت عثمان بن عفان وهو  

على املنرب واملؤذن يقيم الصالة وهو يستخرب الناس يسأهلم عن أخبارهم  
 وأسعارهم  

 

 

حممد بن عليق شعيب األرنؤوط : صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري ت
 قيس األسدي فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين سويد بن سعيد ثنا إبراهيم بن سعد عن بن  - 541
 شهاب عن السائب بن يزيد : ان عثمان سجد يف ص  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين سريج بن يونس ثنا حمبوب بن حمرز بياع  - 542
كذا قال سريج عن إبراهيم بن عبد هللا يعين بن فروخ عن  القوارير كويف ثقة  

 أبيه قال : صليت خلف عثمان العيد فكرب سبعا ومخسا  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد ثنا سامل أبو مجيع ثنا   - 543
البيت والباب عليه   احلسن وذكر عثمان وشدة حيائه فقال : ان كان ليكون يف

 مغلق فما يضع عنه الثوب ليفيض عليه املاء مينعه احلياء ان يقيم صلبه 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : رجاله ثقات غري سامل أيب مجيع وذكر كلمات األئمة  ت
فيه ... ) قلت : سامل هذا ذكره احلافظ يف التقريب وقال مقبول فتعقبه 

ل صدوق حسن احلديث ... فعلى هذا  األرانؤوط يف تعليقه عليه وقال : ب 
 فاإلسناد حسن وهللا أعلم ( 

 

 

------------------------------------- 

 



[    74صفحة  - 1مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إبراهيم بن خالد الصنعاين حدثين أمية   - 544
 بن شبل وغريه قالوا : ويل عثمان ثنيت عشرة وكانت الفتنة مخس سنني  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده منقطع ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إسحاق بن عيسى الطباع عن أيب  - 545
اجلمعة لثمان عشرة مضت من ذي احلجة سنة   معشر قال : وقتل عثمان يوم

 مخس وثالثني وكانت خالفته ثنيت عشرة سنة أال أثىن عشر يوما  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده منقطع ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين عبيد هللا بن معاذ ثنا معتمر بن سليمان قال   - 546
 قال أيب ثنا أبو عثمان : ان عثمان قتل يف أوسط أايم التشريق 

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن بن موسى ثنا أبو هالل ثنا قتادة   - 547
ان عثمان قتل وهو بن تسعني سنة أو مثان ومثانني  :   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده منقطع ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين جعفر بن حممد بن فضيل ثنا أبو نعيم ثنا أبو  - 548
 خلدة عن أيب العالية قال : كنا بباب عثمان يف عشر األضحى  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن قتادة قال   - 549
ان أوصى إليه  صلى الزبري على عثمان : ودفنه وك   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : رجاله ثقات رجال الشيخني لكنه منقطع قتادة مل  ت



 يدرك عثمان 
 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا زكراي بن عدي عن عبيد هللا بن عمرو   - 550
عن عبد هللا بن حممد بن عقيل قال :قتل عثمان سنة مخس وثالثني فكانت 

أربعة أشهر للحسن رضي هللا عنه الفتنة مخس سنني منها   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو نعيم ثنا أبو خلدة عن أيب العالية   - 551
 قال : كنا بباب عثمان يف عشر األضحى 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين عبيد هللا بن عمر القواريري حدثين القاسم بن   - 552
أوس األنصاري حدثين أبو عبادة الزرقي األنصاري من أهل املدينة  احلكم بن

جلنائز عن زيد بن أسلم عن أبيه قال : شهدت عثمان يوم حوصر يف موضع ا
ولو ألقى حجر مل يقع اال على رأس رجل فرأيت عثمان أشرف من اخلوخة اليت 

 قال  تلي مقام جربيل عليه السالم فقال أيها الناس أفيكم طلحة فسكتوا مث 
أيها الناس أفيكم طلحة فسكتوا مث قال اي أيها الناس أفيكم طلحة فقام طلحة  



بن عبيد هللا فقال له عثمان اال أراك ههنا ما كنت أرى أنك تكون يف مجاعة  
تسمع ندائي آخر ثالث مرات مث ال جتيبين أنشدك هللا اي طلحة تذكر يوم كنت  

م يف موضع كذا وكذا ليس معه أحد  اان وأنت مع رسول هللا صلى هللا عليه وسل 
 صلى هللا عليه وسلم اي  من أصحابه غريي وغريك قال نعم فقال لك رسول هللا

طلحة انه ليس من نيب اال ومعه من أصحابه رفيق من أمته معه يف اجلنة وان 
عثمان بن عفان هذا يعنيين رفيقي معي يف اجلنة قال طلحة اللهم نعم مث 

 انصرف  
 

 

ألرنؤوط : إسناده ضعيف عليق شعيب ات  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين العباس بن الوليد النرسي ثنا يزيد بن زريع ثنا  - 553
سعيد ثنا قتادة عن مسلم بن يسار عن محران بن أابن : انه شهد عثمان توضأ 
يوما فمضمض واستنشق وغسل وجهه ثالاث وحدث عن النيب صلى هللا عليه  

 وسلم حنو حديث بن جعفر عن سعيد  

 

 

األرنؤوط : إسناده صحيحعليق شعيب ت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين وهب بن بقية الواسطي أنبأان خالد يعين بن  - 554
عبد هللا عن اجلريري عن عروة بن قبيصة عن رجل من األنصار عن أبيه قال  

كنت قائما عند عثمان بن عفان فقال : أال أنبئكم كيف كان رسول هللا صلى 
فدعا مباء فغسل وجهه ثالاث ومضمض   هللا عليه وسلم يتوضأ قلنا بلى

واستنشق ثالاث مث غسل يديه إىل مرفقيه ثالاث مث مسح برأسه وأذنيه وغسل 
 رجليه ثالاث مث قال هكذا كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يتوضأ  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه وهذا إسناد ضعيف جلهالة الرجل من  ت
 األنصار وأبيه

 

 

نا عبد هللا حدثين حممد بن أيب بكر بن علي املقدمي ثنا حممد  حدث - 555
بن حزن   بن عبد هللا األنصاري ثنا هالل بن حق عن اجلريري عن مثامة

القشريي قال : شهدت الدار يوم أصيب عثمان رضي هللا عنه فاطلع عليهم  
اطالعة فقال ادعوا يل صاحبيكم اللذين ألباكم علي فدعيا له فقال نشدتكما 

 أتعلمان ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ملا قدم املدينة ضاق املسجد هللا
أبهله فقال من يشرتي هذه البقعة من خالص ماله فيكون فيها كاملسلمني وله  

خري منها يف اجلنة فاشرتيتها من خالص مايل فجعلتها بني املسلمني وأنتم  
علمون ان رسول هللا صلى متنعوين ان أصلي فيه ركعتني مث قال أنشدكم هللا أت



هللا عليه وسلم ملا قدم املدينة مل يكن فيها بئر يستعذب منه اال رومة فقال  
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من يشرتيها من خالص ماله فيكون دلوه فيها  
كديل املسلمني وله خري منها يف اجلنة فاشرتيتها من خالص مايل فأنتم متنعوين  

هل تعلمون أين صاحب جيش العسرة قالوا اللهم نعم    ان أشرب منها مث قال  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    75صفحة  - 1مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب وأبو خيثمة قاال ثنا معاوية بن عمرو ثنا   - 556
قبة  زائدة عن عاصم عن شقيق قال : لقي عبد الرمحن بن عوف الوليد بن ع

فقال له الوليد مايل أراك قد جفوت أمري املؤمنني عثمان رضي هللا عنه قال  
فإين كنت أمرض  عبد الرمحن أبلغه فذكر احلديث وأما قوله اين ختلفت يوم بدر  

رقية بنت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حىت ماتت وقد ضرب يل رسول هللا 
صلى هللا عليه وسلم بسهم ومن ضرب له رسول هللا بسهم فقد شهد فذكر  

 احلديث بطوله إىل آخره 



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين سفيان بن وكيع حدثين قبيصة عن أيب بكر بن  - 557
ابيعتم  عياش عن عاصم عن أيب وائل قال قلت لعبد الرمحن بن عوف : كيف 

عثمان وتركتم عليا رضي هللا عنه قال ما ذنيب قد بدأت بعلي فقلت أابيعك 
فقال    على كتاب هللا وسنة رسوله وسرية أيب بكر وعمر رضي هللا عنهما قال

 فيما استطعت قال مث عرضتها على عثمان رضي هللا عنه فقبلها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هاشم بن القاسم ثنا ليث ثنا زهرة بن   - 558
معبد القرشي عن أيب صاحل موىل عثمان رضي هللا عنه قال مسعت عثمان يقول  

الناس اين كتمتكم حديثا مسعته من رسول هللا صلى هللا عليه   على املنرب : أيها
وسلم كراهية تفرقكم عين مث بدا يل اآلن أحدثكموه ليختار امرؤ لنفسه ما بدا  
له مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول رابط يوم يف سبيل هللا خري من  

 ألف يوم فيما سواه من املنازل  
 



 

نعليق شعيب األرنؤوط : حست  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا أبو سعيد موىل بين هاشم حدثنا   - 559
 عكرمة بن إبراهيم ابهلي حدثنا عبد هللا بن عبد الرمحن بن أيب ذابب : وذكره  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو سعيد ثنا بن هليعة أخربان موسى بن  - 560
ت سعيد بن املسيب يقول مسعت عثمان خيطب على املنرب وهو  وردان قال مسع

يقول : كنت ابتاع التمر من بطن من اليهود يقال هلم بنو قينقاع فأبيعه بربح 
اآلصع فبلغ ذلك النيب صلى هللا عليه وسلم فقال اي عثمان إذا اشرتيت فاكتل  

 وإذا بعت فكل 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريهت  

 

 

ا عبد هللا حدثين أيب ثنا بشر بن شعيب بن أيب محزة حدثين أيب حدثن - 561



عن الزهري حدثين عروة بن الزبري ان عبيد هللا بن عدي بن اخليار أخربه ان  
عثمان رضي هللا عنه قال له ان النيب صلى هللا عليه وسلم قال له : ان هللا قد  

 ولرسوله وآمن  بعث حممدا عليه الصالة والسالم ابحلق فكنت ممن استجاب هلل
مبا بعث به حممدا عليه الصالة والسالم مث هاجرت اهلجرتني ونلت صهر رسول  

هللا صلى هللا عليه وسلم وابيعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فوهللا ما  
 عصيته وال غششته حىت توفاه هللا عز وجل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري ت  

 

 

( مسند علي بن أيب طالب رضي هللا عنه   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو أمحد حممد بن عبد هللا بن الزبري ثنا  - 562
سفيان عن عبد الرمحن بن احلرث بن عياش بن أيب ربيعة عن زيد بن علي عن  

أبيه عن عبيد هللا بن أيب رافع عن علي بن أيب طالب رضي هللا عنه قال :  
هللا صلى هللا عليه وسلم بعرفة فقال هذا املوقف وعرفة كلها   وقف رسول

موقف وأفاض حني غابت الشمس مث أردف أسامة فجعل يعنق على بعريه  
والناس يضربون ميينا ومشاال يلتفت إليهم ويقول السكينة أيها الناس مث أتى 
مجعا فصلى هبم الصالتني املغرب والعشاء مث ابت حىت أصبح مث أتى قزح 



قف على قزح فقال هذا املوقف ومجع كلها موقف مث سار حىت أتى حمسرا  فو 
فضل فوقف عليه فقرع انقته فخبت حىت جاز الوادي مث حبسها مث أردف ال

وسار حىت أتى اجلمرة فرماها مث أتى املنحر فقال هذا املنحر ومين كلها منحر  
أفند وقد قال واستفتته جارية شابة من خثعم فقالت ان أيب شيخ كبري قد 

أدركته فريضة هللا يف احلج فهل جيزئ عنه ان أؤدي عنه قال نعم فأدي عن  
أبيك قال وقد لوى عنق الفضل فقال له العباس اي رسول هللا مل لويت عنق بن  

عمك قال رأيت شااب وشابة فلم آمن الشيطان عليهما قال مث جاءه رجل 
حرج مث أاته آخر فقال اي  فقال اي رسول هللا حلقت قبل ان أحنر قال أحنر وال

رسول هللا اين أفضت قبل ان أحلق قال احلق أو قصر والحرج مث أتى البيت 
فطاف به مث أتى زمزم فقال اي بين عبد املطلب سقايتكم ولوال ان يغلبكم  

 الناس عليها لنزعت هبا  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    76صفحة  - 1مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد بن عبد الوارث ثنا هشام   - 563
عن قتادة عن أيب حرب بن أيب األسود عن أبيه عن علي رضي هللا عنه قال  

ل الغالم ينضح عليه وبول اجلارية قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : بو 
 يغسل قال قتادة هذا ما مل يطعما فإذا طعما غسل بوهلما  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري أيب حرب فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أمحد بن عبدة البصري ثنا املغرية بن عبد   - 564
ن بن احلرث املخزومي حدثين أيب عبد الرمحن بن احلرث عن زيد بن علي  الرمح

بن حسني بن علي عن أبيه علي بن حسني عن عبيد هللا بن أيب رافع موىل  
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن علي بن أيب طالب رضي هللا عنه : أن 

ل هذا النيب صلى هللا عليه وسلم وقف بعرفة وهو مردف أسامة بن زيد فقا
املوقف وكل عرفة موقف مث دفع يسري العنق وجعل الناس يضربون ميينا ومشاال  
وهو يلتفت ويقول السكينة أيها الناس السكينة أيها الناس حىت جاء املزدلفة  

ومجع بني الصالتني مث وقف ابملزدلفة فوقف على قزح وأردف الفضل بن 
وجعل يسري العنق والناس عباس وقال هذا املوقف وكل املزدلفة موقف مث دفع  

يضربون ميينا ومشاال وهو يلتفت ويقول السكينة السكينة أيها الناس حىت جاء 



حمسرا فقرع راحلته فخبب حىت خرج مث عاد لسريه األول حىت رمى اجلمرة مث  
جاء املنحر فقال هذا املنحر وكل مين منحر مث جاءته امرأة شابة من خثعم  

أفند وأدركته فريضة هللا يف احلج وال يستطيع  فقالت ان أيب شيخ كبري وقد 
هللا صلى هللا عليه وسلم نعم  أداءها فيجزئ عنه ان أؤديها عنه قال رسول 

وجعل يصرف وجه الفضل بن العباس عنها مث أاته رجل فقال اين رميت اجلمرة 
وأفضت ولبست ومل أحلق قال فال حرج فاحلق مث أاته رجل آخر فقال اين 

بست ومل أحنر فقال ال حرج فاحنر مث أفاض رسول هللا صلى رميت وحلقت ول
هللا عليه وسلم فدعا بسجل من ماء زمزم فشرب منه وتوضأ مث قال انزعوا اي 

بين عبد املطلب فلوال ان تغلبوا عليها لنزعت قال العباس اي رسول هللا اين 
ت رأيتك تصرف وجه بن أخيك قال اين رأيت غالما شااب وجارية شابة فخشي

 عليهما الشيطان  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو سعيد موىل بين هاشم ثنا إسرائيل  - 565
ثنا أبو إسحاق عن احلرث عن علي قال : كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

إذا عوذ مريضا قال أذهب البأس رب الناس اشف أنت الشايف ال شفاء اال 
 شفاؤك شفاء ال يغادر سقما  



 

 

ه وهذا إسناد ضعيف عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغري ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو سعيد ثنا إسرائيل ثنا أبو إسحاق  - 566
عن احلرث عن علي قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : لو كنت مؤمرا 

 أحدا دون مشورة املؤمنني ألمرت بن أم عبد  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

 حدثين أيب ثنا أبو سعيد ثنا سعيد بن سلمة بن أيب حدثنا عبد هللا - 567
بن اهلاد عن عمرو بن سليم  احلسام مدين موىل آلل عمر ثنا يزيد بن عبد هللا 

عن أمه قالت : بينما حنن مبىن إذا علي بن أيب طالب رضي هللا عنه يقول ان 
حد  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال ان هذه أايم أكل وشرب فال يصومها أ

 واتبع الناس علي مجلة يصرخ بذلك 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح غري أم عمرو بن  ت
 سليم 



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو سعيد ثنا إسرائيل ثنا عبد األعلى   - 568
عن أيب عبد الرمحن عن علي رضي هللا عنه ورفعه قال : من كذب يف حلمه  

 كلف عقد شعرية يوم القيامة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريهت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    77صفحة  - 1جزء مسند أمحد بن حنبل    ]     

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو سعيد وحسني بن حممد قاال ثنا   - 569
إسرائيل عن أيب إسحاق عن احلرث عن علي رضي هللا عنه قال : كان رسول 

 هللا صلى هللا عليه وسلم يصلي ركعيت الفجر عند اإلقامة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو سعيد ثنا عبد الواحد بن زايد  - 570
زرعة عن عبد   الثقفي ثنا عمارة بن القعقاع عن احلرث بن يزيد العكلي عن أيب

هللا بن جني قال قال علي : كانت يل ساعة من السحر أدخل فيها على رسول  
ك إذنه يل وإن هللا صلى هللا عليه وسلم فإن كان قائما يصلي سبح يب فكان ذا

 مل يكن يصلي أذن يل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا ثنا إمساعيل بن عبيد بن أيب كرمية احلراين ثنا حممد بن  - 571
سلمة عن أيب عبد الرحيم عن زيد بن أيب أنيسة عن الزهري عن علي بن 

 صلى هللا عليه وسلم  حسني عن أبيه قال مسعت عليا يقول : أاتين رسول هللا
السحر حىت قام على الباب فقال اال تصلون وأان انئم وفاطمة وذلك من 

فقلت جميبا له اي رسول هللا إمنا نفوسنا بيد هللا فإذا شاء ان يبعثنا قال فرجع 
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ومل يرجع إىل الكالم فسمعته حني وىل يقول  

   {اإلنسان أكثر شيء جدال  وكان }وضرب بيده على فخذه 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو سعيد ثنا إسرائيل ثنا أبو إسحاق  - 572
عن احلارثة عن علي رضي هللا عنه قال : كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 وأهله يغتسلون من إانء واحد  

 

 

حسن لغريه وهذا إسناد ضعيف لضعف احلارثعليق شعيب األرنؤوط :  ت  

قوله " احلارثة " حتريف صوابه احلارث*   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو سعيد ثنا إسرائيل ثنا مساك عن   - 573
وسلم إىل   حنش عن علي رضي هللا عنه قال : بعثين رسول هللا صلى هللا عليه

اليمن فانتهينا إىل قوم قد بنوا زبية لألسد فبينا هم كذلك يتدافعون إذ سقط  
فجرحهم األسد  رجل فتعلق آبخر مث تعلق رجل آبخر حىت صاروا فيها أربعة 

فانتدب له رجل حبربة فقتله وماتوا من جراحتهم كلهم فقاموا أولياء األول إىل 
أولياء اآلخر فاخرجوا السالح ليقتتلوا فأاتهم علي رضي هللا عنه على تفيئة  

ذلك فقال تريدون أن تقاتلوا ورسول هللا صلى هللا عليه وسلم حي إين أقضي 
وإال حجز بعضكم عن بعض حىت أتتوا   بينكم قضاء إن رضيتم فهو القضاء

النيب صلى هللا عليه وسلم فيكون هو الذي يقضي بينكم فمن عدا بعد ذلك 
فال حق له امجعوا من قبائل الذين حضروا البئر ربع الدية وثلث الدية ونصف 



الدية والدية كاملة فلألول الربع ألنه هلك من فوقه وللثاين ثلث الدية وللثالث 
بوا ان يرضوا فأتوا النيب صلى هللا عليه وسلم وهو عند مقام  نصف الدية فأ

إبراهيم فقصوا عليه القصة فقال أان أقضي بينكم واحتيب فقال رجل من القوم 
 إن عليا قضى فينا فقصوا عليه القصة فأجازه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هبز ثنا محاد أنبأان مساك عن حنش ان  - 574
 عليا رضي هللا عنه قال : وللرابع الدية كاملة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا قال كتب ايل قتيبة بن سعيد كتبت إليك خبطي  - 575
عن عقيل عن الزهري وختمت الكتاب خبامتي يذكر ان الليث بن سعد حدثهم 

عن علي بن احلسني ان احلسني بن علي حدثه عن علي بن أيب طالب رضي 
هللا عنه ان النيب صلى هللا عليه وسلم طرقه وفاطمة رضي هللا عنها فقال : أال  

تصلون فقلت اي رسول هللا إمنا أنفسنا بيد هللا فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا 



سلم حني قلت له ذلك مث مسعته وهو  وانصرف رسول هللا صلى هللا عليه و 
   {وكان اإلنسان أكثر شيء جدال   }مدبر يضرب فخذه ويقول  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين نصر بن علي األزدي أخربين علي بن جعفر   - 576
عن أبيه بن حممد بن علي بن احلسني بن علي حدثين أخي موسى بن جعفر  

جعفر بن حممد عن أبيه عن علي بن حسني رضي هللا عنه عن أبيه عن جده :  
ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أخذ بيد حسن وحسني رضي هللا عنهما  

من أحبين وأحب هذين وأابمها وأمهما كان معي يف درجيت يوم القيامة   فقال  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن بن موسى ثنا بن هليعة ثنا عبيد   - 577
هللا بن هبرية السبائي عن عبد هللا بن زرير الغافقي عن علي رضي هللا عنه قال  

هللا عليه وسلم : ال تنكح املرأة على عمتها وال على  قال رسول هللا صلى 
 خالتها  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريهت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    78صفحة  - 1مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن وأبو سعيد موسى بن هاشم قاال   - 578
قال : دخلت على   ثنا بن هليعة ثنا عبد هللا بن هبرية عن عبد هللا بن زرير انه

علي بن أيب طالب رضي هللا عنه قال حسن يوم األضحى فقرب إلينا خزيرة 
هللا عز وجل قد  فقلت أصلحك هللا لو قربت إلينا من هذا البط يعين الوز فإن 

أكثر اخلري فقال اي بن زرير اين مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول ال  
حيل للخليفة من مال هللا اال قصعتان قصعة أيكلها هو وأهله وقصعة يضعها  

 بني يدي الناس 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 



مان عن أبيه عن مغرية  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا معتمر بن سلي  - 579
عن أم موسى عن علي رضي هللا عنه قال : ما رمدت منذ تفل النيب صلى هللا  

 عليه وسلم يف عيين  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن فضيل ثنا مطرف عن أيب  - 580
ل هللا صلى هللا عليه  إسحاق عن عاصم عن علي رضي هللا عنه قال : كان رسو 

 وسلم يوتر يف أول الليل ويف وسطه ويف آخره مث ثبت له الوتر يف آخره 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده قويت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أبو إبراهيم الربمجاين ثنا الفرج بن فضالة عن   - 581
عن  عبد هللا بن عمرو بن عثمان رضي هللا عنه عن أمه فاطمة بنت حسني  

حسني عن أبيه عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : ال تدميوا النظر إىل 
 اجملذمني وإذا كلمتموهم فليكن بينكم وبينهم قيد رمح  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين حممد بن أيب بكر املقدمي ثنا هارون بن مسلم   - 582
 ثنا القاسم بن عبد الرمحن عن حممد بن علي عن أبيه عن علي قال قال يل

النيب صلى هللا عليه وسلم : اي علي أسبغ الوضوء وان شق عليك وال أتكل 
 الصدقة وال تنز احلمري على اخليل وال جتالس أصحاب النجوم 

 

 

ليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه وهذا إسناد ضعيف عت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن فضيل عن األعمش عن عبد   - 583
امللك بن ميسرة عن النزال بن سربة قال : أتى علي رضي هللا عنه بكوز من  

ماء وهو يف الرحبة فأخذ كفا من ماء فمضمض واستنشق ومسح وجهه  
شرب وهو قائم مث قال هذا وضوء من مل حيدث هكذا رأيت  وذراعيه ورأسه مث 

 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فعل 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري رجاله ثقات ت
 رجال الشيخني غري النزال بن سربة فمن رجال البخاري 



 

 

عن حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن فضيل عن األعمش  - 584
حبيب عن ثعلبة عن علي رضي هللا عنه قال قال رسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم : من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن فضيل ثنا املغرية عن أم موسى   - 585
آخر كالم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  عن علي رضي هللا عنه قال : كان  

 الصالة الصالة اتقوا هللا فيما ملكت أميانكم  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن فضيل عن عاصم بن كليب   - 586
عن أيب بردة بن أيب موسى عن أيب موسى عن علي رضي هللا عنه قال : هناين  

 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن أجعل خامتي يف هذه السباحة أو اليت تليها  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا معمر أنبأان الزهري  - 587
عن أيب عبيد موىل عبد الرمحن بن عوف قال مث شهدت علي بن أيب طالب 

رضي هللا عنه بعد ذلك يوم عيد بدأ ابلصالة قبل اخلطبة وصلى بال أذان وال 
ميسك أحد من    إقامة مث قال : مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم هنى أن

 نسكه شيئا فوق ثالثة أايم 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين سريج بن يونس ثنا علي بن هاشم يعين الربيد   - 588
عن حممد بن عبيد هللا بن علي بن أيب رافع عن عمر بن علي بن حسني عن  

النيب صلى هللا عليه وسلم خري نساءه الدنيا أبيه عن علي رضي هللا عنه : ان 
 واآلخرة ومل خيريهن الطالق 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

قال أمحد شاكر : مث إن هذا احلديث خطأ خيالف األحاديث الصحاح أن  و



رسول هللا ) صلى هللا عليه وسلم ( خري أزواجه الطالق فاخرتن هللا ورسوله 
 رضي هللا عنهن 

 

 

حدثنا عبد هللا قال وحدثناه حيىي بن أيوب ثنا علي بن هاشم بن  - 589
 الربيد فذكر مثله وقال : خري نساءه بني الدنيا واآلخرة ومل خيريهن الطالق 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

قال أمحد شاكر : مث إن هذا احلديث خطأ خيالف األحاديث الصحاح أن  و
 عليه وسلم ( خري أزواجه الطالق فاخرتن هللا ورسوله رسول هللا ) صلى هللا

 رضي هللا عنهن 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو يوسف املؤدب يعقوب جاران ثنا  - 590
إبراهيم بن سعد عن عبد العزيز بن املطلب عن عبد الرمحن بن احلرث عن زيد  

هللا عليه وسلم   بن علي بن احلسني عن أبيه عن جده قال قال رسول هللا صلى
 : من قتل دون ماله فهو شهيد  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وإسناده حسن ت  



 

 

------------------------------------- 

 

[    79صفحة  - 1مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن أيب عدى عن سعيد عن قتادة   - 591
عن أيب حسان عن عبيدة عن علي رضي هللا عنه : أن النيب صلى هللا عليه  
وسلم قال يوم األحزاب مأل هللا بيوهتم وقبورهم انرا كما شغلوان عن الصالة 

 حىت آبت الشمس 

 

 

ط مسلم عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شر ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان عن الزهري عن احلسن وعبد   - 592
هللا ابين حممد بن على عن أبيهما وكان حسن أرضامها يف أنفسنا ان عليا قال  
البن عباس رضي هللا عنه : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم هنى عن نكاح 

 املتعة وعن حلوم احلمر األهلية زمن خيرب  
 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان عن عبد الكرمي عن جماهد عن   - 593
بن أيب ليلى عن على رضي هللا عنه قال : أمرين رسول هللا صلى هللا عليه  

ى  وسلم أن أقسم بدنه أقوم عليها وأن اقسم جلودها وجالهلا وأمرين أن ال أعط
 اجلازر منها شيئا وقال حنن نعطيه من عندان  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان عن أيب إسحاق عن زيد بن أثيع  - 594
بعثه النيب   رجل من مهدان سألنا عليا رضي هللا عنه : أبي شيء بعثت يعىن يوم 

صلى هللا عليه وسلم مع أيب بكر رضي هللا عنه يف احلجة قال بعثت أبربع ال 
كان بينه وبني النيب يدخل اجلنة اال نفس مؤمنة وال يطوف ابلبيت عراين ومن  

صلى هللا عليه وسلم عهد فعهده إىل مدته وال حيج املشركون واملسلمون بعد  
 عامهم هذا 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري زيد بن أثيعت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان عن أيب إسحاق عن احلرث عن   - 595
على رضي هللا عنه : قضى حممد صلى هللا عليه وسلم ان الدين قبل الوصية  

 وأنتم تقرءون الوصية قبل الدين وان أعيان بىن االم يتوارثون دون بين العالت 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

 حدثين أيب ثنا سفيان عن عطاء بن السائب عن أبيه  حدثنا عبد هللا - 596
عن على رضي هللا عنه قال قال النيب صلى هللا عليه وسلم : ال أعطيكم وأدع  

أهل الصفة تلوى بطوهنم من اجلوع وقال مرة ال أخدمكما وأدع أهل الصفة  
 تطوى 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده قويت  

 

 

أيب ثنا أبو عبد الرمحن عبد هللا بن أيب زايد حدثنا عبد هللا حدثين  - 597
نقري ثنا حممد بن على  العطواين ثنا زيد بن احلباب أخربين حرب أبو سفيان امل

أبو جعفر حدثين عمى عن أيب أنه : رأى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  



 يسعى بني الصفا واملروة يف املسعى كاشفا عن ثوبه قد بلغ إىل ركبتيه  
 

 

عيب األرنؤوط : إسناده حسنعليق شت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أبو كريب حممد بن العالء ثنا بن املبارك عن   - 598
امة  حيىي بن أيوب عن عبيد هللا بن زحر عن على بن يزيد عن القاسم عن أيب أم
قال قال على رضي هللا عنه : كنت آيت النيب صلى هللا عليه وسلم فاستأذن  

 فإن كان يف صالة سبح وان كان يف غري صالة أذن يل  

 

 

ق شعيب األرنؤوط : إسناده مسلسل ابلضعفاءعليت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان عن مطرف عن الشعيب عن أيب  - 599
جحيفة قال : سألنا عليا رضي هللا عنه هل عندكم من رسول هللا صلى هللا 
عليه وسلم شيء بعد القرآن قال ال والذي فلق احلبة وبرأ النسمة اال فهم  

وجل رجال يف القرآن أو ما يف الصحيفة قلت وما يف الصحيفة   يؤتيه هللا عز
 قال العقل وفكاك األسري وال يقتل مسلم بكافر  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان عن عمرو قال أخربين حسني بن  - 600
 بن أيب رافع حممد بن على أخربين عبيد هللا بن أيب رافع وقال مرة ان عبيد هللا

أخربه أنه مسع عليا رضي هللا عنه يقول : بعثين رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
وضة خاخ فإن هبا ظعينة معها  أان والزبري واملقداد فقال انطلقوا حىت أتتوا ر 

كتاب فخذوه منها فانطلقنا تعادى بنا خيلنا حىت أتينا الروضة فإذا حنن 
ابلظعينة فقلنا أخرجي الكتاب قالت ما معي من كتاب قلنا لتخرجن الكتاب 
أو لنقلنب الثياب قال فأخرجت الكتاب من عقاصها فأخذان الكتاب فأتينا به  

لم فإذا فيه من حاطب بن أيب بلتعة إىل انس من  رسول هللا صلى هللا عليه وس
املشركني مبكة خيربهم ببعض أمر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال رسول 
هللا صلى هللا عليه وسلم اي حاطب ما هذا قال ال تعجل علي اىن كنت امرأ 
ملصقا يف قريش ومل أكن من أنفسها وكان من كان معك من املهاجرين هلم  

ون أهليهم مبكة فأحببت إذ فاتين ذلك من النسب فيهم ان اختذ قراابت حيم
فيهم يدا حيمون هبا قرابيت وما فعلت ذلك كفرا وال ارتدادا عن ديين وال رضا  

ابلكفر بعد اإلسالم فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم انه قد صدقكم  
هد بدر  فقال عمر رضي هللا عنه دعين أضرب عنق هذا املنافق فقال انه قد ش 

وما يدريك لعل هللا قد أطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت  



 لكم 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    80صفحة  - 1مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين حجاج بن يوسف الشاعر ثنا حيىي بن محاد ثنا   - 601
أبو عوانة عن عطاء بن السائب عن موسى بن سامل بن جهضم ان أاب جعفر  
حدثه عن أبيه ان عليا رضي هللا عنه حدثهم : ان رسول هللا صلى هللا عليه  

عن ثالثة قال فما أدري له خاصة أم للناس عامه هناين عن القسي   وسلم هناين
 وامليثرة وان أقرأ وأان راكع  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه وهذا إسناد ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين وهب بن بقية الواسطي ثنا عمرو بن يونس  - 602



زيد بن حسن  يعىن اليمامي عن عبد هللا بن عمر اليمامي عن احلسن بن
حدثين أيب عن أبيه عن على رضي هللا عنه قال : كنت عند النيب صلى هللا 
عليه وسلم فأقبل أبو بكر وعمر رضي هللا عنهما فقال اي على هذان سيدا  

 كهول أهل اجلنة وشباهبا بعد النبيني واملرسلني 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب أنبأان سفيان عن بن أيب جنيح عن أبيه عن   - 603
لى هللا رجل مسع عليا رضي هللا عنه يقول : أردت ان أخطب إىل رسول هللا ص
عليه وسلم ابنته فقلت ما يل من شيء فكيف مث ذكرت صلته وعائدته 

  فخطبتها إليه فقال هل لك من شيء قلت ال قال فأين درعك احلطمية اليت
 أعطيتك يوم كذا وكذا قال هي عندي قال فأعطها إايه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه وهذا إسناد ضعيف جلهالة الرجل الذي ت
 مسع عليا 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان عن عبيد هللا بن أيب يزيد عن   - 604



لنيب صلى هللا جماهد عن بن أيب ليلى عن على رضي هللا عنه : ان فاطمة أتت ا
عليه وسلم تستخدمه فقال أال أدلك على ما هو خري لك من ذلك تسبحني 
 ثالاث وثالثني وتكربين ثالاث وثالثني وحتمدين ثالاث وثالثني أحدها أربعا وثالثني 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

النرسي ثنا داود بن عبد  حدثنا عبد هللا حدثين عبد األعلى بن محاد  - 605
أيب عمرو البجلي عن عبد امللك بن  الرمحن ثنا أبو عبد هللا مسلمة الرازي عن

سفيان الثقفي عن أيب جعفر حممد بن على عن حممد بن احلنفية عن أبيه قال  
 قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ان هللا حيب العبد املؤمن املفنت التواب  

 

 

ؤوط : إسناده ضعيف جدا شبه موضوع عليق شعيب األرنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين حممد بن عبد هللا بن منري ثنا وكيع حدثنا  - 606
األعمش عن املنذر عن حممد بن على عن علي رضي هللا عنه قال : كنت 

رجال مذاء فكنت أستحي ان اسأل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ملكان ابنته  
ل يغسل ذكره ويتوضأ  فأمرت املقداد فسأله فقا  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين عقبة بن مكرم الكويف ثنا يونس بن بكري ثنا  - 607
عبيد هللا  حممد بن إسحاق عن سعيد بن أيب سعيد املقربي عن أيب هريرة وعن 

بن أيب رافع عن أبيه عن على رضي هللا عنه قاال قال رسول هللا صلى هللا عليه  
الة  وسلم : لوال ان أشق على أميت ألمرهتم ابلسواك عند كل ص  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح رجاله ثقاتت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو بكر بن عياش ثنا مغرية بن مقسم   - 608
: كان يل    ثنا احلرث العكلي عن عبد هللا بن جنى قال قال على رضي هللا عنه

من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مدخالن ابلليل والنهار وكنت إذا دخلت 
امللك الليلة  عليه وهو يصلي تنحنح فأتيته ذات ليله فقال أتدري ما أحدث 

كنت أصلي فسمعت خشفة يف الدار فخرجت فإذا جربيل عليه السالم فقال  
ما زلت هذه الليلة أنتظرك ان يف بيتك كلبا فلم أستطع الدخول وأان ال ندخل 

 بيتا فيه كلب وال جنب وال متثال  
 



 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

بكر بن عياش ثنا أبو إسحاق عن  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو  - 609
شريح بن النعمان اهلمداين عن علي بن أيب طالب رضي هللا عنه قال : هنى 
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ان يضحي ابملقابلة أو مبدابرة أو شرقاء أو 

 خرقاء أو جدعاء  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن وهذا إسناد ضعيفت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا جرير بن عبد احلميد عن منصور عن   - 610
هالل عن وهب بن األجدع عن على رضي هللا عنه قال قال رسول هللا صلى  

 هللا عليه وسلم : ال يصلي بعد العصر اال أن تكون الشمس بيضاء مرتفعة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : رجاله ثقات رجال الصحيح غري وهب بن األجدع ت
فمن رجال أيب داود والنسائي روى عنه هالل بن يساف والشعيب ووثقه  

العجلي وابن حبان وأورده ابن سعد يف الطبقة األوىل من أهل الكوفة وقال :  
 كان قليل احلديث 



قوله " إال أن تكون الشمس بيضاء مرتفعة " خمالف ملا يف الصحيحني من  و 
النهي املطلق عن الصالة بعد  حديث أيب هريرة وأيب سعيد وعائشة وغريهم من 

 العصر ا . هـ 

ال السندي : يدل على أن النهي إمنا هو عن الصالة عند الغروب ال عن  ق
الصالة بعد العصر وقد جاء النهي بعد العصر مطلقا وهذا احلديث رجاله 
ثقات كأحاديث اإلطالق وقد جاءت أحاديث أخرى موافقة هلذا احلديث 

لوجه أن يقال : إن النهي عن الصالة بعد العصر  الدال على التقييد أيضا فا
مطلقا لئال تكون ذريعة إىل الصالة وقت الغروب وعلى هذا التأويل يدل بعض 

 الرواايت عن عمر وغريه وهللا أعلم 
 

 

------------------------------------- 

 

[    81صفحة  - 1مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

ثين أيب ثنا حيىي بن سعيد عن بن عجالن حدثين حدثنا عبد هللا حد - 611
إبراهيم بن عبد هللا بن حنني عن أبيه عن بن عباس عن على رضي هللا عنه قال  

: هناين رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ان أقرأ وأان راكع وعن خامت الذهب 
 وعن القسي واملعصفر  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو معاوية ثنا األعمش عن احلكم بن   - 612
لى عتيبة عن عبد الرمحن بن أيب ليلى قال جاء أبو موسى إىل احلسن بن ع

يعوده فقال له على رضي هللا عنه أعائدا جئت أم شامتا قال ال بل عائدا قال  
سول هللا صلى فقال له على رضي هللا عنه ان كنت جئت عائدا فإين مسعت ر 

هللا عليه وسلم يقول : إذا عاد الرجل أخاه املسلم مشى يف خرافة اجلنة حىت 
جيلس فإذا جلس غمرته الرمحة فإن كان غدوة صلى عليه سبعون ألف ملك 

 حىت ميسي وان كان مساء صلى عليه ألف ملك حىت يصبح  

 

 

لكن عليق شعيب األرنؤوط : صحيح موقوفا رجاله ثقات رجال الشيخني ت
 اختلف يف وقفه ورفعه والوقف أصح

 

 

حدثنا عبد هللا ثنا سويد بن سعيد يف سنة ست وعشرين ومائتني ثنا   - 613
مسلم بن خالد الزجني قال أبو عبد الرمحن قلت لسويد ومل مسى الزجني قال  

كان شديد السواد عن عبد الرمحن بن احلرث عن زيد بن على بن احلسني عن  



بن رافع عن علي بن أيب طالب رضي هللا عنه : ان رسول هللا أبيه عن عبيد هللا 
قال هذا موقف صلى هللا عليه وسلم وقف بعرفة وهو مردف أسامة بن زيد ف 

وكل عرفه موقف مث دفع فجعل يسري العنق والناس يضربون ميينا ومشاال وهو  
يلتفت ويقول السكينة أيها الناس السكينة أيها الناس حىت جاء املزدلفة  

جمع بني الصالتني مث وقف ابملزدلفة فأردف الفضل بن عباس مث وقف على  ف
قزح فقال هذا املوقف وكل املزدلفة موقف مث دفع فجعل يسري العنق والناس 

يضربون ميينا ومشاال وهو يلتفت ويقول السكينة أيها الناس السكينة أيها الناس 
الوادي مث سار  فلما وقف على حمسر قرع راحلته فخبت به حىت خرجت من 

مسريته حىت أتى اجلمرة مث دخل املنحر فقال هذا املنحر وكل مىن منحر فذكر  
 مثل حديث أمحد بن عبدة عن املغرية بن عبد الرمحن مثله أو حنوه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين إمساعيل أبو معمر ثنا إمساعيل بن عياش عن   - 614
ن داود بن احلصني عن عبيد هللا بن أيب رافع عن على رضي زيد بن جبرية ع

 هللا عنه قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ال يبغض العرب اال منافق  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو معاوية ثنا األعمش عن إبراهيم   - 615
دان شيئا  التيمي عن أبيه قال خطبنا على رضي هللا عنه فقال من زعم ان عن

نقرؤه اال كتاب هللا وهذه الصحيفة صحيفة فيها أسنان اإلبل وأشياء من 
: املدينة  اجلراحات فقد كذب قال وفيها قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

حرم ما بني عري إىل ثور فمن أحدث فيها حداث أو آوى حمداث فعليه لعنة هللا  
واملالئكة والناس أمجعني ال يقبل هللا منه يوم القيامة عدال وال صرفا ومن ادعى  
إىل غري أبيه أو توىل غري مواليه فعليه لعنة هللا واملالئكة والناس أمجعني ال يقبل  

ة صرفا وال عدال وذمة املسلمني واحدة يسعى هبا أدانهم  هللا منه يوم القيام   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو معاوية ثنا األعمش عن خيثمة عن   - 616
 صلى سويد بن غفلة قال قال على رضي هللا عنه : إذا حدثتكم عن رسول هللا

هللا عليه وسلم حديثا فألن أخر من السماء أحب إىل من أن أكذب عليه وإذا  
هللا صلى   حدثتكم عن غريه فإمنا أان رجل حمارب واحلرب خدعة مسعت رسول

هللا عليه وسلم يقول خيرج يف آخر الزمان أقوام أحداث األسنان سفهاء 
األحالم يقولون من قول خري الربية ال جياوز امياهنم حناجرهم فأينما لقيتموهم  



 فاقتلوهم فإن قتلهم أجر ملن قتلهم يوم القيامة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

دثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو معاوية ثنا األعمش عن مسلم عن  ح - 617
شتري بن شكل عن علي رضي هللا عنه قال : قال رسول هللا صلى هللا عليه  
وسلم يوم األحزاب شغلوان عن صالة الوسطى صالة العصر مال هللا قبورهم  

 وبيوهتم انرا مث صالها بني العشاءين بني املغرب والعشاء  

 

 

شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم عليق ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    82صفحة  - 1مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو معاوية ثنا األعمش عن املنذر أيب   - 618
ء يعلى عن حممد بن احلنفية عن على رضي هللا عنه قال : كان رجال مذا



فاستحي أن يسأل النيب صلى هللا عليه وسلم عن املذي قال فقال للمقداد 
ل رسول  سل يل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن املذي قال فسأله قال فقا 

 هللا صلى هللا عليه وسلم فيه الوضوء 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد هللا بن منري ثنا حجاج عن أيب  - 619
إسحاق عن احلرث عن على رضي هللا عنه قال : هنى رسول هللا صلى هللا عليه  

راكع أو ساجد   وسلم أن يقرأ الرجل وهو  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه وهذا إسناد ضعيف لضعف احلارث بن ت
 عبدهللا األعور 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو معاوية عن األعمش عن سعيد بن   - 620
عبيدة عن أيب عبد الرمحن السلمي عن على رضي هللا عنه قال قلت : اي 

رسول هللا ما لك تنوق يف قريش وتدعنا قال وعندكم شيء قال قلت نعم ابنة  
 محزة قال إهنا ال حتل يل هي ابنة أخي من الرضاعة  



 

 

رنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو معاوية ثنا األعمش عن سعد بن  - 621
عبيدة عن أيب عبد الرمحن السلمي عن على رضي هللا عنه قال : كان رسول 
هللا صلى هللا عليه وسلم ذات يوم جالسا ويف يده عود ينكت به قال فرفع  

من نفس اال وقد علم منزهلا من اجلنة والنار قال فقال اي   رأسه فقال ما منكم
أما من أعطى واتقى   }رسول هللا فلم نعمل قال اعملوا فكل ميسر ملا خلق له  

وصدق ابحلسىن فسنيسره لليسرى وأما من خبل واستغىن وكذب ابحلسىن 
   {فسنيسره للعسرى  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو معاوية ثنا األعمش عن سعد بن  - 622
عبيدة عن أيب عبد الرمحن السلمي عن على رضي هللا عنه قال : بعث رسول 

هللا صلى هللا عليه وسلم سرية واستعمل عليهم رجال من األنصار قال فلما  
رسول هللا  خرجوا قال وجد عليهم يف شيء فقال قال هلم أليس قد أمركم 



صلى هللا عليه وسلم أن تطيعوين قال قالوا بلى قال فقال امجعوا حطبا مث دعا  
بنار فأضرمها فيه مث قال عزمت عليكم لتدخلنها قال فهم القوم أن يدخلوها  

قال فقال هلم شاب منهم إمنا فررمت إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من  
ى هللا عليه وسلم فإن أمركم أن تدخلوها  النار فال تعجلوا حىت تلقوا النيب صل

فادخلوا قال فرجعوا إىل النيب صلى هللا عليه وسلم فأخربوه فقال هلم لو 
 دخلتموها ما خرجتم منها أبدا إمنا الطاعة يف املعروف  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل بن إبراهيم عن حممد بن عمرو   - 623
سلمة   قال حدثين واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ قال : شهدت جنازة يف بىن
فقمت فقال يل انفع بن جبري اجلس فإين سأخربك يف هذا بثبت حدثين 
  مسعود بن احلكم الزرقي انه مسع علي بن أيب طالب رضي هللا عنه برحبة

الكوفة وهو يقول كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أمران ابلقيام يف اجلنازة  
 مث جلس بعد ذلك وأمران ابجللوس 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل عن سعيد بن أيب عروبة عن   - 624
قاشي انه : قدم انس من أهل عبد هللا الداانج عن حضني بن ساسان الر 

الكوفة على عثمان رضي هللا عنه فأخربوه مبا كان من أمر الوليد أي بشربه 
اخلمر فكلمه على يف ذلك فقال دونك بن عمك فأقم عليه احلد فقال اي 

حسن قم فاجلده قال ما أنت من هذا يف شيء ول هذا غريك قال بل ضعفت  
فجعل عبد هللا يضربه ويعد علي ووهنت وعجزت قم اي عبد هللا بن جعفر  

حىت بلغ أربعني مث قال امسك أو قال كف جلد رسول هللا صلى هللا عليه  
 وسلم أربعني وأبو بكر أربعني وكملها عمر مثانني وكل سنة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل ثنا حممد بن إسحاق حدثين  - 625
عباس رضي هللا حممد بن طلحة بن يزيد بن ركانة عن عبيد هللا اخلوالين عن بن 

عنه قال : دخل علي على بييت فدعا بوضوء فجئنا بقعب أيخذ املد أو قريبه  
ضوء رسول هللا حىت وضع بني يديه وقد ابل فقال اي بن عباس اال أتوضأ لك و 

صلى هللا عليه وسلم قلت بلى فداك أيب وأمي قال فوضع له إانء فغسل يديه 
مث مضمض واستنشق واستنثر مث أخذ بيديه فصك هبما وجهه وألقم إهبامه ما  



أقبل من أذنيه قال مث عاد يف مثل ذلك ثالاث مث أخذ كفا من ماء بيده اليمىن  
لى وجهه مث غسل يده اليمىن إىل فأفرغها على انصيته مث أرسلها تسيل ع

املرفق ثالاث مث يده األخرى مثل ذلك مث مسح برأسه وأذنيه من ظهورمها مث  
أخذ بكفيه من املاء فصك هبما على قدميه وفيهما النعل مث قلبها هبا مث على  

الرجل األخرى مثل ذلك قال فقلت ويف النعلني قال ويف النعلني قلت ويف 
لني قلت ويف النعلني قال ويف النعلني  النعلني قال ويف النع  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    83صفحة  - 1مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل ثنا أيوب عن حممد عن عبيدة   - 626
مودن اليد   عن على رضي هللا عنه قال : ذكر اخلوارج فقال فيهم خمرج اليد أو

أو مثدن اليد لوال ان تبطروا حلدثتكم مبا وعد هللا الذين يقتلوهنم على لسان 
رب الكعبة إي حممد قلت أنت مسعته من حممد قال إي ورب الكعبة إي و 

 ورب الكعبة 



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو معاوية ثنا شعبة عن عمرو بن مرة   - 627
عن عبد هللا بن سلمة عن على رضي هللا عنه قال : كان رسول هللا صلى هللا 

   عليه وسلم يقرئنا القرآن ما مل يكن جنبا

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد عن سفيان ثنا حممد بن   - 628
عمر بن علي بن أيب طالب عن على رضي هللا عنه قال قلت : اي رسول هللا 

إذا بعثتين أكون كالسكة احملماة أم الشاهد يرى ما ال يرى الغائب قال الشاهد 
 يرى ما ال يرى الغائب 

 

 

لغريه رجاله ثقات لكن حممد بن عمر وهو ابن عليق شعيب األرنؤوط : حسن ت
 علي بن أيب طالب مل يدرك جده 

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن شعبة ثنا منصور قال مسعت  - 629
ربعيا قال مسعت عليا رضي هللا عنه يقول قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 : ال تكذبوا علي فإنه من يكذب علي يلج النار  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثناه حسني ثنا شعبة عن منصور عن   - 630
ربعي بن حراش قال مسعت عليا يقول قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ال  

 تكذبوا علي فإنه من يكذب علي يلج النار  
 

 

حيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده ص ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن شعبة ثنا حممد بن املنكدر عن   - 631
مسعود بن احلكم عن على رضي هللا عنه قال : قد رأينا رسول هللا صلى هللا  

 عليه وسلم قام فقمنا وقعد فقعدان  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن شعبة حدثين على بن مدرك   - 632
عن أيب زرعة عن بن جني عن أبيه عن على رضي هللا عنه عن النيب صلى هللا 

 عليه وسلم : ال تدخل املالئكة بيتا فيه جنب وال صورة وال كلب  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه دون ذكر اجلنب وهذا إسناد ضعيفت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن هشام ثنا قتادة عن جري بن  - 633
كليب عن على رضي هللا عنه قال : هنى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن  

 يضحى بعضباء القرن واألذن  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

مان عن  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن سفيان حدثين سلي - 634
سول إبراهيم التيمي عن احلرث بن سويد عن على رضي هللا عنه قال : هنى ر 

هللا صلى هللا عليه وسلم عن الدابء واملزفت قال أبو عبد الرمحن مسعت أيب 
 يقول ليس ابلكوفة عن علي رضي هللا عنه حديث أصح من هذا  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن جمالد حدثين عامر عن احلرث   - 635
عن علي رضي هللا عنه قال : لعن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عشرة آكل 

الراب وموكله وكاتبه وشاهديه واحلال واحمللل له ومانع الصدقة والوامشة 
 واملستومشة 

 

 

اد ضعيف لضعف احلارث عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه وهذا إسنت
 األعور 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثين حيىي عن األعمش عن عمرو بن  - 636
مرة عن أيب البخرتي عن على رضي هللا عنه قال : بعثين رسول هللا صلى هللا 
عليه وسلم إىل اليمن وأان حديث السن قال قلت تبعثين إىل قوم يكون بينهم  

قال ان هللا سيهدى لسانك ويثبت قلبك قال فما  أحداث وال علم يل ابلقضاء 
 شككت يف قضاء بني أثنني بعد 

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : صحيح رجاله ثقات رجال الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن شعبة ثنا عمرو بن مرة عن   - 637
هللا عبد هللا بن سلمة عن على رضي هللا عنه قال : مر يب رسول هللا صلى 

عليه وسلم وأان وجع وأان أقول اللهم إن كان أجلى قد حضر فأرحين وان كان  
آجال فارفعىن وإن كان بالء فصربين قال ما قلت فأعدت عليه فضربين برجله 
فقال ما قلت قال فأعدت عليه فقال اللهم عافه أو اشفه قال فما اشتكيت  

 ذلك الوجع بعد 

 

 

إسناده حسنعليق شعيب األرنؤوط : ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    84صفحة  - 1مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا شعبة عن عمرو بن مره قال   - 638
مسعت عبد هللا بن سلمة عن على رضي هللا عنه قال : كنت شاكيا فمر يب  



رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فذكر معناه اال أنه قال اللهم عافه اللهم أشفه  
 فما اشتكيت ذلك الوجع بعد 

 

 

ه حسنعليق شعيب األرنؤوط : إسناد ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن شعبة حدثين عمرو بن مرة   - 639
عن عبد هللا بن سلمة قال : أتيت على علي رضي هللا عنه أان ورجالن فقال  

كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقضى حاجته مث خيرج فيقرأ القرآن وأيكل  
رآن شيء ليس اجلنابة  معنا اللحم وال حيجزه ورمبا قال حيجبه من الق  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب قال ثنا عبد هللا بن منري ثنا هشام عن أبيه   - 640
عن عبد هللا بن جعفر عن على رضي هللا عنه قال مسعت رسول هللا صلى هللا  

 عليه وسلم يقول : خري نسائها مرمي بنت عمران وخري نسائها خدجية  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بن منري ثنا عبد امللك عن أيب عبد   - 641
ينشد الرحيم الكندي عن زاذان بن عمر قال مسعت عليا : يف الرحبة وهو 

الناس من شهد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يوم غدير خم وهو يقول ما  
ليه وسلم  قال فقام ثالثة عشر رجال فشهدوا أهنم مسعوا رسول هللا صلى هللا ع 

 وهو يقول من كنت مواله فعلي مواله  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف جلهالة أيب  ت
 عبدالرحيم الكندي 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بن منري ثنا األعمش عن عدي بن اثبت  - 642
عن زر بن حبيش قال قال على رضي هللا عنه وهللا انه : مما عهد إىل رسول هللا  

 صلى هللا عليه وسلم أنه ال يبغضين اال منافق وال حيبين اال مؤمن  

 

 

بن اثبت   عليق شعيب األرنؤوط : إسناده على شرط الشيخني إال أن عديت
قال فيه شعبة : كان رفاعا . وقال ابن معني : شيعي غال .  وإن أخرجا له 

وقال الدارقطين : ثقة إال أنه كان غاليا يف التشيع . قلنا ) األرانؤوط ( : و قد  



رد أهل العلم من مروايت الثقة ما كان موافقا لبدعته وقد انتقد الدارقطين 
 مسلما إلخراجه هذا احلديث ... 

األرانؤوط استشكال الذهيب هذا احلديث يف السري بقوله " فقد أحبه   نفلو 
)    قوم ال خالق هلم وأبغضه جبهل قوم من النواصب فاهلل أعلم " مث قال

األرانؤوط ( : قلنا : وقد رد بعضهم هذا اإلشكال فقال : املراد احلب 
املصائب فال الشرعي املعتد به عند هللا تعاىل أما احلب املتضمن لتلك البالاي و 

 عربة به بل هو وابل على صاحبه كما أحبت النصارى املسيح 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو أسامة أنبأان زائدة ثنا عطاء بن  - 643
السائب عن أبيه عن على رضي هللا عنه قال : جهز رسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم فاطمة يف مخيل وقربة ووسادة آدم حشوها ليف األذخر  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده قويت  

 

 

نا أسباط بن حممد ثنا نعيم بن حكيم  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ث - 644
هللا عنه قال : انطلقت أان والنيب صلى هللا  املدائين عن أيب مرمي عن على رضي 

عليه وسلم حىت أتينا الكعبة فقال يل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اجلس  



وصعد على منكيب فذهبت ألهنض به فرأى مىن ضعفا فنزل وجلس يل نيب هللا 
وسلم وقال اصعد على منكيب قال فصعدت على منكبيه قال   صلى هللا عليه

فنهض يب قال فإنه خييل إىل أين لو شئت لنلت أفق السماء حىت صعدت على  
البيت وعليه متثال صفر أو حناس فجعلت أزاوله عن ميينه وعن مشاله وبني يديه 

ومن خلفه حىت إذا استمكنت منه قال يل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
ذف به فقذفت به فتكسر كما تتكسر القوارير مث نزلت فانطلقت أان ورسول اق

هللا صلى هللا عليه وسلم نستبق حىت توارينا ابلبيوت خشية ان يلقاان أحد من  
 الناس 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا فضل بن دكني ثنا ايسني العجلي عن   - 645
م بن حممد بن احلنفية عن أبيه عن على رضي هللا عنه قال قال رسول هللا إبراهي

 صلى هللا عليه وسلم : املهدي منا أهل البيت يصلحه هللا يف ليلة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن عبيد ثنا هاشم بن الربيد عن   - 646
بن أيب  حسني بن ميمون عن عبد هللا بن عبد هللا قاضى الري عن عبد الرمحن

ليلى قال مسعت أمري املؤمنني عليا رضي هللا عنه يقول : اجتمعت أان وفاطمة  
ى هللا عليه وسلم  رضي هللا عنها والعباس وزيد بن حارثة عند رسول هللا صل

فقال العباس اي رسول هللا كرب سين ورق عظمى وكثرت مؤنيت فإن رأيت اي 
رسول هللا أن أتمر يل بكذا وكذا وسقا من طعام فافعل فقال رسول هللا صلى 

هللا عليه وسلم نفعل ذلك مث قال زيد بن حارثة اي رسول هللا كنت أعطيتين 
رأيت أن تردها على فافعل فقال  أرضا كانت معيشيت منها مث قبضتها فإن

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم نفعل ذاك قال فقلت أان اي رسول هللا أن رأيت  
ان توليين هذا احلق الذي جعله هللا لنا يف كتابه من هذا اخلمس فاقسمه يف  
حياتك كيال ينازعنيه أحد بعدك فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم نفعل  

هللا صلى هللا عليه وسلم فقسمته يف حياته مث والنيه أبو  ذاك فوالنيه رسول
بكر رضي هللا عنه فقسمته يف حياته مث والنيه عمر رضي هللا عنه فقسمت يف 

 حياته حىت كانت آخر سنة من سين عمر رضي هللا عنه فإنه أاته مال كثري 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

كالتايل : ... . فقال رسول هللا صلى هللا عليه  استدرك سقطا يف احلديث  و 
وسلم نفعل ) فقالت فاطمة : اي رسول هللا إن رأيت أن أتمر يل كما أمرت 



لعمك فافعل فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم نفعل ( ذلك ... . ما بني  
 القوسني ساقط

 

 

------------------------------------- 

 

[    85صفحة  - 1] جزء  مسند أمحد بن حنبل      

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن عبيد ثنا شرحبيل بن مدرك   - 647
اجلعفي عن عبيد هللا بن جنى احلضرمي عن أبيه قال قال يل علي رضي هللا عنه  
: كانت يل من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم منزلة مل تكن ألحد من اخلالئق 

سلم عليه حىت يتنحنح وأىن جئت ذات ليله  اىن كنت آتيه كل سحر فا
فسلمت عليه فقلت السالم عليك اي نيب هللا فقال على رسلك اي أاب حسن 

حىت أخرج إليك فلما خرج إىل قلت اي نيب هللا أغضبك أحد قال ال قلت 
فمالك ال تكلمين فيما مضى حىت كلمتين الليلة قال مسعت يف احلجرة حركة  

ربيل قلت ادخل قال ال أخرج ايل فلما خرجت قال فقلت من هذا فقال أان ج
أن يف بيتك شيئا ال يدخله ملك ما دام فيه قلت ما أعلمه اي جربيل قال 

اذهب فانظر ففتحت البيت فلم أجد فيه شيئا غري جرو كلب كان يلعب به 
احلسن قلت ما وجدت اال جروا قال اهنا ثالث لن يلج ملك ما دام فيها أبدا 



أو جنابة أو صورة روح  واحد منها كلب  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن عبيد ثنا شرحبيل بن مدرك   - 648
عن عبد هللا بن جنى عن أبيه : انه سار مع علي رضي هللا عنه وكان صاحب 

عنه  مطهرته فلما حاذى نينوى وهو منطلق إىل صفني فنادى علي رضي هللا 
اصرب أاب عبد هللا اصرب أاب عبد هللا بشط الفرات قلت وماذا قال دخلت على  
النيب صلى هللا عليه وسلم ذات يوم وعيناه تفيضان قلت اي نيب هللا أغضبك 
أحد ما شأن عينيك تفيضان قال بل قام من عندي جربيل قبل فحدثين ان 

من تربته قال قلت احلسني يقتل بشط الفرات قال فقال هل لك إىل ان أمشك 
 نعم فمد يده فقبض قبضة من تراب فأعطانيها فلم أملك عيين أن فاضتا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا مروان بن معاوية الفزاري أنبأان األزهر   - 649
بن راشد الكاهلي عن اخلضر بن القواس عن أيب سخيلة قال قال على رضي 



هللا عنه : أال أخربكم أبفضل آية يف كتاب هللا تعاىل حدثنا هبا رسول هللا صلى  
  {كم ويعفو عن كثري  ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيدي  }هللا عليه وسلم 

 }من مرض أو عقوبة أو بالء يف الدنيا   {ما أصابكم   }وسأفسرها لك اي علي 
وهللا تعاىل أكرم من ان يثىن عليهم العقوبة يف اآلخرة    {فبما كسبت أيديكم 

 وما عفا هللا تعاىل عنه يف الدنيا فاهلل تعاىل أحلم من أن يعود بعد عفوه  

 

 

األرنؤوط : إسناده ضعيف عليق شعيب ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا وكيع ثنا سفيان وإسرائيل وأيب عن   - 650
أيب إسحاق عن عاصم بن ضمرة قال : سألنا عليا رضي هللا عنه عن تطوع 
النيب صلى هللا عليه وسلم ابلنهار فقال انكم ال تطيقونه قال قلنا أخربان به 

النيب صلى هللا عليه وسلم إذا صلى الفجر أمهل  أنخذ منه ما أطقنا قال كان
شرق مقدارها من صالة  حىت إذا كانت الشمس من ههنا يعىن من قبل امل

العصر من ههنا من قبل املغرب قام فصلى ركعتني مث ميهل حىت إذا كانت 
الشمس من ههنا يعىن من قبل املشرق مقدارها من صالة الظهر من ههنا يعىن  

م فصلى أربعا وأربعا قبل الظهر إذا زالت الشمس وركعتني  من قبل املغرب قا
بعدها وأربعا قبل العصر يفصل بني كل ركعتني ابلتسليم على املالئكة املقربني 
والنبيني ومن تبعهم من املؤمنني واملسلمني قال قال علي رضي هللا عنه تلك 



اوم  ست عشرة ركعة تطوع النيب صلى هللا عليه وسلم ابلنهار وقل من يد
 عليها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده قوي رجاله ثقات رجال الشيخني غري اجلراح  ت
 والد وكيع فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع عن أبيه قال قال حبيب بن أيب  - 650
اثبت أليب إسحاق حني حدثه :اي أاب إسحاق يسوى حديثك هذا ملء 

 مسجدك ذهبا 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أسود بن عامر وحسني قاال ثنا إسرائيل  - 651
عن أيب إسحاق عن احلرث عن على رضي هللا عنه قال : من كل الليل قد  

أوتر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من أوله وأوسطه وآخره فثبت الوتر آخر  
 الليل 

 

 

د قوي إبسنا  580عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف وتقدم ت  

 

 



------------------------------------- 

 

[    86صفحة  - 1مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا سفيان عن أيب إسحاق عن   - 652
عاصم بن ضمرة عن على رضي هللا عنه قال : الوتر ليس حبتم مثل الصالة 

 ولكنه سنة سنها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده قوي رجاله ثقات رجال الشيخني غري عاصم  ت
صحاب السننبن ضمرة فمن رجال أ  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا شعبة عن أيب إسحاق عن   - 653
عاصم بن ضمرة عن على رضي هللا عنه قال : أوتر رسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم من أول الليل وآخره وأوسطه فانتهى وتره إىل السحر 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده قويت  

 

 



ع ثنا إسرائيل عن أيب إسحاق عن  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكي - 654
حارثة بن مضرب عن على رضي هللا عنه قال : لقد رأيتنا يوم بدر وحنن نلوذ  

برسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهو أقربنا إىل العدو وكان من أشد الناس 
 يومئذ أبسا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري ت
ب حارثة بن مضر   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا عبد امللك بن مسلم احلنفي   - 655
عن أبيه عن على رضي هللا عنه قال : جاء أعرايب إىل النيب صلى هللا عليه  
وسلم فقال اي رسول هللا اان نكون ابلبادية فتخرج من أحدان الروحية فقال  

 يستحي من احلق إذا فعل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ان هللا عز وجل ال 
 أحدكم فليتوضأ وال أتتوا النساء يف أعجازهن وقال مرة يف أدابرهن  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف و إدراج هذا احلديث يف مسند علي  ت
خطأ فإنه من مسند علي بن طلق والقطعة األخرية منه " ال أتتوا النساء يف 

 أدابرهن " صحيحة بشواهدها 
 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إسحاق بن عيسى الطباع حدثين حيىي  - 656
عمرو  بن سليم عن عبد هللا بن عثمان بن خيثم عن عبيد هللا بن عياض بن 

القارىء قال : جاء عبد هللا بن شداد فدخل على عائشة رضي هللا عنها وحنن  
لت له اي عبد  عندها جلوس مرجعه من العراق ليايل قتل علي رضي هللا عنه فقا

هللا بن شداد هل أنت صادقي عما أسألك عنه حتدثىن عن هؤالء القوم الذين 
قتلهم علي رضي هللا عنه قال ومايل ال أصدقك قالت فحدثين عن قصتهم  

قال فإن عليا رضي هللا عنه ملا كاتب معاوية وحكم احلكمان خرج عليه مثانية  
روراء من جانب الكوفة واهنم آالف من قراء الناس فنزلوا أبرض يقال هلا ح

عتبوا عليه فقالوا انسلخت من قميص ألبسكه هللا تعاىل واسم مساك هللا تعاىل 
به مث انطلقت فحكمت يف دين هللا فال حكم اال هلل تعاىل فلما ان بلغ عليا  

رضي هللا عنه ما عتبوا عليه وفارقوه عليه فأمر مؤذان فأذن ان ال يدخل على  
 رجل قد محل القرآن فلما ان امتألت الدار من قراء الناس  أمري املؤمنني اال

دعا مبصحف إمام عظيم فوضعه بني يديه فجعل يصكه بيده ويقول أيها 
املصحف حدث الناس فناداه الناس فقالوا اي أمري املؤمنني ما تسأل عنه إمنا  
هو مداد يف ورق وحنن نتكلم مبا روينا منه فماذا تريد قال أصحابكم هؤالء 
  }الذين خرجوا بيين وبينهم كتاب هللا يقول هللا تعاىل يف كتابه يف امرأة ورجل 
وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا 

فأمة حممد صلى هللا عليه وسلم أعظم دما وحرمة   {إصالحا يوفق هللا بينهما 



علي بن أيب طالب وقد  من امرأة ورجل ونقموا على ان كاتبت معاوية كتب 
و وحنن مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ابحلديبية حني  جاءان سهيل بن عمر 

صاحل قومه قريشا فكتب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بسم هللا الرمحن 
الرحيم فقال سهيل ال تكتب بسم هللا الرمحن الرحيم فقال كيف نكتب فقال  

لى هللا عليه وسلم فاكتب حممد رسول  اكتب ابمسك اللهم فقال رسول هللا ص
هللا فقال لو أعلم انك رسول هللا مل أخالفك فكتب هذا ما صاحل حممد بن عبد  

لقد كان لكم يف رسول هللا أسوة حسنة   } هللا قريشا يقول هللا تعاىل يف كتابه 
فبعث إليهم على عبد هللا بن عباس رضي هللا  {ملن كان يرجو هللا واليوم اآلخر 

فخرجت معه حىت إذا توسطنا عسكرهم قام بن الكواء خيطب الناس فقال  عنه  
اي محلة القرآن ان هذا عبد هللا بن عباس رضي هللا عنه فمن مل يكن يعرفه فأان  

  {قوم خصمون  } أعرفه من كتاب هللا ما يعرفة به هذا ممن نزل فيه ويف قومه 
فقالوا وهللا لنواضعنه   فردوه إىل صاحبه وال تواضعوه كتاب هللا فقام خطباؤهم

كتاب هللا فإن جاء حبق نعرفه لنتبعه وإن جاء بباطل لنبكتنه بباطله فواضعوا 
عبد هللا الكتاب ثالثة أايم فرجع منهم أربعة آالف كلهم اتئب فيهم بن الكواء  
حىت أدخلهم علي على الكوفة فبعث علي رضي هللا عنه إىل بقيتهم فقال قد  

اس ما قد رأيتم فقفوا حيث شئتم حىت جتتمع أمة حممد  كان من أمران وأمر الن
صلى هللا عليه وسلم بيننا وبينكم أن ال تسفكوا دما حراما أو تقطعوا سبيال أو  
تظلموا ذمة فإنكم ان فعلتم فقد نبذان إليكم احلرب على سواء ان هللا ال حيب  

ال وهللا ما  اخلائنني فقالت له عائشة رضي هللا عنها اي بن شداد فقد قتلهم فق



بعث إليهم حىت قطعوا السبيل وسفكوا الدم واستحلوا أهل الذمة فقالت آهلل 
قال آهلل الذي ال إله اال هو لقد كان قالت فما شيء بلغين عن أهل الذمة  

يتحدثونه يقولون ذو الثدي وذو الثدي قال قد رأيته وقمت مع علي رضي هللا 
رفون هذا فما أكثر من جاء يقول قد  عنه عليه يف القتلى فدعا الناس فقال أتع

رأيته يف مسجد بىن فالن يصلي ورأيته يف مسجد بىن فالن يصلي ومل أيتوا فيه 
بثبت يعرف اال ذلك قالت فما قول على رضي هللا عنه حني قام عليه كما  

يزعم أهل العراق قال مسعته يقول صدق هللا ورسوله قالت هل مسعت منه انه  
هم ال قالت أجل صدق هللا ورسوله يرحم هللا عليا رضي  قال غري ذلك قال الل

هللا عنه إنه كان من كالمه ال يرى شيئا يعجبه إال قال صدق هللا ورسوله 
 فيذهب أهل العراق يكذبون عليه ويزيدون عليه يف احلديث 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    87صفحة  - 1مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا معاوية ثنا أبو إسحاق عن شعبة عن   - 657



احلكم عن أيب حممد اهلذيل عن على رضي هللا عنه قال : كان رسول هللا صلى  
هللا عليه وسلم يف جنازة فقال أيكم ينطلق إىل املدينة فال يدع هبا وثنا اال كسره  

رسول هللا فانطلق فهاب  وال قربا إال سواه وال صورة إال لطخها فقال أان اي
ل علي رضي هللا عنه أان أنطلق اي رسول هللا قال فانطلق  أهل املدينة فرجع فقا

فانطلق مث رجع فقال اي رسول هللا مل أدع هبا وثنا اال كسرته وال قربا اال سويته  
وال صوره اال لطختها مث قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من عاد لصنعة  

كفر مبا أنزل على حممد صلى هللا عليه وسلم مث قال ال    شيء من هذا فقد
تكونن فتاان وال خمتاال وال اتجرا اال اتجر خري فأن أولئك هم املسبوقون 

 ابلعمل 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن احلكم عن   - 658
ل ويكنونه أهل البصرة أاب مورع قال وأهل الكوفة  رجل من أهل البصرة قا 

يكنونه أبيب حممد قال : كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف جنازة فذكر  
احلديث ومل يقل عن علي رضي هللا عنه وقال وال صورة اال طلخها فقال ما  

   أتيتك اي رسول هللا حىت مل أدع صورة إال طلختها وقال ال تكن فتاان وال خمتاال

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إبراهيم بن أيب العباس ثنا شريك عن   - 659
أيب إسحاق عن احلارث عن على رضي هللا عنه عن النيب صلى هللا عليه وسلم  

 قال : كان يوتر عند األذان ويصلي الركعتني عند اإلقامة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

ا خلف بن الوليد ثنا أبو جعفر يعىن حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثن - 660
الشعيب عن احلرث عن رجل من  الرازي عن حصني بن عبد الرمحن عن

أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم قال ال شك اال أنه على رضي هللا عنه  
قال : لعن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم آكل الراب وموكله وشاهديه وكاتبه  

واحمللل له ومانع الصدقة وكان ينهى عن النوح  والوامشة واملستومشة واحمللل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه وهذا إسناد ضعيف أبو جعفر الرازي ت
 سيء احلفظ

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا خلف ثنا قيس عن األشعث بن سوار  - 661
عن عدى بن اثبت عن أيب ظبيان عن على رضي هللا عنه قال قال رسول هللا 

ى هللا عليه وسلم : اي علي إن أنت وليت األمر بعدي فاخرج أهل جنران صل
 من جزيرة العرب  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف جدا ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا خلف بن أيب جعفر يعين الرازي وخالد   - 662
علي بن   يعىن الطحان عن يزيد بن أيب زايد عن عبد الرمحن بن أيب ليلى عن

أيب طالب رضي هللا عنه قال : كنت رجال مذاء فسألت رسول هللا صلى هللا 
   عليه وسلم فقال أما املىن ففيه الغسل وأما املذي ففيه الوضوء

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا سند ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا خلف بن خالد عن مطرف عن أيب  - 663
إسحاق عن احلرث عن على رضي هللا عنه ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

هنى ان يرفع الرجل صوته ابلقراءة قبل العشاء وبعدها يغلط أصحابه وهم  



 يصلون 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريهت  

 

 

-------------------------------------  

 

[    88صفحة  - 1مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا خلف ثنا خالد عن عاصم بن كليب  - 664
عن أيب بردة عن أيب موسى ان عليا رضي هللا عنه قال قال النيب صلى هللا عليه  

ريق وأذكر  وسلم : سل هللا تعاىل اهلدى والسداد واذكر ابهلدى هدايتك الط
 ابلسداد تسديدك السهم 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن الصباح قال عبد هللا ومسعته   - 665
عبد هللا بن أان من حممد بن الصباح ثنا إمساعيل بن زكراي عن كثري النواء عن 



مليل قال مسعت عليا رضي هللا عنه يقول مسعت رسول هللا صلى هللا عليه  
ء وزراء جنباء وإين وسلم يقول : ليس من نيب كان قبلي إال قد أعطى سبعة نقبا

 أعطيت أربعة عشر وزيرا نقيبا جنيبا سبعة من قريش وسبعة من املهاجرين 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن آدم ثنا إسرائيل عن أيب  - 666
ول هللا إسحاق عن حارثة بن مضرب عن على رضي هللا عنه قال : بعثين رس

صلى هللا عليه وسلم إىل اليمن فقلت اي رسول هللا انك تبعثين إىل قوم هم  
أسن مىن ألقضي بينهم قال اذهب فإن هللا تعاىل سيثبت لسانك ويهدى 

 قلبك  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري ت
 حارثة بن مضرب 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن عبد هللا بن الزبري ثنا أابن يعىن  - 667
بن عبد هللا حدثين عمرو بن غزى حدثين عمى علباء عن علي رضي هللا عنه  



ل هللا صلى هللا عليه وسلم قال فأهوى بيده  قال : مرت إبل الصدقة على رسو 
 إىل وبرة من جنب بعري فقال ما أان أبحق هبذه الوبرة من رجل من املسلمني 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن بشواهده وهذا إسناد ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن بن موسى ثنا بن هليعة ثنا احلرث   - 668
 عنه قال  بن يزيد عن عبد هللا بن زرير الغافقي عن علي بن أيب طالب رضي هللا 

: بينما حنن مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم نصلى إذ انصرف وحنن قيام مث  
ىن كنت جنبا حني أقبل ورأسه يقطر فصلى لنا الصالة مث قال أىن ذكرت ا

قمت إىل الصالة مل اغتسل فمن وجد منكم يف بطنه رزا أو كان على مثل ما  
 كنت عليه فلينصرف حىت يفرغ من حاجته أو غسله مث يعود إىل صالته  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن أسحق ثنا بن هليعة عن احلرث   - 669
يزيد عن عبد هللا بن زرير عن على رضي هللا عنه : فذكر مثله  بن   

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن عبد هللا ثنا الربيع يعىن بن أيب  - 670
صاحل األسلمى حدثين زايد بن أيب زايد مسعت علي بن أيب طالب رضي هللا 

عنه ينشد الناس فقال : انشد هللا رجال مسلما مسع رسول هللا صلى هللا عليه  
شهدوا  وسلم يقول يوم غدير خم ما قال فقام اثنا عشر بدراي ف  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن عبد هللا ثنا إسرائيل عن أيب  - 671
إسحاق عن احلرث عن على رضي هللا عنه قال : لعن رسول هللا صلى هللا 

 عليه وسلم صاحب الراب وآكله وكاتبه وشاهديه واحمللل واحمللل له  

 

 

رنؤوط : حسن لغريه وهذا إسناد ضعيف لضعف احلارث عليق شعيب األت
 األعور 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو سعيد موىل بىن هاشم ثنا إمساعيل   - 672



بن مسلم العبدي ثنا أبو كثري موىل األنصار قال : كنت مع سيدي مع علي بن  
أيب طالب رضي هللا عنه حيث قتل أهل النهروان فكأن الناس وجدوا يف 

هللا صلى  أنفسهم من قتلهم فقال علي رضي هللا عنه اي أيها الناس أن رسول 
ليه وسلم قد حدثنا أبقوام ميرقون من الدين كما ميرق السهم من الرمية مث  هللا ع

ال يرجعون فيه أبدا حىت يرجع السهم على فوقه وان آية ذلك أن فيهم رجال 
أسود خمدج اليد أحد ثدييه كثدي املرأة هلا حلمة كحلمة ثدي املرأة حوله سبع  

لتمسوه فوجدوه إىل شفري النهر حتت القتلى هلبات فالتمسوه فإين أراه فيهم فا
فأخرجوه فكرب علي رضي هللا عنه فقال هللا أكرب صدق هللا ورسوله وانه ملتقلد  

قوسا له عربيه فأخذها بيده فجعل يطعن هبا يف خمدجيه ويقول صدق هللا 
 ورسوله وكرب الناس حني رأوه واستبشروا وذهب عنهم ما كانوا جيدون  

 

 

رنؤوط : حسن لغريه وهذا إسناد ضعيف عليق شعيب األت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو سعيد ثنا إسرائيل عن أيب إسحاق  - 673
عن احلرث عن على رضي هللا عنه قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :  
للمسلم على املسلم من املعروف ست يسلم عليه إذا لقيه ويشمته إذا عطس  

جييبه إذا دعاه ويشهده إذا توىف وحيب له ما حيب لنفسه  ويعوده إذا مرض و 
 وينصح له ابلغيب  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريهت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    89صفحة  - 1مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسني ثنا إسرائيل عن أيب إسحاق عن   - 674
 احلرث : فذكر حنوه إبسناده ومعناه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريهت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو سعيد ثنا إسرائيل ثنا أبو إسحاق  - 675
 عليه وسلم :  عن احلرث عن على رضي هللا عنه قال قال رسول هللا صلى هللا

ال تقوم الساعة حىت يلتمس رجل من أصحايب كما تلتمس أو تبتغي الضالة 
 فال يوجد 

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو سعيد ثنا إسرائيل عن أيب إسحاق  - 676
هللا  عن حارثة بن مضرب عن علي رضي هللا عنه قال : قال رسول هللا صلى

عليه وسلم يوم بدر من استطعتم أن أتسروا من بىن عبد املطلب فإهنم خرجوا 
 كرها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله رجال الصحيح غري حارثة بن ت
 مضرب وهو ثقة 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو سعيد ثنا إسرائيل ثنا عبد األعلى   - 677
عن أيب عبد الرمحن السلمي عن على رضي هللا عنه عن النيب صلى هللا عليه  

قال شرككم مطران بنوء كذا  {وجتعلون رزقكم أنكم تكذبون  }وسلم قال :  
 وكذا بنجم كذا وكذا  

 

 

ا إسناد ضعيف لضعف عبداألعلى عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه وهذت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن عبد هللا بن الزبري واسود بن  - 678
عامر قاال ثنا إسرائيل عن أيب إسحاق عن احلرث عن على رضي هللا عنه قال  
: كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يوتر بتسع سور من املفصل قال أسود 

ىل أهلاكم التكاثر وأان أنزلناه يف ليلة القدر وإذا زلزلت يقرأ يف الركعة األو 
األرض ويف الركعة الثانية والعصر وإذا جاء نصر هللا والفتح وأان أعطيناك 

الكوثر ويف الركعة الثالثة قل اي أيها الكافرون وتبت يدا أيب هلب وقل هو هللا  
 أحد 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة مسعت عبد   - 679
األعلى حيدث عن أيب مجيلة عن على رضي هللا عنه : ان أمة هلم زنت فحملت  
فأتى على النيب صلى هللا عليه وسلم فأخربه فقال له دعها حىت تلد أو تضع مث  

 اجلدها  
 

 

ف لضعف عبداألعلى عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه وهذا إسناد ضعيت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هاشم وحسن قاال ثنا شيبان عن عاصم   - 680
عن زر بن حبيش قال : استأذن بن جرموز على علي رضي هللا عنه فقال من  
هذا قالوا بن جرموز يستأذن قال ائذنوا له ليدخل قاتل الزبري النار اىن مسعت 

ول ان لكل نيب حواري وحواري الزبري رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يق  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا معاوية بن عمرو ثنا زائدة عن عاصم   - 681
عنده   عن زر بن حبيش قال استأذن بن جرموز على علي رضي هللا عنه وأان

فقال علي رضي هللا عنه : بشر قاتل بن صفية ابلنار مث قال علي رضي هللا عنه  
حواري الزبري  مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول ان لكل نيب حواري و 

 قال قال أيب مسعت سفيان يقول احلواري الناصر 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سليمان بن داود أنبأان شعبة عن أيب  - 682
أسحق مسع عاصم بن ضمرة عن على رضي هللا عنه : ان رسول هللا صلى هللا 



   عليه وسلم كان يصلي من الضحى

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده قويت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يونس بن حممد ثنا حممد ثنا محاد يعين   - 683
بن سلمة عن يونس بن خباب عن جرير بن حيان عن أبيه ان عليا رضي هللا 
عنه قال : أبعثك فيما بعثين رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أمرين أن أسوى 

 كل قرب وأطمس كل صنم  

 

 

جدا وأصل احلديث صحيح أييت  عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيفت
741 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يونس ثنا محاد عن عبد هللا بن حممد  - 684
 صلى بن عقيل عن حممد بن على رضي هللا عنه عن أبيه : قال كان رسول هللا

هللا عليه وسلم ضخم الرأس عظيم العينني هدب االشفار مشرب العني حبمرة  
لتفت التفت كث اللحية أزهر اللون إذا مشى تكفأ كأمنا ميشى يف صعد وإذا ا

 مجيعا شثن الكفني والقدمني  

 



 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أسود بن عامر أخربان أبو بكر عن أيب  - 685
إسحاق عن احلرث عن على رضي هللا عنه : ان النيب صلى هللا عليه وسلم  

 كان يوتر بثالث 

 

 

ريه وهذا إسناد ضعيف لضعف احلارث عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغت
 األعور 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أسود ثنا إسرائيل عن أيب إسحاق عن   - 686
احلرث عن على رضي هللا عنه قال : قرأ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بعد  

ما أحدث قبل أن ميس ماء ورمبا قال إسرائيل عن رجل عن علي رضي هللا عنه  
لى هللا عليه وسلم  عن النيب ص  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 



------------------------------------- 

 

[    90صفحة  - 1مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أسود ثنا شريك عن موسى الصغري  - 687
الطحان عن جماهد قال قال على : خرجت فأتيت حائطا قال فقال دلو ومتر  

قال فدليت حىت مألت كفى مث أتيت املاء فاستعذبت يعىن شربت مث أتيت 
 النيب صلى هللا عليه وسلم فأطعمته بعضه وأكلت أان بعضه  

 

 

رنؤوط : إسناده ضعيف عليق شعيب األت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هاشم بن القاسم ثنا إسرائيل عن جابر   - 688
عن حممد بن على عن أبيه عن على رضي هللا عنه قال : جاء رجل إىل النيب 

صلى هللا عليه وسلم فقال اين نذرت أن أحنر انقيت وكيت وكيت قال أما 
الشيطان   انقتك فاحنرها وأما كيت وكيت فمن  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو نوح يعىن قرادا أنبأان شعبة عن أيب  - 689
خرج  التياح مسعت عبد هللا بن أيب اهلذيل حيدث عن رجل من بىن أسد قال : 

علينا علي بن أيب طالب رضي هللا عنه فسألوه عن الوتر قال فقال أمران رسول 
بن التياح أو أذن أو  هللا صلى هللا عليه وسلم أن نوتر هذه الساعة ثوب اي 

 أقم 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسني بن على عن زائدة عن مساك عن   - 690
حسن عن على رضي هللا عنه قال : قال يل النيب صلى هللا عليه وسلم إذا 
 تقدم إليك خصمان فال تسمع كالم األول حىت تسمع كالم اآلخر فسوف
 ترى كيف تقضى قال فقال علي رضي هللا عنه فما زلت بعد ذلك قاضيا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريهت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو النضر هاشم بن القاسم ثنا أبو  - 691
سالم عبد امللك بن مسلم احلنفي عن عمران بن ظبيان عن حكيم بن سعد  



نه قال : كان النيب صلى هللا عليه وسلم إذا أراد أيب حتىي عن على رضي هللا ع 
 سفرا قال بك اللهم أصول وبك أجول وبك أسري 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

أجول " صواهبا " أحول " * "   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو النضر هاشم وأبو داود قاال ثنا   - 692
ورقاء عن عبد األعلى الثعليب عن أيب مجيلة عن على رضي هللا عنه قال :  

 احتجم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فأمرين أن أعطى احلجام أجره  
 

 

ى  عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه وهذا إسناد ضعيف لضعف عبداألعلت
 الثعليب

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بكر بن عيسى الراسيب ثنا عمر بن  - 693
الفضل عن نعيم بن يزيد عن علي بن أيب طالب رضي هللا عنه قال : أمرين 

النيب صلى هللا عليه وسلم أن آتيه بطبق يكتب فيه ما ال تضل أمته من بعده  
وأعي قال أوصى ابلصالة قال فخشيت ان تفوتين نفسه قال قلت اىن أحفظ 



 والزكاة وما ملكت أميانكم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حجني ثنا إسرائيل عن عبد األعلى عن   - 694
أيب عبد الرمحن عن علي بن أيب طالب رضي هللا عنه عن النيب صلى هللا عليه  

لف عقد شعرية يوم القيامة  وسلم قال : من كذب على يف حلمه ك  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه وهذا إسناد ضعيف لضعف عبداألعلى  ت
 الثعليب

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين حممد بن أيب بكر املقدمي ثنا فضيل بن  - 695
سليمان يعىن النمريي ثنا حممد بن أيب حيىي عن إايس بن عمرو األسلمي عن  

عنه قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : إنه   علي بن أيب طالب رضي هللا
 سيكون بعدي اختالف أو أمر فإن استطعت أن تكون السلم فافعل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين حممد بن جعفر الوركاين وإمساعيل بن موسى   - 696
عن   السدي وحدثنا زكراي بن حيىي زمحويه قالوا أنبأان شريك عن أيب إسحاق

سعيد بن ذي حدان عن علي رضي هللا عنه قال : ان هللا عز وجل مسى احلرب  
 على لسان نبيه خدعة قال زمحويه يف حديثة على لسان نبيكم  

 

 

ق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه وهذا إسناد ضعيف عليت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب وعبيد هللا بن عمر القواريري قاال ثنا عبد   - 697
الرمحن بن مهدي عن سفيان عن أيب إسحاق عن سعيد بن ذي حدان حدثين 

 من مسع عليا يقول : احلرب خدعة على لسان نبيكم صلى هللا عليه وسلم  

 

 

ب األرنؤوط : حسن لغريه وهذا إسناد ضعيف عليق شعيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين إسحاق بن إمساعيل ثنا حيىي بن عباد ثنا شعبة   - 698
عن عبد امللك بن ميسرة مسع زيد بن وهب عن على رضي هللا عنه : ان النيب 
صلى هللا عليه وسلم أهديت له حلة سرياء فأرسل هبا إىل فرحت هبا فعرفت يف 



ل هللا صلى هللا عليه وسلم الغضب قال فقسمتها بني نسائي وجه رسو   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    91صفحة  - 1مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد هللا بن الوليد وأبو أمحد الزبريي  - 699
لب قاال ثنا سفيان عن عبد األعلى عن أيب عبد الرمحن عن علي بن أيب طا 

رضي هللا عنه قال سفيان ال أعلمه اال قد رفعه قال : من كذب يف حلمه كلف  
ى هللا عليه وسلم  يوم القيامة عقد شعرية قال أبو أمحد قال أراه عن النيب صل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه وهذا إسناد ضعيف لضعف عبداألعلى  ت
 الثعليب

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حجني بن املثىن ثنا إسرائيل عن عبد   - 700



األعلى عن أيب عبد الرمحن عن على رضي هللا عنه قال : كان رسول هللا صلى 
 هللا عليه وسلم يواصل إىل السحر  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه وهذا إسناد ضعيف لضعف عبداألعلى  ت
 الثعليب

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح ثنا أسامة بن زيد عن حممد بن  - 701
ر عن علي  كعب القرظي عن عبد هللا بن شداد بن اهلاد عن عبد هللا بن جعف

بن أيب طالب رضي هللا عنه قال : علمين رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا  
 وتبارك هللا رب نزل يب كرب ان أقول ال إله إال هللا احلليم الكرمي سبحان هللا 

 العرش العظيم واحلمد هلل رب العاملني 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبيدة بن محيد حدثين ثوير بن أيب  - 702
فاختة عن أبيه قال عاد أبو موسى األشعري احلسن بن علي قال : فدخل 

دا جئت اي أاب موسى أم زائرا فقال اي أمري املؤمنني علي رضي هللا عنه فقال أعائ



ال بل عائدا فقال علي رضي هللا عنه فإين مسعت رسول هللا صلى هللا عليه  
وسلم يقول ما عاد مسلم مسلما اال صلى عليه سبعون ألف ملك من حني 

  يصبح إىل ان ميسي وجعل هللا تعاىل له خريفا يف اجلنة قال فقلنا اي أمري املؤمنني
 وما اخلريف قال الساقية اليت تسقى النخل 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن وهذا إسناد ضعيف لضعف ثوير بن أيب فاختة  ت
 لكن الصحيح وقفه 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين على بن حكيم األودي أنبأان شريك عن  - 703
عثمان بن أيب زرعة عن زيد بن وهب قال : قدم علي رضي هللا عنه على قوم  

ن أهل البصرة من اخلوارج فيهم رجل يقال له اجلعد بن بعجة فقال له اتق هللا م
اي علي فإنك ميت فقال علي رضي هللا عنه بل مقتول ضربة على هذا ختضب 

هذه يعىن حليته من رأسه عهد معهود وقضاء مقضي وقد خاب من افرتى 
أن يقتدى يب  وعاتبه يف لباسه فقال ما لكم وللباس هو أبعد من الكرب وأجدر 

 املسلم 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعقوب ثنا أيب عن أيب إسحاق قال   - 704
وذكر حممد بن كعب القرظي عن احلرث بن عبد هللا األعور قال قلت آلتني 

 أمري املؤمنني فال سألنه عما مسعت العشية قال فجئته بعد العشاء فدخلت
عليه فذكر احلديث قال مث قال مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول :  

أاتين جربيل عليه السالم فقال اي حممد ان أمتك خمتلفة بعدك قال فقلت له 
فأين املخرج اي جربيل قال فقال كتاب هللا تعاىل به يقصم هللا كل جبار من  

هلزل ال ختتلقه األلسن اعتصم به جنا ومن تركه هلك مرتني قول فصل وليس اب
وال تفىن أعاجيبه فيه نبأ ما كان قبلكم وفصل ما بينكم وخرب ما هو كائن 

 بعدكم  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعقوب ثنا أيب عن بن إسحاق حدثين  - 705
بن حكيم بن حكيم بن عباد بن حنيف عن حممد بن مسلم بن عبيد هللا 

شهاب عن علي بن حسني عن أبيه عن جده علي بن أيب طالب رضي هللا عنه  
قال : دخل على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وعلى فاطمة رضي هللا عنه  

الليل فأيقظنا للصالة قال مث رجع إىل بيته فصلى هواي من الليل قال فلم  من 



يسمع لنا حسا قال فرجع إلينا فأيقظنا وقال قوما فصليا قال فجلست وأان 
أعرك عيين وأقول أان وهللا ما نصلى اال ما كتب لنا إمنا أنفسنا بيد هللا فإذا 

 عليه وسلم وهو يقول شاء ان يبعثنا بعثنا قال فوىل رسول هللا صلى هللا
  }ويضرب بيده على فخذه ما نصلى اال ما كتب لنا ما نصلى اال ما كتب لنا 

   {وكان اإلنسان أكثر شيء جدال  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا ثنا أمحد بن مجيل أبو يوسف أخربان حيىي بن عبد   - 706
مللك بن أيب سليمان عن سلمة بن كهيل  امللك بن محيد بن أيب غنية عن عبد ا

رج ابلنهروان قام على رضي هللا عنه يف  عن زيد بن وهب قال ملا خرجت اخلوا
أصحابه فقال ان هؤالء القوم قد سفكوا الدم احلرام وأغاروا يف سرح الناس  

وهم أقرب العدو إليكم وان تسريوا إىل عدوكم أان أخاف ان خيلفكم هؤالء يف 
عت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : خترج خارجة من  أعقابكم اىن مس

أميت ليس صالتكم إىل صالهتم بشيء وال صيامكم إىل صيامهم بشيء وال  
قراءتكم إىل قراءهتم بشيء يقرؤون القرآن حيسبون انه هلم وهو عليهم ال جياوز  

م  حناجرهم ميرقون من اإلسالم كما ميرق السهم من الرمية وآية ذلك ان فيه 
رجال له عضد وليس هلا ذراع عليها مثل حلمة الثدي عليها شعرات بيض لو 



يعلم اجليش الذين يصيبوهنم ما هلم على لسان نبيهم ال تكلوا على العمل 
 فسريوا على اسم هللا فذكر احلديث بطوله 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده قويت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    92صفحة  - 1مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعقوب ثنا أيب عن بن إسحاق حدثين  - 707
حيىي بن عباد بن عبد هللا بن الزبري عن أبيه عن عبد هللا بن الزبري قال وهللا :  

فة ومعه رهط من أهل الشام فيهم حبيب بن إان ملع عثمان بن عفان ابجلح
لتمتع ابلعمرة إىل احلج ان أمت للحج مسلمة الفهري إذ قال عثمان وذكر له ا

والعمرة ان ال يكوان يف أشهر احلج فلو أخرمت هذه العمرة حىت تزوروا هذا 
البيت زورتني كان أفضل فإن هللا تعاىل قد وسع يف اخلري وعلي بن أيب طالب 

عنه يف بطن الوادي يعلف بعريا له قال فبلغه الذي قال عثمان فأقبل  رضي هللا 
حىت وقف على عثمان رضي هللا عنه فقال أعمدت إىل سنة سنها رسول هللا 

صلى هللا عليه وسلم ورخصة رخص هللا تعاىل هبا للعباد يف كتابه تضيق عليهم  



جة وعمرة معا  فيها وتنهى عنها وقد كانت لذي احلاجة ولنائي الدار مث أهل حب
فأقبل عثمان على الناس رضي هللا عنه فقال وهل هنيت عنها اىن مل أنه عنها  

 إمنا كان رأاي أشرت به فمن شاء أخذ به ومن شاء تركه  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعقوب ثنا أيب عن بن إسحاق حدثين  - 708
لمة عن مسعود بن احلكم األنصاري مث الزرقي عن أمه أهنا  عبد هللا بن أيب س

عنه وهو على بغلة   حدثته قالت لكأين أنظر إىل علي بن أيب طالب رضي هللا
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم البيضاء حني وقف على شعب األنصار يف  

حجة الوداع وهو يقول أيها الناس ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول :  
هنا ليست أبايم صيام إمنا هي أايم أكل وشرب وذكر  ا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعقوب وسعد قاال ثنا أيب عن أبيه عن   - 709
عبد هللا بن شداد قال سعد بن اهلاد مسعت عليا رضي هللا عنه يقول : ما  



مسعت النيب صلى هللا عليه وسلم جيمع أابه وأمه ألحد غري سعد بن أيب وقاص 
 فإين مسعته يقول يوم أحد أرم اي سعد فداك أيب وأمي  

 

 

يق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعلت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعقوب ثنا أيب عن بن إسحاق حدثين  - 710
إبراهيم بن عبد هللا بن حنني عن أبيه قال مسعت علي بن أيب طالب رضي هللا 

عنه يقول : هناين رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ال أقول هناكم عن ختتم  
ذهب وعن لبس القسي واملعصفر وقراءة القرآن وأان راكع وكساين حلة من  ال

سرياء فخرجت فيها فقال اي على اىن مل أكسكها لتلبسها قال فرجعت هبا إىل 
فاطمة رضي هللا عنها فأعطيتها انحيتها فأخذت هبا لتطويها معي فشققتها  

فقلت هلا هناين   بثنتني قال فقالت تربت يداك اي بن أيب طالب ماذا صنعت قال
 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن لبسها فالبسي واكسي نساءك 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسن رجاله ثقات رجال الشيخني غري حممد ت
 بن إسحاق

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سريج بن النعمان ثنا أبو عوانة عن أيب  - 711
ي هللا عنه قال قال رسول هللا صلى إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن على رض

هللا عليه وسلم : قد عفوت لكم عن اخليل والرقيق فهاتوا صدقة الرقة من كل  
أربعني درمها درمها وليس يف تسعني ومائة شيء فإذا بلغت مائتني ففيها مخسة 

 دراهم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  

 

 

الزبريي ثنا على بن صاحل عن  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو أمحد  - 712
عن عبد هللا بن سلمة عن على رضي هللا عنه   أيب إسحاق عن عمرو بن مرة

قال قال يل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : اال أعلمك كلمات إذا قلتهن  
غفر لك مع انه مغفور لك ال إله اال هللا احلليم الكرمي ال إله اال هللا العلي  

السماوات السبع ورب العرش العظيم احلمد هلل رب العظيم سبحان هللا رب 
 العاملني 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسنت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو أمحد ثنا شريك عن عمران بن  - 713
ظبيان عن أيب حتىي قال : ملا ضرب بن ملجم عليا رضي هللا عنه الضربة قال  

على افعلوا به كما أراد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن يفعل برجل أراد 
 قتله فقال اقتلوه مث حرقوه  

 

 

ضعيف عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    93صفحة  - 1مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن سابق ثنا إبراهيم بن طهمان   - 714
عن منصور عن املنهال بن عمرو عن نعيم بن دجاجة انه قال دخل أبو 

ي بن أيب طالب رضي هللا عنه فقال  مسعود عقبة بن عمرو األنصاري على عل
نة وعلى األرض عني تطرف له علي أنت الذي تقول ال أييت على الناس مائة س

إمنا قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ال أييت على الناس مائة سنة وعلى  
 األرض عني تطرف ممن هو حي اليوم وهللا ان رجاء هذه األمة بعد مائة عام  

 



 

شعيب األرنؤوط : إسناده قوي رجاله رجال الصحيح غري نعيم بن عليق ت
 دجاجة 

عنده " ... و إن رخاء هذه األمة ... " ابخلاء املعجمة من فوق و   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا معاوية بن عمرو وأبو سعيد قاال ثنا   - 715
رسول  زائدة عن عطاء بن السائب عن أبيه عن على رضي هللا عنه قال : جهز 

هللا صلى هللا عليه وسلم فاطمة رضي هللا عنها يف مخيل وقربة ووسادة آدم  
 حشوها اذخر قال أبو سعيد ليف  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده قويت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسني بن حممد ثنا شعبة عن سلمة   - 716
 عنه حني رجم املرأة  واجملالد عن الشعيب اهنما مسعاه حيدث : أن عليا رضي هللا

من أهل الكوفة ضرهبا يوم اخلميس ورمجها يوم اجلمعة وقال أجلدها بكتاب  
 هللا وأرمجها بسنة نيب هللا صلى هللا عليه وسلم  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : صحيح رجاله ثقات رجال الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سليمان بن داود ثنا عبد الرمحن يعىن  - 717
محن بن بن أيب الزاند عن موسى بن عقبة عن عبد هللا بن الفضل بن عبد الر 

فالن بن ربيعة بن احلرث بن عبد املطلب اهلامشي عن عبد الرمحن األعرج عن  
ن رسول هللا صلى عبيد هللا بن أيب رافع عن علي بن أيب طالب رضي هللا عنه ع

هللا عليه وسلم : انه كان إذا قام إىل الصالة املكتوبة كرب ورفع يديه حذو  
منكبيه ويصنع مثل ذلك إذا قضى قراءته وأراد ان يركع ويصنعه إذا رفع رأسه  

من الركوع وال يرفع يديه يف شيء من صالته وهو قاعد وإذا قام من  
 السجدتني رفع يديه كذلك وكرب 

 

 

عيب األرنؤوط : إسناده حسنعليق شت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا على بن حفص أنبأان ورقاء عن منصور   - 718
 عنه  عن املنهال عن نعيم بن دجاجة قال دخل أبو مسعود على علي رضي هللا

فقال أنت القائل قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ال أييت على الناس مائة  
عليه وسلم ال أييت   عام وعلى األرض نفس منفوسة إمنا قال رسول هللا صلى هللا

على الناس مائة عام وعلى األرض نفس منفوسة ممن هو حي اليوم وان رجاء 



 هذه األمة بعد املائة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده قوي رجاله رجال الصحيح غري نعيم بن ت
 دجاجة 

عنده " ... و إن رخاء هذه األمة ... " ابخلاء املعجمة من فوق و   

 

 

هللا حدثين أيب ثنا على بن إسحاق أنبأان عبد هللا بن حدثنا عبد  - 719
 امرأته عن علي بن أيب احلجاج بن أرطاة عن عطاء اخلرساين انه حدثه عن موىل

طالب رضي هللا عنه قال : إذا كان يوم اجلمعة خرج الشياطني يربثون الناس 
الناس  إىل أسواقهم ومعهم الراايت وتقعد املالئكة على أبواب املساجد يكتبون

على قدر منازهلم السابق واملصلى والذي يليه حىت خيرج اإلمام فمن دان من  
اإلمام فأنصت أو استمع ومل يلغ كان له كفالن من األجر ومن أنى عنه  

فاستمع وأنصت ومل يلغ كان له كفل من األجر ومن دان من اإلمام فلغا ومل  
نه فلغا ومل ينصت ومل  ينصت ومل يستمع كان عليه كفالن من الوزر ومن أنى ع 

يستمع كان عليه كفل من الوزر ومن قال صه فقد تكلم ومن تكلم فال مجعة  
 له مث قال هكذا مسعت نبيكم صلى هللا عليه وسلم  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا خلف بن الوليد ثنا إسرائيل عن أيب  - 720
على رضي هللا عنه قال قال النيب صلى هللا عليه وسلم   إسحاق عن احلرث عن

: ال تقوم الساعة حىت يلتمس الرجل من أصحايب كما تلتمس الضالة فال 
 يوجد 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا خلف بن الوليد ثنا إسرائيل عن أيب  - 721
إسحاق عن احلرث عن على رضي هللا عنه قال : لعن رسول هللا صلى هللا 

 عليه وسلم صاحب الراب وآكله وشاهديه واحمللل واحمللل له  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه وهذا إسناد ضعيف لضعف احلارث ت
 األعور 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا شعبة قال أنبأان أبو إسحاق  - 722



قال مسعت هبرية يقول مسعت عليا رضي هللا عنه يقول : هنى رسول هللا صلى  
هللا عليه وسلم أو هناين رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن خامت الذهب 

 والقسي وامليثرة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    94صفحة  - 1مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا وهيب ثنا أيوب عن عكرمة   - 723
عن علي بن أيب طالب رضي هللا عنه عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال :  

 يؤدى املكاتب بقدر ما أدى  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري عكرمة ت  

 

 

د بن جعفر ثنا شعبة عن زبيد حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حمم - 724



األايمي عن سعد بن عبيدة عن أيب عبد الرمحن عن على رضي هللا عنه : ان  
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بعث جيشا وأمر عليهم رجال فأوقد انرا فقال  

ادخلوها فأراد انس أن يدخلوها وقال آخرون إمنا فرران منها فذكر ذلك 
لم فقال للذين أرادوا أن يدخلوها لو دخلتموها  لرسول هللا صلى هللا عليه وس 

مل تزالوا فيها إىل يوم القيامة وقال لآلخرين قوال حسنا وقال ال طاعة يف معصية  
 هللا إمنا الطاعة يف املعروف  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وهب بن جرير ثنا أيب مسعت األعمش   - 725
قال    حيدث عن عمرو بن مرة عن أيب البحرتي عن على رضي هللا عنه قال

عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه للناس : ما ترون يف فضل فضل عندان من هذا  
ك املال فقال الناس اي أمري املؤمنني قد شغلناك عن أهلك وضيعتك وجتارت

فهو لك فقال يل ما تقول أنت فقلت قد أشاروا عليك فقال يل قل فقلت مل  
جتعل يقينك ظنا فقال لتخرجن مما قلت فقلت أجل وهللا ألخرجن منه أتذكر 
حني بعثك نيب هللا صلى هللا عليه وسلم ساعيا فأتيت العباس بن عبد املطلب 

طلق معي إىل رضي هللا عنه فمنعك صدقته فكان بينكما شيء فقلت يل ان
النيب صلى هللا عليه وسلم فوجدانه خاثرا فرجعنا مث غدوان عليه فوجدانه طيب  



النفس فأخربته ابلذي صنع فقال لك أما علمت أن عم الرجل صنو أبيه  
وذكران له الذي رأيناه من خثوره يف اليوم األول والذي رأيناه من طيب نفسه 

اليوم األول وقد بقى عندي من الصدقة يف اليوم الثاين فقال إنكما آتيتماين يف 
ديناران فكان الذي رأيتما من خثوري له وأتيتماين اليوم وقد وجهتهما فذاك 
الذي رأيتما من طيب نفسي فقال عمر رضي هللا عنه صدقت وهللا ألشكرن  

 لك األوىل واآلخرة 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف النقطاعه ت  

 

 

حدثين أيب ثنا يونس ثنا ليث عن بن عجالن عن  حدثنا عبد هللا  - 726
بن اهلاد عن عبد هللا بن جعفر  حممد بن كعب القرظي عن عبد هللا بن شداد 

عن علي بن أيب طالب رضي هللا عنه قال : لقنين رسول هللا صلى هللا عليه  
وسلم هؤالء الكلمات وأمرين ان نزل يب كرب أو شدة ان أقوهلن ال إله اال هللا 

  احلكيم سبحانه وتبارك هللا رب العرش العظيم واحلمد هلل رب العاملني  الكرمي

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن بن موسى ثنا محاد بن سلمة عن   - 727
صلى هللا   عطاء بن السائب عن زاذان عن على رضي هللا عنه قال مسعت النيب

عليه وسلم يقول : من ترك موضع شعرة من جنابه مل يصبها ماء فعل هللا تعاىل 
عرى  به كذا وكذا من النار قال علي رضي هللا عنه فمن مث عاديت ش  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده مرفوعا ضعيفت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن بن موسى ثنا محاد عن عبد هللا   - 728
بن حممد بن عقيل عن حممد بن على بن احلنفية عن أبيه رضي هللا عنه قال :  

 كفن النيب صلى هللا عليه وسلم يف سبعة أثواب  

 

 

سناده ضعيف عليق شعيب األرنؤوط : إت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو سعيد ثنا عبد العزيز بن عبد هللا  - 729
املاجشون ثنا عبد هللا بن الفضل واملاجشون عن األعرج عن عبيد هللا بن أيب 

رافع عن علي بن أيب طالب رضي هللا عنه : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
وجهي للذي فطر السماوات واألرض  كان إذا كرب استفتح مث قال وجهت



حنيفا مسلما وما أان من املشركني ان صاليت ونسكى وحمياي وممايت هلل رب 
العاملني ال شريك له وبذلك أمرت وأان من املسلمني قال أبو النضر وأان أول 

املسلمني اللهم ال إله اال أنت أنت ريب وأان عبدك ظلمت نفسي واعرتفت 
مجيعا ال يغفر الذنوب اال أنت وأهدين ألحسن األخالق  بذنيب فاغفر يل ذنويب

ال يهدى ألحسنها إال أنت واصرف عىن سيئها ال يصرف عىن سيئها اال أنت  
تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك وكان إذا ركع قال اللهم لك ركعت 
وبك آمنت ولك أسلمت خشع لك مسعي وبصرى وخمي وعظامي وعصيب 

ركعة قال مسع هللا ملن محده ربنا ولك احلمد ملء وإذا رفع رأسه من ال
السماوات واألرض وما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد وإذا سجد قال  

اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت سجد وجهي للذي خلقه فصوره  
فأحسن صوره فشق مسعه وبصره فتبارك هللا أحسن اخلالقني فإذا سلم من  

ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما  الصالة قال اللهم اغفر يل 
 أسرفت وما أنت أعلم به مىن أنت املقدم وأنت املؤخر ال إله اال أنت  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

------------------------------------- 

 



[    95صفحة  - 1مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا قطر عن املنذر عن بن احلنفية   - 730
قال قال علي رضي هللا عنه : اي رسول هللا أرأيت إن ولد يل بعدك ولد أمسيه  
ابمسك وأكنيه بكنيتك قال نعم فكانت رخصة من رسول هللا صلى هللا عليه  

لم لعلي  وس  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا األعمش عن عدى بن اثبت   - 731
عن زر بن حبيش عن على رضي هللا عنه قال : عهد إىل النيب صلى هللا عليه  

 وسلم انه ال حيبك اال مؤمن وال يبغضك اال منافق  

 

 

ده على شرط الشيخني وتقدم الكالم عليه  عليق شعيب األرنؤوط : إسنات
642 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا سفيان عن سلمة عن حجية   - 732



عن على رضي هللا عنه قال : أمران رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن  
 نستشرف العني واألذن 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا األعمش عن مسلم البطني  - 733
ن احلسني عن مروان بن احلكم قال : كنا نسري مع عثمان رضي هللا عن على ب

عنه فإذا رجل يلىب هبما مجيعا فقال عثمان رضي هللا عنه من هذا فقالوا على  
فقال أمل تعلم اىن قد هنيت عن هذا قال بلى ولكن مل أكن ألدع قول رسول هللا 

 صلى هللا عليه وسلم لقولك  

 

 

األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري رجاله ثقات عليق شعيب ت
 رجال الشيخني غري مروان بن احلكم فمن رجال البخاري 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن   - 734
حجيه قال : سأل رجل عليا رضي هللا عنه عن البقرة فقال عن سبعة فقال  

يضرك قال العرجاء قال إذا بلغت املنسك فاذبح أمران مكسورة القرن فقال ال 



 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ان نستشرف العني واألذن 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا جرير بن حازم وأبو عمرو بن   - 735
 عنه قال قال رسول  العالء عن بن سريين مسعاه عن عبيدة عن على رضي هللا

هللا صلى هللا عليه وسلم : خيرج قوم فيهم رجل مودن اليد أو مثدون اليد أو  
خمدج اليد ولوال ان تبطروا ألنبأتكم مبا وعد هللا الذين يقتلوهنم على لسان نبيه  

صلى هللا عليه وسلم قال عبيدة قلت لعلي رضي هللا عنه أأنت مسعته من  
وسلم قال إي ورب الكعبة إي ورب الكعبة إي ورب  رسول هللا صلى هللا عليه 

 الكعبة  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا سفيان عن عبد األعلى  - 736
دما للنيب صلى الثعليب عن أيب مجيلة الطهوي عن على رضي هللا عنه : ان خا

هللا عليه وسلم أحدثت فأمرين النيب صلى هللا عليه وسلم ان أقيم عليها احلد 



ت من دمها فأقم  فأتيتها فوجدهتا مل جتف من دمها فأتيته فأخربته فقال إذا جف
 عليها احلد أقيموا احلدود على ما ملكت أميانكم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه وهذا إسناد ضعيف لضعف عبداألعلى  ت
 الثعليب

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا األعمش عن أيب إسحاق عن   - 737
دمني أحق عبد خري عن على رضي هللا عنه قال : كنت أرى ان ابطن الق

 ابملسح من ظاهرمها حىت رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ميسح ظاهرمها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح مبجموع طرقه ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثنا أيب ثنا وكيع ثنا سفيان عن عثمان الثقفي رضي   - 738
 عليه  هللا عنه عن سامل بن أيب اجلعد عن على قال : هناان رسول هللا صلى هللا 

 وسلم ان ننزي محارا على فرس 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيفت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع عن سفيان عن أيب إسحاق عن   - 739
احلرث عن على رضي هللا عنه قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : لو  

 استخلفت أحدا عن غري مشورة الستخلفت بن أم عبد  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

عبة عن احلكم عن عبد  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا ش  - 740
ى ثنا علي : ان فاطمة شكت إىل النيب صلى هللا عليه وسلم  الرمحن بن أيب ليل

أثر العجني يف يديها فأتى النيب صلى هللا عليه وسلم سىب فأتته تسأله خادما  
فلم جتده فرجعت قال فأاتان وقد أخذان مضاجعنا قال فذهبت ألقوم فقال  

ت برد قدميه فقال أال أدلكما على ما  مكانكما فجاء حىت جلس حىت وجد
هو خري لكما من خادم إذا أخذمتا مضجعكما سبحتما هللا ثالاث وثالثني 

 ومحدمتاه ثالاث وثالثني وكربمتاه أربعا وثالثني 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 



------------------------------------- 

 

[    96صفحة  - 1بل    ] جزء مسند أمحد بن حن   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا سفيان عن حبيب عن أيب  - 741
وائل عن أيب اهلياج األسدي قال قال يل على : أبعثك على ما بعثين عليه  

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن ال تدع متثاال إال طمسته وال قربا مشرفا إال 
 سويته  

 

 

رجاله ثقات رجال   عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت
 الشيخني غري أيب اهلياج األسدي فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا إسرائيل عن ثوير بن أيب فاختة   - 742
عن أبيه عن على رضي هللا عنه قال : كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 حيب هذه السورة سبح اسم ربك األعلى  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 



 

عن أيب إسحاق عن   حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا سفيان - 743
ضي هللا عنه قال : جاء ثالثة نفر إىل النيب صلى هللا عليه  احلرث عن على ر 

وسلم فقال أحدهم اي رسول هللا كانت يل مائة دينار فتصدقت منها بعشرة 
داننري وقال اآلخر اي رسول هللا كان يل عشرة داننري فتصدقت منها بدينار  

ر قال فقال رسول هللا صلى هللا عليه  وقال اآلخر كان يل دينار فتصدقت بعش
 وسلم كلكم يف اآلجر سواء كلكم تصدق بعشر ماله  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا املسعودي ومسعر عن عثمان   - 744
بن عبد هللا بن هرمز عن انفع بن جبري بن مطعم عن على رضي هللا عنه قال :  

 كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم شثن الكفني والقدمني ضخم الكراديس 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريهت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع عن شريك عن مساك عن حنش   - 745
عن على رضي هللا عنه قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : إذا جلس  



 إليك اخلصمان فال تكلم حىت تسمع من اآلخر كما مسعت من األول  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريهت  

 

 

يع أنبأان املسعودي عن عثمان بن حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وك  - 746
جبري بن مطعم عن على رضي هللا عنه قال :  عبد هللا بن هرمز عن انفع بن  

كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ليس ابلطويل وال ابلقصري ضخم الرأس  
واللحية شثن الكفني والقدمني مشرب وجهه محرة طويل املسربة ضخم 

ا ينحط عن صبب مل أر قبله وال بعده مثله  الكراديس إذا مشى تكفأ تكفؤا كأمن
 صلى هللا عليه وسلم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريهت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أنبأان إسرائيل عن ثوير بن أيب  - 747
فاختة عن أبيه عن على رضي هللا عنه قال : أهدى كسرى لرسول هللا صلى 
هللا عليه وسلم فقبل منه وأهدى له قيصر فقبل منه وأهدت له امللوك فقبل  

 منهم  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

من املشركني بقصد أتنيسهم وأتليفهم على اإلسالم اثبت  ال : وأخذ اهلديةق
عنه ) صلى هللا عليه وسلم ( يف غري ما حديث عند البخاري يف اهلبة : ابب 

 قبول اهلدية من املشركني و يف صحيح مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد عن احلجاج عن احلكم عن القاسم   - 748
املسح بن خميمرة عن شريح بن هانئ قال : سألت عائشة رضي هللا عنها عن  

على اخلفني فقالت سل عليا فإنه أعلم هبذا مين كان يسافر مع رسول هللا 
هللا  صلى هللا عليه وسلم قال فسألت عليا رضي هللا عنه فقال قال رسول 
 صلى هللا عليه وسلم للمسافر ثالثة أايم ولياليهن وللمقيم يوم وليله  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد عن احلجاج عن أيب إسحاق عن   - 749
 على بن ربيعة عن على رضي هللا عنه عن النيب صلى هللا عليه وسلم : مبثله  

 

 



نؤوط : صحيح عليق شعيب األر ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أنبأان حممد بن إسحاق عن يزيد  - 750
بن أيب حبيب عن عبد العزيز بن أيب الصعبة عن عبد هللا بن زرير الغافقي قال  

مسعت عليا رضي هللا عنه يقول : أخذ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ذهبا  
يديه فقال هذان حرام على ذكور أميت بيمينه وحريرا بشماله مث رفع هبما   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لشواهدهت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أنبأان محاد بن سلمة عن هشام بن  - 751
عمرو عن عبد الرمحن بن احلرث بن هشام عن على رضي هللا عنه ان النيب 

م اىن أعوذ برضاك من  صلى هللا عليه وسلم كان يقول يف آخر وتره : الله
سخطك وأعوذ مبعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك ال أحصى ثناء عليك  

 أنت كما أثنيت على نفسك  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده قويت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد بن هارون ثنا خالد بن عبد هللا  - 752
عن مطرف عن أيب إسحاق عن احلرث عن على رضي هللا عنه : ان رسول هللا 

صلى هللا عليه وسلم هنى ان جيهر القوم بعضهم على بعض بني املغرب 
 والعشاء ابلقرآن 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريهت  

 

 

-------------------------------------  

 

[    97صفحة  - 1مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا زيد أنبأان شريك بن عبد هللا عن أيب  - 753
إسحاق عن على بن ربيعة قال : رأيت عليا رضي هللا عنه أتى بدابة لريكبها  

توى عليها قال احلمد هلل فلما وضع رجله يف الركاب قال بسم هللا فلما اس
ا وما كنا له مقرنني وأان إىل ربنا ملنقلبون مث محد هللا سبحان الذي سخر لنا هذ

ثالاث وكرب ثالاث مث قال سبحانك ال إله اال أنت قد ظلمت نفسي فاغفر يل مث  
ضحك فقلت مم ضحكت اي أمري املؤمنني قال رأيت رسول هللا صلى هللا عليه  

لت مث ضحك فقلت مم ضحكت اي رسول هللا قال وسلم فعل مثل ما فع



يعجب الرب من عبده إذا قال رب اغفر يل ويقول علم عبدي انه ال يغفر  
 الذنوب غريي 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريهت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد ثنا محاد بن سلمة عن يعلى بن  - 754
رضي  عطاء عن عبد هللا بن يسار : أن عمرو بن حريث عاد احلسن بن على

هللا عنه فقال له علي أتعود احلسن ويف نفسك ما فيها فقال له عمرو إنك  
لست بريب فتصرف قليب حيث شئت قال علي رضي هللا عنه أما إن ذلك ال 
مينعنا ان نؤدي إليك النصيحة مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول ما  

من مسلم عاد أخاه إال ابتعث هللا له سبعني ألف ملك يصلون عليه من أي 
ساعات النهار كان حىت ميسي ومن أي ساعات الليل كان حىت يصبح قال له  

قال علي رضي عمرو وكيف تقول يف املشي مع اجلنازة بني يديها أو خلفها ف
هللا عنه ان فضل املشي من خلفها على بني يديها كفضل صالة املكتوبة يف  

مجاعة على الوحدة قال عمرو فإين رأيت أاب بكر وعمر رضي هللا عنهما 
 ميشيان أمام اجلنازة قال علي رضي هللا عنه إهنما إمنا كرها أن حيرجا الناس 

 

 

سناد ضعيف جلهالة عبدهللا بن عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه وهذا إت



 يسار
 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن عبد امللك  - 755
بن ميسرة عن زيد بن وهب عن على بن أيب طالب رضي هللا عنه قال : كساين  

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حلة سرياء فخرجت فيها فرأيت الغضب يف 
 وجهه قال فشققتها بني نسائي 

 

 

حيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده ص ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن قتادة قال   - 756
قال عبد هللا بن شقيق : كان عثمان رضي هللا عنه ينهى عن املتعة وعلى رضي  

هللا عنه أيمر هبا فقال عثمان لعلي انك كذا وكذا مث قال علي رضي هللا عنه  
مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال أجل ولكنا  لقد علمت اان قد متتعنا  

 كنا خائفني  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين ثنا معاذ بن هشام حدثين أيب عن قتادة عن   - 757
طالب رضي أيب حرب بن أيب األسود عن أيب األسود الديلي عن علي بن أيب 

هللا عنه ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : يف الرضيع ينضح بول الغالم 
طعما غسال مجيعا  ويغسل بول اجلارية قال قتادة وهذا ما مل يطعما الطعام فإذا   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن منصور   - 758
عن ربعي بن حراش عن على رضي هللا عنه عن النيب صلى هللا عليه وسلم انه  

هللا وإين رسول هللا  قال : ال يؤمن عبد حىت يؤمن أبربع حىت يشهدان ال إله اال
 بعثين ابحلق وحىت يؤمن ابلبعث بعد املوت وحىت يؤمن ابلقدر  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : رجاله ثقات رجال الشيخني لكن قال الدارقطين يف ت
... . اخل 196/  3العلل   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن أيب  - 759
ة بن كعب حيدث عن على رضي هللا عنه انه أتى النيب إسحاق قال مسعت انجي 



صلى هللا عليه وسلم فقال : إن أاب طالب مات فقال له النيب صلى هللا عليه  
وسلم اذهب فواره فقال انه مات مشركا فقال اذهب فواره قال فلما واريته 

 رجعت إىل النيب صلى هللا عليه وسلم فقال يل اغتسل  

 

 

: إسناده ضعيف عليق شعيب األرنؤوط ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة يعىن بن أيب  - 760
أيب طالب عروبة عن احلكم بن عتيبة عن عبد الرمحن بن أيب ليلى عن علي بن 

رضي هللا عنه قال : أمرين رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ان أبيع غالمني 
ه وسلم فقال  أخوين فبعتهما ففرقت بينهما فذكرت ذلك للنيب صلى هللا علي 

 أدركهما فأرجعهما وال تبعهما إال مجيعا  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريهت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    98صفحة  - 1مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن بن مهدي ثنا سفيان عن   - 761
أيب إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن على رضي هللا عنه قال : ليس الوتر حبتم  

 كهيئة الصالة ولكن سنة سنها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده قويت  

 

 

عبد الرمحن ثنا سفيان وشعبة وإسرائيل  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا - 762
عن أيب إسحاق عن هبرية عن على رضي هللا عنه قال : كان النيب صلى هللا 

 عليه وسلم يوقظ أهله يف العشر األواخر من رمضان  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسن رجاله ثقات رجال الشيخني غري هبرية  ت
 بن يرمي فقد روى له أصحاب السنن

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن ثنا   - 763
زهري عن عبد هللا يعىن بن حممد بن عقيل عن حممد بن على أنه مسع علي بن 
أيب طالب رضي هللا عنه يقول قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : أعطيت  

هو قال نصرت ابلرعب   ما مل يعط أحد من األنبياء فقلنا اي رسول هللا ما



وأعطيت مفاتيح األرض ومسيت أمحد وجعل الرتاب يل طهور وجعلت أميت 
 خري األمم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أنبأان إسرائيل عن أيب  - 764
إسحاق عن احلرث عن على رضي هللا عنه قال : كان رسول هللا صلى هللا 

 عليه وسلم يوتر عند األذان ويصلي ركعيت الفجر عند اإلقامة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

أبو النضر ثنا األشجعي عن سفيان عن  حدثنا عبد هللا حدثين أيب اان  - 765
جابر عن عبد هللا بن جنى عن على رضي هللا عنه عن النيب صلى هللا عليه  

وسلم قال : ذكران الدجال عند النيب صلى هللا عليه وسلم وهو انئم فاستيقظ  
 حممرا لونه فقال غري ذلك أخوف يل عليكم ذكر كلمة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن آدم ثنا شريك عن عثمان بن  - 766
قال  أيب زرعة عن سامل بن أيب اجلعد عن على بن علقمة عن على رضي هللا عنه  

: أهدى لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم بغل أو بغلة فقلت ما هذا قال بغل 
فرس فيخرج بينهما  أو بغلة قلت ومن أي شيء هو قال حيمل احلمار على ال

 هذا قلت أفال حنمل فالان على فالنة قال ال إمنا يفعل ذلك الذين ال يعلمون  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيفت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن آدم ثنا بن مبارك عن حيىي بن  - 767
أيوب عن عبيد هللا بن زحر عن على بن يزيد عن القاسم عن أيب أمامة عن  
على رضي هللا عنه قال : كنت إذا استأذنت على رسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم ان كان يف صالة سبح وان كان غري ذلك أذن  

 

 

األرنؤوط : إسناده ضعيف عليق شعيب ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن آدم عن سفيان بن سعيد عن   - 768



عبد الرمحن بن احلارث عن زيد بن على عن أبيه عن عبيد هللا بن أيب رافع عن  
على رضي هللا عنه : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أتى املنحر مبىن فقال  

منحر  هذا املنحر ومىن كلها   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن آدم ثنا إسرائيل عن أيب  - 769
حلسن مسيته  إسحاق عن هانئ بن هانئ عن على رضي هللا عنه قال : ملا ولد ا

حراب فجاء رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال أروين ابين ما مسيتموه قال  
ل هللا قلت حراب قال بل هو حسن فلما ولد احلسني مسيته حراب فجاء رسو 

صلى هللا عليه وسلم فقال أروين ابين ما مسيتموه قال قلت حراب قال بل هو  
حسني فلما ولد الثالث مسيته حراب فجاء النيب صلى هللا عليه وسلم فقال أروين 

ابين ما مسيتموه قلت حراب قال بل هو حمسن قال مسيتهم أبمساء ولد هارون  
 شرب وشبري ومشرب  

 

 

: إسناده حسن رجاله ثقات رجال الشيخني غري هاينء عليق شعيب األرنؤوط ت
 بن هاينء فقد روى له أصحاب السنن 

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن آدم ثنا إسرائيل عن أيب  - 770
قال : ملا  إسحاق عن هانئ بن هانئ وهبرية بن يرمي عن على رضي هللا عنه 

خرجنا من مكة اتبعتنا ابنة محزة تنادى اي عم واي عم قال فتناولتها بيدها  
قدمنا   فدفعتها إىل فاطمة رضي هللا عنها فقلت دونك ابنة عمك قال فلما

املدينة اختصمنا فيها أان وجعفر وزيد بن حارثة فقال جعفر ابنة عمى وخالتها  
عندي يعىن أمساء بنت عميس وقال زيد ابنة أخي وقلت أان أخذهتا وهى ابنة  
عمى فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أما أنت اي جعفر فأشبهت خلقي  

ت اي زيد فأخوان وموالان وخلقي وأما أنت اي علي فمىن وأان منك وأما أن
واجلارية عند خالتها فإن اخلالة والدة قلت اي رسول هللا أال تزوجها قال إهنا ابنة 

 أخي من الرضاعة  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    99صفحة  - 1مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 



هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن آدم ثنا سفيان عن أيب إسحاق  حدثنا عبد - 771
ا  عن أيب اخلليل عن على رضي هللا عنه قال : مسعت رجال يستغفر ألبويه ومه

مشركان فقلت أيستغفر الرجل ألبويه ومها مشركان فقال أومل يستغفر إبراهيم  
والذين  ما كان للنيب   }ألبيه فذكرت ذلك للنيب صلى هللا عليه وسلم فنزلت 

قال ملا نزلت فلما تبني  {تربأ منه  }إىل قوله  {آمنوا أن يستغفروا للمشركني 
له انه عدو هللا فال أدري قاله سفيان أو قاله إسرائيل أو هو يف احلديث ملا 

 مات 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسن رجاله ثقات رجال الشيخني غري أيب ت
 اخلليل

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو عبد الرمحن ثنا موسى بن أيوب  - 772
حدثين عمى إايس بن عامر مسعت علي بن أيب طالب يقول : كان رسول هللا 

 صلى هللا عليه وسلم يسبح من الليل وعائشة معرتضة بينه وبني القبلة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسن يف الشواهد ت  

 

 



 حدثين أيب ثنا حجاج وأبو نعيم قاال حدثنا فطر عن  حدثنا عبد هللا - 773
يا رضي هللا عنه يقول  القاسم بن أيب بزة عن أيب الطفيل قال حجاج مسعت عل

قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : لو مل يبق من الدنيا اال يوم لبعث هللا عز  
قال ومسعته   وجل رجال منا ميلؤها عدال كما ملئت جورا قال أبو نعيم رجال منا

مرة يذكره عن حبيب عن أيب الطفيل عن علي رضي هللا عنه عن النيب صلى  
 هللا عليه وسلم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : رجاله ثقات رجال الشيخني غري فطر بن خليفة فله  ت
حديث واحد عند البخاري مقروان بغريه وروى له أصحاب السنن ... . مث  

 ذكر كلمات األئمة فيه 

 

 

دثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حجاج حدثين إسرائيل عن أيب إسحاق ح - 774
عن هانئ عن على رضي هللا عنه قال احلسن : أشبه الناس برسول هللا صلى 
هللا عليه وسلم ما بني الصدر إىل الرأس واحلسني أشبه الناس ابلنيب صلى هللا 

 عليه وسلم ما كان أسفل من ذلك 

 

 

له ثقات رجال الشيخني غري هانئ بن هانئ روى  عليق شعيب األرنؤوط : رجات
له أصحاب السنن ... . ونقل كلمات األئمة فيه وقول احلافظ يف التقريب " 



 مستور " 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حجاج قال يونس بن أيب إسحاق  - 775
قال قال رسول  أخربين عن أيب إسحاق عن أيب جحيفة عن على رضي هللا عنه 

هللا صلى هللا عليه وسلم : من أذنب يف الدنيا ذنبا فعوقب به فاهلل أعدل من  
وعفا عنه   أن يثىن عقوبته على عبده ومن أذنب ذنبا يف الدنيا فسرت هللا عليه

 فاهلل أكرم من أن يعود يف شيء قد عفا عنه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو سعيد موىل بىن هاشم ثنا حيىي بن  - 776
سلمة يعىن بن كهيل قال مسعت أيب حيدث عن حبة العرين قال : رأيت عليا  

ره ضحك ضحكا أكثر منه حىت بدت رضي هللا عنه ضحك على املنرب مل أ 
طالب ظهر علينا أبو طالب وأان مع رسول هللا  نواجذه مث قال ذكرت قول أيب

صلى هللا عليه وسلم وحنن نصلى ببطن خنلة فقال ماذا تصنعان اي بن أخي 
فدعاه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إىل اإلسالم فقال ما ابلذي تصنعان  

ولكن وهللا ال تعلوين أسيت أبدا وضحك تعجبا  أبس أو ابلذي تقوالن أبس 
لقول أبيه مث قال اللهم ال أعرتف أن عبدا لك من هذه األمة عبدك قبلي غري  



 نبيك ثالث مرات لقد صليت قبل أن يصلي الناس سبعا  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف جدا ت  

بقوله : " هذا ابطل ال : و علق الذهيب على حنو هذا يف تلخيص املستدرك ق
 عليه وسلم ( من أول ما أوحي إليه آمن به خدجية وأبو ألن النيب ) صلى هللا

بكر وبالل وزيد مع علي قبله بساعات أو بعده بساعات وعبدوا هللا مع نبيه  
فأين السبع سنني ولعل السمع أخطأ فيكون أمري املؤمنني قال : عبدت هللا 

ما مسع مث حبة شيعي جلد قد قال ما يعلم  ويل سبع سنني ومل يضبط الراوي 
 بطالنه من أن عليا شهد معه صفني مثانون بدراي " 

 

 

حدثنا عبد هللا قال وجدت هذا احلديث يف كتاب أيب وأكثر علمي   - 777
ان شاء هللا اىن مسعته منه ثنا أبو سعيد موىل بين هاشم ثنا عبد هللا بن هليعة ثنا  

 بن زرير الغافقي عن علي بن أيب طالب قال :  عبد هللا بن هبرية عن عبد هللا
صلى بنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يوما فانصرف مث جاء ورأسه يقطر ماء  

فصلى بنا مث قال اىن صليت بكم آنفا وأان جنب فمن أصابه مثل الذي 
 أصابين أو وجد رزا يف بطنه فليصنع مثل ما صنعت 

 

 



يف عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع عن بن أيب ليلى عن املنهال عن   - 778
ثياب   عبد الرمحن بن أيب ليلى قال كان أيب يسمر مع على وكان على يلبس

الصيف يف الشتاء وثياب الشتاء يف الصيف فقيل له لو سألته فسأله فقال :  
خيرب فقلت اي  ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بعث إىل وأان أرمد العني يوم

رسول هللا اىن ارمد العني قال فتفل يف عيين وقال اللهم اذهب عنه احلر والربد 
فما وجدت حرا وال بردا منذ يومئذ وقال ألعطني الراية رجال حيب هللا ورسوله 

وحيبه هللا ورسوله ليس بفرار فتشرف هلا أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم  
 فأعطانيها  

 

 

رنؤوط : إسناده ضعيف عليق شعيب األت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا سفيان قال أبو إسحاق عن   - 779
هانئ بن هانئ عن على رضي هللا عنه قال : كنت جالسا عند النيب صلى هللا  

 عليه وسلم فجاء عمار فاستأذن فقال ائذنوا له مرحبا ابلطيب املطيب 

 

 



رجال الشيخني غري هانئ بن هانئ روى  عليق شعيب األرنؤوط : رجاله ثقات ت
له أصحاب السنن ... . ونقل كلمات األئمة فيه وقول احلافظ يف التقريب " 

 مستور " 

 

 

------------------------------------- 

 

[    100صفحة  - 1مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو سعيد موىل بىن هاشم ثنا شعبة عن   - 780
احلكم وغريه عن القاسم بن خميمرة عن شريح بن هانئ قال سألت عائشة عن  

املسح على اخلفني فقالت : سل عليا رضي هللا عنه فسألته فقال ثالثة أايم 
 ولياليهن يعىن للمسافر ويوم وليلة للمقيم  

 

 

األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح عليق شعيب ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بن األشجعي ثنا أيب عن سفيان عن   - 781
عبدة بن أيب لبابة عن القاسم بن خميمرة عن شريح بن هانئ قال : أمرين على  



 ان أمسح على اخلفني  
 

 

لصحيح غري ابن عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسن رجاله ثقات رجال ات
 األشجعي

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هاشم بن القاسم ثنا شريك عن خمارق  - 782
عن طارق بن شهاب قال : شهدت عليا رضي هللا عنه وهو يقول على املنرب 
وهللا ما عندان كتاب نقرؤه عليكم اال كتاب هللا تعاىل وهذه الصحيفة معلقة  

ى هللا عليه وسلم فيها فرائض الصدقة معلقة  بسيفه أخذهتا من رسول هللا صل
 بسيف له حليته حديد أو قال بكراته حديد أي حلقة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيفت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هاشم بن سليمان يعىن بن املغرية عن   - 783
ي قال : كان أيب احلرث على  على بن زيد ثنا عبد هللا بن احلرث بن نوفل اهلامش

أمر من أمر مكة يف زمن عثمان فأقبل عثمان رضي هللا عنه إىل مكة فقال عبد  
هللا بن احلرث فاستقبلت عثمان ابلنزل بقديد فاصطاد أهل املاء حجال 



فطبخناه مباء وملح فجعلناه عراقا للثريد فقدمناه إىل عثمان وأصحابه  
ه ومل أنمر بصيده اصطاده قوم حل فامسكوا فقال عثمان صيد مل أصطد

فأطعموانه فما أبس فقال عثمان من يقول يف هذا فقالوا على فبعث إىل علي  
رضي هللا عنه فجاء قال عبد هللا بن احلرث فكأين أنظر إىل علي حني جاء وهو  
حيت اخلبط عن كفيه فقال له عثمان صيد مل نصطده ومل أنمر بصيده اصطاده  

ا أبس قال فغضب على وقال أنشد هللا رجال شهد  قوم حل فأطعموانه فم
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حني أتى بقائمة محار وحش فقال رسول هللا 
صلى هللا عليه وسلم إان قوم حرم فأطعموه أهل احلل قال فشهد اثنا عشر 

رجال من أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مث قال على أشهد هللا رجال 
 صلى هللا عليه وسلم حني أتى ببيض النعام فقال رسول هللا شهد رسول هللا

صلى هللا عليه وسلم إان قوم حرم أطعموه أهل احلل قال فشهد دوهنم من  
العدة من االثين عشر قال فثىن عثمان وركه عن الطعام فدخل رحله وأكل 

 ذلك الطعام أهل املاء 

 

 

عيف لضعف علي بن زيدعليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه وهذا إسناد ضت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هدبة بن خالد ثنا مهام ثنا على بن زيد  - 784
 احلجل  عن عبد هللا بن احلرث : أن أابه ويل طعام عثمان قال فكأين أنظر إىل 



حوايل اجلفان فجاء رجل فقال ان عليا رضي هللا عنه يكره هذا فبعث إىل علي  
فقال على أذكر هللا من  وهو ملطخ يديه ابخلبط فقال انك لكثري اخلالف علينا 

شهد النيب صلى هللا عليه وسلم أتى بعجز محار وحش وهو حمرم فقال اان 
حمرمون فاطعموه أهل احلل فقام رجال فشهدوا مث قال أذكر هللا رجال شهد  

النيب صلى هللا عليه وسلم أتى خبمس بيضات بيض نعام فقال اان حمرمون 
م عثمان فدخل فسطاطه وتركوا فاطعموه أهل احلل فقام رجال فشهدوا فقا

 الطعام على أهل املاء 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه وهذا إسناد ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هاشم ثنا ليث يعىن بن سعد عن يزيد  - 785
بن أيب  بن أيب حبيب عن أيب اخلري عن عبد هللا بن زرير الغافقي عن علي 

طالب انه قال : أهديت لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم بغلة فقلنا اي رسول 
رسول هللا صلى هللا  هللا لو اان أنزينا احلمر على خيلنا فجاءتنا مبثل هذه فقال 

 عليه وسلم إمنا يفعل ذلك الذين ال يعلمون  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري ت
 عبدهللا بن زرير الغافقي 



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هاشم ثنا أبو خيثمة ثنا أبو إسحاق عن   - 786
ل : ان الوتر ليس حبتم ولكنه سنة  عاصم بن ضمرة عن على رضي هللا عنه قا

 من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأن هللا عز وجل وتر حيب الوتر 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعقوب ثنا أيب عن بن إسحاق حدثين  - 787
نوفل أيب إسحاق بن يسار عن مقسم أىب القاسم موىل عبد هللا بن احلرث بن 

مواله عبد هللا بن احلرث قال : اعتمرت مع علي بن أيب طالب رضي هللا  عن
عنه يف زمان عمر أو زمان عثمان رضي هللا عنه فنزل على أخته أم هانئ بنت 
أيب طالب فلما فرغ من عمرته رجع فسكب له غسل فاغتسل فلما فرغ من  

ناك نسألك عن  غسله دخل عليه نفر من أهل العراق فقالوا اي أاب حسن جئ
أمر حنب ان ختربان عنه قال أظن املغرية بن شعبة حيدثكم انه كان أحدث الناس 

عهدا برسول هللا صلى هللا عليه وسلم قالوا أجل عن ذلك جئنا نسألك قال 
 أحدث الناس عهدا برسول هللا صلى هللا عليه وسلم قثم بن العباس  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    101صفحة  - 1مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا جعفر بن سليمان ثنا عتيبة   - 788
عن بريد بن أصرم قال مسعت عليا رضي هللا عنه يقول : مات رجل من أهل 

ول هللا صلى هللا عليه وسلم كيتان  الصفة وترك دينارين أو درمهني فقال رس
 صلوا على صاحبكم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه وهذا إسناد ضعيف جلهالة عتيبة وبريد ت
 بن أصرم

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا أبو عوانة ثنا عبد األعلى  - 789
الثعليب عن أيب عبد الرمحن السلمي عن على رضي هللا عنه عن النيب صلى هللا 
 عليه وسلم أنه قال : من كذب يف الرؤاي متعمدا كلف عقد شعرية يوم القيامة  

 



 

لضعف   عليق شعيب األرنؤوط : له شاهد حسن وهذا إسناد ضعيفت
 عبداألعلى الثعليب 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين حممد بن سليمان لوين ثنا حممد بن جابر عن   - 790
عبد امللك بن عمري عن عمارة بن رويبة عن علي بن أيب طالب رضي هللا عنه  
قال مسعت أذاني ووعاه قليب عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : الناس تبع 

وشرارهم تبع لشرارهم  لقريش صاحلهم تبع لصاحلهم   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف لضعف حممد بن ت
 جابر

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا مهام ثنا قتادة ثنا رجل من بىن   - 791
سدوس يقال له جرى بن كليب عن علي بن أيب طالب رضي هللا عنه : ان 

عن عضباء اإلذن والقرن قال فسألت سعيد بن   النيب صلى هللا عليه وسلم هنى
 املسيب فقال النصف فما فوق ذلك 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسن رجاله ثقات رجال الشيخني غري جري ت



 بن كليب 
 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا معاذ بن معاذ ثنا قيس بن  - 792
زرق عن علي رضي هللا عنه : قال  الربيع عن أيب املقدام عن عبد الرمحن األ

دخل علي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأان انئم على املنامة فاستسقى  
احلسن أو احلسني قال فقام النيب صلى هللا عليه وسلم إىل شاة لنا بكي 

فحلبها فدرت فجاءه احلسن فنحاه النيب صلى هللا عليه وسلم فقالت فاطمة  
ليك قال ال ولكنه استسقى قبله مث قال اىن وإايك اي رسول هللا كأنه أحبهما إ

 وهذين وهذا الراقد يف مكان واحد يوم القيامة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف جدا ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين حممد بن سليمان لوين ثنا حديج عن أيب  - 793
إسحاق عن أيب حذيفة عن على رضي هللا عنه قال قال النيب صلى هللا عليه  

 وسلم : خرجت حني بزغ القمر كأنه فلق جفنة فقال الليلة ليلة القدر  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  



من طريق حممد بن جعفر ثنا شعبة عن أيب إسحاق  369/  5أييت يف املسند و
ن  انه مسع أاب حذيفة حيدث عن رجل من أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم ع

النيب صلى هللا عليه وسلم قال نظرت إىل القمر صبيحة ليلة القدر فرأيته كأنه  
ليلة القدر فرأيته   فلق جفنة وقال أبو إسحاق إمنا يكون القمر كذاك صبيحة
 كأنه فلق جفنة وهذا إسناد قوي وجهالة الصحايب ال تضر 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا محاد بن سلمة أخربان عطاء   - 794
بن السائب عن زاذان ان علي بن أيب طالب رضي هللا عنه قال مسعت النيب 

ه من جنابة مل  صلى هللا عليه وسلم يقول : من ترك موضع شعرة من جسد
يصبها املاء فعل به كذا وكذا من النار قال علي رضي هللا عنه فمن مث عاديت 

 رأسي 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا محاد عن عطاء بن السائب   - 795
يه الناس عن زاذان : ان علي بن أيب طالب رضي هللا عنه شرب قائما فنظر إل

كأهنم أنكروه فقال ما تنظرون أن أشرب قائما فقد رأيت النيب صلى هللا عليه  
وسلم يشرب قائما وان اشرب قاعدا فقد رأيت النيب صلى هللا عليه وسلم  



 يشرب قاعدا 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان وحسن بن موسى قاال ثنا محاد   - 796
نه عن أبيه :  عن عبد هللا يعىن بن حممد بن عقيل عن حممد بن على رضي هللا ع

قال كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ضخم الرأس عظيم العينني هدب 
ون شثن  االشفار قال حسن الشفار مشرب العينني حبمرة كث اللحية أزهر الل

الكفني والقدمني إذا مشى كأمنا ميشى يف صعد قال حسن تكفأ وإذا التفت 
 التفت مجيعا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا ثنا أبو عبيدة بن فضيل بن عياض وقال يل هو امسى  - 797
ربعي  وكنييت ثنا مالك بن سعري يعىن بن اخلمس ثنا فرات بن أحنف ثنا أيب عن 

بن حراش : ان علي بن أيب طالب رضي هللا عنه قام خطيبا يف الرحبة فحمد  
هللا وأثىن عليه مث قال ما شاء هللا ان يقول مث دعا بكوز من ماء فتمضمض منه  



ومتسح وشرب فضل كوزه وهو قائم مث قال بلغين أن الرجل منكم يكره ان  
 صلى هللا عليه  يشرب وهو قائم وهذا وضوء من مل حيدث ورأيت رسول هللا

 وسلم فعل هكذا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد حسن ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    102صفحة  - 1مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا ثنا حممد بن جعفر الوركاين ثنا شريك عن خمارق عن   - 798
ي أو قال  طارق قال خطبنا على رضي هللا عنه فقال : ما عندان شيء من الوح

كتاب من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اال ما يف كتاب هللا وهذه الصحيفة  
 املقرونة بسيفي وعليه سيف حليته حديد وفيها فرائض الصدقات 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه وهذا إسناد ضعيف ت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عفان ثنا محاد أنبأان عاصم بن هبدلة  - 799
عن زر بن حبيش : ان عليا قيل له ان قاتل الزبري على الباب فقال ليدخل 
يب قاتل بن صفية النار مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول ان لكل ن

 حواراي وان الزبري حواريي  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان وإسحاق بن عيسى قاال ثنا محاد   - 800
بن سلمة عن احلجاج عن احلكم عن ميمون بن أيب شبيب عن على رضي هللا 

ن فبعت عنه قال : وهب يل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم غالمني أخوي
أحدمها فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ما فعل الغالمان فقلت بعت 

 أحدمها فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم رده  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه وهذا سند ضعيف النقطاعه ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان وحسن بن موسى قاال ثنا محاد   - 801
عبد هللا بن حممد بن عقيل قال عفان ثنا عبد هللا بن حممد بن بن سلمة عن 



عقيل عن حممد بن على بن احلنفية عن أبيه : ان النيب صلى هللا عليه وسلم  
 كفن يف سبعة أثواب  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هاشم بن القاسم ثنا حممد يعىن بن  - 802
نصاري وكان  راشد عن عبد هللا بن حممد بن عقيل عن فضالة بن أيب فضالة األ

أبو فضالة من أهل بدر قال : خرجت مع أيب عائدا لعلي بن أيب طالب رضي 
زلك هذا لو هللا عنه من مرض أصابه ثقل منه قال فقال له أيب ما يقيمك يف من

أصابك أجلك مل يلك إال أعراب جهينة حتمل إىل املدينة فإن أصابك أجلك 
وليك أصحابك وصلوا عليك فقال علي رضي هللا عنه ان رسول هللا صلى هللا 
عليه وسلم عهد إىل أن ال أموت حىت أؤمر مث ختضب هذه يعىن حليته من دم  

صفني   هذه يعىن هامته فقتل وقتل أبو فضالة مع على يوم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هاشم بن القاسم ثنا عبد العزيز يعىن  - 803



بن عبد هللا بن أيب سلمة عن عمه املاجشون بن أيب سلمة عن األعرج عن  
عبيد هللا بن أيب رافع عن علي بن أيب طالب رضي هللا عنه : ان النيب صلى هللا 

يه وسلم كان إذا استفتح الصالة يكرب مث يقول وجهت وجهي للذي فطر  عل
ياي السماوات واألرض حنيفا وما أان من املشركني أن صاليت ونسكى وحم

وممايت هلل رب العاملني ال شريك له وبذلك أمرت وأان أول املسلمني اللهم أنت 
بذنيب فاغفر  امللك ال إله اال أنت أنت ريب وأان عبدك ظلمت نفسي واعرتفت 

يل ذنويب مجيعا ال يغفر الذنوب اال أنت اللهم أهدين ألحسن األخالق ال 
يهدى ألحسنها اال أنت اصرف عىن سيئها ال يصرف عين سيئها اال أنت  

لبيك وسعديك واخلري كله يف يديك والشر ليس إليك اان بك وإليك تباركت  
ركعت وبك آمنت  وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك وإذا ركع قال اللهم لك 

ولك أسلمت خشع لك مسعي وبصرى وخمي وعظامي وعصيب وإذا رفع رأسه  
قال مسع هللا ملن محده ربنا ولك احلمد ملء السماوات واألرض وما بينهما  

وملء ما شئت من شيء بعد وإذا سجد قال اللهم لك سجدت وبك آمنت 
ولك أسلمت سجد وجهي للذي خلقه وصوره فأحسن صوره فشق مسعه  

وبصره فتبارك هللا أحسن اخلالقني وإذا فرغ من الصالة وسلم قال اللهم اغفر  
يل ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به  

مىن أنت املقدم وأنت املؤخر ال إله اال أنت قال عبد هللا قال بلغنا عن 
ديث والشر ليس  إسحاق بن راهويه عن النضر بن مشيل انه قال يف هذا احل

 إليك قال ال يتقرب ابلشر إليك 



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري املاجشون بن أيب سلمة فمن رجال مسلم 

 

 

------------------------------------- 

 

[    103صفحة  - 1مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حجني ثنا عبد العزيز عن عمه   - 804
 بن أيب رافع عن  املاجشون بن أيب سلمة عن عبد الرمحن األعرج عن عبيد هللا

علي بن أيب طالب رضي هللا عنه عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : انه كان  
واصرف  إذا افتتح الصالة كرب مث قال وجهت وجهي فذكر مثله اال أنه قال

 عىن سيئها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري املاجشون بن أيب سلمة فمن رجال مسلم 

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حجني ثنا عبد العزيز عن عبد هللا بن  - 805
ي بن أيب طالب الفضل اهلامشي عن األعرج عن عبيد هللا بن أيب رافع عن عل

 رضي هللا عنه عن النيب صلى هللا عليه وسلم : مثله  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعقوب بن إبراهيم ثنا بن أخي بن  - 806
ن شهاب عن عمه أخربين أبو عبيد موىل عبد الرمحن بن أزهر انه مسع علي ب

أيب طالب رضي هللا عنه يقول قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ال حيل 
 المرئ مسلم ان يصبح يف بيته بعد ثالث من حلم نسكه شيء  

 

 

شعيب األرنؤوط : إسناده قوي عليقت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إبراهيم بن أيب العباس ثنا احلسن بن  - 807
يزيد األصم قال مسعت السدي إمساعيل يذكره عن أيب عبد الرمحن السلمي  
عن على رضي هللا عنه قال : ملا توىف أبو طالب أتيت النيب صلى هللا عليه  

قد مات قال أذهب فواره مث ال حتدث شيئا   وسلم فقلت ان عمك الشيخ



حىت أتتيين قال فواريته مث أتيته قال أذهب فاغتسل مث ال حتدث شيئا حىت 
أتتيين قال فاغتسلت مث أتيته قال فدعا يل بدعوات ما يسرين ان يل هبا محر  

 النعم وسودها قال وكان على رضي هللا عنه إذا غسل امليت اغتسل  
 

 

األرنؤوط : إسناده ضعيف عليق شعيب ت  

 

 

حدثنا عبد هللا ثنا حممد بن جعفر الوركاين يف سنة سبع وعشرين  - 808
ومائتني ثنا أبو عقيل حيىي بن املتوكل وثنا حممد بن سليمان لوين يف سنة أربعني  
ومائتني ثنا أبو عقيل حيىي بن املتوكل عن كثري النواء عن إبراهيم بن حسن بن 

طالب رضي هللا عنه عن أبيه عن جده قال قال علي بن   حسن بن على بن أيب
أيب طالب رضي هللا عنه قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : يظهر يف آخر 

 الزمان قوم يسمون الرافضة يرفضون اإلسالم  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف جدا لضعف حيىي بن املتوكل وكثري  ت
 النواء 

 

 

حدثين أبو كريب حممد بن العالء ثنا بن املبارك عن  حدثنا عبد هللا  - 809



حيىي بن أيوب عن عبيد هللا بن زحر عن على بن أيب يزيد عن القاسم عن أيب 
أمامة قال قال على رضي هللا عنه : كنت آتى النيب صلى هللا عليه وسلم  

 فاستأذن فإن كان يف صالة سبح وان كان يف غري صالة أذن يل  

 

 

نؤوط : إسناده ضعيف جدا عليق شعيب األر ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين عبد األعلى بن محاد ثنا داود بن عبد الرمحن  - 810
العطار ثنا أبو عبد هللا مسلمة الرازي عن بن عمر والبجلي عن عبد امللك بن 
سفيان الثقفي عن أيب جعفر حممد بن على رضي هللا عنه عن حممد بن احلنفية  

 صلى هللا عليه وسلم : ان هللا تعاىل حيب العبد عن أبية قال قال رسول هللا
 املفنت التواب  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف جدا ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين حممد بن جعفر الوركاين أنبأان أبو شهاب  - 811
حممد بن  احلناط عبد ربه بن انفع عن احلجاج بن أرطاة عن أيب يعلى عن

احلنفية عن علي بن أيب طالب رضي هللا عنه قال : ملا أعياين أمر املذي أمرت 



وضوء املقداد ان يسأل عنه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال فيه ال
 استحياء من أجل فاطمة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه رجاله رجال الصحيح غري احلجاج بن ت
 أرطاة 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين حممد بن أيب بكر املقدمي ثنا محاد بن زيد ثنا   - 812
معمر عن الزهري عن عبد هللا بن حممد بن على عن على : ان النيب صلى هللا 

يوم خيرب عن املتعة وعن حلوم احلمر  عليه وسلم هنى   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني إال أن فيه  ت
 انقطاعا 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يونس حدثنا محاد يعىن بن سلمة عن   - 813
عاصم عن زر ان عليا رضي هللا عنه قيل له ان قاتل الزبري على الباب فقال  

قاتل بن صفية النار مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول  على ليدخلن 
 : لكل نيب حواري وان حواريي الزبري بن العوام 



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان محاد بن سلمة أخربان على بن  - 814
ان رضي هللا عنه نزل زيد عن عبد هللا بن احلرث بن نوفل : أن عثمان بن عف

قديدا فأتى ابحلجل يف اجلفان شائلة أبرجلها فأرسل إىل علي رضي هللا عنه  
وهو يضفز بعريا له فجاء واخلبط يتحات من يديه فأمسك على وأمسك الناس 
فقال على من ههنا من أشجع هل تعلمون أن النيب صلى هللا عليه وسلم جاءه  

ل أطعمهن أهلك فإان حرم قالوا بلى أعرايب ببيضات نعام وتتمري وحش فقا
 فتورك عثمان عن سريره ونزل فقال خبثت علينا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريهت  

 

 

-------------------------------------  

 

[    104صفحة  - 1مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا شعبة أخربين على بن مدرك   - 815
قال مسعت أاب زرعة بن عمرو بن جرير حيدث عن عبد هللا بن جنى عن أبيه عن  
على رضي هللا عنه عن النيب صلى هللا عليه وسلم انه قال : ال تدخل املالئكة 

 بيتا فيه كلب وال صورة  
 

 

ريه وهذا سند ضعيف عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا شعبة أخربان أبو إسحاق  - 816
مسعت هبرية قال مسعت عليا رضي هللا عنه يقول : هنى رسول هللا صلى هللا 

عليه وسلم أو هناين رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن خامت الذهب والقسي 
 وامليثرة  

 

 

األرنؤوط : إسناده حسنعليق شعيب ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا خالد يعىن الطحان ثنا مطرف   - 817
عن أيب إسحاق عن احلارث عن على رضي هللا عنه قال : هنى رسول هللا صلى 
هللا عليه وسلم ان يرفع الرجل صوته ابلقرآن قبل العتمة وبعدها يغلط أصحابه 



 يف الصالة 

 

 

األرنؤوط : حسن لغريه وهذا إسناد ضعيف لضعف احلارث  عليق شعيبت
 األعور 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا وهيب ثنا أيوب عن عكرمة   - 818
عن علي بن أيب طالب عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : يؤدي املكاتب 

 بقدر ما أدى  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح رجاله ثقاتت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا محاد ثنا عطاء بن السائب  - 819
عن أبيه عن علي رضي هللا عنه : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ملا زوجه  
 فاطمة بعث معها خبميلة ووسادة من آدم حشوها ليف ورحيني وسقاء وجرتني 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده قويت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا محاد بن سلمة أنبأان حجاج   - 820
نت عن احلسن بن سعد عن أبيه : ان حينس وصفية كاان من سىب اخلمس فز 

صفية برجل من اخلمس فولدت غالما فادعاه الزاين وحينس فاختصما إىل 
عثمان فرفعهما إىل علي بن أيب طالب فقال على أقضي فيهما بقضاء رسول 

 صلى هللا عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر احلجر وجلدمها مخسني هللا
 مخسني 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن غيالن ثنا املفضل بن فضالة  - 821
حدثين يزيد بن عبد هللا عن عبد هللا بن أيب سلمة عن عمرو بن سليم الزرقي 

لت كنا مبىن فإذا صائح يصيح أال ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  عن أمه قا
يقول : ال تصومن فإهنا أايم أكل وشرب قالت فرفعت أطناب الفسطاط فإذا  

 الصائح علي بن أيب طالب 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح غري أم  ت
 عمرو 



 

 

ثنا سعيد بن منصور ثنا إمساعيل بن زكراي   حدثنا عبد هللا حدثين أيب - 822
عن حجاج بن دينار عن احلكم عن حجية بن عدى عن على : ان العباس بن 

عبد املطلب سأل النيب صلى هللا عليه وسلم يف تعجيل صدقته قبل أن حتل 
 فرخص له يف ذلك 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

عيسى ثنا عبد هللا بن وهب أخربين  حدثنا عبد هللا حدثين أمحد بن - 823
ن بن يسار عن بن عباس قال قال علي بن خمرمة بن بكري عن أبيه عن سليما 

أيب طالب : أرسلت املقداد بن األسود إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
فسأله عن املذي خيرج من اإلنسان كيف يفعل به قال رسول هللا صلى هللا 

جك عليه وسلم توضأ وانضح فر   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا قتيبة بن سعد ثنا ليث بن سعد عن بن   - 824



اهلاد عن عبد هللا بن أيب سلمة عن عمرو بن سليم الزرقي عن أمه اهنا قالت : 
بينما حنن مبىن إذا علي بن أيب طالب رضي هللا عنه على مجل وهو يقول ان 

ب فال يصومن  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول إن هذه أايم طعم وشر 
 أحد فاتبع الناس  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح غري أم  ت
 عمرو بن سليم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا شعبة قال أبو إسحاق أنبأين  - 825
غري مرة قال مسعت عاصم بن ضمرة عن على رضي هللا عنه أنه قال : من كل  

وتر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من أوله وأوسطه وآخره وانتهى  الليل قد أ
 وتره إىل آخر الليل 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده قويت  

 

 

------------------------------------- 

 



[    105صفحة  - 1مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا شعبة قال أبو سلمة بن كهيل   - 826
يا  أنبأين قال مسعت حجية بن عدى رجال من كندة قال مسعت رجال سأل عل

رضي هللا عنه قال : إين اشرتيت هذه البقرة لألضحى قال عن سبعة قال القرن  
ان رسول هللا قال ال يضرك قال العرج قال إذا بلغت املنسك فاحنر مث قال أمر 

 صلى هللا عليه وسلم ان نستشرف العني واألذن 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا أبو عوانة ثنا حصني حدثين  - 827
سعد بن عبيدة قال : تنازع أبو عبد الرمحن السلمي وحبان بن عطية فقال أبو 

ما الذي جرأ صاحبك يعىن عليا رضي هللا عنه   عبد الرمحن حلبان قد علمت
لي رضي هللا عنه يقوله قال بعثين  قال فما هو ال أاب لك قال قول مسعته من ع 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم والزبري وأاب مرثد وكلنا فارس قال انطلقوا حىت 
تبلغوا روضة خاخ فإن فيها امرأة معها صحيفة من حاطب بن أيب بلتعة إىل 

شركني فأتوين هبا فانطلقنا على أفراسنا حىت أدركناها حيث قال لنا رسول هللا امل
صلى هللا عليه وسلم تسري على بعري هلا قال وكان كتب إىل أهل مكة مبسري 



رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقلنا هلا أين الكتاب الذي معك قالت ما معي  
م جند فيه شيئا فقال صاحباي ما  كتاب فأخننا هبا بعريها فابتغينا يف رحلها فل 

نرى معها كتااب فقلت لقد علمتما ما كذب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مث  
حلفت والذي أحلف به لئن مل خترجي الكتاب ألجردنك فأهوت إىل حجزهتا 

وهى حمتجزة بكساء فأخرجت الصحيفة فأتوا هبا رسول هللا صلى هللا عليه  
د خان هللا ورسوله واملؤمنني دعين أضرب عنقه قال  وسلم فقالوا اي رسول هللا ق

اي حاطب ما محلك على ما صنعت قال اي رسول هللا وهللا ما يب ان ال أكون 
مؤمنا ابهلل ورسوله ولكين أردت ان تكون يل عند القوم يد يدفع هللا هبا عن  
أهلي ومايل ومل يكن أحد من أصحابك اال له هناك من قومه من يدفع هللا 

 به عن أهله وماله قال صدقت فال تقولوا له اال خريا فقال عمر اي رسول  تعاىل
هللا انه قد خان هللا ورسوله واملؤمنني دعين أضرب عنقه قال أو ليس من أهل  

بدر وما يدريك لعل هللا عز وجل اطلع عليهم فقال اعملوا ما شئتم فقد  
 تعاىل ورسوله وجبت لكم اجلنة فاغرورقت عينا عمر رضي هللا عنه وقال هللا

 أعلم  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هارون بن معروف قال عبد هللا ومسعته   - 828



أان من هارون أنبأان بن وهب حدثين سعيد بن عبد هللا اجلهين ان حممد بن عمر  
بن علي بن أيب طالب حدثه عن أبيه عن جده علي بن أيب طالب رضي هللا 

 تؤخرهن الصالة عنه ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : ثالثة اي علي ال
 إذا أتت واجلنازة إذا حضرت واألمي إذا وجدت كفؤا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا ثنا أبو داود املباركي سليمان بن حممد جار خلف  - 829
البزار ثنا أبو شهاب عن بن أيب ليلى عن عبد الكرمي عن عبد هللا بن احلرث  

عن على رضي هللا عنه قال : هناين رسول هللا صلى هللا   بن نوفل عن بن عباس
عليه وسلم عن خامت الذهب وعن لبس احلمرة وعن القراءة يف الركوع 

 والسجود  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه وهذا إسناد ضعيف لضعف حممد بن ت
 عبدالرمحن بن أيب ليلى 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين عثمان بن أيب شيبة ثنا عمران بن حممد بن أيب  - 830



ليلى عن أبيه عن عبد الكرمي عن عبد هللا بن احلرث عن بن عباس عن علي  
بن أيب طالب رضي هللا عنه قال : أتى النيب صلى هللا عليه وسلم بلحم صيد  

 وهو حمرم فلم أيكله  

 

 

ا إسناد ضعيف عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه وهذت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين حممد بن عبيد بن حممد احملاريب ثنا عبد هللا بن  - 831
األجلح عن بن أيب ليلى عن عبد الكرمي عن عبد هللا بن احلرث عن بن عباس  
عن على رضي هللا عنه قال : هناين رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن لباس 

ءة القرآن والرجل راكع أو ساجد  القسي واملياثر واملعصفر وعن قرا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه وهذا إسناد ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا ثنا أبو حممد سعيد بن حممد اجلرمي قدم علينا من   - 832
حبيش ح  الكوفة ثنا حيىي بن سعيد األموي عن األعمش عن عاصم عن زر بن  

قال عبد هللا وحدثين سعيد بن حيىي بن سعيد ثنا أيب حدثنا األعمش عن 
  عاصم عن زر بن حبيش قال قال عبد هللا بن مسعود : متارينا يف سورة من



القرآن فقلنا مخس وثالثون آية ست وثالثون آية قال فانطلقنا إىل رسول هللا 
يف صلى هللا عليه وسلم فوجدان عليا رضي هللا عنه يناجيه فقلنا اان اختلفنا 

القراءة فامحر وجه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال علي رضي هللا عنه ان  
قرؤوا كما علمتم  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أيمركم ان ت  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    106صفحة  - 1مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا ثنا صاحل بن عبد هللا الرتمذي ثنا محاد عن عاصم ح   - 833
نا عاصم بن أيب وحدثنا عبيد هللا القواريري ثنا محاد قال القواريري يف حديثه ث

النجود عن زر يعىن بن حبيش عن أيب جحيفة قال مسعت عليا رضي هللا عنه  
 قال أال أخربكم خبري يقول : اال أخربكم خبري هذه األمة بعد نبيها أبو بكر مث

 هذه األمة بعد أيب بكر عمر رضي هللا عنه  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أبو صاحل هدية بن عبد الوهاب مبكة ثنا حممد   - 834
بن عبيد الطنافسي ثنا حيىي بن أيوب البجلي عن الشعيب عن وهب السوائي 

عنه فقال : من خري هذه األمة بعد نبيها فقلت أنت    قال خطبنا على رضي هللا
اي أمري املؤمنني قال ال خري هذه األمة بعد نبيها أبو بكر مث عمر رضي هللا عنه  

 وما نبعد ان السكينة تنطق على لسان عمر رضي هللا عنه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده قويت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل بن إبراهيم أنبأان منصور بن  - 835
كان على  عبد الرمحن يعىن الغداين األشل عن الشعيب حدثين أبو جحيفة الذي  

يسميه وهب اخلري قال قال على رضي هللا عنه : اي أاب جحيفة أال أخربك 
أحدا أفضل أبفضل هذه األمة بعد نبيها قال قلت بلى قال ومل أكن أرى ان 

منه قال أفضل هذه األمة بعد نبيها أبو بكر وبعد أيب بكر عمر رضي هللا عنه  
 وبعدمها آخر اثلث ومل يسمه  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري منصور بن عبدالرمحن فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا ثنا أبو بكر بن أيب شيبة حدثنا شريك عن أيب  - 836
إسحاق عن أيب جحيفة قال قال على رضي هللا عنه : خري هذه األمة بعد 
نبيها أبو بكر وبعد أيب بكر عمر رضي هللا عنه ولو شئت أخربتكم ابلثالث 

 لفعلت 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  

 

 

ر بن أيب مزاحم ثنا خالد الزايت حدثين عون حدثنا عبد هللا ثنا منصو  - 837
رضي هللا عنه وكان حتت املنرب  بن أيب جحيفة قال : كان أيب من شرط علي 

فحدثين أيب انه صعد املنرب يعىن عليا رضي هللا عنه فحمد هللا تعاىل وأثىن عليه  
وصلى على النيب صلى هللا عليه وسلم وقال خري هذه األمة بعد نبيها أبو بكر 

الثاين عمر رضي هللا عنه وقال جيعل هللا تعاىل اخلري حيث أحب و   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده قويت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا محاد أنبأان عطاء بن السائب   - 838
عن أبيه عن علي رضي هللا عنه : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ملا زوجه  

يلة ووسادة من آدم حشوها ليف ورحيني وسقاء وجرتني فاطمة بعث معه خبم 
لقد سنوت حىت لقد فقال علي لفاطمة رضي هللا عنهما ذات يوم وهللا 

اشتكيت صدري قال وقد جاء هللا أابك بسيب فاذهيب فاستخدميه فقالت وأان  
وهللا قد طحنت حىت جملت يداي فأتت النيب صلى هللا عليه وسلم فقال ما  

ة قالت جئت ألسلم عليك واستحيت أن تسأله ورجعت فقال  جاء بك أي بني
ما فعلت قالت استحييت أن أسأله فأتيناه مجيعا فقال علي رضي هللا عنه اي  

رسول هللا وهللا لقد سنوت حىت اشتكيت صدري وقالت فاطمة رضي هللا عنها  
قد طحنت قد طحنت حىت جملت يداي وقد جاءك هللا بسيب وسعة فأخدمنا  

ل هللا صلى هللا عليه وسلم وهللا ال أعطيكما وأدع أهل الصفة تطوى  فقال رسو 
بطوهنم ال أجد ما أنفق عليهم ولكين أبيعهم وأنفق عليهم أمثاهنم فرجعا فأاتمها  

النيب صلى هللا عليه وسلم وقد دخال يف قطيفتهما إذا غطت رؤوسهما تكشف 
ل مكانكما مث قال  أقدامهما وإذا غطيا أقدامهما تكشفت رؤوسهما فثارا فقا

أال أخربكما خبري مما سألتماين قاال بلى فقال كلمات علمنيهن جربيل عليه  
السالم فقال تسبحان يف دبر كل صالة عشرا وحتمدان عشرا وتكربان عشرا 
وإذا أويتما إىل فراشكما فسبحا ثالاث وثالثني وامحدا ثالاث وثالثني وكربا أربعا 

منذ علمنيهن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال    وثالثني قال فوهللا ما تركتهن



فقال له بن الكواء وال ليلة صفني فقال قاتلكم هللا اي أهل العراق نعم وال ليلة  
 صفني 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    107صفحة  - 1مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن سلمة بن   - 839
كهيل عن الشعيب : ان عليا رضي هللا عنه جلد شراحة يوم اخلميس ورمجها  
يوم اجلمعة وقال أجلدها بكتاب هللا وأرمجها بسنة رسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن عمرو بن   - 840



مرة عن عبد هللا بن سلمة قال : دخلت على علي بن أيب طالب أان ورجالن 
رجل من قومي ورجل من بىن أسد أحسب فبعثهما وجها وقال أما إنكما  

علجان فعاجلا عن دينكما مث دخل املخرج فقضى حاجته مث خرج فأخذ حفنة  
ماء فتمسح هبا مث جعل يقرأ القرآن قال فكأنه رآان أنكران ذلك مث قال كان   من

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقضى حاجته مث خيرج فيقرأ القرآن وايكل معنا  
 اللحم ومل يكن حيجبه عن القرآن شيء ليس اجلنابة 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن عمرو بن   - 841
: كنت    مرة عن عبد هللا بن سلمة عن علي بن أيب طالب رضي هللا عنه قال

شاكيا فمر يب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأان أقول اللهم إن كان أجلى 
قال رسول قد حضر فأرحين وإن كان متأخرا فارفعين وإن كان بالء فصربين ف

هللا صلى هللا عليه وسلم كيف قلت فأعاد عليه ما قال قال فضربه برجله وقال  
 اللهم عافه أو اللهم اشفه شك شعبة قال فما اشتكيت وجعي ذاك بعد 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر عن شعبة عن أيب  - 842
م بن ضمرة حيدث عن على رضي هللا عنه قال : ليس إسحاق مسعت عاص

الوتر حبتم كالصالة ولكن سنة فال تدعوه قال شعبة ووجدته مكتواب عندي 
 وقد أوتر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده قويت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أسود بن عامر أنبأان شريك عن أيب  - 843
سناء عن احلكم عن حنش عن على رضي هللا عنه قال : أمرين رسول هللا احل

 صلى هللا عليه وسلم أن أضحي عنه فأان أضحي عنه أبدا 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف جلهالة أيب احلسناءت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرازق أنبأان سفيان عن جابر عن   - 844
الشعيب عن احلرث عن على رضي هللا عنه قال : لعن رسول هللا صلى هللا عليه  

وسلم آكل الراب وموكله وشاهديه وكاتبه والوامشة واملستومشة للحسن ومانع  
 الصدقة واحملل واحمللل له وكان ينهى عن النوح  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه وهذا إسناد ضعيف لضعف جابر اجلعفي  ت
 واحلارث األعور

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أخربان سفيان عن جابر عن   - 845
عبد هللا بن جنى عن على رضي هللا عنه قال : كنت آيت رسول هللا صلى هللا 

ذا سكت مل أدخل قال فخرج إىل عليه وسلم كل غداة فإذا تنحنح دخلت وإ
خشة يف الدار فإذا أان جبربيل عليه السالم فقال حدث البارحة أمر مسعت خش

فقلت ما منعك من دخول البيت فقال يف البيت كلب قال فدخلت فإذا جرو  
للحسن حتت كرسي لنا قال فقال ان املالئكة ال يدخلون البيت إذا كان فيه  

 ثالث كلب أو صورة أو جنب  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا موسى بن داود ثنا زهري عن منصور بن   - 846
املعتمر عن أيب إسحاق عن احلرث األعور عن على قال قال رسول هللا صلى  
هللا عليه وسلم : لو كنت مؤمرا أحدا من أميت من غري مشورة ألمرت عليهم  



 بن أم عبد  
 

 

ق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف عليت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو أمحد ثنا رزام بن سعيد التيمي عن   - 847
جواب التيمي عن يزيد بن شريك يعىن التيمي عن على قال : كنت رجال مذاء 
فسألت النيب صلى هللا عليه وسلم فقال إذا حذفت فاغتسل من اجلنابة وإذا مل  

غتسل  تكن حاذفا فال ت  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريهت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا الوليد بن القاسم بن الوليد اهلمداين ثنا  - 848
مع   إسرائيل ثنا إبراهيم يعىن بن عبد األعلى عن طارق بن زايد قال : خرجنا

علي إىل اخلوارج فقتلهم مث قال انظروا فإن نيب هللا صلى هللا عليه وسلم قال  
رجون من احلق كما خيرج  انه سيخرج قوم يتكلمون ابحلق ال جيوز حلقهم خي

السهم من الرمية سيماهم ان منهم رجال أسود خمدج اليد يف يده شعرات سود 
ان كان هو فقد قتلتم شر الناس وان مل يكن هو فقد قتلتم خري الناس فبكينا  



مث قال اطلبوا فطلبنا فوجدان املخدج فخرران سجودا وخر علي معنا ساجدا 
ق غري انه قال يتكلمون بكلمة احل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريهت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    108صفحة  - 1مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسني بن حممد ثنا إسرائيل عن عبد   - 849
األعلى عن أيب عبد الرمحن عن على قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

تقولون مطران بنوء كذا  {أنكم تكذبون   }يقول شكركم  { وجتعلون رزقكم  }: 
 وكذا بنجم كذا وكذا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه وهذا إسناد ضعيف لضعف عبداألعلى  ت
 الثعليب

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا مؤمل ثنا إسرائيل ثنا عبد األعلى عن   - 850
  قال مؤمل {وجتعلون رزقكم  }أيب عبد الرمحن عن على رضي هللا عنه رفعه :  

 قلت لسفيان ان إسرائيل رفعة قال صبيان صبيان  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه وهذا إسناد ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن بن موسى ثنا زهري ثنا أبو  - 851
إسحاق عن شريح بن النعمان قال أبو إسحاق وكان رجل صدق عن على  

لى هللا عليه وسلم ان نستشرف العني رضي هللا عنه قال : أمران رسول هللا ص
قابلة وال مدابرة وال شرقاء وال خرقاء قال  واألذن وان ال نضحي بعوراء وال م 

زهري قلت أليب إسحاق أذكر عضباء قال ال قلت ما املقابلة قال يقطع طرف 
اإلذن قلت ما املدابرة قال يقطع مؤخر اإلذن قلت ما الشرقاء قال تشق 

اء قال خترق أذهنا السمة اإلذن قلت ما اخلرق  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن وهذا إسناد ضعيفت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن بن موسى ثنا زهري ثنا منصور بن   - 852



املعتمر عن أيب إسحاق عن احلرث عن على قال قال رسول هللا صلى هللا عليه  
وسلم : لو كنت مؤمرا أحدا من أميت عن غري مشورة منهم ألمرت عليهم بن  

 أم عبد  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو سعيد موىل بىن هاشم ومعاوية بن  - 853
 عنه قال  عمرو قاال ثنا زائدة ثنا عطاء بن السائب عن أبيه عن على رضي هللا

: جهز رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فاطمة رضي هللا عنها يف مخيل وقربة  
يلة القطيفة  ووسادة من آدم حشوها ليف قال معاوية اذخر قال أيب واخلم

 املخملة  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده قويت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أسود بن عامر أنبأان إسرائيل عن أيب  - 548
إسحاق عن هانئ بن هانئ قال قال على رضي هللا عنه احلسن : أشبه برسول  

أسفل من   هللا صلى هللا عليه وسلم ما بني الصدر إىل الرأس واحلسني أشبه ما



 ذلك 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : رجاله ثقات رجال الشيخني غري هانئ بن هانئ روى  ت
له أصحاب السنن ... . ونقل كلمات األئمة فيه وقول احلافظ يف التقريب " 

 مستور " 

 

 

حدثنا عبد هللا ثنا أبو بكر بن أيب شيبة ثنا أبو خالد األمحر عن   - 855
ه إليك منصور بن حيان عن أيب الطفيل قال قلنا لعلي : أخربان بشيء أسر 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال ما أسر إيل شيئا كتمه الناس ولكن مسعته  
عن هللا من لعن  يقول لعن هللا من ذبح لغري هللا ولعن هللا من آوى حمداث ول

 والديه ولعن هللا من غري ختوم األرض يعىن املنار  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده قوي على شرط مسلم رجاله رجال الشيخني ت
 غري منصور بن حيان فمن رجال مسلم

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أسود بن عامر ثنا إسرائيل عن أيب  - 856
على رضي هللا عنه قال : كنت رجال مذاء فإذا  إسحاق عن هانئ بن هانئ عن  



أمذيت اغتسلت فأمرت املقداد فسأل النيب صلى هللا عليه وسلم فضحك 
 وقال فيه الوضوء 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه رجاله ثقات رجال الشيخني غري هاينء  ت
 بن هاينء

 

 

بأان إسرائيل عن  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أسود يعىن بن عامر أن - 857
على رضي هللا عنه قال : أتيت النيب صلى   أيب إسحاق عن هانئ بن هانئ عن

هللا عليه وسلم وجعفر وزيد قال فقال لزيد أنت موالي فحجل قال وقال 
جلعفر أنت أشبهت خلقي وخلقي قال فحجل وراء زيد قال وقال يل أنت مىن 

 وأان منك قال فحجلت وراء جعفر  

 

 

شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف هانئ بن هانئ تقدم الكالم فيه رقم  عليق ت
ومثله ال حيتمل التفرد ولفظ احلجل يف احلديث منكر غريب  774  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أبو الشعثاء على بن احلسن بن سليمان ثنا   - 858
ل قيل  سليمان بن حيان عن منصور بن حيان قال مسعت عامر بن واثلة قا



لعلي بن أيب طالب رضي هللا عنه أخربان بشيء أسر إليك رسول هللا صلى هللا 
كتمه  عليه وسلم فقال : ما أسر إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم شيئا و 

الناس ولكنه مسعته يقول لعن هللا من سب والديه ولعن هللا من غري ختوم  
 األرض ولعن هللا من آوى حمداث  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده قوي على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أسود بن عامر حدثين عبد احلميد بن   - 985
يب إسحاق عن زيد بن يثيع عن على  أىب جعفر يعىن الفراء عن إسرائيل عن أ

رضي هللا عنه قال قيل : اي رسول هللا من يؤمر بعدك قال ان تؤمروا أاب بكر 
رضي هللا عنه جتدوه أمينا زاهدا يف الدنيا راغبا يف اآلخرة وان تؤمروا عمر  

رضي هللا عنه جتدوه قواي أمينا ال خياف يف هللا لومه الئم وان تؤمروا عليا رضي  
نه وال أراكم فاعلني جتدوه هاداي مهداي أيخذ بكم الطريق املستقيم هللا ع  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

------------------------------------- 



 

[    109صفحة  - 1مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هاشم بن القاسم ثنا شعبة عن أيب  - 860
التياح قال مسعت رجال من عنزة حيدث عن رجل من بىن أسد قال : خرج  

علينا علي رضي هللا عنه فقال ان النيب صلى هللا عليه وسلم أمر ابلوتر ثبت 
 وتره هذه الساعة اي بن التياح أذن أو ثوب 

 

 

: إسناده ضعيف عليق شعيب األرنؤوط ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن أيب التياح   - 861
حدثين رجل من عنزة عن رجل من بىن أسد قال : خرج على حني ثوب 

املثوب لصالة الصبح فقال ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أمران بوتر فثبت  
 له هذه الساعة مث قال أقم اي بن النواحة 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أسود بن عامر ثنا شعبة عن أيب التياح   - 862
مسعت عبد هللا بن أيب اهلذيل العنزي حيدث عن رجل من بين أسد قال : خرج  

علينا علي رضي هللا عنه فذكر حنو حديث سويد بن سعيد كنت عند عمر  
 رضي هللا عنه وهو مسجى يف ثوبه  

 

 

ضعيف  عليق شعيب األرنؤوط : إسنادهت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هاشم ثنا شعبة عن عاصم بن كليب  - 863
قال مسعت أاب بردة حيدث عن على رضي هللا عنه : أن رسول هللا صلى هللا 

عليه وسلم هنى أن يتختم يف ذه أو ذه الوسطى والسبابة وقال جابر يعىن 
 اجلعفي هي الوسطى ال شك فيها  

 

 

: إسناده قوي وهو على شرط مسلم  عليق شعيب األرنؤوطت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أسود بن عامر ثنا إسرائيل عن جابر  - 864
عن عبد هللا بن جنى عن على رضي هللا عنه قال : هنى رسول هللا صلى هللا 

 عليه وسلم أن يضحى بعضباء القرن واألذن  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

ا عبد هللا حدثين أيب ثنا علي بن حبر ثنا عيسى بن يونس ثنا  حدثن - 865
قال : كان أبو  زكراي عن أيب إسحاق عن هانئ بن هانئ عن على رضي هللا عنه

بكر رضي هللا عنه خيافت بصوته إذا قرأ وكان عمر رضي هللا عنه جيهر بقراءته 
ر ذاك للنيب  وكان عمار رضي هللا عنه إذا قرأ أيخذ من هذه السورة وهذه فذك

صلى هللا عليه وسلم فقال أليب بكر رضي هللا عنه مل ختافت قال اىن ألمسع من  
أانجى وقال لعمر رضي هللا عنه مل جتهر بقراءتك قال أفزع الشيطان وأوقظ 

الوسنان وقال لعمار مل أتخذ من هذه السورة وهذه قال أتسمعين أخلط به ما  
 ليس منه قال ال قال فكله طيب  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين حممد بن جعفر الوركاين ثنا أبو معشر جنيح   - 866
وضع عمر    املديين موىل بىن هاشم عن انفع عن بن عمر رضي هللا عنه قال :

بن اخلطاب رضي هللا عنه بني املنرب والقرب فجاء علي رضي هللا عنه حىت قام  



ك ما من  بني يدي الصفوف فقال هو هذا ثالث مرات مث قال رمحة هللا علي
خلق هللا تعاىل أحب إيل من ان ألقاه بصحيفته بعد صحيفة النيب صلى هللا 

 عليه وسلم من هذا املسجى عليه ثوبه 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه وهذا إسناد ضعيف لضعف أيب معشر  ت
 جنيح 

 

 

حدثنا عبد هللا ثنا سويد بن سعيد اهلروي ثنا يونس بن أيب يعقوب  - 867
بن أيب جحيفة عن أبيه قال كنت عند عمر رضي هللا عنه وهو عن عون 

مسجى ثوبه قد قضا حنبه فجاء على رضي هللا عنه فكشف الثوب عن وجهه  
مث قال : رمحة هللا عليك أاب حفص فوهللا ما بقى بعد رسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم أحد أحب إىل أن ألقي هللا تعاىل بصحيفته منك 

 

 

رنؤوط : حسن لغريهعليق شعيب األت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبيدة بن عبيدة التيمي أبو عبد الرمحن  - 868
حدثين ركني عن حصني بن قبيصة عن علي بن أيب طالب رضي هللا عنه قال :  



كنت رجال مذاء فجعلت اغتسل يف الشتاء حىت تشقق ظهري قال فذكرت 
قال فقال ال تفعل إذا رأيت املذي  ذلك للنيب صلى هللا عليه وسلم أو ذكر له

 فاغسل ذكرك وتوضأ وضوأك للصالة فإذا فضخت املاء فاغتسل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح غري ت
 حصني بن قبيصة فمن رجال السنن غري الرتمذي

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبيدة بن محيد حدثين يزيد بن أيب زايد  - 869
عن عبد الرمحن بن أيب ليلى عن على رضي هللا عنه قال : كنت رجال مذاء 

فسألت النيب صلى هللا عليه وسلم أو سئل عن ذلك فقال يف املذي الوضوء  
 ويف املىن الغسل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  

 

 

-------------------------------------  

 

[    110صفحة  - 1مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبيدة حدثين سليمان األعمش عن   - 870
حبيب بن أيب اثبت عن سعيد بن جبري عن بن عباس قال قال على رضي هللا 

عنه : كنت رجال مذاء فأمرت رجال فسأل النيب صلى هللا عليه وسلم عنه  
 فقال فيه الوضوء 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين حممد بن سليمان لوين ثنا محاد بن زيد عن   - 871
اال أخربكم   عاصم عن زر عن أيب جحيفة قال خطبنا على رضي هللا عنه فقال :

خبري هذه األمة بعد نبيها أبو بكر الصديق رضي هللا عنه مث قال أال أخربكم خبري  
عمر  هذه األمة بعد نبيها وبعد أيب بكر رضي هللا عنه فقال   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عائذ بن حبيب حدثين عامر بن  - 872
السمط عن أيب الغريف قال : أتى علي رضي هللا عنه بوضوء فمضمض 

واستنشق ثالاث وغسل وجهه ثالاث وغسل يديه وذراعيه ثالاث ثالاث مث مسح 



هكذا رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم توضأ برأسه مث غسل رجليه مث قال 
 مث قرأ شيئا من القرآن مث قال هذا ملن ليس جبنب فأما اجلنب فال وال آية 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا مروان بن معاوية الفزاري ثنا ربيعة بن   - 873
ن زر بن حبيش قال : مسح علي رضي عتبة الكناين عن املنهال بن عمرو ع

هللا عنه رأسه يف الوضوء حىت أراد أن يقطر وقال هكذا رأيت رسول هللا صلى 
 هللا عليه وسلم يتوضأ  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح غري ربيعة  ت
 بن عتبة 

 

 

طي ثنا شريك حدثنا عبد هللا حدثين حممد بن أابن بن عمران الواس - 874
اب قال مسعت عليا رضي هللا عنه يقول : ما  عن خمارق عن طارق يعىن بن شه 

عندان كتاب نقرؤه عليكم اال ما يف القرآن وما يف هذه الصحيفة صحيفة كانت  
يف قراب سيف كان عليه حليته حديد أخذهتا من رسول هللا صلى هللا عليه  



 وسلم فيها فرائض الصدقة 

 

 

األرنؤوط : حسن لغريه وهذا إسناد ضعيف عليق شعيب ت  

 

 

حدثنا عبد هللا ثنا حممد بن سليمان األسدي لوين ثنا حيىي بن أيب  - 875
زائدة ثنا عبد الرمحن بن إسحاق عن زايد بن زيد السوائي عن أيب جحيفة عن  
على رضي هللا عنه قال : ان من السنة يف الصالة وضع األكف على األكف 

 حتت السرة 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

عبد هللا حدثين أيب ثنا مروان ثنا عبد امللك بن سلع اهلمداين   حدثنا - 876
ى هللا عليه  عن عبد خري قال : علمنا علي رضي هللا عنه وضوء رسول هللا صل

وسلم وصب الغالم على يديه حىت انقامها مث أدخل يده يف الركوة فمضمض 
مث أدخل يده   واستنشق وغسل وجهه ثالاث ثالاث وذراعيه إىل املرفقني ثالاث ثالاث

يف الركوة فغمزه أسفلها بيده مث أخرجها فمسح هبا األخرى مث مسح بكفيه  
رأسه مرة مث غسل رجليه إىل الكعبني ثالاث ثالاث مث اغرتف هنية من ماء بكفه  



 فشربه مث قال هكذا كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يتوضأ  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وإسناده حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا على بن حبر ثنا عيسى بن يونس ثنا   - 877
زكراي عن أيب إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن على رضي هللا عنه قال قال  
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : اي أهل القرآن أوتروا فإن هللا عز وجل وتر 

 حيب الوتر  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده قويت  

 

 

حدثنا عبد هللا ثنا وهب بن بقية الواسطي أنبأان خالد بن عبد هللا  - 878
عن بيان عن عامر عن أيب جحيفة قال قال علي بن أيب طالب اال أخربكم :  

 خبري هذه األمة بعد نبيها أبو بكر رضي هللا عنه مث عمر مث رجل آخر  

 

 

ثقات رجال  عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ت
 الشيخني غري وهب بن بقية فمن رجال مسلم 



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن آدم ثنا مالك بن مغول عن   - 879
حبيب بن أيب اثبت عن عبد خري عن على وعن الشعيب عن أيب جحيفة عن  

على وعن عون بن أيب جحيفة عن أبيه عن علي أنه قال : خري هذه األمة بعد  
بكر رضي هللا عنه وخريها بعد أيب بكر عمر رضي هللا عنه ولو شئت   نبيها أبو

 مسيت الثالث 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : أسانيده صحاح رجاهلا ثقات رجال الشيخني غري عبد  ت
 خري فمن رجال أصحاب السنن

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان بن عيينة عن بن أيب خالد ح  - 880
وثنا أبو معاوية ثنا إمساعيل عن الشعيب عن أيب جحيفة مسعت عليا رضي هللا 

عنه يقول : خري هذه األمة بعد نبيها أبو بكر وعمر رضي هللا عنهما ولو شئت  
 حلدثتكم ابلثالث 

 

 

لى شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح عت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أسود بن عامر ثنا شعبة قال احلكم   - 881
أخربين عن أيب حممد عن على رضي هللا عنه قال : بعثه النيب صلى هللا عليه  

 وسلم إىل املدينة فأمره أن يسوى القبور  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريهت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    111صفحة  - 1مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا أسود بن عامر ثنا شريك عن مساك عن   - 882
حنش عن على رضي هللا عنه قال : بعثين رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إىل  

 إىل قوم أسن مىن وأان حديث ال أبصر اليمن قال فقلت اي رسول هللا تبعثين
اللهم ثبت لسانه واهد قلبه اي علي   القضاء قال فوضع يده على صدري وقال

إذا جلس إليك اخلصمان فال تقض بينهما حىت تسمع من اآلخر كما مسعت 
من األول فإنك إذا فعلت ذلك تبني لك القضاء قال فما اختلف على قضاء 

عد  بعد أو ما أشكل على قضاء ب  

 



 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريهت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أسود بن عامر ثنا شريك عن األعمش   - 883
عن املنهال عن عباد بن عبد هللا األسدي عن على رضي هللا عنه قال : ملا 

قال مجع النيب صلى هللا عليه   {وأنذر عشريتك األقربني  }نزلت هذه اآلية 
من يضمن  وسلم من أهل بيته فاجتمع ثالثون فأكلوا وشربوا قال فقال هلم  

ل  عين ديين ومواعيدي ويكون معي يف اجلنة ويكون خليفيت يف أهلي فقال رج
مل يسمه شريك اي رسول هللا أنت كنت حبرا من يقوم هبذا قال مث قال اآلخر  

 قال فعرض ذلك على أهل بيته فقال علي رضي هللا عنه اان  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أسود ثنا شريك عن أيب إسحاق عن   - 884
احلرث عن على رضي هللا عنه : ان النيب صلى هللا عليه وسلم كان يوتر عند  

 األذان ويصلي الركعتني عند اإلقامة 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  



 

 

إسحاق عن   حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أسود ثنا شريك عن أيب - 885
عاصم عن على رضي هللا عنه قال : كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 يصلي ابلنهار ست عشرة ركعة  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إسحاق بن إبراهيم الرازي ثنا سلمة بن   - 886
بن عبد هللا   الفضل حدثين حممد بن إسحاق عن يزيد بن أيب حبيب عن مرثد

اليزين عن عبد هللا بن زرير الغافقي عن علي بن أيب طالب : أن رسول هللا 
 صلى هللا عليه وسلم كان يركب محارا امسه عفري  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه وهذا إسناد ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا على بن حبر ثنا بقية بن الوليد احلمصي  - 887
حدثين الوضني بن عطاء عن حمفوظ بن علقمة عن عبد الرمحن بن عائذ 

األزدي عن علي بن أيب طالب عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : ان السه 



 وكاء العني فمن انم فليتوضأ  

 

 

يف عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعت  

وقال : وقوله " السه وكاء العني " كذا وقع مقلواب وصوابه " العني وكاء السه * 
" 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسني بن احلسني األشقر حدثين بن  - 888
قابوس بن أىب ظبيان اجلنيب عن أبيه عن جده عن علي رضي هللا عنه قال : ملا  

 قتلت مرحبا جئت برأسه إىل النيب صلى هللا عليه وسلم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف جدا مسلسل ابلضعفاء ت  

 

 

 حدثنا شيبان أبو حممد ثنا محاد بن سلمة أنبأان يونس  حدثنا عبد هللا - 889
بن خباب عن جرير بن حبان عن أبيه ان عليا رضي هللا عنه قال ألبيه :  

ألبعثنك فيما بعثين فيه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ان أسوي كل قرب وأن 
 أطمس كل صنم  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

هللا حدثنا إسحاق بن إمساعيل ثنا حممد بن فضيل عن   حدثنا عبد - 890
يزيد بن أيب زايد عن عبد الرمحن بن أيب ليلى قال مسعت عليا رضي هللا عنه  

 يقول : كنت رجال مذاء فسألت النيب صلى هللا عليه وسلم فقال فيه الوضوء  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين وهب بن بقية الواسطي أنبأان خالد عن يزيد  - 891
بن أىب زايد عن عبد الرمحن بن أيب ليلى عن على رضي هللا عنه قال : كنت  

رجال مذاء فسألت النيب صلى هللا عليه وسلم فقال فيه الوضوء ويف املىن 
 الغسل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  

 

 

دثين أيب حدثنا حيىي بن سعيد األموي ثنا بن أيب حدثنا عبد هللا ح - 892
علي رضي هللا عنه قالت قال ليلى عن بن األصبهاين عن جدة له وكانت سرية ل



على رضي هللا عنه : كنت رجال نؤما وكنت إذا صليت املغرب وعلى ثيايب 
منت مث قال حيىي بن سعيد فأانم قبل العشاء فسألت رسول هللا صلى هللا عليه  

عن ذلك فرخص يل وسلم    

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين شيبان أبو حممد ثنا عبد العزيز بن مسلم يعىن   - 893
أاب زيد القسملي ثنا يزيد بن أيب زايد عن عبد الرمحن بن أيب ليلى عن على  

رضي هللا عنه قال : كنت رجال مذاء فسألت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
 عن ذلك فقال يف املذي الوضوء ويف املىن الغسل  

 

 

عيب األرنؤوط : صحيح عليق شت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    112صفحة  - 1مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أبو بكر الباهلى حممد بن عمرو بن العباس ثنا   - 894
جماهد عن   عبد الوهاب يعىن الثقفي ثنا أيوب عن عبد الكرمي وبن أيب جنيح عن

عبد الرمحن بن أيب ليلى عن على رضي هللا عنه : ان النيب صلى هللا عليه  
لتها  وسلم بعث معه هبدية فأمره ان يتصدق بلحومها وجلودها وأج  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا شجاع بن الوليد قال ذكر خلف بن  - 895
حوشب عن أيب إسحاق عن عبد خري عن على رضي هللا عنه قال : سبق النيب 

صلى هللا عليه وسلم وصلى أبو بكر وثلث عمر رضي هللا عنه مث خبطتنا أو  
فتنة يعفو هللا عمن يشاء   أصابتنا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه رجاله ثقات ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو املغرية ثنا صفوان حدثين شريح  - 896
عنه وهو   يعىن بن عبيد قال ذكر أهل الشام عند علي بن أيب طالب رضي هللا

ابلعراق فقالوا العنهم اي أمري املؤمنني قال ال إين مسعت رسول هللا صلى هللا 



ال كلما مات رجل عليه وسلم يقول : األبدال يكونون ابلشام وهم أربعون رج
أبدل هللا مكانه رجال يسقى هبم الغيث وينتصر هبم على األعداء ويصرف عن  

 أهل الشام هبم العذاب 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف النقطاعه ت  

قال : وأحاديث األبدال اليت رويت عن غري واحد من الصحابة أسانيدها  * 
ل هذا املطلبكلها ضعيفة ال ينتهض هبا االستدالل يف مث  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين سويد بن سعيد اهلروي ثنا حيىي بن زكراي بن  - 897
أيب زائدة عن بن جريج عن احلسن بن مسلم عن جماهد عن عبد الرمحن بن أيب 

ليلى عن على رضي هللا عنه قال : بعثين رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف  
 البدن قال ال تعط اجلازر منها شيئا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا على بن إسحاق أخربان عبد هللا يعىن  - 898
بن املبارك أخربان عمر بن سعيد بن أيب حسني عن بن أيب مليكة انه مسع بن 



عباس يقول : وضع عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه على سريره فتكنفه الناس 
فع وأان فيهم فلم يرعين إال رجل قد أخذ مبنكيب من  يدعون ويصلون قبل ان ير 

ورائي فالتفت فإذا هو علي بن أيب طالب رضي هللا عنه فرتحم علي عمر رضي  
هللا عنه فقال ما خلفت أحدا أحب إىل أن ألقى هللا تعاىل مبثل عمله منك وأمي 

هللا إن كنت ألظن ليجعلنك هللا مع صاحبيك وذلك أين كنت أكثر أن أمسع 
سول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول فذهبت أان وأبو بكر وعمر ودخلت أان ر 

وأبو بكر وعمر وخرجت أان وأبو بكر وعمر وإن كنت ألظن ليجعلنك هللا 
 معهما  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري علي  ت
 بن إسحاق املروزي فمن رجال الرتمذي وهو ثقة 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا على بن إسحاق أنبأان عبد هللا أنبأان  - 899
يب أمامة  حيىي بن أيوب عن عبيد هللا بن زحر عن على بن يزيد عن القاسم عن أ 

ان علي بن أيب طالب رضي هللا عنه أخربه : انه كان أييت النيب صلى هللا عليه  
يكن يصلي أذن  وسلم قال فكنت إذا وجدته يصلي سبح فدخلت وإذا مل   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو اليمان أنبأان شعيب عن الزهري   - 900
أخربين على بن حسني ان حسني بن على رضي هللا عنه أخربه ان علي بن أيب 
  طالب رضي هللا عنه أخربه : أن النيب صلى هللا عليه وسلم طرقه وفاطمة رضي
هللا عنها ابنة النيب صلى هللا عليه وسلم ليله فقال اال تصليان فقلت اي رسول  

هللا إمنا أنفسنا بيد هللا فإذا شاء ان يبعثنا بعثنا فانصرف حني قلت ذلك ومل  
وكان اإلنسان أكثر    }يرجع إىل شيئا مث مسعته وهو مول يضرب فخذه يقول 

   {شيء جدال 

 

 

إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعقوب ثنا أيب عن صاحل قال بن  - 901
شهاب أخربين على بن حسني رضي هللا عنه : ان أابه حسني بن على رضي هللا 

عنه أخربه أن علي بن أيب طالب رضي هللا عنه أخربه ان رسول هللا صلى هللا  
رضي هللا عنها فذكر مثله   عليه وسلم طرقه هو وفاطمة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا على بن حبر ثنا عبد هللا بن إبراهيم بن   - 902
عمر بن كيسان قال أىب مسعته حيدث عن عبد هللا بن وهب عن أيب خليفة عن  

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ان   علي بن أيب طالب رضي هللا عنه قال قال
 هللا رفيق حيب الرفق ويعطى على الرفق ما ال يعطى على العنف  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن يف الشواهدت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثين عثمان بن حممد بن أىب شيبة ثنا بن   - 903
فضيل عن األعمش عن احلكم عن عبد الرمحن بن أيب ليلى عن على رضي هللا 
عنه قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : من حدث عىن حديثا يرى انه 

 كذب فهو أكذب الكاذبني  

 

 

على شرط الشيخني عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  
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حدثنا عبد هللا حدثين حممد بن أىب بكر املقدمي ثنا محاد بن زيد عن   - 904
نهروان  أيوب وهشام عن حممد عن عبيدة : ان عليا رضي هللا عنه ذكر أهل ال

فقال فيهم رجل مودن اليد أو مثدون اليد أو خمدج اليد لوال ان تبطروا 
عليه وسلم  لنبأتكم ما وعد هللا الذين يقتلوهنم على لسان حممد صلى هللا 

 فقلت لعلي أنت مسعته منه قال إي ورب الكعبة 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا منصور بن وردان األسدي ثنا على بن   - 905
عبد األعلى عن أبيه عن أيب البخرتي عن على رضي هللا عنه قال : ملا نزلت  

قالوا اي  {وهلل على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيال  }هذه اآلية  
الوا أيف كل رسول هللا أيف كل عام فسكت فقالوا أيف كل عام فسكت قال مث ق

اي أيها الذين آمنوا ال  }عام فقال ال ولو قلت نعم لوجبت فانزل هللا تعاىل 
إىل آخر اآلية   {تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أيوب ثنا أبو معاوية ثنا األعمش عن   - 906
بن خميمرة عن شريح بن هانئ قال : سألت عائشة رضي هللا  احلكم عن القاسم

عنها عن املسح فقالت ائت عليا رضي هللا عنه فهو أعلم بذلك مىن قال 
فأتيت عليا رضي هللا عنه فسألته عن املسح على اخلفني قال فقال كان رسول  

هللا صلى هللا عليه وسلم أيمران ان منسح على اخلفني يوما وليله وللمسافر  
 ثالاث 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أنبأان حجاج : رفعه   - 907  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين نصر بن على األزدي ثنا بشر بن املفضل عن   - 908
شعبة عن حبيب بن أىب اثبت عن عبد خري مسعت عليا رضي هللا عنه يقول :  
أال أخربكم خبري هذه األمة بعد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أبو بكر وعمر  

 رضي هللا عنهما  



 

 

ثقات رجال الشيخني غري عبد  عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ت
 خري فمن رجال أصحاب السنن

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد هللا بن عون ثنا مبارك بن سعيد   - 909
ل مسعت أخو سفيان عن أبيه عن حبيب بن أيب اثبت عن عبد خري اهلمداين قا

عليا رضي هللا عنه يقول على املنرب : أال أخربكم خبري هذه األمة بعد نبيها قال  
ر رضي هللا عنه مث قال لو  فذكر أاب بكر مث قال أال أخربكم ابلثاين قال فذكر عم

شئت ألنبأتكم ابلثالث قال وسكت فرأينا انه يعىن نفسه فقلت أنت مسعته  
 يقول هذا قال نعم ورب الكعبة وإال صمتا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده قويت  

 

 

حدثنا عبد هللا ثنا إسحاق بن إمساعيل ثنا مسهر بن عبد امللك بن  - 910
بن سلع عن عبد خري عن على رضي هللا عنه انه :  سلع ثنا أيب عبد امللك 

غسل كفيه ثالاث ومضمض واستنشق ثالاث وغسل وجهة ثالاث وقال هذا وضوء 
 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 



 

عليق شعيب األرنؤوط : حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو معاوية ثنا األعمش عن مسلم بن   - 911
صلى   صبيح عن شتري بن شكل عن علي رضي هللا عنه قال : قال رسول هللا 

هللا عليه وسلم يوم األحزاب شغلوان عن الصالة الوسطى صالة العصر مأل هللا  
لعشاء وقال أبو قبورهم وبيوهتم انرا قال مث صالها بني العشاءين بني املغرب وا 

 معاوية مرة يعىن بني املغرب والعشاء 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري شتري بن شكل فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو معاوية ثنا األعمش عن خيثمة عن   - 912
 عنه : إذا حدثتكم عن رسول هللا صلى سويد بن غفلة قال قال علي رضي هللا

هللا عليه وسلم حديثا فألن أخر من السماء أحب إىل من ان أكذب عليه وإذا  
حدثتكم عن غريه فإمنا أان رجل حمارب واحلرب خدعة مسعت رسول هللا صلى  

هللا عليه وسلم يقول خيرج يف آخر الزمان قوم أحداث األسنان سفهاء األحالم 
خري الربية ال جياوز امياهنم حناجرهم فأينما لقيتموهم فاقتلوهم   يقولون من قول



 فإن قتلهم أجر ملن قتلهم يوم القيامة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بن منري ثنا األعمش عن أيب إسحاق  - 913
عن النيب صلى هللا عليه وسلم  عن عاصم بن ضمرة عن على رضي هللا عنه 

 قال : قد عفوت لكم عن اخليل والرقيق وليس فيما دون مائتني زكاة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  
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حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بن منري ثنا األعمش عن سعد بن عبيدة   - 914
عن أيب عبد الرمحن عن علي رضي هللا عنه قال قلت : اي رسول هللا مايل أراك 
تنوق يف قريش وتدعنا قال عندك شيء قلت بنت محزة قال هي بنت أخي من  



 الرضاعة 
 

 

خنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن سلمة عن بن إسحاق عن   - 915
أابن بن صاحل عن عكرمة قال : أفضت مع احلسني بن علي رضي هللا عنه من  
املزدلفة فلم أزل أمسعه يلىب حىت رمى مجرة العقبة فسألته فقال أفضت مع أيب  

ة فسألته فقال أفضت مع  من املزدلفة فلم أزل أمسعه يليب حىت رمى مجرة العقب
النيب صلى هللا عليه وسلم من املزدلفة فلم أزل أمسعه يليب حىت رمى مجرة  

 العقبة  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن فضيل عن عطاء بن السائب   - 916
له تشرب   عن ميسرة قال : رأيت عليا رضي هللا عنه يشرب قائما قال فقلت

قائما فقال ان أشرب قائما فقد رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يشرب  
ب قائما وان أشرب قاعدا فقد رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يشر 



 قاعدا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريهت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثنا إسحاق بن إمساعيل ثنا وكيع ثنا األعمش عن   - 917
أيب إسحاق عن عبد خري عن علي رضي هللا عنه قال : كنت أرى ان ابطن 

القدمني أحق ابملسح من ظاهرمها حىت رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
 ميسح ظاهرمها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثنا إسحاق بن إمساعيل ثنا سفيان عن أيب السوداء   - 918
عن بن عبد خري عن أبيه قال : رأيت عليا رضي هللا عنه توضأ فغسل ظهر  

قدميه وقال لوال أين رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يغسل ظهور قدميه  
 لظننت أن بطوهنما أحق ابلغسل 

 

 

ه صحيحعليق شعيب األرنؤوط : إسناد ت  



 

 

حدثنا عبد هللا ثنا إسحاق بن إمساعيل ثنا وكيع ثنا احلسن بن عقبة   - 919
أبو كربان عن عبد خري عن علي رضي هللا عنه قال : هذا وضوء رسول هللا 

 صلى هللا عليه وسلم توضأ ثالاث ثالاث 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن فضيل ثنا مغرية عن أم موسى   - 920
سلم بن قالت مسعت عليا رضي هللا عنه يقول : أمر النيب صلى هللا عليه و 

مسعود فصعد علي شجرة أمره أن أيتيه منها بشيء فنظر أصحابه إىل ساق 
عبد هللا بن مسعود حني صعد الشجرة فضحكوا من محوشة ساقيه فقال 

ول هللا صلى هللا عليه وسلم ما تضحكون لرجل عبد هللا أثقل يف امليزان يوم رس
 القيامة من أحد  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أنبأان سفيان عن األسود بن  - 921



مل : إن رسول هللا صلى قيس عن رجل عن علي رضي هللا عنه أنه قال يوم اجل
مارة ولكنه شيء رأيناه من قبل  هللا عليه وسلم مل يعهد إلينا عهدا أنخذ به يف اإل

أنفسنا مث أستخلف أبو بكر رمحه هللا على أيب بكر فأقام واستقام مث استخلف  
 عمر رمحة هللا على عمر فأقام واستقام حىت ضرب الدين جبرانه  

 

 

اده ضعيف عليق شعيب األرنؤوط : إسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين وهب بن بقية الواسطي أنبأان خالد عن عطاء   - 922
يعين بن السائب عن عبد خري عن علي رضي هللا عنه قال : اال أخربكم خبري  

هذه األمة بعد نبيها أبو بكر وخريها بعد أيب بكر عمر مث جيعل هللا اخلري حيث  
 أحب 

 

 

صحيح عليق شعيب األرنؤوط : ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أخربان سفيان عن منصور   - 923
عن احلكم عمن مسع عليا رضي هللا عنه وبن مسعود يقوالن : قضى رسول هللا 

 صلى هللا عليه وسلم ابجلوار  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه وهذا إسناد ضعيف جلهالة الراوي عن  ت
 علي وابن مسعود 

 

 

د هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن الزهري عن  حدثنا عب  - 924
نه قال  إبراهيم بن عبد هللا بن حنني عن أبيه عن علي بن أيب طالب رضي هللا ع

: هناين رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن التختم ابلذهب وعن لباس القسي 
 وعن القراءة يف الركوع والسجود وعن لباس املعصفر  

 

 

األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أخربان معمر عن أيب  - 925
إسحاق عن احلرث عن علي رضي هللا عنه قال : جاء ثالثة نفر ايل رسول هللا 

صلى هللا عليه وسلم فقال أحدهم كانت يل مائة أوقية فأنفقت منها عشرة 
كانت يل مائة دينار فتصدقت منها بعشرة داننري وقال اآلخر    أواق وقال اآلخر

كانت يل عشرة داننري فتصدقت منها بدينار فقال النيب صلى هللا عليه وسلم  
 أنتم يف األجر سواء كل إنسان منكم تصدق بعشر ماله  

 



 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    115صفحة  - 1مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين وهب بن بقية الواسطي أخربان خالد بن عبد   - 926
هللا عن حصني عن املسيب بن عبد خري عن أبيه قال قام علي فقال : خري 
هذه األمة بعد نبيها أبو بكر وعمر وأان قد أحدثنا بعدهم أحدااث يقضى هللا 

 تعاىل فيها ما شاء 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا معمر والثوري عن أيب  - 927
إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال : ليس الوتر حبتم كهيئة املكتوبة  

 ولكنه سنة سنها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 



 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده قوي رجاله ثقات رجال الشيخني غري عاصم  ت
رجال السنن  بن ضمرة فمن  

 

 

حدثنا عبد هللا ثنا حممد بن عبد هللا بن عمار ثنا القاسم اجلرمي عن   - 928
سفيان عن خالد بن علقمة عن عبد خري عن علي : ان النيب صلى هللا عليه  

 وسلم توضأ ثالاث ثالاث 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

أيب حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أنبأان إسرائيل عن  - 929
إسحاق عن احلارث عن علي : ان النيب صلى هللا عليه وسلم كان يوتر عند  

 األذان 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن أيب إسحاق  - 930



عن علي بن ربيعة قاله مرة قال عبد الرزاق وأكثر ذاك يقول أخربين من شهد  
ا : حني ركب فلما وضع رجله يف الركاب قال بسم هللا فلما استوى قال  علي

احلمد هلل مث قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنني وإان ايل ربنا  
ملنقلبون مث محد ثالاث وكرب ثالاث مث قال اللهم ال إله اال أنت ظلمت نفسي 

يل ما يضحكك اي فاغفر يل انه ال يغفر الذنوب اال أنت مث ضحك قال فق 
أمري املؤمنني قال رأيت النيب صلى هللا عليه وسلم فعل مثل ما فعلت وقال  

مثل ما قلت مث ضحك فقلنا ما يضحكك اي نيب هللا قال العبد أو قال عجبت  
للعبد إذا قال ال إله اال أنت ظلمت نفسي فاغفر يل انه ال يغفر الذنوب اال 

  أنت يعلم انه ال يغفر الذنوب اال هو

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريهت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حجاج ثنا إسرائيل عن أيب إسحاق عن   - 931
ادي اي عم اي  هانئ بن هانئ وهبرية بن يرمي عن علي : أن أبنه محزة تبعتهم تن

عم فتناوهلا علي فأخذ بيدها وقال لفاطمة دونك ابنة عمك فحوليها فاختصم  
قال جعفر ابنة  فيها علي وزيد وجعفر فقال علي اان أخذهتا وهي ابنة عمي و 

عمي وخالتها حتيت وقال زيد ابنة أخي فقضى هبا رسول هللا صلى هللا عليه  
وسلم خلالتها وقال اخلالة مبنزله االم مث قال لعلي أنت مين وأان منك وقال 



جلعفر أشبهت خلقي وخلقي وقال لزيد أنت أخوان وموالان فقال له علي رضي  
محزة فقال أهنا ابنة أخي من الرضاعة  هللا عنه اي رسول هللا اال تزوج ابنة    

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان بن عيينة عن أيب إسحاق عن   - 932
عبد خري عن علي رضي هللا عنه أنه قال : خري هذه األمة بعد نبيها أبو بكر 

 وعمر رضي هللا عنهما  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري عبد  ت
 خري فمن رجال أصحاب السنن وهو ثقة 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع عن سفيان وشعبة عن حبيب بن  - 393
أيب اثبت عن عبد خري عن علي رضي هللا عنه أنه قال : اال أنبئكم خبري هذه  

 األمة بعد نبيها أبو بكر مث عمر رضي هللا عنهما  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  



 

 

يد ثنا الصيب بن األشعث عن أيب  حدثنا عبد هللا حدثين سويد بن سع - 934
هذه األمة بعد    إسحاق عن عبد خري عن علي رضي هللا عنه : أال أنبئكم خبري

نبيها أبو بكر والثاين عمر رضي هللا عنهما ولو شئت مسيت الثالث قال أبو 
 إسحاق فتهجاها عبد خري لكيال مترتون فيما قال علي رضي هللا عنه  

 

 

يح وهذا إسناد ضعيف عليق شعيب األرنؤوط : صح ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حجاج ثنا ليث حدثين يزيد بن أيب  - 935
زرير انه  حبيب عن أيب الصعبة عن رجل من مهدان يقال له أبو أفلح عن بن

مسع علي بن أيب طالب رضي هللا عنه يقول : أن النيب صلى هللا عليه وسلم  
ذين حرام أخذ حريرا فجعله يف ميينه وأخذ ذهبا فجعله يف مشاله مث قال ان ه

 علي ذكور أميت  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لشواهدهت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حجاج ثنا ليث ثنا سعيد يعين املقربي   - 936



عن عمرو بن سليم الزرقي عن عاصم بن عمرو عن علي بن أيب طالب رضي 
هللا عنه انه قال : خرجنا مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حىت إذا كنا ابحلرة 

 عليه وسلم  ابلسقيا اليت كانت لسعد بن أيب وقاص قال رسول هللا صلى هللا
ائتوين بوضوء فلما توضأ قام فاستقبل القبلة مث كرب مث قال اللهم ان إبراهيم  

كان عبدك وخليلك دعا ألهل مكة ابلربكة وأان حممد عبدك ورسولك أدعوك  
ألهل املدينة ان تبارك هلم يف مدهم وصاعهم مثلي ما ابركت ألهل مكة مع  

 الربكة بركتني  
 

 

: إسناده صحيحعليق شعيب األرنؤوط ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    116صفحة  - 1مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هشيم أنبأان أبو عامر املزين ثنا شيخ   - 937
من بين متيم قال خطبنا علي رضي هللا عنه أو قال قال علي : أييت علي الناس 

زمان عضوض يعض املوسر علي ما يف يديه قال ومل يؤمر بذلك قال هللا عز  
خيار ويبايع وينهد األشرار ويستذل األ  {وال تنسوا الفضل بينكم  }وجل 



املضطرون قال وقد هني رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن بيع املضطرين 
 وعن بيع الغرر وعن بيع الثمرة قبل ان تدرك 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

[    116صفحة  - 1مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

وكيع ح وحدثنا  حدثنا عبد هللا ثنا أبو خيثمة زهري بن حرب ثنا   - 938
بد  إسحاق بن إمساعيل ثنا أبو معاوية ووكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن ع

هللا بن جعفر عن علي بن أيب طالب رضي هللا عنه قال قال رسول هللا صلى 
 هللا عليه وسلم : خري نسائها خدجية وخري نسائها مرمي  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا ثنا أبو داود املباركي سليمان بن حممد ثنا أبو شهاب   - 939
عن بن أيب ليلى عن عبد الكرمي عن عبد هللا بن احلرث بن نوفل عن بن عباس  



عن علي رضي هللا عنهما قال : هناين رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن خامت  
والسجود الذهب وعن لبس احلمراء وعن القراءة يف الركوع   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه وهذا إسناد ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هشيم أنبأان يونس عن احلسن عن علي   - 940
رضي هللا عنه مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : رفع القلم عن  

 ثالثة عن الصغري حىت يبلغ وعن النائم حىت يستيقظ وعن املصاب حىت
 يكشف عنه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هشيم ثنا إمساعيل بن سامل عن الشعيب  - 941
قال : أتى علي بزان حمصن فجلده يوم اخلميس مائة جلدة مث رمجه يوم اجلمعة  

فقيل له مجعت عليه حدين فقال جلدته بكتاب هللا ورمجته بسنة رسول هللا 
 صلى هللا عليه وسلم  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري إمساعيل بن سامل األسدي فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هشيم وأبو إبراهيم املعقب عن هشيم   - 942
قيس حمصنة قد أنبأان حصني عن الشعيب قال : أيت علي مبواله لسعيد بن 

فجرت قال فضرهبا مائة مث رمجها مث قال جلدهتا بكتاب هللا ورمجتها بسنة  
 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أسحق بن يوسف عن شريك عن  - 943
مباء ليتوضأ فتمسح  السدي عن عبد خري قال : رأيت عليا رضي هللا عنه دعا 

به متسحا ومسح علي ظهر قدميه مث قال هذا وضوء من مل حيدث مث قال لوال 
أين رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مسح علي ظهر قدميه رأيت ان 

ما أحق مث شرب فضل وضوئه وهو قائم مث قال أين الذين يزعمون انه ال بطوهن
 ينبغي ألحد ان يشرب قائما  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين علي بن حكيم وأبو بكر بن شيبه وإمساعيل   - 944
ع بن جبري  بن بنت السدي قال أنبأان شريك عن عبد امللك بن عمري عن انف

بن مطعم عن علي بن أيب طالب رضي هللا عنه أنه وصف النيب صلى هللا عليه  
وسلم فقال : كان عظيم اهلامة أبيض مشراب حبمرة عظيم اللحية ضخم  

كراديس شثن الكفني والقدمني طويل املسربة كثري شعر الرأس راجلة يتكفأ  ال
يف مشيته كأمنا ينحدر يف صبب ال طويل وال قصري مل أر مثله ال قبله وال بعده  
صلى هللا عليه وسلم وقال على بن حكيم يف حديثه ووصف لنا علي بن أيب 

كان ضخم اهلامة    طالب رضي هللا عنه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال
 حسن الشعر رجله  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريهت  

 

 

حدثنا عبد هللا ثنا حممد بن عبد هللا بن عمار ثنا القاسم اجلرمي عن   - 945
سفيان عن خالد بن علقمة عن عبد خري عن علي رضي هللا عنه : ان النيب 

 صلى هللا عليه وسلم توضأ ثالاث ثالاث 

 



 

رنؤوط : إسناده صحيحعليق شعيب األت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين سريج بن يونس ثنا حيىي بن سعيد األموي عن   - 946
علي   بن جريج عن صاحل بن سعيد أو سعيد عن انفع بن جبري بن مطعم عن

رضي هللا عنه قال : كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ال قصري وال طويل 
يس عظيم الرأس رجله عظيم اللحية مشراب محرة طويل املسربة عظيم الكراد

شثن الكفني والقدمني إذا مشى تكفأ كأمنا يهبط يف صبب مل ار قبله وال بعده  
 مثله صلى هللا عليه وسلم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريهت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    117صفحة  - 1مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

ثاء علي بن احلسني بن سليمان ثنا  حدثنا عبد هللا حدثين أبو الشع - 947
ن عن حجاج عن عثمان عن أيب عبد هللا أبو خالد األمحر سليمان بن حيا 



املكي عن انفع بن جبري بن مطعم قال : سئل علي رضي هللا عنه عن صفة  
النيب صلى هللا عليه وسلم فقال ال قصري وال طويل مشراب لونه محرة حسن 

لكفني ضخم اهلامة طويل املسربة إذا الشعر رجله ضخم الكراديس شثن ا
مشى تكفأ كأمنا ينحدر من صبب مل ار مثله قبله وال بعده صلى هللا عليه  

 وسلم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريهت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حجاج ثنا إسرائيل عن أيب إسحاق عن   - 948
صبنا من  حارثة بن مضرب عن علي رضي هللا عنه قال : ملا قدمنا املدينة أ

مثارها فاجتويناها وأصابنا هبا وعك وكان النيب صلى هللا عليه وسلم يتخرب عن  
هللا عليه وسلم ايل   بدر فلما بلغنا ان املشركني قد اقبلوا سار رسول هللا صلى

بدر وبدر بئر فسبقنا املشركون إليها فوجدان فيها رجلني منهم رجال من قريش 
وموىل لعقبة بن أيب معيط فأما القرشي فانفلت وأما موىل عقبة فأخذانه فجعلنا  
نقول له كم القوم فيقول هم وهللا كثري عددهم شديد أبسهم فجعل املسلمون  

هوا به إىل النيب صلى هللا عليه وسلم فقال له كم  إذ قال ذلك ضربوه حىت انت
القوم قال هم وهللا كثري عددهم شديد أبسهم فجهد النيب صلى هللا عليه  

وسلم أن خيربه كم هم فأىب مث إن النيب صلى هللا عليه وسلم سأله كم ينحرون 



من اجلزر فقال عشرا كل يوم فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم القوم ألف 
جزور ملائه وتبعها مث انه أصابنا من الليل طش من مطر فانطلقنا حتت  كل

الشجر واحلجف نستظل حتتها من املطر وابت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
يدعو ربه عز وجل ويقول اللهم انك ان هتلك هذه الفئة ال تعبد قال فلما ان  

جر واحلجف طلع الفجر اندى الصالة عباد هللا فجاء الناس من حتت الش
فصلى بنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وحرض على القتال مث قال ان مجع  
قريش حتت هذه الضلع احلمراء من اجلبل فلما دان القوم منا وصاففناهم إذا 
رجل منهم على مجل له أمحر يسري يف القوم فقال رسول هللا صلى هللا عليه  

شركني من صاحب اجلمل األمحر وسلم اي علي اند يل محزة وكان أقرهبم من امل
وماذا يقول هلم مث قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ان يكن يف القوم أحد 

أيمر خبري فعسى ان يكون صاحب اجلمل األمحر فجاء محزة فقال هو عتبة بن  
ربيعه وهو ينهي عن القتال ويقول هلم اي قوم أين أرى قوما مستميتني ال تصلون 

 قوم أعصبوها اليوم برأسي وقولوا جنب عتبة بن ربيعه وقد  إليهم وفيكم خري اي
علمتم أين لست أبجبنكم فسمع ذلك أبو جهل فقال أنت تقول هذا وهللا لو 
غريك يقول هذا ألعضضته قد مألت رئتك جوفك رعبا فقال عتبة إايي تعري 

وليد اي مصفر إسته ستعلم اليوم أينا اجلبان قال فربز عتبة وأخوه شيبة وابنه ال
محية فقال من يبارز فخرج فتية من األنصار ستة فقال عتبة ال نريد هؤالء 

ولكن يبارزان من بين عمنا من بين عبد املطلب فقال رسول هللا صلى هللا عليه  
وسلم قم اي علي وقم اي محزة وقم اي عبيدة بن احلرث بن عبد املطلب فقتل  



عتبة وجرح عبيدة فقتلنا منهم   هللا تعاىل عتبة وشيبة ابين ربيعه والوليد بن
ل من األنصار قصري ابلعباس بن عبد املطلب سبعني وأسران سبعني فجاء رج

أسريا فقال العباس اي رسول هللا ان هذا وهللا ما أسرين لقد أسرين رجل أجلح 
من أحسن الناس وجها على فرس أبلق ما أراه يف القوم فقال األنصاري اان 

ل اسكت فقد أيدك هللا تعاىل مبلك كرمي فقال علي أسرته اي رسول هللا فقا
رضي هللا عنه فأسران وأسران من بين عبد املطلب العباس وعقيال ونوفل بن 

 احلرث  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري ت
 حارثة بن مضرب فمن رجال أصحاب السنن 

 

 

حجاج ثنا شريك عن املقدام بن شريح  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا - 949
 عنها فقلت أخربيين برجل من أصحاب عن أبيه قال : سألت عائشة رضي هللا

النيب صلى هللا عليه وسلم اسأله عن املسح على اخلفني فقالت ائت عليا  
رضي هللا عنه فسله فإنه كان يلزم النيب صلى هللا عليه وسلم قال فأتيت عليا  

ه فقال أمران رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ابملسح على  رضي هللا عنه فسألت
 خفافنا إذا سافران  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه ت  

 

 

 -------------------------------------  
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حدثنا عبد هللا ثنا على بن حكيم األودي أنبأان شريك عن أيب  - 950
س يف الرحبة إسحاق عن سعيد بن وهب وعن زيد بن يثيع قاال نشد على النا

من مسع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول يوم غدير خم اال قام قال فقام  
هللا   من قبل سعيد ستة ومن قبل زيد ستة فشهدوا اهنم مسعوا رسول هللا صلى

عليه وسلم يقول لعلي رضي هللا عنه يوم غدير خم : أليس هللا أوىل ابملؤمنني  
قالوا بلى قال اللهم من كنت مواله فعلي مواله اللهم وال من وااله وعاد من  

 عاداه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه ت  

 

 

حدثنا عبد هللا ثنا على بن حكيم أنبأان شريك عن أيب إسحاق عن   - 951



عمرو ذي مر : مبثل حديث أيب إسحاق يعىن عن سعيد وزيد وزاد فيه وانصر 
 من نصره واخذل من خذله  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا ثنا على أنبأان شريك عن األعمش عن حبيب بن أيب  - 952
عن أيب الطفيل عن زيد بن أرقم عن النيب صلى هللا عليه وسلم : مثله   اثبت  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حجاج ثنا إسرائيل عن أيب إسحاق عن   - 953
هانئ بن هانئ عن على رضي هللا عنه قال : ملا ولد احلسن جاء رسول هللا 

فقال أروين ابين ما مسيتموه قلت مسيته حراب قال بل هو  صلى هللا عليه وسلم
مسيته حراب قال بل هو حسن فلما ولد احلسني قال أروين ابين ما مسيتموه قلت 

حسني فلما ولدت الثالث جاء النيب صلى هللا عليه وسلم فقال أروين ابين ما 
شرب   مسيتموه قلت حراب قال بل هو حمسن مث قال مسيتهم أبمساء ولد هارون 

 وشبري ومشرب  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : رجاله ثقات رجال الشيخني غري هانئ بن هانئ فمن  ت
) وهناك قال إسناده حسن  769رجال أصحاب السنن وتقدم احلديث رقم 

) 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة مسعت القاسم   - 954
خصكم    بن أيب برزة حيدث عن أيب الطفيل قال : سئل علي رضي هللا عنه هل

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بشيء فقالوا ما خصنا رسول هللا صلى هللا 
هذا قال   عليه وسلم بشيء مل يعم به الناس كافة اال ما كان يف قراب سيفي 

فاخرج صحيفة مكتوب فيها لعن هللا من ذبح لغري هللا ولعن هللا من سرق منار  
 األرض ولعن هللا من لعن والده ولعن هللا من آوى حمداث  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هبز وعفان قاال ثنا محاد بن سلمة عن  - 955
يعلى بن عطاء قال عفان قال أنبأان يعلى بن عطاء عن عبد هللا بن يسار عن  

عمرو بن حريث انه عاد حسنا وعنده على فقال على رضي هللا عنه : اي 



عمرو أتعود حسنا ويف النفس ما فيها قال نعم انك لست برب قليب فتصرفه  
عت رسول حيث شئت فقال أما ان ذلك ال مينعين ان أؤدي إليك النصيحة مس 

هللا صلى هللا عليه وسلم يقول ما من مسلم يعود مسلما اال ابتعث هللا سبعني  
ألف ملك يصلون عليه أي ساعة من النهار كانت حىت ميسي وأي ساعة من  

 الليل كانت حىت يصبح 
 

 

612عليق شعيب األرنؤوط : حسن والصحيح وقفه كما تقدم رقم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هبز وثنا عفان قاال ثنا مهام عن قتادة   - 956
عن احلسن البصري عن على رضي هللا عنه ان النيب صلى هللا عليه وسلم قال  
: رفع القلم عن ثالثة عن النائم حىت يستيقظ وعن املعتوه أو قال اجملنون حىت 

 يعقل وعن الصغري حىت يشب  
 

 

صحيح لغريه رجاله ثقات رجال الشيخني واحلسن عليق شعيب األرنؤوط : ت
 البصري مل يسمع من علي 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هبز وأبو كامل قاال ثنا محاد قال هبز   - 957



قال أنبأان هشام بن عمرو الفزاري عن عبد الرمحن بن احلرث بن هشام  
املخزومي عن على رضي هللا عنه ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان يقول  

من يف آخر وقته : اللهم اىن أعوذ برضاك من سخطك وأعوذ مبعافاتك 
 عقوبتك وأعوذ بك منك وال أحصى ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده قويت  

 

 

حدثنا عبد هللا ثنا أبو بكر حممد بن عمرو بن العباس الباهلى ثنا أبو  - 958
داود ثنا شعبة أخربين أبو بشر مسعت جماهدا حيدث عن بن أيب ليلى مسعت 

نه يقول : أتى النيب صلى هللا عليه وسلم حبلة حرير فبعث هبا عليا رضي هللا ع 
 إىل فلبستها فرأيت الكراهية يف وجهه فأمرين فأطرهتا مخرا بني النساء 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه و إسناده حسن ت  

 

 

------------------------------------- 
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حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هبز ثنا مهام أنبأان قتادة عن أيب حسان  - 959
وكذا فيقول  : أن عليا رضي هللا عنه كان أيمر ابألمر فيؤتى فيقال قد فعلنا كذا 

صدق هللا ورسوله قال فقال له األشرت إن هذا الذي تقول قد تفشغ يف الناس 
قال علي رضي هللا عنه ما  أفشيء عهده إليك رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

عهد إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم شيئا خاصة دون الناس إال شيء 
مسعته منه فهو يف صحيفة يف قراب سيفى قال فلم يزالوا به حىت أخرج 
الصحيفة قال فإذا فيها من أحدث حداث أو آوى حمداث فعليه لعنة هللا  

وال عدل قال وإذا فيها ان إبراهيم  واملالئكة والناس أمجعني ال يقبل منه صرف 
حرم مكة وإين أحرم املدينة حرام ما بني حرتيها ومحاها كله ال خيتلى خالها وال  

ينفر صيدها وال تلتقط لقطتها اال ملن أشار هبا وال تقطع منها شجرة اال ان 
يعلف رجل بعريه وال حيمل فيها السالح لقتال قال وإذا فيها املؤمنون تتكافأ  

م ويسعى بذمتهم أدانهم وهم يد على من سواهم اال ال يقتل مؤمن  دماؤه 
 بكافر وال ذو عهد يف عهده  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه رجاله ثقات رجال الشيخني غري أيب ت
 حسان األعرج فمن رجال مسلم 

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح ثنا بن جريج أخربين موسى بن  - 960
 بن أىب رافع عقبة عن عبد هللا بن الفضل عن عبد الرمحن األعرج عن عبيد هللا

عن علي بن أيب طالب رضي هللا عنه : أن النيب صلى هللا عليه وسلم كان إذا 
عي  ركع قال اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت أنت ريب خشع مس 
 وبصرى وخمي وعظمي وعصيب وما استقلت به قدمي هلل رب العاملني  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين عبيد هللا بن عمر القواريري ثنا يونس بن أرقم   - 961
 ثنا يزيد بن أيب زايد عن عبد الرمحن بن أيب ليلى قال : شهدت عليا رضي هللا
عنه يف الرحبة ينشد الناس أنشد هللا من مسع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

يقول يوم غدير خم من كنت مواله فعلى مواله ملا قام فشهد قال عبد الرمحن 
فقام اثنا عشر بدراي كأين أنظر إىل أحدهم فقالوا نشهد اان مسعنا رسول هللا 

أوىل ابملؤمنني من أنفسهم   صلى هللا عليه وسلم يقول يوم غدير خم ألست
وأزواجي أمهاهتم فقلنا بلى اي رسول هللا قال فمن كنت مواله فعلى مواله  

 اللهم وال من وااله وعاد من عاداه 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه وهذا إسناد ضعيف لضعف يزيد بن أيب ت



 زايد

 

 

ك عن خمارق عن  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن آدم ثنا شري - 962
: رأيت عليا رضي هللا عنه على املنرب خيطب وعليه   طارق بن شهاب قال 

سيف حليته حديد فسمعته يقول وهللا ما عندان كتاب نقرؤه عليكم اال كتاب  
هللا تعاىل وهذه الصحيفة أعطانيها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فيها فرائض  

 الصدقة قال لصحيفة معلقة يف سيفه  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه وهذا إسناد ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا على بن عاصم أنبأان إمساعيل بن مسيع   - 963
عن مالك بن عمري قال : كنت قاعدا عند علي رضي هللا عنه قال فجاء 

صعصعة بن صوحان فسلم مث قام فقال اي أمري املؤمنني اهننا عما هناك عنه  
 صلى هللا عليه وسلم فقال هناان عن الدابء واحلنتم واملزفت والنقري رسول هللا

وهناان عن القسي وامليثرة احلمراء وعن احلرير واحللق الذهب مث قال كساين 
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حلة من حرير فخرجت فيها لريى الناس على  

 صلى هللا عليه  كسوة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال فرآين رسول هللا
 وسلم فأمرين بنزعهما فأرسل إبحدامها إىل فاطمة وشق األخرى بني نسائه 



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه ت  

 

 

حدثنا عبد هللا ثنا أمحد بن عمر الوكيعي ثنا زيد بن احلباب ثنا الوليد  - 964
دخلت   بن عقبة بن نزار العنسي حدثين مساك بن عبيد بن الوليد العبسي قال

على عبد الرمحن بن أيب ليلى فحدثين انه شهد عليا رضي هللا عنه يف الرحبة  
قال : أنشد هللا رجال مسع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وشهده يوم غدير  

خم اال قام وال يقوم اال من قد رآه فقام اثنا عشر رجال فقالوا قد رأيناه 
اله وعاد من عاداه وانصر من  ومسعناه حيث أخذ بيده يقول اللهم وال من وا

 نصره واخذل من خذله فقام إال ثالثة مل يقوموا فدعا عليهم فأصابتهم دعوته  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه دون قوله " وانصر من نصره واخذل من  ت
 خذله " وهذا إسناد ضعيف جلهالة الوليد بن عقبة ومساك بن عبيد 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين حممد بن املنهال أخو حجاج بن منهال ثنا   - 965
عن عبد    عبد الواحد بن زايد عن عبد الرمحن بن إسحاق حدثين أبو سعيد

الرمحن بن أيب ليلى قال : كان علي بن أيب طالب رضي هللا عنه إذا مسع املؤذن  



حممدا رسول يؤذن قال كما يقول فإذا قال أشهد أن ال إله اال هللا وأشهد أن 
هللا قال علي رضي هللا عنه أشهد أن ال إله اال هللا وأشهد أن حممدا رسول هللا 

 وإن الذين جحدوا حممدا هم الكاذبون 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

------------------------------------- 
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حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد عن شعبة قال حدثين  - 966
احلكم عن القاسم بن خميمرة عن شريح بن هانئ قال : سألت عائشة رضي هللا 

عنها عن املسح على اخلفني قالت سل علي بن أيب طالب رضي هللا عنه فإنه  
مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فسألته فقال للمسافر ثالثة  كان يسافر

 أايم ولياليهن وللمقيم يوم وليلة قال حيىي وكان يرفعه يعىن شعبة مث تركة 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعقوب ثنا أيب عن حممد بن إسحاق  - 967
د بن أيب سعيد املقربي عن عطاء موىل أم صبية عن أيب هريرة عن  حدثين سعي

على قال مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : لوال أن أشق على أميت  
ألمرهتم ابلسواك عند كل صالة وألخرت عشاء اآلخرة إىل ثلث الليل األول 

ا فلم يزل هناك  فإنه إذا مضى ثلث الليل األول هبط هللا تعاىل إىل السماء الدني
حىت يطلع الفجر فيقول قائل أال سائل يعطى أال داع جياب أال سقيم يستشفى  

 فيشفى أال مذنب يستغفر فيغفر له 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه وهذا إسناد ضعيف جلهالة عطاء املدينت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعقوب ثنا أيب عن بن إسحاق حدثين  - 968
عمى عبد الرمحن بن يسار عن عبيد هللا بن أيب رافع موىل رسول هللا صلى هللا 
عليه وسلم عن أبيه عن علي بن أيب طالب رضي هللا عنه عن النيب صلى هللا 

 عليه وسلم : مثل حديث أيب هريرة 

 

 

إسناده حسن عليق شعيب األرنؤوط :ت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا معاوية ثنا احلجاج عن أيب إسحاق عن   - 969
عاصم بن ضمرة عن على رضي هللا عنه قال : سئل عن الوتر أواجب هو قال  
أما كالفريضة فال ولكنها سنة صنعها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأصحابه 

 حىت مضوا على ذلك  

 

 

وط : حديث قويعليق شعيب األرنؤ ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بن األشجعي ثنا أيب عن سفيان عن   - 970
السدي عن عبد خري عن على رضي هللا عنه انه : دعا بكوز من ماء مث قال  

أين هؤالء الذين يزعمون أهنم يكرهون الشرب قائما قال فأخذه فشرب وهو 
قال هكذا وضوء رسول هللا   قائم مث توضأ وضوءا خفيفا ومسح على نعليه مث

 صلى هللا عليه وسلم للطاهر ما مل حيدث 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد هللا بن الوليد ثنا سفيان ثنا أبو  - 971
إسحاق عن أيب حية بن قيس عن على رضي هللا عنه انه : توضأ ثالاث ثالاث 



قال هكذا رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فعل   وشرب فضل وضوئه مث  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أبو بكر بن أىب شيبة ثنا على بن مسهر عن   - 972
هللا عنه  بن أىب ليلى عن عيسى عن عبد الرمحن بن أيب ليلى عن على رضي 

قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : إذا عطس أحدكم فليقل احلمد هلل  
لح ابلكم رب العاملني وليقل من حوله يرمحك هللا وليقل هو يهديكم هللا ويص  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريهت  

 

 

حدثنا عبد هللا ثنا داود بن عمرو الضيب ثنا منصور بن أىب األسود   - 973
يب ليلى عن بن أيب ليلى عن احلكم أو عيسى شك منصور عن عبد الرمحن بن أ

عن على رضي هللا عنه قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : إذا عطس  
ويرد  أحدكم فليقل احلمد هلل على كل حال وليقل له من عنده يرمحك هللا

 عليهم يهديكم هللا ويصلح ابلكم  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريهت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا غسان بن الربيع ثنا أبو إسرائيل عن   - 974
السدي عن عبد خري قال : خرج علينا علي بن أيب طالب رضي هللا عنه وحنن  

يف ركعة شفع إليها أخرى يف املسجد فقال أين السائل عن الوتر فمن كان منا 
حىت اجتمعنا إليه فقال ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان يوتر يف أول 
الليل مث أوتر يف وسطه مث أثبت الوتر يف هذه الساعة قال وذلك عند طلوع 

 الفجر 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه وهذا إسناد ضعيف لضعف أيب إسرائيلت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد هللا بن يزيد ثنا شعبة عن احلكم  - 975
قال له  عن عبد هللا بن انفع قال : عاد أبو موسى األشعري احلسن بن على ف 

على رضي هللا عنه أعائدا جئت أم زائرا فقال أبو موسى بل جئت عائدا فقال  
من عاد مريضا  علي رضي هللا عنه مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول 

بكرا شيعه سبعون ألف ملك كلهم يستغفر له حىت ميسي وكان له خريف يف 
اجلنة وان عاده مساء شيعة سبعون ألف ملك كلهم يستغفر له حىت يصبح  

 وكان له خريف يف اجلنة  



 

 

612عليق شعيب األرنؤوط : حسن إال أن الصحيح وقفه كما تقدم برقم ت  

 

 

-------------------------------------  

 

[    121صفحة  - 1مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن احلكم عن   - 976
عبد هللا بن انفع قال : عاد أبو موسى األشعري احلسن بن على بن أيب طالب 

قال ال بل  رضي هللا عنه فقال له علي رضي هللا عنه أعائدا جئت أم زائرا
 عنه أما انه ما من مسلم يعود مريضا اال خرج  جئت عائدا قال على رضي هللا 

معه سبعون ألف ملك كلهم يستغفر له ان كان مصبحا حىت ميسي وكان له  
خريف يف اجلنة وان كان ممسيا خرج معه سبعون ألف ملك كلهم يستغفر له  

 حىت يصبح وكان له خريف يف اجلنة 

 

 

األرنؤوط : حسن رجاله ثقات رجال الشيخني غري عبدهللا بن عليق شعيب ت
انفع وانظر ماقبله ... . قال يف الذي قبله : إن الصحيح وقفه كما تقدم برقم  

612 



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا شيبان أبو حممد ثنا عبد العزيز بن  - 977
بن أيب ليلى  مسلم يعىن أاب زيد القسملي ثنا يزيد بن أىب زايد عن عبد الرمحن 

عن على رضي هللا عنه قال : كنت رجال مذاء فسألت رسول هللا صلى هللا 
 عليه وسلم عن ذلك فقال يف املذي الوضوء ويف املىن الغسل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد عن جمالد ثنا عامر قال :   - 978
كان لشراحة زوج غائب ابلشام وإهنا محلت فجاء هبا موالها إىل علي بن أيب 
طالب رضي هللا عنه فقال ان هذه زنت فاعرتفت فجلدها يوم اخلميس مائة  

فر هلا إىل السرة وأان شاهد مث قال ان الرجم سنة سنها  ورمجها يوم اجلمعة وح 
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ولو كان شهد على هذه أحد لكان أول من  
يرمى الشاهد يشهد مث يتبع شهادته حجره ولكنها أقرت فأان أول من رماها  

 فرماها حبجر مث رمى الناس وأان فيهم قال فكنت وهللا فيمن قتلها  

 

 

يب األرنؤوط : صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري جمالد بن عليق شع ت



 سعيد فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أسود بن عامر أنبأان إسرائيل عن حممد   - 979
بن عبيد هللا عن أبيه عن عمه قال قال على رضي هللا عنه : وسئل يركب 

هللا عليه وسلم مير ابلرجال الرجل هديه فقال ال أبس به قد كان النيب صلى 
ميشون فيأمرهم يركبون هديه وهدى النيب صلى هللا عليه وسلم قال وال تتبعوا  

 شيئا أفضل من سنة نبيكم صلى هللا عليه وسلم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه وهذا إسناد ضعيف ت  

 

 

عامر  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد عن إمساعيل ثنا   - 980
عن احلرث عن على رضي هللا عنه قال : لعن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
آكل الراب ومطعمه وشاهديه وكاتبه ومانع الصدقة والوامشة واملستومشة واحلال 

 واحمللل له قال وكان ينهى عن النوح 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه وهذا إسناد ضعيف لضعف احلارث ت
 األعور 



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أنبأان هشام عن حممد بن عبيدة   - 981
عن على رضي هللا عنه قال : هنى عن مياثر األرجوان ولبس القسي وخامت  

الذهب قال حممد فذكرت ذلك ألخي حيىي بن سريين فقال أو مل تسمع هذا  
 نعم وكفاف الديباج  

 

 

على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين عبيد هللا بن عمر القواريري ثنا محاد بن زيد  - 982
أنبأان أيوب عن حممد عن عبيدة قال : ذكر على أهل النهروان فقال فيهم  

رجل مودن اليد أو مثدون اليد أو خمدج اليد لوال ان تبطروا لنبأتكم مبا وعد  
مد صلى هللا عليه وسلم قال قلت أأنت هللا الذين يقتلوهنم على لسان حم
 مسعت منه قال إي ورب الكعبة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين حممد بن أيب بكر املقدمي ثنا محاد بن حيىي  - 983



األبح ثنا بن عون عن حممد بن عبيدة : قال ملا قتل على أهل النهروان قال  
لتمسوه فوجدوه يف حفرة حتت القتلى فاستخرجوه وأقبل على رضي هللا عنه  ا

على أصحابه فقال لوال أن تبطروا ألخربتكم ما وعد هللا من يقتل هؤالء على  
لسان حممد صلى هللا عليه وسلم قلت أنت مسعته من رسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم قال إي ورب الكعبة  

 

 

يح لغريه وهذا إسناد حسن عليق شعيب األرنؤوط : صح ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو معاوية ثنا حجاج عن أيب إسحاق  - 984
عن احلارث عن على رضي هللا عنه قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :  

 عفوت لكم عن صدقة اخليل والرقيق ويف الرقة ربع عشرها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    122صفحة  - 1مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو معاوية ثنا األعمش عن عمرو بن  - 985
مرة عن أيب البخرتي عن على رضي هللا عنه قال : إذا حدثتم عن رسول هللا 
صلى هللا عليه وسلم حديثا فظنوا به الذي هو أهدى والذي هو أهيأ والذي 

 هو اتقى  

 

 

ني وهو منقطععليق شعيب األرنؤوط : صحيح رجاله ثقات رجال الشيخت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد عن مسعر ثنا عمرو بن   - 986
مرة عن أيب البخرتي عن أيب عبد الرمحن عن على رضي هللا عنه قال : إذا 

حدثتم عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حديثا فظنوا به الذي أهيأه وأهداه  
 وأتقاه 

 

 

األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن عمرو بن   - 987
مرة عن أيب البخرتي عن أيب عبد الرمحن السلمي عن على رضي هللا عنه قال  

: إذا حدثتم عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حديثا فظنوا برسول هللا صلى  



ه وسلم أهيأه وأتقاه وأهداه وخرج علي علينا حني ثوب املثوب فقال  هللا علي
 أين السائل عن الوتر هذا حني وتر حسن 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا ثنا حممد بن أيب بكر بن على املقدمي ثنا محاد يعىن   - 988
بيدة : ان عليا رضي هللا عنه ذكر  بن زيد عن أيوب وهشام عن حممد عن ع 

أهل النهروان فقال فيهم رجل مودن اليد أو مثدون اليد أو خمدج اليد لوال ان 
تبطروا لنبأتكم ما وعد هللا الذين يقتلوهنم على لسان حممد صلى هللا عليه  

 وسلم فقلت لعلي أأنت مسعته قال إي ورب الكعبة 

 

 

لى شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح عت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد عن شعبة حدثين مالك  - 989
بن عرفطة مسعت عبد خري قال : كنت عند على فأتى بكرسي وتور قال 

فغسل كفيه ثالاث ووجهه ثالاث وذراعيه ثالاث ومسح برأسه وصف حيىي فبدأ 
ال وغسل رجليه مث قال من   مبقدم رأسه إىل مؤخره وقال وال أدري أرد يده أم



أحب ان ينظر إىل وضوء رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فهذا وضوء رسول 
هللا صلى هللا عليه وسلم قال لنا أبو عبد الرمحن هذا أخطأ فيه شعبة إمنا هو  

 عن خالد بن علقمة عن عبد خري  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أبو إسحاق الرتمذي ثنا األشجعي عن سفيان   - 990
عن عاصم عن زر بن حبيش عن عبيدة السلماين عن على رضي هللا عنه قال  
: كنا نراها الفجر فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم هي صالة العصر يعىن  

 صالة الوسطى 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  

 

 

 حدثين عبيد هللا بن عمر القواريري حدثنا حممد بن حدثنا عبد هللا - 991
ن أيب حسان عن على  عبد الواحد بن أيب حزم ثنا عمر بن عامر عن قتادة ع

رضي هللا عنه ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : املؤمنون تكافأ دماؤهم  
ذو  وهم يد على من سواهم يسعى بذمتهم أدانهم أال ال يقتل مؤمن بكافر وال 



 عهد يف عهده  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن حيىي بن سعيد عن يوسف بن  - 992
مسعود عن جدته : ان رجال مر هبم على بعري يوضعه مبىن يف أايم التشريق اهنا 

 أايم أكل وشرب فسألت عنه فقالوا علي بن أيب طالب رضي هللا عنه  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريهت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي ثنا سعيد بن أيب عروبة عن قتادة   - 993
عن احلسن عن قيس بن عباد قال : انطلقت أان واألشرت إىل علي رضي هللا 

عنه فقلنا هل عهد إليك نيب هللا صلى هللا عليه وسلم شيئا مل يعهده إىل الناس 
اال ما يف كتايب هذا قال وكتاب يف قراب سيفة فإذا فيه املؤمنون  عامة قال ال 

تكافأ دماؤهم وهم يد على من سواهم ويسعى بذمتهم أدانهم أال ال يقتل 
مؤمن بكافر وال ذو عهد يف عهده من أحدث حداث أو آوى حمداث فعليه لعنة  

 هللا واملالئكة والناس أمجعني 



 

 

إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن هشام عن حممد عن عبيدة   - 994
عن علي رضي هللا عنه : ان النيب صلى هللا عليه وسلم قال يوم اخلندق شغلوان  
عن الصالة الوسطى حىت غربت الشمس أو كادت الشمس ان تغرب مأل هللا  

 أجوافهم أو قبورهم انرا  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن بن أيب ليلى حدثين أخي عن   - 995
أيب عن على رضي هللا عنه عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : إذا عطس  

  أحدكم فليقل احلمد هلل على كل حال وليقل له يرمحكم هللا وليقل هو يهديكم
 هللا ويصلح ابلكم فقلت له عن أيب أيوب قال علي رضي هللا عنه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريهت  

 

 



------------------------------------- 

 

[    123صفحة  - 1مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أمحد بن حممد بن حيىي بن سعيد القطان ثنا   - 996
قال :   أزهر بن سعد عن بن عون عن حممد عن عبيدة عن على رضي هللا عنه

اشتكت إىل فاطمة رضي هللا عنها جمل يديها من الطحن فأتينا النيب صلى هللا 
لطحن عليه وسلم فقلت اي رسول هللا فاطمة تشتكى إليك جمل يديها من ا

وتسألك خادما فقال أال أدلكما على ما هو خري لكما من خادم فأمران عند  
 منامنا بثالث وثالثني وثالث وثالثني وأربع وثالثني من تسبيح وحتميد وتكبري  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده قوي رجال ثقات رجال الشيخني غري أمحد ت
 بن حممد فمن رجال ابن ماجة وهو صدوق 

 

 

دثنا عبد هللا قال وجدت يف كتاب أىب قال أخربت عن سنان بن  ح - 997
هارون ثنا بيان عن عبد الرمحن بن أيب ليلى عن علي بن أيب طالب رضي هللا 

عنه قال : كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا ركع لو وضع قدح من ماء  
 على ظهره مل يهراق 



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أبو بكر بن أيب شيبة ثنا شريك عن خالد بن  - 998
  علقمة عن عبد خري عن على قال : توضأ علي رضي هللا عنه فتمضمض ثالاث

واستنشق ثالاث من كف واحد وغسل وجهه ثالاث مث أدخل يده يف الركوة  
 فمسح رأسه وغسل رجليه مث قال هذا وضوء نبيكم صلى هللا عليه وسلم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن شعبة حدثين أبو إسحاق عن   - 999
هانئ بن هانئ عن على رضي هللا عنه : ان عمارا استأذن على النيب صلى هللا  

 عليه وسلم فقال الطيب املطيب  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : رجاله ثقات رجال الشيخني غري هانئ بن هانئ روى  ت
لمات األئمة فيه وقول احلافظ يف التقريب " له أصحاب السنن ... . ونقل ك

 مستور " 



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي يعىن بن سعيد عن شعبة ح  - 1000
وحدثنا حجاج أنبأان شعبة عن منصور قال حيىي قال حدثين منصور عن ربعي  
قال مسعت عليا رضي هللا عنه يقول قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ال  

ا على فإنه من يكذب على يلج النار قال حجاج قلت لشعبة هل أدرك تكذبو 
 عليا قال نعم حدثين عن علي ومل يقل مسع 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن منصور   - 1001
 عنه خيطب يقول قال رسول هللا عن ربعي بن حراش انه مسع عليا رضي هللا

 صلى هللا عليه وسلم فذكر : مثله  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي ثنا بن جريج أخربين حسن بن  - 1002
مسلم وعبد الكرمي ان جماهدا أخربمها ان عبد الرمحن بن أيب ليلى أخربه ان  



ا رضي هللا عنه أخربه ان النيب صلى هللا عليه وسلم : أمره ان يقوم على  علي
بدنه وأمره ان يقسم بدنه كلها حلومها وجلودها وجالهلا وال يعطى يف جزارهتا 

 منها شيئا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرازق أنبأان معمر عن عبد   - 1003
 الكرمي : فذكر احلديث وقال حنن نعطيه من عندان األجر  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن بن عجالن حدثين إبراهيم   - 1004
بيه عن بن عباس عن علي رضي هللا عنه قال : هناين  بن عبد هللا بن حنني عن أ

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن خامت الذهب وان أقرأ وأان راكع وعن 
 القسي واملعصفر  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع حدثين شعبة عن عبد امللك بن  - 1005
ة : ان عليا رضي هللا عنه ملا صلى الظهر دعا بكوز  ميسرة عن النزال بن سرب 

من ماء يف الرحبة فشرب وهو قائم مث قال ان رجاال يكرهون هذا وإين رأيت 
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فعل كالذي رأيتموين فعلت مث متسح بفضله  

 وقال هذا وضوء من مل حيدث 

 

 

خاري رجاله ثقات عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البت
 رجال الشيخني غري النزال بن سربة فمن رجال البخاري 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا سفيان عن عبد هللا بن حممد   - 1006
بن عقيل عن حممد بن احلنفية عن أبيه قال قال رسول هللا صلى هللا عليه  

ا التسليم  وسلم : مفتاح الصالة الطهور وحترميها التكبري وحتليله  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وإسناده حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع حدثنا احلسن بن عقبة أبو  - 1007



كربان املرادي مسعت عبد خري يقول قال علي : اال أريكم وضوء رسول هللا 
 صلى هللا عليه وسلم مث توضأ ثالاث ثالاث 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا ثنا إسحاق بن إمساعيل ثنا مسهر بن عبد امللك بن  - 1008
جر فقال :  سلع ثنا أيب عبد امللك بن سلع قال كان عبد خري يؤمنا يف الف

صلينا يوما الفجر خلف علي رضي هللا عنه فلما سلم قام وقمنا معه فجاء 
سه فقال  ميشى حىت انتهى إىل الرحبة فجلس وأسند ظهره إىل احلائط مث رفع رأ

اي قنرب ائتين ابلركوة والطست مث قال له صب فصب عليه فغسل كفه ثالاث 
وأدخل كفه اليمىن فمضمض واستنشق ثالاث مث أدخل كفيه فغسل وجهه ثالاث 

مث أدخل كفه اليمىن فغسل ذراعه األمين ثالاث مث غسل ذراعه األيسر ثالاث 
 فقال هذا وضوء رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسنت  

 

 

------------------------------------- 
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حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا هشام بن عروة عن أبيه قال   - 1009
قال علي : كنت رجال مذاء وكنت أستحي ان أسأل النيب صلى هللا عليه  
 وسلم ملكان ابنته فأمرت املقداد فسأله فقال يغسل ذكره وأنثييه ويتوضأ 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح رجاله ثقات رجال الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا وكيع ثنا األعمش عن منذر أيب  - 1010
يعلى عن بن احلنفية : ان عليا رضي هللا عنه أمر املقداد فسأل النيب صلى هللا 

 عليه وسلم عن املذي فقال يتوضأ  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

يع عن شعبة عن عمرو بن مرة عن  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وك - 1011
عبد هللا بن سلمة عن على رضي هللا عنه قال : قال كان رسول هللا صلى هللا 



عليه وسلم يقضى احلاجة فيأكل معنا اللحم ويقرأ القرآن ومل يكن حيجزه أو  
 حيجبه اال اجلنابة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسن رجاله ثقات رجال الشيخني غري ت
 عبدهللا بن سلمة فمن رجال أصحاب السنن 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع وعبد الرمحن عن سفيان عن   - 1012
أيب إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن على رضي هللا عنه قال : كان رسول هللا 

صلى هللا عليه وسلم يصلي على كل أثر صالة مكتوبة ركعتني اال الفجر 
 والعصر وقال عبد الرمحن يف دبر كل صالة  

 

 

ه قوي رجاله ثقات رجال الشيخني غري عاصم  عليق شعيب األرنؤوط : إسناد ت
 بن ضمرة فمن رجال أصحاب السنن

 

 

حدثنا عبد هللا حدثنا إسحاق بن إمساعيل وأبو خيثمة قاال حدثنا   - 1013
وكيع ثنا األعمش عن أيب إسحاق عن عبد خري عن على قال : كنت أرى ان 

لى هللا عليه  ابطن القدمني أحق ابملسح من ظاهرمها حىت رأيت رسول هللا ص



 وسلم ميسح ظاهرمها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  

 

 

حدثنا عبد هللا ثنا إسحاق بن إمساعيل حدثنا سفيان عن أيب  - 1014
السوداء عن بن عبد خري عن أبيه قال : رأيت عليا رضي هللا عنه توضأ فغسل 

ل ظهور  ظهور قدميه وقال لوال اىن رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يغس
 قدميه لظننت ان بطوهنما أحق ابلغسل 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا ثنا إسحاق ثنا سفيان مرة أخرى قال : رأيت عليا   - 1015
 رضي هللا عنه توضأ فمسح ظهورمها 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 



حدثنا عبد هللا ثنا إسحاق بن إمساعيل ثنا وكيع ثنا احلسن بن عقبة   - 1016
أبو كربان عن عبد خري عن علي رضي هللا عنه قال يعىن : هذا وضوء رسول  

 هللا صلى هللا عليه وسلم مث توضأ ثالاث 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

عن سعد بن إبراهيم   حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا سفيان - 1017
عن عبد هللا بن شداد عن على رضي هللا عنه قال : ما مسعت رسول هللا صلى 

هللا عليه وسلم يفدى أحدا أببويه اال سعد بن مالك فإين مسعته يقول له يوم  
 أحد ارم سعد فداك أيب وأمي  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا األعمش عن سعد بن عبيدة  حدثنا عبد  - 1018
ل : بعث النيب صلى هللا عن أيب عبد الرمحن السلمي عن علي رضي هللا عنه قا 

عليه وسلم سرية وأمر عليهم رجال من األنصار وأمرهم ان يسمعوا له ويطيعوا 
انرا قال فأغضبوه يف شيء فقال امجعوا يل حطبا فجمعوا حطبا مث قال أوقدوا 



فأوقدوا له انرا فقال أمل أيمركم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ان تسمعوا يل 
وتطيعوا قالوا بلى قال فادخلوها قال فنظر بعضهم إىل بعض فقالوا إمنا فرران 

إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من أجل النار فكانوا كذلك إذ سكن 
 صلى هللا عليه وسلم ذكروا غضبة وطفئت النار قال فلما قدموا على النيب

 ذلك له فقال لو دخلوها ما خرجوا منها إمنا الطاعة يف املعروف  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن عن سفيان وعبد الرزاق   - 1019
ن علي رضي هللا عنه  أنبأان سفيان عن عاصم يعىن بن كليب عن أيب بردة ع

قال : هناين رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن أجعل اخلامت يف هذه أو يف هذه  
 قال عبد الرزاق إلصبعيه السبابة والوسطى 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده قوي وهو على شرط مسلم رجاله ثقات ت
 رجال الشيخني غري عاصم بن كليب فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن عن سفيان عن أىب هاشم   - 1020



القاسم بن كثري عن قيس اخلاريف قال مسعت عليا رضي هللا عنه يقول : سبق  
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وصلى أبو بكر وثلث عمر رضي هللا عنه مث  

محن قال أيب خبطتنا أو أصابتنا فتنة فما شاء هللا جل جالله قال أبو عبد الر 
 قوله مث خبطتنا فتنة أراد ان يتواضع بذلك  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  
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حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن عن سفيان وشعبة ومحاد   - 1021
رضي   بن سلمة عن سلمة بن كهيل عن حجية بن عدي : أن رجال سأل عليا

هللا عنه عن البقرة فقال عن سبعة قال القرن قال ال يضرك قال فالعرجاء قال  
شرف إذا بلغت املنسك قال وأمران رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ان نست

 العني واألذن 
 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسن رجاله ثقات رجال الشيخني غري حجية  ت
 بن عدي فمن رجال أصحاب السنن

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن سلمة   - 1022
بن كهيل قال مسعت حجية بن عدى قال مسعت علي بن أيب طالب رضي هللا 

رجل فذكر احلديث  عنه : وسأله   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن بن مهدي عن شعبة عن   - 1023
أيب إسحاق عن حارثة بن مضرب عن علي رضي هللا عنه قال : ما كان فينا  

لى هللا  فارس يوم بدر غري املقداد ولقد رأيتنا وما فينا اال انئم اال رسول هللا ص
 عليه وسلم حتت شجرة يصلي ويبكي حىت أصبح  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري ت
 حارثة بن مضرب فمن رجال أصحاب السنن 

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن عن سفيان عن أيب  - 1024
: ما من رجل أقمت  حصني عن عمري بن سعيد عن على رضي هللا عنه قال 

عليه حدا فمات فأجد يف نفسي إال اخلمر فإنه لو مات لوديته ألن رسول هللا 
 صلى هللا عليه وسلم مل يسنه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن ثنا سفيان عن أيب  - 1025
إسحاق عن أيب حية عن على رضي هللا عنه : ان رسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم كان يتوضأ ثالاث  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري أيب ت
 حية بن قيس الوادعي وهو ثقة 

 

 

بد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن عن زائدة بن قدامة عن  حدثنا ع - 1026
 األسدي عن أيب أيب حصني األسدي وبن أيب بكري ثنا زائدة أنبأان أبو حصني

عبد الرمحن عن علي رضي هللا عنه قال : كنت رجال مذاء وكانت حتىت أبنه 



 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فأمرت رجال فسأله فقال توضأ واغسله 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا ثنا حممد بن جعفر الوركاين أنبأان شريك عن خالد  - 1027
بن علقمة عن عبد خري قال : صلينا الغداة فأتيناه فجلسنا إليه فدعا بوضوء  

 فأتى بركوة فيها ماء وطست قال فافرغ الركوة على يده اليمىن فغسل يديه
ثالاث ومتضمض ثالاث واستنثر ثالاث بكف كف مث غسل وجهه ثالاث وذراعيه  

ثالاث ثالاث مث وضع يده يف الركوة فمسح هبا رأسه بكفيه مجيعا مرة واحدة مث  
غسل رجليه ثالاث ثالاث مث قال هذا وضوء نبيكم صلى هللا عليه وسلم  

 فاعلموه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه ت  

 

 

دثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن ثنا زائدة عن الركني بن ح - 1028
مذاء   الربيع عن حصني بن قبيصة عن على رضي هللا عنه قال : كنت رجال

فسألت النيب صلى هللا عليه وسلم فقال إذا رأيت املذي فتوضأ واغسل ذكرك  



  وإذا رأيت فضخ املاء فاغتسل فذكرته لسفيان فقال قد مسعته من ركني 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح غري ت
 حصني بن قبيصة فقد روى له أصحاب السنن غري الرتمذي

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا معاوية وبن أيب بكري قاال ثنا زائدة ثنا  - 1029
الركني بن الربيع بن عميلة الفزاري : فذكر مثله وقاال فضخ املاء وحدثنا بن  

 أيب بكري ثنا زائدة وقال فضخ املاء أيضا 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين وهب بن بقية أنبأان خالد عن عطاء يعىن بن  - 1030
السائب عن عبد خري عن على رضي هللا عنه قال : أال أخربكم خبري هذه األمة  

بعد نبيها صلى هللا عليه وسلم أبو بكر مث خريها بعد أيب بكر عمر رضي هللا 
 عنه مث جيعل هللا اخلري حيث أحب 

 

 

: صحيح عليق شعيب األرنؤوط ت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أبو حبر عبد الواحد البصري ثنا أبو عوانة  - 1031
عن خالد بن علقمة عن عبد خري قال قال علي رضي هللا عنه ملا فرغ من أهل  
البصرة : إن خري هذه األمة بعد نبيها صلى هللا عليه وسلم أبو بكر وبعد أيب 

ا شاء  بكر عمر وأحدثنا أحدااث يصنع هللا فيها م  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين وهب بن بقية الواسطي أنبأان خالد بن عبد   - 1032
هللا عن حصني عن املسيب بن عبد خري عن أبيه قال قام علي رضي هللا عنه  
فقال : خري هذه األمة بعد نبيها صلى هللا عليه وسلم أبو بكر وعمر وأان قد 

 أحدثنا بعد أحدااث يقضى هللا فيها ما شاء 
 

 

نؤوط : إسناده صحيحعليق شعيب األر ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن ثنا سفيان عن أيب  - 1033
إسحاق عن هانئ بن هانئ عن على رضي هللا عنه قال : جاء عمار يستأذن  



 على النيب صلى هللا عليه وسلم فقال ائذنوا له مرحبا ابلطيب املطيب 

 

 

شيخني غري هانئ بن هانئ روى  عليق شعيب األرنؤوط : رجاله ثقات رجال الت
له أصحاب السنن ... . ونقل كلمات األئمة فيه وقول احلافظ يف التقريب " 

 مستور " 

 

 

------------------------------------- 
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حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن عن سفيان عن أيب  - 1034
إسحاق عن سعيد بن أيب حدان حدثين من مسع عليا رضي هللا عنه يقول :  

 مسى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم احلرب خدعة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه وهذا إسناد ضعيف ت  

 

 

 بن سعيد عن هشام أخربين أىب حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي - 1035



ان عليا رضي هللا عنه قال للمقداد : سل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن  
الرجل يدنو من املرأة فيمذي فإين أستحي منه ألن ابنته عندي فقال رسول هللا 

 صلى هللا عليه وسلم يغسل ذكره وأنثييه ويتوضأ  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  

 

 

ثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن عن سفيان عن األعمش  حد - 1036
شغلوان يوم  عن أيب الضحى عن شتري بن شكل عن على رضي هللا عنه قال : 

األحزاب عن صالة العصر حىت مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول 
شغلوان عن صالة الوسطى صالة العصر مأل هللا قبورهم وبيوهتم أو أجوافهم 

را ان  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري شتري بن شكل فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن عن سفيان عن األعمش   - 1037
عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن علي رضي هللا عنه قال : ما عندان شيء اال 



عاىل وهذه الصحيفة عن النيب صلى هللا عليه وسلم املدينة حرام ما  كتاب هللا ت
هللا واملالئكة  بني عائر إىل ثور من أحدث فيها حداث أو آوى حمداث فعليه لعنة

والناس أمجعني ال يقبل منه عدل وال صرف وقال ذمة املسلمني واحدة فمن  
يقبل منه صرف وال  أخفر مسلما فعليه لعنه هللا واملالئكة والناس أمجعني ال 

عدل ومن توىل قوما بغري أذن مواليه فعليه لعنة هللا واملالئكة والناس أمجعني ال  
 يقبل هللا منه صرفا وال عدال  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن عن سفيان عن األعمش   - 1038
عن سعد بن عبيدة عن أيب عبد الرمحن عن على رضي هللا عنه قال قلت : اي 

رسول هللا مايل أراك تنوق يف قريش وتدعنا ان تزوج إلينا قال وعندك شيء 
 قال قلت ابنة محزة قال اهنا ابنة أخي من الرضاعة  

 

 

ألرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب ات  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن ثنا شعبة عن عمرو بن  - 1039



مرة عن أيب البخرتي عن أيب عبد الرمحن السلمي قال قال علي : إذا حدثتكم  
عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حديثا فظنوا برسول هللا صلى هللا عليه  

وأهداه واتقاه  وسلم أهيأه   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع عن سفيان وشعبة عن حبيب   - 1040
بن أيب اثبت عن عبد خري عن علي انه قال : أال انبئكم خبري هذه األمة بعد  

 نبيها صلى هللا عليه وسلم أبو بكر مث عمر  
 

 

األرنؤوط : إسناده صحيح عليق شعيبت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين عثمان بن أيب شيبة ثنا مطلب بن زايد عن   - 1041
  {إمنا أنت منذر ولكل قوم هاد  }السدي عن عبد خري عن علي : يف قوله 

 قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم املنذر واهلاد رجل من بىن هاشم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ويف متنه نكارة ت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن عن إسرائيل عن أيب  - 1042
إسحاق عن حارثة بن مضرب عن علي قال : ملا حضر البأس يوم بدر اتقينا  

 صلى هللا عليه وسلم وكان من أشد الناس ما كان أو مل يكن أحد برسول هللا
 أقرب إىل املشركني منه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري ت
 حارثة بن مضرب فمن رجال أصحاب السنن وهو ثقة 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب قال قرأت على عبد الرمحن عن مالك  - 1043
عن إبراهيم بن   عن انفع وحدثنا إسحاق يعىن بن عيسى أخربين مالك عن انفع 

عبد هللا بن حنني قال إسحاق عن أبيه عن علي بن أيب طالب : ان رسول هللا 
ن  صلى هللا عليه وسلم هنى عن لبس القسي واملعصفر وعن ختتم الذهب وع

 قراءة القرآن يف الركوع 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناد حديث إسحاق بن عيسى صحيح على شرط  ت
 مسلم أما إسناد حديث عبد الرمحن بن مهدي ففيه انقطاع 

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب وأبو خيثمة قاال ثنا إمساعيل أنبأان أيوب   - 1044
نني قال قال على : هناين عن انفع عن إبراهيم بن فالن بن حنني عن جده ح 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن لبس املعصفر وعن القسي وعن خامت  
الذهب وعن القراءة يف الركوع قال أيوب أو قال أن أقرأ وأان راكع قال أبو 

 خيثمة يف حديثه حدثت ان إمساعيل رجع عن جده حنني  

 

 

ظ عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وذكر حنني فيه غري حمفو ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الوهاب عن سعيد عن رجل عن   - 1045
: أمرين رسول   احلكم بن عقبة عن عبد الرمحن بن أيب ليلى عن علي انه قال

هللا صلى هللا عليه وسلم ان أبيع غالمني أخوين فبعتهما ففرقت بينهما فذكرت  
عهما اال مجيعا  ذلك للنيب صلى هللا عليه وسلم فقال أدركهما فارجتعهما وال تب 

 وال تفرق بينهما  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريهت  

 

 

------------------------------------- 
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حدثنا عبد هللا ثنا خلف بن هشام البزار ثنا أبو األحوص عن أيب   - 1046
ي هللا عنه يتوضأ فغسل كفيه حىت إسحاق عن أيب حية قال : رأيت عليا رض

اعيه ثالاث أنقامها مث مضمض ثالاث مث استنشق ثالاث وغسل وجهه ثالاث وذر 
ومسح برأسه وغسل قدميه إىل الكعبني وأخذ فضل ظهوره فشرب وهو قائم  

 مث قال أحببت أن أريكم كيف كان طهور رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 

 

إسناده حسن رجاله ثقات رجال الصحيح غري أيب عليق شعيب األرنؤوط : ت
 حية فمن رجال أصحاب السنن 

 

 

حدثنا عبد هللا ثنا خلف بن هشام البزار ثنا أبو األحوص عن أيب   - 1047
إسحاق قال وذكر عبد خري عن على : مثل حديث أيب حية ال ان عبد خري 

 قال كان إذا فرغ من طهوره أخذ بكفيه من فضل طهوره فشرب  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح غري عبد  ت
 خري فمن رجال أصحاب السنن



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الوهاب قال سئل سعيد عن   - 1048
األعضب هل يضحى به فأخربان عن قتادة عن جرى بن كليب رجل من قومه  

ل هللا صلى هللا عليه وسلم أن انه مسع عليا رضي هللا عنه يقول : هنى رسو 
يضحى أبعضب القرن واألذن قال قتادة فذكرت ذلك لسعيد بن املسيب 

 فقال العضب النصف فأكثر من ذلك 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع عن إسرائيل عن أيب إسحاق  - 1049
 صلى هللا عليه وسلم عن التختم  عن هبرية عن على قال : هناين رسول هللا

 ابلذهب وعن لبس القسي واملياثر  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع عن إسرائيل وعبد الرزاق أنبأان  - 1050
 حية  إسرائيل عن أيب إسحاق عن أيب حية الوادعي قال عبد الرزاق عن أيب



قال : رأيت عليا ابل يف الرحبة ودعا مباء فتوضأ فغسل كفيه ثالاث ومضمض 
برأسه   واستنشق ثالاث وغسل وجهه ثالاث وغسل ذراعيه ثالاث ثالاث ومسح

وغسل قدميه ثالاث ثالاث مث قام فشرب من فضل وضوئه مث قال اين رأيت 
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فعل كالذي رأيتموين فعلت فأردت ان  

 أريكموه  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أبو صاحل احلكم بن موسى ثنا شهاب بن  - 1051
نخعي قال ضرب خراش حدثين احلجاج بن دينار عن أيب معشر عن إبراهيم ال

علقمة بن قيس هذا املنرب وقال خطبنا علي رضي هللا عنه على هذا املنرب  
ن بعد  فحمد هللا وأثىن عليه وذكر ما شاء هللا أن يذكر وقال : إن خري الناس كا

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أبو بكر مث عمر رضي هللا عنهما مث أحدثنا  
 بعدمها أحدااث يقضى هللا فيها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده قويت  

 

 



حدثنا عبد هللا ثنا أبو صاحل احلكم بن موسى ثنا شهاب بن خراش  - 1052
خري قال مسعت أخربين يونس بن خباب عن املسيب بن عبد خري عن عبد 

عليا رضي هللا عنه يقول : إن خري هذه األمة بعد نبيها أبو بكر مث عمر رضي  
 هللا عنهما  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف لكن صح هذا األثر من طريق آخر ت
926عن ابن املسيب تقدم برقم   

 

 

هللا حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا وكيع ثنا جممع بن حيىي عن عبد  - 1053
ن عمران األنصاري عن علي واملسعودي عن عثمان بن عبد هللا بن هرمز عن  ب

انفع بن جبري عن علي رضي هللا عنه قال : كان رسول هللا صلى هللا عليه  
وسلم ليس ابلقصري وال ابلطويل ضخم الرأس واللحية شثن الكفني والقدمني  

تكفأ تكفأ كأمنا  ضخم الكراديس مشراب وجهه محرة طويل املسربة إذا مشى 
يتقلع من صخر مل أر قبله وال بعده مثله صلى هللا عليه وسلم وقال أبو النضر 
 املسربة وقال كأمنا ينحط من صبب وقال أبو قطن املسربة وقال يزيد املسربة 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريهت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثنا أبو صاحل احلكم بن موسى ثنا شهاب بن  - 0541
حيفة قال :  خراش ثنا احلجاج بن دينار عن حصني بن عبد الرمحن عن أيب ج

كنت أرى ان عليا رضي هللا عنه أفضل الناس بعد رسول هللا صلى هللا عليه  
حدا من  وسلم فذكر احلديث قلت ال وهللا اي أمري املؤمنني اىن مل أكن أرى ان أ 

املسلمني بعد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أفضل منك قال أفال أحدثك 
أبفضل الناس كان بعد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال قلت بلى فقال أبو  

بكر رضي هللا عنه فقال أفال أخربك خبري الناس كان بعد رسول هللا صلى هللا 
  عنه  عليه وسلم وأيب بكر قلت بلى قال عمر رضي هللا

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده قويت  

 

 

-------------------------------------  
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حدثنا عبد هللا حدثين سريج بن يونس ثنا مروان الفزاري أخربان  - 1055
هللا عنه على  عبد امللك بن سلع عن عبد خري قال مسعته يقول قام على رضي 



املنرب فذكر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال : قبض رسول هللا صلى هللا  
ته حىت  عليه وسلم واستخلف أبو بكر رضي هللا عنه فعمل بعمله وسار بسري 

قبضه هللا عز وجل على ذلك مث أستخلف عمر رضي هللا عنه على ذلك فعمل  
 بعملهما وسار بسريهتما حىت قبضه هللا عز وجل على ذلك 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع عن إسرائيل عن أيب إسحاق  - 1056
علي رضي هللا عنه فلما وضع رجله يف   عن على بن ربيعة قال : كنت ردف

الركاب قال بسم هللا فلما استوى قال احلمد هلل سبحان الذي سخر لنا هذا  
وما كنا له مقرنني وإان إىل ربنا ملنقلبون وقال أبو سعيد موىل بىن هاشم مث محد  

رجع  هللا ثالاث وهللا أكرب ثالاث مث قال سبحان هللا ثالاث مث قال ال إله اال أنت مث 
إىل حديث وكيع سبحانك اىن ظلمت نفسي فاغفر يل انه ال يغفر الذنوب اال 

أنت مث ضحك قلت ما يضحكك قال كنت ردفا لرسول هللا صلى هللا عليه  
وسلم ففعل كالذي رأيتين فعلت مث ضحك قلت اي رسول هللا ما يضحكك 

ي قال قال هللا تبارك وتعاىل عجب لعبدي يعلم انه ال يغفر الذنوب غري   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريهت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع عن شعبة عن عمرو بن مرة عن   - 1057
عبد هللا بن سلمة عن على رضي هللا عنه قال : اشتكيت فأاتين النيب صلى هللا  

عليه وسلم وأان أقول اللهم ان كان أجلي قد حضر فأرحين وإن كان متأخرا 
عافين وان كان بالء فصربين فقال النيب صلى هللا عليه وسلم كيف  فاشفين أو  

قلت قال فأعدت عليه قال فمسح بيده مث قال اللهم اشفه أو عافه قال فما  
 اشتكيت وجعي ذاك بعد  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع عن سفيان عن أيب إسحاق عن   - 1058
هبرية عن على رضي هللا عنه : ان النيب صلى هللا عليه وسلم كان يوقظ أهله  

 يف العشر 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا ثنا أبو بكر بن أيب شيبة ثنا بن منري عن عبد امللك  - 1059



عبد خري قال مسعت عليا رضي هللا عنه يقول : قبض هللا نبيه    بن سلع عن
صلى هللا عليه وسلم على خري ما قبض عليه نيب من األنبياء عليهم السالم مث  
استخلف أبو بكر رضي هللا عنه فعمل بعمل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 وسنة نبيه وعمر رضي هللا عنه كذلك 

 

 

األرنؤوط : إسناده حسنعليق شعيب ت  

 

 

حدثنا عبد هللا ثنا زكراي بن حيىي زمحويه ثنا عمر بن جماشع عن أيب  - 1060
إسحاق عن عبد خري قال مسعت عليا رضي هللا عنه يقول على املنرب : خري 

هذه األمة بعد نبيها أبو بكر وعمر رضي هللا عنهم ولو شئت أن امسى الثالث  
ق اهنم يقولون انك تقول أفضل يف الشر فقال  لسميته فقال رجل أليب إسحا

 أحروري 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع عن إسرائيل وعلى بن صاحل  - 1061
عن أيب إسحاق عن شريح بن النعمان عن علي رضي هللا عنه قال : أمران 



عني واألذن وال نضحي بشرقاء رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ان نستشرف ال
 وال خرقاء وال مقابلة وال مدابرة 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا األعمش عن عدى بن اثبت  - 1062
عن زر بن حبيش عن على رضي هللا عنه قال : عهد إىل النيب صلى هللا عليه  

 وسلم انه ال حيبك اال مؤمن وال يبغضك اال منافق  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخني وهو مكرر ت
731 

 

 

بد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا محاد بن سلمة عن مساك بن حدثنا ع - 1063
فوقع فيها فتكاب   حرب عن حنش الكناين : إن قوما ابليمن حفروا زبية ألسد

الناس عليه فوقع فيها رجل فتعلق آبخر مث تعلق اآلخر آبخر حىت كانوا فيها  
هللا أربعة فتنازع يف ذلك حىت أخذ السالح بعضهم لبعض فقال هلم علي رضي 
عنه أتقتلون مائتني يف أربعة ولكن سأقضي بينكم بقضاء ان رضيتموه لألول 



ربع الدية وللثاين ثلث الدية وللثالث نصف الدية وللرابع الدية فلم يرضوا  
بقضائه فأتوا النيب صلى هللا عليه وسلم فقال سأقضي بينكم بقضاء قال فأخرب  

 بقضاء على رضي هللا عنه فأجازه  
 

 

ب األرنؤوط : إسناده ضعيف عليق شعيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع وعبد الرمحن عن سفيان عن   - 1064
الرمحن ان عليا   حبيب عن أيب وائل عن أيب اهلياج قال قال يل على وقال عبد

رضي هللا عنه قال أليب اهلياج : أبعثك على ما بعثين عليه رسول هللا صلى هللا  
  طمسته  عليه وسلم ان ال تدع قربا مشرفا إال سويته وال متثاال إال

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  
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حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن ثنا سفيان عن زبيد عن   - 1065
سعد بن عبيدة عن أىب عبد الرمحن عن على رضي هللا عنه عن النيب صلى هللا  

 عليه وسلم قال : ال طاعة لبشر يف معصية هللا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

أيب ثنا عبد الرمحن بن مهدي ثنا شعبة عن  حدثنا عبد هللا حدثين  - 1066
قتادة قال مسعت جري بن كليب حيدث عن علي رضي هللا عنه قال : هنى 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن عضب اإلذن والقرن قال فسألت سعيد  
 بن املسيب ما العضب فقال النصف فما فوق ذلك  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن بن زائدة عن منصور عن   - 1067
كنا مع جنازة  سعد بن عبيدة عن أيب عبد الرمحن عن على رضي هللا عنه قال :  

يف بقيع الغرقد فأاتان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فجلس وجلسنا حوله 
ة اال وقد  ومعه خمصرة ينكت هبا مث رفع بصره فقال ما منكم من نفس منفوس



كتب مقعدها من اجلنة والنار اال قد كتبت شقية أو سعيدة فقال القوم اي  
رسول هللا أفال منكث على كتابنا وندع العمل فمن كان من أهل السعادة  

فسيصري إىل السعادة ومن كان من أهل الشقوة فسيصري إىل الشقوة فقال  
ا من كان من أهل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بل اعملوا فكل ميسر أم

الشقوة فإنه ييسر لعمل الشقوة واما من كان من أهل السعادة فإنه ييسر 
فسنيسره للعسرى   }إىل قوله   {فأما من أعطى واتقى  }لعمل السعادة مث قرأ   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا زايد بن عبد هللا البكائي ثنا منصور   - 1068
عن سعد بن عبيدة عن أيب عبد الرمحن عن على رضي هللا عنه قال : كنا مع  

 جنازة يف بقيع الغرقد فذكر معناه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

ثنا معاوية بن حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو كريب اهلمداين  - 1069
هشام عن سفيان الثوري عن جابر عن سعد بن عبيدة عن أيب عبد الرمحن عن  



على رضي هللا عنه : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان يصوم يوم 
 عاشوراء وأيمر به  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه وهذا إسناد ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا قال وحدثناه خلف بن هشام البزار ثنا أبو عوانة  - 1070
عن عبد األعلى عن أيب عبد الرمحن عن على رضي هللا عنه عن النيب صلى هللا  

عليه وسلم قال : من كذب على عينيه كلف يوم القيامة عقدا بني طريف 
 شعرية  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه إسناده ضعيفت  

 

 

دثنا عبد هللا حدثين أبو حبر عبد الواحد بن غياث البصري وثنا  ح - 1071
بن حممد بن أيوب   أبو عبد الرمحن عبد هللا بن عمر وسفيان بن وكيع وثنا أمحد

قالوا ثنا أبو بكر بن عياش عن أيب حصني عن أيب عبد الرمحن السلمي عن  
سول هللا على رضي هللا عنه انه قال : كنت رجال مذاء فاستحييت ان أسأل ر 

صلى هللا عليه وسلم ألن ابنته كانت عندي فأمر رجال فسأله فقال منه  



 الوضوء  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن عن سفيان عن عبد هللا   - 1072
بن حممد بن عقيل عن حممد بن احلنفية عن علي رضي هللا عنه قال قال رسول  

 صلى هللا عليه وسلم : مفتاح الصالة الوضوء وحترميها التكبري وحتليلها  هللا
 التسليم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن عن سفيان وشعبة عن   - 1073
منصور عن هالل عن وهب بن األجدع عن على رضي هللا عنه عن النيب صلى 

 هللا عليه وسلم انه قال : ال تصلوا بعد العصر اال ان تصلوا والشمس مرتفعة  

 

 

الصحيح غري وهب عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسن رجاله ثقات رجال ت
 بن األجدع



 

 

حدثنا عبد هللا ثنا زكراي بن حيىي زمحويه وثنا حممد بن بكار وثنا   - 1074
إمساعيل أبو معمر وسريج بن يونس قالوا ثنا احلسن بن زيد األصم قال أبو 

معمر موىل قريش قال أخربين السدي وقال زمحويه يف حديثه قال مسعت 
ي عن على رضي هللا عنه قال : ملا توىف أبو السدي عن أيب عبد الرمحن السلم

طالب أتيت النيب صلى هللا عليه وسلم فقلت ان عمك الشيخ قد مات قال 
اذهب فواره وال حتدث من أمره شيئا حىت أتتيين فواريته مث أتيته فقال اذهب  
فاغتسل وال حتدث شيئا حىت أتتيين فاغتسلت مث أتيته فدعا يل بدعوات ما  

النعم وسودها وقال بن بكار يف حديثه قال السدي وكان علي   يسرين هبن محر
 رضي هللا عنه إذا غسل ميتا اغتسل 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  
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النرسي ثنا أبو عوانة عن   حدثنا عبد هللا ثنا عبد األعلى بن محاد - 1075



عبد األعلى عن أيب عبد الرمحن عن على رضي هللا عنه قال قال رسول هللا 
 صلى هللا عليه وسلم : من كذب على متعمدا فليتبوأ مقعده من النار  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف لضعف عبد ت
 األعلى الثعليب ومتنه متواتر

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب قال حدثناه إسحاق بن يوسف أخربان  - 1076
سفيان عن أيب إسحاق عن عاصم عن على رضي هللا عنه عن النيب صلى هللا  

عليه وسلم انه قال : ال تصلوا بعد العصر اال ان تصلوا والشمس مرتفعة قال  
 سفيان فما أدري مبكة يعىن أو بغريها  

 

 

األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري عليق شعيب ت
 عاصم بن ضمرة السلويل فقد روى له أصحاب السنن

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا مسعر عن أيب عون أيب  - 1077
صاحل عن على رضي هللا عنه : ان أكيدر دومة أهدى للنيب صلى هللا عليه  

طانيه وقال شققه مخرا بني النسوة  وسلم حلة أو ثوب حرير قال فأع  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا وكيع ثنا األعمش عن سامل بن أيب  - 1078
اجلعد عن عبد هللا بن سبع قال مسعت عليا رضي هللا عنه يقول : لتخضنب 

أمري املؤمنني فأخربان به نبري عرتته  هذه من هذا فما ينتظر يب األشقى قالوا اي
قالوا فاستخلف علينا قال ال ولكن أترككم  قال إذا اتهلل تقتلون يب غري قاتلي

إىل ما ترككم إليه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قالوا فما تقول لربك إذا 
أتيته وقال وكيع مرة إذا لقيته قال أقول اللهم تركتين فيهم ما بدا لك مث 

  إليك وأنت فيهم فإن شئت أصلحتهم وإن شئت أفسدهتم  قبضتين

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه وهذا إسناد ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا سفيان عن أيب إسحاق عن   - 1079
هانئ بن هانئ عن على رضي هللا عنه قال : كنا جلوسا عند النيب صلى هللا 

 عليه وسلم فجاءه عمار فاستأذن فقال ائذنوا له مرحبا ابلطيب املطيب 

 

 



ئ روى  عليق شعيب األرنؤوط : رجاله ثقات رجال الشيخني غري هانئ بن هانت
له أصحاب السنن ... . ونقل كلمات األئمة فيه وقول احلافظ يف التقريب " 

 مستور " 

 

 

حدثنا عبد هللا ثنا عثمان بن أيب شيبة ثنا عبد هللا بن منري عن   - 1080
األعمش عن عمرو بن مرة عن أيب البخرتي عن علي بن أيب طالب رضي هللا 

 عليه وسلم حديثا فظنوا به عنه قال : إذا حدثتم عن رسول هللا صلى هللا
 الذي هو أهيأ والذي هو أهدى والذي هو اتقى  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه رجاله ثقات رجال الشيخني إال أنه ت
 مرسل

 

 

حدثنا عبد هللا ثنا عثمان ثنا جرير عن األعمش عن عمرو بن مرة   - 1081
 عن أيب البخرتي عن أيب عبد الرمحن السلمي عن علي رضي هللا عنه : مثله  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 



حدثنا عبد هللا ثنا أمحد بن حممد بن أيوب ثنا أبو بكر بن عياش   - 1082
ش عن سعد بن عبيدة عن أيب عبد الرمحن السلمي عن علي رضي  عن األعم

هللا عنه انه قال : إذا حدثتم عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حبديث فظنوا 
 به الذي هو أهدى والذي هو اتقى والذي هو أهيأ  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أبو بكر بن أيب شيبة وحممد بن عبد هللا بن  - 1083
عبيدة عن    منري قاال ثنا حممد بن فضيل عن حصني بن عبد الرمحن عن سعد بن

أيب عبد الرمحن السلمي قال مسعت عليا رضي هللا عنه يقول : بعثين رسول هللا 
ارس فقال انطلقوا حىت صلى هللا عليه وسلم وأاب مرثد والزبري بن العوام وكلنا ف

أتتوا روضة خاخ كذا قال بن أيب شيبة خاخ وقال بن منري وحدثناه عفان ثنا  
 خالد عن حصني مثله قال روضة خاخ 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع حدثنا مسعر وسفيان عن أيب  - 1084



ن سعيد قال قال على رضي هللا عنه : ما كنت ألقيم على  حصني عن عمري ب
رجل حدا فيموت فأجد يف نفسي منه اال صاحب اخلمر فلو مات وديته وزاد 

 سفيان وذلك ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قبل مل يسنه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع عن سفيان ح وثنا عبد الرمحن  - 8510
ه قال :  قال ثنا سفيان عن أيب إسحاق عن أيب اخلليل عن على رضي هللا عن 

مسعت رجال يستغفر ألبويه ومها مشركان فقلت تستغفر ألبويك ومها مشركان  
 صلى فقال أليس قد استغفر إبراهيم ألبيه وهو مشرك قال فذكرت ذلك للنيب

  {ما كان للنيب والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركني   }هللا عليه وسلم فنزلت 
وما كان استغفار إبراهيم ألبيه إال   }إىل آخر اآليتني قال عبد الرمحن فأنزل هللا 

 عن موعدة وعدها إايه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

------------------------------------- 
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حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا األعمش وعبد الرمحن عن   - 1086
سفيان عن األعمش عن خيثمة عن سويد بن غفلة قال قال على رضي هللا 

يه وسلم حديثا فالن أخر من  عنه : إذا حدثتكم عن رسول هللا صلى هللا عل
عليه وإذا حدثتكم فيما بيين وبينكم فإن احلرب   السماء أحب إىل من أكذب

خدعة مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول خيرج قوم يف آخر الزمان  
أحداث األسنان سفهاء وقال عبد الرمحن أسفاه األحالم يقولون من قول خري  

ز حناجرهم قال عبد الرمحن ال جياوز إمياهنم  الربية يقرؤون القرآن ال جياو 
حناجرهم ميرقون من الدين كما ميرق السهم من الرمية فإذا لقيتموهم فاقتلوهم  

فإن يف قتلهم أجرا ملن قتلهم عند هللا عز وجل يوم القيامة قال عبد الرمحن 
 فإذا لقيتهم فاقتلهم فإن قتلهم أجر ان قتلهم يوم القيامة  

 

 

شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق ت  

 

 

حدثنا عبد هللا ثنا إسحاق بن إمساعيل ثنا حيىي بن أيب بكري عن   - 1087
إسرائيل عن عبد األعلى عن أيب عبد الرمحن عن على رضي هللا عنه عن النيب 



أنكم تكذبون  }قال شكركم  {وجتعلون رزقكم   }صلى هللا عليه وسلم قال :  
قولون مطران بنوء كذا وكذا  قال ت {  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه وهذا إسناد ضعيف لضعف عبد األعلى  ت
 الثعليب

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين إسحاق بن إمساعيل ثنا قبيصة ثنا سفيان   - 1088
عن عبد األعلى عن أيب عبد الرمحن عن على رضي هللا عنه قال أراه رفعه قال  

لف عقد شعرية يوم القيامة  : من كذب يف حلمه ك  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه وهذا إسناد ضعيف لضعف عبد األعلى  ت
 الثعليب

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين إبراهيم بن احلسن املقرئ الباهلي ثنا أبو  - 1089
عوانة عن عبد األعلى عن أيب عبد الرمحن السلمي عن على رضي هللا عنه عن  
النيب صلى هللا عليه وسلم قال : من كذب يف الرؤاي متعمدا فليتبوأ مقعده من  

 النار 



 

 

ضعيف لضعف عبداألعلى عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه وإسناده ت
 الثعليب

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا أبو عوانة ثنا حصني حدثين  - 1090
سعد بن عبيدة عن أيب عبد الرمحن السلمي عن على رضي هللا عنه قال :  

بعثين رسول هللا صلى هللا عليه وسلم والزبري وأاب مرثد وكلنا فارس فقال 
خاخ كذا قال أبو عوانة فإن فيها امرأة معها صحيفة   انطلقوا حىت تبلغوا روضة

 من حاطب بن أيب بلتعة إىل املشركني وذكر احلديث بطوله 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

قوله " ر وضة حاج " وهم من أبو عوانة رمحه هللا والصحيح " روضة خاخ " *   

 

 

ثنا وكيع ثنا سفيان عن أيب إسحاق عن   حدثنا عبد هللا حدثين أيب - 1091
احلرث عن على رضي هللا عنه قال : قضى النيب صلى هللا عليه وسلم ابلدين 

وان أعيان بىن  {من بعد وصية يوصى هبا أو دين  }قبل الوصية وأنتم تقرؤون  
 االم يتوارثون دون بىن العالت 



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أبو خيثمة زهري بن حرب ثنا جرير عن   - 1092
األعمش عن عمرو بن مرة عن أيب البخرتي عن أيب عبد الرمحن السلمي قال  

قال علي : إذا حدثتم عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حديثا فظنوا به 
 الذي هو أهيأ والذي هو أهدى والذي هو اتقى  

 

 

ناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إس ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا سفيان عن أيب إسحاق عن   - 1093
انجية بن كعب عن على قال : ملا مات أبو طالب أتيت النيب صلى هللا عليه  
وسلم فقلت ان عمك الشيخ الضال قد مات فقال انطلق فواره وال حتدث 

ريته فأمرين فاغتسلت مث دعا يل بدعوات ما شيئا حىت أتتيين قال فانطلقت فوا
 أحب ان يل هبن ما عرض من شيء 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا شعبة عن حممد بن املنكدر   - 1094
عن مسعود بن احلكم عن على قال : قام رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 للجنازة فقمنا مث جلس فجلسنا  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
مسلم الشيخني غري مسعود بن احلكم فمن رجال   

 

 

حدثنا عبد هللا ثنا عبيد هللا بن عمر القواريري ثنا بن مهدي عن   - 1095
سفيان عن زبيد عن سعد بن عبيدة عن أيب عبد الرمحن السلمي عن على عن  

 النيب صلى هللا عليه وسلم قال : ال طاعة ملخلوق يف معصية هللا عز وجل 
 

 

خنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا سفيان عن على بن زيد عن   - 1096
سعيد بن املسيب قال قال على قلت : اي رسول هللا أال أدلك على أمجل فتاه  

يف قريش قال ومن هي قلت ابنة محزة قال أما علمت اهنا ابنة أخي من  



 الرضاعة ان هللا حرم من الرضاعة ما حرم من النسب 
 

 

رنؤوط : صحيح لغريه عليق شعيب األت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    132صفحة  - 1مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع عن سفيان عن أيب إسحاق عن   - 1097
احلرث عن على قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : قد عفوت لكم عن  

قيق ولكن هاتوا ربع العشور من كل أربعني درمها درمها صدقة اخليل والر   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيفت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع وعثمان بن عمرو قاال ثنا   - 1098
  أسامة بن زيد قال وكيع قال مسعت عبد هللا بن حنني وقال عثمان عن عبد هللا

بن حنني مسعت عليا رضي هللا عنه يقول : هناين رسول هللا صلى هللا عليه  



 وسلم وال أقول هناكم عن املعصفر والتختم ابلذهب  

 

 

األرنؤوط : إسناده حسن عليق شعيبت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين حممد بن عبد هللا بن منري ثنا أيب ثنا األعمش   - 1099
عن سعد بن عبيدة عن أيب عبد الرمحن عن على قلت : اي رسول هللا ما يل  

أراك تنوق يف قريش وتدعنا قال عندك شيء قلت ابنة محزة قال هي ابنة أخي  
 من الرضاعة  

 

 

األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا سيف بن سليمان املكي عن   - 1100
جماهد عن بن أيب ليلى عن على : ان النيب صلى هللا عليه وسلم ملا حنر البدن 

 أمرين أن أتصدق بلحومها وجلودها وجالهلا  
 

 

على شرط الشيخني عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع قال زاد سفيان وعبد الرمحن  - 1101
عن سفيان عن عبد الكرمي عن جماهد عن بن أيب ليلى عن على قال : أمرين 
 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ان ال أعطى اجلازر ومنها على جزارهتا شيئا  

 

 

إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أبو بكر بن أيب شيبة ثنا أبو األحوص عن  - 1102
أيب إسحاق عن هبرية عن على قال : هناين رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن  

 خامت الذهب وعن امليثرة وعن القسي وعن اجلعة  

 

 

ثقات رجال الشيخني غري هبرية  عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسن رجاله ت
 بن يرمي

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أبو بكر بن أيب شيبة ثنا أبو بكر بن عياش   - 1103
عن أيب إسحاق عن هبرية عن على قال : كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
إذا دخل العشر أيقظ أهله ورفع املئزر قيل أليب بكر ما رفع املئزر قال اعتزل  

 النساء 



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أبو خيثمة ثنا عبد الرمحن بن مهدي عن   - 1104
سفيان وشعبة وإسرائيل عن أيب إسحاق عن هبرية عن على : ان النيب صلى  

 هللا عليه وسلم كان يوقظ أهله يف العشر األواخر من رمضان  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين يوسف الصفار موىل بىن أمية وسفيان بن  - 1105
وكيع قاال ثنا أبو بكر بن عياش عن أيب إسحاق عن هبرية بن يرمي عن على  

قال : كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا دخل العشر األواخر شد املئزر  
 وأيقظ نساءه قال بن وكيع رفع املئزر  

 

 

سناده حسنعليق شعيب األرنؤوط : إت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين حممد بن بكار موىل بىن هاشم ثنا أبو وكيع   - 1106



اجلراح بن مليح عن أيب إسحاق اهلمداين عن هبرية بن يرمي عن علي بن أيب 
طالب قال : أمر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ان نستشرف العني واألذن  

 فصاعدا  

 

 

نعليق شعيب األرنؤوط : إسناده حست  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع عن سفيان عن أيب هاشم بن   - 1107
كثري عن قيس اخلاريف عن على رضي هللا عنه قال : سبق رسول هللا صلى هللا  

 عليه وسلم وصلى أبو بكر وثلث عمر مث خبطتنا فتنة فهو ما شاء هللا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا وكيع ثنا سفيان عن عثمان الثقفي   - 1108
عن سامل بن أيب اجلعد عن على رضي هللا عنه قال : هناان النيب صلى هللا عليه  

 وسلم ان ننزي محارا على فرس 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيفت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا هشام بن عروة عن أبيه عن   - 1109
عبد هللا بن جعفر عن على رضي هللا عنه قال قال رسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم : خري نسائها خدجية وخري نسائها مرمي بنت عمران  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

 حدثين أيب ثنا وكيع ثنا األعمش عن سعد بن عبيدة  حدثنا عبد هللا  - 1110
قال : كنا جلوسا مع النيب  عن أيب عبد الرمحن السلمي عن على رضي هللا عنه 

صلى هللا عليه وسلم يف جنازة أراه قال ببقيع الغرقد قال فنكت يف األرض مث 
رفع رأسه فقال ما منكم من أحد اال وقد كتب مقعده من اجلنة ومقعده من  

فأما   }النار قال قلنا اي رسول هللا أفال نتكل قال ال اعملوا فكل ميسر مث قرأ 
فسنيسره للعسرى    }إىل قوله  {من أعطى واتقى    

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

------------------------------------- 



 

[    133صفحة  - 1مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين سويد بن سعيد أخربين عبد احلميد بن  - 1111
احلسن اهلاليل عن أيب إسحاق عن هبرية بن يرمي عن على رضي هللا عنه ان  

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : اطلبوا ليلة القدر يف العشر األواخر من  
 رمضان فإن غلبتم فال تغلبوا على السبع البواقي 

 

 

رنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيفعليق شعيب األت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا سفيان عن منصور عن ربعي   - 1112
بن حراش عن رجل عن على رضي هللا عنه قال قال رسول هللا صلى هللا عليه  
وسلم : لن يؤمن عبد حىت يؤمن أبربع يؤمن ابهلل وان هللا بعثين ابحلق ويؤمن  

املوت ويؤمن ابلقدر خريه وشره  ابلبعث بعد   

 

 

دون   758عليق شعيب األرنؤوط : إسناده فيه رجل مبهم وقد سبق رقم ت
 واسطة املبهم 

 



 

حدثنا عبد هللا ثنا إسحاق بن إمساعيل حدثنا حيىي بن عباد ثنا   - 1113
شعبة أخربين أبو إسحاق عن هبرية عن على رضي هللا عنه قال : هنى رسول 

 هللا صلى هللا عليه وسلم عن خامت الذهب وعن لبس القسي وعن امليثرة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

بو موسى حممد بن املثىن ثنا أبو بكر بن حدثنا عبد هللا حدثين أ - 1114
عياش حدثين أبو إسحاق عن هبرية بن يرمي عن على رضي هللا عنه قال : كان  

 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يوقظ أهله يف العشر األواخر ويرفع املئزر  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

ا سلم بن قتيبة عن شعبة  حدثنا عبد هللا حدثين سريج بن يونس ثن - 1115
وإسرائيل عن أيب إسحاق عن هبرية بن يرمي عن على رضي هللا عنه : ان رسول  

 هللا صلى هللا عليه وسلم كان يوقظ أهله يف العشر  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين علي بن حكيم األودي ثنا شريك عن أيب  - 1116
إسحاق عن هبرية بن يرمي قال : كنا مع على فدعا ابنا له يقال له عثمان له  

 ذؤابة 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع عن بن أيب ليلى عن املنهال بن   - 1117
علي    عمرو عن عبد الرمحن بن أيب ليلى قال كان أيب يسمر مع علي فكان

يلبس ثياب الصيف يف الشتاء وثياب الشتاء يف الصيف فقيل له لو سألته  
وم خيرب  فسأله فقال : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بعث إىل وأان أرمد ي

فقلت اي رسول هللا اىن رمد فتفل يف عيين وقال اللهم اذهب عنه احلر والربد  
فما وجدت حرا وال بردا بعد قال وقال ألبعثن رجال حيبه هللا ورسوله وحيب هللا 

 ورسوله ليس بفرار قال فتشرف هلا الناس قال فبعث عليا رضي هللا عنه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أبو السري هناد بن السري ثنا شريك وثنا  - 1118
ي على بن حكيم األودي أنبأان شريك عن أيب إسحاق عن هبرية عن على رض

هللا عنه قال على بن حكيم يف حديثة : أما تغارون ان خيرج نساؤكم وقال هناد  
رجن يف األسواق يف حديثه أال تستحيون أو تغارون فإنه بلغين ان نساءكم خي

 يزامحن العلوج 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن احلكم  - 1119
قال مسعت القاسم بن خميمرة حيدث عن شريح بن هانئ أنه : سأل عائشة 

هللا عنه   رضي هللا عنها عن املسح على اخلفني فقالت سل عن ذلك عليا رضي 
فإنه كان يغزو مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فسأله فقال للمسافر ثالثة 

أايم ولياليهن وللمقيم يوم وليله قيل حملمد كان يرفعه فقال انه كان يرى انه 
 مرفوع ولكنه كان يهابه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن أيب عدى عن بن عون عن   - 1120
كله وكاتبه وشاهده  الشعيب قال : لعن حممد صلى هللا عليه وسلم آكل الراب ومو 

والوامشة واملتومشة قال بن عون قلت اال من داء قال نعم واحلال واحمللل له 
ن حدثك قال ومانع الصدقة وقال وكان ينهى عن النوح ومل يقل لعن فقلت م

 احلرث األعور اهلمداين 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا ثنا إبراهيم بن احلجاج الناجي وحممد بن أابن بن  - 1121
عن عطاء بن  عمران الواسطي قاال ثنا محاد بن سلمة وهذا لفظ حممد بن أابن

السائب عن زاذان عن على رضي هللا عنه قال مسعت رسول هللا صلى هللا عليه  
به كذا وكذا وسلم يقول : من ترك موضع شعرة من جنابة مل يصبها املاء فعل 

 من النار قال على فمن مث عاديت شعرى كما ترون  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده مرفوعا ضعيفت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أسود بن عامر ثنا شريك عن بن  - 2112



عمري قال شريك قلت له عمن اي أاب عمري عمن حدثه قال عن انفع بن جبري  
عنه قال : كان النيب صلى هللا عليه وسلم ضخم  عن أبيه عن على رضي هللا 

اهلامة مشراب محرة شثن الكفني والقدمني ضخم اللحية طويل املسربة ضخم  
الكراديس ميشى يف صبب يتكفأ يف املشية ال قصري وال طويل مل أر قبله مثله  

 وال بعده صلى هللا عليه وسلم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريهت  

 

 

------------------------------------- 
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حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو معاوية ثنا بن أيب ليلى عن عمرو   - 1123
بن مرة عن عبد هللا بن سلمة عن على رضي هللا عنه قال : كان رسول هللا 

ما مل يكن جنبا   صلى هللا عليه وسلم يقرئنا القرآن  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريهت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا على بن عاصم أخربان عاصم بن  - 1124
كليب اجلرمي عن أيب بردة بن أيب موسى قال : كنت جالسا مع أيب فجاء 

على فقام علينا فسلم مث أمر أاب موسى أبمور من أمور الناس قال مث قال علي  
 عنه قال يل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم سل هللا اهلدى وأنت تعين رضي هللا

بذلك هداية الطريق وأسأل هللا السداد وأنت تعين بذلك تسديدك السهم  
وهناين رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ان أجعل خامتي يف هذه أو هذه السبابة 

رسول هللا صلى هللا  والوسطى قال فكان قائما فما أدري يف أيتهما قال وهناين
عليه وسلم عن امليثرة وعن القسية قلنا له اي أمري املؤمنني وأي شيء امليثرة  

قال شيء كان يصنعه النساء لبعولتهن على رحاهلن قال قلنا وما القسية قال  
ثياب أتتينا من قبل الشام مضلعة فيها أمثال األترج قال قال أبو بردة فلما  

ي  رأيت ألسبين عرفت أهنا ه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده قويت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين وهب بن بقية الواسطي ثنا خالد بن عبد   - 1125
نه  هللا عن عطاء بن السائب عن ميسرة وزاذان قاال : شرب علي رضي هللا ع

قائما مث قال ان أشرب قائما فقد رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يشرب  



 قائما وان اشرب جالسا فقد رأيت رسول هللا يشرب جالسا 

 

 

يب األرنؤوط : حسن لغريهعليق شع ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إسحاق بن يوسف ثنا سفيان وعبد   - 1126
الرزاق أخربان سفيان عن عمرو بن قيس عن احلكم عن القاسم بن خميمرة عن  
شريح بن هانئ عن على رضي هللا عنه قال : جعل رسول هللا صلى هللا عليه  

ن وللمقيم يوما وليلة  وسلم للمسافر ثالثة أايم ولياليه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن بن مهدي وحممد بن  - 1127
جعفر قاال ثنا شعبة عن عون بن أيب جحيفة عن أبيه قال قال على رضي هللا 

يثا فألن أقع من  عنه : إذا حدثتكم عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حد
السماء إىل األرض أحب إىل من ان أقول على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 ما مل يقل ولكن احلرب خدعة  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين إبراهيم بن احلجاج ثنا محاد بن سلمة عن   - 1128
ظر الناس عطاء بن السائب عن زاذان ان علي بن أيب طالب شرب قائما فن

فأنكروا ذلك عليه فقال على رضي هللا عنه : ما تنظرون ان أشرب قائما فقد  
رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يشرب قائما وان أشرب قاعدا فقد  

 رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يشرب قاعدا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أبو حفص عمرو بن على ثنا أبو داود  - 1129
أخربين ورقاء عن عبد األعلى عن أيب مجيلة عن على رضي هللا عنه : ان رسول  

 هللا صلى هللا عليه وسلم احتجم وأعطى احلجام أجره  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه وهذا إسناد ضعيف لضعف عبداألعلى  ت
 الثعليب

 

 



دثنا عبد هللا حدثين أبو خيثمة ثنا هاشم بن القاسم قال أبو عبد  ح - 1130
الرمحن وحدثين عبد هللا بن أيب زايد ثنا أبو داود قال ثنا ورقاء عن عبد األعلى  

عن أيب مجيلة عن على قال : احتجم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأمرين 
 فأعطيت احلجام أجره  

 

 

ه وهذا إسناد ضعيف عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغري ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين عثمان بن أيب شيبة ثنا حممد بن فضيل عن   - 1131
حممد بن عثمان عن زاذان عن على رضي هللا عنه قال : سألت خدجية النيب 
صلى هللا عليه وسلم عن ولدين ماات هلا يف اجلاهلية فقال رسول هللا صلى هللا  

ا رأى الكراهية يف وجهها قال لو رأيت عليه وسلم مها يف النار قال فلم
مكاهنما ألبغضتهما قالت اي رسول هللا فولدي منك قال يف اجلنة قال مث قال  
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ان املؤمنني وأوالدهم يف اجلنة وان املشركني 

والذين آمنوا  }وأوالدهم يف النار مث قرأ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
ذريتهم إبميان أحلقنا هبم ذرايهتم واتبعتهم   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف جلهالة حممد بن عثمان قال الذهيب يف  ت
امليزان ال يدرى من هو فتشت عنه يف أماكن وله خرب منكر مث ساق هذا 



كما يف كنز   -احلديث هبذا اإلسناد وقال ابن اجلوزي يف جامع املسانيد 
حممد بن عثمان ال يقبل حديثه وال يصح يف تعذيب : يف إسناده  -العمال 

 األطفال حديث 
 

 

------------------------------------- 
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حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن بن مهدي عن شعبة عن   - 1132
احلكم عن حيىي بن اجلزار عن على : ان النيب صلى هللا عليه وسلم كان قاعدا  

يوم اخلندق على فرضه من فرض اخلندق فقال شغلوان عن الصالة الوسطى  
 حىت غابت الشمس مأل هللا بطوهنم وبيوهتم انرا  

 

 

ؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  عليق شعيب األرنت
 الشيخني غري حيىي بن اجلزار فمن رجال مسلم وهو ثقة 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن ثنا زائدة بن قدامة عن   - 1133



خالد بن علقمة ثنا عبد خري قال : جلس على بعد ما صلى الفجر يف الرحبة 
مث قال لغالمه ائتين بطهور فااته الغالم إبانء فيه ماء وطست قال عبد خري 

سرى مث غسل وحنن جلوس ننظر إليه فأخذ بيمينه اإلانء فأكفأه على يده الي
كفيه مث أخذ بيده اليمىن اإلانء فافرغ على يده اليسرى مث غسل كفيه فعله  

ثالث مرار قال عبد خري كل ذلك ال يدخل يده يف اإلانء حىت يغسلها ثالث 
مرات مث أدخل يده اليمىن يف اإلانء فمضمض واستنشق ونثر بيده اليسرى 

ء فغسل وجهه ثالث مرات فعل ذلك ثالث مرات مث أدخل يده اليمىن يف اإلان
مث غسل يده اليمىن ثالث مرات إىل املرفق مث غسل يده اليسرى ثالث مرات 

إىل املرفق مث أدخل يده اليمىن يف اإلانء حىت غمرها املاء مث رفعها مبا محلت 
من املاء مث مسحها بيده اليسرى مث مسح رأسه بيديه كلتيهما مره مث صب بيده  

قدمه اليمىن مث غسلها بيده اليسرى مث صب بيده  اليمىن ثالث مرات على 
اليمىن على قدمه اليسرى مث غسلها بيده اليسرى ثالث مرات مث أدخل يده 

اليمىن فغرف بكفه فشرب مث قال هذا طهور نيب هللا صلى هللا عليه وسلم فمن  
 أحب ان ينظر إىل طهور نيب هللا صلى هللا عليه وسلم فهذا طهوره  

 

 

شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحعليق ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الوهاب عن سعيد عن قتادة   - 1134



عن أيب حسان األعرج عن عبيدة السلماين عن على : أن النيب صلى هللا عليه  
وسلم قال يوم األحزاب اللهم امأل بيوهتم وقبورهم انرا كما شغلوان عن صالة 

 الوسطى حىت آبت الشمس 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل بن إبراهيم أنبأان أيوب عن   - 1135
جماهد قال قال على رضي هللا عنه : جعت مرة ابملدينة جوعا شديدا فخرجت 

د بله  أطلب العمل يف عوايل املدينة فإذا أان ابمرأة قد مجعت مدرا فظننتها تري
فأتيتها فقاطعتها كل ذنوب على مترة فمددت ستة عشر ذنواب حىت جملت 

يداي مث أتيت املاء فأصبت منه مث أتيتها فقلت بكفي هكذا بني يديها وبسط 
إمساعيل يديه ومجعهما فعدت يل ستة عشر مترة فأتيت النيب صلى هللا عليه  

 وسلم فأخربته فأكل معي منها  

 

 

: إسناده ضعيف النقطاعه جماهد بن جرب مل يسمع عليا عليق شعيب األرنؤوط ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أبو بكر بن أيب شيبة ثنا وكيع وثنا عبد هللا   - 1136



قال وثنا سفيان بن وكيع ثنا أيب عن أيب جناب عن أيب مجيلة الطهوي قال 
  مسعت عليا رضي هللا عنه يقول : احتجم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مث
قال للحجام حني فرغ كم خراجك قال صاعان فوضع عنه صاعا وأمرين 

 فأعطيته صاعا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه وهذا إسناد ضعيف لضعف أيب جنابت  

 

 

حدثنا عبد هللا ثنا إسحاق بن إمساعيل ثنا وكيع عن سفيان ح  - 1137
ون ثنا سفيان عن عبد  وحدثنا عبد هللا قال وحدثين أبو خيثمة ثنا يزيد بن هار 

األعلى الثعليب عن أيب مجيلة عن على رضي هللا عنه : ان خادما للنيب صلى 
ف من دمها  هللا عليه وسلم فجرت فأمرين ان أقيم عليها احلد فوجدهتا مل جت

فأتيته فذكرت له فقال إذا جفت من دمها فأقم عليها احلد أقيموا احلدود على  
 ما ملكت أميانكم وهذا لفظ حديث إسحاق بن إمساعيل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيفت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أبو بكر بن أيب شيبة والعباس بن الوليد عن   - 1138



عبد األعلى عن أيب مجيلة عن علي رضي هللا عنه قال : أخرب النيب صلى هللا 
 عليه وسلم أبمة له فجرت فذكر احلديث 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف لضعف عبداألعلى  ت
 الثعليب

 

 

عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن احلكم  حدثنا - 1139
ليا وعثمان  عن على بن احلسني عن مروان بن احلكم انه قال : شهدت ع

رضي هللا عنهما بني مكة واملدينة وعثمان ينهى عن املتعة وان جيمع بينهما  
فلما رأى ذلك على رضي هللا عنه أهل هبما فقال لبيك بعمرة وحج معا فقال  

ثمان رضي هللا عنه تراين أهنى الناس عنه وأنت تفعله قال مل أكن أدع سنة  ع
 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لقول أحد من الناس  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري ت  

 

 

-------------------------------------  
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حدثنا عبد هللا حدثين أيب وإسحاق بن إمساعيل قاال ثنا بن فضيل   - 1140
عن عطاء بن السائب وحدثنا عبد هللا قال وحدثين سفيان بن وكيع ثنا عمران  

بن عيينة مجيعا عن عطاء بن السائب عن ميسرة : رأيت عليا رضي هللا عنه  
ما فقلت تشرب وأنت قائم قال إن اشرب قائما فقد رأيت رسول شرب قائ

هللا صلى هللا عليه وسلم يشرب قائما وان اشرب قاعدا فقد رأيت رسول هللا 
 صلى هللا عليه وسلم يشرب قاعدا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

كم حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن احل - 1141
قال مسعت بن أيب ليلى ثنا على : ان فاطمة رضي هللا عنها اشتكت ما تلقى  

من أثر الرحى يف يدها وأتى النيب صلى هللا عليه وسلم سىب فانطلقت فلم جتده  
ولقيت عائشة رضي هللا عنها فأخربهتا فلما جاء النيب صلى هللا عليه وسلم  

فجاء النيب صلى هللا عليه   أخربته عائشة مبجيء فاطمة رضي هللا عنها إليها
وسلم وقد أخذان مضاجعنا فذهبنا لنقوم فقال النيب صلى هللا عليه وسلم على  

مكانكما فقعد بيننا حىت وجدت برد قدميه على صدري فقال أال أعلمكما  



خريا مما سألتما إذا أخذمتا مضاجعكما ان تكربا هللا أربعا وثالثني وتسبحاه ثالاث 
اث وثالثني فهو خري لكما من خادم  وثالثني وحتمداه ثال  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين حممد بن بكار موىل بىن هاشم وأبو الربيع  - 1142
الثعليب عن أيب الزهراين قاال ثنا أبو وكيع اجلراح بن فليح عن عبد األعلى 

مجيلة عن على رضي هللا عنه وقال أبو الربيع يف حديثة عن ميسرة أيب مجيلة  
عليه وسلم إىل   عن على رضي هللا عنه انه قال : أرسلين رسول هللا صلى هللا

أمة له سوداء زنت ألجلدها احلد قال فوجدهتا يف دمائها فأتيت النيب صلى هللا 
عليه وسلم فأخربته بذلك فقال يل إذا تعالت من نفاسها فاجلدها مخسني 

وقال أبو الربيع يف حديثة قال فأخربت النيب صلى هللا عليه وسلم فقال إذا 
احلدود  جفت من دمائها فحدها مث قال أقيموا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه ت  

 

 

حدثنا عبد هللا ثنا أبو بكر بن أيب شيبة حدثنا أبو أسامة عن عبد   - 1143



هللا بن حممد بن عمر بن على عن أبيه عن جده : ان عليا رضي هللا عنه كان  
يسري حىت إذا غربت الشمس واظلم نزل فصلى العشاء على أثرها مث يقول 

ت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يصنع  هكذا رأي  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده جيدت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا شعبة أخربان احلكم قال   - 1144
مسعت بن أيب ليلى ان عليا رضي هللا عنه حدثهم : ان فاطمة رضي هللا عنها  

عىن حديث حممد بن شكت إىل أبيها ما تلقى من يديها من الرحى فذكر م
 جعفر عن شعبة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن عمرو   - 1145
بن مرة قال مسعت أاب البخرتي الطائي قال أخربين من مسع عليا رضي هللا عنه  

 عليه وسلم إىل اليمن فقلت تبعثين وأان يقول : ملا بعثين رسول هللا صلى هللا
رجل حديث السن وليس يل علم بكثري من القضاء قال فضرب صدري رسول  



هللا صلى هللا عليه وسلم وقال اذهب فإن هللا عز وجل سيثبت لسانك ويهدى 
 قلبك قال فما أعياين قضاء بني اثنني 

 

 

رجاله ثقات رجال الشيخني عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا سند ت
 غري جهالة الواسطة بني أيب البخرتي وبني علي 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن عمرو   - 1146
 عنهما  بن مرة عن سعيد بن املسيب قال : اجتمع علي وعثمان رضي هللا

بعسفان فكان عثمان رضي هللا عنه ينهى عن املتعة والعمرة فقال علي رضي 
ا فقال  هللا عنه ما تريد إىل أمر فعله رسول هللا صلى هللا عليه وسلم تنهى عنه

 عثمان رضي هللا عنه دعنا منك  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة وحجاج  - 1147
أخربان شعبة عن سعد بن إبراهيم قال مسعت عبد هللا بن شداد يقول قال على  

صلى هللا عليه وسلم مجع أبويه ألحد غري  رضي هللا عنه : ما رأيت رسول هللا  



 سعد بن مالك فإن يوم أحد جعل يقول ارم فداك أيب وأمي  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

------------------------------------- 
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حدثنا عبد هللا حدثين أىب وعبيد هللا بن عمر القواريري وحممد بن   - 1148
أيب بكر املقدمي وحممد بن بشار بندار قالوا ثنا معاذ بن هشام قال حدثين أيب 

ادة  وثنا عبد هللا قال وحدثين أبو خيثمة ثنا عبد الصمد ومعاذ بن هشام عن قت
عن أيب حرب بن أيب األسود عن أيب األسود وقال أبو خيثمة يف حديثة بن أيب 
األسود عن أبيه عن على رضي هللا عنه أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال  

: بول الغالم الرضيع ينضح وبول اجلارية يغسل قال قتادة وهذا ما مل يطعما  
د هللا ومل يذكر أبو خيثمة يف الطعام فإذا طعما الطعام غسال مجيعا قال عب

 حديثه عن قتادة  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

قال : قوله " ومل يذكر أبو خيثمة يف حديثه عن قتادة " خطأ من النساخ فيما  و 
" ومل يذكر أبو خيثمة يف حديثه قول   -كما يف أطراف املسند   -نظن صوابه 

 قتادة " 

 

 

عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد بن عبد الوارث ثنا   حدثنا - 1149
علي بن أيب طالب  هشام عن قتادة عن أيب حرب بن أيب األسود الديلي عن

رضي هللا عنه ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : يف الرضيع ينضح بول 
غسال  الغالم ويغسل بول اجلارية قال قتادة وهذا ما مل يطعما الطعام فإذا طعما 

 مجيعا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : مكرر ما قبله ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة قال مسعت  - 1150
ل : قال قتادة عن أيب حسان األعرج عن عبيدة عن علي رضي هللا عنه قا

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يوم األحزاب شغلوان عن صالة الوسطى حىت 
يوت  آبت الشمس مال هللا قبورهم انرا أو بيوهتم أو بطوهنم شك شعبة يف الب



 والبطون 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حجاج حدثين شعبة قال مسعت  - 1151
 عنه قال :  قتادة قال مسعت أاب حسان حيدث عن عبيدة عن علي رضي هللا

قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يوم األحزاب شغلوان عن الصالة الوسطى 
حىت آبت الشمس مأل هللا قبورهم وبيوهتم أو بطوهنم انرا شك يف البيوت 

بطون فأما القبور فليس فيه شك وال  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن أيب  - 1152
إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن على رضي هللا عنه قال : من كل الليل أوتر 

آخره وانتهى وتره إىل آخره  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من أوله وأوسطه و   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده قوي رجاله ثقات رجال الشيخني غري عاصم  ت



 بن ضمرة فمن رجال أصحاب السنن
 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن أيب  - 1153
كان  إسحاق عن هبرية عن على رضي هللا عنه : ان النيب صلى هللا عليه وسلم  

 يوقظ أهله يف العشر األواخر من رمضان  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسن رجاله ثقات رجال الشيخني غري هبرية  ت
 بن يرمي فمن رجال أصحاب السنن

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن أيب  - 1154
ليه وسلم  إسحاق عن هبرية عن على رضي هللا عنه ان النيب صلى هللا ع

أهديت له حله من حرير فكسانيها قال على رضي هللا عنه فخرجت فيها  
فقال النيب صلى هللا عليه وسلم : لست أرضى لك ما أكره لنفسي قال فأمرين  

تها بني نسائي مخرا بني فاطمة وعمته  فشقق  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين حممد بن عبيد بن حبان ثنا جعفر بن  - 1155
سليمان ثنا عتبة وهو الضرير عن بريد بن أصرم قال مسعت عليا رضي هللا عنه  

يقول : مات رجل من أهل الصفة فقيل اي رسول هللا ترك دينارا ودرمها فقال  
 كيتان صلوا على صاحبكم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا قال وحدثين أبو خيثمة ثنا حبان بن هالل ثنا  - 5611
 جعفر فذكر :مثله حنوه 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حجاج حدثين شعبة عن قتادة قال   - 1157
مسعت جرى بن كليب يقول مسعت عليا رضي هللا عنه يقول : هنى رسول هللا 

ال قتادة فسألت سعيد بن صلى هللا عليه وسلم عن عضب القرن واألذن ق
 املسيب قال قلت ما عضب اإلذن فقال إذا كان النصف أو أكثر من ذلك 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا سعيد عن قتادة   - 1158
عن جرى بن كليب انه مسع عليا رضي هللا عنه يقول : هنى رسول هللا صلى هللا 
عليه وسلم ان يضحى أبعضب القرن واألذن قال قتادة فذكرت ذلك لسعيد  

 بن املسيب فقال نعم العضب النصف أو أكثر من ذلك 
 

 

رنؤوط : إسناده حسنعليق شعيب األت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن أيب  - 1159
إسحاق عن هبرية عن على رضي هللا عنه : ان النيب صلى هللا عليه وسلم هنى  

 أو هناين عن امليثرة والقسي وخامت الذهب 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن أيب  - 1160
إسحاق عن هانئ بن هانئ عن على رضي هللا عنه : ان عمارا استأذن على  

 النيب صلى هللا عليه وسلم فقال الطيب املطيب ائذن له  
 

 



عليق شعيب األرنؤوط : رجاله ثقات رجال الشيخني غري هانئ بن هانئ روى  ت
ن ... . ونقل كلمات األئمة فيه وقول احلافظ يف التقريب " له أصحاب السن

 مستور " 

 

 

------------------------------------- 

 

[    138صفحة  - 1مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن أيب  - 1161
قال : لقد  إسحاق قال مسعت حارثة بن مضرب حيدث عن على رضي هللا عنه 

رأيتنا ليلة بدر وما منا إنسان اال انئم اال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فإنه  
غري  كان يصلي إىل شجرة ويدعو حىت أصبح وما كان منا فارس يوم بدر

 املقداد بن األسود  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري ت
 حارثة بن مضرب فمن رجال أصحاب السنن 

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن إمساعيل   - 1162
هللا بن مسيع حدثين مالك بن عمري قال : جاء زيد بن صوحان إىل علي رضي 

عنه فقال حدثين ما هناك عنه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال هناين عن  
احلنتم والدابء والنقري واجلعة وعن خامت الذهب أو قال حلقة الذهب وعن  

احلرير والقسي وامليثرة احلمراء قال وأهديت لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
ا فاطمة أو عمته إمساعيل  حلة حرير فكسانيها فخرجت فيها فأخذها فأعطاه

 يقول ذلك 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده قوي رجاله رجال الصحيح غري مالك بن ت
 عمري 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثناه يونس ثنا عبد الواحد فذكره   - 1163
 إبسناده ومعناه اال انه قال : جاء صعصعة بن صوحان إىل علي رضي هللا عنه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده قويت  

 

 

حدثنا عبد هللا ثنا حممد بن بكار ثنا حبان بن على عن ضرار بن  - 1164



مرة عن حصني املزين قال قال علي بن أيب طالب رضي هللا عنه على املنرب :  
أيها الناس اىن مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول ال يقطع الصالة اال 

ليه وسلم قال  احلدث ال أستحييكم مما ال يستحى منه رسول هللا صلى هللا ع
 واحلدث ان يفسو أو يضرط  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه وهذا إسناد ضعيف لضعف حبان بن ت
 علي 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين قطن بن نسري أو عباد الدارع ثنا جعفر بن   - 1165
سليمان ثنا عتيبة الضرير ثنا يزيد بن أصرم قال مسعت عليا رضي هللا عنه يقول  

من أهل الصفة وترك دينارا ودرمها فقيل اي رسول هللا ترك دينارا  : مات رجل 
 ودرمها فقال كيتان صلوا على صاحبكم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين حممد بن أيب بكر املقدمي ثنا سعيد بن  - 1166
نصار عن علي  سلمة يعىن بن أيب احلسام ثنا مسلم بن أيب مرمي عن رجل من األ



رضي هللا عنه ان النيب صلى هللا عليه وسلم قال : من عاد مريضا مشى يف 
خراف اجلنة فإذا جلس عنده استنقع يف الرمحة فإذا خرج من عنده وكل به 

 سبعون ألف ملك يستغفرون له ذلك اليوم 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن والصحيح وقفه وهذا إسناد ضعيف جلهالة ت
األنصارالرجل من   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة وحجاج  - 1167
أنبأان شعبة قال مسعت حممد بن املنكدر قال مسعت مسعر بن احلكم قال 

مسعت عليا رضي هللا عنه قال حجاج قال ثنا على رضي هللا عنه قال : رأيت 
ايته قعد فقعدان  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قام يف جنازة فقمنا ور   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن   - 1168
الب رضي هللا عاصم بن كليب قال مسعت أاب بردة قال مسعت علي بن أيب ط

عنه قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : قل اللهم اىن أسألك اهلدى 



والسداد واذكر ابهلدى هدايتك الطريق واذكر ابلسداد تسديدك السهم قال  
هنى أو هناين عن القسي وامليثرة وعن اخلامت يف السبابة أو الوسطى  و   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده قوي على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري عاصم بن كليب فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن أيب عون  - 1169
قال قال على ذكرت ابنة محزة لرسول هللا صلى هللا عليه  قال مسعت أاب صاحل 

 وسلم فقال : اهنا ابنة أخي من الرضاعة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري أيب صاحل فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أبو داود املباركي سليمان بن حممد ثنا أبو  - 1170
ول هللا شهاب عن شعبة عن احلكم عن أيب املورع عن على قال : كنا مع رس

صلى هللا عليه وسلم يف جنازة فقال من أييت املدينة فال يدع قربا اال سواه وال  
 مث هاب أهل صورة اال طلخها وال وثنا اال كسره قال فقام رجل فقال اان



املدينة فجلس قال علي رضي هللا عنه فانطلقت مث جئت فقلت اي رسول هللا مل  
ادع ابملدينة قربا اال سويته والصورة اال طلختها وال وثنا اال كسرته قال فقال  

من عاد فصنع شيئا من ذلك فقد كفر مبا أنزل هللا على حممد اي علي ال تكونن 
را إال اتجر اخلري فإن أولئك هم املسوفون يف العمل فتاان أو قال خمتاال وال اتج  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    139صفحة  - 1مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن أيب عون  - 1171
ال مسعت عليا رضي هللا عنه قال : أهديت لرسول هللا صلى عن أيب صاحل ق

هللا عليه وسلم حلة سرياء فبعث هبا إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 
فخرجت فيها فغضب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حىت رأيت الغضب يف 

 وجهه فقال اىن مل أعطكها لتلبسها قال فأمرين فأطرهتا بني نسائي 

 

 



ب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  عليق شعيت
 الشيخني غري أيب صاحل فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن على بن   - 1172
مدرك عن أيب زرعة عن عبد هللا بن جنى عن أبيه عن على رضي هللا عنه عن  

النيب صلى هللا عليه وسلم قال : املالئكة ال تدخل بيتا فيه صورة والجنب وال  
 كلب 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن عبد   حدثنا - 1173
ضي هللا عنه صلى الظهر  امللك بن ميسرة عن النزال بن سربة انه : شهد عليا ر 

مث جلس يف الرحبة يف حوائج الناس فلما حضرت العصر أتى بتور فأخذ حفنة  
ماء فمسح يديه وذراعية ووجهه ورأسه ورجليه مث شرب فضله وهو قائم مث  

قال ان انسا يكرهون ان يشربوا وهم قيام وان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
 صنع كما صنعت وهذا وضوء من مل حيدث  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري رجاله ثقات ت
 رجال الشيخني غري النزال بن سربة فمن رجال البخاري 

 

 

عفان ثنا شعبة أنبأان عبد امللك بن حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا  - 1174
ميسرة قال مسعت النزال بن سربة قال مسعت عليا رضي هللا عنه فذكر معناه  

 اال انه قال : أتى بكوز  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أسود بن عامر ثنا شعبة قال احلكم  - 1175
ن أيب حممد عن على رضي هللا عنه قال : بعثه النيب صلى هللا عليه  أخربين ع

 وسلم إىل املدينة فأمره أن يسوى القبور  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه وهذا إسناد ضعيف جلهالة أيب حممد  ت
 اهلذيل

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين شيبان أبو حممد ثنا محاد يعىن بن سلمة   - 1176



أنبأان حجاج بن أرطاة عن احلكم بن عتيبة عن أيب حممد اهلذيل عن علي بن أيب 
طالب رضي هللا عنه : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بعث رجال من 

كره أن  األنصار أن يسوى كل قرب وأن يلطخ كل صنم فقال اي رسول هللا إين أ
أدخل بيوت قومي قال فارسلىن فلما جئت قال اي علي ال تكونن فتاان وال 

 خمتاال وال اتجرا إال اتجر خري فإن أولئك مسوفون يف العمل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن احلكم  - 1177
عن رجل من أهل البصرة قال وأهل البصرة يكنونه أاب مورع قال وكان أهل 

الكوفة يكنونه أبيب حممد : قال كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف جنازة  
 فذكر حنو حديث أيب داود عن أيب شهاب  

 

 

: إسناده ضعيف عليق شعيب األرنؤوط ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر قال وحجاج قال   - 1178
حدثين شعبة قال مسعت مالك بن عرفطة قال مسعت عبد خري قال : رأيت  



عليا رضي هللا عنه أتى بكرسي فقعد عليه مث أتى بكوز قال حجاج بتور من  
مباء واحد وغسل  ماء قال فغسل يديه ثالاث ومضمض ثالاث مع االستنشاق

وجهه ثالاث وغسل ذراعية ثالاث قال حجاج ثالاث ثالاث بيد واحدة ووضع يديه 
يف التور مث مسح رأسه قال حجاج فأشار بيديه من مقدم رأسه إىل مؤخر رأسه  
قال وال أدري أردها إىل مقدم رأسه أم ال وغسل رجليه ثالاث قال حجاج ثالاث 

ىل طهور رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فهذا  ثالاث مث قال من أراد أن ينظر إ
 طهور رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين عبيد هللا بن عمر القواريري ثنا محاد بن زيد  - 1179
ثنا مجيل بن مرة عن أيب الوضىء قال : شهدت عليا رضي هللا عنه حيث مثل  

النهروان قال التمسوا إىل املخدج فطلبوه يف القتلى فقالوا ليس جنده   أهل
د ذلك فقال ارجعوا فالتمسوا فوهللا ما كذبت وال كذبت فرجعوا فطلبوه فرد

مرارا كل ذلك حيلف ابهلل ما كذبت وال كذبت فانطلقوا فوجدوه حتت القتلى  
ه حبشي عليه  يف طني فاستخرجوه فجئ به فقال أبو الوضىء فكأين انظر إلي

ثدي قد طبق إحدى يديه مثل ثدي املرأة عليها شعرات مثل شعرات تكون 
 على ذنب الريبوع  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن سليمان   - 1180
عن إبراهيم التيمي عن احلرث بن سويد عن على رضي هللا عنه : أن رسول هللا  

 صلى هللا عليه وسلم هنى عن الدابء واملزفت 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    140صفحة  - 1مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن سليمان   - 1181
عنه عن  عن سعد بن عبيدة عن أيب عبد الرمحن السلمي عن على رضي هللا  

النيب صلى هللا عليه وسلم : انه كان يف جنازة فأخذ عودا ينكت يف األرض 
اي رسول  فقال ما منكم من أحد اال قد كتب مقعده من النار أو من اجلنة قالوا



فأما من أعطى واتقى وصدق ابحلسىن   }هللا أفال نتكل قال اعملوا فكل ميسر 
  {فسنيسره لليسرى وأما من خبل واستغىن وكذب ابحلسىن فسنيسره للعسرى 
 قال شعبة وحدثين به منصور بن املعتمر فلم أنكر من حديث سليمان شيئا  

 

 

يخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة قال مسعت  - 1182
سليمان حيدث عن املنذر الثوري عن حممد بن على عن علي رضي هللا عنه  

قال : استحييت ان أسأل النيب صلى هللا عليه وسلم عن املذي من أجل 
النيب صلى  فاطمة رضي هللا عنها فأمرت املقداد بن األسود فسأل عن ذلك

 هللا عليه وسلم فقال فيه الوضوء 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا سعيد عن قتادة   - 1183
عن احلسن : ان عمر بن اخلطاب أراد أن يرجم جمنونة فقال له علي ما لك 

هللا عليه وسلم يقول رفع القلم عن ثالثة عن   ذلك قال مسعت رسول هللا صلى 



النائم حىت يستيقظ وعن الطفل حىت حيتلم وعن اجملنون حىت يربأ أو يعقل فأدرأ  
 عنها عمر رضي هللا عنه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا سعيد عن عبد هللا   - 1184
حصني قال : شهد على الوليد بن عقبة عند عثمان انه شرب  الداانج عن

اخلمر فكلم على عثمان فيه فقال دونك بن عمك فاجلده فقال قم اي حسن 
فقال مالك وهلذا ول هذا غريك فقال بل عجزت ووهنت وضعفت قم اي عبد  
هللا بن جعفر فجلده وعد علي رضي هللا عنه فلما كمل أربعني قال حسبك أو 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أربعني وأبو بكر أربعني وكملها   أمسك جلد
 عمر مثانني وكل سنة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا سعيد عن قتادة   - 1185
اىن زنيت فقال   عن الشعيب أن شراحة اهلمدانية أتت عليا رضي هللا عنه فقالت



: لعلك غريي لعلك رأيت يف منامك لعلك استكرهت فكل تقول ال فجلدها  
نة نيب هللا يوم اخلميس ورمجها يوم اجلمعة وقال جلدهتا بكتاب هللا ورمجتها بس

 صلى هللا عليه وسلم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح رجاله ثقات رجال الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا معمر أنبأان  - 1186
الزهري عن أيب عبيد موىل عبد الرمحن بن عوف قال شهدت عليا رضي هللا 

لم : ينهى أن ميسك أحد من  عنه قال مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وس
 نسكه شيئا فوق ثالثة أايم 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أبو خيثمة زهري بن حرب وسفيان بن وكيع   - 1187
بن اجلراح قاال ثنا جرير عن منصور عن املنهال بن عمرو عن نعيم بن دجاجة  

د على رضي هللا عنه فدخل عليه أبو مسعود فقال له اي األسدي قال كنت عن 
ى األرض عني تطرف فروخ أنت القائل ال أييت على الناس مائة سنة وعل



أخطت أستك احلفرة إمنا قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ال أييت على  
الناس مائة سنة وعلى األرض عني تطرف ممن هو اليوم حي وإمنا رخاء هذه  

رجها بعد املائة  األمة وف  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده قويت  

 

 

حدثنا عبد هللا ثنا حممد بن أيب بكر املقدمي ثنا محاد بن زيد ثنا   - 1188
قتل أهل  مجيل بن مرة عن أيب الوضىء قال : شهدت عليا رضي هللا عنه حني  

النهروان قال التمسوا يف القتلى قالوا مل جنده قال اطلبوه فوهللا ما كذبت وال 
 انظر إليه كذبت حىت استخرجوه من حتت القتلى قال أبو الوضىء فكأين

 حبشي إحدى يديه مثل ثدي املرأة عليها شعرات مثل ذنب الريبوع  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين حجاج بن يوسف الشاعر حدثين عبد   - 1189
الصمد بن عبد الوارث ثنا يزيد بن أيب صاحل أن أاب الوضىء عبادا حدثه أنه 

 الكوفة مع علي بن أيب طالب رضي هللا عنه فلما بلغنا  قال : كنا عامدين إىل



مسرية ليلتني أو ثالث من حروراء شذ منا انس كثري فذكران ذلك لعلي رضي 
هللا عنه فقال ال يهولنكم أمرهم فإهنم سريجعون فذكر احلديث بطوله قال 

فحمد هللا علي بن أيب طالب رضي هللا عنه وقال إن خليلي أخربين أن قائد 
الء رجل خمدج اليد على حلمة ثديه شعرات كأهنن ذنب الريبوع فالتمسوه  هؤ 

فلم جيدوه فأتيناه فقلنا إان مل جنده فقال فالتمسوه فوهللا ما كذبت وال كذبت 
ثالاث فقلنا مل جنده فجاء علي بنفسه فجعل يقول اقلبوا ذا اقلبوا ذا حىت جاء 

ه هللا أكرب ال أيتيكم أحد رجل من الكوفة فقال هو ذا قال علي رضي هللا عن
خيربكم من أبوه فجعل الناس يقولون هذا ملك هذا ملك يقول علي رضي هللا 

 عنه بن من هو  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    141صفحة  - 1مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هبز بن محاد بن سلمة أنبأان سلمة بن   - 1190
ت لعل كهيل عن الشعيب ان عليا رضي هللا عنه قال لشراحة : لعلك استكره 



زوجك أاتك لعلك لعلك قالت ال قال فلما وضعت ما يف بطنها جلدها مث  
نة رسول رمجها فقيل له جلدهتا مث رمجتها قال جلدهتا بكتاب هللا ورمجتها بس

 هللا صلى هللا عليه وسلم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أنبأان شعبة عن سلمة بن كهيل   - 1191
عن حبة العرين قال مسعت عليا رضي هللا عنه يقول : أان أول رجل صلى مع  

 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 

 

ناده ضعيف عليق شعيب األرنؤوط : إس ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أنبأان معمر عن الزهري   - 1192
عن أيب عبيد موىل عبد الرمحن بن عوف قال : مث شهدته مع على فصلى قبل  
ان خيطب بال أذان وال إقامة مث خطب فقال اي أيها الناس ان رسول هللا صلى 

عد ثالث ليال فال أتكلوها بعد  هللا عليه وسلم قد هنى ان أتكلوا نسككم ب  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن منصور   - 1193
عن هالل بن يساف عن وهب بن األجدع عن على رضي هللا عنه عن النيب 

لعصر اال ان تصلوا والشمس صلى هللا عليه وسلم انه قال : ال تصلوا بعد ا
 مرتفعة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : رجاله ثقات رجال الصحيح غري وهب بن األجدع ت
610وانظر   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا إسرائيل عن عبد   - 1194
األعلى عن حممد بن علي عن على رضي هللا عنه : ان النيب صلى هللا عليه  

 وسلم كان يواصل من السحر إىل السحر 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه وهذا إسناد ضعيف لضعف عبداألعلى  ت
 الثعليب

 

 



 حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أنبأان بن عيينة عن حممد  حدثنا عبد هللا  - 1195
إىل علي رضي هللا  بن سوقة عن منذر الثوري عن حممد بن على قال : جاء

عنه انس من الناس فشكوا سعاة عثمان قال فقال يل أيب اذهب هبذا الكتاب 
إىل عثمان فقل له ان الناس قد شكوا سعاتك وهذا أمر رسول هللا صلى هللا 

وسلم يف الصدقة فمرهم فليأخذوا به قال فأتيت عثمان فذكرت ذلك له عليه 
 قال فلو كان ذاكرا عثمان بشيء لذكره يومئذ يعىن بسوء 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين حجاج بن الشاعر حدثين عبد الصمد بن   - 1196
 أن أاب الوضىء عبادا حدثه انه قال : كنا عبد الوارث ثنا يزيد بن صاحل

عامدين إىل الكوفة مع علي بن أيب طالب رضي هللا عنه فذكر حديث املخدج 
قال على فوهللا ما كذبت وال كذبت ثالاث فقال على أما ان خليلي أخربين 

 ثالثة إخوة من اجلن هذا أكربهم والثاين له مجع كثري والثالث فيه ضعف 
 

 

... وهناك قال : إسناده حسن  1189ألرنؤوط : هو مكرر  عليق شعيب ات
 ... . وقوله " أما إن خليلي " مل يرد إال يف هذا احلديث

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا زكراي بن حيىي زمحويه ثنا شريك عن   - 1197
خالد بن علقمة عن عبد خري قال : صلينا الغداة فجلسنا إىل علي بن أيب 

نه فدعا بوضوء فغسل يديه ثالاث ومضمض مرتني من كف طالب رضي هللا ع
واحد مث غسل وجهه ثالاث مث غسل ذراعيه مث غسل قدميه ثالاث مث قال هذا  

 وضوء نبيكم صلى هللا عليه وسلم فاعلموا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا ثنا أبو حبر ثنا أبو عوانة عن خالد بن علقمة عن   - 1198
 متضمض ثالاث  عبد خري قال : أتينا عليا رضي هللا عنه وقد صلى فدعا بكوز مث 

واستنشق ثالاث متضمض من الكف الذي أيخذ وغسل وجهه ثالاث ويده اليمىن 
 صلى هللا ثالاث ويده الشمال ثالاث مث قال من سره ان يعلم وضوء رسول هللا

 عليه وسلم فهو هذا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أخربان سفيان عن ليث  - 1199



عن جماهد عن أيب معمر قال : كنا مع علي رضي هللا عنه فمر به جنازة فقام  
ى قال إمنا فعل  هلا انس فقال على رضي هللا عنه من أفتاكم هذا فقالوا أبو موس

ذلك رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مرة فكان يتشبه أبهل الكتاب فلما هنى  
 انتهى 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    142صفحة  - 1مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أنبأان بن جريج حدثين بن  - 1200
 شهاب عن على بن حسني بن على عن أبيه حسني بن على عن علي بن أيب
طالب رضي هللا عنه قال : قال على أصبت شارفا مع رسول هللا صلى هللا 

ارفا  عليه وسلم يف املغنم يوم بدر وأعطاين رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ش
أخرى فأخنتهما يوما عند ابب رجل من األنصار وأان أريد ان أمحل عليهما  

إذخرا ألبيعه ومعي صائغ من بىن قينقاع ألستعني به على وليمة فاطمة ومحزة  
بن عبد املطلب يشرب يف ذلك البيت فثار إليهما محزة ابلسيف فجب 



ب ومن السنام أسنمتهما وبقر خواصرمها مث أخذ من أكبادمها قلت البن شها
نمتهما فذهب هبا قال فنظرت إيل منظر أفظعين فأتيت نيب هللا قال جب أس

صلى هللا عليه وسلم وعنده زيد بن حارثة فأخربته اخلرب فخرج ومعه زيد 
فانطلق معه فدخل على محزة فتغيظ عليه فرجع محزة بصره فقال هل أنتم اال 

يقهقر حىت خرج عنهم وذلك   عبيد ألىب فرجع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
 قبل حترمي اخلمر  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أبو بكر بن أيب شيبة ثنا أبو األحوص عن  - 1201
أيب إسحاق عن عاصم بن ضمرة قال قال انس من أصحاب على لعلي :  

 صلى هللا عليه وسلم ابلنهار والتطوع رضي هللا عنه أال حتدثنا بصالة رسول هللا
فقال علي رضي هللا عنه انكم وهللا ال تطيقوهنا فقالوا له أخربان هبا أنخذ منها  

 ما أطقنا فذكر احلديث بطوله 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده قوي رجاله ثقات رجال الشيخني غري عاصم  ت
 بن ضمرة فمن رجال أصحاب السنن

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو كامل اجلحدري فضيل بن  - 1202
اق عن عاصم بن ضمرة  احلسني إمالء علي من كتابه ثنا أبو عوانة عن أيب إسح

عن على رضي هللا عنه انه : سئل عن صالة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
ابلنهار فقال كان يصلي ست عشرة ركعة قال يصلي إذا كانت الشمس من  

كهيئتها من ههنا كصالة العصر ركعتني وكان يصلي إذا كانت الشمس    ههنا 
من ههنا كهيئتها من ههنا كصالة الظهر أربع ركعات وكان يصلي قبل الظهر  

 أربع ركعات وبعد الظهر ركعتني وقبل العصر أربع ركعات  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده قويت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أنبأان معمر عن الزهري   - 1203
أنه مسع أابه عن احلسن وعبد هللا ابين حممد بن على عن أبيهما حممد بن على 

علي بن أيب طالب رضي هللا عنه قال البن عباس : وبلغه انه رخص يف متعة  
صلى هللا عليه   النساء فقال له علي بن أيب طالب رضي هللا عنه ان رسول هللا

 وسلم قد هنى عنها يوم خيرب وعن حلوم احلمر األهلية  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق عن سفيان عن أيب  - 1204
إسحاق عن أيب حيه بن قيس عن على رضي هللا عنه أنه : توضأ ثالاث ثالاث مث 

رأسه مث شرب فضل وضوئه مث قال من سره ان ينظر إىل وضوء النيب مسح 
 صلى هللا عليه وسلم فلينظر إىل هذا 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أنبأان سفيان عن شيخ هلم   - 0512
 عنه يقول : أعطى  يقال له سامل عن عبد هللا بن مليل قال مسعت عليا رضي هللا

كل نيب سبعة جنباء من أمته وأعطى النيب صلى هللا عليه وسلم أربعة عشر جنيبا  
 من أمته منهم أبو بكر وعمر رضي هللا عنهما  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف النقطاعه ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أنبأان معمر عن على بن  - 1206
فكان إذا زيد عن احلسن عن قيس بن عباد قال : كنا مع على رضي هللا عنه 



شهد مشهدا أو أشرف على أكمة أو هبط واداي قال سبحان هللا صدق هللا 
أله عن  ورسوله فقلت لرجل من بىن يشكر انطلق بنا إىل أمري املؤمنني حىت نس

ه صدق هللا ورسوله قال فانطلقنا إليه فقلنا اي أمري املؤمنني رأيناك إذا قول
شهدت مشهدا أو هبطت واداي أو أشرفت على أكمة قلت صدق هللا ورسوله 

فهل عهد رسول هللا إليك شيئا يف ذلك قال فأعرض عنا وأحلحنا عليه فلما  
 عليه وسلم عهدا اال شيئا  رأى ذلك قال وهللا ما عهد إىل رسول هللا صلى هللا

عهده إىل الناس ولكن الناس وقعوا على عثمان رضي هللا عنه فقتلوه فكان  
غريي فيه أسوأ حاال وفعال مىن مث اين رأيت اىن أحقهم هبذا األمر فوثبت عليه  

 فاهلل أعلم أصبنا أم أخطأان  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    143صفحة  - 1مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا ثنا إسحاق بن إمساعيل وأبو خيثمة قاال ثنا وكيع   - 1207
عن سفيان عن أيب إسحاق وثنا عبد هللا قال وحدثين أيب ثنا وكيع ثنا سفيان  



ضمرة قال : سألنا عليا رضي هللا عنه   وإسرائيل عن أيب إسحاق عن عاصم بن
عن تطوع النيب صلى هللا عليه وسلم ابلنهار قال قال على تلك ست عشرة  

 ركعة تطوع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ابلنهار وقل من يداوم عليها 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده قويت  

 

 

قال حبيب بن أيب اثبت  حدثنا عبد هللا حدثين وكيع قال وقال أيب  - 1207
 :اي أاب إسحاق ما أحب ان يل حبديثك هذا ملء مسجدك هذا ذهبا 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان عن بن أيب جنيح عن جماهد   - 1208
عن بن أيب ليلى عن على رضي هللا عنه قال : أمرين رسول هللا صلى هللا عليه  

وجالهلا    وسلم أن أقوم على بدنه وان أتصدق جبلودها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن زكراي بن أيب زائدة أخربان  - 1209
جمالد عن عامر قال : محلت شراحة وكان زوجها غائبا فانطلق هبا موالها إىل 



حدا استكرهك على فقال هلا علي رضي هللا عنه لعل زوجك جاءك أو لعل أ
قالت ال وأقرت ابلزان فجلدها علي رضي هللا عنه يوم اخلميس أان   على نفسك

شاهده ورمجها يوم اجلمعة وأان شاهده فأمر هبا فحفر هلا إىل السرة مث قال ان 
الرجم سنة من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وقد كانت نزلت آية الرجم  

ليمامة  فهلك من كان يقرؤها وآاي من القرآن اب  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ويف اخلرب ألفاظ منكرة ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسني بن على عن زائدة عن مساك   - 1210
عن حنش عن على رضي هللا عنه قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :  

إذا تقاضى إليك رجالن فال تقض لألول حىت تسمع ما يقول اآلخر ترى كيف  
 تقضى قال فما زلت بعد قاضيا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريهت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن بشر ثنا هشام بن عروة عن   - 1211
أبيه أن عبد هللا بن جعفر حدثه أنه مسع عليا رضي هللا عنه يقول مسعت رسول  



هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : خري نسائها مرمي بنت عمران وخري نسائها 
 خدجية  

 

 

رط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شت  

 

 

حدثنا عبد هللا ثنا حممد بن عباد ثنا عبد هللا بن معاذ يعىن   - 1212
الصنعاين عن يعمر عن أيب إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن على رضي هللا 
عنه عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : من سره ان ميد له يف عمره ويوسع 

ل رمحة  له يف رزقه ويدفع عنه منية السوء فليتق هللا وليص  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده قوي وجوده املنذري يف الرتغيب ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أبو خيثمة ثنا جرير عن منصور عن أيب  - 1213
إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن على رضي هللا عنه قال قال رسول هللا صلى 

ل القرآن هللا عليه وسلم : ان هللا عز وجل وتر حيب الوتر فأوتروا اي أه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده قويت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين عبيد هللا بن عمر القواريري حدثين يزيد بن  - 1214
زريع حدثين شعبة عن أيب إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن على رضي هللا عنه  

قال : من كل الليل قد أوتر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من أوله وأوسطه  
 وآخره وانتهى وتره إىل آخر الليل  

 

 

األرنؤوط : إسناده قويعليق شعيب ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن آدم ثنا زهري ثنا احلسن بن  - 1215
احلر ثنا احلكم بن عتيبة عن رجل يدعى حنشيا عن علي رضي هللا عنه قال :  
كسفت الشمس فصلى على رضي هللا عنه للناس فقرأ يس أو حنوها مث ركع  

فقال مسع هللا ملن محده مث قام قدر السورة  حنوا من قدر السورة مث رفع رأسه 
يدعو ويكرب مث ركع قدر قراءته أيضا مث قال مسع هللا ملن محده مث قام أيضا قدر  

السورة مث ركع قدر ذلك أيضا حىت صلى أربع ركعات مث قال مسع هللا ملن 
محده مث سجد مث قام يف الركعة الثانية ففعل كفعله يف الركعة األوىل مث جلس  

عو ويرغب حىت انكشفت الشمس مث حدثهم ان رسول هللا صلى هللا عليه  يد
 وسلم كذلك فعل  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أبو خيثمة ثنا جرير وحممد بن فضيل عن   - 1216
مطرف عن أىب إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن على قال : كان النيب صلى  

  يصلي صالة اال صلى بعدها ركعتني  هللا عليه وسلم ال

 

 

وزاد : إال  689عليق شعيب األرنؤوط : إسناده قوي ... وأخرجه البزار ت
 الصبح والعصر . واحلديث بوجود الزايدة أصح

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أبو خيثمة ثنا حممد بن فضيل عن مطرف  - 1217
ول هللا صلى هللا  عن أيب إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال : كان رس

 عليه وسلم يوتر يف أول الليل ويف أوسطه ويف آخره مث ثبت له الوتر يف آخره  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده قويت  

 

 

------------------------------------- 

 



[    144صفحة  - 1مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حييي بن آدم ثنا إسرائيل عن عطاء   - 1218
ول قال بن السائب عن أيب عبد الرمحن قال مسعت عليا رضي هللا عنه يق

رسول هللا : صلى هللا عليه وسلم ان العبد إذا جلس يف مصاله بعد الصالة 
س صلت عليه املالئكة وصالهتم عليه اللهم اغفر له اللهم ارمحه وان جل 

 ينتظر الصالة صلت عليه املالئكة وصالهتم عليه اللهم اغفر له اللهم ارمحه 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريهت  

 

 

حدثنا عبد هللا ثنا علي بن حكيم االودي أنبأان شريك عن أيب  - 1219
إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي هللا عنه قال : الوتر ليس حبتم  

 ولكنه سنة سنها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أنبأان هشام عن حممد عن عبيدة   - 1220



عن علي رضي هللا عنه قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يوم اخلندق :  
ما هلم مأل هللا بيوهتم وقبورهم انرا كما حبسوان عن صالة الوسطي حيت غابت 

 الشمس 
 

 

لشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط ات  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أنبأان زكراي عن أيب إسحاق عن   - 1221
من بعد وصيه يوصي هبا   }احلرث عن علي رضي هللا عنه قال : إنكم تقرؤون 

وإن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قضي ابلدين قبل الوصية وإن  {أو دين 
الرجل أخاه ألبيه وأمه دون   أعيان بين األم يتوارثون دون بين العالت يرث

 أخيه ألبيه  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد بن مسعر عن عبد امللك بن  - 1222
ميسرة عن النزال بن سربة قال : أيت علي إبانء من ماء فشرب وهو قائم مث  

هو قائم وقد رأيت رسول قال أنه بلغين أن أقواما يكرهون أن يشرب أحدهم و 



هللا صلى هللا عليه وسلم فعل مثل ما فعلت مث أخذ منه فتمسح مث قال هذا  
 وضوء من مل حيدث  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري رجاله ثقات ت
 رجال الشيخني غري النزال بن سربة فم رجال البخاري 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أنبأان هشام عن حممد عن عبيدة   - 1223
أو خمدج قال قال علي ألهل النهروان منهم رجل مثدون اليد أو مودن اليد 

اليد : لوال أن تبطروا ألنبأتكم ما قضي هللا علي لسان نبيه صلى هللا عليه  
ته قال نعم  وسلم ملن قتلهم قال عبيدة فقلت لعلي رضي هللا عنه آنت مسع

 ورب الكعبة حيلف عليها ثالاث  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين إسحاق بن إمساعيل ثنا جرير عن منصور   - 1224
عن أيب إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال قال رسول هللا : صلى هللا  

وتروا اي أهل القرآن  عليه وسلم ان هللا وتر حيب الوتر فأ   



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده قويت  

 

 

حدثنا عبد هللا ثنا إسحاق بن إمساعيل ثنا وكيع ثنا سفيان عن أيب  - 1225
إسحاق عن عاصم بن ضمرة السلويل عن علي قال : كان رسول هللا صلى هللا 

 عليه وسلم يصلي علي أثر كل صالة مكتوبة ركعتني اال الفجر والعصر 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده قويت  

 

 

حدثنا عبد هللا ثنا إسحاق بن إمساعيل ثنا جرير وحممد بن فضيل   - 1226
بن غزوان عن مطرف عن أيب إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال :  
كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ال يصلي صالة يصلي بعدها اال صلي 

 بعدها ركعتني  
 

 

شعيب األرنؤوط : إسناده قويعليق ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين عثمان بن أيب شيبة ثنا جرير عن منصور عن   - 1227



أيب إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي هللا عنه قال قال رسول هللا :  
 صلى هللا عليه وسلم ان هللا وتر حيب الوتر فأوتروا اي أهل القرآن 

 

 

قوي عليق شعيب األرنؤوط : إسنادهت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أنبأان العوام عن عمرو بن مرة   - 1228
عليه وسلم    عن عبد الرمحن بن أيب ليلي عن علي قال : أاتان النيب صلى هللا

ذات ليلة حيت وضع قدمه بيين وبني فاطمة فعلمنا ما نقول إذا أخذان 
الثني تكبرية قال  مضاجعنا ثالاث وثالثني تسبيحة وثالاث وثالثني حتميدة وأربعا وث

 علي فما تركتها بعد فقال له رجل وال ليلة صفني قال وال ليلة صفني  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد بن هارون أنبأان سعيد بن أيب  - 1229
بن وعلة : أن   عروبة عن عبد هللا الداانج عن حضني بن املنذر بن احلرث

الوليد بن عقبة صلي ابلناس الصبح أربعا مث التفت إليهم فقال أزيدكم فرفع  
ذلك ايل عثمان فأمر به ان جيلد فقال علي للحسن بن علي قم اي حسن 



فاجلده قال وفيم أنت وذاك فقال علي بل عجزت ووهنت قم اي عبد هللا بن 
يعد فلما بلغ أربعني قال   جعفر فاجلده فقام عبد هللا بن جعفر فجلده وعلى 

له امسك مث قال ضرب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف اخلمر أربعني 
 وضرب أبو بكر أربعني وعمر صدرا من خالفته مث أمتها عمر مثانني وكل سنة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    145صفحة  - 1مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أنبأان سفيان بن سعيد عن عبد   - 1230
األعلى الثعليب عن أيب مجيلة عن علي بن أيب طالب رضي هللا عنه : ان جارية  

من الزان فأرسلين النيب صلى هللا عليه وسلم  للنيب صلى هللا عليه وسلم نفست  
ألقيم عليها احلد فوجدهتا يف الدم مل جيف عنها فرجعت إىل النيب صلى هللا 

عليه وسلم فأخربته فقال يل إذا جف الدم عنها فاجلدها احلد مث قال أقيموا 
 احلدود على ما ملكت أميانكم  

 



 

عيف عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه وهذا إسناد ضت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين عمرو بن حممد بن بكري الناقد ثنا عبد هللا   - 1231
بن داود اخلرييب عن على بن صاحل عن أيب أسحق عن عاصم بن ضمرة عن  

على رضي هللا عنه قال : إن الوتر ليس حبتم ولكنه سنة سنها رسول هللا صلى 
 هللا عليه وسلم فأوتروا اي أهل القرآن 

 

 

شعيب األرنؤوط : إسناده قوي رجاله ثقات رجال الصحيح غري عاصم  عليق ت
 بن ضمرة فمن رجال أصحاب السنن

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين العباس بن الوليد النرسي ثنا أبو عوانة ثنا   - 1232
عليه  أبو أسحق عن عاصم بن ضمرة عن على قال قال رسول هللا صلى هللا 

وسلم : عفوت لكم عن اخليل والرقيق فادوا صدقة الرقة من كل أربعني درمها  
اهم درمها وليس يف تسعني ومائة شيء فإذا بلغت مائتني ففيها مخسة در   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده قويت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين العباس بن الوليد ثنا أبو عوانة عن أيب  - 1233
إسحاق عن عاصم بن ضمرة قال : سئل علي رضي هللا عنه عن صالة رسول  

 هللا صلى هللا عليه وسلم قال كان يصلي من الليل ست عشرة ركعة  

 

 

ناده قوي وقوله هنا " من الليل " خطأ من أحد عليق شعيب األرنؤوط : إس ت
 الرواة ولعله من أيب إسحاق نفسه 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أنبأان إسرائيل بن يونس عن ثوير  - 1234
بن أيب فاختة عن أبيه عن علي بن أيب طالب رضي هللا عنه قال : أهدى 

وأهدى قيصر لرسول هللا كسرى لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقبل منه 
 صلى هللا عليه وسلم فقبل منه وأهدت امللوك فقبل منهم  

 

 

747عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف وهو مكرر ت  

 

 

حدثنا عبد هللا ثنا يزيد أنبأان محاد بن سلمة عن على بن زيد عن   - 1235
لم هنى عن  ربيعة بن النابغة عن أبيه عن على : ان رسول هللا صلى هللا عليه وس

ن األوعية وان حتبس حلوم األضاحي بعد ثالث مث قال اىن كنت  زايرة القبور وع



هنيتكم عن زايرة القبور فزوروها فإهنا تذكركم اآلخرة وهنيتكم عن األوعية  
فاشربوا فيها واجتنبوا كل ما أسكر وهنيتكم عن حلوم األضاحي ان حتبسوها  

 بعد ثالث فاحبسوا ما بدا لكم  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف لضعف علي بن ت
 زيد

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثناه عفان ثنا محاد بن سلمة أخربان على  - 1236
بن زيد عن ربيعة بن النابغة عن أبية عن على قال : هنى رسول هللا صلى هللا 

وإايكم وكل مسكر عليه وسلم عن زايرة القبور فذكر معناه اال انه قال   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيفت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أنبأان شريك عن الركني بن  - 1237
حييت ان الربيع عن حصني بن قبيصة عن على قال : كنت رجال مذاء فاست

أسأل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من أجل ابنته فأمرت املقداد فسأل 
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن الرجل جيد املذي فقال ذلك ماء الفحل 



لكل فحل ماء فليغسل ذكره وأنثييه وليتوضأ وضوءه للصالة  و   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريهت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أنبأان أشعث بن سوار عن بن  - 1238
اشوع عن حنش بن املعتمر : ان عليا رضي هللا عنه بعث صاحب شرطه فقال  

 عليه وسلم ال تدع قربا اال سويته وال  أبعثك ملا بعثين له رسول هللا صلى هللا
 متثاال اال وضعته  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف لضعف أشعث بن ت
 سوار

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين عثمان بن أيب شيبة حدثنا جرير عن حممد   - 1239
نه قال قال  بن سامل عن أيب إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن على رضي هللا ع 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : فيما سقت السماء ففيه العشر وما سقى  
ابلغرب والدالية ففيه نصف العشر قال أبو عبد الرمحن فحدثت أيب حبديث 

ثمان عن جرير فأنكره جدا وكان أىب ال حيدثنا عن حممد بن سامل لضعفة  ع



 عنده وإنكاره حلديثه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وإسناد هذا مرفوعا ضعيف لضعف حممد بن ت
 سامل اهلمداين 

 

 

حدثنا عبد هللا ثنا أبو عبد الرمحن بن عمر ثنا عبد الرحيم يعىن  - 1240
ملسيب عن أيب إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن على  الرازي عن العالء بن ا

رضي هللا عنه قال : كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يصلي من الليل ست 
 عشرة ركعة سوى املكتوبة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده قوي غري أن قوله فيه " من الليل " خطأت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    146صفحة  - 1مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أبو عبد الرمحن عبد هللا بن عمر أخربان عبد   - 1241



الرحيم الرازي عن زكراي بن أيب زائدة والعالء بن املسيب عن أيب إسحاق عن  
عاصم بن ضمرة قال : أتينا علي بن أيب طالب رضي هللا عنه فقلنا اي أمري 

م تطوعه فقال املؤمنني أال حتدثنا عن صالة رسول هللا صلى هللا عليه وسل
وأيكم يطيقه قالوا أنخذ منه ما أطقنا قال كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 يصلي من النهار ست عشرة ركعة سوى املكتوبة  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده قويت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أنبأان سفيان وشريك عن أيب  - 1242
ي هللا عنه عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال  إسحاق عن احلرث عن علي رض

 : عفوت لكم عن صدقة اخليل والرقيق فادوا ربع العشور  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وإسناده ضعيف لضعف احلارثت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أنبأان إسرائيل بن يونس ثنا أبو  - 1243
 عنه قال قال يل رسول هللا صلى هللا إسحاق عن احلرث عن على رضي هللا
أحب لنفسي وأكره لك ما أكره لنفسي  عليه وسلم : اي علي اىن أحب لك ما 



ال تقرأ وأنت راكع وال وأنت ساجد وال تصل وأنت عاقص شعرك فإنه كفل  
الشيطان وال تقع بني السجدتني وال تعبث ابحلصى وال تفرتش ذراعيك وال 

تم ابلذهب وال تلبس القسي وال تركب على املياثر  تفتح على اإلمام وال تتخ  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : هذا إسناد ضعيف ... . مث أخذ يذكر شواهد ت
للمنهيات الواردة يف احلديث ... مث قال : وأما قوله " وال تفتح على اإلمام "  

أن النيب ) صلى   907فهو معارض حبديث ابن عمر بسند قوي عند أيب داود 
يه وسلم ( صلى صالة فقرأ فيها فلبس عليه فلما انصرف قال أليب :  هللا عل

يعين أن تفتح علي  -أصليت معنا . قال نعم . قال فما منعك ؟   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أخربان سفيان عن عمرو   - 1244
بن قيس عن احلكم عن القاسم بن خميمرة عن شريح بن هانئ قال : أتيت 

رضي هللا عنها أسأهلا عن اخلفني فقالت عليك اببن أيب طالب فاسأله   عائشة
فإنه كان يسافر مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فأتيته فسألته فقال جعل  

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ثالثة أايم ولياليهن للمسافر ويوما وليله 
 للمقيم  

 

 

سلم عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أخربان سفيان عن  - 1245
ليا رضي األعمش عن أيب الضحى عن شتري بن شكل العبسي قال مسعت ع

هللا عنه يقول : ملا كان يوم األحزاب صلينا العصر بني املغرب والعشاء فقال  
  النيب صلى هللا عليه وسلم شغلوان عن الصالة الوسطى صالة العصر مأل هللا

 قبورهم وأجوافهم انرا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا ثنا شيبان أبو حممد ثنا عبد الوارث بن سعيد ثنا   - 1246
احلسن بن ذكوان عن عمرو بن خالد عن حبيب بن أيب اثبت عن عاصم بن  

قال : أاتين  ضمرة عن على رضي هللا عنه عن النيب صلى هللا عليه وسلم
جربيل عليه السالم فلم يدخل على فقال له النيب صلى هللا عليه وسلم ما  

 منعك ان تدخل قال اان ال ندخل بيتا فيه صورة وال بول  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف جدا ت  

 

 



وحدثنا عبد هللا قال وحدثناه شيبان مرة أخرى ثنا عبد الوارث عن  - 1247
عن عمرو بن خالد عن حبة بن أيب حبة عن عاصم بن حسني بن ذكوان 

ضمرة عن علي بن أيب طالب رضي هللا عنه عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال  
: أاتين جربيل عليه السالم يسلم على فذكر احلديث مثله حنوه قال أبو عبد  

الرمحن وكان أيب ال حيدث عن عمرو بن خالد يعىن كان حديثه ال يسوى عنده  
 شيئا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف جدا ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين عبيد هللا بن عمر القواريري حدثين يزيد أبو   - 1248
خالد البيسرى القرشي ثنا بن جريج أخربين حبيب بن أيب اثبت عن عاصم بن  
ضمرة عن على رضي هللا عنه قال قال يل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ال  

خذك وال تنظر إىل فخذ حي وال ميت  تربز ف  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف النقطاعه ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أسود بن عامر وحسني وأبو أمحد  - 1249



الزبريي قالوا ثنا إسرائيل عن أيب إسحاق عن هبرية بن يرمي عن على رضي هللا 
عنه قال : قلت لفاطمة لو أتيت النيب صلى هللا عليه وسلم فسألتيه خادما  

كذلك فقد أجهدك الطحن والعمل قال حسني انه قد جهدك الطحن والعمل و 
ال أبو أمحد قالت فانطلق معي قال فانطلقت معها فسألناه فقال النيب صلى ق

هللا عليه وسلم أال أدلكما على ما هو خري لكما من ذلك إذا أويتما إىل 
فراشكما فسبحا هللا ثالاث وثالثني وامحداه ثالاث وثالثني وكرباه أربعا وثالثني 

ال علي رضي هللا عنه ما تركتها بعد  فتلك مائة على اللسان وألف يف امليزان فق
ما مسعتها من النيب صلى هللا عليه وسلم فقال رجل وال ليلة صفني قال وال  

 ليلة صفني  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    147صفحة  - 1مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسني بن حممد ثنا إسرائيل عن   - 1250
قد صلى عطاء بن السائب قال : دخلت على أيب عبد الرمحن السلمي و 



الفجر وهو جالس يف اجمللس فقلت لو قمت إىل فراشك كان أوطأ لك فقال  
مسعت عليا رضي هللا عنه يقول مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول 

لفجر مث جلس يف مصاله صلت عليه املالئكة وصالهتم عليه اللهم  من صلى ا
اغفر له اللهم ارمحه ومن ينتظر الصالة صلت عليه املالئكة وصالهتم عليه  

 اللهم اغفر له اللهم ارمحه  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريهت  

 

 

اريب حدثنا عبد هللا حدثين أبو عبد الرمحن عبد هللا بن عمر ثنا احمل - 1251
عن فضيل بن مرزوق عن أيب إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن على رضي هللا 
عنه قال : صلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الضحى حني كانت الشمس 

 من املشرق من مكاهنا من املغرب صالة العصر  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده قوي رجاله رجال الصحيح غري عاصم بن  ت
ب السنن ضمرة فمن رجال أصحا  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين حممد بن حيىي بن أيب مسينة ثنا عبد الصمد  - 1252



حدثين أيب ثنا حسن بن ذكوان عن حبيب بن أيب اثبت عن عاصم بن ضمرة  
عن على رضي هللا عنه قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : من سأل  

ظهر غىن قالوا  مسألة عن ظهر غىن استكثر هبا من رضف جهنم قالوا ما 
 عشاء ليلة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف جدا ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين حممد بن حيىي بن عبد الصمد حدثين أيب ثنا  - 1253
حسن بن ذكوان عن حبيب بن أيب اثبت عن عاصم بن ضمرة عن على رضي  

سبع وكل  هللا عنه ان النيب صلى هللا عليه وسلم : هنى عن كل ذي انب من ال
ذي خملب من الطري وعن مثن امليتة وعن حلم احلمر األهلية وعن مهر البغي  

 وعن عسب الفحل وعن املياثر األرجوان 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف جدا مث ذكر بعض األحاديث  ت
 الصحيحة الواردة يف كل من هذه املنهيات منفردا

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو نعيم حدثنا إسرائيل عن إبراهيم   - 1254



بن عبد األعلى عن طارق بن زايد قال سار على إىل النهروان فقتل اخلوارج  
فقال اطلبوا فإن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : سيجيء قوم يتكلمون 

من الرمية  بكلمة احلق ال جياوز حلوقهم ميرقون من اإلسالم كما ميرق السهم  
سيماهم أو فيهم رجل أسود خمدج اليد يف يده شعرات سود ان كان فيهم فقد  

قتلتم شر الناس وان مل يكن فيهم فقد قتلتم خري الناس قال مث اان وجدان 
 املخدج قال فخرران سجودا وخر على ساجدا معنا  

 

 

د عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه وهذا إسناد ضعيف جلهالة طارق بن زايت
 الكويف

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو نعيم ثنا شريك عن األسود بن  - 1255
قيس عن عمرو بن سفيان قال : خطب رجل يوم البصرة حني ظهر علي رضي  

هللا عنه فقال على هذا اخلطيب الشحشح سبق رسول هللا صلى هللا عليه  
ع هللا فيها ما  وسلم وصلى أبو بكر وثلث عمر مث خبطتنا فتنة بعدهم يصن 

 شاء 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه وهذا إسناد ضعيف ت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو نعيم ثنا مسعر عن أيب عون عن   - 1256
أيب صاحل احلنفي عن على قال : قيل لعلي وأليب بكر يوم بدر مع أحدكما  

تال أو قال يشهد جربيل ومع اآلخر ميكائيل وإسرافيل ملك عظيم يشهد الق
 الصف  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو نعيم ثنا مسعر عن أيب إسحاق  - 1257
عن عاصم عن على رضي هللا عنه : أن النيب صلى هللا عليه وسلم صلى أربعا 

 قبل الظهر  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده قويت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو نعيم ثنا سفيان عن القاسم بن   - 1258
عنه  كثري أيب هاشم بياع السابري عن قيس اخلاريف قال مسعت عليا رضي هللا 

يقول على هذا املنرب : سبق رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وصلى أبو بكر 
نة فكان ما شاء هللا رضي هللا عنه وثلث عمر مث خبطتنا فتنة أو أصابتنا فت   



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا ثنا حيىي بن عبد ربه أبو حممد موىل بىن هاشم ثنا   - 1259
شعبة عن أيب إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي هللا عنه قال : من  

  كل الليل قد أوتر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من أوله وأوسطه وآخره
 وانتهى وتره إىل آخر الليل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين عثمان بن أيب شيبة ثنا سعيد بن خيثم أبو   - 1260
معمر اهلاليل ثنا فضيل بن مرزوق عن أيب إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن  

لتطوع على رضي هللا عنه قال : كان النيب صلى هللا عليه وسلم يصلي من ا
 مثاين ركعات وابلنهار ثنيت عشرة ركعة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : سعيد بن خيثم و فضيل بن مرزوق صدوقان يهمان  ت
وقد روى عن أيب إسحاق أبسانيد أصح من هذا فذكروا تطوع النيب ابلنهار  



 ست عشرة ركعة 
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حدثنا عبد هللا ثنا عبد هللا بن صندل وسويد بن سعيد مجيعا يف   - 1261
سنة ست وعشرين ومائتني قاال ثنا أبو بكر بن عياش عن أيب إسحاق عن  

عنه : اال ان الوتر ليس حبتم    عاصم بن ضمرة السلويل قال قال على رضي هللا
كصالتكم املكتوبة ولكن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أوتر مث قال أوتروا اي 

أهل القرآن أوتروا فإن هللا وتر حيب الوتر وهذا لفظ حديث عبد هللا بن 
 صندل ومعنامها واحد  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث قويت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو نعيم ثنا فطر عن كثري بن انفع  - 1262
ه يقول قال  النواء قال مسعت عبد هللا بن مليل قال مسعت عليا رضي هللا عن 



رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : انه مل يكن قبلي نيب إال قد أعطى سبعة رفقاء  
سن وحسني وأبو جنباء وزراء وإين أعطيت أربعة عشر محزة وجعفر وعلى وح

بكر وعمر واملقداد وعبد هللا بن مسعود وأبو ذر وحذيفة وسلمان وعمار  
 وبالل 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو نعيم ثنا يونس عن أيب إسحاق  - 1263
عن عبد خري قال : رأيت عليا رضي هللا عنه توضأ ومسح على النعلني مث قال  
لوال اىن رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فعل كما رأيتموين فعلت لرأيت  

 ان ابطن القدمني هو أحق ابملسح من ظاهرمها  
 

 

ألرنؤوط : صحيح لغريه عليق شعيب ات  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين عثمان بن أيب شيبة ثنا شريك عن أيب  - 1264
إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن على رضي هللا عنه قال : ليس يف مال زكاة  

 حىت حيول عليه احلول  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  

 

 

عن أيب حدثنا عبد هللا حدثين عثمان بن أيب شيبة ثنا شريك  - 1265
إسحاق عن عاصم بن ضمرة قال قلت للحسن بن على : ان الشيعة يزعمون  
ان عليا رضي هللا عنه يرجع قال كذب أولئك الكذابون لو علمنا ذاك ما تزوج 

 نساؤه وال قسمنا مرياثه  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريهت  

 

 

ر بن عياش  حدثنا عبد هللا ثنا أمحد بن حممد بن أيوب ثنا أبو بك - 1266
عن األعمش عن أيب إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن على رضي هللا عنه أن  
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : أىن قد عفوت لكم عن اخليل والرقيق  

 وال صدقة فيهما  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده جيدت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين عمرو بن حممد الناقد ثنا عمرو بن عثمان   - 1267
الرقى ثنا حفص أبو عمر عن كثري بن زاذان عن عاصم بن ضمرة عن على  

رضي هللا عنه قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : من قرأ القرآن 
 فاستظهره شفع يف عشرة من أهل بيته قد وجبت هلم النار  

 

 

نؤوط : إسناده ضعيف جدا عليق شعيب األر ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين حممد بن أشكاب ثنا حممد بن أيب عبيدة   - 1268
حدثين أيب عن األعمش عن أيب إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن على رضي  
هللا عنه قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : عفوت عن اخليل والرقيق 

 يف الصدقة 

 

 

ناده قوي رجاله رجال الصحيح غري عاصم بن  عليق شعيب األرنؤوط : إس ت
 ضمرة فمن أصحاب السنن

 

 

حدثنا عبد هللا ثنا أبو سلم خليل بن سلم ثنا عبد الوارث عن   - 1269
احلسن بن ذكوان عن عمرو بن خالد عن حبيب بن أيب اثبت عن عاصم بن  



:  ضمرة عن على رضي هللا عنه ان جربيل أتى النيب صلى هللا عليه وسلم فقال  
 اان ال ندخل بيتا فيه صورة أو كلب وكان الكلب للحسن يف البيت  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف جدا ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين إمساعيل أبو معمر ثنا بن علية عن يونس  - 1270
عهد عهده   عن احلسن عن قيس بن عباد قال قلت لعلي : أرأيت مسريك هذا

إليك رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أم رأى رأيته قال ما تريد إىل هذا قلت 
ا ولكن رأى ديننا ديننا قال ما عهد إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فيه شيئ 

 رأيته  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو أمحد ثنا سفيان عن أيب إسحاق  - 1271
بة رمح فكنا  عن أيب اخلليل عن على رضي هللا عنه قال : كان للمغرية بن شع

إذا خرجنا مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف غزاة خرج به معه فريكزه فيمر  
وسلم ألخربنه فقال   الناس عليه فيحملونه فقلت لئن أتيت النيب صلى هللا عليه



 انك ان فعلت مل ترفع ضالة  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسن رجاله ثقات رجال الشيخني غري أيب ت
 اخلليل

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو أمحد ثنا سفيان عن أيب إسحاق  - 1272
عن أيب حية بن قيس قال : توضأ علي رضي هللا عنه ثالاث مث شرب فضل 

ه مث قال هكذا رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يتوضأ  وضوئ  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  
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حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا معاوية بن هشام ثنا سفيان عن سامل   - 1273
م يف جنازة  بن أيب حفصة قال بلغين عن عبد هللا بن مليل فغدوت إليه فوجدهت 



فحدثين رجل عن عبد هللا بن مليل قال مسعت عليا رضي هللا عنه يقول :  
بكر وعمر   أعطى كل نيب سبعه جنباء وأعطى نبيكم أربعة عشر جنيبا منهم أبو

 وعبد هللا بن مسعود وعمار بن ايسر 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف النقطاعه ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن بكري ثنا زهري أنبأان أبو  - 1274
إسحاق عن شريح بن النعمان قال وكان رجل صدق عن على رضي هللا عنه  

ه وسلم أن نستشرف العني واألذن وأن ال قال : أمران رسول هللا صلى هللا علي 
وال شرقاء وال خرقاء قال زهري فقلت أليب  نضحي بعوراء وال مقابلة وال مدابرة

إسحاق أذكر عضباء قال ال قلت ما املقابلة قال هي اليت يقطع طرف أذهنا 
قلت فاملدابرة قال اليت يقطع مؤخر اإلذن قلت ما الشرقاء قال اليت يشق 

ا اخلرقاء قال اليت خترق أذهنا السمة أذهنا قلت فم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه وهذا إسناد ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد بن هارون أخربان سفيان بن  - 1275



حسني عن الزهري عن أيب عبيد موىل عبد الرمحن بن عوف قال مسعت عليا  
رضي هللا عنه يقول : هنى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن حتبسوا حلوم 

 األضاحي بعد ثالث 
 

 

جال الشيخني غري سفيان  عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه رجاله ثقات ر ت
 بن حسني فمن رجال أصحاب السنن 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أنبأان احلجاج بن أرطاة عن   - 1276
احلكم عن القاسم بن خميمرة عن شريح بن هانئ قال : سألت عائشة رضي هللا 

عنها عن املسح على اخلفني فقالت سل عليا فهو أعلم هبذا مىن هو كان 
ر مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فسألت عليا رضي هللا عنه فقال  يساف

قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم للمقيم يوم وليلة وللمسافر ثالثة أايم 
 ولياليهن  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين حممد بن بكار ثنا حفص بن سليمان يعىن  - 1277



كثري بن زاذان عن عاصم بن ضمرة عن علي بن أيب طالب أاب عمر القارئ عن  
رضي هللا عنه قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : من تعلم القرآن 
فاستظهره وحفظه أدخله هللا اجلنة وشفعه يف عشرة من أهل بيته كلهم قد 

 وجبت هلم النار  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف جدا ت  

 

 

هللا ثنا أبو بكر بن أيب شيبة وحممد بن عبيد احملاريب  حدثنا عبد - 1278
لى رضي هللا عنه  قاال ثنا شريك عن أيب احلسناء عن احلكم عن حنش عن ع

قال : أمرين رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن أضحي عنه بكبشني فأان أحب 
أن أفعله وقال حممد بن عبيد احملاريب يف حديثه ضحى عنه بكبشني واحد عن  

لنيب صلى هللا عليه وسلم واآلخر عنه فقيل له فقال إنه أمرين فال أدعه أبدا ا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين حمرز بن عون بن أيب عون ثنا شريك عن   - 1279
مساك عن حنش عن على رضي هللا عنه قال : بعثين رسول هللا صلى هللا عليه  



وسلم قاضيا فقال إذا جاءك اخلصمان فال تقض على أحدمها حىت تسمع من  
 اآلخر فإنه يبني لك القضاء 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريهت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أبو الربيع الزهراين وثنا على بن حكيم   - 1280
وحدثنا عبد   األودي وحدثنا حممد بن جعفر الوركاين وثنا زكراي بن حيىي زمحويه

هللا بن عامر بن زرارة احلضرمي وحدثنا داود بن عمرو الضيب قالوا ثنا شريك 
النيب صلى هللا عليه  عن مساك عن حنش عن على رضي هللا عنه قال : بعثين 

وسلم إىل اليمن قاضيا فقلت تبعثين إىل قوم وأان حدث السن وال علم يل 
ابلقضاء فوضع يده على صدري فقال ثبتك هللا وسددك إذا جاءك اخلصمان  

فال تقض لألول حىت تسمع من اآلخر فإنه أجدر أن يبني لك القضاء قال فما  
لضيب وبعضهم أمت كالما من  زلت قاضيا وهذا لفظ حديث داود بن عمرو ا

 بعض 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريهت  

 

 



حدثنا عبد هللا ثنا حممد بن سليمان لوين وثنا حممد بن جابر عن   - 1281
مساك عن حنش عن علي بن أيب طالب رضي هللا عنه قال : بعثين النيب صلى  

بت قلبك وهاد  هللا عليه وسلم قاضيا إىل اليمن فذكر احلديث قال أن هللا مث
 فؤادك فذكر احلديث 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريهت  

 

 

قال لوين وثنا شريك عن مساك عن حنش عن على رضي هللا عنه   - 1282
 عن النيب صلى هللا عليه وسلم :مبثل معناه 
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حدثنا عبد هللا حدثين عبيد هللا بن عمر القواريري ثنا السكن بن  - 1283
إبراهيم ثنا األشعث بن سوار عن بن اشوع عن حنش الكناين عن على رضي  
هللا عنه انه بعث عامل شرطته فقال له : أتدري على ما أبعثك على ما بعثين  



ل هللا صلى هللا عليه وسلم أن أحنت كل يعىن صورة وان أسوى كل  عليه رسو 
 قرب 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيفت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب وحدثين أبو بكر بن أيب شيبة قاال ثنا   - 1284
حسني بن على عن زائدة عن مساك عن حنش عن على رضي هللا عنه قال قال  
يل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : إذا تقاضى إليك رجالن فال تقض لألول 

 حىت تسمع ما يقول اآلخر فإنك سوف ترى كيف تقضى  

 

 

األرنؤوط : حسن لغريهعليق شعيب ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين عثمان بن أيب شيبة ثنا شريك عن أيب  - 1285
احلسناء عن احلكم عن حنش قال : رأيت عليا رضي هللا عنه يضحي بكبشني 
 فقلت له ما هذا فقال أوصاين رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن أضحي عنه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أبو بكر ثنا عمرو بن محاد عن أسباط بن  - 1286
ه  نصر عن مساك عن حنش عن على رضي هللا عنه : أن النيب صلى هللا علي

وسلم حني بعثة برباءة فقال اي نيب هللا إين لست ابللسن وال ابخلطب قال ما بد  
سأذهب أان قال  أن أذهب هبا أان أو تذهب هبا أنت قال فإن كان وال بد ف

 فانطلق فإن هللا يثبت لسانك ويهدى قلبك قال مث وضع يده على فمه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريهت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن جابر ان  - 1287
عاصم بن هبدلة قال مسعت زرا حيدث عن علي رضي هللا عنه عن النيب صلى  

وسلم انه قال يوم أحد : شغلوان عن صالة الوسطى حىت آبت هللا عليه 
 الشمس مأل هللا قبورهم وبيوهتم وبطوهنم انرا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن جابر  - 1288



قال مسعت الشعيب حيدث عن احلارث عن على رضي هللا عنه أنه قال : لعن  
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم آكل الراب وموكله وشاهديه وكاتبه والوامشة 

 واملتومشة واحملل واحمللل له ومانع الصدقة وهنى عن النوح  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه وهذا إسناد ضعيف لضعف جابر بن ت
 يزيد اجلعفي احلارث األعور

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن جابر  - 1289
قال مسعت عبد هللا بن جنى حيدث عن على رضي هللا عنه قال : كانت يل 

ن الليل ينفعين هللا عز وجل مبا شاء ساعة من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم م
أن ينفعين هبا قال فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ال تدخل املالئكة بيتا  

فيه صورة وال كلب والجنب قال فنظرت فإذا جرو للحسن بن على حتت 
 السرير فأخرجته  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

نا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن جابر حدثنا عبد هللا حدثين أيب ث - 1290



قال مسعت أاب بردة حيدث عن على رضي هللا عنه قال : هناين رسول هللا صلى 
 هللا عليه وسلم ان أضع اخلامت يف الوسطى  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه وهذا إسناد ضعيف لضعف جابر اجلعفيت  

 

 

عفر ثنا شعبة عن منصور  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن ج - 1291
عن ربعي بن حراش انه مسع عليا رضي هللا عنه خيطب يقول قال رسول هللا 

 صلى هللا عليه وسلم : ال تكذبوا على فإنه من يكذب على يلج النار  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين عبيد هللا بن عمر القواريري ثنا خالد بن  - 1292
احلرث ثنا سعيد عن قتادة انه مسع جرى بن كليب حيدث انه مسع عليا رضي 
 هللا عنه يقول : هنى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن عضباء القرن واألذن 

 

 

غري جري  عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسن رجاله ثقات رجال الشيخنيت
 بن كليب 



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أبو خيثمة ثنا عبدة بن سليمان عن سعيد   - 1293
عن قتادة عن جري بن كليب النهدي عن على رضي هللا عنه قال : هنى رسول  

 هللا صلى هللا عليه وسلم ان يضحى أبعضب القرن واألذن  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين إبراهيم بن احلجاج الناجي ثنا محاد بن  - 1294
هشام عن   سلمة عن هشام بن عمرو الفزاري عن عبد الرمحن بن احلرث بن

علي بن أيب طالب رضي هللا عنه أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان يقول  
يف آخر وتره : اللهم إين أعوذ برضاك من سخطك ومعافاتك من عقوبتك 

وذ بك منك ال أحصى ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك  وأع  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده قويت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين نصر بن على األزدي أخربين أيب عن أيب  - 1295
سالم عبد امللك بن مسلم بن سالم عن عمران بن ظبيان عن حكيم بن سعد  



هللا عليه وسلم كان إذا أراد سفرا  عن على رضي هللا عنه : أن رسول هللا صلى 
 قال اللهم بك أصول وبك أحول وبك أسري  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    151صفحة  - 1مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا ثنا حممد بن سليمان لوين ثنا حممد بن جابر عن   - 1296
من براءة  مساك عن حنش عن على رضي هللا عنه قال : ملا نزلت عشر آايت

على النيب صلى هللا عليه وسلم دعا النيب صلى هللا عليه وسلم أاب بكر رضي 
عليه وسلم    هللا عنه فبعثه هبا ليقرأها على أهل مكة مث دعاين النيب صلى هللا

فقال يل أدرك أاب بكر رضي هللا عنه فحيثما حلقته فخذ الكتاب منه فاذهب به  
إىل أهل مكة فاقرأه عليهم فلحقته ابجلحفة فأخذت الكتاب منه ورجع أبو 
بكر رضي هللا عنه إىل النيب صلى هللا عليه وسلم فقال اي رسول هللا نزل يف 

ؤدى عنك اال أنت أو رجل منك  شيء قال ال ولكن جربيل جاءين فقال لن ي  

 



 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف وقال ابن كثري يف البداية : ضعيف  ت
 اإلسناد ومتنه فيه نكارة 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن سليمان   - 1297
عنه أن عن إبراهيم التيمي عن احلرث بن سويد قال قيل لعلي رضي هللا  

رسولكم كان خيصكم بشيء دون الناس عامة قال : ما خصنا رسول هللا صلى 
ج  هللا عليه وسلم بشيء مل خيص به الناس إال بشيء يف قراب سيفى هذا فاخر 

صحيفة فيها شيء من أسنان اإلبل وفيها ان املدينة حرم من بني ثور إىل عائر  
من أحدث فيها حداث أو آوى حمداث فإن عليه لعنة هللا واملالئكة والناس 

أمجعني ال يقبل منه يوم القيامة صرف وال عدل وذمة املسلمني واحدة فمن  
 ال يقبل منه يوم القيامة  أخفر مسلما فعليه لعنه هللا واملالئكة والناس أمجعني

صرف وال عدل ومن توىل موىل بغري أذهنم فعليه لعنه هللا واملالئكة والناس  
 أمجعني ال يقبل منه يوم القيامة صرف وال عدل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

ليمان  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن س - 1298



عن أيب الضحى عن شتري بن شكل عن علي رضي هللا عنه عن النيب صلى هللا 
عليه وسلم انه قال يوم األحزاب : حبسوان عن صالة الوسطى صالة العصر 

حىت غربت الشمس مالء هللا قبورهم وبيوهتم أو قبورهم وبطوهنم انرا قال شعبة  
ال أدري أيف احلديث هو أم مأل هللا قبورهم وبيوهتم أو قبورهم وبطوهنم انرا 

 ليس يف احلديث أشك فيه 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا ثنا نصر بن على ثنا نوح بن قيس ثنا خالد بن  - 1299
قيس عن يوسف بن مازن ان رجال سأل عليا رضي هللا عنه فقال اي أمري 

صلى هللا عليه وسلم صفه لنا فقال كان ليس املؤمنني : انعت لنا رسول هللا 
القوم غمرهم أبيض شديد الوضح ابلذاهب طوال وفوق الربعة إذا جاء مع 

ضخم اهلامة أغر أبلج هدب االشفار شثن الكفني والقدمني إذا مشى يتقلع  
كأمنا ينحدر يف صبب كأن العرق يف وجهه اللؤلؤ مل أر قبله وال بعده مثله أبيب  

  عليه وسلم  وأمي صلى هللا

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف النقطاعه ت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين حممد بن أيب بكر املقدمي ثنا نوح بن قيس   - 1300
ثنا خالد بن خالد عن يوسف بن مازن عن رجل عن على رضي هللا عنه انه 

وال  قيل له انعت لنا النيب صلى هللا عليه وسلم فقال : كان ليس ابلذاهب ط
 فذكر مثله سواء 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين نصر بن على ثنا عبد هللا بن داود عن نعيم   - 1301
بن حكيم عن أيب مرمي عن علي رضي هللا عنه قال : كان على الكعبة أصنام  
فذهبت ألمحل النيب صلى هللا عليه وسلم إليها فلم أستطع فحملين فجعلت 

 اقطعها ولو شئت لنلت السماء 
 

 

ف عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أبو خيثمة ثنا شبابة بن سوار حدثين نعيم   - 1302
أن رسول هللا بن حكيم حدثين أبو مرمي ثنا علي بن أيب طالب رضي هللا عنه 

صلى هللا عليه وسلم قال : ان قوما ميرقون من اإلسالم كما ميرق السهم من  



ه عالمتهم رجل الرمية يقرؤون القرآن ال جياوز تراقيهم طوىب ملن قتلهم وقتلو 
 خمدج اليد 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه وهذا إسناد ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين نصر بن على وعبيد هللا بن عمر قاال ثنا   - 1303
عبد هللا بن داود عن نعيم بن حكيم عن أيب مرمي عن على رضي هللا عنه : ان  

ه وسلم فقالت اي رسول هللا ان امرأة الوليد بن عقبة أتت النيب صلى هللا علي 
على يف حديثة تشكوه قال قويل له قد أجارين  الوليد يضرهبا وقال نصر بن

قال على فلم تلبث إال يسريا حىت رجعت فقالت ما زادين إال ضراب فأخذ 
هدبة من ثوبه فدفعها إليها وقال قويل له ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

سريا حىت رجعت فقالت ما زادين إال ضراب فرفع يديه  قد أجارىن فلم تلبث إال ي
وقال اللهم عليك الوليد أمث يب مرتني وهذا لفظ حديث القواريري ومعنامها  

 واحد 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 



------------------------------------- 

 

[    152صفحة  - 1مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أبو بكر بن أيب شيبة وأبو خيثمة قاال ثنا   - 1304
عبيد هللا بن موسى أنبأان نعيم بن حكيم عن أيب مرمي عن علي : أن امرأة 

الوليد بن عقبة جاءت إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم تشتكى الوليد أنه 
ا فذكر احلديث يضرهب  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن احلكم  - 1305
عن حيىي بن اجلزار عن على رضي هللا عنه عن النيب صلى هللا عليه وسلم : انه  

كان يوم األحزاب على فرضه من فرض اخلندق فقال شغلوان عن صالة  
طى حىت غربت الشمس مأل هللا قبورهم وبيوهتم أو بطوهنم وبيوهتم انرا الوس  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 



 

حدثنا عبد هلل حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة قال مسعت  - 1306
هللا عنه هل  القاسم بن أيب بزة حيدث عن أيب الطفيل قال : سئل علي رضي 

خصكم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بشيء فقال ما خصنا رسول هللا صلى 
هذا قال    هللا عليه وسلم بشيء مل يعم به الناس كافة اال ما كان يف قراب سيفي

فاخرج صحيفة فيها مكتوب لعن هللا من ذبح لغري هللا لعن هللا من سرق منار  
 األرض ولعن هللا من لعن والده ولعن هللا من آوى حمداث  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا سعيد عن قتادة   - 1307
أيب حسان األعرج عن عبيدة عن علي بن أيب طالب رضي هللا عنه عن  عن 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال يوم األحزاب : اللهم امأل بيوهتم وقبورهم  
 انرا كما شغلوان عن صالة الوسطى حىت آبت الشمس 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

 أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن سلمة  حدثنا عبد هللا حدثين - 1308



بن كهيل قال مسعت حجية بن عدى قال مسعت علي بن أيب طالب رضي هللا 
عنه : وسأله رجل عن البقرة فقال عن سبعة وسأله عن األعرج فقال إذا بلغت 

املنسك وسئل عن القرن فقال ال يضرة وقال على أمران رسول هللا صلى هللا 
شرف العني واألذن  عليه وسلم ان نست  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هبز وعفان املعىن قاال ثنا محاد بن  - 1309
سلمة أخربان مساك عن حنش بن املعتمر : ان عليا رضي هللا عنه كان ابليمن  

خر آبخر  فاحتفروا زبية لألسد فجاء حىت وقع فيها رجل وتعلق آبخر وتعلق اآل 
وتعلق اآلخر آبخر حىت صاروا أربعة فجرحهم األسد فيها فمنهم من مات فيها  
ومنهم من أخرج فمات قال فتنازعوا يف ذلك حىت أخذوا السالح قال فأاتهم  
علي رضي هللا عنه فقال ويلكم تقتلون مائيت إنسان يف شأن أربعة أانسي تعالوا 

عوا إىل النيب صلى هللا عليه وسلم  أقض بينكم بقضاء فإن رضيتم به وإال فارتف
قال فقضى لألول ربع دية وللثاين ثلث دية وللثالث نصف دية وللرابع الدية 
كاملة قال فرضى بعضهم وكره بعضهم وجعل الدية على قبائل الذين ازدمحوا 
قال فارتفعوا إىل النيب صلى هللا عليه وسلم قال هبز قال محاد أحسبه قال كان  

ال سأقضي بينكم بقضاء قال فأخرب ان عليا رضي هللا عنه  متكئا فاحتىب ق



 قضى بكذا وكذا قال فأمضي قضاءه قال عفان سأقضي بينكم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين حجاح بن الشاعر ثنا شبابة حدثين نعيم بن   - 1310
حكيم حدثين أبو مرمي ورجل من جلساء على عن على رضي هللا عنه ان النيب 
صلى هللا عليه وسلم قال يوم غدير خم : من كنت مواله فعلى مواله قال فزاد  

 الناس بعد وال من وااله وعاد من عاداه  
 

 

األرنؤوط : صحيح لغريه عليق شعيب ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا هبز بن أسد ثنا محاد بن سلمة   - 1311
أنبأان سلمة بن كهيل عن حجية بن عدى : ان عليا رضي هللا عنه سئل عن  

البقرة فقال عن سبعة وسئل عن املكسورة القرن فقال ال أبس وسئل عن  
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ان   العرج فقال ما بلغت املنسك مث قال أمران

 نستشرف العينني واألذنني 
 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    153صفحة  - 1مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين العباس بن الوليد النرسي ثنا عبد الواحد بن  - 1312
ي بن أيب زايد ثنا سعيد اجلريري عن أيب الورد عن بن أعبد قال قال يل عل 

طالب رضي هللا عنه : اي بن أعبد هل تدري ما حق الطعام قال قلت وما حقه  
نا قال وتدري ما  اي بن أىب طالب قال تقول بسم هللا اللهم ابرك لنا فيما رزقت

شكره إذا فرغت قال قلت وما شكره قال تقول احلمد هلل الذي أطعمنا 
وسقاان مث قال أال أخربك عىن وعن فاطمة رضي هللا عنها كانت ابنة رسول هللا 
صلى هللا عليه وسلم وكانت من أكرم أهله عليه وكانت زوجيت فجرت ابلرحى 

ثرت القربة بنحرها وقمت البيت حىت أثر الرحى بيدها وأسقت ابلقربة حىت أ
حىت اغربت ثياهبا وأوقدت حتت القدر حىت دنست ثياهبا فاصاهبا من ذلك  

ضرر فقدم على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بسيب أو خدم قال فقلت هلا  
انطلقى إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فاسأليه خادما يقيك حر ما أنت  

صلى هللا عليه وسلم فوجدت عنده خدما أو فيه فانطلقت إىل رسول هللا 



خداما فرجعت ومل تسأله فذكر احلديث فقال أال أدلك على ما هو خري لك 
من خادم إذا أويت إىل فراشك سبحي ثالاث وثالثني وأمحدي ثالاث وثالثني 

وكربى أربعا وثالثني قال فأخرجت رأسها فقالت رضيت عن هللا ورسوله مرتني 
علية عن اجلريري أو حنوه  فذكر مثل حديث بن   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف وحديث فاطمة تقدم أبسانيد  ت
 صحيحة 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هبز ثنا مهام عن قتادة عن أيب حسان   - 1313
عن عبيدة قال كنا نرى ان صالة الوسطى صالة الصبح قال فحدثنا على 

ب اقتتلوا وحبسوان عن صالة العصر فقال  رضي هللا عنه : أهنم يوم األحزا
النيب صلى هللا عليه وسلم اللهم امأل قبورهم انرا أو امأل بطوهنم انرا كما  

 حبسوان عن صالة الوسطى قال فعرفنا يومئذ أن صالة الوسطى صالة العصر 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هبز ثنا شعبة أخربين عبد امللك بن  - 1314



ميسرة عن زيد بن وهب عن على رضي هللا عنه : أن النيب صلى هللا عليه  
وسلم بعث إليه حلة سرياء فلبسها وخرج على القوم فعرف الغضب يف وجهه  

 فأمره ان يشققها بني نسائه  

 

 

لى شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح عت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هبز ثنا شعبة عن عبد امللك بن  - 1315
عنه صلى الظهر   ميسرة قال مسعت النزال بن سربة قال : رأيت عليا رضي هللا

مث قعد حلوائج الناس فلما حضرت العصر أتى بتور من ماء فأخذ منه كفا  
سا فمسح وجهه وذراعيه ورأسه ورجليه مث أخذ فضله فشرب قائما وقال ان ان

يكرهون هذا وقد رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يفعله وهذا وضوء من 
 مل حيدث  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا محاد بن سلمة عن سلمة   - 1316
استكرهت  بن كهيل عن الشعيب ان عليا رضي هللا عنه قال لشراحة : لعلك



لعل زوجك أاتك لعلك قالت ال فلما وضعت جلدها مث رمجها فقيل له مل  
جلدهتا مث رمجتها قال جلدهتا بكتاب هللا ورمجتها بسنة رسول هللا صلى هللا 

 عليه وسلم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  

 

 

حدثنا عبد هللا ثنا أبو كامل فضيل بن احلسني وثنا حممد بن عبيد   - 1317
حساب قاال ثنا عبد الواحد بن زايد ثنا عبد الرمحن بن إسحاق عن بن 

النعمان بن سعد عن على رضي هللا عنه قال قال رسول هللا صلى هللا عليه  
 وسلم : خياركم من تعلم القرآن وعلمه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه وهذا إسناد ضعيف لضعف عبدالرمحن ت
عدبن إسحاق وجهالة النعمان بن س   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أبو عبد الرمحن عبد هللا بن عمر حدثنا أبو  - 1318
معاوية عن عبد الرمحن بن إسحاق القرشي عن سيار أىب احلكم عن أيب وائل  

قال : أتى عليا رضي هللا عنه رجل فقال اي أمري املؤمنني اىن عجزت عن 



ات علمنيهن رسول هللا مكاتبيت فأعين فقال علي رضي هللا عنه أال أعلمك كلم
صلى هللا عليه وسلم لو كان عليك مثل جبل صري داننري ألداه هللا عنك قلت 

 بلى قال قل اللهم اكفين حباللك عن حرامك وأغنين بفضلك عمن سواك 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا ثنا أبو كامل اجلحدري وحممد بن أيب بكر املقدمي   - 1319
هللا بن عمر   وروح بن عبد املؤمن املقرئ وثنا حممد بن عبيد بن حساب وعبيد

القواريري قالوا ثنا عبد الواحد بن زايد ثنا عبد الرمحن بن إسحاق عن النعمان  
 عليه وسلم :  بن سعد عن على رضي هللا عنه قال قال رسول هللا صلى هللا

 اللهم ابرك ألميت يف بكورها  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريهت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    154صفحة  - 1مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا أبو عوانة عن عاصم بن  - 1320
 موسى قال : كنت جالسا مع أيب موسى فأاتان كليب حدثين أبو بردة بن أيب

علي رضي هللا عنه فقام على أيب موسى فأمره أبمر من أمر الناس قال قال  
على قال يل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قل اللهم اهديين وسددين واذكر 
ابهلدى هدايتك الطريق واذكر ابلسداد تسديد السهم وهناين ان اجعل خامتي  

وى أبو بردة إىل السبابة أو الوسطى قال عاصم أان الذي اشتبه  يف هذه وأه
على ايتهما عىن وهناين عن امليثرة والقسية قال أبو بردة فقلت ألمري املؤمنني  

ما امليثرة وما القسية قال أما امليثرة شيء كانت تصنعه النساء لبعولتهن جيعلونه  
م أو اليمن شك عاصم  على رحاهلم وأما القسي فثياب كانت أتتينا من الشا

 فيها حرير فيها أمثال األترج قال أبو بردة فلما رأيت السبىن عرفت أهنا هي  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده قويت  

 

 

حدثنا عبد هللا ثنا حممد بن املنهال أخو حجاج ثنا عبد الواحد بن  - 1321
لعلي : اي   زايد ثنا عبد الرمحن بن إسحاق عن النعمان بن سعد قال قال رجل

أمري املؤمنني أي شهر أتمرين أن اصوم بعد رمضان فقال ما مسعت أحدا سأل 
سول هللا أي عن هذا بعد رجل سأل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال اي ر 



شهر أتمرين ان أصوم بعد رمضان فقال ان كنت صائما شهرا بعد رمضان  
 فصم احملرم فإنه شهر هللا وفيه يوم اتب على قوم ويتوب فيه على قوم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا ثنا روح بن عبد املؤمن ثنا عبد الواحد بن زايد  - 1322
الناقد ثنا حممد بن فضيل عن عبد الرمحن بن إسحاق عن وحدثين عمرو 

النعمان بن سعد عن علي بن أيب طالب رضي هللا عنه قال قال رسول هللا 
 صلى هللا عليه وسلم : اللهم ابرك ألميت يف بكورها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه وهذا إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا ثنا أيب ثنا عفان أراه عن أيب عوانة عن خالد بن  - 1323
ا بطهور  علقمة عن عبد خري قال : أتيت عليا رضي هللا عنه وقد صلى فدع

فقلنا ما يصنع ابلطهور وقد صلى ما يريد اال أن يعلمنا فأتى بطست وإانء  
ض فرفع اإلانء فصب على يده فغسلها ثالاث مث غمس يده يف اإلانء فمضم

واستنثر ثالاث مث متضمض وتنثر من الكف الذي أخذ منه مث غسل وجهه ثالاث 



وغسل يده اليمىن ثالاث ويده الشمال ثالاث مث جعل يده يف املاء فمسح برأسه 
مرة واحدة مث غسل اليمىن ثالاث ورجله الشمال ثالاث مث قال من سره ان يعلم  

 طهور رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فهو هذا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا معاذ أنبأان زهري بن معاوية أبو خيثمة   - 1324
رضي   عن عبد الكرمي اجلزري عن جماهد عن عبد الرمحن بن أيب ليلى عن على

هللا عنه قال : أمرين رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ان أقوم على بدنه وان  
ا قال حنن نعطيه  أتصدق بلحومها وجلودها وأجلتها وان ال أعطى اجلازر منه

 من عندان  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا معاذ ثنا سفيان الثوري عن عبد   - 1325
الكرمي عن جماهد عن عبد الرمحن بن أيب ليلى عن على رضي هللا عنه قال :  

اال أنه مل يقل حنن نعطيه من  أمرين رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مثل هذا 



 عندان  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا مهام أنبأان قتادة عن أيب  - 1326
حسان عن عبيدة السلماين عن علي رضي هللا عنه : ان رسول هللا صلى هللا  

هللا بيوهتم وقبورهم انرا كما حبسوان عن  عليه وسلم قال يوم األحزاب مأل  
الصالة الوسطى حىت غابت الشمس أو قال حىت آبت الشمس إحدى 

 الكلمتني 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا محاد عن عطاء بن السائب   - 1327
خلطاب رضي هللا عنه أتى ابمرأة قد زنت عن أيب ظبيان : اجلنيب ان عمر بن ا

لقيهم علي رضي هللا عنه فقال ما هذه قالوا فأمر برمجها فذهبوا هبا لريمجوها ف
زنت فأمر عمر برمجها فانتزعها على من أيديهم وردهم فرجعوا إىل عمر رضي  
هللا عنه فقال ما ردكم قالوا ردان علي رضي هللا عنه قال ما فعل هذا على اال 



قد علمه فأرسل إىل على فجاء وهو شبه املغضب فقال مالك رددت   لشيء
يقول رفع [ صلى هللا عليه وسلم  155هؤالء قال أما مسعت النيب ] ص 

القلم عن ثالثة عن النائم حىت يستيقظ وعن الصغري حىت يكرب وعن املبتلى  
  حىت يعقل قال بلى قال علي رضي هللا عنه فإن هذه مبتالة بىن فالن فلعله

 أاتها وهو هبا فقال عمر ال أدري قال وأان ال أدري فلم يرمجها  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    155صفحة  - 1مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أبو بكر بن أيب شيبة ثنا على بن مسهر   - 1328
وحدثين روح بن عبد املؤمن ثنا عبد الواحد بن زايد عن عبد الرمحن بن 

إسحاق عن النعمان بن سعد عن على رضي هللا عنه قال قال رسول هللا صلى 
 هللا عليه وسلم : اللهم ابرك ألميت يف بكورها  

 

 



حسن لغريه وهذا إسناد ضعيف لضعف عبدالرمحن   عليق شعيب األرنؤوط :ت
 بن إسحاق وجهالة النعمان بن سعد

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين عبيد هللا بن عمر القواريرى ثنا عبد الواحد   - 1329
بن زايد ثنا عبد الرمحن بن إسحاق عن النعمان بن سعد عن علي بن أيب 

هنى أن يقرأ القرآن وهو   طالب رضي هللا عنه رفعه : أنه صلى هللا عليه وسلم
 راكع وقال إذا ركعتم فعظموا هللا وإذا سجدمت فادعوا فقمن أن يستجاب لكم 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه وهذا إسناد ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بن أيب عدى عن بن عون عن حممد   - 1330
نا عبيدة ثالث قال قال عبيدة ال أحدثك اال ما مسعت منه قال حممد فحلف ل

مرار وحلف له على لوال ان تبطروا لنبأتكم ما وعد هللا الذين يقتلوهنم عن  
لكعبة  لسان حممد قال قلت آنت مسعته منه قال : إي ورب الكعبة إي ورب ا

إي ورب الكعبة فيهم رجل خمدج اليد أو مثدون اليد أحسبه قال أو مودن  
 اليد 

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أبو معمر حدثين على بن مسهر وأبو معاوية   - 1331
عن عبد الرمحن بن إسحاق عن النعمان بن سعد عن على رضي هللا عنه قال  

 قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : اللهم ابرك ألميت يف بكورها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه وهذا إسناده ضعيف ت  

 

 

بد هللا حدثين سويد بن سعيد أخربان على بن مسهر عن  حدثنا ع - 1332
عبد الرمحن بن إسحاق ثنا النعمان بن سعد قال : كنا جلوسا عند علي رضي  

قال ال وهللا ما   {يوم حنشر املتقني إىل الرمحن وفدا  } هللا عنه فقرأ هذه اآلية 
الئق على أرجلهم حيشرون وال حيشر الوفد على أرجلهم ولكن بنوق مل ير اخل

 مثلها عليها رحائل من ذهب فريكبون عليها حىت يضربوا أبواب اجلنة 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن أيب عدى عن حممد بن  - 1333



إسحاق حدثين أابن بن صاحل عن عكرمة قال : وقفت مع احلسني فلم أزل  
أمسعه يقول لبيك حىت رمى اجلمرة فقلت اي أاب عبد هللا ما هذا اإلهالل قال  
ان مسعت علي بن أيب طالب رضي هللا عنه يهل حىت انتهى إىل اجلمرة وحدثين 

 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أهل حىت انتهى إليها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين زهري أبو خيثمة ثنا أبو معاوية ثنا عبد  - 1334
الرمحن بن إسحاق عن النعمان بن سعد عن على رضي هللا عنه قال : أتى 

رسول هللا أخربين بشهر أصومه بعد   النيب صلى هللا عليه وسلم رجل فقال اي
رمضان فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ان كنت صائما شهرا بعد رمضان  

 فصم احملرم فأنه شهر هللا وفيه يوم اتب فيه على قوم ويتاب فيه على آخرين 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

مر أخربان شريك عن  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أسود بن عا  - 1335
عن على رضي هللا عنه قال : جاء النيب صلى هللا عليه وسلم  منصور عن ربعي 



أانس من قريش فقالوا اي حممد إان جريانك وحلفاؤك وإن انسا من عبيدان قد  
أتوك ليس هبم رغبة يف الدين وال رغبة يف الفقه إمنا فروا من ضياعنا وأموالنا 

ر رضي هللا عنه ما تقول قال صدقوا إهنم جريانك  فارددهم إلينا فقال أليب بك
قال فتغري وجه النيب صلى هللا عليه وسلم مث قال لعمر رضي هللا عنه ما تقول  

 قال صدقوا إهنم جلريانك وحلفاؤك فتغري وجه النيب صلى هللا عليه وسلم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين سويد بن سعيد سنة ست وعشرين ومائتني   - 1336
بن سعد عن   أخربان على بن مسهر عن عبد الرمحن بن إسحاق عن النعمان

على رضي هللا عنه قال : سأله رجل اقرأ يف الركوع والسجود فقال قال رسول  
م  هللا صلى هللا عليه وسلم اىن هنيت ان أقرأ يف الركوع والسجود فإذا ركعت
 فعظموا هللا وإذا سجدمت فاجتهدوا يف املسألة فقمن أن يستجاب لكم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه وهذا إسناده ضعيف لضعف عبدالرمحن ت
 بن إسحاق وجلهالة النعمان بن سعد

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين عباد بن يعقوب األسدي أبو حممد ثنا حممد   - 1337
رضي هللا بن فضيل عن عبد الرمحن بن إسحاق عن النعمان بن سعد عن على 

عنه قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ان يف اجلنة لغرفا يرى بطوهنا  
قال ملن  من ظهورها وظهورها من بطوهنا فقال أعرايب اي رسول هللا ملن هي

 أطاب الكالم وأطعم الطعام وصلى هلل ابلليل والناس نيام  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريهت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    156صفحة  - 1مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين روح بن عبد املؤمن املقرئ ثنا عبد الواحد  - 1338
زايد وحدثين عباد بن يعقوب األسدي ثنا بن فضيل مجيعا عن عبد الرمحن بن 

بن إسحاق عن النعمان بن سعد عن على رضي هللا عنه قال قال رسول هللا 
 صلى هللا عليه وسلم : اللهم ابرك ألميت يف بكورها  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه وهذا إسناد ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أسود بن عامر أنبأان أبو بكر عن   - 1339
رضي هللا األعمش عن سلمة بن كهيل عن عبد هللا بن سبع قال خطبنا على 

عنه فقال : والذي فلق احلبة وبرأ النسمة لتخضنب هذه من هذه قال قال 
 قاتلي الناس فأعلمنا من هو وهللا لنبرين عرتته قال أنشدكم ابهلل ان يقتل غري

قالوا أن كنت قد علمت ذلك استخلف إذا قال ال ولكن أكلكم إىل ما  
 وكلكم إليه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سليمان بن داود أنبأان زائدة عن   - 1340
علي   السدي عن سعد بن عبيدة عن أيب عبد الرمحن السلمي قال : خطب 

رضي هللا عنه قال اي أيها الناس أقيموا على أرقائكم احلدود من أحصن منهم  
هللا  ومن مل حيصن فإن أمة لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم زنت فأمرين رسول

صلى هللا عليه وسلم أن أقيم عليها احلد فأتيتها فإذا هي حديث عهد بنفاس  
فخشيت ان أان جلدهتا ان متوت فأتيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 فذكرت ذلك له فقال أحسنت 



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

ن آدم ثنا إسرائيل عن أيب حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي ب - 1341
إسحاق عن حارثة بن مضرب عن على رضي هللا عنه قال : بعثين رسول هللا 

صلى هللا عليه وسلم إىل اليمن فقلت إنك تبعثين إىل قوم وهم أسن مين 
 ألقضي بينهم فقال اذهب فإن هللا سيهدي قلبك ويثبت لسانك 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أبو بكر بن أيب شيبة ثنا أبو معاوية عن عبد   - 1342
ل رسول  الرمحن بن أسحق عن النعمان بن سعد عن على رضي هللا عنه قال قا 

هللا صلى هللا عليه وسلم : إن يف اجلنة سوقا ما فيها بيع وال شراء اال الصور 
فيها جملمعا للحور  من النساء والرجال فإذا اشتهى الرجل صورة دخل فيها وإن 

العني يرفعن أصواات مل ير اخلالئق مثلها يقلن حنن اخلالدات فال نبيد وحنن  
 الراضيات فال نسخط وحنن الناعمات فال نبؤس فطوىب ملن كان لنا وكنا له  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

عبد  حدثنا عبد هللا حدثين زهري أبو خيثمة ثنا أبو معاوية ثنا - 1343
هللا عليه    الرمحن بن إسحاق عن على رضي هللا عنه قال قال رسول هللا صلى 

وسلم : ان يف اجلنة سوقا فذكر احلديث اال انه قال فإذا اشتهى الرجل صورة  
 دخلها قال وفيها جمتمع احلور العني يرفعن أصواات فذكر مثله  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

هللا حدثين حممد بن أابن البلخي ثنا عبد الرزاق ثنا  حدثنا عبد  - 1344
سفيان عن أيب إسحاق عن أيب حية بن قيس عن على رضي هللا عنه أنه :  

توضأ ثالاث ثالاث مث مسح برأسه مث شرب فضل وضوئه مث قال من سره ان ينظر  
 إىل وضوء رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فلينظر إىل هذا  

 

 

األرنؤوط : إسناده حسنعليق شعيب ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن آدم ثنا إسرائيل عن أيب  - 1345



إسحاق عن سويد بن غفلة عن على رضي هللا عنه قال قال رسول هللا صلى  
هللا عليه وسلم : يكون يف آخر الزمان قوم يقرؤون القرآن ال جياوز تراقيهم  

هم من الرمية قتاهلم حق على كل مسلم  ميرقون من اإلسالم كما ميرق الس  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه رجاله ثقات رجال الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو كامل ثنا زهري ثنا أبو إسحاق عن   - 1346
 حارثة بن املضرب عن علي رضي هللا عنه 

 

 

وحدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن آدم وأبو النضر قاال ثنا   - 1346
زهري عن أيب إسحاق عن حارثة بن مضرب عن على رضي هللا عنه قال : كنا  
إذا امحر البأس ولقي القوم القوم اتقينا برسول هللا صلى هللا عليه وسلم فما  

 يكون منا أحد أدىن من القوم منه  
 

 

إسناده صحيحعليق شعيب األرنؤوط : ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن آدم ثنا سفيان عن عبد   - 1347



الرمحن بن عياش عن زيد بن على عن أبيه عن عبيد هللا بن أيب رافع عن على  
رضي هللا عنه قال : وقف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بعرفه فقال هذا  

يعنق على انقته والناس  املوقف وعرفة كلها موقف مث أردف أسامة فجعل
ومشاال ال يلتفت إليهم ويقول السكينة أيها الناس ودفع  يضربون اإلبل ميينا 

حني غابت الشمس فأتى مجعا فصلى هبا الصالتني يعىن املغرب والعشاء مث 
ابت هبا فلما أصبح وقف على قزح فقال هذا قزح وهو املوقف ومجع كلها  

رعها فخبت حىت جاز الوادي مث حبسها  موقف قال مث سار فلما أتى حمسر أق
وأردف الفضل مث سار حىت أتى اجلمرة فرماها مث أتى املنحر فقال هذا املنحر  
ومىن كلها منحر مث أتته امرأة شابة من خثعم فقالت ان أيب شيخ قد أفند وقد  

أدركته فريضة هللا يف احلج فهل جيزئ أن أحج عنه قال نعم فادى عن أبيك 
الفضل فقال له العباس اي رسول هللا ما لك لويت عنق بن قال ولوى عنق 

عمك قال رأيت شااب وشابة فخفت الشيطان عليهما قال وأاته رجل فقال  
أفضت قبل أن أحلق قال فاحلق أو قصر والحرج قال وأتى زمزم فقال اي بىن 

 عبد املطلب سقايتكم لوال أن يغلبكم الناس عليها لنزعت  

 

 

: إسناده حسن عليق شعيب األرنؤوطت  

 

 

------------------------------------- 



 

[    157صفحة  - 1مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن عبيد ثنا هاشم يعىن بن  - 1348
ن السلمي قال  الربيد عن إمساعيل احلنفي عن مسلم البطني عن أيب عبد الرمح

: أخذ بيدي علي رضي هللا عنه فانطلقنا منشي حىت جلسنا على شط الفرات  
فس فقال علي رضي هللا عنه قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ما من ن

منفوسة اال قد سبق هلا من هللا شقاء أو سعادة فقام رجل فقال اي رسول هللا 
فأما من    }فيم إذا نعمل قال أعملوا فكل ميسر ملا خلق له مث قرأ هذه اآلية 

فسنيسره للعسرى   }إىل قوله  {أعطى واتقى وصدق ابحلسىن   

 

 

اشم بن عليق شعيب األرنؤوط : إسناده قوي رجاله رجال الصحيح غري هت
 الربيد 

 

 

حدثنا عبد هللا ثنا إسحاق بن إمساعيل ثنا وكيع ثنا إسرائيل عن أيب   - 1349
الرحبة مث   إسحاق عن أيب حية الوادعي قال : رأيت عليا رضي هللا عنه ابل يف

دعا مباء فتوضأ فغسل كفيه ثالاث ومتضمض وأستنشق ثالاث وغسل وجهه ثالاث 
الاث مث قال رأيت وغسل ذراعية ثالاث ثالاث ومسح برأسه وغسل قدميه ثالاث ث



 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فعل كالذي رأيتموين فعلت  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين زهري أبو خيثمة ثنا عبد الرمحن عن سفيان   - 1350
عن أيب إسحاق عن أيب حية عن على رضي هللا عنه : ان النيب صلى هللا عليه  

اث ثالاث وسلم توضأ ثال  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أبو بكر بن أيب شيبة ثنا أبو األحوص عن  - 1351
أيب إسحاق عن أيب حية قال : رأيت عليا رضي هللا عنه توضأ فأنقى كفيه مث  

غسل وجهه ثالاث وذراعية ثالاث ومسح برأسه مث غسل قدميه إىل الكعبني مث قام  
شرب فضل وضوئه مث قال إمنا أردت ان أريكم طهور رسول هللا صلى هللا ف

 عليه وسلم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين سويد بن سعيد ثنا مروان الفزاري عن  - 1352
املختار بن انفع حدثين أبو مطر البصري وكان قد أدرك عليا رضي هللا عنه :  

ى ثواب بثالثة دراهم فلما لبسه قال احلمد هلل الذي رزقين من  أن عليا اشرت 
الرايش ما أجتمل به يف الناس وأوارى به عوريت مث قال هكذا مسعت رسول هللا 

 صلى هللا عليه وسلم يقول  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين سعيد بن حيىي عن سعيد القرشي ثنا أيب ثنا  - 1353
طالب رضي سفيان عن أيب إسحاق عن أيب حية اهلمداين قال قال علي بن أيب 

هللا عنه : من سره ان ينظر إىل وضوء رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فلينظر  
 إىل قال فتوضأ ثالاث ثالاث مث مسح برأسه مث شرب فضل وضوئه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن عبيد ثنا خمتار بن انفع  - 1354



التمار عن أيب مطر : انه رأى عليا أتى غالما حداث فاشرتى منه قميصا بثالثة 
دراهم ولبسه إىل ما بني الرسغني إىل الكعبني يقول ولبسه احلمد هلل الذي رزقين 

رايش ما أجتمل به يف الناس وأوارى به عوريت فقيل هذا شيء ترويه عن  من ال
نفسك أو عن نيب هللا صلى هللا عليه وسلم قال هذا شيء مسعته من رسول هللا 

صلى هللا عليه وسلم يقوله عند الكسوة احلمد هلل الذي رزقين من الرايش ما  
 أجتمل به يف الناس وأوارى به عوريت 

 

 

نؤوط : إسناده ضعيف عليق شعيب األر ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    158صفحة  - 1مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن عبيد ثنا خمتار عن أيب مطر   - 1355
الرحبة جاء  قال : بينا حنن جلوس مع أمري املؤمنني على يف املسجد على ابب 

رجل فقال أرين وضوء رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهو عند الزوال فدعا  
ض ثالاث فادخل  قنرب فقال ائتين بكوز من ماء فغسل كفيه ووجهه ثالاث ومتضم

بعض أصابعه يف فيه واستنشق ثالاث وغسل ذراعية ثالاث ومسح رأسه واحدة  



فقال داخلها من الوجه وخارجهما من الرأس ورجليه إىل الكعبني ثالاث وحليته  
هتطل على صدره مث حسا حسوة بعد الوضوء مث قال أين السائل عن وضوء 

نيب هللا صلى هللا عليه وسلم  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كذا كان وضوء   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن عبيد وأبو نعيم قاال ثنا  - 1356
مسعر عن سعد بن إبراهيم عن بن شداد قال مسعت عليا رضي هللا عنه يقول  

: ما مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم جيمع أابه وأمه ألحد اال لسعد قال  
 أبو نعيم أبويه ألحد  

 

 

على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن عبيد ثنا األعمش عن سعد   - 1357
بن عبيدة عن أيب عبد الرمحن عن على رضي هللا عنه قال قلت : اي رسول هللا 
ما لك تنوق يف قريش وال تروج إلينا قال وعندك شيء قال قلت نعم ابنة محزة  

 قال تلك ابنة أخي من الرضاعة  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو سعيد ثنا عبد هللا بن هليعة ثنا   - 1358
يزيد بن أيب حبيب عن أيب اخلري عن عبد هللا بن زرير عن علي بن أيب طالب 

ال بعض رضي هللا عنه قال : أهديت للنيب صلى هللا عليه وسلم بغلة فركبها فق 
أصحابه لو اختذان مثل هذا قال أتريدون أن تنزوا احلمري على اخليل إمنا يفعل  

 ذلك الذين ال يعلمون 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين عمرو بن حممد بن بكري الناقد ثنا العالء بن  - 1359
يب إسحاق هالل الرقى حدثنا عبيد هللا بن عمرو عن زيد بن أيب أنيسة عن أ

عن أيب حية قال قال على رضي هللا عنه : أال أريكم كيف كان نيب هللا صلى 
اء فغسل يديه هللا عليه وسلم يتوضأ قلنا بلى قال فائتوين بطست وتور من م

ثالاث واستنشق ثالاث واستنثر ثالاث وغسل وجهه ثالاث وغسل يديه إىل املرفقني  
 ثالاث ومسح برأسه ثالاث وغسل رجليه ثالاث  

 



 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو سعيد ثنا محاد بن سلمة عن   - 1360
ان عليا رضي هللا عنه قال لعمر : اي أمري  عطاء بن السائب عن أيب ظبيان

املؤمنني أما مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول رفع القلم عن ثالثة 
 عن النائم حىت يستيقظ وعن الصغري حىت يكرب وعن املبتلى حىت يعقل 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو سعيد ثنا سعيد بن سلمة بن أيب  - 1361
انه مسع أابه احلسام ثنا عبد هللا بن حممد بن عقيل عن حممد بن على األكرب 

علي بن أيب طالب رضي هللا عنه يقول قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :  
ألرض ومسيت أمحد أعطيت أربعا مل يعطهن أحد من أنبياء هللا أعطيت مفاتيح ا

 وجعل الرتاب يل طهورا وجعلت أميت خري األمم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو سعيد ثنا محاد بن سلمة عن   - 1362
عمر : اي أمري عطاء بن السائب عن أيب ظبيان ان عليا رضي هللا عنه قال ل

املؤمنني أما مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول رفع القلم عن ثالثة 
قل عن النائم حىت يستيقظ وعن الصغري حىت يكرب وعن املبتلى حىت يع   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريهت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو سعيد ثنا إسرائيل أبو إسحاق  - 1363
عن عبد الرمحن بن أيب ليلى عن على رضي هللا عنه قال قال رسول هللا صلى  

هللا عليه وسلم : أال أعلمك كلمات إذا قلتهن غفر لك على انه مغفور لك ال  
 العلي العظيم ال إله اال هو احلليم الكرمي سبحان هللا رب العرش إله اال هللا

 العظيم احلمد هلل رب العاملني  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه رجاله ثقات رجال الشيخني غري أيب ت
 سعيد موىل بين هاشم فمن رجال البخاري

 

 

صني بن حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو سعيد ثنا هشيم ثنا ح - 1364



عبد الرمحن عن الشعيب عن احلرث عن على رضي هللا عنه : أن رسول هللا 
صلى هللا عليه وسلم لعن آكل الراب وموكله وشاهديه وكاتبه واحملل واحمللل له 

 والوامشة واملستومشة ومانع الصدقة وهنى عن النوح  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريهت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    159صفحة  - 1مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حجاج قال يونس بن أيب إسحاق  - 1365
قال قال رسول   أخربين عن أيب إسحاق عن أيب جحيفة عن على رضي هللا عنه

هللا صلى هللا عليه وسلم : من أذنب يف الدنيا ذنبا فعوقب به فاهلل أعدل من  
وعفا عنه   ان يثىن عقوبته على عبده ومن أذنب ذنبا يف الدنيا فسرت هللا عليه

 فاهلل أكرم من أن يعود يف شيء قد عفا عنه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أبو خيثمة وثنا إسحاق بن إمساعيل قاال ثنا   - 1366
جرير عن منصور عن عبد امللك بن ميسرة عن النزال بن سربة قال : صلينا  

إىل جملس له جيلسه يف الرحبة فقعد  مع علي رضي هللا عنه الظهر فانطلق 
ى إبانء فأخذ منه كفا فتمضمض واستنشق  وقعدان حوله مث حضرت العصر فأت 

ومسح بوجهه وذراعيه ومسح برأسه ومسح برجليه مث قام فشرب فضل إانئه مث 
قال اىن حدثت ان رجاال يكرهون ان يشرب أحدهم وهو قائم اىن رأيت رسول 

عل كما فعلت هللا صلى هللا عليه وسلم ف   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري ت
 إسحاق بن إمساعيل فمن رجال أبو داود 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حجاج حدثنا شريك عن عاصم بن   - 1367
كليب عن حممد بن كعب القرظي ان عليا رضي هللا عنه قال : لقد رأيتين مع  

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وإين ألربط احلجر على بطين من اجلوع وإن 
 صدقيت اليوم ألربعون ألفا  

 

 

نقطاعه عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف الت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا أسود ثنا شريك عن عاصم بن   - 1368
كليب عن حممد بن كعب القرظي عن على رضي هللا عنه : فذكر احلديث 

 وقال فيه وان صدقة مايل لتبلغ أربعني ألف دينار 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

ىي بن إسحاق ثنا محاد بن سلمة  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حي - 1369
عن حممد بن إسحاق عن حممد بن إبراهيم عن سلمة بن أيب الطفيل عن على  

رضي هللا عنه قال قال يل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ال تتبع النظر  
 النظر فإن األوىل لك وليست لك األخرية  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريهت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا زكراي بن عدى أنبأان عبد هللا بن  - 1370
ي هللا عمرو عن عبد هللا بن حممد بن عقيل عن حممد بن على عن على رض

عنه قال : ملا ولد احلسن مساه محزة فلما ولد احلسني مساه بعمه جعفر قال  



هذين  فدعاين رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال اىن أمرت ان أغري اسم  
 فقلت هللا ورسوله أعلم فسمامها حسنا وحسينا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسن رجاله ثقات رجال الصحيح غري ت
 عبدهللا بن حممد 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا أبو عوانة عن عثمان بن  - 1371
قال : مجع  املغرية عن أيب صادق عن ربيعة بن انجذ عن على رضي هللا عنه

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أو دعا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بىن عبد  
م مدا من  املطلب فيهم رهط كلهم أيكل اجلذعة ويشرب الفرق قال فصنع هل 

طعام فأكلوا حىت شبعوا قال وبقى الطعام كما هو كأنه مل ميس مث دعا بغمر  
فشربوا حىت رووا وبقى الشراب كأنه مل ميس أو مل يشرب فقال اي بىن عبد  
املطلب اىن بعثت لكم خاصة واىل الناس بعامة وقد رأيتم من هذه اآلية ما  

قال فلم يقم إليه أحد قال  رأيتم فأيكم يبايعين على أن يكون أخي وصاحيب 
فقمت إليه وكنت أصغر القوم قال فقال اجلس قال ثالث مرات كل ذلك 

 أقوم إليه فيقول يل اجلس حىت كان يف الثالثة ضرب بيده على يدي  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  



 

 

حدثنا عبد هللا ثنا أبو عبد الرمحن عبد هللا بن عمر ثنا بن فضيل   - 1372
األعمش عن عبد امللك بن ميسرة عن النزال بن سربة عن علي رضي هللا  عن

 عنه : انه شرب وهو قائم مث قال هكذا رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الصحيحت  

 

 

  حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عفان ثنا محاد بن سلمة ثنا حممد بن - 1373
عن سلمة بن أيب الطفيل عن علي بن أيب إسحاق عن حممد بن إبراهيم التيمي 

طالب رضي هللا عنه ان النيب صلى هللا عليه وسلم قال له : اي على ان لك  
كنزا من اجلنة وانك ذو قرنيها فال تتبع النظرة النظرة فإمنا لك األوىل وليست 

 لك اآلخرة 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريهت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن عبيد ثنا حممد بن إسحاق  - 1374
لى عن على عن عبد هللا بن أيب جنيح عن جماهد عن عبد الرمحن بن أيب لي



رضي هللا عنه قال : ملا حنر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بدنة حنر بيده  
ا وجالهلا  ثالثني وأمرين فنحرت سائرها وقال اقسم حلومها بني الناس وجلوده 

 وال تعطني جازرا منها شيئا  

 

 

 1218عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف مث هو خمالف ملا يف مسلم ت
وغريه من حديث جابر أن النيب ) صلى هللا عليه وسلم ( حنر هديه ثالاث وستني  

 بيده مث أعطى عليا فنحر ما غرب وهي سبع وثالثون بدنة تكملة املئة 
 

 

 -------------------------------------  

 

[    160صفحة  - 1مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن أيب  - 1375
إسحاق قال مسعت عاصم بن ضمرة يقول : سألنا عليا رضي هللا عنه عن  

قون ذلك صالة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من النهار فقال انكم ال تطي
من أطاق منا ذلك قال إذا كانت الشمس من ههنا كهيئتها من ههنا عند   قلنا

العصر صلى ركعتني وإذا كانت الشمس من ههنا كهيئتها من ههنا عند الظهر 
صلى أربعا ويصلي قبل الظهر أربعا وبعدها ركعتني وقبل العصر أربعا ويفصل 



والنبيني ومن تبعهم من املؤمنني  بني كل ركعتني ابلتسليم على املالئكة املقربني
 واملسلمني 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده قويت  

 

 

قال أبو عبد الرمحن حدثين سريج بن يونس أبو احلرث ثنا أبو  - 1376
ن أيب صادق  حفص األابر عن احلكم بن عبد امللك عن احلرث بن حصرية ع

عن ربيعة بن انجذ عن على رضي هللا عنه قال قال يل النيب صلى هللا عليه  
وسلم : فيك مثل من عيسى أبغضته اليهود حىت هبتوا أمه وأحبته النصارى 

أنزلوه ابملنزلة اليت ليس به مث قال يهلك يف رجالن حمب مفرط يقرظين مبا  حىت
 ليس يف ومبغض حيمله شنآين على أن يبهتين  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أبو حممد سفيان بن وكيع بن اجلراح بن  - 1377
عن احلكم بن عبد امللك عن   مليح ثنا خالد بن خملد ثنا أبو غيالن الشيباين

احلرث بن حصرية عن أيب صادق عن ربيعة بن انجذ عن علي بن أىب طالب 



رضي هللا عنه قال : دعاين رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال إن فيك من  
عيسى مثال أبغضته يهود حىت هبتوا أمه وأحبته النصارى حىت أنزلوه ابملنزل 

اثنان حمب يقرظين مبا ليس يف ومبغض حيمله   الذي ليس به أال وإنه يهلك يف
شنآين على أن يبهتين أال إين لست بنيب وال يوحى إيل ولكين أعمل بكتاب هللا 

وسنة نبيه صلى هللا عليه وسلم ما استطعت فما أمرتكم من طاعة هللا فحق 
 عليكم طاعيت فيما أحببتم وكرهتم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أبو خيثمة زهري بن حرب ثنا القاسم بن  - 1378
رضي مالك املزين عن عاصم بن كليب عن أبيه قال : كنت جالسا عند علي 

هللا عنه فقال اىن دخلت على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وليس عنده أحد  
ذا وكذا قال  اال عائشة رضي هللا عنها فقال اي بن أيب طالب كيف أنت وقوم ك

قلت هللا ورسوله أعلم قال قوم خيرجون من املشرق يقرؤون القرآن ال جياوز  
تراقيهم ميرقون من الدين مروق السهم من الرمية فمنهم رجل خمدج اليد كأن  

 يديه ثدي حبشية  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده جيد رجاله رجال الصحيح غري كليب بن ت



صحاب السنن وقال ابن كثري يف البداية : شهاب والد عاصم فمن رجال أ
 إسناده جيد 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين إمساعيل أبو معمر ثنا عبد هللا بن إدريس ثنا  - 1379
عاصم بن كليب عن أبيه قال : كنت جالسا عند علي رضي هللا عنه إذ دخل  

عليه رجل عليه ثياب السفر فاستأذن على علي رضي هللا عنه وهو يكلم  
فشغل عنه فقال علي رضي هللا عنه اىن دخلت على رسول هللا صلى هللا الناس 

عليه وسلم وعنده عائشة رضي هللا عنها فقال يل كيف أنت وقوم كذا وكذا 
فقلت هللا ورسوله أعلم مث عاد فقلت هللا ورسوله أعلم قال فقال قوم خيرجون 

لدين كما ميرق  من قبل املشرق يقرؤون القرآن ال جياوز تراقيهم ميرقون من ا
السهم من الرمية فيهم رجل خمدج اليد كأن يده ثدي حبشية أنشدكم ابهلل هل  

 أخربتكم ان فيهم فذكر احلديث بطوله 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده جيدت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين سفيان بن وكيع بن اجلراح ثنا أيب عن أبيه   - 1380
عليا رضي  عن أيب إسحاق عن أيب حية الوادعي وعمرو ذي مر قال : أبصران 

هللا عنه توضأ فغسل يديه ومضمض واستنشق قال وأان اشك يف املضمضة  



نهما  واالستنشاق ثالاث ذكرها أم ال وغسل وجهه ثالاث ويديه ثالاث كل واحدة م
ثالاث ومسح برأسه وأذنيه قال أحدمها مث أخذ غرفة فمسح هبا رأسه مث قام  

 فشرب فضل وضوئه مث قال هكذا كان النيب صلى هللا عليه وسلم يتوضأ آخر  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه وإسناده ضعيف لضعف سفيان بن وكيع ت  

 

 

( مسند طلحة بن عبيد هللا رضي هللا عنه   )  

 

 

------------------------------------- 

 

[    161صفحة  - 1مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا انفع بن عمر وعبد اجلبار   - 1381
بن ورد عن بن أيب مليكة قال قال طلحة بن عبيد هللا مسعت رسول هللا صلى  

 هللا عليه وسلم يقول : نعم أهل البيت عبد هللا وأبو عبد هللا وأم عبد هللا 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف النقطاعه ت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن ثنا انفع بن عمر وعبد   - 1382
ث عن  اجلبار بن الورد عن بن أيب مليكة قال قال طلحة بن عبيد هللا ال أحد 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم شيئا اال اىن مسعته يقول : ان عمرو بن العاص 
ن ورد عن بن أيب مليكة  رضي هللا عنه من صاحل قريش قال وزاد عبد اجلبار ب

 عن طلحة قال نعم أهل البيت عبد هللا وأبو عبد هللا وأم عبد هللا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف النقطاعه ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن بكر ثنا بن جريج حدثين  - 1383
بيه عبد  حممد بن املنكدر عن معاذ بن عبد الرمحن بن عثمان التيمي عن أ

الرمحن بن عثمان قال : كنا مع طلحة بن عبيد هللا رضي هللا عنه وحنن حرم  
فأهدى له طري وطلحة راقد فمنا من أكل ومنا من تورع فلم أيكل فلما  

 استيقظ طلحة وفق من أكله وقال أكلناه مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
 

 

م رجاله ثقات رجال  عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلت
 الشيخني غري عبدالرمحن بن عثمان فمن رجال مسلم 

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أسباط ثنا مطرف عن عامر عن حيىي   - 1384
بن طلحة عن أبية قال : رأى عمر طلحة بن عبيد هللا ثقيال فقال ما لك اي أاب  

ىن مسعت من رسول  فالن لعلك ساءتك إمرة بن عمك اي أاب فالن قال ال اال أ
 عليه وسلم حديثا ما منعين ان أسأله عنه اال القدرة عليه حىت هللا صلى هللا

مات مسعته يقول اىن ألعلم كلمة ال يقوهلا عبد عند موته اال أشرق هلا لونه 
ونفس هللا عنه كربته قال فقال عمر رضي هللا عنه اىن ألعلم ما هي قال وما  

مة أمر هبا عمه عند املوت ال إله اال هللا قال  هي قال تعلم كلمة أعظم من كل
 طلحة صدقت هي وهللا هي  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري حيىي ت
 بن طلحة فمن رجال أصحاب السنن

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع عن إمساعيل قال قال قيس :   - 1385
 رأيت طلحة يده شالء وقى هبا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يوم أحد 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إبراهيم بن مهدي ثنا صاحل بن عمر   - 1386
إن عمر  عن مطرف عن الشعيب عن حيىي بن طلحة بن عبيد هللا عن أبيه : 

رضي هللا عنه رآه كئيبا فقال ما لك اي أاب حممد كئيبا لعله ساءتك امرأة بن 
 مسعت عمك يعىن أاب بكر قال ال وأثىن على أىب بكر رضي هللا عنه ولكين

النيب صلى هللا عليه وسلم يقول كلمة ال يقوهلا عبد عند موته اال فرج هللا عنه  
كربته وأشرق لونه فما منعين ان أسأله عنها اال القدرة عليها حىت مات فقال  
له عمر رضي هللا عنه إين ألعلمها فقال له طلحة وما هي فقال له عمر رضي 

مة أمر هبا عمه ال إله إال هللا فقال  هللا عنه هل تعلم كلمة هي أعظم من كل
 طلحة هي وهللا هي  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا على بن عبد هللا حدثين حممد بن  - 1387
معن الغفاري أخربين داود بن خالد بن دينار : انه مر هو ورجل يقال له أبو 

أيب عبد الرمحن رضي هللا عنه قال قال له أبو  يوسف من بىن تيم على ربيعة بن
ده عندك فقال أما ان عندي  يوسف اان لنجد عند غريك من احلديث ماال جن

حديثا كثريا ولكن ربيعة بن اهلدير قال وكان يلزم طلحة بن عبيد هللا انه مل  
يسمع طلحة حيدث عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حديثا قط غري حديث 



بيعة بن أيب عبد الرمحن قلت له وما هو قال قال يل طلحة خرجنا  واحد قال ر 
وأقم قال فدنوان مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حىت إذا أشرفنا على حرة 

منها فإذا قبور مبحنية قلنا اي رسول هللا قبور إخواننا هذه قال قبور أصحابنا مث  
صلى هللا عليه وسلم   خرجنا حىت إذا جئنا قبور الشهداء قال قال رسول هللا

 هذه قبور إخواننا 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسن رجاله ثقات رجال الصحيح غري داود  ت
 بن خالد بن دينار فمن رجال أيب داود

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عمر بن عبيد ثنا زائدة ثنا مساك بن  - 1388
دواب متر بني أيدينا  حرب عن موسى بن طلحة عن أبيه قال كنا نصلى وال

فذكران ذلك للنيب صلى هللا عليه وسلم فقال : مثل مؤخرة الرحل تكون بني 
 يدي أحدكم مث ال يضره ما مر عليه وقال عمر مرة بني يديه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسن رجاله ثقات رجال الشيخني غري مساك  ت
 بن حرب فمن رجال مسلم 

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن عبيد ثنا حممد بن إسحاق  - 1389
يمن على عن حممد بن إبراهيم عن أيب سلمة قال : نزل رجالن من أهل ال

طلحة بن عبيد هللا فقتل أحدمها مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مث مكث  
مات  اآلخر بعده سنة مث مات على فراشه فارى طلحة بن عبيد هللا ان الذي 

على فراشه دخل اجلنة قبل اآلخر حبني فذكر ذلك طلحة لرسول هللا صلى هللا 
عليه وسلم فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كم مكث يف األرض بعده  

قال حوال فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم صلى ألفا ومثامنائة صالة وصام  
 رمضان  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريهت  

 

 

-------------------------------------  

 

[    162صفحة  - 1مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن بن مهدي ثنا مالك عن   - 1390
 رسول هللا صلى عمه عن أبيه انه مسع طلحة بن عبيد هللا يقول جاء أعرايب إىل

هللا عليه وسلم فقال : اي رسول هللا ما اإلسالم قال مخس صلوات يف يوم وليلة  



ضان قال هل  قال هل على غريهن قال ال وسأله عن الصوم فقال صيام رم
علي غريه قال ال قال وذكر الزكاة قال هل على غريها قال ال قال وهللا ال أزيد 

عليهن وال أنقص منهن فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قد أفلح ان 
 صدق 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان عن عمرو عن الزهري عن   - 1391
طلحة والزبري  مالك بن أوس مسعت عمر رضي هللا عنه يقول لعبد الرمحن و 

وسعد : نشدتكم ابهلل الذي تقوم به السماء واألرض وقال سفيان مرة الذي 
تركنا   إبذنه تقوم أعلمتم ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال اان ال نورث ما

 صدقة قالوا اللهم نعم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد عن بن جريج حدثين  - 1392
حممد بن املنكدر عن معاذ بن عبد الرمحن بن عثمان التيمي قال : كنا مع  



وطلحة راقد فمنا من أكل ومنا  طلحة بن عبيد هللا وحنن حرم فأهدى له طري 
من تورع فلما استيقظ طلحة وفق من أكله وقال أكلناه مع رسول هللا صلى 

 هللا عليه وسلم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع عن سفيان عن مساك بن حرب  - 1393
سئل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ما  عن موسى بن طلحة عن أبيه قال : 
 يسرت املصلى قال مثل أخرة الرحل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع عن إسرائيل عن مساك بن حرب  - 1394
 عن موسى بن طلحة عن أبيه عن النيب صلى هللا عليه وسلم : مثله  

 

 

األرنؤوط : إسناده حسنعليق شعيب ت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هبز وعفان قاال حدثنا أبو عوانة عن   - 1395
مساك عن موسى بن طلحة عن أبيه قال : مر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

على قوم يف رؤوس النخل فقال ما يصنع هؤالء قالوا يلقحونه جيعلون الذكر يف  
ىن شيئا فأخربوا بذلك فرتكوه فأخرب رسول هللا األنثى قال ما أظن ذلك يغ

صلى هللا عليه وسلم فقال ان كان ينفعهم فليصنعوه فإين إمنا ظننت ظنا فال  
تؤاخذوين ابلظن ولكن إذا أخربتكم عن هللا عز وجل بشيء فخذوه فإين لن 

 أكذب على هللا شيئا  
 

 

ني غري مساك  عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسن رجاله ثقات رجال الشيخت
 بن حرب فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن بشر ثنا جممع بن حيىي  - 1396
األنصاري ثنا عثمان بن موهب عن موسى بن طلحة عن أبيه قال قلت : اي 

رسول هللا كيف الصالة عليك قال قل اللهم صل على حممد وعلى آل حممد  
د جميد وابرك على حممد وعلى آل حممد كما  كما صليت على إبراهيم انك محي

 ابركت على آل إبراهيم انك محيد جميد 

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده قوي على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو عامر ثنا سليمان بن سفيان  - 1397
ان  املدائين حدثين بالل بن حيىي بن طلحة بن عبيد هللا عن أبيه عن جده : 

النيب صلى هللا عليه وسلم كان إذا رأى اهلالل قال اللهم أهله علينا ابليمن  
 واإلميان والسالمة واإلسالم ريب وربك هللا 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لشواهده وهذا إسناد ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن عن زائدة عن مساك بن  - 1398
حرب عن موسى بن طلحة عن أبيه ان النيب صلى هللا عليه وسلم قال : جيعل  

 أحدكم بني يديه مثل مؤخر الرحل مث يصلي 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أنبأان إسرائيل عن مساك   - 1399
 عليه  انه مسع موسى بن طلحة حيدث عن أبيه قال : مررت مع النيب صلى هللا



وسلم يف خنل املدينة فرأى أقواما يف رؤوس النخل يلقحون النخل فقال ما  
فقال ما  يصنع هؤالء قال أيخذون من الذكر فيحطون يف األنثى يلقحون به 

أظن ذلك يغىن شيئا فبلغهم فرتكوه ونزلوا عنها فلم حتمل تلك السنة شيئا  
فبلغ ذلك النيب صلى هللا عليه وسلم فقال إمنا هو ظن ظننته ان كان يغىن شيئا  
فاصنعوا فإمنا أان بشر مثلكم والظن خيطئ ويصيب ولكن ما قلت لكم قال هللا  

 عز وجل فلن أكذب على هللا  

 

 

ب األرنؤوط : إسناده حسنعليق شعيت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    163صفحة  - 1مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو النضر ثنا إسرائيل ثنا مساك بن  - 1400
 حرب عن موسى بن طلحة : فذكره 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع حدثين طلحة بن حيىي بن طلحة   - 1401
بىن عذرة   عن إبراهيم بن حممد بن طلحة عن عبد هللا بن شداد : أن نفرا من

ثالثة أتوا النيب صلى هللا عليه وسلم فأسلموا قال فقال النيب صلى هللا عليه  
وسلم من يكفنيهم قال طلحة أان قال فكانوا عند طلحة فبعث النيب صلى هللا 

عليه وسلم بعثا فخرج فيه أحدهم فاستشهد قال مث بعث بعثا فخرج فيهم  
قال طلحة فرأيت هؤالء آخر فاستشهد قال مث مات الثالث على فراشه 

الثالثة الذين كانوا عندي يف اجلنة فرأيت امليت على فراشه امامهم ورأيت 
الذي استشهد أخريا يليه ورأيت الذي استشهد أوهلم آخرهم قال فدخلين من  
ذلك قال فأتيت النيب صلى هللا عليه وسلم فذكرت ذلك له قال فقال رسول 

من ذلك ليس أحد أفضل عند هللا من   هللا صلى هللا عليه وسلم وما أنكرت
 مؤمن يعمر يف اإلسالم لتسبيحه وتكبريه وهتليله  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه وهذا إسناد ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد بن عبد ربه ثنا احلرث بن عبيدة   - 1402
ثمان رضي هللا حدثين حممد بن عبد الرمحن بن جمرب عن أبيه عن جده : ان ع

عنه اشرف على الذين حصروه فسلم عليهم فلم يردوا عليه فقال عثمان  



رضي هللا عنه أيف القوم طلحة قال طلحة نعم قال فإان هلل وإان إليه راجعون  
أسلم على قوم أنت فيهم فال تردون قال قد رددت قال ما هكذا الرد أمسعك 

صلى هللا عليه وسلم يقول ال وال تسمعين اي طلحة أنشدك هللا أمسعت النيب 
من ثالث ان يكفر بعد اميانه أو يزين بعد إحصانه أو   حيل دم املسلم اال واحدة

يقتل نفسا فيقتل هبا قال اللهم نعم فكرب عثمان فقال وهللا ما أنكرت هللا منذ  
عرفته وال زنيت يف جاهلية وال إسالم وقد تركته يف اجلاهلية تكرها ويف اإلسالم  

ما قتلت نفسا حيل هبا قتلى  تعففا و   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه وهذا إسناد ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا قتيبة بن سعيد ثنا بكر بن مضر عن   - 1403
طلحة بن عبيد  بن اهلاد عن حممد بن إبراهيم عن أيب سلمة بن عبد الرمحن عن 

هللا : ان رجلني قدما على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وكان إسالمهما  
فاستشهد مث   مجيعا وكان أحدمها أشد اجتهادا من صاحبه فغزا اجملتهد منهما

مكث اآلخر بعده سنة مث توىف قال طلحة فرأيت فيما يرى النائم كأين عند  
ابب اجلنة إذا أان هبما وقد خرج خارج من اجلنة فأذن للذي توىف اآلخر منهما  

مث خرج فأذن للذي استشهد مث رجعا إىل فقاال يل ارجع فإنه مل أين لك بعد  
فبلغ ذلك رسول هللا صلى هللا  فأصبح طلحة حيدث به الناس فعجبوا لذلك



عليه وسلم فقال من أي ذلك تعجبون قالوا اي رسول هللا هذا كان أشد 
اجتهادا مث استشهد يف سبيل هللا ودخل هذا اجلنة قبله فقال أليس قد مكث  

هذا بعده سنة قالوا بلى وأدرك رمضان فصامه قالوا بلى وصلى كذا وكذا 
ل هللا صلى هللا عليه وسلم فلما بينهما  سجدة يف السنة قالوا بلى قال رسو 

 أبعد ما بني السماء واألرض  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه وهذا إسناد ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعقوب ثنا أيب عن بن أيب إسحاق ثنا   - 1404
مسجد  سامل بن أيب أمية أبو النضر قال : جلس إىل شيخ من بىن متيم يف

البصرة ومعه صحيفة يف يده قال ويف زمان احلجاج فقال يل اي عبد هللا أترى 
الكتاب   هذا الكتاب مغنيا عين شيئا عند هذا السلطان قال فقلت وما هذا

قال هذا كتاب من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كتبه لنا ان ال يتعدى علينا  
يف صدقاتنا قال فقلت ال وهللا ما أظن ان يغين عنك شيئا وكيف كان شأن  
هذا الكتاب قال قدمت املدينة مع أيب وأان غالم شاب اببل لنا نبيعها وكان  

نا عليه فقال له أيب اخرج معي فبع  أيب صديقا لطلحة بن عبيد هللا التيمي فنزل
يل أبلى هذه قال فقال ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قد هنى ان يبيع  

حاضر لباد ولكن سأخرج معك فاجلس وتعرض ابلك فإذا رضيت من رجل 



وفاء وصدقا ممن ساومك أمرتك ببيعه قال فخرجنا إىل السوق فوقفنا ظهران  
ل حىت إذا أعطاان رجل ما نرضى قال له أيب وجلس طلحة قريبا فساومنا الرجا

أابيعه قال نعم رضيت لكم وفاءه فبايعوه فبايعناه فلما قبضنا ما لنا وفرغنا من  
حاجتنا قال أيب لطلحة خذ لنا من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كتااب أن ال 
يتعدى علينا يف صدقاتنا قال فقال هذا لكم ولكل مسلم قال على ذلك اىن 

ان يكون عندي من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كتاب فخرج حىت  أحب
جاء بنا إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال اي رسول هللا ان هذا الرجل 

من أهل البادية صديق لنا وقد أحب ان تكتب له كتااب ال يتعدى عليه يف  
ال اي رسول صدقته فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم هذا له ولكل مسلم ق

هللا اىن قد أحب ان يكون عندي منك كتاب على ذلك قال فكتب لنا رسول  
 هللا صلى هللا عليه وسلم هذا الكتاب 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    164صفحة  - 1مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 



( مسند الزبري بن العوام رضي هللا عنه   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان عن حممد بن عمرو عن حيىي   - 1405
بن عبد الرمحن بن حاطب عن بن الزبري عن الزبري رضي هللا عنه قال : ملا 

قال الزبري أي رسول هللا  {مث إنكم يوم القيامة عند ربكم ختتصمون   }نزلت 
قال   {مث لتسألن يومئذ عن النعيم  }الدنيا قال نعم وملا نزلت  مع خصومتنا يف

الزبري أي رسول هللا أي نعيم نسأل عنه وإمنا يعىن مها األسودان التمر واملاء 
 قال أما ان ذلك سيكون  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان عن عمرو عن الزهري عن   - 1406
طلحة والزبري  مالك بن أوس مسعت عمر رضي هللا عنه يقول لعبد الرمحن و 

وسعد : نشدتكم ابهلل الذي تقوم به السماء واألرض وقال سفيان مرة الذي 
تركنا   إبذنه تقوم أعلمتم ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال اان ال نورث ما

 صدقة قال قالوا اللهم نعم  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حفص بن غياث عن هشام عن أبيه   - 1407
عن الزبري بن العوام قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ألن حيمل 

السوق فيبيعه مث يستغىن به فينفقه   الرجل حبال فيحتطب به مث جييء فيضعه يف
 على نفسه خري له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو معاوية ثنا هشام عن أبيه عن عبد   - 1408
صلى هللا عليه وسلم أبويه يوم هللا بن الزبري عن الزبري قال : مجع يل رسول هللا 

 أحد 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو أسامة أنبأان هشام عن أبيه عن   - 1409
عبد هللا بن الزبري قال : ملا كان يوم اخلندق كنت أان وعمر بن أيب سلمة يف  



 صلى هللا عليه وسلم أطم حسان فكان يرفعين  األطم الذي فيه نساء رسول هللا
بىن قريظة وكان يقاتل مع رسول هللا وأرفعه فإذا رفعين عرفت أيب حني مير إىل 

صلى هللا عليه وسلم يوم اخلندق فقال من أييت بىن قريظة فيقاتلهم فقلت له 
  حني رجع اي أبت اتهلل ان كنت ألعرفك حني متر ذاهبا إىل بىن قريظة فقال اي

بين أما وهللا ان كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ليجمع يل أبويه مجيعا  
 يفديىن هبما يقول فداك أيب وأمي  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد بن هارون أنبأان سليمان يعىن  - 1410
التيمي عن أيب عثمان عن عبد هللا بن عامر عن الزبري بن العوام : أن رجال 

محل على فرس يقال هلا غمرة أو غمراء وقال فوجد فرسا أو مهرا يباع فنسبت  
 إىل تلك الفرس فنهى عنها  

 

 

صحيح على شرط الشيخني عليق شعيب األرنؤوط : إسنادهت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أنبأان بن أيب ذئب عن مسلم بن  - 1411



جندب عن الزبري بن العوام رضي هللا عنه قال : كنا نصلى مع رسول هللا صلى 
هللا عليه وسلم اجلمعة مث ننصرف فنبتدر يف اآلجام فال جند اال قدر موضع 

 أقدامنا قال يزيد اآلجام هي اآلطام 
 

 

وط : حسن لغريه وهذا إسناد ضعيف النقطاعه عليق شعيب األرنؤ ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد بن هارون أنبأان هشام عن حيىي   - 1412
بن أيب كثري عن يعيش بن الوليد بن هشام وأبو معاوية شيبان عن حيىي بن أيب 

كثري عن يعيش بن الوليد بن هشام عن الزبري بن العوام رضي هللا عنه قال قال  
سول هللا صلى هللا عليه وسلم : دب إليكم داء األمم قبلكم احلسد والبغضاء ر 

والبغضاء هي احلالقة حالقة الدين ال حالقة الشعر والذي نفس حممد بيده ال  
 تؤمنوا حىت حتابوا أفال أنبئكم بشيء إذا فعلتموه حتاببتم أفشوا السالم بينكم  

 

 

اعه عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف النقطت  

 

 

------------------------------------- 

 



[    165صفحة  - 1مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن جامع   - 1413
لزبري رضي هللا بن شداد عن عامر بن عبد هللا بن الزبري عن أبيه قال قلت ل

عنه مايل ال أمسعك حتدث عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كما أمسع بن 
عت منه كلمة  مسعود وفالان وفالان قال أما أىن مل أفارقه منذ أسلمت ولكين مس 

 : من كذب على متعمدا فليتبوأ مقعده من النار  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخني وهو حديث ت
 متواتر

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو سعيد موىل بىن هاشم ثنا شداد  - 1414
 عنه :  يعىن بن سعيد ثنا غيالن بن جرير عن مطرف قال قلنا للزبري رضي هللا

اي أاب عبد هللا ما جاء بكم ضيعتم اخلليفة حىت قتل مث جئتم تطلبون بدمه قال  
الزبري رضي هللا عنه إان قرأانها على عهد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأيب 

واتقوا فتنة ال تصينب الذين ظلموا منكم   }بكر وعمر وعثمان رضي هللا عنهم  
  وقعت منا حيث وقعت  مل نكن حنسب اان أهلها حىت  {خاصة 

 



 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده جيدت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن كناسة ثنا هشام بن عروة   - 1415
عن عثمان بن عروة عن أبية عن الزبري رضي هللا عنه قال قال رسول هللا صلى 

 هللا عليه وسلم : غريوا الشيب وال تشبهوا ابليهود 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري حممد بن ت
 كناسة 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد هللا بن احلرث من أهل مكة   - 1416
ا عن أبيه عن  خمزومي حدثين حممد بن عبد هللا بن إنسان قال وأثىن عليه خري 

عروة بن الزبري عن الزبري رضي هللا عنه قال : أقبلنا مع رسول هللا صلى هللا 
 صلى هللا عليه  عليه وسلم من ليلة حىت إذا كنا عند السدرة وقف رسول هللا

وسلم يف طرف القرن األسود حذرها فاستقبل خنبا ببصره يعىن واداي وقف حىت 
اتفق الناس كلهم مث قال إن صيد وج وعضاهه حرم حمرم هلل وذلك قبل نزوله 

 الطائف وحصاره ثقيف  
 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

ا أيب عن بن إسحاق حدثين حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعقوب ثن - 1417
هللا بن الزبري عن أبيه عن عبد هللا بن الزبري عن الزبري  حيىي بن عباد بن عبد 

رضي هللا عنه قال مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول يومئذ : أوجب 
طلحة حني صنع برسول هللا صلى هللا عليه وسلم ما صنع يعىن حني برك له 

ى هللا عليه وسلم على ظهره  طلحة فصعد رسول هللا صل   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سليمان بن داود اهلامشي أنبأان عبد   - 1418
زبري رضي هللا الرمحن يعىن بن أيب الزاند عن هشام عن عروة قال أخربين أيب ال

عنه انه : ملا كان يوم أحد أقبلت امرأة تسعى حىت إذا كادت ان تشرف على  
ال املرأة املرأة قال  القتلى قال فكره النيب صلى هللا عليه وسلم ان تراهم فق

الزبري رضي هللا عنه فتومست اهنا أمي صفية قال فخرجت أسعى إليها فادركتها  
قبل ان تنتهي إىل القتلى قال فلدمت يف صدري وكانت امرأة جلدة قالت 

إليك ال أرض لك قال فقلت ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عزم عليك  
ذان ثوابن جئت هبما ألخي محزة  قال فوقفت وأخرجت ثوبني معها فقالت ه



فقد بلغين مقتله فكفنوه فيهما قال فجئنا ابلثوبني لنكفن فيهما محزة فإذا إىل 
جنبه رجل من األنصار قتيل قد فعل به كما فعل حبمزة قال فوجدان غضاضة  

وحياء ان نكفن محزة يف ثوبني واألنصاري ال كفن له فقلنا حلمزة ثوب 
فكان أحدمها أكرب من اآلخر فأقرعنا بينهما فكفنا   ولألنصاري ثوب فقدرانمها

 كل واحد منهما يف الثوب الذي صار له  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو اليمان أخربان شعيب عن الزهري  - 1419
صم  قال أخربين عروة بن الزبري أن الزبري رضي هللا عنه كان حيدث : أنه خا 

رجال من األنصار قد شهد بدرا إىل النيب صلى هللا عليه وسلم يف شراج احلرة 
كاان يستقيان هبا كالمها فقال النيب صلى هللا عليه وسلم للزبري رضي هللا عنه  

اسق مث أرسل إىل جارك فغضب األنصاري وقال اي رسول هللا أن كان بن 
 قال للزبري رضي هللا عنه  عمتك فتلون وجه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مث

اسق مث احبس املاء حىت يرجع إىل اجلدر فاستوعى النيب صلى هللا عليه وسلم  
حينئذ للزبري حقه وكان النيب صلى هللا عليه وسلم قبل ذلك أشار على الزبري  
رضي هللا عنه برأي أراد فيه سعة له ولألنصاري فلما أحفظ األنصاري رسول 

لم استوعى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم للزبري حقه يف  هللا صلى هللا عليه وس 



صريح احلكم قال عروة فقال الزبري رضي هللا عنه وهللا ما أحسب هذه اآلية 
فال وربك ال يؤمنون حىت حيكموك فيما شجر بينهم مث ال   }أنزلت اال يف ذلك 

 جيدوا يف أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما 

 

 

األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    166صفحة  - 1مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد بن عبد ربه ثنا بقية بن الوليد  - 1420
موىل   حدثين جبري بن عمرو القرشي حدثين أبو سعد األنصاري عن أيب حيىي 

آل الزبري بن العوام عن الزبري بن العوام رضي هللا عنه قال قال رسول هللا 
فحيثما أصبت خريا   صلى هللا عليه وسلم : البالد بالد هللا والعباد عباد هللا

 فأقم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف فيه ثالثة جماهيل : جبري بن عمرو  ت



 القرشي وأبو سعد األنصاري وأبو حيىي موىل آل الزبري
 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد ثنا بقية بن الوليد حدثين جبري   - 1421
وىل آل الزبري بن العوام عن  بن عمرو عن أيب سعد األنصاري عن أيب حيىي م

الزبري بن العوام رضي هللا عنه قال : مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
شهد هللا أنه ال إله إال هو واملالئكة وأولوا العلم  }وهو بعرفة يقرأ هذه اآلية  

وأان على ذلك من الشاهدين اي  {قائما ابلقسط ال إله إال هو العزيز احلكيم 
 رب 

 

 

شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف  عليقت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعقوب ثنا أيب عن حممد بن إسحاق  - 1422
حدثين عبد هللا بن عطاء بن إبراهيم موىل الزبري عن أمه وجدته أم عطاء قالتا :  

وهللا لكأننا ننظر إىل الزبري بن العوام رضي هللا عنه حني أاتان على بغلة له 
ل اي أم عطاء ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قد هنى املسلمني بيضاء فقا

ان أيكلوا من حلوم نسكهم فوق ثالث قال فقلت أبيب أنت فكيف نصنع مبا  
 أهدى لنا فقال أما ما أهدى لكن فشأنكن به 

 



 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عتاب بن زايد ثنا عبد هللا يعىن بن  - 1423
ضي هللا عنه قال :  املبارك أنبأان هشام بن عروة عن أبيه عن عبد هللا بن الزبري ر 

كنت يوم األحزاب جعلت أان وعمرو بن أيب سلمة مع النساء فنظرت فإذا أان 
ثة فلما رجع قلت اي أبت  ابلزبري على فرسه خيتلف إىل بىن قريظة مرتني أو ثال

رأيتك ختتلف قال وهل رأيتين اي بين قال قلت نعم قال فإن رسول هللا صلى 
هللا عليه وسلم قال من أييت بىن قريظة فيأتيين خبربهم فانطلقت فلما رجعت 

 مجع يل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أبويه فقال فداك أيب أمي  

 

 

يح رجال ثقات رجال الشيخني غري عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحت
 عتاب بن زايد 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عتاب ثنا عبد هللا قال أخربان عبد هللا   - 1424
بن عقبة وهو عبد هللا بن هليعة بن عقبة حدثين يزيد بن أيب حبيب عمن مسع  

: ملا   عبد هللا بن املغرية بن أيب بردة يقول مسعت سفيان بن وهب اخلوالين يقول
افتتحنا مصر بغري عهد قام الزبري بن العوام رضي هللا عنه فقال اي عمرو بن 



العاص اقسمها فقال عمرو ال أقسمها فقال الزبري رضي هللا عنه وهللا لتقسمها  
كما قسم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم خيرب قال عمرو وهللا ال أقسمها  

رضي هللا عنه فكتب إليه عمر أن   حىت أكتب إىل أمري املؤمنني فكتب إىل عمر
 أقرها حىت يغزو منها حبل احلبلة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد هللا ثنا عتاب ثنا عبد هللا ثنا   - 1425
فليح بن حممد عن املنذر بن الزبري رضي هللا عنه عن أبيه : أن النيب صلى هللا  

أعطى الزبري سهما وأمه سهما وفرسه سهمني  عليه وسلم   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا مبارك ثنا احلسن قال جاء  - 1426
رجل إىل الزبري بن العوام فقال أقتل لك عليا قال ال وكيف تقتله ومعه اجلنود 

إن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : إن   قال احلق به فافتك به قال ال
 اإلميان قيد الفتك ال يفتك مؤمن  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري املبارك بن ت
 فضالة

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد بن هارون أنبأان مبارك بن فضالة   - 1427
الزبري بن العوام فقال أال أقتل لك عليا قال وكيف  ثنا احلسن قال :أتى رجل 

 تستطيع قتله ومعه الناس فذكر معناه
 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن بن مهدي ثنا شعبة عن   - 1428
جامع بن شداد عن عامر بن عبد هللا بن الزبري عن أبيه قال قلت أليب الزبري  

دث عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  بن العوام رضي هللا عنه ما لك ال حت 
قال ما فارقته منذ أسلمت ولكين مسعت منه كلمة مسعته يقول : من كذب 

 على فليتبوأ مقعده من النار  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

------------------------------------- 



 

[    167صفحة  - 1مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع وبن منري قاال ثنا هشام بن عروة   - 1429
ل هللا عن أبيه عن جده قال بن منري عن الزبري رضي هللا عنه قال قال رسو 

صلى هللا عليه وسلم : ألن أيخذ أحدكم أحبله فيأيت اجلبل فيجئ حبزمة من  
لناس أعطوه  حطب على ظهره فيبيعها فيستغين بثمنها خري له من أن يسأل ا

 أو منعوه  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن ثنا حرب بن شداد عن   - 1430
حيىي بن أيب كثري ان يعيش بن الوليد حدثه ان موىل آلل الزبري حدثه ان الزبري  

صلى هللا عليه وسلم قال : دب  بن العوام رضي هللا عنه حدثه ان رسول هللا 
سد والبغضاء والبغضاء هي احلالقة ال أقول حتلق  إليكم داء األمم قبلكم احل

الشعر ولكن حتلق الدين والذي نفسي بيده أو والذي نفس حممد بيده ال  
تدخلوا اجلنة حىت تؤمنوا وال تؤمنوا حىت حتابوا أفال أنبئكم مبا يثبت ذلك لكم 

 أفشوا السالم بينكم  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف جلهالة موىل آل الزبري ومع ذلك جود ت
 املنذري سنده يف الرتغيب واهليثمي يف اجملمع ! 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو عامر ثنا على بن املبارك عن حيىي   - 1431
ي هللا بن أيب كثري عن يعيش بن الوليد أن موىل آلل الزبري حدثه أن الزبري رض

 عنه حدثه : أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال دب إليكم فذكره  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إبراهيم بن خالد ثنا رابح عن معمر   - 1432
عن حيىي بن أيب كثري عن يعيش بن الوليد بن هشام عن موىل آلل الزبري ان 

الزبري بن العوام رضي هللا عنه حدثه ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال :  
 دب إليكم فذكره  

 

 

ضعيف عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل ثنا أيوب عن احلسن قال   - 1433
قال رجل للزبري : أال أقتل لك عليا قال كيف تقتله قال أفتك به قال ال قال  

 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اإلميان قيد الفتك ال يفتك مؤمن  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح رجاله ثقات رجال الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بن منري ثنا حممد يعىن بن عمرو عن   - 1434
حيىي بن عبد الرمحن بن حاطب عن عبد هللا بن الزبري عن الزبري بن العوام قال 

إنك ميت وإهنم  }: ملا نزلت هذه السورة على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
قال الزبري أي رسول هللا  { مون ميتون مث إنكم يوم القيامة عند ربكم ختتص 

أيكرر علينا ما كان بيننا يف الدنيا مع خواص الذنوب قال نعم ليكررن عليكم  
 حىت يؤدى إىل كل ذي حق حقه فقال الزبري وهللا ان األمر لشديد 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسن رجاله ثقات رجال الصحيح غري حممد ت
 بن عمرو 

 

 

 حدثين أيب ثنا سفيان قال عمرو : ومسعت عكرمة  حدثنا عبد هللا  - 1435



نفرا من اجلن يستمعون   }وقرئ على سفيان عن الزبري  { وإذ صرفنا إليك  }
  }قال بنخلة ورسول هللا صلى هللا عليه وسلم يصلي العشاء اآلخرة  {القرآن 

قال سفيان اللبد بعضهم على بعض كاللبد بعضه   {كادوا يكونون عليه لبدا 
 على بعض  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه وهذا إسناد رجاله ثقات إال أنه منقطع  ت
 بني عكرمة وبني الزبري

وقال أمحد شاكر : إسناده معقد وتفسريه أن ابن عيينة حدث به عن عمرو  * 
على سفيان عن عمرو   بن دينار عن عكرمة موىل ابن عباس وأنه قرئ أيضا

عن عكرمة فزاد فيما قرئ عليه " عن الزبري " يعين عن عكرمة عن الزبري وزاد 
 أيضا فيما قرئ عليه بقية اآلية 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن آدم ثنا بن أيب ذئب ثنا  - 1436
مسلم بن جندب حدثين من مسع الزبري بن العوام رضي هللا عنه يقول : كنا  

نصلى مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اجلمعة مث نبادر فما جند من الظل اال  
 موضع أقدامنا أو قال فما جند من الظل موضع أقدامنا  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه وهذا إسناد ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا كثري بن هشام ثنا هشام عن أيب  - 1437
ة عن علي أو  الزبري عن عبد هللا بن سلمة أو مسلمة قال كثري وحفظي سلم 

عن الزبري قال : كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم خيطبنا فيذكران أبايم هللا  
ن إذا كان  حىت نعرف ذلك يف وجهه وكأنه نذير قوم يصبحهم األمر غدوة وكا 

 حديث عهد جبربيل مل يتبسم ضاحكا حىت يرتفع عنه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسن رجاله ثقات رجال الصحيح غري ت
 عبدهللا بن سلمة 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أسود بن عامر ثنا جرير قال مسعت  - 1438
احلسن قال قال الزبري بن العوام نزلت هذه اآلية وحنن متوافرون مع رسول هللا 

  {واتقوا فتنة ال تصينب الذين ظلموا منكم خاصة  }صلى هللا عليه وسلم  
 فجعلنا نقول ما هذه الفتنة وما نشعر اهنا تقع حيث وقعت آخر  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه ورجاله ثقات رجال الشيخني ت  



 

 

------------------------------------- 
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حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عفان ثنا عبد الوارث ثنا بن أىب جنيح   - 1439
  قال سألت طاوسا عن رجل رمى اجلمرة بست حصيات فقال ليطعم قبضة من
طعام قال فلقيت جماهدا فسألته وذكرت له قول طاوس فقال رحم هللا أاب عبد  

 حجتنا مع  الرمحن أما بلغه قول سعد بن مالك قال رمينا اجلمار أو اجلمرة يف
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مث جلسنا نتذاكر فمنا من قال رميت بست 

ومنا من قال رميت بسبع ومنا من قال رميت بثمان ومنا من قال رميت بتسع 
 فلم يروا بذلك أبسا 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف النقطاعه ت  

 

 

وهيب ثنا أيوب عن عمرو  حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عفان ثنا  - 1440
عبد الرمحن احلمريي عن ثالثة من ولد سعد عن سعد :   بن سعيد عن محيد بن

ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم دخل عليه يعوده وهو مريض وهو مبكة 



فقال اي رسول هللا قد خشيت ان أموت ابألرض اليت هاجرت منها كما مات  
للهم اشف سعدا اللهم اشف سعدا  سعد بن خولة فادع هللا ان يشفيين قال ا

اللهم اشف سعدا فقال اي رسول هللا ان يل ماال كثريا وليس يل وارث اال ابنة 
أفأوصي مبايل كله قال ال قال أفأوصي بثلثيه قال ال قال أفأوصي بنصفه قال  

ال قال أفأوصي ابلثلث قال الثلث والثلث كثري ان نفقتك من مالك لك 
لك لك صدقة وان نفقتك على أهلك لك صدقة  صدقة وان نفقتك على عيا

 وانك ان تدع أهلك بعيش أو قال خبري خري من أن تدعهم يتكففون الناس 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا أبو بكر احلنفي عبد الكبري بن عبد   - 1441
ق إىل سعد يف  اجمليد ثنا بكري بن مسمار عن عامر بن سعد : ان أخاه عمر انطل

غنم له خارجا من املدينة فلما رآه سعد قال أعوذ ابهلل من شر هذا الراكب 
ناس يتنازعون يف  فلما أاته قال اي أبت أرضيت ان تكون أعرابيا يف غنمك وال

امللك ابملدينة فضرب سعد صدر عمر وقال اسكت اىن مسعت رسول هللا 
 صلى هللا عليه وسلم يقول ان هللا عز وجل حيب العبد التقى الغىن اخلفي 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده قوي على شرط مسلم ت  



 

 

هللا بن حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو عامر ثنا فليح عن عبد   - 1442
الرمحن يعىن بن معمر قال حدث عامر بن سعد عمر بن عبد العزيز وهو  عبد 

أمري على املدينة ان سعدا قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : من أكل 
سبع مترات عجوة ما بني البيت املدينة على الريق مل يضره يومه ذلك شيء حىت 

سي مل يضره شيء حىت يصبح  ميسي قال فليح وأظنه قال وان أكلها حني مي
فقال عمر رضي هللا عنه انظر اي عامر ما حتدث عن رسول هللا صلى هللا عليه  
وسلم فقال أشهد ما كذبت على سعد وما كذب سعد على رسول هللا صلى 

 هللا عليه وسلم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح رجاله رجال الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا أبو عامر ثنا عبد هللا بن جعفر عن   - 1443
ره  إمساعيل بن حممد بن سعد عن عامر بن سعد : أن سعدا ركب إىل قص

ابلعقيق فوجد غالما خيبط شجرا أو يقطعه فسلبه فلما رجع سعد جاءه أهل 
لنيه  الغالم فكلموه ان يرد ما أخذ من غالمهم فقال معاذ هللا ان أرد شيئا نف

 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأىب ان يرد عليهم  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري عبدهللا بن جعفر فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا روح أماله علينا ببغداد ثنا حممد بن   - 1444
حممد بن سعد بن أىب وقاص عن أبيه عن جده سعد  أىب محيد عن إمساعيل بن 

بن أىب وقاص قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : من سعادة بن آدم  
استخارته هللا ومن سعادة بن آدم رضاه مبا قضاه هللا ومن شقوة بن آدم تركه  

 استخارة هللا ومن شقوة بن آدم سخطه مبا قضى هللا عز وجل  
 

 

ط : إسناده ضعيف عليق شعيب األرنؤو ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا روح ثنا حممد بن أىب محيد ثنا  - 1445
قال رسول هللا إمساعيل بن حممد بن سعد بن أىب وقاص عن أبيه عن جده قال 

صلى هللا عليه وسلم : من سعادة بن آدم ثالثة ومن شقوة بن آدم ثالثة من  
شقوة بن سعادة بن آدم املرأة الصاحلة واملسكن الصاحل واملركب الصاحل ومن 

 آدم املرأة السوء واملسكن السوء واملركب السوء  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد ضعيف لضعف حممد بن أيب ت
 محيد 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا أبو سعيد موىل بىن هاشم ثنا عبد هللا   - 1446
حسني حيدث بن هليعة ثنا بكري بن عبد هللا بن األشج انه مسع عبد الرمحن بن 

صلى هللا عليه وسلم يقول  انه مسع سعد بن أىب وقاص يقول مسعت رسول هللا
: ستكون فتنة القاعد فيها خري من القائم والقائم فيها خري من املاشي ويكون 
 املاشي فيها خريا من الساعي قال وأراه قال واملضطجع فيها خري من القاعد  

 

 

لغريه عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  

 

 

-------------------------------------  
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حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا أبو سعيد ثنا شعبة عن مساك بن  - 1447
حرب عن بن أخ لسعد عن سعد : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال  



 لبىن انجية اان منهم وهم مىن  
 

 

يق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف علت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا حممد بن جعفر : وذكر احلديث  - 1448
بقصة فيه فقال بن أخي سعد بن مالك قد ذكروا بىن انجية عند رسول هللا 

 صلى هللا عليه وسلم فقال هم حي مىن ومل يذكر فيه سعد  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا حسن ثنا بن هليعة ثنا يزيد بن أىب  - 1449
حبيب عن داود بن عامر بن سعد بن أىب وقاص عن أبيه عن جده عن النيب 

صلى هللا عليه وسلم قال : لو أن ما يقل ظفر مما يف اجلنة بدا لتزخرفت له ما  
اطلع فبدا سواره  بني خوافق السماوات واألرض ولو أن رجال من أهل اجلنة

 لطمس ضوءه ضوء الشمس كما تطمس الشمس ضوء النجوم 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن رجاله ثقات رجال الصحيح غري عبدهللا بن ت



 هليعة 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو سلمة اخلزاعي أخربان عبد هللا بن  - 1450
قال : أحلدوا يل حلدا جعفر عن إمساعيل بن حممد عن عامر بن سعد عن سعد 

 وانصبوا على اللنب نصبا كما صنع برسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا بن مهدي ثنا عبد هللا بن جعفر عن   - 1451
سعيد على عامر  إمساعيل بن حممد عن أبيه عن سعد : فذكر مثله ووافقه أبو 

 بن سعد كما قال اخلزاعي  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سليمان بن داود اهلامشي ثنا إمساعيل   - 1452
 بن يعىن بن جعفر أخربين موسى بن عقبة عن أيب النضر موىل عمر بن عبيد هللا

معمر عن أىب سلمة بن عبد الرمحن عن سعد بن أىب وقاص ان النيب صلى هللا 



 عليه وسلم قال : يف املسح على اخلفني ال أبس بذلك 

 

 

ليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجاله الشيخني غري عت
 سليمان بن داود اهلامشي فمن رجال أصحاب السنن األربعة

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إسحاق بن عيسى حدثين مالك يعىن  - 1453
بن أنس عن سامل أيب النضر عن عامر بن سعد بن أيب وقاص قال مسعت أيب 

مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول حلي من الناس ميشى  يقول : ما 
 انه يف اجلنة اال لعبد هللا بن سالم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري إسحاق بن عيسى فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هشام أنبأان خالد عن أيب عثمان   - 1454
ما هذا الذي  رضي هللا عنه قال : ملا ادعى زايد لقيت أاب بكرة قال فقلت

صنعتم اىن مسعت سعد بن أيب وقاص يقول مسع أذين من رسول هللا صلى هللا 
ه غري أبيه  عليه وسلم وهو يقول من ادعى أاب يف اإلسالم غري أبيه وهو يعلم ان



فاجلنة عليه حرام فقال أبو بكرة وأان مسعت من رسول هللا صلى هللا عليه  
 وسلم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن بن مهدي عن وهيب   - 1455
هللا عليه وسلم   عن أيب واقد الليثي عن عامر بن سعد عن أبيه ان النيب صلى

 قال : تقطع اليد يف مثن اجملن  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيفت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح ثنا حممد بن أيب محيد املدين ثنا   - 1456
إمساعيل بن حممد بن سعد بن أيب وقاص عن أبيه عن جده قال : أمرين رسول  

هللا صلى هللا عليه وسلم ان أاندى أايم مىن اهنا أايم أكل وشرب فال صوم فيها  
 يعىن أايم التشريق 

 

 

ريه وهذا إسناد ضعيف لضعف حممد بن عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغ ت



 أيب محيد
 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسني بن حممد ثنا الفضيل بن  - 1457
سليمان ثنا حممد بن أيب حيىي عن أيب إسحاق بن سامل عن عامر بن سعد عن  
سعد بن أيب وقاص قال : ما بني البيت املدينة حرام قد حرمه رسول هللا صلى  

لم كما حرم إبراهيم مكة اللهم اجعل الربكة فيها بركتني وابرك هلم  هللا عليه وس
 يف صاعهم ومدهم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا محاد بن سلمة أنبأان عاصم   - 1458
أتى   بن هبدلة عن مصعب بن سعد عن أبيه : ان النيب صلى هللا عليه وسلم

بقصعة فأكل منها ففضلت فضلة فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم جيئ  
رجل من هذا الفج من أهل اجلنة أيكل هذه الفضلة قال سعد وكنت تركت 
 أخي عمريا يتوضأ قال فقلت هو عمري قال فجاء عبد هللا بن سالم فأكلها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا وهيب ثنا موسى بن عقبة   - 1459
قال مسعت أاب النضر حيدث عن أيب سلمة عن سعد بن أيب وقاص حديثا رفعه  

 إىل النيب صلى هللا عليه وسلم عن : الوضوء على اخلفني انه ال أبس به 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

-------------------------------------  
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حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا جرير بن حازم حدثين يعلى   - 1460
بن حكيم عن سليمان بن أيب عبد هللا قال : رأيت سعد بن أيب وقاص أخذ 

م فسلبه  رجال يصيد يف حرم املدينة الذي حرم رسول هللا صلى هللا عليه وسل
ه فقال ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حرم هذا احلرم وقال  ثيابه فجاء موالي

من رأيتموه يصيد فيه شيئا فله سلبه فال أرد عليكم طعمة أطعمنيها رسول هللا 
صلى هللا عليه وسلم ولكن ان شئتم أعطيتكم مثنه وقال عفان مرة ان شئتم ان  

 أعطيكم مثنه أعطيتكم  



 

 

ب األرنؤوط : صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري سليمان بن  عليق شعيت
 أيب عبدهللا 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعقوب ثنا أيب عن بن إسحاق حدثين  - 1461
ن أيب وقاص حممد بن عبد الرمحن بن عبد هللا بن احلصني انه حدث عن سعد ب

انه : كان يصلي العشاء اآلخرة يف مسجد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مث  
د عليها اي أاب يوتر بواحدة ال يزيد عليها قال فيقال له أتوتر بواحدة ال تزي

أسحق فيقول نعم أىن مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول الذي ال 
 ينام حىت يوتر حازم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريهت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل بن عمر ثنا يونس بن أيب  - 1462
حممد عن أبيه  إسحاق اهلمداين حدثنا إبراهيم بن حممد بن سعد حدثين والدي 

سعد قال : مررت بعثمان بن عفان رضي هللا عنه يف املسجد فسلمت عليه  
اخلطاب فمأل عينيه مىن مث مل يرد على السالم فأتيت أمري املؤمنني عمر بن 



رضي هللا عنه فقلت اي أمري املؤمنني هل حدث يف اإلسالم شيء مرتني قال ال  
وماذاك قال قلت ال إال أىن مررت بعثمان رضي هللا عنه آنفا يف املسجد 
فسلمت عليه فمأل عينيه مىن مث مل يرد علي السالم قال فأرسل عمر إىل 

رددت على أخيك  عثمان رضي هللا عنه فدعاه فقال ما منعك ان ال تكون
السالم قال عثمان رضي هللا عنه ما فعلت قال سعد قلت بلى قال حىت 

حلف وحلفت قال مث ان عثمان رضي هللا عنه ذكر فقال بلى وأستغفر هللا  
وأتوب إليه انك مررت يب آنفا وأان أحدث نفسي بكلمة مسعتها من رسول هللا 

تغشى بصرى وقليب غشاوة قال  صلى هللا عليه وسلم ال وهللا ما ذكرهتا قط اال 
قال سعد فأان أنبئك هبا إن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ذكر لنا أول دعوة  

مث جاء أعرايب فشغله حىت قام رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فاتبعته فلما  
أشفقت ان يسبقين إىل منزله ضربت بقدمي األرض فالتفت إىل رسول هللا 

من هذا أبو أسحق قال قلت نعم اي رسول هللا قال  صلى هللا عليه وسلم فقال  
فمه قال قلت ال وهللا اال انك ذكرت لنا أول دعوة مث جاء هذا األعرايب 

ال إله إال أنت  }فشغلك قال نعم دعوة ذي النون إذ هو يف بطن احلوت 
فإنه مل يدع هبا مسلم ربه يف شيء قط اال  { سبحانك إين كنت من الظاملني 

 استجاب له 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو سعيد موىل بىن هاشم ثنا سليمان   - 1463
بن بالل ثنا اجلعيد بن عبد الرمحن عن عائشة بنت سعد عن أبيها : ان عليا  

رضي هللا عنه خرج مع النيب صلى هللا عليه وسلم حىت جاء ثنية الوداع وعلى  
ه يبكى يقول ختلفين مع اخلوالف فقال أو ما ترضى أن تكون مىن  رضي هللا عن 

 مبنزلة هارون من موسى اال النبوة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عصام بن خالد حدثين أبو بكر يعىن   - 1464
عد عن النيب صلى هللا عليه  بن أيب مرمي عن راشد بن سعد بن أيب وقاص عن س 

وسلم انه كان يقول : ال تعجز أميت عند ريب أن يؤخرها نصف يوم وسألت 
 راشدا هل بلغك ماذا النصف يوم قال مخسمائة سنه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه وهذا إسناد ضعيف لضعف أيب بكر بن  ت
 أيب مرمي والنقطاعه 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو اليمان ثنا أبو بكر بن عبد هللا  - 1465



عن راشد بن سعد عن سعد بن أيب وقاص عن النيب صلى هللا عليه وسلم انه  
قال : اىن ألرجو أن ال يعجز أميت عند ريب أن يؤخرهم نصف يوم فقيل لسعد 

 وكم نصف يوم قال مخسمائة سنة  

 

 

غريه وهذا إسناد ضعيف عليق شعيب األرنؤوط : حسن لت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو اليمان ثنا أبو بكر بن عبد هللا  - 1466
عن راشد بن سعد عن سعد بن أيب وقاص قال : سئل رسول هللا صلى هللا 

هو القادر على أن يبعث عليكم عذااب من فوقكم   }عليه وسلم عن هذه اآلية  
 صلى هللا عليه وسلم أما اهنا كائنة ومل  فقال رسول هللا {أو من حتت أرجلكم 

 أيت أتويلها بعد  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

------------------------------------- 
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حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا على بن إسحاق أنبأان عبد هللا أنبأان  - 1467
اص عن بن هليعة عن يزيد بن أيب حبيب عن داود بن عامر بن سعد بن أيب وق

أبيه عن جده عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : لو أن ما يقل ظفر مما يف 
من أهل اجلنة  اجلنة بدا لتزخرفت له خوافق السماوات واألرض ولو ان رجال

اطلع فبدت أساوره لطمس ضوءه ضوء الشمس كما تطمس الشمس ضوء 
 النجوم 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سليمان بن داود اهلامشي أنبأان  - 1468
إبراهيم بن سعد عن أبيه عن أبيه عن سعد بن أيب وقاص قال : لقد رأيت عن  

ول هللا صلى هللا عليه وسلم وعن يساره يوم أحد رجلني عليهما ثياب ميني رس
 بيض يقاتالن عنه كأشد القتال ما رأيتهما قبل وال بعد  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري ت
 سليمان بن داود اهلامشي فمن رجال أصحاب السنن وهو ثقة

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إسحاق بن عيسى حدثين إبراهيم   - 1469
يعىن بن سعد عن أبيه عن معاذ التيمي قال مسعت سعد بن أيب وقاص يقول 

مسعت النيب صلى هللا عليه وسلم يقول : صالاتن ال يصلي بعدمها الصبح حىت  
 تطلع الشمس والعصر حىت تغرب الشمس 

 

 

ريه عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغ ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يونس ثنا إبراهيم عن أبيه عن رجل  - 1470
من بىن تيم يقال له معاذ عن سعد بن أيب وقاص قال مسعت رسول هللا صلى 

 هللا عليه وسلم فذكر : مثله  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : هو مكرر ما قبله ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعقوب وسعد قاال ثنا أيب عن أبيه  - 1471
يب وقاص عن جده قال سعد بن إبراهيم بن عبد الرمحن قال مسعت سعد بن أ

يقول : لقد رأيت عن ميني رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وعن يساره يوم أحد  
ل وال بعد  رجلني عليهما ثياب بيض يقاتالن عنه كأشد القتال ما رأيتهما قب  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري سعد  ت
 بن إبراهيم فمن رجال البخاري 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعقوب ثنا أيب عن صاحل قال بن  - 1472
شهاب أخربين عبد احلميد بن عبد الرمحن بن حممد بن زيد أن حممد بن سعد  

ه أن أابه سعد بن أيب وقاص قال : استأذن عمر على رسول  بن أيب وقاص أخرب 
ويستكثرنه عالية   هللا صلى هللا عليه وسلم وعنده نساء من قريش يكلمنه

أصواهتن فلما استأذن قمن يبتدرن احلجاب فأذن له رسول هللا صلى هللا عليه  
وسلم يعىن فدخل ورسول هللا صلى هللا عليه وسلم يضحك فقال عمر 

 سنك اي رسول هللا قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عجبت من  أضحك هللا
هؤالء الاليت كن عندي فلما مسعن صوتك ابتدرن احلجاب قال عمر فأنت اي 

رسول هللا كنت أحق أن يهنب مث قال عمر أي عدوات أنفسهن أهتبنين وال هتنب 
 صلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قلن نعم أنت أغلظ وأفظ من رسول هللا

هللا عليه وسلم قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم والذي نفسي بيده ما  
لقيك الشيطان قط سالكا فجا إال سلك فجا غري فجك قال عبد هللا قال أيب 

 وقال يعقوب ما أحصى ما مسعته يقول حدثنا صاحل عن بن شهاب  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعقوب وسعد قاال ثنا أيب عن صاحل  - 1473
عن بن شهاب حدثين حممد بن أيب سفيان بن جارية ان يوسف بن احلكم أاب 

احلجاج أخربه ان سعد بن أيب وقاص قال مسعت رسول هللا صلى هللا عليه  
 وسلم يقول : من يرد هوان قريش أهانه هللا عز وجل  

 

 

يب األرنؤوط : حسن وهذا إسناد حسن يف الشواهدعليق شع ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد عن اجلعد بن أوس  - 1474
قال حدثتين عائشة بنت سعد قالت قال سعد : اشتكيت شكوى يل مبكة  

فدخل على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يعودين قال قلت اي رسول هللا إين 
يس يل إال ابنة واحدة أفأوصي بثلثي مايل وأترك هلا الثلث قد تركت ماال ول 

قال ال قال أفأوصي ابلنصف وأترك هلا النصف قال ال قال أفأوصي ابلثلث 
وأترك هلا الثلثني قال الثلث والثلث كثري ثالث مرار قال فوضع يده على 

جبهته فمسح وجهي وصدري وبطين وقال اللهم اشف سعدا وأمت له هجرته  
ت خييل إيل أبين أجد برد يده على كبدي حىت الساعة  فما زل  

 



 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري رجاله ثقات ت
 رجال الشيخني غري عائشة بنت سعد فقد أخرج هلا البخاري 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن بن عجالن عن عبد هللا بن  - 1475
رجال يقول لبيك ذا املعارج فقال انه لذو املعارج  أىب سلمة : ان سعدا مسع

 ولكنا كنا مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ال نقول ذلك  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف النقطاعه وهو خمالف حلديث جابر يف  ت
إبسناد صحيح : أن رسول هللا )   1813و أيب داود  320/  3املسند 

أهل ابلتوحيد : لبيك اللهم لبيك لبيك ال شريك لك  صلى هللا عليه وسلم ( 
لبيك إن احلمد والنعمة لك وامللك ال شريك لك ولىب الناس والناس يزيدون 
ذا املعارج وحنوه من الكالم والنيب ) صلى هللا عليه وسلم ( يسمع فال يقول 

 هلم شيئا 
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حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا سعيد بن حسان املخزومي   - 1476
عن بن أيب مليكة عن عبيد هللا بن أيب هنيك عن سعد بن أيب وقاص رضي هللا 

ه وسلم : ليس منا من مل يتغن ابلقرآن  عنه قال قال رسول هللا صلى هللا علي
 قال وكيع يعىن يستغىن به  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد رجاله ثقات رجال  ت
 الصحيح غري عبدهللا 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا أسامة بن زيد عن حممد بن   - 1477
قال رسول هللا صلى هللا عليه  عبد الرمحن بن أيب لبيبة عن سعد بن مالك قال 
 وسلم : خري الذكر اخلفي وخري الرزق ما يكفي  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف... وذكر بعض الشواهد للجملة  ت
 األخرية 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا على بن إسحاق عن بن املبارك عن   - 1478



أسامة قال أخربين حممد بن عبد هللا بن عمرو بن عثمان ان حممد بن عبد  
الرمحن بن أيب لبيبة أخربه قال أيب وقال حيىي يعىن القطان بن أيب لبيبة أيضا إال 

ة :  إنه قال عن أسامة قال حدثين حممد بن عبد الرمحن بن لبيب  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا هشام عن أبيه عن سعد :   - 1479
ان النيب صلى هللا عليه وسلم دخل عليه يعوده وهو مريض فقال اي رسول هللا 

أال أوصى مبايل كله قال ال قال فبالشطر قال ال قال فبالثلث قال الثلث 
 والثلث كثري أو كبري  

 

 

له ثقات رجال الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه رجات  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا سفيان عن سعد بن إبراهيم   - 1480
عن عامر بن سعد عن أبيه أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال له : إنك مهما  

أنفقت على أهلك من نفقة فإنك تؤجر فيها حىت اللقمة ترفعها إىل يف 
 امرأتك  



 

 

إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا سفيان عن عاصم بن أيب  - 1481
النجود عن مصعب بن سعد عن أبيه قال قلت : اي رسول هللا أي الناس أشد 
بالء قال األنبياء مث الصاحلون مث االمثل فاألمثل من الناس يبتلى الرجل على  

ينه صالبة زيد يف بالئه وان كان يف دينة رقة خفف  حسب دينه فإن كان يف د
 عنه وما يزال البالء ابلعبد حىت ميشى على ظهر األرض ليس عليه خطيئة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا مسعر وسفيان عن سعد بن   - 1482
عن   إبراهيم قال سفيان عن عامر بن سعد وقال مسعر عن بعض آل سعد 

سعد رضي هللا عنه : أن النيب صلى هللا عليه وسلم دخل عليه يعوده وهو  
مريض مبكة فقلت اي رسول هللا أوصى مبايل كله قال ألقلت فبالشطر قال  

فبالثلث قال الثلث والثلث كبري أو كثري انك ان تدع وارثك غنيا خري   ألقلت
من ان تدعه فقريا يتكفف الناس وانك مهما أنفقت على أهلك من نفقة فإنك  



تؤجر فيها حىت اللقمة ترفعها إىل يف امرأتك قال ومل يكن له يومئذ اال ابنة  
فعك حىت ينتفع بك فذكر سعد اهلجرة فقال يرحم هللا بن عفراء ولعل هللا ير 

 قوم ويضر بك آخرون  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن بن مهدي ثنا شعبة عن   - 1483
زايد بن خمراق قال مسعت أاب عباية عن موىل لسعد : أن سعدا رضي هللا عنه  

م اىن أسألك اىن أسألك اجلنة ونعيمها مسع ابنا له يدعو وهو يقول الله
وأغالهلا فقال لقد  وإستربقها وحنوا من هذا وأعوذ بك من النار وسالسلها 

سألت هللا خريا كثريا وتعوذت ابهلل من شر كثري وإين مسعت رسول هللا صلى هللا 
ادعوا  }عليه وسلم يقول انه سيكون قوم يعتدون يف الدعاء وقرأ هذه اآلية 

وان حسبك ان تقول اللهم اىن  {ا وخفية إنه ال حيب املعتدين ربكم تضرع
أسألك اجلنة وما قرب إليها من قول أو عمل وأعوذ بك من النار وما قرب 

 إليها من قول أو عمل  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه هذا إسناد ضعيف جلهالة موىل سعد ت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن بن مهدي وأبو سعيد   - 1484
عيد قال ثنا إمساعيل  قاال ثنا عبد هللا بن جعفر عن إمساعيل بن حممد قال أبو س

بن حممد عن عامر بن سعد رضي هللا عنه عن أبيه قال كان رسول هللا صلى  
ه وسلم يسلم هللا عليه وسلم وقال أبو سعيد : رأيت رسول هللا صلى هللا علي

 عن ميينه حىت يرى بياض خده وعن يساره حىت يرى بياض خده  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن عن مهام عن قتادة عن   - 1485
نيب صلى هللا يونس بن جبري عن حممد بن سعد رضي هللا عنه عن أبيه : ان ال

عليه وسلم دخل عليه مبكة وهو مريض فقال انه ليس يل اال ابنة واحدة  
ه قال  فأوصى مبايل كله فقال النيب صلى هللا عليه وسلم ال قال فأوصى بنصف

 النيب صلى هللا عليه وسلم ال قال فأوصى بثلثه قال الثلث والثلث كبري 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

------------------------------------- 
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مهام ثنا قتادة عن أيب غالب حدثنا عبد هللا حدثين يب ثنا هبز ثنا  - 1486
عن حممد بن سعد بن مالك رضي هللا عنه عن أبيه : ان النيب صلى هللا عليه  

 وسلم دخل عليه فذكر مثله وقال عبد الصمد كثري يعىن والثلث  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن وعبد الرزاق املعىن قاال   - 1487
ضي هللا أنبأان سفيان عن أيب إسحاق عن العيزار بن حريث عن عمر بن سعد ر 

عنه عن أبيه قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : عجبت من قضاء هللا 
ة محد ربه  عز وجل للمؤمن ان أصابه خري محد ربه وشكر وان أصابته مصيب 

 وصرب املؤمن يؤجر يف كل شيء حىت يف اللقمة يرفعها إىل يف امرأته  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن عن سفيان عن سعد عن   - 1488
 عليه وسلم  عامر بن سعد عن أبيه رضي هللا عنه قال : جاءه النيب صلى هللا 

يعوده وهو مبكة وهو يكره ان ميوت ابألرض اليت هاجر منها فقال النيب صلى  
ء ومل يكن له اال هللا عليه وسلم يرحم هللا سعد بن عفراء يرحم هللا سعد بن عفرا

ابنة واحدة فقال اي رسول هللا أوصي مبايل كله قال ال قال فالنصف قال ال  
قال فالثلث قال الثلث والثلث كثري انك ان تدع ورثتك أغنياء خري من ان  

تدعهم عالة يتكففون الناس يف أيديهم وانك مهما أنفقت من نفقة فإهنا صدقة  
لعل هللا أن يرفعك فينتفع بك انس ويضر حىت اللقمة ترفعها إىل يف امرأتك و 

 بك آخرون 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن ثنا عبد هللا بن جعفر عن   - 1489
إمساعيل بن حممد عن أبيه عن سعد رضي هللا عنه قال : أحلدوا يل حلدا 

برسول هللا صلى هللا عليه وسلم   وانصبوا علي كما فعل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا محاد يعىن بن سلمة أنبأان  - 1490
ان على بن زيد عن سعيد بن املسيب قال قلت لسعد بن مالك اىن أريد 

أسألك عن حديث وأان أهابك ان أسألك عنه فقال ال تفعل اي بن أخي إذا 
علمت أن عندي علما فسلين عنه وال هتبين قال فقلت قول رسول هللا صلى  

 عليه وسلم لعلي رضي هللا عنه حني خلفه ابملدينة يف غزوة تبوك فقال سعد  هللا
رضي هللا عنه : خلف النيب صلى هللا عليه وسلم عليا رضي هللا عنه ابملدينة يف  
غزوة تبوك فقال اي رسول هللا أختلفين يف اخلالفة يف النساء والصبيان فقال أما  

سى قال بلى اي رسول هللا قال فأدبر  ترضى ان تكون مىن مبنزلة هارون من مو 
علي مسرعا كأين أنظر إىل غبار قدميه يسطع وقد قال محاد فرجع على 

 مسرعا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا سليم بن حيان حدثين  - 1491
ذكر  عكرمة بن خالد حدثين حيىي بن سعد عن أبيه رضي هللا عنه قال :

الطاعون عند رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال رجز أصيب به من كان  
 قبلكم فإذا كان أبرض فال تدخلوها وإذا كان هبا وأنتم هبا فال خترجوا منها  

 



 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري حيىي بن ت
 سعد فلم يرو عنه غري عكرمة بن خالد

 

 

عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أنبأان معمر عن أيب حدثنا  - 1492
ص عن أبيه رضي  إسحاق عن العيزار بن حريث عن عمر بن سعد بن أيب وقا

هللا عنه قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : عجبت للمؤمن إذا أصابه 
خري محد هللا وشكر وان أصابته مصيبة محد هللا وصرب فاملؤمن يؤجر يف كل  

ره حىت يؤجر يف اللقمة يرفعها إىل يف امرأته أم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا حممد بن راشد عن مكحول  - 1493
عن سعد بن مالك رضي هللا عنه قال قلت : اي رسول هللا الرجل يكون حامية  

القوم أيكون سهمه وسهم غريه سواء قال ثكلتك أمك بن أم سعد وهل 
 ترزقون وتنصرون اال بضعفائكم  

 

 

إسناد ضعيف النقطاعه عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه وهذا ت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن عاصم   - 1494
قال :  بن هبدلة قال مسعت مصعب بن سعد حيدث عن سعد رضي هللا عنه 

سألت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أي الناس أشد بالء فقال األنبياء مث 
لى  االمثل فاألمثل فيبتلى الرجل على حسب دينه فإن كان رقيق الدين ابتلى ع

حسب ذاك وان كان صلب الدين ابتلى على حسب ذاك قال فما تزال البالاي 
 ابلرجل حىت ميشى يف األرض وما عليه خطيئة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    174صفحة  - 1مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

ثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن حيىي بن حدثنا عبد هللا حد - 1495
سعيد عن سعيد بن املسيب قال قال سعد بن مالك رضي هللا عنه : مجع يل 

 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أبويه يوم أحد  

 



 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن أيب عبد   - 1496
عنه عن  هللا موىل جهينة قال مسعت مصعب بن سعد حيدث عن سعد رضي هللا  

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم انه قال : أيعجز أحدكم أن يكسب يف اليوم 
ألف حسنة قال ومن يطيق ذلك قال يسبح مائة تسبيحة فيكتب له ألف 

سنة ومتحى عنه ألف سيئة  ح  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري أيب عبدهللا اجلهين

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن عاصم   - 1497
األحول قال مسعت أاب عثمان قال مسعت سعدا وهو : أول من رمى بسهم يف  

ل هللا وأاب بكرة تسور حصن الطائف يف انس فجاء إىل النيب صلى هللا عليه  سبي
وسلم فقاال مسعنا النيب صلى هللا عليه وسلم وهو يقول من ادعى إىل أب غري 

 أبيه وهو يعلم انه غري أبيه فاجلنة عليه حرام  
 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

 حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن إمساعيل  حدثنا عبد هللا  - 1498
نه : لقد رأيتين مع  قال مسعت قيس بن أيب حازم قال قال سعد رضي هللا ع 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم سابع سبعة وما لنا طعام اال ورق احلبلة حىت 
ان أحدان ليضع كما تضع الشاة ما خيالطه شيء مث أصبحت بنو أسد يعزروين 

لى اإلسالم لقد خسرت إذا وضل سعي  ع  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أنبأان سفيان عن عاصم   - 1499
حدثين أبو عثمان النهدي قال مسعت بن مالك يقول قال رسول هللا صلى هللا 

وهو يعلم فاجلنة عليه حرام  عليه وسلم : من ادعى إىل غري أبيه   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن بكر أنبأان حممد بن أيب محيد   - 1500



أخربين إمساعيل بن حممد بن سعد بن أيب وقاص عن أبيه عن جده قال قال يل  
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : اي سعد قم فأذن مبىن اهنا أايم أكل وشرب 

 والصوم فيها  

 

 

إسناد ضعيف لضعف حممد بن عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا ت
 أيب محيد

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا احلسني بن على عن زائدة عن عطاء   - 1501
عنه : يف سن  بن السائب عن أيب عبد الرمحن السلمي قال قال سعد رضي هللا  

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الثلث أاتين يعودىن قال فقال يل أوصيت قال 
ال تفعل قلت قلت نعم جعلت مايل كله يف الفقراء واملساكني وبن السبيل قال 

ان ورثيت أغنياء قلت الثلثني قال ال قلت فالشطر قال ال قلت الثلث قال  
 الثلث والثلث كثري 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سويد بن عمرو ثنا أابن ثنا حيىي عن   - 1502



رسول هللا  احلضرمي بن الحق عن سعيد بن املسيب عن سعد بن مالك ان
صلى هللا عليه وسلم قال : ال هامة وال عدوى وال طرية ان يكن ففي املرأة 

 والدابة والدار 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده جيدت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب قال قرأت على عبد الرمحن عن مالك  - 1503
اب عن حممد بن  قال أيب وحدثنا عبد الرزاق أنبأان مالك بن أنس عن بن شه

عبد هللا بن احلرث بن نوفل بن عبد املطلب انه حدثه انه مسع سعد بن أيب 
متع  وقاص والضحاك بن قيس عام حج معاوية بن أيب سفيان : ومها يذكران الت

ابلعمرة إىل احلج فقال الضحاك ال يصنع ذلك إال من جهل أمر هللا فقال سعد  
بئسما قلت اي بن أخي فقال الضحاك فإن عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه قد  
هنى عن ذلك فقال سعد قد صنعها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وصنعناها  

 معه  

 

 

ت رجال الشيخني غري حممد عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسن رجاله ثقات
 بن عبدهللا 

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل بن إبراهيم ثنا عاصم  - 1504
األحول عن أيب عثمان النهدي قال قال سعد وقال مرة مسعت سعدا يقول  
مسعته أذاني ووعاه قليب من حممد : انه من ادعى أاب غري أبيه وهو يعلم انه 

حرام قال فلقيت أاب بكرة فحدثته فقال وأان مسعته أذاني غري أبيه فاجلنة عليه 
 ووعاه قليب من حممد صلى هللا عليه وسلم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن سعد بن   - 1505
د عن النيب صلى هللا عليه  إبراهيم قال مسعت إبراهيم بن سعد حيدث عن سع

 وسلم انه قال لعلي : أما ترضى ان تكون مىن مبنزلة هارون من موسى  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    175صفحة  - 1مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة وحجاج  - 1506
حدثين شعبة عن قتادة عن يونس بن جبري عن حممد بن سعد عن سعد عن  

النيب صلى هللا عليه وسلم قال : ألن ميتلىء جوف أحدكم قيحا يريه خري له 
قال حجاج مسعت يونس بن جبري  من أن ميتلئ شعرا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا حسن ثنا محاد بن سلمة عن   - 1507
قتادة عن عمر بن سعد بن مالك عن سعد عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

من ان ميتلئ شعرا  قال : ألن ميتلئ جوف أحدكم قيحا حىت يريه خري   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن قتادة   - 1508
عن عكرمة عن بن سعد عن سعد عن النيب صلى هللا عليه وسلم انه قال : يف  

الطاعون إذا وقع أبرض فال تدخلوها وإذا كنتم هبا فال تفروا منه قال شعبة  



 وحدثين هشام أبو بكر انه عكرمة بن خالد  

 

 

ط : صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري ابن سعد عليق شعيب األرنؤو ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن على بن   - 1509
زيد قال مسعت سعيد بن املسيب قال قلت لسعد بن مالك انك إنسان فيك  

حدة وأان أريد أن أسألك قال ما هو قال قلت حديث علي رضي هللا عنه قال  
لنيب صلى هللا عليه وسلم قال لعلي أما ترضى ان تكون مىن مبنزلة فقال : ان ا

 هارون من موسى قال رضيت مث قال بلى بلى 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد ضعيف لضعف علي بن زيد ت
 جدعان 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا شعبة عن أيب عون عن جابر بن مسرة   - 1510
ت جابر بن وهبز وعفان قاال حدثنا شعبة أخربين أبو عون قال هبز قال مسع

مسرة قال قال عمر رضي هللا عنه لسعد : شكاك الناس يف كل شيء حىت يف 
ا اقتديت الصالة قال أما أان فأمد من األوليني واحذف من األخريني وال آلو م



به من صالة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال عمر ذاك الظن بك أو ظين  
 بك  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حجاج ثنا فطر عن عبد هللا بن  - 1511
من اجلمل فلقينا  شريك عن عبد هللا بن الرقيم الكناين قال خرجنا إىل املدينة ز 

سعد بن مالك هبا فقال : أمر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بسد األبواب  
 الشارعة يف املسجد وترك ابب علي رضي هللا عنه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حجاج أنبأان ليث وأبو النضر ثنا   - 1512
ليث حدثين عبد هللا بن أيب مليكة القرشي مث التيمي عن عبد هللا بن أيب هنيك 
عن سعد بن أيب وقاص عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم انه قال : ليس منا  

 من مل يتغن ابلقرآن  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حجاج أنبأان ليث حدثين عقيل عن   - 1513
بن شهاب عن سعد بن أيب وقاص انه قال : ان رسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم هنى ان يطرق الرجل أهله بعد صالة العشاء 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه وهذا إسناد ضعيف النقطاعه ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حجاج أنبأان ليث حدثين عقيل عن   - 1514
بن شهاب أخربين سعيد بن املسيب انه مسع سعد بن أيب وقاص قال : أراد 
عثمان بن مظعون ان يتبتل فنهاه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ولو أجاز  

 ذلك له الختصينا  

 

 

يخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بن منري ثنا مالك بن أنس حدثين عبد   - 1515
هللا بن يزيد موىل األسود بن سفيان عن أيب عياش عن سعد بن أيب وقاص قال 



: سئل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن الرطب ابلتمر فقال أليس ينقص 
 الرطب إذا يبس قالوا بلى فكرهه 

 

 

اده قوي رجاله ثقات رجال الشيخني غري أيب عليق شعيب األرنؤوط : إسنت
 عياش 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعلى ثنا عثمان بن حكيم ثنا عامر   - 1516
بن سعد بن أيب وقاص عن أبيه قال : أقبلنا مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
حىت مرران على مسجد بىن معاوية فدخل فصلى ركعتني وصلينا معه وانجى ربه  

ز وجل طويال قال سألت ريب عز وجل ثالاث سألته ان ال يهلك أميت ابلغرق ع
فأعطانيها وسألته ان ال يهلك أميت ابلسنة فأعطانيها وسألته ان ال جيعل أبسهم  

 بينهم فمنعنيها  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
مسلم  الشيخني غري عثمان بن حكيم فمن رجال  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعلى وحيىي بن سعيد قال حيىي  - 1517



حدثين رجل كنت أمسيه فنسيت امسه عن عمر بن سعد قال كانت يل حاجة  
إىل أيب سعد قال وثنا أبو حيان عن جممع قال : كان لعمر بن سعد إىل أبيه 

 يكن يسمعه  حاجة فقدم بني يدي حاجته كالما مما حيدث الناس يوصلون مل
كنت من حاجتك  فلما فرغ قال اي بين قد فرغت من كالمك قال نعم قال ما  

أبعد وال كنت فيك أزهد مىن منذ مسعت كالمك هذا مسعت رسول هللا صلى 
هللا عليه وسلم يقول سيكون قوم أيكلون أبلسنتهم كما أتكل البقرة من 

 األرض  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريهت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    176صفحة  - 1مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أنبأان سفيان عن عبد   - 1518
إىل عمر  امللك بن عمري عن جابر بن مسرة قال : شكا أهل الكوفة سعدا 

فقالوا ال حيسن يصلي قال فسأله عمر فقال اىن أصلي هبم صالة رسول هللا 
ن صلى هللا عليه وسلم أركد يف األوليني واحذف يف األخريني قال ذلك الظ



 بك اي أاب إسحاق  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أنبأان معمر عن أيب  - 1519
إسحاق عن عمر بن سعد ثنا سعد بن أيب وقاص قال قال رسول هللا صلى هللا 

سلم ان يهجر أخاه  عليه وسلم : قتال املؤمن كفر وسبابه فسوق وال حيل مل
 فوق ثالثة أايم 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسن واحلديث صحيح ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أنبأان معمر عن الزهري   - 1520
عن عامر بن سعد بن أيب وقاص عن أبيه قال قال رسول هللا صلى هللا عليه  
وسلم : ان من أكرب املسلمني يف املسلمني جرما رجال سأل عن شيء ونقر  

 عنه حىت أنزل يف ذلك الشيء حترمي من أجل مسألته  

 

 

رنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن الزهري عن   - 1521
عمر بن سعد أو غريه ان سعد بن مالك قال مسعت رسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم يقول : من يهني قريشا يهنه هللا عز وجل  

 

 

اله ثقات رجال الشيخني غري عمر  عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسن رجت
 بن سعد فمن رجال النسائي 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أنبأان معمر عن الزهري   - 1522
عن عامر بن سعد بن أيب وقاص عن أبيه قال : أعطى النيب صلى هللا عليه  

 وفالان وسلم رجاال ومل يعط رجال منهم شيئا فقال سعد اي نيب هللا أعطيت فالان
ومل تعط فالان شيئا وهو مؤمن فقال النيب صلى هللا عليه وسلم أو مسلم حىت  

أعادها سعد ثالاث والنيب صلى هللا عليه وسلم يقول أو مسلم مث قال النيب 
صلى هللا عليه وسلم اىن ألعطي رجاال وادع من هو أحب إىل منهم فال أعطيه  

   شيئا خمافة أن يكبوا يف النار على وجوههم

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن الزهري عن   - 1523
عامر بن سعد بن أيب وقاص عن أبيه قال : أمر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 بقتل الوزغ ومساه فويسقا  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن الزهري عن   - 1524
هللا عليه    عامر بن سعد بن أيب وقاص عن أبيه قال : كنت مع رسول هللا صلى

وسلم يف حجة الوداع فمرضت مرضا أشفيت على املوت فعادين رسول هللا 
ىن اال ابنة  صلى هللا عليه وسلم فقلت اي رسول هللا ان يل ماال كثريا وليس يرث

يل أفأوصي بثلثي مايل قال ال قلت بشطر مايل قال ألقلت فثلث مايل قال  
الثلث والثلث كثري انك اي سعد ان تدع ورثتك أغنياء خري لك من ان تدعهم  

عالة يتكففون الناس انك اي سعد لن تنفق نفقة تبتغى هبا وجه هللا تعاىل اال 
أتك قال قلت اي رسول هللا أخلف أجرت عليها حىت اللقمة جتعلها يف يف امر 

بعد أصحايب قال انك لن تتخلف فتعمل عمال تبتغى به وجه هللا اال ازددت به  
درجة ورفعة ولعلك ختلف حىت ينفع هللا بك أقواما ويضر بك آخرين اللهم 
امض ألصحايب هجرهتم وال تردهم على أعقاهبم لكن البائس سعد بن خولة 



عليه وسلم وكان مات مبكة  رثى له رسول هللا صلى هللا    

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن الزهري قال   - 1525
أخربين سعيد بن املسيب عن سعد بن أيب وقاص قال : لقد رد رسول هللا 

لتبتل ولو أحله الختصينا  صلى هللا عليه وسلم على عثمان رضي هللا عنه ا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد بن هارون أنبأان حممد بن  - 1526
إسحاق عن داود بن عامر بن سعد بن مالك عن أبيه عن جده انه قال قال  

 وصف الدجال ألمته  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : إنه مل يكن نيب إال
 وألصفنه صفة مل يصفها أحد كان قبلي إنه أعور وإن هللا عز وجل ليس أبعور  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه رجاله ثقات رجال الصحيح غري حممد  ت
 بن إسحاق فمن رجال أصحاب السنن



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد وعفان قاال ثنا سليم بن   - 1527
د ان حيان ثنا عكرمة بن خالد قال عفان حدثين عن حيىي بن سعد عن سع 

الطاعون ذكر عند رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال : إنه رجز أصيب به 
ال من كان قبلكم فإذا كان أبرض فال تدخلوها وإذا كنتم أبرض وهو هبا ف 

 خترجوا منها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    177صفحة  - 1مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد امللك بن عمرو ثنا فليح عن   - 1528
عبد  عبد هللا بن عبد الرمحن بن معمر قال حدث عامر بن سعد عمر بن

العزيز وهو أمري على املدينة ان سعدا قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
: من أكل سبع مترات عجوة ما بني البيت املدينة حني يصبح مل يضره يومه  

ذلك شيء حىت ميسي قال فليح وأظنه قد قال وان أكلها حني ميسي مل يضره  



ث عن رسول هللا صلى  شيء حىت يصبح قال فقال عمر اي عامر أنظر ما حتد
هللا عليه وسلم فقال عامر وهللا ما كذبت على سعد وما كذب سعد على  

 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد امللك بن عمرو ثنا كثري بن زيد  - 1529
عامر    األسلمى عن املطلب عن عمر بن سعد عن أبيه انه قال : جاءه ابنه

فقال أي بىن أيف الفتنة أتمرين ان أكون رأسا ال وهللا حىت أعطى سيفا ان 
صلى هللا  ضربت به مؤمنا نبا عنه وان ضربت به كافرا قتله مسعت رسول هللا

 عليه وسلم يقول ان هللا عز وجل حيب الغىن اخلفي التقي 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح و اإلسناد فيه قلب فالذي روى القصة هو  ت
عامر بن سعد والذي جاء إىل سعد أيمره أن يكون رأسا هو عمر بن سعد وقد  

1441تقدم على الصواب   

 

 

مد بن عبيد ثنا مسعر عن سعد بن  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حم - 1530



إبراهيم عن أبيه عن سعد بن أيب وقاص قال : رأيت عن ميني رسول هللا صلى  
هللا عليه وسلم وعن مشاله يوم أحد رجلني عليهما ثياب بيض مل أرمها قبل وال  

 بعد 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن أيب  - 1531
ى هللا عليه  إسحاق عن العيزار عن عمر بن سعد عن أبيه سعد عن النيب صل

وسلم انه قال : عجبت للمسلم إذا أصابه خري محد هللا وشكر وإذا أصابته  
يه  مصيبة احتسب وصرب املسلم يؤجر يف كل شيء حىت يف اللقمة يرفعها إىل ف  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسن رجاله ثقات رجال الصحيح غري عمرو  ت
 بن سعد فمن رجال النسائي 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أنبأان معمر عن قتادة   - 1532
وعلى بن زيد بن جدعان قاال ثنا بن املسيب حدثنا بن املسيب حدثين بن 

ال دخلت على سعد فقلت حديثا حدثنيه عنك  لسعد بن مالك ثنا عن أبيه ق



حني استخلف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عليا رضي هللا عنه على املدينة  
قال فغضب فقال من حدثك به فكرهت ان أخربه ان ابنه حدثنيه فيغضب 
عليه مث قال : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حني خرج يف غزوة تبوك  

عنه على املدينة فقال علي اي رسول هللا ما كنت  استخلف عليا رضي هللا
أحب أن خترج وجها اال وأان معك فقال أو ما ترضى ان تكون مىن مبنزلة 

 هارون من موسى غري انه ال نيب بعدي 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري علي  ت
 بن زيد فمن رجال أصحاب السنن 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إسحاق بن عيسى ثنا مالك يعىن بن  - 1533
أنس ثنا أبو النضر عن عامر بن سعد قال مسعت أيب يقول : ما مسعت النيب 

 صلى هللا عليه وسلم يقول حلى ميشى انه يف اجلنة اال لعبد هللا بن سالم 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

ثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هارون بن معروف قال عبد هللا حد - 1534



ومسعته أان من هارون ثنا عبد هللا بن وهب حدثين خمرمة عن أبيه عن عامر بن  
سعد بن أيب وقاص قال مسعت سعدا وانسا من أصحاب رسول هللا صلى هللا 

عليه وسلم يقولون : كان رجالن إخوان يف عهد رسول هللا صلى هللا عليه  
وسلم وكان أحدمها أفضل من اآلخر فتوىف الذي هو أفضلهما مث عمر اآلخر  

بعده أربعني ليلة مث توىف فذكر لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم فضل األول  
على اآلخر فقال أمل يكن يصلي فقالوا بلى اي رسول هللا فكان ال أبس به فقال  

مثل الصالة كمثل هنر  ما يدريكم ماذا بلغت به صالته مث قال عند ذلك إمنا
جار بباب رجل غمر عذب يقتحم فيه كل يوم مخس مرات فما ترون يبقى  

 ذلك من درنه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده قوي على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري خمرمة بن بكري فمن رجال مسلم 

 

 

ادة عن يونس بن حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هبز ثنا شعبة ثنا قت - 1535
جبري عن حممد بن سعد بن أيب وقاص عن أبيه ان رسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم قال : ألن ميتلىء جوف أحدكم قيحا ودما خري له من أن ميتلىء شعرا 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هبز ثنا شعبة أخربين حبيب بن أيب  - 1536
قلت من يروى اثبت قال قدمت املدينة فبلغنا ان الطاعون وقع ابلكوفة قال ف 

هذا احلديث فقيل عامر بن سعد قال وكان غائبا فلقيت إبراهيم بن سعد 
يه وسلم  فحدثين انه مسع أسامة بن زيد حيدث سعدا أن رسول هللا صلى هللا عل 

قال : إذا وقع الطاعون أبرض فال تدخلوها وإذا وقع وأنتم هبا فال خترجوا منها  
 قال قلت أنت مسعت أسامة قال نعم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    178صفحة  - 1مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا علي بن حبر ثنا عيسى بن يونس عن   - 1537
زكراي عن أيب إسحاق عن حممد بن سعد بن مالك عن أبيه أن النيب صلى هللا 

 عليه وسلم قال : قتال املسلم كفر وسبابه فسق  

 



 

صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري علي  عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ت
 بن حبر

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أسود بن عامر أنبأان أبو بكر عن   - 1538
: اي   عاصم بن أيب النجود عن مصعب بن سعد عن سعد بن مالك قال قال
رسول هللا قد شفاين هللا من املشركني فهب يل هذا السيف قال ان هذا 

السيف ليس لك وال يل ضعه قال فوضعته مث رجعت قلت عسى أن يعطى  
ليوم من مل يبل بالئي قال إذا رجل يدعوين من ورائي قال قلت هذا السيف ا

قد أنزل يف شيء قال كنت سألتين السيف وليس هو يل وانه قد وهب يل فهو  
   {يسألونك عن األنفال قل األنفال هلل والرسول  }لك قال وأنزلت هذه اآلية 

 

 

عاصم   عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسن رجاله ثقات رجال الشيخني غريت
 بن أيب النجود فمن رجال أصحاب السنن

 

 

حدثنا عبد هللا قال وجدت هذا احلديث يف كتاب أيب خبط يده   - 1539
حدثين عبد املتعال بن عبد الوهاب حدثين حيىي بن سعيد األموي قال أبو عبد  

الرمحن وحدثنا سعيد بن حيىي ثنا اجملالد عن زايد بن عالقة عن سعد بن أيب 



ملا قدم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم املدينة جاءته جهينة  وقاص قال : 
منا فأوثق هلم فأسلموا فقالوا انك قد نزلت بني أظهران فأوثق لنا حىت أنتيك وتؤ 

قال فبعثنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف رجب وال نكون مائة وأمران أن 
كانوا كثريا فلجأان  نغري على حي من بىن كنانة إىل جنب جهينة فأغران عليهم و 

إىل جهينة فمنعوان وقالوا مل تقاتلون يف الشهر احلرام فقلنا إمنا نقاتل من أخرجنا  
من البلد احلرام يف الشهر احلرام فقال بعضنا لبعض ما ترون فقال بعضنا أنيت  
نيب هللا صلى هللا عليه وسلم فنخربه وقال قوم ال بل نقيم ههنا وقلت أان يف 

أنيت عري قريش فنقتطعها فانطلقنا إىل العري وكان الفيء إذ  أانس معي ال بل
ذاك من أخذ شيئا فهو له فانطلقنا إىل العري وانطلق أصحابنا إىل النيب صلى 

هللا عليه وسلم فأخربوه اخلرب فقام غضباان حممر الوجه فقال أذهبتم من عندي  
عليكم رجال ليس   مجيعا وجئتم متفرقني إمنا أهلك من كان قبلكم الفرقة ألبعثن 

خبريكم أصربكم على اجلوع والعطش فبعث علينا عبد هللا بن جحش األسدي 
 فكان أول أمري أمر يف اإلسالم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسني عن زائدة عن عبد امللك بن  - 1540
بن مسرة عن   عمري وعبد الصمد ثنا زائدة ثنا عبد امللك بن عمري عن جابر



انفع بن عتبة بن أيب وقاص قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : تقاتلون 
لكم مث تقاتلون جزيرة العرب فيفتحها هللا لكم مث تقاتلون فارس فيفتحها هللا 

الروم فيفتحها هللا لكم مث تقاتلون الدجال فيفتحه هللا لكم قال فقال جابر ال  
 خيرج الدجال حىت يفتتح الروم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني 

 

 

امللك بن حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا أبو عوانة ثنا عبد  - 1541
 وقاص انه مسع النيب صلى هللا عمري عن جابر بن مسرة عن انفع بن عتبة بن أيب

عليه وسلم يقول : تغزون جزيرة العرب فيفتح هللا لكم وتغزون فارس فيفتحها  
 هللا لكم وتغزون الروم فيفتحها هللا لكم وتغزون الدجال فيفتح هللا لكم 

 

 

صحيح كسابقه ) وسابقه على شرط مسلم ( عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعقوب قال مسعت أيب حيدث عن   - 1542
حممد بن عكرمة عن حممد بن عبد الرمحن بن لبيبة عن سعيد بن املسيب عن  



سعد بن أيب وقاص : ان أصحاب املزارع يف زمان رسول هللا صلى هللا عليه  
هم مبا يكون على السواقي من الزروع وما سعد ابملاء وسلم كانوا يكرون مزارع

مما حول النبت فجاؤوا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فاختصموا يف بعض 
ذلك فنهاهم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ان يكروا بذلك وقال أكروا 

 ابلذهب والفضة 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريهت  

 

 

-------------------------------------  
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حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بن أيب عدى عن بن إسحاق   - 4315
حممد قال يعقوب بن ويعقوب ثنا أيب عن حممد بن إسحاق حدثين عبد هللا بن 

أيب عتيق عن عامر بن سعد حدثه عن أبيه سعد قال مسعت رسول هللا صلى  
هللا عليه وسلم يقول : إذا تنخم أحدكم يف املسجد فليغيب خنامته ان تصيب 

مؤمن أو ثوبه فتؤذيه   جلد  

 



 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن بن مهدي عن مالك عن  - 1544
عبد هللا بن يزيد عن زيد بن أيب عياش قال سئل سعد عن البيضاء ابلسلت 

فكرهه وقال : مسعت النيب صلى هللا عليه وسلم يسأل عن الرطب ابلتمر  
 فقال ينقص إذا يبس قالوا نعم قال فال إذا 

 

 

ناده قويعليق شعيب األرنؤوط : إس ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان عن الزهري عن عامر بن  - 1545
سعد عن أبيه بلغ به النيب صلى هللا عليه وسلم : أعظم املسلمني يف املسلمني 

 جرما من سأل عن أمر مل حيرم فحرم على الناس من أجل مسألته  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان عن الزهري عن عامر بن  - 1546



سعد عن أبيه قال : مرضت مبكة عام الفتح مرضا شديدا أشفيت منه على  
املوت فأاتين رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يعودين قلت اي رسول هللا إن يل 

فيان مرة أتصدق ماال كثريا وليس يرثىن إال ابنيت أفأتصدق بثلثي مايل وقال س
مبايل قال ال قال فأتصدق بثلثي مايل قال ال قلت فالشطر قال ال قال قلت 
الثلث قال الثلث والثلث كبري إنك إن ترتك ورثتك أغنياء خري من أن ترتكهم  
عالة يتكففون الناس إنك لن تنفق نفقة إال أجرت فيها حىت اللقمة ترفعها إىل  

عن هجريت قال إنك لن ختلف بعدي  يف امرأتك قلت اي رسول هللا أخلف
فتعمل عمال تريد به وجه هللا إال ازددت به رفعة ودرجة ولعلك أن ختلف حىت 

ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون اللهم امض ألصحايب هجرهتم وال تردهم  
 على أعقاهبم لكن البائس سعد بن خولة يرثي له أن مات مبكة  

 

 

على شرط الشيخني عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان بن عيينة عن على بن زيد عن   - 1547
سعيد بن املسيب عن سعد أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال لعلي : أنت مين 

 مبنزلة هارون من موسى قيل لسفيان غري انه ال نيب بعدي قال قال نعم  

 

 

سناد ضعيف لضعف علي بن زيد بن عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إت



 جدعان 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان عن عبد امللك مسعه من جابر   - 1548
يصلي قال بن مسرة : شكا أهل الكوفة سعدا إىل عمر فقالوا انه ال حيسن 

األعاريب وهللا ما آلو هبم عن صالة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف الظهر 
 عنه  والعصر أركد يف األوليني واحذف يف األخريني فسمعت عمر رضي هللا

 يقول كذلك الظن بك اي أاب إسحاق 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان عن عمرو مسعت بن أيب  - 1549
مليكة عن عبيد هللا بن أيب هنيك عن سعد بن أيب وقاص قال قال رسول هللا 

مل يتغن ابلقرآن  صلى هللا عليه وسلم : ليس منا من   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان عن الزهري عن مالك بن  - 1550



أوس مسعت عمر رضي هللا عنه يقول لعبد الرمحن بن عوف وطلحة والزبري 
وسعد : أنشدتكم هللا الذي تقوم به السماء واألرض وقال مرة الذي إبذنه  
تقوم أعلمتم أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال اان ال نورث ما تركنا  

 صدقة قالوا اللهم نعم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان عن العالء يعىن بن أيب العباس  - 1551
عن أيب الطفيل عن بكر بن قرواش عن سعد : قيل لسفيان عن النيب صلى هللا 

يعين رجال من جبيلة   عليه وسلم قال نعم قال شيطان الردهة حيتدره  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف . وهو عند أمحد خمتصر وعند غريه  ت
أبني وأوضح ولفظ أيب يعلى عن سعد بن أيب وقاص أنه مسع النيب صلى هللا 

عليه وسلم وذكر يعين ذا الثدية الذي وجد مع أهل النهر فقال شيطان ردهة  
أو ابن األشهب عالمة يف قوم ظلمه   حيدره رجل من جبيلة يقال له األشهب

قال سفيان فقال عمار الدهين حني حدث جاء به رجل منا من جبيلة فقال أراه  
 فالن من دهن يقال له األشهب أو بن األشهب



شيطان الردهة " قال الزحمشري يف الفائق : هو احلية والردهة مستنقع يف " 
للسان ) رده ( اجلبل ومجعها رداه . وحيتدره أي يسقطه كما يف ا  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان عن إمساعيل بن أمية عن عبد   - 1552
هللا بن يزيد عن أيب عياش قال سئل سعد عن بيع سلت بشعري أو شيء من  

هذا فقال : سئل النيب صلى هللا عليه وسلم عن متر برطب فقال تنقص الرطبة  
 إذا يبست قالوا نعم قال فال إذا 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده قوي رجاله ثقات رجال الشيخني غري أيب ت
 عياش فمن رجال أصحاب السنن 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل ثنا عاصم األحول عن أيب  - 1553
حممد  عثمان النهدي قال مسعت سعدا يقول مسعت أذاني ووعى قليب من 

صلى هللا عليه وسلم : أنه من ادعى إىل غري أبيه وهو يعلم انه غري أبيه فاجلنة  
عه أذاني عليه حرام قال فلقيت أاب بكرة رضي هللا عنه فحدثته فقال وأان مس

 ووعى قليب من حممد صلى هللا عليه وسلم  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

------------------------------------- 
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  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل أخربان هشام الدستوائي عن - 1554
حيىي بن أيب كثري احلضرمي بن الحق عن سعيد بن املسيب قال : سألت سعد  

بن أيب وقاص عن الطرية فانتهرين وقال من حدثك فكرهت ان أحدثه من  
حدثين قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ال عدوى وال طرية وال هام ان  

لطاعون أبرض فال تكن الطرية يف شيء ففي الفرس واملرأة والدار وإذا مسعتم اب
 هتبطوا وإذا كان أبرض وأنتم هبا فال تفروا منه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده جيد رجاله ثقات رجال الشيخني غري  ت
 احلضرمي بن الحق فمن رجال أيب داود والنسائي وهو صدوق 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل يعىن بن إبراهيم أنبأان هشام   - 1555



الدستوائي عن عاصم بن هبدلة عن مصعب بن سعد قال قال سعد : اي رسول  
هللا أي الناس أشد بالء قال األنبياء مث االمثل فاألمثل حىت يبتلى العبد على  

مرة أشد بالء   قدر دينه ذاك فإن كان صلب الدين ابتلى على قدر ذاك وقال
وان كان يف دينه رقه ابتلى على قدر ذاك وقال مرة على حسب دينه قال فما  
تربح البالاي عن العبد حىت ميشى يف األرض يعىن وما ان عليه من خطيئة قال  

 أيب وقال مرة عن سعد قال قلت اي رسول هللا  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

ين أيب ثنا أبو معاوية ثنا أبو إسحاق الشيباين  حدثنا عبد هللا حدث - 1556
وقاص قال : ملا كان يوم بدر   عن حممد بن عبيد هللا الثقفي عن سعد بن أيب

قتل أخي عمري وقتلت سعيد بن العاص وأخذت سيفه وكان يسمى ذا الكتيفة  
فأتيت به نيب هللا صلى هللا عليه وسلم قال اذهب فاطرحه يف القبض قال 

اال يعلمه اال هللا من قتل أخي وأخذ سليب قال فما جاوزت اال فرجعت ويب م
يسريا حىت نزلت سورة األنفال فقال يل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اذهب  

 فخذ سيفك  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه رجاله ثقات رجال الشيخني غري أن فيه  ت



 انقطاعا 

سعيد بن العاص " خطأ وأن الذي ونقل األرانؤوط ما خالصته أن قوله " ...  
قتل يوم بدر هو " العاص بن سعيد بن العاص " واختلفوا أقتله سعد بن 

 وقاص أم علي بن أيب طالب 

  العاص بن سعيد هذامث

ابنه : هو " سعيد بن العاص بن سعيد بن العاص " ولد يف اإلسالم ومل  * 
 يشرك قط

ركا فليس واحد منهما  أبوه : هو " سعيد بن العاص " مات قبل بدر مش* 
 يصلح أن يكون هو املراد يف احلديث

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا جرير بن عبد احلميد عن عبد امللك  - 1557
رضي هللا  بن عمري عن جابر بن مسرة قال : شكا أهل الكوفة سعدا إىل عمر

عنه فقالوا ال حيسن يصلي فذكر ذلك عمر له فقال أما صالة رسول هللا صلى 
خريني هللا عليه وسلم فقد كنت أصلي هبم أركد يف األوليني واحذف يف األ

 فقال ذاك الظن بك اي أاب إسحاق 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد عن عمر بن نبيه   - 1558
حدثين أبو عبد هللا القراظ قال مسعت سعد بن مالك يقول مسعت رسول هللا 

أهل املدينة بدهم أو بسوء أذابه هللا كما   صلى هللا عليه وسلم يقول : من أراد
 يذوب امللح يف املاء 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد عن أسامة بن زيد  - 1559
حدثين حممد بن عبد الرمحن بن لبيبة عن سعد بن مالك عن النيب صلى هللا 

ال : خري الذكر اخلفي وخري الرزق ما يكفي  عليه وسلم ق  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا على بن إسحاق عن بن املبارك عن   - 1560
أسامة قال أخربين حممد بن عمرو بن عثمان : ان حممد بن عبد الرمحن بن 

 لبيبة أخربه فذكره  



 

 

األرنؤوط : إسناده ضعيف عليق شعيب ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد عن موسى اجلهين  - 1561
 عليه وسلم  حدثين مصعب بن سعد عن أبيه ان أعرابيا أتى النيب صلى هللا

فقال : علمين كالما أقوله قال قل ال إله اال هللا وحده ال شريك له هللا أكرب 
قوة اال ابهلل العزيز كبريا واحلمد هلل كثريا وسبحان هللا رب العاملني وال حول وال 

احلكيم مخسا قال هؤالء لريب فما يل قال قل اللهم اغفر يل وارمحين وارزقين 
 واهدين وعافين  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد ثنا حيىي يعين بن سعيد   - 1562
نصاري قال مسعت سعيد بن املسيب يقول مسعت سعدا يقول : مجع يل األ

 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أبويه يوم أحد  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن موسى يعين اجلهين حدثين  - 1563
 صلى هللا عليه وسلم قال : أيعجز  مصعب بن سعد حدثين أيب أن رسول هللا

أحدكم أن يكسب كل يوم ألف حسنة فقال رجل من جلسائه كيف يكسب 
أحدان ألف حسنة قال يسبح مائة تسبيحة تكتب له ألف حسنة أو حيط عنه  

 ألف خطيئة قال أيب وقال بن منري أيضا أو حيط ويعلى أيضا أو حيط  
 

 

ى شرط مسلم رجاله ثقات رجال  عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح علت
 الشيخني غري موسى بن عبدهللا اجلهين فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي ثنا حممد بن عمرو حدثين  - 1564
مصعب بن اثبت عن إمساعيل بن حممد بن سعد عن عامر بن سعد عن أبيه  

عن ميينه وعن مشاله  سعد بن مالك قال : كان النيب صلى هللا عليه وسلم يسلم  
 حىت يرى بياض خديه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  
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حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يونس بن حممد ثنا ليث عن احلكيم   - 1565
د أن رسول  بن عبد هللا بن قيس عن عامر بن سعد بن أيب وقاص عن أبيه سع 

هللا صلى هللا عليه وسلم قال : من قال حني يسمع املؤذن وأان أشهد أن ال إله 
 راب ومبحمد  اال هللا وحده ال شريك له وأن حممدا عبده ورسوله رضينا ابهلل

 رسوال وابإلسالم دينا غفر له ذنبه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا قال قال أيب حدثناه قتيبة عن احلكيم بن عبد هللا  - 1565
 بن قيس 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد ثنا إمساعيل ثنا قيس   - 1566



قال مسعت سعد بن مالك يقول : اىن ألول العرب رمى بسهم يف سبيل هللا 
ولقد أتينا نغزو مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وما لنا طعام أنكله اال ورق 

خلط مث    احلبلة وهذا السمر حىت ان أحدان ليضع كما تضع الشاة ماله
 أصبحت بنو أسد يعزروين على الدين لقد خبت إذا وظل عملي  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد عن شعبة حدثين مساك  - 1567
بن حرب عن مصعب بن سعد قال أنزلت يف أيب أربع آايت قال قال أيب :  

قلت اي رسول هللا نفلنيه قال ضعه قلت اي رسول هللا نفلنيه اجعل   أصبت سيفا
قال   {يسألونك األنفال  }كمن ال غناء له قال ضعه من حيث أخذته فنزلت 

وقالت أمي أليس هللا أيمرك   {قل األنفال   }وهى يف قراءة بن مسعود كذلك 
 تكفر  بصلة الرحم وبر الوالدين وهللا ال آكل طعاما وال اشرب شرااب حىت

مبحمد فكانت ال أتكل حىت يشجروا فمها بعصا فيصبوا فيه الشراب قال  
ووصينا اإلنسان بوالديه محلته أمه وهنا على    }شعبة وأراه قال والطعام فأنزلت 

ودخل على النيب صلى هللا عليه    {مبا كنتم تعملون  }وقرأ حىت بلغ  {وهن 
له فنهاين قلت النصف قال وسلم وأان مريض قلت اي رسول هللا أوصي مبايل ك

ال قلت الثلث فسكت فأخذ الناس به وصنع رجل من األنصار طعاما فأكلوا  



وشربوا وانتشوا من اخلمر وذاك قبل أن حترم فاجتمعنا عنده فتفاخروا وقالت 
األنصار األنصار خري وقالت املهاجرون املهاجرون خري فأهوى له رجل بلحيي  

اي أيها الذين آمنوا إمنا اخلمر  }مفزورا فنزلت جزور ففزر انفه فكان أنف سعد  
فهل أنتم منتهون   }إىل قوله  {وامليسر   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد أنبأان سليمان يعىن  - 1568
التيمي حدثين غنيم قال : سألت سعد بن أيب وقاص عن املتعة قال فعلناها  

 وهذا كافر ابلعرش يعىن معاوية  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
مسلمالشيخني غري غنيم فمن رجال    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن شعبة عن قتادة عن يونس   - 1569
بن جبري عن حممد بن سعد عن أبيه قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :  

 ألن ميتلىء جوف الرجل قيحا خري من أن ميتلئ شعرا 



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

ا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن إمساعيل عن الزبري بن عدى  حدثن - 1570
عن مصعب بن سعد قال : صليت مع سعد فقلت بيدي هكذا ووصف حيىي 

 التطبيق فضرب بيدي وقال كنا نفعل هذا فأمران أن نرفع إىل الركب  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد هللا بن منري ثنا هاشم عن عائشة   - 1571
بنت سعد عن سعد قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : من تصبح 

 بسبع مترات من عجوة مل يضره ذلك اليوم سم وال سحر  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري رجاله ثقات ت
ائشة بنت سعدرجال الشيخني غري ع  

 

 

حدثنا عبد هللا ثنا أيب ثنا مكي ثنا هاشم عن عامر بن سعد بن أيب  - 1572



وقاص عن سعد فذكر احلديث مثله قال عبد هللا وقال أيب حدثناه أبو بدر عن  
 هاشم عن عامر بن سعد بن أيب وقاص : 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بن منري عن عثمان يعىن بن حكيم   - 1573
ليه وسلم : اىن أخربين عامر بن سعد عن أبيه قال قال رسول هللا صلى هللا ع

احرم ما بني البيت املدينة أن يقطع عضاهها أو يقتل صيدها وقال املدينة خري  
هللا فيها من هو خري   هلم لو كانوا يعلمون ال خيرج منها أحد رغبة عنها اال أبدل

منه وال يثبت أحد على ألوائها وجهدها اال كنت له شهيدا أو شفيعا يوم 
 القيامة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري عثمان بن حكيم فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد هللا بن منري عن عثمان قال  - 1574
وسلم أقبل ذات  أخربين عامر بن سعد عن أبيه : أن رسول هللا صلى هللا عليه 



يوم من العالية حىت إذا مر مبسجد بىن معاوية دخل فركع فيه ركعتني وصلينا  
طاين اثنني معه ودعا ربه طويال مث انصرف إلينا فقال سألت ريب ثالاث فأع

ومنعين واحدة سألت ريب ان ال يهلك أميت بسنة فأعطانيها وسألته أن ال 
 يهلك أميت ابلغرق فأعطانيها وسألته ان ال جيعل أبسهم بينهم فمنعنيها 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    182صفحة  - 1] جزء مسند أمحد بن حنبل       

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا إسرائيل عن أيب إسحاق عن   - 1575
العيزار بن حريث العبدي عن عمر بن سعد عن أبيه قال قال رسول هللا صلى 

هللا عليه وسلم : عجبت للمؤمن ان أصابه خري محد هللا وشكر وإن أصابته  
يف كل شيء حىت يف اللقمة يرفعها إىل فيه    مصيبة احتسب وصرب املؤمن يؤجر  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا بن أيب خالد عن الزبري بن  - 1576
عدي عن مصعب بن سعد قال : كنت إذا ركعت وضعت يدي بني ركبيت قال  

 فرآين أيب سعد بن مالك فنهاين وقال اان كنا نفعله فنهينا عنه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا سفيان عن حبيب بن أيب  - 1577
سامة بن زيد اثبت عن إبراهيم بن سعد عن سعد بن مالك وخزمية بن اثبت وأ

قالوا قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ان هذا الطاعون رجز وبقية من  
فرارا منه   عذاب عذب به قوم قبلكم فإذا وقع أبرض وأنتم هبا فال خترجوا منها

 وإذا مسعتم به يف أرض فال تدخلوا عليه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أنبأان حممد بن إسحاق عن داود   - 1578
بن عامر بن سعد بن مالك عن أبيه عن جدة قال قال رسول هللا صلى هللا 

الدجال صفة مل يصفها من كان قبلي انه أعور وهللا عز  عليه وسلم : ألصفن 



 وجل ليس أبعور  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أنبأان بن أيب ذئب عن الزهري   - 1579
عن عامر بن سعد بن مالك عن أبيه عن النيب صلى هللا عليه وسلم : انه أاته 

اهم اال رجال منهم قال سعد فقلت اي رسول هللا أعطيتهم  رهط فسألوه فأعط
ى هللا عليه وسلم أو مسلما  وتركت فالان فوهللا اىن ألراه مؤمنا فقال النيب صل

فرد عليه سعد ذلك ثالاث مؤمنا ورد عليه النيب صلى هللا عليه وسلم أو مسلما  
لرجل العطاء لغريه  فقال النيب صلى هللا عليه وسلم يف الثالثة وهللا اىن ألعطى ا

 أحب إىل منه خوفا ان يكبه هللا على وجهه يف  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

النار قال قال أبو نعيم : لقيت سفيان مبكة فأول من سألين عنه   - 1580
 قال كيف شجاع يعىن أاب بدر  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : هذا ليس حبديث بل هو أثر عن أيب نعيم و حق له  ت
إذ ال معىن إليراده هنا  1572أن يكون إبثر احلديث رقم   

 

 

إبراهيم بن سعد وهاشم بن  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أنبأان  - 1581
ن سعد عن صاحل بن كيسان قال هاشم يف حديثه قال  القاسم ثنا إبراهيم ب

حدثين صاحل بن كيسان وقال يزيد عن صاحل عن الزهري عن عبد احلميد بن  
عبد الرمحن عن حممد بن سعد عن أبيه قال : دخل عمر بن اخلطاب رضي هللا 

م وعنده نسوة من قريش يسألنه  عنه على رسول هللا صلى هللا عليه وسل
ويستكثرن رافعات أصواهتن فلما مسعن صوت عمر انقمعن وسكنت فضحك 
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال عمر اي عدوات أنفسهن هتبنين وال هتنب 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقلن إنك أفظ من رسول هللا وأغلظ فقال  
سالكا فجا إال سلك فجا غري فجك  رسول هللا اي عمر ما لقيك الشيطان  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أخربان إبراهيم بن سعد عن   - 1582
ن عبد الرمحن حممد بن عكرمة بن عبد الرمحن بن احلارث بن هشام عن حممد ب

بن أيب لبيبة عن سعيد بن املسيب عن سعد بن مالك قال : كنا نكري األرض  



ومبا سعد  على عهد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مبا على السواقي من الزرع 
ابملاء منها فنهاان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن ذلك وأذن لنا أو رخص 

 أبن نكريها ابلذهب والورق 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه وهذا إسناد ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن احلكم  - 1583
اص قال : خلف رسول هللا صلى هللا عن مصعب بن سعد عن سعد بن أيب وق

عليه وسلم علي بن أيب طالب رضي هللا عنه يف غزوة تبوك فقال اي رسول هللا 
ختلفين يف النساء والصبيان قال أما ترضى أن تكون مىن مبنزلة هارون من 

 موسى غري انه ال نيب بعدي  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    183صفحة  - 1مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو النضر ثنا شعبة قال زايد بن  - 1584
خمراق أخربين قال مسعت قيس بن عباية حيدث عن موىل لسعد قال أيب وثنا  

ق قال مسعت قيس بن عباية القيسي حممد بن جعفر ثنا شعبة عن زايد بن خمرا
اص عن أيب وقاص عن بن لسعد : انه كان  حيدث عن موىل لسعد بن أيب وق

يصلي فكان يقول يف دعائه اللهم اىن أسألك اجلنة وأسألك من نعيمها 
وهبجتها ومن كذا ومن كذا ومن كذا ومن كذا وأعوذ بك من النار وسالسلها  

ت عنه سعد فلما صلى قال له سعد  وأغالهلا ومن كذا ومن كذا قال فسك
تعوذت من شر عظيم وسألت نعيما عظيما أو قال طويال شعبة شك قال 

  }رسول هللا صلى هللا عليه وسلم انه سيكون قوم يعتدون يف الدعاء وقرأ 
  }قال شعبة ال أدري قوله  {ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه ال حيب املعتدين 

ن قول سعد أو قول النيب صلى هللا عليه  هذا م  {ادعوا ربكم تضرعا وخفية  
وسلم وقال له سعد قل اللهم أسألك اجلنة وما قرب إليها من قول أو عمل  

 وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه وهذا إسناد ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن عبد   - 1585



امللك بن عمري عن مصعب عن سعد بن أيب وقاص انه كان أيمر هبؤالء 
اخلمس وخيرب هبن عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : اللهم اىن أعوذ بك من 

  البخل وأعوذ بك من اجلنب وأعوذ بك أن أرد أيل أرذل العمر وأعوذ بك من
 فتنة الدنيا وأعوذ بك من عذاب القرب 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو كامل ثنا إبراهيم بن سعد ثنا  - 1586
صاحل بن كيسان عن بن شهاب عن حممد بن أيب سفيان بن العالء بن جارية  
عن يوسف بن احلكم أيب احلجاج عن سعد بن أيب وقاص قال قال رسول هللا 

 صلى هللا عليه وسلم : من أهان قريشا أهانه هللا عز وجل  

 

 

ب األرنؤوط : حسن وهذا إسناد حسن يف الشواهدعليق شعيت  

 

 

قال أيب وحدثنا أبو كامل مرة أخرى حدثين صاحل بن كيسان عن   - 1587
بن شهاب عن حممد بن أيب سفيان بن العالء بن جارية عن حممد بن سعد عن  

أبيه سعد قال مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : من يرد هوان 



 قريش أهانه هللا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو كامل ثنا إبراهيم بن سعد ثنا بن  - 1588
شهاب عن سعيد بن املسيب قال مسعت سعد بن أيب وقاص يقول : لقد رد  
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على عثمان بن مظعون التبتل ولو أذن له فيه  

 الختصينا  

 

 

ل الشيخني غري أيب عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجات
 كامل 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن آدم ثنا إسرائيل عن أيب  - 1589
إسحاق عن حممد بن سعد بن مالك عن أبيه قال قال رسول هللا صلى هللا 

 عليه وسلم : ال حيل ملسلم أن يهجر أخاه فوق ثالث  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن آدم ثنا إسرائيل عن أيب  - 1590
ال إسحاق عن مصعب بن سعد عن أبيه : قال حلفت ابلالت والعزى فق

أصحايب قد قلت هجرا فأتيت النيب صلى هللا عليه وسلم فقلت ان العهد كان  
  قريبا وإين حلفت ابلالت والعزى فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قل ال

 إله اال هللا وحده ثالاث مث انفث عن يسارك ثالاث وتعوذ وال تعد  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو عبد الرمحن مؤمل بن إمساعيل   - 1591
وعفان املعىن قاال ثنا محاد ثنا عاصم عن مصعب بن سعد عن أبيه : ان النيب 

ى هللا عليه وسلم أتى بقصعة من ثريد فأكل ففضل منه فضلة فقال يدخل صل
من هذا الفج رجل من أهل اجلنة أيكل هذه الفضلة قال سعد وقد كنت تركت 
أخي عمري بن أيب وقاص يتهيأ ألن أييت النيب صلى هللا عليه وسلم فطمعت ان 

 يكون هو فجاء عبد هللا بن سالم فأكلها  
 

 

ؤوط : إسناده حسنعليق شعيب األرنت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد ثنا أابن ثنا عاصم :   - 1592
 فذكر معناه اال انه قال فمررت بعومير بن مالك  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عثمان بن عمر ثنا أسامة يعىن بن  - 1593
رة يقوالن قال رسول  زيد ثنا أبو عبد هللا القراظ انه مسع سعد بن مالك وأاب هري

هللا صلى هللا عليه وسلم : اللهم ابرك ألهل املدينة يف مدينتهم وابرك هلم يف  
خليلك وإين عبدك صاعهم وابرك هلم يف مدهم اللهم ان إبراهيم عبدك و 

ورسولك وان إبراهيم سألك ألهل مكة وإين أسألك ألهل املدينة كما سألك 
إبراهيم ألهل مكة ومثله معه ان املدينة مشبكة ابملالئكة على كل نقب منها  

ملكان حيرساهنا ال يدخلها الطاعون وال الدجال من أرادها بسوء أذابه هللا كما  
 يذوب امللح يف املاء 

 

 

عيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن عليق شت  

 

 

------------------------------------- 



 

[    184صفحة  - 1مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن بشر ثنا إمساعيل بن أيب  - 1594
خالد عن حممد بن سعد عن أبيه سعد قال : خرج علينا رسول هللا صلى هللا 
عليه وسلم وهو يضرب إبحدى يديه على األخرى وهو يقول الشهر هكذا 

 وهكذا مث نقص إصبعه يف الثالثة  

 

 

لى شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح عت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا معاوية بن عمرو ثنا زائدة عن  - 1595
إمساعيل عن حممد بن سعد عن أبيه عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال :  

 الشهر هكذا وهكذا عشر وعشر وتسع مرة  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

 حدثين أيب ثنا الطالقاين ثنا بن املبارك عن إمساعيل  حدثنا عبد هللا  - 1596



عن حممد بن سعد عن أبيه قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : الشهر 
 هكذا وهكذا وهكذا يعىن تسعا وعشرين 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد قوي رجاله ثقات رجال الشيخني ت
 غري الطالقاين

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سريج بن النعمان ثنا عبد العزيز يعىن  - 1597
الدراوردي عن زيد بن أسلم عن سعد بن أيب وقاص قال قال رسول هللا صلى 

هللا عليه وسلم : ال تقوم الساعة حىت خيرج قوم أيكلون أبلسنتهم كما أيكل 
 البقر أبلسنتها  

 

 

رجال الصحيح  عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه رجالهت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أسود بن عامر ثنا حسن عن إبراهيم   - 1598
بن املهاجر عن أيب بكر يعين بن حفص فذكر قصة قال سعد اىن مسعت رسول 

 هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : نعم امليتة ان ميوت الرجل دون حقه  

 

 



النقطاعه عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسني بن حممد ثنا جرير يعىن بن  - 1599
حازم عن عمه جرير يعىن بن زيد عن عامر بن سعد بن أيب وقاص عن أبيه 

سعد قال قلت : اي رسول هللا أوصى مبايل كله قال ال قلت فثلثيه قال ال قلت  
 أحدكم يدع أهله خبري خري  فنصفه قال ال قلت فالثلث قال الثلث والثلث كبري

 له من أن يدعهم عالة على أيدي الناس  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده قوي على شرط الشيخني ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو أمحد الزبريي ثنا عبد هللا يعين بن  - 1600
حبيب بن أيب اثبت عن محزة بن عبد هللا عن أبيه عن سعد قال : ملا خرج  

سول هللا صلى هللا عليه وسلم يف غزوة تبوك خلف عليا رضي هللا عنه فقال  ر 
له أختلفين قال له أما ترضى أن تكون مىن مبنزلة هارون من موسى اال انه ال  

 نيب بعدي 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه ت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو سعيد موىل بىن هاشم ثنا عبد هللا   - 1601
بن جعفر ثنا إمساعيل بن حممد عن عامر بن سعد ان سعدا قال : يف مرضه إذا 
 أان مت فأحلدوا يل حلدا واصنعوا مثل ما صنع برسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 

 

ال الصحيح عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا منصور بن سلمة اخلزاعي أخربان عبد   - 1602
هللا بن جعفر عن إمساعيل بن حممد عن عامر بن سعد عن سعد قال : أحلدوا  

 يل حلدا وانصبوا علي نصبا كما صنع برسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 

 

مسلم عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سريج بن النعمان ثنا أبو شهاب عن   - 1603
ول احلجاج عن بن أيب جنيح عن جماهد عن سعد بن مالك قال : طفنا مع رس
هللا صلى هللا عليه وسلم فمنا من طاف سبعا ومنا من طاف مثانيا ومنا من  

 طاف أكثر من ذلك فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ال حرج  



 

 

ليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف النقطاعه عت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هارون بن معروف أنبأان عبد هللا بن  - 1604
وهب أخربين أبو صخر قال أبو عبد الرمحن عبد هللا بن أمحد ومسعته أان من  
هارون ان أاب حازم حدثه عن بن لسعد بن أيب وقاص قال مسعت أيب يقول 

هللا صلى هللا عليه وسلم وهو يقول : ان اإلميان بدأ غريبا مسعت رسول 
وسيعود كما بدأ فطوىب يومئذ للغرابء إذا فسد الناس والذي نفس أيب القاسم  

 بيده ليأرزن اإلميان بني هذين املسجدين كما أترز احلية يف جحرها  
 

 

أبناءة عليق شعيب األرنؤوط : إسناده جيد وجهالة ابن سعد ال تضر فإن ت
الذين رووا عنه ثقات معروفون بنقل العلم على أنه قد جاء مبينا عند ابن منده  

 وأنه عامر بن سعد وهو ثقة من رجال الشيخني

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سليمان بن داود أنبأان عبد الرمحن  - 1605
بن أيب  يعىن بن أيب الزاند عن موسى بن عقبة عن أيب عبد هللا القراظ عن سعد 

وقاص انه مسع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : صالة يف مسجدي هذا  



 خري من ألف صالة فيما سواه اال املسجد احلرام 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا عبد الواحد بن زايد أنبأان  - 1606
حدثين عامر بن سعد عن أبيه قال قال رسول هللا صلى هللا  عثمان بن حكيم

عليه وسلم : أين أحرم ما بني البيت املدينة كما حرم إبراهيم حرمه ال يقطع  
عضاهها وال يقتل صيدها وال خيرج منها أحد رغبة عنها اال أبدهلا هللا خريا منه  

أذابه هللا ذوب  واملدينة خري هلم لو كانوا يعلمون وال يريدهم أحد بسوء اال
 الرصاص يف النار أو ذوب امللح يف املاء 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

-------------------------------------  

 

[    185صفحة  - 1مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا محاد بن زيد ثنا عاصم بن   - 1607
 عليه  هبدلة حدثين مصعب بن سعد عن أبيه قال قلت لرسول هللا صلى هللا

وسلم : أي الناس أشد بالء قال فقال األنبياء مث االمثل فاألمثل يبتلى الرجل  
ه رقة ابتلى على حسب دينه فإن كان دينه صلبا اشتد بالؤه وان كان يف دين

على حسب دينه فما يربح البالء ابلعبد حىت يرتكه ميشى على األرض ما عليه  
 خطيئة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسن رجاله ثقات رجال الشيخني غري عاصم  ت
 بن هبدلة وهو صدوق 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا قتيبة بن سعيد ثنا حامت بن إمساعيل   - 1608
مسمار عن عامر بن سعد عن أبيه قال : مسعت رسول هللا صلى  عن بكري بن

هللا عليه وسلم يقول له وخلفة يف بعض مغازيه فقال علي رضي هللا عنه أختلفين  
مع النساء والصبيان قال اي على أما ترضى ان تكون مىن مبنزلة هارون من  

رجال حيب هللا موسى اال انه ال نبوة بعدي ومسعته يقول يوم خيرب ألعطني الراية 
ورسوله وحيبه هللا ورسوله فتطاولنا هلا فقال ادعوا يل عليا رضي هللا عنه فأتى به  

ندع  }أرمد فبصق يف عينه ودفع الراية إليه ففتح هللا عليه وملا نزلت هذه اآلية 
دعا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عليا وفاطمة وحسنا   {أبناءان وأبناءكم 



هم أمجعني فقال اللهم هؤالء أهلي  وحسينا رضي هللا عن  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده قوي على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث بن سعد   - 1609
عن عياش بن عباس عن بكري بن عبد هللا عن بسر بن سعيد ان سعد بن أيب 

سول هللا صلى هللا عليه وسلم  وقاص قال عند فتنة عثمان بن عفان أشهد أن ر 
قال : أهنا ستكون فتنة القاعد فيها خري من القائم والقائم خري من املاشي 

واملاشي خري من الساعي قال أفرأيت ان دخل على بييت فبسط يده ايل 
 ليقتلين قال كن كابن آدم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري عياش بن عباس فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا على بن عبد هللا حدثين حممد بن  - 1610
طلحة التيمي من أهل املدينة حدثين أبو سهيل انفع بن مالك عن سعيد بن  

املسيب عن سعد بن أيب وقاص قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  



بن عبد املطلب أجود قريش كفا وأوصلها  للعباس : هذا العباس   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسن رجاله ثقات رجال الصحيح غري حممد ت
 بن طلحة 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد هللا بن منري ويعلى قاال ثنا موسى   - 1611
يعىن اجلهين عن مصعب بن سعد عن أبيه قال : جاء النيب صلى هللا عليه  

أعرايب فقال اي نيب هللا علمين كالما أقوله قال قل ال إله اال هللا وحده ال   وسلم
وال   شريك له هللا أكرب كبريا واحلمد هلل كثريا سبحان هللا رب العاملني ال حول

قوة اال ابهلل العزيز احلكيم قال هؤالء لريب عز وجل فما يل قال قل اللهم اغفر  
منري قال موسى أما عافين فأان أتوهم وما    يل وارمحين واهدين وارزقين قال بن

 أدري 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد هللا بن منري ثنا موسى عن  - 1612
 عليه وسلم  مصعب بن سعد حدثين أيب قال كنا جلوسا مع رسول هللا صلى هللا 



فقال : أيعجز أحدكم ان يكسب كل يوم ألف حسنة قال فسأله سائل من  
جلسائه اي نيب هللا كيف يكسب أحدان ألف حسنة قال يسبح مائة تسبيحة  

له ألف حسنة أو حيط عنه ألف خطيئة   فيكتب  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعلى بن عبيد ثنا موسى عن مصعب   - 1613
ه وسلم فقال :  بن سعد عن أبيه قال كنا جلوسا عند رسول هللا صلى هللا علي 

أيعجز أحدكم ان يكسب كل يوم ألف حسنة فسأله سائل من جلسائه كيف  
يكسب أحدان اي رسول هللا كل يوم ألف حسنة قال يسبح مائة تسبيحة 

له ألف حسنة أو حيط عنه ألف خطيئة  فيكتب   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح كسابقه ) وسابقه على شرط مسلم ( ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن مساك  - 1614
عن مصعب بن سعد عن أبيه قال أنزلت يف أربع آايت يوم بدر أصبت سيفا  

ه وسلم فقال : اي رسول هللا نفلنيه فقال ضعه مث قام  فأتى النيب صلى هللا علي



فقال اي رسول هللا نفلنيه فقال ضعه مث قام فقال اي رسول هللا نفلنيه اجعل 
كمن ال غناء له فقال النيب صلى هللا عليه وسلم ضعه من حيث أخذته فنزلت 

ل قال وصنع رج {يسألونك عن األنفال قل األنفال هلل والرسول  }هذه اآلية  
نا اخلمر حىت انتشينا قال فتفاخرت األنصار  من األنصار طعاما فدعاان فشرب

وقريش فقالت األنصار حنن أفضل منكم وقالت قريش حنن أفضل منكم فأخذ  
رجل من األنصار حليي جزور فضرب به أنف سعد ففزره قال فكان أنف سعد  

مر وامليسر  اي أيها الذين آمنوا إمنا اخل }مفزورا قال فنزلت هذه اآلية  
قال   {واألنصاب واألزالم رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون  

وقالت أم سعد أليس هللا قد أمرهم ابلرب فوهللا ال أطعم طعاما وال أشرب شرااب 
حىت أموت أو تكفر مبحمد قال فكانوا إذا أرادوا أن يطعموها شجروا فاها  

  {وصينا اإلنسان بوالديه حسنا و  }بعصا مث أوجروها قال فنزلت هذه اآلية 
قال ودخل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على سعد وهو مريض يعوده فقال  

اي رسول هللا أوصى مبايل كله قال ال قال فبثلثيه فقال ال قال فبثلثه قال 
 فسكت 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

------------------------------------- 



 

[    186صفحة  - 1مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سويد بن عمرو الكليب ثنا أابن ثنا   - 1615
حيىي عن احلضرمي بن الحق عن سعيد بن املسيب عن سعد بن مالك ان 

ن الطاعون أبرض فال هتبطوا عليه  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : إذا كا
 وإذا كان أبرض وأنتم هبا فال تفروا منه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده جيدت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الوهاب الثقفي عن خالد عن   - 1616
عكرمة عن سعد بن مالك : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال يوم أحد  

 ارمه فداك أيب وأمي  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد منقطع ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد بن هارون أنبأان احلجاج بن  - 1617



أرطاة عن حيىي بن عبيد البهراين عن حممد بن سعد قال وكان يتوضأ ابلزاوية 
فخرج علينا ذات يوم من الرباز فتوضأ ومسح على خفيه فتعجبنا وقلنا ما هذا  

مثل ما فعلت   قال حدثين أيب : أنه رأى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فعل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد بن هارون أنبأان إمساعيل عن   - 1618
قيس قال مسعت سعد بن مالك يقول : وهللا إين ألول العرب رمى بسهم يف  

سبيل هللا لقد كنا نغزو مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وما لنا طعام أنكله  
رق احلبلة وهذا السمر حىت ان أحدان ليضع كما تضع الشاة ما له خلط اال و 

 مث أصبحت بنو أسد يعزروين على الدين لقد خبت إذا وضل عملي  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أنبأان أبو معشر عن موسى بن  - 1619
ن سعد عن أبيه قال : رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  عقبة عن عامر ب

 يسلم عن ميينه وعن مشاله  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف لضعف أيب معشر ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح ثنا بن عون عن حممد بن حممد   - 1620
ق ورجل يرتس  بن األسود عن عامر بن سعد عن أبيه قال : ملا كان يوم اخلند

جعل يقول ابلرتس هكذا فوضعه فوق أنفه مث يقول هكذا يسفله بعد قال 
قال  فأهويت إىل كنانيت فأخرجت منها سهما مدما فوضعته يف كبد القوس فلما 

هكذا يسفل الرتس رميت فما نسيت وقع القدح على كذا وكذا من الرتس قال 
وسقط فقال برجله فضحك نيب هللا صلى هللا عليه وسلم أحسبه قال حىت 

 بدت نواجذه قال قلت مل قال لفعل الرجل  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح ثنا شعبة عن عبد امللك بن  - 1621
انه كان   عمري قال مسعت مصعب بن سعد حيدث عن أبيه سعد بن أىب وقاص

أيمر هبذا الدعاء وحيدث به عن النيب صلى هللا عليه وسلم : اللهم اىن أعوذ  
وذ بك من البخل وأعوذ بك من اجلنب وأعوذ بك ان أرد إىل أرذل العمر وأع



 بك من فتنة الدنيا وأعوذ بك من عذاب القرب  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حجني بن املثىن وأبو سعيد قاال ثنا   - 1622
إسرائيل عن أيب إسحاق قال أبو سعيد قال ثنا أبو إسحاق عن مصعب بن 

: انه حلف ابلالت والعزى فقال له أصحابه قد  سعد بن أيب وقاص عن أبيه 
هد كان حديثا وإين قلت هجرا فأتى النيب صلى هللا عليه وسلم فقال ان الع

حلفت ابلالت والعزى فقال له النيب صلى هللا عليه وسلم قل ال إله اال هللا 
 وحده ثالاث واتفل عن مشالك ثالاث وتعوذ ابهلل من الشيطان وال تعد  

 

 

ب األرنؤوط : إسناده صحيحعليق شعيت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    187صفحة  - 1مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عثمان بن عمر ثنا أسامة عن حممد   - 1623
بن عبد الرمحن بن لبيبة ان سعد بن مالك قال مسعت النيب صلى هللا عليه  

 وسلم يقول : خري الذكر اخلفي وخري الرزق ما يكفي  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو داود سليمان ثنا إبراهيم بن سعد   - 1624
حممد  عن صاحل بن كيسان ثنا بن شهاب عن عبد احلميد بن عبد الرمحن عن 

بن سعد عن أبيه قال استأذن عمر رضي هللا عنه على النيب صلى هللا عليه  
 وسلم وعنده جوار قد علت أصواهتن على صوته فأذن له فبادرن فذهنب

فدخل عمر ورسول هللا صلى هللا عليه وسلم يضحك فقال عمر رضي هللا عنه  
أضحك هللا سنك اي رسول هللا أبيب أنت وأمي قال قد عجبت جلوار كن 
عندي فلما مسعن حسك ابدرن فذهنب فأقبل عليهن فقال أي عدوات 

أنفسهن وهللا لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم كننت أحق أن هتنب مين فقال  
سول هللا صلى هللا عليه وسلم دعهن عنك اي عمر فوهللا إن لقيك الشيطان  ر 

 بفج قط إال أخذ فجا غري فجك  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت



 الشيخني غري أيب داود سليمان فمن رجال مسلم 
 

 

قال مسعت عبد  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا معتمر بن سليمان  - 1625
امللك بن عمري عن عمرو بن حريث عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل ان  

 نيب هللا صلى هللا عليه وسلم قال الكمأة من املن وماؤها شفاء للعني  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان عن عبد امللك بن عمري عن   - 1626
عطاء بن السائب عن عمرو بن حريث عن سعيد بن زيد عن النيب صلى هللا 

 عليه وسلم : الكمأة من املن وماؤها شفاء للعني  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

نا عبد الصمد حدثين أيب ثنا عطاء بن حدثنا عبد هللا حدثين أيب ث - 1627
السائب عن عمرو بن حريث قال حدثين أيب عن رسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم قال : الكمأة من السلوى وماؤها شفاء للعني  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان قال هذا حفظناه عن الزهري  - 1628
بد هللا بن عوف عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل ان رسول عن طلحة بن ع

هللا صلى هللا عليه وسلم قال : من قتل دون ماله فهو شهيد ومن ظلم من  
 األرض شربا طوقه من سبع أرضني 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري رجاله ثقات ت
رجال البخاري رجال الشيخني غري طلحة بن عبدهللا فمن   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد عن صدقة بن املثىن  - 1629
حدثين رايح بن احلرث : ان املغرية بن شعبة كان يف املسجد األكرب وعنده  

أهل الكوفة عن ميينه وعن يساره فجاءه رجل يدعى سعيد بن زيد فحياه  
ل من أهل الكوفة فاستقبل  املغرية وأجلسه عند رجليه على السرير فجاء رج

املغرية فسب وسب فقال من يسب هذا اي مغرية قال يسب علي بن أيب طالب 
رضي هللا عنه قال اي مغري بن شعب اي مغري بن شعب ثالاث اال أمسع أصحاب 



رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يسبون عندك ال تنكر وال تغري فأان أشهد على  
مبا مسعت أذاني ووعاه قليب من رسول هللا  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

صلى هللا عليه وسلم فإين مل أكن أروى عنه كذاب يسألين عنه إذا لقيته انه قال  
أبو بكر يف اجلنة وعمر يف اجلنة وعلى يف اجلنة وعثمان يف اجلنة وطلحة يف 
اجلنة والزبري يف اجلنة وعبد الرمحن يف اجلنة وسعد بن مالك يف اجلنة واتسع 

املؤمنني يف اجلنة لو شئت ان أمسيه لسميته قال فضج أهل املسجد يناشدونه  
اي صاحب رسول هللا من التاسع قال انشدمتوين ابهلل وهللا العظيم أان اتسع  

املؤمنني ورسول هللا صلى هللا عليه وسلم العاشر مث اتبع ذلك ميينا قال وهللا  
لى هللا عليه وسلم أفضل ملشهد شهده رجل يغرب فيه وجهه مع رسول هللا ص
 من عمل أحدكم ولو عمر عمر نوح عليه السالم 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا سفيان عن حصني ومنصور   - 1630
ن سعيد  عن هالل بن يساف عن سعيد بن زيد قال وكيع مرة قال منصور ع

بن زيد وقال مرة حصني عن بن ظامل عن سعيد بن زيد أن النيب صلى هللا عليه  
وسلم قال : اسكن حراء فليس عليك اال نيب أو صديق أو شهيد قال وعليه  

النيب صلى هللا عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبري وسعد  



 وعبد الرمحن بن عوف وسعيد بن زيد رضي هللا عنهم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده قويت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    188صفحة  - 1مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا شعبة عن احلر بن الصياح   حدثنا عبد - 1631
ة فنال من علي رضي عن عبد الرمحن بن األخنس قال خطبنا املغرية بن شعب 

هللا عنه فقام سعيد بن زيد فقال مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول :  
ي يف اجلنة النيب يف اجلنة وأبو بكر يف اجلنة وعمر يف اجلنة وعثمان يف اجلنة وعل 

وطلحة يف اجلنة والزبري يف اجلنة وعبد الرمحن بن عوف يف اجلنة وسعد يف اجلنة 
 ولو شئت ان أمسي العاشر  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسن يف املتابعاتت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عمر بن عبيد عن عبد امللك بن  - 1632
عمري عن عمرو بن حريث عن سعيد بن زيد قال مسعت النيب صلى هللا عليه  

 وسلم يقول : الكمأة من املن وماؤها شفاء للعني  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن هشام وبن منري ثنا هشام  - 1633
سلم قال بن حدثين أىب عن سعيد بن زيد بن عمرو عن النيب صلى هللا عليه و 

منري مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : من أخذ شربا من األرض 
 ظلما طوقه يوم القيامة إىل سبع أرضني قال بن منري من سبع أرضني 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن ثنا سفيان عن عبد  - 1634
امللك بن عمري عن عمرو بن حريث عن سعيد بن زيد قال : خرج إلينا رسول  

هللا صلى هللا عليه وسلم ويف يده كمأة فقال تدرون ما هذا هذا من املن 
ا شفاء للعني  وماؤه  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن عبد   - 1635
امللك بن عمري قال مسعت عمرو بن حريث قال مسعت سعيد بن زيد يقول 
مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : الكمأة من املن وماؤها شفاء  

 للعني 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة أخربين  - 1636
احلكم بن عتيبة عن احلسن العرين عن عمرو بن حريث عن سعيد بن زيد عن  

النيب صلى هللا عليه وسلم : قال شعبة ملا حدثين به احلكم مل أنكره من حديث 
 عبد امللك  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة وحجاج  - 1637
إن املغرية بن حدثين شعبة عن احلر بن صياح عن عبد الرمحن بن األخنس : 

شعبة خطب فنال من علي رضي هللا عنه قال فقام سعيد بن زيد فقال أشهد  
بكر يف  إين مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول رسول هللا يف اجلنة وأبو 

اجلنة وعمر يف اجلنة وعلي يف اجلنة وعثمان يف اجلنة وعبد الرمحن يف اجلنة  
وطلحة يف اجلنة والزبري يف اجلنة وسعد يف اجلنة مث قال إن شئتم أخربتكم  

 ابلعاشر مث ذكر نفسه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسن يف املتابعاتت  

 

 

مد بن جعفر ثنا شعبة عن حصني حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حم - 1638
 بن ظامل قال : خطب املغرية بن شعبة فنال  عن هالل بن يساف عن عبد هللا

من علي فخرج سعيد بن زيد فقال أال تعجب من هذا يسب عليا رضي هللا 
عنه أشهد على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اان كنا على حراء أو أحد فقال  

بت حراء أو أحد فإمنا عليك صديق أو شهيد  النيب صلى هللا عليه وسلم أث
فسمى النيب صلى هللا عليه وسلم العشرة فسمى أاب بكر وعمر وعثمان وعليا  

 وطلحة والزبري وسعدا وعبد الرمحن بن عوف ومسى نفسه سعيدا  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن الزهري عن   - 1639
د بن طلحة بن عبد هللا بن عوف عن عبد الرمحن بن سهل عن سعيد بن زي 

عمرو بن نفيل انه مسع النيب صلى هللا عليه وسلم يقول : من سرق من األرض  
زاد يف   شربا طوقه من سبع أرضني قال معمر وبلغين عن الزهري ومل أمسعه منه 

 هذا احلديث ومن قتل دون ماله فهو شهيد  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري رجاله ثقات ت
 رجال الشيخني غري عبدالرمحن بن سهل فمن رجال البخاري 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد بن هارون أنبأان بن أيب ذئب عن  - 1640
أيب سلمة ان مروان قال : اذهبوا فاصلحوا بني احلرث بن عبد الرمحن عن 

هذين لسعيد بن زيد وأروي فقال سعيد أتروين أخذت من حقها شيئا أشهد  
اين مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول من أخذ من األرض شربا بغري 
حقه طوقه من سبع أرضني ومن توىل موىل قوم بغري آذهنم فعليه لعنة هللا ومن  

امرئ مسلم بيمني فال ابرك له فيها   اقتطع مال  

 



 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده قويت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    189صفحة  - 1مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو اليمان ثنا شعيب عن الزهري   - 1641
حدثين طلحة بن عبد هللا بن عوف ان عبد الرمحن بن عمرو بن سهل أخربه  
ان سعيد بن زيد قال مسعت النيب صلى هللا عليه وسلم قال : من ظلم من  

 األرض شربا فإنه يطوقه من سبع أرضني 
 

 

صحيح على شرط البخاري عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أنبأان حممد بن إسحاق عن  - 1642
الزهري عن طلحة بن عبد هللا بن عوف قال أتتين أروى بنت أويس يف نفر من  

قريش فيهم عبد الرمحن بن عمرو بن سهل فقالت : إن سعيد بن زيد قد 
حببت أن أتتوه فتكلموه قال انتقص من أرضي إىل أرضه ما ليس له وقد أ



فركبنا إليه وهو أبرضه ابلعقيق فلما رآان قال قد عرفت الذي جاء بكم  
وسأحدثكم ما مسعت من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مسعته يقول من أخذ 
من األرض ما ليس له طوقه إىل السابعة من األرض يوم القيامة ومن قتل دون  

 ماله فهو شهيد  

 

 

ألرنؤوط : إسناده حسنعليق شعيب ات  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد بن عبد ربه ثنا بقية بن الوليد  - 1643
حدثين الزبيدي عن الزهري عن طلحة بن عبد هللا بن عوف ان عبد الرمحن بن 

عمرو بن سهل أخربه ان سعيد بن زيد قال مسعت النيب صلى هللا عليه وسلم  
فإنه يطوقه من سبع أرضني   يقول : من ظلم من األرض شيئا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده قوي . بقية صرح ابلتحديث وهو متابعت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا علي بن عاصم قال حصني أخربان  - 1644
عن هالل بن يساف عن عبد هللا بن ظامل املازين قال : ملا خرج معاوية من  

ال فأقام خطباء يقعون يف علي قال وأان إىل  الكوفة استعمل املغرية بن شعبة ق 



جنب سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل قال فغضب فقام فأخذ بيدي فتبعته  
فقال أال ترى إىل هذا الرجل الظامل لنفسه الذي أيمر بلعن رجل من أهل اجلنة 
فاشهد على التسعة اهنم يف اجلنة ولو شهدت على العاشر مل آمث قال قلت وما  

ل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أثبت حراء فإنه ليس عليك إال ذاك قال قا
نيب أو صديق أو شهيد قال قلت من هم فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي والزبري وطلحة وعبد الرمحن بن عوف وسعد بن  

 مالك قال مث سكت قال قلت ومن العاشر قال قال أان 

 

 

شعيب األرنؤوط : إسناده حسنعليق ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا معاوية بن عمرو ثنا زائدة ثنا حصني  - 1645
بن عبد الرمحن عن هالل بن يساف عن عبد هللا بن ظامل التيمي عن سعيد بن  
زيد بن عمرو بن نفيل قال : أشهد ان عليا رضي هللا عنه من أهل اجلنة قلت  

تسعة ولو شئت ان امسي العاشر مسيته قال اهتز حراء وما ذاك قال هو يف ال
فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أثبت حراء فإنه ليس عليك إال نيب أو 
صديق أو شهيد قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعلي  
 وعثمان وطلحة والزبري وعبد الرمحن بن عوف وسعد وأان يعىن سعيدا نفسه 

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إبراهيم بن أيب العباس ثنا يونس أو  - 1646
أبو أويس قال قال الزهري أخربين طلحة بن عبد هللا بن عوف ان عبد الرمحن 
بن عمرو بن سهل أخربه ان سعيد بن زيد قال مسعت رسول هللا صلى هللا عليه  

ظلم من األرض شيئا فإنه يطوقه يف سبع أرضني   وسلم يقول : من   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا محاد بن أسامة أخربين مسعر عن   - 1647
عبد امللك بن ميسرة عن هالل بن يساف عن عبد هللا بن ظامل عن سعيد بن  

تنا كقطع الليل املظلم أراه زيد قال : ذكر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ف
قال قد يذهب فيها الناس أسرع ذهاب قال فقيل أكلهم هالك أم بعضهم  

 قال حسبهم أو حبسبهم القتل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد ثنا املسعودي عن نفيل بن  - 1648
: كان رسول   هشام بن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل عن أبيه عن جده قال

هللا صلى هللا عليه وسلم مبكة هو وزيد بن حارثة فمر هبما زيد بن عمرو بن 
النصب  نفيل فدعوه إىل سفرة هلما فقال اي بن أخي اين ال آكل مما ذبح على

قال فما رؤى النيب صلى هللا عليه وسلم بعد ذلك أكل شيئا مما ذبح على 
النصب قال قلت اي رسول هللا ان أيب كان كما قد رأيت وبلغك ولو أدركك 
آلمن بك واتبعك فاستغفر له قال نعم فاستغفر له فإنه يبعث يوم القيامة أمة  

 واحدة  

 

 

ىن احلديث سريد من حديث ابن  عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ومعت
إبسناد صحيح  5369عمر برقم   

 

 

------------------------------------- 

 

[    190صفحة  - 1مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أخربان بن أيب ذئب عن احلرث   - 1649
نطلقوا فأصلحوا بني هذين  بن عبد الرمحن عن أيب سلمة قال قال لنا مروان : ا



سعيد بن زيد وأروى بنت أويس فأتينا سعيد بن زيد فقال أترون أين قد 
استنقصت من حقها شيئا أشهد لسمعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول  

من أخذ شربا من األرض بغري حقه طوقه من سبع أرضني ومن توىل قوما بغري 
أخيه بيمينه فال ابرك هللا له فيه   إذهنم فعليه لعنة هللا ومن اقتطع مال  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده قوي رجاله ثقات رجال الشيخني غري احلارث ت
 بن عبدالرمحن فقد روى له أصحاب السنن 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو سعيد ثنا قيس بن الربيع ثنا عبد   - 1650
امللك بن عمري عن عمرو بن حريث قال قدمت املدينة فقامست أخي فقال  

سعيد بن زيد ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : ال يبارك يف مثن أرض  
 وال دار ال جيعل يف أرض وال دار  

 

 

اده ضعيف عليق شعيب األرنؤوط : إسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو اليمان أنبأان شعيب عن عبد هللا   - 1651
بن عبد الرمحن بن أيب حسني قال بلغين ان لقمان كان يقول : اي بين ال تعلم  



العلم لتباهي به العلماء أو متاري به السفهاء وترائي به يف اجملالس فذكره وقال  
ن زيد عن النيب صلى هللا عليه وسلم انه قال ثنا نوفل بن مساحق عن سعيد ب

من أرىب الراب االستطالة يف عرض مسلم بغري حق وان هذه الرحم شجنة من  
 الرمحن فمن قطعها حرم هللا عليه اجلنة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : قول لقمان بالغ فهو منقطع أما القسم املرفوع منه  ت
  نوفل بن مساحقفإسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سليمان بن داود اهلامشي ثنا إبراهيم   - 1652
بن سعد عن أبيه عن أيب عبيدة بن حممد بن عمار بن ايسر عن طلحة بن عبد  
هللا بن عوف عن سعيد بن زيد قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : من  

ون أهله فهو شهيد ومن قتل دون دينه  قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل د
 فهو شهيد ومن قتل دون دمه فهو شهيد  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده قويت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعقوب ثنا أيب عن أبيه عن أيب عبيدة   - 1653



بن حممد بن عمار عن طلحة بن عبد هللا بن عوف عن سعيد بن زيد قال 
ى هللا عليه وسلم فذكر : مثله  مسعت رسول هللا صل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده قويت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا الفضل بن دكني ثنا إسرائيل عن   - 1654
إبراهيم بن مهاجر حدثين من مسع عمرو بن حريث حيدث عن سعيد بن زيد 

قال مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : اي معشر العرب امحدوا هللا 
 الذي رفع عنكم العشور  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

( يث عبد الرمحن بن عوف الزهري رضي هللا عنه حد )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بشر بن املفضل عن عبد الرمحن بن  - 1655
لرمحن بن إسحاق عن الزهري عن حممد بن جبري بن مطعم عن أبيه عن عبد ا

عوف عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : شهدت حلف املطيبني مع عموميت  



هللا وأان غالم فما أحب ان يل محر النعم وأين أنكثه قال الزهري قال رسول 
صلى هللا عليه وسلم مل يصب اإلسالم حلفا اال زاده شدة وال حلف يف 
 اإلسالم وقد ألف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بني قريش واألنصار  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري ت
 عبدالرمحن بن إسحاق

ديث صحيحة موصولة قول الزهري هذا مرسل وقد ورد معناه يف أحاو   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إبراهيم بن سعد حدثين حممد بن  - 1656
إسحاق عن مكحول عن كريب عن بن عباس انه قال له عمر اي غالم هل 

مسعت من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أو من أحد من أصحابه إذا شك 
بل عبد الرمحن بن عوف الرجل يف صالته ماذا يصنع قال فبينا هو كذلك إذ أق

ال عمر سألت هذا الغالم هل مسعت من رسول هللا صلى فقال فيم أنتما فق
هللا عليه وسلم أو أحد من أصحابه إذا شك الرجل يف صالته ماذا يصنع فقال  
عبد الرمحن مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : إذا شك أحدكم يف  

فليجعلها واحدة وإذا مل يدر ثنتني صلى  صالته فلم يدر أواحدة صلى أم ثنتني
أم ثالاث فليجعلها ثنتني وإذا مل يدر أثالاث صلى أم أربعا فليجعلها ثالاث مث 

 يسجد إذا فرغ من صالته وهو جالس قبل ان يسلم سجدتني  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريهت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان عن عمرو مسع جبالة يقول :   - 1657
ر قبل موته كنت كاتبا جلزء بن معاوية عم األحنف بن قيس فأاتان كتاب عم

بسنة ان اقتلوا كل ساحر ورمبا قال سفيان وساحرة وفرقوا بني كل ذي حمرم 
ني الرجل من اجملوس واهنوهم عن الزمزمة فقتلنا ثالثة سواحر وجعلنا نفرق ب

وبني حرميته يف كتاب هللا وصنع جزء طعاما كثريا وعرض السيف على فخذه  
ودعا اجملوس فالقوا وقر بغل أو بغلني من ورق وأكلوا من غري زمزمة ومل يكن  
عمر أخذ ورمبا قال سفيان قبل اجلزية من اجملوس حىت شهد عبد الرمحن بن 

ن جموس هجر وقال أيب قال عوف ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أخذها م
 سفيان حج جبالة مع مصعب سنة سبعني  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    191صفحة  - 1مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان عن عمرو عن الزهري عن   - 1658
وسعد : نشدتكم مالك بن أوس مسعت عمر يقول لعبد الرمحن وطلحة والزبري 

ابهلل الذي تقوم به السماء واألرض وقال مرة الذي إبذنه تقوم السماء واألرض  
ا صدقة  أعلمتم أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال اان ال نورث ما تركن

 قالوا اللهم نعم 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد بن هارون أخربان هشام   - 1659
 بن قارظ ان أابه حدثه  الدستوائي عن حيىي بن أيب كثري عن إبراهيم بن عبد هللا

انه دخل على عبد الرمحن بن عوف وهو مريض فقال له عبد الرمحن وصلتك  
ن خلقت  رحم ان النيب صلى هللا عليه وسلم قال قال هللا عز وجل : أان الرمح

الرحم وشققت هلا من امسي فمن يصلها أصله ومن يقطعها أقطعه فأبته أو قال  
 من يبتها أبته  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه رجاله ثقات رجال الصحيح غري عبدهللا  ت



 بن قارظ
 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو سعيد موىل بىن هاشم ثنا القاسم   - 1660
نضر بن شيبان قال لقيت أاب سلمة بن عبد الرمحن قلت بن الفضل ثنا ال

حدثين عن شيء مسعته من أبيك مسعه من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف  
شهر رمضان قال نعم حدثين أيب عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : ان  
هللا عز وجل فرض صيام رمضان وسننت قيامه فمن صامه وقامة احتسااب خرج  

ذنوب كيوم ولدته أمه  من ال  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن إسحاق ثنا بن هليعة عن   - 1661
عبيد هللا بن أيب جعفر ان بن قارظ أخربه عن عبد الرمحن بن عوف قال قال  

  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : إذا صلت املرأة مخسها وصامت شهرها
وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل هلا أدخلي اجلنة من أي أبواب اجلنة  

 شئت 

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه وهذا إسناد ضعيف لضعف ابن هليعة ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو سلمة منصور بن سلمة اخلزاعي  - 1662
يرث عن حممد  ثنا ليث عن يزيد بن اهلاد عن عمرو بن أيب عمرو عن أيب احلو 

بن جبري بن مطعم عن عبد الرمحن بن عوف قال : خرج رسول هللا صلى هللا  
عليه وسلم فاتبعته حىت دخل خنال فسجد فأطال السجود حىت خفت أو  

يت ان يكون هللا قد توفاه أو قبضه قال فجئت أنظر فرفع رأسه فقال  خش
مالك اي عبد الرمحن قال فذكرت ذلك له فقال ان جربيل عليه السالم قال يل  
أال أبشرك ان هللا عز وجل يقول لك من صلى عليك صليت عليه ومن سلم  

 عليك سلمت عليه  

 

 

إسناد ضعيف عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه وهذا ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يونس ثنا ليث عن يزيد عن عمرو   - 1663
عن عبد الرمحن بن أيب احلويرث عن حممد بن جبري عن عبد الرمحن بن عوف 

قال : دخلت املسجد فرأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم خارجا من  
 املسجد فاتبعته فذكر احلديث 

 



 

: حسن لغريهعليق شعيب األرنؤوط ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو سعيد موىل بىن هاشم ثنا سليمان   - 1664
بن بالل ثنا عمرو بن أيب عمرو عن عبد الواحد بن حممد بن عبد الرمحن بن 
عوف عن عبد الرمحن بن عوف قال : خرج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

ساجدا فأطال السجود حىت فتوجه حنو صدقته فدخل فاستقبل القبلة فخر  
ظننت ان هللا عز وجل قد قبض نفسه فيها فدنوت منه فجلست فرفع رأسه  

فقال من هذا قلت عبد الرمحن قال ما شأنك قلت اي رسول هللا سجدت 
سجدة خشيت ان يكون هللا عز وجل قد قبض نفسك فيها فقال ان جربيل 

ل من صلى عليك صليت عليه السالم أاتين فبشرين فقال ان هللا عز وجل يقو 
 عليه ومن سلم عليك سلمت عليه فسجدت هلل عز وجل شكرا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريهت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هيثم بن خارجة قال أبو عبد الرمحن  - 1665
ومسعته أان من اهليثم بن خارجة ثنا رشدين عن عبد هللا بن الوليد انه مسع أاب 

عبد الرمحن حيدث عن أبيه أنه : كان مع رسول هللا صلى هللا عليه    سلمة بن



وسلم يف سفر فذهب النيب صلى هللا عليه وسلم حلاجته فأدركهم وقت الصالة 
فأقاموا الصالة فتقدمهم عبد الرمحن فجاء النيب صلى هللا عليه وسلم فصلى  

 مع الناس خلفه ركعة فلما سلم قال أصبتم أو أحسنتم  

 

 

شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه عليق ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    192صفحة  - 1مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا روح ثنا حممد بن أيب حفصة ثنا   - 1666
محن بن الزهري عن عبيد هللا بن عبد هللا عن بن عباس قال مسعت عبد الر 

عوف يقول مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : إذا كان الوابء أبرض  
 ولست هبا فال تدخلها وإذا كان أبرض وأنت هبا فال خترج منها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده قوي على شرط مسلم ت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أسود بن عامر ثنا محاد بن سلمة عن   - 1667
حممد بن إسحاق عن يزيد بن عبد هللا بن قسيط عن أيب سلمة بن عبد الرمحن 
بن عوف عن عبد الرمحن بن عوف : أن قوما من العرب أتوا رسول هللا صلى 

عليه وسلم املدينة فأسلموا وأصاهبم وابء املدينة محاها فأركسوا فخرجوا من هللا 
املدينة فاستقبلهم نفر من أصحابه يعىن أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم  
فقالوا هلم ما لكم رجعتم قالوا أصابنا وابء املدينة فاجتوينا املدينة فقالوا أما  

وقال بعضهم مل ينافقوا هم  لكم يف رسول هللا أسوة فقال بعضهم انفقوا
فما لكم يف املنافقني فئتني وهللا أركسهم مبا  }مسلمون فأنزل هللا عز وجل 

اآلية  {كسبوا   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف . والصحيح يف سبب نزول اآلية ما  ت
من حديث زيد بن اثبت 2776ومسلم  1884رواه البخاري   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هاشم بن القاسم ثنا شريك عن  - 1668
مسع عمر بن اخلطاب  عاصم بن عبيد هللا عن عبد هللا بن عامر بن ربيعة قال : 

رضي هللا عنه صوت بن املغرتف أو بن الغرف احلادي يف جوف الليل وحنن 
  منطلقون إىل مكة فأوضع عمر راحلته حىت دخل مع القوم فإذا هو مع عبد 
الرمحن فلما طلع الفجر قال عمر هيء اآلن اسكت اآلن قد طلع الفجر 



اذكروا هللا قال مث أبصر على عبد الرمحن خفني قال وخفان فقال قد لبستهما  
مع من هو خري منك أو مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال عمر عزمت  

 عليك اال نزعتهما فإين أخاف ان ينظر الناس إليك فيقتدون بك  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب قال وحدثناه إسحاق بن عيسى ثنا  - 1669
 شريك : فذكره إبسناده وقال لبستهما مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

بن سلمة ثنا هشام بن حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا محاد  - 1670
عبد الرمحن بن عوف قال : أقطعين رسول هللا صلى هللا عروة عن عروة ان 

عليه وسلم وعمر بن اخلطاب أرض كذا وكذا فذهب الزبري إىل آل عمر 
فاشرتى نصيبه منهم فأتى عثمان بن عفان فقال ان عبد الرمحن بن عوف زعم  

بن اخلطاب أرض كذا وكذا  ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أقطعه وعمر
وإين اشرتيت نصيب آل عمر فقال عثمان عبد الرمحن جائز الشهادة له 



 وعليه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : رجاله ثقات رجال الشيخني غري محاد بن سلمة فمن  ت
 رجال مسلم إال أن يف مساع عروة من عبد الرمحن بن عوف وقفة 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا احلكم بن انفع ثنا إمساعيل بن عياش   - 1671
ن عن ضمضم بن زرعة عن شريح بن عبيد يرده إىل مالك بن خيامر عن ب

السعدي ان النيب صلى هللا عليه وسلم قال : ال تنقطع اهلجرة ما دام العدو 
ص ان يقاتل فقال معاوية وعبد الرمحن بن عوف وعبد هللا بن عمرو بن العا 

النيب صلى هللا عليه وسلم قال ان اهلجرة خصلتان إحدامها ان هتجر السيئات  
واألخرى ان هتاجر إىل هللا ورسوله وال تنقطع اهلجرة ما تقبلت التوبة وال تزال 
التوبة مقبولة حىت تطلع الشمس من املغرب فإذا طلعت طبع على كل قلب 

 مبا فيه وكفى الناس العمل  

 

 

رنؤوط : إسناده حسنعليق شعيب األت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا املغرية ثنا سعيد بن عبد العزيز  - 1672



حدثين سليمان بن موسى عن عبد الرمحن بن عوف قال : ملا خرج اجملوسي 
من عند رسول هللا صلى هللا عليه وسلم سألته فأخربين ان النيب صلى هللا عليه  

تار اجلزية وسلم خريه بني اجلزية والقتل فاخ  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو سلمة يوسف بن يعقوب   - 1673
املاجشون عن صاحل بن إبراهيم بن عبد الرمحن بن عوف عن أبيه عن جده  

عبد الرمحن بن عوف أنه قال : إين لواقف يوم بدر يف الصف نظرت عن مييين  
أان بني غالمني من األنصار حديثة أسناهنما متنيت لو كنت بني وعن مشايل فإذا 

ل قلت نعم وما  أضلع منهما فغمزين أحدمها فقال اي عم هل تعرف أاب جهل قا
حاجتك اي بن أخي قال بلغين أنه سب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم والذي 

ل نفسي بيده لو رأيته مل يفارق سوادي سواده حىت ميوت األعجل منا قا 
فغمزين اآلخر فقال يل مثلها قال فتعجبت لذلك قال فلم أنشب أن نظرت 

إىل أيب جهل جيول يف الناس فقلت هلما أال تراين هذا صاحبكما الذي تسأالن 
عنه فابتدراه فاستقبلهما فضرابه حىت قتاله مث انصرفا إىل رسول هللا صلى هللا  

منهما أان قتلته قال هل   عليه وسلم فاخرباه فقال أيكما قتله فقال كل واحد
مسحتما سيفيكما قاال ال فنظر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف السيفني  



فقال كالكما قتله وقضى بسلبه ملعاذ بن عمرو بن اجلموح ومها معاذ بن عمرو  
 بن اجلموح ومعاذ بن عفراء 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    193صفحة  - 1مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان حدثنا أبو عوانة عن عمر بن   - 1674
أيب سلمة عن أبيه قال حدثين قاص أهل فلسطني قال مسعت عبد الرمحن بن 

لم قال : ثالث والذي نفس حممد  عوف يقول ان رسول هللا صلى هللا عليه وس
ال ينقص مال من صدقة فتصدقوا وال يعفو عبد  بيده ان كنت حلالفا عليهن 

عن مظلمة يبتغى هبا وجه هللا اال رفعه هللا هبا عزا وقال أبو سعيد موىل بىن 
هاشم اال زاده هللا هبا عزا يوم القيامة وال يفتح عبد ابب مسألة إال فتح هللا 

 عليه ابب فقر  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه وهذا إسناد ضعيف جلهالة قاص أهل ت
 فلسطني

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا قتيبة بن سعيد ثنا عبد العزيز بن  - 1675
ن بن عوف حممد الدراوردي عن عبد الرمحن بن محيد عن أبيه عن عبد الرمح

ان النيب صلى هللا عليه وسلم قال : أبو بكر يف اجلنة وعمر يف اجلنة وعلى يف  
بد الرمحن بن عوف اجلنة وعثمان يف اجلنة وطلحة يف اجلنة والزبري يف اجلنة وع

يف اجلنة وسعد بن أيب وقاص يف اجلنة وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل يف 
 اجلنة وأبو عبيدة بن اجلراح يف اجلنة 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده قوي على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل ثنا بن إسحاق يعىن عبد   - 1676
الرمحن عن الزهري عن حممد بن جبري عن أبيه عن عبد الرمحن بن عوف قال 

قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : شهدت غالما مع عموميت حلف 
 املطيبني فما أحب ان يل محر النعم وإين أنكثه 

 

 



ناده صحيحعليق شعيب األرنؤوط : إس ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل حدثنا حممد بن إسحاق  - 1677
حدثين مكحول ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : إذا صلى أحدكم  

فشك يف صالته فإن شك يف الواحدة والثنتني فليجعلهما واحدة وان شك يف 
األربع فليجعلهما ثالاث الثنتني والثالث فليجعلهما ثنتني وان شك يف الثالث و 

حىت يكون الوهم يف الزايدة مث يسجد سجدتني قبل ان يسلم مث يسلم قال  
حممد بن إسحاق وقال يل حسني بن عبد هللا هل أسنده لك فقلت ال فقال  

لكنه حدثين ان كريبا موىل بن عباس حدثه عن بن عباس قال جلست إىل عمر  
ى الرجل يف صالته فلم يدر أزاد أم بن اخلطاب فقال اي بن عباس إذا اشتبه عل

نقص قلت وهللا اي أمري املؤمنني ما أدري ما مسعت يف ذلك شيئا فقال عمر  
وهللا ما أدري قال فبينا حنن على ذلك إذ جاء عبد الرمحن بن عوف فقال ما  

هذا الذي تذاكران فقال له عمر ذكران الرجل يشك يف صالته كيف يصنع  
هللا عليه وسلم يقول هذا احلديث  فقال مسعت رسول هللا صلى  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه وهذا إسناد ضعيف لضعف حسني بن ت
 عبدهللا 

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حجاج ويزيد املعىن قاال أان بن أيب  - 1678
ذئب عن الزهري عن سامل عن عبد هللا بن عامر بن ربيعة ان عبد الرمحن بن 

بن اخلطاب رضي هللا عنه وهو يسري يف طريق الشام عن النيب  عوف أخرب عمر
صلى هللا عليه وسلم قال : ان هذا السقم عذب به األمم قبلكم فإذا مسعتم به  
يف أرض فال تدخلوها عليه وإذا وقع أبرض وأنتم هبا فال خترجوا فرارا منه قال  

 فرجع عمر بن اخلطاب من الشام  

 

 

اده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسنت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    194صفحة  - 1مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أنبأان معمر عن الزهري   - 1679
ن عبد هللا بن عن عبد احلميد بن عبد الرمحن بن زيد بن اخلطاب عن عبد هللا ب

احلرث بن نوفل عن عبد هللا بن عباس قال : خرج عمر بن اخلطاب يريد 
ل ان الشام فذكر احلديث قال وكان عبد الرمحن بن عوف غائبا فجاء فقا

عندي من هذا علما مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول إذا مسعتم به  



 يف أرض فال تقدموا عليه وإذا وقع أبرض وأنتم هبا فال خترجوا فرارا منه 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

عن الزهري  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أنبأان معمر   - 1680
داد الليثي أخربه عن عبد الرمحن بن حدثين أبو سلمة بن عبد الرمحن ان أاب الر 

عوف انه مسع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول قال هللا عز وجل : أان 
الرمحن خلقت الرحم وشققت هلا من امسى امسا فمن وصلها وصلته ومن 

 قطعها بتته  

 

 

ه وهذا إسناد رجاله ثقات رجال  عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغري ت
 الشيخني غري غري رداد الليثي 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بشر بن شعيب بن أيب محزة حدثين  - 1681
د الليثي أخربه عن  أيب عن الزهري حدثين أبو سلمة بن عبد الرمحن ان أاب الردا

عبد الرمحن بن عوف انه مسع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول قال هللا عز  
فمن وصلها وصله   وجل : أان الرمحن وأان خلقت الرحم واشتققت هلا من امسى



 هللا ومن قطعها بتته  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إسحاق بن عيسى أخربين مالك عن   - 1682
الزهري عن عبد هللا بن عامر بن ربيعة : ان عمر بن اخلطاب خرج إىل الشام 

عبد الرمحن بن عوف ان  فلما جاء سرغ بلغه ان الوابء قد وقع ابلشام فأخربه 
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال إذا مسعتم به أبرض فال تقدموا عليه وإذا 

 وقع أبرض وأنتم هبا فال خترجوا فرارا منه فرجع عمر بن اخلطاب من سرغ 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إسحاق بن عيسى أخربين مالك عن   - 1683
عبد هللا بن  الزهري عن عبد احلميد بن عبد الرمحن بن زيد بن اخلطاب عن

عبد هللا بن احلرث بن نوفل عن عبد هللا بن عباس : ان عمر بن اخلطاب خرج  
راح وأصحابه إىل الشام حىت إذا كان بسرغ لقيه أمراء األجناد أبو عبيدة بن اجل

فأخربوه ان الوابء قد وقع ابلشام فذكر احلديث قال فجاء عبد الرمحن بن 



عوف وكان متغيبا يف بعض حاجته فقال ان عندي من هذا علما مسعت رسول 
هللا صلى هللا عليه وسلم يقول إذا كان أبرض وأنتم هبا فال خترجوا فرارا منه  

حمد هللا عمر مث انصرف وإذا مسعتم به أبرض فال تقدموا عليه قال ف  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري إسحاق بن عيسى فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين يب ثنا أبو العالء احلسن بن سوار ثنا هشام   - 1684
ن بن بن سعد عن الزهري عن محيد بن عبد الرمحن بن عوف عن عبد الرمح

عوف قال مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : إذا مسعتم به أبرض 
 ولستم هبا فال تدخلوها وإذا وقع وأنتم فيها فال خترجوا فرارا منها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أنبأان بن جريح أخربين  - 1685
عمرو بن دينار عن جبالة التميمي قال مل يرد عمر أن أيخذ اجلزية من اجملوس 
حىت شهد عبد الرمحن بن عوف : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أخذها  



 من جموس هجر  

 

 

البخاري رجاله ثقات عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط ت
 رجال الشيخني غري جبالة التميمي فمن رجال البخاري 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان عن الزهري عن أيب سلمة   - 1686
قال اشتكى أبو الرداد فعاده عبد الرمحن بن عوف فقال أبو الرداد خريهم  

رسول هللا  وأوصلهم ما علمت أبو حممد فقال عبد الرمحن بن عوف اىن مسعت
صلى هللا عليه وسلم يقول قال هللا عز وجل : أان هللا وأان الرمحن خلقت الرحم 

 وشققت هلا من امسى فمن وصلها وصلته ومن قطعها بتته  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه رجاله ثقات رجال الشيخني غري أيب ت
 الرداد

 

 

ارون أنبأان هشام عن حيىي  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد بن ه - 1687
م بن عبد هللا بن قارظ ان أابه حدثه انه دخل على عبد  بن أيب كثري عن إبراهي 

الرمحن بن عوف وهو مريض فقال له عبد الرمحن وصلتك رحم ان النيب صلى 



هللا عليه وسلم قال قال هللا : أان الرمحن وخلقت الرحم وشققت هلا من امسى 
ها أقطعه أو قال من يبتها أبتته  فمن يصلها أصله ومن يقطع  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا شريح بن النعمان ثنا نوح بن قيس   - 1688
لمة بن عن نصر بن على اجلهضمي عن النضر بن شيبان احلداين عن أيب س

عبد الرمحن قال قلت له أال حتدثين حديثا عن أبيك مسعه أبوك من رسول هللا 
ليه  صلى هللا عليه وسلم فقال له أقبل رمضان فقال رسول هللا صلى هللا ع 

وسلم : ان رمضان شهر افرتض هللا عز وجل صيامه وإين سننت للمسلمني  
 قيامه فمن صامه إمياان واحتسااب خرج من الذنوب كيوم ولدته أمه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    195صفحة  - 1مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 



 

قال أبو بكر أمحد بن جعفر بن محدان بن مالك قال أبو عبد   - 1689
ن يزيد عن الرمحن وجدت هذا احلديث يف كتاب أيب خبط يده ثنا حممد ب

إمساعيل بن مسلم عن الزهري عن عبيد هللا بن عبد هللا عن بن عباس انه كان  
م يذاكر عمر شأن الصالة فانتهى إليهم عبد الرمحن بن عوف فقال أال أحدثك
حبديث مسعته من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قالوا بلى قال فأشهد اىن 

مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول من صلى صالة يشك يف النقصان  
 فليصل حىت يشك يف الزايدة

خر أحاديث عبد الرمحن بن عوف رضي هللا عنه  آ  

 

 

مطوال   1656ر عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف وتقدم من طريق آخت
 مبعناه وهو حسن 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا زايد بن الربيع أبو خداش ثنا واصل  - 1690
ال :  موىل أيب عيينة عن بشار بن أيب سيف اجلرمي عن عياض بن غطيف ق

دخلنا على أيب عبيدة بن اجلراح نعوده من شكوى أصابه وامرأته حتيفه قاعدة  
بو عند رأسه قلت كيف ابت أبو عبيدة قالت وهللا لقد ابت أبجر فقال أ

عبيدة ما بت أبجر وكان مقبال بوجهه على احلائط فأقبل على القوم بوجهه  



فقال أال تسألونين عما قلت قالوا ما أعجبنا ما قلت فنسألك عنه قال مسعت 
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول من أنفق نفقة فاضلة يف سبيل هللا 

از أذى فاحلسنة  فبسبعمائة ومن أنفق على نفسه وأهله أو عاد مريضا أو م
بعشر أمثاهلا والصوم جنة ما مل خيرقها ومن ابتاله هللا ببالء يف جسده فهو له  

 حطة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد ثنا إبراهيم بن ميمون   - 1691
كلم به  ثنا سعد بن مسرة بن جندب عن أبيه عن أيب عبيدة قال : آخر ما ت

النيب صلى هللا عليه وسلم اخرجوا يهود أهل احلجاز وأهل جنران من جزيرة 
د  العرب واعلموا ان شرار الناس الذين اختذوا قبور أنبيائهم مساج  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن خالد  - 1692
عن عبد هللا بن شقيق عن عبد هللا بن سراقة عن أيب عبيدة بن اجلراح عن النيب 



صلى هللا عليه وسلم : انه ذكر الدجال فحاله حبلية ال أحفظها قالوا اي رسول 
كيف قلوبنا يومئذ كاليوم فقال أو خري    هللا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف قال ابن كثري يف البداية : يف إسناده  ت
غرابة ولعل هذا كان قبل أن يبني له ) صلى هللا عليه وسلم ( ما بني له اثين 

 احلال
 

 

د  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان وعبد الصمد قاال حدثنا محا - 1693
بن سلمة أنبأان خالد احلذاء عن عبد هللا بن شقيق عن عبد هللا بن سراقة عن  
أيب عبيدة بن اجلراح قال مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : انه مل  
يكن نيب بعد نوح اال وقد أنذر الدجال قومه وإين أنذركموه قال فوصفه لنا  

كه بعض من رآين أو مسع كالمي  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال ولعله يدر 
 قالوا اي رسول هللا كيف قلوبنا يومئذ أمثلها اليوم قال أو خري  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف قال ابن كثري يف البداية : يف إسناده  ت
غرابة ولعل هذا كان قبل أن يبني له ) صلى هللا عليه وسلم ( ما بني له اثين 

 احلال
 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو أمحد الزبريي ثنا إبراهيم بن  - 1694
اح قال :  ميمون عن سعد بن مسرة عن مسرة بن جندب عن أيب عبيدة بن اجلر 

كان آخر ما تكلم به نيب هللا صلى هللا عليه وسلم ان أخرجوا يهود احلجاز من  
جد  جزيرة العرب واعلموا ان شرار الناس الذين يتخذون القبور مسا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل بن عمر ثنا إسرائيل عن   - 1695
احلجاج بن أرطاة عن الوليد بن أيب مالك عن القاسم عن أيب أمامة قال : أجار  

رجل من املسلمني رجال وعلى اجليش أبو عبيدة بن اجلراح فقال خالد بن 
و بن العاص ال جنريه وقال أبو عبيدة جنريه مسعت رسول هللا صلى  الوليد وعمر 

 هللا عليه وسلم يقول جيري على املسلمني أحدهم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه وهذا إسناد ضعيف احلجاج بن أرطاة  ت
 مدلس وقد عنعن 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو املغرية ثنا صفوان بن عمرو ثنا   - 1696



أبو حسبة مسلم بن أكيس موىل عبد هللا بن عامر عن أيب عبيدة بن اجلراح 
قال ذكر من دخل عليه فوجده يبكى فقال ما يبكيك اي أاب عبيدة فقال نبكى  

ى املسلمني : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ذكر يوما ما يفتح هللا عل
ليهم حىت ذكر الشام فقال إن ينسأ يف أجلك اي أاب عبيدة فحسبك ويفيء ع

من اخلدم ثالثة خادم خيدمك وخادم يسافر معك وخادم خيدم أهلك ويرد 
عليهم وحسبك من الدواب ثالثة دابة لرجلك ودابة لثقلك ودابة لغالمك مث  

بطي قد امتأل دواب وخيال  هذا أان أنظر إىل بييت قد امتأل رقيقا وأنظر إىل مر 
فكيف ألقى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بعد هذا وقد أوصاان رسول هللا 
صلى هللا عليه وسلم أن أحبكم إيل وأقربكم مين من لقيين على مثل احلال 

 الذي فارقين عليها  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    196صفحة  - 1مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعقوب ثنا أيب عن حممد بن إسحاق  - 1697



حدثين أابن بن صاحل عن شهر بن حوشب األشعري عن رابه رجل من قومه  
واس قال : ملا اشتعل الوجع كان خلف على أمه بعد أبيه كان شهد طاعون عم

قام أبو عبيدة بن اجلراح يف الناس خطيبا فقال أيها الناس ان هذا الوجع رمحة  
ربكم ودعوة نبيكم وموت الصاحلني قبلكم وان أاب عبيدة يسأل هللا ان يقسم 
له منه حظه قال فطعن فمات رمحه هللا واستخلف على الناس معاذ بن جبل  

ها الناس ان هذا الوجع رمحة ربكم ودعوة نبيكم  فقام خطيبا بعده فقال أي
وموت الصاحلني قبلكم وان معاذ يسأل هللا ان يقسم آلل معاذ منه حظه قال  
فطعن ابنه عبد الرمحن بن معاذ فمات مث قام فدعا ربه لنفسه فطعن يف راحته  
فلقد رأيته ينظر إليها مث يقبل ظهر كفه مث يقول ما أحب ان يل مبا فيك شيئا  

الدنيا فلما مات استخلف على الناس عمرو بن العاص فقام فينا خطيبا   من
فقال أيها الناس ان هذا الوجع إذا وقع فإمنا يشتعل اشتعال النار فتحيلوا منه  

يف اجلبال قال فقال له أبو واثلة اهلذيل كذبت وهللا لقد صحبت رسول هللا 
ما أرد عليك ما تقول   صلى هللا عليه وسلم وأنت شر من محاري هذا قال وهللا

وأمي هللا ال نقيم عليه مث خرج وخرج الناس فتفرقوا عنه ودفعه هللا عنهم قال  
فبلغ ذلك عمر بن اخلطاب من رأى عمرو فوهللا ما كرهه قال أبو عبد الرمحن 

 عبد هللا بن أمحد بن حنبل أابن بن صاحل جد أيب عبد الرمحن مشكدانة 

 

 

ده ضعيف عليق شعيب األرنؤوط : إسنات  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن أيب عدى عن داود عن   - 1698
عامر قال : بعث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم جيش ذات السالسل 

فاستعمل أاب عبيدة على املهاجرين واستعمل عمرو بن العاص على األعراب 
لق عمرو فأغار  فقال هلما تطاوعا قال وكانوا يؤمرون أن يغريوا على بكر فانط

على قضاعة ألن بكرا أخواله فانطلق املغرية بن شعبة إىل أيب عبيدة فقال إن 
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم استعملك علينا وإن بن فالن قد ارتبع أمر  

القوم وليس لك معه أمر فقال أبو عبيدة إن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
  صلى هللا عليه وسلم وإن عصاه عمرو  أمران أن نتطاوع فأان أطيع رسول هللا

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : رجاله ثقات رجال الصحيح إال أنه مرسلت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع حدثين إبراهيم بن ميمون موىل   - 1699
آل مسرة عن إسحاق بن سعد بن مسرة عن أبيه عن أيب عبيدة بن اجلراح قال  

ان آخر ما تكلم به النيب صلى هللا عليه وسلم قال : أخرجوا يهود أهل 
 احلجاز وأهل جنران من جزيرة العرب 

 

 

األرنؤوط : صحيح عليق شعيب ت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد بن هارون أنبأان هشام عن  - 1700
واصل عن الوليد بن عبد الرمحن عن عياض بن غطيف قال دخلنا على أيب 
عبيدة نعوده قال اىن مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : من أنفق 

ق على نفسه أو على أهله أو عاد  نفقة فاضلة يف سبيل هللا فبسبعمائة ومن أنف
مريضا أو ماز أذى عن طريق فهي حسنة بعشر أمثاهلا والصوم جنة ما مل خيرقها  

 ومن ابتاله هللا ببالء يف جسده فهو له حطة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسن إن كان واصل مسعه من الوليد فإنه ت
1701يت وأي 1690يرويه عن بشار بن أيب سيف عنه كما تقدم   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أنبأان جرير بن حازم ثنا بشار بن  - 1701
أيب سيف عن الوليد بن عبد الرمحن عن عياض بن غطيف قال : دخلنا على  

 أيب عبيدة فذكر احلديث 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 



( حديث عبد الرمحن بن أيب بكر رضي هللا عنه  )  

 

 

------------------------------------- 

 

[    197صفحة  - 1مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن أيب عدى عن سليمان يعىن  - 1702
بو بكر رضي  التيمي عن أيب عثمان عن عبد الرمحن بن أيب بكر قال : جاء أ

هللا عنه بضيف له أو أبضياف له قال فأمسى عند النيب صلى هللا عليه وسلم  
قال   قال فلما أمسى قالت له أمي احتبست عن ضيفك أو أضيافك مذ الليلة

أما عشيتهم قالت ال قالت قد عرضت ذاك عليه أو عليهم فأبوا أو فأىب قال  
فغضب أبو بكر وحلف أن ال يطعمه وحلف الضيف أو األضياف أن ال 
يطعموه حىت يطعمه فقال أبو بكر ان كانت هذه من الشيطان قال فدعا  

أكثر   ابلطعام فأكل وأكلوا قال فجعلوا ال يرفعون لقمة اال ربت من أسفلها 
منها فقال اي أخت بين فراس ما هذا قال فقالت قرة عيين اهنا اآلن ألكثر منها  

قبل ان أنكل قال فأكلوا وبعث هبا إىل النيب صلى هللا عليه وسلم فذكر أنه 
 أكل منها  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عارم ثنا معتمر بن سليمان عن أبيه   - 1703
يب صلى هللا عن أيب عثمان عن عبد الرمحن بن أيب بكر انه قال : كنا مع الن

عليه وسلم ثالثني ومائة فقال النيب صلى هللا عليه وسلم هل مع أحد منكم  
ك مشعان  طعام فإذا مع رجل صاع من طعام أو حنوه فعجن مث جاء رجل مشر 

طويل بغنم يسوقها فقال النيب صلى هللا عليه وسلم أبيعا أم عطية أو قال أم  
هدية قال ال بل بيع فاشرتى منه شاة فصنعت وأمر النيب صلى هللا عليه وسلم  
بسواد البطن ان يشوى قال وأمي هللا ما من الثالثني واملائة اال قد حز له رسول  

واد بطنها ان كان شاهدا أعطاها إايه وان  هللا صلى هللا عليه وسلم حزة من س 
كان غائبا خبا له قال وجعل منها قصعتني قال فأكلنا أمجعون وشبعنا وفضل 

 يف القصعتني فجعلناه على البعري أو كما قال  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

ثنا معتمر بن حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عارم وعفان قاال  - 1704
ل عفان يف حديثه قال مسعت أيب ثنا أبو عثمان انه حدثه عبد  سليمان قا

الرمحن بن أيب بكر : ان أصحاب الصفة كانوا أانسا فقراء وان رسول هللا صلى 



هللا عليه وسلم قال مرة من كان عنده طعام اثنني فليذهب بثالث وقال عفان  
خبامس سادس أو كما قال وان أاب بثالثة ومن كان عنده طعام أربعة فليذهب 

بكر جاء بثالثة وانطلق النيب صلى هللا عليه وسلم بعشرة وأبو بكر بثالثة قال  
 عفان بسادس  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان بن عيينة عن عمرو يعىن بن  - 1705
أوس الثقفي أخربين عبد الرمحن بن أيب بكر قال : أمرين  دينار أخربه عمرو بن 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ان أردف عائشة رضي هللا عنها إىل التنعيم  
 فاعمرها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد هللا بن بكر السهمي ثنا هشام   - 1706
ران عن  بن حسان عن القاسم بن مهران عن موسى بن عبيد عن ميمون بن مه

عبد الرمحن بن أيب بكر ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : إن ريب 



ل هللا أعطاين سبعني ألفا من أميت يدخلون اجلنة بغري حساب فقال عمر اي رسو 
كل رجل سبعني ألفا قال عمر فهال    فهال استزدته قال قد استزدته فأعطاين مع

استزدته قال قد استزدته فأعطاين هكذا وفرج عبد هللا بن بكر بني يديه وقال  
عبد هللا وبسط ابعيه وحثا عبد هللا وقال هشام وهذا من هللا ال يدرى ما  

 عدده  

 

 

ف ولقوله " إن ريب أعطاين سبعني ألفا عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيت
 من أميت يدخلون اجلنة بغري حساب " شواهد عند البخاري ومسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أنبأان صدقة بن موسى عن أيب  - 1707
عمران اجلوين عن قيس بن زيد عن قاضى املصرين هو شريح واملصران البصرة  

يب بكر قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  والكوفة عن عبد الرمحن بن أ
لقيامة فيقيمه بني يديه فيقول  : ان هللا عز وجل ليدعو بصاحب الدين يوم ا

أي عبدي فيم أذهبت مال الناس فيقول أي رب قد علمت اىن مل أفسده إمنا  
ذهب يف غرق أو حرق أو سرقة أو وضيعة فيدعو هللا عز وجل بشيء فيضعه  

جح حسناته  يف ميزانه فرت   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد ثنا صدقة أبو عمران   - 1708
بكر ان رسول حدثين قيس بن زيد عن قاضى املصرين عن عبد الرمحن بن أيب 

هللا صلى هللا عليه وسلم قال : يدعو هللا بصاحب الدين يوم القيامة حىت 
  يوقف بني يديه فيقال اي بن آدم فيم أخذت هذا الدين وفيما ضيعت حقوق
الناس فيقول اي رب انك تعلم أىن أخذته فلم آكل ومل أشرب ومل ألبس ومل  
أضيع ولكن أتى على يدي أما حرق واما سرق واما وضيعة فيقول هللا عز  

وجل صدق عبدي أان أحق من قضى عنك اليوم فيدعو هللا بشيء فيضعه يف  
 كفة ميزانه فرتجح حسناته على سيئاته فيدخل اجلنة بفضل رمحته  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    198صفحة  - 1مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا علي بن إسحاق أنبأان عبد هللا يعىن  - 1709
ه انه أخربه من  بن املبارك أنبأان زكراي بن إسحاق عن بن أيب جنيح أن أابه حدث



مسع عبد الرمحن بن أيب بكر يقول قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ارحل 
عيم فأهال وأقبال وذلك هذه الناقة مث أردف أختك فإذا هبطتما من أكمة التن

 ليلة الصدر  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف جلهالة الراوي ت
 الذي مسع عبدالرمحن بن أيب بكر

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا داود بن مهران الدابغ حدثنا داود   - 1710
لرمحن بن يعىن العطار عن بن خثيم عن يوسف بن ماهك عن حفصة ابنة عبد ا

أيب بكر الصديق عن أبيها ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال لعبد الرمحن 
: أردف أختك يعىن عائشة فاعمرها من التنعيم فإذا هبطت هبا من األكمة  

 فمرها فلتحرم فإهنا عمرة متقبلة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عارم حدثنا معتمر بن سليمان عن   - 1711
ا مع النيب صلى  أبيه عن أيب عثمان عن عبد الرمحن بن أيب بكر انه قال : كن



هللا عليه وسلم ثالثني ومائة فقال النيب صلى هللا عليه وسلم هل مع أحد منكم  
شرك مشعان  طعام فإذا مع رجل صاع من طعام أو حنوه فعجن مث جاء رجل م

طويل بغنم يسوقها فقال النيب صلى هللا عليه وسلم أبيعا أم عطية أو قال أم  
هبة قال ال بل بيع فاشرتى منه شاة فصنعت وأمر نيب هللا صلى هللا عليه وسلم  

بسواد البطن ان يشوى قال وأمي هللا ما من الثالثني واملائة اال قد حز رسول  
من سواد بطنها ان كان شاهدا أعطاه إايه وان هللا صلى هللا عليه وسلم له حزة  

كان غائبا خبا له قال وجعل منها قصعتني قال فأكلنا أمجعون وشبعنا وفضل 
 يف القصعتني فحملناه على بعري أو كما قال  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عارم ثنا معتمر بن سليمان عن أبيه   - 1712
الصفة كانوا  حدثنا أبو عثمان انه حدثه عبد الرمحن بن أيب بكر : أن أصحاب 

أانسا فقراء وإن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال مرة من كان عنده طعام  
بسادس أو  اثنني فليذهب بثالث من كان عنده طعام أربعة فليذهب خبامس

كما قال وان أاب بكر جاء بثالثة فانطلق نيب هللا صلى هللا عليه وسلم بعشرة  
وأبو بكر بثالثة قال فهو أان وأيب وأمي وال أدري هل قال وامرأيت وخادم بني 

بيتنا وبيت أيب بكر وان أاب بكر تعشى عند رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مث  



ث حىت نعس رسول هللا صلى هللا عليه  لبث حىت صليت العشاء مث رجع فلب
ما شاء هللا قالت له امرأته ما حبسك عن  وسلم فجاء بعد ما مضى من الليل  

أضيافك أو قالت ضيفك قال أو ما عشيتهم قالت أبوا حىت جتىء قد عرضوا 
عليهم فغلبوهم قال فذهبت أان فاختبأت قال اي عنثر أو اي عنرت فجدع وسب 

ل وهللا ال أطعمه أبدا قال وحلف الضيف ان ال يطعمه  وقال كلوا ال هنيا وقا
حىت يطعمه أبو بكر قال فقال أبو بكر هذه من الشيطان قال فدعا ابلطعام  

فأكل قال فأمي هللا ما كنا أنخذ من لقمة اال راب من أسفلها أكثر منها قال حىت  
هي  شبعوا وصارت أكثر مما كانت قبل ذلك فنظر إليها أبو بكر فإذا هي كما 

أو أكثر فقال المرأته اي أخت بين فراس ما هذا قالت ال وقرة عيين هلى اآلن 
أكثر منها قبل ذلك بثالث مرار فأكل منها أبو بكر وقال إمنا كان ذلك من  
الشيطان يعىن ميينه مث أكل لقمة مث محلها إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

مضى األجل فعرفنا أثىن عشر فأصبحت عنده قال وكان بيننا وبني قوم عقد ف
رجال مع كل رجل أانس هللا أعلم كم مع كل رجل غري انه بعث منهم فأكلوا 

 منها أمجعون أو كما قيل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان حدثنا معتمر بن سليمان قال   - 1713



أبو عثمان انه حدثه عبد الرمحن بن أيب بكر ان أصحاب مسعت أيب يقول ثنا 
عليه وسلم قال : من كان   الصفة كانوا أانسا فقراء وان رسول هللا صلى هللا

عنده طعام اثنني فليذهب بثالثة ومن كان عنده طعام أربعة فليذهب خبامس  
  بسادس أو كما قال وان أاب بكر جاء بثالثة وانطلق نيب هللا صلى هللا عليه 

وسلم بعشرة قال فهو أان وأيب وأمي وال أدري هل قال امرأيت وخادم بني بيتنا  
 وبيت أيب بكر رضي هللا عنه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    199صفحة  - 1مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

( حديث زيد بن خارجة رضي هللا عنه   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا على بن حبر ثنا عيسى بن يونس  - 1714
بن عبد الرمحن حدثنا عثمان بن حكيم ثنا خالد بن سلمة : ان عبد احلميد 



دعا موسى بن طلحة حني عرس على ابنه فقال اي أاب عيسى كيف بلغك يف 
الصالة على النيب صلى هللا عليه وسلم فقال موسى سألت زيد بن خارجة عن  

صالة على النيب صلى هللا عليه وسلم فقال زيد اىن سألت رسول هللا صلى  ال
هللا عليه وسلم نفسي كيف الصالة عليك قال صلوا واجتهدوا مث قولوا اللهم  

 ابرك على حممد وعلى آل حممد كما ابركت على إبراهيم انك محيد جميد 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

( حديث احلرث بن خزمة رضي هللا عنه  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا على بن حبر ثنا حممد بن سلمة عن   - 1715
حممد بن إسحاق عن حيىي بن عباد عن أبيه عباد بن عبد هللا بن الزبري قال :  

لقد جاءكم رسول من  }أتى احلرث بن خزمة هباتني اآليتني من آخر براءة 
وهللا  إىل عمر بن اخلطاب فقال من معك على هذا قال ال أدري  {أنفسكم 

اىن أشهد لسمعتها من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ووعيتها وحفظتها فقال  
عمر وأان أشهد لسمعتها من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مث قال لو كانت 
ثالث آايت جلعلتها سورة على حدة فانظروا سورة من القرآن فضعوها فيها  

 فوضعتها يف آخر براءة  



 

 

إسناده ضعيف . ونقل قول أمحد شاكر أن الذي  عليق شعيب األرنؤوط :ت
بت أما هذا فإنه منكر شاذ  يف قصة آخر براءة هو الث 4986رواه البخاري 

خمالف للمتواتر املعلوم من الدين ابلضرورة أن القرآن بلغه رسول هللا ) صلى 
هللا عليه وسلم ( ألمته سورا معروفة مفصلة ليس لعمر وال لغريه أن يرتب فيه  

وال أن يضع آية مكان آية وال أن جيمع آايت وحدها فيجعلها سورة    شيئا
 ومعاذ هللا أن جيول شئ من هذا يف خاطر عمر 

 

 

( حديث سعد موىل أيب بكر رضي هللا عنهما  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سليمان بن داود يعىن أاب داود  - 1716
الطيالسي ثنا أبو عامر اخلزاز عن احلسن عن سعد موىل أيب بكر قال : قدمت  

بني يدي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مترا فجعلوا يقرنون فقال رسول هللا 
 صلى هللا عليه وسلم ال تقرنوا  

 

 

لغريه وهذا إسناد ضعيف عليق شعيب األرنؤوط : حسن ت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سليمان بن داود ثنا أبو عامر عن   - 1717
وسلم وكان  احلسن عن سعد موىل أيب بكر وكان خيدم النيب صلى هللا عليه 

النيب صلى هللا عليه وسلم يعجبه خدمته فقال : اي أاب بكر اعتق سعدا فقال اي  
يه وسلم اعتق  رسول هللا مالنا ما هن غريه قال فقال رسول هللا صلى هللا عل

 سعدا أتتك الرجال قال أبو داود يعىن السيب  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا يونس بن أيب إسحاق عن   - 1718
بريد بن أيب مرمي السلويل عن أيب احلوراء عن احلسن بن على قال : علمين  

كلمات أقوهلن يف قنوت الوتر اللهم أهدين رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
فيمن هديت وعافين فيمن عافيت وتولين فيمن توليت وابرك يل فيما أعطيت  

وقين شر ما قضيت فإنك تقضى وال يقضى عليك إنه ال يذل من واليت 
 تباركت ربنا وتعاليت  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله كلهم ثقاتت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع عن شريك عن أيب إسحاق عن   - 1719
م رجل ابألمس مل  هبرية خطبنا احلسن بن على رضي هللا عنه فقال : لقد فارقك 

يسبقه األولون بعلم وال يدركه اآلخرون كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
  يفتح له  يبعثه ابلراية جربيل عن ميينه وميكائيل عن مشاله ال ينصرف حىت

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن وهذا إسناد ضعيفت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع عن إسرائيل عن أيب إسحاق  - 1720
عن عمرو بن حبشي قال خطبنا احلسن بن علي بعد قتل علي رضي هللا 
عنهما فقال : لقد فارقكم رجل ابألمس ما سبقه األولون بعلم وال أدركه  

ان كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ليبعثه ويعطيه الراية فال اآلخرون 
ينصرف حىت يفتح له وما ترك من صفراء وال بيضاء اال سبعمائة درهم من  

 عطائه كان يرصدها خلادم ألهله  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسنت  

 

 

-------------------------------------  



 

[    200صفحة  - 1مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أنبأان سفيان عن أيب  - 1721
إسحاق عن بريد بن أيب مرمي عن أيب احلوراء عن احلسن بن علي : ان رسول  

 هللا صلى هللا عليه وسلم علمه ان يقول يف الوتر فذكر مثل حديث يونس 

 

 

يب األرنؤوط : إسناده صحيحعليق شع ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان أان محاد عن احلجاج بن أرطاة   - 1722
عن حممد بن على عن احلسن بن على انه مر هبم جنازة فقام القوم ومل يقم  
فقال احلسن : ما صنعتم إمنا قام رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أتذاي بريح 

 اليهودي 
 

 

شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف عليق ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد عن شعبة حدثين بريد  - 1723



بن أيب مرمي عن أيب احلوراء السعدي قال : قلت للحسن بن على ما تذكر من  
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال أذكر اين أخذت مترة من متر الصدقة  

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بلعاهبا فألقاها يف  فألقيتها يف فمي فانتزعها
ال اان ال أنكل الصدقة قال  التمر فقال له رجل ما عليك لو أكل هذه التمرة ق

وكان يقول دع ما يريبك إىل ما ال يريبك فإن الصدق طمأنينة وإن الكذب 
ريبة قال وكان يعلمنا هذا الدعاء اللهم أهدين فيمن هديت وعافين فيمن  

ت وتولين فيمن توليت وابرك يل فيما أعطيت وقين شر ما قضيت انه ال عافي
 يذل من واليت ورمبا قال تباركت ربنا وتعاليت  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن بكر ثنا اثبت بن عمارة ثنا   - 1724
 عنه ما تذكر من رسول هللا ربيعة بن شيبان انه قال للحسن بن على رضي هللا

صلى هللا عليه وسلم قال : أدخلين غرفة الصدقة فأخذت منها مترة فألقيتها يف  
فمي فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم القها فإهنا ال حتل لرسول هللا صلى  

 هللا عليه وسلم وال ألحد من أهل بيته صلى هللا عليه وسلم  

 

 

اده صحيحعليق شعيب األرنؤوط : إسنت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو أمحد هو الزبريي حدثنا العالء بن  - 1725
صاحل ثنا بريد بن أيب مرمي عن أيب احلوراء قال : كنا عند حسن بن على فسئل  
ما عقلت من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أو عن رسول هللا صلى هللا عليه  

ين من متر الصدقة فأخذت مترة  وسلم قال كنت أمشي معه فمر على جر 
فألقيتها يف فمي فأخذها بلعايب فقال بعض القوم وما عليك لو تركتها قال إان 

 آل حممد ال حتل لنا الصدقة قال وعقلت منه الصلوات اخلمس 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا يزيد يعىن بن إبراهيم وهو   - 1726
وبن عباس  التسرتي أنبأان حممد قال نبئت ان جنازة مرت على احلسن بن على 

رضي هللا عنهما فقام احلسن وقعد بن عباس رضي هللا عنهما فقال احلسن 
فقام فقال بن   البن عباس : أمل تر إىل النيب صلى هللا عليه وسلم مرت به جنازة

 عباس بلى وقد جلس فلم ينكر احلسن ما قال بن عباس رضي هللا عنهما  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه وهذا إسناد ضعيف جلهالة الراوي الذي ت



 أهبمه حممد 
 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة قال مسعت  - 1727
ى ما تذكر من  بريد بن أيب مرمي حيدث عن أيب احلوراء قال قلت للحسن بن عل

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : أذكر من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
ول هللا صلى هللا اىن أخذت مترة من متر الصدقة فجعلتها يف يف قال فنزعها رس

عليه وسلم بلعاهبا فجعلها يف التمر فقيل اي رسول هللا ما كان عليك من هذه  
التمرة هلذا الصيب قال وأان آل حممد ال حتل لنا الصدقة قال وكان يقول دع ما  
يريبك إىل ما ال يريبك فإن الصدق طمأنينة وان الكذب ريبة قال وكان يعلمنا  

يمن هديت وعافين فيمن عافيت وتولين فيمن هذا الدعاء اللهم اهدين ف 
توليت وابرك يل فيما أعطيت وقين شر ما قضيت انك تقضى وال يقضى 

عليك انه ال يذل من واليت قال شعبة وأظنه قد قال هذه أيضا تباركت ربنا 
وتعاليت قال شعبة وقد حدثين من مسع هذا منه مث إين مسعته حدث هبذا 

عد موت أبيه فلم يشك يف تباركت وتعاليت فقلت احلديث خمرجه إىل املهدي ب
 لشعبة انك تشك فيه فقال ليس فيه شك  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب عبد الرزاق ثنا معمر عن أيوب عن بن   - 1728
سريين : ان بن عباس واحلسن بن على مرت هبما جنازة فقام أحدمها وجلس  

ل الذي قام أما تعلم أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قام قال بلى  اآلخر فقا
 وقعد  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريهت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    201صفحة  - 1مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن   - 1729
حممد : ان احلسن بن على وبن عباس رأاي جنازة فقام أحدمها وقعد اآلخر  

فقال الذي قام أمل يقم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وقال الذي قعد بلى 
 وقعد  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريهت  

 



 

( حديث احلسني بن علي رضي هللا عنه  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع وعبد الرمحن قاال حدثنا سفيان   - 1730
عن مصعب بن حممد عن يعلى بن أيب حيىي عن فاطمة بنت حسني عن أبيها  
قال عبد الرمحن حسني بن على قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :  

فرس   للسائل حق وان جاء على  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب أنبأان وكيع ثنا اثبت بن عمارة عن ربيعة   - 1731
بن شيبان قال قلت للحسني بن على رضي هللا عنه ما تعقل عن رسول هللا 

صلى هللا عليه وسلم قال صعدت غرفة فأخذت مترة فلكتها يف يف فقال النيب 
 صلى هللا عليه وسلم : ألقها فإهنا ال حتل لنا الصدقة  

 

 

شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح عليقت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بن منري ويعلى قاال حدثنا حجاج  - 1732
يعىن بن دينار الواسطي عن شعيب بن خالد عن حسني بن على قال قال 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ان من حسن إسالم املرء قلة الكالم فيما ال  
 يعنيه  

 

 

وط : حسن لشواهده وهذا إسناد ضعيف النقطاعهعليق شعيب األرنؤ ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أنبأان بن جريح قال  - 1733
مسعت حممد بن على يزعم عن حسني وبن عباس أو عن أحدمها أنه قال : إمنا  

قام رسول هللا صلى هللا عليه وسلم هللا من أجل جنازة يهودي مر هبا عليه  
رحيها   فقال آذاين  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف النقطاعه ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد وعباد بن عباد قاال أنبأان هشام   - 1734
بن أيب هشام قال عباد بن زايد عن أمه عن فاطمة ابنة احلسني عن أبيها  
مسلمة  احلسني بن على عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : ما من مسلم وال 



يصاب مبصيبة فيذكرها وان طال عهدها قال عباد قدم عهدها فيحدث لذلك  
 اسرتجاعا اال جدد هللا له عند ذلك فأعطاه مثل أجرها يوم أصيب هبا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف جدا ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أنبأان شريك بن عبد هللا عن أيب  - 1735
إسحاق عن بريد بن أيب مرمي عن أيب احلوراء عن احلسني بن علي قال علمين  

جدي أو قال النيب صلى هللا عليه وسلم : كلمات أقوهلن يف الوتر فذكر 
 احلديث  

 

 

التلخيص أن الصواب  عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ... . وذكر يف ت
 يف احلديث أنه من مسند احلسن ال احلسني 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد امللك بن عمرو وأبو سعيد قاال   - 1736
ثنا سليمان بن بالل عن عمارة بن غزية عن عبد هللا بن علي بن حسني عن  

من   أبيه علي بن حسني عن أبيه أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال البخيل
 ذكرت عنده مث مل يصل على صلى هللا عليه وسلم  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده قويت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا موسى بن داود ثنا عبد هللا بن عمر   - 1737
عن بن شهاب عن علي بن حسني عن أبيه رضى هللا تعاىل عنه قال قال رسول  

املرء تركه ما ال يعنيه   هللا صلى هللا عليه وسلم من حسن اسالم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن بشواهدهت  

 

 

( حديث عقيل بن أيب طالب رضي هللا تعاىل عنه  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا احلكم بن انفع حدثنا إمساعيل بن  - 1738
تزوج عقيل بن   عياش عن سامل بن عبد هللا عن عبد هللا بن حممد بن عقيل قال

أيب طالب فخرج علينا فقلنا ابلرفاء والبنني فقال مه ال تقولوا ذلك فان النيب 
 هلا فيك وابرك لك صلى هللا عليه وسلم قدهناان عن ذلك وقال قولوا ابرك هللا

 فيها  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل وهو بن علية أنبأان يونس  - 1739
ىن جشم عن احلسن ان عقيل بن أيب طالب رضي هللا عنه تزوج امرأة من ب

فدخل عليه القوم فقالوا ابلرفاء والبنني فقال ال تفعلوا ذلك قالوا فما نقول اي  
نا نؤمر  أاب يزيد قال قولوا ابرك هللا لكم وابرك عليكم اان كذلك ك   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه ت  

 

 

( حديث جعفر بن أيب طالب وهو حديث اهلجرة  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين ايب ثنا يعقوب حدثنا أيب عن حممد بن  - 1740
بكر بن عبد  اسحق حدثين حممد بن مسلم بن عبيد هللا بن شهاب عن أيب 

الرمحن بن احلرث بن هشام املخزومي عن أم سلمة ابنة ايب أمية بن املغرية زوج  
ران [ جاو  202النيب صلى هللا عليه وسلم قالت ملا نزلنا أرض احلبشة ] ص 

هبا خري جار النجاشي آمنا على ديننا وعبدان هللا ال نؤذى وال نسمع شيئا  
نكرهه فلما بلغ ذلك قريشا ائتمروا أن يبعثوا إىل النجاشي فينا رجلني جلدين 



وان يهدوا للنجاشي هدااي مما يستطرف من متاع مكة وكان من أعجب ما أيتيه  
رتكوا من بطارقته بطريقا اال أهدوا له منها إليه األدم فجمعوا له أدما كثريا ومل ي

هدية مث بعثوا بذلك مع عبد هللا بن أيب ربيعة بن املغرية املخزومي وعمرو بن 
العاص بن وائل السهمي وأمرومها أمرهم وقالوا هلما ادفعوا إىل كل بطريق 

هديته قبل ان تكلموا النجاشي فيهم مث قدموا للنجاشي هداايه مث سلوه ان  
كم قبل ان يكلمهم قالت فخرجا فقدما على النجاشي وحنن عنده  يسلمهم إلي

خبري دار وعند خري جار فلم يبق من بطارقته بطريق اال دفعا إليه هديته قبل ان  
يكلما النجاشي مث قاال لكل بطريق منهم انه قد صبا إىل بلد امللك منا غلمان  

مبتدع ال نعرفه   سفهاء فارقوا دين قومهم ومل يدخلوا يف دينكم وجاءوا بدين
حنن وال أنتم وقد بعثنا إىل امللك فيهم أشراف قومهم لريدهم إليهم فإذا كلمنا  
امللك فيهم فتشريوا عليه أبن يسلمهم إلينا وال يكلمهم فإن قومهم أعلى هبم  
عينا واعلم مبا عابوا عليهم فقالوا هلما نعم مث اهنما قراب هداايهم إىل النجاشي  

ماه فقاال له أيها امللك انه قد صبا إىل بلدك منا غلمان  فقبلها منهما مث كل
سفهاء فارقوا دين قومهم ومل يدخلوا يف دينك وجاءوا بدين مبتدع ال نعرفه  

حنن وال أنت وقد بعثنا إليك فيهم أشراف قومهم من آابئهم وأعمامهم 
  وعشائرهم لرتدهم إليهم فهم أعلى هبم عينا واعلم مبا عابوا عليهم وعاتبوهم

فيه قالت ومل يكن شيء أبغض إىل عبد هللا بن أيب ربيعة وعمرو بن العاص من 
ان يسمع النجاشي كالمهم فقالت بطارقته حوله صدقوا أيها امللك قومهم  
أعلى هبم عينا وأعلم مبا عابوا عليهم فأسلمهم إليهما فلريداهم إىل بالدهم  



 إذا ال أسلمهم إليهما  وقومهم قال فغضب النجاشي مث قال ال ها هللا أمي هللا
ين ونزلوا بالدي واختاروين على من سواي حىت أدعوهم  وال أكاد قوما جاورو 

فاسأهلم ما يقول هذان يف أمرهم فإن كانوا كما يقوالن أسلمتهم إليهما ورددهتم  
إىل قومهم وان كانوا على غري ذلك منعتهم منهما وأحسنت جوارهم ما 

ب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فدعاهم  جاوروين قالت مث أرسل إىل أصحا 
فلما جاءهم رسوله اجتمعوا مث قال بعضهم لبعض ما تقولون للرجل إذا 

جئتموه قالوا نقول وهللا ما علمنا وما أمران به نبينا كائن يف ذلك ما هو كائن  
فلما جاءوه وقد دعا النجاشي أساقفته فنشروا مصاحفهم حوله سأهلم فقال ما  

لذي فارقتم فيه قومكم ومل تدخلوا يف ديين وال يف دين أحد من  هذا الدين ا
هذه األمم قالت فكان الذي كلمه جعفر بن أيب طالب فقال له أيها امللك كنا  

قوما أهل جاهلية نعبد األصنام وأنكل امليتة وأنتى الفواحش ونقطع األرحام  
 إلينا  ونسيء اجلوار أيكل القوى منا الضعيف فكنا على ذلك حىت بعث هللا

رسوال منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه فدعاان إىل هللا لنوحده ونعبده  
وخنلع ما كنا حنن نعبد وآابؤان من دونه من احلجارة واألواثن وأمران بصدق 

احلديث وأداء األمانة وصلة الرحم وحسن اجلوار والكف عن احملارم والدماء 
اليتيم وقذف احملصنة وأمران أن  وهناان عن الفواحش وقول الزور وأكل مال

نعبد هللا وحده ال نشرك به شيئا وأمران ابلصالة والزكاة والصيام قال فعدد  
عليه أمور اإلسالم فصدقناه وآمنا به واتبعناه على ما جاء به فعبدان هللا وحده  
فلم نشرك به شيئا وحرمنا ما حرم علينا وأحللنا ما أحل لنا فعدا علينا قومنا  



 وفتنوان عن ديننا لريدوان إىل عبادة األواثن من عبادة هللا وان نستحل فعذبوان
ننا وبني  ما كنا نستحل من اخلبائث فلما قهروان وظلموان وشقوا علينا وحالوا بي 

ديننا خرجنا إىل بلدك واخرتانك على من سواك ورغبنا يف جوارك ورجوان أن ال 
هل معك مما جاء به عن هللا نظلم عندك أيها امللك قالت فقال له النجاشي 

من شيء قالت فقال له جعفر نعم فقال له النجاشي فاقرأه علي فقرأ عليه  
صدرا من كهيعص قالت فبكى وهللا النجاشي حىت أخضل حليته وبكت 

أساقفته حىت اخضلوا مصاحفهم حني مسعوا ما تال عليهم مث قال النجاشي ان 
شكاة واحدة انطلقا فوهللا ال هذا وهللا والذي جاء به موسى ليخرج من م

أسلمهم إليكم أبدا وال أكاد قالت أم سلمة فلما خرجا من عنده قال عمرو  
بن العاص وهللا ألنبئنهم غدا عيبهم عندهم مث استأصل به خضراءهم قالت 

فقال له عبد هللا بن أىب ربيعة وكان أتقى الرجلني فينا ال تفعل فإن هلم أرحاما  
 قال وهللا ألخربنه أهنم يزعمون أن عيسى بن مرمي عبد  وإن كانوا قد خالفوان

قالت مث غدا عليه الغد فقال له أيها امللك إهنم يقولون يف عيسى بن مرمي قوال  
عظيما فأرسل إليهم فاسأهلم عما يقولون فيه قالت فأرسل إليهم يسأهلم عنه  

ون يف قالت ومل ينزل بنا مثله فاجتمع القوم فقال بعضهم لبعض ماذا تقول
عيسى إذا سألكم عنه قالوا نقول وهللا فيه ما قال هللا وما جاء به نبينا كائنا يف  
ذلك ما هو كائن فلما دخلوا عليه قال هلم ما تقولون يف عيسى بن مرمي فقال  
له جعفر بن أىب طالب نقول فيه الذي جاء به نبينا هو عبد هللا ورسوله وروحه  

البتول قالت فضرب النجاشي يده إىل األرض  وكلمته ألقاها إىل مرمي العذراء



فأخذ منها عودا مث قال ما عدا عيسى بن مرمي ما قلت هذا العود فتناخرت 
بطارقته حوله حني قال ما قال فقال وان خنرمت وهللا اذهبوا فأنتم سيوم أبرضي  
والسيوم اآلمنون من سبكم غرم مث من سبكم غرم فما أحب ان يل دبرا ذهبا  

رجال منكم والدبر بلسان احلبشة اجلبل ردوا عليهما هداايمها فال  وإين آذيت
حاجة لنا هبا فوهللا ما أخذ هللا مىن الرشوة حني رد علي ملكي فآخذ الرشوة  
فيه وما أطاع الناس يف فأطيعهم فيه قالت فخرجا من عنده مقبوحني مردودا  

فوهللا اان على عليهما ما جاءا به وأقمنا عنده خبري دار مع خري جار قالت 
ذلك إذ نزل به يعىن من ينازعه يف ملكه قالت فوهللا ما علمنا حزان قط كان  

أشد من حزن حزانه عند ذلك ختوفا أن يظهر ذلك على النجاشي فيأيت رجل 
ال يعرف من حقنا ما كان النجاشي يعرف منه قالت وسار النجاشي وبينهما  

هللا عليه وسلم من رجل عرض النيل قالت فقال أصحاب رسول هللا صلى 
خيرج حىت حيضر وقعة القوم مث أيتينا ابخلرب قالت فقال الزبري بن العوام أان 

قالت وكان من أحدث القوم سنا قالت فنفخوا له قربة فجعلها يف صدره مث  
سبح عليها حىت خرج إىل انحية النيل اليت هبا ملتقى القوم مث انطلق حىت 

اشي ابلظهور على عدوه والتمكني له يف بالده  حضرهم قالت ودعوان هللا للنج
واستوسق عليه أمر احلبشة فكنا عنده يف خري منزل حىت قدمنا على رسول هللا 

 صلى هللا عليه وسلم وهو مبكة  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    203صفحة  - 1مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

( حديث عبد هللا بن جعفر بن أىب طالب رضي هللا عنهما   )  

 

 

حدثنا عبد هلل حدثين أىب ثنا إبراهيم بن سعد حدثين أىب عن عبد   - 1741
 هللا بن جعفر قال : رأيت النيب صلى هللا عليه وسلم أيكل القثاء ابلرطب 

 

 

األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا إمساعيل أنبأان حبيب بن الشهيد عن   - 1742
: أتذكر إذ تلقينا   عبد هللا بن أىب مليكة قال قال عبد هللا بن جعفر البن الزبري

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أان وأنت وبن عباس قال نعم قال فحملنا  
ى هللا عليه وسلم أان وتركك وقال إمساعيل مرة أتذكر إذ تلقينا رسول هللا صل



 وأنت وبن عباس فقال نعم فحملنا وتركك 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا أبو معاوية حدثنا عاصم عن مورق   - 1743
العجلي عن عبد هللا بن جعفر قال : كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا  

فر تلقى ابلصبيان من أهل بيته قال وانه قدم مرة من سفر قال قدم من س
فسبق يب إليه قال فحملين بني يديه قال مث جىء أبحد ابين فاطمة أما حسن 

 واما حسني فأردفه خلفه قال فدخلنا املدينة ثالثة على دابة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

 حدثين أىب ثنا حيىي حدثنا مسعر حدثين شيخ من  حدثنا عبد هللا  - 1744
وأظنه حجازاي انه مسع عبد   فهم قال وأظنه يسمى حممد بن عبد الرمحن قال

هللا بن جعفر حيدث بن الزبري وقد حنرت للقوم جزور أو بعري انه : مسع رسول  
هللا صلى هللا عليه وسلم والقوم يلقون لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم اللحم 

 يقول أطيب اللحم حلم الظهر  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    204صفحة  - 1مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا يزيد أنبأان مهدي بن ميمون عن   - 1745
عبد هللا بن جعفر حممد بن أىب يعقوب عن احلسن بن سعد عن   

 

 

وحدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا هبز وعفان قاال حدثنا مهدي ثنا   - 1745
حممد بن أىب يعقوب عن احلسن بن سعد موىل احلسن بن على عن عبد هللا بن 
جعفر قال : أردفين رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ذات يوم خلفه فاسر إىل 

ول هللا صلى هللا عليه وسلم أحب ما  حديثا ال أخرب به أحدا أبدا وكان رس
استرت به يف حاجته هدف أو حائش خنل فدخل يوما حائطا من حيطان 

األنصار فإذا مجل قد أاته فجرجر وذرفت عيناه قال هبز وعفان فلما رأى النيب 
صلى هللا عليه وسلم حن وذرفت عيناه فمسح رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

من صاحب اجلمل فجاء فىت من األنصار فقال هو  سراته وذفراه فسكن فقال  



يل اي رسول هللا فقال أما تتقى هللا يف هذه البهيمة اليت ملككها هللا انه شكا إىل  
 انك جتيعه وتدئبه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا يزيد أنبأان محاد بن سلمة قال :   - 1746
رأيت بن أىب رافع يتختم يف ميينه فسألته عن ذلك فذكر انه رأى عبد هللا بن 
جعفر يتختم يف ميينه وقال عبد هللا بن جعفر كان رسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم يتختم يف ميينه  

 

 

إسناد حسن رجاله ثقات رجال عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا ت
 الصحيح غري ابن أيب رافع

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا روح حدثنا بن جريج أخربين عبد هللا   - 1747
بن مسافع ان مصعب بن شيبة أخربه عن عقبة بن حممد بن احلرث عن عبد  

هللا بن جعفر عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : من شك يف صالته  
دتني وهو جالس  فليسجد سج  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا إسحاق بن عيسى وحيىي بن إسحاق  - 1748
قاال حدثنا بن هليعة عن أىب األسود قال مسعت عبيد بن أم كالب حيدث عن  

عبد هللا بن جعفر قال حيىي بن إسحاق قال مسعت عبد هللا بن جعفر قال  
ذي اجلناحني : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان إذا عطس محد   أحدمها

 هللا فيقال له يرمحك هللا فيقول يهديكم هللا ويصلح ابلكم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه وهذا إسناد ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا نصر بن ابب عن حجاج عن قتادة   - 1749
نه قال : ان آخر ما رأيت رسول هللا صلى هللا عليه  عن عبد هللا بن جعفر ا

وسلم يف إحدى يديه رطبات ويف األخرى قثاء وهو أيكل من هذه ويعض من 
 هذه وقال ان أطيب الشاة حلم الظهر  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف جدا ت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا وهب بن جرير ثنا أىب قال مسعت  - 1750
جعفر قال :  حممد بن أىب يعقوب حيدث عن احلسن بن سعد عن عبد هللا بن 

بعث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم جيشا استعمل عليهم زيد بن حارثة وقال  
هللا   فإن قتل زيد أو استشهد فأمريكم جعفر فإن قتل أو استشهد فأمريكم عبد

بن رواحة فلقوا العدو فأخذ الراية زيد فقاتل حىت قتل مث أخذ الراية جعفر  
فقاتل حىت قتل مث أخذها عبد هللا بن رواحة فقاتل حىت قتل مث أخذ الراية 

خالد بن الوليد ففتح هللا عليه وأتى خربهم النيب صلى هللا عليه وسلم فخرج  
خوانكم لقوا العدو وان زيدا أخذ إىل الناس فحمد هللا وأثىن عليه وقال ان إ

الراية فقاتل حىت قتل أو استشهد مث أخذ الراية بعده جعفر بن أىب طالب 
فقاتل حىت قتل أو استشهد مث أخذ الراية عبد هللا بن رواحة فقاتل حىت قتل  

أو استشهد مث أخذ الراية سيف من سيوف هللا خالد بن الوليد ففتح هللا عليه  
جعفر ثالاث ان أيتيهم مث أاتهم فقال ال تبكوا على أخي بعد فأمهل مث أمهل آل 

اليوم أدعوا يل ابين أخي قال فجيء بنا كاان أفرخ فقال ادعوا ايل احلالق 
فجيء ابحلالق فحلق رءوسنا مث قال أما حممد فشبيه عمنا أىب طالب وأما عبد  

را يف هللا فشبيه خلقي وخلقي مث أخذ بيدي فأشاهلا فقال اللهم اخلف جعف
أهله وابرك لعبد هللا يف صفقة ميينه قاهلا ثالث مرار قال فجاءت أمنا فذكرت 

له يتمنا وجعلت تفرح له فقال العيلة ختافني عليهم وأان وليهم يف الدنيا  
 واآلخرة  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    205صفحة  - 1بن حنبل    ] جزء  مسند أمحد   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا سفيان ثنا جعفر بن خالد عن أبيه  - 1751
عن عبد هللا بن جعفر قال ملا جاء نعى جعفر حني قتل قال النيب صلى هللا 
عليه وسلم : اصنعوا آلل جعفر طعاما فقد أاتهم أمر يشغلهم أو أاتهم ما  

 يشغلهم  
 

 

عيب األرنؤوط : إسناده حسنعليق شت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا حجاج قال بن جريج أخربين عبد هللا   - 1752
بن مسافع ان مصعب بن شيبة أخربه عن عقبة بن حممد بن احلرث عن عبد  

هللا بن جعفر ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : من شك يف صالته 



 فليسجد سجدتني بعد ما يسلم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا على بن إسحاق أنبأان عبد هللا أنبأان  - 1753
بن جريج حدثنا عبد هللا بن مسافع عن عقبة بن حممد بن احلرث فذكر : مثله  

 إبسناده  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا وهب بن جرير حدثنا أىب قال مسعت   - 1754
فر قال :  حممد بن أىب يعقوب حيدث عن احلسن بن سعد عن عبد هللا بن جع 

ركب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بغلته واردفين خلفه وكان رسول هللا صلى 
حائش خنل هللا عليه وسلم إذا تربز كان أحب ما تربز فيه هدف يسترت به أو 

فدخل حائطا لرجل من األنصار فإذا فيه انضح له فلما رأى النيب صلى هللا 
عليه وسلم حن وذرفت عيناه فنزل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فمسح 

ذفراه وسراته فسكن فقال من رب هذا اجلمل فجاء شاب من األنصار فقال  



 إايها فإنه شكاك إىل أان فقال أال تتقى هللا يف هذه البهيمة اليت ملكك هللا
ئبه مث ذهب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف احلائط وزعم أنك جتيعه وتد

فقضى حاجته مث توضأ مث جاء واملاء يقطر من حليته على صدره فاسر إىل شيئا  
ال أحدث به أحدا فحرجنا عليه ان حيدثنا فقال ال أفشي على رسول هللا صلى 

هللا   هللا عليه وسلم سره حىت ألقى  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري احلسن بن سعد فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عفان حدثنا محاد بن سلمة عن أىب  - 1755
رافع موىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ان عبد هللا بن جعفر كان يتختم  

ينه وزعم ان النيب صلى هللا عليه وسلم كان يتختم يف ميينه  يف مي  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا هاشم بن القاسم ثنا املسعودي  - 1756
الزبري وعبد هللا حدثنا شيخ قدم علينا من احلجاز قال : شهدت عبد هللا بن 



بن جعفر ابملزدلفة فكان بن الزبري حيز اللحم لعبد هللا بن جعفر فقال عبد هللا  
لحم حلم بن جعفر مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول أطيب ال

 الظهر 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف الختالط املسعودي ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا أمحد بن عبد امللك ثنا حممد بن  - 1757
سلمة عن حممد بن إسحاق عن إمساعيل بن حكيم عن القاسم عن عبد هللا بن 

نيب ان يقول اىن جعفر قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ما ينبغي ل
 خري من يونس بن مىت قال أبو عبد الرمحن وحدثناه هارون بن معروف مثله  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا سند رجاله ثقات رجال الصحيح  ت
 غري حممد بن إسحاق 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا يعقوب حدثنا أىب عن بن إسحاق  - 1758
ة بن الزبري عن أبيه عروة عن عبد هللا بن جعفر بن  قال فحدثين هشام بن عرو 

أىب طالب قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : أمرت ان أبشر خدجية  



 ببيت من قصب ال صخب فيه وال نصب  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا وكيع حدثنا مسعر عن شيخ من فهم   - 1759
قال مسعت عبد هللا بن جعفر قال : أتى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بلحم  

فجعل القوم يلقونه اللحم فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ان أطيب 
 اللحم حلم الظهر  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا روح حدثنا بن جريج أخربين جعفر   - 1760
لو رأيتين وقثم  بن خالد بن سارة ان أابه أخربه ان عبد هللا بن جعفر قال : 

وعبيد هللا ابين عباس وحنن صبيان نلعب إذ مر النيب صلى هللا عليه وسلم على  
رفعوا هذا ايل فجعله  دابة فقال ارفعوا هذا ايل قال فحملين أمامة وقال لقثم ا

وراءه وكان عبيد هللا أحب إىل عباس من قثم فما استحى من عمه ان محل 
قثما وتركه قال مث مسح على رأسي ثالاث وقال كلما مسح اللهم اخلف جعفرا  



يف ولده قال قلت لعبد هللا ما فعل قثم قال استشهد قال قلت هللا أعلم ابخلري 
 ورسوله ابخلري قال أجل 

 

 

شعيب األرنؤوط : إسناده حسن عليقت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا روح قال قال بن جريج أخربين عبد   - 1761
هللا بن مسافع ان مصعب بن شيبة أخربه عن عقبة بن حممد بن احلرث عن  

عبد هللا بن جعفر : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال من شك يف صالته 
   فليسجد سجدتني بعد ما يسلم

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    206صفحة  - 1مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عبد الصمد ثنا محاد بن سلمة عن   - 1762



بن أىب رافع عن عبد هللا بن جعفر : انه زوج ابنته من احلجاج بن يوسف فقال  
هلا إذا دخل بك فقويل ال إله اال هللا احلليم الكرمي سبحان هللا رب العرش 

عليه وسلم كان إذا   العظيم احلمد هلل رب العاملني وزعم ان رسول هللا صلى هللا
 حز به أمر قال هذا قال محاد فظننت انه قال فلم يصل إليها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

( ومن مسند بىن هاشم   )  

 

 

حديث العباس بن عبد املطلب رضي هللا عنه عن النيب صلى هللا عليه وسلم   )
) 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا وكيع ثنا سفيان عن عبد امللك بن  - 1763
عمري عن عبد هللا بن احلرث عن العباس بن عبد املطلب انه قال : اي رسول 

من النار ولوال  هللا عمك أبو طالب كان حيوطك ويفعل قال انه يف ضحضاح
 اان كان يف الدرك األسفل من النار  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عبد الرمحن بن مهدي ثنا عبد هللا بن  - 1764
جعفر عن إمساعيل بن حممد عن عامر بن سعد عن العباس قال قال رسول هللا 

صلى هللا عليه وسلم : إذا سجد الرجل سجد معه سبعة أراب وجهه وكفيه  
 وركبتيه وقدميه  

 

 

سلم رجاله ثقات رجال  عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مت
 الشيخني غري عبدهللا بن جعفر فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عبد الرمحن ثنا عبد هللا بن جعفر عن   - 1765
يزيد بن عبد هللا بن اهلاد عن حممد بن إبراهيم عن عامر بن سعد عن العباس  

 بن عبد املطلب عن النيب صلى هللا عليه وسلم : مبثله  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عبد هللا بن بكر ثنا حامت يعىن بن أىب  - 1766



صغرية حدثين بعض بىن عبد املطلب قال : قدم علينا علي بن عبد هللا بن 
عباس يف بعض تلك املواسم قال فسمعته يقول حدثين أىب عبد هللا بن عباس  

اي رسول هللا أان عن أبيه العباس انه أتى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال 
عباس أنت  عمك كربت سين واقرتب أجلى فعلمين شيئا ينفعين هللا به قال اي 

عمى وال أغىن عنك من هللا شيئا ولكن سل ربك العفو والعافية يف الدنيا  
 واآلخرة قاهلا ثالاث مث أاته عند قرن احلول فقال له مثل ذلك  

 

 

ضعيف جلهالة الرجل من بين  عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه وهذا إسناد ت
 املطلب

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا روح ثنا أبو يونس القشريي حامت بن   - 1767
بن عبد هللا  أىب صغرية حدثين رجل من ولد عبد املطلب قال : قدم علينا على 

بن عباس فحضره بنو عبد املطلب فقال مسعت عبد هللا بن عباس حيدث عن  
أان عمك   أبيه عباس بن عبد املطلب قال أتيت رسول هللا فقلت اي رسول هللا

 قد كربت سين فذكر معناه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه وهذا إسناد ضعيف ت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب حدثنا عفان ثنا أبو عوانة ثنا عبد امللك  - 1768
بن عمري عن عبد هللا بن احلرث بن نوفل عن عباس بن عبد املطلب قال قلت  

شيء فإنه كان حيوطك ويغضب لك قال : اي رسول هللا هل نفعت أاب طالب ب
 نعم هو يف ضحضاح من النار ولوال ذلك لكان يف الدرك األسفل من النار  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا حيىي بن إسحاق أنبأان بن هليعة عن   - 1769
ن إبراهيم التيمي عن عامر بن سعد عن  يزيد عن عبد هللا بن اهلاد عن حممد ب

العباس بن عبد املطلب قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : إذا سجد  
 بن آدم سجد معه سبعة أراب وجهه وكفيه وركبتيه وقدميه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  

 

 

ن  حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عبد الرزاق أنبأان حيىي بن العالء ع - 1770
عمه شعيب بن خالد حدثين مساك بن حرب عن عبد هللا بن عمرية عن عباس  

بن عبد املطلب قال : كنا جلوسا مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ابلبطحاء 



فمرت سحابة فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أتدرون ما هذا قال قلنا  
ا فقال هل تدرون كم  السحاب قال واملزن قلنا واملزن قال والعنان قال فسكتن

رض قال قلنا هللا ورسوله أعلم قال بينهما مسرية مخسمائة سنة  بني السماء واأل
ومن كل مساء إىل مساء مسرية مخسمائة سنة وكثف كل مساء مسرية مخس مائة  
سنة وفوق السماء السابعة حبر بني أسفله وأعاله كما بني السماء واألرض مث 

بهن وأظالفهن كما بني السماء واألرض مث فوق  فوق ذلك مثانية أوعال بني رك 
ذلك العرش بني أسفله وأعاله كما بني السماء واألرض وهللا تبارك وتعاىل فوق 

 ذلك وليس خيفى عليه من أعمال بىن آدم شيء  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف جدا ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    207صفحة  - 1مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا حممد بن الصباح البزار وحممد بن  - 1771
بكار قاال ثنا الوليد بن أىب ثور عن مساك بن حرب عن عبد هللا بن عمرية عن  

ملطلب عن النيب صلى هللا عليه وسلم :  األحنف بن قيس عن العباس بن عبد ا



 حنوه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف جدا ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا يزيد هو بن هارون أنبأان إمساعيل   - 1772
يعىن بن أىب خالد عن يزيد بن أىب زايد عن عبد هللا بن احلرث عن العباس بن 

ان قريشا إذا لقي بعضهم بعضا لقوهم   عبد املطلب قال قلت : اي رسول هللا
ببشر حسن وإذا لقوان لقوان بوجوه ال نعرفها قال فغضب النيب صلى هللا عليه  
وسلم غضبا شديدا وقال والذي نفسي بيده ال يدخل قلب رجل اإلميان حىت  

 حيبكم هلل ولرسوله  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا جرير عن يزيد بن أىب زايد عن عبد   - 1773
هللا بن احلرث عن عبد املطلب بن ربيعة قال دخل العباس على رسول هللا 
 صلى هللا عليه وسلم فقال : اان لنخرج فنرى قريشا حتدث فذكر احلديث 

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

 أىب ثنا حيىي بن سعيد عن سفيان حدثين حدثنا عبد هللا حدثين - 1774
عبد امللك بن عمري ثنا عبد هللا بن احلرث حدثنا العباس قال : قلت للنيب 

صلى هللا عليه وسلم ما أغنيت عن عمك فقد كان حيوطك ويغضب لك قال 
 هو يف ضحضاح ولوال اان لكان يف الدرك األسفل من النار  

 

 

إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن الزهري  - 1775
أخربين كثري بن عباس بن عبد املطلب عن أبيه العباس قال : شهدت مع  
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حنينا قال فلقد رأيت النيب صلى هللا عليه  

يان بن احلرث بن عبد املطلب فلزمنا رسول هللا وسلم وما معه اال أان وأبو سف
صلى هللا عليه وسلم فلم نفارقه وهو على بغلة شهباء ورمبا قال معمر بيضاء 

أهداها له فروة بن نعامة اجلذامي فلما التقى املسلمون والكفار وىل املسلمون  
مدبرين وطفق رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يركض بغلته قبل الكفار قال  

عباس وأان آخذ بلجام بغلة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أكفها وهو ال  ال
أيلو ما أسرع حنو املشركني وأبو سفيان بن احلرث آخذ بغرز رسول هللا صلى  



هللا عليه وسلم فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اي عباس انداي أصحاب 
السمرة قال   السمرة قال وكنت رجال صيتا فقلت أبعلى صويت أين أصحاب

فوهللا لكان عطفتهم حني مسعوا صويت عطفة البقر على أوالدها فقالوا اي لبيك 
اي لبيك وأقبل املسلمون فاقتتلوا هم والكفار فنادت األنصار يقولون اي معشر  
األنصار مث قصرت الداعون على بىن احلرث بن اخلزرج فنادوا اي بين احلرث بن  

هللا عليه وسلم وهو على بغلته كاملتطاول    اخلزرج قال فنظر رسول هللا صلى
عليها إىل قتاهلم فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم هذا حني محى الوطيس  
قال مث أخذ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حصيات فرمى هبن وجوه الكفار  
مث قال اهنزموا ورب الكعبة اهنزموا ورب الكعبة قال فذهبت انظر فإذا القتال  

ته فيما أرى قال فوهللا ما هو اال ان رماهم رسول هللا صلى هللا عليه  على هيئ 
وسلم حبصياته فما زلت أرى حدهم كليال وأمرهم مدبرا حىت هزمهم هللا قال  

 وكأين انظر إىل النيب صلى هللا عليه وسلم يركض خلفهم على بغلته  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا سفيان قال مسعت الزهري مرة أو   - 1776
مرتني فلم أحفظه عن كثري بن عباس قال كان عباس وأبو سفيان معه يعىن 

النيب صلى هللا عليه وسلم قال : فخطبهم وقال اآلن محى الوطيس وقال اند  



 اي أصحاب سورة البقرة  

 

 

شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على  ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا جرير بن عبد احلميد أبو عبد هللا عن   - 1777
يزيد بن أىب زايد عن عبد هللا بن احلرث عن عبد املطلب بن ربيعة قال دخل  
العباس على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال : اي رسول هللا اان لنخرج  

فغضب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم   فنرى قريشا حتدث فإذا رأوان سكتوا
ودر عرق بني عينيه مث قال وهللا ال يدخل قلب امرئ إميان حىت حيبكم هلل 

 ولقرابيت 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    208صفحة  - 1مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 



 حدثين أىب ثنا حممد بن إدريس يعىن الشافعي ثنا  حدثنا عبد هللا  - 1778
حممد بن إبراهيم عن عامر بن  عبد العزيز بن حممد عن يزيد يعىن بن اهلاد عن 

سعد عن عباس بن عبد املطلب انه مسع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول  
 : ذاق طعم اإلميان من رضي ابهلل راب وابإلسالم دينا ومبحمد نبيا ورسوال 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا قتيبة بن سعيد ثنا ليث بن سعد عن   - 1779
بن اهلاد عن حممد بن إبراهيم بن احلرث عن عامر بن سعد عن العباس بن عبد  

املطلب انه مسع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : ذاق طعم اإلميان من  
 رضي ابهلل راب وابإلسالم دينا ومبحمد نبيا  

 

 

ألرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب ات  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا قتيبة بن سعيد ثنا بكر بن مضر  - 1780
القرشي عن بن اهلاد عن حممد بن إبراهيم بن احلرث عن عامر بن سعد عن  
العباس بن عبد املطلب انه مسع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : إذا 



سبعة أراب وجهه وكفاه وركبتاه وقدماه   سجد العبد سجد معه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا أبو اليمان أنبأان شعيب عن الزهري   - 1781
أخربين مالك بن أوس بن احلداثن النصري : ان عمر دعاه فذكر احلديث قال 

يرفا فقال هل لك يف عثمان وعبد الرمحن والزبري  فبينا أان عنده إذ جاء حاجبه 
مث جاء فقال هل لك يف علي  وسعد يستأذنون قال نعم فادخلهم فلبث قليال  

وعباس يستأذانن قال نعم فأذن هلما فلما دخال قال عباس اي أمري املؤمنني  
اقض بيين وبني هذا لعلي ومها خيتصمان يف الصواف اليت أفاء هللا على رسوله  

وال بىن النضري فقال الرهط اي أمري املؤمنني اقض بينهما وأرح أحدمها من أم
من اآلخر قال عمر اتئدوا أانشدكم ابهلل الذي إبذنه تقوم السماء واألرض هل 
تعلمون ان النيب صلى هللا عليه وسلم قال ال نورث ما تركنا صدقة يريد نفسه  

قال أنشدكما ابهلل قالوا قد قال ذلك فأقبل عمر على علي وعلى العباس ف 
أتعلمان ان النيب صلى هللا عليه وسلم قال ذلك قاال نعم قال فإين أحدثكم  

عن هذا األمر ان هللا عز وجل كان خص رسوله يف هذا الفيء بشيء مل يعطه  
  {قدير   }إىل  {وما أفاء هللا على رسوله منهم فما أوجفتم  } أحدا غريه فقال 

فكانت هذه خاصة لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم مث وهللا ما احتازها دونكم  



وال أستأثر هبا عليكم لقد أعطاكموها وبثها فيكم حىت بقى منها هذا املال 
فكان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ينفق على أهله نفقة سنتهم من هذا 

لك رسول هللا صلى هللا املال مث أيخذ ما بقى فيجعله جمعل مال هللا فعمل بذ
عليه وسلم حياته مث توىف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال أبو بكر أان ويل 
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقبضه أبو بكر فعمل فيه مبا عمل فيه رسول  

 هللا صلى هللا عليه وسلم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

عبد هللا حدثين أىب ثنا يعقوب ثنا بن أخي بن شهاب عن   حدثنا - 1782
ن النصري : فذكر  عمه حممد بن مسلم قال أخربين مالك بن أوس بن احلداث

احلديث قال فبينا أان جالس عنده أاته حاجبه يرفا فقال لعمر هل لك يف 
عثمان وعبد الرمحن وسعد والزبري يستأذنون قال نعم ائذن هلم قال فدخلوا 

ا وجلسوا قال مث لبث يرفا قليال فقال لعمر هل لك يف على وعباس  فسلمو 
فقال نعم فأذن هلما فلما دخال عليه جلسا فقال عباس اي أمري املؤمنني اقض 
بيين وبني علي رضي هللا عنه فقال الرهط عثمان وأصحابه اقض بينهما وأرح  

الذي إبذنه   أحدمها من اآلخر فقال عمر رضي هللا عنه اتئدوا فأنشدكم ابهلل
تقوم السماء واألرض هل تعلمون أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال ال  



نورث ما تركنا صدقة يريد بذلك رسول هللا صلى هللا عليه وسلم نفسه قال  
الرهط قد قال ذلك فأقبل عمر على علي وعباس رضي هللا عنهما فقال 

يه وسلم قال ذلك قاال قد  أنشدكما ابهلل هل تعلمان ان رسول هللا صلى هللا عل 
قال ذلك فقال عمر فإين أحدثكم عن هذا األمر ان هللا عز وجل كان خص 

وما أفاء هللا  }رسوله يف هذا الفيء بشيء مل يعطه أحدا غريه فقال هللا تعاىل  
اآلية فكانت هذه اآلية خاصة لرسول هللا  {على رسوله منهم فما أوجفتم  
ما احتازها وال أستأثر هبا عليكم لقد أعطاكموها  صلى هللا عليه وسلم مث وهللا 

ل هللا صلى هللا عليه وسلم ينفق  وبثها فيكم حىت بقى منها هذا املال وكان رسو 
على أهله نفقة سنتهم من هذا املال مث أيخذ ما بقى منه فيجعله جمعل مال هللا  

ون  فعمل بذلك رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حياته أنشدكم هللا هل تعلم
ذلك قالوا نعم قال لعلي وعباس فأنشدكما ابهلل هل تعلمان ذلك قاال نعم مث  
توىف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال أبو بكر أان ويل رسول هللا صلى هللا  
عليه وسلم فقبضها أبو بكر فعمل فيها مبا عمل به فيها رسول هللا صلى هللا 

اس تزعمان ان أاب بكر فيها كذا  عليه وسلم وأنتم حينئذ وأقبل على علي وعب
 وهللا يعلم انه فيها لصادق ابر راشد اتبع للحق 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 



------------------------------------- 

 

[    209صفحة  - 1مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا حسني بن على عن زائدة عن يزيد  - 1783
رسول هللا صلى هللا بن أىب زايد عن عبد هللا بن احلرث عن العباس قال : أتيت 

عليه وسلم فقلت اي رسول هللا علمين شيئا أدعو به فقال سل هللا العفو 
أدعو به قال   والعافية قال مث أتيته مرة أخرى فقلت اي رسول هللا علمين شيئا

فقال اي عباس اي عم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم سل هللا العافية يف الدنيا 
 واآلخرة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه وهذا إسناد ضعيف لضعف يزيد بن أيب ت
 زايد

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا أبو سعيد حدثنا قيس بن الربيع   - 1784
السفر عن بن شرحبيل عن بن عباس عن العباس قال :   حدثين عبد هللا بن أىب

دخلت على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وعنده نساؤه فاسترتن مىن اال 
ميمونة فقال ال يبقى يف البيت أحد شهد اللد اال لد اال ان مييين مل تصب 



العباس مث قال مروا أاب بكر ان يصلي ابلناس فقالت عائشة حلفصة قويل له ان 
بكر رجل إذا قام مقامك بكى قال مروا أاب بكر ليصل ابلناس فقام فصلى   أاب

فوجد النيب صلى هللا عليه وسلم خفة فجاء فنكص أبو بكر رضي هللا عنه  
 فأراد ان يتأخر فجلس إىل جنبه مث اقرتأ 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه ت  

 

 

نا قيس حدثنا عبد هللا  حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا حيىي بن آدم ث - 1785
قم بن شرحبيل عن بن عباس عن العباس بن عبد املطلب بن أىب السفر عن أر 

ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : يف مرضه مروا أاب بكر يصلي ابلناس 
فخرج أبو بكر فكرب ووجد النيب صلى هللا عليه وسلم راحة فخرج يهادى بني 

أشار إليه النيب صلى هللا عليه وسلم مكانك مث رجلني فلما رآه أبو بكر أتخر ف
جلس رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إىل جنب أىب بكر فاقرتأ من املكان  

 الذي بلغ أبو بكر من السورة 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : هو مكرر ما قبله ت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عبيد بن أىب قرة ثنا ليث بن سعد   - 1786
لى هللا عليه  عن أىب قبيل عن أىب ميسرة عن العباس قال : كنت عند النيب ص

وسلم ذات ليلة فقال انظر هل ترى يف السماء من جنم قال قلت نعم قال ما  
لبك اثنني ترى قال قلت أرى الثراي قال أما انه يلي هذه األمة بعددها من ص 

 يف فتنة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف جدا ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا يعقوب ثنا أىب عن بن إسحاق حدثين  - 1787
عن جده  حيىي بن األشعث عن إمساعيل بن إايس بن عفيف الكندي عن أبيه 

قال : كنت امرأ اتجرا فقدمت احلج فأتيت العباس بن عبد املطلب البتاع منه  
من خباء بعض التجارة وكان امرأ اتجرا فوهللا اىن لعنده مبىن إذ خرج رجل 

قريب منه فنظر إىل الشمس فلما رآها مالت يعىن قام يصلي قال مث خرجت 
امرأة من ذلك اخلباء الذي خرج منه ذلك الرجل فقامت خلفه تصلى مث خرج  
غالم حني راهق احللم من ذلك اخلباء فقام معه يصلي قال فقلت للعباس من  

بن أخي قال فقلت   هذا اي عباس قال هذا حممد بن عبد هللا بن عبد املطلب
من هذه املرأة قال هذه امرأته خدجية ابنة خويلد قال قلت من هذا الفىت قال  
هذا علي بن أىب طالب بن عمه قال فقلت فما هذا الذي يصنع قال يصلي 



وهو يزعم انه نيب ومل يتبعه على أمره اال امرأته وبن عمه هذا الفىت وهو يزعم  
قال فكان عفيف وهو بن عم األشعث انه سيفتح عليه كنوز كسرى وقيصر 

بن قيس يقول وأسلم بعد ذلك فحسن إسالمه لو كان هللا رزقين اإلسالم  
 يومئذ فاكون اثلثا مع علي بن أىب طالب رضي هللا عنه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف جدا ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    210صفحة  - 1مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا أبو نعيم عن سفيان عن يزيد بن أىب  - 1788
ال قال زايد عن عبد هللا بن احلرث بن نوفل عن املطلب بن أىب وداعة ق

العباس : بلغه بعض ما يقول الناس قال فصعد املنرب فقال من أان قالوا أنت  
لق اخللق رسول هللا فقال أان حممد بن عبد هللا بن عبد املطلب ان هللا خ

فجعلين يف خري خلقه وجعلهم فرقتني فجعلين يف خري فرقة وخلق القبائل 
فجعلين يف خري قبيلة وجعلهم بيوات فجعلين يف خريهم بيتا فأان خريكم بيتا  

 وخريكم نفسا  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريهت  

 

 

د امللك حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عفان ثنا أبو عوانة حدثنا عب  - 1789
طلب قال : اي  بن عمري عن عبد هللا بن احلرث بن نوفل عن عباس بن عبد امل

رسول هللا هل نفعت أاب طالب بشيء فإنه قد كان حيوطك ويغضب لك قال 
 نعم هو يف ضحضاح من النار لوال ذلك لكان هو يف الدرك األسفل من النار  

 

 

نيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا أسباط بن حممد ثنا هشام بن سعد   - 1790
عن عبيد هللا بن عباس بن عبد املطلب أخي عبد هللا قال : كان للعباس 

ميزاب على طريق عمر بن اخلطاب فلبس عمر ثيابه يوم اجلمعة وقد كان ذبح  
اب عمر وفيه دم  للعباس فرخان فلما واىف امليزاب صب ماء بدم الفرخني فأص

الفرخني فأمر عمر بقلعه مث رجع عمر فطرح ثيابه ولبس ثيااب غري ثيابه مث جاء  
فصلى ابلناس فااته العباس فقال وهللا انه للموضع الذي وضعه النيب صلى هللا 

عليه وسلم فقال عمر للعباس وأان أعزم عليك ملا صعدت على ظهري حىت 



 صلى هللا عليه وسلم ففعل ذلك  تضعه يف املوضع الذي وضعه رسول هللا
 العباس رضي هللا تعاىل عنه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عباد بن عباد عن بن جريج عن   - 1791
عطاء عن بن عباس عن الفضل بن عباس انه : كان ردف النيب صلى هللا عليه  

 وسلم من مجع فلم يزل يلىب حىت رمى اجلمرة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب قال قرئ على سفيان مسعت حممد بن  - 1792
أىب حرملة عن كريب عن بن عباس عن الفضل : ان النيب صلى هللا عليه وسلم  

 لىب حىت رمى اجلمرة  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 



 

عطاء عن   حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا حيىي عن بن جريج أخربين - 1793
بن عباس : ان النيب صلى هللا عليه وسلم أردف الفضل بن عباس من مجع 

قال عطاء فأخربين بن عباس ان الفضل أخربه ان النيب صلى هللا عليه وسلم مل  
 يزل يلىب حىت رمى اجلمرة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

نا حيىي عن بن جريج أخربين أبو الزبري  حدثنا عبد هللا حدثين أىب ث - 1794
خيرب عن الفضل قال : قال رسول هللا أخربين أبو معبد قال مسعت بن عباس 

صلى هللا عليه وسلم عشية عرفة غداة مجع للناس حني دفعنا عليكم السكينة  
وهو كاف انقته حىت إذا دخل مىن حني هبط حمسرا قال عليكم حبصى اخلذف 

ورسول هللا صلى هللا عليه وسلم يشري بيده كما خيذف  الذي يرمى به اجلمرة
 اإلنسان وقال روح والربساين عشية عرفة وغداة مجع وقاال حني دفعوا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري أيب الزبري فمن رجال مسلم 

 

 



نس بن حممد ثنا محاد يعىن بن حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا يو  - 1795
سلمة عن عمرو بن دينار عن بن عباس عن الفضل بن عباس : ان رسول هللا 
صلى هللا عليه وسلم قام يف الكعبة فسبح وكرب ودعا هللا عز وجل واستغفر ومل  

 يركع ومل يسجد  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري محاد بن سلمة فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا حجني ويونس قاال حدثنا ليث بن  - 1796
سعد عن أىب الزبري عن أىب معبد موىل بن عباس عن عبد هللا بن عباس عن  

الفضل بن عباس وكان رديف النيب صلى هللا عليه وسلم انه قال : يف عشية  
ناس حني دفعوا عليكم السكينة وهو كاف انقته حىت إذا عرفة وغداة مجع لل 

دخل حمسرا وهو من مىن قال عليكم حبصى اخلذف الذي يرمى به اجلمرة  
 وقال مل يزل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يلىب حىت رمى اجلمرة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 



-------------------------------------  

 

[    211صفحة  - 1مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا حجاج قال قال بن جريج أخربين  - 1797
فضل بن عباس  حممد بن عمر بن على عن عباس بن عبيد هللا بن عباس عن ال

قال : زار النيب صلى هللا عليه وسلم عباسا يف ابدية لنا ولنا كليبة ومحارة ترعى  
را ومل تزجرا فصلى النيب صلى هللا عليه وسلم العصر ومها بني يديه فلم تؤخ  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عفان حدثنا وهيب ثنا عبد هللا بن  - 1798
عثمان بن خثيم عن أىب الطفيل عن الفضل بن عباس انه : كان رديف النيب 

 صلى هللا عليه وسلم من مجع إىل مىن فلم يزل يلىب حىت رمى اجلمرة  

 

 

شعيب األرنؤوط : إسناده قوي على شرط مسلم  عليقت  

 

 



حدثنا عبد هلل حدثين أيب ثنا على بن إسحاق أان عبد هللا بن مبارك   - 1799
ن عبد هللا  أنبأان ليث بن سعد ثنا عبد ربه بن سعيد عن عمران بن أيب أنس ع

بن انفع بن العمياء عن ربيعة بن احلرث عن الفضل بن عباس قال قال رسول  
عتني وتضرع هللا صلى هللا عليه وسلم : الصالة مثىن مثىن تشهد يف كل رك

وختشع ومتسكن مث تقنع يديك يقول ترفعهما إىل ربك مستقبال ببطوهنما  
 وجهك تقول اي رب اي رب فمن مل يفعل ذلك فقال فيه قوال شديدا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا يزيد بن أىب حكيم العدين حدثين  - 1800
قال مسعت عكرمة يقول قال الفضل بن عباس : ملا أفاض  احلكم يعىن بن أابن

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأان معه فبلغنا الشعب نزل فتوضأ مث ركبنا  
 حىت جئنا املزدلفة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا يعقوب ثنا أىب عن بن إسحاق حدثين  - 1801



عبد هللا بن أىب جنيح عن عطاء بن أىب رابح أو عن جماهد بن جرب عن عبد هللا  
بن عباس حدثين أخي الفضل بن عباس وكان معه حني دخلها : ان رسول هللا 

اجدا بني صلى هللا عليه وسلم مل يصل يف الكعبة ولكنه ملا دخلها وقع س
 العمودين مث جلس يدعو  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسن رجاله ثقات رجال الشيخني غري ابن ت
 إسحاق

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا هشيم أنبأان بن أىب ليلى عن عطاء   - 1802
عن بن عباس قال أخربين الفضل بن عباس انه : كان ردف النيب صلى هللا 

ض من مجع قال فأفاض وعليه السكينة قال ولىب حىت رمى  عليه وسلم حني أفا
ن عباس أنبأان الفضل مجرة العقبة وقال مرة أنبأان بن أىب ليلى عن عطاء عن ب

بن عباس قال شهدت اإلفاضتني مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فأفاض 
 وعليه السكينة وهو كاف بعريه قال ولىب حىت رمى مجرة العقبة مرارا  

 

 

يق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد ضعيف علت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عبدة بن سليمان ثنا بن أىب ليلى عن   - 1803
عطاء عن بن عباس عن الفضل بن عباس : وكان رديف النيب صلى هللا عليه  

وسلم حني أفاض من عرفة قال فرأى الناس يوضعون فأمر مناديه فنادى ليس  
خليل واإلبل فعليكم ابلسكينة  الرب إبيضاع ا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن وهذا إسناد ضعيف لضعف ابن أيب ليلىت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا يعقوب ثنا بن أخي بن شهاب عن   - 1804
قال قالت  عمه قال أخربين أبو بكر بن عبد الرمحن بن احلرث بن هشام

عائشة وأم سلمة زوجا النيب صلى هللا عليه وسلم : قد كان رسول هللا صلى 
هللا عليه وسلم يصبح من أهله جنبا فيغتسل قبل ان يصلي الفجر مث يصوم 

مئذ قال فذكرت ذلك أليب هريرة فقال ال أدري أخربين ذلك الفضل بن يو 
 عباس رضي هللا تعاىل عنه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا حسني بن حممد ثنا جرير عن أيوب   - 1805



عن احلكم بن عتيبة عن بن عباس عن أخيه الفضل قال : كنت رديف رسول  
هللا صلى هللا عليه وسلم من مجع إىل مىن فبينا هو يسري إذ عرض له أعرايب 

يب صلى  مردفا ابنة له مجيلة وكان يسايره قال فكنت أنظر إليها فنظر إىل الن
هللا عليه وسلم فقلب وجهي عن وجهها مث أعدت النظر فقلب وجهي عن  

 وجهها حىت فعل ذلك ثالاث وأان ال أنتهي فلم يزل يلىب حىت رمى مجرة العقبة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح رجاله ثقات رجال الشيخنيت  

 

 

عن عطاء  حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عفان ثنا محاد أنبأان قيس  - 1806
بن أىب رابح عن بن عباس عن الفضل بن عباس : ان رسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم لىب يوم النحر حىت رمى مجرة العقبة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا روح حدثنا شعبة عن عامر األحول  - 1807
الفضل انه : كان رديف النيب صلى هللا عليه  عن عطاء عن بن عباس عن 

 وسلم كان يلىب حىت رمى اجلمرة  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    212صفحة  - 1مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا روح ثنا شعبة ثنا على بن زيد قال   - 1808
مسعت يوسف بن ماهك عن بن عباس عن الفضل بن عباس قال : كنت 

 رديف النيب صلى هللا عليه وسلم فلىب يف احلج حىت رمى اجلمرة يوم النحر 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد ضعيف لضعف علي بن زيد بن ت
 جدعان 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا هاشم بن القاسم ثنا شعبة عن عامر   - 1809
األحول وجابر اجلعفي وبن عطاء عن عطاء عن بن عباس عن الفضل بن 

عباس انه : كان رديف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فلىب حىت رمى اجلمرة 



 يوم النحر 
 

 

لم عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مست  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن جابر  - 1810
وعامر األحول وبن عطاء عن عطاء عن بن عباس : ان الفضل بن عباس كان  

 رديف النيب صلى هللا عليه وسلم فكان يلىب يوم النحر حىت رمى اجلمرة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

هللا حدثين أىب ثنا عفان ثنا شعبة أخربين مشاش عن   حدثنا عبد - 1811
عطاء بن أىب رابح عن بن عباس عن الفضل بن عباس قال : أمر رسول هللا 

 صلى هللا عليه وسلم ضعفة بىن هاشم أمرهم أن يتعجلوا من مجع بليل 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 



ثنا حيىي بن أيب إسحاق عن  حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا هاشم  - 1812
د هللا بن عباس أو عن الفضل بن عباس ان رجال سليمان بن يسار عن عبي

سأل النيب صلى هللا عليه وسلم فقال : اي رسول هللا ان أىب أدركه اإلسالم وهو  
شيخ كبري ال يثبت على راحلته أفأحج عنه قال أرأيت لو كان عليه دين 

قال فاحجج عن أبيك   فقضيته عنه أكان جيزيه قال نعم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني وقوله " عن  ت
 عبيد هللا بن عباس " خطأ صوابه عن عبد هللا بن عباس

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا حممد بن جعفر حدثنا شعبة عن حيىي   - 1813
بن أىب إسحاق قال مسعت سليمان بن يسار حدثنا الفضل قال : كنت رديف 

النيب صلى هللا عليه وسلم فسأله رجل فقال ان أىب أو أمي شيخ كبري ال 
 يستطيع احلج فذكر احلديث 

 

 

إسناد رجاله ثقات رجال الشيخني عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا ت
ينا من أحد الرواة ألن  وقول سليمان بن يسار : " حدثنا الفضل " خطأ يق 

هـ يف طاعون عمواس وسليمان بن يسار ولد يف خالفة   18الفضل مات سنة 
عثمان فأىن له أن يدركه والصواب إثبات الواسطة بينه وبني الفضل وهو عبد  



 هللا بن عباس 

 

 

عبد هللا حدثين أىب ثنا حجاج حدثين شعبة عن األحول  حدثنا - 1814
وجابر اجلعفي وبن عطاء عن عطاء عن بن عباس عن الفضل انه : كان رديف 

 النيب صلى هللا عليه وسلم فلىب حىت رمى اجلمرة يوم النحر  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

ا عبد هللا بن حممد قال عبد هللا ومسعته  حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثن - 1815
  أان من عبد هللا بن حممد ثنا حفص عن جعفر عن أبيه عن على بن حسني عن
بن عباس عن الفضل بن عباس : ان النيب صلى هللا عليه وسلم مل يزل يلىب 

 حىت رمى مجرة العقبة فرماها بسبع حصيات يكرب مع كل حصاة  

 

 

ه صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  عليق شعيب األرنؤوط : إسناد ت
 الشيخني غري جعفر بن حممد فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا يعلى وحممد ابنا عبيد قاال ثنا عبد   - 1816



امللك عن عطاء عن عبد هللا بن عباس عن الفضل قال : أفاض رسول هللا 
ه فجالت به الناقة وهو  صلى هللا عليه وسلم من عرفات وأسامة بن زيد ردف

واقف بعرفات قبل ان يفيض وهو رافع يديه ال جتاوزان رأسه فلما أفاض سار  
على هينته حىت أتى مجعا مث أفاض من مجع والفضل ردفه قال الفضل ما زال  

 النيب صلى هللا عليه وسلم يلىب حىت رمى اجلمرة  
 

 

ه ثقات رجال  عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجالت
 الشيخني غري عبدامللك بن أيب سليمان العرزمي فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عبد الرزاق أنبأان بن جريج حدثين  - 1817
 عليه  حممد بن عمر بن على عن الفضل بن عباس قال : زار النيب صلى هللا

وسلم عباسا وحنن يف ابدية لنا فقام يصلي قال أراه قال العصر وبني يديه كليبة  
 لنا ومحار يرعى ليس بينه وبينهما شيء حيول بينه وبينهما  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف فهو معضل ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عبد الرزاق أنبأان معمر عن الزهري   - 1818



عن سليمان بن يسار عن بن عباس حدثين الفضل بن عباس قال أتت امرأة  
من خثعم فقالت : اي رسول هللا ان أىب أدركته فريضة هللا عز وجل يف احلج 

كبري ال يستطيع أن يثبت على دابته قال فحجي عن أبيك  وهو شيخ    

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عبد الرزاق ثنا بن جريج أخربين  - 1819
عمرو بن دينار ان بن عباس كان خيربان الفضل بن عباس أخربه : انه دخل مع  

ليه وسلم البيت وان النيب صلى هللا عليه وسلم مل يصل يف النيب صلى هللا ع
 البيت حني دخله ولكنه ملا خرج فنزل ركع ركعتني عند ابب البيت 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا حيىي بن زكراي يعىن بن أىب زائدة   - 1820
طاء عن بن عباس أن النيب صلى هللا عليه وسلم :  حدثين عبد امللك عن ع

أردف أسامة بن زيد من عرفة حىت جاء مجعا وأردف الفضل بن عباس من  
مجع حىت جاء مىن قال بن عباس وأخربين الفضل بن عباس ان النيب صلى هللا  



 عليه وسلم مل يزل يلىب حىت رمى اجلمرة  

 

 

مسلم  عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرطت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    213صفحة  - 1مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا روح ثنا بن جريج وبن بكر قاال  - 1821
 بن عباس عن عبد  حدثنا بن جريج أخربين أبو الزبري انه أخربه أبو معبد موىل

هللا بن عباس عن الفضل بن عباس عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم انه قال  
و كاف : يف عشية عرفة وغداة مجع للناس حني دفعوا عليكم السكينة وه

انقته حىت إذا دخل مىن حني هبط حمسرا قال عليكم حبصى اخلذف الذي 
 يرمى به اجلمرة والنيب صلى هللا عليه وسلم يشري بيده كما خيذف اإلنسان 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا روح حدثنا بن جريج قال بن شهاب   - 1822
ثين سليمان بن يسار عن عبد هللا بن عباس عن الفضل ان امرأة من خثعم  حد

قالت : اي رسول هللا ان أىب أدركته فريضة هللا يف احلج وهو شيخ كبري ال 
 يستطيع أن يستوي على ظهر بعريه قال فحجي عنه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا حجني بن املثىن وأبو أمحد يعىن  - 1823
جبري عن بن  الزبريي املعىن قاال ثنا إسرائيل عن أىب إسحاق عن سعيد بن

عباس عن الفضل بن عباس قال أبو أمحد حدثين الفضل بن عباس قال :  
 كنت رديف النيب صلى هللا عليه وسلم حني أفاض من املزدلفة وأعرايب يسايره
وردفه ابنة له حسناء قال الفضل فجعلت أنظر إليها فتناول رسول هللا صلى  

 هللا عليه وسلم بوجهي يصرفين عنها فلم يزل يليب حىت رمى مجرة العقبة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح رجاله ثقات رجال الشيخنيت  

 

 

قال  حدثنا عبد هللا بن أمحد قال حدثين أىب قال ثنا محاد بن خالد  - 1824



ثنا بن عالثة عن مسلمة اجلهين قال مسعته حيدث عن الفضل بن عباس قال :  
خرجت مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يوما فربح ظيب فمال يف شقة  
 فاحتضنته فقلت اي رسول هللا تطريت قال إمنا الطرية ما أمضاك أو ردك 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

 حدثين أىب ثنا وكيع ثنا بن جريج عن عطاء عن بن  حدثنا عبد هللا  - 1825
عباس عن الفضل بن عباس : أن النيب صلى هللا عليه وسلم لىب حىت رمى  

 مجرة العقبة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا قال حدثين أىب ثنا إمساعيل أنبأان بن عون عن رجاء  - 1826
أاب بن حيوة قال : بىن يعلى بن عقبة يف رمضان فأصبح وهو جنب فلقى 

هريرة فسأله فقال أفطر قال أفال أصوم هذا اليوم وأجزئه من يوم آخر قال  
أم  أفطر فأتى مروان فحدثه فأرسل أاب بكر بن عبد الرمحن بن احلرث إىل 

املؤمنني فسأهلا فقالت قد كان يصبح فينا جنبا من غري احتالم مث يصبح صائما  



فرجع إىل مروان فحدثه فقال ألق هبا أاب هريرة فقال جار جار فقال أعزم  
عليك لتلق به قال فلقيه فحدثه فقال إين مل أمسعه من النيب صلى هللا عليه  

ن بعد ذلك لقيت رجاء فقلت  وسلم إمنا أنبأنيه الفضل بن عباس قال فلما كا
 حديث يعلى من حدثكه قال إايي حدثه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا سند حسن يف الشواهدت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا حممد هو بن جعفر وروح قاال ثنا   - 1827
ن رديف شعبة عن على بن زيد عن يوسف عن بن عباس عن الفضل انه : كا

النيب صلى هللا عليه وسلم يوم النحر فكان يلىب حىت رمى اجلمرة قال روح يف 
احلج قال روح يعىن يف حديثه قال ثنا على بن زيد قال مسعت يوسف بن 

اهك كالمها قال بن ماهك  م  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد ضعيف لضعف علي بن زيد بن ت
 جدعان 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا حممد بن جعفر ثنا سعيد حدثنا كثري   - 1828



بن شنظري عن عطاء بن أىب رابح عن عبد هللا بن عباس عن الفضل بن عباس  
 عليه وسلم يوم النحر وكانت جارية خلف أبيها انه : كان ردف النيب صلى هللا

فجعلت أنظر إليها فجعل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يصرف وجهي عنها  
فلم يزل من مجع إىل مىن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يلىب حىت رمى اجلمرة  

 يوم النحر 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

د هللا قال حدثين أىب ثنا هبز ثنا مهام ثنا قتادة حدثين حدثنا عب - 1829
صلى هللا عليه وسلم  عزرة عن الشعيب ان الفضل حدثه انه : كان رديف النيب 

من عرفه فلم ترفع راحلته رجلها غادية حىت بلغ مجعا قال وحدثين الشعيب ان 
ع أسامة حدثه انه كان رديف النيب صلى هللا عليه وسلم من مجع فلم ترف 

 راحلته رجلها غادية حىت رمى اجلمرة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناده ضعيف النقطاعه الشعيب مل  ت
يدرك الفضل بن عباس وأدرك أسامة بن زيد ومل يسمع منه . وقال ابن أيب 
حامت يف املراسيل : ال ميكن أن يكون الشعيب مسع من أسامة هذا وال أدرك  

 الشعيب الفضل بن عباس



 

 

------------------------------------- 

 

[    214صفحة  - 1مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا أبو كامل ثنا محاد يعىن بن سلمة عن   - 1830
عمرو بن دينار عن بن عباس عن الفضل بن عباس : ان النيب صلى هللا عليه  

 وسلم قام يف الكعبة فسبح وكرب ودعا هللا واستغفره ومل يركع ومل يسجد 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

دثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا مروان بن شجاع عن خصيف عن  ح - 1831
جماهد عن بن عباس : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أردف أسامة من  

عرفات إىل مجع وأردف الفضل من مجع إىل مىن فأخربه أبن رسول هللا صلى 
 هللا عليه وسلم مل يزل يلىب حىت رمى مجرة العقبة  

 

 

صحيح لغريه عليق شعيب األرنؤوط : ت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب أنبأان كثري بن هشام قال حدثنا فرات ثنا  - 1832
عبد الكرمي عن سعيد بن جبري عن بن عباس عن الفضل بن عباس انه : كان  

 رديف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فلم يزل يليب حىت رمى مجرة العقبة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثين أىب ثنا أبو أمحد الزبريي حممد بن عبد هللا ثنا   حدثنا عبد هللا  - 1833
أو عن  أبو إسرائيل عن فضيل بن عمرو عن سعيد بن جبري عن بن عباس 

الفضل بن عباس أو أحدمها عن صاحبه قال قال النيب صلى هللا عليه وسلم :  
 من أراد أن حيج فليتعجل فإنه قد تضل الضالة وميرض املريض وتكون احلاجة 

 

 

يق شعيب األرنؤوط : حسن وهذا إسناد ضعيفعلت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا وكيع ثنا أبو إسرائيل العبسي عن   - 1834
فضيل بن عمرو عن سعيد بن جبري عن بن عباس عن الفضل أو أحدمها عن  
اآلخر قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : من أراد احلج فليتعجل فإنه  



 قد ميرض املريض وتضل الضالة وتعرض احلاجة 

 

 

: حسنعليق شعيب األرنؤوط ت  

 

 

ديث متام بن العباس بن عبد املطلب عن النيب صلى هللا عليه وسلم ح  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا إمساعيل بن عمر أبو املنذر قال ثنا   - 1835
بيه قال  سفيان عن أىب علي الزراد قال حدثين جعفر بن متام بن عباس عن أ

أتوا النيب صلى هللا عليه وسلم أو أتى فقال : ما يل أراكم أتتوين قلحا استاكوا 
ليهم الوضوء لوال ان أشق على أميت لفرضت عليهم السواك كما فرضت ع  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا قال حدثين أىب ثنا جرير عن يزيد بن أىب زايد عن   - 1836
عبد هللا بن احلرث قال : كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يصف عبد هللا  

 وعبيد هللا وكثريا من بين العباس مث يقول من سبق إىل فله كذا وكذا قال 
 فيستبقون إليه فيقعون على ظهره وصدره فيقبلهم ويلزمهم  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

( حديث عبيد هللا بن العباس عن النيب صلى هللا عليه وسلم   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب حدثين هشيم أنبأان حيىي بن أىب إسحاق  - 1837
صاء أو عن سليمان بن يسار عن عبيد هللا بن العباس قال : جاءت الغمي

الرميصاء إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم تشكو زوجها وتزعم انه ال يصل 
تريد ان ترجع إليها فما كان إال يسريا حىت جاء زوجها فزعم اهنا كاذبة ولكنها 

إىل زوجها األول فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ليس لك ذلك حىت 
 يذوق عسيلتك رجل غريه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري ت
 عبيدهللا بن العباس فقد روى له النسائي وهو من صغار الصحابة 

 

 

( مسند عبد هللا بن العباس بن عبد املطلب عن النيب صلى هللا عليه وسلم  )  

 

 



أنبأان أبو على احلسن بن على بن حممد بن املذهب الواعظ قال   - 1838
أنبأان أبو بكر أمحد بن جعفر بن محدان بن مالك قراءة عليه حدثنا أبو عبد  

كتابه ثنا هشيم أنبأان    الرمحن عبد هللا بن أمحد بن حممد بن حنبل حدثين أىب من
عاصم األحول ومغرية عن الشعيب عن بن عباس : ان رسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم شرب من زمزم وهو قائم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا هشيم أان أجلح عن يزيد بن األصم  - 1839
عن بن عباس : أن رجال قال للنيب صلى هللا عليه وسلم ما شاء هللا وشئت 
 فقال له النيب صلى هللا عليه وسلم أجعلتين وهللا عدال بل ما شاء هللا وحده  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه ت  

 

 

 حدثين أىب حدثنا هشيم عن خالد عن عكرمة عن  حدثنا عبد هللا  - 1840
 بن عباس : مسح النيب صلى هللا عليه وسلم رأسي ودعا يل ابحلكمة  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا هشيم حدثنا يزيد بن أىب زايد عن   - 1841
ى هللا عليه وسلم طاف ابلبيت وهو على  عكرمة عن بن عباس : أن النيب صل

بعريه واستلم احلجر مبحجن كان معه قال وأتى السقاية فقال اسقوين فقالوا إن 
هذا خيوضه الناس ولكنا أنتيك به من البيت فقال ال حاجة يل فيه اسقوين مما  

 يشرب منه الناس 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    215صفحة  - 1مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا هشيم أان أبو بشر عن سعيد بن  - 1842
جبري عن بن عباس قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ليس اخلرب 

 كاملعاينة  

 



 

جاله ثقات رجال الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : صحيح ر ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا هشيم أان أبو بشر عن سعيد بن  - 1843
جبري عن بن عباس قال : بت ليلة عند خاليت ميمونة بنت احلرث ورسول هللا 
صلى هللا عليه وسلم عندها يف ليلتها فقام يصلي من الليل فقمت عن يساره 

نت يل أو برأسي حىت جعلين عن ميينه  ألصلي بصالته قال فأخذ بذؤابة كا   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا هشيم أنبأان خالد عن عكرمة عن بن   - 1844
ة ودموعه  عباس قال : ملا خريت بريرة رأيت زوجها يتبعها يف سكك املدين

تسيل على حليته فكلم العباس ليكلم فيه النيب صلى هللا عليه وسلم فقال 
 رسول هللا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لربيرة انه زوجك فقالت أتمرين به اي

قال إمنا أان شافع قال فخريها فاختارت نفسها وكان عبدا آلل املغرية يقال له  
 مغيث  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري ت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا هشيم عن أىب بشر عن سعيد بن  - 1845
ل عن ذراري املشركني جبري عن بن عباس : ان النيب صلى هللا عليه وسلم سئ

 فقال هللا أعلم مبا كانوا عاملني  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب حدثنا هشيم أخربان على بن زيد عن   - 1846
يوسف بن مهران عن بن عباس قال : قبض النيب صلى هللا عليه وسلم وهو 

 بن مخس وستني  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا هشيم أنبأان عمرو بن دينار عن  - 1847
ل : الطعام الذي هنى عنه النيب صلى هللا عليه وسلم  طاوس عن بن عباس قا

 ان يباع حىت يقبض قال بن عباس وأحسب كل شيء مثله  
 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا هشيم أنبأان عمرو بن دينار عن جابر   - 1848
بن زيد عن بن عباس قال خطب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وقال : إذا مل  

 جيد احملرم إزارا فليلبس السراويل وإذا مل جيد النعلني فليلبس اخلفني  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا هشيم قال أان يزيد بن أىب زايد عن   - 4918
مقسم عن بن عباس : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم احتجم وهو حمرم 

 صائم 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا هشيم أنبأان أبو بشر عن سعيد بن  - 1850
اس : ان رجال كان مع النيب صلى هللا عليه وسلم فوقصته  جبري عن بن عب

انقته وهو حمرم فمات فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اغسلوه مباء وسدر  



 وكفنوه يف ثوبيه وال متسوه بطيب وال ختمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا  

 

 

الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا هشيم أان عون عن زايد بن حصني  - 1851
 عليه وسلم  عن أىب العالية عن بن عباس قال : قال يل رسول هللا صلى هللا

غداة مجع هلم القط يل فلقطت له حصيات من حصى اخلذف فلما وضعهن  
يف يده قال نعم أبمثال هؤالء وإايكم والغلو يف الدين فإمنا هلك من كان 

لكم ابلغلو يف الدين قب  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري زايد بن احلصني فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا هشيم عن منصور عن بن سريين عن  - 8521
اف اال بن عباس : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم سافر من املدينة ال خي

 هللا عز وجل فصلى ركعتني ركعتني حىت رجع  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : صحيح رجاله ثقات رجال الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا هشيم أنبأان أبو بشر عن سعيد بن  - 1853
جبري عن بن عباس قال : نزلت هذه اآلية ورسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

قال وكان النيب صلى هللا  {هر بصالتك وال ختافت هبا وال جت  }متوار مبكة  
عليه وسلم إذا صلى أبصحابه رفع صوته ابلقرآن فلما مسع ذلك املشركون 

وال   }سبوا القرآن وسبوا من أنزله ومن جاء به قال فقال هللا عز وجل لنبيه  
وال ختافت  }أي بقراءتك فيسمع املشركون فيسبوا القرآن  {جتهر بصالتك 

وابتغ بني ذلك  }عن أصحابك فال تسمعهم القرآن حىت أيخذوه عنك   {هبا 
   {سبيال  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا هشيم أنبأان داود بن أىب هند عن أىب  - 1854
لية عن بن عباس : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مر بوادي األزرق العا

فقال أي واد هذا قالوا هذا وادي األزرق فقال كأين أنظر إىل موسى عليه  
السالم وهو هابط من الثنية وله جؤار إىل هللا عز وجل ابلتلبية حىت أتى على  

 أنظر إىل يونس بن ثنية هرشاء فقال أي ثنية هذه قالوا ثنية هرشاء قال كأين



مىت على انقة محراء جعدة عليه جبة من صوف خطام انقته خلبة قال هشيم  
 يعىن ليف وهو يليب 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  
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حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا هشيم أنبأان أصحابنا منهم شعبة عن   - 1855
قتادة عن أىب حسان عن بن عباس : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أشعر  

 بدنته من اجلانب األمين مث سلت الدم عنها وقلدها بنعلني  
 

 

ؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم عليق شعيب األرنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا هشيم أنبأان يزيد بن أىب زايد عن   - 1856
مقسم عن بن عباس : ان الصعب بن جثامة األسدي أهدى إىل رسول هللا 



 صلى هللا عليه وسلم رجل محار وحش وهو حمرم فرده وقال اان حمرمون 

 

 

غريه وهذا إسناد ضعيف لضعف يزيد بن أيب عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لت
 زايد

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا هشيم أان منصور عن عطاء عن بن  - 1857
عباس : ان النيب صلى هللا عليه وسلم سئل عمن حلق قبل ان يذبح وحنو 

 ذلك فجعل يقول ال حرج ال حرج  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

ن عكرمة عن بن حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا هشيم أان خالد ع - 1858
عباس رضي هللا عنهما عن النيب صلى هللا عليه وسلم : سئل عمن قدم من  

 نسكه شيئا قبل شيء فجعل يقول ال حرج  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري ت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا هشيم أان يزيد بن أىب زايد عن مقسم   - 1859
عن بن عباس ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : اللهم أغفر للمحلقني  
فقال رجل وللمقصرين فقال اللهم اغفر للمحلقني فقال الرجل وللمقصرين 

 فقال يف الثالثة أو الرابعة وللمقصرين 

 

 

: صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف لضعف يزيد بن أيب  عليق شعيب األرنؤوطت
 زايد

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا هشيم عن عبد امللك عن عطاء عن   - 1860
بن عباس : ان النيب صلى هللا عليه وسلم أفاض من عرفات وردفه أسامة  
 وأفاض من مجع وردفه الفضل بن عباس قال ولىب حىت رمى مجرة العقبة 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري عبد امللك ت
 فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا هشيم عن أىب بشر عن سعيد بن  - 1861
جبري عن بن عباس : ان امرأة ركبت البحر فنذرت ان هللا تبارك وتعاىل أجناها  



حىت ماتت فجاءت قرابة هلا إىل  ان تصوم شهرا فأجناها هللا عز وجل فلم تصم 
 النيب صلى هللا عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال صومي  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح رجاله ثقات رجال الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا حممد بن عبد الرمحن الطفاوي ثنا   - 1862
فقلت اان  أيوب عن قتادة عن موسى بن سلمة قال : كنا مع بن عباس مبكة 

إذا كنا معكم صلينا أربعا وإذا رجعنا إىل رحالنا صلينا ركعتني قال تلك سنة أىب  
 القاسم صلى هللا عليه وسلم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا إسحاق يعىن بن يوسف ثنا سفيان   - 1863
ى رسول هللا صلى هللا عن مساك بن حرب عن عكرمة عن بن عباس قال : هن

 عليه وسلم ان يتخذ ذو الروح غرضا 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا إسحاق يعىن بن يوسف عن شريك  - 1864
ل هللا عن خصيف عن مقسم عن بن عباس قال : كسفت الشمس فقام رسو 

صلى هللا عليه وسلم وأصحابه فقرأ سورة طويلة مث ركع مث رفع رأسه فقرأ مث 
ركع وسجد سجدتني مث قام فقرأ وركع مث سجد سجدتني أربع ركعات وأربع 

  ركعتني  سجدات يف

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا إسحاق ثنا سفيان عن األعمش عن   - 1865
مسلم البطني عن سعيد بن جبري عن بن عباس قال : ملا خرج النيب صلى هللا 

عليه وسلم من مكة قال أبو بكر اخرجوا نبيهم اان هلل وأان إليه راجعون ليهلكن  
قال   {أذن للذين يقاتلون أبهنم ظلموا وإن هللا على نصرهم لقدير   }فنزلت 

 فعرف انه سيكون قتال قال بن عباس هي أول آية نزلت يف القتال 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عباد بن عباد عن أيوب عن عكرمة   - 1866
ال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : من صور صورة  عن بن عباس قال ق

عذب يوم القيامة حىت ينفخ فيها وليس بنافخ ومن حتلم عذب يوم القيامة  
حىت يعقد شعريتني وليس عاقدا ومن استمع إىل حديث قوم يفرون به منه  

 صب يف أذنيه يوم القيامة عذاب  

 

 

ي رجاله ثقات عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخار ت
 رجال الشيخني غري عكرمة فمن رجال البخاري 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عبد العزيز بن عبد الصمد بن  - 1867
منصور عن سامل بن أىب اجلعد الغطفاين عن كريب عن بن عباس ان رسول هللا 

صلى هللا عليه وسلم قال : لو أن أحدهم إذا أتى أهله قال بسم هللا اللهم  
نبين الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فإن قدر بينهما يف ذلك ولد مل يضر  ج

 ذلك الولد الشيطان أبدا 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  
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حدثنا عبد هللا حدثين أىب حدثين إمساعيل بن إبراهيم ثنا بن أىب  - 1868
جنيح عن عبد هللا بن كثري عن أىب املنهال عن بن عباس قال : قدم رسول هللا 

  صلى هللا عليه وسلم املدينة والناس يسلفون يف التمر العام والعامني أو قال
 عامني والثالثة فقال من سلف يف متر فليسلف يف كيل معلوم ووزن معلوم 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا إمساعيل أنبأان أبو التياح عن موسى   - 1869
ماين بن سلمة عن بن عباس : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بعث بث 

عشرة بدنة مع رجل فأمره فيها أبمره فانطلق مث رجع إليه فقال أرأيت ان 
ا على  أزحف علينا منها شيء فقال احنرها مث اصبغ نعلها يف دمها مث اجعله

صفحتها وال أتكل منها أنت وال أحد من أهل رفقتك قال عبد هللا قال أىب ومل  
 يسمع إمساعيل بن علية من أىب التياح اال هذا احلديث  

 



 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري موسى بن سلمة فمن رجال مسلم 

 

 

حدثين أىب قال ثنا إمساعيل ثنا أيوب قال ال أدري حدثنا عبد هللا  - 1870
ت على بن عباس بعرفة وهو أمسعته من سعيد بن جبري أم نبئته عنه قال أتي

أيكل رماان فقال : أفطر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بعرفة وبعثت إليه أم  
نته  الفضل بلنب فشربه وقال لعن هللا فالان عمدوا إىل أعظم أايم احلج فمحوا زي

 وإمنا زينة احلج التلبية  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح رجاله ثقات رجال الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا إمساعيل ثنا أيوب عن عكرمة ان  - 1871
عليا حرق انسا ارتدوا عن اإلسالم فبلغ ذلك بن عباس فقال مل أكن ألحرقهم  

م قال : ال تعذبوا بعذاب هللا وكنت  ابلنار وان رسول هللا صلى هللا عليه وسل
قاتلهم لقول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه فبلغ ذلك 

 عليا كرم هللا وجهه فقال ويح بن أم بن عباس  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري رجاله ثقات ت
 رجال الشيخني غري عكرمة فمن رجال البخاري 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا إمساعيل أان أيوب عن عكرمة عن بن   - 1872
عباس ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : ليس لنا مثل السوء العائد يف  

 هبته كالكلب يعود يف قيئه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا حممد بن فضيل ثنا عطاء عن سعيد   - 1873
قال   {إذا جاء نصر هللا والفتح  }بن جبري عن بن عباس قال : ملا نزلت 

 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم نعيت إيل نفسي أبنه مقبوض يف تلك السنة 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

ين أىب ثنا حممد بن فضيل عن زيد عن عطاء  حدثنا عبد هللا حدث - 1874
عن بن عباس قال : كان رسول هللا جيمع بني الصالتني يف السفر املغرب 



 والعشاء والظهر والعصر 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح إسناده صحيح على شرط الشيخني ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا حممد بن سلمة عن حممد بن إسحاق  - 1875
مرو بن أىب عمرو عن عكرمة عن بن عباس قال قال النيب صلى هللا عليه  عن ع 

وسلم : ملعون من سب أابه ملعون من سب أمه ملعون من ذبح لغري هللا 
ملعون من غري ختوم األرض ملعون من كمه أعمى عن طريق ملعون من وقع  

 على هبيمة ملعون من عمل بعمل قوم لوط 

 

 

ه حسنعليق شعيب األرنؤوط : إسناد ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا حممد بن سلمة عن بن إسحاق عن   - 1876
داود بن حصني عن عكرمة عن بن عباس قال : رد رسول هللا صلى هللا عليه  
وسلم زينب ابنته على زوجها أىب العاص بن الربيع ابلنكاح األول ومل حيدث 

 شيئا  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا مروان بن شجاع حدثين خصيف عن   - 1877
ية يستلم جماهد عن بن عباس : انه طاف مع معاوية ابلبيت فجعل معاو 

األركان كلها فقال له بن عباس مل تستلم هذين الركنني ومل يكن رسول هللا 
صلى هللا عليه وسلم يستلمهما فقال معاوية ليس شيء من البيت مهجورا 

فقال معاوية  {لقد كان لكم يف رسول هللا أسوة حسنة   }بن عباس  فقال
 صدقت 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريهت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا مروان حدثين خصيف عن عكرمة   - 1878
عن بن عباس : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم هنى ان جيمع بني العمة  

التني واخلالة وبني العمتني واخل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  
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حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا مروان ثنا خصيف عن عكرمة عن   - 1879
بن عباس قال إمنا : هنى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن الثوب املصمت 

 من قز قال بن عباس أما السدي والعلم فال نرى به أبسا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  

 

 

سليمان الرقى قال  حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا معمر يعىن بن  - 1880
قال خصيف حدثين غري واحد عن بن عباس عن : املصمت منه واما العلم  

 فال 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : هو مكرر ما قبله ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عثام بن على العامري ثنا األعمش   - 1881



عن حبيب بن أىب اثبت عن سعيد بن جبري عن بن عباس قال : كان رسول هللا 
 صلى هللا عليه وسلم يصلي من الليل ركعتني مث ينصرف فيستاك  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري ت  

 

 

 حدثين أىب ثنا حممد بن جعفر ثنا معمر وعبد الرزاق حدثنا عبد هللا  - 1882
س قال : كان رسول قال اان معمر أان الزهري عن على بن حسني عن بن عبا

هللا صلى هللا عليه وسلم جالسا يف نفر من أصحابه قال عبد الرزاق من 
األنصار فرمى بنجم عظيم فاستنار قال ما كنتم تقولون إذا كان مثل هذا يف 

لية قال كنا نقول يولد عظيم أو ميوت عظيم قلت للزهري أكان يرمى هبا  اجلاه
يف اجلاهلية قال نعم ولكن غلظت حني بعث النيب صلى هللا عليه وسلم فإنه ال  

يرمى هبا ملوت أحد وال حلياته ولكن ربنا تبارك امسه إذا قضى أمرا سبح محلة  
تسبيح هذه السماء العرش مث سبح أهل السماء الذين يلوهنم حىت يبلغ ال

الدنيا مث يستخرب أهل السماء الذين يلون محلة العرش فيقول الذين يلون محلة  
العرش حلملة العرش ماذا قال ربكم فيخربوهنم وخيرب أهل كل مساء مساء حىت 
ينتهى اخلرب إىل هذه السماء وخيطف اجلن السمع فريمون فما جاؤوا به على  

دون قال عبد هللا قال أىب قال عبد الرزاق وجهه فهو حق ولكنهم يقذفون ويزي
 وخيطف اجلن ويرمون 



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا حممد بن مصعب ثنا األوزاعي عن   - 1883
الزهري عن على بن حسني عن بن عباس حدثين رجال من األنصار من 

هللا عليه وسلم : أهنم كانوا جلوسا مع رسول هللا أصحاب رسول هللا صلى 
ر احلديث اال انه قال إذا صلى هللا عليه وسلم ذات ليلة إذ رمى بنجم فذك

قضى ربنا أمرا سبحه محلة العرش مث الذين يلوهنم مث الذين يلوهنم حىت يبلغ  
ال  التسبيح السماء الدنيا فيقولون الذين يلون محلة العرش حلملة العرش ماذا ق

ربكم فيقولون احلق وهو العلي الكبري فيقولون كذا وكذا فيخرب أهل السماوات 
بعضهم بعضا حىت يبلغ اخلرب السماء الدنيا قال وأييت الشياطني فيستمعون  

اخلرب فيقذفون به إىل أوليائهم ويرمون به إليهم فما جاؤوا به على وجهه فهو  
 حق ولكنهم يزيدون فيه ويقرفون وينقصون  

 

 

ليق شعيب األرنؤوط : صحيح عت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عبد األعلى عن معمر عن الزهري   - 1884



عن عبيد هللا بن عبد هللا عن عبد هللا بن عباس وعن عائشة اهنما قاال : ملا  
نزل برسول هللا صلى هللا عليه وسلم طفق يلقى مخيصة على وجهه فلما اغتم  

هللا اليهود والنصارى اختذوا قبور أنبيائهم مساجد  رفعناها عنه وهو يقول لعن
 تقول عائشة حيذرهم مثل الذي صنعوا 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عمرو بن اهليثم ثنا شعبة عن سلمة   - 1885
بن كهيل عن أىب احلكم عن بن عباس ان جربيل عليه السالم أتى النيب صلى  

 هللا عليه وسلم فقال : مت الشهر تسعا وعشرين  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

نا بن أىب عدى عن سعيد عن قتادة  حدثنا عبد هللا حدثين أىب ث - 1886
عن عكرمة قال قلت البن عباس : صليت الظهر ابلبطحاء خلف شيخ أمحق 
فكرب ثنتني وعشرين تكبرية يكرب إذا سجد وإذا رفع رأسه قال فقال بن عباس  

 تلك صالة أىب القاسم صلى هللا عليه الصالة والسالم 



 

 

الصحيح  عليق شعيب األرنؤوط : صحيح رجاله ثقات رجالت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا بن أىب عدى عن سعيد وبن جعفر ثنا   - 1887
سعيد املعىن وقال بن أىب عدى عن سعيد عن أيب يزيد عن عكرمة عن بن 

عباس : قال قرأ النيب صلى هللا عليه وسلم يف صلوات وسكت فنقرأ فيما قرأ  
يقرأ يف نفسه فغضب  فيهن نيب هللا ونسكت فيما سكت فقيل له فلعله كان

منها وقال أيتهم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وقال بن جعفر وعبد الرزاق 
 وعبد الوهاب أنتهم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  
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حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عبد الرمحن بن مهدي عن مالك عن  - 1888



عبد هللا بن الفضل عن انفع بن جبري عن بن عباس قال قال رسول هللا صلى 
هللا عليه وسلم : األمي أحق بنفسها من وليها والبكر تستأمر يف نفسها وأذهنا 

ا  صماهت  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا الوليد بن مسلم ثنا األوزاعي حدثين  - 1889
املطلب بن عبد هللا بن حنطب : ان بن عباس كان يتوضأ مرة مرة ويسند ذاك  

 إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه رجاله ثقات رجال الشيخني غري ت
د روى له األربعة املطلب بن عبدهللا بن حنطب فق  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا سفيان عن الزهري مسع سليمان بن  - 1890
 عليه وسلم  يسار عن بن عباس : ان امرأة من خثعم سألت رسول هللا صلى هللا

غداة مجع والفضل بن عباس ردفه فقالت ان فريضة هللا يف احلج على عباده  
 أدركت أىب شيخا كبريا ال يستطيع ان يستمسك على الرحل فهل ترى ان



 أحج عنه قال نعم  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب حدثنا سفيان عن الزهري عن عبد هللا  - 1891
عن بن عباس : جئت أان والفضل وحنن على أاتن ورسول هللا صلى هللا عليه  

نها وتركناها ترتع وسلم يصلي ابلناس بعرفة فمرران على بعض الصف فنزلنا ع
 ودخلنا يف الصف فلم يقل يل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم شيئا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا سفيان عن الزهري عن عبيد هللا بن  - 1892
وم الفتح فصام  عبد هللا عن بن عباس : ان النيب صلى هللا عليه وسلم خرج ي

حىت إذا كان ابلكديد أفطر وإمنا يؤخذ ابآلخر من فعل رسول هللا صلى هللا 
عليه وسلم قيل لسفيان قوله إمنا يؤخذ ابآلخر من قول الزهري أو قول بن 

 عباس كذا يف احلديث  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

ثنا سفيان ثنا الزهري عن عبيد هللا عن  حدثنا عبد هللا حدثين أىب  - 1893
بن عباس : ان سعد بن عبادة سأل النيب صلى هللا عليه وسلم عن نذر كان  

 على أمه توفيت قبل أن تقضيه فقال اقضه عنها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا سفيان عن الزهري عن عبيد هللا عن   - 1894
بن عباس : ان أاب بكر أقسم على النيب صلى هللا عليه وسلم فقال له النيب 

 صلى هللا عليه وسلم ال تقسم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

زيد بن أسلم عن بن  حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا سفيان عن - 1895
وعلة عن بن عباس قال مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : أميا 

 اهاب دبغ فقد طهر  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري ابن وعلة فمن رجال مسلم 

 

 

عىن بن سعد عن أىب  حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا سفيان عن زايد ي - 1896
الزبري عن أىب معبد عن بن عباس ان النيب صلى هللا عليه وسلم قال : ارفعوا 

 عن بطن حمسر وعليكم مبثل حصى اخلذف 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا سفيان عن زايد بن سعد عن عبد هللا   - 1897
بن الفضل عن انفع بن جبري عن بن عباس يبلغ به النيب صلى هللا عليه وسلم  

: الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر يستأمرها أبوها يف نفسها وأذهنا 
 صماهتا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا سفيان عن إبراهيم بن عقبة عن  - 1898
ى ركبا  كريب عن بن عباس قال : كان النيب صلى هللا عليه وسلم ابلروحاء فلق

فسلم عليهم فقال من القوم قالوا املسلمون قال فمن أنتم قال رسول هللا 
ه من حمفتها  صلى هللا عليه وسلم ففزعت امرأة فأخذت بعضد صيب فأخرجت

 فقالت اي رسول هللا هل هلذا حج قال نعم ولك أجر  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري إبراهيم بن عقبة فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عبد الرزاق أان معمر عن إبراهيم بن   - 1899
 عقبة عن كريب موىل بن عباس : معناه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا سفيان ثنا سليمان بن سحيم قال   - 1900
م بن عبد هللا بن معبد بن عباس  سفيان مل أحفظ عنه غريه قال مسعته عن إبراهي

عن أبيه عن بن عباس قال : كشف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن 



الستارة والناس صفوف خلف أىب بكر فقال أيها الناس انه مل يبق من مبشرات 
النبوة اال الرؤاي الصاحلة يراها املسلم أو ترى له مث قال اال اىن هنيت ان أقرأ 

الركوع فعظموا فيه الرب واما السجود فاجتهدوا يف  راكعا أو ساجدا فأما
 الدعاء فقمن أن يستجاب لكم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا سفيان عن أيوب عن عكرمة عن بن   - 1901
عباس قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ال تعذبوا بعذاب هللا عز  

 وجل 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري ت  
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حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا سفيان عن أيوب عن عطاء عن بن  - 1902
عباس : أشهد على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم صلى قبل اخلطبة يف العيد  
مث خطب فرأى انه مل يسمع النساء فأاتهن فذكرهن ووعظهن وأمرهن ابلصدقة  

 فجعلت املرأة تلقى اخلرص واخلامت والشيء  

 

 

إسناده صحيح على شرط الشيخني عليق شعيب األرنؤوط :ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا سفيان عن عاصم عن الشعيب عن   - 1903
بن عباس : ان النيب صلى هللا عليه وسلم شرب من دلو من زمزم قائما قال  

 سفيان كذا أحسب 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

ن  حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا سفيان عن بن جدعان عن عمرو ب - 1904
لم وبن عباس عن ميينه  حرملة عن بن عباس : شرب النيب صلى هللا عليه وس 

وخالد بن الوليد عن مشاله فقال له النيب صلى هللا عليه وسلم الشربة لك وان 
 شئت آثرت هبا خالدا قال ما أوثر على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أحدا 



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن وهذا إسناد ضعيفت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا سفيان عن معمر عن عبد هللا بن  - 1905
اس على  عثمان بن خثيم عن بن أىب مليكة إن شاء هللا يعين : استأذن بن عب

عائشة فلم يزل هبا بنو أخيها قالت أخاف أن يزكيين فلما أذنت له قال ما  
حب أزواج رسول  بينك وبني ان تلقى األحبة اال ان يفارق الروح اجلسد كنت أ

هللا صلى هللا عليه وسلم إليه ومل يكن حيب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اال  
طيبا وسقطت قالدتك ليلة األبواء فنزلت فيك آايت من القرآن فليس 

مسجد من مساجد املسلمني اال يتلى فيه عذرك أانء الليل وآانء النهار فقالت 
ددت دعين من تزكيتك اي بن عباس فو هللا لو   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده قوي على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا بن أمحد حدثين أىب ثنا سفيان عن ليث عن رجل  - 1906
عن بن عباس انه قال هلا : إمنا مسيت أم املؤمنني لتسعدي وإنه المسك قبل أن  

 تولدي 
 



 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا سفيان عن عبد الكرمي عن عكرمة   - 1907
عن بن عباس ان شاء هللا : ان النيب صلى هللا عليه وسلم هنى عن أن يتنفس  

 يف اإلانء أو ينفخ فيه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري ت  

 

 

ن سامل عن  حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا سفيان عن منصور ع - 1908
كريب عن بن عباس يبلغ به النيب صلى هللا عليه وسلم : لو ان أحدهم إذا 

أتى أهله قال بسم هللا اللهم جنبين الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فقضى  
 بينهما ولد ما ضره الشيطان  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

أىب ثنا سفيان ثنا عبد العزيز بن رفيع قال  حدثنا عبد هللا حدثين  - 1909



دخلت أان وشداد بن معقل على بن عباس فقال بن عباس : ما ترك رسول هللا 
صلى هللا عليه وسلم اال ما بني هذين اللوحني ودخلنا على حممد بن على 

 فقال مثل ذلك قال وكان املختار يقول الوحي 

 

 

شرط الشيخني ... عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على  ت  

واملختار هو الثقفي . ثبت عند مسلم قول رسول هللا ) صلى هللا عليه وسلم  * 
( : " يكون يف ثقيف كذاب ومبري " فكان الكذاب هو املختار هذا وادعى أن  

 الوحي أيتيه وأنه يعلم الغيب وكان املبري هو احلجاج قبحهما هللا 
 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا سفيان قال وقال موسى بن أىب  - 1910
عائشة مسعت سعيد بن جبري يقول قال بن عباس : كان إذا نزل على النيب 

ال حترك به  }صلى هللا عليه وسلم قرآن يريد أن حيفظه قال هللا عز وجل  
   {لسانك لتعجل به إن علينا مجعه وقرآنه فإذا قرأانه فاتبع قرآنه 

 

 

يق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعلت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا سفيان عن عمرو قال أخربين كريب  - 1911



عن بن عباس انه قال ملا صلى ركعيت الفجر اضطجع حىت نفخ فكنا نقول  
 لعمرو ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : تنام عيناي وال ينام قليب 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا سفيان عن عمرو عن كريب عن بن   - 1912
عباس : بت عند خاليت ميمونة فقام النيب صلى هللا عليه وسلم من الليل قال  

فتوضأ وضوءا خفيفا فقام فصنع بن عباس كما صنع مث جاء فقام فصلى 
ه عن ميينه مث صلى مع النيب صلى هللا عليه وسلم مث اضطجع حىت  فحوله فجعل

 نفخ فااته املؤذن مث قام إىل الصالة ومل يتوضأ  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا سفيان عن عمرو عن سعيد بن جبري   - 1913
عن بن عباس مسعت النيب صلى هللا عليه وسلم خيطب وهو يقول : انكم  

 مالقو هللا حفاة عراة مشاة غرال  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

عن سعيد بن جبري   حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا سفيان عن عمرو - 1914
ول هللا صلى هللا عليه وسلم فخر رجل عن  عن بن عباس يقول : كنا مع رس

بعريه فوقص فمات وهو حمرم فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم غسلوه مباء  
وسدر وادفنوه يف ثوبيه وال ختمروا رأسه فإن هللا عز وجل يبعثه يوم القيامة  

 مهال وقال مرة يهل  

 

 

األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    221صفحة  - 1مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا سفيان عن إبراهيم بن أيب حرة عن   - 1915
 سعيد بن جبري عن بن عباس : وال تقربوه طيبا  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا سفيان عن عمرو عن عكرمة عن بن   - 1916
قال   {اك إال فتنة للناس وما جعلنا الرؤاي اليت أرين }عباس : يف قوله عز وجل  

 هي رؤاي عني رآها النيب صلى هللا عليه وسلم ليلة أسرى به  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا سفيان عن عمرو عن جابر بن زيد  - 1917
مسعت النيب عن بن عباس قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وقال مرة 

صلى هللا عليه وسلم خيطب يقول : من مل جيد نعلني فليلبس خفني ومن مل جيد  
 إزارا فليلبس سراويل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا سفيان قال عمرو أخربين جابر بن  - 1918
  زيد انه مسع بن عباس يقول : صليت مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مثانيا



مجيعا وسبعا مجيعا قال قلت له اي أاب الشعثاء أظنه أخر الظهر وعجل العصر 
 وأخر املغرب وعجل العشاء قال وأان أظن ذلك 

 

 

ألرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب ات  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا سفيان قال عمرو قال أبو الشعثاء   - 1919
من هي قال قلت يقولون ميمونة قال أخربين بن عباس : أن النيب صلى هللا 

 عليه وسلم نكح ميمونة وهو حمرم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا سفيان عن عمرو عن عطاء عن بن   - 1920
عباس : أان ممن قدم النيب صلى هللا عليه وسلم ليلة املزدلفة يف ضعفة أهله  

 وقال مرة ان النيب صلى هللا عليه وسلم قدم ضعفة أهله  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 



 

حدثين أىب ثنا سفيان عن عمرو عن عطاء عن بن  حدثنا عبد هللا  - 1921
عباس : إمنا رمل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حول الكعبة لريى املشركني 

 قوته 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا سفيان قال عمرو أوال فحفظنا عن   - 1922
طاوس وقال مرة أخربين طاوس عن بن عباس : ان رسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم احتجم وهو حمرم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

عن بن  قال أىب وقد حدثناه سفيان وقال عمرو عن عطاء وطاوس  - 1923
 عباس : ان النيب صلى هللا عليه وسلم احتجم وهو حمرم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  



 

 

قال أىب وقال سفيان عن عمرو عن عطاء عن بن عباس ان النيب  - 1924
صلى هللا عليه وسلم قال : إذا أكل أحدكم فال ميسح يده حىت يلعقها أو  

 يلعقها  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا سفيان عن عمرو عن عطاء عن بن   - 1925
عباس قال : ليس احملصب بشيء إمنا هو منزل نزله رسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا سفيان عن عمرو عن عطاء وبن  - 1926
آخرها   جريج عن عطاء عن بن عباس : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

حىت ذهب من الليل ما شاء هللا فقال عمر اي رسول هللا انم النساء والولدان 
 فخرج فقال لوال أن أشق على أميت ألمرهتم ان يصلوها هذه الساعة  



 

 

يق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعلت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا سفيان عن عمرو عن طاوس عن بن   - 1927
عباس قال : أمر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ان يسجد على سبع وهنى ان 

 يكف شعره وثيابه  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا سفيان عن عمرو عن طاوس قال   - 1928
مسعت بن عباس قال : أما الذي هنى عنه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ان  
 يباع حىت يقبض فالطعام وقال بن عباس برأيه وال أحسب كل شيء اال مثله  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا حممد بن عثمان بن صفوان بن أمية   - 1929
اجلمحي قال ثنا احلكم بن أابن عن عكرمة عن بن عباس قال : صلى رسول 



 هللا صلى هللا عليه وسلم يف املدينة مقيما غري مسافر سبعا ومثانيا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه ت  

 

 

أىب ثنا سفيان عن عمرو عن عوسجة عن   حدثنا عبد هللا حدثين - 1930
بن عباس : رجل مات على عهد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ومل يرتك واراث 

 اال عبدا هو أعتقه فأعطاه مرياثه  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا سفيان عن عمرو عن حممد بن حنني   - 1931
ت ممن يتقدم الشهر وقد قال رسول هللا صلى هللا عليه  عن بن عباس عجب

 وسلم : ال تصوموا حىت تروه أو قال صوموا لرؤيته 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه ت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا سفيان عن عمرو عن سعيد بن  - 1932
أتى الغائط احلويرث مسع بن عباس يقول : كنا عند النيب صلى هللا عليه وسلم ف

مث خرج فدعا ابلطعام وقال مرة فأتى ابلطعام فقيل اي رسول هللا أال توضأ قال  
 مل أصل فأتوضأ 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    222صفحة  - 1مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا سفيان عن عمرو عن أىب معبد عن   - 1933
بن عباس قال : ما كنت أعرف انقضاء صالة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 اال ابلتكبري قال عمرو قلت له حدثتين قال ال ما حدثتك به  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 



حدثين أىب ثنا سفيان عن عمرو عن أىب معبد عن   حدثنا عبد هللا  - 1934
ابمرأة وال  بن عباس ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : ال خيلون رجل 

تسافر امرأة اال ومعها ذو حمرم وجاء رجل فقال ان امرأيت خرجت إىل احلج  
 وإين اكتتبت يف غزوة كذا وكذا قال انطلق فاحجج مع امرأتك 

 

 

األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا سفيان عن سليمان بن أىب مسلم   - 1935
خال بن أىب جنيح مسع سعيد بن جبري يقول قال بن عباس : يوم اخلميس وما  
يوم اخلميس مث بكى حىت بل دمعه وقال مرة دموعه احلصى قلنا اي أاب العباس 

قال اشتد برسول هللا صلى هللا عليه وسلم وجعه فقال ائتوين    وما يوم اخلميس
اكتب لكم كتااب ال تضلوا بعده أبدا فتنازعوا وال ينبغي عند نيب تنازع فقالوا ما 
شأنه اهجر قال سفيان يعىن هذا استفهموه فذهبوا يعيدون عليه فقال دعوين  

ن مرة أوصى بثالث فالذي أان فيه خري مما تدعوين إليه وأمر بثالث وقال سفيا 
قال اخرجوا املشركني من جزيرة العرب وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم  
وسكت سعيد عن الثالثة فال أدري اسكت عنها عمدا وقال مرة أو نسيها  

 وقال سفيان مرة واما ان يكون تركها أو نسيها  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

نا عبد هللا حدثين أىب ثنا سفيان عن سليمان عن طاوس عن  حدث - 1936
بن عباس كان الناس ينصرفون يف كل وجه فقال رسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم : ال ينفر أحد حىت يكون آخر عهده ابلبيت  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

ان عن بن أىب جنيح عن عبد هللا  حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا سفي  - 1937
بن كثري عن أىب املنهال عن بن عباس : قدم النيب صلى هللا عليه وسلم املدينة  

وهم يسلفون يف التمر السنتني والثالث فقال من سلف فليسلف يف كيل 
 معلوم ووزن معلوم إىل أجل معلوم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا سفيان قال أخربين عبيد هللا بن أىب  - 1938
 صلى  يزيد منذ سبعني سنة قال مسعت بن عباس يقول : ما علمت رسول هللا 



هللا عليه وسلم صام يوما يتحرى فضله على األايم غري يوم عاشوراء وقال  
ن  سفيان مرة أخرى اال هذا اليوم يعىن عاشوراء وهذا الشهر شهر رمضا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا سفيان أخربين عبيد هللا انه مسع بن  - 1939
عباس يقول : اان ممن قدم النيب صلى هللا عليه وسلم ليلة املزدلفة يف ضعفة  

 أهله  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب قال حدثنا سفيان عن بن طاوس عن   - 1940
أبيه عن بن عباس : أمر النيب صلى هللا عليه وسلم ان يسجد على سبع وهنى 

 ان يكف شعرا أو ثواب 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 



 

عن سامل : سئل بن    حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا سفيان عن عمار - 1941
ل مؤمنا مث اتب وآمن وعمل صاحلا مث اهتدى قال وحيك عباس عن رجل قت

وأىن له اهلدى مسعت نبيكم صلى هللا عليه وسلم يقول جييء املقتول متعلقا  
ابلقاتل يقول اي رب سل هذا فيم قتلين وهللا لقد أنزهلا هللا عز وجل على نبيكم  

د إذ أنزهلا قال وحيك وإين له اهلدى صلى هللا عليه وسلم وما نسخها بع   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا بن إدريس قال أخربان يزيد عن بن  - 1942
مقسم عن بن عباس : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كفن يف ثالثة أثواب  

 يف قميصه الذي مات فيه وحلة جنرانية احللة ثوابن 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا بن إدريس أنبأان يزيد بن أىب زايد عن   - 1943
مقسم عن بن عباس قال : احتجم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بني مكة  

 واملدينة وهو صائم حمرم  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

هشام حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا إمساعيل يعىن بن إبراهيم أان  - 1944
عن حيىي بن أىب كثري عن عكرمة عن بن عباس قال قال رسول هللا صلى هللا 

عليه وسلم : يف املكاتب يعتق منه بقدر ما أدى دية احلر وبقدر ما رق منه دية  
 العبد 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    223صفحة  - 1مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل عن خالد احلذاء حدثين  - 1945
عمار موىل بين هشام قال مسعت بن عباس يقول : توىف رسول هللا صلى هللا  

 عليه وسلم وهو بن مخس وستني سنة  



 

 

ق شعيب األرنؤوط : إسناده على شرط مسلم رجاله ثقات رجال الشيخني عليت
وىل بين غري عمار بن أيب عمار فمن رجال مسلم ... . و عمار بن أيب عمار م 

هاشم وإن احتج به مسلم قال البخاري يف التاريخ الصغري بعد أن أورد له هذا  
: وقد خالف يف احلديث : ال يتابع عليه وكان شعبة يتكلم يف عمار . قلنا  

روايته الثقات عن ابن عباس أنه كان ) صلى هللا عليه وسلم ( حني تويف ابن 
 ثالث وستني كما سيأيت 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا جرير عن قابوس عن أبيه عن بن  - 1946
يوم تكون السماء  }عباس قال : آخر شدة يلقاها املؤمن املوت ويف قوله 

قال جوف الليل وقال   {آانء الليل  }قال كدردي الزيت ويف قوله  {كاملهل 
 هل تدرون ما ذهاب العلم قال هو ذهاب العلماء من األرض 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا جرير عن قابوس عن أبيه عن بن  - 1947
عباس قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ان الرجل الذي ليس يف 



آن كالبيت اخلرب جوفه شيء من القر   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا جرير عن قابوس عن أبيه عن بن  - 1948
  }عباس : كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مبكة مث أمر ابهلجرة وأنزل عليه 
وقل رب أدخلين مدخل صدق وأخرجين خمرج صدق واجعل يل من لدنك  

   {نصريا سلطاان 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا جرير عن قابوس عن أبيه عن بن  - 1949
عباس قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ال تصلح قبلتان يف أرض  

 وليس علي مسلم جزية  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد عن سفيان قال حدثين  - 1950
بن النعمان عن سعيد بن جبري عن بن عباس عن النيب صلى هللا عليه   املغرية

وسلم قال : حيشر الناس حفاة عراة غرال فأول من يكسي إبراهيم عليه السالم 
   {كما بدأان أول خلق نعيده    }مث قرأ 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن األوزاعي ثنا الزهري عن   - 1951
عبيد هللا بن عبد هللا عن بن عباس : ان النيب صلى هللا عليه وسلم شرب لبنا  

 فمضمض وقال ان له دمسا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

ة ثنا قتادة قال مسعت حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن شعب  - 1952
جابر بن زيد عن بن عباس قال : ذكر للنيب صلى هللا عليه وسلم ابنة محزة  

 فقال اهنا ابنة أخي من الرضاعة  

 



 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن شعبة ثنا قتادة قال مسعت  - 1953
جابر بن زيد عن بن عباس قال : مجع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بني 
الظهر والعصر واملغرب والعشاء ابملدينة يف غري خوف وال مطر قيل البن 

 عباس وما أراد إىل ذلك قال أراد ان ال حيرج أمته  

 

 

رنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني عليق شعيب األت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو معاوية ثنا األعمش عن أيب ظبيان   - 1954
عن بن عباس قال : أيت النيب صلى هللا عليه وسلم رجل من بين عامر فقال اي  

هللا رسول هللا أرين اخلامت الذي بني كتفيك فإين من أطب الناس فقال له رسول 
صلى هللا عليه وسلم أال أريك آيه قال بلي قال فنظر ايل خنله فقال ادع ذلك 

العذق قال فدعاه فجاء ينقز حيت قام بني يديه فقال له رسول هللا صلى هللا 
عليه وسلم ارجع فرجع ايل مكانه فقال العامري اي آل بين عامر ما رأيت 

 كاليوم رجال أسحر  

 

 



ناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إس ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو معاوية ثنا األعمش عن مسعود   - 1955
بن مالك عن سعيد بن جبري عن بن عباس قال قال رسول هللا : صلى هللا 

 عليه وسلم اين نصرت ابلصبا وان عادا أهلكت ابلدبور  

 

 

مسلم رجاله ثقات رجال  عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط ت
 الشيخني غري مسعود بن مالك فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو معاوية ثنا األعمش عن زايد بن  - 1956
ما كذب الفؤاد ما   } احلصني عن أيب العالية عن بن عباس : يف قوله عز وجل 

قال رأي حممد ربه عز وجل بقلبه مرتني  {رأي   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

ثنا أبو معاوية عن أيب مالك األشجعي   حدثنا عبد هللا حدثين أيب - 1957
عن بن حدير عن بن عباس قال قال رسول هللا : صلى هللا عليه وسلم من  



ولدت له ابنة فلم يئدها ومل يهنها ومل يؤثر ولده عليها يعين الذكر أدخله هللا هبا  
 اجلنة 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

ا أبو معاوية ثنا عاصم األحول عن عكرمة  حدثنا عبد هللا ثنا أيب ثن - 1958
عن بن عباس قال : سافر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فأقام تسع عشرة  

يصلي ركعتني ركعتني قال بن عباس فنحن إذا سافران فأقمنا تسع عشرة صلينا  
 ركعتني ركعتني فإذا أقمنا أكثر من ذلك صلينا أربعا  

 

 

يح على شرط البخاري رجاله ثقات عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحت
 رجال الشيخني غري عكرمة فمن رجال البخاري 

 

 

[    223صفحة  - 1مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو معاوية ثنا حجاج عن احلكم عن   - 1959



مقسم عن بن عباس قال : أعتق رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يوم الطائف 
 من خرج إليه من عبيد املشركني  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريهت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    224صفحة  - 1مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو معاوية ثنا الشيباين عن عكرمة   - 1960
عن بن عباس قال : هنى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن احملاقلة واملزابنة 

 وكان عكرمة يكره بيع الفصيل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري ت  

والقصيل هو ما اقتصل أي اقتطع من الزرع أخضر*   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو معاوية ثنا أبو إسحاق يعىن  - 1961



الشيباين عن سعيد بن جبري عن بن عباس : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
ان خيلطوا الزبيب والتمر   كتب إىل أهل جرش ينهاهم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو معاوية ثنا الشيباين عن الشعيب  - 1962
عن بن عباس : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم صلى على صاحب قرب بعد  

 ما دفن  

 

 

األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو معاوية ثنا األعمش عن أيب عمر   - 1963
عن بن عباس قال : كان ينقع للنيب صلى هللا عليه وسلم الزبيب قال فيشربه 

 اليوم والغد وبعد الغد ايل مساء الثالثة مث يؤمر به فيسقي أو يهراق  
 

 

شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  عليق ت
 الشيخني غري أيب عمر فمن رجال مسلم



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو معاوية ثنا أجلح عن يزيد بن  - 1964
األصم عن بن عباس قال : مسع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم رجال يقول ما  

ء هللا وحده  شاء هللا وشئت فقال بل ما شا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو معاوية ثنا احلجاج عن احلكم عن   - 1965
حيىي بن اجلزار عن بن عباس : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم صلي يف 

 فضاء ليس بني يديه شيء 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريهت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو معاوية ثنا احلجاج عن احلكم عن   - 1966
هللا بن مقسم عن بن عباس قال : بعث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عبد  

رواحة يف سرية فوافق ذلك يوم اجلمعة قال فقدم أصحابه وقال أختلف فأصلي  
صلى هللا عليه  مع النيب صلى هللا عليه وسلم اجلمعة مث أحلقهم قال فلما رآه 



وسلم قال ما منعك ان تغدو مع أصحابك قال فقال أردت ان أصلي معك  
لو أنفقت ما يف   }اجلمعة مث أحلقهم قال فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 األرض ما أدركت غدوهتم  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

نا احلجاج عن عطاء عن  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو معاوية ث - 1967
جندة احلروري ايل بن عباس يسأله عن قتل الصبيان وعن   بن عباس قال : كتب

اخلمس ملن هو وعن الصيب مىت ينقطع عنه اليتم وعن النساء هل كان خيرج  
هبن أو حيضرن القتال وعن العبد هل له يف املغنم نصيب قال فكتب إليه بن  

رف الكافر من املؤمن فاقتلهم واما عباس أما الصبيان فإن كنت اخلضر تع
اخلمس فكنا نقول انه لنا فزعم قومنا انه ليس لنا وأما النساء فقد كان رسول  

هللا صلى هللا عليه وسلم خيرج معه ابلنساء فيداوين املرضي ويقمن على 
اجلرحى وال حيضرن القتال وأما الصيب فينقطع عنه اليتم إذا احتلم واما العبد  

ملغنم نصيب ولكنهم قد كان يرضخ هلم  فليس له من ا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو معاوية حدثنا األعمش عن مسلم   - 1968
هللا عليه   البطني عن سعيد بن جبري عن بن عباس قال قال رسول هللا : صلى

وسلم ما من أايم العمل الصاحل فيها أحب ايل هللا عز وجل من هذه األايم  
 قال وال اجلهاد يعين أايم العشر قال قالوا اي رسول هللا وال اجلهاد يف سبيل هللا

 يف سبيل هللا اال رجال خرج بنفسه وماله مث مل يرجع من ذلك بشيء 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو معاوية ثنا األعمش عن أيب صاحل  - 1969
نيب صلى هللا قال وحدثنا األعمش عن جماهد ليس فيه عن بن عباس عن ال

 عليه وسلم : مثله يعين ما من أايم العمل فيها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : رجاله ثقات لكنه مرسل وانظر ماقبله ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو معاوية ثنا األعمش عن مسلم   - 1970
 عليه وسلم  البطني عن سعيد بن جبري عن بن عباس قال : أتت النيب صلى هللا

امرأة فقالت اي رسول هللا ان أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضي عنها قال  



ين هللا فقال أرأيت لو كان علي أمك دين أما كنت تقضينه قالت بلي قال فد 
 عز وجل أحق  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثين أبو معاوية ثنا بن أيب ذئب عن   - 1971
القاسم بن عباس عن عبد هللا بن عمري موىل بن عباس عن بن عباس قال قال  

ألصومن اليوم التاسع   رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : لئن بقيت ايل قابل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده قويت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    225صفحة  - 1مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو معاوية ثنا بن جريج عن عطاء   - 1972
عن بن عباس قال : رمل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف حجته ويف عمره  



 كلها وأبو بكر وعمر وعثمان واخللفاء 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

معاوية ثنا احلسن بن عمرو   حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو - 1973
الفقيمي عن مهران أبو صفوان عن بن عباس قال قال رسول هللا صلى هللا 

 عليه وسلم : من أراد احلج فليتعجل 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن وهذا إسناد ضعيفت  

 

 

حدثنا عبد هللا أيب ثنا عبد الرمحن بن حممد يعين احملاريب ثنا احلسن  - 1974
فوان اجلمال قال مسعت بن عباس يقول قال رسول هللا :  بن عمرو عن ص

 صلى هللا عليه وسلم من أراد احلج فليتعجل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : هو مكرر ما قبله ت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل أنبأان سفيان الثوري عن   - 1975
حبيب بن أيب اثبت عن طاوس عن بن عباس : ان رسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم صلي عند كسوف الشمس مثاين ركعات وأربع سجدات  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ... . . وفيه شذوذ فقد روى غري  ت
أهنا أربع ركعات وأربع سجدات  واحد عن ابن عباس  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل أنبأان هشام قال كتب إىل  - 1976
حيىي بن أيب كثري حيدث عن عكرمة ان عمر كان يقول يف احلرام ميني يكفرها  

قال هشام وكتب إىل حيىي حيدث عن يعلي بن حكيم عن سعيد بن جبري : ان  
لقد كان لكم يف   }رام ميني يكفرها فقال بن عباس  بن عباس كان يقول يف احل

   {رسول هللا أسوة حسنة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث عكرمة عن عمر فيه انقطاع ألن عكرمة مل  ت
يدرك عمر وحديث يعلى بن حكيم عن سعيد بن جبري عن ابن عباس صحيح 

 على شرط البخاري 

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل ثنا موسى بن سامل أبو  - 1977
: كان رسول هللا  جهضم ثنا عبد هللا بن عبيد هللا بن عباس مسع بن عباس قال

صلى هللا عليه وسلم عبدا مأمورا بلغ وهللا ما أرسل به وما اختصنا دون الناس 
وان ال ننزي   بشيء ليس ثالاث أمران ان نسبغ الوضوء وان ال أنكل الصدقة

محارا علي فرس قال موسى فلقيت عبد هللا بن حسن فقلت أن عبد هللا بن 
عبيد هللا حدثين كذا وكذا فقال ان اخليل كانت يف بين هاشم قليلة فأحب ان 

 تكثر فيهم  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري ت
نن موسى بن سامل فقد روى له أصحاب الس  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل أان علي بن زيد قال حدثين  - 1978
عمر بن أيب حرملة عن بن عباس قال : دخلت أان وخالد بن الوليد مع رسول  

هللا صلى هللا عليه وسلم على ميمونة بنت احلرث فقالت أال نطعمكم من  
ق رسول هللا صلى هللا هدية أهدهتا لنا أم حفيد قال فجيء بضبني مشويني فترب 

عليه وسلم فقال له خالد كأنك تقذره قال أجل قالت اال أسقيكم من لنب 
أهدته لنا فقال بلى قال فجيء إبانء من لنب فشرب رسول هللا صلى هللا عليه  
وسلم وأان عن ميينه وخالد عن مشاله فقال يل الشربة لك وان شئت آثرت هبا 



لي أحدا فقال من أطعمه هللا طعاما  خالدا فقلت ما كنت ألوثر بسؤرك ع
فليقل اللهم ابرك لنا فيه وأطعمنا خريا منه ومن سقاه هللا لبنا فليقل اللهم ابرك  

 لنا فيه وزدان منه فإنه ليس شيء جيزئ مكان الطعام والشراب غري اللنب 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن وهذا إسناد ضعيفت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا محاد بن سلمة أان علي بن  - 1979
زيد عن عمر بن أيب حرملة عن بن عباس عن أم حفيد : أهدت ايل أختها  

 ميمونة بضبني فذكره  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثين أبو معاوية ووكيع املعين قاال ثنا  - 1980
د قال وكيع مسعت جماهدا حيدث عن طاوس عن بن عباس قال  األعمش وجماه

ليعذابن وما يعذابن يف كبري   : مر النيب صلى هللا عليه وسلم بقربين فقال اهنما
أما أحدمها فكان ال يستنزه من البول قال وكيع من بوله وأما اآلخر فكان  

قالوا اي  ميشي ابلنميمة مث أخذ جريدة فشقها بنصفني فغرز يف كل قرب واحدة ف 



رسول هللا مل صنعت هذا قال لعلهما ان خيفف عنهما ما مل ييبسا قال وكيع  
 تيبسا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسني ثنا شيبان عن منصور عن   - 1981
جماهد عن بن عباس قال : مر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حبائط من 

حيطان املدينة فسمع صوت إنسانني يعذابن يف قربمها فذكره وقال حيت ييبسا  
 أو ما مل ييبسا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل أان هشام الدستوائي عن   - 1982
صلى هللا عليه   حيىي بن أيب كثري عن عكرمة عن بن عباس قال : لعن رسول هللا

وسلم املخنثني من الرجال واملرتجالت من النساء وقال أخرجوهم من بيوتكم  
 فاخرج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فالان وأخرج عمر فالان  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    226صفحة  - 1مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل أان أيوب عن عطاء عن بن   - 1983
أنه صلى قبل اخلطبة  عباس قال : أشهد علي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

مث خطب فريى أنه مل يسمع النساء فأاتهن ومعه بالل انشرا ثوبه فوعظهن  
وأمرهن أن يتصدقن فجعلت املرأة تلقي وأشار أيوب ايل أذنه وإيل حلقه كأنه  

 يريد التؤمة والقالدة  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثين إمساعيل ثنا هشام الدستوائي عن   - 1984
حيىي بن أيب كثري عن عكرمة عن بن عباس قال قال رسول هللا : صلى هللا عليه  
 وسلم يف املكاتب يعتق منه بقدر ما أدي دية احلر وبقدر ما رق منه دية العبد  

 



 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل أان حامت بن أيب صغرية عن   - 1985
مساك بن حرب عن عكرمة قال مسعت بن عباس يقول قال رسول هللا صلى هللا 

عليه وسلم : صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن حال بينكم وبينه سحاب 
  يعىن عدة شعبان  فكملوا العدة ثالثني وال تستقبلوا الشهر استقباال قال حامت

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد عن عبد امللك ثنا   - 1986
عطاء عن بن عباس قال : أفاض رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من عرفة  
وردفه أسامة بن زيد فجالت به الناقة وهو رافع يديه ال جياوزان رأسه فسار  

ته حىت أتى مجعا مث أفاض الغد وردفه الفضل بن عباس فما زال يليب على هين 
 حىت رمى مجرة العقبة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن حبيب بن شهاب حدثين  - 1987
يوم خطب أيب قال مسعت بن عباس يقول قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

الناس بتبوك : ما يف الناس مثل رجل آخذ برأس فرسه جياهد يف سبيل هللا عز  
 وجل وجيتنب شرور الناس ومثل آخر ابد يف نعمة يقري ضيفه ويعطي حقه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن مالك حدثين زيد بن أسلم   - 1988
عن عطاء بن يسار عن بن عباس : ان النيب صلى هللا عليه وسلم أكل كتفا مث  

 صلي ومل يتوضأ  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

عن عكرمة   حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن هشام ثين قتادة - 1989
عن بن عباس قال : هنى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن لنب شاة اجلاللة 

 وعن اجملثمة وعن الشرب من يف السقاء 

 



 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن بن جريج حدثين احلسن بن  - 1990
ت تفيت مسلم عن طاوس قال : كنت مع بن عباس فقال له زيد بن اثبت أن

احلائض ان تصدر قبل ان يكون آخر عهدها ابلبيت قال نعم قال فال تفت 
لم  بذلك قال أما ال فاسأل فالنة األنصارية هل أمرها النيب صلى هللا عليه وس

 بذلك فرجع زيد ايل بن عباس يضحك فقال ما أراك اال قد صدقت  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن سفيان عن منصور عن   - 1991
جماهد عن طاوس عن بن عباس قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ال  

ح ولكن جهاد ونية وإذا استنفرمت فانفروا  هجرة بعد الفت  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن سفيان ثنا صفوان بن سليم   - 1992
عن أيب سلمة بن عبد الرمحن عن بن عباس قال سفيان ال أعلمه إال عن النيب 

 صلى هللا عليه وسلم : أو أثرة من علم قال اخلط 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

 أيب ثنا حيىي عن شعبة حدثين خمول عن  حدثنا عبد هللا حدثين - 1993
مسلم البطني عن سعيد بن جبري عن بن عباس : ان رسول هللا صلى هللا عليه  

وسلم كان يقرأ يف صالة الصبح يوم اجلمعة أمل تنزيل وهل أيت ويف اجلمعة  
 بسورة اجلمعة وإذا جاءك املنافقون  

 

 

نيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن بن جريج قال أخربين عمر   - 1994
بن عطاء بن أيب اخلوار قال مسعت بن عباس يقول : أكل رسول هللا صلى هللا  

 عليه وسلم مما غريت النار مث صلى ومل يتوضأ  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي ثنا بن عون عن حممد عن بن  - 1995
عباس قال : سران مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بني مكة واملدينة فصلي  

 ركعتني ال خياف إال هللا عز وجل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح رجاله ثقات رجال الشيخنيت  

 

 

عن هشام ثنا قتادة عن موسى   حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي - 1996
بن سلمة قال قلت البن عباس : إذا مل تدرك الصالة يف املسجد كم تصلى 

 ابلبطحاء قال ركعتني تلك سنة أيب القاسم صلى هللا عليه وسلم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    227صفحة  - 1نبل    ] جزء مسند أمحد بن ح    



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي قال أماله على سفيان ايل شعبة   - 1997
ليق بن قال مسعت عمرو بن مرة حدثين عبد هللا بن احلرث املعلم حدثين ط

قيس احلنفي أخو أيب صاحل عن بن عباس : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
وال متكر   كان يدعو رب اعين وال تعن علي وانصرين وال تنصر علي وامكر يل

علي واهدين ويسر اهلدي ايل وانصرين علي من بغي علي رب اجعلين لك 
شكارا لك ذكارا لك رهااب لك مطواعا إليك خمبتا لك أواها منيبا رب تقبل  
دعويت واغسل حوبيت وأجب دعويت وثبت حجيت واهد قليب وسدد لساين 

 واسلل سخيمة قليب  

 

 

اله كلهم ثقات رجال الصحيح  عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجت
 غري طليق بن قيس 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا حيىي عن شعبة حدثنا أبو بشر  - 1998
عن سعيد بن جبري عن بن عباس رضي هللا عنه قال : كان رسول هللا صلى هللا 

عليه وسلم يصوم حيت نقول ال يفطر ويفطر حيت نقول ال يصوم وما صام  
 شهرا اتما منذ قدم املدينة اال رمضان 

 

 



ه صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناد ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن شعبة حدثنا قتادة عن  - 1999
عكرمة عن بن عباس رضي هللا عنه عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : هذه  

 وهذه سواء اخلنصر واإلهبام  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري رجاله ثقات ت
خني غري عكرمة فمن رجال البخاري رجال الشي  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن عبيد هللا بن األخنس قال   - 2000
حدثنا الوليد بن عبد هللا عن يوسف بن ماهك عن بن عباس رضي هللا عنه عن  

النيب صلى هللا عليه وسلم قال : ما اقتبس رجل علما من النجوم اال اقتبس  
ما زاد زاد  هبا شعبة من السحر   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري ت
 الوليد بن عبدهللا 

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي ثنا احلسن بن ذكوان عن أيب  - 2001
رجاء حدثين بن عباس عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : ان هم حبسنة  

فعملها كتبت عشرا وإن مل يعملها كتبت حسنة وان هم بسيئة فعملها كتبت  
 سيئة وأن مل يعملها كتبت حسنة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن هشام بن عروة حدثين  - 2002
ثين وهب بن كيسان عن حممد بن عمرو بن عطاء عن بن عباس قال وحد 

حممد بن على بن عبد هللا بن عباس عن أبيه عن بن عباس رضي هللا عنه قال  
وحدثين الزهري عن علي بن عبد هللا بن عباس عن بن عباس رضي هللا عنه :  

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أكل حلما أو عرقا فصلي ومل ميس ماء ان   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : أسانيده صحاح األول على شرط الشيخني والثاين ت
 والثالث على شرط مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي ثنا بن جريج ثنا عطاء عن بن  - 2003



عباس ان داجنة مليمونة ماتت فقال رسول هللا : صلى هللا عليه وسلم أال 
 انتفعتم إبهاهبا أال دبغتموه فإنه ذكاته  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن بن جريج حدثين احلسن بن  - 2004
مسلم عن طاوس عن بن عباس رضي هللا عنه : ان رسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم صلي العيد بغري أذان وال إقامة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

مسعت األعمش حدثين مسلم   حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي - 2005
عن سعيد بن جبري عن بن عباس ان امرأة قالت اي رسول هللا : انه كان علي  

أمها صوم شهر فماتت أفأصومه عنها قال لو كان علي أمك دين أكنت 
 قاضيته قالت نعم قال فدين هللا عز وجل أحق ان يقضي  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن هشام عن عكرمة عن بن  - 2006
عباس قال : لعن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم املرتجالت من النساء 

واملخنثني من الرجال وقال أخرجوهم من بيوتكم قال فاخرج رسول هللا صلى  
 هللا عليه وسلم فالان وأخرج عمر فالان 

 

 

إسناده صحيح على شرط البخاري رجاله ثقات  عليق شعيب األرنؤوط :ت
 رجال الشيخني غري عكرمة فمن رجال البخاري 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن األوزاعي قال حدثنا الزهري  - 2007
عن عبيد هللا بن عبد هللا عن بن عباس : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 شرب لبنا فمضمض وقال ان له دمسا 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن سفيان حدثين سليمان يعين  - 2008
مرض أبو  األعمش عن حيىي بن عمارة عن سعيد بن جبري عن بن عباس قال :  



طالب فأتته قريش وأاته رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يعوده وعند رأسه مقعد  
قال ما شأن  رجل فقام أبو جهل فقعد فيه فقالوا ان بن أخيك يقع يف آهلتنا 

قومك يشكونك قال اي عم أريدهم على كلمة واحدة تدين هلم هبا العرب 
وتؤدي العجم إليهم اجلزية قال ما هي قال ال إله اال هللا فقاموا فقالوا أجعل 

إن  } فقرأ حىت بلغ   { ص والقرآن ذي الذكر  }اآلهلة اهلا واحدا قال ونزل 
ا أبو أسامة ثنا األعمش ثنا عباد  قال عبد هللا قال أىب وثن {هذا لشيء عجاب 

 فذكر حنوه وقال األشجعي حيىي بن عباد  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

-------------------------------------  

 

[    228صفحة  - 1مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن عيينة بن عبد الرمحن حدثين  - 2009
أرضنا  أىب قال جاء رجل إىل بن عباس فقال اىن رجل من أهل خراسان وان 

أرض ابردة فذكر من ضروب الشراب فقال : اجتنب ما أسكر من زبيب أو 
 متر أو ما سوى ذلك قال ما تقول يف نبيذ اجلر قال هنى رسول هللا صلى هللا



 عليه وسلم عن نبيذ اجلر  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا حيىي عن عبيد هللا بن األخنس قال   - 2010
أخربين بن أىب مليكة ان بن عباس أخربه عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال :  

بة  كأين أنظر إليه أسود أفحج ينقضها حجرا حجرا يعىن الكع  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا حيىي عن بن أىب ذئب حدثين قارظ   - 2011
عن أىب غطفان قال رأيت بن عباس توضأ قال قال النيب صلى هللا عليه وسلم  

 : استنثروا مرتني ابلغتني أو ثالاث  

 

 

إسناده قويعليق شعيب األرنؤوط : ت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا حيىي ثنا هشام ثنا قتادة عن أىب  - 2012
العالية عن بن عباس : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان يقول عند  

الكرب ال إله اال هللا العظيم احلليم ال إله اال هللا رب العرش العظيم ال إله اال 
ش الكرمي  هللا رب السماوات واألرض رب العر   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا حيىي عن شعبة حدثين احلكم عن   - 2013
جماهد عن بن عباس عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : نصرت ابلصبا  

 وأهلكت عاد ابلدبور  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

و بن حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا حيىي عن بن جريج أخربين عمر  - 2014
 دينار ان أاب الشعثاء أخربه : ان النيب صلى هللا عليه وسلم نكح وهو حرام 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا حيىي عن بن جريج أخربين عمرو بن  - 2015
 صلى هللا دينار ان أاب الشعثاء أخربه أن بن عباس أخربه أنه مسع رسول هللا

عليه وسلم خيطب وهو يقول : من مل جيد إزارا ووجد سراويل فليلبسها ومن مل  
 جيد نعلني ووجد خفني فليلبسهما قلت مل يقل ليقطعهما قال ال  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا حيىي عن بن جريج قال حدثين سعيد   - 2016
بن احلويرث عن بن عباس : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم تربز فطعم ومل  

 ميس ماء  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا حيىي عن هشام عن عكرمة عن بن  - 2017
اس : أنزل على النيب صلى هللا عليه وسلم وهو بن ثالث وأربعني فمكث عب

 مبكة عشرا وابملدينة عشرا وقبض وهو بن ثالث وستني  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا حيىي ثنا محيد عن احلسن عن بن  - 2018
صلى هللا عليه وسلم هذه الصدقة كذا وكذا  عباس قال : فرض رسول هللا

 ونصف صاع برا 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا حيىي عن شعبة عن أىب مجرة قال  - 2019
مسعت بن عباس قال : ان النيب صلى هللا عليه وسلم صلى من الليل ثالث 

 عشرة  

 

 

ده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسنات  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا حيىي عن شعبة حدثين أبو مجرة وبن   - 2020
ن وفد عبد  جعفر قال حدثنا شعبة عن أىب مجرة قال مسعت بن عباس يقول : ا



القيس ملا قدموا املدينة على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال ممن الوفد أو  
 خزااي وال ندامى قالوا قال القوم قالوا ربيعة قال مرحبا ابلوفد أو قال القوم غري

من شقة بعيدة وبيننا وبينك هذا احلي من كفار مضر ولسنا  اي رسول هللا أتيناك  
نستطيع ان أنتيك اال يف شهر حرام فأخربان أبمر ندخل به اجلنة وخنرب به من  

وراءان وسألوه عن أشربة فأمرهم أبربع وهناهم عن أربع أمرهم ابإلميان ابهلل قال  
ميان ابهلل قالوا هللا ورسوله أعلم قال شهادة أن ال إله اال هللا وان أتدرون ما اإل

حممدا رسول هللا وأقام الصالة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وان تعطوا اخلمس 
من املغنم وهناهم عن الدابء واحلنتم والنقري واملزفت قال ورمبا قال واملقري قال  

 احفظوهن وأخربوا هبن من وراءكم  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا حيىي عن شعبة وبن جعفر قال حدثنا   - 2021
شعبة حدثين أبو مجرة عن بن عباس قال : جعل يف قرب رسول هللا صلى هللا 

 عليه وسلم قطيفة محراء 

 

 

يخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا حيىي بن أىب بكري ثنا إسرائيل عن   - 2022
مساك بن حرب عن عكرمة عن بن عباس قال : قيل لرسول هللا صلى هللا عليه  

وسلم حني فرغ من بدر عليك العري ليس دوهنا شيء قال فناداه العباس بن 
ز وجل إمنا وعدك إحدى عبد املطلب انه ال يصلح لك قال ومل قال ألن هللا ع

 الطائفتني وقد أعطاك ما وعدك  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : رواية مساك عن عكرمة فيها اضطراب ومع ذلك فقد  ت
قال الرتمذي : حسن صحيح وقال احلاكم : صحيح اإلسناد ووافقه الذهيب و  

 جود إسناده احلافظ ابن كثري يف تفسريه

 

 

------------------------------------- 
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حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا حيىي بن أىب بكري ثنا إسرائيل عن   - 2023
مساك عن عكرمة عن بن عباس قال : مر رجل من بىن سليم بنفر من أصحاب 

غنما له فسلم عليهم فقالوا ما رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهو يسوق 



سلم علينا إال ليتعوذ منا فعمدوا إليه فقتلوه وأتوا بغنمه النيب صلى هللا عليه  
اي أيها الذين آمنوا إذا ضربتم يف سبيل هللا فتبينوا  }وسلم فنزلت هذه اآلية  

}   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريهت  

 

 

ىي عن شعبة حدثين عبد امللك بن حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا حي - 2024
ميسرة عن طاوس قال أتى بن عباس رجل فسأله وسليمان بن داود قال أخربان 

شعبة أنبأين عبد امللك قال مسعت طاوسا يقول : سأل رجل بن عباس املعىن 
فقال  {قل ال أسألكم عليه أجرا إال املودة يف القرىب  }عن قوله عز وجل  

سعيد بن جبري قرابة حممد صلى هللا عليه وسلم قال بن عباس عجلت ان 
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مل يكن بطن من قريش اال لرسول هللا صلى هللا 

 {رىب قل ال أسألكم عليه أجرا إال املودة يف الق }عليه وسلم فيهم قرابة فنزلت 
 اال ان تصلوا قرابة ما بيين وبينكم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : اإلسناد األول صحيح على شرط الشيخني والثاين ت
 صحيح على شرط مسلم 

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا حيىي عن بن جريج أخربان عطاء قال   - 2025
ة من األنصار مسعت بن عباس قال : قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم المرأ

مساها بن عباس فنسيت امسها ما منعك ان حتجي معنا العام قالت اي نيب هللا 
ضحا وترك انضحا إمنا كان لنا انضحان فركب أبو فالن وابنه لزوجها وابنها ان

ننضح عليه فقال النيب صلى هللا عليه وسلم فإذا كان رمضان فاعتمري فيه  
 فإن عمرة فيه تعدل حجة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا حيىي عن سفيان عن موسى بن أىب  - 2026
عن عائشة وبن عباس : ان أاب بكر قبل النيب عائشة عن عبيد هللا بن عبد هللا  
 صلى هللا عليه وسلم وهو ميت  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا حيىي عن سفيان قال حدثين مغرية بن   - 2027
النعمان عن سعيد بن جبري عن بن عباس عن النيب صلى هللا عليه وسلم :  



حيشر الناس عراة حفاة غرال فأول من يكسى إبراهيم عليه الصالة والسالم مث  
   {كما بدأان أول خلق نعيده    }قرأ 

 

 

ناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إس ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا حيىي عن شعبة حدثين سلمة بن  - 2028
كهيل قال مسعت أاب احلكم قال سألت بن عباس عن نبيذ اجلر فقال : هنى 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن نبيذ اجلر والدابء وقال من سره ان حيرم ما  
يذ  حرم هللا ورسوله فليحرم النب   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري أيب احلكم فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا حيىي عن فطر ثنا أبو الطفيل قال   - 2029
ه وسلم قد  قلت البن عباس ان قومك يزعمون : أن رسول هللا صلى هللا علي

رمل ابلبيت وإهنا سنة قال صدقوا وكذبوا قلت كيف صدقوا وكذبوا قال قد  
 رمل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ابلبيت وليس بسنة قد رمل رسول هللا



صلى هللا عليه وسلم وأصحابه واملشركون على جبل قعيقعان فبلغه اهنم  
 يتحدثون ان هبم هزال فأمر هبم ان يرملوا لرييهم ان هبم قوة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عن حيىي شعبة ثنا حممد بن جحادة   - 2030
يع قال حدثنا شعبة عن حممد بن جحادة قال  عن أىب صاحل عن بن عباس ووك 

مسعت أاب صاحل حيدث بعد ما كرب عن بن عباس قال : لعن رسول هللا صلى  
 هللا عليه وسلم زائرات القبور واملتخذين عليها املساجد والسرج  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه دون ذكر السرج وهذا إسناد ضعيفت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا حيىي عن على بن املبارك قال حدثين  - 2031
 نوفل أخربه  حيىي بن أيب كثري : ان عمر بن معتب أخربه ان أاب حسن موىل أىب

انه استفىت بن عباس يف مملوك حتته مملوكة فطلقها تطليقتني مث أعتقها هل 
عليه وسلم  يصلح له ان خيطبها قال نعم قضى بذلك رسول هللا صلى هللا   

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا حيىي عن شعبة وحممد بن جعفر ثنا   - 2032
شعبة عن احلكم عن عبد احلميد بن عبد الرمحن عن مقسم عن بن عباس عن  
النيب صلى هللا عليه وسلم : يف الذي أييت امرأته وهى حائض يتصدق بدينار  

دينار قال عبد هللا قال أىب ومل يرفعه عبد الرمحن وال هبز   أو بنصف  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح موقوفا وهذا إسناد رجاله رجال الشيخني ت
غري مقسم موىل ابن عباس فمن رجال البخاري إال أنه روي موقوفا ومرفوعا  

 واملوقوف أصح 
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حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا بن منري عن جمالد عن الشعيب عن بن   - 2033
عباس قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : من تكلم يوم اجلمعة واإلمام  



والذي يقول له انصت ليس له  {كمثل احلمار حيمل أسفارا   } خيطب فهو 
 مجعة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

هللا حدثين بن منري ثنا هشام عن أبيه عن بن عباس قال   حدثنا عبد - 2034
: لو أن الناس غضوا من الثلث إىل الربع فإن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 قال الثلث كثري  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

ثنا حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا بن منري ثنا العالء بن صاحل  - 2035
املنهال بن عمرو عن سعيد بن جبري أن رجال أتى بن عباس فقال : أنزل على  
النيب صلى هللا عليه وسلم عشرا مبكة وعشرا ابملدينة فقال من يقول ذلك لقد 

 أنزل عليه مبكة عشرا ومخسا وستني وأكثر  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : ت  



أنزل مبكة ) مخس عشرة  قال األرانؤوط : يف احلديث سقط متامه " ... لقد * 
وابملدينة ( عشرا مخسا وستني وأكثر " كما ذكره ابن كثري يف البداية وقال : "  

 هذا من أفراد أمحد سندا ومتنا " 

ذكر األرانؤوط حال العالء بن صاحل ونقل كلمات األئمة فيه ) قال روى له  * 
: وابقي رجاله    أبو داود والرتمذي والنسائي ووثقه ابن معني وأبو داود ( مث قال

ثقات رجال الصحيح ... مث ذكر كالم البيهقي يف الدالئل يف ترجيح أن النيب 
 ) صلى هللا عليه وسلم ( عاش ثالاث وستني ال مخسا وستني 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا بن منري ثنا فضيل يعىن بن غزوان عن   - 2036
يه وسلم : يف حجة  عكرمة عن بن عباس قال قال رسول هللا صلى هللا عل 

ا الناس أي يوم هذا قالوا هذا يوم حرام قال أي بلد هذا قالوا بلد  الوداع اي أيه
حرام قال فأي شهر هذا قالوا شهر حرام قال ان أموالكم ودماءكم وأعراضكم  
عليكم حرام كحرمة يومكم هذا يف بلدكم هذا يف شهركم هذا مث أعادها مرارا  

ل اللهم هل بلغت مرارا قال يقول بن عباس وهللا مث رفع رأسه إىل السماء فقا
اهنا لوصية إىل ربه عز وجل مث قال أال فليبلغ الشاهد الغائب ال ترجعوا بعدي 

 كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري ت  



 

 

بن مسلم  حدثنا عبد هللا حدثين أىب قال ثنا بن منري ثنا موسى  - 2037
الطحان الصغري قال مسعت عكرمة يرفع احلديث فيما أرى إىل بن عباس قال  
قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : من ترك احليات خمافة طلبهن فليس منا  

 ما ساملناهن منذ حاربناهن  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا بن منري ثنا عثمان بن حكيم قال  - 2038
أخربين سعيد بن يسار عن بن عباس : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان  

  {آمنا ابهلل وما أنزل إلينا وما أنزل إىل إبراهيم   } يقرأ يف الفجر يف أول ركعة 
آمنا ابهلل واشهد أبان مسلمون   }إىل آخر اآلية ويف الركعة الثانية    

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري عثمان بن حكيم فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا وكيع ثنا سفيان عن هشام بن  - 2039



كنانة عن أبيه عن بن عباس : ان رسول هللا صلى هللا إسحاق بن عبد هللا بن  
عليه وسلم خرج متخشعا متضرعا متواضعا متبذال مرتسال فصلى ابلناس 

 ركعتني كما يصلي يف العيد مل خيطب كخطبتكم هذه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

عن  حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا بن منري اان حجاج عن احلكم   - 2040
مقسم عن بن عباس قال : ملا خرج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من مكة  
خرج على اببنة محزة فاختصم فيها على وجعفر وزيد إىل النيب صلى هللا عليه  
وسلم فقال على ابنة عمى وأان أخرجتها وقال جعفر ابنة عمى وخالتها عندي  

ا رسول هللا صلى هللا وقال زيد ابنة أخي وكان زيد مؤاخيا حلمزة آخى بينهم
عليه وسلم فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لزيد أنت موالي وموالها  
وقال لعلي أنت أخي وصاحيب وقال جلعفر أشبهت خلقي وخلقي وهى إىل 

 خالتها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيفت  

 

 



مد بن إسحاق عن حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا يعلى ثنا حم - 2041
كيم عن عبد الرمحن بن وعلة قال سألت بن عباس عن بيع  القعقاع بن ح

اخلمر فقال : كان لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم صديق من ثقيف أومن  
دوس فلقيه مبكة عام الفتح براوية مخر يهديها إليه فقال رسول هللا صلى هللا 

مها فأقبل الرجل على غالمه فقال  عليه وسلم اي أاب فالن أما علمت ان هللا حر 
اذهب فبعها فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اي أاب فالن مباذا أمرته قال  

أمرته ان يبيعها قال ان الذي حرم شرهبا حرم بيعها فأمر هبا فأفرغت يف 
 البطحاء 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا يعلى ثنا حممد بن إسحاق عن  - 2042
قال : كان رسول هللا الزهري عن عبيد هللا بن عبد هللا بن عتبة عن بن عباس 

صلى هللا عليه وسلم يعرض الكتاب على جربيل عليه السالم يف كل رمضان  
ا يعرض فإذا أصبح رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من الليلة اليت يعرض فيها م

أصبح وهو أجود من الريح املرسلة ال يسئل عن شيء أال أعطاه فلما كان يف  
 الشهر الذي هلك بعده عرض عليه عرضتني  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  

 

 

------------------------------------- 
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أىب ثنا يعلى ثنا عمر بن ذر عن أبيه عن   حدثنا عبد هللا حدثين - 2043
سعيد بن جبري عن بن عباس قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم جلربيل :  

إىل  {وما نتنزل إال أبمر ربك  }ما مينعك ان تزوران أكثر مما تزوران قال فنزلت 
 آخر اآلية 

 

 

رجاله ثقات عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري ت
 رجال الشيخني غري عمر بن ذر فمن رجال البخاري 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا جعفر بن عون أان بن جريج عن   - 2044
عطاء قال حضران مع بن عباس جنازة ميمونة زوج النيب صلى هللا عليه وسلم  
بسرف قال فقال بن عباس : هذه ميمونة إذا رفعتم نعشها فال تزعزعوها وال  



تزلزلوها فإن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان عنده تسع نسوة وكان يقسم  
 لثمان وواحدة مل يكن ليقسم هلا قال عطاء اليت مل يكن يقسم هلا صفية  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا يعلى ثنا عثمان عن سعيد عن بن  - 2045
باس قال : كان أكثر ما يصلي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الركعتني اللتني ع

إىل آخر  {آمنا ابهلل وما أنزل إلينا وما أنزل إىل إبراهيم وإمساعيل  }قبل الفجر 
آمنا ابهلل واشهد أبان مسلمون   }اآلية واألخرى   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا حممد بن عبيد ثنا عثمان بن حكيم   - 2046
قال سألت سعيد بن جبري عن صوم رجب كيف ترى قال حدثين بن عباس :  
ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان يصوم حىت نقول ال يفطر ويفطر حىت  

 نقول ال يصوم  
 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا يعلى بن عبيد ثنا سفيان عن عبد هللا   - 2047
بن عثمان عن سعيد بن جبري عن بن عباس قال قال رسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم : خري أكحالكم اإلمثد جيلو البصر وينبت الشعر  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده قوي على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
شيخني غري عبدهللا بن عثمان فمن رجال مسلم ال  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا أسباط بن حممد ثنا عطاء بن  - 2048
السائب عن سعيد بن جبري قال : لقيين بن عباس فقال تزوجت قال قلت ال 

قال تزوج مث لقيين بعد ذلك فقال تزوجت قال قلت ال قال تزوج فإن خري 
نساء هذه األمة كان أكثرها   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا أسباط ثنا أبو إسحاق الشيباين عن   - 2049



محاد عن إبراهيم عن بن عباس قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : إذا  
أرسلت الكلب فأكل من الصيد فال أتكل فإمنا أمسك على نفسه وإذا أرسلته  

أيكل فكل فإمنا أمسك على صاحبه قال عبد هللا وكان يف كتاب أىب  فقتل ومل
 عن إبراهيم قال مسعت بن عباس فضرب عليه أىب كذا قال أسباط  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه رجاله ثقات رجال الشيخني غري محاد  ت
 بن أيب سليمان 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا شجاع بن الوليد عن أىب جناب  - 2050
الكليب عن عكرمة عن بن عباس قال مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
 يقول : ثالث هن على فرائض وهن لكم تطوع الوتر والنحر وصالة الضحى 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا أبو خالد سليمان بن حيان قال  - 2051
مسعت األعمش عن احلكم عن مقسم عن بن عباس : ان النيب صلى هللا عليه  

 وسلم أفاض من مزدلفة قبل طلوع الشمس 



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح ت  

 

 

مساعيل بن إبراهيم أان أيوب عن  حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا إ - 2052
عكرمة عن بن عباس قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : التمسوها يف  

 العشر األواخر يف اتسعة تبقى أو خامسة تبقى أو سابعة تبقى  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري رجاله ثقات ت
ي رجال الشيخني غري عكرمة فمن رجال البخار   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا حفص بن غياث ثنا حجاج بن أرطاة   - 2053
عن بن أىب جنيح عن أبيه عن بن عباس قال : ما قاتل رسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم قوما حىت يدعوهم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا حفص ثنا حجاج عن عبد الرمحن بن  - 2054



عابس عن بن عباس قال : كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أيمر بناته 
 ونساءه ان خيرجن يف العيدين  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا حيىي بن زكراي بن أىب زائدة حدثين أىب  - 2055
 عن أىب إسحاق عن األرقم بن شرحبيل عن بن عباس قال : ملا مرض رسول
هللا صلى هللا عليه وسلم أمر أاب بكر ان يصلي ابلناس مث وجد خفة فخرج  

ليه وسلم  فلما أحس به أبو بكر أراد ان ينكص فأومأ إليه النيب صلى هللا ع
فجلس إىل جنب أىب بكر عن يساره واستفتح من اآلية اليت انتهى إليها أبو 

 بكر 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  
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حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا حيىي بن زكراي ثنا حجاج عن احلكم  - 2056
عن أىب القاسم عن بن عباس : ان النيب صلى هللا عليه وسلم رمى اجلمرة مجرة  

 العقبة يوم النحر راكبا  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه ت  

 

 

 حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا وكيع عن سفيان عن عبد الكرمي - 2057
اجلزري عن طاوس عن بن عباس قال : ال تعب على من صام يف السفر وال  

 على من أفطر قد صام رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف السفر وأفطر  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا وكيع عن إسرائيل أو غريه عن جابر   - 2058
عن عكرمة عن بن عباس قال : أرسل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إىل أهل 
قرية على رأس أربعة فراسخ أو قال فرسخني يوم عاشوراء فأمر من أكل ان ال 

 أيكل بقية يومه ومن مل أيكل ان يتم صومه  

 



 

ؤوط : حسن لغريه وهذا إسناد ضعيف عليق شعيب األرنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا وكيع ثنا إسرائيل عن مساك عن  - 2059
عكرمة عن بن عباس : ان رجال جاء مسلما على عهد رسول هللا صلى هللا 

عليه وسلم مث جاءت امرأته مسلمة بعده فقال اي رسول هللا اهنا أسلمت معي  
 فردها عليه النيب صلى هللا عليه وسلم  

 

 

ه ضعيف عليق شعيب األرنؤوط : إسناد ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا وكيع ثنا سفيان عن أىب جهضم عن   - 2060
عبد هللا بن عبيد هللا عن بن عباس قال : أمران رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 إبسباغ الوضوء 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري أيب ت
سننجهضم فقد روى له أصحاب ال  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا وكيع ثنا زمعة بن صاحل عن عمرو بن   - 2061
دينار عن بن عباس وسلمة بن وهرام عن عكرمة عن بن عباس : أن رسول هللا 

 صلى هللا عليه وسلم صلى على بساط 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيفت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا وكيع عن سفيان عن عبد الرمحن بن  - 2062
 عليه  عابس قال قلت البن عباس : أشهدت العيد مع رسول هللا صلى هللا

وسلم قال نعم ولوال مكاين منه ما شهدته لصغري قال خرج رسول هللا صلى  
اان هللا عليه وسلم فصلى عند دار كثري بن الصلت ركعتني مث خطب مل يذكر أذ

 وال إقامة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا وكيع ثنا سفيان عن أىب بكر بن أىب  - 2063
اجلهم بن صخري عن عبيد هللا بن عبد هللا بن عتبة عن بن عباس قال : صلى  

ض من أرض بىن  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم صالة اخلوف بذي قرد أر 



سليم فصف الناس خلفه صفني صف موازى العدو وصف خلفه فصلى 
ابلصف الذي يليه ركعة مث نكص هؤالء إىل مصاف هؤالء وهؤالء إىل مصاف 

 هؤالء فصلى هبم ركعة أخرى  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
اجلهم فمن رجال مسلم الشيخني غري أيب بكر بن أيب   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا وكيع ثنا أسامة بن زيد قال سألت  - 2064
طاوسا عن السبحة يف السفر قال وكان احلسن بن مسلم بن يناق جالسا فقال  

احلسن بن مسلم وطاوس يسمع ثنا طاوس عن بن عباس قال : فرض رسول 
ر فكما تصلى يف احلضر قبلها  هللا صلى هللا عليه وسلم صالة احلضر والسف

 وبعدها فصل يف السفر قبلها وبعدها قال وكيع مرة وصلها يف السفر  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن  - 2065
عكرمة عن بن عباس قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : أمرت بركعيت  



 الضحى وابلوتر ومل يكتب 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا وكيع حدثنا إسرائيل عن أىب إسحاق  - 2066
مسلم البطني عن سعيد بن جبري عن بن عباس : ان النيب صلى هللا عليه   عن

قال سبحان ريب األعلى    {سبح اسم ربك األعلى   }وسلم كان إذا قرأ   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح موقوفا رجاله ثقات رجال الشيخني وهو عنه  ت
 موقوفا عند الطربي وأورده عنه كذلك السيوطي يف الدر املنثور 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا وكيع ثنا زمعة بن صاحل عن سلمة بن   - 0672
  وهرام عن عكرمة عن بن عباس قال : ملا مر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
بوادي عسفان حني حج قال اي أاب بكر أي واد هذا قال وادي عسفان قال  

اء وأرديتهم  لقد مر به هود وصاحل على بكرات محر خطمها الليف أزرهم العب
 النمار يلبون حيجون البيت العتيق  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا وكيع ثنا شعبة عن حيىي بن عبيد عن   - 2068
بن عباس : ان النيب صلى هللا عليه وسلم كان ينبذ له ليلة اخلميس فيشربه يوم 

ل ويوم السبت فإذا كان عند العصر فإن  اخلميس ويوم اجلمعة قال وأراه قا
 بقي منه شيء سقاه اخلدم أو أمر به فأهريق  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

------------------------------------- 
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حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا وكيع ثنا سفيان عن عبد األعلى  - 2069
الثعليب عن سعيد بن جبري عن بن عباس قال قال رسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم : من قال يف القرآن بغري علم فليتبوأ مقعده من النار  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا وكيع ثنا سفيان عن آدم بن سليمان   - 2070
موىل خالد بن خالد قال مسعت سعيد بن جبري عن بن عباس قال : ملا نزلت  

قال دخل   {إن تبدوا ما يف أنفسكم أو ختفوه حياسبكم به هللا  }هذه اآلية  
 عليه  قلوهبم منها شيء مل يدخل قلوهبم من شيء قال فقال النيب صلى هللا

وسلم قولوا مسعنا وأطعنا وسلمنا فألقى هللا اإلميان يف قلوهبم فأنزل هللا عز  
آمن الرسول مبا أنزل إليه من ربه واملؤمنون كل آمن ابهلل ومالئكته   }وجل 

وكتبه ورسله ال نفرق بني أحد من رسله وقالوا مسعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك 
عها هلا ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا ال  املصري ال يكلف هللا نفسا إال وس

تؤاخذان إن نسينا أو أخطأان ربنا وال حتمل علينا إصرا كما محلته على الذين 
من قبلنا ربنا وال حتملنا ما ال طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارمحنا أنت 

 قال أبو عبد الرمحن آدم هذا هو أبو {موالان فانصران على القوم الكافرين  
 حيىي بن آدم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا وكيع ثنا زكراي بن إسحاق املكي عن   - 2071



حيىي بن عبد هللا بن صيفي عن أيب معبد عن بن عباس : ان رسول هللا صلى 
يت قوما أهل كتاب  هللا عليه وسلم ملا بعث معاذ بن جبل إىل اليمن قال انك أت

ادة أن ال إله إال هللا وأىن رسول هللا فإن هم أطاعوك لذلك  فادعهم إىل شه
فأعلمهم ان هللا عز وجل افرتض عليهم مخس صلوات يف كل يوم وليلة فإن  

أطاعوا لذلك فأعلمهم ان هللا افرتض عليهم صدقة يف أمواهلم تؤخذ من  
ذلك فإايك وكرائم أمواهلم واتق أغنيائهم وترد يف فقرائهم فإن هم أطاعوك ل

 دعوة املظلوم فإهنا ليس بينها وبني هللا عز وجل حجاب 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا وكيع ثنا سفيان عن زيد بن أسلم عن   - 2072
عطاء بن يسار عن بن عباس : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم توضأ مرة  

 مرة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا وكيع ثنا بن أىب ذئب عن شعبة موىل   - 2073



بن عباس عن بن عباس : ان النيب صلى هللا عليه وسلم كان إذا سجد يرى 
 بياض إبطيه 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيفت  

 

 

عن   حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا وكيع ثنا بن سليمان بن الغسيل - 2074
عكرمة عن بن عباس : ان النيب صلى هللا عليه وسلم خطب الناس وعليه  

 عصابة دمسة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا وكيع حدثين عبد هللا بن سعيد بن أيب  - 2075
ة بنت حسني عن  هند عن حممد بن عبد هللا بن عمرو بن عثمان عن أمه فاطم

عبد هللا بن بن عباس وصفوان أان عبد هللا بن سعيد بن أيب هند عن حممد بن  
عمرو بن عثمان عن أمه فاطمة بنت حسني اهنا مسعت بن عباس يقول قال  

 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ال تدميوا إىل اجملذومني النظر  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

ثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا وكيع ثنا هشام عن أبيه عن بن عباس  حد - 2076
قال وددت ان الناس غضوا من الثلث إىل الربع يف الوصية ألن النيب صلى هللا 

 عليه وسلم قال : الثلث كثري أو كبري 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا حممد بن عبيد ثنا فطر عن عامر بن   - 2077
هللا عليه    واثلة قال قلت البن عباس ان قومك يزعمون : إن رسول هللا صلى

وسلم قد رمل وإهنا سنة قال صدق قومي وكذبوا قد رمل رسول هللا صلى هللا  
حدثوا  عليه وسلم وليست بسنة ولكنه قدم واملشركون على جبل قعيقعان فت 

أن به وأبصحابه هزال وجهدا وشدة فأمر هبم فرملوا ابلبيت لرييهم أهنم مل  
 يصبهم جهد  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا وكيع ثنا بن ذر عن أبيه عن سعيد   - 2078
عليه  بن جبري عن بن عباس قال : قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم جلربيل 

وما نتنزل إال أبمر ربك له ما بني  }السالم أال تزوران أكثر مما تزوران فنزلت 
إىل آخر اآلية   {أيدينا وما خلفنا    

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري ت  

 

 

------------------------------------- 
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حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا وكيع ثنا سفيان عن بن أيب ليلى عن   - 2079
احلكم عن مقسم عن بن عباس : أن النيب صلى هللا عليه وسلم أهدى يف بدنه 

 مجال كان أليب جهل برته فضة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسنت  

يف عمرة احلديبية و اجلمل من غنائم بدر وهذا اهلدي كان *   



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا وكيع ثنا إسرائيل عن جابر عن  - 2080
عكرمة عن بن عباس : ان النيب صلى هللا عليه وسلم أتى جببنة قال فجعل 

أصحابه يضربوهنا ابلعصى فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ضعوا السكني  
وكلوا واذكروا اسم هللا   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه وهذا إسناد ضعيف لضعف جابرت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا وكيع ثنا إسرائيل عن جابر عن أيب  - 2081
جعفر وعطاء قاال األضحى سنة وقال عكرمة عن بن عباس قال قال رسول 

 هللا صلى هللا عليه وسلم : أمرت ابألضحى والوتر ومل تكتب  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

ع ثنا سفيان ومسعر عن سلمة بن  حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا وكي  - 2082
ن عباس قال : قدمنا رسول هللا صلى هللا عليه  كهيل عن احلسن العرين عن ب

وسلم أغيلمة بىن عبد املطلب على محرات لنا من مجع قال سفيان بليل فجعل  



يلطح أفخاذان ويقول أبيين ال ترموا اجلمرة حىت تطلع الشمس وزاد سفيان قال  
يعقل يرمى حىت تطلع الشمس  بن عباس ما أخال أحدا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا سند رجاله ثقات رجال الشيخني إال ت
 أنه منقطع 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا وكيع حدثنا سفيان قال حدثنا سلمة   - 2083
بن كهيل عن كريب عن بن عباس : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قام يف  

ه مث غسل وجهه ويديه مث جاء فنام  الليل فقضى حاجت  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا وكيع عن سفيان عن سلمة بن كهيل   - 2084
عن كريب عن بن عباس : ان النيب صلى هللا عليه وسلم انم حىت نفخ مث قام  

 فصلى ومل يتوضأ  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا وكيع عن سفيان عن سلمة عن  - 2085
احلسن يعىن العرين قال قال بن عباس : ما ندري أكان رسول هللا صلى هللا 

 عليه وسلم يقرأ يف الظهر والعصر ولكنا نقرأ  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف النقطاعه ت  

 

 

محاد بن جنيح مسعه من أيب  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا - 2086
رجاء عن بن عباس قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : اطلعت يف اجلنة  

 فرأيت أكثر أهلها الفقراء واطلعت يف النار فرأيت أكثر أهلها النساء 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

رو بن دينار  حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا وكيع ثنا سفيان عن عم - 2087
بن عمر يقول كنا خنابر وال نرى بذلك أبسا حىت زعم رافع بن  قال مسعت

خديج : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم هنى عنه قال عمرو ذكرته لطاوس 
فقال طاوس قال بن عباس إمنا قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مينح 



علوما  أحدكم أخاه األرض خري له من ان أيخذ هلا خراجا م  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا وكيع ثنا إسرائيل عن مساك عن  - 2088
عكرمة عن بن عباس قال ملا نزل حترمي اخلمر قالوا : اي رسول هللا كيف 

ليس على الذين آمنوا وعملوا  }إبخواننا الذين ماتوا وهم يشربوهنا فنزلت 
إىل آخر اآلية  { الصاحلات جناح فيما طعموا   

 

 

: صحيح لغريه وهذا إسناد رجاله ثقات إال أن رواية عليق شعيب األرنؤوط ت
 مساك عن عكرمة فيها اضطراب

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا وكيع ثنا سفيان عن سلمة عن  - 2089
احلسن العرين عن بن عباس قال : قدمنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

يلطح أفخاذان أغيلمة بىن عبد املطلب من مجع بليل على محرات لنا فجعل 
 ويقول أبيين ال ترموا اجلمرة حىت تطلع الشمس 

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا وكيع ثنا سفيان عن سلمة عن  - 2090
عليه وسلم : إذا احلسن العرين عن بن عباس قال قال رسول هللا صلى هللا  

رميتم اجلمرة فقد حل لكم كل شيء اال النساء فقال رجل والطيب فقال بن 
عباس أما أان فقد رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يضمخ رأسه ابملسك  

 أفطيب ذاك أم ال  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه رجاله ثقات رجال الصحيح إال أنه ت
 منقطع 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا وكيع ثنا سفيان عن جابر عن عامر   - 2091
عن بن عباس قال : احتجم النيب صلى هللا عليه وسلم يف األخدعني وبني 

 الكتفني 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه وهذا إسناد ضعيف لضعف جابرت  

 

 



ضم عن  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا سفيان عن أىب جه - 2092
عبد هللا بن عبيد هللا بن عباس عن بن عباس قال : هنى رسول هللا صلى هللا 

 عليه وسلم ان ننزي محارا على فرس 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    235صفحة  - 1مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا وكيع ثنا شريك عن مساك عن عكرمة   - 2093
عن بن عباس قال : قدمت عري املدينة فاشرتى النيب صلى هللا عليه وسلم  
فربح أواقي فقسمها يف أرامل بىن عبد املطلب وقال ال أشرتي شيئا ليس 

 عندي مثنه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

قوله " ال أشرتي شيئا ليس عندي مثنه " احرتاز عن دين ال  قال السندي : * 



 وفاء به عنده ألنه قد يؤدي إىل موته مديوان

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا وكيع ثنا إسرائيل عن عبد الكرمي  - 2094
اجلزري عن قيس بن حبرت عن بن عباس قال : هنى رسول هللا صلى هللا عليه  

لكلب ومثن اخلمر  وسلم عن مهر البغي ومثن ا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري قيس  ت
 بن حبرت فقد روى له أبو داود 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا وكيع ثنا شعبة عن احلكم عن حيىي  - 2095
بن اجلزار عن صهيب عن بن عباس قال : كان النيب صلى هللا عليه وسلم  

جاريتان من بين عبد املطلب حىت أخذات بركبتيه فقرع بينهما   يصلي فجاءت  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسن رجاله ثقات رجال الصحيح غري ت
 صهيب

فرع بينهما أي حجز وفرق قاله السندي*   

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا وكيع وبن جعفر املعىن قاال حدثنا   - 2096
شعبة عن املغرية بن النعمان عن سعيد بن جبري عن بن عباس قال : قام فينا  

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مبوعظة فقال انكم حمشورون إىل هللا تعاىل حفاة  
فأول  {نا فاعلني كما بدأان أول خلق نعيده وعدا علينا إان ك  }عراة غرال  

اخلالئق يكسى إبراهيم خليل الرمحن عز وجل قال مث يؤخذ بقوم منكم ذات 
الشمال قال بن جعفر وانه سيجاء برجال من أميت فيؤخذ هبم ذات الشمال  
فأقول اي رب أصحايب قال فيقال يل انك ال تدري ما أحدثوا بعدك مل يزالوا  

وكنت عليهم   } قال العبد الصاحل   مرتدين على أعقاهبم مذ فارقتهم فأقول كما
   {إنك أنت العزيز احلكيم   }اآلية إىل   {شهيدا ما دمت فيهم 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن ذر   - 2097
اس قال جاء رجل إىل بن عبد هللا اهلمداين عن عبد هللا بن شداد عن بن عب

النيب صلى هللا عليه وسلم فقال : اي رسول هللا اىن أحدث نفسي ابلشيء ألن  
أخر من السماء أحب إىل من ان أتكلم به قال فقال النيب صلى هللا عليه  

 وسلم هللا أكرب هللا أكرب هللا أكرب احلمد هلل الذي رد كيده إىل الوسوسة 

 

 



صحيح على شرط الشيخني عليق شعيب األرنؤوط : إسنادهت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا وكيع عن سفيان عن مساك عن  - 2098
عكرمة عن بن عباس قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : إذا اختلفتم  

 يف الطريق فاجعلوه سبع أذرع ومن بىن بناء فليدعمه حائط جاره  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف ألن رواية مساك عن  ت
فيها اضطرابعكرمة    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا وكيع عن املسعودي عن احلكم عن   - 2099
مقسم عن بن عباس : أن النيب صلى هللا عليه وسلم ملا أفاض من عرفة تسارع 

قوم فقال امتدوا وسدوا ليس الرب إبيضاع اخليل وال الركاب قال فما رأيت  
 رافعة يدها تعدو حىت أتينا مجعا  

 

 

شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن عليق ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا وكيع حدثنا سفيان عن مساك عن   - 2100



عكرمة عن بن عباس قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : املاء ال 
 ينجسه شيء  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه ت  

 

 

وكيع عن سفيان عن مساك بن حدثنا عبد هللا قال أنبأان أىب ثنا  - 2101
حرب عن عكرمة عن بن عباس : ان امرأة من أزواج النيب صلى هللا عليه  

وسلم اغتسلت من جنابة فاغتسل النيب صلى هللا عليه وسلم أو توضأ من  
 فضلها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا على بن إسحاق ثنا عبد هللا اان  - 2102
سفيان عن مساك عن عكرمة عن بن عباس : ان بعض أزواج النيب صلى هللا 

عليه وسلم اغتسلت من اجلنابة فتوضأ النيب صلى هللا عليه وسلم بفضله  
 فذكرت ذلك له فقال ان املاء ال ينجسه شيء 

 

 



األرنؤوط : صحيح لغريه عليق شعيب ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عمرو بن حممد أبو سعيد العنقزي أان  - 2103
سفيان عن سلمة بن كهيل عن عمران عن بن عباس قال : هجر رسول هللا 

صلى هللا عليه وسلم نساءه شهرا فلما مضى تسع وعشرون أاته جربيل فقال  
 قد برت ميينك وقد مت الشهر  

 

 

شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم  عليقت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا وكيع عن فطر وحممد بن عبيد قال   - 2104
ثنا فطر عن شرحبيل أىب سعد عن بن عباس عن النيب صلى هللا عليه وسلم  

قال : من كانت له أختان فأحسن صحبتهما ما صحبتاه دخل هبما اجلنة وقال  
درك له ابنتان فأحسن إليهما ما صحبتاه اال أدخله هللا تعاىل حممد بن عبيد ت

 اجلنة 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن بشواهدهت  

 

 



------------------------------------- 

 

[    236صفحة  - 1مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حثىن أيب ثنا بشر بن السري ثنا سفيان عن بن أيب  - 2105
جنيح عن أبيه عن بن عباس قال : ما قاتل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 قوما قط إال دعاهم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

يب ذئب وروح  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد بن هارون أان بن أ - 2106
قال ثنا بن أيب ذئب عن القاسم بن عباس عن عبد هللا بن عمري موىل بن 

عباس عن بن عباس ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : لئن عشت قال 
 روح لئن سلمت إىل قابل ألصومن التاسع يعىن عاشوراء 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده قويت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد قال أان حممد بن إسحاق عن   - 2107
داود بن احلصني عن عكرمة عن بن عباس قال قيل لرسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم : أي األداين أحب إىل هللا قال احلنيفية السمحة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه ت  

دين إبراهيم على نبينا    قال السندي : احلنيف عند العرب من كان على* 
وعليه الصالة والسالم . والسمحة : هي اليت تسهل على النفوس ال  

 كالرهبانية الشاقة عليها 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أان هشام وبن جعفر قال حدثنا   - 2108
هشام عن عكرمة عن بن عباس قال : احتجم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

جامه يف رأسه قال يزيد من أذى كان به  وهو حمرم احت  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أان هشام عن عكرمة عن بن  - 2109
عباس قال : قبض النيب صلى هللا عليه وسلم ودرعه مرهونة عند رجل من  



زقا لعياله  يهود على ثالثني صاعا من شعري أخذها ر   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري ت  

روى إسحاق بن راهوية يف مسندة عن الشعيب مرسال أن أاب بكر افتك * 
الدرع بعد النيب ) صلى هللا عليه وسلم ( وسلمها لعلي كذا يف الفتح . قلت )  

ابملدينة قد   السندي ( : وقد يقال كيف يكون ذلك مع أن اليهود الذين كانوا
قتل بعضهم وأخرج بعضهم إال أن يقال : إن هذا اليهودي من سكان خيرب  

 وهللا أعلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد قال أان هشام وبن جعفر قال ثنا   - 2110
سلم أو  هشام عن عكرمة عن بن عباس قال : بعث رسول هللا صلى هللا عليه و 

انزل عليه القرآن وهو بن أربعني سنة فمكث مبكة ثالث عشرة سنة وابملدينة  
ث وستني  عشر سنني قال فمات رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهو بن ثال  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حثىن أيب ثنا يزيد أان احلجاج عن احلكم عن مقسم   - 2111



عن بن عباس : إن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان يعتق من جاءه من  
 العبيد قبل مواليهم إذا أسلموا وقد أعتق يوم الطائف رجلني 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه وهذا إسناد ضعيف احلجاج بن أرطاة  ت
د عنعن واحلكم بن عتبية مل يسمعه من مقسم مدلس وق  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا يزيد أان سفيان عن منصور عن  - 2112
املنهال عن سعيد بن جبري عن بن عباس : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

كان يعوذ حسنا وحسينا يقول أعيذكما بكلمات هللا التامة من كل شيطان  
المة وكان يقول كان إبراهيم أيب يعوذ هبما إمساعيل وهامة ومن كل عني 

 وإسحاق 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أان سفيان بن حسني عن الزهري  - 2113
عن عبيد هللا بن عبد هللا بن عتبة عن بن عباس قال : رأى رجل رؤاي فجاء 

ى هللا عليه وسلم فقال إين رأيت كأن ظلة تنطف عسال ومسنا وكان  للنيب صل



الناس أيخذون منها فبني مستكثر وبني مستقل وبني ذلك وكان سببا متصل 
إىل السماء وقال يزيد مرة وكأن سببا ديل من السماء فجئت فأخذت به  

جل فعلوت فعالك هللا مث جاء رجل من بعدك فأخذ به فعال فعاله هللا مث جاء ر 
من بعدكما فأخذ به فعال فأعاله هللا مث جاء رجل من بعدكم فأخذ به فقطع به  
مث وصل له فعال فأعاله هللا قال أبو بكر ائذن يل اي رسول هللا أعربها له فأذن  
له فقال أما الظلة فاإلسالم وأما العسل والسمن فحالوة القرآن فبني مستكثر  

نت عليه تعلو فيعليك هللا مث يكون وبني مستقل وبني ذلك وأما السبب فما أ
من بعدك رجل على منهاجك فيعلو ويعليه هللا مث يكون من بعدكما رجل أيخذ  
أبخذكما فيعلو فيعليه هللا مث يكون من بعدكم رجل يقطع به مث يوصل له فيعلو  

فيعليه هللا قال أصبت اي رسول هللا قال أصبت وأخطأت قال أقسمت اي 
ال ال تقسم  رسول هللا لتخربين فق  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  

فال السندي : الوجه ترك التعرض ملوضع اخلطأ فإن ما خفي على أيب بكر * 
 يستبعد فيه اإلصابة من غريه 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أان معمر عن الزهري عن   - 2114
عبيد هللا بن عبد هللا عن بن عباس ان رجال أتى رسول هللا صلى هللا عليه  



 وسلم فذكر : معناه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

مد قال حدثنا شعبة  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أان شعبة وحم - 2115
عن احلكم عن جماهد عن بن عباس عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : هذه  
عمرة استمتعنا هبا فمن مل يكن معه هدى فليحل احلل كله فقد دخلت العمرة  

 يف احلج إىل يوم القيامة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

-------------------------------------  

 

[    237صفحة  - 1مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أان بن أيب ذئب عن سعيد بن  - 2116
خالد عن إمساعيل بن عبد الرمحن بن ذؤيب عن عطاء بن يسار عن بن عباس  



جلوس فقال أال  : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم خرج عليهم وهم
الناس منزلة فقالوا بلى اي رسول هللا قال رجل ممسك برأس فرسه   أحدثكم خبري

يف سبيل هللا حىت ميوت أو يقتل أفأخربكم ابلذي يليه قالوا نعم اي رسول هللا 
قال امرؤ معتزل يف شعب يقيم الصالة ويؤتى الزكاة ويعتزل شرور الناس 

عم اي رسول هللا قال الذي يسأل ابهلل وال أفأخربكم بشر الناس منزلة قالوا ن
 يعطى به  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أان مسعر بن كدام عن عمرو   - 2117
بن مرة عن سامل بن أيب اجلعد عن أخيه عن بن عباس عن النيب صلى هللا عليه  

ه قد ذهب خببثه أو رجسه أو جنسه وسلم : يف جلود امليتة قال إن دابغ   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن وهذا سند رجاله ثقات رجال الشيخني غري  ت
 أخي سامل بن أيب اجلعد 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أان مسعر بن كدام عن عمرو   - 2118



بن مرة عن سامل بن أيب اجلعد عن أخيه عن بن عباس عن النيب صلى هللا عليه  
وسلم : انه طاف ابلبيت على انقته يستلم احلجر مبحجنه وبني الصفا واملروة 

 وقال يزيد مرة على راحلته يستلم احلجر 

 

 

وط : صحيح عليق شعيب األرنؤ ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أان حسني بن ذكوان عن عمرو   - 2119
 عليه  بن شعيب عن طاوس أن بن عمر وبن عباس رفعاه إىل النيب صلى هللا

وسلم انه قال : ال حيل للرجل ان يعطى العطية فريجع فيها اال الوالد فيما  
إذا  يعطى ولده ومثل الذي يعطى العطية فريجع فيها كمثل الكلب أكل حىت

 شبع قاء مث رجع يف قيئه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسن رجاله ثقات رجال الشيخني غري عمرو  ت
 بن شعيب فقد روى له أصحاب السنن وهو صدوق 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا حسني املعلم عن   - 2120
صلى هللا عليه  عمرو بن شعيب عن طاوس عن بن عمر وبن عباس عن النيب 



 وسلم انه قال فذكر : مثله  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب قال حدثين يزيد أان سعيد عن قتادة عن   - 1212
مقسم عن بن عباس قال : أمر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الذي أييت 

 امرأته وهى حائض ان يتصدق بدينار أو نصف دينار  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح موقوفا وهذا إسناد رجاله ثقات رجال ت
رجال البخاريالشيخني غري مقسم فمن   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الوهاب عن سعيد عن قتادة   - 2122
عن مقسم عن بن عباس عن النيب صلى هللا عليه وسلم : مثله ورواه عبد  

 الكرمي أبو أمية مثله إبسناده  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : هو مكرر ما قبله ت  

 



 

د أان هشام عن حيىي عن حدثنا عبد هللا حدثين أىب حدثين يزي - 2123
عكرمة عن بن عباس : ان النيب صلى هللا عليه وسلم لعن املخنثني من الرجال 
واملرتجالت من النساء وقال أخرجوهم من بيوتكم فاخرج النيب صلى هللا عليه  

 وسلم فالان واخرج عمر فالان  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أان أبو عوانة ثنا بكري بن  - 2124
األخنس عن جماهد عن بن عباس : إن هللا عز وجل فرض الصالة على لسان 

 نبيكم على املقيم أربعا وعلى املسافر ركعتني وعلى اخلائف ركعة  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

ين أيب حدثين يزيد يعىن بن هارون اان شريك بن حدثنا عبد حدث - 2125
عبد هللا عن أيب إسحاق عن التميمي عن بن عباس قال قال رسول هللا صلى  
 هللا عليه وسلم : أمرت ابلسواك حىت ظننت أو حسبت ان سينزل فيه قرآن 

 



 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه وهذا إسناد ضعيف ت  

 

 

أيب ثنا يزيد أان مهام بن حيىي ثنا عطاء عن  حدثنا عبد هللا حدثين  - 2126
بن عباس قال : دخل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الكعبة وفيها ست سوار 

 فقام عند كل سارية ومل يصل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

بن حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد اان محاد بن سلمة عن على  - 2127
زيد عن يوسف بن مهران عن بن عباس قال : ملا مات عثمان بن مظعون 

قالت امرأة هنيئا لك اجلنة عثمان بن مظعون فنظر رسول هللا صلى هللا عليه  
وسلم إليها نظر غضبان فقال وما يدريك قالت اي رسول هللا فارسك 
ما أدري وصاحبك فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهللا اىن رسول هللا و 

ما يفعل يب فأشفق الناس على عثمان فلما ماتت زينب ابنة رسول هللا صلى 
هللا عليه وسلم قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم احلقي بسلفنا الصاحل اخلري  
عثمان بن مظعون فبكت النساء فجعل عمر يضرهبن بسوطه فأخذ رسول هللا 

قال ابكني وإايكن ونعيق   صلى هللا عليه وسلم بيده وقال مهال اي عمر مث



الشيطان مث قال إنه مهما كان من العني والقلب فمن هللا عز وجل ومن الرمحة 
 وما كان من اليد واللسان فمن الشيطان  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    238صفحة  - 1مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد اان محاد بن زيد عن عمرو بن  - 2128
دينار عن طاوس عن بن عباس قال : وقت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
ألهل املدينة ذا احلليفة وألهل الشام اجلحفة وألهل اليمن يلملم وألهل جند  

ال هن وقت ألهلهن وملن مر هبن من غري أهلهن يريد احلج والعمرة  قران وق
فمن كان منزله من وراء امليقات فإهالله من حيث ينشئ وكذلك حىت أهل 

 مكة إهالهلم من حيث ينشؤن  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 



 

حازم عن يعلى بن  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد اان جرير بن - 2129
حكيم عن عكرمة عن بن عباس أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال ملاعز  

بن مالك حني أاته فأقر عنده ابلزان : لعلك قبلت أو ملست قال ال قال 
 فنكتها قال نعم فأمر به فرجم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد ثنا صاحل بن رستم أبو عامر عن   - 2130
عبد هللا بن أيب مليكة عن بن عباس قال : أقيمت صالة الصبح فقام رجل 
يصلي الركعتني فجذب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بثوبه فقال أتصلي 

 الصبح أربعا 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أان عباد بن منصور عن عكرمة  حدثنا  - 2131
والذين يرمون احملصنات مث مل أيتوا أبربعة   }عن بن عباس قال : ملا نزلت 

قال سعد بن عبادة   {شهداء فاجلدوهم مثانني جلدة وال تقبلوا هلم شهادة أبدا 



 عليه  وهو سيد األنصار أهكذا نزلت اي رسول هللا فقال رسول هللا صلى هللا
اي معشر األنصار أال تسمعون إىل ما يقول سيدكم قالوا اي رسول هللا ال  وسلم 

تلمه فإنه رجل غيور وهللا ما تزوج امرأة قط إال بكرا وما طلق امرأة له قط 
فاجرتأ رجل منا على أن يتزوجها من شدة غريته فقال سعد وهللا اي رسول هللا 

عاىل ولكين قد تعجبت أين لو وجدت لكاعا  إين ألعلم أهنا حق وأهنا من هللا ت
تفخذها رجل مل يكن يل أن أهيجه وال أحركه حىت آيت أبربعة شهداء فوهللا ال 

آيت هبم حىت يقضى حاجته قال فما لبثوا إال يسريا حىت جاء هالل بن أمية  
وهو أحد الثالثة الذين تيب عليهم فجاء من أرضه عشاء فوجد عند أهله  

ه ومسع أبذنيه فلم يهجه حىت أصبح فغدا على رسول هللا صلى رجال فرأى بعيني
هللا عليه وسلم فقال اي رسول هللا اىن جئت أهلي عشاء فوجدت عندها رجال  

فرأيت بعيين ومسعت أبذين فكره رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ما جاء به 
اآلن  واشتد عليه واجتمعت األنصار فقالوا قد ابتلينا مبا قال سعد بن عبادة 

يضرب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم هالل بن أمية ويبطل شهادته يف 
املسلمني فقال هالل وهللا إين ألرجو أن جيعل هللا يل منها خمرجا فقال هالل اي  
رسول هللا إين قد أرى ما اشتد عليك مما جئت به وهللا يعلم أين لصادق ووهللا 

أيمر بضربه إذ أنزل هللا على رسول   إن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يريد أن
هللا صلى هللا عليه وسلم الوحي وكان إذا نزل عليه الوحي عرفوا ذلك يف تربد 

والذين يرمون أزواجهم ومل   }جلده فامسكوا عنه حىت فرغ من الوحي فنزلت 
اآلية فسري عن رسول هللا  {يكن هلم شهداء إال أنفسهم فشهادة أحدهم 



فقال أبشر اي هالل فقد جعل هللا لك فرجا وخمرجا فقال  صلى هللا عليه وسلم 
 صلى هللا عليه  هالل قد كنت أرجو ذاك من ريب عز وجل فقال رسول هللا

وسلم أرسلوا إليها فأرسلوا إليها فجاءت فقرأها رسول هللا صلى هللا عليه  
وسلم عليهما وذكرمها وأخربمها أن عذاب اآلخرة أشد من عذاب الدنيا فقال  

وهللا اي رسول هللا لقد صدقت عليها فقالت كذب فقال رسول هللا صلى   هالل
هللا عليه وسلم العنوا بينهما فقيل هلالل أشهد فشهد أربع شهادات ابهلل أنه 

ملن الصادقني فلما كان يف اخلامسة قيل اي هالل اتق هللا فإن عذاب الدنيا  
العذاب فقال   أهون من عذاب اآلخرة وإن هذه املوجبة اليت توجب عليك

وهللا ال يعذبىن هللا عليها كما مل جيلدين عليها فشهد يف اخلامسة أن لعنة هللا  
عليه إن كان من الكاذبني مث قيل هلا اشهدي أربع شهادات ابهلل إنه ملن 

الكاذبني فلما كانت اخلامسة قيل هلا اتق هللا فإن عذاب الدنيا أهون من 
توجب عليك العذاب فتلكأت ساعة مث   عذاب اآلخرة وإن هذه املوجبة اليت

قالت وهللا ال أفضح قومي فشهدت يف اخلامسة أن غضب هللا عليها إن كان  
من الصادقني ففرق رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بينهما وقضى أنه ال يدعى  

ولدها ألب وال ترمى هي به وال يرمي ولدها ومن رماها أو رمى ولدها فعليه  
ت هلا عليه وال قوت من أجل أهنما يتفرقان من غري طالق احلد وقضى أن ال بي

وال متوىف عنها وقال إن جاءت به أصيهب أريسح محش الساقني فهو هلالل  
وإن جاءت به أورق جعدا مجاليا خدجل الساقني سابغ اإلليتني فهو للذي 
رميت به فجاءت به أورق جعدا مجاليا خدجل الساقني سابغ اإلليتني فقال 



 صلى هللا عليه وسلم لوال األميان لكان يل وهلا شأن قال عكرمة  رسول هللا
 فكان بعد ذلك أمريا على مصر وكان يدعى ألمه وما يدعى ألبيه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسنت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    239صفحة  - 1مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد اان هشام الدستوائي عن حيىي  - 2132
بن أيب كثري عن أيب سالم عن احلكم بن ميناء عن بن عمر وبن عباس أهنما 
شهدا على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أنه قال وهو على أعواد املنرب :  

 أقوام عن ودعهم اجلمعات أو ليختمن هللا عز وجل على قلوهبم  لينتهني
 وليكتنب من الغافلني  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح ت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أان محاد بن سلمة عن فرقد  - 2133
 رسول السبخي عن سعيد بن جبري عن بن عباس أن امرأة جاءت بولدها إىل

هللا صلى هللا عليه وسلم فقالت : اي رسول هللا إن به ملما وإنه أيخذه عند  
طعامنا فيفسد علينا طعامنا قال فمسح رسول هللا صلى هللا عليه وسلم صدره  

 ودعا له فتع تعة فخرج من فيه مثل اجلرو األسود فشفي  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هبز أان مهام ثنا قتادة عن عكرمة عن   - 2134
بن عباس : أن عقبة بن عامر سأل النيب صلى هللا عليه وسلم فقال إن أخته  

نذرت أن متشي إىل البيت وشكى إليه ضعفها فقال النيب صلى هللا عليه وسلم  
 إن هللا غىن عن نذر أختك فلرتكب ولتهد بدنة  

 

 

األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري  عليق شعيبت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا معاذ بن معاذ ثنا حاجب بن عمر   - 2135
حدثين عمى احلكم بن األعرج قال : أتيت بن عباس وهو متكئ عند زمزم  



فجلست إليه وكان نعم اجلليس فقلت أخربين عن يوم عاشوراء قال عن أي 
قال إذا رأيت هالل احملرم فاعدد فإذا أصبحت من  ابله تسأل قلت عن صومه 

اتسعة فأصبح منها صائما قلت أكذاك كان يصومه حممد صلى هللا عليه وسلم  
 قال نعم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة قال مسعت  - 2136
ليثا مسعت طاوسا حيدث عن بن عباس عن النيب صلى هللا عليه وسلم انه قال  

 : علموا ويسروا وال تعسروا وإذا غضب أحدكم فليسكت 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه وهذا إسناد ضعيف ت  

 

 

أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن يزيد أيب   حدثنا عبد هللا حدثين - 2137
بري عن بن عباس عن  خالد قال مسعت املنهال بن عمرو حيدث عن سعيد بن ج 

النيب صلى هللا عليه وسلم انه قال : ما من عبد مسلم يعود مريضا مل حيضر  
أجله فيقول سبع مرات أسأل هللا العظيم رب العرش العظيم ان يشفيك اال 



 عويف  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو معاوية ثنا حجاج عن املنهال بن   - 2138
عمرو عن عبد هللا بن احلرث عن بن عباس قال أبو معاوية أراه رفعة قال : من  

عاد مريضا فقال اسأل هللا العظيم رب العرش العظيم ان يشفيك سبع مرات 
خر يعىن يف أجله قال عبد هللا قال أيب وحدثنا يزيد مل  شفاه هللا ان كان قد آ

 يشك يف رفعة ووافقه على اإلسناد  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أان مهام عن قتادة عن عكرمة   - 2139
عن بن عباس ان عقبة بن عامر أتى النيب صلى هللا عليه وسلم فذكر : ان 

رت ان متشي إىل البيت قال مر أختك ان تركب ولتهد بدنة  أخته نذ  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري رجاله ثقات ت



 رجال الشيخني غري عكرمة فمن رجال البخاري 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن أيب بشر  - 2140
بن عباس : ان امرأة نذرت ان حتج  قال مسعت سعيد بن جبري حيدث عن

فماتت فأتى أخوها النيب صلى هللا عليه وسلم فسأل عن ذلك فقال أرأيت لو  
كان على أختك دين أكنت قاضيه قال نعم قال فاقضوا هللا عز وجل فهو  

 أحق ابلوفاء 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    240صفحة  - 1مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر وروح قاال حدثنا   - 2141
شعبة قال روح مسعت مسلما القرى قال حممد عن مسلم القري قال مسعت بن 

لم ابلعمرة وأهل أصحابه ابحلج عباس يقول أهل رسول هللا صلى هللا عليه وس



قال روح : أهل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأصحابه ابحلج فمن مل يكن 
 معه هدى أحل وكان ممن مل يكن معه هدى طلحة ورجل آخر فأحال  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري مسلم القري فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة مسعت حيىي  - 2142
بن اجملرب التيمي حيدث عن سامل بن أيب اجلعد عن بن عباس : أن رجال أاته 

جزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب  }فقال أرأيت رجال قتل رجال متعمدا قال 
يف آخر ما نزل ما  قال لقد أنزلت  {هللا عليه ولعنه وأعد له عذااب عظيما 

نسخها شيء حىت قبض رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وما نزل وحي بعد 
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال أرأيت إن اتب وآمن وعمل صاحلا مث  

اهتدى قال وأىن له ابلتوبة وقد مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول 
يامة آخذا قاتله بيمينه أو بيساره  ثكلته أمه رجل قتل رجال متعمدا جييء يوم الق

وآخذا رأسه بيمينه أو مشاله تشخب أوداجه دما يف قبل العرش يقول اي رب 
 سل عبدك فيم قتلين  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري حيىي بن ت



 اجملرب
 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن حيىي أيب  - 2143
 عليه  عمر قال ذكروا النبيذ عند بن عباس فقال : كان رسول هللا صلى هللا 

وسلم ينبذ له يف السقاء قال شعبة مثل ليلة اإلثنني فيشربه يوم اإلثنني والثالاثء  
ل شعبة وال أحسبه إال  إىل العصر فإن فضل منه شيء سقاه اخلدام أو صبه قا

 قال ويوم األربعاء إىل العصر فإن فضل منه شيء سقاه اخلدام أو صبه 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري حيىي أيب عمر فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن عدى   - 2144
بن اثبت وعطاء بن السائب عن سعيد بن جبري عن بن عباس قال رفعه  

أحدمها إىل النيب صلى هللا عليه وسلم قال : ان جربيل كان يدس يف فم فرعون  
 الطني خمافة ان يقول ال إله اال هللا 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح موقوفا على ابن عباس رجاله ثقات رجال  ت



السائب الشيخني غري عطاء بن   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن أيوب   - 2145
عن سعيد بن جبري عن بن عباس عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال : يف  

 السلف يف حبل احلبلة راب 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن حبيب   - 2146
بري وبن عباس  يعىن بن الشهيد عن عبد هللا بن أيب مليكة قال شهدت بن الز 

فقال بن الزبري البن عباس : أتذكر حني استقبلنا رسول هللا صلى هللا عليه  
م وتركك وسلم وقد جاء من سفر فقال نعم فحملين وفالان غالما من بىن هاش   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن مساك بن  - 2147
حرب عن سعيد بن جبري عن بن عباس قال قال رسول هللا صلى هللا عليه  



 وسلم : يدخل عليكم رجل ينظر بعني شيطان أو بعيين شيطان قال فدخل
رجل أزرق فقال اي حممد عالم سببتين أو شتمتىن أو حنو هذا قال وجعل حيلف 

  {وحيلفون على الكذب وهم يعلمون    }قال فنزلت هذه اآلية يف اجملادلة  
 واآلية األخرى 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسن رجاله ثقات رجال الشيخني غري مساك  ت
 بن حرب فمن رجال مسلم وهو صدوق

  -فقال اي حممد عالم سببتين أو شتمتىن " كذا جاء وزايدة اي حممد  قوله "* 
اشتم  خطأ ينايف السياق فإن الذي نسب إليه السب و  -كما قال أمحد شاكر 

هو املنافق األزرق ورسول هللا ) صلى هللا عليه وسلم ( يسأله ويتهمه وهو  
وأييت أيضا  حيلف كاذاب يتربأ من التهمة ... . وهو على الصواب عند الطربي

على الصواب 2407عند أمحد   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن مساك بن  - 2148
حرب عن عكرمة عن بن عباس عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال : يف  
الدجال أعور هجان أزهر كان رأسه أصله أشبه الناس بعبد العزى بن قطن  

ربكم تعاىل ليس أبعور قال شعبة فحدثت به قتادة   فأما هلك اهللك فإن
 فحدثين بنحو من هذا 



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه رجاله ثقات رجال الصحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا معاذ بن هشام حدثين أيب عن قتادة   - 2149
عن عكرمة عن عبد هللا بن عباس ان رجال أتى النيب صلى هللا عليه وسلم  

فقال : اي نيب هللا اىن شيخ كبري عليل يشق على القيام فأمرين بليلة لعل هللا 
 يوفقين فيها ليلة القدر قال عليك ابلسابعة 

 

 

األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري عليق شعيب ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن أيب محزة  - 2150
مسعت بن عباس يقول : مر يب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأان ألعب مع  

 الغلمان فاختبأت منه خلف ابب فدعاين فحطأين حطأة مث بعث يب إىل معاوية  
 

 

شعيب األرنؤوط : إسناده حسنعليق ت  

 

 

------------------------------------- 



 

[    241صفحة  - 1مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثين حممد بن جعفر ثنا شعبة عن أيب  - 2151
بشر عن سعيد بن جبري عن بن عباس قال : كان رسول هللا صلى هللا عليه  
وسلم يصوم حىت نقول ال يريد أن يفطر ويفطر حىت نقول ال يريد أن يصوم 

 وما صام شهرا متتابعا غري رمضان منذ قدم املدينة  

 

 

نؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األر ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هشيم أخربان يزيد بن أيب زايد عن   - 2152
جماهد عن بن عباس أنه قال : أهل النيب صلى هللا عليه وسلم ابحلج فلما قدم  
طاف ابلبيت وبني الصفا واملروة ومل يقصر ومل حيل من أجل اهلدى وأمر من مل  

هلدى ان يطوف وان يسعى ويقصر أو حيلق مث حيل  يكن ساق ا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد ضعيف لضعف يزيد بن أيب زايدت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هشيم أان جابر اجلعفي ثنا أبو جعفر   - 2153
حممد بن على عن بن عباس : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مر بقدر  

 فأخذ منها عرقا وكتفا فأكله مث صلى ومل يتوضأ  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف لضعف جابر ت
 اجلعفي

 

 

عبد هللا حدثين أيب قال هشيم أان بن أيب ليلى عن داود بن حدثنا  - 2154
على عن أبيه عن جده بن عباس قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :  

 صوموا يوم عاشوراء وخالفوا فيه اليهود وصوموا قبله يوما أو بعده يوما 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن جابر  - 2155
ان إذا احتجم  عن الشعيب عن بن عباس : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ك

احتجم يف األخدعني قال فدعا غالما لبين بياضة فحجمه وأعطى احلجام أجره  
 مدا ونصفا قال وكلم مواليه فحطوا عنه نصف مدا وكان عليه مدان  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد ضعيف لضعف جابر اجلعفي ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر حدثنا شعبة عن جابر   - 2156
قال مسعت الشعيب حيدث عن بن عمر وبن عباس قاال : سن رسول هللا صلى  

فر سنة هللا عليه وسلم الصالة يف السفر ركعتني وهى متام والوتر يف الس  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن جابر  - 2157
عن عمار عن سعيد بن جبري عن بن عباس عن النيب صلى هللا عليه وسلم انه  
 قال : من بىن هلل مسجدا ولو كمفحص قطاة لبيضها بىن هللا له بيتا يف اجلنة 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيفت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر وحجاج قاال ثنا شعبة   - 2158
يت بن قال مسعت أاب مجرة الضبعي قال : متتعت فنهاين انس عن ذلك فأت



عباس فسألته عن ذلك فأمرين هبا قال مث انطلقت إىل البيت فنمت فأاتين آت  
ابلذي   يف منامي فقال عمرة متقبلة وحج مربور قال فأتيت بن عباس فأخربته

رأيت فقال هللا أكرب هللا أكرب سنة أيب القاسم صلى هللا عليه وسلم وقال يف 
اهلدى جزور أو بقرة أو شاة أو شرك يف دم قال عبد هللا ما أسند شعبة عن أيب  

 مجرة اال واحدا وأبو مجرة أو ثق من أيب محزة 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن أيب  - 2159
إسحاق عن أيب السفر عن سعيد بن شفي عن بن عباس قال جعل الناس 

يسألونه عن الصالة يف السفر فقال : كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا  
 خرج من أهله مل يصل اال ركعتني حىت رجع إىل أهله  

 

 

ط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري عليق شعيب األرنؤو ت
 سعيد بن شفي 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أسود ثنا إسرائيل عن أيب إسحاق  - 2160



 عن سعيد بن شفي قال : كنت عند بن عباس فذكر احلديث 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

جعفر ثنا سعيد عن قتادة  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن  - 2161
عن عكرمة عن بن عباس : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم هنى عن اجملثمة  

 واجلاللة وان يشرب من يف السقاء  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري رجاله ثقات ت
 رجال الشيخني غري عكرمة فمن رجال البخاري 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا سعيد عن النضر  - 2162
نيب هللا صلى بن أنس قال : كنت عند بن عباس وهو يفىت الناس ال يسند إىل 

هللا عليه وسلم شيئا من فتياه حىت جاءه رجل من أهل العراق فقال اىن رجل 
أما مرتني أو من أهل العراق وإين أصور هذه التصاوير فقال له بن عباس أدنه 

ثالاث فدان فقال بن عباس مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول من  
 صور صورة يف الدنيا يكلف يوم القيامة ان ينفخ فيه الروح وليس بنافخ 



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن بن مهدي عن مالك عن  - 2163
عبد هللا بن الفضل عن انفع بن جبري عن بن عباس قال قال رسول هللا صلى 
هللا عليه وسلم : األمي أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن يف نفسها وأذهنا 

 صماهتا  

 

 

نيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    242صفحة  - 1مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب قال قرأت على عبد الرمحن عن مالك  - 2164
ن عباس أخربه  عن خمرمة بن سليمان عن كريب موىل بن عباس ان عبد هللا ب

أنه ابت عند ميمونة زوج النيب صلى هللا عليه وسلم وهى خالته قال : 



فاضطجعت يف عرض الوسادة واضطجع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأهله  
وهلا فنام رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حىت إذا انتصف الليل أو قبله  يف ط

بقليل أو بعده بقليل استيقظ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فجلس ميسح 
النوم عن وجهه بيده مث قرأ العشر اآلايت خواتيم سورة آل عمران مث قام إىل 

باس فقمت شن معلقة فتوضأ منها فأحسن وضوءه مث قام يصلي قال بن ع 
فصنعت مثل الذي صنع مث ذهبت فقمت إىل جنبه فوضع يده على رأسي 

وأخذ إذين اليمىن ففتلها فصلى ركعتني مث ركعتني مث ركعتني مث ركعتني مث ركعتني  
مث أوتر مث اضطجع حىت أاته املؤذن فقام فصلى ركعتني خفيفتني مث خرج 

 فصلى الصبح 

 

 

على شرط الشيخني عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن ثنا محاد بن سلمة عن   - 2165
عمار بن أيب عمار عن بن عباس قال : رأيت النيب صلى هللا عليه وسلم يف  

املنام بنصف النهار أشعث أغرب معه قارورة فيها دم يلتقطه أو يتتبع فيها شيئا  
ال دم احلسني وأصحابه مل أزل أتتبعه منذ اليوم  قال قلت اي رسول هللا ما هذا ق

 قال عمار فحفظنا ذلك اليوم فوجدانه قتل ذلك اليوم 

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده قوي على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن ثنا سفيان عن سلمة بن   - 2166
لى هللا  كهيل عن عمران بن احلكم عن بن عباس قال : قالت قريش للنيب ص

عليه وسلم ادع لنا ربك أن جيعل لنا الصفا ذهبا ونؤمن بك قال وتفعلون قالوا 
م ويقول نعم قال فدعا فااته جربيل فقال ان ربك عز وجل يقرأ عليك السال

ان شئت أصبح هلم الصفا ذهبا فمن كفر بعد ذلك منهم عذبته عذااب ال 
أعذبه أحدا من العاملني وان شئت فتحت هلم ابب التوبة والرمحة قال بل ابب  

 التوبة والرمحة 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

ثنا شعبة عن قتادة قال  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن  - 2167
مسعت أاب العالية يقول حدثين بن عم نبيكم صلى هللا عليه وسلم يعىن بن 

عباس قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ال ينبغي ألحد أن يقول أان 
 خري من يونس بن مىت ونسبه إىل أبيه  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب قال قرأت على عبد الرمحن عن مالك  - 2168
: ان رسول هللا عن أيب الزبري املكي عن طاوس اليماين عن عبد هللا بن عباس  

صلى هللا عليه وسلم كان يعلمهم الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن يقول  
لقرب وأعوذ  قولوا اللهم اىن أعوذ بك من عذاب جهنم وأعوذ بك من عذاب ا

 بك من فتنة املسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة احمليا واملمات  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد هللا بن يزيد عن داود يعىن بن  - 2169
  أيب الفرات عن إبراهيم عن عطاء عن بن عباس قال : صلى نيب هللا صلى هللا
عليه وسلم ابلناس يوم فطر ركعتني بغري أذان وال إقامة مث خطب بعد الصالة 

مث أخذ بيد بالل فانطلق إىل النساء فخطبهن مث أمر بالال بعد ما قفي من  
 عندهن أن أيتيهن فيأمرهن أن يتصدقن  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  



 

 

د بن حنبل من كتابه حدثنا  حدثنا عبد هللا حدثين أيب أمحد بن حمم - 2170
حيىي بن سعيد األموي قال األعمش ثنا عن طارق عن سعيد بن جبري قال قال  
بن عباس قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : اللهم إنك أذقت أوائل قريش 

 نكاال فأذق آخرهم نواال 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا حممد بن ربيعه ثنا بن جريج عن   - 2171
احلسن بن مسلم عن طاوس عن بن عباس قال : شهدت مع رسول هللا صلى  

هللا عليه وسلم العيد وأيب بكر وعمر وعثمان فكلهم صلى قبل اخلطبة بغري 
 أذان وال إقامة  

 

 

الشيخني غري حممد  عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجالت
 بن ربيعة 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن ربيعة ثنا بن جريج عن   - 2172



 عطاء عن جابر عن النيب صلى هللا عليه وسلم : مبثل ذلك 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا مؤمل ثنا سفيان عن بن جريج عن   - 2173
بن مسلم عن طاوس عن بن عباس قال : صلى رسول هللا صلى هللا احلسن 

عليه وسلم العيد مث خطب وصلى أبو بكر مث خطب وعمر مث خطب وعثمان  
 مث خطب بغري أذان وال إقامة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  

 

 

-------------------------------------  
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حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا القاسم بن مالك أبو جعفر عن  - 2174
حنظلة السدوسي عن شهر بن حوشب عن بن عباس قال صلى رسول هللا 



صلى هللا عليه وسلم : العيد ركعتني ال يقرأ فيهما اال أبم الكتاب مل يزد عليها  
 شيئا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ... . وقد ثبت عند مسلم القراءة يف ت
العيدين بـ ) ق ( و ) اقرتبت الساعة ( و بـ ) سبح اسم ربك األعلى ( و )  

 الغاشية ( 
 

 

حدثنا عبد هللا بن أمحد حدثين أيب ثنا يزيد بن أيب حكيم ثنا احلكم  - 2175
بن عباس قال : ركزت العنزة بني يعىن بن أابن قال مسعت عكرمة يقول قال 

يدي النيب صلى هللا عليه وسلم بعرفات فصلى إليها واحلمار مير من وراء  
 العنزة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده قويت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا القدوس بن بكر بن خنيس ثنا  - 2176
 احلجاج عن احلكم عن مقسم عن بن عباس قال : حاصر رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم أهل الطائف فخرج إليه عبدان فأعتقهما أحدمها أبو بكرة وكان  



 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يعتق العبيد إذا خرجوا إليه  

 

 

األرنؤوط : حسن لغريه عليق شعيبت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا القاسم بن مالك املزين أبو جعفر عن   - 2177
أيوب بن عائذ عن بكري بن األخنس عن جماهد عن بن عباس قال : ان هللا عز  
وجل فرض الصالة على لسان نبيكم صلى هللا عليه وسلم يف احلضر أربعا ويف 

ة  السفر ركعتني ويف اخلوف ركع   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عمار بن حممد بن أخت سفيان  - 2178
الثوري عن منصور عن سامل عن كريب عن بن عباس قال قال رسول هللا صلى 

جنبين  هللا عليه وسلم : أيعجز أحدكم إذا أتى أهله أن يقول بسم هللا اللهم 
الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتين فإن هللا قضى بينهما يف ذلك ولدا مل يضره  

 الشيطان أبدا 
 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري عمار بن حممد فمن رجال مسلم 

 

 

سعيد  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا على بن عاصم عن عطاء عن  - 2179
قال قال يل بن عباس : اي سعيد ألك امرأة قال قلت ال قال فإذا رجعت 

فتزوج قال فعدت إليه فقال اي سعيد أتزوجت قال قلت ال قال تزوج فإن خري  
 هذه األمة كان أكثرهم نساء  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف لضعف علي بن ت
 عاصم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا على بن عاصم ثنا أبو على الرحيب  - 2180
عن عكرمة اان بن عباس قال : اغتسل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من  
جنابة فلما خرج رأى ملعة على منكبه األيسر مل يصبها املاء فأخذ من شعره  

 فبلها مث مضى إىل الصالة  

 

 

دا عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف جت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو اليمان ثنا إمساعيل بن عياش عن   - 2181
ثعلبة بن مسلم اخلثعمي عن أيب كعب موىل بن عباس عن بن عباس عن النيب 

صلى هللا عليه وسلم : أنه قيل له اي رسول هللا لقد أبطأ عنك جربيل عليه  
ون وال تقلمون أظفاركم وال  السالم فقال ومل ال يبطئ عىن وأنتم حويل ال تستن

 تقصون شواربكم وال تنقون رواجبكم  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هاشم بن القاسم ثنا شعبة عن أيب  - 2182
خالد يزيد عن املنهال بن عمرو عن سعيد بن جبري عن بن عباس عن النيب 

أتى مريضا مل حيضر أجله فقال سبع مرات   صلى هللا عليه وسلم قال : من
 أسأل هللا العظيم رب العرش الكرمي أن يشفيه اال عويف  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هاشم ثنا شعبة عن عاصم عن  - 2183



الشعيب عن بن عباس قال : مر يب النيب صلى هللا عليه وسلم قريبا من زمزم  
 فدعا مباء واستسقى فأتيته بدلو من زمزم فشرب وهو قائم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سليمان بن داود اهلامشي ثنا إبراهيم   - 2184
بن سعد قال حدثين صاحل بن كيسان وبن أخي بن شهاب كالمها عن بن 

شهاب عن عبيد هللا بن عبد هللا عن بن عباس ويعقوب قال حدثين أيب عن  
:  صاحل قال بن شهاب أخربين عبيد هللا بن عبد هللا ان بن عباس أخربه قال 

بعث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عبد هللا بن حذافة بكتابه إىل كسرى قال  
فدفعه إىل عظيم البحرين يدفعه عظيم البحرين إىل كسرى قال يعقوب فدفعه  

عظيم البحرين إىل كسرى فلما قرأه مزقه قال بن شهاب فحسبت بن املسيب 
قوا كل ممزق قال فدعا عليهم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أبن ميز   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

------------------------------------- 
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حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هاشم ثنا شعبة عن احلكم عن مقسم   - 2185
عن بن عباس قال : صام رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يوم فتح مكة حىت 

 أتى قديدا فأتى بقدح من لنب فأفطر وأمر الناس أن يفطروا  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله رجال الثقات غري مقسم فمن  ت
خاريرجال الب  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هاشم ثنا شعبة عن احلكم عن مقسم   - 2186
 عن بن عباس : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم احتجم ابلقاحة وهو صائم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

كم تقريبا يف اجلنوب الغريب منها   95القاحة : موضع يبعد عن املدينة  *   

 

 

دثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حجني بن املثىن ويونس يعىن بن ح - 2187



حممد قاال ثنا عبد العزيز يعىن بن أيب سلمة عن إبراهيم بن عقبة عن كريب 
موىل عبد هللا بن عباس عن عبد هللا بن عباس قال : مر النيب صلى هللا عليه  

سول هللا وسلم على امرأة ومعها صيب هلا يف حمفة فأخذت بضبعه فقالت اي ر 
 أهلذا حج قال نعم ولك أجر 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري إبراهيم بن عقبة فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يونس ثنا محاد يعىن بن زيد عن  - 2188
أيوب عن حممد بن سريين ان بن عباس حدثه قال : ان رسول هللا صلى هللا 

 عليه وسلم تعرق كتفا مث قام فصلى ومل يتوضأ  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  

 

 

يعىن بن حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يونس بن حجاج ثنا محاد  - 2189
عن أيب التياح عن موسى بن سلمة قال : خرجت أان وسنان بن سلمة  زيد 

ومعنا بدنتان فأزحفتا علينا يف الطريق فقال يل سنان هل لك يف بن عباس 



فأتيناه فسأله سنان فذكر احلديث قال وقال بن عباس سأل رسول هللا صلى 
بري ومل حيجج قال حج  هللا عليه وسلم اجلهين فقال اي رسول هللا إن أيب شيخ ك 

 عن أبيك 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري موسى بن سلمة فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يونس ثنا فليح عن زيد بن أسلم عن   - 2190
نا هبا الكروم  عبد الرمحن بن وعلة قال : سألت بن عباس فقلت اان أبرض ل

الهتا اخلمر فقال قدم رجل من دوس على رسول هللا صلى هللا عليه  وان أكثر غ
وسلم برواية مخر اهداها له فقال له رسول هللا صلى هللا عليه وسلم هل علمت  

ان هللا حرمها بعدك فأقبل صاحب الراوية على إنسان معه فأمره فقال النيب 
ال ببيعها قال هل علمت ان الذي حرم  صلى هللا عليه وسلم مباذا أمرته ق

 شرهبا حرم بيعها وأكل مثنها قال فأمر ابملزادة فأهريقت  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يونس وحسن بن موسى املعىن قاال   - 2191
ال ال أعلمه  حدثنا محاد يعىن بن زيد عن أيوب عن أيب قالبة عن بن عباس ق 

اال قد رفعه قال : كان إذا نزل منزال فأعجبه املنزل أخر الظهر حىت جيمع بني  
الظهر والعصر وإذا سار ومل يتهيأ له املنزل أخر الظهر حىت أييت املنزل فيجمع  

 بني الظهر والعصر قال حسن كان إذا سافر فنزل منزال  
 

 

... . قال احلافظ يف  عليق شعيب األرنؤوط : رجاله ثقات رجال الشيخنيت
 الفتح : ورجاله ثقات إال أنه مشكوك يف رفعه واحملفوظ أنه موقوف 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أيوب ثنا أبو عوانة عن أيب بشر عن   - 2192
ميمون بن مهران عن بن عباس قال : هنى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن  

 كل ذي انب من السباع وعن كل ذي خملب من الطري 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
ميمون بن مهران فمن رجال مسلم الشيخني غري   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يونس ثنا محاد يعىن بن زيد عن كثري   - 2193



بن شنظري عن عطاء عن بن عباس قال : إمنا كان بدء اإليضاع من قبل أهل 
البادية كانوا يقفون حافيت الناس حىت يعلقوا العصي واجلعاب والقعاب فإذا  

فروا ابلناس قال ولقد رؤي رسول هللا صلى هللا عليه  نفروا تقعقعت تلك فن
وسلم وإن ذفري انقته ليمس حاركها وهو يقول بيده اي أيها الناس عليكم  

 ابلسكينة اي أيها الناس عليكم ابلسكينة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يونس ثنا محاد بن سلمة عن محيد - 2194
وأيوب عن عكرمة عن بن عباس : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم انم حىت  

مسع له غطيط فقام فصلى ومل يتوضأ فقال عكرمة كان النيب صلى هللا عليه  
 وسلم حمفوظا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح ت  

 

 

قاال ثنا محاد بن سلمة   حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يونس وعفان  - 2195
ل محاد أان أيوب وقيس عن عطاء بن أيب رابح عن بن  عن أيوب قال عفان قا



عباس : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أخر العشاء ذات ليلة حىت انم  
القوم مث استيقظوا مث انموا مث استيقظوا قال قيس فجاء عمر بن اخلطاب فقال  

فصلى هبم ومل يذكر اهنم توضؤوا الصالة اي رسول هللا قال فخرج   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يونس وحسن قاال حدثنا محاد بن  - 2196
ان رسول   سلمة عن عمرو بن دينار عن كريب بن أيب مسلم عن بن عباس : 

هللا صلى هللا عليه وسلم كان يف بيت ميمونة بنت احلرث فقام يصلي من الليل  
فخ قال فقمت عن يساره فأخذ بيدي فأقامين عن ميينه مث صلى مث انم حىت ن

مث جاءه بالل ابألذان فقام فصلى ومل يتوضأ قال حسن يعىن يف حديثه كنت  
 مع النيب صلى هللا عليه وسلم يف بيت ميمونة فلما قضى صالته انم حىت نفخ 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

------------------------------------- 
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حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يونس ثنا شيبان ثنا قتادة عن أيب  - 2197
العالية ثنا بن عم نبيكم صلى هللا عليه وسلم بن عباس قال قال نيب هللا صلى 

ى يب موسى بن عمران رجال آدم طواال جعدا  هللا عليه وسلم : رأيت ليلة أسر 
كأنه من رجال شنوءة ورأيت عيسى بن مرمي عليهما السالم مربوع اخللق إىل 

 احلمرة والبياض سبط الرأس 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن يف تفسري شيبان عن قتادة   - 2198
قال ثنا أبو العالية ثنا بن عم نبيكم بن عباس قال قال رسول هللا صلى هللا 

 عليه وسلم فذكر : مثله  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

نا عباد بن منصور  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن ربيعة ث - 2199



عن عكرمة عن بن عباس قال : قضى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف بن  
املالعنة أن ال يدعى ألب ومن رماها أو رمى ولدها فإنه جيلد احلد وقضى أن 

 ال قوت هلا وال سكىن من أجل أهنما يتفرقان من غري طالق وال متوىف عنها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يونس ثنا محاد بن سلمة عن محيد   - 2200
عن عكرمة عن بن عباس : ان النيب صلى هللا عليه وسلم تزوج ميمونة بنت 

 احلرث ومها حمرمان 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يونس ثنا محاد بن سلمة عن عطاء   - 2201
العطار عن عكرمة عن بن عباس ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال :  

 يتصدق بدينار يعىن الذي يغشى امرأته حائضا 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح موقوفا وهذا إسناد ضعيف جدا ت  



 

 

ثنا يونس ثنا أبو عوانة عن مساك عن  حدثنا عبد هللا حدثين أيب  - 2202
م ماعز  سعيد بن جبري عن بن عباس قال : لقي رسول هللا صلى هللا عليه وسل 

بن مالك فقال أحق ما بلغين عنك قال وما بلغك عىن قال بلغين أنك فجرت 
 أبمة آل فالن قال نعم فرده حىت شهد أربع مرات مث أمر برمجه  

 

 

ثقات رجال الشيخني غري مساك فمن رجال  عليق شعيب األرنؤوط : رجاله ت
مسلم وهو صدوق حسن احلديث يف روايته عن غري عكرمة ... . و أخرجه  

1693مسلم   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يونس ثنا محاد يعىن بن سلمة عن   - 2203
على بن زيد عن يوسف بن مهران عن بن عباس : ان جربيل عليه السالم قال  

عليه وسلم لو رأيتين وأان آخذ من حال البحر فأدسه يف يف  للنيب صلى هللا
 فرعون  

 

 

بسند رجاله ثقات  2144عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف وتقدم ت
 رجال الشيخني وبينا هناك أن األصح وقفه 

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يونس حدثنا محاد عن بن زيد عن   - 2204
ال : بعثين رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف  أيوب عن عكرمة عن بن عباس ق

 الثقل من مجع بليل  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يونس عن محاد يعىن بن سلمة عن   - 2205
على بن زيد عن يوسف بن مهران عن بن عباس ان رسول هللا صلى هللا عليه  
وسلم قال : قال يل جربيل عليه السالم انه قد حبب إليك الصالة فخذ منها  

 ما شئت  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يونس وعفان ثنا محاد يعىن بن سلمة   - 2206
بن عن على بن زيد قال عفان أان على بن زيد عن يوسف بن مهران عن 

عباس : ان رجال أتى عمر فقال امرأة جاءت تبايعه فأدخلتها الدوجل فأصبت 
فائت منها ما دون اجلماع فقال وحيك لعلها مغيب يف سبيل هللا قال أجل قال 



أاب بكر فسأله قال فأاته فسأله فقال لعلها مغيب يف سبيل هللا قال فقال مثل  
قول عمر مث أتى النيب صلى هللا عليه وسلم فقال له مثل ذلك قال فلعلها  

وأقم الصالة طريف النهار وزلفا من الليل إن   }مغيب يف سبيل هللا ونزل القرآن 
فقال اي رسول هللا إىل خاصة أم  إىل آخر اآلية  {احلسنات يذهنب السيئات 

للناس عامة فضرب عمر صدره بيده فقال ال وال نعمة عني بل للناس عامة  
 فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم صدق عمر  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف لضعف علي بن ت
 زيد

 

 

يعىن بن سلمة عن   حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يونس ثنا محاد - 2207
على بن زيد عن يوسف بن مهران عن بن عباس قال : جاء رسول هللا صلى  
هللا عليه وسلم ورديفه أسامة بن زيد فسقيناه من هذا الشراب فقال أحسنتم  

 هكذا فاصنعوا 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد ضعيف لضعف علي بن زيدت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا مروان بن شجاع قال ما أحفظه اال   - 2208
ساملا األفطس اجلزري بن عجالن حدثين عن سعيد بن جبري عن بن عباس  

قال : الشفاء يف ثالثة شربة عسل وشرطة حمجم وكية انر وأهنى أميت عن 
 الكي 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري ت  

 

 

-------------------------------------  
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حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إسحاق بن عيسى حدثين إبراهيم   - 2209
يعىن بن سعد عن الزهري قال بن يعقوب حدثين أىب عن بن شهاب عن عبيد  

ون رؤوسهم وكان أهل هللا بن عبد هللا عن بن عباس : قال كان املشركون يفرق
الكتاب يسدلون قال يعقوب أشعارهم وكان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

حيب ويعجبه موافقة أهل الكتاب قال يعقوب يف بعض ما مل يؤمر قال إسحاق 
 فيما مل يؤمر فيه فسدل انصيته مث فرق بعد  

 



 

واإلسناد  عليق شعيب األرنؤوط : اإلسناد األول صحيح على شرط مسلم ت
 الثاين صحيح على شرط الشيخني

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن بن موسى ثنا أبو خيثمة عن   - 2210
وية يطوف ابلبيت عبد هللا بن عثمان بن خثيم عن أيب الطفيل قال : رأيت معا

عن يساره عبد هللا بن عباس وأان أتلومها يف ظهورمها أمسع كالمهما فطفق  
عليه وسلم    معاوية يستلم ركن احلجر فقال له بن عباس ان رسول هللا صلى هللا

مل يستلم هذين الركنني فيقول معاوية دعين منك اي بن عباس فإنه ليس منها  
شيء مهجور فطفق بن عباس ال يزيده كلما وضع يده على شيء من الركنني  

 قال له ذلك  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده قوي على شرط مسلم ت  

 

 

بن عبد الرمحن عن  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يونس ثنا داود  - 2211
عمرو بن دينار عن عكرمة عن بن عباس قال : اعتمر النيب صلى هللا عليه  
وسلم أربعا عمرة من احلديبية وعمرة القضاء يف ذي القعدة من قابل وعمرة  

 الثالثة من اجلعرانة والرابعة اليت مع حجته  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

دثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إبراهيم بن أيب العباس ثنا عبد الرمحن ح - 2212
بن أيب الزاند عن أبيه عن عبيد هللا بن عبد هللا بن عتبة بن مسعود عن بن 

ومن مل حيكم مبا أنزل هللا فأولئك هم   }عباس قال : إن هللا عز وجل أنزل  
قال قال   {سقون أولئك هم الفا }و  {أولئك هم الظاملون  }و   {الكافرون 

بن عباس أنزهلا هللا يف الطائفتني من اليهود وكانت إحدامها قد قهرت األخرى  
يف اجلاهلية حىت ارتضوا أو اصطلحوا على ان كل قتيل قتله العزيزة من الذليلة 
فديته مخسون وسقا وكل قتيل قتله الذليلة من العزيزة فديته مائة وسق فكانوا 

عليه وسلم املدينة فذلت الطائفتان كلتامها   على ذلك حىت قدم النيب صلى هللا 
ملقدم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ويومئذ مل يظهر ومل يوطئهما عليه وهو يف  

الصلح فقتلت الذليلة من العزيزة قتيال فأرسلت العزيزة إىل الذليلة ان ابعثوا 
إلينا مبائة وسق فقالت الذليلة وهل كان هذا يف حيني قط دينهما واحد 

نسبهما واحد وبلدمها واحد دية بعضهم نصف دية بعض اان إمنا أعطيناكم  و 
هذا ضيما منكم لنا وفرقا منكم فأما إذ قدم حممد فال نعطيكم ذلك فكادت  
احلرب هتيج بينهما مث ارتضوا على أن جيعلوا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

م ضعف ما يعطيهم  بينهم مث ذكرت العزيزة فقالت وهللا ما حممد مبعطيكم منه



منكم ولقد صدقوا ما أعطوان هذا اال ضيما منا وقهرا هلم فدسوا إىل حممد من  
خيرب لكم رأيه ان أعطاكم ما تريدون حكمتموه وان مل يعطكم حذرمت فلم  

حتكموه فدسوا إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم انسا من املنافقني ليخربوا 
وسلم فلما جاء رسول هللا صلى هللا عليه  هلم رأى رسول هللا صلى هللا عليه 

اي أيها   } وسلم أخرب هللا رسوله أبمرهم كله وما أرادوا فأنزل هللا عز وجل 
  }إىل قوله  {الرسول ال حيزنك الذين يسارعون يف الكفر من الذين قالوا آمنا 

مث قال فيهما وهللا نزلت  {ومن مل حيكم مبا أنزل هللا فأولئك هم الفاسقون  
مها عىن هللا عز وجل  وإاي  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

يعين هذا و   -قال ابن كثري يف التفسري : وقد يكون اجتمع هذان السببان * 
يف وقت واحد  -قصة اليهوديني الذين زنيا وحتاكم اليهود فيهما إىل رسول هللا 

ليس جيب فنزلت اآلايت يف ذلك . قال أمحد شاكر : وهو الصحيح املتعني و 
أن يكون نزول اآلايت حلادث واحد وقد صح وقوع االثنني وكثريا ما تقع  

حوادث عدة مث أييت القرآن فيصال يف حكمها فبحكي بعض الصحابة السبب  
 وحيكي غريه غريه وكل صحيح 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا على بن عاصم أان خالد عن عكرمة   - 2213



 صلى هللا عليه وسلم : من يستمع إىل عن بن عباس قال قال رسول هللا
حديث قوم وهم له كارهون صب يف أذنه اآلنك ومن حتلم عذب حىت يعقد  

 شعرية وليس بعاقد ومن صور صورة كلف ان ينفخ فيها وليس بنافخ  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا على بن عاصم أان معاوية بن عمرو   - 2214
عباس يف بن غالب عن احلكم بن عبد هللا بن األعرج قال : كنت عند بن 

بيت السقاية وهو متوسد بردا له قال فقلت اي أاب عباس أخربين عن عاشوراء 
تسعا  قال عن أي ابله قال قلت عن صيامه قال إذا أنت أهللت احملرم فاعدد 

مث أصبح يوم التاسع صائما قلت كذا كان يصومه حممد صلى هللا عليه وسلم  
 قال نعم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  

 

 

------------------------------------- 
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حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا على بن عاصم أخربين عبد هللا بن  - 2215
عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبري عن بن عباس قال قال رسول هللا صلى هللا 

عليه وسلم : أييت هذا احلجر يوم القيامة له عينان يبصر هبما ولسان ينطق به  
 يشهد ملن استلمه حبق  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا على بن عاصم قال قال داود ثنا   - 2216
م فداء عكرمة عن بن عباس قال : كان انس من األسرى يوم بدر مل يكن هل 

فجعل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فداءهم ان يعلموا أوالد األنصار الكتابة  
علمي قال  قال فجاء يوما غالم يبكى إىل أبيه فقال ما شأنك قال ضربين م 

 اخلبيث يطلب بذحل بدر وهللا ال أتتيه أبدا 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسنت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا على بن عاصم عن عطاء بن   - 2217
السائب عن سعيد بن جبري عن بن عباس قال : أمر رسول هللا صلى هللا عليه  
وسلم يوم أحد ابلشهداء أن ينزع عنهم احلديد واجللود وقال ادفنوهم بدمائهم  

 وثياهبم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه وهذا إسناد ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا على بن عاصم عن داود بن أيب هند   - 2218
عن عكرمة عن بن عباس : ان رجال من األنصار ارتد عن اإلسالم وحلق 

إىل آخر  { كيف يهدى هللا قوما كفروا بعد إمياهنم   }ابملشركني فأنزل هللا تعاىل 
عليه وسلم ذلك منه  اآلية فبعث هبا قومه فرجع اتئبا فقبل النيب صلى هللا 

 وخلى عنه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا على قال أان عبد هللا بن عثمان بن  - 2219
خثيم عن سعيد بن جبري عن بن عباس قال قال رسول هللا صلى هللا عليه  



واتكم وان  وسلم : البسوا من ثيابكم البياض فإهنا من خري ثيابكم وكفنوا فيها م
 من خري أكحالكم اإلمثد جيلو البصر وينبت الشعر  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا على بن عاصم عن اجلريري عن أيب  - 2220
عن بن عباس قال  الطفيل وعبد هللا بن عثمان بن خثيم عن أيب الطفيل كالمها 

: رمل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ثالثة أشواط ابلبيت إذا انتهى إىل الركن 
ال قال بن عباس  اليماين مشى حىت أييت احلجر مث يرمل ومشى أربعة أطواف ق

 وكانت سنة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح . و قوله " وكانت سنة " رواه البيهقي من  ت
طريق اجلريري فقال فيه " وليست بسنة " وهي الرواية الصحيحة عن ابن 

 عباس 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا على بن عاصم أان احلذاء عن بركة   - 2221
ال : كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قاعدا يف أيب الوليد أان بن عباس ق



املسجد مستقبال احلجر قال فنظر إىل السماء فضحك مث قال لعن هللا اليهود 
حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أمثاهنا وان هللا عز وجل إذا حرم على  

 قوم أكل شيء حرم عليهم مثنه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  

 

 

عبد هللا حدثين أيب ثنا على بن عاصم أان أبو املعلى العطار   حدثنا - 2222
لب واحلمار  ثنا احلسن العرين قال : ذكر عند بن عباس يقطع الصالة الك

واملرأة قال بئسما عدلتم ابمرأة مسلمة كلبا ومحارا لقد رأيتين أقبلت على محار  
ا منه مستقبله  ورسول هللا صلى هللا عليه وسلم يصلي ابلناس حىت إذا كنت قريب

نزلت عنه وخليت عنه ودخلت مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف صالته 
فما أعاد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم صالته وال هناين عما صنعت ولقد  

كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يصلي ابلناس فجاءت وليدة ختلل 
فما أعاد رسول هللا الصفوف حىت عاذت برسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

صلى هللا عليه وسلم صالته وال هناها عما صنعت ولقد كان رسول هللا صلى  
هللا عليه وسلم يصلي يف مسجد فخرج جدي من بعض حجرات النيب صلى 
هللا عليه وسلم فذهب جيتاز بني يديه فمنعه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

ة  قال بن عباس أفال تقولون اجلدي يقطع الصال  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن وهذا إسناد ضعيف لضعف علي بن عاصم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد هللا بن ميمون أبو عبد الرمحن  - 2223
زوق عن عطاء  الرقى قال أان احلسن يعىن أاب املليح عن حبيب يعىن بن أيب مر 

عن بن عباس قال : من قدم حاجا وطاف ابلبيت وبني الصفا واملروة فقد  
 انقضت حجته وصارت عمرة كذلك سنة هللا عز وجل وسنة رسوله صلى هللا

 عليه وسلم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : عبد هللا بن ميمون الرقي شيخ أمحد مل يذكروة جبرح  ت
 وال تعديل وابقي رجاله ثقات 

وقد انقضت حجته " الظاهر أنه بتشديد الضاد كما يف قوله تعاىل " يريد * " 
أن ينقض " مبعىن انكسرت وانفسخت وهذا قاله على اعتقاده واجلمهور على  

 خالفه ) قاله السندي ( 

 

 

------------------------------------- 

 



[    248صفحة  - 1مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا زيد بن احلباب أان سيف أان قيس بن   - 2224
سعد املكي عن عمرو بن دينار عن بن عباس : أن رسول هللا صلى هللا عليه  

شاهد وميني  وسلم قضى ب  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل بن يزيد الرقى أبو يزيد ثنا   - 2225
رأيت  فرات عن عبد الكرمي عن عكرمة عن بن عباس قال قال أبو جهل : لئن

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يصلي عند الكعبة آلتينه حىت أطأ على عنقه  
املوت ملاتوا ورأوا   قال فقال لو فعل ألخذته املالئكة عياان ولو أن اليهود متنوا

مقاعدهم يف النار ولو خرج الذين يباهلون رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
 لرجعوا ال جيدون ماال وال أهال  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أمحد بن عبد امللك ثنا عبيد هللا عن   - 2226
 عبد الكرمي عن عكرمة عن بن عباس قال قال أبو جهل فذكر : معناه 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا نصر بن ابب أبو سهل يف شوال سنة   - 2227
ني ومائة عن احلجاج عن احلكم عن مقسم عن بن عباس قال :  إحدى ومثان

م احلجر مبحجنه مث  طاف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ابلبيت وجعل يستل
أتى السقاية بعد ما فرغ وبنو عمه ينزعون منها فقال انولوين فرفع له الدلو 
مث  فشرب مث قال لوال ان الناس يتخذونه نسكا ويغلبونكم عليه لنزعت معكم 

 خرج فطاف بني الصفا واملروة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن وهذا إسناد ضعيفت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا نصر بن ابب عن احلجاج عن احلكم  - 2228
عن مقسم عن بن عباس : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم احتجم صائما  

 حمرما فغشي عليه قال فلذلك كره احلجامة للصائم  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا نصر بن ابب عن احلجاج عن احلكم  - 2922
عن مقسم عن بن عباس أنه قال : قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يوم 
الطائف من خرج إلينا من العبيد فهو حر فخرج عبيد من العبيد فيهم أبو 

 بكرة فأعتقهم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
 

 

: حسن لغريه وهذا إسناد ضعيف لضعف نصر بن عليق شعيب األرنؤوط ت
 ابب وتدليس احلجاج

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا نصر بن ابب قال ثنا احلجاج عن   - 2230
احلكم عن مقسم عن بن عباس أنه قال : قتل املسلمون يوم اخلندق رجال من  

فعوا إليهم املشركني فأعطوا جبيفته ماال فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اد
 جيفتهم فإنه خبيث اجليفة خبيث الدية فلم يقبل منهم شيئا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا نصر بن ابب ثنا احلجاج عن احلكم  - 2231
عن مقسم عن بن عباس قال : رمى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اجلمار  

 عند زوال الشمس أو بعد زوال الشمس 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن وهذا إسناد ضعيف لضعف نصر بن اببت  

 

 

نصر بن ابب عن احلجاج عن احلكم  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا - 2232
عن مقسم عن بن عباس انه قال : ان أهل بدر كانوا ثالث مائة وثالثة عشر  

رجال وكان املهاجرون ستة وسبعني وكان هزمية أهل بدر لسبع عشرة مضني يوم 
 اجلمعة يف شهر رمضان  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

اب أيب خبط يده ثنا مهدي بن جعفر  قال عبد هللا وجدت يف كت - 2233
الرملي ثنا الوليد يعىن بن مسلم عن بن جريج عن عطاء عن بن عباس قال  

 قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : امسح يسمح لك 



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  

 

 

حدثنا عبد هللا قال وجدت يف كتاب أيب خبط يده ثنا مهدي بن  - 2234
الوليد يعىن بن مسلم عن احلكم بن مصعب عن حممد بن جعفر الرملي ثنا 

على بن عبد هللا بن عباس عن أبيه عن جده عبد هللا بن عباس قال قال رسول  
هللا صلى هللا عليه وسلم : من أكثر من االستغفار جعل هللا له من كل هم  

 فرجا ومن كل ضيق خمرجا ورزقه من حيث ال حيتسب 

 

 

ناده ضعيف عليق شعيب األرنؤوط : إس ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان أان جرير بن حازم أان قيس بن  - 2235
له عن  سعد عن يزيد بن هرمز قال : كتب جندة بن عامر إىل بن عباس يسأ

أشياء فشهدت بن عباس حني قرأ كتابه وحني كتب جوابه فقال بن عباس وهللا  
إليه انك لوال أن أرده عن شر يقع فيه ما كتبت إليه وال نعمة عني قال فكتب 

سألتين عن سهم ذوى القرىب الذي ذكر هللا عز وجل من هم وأان كنا نرى قرابة 
رسول هللا هم فأيب ذلك علينا قومنا وسأله عن اليتيم مىت ينقضى يتمه وأنه إذا 



بلغ النكاح وأونس منه رشد دفع إليه ماله وقد انقضى يتمه وسأله هل كان  
ن صبيان املشركني أحدا فقال ان رسول  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقتل م

هللا صلى هللا عليه وسلم مل يقتل منهم أحدا وأنت فال تقتل اال أن تكون تعلم  
ما علم اخلضر من الغالم الذي قتله وسأله عن املرأة والعبد هل كان هلما سهم  

معلوم إذا حضروا البأس وأنه مل يكن هلم سهم معلوم اال ان حيذاي من غنائم  
ني املسلم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    249صفحة  - 1مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان أان محاد عن عمار بن أيب عمار   - 2236
عن بن عباس : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان خيطب إىل جذع قبل  

ان يتخذ املنرب فلما اختذ املنرب وحتول إليه حن عليه فأاته فاحتضنه فسكن قال  
 ولو مل أحتضنه حلن إىل يوم القيامة  

 



 

ؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم عليق شعيب األرنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب عفان ثنا محاد عن اثبت عن أنس عن   - 2237
 النيب صلى هللا عليه وسلم : مثله  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا وهيب ثنا موسى بن سامل   - 2238
 وفتية من أبو جهضم ثنا عبد هللا بن عبيد هللا بن عباس قال : دخلت أان

قريش على بن عباس قال فسألوه هل كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقرأ  
مخشا هذه   يف الظهر والعصر قال ال قال فقالوا فلعله كان يقرأ يف نفسه قال

شر ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان عبدا مأمورا بلغ ما أرسل به وأنه مل  
خيصنا دون الناس اال بثالث أمران أن نسبغ الوضوء وال أنكل الصدقة وال 

 ننزي محارا على فرس  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن احلكم  - 2239
عن بن عباس : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم رحل انسا من بىن هاشم  
بليل قال شعبة أحسبه قال ضعفتهم وأمرهم ان ال يرموا اجلمرة حىت تطلع  

 الشمس شعبة شك يف ضعفتهم  
 

 

ضعيف النقطاعه  عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسنادت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا معمر قال أخربين  - 2240
بن طاوس عن أبيه عن بن عباس قال : وقت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

ألهل املدينة ذا احلليفة وألهل الشام اجلحفة وألهل جند قران وألهل اليمن  
ن سواهم ممن أراد احلج والعمرة مث من  يلملم قال هن هلم وملن أتى عليهم مم
 حيث بدأ حىت يبلغ ذلك أهل مكة 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا سعيد عن أيوب   - 2241
عن عبد هللا بن شقيق عن بن عباس : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان  



 يصيب من الرؤوس وهو صائم 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
سلم الشيخني غري عبدهللا بن شقيق فمن رجال م  

قال البزار : معىن يصيب من الرؤوس أي يقبل*   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا هشام عن عكرمة   - 2242
عن بن عباس قال : أنزل على النيب صلى هللا عليه وسلم وهو بن أربعني وكان  

 مبكة ثالث عشرة وابملدينة عشرا فمات وهو بن ثالث وستني  

 

 

رنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري رجاله ثقات عليق شعيب األت
 رجال الشيخني

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا هشام عن عكرمة   - 2243
عن بن عباس قال : احتجم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم احتجامه يف رأسه  

 وهو حمرم  

 

 



البخاري عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن عاصم   - 2244
األحول عن الشعيب عن بن عباس : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم دعا  

 بشراب قال فأتيته بدلو من ماء زمزم فشرب قائما  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

ثنا أسحق بن يوسف ثنا عبد امللك عن   حدثنا عبد هللا حدثين أيب - 2245
يمونة زوج النيب صلى هللا عليه وسلم قال  عطاء عن بن عباس أنه أتى خالته م 

: فقام رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من الليل إىل سقاية فتوضأ مث قام فصلى  
قال وقمت فتوضأت مث قمت عن يساره قال فأخذ بيدي فأدارين من خلفه  

ينه  حىت أقامين عن مي  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سريج بن النعمان ثنا هشيم اان  - 2246



حصني عن عكرمة عن بن عباس قال : قد حفظت السنة كلها غري اىن ال 
أدري أكان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقرأ يف الظهر والعصر أم ال وال  

أو عسيا   {وقد بلغت من الكرب عتيا   }كيف كان يقرأ هذا احلرف   أدري  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح ثنا زكراي بن إسحاق عن عمرو   - 2247
بن دينار أن بن عباس كان يقول قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ال يباع  

 الثمر حىت يطعم  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

اية ( أطعمت الثمرة أي صارت ذات طعم وشيئا يؤكل ) قاله يف النه*   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا على بن عبد هللا ثنا خالد بن احلرث   - 2248
ثنا سعيد عن قتادة عن أيب هنيك عن بن عباس قال قال رسول هللا صلى هللا 

 عليه وسلم : من استعاذ ابهلل فأعيذوه ومن سألكم بوجه هللا فأعطوه  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

-------------------------------------  

 

[    250صفحة  - 1مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو داود عن زمعة عن بن طاوس عن  - 2249
أبيه عن بن عباس : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم احتجم وأعطى احلجام 

 أجره 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو معاوية ثنا حجاج عن أيب الزبري   - 2250
ال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : العمري  عن طاوس عن بن عباس ق 

 ملن اعمرها والرقىب ملن أرقبها والعائد يف هبته كالعائد يف قيئه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيفت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بن منري حدثنا حجاج عن أيب الزبري   - 2251
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : من أعمر    عن طاوس عن بن عباس قال قال 

عمرى فهي ملن اعمرها جائزة ومن أرقب رقىب فهي ملن أرقبها جائزة ومن  
 وهب هبة مث عاد فيها فهو كالعائد يف قيئه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسني بن على عن زائدة عن مساك   - 2252
بن حرب عن عكرمة عن بن عباس قال : صلى رسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم وأصحابه إىل بيت املقدس ستة عشر شهرا مث صرفت القبلة بعد 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  

 

 

حلجاج اان بن املبارك اان حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أمحد بن ا - 2253
احلجاج بن أرطاة عن احلكم عن أيب القاسم عن بن عباس قال : رمى رسول 

 هللا صلى هللا عليه وسلم مجرة العقبة مث ذبح مث حلق  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريهت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعقوب ثنا أيب عن بن إسحاق قال   - 2254
الوليد بن نويفع موىل آل الزبري عن كريب موىل عبد هللا بن  حدثين حممد بن

بن بكر : ملا   عباس عن عبد هللا بن عباس ان ضمام بن ثعلبة أخا بىن سعد
أسلم سأل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن فرائض اإلسالم من الصالة  
مث  وغريها فعد عليه الصلوات اخلمس مل يزد عليهن مث الزكاة مث صيام رمضان 
حج البيت مث أعلمه ما حرم هللا عليه فلما فرغ قال أشهد أن ال إله اال هللا 

وأشهد أنك رسول هللا وسأفعل ما أمرتين به ال أزيد وال أنقص قال مث وىل فقال  
 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ان يصدق ذو العقيصتني يدخل اجلنة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسنت  

 

 

هللا حدثين أيب ثنا سريج بن النعمان ثنا هشيم عن بن   حدثنا عبد - 2255
أيب ليلى عن احلكم عن مقسم عن بن عباس : أن رسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم دفع خيرب أرضها وخنلها مقامسة على النصف  

 



 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه وهذا إسناد ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا على بن عاصم عن يزيد بن أيب زايد  - 2256
وسلم :    عن مقسم وجماهد عن بن عباس قال قال رسول هللا صلى هللا عليه

أعطيت مخسا مل يعطهن أحد قبلي وال أقوله فخرا بعثت إىل كل أمحر وأسود 
فليس من أمحر وال أسود يدخل يف أميت اال كان منهم وجعلت يل األرض 

 مسجدا 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن وهذا إسناد ضعيفت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يونس بن حممد ثنا عبد العزيز يعىن  - 2257
أيب الدابغ عن عبد هللا الداانج ثنا عكرمة موىل بن عباس قال : صليت خلف 

هريرة قال فكان إذا ركع وإذا سجد كرب قال فذكرت ذلك البن عباس فقال  
 ال أم لك أو ليس تلك سنة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 

 

ق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري عليت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الوهاب ثنا شعبة عن عمرو بن   - 2258
مرة عن حيىي بن اجلزار قال قال بن عباس : مرت جاريتان من بىن هاشم  

فجاءات إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهو يصلي فأخذات بركبتيه فلم  
بن عباس ومررت أان ورجل من األنصار على رسول هللا صلى هللا  ينصرف قال

 عليه وسلم وهو يصلي وحنن على محار فجئنا فدخلنا يف الصالة 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري حيىي ت
 بن اجلزار فمن رجال مسلم 

 

 

اق أخربان عبد هللا أان حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا على بن إسح - 2259
خالد احلذاء عن عكرمة عن بن عباس قال : محل رسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم بعض غلمة بىن عبد املطلب واحدا خلفه وواحدا بني يديه 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا معمر بن سليمان الرقى عن احلجاج  - 2260
عن عكرمة عن بن عباس عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : ال نكاح اال 



 بويل والسلطان ويل من ال ويل له  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه وهذا إسناد ضعيف ت  

 

 

يمان الرقى قال حدثنا  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا معمر بن سل  - 2261
حجاج عن الزهري عن عروة بن الزبري عن عائشة عن النيب صلى هللا عليه  

 وسلم : مثله  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسنت  

 

 

-------------------------------------  

 

[    251صفحة  - 1مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا مروان بن معاوية الفزاري ثنا محيد بن   - 2262
صلى  على العقلي ثنا الضحاك بن مزاحم عن بن عباس قال : صلى رسول هللا

هللا عليه وسلم حني سافر ركعتني وحني أقام أربعا قال قال بن عباس فمن  



س مل تقصر  صلى يف السفر أربعا كمن صلى يف احلضر ركعتني قال وقال بن عبا
الصالة إال مرة حيث صلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ركعتني وصلى 

 الناس ركعة ركعة  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن إسحاق أان بن هليعة عن أيب  - 2263
سلم لعن األسود عن عكرمة عن بن عباس : أن رسول هللا صلى هللا عليه و 

الواصلة واملوصولة واملتشبهني ابلرجال من النساء واملتشبهات من النساء 
 ابلرجال 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثنا أيب ثنا إمساعيل بن عمر ثنا املسعودي عن   - 2264
 عليه  احلكم عن مقسم عن بن عباس قال : ملا أفاض رسول هللا صلى هللا

وسلم من عرفات أوضع الناس فأمر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مناداي  
ينادي أيها الناس ليس الرب إبيضاع اخليل وال الركاب قال فما رأيت من رافعة  



 يدها عادية حىت نزل مجعا  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل بن عمر ثنا بن أيب ذئب عن  - 2265
شعبة عن بن عباس : أن أسامة بن زيد كان ردف رسول هللا صلى هللا عليه  
 وسلم يوم عرفة فدخل الشعب فنزل فاهراق املاء مث توضأ وركب ومل يصل 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريهت  

 

 

أيب ثنا سعيد بن إبراهيم ثنا أيب عن صاحل  حدثنا عبد هللا حدثين - 2266
بن عباس أخربه : ان امرأة من   عن بن شهاب أن سليمان بن يسار أخربه ان

خثعم استفتت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف حجة الوداع والفضل بن 
عباس رديف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقالت اي رسول هللا ان فريضة هللا 

ت أيب شيخا كبريا ال يستطيع ان يستوي على الراحلة فهل يف احلج أدرك
يقضى عنه ان أحج عنه فقال هلا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم نعم فأخذ  

الفضل بن عباس يلتفت إليها وكانت امرأة حسناء فأخذ رسول هللا صلى هللا 



 عليه وسلم الفضل فحول وجهه من الشق اآلخر 

 

 

ده صحيح على شرط البخاري رجاله ثقات عليق شعيب األرنؤوط : إسنات
 رجال الشيخني غري سعد بن إبراهيم فمن رجال البخاري 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسني بن حسن األشقر ثنا أبو  - 2267
كدينة عن عطاء عن أيب الضحى عن بن عباس قال : مر يهودي برسول هللا 

أاب القاسم يوم جيعل هللا  صلى هللا عليه وسلم وهو جالس قال كيف تقول اي
السماء على ذه وأشار ابلسبابة واألرض على ذه واملاء على ذه واجلبال على  

وما   }ذه وسائر اخللق على ذه كل ذلك يشري أبصابعه قال فأنزل هللا عز وجل 
   {قدروا هللا حق قدره 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه وهذا إسناد ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسني األشقر ثنا أبو كدينة عن   - 2268
هللا عليه  عطاء عن أيب الضحى عن بن عباس قال : أصبح رسول هللا صلى  

وسلم ذات يوم وليس يف العسكر ماء فااته رجل فقال اي رسول هللا ليس يف 



  العسكر ماء قال هل عندك شيء قال نعم قال فأتين به قال فأاته إبانء فيه
شيء من ماء قليل قال فجعل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أصابعه يف فم  
اإلانء وفتح أصابعه قال فانفجرت من بني أصابعه عيون وأمر بالال فقال اند  

 يف الناس الوضوء املبارك 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه وهذا إسناد ضعيف ت  

 

 

ثنا محاد يعىن بن زيد عن الزبري  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يونس  - 2269
شقيق : قال خطبنا بن عباس يوما بعد العصر  يعىن بن خريت عن عبد هللا بن

حىت غربت الشمس وبدت النجوم وعلق الناس ينادونه الصالة ويف القوم رجل 
من بىن متيم فجعل يقول الصالة الصالة قال فغضب قال أتعلمين ابلسنة  

يه وسلم مجع بني الظهر والعصر واملغرب شهدت رسول هللا صلى هللا عل 
والعشاء قال عبد هللا فوجدت يف نفسي من ذلك شيئا فلقيت أاب هريرة  

 فسألته فوافقه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري عبدهللا بن شقيق فمن رجال مسلم 

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا عفان ثنا محاد بن سلمة عن على   - 2270
الدين قال  بن زيد عن يوسف بن مهران عن بن عباس أنه قال ملا نزلت آية 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ان أول من جحد آدم عليه السالم أو أول 
من   من جحد آدم ان هللا عز وجل ملا خلق آدم مسح ظهره فاخرج منه ما هو

ذراري إىل يوم القيامة فجعل يعرض ذريته عليه فرأي فيهم رجال يزهر فقال أي  
رب من هذا قال هذا ابنك داود قال أي رب كم عمره قال ستون عاما قال  

رب زد يف عمره قال ال إال أن أزيده من عمرك وكان عمر آدم ألف عام فزاده  
هد عليه املالئكة فلما  أربعني عاما فكتب هللا عز وجل عليه بذلك كتااب وأش

احتضر آدم وأتته املالئكة لتقبضه قال انه قد بقى من عمري أربعون عاما  
فقيل أنك قد وهبتها البنك داود قال ما فعلت وابرز هللا عز وجل عليه  

 الكتاب وشهدت عليه املالئكة  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريهت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    252صفحة  - 1مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا أبو عوانة ثنا أبو بشر عن   - 2271
سعيد بن جبري عن بن عباس قال : ما قرأ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على  

صلى هللا عليه وسلم يف طائفة من أصحابه اجلن وال رآهم انطلق رسول هللا 
شياطني وبني خرب السماء وأرسلت عامدين إىل سوق عكاظ وقد حيل بني ال

عليهم الشهب قال فرجعت الشياطني إىل قومهم فقالوا ما لكم قالوا حيل بيننا  
وبني خرب السماء وأرسلت علينا الشهب قال فقالوا ما حال بينكم وبني خرب 

حدث فاضربوا مشارق األرض ومغارهبا فانظروا ما هذا الذي السماء اال شيء 
حال بينكم وبني خرب السماء قال فانطلقوا يضربون مشارق األرض ومغارهبا  
يبتغون ما هذا الذي حال بينهم وبني خرب السماء قال فانصرف النفر الذين 

 توجهوا حنو هتامة إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهو بنخلة عامدا إىل
سوق عكاظ وهو يصلي أبصحابه صالة الفجر قال فلما مسعوا القرآن 

استمعوا له وقالوا هذا وهللا الذي حال بينكم وبني خرب السماء قال فهنالك 
إان مسعنا قرآان عجبا يهدي إىل الرشد  }حني رجعوا إىل قومهم فقالوا اي قومنا 

  {قل أوحى إىل أنه  }وسلم  اآلية فأنزل هللا على نبيه صلى هللا عليه  {فآمنا به  
 وإمنا أوحى إليه قول اجلن  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا وهيب ثنا عبد هللا بن  - 2272
لم وقت ألهل طاوس عن أبيه عن بن عباس : ان رسول هللا صلى هللا عليه وس

املدينة ذا احلليفة وألهل الشام اجلحفة وألهل جند قرن املنازل وألهل اليمن 
مرة فمن  يلملم هن هلم ولكل آت أتى عليهن من غريهن ممن أراد احلج والع

 كان من دون ذلك فمن حيث أنشأ حىت أهل مكة من مكة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا وهيب ثنا عبد هللا بن  - 2273
طاوس عن أبيه عن بن عباس : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم نكح 

 ميمونة وهو حمرم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب عفان ثنا وهيب ثنا عبد هللا بن طاوس  - 2274
من أفجر عن أبيه عن بن عباس قال : كانوا يرون العمرة يف أشهر احلج 

الفجور يف األرض وجيعلون احملرم صفرا ويقولون إذا برأ الدبر وعفا األثر 



لم  وانسلخ صفر حلت العمرة ملن اعتمر فلما قدم النيب صلى هللا عليه وس
وأصحابه لصبيحة رابعة مهلني ابحلج فأمرهم ان جيعلوها عمرة فتعاظم ذلك 

 عندهم فقالوا اي رسول هللا أي احلل قال احلل كله ويف كتابه لصبح  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا وهيب ثنا عبد هللا بن  - 2275
س عن أبيه عن بن عباس : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم هنى ان يبيع  طاو 

الرجل طعاما حىت يستوفيه قال فقلت له كيف ذلك قال ذلك دراهم بدراهم  
 والطعام مرجأ  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا وهيب ثنا عبد هللا بن  - 2276
طاوس عن عكرمة بن خالد عن بن عباس : أن النيب صلى هللا عليه وسلم قام  

من الليل يصلي فقمت فتوضأت فقمت عن يساره فجذبين فجرين فأقامين  
 عن ميينه فصلى ثالث عشرة ركعة قيامه فيهن سواء 



 

 

إسناده صحيح على شرط الشيخني عليق شعيب األرنؤوط :ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا وهيب ثنا أيوب عن بن أيب  - 2277
مليكة قال قال عروة البن عباس : حىت مىت تضل الناس اي بن عباس قال ما  

ذاك اي عرية قال أتمران ابلعمرة يف أشهر احلج وقد هنى أبو بكر وعمر فقال بن  
ول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال عروة كاان مها أتبع عباس قد فعلها رس

 لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم واعلم به منك  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

قال السندي : مل يشتهر هني أيب بكر عنه أصال ولعل عروة اعتمد على * 
ما هنى عنه عمر إال ملوافقة أيب  موافقة عمر أليب بكر يف سائر األمور فرأى أنه 

بكر مث إن عمر ما هنى عن العمرة يف أشهر احلج مطلقا وإمنا هنى عن املتعة  
فقط فكأنه اعتمد على ظهور املقصود فسامح يف الكالم ... . وكالم عروة  

 فيه خروج عن طور التحقيق إىل طور التقليد لذلك أخذ املسلمون جبواز املتعة 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا مهام أان قتادة عن عكرمة   - 2278



عن بن عباس ان عقبة بن عامر أتى النيب صلى هللا عليه وسلم فقال : ان أخته  
نذرت ان متشي إىل البيت فقال ان هللا عز وجل لغىن عن نذر أختك لتحج  

 راكبة ولتهد بدنه  

 

 

شرط البخاري عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على  ت  

 

 

-------------------------------------  

 

[    253صفحة  - 1مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا وهيب ثنا خالد عن عكرمة   - 2279
عز وجل حرم  عن بن عباس أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : إن هللا 

مكة فلم حتل ألحد كان قبلي وال حتل ألحد بعدي وإمنا أحلت يل ساعة من  
قيتها إال  هنار ال خيتلى خالها وال يعضد شجرها وال ينفر صيدها وال يلتقط ل

 املعرف فقال العباس إال األذخر لصاغتنا وقبوران قال إال األذخر  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري ت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا محاد بن سلمة عن عطاء   - 2280
هللا  بن السائب عن أيب حيىي عن بن عباس : ان رجلني اختصما إىل النيب صلى

عليه وسلم فسأل النيب صلى هللا عليه وسلم املدعى البينة فلم يكن له بينة  
فاستحلف املطلوب فحلف ابهلل الذي ال إله اال هو فقال رسول هللا صلى هللا 

 عليه وسلم أنك قد فعلت ولكن غفر لك ابخالصك قول ال إله اال هللا 

 

 

هيب هذا احلديث من  عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ... وعد الذت
 مناكري عطاء بن السائب وهو الصواب 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا شعبة ثنا املغرية بن النعمان   - 2281
شيخ من النخع قال مسعت سعيد بن جبري حيدث قال مسعت بن عباس قال :  

قام فينا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مبوعظة فقال اي أيها الناس أنكم  
وعدا علينا إان  كما بدأان أول خلق نعيده    }حمشورون إىل هللا حفاة عراة غرال 

اال وان أول اخللق يكسى يوم القيامة إبراهيم وانه سيجاء أبانس  {كنا فاعلني 
من أميت فيؤخذ هبم ذات الشمال فألقولن أصحايب فليقالن يل انك ال تدري 

وكنت عليهم شهيدا ما   }ما أحدثوا بعدك فألقولن كما قال العبد الصاحل 
ب عليهم وأنت على كل شيء شهيد  دمت فيهم فلما توفيتين كنت أنت الرقي



فيقال ان هؤالء   {فإهنم عبادك وإن تغفر هلم فإنك أنت العزيز احلكيم  }إىل  {
مل يزالوا مرتدين على أعقاهبم منذ فارقتهم قال شعبة أمله علي سفيان فأمله  

 علي سفيان مكانه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن املغرية   - 2282
بن النعمان عن سعيد بن جبري عن بن عباس قال : قام فينا رسول هللا صلى 

 هللا عليه وسلم مبوعظة فذكره  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا أبو عوانة ثنا أبو بشر عن   - 2283
سعيد بن جبري قال مسعت بن عباس قال : ان الذي تدعونه املفصل هو احملكم  

 توىف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأان بن عشر سنني وقد قرأت احملكم  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا عبد الواحد ثنا احلجاج بن  - 4228
أرطاة ثنا أبو جعفر حممد بن على قال يعىن حجاجا وحدثين احلكم عن مقسم  
عن بن عباس : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كفن يف ثوبني أبيضني ويف 

 برد أمحر 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسنت  

 

 

عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا محاد وأان عطاء بن السائب  حدثنا  - 2285
عليهما السالم عن سعيد بن جبري عن بن عباس : أن إبراهيم جاء إبمساعيل 

وهاجر فوضعهما مبكة يف موضع زمزم فذكر احلديث مث جاءت من املروة إىل 
 إمساعيل وقد نبعت العني فجعلت تفحص العني بيدها هكذا حىت اجتمع املاء
من شقه مث أتخذه بقدحها فتجعله يف سقائها فقال رسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم يرمحها هللا لو تركتها لكانت عينا سائحة جتري إىل يوم القيامة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا سند حسن ت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا وهيب ثنا موسى بن عقبة   - 2286
بن عمرو بن عطاء انه مسع بن عباس يقول : ان النيب صلى هللا عليه  ثنا حممد 

 وسلم أكل أما ذراعا مشواي واما كتفا مث صلى ومل يتوضأ ومل ميس ماء  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا خالد ثنا يزيد بن أيب زايد   - 2287
سلم  عن جماهد عن بن عباس قال : قدمنا مع رسول هللا صلى هللا عليه و 

حجاجا فأمرهم فجعلوها عمرة مث قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت 
لفعلت كما فعلوا ولكن دخلت العمرة يف احلج إىل يوم القيامة مث انشب 

أصابعه بعضها يف بعض فحل الناس اال من كان معه هدي وقدم على من 
اليمن فقال له رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مب أهللت قال أهللت مبا 

أهللت به قال فهل معك هدي قال ال قال فأقم كما أنت ولك ثلث هديي  
 قال وكان مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مائة بدنة  

 

 

رنؤوط : حسن لغريهعليق شعيب األت  

 

 



------------------------------------- 

 

[    254صفحة  - 1مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا محاد عن فرقد السبخي عن   - 2288
سعيد بن جبري عن بن عباس ان امرأة جاءت اببن هلا إىل رسول هللا صلى هللا 

قالت : اي رسول هللا ان ابين هذا به جنون وانه أيخذه عند غدائنا  عليه وسلم ف
وعشائنا فيفسد علينا فمسح رسول هللا صلى هللا عليه وسلم صدره ودعا فثع  
ثعة قال عثمان بن فسألت أعرابيا فقال بعضه على أثر بعض وخرج من جوفه  

 مثل اجلرو األسود وسعى  

 

 

ضعيف عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا محاد بن زيد عن أيوب عن   - 2289
عكرمة عن بن عباس : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم انتشل من قدر  

 عظما فصلى ومل يتوضأ  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري ت  

 

 

نا أابن العطار ثنا حيىي بن أيب حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ث - 2290
ر  كثري عن زيد عن أيب سالم عن احلكم بن ميناء عن بن عباس وعن بن عم

أهنما مسعا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : لينتهني أقوام عن ودعهم  
 اجلمعات أو ليختمن هللا على قلوهبم مث ليكتنب من الغافلني  

 

 

إسناده صحيح على شرط مسلم عليق شعيب األرنؤوط : ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا خلف بن الوليد ثنا خالد عن يزيد  - 2291
بن أيب زايد عن عكرمة عن بن عباس قال : لعن رسول هللا صلى هللا عليه  

وسلم املخنثني من الرجال واملرتجالت من النساء قال فقلت ما املرتجالت من  
نساء ابلرجال النساء قال املتشبهات من ال  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه وهذا سند ضعيف لضعف يزيد بن أيب ت
 زايد الكويف

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا محاد بن سلمة اان علي بن  - 2292
زيد عن رجل عن بن عباس : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم صلى على  

 النجاشي 
 

 

األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف لضعف علي بن عليق شعيب ت
 زيد

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا أبو عوانة ثنا بكري بن  - 2293
األخنس عن جماهد عن بن عباس قال : فرض هللا الصالة على لسان نبيكم يف  

 احلضر أربعا ويف السفر ركعتني ويف اخلوف ركعة 
 

 

: إسناده صحيح على شرط مسلم  عليق شعيب األرنؤوطت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا محاد بن سلمة قال أان على  - 2294
بن زيد عن يوسف بن مهران عن بن عباس أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

قال : ما من أحد من ولد آدم اال قد أخطأ أوهم خبطيئة ليس حيىي بن زكراي  
ول أان خري من يونس بن مىت عليه السالم وما ينبغي ألحد أن يق  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

وقوله " وما ينبغي ألحد أن يقول أان خري من يونس بن مىت عليه السالم "  * 
من طريق آخر 2167صحيح تقدم   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن   - 2295
م على محار  حيىي بن اجلزار أن بن عباس قال : مررت أان وغالم من بىن هاش 

وتركناه أيكل من بقل بني يدي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فلم ينصرف 
ه وسلم  وجاءت جاريتان تشتدان حىت أخذات بركبيت رسول هللا صلى هللا علي

 فلم ينصرف  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري حيىي ت
 اجلزار فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا عفان ثنا شعبة قال قتادة   - 2296
 عليه  أخربين قال مسعت أاب حسان حيدث عن بن عباس : أن النيب صلى هللا 

وسلم صلى الظهر بذي احلليفة مث دعا ببدنته أو أتى ببدنته فاشعر صفحة  



ا قعد عليها  سنامها األمين مث سلت الدم عنها وقلدها بنعلني مث أتى راحلته فلم
 واستوت به على البيداء أهل ابحلج 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري أيب حسان فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أابن بن يزيد ثنا قتادة عن أيب العالية   - 2297
ه وسلم يعىن بن عباس : أن نيب هللا الرايحي عن بن عم نبيكم صلى هللا علي 

صلى هللا عليه وسلم كان يدعو هبذه الدعوات عند الكرب ال إله اال هللا 
العليم العظيم ال إله اال هللا رب العرش العظيم ال إله اال هللا رب السماوات 

 السبع ورب العرش الكرمي  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا شعبة عن قتادة قال مسعت  - 8229
النيب   أاب العالية قال مسعت بن عم نبيكم صلى هللا عليه وسلم بن عباس عن

صلى هللا عليه وسلم وهبز قال حدثنا شعبة أخربين قتادة عن أيب العالية قال  



ل رسول هللا صلى حدثين بن عم نبيكم صلى هللا عليه وسلم بن عباس قال قا
هللا عليه وسلم : ما ينبغي لعبد قال بن عفان عبد يف ان يقول أان خري من  

 يونس بن مىت ونسبه إىل أبيه 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا شعبة أخربين أبو بشر قال   - 2299
إىل مسعت سعيد بن جبري حيدث عن بن عباس : ان خالته أم حفيد أهدت  

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مسنا وأضبا وأقطا قال فأكل من السمن ومن  
لم  األقط وترك األضب تقذرا فأكل على مائدة رسول هللا صلى هللا عليه وس

ولو كان حراما مل يؤكل على مائدة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قلت من  
 قال لو كان حراما قال بن عباس رضي هللا عنه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

------------------------------------- 

 



[    255صفحة  - 1مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا شعبة قال عمرو بن دينار   - 2300
أنبأين طاوس عن بن عباس قال : أمرت ان أسجد على سبعة وال أكف شعرا 

وال ثواب مث قال مرة أخري أمر نبيكم صلى هللا عليه وسلم ان يسجد على سبع  
شعرا وال ثواب  وال يكف   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا محاد بن سلمة قال أان على  - 2301
بن زيد عن يوسف بن مهران عن بن عباس : ان جربيل قال للنيب صلى هللا 

 عليه وسلم أنه قد حبب إليك الصالة فخذ منها ما شئت  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

ثنا أبو األحوص قال أان مساك  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان - 2302
: أتيت وأان انئم يف رمضان فقيل يل ان الليلة  عن عكرمة قال قال بن عباس  



ليلة القدر قال فقمت وأان انعس فتعلقت ببعض أطناب فسطاط رسول هللا 
صلى هللا عليه وسلم فأتيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فإذا هو يصلي 

ا هي ليلة ثالث وعشرين  قال فنظرت يف تلك الليلة فإذ  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الصحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا محاد ثنا اثبت يعىن بن يزيد  - 2303
ثنا هالل عن عكرمة عن بن عباس : ان النيب صلى هللا عليه وسلم كان يبيت  

وأهله ال جيدون عشاء قال وكان عامة خبزهم خبز  الليايل املتتابعة طاواي
 الشعري 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا سليمان بن كثري أبو داود   - 2304
طبنا  الواسطي قال مسعت بن شهاب حيدث عن أيب سنان عن بن عباس قال خ

يعىن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال : اي أيها الناس كتب عليكم احلج 
تها لوجبت قال فقام األقرع بن حابس فقال يف كل عام اي رسول هللا قال لو قل



 ولو وجبت مل تعملوا هبا أو مل تستطيعوا أن تعملوا هبا فمن زاد فهو تطوع 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا مهام ثنا قتادة عن عكرمة   - 2305
عن بن عباس : ان النيب صلى هللا عليه وسلم طاف سبعا وطاف سعيا وإمنا 

 سعى أحب ان يري الناس قوته 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري رجاله ثقات ت
 رجال الشيخني غري عكرمة 

 

 

عبد هللا حدثين أيب ثنا سليمان بن داود اهلامشي اان أبو زبيد حدثنا  - 2306
عن األعمش عن احلكم عن مقسم عن بن عباس قال : صلى رسول هللا صلى 

 هللا عليه وسلم مبىن يوم الرتوية الظهر 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 



 

يعة عن أيب حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا قتيبة بن سعيد ثنا بن هل  - 2307
األسود عن عكرمة عن بن عباس ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : ال  

 مينع أحدكم أخاه مرفقه ان يضعه على جداره  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا قتيبة بن سعيد ثنا بن هليعة عن بن  - 2308
يشري بكفيه   هبرية عن ميمون املكي : أنه رأي بن الزبري عبد هللا وصلى هبم 

حني يقوم وحني يركع وحني يسجد وحني ينهض للقيام فيقوم فيشري بيديه قال  
ة مل أر أحدا فانطلقت إىل بن عباس فقلت له اىن قد رأيت بن الزبري صلى صال

يصليها فوصف له هذه اإلشارة فقال ان أحببت ان تنظر إىل صالة رسول هللا 
 صلى هللا عليه وسلم فاقتد بصالة بن الزبري  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ميمون املكي جمهول وهذا احلديت ت
 73/  2الكربىخمالف ملا ثبت عن ابن الزبري فيما أخرجه البيهقي يف السنن 

عن عطاء بن أيب رابح قال : صليت خلف عبد هللا بن الزبري فكان يرفع يديه  
إذا افتتح الصالة وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع فسألته فقال عبد هللا بن 



الزبري صليت خلف أيب بكر الصديق ...فذكر مثله وقال أبو بكر صليت 
ذكر مثله . قال البيهقي : رواته خلف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ... ف 

 ثقات

 ضعف األرانؤوط الرواايت اليت يستدل هبا على رفع اليدين عند السجود مث
وأيد كالمه   206 - 205/  2والنسائي  865والرفع منه عند ابن ماجه 

و   735بنفي ابن عمر للرفع عند السجود والرفع منه كما عند البخاري 
738 

 

 

حدثين أيب ثنا قتيبة بن سعيد ثنا حيىي بن زكراي عن  حدثنا عبد هللا  - 2309
داود عن عكرمة عن بن عباس قال : قالت قريش لليهود أعطوان شيئا نسأل 

ويسألونك عن الروح    }عنه هذا الرجل فقالوا سلوه عن الروح فسألوه فنزلت 
ا  قالوا أوتينا علما كثري  {قل الروح من أمر ريب وما أوتيتم من العلم إال قليال  

  }أوتينا التوراة ومن أوتى التوراة فقد أوتى خريا كثريا قال فأنزل هللا عز وجل 
 قل لو كان البحر مدادا لكلمات ريب لنفد البحر  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد هللا بن حممد بن أيب شيبة ومسعته   - 2310



ثنا بن مبارك عن معمر عن حيىي بن أيب كثري عن أان من بن أيب شيبة قال 
عكرمة عن بن عباس قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لألسلمي :  

 لعلك قبلت أو ملست أو نظرت 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد هللا بن حممد بن أيب شيبة ومسعته   - 2311
عباس   اان من عبد هللا بن حممد ثنا أبو األحوص عن مساك عن عكرمة عن بن 

قال : كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا أراد أن خيرج إىل سفر قال اللهم  
وذ بك من الضبنة يف  أنت الصاحب يف السفر واخلليفة يف األهل اللهم اىن أع

السفر والكآبة يف املنقلب اللهم اطو لنا األرض وهون علينا السفر وإذا أراد 
الرجوع قال آيبون اتئبون عابدون لربنا حامدون وإذا دخل أهله قال تواب تواب  

 لربنا أواب ال يغادر علينا حواب  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن كما قال ابن حجر يف ختريج األذكار ت  

 

 

------------------------------------- 



 

[    256صفحة  - 1مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ليقرأن القرآن أقوام من   - 2312
 أميت ميرقون من اإلسالم كما ميرق السهم من الرمية  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريهت  

 

 

وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ال تستقبلوا وال حتفلوا وال  - 2313
 ينعق بعضكم لبعض  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريهت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد هللا بن حممد قال عبد هللا ومسعته   - 2314
من عبد هللا بن حممد قال حدثنا عبدة بن سليمان عن حممد بن إسحاق عن  

قوب بن عتيبة عن عكرمة بن عباس : أن النيب صلى هللا عليه وسلم صدق يع
 أمية يف شيء من شعره فقال 



والنسر لألخرى وليث مرصد ( فقال النيب  ... رجل وثور حتت رجل ميينه  ) 
 صلى هللا عليه وسلم صدق وقال 

محراء يصبح لوهنا يتورد (  ... والشمس تطلع كل آخر ليلة  )   

إال معذبة وإال جتلد ( فقال النيب صلى هللا   ...أتىب فما تطلع لنا يف رسلها ) 
 عليه وسلم صدق  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد هللا بن حممد ومسعته أان من عبد   - 2315
قتادة عن   هللا بن حممد ثنا عبد السالم بن حرب عن يزيد بن عبد الرمحن عن 

أيب العالية عن بن عباس أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : ليس على من انم  
 ساجدا وضوء حىت يضطجع فإنه إذا اضطجع اسرتخت مفاصله  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد هللا بن حممد ومسعته أان منه ثنا   - 2316
أبو خالد األمحر عن حجاج عن احلكم عن مقسم عن بن عباس : ان رجال 



أخذ امرأة أو سباها فنازعته قائم سيفه فقتلها فمر عليها النيب صلى هللا عليه  
 وسلم فأخرب أبمرها فنهى عن قتل النساء 

 

 

نؤوط : حسن لغريه وهذا إسناد ضعيف عليق شعيب األر ت  

 

 

وان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بعث إىل مؤتة فاستعمل زيدا  - 2317
فإن قتل زيد فجعفر فإن قتل جعفر فابن رواحة فتخلف بن رواحة فجمع مع  

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فرآه فقال : ما خلفك قال أمجع معك قال  
نيا وما فيها  لغدوة أو روحة خري من الد  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ليس منا من وطىء حبلى   - 2318  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيفت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد هللا بن حممد ومسعته أان منه ثنا   - 2319
على بن مسهر عن بن أيب ليلى عن احلكم عن مقسم عن بن عباس قال :  

أصيب يوم اخلندق رجل من املشركني وطلبوا إىل النيب صلى هللا عليه وسلم أن  
قال وذلك  جينوه فقال ال وال كرامة لكم قالوا فإان جنعل لك على ذلك جعال

 أخبث وأخبث 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد هللا بن حممد ومسعته أان منه عن   - 2320
شريك عن حسني عن عكرمة عن بن عباس : أن النيب صلى هللا عليه وسلم  

 صلى يف ثوب واحد متوشحا به يتقى بفضوله حر األرض وبردها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه وهذا إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد هللا بن حممد ومسعته أان منه ثنا   - 2123
ال  أبو خالد األمحر عن داود عن عكرمة عن بن عباس قال : مر أبو جهل فق

أمل أهنك فانتهره النيب صلى هللا عليه وسلم فقال له أبو جهل مل تنتهرين اي حممد 



  }ال جربيل عليه السالم فوهللا لقد علمت ما هبا رجل أكثر انداي مىن قال فق
قال فقال بن عباس وهللا لو دعا انديه ألخذته زابنية العذاب  {فليدع انديه    

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده قويت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد هللا بن حممد ومسعته أان منه قال   - 2322
ن مقسم عن بن ثنا عبد الرمحن بن حممد احملاريب عن احلجاج عن احلكم ع

عباس عن النيب صلى هللا عليه وسلم : أنه كان خيطب يوم اجلمعة قائما مث  
 يقعد مث يقوم فيخطب  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسنت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    257صفحة  - 1مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عثمان بن حممد ومسعته أان من عثمان   - 2323



بن حممد ثنا جرير عن قابوس عن أبيه عن بن عباس قال قال رسول هللا صلى 
هللا عليه وسلم : ليس منكم من أحد اال وقد وكل به قرينه من الشياطني قالوا  

أنت اي رسول هللا قال نعم ولكن هللا أعانين عليه فأسلم  و   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريهت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عثمان بن حممد ومسعته أان منه ثنا   - 2324
جرير عن قابوس عن أبيه عن بن عباس قال : ليلة أسرى بنيب هللا صلى هللا 

جانبها وجسا قال اي جربيل ما هذا قال  عليه وسلم ودخل اجلنة فسمع من  
ى هللا عليه وسلم حني جاء إىل الناس قد  هذا بالل املؤذن فقال نيب هللا صل

أفلح بالل رأيت له كذا وكذا قال فلقيه موسى صلى هللا عليه وسلم فرحب به 
وقال مرحبا ابلنيب األمي قال فقال وهو رجل آدم طويل سبط شعره مع أذنيه  

ل من هذا اي جربيل قال هذا موسى عليه السالم قال فمضى أو فوقهما فقا
فلقيه عيسى فرحب به وقال من هذا اي جربيل قال هذا عيسى قال فمضى  

فلقيه شيخ جليل مهيب فرحب به وسلم عليه وكلهم يسلم عليه قال من هذا  
اي جربيل قال هذا أبوك إبراهيم قال فنظر يف النار فإذا قوم أيكلون اجليف 

هؤالء اي جربيل قال هؤالء الذين أيكلون حلوم الناس ورأى رجال أمحر  فقال من
أزرق جعدا شعثا إذا رأيته قال من هذا اي جربيل قال هذا عاقر الناقة قال فلما  



دخل النيب صلى هللا عليه وسلم املسجد األقصى قام يصلي فالتفت مث التفت 
ني أحدمها عن فإذا النبيون أمجعون يصلون معه فلما انصرف جىء بقدح

اليمني واآلخر عن الشمال يف أحدمها لنب ويف اآلخر عسل فأخذ اللنب فشرب 
 منه فقال الذي كان معه القدح أصبت الفطرة 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف وصحح ابن كثري إسناده يف التفسري !  ت
 . قلنا ) األرانؤوط ( : وجلله شواهد

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عثمان بن حممد ومسعته منه قال ثنا   - 2325
جرير عن األعمش عن سامل بن أيب اجلعد عن كريب عن بن عباس قال : قمت  

 مع النيب صلى هللا عليه وسلم يف الصالة عن مشاله فأقامين عن ميينه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

نا عبد هللا حدثين أيب ثنا عثمان بن حممد ثنا جرير عن حدث - 2326
 األعمش عن مسيع الزايت موىل بن عباس عن بن عباس : مثل ذلك  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عثمان بن حممد ومسعته أان منه ثنا   - 2327
سعيد عن سعيد بن جبري عن  جرير عن ليث بن أيب سليم عن عبد امللك بن 

بن عباس قال مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : أان فرطكم على  
احلوض فمن ورد أفلح ويؤتى أبقوام فيؤخذ هبم ذات الشمال فأقول أي رب 

 فيقال ما زالوا بعدك يرتدون على أعقاهبم  

 

 

 عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد ضعيف لضعف ليث بن أيبت
 سليم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عثمان بن حممد ومسعته أان منه قال   - 2328
حدثنا جرير عن ليث بن أيب سليم عن عبد امللك بن سعيد بن جبري عن 

عكرمة عن بن عباس قال : كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يتفاءل وال  
 يتطري ويعجبه االسم احلسن  

 

 

األرنؤوط : حسن لغريه وهذا إسناد ضعيف لضعف ليث بن أيب عليق شعيب ت



 سليم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عثمان بن حممد ومسعته أان من عثمان   - 2329
بن حممد ثنا جرير عن ليث عن عبد امللك بن سعيد بن جبري عن عكرمة عن  

بن عباس يرفعه إىل النيب صلى هللا عليه وسلم قال : ليس منا من مل يوقر  
 الكبري ويرحم الصغري وأيمر ابملعروف وينهى عن املنكر  

 

 

شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف لضعف ليث بن أيب عليق ت
 سليم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عثمان بن حممد ثنا جرير عن ليث  - 2330
عن طاوس عن بن عباس عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : مخس كلهن  

لب العقور  فاسقة يقتلهن احملرم ويقتلن يف احلرم الفأرة والعقرب واحلية والك
 والغراب  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف لضعف ليث بن أيب ت
 سليم 



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عثمان ثنا جرير عن حصني بن عبد   - 2331
الرمحن عن عكرمة عن بن عباس عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : مخس 

يف احلرم مثله  كلهن فاسقة يقتلهن احملرم ويقتلن    

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : هو غري اثبت يف األصول اليت بني أيدينا وال يف ت
 أطراف املسند ... . وال يف غاية املقصد 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عثمان ثنا جرير عن حصني بن عبد   - 2332
الرمحن عن عكرمة عن بن عباس قال : ما سن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

شيئا اال وقد علمته غري ثالث ال أدري كان يقرأ يف الظهر والعصر أم ال وال  
صني أو عسيا قال ح {وقد بلغت من الكرب عتيا    }أدري كيف كان يقرأ 

عتيا  }ونسيت الثالثة قال عبد هللا مسعتها كلها أان من عثمان بن حممد    

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري ت  

 

 

------------------------------------- 



 

[    258صفحة  - 1مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عثمان بن حممد ومسعته أان منه ثنا   - 2333
قال :  جرير عن األعمش عن جعفر بن إايس عن سعيد بن جبري عن بن عباس 

سأل أهل مكة النيب صلى هللا عليه وسلم ان جيعل هلم الصفا ذهبا وان ينحى 
تؤتيهم  اجلبال عنهم فيزدرعوا فقيل له ان شئت ان تستأين هبم وان شئت ان  

الذي سألوا فإن كفروا أهلكوا كما أهلكت من قبلهم قال ال بل أستأين هبم  
وما منعنا أن نرسل ابآلايت إال أن كذب هبا  }فأنزل هللا عز وجل هذه اآلية 

   {األولون وآتينا مثود الناقة مبصرة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أسود بن عامر ثنا سفيان عن حممد   - 2334
ة فكان  بن عبد الرمحن عن كريب عن بن عباس قال : كان اسم جويرية بر 

النيب صلى هللا عليه وسلم كره ذلك فسماها جويرية كراهة ان يقال خرج من  
 عند برة قال وخرج بعد ما صلى فجاءها فقالت ما زلت بعدك اي رسول هللا

دائبة قال فقال هلا لقد قلت بعدك كلمات لو وزن لرجحن مبا قلت سبحان  



هللا عدد ما خلق هللا سبحان هللا رضاء نفسه سبحان هللا زنة عرشه سبحان هللا  
 مداد كلماته  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

ا زائدة عن مساك  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا معاوية بن عمرو ثن - 2335
بن حرب عن عكرمة عن بن عباس قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :  
صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن حال دونه غيابه فأكملوا العدة والشهر تسع 

 وعشرون يعىن انه انقص 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريهت  

 

 

نا زائدة عن األعمش عن  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا معاوية ث - 2336
د بن جبري عن بن عباس قال جاء رجل إىل النيب صلى مسلم البطني عن سعي

هللا عليه وسلم فقال : اي رسول هللا ان أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه  
عنها فقال لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها قال نعم قال فدين هللا 

م وسلمة بن كهيل وحنن مجيعا جلوس  أحق ان يقضى قال سليمان فقال احلك



 حني حدث مسلم هبذا احلديث قاال مسعنا جماهدا يذكر هذا عن بن عباس 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن إسحاق أخربين وهيب ثنا بن  - 2337
طاوس عن أبيه عن بن عباس : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم احتجم  

 وأعطى احلجام أجره واسقط  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
مسلم الشيخني غري حيىي بن إسحاق فمن رجال   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن إسحاق أان وهيب أان بن  - 2338
طاوس عن أبيه عن بن عباس عن النيب صلى هللا عليه وسلم : سئل عن الذبح 

 والرمي واحللق والتقدمي والتأخري فقال ال حرج  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 



 

هللا حدثين أيب ثنا عبد الوهاب احلفاف وقال أان حممد حدثنا عبد  - 2339
بن الزبري عن علي بن عبد هللا بن عباس عن بن عباس عن النيب صلى هللا عليه  

 وسلم : أتى بكتف مشوية فأكل منها نتفا مث صلى ومل يتوضأ من ذلك 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثين مكي بن إبراهيم ثنا عبد هللا بن  - 2340
سعيد بن أيب هند انه مسع أابه حيدث عن بن عباس انه قال قال رسول هللا 
صلى هللا عليه وسلم : ان الصحة والفراغ نعمتان من نعم هللا مغبون فيهما  

 كثري من الناس  

 

 

الشيخني عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرطت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عتاب بن زايد حدثنا عبد هللا يعىن  - 2341
بن املبارك قال أان موسى بن عقبة عن حممد بن عمرو بن عطاء انه حدثه انه 

مسع بن عباس يقول : رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أكل من كتف أو  
 ذراع مث قام فصلى ومل يتوضأ  



 

 

األرنؤوط : إسناده صحيح عليق شعيبت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل بن عمر قال ثنا مالك عن   - 2342
أيب الزاند عن األعرج عن أيب هريرة : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان  

يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن اللهم اىن أعوذ بك من  
اب القرب وأعوذ بك من شر املسيح الدجال  عذاب جهنم وأعوذ بك من عذ

 وأعوذ بك من فتنة احمليا واملمات  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل ثنا مالك عن أيب الزبري عن   - 2343
 طاوس عن بن عباس مثله غري انه قال : من فتنة املسيح الدجال  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب قال عبد الوهاب أان هشام عن قتادة   - 2344



عن أيب العالية عن بن عباس مثله : ان نيب هللا صلى هللا عليه وسلم كان يدعو  
عند الكرب ال إله اال هللا العظيم احلليم ال إله اال هللا أنت رب العرش العظيم  

كرمي ال إله اال أنت رب السماوات ورب األرض ورب العرش ال  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

------------------------------------- 
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حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الوهاب أان سعيد عن قتادة عن   - 2345
 عليه وسلم : مثله يعىن أيب العالية الرايحي عن بن عباس عن النيب صلى هللا

 مثل دعاء الكرب 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا ثنا عبيد هللا بن عمر عن زائدة بن أيب الرقاد عن   - 2346



زايد النمريي عن أنس بن مالك قال : كان النيب صلى هللا عليه وسلم إذا 
دخل رجب قال اللهم ابرك لنا يف رجب وشعبان وابرك لنا يف رمضان وكان  

 يقول ليلة اجلمعة غراء ويومها أزهر  
 

 

اده ضعيف عليق شعيب األرنؤوط : إسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الوهاب عن سعيد عن قتادة   - 2347
عن أيب العالية الرايحي ثنا بن عم نبيكم بن عباس عن النيب صلى هللا عليه  
وسلم قال : رأيت ليلة أسرى يب موسى بن عمران عليه السالم رجال آدم  

ن مرمي عليه السالم طواال جعد الرأس كأنه من رجال شنوءة ورأيت عيسى ب
 مربوع اخللق يف احلمرة والبياض سبطا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبيدة بن محيد عن يزيد بن أيب زايد  - 2348
عن جماهد عن بن عباس ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال ألصحابه :  

إين لو استقبلت من أمري ما استدبرت ألمرتكم هبا وحيل من  اجعلوها عمرة ف



ليس معه هدي وكان مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم هدي قال وقال 
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم دخلت العمرة يف احلج إىل يوم القيامة وخلل  

 بني أصابعه 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه وهذا إسناد ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبيدة بن محيد ثنا يزيد بن أيب زايد  - 2349
فر  عن رجل عن بن عباس قال : كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف س

فعرس من الليل فرقد ومل يستيقظ اال ابلشمس قال فأمر رسول هللا صلى هللا  
الدنيا وما   عليه وسلم بالال فأذن فصلى ركعتني قال فقال بن عباس ما تسرين

 فيها هبا يعىن الرخصة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه وهذا إسناد ضعيف لضعف يزيد بن أيب ت
 زايد

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبيدة حدثين منصور عن جماهد عن   - 2350
هللا عليه  طاوس عن بن عباس رضي هللا عنهما قال : خرج رسول هللا صلى 



وسلم من املدينة يريد مكة فصام حىت أتى عسفان قال فدعا إبانء فوضعه على  
ومن   يده حىت نظر الناس إليه مث أفطر قال فكان بن عباس يقول من شاء صام

 شاء أفطر  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري ت  

 

 

حدثنا عبد هللا بن أمحد حدثين أيب ثنا حسني ثنا شيبان عن  - 2351
 منصور فذكره : إبسناده أو معناه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبيدة حدثين قابوس عن أيب ظبيان   - 2352
سرعا قال حىت  عن بن عباس : ان نيب هللا صلى هللا عليه وسلم أقبل إليهم م

أفزعنا من سرعته فلما انتهى إلينا قال جئت مسرعا أخربكم بليلة القدر  
 فأنسيتها بيين وبينكم ولكن التمسوها يف العشر األواخر من رمضان  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيفت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبيدة حدثين منصور عن جماهد عن   - 2353
م فتح مكة :  طاوس عن بن عباس قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يو 

ان هذا البلد حرام حرمه هللا يوم خلق السماوات واألرض فهو حرام حرمة هللا  
ي فيه حىت إىل يوم القيامة ما أحل ألحد فيه القتل غريي وال حيل ألحد بعد

تقوم الساعة وما أحل يل فيه اال ساعة من النهار فهو حرام حرمة هللا عز وجل  
إىل أن تقوم الساعة وال يعضد شوكة وال خيتلى خاله وال ينفر صيده وال تلتقط  
لقطته إال ملعرف قال فقال العباس وكان من أهل البلد قد علم الذي ال بد هلم  

نه ال بد هلم منه فإنه للقبور والبيوت قال فقال  منه إال األذخر اي رسول هللا فإ
 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إال األذخر  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبيدة قال حدثين واقد أبو عبد هللا   - 2354
لرسول هللا صلى هللا اخلياط عن سعيد بن جبري عن بن عباس قال : أهدى 

عليه وسلم مسن وأقط وضب فأكل السمن واألقط مث قال للضب ان هذا 
 الشيء ما أكلته قط فمن شاء ان أيكله فليأكله قال فأكل على خوانه  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده قويت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن عبد هللا األنصاري ثنا هشام   - 2355
بن حسان ثنا عكرمة عن بن عباس قال : احتجم رسول هللا صلى هللا يعىن 

عليه وسلم وهو حمرم يف رأسه من صداع كان به أو شيء كان به مبا يقال له  
 حلى مجل 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري ت  

 

 

------------------------------------- 
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حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن عبد هللا ثنا هشام بن أيب  - 2356
عبد هللا ثنا حيىي بن أيب كثري عن عكرمة عن بن عباس قال قال رسول هللا 

بقدر ما أدى دية احلر وبقدر ما رق دية   صلى هللا عليه وسلم : يؤدى املكاتب
 العبد 

 



 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري رجاله ثقات ت
 رجال الشيخني غري عكرمة فمن رجال البخاري 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعقوب ثنا أيب عن بن إسحاق حدثين  - 2357
ال : ملا اجتمع القوم لغسل حسني بن عبد هللا عن عكرمة عن بن عباس ق 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وليس يف البيت اال أهله عمه العباس بن عبد  
املطلب وعلي بن أيب طالب والفضل بن العباس وقثم بن العباس وأسامة بن  

زيد بن حارثة وصاحل مواله فلما اجتمعوا لغسله اندى من وراء الباب أوس بن 
عوف بن اخلزرج وكان بدراي علي بن أيب طالب  خوىل األنصاري مث أحد بىن

رضي هللا عنه فقال له اي علي نشدتك هللا وحظنا من رسول هللا صلى هللا عليه  
وسلم قال فقال له علي ادخل فدخل فحضر غسل رسول هللا صلى هللا عليه  

وسلم ومل يل من غسله شيئا قال فأسنده إىل صدره وعليه قميصه وكان العباس 
ثم يقلبونه مع علي بن أيب طالب رضي هللا عنه وكان أسامة بن زيد والفضل وق

وصاحل موالمها يصبان املاء وجعل على يغسله ومل ير من رسول هللا صلى هللا  
عليه وسلم شيء مما يراه من امليت وهو يقول أبيب وأمي ما أطيبك حيا وميتا  

يغسل ابملاء حىت إذا فرغوا من غسل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وكان 
والسدر جففوه مث صنع به ما يصنع ابمليت مث أدرج يف ثالثة أثواب ثوبني 

أبيضني وبرد حربة مث دعا العباس رجلني فقال ليذهب أحدكما إىل أيب عبيدة  



بن اجلراح وكان أبو عبيدة يضرح ألهل مكة وليذهب اآلخر إىل أيب طلحة بن 
دينة قال مث قال العباس هلما  سهل األنصاري وكان أبو طلحة يلحد ألهل امل

حني سرحهما اللهم خر لرسولك قال فذهبا فلم جيد صاحب أيب عبيدة أاب 
عبيدة ووجد صاحب أيب طلحة أاب طلحة فجاء به فلحد لرسول هللا صلى هللا  

 عليه وسلم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه وهذا إسناد ضعيف لضعف حسني بن ت
ده وكان فيما قال : وقصة تكفينه ) صلى هللا عليه  عبدهللا ... . وذكر شواه

وسلم ( يف ثوبني أبيضني وبرد حربة هلا شواهد مرسلة عند ابن سعد لكنها  
خمالفة ملا يف الصحيح أنه ) صلى هللا عليه وسلم ( كفن يف ثالثة أثواب بيض 

 سحولية

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعقوب ثنا أيب عن بن إسحاق ثنا   - 2358
هللا بن خصيف بن عبد الرمحن اجلزري عن سعيد بن جبري قال قلت لعبد 

عباس اي أاب العباس عجبا الختالف أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
 يف إهالل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حني أوجب فقال اىن ألعلم الناس
بذلك اهنا إمنا كانت من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حجة واحدة فمن  
هنالك اختلفوا : خرج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حاجا فلما صلى يف  



مسجده بذي احلليفة ركعتيه أوجب يف جملسه فأهل ابحلج حني فرغ من ركعتيه  
قته أهل وأدرك فسمع ذلك منه أقوام فحفظوا عنه مث ركب فلما استقبلت به ان

ذلك منه أقوام وذلك أن الناس إمنا كانوا أيتون أرساال فسمعوه حني استقلت  
به انقته يهل فقالوا إمنا أهل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حني استقلت به 
انقته مث مضى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فلما عال على شرف البيداء 

ا أهل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حني  أهل وأدرك ذلك منه أقوام فقالوا إمن
عال على شرف البيداء وأمي هللا لقد أوجب يف مصاله وأهل حني استقلت به 

انقته وأهل حني عال على شرف البيداء فمن أخذ بقول عبد هللا بن عباس أهل 
 يف مصاله إذا فرغ من ركعتيه  

 

 

حسني وله مفرقا  عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه وهذا سند حمتمل التت
 شواهد ... فذكرها 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعقوب ثنا أيب عن بن إسحاق قال   - 2359
حدثين رجل عن عبد هللا بن أيب جنيح عن جماهد بن جرب عن بن عباس قال :  

أهدى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف حجة الوداع مائة بدنة حنر منها  
ر عليا فنحر ما بقى منها وقال اقسم حلومها وجالهلا  ثالثني بدنة بيده مث أم

وجلودها بني الناس وال تعطني جزارا منها شيئا وخذ لنا من كل بعري حذية من  



 حلم مث اجعلها يف قدر واحدة حىت أنكل من حلمها وحنسو من مرقها ففعل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعقوب ثنا أيب عن بن إسحاق حدثين  - 2360
 بن حممد بن مسلم الزهري عن كريب موىل عبد هللا بن عباس عن عبد هللا

عباس قال قلت له اي أاب العباس أرأيت قولك ما حج رجل مل يسق اهلدى معه  
اال مث طاف ابلبيت إال حل بعمرة وما طاف هبا حاج قد ساق معه اهلدى  

اجتمعت له عمرة وحجة والناس ال يقولون هذا فقال وحيك : ان رسول هللا 
صلى هللا عليه وسلم خرج ومن معه من أصحابه ال يذكرون اال احلج فأمر  

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من مل يكن معه اهلدى ان يطوف ابلبيت وحيل 
فيقول رسول هللا  بعمرة فجعل الرجل منهم يقول اي رسول هللا إمنا هو احلج

 صلى هللا عليه وسلم انه ليس ابحلج ولكنها عمرة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

------------------------------------- 



 

[    261صفحة  - 1مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعقوب ثنا أيب عن بن إسحاق قال   - 2361
رسول هللا  حدثين عبد هللا بن طاوس عن أبيه عن بن عباس قال : ما أعمر

صلى هللا عليه وسلم عائشة ليلة احلصبة إال قطعا ألمر أهل الشرك فإهنم كانوا 
ن اعتمر  يقولون إذا برأ الدبر وعفا األثر ودخل صفر فقد حلت العمرة مل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن رجاله ثقات رجال ت
 الشيخني غري ابن إسحاق 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعقوب ثنا أيب عن بن إسحاق حدثين  - 2362
عبد هللا بن أيب جنيح عن جماهد بن جرب عن بن عباس : ان رسول هللا صلى هللا 

ل أيب جهل الذي كان استلب يوم بدر يف رأسه  عليه وسلم قد كان أهدى مج
 برة من فضة عام احلديبية يف هدية وقال يف موضع آخر ليغيظ بذلك املشركني 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه وتصريح ابن إسحق ابلتحديث هنا فيه  ت
 وقفة 



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا يعقوب قال ثنا أيب عن بن إسحاق  - 2363
ال : خرج رسول  حدثين بشري بن يسار موىل بىن حارثة عن عبد هللا بن عباس ق

هللا صلى هللا عليه وسلم عام الفتح يف رمضان فصام رمضان وصام املسلمون  
والناس معه حىت إذا كان ابلكديد دعا مباء يف قعب وهو على راحلته فشرب 

 ينظرون يعلمهم انه قد أفطر فافطر املسلمون 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعقوب حدثين أيب عن الزهري عن   - 2364
عبيد هللا بن عبد هللا عن بن عباس انه قال كان أهل الكتاب يسدلون أشعارهم  

هم قال : وكان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  وكان املسلمون يفرقون رؤوس
يعجبه موافقة أهل الكتاب يف بعض ما مل يؤمر به فيه فسدل رسول هللا صلى  

 هللا عليه وسلم مث فرق بعد  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 



ثين حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعقوب ثنا أيب عن بن إسحاق حد - 2365
ن جبري  صاحل بن كيسان عن عبد هللا بن الفضل بن عباس بن ربيعة عن انفع ب 

بن مطعم عن عبد هللا بن عباس ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : األمي  
 أوىل أبمرها واليتيمة تستأمر يف نفسها وأذهنا صماهتا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

بد هللا حدثين أيب ثنا يعقوب ثنا أيب عن بن إسحاق قال  حدثنا ع - 2366
 حدثين داود بن احلصني عن عكرمة عن بن عباس : ان رسول هللا صلى هللا

عليه وسلم رد ابنته زينب على أيب العاص بن الربيع وكان إسالمها قبل إسالمه  
 بست سنني على النكاح األول ومل حيدث شهادة وال صداقا  

 

 

شعيب األرنؤوط : إسناده حسنعليق ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعقوب ثنا أيب عن بن إسحاق قال   - 2367
وذكر طلحة بن انفع عن سعيد بن جبري عن بن عباس قال : تزوج رجل امرأة 
من األنصار من بلعجالن فدخل هبا فبات عندها فلما أصبح قال ما وجدهتا 



ل هللا صلى هللا عليه وسلم فدعا اجلارية رسول  عذراء قال فرفع شأهنما إىل رسو 
هللا صلى هللا عليه وسلم فسأهلا فقالت بلى قد كنت عذراء قال فأمر هبما  

 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فتالعنا وأعطاها املهر  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعقوب وسعد قاال ثنا أيب عن بن  - 2368
يل بن إبراهيم  إسحاق قال وحدثين حممد بن طلحة بن يزيد بن ركانة عن إمساع

الشيباين عن بن عباس قال : أمر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم برجم 
اليهودي واليهودية عند ابب مسجده فلما وجد اليهودي مس احلجارة قام  

على صاحبته فحىن عليها يقيها مس احلجارة حىت قتال مجيعا فكان مما صنع  
 هللا عز وجل لرسوله يف حتقيق الزان منهما  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعقوب ثنا أيب عن صاحل قال وحدث   - 2369
 أخربه ان بن عباس أخربه : ان رسول هللا بن شهاب ان عبيد هللا بن عبد هللا



صلى هللا عليه وسلم مر بشاة ميتة فقال هال استمتعتم إبهاهبا فقالوا اي رسول  
 هللا اهنا ميتة فقال إمنا حرم أكلها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    262صفحة  - 1مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعقوب قال ثنا بن أخي بن شهاب   - 2370
عن عمه حممد بن مسلم قال أخربين عبيد هللا بن عبد هللا بن عتبة بن مسعود  

هللا صلى هللا عليه وسلم كتب إىل  ان عبد هللا بن عباس أخربه : أن رسول
تابه مع دحية الكليب وأمره رسول هللا صلى  قيصر يدعوه إىل اإلسالم وبعث ك

هللا عليه وسلم ان يدفعه إىل عظيم بصرى ليدفعه إىل قيصر فدفعه عظيم  
بصرى وكان قيصر ملا كشف هللا عز وجل عنه جنود فارس مشى من محص إىل  

ه فقال عبد هللا بن عباس فلما جاء قيصر كتاب إيلياء على الزرايب تبسط ل
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال حني قرأه التمسوا يل من قومه من اسأله 

عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال بن عباس فأخربين أبو سفيان بن 



حرب انه كان ابلشام يف رجال من قريش قدموا جتارا وذلك يف املدة اليت كانت 
ل هللا صلى هللا عليه وسلم وبني كفار قريش قال أبو سفيان فأاتين بني رسو 

رسول قيصر فانطلق يب وأبصحايب حىت قدمنا إيلياء فادخلنا عليه فإذا هو  
جالس يف جملس ملكه عليه التاج وإذا حوله عظماء الروم فقال لرتمجانه سلهم  

أان أقرهبم إليه   أيهم أقرب نسبا هبذا الرجل الذي يزعم انه نيب قال أبو سفيان
نسبا قال ما قرابتك منه قال قلت هو بن عمى قال أبو سفيان وليس يف 

الركب يومئذ رجل من بىن عبد مناف غريي قال فقال قيصر أدنوه مىن مث أمر  
أبصحايب فجعلوا خلف ظهري عند كتفي مث قال لرتمجانه قل ألصحابه اىن 

فكذبوه قال أبو سفيان فو  سائل هذا عن الرجل الذي يزعم أنه نيب فإن كذب 
هللا لوال االستحياء يومئذ ان أيثر أصحايب عىن الكذب لكذبته حني سألين 
ولكين استحيت ان يؤثروا عىن الكذب فصدقته عنه مث قال لرتمجانه قل له 

كيف نسب هذا الرجل فيكم قال قلت هو فينا ذو نسب قال فهل قال هذا  
ل فهل كنتم تتهمونه يف الكذب قبل  القول منكم أحد قط قبله قال قلت ال قا

ان يقول ما قال قال فقلت ال قال فهل كان من آابئه من ملك قال قلت ال 
قال فأشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم قال قلت بل ضعفاؤهم قال فيزيدون  

أم ينقصون قال قلت بل يزيدون قال فهل يرتد أحد سخطة لدينه بعد ان 
غدر قال قلت ال وحنن اآلن منه يف مدة  يدخل فيه قال قلت ال قال فهل ي

وحنن خناف ذلك قال قال أبو سفيان ومل متكين كلمة أدخل فيها شيئا أنتقصه  
به غريها ال أخاف ان يؤثروا عىن قال فهل قاتلتموه أو قاتلكم قال قلت نعم  



قال كيف كانت حربكم وحربه قال قلت كانت دوال سجاال ندال عليه املرة  
رى قال فبم أيمركم قال قلت أيمران ان نعبد هللا وحده وال  ويدال علينا األخ

نشرك به شيئا وينهاان عما كان يعبد آابؤان وأيمران ابلصالة والصدق والعفاف  
والوفاء ابلعهد وأداء األمانة قال فقال لرتمجانه حني قلت له ذلك قل له اىن 

يف  سألتك عن نسبه فيكم فزعمت انه فيكم ذو نسب وكذلك الرسل تبعث
نسب قومها وسألتك هل قال هذا القول أحد منكم قط قبله فزعمت ان ال 
فقلت لو كان أحد منكم قال هذا القول قبله قلت رجل أيمت بقول قيل قبله  
وسألتك هل كنتم تتهمونه ابلكذب قبل ان يقول ما قال فزعمت ان ال فقد  

ل وسألتك  أعرف انه مل يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على هللا عز وج
هل كان من آابئه من ملك فزعمت ان ال فقلت لو كان من آابئه ملك قلت 
رجل يطلب ملك آابئه وسألتك أشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم فزعمت  

ان ضعفاءهم اتبعوه وهم أتباع الرسل وسألتك هل يزيدون أم ينقصون فزعمت  
سخطه لدينه بعد  اهنم يزيدون وكذلك اإلميان حىت يتم وسألتك هل يرتد أحد 

ان يدخل فيه فزعمت ان ال وكذلك اإلميان حني خيالط بشاشة القلوب ال 
يسخطه أحد وسألتك هل يغدر فزعمت ان ال وكذلك الرسل وسألتك هل 
قاتلتموه وقاتلكم فزعمت ان قد فعل وان حربكم وحربه يكون دوال يدال 

ن هلا العاقبة  عليكم املرة وتدالون عليه األخرى وكذلك الرسل تبتلى ويكو 
وسألتك مباذا أيمركم فزعمت أنه أيمركم ان تعبدوا هللا عز وجل وحده ال 
تشركوا به شيئا وينهاكم عما كان يعبد آابؤكم وأيمركم ابلصدق والصالة  



والعفاف والوفاء ابلعهد وأداء األمانة وهذه صفة نيب قد كنت أعلم انه خارج 
ه حقا فيوشك أن ميلك موضع ولكن مل أظن انه منكم فإن يكن ما قلت في

قدمي هاتني وهللا لو أرجو أن أخلص إليه لتجشمت لقيه ولو كنت عنده  
لغسلت عن قدميه قال أبو سفيان مث دعا بكتاب رسول هللا صلى هللا عليه  

وسلم فأمر به فقرئ فإذا فيه بسم هللا الرمحن الرحيم من حممد عبد هللا ورسوله 
من اتبع اهلدى أما بعد فإين أدعوك بدعاية   إىل هرقل عظيم الروم سالم على 

اإلسالم أسلم تسلم وأسلم يؤتك هللا أجرك مرتني فإن توليت فعليك إمث 
اي أهل الكتاب تعالوا إىل كلمة سواء بيننا وبينكم   }األريسيني يعىن األكارة و  

إن  أال نعبد إال هللا وال نشرك به شيئا وال يتخذ بعضنا بعضا أراباب من دون هللا ف
قال أبو سفيان فلما قضى مقالته علت  { تولوا فقولوا اشهدوا أبان مسلمون 

أصوات الذين حوله من عظماء الروم وكثر لغطهم فال أدري ماذا قالوا وأمر بنا  
فأخرجنا قال أبو سفيان فلما خرجت مع أصحايب وخلصت هلم قلت هلم أمر  

سفيان فوهللا ما زلت أمر بن أيب كبشة هذا ملك بىن األصفر خيافه قال أبو 
 ذليال مستيقنا ان أمره سيظهر حىت أدخل هللا قليب اإلسالم وأان كاره  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

------------------------------------- 



 

[    263صفحة  - 1مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعقوب ثنا أيب عن صاحل بن كيسان   - 2371
قال قال بن شهاب أخربين عبيد هللا بن عبد هللا بن عتبة بن مسعود ان عبد  

 هللا بن عباس أخربه : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كتب فذكره  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

ثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق عن معمر : فذكره  حد - 2372  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثين يعقوب قال حدثنا أيب عن صاحل   - 2373
قال قال عبيد هللا سألت عبد هللا بن عباس عن رؤاي رسول هللا صلى هللا عليه  

ذكر فقال بن عباس ذكر يل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال :   وسلم اليت
بينما أان انئم رأيت أنه وضع يف يدي سواران من ذهب ففظعتهما فكرهتهما  



وأذن يل فنفختهما فطارا فأولته كذابني خيرجان قال عبيد هللا أحدمها العنسي  
 الذي قتله فريوز ابليمن واآلخر مسيلمة  

 

 

وط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤ ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعقوب ثنا أيب عن صاحل قال قال بن   - 2374
علي بن أيب شهاب أخربين عبد هللا بن كعب بن مالك أن بن عباس أخربه : ان  

طالب رضي هللا عنه خرج من عند رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف وجعه  
هللا عليه  الذي توىف فيه فقال الناس اي أاب حسن كيف أصبح رسول هللا صلى  

وسلم فقال أصبح حبمد هللا ابرائ قال بن عباس فأخذ بيده عباس بن عبد  
املطلب فقال اال ترى أنت وهللا ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم سيتوىف يف  
وجعه هذا اىن اعرف وجوه بىن عبد املطلب عند املوت فاذهب بنا إىل رسول  

ألمر فإن كان فينا علمنا ذلك هللا صلى هللا عليه وسلم فلنسأله فيمن هذا ا
وإن كان يف غريان كلمناه فأوصى بنا فقال علي رضي هللا عنه وهللا لئن سألناها  
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فمنعناها ال يعطيناها الناس أبدا فوهللا ال أسأله 

 أبدا  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  



 

 

هللا حدثين أيب ثنا يعقوب ثنا بن أخي بن شهاب عن  حدثنا عبد  - 2375
وعبد الرمحن بن عبد القارىء   عمه حدثين عروة بن الزبري ان املسور بن خمرمة

حداثه اهنما مسعا عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه يقول : مسعت هشام بن 
حكيم بن حزام يقرأ فذكر احلديث قال حممد وحدثين عبيد هللا بن عبد هللا بن 

ة بن مسعود ان بن عباس حدثه ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال  عتب 
أقرأين جربيل عليه السالم على حرف فراجعته فلم أزل استزيده ويزيدين حىت 

 انتهى إىل سبعة أحرف 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    264صفحة  - 1مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعقوب ثنا بن أخي بن شهاب عن   - 2376
ان بن عباس قال :   عمه قال أخربين عبيد هللا بن عبد هللا بن عتبة بن مسعود

أقبلت وقد انهزت احللم أسري على أاتن ورسول هللا صلى هللا عليه وسلم قائم  



ها  يصلي للناس يعىن حىت صرت بني يدي بعض الصف األول مث نزلت عن
 فرتعت فصففت مع الناس وراء رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعقوب ثنا أيب عن حممد بن إسحاق  - 2377
ثنا حممد بن عمرو بن عطاء بن عياش بن علقمة أخو بىن عامر بن لؤي قال  

ن عباس بيت ميمونة زوج النيب صلى هللا عليه وسلم لغد يوم دخلت على ب
اجلمعة بسط له اجلمعة قال وكانت ميمونة قد أوصت له به فكان إذا صلى 

فيه مث انصرف إليه فجلس فيه للناس قال فسأله رجل وأان امسع عن الوضوء  
مما مست النار من الطعام قال فرفع بن عباس يده إىل عينيه وقد كف بصره 

ال : بصر عيناي هااتن رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم توضأ لصالة فق
الظهر يف بعض حجره مث دعا بالل إىل الصالة فنهض خارجا فلما وقف على  
ابب احلجرة لقيته هدية من خبز وحلم بعث هبا إليه بعض أصحابه قال فرجع  

ال فأكل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مبن معه ووضعت هلم يف احلجرة ق 
وأكلوا معه مث قال مث هنض رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مبن معه إىل الصالة 
وما مس وال أحد ممن كان معه ماء قال مث صلى هبم وكان بن عباس إمنا عقل  

 من أمر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم آخره  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

أيب ثنا حيىي بن أيب بكري ثنا إبراهيم بن حدثنا عبد هللا حدثين  - 2378
طهمان حدثين خالد احلذاء عن عكرمة عن بن عباس قال : طاف رسول هللا 

 صلى هللا عليه وسلم على بعريه فكلما أتى على الركن أشار إليه وكرب  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري رجاله ثقات ت
من رجال البخاري رجال الشيخني غري عكرمة ف  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعقوب ثنا أيب عن حممد بن إسحاق  - 2379
حدثين احلجاج بن أرطأة عن عطاء بن أيب رابح قال مسعت بن عباس يقول :  

 توىف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأان ختني 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعقوب ثنا أيب عن حممد بن إسحاق  - 2380



حدثين حممد بن الوليد بن نويفع عن كريب موىل عبد هللا بن عباس عن عبد  
هللا بن عباس قال : بعثت بنو سعد بن بكر ضمام بن ثعلبة وافدا إىل رسول 

مث عقله مث  هللا صلى هللا عليه وسلم فقدم عليه وأانخ بعريه على ابب املسجد 
دخل املسجد ورسول هللا صلى هللا عليه وسلم جالس يف أصحابه وكان ضمام  

رجال جلدا أشعر ذا غريرتني فأقبل حىت وقف على رسول هللا صلى هللا عليه  
وسلم يف أصحابه فقال أيكم بن عبد املطلب فقال رسول هللا صلى هللا عليه  

ل بن عبد املطلب اىن سائلك وسلم أان بن عبد املطلب قال حممد قال نعم فقا
ومغلظ يف املسألة فال جتدن يف نفسك قال ال أجد يف نفسي فسل عما بدا 
لك قال أنشدك هللا اهلك واله من كان قبلك واله من هو كائن بعدك آهلل 

بعثك إلينا رسوال فقال اللهم نعم قال فأنشدك هللا اهلك واله من كان قبلك 
ك ان أتمران ان نعبده وحده ال نشرك به شيئا  واله من هو كائن بعدك آهلل أمر 

وان خنلع هذه األنداد اليت كانت آابؤان يعبدون معه قال اللهم نعم قال 
فأنشدك هللا اهلك واله من كان قبلك واله من هو كائن بعدك آهلل أمرك ان 

نصلى هذه الصلوات اخلمس قال اللهم نعم قال مث جعل يذكر فرائض 
الزكاة والصيام واحلج وشرائع اإلسالم كلها يناشده عند  اإلسالم فريضة فريضة 

كل فريضة كما يناشده يف اليت قبلها حىت إذا فرغ قال فإين أشهد أن ال إله اال 
هللا واشهد أن سيدان حممدا رسول هللا وسأؤدي هذه الفرائض وأجتنب ما  

رسول هللا هنيتين عنه مث ال أزيد وال أنقص قال مث انصرف راجعا إىل بعريه فقال 
صلى هللا عليه وسلم حني وىل ان يصدق ذو العقيصتني يدخل اجلنة قال فأتى  



إىل بعريه فأطلق عقاله مث خرج حىت قدم على قومه فاجتمعوا إليه فكان أول ما  
تكلم به ان قال بئست الالت والعزى قالوا مه اي ضمام اتق الربص واجلذام 

ران وال ينفعان ان هللا عز وجل قد  اتق اجلنون قال ويلكم اهنما وهللا ال يض
تنقذكم به مما كنتم فيه وإين أشهد أن ال إله اال بعث رسوال وأنزل عليه كتااب اس 

هللا وحده ال شريك له وأن حممدا عبده ورسوله اىن قد جئتكم من عنده مبا  
أمركم به وهناكم عنه قال فوهللا ما أمسى من ذلك اليوم ويف حاضره رجل وال  

مسلما قال يقول بن عباس فما مسعنا بوافد قوم كان أفضل من ضمام   امرأة اال
 بن ثعلبة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسنت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    265صفحة  - 1مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعقوب ثنا أيب عن بن إسحاق حدثين  - 2381
مد بن الوليد بن نويفع موىل آل الزبري : فذكره خمتصرا  حم  

 



 

عليق شعيب األرنؤوط : حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعقوب ثنا أيب عن بن إسحاق حدثين  - 2382
ن بن داود بن احلصني موىل عمرو بن عثمان عن عكرمة موىل بن عباس ع 

عباس قال : ما كانت صالة اخلوف اال كصالة أحراسكم هؤالء اليوم خلف 
يه  أئمتكم اال اهنا كانت عقبا قامت طائفة وهم مجع مع رسول هللا صلى هللا عل

وسلم وسجدت معه طائفة مث قام رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وسجد الذين 
كانوا قياما ألنفسهم مث قام رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وقاموا معه مجيعا مث  

ركع وركعوا معه مجيعا مث سجد فسجد الذين كانوا معه قياما أول مرة وقام  
ا جلس رسول هللا صلى هللا اآلخرون الذين كانوا سجدوا معه أول مرة فلم

عليه وسلم والذين سجدوا معه يف آخر صالهتم سجد الذين كانوا قياما 
 ألنفسهم مث جلسوا فجمعهم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ابلسالم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسن وحسنه احلافظ يف التلخيص ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعقوب ثنا أيب عن بن إسحاق حدثين  - 2383
ن رسول هللا الزهري عن طاوس اليماين قال قلت لعبد هللا بن عباس يزعمون ا



صلى هللا عليه وسلم قال : اغتسلوا يوم اجلمعة واغسلوا رءوسكم وان مل  
ري وأما  تكونوا جنبا ومسوا من الطيب قال فقال بن عباس أما الطيب فال أد 

 الغسل فنعم  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعقوب ثنا أيب عن بن إسحاق حدثين  - 2384
سلمة بن كهيل احلضرمي وحممد بن الوليد بن نويفع موىل آل الزبري كالمها 

س قال : لقد  حدثين عن كريب موىل عبد هللا بن عباس عن عبد هللا بن عبا
رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يصلي من الليل يف برد له حضرمي 

 متوشحه ما عليه غريه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعقوب ثنا أيب عن بن إسحاق قال   - 2385
 بن ثنا حسني بن عبد هللا بن عبيد هللا بن عباس عن عكرمة موىل عبد هللا

عباس عن عبد هللا بن عباس قال : لقد رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  



يف يوم مطري وهو يتقى الطني إذا سجد بكساء عليه جيعله دون يديه إىل 
 األرض إذا سجد  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن وهذا إسناد ضعيف لضعف حسني بن عبدهللا ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعقوب ثنا أيب عن بن إسحاق قال   - 2386
عبد هللا بن  حدثين العباس بن عبد هللا بن معبد بن عباس عن بعض أهله عن

عباس أنه كان يقول : كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقرأ يف ركعتيه قبل  
وىل ويف الركعة  الفجر بفاحتة القرآن واآليتني من خامتة البقرة يف الركعة األ

قل اي أهل الكتاب تعالوا إىل  }اآلخرة بفاحتة القرآن وابآلية من آل عمران  
حىت خيتم اآلية   {كلمة سواء بيننا وبينكم    

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سعد بن إبراهيم ثنا أيب عن حممد بن   - 2387
احلصني عن عكرمة موىل بن عباس عن بن عباس قال  إسحاق حدثين داود بن 

: طلق ركانة بن عبد يزيد أخو بىن مطلب امرأته ثالاث يف جملس واحد فحزن 



عليها حزان شديدا قال فسأله رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كيف طلقتها  
قال طلقتها ثالاث قال فقال يف جملس واحد قال نعم قال فإمنا تلك واحدة  

شئت قال فرجعها فكان بن عباس يري إمنا الطالق عند كل طهر    فارجعها ان  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف... وقال اخلطايب : وكان أمحد بن ت
حنبل يضعف هذه األحاديث كلها . ) قلنا ( ونص ابن قدامة يف املغين على  

ن  أن أمحد ضعف إسناد حديث ركانة هذا وتركه . وقال احلافظ يف الفتح : إ
أاب داود رجح أن ركانة إمنا طلق امرأته ألبتة كما أخرجه هو من طريق آل بيت 
ركانة وهو تعليل قوي جلواز أن يكون بعض رواته محل ألبتة على الثالث فقال  
طلقها ثالاث فبهذه النكتة يقف االستدالل حبديث ابن عباس . قلنا : ومع هذا  

وى وصححه ابن القيم يف الزاد فقد جود ابن تيمية سند هذا احلديث يف الفتا
 وأمحد شاكر يف تعليقه على املسند 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعقوب ثنا أيب عن بن إسحاق حدثين  - 2388
عباس قال   إمساعيل بن أمية بن عمرو بن سعيد عن أيب الزبري املكي عن بن

قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ملا أصيب إخوانكم أبحد جعل هللا عز  
وأتوي إىل  وجل أرواحهم يف أجواف طري خضر ترد أهنار اجلنة أتكل من مثارها 

قناديل من ذهب يف ظل العرش فلما وجدوا طيب مشرهبم ومأكلهم وحسن 



منقلبهم قالوا اي ليت إخواننا يعلمون مبا صنع هللا لنا لئال يزهدوا يف اجلهاد وال  
ينكلوا عن احلرب فقال هللا عز وجل أان أبلغهم عنكم فأنزل هللا عز وجل 

ين قتلوا يف سبيل هللا أمواات بل وال حتسنب الذ  }هؤالء اآلايت على رسوله 
 أحياء 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسنت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    266صفحة  - 1مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عثمان بن أيب شيبة ثنا عبد هللا بن  - 2389
إدريس عن حممد بن إسحاق عن إمساعيل بن أمية عن أيب الزبري عن سعيد بن  

 جبري عن بن عباس عن النيب صلى هللا عليه وسلم : حنوه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعقوب ثنا أيب عن بن إسحاق قال   - 2390
  حدثين احلرث بن فضيل األنصاري عن حممود بن لبيد األنصاري عن بن عباس
قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : الشهداء على ابرق هنر بباب اجلنة 

 يف قبة خضراء خيرج عليهم رزقهم من اجلنة بكرة وعشيا  

 

 

عيب األرنؤوط : إسناده حسنعليق شت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعقوب ثنا أيب عن بن إسحاق حدثين  - 2391
ثور بن يزيد عن عكرمة عن بن عباس قال : مشى معهم رسول هللا صلى هللا  
عليه وسلم إىل بقيع الغرقد مث وجههم وقال انطلقوا على اسم هللا وقال اللهم  

وجههم إىل كعب بن األشرف  أعنهم يعىن النفر الذين  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعقوب قال ثنا أيب عن بن إسحاق  - 2392
بن عتبة عن عبد   قال فحدثين حممد بن مسلم الزهري عن عبيد هللا بن عبد هللا

هللا بن عباس قال : مث مضى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لسفره واستخلف  



وخرج لعشر على املدينة أاب رهم كلثوم بن حصني بن عتبة بن خلف الغفاري  
مضني من رمضان فصام رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وصام الناس معه حىت  
إذا كان ابلكديد ماء بني عسفان وأمج أفطر مث مضى حىت نزل مبر الظهران يف  

 عشرة آالف من املسلمني  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

أيب عن حممد بن  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعقوب قال ثنا - 2393
إسحاق قال حدثين أابن بن صاحل وعبد هللا بن أيب جنيح عن عطاء بن أيب 

رابح وجماهد بن احلجاج عن بن عباس : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
 تزوج ميمونة بنت احلرث يف سفره وهو حرام  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسني يعىن بن حممد ثنا شيبان عن   - 2394
صلى منصور عن احلكم عن بن جبري عن بن عباس أنه قال : ذكر لرسول هللا 

هللا عليه وسلم رجل وقصته راحلته وهو حمرم فقال كفنوه وال تغطوا رأسه وال  



 متسوه طيبا فإنه يبعث يوم القيامة وهو يلىب أو وهو يهل  

 

 

يق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعلت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أسود ثنا إسرائيل : إبسناده اال أنه  - 2395
 قال وال تغطوا وجهه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

نصور عن  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا زايد بن عبد هللا قال ثنا م  - 2396
جماهد عن بن عباس قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يوم فتح مكة :  

 ال هجرة يقول بعد الفتح ولكن جهاد ونية وان استنفرمت فانفروا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن بن موسى ثنا زهري بن خيثمة   - 2397



عن عبد هللا بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبري عن بن عباس : أن رسول  
هللا صلى هللا عليه وسلم وضع يده على كتفي أو على منكيب شك سعيد مث  

 قال اللهم فقهه يف الدين وعلمه التأويل 

 

 

األرنؤوط : إسناده قوي على شرط مسلم عليق شعيب ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب قال حدثنا حسن بن موسى قال ثنا   - 2398
اثبت أبو يزيد عن عبد هللا بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبري عن بن 

عباس قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ان هلذا احلجر لساان وشفتني  
لقيامة حبق  يشهد ملن استلمه يوم ا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده قوي على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن بن موسى قال ثنا محاد بن  - 2399
سلمة عن عمار بن أيب عمار عن بن عباس : أن رسول هللا صلى هللا عليه  
وسلم أقام مبكة مخس عشرة سنة مثان سنني أو سبعا يرى الضوء ويسمع 

وت ومثانيا أو سبعا يوحى إليه وأقام ابملدينة عشرا الص  



 

 

1945عليق شعيب األرنؤوط : إسناده على شرط مسلم وانظر ما تقدم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن بن موسى ثنا محاد بن سلمة   - 2400
عن عمار بن أيب عمار عن بن عباس واثبت البناين عن أنس بن مالك : أن  

لى هللا عليه وسلم كان خيطب إىل جذع خنلة فلما اختذ املنرب حتول رسول هللا ص
إىل املنرب فحن اجلذع حىت أاته رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فاحتضنه  

 فسكن فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لو مل احتضنه حلن إىل يوم القيامة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

-------------------------------------  

 

[    267صفحة  - 1مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا محاد عن عمار عن بن  - 2401
عباس عن النيب صلى هللا عليه وسلم وعن اثبت عن أنس عن النيب صلى هللا  



 عليه وسلم : مثل معناه  

 

 

رنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم عليق شعيب األت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن بن موسى ثنا محاد بن سلمة   - 2402
عن على بن زيد بن جدعان عن يوسف بن مهران عن بن عباس : أن رسول 
هللا صلى هللا عليه وسلم أاته فيما يري النائم ملكان فقعد أحدمها عند رجليه  

لذي عند رجليه للذي عند رأسه اضرب مثل هذا واآلخر عند رأسه فقال ا
ومثل أمته فقال أن مثله ومثل أمته كمثل قوم سفر انتهوا إىل رأس مفازة فلم  
يكن معهم من الزاد ما يقطعون به املفازة وال ما يرجعون به فبينما هم كذلك 
إذ أاتهم رجل يف حلة حربة فقال أرأيتم ان وردت بكم رايضا معشبة وحياضا  

أتتبعوين فقالوا نعم قال فانطلق هبم فأوردهم رايضا معشبة وحياضا رواء رواء 
فأكلوا وشربوا ومسنوا فقال هلم أمل ألقكم على تلك احلال فجعلتم يل ان وردت 

بكم رايضا معشبة وحياضا رواء أن تتبعوىن فقالوا بلى قال فإن بني أيديكم  
قال فقالت طائفة   رايضا أعشب من هذه وحياضا هي أروى من هذه فاتبعوين
 صدق وهللا لنتبعنه وقالت طائفة قد رضينا هبذا نقيم عليه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن ميان عن حسن بن صاحل عن   - 2403
جعفر بن حممد قال : كان املاء ماء غسله صلى هللا عليه وسلم حني غسلوه  

 بعد وفاته يستنقع يف جفون النيب صلى هللا عليه وسلم فكان علي حيسوه  
 

 

هو  و  -عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف النقطاعه . جعفر بن حممد ت
مل يدرك ذلك ومل يسنده . مث احلديث من مسند جعفر بن حممد أو   -الصادق 

 علي بن أيب طالب ال من مسند ابن عباس فال وجه لذكره هنا 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن بن موسى ثنا زهري عن أيب  - 2404
 إسحاق عن الضحاك بن مزاحم قال كان بن عباس إذا لىب يقول : لبيك اللهم

لبيك ال شريك لك لبيك ان احلمد والنعمة لك وامللك ال شريك لك قال  
 وقال بن عباس انته إليها فإهنا تلبية رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيفت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا حسن بن موسى ثنا زهري عن أيب  - 2405



إسحاق عن التميمي الذي حيدث التفسري عن بن عباس قال : أتيت رسول 
 هللا صلى هللا عليه وسلم من خلفه فرأيت بياض إبطيه وهو جمنح قد فرج يديه 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه ت  

 

 

أيب ثنا حسن بن موسى ثنا زهري ثنا مساك بن  حدثنا عبد هللا حدثين - 2406
حرب عن عكرمة عن بن عباس : أن النيب صلى هللا عليه وسلم أكل كتف 

 شاة مث صلى ومل يعد الوضوء 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن بن موسى ثنا زهري ثنا مساك  - 2407
صلى هللا عليه  حدثين سعيد بن جبري أن بن عباس حدثه قال : كان رسول هللا 

وسلم يف ظل حجرة من حجره وعنده نفر من املسلمني قد كاد يقلص عنهم  
فال   الظل قال فقال انه سيأتيكم إنسان ينظر إليكم بعيين شيطان فإذا أاتكم

تكلموه قال فجاء رجل أزرق فدعاه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فكلمه  
قال عالم تشتمين أنت وفالن وفالن نفر دعاهم أبمسائهم قال فذهب الرجل  



حيلفون له كما   }فدعاهم فحلفوا ابهلل واعتذروا إليه قال فأنزل هللا عز وجل  
اآلية   { حيلفون لكم وحيسبون   

 

 

وط : إسناده حسنعليق شعيب األرنؤ ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا مؤمل ثنا إسرائيل ثنا مساك عن سعيد   - 2408
بن جبري عن بن عباس قال : كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم جالسا يف 

 ظل حجرة قد كاد يقاص عنه الظل فذكره  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسنت  

 

 

حسن ثنا زهري عن قابوس ان أابه  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا - 2409
يب هللا صلى هللا عليه وسلم رجالن حاجتهما  حدثه عن بن عباس قال : جاء ن

واحدة فتكلم أحدمها فوجد نيب هللا صلى هللا عليه وسلم من فيه إخالفا فقال  
له اال تستاك فقال اىن ألفعل ولكين مل أطعم طعاما منذ ثالث فأمر به رجال 

جته  فآواه وقضى له حا  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن ثنا زهري عن قابوس بن أيب  - 2410
ما جعل   } ظبيان ان أابه حدثه قال قلنا البن عباس : أرأيت قول هللا عز وجل  

ما عىن بذلك قال قام نيب هللا صلى هللا عليه   { هللا لرجل من قلبني يف جوفه 
معه اال ترون  وسلم يوما يصلي قال فخطر خطرة فقال املنافقون الذين يصلون

ما جعل هللا لرجل   }له قلبني قال قلب معكم وقلب معهم فأنزل هللا عز وجل 
 من قلبني يف جوفه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    268صفحة  - 1مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا حسن يعىن بن موسى ثنا محاد بن  - 2411
عباس : ان   سلمة عن يوسف بن عبد هللا بن احلرث عن أىب العالية عن بن



رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان إذا حزبه أمر قال ال إله اال هللا احلليم  
عرش العظيم ال إله  العظيم ال إله اال هللا رب العرش الكرمي ال إله اال هللا رب ال

 اال هللا رب السماأوات ورب األرض ورب العرش الكرمي مث يدعو 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا معاوية بن عمرو قال ثنا أبو إسحاق  - 2412
 عن عطاء بن السائب عن عكرمة عن بن عباس قال : جاء النيب صلى هللا
عليه وسلم إىل بعض بناته وهى يف السوق فأخذها ووضعها يف حجره حىت 

قبضت فدمعت عيناه فبكت أم أمين فقيل هلا أتبكني عند رسول هللا صلى هللا 
عليه وسلم فقالت اال أبكى ورسول هللا صلى هللا عليه وسلم يبكى قال اىن مل 

حيمد هللا عز وجل   أبك وهذه رمحة ان املؤمن خترج نفسه من بني جنبيه وهو  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا أبو سعيد موىل بىن هاشم وعبد  - 2413
الصمد املعىن قاال حدثنا اثبت ثنا عاصم عن الشعيب عن بن عباس قال :  



قمت أصلى مع النيب صلى هللا عليه وسلم فقمت عن يساره فقال بيده من  
أخذ بعضدي أو بيدي حىت أقامين عن ميينه  ورائه حىت إذا   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أبثنا حيىي بن غيالن ثنا رشدين ثنا حسن بن  - 2414
ثوابن عن عامر بن حيىي املعافري حدثين حنش عن بن عباس قال : أنزلت 

يف أانس من األنصار أتوا النيب صلى هللا   {نساؤكم حرث لكم  }هذه اآلية  
عليه وسلم فسألوه فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم آهتا على كل حال إذا 

 كان يف الفرج  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه وهذا إسناد ضعيف لضعف رشدين بن ت
 سعد 

 

 

بن  حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا حسن بن موسى ثنا قزعة يعىن - 2415
 صلى سويد حدثين عبد هللا بن أىب جنيح عن جماهد عن بن عباس ان رسول هللا

هللا عليه وسلم قال : ال أسألكم على ما أتيتكم به من البينات واهلدي أجرا اال 



 ان توادوا هللا ورسوله وان تقربوا إليه بطاعته  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

ثين أىب ثنا أبو سلمة اخلزاعي قال أان بن بالل حدثنا عبد هللا حد - 2416
: أنه توضأ فغسل وجهه مث    عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن بن عباس

أخذ غرفة من ماء فتمضمض هبا واستنثر مث أخذ غرفة فجعل هبا هكذا يعىن 
أضافها إىل يده األخرى فغسل هبا وجهه مث أخذ غرفة من ماء فغسل هبا يده 

خذ غرفة من ماء فغسل هبا يده اليسرى مث مسح برأسه مث أخذ اليمىن مث أ
غرفة من ماء مث رش على رجله اليمىن حىت غسلها مث أخذ غرفة أخرى فغسل 

 هبا رجله اليسرى مث قال هكذا رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

 حدثين أىب ثنا أبو سلمة ثنا بن بالل عن حيىي بن حدثنا عبد هللا  - 2417
سعيد قال أخربين يعقوب بن إبراهيم عن بن عباس : حنو هذا عن النيب صلى 

 هللا عليه وسلم  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح كسابقه ويف هذا اإلسناد إشكال ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا أبو سلمة ثنا محاد بن سلمة عن   - 2418
إىل النيب  فرقد السبخي عن سعيد بن جبري عن بن عباس : ان امرأة جاءت

صلى هللا عليه وسلم اببن هلا فقالت ان ابين هذا به جنون أيخذه عند غدائنا  
ع ثعة  وعشائنا فيخبث علينا فمسح النيب صلى هللا عليه وسلم صدره ودعا فث

 يعىن سعل فخرج من جوفه مثل اجلرو األسود  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا أبو سعيد ثنا سليمان بن بالل عن   - 2419
عمرو يعىن بن أىب عمرو عن عكرمة عن بن عباس وسأله رجل عن : الغسل 

سأحدثكم عن بدء الغسل يوم اجلمعة أواجب هو قال ال ومن شاء اغتسل و 
وكانوا يلبسون الصوف وكانوا يسقون النخل على ظهورهم   كان الناس حمتاجني

وكان مسجد النيب صلى هللا عليه وسلم ضيقا متقارب السقف فراح الناس يف 
الصوف فعرقوا وكان منرب النيب صلى هللا عليه وسلم قصريا إمنا هو ثالث 



رواحهم أرواح الصوف فتأذى بعضهم  درجات فعرق الناس يف الصوف فثارت أ
ببعض حىت بلغت أرواحهم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهو على املنرب 

فقال اي أيها الناس إذا جئتم اجلمعة فاغتسلوا وليمس أحدكم من اطيب طيب 
 ان كان عنده  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده جيدت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    269صفحة  - 1مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب حدثين أبو سعيد ثنا سليمان بن بالل  - 2420
عن عمرو بن أىب عمرو عن عكرمة عن بن عباس ان رسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم قال : من وقع على هبيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة  

 

 

اإلسناد مكرر ما قبله : عمرو بن أيب عمرو وثقه  عليق شعيب األرنؤوط : ت
عني والنسائي وعثمان  أمحد وأبو زرعة وأبو حامت والعجلي وضعفه ابن م



الدارمي لروايته عن عكرمة حديث البهيمة وقال العجلي : أنكروا عليه حديث 
البهيمة وقال البخاري : ال أدري مسعه من عكرمة أم ال وقال أيضا عمرو بن  

صدوق لكن روى عن عكرمة مناكري وقال أبو داود : ليس هو بذاك أيب عمرو 
حدث حبديث البهيمة وقد روى عاصم عن أيب رزين عن ابن عباس : ليس  

 على من أتى هبيمة حد . وقال الساجي : صدوق إال أنه يهم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا أبو سعيد ثنا وهيب عن بن طاوس  - 2421
ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : يف التقدمي   عن أبيه عن بن عباس

 والتأخري يف الرمي والذبح واحللق ال حرج  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا أبو سعيد ثنا سليمان بن بالل قال   - 2422
حدثنا حسني بن عبد هللا عن عكرمة عن بن عباس ان رسول هللا صلى هللا 

 عليه وسلم قال : اللهم أعط بن عباس احلكمة وعلمه التأويل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن وهذا إسناد ضعيفت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا أبو سعيد ثنا إمساعيل بن ربيعة بن  - 2423
حاق بن هشام بن إسحاق بن عبد هللا بن كنانة قال مسعت جدي هشام بن إس

عبد هللا حيدث عن أبيه قال بعث الوليد يسأل بن عباس : كيف صنع رسول 
عليه    هللا صلى هللا عليه وسلم يف االستسقاء فقال خرج رسول هللا صلى هللا

وسلم متبذال متخشعا فأتى املصلى فصلى ركعتني كما يصلي يف الفطر 
 واألضحى 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا أبو سعيد ثنا زائدة ثنا مساك عن   - 2424
عكرمة عن بن عباس قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ان من الشعر 

سحرا   حكما ومن البيان   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا أبو سعيد ثنا زائدة ثنا مساك عن   - 2425



عكرمة عن بن عباس ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : ال عدوي وال  
طرية وال صفر وال هام فذكر مساك ان الصفر دابة تكون يف بطن اإلنسان فقال  

سول هللا تكون يف اإلبل اجلربة يف املائة فتجرهبا فقال النيب صلى هللا رجل اي ر 
 عليه وسلم فمن أعدي األول  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عبد الرمحن وأبو سعيد قاال ثنا زائدة   - 2426
ال : كان رسول  ثنا مساك قال عبد الرمحن عن مساك عن عكرمة عن بن عباس ق

 هللا صلى هللا عليه وسلم يصلي على اخلمرة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا مؤمل بن إمساعيل ثنا سفيان عن   - 2427
 صلى األعمش عن احلكم عن مقسم عن بن عباس قال : فأفاض رسول هللا

هللا عليه وسلم من عرفة وأمرهم ابلسكينة وأردف أسامة بن زيد وقال اي أيها 
رأيت الناس عليكم ابلسكينة والوقار فإن الرب ليس إبجياف اإلبل واخليل فما 



انقة رافعة يدها عادية حىت بلغت مجعا مث أردف الفضل بن عباس من مجع إىل 
مىن وهو يقول اي أيها الناس عليكم ابلسكينة والوقار فإن الرب ليس إبجياف 

 اإلبل واخليل فما رأيت انقة رافعة يدها عادية حىت بلغت مىن  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  

 

 

دثين أىب ثنا مؤمل قال حدثنا سفيان عن بن أىب حدثنا عبد هللا ح - 2428
ليلى عن احلكم عن مقسم عن بن عباس قال : أهدى رسول هللا صلى هللا 

 عليه وسلم مائة بدنة فيها مجل أمحر أليب جهل يف أنفه برة من فضة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن وهذا إسناد ضعيفت  

 

 

ثنا سفيان ثنا عبد األعلى عن   حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا مؤمل - 2429
سعيد بن جبري عن بن عباس قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : من  

 قال يف القرآن بغري علم فليتبوأ مقعده من النار  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا مؤمل قال ثنا سفيان قال ثنا محاد   - 2430
على بن زيد عن يوسف بن مهران عن بن عباس : أن امرأة مغيبا أتت قال ثنا 

رجال تشرتي منه شيئا فقال ادخلي الدوجل حىت أعطيك فدخلت فقبلها 
وغمزها فقالت وحيك إين مغيب فرتكها وندم على ما كان منه فأتى عمر فأخربه  

ابلذي صنع فقال وحيك فلعلها مغيب قال فإهنا مغيب قال فائت أاب بكر  
اسأله فأتى أاب بكر فأخربه فقال أبو بكر وحيك لعلها مغيب قال فإهنا مغيب  ف

قال فائت النيب صلى هللا عليه وسلم فأخربه فأتى النيب صلى هللا عليه وسلم  
فأخربه فقال النيب صلى هللا عليه وسلم لعلها مغيب قال فأهنا مغيب فسكت 

الصالة طريف النهار وزلفا   وأقم }رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ونزل القرآن 
قال فقال الرجل اي رسول هللا أهي يف   {للذاكرين   }إىل قوله   {من الليل 

خاصة أو يف الناس عامة قال فقال عمر ال وال نعمة عني لك بل هي للناس  
 عامة قال فضحك النيب صلى هللا عليه وسلم وقال صدق عمر رضي هللا عنه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

------------------------------------- 
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حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا مؤمل قال أبو عوانة ثنا أبو بشر عن   - 2431
وأنه ملا قام عبد هللا يدعوه   }سعيد بن جبري عن بن عباس قال : يف قول اجلن 

قال ملا رأوه يصلي أبصحابه ويصلون بصالته  {كادوا يكونون عليه لبدا 
ويركعون بركوعه ويسجدون بسجوده تعجبوا من طواعية أصحابه له فلما  
رجعوا إىل قومهم قالوا أنه ملا قام عبد هللا يعىن النيب صلى هللا عليه وسلم  

 يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  

 

 

 حدثين أىب ثنا إسحاق بن عيسى حدثنا جرير عن  حدثنا عبد هللا  - 2432
ج رسول هللا صلى هللا عليه  يعلى بن حكيم عن عكرمة عن بن عباس قال : خر 

وسلم يف مرضه الذي مات فيه عاصبا رأسه يف خرقة فقعد على املنرب فحمد  
هللا وأثىن عليه مث قال أنه ليس أحد أمن على يف نفسه وماله من أىب بكر بن 

فة ولو كنت متخذا من الناس خليال الختذت أاب بكر خليال ولكن خلة  أىب قحا
 اإلسالم أفضل سدوا عىن كل خوخة يف هذا املسجد غري خوخة أىب بكر  

 



 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا إسحاق بن عيسى ثنا جرير عن يعلى   - 2433
كيم عن عكرمة عن بن عباس : ان النيب صلى هللا عليه وسلم ملا أاته بن ح

ماعز بن مالك قال لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت قال ال قال رسول هللا 
 صلى هللا عليه وسلم أنكتها ال يكين قال نعم قال فعند ذلك أمر برمجه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

ين أىب ثنا عبد الرزاق أان سفيان عن منصور  حدثنا عبد هللا حدث - 2434
عباس قال : كان رسول هللا صلى  عن املنهال بن عمرو عن سعيد جبري عن بن

هللا عليه وسلم يعوذ احلسن واحلسني فيقول أعيذكما بكلمة هللا التامة من كل  
شيطان وهامة ومن كل عني المة مث يقول هكذا كان أىب إبراهيم عليه السالم 

اعيل وإسحاق عليهما السالم  يعوذ إمس  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري ت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عبد الرزاق أان سفيان عن زيد بن  - 2435
أسلم قال حدثين عبد الرمحن بن وعلة عن بن عباس قال قلت له اان نغزوا 
فنؤتى ابإلهاب واألسقية قال ما أدري ما أقول لك اال أىن مسعت رسول هللا 

 صلى هللا عليه وسلم يقول : أميا اهاب دبغ فقد طهر  

 

 

األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال   عليق شعيبت
 الشيخني غري عبدالرمحن بن وعلة فمن رجال البخاري 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عبد الرزاق أان سفيان عن عمرو بن  - 2436
دينار عن طاوس عن بن عباس قال : أمر النيب صلى هللا عليه وسلم ان 

را وال ثواب يسجد على سبع وال يكف شع  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عبد الرزاق اان سفيان عن عمرو بن  - 2437
دينار عن جابر بن زيد عن بن عباس قال : تزوج النيب صلى هللا عليه وسلم  

 وهو حمرم  



 

 

الشيخني عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرطت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عبد الرزاق ثنا سفيان عن عمرو بن  - 2438
دينار عن طاوس عن بن عباس قال قال النيب صلى هللا عليه وسلم : من 

اشرتي طعاما فال يبعه حىت يستوفيه قال بن عباس وأحسب كل شيء مبنزلة 
 الطعام  

 

 

على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عبد الرزاق أان سفيان عن عطاء بن  - 2439
السائب عن سعيد بن جبري عن بن عباس عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه  
قال : كلوا يف القصعة من جوانبها وال أتكلوا من وسطها فإن الربكة تنزل يف 

 وسطها  

 

 

األرنؤوط : إسناده حسنعليق شعيب ت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا سريج ثنا محاد يعىن بن سلمة عن   - 2440
قيس بن سعد عن سعيد بن جبري عن بن عباس أحسبه رفعه قال : إذا كان  

رفع رأسه من الركوع قال مسع هللا ملن محده اللهم ربنا لك احلمد ملء السماء 
عد وملء األرض وملء ما شئت من شيء ب  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا سريج ثنا عباد يعىن بن العوام عن   - 2441
احلجاج عن احلكم عن القاسم عن بن عباس : ان النيب صلى هللا عليه وسلم  

صلى هللا  خطب ميمونة بنت احلرث فجعلت أمرها إىل العباس فزوجها النيب
 عليه وسلم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسنت  

 

 

------------------------------------- 
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حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا سريج ثنا عباد عن احلجاج عن  - 2442
املشركني يوم احلكم عن مقسم عن بن عباس قال : قتل املسلمون رجال من 

اخلندق فأرسلوا رسوال إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يغرمون الدية جبيفته  
يفة  قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم انه خلبيث خبيث الدية خبيث اجل

 فخلى بينهم وبينه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا سريج ثنا عباد عن حجاج عن عمرو   - 2443
بن شعيب عن أبيه عن جده : أن النيب صلى هللا عليه وسلم كتب كتااب بني 

واإلصالح  املهاجرين واألنصار أن يعقلوا معاقلهم وأن يفدوا عانيهم ابملعروف
 بني املسلمني 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب قال ثىن سريج ثنا عباد عن حجاج عن   - 2444
 احلكم عن مقسم عن بن عباس : مثله  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا سريج ثنا بن أىب الزاند عن أبية عن   - 2445
ل : تنفل  األعمى عبيد هللا بن عبد هللا بن عتبة بن مسعود عن بن عباس قا

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم سيفه ذا الفقار يوم بدر وهو الذي رأى فيه  
 يكون فيكم  الرؤاي يوم أحد فقال رأيت يف سيفى ذي الفقار فال فأولته فال

ورأيت أىن مردف كبشا فأولته كبش الكتيبة ورأيت أىن يف درع حصينة فأولتها  
املدينة ورأيت بقرا تذبح فبقر وهللا خري فبقر وهللا خري فكان الذي قال رسول  

 هللا صلى هللا عليه وسلم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

ج ثنا بن أىب الزاند عن عمرو بن  حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا سري - 2446
أىب عمرو عن عكرمة عن بن عباس : قال كانت قراءة رسول هللا صلى هللا 

 عليه وسلم ابلليل قدر ما يسمعه من يف احلجرة وهو يف البيت  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

 حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا سريج بن النعمان ثنا هشيم عن أيب - 2447
ليه وسلم  بشر عن سعيد بن جبري عن بن عباس قال قال رسول هللا صلى هللا ع

: ليس اخلرب كاملعاينة ان هللا عز وجل أخرب موسى مبا صنع قومه يف العجل فلم  
 يلق األلواح فلما عاين ما صنعوا ألقى األلواح فانكسرت  

 

 

سريج بن عليق شعيب األرنؤوط : صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري ت
 النعمان فمن رجال البخاري 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا سريج ثنا هشيم أان حصني بن عبد   - 2448
لذي انقض الرمحن قال : كنت عند سعيد بن جبري قال أيكم رأي الكوكب ا

البارحة قلت أان مث قلت أما اىن مل أكن يف صالة ولكين لدغت قال وكيف 
فعلت قلت اسرتقيت قال وما محلك على ذلك قلت حديث حدثناه الشعيب 

دة األسلمى انه قال ال رقية اال من عني أو محة فقال سعيد يعىن بن عن بري
جبري قد أحسن من انتهى إىل ما مسع مث قال ثنا بن عباس عن النيب صلى هللا  

عليه وسلم قال عرضت على األمم فرأيت النيب ومعه الرهط والنيب ومعه  
هذه أميت   الرجل والرجلني والنيب وليس معه أحد إذ رفع يل سواد عظيم فقلت



فقيل هذا موسى وقومه ولكن أنظر إىل األفق فإذا سواد عظيم مث قيل انظر إىل 
هذا اجلانب اآلخر فإذا سواد عظيم فقيل هذه أمتك ومعهم سبعون ألفا 

يدخلون اجلنة بغري حساب وال عذاب مث هنض النيب صلى هللا عليه وسلم  
لون اجلنة بغري فدخل فخاض القوم يف ذلك فقالوا من هؤالء الذين يدخ

حساب وال عذاب فقال بعضهم لعلهم الذين صحبوا النيب صلى هللا عليه  
وسلم وقال بعضهم لعلهم الذين ولدوا يف اإلسالم ومل يشركوا ابهلل شيئا قط  

وذكروا أشياء فخرج إليهم النيب صلى هللا عليه وسلم فقال ما هذا الذي كنتم  
لذين ال يكتوون وال يسرتقون وال ختوضون فيه فأخربوه مبقالتهم فقال هم ا

يتطريون وعلى رهبم يتوكلون فقام عكاشة بن حمصن األسدي فقال أان منهم اي  
رسول هللا فقال أنت فيهم مث قام اآلخر فقال أان منهم اي رسول هللا فقال 

 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم سبقك هبا عكاشة  

 

 

ط البخاري رجاله ثقات عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شر ت
 رجال الشيخني غري سريج بن النعمان فمن رجال البخاري 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا شجاع ثنا هشيم : مثله   - 2449  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح ت  



 

 

ة عن  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سريج بن النعمان ثنا أبو عوان - 2450
م رسول هللا صلى هللا  أىب بشر عن سعيد بن جبري عن بن عباس قال : ما صا 

عليه وسلم شهرا كامال قط غري رمضان وان كان ليصوم إذا صام حىت يقول 
 القائل وهللا ال يفطر وان كان ليفطر إذا أفطر حىت يقول القائل وهللا ال يصوم 

 

 

البخاري عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط ت  

 

 

------------------------------------- 
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حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا سريج ثنا عبد هللا بن املؤمل عن   - 2451
وجاء   عطاء عن بن عباس : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قطع األودية 

هبدي فلم يكن له بد من ان يطوف ابلبيت ويسعى بني الصفا واملروة قبل ان  
 يقف بعرفة فأما أنتم اي أهل مكة فاخروا طوافكم حىت ترجعوا 

 

 



ليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف عت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا أسود بن عامر أان إسرائيل عن مساك   - 2452
عن عكرمة عن بن عباس قال ملا حرمت اخلمر قالوا : اي رسول هللا أصحابنا  

ليس على الذين آمنوا وعملوا   }الذين ماتوا وهم يشربوهنا فأنزل هللا عز وجل  
   { الصاحلات جناح فيما طعموا 

 

 

األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد رجاله ثقات إال أن رواية عليق شعيب ت
 مساك عن عكرمة فيها اضطراب

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا أسود بن عامر ثنا احلسن يعىن بن  - 2453
صاحل عن حممد بن املنكدر قال حدثت عن بن عباس أنه قال قال رسول هللا 

لقي هللا كعابد وثن   صلى هللا عليه وسلم : مدمن اخلمر ان مات  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا حسني ثنا شيبان عن عيسى بن على   - 2454



عن أبيه عن جده قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ان مين اخليل يف 
 شقرها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

هللا حدثين أىب ثنا حسني بن حممد ثنا جرير يعىن بن حدثنا عبد  - 2455
صلى هللا حازم عن كلثوم بن جرب عن سعيد بن جبري عن بن عباس عن النيب 

عليه وسلم قال : أخذ هللا امليثاق من ظهر آدم بنعمان يعىن عرفة فاخرج من  
ألست  } صلبه كل ذرية ذرأها فنثرهم بني يديه كالذر مث كلمهم قبال قال 

قالوا بلى شهدان أن تقولوا يوم القيامة إان كنا عن هذا غافلني أو تقولوا   بربكم
   {إمنا أشرك آابؤان من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا مبا فعل املبطلون 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : رجاله ثقات رجال الشيخني غري كلثوم بن جرب من  ت
حبان يف الثقات وقال النسائي رجال مسلم وثقه أمحد وابن معني وذكره ابن 

 ليس ابلقوي . ورجح ابن كثري وقفه على ابن عباس
 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسني ثنا شريك عن أىب إسحاق عن   - 2456



أىب األحوص قال : كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقرأ يف كل صالة  
  من الدهر  الفجر يوم اجلمعة أمل تنزيل وهل أتى على اإلنسان حني

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيفت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا حسني ثنا شريك عن أىب إسحاق عن   - 2457
 سعيد بن جبري عن بن عباس : مثله 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا حسني ثنا شريك عن خصيف عن   - 2458
مقسم عن بن عباس عن النيب صلى هللا عليه وسلم : يف الرجل أييت امرأته 

 وهى حائض قال يتصدق بنصف دينار  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح موقوفا وهذا إسناد ضعيف ت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا حسني ثنا شريك عن ليث عن  - 2459
طاوس عن بن عباس قال : عجلنا النيب صلى هللا عليه وسلم أو عجل أم 

سلمة وأان معهم من املزدلفة إىل مجرة العقبة فأمران أن نرميها حني تطلع 
 الشمس 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن وهذا إسناد ضعيفت  

 

 

 حدثين أىب ثنا حسني ثنا داود يعىن العطار عن  حدثنا عبد هللا  - 2460
عمرو قال حدثين عطاء أنه مسع بن عباس يقول : أرسلين رسول هللا صلى هللا 

عليه وسلم مع ثقله وضعفة أهله ليلة املزدلفة فصلينا الصبح مبىن ورمينا 
 اجلمرة 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

نا عبد هللا حدثين أىب ثنا حسني ثنا بن أىب الزاند عن أبيه عن  حدث - 2461
ة زوج النيب حممد بن عمرو بن عطاء بن علقمة القرشي قال دخلنا بيت ميمون

صلى هللا عليه وسلم فوجدان فيه عبد هللا بن عباس فذكران الوضوء مما مست 



ل مما مسته النار  النار فقال عبد هللا : رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أيك
مث يصلي وال يتوضأ فقال له بعضنا أنت رأيته اي بن عباس قال فأشار بيده إىل 

 عينيه فقال بصر عيين  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا حسني بن حممد وخلف بن الوليد  - 2462
رجل من بىن  قاال ثنا إسرائيل عن مساك عن عكرمة عن بن عباس قال : مر 

سليم على نفر من أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم وهو يسوق غنما له  
وا فسلم عليهم فقالوا ما سلم عليكم اال ليتعوذ منكم فعمدوا إليه فقتلوه واخذ

اي أيها الذين   }غنمه فأتوا هبا النيب صلى هللا عليه وسلم فأنزل هللا عز وجل 
آمنوا إذا ضربتم يف سبيل هللا فتبينوا وال تقولوا ملن ألقى إليكم السالم لست 

إىل آخر اآلية   {مؤمنا    

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريهت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا حسني وأبو نعيم قاال ثنا إسرائيل عن   - 2463



كنتم خري أمة    }مساك عن سعيد بن جبري عن بن عباس : يف قوله عز وجل  
قال هم الذين هاجروا  {أخرجت للناس أتمرون ابملعروف وتنهون عن املنكر  

صلى هللا عليه  مع حممد صلى هللا عليه وسلم إىل املدينة قال أبو نعيم مع النيب 
 وسلم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

------------------------------------- 
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حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا حسني وأبو نعيم قاال ثنا إسرائيل عن   - 2464
عبد العزيز بن رفيع قال حدثين من مسع بن عباس يقول مل : ينزل رسول هللا 

 صلى هللا عليه وسلم بني عرفات ومجع إال ليهريق املاء 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه وهذا إسناد ضعيف جلهالة الراوي عن  ت
عباسابن   

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا حسني ثنا شعبة قال أخربين عمرو بن   - 2465
دينار قال مسعت جابر بن زيد قال مسعت بن عباس يقول صلى رسول هللا 

 صلى هللا عليه وسلم : مثانيا مجيعا وسبعا مجيعا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

 ثنا حسني ثنا جرير بن حازم عن بن أىب حدثنا عبد هللا حدثين أىب - 2466
جنيح عن جماهد عن بن عباس : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اهدي يف 

 بدنه بعريا كان أليب جهل يف أنفه برة من فضة  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريهت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب قال ثنا حسني ثنا جرير عن أيوب عن   - 2467
عن بن عباس : ان النيب صلى هللا عليه وسلم انتهس عرقا مث صلى ومل  عكرمة  
 يتوضأ 

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا حسني ثنا جرير عن أيوب عن  - 2468
قيل له وهللا  عكرمة عن بن عباس قال : ملا قذف هالل بن أمية امرأته

ليجلدنك رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مثانني جلدة قال هللا أعدل من ذلك 
ان يضربىن مثانني ضربة وقد علم اىن قد رأيت حىت استيقنت ومسعت حىت 

قنت ال وهللا ال يضربىن أبدا قال فنزلت آية املالعنة  استي  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا حسني ثنا جرير عن أيوب عن  - 2469
عكرمة عن بن عباس : ان جارية بكرا أتت النيب صلى هللا عليه وسلم فذكرت  

رهة فخريها النيب صلى هللا عليه وسلم  ان أابها زوجها وهي كا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا حسني وأمحد بن عبد امللك قاال ثنا   - 2470



عبيد هللا يعىن بن عمرو عن عبد الكرمي عن بن جبري قال أمحد عن سعيد بن  
جبري عن بن عباس عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : يكون قوم يف آخر 

ائحة  الزمان خيضبون هبذا السواد قال حسني كحواصل احلمام ال يرحيون ر 
 اجلنة 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب قال ثنا حسني ثنا عبد احلميد بن هبرام  - 2471
ود  عن شهر بن حوشب قال قال عبد هللا بن عباس حضرت عصابة من اليه

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقالوا : اي أاب القاسم حدثنا عن خالل نسألك  
على نفسه عنها ال يعلمهن اال نيب فكان فيما سألوه أي الطعام حرم إسرائيل 

قبل أن تنزل التوراة قال فأنشدكم ابهلل الذي أنزل التوراة على موسى هل 
تعلمون ان إسرائيل يعقوب عليه السالم مرض مرضا شديدا فطال سقمه فنذر  
هلل نذرا لئن شفاه هللا من سقمه ليحرمن أحب الشراب إليه وأحب الطعام إليه  

اب إليه ألباهنا فقالوا اللهم  فكان أحب الطعام إليه حلمان اإلبل وأحب الشر 
 نعم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن وهذا إسناد ضعيفت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا الفضل بن دكني ثنا زمعة عن سلمة   - 2472
بن وهرام عن عكرمة عن بن عباس : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم صلى  

 على بساط  

 

 

ه وهذا إسناد ضعيف لضعف زمعةعليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغري ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا الفضل قال ثنا شريك عن مساك عن   - 2473
عكرمة عن بن عباس قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ان من الشعر 

 حكما وان من القول سحرا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف لضعف شريكت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا الفضل ثنا سفيان عن مساك عن  - 2474
عكرمة قال مر بن عباس على أانس قد وضعوا محامة يرموهنا فقال : هنى 

 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ان يتخذ الروح غرضا  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا أبو أمحد ثنا سفيان عن عطاء بن  - 2475
ه وسلم بنتا  السائب عن عكرمة عن بن عباس قال : أخذ النيب صلى هللا علي

له تقضى فاحتضنها فوضعها بني ثدييه فماتت وهى بني ثديية فصاحت أم أمين  
اي  فقيل أتبكى عند رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال ألست أراك تبكي

رسول هللا قال لست أبكى إمنا هي رمحة ان املؤمن بكل خري على كل حال ان  
 نفسه خترج من بني جنبيه وهو حيمد هللا عز وجل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

------------------------------------- 
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هللا حدثين أىب ثنا أبو أمحد ثنا سفيان عن على بن  حدثنا عبد - 2476
جلر األبيض واجلر بذمية حدثين قيس بن حبرت قال سألت بن عباس عن ا



األخضر واجلر األمحر فقال : ان أول من سأل النيب صلى هللا عليه وسلم وفد  
عبد القيس فقالوا اان نصيب من الثفل فأي االسقية فقال ال تشربوا يف الدابء  

زفت والنقري واحلنتم واشربوا يف االسقية مث قال ان هللا حرم على أو حرم  وامل
اخلمر وامليسر والكوبة وكل مسكر حرام قال سفيان قلت لعلي بن بذمية ما  

 الكوبة قال الطبل 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا أبو أمحد ثنا سفيان عن رجل عن   - 2477
جابر بن زيد عن بن عباس عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : العني حق 

 تستنزل احلالق 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه وهذا إسناد ضعيف إلهبام الراوي عن  ت
 جابر بن زيد

 

 

عبد هللا بن الوليد العدين قال ثنا  حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا  - 2478
 سفيان عن دويد عن إمساعيل بن ثوابن عن جابر بن زيد عن بن عباس : مثله  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه وهذا إسناد ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا أبو أمحد ثنا سفيان عن عبد هللا بن  - 2479
عثمان عن سعيد بن جبري عن بن عباس قال قال رسول هللا صلى هللا عليه  

وسلم : خري أكحالكم اإلمثد عند النوم ينبت الشعر وجيلو البصر وخري ثيابكم  
 البياض فالبسوها وكفنوا فيها مواتكم  

 

 

: إسناده قوي رجاله ثقات رجال الشيخني غري عبدهللا   عليق شعيب األرنؤوطت
 بن عثمان فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا أبو أمحد ثنا العالء بن صاحل ثنا  - 2480
عدي بن اثبت عن سعيد بن جبري عن بن عباس قال : هنى رسول هللا صلى 

 هللا عليه وسلم ان يتخذ شيئا فيه الروح غرضا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده قوي رجاله ثقات رجال الشيخني غري العالء ت
 بن صاحل فمن رجال أصحاب السنن غري ابن ماجة 



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا أبو أمحد ثنا عبد هللا بن عبيد هللا بن  - 2481
موهب قال أخربين انفع بن جبري عن بن عباس عن رسول هللا صلى هللا عليه  

أنه قال : األمي أملك أبمرها من وليها والبكر تستأمر يف نفسها وصماهتا   وسلم
 إقرارها 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا أبو أمحد ثنا إسرائيل عن أىب إسحاق  - 2482
ن  عن سعيد بن جبري عن بن عباس قال : كان اجلن يسمعون الوحي فيستمعو 

الكلمة فيزيدون فيها عشرا فيكون ما مسعوا حقا وما زادوه ابطال وكانت 
النجوم ال يرمى هبا قبل ذلك فلما بعث النيب صلى هللا عليه وسلم كان أحدهم  

ال أييت مقعده اال رمى بشهاب خيرق ما أصاب فشكوا ذلك إىل إبليس فقال  
لى هللا عليه وسلم  ما هذا اال من أمر قد حدث فبث جنوده فإذا هم ابلنيب ص

 يصلي بني جبلى خنلة فأتوه فأخربوه فقال هذا احلدث الذي حدث يف األرض  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا أبو أمحد ثنا عبد هللا بن الوليد  - 2483
يد بن العجلي وكانت له هيئة رأيناه عند حسن عن بكري بن شهاب عن سع 

جبري عن بن عباس قال أقبلت يهود إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقالوا 
أنك نيب  : اي أاب القاسم اان نسألك عن مخسة أشياء فإن أنبأتنا هبن عرفنا

هللا على ما نقول   }واتبعناك فأخذ عليهم ما أخذ إسرائيل على بنيه إذ قالوا 
قال هاتوا قالوا أخربان عن عالمة النيب قال تنام عيناه وال ينام قلبه   { وكيل 

قالوا أخربان كيف تؤنث املرأة وكيف تذكر قال يلتقى املاءان فإذا عال ماء 
ماء املرأة ماء الرجل أنثت قالوا أخربان ما   الرجل ماء املرأة أذكرت وإذا عال

حرم إسرائيل على نفسه قال كان يشتكى عرق النسا فلم جيد شيئا يالئمة إال  
ألبان كذا وكذا قال أىب قال بعضهم يعىن اإلبل فحرم حلومها قالوا صدقت 

قالوا أخربان ما هذا الرعد قال ملك من مالئكة هللا عز وجل موكل ابلسحاب 
يف يده خمراق من انر يزجر به السحاب يسوقه حيث أمر هللا قالوا فما بيده أو 

هذا الصوت الذي يسمع قال صوته قالوا صدقت إمنا بقيت واحدة وهى اليت 
نبايعك ان أخربتنا هبا فإنه ليس من نيب إال له ملك أيتيه ابخلرب فأخربان من  

ابحلرب والقتال  صاحبك قال جربيل عليه السالم قالوا جربيل ذاك الذي ينزل 
والعذاب عدوان لو قلت ميكائيل الذي ينزل ابلرمحة والنبات والقطر لكان  

إىل آخر اآلية  {من كان عدوا جلربيل   }فأنزل هللا عز وجل   

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : حسن دون قصة الرعد تفرد هبا بكري بن شهاب وهو ت
وقال الذهيب يف امليزان : عراقي  مل يرو عنه سوى اثنني وقال أبو حامت : شيخ . 

سوى قصة   - 2514فيما أييت برقم  -صدوق . و قد توبع على حديثه هذا 
 الرعد فهي منكرة 

 

 

------------------------------------- 
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فضل بن حدثنا عبد هللا حدثين أىب حدثنا احلسن بن حيىي ثنا ال - 2484
موسى عن حسني بن واقد عن علباء بن أمحر عن عكرمة عن بن عباس قال :  

كنا مع النيب صلى هللا عليه وسلم يف سفر فحضر النحر فذحبنا البقرة عن  
 سبعة والبعري عن عشرة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : رجاله ثقات رجال الصحيح غري احلسن بن حيىي ...  ت
إن احتج به مسلم وعلق له البخاري عنده بعض وهو متابع واحلسني بن واقد و 

ما ينكر وقد تفرد حبديث ابن عباس هذا . قال البيهقي : حديث عكرمة يتفرد  
به احلسني بن واقد عن علباء بن أمحر وحديث جابر أصح منه ) وحديث 



قال : حنران مع رسول هللا ) صلى هللا عليه وسلم (   1318جابر عند مسلم 
نة عن سبعة والبقرة عن سبعة ( عام احلديبية البد  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا احلسن بن حيىي والطالقاين قاال ثنا   - 2485
عن عكرمة    الفضل بن موسى ثنا عبد هللا بن سعيد بن أىب هند عن ثور بن زيد

عن بن عباس قال : كان النيب صلى هللا عليه وسلم يصلي يلتفت ميينا ومشاال  
ة عن بن عباس  وال يلوي عنقه خلف ظهره قال الطالقاين حدثين ثور عن عكرم

 قال كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مثله  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا ثنا أىب ثنا وكيع ثنا عبد هللا عن سعيد بن أىب هند   - 2486
عن رجل من أصحاب عكرمة قال : كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

نقه  يلحظ يف صالته من غري ان يلوي ع  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : هذا مرسل وانظر ما قبله ت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن بن الربيع حدثنا محاد بن زيد  - 2487
عن اجلعد أىب عثمان عن أىب رجاء عن بن عباس قال قال رسول هللا صلى هللا 

عليه وسلم : من رأى من أمريه شيئا يكرهه فليصرب فإنه من خالف اجلماعة  
 شربا فمات فميتته جاهلية  

 

 

ح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا أبو نعيم بن مسلم ثنا إمساعيل أبو  - 2488
العبدي قال ثنا الفضل بن دكني املتوكل ان بن عباس حدث أنه : ابت عند  
نيب هللا صلى هللا عليه وسلم ذات ليلة فقام نيب هللا صلى هللا عليه وسلم من  

إن يف خلق   }تال هذه اآلية اليت يف آل عمران  الليل فخرج فنظر يف السماء مث
سبحانك فقنا   }حىت بلغ  { السماوات واألرض واختالف الليل والنهار 

مث رجع إىل البيت فتسوك وتوضأ مث قام فصلى مث اضطجع مث   {عذاب النار 
رجع أيضا فنظر يف السماء مث تال هذه اآلية مث رجع فتسوك وتوضأ مث قام  
فصلى مث اضطجع مث رجع أيضا فنظر يف السماء مث تال هذه اآلية مث رجع  

 فتسوك وتوضأ مث قام فصلى  

 

 

سلم رجاله ثقات رجال  عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مت



 الشيخني غري إمساعيل بن مسلم العبدي فمن رجال مسلم 
 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا معاوية بن عمرو قال ثنا زائدة عن   - 2489
منصور عن بن هاشم عن حيىي بن عباد أو عن أىب هاشم عن حجاج شك 

 عليه  منصور عن سعيد بن جبري عن بن عباس قال : كان رسول هللا صلى هللا
وسلم إذا قال مسع هللا ملن محده قال اللهم ربنا لك احلمد ملء السماوات 

وملء األرض وملء ما شئت من شيء بعد قال وقال منصور وحدثين عون عن  
 أخيه عبيد هللا هبذا 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  

ح قوله " وقال منصور وحدثين عون عن أخيه عبيد هللا هبذا " إسناده صحي* 
 على شرط الشيخني وهو موصول ابإلسناد األول 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عبد هللا بن بكر وحممد بن جعفر قاال   - 2490
حدثنا سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد عن بن عباس : ان رسول هللا صلى 

هللا عليه وسلم أريد على ابنة محزة ان يتزوجها فقال اهنا ابنة أخي من الرضاعة  
 وأنه حيرم من الرضاعة ما حيرم من النسب 

 



 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عبد هللا بن بكر قال ثنا سعيد عن   - 2491
صلى هللا   على بن زيد عن سعيد بن املسيب عن بن عباس ان عليا قال للنيب

عليه وسلم يف ابنة محزة وذكر من مجاهلا فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
وسلم أما علمت ان  : اهنا ابنة أخي من الرضاعة مث قال نيب هللا صلى هللا عليه

 هللا عز وجل حرم من الرضاعة ما حرم من النسب  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف لضعف علي بن ت
 زيد بن جدعان 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عبد هللا بن بكر وحممد بن جعفر قاال   - 2492
ه كان  ثنا سعيد بن أىب عروبة عن يعلى بن حكيم عن عكرمة عن بن عباس أن 

ال يرى أبسا ان يتزوج الرجل وهو حمرم ويقول : ان نيب هللا صلى هللا عليه  
ا قضى نيب وسلم تزوج ميمونة بنت احلرث مباء يقال له سرف وهو حمرم فلم

 هللا حجته أقبل حىت إذا كان بذلك املاء أعرس هبا  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا حممد بن سابق ثنا إسرائيل عن أىب  - 2493
حيىي القتات عن جماهد عن بن عباس قال : مر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

ل وفخذه خارجة فقال غط فخذك فإن فخذ الرجل من عورته  على رج  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن بشواهده وهذا إسناد ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا حممد بن سابق ثنا إسرائيل عن  - 2494
إبراهيم بن مهاجر عن جماهد عن بن عباس قال قال أي القراءتني كانت أخريا 

قراءة زيد قال قلنا قراءة زيد قال ال اال : ان رسول هللا صلى قراءة عبد هللا أو 
هللا عليه وسلم كان يعرض القرآن على جربيل كل عام مرة فلما كان يف العام  

 الذي قبض فيه عرضه عليه مرتني وكانت آخر القراءة قراءة عبد هللا  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  

 

 

------------------------------------- 



 

[    276صفحة  - 1مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا معاوية بن عمرو ثنا أبو إسحاق عن   - 2495
  }سفيان عن حبيب بن أىب عمرة عن سعيد بن جبري عن بن عباس : يف قوله 

قال غلبت وغلبت قال كان املشركون حيبون ان تظهر فارس   { أمل غلبت الروم 
ى فارس على الروم ألهنم أهل أواثن وكان املسلمون حيبون ان تظهر الروم عل

ألهنم أهل كتاب فذكروه أليب بكر فذكره أبو بكر لرسول هللا صلى هللا عليه  
وسلم فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أما اهنم سيغلبون قال فذكره أبو 

بكر هلم فقالوا اجعل بيننا وبينك أجال فإن ظهران كان لنا كذا وكذا وإن ظهرمت  
فلم يظهروا فذكر ذلك أبو بكر   كان لكم كذا وكذا فجعل أجال مخس سنني

للنيب صلى هللا عليه وسلم فقال أال جعلتها إىل دون قال أراه قال العشر قال  
قال سعيد بن جبري البضع ما دون العشر مث ظهرت الروم بعد قال فذلك قوله 

بنصر   }قال يفرحون   {ويومئذ يفرح املؤمنون   }إىل قوله   {أمل غلبت الروم  }
 هللا 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا معاوية بن عمرو قال ثنا زائدة ثنا   - 2496
عبد هللا بن خثيم قال حدثين عبد هللا بن أىب مليكة أنه حدثه ذكوان حاجب 
عائشة : أنه جاء عبد هللا بن عباس يستأذن على عائشة فجئت وعند رأسها  

ن أخيها عبد هللا بن عبد الرمحن فقلت هذا بن عباس يستأذن فأكب عليها  ب
بن أخيها عبد هللا فقال هذا عبد هللا بن عباس يستأذن وهي متوت فقالت 

دعين من بن عباس فقال اي أمتاه ان بن عباس من صاحلي بنيك ليسلم عليك 
 ويودعك فقالت ائذن له ان شئت قال فادخلته فلما جلس قال أبشري

فقالت أيضا فقال ما بينك وبني ان تلقى حممدا صلى هللا عليه وسلم واألحبة  
اال ان خترج الروح من اجلسد كنت أحب نساء رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
إىل رسول هللا ومل يكن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حيب اال طيبا وسقطت  

ليه وسلم حىت يصبح يف قالدتك ليلة األبواء فأصبح رسول هللا صلى هللا ع
فتيمموا صعيدا طيبا   }املنزل وأصبح الناس ليس معهم ماء فأنزل هللا عز وجل 

فكان ذلك يف سببك وما أنزل هللا عز وجل هلذه األمة من الرخصة وأنزل  {
هللا براءتك من فوق سبع مساوات جاء به الروح األمني فأصبح ليس هلل مسجد  

يتلى فيه أانء الليل وآانء النهار فقالت دعين منك  من مساجد هللا يذكر هللا اال 
 اي بن عباس والذي نفسي بيده لوددت اىن كنت نسيا منسيا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده قوي على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت



 الشيخني غري عبدهللا بن خثيم فمن رجال مسلم 
 

 

ث عن رجل قال قال  حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا سفيان عن لي - 2497
 هلا بن عباس : إمنا مسيت أم املؤمنني لتسعدي وأنه ألمسك قبل ان تولدي 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا سفيان عن ليث ثنا معاوية قال ثنا   - 2498
زائدة عن هشام عن قيس بن سعد حدثين عطاء ان بن عباس حدثه : ان 

هللا صلى هللا عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من الركوع قال اللهم ربنا  رسول 
 لك احلمد ملء السماوات وملء األرض وملء ما شئت من شيء بعد 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري قيس بن سعد فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا معاوية بن عمرو ثنا زائدة حدثنا  - 2499
حبيب بن أىب عمر عن سعيد بن جبري عن بن عباس قال : هنى رسول هللا 



صلى هللا عليه وسلم عن الدابء واحلنتم واملزفت والنقري وان خيلط البلح 
 والزهو 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا معاوية ثنا أبو إسحاق عن حممد بن   - 2500
أىب حفصة عن الزهري عن عبيد هللا بن عبد هللا عن بن عباس قال : كان 

 الفتح يف ثالث عشرة خلت من رمضان  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

ن بن عون عن  حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا حممد بن أىب عدي ع - 2501
ل كنا عند بن عباس فذكروا الدجال فقالوا أنه مكتوب بني عينيه ك  جماهد قا

ف ر قال ما تقولون قال يقولون مكتوب بني عينيه ك ف ر قال فقال بن 
عباس مل امسعه قال ذلك ولكن قال : أما إبراهيم عليه السالم فانظروا إىل 

لى مجل أمحر خمطوم خبلبة  صاحبكم وأما موسى عليه السالم فرجل آدم جعد ع
 كأين أنظر إليه إذا احندر يف الوادي يلىب 



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    277صفحة  - 1مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا يزيد أان بن عون عن جماهد : قال   - 2502
س مل امسعه  ذكروه يعىن الدجال وقال مكتوب بني عينيه ك ف ر فقال بن عبا

يقول ذاك ولكن قال أما إبراهيم صلى هللا عليه وسلم فانظروا إىل صاحبكم  
طوال قال يزيد يعىن نفسه صلى هللا عليه وسلم وأما موسى فرجل آدم جعد  

على مجل أمحر خمطوم خبلبة كأين أنظر إليه وقد احندر يف الوادي يلىب قال أىب 
 قال هشيم اخللبة الليف  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا بن أىب عدي عن بن عون عن حممد   - 2503



ال : أمر مناداي فنادى يف يوم مطري  ان بن عباس قال بن عون أظنه قد رفعه ق
 أن صلوا يف رحالكم 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا حيىي بن أىب بكري ثنا إبراهيم يعىن بن  - 2504
انفع عن عمرو بن دينار عن عطاء عن بن عباس أنه ماتت شاة يف بعض بيوت 
نساء النيب صلى هللا عليه وسلم فقال النيب صلى هللا عليه وسلم : أال انتفعتم  

 مبسكها 

 

 

ط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شر ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا بن أىب بكري هو حيىي ثنا إبراهيم يعىن   - 2505
بن انفع عن وهب بن ميناس العدين عن سعيد بن جبري عن بن عباس : ان  
النيب صلى هللا عليه وسلم كان إذا أراد السجود بعد الركعة يقول اللهم ربنا  

ء ما شئت من شيء بعد لك احلمد ملء السماوات وملء األرض ومل  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري وهب بن ت
 ميناس فقد روى له أبو داود والنسائي

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا موسى بن داود قال ثنا بن هليعة عن   - 2506
خالد بن أىب عمران عن حنش الصنعاين عن بن عباس قال : ولد النيب صلى 

هللا عليه وسلم يوم اإلثنني واستنىبء يوم اإلثنني وتوىف يوم اإلثنني وخرج مهاجرا  
من مكة إىل املدينة يوم اإلثنني وقدم املدينة يوم اإلثنني ورفع احلجر األسود  

 يوم اإلثنني 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

جرير عن  حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عثمان بن حممد ثنا - 2507
ش عن احلكم عن مقسم عن بن عباس قال : رأيت النيب صلى هللا عليه  األعم

وسلم بعرفات واقفا وقد أردف الفضل فجاء أعرايب فوقف قريبا وأمة خلفه  
فجعل الفضل ينظر إليها ففطن له رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فجعل 

اخليل وال اإلبل يصرف وجهه قال مث قال اي أيها الناس ليس الرب إبجياف 
فعليكم ابلسكينة قال مث أفاض قال فما رأيتها رافعة يدها عادية حىت أتى مجعا  

قال فلما وقف جبمع أردف أسامة مث قال اي أيها الناس ان الرب ليس إبجياف 



اخليل واإلبل فعليكم ابلسكينة قال مث أفاض فما رأيتها رافعة يدها عادية حىت 
بىن هاشم على محرات هلم فجعل يضرب أفخاذان أتت مىن فأاتان سواد ضعفى 

 ويقول اي بين أفيضوا وال ترموا اجلمرة حىت تطلع الشمس  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري ت
 مقسم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا هارون بن معروف ثنا بن وهب قال  - 2508
عن بن  أخربين عمرو بن احلرث ان بكريا حدثه عن كريب موىل بن عباس

عباس : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حني دخل البيت وجد فيه صورة  
  إبراهيم وصورة مرمي فقال أما هم فقد مسعوا ان املالئكة ال تدخل بيتا فيه

 صورة هذا إبراهيم مصورا فما ابله يستقسم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا ثنا أىب ثنا هارون قال أبو عبد الرمحن ومسعته أان من   - 2509
منر  هارون قال أان بن وهب حدثين أبو صخر عن شريك بن عبد هللا بن أىب 



عن كريب موىل بن عباس عن عبد هللا بن عباس : أنه مات بن له بقديد أو  
ذا انس بعسفان فقال اي كريب انظر ما اجتمع له من الناس قال فخرجت فإ 

قد اجتمعوا له فأخربته قال يقول هم أربعون قال نعم قال أخرجوه فإين مسعت 
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول ما من مسلم ميوت فيقوم على جنازته  

 أربعون رجال ال يشركون ابهلل شيئا اال شفعهم هللا فيه  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده جيدت  

 

 

-------------------------------------  
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حدثنا عبد هللا حدثين أىب حدثين عبد اجلبار بن حممد يعىن اخلطايب  - 2510
ن رجال ثنا عبيد هللا بن عمرو عن عبد الكرمي عن عكرمة عن بن عباس : أ

خرج فتبعه رجالن ورجل يتلومها يقول ارجعا قال فرجعا قال فقال له ان هذين  
هللا عليه وسلم  شيطاانن وإين مل أزل هبما حىت رددهتما فإذا أتيت النيب صلى 

فأقرئه السالم وأعلمه أان يف مجع صدقاتنا ولو كانت تصلح له ألرسلنا هبا إليه 
 قال فنهى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عند ذلك عن اخللوة  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

قال أمحد شاكر : من الواضح أن الذي أمر الشيطانني ابلرجوع كان من  * 
 مؤمين اجلن

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا أبو قطن عن املسعودي قال : ما   - 2511
 أدركنا أحدا أقوم بقول الشيعة من عدي بن اثبت 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : هذا أثر عن املسعودي وهو عبدالرمحن بن عبدهللا بن ت
ه كان  عتبة قال الدارقطين ثقة إال أنه كان غاليا يف التشيع وقال أمحد ثقة إال أن

 يتشيع 
 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عبد اجلبار بن حممد يعىن اخلطايب ثنا   - 2512
عبيد هللا يعىن بن عمرو عن عبد الكرمي عن قيس بن حبرت عن بن عباس قال  

قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : مثن الكلب خبيث قال فإذا جاءك 
 يطلب مثن الكلب فامأل كفيه ترااب 

 

 



اده صحيحعليق شعيب األرنؤوط : إسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا يزيد اان شعبة عن قتادة عن أىب  - 2513
حسان قال : قال رجل من بلهجيم اي أاب عباس ما هذه الفتيا اليت تفشغت 
ابلناس ان من طاف ابلبيت فقد حل فقال سنة نبيكم صلى هللا عليه وسلم  

 وان رغمتم  

 

 

ثقات رجال  عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ت
 الشيخني غري أيب حسان فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا هاشم بن القاسم ثنا عبد احلميد ثنا   - 2514
شهر قال بن عباس : حضرت عصابة من اليهود نيب هللا صلى هللا عليه وسلم  
 يوما فقالوا اي أاب القاسم حدثنا عن خالل نسألك عنهن ال يعلمهن اال نيب قال
سلوين عما شئتم ولكن اجعلوا يل ذمة هللا وما أخذ يعقوب عليه السالم على  
بنيه لئن حدثتكم شيئا فعرفتموه لتتابعين على اإلسالم قالوا فذلك لك قال  

فسلوين عما شئتم قالوا أخربان عن أربع خالل نسألك عنهن أخربان أي الطعام  
ربان كيف ماء املرأة وماء  حرم إسرائيل على نفسه من قبل ان تنزل التوراة وأخ

الرجل كيف يكون الذكر منه وأخربان كيف هذا النيب األمي يف النوم ومن وليه  



من املالئكة قال فعليكم عهد هللا وميثاقه لئن أان أخربتكم لتتابعين قال فأعطوه  
ما شاء من عهد وميثاق قال فأنشدكم ابلذي أنزل التوراة على موسى صلى 

علمون ان إسرائيل يعقوب عليه السالم مرض مرضا هللا عليه وسلم هل ت
 تعاىل من سقمه ليحرمن أحب شديدا وطال سقمه فنذر هلل نذرا لئن شفاه هللا

الشراب إليه وأحب الطعام إليه وكان أحب الطعام إليه حلمان اإلبل وأحب 
الشراب إليه ألباهنا قالوا اللهم نعم قال اللهم أشهد عليهم فأنشدكم ابهلل الذي 

ال إله اال هو الذي أنزل التوراة على موسى هل تعلمون ان ماء الرجل أبيض 
غليظ وان ماء املرأة أصفر رقيق فأيهما عال كان له الولد والشبه إبذن هللا إن 
عال ماء الرجل على ماء املرأة كان ذكرا إبذن هللا وان عال ماء املرأة على ماء  

عم قال اللهم أشهد عليهم فأنشدكم  الرجل كان أنثى إبذن هللا قالوا اللهم ن
ابلذي انزل التوراة على موسى هل تعلمون ان هذا النيب األمي تنام عيناه وال  
ينام قلبه قالوا اللهم نعم قال اللهم أشهد قالوا وأنت اآلن فحدثنا من وليك 
من املالئكة فعندها جنامعك أو نفارقك قال فإن ويل جربيل عليه السالم ومل  

نبيا قط اال وهو وليه قالوا فعندها نفارقك لو كان وليك سواه من  يبعث هللا 
املالئكة لتابعناك وصدقناك قال فما مينعكم من ان تصدقوه قالوا أنه عدوان 

قل من كان عدوا جلربيل فإنه نزله على   } قال فعند ذلك قال هللا عز وجل 
أهنم ال يعلمون  كتاب هللا وراء ظهورهم ك  }إىل قوله عز وجل  {قلبك إبذن هللا  

اآلية  {ابؤا بغضب على غضب  }فعند ذلك  {  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : حسن وهذا إسناد ضعيفت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا حممد بن بكار ثنا عبد احلميد بن  - 2515
 هبرام حدثنا شهر عن بن عباس : بنحوه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن وهذا إسناد ضعيفت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عفان ثنا وهيب ثنا أيوب عن رجل  - 2516
اان بعرفة وحدث :  عن سعيد بن جبري قال أتيت على بن عباس وهو أيكل رم

ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أفطر بعرفة بعثت إليه أم الفضل بلنب 
 فشرب 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عفان ثنا وهيب ثنا أيوب عن عكرمة   - 2517
عن بن عباس : ان النيب صلى هللا عليه وسلم أفطر بعرفة قال بعثت إليه أم  

 الفضل بلنب فشربه 



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري ت  

 

 

------------------------------------- 
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حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عفان ثنا محاد بن سلمة أان أبو التياح   - 2518
عن موسى بن سلمة قال : حججت أان وسنان بن سلمة ومع سنان بدنة 

كة ألستبحثن عن هذا قال فلما  فازحفت عليه فعي بشأهنا فقلت لئن قدمت م
إىل بن عباس فدخلنا عليه وعنده جارية وكان يل قدمنا مكة قلت انطلق بنا 

حاجتان ولصاحيب حاجة فقال اال أخليك قلت ال فقلت كانت معي بدنة 
فازحفت علينا فقلت لئن قدمت مكة ألستبحثن عن هذا فقال بن عباس بعث 

مع فالن وأمره فيها أبمره فلما قفا رجع   رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ابلبدن
فقال اي رسول هللا ما أصنع مبا أزحف على منها قال احنرها واصبغ نعلها يف  

دمها واضربه على صفحتها وال أتكل منها أنت وال أحد من رفقتك قال 
فقلت له أكون يف هذه املغازي فأغنم فأعتق عن أمي أفيجزيء عنها أن أعتق  

امرأة سلمان بن عبد هللا اجلهين ان يسأل رسول هللا  فقال بن عباس أمرت



صلى هللا عليه وسلم عن أمها توفيت ومل حتجج أجيزئ عنها أن حتج عنها فقال  
النيب صلى هللا عليه وسلم أرأيت لو كان على أمها دين فقضته عنها أكان  

جيزئ عن أمها قال نعم قال فلتحجج عن أمها وسأله عن ماء البحر فقال ماء  
لبحر طهور  ا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عفان ثنا جعفر بن سليمان ثنا اجلعد  - 2519
أبو عثمان عن أىب رجاء العطاردي عن بن عباس عن رسول هللا صلى هللا عليه  

لم : ان ربكم  وسلم فيما روي عن ربه قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وس
ها كتبت له حسنة فإن عملها كتبت تبارك وتعاىل رحيم من هم حبسنة فلم يعمل 

له عشرة إىل سبعمائة إىل أضعاف كثرية ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبت له 
حسنة فإن عملها كتبت له واحدة أو ميحوها هللا وال يهلك على هللا تعاىل اال 

 هالك 

 

 

ده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  عليق شعيب األرنؤوط : إسنات
 الشيخني غري جعفر بن سليمان فمن رجال مسلم 

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عفان ثنا وهيب ثنا أيوب عن عكرمة   - 2520
عن بن عباس عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : التمسوها يف العشر 

 األواخر من رمضان يف اتسعة تبقى أو سابعة تبقى أو خامسة تبقى  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري رجاله ثقات ت
الشيخني غري عكرمة فمن رجال البخاري رجال   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عفان ثنا سليم بن حيان ثنا أيوب  - 2521
عن عكرمة عن بن عباس قال : رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم سجد يف  

 ص 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري ت  

 

 

أىب حدثنا عفان ثنا محاد بن سلمة أان زيد حدثنا عبد هللا حدثين  - 2522
بن أسلم عن عبد الرمحن بن وعلة قال قلت البن عباس : اان نغزو أهل 

املغرب وأكثر أسقيتهم ورمبا قال محاد وعامة أسقيتهم امليتة فقال مسعت النيب 
 صلى هللا عليه وسلم يقول دابغها طهورها  



 

 

رط مسلم عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شت  

 

 

حدثنا عبد هلل حدثين أىب ثنا عفان ثنا محاد بن سلمة أان عمار بن   - 2523
أىب عمار عن بن عباس قال : أقام النيب صلى هللا عليه وسلم مبكة مخس 
عشرة سنة سبع سنني يري الضوء ويسمع الصوت ومثاين سنني يوحى إليه  

 وأقام ابملدينة عشر سنني  

 

 

2399األرنؤوط : رجاله رجال الصحيح وانظر ما تقدم عليق شعيب ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عفان ثنا مهام بن حيىي عن قتادة عن   - 2524
حيىي بن يعمر عن بن عباس : ان النيب صلى هللا عليه وسلم انتهس من كتف  

 مث صلى ومل يتوضأ  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عفان ثنا أبو عوانة عن جابر عن   - 2525



عمار عن سعيد بن جبري قال حدثين عبد هللا مل ينسبه عفان أكثر من عبد هللا  
قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : من رآين يف املنام فإايي رأى فإن  

 الشيطان ال يتخيل يب وقال عفان مرة ال يتخيلين  
 

 

عيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف لضعف جابرعليق شت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا هبر ثنا شعبة قال أخربين عمرو بن  - 2526
دينار قال مسعت جابر بن زيد خيرب أنه مسع عبد هللا بن عباس أنه : مسع رسول  

 ومن مل  هللا صلى هللا عليه وسلم خيطب بعرفات من مل جيد نعلني فليلبس خفني 
 جيد إزارا فليلبس سراويل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا هبز ثنا شعبة ثنا عمرو بن دينار قال   - 2527
ال :  مسعت طاوسا حيدث عن بن عباس ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ق

أمرت ان أسجد على سبعة أعظم وال أكف شعرا وال ثواب وقال مرة أخرى أمر  
وال نبيكم صلى هللا عليه وسلم ان يسجد على سبعة أعظم وال يكف شعرا 



 ثواب  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    280صفحة  - 1مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا هبز قال ثنا شعبة قال قتادة أخربين  - 2528
ن عباس قال : صلى رسول هللا قال مسعت أاب حسان حيدث عن عبد هللا ب

صلى هللا عليه وسلم الظهر بذي احلليفة مث أتى ببدنته فاشعر صفحة سنامها  
األمين مث سلت الدم عنها مث قلدها نعلني مث أتى براحلته فلما قعد عليها 

 واستوت به على البيداء أهل ابحلج 

 

 

ت رجال  عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات
 الشيخني غري أيب حسان فمن رجال مسلم 

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا هبز ثنا شعبة أخربين قتادة قال مسعت   - 2529
سعيد بن املسيب حيدث أنه مسع بن عباس يقول قال رسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم : العائد يف هبته كالعائد يف قيئه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

 ثنا هبز ثنا شعبة ثنا حبيب بن أىب اثبت  حدثنا عبد هللا حدثين أىب - 2530
عن سعيد بن جبري عن بن عباس قال : أهدي إىل رسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم عجز محار أو قال رجل محار وهو حمرم فرده  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

ل أان يوسف بن عبد  حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا هبز ثنا محاد قا - 2531
 عليه  هللا بن احلرث عن أىب العالية عن بن عباس : ان رسول هللا صلى هللا

وسلم كان إذا حزبه أمر قال ال إله اال هللا رب العرش العظيم الكرمي ال إله اال 
ورب األرض رب العرش  }هللا العظيم احلليم ال إله اال هللا رب السماوات 

العرش الكرمي ال إله اال هللا رب السماوات ورب  العظيم ال إله إال هللا رب



 األرض رب العرش الكرمي  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا هبز ثنا شعبة قال أخربين عدي بن  - 2532
اثبت قال مسعت سعيد بن جبري حيدث عن بن عباس قال قال رسول هللا صلى 

عليه وسلم : ال تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا قال شعبة قلت له عن النيب  هللا
 صلى هللا عليه وسلم قال عن النيب صلى هللا عليه وسلم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا هبز ثنا شعبة قال أخربين عدي بن  - 2533
اثبت قال مسعت سعيد بن جبري حيدث عن بن عباس قال : خرج رسول هللا 

صلى هللا عليه وسلم يف فطر مل يصل قبلها وال بعدها مث أتى النساء ومعه بالل  
 فجعل يقول تصدقن فجعلت املرأة تلقى خرصها وسخاهبا  

 

 

شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق ت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا هبز ثنا شعبة قال أخربين احلكم قال :   - 2534
صلى بنا سعيد بن جبري فجمع املغرب ثالاث إبقامة قال مث سلم مث صلى 

العشاء ركعتني مث ذكر ان عبد هللا بن عمر فعل ذلك وذكر ان رسول هللا صلى 
عليه وسلم فعل ذلك  هللا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا هبز ثنا شعبة عن احلكم قال مسعت  - 2535
سعيد بن جبري حيدث عن بن عباس قال : اهدي صعب بن جثامة إىل رسول 

طر دما  هللا صلى هللا عليه وسلم رجل محار وهو حمرم فرده وهو يق  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا هبز ثنا شعبة عن احلكم عن مقسم   - 2536
 عن بن عباس قال : احتجم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهو صائم 

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري ت
 مقسم 

 

 

ثنا قتادة  حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا هبز ثنا أابن بن يزيد العطار  - 2537
عن بن عم نبيكم يعىن بن عباس : ان نيب هللا صلى هللا عن أىب العالية الرايحي 

عليه وسلم كان يدعو هبذه الدعوات عند الكرب ال إله اال هللا العظيم احلليم  
ال إله اال هللا رب العرش العظيم ال إله اال هللا رب السماوات واألرض رب 

 العرش الكرمي  
 

 

رنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا هبز ثنا محاد بن سلمة ثنا زيد بن  - 2538
أسلم عن عبد الرمحن بن وعلة قال سألت بن عباس قلت : اان نغزو هذا 

املغرب وأكثر أسقيتهم جلود امليتة قال فقال مسعت رسول هللا صلى هللا عليه  
طهورها   وسلم يقول دابغها   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا هبز ثنا مهام ثنا قتادة عن أىب حسان  - 2539
ان رجال قال لعبد هللا بن عباس ان هذا الذي تقول قد تفشغ يف الناس قال  

مهام يعىن : كل من طاف ابلبيت فقد حل فقال سنة نبيكم صلى هللا عليه  
 وسلم وان رغمتم قال مهام يعىن من مل يكن معه هدي  

 

 

ب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  عليق شعيت
 الشيخني غري أيب حسان فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عفان حدثنا حاجب بن عمر أبو  - 2540
جلست إىل بن خشينة أخو عيسى النحوي قال ثنا احلكم بن األعرج قال : 

عباس وهو متوسد رداءه عند بئر زمزم فجلست إليه وكان نعم اجلليس فسألته  
عن عاشوراء فقال عن أي ابله تسأل قلت عن صيامه قال إذا رأيت هالل 

م فاعدد فإذا أصبحت من اتسعة فصم ذلك اليوم قلت أهكذا كان احملر 
 يصومه حممد صلى هللا عليه وسلم قال نعم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  
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ثين أىب ثنا عفان قال ثنا محاد بن زيد اان عمرو  حدثنا عبد هللا حد - 2541
بن دينار ان طاوسا قال حدثين من هو أعلم به منهم يعىن عبد هللا بن عباس  
ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : ألن مينح الرجل أخاه أرضه خري له 

 من أن أيخذ عليها خرجا معلوما  

 

 

رط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عفان ثنا مهام قال أان قتادة عن   - 2542
قال فكنت   عكرمة عن بن عباس : ان زوج بريرة كان عبدا أسود يسمى مغيثا 

أراه يتبعها يف سكك املدينة يعصر عينيه عليها قال وقضى فيها النيب صلى هللا 
صلى هللا عليه   عليه وسلم أربع قضيات ان مواليها اشرتطوا الوالء فقضى النيب

وسلم الوالء ملن اعتق وخريها فاختارت نفسها فأمرها ان تعتد قال وتصدق 
عليها بصدقة فأهدت منها إىل عائشة رضي هللا عنها فذكرت ذلك للنيب صلى  



 هللا عليه وسلم فقال هو عليها صدقة والينا هدية  

 

 

ات عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري رجاله ثقت
 رجال الشيخني غري عكرمة فمن رجال البخاري 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عفان ثنا عبد الواحد بن زايد ثنا   - 2543
عاصم األحول عن الحق بن محيد وعكرمة قاال قال عمر من يعلم مىت ليلة  

القدر قاال فقال بن عباس قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : هي يف العشر 
ميضني أو سبع يبقني  يف سبع   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناد الحق بن محيد صحيح على شرط الشيخني ت
 وعكرمة من رجال البخاري 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا أبو معاوية عن األعمش عن عمرو   - 2544
بن مرة عن سعيد بن جبري عن بن عباس قال : صعد رسول هللا صلى هللا عليه  

ا فقال اي صباحاه اي صباحاه قال فاجتمعت إليه قريش فقالوا وسلم يوما الصف
له ما لك فقال أرأيتم لو أخربتكم ان العدو مصبحكم أو ممسيكم أما كنتم  



تصدقوين فقالوا بلى قال فقال اىن نذير لكم بني يدي عذاب شديد قال فقال  
ب وتب تبت يدا أىب هل  }أبو هلب أهلذا مجعتنا تبا لك قال فأنزل هللا عز وجل 

إىل آخر السورة   {  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عفان ثنا وهيب ثنا هشام بن عروة   - 2545
عن وهب بن كيسان عن حممد بن عمرو بن عطاء عن عبد هللا بن عباس قال  

: رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أيكل عرقا من شاة مث صلى ومل  
 ميضمض ومل ميس ماء  

 

 

نيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عفان ثنا محاد بن سلمة عن على بن   - 2546
زيد عن أىب نضرة قال خطبنا بن عباس على منرب البصرة فقال قال رسول هللا 

صلى هللا عليه وسلم : إنه مل يكن نيب إال له دعوة قد تنجزها يف الدنيا وإين قد 
آدم يوم القيامة وال فخر وأان أول اختبأت دعويت شفاعة ألميت وأان سيد ولد 



من تنشق عنه األرض وال فخر وبيدي لواء احلمد وال فخر آدم فمن دونه 
حتت لوائي وال فخر ويطول يوم القيامة على الناس فيقول بعضهم لبعض 

انطلقوا بنا إىل آدم أىب البشر فليشفع لنا إىل ربنا عز وجل فليقض بيننا فيأتون  
لم فيقولون اي آدم أنت الذي خلقك هللا بيده وأسكنك آدم صلى هللا عليه وس

جنته واسجد لك مالئكته اشفع لنا إىل ربنا فليقض بيننا فيقول اىن لست 
هناكم اىن قد أخرجت من اجلنة خبطيئيت وانه ال يهمىن اليوم اال نفسي ولكن 

قض  ائتوا نوحا رأس النبيني فيأتون نوحا فيقولون اي نوح اشفع لنا إىل ربنا فلي
بيننا فيقول اىن لست هناكم اىن دعوت بدعوة أغرقت أهل األرض وانه ال  

يهمىن اليوم اال نفسي ولكن ائتوا إبراهيم خليل هللا فيأتون إبراهيم عليه السالم 
فيقولون اي إبراهيم اشفع لنا إىل ربنا فليقض بيننا فيقول اىن لست هناكم اىن 

  }ول هبن اال عن دين هللا قوله كذبت يف اإلسالم ثالث كذابت وهللا ان حا
وقوله   {بل فعله كبريهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون   }وقوله   {إين سقيم  

المرأته حني أتى على امللك أخيت وانه ال يهمىن اليوم اال نفسي ولكن ائتوا  
موسى عليه السالم الذي اصطفاه هللا برسالته وكالمه فيأتونه فيقولون اي موسى  

طفاك هللا برسالته وكلمك فاشفع لنا إىل ربك فليقض بيننا  أنت الذي اص
فيقول لست هناكم اىن قتلت نفسا بغري نفس وانه ال يهمىن اليوم اال نفسي 
ولكن ائتوا عيسى روح هللا وكلمته فيأتون عيسى فيقولون اي عيسى اشفع لنا  

 وانه إىل ربك فليقض بيننا فيقول اىن لست هناكم اىن اختذت اهلا من دون هللا
ال يهمىن اليوم اال نفسي ولكن أرأيتم لو كان متاع يف وعاء خمتوم عليه أكان 



يقدر على ما يف جوفه حىت يفض اخلامت قال فيقولون ال قال فيقول ان حممدا 
صلى هللا عليه وسلم خامت النبيني وقد حضر اليوم وقد غفر له ما تقدم من  

ه وسلم فيأتوين فيقولون اي حممد ذنبه وما أتخر قال رسول هللا صلى هللا علي
ا فأقول أان هلا حىت أيذن هللا عز وجل ملن يشاء اشفع لنا إىل ربك فليقض بينن

ويرضى فإذا أراد هللا تبارك وتعاىل ان يصدع بني خلقه اندى مناد أين أمحد 
وأمته فنحن اآلخرون األولون حنن آخر األمم وأول من حياسب فتفرج لنا األمم  

نمضي غرا حمجلني من أثر الطهور فتقول األمم كادت هذه األمة  عن طريقنا ف
أن تكون أنبياء كلها فنأيت ابب اجلنة فآخذ حبلقة الباب فأقرع الباب فيقال من  

أنت فأقول أان حممد فيفتح يل فآتى ريب عز وجل على كرسيه أو سريره شك 
وليس حيمده  محاد فأخر له ساجدا فأمحده مبحامد مل حيمده هبا أحد كان قبلي  

هبا أحد بعدي فيقال اي حممد ارفع رأسك وسل تعطه وقل تسمع واشفع تشفع  
فأرفع رأسي فأقول أي رب أميت أميت فيقول أخرج من كان يف قلبه مثقال كذا  

وكذا مل حيفظ محاد مث أعيد فأسجد فأقول ما قلت فيقال ارفع رأسك وقل 
 فيقول أخرج من كان  تسمع وسل تعطه واشفع تشفع فأقول أي رب أميت أميت

يف قلبه مثقال كذا وكذا دون األول مث أعيد فأسجد فأقول مثل ذلك فيقال يل  
ارفع رأسك وقل تسمع وسل تعطه واشفع تشفع فأقول أي رب أميت أميت 

 فيقال أخرج من كان يف قلبه مثقال كذا وكذا دون ذلك 

 

 



الم " اىن عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه دون قول عيسى عليه الست
اختذت اهلا من دون هللا " فإنه خمالف ملا يف الصحيح من أن عيسى مل يذكر  

ذنبا مث إن هذا ال يعد له ذنبا . وإسناد هذا احلديث ضعيف لضعف علي بن 
وهو ابن جدعان  -زيد   
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حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عفان ثنا أبو األحوص فقال أان مساك  - 2547
عن عكرمة قال قال بن عباس : أتيت وأان انئم يف رمضان فقيل يل أن الليلة  
ليلة القدر قال فقمت وأان انعس فتعلقت ببعض أطناب فسطاط رسول هللا 

 عليه وسلم قال فإذا هو يصلي فنظرت يف تلك الليلة فإذا هي ليلة  صلى هللا
 ثالث وعشرين 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريهت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عفان ثنا عبد الوارث ثنا عبد هللا بن  - 2548
أىب جنيح عن عبد هللا بن كثري عن أىب املنهال عن بن عباس قال : قدم رسول  

 صلى هللا عليه وسلم وهم يسلفون فقال من أسلف فال يسلف اال يف كيل  هللا
 معلوم ووزن معلوم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري أيب ت
 املنهال 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عفان ثنا وهيب ثنا أيوب عن بن أىب  - 2549
مليكة عن بن عباس : ان النيب صلى هللا عليه وسلم خرج من اخلالء فأتى 

 بطعام فقيل له اال تتوضأ فقال إمنا أمرت ابلوضوء إذا قمت إىل الصالة 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عفان ثنا عبد الوارث ثنا حنظلة   - 2550
برب الفلق  السدوسي قال قلت لعكرمة إين أقرأ يف صالة املغرب بقل أعوذ

وقل أعوذ برب الناس وإن انسا يعيبون ذلك علي فقال وما أبس بذلك اقرأمها 



عليه وسلم  فإهنما من القرآن مث قال حدثين بن عباس : أن رسول هللا صلى هللا 
 جاء فصلى ركعتني مل يقرأ فيهما إال أبم الكتاب  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عفان ثنا محاد بن زيد ثنا أيوب عن   - 2551
عهم كتب فأمر  عكرمة : ان عليا رضي هللا عنه أتى بقوم من هؤالء الزاندقة وم 

بنار فأججت مث أحرقهم وكتبهم قال عكرمة فبلغ ذلك بن عباس فقال لو 
لقول رسول   كنت أان مل أحرقهم لنهى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ولقتلتهم 

هللا صلى هللا عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه وقال رسول هللا صلى هللا عليه  
 وسلم ال تعذبوا بعذاب هللا عز وجل 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عفان ثنا وهيب عن أيوب عن  - 2552
ا ارتدوا عن اإلسالم فحرقهم ابلنار فبلغ ذلك بن عكرمة : ان عليا أخذ انس 

عباس فقال لو كنت أان مل أحرقهم ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال ال  



تعذبوا بعذاب هللا عز وجل أحدا وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من  
 بدل دينه فاقتلوه فبلغ عليا ما قال بن عباس فقال ويح بن أم بن عباس 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري ت  
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حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عفان ثنا محاد هو بن سلمة أان عمار   - 2553
ما يرى النائم بنصف عن بن عباس قال : رأيت النيب صلى هللا عليه وسلم في

النهار وهو قائم أشعث أغرب بيده قارورة فيها دم فقلت أبيب أنت وأمي اي 
رسول هللا ما هذا قال هذا دم احلسني وأصحابه مل أزل ألتقطه منذ اليوم  

 فأحصينا ذلك اليوم فوجدوه قتل يف ذلك اليوم 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده قوي على شرط مسلم ت  

 

 



ثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عبد الرزاق قال أان سفيان عن حد - 2554
سليمان الشيباين عن الشعيب عن بن عباس : ان رسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم صلى على جنازة بعد ما دفنت ووكيع قال ثنا سفيان مثله  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عبد الرزاق قال أان سفيان عن  - 2555
عباس قال قال   منصور عن سامل بن أىب اجلعد عن كريب موىل بن عباس عن بن

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : لو ان أحدهم إذا أتى أهله قال بسم هللا 
ره  اللهم جنبين الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتين فيولد بينهما ولد فيض 

 الشيطان أبدا 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عبد الرزاق قال أان سفيان عن ليث  - 2556
عن طاوس عن بن عباس قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : علموا 

غضبت    ويسروا وال تعسروا وإذا غضبت فاسكت وإذ غضبت فاسكت وإذا



 فاسكت وإذا غضبت فاسكت  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه وهذا إسناد ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عبد الرزاق ثنا سفيان عن أىب الزبري   - 2557
عن سعيد بن جبري عن بن عباس قال : مجع النيب صلى هللا عليه وسلم بني 

وف قال قلت اي أاب العباس ومل فعل  الظهر والعصر ابملدينة يف غري سفر وال خ
 ذلك قال ذلك أراد أن ال حيرج أحدا من أمته  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجال ثقات رجال  ت
 الشيخني غري أيب الزبري فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عبد الرزاق قال أان سفيان عن عمرو   - 2558
بن دينار عن سعيد بن احلويرث عن بن عباس قال : ذهب النيب صلى هللا 

عليه وسلم للرباز فقضى حاجته مث قرب له طعام فقالوا أأنتيك بوضوء فقال  
 من أي شيء أتوضأ أصلي فأتوضأ أو صليت فأتوضأ  

 

 



ؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  عليق شعيب األرنت
 الشيخني غري سعيد بن احلويرث فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عبد الرزاق قال أان سفيان عن سلمة   - 2559
احلرث  بن كهيل عن كريب عن بن عباس قال : منت عند خاليت ميمونة بنت 

فقام النيب صلى هللا عليه وسلم من الليل فأتى احلاجة مث جاء فغسل وجهه  
وءا بني ويديه مث انم مث قام من الليل فأتى القربة فأطلق شناقها فتوضأ وض

الوضوءين مل يكثر وقد أبلغ مث قام يصلي ومتطيت كراهة ان يراىن كنت أبقيه  
يعىن أرقبه مث قمت ففعلت كما فعل فقمت عن يساره فأخذ مبا يلي أذين حىت  
أدارين فكنت عن ميينه وهو يصلي فتتامت صالته إىل ثالث عشرة ركعة فيها  

ل فآذنه ابلصالة فقام فصلى  ركعتا الفجر مث اضطجع فنام حىت نفخ مث جاء بال
 ومل يتوضأ  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عبد الرزاق قال أان سفيان عن عبد   - 2560
هللا بن عثمان عن سعيد بن جبري عن بن عباس قال : تزوج النيب صلى هللا 

حمرم   عليه وسلم وهو حمرم وأحتجم وهو   



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده قوي على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عبد الرزاق أان سفيان عن األجلح  - 2561
عن يزيد بن األصم عن بن عباس ان رجال قال : اي رسول هللا ما شاء هللا 

 وشئت فقال جعلتين هلل عدال بل ما شاء هللا وحده  

 

 

ؤوط : حسن لغريهعليق شعيب األرنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عبد الرزاق أان معمر أخربين عثمان   - 2562
اجلزري انه مسع مقسما موىل بن عباس حيدث عن بن عباس قال : دخل النيب 

 صلى هللا عليه وسلم البيت فدعا يف نواحيه مث خرج فصلى ركعتني  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه ت  

 

 

ثنا عبد الرزاق أان إسرائيل قال عبد   حدثنا عبد هللا حدثين أىب - 2563
العزيز يعىن بن رفيع أخربين من مسع بن عباس يقول مل : ينزل النيب صلى هللا 



 عليه وسلم بني عرفات ومجع اال ليهريق املاء 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه وهذا إسناد ضعيف جلهالة الراوي عن  ت
 ابن عباس

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عبد الرزاق قال اان معمر عن أيوب   - 2564
عن عكرمة عن بن عباس : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لىب حىت رمى  

 مجرة العقبة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري ت  

 

 

أيوب   حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عبد الرزاق قال أان معمر عن  - 2565
عن عكرمة عن بن عباس قال : تزوج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ميمونة  

 بسرف وهو حمرم 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري ت  

 



 

-------------------------------------  
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حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عبد الرزاق أان الثوري عن مساك بن  - 2566
حرب عن عكرمة عن بن عباس : ان امرأة من نساء النيب صلى هللا عليه  

وسلم استحمت من جنابة فجاء النيب صلى هللا عليه وسلم يتوضأ من فضلها  
تسلت منه فقال ان املاء ال ينجسه شيء  فقالت اىن اغ  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن سلمة   - 2567
فرقبت  بن كهيل عن كريب عن بن عباس قال : بت يف بيت خاليت ميمونة

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كيف يصلي فقام فبال مث غسل وجهه وكفيه مث  
واكب انم مث قام فعمد إىل القربة فأطلق شناقها مث صب يف اجلفنة أو القصعة  

يده عليها مث توضأ وضوءا حسنا بني الوضوءين مث قام يصلي فجئت فقمت  
عن يساره فأخذين فأقامين عن ميينه فتكاملت صالة رسول هللا صلى هللا عليه  



وسلم ثالث عشرة ركعة قال مث انم حىت نفخ وكنا نعرفه إذا انم بنفخه مث خرج  
اللهم اجعل يف قليب  إىل الصالة فصلى وجعل يقول يف صالته أو يف سجوده

نورا وعن يسارى نورا وأمامي نورا  نورا ويف مسعي نورا ويف بصرى نورا وعن مييين 
وخلفي نورا وفوقي نورا وحتيت نورا واجعلين نورا قال شعبة أو قال اجعل يل نورا 

 قال وحدثين عمرو بن دينار عن كريب عن بن عباس انه انم مضطجعا 

 

 

األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا روح ثنا سعيد وهشام بن عبد هللا عن   - 2568
قتادة عن أىب العالية عن بن عباس : ان نيب هللا صلى هللا عليه وسلم كان  

  يقول عند الكرب ال إله اال هللا العظيم احلليم ال إله اال هللا رب العرش العظيم
 ال إله اال هللا رب السماوات ورب األرض رب العرش الكرمي 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا حممد بن جعفر قال ثنا شعبة قال   - 2569
مسعت على بن زيد قال مسعت عمر بن حرملة قال مسعت بن عباس يقول :  



إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مسنا ولبنا وأضبا فأما   أهدت خاليت أم حفيد 
خالد بن الوليد  األضب فإن النيب صلى هللا عليه وسلم تفل عليها فقال له

قذرته اي رسول هللا قال نعم أو أجل وأخذ النيب صلى هللا عليه وسلم اللنب 
أتذن فشرب منه مث قال البن عباس وهو عن ميينه أما ان الشربة لك ولكن أ

أن أسقى عمك فقال بن عباس قلت ال وهللا ما أان مبؤثر على سؤرك أحدا قال 
فآخذته فشربت مث أعطيته مث قال النيب صلى هللا عليه وسلم ما أعلم شرااب 

جيزى عن الطعام غري اللنب فمن شربه منكم فليقل اللهم ابرك لنا فيه وزدان منه  
وأطعمنا خريا منه  ومن طعم طعاما فليقل اللهم ابرك لنا فيه   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن وهذا إسناد ضعيف لضعف علي بن زيدت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا حممد بن جعفر ثنا بن جريج ثنا  - 2570
سعيد بن احلويرث عن بن عباس قال : تربز رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

زاد عمر وعلى يف هذا حلاجته مث رجع فأتى بعرق فلم يتوضأ فأكل منه و 
احلديث عن سعيد بن احلويرث قال قيل اي رسول هللا انك مل تتوضأ قال ما  

 أردت الصالة فأتوضأ 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  



 

 

قال أبو عبد الرمحن وجدت هذه األحاديث يف كتاب أىب خبط يده   - 2571
بن عباس  حدثنا سعيد بن حممد الوراق قال ثنا رشدين بن كريب عن أبيه عن 

قال : كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا شرب تنفس مرتني يف الشراب  
 وكتب أىب يف أثر هذا احلديث ال أرى عبد هللا مسع هذا احلديث 

 

 

يق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف علت  

 

 

حدثنا عبد هللا قال وجدت يف كتاب أىب خبطه قال ثنا عبد هللا بن  - 2572
حممد حدثين حممد بن اثبت العبدي العصري قال ثنا جبلة بن عطية عن 

إسحاق بن عبد هللا عن عبد هللا بن عباس قال : تضيفت ميمونة زوج النيب 
يت وهى ليلة إذ ال تصلى فأخذت كساء فثنته  صلى هللا عليه وسلم وهى خال

وألقت عليه منرقة مث رمت عليه بكساء آخر مث دخلت فيه وبسطت يل بساطا 
إىل جنبها وتوسدت معها على وسادها فجاء النيب صلى هللا عليه وسلم وقد  

صلى العشاء اآلخرة فأخذ خرقة فتوازر هبا وألقى ثوبه ودخل معها حلافها  
من آخر الليل قام إىل سقاء معلق فحركه فهممت ان أقوم  وابت حىت إذا كان

فاصب عليه فكرهت ان يرى اىن كنت مستيقظا قال فتوضأ مث أتى الفراش 
فأخذ ثوبيه وألقى اخلرقة مث أتى املسجد فقام فيه يصلي وقمت إىل السقاء 



فتوضأت مث جئت إىل املسجد فقمت عن يساره فتناولين فأقامين عن ميينه  
يت معه ثالث عشرة ركعة مث قعد وقعدت إىل جنبه فوضع مرفقه  فصلى وصل

إىل جنبه وأصغى خبده إىل خدي حىت مسعت نفس النائم فبينا أان كذلك إذ جاء 
بالل فقال الصالة اي رسول هللا فسار إىل املسجد واتبعته فقام يصلي ركعيت  

 الفجر وأخذ بالل يف اإلقامة  
 

 

إسناده ضعيف عليق شعيب األرنؤوط : ت  

 

 

------------------------------------- 
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حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا بن مهدي عن سفيان عن أىب  - 2573
إسحاق عن التميمي عن بن عباس فذكر شيئا قال : وكان رسول هللا صلى هللا 

 عليه وسلم يكثر السواك قال حىت ظننا أو رأينا انه سينزل عليه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه وهذا إسناد ضعيف ت  

 



 

دثين أىب ثنا عبد هللا بن الوليد ثنا سفيان عن بن  حدثنا عبد هللا ح - 2574
جريج عن احلسن بن مسلم عن طاوس عن بن عباس قال : صلى رسول هللا 

صلى هللا عليه وسلم مث خطب وأبو بكر وعمر وعثمان يف العيد بغري أذان وال  
 إقامة قال أيب قد مسعه عبد هللا  

 

 

رجال الشيخني غري عبدهللا   عليق شعيب األرنؤوط : إسناده قوي رجاله ثقاتت
 بن الوليد فمن رجال أصحاب السنن

 

 

حدثنا عبد هللا قال وجدت هذا احلديث يف كتاب أىب ثنا حجاج   - 2575
ثنا شعبة عن أىب إسحاق عن أىب السفر عن سعيد بن شفى عن بن عباس اهنم 

جعلوا يسألونه عن الصالة يف السفر فقال بن عباس : كان النيب صلى هللا 
ليه وسلم إذا خرج من أهله مل يزد على ركعتني حىت يرجع ع  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب قال وجدت هذا احلديث يف كتاب أىب  - 2576
خبطه ثنا أسود بن عامر ثنا جعفر األمحر عن قابوس عن أبيه عن بن عباس قال  



قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ال تصلح قبلتان يف مصر واحد وال على  
 املسلمني جزية 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا جرير رفعه أيضا قال : ال تصلح  - 2577
 قبلتان يف أرض وليس على مسلم جزية 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا احلكم بن موسى ثنا عيسى بن يونس  - 2578
وسلم كان يتنفس    عن رشدين عن أبيه عن بن عباس : ان النيب صلى هللا عليه

 يف اإلانء مرتني 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا احلكم ثنا عبد السالم بن حرب عن   - 2579
خصيف عن سعيد بن جبري عن بن عباس : ان النيب صلى هللا عليه وسلم لىب  

 دبر الصالة 

 

 

ند حمتمل للتحسني عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه وهذا ست  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا أسود بن عامر ثنا محاد بن سلمة عن   - 2580
قتادة عن عكرمة عن بن عباس قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :  

رأيت ريب تبارك وتعاىل وقد مسعت هذا احلديث من أىب أملى على يف موضع 
 آخر 

 

 

ل الصحيح .  عليق شعيب األرنؤوط : صحيح موقوفا . وهذا إسناد رجاله رجات
بن سلمة كقول ابن سعد يف الطبقات : ثقة  . مث ذكر األرانؤوط حال محاد 

نقال  -كثري احلديث رمبا حدث ابحلديث املنكر . وقول البيهقي يف اخلالفيات 
: ملا طعن يف السن ساء حفظه ...فاالحتياط أال حيتج   -عن الذهيب يف السري 
 به فيما خيالف الثقات

األرانؤوط ( : ويف هذا احلديث عند ابن عدي ومن طريقه البيهقي  لنا ) ق



ألفاظ منكرة يف صفة الرب تعاىل عن ذلك علوا كبريا متنع القول بصحته من  
هذا الطريق وإمنا صححنا هذا احلرف الذي أورده املؤلف الختالفهم يف رفعه  

صلى هللا   ووقفه وألنه ثبت عن ابن عباس من قوله من غري طريق : أن حممدا )
 عليه وسلم ( رأى ربه عز وجل 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن عمرو   - 2581
بن دينار عن جابر بن زيد عن بن عباس : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 تزوج وهو حمرم 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

عبد هللا حدثين أىب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن عمرو  حدثنا  - 2582
بن دينار عن جابر بن زيد عن بن عباس عن النيب صلى هللا عليه وسلم : انه  

 صلى سبعا مجيعا ومثانيا مجيعا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 



نا شعبة عن عمرو  حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا حممد بن جعفر ث - 2583
بن دينار عن جابر بن زيد حيدث عن بن عباس انه مسع النيب صلى هللا عليه  

وسلم خيطب بعرفات فقال : من مل جيد إزارا فليلبس سراويل ومن مل جيد نعلني  
 فليلبس خفني  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن عمرو   - 2584
بن دينار عن طاوس حيدث عن بن عباس عن النيب صلى هللا عليه وسلم انه 

 قال : أمرت ان أسجد على سبعة وال أكف شعرا وال ثواب 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

أىب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن عمرو   حدثنا عبد هللا حدثين - 2585
بن دينار عن طاوس حيدث عن بن عباس قال : هنى رسول هللا صلى هللا عليه  
وسلم عن بيع الطعام حىت يستوفيه أو يستوىف وقال بن عباس أحسب البيوع 

 كلها مبنزلته  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن عدى   - 2586
بن اثبت قال مسعت سعيد بن جبري حيدث عن بن عباس عن النيب صلى هللا 

 عليه وسلم انه قال : ال تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن احلجاج  - 2587
بن أرطاة وبن عطاء اهنما مسعا عطاء حيدث عن بن عباس : ان رسول هللا 

 صلى هللا عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حمرم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

-------------------------------------  
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حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن عمرو   - 2588
بن دينار عن طاوس عن بن عباس عن النيب صلى هللا عليه وسلم : أمرت ان 

 أسجد على سبعة وال أكف شعرا وال ثواب 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا حممد بن جعفر حدثين شعبة عن يزيد  - 2589
بن أىب زايد عن مقسم عن بن عباس قال : احتجم رسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم حمرما صائما  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن عمرو   - 2590
ار عن طاوس حيدث عن بن عباس عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال :  بن دين

 أمرت ان أسجد على سبعة وال أكف شعرا وال ثواب 



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا حممد بن جعفر ثنا سعيد عن قتادة   - 2591
باس : أن رجال صرع من راحلته فمات وأيوب عن سعيد بن جبري عن بن ع

وهو حمرم فأمر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن يغسلوه مباء وسدر وأن 
يكفنوه يف ثوبيه وأن ال خيمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا وقال أيوب  

 مليب  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني ت  

 

 

د هللا حدثين أىب ثنا حممد بن جعفر ثنا سعيد عن يعلى حدثنا عب - 2592
ان يتزوج الرجل وهو  بن حكيم عن عكرمة عن بن عباس انه كان ال يرى أبسا 

حمرم ويقول : ان نيب هللا صلى هللا عليه وسلم تزوج ميمونة بنت احلرث مباء 
يقال له سرف وهو حمرم فلما قضى نيب هللا صلى هللا عليه وسلم حجة أقبل 

 حىت كان بذلك املاء أعرس هبا 

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن أيوب   - 2593
عن عطاء انه شهد على بن عباس وبن عباس شهد على رسول هللا صلى هللا  
عليه وسلم : انه صلى يف يوم عيد مث خطب مث أتى النساء فأمرهن ابلصدقة  

 فجعلن يلقني  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب قال حدثين حممد بن جعفر ثنا شعبة عن   - 2594
احلكم عن مقسم عن بن عباس : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم احتجم  

 صائما  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري ت
 مقسم موىل ابن عباس فمن رجال البخاري

 

 

عبد هللا حدثين أىب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن احلكم حدثنا  - 2595



عن عبد احلميد بن عبد الرمحن عن مقسم عن بن عباس عن النيب صلى هللا 
عليه وسلم انه قال : يف الذي أييت امرأته وهى حائض يتصدق بدينار أو  

 نصف دينار  
 

 

إال أن عليق شعيب األرنؤوط : رجاله ثقات رجال الشيخني غري مقسم ... ت
 الصحيح وقفه 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا هشيم عن عمرو بن دينار عن  - 2596
طاوس عن بن عباس عن النيب صلى هللا عليه وسلم انه قال : أمرت ان أسجد 

 على سبعة أعظم وال أكف شعرا وال ثواب 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

جعفر ثنا شعبة عن منصور  حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا حممد بن  - 2597
كريب عن بن عباس عن النيب صلى هللا عليه وسلم    عن سامل بن أىب اجلعد عن

انه قال : لو أن أحدكم أو لو ان أحدهم إذا أتى امرأته قال اللهم جنبين 
الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتين مث كان بينهما ولد اال مل يسلط عليه  



 الشيطان أو مل يضره الشيطان  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن عبد   - 2598
امللك بن ميسرة عن طاوس وعطاء وجماهد عن رافع بن خديج قال : خرج  
إلينا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فنهاان عن أمر كان لنا انفعا وأمر رسول 

صلى هللا عليه وسلم خري لنا مما هناان عنه قال من كانت له أرض فليزرعها  هللا 
أو ليذرها أو ليمنحها قال فذكرت ذلك لطاوس وكان يرى ان بن عباس من  

أعلمهم قال قال بن عباس إمنا قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من كانت 
مع هؤالء طاوسا  له أرض ان مينحها أخاه خري له قال شعبة وكان عبد امللك جي

 وعطاء وجماهدا وكان الذي حيدث عنه جماهد قال شعبة كأنه صاحب احلديث  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن عبد   - 2599
قل   }امللك بن ميسرة قال مسعت طاوسا قال : سئل بن عباس عن هذه اآلية 



قال فقال سعيد بن جبري قرىب آل  {ال أسألكم عليه أجرا إال املودة يف القرىب 
مل يكن حممد قال فقال بن عباس عجلت ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

من بطون قريش اال كان له فيهم قرابة فقال اال ان تصلوا ما بيين وبينكم من  
 القرابة 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة قال مسعت  - 2600
حيدث ان  أاب بشر حيدث انه مسع سعيد بن جبري حيدث انه مسع بن عباس :

رجال أتى النيب صلى هللا عليه وسلم وهو حمرم فوقع من انقته فأوقصته فأمر به  
ثوبني وقال   رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ان يغسل مباء وسدر وان يكفن يف

ال متسوه بطيب خارج رأسه قال شعبة مث انه حدثين به بعد ذلك فقال خارج 
 رأسه أو وجهه فإنه يبعث يوم القيامة ملبدا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

------------------------------------- 



 

    [ 287صفحة  - 1مسند أمحد بن حنبل    ] جزء  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا حممد بن جعفر حدثنا شعبة عن أىب  - 2601
بشر عن سعيد بن جبري عن بن عباس قال : مات رسول هللا صلى هللا عليه  
وسلم وأان بن عشر سنني وأان خمتون وقد قرأت احملكم من القرآن قال فقلت 

 أليب بشر ما احملكم قال املفصل  

 

 

األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن أىب بشر  - 2602
عن سعيد بن جبري عن بن عباس انه : أتى النيب صلى هللا عليه وسلم وهو 

 يصلي فقمت عن يساره فأخذين فجعلين عن ميينه  
 

 

صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب قال حدثين حممد بن جعفر ثنا شعبة عن   - 2603



حممد بن جحادة عن أىب صاحل عن بن عباس قال : لعن رسول هللا صلى هللا 
 عليه وسلم زائرات القبور واملتخذين عليها املساجد والسرج  

 

 

سرج وهذا إسناد ضعيفعليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه دون ذكر الت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا سليمان بن داود اهلامشي ثنا عبد   - 2604
الرمحن بن أىب الزاند عن موسى بن عقبة عن صاحل موىل التوأمة قال مسعت بن 
عباس يقول : سأل رجل النيب صلى هللا عليه وسلم عن شيء من أمر الصالة 

وسلم خلل أصابع يديك ورجليك يعىن  فقال له رسول هللا صلى هللا عليه
إسباغ الوضوء وكان فيما قال له إذا ركعت فضع كفيك على ركبتيك حىت 

تطمئن وقال اهلامشي مرة حىت تطمئنا وإذا سجدت فأمكن جبهتك من األرض  
 حىت جتد حجم األرض 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا على بن إسحاق قال أان عبد هللا  - 2605
عبيد هللا عن بن   وعتاب قال ثنا عبد هللا قال أان يونس عن الزهري قال حدثين



عباس : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان يسدل شعره وكان املشركون 
ة أهل يفرقون رؤوسهم وكان أهل الكتاب يسدلون شعورهم وكان حيب موافق

 الكتاب فيما مل يؤمر فيه بشيء مث فرق رسول هللا صلى هللا عليه وسلم رأسه  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا على بن إسحاق ثنا عبد هللا قال أان  - 2606
حسني بن عبد هللا عن عكرمة ان رجال سأل بن عباس عن نبيذ رسول هللا 

 عليه وسلم فقال : كان يشرب ابلنهار ما صنع ابلليل ويشرب ابلليل صلى هللا
 ما صنع ابلنهار  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا على بن إسحاق قال أان عبد هللا قال   - 2607
اس قال :  أان حسني بن عبد هللا بن عبيد هللا بن عباس عن عكرمة عن بن عب

هنى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن النقري والدابء واملزفت وقال ال تشربوا  
ا من جلود الغنم فبلغه  اال يف ذي إكاء فصنعوا جلود اإلبل مث جعلوا هلا أعناق



 ذلك فقال ال تشربوا اال فيما أعاله منه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب قال حدثين على بن إسحاق أان عبد هللا   - 2608
وعتاب قال ثنا عبد هللا أان عاصم عن الشعيب ان بن عباس حدثه قال :  

ليه وسلم من زمزم فشرب وهو قائم  سقيت رسول هللا صلى هللا ع  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجال ثقات رجال الشيخني غري علي  ت
 بن إسحاق وعتاب 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب حدثين سليمان بن داود أان عبد الرمحن  - 2609
ا نصر هللا تبارك  بن أىب الزاند عن أبيه عن عبيد هللا عن بن عباس انه قال : م

وتعاىل يف موطن كما نصر يوم أحد قال فأنكران ذلك فقال بن عباس بيين وبني 
  }قول يف يوم أحد من أنكر ذلك كتاب هللا تبارك وتعاىل ان هللا عز وجل ي

  }يقول بن عباس واحلسن القتل  {ولقد صدقكم هللا وعده إذ حتسوهنم إبذنه 
  {ولقد عفا عنكم وهللا ذو فضل على املؤمنني  }إىل قوله  {حىت إذا فشلتم  



وإمنا عىن هبذا الرماة وذلك ان النيب صلى هللا عليه وسلم أقامهم يف موضع مث  
نقتل فال تنصروان وان رأيتموان قد غنمنا فال  قال امحوا ظهوران فإن رأيتموان

تشركوان فلما غنم النيب صلى هللا عليه وسلم وأابحوا عسكر املشركني أكب 
الرماة مجيعا فدخلوا يف العسكر ينهبون وقد التقت صفوف أصحاب رسول 
هللا صلى هللا عليه وسلم فهم كذا وشبك بني أصابع يديه والتبسوا فلما أخل 

اخللة اليت كانوا فيها دخلت اخليل من ذلك املوضع على أصحاب الرماة تلك 
النيب صلى هللا عليه وسلم فضرب بعضهم بعضا والتبسوا وقتل من املسلمني 
انس كثري وقد كان لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأصحابه أول النهار حىت  

 قتل من أصحاب لواء املشركني سبعة أو تسعة وجال املسلمون جولة حنو
اجلبل ومل يبلغوا حيث يقول الناس الغار إمنا كانوا حتت املهراس وصاح 

الشيطان قتل حممد فلم يشك فيه انه حق فما زلنا كذلك ما نشك انه قد قتل  
حىت طلع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بني السعدين نعرفه بتكفئه إذا مشى 

هو يقول اشتد غضب هللا قال ففرحنا كأنه مل يصبنا ما أصابنا قال فرقا حنوان و 
على قوم دموا وجه رسوله قال ويقول مرة أخرى اللهم انه ليس هلم ان يعلوان 

حىت انتهى إلينا فمكث ساعة فإذا أبو سفيان يصيح يف أسفل اجلبل أعل هبل  
مرتني يعىن آهلته أين بن أىب كبشة أين بن أىب قحافة أين بن اخلطاب فقال عمر  

قال بلى قال فلما قال أعل هبل قال عمر هللا أعلى  اي رسول هللا أال أجيبه 
وأجل قال فقال أبو سفيان اي بن اخلطاب انه قد أنعمت عينها فعاد عنها أو  

فعال عنها فقال أين بن أىب كبشة أين بن أىب قحافة أين بن اخلطاب فقال 



عمر هذا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهذا أبو بكر وها أان ذا عمر قال  
أبو سفيان يوم بيوم بدر األايم دول وان احلرب سجال قال فقال عمر ال   فقال

سواء قتالان يف اجلنة وقتالكم يف النار قال إنكم لتزعمون ذلك لقد خبنا إذا 
وخسران مث قال أبو سفيان أما انكم سوف جتدون يف قتالكم مثلي ومل يكن ذاك  

ال أما انه قد كان ذاك مل  عن رأى سراتنا قال مث أدركته محية اجلاهلية قال فق
 يكرهه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    288صفحة  - 1مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا نوح بن ميمون قال أان عبد هللا يعىن  - 2610
العمرى عن حممد بن عقبة عن أخيه إبراهيم بن عقبة عن كريب عن بن عباس  
ان امرأة أخرجت صبيا هلا فقالت : اي رسول هللا هل هلذا حج فقال نعم ولك 

 أجر 
 



 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا نوح بن ميمون ثنا سفيان عن أىب  - 2611
الزبري عن بن عباس وعائشة قاال : أفاض رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من  

 مىن ليال  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عبد الرمحن ثنا سفيان عن أىب الزبري   - 2612
عن عائشة وبن عباس : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أخر طواف يوم 

 النحر إىل الليل 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا حسن بن موسى ثنا محاد بن سلمة   - 2613
بن السائب عن أىب حيىي عن بن عباس : ان رجلني اختصما إىل  عن عطاء



النيب صلى هللا عليه وسلم فسأل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم املدعى البينة  
فلم يكن له بينة فاستحلف املطلوب فحلف ابهلل الذي ال إله اال هو فقال  

 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم انك قد حلفت ولكن قد غفر هللا لك
 ابخالصك قولك ال إله اال هللا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا على بن إسحاق أان عبد هللا أان بن  - 2614
هليعة عن عبد هللا بن هبرية عن حنش عن بن عباس : ان رسول هللا صلى هللا 

قول اي رسول هللا ان املاء عليه وسلم كان خيرج فيهريق املاء فيتمسح ابلرتاب فأ
 منك قريب فيقول وما يدريىن لعلي ال أبلغه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عتاب بن زايد قال أان عبد هللا قال   - 2615
أخربان احلسني بن عبد هللا بن عبيد هللا بن عباس عن عكرمة عن بن عباس قال  

 صلى هللا عليه وسلم : ال تصوموا يوم اجلمعة وحده حدثنا قال رسول هللا



 عتاب  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه وهذا إسناد ضعيف لضعف حسني بن ت
 عبدهللا 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عتاب ثنا عبد هللا قال أان يونس عن   - 2616
رسول هللا  الزهري قال حدثين عبيد هللا بن عبد هللا عن بن عباس قال : كان

صلى هللا عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون يف رمضان حني يلقى  
قال فلرسول  جربيل وكان جربيل يلقاه يف كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن

 هللا صلى هللا عليه وسلم أجود ابخلري من الريح املرسلة 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري ت
 عتاب بن زايد فمن رجال ابن ماجة 

 

 

------------------------------------- 

 

[    289صفحة  - 1مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عتاب ثنا عبد هللا قال أان معمر عن   - 2617
حيىي بن أىب كثري عن عكرمة عن بن عباس : ان األسلمى أتى رسول هللا صلى 

 هللا عليه وسلم فاعرتف ابلزان فقال لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عتاب ثنا عبد هللا قال أان معمر عن   - 2618
عمرو بن عبد هللا عن عكرمة عن أىب هريرة وبن عباس عن النيب صلى هللا 

 عليه وسلم قال : ال أتكل الشريطة فإهنا ذبيحة الشيطان  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

عتاب ثنا عبد هللا قال أان شعبة عن  حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا  - 2619
ب من  احلكم عن ميمون بن مهران عن بن عباس : أنه هنى عن كل ذي ان

السباع وذي خملب من الطري قال رفعه احلكم قال شعبة وأان أكره ان أحدث 
برفعه قال وحدثين غيالن واحلجاج عن ميمون بن مهران عن بن عباس مل  

 يرفعه  



 

 

األرنؤوط : إسناده صحيحعليق شعيب ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عتاب قال أان عبد هللا أان سفيان عن   - 2620
احلكم عن مقسم عن بن عباس : ان النيب صلى هللا عليه وسلم مر على أىب 

 قتادة وهو عند رجل قد قتله فقال دعوه وسلبه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد صحيح ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عتاب قال أان أبو محزة عن يزيد  - 2621
النحوي عن عكرمة عن بن عباس : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم سوي  

 بني األسنان واألصابع يف الدية 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

سى بن حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا أمحد بن عبد امللك ثنا مو  - 2622
أعني ثنا عمرو بن احلرث عن بكري بن عبد هللا عن سعيد بن املسيب قال 



مسعت بن عباس يقول مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : إمنا مثل  
 الذي يتصدق مث يعود يف صدقته كالذي يقيء مث أيكل قيئه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري ت  

 

 

نا عبد هللا حدثين أيب ثنا أمحد بن عبد امللك احلراين قال ثنا  حدث - 2623
وزاء عن بن  حيىي بن عمرو بن مالك النكري قال مسعت أىب حيدث عن أىب اجل

عباس قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : كفارة الذنب الندامة وقال  
قوم يذنبون رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لو مل تذنبوا جلاء هللا عز وجل ب

 ليغفر هلم  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : " كفارة الذنب الندامة " احلكم : حسن لغريه وهذا ت
 إسناد ضعيف " لو مل تذنبوا . . احلديث " صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا علي بن احلسن يعىن بن شقيق قال   - 2624
اان أبو محزة قال ثنا يزيد النحوي عن عكرمة عن بن عباس قال قال رسول هللا 

 صلى هللا عليه وسلم : األسنان سواء واألصابع سواء  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب قال ثنا أمحد بن عبد امللك وعبد اجلبار   - 2625
بن حممد قاال ثنا عبيد هللا يعىن بن عمرو عن عبد الكرمي عن قيس بن حبرت  
عن بن عباس عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : ان هللا حرم عليكم  

 اخلمر وامليسر والكوبة وقال كل مسكر حرام  
 

 

رنؤوط : إسناده صحيحعليق شعيب األت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا أمحد بن عبد امللك ثنا عبيد هللا عن   - 2626
عبد الكرمي عن قيس بن حبرت ان بن عباس قال : هنى رسول هللا صلى هللا 
عليه وسلم عن مثن اخلمر ومهر البغي ومثن الكلب وقال إذا جاء صاحبه  

 يطلب مثنه فامأل كفيه ترااب 
 

 

يق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحعلت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا موسى بن داود قال ثنا بن هليعة عن   - 2627
بن هبرية ان ميمون املكي أخربه : أنه رأى عبد هللا بن الزبري صلى هبم يشري  
بكفيه حني يقوم وحني يركع وحني يسجد وحني ينهض للقيام فيقوم فيشري 

إىل بن عباس فقلت اىن رأيت بن الزبري يصلي صالة مل أر  بيديه قال فانطلقت 
أحدا يصليها فوصفت له هذه اإلشارة فقال ان أحببت ان تنظر إىل صالة  

 النيب صلى هللا عليه وسلم فاقتد بصالة بن الزبري  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

داود يعىن العطار  حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا داود بن مهران ثنا   - 2628
ال قال رجل : كم  عن بن جريج عن عبيد هللا بن أىب يزيد عن بن عباس ق

يكفيىن من الوضوء قال مد قال كم يكفيىن للغسل قال صاع قال فقال الرجل 
ال يكفيىن قال ال أم لك قد كفى من هو خري منك رسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم  

 

 

لغريه عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا موسى بن داود ثنا عبد الرمحن بن  - 2629
الغسيل عن عكرمة عن بن عباس قال : خرج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
متقنعا بثوبه فقال أيها الناس ان الناس يكثرون وان األنصار يقلون فمن ويل 

جاوز عن مسيئهم  منكم أمرا ينفع فيه أحدا فليقبل من حمسنهم ويت  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده جيدت  
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حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عفان ثنا شعبة قال أخربين احلكم بن   - 2630
عتبة قال مسعت سعيد بن جبري حيدث عن بن عباس : ان الصعب بن جثامة  
الليثي أهدي إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهو حمرم بقديد عجز محار  

 فرده وهو يقطر دما  

 

 

ط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شر ت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عفان قال شعبة عن حبيب بن أىب  - 2631
 اثبت عن سعيد بن جبري عن بن عباس : ان النيب صلى هللا عليه وسلم رده  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

ة أنبأين قال  حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عفان ثنا شعبة قال قتاد  - 2632
مسعت موسى بن سلمة قال : سألت بن عباس قال قلت اىن أكون مبكة  

 فكيف أصلي قال ركعتني سنة أىب القاسم صلى هللا عليه وسلم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري موسى بن سلمة فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا هبز وعفان قاال ثنا مهام عن قتادة   - 2633
 قال عفان قال ثنا قتادة عن جابر بن زيد عن بن عباس : ان النيب صلى هللا

عليه وسلم أريد على ابنة محزة فقال اهنا ابنة أخي من الرضاعة وحيرم من  
 الرضاعة ما حيرم من الرحم قال عفان وإهنا ال حتل يل  

 



 

ق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عفان ثنا عبد الصمد بن كيسان ثنا   - 2634
محاد بن سلمة عن قتادة عن عكرمة عن بن عباس قال قال رسول هللا صلى  

 هللا عليه وسلم : رأيت ريب تبارك وتعاىل  

 

 

2580عليق شعيب األرنؤوط : صحيح موقوفا وتقدم الكالم عليه ت  

 

 

 ثنا عفان حدثنا عبد الواحد ثنا احلجاج حدثنا عبد هللا حدثين أىب - 2635
ثنا احلكم بن عتيبة عن مقسم عن بن عباس قال : رمى رسول هللا صلى هللا 

 عليه وسلم اجلمار حني زالت الشمس 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عفان ثنا محاد قال أان اثبت عن أيب  - 2636
دي عن بن عباس ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : أهون  عثمان النه



 أهل النار عذااب أبو طالب وهو متنعل نعلني من انر يغلى منهما دماغه 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري محاد فمن رجال مسلم

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب قال ثنا عفان ثنا مهام قال أان قتادة عن   - 2637
موسى بن مسلمة : أنه سأل بن عباس عن الصالة ابلبطحاء إذا مل يدرك 

 الصالة مع اإلمام قال ركعتان سنة أىب القاسم صلى هللا عليه وسلم  
 

 

رجال  عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات ت
 الشيخني غري موسى بن سلمة فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عفان ثنا مهام ثنا حجاج عن احلكم  - 2638
بن عتيبة عن مقسم عن بن عباس : أن النيب صلى هللا عليه وسلم ذبح مث  

 حلق  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريهت  



 

 

محاد بن زيد ثنا أيوب عن سعيد بن  حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا  - 2639
ول هللا صلى هللا عليه وسلم وأصحابه وقد  جبري عن بن عباس قال : قدم رس

وهنتهم محى يثرب قال فقال املشركون أنه يقدم عليكم قوم قد وهنتهم احلمى  
قال فاطلع هللا النيب صلى هللا عليه وسلم على ذلك فأمر أصحابه أن يرملوا 

ة احلجر ينظرون إليهم فرملوا ومشوا ما بني الركنني قال  وقعد املشركون انحي
فقال املشركون هؤالء الذين تزعمون ان احلمى وهنتهم هؤالء أقوي من كذا  

وكذا ذكروا قوهلم قال بن عباس فلم مينعه ان أيمرهم ان يرملوا األشواط كلها  
أو اال إبقاء عليهم وقد مسعت محادا حيدثه عن سعيد بن جبري عن بن عباس 

 عن عبد هللا عن سعيد بن جبري ال شك فيه عنه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عفان ثنا يزيد بن زريع ثنا يونس عن   - 2640
عمار موىل بىن هاشم قال : سألت بن عباس كم أتى لرسول هللا صلى هللا عليه  

ما كنت أرى مثلك يف قومه خيفى عليك ذلك قال قلت   وسلم يوم مات قال
إين قد سألت فاختلف علي فأحببت ان أعلم قولك فيه قال أحتسب قلت 
نعم قال أمسك أربعني بعث هلا ومخس عشرة أقام مبكة أيمن وخياف وعشرا 



 مهاجرة ابملدينة  

 

 

ر  عليق شعيب األرنؤوط : رجال ثقات رجال الشيخني غري عمار بن أيب عما ت
1945فمن رجال مسلم ... وتقدم الكالم علي علته برقم   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عفان ثنا وهيب ثنا أيوب عن رجل  - 2641
م وأصحابه قال مسعت بن عباس يقول : قدم رسول هللا صلى هللا عليه وسل

لصبح رابعة مهلني ابحلج فأمرهم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ان جيعلوها  
عمرة اال من كان معه اهلدي قال فلبست القمص وسطعت اجملامر ونكحت 

 النساء 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عفان ثنا سليمان بن كثري أبو داود   - 2642
خطبنا  الطيالسي قال مسعت بن شهاب حيدث عن أىب سنان عن بن عباس قال 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال : اي أيها الناس كتب عليكم احلج قال  
ا لوجبت فقام األقرع بن حابس فقال أيف كل عام اي رسول هللا فقال لو قلته



ولو وجبت مل تعملوا هبا ومل تستطيعوا ان تعملوا هبا احلج مرة فمن زاد فهو  
 تطوع 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  
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حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عفان ثنا محاد بن سلمة عن عبد هللا   - 2643
بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبري عن بن عباس ان رسول هللا صلى هللا 
عليه وسلم قال : ليبعثن هللا احلجر يوم القيامة وله عينان يبصر هبما ولسان 

 ينطق به يشهد به على من استلمه حبق  
 

 

ط : إسناده صحيح على شرط مسلم عليق شعيب األرنؤو ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عفان ثنا عبد الوارث ثنا أيوب عن   - 2644



عبد هللا بن سعيد بن جبري عن أبيه عن بن عباس قال : قدم رسول هللا صلى  
هللا عليه وسلم املدينة فرأى اليهود يصومون يوم عاشوراء فقال ما هذا اليوم 

هذا يوم صاحل هذا يوم جنى هللا بىن إسرائيل من عدوهم   الذي تصومون قالوا
قال فصامه موسى قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أان أحق مبوسى 

 منكم قال فصامه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأمر بصومه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

أىب ثنا عفان ثنا محاد بن زيد حفظي عن  حدثنا عبد هللا حدثين  - 2645
أيوب عن سعيد بن جبري عن بن عباس : أن النيب صلى هللا عليه وسلم هنى 

 عن حبل احلبلة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عفان ثنا مهام ثنا قتادة عن سعيد بن   - 2646
املسيب عن بن عباس ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : العائد يف هبته  

 كالعائد يف قيئه قال قتادة وال أعلم القيء اال حراما 



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عفان ثنا وهيب ثنا عبد هللا بن  - 2647
الكلب يقيء مث طاوس عن أبيه قال : كنا نقول وحنن صبيان العائد يف هبته ك

يعود يف قيئه ومل نعلم ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ضرب يف ذلك مثال  
ئد يف هبته  حىت حدثنا بن عباس ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال العا

 كالكلب يقيء مث يعود يف قيئه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عفان ثنا وهيب ثنا أيوب عن عكرمة   - 2648
عن بن عباس : ان النيب صلى هللا عليه وسلم سئل يف حجة الوداع فقال اي 

قال فأومأ بيده وقال ال حرج وقال رجل اي رسول هللا حلقت قبل ان أذبح 
رسول هللا ذحبت قبل أن أرمى قال فأومأ بيده وقال ال حرج قال فما سئل  

 يومئذ عن شيء من التقدمي والتأخري اال أومأ بيده وقال ال حرج  
 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري رجاله ثقات ت
جال البخاري رجال الشيخني غري عكرمة فمن ر   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عفان ثنا مهام أان أبو مجرة قال كنت   - 2649
ادفع الناس عن بن عباس فاحتبست أايما فقال ما حبسك قلت احلمى قال  
ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : ان احلمى من فيح جهنم فأبردوها  

 مباء زمزم  

 

 

ه صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناد ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عفان ثنا أبو عوانة عن أىب بشر عن   - 2650
سعيد بن جبري عن بن عباس قال : هنى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن  

 الدابء واحلنتم واملزفت  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عفان ثنا أبو عوانة قال أان أبو محزة   - 2651



قال : مسعت بن عباس يقول كنت غالما أسعى مع الصبيان قال فالتفت فإذا 
نيب هللا صلى هللا عليه وسلم خلفي مقبال فقلت ما جاء نيب هللا صلى هللا عليه  

لم أشعر حىت وسلم اال ايل قال فسعيت حىت اختبئ وراء ابب دار قال ف
تناولين قال فأخذ بقفاي فحطأين حطأة قال اذهب فادع يل معاوية وكان كاتبه  

 قال فسعيت فقلت أجب نيب هللا صلى هللا عليه وسلم فإنه على حاجة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسن رجاله ثقات رجال الشيخني غري أيب ت
 محزة

 

 

ان ثنا أبو عوانة عن منصور عن  حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عف - 2652
قال : خرج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  جماهد عن طاوس عن بن عباس 

من املدينة إىل مكة فصام حىت بلغ عسفان مث دعا مباء فرفعه إىل يده لرييه 
الناس فأفطر حىت قدم مكة وذلك يف رمضان وكان بن عباس يقول قد صام  

أفطر فمن شاء صام ومن شاء أفطر  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم و   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عفان ثنا شعبة قال أخربين عمرو قال   - 2653
مسعت حيىي بن اجلزار عن بن عباس مل يسمعه منه : ان جداي أراد ان مير بني 

م وهو يصلي فجعل يتقيه  يدي رسول هللا صلى هللا عليه وسل   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري حيىي بن ت
 اجلزار فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عفان ثنا محاد بن سلمة أان على بن  - 2654
زيد عن يوسف بن مهران عن بن عباس ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

قال : ما من أحد من ولد آدم إال قد أخطأ أو هم خبطيئة ليس حيىي بن زكراي  
 وما ينبغي ألحد ان يقول أان خري من يونس بن مىت 

 

 

األرنؤوط : إسناده ضعيف عليق شعيب ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    292صفحة  - 1مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عفان ثنا محاد أان على بن زيد عن   - 2655
يوسف بن مهران عن بن عباس قال : جاءان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

ورديفه أسامة فسقيناه من هذا النبيذ يعىن نبيذ السقاية فشرب منه وقال 
 أحسنتم هكذا فاصنعوا 

 

 

عيف لضعف علي بن زيدعليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد ض ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عفان ثنا مهام عن قتادة عن عكرمة   - 2656
كبرية  قال : صليت خلف شيخ مبكة فكرب يف صالة الظهر ثنتني وعشرين ت 

فأتيت بن عباس فقلت أىن صليت خلف شيخ أمحق فكرب يف صالة الظهر  
ثنتني وعشرين تكبرية قال ثكلتك أمك تلك سنة أىب القاسم صلى هللا عليه  

 وسلم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري رجاله ثقات ت
 رجال الشيخني غري عكرمة فمن رجال البخاري 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عفان ثنا وهيب بن خالد ثنا عبد هللا   - 2657



بن طاوس عن أبيه عن بن عباس ان النيب صلى هللا عليه وسلم قال : احلقوا  
لها فما بقى فهو ألوىل رجل ذكر  الفرائض أبه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا وهبذا اإلسناد كذا قال أىب ان رسول هللا صلى هللا  - 2658
عليه وسلم قال : أمرت ان أسجد على سبعة أعظم اجلبهة مث أشار بيده إىل 

مني وال نكف الثياب وال الشعر  أنفه واليدين والركبتني وأطراف القد  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا قال وهبذا اإلسناد قال كذا قال أىب : ان رسول هللا  - 2659
 صلى هللا عليه وسلم احتجم وأعطى احلجام أجره واستعط  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عفان ثنا أابن العطار ثنا حيىي بن أىب  - 2660
كثري عن عكرمة عن بن عباس قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :  

 املكاتب يؤدي ما أعتق منه حبساب احلر وما أرق منه حبساب العبد  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري ت  

 

 

ا عبد هللا حدثين أىب ثنا حسني بن حممد ثنا جرير بن حازم  حدثن - 2661
ال : كان  عن حممد يعىن بن إسحاق عن حسني عن عكرمة عن بن عباس ق

ابملدينة رجالن حيفران القبور أبو عبيدة بن اجلراح حيفر ألهل مكة وأبو طلحة  
  حيفر لألنصار ويلحد هلم قال فلما قبض رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بعث

العباس رجلني إليهما فقال اللهم خر لنبيك فوجدوا أاب طلحة ومل جيدوا أاب 
 عبيدة فحفر له وحلد  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف لضعف حسني بن ت
 عبدهللا 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا حسني ثنا أبو وكيع عن أىب إسحاق  - 2662



ل : استدبرت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  عن التميمي عن بن عباس قا
 فرأيت بياض إبطيه وهو ساجد  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيفت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا أبو أمحد الزبريي ثنا شريك عن مساك   - 2663
  عن عكرمة عن بن عباس عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : على كل مسلم

 حجة ولو قلت كل عام لكان  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا يونس بن حممد ثنا عبد الواحد يعىن  - 2664
ى هللا عليه  بن زايد ثنا ليث عن طاوس عن بن عباس قال : متتع رسول هللا صل

وسلم حىت مات وأبو بكر حىت مات وعمر حىت مات وعثمان حىت مات رضي 
د هللا عنهم وكان أول من هنى عنها معاوية قال بن عباس فعجبت منه وق 

 حدثين انه قصر عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مبشقص  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب حدثين يونس وحجني قاال ثنا ليث بن  - 2665
سعد عن أىب الزبري عن سعيد بن جبري وطاوس عن بن عباس قال : كان رسول  

لتشهد كما يعلمنا القرآن فكان يقول هللا صلى هللا عليه وسلم يعلمنا ا
التحيات املباركات الصلوات الطيبات هلل السالم عليك قال حجني سالم  

عليك أيها النيب ورمحة هللا وبركاته سالم علينا وعلى عباد هللا الصاحلني وأشهد  
 أن ال إله اال هللا وان حممدا رسول هللا 

 

 

ط مسلم رجاله ثقات رجال  عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شر ت
 الشيخني غري أيب الزبري فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا يونس ثنا ليث عن أىب الزبري عن   - 2666
عطاء بن أىب رابح عن بن عباس : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم احتجم  

 وهو حمرم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا يونس ثنا الرباء يعىن بن عبد هللا  - 2667
عته يقول الغنوي عن أىب نضرة قال كان بن عباس على منرب أهل البصرة فسم

ان نيب هللا صلى هللا عليه وسلم : كان يتعوذ يف دبر صالته من أربع يقول أعوذ  
هلل من الفنت ما ظهر  ابهلل من عذاب القرب وأعوذ ابهلل من عذاب النار وأعوذ اب

 منها وما بطن وأعوذ ابهلل من فتنة األعور الكذاب 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    293صفحة  - 1مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا يونس ثنا داود بن أىب الفرات عن   - 2668
وسلم يف   علباء عن عكرمة عن بن عباس قال خط رسول هللا صلى هللا عليه

األرض أربعة خطوط قال تدرون ما هذا فقالوا هللا ورسوله أعلم فقال رسول 
فاطمة  هللا صلى هللا عليه وسلم : أفضل نساء أهل اجلنة خدجية بنت خويلد و 

بنت حممد وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون ومرمي ابنة عمران رضي هللا عنهن  



 أمجعني 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا يونس ثنا ليث عن قيس بن احلجاج  - 2669
ف رسول هللا عن حنش الصنعاين عن عبد هللا بن عباس انه حدثه انه ركب خل

صلى هللا عليه وسلم يوما فقال له رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اي غالم إين 
ألت معلمك كلمات : احفظ هللا حيفظك احفظ هللا جتده جتاهك وإذا س

فلتسأل هللا وإذا استعنت فاستعن ابهلل واعلم ان األمة لو اجتمعوا على ان 
ينفعوك مل ينفعوك اال بشيء قد كتبه هللا لك ولو اجتمعوا على ان يضروك مل  

 يضروك اال بشيء قد كتبه هللا عليك رفعت األقالم وجفت الصحف 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده قويت  

 

 

هللا حدثين أىب ثنا أبو سعيد ثنا وهيب ثنا طاوس عن  حدثنا عبد  - 2670
أبيه عن بن عباس : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم احتجم وأعطى احلجام 

 أجره واستعط  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري رجاله ثقات ت
 رجال الشيخني غري أيب سعيد فمن رجال البخاري

 

 

هللا حدثين أىب حدثين معاذ بن هشام قال ثنا أىب عن  حدثنا عبد  - 2671
قتادة عن عكرمة عن بن عباس : ان النيب صلى هللا عليه وسلم هنى عن 

 الشرب من يف السقاء وعن اجملثمة وعن لنب اجلاللة 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري رجاله ثقات ت
لبخاري رجال الشيخني غري عكرمة فمن رجال ا  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عبد هللا بن احلرث عن بن جريج قال  - 2672
يه وسلم : إذا  أخربين عطاء أنه مسع بن عباس يقول قال رسول هللا صلى هللا عل 

أكل أحدكم من الطعام فال ميسح يده حىت يلعقها أو يلعقها قال أبو الزبري 
 عليه وسلم وال  مسعت جابر بن عبد هللا يقول ذلك مسعته من النيب صلى هللا

 يرفع الصحيفة حىت يلعقها أو يلعقها فإن آخر الطعام فيه الربكة  
 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم وهو موصول ت
 ابإلسناد األول 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا حسن يعىن بن موسى ثنا بن هليعة ثنا   - 2673
يزيد بن أىب حبيب عن عكرمة عن بن عباس قال : صليت مع رسول هللا صلى 

 هللا عليه وسلم الكسوف فلم أمسع منه فيها حرفا من القرآن  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسنت  

 

 

إسحاق أان عبد هللا قال أان  حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا على بن - 2674
بن هليعة عن يزيد بن أىب حبيب عن عكرمة عن بن عباس قال : صليت خلف 

 النيب صلى هللا عليه وسلم صالة اخلسوف فلم أمسع منه فيها حرفا واحدا 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

األعلى  حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا أبو عوانة الوضاح عن عبد  - 2675
الثعليب عن سعيد بن جبري عن بن عباس قال قال رسول هللا صلى هللا عليه  



وسلم : اتقوا احلديث عين إال ما علمتم فإنه من كذب علي متعمدا فليتبوأ  
 مقعده من النار  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه دون قوله " اتقوا احلديث عين إال ما  ت
عبداألعلى الثعليب  علمتم " وهذا إسناد ضعيف لضعف  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا حسن ثنا شيبان عن ليث عن طاوس  - 2676
ال : ائتوين عن بن عباس انه قال ملا حضر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ق

بكتف أكتب لكم فيه كتااب ال خيتلف منكم رجالن بعدي قال فأقبل القوم يف  
 لغطهم فقالت املرأة وحيكم عهد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن دون قصة املرأة وهذا إسناد ضعيف لضعف ت
 ليث بن أيب سليم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا حسن ثنا بن هليعة ثنا عبد هللا بن  - 2677
هبرية عن حنش بن عبد هللا ان بن عباس قال قال رسول هللا صلى هللا عليه  

للذربة بطوهنم  وسلم : ان يف أبوال اإلبل وألباهنا شفاء   



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه وهذا إسناد ضعيف لضعف ابن هليعة ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا سريج ثنا هشيم أان خالد احلذاء عن  - 2678
بركة بن العراين اجملاشعي قال مسعت بن عباس حيدث قال قال رسول هللا صلى  

ت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أمثاهنا هللا عليه وسلم : لعن هللا اليهود حرم
 وان هللا عز وجل إذا حرم أكل شيء حرم مثنه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا حسن ثنا محاد بن سلمة عن عمار   - 2679
بن أىب عمار ان بن عباس قال : كنت مع أىب عند رسول هللا صلى هللا عليه  

وعنده رجل يناجيه فكان كاملعرض عن أىب فخرجنا من عنده فقال يل أىب وسلم 
ه رجل  أي بىن أمل تر إىل بن عمك كاملعرض عىن فقلت اي أبت أنه كان عند 

يناجيه قال فرجعنا إىل النيب صلى هللا عليه وسلم فقال أىب اي رسول هللا قلت 
ل كان عندك أحد لعبد هللا كذا وكذا فأخربين انه كان عندك رجل يناجيك فه

فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهل رأيته اي عبد هللا قال قلت نعم قال  



 فإن ذاك جربيل وهو الذي شغلين عنك  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده على شرط مسلم ... و عمار بن أيب عمار  ت
وهو املطبوع خطأ   -وإن أخرج له مسلم قال البخاري يف التاريخ األوسط 

: كان شعبة يتكلم فيه . وقال ابن حبان يف الثقات :  -م التاريخ الكبري ابس
 كان خيطئ 

وأخرج أمحد يف الفضائل عن حيىي بن سعيد عن زكراي بن أيب زائدة عن  * 
الشعيب عن ابن عباس قال : قد رأيت عنده رجال فقال العباس : يزعم ابن 

نعم . قال : ذاك جربيل عمك أنه رأى عندك رجال . قال : كذا وكذا ؟ قال : 
 يذكر فيه أن العباس كان يف اجمللس الذي رأى فيه  . وهذا إسناد صحيح ومل

ابن عباس جربيل ومما يؤيد ذلك ما أخرجه عبد هللا بن أمحد يف زوائده على  
الفضائل من طريق الدراوردي عن ثور بن زيد عن موسى بن ميسرة عن علي  

عث العباس بن عبد املطلب عبد هللا إىل بن عبد هللا بن عباس عن أبيه قال ب
النيب ) صلى هللا عليه وسلم ( يف حاجة فوجد معه رجال ومل يعلمه فقال : رأيته  
؟ قال نعم قال ذاك جربيل قال أما إن ابنك لن ميوت حىت يذهب بصره ويؤتى 

 علما . فإن صح وصله فاإلسناد حسن

 

 

------------------------------------- 



 

[    294صفحة  - 1د أمحد بن حنبل    ] جزء مسن   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا حسن ثنا محاد بن سلمة عن عمار   - 2680
بن أىب عمار عن بن عباس : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أقام مبكة  
مخس عشرة سنة مثان سنني أو سبعا يري الضوء ويسمع الصوت ومثانيا أو  

قام ابملدينة عشرا سبعا يوحى إليه وأ  

 

 

1945عليق شعيب األرنؤوط : إسناده على شرط مسلم وانظر ما تقدمت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عبد هللا بن الوليد ثنا سفيان عن   - 2681
دويد حدثين إمساعيل بن ثوابن عن جابر بن زيد عن بن عباس قال قال رسول  

 هللا صلى هللا عليه وسلم : العني حق العني حق تستنزل احلالق 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه وهذا إسناد ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا وهب بن جرير ثنا أىب قال مسعت  - 2682



يونس حيدث عن الزهري عن عبيد هللا عن بن عباس قال قال رسول هللا صلى 
هللا عليه وسلم : خري الصحابة أربعة وخري السرااي أربعمائة وخري اجليوش أربعة 

 آالف وال يغلب اثنا عشر ألفا من قلة  

 

 

: رجاله ثقات رجال الشيخني واختلف يف وصله   عليق شعيب األرنؤوطت
ال أبو حامت الرازي : مرسل وإرساله قال أبو داود : الصحيح أنه مرسل وق 

أشبه ال حيتمل هذا الكالم أن يكون من كالم النيب ) صلى هللا عليه وسلم (  
* * * قلت : وهناك   2718... . . مث خرجه وقال وسيأيت احلديث برقم 

ل حسن لغريه * * *جزم ابحلكم فقا  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب حدثين يونس ثنا عبد الواحد ثنا حيىي بن  - 6832
عبد هللا قال حدثنا سامل بن أىب اجلعد قال جاء رجل إىل بن عباس فقال : اي  

جزاؤه جهنم خالدا  }بن عباس أرأيت رجال قتل مؤمنا قال فقال بن عباس  
اتب وآمن وعمل   }اي بن عباس أرأيت إن إىل آخر اآلية قال فقال  {فيها  

قال ثكلته أمه وأىن له التوبة وقد قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم   {صاحلا 
إن املقتول جييء يوم القيامة متعلقا رأسه بيمينه أو قال بشماله آخذا صاحبه  
بيده األخرى تشخب أوداجه دما يف قبل عرش الرمحن فيقول رب سل هذا 

 فيم قتلين  



 

 

الشيخني غري حيىي بن  عليق شعيب األرنؤوط : صحيح رجاله ثقات رجالت
 عبدهللا 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا يونس ثنا عبد الواحد ثنا سليمان   - 2684
الشيباين قال ثنا يزيد بن األصم قال : دعاان رجل فأتى خبوان عليه ثالثة عشر  
ضبا قال وذاك عشاء فآكل واترك فلما أصبحنا غدوان على بن عباس فسألته  

حىت قال بعضهم قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم   فأكثر يف ذلك جلساؤه
ال آكله وال أحرمه قال فقال بن عباس بئسما قلتم إمنا بعث رسول هللا صلى  

هللا عليه وسلم حمال وحمرما مث قال كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عند  
ز  ميمونة وعنده الفضل بن عباس وخالد بن الوليد وامرأة فأتى خبوان عليه خب
وحلم ضب قال فلما ذهب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يتناول قالت له 

ميمونة أنه اي رسول هللا حلم ضب فكف يده وقال انه حلم مل آكله ولكن كلوا 
قال فأكل الفضل بن عباس وخالد بن الوليد واملرأة قال وقالت ميمونة ال 

   آكل من طعام مل أيكل منه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عبد الوهاب بن عطاء أان جرير بن  - 2685
اس يسأله حازم عن قيس بن سعد عن يزيد بن هرمز ان جندة كتب إىل بن عب

عن سهم : ذي القرىب ملن هو وعن اليتيم مىت ينقضى يتمه وعن املرأة والعبد 
ده عن  يشهدان الغنيمة وعن قتل أطفال املشركني فقال بن عباس لوال ان أر 

شيء يقع فيه ما أجبته وكتب إليه انك كتبت إىل تسأل عن سهم ذي القرىب 
ملن هو وأان كنا نراها لقرابة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فأىب ذلك علينا  

قومنا وعن اليتيم مىت ينقضى يتمه قال إذا احتلم أو أونس منه خري وعن املرأة 
نهما حيذاين ويعطيان وعن قتل والعبد يشهدان الغنيمة فال شيء هلما ولك

أطفال املشركني فإن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مل يقتلهم وأنت فال تقتلهم  
 اال ان تعلم منهم ما علم اخلضر من الغالم حني قتله  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

 بن زيد ثنا أيوب  حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا يونس ثنا محاد يعىن - 2686
 عن بن عباس قال : قدم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  عن سعيد بن جبري

وأصحابه مكة وقد وهنتهم محى يثرب فقال املشركون انه لقد قدم عليكم قوم  
قد وهنتهم محى يثرب ولقوا منها شرا فجلس املشركون من الناحية اليت تلي 

أمرهم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ان  احلجر فاطلع هللا نبيه على ما قالوا ف



يرملوا األشواط الثالثة لريي املشركون جلدهم قال فرملوا ثالثة أشواط وأمرهم  
أن ميشوا بني الركنني حيث ال يراهم املشركون وقال بن عباس ومل مينع النيب 
صلى هللا عليه وسلم ان أيمرهم ان يرملوا األشواط كلها اال اإلبقاء عليهم  

املشركون هؤالء الذين زعمتم ان احلمى قد وهنتهم هؤالء أجلد من كذا   فقال
 وكذا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    295صفحة  - 1مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا يونس ثنا محاد يعىن بن زيد عن  - 2687
 صلى هللا عمرو بن دينار عن طاوس عن بن عباس : ان أعرابيا وهب للنيب

عليه وسلم هبة فأاثبه عليها قال رضيت قال ال قال فزاده قال رضيت قال ال  
لقد   قال فزاده قال رضيت قال نعم قال فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

 مهمت ان ال أهتب هبة اال من قرشي أو أنصاري أو ثقفي  

 



 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن بن موسى ثنا محاد بن سلمة   - 2688
عن عبد هللا بن عثمان بن خثيم عن أىب الطفيل عن بن عباس : ان رسول هللا 

ه وسلم وأصحابه اعتمروا من جعرانة فرملوا ابلبيت ثالاث ومشوا صلى هللا علي 
 أربعا 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده قوي على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا حسن بن موسى ثنا محاد بن سلمة   - 2689
أان على بن زيد عن يوسف بن مهران عن بن عباس قال قال رسول هللا صلى  
هللا عليه وسلم : ما من الناس أحد إال قد أخطأ أو هم خبطيئة ليس حيىي بن 

 زكراي 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 



 حدثين أىب ثنا حسن وعفان املعىن قاال ثنا محاد بن  حدثنا عبد هللا  - 2690
سلمة عن اثبت البناين عن أىب عثمان النهدي عن بن عباس قال قال رسول 

هللا صلى هللا عليه وسلم : ان أهون أهل النار عذااب أبو طالب يف رجليه نعالن  
 من انر يغلى منهما دماغه  

 

 

شرط مسلم رجاله ثقات رجال  عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على  ت
 الشيخني غري محاد بن سلمة فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا شاذان أان إسرائيل عن مساك عن   - 2691
عكرمة عن بن عباس قال : ملا حرمت اخلمر قال أانس اي رسول هللا أصحابنا  

لوا الصاحلات ليس على الذين آمنوا وعم } الذين ماتوا وهم يشربوهنا فأنزلت 
قال وملا حولت القبلة قال أانس اي رسول هللا أصحابنا    {جناح فيما طعموا 

وما كان هللا ليضيع  }الذين ماتوا وهم يصلون إىل بيت املقدس فأنزلت 
 إميانكم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : " ملا حرمت اخلمر . . " صحيح لغريه حديث " وملا  ت
إسناد رجاله ثقات رجال الصحيححولت القبلة " صحيح لغريه وهذا   

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا حسن ثنا محاد بن سلمة عن على بن   - 2692
بصرة قال قال  زيد عن أىب نضرة قال خطبنا بن عباس على هذا املنرب منرب ال

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : إنه مل يكن نيب إال له دعوة تنجزها يف الدنيا 
لقيامة وال فخر وأان وإين اختبأت دعويت شفاعة ألميت وأان سيد ولد آدم يوم ا

أول من تنشق عنه األرض وال فخر وبيدي لواء احلمد وال فخر آدم فمن دونه  
حتت لوائي قال ويطول يوم القيامة على الناس حىت يقول بعضهم لبعض 

انطلقوا بنا إىل آدم أىب البشر فيشفع لنا إىل ربه عز وجل فليقض بيننا فيأتون  
نت الذي خلقك هللا بيده وأسكنك جنته  آدم عليه السالم فيقولون اي آدم أ

وأسجد لك مالئكته فاشفع لنا إىل ربك فليقض بيننا فيقول اىن لست هناكم  
اىن قد أخرجت من اجلنة خبطيئيت وانه ال يهمىن اليوم اال نفسي ولكن ائتوا 

نوحا رأس النبيني فيأتون نوحا فيقولون اي نوح اشفع لنا إىل ربك فليقض بيننا  
ست هناكم اىن قد دعوت دعوة غرقت أهل األرض وانه ال يهمىن  فيقول اىن ل

اليوم اال نفسي ولكن ائتوا إبراهيم خليل هللا عليه السالم قال فيأتون إبراهيم  
فيقولون اي إبراهيم اشفع لنا إىل ربك فليقض بيننا فيقول اىن لست هناكم اىن  

نفسي فقال رسول  قد كذبت يف اإلسالم ثالث كذابت وانه ال يهمىن اليوم اال 
  {إين سقيم  }هللا صلى هللا عليه وسلم ان حاول هبن اال عن دين هللا قوله  

وقوله المرأته اهنا أخيت ولكن ائتوا موسى عليه   {بل فعله كبريهم هذا  }وقوله 
السالم الذي اصطفاه هللا برسالته وكالمه فيأتون موسى فيقولون اي موسى أنت 



كلمك فاشفع لنا إىل ربك فليقض بيننا فيقول اىن الذي اصطفاك هللا برسالته و 
يهمىن اليوم اال نفسي ولكن لست هناكم اىن قتلت نفسا بغري نفس وانه ال 

ائتوا عيسى روح هللا وكلمته فيأتون عيسى فيقولون اي عيسى أنت روح هللا 
وكلمته فاشفع لنا إىل ربك فليقض بيننا فيقول اىن لست هناكم قد اختذت اهلا 

ن هللا وانه ال يهمىن اليوم اال نفسي مث قال أرأيتم لو كان متاع يف وعاء  من دو 
قد ختم عليه أكان يقدر على ما يف الوعاء حىت يفض اخلامت فيقولون ال فيقول  

ان حممدا صلى هللا عليه وسلم خامت النبيني قد حضر اليوم وقد غفر له ما  
يه وسلم فيأتوين فيقولون اي تقدم من ذنبه وما أتخر قال رسول هللا صلى هللا عل 

حممد اشفع لنا إىل ربك فليقض بيننا فأقول نعم اان هلا حىت أيذن هللا ملن يشاء 
ويرضى فإذا أراد هللا عز وجل ان يصدع بني خلقه اندي مناد أين أمحد وأمته  
فنحن اآلخرون األولون فنحن آخر األمم وأول من حياسب فتفرج لنا األمم  

ا حمجلني من أثر الطهور وتقول األمم كادت هذه األمة  عن طريقنا فنمضي غر 
ان تكون أنبياء كلها قال مث آتى ابب اجلنة فآخذ حبلقة ابب اجلنة فأقرع الباب 
فيقال من أنت فأقول حممد فيفتح يل فأرى ريب عز وجل وهو على كرسيه أو  

مده  سريره فأخر له ساجدا وأمحده مبحامد مل حيمده هبا أحد كان قبلي وال حي
هبا أحد بعدي فيقال ارفع رأسك وقل تسمع وسل تعطه واشفع تشفع قال  

فارفع رأسي فأقول أي رب أميت أميت فيقال يل أخرج من النار من كان يف قلبه  
مثقال كذا وكذا فأخرجهم مث أعود فاخر ساجدا وأمحده مبحامد مل حيمده هبا  

رأسك وقل يسمع لك أحد كان قبلي وال حيمده هبا أحد بعدي فيقال يل ارفع 



وسل تعطه واشفع تشفع فارفع رأسي فأقول أي رب أميت أميت فيقال أخرج  
من النار من كان يف قلبه مثقال كذا وكذا فأخرجهم قال وقال يف الثالثة مثل  

 هذا أيضا 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه دون قول عيسى عليه السالم " اىن ت
خمالف ملا يف الصحيح من أن عيسى مل يذكر   اختذت اهلا من دون هللا " فإنه

ذنبا مث إن هذا ال يعد له ذنبا . وإسناد هذا احلديث ضعيف لضعف علي بن 
وهو ابن جدعان  -زيد   

 

 

------------------------------------- 

 

[    296صفحة  - 1مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا بن أمحد بن حممد بن حنبل حدثين أىب ثنا حسن ثنا   - 2693
محاد بن سلمة عن اثبت البناين عن أنس بن مالك عن النيب صلى هللا عليه  

وسلم حنوه انه قال : يف األول من كان يف قلبه مثقال شعرية من اإلميان والثانية  
 برة والثالثة ذرة  

 



 

ح على شرط مسلم عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا حسن ثنا محاد بن سلمة عن على بن   - 2694
زيد عن يوسف بن مهران عن بن عباس ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
قال : قال يل جربيل عليه السالم انه قد حببت إليك الصالة فخذ منها ما  

 شئت 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا ثنا أىب ثنا أسود بن عامر ثنا شريك عن عطاء بن  - 2695
  السائب عن أىب حيىي األعرج عن بن عباس قال : اختصم إىل النيب صلى هللا

عليه وسلم رجالن فوقعت اليمني على أحدمها فحلف ابهلل الذي ال إله اال هو  
عليه وسلم فقال انه ما له عنده شيء قال فنزل جربيل على النيب صلى هللا  

كاذب ان له عنده حقه فأمره ان يعطيه حقه وكفارة ميينه معرفته ان ال إله اال 
 هللا أو شهادته  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا حسن ثنا شيبان عن حيىي قال  - 2696
 صلى هللا عليه وسلم  وأخربين أبو سلمة عن عائشة وبن عباس : أن رسول هللا
 لبث مبكة عشر سنني ينزل عليه القرآن وابملدينة عشرا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا أسود بن عامر ثنا إسرائيل عن  - 2697
ل هللا صلى هللا عثمان يعىن بن املغرية عن جماهد عن بن عباس قال قال رسو 

عليه وسلم : رأيت عيسى بن مرمي وموسى وإبراهيم فأما عيسى فأمحر جعد  
عريض الصدر وأما موسى فإنه جسيم قالوا له فإبراهيم قال انظروا إىل 

احبكم يعين نفسه  ص  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري رجاله ثقات ت
 رجال الشيخني غري عثمان بن املغرية فمن رجال البخاري 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا حسن ثنا زهري قال ثنا قابوس بن أىب  - 2698



ظبيان أن أابه حدثه عن بن عباس عن نيب هللا صلى هللا عليه وسلم قال زهري  
ال شك فيه قال : ان اهلدي الصاحل والسمت الصاحل واالقتصاد جزء من  

 مخسة وعشرين جزأ من النبوة  

 

 

وهذا إسناد ضعيف  عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريهت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثناه أسود بن عامر ثنا زهري وجعفر يعين   - 2699
األمحر عن قابوس عن أبيه عن بن عباس قال قال رسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم : السمت الصاحل فذكر مثله 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريهت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا أسود ثنا أبو كدينة حيىي بن املهلب  - 2700
عن األعمش عن احلكم عن مقسم عن بن عباس قال : صلى النيب صلى هللا 

 عليه وسلم مبىن مخس صلوات 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري ت  



 

 

------------------------------------- 

 

[    297صفحة  - 1بن حنبل    ] جزء مسند أمحد    

 

 

حدثنا عبد هللا بن أمحد حدثين أىب ثنا أسود بن عامر ثنا أبو احملياة   - 2701
حيىي بن يعلى التيمي عن األعمش عن احلكم عن مقسم عن بن عباس : أن  

النيب صلى هللا عليه وسلم صلى الظهر يوم الرتوية مبىن وصلى الغداة يوم عرفة  
 هبا 

 

 

ال الصحيح عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا حسن ثنا محاد بن زيد عن اجلعد أىب  - 2702
عثمان قال مسعت أاب رجاء العطاردي حيدث عن بن عباس يروية عن النيب 

صلى هللا عليه وسلم قال : من رأي من أمريه شيئا يكرهه فليصرب فإنه ما أحد  
 يفارق اجلماعة شربا فيموت إال مات ميتة جاهلية  

 

 



األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا حسن حدثنا يعقوب يعىن القمي عن   - 2703
جعفر عن سعيد بن جبري عن بن عباس قال جاء عمر بن اخلطاب إىل رسول 
هللا صلى هللا عليه وسلم فقال : اي رسول هللا هلكت قال وما الذي أهلكك 

رحة قال فلم يرد عليه شيئا قال فأوحي هللا إىل رسوله قال حولت رحلي البا
أقبل وأدبر واتقوا   {نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أىن شئتم   }هذه اآلية  

 الدبر واحليضة 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا أسود بن عامر قال ثنا إسرائيل عن   - 2704
عكرمة عن بن عباس قال : أتى رسول هللا صلى هللا  عطاء بن السائب عن

عليه وسلم بعض بناته وهى جتود بنفسها فوقع عليها فلم يرفع رأسه حىت 
قبضت قال فرفع رأسه وقال احلمد هلل املؤمن خبري تنزع نفسه من بني جنبيه  

 وهو حيمد هللا عز وجل  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا أسود بن عامر وخلف بن الوليد قاال   - 2705
ثنا إسرائيل عن مساك عن عكرمة عن بن عباس قال : مر النيب صلى هللا عليه  

وسلم برهط من األنصار وقد نصبوا محامة يرموهنا فقال ال تتخذوا شيئا فيه  
 الروح غرضا 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا أسود ثنا إسرائيل عن جابر عن  - 2706
مسلم بن صبيح عن بن عباس قال : أردفين رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 خلفه وقثم أمامه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ويف الباب ما تقدم بسند حسن ت
عليه وسلم (    عن عبد هللا بن جعفر وفيه أن رسول هللا ) صلى هللا 1760

 محل عبد هللا بن جعفر أمامه وقثم خلفه 

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا سريج ويونس قاال ثنا محاد يعىن بن  - 2707
سلمة عن أىب عاصم الغنوي عن أىب الطفيل قال قلت البن عباس يزعم قومك  
: ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم رمل ابلبيت وان ذلك سنة فقال صدقوا 

كذبوا قلت وما صدقوا وكذبوا قال صدقوا رمل رسول هللا صلى هللا عليه  و 
وسلم ابلبيت وكذبوا ليس بسنة ان قريشا قالت زمن احلديبية دعوا حممدا 

وأصحابه حىت ميوتوا موت النغف فلما صاحلوه على ان يقدموا من العام املقبل  
سلم واملشركون من  ويقيموا مبكة ثالثة أايم فقدم رسول هللا صلى هللا عليه و 

قبل قعيقعان فقال رسول هللا ألصحابه أرملوا ابلبيت ثالاث وليس بسنة قلت 
ويزعم قومك أنه طاف بني الصفا واملروة على بعري وان ذلك سنة فقال 

صدقوا وكذبوا فقلت وما صدقوا وكذبوا فقال صدقوا قد طاف بني الصفا  
ال يدفعون عن رسول هللا وال  واملروة على بعري وكذبوا ليست بسنة كان الناس 

يصرفون عنه فطاف على بعري ليسمعوا كالمه وال تناله أيديهم قلت ويزعم  
قومك أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم سعى بني الصفا واملروة وأن ذلك 
سنة قال صدقوا ان إبراهيم ملا أمر ابملناسك عرض له الشيطان عند املسعى 

به جربيل إىل مجرة العقبة فعرض له شيطان قال  فسابقه فسبقه إبراهيم مث ذهب 
يونس الشيطان فرماه بسبع حصيات حىت ذهب مث عرض له عند اجلمرة  

الوسطى فرماه بسبع حصيات قال قد تله للجبني قال يونس ومث تله للجبني 
وعلى إمساعيل قميص أبيض وقال اي أبت انه ليس يل ثوب تكفنين فيه غريه  

أن اي إبراهيم قد   } فعاجله ليخلعه فنودي من خلفه فاخلعه حىت تكفنين فيه 



فالتفت إبراهيم فإذا هو بكبش أبيض أقرن أعني قال بن  {صدقت الرؤاي 
عباس لقد رأيتنا نبيع هذا الضرب من الكباش قال مث ذهب به جربيل إىل 

اجلمرة القصوى فعرض له الشيطان فرماه بسبع حصيات حىت ذهب مث ذهب  
ال هذا مىن قال يونس هذا مناخ الناس مث أتى به مجعا  به جربيل إىل مىن ق

فقال هذا املشعر احلرام مث ذهب به إىل عرفة فقال بن عباس هل تدري مل  
مسيت عرفة قلت ال قال ان جربيل قال إلبراهيم عرفت قال يونس هل عرفت  

قال نعم قال بن عباس فمن مث مسيت عرفة مث قال هل تدري كيف كانت 
يف كانت قال إن إبراهيم ملا أمر أن يؤذن يف الناس ابحلج التلبية قلت وك

 خفضت له اجلبال رءوسها ورفعت له القرى فأذن يف الناس ابحلج  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : رجاله ثقات رجال الصحيح غري أيب عاصم الغنوي  ت
 ... فذكر حاله وقول احلافظ يف التقريب : مقبول 

رق يقوي هبا ال : وملعظم هذا احلديث شواهد وطق  

 

 

------------------------------------- 

 

[    298صفحة  - 1مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا مؤمل ثنا محاد ثنا أبو عاصم الغنوي  - 2708
قال مسعت أاب الطفيل فذكره اال أنه قال : ال تناله أيديهم وقال ومث تل إبراهيم  

 إمساعيل للجبني  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : رجاله ثقات رجال الصحيح غري أيب عاصم الغنوي )  ت
يء احلفظمكرر ما قبله ( مؤمل بن إمساعيل س  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا إسحاق بن عيسى قال أان مالك عن   - 2709
أىب الزبري عن طاوس عن بن عباس : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان  
يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن أن يقول اللهم اىن أعوذ  

وذ بك من فتنة املسيح بك من عذاب جهنم وأعوذ بك من عذاب القرب وأع
 الدجال وأعوذ بك من فتنة احمليا واملمات 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري إسحاق بن عيسى وأيب الزبري فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب قال ثنا إسحاق قال اان مالك عن أىب  - 2710



الزبري عن طاوس عن بن عباس : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان إذا 
قام إىل الصالة من جوف الليل يقول اللهم لك احلمد أنت نور السماوات 

واألرض ولك احلمد أنت قيام السماوات واألرض ولك احلمد أنت رب 
وات واألرض ومن فيهن أنت احلق وقولك احلق ووعدك احلق ولقاؤك  السما

حق واجلنة حق والنار حق والساعة حق اللهم لك أسلمت وبك آمنت 
وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر يل ما  

 قدمت وما أخرت وما أسررت وأعلنت أنت الذي ال إله اال أنت  

 

 

اده صحيح على شرط مسلم عليق شعيب األرنؤوط : إسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا إسحاق يعىن بن عيسى قال اان  - 2711
مالك عن زيد يعىن بن أسلم عن عطاء بن يسار عن بن عباس قال : خسفت 
الشمس فصلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم والناس معه فقام قياما طويال 

ويال مث رفع فقام قياما طويال وهو  قال حنوا من سورة البقرة مث ركع ركوعا ط
دون القيام األول مث ركع ركوعا طويال وهو دون الركوع األول مث سجد مث قام  
فقام قياما طويال وهو دون القيام األول مث ركع ركوعا طويال وهو دون الركوع 
األول قال أىب وفيما قرأت على عبد الرمحن قال مث قام قياما طويال قال دون  

ول مث ركع ركوعا طويال وهو دون الركوع األول مث سجد مث انصرف القيام األ



مث رجع إىل حديث إسحاق مث انصرف وقد جتلت الشمس فقال ان الشمس 
والقمر آيتان من آايت هللا ال خيسفان ملوت أحد وال حلياته فإذا رأيتم ذلك 

يناك فاذكروا هللا قالوا اي رسول هللا رأيناك تناولت شيئا يف مقامك مث رأ
تكعكعت فقال اىن رأيت اجلنة فتناولت منها عنقودا ولو أخذته ألكلتم منه ما  

بقيت الدنيا ورأيت النار فلم أر كاليوم منظرا قط ورأيت أكثر أهلها النساء 
قالوا مل اي رسول هللا قال بكفرهن قيل أيكفرن ابهلل قال يكفرن العشري ويكفرن  

 رأت منك شيئا قالت ما رأيت اإلحسان لو أحسنت إىل إحداهن الدهر مث
 منك خريا قط  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا حجاج عن بن جريج قال أخربين بن  - 2712
أىب مليكة ان محيد بن عبد الرمحن بن عوف أخربه : ان مروان قال اذهب اي 

ن كان كل امرئ منا فرح مبا أوتى وأحب ان رافع لبوابه إىل بن عباس فقل لئ
حيمد مبا مل يفعل لنعذبن أمجعون فقال بن عباس وما لكم وهذه إمنا نزلت هذه  

وإذ أخذ هللا ميثاق الذين أوتوا الكتاب   }يف أهل الكتاب مث تال بن عباس  
ال حتسنب الذين يفرحون مبا أتوا   } هذه اآلية وتال بن عباس   {لتبيننه للناس 

وقال بن عباس سأهلم النيب صلى هللا عليه   {ن أن حيمدوا مبا مل يفعلوا وحيبو 



وسلم عن شيء فكتموه إايه وأخربوه بغريه فخرجوا قد أروه ان قد أخربوه مبا  
سأهلم عنه واستحمدوا بذلك إليه وفرحوا مبا أتوا من كتماهنم إايه ما سأهلم  

 عنه  

 

 

شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على  ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا أسود بن عامر قال ثنا محاد بن  - 2713
سلمة عن على بن زيد عن يوسف بن مهران عن بن عباس قال قال رسول هللا 

صلى هللا عليه وسلم : أول من جحد آدم قاهلا ثالث مرات ان هللا ملا خلقه  
رجال يزهر قال أي رب من  مسح ظهره فاخرج ذريته فعرضهم عليه فرأي فيهم 

ال كم عمره قال ستون قال أي رب زد يف عمره قال ال  هذا قال ابنك داود ق 
اال ان تزيده أنت من عمرك فزاده أربعني سنة من عمره فكتب هللا عليه كتااب  

وأشهد عليه املالئكة فلما أراد ان يقبض روحه قال بقى من أجلى أربعون 
قال فجحد قال فاخرج هللا عز وجل الكتاب فقيل له أنك جعلته البنك داود 

 وأقام عليه البينة فأمتها لداود مائة سنة وأمتها آلدم عمره ألف سنة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه دون قوله " فأمتها لداود مائة سنة وأمتها  ت
 آلدم عمره ألف سنة " 



 

 

------------------------------------- 

 

[    299صفحة  - 1مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا أبو أمحد ثنا أبو بكر يعىن النهشلي   - 2714
عن حبيب بن أىب اثبت عن حيىي بن اجلزار عن بن عباس قال : كان رسول هللا 

ل مثاين ركعات ويوتر بثالث ويصلي صلى هللا عليه وسلم يصلي من اللي 
 الركعتني فلما كرب صار إىل تسع وست وثالث 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد على شرط مسلم وقد اضطرب ت
 فيه على حيىي بن اجلزار 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عتاب بن زايد ثنا عبد هللا قال أان بن  - 2715
سول هليعة قال حدثين بن هبرية قال أخربين من مسع بن عباس يقول مسعت ر 

هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : اتقوا املالعن الثالث قيل ما املالعن اي رسول 
أو يف نقع ماء   هللا قال ان يقعد أحدكم يف ظل يستظل فيه أو يف طريق  

 



 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه وهذا إسناد ضعيف إلهبام راويه عن ابن ت
 عباس 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا أبو سلمة اخلزاعي قال أان ليث عن   - 2716
أىب الزبري عن عطاء عن بن عباس : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم احتجم  

 وهو صائم  

 

 

رنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  عليق شعيب األت
 الشيخني غري أيب الزبري فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا يعقوب ثنا بن أخي بن شهاب عن   - 2717
عمه قال حدثين عبيد هللا بن عبد هللا بن عتبة ان بن عباس حدثه ان رسول 

 جربيل عليه السالم على حرف فراجعته  هللا صلى هللا عليه وسلم قال : أقرأين
 فلم أزل أستزيده ويزيدين حىت انتهى إىل سبعة أحرف 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا يونس ثنا حبان بن على حدثنا عقيل   - 2718
عباس قال قال  بن خالد عن الزهري عن عبيد هللا بن عبد هللا بن عتبة عن بن 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : خري األصحاب أربعة وخري السرااي أربعمائة  
ه وسلم لن يغلب وخري اجليوش أربعة آالف قال وقال رسول هللا صلى هللا علي 

 قوم عن قلة يبلغون ان يكونوا أثىن عشر ألفا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه وهذا إسناد ضعيف لضعف حبان بن ت
2682علي وقد سبق   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا زكراي بن عدي أان عبيد هللا عن عبد   - 2719
رب فاتبعه رجالن الكرمي عن عكرمة عن بن عباس قال : خرج رجل من خي

وآخر يتلومها يقول ارجعا ارجعا حىت ردمها مث حلق األول فقال ان هذين 
شيطاانن وإين مل أزل هبما حىت رددهتما فإذا أتيت رسول هللا صلى هللا عليه  
وسلم فأقرئه السالم وأخربه أان ههنا يف مجع صدقاتنا ولو كانت تصلح له 

ملدينة أخرب النيب صلى هللا عليه وسلم فعند  لبعثنا هبا إليه قال فلما قدم الرجل ا 
 ذلك هنى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن اخللوة  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إسحاق بن عيسى ثنا شريك عن أيب  - 2720
لنيب صلى هللا عليه وسلم كان  إسحاق عن سعيد بن جبري عن بن عباس : ان ا

 يوتر بثالث بسبح اسم ربك األعلى وقل اي أيها الكافرون وقل هو هللا أحد 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إسحاق ثنا عبد الرمحن بن أىب الزاند  - 2721
ن عن حممد من آل عمرو بن عثمان عن فاطمة بنت حسني قالت مسعت ب

 عباس يقول : هناان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ان ندمي النظر إىل اجملذمني  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إسحاق حدثين حممد بن اثبت  - 2722
رث عن بن عباس  العبدي عن جبلة بن عطية عن إسحاق بن عبد هللا بن احل

قال : بينا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف بيت بعض نسائه إذ وضع رأسه  



فنام فضحك يف منامه فلما استيقظ قالت له امرأة من نسائه لقد ضحكت يف 
مك فما أضحكك قال أعجب من انس من أميت يركبون هذا البحر هول  منا

 العدو جياهدون يف سبيل هللا فذكر هلم خريا كثريا  
 

 

 2788عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ويف الباب عند البخاري ت
1912ومسلم   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إسحاق ثنا أبو األحوص عن مساك  - 2723
 عليه وسلم  بن حرب عن عكرمة عن بن عباس قال : كان رسول هللا صلى هللا

إذا أراد ان خيرج يف سفر قال اللهم أنت الصاحب يف السفر واخلليفة يف 
م  األهل اللهم اىن أعوذ بك من الضبنة يف السفر والكآبة يف املنقلب الله

 اقبض لنا األرض وهون علينا السفر 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسنت  

 

 

------------------------------------- 

 



[    300صفحة  - 1مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان وأبو سعيد املعىن قاال ثنا اثبت  - 2724
وسلم   ثنا هالل بن خباب عن عكرمة عن بن عباس : ان النيب صلى هللا عليه

التفت إىل أحد فقال والذي نفس حممد بيده ما يسرين ان أحدا حيول آلل 
اال دينارين حممد ذهبا أنفقه يف سبيل هللا أموت يوم أموت أدع منه دينارين 

أعدمها لدين ان كان فمات وما ترك دينارا وال درمها وال عبدا وال وليدة وترك  
 درعه مرهونة عند يهودي على ثالثني صاعا من شعري  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده قويت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسني بن حممد وأبو أمحد الزبريي  - 2725
قاال ثنا شريك عن أيب إسحاق عن سعيد بن جبري عن  قاال ثنا شريك وحجاج  

بن عباس قال : كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يوتر بثالث بسبح اسم  
 ربك األعلى وقل اي أيها الكافرون وقل هو هللا أحد  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  



 

 

سرائيل حدثنا عبد هللا حدثين أيب قال ثنا خلف بن الوليد قال ثنا إ - 2726
عن أيب إسحاق عن سعيد بن جبري عن بن عباس قال كان رسول هللا صلى هللا 

 عليه وسلم فذكر : مثله  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا أبو القاسم بن أيب الزاند قال أخربين  - 2727
 بن أيب حبيبة عن داود بن احلصني عن عكرمة عن بن عباس قال قال رسول

هللا صلى هللا عليه وسلم : اقتلوا الفاعل واملفعول به يف عمل قوم لوط 
 والبهيمة والواقع على البهيمة ومن وقع على ذات حمرم فاقتلوه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف وقوله " ومن وقع على ذات حمرم ت
 295/   4فاقتلوه " جاء من حديث الرباء بن عازب بسند حسن عند أمحد 

: لقيت عمي ومعه راية فقلت له أين تريد قال بعثين  4457و أيب داود 
رب عنقه  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إىل رجل نكح امرأة أبيه فأمرين أن أض

 وآخذ ماله 

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو القاسم بن أيب الزاند قال أخربين  - 2728
بن أيب حبيبة عن داود بن احلصني عن عكرمة عن بن عباس قال : كان رسول  

هللا صلى هللا عليه وسلم إذا بعث جيوشه قال اخرجوا بسم هللا تقاتلون يف 
روا وال تغلوا وال متثلوا وال تقتلوا الولدان وال سبيل هللا من كفر ابهلل ال تغد

 أصحاب الصوامع 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه وهذا إسناد ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو القاسم قال أخربين بن أيب حبيبة   - 2729
عن داود بن احلصني عن عكرمة عن بن عباس قال : كان رسول هللا صلى هللا 

ه وسلم يعلمنا من احلمى واألوجاع بسم هللا الكبري أعوذ ابهلل العظيم من  علي
 شر عرق نعار ومن شر حر النار  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن بن مهدي قال ثنا شعبة   - 2730
نيب صلى هللا عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبري عن بن عباس : ان ال



عليه وسلم أيت بقصعة من ثريد فقال كلوا من حوهلا وال أتكلوا من وسطها فإن  
 الربكة تنزل يف وسطها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح ثنا هشام عن عطاء بن السائب   - 2731
عن بن عباس : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم سئل يوم النحر عن رجل 

حلق قبل ان يرمي أو حنر أو ذبح وأشباه هذا يف التقدمي والتأخري فقال رسول  
 هللا صلى هللا عليه وسلم ال حرج ال حرج  

 

 

ط : صحيح وهذا إسناد حسن عليق شعيب األرنؤو ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو سلمة اخلزاعي قال أان عبد العزيز  - 2732
بن حممد عن عمرو بن أيب عمرو عن عكرمة عن بن عباس قال قال رسول هللا 

صلى هللا عليه وسلم : من وجدمتوه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل 
 واملفعول به  

 

 



رنؤوط : ضعيف عليق شعيب األت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا عبد الوهاب قال أان عباد بن  - 2733
منصور عن عكرمة عن بن عباس انه قال : يف الذي أييت البهيمة اقتلوا الفاعل 

 واملفعول به  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

ثنا إسرائيل عن  حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثين حجني بن املثين  - 2734
عن بن جبري عن بن عباس : ان رجال من األنصار وقع يف أب  عبد األعلى 

للعباس كان يف اجلاهلية فلطمه العباس فجاء قومه فقالوا وهللا لنلطمنه كما  
لطمه فلبسوا السالح فبلغ ذلك رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فصعد املنرب  

هللا قالوا أنت قال فإن العباس مىن  فقال أيها الناس أي أهل األرض أكرم علي
وأان منه فال تسبوا مواتان فتؤذوا أحياان فجاء القوم فقالوا اي رسول هللا نعوذ  

 ابهلل من غضبك 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح ثنا شعبة قال مسعت سليمان   - 2735
عن جماهد ان الناس كانوا يطوفون ابلبيت وبن عباس جالس معه حمجن فقال  
قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : اي أيها الذين آمنوا اتقوا هللا حق تقاته 

مرت على  ولو ان قطرة من الزقوم قطرت أل } وال متوتن إال وأنتم مسلمون 
 أهل األرض عيشهم فكيف من ليس هلم طعام اال الزقوم 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

-------------------------------------  

 

[    301صفحة  - 1مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح ثنا محاد بن سلمة عن علي بن  - 2736
زيد عن يوسف بن مهران عن بن عباس ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
 قال : ما من أحد من الناس اال وقد أخطأ أو هم خبطيئة ليس حيىي بن زكراي  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

ثين أيب ثنا حيىي بن محاد قال أان أبو عوانة عن  حدثنا عبد هللا حد - 2737
رسول هللا صلى  أيب بشر عن سعيد بن جبري عن بن عباس قال : وهللا ما صام

هللا عليه وسلم شهرا كامال قط غري رمضان وكان إذا صام صام حىت يقول 
 القائل وهللا ال يفطر ويفطر حىت إذا أفطر يقول القائل وهللا ال يصوم  

 

 

يب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شع ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن أيب بكري حدثنا حسن بن  - 2738
صاحل عن مساك عن عكرمة عن بن عباس قال : كان رسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم يقص شاربه وكان أبوكم إبراهيم من قبله يقص شاربه  

 

 

ناده ضعيف عليق شعيب األرنؤوط : إس ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سليمان بن داود ثنا هشام يعين  - 2739
الدستوائي عن أيوب عن عكرمة عن بن عباس ان النيب صلى هللا عليه وسلم  



قال : ال تفتخروا آبابئكم الذين ماتوا يف اجلاهلية فوالذي نفسي بيده ملا 
وا يف اجلاهلية  يدهده اجلعل مبنخريه خري من آابئكم الذين مات  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سليمان بن داود قال ثنا أبو بكر  - 2740
النهشلي عن حبيب بن أيب اثبت عن حيىي بن اجلزار عن بن عباس : ان النيب 

 صلى هللا عليه وسلم كان يوتر بثالث 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد على شرط مسلم ت  

 

 

يمان بن داود أبو داود قال أان حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سل - 2741
شريك عن مساك عن عكرمة عن بن عباس ان رجال قال : اي رسول هللا احلج 
 كل عام فقال بل حجة على كل إنسان ولو قلت نعم كل عام لكان كل عام  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد ضعيف ت  

 



 

عبد العزيز بن مسلم  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد ثنا   - 2742
م عن بن عباس ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال :  ثنا يزيد عن مقس

أعطيت مخسا مل يعطهن نيب قبلي وال أقوهلن فخرا بعثت إىل الناس كافة األمحر  
واألسود ونصرت ابلرعب مسرية شهر وأحلت يل الغنائم ومل حتل ألحد قبلي  

ت الشفاعة فأخرهتا ألميت فهي ملن  وجعلت يل األرض مسجدا وطهورا وأعطي
 ال يشرك ابهلل شيئا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن وهذا إسناد ضعيف لضعف يزيد بن أيب زايد ت
 اهلامشي لكنه متابع وابقي رجاله ثقات رجال الصحيح

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد ثنا اثبت ثنا هالل عن   - 2743
النيب صلى هللا عليه وسلم نظر إىل أحد فقال  عكرمة عن بن عباس : ان

والذي نفس حممد بيده ما يسرين ان أحدا آلل حممد ذهبا أنفقه يف سبيل هللا  
أموت يوم أموت وعندي منه ديناران اال ان أعدمها لدين قال فمات وما ترك  
دينارا وال درمها وال عبدا وال وليدة وترك درعه رهنا عند يهودي على ثالثني 

ا من شعري  صاع  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد وأبو سعيد وعفان قالوا  - 2744
هللا عليه  ثنا اثبت ثنا هالل عن عكرمة عن بن عباس : ان رسول هللا صلى 

وسلم دخل عليه عمر وهو على حصري قد أثر يف جنبه فقال اي نيب هللا لو 
اال كراكب  اختذت فراشا أوثر من هذا فقال مايل وللدنيا ما مثلي ومثل الدنيا 

 سار يف يوم صائف فاستظل حتت شجرة ساعة من هنار مث راح وتركها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد ثنا اثبت ثنا هالل عن   - 2745
فرغ عكرمة عن بن عباس قال : قاتل النيب صلى هللا عليه وسلم عدوا فلم ي

منهم حىت أخر العصر عن وقتها فلما رأي ذلك قال اللهم من حبسنا عن  
 الصالة الوسطى فامأل بيوهتم انرا وامأل قبورهم انرا وحنو ذلك 

 

 

ق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحعليت  

 

 



حدثنا حدثين أيب ثنا عبد الصمد وعفان قاال ثنا اثبت عن هالل   - 2746
عن عكرمة عن بن عباس قال : قنت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم شهرا 

متتابعا يف الظهر والعصر واملغرب والعشاء والصبح يف دبر كل صالة إذا قال  
عة األخرية يدعو عليهم على حي من بين سليم على  مسع هللا ملن محده من الرك

رعل وذكوان وعصية ويؤمن من خلفه أرسل إليهم يدعوهم إىل اإلسالم 
 فقتلوهم قال عفان يف حديثه قال وقال عكرمة هذا كان مفتاح القنوت 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    302صفحة  - 1مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سليمان بن داود ثنا أبو عوانة ثنا   - 2747
احلكم وأبو بشر عن ميمون بن مهران عن بن عباس : ان رسول هللا صلى هللا  

باع وكل ذي خملب من الطري عليه وسلم هنى عن كل ذي انب من الس  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد ثنا أيب ثنا حسني ثنا بن  - 2748
هللا عليه  بريدة قال حدثين حيىي بن يعمر عن بن عباس : ان رسول هللا صلى 

وسلم كان يقول اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت 
وت وبك خاصمت أعوذ بعزتك ال إله اال أنت أن تضلين أنت احلي الذي ال مت

 واجلن واألنس ميوتون 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن آدم ثنا حفص بن غياث ثنا  - 2749
س قال  داود بن أيب هند عن عمرو بن سعيد عن سعيد بن جبري عن بن عبا

قدم ضماد األزدي مكة فرأي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وغلمان يتبعونه  
وسلم ان   فقال : اي حممد اين أعاجل من اجلنون فقال رسول هللا صلى هللا عليه

احلمد هلل نستعينه ونستغفره ونعوذ ابهلل من شرور أنفسنا من يهده هللا فال 
مضل له ومن يضلل فال هادي له وأشهد أن ال إله اال هللا وحده ال شريك له 
وأشهد أن حممدا عبده ورسوله قال فقال رد على هذه الكلمات قال مث قال  

مثل هذه الكلمات لقد بلغن    لقد مسعت الشعر والعيافة والكهانة فما مسعت



قاموس البحر وأين أشهد أن ال إله اال هللا وأشهد أن حممدا عبده ورسوله 
فاسلم فقال له رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حني أسلم عليك وعلى قومك 
قال فقال نعم علي وعلى قومي قال فمرت سرية من أصحاب النيب صلى هللا 

بعضهم منهم شيئا إداوة أو غريها فقالوا عليه وسلم بعد ذلك بقومه فأصاب 
 هذه من قوم ضماد ردوها قال فردوها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو جعفر املدائين قال أان عباد بن  - 2750
العوام عن حممد بن إسحاق حدثنا حسني بن عبد هللا عن عكرمة عن بن 

باس قال : جاءت أم الفضل ابنة احلرث أبم حبيبة بنت عباس فوضعتها يف  ع
لكمت حجر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فبالت فاختلجتها أم الفضل مث 

بني كتفيها مث اختلجتها فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أعطيين قدحا من  
   ماء فصبه على مباهلا مث قال اسلكوا املاء يف سبيل البول

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حجاج قال قال بن جريج أخربين  - 2751
زايد أن قزعة موىل لعبد القيس أخربه أنه مسع عكرمة موىل بن عباس يقول قال  
بن عباس : صليت إىل جنب النيب صلى هللا عليه وسلم وعائشة خلفنا تصلي 

نب النيب صلى هللا عليه وسلم أصلي معه  معنا وأان إىل ج  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد حسن رجاله ثقات رجال ت
 الصحيح غري قزعة املكي 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أسود ثنا أيوب بن عتبة عن حيىي بن  - 2752
يه وسلم  أيب كثري عن عطاء عن بن عباس قال : هنى رسول هللا صلى هللا عل 

عن بيع الغرر قال أيوب وفسر حيىي بيع الغرر قال ان من الغرر ضربة الغائص 
وبيع الغرر العبد اآلبق وبيع البعري الشارد وبيع الغرر ما يف بطون االنعام وبيع  

 الغرر تراب املعادن وبيع الغرر ما يف ضروع االنعام اال بكيل  
 

 

إسناد ضعيف عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه وهذا ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أسود ثنا شريك عن أيب إسحاق عن   - 2753



التميمي عن بن عباس قال : رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ساجدا 
 خمواي حىت رأيت بياض أبطيه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أسود ثنا شريك عن أيب إسحاق عن   - 2754
ضحاك عن بن عباس قال : كانت تلبية النيب صلى هللا عليه وسلم لبيك ال

لبيك اللهم لبيك ال شريك لك لبيك ان احلمد والنعمة لك وامللك ال شريك 
 لك  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف شريك النخعي  ت
 سيء احلفظ

 

 

يك عن جابر عن عكرمة  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أسود ثنا شر  - 2755
 عليه وسلم جببنة يف غزاة فقال أين عن بن عباس قال : أتى النيب صلى هللا

صنعت هذه فقالوا بفارس وحنن نرى أنه جيعل فيها ميتة فقال اطعنوا فيها  
ابلسكني واذكروا اسم هللا وكلوا ذكره شريك مرة أخرى فزاد فيه فجعلوا  



 يضربوهنا ابلعصى 
 

 

نؤوط : حسن لغريهعليق شعيب األر ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    303صفحة  - 1مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أسود ثنا احلسن يعين بن صاحل عن   - 2756
أبيه عن سلمة بن كهيل عن سعيد بن جبري عن بن عباس قال : جاء عمر إىل  
النيب صلى هللا عليه وسلم وهو يف مشربة له فقال السالم عليك اي رسول هللا 

 السالم عليك أيدخل عمر  
 

 

صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ت
 الشيخني غري احلسن بن صاحل فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أسود حدثنا شريك عن مساك عن   - 2757



عكرمة عن بن عباس عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : إذا اختلفتم يف  
م على حائطه فليدعه  الطريق فدعوا سبع أذرع مث ابنوا ومن سأله جاره ان يدع   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيفت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أسود ثنا شريك عن بن األصبهاين   - 2758
عن عكرمة عن بن عباس قال : فتح النيب صلى هللا عليه وسلم مكة أقام فيها  

 سبع عشرة يصلي ركعتني  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد ضعيف ت  

 

 

بن  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أسود حدثنا شريك عن حسني - 2759
عبد هللا عن عكرمة عن بن عباس قال : من ولدت منه أمته فهي معتقة عن  

 دبر منه أو قال بعده  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن وهذا إسناد ضعيفت  



تنبيه : عنده " عن ابن عباس رفعه قال : من ولدت ... " *   

يف هذه  وهي الطبعة املعتمدة   -أشار إىل أن لفظة " رفعه " مل ترد يف امليمنية و 
قال : والصواب رفعه فهو املوافق ملصادر التخريج -املوسوعة الذهبية   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أسود ثنا شريك عن حسني عن  - 2760
عكرمة عن بن عباس قال : رأيت النيب صلى هللا عليه وسلم يصلي يف ثوب 

 واحد متوشحا به يتقي بفضوله برد األرض وحرها 

 

 

األرنؤوط : حسن لغريه وهذا إسناد ضعيف  عليق شعيبت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن بن موسى ثنا أبو عوانة عن   - 2761
مساك بن حرب عن عكرمة عن بن عباس : ان أعرابيا جاء إىل النيب صلى هللا  

عليه وسلم فتكلم بكالم بني فقال النيب صلى هللا عليه وسلم ان من البيان  
 سحرا وان من الشعر حكما  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه ت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إسحاق بن عيسى ثنا حيىي بن سليم   - 2762
من  عن عبد هللا بن عثمان عن سعيد بن جبري عن بن عباس قال : إن املأل 

قريش اجتمعوا يف احلجر فتعاقدوا ابلالت والعزى ومنات الثالثة األخرى وانئلة  
د فلم نفارقه حىت نقتله  وإساف لو قد رأينا حممدا لقد قمنا إليه قيام رجل واح

فأقبلت ابنته فاطمة رضي هللا تعاىل عنها تبكي حىت دخلت على رسول هللا 
صلى هللا عليه وسلم فقالت هؤالء املأل من قريش قد تعاقدوا عليك لو قد  

رأوك لقد قاموا إليك فقتلوك فليس منهم رجل اال قد عرف نصيبه من دمك  
دخل عليهم املسجد فلما رأوه قالوا ها هو  فقال اي بنية أريين وضوءا فتوضأ مث  

ذا وخفضوا أبصارهم وسقطت أذقاهنم يف صدورهم وعقروا يف جمالسهم فلم  
يرفعوا إليه بصرا ومل يقم إليه منهم رجل فأقبل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

حىت قام على رؤوسهم فأخذ قبضة من الرتاب فقال شاهت الوجوه مث حصبهم  
جال منهم من ذلك احلصى حصاة اال قتل يوم بدر كافرا هبا فما أصاب ر   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسن رجاله ثقات رجال الصحيح إال أن يف ت
 حيىي بن سليم كالما حيطه عن رتبة الصحيح

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن إسحاق حدثنا بن هليعة عن   - 2763
حدثه ان حنشا حدثه ان بن عباس حدثه   انفع بن يزيد ان قيس بن احلجاج



قال كنت ردف النيب صلى هللا عليه وسلم فقال يل : اي غالم اين حمدثك 
حديثا احفظ هللا حيفظك احفظ هللا جتده جتاهك إذا سألت فاسأل هللا وإذا 
استعنت فاستعن ابهلل فقد رفعت األقالم وجفت الكتب فلو جاءت األمة  

 عز وجل لك ملا استطاعت ولو أرادت ان تضرك ينفعونك بشيء مل يكتبه هللا 
 بشيء مل يكتبه هللا لك ما استطاعت 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن إسحاق وموسى بن داود   - 2764
قاال ثنا بن هليعة عن عبد هللا بن هبرية قال حيىي عن األعرج ومل يقل موسى عن  

نش عن بن عباس : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان  األعرج عن ح
خيرج فيهريق املاء فيتمسح ابلرتاب فأقول اي رسول هللا ان املاء منك قريب 

 قال ما أدري لعلي ال أبلغه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب قال قال حيىي مرة أخرى : كنت مع   - 2765



رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فخرج فاهراق املاء فتيمم فقيل له ان املاء منا  
 قريب 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أسود بن عامر قال أان أبو كدينة عن   - 2766
األعمش عن احلكم عن مقسم عن بن عباس : ان النيب صلى هللا عليه وسلم  

 صلى مخس صلوات مبىن 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري ت  

 

 

عن عكرمة عن   حدثنا عبد هللا ثنا أيب ثنا أسود ثنا هرمي عن ليث - 2767
بن عباس قال : كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يتفاءل وال يتطري ويعجبه  

 االسم احلسن 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريهت  

 



 

------------------------------------- 

 

[    304صفحة  - 1مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن غيالن ثنا رشدين حدثين  - 2768
عمرو بن احلرث عن بكري بن األشبح عن كريب عن بن عباس : انه رأي عبد  

هللا بن احلرث يصلي ورأسه معقوص من ورائه فقام وراءه وجعل حيله وأقر له  
قبل إىل بن عباس فقال مالك ورأسي قال اين مسعت رسول هللا صلى اآلخر مث أ

 هللا عليه وسلم يقول إمنا مثل هذا كمثل الذي يصلي وهو مكتوف  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثين معاوية بن عمرو قال ثنا زائدة ثنا   - 2769
لنيب صلى هللا عليه وسلم قال :  مساك بن حرب عن عكرمة عن بن عباس عن ا

 اجتنبوا ان تشربوا يف احلنتم والدابء واملزفت واشربوا يف السقاء  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا معاوية ثنا أبو إسحاق عن سفيان   - 2770
ن املسلمون  عن حبيب بن أيب عمرة عن سعيد بن جبري عن بن عباس قال : كا

حيبون ان تظهر الروم على فارس ألهنم أهل كتاب وكان املشركون حيبون ان 
ذكر  تظهر فارس على الروم ألهنم أهل أواثن فذكر ذلك املسلمون أليب بكر ف

أبو بكر ذلك لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال له النيب صلى هللا عليه  
وسلم أما اهنم سيهزمون فذكر ذلك أبو بكر هلم فقالوا اجعل بيننا وبينك أجال 

فإن ظهروا كان لك كذا وكذا وان ظهران كان لنا كذا وكذا فجعل بينهم أجال  
 صلى هللا عليه وسلم فقال  مخس سنني فلم يظهروا فذكر ذلك أبو بكر للنيب

أال جعلته أراه قال دون العشر قال وقال سعيد البضع ما دون العشر قال  
أمل غلبت الروم يف أدين األرض   }فظهرت الروم بعد ذلك فذلك قوله تعاىل 

قال فغلبت الروم مث غلبت بعد  { وهم من بعد غلبهم سيغلبون يف بضع سنني 
قال يفرح   {ويومئذ يفرح املؤمنون بنصر هللا  هلل األمر من قبل ومن بعد }قال 

 املؤمنون بنصر هللا  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن ثنا دويد عن سلم بن بشري  - 2771



عن عكرمة عن بن عباس قال قال النيب صلى هللا عليه وسلم : التقى مؤمنان  
اجلنة مؤمن غين ومؤمن فقري كاان يف الدنيا فأدخل الفقري اجلنة   على ابب

وحبس الغين ما شاء هللا أن حيبس مث أدخل اجلنة فلقيه الفقري فيقول أي أخي 
ماذا حبسك وهللا لقد احتبست حىت خفت عليك فيقول أي أخي إين حبست 

و  بعدك حمبسا فظيعا كريها وما وصلت إليك حىت سأل مين من العرق ما ل
 ورده ألف بعري كلها آكلة محض لصدرت عنه رواء 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسني بن حممد ثنا يزيد بن عطاء  - 2772
عن حبيب يعين بن أيب عمرة عن سعيد بن جبري عن بن عباس قال : هنى 

تم والنقري واملزفت وان خيلط  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن الدابء واحلن
البلح ابلزهو قال قلت اي بن عباس أرأيت الرجل جيعل نبيذه يف جرة خضراء 
كأهنا قارورة ويشربه من الليل فقال اال تنتهوا عما هناكم عنه رسول هللا صلى  

 هللا عليه وسلم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد ضعيف لضعف يزيد بن عطاء ت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسني بن حممد ثنا يزيد يعين بن  - 2773
 عطاء عن يزيد يعين بن أيب زايد عن عكرمة عن بن عباس قال : جاء النيب

صلى هللا عليه وسلم وكان قد اشتكى فطاف ابلبيت على بعري ومعه حمجن 
 كلما مر عليه استلمه به فلما فرغ من طوافه أانخ فصلى ركعتني  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد ضعيف لضعف يزيد بن عطاء  ت
 ويزيد بن أيب زايد

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا خلف بن الوليد ثنا إسرائيل عن   - 2774
مساك عن عكرمة عن بن عباس قال قال النيب صلى هللا عليه وسلم : ال يباشر  

 الرجل الرجل وال املرأة املرأة 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا خلف بن الوليد ثنا إسرائيل عن   - 2775
اك عن عكرمة عن بن عباس قال ملا نزل حترمي اخلمر قالوا : اي رسول هللا مس

ليس على الذين آمنوا وعملوا  }الذين ماتوا وهم يشربون اخلمر فنزلت 



إىل آخر اآلية  { الصاحلات جناح فيما طعموا   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا خلف ثنا إسرائيل عن مساك عن   - 2776
عكرمة عن بن عباس قال : ملا حولت القبلة قيل اي رسول هللا أرأيت الذين 

وما كان هللا ليضيع إميانكم   }ماتوا وهم يصلون إىل بيت املقدس فأنزل هللا   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه ت  

 

 

-------------------------------------  

 

[    305صفحة  - 1مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إبراهيم بن أيب العباس ثنا شريك عن   - 2777
خمول عن مسلم البطني عن سعيد بن جبري عن بن عباس قال : كان رسول هللا 

أيها  صلى هللا عليه وسلم يوتر بثالث بسبح اسم ربك األعلى وقل اي



 الكافرون وقل هو هللا أحد  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن إسحاق قال اان وهيب بن  - 2778
صلى هللا عليه   خالد ثنا عبد هللا بن طاوس عن أبيه عن بن عباس ان رسول هللا

وسلم قال : أمرت ان أسجد على سبعة أعظم اجلبهة وأشار بيده إىل أنفه  
 واليدين والركبتني وأطراف األصابع وال أكف الثياب وال الشعر  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري حيىي بن إسحاق السيلحيين فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن إسحاق ثنا الرباء بن عبد هللا   - 2779
الغنوي من أنفسهم قال مسعت أاب نضرة حيدث قال كان بن عباس على هذا  

نرب يقول : كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يتعوذ دبر كل صالة من  امل
أربع يقول اللهم اين أعوذ بك من عذاب القرب اللهم اين أعوذ بك من عذاب 
النار اللهم اين أعوذ بك من الفنت ما ظهر منها وما بطن اللهم اين أعوذ بك 



 من فتنة األعور الكذاب 

 

 

وهذا إسناد ضعيف لضعف الرباء بن عبدهللا  عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت
 الغنوي وابقي رجاله ثقات 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا موسى بن داود قال ثنا إبراهيم بن   - 2780
سعد عن أبيه عن بن عباس عن النيب صلى هللا عليه وسلم : من قتل دون  

 مظلمة فهو شهيد  

 

 

د رجاله ثقات رجال الصحيح  عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه وهذا إسنات
 إال أنه منقطع 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا موسى ثنا إبراهيم بن سعد عن صاحل   - 2781
عباس أخربه :  بن كيسان عن بن شهاب ان عبيد هللا بن عبد هللا أخربه ان بن 

ان النيب صلى هللا عليه وسلم بعث بكتابه إىل كسرى مع رجل وأمره ان يدفعه  
خرقه قال إىل عظيم البحرين فدفعه عظيم البحرين إىل كسرى فلما قرأه  

فحسب بن املسيب قال فدعا عليهم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ان ميزقوا 



 كل ممزق 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري موسى بن داود فمن رجال مسلم 

 

 

ثنا حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن عبد هللا بن الزبري  - 2782
إسرائيل عن أيب إسحاق عن التميمي عن بن عباس قال : تدبرت صالة رسول  

 هللا صلى هللا عليه وسلم فرأيته خمواي فرأيت بياض أبطيه 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن الصباح ثنا إمساعيل يعين بن  - 2783
ن رسول هللا زكراي عن عبد هللا يعين بن عثمان عن أيب الطفيل عن بن عباس : إ

صلى هللا عليه وسلم ملا نزل مر الظهران يف عمرته بلغ أصحاب رسول هللا 
فقال أصحابه لو  صلى هللا عليه وسلم ان قريشا تقول ما يتباعثون من العجف

انتحران من ظهران فأكلنا من حلمه وحسوان من مرقه أصبحنا غدا حني ندخل 
على القوم وبنا مجامة قال ال تفعلوا ولكن امجعوا يل من أزوادكم فجمعوا له 



وبسطوا األنطاع فأكلوا حىت تولوا وحثا كل واحد منهم يف جرابه مث أقبل رسول 
ل املسجد وقعدت قريش حنو احلجر هللا صلى هللا عليه وسلم حىت دخ

فاضطبع بردائه مث قال ال يرى القوم فيكم غميزة فاستلم الركن مث دخل حىت 
إذا تغيب ابلركن اليماين مشى إىل الركن األسود فقالت قريش ما يرضون 

ابملشي اهنم لينقزون نقز الظباء ففعل ذلك ثالثة أطواف فكانت سنة قال أبو 
ان النيب صلى هللا عليه وسلم فعل ذلك يف حجة   الطفيل وأخربين بن عباس

 الوداع  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده قوي رجاله رجال الشيخني غري عبدهللا بن ت
 عثمان فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سريج ثنا نوح بن قيس عن عمرو بن   - 2784
نت امرأة حسناء تصلي مالك النكري عن أيب اجلوزاء عن بن عباس قال : كا

خلف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال فكان بعض القوم يستقدم يف 
الصف األول لئال يراها ويستأخر بعضهم حىت يكون يف الصف املؤخر فإذا 

ولقد علمنا املستقدمني منكم   }ركع نظر من حتت إبطيه فأنزل هللا يف شأهنا 
   {ولقد علمنا املستأخرين 

 

 



شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ومتنه منكر . عمرو بن مالك النكري عليق ت
ب . وقال  ال يؤثر توثيقه عن غري ابن حبان ذكره يف الثقات وقال خيطئ ويغر 

احلافظ يف التقريب صدوق له أوهام . وأخطأ الذهيب يف امليزان و الضعفاء 
وثق وهو يطلق    فوثقه مع أنه ذكره يف الكاشف ومل يوثقه وإمنا اقتصر على قوله

 هذه اللفظة على من انفرد ابن حبان بتوثيقه 

وقال ابن كثري : حديث غريب جدا وفيه نكارة شديدة . مث رجح أن * * 
 يكون من كالم أيب اجلوزاء 

قال األرانؤوط : سبق أن حسنا إسناد هذا احلديث يف تعليقنا على * * 
التحسني فاقتضى صحيح ابن حبان وقد تبني لنا هنا أنه ضعيف ال يستحق 

 التنبيه 
 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سريج ثنا عباد عن هالل عن عكرمة   - 2785
عن بن عباس : ان امرأة من اليهود أهدت لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
شاة مسمومة فأرسل إليها فقال ما محلك على ما صنعت قالت أحببت أو 

يه وان مل تكن نبيا أريح الناس منك  أردت ان كنت نبيا فإن هللا سيطلعك عل
قال وكان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا وجد من ذلك شيئا احتجم قال  

 فسافر مرة فلما أحرم وجد من ذلك شيئا فاحتجم  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح ... وقال ابن كثري يف البداية : تفرد  ت
 به أمحد وإسناده حسن 

 

 

-------------------------------------  

 

[    306صفحة  - 1مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسني ثنا أبو أويس ثنا كثري بن عبد   - 2786
ى هللا عليه  هللا بن عمرو بن عوف املزين عن أبيه عن جده : ان رسول هللا صل

وسلم اقطع بالل بن احلرث املزين من معادن القبلية جلسيها وغوريها وحيث 
 عليه وسلم  يصلح للزرع من قدس ومل يعطه حق مسلم وكتب له النيب صلى هللا

بسم هللا الرمحن الرحيم هذا ما أعطى حممد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
بالل بن احلرث املزين أعطاه معادن القبلية جلسيها وغوريها وحيث يصلح 

 للزرع من قدس ومل يعطه حق مسلم 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه وهذا إسناد ضعيف ت  

 

 



ثين أيب ثنا حسني ثنا أبو أويس قال حدثين ثور حدثنا عبد هللا حد - 2787
بن زيد موىل بين الديل بن بكر بن كنان عن عكرمة عن بن عباس عن النيب 

 صلى هللا عليه وسلم : مثله  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه وهذا إسناد ضعيف ت  

 

 

ن حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سريج ويونس قاال ثنا محاد يعين ب - 2788
سلمة عن عبد هللا بن عثمان عن أيب الطفيل عن بن عباس : ان رسول هللا 

صلى هللا عليه وسلم وأصحابه اعتمروا من جعرانة فرملوا ابلبيت ثالاث ومشوا 
 أربعا 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده قوي على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سريج ثنا محاد يعين أاب أسامة عن   - 2789
عطاء العطار عن عكرمة عن بن عباس ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال  

 : يتصدق بدينار فإن مل جيد دينارا فنصف دينار  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : صحيح موقوفا وهذا إسناد ضعيف جدا ت  

 

 

ثين أيب حدثنا سليمان بن داود اهلامشي ثنا  حدثنا عبد هللا حد - 2790
يعين بن أيب حرملة عن كريب : ان أم  إمساعيل يعين بن جعفر قال أخربين حممد 

الفضل بنت احلرث بعثته إىل معاوية ابلشام قال فقدمت الشام فقضيت 
حاجتها واستهل على رمضان وأان ابلشام فرأينا اهلالل ليلة اجلمعة مث قدمت 

خر الشهر فسألين عبد هللا بن عباس مث ذكر اهلالل فقال مىت املدينة يف آ
رأيتموه فقلت رأيناه ليلة اجلمعة فقال أنت رأيته قلت نعم ورآه الناس وصاموا 
وصام معاوية فقال لكنا رأيناه ليلة السبت فال نزال نصوم حىت نكمل ثالثني 

أمر النيب صلى  أو نراه فقلت أو ال تكتفي برؤية معاوية وصيامه فقال ال هكذا
 هللا عليه وسلم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سليمان قال أان إمساعيل قال أخربين  - 2791
عبد هللا بن سعيد بن أيب هند عن أبيه عن بن عباس ان النيب صلى هللا عليه  

 وسلم قال : من يرد هللا به خريا يفقهه يف الدين 

 



 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

إبراهيم بن إسحاق ثنا الفضل بن حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا  - 2792
موسى عن عبد هللا بن سعيد بن أيب هند قال حدثين ثور عن عكرمة عن بن 

عباس قال : كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يلتفت يف صالته ميينا ومشاال  
 وال يلوي عنقه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سريج ويونس قاال ثنا محاد يعين بن  - 2793
سلمة عن عبد هللا بن عثمان عن سعيد بن جبري عن بن عباس : ان رسول هللا 

صلى هللا عليه وسلم وأصحابه اعتمروا من جعرانة فاضطبعوا أرديتهم حتت 
 آابطهم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده قوي على شرط مسلم ت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يونس :جعلوا أرديتهم قال يونس  - 9327
 وقذفوها على عواتقهم اليسرى 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سريج ويونس قاال ثنا محاد يعين بن  - 2794
سلمة عن أيوب عن سعيد بن جبري عن بن عباس ان قريشا قالت : ان حممدا 

ا قدم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  وأصحابه قد وهنتهم محى يثرب فلم
لعامه الذي اعتمر فيه قال ألصحابه أرملوا ابلبيت ثالاث لريى املشركون قوتكم  

 فلما رملوا قالت قريش ما وهنتهم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري محاد بن سلمة فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يونس أان محاد عن عطاء بن السائب   - 2795
م قال : ان  عن سعيد بن جبري عن بن عباس ان رسول هللا صلى هللا عليه وسل 

جربيل ذهب إببراهيم إىل مجرة العقبة فعرض له الشيطان فرماه بسبع حصيات 
فساخ فساخ مث أتى اجلمرة الوسطى فعرض له الشيطان فرماه بسبع حصيات 

مث أتى اجلمرة القصوى فعرض له الشيطان فرماه بسبع حصيات فساخ فلما  
أراد إبراهيم ان يذبح ابنه إسحاق قال ألبيه اي أبت أوثقين ال اضطرب 



فينتضح عليك من دمي إذا ذحبتين فشده فلما أخذ الشفرة فأراد ان يذحبه  
أن اي إبراهيم قد صدقت الرؤاي  } نودي من خلفه   

 

 

ب األرنؤوط : إسناده ضعيف . عطاء بن السائب اختلط ومحاد هو  عليق شعيت
ابن سلمة روى عنه قبل االختالط وبعده عند غري واحد من أهل العلم و  

املرجح هنا أن هذا احلديث مما رواه عنه بعد االختالط فالصحيح الذي عليه  
 أهل العلم أن الذبيح إمساعيل ال إسحاق

 

 

------------------------------------- 

 

[    307صفحة  - 1مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يونس ثنا محاد عن عطاء بن السائب   - 6279
عن سعيد بن جبري عن بن عباس ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال :  

من الثلج حىت سودته خطااي أهل احلجر األسود من اجلنة وكان أشد بياضا 
 الشرك  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : قوله " احلجر األسود من اجلنة " صحيح بشواهده ت
أما بقية احلديث فليس له شاهد يقويه وإسناد احلديث ضعيف الختالط عطاء  
وقال اإلمام أمحد : كان يرفع عن سعيد بن جبري أشياء مل يكن يرفعها وقال أبو 

رفع أشياء عن الصحابة كان يرويها عن التابعني حامت :   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يونس ثنا محاد عن عبد هللا بن  - 2797
عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبري عن بن عباس ان رسول هللا صلى هللا عليه  

وسلم قال : ليبعثن احلجر يوم القيامة له عينان يبصر هبما ولسان ينطق به 
ى من استلمه حبق  ويشهد عل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده قوي رجاله ثقات رجال الصحيح ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا مؤمل ثنا محاد ثنا عبد هللا بن عثمان   - 2798
 بن خثيم : فذكره اال انه قال يبعث الركن 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب قال ثنا أسود بن عامر ثنا شريك عن أيب   - 2799
إسحاق عن التميمي عن بن عباس قال : لقد أمرت ابلسواك حىت رأيت انه 

 سينزل على به قرآن أو وحي النيب صلى هللا عليه وسلم قائل هذا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه وهذا إسناد ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أسود بن عامر ثنا شريك عن أيب  - 2800
إسحاق عن سعيد بن جبري عن بن عباس : ان النيب صلى هللا عليه وسلم كان  
يقرأ يف صالة الفجر من يوم اجلمعة أمل تنزيل السجدة وهل أتى على اإلنسان 

 حني من الدهر  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  

 

 

هللا حدثين أيب ثنا يزيد بن هارون اان بن أيب ذئب عن   حدثنا عبد - 2801
اجلنابة أفرغ بيده  شعبة موىل بن عباس : ان بن عباس كان إذا اغتسل من 

اليمىن على اليسرى فغسلها سبعا قبل ان يدخلها يف اإلانء فنسي مرة كم أفرغ  
 على يده فسألين كم أفرغت فقلت ال أدري فقال ال أم لك ومل تدري مث توضأ



وضوءه للصالة مث يفيض املاء على رأسه وجسده قال هكذا كان رسول هللا 
 صلى هللا عليه وسلم يتطهر يعين يغتسل 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه دون غسل اليد سبعا فهي ال تصح ت
 وهذا إسناد ضعيف 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد هللا بن منري عن األعمش عن   - 2802
بن مرة عن سعيد بن جبري عن بن عباس قال ملا أنزل هللا عز وجل عمرو 

وأنذر عشريتك األقربني قال : أتى النيب صلى هللا عليه وسلم الصفا فصعد  
عليه مث اندى اي صباحاه فاجتمع الناس إليه بني رجل جييء إليه وبني رجل 

ب اي بين يبعث رسوله فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اي بين عبد املطل
فهر اي بين لؤي أرأيتم لو أخربتكم ان خيال بسفح هذا اجلبل تريد ان تغري 

عليكم صدقتموين قالوا نعم قال فإين نذير لكم بني يدي عذاب شديد فقال  
تبت يدا  }أبو هلب تبا لك سائر اليوم أما دعوتنا اال هلذا فأنزل هللا عز وجل  

 أيب هلب وتب 
 

 

سناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حجاج بن حممد عن بن جريج قال   - 2803
أخربين عكرمة موىل بن عباس زعم ان بن عباس أخربه : ان النيب صلى هللا 

عليه وسلم قسم غنما يوم النحر يف أصحابه وقال اذحبوها لعمرتكم فإهنا جتزئ  
ص تيس  عنكم فأصاب سعد بن أيب وقا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري رجاله ثقات ت
 رجال الشيخني غري عكرمة فمن رجال البخاري 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد هللا بن يزيد ثنا كهمس بن  - 2804
رأيته يف طريق  احلسن عن احلجاج بن الفرافصة قال أبو عبد الرمحن وأان قد

فسلم على وأان صيب رفعه إىل بن عباس أو أسنده إىل بن عباس قال وحدثنا  
عبد   مهام بن حيىي أبو عبد هللا صاحب البصري أسنده إىل بن عباس وحدثين

هللا قال حدثين أيب ثنا بن هليعة وانفع بن يزيد املصراين عن قيس بن احلجاج 
عن حنش الصنعاين عن بن عباس وال أحفظ حديث بعضهم عن بعض انه قال  
: كنت رديف النيب صلى هللا عليه وسلم فقال اي غالم أو اي غليم أال أعلمك  

فظك احفظ هللا جتده  كلمات ينفعك هللا هبن فقلت بلى فقال احفظ هللا حي
أمامك تعرف إليه يف الرخاء يعرفك يف الشدة وإذا سألت فاسأل هللا وإذا 



استعنت فاستعن ابهلل قد جف القلم مبا هو كائن فلو ان اخللق كلهم مجيعا  
أرادوا ان ينفعوك بشيء مل يكتبه هللا عليك مل يقدروا عليه وان أرادوا أن 

يقدروا عليه واعلم ان يف الصرب على ما   يضروك بشيء مل يكتبه هللا عليك مل 
تكره خريا كثريا وان النصر مع الصرب وان الفرج مع الكرب وان مع العسر  

 يسرا  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    308صفحة  - 1مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

أيب ثنا األشجعي ثنا أيب عن سفيان عن  حدثنا عبد هللا حدثين  - 2805
بن عباس قال : جئت أان وغالم من بين  سلمة بن كهيل عن احلسن العرين عن 

عبد املطلب على محار والنيب صلى هللا عليه وسلم يف الصالة قال فأرخيناه  
بني أيدينا يرعى فلم يقطع قال وجاءت جاريتان من بين عبد املطلب تستبقان  

هللا عليه وسلم بينهما فلم يقطع وسقط جدي فلم يقطع  ففرع النيب صلى   

 



 

عليق شعيب األرنؤوط : حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد املطلب بن الوليد قال ثنا  - 2806
لنيب صلى هللا سفيان عن مساك عن عكرمة عن بن عباس : ان امرأة من نساء ا

عليه وسلم استحمت من جنابة فجاء النيب صلى هللا عليه وسلم يستحم من  
ملاء فضلها فقالت اين اغتسلت منه فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ان ا

 ال ينجسه شيء  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه رجاله ثقات رجال الصحيح إال أن يف ت
 رواية مساك عن عكرمة اضطرااب 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع عن سفيان عن مساك بن حرب  - 2807
عن عكرمة عن بن عباس قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : املاء ال 

شيء  ينجسه   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه ت  

 



 

قال أيب يف حديثه ثنا به وكيع يف املصنف عن سفيان عن مساك عن   - 2808
 عكرمة مث جعله بعد عن بن عباس :

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد هللا بن منري ثنا بن أيب ليلى عن   - 2809
عطاء عن بن عباس عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : عمرة يف رمضان  

 تعدل حجة  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا سند ضعيف لسوء حفظ ابن أيب ليلىت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد هللا بن منري قال وأان حجاج عن   - 2810
 عطاء عن بن عباس عن النيب صلى هللا عليه وسلم : مثله  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا عبد األعلى بن عبد األعلى عن   - 2811
قال : جاء رجل إىل بن حيىي يعين بن أيب إسحاق عن سعيد بن أيب احلسن 



عباس فقال اي بن عباس اين رجل أصور هذه الصور واصنع هذه الصور فافتين  
فيها قال ادن مين فدان منه حىت وضع يده على رأسه قال أنبئك مبا مسعت من  

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول 
رة صورها نفس تعذبه يف جهنم فإن كنت  كل مصور يف النار جيعل له بكل صو 

 ال بد فاعال فاجعل الشجر وما ال نفس له  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن ميمون الزعفراين قال حدثين  - 2812
ه عن مخس  جعفر عن أبيه عن يزيد بن هرمز قال كتب جندة إىل بن عباس يسأل

خالل فقال بن عباس : إن الناس يزعمون أن بن عباس يكاتب احلرورية ولوال  
أين أخاف أن أكتم علمي مل أكتب إليه كتب إليه جندة أما بعد فأخربين هل 

كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يغزو ابلنساء معه وهل كان يضرب هلن 
تيم وأخربين عن اخلمس ملن  بسهم وهل كان يقتل الصبيان ومىت ينقضى يتم الي

هو فكتب إليه بن عباس ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قد كان يغزو 
ابلنساء معه فيداوين املرضى ومل يكن يضرب هلن بسهم ولكنه كان حيذيهن من  

الغنيمة وان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مل يكن يقتل الصبيان وال تقتل  
علم اخلضر من الصيب الذي قتله فتقتل الكافر    الصبيان اال ان تكون تعلم ما



وتدع املؤمن وكتبت تسألين عن يتم اليتيم مىت ينقضي ولعمري ان الرجل تنبت 
حليته وهو ضعيف األخذ لنفسه فإذا كان أيخذ لنفسه من صاحل ما أيخذ 

 الناس فقد ذهب اليتم وأما اخلمس فإان كنا نرى أنه لنا فأىب ذلك علينا قومنا  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب قال قرأت على عبد الرمحن بن مالك  - 2813
رسول هللا صلى عن أيب الزبري املكي عن طاوس عن عبد هللا بن عباس : ان 

هللا عليه وسلم كان إذا قام إىل الصالة من جوف الليل يقول اللهم لك احلمد 
أنت نور السماوات واألرض ومن فيهن ولك احلمد أنت قيام السماوات 

واألرض ومن فيهن ولك احلمد أنت رب السماوات واألرض ومن فيهن ولك 
احلمد أنت احلق وقولك احلق ووعدك احلق ولقاؤك حق واجلنة حق والنار حق  

والساعة حق اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك 
خاصمت وإليك حاكمت فاغفر يل ما قدمت وأخرت وأسررت وأعلنت أنت  

  إله إال أنت  إهلي ال

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن عن زائدة وعبد الصمد  - 2814
ثنا زائدة عن مساك عن عكرمة عن بن عباس : ان النيب صلى هللا عليه وسلم  

 كان يصلي على اخلمرة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    309صفحة  - 1مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن ثنا أبو عوانة عن مساك   - 2815
عن عكرمة عن بن عباس ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : ان من  

 الشعر حكما وان من البيان سحرا 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه ت  

 

 



الزبري   حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن عن سفيان عن أيب - 2816
عن عائشة وبن عباس : ان النيب صلى هللا عليه وسلم أخر الطواف يوم النحر  

 إىل الليل 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن عن زهري عن عمرو يعين   - 2817
لم قال :  بن أيب عمرو عن عكرمة عن بن عباس ان النيب صلى هللا عليه وس

لعن هللا من ذبح لغري هللا لعن هللا من غري ختوم األرض ولعن هللا من كمه  
 مواليه  األعمى عن السبيل ولعن هللا من سب والده ولعن هللا من توىل غري

ولعن هللا من عمل عمل قوم لوط ولعن هللا من عمل عمل قوم لوط ولعن هللا  
 من عمل عمل قوم لوط  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده جيد رجاله رجال الصحيح ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن بن مهدي عن إسرائيل  - 2818
: هنى رسول هللا صلى هللا عليه  عن عبد الكرمي عن عكرمة عن بن عباس قال 



 وسلم عن النفخ يف الطعام والشراب 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن عن سفيان عن حبيب   - 2819
عن سعيد بن جبري عن بن عباس عن النيب صلى هللا عليه وسلم : ال يبغضن  

 األنصار رجل يؤمن ابهلل ورسوله أو اال أبغضه هللا ورسوله 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

دثين أيب ثنا حممد بن جعفر وروح املعين قاال ثنا  حدثنا عبد هللا ح - 2820
ل هللا صلى هللا عليه وسلم  عوف عن زرارة بن أويف عن بن عباس قال قال رسو 

: ملا كان ليلة أسرى يب وأصبحت مبكة فظعت أبمري وعرفت ان الناس 
مكذيب فقعد معتزال حزينا قال فمر عدو هللا أبو جهل فجاء حىت جلس إليه 

ستهزئ هل كان من شيء فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  فقال له كامل
نعم قال ما هو قال انه أسرى به الليلة قال إىل أين قال إىل بيت املقدس قال  

مث أصبحت بني ظهرانينا قال نعم قال فلم ير انه يكذبه خمافة ان جيحده  



 احلديث إذا دعا قومه إليه قال أرأيت ان دعوت قومك حتدثهم ما حدثتين
فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم نعم فقال هيا معشر بين كعب بن لؤي 

حىت قال فانتفضت إليه اجملالس وجاءوا حىت جلسوا إليهما قال حدث قومك 
مبا حدثتين فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اين أسري يب الليلة قالوا إىل  

نا قال نعم قال فمن بني  أين قلت إىل بيت املقدس قالوا مث أصبحت بني ظهراني
مصفق ومن بني واضع يده على رأسه متعجبا للكذب زعم قالوا وهل تستطيع  

ان تنعت لنا املسجد ويف القوم من قد سافر إىل ذلك البلد ورأى املسجد 
فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فذهبت أنعت فما زلت أنعت حىت 

 أنظر حىت وضع دون دار  التبس على بعض النعت قال فجيء ابملسجد وأان
عقال أو عقيل فنعته وأان أنظر إليه قال وكان مع هذا نعت مل أحفظه قال فقال  

 القوم أما النعت فوهللا لقد أصاب  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سليمان بن حرب ثنا محاد بن سلمة   - 2821
 صلى عن على بن زيد عن يوسف بن مهران عن بن عباس قال قال رسول هللا
هللا عليه وسلم : ملا قال فرعون آمنت أنه ال إله إال الذي آمنت به بنو 
البحر إسرائيل قال قال يل جربيل اي حممد لو رأيتين وقد أخذت حاال من حال 



 فدسيته يف فيه خمافة ان تناله الرمحة 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ... واألصح وقفه ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو عمر الضرير أان محاد بن سلمة   - 2822
عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبري عن بن عباس قال قال رسول هللا 

ت الليلة اليت أسرى يب فيها أتت علي رائحة  صلى هللا عليه وسلم : ملا كان
يبة فقال هذه رائحة ماشطة ابنة  طيبة فقلت اي جربيل ما هذه الرائحة الط

فرعون وأوالدها قال قلت وما شأهنا قال بينا هي متشط ابنة فرعون ذات يوم 
إذ سقطت املدري من يديها فقالت بسم هللا فقالت هلا ابنة فرعون أيب قالت 

 ورب أبيك هللا قالت أخربه بذلك قالت نعم فأخربته فدعاها  ال ولكن ريب
فقال اي فالنة وان لك راب غريي قالت نعم ريب وربك هللا فأمر ببقرة من حناس  
فأمحيت مث أمر هبا ان تلقى هي وأوالدها فيها قالت له ان يل إليك حاجة قال  

تدفننا  وما حاجتك قالت أحب ان جتمع عظامي وعظام ولدي يف ثوب واحد و 
قال ذلك لك علينا من احلق قال فأمر أبوالدها فألقوا بني يديها واحدا واحدا 

إىل ان انتهى ذلك إىل صيب هلا مرضع وكأهنا تقاعست من أجله قال اي أمه  
اقتحمي فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب اآلخرة فاقتحمت قال قال بن 

احب جريج وشاهد  عباس تكلم أربعة صغار عيسى بن مرمي عليه السالم وص



 يوسف وبن ماشطة ابنة فرعون  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسن محاد بن سلمة مسع من عطاء قبل ت
 االختالط عند مجع من األئمة 

تنبيه * * * * * *   

ألنه من رواية محاد بن سلمة عن عطاء   2795عل األرانؤوط حديثا سبقأ
مجع من أهل العلم وقال : روى عنه قبل االختالط وبعده عند   

لعطاء عن سعيد بن جبري ونقل قول اإلمام أمحد :  2796أعل حديثا آخر و 
 كان يرفع عن سعيد بن جبري أشياء مل يكن يرفعها 

السند هنا فيه العلتان ومع ذلك حسنه فاهلل أعلم و   

 

 

------------------------------------- 

 

[    310صفحة  - 1مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا محاد بن سلمة قال أان  - 2823
عطاء بن السائب عن سعيد بن جبري عن بن عباس : ان رسول هللا صلى هللا  



 عليه وسلم ملا أسرى به مرت به رائحة طيبة فذكر حنوه  

 

 

2822عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسن . انظر ما سبق ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن ثنا محاد بن سلمة عن عطاء   - 2824
ليه  بن السائب عن سعيد بن جبري عن بن عباس : ان رسول هللا صلى هللا ع

وسلم ملا أسرى به مرت به رائحة طيبة فذكر معناه اال انه قال من ربك قالت 
 ريب وربك من يف السماء ومل يذكر قول بن عباس تكلم أربعة  

 

 

2822شعيب األرنؤوط : إسناده حسن . انظر ما سبق  عليقت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هدبة بن خالد ثنا محاد بن سلمة عن   - 2825
عطاء بن السائب عن سعيد بن جبري عن بن عباس عن النيب صلى هللا عليه  

 وسلم : حنوه  

 

 

2822عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسن . انظر ما سبق ت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو كامل ثنا سعيد بن زيد ثنا اجلعد  - 2826
يب صلى أبو عثمان حدثين أبو رجاء العطاردي يرويه عن بن عباس يرويه عن الن 

هللا عليه وسلم قال : أميا رجل كره من أمريه أمرا فليصرب فإنه ليس أحد من  
لية  الناس خيرج من السلطان شربا فمات إال مات ميتة جاه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يونس ثنا محاد بن سلمة أان اجلعد  - 2827
أبو عثمان ثنا أبو رجاء قال مسعت بن عباس يرويه عن النيب صلى هللا عليه  

 وسلم أنه قال : من رأى من أمريه شيئا يكرهه فذكر حنوه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثين أيب ثنا أبو كامل ثنا سعيد بن زيد أان اجلعد حدثنا عبد هللا  - 2828
باس يرويه عن النيب صلى أبو عثمان قال حدثين أبو رجاء العطاردي عن بن ع

هللا عليه وسلم يرويه عن ربه عز وجل قال : ان هللا كتب احلسنات والسيئات  
  فمن هم حبسنة فلم يعملها كتب هللا له عنده حسنة كاملة وان عملها كتبها هللا



عشرا إىل سبعمائة إىل أضعاف كثرية أو إىل ما شاء هللا أن يضاعف ومن هم  
بسيئة فلم يعملها كتبها هللا له عنده حسنة كاملة فإن عملها كتبها هللا سيئة  

 واحدة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو كامل ثنا شريك عن حممد بن  - 2829
رأة إىل عبد الرمحن موىل آل طلحة عن كريب عن بن عباس قال جاءت ام

النيب صلى هللا عليه وسلم فقالت : اي رسول هللا ان أخيت نذرت ان حتج ماشية  
  قال ان هللا ال يصنع بشقاء أختك شيئا لتخرج راكبة ولتكفر عن ميينها 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن وهذا إسناد ضعيف شريك بن عبدهللا سيء ت
 احلفظ وابقي رجاله ثقات

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هبز ثنا مهام قال أان قتادة عن عكرمة   - 2830
عن بن عباس : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم طاف ابلبيت سبعا وسعى  

لناس قوته سبعا وإمنا سعى أحب أن يرى ا  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري رجاله ثقات ت
 رجال الشيخني غري عكرمة فمن رجال البخاري 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هبز ثنا مهام أان قتادة عن عكرمة عن   - 2831
بن عباس : كان يكره البسر وحده ويقول هنى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 وفد عبد القيس عن املزاء فارهب أن تكون البسر 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري ت  

 

 

ثين أيب حدثنا عبد الصمد ثنا أيب ثنا أيوب عن  حدثنا عبد هللا حد - 2832
باس قال : قدم رسول هللا صلى  عبد هللا بن سعيد بن جبري عن أبيه عن بن ع

هللا عليه وسلم املدينة فرأى اليهود يصومون يوم عاشوراء فقال هلم ما هذا 
اليوم الذي تصومونه قالوا هذا يوم صاحل هذا يوم جنى هللا فيه بين إسرائيل من  

عدوهم فصامه موسى عليه السالم فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أان 
 أحق مبوسى منكم فصامه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأمر بصومه  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد حدثين أيوب عن عكرمة   - 2833
باس قال : سئل النيب صلى هللا عليه وسلم يوم النحر قيل اي رسول عن بن ع

هللا رجل ذبح قبل أن يرمي أو حلق قبل أن يذبح فقال ال حرج قال فما سئل  
 يومئذ عن شيء اال قبض بكفيه كأنه يرمي هبا ويقول ال حرج ال حرج  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    311صفحة  - 1مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد ثنا مهام ثنا عطاء عن بن   - 2834
عباس : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم دخل الكعبة وفيها ست سوار فقام  

 إىل كل سارية فدعا ومل يصل فيه  
 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد وعفان املعين قاال ثنا   - 2835
مهام ثنا قتادة عن عكرمة عن بن عباس أن أخت عقبة بن عامر نذرت أن حتج  

ر  ماشية فسأل النيب صلى هللا عليه وسلم فقال : ان هللا عز وجل غين عن نذ
 أختك لرتكب ولتهد بدنة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري رجاله ثقات ت
 رجال الشيخني غري عكرمة فمن رجال البخاري 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد وعفان قاال ثنا مهام ثنا   - 2836
قتادة عن عكرمة عن بن عباس قال : طاف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

سعيا وإمنا طاف لريى املشركني قوته وقال عفان ولذا أحب رسول هللا صلى هللا 
 عليه وسلم أن يرى الناس قوته  

 

 

اده صحيح على شرط البخاري عليق شعيب األرنؤوط : إسنت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد ثنا مهام ثنا قتادة عن أيب   - 2837
جملز قال : سألت بن عباس عن الوتر فقال مسعت رسول هللا صلى هللا عليه  

وسلم يقول ركعة من آخر الليل وسألت بن عمر فقال مسعت رسول هللا صلى 
من آخر الليل هللا عليه وسلم يقول ركعة    

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح ثنا حبيب بن شهاب العنربي   - 2838
اب هريرة عند  قال مسعت أيب يقول : أتيت بن عباس أان وصاحب يل فلقينا أ

ابب بن عباس فقال من أنتما فأخربانه فقال انطلقا إىل انس على متر وماء إمنا  
قال  يسيل كل واد بقدره قال قلنا كثر خريك استأذن لنا على بن عباس

فاستأذن لنا فسمعنا بن عباس حيدث عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال  
خطب رسول هللا يوم تبوك فقال ما يف الناس مثل رجل أخذ بعنان فرسه  

فيجاهد يف سبيل هللا وجيتنب شرور الناس ومثل رجل ابد يف غنمه يقري ضيفه  
قال قاهلا قال قلت أقاهلا ويؤدي حقه قال قلت أقاهلا قال قاهلا قال قلت أقاهلا 

 قال قاهلا فكربت هللا ومحدت هللا وشكرت 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح ثنا مالك عن أيب الزبري عن   - 2839
طاوس عن بن عباس : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان يعلمهم هذا  

أعوذ بك من   }ة من القرآن يقول قولوا اللهم اين الدعاء كما يعلمهم السور 
عذاب جهنم وأعوذ بك من عذاب القرب وأعوذ بك من فتنة املسيح الدجال  

 وأعوذ بك من فتنة احمليا وفتنة املمات 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح ثنا بن جريج قال قال عطاء  - 2840
اخلرساين عن بن عباس : ان النيب صلى هللا عليه وسلم أاته رجل فقال ان على  

بدنة وأان موسر هلا وال أجدها فاشرتيها فأمره النيب صلى هللا عليه وسلم ان 
 يبتاع سبع شياه فيذحبهن  

 

 

ضعيف عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح ثنا أبو مالك عبيد هللا بن  - 2841



األخنس عن الوليد بن عبد هللا بن أيب مغيث عن يوسف بن ماهك عن بن 
عباس قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : من اقتبس علما من النجوم 

 اقتبس شعبة من سحر ما زاد زاد وما زاد زاد  
 

 

يب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري عليق شع ت
 الوليد بن عبدهللا بن أيب مغيث فقد روى له أبو داود وابن ماجة 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح حدثنا الثوري ثنا سلمة بن كهيل   - 2842
 عليه  عن احلسن العرين عن بن عباس قال : قدمنا على رسول هللا صلى هللا 

وسلم ليلة املزدلفة أغيلمة بين عبد املطلب على محراتنا فجعل يلطخ أفخاذان  
ن عباس ما  بيده ويقول أي بين ال ترموا اجلمرة حىت تطلع الشمس فقال ب

 أخال أحدا يرمي اجلمرة حىت تطلع الشمس 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني إال أن احلسن ت
 العرين مل يسمع من ابن عباس 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح ثنا محاد عن عاصم الغنوي عن   - 2843



أيب الطفيل كذا قال روح عاصم والناس يقولون أبو عاصم قال قلت البن 
عباس يزعم قومك : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم طاف بني الصفا  

واملروة على بعري وان ذلك سنة فقال صدقوا وكذبوا قلت وما صدقوا وكذبوا 
ال قد طاف بني الصفا واملروة على بعري وليس ذلك بسنة كان الناس ال ق

يصدفون عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وال يدفعون فطاف على بعري 
 ليستمعوا ولريوا مكانه وال تناله أيديهم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسنت  
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حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثين يزيد قال أخربان سعيد عن قتادة   - 2844
عن مقسم عن بن عباس قال : أمر النيب صلى هللا عليه وسلم الذي أييت امرأته 

 وهى حائض أن يتصدق بدينار أو بنصف دينار  

 

 



اله ثقات رجال عليق شعيب األرنؤوط : صحيح موقوفا وهذا إسناد رج ت
 الشيخني غري مقسم فمن رجال البخاري

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن بكر قال أان بن جريج  - 2845
أخربين عمر بن عطاء عن عكرمة عن بن عباس عن النيب صلى هللا عليه وسلم  

 أنه كان يقول : ال صرورة يف اإلسالم  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو كامل وحسن بن موسى قاال ثنا   - 2846
أظنه عن بن  محاد قال أان عمار بن أيب عمار قال حسن عن عمار قال محاد و 

عباس ومل يشك فيه حسن قال قال بن عباس قال أيب وثنا عفان ثنا محاد عن  
سلم  عمار بن أيب عمار مرسل ليس فيه بن عباس أن النيب صلى هللا عليه و 

قال خلدجية : فذكر عفان احلديث وقال أبو كامل وحسن يف حديثهما أن النيب 
صلى هللا عليه وسلم قال خلدجية اين أرى ضوءا وأمسع صوات وأين أخشى أن 

يكون يب جنن قالت مل يكن هللا ليفعل ذلك بك اي بن عبد هللا مث أتت ورقة بن 
موس مثل انموس موسى  نوفل فذكرت ذلك له فقال ان يك صادقا فإن هذا ان

 فإن بعث وأان حي فسأعززه وأنصره وأؤمن به  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده على شرط مسلم إال أنه اختلف يف وصله  ت
252ومسلم  3وإرساله . ويف الباب حديث عائشة عند البخاري   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو كامل ثنا محاد اان عمار بن أيب  - 2847
ار عن بن عباس قال : أقام النيب صلى هللا عليه وسلم مبكة مخس عشرة  عم

سنة سبع سنني يرى الضوء والنور ويسمع الصوت ومثاين سنني يوحي إليه  
 وأقام ابملدينة عشرا 

 

 

1945عليق شعيب األرنؤوط : إسناده على شرط مسلم وانظر ما تقدم ت  

 

 

مل وعفان املعىن قاال ثنا محاد  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو كا - 2848
عباس قال : كنت مع أيب عند النيب صلى هللا  أان عمار بن أيب عمار عن بن

عليه وسلم وعنده رجل يناجيه قال عفان وهو كاملعرض عن العباس فخرجنا  
من عنده فقال أمل تر إىل بن عمك كاملعرض عين فقلت انه كان عنده رجل 

عنده أحد قلت نعم قال فرجع إليه فقال اي يناجيه قال عفان فقال أو كان  
رسول هللا هل كان عندك أحد فإن عبد هللا أخربين أن عندك رجال تناجيه قال  



 هل رأيته اي عبد هللا قال نعم قال ذاك جربيل وهو الذي شغلين عنك  

 

 

2679عليق شعيب األرنؤوط : إسناده على شرط مسلم وانظر ما تقدم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان : انه كان عندك رجل يناجيك   - 2849  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هدبة بن خالد قال ثنا محاد بن  - 2850
 سلمة عن عمار عن بن عباس عن النيب صلى هللا عليه وسلم : حنوه  

 

 

2679األرنؤوط : إسناده على شرط مسلم وانظر ما تقدم عليق شعيب ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو كامل ثنا محاد بن سلمة عن  - 2851
عمار بن أيب عمار عن بن عباس فيما حيسب محاد : أن رسول هللا صلى هللا 
عليه وسلم ذكر خدجية وكان أبوها يرغب أن يزوجه فصنعت طعاما وشرااب 



ها وزمرا من قريش فطعموا وشربوا حىت متلوا فقالت خدجية ألبيها ان  فدعت أاب
سته حلة وكذلك حممد بن عبد هللا خيطبين فزوجين إايه فزوجها إايه فخلعته وألب

كانوا يفعلون ابآلابء فلما سرى عنه سكره نظر فإذا هو خملق وعليه حلة فقال  
ان أزوج يتيم أيب طالب ال ما شأين ما هذا قالت زوجتين حممد بن عبد هللا قال أ

لعمري فقالت خدجية أما تستحي تريد أن تسفه نفسك عند قريش خترب الناس 
 انك كنت سكران فلم تزل به حىت رضي 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف شك محاد يف وصله مث إنه قد دلسه ت
ر بن  فقد رواه البيهقي يف الدالئل عن محاد بن سلمة عن علي بن زبد عن عما

 أيب عمار . فعاد احلديث إىل علي بن زيد وهو ضعيف

قال الواقدي ) طبقات بن سعد ( فهذا كله عندان غلط ووهل والثبت عندان  و 
احملفوظ عن أهل العلم أن أابها خويلد بن أسد مات قبل الفجار وأن عمها  

 عمرو بن أسد زوجها رسول هللا ) صلى هللا عليه وسلم ( 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا محاد قال أان عمار بن أيب  - 2852
عمار عن بن عباس فيما حيسب : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ذكر  

 خدجية بنت خويلد فذكر معناه  

 



 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف كسابقه ت  

 

 

ين بن جريج حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن بكر قال أخرب  - 2853
قال قال عطاء اخلرساين عن بن عباس : ان النيب صلى هللا عليه وسلم أاته 

رجل فقال ان على بدنة وأان موسر هبا وال أجدها فاشرتيها فأمره النيب صلى 
 هللا عليه وسلم أن يبتاع سبع شياه فيذحبهن  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

أيب ثنا وهب بن جرير قال أخربين شعبة عن   حدثنا عبد هللا حدثين - 2854
مساك بن حرب عن عكرمة عن بن عباس ذكر النيب صلى هللا عليه وسلم : انه  
ذكر الدجال قال هو أعور هجان كان رأسه أصلة أشبه رجالكم به عبد العزي 

 بن قطن فأما هلك اهللك فإن ربكم عز وجل ليس أبعور  
 

 

ه عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغري ت  
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حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن بكر وعبد الرزاق قاال أان  - 2855
بن جريج أخربين أبو الزبري انه مسع طاوسا يقول : قلنا البن عباس يف اإلقعاء  
على القدمني فقال هي السنة قال فقلنا اان لنراه جفاء ابلرجل فقال بن عباس  

 هي سنة نبيك صلى هللا عليه وسلم 

 

 

ؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  عليق شعيب األرنت
 الشيخني غري أيب الزبري فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن بكر قال أان بن جريج قال   - 2856
أخربين عبيد هللا بن أيب يزيد أنه مسع بن عباس يقول : ما علمت رسول هللا كان  

ى غريه اال هذا اليوم يوم عاشوراء أو شهر  يتحرى يوما كان يبتغي فضله عل
 رمضان  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن إسحاق أان بن هليعة عن أيب  - 2857
الزبري عن طاوس قال : رأيت بن عباس حيبو على صدور قدميه فقلت هذا  

 يزعم الناس انه من اجلفاء قال هو سنة نبيك صلى هللا عليه وسلم  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  

 

 

مد بن بكر ثنا بن جريج أخربين حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حم - 2858
عكرمة بن خالد عن سعيد بن جبري عن بن عباس قال إمنا : هنى رسول هللا 

 صلى هللا عليه وسلم عن الثوب املصمت حريرا 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح ثنا بن جريج قال أخربين  - 2859
خصيف عن سعيد بن جبري وعكرمة موىل بن عباس عن بن عباس قال إمنا :  

 هنى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن الثوب املصمت 



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق قال أان معمر عن الزهري  - 8602
 عليه  عن عبيد هللا بن عبد هللا بن عتبة عن بن عباس عن رسول هللا صلى هللا

وسلم قال : أقرأين جربيل على حرف فراجعته فلم أزل استزيده ويزيدين فانتهى  
الواحد وليس خيتلف  إىل سبعة أحرف قال الزهري وإمنا هذه األحرف يف األمر 

 يف حالل وال حرام  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أان إسرائيل عن مساك عن   - 2861
عكرمة عن بن عباس قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ان من الشعر 

 حكما وان من البيان سحرا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا سند رجاله ثقات رجال الصحيح  ت
 لكن يف رواية مساك عن عكرمة اضطرااب



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن بن  - 2862
طاوس عن أبيه عن بن عباس قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :  

على كتاب هللا تبارك وتعاىل فما تركت الفرائض   اقسموا املال بني أهل الفرائض
 فألوىل ذكر  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا سفيان عن بن أيب  - 2863
ليلى عن احلكم عن مقسم عن بن عباس قال : كفن رسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم يف بردين أبيضني وبرد أمحر  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن وهذا إسناد ضعيفت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب قال ثنا عبد الرزاق اان معمر عن بن  - 2864
طاوس عن أبيه عن بن عباس قال : ألن مينح أحدكم أخاه أرضه خري له من  

ان أيخذ عليها كذا وكذا لشيء معلوم قال قال بن عباس وهو احلقل وهو  



 بلسان األنصار احملاقلة  
 

 

الشيخني وهو هنا موقوف عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط ت
 و يف مصنف عبد الرزاق وصحيح مسلم مرفوع 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أان سفيان عن ليث عن   - 2865
طاوس عن بن عباس قال : متتع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأبو بكر  

 وعمر وعثمان كذلك وأول من هنى عنها معاوية  

 

 

ط : إسناده ضعيف عليق شعيب األرنؤو ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أسود بن عامر : معناه إبسناده   - 2866  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أان معمر عن جابر عن   - 2867



عكرمة عن بن عباس قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ال ضرر وال  
 ضرار وللرجل ان جيعل خشبه يف حائط جاره والطريق امليتاء سبعة أذرع 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق اان بن جريج أنبأان عطاء   - 2868
حىت  انه مسع بن عباس يقول : ان استطعتم ان ال يغدو أحدكم يوم الفطر 

يطعم فليفعل قال فلم أدع ان آكل قبل ان أغدو منذ مسعت ذلك من بن 
عباس فآكل من طرف الصريقة األكلة أو أشرب اللنب أو املاء قلت فعالم  

يؤول هذا قال مسعه أظن عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال كانوا ال خيرجون 
 حىت ميتد الضحاء فيقولون نطعم لئال نعجل عن صالتنا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أان الثوري عن إمساعيل   - 2869
و إسرائيل املالئي عن فضيل يعىن بن عمرو عن سعيد بن جبري  قال أيب هو أب

عن بن عباس قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : تعجلوا إىل احلج يعىن 



 الفريضة فإن أحدكم ال يدري ما يعرض له 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسنت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    314صفحة  - 1مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن بن خثيم   - 2870
عن أيب الطفيل عن بن عباس قال قال النيب صلى هللا عليه وسلم ألصحابه 

يبية : إن قومكم غدا سريونكم  حني أرادوا دخول مكة يف عمرته بعد احلد
فلريوكم جلدا فلما دخلوا املسجد استلموا الركن مث رملوا والنيب صلى هللا 

عليه وسلم معهم حىت إذا بلغوا إىل الركن اليماين مشوا إىل الركن األسود ففعل  
 ذلك ثالث مرات مث مشى األربع 

 

 

قات رجال  عليق شعيب األرنؤوط : إسناده قوي على شرط مسلم رجاله ثت
 الشيخني غري ابن خثيم فمن رجال مسلم 

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق قال أان إسرائيل وأبو نعيم   - 2871
ثنا إسرائيل عن مساك عن عكرمة عن بن عباس قال : قضى رسول هللا صلى  

 هللا عليه وسلم يف الركاز اخلمس  

 

 

سناد رجاله رجال الصحيحعليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إت  

 

 

قال أيب حدثناه أسود حدثنا إسرائيل قال وقضى وقال أبو نعيم يف   - 2872
 حديثه : قضى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف الركاز اخلمس  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق وخلف بن الوليد قاال ثنا   - 2873
عباس قال قال رسول هللا صلى هللا عليه   إسرائيل عن مساك عن عكرمة عن بن

 وسلم : ال يباشر الرجل الرجل وال املرأة املرأة 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  



 

 

قال عبد هللا قال أيب ومل يرفعه أسود وحدثناه عن حسن عن مساك   - 2874
 عن عكرمة : مرسال  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح . صح موصوال كما سلف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أان إسرائيل عن مساك عن   - 2875
ن بدر  عكرمة عن بن عباس قال : قيل للنيب صلى هللا عليه وسلم حني فرغ م 

عليك العري ليس دوهنا شيء قال فناداه العباس وهو أسري يف واثقه ال يصلح 
وجل وعدك إحدى  قال فقال له النيب صلى هللا عليه وسلم مل قال ألن هللا عز 

 الطائفتني وقد أعطاك ما وعدك  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : رواية مساك عن عكرمة فيها اضطراب ومع ذلك فقد  ت
قال الرتمذي : حسن صحيح وقال احلاكم : صحيح اإلسناد ووافقه الذهيب و  

2022جود إسناده احلافظ ابن كثري يف تفسريه . و سبق   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أان إسرائيل عن مساك عن   - 2876



سعيد بن جبري عن بن عباس قال : أتى النيب صلى هللا عليه وسلم مباعز 
فاعرتف عنده مرتني فقال اذهبوا به مث قال ردوه فاعرتف مرتني حىت اعرتف 

 أربع مرات فقال النيب صلى هللا عليه وسلم اذهبوا به فارمجوه  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسن رجاله ثقات رجال الشيخني غري مساك  ت
 فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن بن طاوس  - 2877
ى هللا عليه  عن أبيه عن بن عباس قال : كان الطالق على عهد رسول هللا صل

وسلم وأيب بكر وسنتني من خالفة عمر بن اخلطاب طالق الثالث واحدة  
عليهم  فقال عمر ان الناس قد استعجلوا يف أمر كان هلم فيه أاته فلو أمضيناه 

 فأمضاه عليهم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : رجال ثقات رجال الشيخني وهو عند مسلم وغريه  ت
 ... مث نقل األرانؤوط كالما البن رجب وغريه يف تعليل احلديث

 

 

حدثنا عبد هللا حدثنا أيب ثنا أبو النضر قال ثنا الفرج بن فضالة  - 2878



 بن عباس يسأله عن عن أيب هرم عن صدقة الدمشقي قال جاء رجل إىل
الصيام فقال كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : ان من أفضل الصيام 

 صيام أخي داود كان يصوم يوما ويفطر يوما  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف جدا و يغين عنه حديث عبد هللا بن ت
وحديث أيب   1159ومسلم  1979واالبخاري  164/  2عمرو عند أمحد 

1162ومسلم  297/  5تادة عند أمحد ق  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن آدم ثنا سفيان عن ليث عن   - 2879
طاوس عن بن عباس قال : متتع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأبو بكر  

 وعمر وعثمان وأول من هنى عنها معاوية  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

ر عن عمرو بن  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن آدم ثنا مسع  - 2880
مرة عن سامل بن أيب اجلعد عن أخيه عن بن عباس قال : أراد النيب صلى هللا 

عليه وسلم يتوضأ من سقاء فقيل له انه ميتة فقال دابغه يذهب خبثه أو 



 رجسه أو جنسه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن وهذا سند رجاله ثقات رجال الشيخني غري  ت
 أخي سامل بن أيب اجلعد 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب قال ثنا حيىي بن آدم ثنا زهري عن عبد   - 2881
هللا بن عثمان بن خثيم قال أخربين سعيد بن جبري انه مسع بن عباس يقول :  

وضع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يده بني كتفي أو قال على منكيب فقال  
 اللهم فقهه يف الدين وعلمه التأويل 

 

 

األرنؤوط : إسناده قوي على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  عليق شعيب ت
 الشيخني غري عبدهللا بن عثمان فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن آدم ثنا زهري عن حممد بن  - 2882
عبد الرمحن بن أيب ليلى عن احلكم عن مقسم عن بن عباس قال : حنر رسول  

احلج مائة بدنة حنر بيده منها ستني وأمر ببقيتها   هللا صلى هللا عليه وسلم يف
فنحرت وأخذ من كل بدنة بضعة فجمعت يف قدر فأكل منها وحسا من مرقها  



وحنر يوم احلديبية سبعني فيها مجل أيب جهل فلما صدت عن البيت حنت كما  
 حتن إىل أوالدها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    315صفحة  - 1مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو اجلواب ثنا عمار يعين بن رزيق  - 2883
عن حممد بن عبد الرمحن عن عبد هللا بن أيب جنيح عن جماهد عن عبد الرمحن 

ل هللا صلى هللا عليه وسلم مائة بدنة بن أيب ليلى عن علي قال : ساق رسو 
 فذكر حنوه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن آدم عن بن إدريس عن   - 2884



حممد بن إسحاق عن الزهري عن عبيد هللا بن عبد هللا عن بن عباس : أن 
لعشر مضني من رمضان فلما  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم خرج عام الفتح 

 نزل مر الظهران أفطر  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح دون " مر الظهران " والصواب " حىت إذا ت
2392كان ابلكديد أفطر " كما تقدم   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن آدم وأبو النضر قاال ثنا  - 2885
شريك عن بن األصبهاين عن عكرمة عن بن عباس : أن النيب صلى هللا عليه  

وسلم أقام مبكة عام الفتح سبع عشرة يصلي ركعتني قال أبو النضر يقصر  
 يصلي ركعتني  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد هللا بن عون اخلراز عن الثقات   - 2886
ثنا شريك ثنا عبد هللا قال وحدثين نصر بن علي قال أخربين أيب عن شريك  

عن بن األصبهاين عن عكرمة عن بن عباس عن النيب صلى هللا عليه وسلم :  



 حنوه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن آدم ثنا شريك عن حممد بن   - 2887
عبد الرمحن موىل آل طلحة عن كريب عن بن عباس يرفعه إليه أنه قال :  

 لرتكب ولتكفر ميينها  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن وهذا إسناد ضعيف لضعف شريكت  

 

 

 سيف بن سليمان  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا زيد بن احلباب أان - 2888
املكي ثنا قيس بن سعد عن عمرو بن دينار عن بن عباس : أن رسول هللا 

 صلى هللا عليه وسلم قضى ابلشاهد واليمني 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هاشم بن القاسم عن بن أيب ذئب  - 2889
عن قارظ بن شيبة عن أيب غطفان قال دخلت على بن عباس فوجدته يتوضأ  

فمضمض مث استنشق مث قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : اثنتني 
 اثنتني أو ثنتني ابلغتني أو ثالاث 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده قويت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن عبد هللا األنصاري قال  - 2890
حدثين حبيب بن الشهيد حدثين ميمون بن مهران انه مسع بن عباس يقول :  

 احتجم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهو حمرم  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
يمون بن مهران فمن رجال مسلم الشيخني غري م  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن آدم ثنا شريك عن أيب  - 2891
علوان قال مسعت بن عباس يقول : فرض على نبيكم صلى هللا عليه وسلم  

 مخسون صالة فسأل ربه عز وجل فجعلها مخسا  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيفت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسني بن حممد ثنا شريك عن عبد   - 2892
هللا بن عصم عن بن عباس يقول : أمر نبيكم صلى هللا عليه وسلم خبمسني 

 صالة فسأل ربه فجعلها مخس صلوات  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه ت  

 

 

عبد   حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أسود بن عامر ثنا شريك عن  - 2893
هللا بن عصم عن بن عباس قال : فرض هللا عز وجل على نبيه صلى هللا عليه  

 وسلم الصالة مخسني صالة فسأل ربه عز وجل فجعلها مخس صلوات 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن آدم ثنا عبد الرمحن بن محيد   - 2894
طاوس عن بن عباس قال : كان رسول هللا صلى هللا عليه  ثنا أبو الزبري عن 



 وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن آدم قال ثنا شريك عن أيب  - 2895
إسحاق عن التميمي عن بن عباس قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :  

 أمرت ابلسواك حىت خشيت أن يوحي إىل فيه  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه وهذا إسناد ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن آدم وخلف بن الوليد قاال   - 2896
ثنا إسرائيل عن مساك عن عكرمة عن بن عباس عن النيب صلى هللا عليه وسلم  

 قال : الرؤاي الصاحلة جزء من سبعني جزأ من النبوة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا سند رجاله ثقات ت  

 

 



حدثين أيب ثنا حيىي بن آدم ثنا كامل بن العالء عن   حدثنا عبد هللا  - 2897
حبيب بن أيب اثبت عن بن عباس أو عن سعيد بن جبري عن بن عباس : أن  
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال بني السجدتني يف صالة الليل رب اغفر  

 يل وارمحين وارفعين وارزقين واهدين مث سجد  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن آدم ثنا مفضل عن منصور   - 2898
عن جماهد عن طاوس عن بن عباس قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

يوم فتح مكة : إن هذا البلد حرام حرمه هللا مل حيل فيه القتل ألحد قبلي وأحل 
نفر صيده وال يعصد شوكه وال  يل ساعة فهو حرام حبرمة هللا إىل يوم القيامة ال ي

تلتقط لقطته إال من عرفها وال خيتلى خاله فقال العباس اي رسول هللا إال 
األذخر فإنه لبيوهتم ولقيهم فقال اال األذخر وال هجرة ولكن جهاد ونية وإذا 

 استنفرمت فانفروا 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 



------------------------------------- 

 

[    316صفحة  - 1مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو عبد الرمحن ثنا حيوة أخربين  - 2899
مالك بن خري الزايدي أن مالك بن سعد التجييب حدثه أنه مسع بن عباس 

يقول : أاتين جربيل فقال اي حممد يقول مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 
ان هللا عز وجل لعن اخلمر وعاصرها ومعتصرها وشارهبا وحاملها واحملمولة إليه 

 وابئعها ومبتاعها وساقيها ومستقيها 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد حسن ت  

 

 

بن هليعة  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو عبد الرمحن ثنا عبد هللا  - 2900
بة احلضرمي أبو عبد الرمحن عن عبد هللا بن هبرية السبائي عن عبد  بن عق

الرمحن بن وعلة قال مسعت بن عباس يقول ان رجال : سأل رسول هللا صلى  
هللا عليه وسلم عن سبأ ما هو أرجل أم امرأة أم أرض فقال بل هو رجل ولد 

ا اليمانيون فمذحج عشرة فسكن اليمن منهم ستة وابلشام منهم أربعة فأم
وكندة واألزد واألشعريون وأمنار ومحري عراب كلها وأما الشامية فلخم وجذام 



 وعاملة وغسان  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو عبد الرمحن ثنا املسعودي عن   - 2901
احلكم عن مقسم عن بن عباس قال : كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

يصلي فجاءت جاريتان حىت قامتا بني يديه عند رأسه فنحامها وأومأ بيديه عن  
 ميينه وعن يساره  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

دثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو عبد الرمحن ثنا املسعودي ثنا  ح - 2902
حممد بن عبد الرمحن موىل آل طلحة عن كريب عن بن عباس : كان اسم  

جويرية بنت احلرث زوج النيب صلى هللا عليه وسلم برة فحول رسول هللا صلى 
 هللا عليه وسلم امسها فسماها جويرية  

 

 

هذا إسناد حسن عليق شعيب األرنؤوط : صحيح و ت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو عبد الرمحن ثنا داود عن علباء   - 2903
يف عن عكرمة عن بن عباس قال : خط رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

األرض أربعة خطوط قال أتدرون ما هذا قالوا هللا ورسوله أعلم فقال رسول هللا 
ة بنت صلى هللا عليه وسلم أفضل نساء أهل اجلنة خدجية بنت خويلد وفاطم 

 حممد ومرمي بنت عمران وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حجاج أان ليث ثنا عمرو بن احلرث   - 2904
عن بكري بن عبد هللا عن شعبة موىل بن عباس وكريب موىل بن عباس أن عبد  

بن عباس مر بعبد هللا بن احلرث بن أيب ربيعة وهو يصلي مضفور الرأس هللا 
هللا بن معقودا من ورائه فوقف عليه فلم يربح حيل عقد رأسه فأقر له عبد 

احلرث حىت فرغ من حله مث جلس فلما فرغ بن احلرث من الصالة أاته فقال  
صلى هللا  عالم صنعت برأسي ما صنعت برأسي آنفا قال إين مسعت رسول هللا 

عليه وسلم يقول : مثل الذي يصلي ورأسه معقود من ورائه كمثل الذي يصلي 
 مكتوفا  

 

 



شعبة موىل ابن  -عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وأحد إسناديه ضعيف ت
واآلخر صحيح على شرط الشيخني  -عباس سيئ احلفظ   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا موسى بن داود ثنا بن هليعة عن بكري  - 2905
عن كريب موىل بن عباس عن بن عباس قال مسعت رسول هللا صلى هللا عليه  

وسلم يقول : مثل الذي يصلي ورأسه معقوص كمثل الذي يصلي وهو 
 مكتوف  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد ضعيف لضعف ابن هليعة ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حجاج أان شريك عن جابر عن عامر   - 0629
عن بن عباس : ان النيب صلى هللا عليه وسلم احتجم ثالاث يف األخدعني وبني 

 الكتفني وأعطى احلجام أجرته ولو كان حراما مل يعطه إايه  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد ضعيف لضعف جابر اجلعفي ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حجاج أان شريك عن أيب إسحاق  - 7290



عن سعيد بن جبري عن بن عباس قال : كان نيب هللا صلى هللا عليه وسلم يوتر 
 بثالث بسبح اسم ربك األعلى وقل اي أيها الكافرون وقل هو هللا أحد 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أسود بن عامر ثنا شريك عن أيب  - 2908
إسحاق عن سعيد بن جبري عن بن عباس : ان النيب صلى هللا عليه وسلم كان  
 يقرأ يف صالة الفجر من يوم اجلمعة أمل تنزيل السجدة وهل أتى على اإلنسان 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  

 

 

يب ثنا حجاج أان شريك عن أيب إسحاق حدثنا عبد هللا حدثين أ - 2909
عن التميمي عن بن عباس قال : رأيت النيب صلى هللا عليه وسلم ساجدا قد 

 خوي حىت يرى بياض أبطيه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه ت  

 



 

------------------------------------- 

 

[    317صفحة  - 1مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أسود ثنا إسرائيل عن أيب إسحاق  - 2910
عن التميمي عن بن عباس قال : تدبرت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فرأيته  

 ساجدا خمواي ورأيت بياض إبطيه 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه ت  

 

 

عن   حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حجاج أان شريك عن مساك - 2911
عكرمة عن بن عباس رفعه إىل النيب صلى هللا عليه وسلم قال : كل حلف كان  

 يف اجلاهلية مل يزده اإلسالم اال شدة أو حدة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد ضعيف ت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حجاج ثنا شريك عن حسني بن عبد   - 2912
هللا عن عكرمة عن بن عباس عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : أميا امرأة 
 ولدت من سيدها فهي معتقة عن دبر منه أو قال من بعده ورمبا قاهلما مجيعا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن وهذا إسناد ضعيفت  

 

 

عبد هللا حدثين أيب ثنا حجاج ثنا شريك عن حسني بن عبد   حدثنا - 2913
هللا عن مساك عن عكرمة عن بن عباس عن النيب صلى هللا عليه وسلم : انه 

 أمر عليا فوضع له غسال مث أعطاه ثواب فقال اسرتين وولين ظهرك  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حجاج ثنا شريك عن مساك بن حرب  - 2914
عن عكرمة عن بن عباس رفعه إىل النيب صلى هللا عليه وسلم قال : إذا 

اختلفتم يف الطريق فاجعلوه سبعة أذرع ومن سأله جاره ان يدعم على حائطه  
 فليفعل  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيفت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حجاج أان عبد الرمحن بن أيب الزاند  - 2915
عليه  عن عمرو بن أيب عمرو عن عكرمة عن بن عباس ان نيب هللا صلى هللا  

وسلم قال : لعن هللا من غري ختوم األرض لعن هللا من ذبح لغري هللا لعن هللا من  
ن كمه أعمى عن السبيل لعن  لعن والديه لعن هللا من تويل غري مواليه لعن هللا م

هللا من وقع على هبيمة لعن هللا من عمل عمل قوم لوط لعن هللا من عمل عمل  
 قوم لوط ثالاث 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسن رجاله رجال الصحيح غري عبد الرمحن ت
بن أيب الزاند فقد روى له أصحاب السنن وعلق له البخاري وروى له مسلم يف  

هو حسن احلديثاملقدمة و   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعقوب ثنا أيب عن بن إسحاق قال   - 2916
قال قال  حدثنا عمرو بن أيب عمرو موىل املطلب عن عكرمة عن بن عباس 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ملعون من سب أابه ملعون من سب أمه  
ملعون من ذبح لغري هللا ملعون من غري ختوم األرض ملعون من كمه أعمى عن  

طريق ملعون من وقع على هبيمة ملعون من عمل عمل قوم لوط قاهلا رسول ال



 هللا صلى هللا عليه وسلم مرارا ثالاث يف اللوطية  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو سعيد ثنا سليمان بن بالل عن   - 2917
رسول هللا صلى هللا عليه  عمرو بن أيب عمرو عن عكرمة عن بن عباس ان 

هللا من توىل غري مواليه لعن هللا   وسلم قال : لعن هللا من غري ختوم األرض لعن
من كمه أعمى عن الطريق لعن هللا من ذبح لغري هللا لعن هللا من وقع على 

 هبيمة لعن هللا من عق والديه لعن هللا من عمل عمل قوم لوط قاهلا ثالاث 

 

 

األرنؤوط : إسناده جيدعليق شعيب ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هاشم بن القاسم ثنا إسرائيل عن   - 2918
جابر عن عكرمة عن بن عباس قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :  

 أمرت بركعيت الضحى ومل تؤمروا هبا وأمرت ابألضحى ومل تكتب 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أسود بن عامر ثنا شريك عن جابر   - 2919
عن عكرمة عن بن عباس قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : أمرت 

 بركعيت الضحى ومل تؤمروا هبا وأمرت ابألضحى ومل تكتب  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : هذا يف بعض النسخ وقد مجع فيه منت احلديث ت
ث التايل ولعله من اضطراب النساخالسابق وسند احلدي  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أسود بن عامر ثنا شريك عن جابر   - 2920
عن عكرمة عن بن عباس عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : كتب علي 

 النحر ومل يكتب عليكم وأمرت بركعيت الضحى ومل تؤمروا هبا  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هاشم بن القاسم ثنا شيبان عن  - 2921
ل قال بن عباس  عاصم عن أيب رزين عن أيب حيىي موىل بن عقيل األنصاري قا

قال : لقد علمت آية من القرآن ما سألين عنها رجل قط فما أدري أعلمها  



فلما قام  الناس فلم يسألوا عنها أم مل يفطنوا هلا فيسألوا عنها مث طفق حيدثنا 
نا ان ال نكون سألناه عنها فقلت إان هلا إذا راح غدا فلما راح الغد قلت تالوم

اي بن عباس ذكرت أمس ان آية من القرآن مل يسألك عنها رجل قط فال تدري 
أعلمها الناس فلم يسألوا عنها أم مل يفطنوا هلا فقلت أخربين عنها وعن الاليت 

صلى هللا عليه وسلم قال لقريش اي معشر  قرأت قبلها قال نعم ان رسول هللا  
قريش انه ليس أحد يعبد من دون هللا فيه خري وقد علمت قريش ان النصارى  
تعبد عيسى بن مرمي وما تقول يف حممد فقالوا اي حممد ألست تزعم ان عيسى  

كان نبيا وعبدا من عباد هللا صاحلا فلئن كنت صادقا فإن آهلتهم لكما تقولون 
  {وملا ضرب بن مرمي مثال إذا قومك منه يصدون  } عز وجل  قال فأنزل هللا

قال هو خروج  {وإنه لعلم للساعة  }قال قلت ما يصدون قال يضجون  
 عيسى بن مرمي عليه السالم قبل يوم القيامة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

ابن  وهي قراءة -بفتحتني  -تنبيه : القراءة هنا : وإنه لعلم للساعة * * 
 عباس وغريه 

 

 

------------------------------------- 

 



[    318صفحة  - 1مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو النضر قال ثنا عبد احلميد ثنا   - 2922
يه وسلم بفناء  شهر ثنا عبد هللا بن عباس قال : بينما رسول هللا صلى هللا عل

بيته مبكة جالس إذ مر به عثمان بن مظعون فكشر إىل رسول هللا صلى هللا 
قال بلى قال    عليه وسلم فقال له رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اال جتلس

فجلس رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مستقبله فبينما هو حيدثه إذ شخص 
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ببصره إىل السماء فنظر ساعة إىل السماء 

فأخذ يضع بصره حىت وضعه على ميينه يف األرض فتحرف رسول هللا صلى هللا 
خذ ينغض رأسه كأنه  عليه وسلم عن جليسه عثمان إىل حيث وضع بصره وأ

يستفقه ما يقال له وبن مظعون ينظر فلما قضى حاجته واستفقه ما يقال له 
شخص بصر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إىل السماء كما شخص أول مرة  

فاتبعه بصره حىت توارى يف السماء فأقبل إىل عثمان جبلسته األوىل قال اي 
ل كفعلك الغداة قال وما رأيتين حممد فيم كنت أجالسك وآتيك ما رأيتك تفع

فعلت قال رأيتك تشخص ببصرك إىل السماء مث وضعته حيث وضعته على  
ميينك فتحرفت إليه وتركتين فأخذت تنغض رأسك كأنك تستفقه شيئا يقال  
لك قال وفطنت لذاك قال عثمان نعم قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

ول هللا قال نعم قال فما قال لك  أاتين رسول هللا آنفا وأنت جالس قال رس



إن هللا أيمر ابلعدل واإلحسان وإيتاء ذي القرىب وينهى عن الفحشاء  }قال 
قال عثمان فذلك حني استقر اإلميان   {واملنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون 

 يف قليب وأحببت حممدا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

أيب ثنا أبو النضر حدثنا عبد احلميد ثنا  حدثنا عبد هللا حدثين - 2923
شهر قال بن عباس قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : لكل نيب حرم  

وحرمي املدينة اللهم اين أحرمها حبرمك ان ال يؤوى فيها حمدث وال خيتلى 
 خالها وال يعضد شوكها وال تؤخذ لقطتها اال ملنشد  

 

 

قوله " لكل نيب حرم " وهذا إسناد    عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه دونت
 ضعيف 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو النضر ثنا عبد احلميد ثنا شهر   - 2924
قال قال بن عباس قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : أميا رجل ادعى إىل 

  غري والديه أو تويل غري مواليه الذين أعتقوه فإن عليه لعنة هللا واملالئكة والناس



 أمجعني إىل يوم القيامة ال يقبل منه صرف وال عدل  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو النضر ثنا عبد احلميد حدثين  - 2925
شهر عن بن عباس قال : هنى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن أصناف 

ال حيل لك النساء من بعد   }النساء اال ما كان من املؤمنات املهاجرات قال 
حل  وأ {وال أن تبدل هبن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إال ما ملكت ميينك 

وحرم   {وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنيب   }هللا عز وجل فتياتكم املؤمنات  
ومن يكفر ابإلميان فقد حبط عمله   }كل ذات دين غري دين اإلسالم قال 

اي أيها النيب إان أحللنا لك أزواجك  }وقال  {وهو يف اآلخرة من اخلاسرين 
الصة لك من دون  خ  }إىل قوله  {الاليت آتيت أجورهن وما ملكت ميينك 

وحرم سوى ذلك من أصناف النساء  {املؤمنني   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو النضر ثنا عبد احلميد ثنا شهر   - 2926



حدثين عبد هللا بن عباس : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم خطب امرأة من  
ت مصبية كان هلا مخسة صبية أو ستة من بعل هلا  قومه يقال هلا سودة وكان

م ما مينعك مين قالت وهللا اي نيب مات فقال هلا رسول هللا صلى هللا عليه وسل 
هللا ما مينعين منك أن ال تكون أحب الربية ايل ولكين أكرمك أن يضغوا هؤالء 
الصبية عند رأسك بكرة وعشية قال فهل منعك مين شيء غري ذلك قالت ال 

 قال هلا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يرمحك هللا ان خري نساء ركنب وهللا
أعجاز اإلبل صاحل نساء قريش أحناه علي ولد يف صغر وأرعاه على بعل 

 بذات يد  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه دون ذكر اسم املرأة اليت خطبها النيب )  ت
حديثه حسن يف الشواهد .  صلى هللا عليه وسلم ( و شهر على ضعف فيه 

 وحسن إسناده احلافظ يف الفتح و قال يف تغليق التعليق : حديث حسن

وسودة هذه غري سودة بنت زمعة أم املؤمنني مل يعرف نسبها وقد ترمجها  * * 
 احلافظ يف اإلصابة ابسم سودة القرشية وأشار إىل هذا احلديث

 

 

------------------------------------- 

 

[    319صفحة  - 1د أمحد بن حنبل    ] جزء مسن   



 

 

وقال جلس رسول هللا صلى هللا عليه وسلم جملسا له فااته جربيل  - 2926
عليه السالم فجلس بني يدي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم واضعا كفيه على  

ركبيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال : اي رسول هللا حدثين ما اإلسالم  
ول هللا صلى هللا عليه وسلم اإلسالم أن تسلم وجهك هلل وتشهد أن ال  قال رس

إله اال هللا وحده ال شريك له وأن حممدا عبده ورسوله قال فإذا فعلت ذلك 
فأان مسلم قال إذا فعلت ذلك فقد أسلمت قال اي رسول هللا فحدثين ما  

لكتاب والنبيني اإلميان قال اإلميان أن تؤمن ابهلل واليوم اآلخر واملالئكة وا
وتؤمن ابملوت وابحلياة بعد املوت وتؤمن ابجلنة والنار واحلساب وامليزان وتؤمن  
ابلقدر كله خريه وشره قال فإذا فعلت ذلك فقد آمنت قال إذا فعلت ذلك 

فقد آمنت قال اي رسول هللا حدثين ما اإلحسان قال رسول هللا صلى هللا عليه  
تراه فإنك إن مل تره فإنه يراك قال اي رسول  وسلم اإلحسان أن تعمل هلل كأنك 

هللا فحدثين مىت الساعة قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم سبحان هللا يف 
إن هللا عنده علم الساعة وينزل الغيث  }مخس من الغيب ال يعلمهن إال هو  

ويعلم ما يف األرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس أبي 
ولكن ان شئت حدثتك مبعامل هلا دون ذلك  {هللا عليم خبري أرض متوت إن 

قال أجل اي رسول هللا فحدثين قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا رأيت 
األمة ولدت ربتها أو رهبا ورأيت أصحاب الشاء تطاولوا ابلبنيان ورأيت احلفاة 

ا قال اي رسول اجلياع العالة كانوا رؤوس الناس فذلك من معامل الساعة وأشراطه 



 هللا ومن أصحاب الشاء واحلفاة اجلياع العالة قال العرب  

 

 

  24عليق شعيب األرنؤوط : حديث حسن وإسناده كسابقه وأخرجه البزار ) ت
كشف األستار ( عن أمحد بن املعلى اآلدمي حدثنا جابر بن إسحاق حدثنا    -

وهو   - ظبيان عن أيب  -وهو ابن أيب النجود  -سالم أبو املنذر عن عاصم 
عن ابن عباس . وهذا سند حسن وزاد يف جوابه عن   -حصني بن جندب 

 اإلسالم : " وإقام الصالة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت " 
 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هاشم ثنا أبو معاوية يعين شيبان عن   - 2927
ليث عن عبد امللك عن عكرمة عن بن عباس قال : كان رسول هللا يتفاءل وال  

 يتطري ويعجبه كل اسم حسن  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه وهذا إسناد ضعيف لضعف ليث بن أيب ت
 سليم 

 

 

أيب ثنا هاشم ثنا إسرائيل عن مساك عن  حدثنا عبد هللا حدثين - 2928
قال   {كنتم خري أمة أخرجت للناس   }سعيد بن جبري عن بن عباس : يف قوله 



 الذين هاجروا مع حممد صلى هللا عليه وسلم إىل املدينة  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسن رجاله ثقات رجال الشيخني غري مساك  ت
 بن احلرب فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو النضر عن بن أيب ذئب عن  - 2929
عطاء بن يسار سعيد بن خالد عن إمساعيل بن عبد الرمحن بن أيب ذؤيب عن 

عن بن عباس قال : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم جاء أو خرج عليهم  
قال   وهم جلوس فقال أال أحدثكم خبري الناس منزال قال قلنا بلى اي رسول هللا

رجل ممسك برأس فرس يف سبيل هللا حىت ميوت أو يقتل مث قال أال أخربكم  
ابلذي يليه قلنا بلى اي رسول هللا قال امرؤ معتزل يف شعب يقيم الصالة ويؤيت  
الزكاة ويعتزل شرور الناس مث قال أال أخربكم بشر الناس منزال قال قلنا بلى اي 

ي به  رسول هللا قال الذي يسأل ابهلل وال يعط  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسني أان بن أيب ذئب عن سعيد عن   - 2930



إمساعيل بن عبد الرمحن بن أيب ذؤيب عن عطاء بن يسار عن بن عباس عن  
النيب صلى هللا عليه وسلم : خرج عليهم وهم جلوس فقال أال أحدثكم خبري  

 الناس منزلة فذكره  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

دثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو النضر عن بن أيب ذئب عن ح - 2931
القاسم بن عباس عن بن عباس قال : كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 يعطي املرأة واململوك من الغنائم ما يصيب اجليش 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن وهذا إسناد ضعيف النقطاعه ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثناه حسني قال أان بن أيب ذئب عن   - 2932
رجل عن بن عباس : أن النيب صلى هللا عليه وسلم كان يعطي العبد واملرأة من  

 الغنائم  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن وهذا إسناد ضعيف جلهالة الرجل الراوي عن  ت



 ابن عباس
 

 

يزيد قال عمن مسع بن عباس  حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثناه  - 2933
 وقال : دون ما يصيب اجليش  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن وهذا إسناد ضعيفت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو النضر عن بن أيب ذئب عن شعبة   - 2934
رد استربق : أن املسور بن خمرمة دخل على بن عباس يعوده من وجع وعليه ب

فقلت اي أاب عباس ما هذا الثوب قال وما هو قال هذا اإلستربق قال وهللا ما  
ى عنه اال  علمت به وما أظن النيب صلى هللا عليه وسلم هنى عن هذا حني هن

للتجرب والتكرب ولسنا حبمد هللا كذلك قال فما هذه التصاوير يف الكانون قال  
أال ترى قد أحرقناها ابلنار فلما خرج املسور قال انزعوا هذا الثوب عين 

واقطعوا رؤوس هذه التماثيل قالوا اي أاب عباس لو ذهبت هبا إىل السوق كان  
رءوسها  انفق هلا مع الرأس قال ال فأمر بقطع   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  



 

 

------------------------------------- 

 

[    320صفحة  - 1مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هاشم عن بن أيب ذئب عن شعبة   - 2935
عيه  قال وجاء رجل إىل بن عباس فقال ان موالك إذا سجد وضع جبهته وذرا

وصدره ابألرض فقال له بن عباس : ما حيملك على ما تصنع قال التواضع 
قال هكذا ربضة الكلب رأيت النيب صلى هللا عليه وسلم إذا سجد رئي بياض 

 إبطيه  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف واملرفوع منه صحيح لغريه ت  

 

 

قال أيب وحدثناه حسني أان بن أيب ذئب : فذكر مثله   - 2936  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 



حدثنا عبد هللا قال حدثين أيب قال ثنا هاشم عن بن أيب ذئب عن   - 2937
شعبة عن بن عباس : أن النيب صلى هللا عليه وسلم كان يبعثه مع أهله إىل مىن  

ر  يوم النحر لريموا اجلمرة مع الفج  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف وهو خمالف ملا صح عن ابن عباس  ت
من طرق سلفت أن رسول هللا ) صلى هللا عليه وسلم ( أمرهم أن ال يرموا 

 اجلمرة حىت تطلع الشمس
 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب قال حدثناه حسني قال ثنا بن أيب ذئب  - 2938
لى هللا عليه وسلم بعث به مع أهله إىل عن شعبة عن بن عباس : أن النيب ص

 مىن يوم النحر فرموا اجلمرة مع الفجر 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو النضر ثنا شريك عن حسني عن   - 2939
عكرمة عن بن عباس قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : من وطىء 

 أمته فولدت له فهي معتقة عن دبر  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن وهذا إسناد ضعيفت  

 

 

عن حسني عن  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو النضر ثنا شريك  - 2940
عكرمة عن بن عباس قال : كان النيب صلى هللا عليه وسلم يصلي يف ثوب 

 متوشحا به يتقي بفضوله حر األرض وبردها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه وهذا إسناد ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسني بن علي عن زائدة عن مساك   - 2941
عن عكرمة عن بن عباس قال : كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أتتيه  

اجلارية ابلكتف من القدر فيأكل منها مث خيرج إىل الصالة فيصلي ومل يتوضأ ومل  
 ميس ماء  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  

 

 

 حدثين أيب ثنا حسني عن زائدة عن مساك عن حدثنا عبد هللا  - 2942



عكرمة عن بن عباس قال : كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يصلي على  
 اخلمرة 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عثمان بن عمر حدثين يونس عن   - 2943
فتنة بن الزبري الزهري عن يزيد بن هرمز : ان جندة احلروري حني خرج من 

أرسل إىل بن عباس يسأله عن سهم ذي القرىب ملن تراه قال هو لنا لقرىب رسول  
وقد كان  هللا صلى هللا عليه وسلم قسمه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم هلم 

عمر عرض علينا منه شيئا رأيناه دون حقنا فرددانه عليه وأبينا ان نقبله وكان  
الذي عرض عليهم ان يعني انكحهم وان يقضي عن غارمهم وان يعطي فقريهم  

 وأىب ان يزيدهم على ذلك  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
رمز فمن رجال مسلم الشيخني غري يزيد بن ه  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عثمان بن عمر ثنا يونس عن الزهري  - 2944



عن عبيد هللا بن عبد هللا عن بن عباس : ان النيب صلى هللا عليه وسلم كان  
يسدل شعره وكان املشركون يفرقون رؤوسهم وكان النيب صلى هللا عليه وسلم  

ينزل عليه ففرق رسول هللا صلى هللا عليه  حيب موافقة أهل الكتاب فيما مل 
 وسلم رأسه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح ثنا محاد عن علي بن زيد عن   - 2945
يوسف بن مهران عن بن عباس ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : ما  

 أحد من الناس اال وقد أخطأ أو هم خبطيئة ليس حيىي بن زكراي  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

روح ثنا بن جريج قال أخربين حسني  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا - 2946
باس وداود بن علي بن عبد هللا بن عباس يزيد بن عبد هللا بن عبيد هللا بن ع 

أحدمها على صاحبه : أن رجال اندى بن عباس والناس حوله فقال أسنة  
تبتغون هبذا النبيذ أم هو أهون عليكم من اللنب والعسل فقال بن عباس جاء 



سلم عباسا فقال اسقوان فقال ان هذا النبيذ شراب قد النيب صلى هللا عليه و 
ا تسقون منه الناس فأتى مغث ومرث أفال نسقيك لبنا أو عسال قال اسقوان مم

النيب صلى هللا عليه وسلم ومعه أصحابه من املهاجرين واألنصار بسقاءين 
فيهما النبيذ فلما شرب النيب صلى هللا عليه وسلم عجل قبل ان يروي فرفع  

ه فقال أحسنتم هكذا فاصنعوا قال بن عباس فرضا رسول هللا صلى هللا رأس
 عليه وسلم بذلك أحب ايل من ان تسيل شعاهبا لبنا وعسال  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    321صفحة  - 1مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أسود بن عامر ثنا أبو بكر عن  - 2947
األعمش عن عبد هللا بن عبد هللا عن سعيد بن جبري عن بن عباس قال قال  
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن يسمع 

 منكم  

 



 

يب األرنؤوط : إسناده صحيحعليق شع ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح ثنا بن جريج قال أخربين زكراي   - 2948
بن عمر أن عطاء أخربه : أن عبد هللا بن عباس دعا الفضل يوم عرفة إىل طعام  
فقال اين صائم فقال عبد هللا ال تصم فإن النيب صلى هللا عليه وسلم قرب إليه 

ذا اليوم وان الناس يستنون بكم  حالب فشرب منه ه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن محاد ثنا أبو عوانة عن أيب  - 2949
صلى هللا   بشر عن سعيد بن جبري عن بن عباس قال : وهللا ما صام رسول هللا 

عليه وسلم شهرا كامال قط غري رمضان وكان إذا صام صام حىت يقول القائل 
يصوم  ال وهللا ال يفطر ويفطر إذا أفطر حىت يقول القائل وهللا ال   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 



حدثنا عبد هللا قال وكان يف كتاب أيب عن عبد الصمد عن أبيه  - 2950
عن احلسني يعين بن ذكوان عن حبيب عن سعيد بن جبري عن بن عباس : ان 

النيب صلى هللا عليه وسلم هنى ان ميشي يف خف واحد أو نعل واحدة ويف 
ديث كالم كثري غري هذا فلم حيدثنا به ضرب عليه يف كتابه فظننت انه ترك احل

حديثه من أجل انه روي عن عمرو بن خالد الذي حيدث عن زيد بن علي 
 وعمرو بن خالد ال يساوي شيئا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف جدا وأخرجه الطرباين بتمامه يف ت
12359الكبري   

 

 

هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد ثنا هشام عن قتادة عن  حدثنا عبد  - 2951
وسلم هنى ان ميشي يف عكرمة عن بن عباس : ان رسول هللا صلى هللا عليه 

خف واحد ونعل واحدة ويف احلديث كالم كثري غري هذا فلم حيدثنا به ضرب 
عليه يف كتابه فظننته انه ترك حديثه من أجل انه روي عن عمرو بن خالد 

ث عن زيد بن علي وعمرو بن خالد ال يساوي شيئا  الذي حيد  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : هذا احلديث سهو من النساخ فهو منت احلديث ت
 السابق وسند احلديث التايل . ومل يرد هذا السهو يف األصول اخلطية 



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد ثنا هشام عن قتادة عن   - 9522
عكرمة عن بن عباس : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم هنى عن اجملثمة وعن  

 لنب اجلاللة وعن الشرب من يف السقاء 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري رجاله ثقات ت
رجال البخاري رجال الشيخني غري عكرمة فمن   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب قال ثنا عبد الصمد ثنا عبد الرمحن يعين  - 2953
بن عبد هللا بن دينار ثنا أبو حازم عن جعفر عن بن عباس ان رسول هللا صلى 

 هللا عليه وسلم قال : ان جربيل أاتين فأمرين ان أعلن ابلتلبية  

 

 

إسناد حسن عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح ثنا بن جريج أخربين خصيف  - 2954
عن سعيد بن جبري وعن عكرمة موىل بن عباس عن بن عباس انه قال إمنا :  
هنى النيب صلى هللا عليه وسلم عن الثوب احلرير املصمت فأما الثوب الذي 



هنى النيب صلى هللا عليه  سداه حرير ليس حبرير مصمت فال نرى به أبسا وإمنا 
 وسلم ان يشرب يف إانء الفضة 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح ثنا شعبة قال مسعت حصينا قال   - 2955
ليه  كنت عند سعيد بن جبري فقال عن بن عباس ان رسول هللا صلى هللا ع

وسلم قال : يدخل اجلنة من أميت سبعون ألفا بغري حساب فقلت من هم قال  
 هم الذين ال يسرتقون وال يتطريون وال يعتافون وعلى رهبم يتوكلون  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح ثنا بن جريج قال أخربين زايد ان   - 2956
صاحلا موىل التوأمة أخربه انه مسع بن عباس حيدث عن النيب صلى هللا عليه  
وسلم : ان الرحم شجنة آخذة حبجزة الرمحن يصل من وصلها ويقطع من  

ها  قطع  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو النضر ثنا داود يعين العطار عن   - 2957
عمرو عن عكرمة عن بن عباس قال : اعتمر النيب صلى هللا عليه وسلم أربع  

حجته  عمر عمرة احلديبية وعمرة القضاء والثالثة من اجلعرانة والرابعة اليت مع   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو النضر وحسني قاال ثنا شيبان عن   - 2958
أشعث حدثين سعيد بن جبري عن بن عباس قال قال رسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم : ان هللا ال ينظر إىل مسبل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  
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حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هاشم بن القاسم ثنا شريك عن  - 2959
عطاء بن السائب عن أيب حيىي األعرج عن بن عباس قال : اختصم رجالن 
فدارت اليمني على أحدمها فحلف ابهلل الذي ال إله اال هو ما له عليه حق  

مره فليعطه حقه فإن احلق قبله وهو كاذب وكفارة ميينه    فنزل جربيل فقال
 معرفته ابهلل انه ال إله اال هو أو شهادته انه ال إله اال هو  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد حدثنا داود قال ثنا  - 2960
 عليه وسلم  علباء بن أمحر عن عكرمة عن بن عباس : ان رسول هللا صلى هللا 

خط أربعة خطوط مث قال أتدرون مل خططت هذه اخلطوط قالوا ال قال أفضل 
وآسية  نساء اجلنة أربع مرمي بنت عمران وخدجية بنت خويلد وفاطمة ابنة حممد 

 ابنة مزاحم  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح ت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عثمان بن عمر قال أان بن أيب ذئب  - 2961
عن سعيد بن خالد عن إمساعيل بن عبد الرمحن عن عطاء بن يسار عن بن 

هم وهم جلوس يف جملس عباس : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم خرج علي 
كم خبري الناس قالوا بلى اي رسول هللا قال رجل أخذ برأس هلم فقال أال أخرب 

فرسه يف سبيل هللا حىت ميوت أو يقتل أفأخربكم ابلذي يليه قال قلنا نعم قال  
رجل معتزل يف شعب يقيم الصالة ويؤيت الزكاة ويعتزل شرور الناس أفأخربكم  

م قال الذي يسأل ابهلل وال يعطي به  بشر الناس منزال قالوا نع  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هاشم ثنا شعبة قال أخربين جعفر بن   - 2962
الة بن  إايس قال مسعت سعيد بن جبري عن بن عباس قال : أهدت أم حفيد خ

عباس لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم مسنا وأقطا وأضبا فأكل من السمن ومن  
 عليه  األقط وترك األضب تقذرا قال وأكل على مائدة رسول هللا صلى هللا

 وسلم ولو كان حراما مل يؤكل على مائدة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عثمان بن عمر أان مالك بن مغول   - 2963
 عن سليمان الشيباين عن سعيد بن جبري عن بن عباس : أن النيب صلى هللا
عليه وسلم اختذ خامتا فلبسه مث قال شغلين هذا عنكم منذ اليوم إليه نظرة  

 واليكم نظرة مث رمى به  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حمبوب بن احلسن ثنا خالد عن بركة   - 2964
أيب الوليد عن بن عباس أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : لعن هللا اليهود  

حرم عليهم الشحوم فباعوها فأكلوا أمثاهنا وان هللا إذا حرم على قوم شيئا حرم  
 عليهم مثنه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح بن عبادة ثنا زكراي حدثنا عمرو   - 2965
لم مل  بن دينار عن عكرمة عن بن عباس : أن رسول هللا صلى هللا عليه وس 

يقت يف اخلمر حدا قال بن عباس شرب رجل فسكر فلقي مييل يف فج فانطلق  



فدخل  به إىل النيب صلى هللا عليه وسلم قال فلما حاذي بدار عباس انفلت
على عباس فالتزمه من ورائه فذكروا ذلك للنيب صلى هللا عليه وسلم فضحك 

 وقال قد فعلها مث مل أيمرهم فيه بشيء 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ويف متنه خمالفة لألحاديث الصحيحة  ت
اليت فيها أن حد شارب اخلمر كان يف عهد النيب ) صلى هللا عليه وسلم (  

ا يف عهد أيب بكر فلما كان عهد عمر جلد مثانني كما عند أمحد أربعني وكذ
1707ومسلم  624  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن آدم ثنا إسرائيل عن مساك  - 2966
عن عكرمة عن بن عباس قال : قيل للنيب صلى هللا عليه وسلم حني حولت 

  }أنزل هللا تبارك وتعاىل القبلة فما للذين ماتوا وهم يصلون إىل بيت املقدس ف
 وما كان هللا ليضيع إميانكم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا سند رجاله ثقات رجال الصحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن آدم ثنا أبو بكر بن عياش   - 2967



عن إدريس بن منبه عن أبيه وهب بن منبه عن بن عباس قال : سأل النيب 
صلى هللا عليه وسلم جربيل أن يراه يف صورته فقال ادع ربك قال فدعا ربه  

رآه   قال فطلع عليه سواد من قبل املشرق قال فجعل يرتفع وينتشر قال فلما
 النيب صلى هللا عليه وسلم صعق فااته فنعشه ومسح البزاق عن شدقيه 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد ثنا هشام بن أيب عبد هللا   - 2968
عن قتادة عن أنس : أن عليا رضي هللا عنه أيت أبانس من الزط يعبدون وثنا  

ال بن عباس إمنا قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من بدل دينه  فأحرقهم فق
 فاقتلوه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

------------------------------------- 
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حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثين زيد بن احلباب أخربين سيف بن  - 2969
عباس :    سليمان املكي عن قيس بن سعد املكي عن عمرو بن دينار عن بن

إن النيب صلى هللا عليه وسلم قضي بيمني وشاهد قال زيد بن احلباب سألت 
ا  مالك بن أنس عن اليمني والشاهد هل جيوز يف الطالق والعتاق فقال ال إمن

 هذا يف الشراء والبيع وأشباهه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثين عبد هللا بن احلرث عن سيف بن  - 2970
سليمان عن قيس بن سعد عن عمرو بن دينار عن بن عباس : أن النيب صلى 

رو إمنا ذاك يف األموال هللا عليه وسلم قضى ابليمني مع الشاهد قال عم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

قد جود إسناده النسائي يف الكربىو   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا الزبريي حممد بن عبد هللا بن  - 2971



الزبري ثنا شريك عن مساك عن عكرمة عن بن عباس عن النيب صلى هللا عليه  
 وسلم قال : على كل مسلم حجة ولو قلت كل عام لكان  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا سند ضعيف ت  

 

 

لزبريي وأسود املعين قاال ثنا شريك حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا ا - 2972
عن مساك عن عكرمة عن بن عباس قال : ابتاع النيب صلى هللا عليه وسلم من  

عري أقبلت فربح أواقي فقسمها بني أرامل عبد املطلب مث قال ال ابتاع بيعا  
 ليس عندي مثنه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

قال عبد هللا قال أيب وحدثناه وكيع أيضا : فأسنده   - 2973  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا الزبريي وأسود بن عامر قاال ثنا   - 2974
إسرائيل عن مساك عن عكرمة عن بن عباس قال : أسلمت امرأة على عهد  

زوجها األول إىل النيب صلى هللا  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فتزوجت فجاء
عليه وسلم فقال اي رسول هللا اين قد أسلمت وعلمت إسالمي فنزعها النيب 

 صلى هللا عليه وسلم من زوجها اآلخر وردها على زوجها األول  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف . مساك يف روايته عن عكرمة  ت
ظاهر ابملقارنة بني هذه الرواية اضطراب وقد اضطرب يف هذا احلديث كما هو  

2059وبني اليت سلفت   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو أمحد حممد بن عبد هللا ثنا أبو  - 2975
فضل إسرائيل عن فضيل بن عمرو عن سعيد بن جبري عن بن عباس أو عن ال

بن عباس أو عن أحدمها عن صاحبه قال قال النيب صلى هللا عليه وسلم : من  
  أراد احلج فليتعجل فإنه قد تضل الضالة وميرض املريض وتكون احلاجة

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد ضعيف لضعف أيب إسرائيلت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا أبو الوليد ثنا أبو عوانة عن عبد   - 2976
 عليه  األعلى عن سعيد بن جبري عن بن عباس قال قال رسول هللا صلى هللا 

وسلم : اتقوا احلديث عين إال ما علمتم فإنه من كذب علي متعمدا فليتبوأ  
النار  مقعده من النار ومن كذب يف القرآن بغري علم فليتبوأ مقعده من   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو الوليد ثنا أبو عوانة عن عطاء  - 2977
عن سعيد بن جبري عن بن عباس قال : قد مسح رسول هللا صلى هللا عليه  

وسلم على اخلفني فاسألوا هؤالء الذين يزعمون أن النيب صلى هللا عليه وسلم  
نزول املائدة أو بعد املائدة وهللا ما مسح بعد املائدة وألن أمسح  مسح قبل

 على ظهر عابر ابلفالة أحب إيل من أن أمسح عليهما  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف وصح عن النيب ) صلى هللا عليه  ت
وسلم ( أنه مسح بعد املائدة كما يف البخاري ومسلم وصح عن ابن عباس أنه  

ج ابن أيب شيبة بسند صحيح على شرط الشيخني عن عطاء بن  مسح فقد أخر 
هللا بن إدريس عن  أيب رابح عن ابن عباس : أنه مسح . وأخرج أيضا عن عبد 

فطر قال قلت لعطاء ) يعين ابن أيب رابح ( إن عكرمة يقول قال ابن عباس :  



سبق الكتاب اخلفني فقال عطاء : كذب عكرمة أان رأيت ابن عباس ميسح 
ما وهذا إسناد صحيح . وأخرج هو والبيهقي عن موسى بن سلمة قال  عليه 

سألت ابن عباس عن املسح على اخلفني فقال للمسافر ثالثة أايم ولياليهن  
 وللمقيم يوم وليلة . واللفظ للبيهقي وقال : هذا إسناد صحيح 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع عن عبد اجلبار بن ورد عن بن   - 2978
مليكة قال قال بن عباس لعروة بن الزبري : اي عرية سل أمك أليس قد جاء   أيب

 أبوك مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فأحل  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده قوي رجاله ثقات رجال الشيخني غري ت
 عبداجلبار بن ورد

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع عن إسرائيل عن مساك عن   - 2979
سعيد بن جبري عن بن عباس قال : كانت للشياطني مقاعد يف السماء فكانوا 

إذا  يستمعون الوحي وكانت النجوم ال جتري وكانت الشياطني ال ترمي قال ف
مسعوا الوحي نزلوا إىل األرض فزادوا يف الكلمة تسعا فلما بعث النيب صلى هللا 

م خيطه حىت حيرقه  عليه وسلم جعل الشيطان إذا قعد مقعده جاءه شهاب فل 
قال فشكوا ذلك إىل إبليس فقال ما هذا اال من حدث حدث قال فبث 



جنوده قال فإذا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قائم يصلي بني جبلي خنلة قال  
 فرجعوا إىل إبليس فأخربوه قال فقال هو الذي حدث  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا ربعي بن إبراهيم ثنا عبد الرمحن بن  - 2980
اخلمر إسحاق ثنا زيد بن أسلم عن بن وعلة عن بن عباس : أن رجال خرج و 

حالل فأهدى لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم راوية مخر فأقبل هبا يقتادها  
هذا معك   على بعري حىت وجد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم جالسا فقال ما

قال راوية مخر أهديتها لك قال هل علمت ان هللا تبارك وتعاىل حرمها قال ال  
قال فإن هللا حرمها فالتفت الرجل إىل قائد البعري وكلمه بشيء فيما بينه وبينه  
فقال ماذا قلت له قال أمرته ببيعها قال ان الذي حرم شرهبا حرم بيعها قال  

يف الرتاب فنظرت إليها يف البطحاء ما   فأمر بعزايل املزادة ففتحت فخرجت
 فيها شيء 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 



------------------------------------- 
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حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثين هاشم ثنا إسرائيل عن جابر عن   - 2981
: احتجم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأعطى   عامر عن بن عباس قال 

احلجام أجره ولو كان حراما مل يعطه وكان حيتجم يف األخدعني وبني الكتفني  
وكان حيجمه عبد لبين بياضة وكان يؤخذ منه كل يوم مد ونصف فشفع له 

 النيب صلى هللا عليه وسلم إىل أهله فجعل مدا  
 

 

سناد ضعيف لضعف جابر اجلعفي عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هاشم ثنا شعبة عن عمرو بن دينار   - 2982
عن جابر بن زيد عن بن عباس قال : تزوج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 وهو حمرم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هاشم ثنا شعبة عن بن عطاء عن   - 2983
اء عن بن عباس : مثله  عط  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هاشم ثنا شعبة عن احلكم عن جماهد   - 2984
عن بن عباس قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : نصرت ابلصبا  

 وأهلكت عاد ابلدبور  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

ن دينار  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هاشم ثنا شعبة عن عمرو ب - 2985
قال مسعت طاوسا حيدث عن بن عباس قال أمر صلى هللا عليه وسلم أن 

يسجد على سبعة قال شعبة وحدثنيه مرة أخرى قال : أمرت ابلسجود وأن ال 
 أكف شعرا وال ثواب 

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هاشم ثنا شعبة عن حممد بن جحادة   - 2986
عن أيب صاحل عن بن عباس قال : لعن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم زائرات  

 القبور واملتخذين عليها املساجد والسرج 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه دون ذكر السرج وهذا إسناد ضعيف ت
 لضعف أيب صاحل

 

 

دثنا عبد هلل حدثين أيب ثنا هاشم ثنا شعبة عن أيب مجرة قال  ح - 2987
مسعت بن عباس يقول : كان النيب صلى هللا عليه وسلم يصلي ثالث عشرة  

 ركعة من الليل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن آدم ثنا إسرائيل عن مساك  - 2988
عليه  عن عكرمة عن بن عباس قال : مر نفر من أصحاب النيب صلى هللا  



وسلم على رجل من بين سليم معه غنم له فسلم عليهم فقالوا ما سلم عليكم  
هللا عليه  اال تعوذا منكم فعمدوا إليه فقتلوه وأخذوا غنمه فأتوا هبا النيب صلى 

وال تقولوا ملن ألقى إليكم السالم لست مؤمنا   }وسلم فأنزل هللا تبارك وتعاىل 
إىل آخر اآلية  {تبتغون عرض احلياة الدنيا   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريهت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن آدم ثنا إسرائيل عن مساك  - 2989
  {كنتم خري أمة أخرجت للناس   }عن سعيد بن جبري عن بن عباس : يف قوله 

 قال أصحاب حممد صلى هللا عليه وسلم الذين هاجروا معه إىل املدينة  

 

 

اك  عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسن رجاله ثقات رجال الشيخني غري مست
 فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسني بن حسن األشقر ثنا أبو  - 2990
كدينة عن عطاء عن أيب الضحى عن بن عباس قال : مر يهودي برسول هللا 
صلى هللا عليه وسلم وهو جالس فقال كيف تقول اي أاب القاسم يوم جيعل هللا  



ة واألرض على ذه واملاء على ذه  تبارك وتعاىل السماء على ذه وأشار ابلسباب
واجلبال على ذه وسائر اخلالئق على ذه كل ذلك يشري أبصبعه قال فأنزل هللا 

اآلية   {وما قدروا هللا حق قدره  }تبارك وتعاىل    

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه وهذا إسناد ضعيف ت  

 

 

بو كدينة  حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا حسني بن احلسن ثنا أ - 2991
اء عن أيب الضحى عن بن عباس قال : أصبح رسول هللا صلى هللا عن عط

عليه وسلم ذات يوم وليس يف العسكر ماء فأاته رجل فقال اي رسول هللا ليس 
يف العسكر ماء قال هل عندك شيء قال نعم قال فأتين به فأاته إبانء فيه شيء  

وسلم أصابعه على فم اإلانء من ماء قليل قال فجعل رسول هللا صلى هللا عليه 
وفتح أصابعه قال فانفجرت من بني أصابعه عيون وأمر بالال فقال اند يف 

 الناس الوضوء املبارك 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه وهذا إسناد ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثين وهب بن جرير ثنا أيب قال  - 2992



مسعت يونس حيدث عن الزهري عن عبيد هللا بن عبد هللا عن بن عباس قال :  
ملا حضرت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الوفاة قال هلم أكتب لكم كتااب  
لن تضلوا بعده ويف البيت رجال فيهم عمر بن اخلطاب فقال عمر ان رسول 

 صلى هللا عليه وسلم قد غلبه الوجع وعندكم القرآن حسبنا كتاب هللا قال  هللا
فاختلف أهل البيت فاختصموا فمنهم من يقول يكتب لكم رسول هللا صلى  

هللا عليه وسلم أو قال قربوا يكتب لكم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ومنهم  
رسول هللا صلى هللا  من يقول ما قال عمر فلما أكثروا اللغط واالختالف وغم

عليه وسلم قال قوموا عين فكان بن عباس يقول ان الرزية كل الرزية ما حال  
بني رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وبني أن يكتب هلم ذلك الكتاب من 

 اختالفهم ولغطهم  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  
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حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن محاد ثنا أبو عوانة عن  - 2993



األعمش عن جماهد عن بن عباس قال : كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
يصلي وهو مبكة حنو بيت املقدس والكعبة بني يديه وبعد ما هاجر إىل املدينة  

 ستة عشر شهرا مث صرف إىل الكعبة  

 

 

ده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسنات  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن آدم ثنا حسن عن أبيه عن   - 2994
سلمة بن كهيل عن سعيد بن جبري عن بن عباس قال : جاء عمر فقال السالم 

 على رسول هللا السالم عليكم أيدخل عمر  

 

 

رجال   عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات ت
 الشيخني غري احلسن بن صاحل فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن آدم ثنا وهيب بن خالد عن   - 2995
بن طاوس عن أبيه عن بن عباس قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :  

 احلقوا الفرائض أبهلها فما بقي فألوىل رجل ذكر  
 

 



ده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسنات  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن آدم ثنا مفضل عن منصور   - 2996
عن جماهد عن طاوس عن بن عباس قال : سافر رسول هللا صلى هللا عليه  

وسلم عام الفتح يف رمضان فصام حىت بلغ عسفان مث دعا إبانء فشرب هنارا 
فتتح مكة يف رمضان قال بن عباس لرياه الناس مث أفطر حىت دخل مكة وا

فصام رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف السفر وأفطر فمن شاء صام ومن  
 شاء أفطر  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري مفضل غري مفضل فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن آدم ثنا سفيان عن خصيف  - 2997
عن مقسم عن النيب صلى هللا عليه وسلم : يف الرجل جيامع امرأته وهى حائض 

 قال عليه نصف دينار قال وقال شريك عن بن عباس  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح موقوفا وإسناداه ضعيفان األول لسوء حفظ ت



لثاين لسوء حفظ شريك وخصيفخصيف وإلرساله وا  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن آدم ثنا شريك عن مساك عن   - 2998
عكرمة عن بن عباس قال سأل رجل النيب صلى هللا عليه وسلم عن احلج كل 

 عام فقال : على كل مسلم حجة ولو قلت كل عام لكان  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن آدم عن بن املبارك عن  - 2999
  يونس عن الزهري عن عبد هللا بن كعب عن بن عباس قال : خرج علي من
عند رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف مرضه فقالوا كيف أصبح رسول هللا 

لعباس أال صلى هللا عليه وسلم اي أاب حسن فقال أصبح حبمد هللا ابرائ فقال ا
ترى اين ألرى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم سيتوىف من وجعه وأين ألعرف يف  
وجوه بين عبد املطلب املوت فانطلق بنا إىل رسول هللا فلنكلمه فإن كان األمر  
فينا بينه وان كان يف غريان كلمناه وأوصى بنا فقال علي ان قال األمر يف غريان 

وهللا ال أكلم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف  فلم يعطناه الناس أبدا وإين 
 هذا أبدا 

 



 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن آدم ثنا بن املبارك عن معمر   - 3000
عن حيىي بن أيب كثري عن عكرمة عن بن عباس أن رسول هللا صلى هللا عليه  

ملاعز حني قال زنيت : لعلك غمزت أو قبلت أو نظرت إليها قال   وسلم قال
 كأنه خياف ان ال يدري ما الزان 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن آدم ثنا إسرائيل عن إبراهيم   - 3001
بن مهاجر عن جماهد عن بن عباس قال : كان النيب صلى هللا عليه وسلم  

يعرض القرآن على جربيل يف كل سنة مرة فلما كانت السنة اليت قبض فيها  
 عرضه عليه مرتني فكانت قراءة عبد هللا آخر القراءة 

 

 

شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد ضعيف عليق ت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن آدم ثنا إسرائيل عن عطاء   - 3002
وال تقربوا مال  }بن السائب عن سعيد بن جبري عن بن عباس قال : ملا نزلت 

عزلوا أموال اليتامى حىت جعل الطعام يفسد  {اليتيم إال ابليت هي أحسن  
وإن ختالطوهم   } ذكر ذلك للنيب صلى هللا عليه وسلم فنزلت واللحم يننت ف

قال فخالطوهم   {فإخوانكم وهللا يعلم املفسد من املصلح   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

-------------------------------------  
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حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن آدم ثنا إسرائيل عن مساك  - 3003
عن عكرمة عن بن عباس قال : قيل لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم حني فرغ 
من بدر عليك العري ليس دوهنا شيء قال فناداه العباس انه ال يصلح لك ان 

عدك إحدى الطائفتني وقد أعطاك ما وعدك  هللا و   

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : مساك يف روايته عن عكرمة اضطراب وقد سلف ت
2022 

وهناك قال : رواية مساك عن عكرمة فيها اضطراب ومع ذلك فقد قال  * * 
الرتمذي : حسن صحيح وقال احلاكم : صحيح اإلسناد ووافقه الذهيب و  

ري يف تفسريهجود إسناده احلافظ ابن كث  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن آدم ثنا شريك عن األعمش   - 3004
عن جماهد عن بن عباس قال : هنى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن كل  

 ذي انب من السبع  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن آدم ثنا أبو األحوص  - 3005
واألعمش عن احلكم بن عتيبة عن مقسم عن بن عباس قال : مر بنا رسول 

هللا صلى هللا عليه وسلم ليلة النحر وعلينا سواد من الليل فجعل يضرب 
 أفخاذان ويقول أبين أفيضوا وال ترموا اجلمرة حىت تطلع الشمس 

 

 



األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري  عليق شعيبت
 مقسم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن آدم ثنا أبو بكر النهشلي  - 3006
عن حبيب بن أيب اثبت عن حيىي بن اجلزار عن بن عباس قال : كان رسول هللا 

ركعيت   صلى هللا عليه وسلم يصلي ابلليل مثاين ركعات ويوتر بثالث ويصلي
 الفجر 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد هللا بن يزيد ثنا املسعودي عن   - 3007
حممد بن عبد الرمحن موىل أيب طلحة عن كريب عن بن عباس قال : كان اسم  

لم امسها فسماها  جويرية بنت احلرث برة فحول رسول هللا صلى هللا عليه وس
 جويرية 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن رجاله ثقات رجال ت
 الصحيح غري املسعودي



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد هللا بن  - 3008
يزيد ثنا املسعودي عن احلكم عن مقسم عن بن عباس : ان رسول هللا صلى 
هللا عليه وسلم قدم ضعفة أهله من املزدلفة بليل فجعل يوصيهم ان ال يرموا 

 مجرة العقبة حىت تطلع الشمس  

 

 

وهذا إسناد حسن عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أسباط ثنا أبو إسحاق يعين الشيباين   - 3009
عن يزيد بن األصم قال : أتيت بن عباس فقلت تزوج فالن فقرب إلينا طعاما  
فأكلنا مث قرب إلينا ثالث عشرة ضبا فبني آكل واترك فقال بعض من عند بن  

وال أهنى عنه فقال بن عباس بئس ما   عباس ال آكله وال أحرمه وال آمر به
تقولون ما بعث رسول اال حمال وحمرما قرب لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

فمد يده ليأكل منه فقالت ميمونة اي رسول هللا انه حلم ضب فكف يده وقال  
هذا حلم مل آكله قط فكلوا فأكل الفضل بن عباس وخالد بن الوليد وامرأة  

مونة ال آكل مما مل أيكل منه رسول هللا صلى هللا عليه  كانت معهم وقالت مي
 وسلم  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري يزيد بن األصم فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أسباط ثنا مطرف عن عطية عن بن   - 3010
قال قال رسول هللا صلى هللا عليه    {فإذا نقر يف الناقور   }عباس : يف قوله 

وسلم كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن وحىن جبهته يسمع مىت يؤمر 
يل على  فينفخ فقال أصحاب حممد كيف نقول قال قولوا حسبنا هللا ونعم الوك

 هللا توكلنا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه وهذا إسناد ضعيف لضعف عطية ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن عبيد ثنا عثمان بن حكيم   - 3011
قال سألت سعيد بن جبري عن صوم رجب كيف ترى فيه قال حدثين بن عباس  
: ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان يصوم حىت نقول ال يفطر ويفطر حىت  

 نقول ال يصوم  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن عبيد ثنا حممد بن إسحاق  - 3012
عن بن شهاب عن عبيد هللا بن عبد هللا بن عتبة عن بن عباس قال : كان  
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يعرض القرآن يف كل رمضان على جربيل 

ما يعرض  فيصبح رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من ليلته اليت يعرض فيها 
وهو أجود من الريح املرسلة ال يسأل عن شيء اال أعطاه حىت كان الشهر  

 الذي هلك بعده عرض فيه عرضتني 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا سند رجاله ثقات رجال الشيخني غري  ت
 حممد بن إسحاق

 

 

  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد هللا بن الوليد ومؤمل املعين قاال - 3013
ثنا سفيان عن بن أيب ليلى عن احلكم عن مقسم عن بن عباس : ان املسلمني 

 أصابوا رجال من عظماء املشركني فقتلوه فسألوا ان يشرتوا جيفته  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد هللا بن الوليد ثنا سفيان عن   - 3014
عن بن عباس : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم   مساك بن حرب عن عكرمة 

توضأ للصالة فقال له بعض نسائه اجلس فإن القدر قد نضجت فناولته كتفا  
 فأكل مث مسح يده فصلى ومل يتوضأ 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    327صفحة  - 1مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو سعيد موىل بين هاشم ثنا وهيب   - 3015
ثنا بن طاوس عن أبيه عن بن عباس أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال :  

 العائد يف هبته كالكلب يقيء مث يعود فيه  
 

 

يح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو سعيد ثنا عمر يعين بن فروخ ثنا  - 3016
خبيب يعين بن الزبري عن عكرمة قال : رأيت رجال دخل املسجد فقام فصلى  

فكان إذا رفع رأسه كرب وإذا وضع رأسه كرب وإذا ما هنض من الركعتني كرب 
ه بذلك فقال ال أم لك أو ليس تلك فأنكرت ذلك فأتيت بن عباس فأخربت
 صالة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد هللا بن يزيد ثنا نوح بن جعونة   - 3017
ج  السلمي خراساين عن مقاتل بن حيان عن عطاء عن بن عباس قال : خر 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إىل املسجد وهو يقول بيده هكذا فأومأ أبو 
فيح عبد الرمحن بيده إىل األرض من أنظر معسرا أو وضع له وقاه هللا من 

جهنم أال ان عمل اجلنة حزن بربوة ثالاث أال ان عمل النار سهل بسهوة 
والسعيد من وقى الفنت وما من جرعة أحب ايل من جرعة غيظ يكظمها عبد  

 ما كظمها عبد هلل اال مأل هللا جوفه إمياان 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف جدا ت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا محاد بن خالد عن مالك عن الزهري  - 3018
عن عبيد هللا بن عبد هللا عن بن عباس : أن النيب صلى هللا عليه وسلم مر  
 بشاة ميتة فقال ملن كانت هذه الشاة فقالوا مليمونة قال أفال انتفعتم إبهاهبا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا محاد بن خالد ثنا بن أيب ذئب عن   - 0193
شعبة عن بن عباس قال : مررت أان والفضل على أاتن ورسول هللا صلى هللا 
عليه وسلم يصلي ابلناس يف فضاء من األرض فنزلنا ودخلنا معه فما قال لنا  

 يف ذلك شيئا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  

 

 

نا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو داود ثنا زمعة عن بن طاوس عن  حدث - 3020
 أبيه عن بن عباس : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم احتجم وأعطاه أجره  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سليمان بن داود ثنا عباد بن منصور   - 3021
عن عكرمة عن بن عباس : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وقف جبمع  

 فلما أضاء كل شيء قبل أن تطلع الشمس أفاض 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : * * * تنبيه * * * ت  

قع هنا خبط أوضحه األرانؤوط وبيانه كالتايل : و   

السند املذكور هنا متنه هو : " عن ابن عباس أن رسول هللا ) صلى هللا   - 1
عليه وسلم ( بعث إىل أيب طيبة عشاء فحجمه وأعطاه أجره " ] وقال  

 األرانؤوط : حديث حسن وهذا إسناد ضعيف [ 

املنت املذكور هنا سنده هو : " حدثنا أبو داود عن زمعة عن سلمة بن   - 2
عباس " ] وقال األرانؤوط : حديث صحيح و هذا   وهرام عن عكرمة عن ابن

إسناد ضعيف لضعف زمعة بن صاحل وقد سلف حنوه عن ابن عباس إبسناد  
[  2051صحيح رقم   

 

 



[    327صفحة  - 1مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر وهاشم قاال ثنا شعبة   - 3022
ن وحنن  عن عمرو بن مرة قال مسعت أاب البخرتي قال : أهللنا هالل رمضا

بذات عرق قال فارسلنا رجال إىل بن عباس يسأله قال هاشم فسأله فقال بن  
هاشم  عباس قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ان هللا قد مد رؤيته قال 

 لرؤيته فإن أغمي عليكم فأكملوا العدة  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هاشم ثنا ورقاء مسعت عبد هللا بن  - 3023
زيد عن بن عباس قال : أتى النيب صلى هللا عليه وسلم اخلالء فوضعت له 

ذا قال بن عباس قال اللهم فقه  وضوءا فلما خرج قال من وضع   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا أبو عوانة ثنا جعفر بن أيب  - 3024



وحشية أبو بشر عن ميمون بن مهران عن بن عباس قال : هنى رسول هللا 
صلى هللا عليه وسلم عن كل ذي انب من السبع وعن كل ذي خملب من  

 الطري 
 

 

ل  عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجات
 الشيخني غري ميمون بن مهران فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا أبو عوانة ثنا عبد األعلى   - 3025
الثعليب عن سعيد بن جبري عن بن عباس عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال :  
اتقوا احلديث عين اال ما علمتم قال ومن كذب على القرآن بغري علم فليتبوأ 

عده من النار  مق  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا أبو عوانة ثنا مساك بن  - 3026
حرب عن عكرمة عن بن عباس قال : جاء أعرايب إىل رسول هللا صلى هللا عليه  

وسلم فجعل يتكلم بكالم بني فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إن من  



بيان سحرا وان من الشعر حكما  ال  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا أبو عوانة عن مساك عن   - 3027
رسول هللا  عكرمة عن بن عباس قال ماتت شاة لسودة بنت زمعة فقالت : اي

ماتت فالنة يعين الشاة فقال فلوال أخذمت مسكها فقالت أنخذ مسك شاة قد  
قل ال   } ماتت فقال هلا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إمنا قال هللا عز وجل 

أجد فيما أوحي إيل حمرما على طاعم يطعمه إال أن يكون ميتة أو دما مسفوحا  
فإنكم ال تطعمونه ان تدبغوه فتنتفعوا به فأرسلت إليها  {أو حلم خنزير  

 فسلخت مسكها فدبغته فأخذت منه قربة حىت خترقت عندها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    328صفحة  - 1مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أسود ثنا إسرائيل عن مساك عن  - 3028
 عكرمة عن سودة بنت زمعة : فذكره  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا أبو عوانة ثنا مساك بن  - 3029
حرب عن سعيد بن جبري عن عبد هللا بن عباس قال قال رسول هللا صلى هللا  
عليه وسلم ملاعز بن مالك : أحق ما بلغين عنك انك وقعت على جارية بين 

 فالن قال فشهد أربع شهادات قال فرمجه  

 

 

اله ثقات رجال الشيخني غري مساك بن حرب فمن  عليق شعيب األرنؤوط : رج ت
 رجال مسلم وهو صدوق حسن احلديث

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا وهيب ثنا عبد هللا بن  - 0303
عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبري قال مسعت بن عباس يقول : نكح رسول  

م  هللا صلى هللا عليه وسلم خاليت ميمونة اهلاللية وهو حمر   

 



 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده قوي على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا أبو عوانة ثنا أبو بشر عن   - 3031
وسلم   سعيد بن جبري عن بن عباس : أهنم خرجوا مع النيب صلى هللا عليه

حمرمني وان رجال منهم وقصه بعريه فمات فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
ا رأسه فإنه يبعث  اغسلوه مباء وسدر وكفنوه يف ثوبني وال متسوه طيبا وال ختمرو 

 يوم القيامة ملبدا 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا أبو عوانة عن مساك عن   - 3032
عكرمة عن بن عباس ان النيب صلى هللا عليه وسلم قال : ال طرية وال عدوى  

وال هامة وال صفر قال فقال رجل اي رسول هللا اان لنأخذ الشاة اجلرابء 
 فنطرحها يف الغنم فتجرب قال فمن أعدى األول  

 

 

وط : صحيح لغريه عليق شعيب األرنؤ ت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا محاد بن سلمة ثنا عبد هللا   - 3033
بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبري عن بن عباس : ان رسول هللا صلى هللا 

عليه وسلم كان يف بيت ميمونة فوضعت له وضوءا من الليل قال فقالت 
 بن عباس فقال اللهم فقه يف الدين ميمونة اي رسول هللا وضع لك هذا عبد هللا

 وعلمه التأويل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده قوي على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا محاد بن سلمة عن داود بن   - 3034
أيب هند قال حدثين فالن عن بن عباس : ان النيب صلى هللا عليه وسلم كان  

ليس فيه كسل إذا مشى مشى جمتمعا   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا أبو عوانة ثنا أبو بشر عن   - 3035
سعيد بن جبري عن بن عباس : ان النيب صلى هللا عليه وسلم سئل عن أوالد 

 املشركني قال هللا أعلم مبا كانوا عاملني إذ خلقهم  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا وهيب ثنا عبد هللا بن  - 3036
 صلى هللا عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبري عن بن عباس قال قال رسول هللا

عليه وسلم : البسوا من ثيابكم البيض فإهنا من خري ثيابكم وكفنوا فيها 
 مواتكم وان من خري أكحالكم اإلمثد انه جيلو البصر وينبت الشعر  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده قوي على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا وهيب ثنا عبد هللا بن  - 3037
عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبري عن بن عباس : ان النيب صلى هللا عليه  

وسلم جاءه رجل فقال اي رسول هللا حلقت ومل أحنر قال ال حرج وجاءه آخر 
رسول هللا حنرت قبل ان أرمي قال فارم وال حرج  فقال اي   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده قوي على شرط مسلم ت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا وهيب حدثنا عبد هللا بن  - 3038
عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبري عن بن عباس انه مسعه يقول ان رسول هللا 

من ادعى إىل غري أبيه أو توىل غري مواليه فعليه  صلى هللا عليه وسلم قال :  
 لعنة هللا واملالئكة والناس أمجعني  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده قوي على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا قال حدثين أيب ثنا عفان ثنا عبد الواحد بن زايد ثنا   - 3039
احلجاج عن احلكم عن مقسم عن بن عباس قال : رمي رسول هللا صلى هللا 

 عليه وسلم اجلمار بعد ما زالت الشمس  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا أبو عوانة عن خمول بن  - 3040
راشد عن مسلم البطني عن سعيد بن جبري عن بن عباس : ان رسول هللا صلى 

هللا عليه وسلم كان يقرأ يف صالة الفجر يوم اجلمعة تنزيل السجدة وهل أتى 
 على اإلنسان  



 

 

خنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا أبو عوانة ثنا أبو بشر عن   - 3041
سعيد بن جبري عن بن عباس : ان أم حفيد بنت احلرث بن حزن خالة بن 
عباس أهدت للنيب صلى هللا عليه وسلم مسنا وأقطا وأضبا قال فدعا هبن 

رسول هللا صلى هللا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فأكلن على مائدته وتركهن 
عليه وسلم كاملتقذر فلو كن حراما ما أكلن على مائدة رسول هللا صلى هللا 

 عليه وسلم وال أمر أبكلهن  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    329صفحة  - 1مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان حدثين سكني بن عبد العزيز  - 3042



قال حدثين أيب قال مسعت بن عباس قال : كان فالن رديف رسول هللا صلى 
هللا عليه وسلم يوم عرفة قال فجعل الفىت يالحظ النساء وينظر إليهن قال  

 صلى هللا عليه وسلم يصرف وجهه بيده من خلفه مرارا قال  وجعل رسول هللا
وجعل الفىت يالحظ إليهن قال فقال له رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بن  

 أخي ان هذا يوم من ملك فيه مسعه وبصره ولسانه غفر له  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

ا وهيب ثنا خالد عن عكرمة  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثن - 3043
ه وسلم قال وهو يف قبة يوم بدر :  عن بن عباس ان رسول هللا صلى هللا علي

اللهم اين أنشدك عهدك ووعدك اللهم أن شئت مل تعبد بعد اليوم فأخذ أبو 
بكر بيده فقال حسبك اي رسول هللا فقد أحلحت على ربك وهو يثب يف 

  {يولون الدبر سيهزم اجلمع و   }الدرع فخرج وهو يقول 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري رجاله ثقات ت
 رجال الشيخني غري عكرمة فمن رجال البخاري 

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا مهام ثنا قتادة عن جابر بن  - 3044
زيد عن بن عباس : ان النيب صلى هللا عليه وسلم أريد على بنت محزة فقال  

اهنا ابنة أخي من الرضاعة وإهنا ال حتل يل وحيرم من الرضاعة ما حيرم من 
 الرحم 

 

 

خنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا وهيب ثنا داود عن عكرمة   - 3045
عن بن عباس قال : جاء أبو جهل إىل النيب صلى هللا عليه وسلم وهو يصلي 
فنهاه فتهدده النيب صلى هللا عليه وسلم فقال أهتددين أما وهللا اين ألكثر أهل  

ي عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على  أرأيت الذي ينه }الوادي انداي فأنزل هللا 
قال بن عباس والذي نفسي  {اهلدى أو أمر ابلتقوى أرأيت إن كذب وتوىل 

 بيده لو دعا انديه ألخذته الزابنية  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا شريك عن مساك عن  - 3046



ل : ما كان من حلف يف اجلاهلية مل يزده  عكرمة عن بن عباس ورفعه قا
 اإلسالم اال حدة وشدة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا محاد أان عطاء بن السائب   - 3047
عن سعيد بن جبري عن بن عباس ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال :  
احلجر األسود من اجلنة وكان أشد بياضا من الثلج حىت سودته خطااي أهل 

 الشرك  
 

 

 2796رقم عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف وسبق الكالم عليه ) بت
ل : قوله " احلجر األسود من اجلنة " صحيح بشواهده أما بقية  وهناك قا 

احلديث فليس له شاهد يقويه وإسناد احلديث ضعيف الختالط عطاء وقال  
اإلمام أمحد : كان يرفع عن سعيد بن جبري أشياء مل يكن يرفعها وقال أبو حامت  

( : رفع أشياء عن الصحابة كان يرويها عن التابعني    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا حممد بن مصعب ثنا األوزاعي عن   - 3048



الزهري عن عبيد هللا عن بن عباس قال : مر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
بشاة ميتة قد ألقاها أهلها فقال والذي نفسي بيده للدنيا أهون على هللا من  

 هذه على أهلها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن مصعب حدثنا األوزاعي عن   - 3049
الزهري عن عبيد هللا بن عبد هللا عن بن عباس : ان سعد بن عبادة استفىت  
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف نذر كان على أمه توفيت قبل ان تقضيه  

 فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اقض عنها  

 

 

ألرنؤوط : صحيح عليق شعيب ات  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن مصعب ثنا األوزاعي عن   - 3050
سألت النيب   الزهري عن سليمان بن يسار عن بن عباس : ان امرأة من خثعم

صلى هللا عليه وسلم يف حجة الوداع والفضل بن عباس رديف رسول هللا صلى 
أدركت   هللا عليه وسلم فقالت اي رسول هللا إن فريضة هللا يف احلج على عبادة



أيب شيخا كبريا ال يستطيع ان يستمسك على الراحلة أفأحج عنه فقال نعم  
 حجي عن أبيك  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثين حممد بن مصعب ثنا األوزاعي  - 3051
عن الزهري عن عبيد هللا بن عبد هللا عن بن عباس : ان رسول هللا صلى هللا 

وسلم شرب لبنا مث دعا مباء فمضمض وقال ان له دمسا  عليه   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن مصعب ثنا األوزاعي عن   - 3052
الزهري عن عبيد هللا عن بن عباس قال : مر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 رسول هللا اهنا ميتة قال إمنا حرم  بشاة ميتة فقال أال استمتعتم جبلدها قالوا اي
 أكلها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  



 

 

------------------------------------- 

 

[    330صفحة  - 1مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو املغرية ثنا األوزاعي ثنا عطاء بن  - 3053
أيب رابح عن بن عباس : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم تزوج ميمونة وهو  

 حمرم 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

ثنا عبد  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو املغرية ثنا األوزاعي - 3054
الكرمي قال حدثين من مسع بن عباس يقول : ان رسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم أمر ضباعة ان تشرتط يف إحرامها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد ضعيف إلهبام الراوي عن ابن ت
 عباس 



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو املغرية ثنا األوزاعي عن بعض  - 3055
ل البن عباس  إخوانه عن حممد بن عبيد املكي عن عبد هللا بن عباس قال : قي

ان رجال قدم علينا يكذب ابلقدر فقال دلوين عليه وهو يومئذ قد عمى قالوا 
نه ألعضن  وما تصنع به اي أاب عباس قال والذي نفسي بيده لئن استمكنت م

أنفه حىت أقطعه ولئن وقعت رقبته يف يدي ألدقنها فإين مسعت رسول هللا صلى 
هللا عليه وسلم يقول كأين بنساء بين فهر يطفن ابخلزرج تصطفق ألياهتن 

مشركات هذا أول شرك هذه األمة والذي نفسي بيده لينتهني هبم سوء رأيهم  
وه من ان يكون قدر شرا حىت خيرجوا هللا من ان يكون قدر خريا كما أخرج  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو املغرية حدثنا األوزاعي حدثين  - 3056
العالء بن احلجاج عن حممد بن عبيد املكي عن بن عباس : هبذا احلديث قلت 

 أدرك حممد بن عباس قال نعم  
 

 

إسناده ضعيف عليق شعيب األرنؤوط : ت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو املغرية ثنا األوزاعي قال بلغين ان  - 3057
عطاء بن أيب رابح قال انه مسع بن عباس خيرب : ان رجال أصابه جرح يف عهد  
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قد أصابه احتالم فأمر ابالغتسال فمات فبلغ  

فقال قتلوه قتلهم هللا أمل يكن شفاء العي ذلك النيب صلى هللا عليه وسلم 
 السؤال 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن وهذا سند رجاله ثقات رجال الشيخني إال أن ت
 فيه انقطاعا بني األوزاعي وبني عطاء بن أيب رابح 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو املغرية ثنا أبو بكر بن عبد هللا  - 3058
عن عبد هللا بن عباس : ان رسول هللا صلى هللا عليه  عن علي بن أيب طلحة 

وسلم أردفه على دابته فلما استوى عليها كرب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
ثالاث ومحد هللا ثالاث وسبح هللا ثالاث وهلل هللا واحدة مث استلقى عليه فضحك 

هللا  مث أقبل علي فقال ما من امرئ يركب دابته فيصنع كما صنعت إال أقبل
 تبارك وتعاىل فضحك إليه كما ضحكت إليك 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو اليمان ثنا شعيب قال سئل  - 3059
 بن عمر انه  الزهري هل يف اجلمعة غسل واجب فقال حدثين سامل بن عبد هللا

مسع عبد هللا بن عمر يقول مسعت النيب صلى هللا عليه وسلم يقول : من جاء 
هللا  منكم اجلمعة فليغتسل وقال طاوس قلت البن عباس ذكروا ان النيب صلى
عليه وسلم قال اغتسلوا يوم اجلمعة واغسلوا رؤوسكم وإن مل تكونوا جنبا  
 وأصيبوا من الطيب فقال بن عباس أما الغسل فنعم وأما الطيب فال أدري  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

 قال عبد هللا وجدت يف كتاب أيب خبط يده هذا احلديث ثنا حيىي - 3060
بن إسحاق أان بن هليعة عن أيب األسود عن عكرمة عن بن عباس : أن رسول  

هللا صلى هللا عليه وسلم لعن الواصلة واملوصولة واملتشبهني من الرجال ابلنساء 
 واملتشبهات من النساء ابلرجال  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد ضعيف لضعف ابن هليعة ت  

 

 



حدثين أيب ثنا عبد هللا بن بكر ثنا حامت بن أيب  حدثنا عبد هللا  - 3061
ربه أن بن عباس قال : أتيت صغرية أبو يونس عن عمرو بن دينار أن كريبا أخ

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من آخر الليل فصليت خلفه فأخذ بيدي 
فجرين فجعلين حذاءه فلما أقبل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على صالته 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فلما انصرف قال يل ما شأين   خنست فصلى
أجعلك حذائي فتخنس فقلت اي رسول هللا أو ينبغي ألحد أن يصلي حذاءك 

وأنت رسول هللا الذي أعطاك هللا قال فأعجبته فدعا هللا يل ان يزيدين علما  
مث أاته   وفهما قال مث رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم انم حىت مسعته ينفخ 

 بالل فقال اي رسول هللا الصالة فقام فصلى ما أعاد وضوءا 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

ال السندي : فأعجبته بصيغة التأنيث أي مقاليت . وضبط بصيغة املتكلم ق  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن محاد ثنا أبو عوانة ثنا أبو  - 3062
عة رهط بلج ثنا عمرو بن ميمون قال : إين جلالس إىل بن عباس إذ أاته تس

فقالوا اي أاب عباس أما ان تقوم معنا واما أن ختلوان هؤالء قال فقال بن عباس  
تدءوا فتحدثوا  بل أقوم معكم قال وهو يومئذ صحيح قبل أن يعمى قال فاب

فال ندري ما قالوا قال فجاء ينفض ثوبه ويقول أف وتف وقعوا يف رجل له 



عشر وقعوا يف رجل قال له النيب صلى هللا عليه وسلم ألبعثن رجال ال خيزيه هللا  
أبدا حيب هللا ورسوله قال فاستشرف هلا من استشرف قال أين علي قالوا هو 

يطحن قال فجاء وهو أرمد ال يكاد  يف الرحل يطحن قال وما كان أحدكم ل
ز الراية ثالاث فأعطاها إايه فجاء بصفية بنت يبصر قال فنفث يف عينيه مث ه

حيي قال مث بعث فالان بسورة التوبة فبعث عليا خلفه فأخذها منه قال ال  
يذهب هبا اال رجل مين وأان منه قال وقال لبين عمه أيكم يواليين يف الدنيا  

معه جالس فأبوا فقال علي أان أواليك يف الدنيا واآلخرة  واآلخرة قال وعلي  
قال أنت وليي يف الدنيا واآلخرة قال فرتكه مث أقبل على رجل منهم فقال أيكم 

يواليين يف الدنيا واآلخرة فأبوا قال فقال علي أان أواليك يف الدنيا واآلخرة  
لناس بعد  فقال أنت وليي يف الدنيا واآلخرة قال وكان أول من أسلم من ا

خدجية قال وأخذ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ثوبه فوضعه على علي 
وفاطمة وحسن وحسني فقال إمنا يريد هللا ليذهب عنكم الرجس أهل البيت 
ويطهركم تطهريا قال وشري على نفسه لبس ثوب النيب صلى هللا عليه وسلم  

 عليه وسلم فجاء مث انم مكانه قال وكان املشركون يرمون رسول هللا صلى هللا
أبو بكر وعلي انئم قال وأبو بكر حيسب أنه نيب هللا قال فقال اي نيب هللا قال  

فقال له علي ان نيب هللا صلى هللا عليه وسلم قد انطلق حنو بئر ميمون فأدركه  
قال فانطلق أبو بكر فدخل معه الغار قال وجعل علي يرمى ابحلجارة كما كان  

ر قد لف رأسه يف الثوب ال خيرجه حىت أصبح مث يرمى نيب هللا وهو يتضو 
كشف عن رأسه فقالوا انك للئيم كان صاحبك نراميه فال يتضور وأنت تتضور  



وقد استنكران ذلك قال وخرج ابلناس يف غزوة تبوك قال فقال له علي أخرج  
معك قال فقال له نيب هللا ال فبكى علي فقال له أما ترضى أن تكون مىن 

من موسى اال أنك لست بنيب انه ال ينبغي أن أذهب اال وأنت  مبنزلة هارون 
دي وقال سدوا خليفيت قال وقال له رسول هللا أنت وليي يف كل مؤمن بع

أبواب املسجد غري ابب علي فقال فيدخل املسجد جنبا وهو طريقه ليس له  
طريق غريه قال وقال من كنت مواله فإن مواله علي قال وأخربان هللا عز وجل  

القرآن انه قد رضي عنهم عن أصحاب الشجرة فعلم ما يف قلوهبم هل   يف
حدثنا انه سخط عليهم بعد قال وقال نيب هللا صلى هللا عليه وسلم لعمر حني  
قال ائذن يل فألضرب عنقه قال أو كنت فاعال وما يدريك لعل هللا قد اطلع  

 إىل أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم  
 

 

إسناده ضعيف هبذه السياقة . أبو بلج أعدل ما قيل  عليق شعيب األرنؤوط : ت
فيه أنه يقبل حديثه فيما الينفرد به . ويف منت حديثه هذا ألفاظ منكرة بل 

ابطلة ملنافرهتا ما يف الصحيح ولبعضه اآلخر شواهد . مث طول الكالم على  
 فقراته وكان مما قال : 

ذب على رسول هللا قال ابن تيمية يف منهاج السنة : فيه ألفاظ هي ك - 1
بغي أن أذهب اال وأنت خليفيت " فقد ذهب النيب غري مرة  كقوله " ال ين

وخليفته على املدينة غري علي ... . وكذلك قوله " وسد األبواب كلها إال 



ابب علي " فهذا وضعته الشيعة على طريق مقابلة " إال خوخة أيب بكر " ...  
وضوع ابتفاق أهل املعرفة ابحلديث وقوله " أنت ويل كل مؤمن بعدي " فهذا م  

وقصة نوم علي يف فراش رسول هللا رويت يف كتب السري وغريها وليس   - 2
 هلا إسناد قائم 

قصة أتخر خروج أيب بكر إىل رسول هللا يف اهلجرة خمالفة ملا ثبت يف  - 3
 البخاري من أهنما خرجا معا من بيت أيب بكر

أحاديث ... وليس يف هذه  ويف قصة سد األبواب غري ابب علي  - 4
نقد ومل يصنع ابن األحاديث إسناد صاحل بل هي أسانيد ضعيفة ال تثبت على 

حجر رمحه هللا شيئا يف تقوية احلديث مبثل هذه األسانيد ومل يصب يف نقد  
 احلافظني ابن اجلوزي والعراقي إليرادمها هذين احلديثني يف املوضوعات

ب فله شواهد منها : ...فذكر ثالثة وأما دخول علي املسجد وهو جن - 5
 شواهد وضعفها 

قوله " من كنت مواله فعلي مواله " هلا شواهد كثرية تبلغ حد التواتر  - 6  

 

 

------------------------------------- 

 

[    331صفحة  - 1مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو مالك كثري بن حيىي قال ثنا أبو  - 3063
 عوانة عن أيب بلج عن عمرو بن ميمون عن بن عباس : حنوه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق وأبو بكر قاال أان بن  - 3064
الة جريج أخربين حسن بن مسلم عن طاوس عن بن عباس قال : شهدت الص

يوم الفطر مع النيب صلى هللا عليه وسلم وأيب بكر وعمر وعثمان فكلهم كان  
م كأين  يصليها قبل اخلطبة مث خيطب بعد قال فنزل نيب هللا صلى هللا عليه وسل 

أنظر إليه حني جيلس الرجال بيده مث أقبل يشقهم حىت جاء النساء ومعه بالل  
اي أيها النيب إذا جاءك املؤمنات يبايعنك على أن ال يشركن ابهلل شيئا   } فقال 

فتال هذه اآلية حىت فرغ منها مث قال حني فرغ منها أننت على ذلك فقالت  {
 نيب هللا ال يدري حسن من هي قال  امرأة واحدة مل جيبه غريها منهن نعم اي

فتصدقن قال فبسط بالل ثوبه مث قال هلم لكن فداكن أيب وأمي فجعلن يلقني  
 الفتخ واخلوامت يف ثوب بالل قال بن بكر اخلواتيم 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أان معمر عن أيوب عن   - 3065
يوم العيد   عكرمة عن بن عباس قال : شهدت النيب صلى هللا عليه وسلم صلى 

مث خطب فظن انه مل يسمع النساء فأاتهن فوعظهن وقال تصدقن فجعلت 
   املرأة تلقي اخلامت واخلرص والشيء مث أمر بالال فجمعه يف ثوب حىت أمضاه

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    332صفحة  - 1مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أان معمر عن بن طاوس  - 3066
ال بلى هو  عن أبيه قال مرة عن بن عباس فقلت مل يكن جياوز به طاوسا فق

عن بن عباس قال مث مسعه يذكره بعد وال يذكر بن عباس قال قال رسول هللا 
شام من  صلى هللا عليه وسلم : يهل أهل املدينة من ذي احلليفة ويهل أهل ال

اجلحفة ويهل أهل اليمن من يلملم ويهل أهل جند من قرن وهو هلن وملن أتى 
عليهن ممن سواهم ممن أراد احلج والعمرة ومن كان بيته من دون امليقات فإنه 



يهل من بيته حىت أييت على أهل مكة قال أبو عبد الرمحن قال اين قد أحرمت 
 من يلملم حني جئت من عند عبد الرزاق  

 

 

يق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني علت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أان معمر عن الزهري عن   - 3067
عبيد هللا بن عبد هللا بن عتبة عن بن عباس قال : هنى رسول هللا صلى هللا 

د عليه وسلم عن قتل أربع من الدواب النملة والنحلة واهلدهد والصر   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أان معمر عن الزهري عن   - 3068
ى هللا أيب أمامة بن سهل بن حنيف عن بن عباس قال : أتى رسول هللا صل

عليه وسلم بضبني مشويني وعنده خالد بن الوليد فأهوى النيب صلى هللا عليه  
هو اي وسلم يده ليأكل فقيل له انه ضب فأمسك يده فقال له خالد أحرام  

رسول هللا قال ال ولكنه ال يكون أبرض قومي فأجدين أعافه فأكل خالد 
 ورسول هللا صلى هللا عليه وسلم ينظر إليه  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أان إسرائيل عن مساك عن   - 3069
: أتى النيب صلى هللا عليه وسلم رجل فجعل يثين عكرمة عن بن عباس قال 

عليه فقال النيب صلى هللا عليه وسلم ان من البيان سحرا وان من الشعر 
 حكما  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا سند رجاله ثقات رجال الصحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن قتادة عن   - 0307
رجل عن بن عباس قال : هنى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن أكل كل 

 ذي انب من السباع وعن أكل كل ذي خملب من الطري 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد ضعيف جلهالة راويه عن ابن ت
 عباس 

 

 



عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أان معمر عن محيد حدثنا  - 3071
األعرج عن جماهد قال : دخلت على بن عباس فقلت اي أاب عباس كنت عند  

إن تبدوا ما يف أنفسكم أو   }بن عمر فقرأ هذه اآلية فبكى قال أية آية قلت 
قال بن عباس ان هذه اآلية حني أنزلت غمت  {ختفوه حياسبكم به هللا 

ول هللا صلى هللا عليه وسلم غما شديدا وغاظتهم غيظا شديدا أصحاب رس
ل فأما قلوبنا  يعين وقالوا اي رسول هللا هلكنا إن كنا نؤاخذ مبا تكلمنا ومبا نعم

فليست أبيدينا فقال هلم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قولوا مسعنا وأطعنا  
ل مبا أنزل إليه من ربه  آمن الرسو  }قالوا مسعنا وأطعنا قال فنسختها هذه اآلية 

ال يكلف هللا نفسا إال وسعها هلا ما كسبت وعليها ما   } إىل  {واملؤمنون 
فتجوز هلم عن حديث النفس وأخذوا ابألعمال   {اكتسبت    

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أان إسرائيل واألسود قال   - 3072
ة فقالوا هلا ثنا إسرائيل عن مساك عن عكرمة عن بن عباس : أن قريشا أتوا كاهن

أخربينا أبقربنا شبها بصاحب هذا املقام فقالت ان أنتم جررمت كساء على هذه  
عليها فأبصرت أثر حممد  السهلة مث مشيتم عليها أنبأتكم فجروا مث مشى الناس

صلى هللا عليه وسلم فقالت هذا أقربكم شبها به فمكثوا بعد ذلك عشرين 



 سنة أو قريبا من عشرين سنة أو ما شاء هللا مث بعث صلى هللا عليه وسلم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أان داود بن قيس عن زيد   - 3073
بن أسلم عن عطاء بن يسار عن بن عباس : ان رسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم توضأ مرة مرة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

ثوري عن بن  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا معمر وال - 3074
ية ال مير بركن  خثيم عن أيب الطفيل قال كنت مع بن عباس ومعاوية فكان معاو 

اال استلمه فقال بن عباس : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مل يكن ليستلم  
 اال احلجر واليماين فقال معاوية ليس شيء من البيت مهجورا  

 

 

رجاله ثقات رجال   عليق شعيب األرنؤوط : إسناده قوي على شرط مسلمت
 الشيخني غري ابن خثيم فمن رجال مسلم 



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أان الثوري عن بن خثيم   - 3075
وأبو نعيم ثنا سفيان عن عبد هللا بن عثمان عن سعيد بن جبري عن بن عباس  

 قال : تزوج النيب صلى هللا عليه وسلم وهو حمرم وأحتجم وهو حمرم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده قوي على شرط مسلم ت  

 

 

-------------------------------------  

 

[    333صفحة  - 1مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أان معمر عن أيوب عن   - 3076
سعيد بن جبري عن بن عباس : أن رجال خر عن بعريه وهو حمرم فوقصه أو 

سلوه مباء وسدر  أقصعه شك أيوب فسألوا النيب صلى هللا عليه وسلم فقال اغ
 وكفنوه يف ثوبه وال ختمروا رأسه وال تقربوه طيبا فإن هللا يبعثه يوم القيامة حمرما  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق قال معمر وأخربين عبد   - 3077
الكرمي اجلزري عن سعيد بن جبري عن بن عباس : ان رجال خر عن بعري اند 

 وهو حمرم فوقص وقصا مث ذكر مثل حديث أيوب  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

ا عبد الرزاق أان معمر عن الزهري عن  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثن - 3078
ل : احتجم رسول هللا صلى هللا عليه  عبيد هللا بن عبد هللا عن بن عباس قا

وسلم يف األخدعني وبني الكتفني حجمه عبد لبين بياضة وكان أجره مدا 
ونصفا فكلم أهله حىت وضعوا عنه نصف مد قال بن عباس وأعطاه أجره ولو  

 كان حراما ما أعطاه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد ضعيف لضعف جابر اجلعفي ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق عن املنذر بن النعمان   - 3079
األفطس قال مسعت وهبا حيدث عن بن عباس قال قال رسول هللا صلى هللا 



م خري عليه وسلم : خيرج من عدن أبني اثنا عشر ألفا ينصرون هللا ورسوله ه
 من بيين وبينهم قال يل معمر اذهب فأسأله عن هذا احلديث 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : املنذر بن النعمان هو األفطس اليماين روى عنه مجع  ت
وأطلق ابن معني القول بتوثيقه وذكره ابن حبان يف الثقات وقد تفرد هبذا 

اه أبو يعلى  احلديث وابقي رجاله ثقات رجال الشيخني . . وقال اهليثمي رو 
 والطرباين ورجاهلما رجال الصحيح غري منذر األفطس وهو ثقة 

عدن أبني تقع مشال شرق عدن وإليها تنسب عدن فيقال عدن أبني * *  
للتمييز بينها وبني عدن العة وتقع هذه يف بالد العة من أعمال حجة يف غرب 

 مشال صنعاء وعدن العة اليوم خرائب وأطالل ومكاهنا معروف 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق وبن بكر قاال أان بن  - 3080
عباس :  جريج قال أخربين يعلى انه مسع عكرمة موىل بن عباس يقول أنبأان بن  

ان سعد بن عبادة قال بن بكر أخا بين ساعدة توفيت أمه وهو غائب عنها  
ها إن تصدقت فقال اي رسول هللا إن أمي توفيت وأان غائب عنها فهل ينفع

بشيء عنها قال نعم قال فإين أشهدك أن حائط املخرف صدقة عليها وقال  
 بن بكر املخراف  

 



 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري رجاله ثقات ت
 رجال الشيخني غري عكرمة فمن رجال البخاري 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا سفيان عن عبد  - 3081
بن عباس   الرمحن بن احلرث حدثين حكيم بن حكيم عن انفع بن جبري عن

قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : أمين جربيل عند البيت فصلى يب 
الظهر حني زالت الشمس فكانت بقدر الشراك مث صلى يب العصر حني كان  

شيء مثليه مث صلى يب املغرب حني أفطر الصائم مث صلى يب العشاء ظل كل 
حني غاب الشفق مث صلى يب الفجر حني حرم الطعام والشراب على الصائم 

مث صلى الغد الظهر حني كان ظل كل شيء مثله مث صلى يب العصر حني صار  
ظل كل شيء مثليه مث صلى يب املغرب حني أفطر الصائم مث صلى يب العشاء 

ىل ثلث الليل األول مث صلى يب الفجر فأسفر مث التفت ايل فقال اي حممد هذا  إ
 وقت األنبياء من قبلك الوقت فيما بني هذين الوقتني 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

تنبيه : ذكر للمغرب وقتا واحدا يف هذا احلديث وهو حني يفطر الصائم * * 
ا ميتد إىل غيبوبة الشمس كما يف أي عند مغيب الشمس واألصح أن وقته 



614و 613و  612أحاديث عند مسلم   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثين أبو نعيم ثنا سفيان عن عبد   - 3082
الرمحن بن احلرث بن عياش بن أيب ربيعة عن حكيم بن حكيم بن عباد بن 

ال أدري   حنيف فذكره : إبسناده ومعناه اال انه قال يف الفجر يف اليوم الثاين
 أي شيء قال وقال يف العشاء صلى يب حني ذهب ثلث الليل األول  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق حدثين إبراهيم بن عمر   - 3083
الصنعاين أخربين وهب بن مأنوس العدين قال مسعت سعيد بن جبري حيدث عن  

هللا صلى هللا عليه وسلم كان إذا رفع رأسه عن الركوع بن عباس : ان رسول 
قال مسع هللا ملن محده مث يقول اللهم ربنا لك احلمد ملء السماوات وملء 

 األرض وملء ما شئت من شيء بعد 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد هللا بن إبراهيم بن عمر بن  - 3084
 كيسان حدثين أيب عن وهب بن مأنوس : غري هذا احلديث 

 

 

163 - 162/  3عليق شعيب األرنؤوط : أييت يف مسند أنس ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أان هشام عن حممد عن   - 3085
ل هللا صلى هللا عليه وسلم وأعطى احلجام أجره  بن عباس قال : احتجم رسو 

 ولو كان سحتا مل يعطه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أان معمر عن أيب مجرة   - 3086
الضبعي قال مسعت بن عباس يقول : هنى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن  

 الدابء والنقري واملزفت واحلنتم  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 



 

------------------------------------- 

 

[    334صفحة  - 1مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أان معمر عن صاحل بن  - 3087
كيسان عن انفع بن جبري بن مطعم عن بن عباس ان رسول هللا صلى هللا عليه  

اليتيمة تستأمر فصمتها إقرارها وسلم قال : ليس للويل مع الثيب أمر و   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح رجاله ثقات رجال الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن حيىي بن أيب  - 3088
كثري عن عمر بن معتب عن موىل بين نوفل يعين أاب احلسن قال : سئل بن 

عتقا أيتزوجها قال نعم قيل عمن قال  عباس عن عبد طلق امرأته بطلقتني مث 
أفىت بذلك رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال عبد هللا قال أيب قيل ملعمر اي  

 أاب عروة من أبو حسن هذا لقد حتمل صخرة عظيمة  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق عن معمر قال قال  - 3089
باس : ان النيب صلى الزهري فأخربين عبيد هللا بن عبد هللا بن عتبة عن بن ع

هللا عليه وسلم خرج يف رمضان من املدينة معه عشرة آالف من املسلمني 
وذلك على رأس مثان سنني ونصف من مقدمة املدينة فسار مبن معه من 

سلمني إىل مكة يصوم ويصومون حىت إذا بلغ الكديد وهو ما بني عسفان  امل
 وقديد أفطر وأفطر املسلمون معه فلم يصم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أان معمر عن الزهري قال   - 3090
ال كان بن عباس حيدث : ان أاب بكر حدثين أبو سلمة بن عبد الرمحن ق

الصديق دخل املسجد وعمر حيدث الناس فمضى حىت أتى البيت الذي تويف  
فيه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهو يف بيت عائشة فكشف عن وجهه برد  

حربة كان مسجى به فنظر إىل وجه النيب صلى هللا عليه وسلم مث أكب عليه  
هللا عليه موتتني لقد مت املوتة اليت ال متوت بعدها   يقبله مث قال وهللا ال جيمع  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعقوب ثنا بن أخي بن شهاب عن   - 3091
عمه قال حدثين أبو سلمة بن عبد الرمحن مسع أاب هريرة يقول : دخل أبو بكر 

مر يكلم الناس فذكر احلديث الصديق املسجد وع  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد حدثين أيب ثنا أيوب عن   - 3092
عكرمة قال مل يكن بن عباس يقرأ يف الظهر والعصر : قال قرأ رسول هللا صلى 

قد   }سكت فيما أمر ان يسكت فيه  هللا عليه وسلم فيما أمر أن يقرأ فيه و 
وما كان ربك نسيا    } {كان لكم يف رسول هللا أسوة حسنة   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد حدثين أيب أان أيوب عن   - 3093
م مكة أىب ان عكرمة عن بن عباس : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ملا قد



يدخل البيت وفيه اآلهلة فأمر هبا فأخرجت فاخرج صورة إبراهيم وإمساعيل  
ليه وسلم قاتلهم  عليهما السالم يف أيديهما األزالم فقال رسول هللا صلى هللا ع

هللا أما وهللا لقد علموا ما اقتسما هبا قط قال مث دخل البيت فكرب يف نواحي 
 البيت وخرج ومل يصل يف البيت  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد حدثين أيب ثنا أيوب عن   - 3094
عكرمة عن بن عباس : ان النيب صلى هللا عليه وسلم بعثه يف الثقل من مجع 

 بليل 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري ت  

 

 

  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد ثنا مهام ثنا قتادة عن - 3095
عكرمة عن بن عباس انه كره نبيذ البسر وحده وقال : هنى رسول هللا صلى هللا 

 عليه وسلم عبد القيس عن املزاء فاكره ان يكون البسر وحده  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد وعفان قاال ثنا مهام ثنا   - 3096
قتادة عن عزرة عن سعيد بن جبري عن بن عباس : ان رسول هللا صلى هللا 

عليه وسلم كان يقرأ يف صالة الصبح يوم اجلمعة تنزيل السجدة وهل أتى على  
 اإلنسان قال عفان أبمل تنزيل  

 

 

صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال   عليق شعيب األرنؤوط : إسنادهت
 الشيخني غري عزرة فمن رجال مسلم

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أسود بن عامر أان بكري بن أيب  - 3097
السميط قال قتادة عن سعيد بن جبري عن بن عباس ان رسول هللا صلى هللا 

ل أتى على  عليه وسلم قرأ : يف صالة الغداة يوم اجلمعة تنزيل السجدة وه
 اإلنسان 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده قويت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد ثنا عبد ربه بن ابرق  - 3098
احلنفي ثنا مساك أبو زميل احلنفي قال مسعت بن عباس يقول مسعت رسول هللا 

 صلى هللا عليه وسلم يقول : من كان له فرطان من أميت دخل اجلنة فقالت
عائشة أبيب فمن كان له فرط فقال ومن كان له فرط اي موفقة قالت فمن مل  

 يكن له فرط من أمتك قال فأان فرط أميت مل يصابوا مبثلي 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    335صفحة  - 1مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد ثنا هشام الدستوائي عن  - 3099
حيىي قال حدث أبو سالم عن احلكم بن ميناء انه مسع عبد هللا بن عمر وعبد  
  هللا بن عباس اهنما مسعا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول على أعواد منربه
: لينتهني أقوام عن ودعهم اجلمعات أو ليختمن هللا على قلوهبم مث ليكتنب من  

 الغافلني 
 



 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هدبة بن خالد ثنا أابن بن يزيد  - 3100
ناء عن بن عباس  العطار عن حيىي بن أيب كثري عن أيب سالم عن احلكم بن مي 

 وبن عمر عن النيب صلى هللا عليه وسلم : مبثله  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد ثنا عمرو بن فروخ  - 3101
صلي يف مسجد حدثين حبيب يعين بن الزبري عن عكرمة قال : رأيت رجال ي

النيب صلى هللا عليه وسلم فكان يكرب إذا سجد وإذا رفع وإذا خفض فأنكرت 
ذلك فذكرته البن عباس فقال ال أم لك تلك صالة رسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد ثنا محاد عن عبد هللا بن  - 3102
عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبري عن بن عباس قال : كان رسول هللا صلى 
هللا عليه وسلم يف بيت ميمونة فوضعت له وضوءا من الليل فقالت له ميمونة  

ذا عبد هللا بن عباس فقال اللهم فقهه يف الدين وعلمه التأويل وضع لك ه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد وحسن بن موسى قاال   - 3103
ة أان على بن زيد ثنا محاد عن علي بن زيد قال أيب حدثناه عفان ثنا بن سلم

عن يوسف بن مهران عن بن عباس قال : ملا مات عثمان بن مظعون قالت 
 عليه  امرأته هنيئا لك اي بن مظعون ابجلنة قال فنظر إليها رسول هللا صلى هللا

وسلم نظرة غضب فقال هلا ما يدريك فوهللا اين لرسول هللا وما أدري ما يفعل  
يب قال عفان وال به قالت اي رسول هللا فارسك وصاحبك فاشتد ذلك على  

أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حني قال ذلك لعثمان وكان من  
لم فقال احلقي خيارهم حىت ماتت رقية ابنة رسول هللا صلى هللا عليه وس 

بسلفنا اخلري عثمان بن مظعون قال وبكت النساء فجعل عمر يضرهبن بسوطه 
فقال النيب صلى هللا عليه وسلم لعمر دعهن يبكني وإايكن ونعيق الشيطان مث  

قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مهما يكن من القلب والعني فمن هللا 



لشيطان وقعد رسول هللا صلى هللا والرمحة ومهما كان من اليد واللسان فمن ا
عليه وسلم على شفري القرب وفاطمة إىل جنبه تبكي فجعل النيب صلى هللا عليه  

 وسلم ميسح عني فاطمة بثوبه رمحة هلا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف لضعف علي بن زيد ولني يوسف بن ت
مة الدفن وال مهران وقال الذهيب يف امليزان : حديث منكر فيه شهود فاط 

 يصح

أهنا زينب  2127قوله : حىت ماتت رقية كذا هنا وسلف يف احلديث * * 
وليست رقية وهو األصوب فقد كان صلى هللا عليه وسلم يف بدر حني توفيت 

 رقية وكان عمر معه 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بكر بن عيسى أبو بشر الراسيب ثنا  - 3104
سعى مع  أبو عوانة عن أيب محزة قال مسعت بن عباس يقول : كنت غالما أ

الغلمان فالتفت فإذا أان بنيب هللا صلى هللا عليه وسلم خلفي مقبال فقلت ما  
وراء ابب  جاء نيب هللا صلى هللا عليه وسلم اال ايل قال فسعيت حىت أختبئ

دار قال فلم أشعر حىت تناولين فأخذ بقفاي فحطأين حطأة فقال اذهب فادع 
يل معاوية قال وكان كاتبه فسعيت فأتيت معاوية فقلت أجب نيب هللا صلى هللا 

 عليه وسلم فإنه على حاجة  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

ثنا داود يعين بن أيب حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد  - 3105
لرمحن عن داود قال ثنا إبراهيم عن عطاء عن بن عباس قال  الفرات وأبو عبد ا

: صلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ابلناس يوم فطر ركعتني بغري أذان مث 
خطب بعد الصالة مث أخذ بيد بالل فانطلق إىل النساء فخطبهن مث أمر بالال  

يهن فيأمرهن ان يتصدقن  بعد ما قفا من عندهن ان أيت   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد امللك بن عمرو ثنا املغرية بن  - 3106
عبد الرمحن عن أيب الزاند عن القاسم بن حممد انه مسع بن عباس يقول : أن  

ل وكانت حبلى  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم العن بني العجالين وامرأته قا
 ما قربتها منذ عفران والعفر أن يسقى النخل بعد ان يرتك من السقي فقال وهللا 

بعد اإلابر بشهرين قال وكان زوجها محش الساقني والذراعني أصهب الشعرة  
وكان الذي رميت به بن السحماء قال فولدت غالما أسود أجلى جعدا عبل  



عباس أهي املرأة اليت قال النيب  الذراعني قال فقال بن شداد بن اهلاد البن
صلى هللا عليه وسلم لو كنت رامجا بغري بينة لرمجتها قال ال تلك امرأة قد 

 أعلنت يف اإلسالم  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    336صفحة  - 1مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثناه سريج ثنا بن أيب الزاند فذكر   - 3107
معناه وقال فيه : عبل الذراعني خدل الساقني وقال اهلامشي خدل وقال بعد  

 اإلابر 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

 ثنا عبد امللك بن عمرو ثنا فليح حدثين حدثنا عبد هللا حدثين أيب - 3108



الزهري عن علي بن عبد هللا بن عباس عن أبيه انه : رأى النيب صلى هللا عليه  
 وسلم أكل عضوا مث صلى ومل يتوضأ 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد هللا بن بكر أان سعيد وعبد  - 3109
اس : ان الوهاب عن سعيد عن قتادة ويعلي بن حكيم عن عكرمة عن بن عب

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم تزوج ميمونة بنت احلرث وهو حمرم قال ويف 
حديث يعلى بن حكيم بىن هبا مباء يقال له سرف فلما قضى نسكه أعرس هبا 

 بذلك املاء  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أسباط ثنا الشيباين عن حبيب بن أيب  - 3110
اثبت عن سعيد بن جبري عن بن عباس قال : هنى رسول هللا صلى هللا عليه  

ان خيلطا مجيعا  وسلم عن البسر والتمر ان خيلطا مجيعا وعن الزبيب والتمر 
 قال وكتب إىل أهل جرش أن ال خيلطوا الزبيب والتمر  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن الزهري عن   - 3111
لى هللا عليه  عبيد هللا بن عبد هللا عن بن عباس قال : ملا حضر رسول هللا ص

وسلم ويف البيت رجال وفيهم عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه قال النيب صلى  
ر ان رسول هللا هللا عليه وسلم اكتب لكم كتااب لن تضلوا بعده أبدا فقال عم

صلى هللا عليه وسلم قد غلب عليه الوجع وعندان القرآن حسبنا كتاب هللا 
فاختلف أهل البيت فاختصموا فمنهم من يقول قربوا يكتب لكم كتااب ال 

تضلوا بعده وفيهم من يقول ما قال عمر فلما أكثروا اللغو واالختالف عند  
صلى هللا عليه وسلم قوموا قال  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال رسول هللا

عبيد هللا وكان بن عباس يقول ان الرزية كل الرزية ما حال بني رسول هللا صلى 
 هللا عليه وسلم وبني ان يكتب هلم ذلك الكتاب من اختالفهم ولغطهم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

عبد الرزاق ثنا معمر عن أيوب عن  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا  - 3112



بن سعيد بن جبري عن أبيه عن بن عباس قال : قدم رسول هللا صلى هللا عليه  
وسلم املدينة فوجد يهود يصومون يوم عاشوراء فقال ما هذا فقالوا هذا يوم 

عظيم يوم جنى هللا موسى وأغرق آل فرعون قال فصامه موسى شكرا قال النيب 
فإين أوىل مبوسى وأحق بصيامه فصامه وأمر بصيامه  صلى هللا عليه وسلم   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن زيد بن  - 3113
أسلم عن عطاء بن يسار عن بن عباس : انه توضأ فغسل كل عضو منه غسلة  

 واحدة مث ذكر ان النيب صلى هللا عليه وسلم فعله  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

ثنا حممد بن بكر أان بن جريج قال حدثنا عبد هللا حدثين أيب  - 3114
يد هللا بن عباس وداود بن على : ان رجال حدثين حسني بن عبد هللا بن عب

اندى بن عباس والناس حوله فقال سنة تبتغون هبذا النبيذ أو هو أهون عليكم  
من العسل واللنب فقال بن عباس جاء النيب صلى هللا عليه وسلم عباسا فقال  



النبيذ شراب قد مغث ومرث أفال نسقيك لبنا وعسال  اسقوان فقال ان هذا
نيب صلى هللا عليه وسلم ومعه  فقال أسقوين مما تسقون منه الناس قال فأتى ال

أصحابه من املهاجرين واألنصار بعساس فيها النبيذ فلما شرب النيب صلى هللا 
عليه وسلم عجل قبل أن يروي فرفع رأسه فقال أحسنتم هكذا فاصنعوا قال 

عباس فرضا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ذلك أعجب ايل من أن تسيل  بن
 شعاهبا علينا لبنا وعسال  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد ضعيف النقطاعه ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن بكر أان بن جريج وروح قاال  - 3115
اب الشعثاء أخربه قال حدثين بن ثنا بن جريج قال أخربين عمرو بن دينار أن أ

عباس أنه مسع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهو خيطب يقول : من مل جيد  
 إزارا ووجد سراويل فليلبسها ومن مل جيد نعلني ووجد خفني فليلبسهما  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

------------------------------------- 
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حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن بكر أان بن جريج وحجاج   - 3116
عن بن جريج قال أخربين عمرو بن دينار أن أاب الشعثاء أخربه أن بن عباس  

نكح ميمونة وهو حرام  أخربه : أن النيب صلى هللا عليه وسلم   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن بكر أان بن جريج أخربين  - 3117
أبو الزبري أنه مسع طاوسا وعكرمة موىل بن عباس خيربان عن بن عباس أنه قال 

هللا صلى هللا عليه وسلم  : جاءت ضباعة بنت الزبري بن عبد املطلب رسول 
فقالت إين امرأة ثقيلة وإين أريد احلج فكيف أتمرين كيف أهل قال أهلي 

 واشرتطي أن حملي حيث حبستين قال فأدركت  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح ت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر وحجاج قاال ثنا شعبة   - 3118
عن حممد بن جحادة عن أيب صاحل عن بن عباس قال : لعن رسول هللا صلى  
هللا عليه وسلم زائرات القبور واملتخذين عليها املساجد والسرج قال حجاج 

 قال شعبة أراه يعين اليهود  

 

 

دون قوله " السرج " وهذا إسناد ضعيف  عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه ت
 لضعف أيب صاحل

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة وحجاج قال   - 3119
حدثين شعبة عن قتادة عن موسى بن سلمة قال : سألت بن عباس كيف 

أصلي إذا كنت مبكة إذا مل أصل مع اإلمام فقال ركعتني سنة أيب القاسم صلى  
 هللا عليه وسلم  

 

 

جاله ثقات رجال  عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ر ت
 الشيخني غري موسى بن سلمة فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حجاج أخربان شريك عن مساك عن   - 3120



عكرمة عن بن عباس قال : أجنب النيب صلى هللا عليه وسلم وميمونة  
فاغتسلت ميمونة يف جفنة وفضلت فضلة فأراد النيب صلى هللا عليه وسلم أن  

نها فقالت اي رسول هللا اين قد اغتسلت منه فقال يعين النيب صلى هللا يغتسل م
 عليه وسلم ان املاء ليست عليه جنابة أو قال ان املاء ال ينجس  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف لضعف شريك بن ت
 عبدهللا واضطراب مساك يف عكرمة 

 

 

ا حجاج ثنا شريك عن األعمش عن  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثن - 3121
ن سعيد بن جبري عن بن عباس قال : متتع النيب الفضيل بن عمرو قال أراه ع 

صلى هللا عليه وسلم فقال عروة بن الزبري هنى أبو بكر وعمر عن املتعة فقال  
بن عباس ما يقول عرية قال يقول هنى أبو بكر وعمر عن املتعة فقال بن 

قال النيب صلى هللا عليه وسلم ويقول هنى أبو  عباس أراهم سيهلكون أقول
 بكر وعمر  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حجاج ثنا شريك عن أيب إسحاق  - 3122
عن التميمي عن بن عباس قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : لقد  

 أمرت ابلسواك حىت ظننت أنه سينزل به علي قرآن أو وحي  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه وهذا إسناد ضعيف ت  

 

 

ثنا حجاج ثنا ليث ثنا عقيل عن بن  حدثنا عبد هللا حدثين أيب - 3123
شهاب عن عبيد هللا بن عبد هللا بن عتبة عن بن عباس أنه قال : شرب رسول 

 هللا صلى هللا عليه وسلم لبنا مث دعا مباء فمضمض مث قال ان له دمسا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حجاج عن بن جريج قال أخربين  - 3124
اي أيها  }يعلى بن مسلم عن سعيد بن جبري عن بن عباس أنه قال : نزلت 

يف عبد هللا بن  { الذين آمنوا أطيعوا هللا وأطيعوا الرسول وأويل األمر منكم 
م يف  حذافة بن قيس بن عدي السهمي إذ بعثه رسول هللا صلى هللا عليه وسل

 السرية  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هشيم أان أبو بشر عن سعيد بن  - 3125
جبري عن بن عباس قال : مجعت احملكم يف عهد رسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم وأان بن عشر حجج قال فقلت له وما احملكم قال املفصل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

ثين أيب ثنا هشيم أان منصور عن بن سريين : أن  حدثنا عبد هللا حد - 3126
جنازة مرت ابحلسن وبن عباس فقام احلسن ومل يقم بن عباس فقال احلسن 

 البن عباس أقام هلا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال قام وقعد  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه رجاله ثقات رجال الشيخني ت  

 

 

ين أيب ثنا هشيم أان أبو بشر عن سعيد بن حدثنا عبد هللا حدث - 3127
طاب أيذن ألهل بدر وأيذن يل جبري عن بن عباس قال : كان عمر بن اخل



معهم فقال بعضهم أيذن هلذا الفىت معنا ومن أبنائنا من هو مثله فقال عمر انه  
ممن قد علمتم قال فأذن هلم ذات يوم وأذن يل معهم فسأهلم عن هذه السورة 

 والفتح فقالوا أمر نبيه صلى هللا عليه وسلم إذا فتح عليه ان  إذا جاء نصر هللا
يستغفره ويتوب إليه فقال يل ما تقول اي بن عباس قال قلت ليست كذلك  

إذا جاء نصر هللا   }ولكنه أخرب نبيه صلى هللا عليه وسلم حبضور أجله فقال  
ذلك عالمة  ف  {ورأيت الناس يدخلون يف دين هللا أفواجا  }فتح مكة  {والفتح 
فقال هلم كيف تلوموين   {فسبح حبمد ربك واستغفره إنه كان توااب  }موتك 

 على ما ترون  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

-------------------------------------  
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حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هشيم أنبأان يزيد بن أيب زايد عن   - 3128
جماهد عن بن عباس انه قال : أهل النيب صلى هللا عليه وسلم ابحلج فلما قدم  
طاف ابلبيت وبني الصفا واملروة ومل يقصر ومل حيل من أجل اهلدى وأمر من مل  



 يكن ساق اهلدى أن يطوف وان يسعى وان يقصر أو حيلق مث حيل  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد ضعيف لضعف يزيد بن أيب زايدت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حجاج عن بن جريج قال أخربين  - 3129
إمساعيل بن أمية عن رجل عن بن عباس : ان النيب صلى هللا عليه وسلم سئل  

 أي الشراب أطيب قال احللو البارد 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه وهذا إسناد ضعيف إلهبام راويه عن ابن ت
 عباس 

 

 

حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة وحجاج قال  حدثنا عبد هللا  - 3130
أان شعبة عن أيب مجرة قال مسعت بن عباس يقول : كان رسول هللا صلى هللا 

 عليه وسلم يصلي من الليل ثالث عشرة ركعة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 



 

ثنا شعبة عن أيب محزة  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر - 3131
قال مسعت بن عباس يقول : مر يب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأان ألعب 

مع الغلمان فاختبأت منه خلف ابب فدعاين فحطأين حطاة مث بعثين إىل معاوية  
 فرجعت إليه فقلت هو أيكل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

نا حممد بن جعفر وهبز قاال ثنا شعبة  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ث - 3132
يد بن جبري حيدث عن حبيب قال هبز ثنا حبيب بن أيب اثبت قال مسعت سع

عن بن عباس يقول : أهدى الصعب وقال بن جعفر بن جثامة إىل رسول هللا 
صلى هللا عليه وسلم شقة محار وهو حمرم فرده قال هبز عجز محار أو قال  

 رجل محار  

 

 

األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن املنهال   - 3133
بن عمرو قال مسعت سعيد بن جبري قال : مررت مع بن عمر وبن عباس يف 



طريق من طرق املدينة فإذا فتية قد نصبوا دجاجة يرموهنا هلم كل خاطئة قال  
فعل هذا قال فتفرقوا فقال بن عمر لعن رسول هللا صلى هللا فغضب وقال من 

 عليه وسلم من ميثل ابحليوان  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة قال مسعت  - 3134
ع رسول هللا صلى سليمان الشيباين قال مسعت الشعيب قال أخربين : من مر م

هللا عليه وسلم على قرب منبوذ فأمهم وصفوا خلفه فقلت اي أاب عمرو من  
 حدثك قال بن عباس  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن عبد   - 3135
س إمنا قال رسول هللا صلى هللا امللك بن ميسرة عن طاوس قال قال بن عبا

 عليه وسلم : من كانت له أرض ان مينحها أخاه خري له  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن سليمان   - 3136
عن جماهد عن بن عباس انه كان عند احلجر وعنده حمجن يضرب به احلجر 

اي أيها الذين آمنوا اتقوا   }ويقبله فقال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :  
ت من الزقوم يف  لو أن قطرة قطر  {هللا حق تقاته وال متوتن إال وأنتم مسلمون 

األرض ألمرت على أهل الدنيا معيشتهم فكيف مبن هو طعامه وليس له طعام  
 غريه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة قال مسعت  - 3137
سليمان حيدث عن مسلم البطني عن سعيد بن جبري عن بن عباس أنه قال :  
ركبت امرأة البحر فنذرت أن تصوم شهرا فماتت قبل أن تصوم فأتت أختها  

 النيب صلى هللا عليه وسلم فذكرت ذلك له فأمرها أن تصوم عنها  
 

 

شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق ت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا القواريري ثنا فضيل بن عياض عن  - 3138
سليمان يعين األعمش عن أيب حيىي عن جماهد عن بن عباس قال : لو أن قطرة  

 من الزقوم فذكره  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر حدثنا شعبة عن   حدثنا عبد هللا  - 3139
عن بن عباس عن النيب صلى هللا سليمان عن مسلم البطني عن سعيد بن جبري 

عليه وسلم انه قال : ما عمل أفضل منه يف هذه األايم يعين أايم العشر قال  
فقيل وال اجلهاد يف سبيل هللا قال وال اجلهاد يف سبيل هللا اال من خرج بنفسه  

له مث مل يرجع بشيء من ذلك  وما  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

------------------------------------- 
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حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن قتادة   - 3140
عن عكرمة قال قلت البن عباس : صليت خلف شيخ أمحق صالة الظهر  

فكرب فيها ثنتني وعشرين تكبرية يكرب إذا سجد وإذا رفع رأسه من السجود 
 فقال بن عباس ال أم لك تلك سنة أيب القاسم صلى هللا عليه وسلم  

 

 

يب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري عليق شع ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر وروح قاال ثنا سعيد   - 3141
بن أيب عروبة عن علي بن احلكم عن ميمون بن مهران عن سعيد بن جبري عن  
بن عباس : ان نيب هللا صلى هللا عليه وسلم هنى يوم خيرب عن كل ذي خملب 

 من الطري وعن كل ذي انب من السباع  

 

 

اده صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح عليق شعيب األرنؤوط : إسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر وأبو عبد الصمد قاال   - 3142



ثنا شعبة عن قتادة عن عكرمة عن بن عباس : ان رسول هللا صلى هللا عليه  
وسلم هنى عن اجملثمة واجلاللة قال أبو عبد الصمد هنى عن لنب اجلاللة وان 

ء يشرب من يف السقا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري رجاله ثقات ت
 رجال الشيخني غري عكرمة فمن رجال البخاري 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو عبد الصمد ثنا سعيد عن قتادة   - 3143
عن عكرمة عن بن عباس : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم هنى عن لنب 

ثمة وعن الشرب من يف السقاء اجلاللة وعن اجمل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهو مكرر ما قبله ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر وبن بكر قاال ثنا   - 3144
سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد عن بن عباس : أن رسول هللا صلى هللا عليه  

ابنة أخي من الرضاعة فإنه  وسلم أريد على ابنة محزة أن يتزوجها فقال إهنا
 حيرم من الرضاع ما حيرم من النسب 



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا سعيد عن قتادة   - 3145
عن مقسم عن بن عباس : ان رجال غشي امرأته وهى حائض فسأل عن ذلك 

 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فأمره ان يتصدق بدينار أو نصف دينار 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح موقوفا وهذا إسناد رجاله ثقات رجال ت
 الشيخني غري مقسم فمن رجال البخاري

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا سعيد عن قتادة   - 3146
عن سعيد بن املسيب عن بن عباس ان نيب هللا صلى هللا عليه وسلم قال :  

 العائد يف هبته كالعائد يف قيئه  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا سعيد عن قتادة   - 1473



ويزيد بن هارون قال أان سعيد عن قتادة قال ثنا أبو العالية الرايحي عن بن 
عباس عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : انه كان يقول عند الكرب ال إله 

عظيم ال إله اال هللا رب اال هللا العظيم احلليم ال إله اال هللا رب العرش ال
السماوات واألرض ورب العرش الكرمي قال يزيد رب السماوات السبع ورب 

 العرش الكرمي  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا معمر قال أان بن  - 3148
لنيب صلى هللا عليه وسلم ألهل املدينة  طاوس عن أبيه عن بن عباس : وقت ا

ذا احلليفة وألهل الشام اجلحفة وألهل جند قرن وألهل اليمن يلملم قال هن  
هلم وملن أتى عليهن ممن سواهم ممن أراد احلج والعمرة مث من حيث بدأ حىت 

 بلغ ذلك أهل مكة  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حجاج ثنا شعبة عن قتادة قال  - 3149



مسعت أاب حسان األعرج حيدث عن بن عباس قال : صلى رسول هللا صلى هللا 
عليه وسلم الظهر بذي احلليفة فأتى ببدنة فاشعر صفحة سنامها األمين مث  
سلت الدم عنها وقلدها نعلني مث دعا براحلته فركبها فلما استوت به على  

 البيداء أهل ابحلج 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري أيب حسان األعرج فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة وحجاج قال   - 3150
حدثين شعبة عن قتادة عن عكرمة عن بن عباس ان رسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم قال : هذه وهذه سواء يعين اخلنصر واإلهبام 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري رجاله ثقات ت
كرمة فمن رجال البخاري رجال الشيخني غري ع  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر وحجاج قاال حدثين  - 3151
شعبة عن قتادة عن عكرمة عن بن عباس قال لعن رسول هللا صلى هللا عليه  



وسلم قال حجاج : لعن هللا املتشبهني من الرجال ابلنساء واملتشبهات من  
 النساء ابلرجال  

 

 

نؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري عليق شعيب األر ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة قال مسعت  - 3152
ل الرجل أاب إسحاق حيدث انه : مسع رجال من بين متيم قال سألت عن قو 

أبصبعه يعين هكذا يف الصالة قال ذاك اإلخالص وقال بن عباس لقد أمران 
لقد  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ابلسواك حىت ظننا انه سينزل عليه فيه و 

 رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يسجد حىت يرى بياض إبطيه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسنت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    340صفحة  - 1مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر وهبز قاال حدثنا شعبة   - 3153
بن اثبت قال هبز أخربين عدي بن اثبت قال مسعت سعيد بن جبري  عن عدي 

حيدث عن بن عباس : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم خرج يوم أضحى أو 
يوم فطر قال وأكثر ظين انه قال يوم فطر فصلى ركعتني مل يصل قبلهما وال  

رصها  بعدمها مث أتى النساء ومعه بالل فأمرهن ابلصدقة فجعلت املرأة تلقي خ
 وسخاهبا ومل يشك هبز قال يوم فطر وقال صخاهبا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة ثنا عدي بن  - 3154
اثبت وعطاء بن السائب عن سعيد بن جبري عن بن عباس قال رفعه أحدمها 

إىل النيب صلى هللا عليه وسلم : ان جربيل كان يدس يف يف فرعون الطني خمافة  
 ان يقول ال إله اال هللا 

 

 

فا على ابن عباس عليق شعيب األرنؤوط : صحيح موقو ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن عدي   - 3155



بن اثبت قال مسعت سعيد بن جبري حيدث عن بن عباس عن النيب صلى هللا 
 عليه وسلم انه قال : ال تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هاشم : مثله قال أي شعبة قلت عن   - 3156
 النيب صلى هللا عليه وسلم قال عن النيب صلى هللا عليه وسلم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن سلمة   - 3157
ت أاب احلكم قال سألت بن عباس عن نبيذ اجلر وعن الدابء  بن كهيل قال مسع

 واحلنتم فقال بن عباس : من سره ان حيرم ما حرم هللا ورسوله فليحرم النبيذ  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري أيب احلكم فمن رجال مسلم 

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن سلمة   - 3158
بن كهيل قال مسعت أاب احلكم حيدث عن بن عباس قال قال رسول هللا صلى 

 هللا عليه وسلم : مت الشهر تسع وعشرون 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن   - 3159
مشاش قال سألت عطاء بن أيب رابح فحدث عن بن عباس : أن رسول هللا 

صلى هللا عليه وسلم أمر صبيان بين هاشم وضعفتهم ان يتحملوا من مجع 
 بليل 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد جيد ت  

 

 

حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن خمول حدثنا عبد هللا  - 3160
قال مسعت مسلما البطني حيدث عن سعيد بن جبري عن بن عباس عن النيب 
صلى هللا عليه وسلم : أنه كان يقرأ يف صالة الصبح أمل تنزيل السجدة وهل 

 أتى على اإلنسان ويف اجلمعة بسورة اجلمعة واملنافقني  



 

 

ده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسنات  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر وحجاج قاال ثنا شعبة   - 3161
عن سليمان ومنصور عن ذر عن عبد هللا بن شداد عن بن عباس اهنم قالوا : 

اي رسول هللا اان حندث أنفسنا ابلشيء ألن يكون أحدان محمة أحب إليه من أن  
ا احلمد هلل الذي مل يقدر منكم اال على الوسوسة  يتكلم به قال فقال أحدمه

 وقال اآلخر احلمد هلل الذي رد امره إىل الوسوسة 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر وحجاج قاال ثنا شعبة   - 3162
لم خرج  عن منصور عن جماهد عن بن عباس : ان رسول هللا صلى هللا عليه وس

من املدينة يف رمضان حني فتح مكة فصام حىت أتى عسفان مث دعا بعس من  
 شراب أو إانء فشرب فكان بن عباس يقول من شاء صام ومن شاء أفطر  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن أيب بشر  - 3163
عن سعيد بن جبري قال مسعت بن عباس يقول : أهدت خاليت أم حفيد إىل 
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مسنا وأقطا وأضبا فأكل من السمن واألقط 

األضب تقذرا وأكل على مائدة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ولو كان   وترك
 حراما ما أكل على مائدة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن أيب بشر  - 3164
يه وسلم  عن سعيد بن جبري عن بن عباس قال : قدم رسول هللا صلى هللا عل 

املدينة فإذا اليهود قد صاموا يوم عاشوراء فسأهلم عن ذلك فقالوا هذا اليوم 
م ألصحابه الذي ظهر فيه موسى على فرعون فقال النيب صلى هللا عليه وسل 

 أنتم أوىل مبوسى منهم فصوموه  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن أيب بشر  - 3165
عن سعيد بن جبري عن بن عباس عن النيب صلى هللا عليه وسلم : أنه سئل عن  

 أوالد املشركني فقال هللا إذ خلقهم أعلم مبا كانوا عاملني  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

-------------------------------------  

 

[    341صفحة  - 1مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر وحجاج قاال ثنا شعبة   - 1663
عن احلكم عن حيىي بن عمر عن بن عباس أنه قال : هنى رسول هللا صلى هللا 

 عليه وسلم عن الدابء واملزفت والنقري 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
فمن رجال مسلم  الشيخني غري حيىي أيب عمر  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر وعفان قاال ثنا شعبة   - 3167
ين يف  عن احلكم عن حيىي بن اجلزار عن صهيب عن بن عباس وقال عفان يع

حديثه أخربنيه احلكم عن حيىي بن اجلزار عن صهيب قلت من صهيب قال  
رجل من أهل البصرة عن بن عباس : أنه كان على محار هو وغالم من بين 

فمر بني يدي النيب صلى هللا عليه وسلم وهو يصلي فلم ينصرف  هاشم
وجاءت جاريتان من بىن عبد املطلب فآخذات بركبيت النيب صلى هللا عليه وسلم  

 ففرع بينهما أو فرق بينهما ومل ينصرف 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسن رجاله ثقات رجال الصحيح غري ت
 صهيب

 

 

حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر وهبز قاال ثنا شعبة  حدثنا عبد هللا  - 3168
:   عن احلكم عن سعيد بن جبري قال هبز مسعت سعيد بن جبري عن بن عباس

ان الصعب بن جثامة أهدى إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهو بقديد  
 وهو حمرم عجز محار فرده رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقطر دما  

 

 

ؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن احلكم  - 3169
اء النيب عن سعيد بن جبري عن بن عباس انه : ابت عند خالته ميمونة فج

صلى هللا عليه وسلم بعد العشاء اآلخرة فصلى أربعا مث انم مث قام فقال أانم 
لين عن  الغالم أو كلمة حنوها قال فقام يصلي فقمت عن يساره فأخذين فجع

 ميينه مث صلى مخسا مث انم حىت مسعت غطيطه أو خطيطه مث خرج فصلى 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسني ثنا شعبة عن احلكم عن بن  - 3170
  جبري عن بن عباس قال بت عند خاليت ميمونة زوج النيب صلى هللا عليه وسلم
: فصلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم العشاء مث جاء فصلى أربعا مث انم مث  
قام فصلى أربعا فقال انم الغليم أو كلمة حنوها قال فجئت فقمت عن يساره 

فجعلين عن ميينه مث صلى مخس ركعات مث ركعتني مث انم حىت مسعت غطيطه أو  
 خطيطه مث خرج إىل الصالة 

 

 

إسناده صحيح على شرط الشيخني عليق شعيب األرنؤوط :ت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن احلكم  - 3171
عن جماهد عن بن عباس عن النيب صلى هللا عليه وسلم انه قال : نصرت 

 ابلصبا وأهلكت عاد ابلدبور  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر وروح قاال ثنا شعبة   - 3172
عن احلكم قال روح ثنا احلكم عن جماهد عن بن عباس عن النيب صلى هللا 

عليه وسلم قال : هذه عمرة استمتعنا هبا فمن مل يكن عنده هدى فليحل احلل  
 كله فقد دخلت العمرة يف احلج إىل يوم القيامة  

 

 

األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن عمرو   - 3173
بن مرة عن أيب البخرتي الطائي قال سألت بن عباس عن بيع النخل فقال :  

هنى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن بيع النخل حىت أيكل منه أو يؤكل منه  
ل فقلت ما يوزن فقال رجل عنده حىت حيزر  وحىت يوزن قا  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة وحجاج عن   - 3174
عمرو بن مرة عن حيىي بن اجلزار عن بن عباس : ان النيب صلى هللا عليه وسلم  

مير بني يدي النيب صلى هللا عليه وسلم   كان يصلي فجعل جدي يريد أن
 فجعل يتقدم ويتأخر قال حجاج يتقيه ويتأخر حىت يرى وراء اجلدي 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري حيىي بن ت
 اجلزار فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هبز ثنا شعبة حدثين احلكم قال  - 3175
سعيد بن جبري حيدث عن بن عباس قال : بت يف بيت خاليت ميمونة مسعت 

فصلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم العشاء مث جاء فصلى أربعا مث قال أانم 
الغليم أو الغالم قال شعبة أو شيئا حنو هذا قال مث انم قال مث قام فتوضأ قال  

 عن ميينه مث  ال أحفظ وضوءه قال مث قام فصلى فقمت عن يساره قال فجعلين
صلى مخس ركعات قال مث صلى ركعتني قال مث انم حىت مسعت غطيطه أو 



 خطيطه مث صلى ركعتني مث خرج إىل الصالة 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هبز ثنا شعبة ثنا احلكم عن مقسم  - 3176
عن بن عباس قال : خرج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف رمضان وهو يغزو  

مكة فصام رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حىت أتى قديدا مث دعا بقدح من  
 لنب فشربه قال مث أفطر أصحابه حىت أتوا مكة 

 

 

األرنؤوط : إسناده صحيحعليق شعيب ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    342صفحة  - 1مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة وحجاج قال   - 3177
حدثين شعبة قال مسعت قتادة حيدث عن سعيد بن جبري عن بن عباس عن  



ليه وسلم قال : العائد يف هبته كالعائد يف قيئه  النيب صلى هللا ع  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هبز ثنا شعبة حدثين قتادة قال مسعت   - 3178
سعيد بن املسيب حيدث انه مسع بن عباس يقول قال رسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم : العائد يف هبته كالعائد يف قيئه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثين حجاج حدثين شعبة عن قتادة   حدثنا عبد هللا حدثين أيب - 3179
عم نبيكم صلى هللا عليه وسلم قال قال رسول عن أيب العالية قال حدثين بن 

هللا صلى هللا عليه وسلم قال هللا عز وجل : ما ينبغي لعبد ان يقول أان خري من  
يونس بن مىت ونسبه إىل أبيه قال وذكر انه أسري به وانه رأى موسى عليه  

اال كأنه من رجال شنوءة وذكر انه رأى عيسى مربوعا إىل السالم آدم طو 
 احلمرة والبياض جعدا وذكر انه رأى الدجال ومالكا خازن النار  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن قتادة   - 3180
ايحي قال ثنا بن عم نبيكم صلى هللا عليه وسلم قال  قال مسعت أاب العالية الر 

ما ينبغي لعبد أن يقول أان خري من يونس بن مىت ونسبه إىل أبيه : وذكر رسول  
هللا صلى هللا عليه وسلم حني أسرى به فقال موسى آدم طوال كأنه من رجال  

 شنوءة وقال عيسى جعد مربوع وذكر مالكا خازن جهنم وذكر الدجال 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن قتادة   - 3181
قال مسعت أاب حسان األعرج قال قال رجل من بين اهلجيم البن عباس : ما  
هذه الفتيا اليت قد تشغفت أو تشعبت ابلناس ان من طاف ابلبيت فقد حل  

ة نبيكم صلى هللا عليه وسلم وان رغمتم  فقال سن  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري أيب حسان فمن رجال مسلم 



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حجاج حدثين شعبة عن قتادة ان أاب  - 3182
ل البن عباس  حسان األعرج قال قال رجل من بين اهلجيم يقال له فالن بن جبي

ما هذه الفتوى الذي قد تشغفت الناس : من طاف ابلبيت فقد حل فقال  
  سنة نبيكم صلى هللا عليه وسلم وان رغمتم قال شعبة أان أقول شغبت وال

 أدري كيف هي  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هبز ثنا مهام ثنا قتادة : فذكر احلديث   - 3183
 وقال قد تفشغ يف الناس 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

محن ثنا مالك عن الزهري عن  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الر  - 3184
عبيد هللا بن عبد هللا عن بن عباس قال : جئت ورسول هللا صلى هللا عليه  

وسلم يصلي مبىن وأان على محار فرتكته بني يدي الصف فدخلت يف الصالة 



 وقد انهزت االحتالم فلم يعب ذلك 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب قال وقرأت على عبد الرمحن هذا  - 3185
احلديث قال : أقبلت راكبا على أاتن وأان يومئذ قد انهزت االحتالم ورسول 
هللا صلى هللا عليه وسلم يصلي ابلناس فمررت بني يدي بعض الصف فنزلت 

 وأرسلت األاتن فدخلت يف الصف فلم ينكر ذلك علي أحد  

 

 

األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن بن مهدي ثنا سفيان عن   - 3186
عاصم األحول عن الشعيب عن بن عباس أن النيب صلى هللا عليه وسلم :  

 شرب من زمزم وهو قائم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 



 

دثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن بن املهدي ثنا عكرمة بن  ح - 3187
ت عمار قال حدثين أبو زميل قال حدثين عبد هللا بن عباس قال ملا خرج 

احلرورية اعتزلوا فقلت هلم : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يوم احلديبية  
مد رسول هللا حم  }صاحل املشركني فقال لعلي اكتب اي علي هذا ما صاحل عليه 

صلى هللا عليه وسلم قالوا لو نعلم انك رسول هللا ما قاتلناك فقال رسول هللا 
صلى هللا عليه وسلم امح اي علي اللهم أنك تعلم اين رسولك امح اي علي 

واكتب هذا ما صاحل عليه حممد بن عبد هللا وهللا لرسول هللا خري من علي وقد  
من النبوة أخرجت من هذه قالوا نعم  حما نفسه ومل يكن حموه ذلك ميحاه    

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسن ... وهو قطعة من مناظرة ابن عباس  ت
164/  2واحلاكم  10598مع احلرورية وهي بتمامها عند الطرباين   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن بن مهدي ثنا انفع بن  - 3188
إىل بن عباس ان رسول هللا صلى هللا عليه   عمر عن بن أيب مليكة قال كتب

وسلم قال : لو ان الناس أعطوا بدعواهم ادعى انس من الناس دماء انس 
 وأمواهلم ولكن اليمني على املدعي عليه  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    343صفحة  - 1مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هلل حدثين أيب ثنا عبد الرمحن ثنا إسرائيل عن أيب  - 3189
إسحاق عن أرقم بن شرحبيل عن بن عباس قال : مات رسول هللا صلى هللا 

 عليه وسلم ومل يوص 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري أرقم  ت
 بن شرحبيل فقد روى له ابن ماجة وهو ثقة 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن وبن جعفر قاال ثنا شعبة   - 3190
هللا عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبري عن بن عباس : ان النيب صلى 

عليه وسلم أيت بقصعة من ثريد فقال كلوا من حوهلا وال أتكلوا من وسطها فإن  
ا  الربكة تنزل يف وسطها قال بن جعفر من جوانبها أو من حافتيه  

 



 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسن رجاله ثقات رجال الشيخني غري عطاء  ت
 بن السائب فقد روى له أصحاب السنن

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن عن أيب عوانة عن موسى   - 3191
ال حترك به لسانك   }بن أيب عائشة عن سعيد بن جبري عن بن عباس يف قوله 

قال : كان النيب صلى هللا عليه وسلم يعاجل من التنزيل شدة فكان   {لتعجل به 
ل هللا صلى حيرك شفتيه قال فقال يل بن عباس أان أحرك شفيت كما كان رسو 

هللا عليه وسلم حيرك وقال يل سعيد أان أحرك كما رأيت بن عباس حيرك شفتيه  
 {ال حترك به لسانك لتعجل به إن علينا مجعه وقرآنه  }فأنزل هللا عز وجل 

فاستمع له وأنصت   { فإذا قرأانه فاتبع قرآنه   }قال مجعه يف صدرك مث نقرؤه 
ذا انطلق جربيل قرأه كما أقرأه  فكان بعد ذلك إ {مث إن علينا بيانه   }  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن ثنا سفيان عن سلمة بن   - 3192
كهيل عن احلسن العرين عن بن عباس قال : قدمنا رسول هللا صلى هللا عليه  

تنا ليلة املزدلفة فجعل يلطح أفخاذان  وسلم أغيلمة بين عبد املطلب على محرا



ويقول ابين ال ترموا اجلمرة حىت تطلع الشمس قال بن عباس ال أخال أحدا 
 يرمي حىت تطلع الشمس  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا سند رجاله ثقات رجال الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن ثنا سفيان عن سلمة عن   - 3319
احلسن يعين العرين عن بن عباس : ان جداي سقط بني يدي رسول هللا صلى 

 هللا عليه وسلم وهو يصلي فلم يقطع صالته 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن رجاله ثقات رجال الشيخني غري احلسن بن ت
رجال مسلم عبدهللا العرين فمن   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن عن سفيان عن سلمة   - 3194
عن كريب عن بن عباس قال : بت عند خاليت ميمونة فقام رسول هللا صلى 

هللا عليه وسلم من الليل فأتى حاجته مث غسل وجهه ويديه مث قام فأتى القربة 
ثر وقد أبلغ مث قام فصلى فأطلق شناقها مث توضأ وضوء بني الوضوءين مل يك

ن يرى اين كنت أرتقبه فتوضأت فقام يصلي فقمت  فقمت فتمطأت كراهية ا



عن يساره فأخذين أبذين فأدارين عن ميينه فتتامت صالة رسول هللا صلى هللا  
عليه وسلم من الليل ثالث عشرة ركعة مث اضطجع فنام حىت نفخ وكان إذا انم  

قام فصلى ومل يتوضأ وكان يقول يف دعائه نفخ فااته بالل فآذنه ابلصالة ف 
ورا ويف مسعي نورا وعن مييين نورا وعن  اللهم اجعل يف قليب نورا ويف بصري ن

يساري نورا ومن فوقي نورا ومن حتيت نورا ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا 
وأعظم يل نورا قال كريب وسبع يف التابوت قال فلقيت بعض ولد العباس 

عصيب وحلمي ودمي وشعري وبشري قال وذكر خصلتني    فحدثين هبن فذكر  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن عن سفيان عن إبراهيم   - 1953
بن عقبة عن كريب ان امرأة رفعت صبيا هلا فقالت : اي رسول هللا أهلذا حج 

 قال نعم ولك أجر  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري إبراهيم بن  ت
 عقبة فمن رجال مسلم 

 

 



حدثين أيب ثنا عبد الرمحن ثنا سفيان عن حممد بن   حدثنا عبد هللا  - 3196
 عقبة عن كريب عن بن عباس : مبثله  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن عن سفيان عن أيب  - 3197
إسحاق عن التميمي عن بن عباس قال : وكان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

ض إبطيه إذا سجد قال أبو عبد الرمحن مسعت أيب يقول كان شعبة  يرى بيا
 يتفقد أصحاب احلديث فقال يوما ما فعل ذلك الغالم اجلميل يعين شبابة 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف جلهالة التميمي ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن عن سفيان عن زيد بن  - 3198
أسلم عن عبد الرمحن بن وعلة عن بن عباس قال مسعت رسول هللا صلى هللا 

 عليه وسلم يقول : أميا اهاب دبغ فقد طهر  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  



 

 

الرمحن عن سفيان عن حبيب  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد  - 3199
عن سعيد بن جبري عن بن عباس : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لىب حىت 

 رمى اجلمرة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    344صفحة  - 1مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن بن مهدي ثنا جرير بن  - 3200
ر إىل بن حازم عن قيس بن سعد عن يزيد بن هرمز قال : كتب جندة بن عام 

عباس يسأله عن أشياء فشهدت بن عباس حني قرأ كتابه وحني كتب جوابه 
فكتب إليه انك سألتين وذكر احلديث قال وسألت هل كان رسول هللا صلى 

عليه وسلم يقتل من صبيان املشركني أحدا وان رسول هللا مل يكن يقتل   هللا
منهم أحدا وأنت فال تقتل منهم أحدا اال أن تكون تعلم منهم ما علم اخلضر 

 من الغالم حني قتله  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

ن عاصم عن أيب حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع عن سفيان ع  - 3201
علم النيب  { إذا جاء نصر هللا والفتح  }رزين عن بن عباس قال : ملا نزلت 

صلى هللا عليه وسلم ان قد نعيت إليه نفسه فقيل إذا جاء نصر هللا السورة  
 كلها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو أمحد وأبو نعيم ثنا سفيان عن   - 3202
إبراهيم بن عقبة عن كريب عن بن عباس ان امرأة رفعت صبيا هلا إىل النيب 

 صلى هللا عليه وسلم فقالت : اي رسول هللا أهلذا حج قال نعم ولك أجر  

 

 

جال  عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات ر ت
 الشيخني غري إبراهيم بن عقبة فمن رجال مسلم 

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا املسعودي عن احلكم عن   - 3203
مقسم عن بن عباس : أن النيب صلى هللا عليه وسلم قدم ضعفة أهله من مجع  

 وقال ال ترموا اجلمرة حىت تطلع الشمس 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

لرمحن قاال ثنا سفيان  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع وعبد ا - 3204
ن احلسن العرين عن بن عباس قال : إذا رميتم اجلمرة  عن سلمة بن كهيل ع 

فقد حل لكم كل شيء اال النساء قال فقال رجل والطيب قال عبد الرمحن 
فقال له رجل اي أاب العباس فقال بن عباس أما أان فقد رأيت رسول هللا صلى 

يب ذاك أم ال  هللا عليه وسلم يضمخ رأسه ابملسك أفط  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه رجاله ثقات رجال الشيخني غري احلسن  ت
 بن عبدهللا العرين فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا سفيان عن يزيد بن أيب زايد  - 3205
عن حممد بن علي بن عبد هللا بن عباس عن بن عباس قال : وقت رسول هللا 



ى هللا عليه وسلم ألهل املشرق العقيق  صل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا هشام عن قتادة عن أيب  - 3206
حسان األعرج عن بن عباس : ان النيب صلى هللا عليه وسلم ملا أتى ذا احلليفة  

أماط عنه الدم وقلد نعلني  أحرم ابحلج وأشعر هديه يف شق السنام األمين و   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا عبد هللا بن سعيد بن أيب  - 3207
هند عن أبيه عن بن عباس قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : نعمتان  

 مغبون فيهما كثري من الناس الفراغ والصحة 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 



 ثنا وكيع ثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن  حدثنا عبد هللا حدثين أيب - 3208
أيب البخرتي قال : تراءينا هالل رمضان بذات عرق فارسلنا رجال إىل بن 

 عباس فسأله فقال ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مده إىل رؤيته  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

وكيع عن شعبة عن احلكم عن مقسم   حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا - 3209
عن بن عباس قال : خرج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من املدينة صائما يف  

 شهر رمضان فلما أتى قديدا أفطر فلم يزل مفطرا حىت دخل مكة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخي غري ت
 مقسم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا بن أيب ذئب عن صاحل موىل   - 3210
التوأمة عن بن عباس : اهنم متاروا يف صوم النيب صلى هللا عليه وسلم يوم عرفة  

 فأرسلت أم الفضل إىل النيب صلى هللا عليه وسلم بلنب فشرب 

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

أيب ثنا وكيع وحممد بن جعفر قاال ثنا شعبة   حدثنا عبد هللا حدثين - 3211
عن احلكم عن مقسم عن بن عباس : أن النيب صلى هللا عليه وسلم احتجم  

 قال وكيع ابلقاحوحة وهو صائم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري ت
 مقسم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا : حاجب بن عمر مسعه من   - 3212
 زمزم فقلت  احلكم بن األعرج قال انتهيت إىل بن عباس وهو متوسد رداءه يف

أخربين عن عاشوراء أي يوم أصومه فقال إذا رأيت هالل احملرم فاعدد فأصبح  
وسلم    من التاسعة صائما قال قلت أكذاك كان يصومه حممد صلى هللا عليه

 قال نعم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا بن أيب ذئب عن القاسم بن   - 3213
عباس عن عبد هللا بن عمري موىل البن عباس عن بن عباس قال قال رسول هللا 

التاسع  صلى هللا عليه وسلم : لئن بقيت إىل قابل ألصومن اليوم   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده قويت  
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حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا سفيان عن عطاء بن  - 3214
السائب عن سعيد بن جبري عن بن عباس قال قال رسول هللا صلى هللا عليه  
 وسلم : ال أتكلوا الطعام من فوقه وكلوا من جوانبه فإن الربكة تنزل من فوقه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع وبن جعفر قاال ثنا شعبة عن   - 3215



عدي بن اثبت قال بن جعفر مسعت سعيد بن جبري عن بن عباس قال قال  
 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ال تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع عن سفيان وعبد الرزاق قال ثنا   - 3216
الثوري عن مساك بن حرب عن عكرمة عن بن عباس قال قال رسول هللا صلى 

هللا عليه وسلم : ال تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا قال عبد الرزاق هنى ان 
 يتخذ شيئا فيه الروح 

 

 

جاله رجال الصحيح عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا سند ر ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن أيب  - 3217
الضحى عن بن عباس : ان النيب صلى هللا عليه وسلم محله ومحل أخاه هذا  

 قدامه وهذا خلفه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  



 

 

عن احلكم عن سعيد   حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا شعبة - 3218
بن جبري عن بن عباس : ان الصعب بن جثامة أهدى إىل رسول هللا صلى هللا 

 عليه وسلم عجز محار يقطر دما وهو حمرم فرده  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا جعفر بن برقان عن يزيد بن  - 3219
م مسعت منه قال : ذكر عند بن عباس الضب فقال رجل من جلسائه األص

ه فقال بئس ما تقولون أتى به رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فلم حيله ومل حيرم 
إمنا بعث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حمال وحمرما جاءت أم حفيد بنت 

اء رسول  احلرث تزور أختها ميمونة بنت احلرث ومعها طعام فيه حلم ضب فج
هللا صلى هللا عليه وسلم بعد ما اغتبق فقرب إليه فقيل له ان فيه حلم ضب 

فكف يده فأكله من عنده ولو كان حراما هناهم عنه وقال ليس أبرضنا وحنن 
 نعافه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا شعبة عن قتادة عن عكرمة   - 3220
عن بن عباس قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : هذه وهذه سواء  

 وضم بني إهبامه وخنصره  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري رجاله ثقات ت
 رجال الشيخني غري عكرمة فمن رجال البخاري 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع وأبو عامر قاال ثنا هشام عن   - 1322
قتادة عن سعيد بن املسيب عن بن عباس قال قال رسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم : العائد يف هبته كالعائد يف قيئه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

ثنا وكيع عن مالك بن أنس عن عبد هللا   حدثنا عبد هللا حدثين أيب - 3222
بن الفضل عن انفع بن جبري عن بن عباس قال قال رسول هللا صلى هللا عليه  

وسلم : األمي أوىل بنفسها من وليها والبكر تستأمر يف نفسها قال وصماهتا  
 إقرارها 



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع عن سفيان عن سلمة عن  - 3223
للنيب صلى هللا عمران أيب احلكم السلمي عن بن عباس قال : قالت قريش 

عليه وسلم ادع لنا ربك يصبح لنا الصفا ذهبة فإن أصبحت ذهبة اتبعناك 
وعرفنا ان ما قلت كما قلت فسأل ربه عز وجل فأاته جربيل فقال ان شئت 

م هذه الصفا ذهبة فمن كفر منهم بعد ذلك عذبته عذااب ال أعذبه  أصبحت هل
أحدا من العاملني وان شئت فتحنا هلم أبواب التوبة قال اي رب ال بل افتح هلم  

 أبواب التوبة  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري عمران أيب احلكم فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا شعبة عن أيب بشر عن  - 3224
سعيد بن جبري عن بن عباس قال جاء رجل إىل النيب صلى هللا عليه وسلم  
فقال : ان أخيت نذرت ان حتج وقد ماتت قال أرأيت لو كان عليها دين 



 أكنت تقضيه قال نعم قال فاهلل تبارك وتعاىل أحق ابلوفاء 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع عن سفيان عن بن جريج عن   - 3225
احلسن بن مسلم عن طاوس عن بن عباس قال : شهدت العيد مع النيب صلى 

 هللا عليه وسلم وأيب بكر وعمر فبدؤوا ابلصالة قبل اخلطبة 

 

 

: إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع عن سفيان قال مسعت عبد   - 3226
الرمحن بن عابس قال مسعت بن عباس قال : خرج النيب صلى هللا عليه وسلم  

يوم عيد ولوال مكاين منه ما شهدته من الصغر فأتى دار كثري بن الصلت 
لصدقة قال ومل يذكر أذاان وال إقامة فصلى ركعتني قال مث خطب وأمر اب   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  
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حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد هللا بن الوليد ثنا سفيان عن بن   - 3227
جريج عن احلسن بن مسلم عن طاوس عن بن عباس قال : صلى رسول هللا 

صلى هللا عليه وسلم مث خطب وأبو بكر وعمر وعثمان يف العيد بغري أذان وال  
 إقامة  

 

 

يخني غري عبدهللا  عليق شعيب األرنؤوط : إسناده قوي رجاله ثقات رجال الشت
 بن الوليد فقد روى له أصحاب السنن

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد حدثين سليمان عن   - 3228
مسلم البطني عن سعيد بن جبري عن بن عباس عن النيب صلى هللا عليه وسلم  

قال : ما من األايم أايم العمل فيه أفضل من هذه األايم قيل وال اجلهاد يف  
بيل هللا قال وال اجلهاد يف سبيل هللا اال رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع س

 بشيء منه  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن بن جريج حدثين عطاء عن   - 3229
بن عباس قال ومل يسمعه قال : بعثين نيب هللا صلى هللا عليه وسلم بسحر من  

 مجع يف ثقل نيب هللا صلى هللا عليه وسلم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح رجاله ثقات رجال الشيخنيت  

 

 

ثنا حيىي عن بن جريج قال حدثين عمرو  حدثنا عبد هللا حدثين أيب  - 3230
ان بن عباس أخربه قال : أقبل رجل حرام  بن دينار ان سعيد بن جبري أخربه 

مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فخر من فوق رأسه فوقص وقصا فمات 
فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اغسلوه مباء وسدر وألبسوه ثوبيه وال  

يوم القيامة يليب  ختمروا رأسه فإنه يبعث  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن بن جريج قال حدثين عمرو   - 3231
بن دينار عن أيب معبد عن بن عباس عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : ال  

 عليه وسلم رجل فقال اين  تسافر امرأة اال ومعها ذو حمرم وجاء النيب صلى هللا
 اكتتبت يف غزوة كذا وكذا وامرأيت حاجة قال فارجع فحج معها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح ثنا بن جريج قال أخربين عمرو   - 3232
بن دينار انه مسع أاب معبد موىل بن عباس خيرب عن بن عباس قال روح :  

 فاحجج معها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن بن جريج ثنا هشام ثنا   - 3233
عكرمة عن بن عباس : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم تزوج ميمونة وهو  

 حمرم وأحتجم وهو حمرم  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري ت  

 

 

أخربين عطاء   حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن بن جريج قال - 3234
عن بن عباس قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : إذا أكل أحدكم فال  

 ميسح يده ابملنديل حىت يلعقها أو يلعقها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن داود بن قيس قال حدثين  - 3235
مة عن بن عباس قال : مجع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  صاحل موىل التوأ

بني الظهر والعصر واملغرب والعشاء يف غري مطر وال سفر قالوا اي أاب عباس ما  
 أراد بذلك قال التوسع على أمته  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن سفيان ثنا حبيب بن اثبت   - 3236
عن طاوس عن بن عباس عن النيب صلى هللا عليه وسلم : انه صلى هبم يف  



كسوف مثان ركعات قرأ مث ركع مث رفع مث قرأ مث ركع مث رفع مث قرأ مث ركع مث  
 رفع مث قرأ مث ركع مث رفع مث سجد قال واألخرى مثلها  

 

 

عيب األرنؤوط : ضعيف عليق شت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن شعبة ثنا قتادة عن جابر بن  - 3237
زيد عن بن عباس قال : قيل للنيب صلى هللا عليه وسلم لو تزوجت بنت محزة 

 قال اهنا ابنة أخي من الرضاعة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي أان مالك قال حدثين بن شهاب   - 3238
عن سليمان بن يسار عن بن عباس ان امرأة من خثعم قالت : اي رسول هللا ان 

فريضة هللا يف احلج أدركت أابها شيخا كبريا ال يستطيع ان يثبت على الرحل 
 أفأحج عنه قال نعم  

 

 

لى شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح عت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن بن جريج عن عطاء عن بن   - 3239
عباس : دعا أخاه عبيد هللا يوم عرفة إىل طعام قال اين صائم قال انكم أئمة 

يقتدى بكم قد رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم دعا حبالب يف هذا اليوم 
بكم   فشرب وقال حيىي مرة أهل بيت يقتدى  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن عمر ان أاب بكر قال حدثنا   - 3240
ل اجلنة قال  عطاء بن أيب رابح قال قال يل بن عباس : أال أريك امرأة من أه

قلت بلى قال هذه السوداء أتت النيب صلى هللا عليه وسلم فقالت إين أصرع 
وت هللا وأتكشف فادع هللا يل قال ان شئت صربت ولك اجلنة وان شئت دع

لك ان يعافيك قالت ال بل أصرب فادع هللا ان ال أتكشف أو ال ينكشف عىن 
 قال فدعا هلا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  
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أيب ثنا حيىي عن شعبة قال حدثين قتادة عن   حدثنا عبد هللا حدثين - 3241
جابر بن زيد عن بن عباس قال حيىي كان شعبة يرفعه : يقطع الصالة الكلب  

 واملرأة احلائض  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

ذكر األرانؤوط شواهد حلديث " ال يقطع الصالة شيء " وقال هذه  * 
بعضها بعضا فيقوي هبا احلديث الشواهد يشد   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن بن جريج قال حدثت عن   - 3242
الزهري عن عبيد هللا بن عبد هللا عن بن عباس قال : هنى رسول هللا صلى هللا 
عليه وسلم عن قتل النحلة والنملة والصرد واهلدهد قال حيىي ورأيت يف كتاب  

بن أيب لبيد عن الزهري  سفيان عن بن جريج عن   

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : صحيح رجاله ثقات رجال الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن عبد املطلب عن بن عباس   - 3243
: بت يف بيت خاليت ميمونة فقام رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من الليل 

ساره فأخذ بيميين فأدارين فأطلق القربة فتوضأ فقام إىل الصالة فقمت عن ي
 فأقامين عن ميينه فصليت معه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري عبدامللك فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن شعبة قال حدثين قتادة وثنا   - 3244
شعبة قال مسعت قتادة قال مسعت أاب حسان عبد هللا حدثين أيب ثنا روح ثنا 

عن بن عباس قال : صلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الظهر بذي احلليفة  
مث دعا ببدنته فاشعر صفحة سنامها األمين وسلت الدم عنها وقلدها نعلني مث  

 دعا براحلته فلما استوت به على البيداء أهل ابحلج 

 

 

صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ت



 الشيخني غري أيب حسان األعرج فمن رجال مسلم 
 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن بن جريج قال حدثين سعيد   - 3245
بن احلويرث عن بن عباس قال : تربز رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حلاجته  

 مث أتى بطعام فأكله ومل ميس ماء  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن شعبة ثنا أبو بشر عن سعيد   - 3246
ل هللا بن جبري عن بن عباس قال : أهدت أم حفيد خالة بن عباس إىل رسو 

صلى هللا عليه وسلم مسنا وأقطا وأضبا فأكل السمن واألقط وترك األضب 
مل يؤكل  تقذرا وأكل على مائدة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ولو كان حراما 

 على مائدة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن أجلح قال ثنا يزيد بن  - 3247



األصم عن بن عباس قال : جاء رجل إىل النيب صلى هللا عليه وسلم يراجعه  
  وشئت فقال جعلتين هلل عدال ما شاء هللا وحده  الكالم فقال ما شاء هللا

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي وإمساعيل املعين قاال ثنا عوف  - 3248
حدثين زايد بن حصني عن أيب العالية الرايحي عن بن عباس قال حيىي ال يدري 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم غداة  عوف عبد هللا أو الفضل قال قال يل 
ن حصى  العقبة وهو واقف على راحلته : هات القط يل فلقطت له حصيات ه 

اخلذف فوضعهن يف يده فقال أبمثال هؤالء مرتني وقال بيده فأشار حيىي انه 
 رفعها وقال إايكم والغلو فإمنا هلك من كان قبلكم ابلغلو يف الدين 

 

 

األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  عليق شعيب ت
 الشيخني غري زايد بن احلصني فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا إسرائيل عن مساك بن حرب  - 3249
عن عكرمة عن بن عباس قال : ملا وجه النيب صلى هللا عليه وسلم إىل الكعبة  



مبن مات من إخواننا قبل ذلك الذين ماتوا وهم   قالوا اي رسول هللا فكيف
وما كان هللا ليضيع إميانكم   }يصلون إىل بيت املقدس فأنزل هللا عز وجل    

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه رجاله ثقات رجال الشيخني غري مساك  ت
فمن رجال مسلم وعكرمة فمن رجال البخاري ورواية مساك عن عكرمة فيها  

 اضطراب 
 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن أيوب وكثري   - 5032
ري  بن كثري بن املطلب بن أيب وداعة يزيد أحدمها على اآلخر عن سعيد بن جب
قال بن عباس : أول ما اختذت النساء املنطق من قبل أم إمساعيل اختذت 

هللا أم إمساعيل   منطقا لتعفي أثرها على سارة فذكر احلديث قال بن عباس رحم
لو تركت زمزم أو قال لو مل تغرف من املاء لكانت زمزم عينا معينا قال بن 

عباس قال النيب صلى هللا عليه وسلم فألفى ذلك أم إمساعيل وهى حتب اإلنس 
فنزلوا وأرسلوا إىل أهليهم فنزلوا معهم وقال يف حديثه فهبطت من الصفا حىت  

مث سعت سعي اإلنسان اجملهود حىت  إذا بلغت الوادي رفعت طرف درعها
جاوزت الوادي مث أتت املروة فقامت عليها ونظرت هل ترى أحدا فلم تر  

أحدا ففعلت ذلك سبع مرات قال بن عباس قال النيب صلى هللا عليه وسلم  
 فلذلك سعى الناس بينهما  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخني ... ونقله ابن ت
كثري يف البداية مطوال عن البخاري مث قال : وهذا احلديث من كالم ابن 
عباس وموشح برفع بعضه ويف بعضه غرابة وكأنه مما تلقاه ابن عباس من 

اإلسرائيليات . وتعقبه أمحد شاكر فقال : وهذا عجب منه فما كان ابن عباس  
رفوع كله مث لو  ممن يتلقى اإلسرائيليات مث سياق احلديث يفهم منه ضمنا أنه م

سلمنا أن أكثره موقوف ما كان هناك دليل أو شبه دليل على أنه من  
اإلسرائيليات بل يكون األقرب أنه مما عرفته قريش وتداولته على مر السنني 

من اتريخ جديهم إبراهيم وإمساعيل فقد يكون بعضه خطأ وبعضه صوااب ولكن 
 الظاهر عندي أنه مرفوع كله يف املعىن

 

 

------------------------------------- 

 

[    348صفحة  - 1مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا معمر قال وأخربين  - 3251
وإذ   }عثمان اجلزري ان مقسما موىل بن عباس أخربه عن بن عباس : يف قوله 

تشاورت قريش ليلة مبكة فقال بعضهم  قال  { ميكر بك الذين كفروا ليثبتوك 



إذا أصبح فأثبتوه ابلواثق يريدون النيب صلى هللا عليه وسلم وقال بعضهم بل  
اقتلوه وقال بعضهم بل أخرجوه فاطلع هللا عز وجل نبيه على ذلك فبات علي  

على فراش النيب صلى هللا عليه وسلم تلك الليلة وخرج النيب صلى هللا عليه  
لغار وابت املشركون حيرسون عليا حيسبونه النيب صلى هللا وسلم حىت حلق اب

عليه وسلم فلما أصبحوا اثروا إليه فلما رأوا عليا رد هللا مكرهم فقالوا أين 
صاحبك هذا قال ال أدري فاقتصوا أثره فلما بلغوا اجلبل خلط عليهم فصعدوا  

دخل ها هنا مل   يف اجلبل فمروا ابلغار فرأوا على اببه نسج العنكبوت فقالوا لو
 يكن نسج العنكبوت على اببه فمكث فيه ثالث ليال  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف . عثمان اجلزري قال أمحد : روى  ت
أحاديث مناكري زعموا أنه ذهب كتابه وقال ابن أيب حامت : سألت عنه أيب 

عه أمحد فقال ما أعلم روى عنه غري معمر والنعمان . وقد أخطأ اهليثمي واتب
شاكر وحبيب الرمحن فظنوه عثمان بن عمرو بن ساج اجلزري املرتجم يف 

التهذيب وقال ابن كثري يف اترخيه : وهذا إسناد حسن ! وهو من أجود ما روي  
 يف قصة نسج العنكبوت على فم الغار 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أان معمر عن قتادة عن   - 3252
عن بن عباس قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ال ينبغي  أيب العالية 



ألحد ان يقول اين خري من يونس بن مىت نسبه إىل أبيه أصاب ذنبا مث اجتباه  
 ربه 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أان معمر عن عمرو بن  - 3253
لفتح ال خيتلى  دينار عن بن عباس : أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال يوم ا

خالها وال ينفر صيدها وال يعضد عضاهها وال حتل لقطتها إال ملنشد فقال  
م إال األذخر  العباس إال األذخر اي رسول هللا فقال النيب صلى هللا عليه وسل

 فإنه حالل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن أيوب عن   - 3254
عكرمة عن بن عباس قال ال أعلمه إال رفع احلديث قال : كان أيمر بقتل 

منا قال وقال بن عباس    احليات ويقول من تركهن خشية أو خمافة أتثري فليس
 إن اجلان مسيخ اجلن كما مسخت القردة من بين إسرائيل  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إبراهيم بن احلجاج ثنا عبد العزيز بن  - 3255
املختار عن خالد احلذاء عن عكرمة عن بن عباس قال قال رسول هللا صلى 

 هللا عليه وسلم : احليات مسخ اجلن 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح موقوفا رجاله ثقات رجال الصحيح غري ت
رجال النسائي وهو ثقة وتقدم احلديث يف إبراهيم بن احلجاج السامي فمن 

 الطريق السالف موقوفا وهو األقرب للصواب 
 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن بكر أان بن جريج قال  - 3256
قال له زيد  أخربين احلسن بن مسلم عن طاوس قال : كنت مع بن عباس إذ 

بن اثبت أنت تفيت ان تصدر احلائض قبل ان يكون آخر عهدها ابلبيت قال 
نعم قال فال تفت بذلك فقال له بن عباس أما ال فسل فالنة األنصارية هل  

ها بذلك النيب صلى هللا عليه وسلم فرجع إليه زيد بن اثبت يضحك ويقول أمر 
 ما أراك اال قد صدقت  

 



 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن بكر حدثنا بن جريج قال   - 3257
قال هنى هللا عز وجل  أخربين أبو حاضر قال سئل بن عمر عن اجلر ينبذ فيه ف

عنه ورسوله فانطلق الرجل إىل بن عباس فذكر له ما قال بن عمر فقال بن 
عباس صدق فقال الرجل البن عباس : أي جر هنى عنه رسول هللا صلى هللا  

 عليه وسلم قال كل شيء يصنع من مدر  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري أيب ت
ر حاض  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن بكر أان بن جريج قال  - 3258
أخربين بن شهاب عن عبيد هللا بن عبد هللا بن عتبة عن بن عباس عن رسول 

هللا صلى هللا عليه وسلم : انه خرج عام الفتح يف شهر رمضان فصام حىت بلغ 
 الكديد أفطر 

 

 

ى شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح علت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن بكر ثنا بن جريج قال  - 3259
لنيب صلى هللا أخربين عطاء قال : حضران مع بن عباس جنازة ميمونة زوج ا

عليه وسلم بسرف فقال بن عباس هذه زوجة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
مان وال  فإذا رفعتم نعشها فال تزعزعوها وال تزلزلوا وأرفقوا فإنه كان يقسم لث 

 يقسم لواحدة قال عطاء اليت ال يقسم هلا صفية بنت حيي بن أخطب 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن بكر أان بن جريج قال  - 3260
أخربين سعيد بن احلويرث انه مسع بن عباس يقول : تربز رسول هللا صلى هللا 
 عليه وسلم فقضى حاجته للخالء مث جاء فقرب له طعام فأكل ومل ميس ماء  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

-------------------------------------  

 



[    349صفحة  - 1مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا بن جريج قال أخربين  - 3261
عطاء : ان ميمونة زوج النيب صلى هللا عليه وسلم خالة بن عباس توفيت قال 

مث قال أم املؤمنني ال تزعزعوا فذهبت معه إىل سرف قال فحمد هللا وأثىن عليه 
هبا وال تزلزلوا أرفقوا فإنه كان عند نيب هللا تسع نسوة فكان يقسم لثمان وال  

يقسم للتاسعة يريد صفية بنت حيي قال عطاء كانت آخرهن موات ماتت 
 ابملدينة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

آخرهن موات " الظاهر أنه أراد صفية رضي هللا عنها  وقول عطاء " كانت * * 
 61وقد أخطأ يف ذلك بل آخرهن موات أم سلمة رضي هللا عنها ماتت سنة 

وإن أراد ميمونة فقد ماتت هي األخرى  50بينما ماتت صفية سنة   59وقيل 
51سنة   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أان معمر عن أيب خثيم   - 3262
ن بن أيب مليكة عن ذكوان موىل عائشة : انه استأذن البن عباس على ع



عائشة وهى متوت وعندها بن أخيها عبد هللا بن عبد الرمحن فقال هذا بن 
عباس يستأذن عليك وهو من خري بنيك فقالت دعين من بن عباس ومن 

ن هللا تزكيته فقال هلا عبد هللا بن عبد الرمحن انه قارئ لكتاب هللا فقيه يف دي
فآذين له فليسلم عليك وليودعك قالت فأذن له ان شئت قال فأذن له فدخل  

بن عباس مث سلم وجلس وقال أبشري اي أم املؤمنني فوهللا ما بينك وبني ان 
يذهب عنك كل أذى ونصب أو قال وصب وتلقى األحبة حممدا وحزبه أو  

عباس كنت  قال أصحابه اال ان تفارق روحك جسدك فقالت وأيضا فقال بن  
أحب أزواج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إليه ومل يكن حيب اال طيبا وأنزل 
هللا عز وجل براءتك من فوق سبع مساوات فليس يف األرض مسجد اال وهو  

يتلى فيه أانء الليل وآانء النهار وسقطت قالدتك ابألبواء فاحتبس النيب صلى 
بتغائها أو قال يف طلبها حىت أصبح هللا عليه وسلم يف املنزل والناس معه يف ا
اآلية فكان يف   {فتيمموا صعيدا طيبا   }القوم على غري ماء فأنزل هللا عز وجل 

ذلك رخصة للناس عامة يف سببك فوهللا انك ملباركة فقالت دعين اي بن عباس  
 من هذا فوهللا لوددت اين كنت نسيا منسيا  

 

 

ط مسلم رجاله ثقات رجال  عليق شعيب األرنؤوط : إسناده قوي على شر ت
 الشيخني غري ابن خثيم فمن رجال مسلم 

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان عن عمرو عن طاوس قال   - 3263
أخربين أعلمهم قال : ولكن مينح أخاه خري له من أن يعطيه عليها خرجا 

 معلوما  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان ثنا إمساعيل بن أمية عن سعيد   - 3264
يب سعيد املقربي عن يزيد بن هرمز قال : كتب جندة إىل بن عباس يسأله بن أ

عن قتل الولدان فكتب إليه كتبت تسألين عن قتل الولدان وان رسول هللا 
صلى هللا عليه وسلم مل يكن يقتلهم وأنت فال تقتلهم اال ان تعلم منهم مثل ما  

 علم صاحب موسى من الغالم  

 

 

األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  عليق شعيب ت
 الشيخني غري يزيد بن هرمز فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان عن أيب الزبري عن سعيد بن  - 3265
جبري عن بن عباس قال : صليت مع النيب صلى هللا عليه وسلم مثانيا مجيعا  



فعل ذاك قال أراد ان ال حيرج أمته    وسبعا مجيعا قلت البن عباس مل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري أيب الزبري فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان عن أيوب عن سعيد بن جبري   - 3266
دن فكل لعلك صائم  عن بن عباس قال أتيته بعرفة فوجدته أيكل رماان فقال ا

: ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان ال يصومه وقال مرة ان رسول هللا 
 صلى هللا عليه وسلم مل يصم هذا اليوم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن زكراي ثنا احلجاج عن احلكم  - 3267
ن بن عباس قال : ملا حاصر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أهل  عن مقسم ع

 الطائف أعتق من رقيقهم  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه وهذا إسناد ضعيف ت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا مروان بن معاوية أان محيد بن علي   - 3268
 صلى هللا  العقيلي ثنا الضحاك بن مزاحم عن بن عباس قال : صلى رسول هللا

عليه وسلم حني سافر ركعتني وحني أقام أربعا قال قال بن عباس فمن صلى يف  
صر الصالة السفر أربعا كمن صلى يف احلضر ركعتني قال وقال بن عباس مل يق

اال مرة واحدة حيث صلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ركعتني وصلى 
 الناس ركعة ركعة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا الوليد بن مسلم ثنا األوزاعي حدثين  - 3269
ن عباس يقول أبو جعفر حممد بن علي انه مسع سعيد بن املسيب خيرب انه مسع ب

قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : مثل الذي يتصدق مث يرجع يف صدقته  
 مثل الكلب يقيء مث أيكل قيأه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  
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حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا حسني بن علي عن زائدة عن   - 3270
مساك عن عكرمة عن بن عباس قال : صلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 وأصحابه إىل بيت املقدس ستة عشر شهرا مث صرفت القبلة بعد  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح رجاله كلهم رجال الصحيح ت  

 

 

ثين أيب ثنا معاوية بن هشام ثنا سفيان عن حدثنا عبد هللا حد - 3271
 حبيب بن أيب اثبت عن حممد بن علي عن أبيه عن جده عن النيب صلى هللا
عليه وسلم : انه قام من الليل فاسنت مث صلى ركعتني مث انم مث قام فاسنت 

 وتوضأ وصلى ركعتني حىت صلى ستا مث أوتر بثالث وصلى ركعتني  

 

 

األرنؤوط : إسناده قوي على شرط مسلم عليق شعيب ت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن بشر ثنا سعيد بن أيب عروبة   - 3272
انه شهد النضر بن أنس حيدث قتادة : أنه شهد عبد هللا بن عباس يفيت الناس 
وال يذكر يف فتياه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حىت جاء رجل فقال اين رجل 

أين أصور هذه التصاوير فقال أدنه مرتني أو ثالاث مسعت حممدا صلى عراقي و 
هللا عليه وسلم أو قال مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول من صور  

 صورة يف الدنيا كلف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

نا عبد هللا حدثين أيب ثنا زكراي بن عدي أان عبيد هللا عن عبد  حدث - 3273
الكرمي عن قيس بن حبرت التميمي عن بن عباس عن رسول هللا صلى هللا عليه  

وسلم : انه هنى عن مثن اخلمر ومهر البغي ومثن الكلب وقال إذا جاءك يطلب 
 مثن الكلب فامأل كفيه ترااب 

 

 

إسناده صحيحعليق شعيب األرنؤوط : ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا زكراي أان عبيد هللا عن عبد الكرمي عن   - 3274



قيس بن حبرت عن بن عباس قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ان هللا 
 حرم عليكم اخلمر وامليسر والكوبة وقال كل مسكر حرام  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

نا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن آدم ثنا بن أيب زائدة عن  حدث - 3275
عباس : ان  داود بن أيب هند عن عمرو بن سعيد عن سعيد بن جبري عن بن 

النيب صلى هللا عليه وسلم كلم رجال يف شيء فقال احلمد هلل حنمده ونستعينه  
 هللا من يهده هللا فال مضل له ومن يضلل فال هادي له وأشهد أن ال إله اال

 وحده ال شريك له وأشهد أن حممدا عبده ورسوله  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا الفضل بن دكني ثنا إمساعيل بن  - 3276
هللا  مسلم العبدي ثنا أبو املتوكل عن بن عباس انه : ابت عند نيب هللا صلى

عليه وسلم ذات ليلة فقام نيب هللا صلى هللا عليه وسلم من الليل فخرج فنظر  
السماوات  إن يف خلق }إىل السماء مث تال هذه اآلية اليت يف آل عمران  



مث رجع إىل البيت فتسوك   {سبحانك فقنا عذاب النار   }حىت بلغ  {واألرض 
وتوضأ مث قام فصلى مث اضطجع مث قام فخرج فنظر يف السماء مث تال هذه  

 اآلية مث رجع فتسوك وتوضأ مث قام فصلى  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو أمحد وحيىي بن أيب بكري قاال ثنا   - 3277
 صلى إسرائيل عن مساك عن سعيد بن جبري عن بن عباس قال : كان رسول هللا
هللا عليه وسلم جالسا يف ظل حجرته قال حيىي قد كاد يقلص عنه فقال 

موه فجاء  ألصحابه جييئكم رجل ينظر إليكم بعني شيطان فإذا رأيتموه فال تكل
رجل أزرق فلما رآه النيب صلى هللا عليه وسلم دعاه فقال عالم تشتمين أنت  

وأصحابك قال كما أنت حىت آتيك هبم قال فذهب فجاء هبم فجعلوا حيلفون  
ابهلل ما قالوا وما فعلوا وأنزل هللا عز وجل يوم يبعثهم هللا مجيعا فيحلفون له  

 كما حيلفون لكم إىل آخر اآلية  

 

 

شعيب األرنؤوط : إسناده حسن عليقت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا زيد بن احلباب أخربين بن هليعة قال   - 3278
أخربين يزيد بن أيب حبيب عن عكرمة عن بن عباس ان رسول هللا صلى هللا 

 عليه وسلم قرأ : يف كسوف الشمس فلم نسمع منه حرفا  

 

 

يف لضعف ابن هليعة عليق شعيب األرنؤوط : حسن وهذا إسناد ضع ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هاشم بن القاسم ثنا شعبة ثنا احلكم  - 3279
عن مقسم عن بن عباس قال : صام رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يوم فتح  

 مكة حىت أتى قديدا فأتى بقدح من لنب فأفطر وأمر الناس أن يفطروا 

 

 

جاله ثقات رجال الشيخني غري عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح ر ت
 مقسم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا زيد بن احلباب أخربين عبد هللا بن  - 3280
املؤمل ثنا عبد هللا بن أيب مليكة عن بن عباس : ان رسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم خطب وظهره إىل امللتزم  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  
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حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا زيد بن احلباب قال أخربين عبد  - 3281
الرمحن بن ثوابن قال مسعت عمرو بن دينار يقول أخربين من مسع بن عباس 

الدين النصيحة قالوا ملن قال هلل   يقول قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :
 ولرسوله والئمة املؤمنني  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف إلهبام سامعه من  ت
 ابن عباس

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد األعلى عن خالد عن عكرمة   - 3282
 عن بن عباس قال : احتجم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهو حمرم  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد األعلى عن خالد عن عكرمة   - 3283
وج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهو حمرم  عن بن عباس قال : تز   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد األعلى عن خالد عن عكرمة   - 3284
عن بن عباس قال : احتجم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأعطاه أجره ولو  

 كان حراما ما أعطاه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد األعلى ثنا سعيد عن مطر عن   - 3285
عطاء : ان بن الزبري صلى املغرب فسلم يف ركعتني وهنض ليستلم احلجر 

فسبح القوم فقال ما شأنكم قال فصلى ما بقى وسجد سجدتني قال فذكر  
فقال ما أماط عن سنة نبيه صلى هللا عليه وسلم   ذلك البن عباس  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا زيد أان احلجاج عن احلكم عن مقسم   - 3286
عن بن عباس وعن هشام بن عروة عن أبيه : ان رسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم احتجم وأعطى احلجام أجره  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : هذا احلديث روي إبسنادين : اإلسناد األول :  ت
والثاين : مرسل ومنت احلديث صحيحاحلجاج بن أرطاة وهو مدلس وقد عنعن   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد يعين بن هارون أان احلجاج عن   - 3287
احلسن بن سعد عن علي بن عبد هللا بن عباس عن أبيه : ان رسول هللا صلى 

هللا عليه وسلم دخل على ضباعة بنت الزبري فأكل عندها كتفا من حلم مث خرج  
دث وضوءا إىل الصالة ومل حي  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا سند ضعيف ت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد عن احلجاج عن احلكم عن   - 3288
مقسم عن بن عباس وسعيد بن جبري : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مجع  

 بني الصالتني يف السفر 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا سند ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أان احلجاج بن أرطاة عن عطاء   - 3289
عن بن عباس انه : كان ال يرى ان ينزل األبطح ويقول إمنا قام به رسول هللا 

 صلى هللا عليه وسلم على عائشة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف لعنعنة احلجاج بن أرطاة ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد قال أان حممد بن إسحاق عن   - 3290
داود بن حصني عن عكرمة عن بن عباس : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

رد ابنته زينب على أيب العاص زوجها بنكاحها األول بعد سنتني ومل حيدث 
 صداقا 

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

 حدثين أيب ثنا يزيد قال أان محيد عن احلسن قال :  حدثنا عبد هللا  - 3291
صرة أدوا زكاة صومكم  خطب بن عباس الناس يف آخر رمضان فقال اي أهل الب

قال فجعل الناس ينظر بعضهم إىل بعض فقال من ها هنا من أهل املدينة  
قوموا فعلموا إخوانكم فإهنم ال يعلمون ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

ة رمضان نصف صاع من بر أو صاعا من شعري أو صاعا من متر  فرض صدق
 على العبد واحلر والذكر واألنثى  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف النقطاعه ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أان انفع عن بن أيب مليكة قال   - 3292
اليمني على  كتب إىل بن عباس ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : 

 املدعي عليه ولو أن الناس أعطوا بدعواهم الدعى انس أمواال كثرية ودماء  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أان عمران بن حدير ومعاذ قاال   - 3293
 بن عباس  حدثنا عمران يعين بن حدير عن عبد هللا بن شقيق قال قام رجل إىل

فقال الصالة فسكت عنه مث قال الصالة فسكت عنه مث قال الصالة فقال :  
ى هللا عليه  أنت تعلمنا ابلصالة قد كنا جنمع بني الصالتني مع رسول هللا صل

وسلم أو على عهد رسول هللا قال معاذ على عهد رسول هللا صلى هللا عليه  
 وسلم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أان سعيد بن أيب عروبة عن  - 3294
قتادة عن عكرمة قال : صليت خلف شيخ ابألبطح فكرب ثنتني وعشرين 

تكبرية فأتيت بن عباس فذكرت ذلك له فقال ال أم لك تلك صالة أيب القاسم  
 صلى هللا عليه وسلم  

 

 

ري عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخات  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أان سعيد عن حممد بن الزبري ان  - 3295



علي بن عبد هللا بن العباس حدثهم ان بن عباس أخربه : أن النيب صلى هللا 
 عليه وسلم أيت بكتف مشوية فأكل منها فتملى مث صلى وما توضأ من ذلك 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  

 

 

------------------------------------- 
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حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أان بن أيب ذئب عن قارظ بن  - 3296
شيبة عن أيب غطفان قال : دخلت على بن عباس فوجدته يتوضأ فمضمض 

وسلم انتثروا ثنتني ابلغتني أو واستنشق مث قال قال رسول هللا صلى هللا عليه 
 ثالاث 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده قويت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أان بن أيب ذئب عمن مسع بن  - 3297



عباس : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان يعطي املرأة واململوك من املغنم  
 دون ما يصيب اجليش  

 

 

األرنؤوط : حسن وهذا إسناد ضعيف جلهالة روايه عن ابن عليق شعيب ت
 عباس 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أان احلجاج عن املنهال عن عبد   - 3298
لم : ما من  هللا بن احلرث عن بن عباس قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وس

مسلم عاد أخاه فيدخل عليه ومل حيضر أجله فقال أسأل هللا العظيم رب 
ل منه  العرش العظيم ان يشفي فالان من وجعه سبعا اال شفاه هللا عز وج  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد قال أان حممد يعين بن إسحاق  - 3299
عن حممد بن علي وعن الزهري عن يزيد بن هرمز قال : كتب جندة احلروري 

إىل بن عباس يسأله عن قتل الولدان وهل كن النساء حيضرن احلرب مع النيب 
م وهل كان يضرب هلن بسهم قال يزيد بن هرمز وأان كتبت  صلى هللا عليه وسل



كتاب بن عباس إىل جندة كتب إليه كتبت تسألين عن قتل الولدان وتقول ان 
العامل صاحب موسى قد قتل الغالم فلو كنت تعلم من الولدان مثل ما كان  

يعلم ذلك العامل قتلت ولكنك ال تعلم فاجتنبهم فإن رسول هللا صلى هللا عليه  
وسلم قد هنى عن قتلهم وكتبت تسألين عن النساء هل كن حيضرن احلرب مع  

النيب صلى هللا عليه وسلم وهل كان يضرب هلن بسهم وقد كن حيضرن مع  
النيب صلى هللا عليه وسلم فأما ان يضرب هلن بسهم فلم يفعل وقد كان يرضخ 

 هلن  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  

 

 

دثين أيب ثنا يزيد أان منصور بن حيان قال مسعت حدثنا عبد هللا ح - 3300
سعيد بن جبري حيدث عن بن عمر وبن عباس اهنما شهدا على رسول هللا 

صلى هللا عليه وسلم : انه هنى عن الدابء واحلنتم واملزفت والنقري مث تال رسول  
   {وما آاتكم الرسول فخذوه وما هناكم عنه فانتهوا  }هللا صلى هللا عليه وسلم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري منصور بن حيان فمن رجال مسلم 

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد بن هارون أان سفيان يعين بن  - 3301
خاليت حسني عن أيب هاشم عن سعيد بن جبري عن بن عباس قال : بت عند  

ميمونة بنت احلرث فصلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم العشاء مث رجع إليها  
قال فسمعته    وكانت ليلتها فصلى ركعتني مث انفتل فقال أانم الغالم وأان أمسعه

قال يف مصاله اللهم اجعل يف قليب نورا ويف مسعي نورا ويف بصري نورا ويف 
 لساين نورا وأعظم يل نورا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أنبأان سفيان يعين بن حسني عن   - 3302
الزبري أرادت احلج فقال هلا  أيب بشر عن عكرمة عن بن عباس ان ضباعة بنت 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : اشرتطي عند إحرامك حملي حيث حبستين  
 فإن ذلك لك 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح غري ت
 سفيان بن حسني فقد روى له أصحاب السنن

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أان سفيان عن الزهري عن أيب  - 3303
سنان عن بن عباس قال سأل األقرع بن حابس رسول هللا صلى هللا عليه  

وسلم فقال : اي رسول هللا مرة احلج أو يف كل عام قال ال بل مرة فمن زاد 
 فتطوع  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  

 

 

ين أيب ثنا يزيد أان سفيان عن بن أيب ذئب حدثنا عبد هللا حدث - 3304
وروح قال بن أيب ذئب عن شعبة عن بن عباس : ان رسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم بعثه إىل أهله إىل مىن ليلة النحر فرمينا اجلمرة مع الفجر  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أان بن أيب ذئب عن شعبة قال :   - 3305
رأى بن عباس رجال ساجدا قد ابتسط ذراعيه فقال بن عباس هكذا يربض  
 الكلب رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا سجد رأيت بياض إبطيه  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف لضعف شعبة موىل  ت
 ابن عباس

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أان بن أيب ذئب ومحاد : ورسول  - 3306
هللا صلى هللا عليه وسلم يصلي ابلناس قال اخلياط يعين محادا يف فضاء من  

 األرض فمرران بني يديه وحنن عليه حىت جاوزان عامة الصف فما هناان وال ردان  
 

 

إسناد ضعيف لضعف شعبة موىل ابن  عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذات
 عباس 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أان بن أيب ذئب عن شعبة قال :   - 3307
ثوب  دخل املسور بن خمرمة على بن عباس يعوده يف مرض مرضه فرأى عليه

استربق وبني يديه كانون عليه متاثيل فقال له اي أاب عباس ما هذا الثوب الذي 
رسول هللا عليك قال وما هو قال استربق قال وهللا ما علمت به وما أظن  

صلى هللا عليه وسلم هنى عنه اال للتجرب والتكرب ولسنا حبمد هللا كذلك قال 
فما هذا الكانون الذي عليه الصور قال بن عباس اال ترى كيف أحرقناها  

 ابلنار  

 



 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    353صفحة  - 1مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أان املسعودي عن حممد بن عبد   - 3308
الرمحن موىل بين طلحة عن كريب موىل بن عباس عن بن عباس قال : كان  

ى هللا عليه وسلم امسها فسماها  اسم جويرية بنت احلرث برة فحول النيب صل
 عليه وسلم فإذا هي يف مصالها تسبح هللا جويرية فمر هبا النيب صلى هللا

وتدعوه فانطلق حلاجته مث رجع إليها بعد ما ارتفع النهار فقال اي جويرية ما  
زلت يف مكانك قالت ما زلت يف مكاين هذا فقال النيب صلى هللا عليه وسلم  

مات أعدهن ثالث مرات هن أفضل مما قلت سبحان هللا  لقد تكلمت أبربع كل 
عدد خلقه وسبحان هللا رضاء نفسه وسبحان هللا زنة عرشه وسبحان هللا مداد  

 كلماته واحلمد هلل مثل ذلك 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أان املسعودي عن احلكم عن   - 3309
قال : ملا أفاض النيب صلى هللا عليه وسلم من عرفات  مقسم عن بن عباس 

أوضع الناس فأمر النيب صلى هللا عليه وسلم مناداي فنادى اي أيها الناس انه 
 ليس الرب إبيضاع اخليل والركاب فما رأيتها رافعة يدها عادية  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد قال قال حممد يعين بن إسحاق  - 3310
ن عبد  حدثين من مسع عكرمة عن بن عباس قال : كان الذي أسر العباس ب 

املطلب أاب اليسر بن عمرو وهو كعب بن عمرو أحد بين سلمة فقال له رسول  
ه رجل ما  هللا صلى هللا عليه وسلم كيف أسرته اي أاب اليسر قال لقد أعانين علي

رأيته بعد وال قبل هيئته كذا هيئته كذا قال فقال رسول هللا صلى هللا عليه  
وسلم لقد أعانك عليه ملك كرمي وقال للعباس اي عباس افد نفسك وبن 

أخيك عقيل بن أيب طالب ونوفل بن احلرث وحليفك عتبة بن جحدم أحد بين 
لك وإمنا استكرهوين  احلرث بن فهر قال فأىب وقال اين قد كنت مسلما قبل ذ

قال هللا أعلم بشأنك ان يك ما تدعي حقا فاهلل جيزيك بذلك وأما ظاهر أمرك  
فقد كان علينا فافد نفسك وكان رسول هللا قد أخذ منه عشرين أوقية ذهب  



فقال اي رسول هللا احسبها يل من فداي قال ال ذاك شيء أعطاانه هللا منك  
ل الذي وضعته مبكة حيث خرجت عند أم  قال فإنه ليس يل مال قال فأين املا 

الفضل وليس معكما أحد غريكما فقلت ان أصبت يف سفري هذا فللفضل 
كذا ولقثم كذا ولعبد هللا كذا قال فوالذي بعثك ابحلق ما علم هبذا أحد من  

 الناس غريي وغريها وأين ألعلم انك رسول هللا  
 

 

ام راويه عن عكرمة عليق شعيب األرنؤوط : حسن وهذا إسناد ضعيف إلهبت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد قال قال حممد يعين بن إسحاق  - 3311
ال يوم حدثين عبد هللا بن أيب جنيح عن جماهد عن بن عباس قال حلق رج

احلديبية وقصر آخرون فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : يرحم هللا 
ا اي رسول هللا احمللقني قالوا اي رسول هللا واملقصرين قال يرحم هللا احمللقني قالو 

واملقصرين قال يرحم هللا احمللقني قالوا اي رسول هللا واملقصرين قال واملقصرين 
قالوا فما ابل احمللقني اي رسول هللا ظاهرت هلم الرمحة قال مل يشكوا قال 

 فانصرف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد حسن ت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أان هشام عن حممد عن بن  - 3312
 عباس : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم تعرق كتفا مث قام فصلى ومل يتوضأ 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني إال أنه منقطع ت  

 

 

اء : انه كان  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أان احلجاج عن عط - 3313
ال يرى أبسا أن حيرم الرجل يف ثوب مصبوغ بزعفران قد غسل ليس فيه نفض 

 وال ردع  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : هذا أثر عن عطاء وليس حبديث وإمنا أورده أمحد ت
 لريوي بعده حديث ابن عباس مرفوعا مثله 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أان احلجاج عن احلسني بن عبد   - 3314
هللا عن عبيد هللا عن عكرمة عن بن عباس عن النيب صلى هللا عليه وسلم :  

 مثله  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : حسن وهذا إسناد ضعيف لتدليس احلجاج بن أرطاة ت  

 

 

عن عبد الرمحن بن حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد عن احلجاج  - 3315
: كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يعجبه يف يوم  عابس عن بن عباس قال

العيد ان خيرج أهله قال فخرجنا فصلى بغري أذان وال إقامة مث خطب الرجال 
مث أتى النساء فخطبهن مث أمرهن ابلصدقة فلقد رأيت املرأة تلقي تومتها 

 وخامتها تعطيه بالال يتصدق به  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    354صفحة  - 1مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أان عباد بن منصور عن عكرمة   - 3316
عن بن عباس عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : خري يوم حتتجمون فيه سبع  

عشرة وتسع عشرة وإحدى وعشرين وقال وما مررت مبأل من املالئكة ليلة  



 أسري يب اال قالوا عليك ابحلجامة اي حممد 
 

 

: إسناده ضعيف والقطعة األوىل منه حسنة لغريها  عليق شعيب األرنؤوطت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أان عبد هللا بن عون عن حممد  - 3317
بن سريين عن بن عباس قال : سران مع النيب صلى هللا عليه وسلم بني مكة  

 واملدينة وحنن آمنون ال خناف شيئا فصلى ركعتني  

 

 

يح رجاله ثقات رجال الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : صح ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أان عباد بن منصور عن عكرمة   - 3318
عن بن عباس قال : كانت لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم مكحلة يكتحل هبا  

 عند النوم ثالاث يف كل عني  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن وهذا إسناد ضعيف لضعف عباد بن منصور ت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أان هشام عن عكرمة عن بن  - 3319
عباس : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم تزوج ميمونة بنت احلرث بسرف 

 وهو حمرم مث دخل هبا بعد ما رجع بسرف 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري رجاله ثقات ت
رجال البخاري رجال الشيخني غري عكرمة فمن   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أسود بن عامر ثنا إسرائيل عن عباد   - 3320
بن منصور عن عكرمة عن بن عباس : أن النيب صلى هللا عليه وسلم كان  
 يكتحل ابإلمثد كل ليلة قبل ان ينام وكان يكتحل يف كل عني ثالثة أميال 

 

 

يف لضعف عباد بن منصور عليق شعيب األرنؤوط : حسن وهذا إسناد ضع ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا إسرائيل عن مساك بن حرب  - 3321
قال هم   {كنتم خري أمة أخرجت للناس    }عن سعيد بن جبري عن بن عباس :  

 الذين هاجروا مع النيب صلى هللا عليه وسلم من مكة إىل املدينة  
 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع عن سفيان عن عبد الرمحن بن  - 3223
عن  احلرث بن عياش بن أيب ربيعة عن حكيم بن حكيم بن عباد بن حنيف 

انفع بن جبري بن مطعم عن بن عباس قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
ووقت : أمين جربيل عليه السالم عند البيت مرتني مث قال اي حممد هذا وقتك 

النبيني قبلك صلى به الظهر حني كان الفيء بقدر الشراك وصلى به املغرب 
 حني أفطر الصائم وحل الطعام والشراب  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا األعمش عن حبيب بن أيب  - 3323
ول هللا صلى هللا عليه  اثبت عن سعيد بن جبري عن بن عباس قال : مجع رس

وسلم بني الظهر والعصر واملغرب والعشاء يف املدينة من غري خوف وال مطر  
 قلت البن عباس مل فعل ذلك قال كي ال حيرج أمته  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني ت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع عن حممد بن قيس عن احلكم  - 3324
عن سعيد بن جبري عن بن عباس قال بت عند خاليت ميمونة قال : فقام النيب 

صلى هللا عليه وسلم من الليل فتوضأ قال فقمت فتوضأت مث قام فصلى 
 فقمت خلفه أو عن مشاله فادارين حىت أقامين عن ميينه  

 

 

نؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  عليق شعيب األر ت
 الشيخني غري حممد بن قيس فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع وعبد الرمحن عن سفيان عن   - 3325
خمول بن راشد عن مسلم البطني عن سعيد بن جبري عن بن عباس : أن النيب 

يوم اجلمعة أبمل تنزيل السجدة وهل صلى هللا عليه وسلم كان يقرأ يف الفجر 
 أتى على اإلنسان قال عبد الرمحن يف حديثه ويف اجلمعة ابجلمعة واملنافقني 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن آدم ثنا إسرائيل عن أيب  - 3326



إسحاق عن مسلم البطني عن سعيد بن جبري عن بن عباس قال : كان رسول  
هللا صلى هللا عليه وسلم يقرأ يوم اجلمعة يف الفجر أمل تنزيل السجدة وهل أتى 

 علي اإلنسان حني من الدهر  

 

 

يح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا شريك عن حسني بن عبد   - 3327
هللا عن عكرمة عن بن عباس : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم صلى يف 

 كساء يتقي بفضوله حر األرض وبردها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه وهذا إسناد ضعيف لضعف شريك بن ت
النخعي  عبدهللا  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا إسرائيل عن أيب إسحاق عن   - 3328
التميمي عن بن عباس قال : تدبرت النيب صلى هللا عليه وسلم حني سجد 

 وكان يرى بياض إبطيه إذا سجد  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيفت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا صاحل بن رستم عن بن أيب  - 3329
مليكة عن بن عباس قال : أقيمت الصالة ومل أصل الركعتني فرآين وأان 

أصليهما فدان وقال أتريد أن تصلي الصبح أربعا فقيل البن عباس عن النيب 
 صلى هللا عليه وسلم قال نعم  

 

 

إسناده حسنعليق شعيب األرنؤوط : ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    355صفحة  - 1مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا إسرائيل عن أيب إسحاق عن   - 3330
األرقم بن شرحبيل االودي عن بن عباس : ان النيب صلى هللا عليه وسلم حني  

من حيث كان بلغ أبو بكر رضي هللا عنه  جاء أخذ من القراءة   

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا سفيان عن هشام بن  - 3331
إسحاق بن عبد هللا بن كنانة عن أبيه قال : أرسلين أمري من األمراء إىل بن 

ا منعه ان يسألين عباس أسأله عن الصالة يف االستسقاء فقال بن عباس م
خرج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم متواضعا متبذال متخشعا مرتسال متضرعا  

 فصلى ركعتني كما يصلي يف العيد مل خيطب خطبتكم هذه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا أبو عوانة عن بكري بن  - 3332
األخنس عن جماهد عن بن عباس قال : فرض هللا عز وجل صالة احلضر أربعا  

 ويف السفر ركعتني واخلوف ركعة على لسان نبيه صلى هللا عليه وسلم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري بكري بن األخنس فمن رجال مسلم 

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا شعبة عن عدي بن اثبت   - 3333
عن سعيد بن جبري عن بن عباس قال : خرج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
يوم عيد فطر أو أضحى فصلى ابلناس ركعتني مث انصرف ومل يصل قبلها وال  

 بعدها  
 

 

عيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا قرة بن خالد ويزيد بن  - 3334
إبراهيم عن بن سريين عن بن عباس قال : سافر رسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم من مكة واملدينة ال خياف اال هللا يقصر الصالة 

 

 

رجاله ثقات رجال الشيخني عليق شعيب األرنؤوط : صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا سفيان وعبد الرزاق قال أان  - 3335
سفيان عن منصور عن جماهد عن طاوس عن بن عباس قال قال رسول هللا 
صلى هللا عليه وسلم : ال هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية وإذا استنفرمت  

 فانفروا 



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا مالك بن مغول عن طلحة   - 3336
بن مصرف عن سعيد بن جبري عن بن عباس قال : يوم اخلميس وما يوم  

اخلميس مث نظرت إىل دموعه على خديه حتدر كأهنا نظام اللؤلؤ قال قال رسول  
لكم كتااب ال  هللا صلى هللا عليه وسلم ائتوين ابللوح والدواة أو الكتف أكتب 

 تضلوا بعده أبدا فقالوا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يهجر  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا شعبة عن حيىي بن عبيد   - 3337
البهراين مسع بن عباس : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان ينبذ له يف  

 سقاء  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري حيىي بن عبيد البهراين فمن رجال مسلم 



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا شعبة عن احلكم عن جماهد   - 3338
عن بن عباس قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : نصرت ابلصبا  

 وأهلكت عاد ابلدبور  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا عباد بن منصور عن عكرمة   - 3339
 عن بن عباس : ان النيب صلى هللا عليه وسلم العن ابحلمل 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد ضعيف لضعف عباد بن منصور ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا أبو إسرائيل العبسي عن   - 3340
عمرو عن سعيد بن جبري عن بن عباس والفضل أو أحدمها عن  فضيل بن 

اآلخر قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : من أراد احلج فليتعجل فإنه  
 قد ميرض املريض وتضل الراحلة وتعرض احلاجة 

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد ضعيف ت  

 

 

شعبة عن أيب مجرة عن بن  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا - 3341
 عباس قال : جعل يف قرب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قطيفة محراء  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا املسعودي عن بن خثيم عن   - 3342
سعيد بن جبري عن بن عباس قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : خري  

 ثيابكم البياض فالبسوها أحياء وكفنوا فيها مواتكم وخري أكحالكم اإلمثد 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا سفيان ثنا عبيد هللا بن عبد   - 3343
الرمحن بن موهب عن انفع بن جبري عن بن عباس قال قال رسول هللا صلى 

هللا عليه وسلم : األمي أوىل بنفسها من وليها والبكر تستأمر يف نفسها وصمتها  
 إقرارها 



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع عن إسرائيل عن عبد الكرمي   - 3344
عن قيس بن حبرت عن بن عباس قال : هنى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 عن مهر البغي ومثن الكلب ومثن اخلمر  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

------------------------------------- 
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حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو نعيم ثنا إسرائيل عن عبد الكرمي  - 3345
عن قيس بن حبرت عن بن عباس رفع احلديث قال : مثن الكلب ومهر البغي 

 ومثن اخلمر حرام  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا سفيان عن بن طاوس عن   - 3346
أبيه عن بن عباس قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : من ابتاع طعاما  
فال يبعه حىت يقبضه قلت البن عباس مل قال أال ترى اهنم يبتاعون ابلذهب 

 والطعام مرجأ  

 

 

شيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع عن بن أيب ليلى عن احلكم عن   - 3347
مقسم عن بن عباس قال : ملا قدم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مكة عام  

احلديبية مر بقريش وهم جلوس يف دار الندوة فقال رسول هللا صلى هللا عليه  
ذا قدمتم ثالاث قال فلما قدموا وسلم ان هؤالء قد حتدثوا أنكم هزيل فارملوا إ

رملوا ثالاث قال فقال املشركون أهؤالء الذين نتحدث ان هبم هزال ما رضي 
 هؤالء ابملشي حىت سعوا سعيا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح دون قوله " عام احلديبية " وهذا إسناد  ت



 ضعيف 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع عن حممد بن سليم عن بن أيب  - 3348
مليكة ان بن عباس كتب إليه قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : املدعي  

 عليه أوىل ابليمني 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع عن إسرائيل عن أيب إسحاق  - 3349
ي مسع بن عباس قال : كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  عن سعيد بن شف 

 إذا كان مسافرا صلى ركعتني  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع عن سكني بن عبد العزيز عن   - 3350
أبيه عن بن عباس : ان النيب صلى هللا عليه وسلم رأى الفضل بن عباس 

رأة عشية عرفة فقال النيب صلى هللا عليه وسلم هكذا بيده على عني  يالحظ ام



 الغالم قال ان هذا يوم من حفظ فيه بصره ولسانه غفر له  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع عن عبد اجلبار بن الورد عن بن   - 3351
أيب مليكة قال قال بن عباس لعروة بن الزبري : اي عروة سل أمك أليس قد  

 جاء أبوك مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فأحل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده قويت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا هشام عن زيد عن عطاء بن  - 3352
يسار عن بن عباس : ان النيب صلى هللا عليه وسلم أكل عرقا مث خرج إىل 

 الصالة 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع عن سفيان عن عاصم عن أيب  - 3353
  {إذا جاء نصر هللا والفتح  }عمر سأل بن عباس عن هذه اآلية  رزين : ان 

 قال ملا نزلت نعيت إىل النيب صلى هللا عليه وسلم نفسه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع حدثنا هشام عن قتادة عن أيب  - 3354
 عليه وسلم كان يقول عند  العالية عن بن عباس : ان رسول هللا صلى هللا

الكرب ال إله اال هللا العلي العظيم ال إله اال هللا احلليم الكرمي ال إله اال هللا 
 رب العرش العظيم ال إله اال هللا رب السماوات واألرض رب العرش العظيم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا إسرائيل عن أيب إسحاق عن   - 3355
عليه وسلم   أرقم بن شرحبيل عن بن عباس قال : ملا مرض رسول هللا صلى هللا

مرضه الذي مات فيه كان يف بيت عائشة فقال ادعوا يل عليا قالت عائشة 
قال   ندعو لك أاب بكر قال ادعوه قالت حفصة اي رسول هللا ندعو لك عمر



ادعوه قالت أم الفضل اي رسول هللا ندعو لك العباس قال ادعوه فلما 
ى اجتمعوا رفع رأسه فلم ير عليا فسكت فقال عمر قوموا عن رسول هللا صل
هللا عليه وسلم فجاء بالل يؤذنه ابلصالة فقال مروا أاب بكر يصلي ابلناس 

يبكون فلو أمرت فقالت عائشة ان أاب بكر رجل حصر ومىت ما ال يراك الناس 
عمر يصلي ابلناس فخرج أبو بكر فصلي ابلناس ووجد النيب صلى هللا عليه  
وسلم من نفسه خفة فخرج يهادي بني رجلني ورجاله ختطان يف األرض فلما  

رآه الناس سبحوا أاب بكر فذهب يتأخر فأومأ إليه أي مكانك فجاء النيب 
عن ميينه وكان أبو بكر أيمت  صلى هللا عليه وسلم حىت جلس قال وقام أبو بكر  

ابلنيب صلى هللا عليه وسلم والناس أيمتون أبيب بكر قال بن عباس وأخذ النيب 
صلى هللا عليه وسلم من القراءة من حيث بلغ أبو بكر ومات يف مرضه ذاك 
عليه السالم وقال وكيع مرة فكان أبو بكر أيمت ابلنيب صلى هللا عليه وسلم  

ر  والناس أيمتون أبيب بك  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

------------------------------------- 
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حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثين حجاج أان إسرائيل عن أيب  - 3356
 إسحاق عن األرقم بن شرحبيل قال سافرت مع بن عباس من املدينة إىل الشام
فسألته أوصى النيب صلى هللا عليه وسلم فذكر معناه وقال : ما قضى رسول 
هللا صلى هللا عليه وسلم الصالة حىت ثقل جدا فخرج يهادي بني رجلني وان 

 رجليه لتخطان يف األرض فمات رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ومل يوص 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا شعبة عن أيب بشر عن  - 3357
سعيد بن جبري عن بن عباس قال : قبض النيب صلى هللا عليه وسلم وأان بن 

 عشر سنني خمتون وقد قرأت حمكم القرآن 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

لرمحن بن مهدي ثنا سفيان عن  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد ا - 3358
عبد الرمحن بن عابس قال مسعت بن عباس يقول : خرجت مع النيب صلى هللا 



عليه وسلم يوم فطر أو أضحى فصلى مث خطب مث أتى النساء فوعظهن 
 وذكرهن وأمرهن ابلصدقة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن بن مهدي عن سفيان   - 3359
عن األعمش قال : سألت إبراهيم عن الرجل يصلي مع اإلمام فقال يقوم عن  
يساره فقلت حدثين مسيع الزايت قال مسعت بن عباس حيدث ان النيب صلى 

 هللا عليه وسلم أقامه عن ميينه فأخذ به 

 

 

صحيح عليق شعيب األرنؤوط : إسنادهت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح بن عبادة ثنا بن جريج قال  - 3360
أخربين حيىي بن سعيد عن القاسم بن حممد عن بن عباس ان رجال جاء إىل 
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال : اي رسول هللا ما يل عهد ابهلي منذ  

ر أربعني يوما ال تسقي عفار النخل قال وعفار النخل اهنا إذا كانت تؤبر تعف
بعد اإلابر فوجدت مع امرأيت رجال وكان زوجها مصفرا محشا سبط الشعر  



والذي رميت به خدل إىل السواد جعد قطط فقال رسول هللا صلى هللا عليه  
 وسلم اللهم بني مث العن بينهما فجاءت برجل يشبه الذي رميت به 

 

 

شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على  ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح ثنا زكراي بن إسحاق ثنا عمرو   - 3361
بن دينار ان بن عباس كان يقول قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ال يباع  

 التمر حىت يطعم  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

ثنا روح ثنا إسحاق ثنا عمرو بن دينار  حدثنا عبد هللا حدثين أيب  - 3362
وثنا عبد الرمحن بن مهدي ثنا سفيان عن أيب موسى عن وهب بن منبه عن بن  

عباس عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : من سكن البادية جفا ومن اتبع 
 الصيد غفل ومن أتى السلطان افتنت 

 

 

ة أيب موسىعليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه وهذا سند ضعيف جلهال ت  



( . . وعند حتقيق حديث أيب   8823حسنه حبديث أيب هريرة ) أييت برقم * : 
هريرة تبني أنه ضعيف الضطراب سنده فاستدرك هناك حتسني حديث ابن 

 عباس هذا وقال يرجع إليه ويضعف

فاحلاصل أنه عاد فضعف حديث ابن عباس ( )   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن عن زائدة وعبد الصمد  - 3363
 صلى هللا قال ثنا زائدة عن مساك عن عكرمة عن بن عباس قال : صلى النيب

عليه وسلم حنو بيت املقدس قال عبد الصمد ومن معه ستة عشر شهرا مث 
حولت القبلة بعد قال عبد الصمد مث جعلت القبلة حنو بيت املقدس وقال  

عاوية يعين بن عمرو مث حولت القبلة بعد  م  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد ضعيف . وقوله هنا " مث جعلت  ت
القبلة حنو بيت املقدس " خطأ واضح صوابه " مث حولت القبلة عن بيت 

املقدس " كما يف هامش نسخة خطية أو " مث جعلت القبلة حنو البيت " كما  
 أثبته أمحد شاكر 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن ثنا سفيان عن أيب بكر  - 3364



يعين بن أيب اجلهم عن عبيد هللا بن عبد هللا عن بن عباس قال : صلى رسول 
هللا صلى هللا عليه وسلم صالة اخلوف بذي قرد صفا خلفه وصفا موازي العدو  

م ركعتني ولكل طائفة  وصلى هبم ركعة مث سلم فكانت للنيب صلى هللا عليه وسل
 ركعة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري أيب بكر بن عبدهللا بن أيب اجلهم فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن عن بن ذر عن أبيه عن   - 3365
صلى هللا عليه وسلم جلربيل : ما  سعيد بن جبري عن بن عباس قال قال النيب 
وما نتنزل إال أبمر ربك له ما بني   }مينعك ان تزوران أكثر مما تزوران قال فنزلت 

قال وكان ذلك اجلواب   {أيدينا وما خلفنا وما بني ذلك وما كان ربك نسيا 
 حملمد صلى هللا عليه وسلم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن عن إسرائيل عن عبد   - 3366



الكرمي اجلزري عن عكرمة عن بن عباس قال : هنى رسول هللا صلى هللا عليه  
وسلم عن النفخ يف الطعام والشراب قال عبد هللا قال أيب وثناه أبو نعيم عن  

 عكرمة مرسال وثنا حممد بن سابق أسنده عن بن عباس  

 

 

ليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري عت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    358صفحة  - 1مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن ثنا شعبة عن أيب بشر  - 3367
عن سعيد بن جبري عن بن عباس قال : سئل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
 عن أوالد املشركني فقال خلقهم هللا حني خلقهم وهو أعلم مبا كانوا عاملني  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان بن عيينة عن سليمان بن أيب  - 3368



مسلم مسعه من طاوس عن بن عباس قال : كان النيب صلى هللا عليه وسلم إذا  
قام يتهجد من الليل قال لك احلمد أنت نور السماوات واألرض ومن فيهن  

 ولك احلمد أنت قيم السماوات واألرض ومن فيهن ولك احلمد أنت ملك
السماوات واألرض ومن فيهن ولك احلمد أنت احلق ووعدك حق ولقاؤك حق  
واجلنة حق والنار حق والساعة حق وحممد صلى هللا عليه وسلم حق والنبيون  

حق اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك 
خاصمت وإليك حاكمت فاغفر يل ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما  

قدم وأنت املؤخر ال إله اال أنت أو ال إله غريك أعلنت أنت امل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح ثنا بن جريج قال أخربين عمرو   - 3369
بن دينار ان عوسجة موىل بن عباس أخربه عن بن عباس : ان رجال مات ومل  
يدع أحدا يرثه فرفع النيب صلى هللا عليه وسلم مرياثه إىل موىل له أعتقه امليت 

 هو الذي له والؤه والذي أعتق  

 

 

سناده ضعيف عليق شعيب األرنؤوط : إت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن بن مهدي ثنا سفيان عن   - 3370
بن أيب جنيح عن عبد هللا بن كثري عن أيب املنهال عن بن عباس قال : قدم  
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهم يسلفون يف الثمار السنة والسنتني أو 

عليه وسلم سلفوا يف الثمار يف كيل   السنتني والثالث فقال رسول هللا صلى هللا
 معلوم ووزن معلوم ووقت معلوم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن ثنا زائدة يعين بن قدامة   - 3371
عن مساك عن عكرمة عن بن عباس : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان  

لي على اخلمرة  يص  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا سند رجاله رجال الصحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن عن مالك عن خمرمة بن   - 3372
ألنظرن  سليمان عن كريب عن بن عباس قال : بت عند خاليت ميمونة فقلت

إىل صالة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فطرحت لرسول هللا صلى هللا عليه  



بعده  وسلم وسادة فنام يف طوهلا وانم أهله مث قام نصف الليل أو قبله أو 
جعل ميسح النوم عن نفسه مث قرأ اآلايت العشر األواخر من آل عمران حىت  ف

ختم مث قام فأتى شنا معلقا فأخذ فتوضأ مث قام يصلي فقمت فصنعت مثل ما  
صنع مث جئت فقمت إىل جنبه فوضع يده على رأسي مث أخذ أبذين فجعل 

كعتني مث ركعتني مث  يفتلها مث صلى ركعتني مث ركعتني مث ركعتني مث ركعتني مث ر 
 أوتر 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن عن مالك عن زيد بن  - 3373
أسلم عن بن وعلة عن بن عباس : ان رجال أهدى إىل النيب صلى هللا عليه  

فساره فقال ما أمرته   وسلم راوية مخر وقال ان اخلمر قد حرمت فدعا رجال 
 فقال أمرته ببيعها قال فإن الذي حرم شرهبا حرم بيعها قال فصبت  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري ابن وعلة فمن رجال مسلم 

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب قال قرأت على عبد الرمحن بن مالك  - 3374
سحاق قال ثنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد  وحدثين إ

هللا بن عباس انه قال : خسفت الشمس فصلى النيب صلى هللا عليه وسلم  
والناس معه فقام قياما طويال قال حنوا من سورة البقرة قال مث ركع ركوعا طويال 

دون الركوع مث رفع فقام قياما طويال وهو دون األول مث ركع ركوعا طويال وهو  
األول مث سجد مث قام قياما طويال وهو دون القيام األول مث ركع ركوعا طويال 

وهو دون الركوع األول مث قام قياما طويال وهو دون القيام األول مث ركع ركوعا  
طويال وهو دون الركوع األول مث سجد مث انصرف وقد جتلت الشمس فقال  

 خيسفان ملوت أحد وال حلياته فإذا  ان الشمس والقمر آيتان من آايت هللا ال
رأيتم ذلك فاذكروا هللا قالوا اي رسول هللا رأيناك تناولت شيئا يف مقامك هذا مث  

رأيناك تكعكعت قال اين رأيت اجلنة أو أريت اجلنة ومل يشك إسحاق قال  
رأيت اجلنة فتناولت منها عنقودا ولو أخذته ألكلتم منه ما بقيت الدنيا ورأيت  

لم أر كاليوم منظرا أفظع ورأيت أكثر أهلها النساء قالوا مل اي رسول هللا النار ف
قال بكفرهن قال أيكفرن ابهلل عز وجل قال ال ولكن يكفرن العشري ويكفرن  

اإلحسان لو أحسنت إىل إحداهن الدهر كله مث رأت منك شيئا قالت ما رأيت 
 منك خريا قط  

 

 

األول على شرط الشيخني والثاين عليق شعيب األرنؤوط : إسناداه صحيحان ت



 على شرط مسلم 

 

 

------------------------------------- 

 

[    359صفحة  - 1مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب قال قرأت على عبد الرمحن مالك عن   - 3375
ان الفضل بن شهاب عن سليمان بن يسار عن عبد هللا بن عباس قال : ك

رديف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فجاءت امرأة من خثعم تستفتيه فجعل  
الفضل ينظر إليها وتنظر إليه فجعل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يصرف 

الفضل إىل الشق اآلخر فقالت اي رسول هللا ان فريضة هللا على عباده يف   وجه
احلج أدركت أيب شيخا كبريا ال يستطيع ان يثبت على الراحلة أفأحج عنه قال  

 نعم وذلك يف حجة الوداع  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل ثنا أيوب قال ال أدري  - 3376



أمسعته من سعيد بن جبري مل ينسبه عنه قال أتيت على بن عباس بعرفة وهو  
أيكل رماان وقال : أفطر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بعرفة وبعثت إليه أم  

 الفضل بلنب فشربه 
 

 

جاله ثقات رجال الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد ر ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل أان حيىي بن إسحاق قال  - 3377
عباس أما الفضل حدثين وقال مرة ثنا سليمان بن يسار قال حدثين أحد ابين ال

واما عبد هللا قال : كنت رديف النيب صلى هللا عليه وسلم فجاء رجل فقال أن  
إن أان محلته على  أيب أو أمي قال حيىي وأكرب ظين انه قال أيب كبري ومل حيج ف

بعري مل يثبت عليه وان شددته عليه مل آمن عليه أفأحج عنه قال أكنت قاضيا  
 دينا لو كان عليه قال نعم قال فاحجج عنه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هشيم أان حيىي بن أيب إسحاق عن   - 3378
يسار عن عبد هللا بن عباس أو عن الفضل بن عباس ان رجال  سليمان بن



 سأل النيب صلى هللا عليه وسلم فذكر : معناه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل أان خالد احلذاء عن عكرمة   - 3379
صلى هللا عليه وسلم وقال : اللهم قال قال بن عباس ضمين إليه رسول هللا 

 علمه الكتاب 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري رجاله ثقات ت
 رجال الشيخني غري عكرمة فمن رجال البخاري 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل عن خالد احلذاء قال حدثين  - 3380
عمار موىل بين هاشم قال مسعت بن عباس يقول : توىف رسول هللا صلى هللا 

 عليه وسلم وهو بن مخس وستني  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده على شرط مسلم رجاله ثقات رجال الشيخني ت
رجال مسلم غري عمار بن أيب عمار فمن   



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل أان أيوب عن بن أيب مليكة   - 3381
عن بن عباس : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم خرج من اخلالء فقرب إليه 

 طعام فعرضوا عليه الوضوء فقال إمنا أمرت ابلوضوء إذا قمت إىل الصالة  

 

 

شرط الشيخني  عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح علىت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل ثنا أيوب عن عمرو بن دينار   - 3382
عن سعيد بن احلويرث عن بن عباس : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 خرج من اخلالء فقرب إليه طعام فقالوا أال أنتيك بوضوء فقال أصلي فأتوضأ 

 

 

لى شرط مسلم رجاله ثقات رجال  عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح عت
 الشيخني غري سعيد بن احلويرث فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل ثنا أيوب عن عكرمة عن بن   - 3383
عباس عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : من صور صورة كلف يوم القيامة  

القيامة أن يعقد ان ينفخ فيها وعذب ولن ينفخ فيها ومن حتلم كلف يوم 



شعريتني أو قال بني شعريتني وعذب ولن يعقد بينهما ومن استمع إىل حديث 
 قوم يكرهونه صب يف أذنيه اآلنك يوم القيامة قال إمساعيل يعين الرصاص 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري رجاله ثقات ت
 رجال الشيخني غري عكرمة فمن رجال البخاري 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل أان أيوب عن عكرمة عن بن   - 3843
عباس : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم نكح ميمونة وهو حمرم وبىن هبا 

 حالال بسرف وماتت بسرف  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل أان أيوب عن عكرمة قال   - 3385
قال بن عباس يف اجلد أما الذي قال له رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : لو  

 كنت متخذا من هذه األمة خليال الختذته فإنه قضاه أاب يعين أاب بكر  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري ت  



 

 

دثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل أان أيوب عن أيب رجاء ح - 3386
العطاردي قال مسعت بن عباس يقول قال حممد صلى هللا عليه وسلم : 

اطلعت يف اجلنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء واطلعت يف النار فرأيت أكثر أهلها  
 النساء 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا إمساعيل ثنا أيوب عن عكرمة عن   - 7338
بن عباس انه قال : يف السجود يف ص ليست من عزائم السجود وقد رأيت  

 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يسجد فيها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    360صفحة  - 1مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن عبد امللك بن أيب غنية قال   - 3388
أان العوام بن حوشب قال : سألت جماهدا عن السجدة اليت يف ص فقال نعم  

ويف   {ومن ذريته داود وسليمان   }آلية سألت عنها بن عباس فقال أتقرأ هذه ا
قال أمر نبيكم صلى هللا عليه وسلم ان يقتدي   {فبهداهم اقتده  }آخرها 
 بداود 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري حيىي بن عبد امللك فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل ثنا أيوب عن عبد هللا بن  - 3389
سعيد بن جبري عن أبيه عن بن عباس قال : بت عند خاليت ميمونة فقام رسول  

هللا صلى هللا عليه وسلم يصلي من الليل فقمت أصلي معه فقمت عن مشاله 
 فقال يل هكذا فأخذ برأسي فأقامين عن ميينه  

 

 

وط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤ ت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل ثنا أيوب قال أنبئت عن   - 3390
سعيد بن جبري قال قال بن عباس : فجاء امللك هبا حىت انتهى إىل موضع 
زمزم فضرب بعقبه ففارت عينا فعجلت اإلنسانة فجعلت تقدح يف شنتها  

مساعيل لوال اهنا عجلت لكانت زمزم عينا معينا  فقال رسول هللا رحم هللا أم إ  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل ثنا أيوب عن شيخ من بين  - 3391
سدوس قال سئل بن عباس عن القبلة للصائم فقال : كان رسول هللا صلى هللا 

 عليه وسلم يصيب من الرؤوس وهو صائم  

 

 

يب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد ضعيف جلهالة الشيخ من بين عليق شع ت
 سدوس

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثناه بن جعفر ثنا سعيد عن أيوب عن   - 3392
 عبد هللا بن شقيق عن بن عباس : فذكره  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل أان يونس عن احلكم بن  - 3393
األعرج قال : سألت بن عباس عن يوم عاشوراء فقال إذا رأيت هالل احملرم 
فاعدد فإذا أصبحت من اتسعة فأصبح صائما قال يونس فأنبئت عن احلكم 

 انه قال فقلت أكذاك صام حممد صلى هللا عليه وسلم قال نعم  
 

 

شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  عليق ت
 الشيخني غري احلكم بن األعرج فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل وحممد بن جعفر قاال ثنا   - 3394
عوف عن سعيد بن أيب احلسن قال بن جعفر حدثين سعيد بن أيب احلسن قال  

رجل فقال اي بن عباس إين رجل إمنا معيشيت من   : كنت عند بن عباس وسأله
ال أحدثك إال مبا مسعت من    صنعة يدي وإين أصنع هذه التصاوير قال فإين

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول من صور صورة فإن هللا عز وجل معذبه  
يوم القيامة حىت ينفخ فيها الروح وليس بنافخ فيها أبدا قال فراب هلا الرجل 

ديدة فاصفر وجهه فقال له بن عباس وحيك إن أبيت إال أن تصنع  ربوة ش
 فعليك هبذا الشجر وكل شيء ليس فيه روح  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل ثنا أيوب عن رجل قال قال   - 3395
وسلم ان حنل فحللنا فلبست  بن عباس : أمران رسول هللا صلى هللا عليه 
 الثياب وسطعت اجملامر ونكحت النساء 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد ضعيف إلهبام راويه عن ابن ت
 عباس 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل أان ليث قال قال طاوس  - 3396
قال بن عباس : ان النيب صلى هللا عليه وسلم مل يصل فيه ولكنه استقبل 

 زواايه 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد ضعيف لضعف ليث ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل أان ليث عن طاوس عن بن   - 3397



اس : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مجع بني الظهر والعصر واملغرب عب
 والعشاء يف السفر واحلضر  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد ضعيف لضعف ليث بن أيب ت
 سليم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل أان أيوب عن عكرمة عن بن   - 3398
عباس قال : أفطر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بعرفة وبعثت إليه أم الفضل 

 بلنب فشربه 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري رجاله ثقات ت
 رجال الشيخني غري عكرمة فمن رجال البخاري 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل أان أيوب عن عكرمة قال   - 3399
قال بن عباس : قرأ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فيما أمر ان يقرأ فيه  

ولقد كان لكم يف   }  {وما كان ربك نسيا  } وسكت فيما أمر ان يسكت فيه 
 رسول هللا أسوة حسنه  



 

 

شرط البخاري عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على  ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل أان أيوب عن عكرمة عن بن   - 3400
 عباس : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حمرم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري ت  

 

 

مة عن بن  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل أان أيوب عن عكر  - 3401
عباس قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : التمسوا يف العشر األواخر يف  

 اتسعة تبقى أو خامسة تبقى أو سابعة تبقى  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هبز ثنا عبد الوارث ثنا اجلعد صاحب  - 3402
ثمان ثنا أبو رجاء عن بن عباس قال قال رسول هللا صلى هللا عليه  احللي أبو ع

سنات وسلم فيما يروي عن ربه عز وجل قال : ان هللا عز وجل كتب احل



والسيئات مث بني ذلك فمن هم حبسنة فلم يعملها كتبها هللا له عنده حسنة  
كاملة فإن عملها كتبت له عشر حسنات إىل سبعمائة ضعف إىل أضعاف 

وان هو هم بسيئة فلم يعملها كتبها هللا له عنده حسنة كاملة فإن عملها   كثرية
 كتبت له سيئة واحدة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    361صفحة  - 1مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هبز ثنا مهام ثنا قتادة عن حيىي بن  - 3403
يعمر عن بن عباس : ان النيب صلى هللا عليه وسلم انتهس من كتف مث صلى  

 ومل يتوضأ  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 



ثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هبز ثنا مهام عن قتادة عن عروة عن  حد - 3404
سعيد بن جبري وعبد الصمد قال ثنا مهام ثنا قتادة عن صاحب له عن سعيد  

بن جبري عن بن عباس : ان النيب صلى هللا عليه وسلم كان يقرأ يف صالة  
 اجلمعة ابجلمعة واملنافقني  

 

 

ح على شرط مسلم رجاله ثقات عليق شعيب األرنؤوط : إسناد هبز صحيت
 رجال الشيخني غري عزرة 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هبز ثنا مهام أان قتادة عن عكرمة عن   - 3405
يف سكك بن عباس : ان زوج بريرة كان عبدا أسود مغيثا وكنت أراه يتبعها 

املدينة يعصر عينيه عليها قال فقضى فيها النيب صلى هللا عليه وسلم أربع 
ام مرة عدة  قضيات قضى ان الوالء ملن أعتق وخريها وأمرها ان تعتد قال مه

احلرة قال وتصدق عليها بصدقة فأهدت منها إىل عائشة فذكرت ذلك للنيب 
 صلى هللا عليه وسلم فقال هو عليها صدقة ولنا هدية  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري رجاله ثقات ت
 رجال الشيخني غري عكرمة فمن رجال البخاري 

 



 

 ثنا هبز ثنا أابن بن يزيد العطار ثنا قتادة عن  حدثنا عبد حدثين أيب - 3406
د عبد القيس أتوا رسول  سعيد بن املسيب وعن عكرمة عن بن عباس : أن وف

هللا صلى هللا عليه وسلم فيهم األشج أخو بين عصر فقالوا اي نيب هللا اان حي 
من ربيعة وان بيننا وبينك كفار مضر وأان ال نصل إليك اال يف الشهر احلرام 

فمران أبمر إذا عملنا به دخلنا اجلنة وندعو به من وراءان فأمرهم أبربع وهناهم  
عن أربع ان يعبدوا هللا وال يشركوا به شيئا وان يصوموا رمضان وان حيجوا  
البيت وان يعطوا اخلمس من املغامن وهناهم عن أربع عن الشرب يف احلنتم  

سول هللا فقال عليكم أبسقية  والدابء والنقري واملزفت فقالوا ففيم نشرب اي ر 
 األدم اليت يالث على أفواهها 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري ت
 عكرمة فمن رجال البخاري 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا أابن قال مسعت قتادة يذكر   - 3407
عن سعيد بن املسيب عن بن عباس وعكرمة عن بن عباس : ان وفد عبد  

القيس أتوا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فيهم األشج أخو بين عصر فذكر  
 معناه  

 



 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هبز ثنا مهام عن قتادة وحدثنا أيب  - 3408
جملز قال :   قال ثنا عفان قاال ثنا مهام عن قتادة قال عفان أان قتادة عن أيب

سألت بن عمر عن الوتر فقال مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول 
ت رسول هللا ركعة من آخر الليل قال وسألت عبد هللا بن عباس فقال مسع

 صلى هللا عليه وسلم يقول ركعة من آخر الليل 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا هشام عن عكرمة   - 3409
عن بن عباس قال : تويف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ودرعه مرهونة عند  

 يهودي بثالثني صاعا من شعري أخذه طعاما ألهله  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري رجاله ثقات ت
مة فمن رجال البخاري رجال الشيخني غري عكر   

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا عوف بن أيب  - 3410
مجيلة عن يزيد الفارسي قال : رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف النوم 

زمن بن عباس قال وكان يزيد يكتب املصاحف قال فقلت البن عباس اين 
النوم قال بن عباس فإن رسول هللا رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف 

كان يقول ان الشيطان ال يستطيع ان يتشبه يب فمن رآين يف النوم فقد رآين 
فهل تستطيع ان تنعت لنا هذا الرجل الذي رأيت قال قلت نعم رأيت رجال 

بني الرجلني جسمه وحلمه أمسر إىل البياض حسن املضحك أكحل العينني 
يته من هذه إىل هذه حىت كادت متأل حنره قال  مجيل دوائر الوجه قد مألت حل

عوف ال أدري ما كان مع هذا من النعت قال فقال بن عباس لو رأيته يف 
 اليقظة ما استطعت ان تنعته فوق هذا 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    362صفحة  - 1مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن أيب عدي عن بن عون عن   - 3411
حممد عن بن عباس : سران مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بني مكة 

 واملدينة ال خناف اال هللا عز وجل نصلي ركعتني  

 

 

د رجاله ثقات رجال الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا سنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إسحاق بن يوسف ثنا سفيان عن   - 3412
عبد هللا بن عثمان عن سعيد بن جبري عن بن عباس قال : تزوج رسول هللا 

 صلى هللا عليه وسلم ميمونة بنت احلرث وهو حمرم 

 

 

ثقات رجال   عليق شعيب األرنؤوط : إسناده قوي على شرط مسلم رجاله ت
 الشيخني غري عبدهللا بن عثمان فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إسحاق بن يوسف عن سفيان عن   - 3413
عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن بن عباس قال : تزوج رسول هللا صلى هللا 

 عليه وسلم وهو حمرم  

 

 



خنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إسحاق عن سفيان عن أيب إسحاق  - 3414
عن التميمي عن بن عباس : ان النيب صلى هللا عليه وسلم كان إذا سجد يرى 

 بياض إبطيه وهو ساجد  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيفت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو معاوية ثنا احلجاج عن احلكم عن   - 3415
مقسم عن بن عباس قال : أعتق رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يوم الطائف 

 من خرج من رقيق املشركني  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه وهذا إسناد ضعيف ت  

 

 

عن بعض أصحابه حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا معتمر عن سلم   - 3416
عن سعيد بن جبري عن بن عباس قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ال  
مساعاة يف اإلسالم من ساعي يف اجلاهلية فقد أحلقته بعصبته ومن ادعى ولده  



 من غري رشده فال يرث وال يورث  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه وهذا إسناد ضعيف جلهالة راويه عن  ت
جبري  سعيد بن  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا أبو معاوية ثنا األعمش عن  - 3417
حبيب عن سعيد بن جبري عن بن عباس قال : أهدى الصعب بن جثامة إىل 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم محار وحش وهو حمرم فرده وقال لوال اان 
 حمرمون لقبلناه منك  

 

 

صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بن منري عن حجاج بن أرطاة عن   - 3418
حسني بن عبد هللا عن عكرمة عن بن عباس : ان رسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم رخص يف الثوب املصبوغ ما مل يكن به نفض وال ردع  

 

 

لتدليس احلجاج بن عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه وهذا إسناده ضعيف ت



 أرطاة 
 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا محاد بن أسامة قال مسعت األعمش   - 3419
قال ثنا عباد بن جعفر عن سعيد بن جبري عن بن عباس قال : ملا مرض أبو  

طالب دخل عليه رهط من قريش منهم أبو جهل فقالوا اي أاب طالب بن أخيك 
ل فأرسل إليه فاهنه قال فأرسل إليه أبو يشتم آهلتنا يقول ويقول ويفعل ويفع

طالب وكان قرب أيب طالب موضع رجل فخشى ان دخل النيب صلى هللا عليه  
وسلم على عمه ان يكون أرق له عليه فوثب فجلس يف ذلك اجمللس فلما  

دخل النيب صلى هللا عليه وسلم مل جيد جملسا اال عند الباب فجلس فقال أبو 
يشكونك يزعمون انك تشتم آهلتهم وتقول وتقول   طالب اي بن أخي ان قومك

وتفعل وتفعل فقال اي عم اين إمنا أريدهم على كلمة واحدة تدين هلم هبا العرب 
وتؤدي إليهم هبا العجم اجلزية قالوا وما هي نعم وأبيك عشرا قال ال إله اال هللا 

ا إن هذا أجعل اآلهلة إهلا واحد }قال فقاموا وهم ينفضون ثياهبم وهم يقولون 
ملا يذوقوا عذاب  }قال مث قرأ حىت بلغ  {لشيء عجاب   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بن منري ثنا األعمش عن مسلم   - 3420



البطني عن سعيد بن جبري عن بن عباس عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال :  
أتته امرأة فقالت ان أمي ماتت وعليها صوم شهر رمضان فاقضيه عنها قال  
حق أرأيتك لو كان عليها دين كنت تقضينه قالت نعم قال فدين هللا عز وجل أ

 ان يقضي 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بن منري ثنا مالك يعين بن أنس قال   - 3421
حدثين عبد هللا بن الفضل عن انفع بن جبري عن بن عباس قال قال رسول هللا 

صلى هللا عليه وسلم : األمي أوىل بنفسها من وليها والبكر تستأمر يف نفسها  
 وصمتها إقرارها  

 

 

ى شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح علت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعلى وحممد املعين قاال ثنا األعمش   - 3422
عن أيب ظبيان عن بن عباس قال : أي القراءتني تعدون أول قالوا قراءة عبد  
هللا قال ال بل هي اآلخرة كان يعرض القرآن على رسول هللا صلى هللا عليه  



م الذي قبض فيه عرض عليه مرتني فشهد  وسلم يف كل عام مرة فلما كان العا 
 عبد هللا فعلم ما نسخ منه وما بدل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    363صفحة  - 1مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعلى ثنا حجاج الصواف عن حيىي  - 3423
عن عكرمة عن بن عباس قال : قضى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف  

 املكاتب يقتل يودي ملا أدى من مكاتبته دية احلر وما بقى دية العبد  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعلى ثنا حجاج الصواف عن حيىي  - 3424
يخ يقال له عن عكرمة قال : كنت جالسا عند زيد بن علي ابملدينة فمر ش



شرحبيل أبو سعد فقال اي أاب سعد من أين جئت فقال من عند أمري املؤمنني  
حدثته حبديث فقال ألن يكون هذا احلديث حقا أحب ايل من أن يكون يل 

ر النعم قال حدث به القوم قال مسعت بن عباس يقول قال رسول هللا صلى مح
هللا عليه وسلم ما من مسلم تدرك له ابنتان فيحسن إليهما ما صحبتاه أو 

 صحبهما اال أدخلتاه اجلنة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه وهذا إسناده ضعيف لضعف شرحبيل أيب  ت
 سعد 

 

 

ين أيب ثنا أبو كامل ثنا إبراهيم بن سعد ثنا بن حدثنا عبد هللا حدث - 3425
ن عباس قال : كان رسول هللا شهاب عن عبيد هللا بن عبد هللا بن عتبة عن ب

صلى هللا عليه وسلم أجود الناس ابخلري وكان أجود ما يكون يف رمضان حني 
يلقاه جربيل وكان يلقاه جربيل كل ليلة يف رمضان حىت ينسلخ يعرض عليه  

 صلى هللا عليه وسلم القرآن فإذا لقيه جربيل كان رسول هللا صلى رسول هللا
 هللا عليه وسلم أجود ابخلري من الريح املرسلة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو كامل ثنا زهري ثنا عبد هللا بن  - 3426
عن سعيد بن  عثمان بن خثيم وعبد الرزاق قال أان سفيان عن عبد هللا املعىن 

جبري عن بن عباس قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : البسوا من  
ري أكحالكم ثيابكم البياض فإهنا من خري ثيابكم وكفنوا فيها مواتكم وان خ

 اإلمثد انه ينبت الشعر وجيلو البصر 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناداه قواين األول : رجاله ثقات رجال الشيخني ت
 غري أيب كامل والثاين : رجاله ثقات رجال الشيخني غري ابن خثيم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو كامل ثنا انفع عن بن أيب مليكة   - 3427
إىل بن عباس فكتب إىل أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال :   قال كتبت

ان اليمني على املدعي عليه ولو أعطى الناس بدعواهم ألدعى أانس أموال 
 الناس ودماءهم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو كامل ثنا محاد ثنا عطاء العطار   - 3428



عن عكرمة عن بن عباس عن النيب صلى هللا عليه وسلم : يف الرجل أييت امرأته 
 وهى حائض قال يتصدق بدينار فإن مل جيد فنصف دينار  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح موقوفا وهذا إسناد ضعيف جدا ت  

 

 

د هللا حدثين أيب ثنا أبو كامل وعفان قاال ثنا محاد عن أيب  حدثنا عب - 3429
مجرة قال عفان قال أان أبو مجرة عن بن عباس قال : أقام رسول هللا صلى هللا 

عليه وسلم مبكة ثالث عشرة سنة وابملدينة عشرا يوحى إليه ومات وهو بن 
 ثالث وستني سنة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو كامل ويونس قاال ثنا محاد عن   - 3430
طب عمار بن أيب عمار عن بن عباس : ان النيب صلى هللا عليه وسلم كان خي

إىل جذع فلما صنع املنرب فتحول إليه حن اجلذع فااته رسول هللا صلى هللا 
القيامة   عليه وسلم فاحتضنه فسكن وقال لو مل أحتضنه حلن إىل يوم  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يونس حدثنا محاد عن اثبت عن   - 3431
 أنس : مثله  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثناه اخلزاعي قال أان محاد بن سلمة عن   - 3432
عمار بن أيب عمار عن بن عباس وعن اثبت عن أنس : ان النيب صلى هللا 

 عليه وسلم كان خيطب إىل جذع النخلة فذكر معناه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم وهو من مسند  ت
 أنس 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن سلمة عن هشام عن بن  - 3433
سريين عن بن عباس قال : تعرق رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عظما مث  

 صلى ومل ميس ماء  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن سلمة عن بن إسحاق عن   - 3434
فإن جاءوك   }داود بن حصني عن عكرمة عن بن عباس : يف قوله عز وجل  

فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت  
قال كان بنو النضري إذا قتلوا  {فاحكم بينهم ابلقسط إن هللا حيب املقسطني 

ال من بين قريظة أدوا إليهم نصف الدية وإذا قتل بنو قريظة من بين النضري قتي
قتيال أدوا إليهم الدية كاملة فسوى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بينهم  

 الدية 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا مروان بن شجاع حدثين خصيف عن   - 3435
اء عن بن عباس رفعه إىل النيب صلى هللا عليه وسلم : ان  عكرمة وجماهد وعط 

النفساء واحلائض تغتسل وحترم وتقضي املناسك كلها غري أن ال تطوف ابلبيت 
 حىت تطهر  

 



 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريهت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    364صفحة  - 1مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بن فضيل ثنا ليث عن جماهد عن بن   - 3436
 عباس قال : كان النيب صلى هللا عليه وسلم يسجد يف ص  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد ضعيف ليث بن أيب سليمت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بن فضيل أان رشدين بن كريب عن   - 3437
أبيه عن بن عباس قال : صليت مع النيب صلى هللا عليه وسلم فقمت إىل 

جنبه عن يساره فأخذين فأقامين عن ميينه قال وقال بن عباس وأان يومئذ بن 
 عشر سنني  

 

 



مئذ ابن عشر  عليق شعيب األرنؤوط : صحيح دون قول ابن عباس " وأان يؤ ت
سنني " وقد تفرد هبا رشدين بن كريب وهو ضعيف وابقي رجاله ثقات رجال  

 الشيخني 
 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عمر بن عبيد عن عطاء بن السائب   - 3438
س فلما وضع قال دعينا إىل طعام وفينا سعيد بن جبري ومقسم موىل بن عبا

الطعام قال سعيد كلكم بلغه ما قيل يف الطعام قال مقسم حدثنا أاب عبد هللا  
عليه   من مل يكن يسمع فقال حدثين بن عباس قال قال رسول هللا صلى هللا 

وسلم : إذا وضع الطعام فال أتكلوا من وسطه فإن الربكة تنزل وسطه وكلوا من  
 حافتيه أو حافتيها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق وبن بكر قاال أنبأان بن  - 3439
عن عمر  جريج قال أخربين عمرو بن دينار انه مسع طاوسا خيرب عن بن عباس 

انه : شهد قضاء النيب صلى هللا عليه وسلم يف ذلك فجاء محل بن مالك بن 
النابغة فقال كنت بني امرأتني فضربت إحدامها األخرى مبسطح فقتلتها 

وجنينها فقضى النيب صلى هللا عليه وسلم يف جنينها بغرة عبد وان تقتل فقلت  



شككتين قال بن بكر لعمرو أخربين بن طاوس عن أبيه كذا وكذا فقال لقد 
 كان بيين وبني امرأيت فضربت إحدامها األخرى 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخني لكن قوله " وأن  ت
تقتل " شاذة مل ترد يف غري هذه الرواية واحملفوظ أنه قضى بديتها على العاقلة  

 وهذا ما عناه بقوله أخربين ابن طاوس عن أبيه كذا وكذا 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أنبأان بن جريج قال أان  - 3440
 عطاء اخلرساين عن بن عباس : أن خذاما أاب وديعة أنكح ابنته رجال فأتت
النيب صلى هللا عليه وسلم فاشتكت إليه أهنا أنكحت وهى كارهة فانتزعها  

ل فنكحت بعد  النيب صلى هللا عليه وسلم من زوجها وقال ال تكرهوهن قا 
 ذلك أاب لبابة األنصاري وكانت ثيبا 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

تنبيهات * * * * * *   

أصل القصة صحيح من حديث خنساء بنت خذام نفسها كما يف املوطأ  - 1
5138و البخاري   



الصواب ) كما هنا ( خذام ابلذال املعجمة كما يف األصول اخلطية   - 2
واألصول الصحيحة من البخاري يف اليونينية و كذا ضبطها  للمسند 

القسطالين يف شرحه للبخاري وهو ضبط نسخته على أصل اليونينية وكذا 
قيده ابن ماكوال يف اإلكمال وكذا عند املزي يف التهذيب و األطراف . و  

أخطأ احلافظ فضبطه يف التقريب والفتح ابلدال املهملة وتبعه السيوطي يف 
احلوالك تنوير   

بسند صحيح عن ابن عباس ان جارية بكرا أتت   2469ما سلف برقم  - 3
 النيب صلى هللا عليه وسلم فذكرت ان أابها زوجها وهي كارهة فخريها النيب

 -كما يف نصب الراية للزيلعي   -صلى هللا عليه وسلم . قال ابن القطان 
فكرهته فرد عليه  وليست هذه خنساء بنت خذام اليت زوجها أبوها وهي ثيب 

السالم نكاحه رواه البخاري فإن تلك ثيب وهذه بكر ومها ثنتان والدليل على  
أهنما ثنتان ما رواه الدارقطين عن ابن عباس أن النيب صلى هللا عليه وسلم رد  

 نكاح بكر وثيب أنكحهما أبومها ومها كارهتان 
 

 

بن جريج قال  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أنبأان - 3441
: حنوه وزاد مث جاءته بعد فأخربته ان قد  حدثين عطاء اخلرساين عن بن عباس 

مسها فمنعها ان ترجع إىل زوجها األول وقال اللهم ان كان اميانه ان حيلها  
لرفاعة فال يتم له نكاحها مرة أخرى مث أتت أاب بكر وعمر يف خالفتهما  



 فمنعاها كالمها  

 

 

: إسناده ضعيف  عليق شعيب األرنؤوطت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق قال أان بن جريج قال   - 3442
أخربين سليمان األحول ان طاوسا أخربه عن بن عباس : ان النيب صلى هللا 

عليه وسلم مر وهو يطوف ابلكعبة إبنسان يقود إنساان خبزامة يف أنفه فقطعها  
ه ان يقوده بيده  النيب صلى هللا عليه وسلم بيده فأمر   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق قال أان بن جريج قال   - 3443
أخربين سليمان األحول ان طاوسا أخربه عن بن عباس : ان النيب صلى هللا 

إنسان آخر بسري  عليه وسلم مر وهو يطوف ابلكعبة إبنسان قد ربط يده إىل
أو خبيط أو بشيء غري ذلك فقطعه النيب صلى هللا عليه وسلم بيده مث قال قده  

 بيده  
 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أان سفيان عن األعمش   - 3444
عن زايد بن حصني عن أيب العالية عن بن عباس قال : مر النيب صلى هللا عليه  

 وسلم بنفر يرمون فقال رميا بين إمساعيل فإن أابكم كان راميا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
لشيخني غري زايد بن حصني فمن رجال مسلم ا  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أنبأان سفيان عن حيىي بن  - 3445
عبد هللا عن سامل بن أيب اجلعد قال : جاء رجل إىل بن عباس فذكر احلديث 
فقال ولقد مسعت نبيكم صلى هللا عليه وسلم يقول جييء املقتول يوم القيامة  

سه أما قال بشماله واما بيمينه تشخب أوداجه يف قبل عرش الرمحن آخذا رأ
 تبارك وتعاىل يقول اي رب سل هذا فيم قتلين  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أان سفيان عن منصور   - 3446
عن إبراهيم قال بلغين : ان النيب صلى هللا عليه وسلم كان إذا سجد يرى 

 بياض إبطيه 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : رجاله ثقات رجال الشيخني إال أنه مرسل وإمنا أورده  ت
 أمحد هنا لريوي بعده حديث ابن عباس مثله 

 

 

------------------------------------- 

 

[    365صفحة  - 1مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أان سفيان عن أيب  - 3447
إسحاق عن التميمي عن بن عباس : مثل ذلك عن النيب صلى هللا عليه  

 وسلم  

 

 

إسناد ضعيف عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذات  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أان سفيان عن ليث عن   - 3448
طاوس عن بن عباس قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : علموا ويسروا 

وال تعسروا وإذا غضبت فاسكت وإذا غضبت فاسكت وإذا غضبت  
 فاسكت 

 

 

يف لضعف ليث بن أيب عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه وهذا إسناد ضعت
 سليم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق قال أان بن جريج قال ثنا   - 3449
 صلى حيىي بن سعيد عن القاسم بن حممد عن بن عباس : أن رجال أتى النيب

هللا عليه وسلم فقال ما يل عهد أبهلي منذ عفار النخل أو إغفاره قال وعفار  
يوما ال تسقى بعد النخل أو إغفارها أهنا كانت تؤبر مث تعفر أو تغفر أربعني 

اإلابر قال فوجدت رجال مع امرأيت وكان زوجها مصفرا محشا سبط الشعر  
والذي رميت به رجل خدل إىل السواد جعد قطط فقال رسول هللا صلى هللا 

عليه وسلم اللهم بني اللهم بني مث العن بينهما فجاءت بولد يشبه الذي رميت  
 به 

 

 

على شرط الشيخني عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أان سفيان عن زيد بن  - 3450
أسلم عن عطاء بن يسار عن بن عباس قال : أال أخربكم بوضوء رسول هللا 

صلى هللا عليه وسلم فدعا مباء فجعل يغرف بيده اليمىن مث يصب على 
 اليسرى 

 

 

على شرط الشيخني عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أان سفيان عن األعمش   - 3451
عن مسيع الزايت عن بن عباس انه قال : كنت قمت إىل جنب رسول هللا 

 صلى هللا عليه وسلم إىل مشاله فادارين فجعلين عن ميينه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن الزهري عن   حدثنا عبد - 3452
رسول هللا صلى هللا عليه   عبيد هللا بن عبد هللا بن عتبة عن بن عباس قال : مر

وسلم بشاة مليمونة ميتة فقال أال استمتعتم إبهاهبا قالوا وكيف وهى ميتة فقال  



ستمتع هبا على  إمنا حرم حلمها قال معمر وكان الزهري ينكر الدابغ ويقول ي
 كل حال  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن زيد بن  - 3453
أسلم عن عطاء بن يسار انه مسع بن عباس يقول : توضأ النيب صلى هللا عليه  

 وسلم مث احتز من كتف فأكل مث مضى إىل الصالة ومل يتوضأ  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أان معمر وعبد األعلى   - 3454
عباس قال :  عن معمر عن الزهري عن عبيد هللا بن عبد هللا بن عتبة عن بن 

جئت إىل النيب صلى هللا عليه وسلم يف حجة الوداع أو قال يوم الفتح وهو  
دخلنا   يصلي أان والفضل مرتدفان على أاتن فقطعنا الصف ونزلنا عنها مث 

الصف واألاتن متر بني أيديهم مل تقطع صالهتم وقال عبد األعلى كنت رديف 
 الفضل على أاتن فجئنا ونيب هللا صلى هللا عليه وسلم يصلي ابلناس مبىن 



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

أيوب عن  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن  - 3455
ا رأى الصور يف البيت عكرمة عن بن عباس : ان النيب صلى هللا عليه وسلم مل

يعين الكعبة مل يدخل وأمر هبا فمحيت ورأى إبراهيم وإمساعيل عليهما السالم 
 أبيديهما األزالم فقال قاتلهم هللا وهللا ما استقسما ابألزالم قط  

 

 

البخاري رجاله ثقات  عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرطت
 رجال الشيخني غري عكرمة فمن رجال البخاري 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن   - 3456
عكرمة عن بن عباس ان النيب صلى هللا عليه وسلم قال : التمسوها يف العشر 

 األواخر يف اتسعة تبقى أو خامسة تبقى أو سابعة تبقى  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري ت  

 

 



ثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن عاصم  حدثنا عبد هللا حد - 3457
األحول عن الشعيب عن بن عباس قال : حجم النيب صلى هللا عليه وسلم عبد  
لبين بياضة وأعطاه النيب صلى هللا عليه وسلم أجره ولو كان حراما مل يعطه قال  

 وأمر مواليه ان خيففوا عنه بعض خراجه 

 

 

ى شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح علت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن حيىي بن أيب  - 3458
كثري وأيوب عن عكرمة عن بن عباس قال : لعن رسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم املخنث من الرجال واملرتجالت من النساء 

 

 

رجاله ثقات عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري ت
 رجال الشيخني غري عكرمة فمن رجال البخاري 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن بن طاوس  - 3459
عن عكرمة بن خالد عن بن عباس قال : كنت يف بيت ميمونة فقام النيب 
صلى هللا عليه وسلم يصلي من الليل فقمت معه على يساره فأخذ بيدي 



ينه مث صلى ثالث عشرة ركعة حزرت قدر قيامه يف كل ركعة  فجعلين عن مي
 قدر اي أيها املزمل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    366صفحة  - 1مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن الزهري عن   - 3460
 عليه وسلم  عبيد هللا بن عبد هللا عن بن عباس قال : خرج رسول هللا صلى هللا

عام الفتح إىل مكة يف شهر رمضان فصام حىت مر بغدير يف الطريق وذلك يف 
نفسهم إليه قال  حنر الظهرية قال فعطش الناس وجعلوا ميدون أعناقهم وتتوق أ

فدعا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بقدح فيه ماء فامسكه على يده حىت رآه  
 الناس مث شرب فشرب الناس 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : هذا ملفق من حديثني ت  



حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري عن عبيد هللا بن عبد هللا عن ابن * 
عليه وسلم عام الفتح إىل مكة يف شهر   عباس قال خرج رسول هللا صلى هللا

 رمضان فصام حىت ] بلغ القديد مث أفطر

حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس قال  * 
خرج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عام الفتح يف شهر رمضان فصام حىت [ 

وجعلوا ميدون  مر بغدير يف الطريق وذلك يف حنر الظهرية قال فعطش الناس 
أعناقهم وتتوق أنفسهم إليه قال فدعا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بقدح  

 فيه ماء فامسكه على يده حىت رآه الناس مث شرب فشرب الناس

ا بني املعكوفني ساقط فهما حديثانم  

ألول : إسناده صحيح على شرط الشيخني ا  

ثقات رجال الشيخني غري  الثاين : إسناده صحيح على شرط البخاري رجاله و 
 عكرمة فمن رجال البخاري 

أفاده األرانؤوط ( )   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق وبن بكر قال أان بن  - 3461
جريج قال مسعت عطاء قال مسعت بن عباس قال بن بكر مث مسعته بعد يعين 

النيب عطاء قال مسعت بن عباس يقول : كانت شاة أو داجنة إلحدى نساء 



صلى هللا عليه وسلم فماتت فقال النيب صلى هللا عليه وسلم هال استمتعتم  
 إبهاهبا أو مسكها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أان بن جريج وروح قال   - 3462
رث بن نوفل ثنا بن جريج قال أخربين خصيف ان مقسما موىل عبد هللا بن احل

أخربه ان بن عباس أخربه قال : اان عند عمر رضي هللا عنه حني سأله سعد  
اي وبن عمر عن املسح على اخلفني فقضى عمر لسعد فقال بن عباس فقلت 
سعد قد علمنا ان النيب صلى هللا عليه وسلم مسح على خفيه ولكن أقبل 

املائدة أم بعدها قال فقال روح أو بعدها قال ال خيربك أحد ان النيب صلى هللا  
 عليه وسلم مسح عليهما بعد ما أنزلت املائدة فسكت عمر رضي هللا عنه  

 

 

2977على حديث عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف وراجع التعليق ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق وبن بكر قاال أان بن  - 3463
جريج قال أخربين عمر بن عطاء بن أيب اخلوار انه مسع بن عباس يقول : بينا  



رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أيكل عرقا أاته املؤذن فوضعه وقام إىل الصالة 
 ومل ميس ماء  

 

 

األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم عليق شعيب ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق وبن بكر قاال أان بن  - 3464
جريج قال أخربين حممد بن يوسف ان سليمان بن يسار أخربه : انه مسع بن 

عباس ورأي أاب هريرة يتوضأ فقال أتدري مما أتوضأ قال ال قال أتوضأ من أثوار  
ال بن عباس ما أابيل مما توضأت أشهد لرأيت رسول هللا صلى أقط أكلتها ق

هللا عليه وسلم أكل كتف حلم مث قام إىل الصالة وما توضأ قال وسليمان 
 حاضر ذلك منهما مجيعا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

أان بن  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق وبن بكر قاال - 3465
على ابيل ان أاب   جريج قال أخربين عمرو بن دينار قال علمي والذي خيطر

الشعثاء أخربين ان بن عباس أخربه : ان النيب صلى هللا عليه وسلم كان يغتسل 



 بفضل ميمونة قال عبد الرزاق وذلك اين سألته عن إخالء اجلنبني مجيعا  
 

 

الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق وبن بكر قاال أان بن  - 3466
أو خلوا جريج قال قلت لعطاء أي حني أحب إليك ان أصلي العشاء إماما 

قال مسعت بن عباس يقول : أعتم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ليلة ابلعشاء 
ضي هللا حىت رقد الناس واستيقظوا ورقدوا واستيقظوا فقام عمر بن اخلطاب ر 

عنه فقال الصالة قال عطاء قال بن عباس فخرج نيب هللا صلى هللا عليه وسلم  
كأين أنظر إليه اآلن يقطر رأسه ماء واضع يده على شق رأسه فقال لوال ان 

 أشق على أميت ألمرهتم ان يصلوها كذلك 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أان بن جريج وبن بكر  - 3467
قاال أان بن جريج قال أخربين عمرو بن دينار ان أاب الشعثاء أخربه ان بن عباس  

أخربه قال : صليت وراء رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مثانيا مجيعا وسبعا  



 مجيعا  

 

 

لشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط ات  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أان بن جريج قال أخربين  - 3468
سليمان األحول ان طاوسا أخربه انه مسع بن عباس يقول : كان النيب صلى هللا 
عليه وسلم إذا هتجد من الليل فذكر حنو دعاء سفيان اال انه قال وعدك احلق 

ت وما أعلنت أنت إهلي ال إله اال وقولك احلق ولقاؤك احلق وقال وما أسرر 
 أنت  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أان معمر عن الزهري عن   - 3469
عبيد هللا عن بن عباس قال : كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أجود البشر 

ضان فيدارسه جربيل صلى هللا عليه وسلم فلهو  فما هو اال ان يدخل شهر رم
 أجود من الريح 

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    367صفحة  - 1مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري   - 3470
عن أيب سلمة قال كان بن عباس حيدث : ان أاب بكر كشف عن وجه النيب 

صلى هللا عليه وسلم وهو ميت برد حربة كان مسجى عليه فنظر إىل وجه النيب 
 صلى هللا عليه وسلم مث أكب عليه فقبله  

 

 

ده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسنات  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق وبن بكر قاال أان بن  - 7134
جريج قال أخربين إبراهيم بن ميسرة عن طاوس عن بن عباس انه : ذكر قول  

النيب صلى هللا عليه وسلم يف الغسل يوم اجلمعة قال طاوس فقلت البن عباس  
 وميس طيبا أو دهنا ان كان عند أهله قال ال أعلمه  

 



 

األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا بن جريج قال حدثين  - 3472
إبراهيم أبن أخي خداش ان بن عباس قال : ملا أشرف النيب صلى هللا عليه  

وسلم على املقربة وهى على طريقه األوىل أشار بيده وراء الضفري أو قال وراء 
شك عبد الرزاق فقال نعم املقربة هذه فقلت للذي أخربين أخص  الضفرية

الشعب قال هكذا قال فلم خيربين انه خص شيئا اال لذلك أشار بيده وراء  
الضفرية أو الضفري وكنا نسمع ان النيب صلى هللا عليه وسلم خص الشعب 

 املقابل للبيت 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

د هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أان بن جريج قال أخربين حدثنا عب - 3473
بن عباس أخربه أن  عبد الكرمي وغريه عن مقسم موىل عبد هللا بن احلرث ان 

النيب صلى هللا عليه وسلم : جعل يف احلائض نصاب دينار فإن أصاهبا وقد  
أدبر الدم عنها ومل تغتسل فنصف دينار كل ذلك عن النيب صلى هللا عليه  

 وسلم  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح موقوفا وهذا إسناد ضعيف لضعف  ت
 عبدالكرمي بن أيب املخارق

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق وبن بكر قاال أان بن  - 3474
ن عباس ينكر  جريج أخربين عمرو بن دينار انه مسع حممد بن جبري يقول كان ب

ان يتقدم يف صيام رمضان إذا مل ير هالل شهر رمضان ويقول قال النيب صلى 
 هللا عليه وسلم : إذا مل تروا اهلالل فاستكملوا ثالثني ليلة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق وبن بكر قاال أان بن  - 3475
ا علمت جريج قال أخربين عبيد هللا بن أيب يزيد انه مسع بن عباس يقول : م

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يتحرى صيام يوم يبتغي فضله على غريه اال 
 هذا اليوم ليوم عاشوراء أو رمضان قال روح أو شهر رمضان  

 

 

يق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعلت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق وبن بكر قاال أان بن  - 3476
جريج قال قال عطاء : دعا عبد هللا بن عباس الفضل بن عباس يوم عرفة إىل  

طعام فقال اين صائم فقال عبد هللا ال تصم فإن النيب صلى هللا عليه وسلم  
إليه حالب فيه لنب يوم عرفة فشرب منه فال تصم فإن الناس مستنون   قرب

 بكم قال بن بكر وروح ان الناس يستنون بكم  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد فيه انقطاع بني ابن جريج وعطاء ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح ثنا بن جريج أخربين زكراي بن  - 3477
خربه : أن بن عباس دعا الفضل  عمر ان عطاء أ  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق وبن بكر قاال أان بن  - 3478
أخربه ان بن  جريج قال أخربين عمرو بن دينار : ان أاب معبد موىل بن عباس

عباس أخربه ان رفع الصوت ابلذكر حني ينصرف الناس من املكتوبة كان على  



ذا انصرفوا  عهد النيب صلى هللا عليه وسلم وانه قال قال بن عباس كنت أعلم إ
 بذلك إذا مسعته 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق وبن بكر قاال أان بن  - 3479
ميمونة فقام  جريج قال أخربين عطاء عن بن عباس قال : بت ليلة عند خاليت 

النيب صلى هللا عليه وسلم يصلي متطوعا من الليل فقام النيب صلى هللا عليه  
وضأت من  وسلم إىل القربة فتوضأ فقام يصلي فقمت ملا رأيته صنع ذلك فت

القربة مث قمت إىل شقه األيسر فأخذ بيدي من وراء ظهري يعدلين كذلك من  
 وراء ظهري إىل الشق األمين 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق قال أان بن جريج قال   - 3480
 بن عباس عن عكرمة وعن كريب ان بن أخربين حسني بن عبد هللا بن عبيد هللا

عباس قال : أال أحدثكم عن صالة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف السفر 



قال قلنا بلى قال كان إذا زاغت الشمس يف منزله مجع بني الظهر والعصر قبل  
ان يركب وإذا مل تزغ له يف منزله سار حىت إذا حانت العصر نزل فجمع بني 

إذا حانت املغرب يف منزله مجع بينها وبني العشاء وإذا مل حتن  الظهر والعصر و 
 يف منزله ركب حىت إذا حانت العشاء نزل فجمع بينهما  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  

/    3) ص  13069تنبيه : مث استدرك ذلك أثناء حتقيق حديث رقم * 
بن ( وقال ما نصه : " وبعد هذا فإن إطالقنا الصحة على حديث ا 247

فيه وقفة "  3480عباس هذا يف املسند   

 

 

-------------------------------------  

 

[    368صفحة  - 1مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن بن طاوس  - 3481
عن أبيه عن بن عباس قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : من ابتاع 

طعاما فال يبعه حىت يقبضه قال قال بن عباس واحسب كل شيء مبنزلة 



 الطعام  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن بن طاوس  - 3482
عن أبيه عن بن عباس قال : هنى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ان يتلقى  

الركبان وان يبيع حاضر لباد قال قلت البن عباس ما قوله حاضر لباد قال ال  
 يكون له مسسارا 

 

 

شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على  ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن عبد الكرمي  - 3483
عن عكرمة قال قال بن عباس قال أبو جهل : لئن رأيت حممدا يصلي عند  
الكعبة ألطأن على عنقه فبلغ ذلك النيب صلى هللا عليه وسلم فقال لو فعل  

 ألخذته املالئكة عياان  

 

 

شرط البخاري   عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح علىت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أان معمر عن أيوب عن   - 3484
أيب قالبة عن بن عباس ان النيب صلى هللا عليه وسلم قال : أاتين ريب عز وجل  

الليلة يف أحسن صورة أحسبه يعين يف النوم فقال اي حممد هل تدري فيم  
يب صلى هللا عليه وسلم فوضع يده بني خيتصم املأل األعلى قال قلت ال قال الن

كتفي حىت وجدت بردها بني ثديي أو قال حنري فعلمت ما يف السماوات وما  
يف األرض مث قال اي حممد هل تدري فيم خيتصم املأل األعلى قال قلت نعم  

خيتصمون يف الكفارات والدرجات قال وما الكفارات والدرجات قال املكث 
القدام إىل اجلمعات وإبالغ الوضوء يف املكاره ومن  يف املساجد واملشي على ا

فعل ذلك عاش خبري ومات خبري وكان من خطيئته كيوم ولدته أمه وقل اي حممد 
إذا صليت اللهم اين أسألك اخلريات وترك املنكرات وحب املساكني وإذا 

أردت بعبادك فتنة ان تقبضين إليك غري مفتون قال والدرجات بذل الطعام  
لسالم والصالة ابلليل والناس نيام  وإفشاء ا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ... وقال ابن اجلوزي يف العلل ت
املتناهية : أصل هذا احلديث وطرقه مضطربة قال الدارقطين : كل أسانيده  

مضطربة ليس فيها صحيح ... مث ذكراألرانؤوط أحاديث أخرى يف الباب عن  
قال : فهذه األحاديث كلها تدور على الضعفاء  عدد من الصحابة وعللها مث 



 واجملاهيل 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن بن خثيم   - 5348
عن سعيد بن جبري عن بن عباس : ان املأل من قريش اجتمعوا يف احلجر 

والعزى ومناة الثالثة األخرى لو قد رأينا حممدا قمنا إليه   }فتعاهدوا ابلالت 
 دخلت قيام رجل واحد فلم نفارقه حىت نقتله قال فأقبلت فاطمة تبكي حىت

على أبيها فقالت هؤالء املأل من قومك يف احلجر قد تعاهدوا ان لو قد رأوك  
قاموا إليك فقتلوك فليس منهم رجل اال قد عرف نصيبه من دمك قال اي بنية  
أدين وضوءا فتوضأ مث دخل عليهم املسجد فلما رأوه قالوا هو هذا فخفضوا 

صارهم ومل يقم منهم رجل فأقبل  أبصارهم وعقروا يف جمالسهم فلم يرفعوا إليه أب
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حىت قام على رؤوسهم فأخذ قبضة من تراب 
فحصبهم هبا وقال شاهت الوجوه قال فما أصابت رجال منهم حصاة اال قد  

 قتل يوم بدر كافرا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده قوي على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
ن خثيم فمن رجال مسلم الشيخني غري اب  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن عثمان   - 3486



اجلزري عن مقسم قال ال أعلمه اال عن بن عباس : ان راية النيب صلى هللا 
عليه وسلم مع علي بن أيب طالب وراية األنصار مع سعد بن عبادة وكان إذا 

  عليه وسلم مما يكون حتت راية األنصار  استحر القتل كان رسول هللا صلى هللا

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف . عثمان اجلزري قال أمحد : روى  ت
أحاديث مناكري زعموا أنه ذهب كتابه وقال ابن أيب حامت : سألت عنه أيب 

فقال ما أعلم روى عنه غري معمر والنعمان . ووهم اهليثمي فظنه عثمان بن 
أ فوثق األخري فهو جمهول وشطح قلم ابن حجر يف الفتح  زفر الشامي وأخط

 فقال بعد أن نسب احلديث ألمحد : إسناده قوي 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أان سفيان بن سعيد عن عبد   - 3487
الرمحن بن عابس قال مسعت بن عباس وسئل هل شهدت العيد مع رسول هللا 

وال قرابيت منه ما شهدته من الصغر فصلى  صلى هللا عليه وسلم فقال : نعم ول
ركعتني مث خطب مث أتى العلم الذي عند دار كثري بن الصلت فوعظ النساء 

وذكرهن وأمرهن ابلصدقة فأهوين إىل آذاهنن وحلوقهن فتصدقن به قال 
 فدفعنه إىل بالل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أان احلجاج بن أرطاة عن عطاء   - 3488
عن بن عباس انه : كان ال يرى ان ينزل األبطح ويقول إمنا أقام به رسول هللا 

 صلى هللا عليه وسلم على عائشة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    369صفحة  - 1نبل    ] جزء مسند أمحد بن ح    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أخربان محاد بن سلمة عن أيوب   - 3489
عن عكرمة عن بن عباس عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : يودي املكاتب 

 حبصة ما أدى دية احلر وما بقى دية عبد  

 

 

رجال الصحيح عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات ت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أان عباد بن منصور عن عكرمة   - 3490
بن خالد املخزومي عن سعيد بن جبري عن بن عباس قال : أتيت خاليت ميمونة  

بنت احلرث فبت عندها فوجدت ليلتها تلك من رسول هللا صلى هللا عليه  
شاء مث دخل بيته فوضع رأسه  وسلم فصلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الع

على وسادة من آدم حشوها ليف فجئت فوضعت رأسي على انحية منها  
فاستيقظ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فنظر فإذا عليه ليل فسبح وكرب حىت 

انم مث استيقظ وقد ذهب شطر الليل أو قال ثلثاه فقام رسول هللا صلى هللا 
ربة على شجب فيها ماء فمضمض عليه وسلم فقضى حاجته مث جاء إىل ق

ثالاث واستنشق ثالاث وغسل وجهه ثالاث وذراعيه ثالاث ثالاث ومسح برأسه وأذنيه  
مث غسل قدميه قال يزيد حسبته قال ثالاث ثالاث مث أتى مصاله فقمت وصنعت  
كما صنع مث جئت فقمت عن يساره وأان أريد أن أصلي بصالته فأمهل رسول  

م حىت إذا عرف اين أريد أن أصلي بصالته لفت ميينه  هللا صلى هللا عليه وسل
فأخذ أبذين فادارين حىت أقامين عن ميينه فصلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
ما رأى ان عليه ليال ركعتني فلما ظن ان الفجر قد دان قام فصلى ست ركعات  

حىت  أوتر ابلسابعة حىت إذا أضاء الفجر قام فصلى ركعتني مث وضع جنبه فنام 
مسعت فخيخه مث جاءه بالل فآذنه ابلصالة فخرج فصلى وما مس ماء فقلت  

لسعيد بن جبري ما أحسن هذا فقال سعيد بن جبري أما وهللا لقد قلت ذاك 
البن عباس فقال مه اهنا ليست لك وال ألصحابك اهنا لرسول هللا صلى هللا 

 عليه وسلم انه كان حيفظ  



 

 

ذا إسناد ضعيفعليق شعيب األرنؤوط : حسن وه ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أان سفيان عن سلمة بن كهيل   - 3491
عن احلسن العرين قال : سئل بن عباس عن الرجل إذا رمى اجلمرة أيتطيب  

فقال أما أان فقد رأيت املسك يف رأس رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أفمن 
 الطيب هو أم ال  

 

 

األرنؤوط : صحيح لغريه رجاله ثقات رجال الصحيح إال أنه عليق شعيب ت
 منقطع بني احلسن بن عبدهللا العرين وبني ابن عباس

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أان اجلريري عن أيب الطفيل قال   - 3492
قلت البن عباس حدثين عن الركوب بني الصفا واملروة فإن قومك يزعمون أهنا  

ا وكذبوا قلت ما صدقوا وكذبوا ماذا قال : قدم رسول هللا سنة فقال صدقو 
صلى هللا عليه وسلم مكة فخرجوا حىت خرجت العواتق وكان رسول هللا صلى 

هللا عليه وسلم ال يضرب عنده أحد فركب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
 فطاف وهو راكب ولو نزل لكان املشي أحب إليه 

 



 

ح رجاله ثقات رجال الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : صحيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا معاذ ثنا بن عون عن حممد عن بن  - 4933
عباس قال : قد سران مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بني مكة واملدينة ال  

 خناف اال هللا عز وجل نصلي ركعتني 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح رجاله ثقات رجال الشيخنيت  

 

 

ن أيب عدي عن سعيد عن قتادة  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا ب - 3494
عن موسى بن سلمة قال : سألت بن عباس عن الصالة ابلبطحاء إذا فاتين 
 الصالة يف اجلماعة فقال ركعتني تلك سنة أيب القاسم صلى هللا عليه وسلم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري موسى بن ت
 سلمة فمن رجال مسلم 

 

 

نا عبد هللا حدثين أيب ثنا بن أيب عدي عن محيد عن بكر عن  حدث - 3495



بن عباس قال : ولكن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم دخل املسجد وهو على  
بعريه وخلفه أسامة بن زيد فاستسقى فسقيناه نبيذا فشرب مث انول فضله  

 أسامة بن زيد فقال قد أحسنتم وأمجلتم فكذلك فافعلوا فنحن ال نريد ان نغري
 ذلك 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إسحاق بن يوسف أان مسعر عن   - 3496
عبد امللك بن ميسرة عن طاوس عن بن عباس قال قال رسول هللا صلى هللا 
عليه وسلم : من ابتاع طعاما فال يبعه حىت يقبضه قال مسعر وأظنه قال أو  

 علفا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

دثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبدة بن سليمان ثنا عاصم عن ح - 3497
الشعيب عن بن عباس قال : سقيت النيب صلى هللا عليه وسلم من زمزم  

 فشرب وهو قائم  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    370صفحة  - 1مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح بن عبادة ثنا هشام قال أان قيس  - 3498
بن سعد عن عطاء عن بن عباس : ان نيب هللا صلى هللا عليه وسلم كان إذا 

رفع رأسه من الركوع قال اللهم ربنا لك احلمد ملء السماوات واألرض وملء 
ت من شيء بعد  ما شئ  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري قيس بن سعد فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح ثنا بن جريج قال مسعت عطاء   - 3499
يقول مسعت بن عباس يقول قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : إذا أكل 



من الطعام فال ميسح يده حىت يلعقها أو يلعقها  أحدكم   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح ثنا زكراي بن إسحاق ثنا عمرو   - 3500
وما جعلنا الرؤاي اليت   }بن دينار أنه مسع عكرمة يقول كان بن عباس يقول : 

قال شيء أريه النيب صلى هللا عليه وسلم يف اليقظة   {أريناك إال فتنة للناس  
 رآه بعينه حىت ذهب به إىل بيت املقدس 

 

 

رنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري رجاله ثقات عليق شعيب األت
 رجال الشيخني غري عكرمة فمن رجال البخاري 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح ثنا بن جريج وعبد هللا بن  - 3501
قال نيب احلرث عن بن جريج قال مسعت عطاء يقول مسعت بن عباس يقول 

هللا صلى هللا عليه وسلم : لو ان البن آدم واداي ماال الحب ان له إليه مثله  
اس فال وال ميأل نفس بن آدم اال الرتاب وهللا يتوب على من اتب فقال بن عب 

 أدري أمن القرآن هو أم ال  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

وقول ابن عباس " فال أدري أمن القرآن هو أم ال " كما جاء عند غري * * 
واحد ممن خرجه قاطع بنفي قرآنية هذا الكالم نفيا ابات ألن القرآن ال ميكن أن  

من القطع بتلقي نصه عن رسول هللا صلى يثبت على الشك والبد يف إثباته 
. مث ذكر أحاديث صحيحة فيها أنه من كالم   هللا عليه وسلم تلقيا متواترا ...

وقال :   6440و6439النيب صلى هللا عليه وسلم مثل ما عند البخاري 
وقد وردت أحاديث عن غري واحد من الصحابة وفيها أن هذا كان قرآان مث 

ال تناهض الرواايت الصحيحة السابقة منها ما   نسخ وكلها ضعيفة ال تصح
من حديث أيب موسى ... وضعفه حلال سويد بن سعيد   1050عند مسلم 

 ... وذكر ابقيها 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح ثنا عباد بن منصور حدثين  - 3502
عكرمة بن خالد بن املغرية ان سعيد بن جبري حدثه قال بن عباس قال : أتيت 

يت ميمونة فوجدت ليلتها تلك من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فذكر  خال
هللا حنو حديث يزيد اال انه قال حىت إذا طلع الفجر األول أمسك رسول  

صلى هللا عليه وسلم هنية حىت إذا أضاء له الصبح قام فصلى الوتر تسع 
أصبح  ركعات يسلم يف كل ركعتني حىت إذا فرغ من وتره أمسك يسريا حىت إذا



يف نفسه قام رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فركع ركعيت الفجر لصالة الصبح 
مث وضع جنبه فنام حىت مسعت جحيفة قال مث جاء بالل فنبهه للصالة فقام  

 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فصلى الصبح 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

روح حدثنا زكراي ثنا عمرو بن دينار   حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا - 3503
عن عكرمة ان بن عباس كان يقول : مكث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 مبكة ثالث عشرة سنة وتوىف وهو بن ثالث وستني سنة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح ثنا زكراي أان عمرو بن دينار عن   - 3504
عكرمة عن بن عباس ان رجال قال : اي رسول هللا ان أمه توفيت أفينفعها ان  
 تصدقت عنها فقال نعم قال فإن يل خمرفا وأشهدك أين قد تصدقت به عنها  

 

 

البخاري عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط ت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح ثنا زكراي ثنا عمرو بن دينار ان   - 3505
بن عباس كان يذكر : ان النيب صلى هللا عليه وسلم رخص للحائض ان تصدر  

 قبل ان تطوف إذا كانت قد طافت يف اإلفاضة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

بد هللا حدثين أيب ثنا روح ثنا بن أيب حفصة ثنا بن شهاب  حدثنا ع - 3506
عن عبيد هللا بن عبد هللا بن عتبة عن بن عباس قال : استفىت سعد بن عبادة  
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف نذر على أمه توفيت قبل ان تقضيه فقال  

 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اقضه عنها  

 

 

صحيح عليق شعيب األرنؤوط : ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح ثنا أبو عوانة عن رقبة بن  - 3507
مصقلة بن رقبة عن طلحة األايمي عن سعيد بن جبري قال قال يل بن عباس :  

 تزوج فإن خريان كان أكثران نساء صلى هللا عليه وسلم  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح ثنا بن جريج قال أخربين يعلى   - 3508
عبادة توفيت  انه مسع عكرمة موىل بن عباس يقول أنبأان بن عباس ان سعد بن 

أمه وهو غائب عنها فأتى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال : اي رسول هللا  
ال نعم قال  إن أمي توفيت وأان غائب عنها فهل ينفعها إن تصدقت عنها ق

 فإين أشهدك أن حائطي املخرف صدقة عنها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح ثنا شعبة عن أيوب عن أيب  - 3509
العالية الرباء عن بن عباس انه قال : أهل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

ابحلج فقدم ألربع مضني من ذي احلجة فصلى بنا الصبح ابلبطحاء مث قال من  
 شاء ان جيعلها عمرة فليجعلها  

 

 

يح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح ثنا حممد بن أيب حفصة ثنا بن   - 3510
شهاب عن أيب سنان عن بن عباس : ان األقرع بن حابس سأل رسول هللا 

صلى هللا عليه وسلم احلج كل عام فقال ال بل حجة فمن حج بعد ذلك فهو  
ا ومل تطيعوا  تطوع ولو قلت نعم لوجبت ولو وجبت مل تسمعو   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    371صفحة  - 1مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح ثنا محاد عن عبد هللا بن عثمان   - 3511
بن خثيم عن سعيد بن جبري عن بن عباس ان النيب صلى هللا عليه وسلم قال :  

ليبعثن هللا تبارك وتعاىل احلجر يوم القيامة وله عينان يبصر هبما ولسان ينطق  
 يشهد على من استلمه حبق  

 

 



ناده قوي على شرط مسلم عليق شعيب األرنؤوط : إس ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح ثنا محاد عن عبد هللا بن عثمان   - 3512
بن خثيم عن سعيد بن جبري عن بن عباس : ان رسول هللا صلى هللا عليه  

وسلم وأصحابه اعتمروا من جعرانة فاضطبعوا وجعلوا أرديتهم حتت آابطهم  
 ووضعوها على عواتقهم مث رملوا 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده قوي على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أسود بن عامر ثنا أبو بكر عن  - 3513
األعمش عن احلكم عن مقسم عن بن عباس قال قال رسول هللا صلى هللا 

عليه وسلم : ليلة املزدلفة اي بين أخي اي بين هاشم تعجلوا قبل زحام الناس وال  
 يرمني أحد منكم العقبة حىت تطلع الشمس 

 

 

إسناده صحيح على شرط البخاري رجاله ثقات  عليق شعيب األرنؤوط :ت
رجال الشيخني غري مقسم فقد روى له البخاري حديثا واحدا وحديثه يف 

 السنن األربعة وهو ثقة 



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أسود بن عامر قال أان كامل عن   - 3514
لى حبيب عن بن عباس قال بت عند خاليت ميمونة قال : فانتبه رسول هللا ص

هللا عليه وسلم من الليل فذكر احلديث قال مث ركع قال فرأيته قال يف ركوعه  
سبحان ريب العظيم مث رفع رأسه فحمد هللا ما شاء ان حيمده قال مث سجد قال  
فكان يقول يف سجوده سبحان ريب األعلى قال مث رفع رأسه قال فكان يقول  

ارفعين وارزقين واهدين فيما بني السجدتني رب اغفر يل وارمحين واجربين و   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن وهذا سند رجاله ثقات رجال الشيخني غري  ت
 كامل 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح ثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن   - 3515
أيب البخرتي قال : تراءينا هالل شهر رمضان بذات عرق فارسلنا إىل بن عباس  

لى هللا عليه وسلم قال إن هللا عز وجل قد مده  نسأله فقال إن نيب هللا ص
 لرؤيته فإن أغمى عليكم فأكملوا العدة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح ثنا زكراي بن إسحاق ثنا عمرو   - 3516
وسلم مبكة   بن دينار عن بن عباس قال : مكث رسول هللا صلى هللا عليه

 ثالث عشرة سنة وتوىف وهو بن ثالث وستني  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح ثنا هشام ثنا عكرمة عن بن  - 3517
عباس قال : بعث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ألربعني سنة فمكث مبكة  

ثالث عشرة سنة يوحي إليه مث أمر ابهلجرة فهاجر عشر سنني فمات وهو بن  
 ثالث وستني صلى هللا عليه وسلم  

 

 

إسناده صحيح على شرط البخاري رجاله ثقات عليق شعيب األرنؤوط : ت
 رجال الشيخني غري عكرمة فمن رجال البخاري 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح ثنا بن جريج قال أخربين أبو  - 3518
حاضر قال : سئل بن عمر عن اجلر ينبذ فيه فقال هنى هللا ورسوله عنه فانطلق  

مر فقال بن عباس صدق قال الرجل إىل بن عباس فذكر له ما قال بن ع



 الرجل البن عباس أي جر هنى عنه قال كل شيء يصنع من مدر  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري أيب ت
 حاضر 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح ثنا محاد عن علي بن زيد عن   - 3519
آية الدين قال قال رسول هللا  يوسف بن مهران عن بن عباس قال ملا نزلت

صلى هللا عليه وسلم : ان أول من جحد آدم عليه السالم قاهلا ثالث مرات 
ان هللا ملا خلق آدم عليه الصالة والسالم مسح ظهره فاخرج منه ما هو ذارئ  

إىل يوم القيامة فجعل يعرضهم عليه فرأى فيهم رجال يزهر فقال أي رب أي 
ود قال أي رب كم عمره قال ستون سنة قال أي بين هذا قال هذا ابنك دا

رب زد يف عمره قال ال اال ان تزيده أنت من عمرك فكان عمر آدم ألف عام  
فوهب له من عمره أربعني عاما فكتب هللا عز وجل عليه كتااب وأشهد عليه  
املالئكة فلما حضر آدم عليه السالم أتته املالئكة لتقبض روحه فقال انه مل  

قد بقى من عمري أربعون سنة فقالوا انك قد وهبتها البنك داود  حيضر أجلي 
قال ما فعلت وال وهبت له شيئا وابرز هللا عز وجل عليه الكتاب فأقام عليه  

 املالئكة 
 

 



عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه وهذا إسناد ضعيف لضعف علي بن زيدت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح ثنا زمعة عن بن شهاب عن أيب  - 3520
سنان الدؤيل عن بن عباس ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : ان هللا 

عز وجل كتب عليكم احلج فقال األقرع بن حابس أبدا اي رسول هللا قال بل 
 حجة واحدة ولو قلت نعم لوجبت  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    372صفحة  - 1مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح ثنا شعبة عن يعقوب بن عطاء   - 3521
عن أبيه عن بن عباس ماتت شاة مليمونة فقال النيب صلى هللا عليه وسلم :  

ة فقال ان دابغ األدمي طهوره  هال استمتعتم إبهاهبا فقالوا اهنا ميت  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد ضعيف لضعف يعقوب بن عطاء  ت
 وقد توبع وابقي رجاله ثقات رجال الشيخني 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح ثنا شعبة عن قتادة عن أيب جملز  - 3522
ان رجال أتى بن عباس فقال اين رميت بست أو سبع قال : ما أدري أرمى  

 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اجلمرة بست أو سبع  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

لصحيح الذي عليه اجلمهور أن الواجب سبع  قال العيين على البخاري : وا* 
... وأجيب عن حديث ابن عباس أنه ورد على الشك وشك الشاك ال يقدح  

 يف جزم اجلازم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح ثنا هشام عن عكرمة عن بن  - 3523
عباس : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم احتجم وهو حمرم يف رأسه من  

 صداع وجده  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري رجاله ثقات ت



 رجال الشيخني غري عكرمة فمن رجال البخاري 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح حدثنا زكراي بن إسحاق ثنا   - 3524
عمرو بن دينار عن طاوس قال بن عباس : احتجم رسول هللا صلى هللا عليه  

سه  وسلم وهو حمرم على رأ  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح وأبو داود املعين قاال ثنا هشام   - 3525
بن أيب عبد هللا عن قتادة عن أيب حسان األعرج عن بن عباس : ان نيب هللا 

ام األمين مث  صلى هللا عليه وسلم صلى بذي احلليفة مث أشعر اهلدي جانب السن
أماط عنه الدم وقلده نعلني مث ركب انقته فلما استوت به على البيداء أحرم 

 قال فأحرم عند الظهر قال أبو داود ابحلج 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح ثنا األوزاعي عن املطلب بن  - 3526



عبد هللا قال : كان بن عمر يتوضأ ثالاث يرفعه إىل النيب صلى هللا عليه وسلم  
 وكان بن عباس يتوضأ مرة مرة يرفعه إىل النيب صلى هللا عليه وسلم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا سند رجاله ثقات ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح وعفان قاال ثنا محاد عن قيس   - 3527
انه قال :  قال عفان أان محاد يف حديثه قال أان قيس عن جماهد عن بن عباس 

جاء النيب صلى هللا عليه وسلم إىل زمزم فنزعنا له دلوا فشرب مث مج فيها مث  
يدي  أفرغناها يف زمزم مث قال لوال ان تغلبوا عليها لنزعت ب  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم كما قال ابن كثري  ت
 يف اترخيه 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح ثنا محاد عن محيد عن بكر بن   - 3528
عبد هللا أن أعرابيا قال البن عباس : ما شأن آل معاوية يسقون املاء والعسل 

لنبيذ أمن خبل بكم أو حاجة فقال بن وآل فالن يسقون اللنب وأنتم تسقون ا
عباس ما بنا خبل وال حاجة ولكن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم جاءان ورديفه  



أسامة بن زيد فاستسقى فسقيناه من هذا يعين نبيذ السقاية فشرب منه وقال  
 أحسنتم هكذا فاصنعوا 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح ثنا محاد عن عاصم األحول عن   - 3529
الشعيب عن بن عباس قال : جاء رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ملاء زمزم  

 فسقيناه فشرب قائما  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري محاد بن سلمة 

 

 

هللا حدثين أيب ثنا روح ثنا سعيد عن أيب حريز عن حدثنا عبد  - 3530
عكرمة عن بن عباس : ان نيب هللا صلى هللا عليه وسلم هنى ان تنكح املرأة 

 على عمتها أو على خالتها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حجني بن املثين ثنا إسرائيل عن أيب  - 3531
إسحاق عن سعيد بن جبري عن بن عباس قال : كان النيب صلى هللا عليه  

وسلم يوتر بثالث بسبح اسم ربك األعلى وقل اي أيها الكافرون وقل هو هللا  
 أحد 

 

 

خني عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح ثنا سعيد وعبد الوهاب عن   - 3532
ن  سعيد عن قتادة عن أيب الطفيل قال كان معاوية ال أييت على ركن من أركا
البيت اال استلمه فقال بن عباس : إمنا كان نيب هللا صلى هللا عليه وسلم  

مهجور قال عبد يستلم هذين الركنني فقال معاوية ليس من أركانه شيء 
 الوهاب الركنني اليماين واحلجر  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح ثنا الثوري ثنا عبد هللا بن عثمان   - 3533



بن خثيم عن أيب الطفيل قال : كنت مع معاوية وبن عباس ومها يطوفان حول  
البيت فكان بن عباس يستلم الركنني وكان معاوية يستلم األركان كلها فقال بن  

هذين الركنني اليماين  عباس كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ال يستلم اال  
 واألسود فقال معاوية ليس منها شيء مهجور  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده قوي على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري عبدهللا بن عثمان بن خثيم فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح ثنا محاد عن عبد هللا بن عثمان   - 3534
عن أيب الطفيل قال قلت البن عباس يزعم قومك : ان النيب صلى بن خثيم 

هللا عليه وسلم قد رمل ابلبيت وان ذلك سنة قال صدقوا وكذبوا قلت وما  
صدقوا وكذبوا قال صدقوا قد رمل ابلبيت وكذبوا ليست بسنة ان قريشا 

قالت دعوا حممدا وأصحابه زمن احلديبية حىت ميوتوا موت النغف فلما صاحلوا  
النيب صلى هللا عليه وسلم على ان جييئوا من العام املقبل فيقيموا مبكة ثالاث 

فقدم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من العام املقبل واملشركون من قبل 
قعيقعان فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أرملوا ابلبيت ثالاث وليست 

 بسنة 
 

 



عليق شعيب األرنؤوط : ت  

ه هو : ...عن أيب الطفيل عن ابن عباس أن النيب صلى هللا هذا السند متن* *  
عليه وسلم اعتمر من جعرانة فرمل ابلبيت ثالاث ومشى أربعة أشواط . إسناده  

 قوي على شرط مسلم 

واملنت املذكور هنا سنده هو : حدثنا روح حدثنا محاد عن أيب عاصم  * * 
 الغنوي عن أيب الطفيل ... وهو حديث صحيح

أفاده األرانؤوط ( )   

 

 

------------------------------------- 
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حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يونس وسريج قاال ثنا محاد عن أيب  - 3535
 عاصم الغنوي عن أيب الطفيل : فذكر احلديث 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح ثنا محاد يعين بن سلمة عن   - 3536
أصحابه أيوب عن سعيد بن جبري عن بن عباس ان قريشا قالت : ان حممدا و 

قد وهنتهم محي يثرب فلما قدم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لعامه الذي 
اعتمر فيه قال ألصحابه أرملوا ابلبيت لريى املشركون قوتكم فلما رملوا قالت 

 قريش ما وهنتهم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
رجال مسلم  الشيخني غري محاد بن سلمة فمن   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح ثنا محاد يعين بن سلمة ثنا عطاء  - 3537
بن السائب عن سعيد بن جبري عن بن عباس عن النيب صلى هللا عليه وسلم  
قال : احلجر األسود من اجلنة وكان أشد بياضا من الثلج حىت سودته خطااي  

 أهل الشرك  
 

 

بياضا . . اخل "   عليق شعيب األرنؤوط : صحيح دون قوله " وكان أشد ت
 إسناده ضعيف الختالط عطاء بن السائب 

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عثمان بن عمر ثنا يونس عن الزهري  - 3538
عن عبيد هللا بن عبد هللا عن بن عباس : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 متضمض من لنب وقال ان له دمسا  

 

 

إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عثمان بن عمر ثنا يونس عن الزهري  - 3539
عن عبيد هللا بن عبد هللا بن عتبة عن بن عباس : ان رسول هللا صلى هللا عليه  
وسلم كان من أجود الناس وأجود ما يكون يف رمضان حني يلقاه جربيل يلقاه  

قرآن فكان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حني يلقاه جربيل كل ليلة يدارسه ال
 أجود من الريح املرسلة 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عثمان بن عمر أان شعبة عن أيب بشر  - 3540
سلم قال :  عن سعيد بن جبري عن بن عباس ان رسول هللا صلى هللا عليه و 

 نصرت ابلصبا وأهلكت عاد ابلدبور  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هشام بن عبد امللك ثنا أبو عوانة  - 3541
 عن حصني عن حبيب بن أيب اثبت انه حدثه حممد بن علي بن عبد هللا بن

عباس عن أبيه قال حدثين بن عباس انه : ابت عند النيب صلى هللا عليه وسلم  
 خلق  إن يف }فاستيقظ من الليل فأخذ سواكه فاستاك به مث توضأ وهو يقول  

حىت قرأ هذه اآلايت وانتهى عند آخر السورة مث صلى   {السماوات واألرض 
ركعتني فأطال فيهما القيام والركوع والسجود مث انصرف حىت مسعت نفخ النوم 

مث استيقظ فاستاك وتوضأ وهو يقول حىت فعل ذلك ثالث مرات مث أوتر 
هم اجعل يف قليب نورا بثالث فااته بالل املؤذن فخرج إىل الصالة وهو يقول الل

واجعل يف مسعي نورا واجعل يف بصري نورا واجعل أمامي نورا وخلفي نورا 
واجعل عن مييين نورا وعن مشايل نورا وفوقي نورا وحتيت نورا اللهم أعظم يل 

 نورا 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 



ن بن داود ثنا أبو عوانة عن  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سليما - 3542
أيب بلج عن عمرو بن ميمون عن بن عباس قال : أول من صلى مع النيب 

 صلى هللا عليه وسلم بعد خدجية علي وقال مرة أسلم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سليمان بن داود ثنا شعبة عن أيب  - 3543
إسحاق قال مسعت سعيد بن جبري حيدث عن بن عباس قال : توىف رسول هللا 

 صلى هللا عليه وسلم وأان بن مخس عشرة سنة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سليمان بن داود أان أبو عوانة ثنا   - 3544
احلكم وأبو بشر عن ميمون بن مهران عن بن عباس : ان رسول هللا صلى هللا  

 عليه وسلم هنى عن كل ذي انب من السباع وعن كل ذي خملب من الطري 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  



 

 

عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد أنبأان اثبت وحسني بن حدثنا  - 3545
موسى ثنا اثبت قال حدثين هالل عن عكرمة عن بن عباس : ان رسول هللا 

صلى هللا عليه وسلم كان يبيت الليايل قال عبد الصمد املتتابعة طاواي وأهله ال  
 جيدون عشاء وكان عامة خبزهم خبز الشعري 

 

 

إسناده صحيحعليق شعيب األرنؤوط : ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    374صفحة  - 1مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد وحسن قاال ثنا اثبت   - 3546
بن عباس   قال حسن أبو زيد قال عبد الصمد قال ثنا هالل عن عكرمة عن

قال : أسري ابلنيب صلى هللا عليه وسلم إىل بيت املقدس مث جاء من ليلته  
فحدثهم مبسريه وبعالمة بيت املقدس وبعريهم فقال انس قال حسن حنن  

حممدا مبا يقول فارتدوا كفارا فضرب هللا أعناقهم مع أيب جهل وقال  نصدق 
أبو جهل خيوفنا حممد بشجرة الزقوم هاتوا مترا وزبدا فتزقموا ورأي الدجال يف  



صورته رؤاي عني ليس رؤاي منام وعيسى وموسى وإبراهيم صلوات هللا عليهم  
ان قال حسن فسئل النيب صلى هللا عليه وسلم عن الدجال فقال أقمر هجا

قال رأيته فيلمانيا أقمر هجاان إحدى عينيه قائمة كأهنا كوكب دري كان شعر  
رأسه أغصان شجرة ورأيت عيسى شااب أبيض جعد الرأس حديد البصر مبطن  

اخللق ورأيت موسى أسحم آدم كثري الشعر قال حسن الشعرة شديد اخللق 
ظرت إليه مين كأنه ونظرت إىل إبراهيم فال أنظر إىل أرب من أرابه اال ن

 صاحبكم فقال جربيل عليه السالم سلم على مالك فسلمت عليه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح وصححه ابن كثري يف تفسريه ت  

أقمر : شديد البياض *   

جان : أبيض ه  

يلماين : عظيم اجلثة ف  

لعني القائمة : الصحيحة اليت مل تفقد إبصارها ا  

املضيء لكوكب الدري : ا  

عد الرأس : أي جعد الشعر وهو ضد الشعر املسرتسل ج  

ديد البصر : قوي البصر ح  

ملبطن : الضامر البطن ا  



ألسحم و اآلدم : األسود ا  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد وحسن قاال ثنا اثبت ثنا  - 3547
إمنا   هالل بن عكرمة سئل قال حسن سألت عكرمة عن الصائم أحيتجم فقال

كره للضعف وحدث عن بن عباس قال حسن مث حدث عن بن عباس : ان  
النيب صلى هللا عليه وسلم احتجم وهو حمرم من أكلة أكلها من شاة مسمومة  

امرأة من أهل خيرب   مستها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

( آخر أحاديث عبد هللا بن عباس رضي هللا عنهما   )  

 

 

حدثنا أبو عبد الرمحن عبد هللا بن أمحد بن حممد بن حنبل حدثين  - 3548
أيب ثنا هشيم ثنا مغرية عن إبراهيم ثنا عبد الرمحن بن يزيد قال : رأيت بن 

مسعود رمى اجلمرة مجرة العقبة من بطن الوادي مث قال هذا والذي ال إله غريه  
 مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة  

 

 



وط : صحيح عليق شعيب األرنؤ ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هشيم أنبأان حصني عن كثري بن  - 3549
مدرك األشجعي عن عبد الرمحن بن يزيد : ان عبد هللا لىب حني أفاض من 

مجع فقيل أعرايب هذا فقال عبد هللا أنسى الناس أم ضلوا مسعت الذي أنزلت  
 عليه سورة البقرة يقول يف هذا املكان لبيك اللهم لبيك  

 

 

شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  عليق ت
 الشيخني غري كثري بن بن مدرك األشجعي فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثنا أيب ثنا هشيم أنبأان حصني عن هالل بن  - 3550
يساف عن أيب حيان األشجعي عن بن مسعود قال قال يل : اقرأ علي من  

يس منك تعلمته وأنت تقرئنا فقال اين أتيت النيب صلى القرآن قال فقلت له أل
هللا عليه وسلم ذات يوم فقال اقرأ على من القرآن قال فقلت اي رسول هللا 
 أليس عليك أنزل ومنك تعلمناه قال بلى ولكين أحب أن أمسعه من غريي 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيفت  



 

 

 حدثنا أيب ثنا هشيم أنبأان مغرية عن أيب رزين عن  حدثنا عبد هللا  - 3551
بن مسعود قال : قرأت على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من سورة النساء 

فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على   }فلما بلغت هذه اآلية  
قال ففاضت عيناه صلى هللا عليه وسلم   {هؤالء شهيدا    

 

 

إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  عليق شعيب األرنؤوط : ت
 الشيخني غري أيب رزين فمن رجال مسلم

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هشيم أنبأان سيار ومغرية عن أيب وائل   - 3552
قال قال بن مسعود : خصلتان يعين إحدامها مسعتها من رسول هللا صلى هللا  

عل هلل ندا دخل النار وأان عليه وسلم واألخرى من نفسي من مات وهو جي 
 أقول من مات وهو ال جيعل هلل ندا وال يشرك به شيئا دخل اجلنة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هشيم أنبأان علي بن زيد قال مسعت  - 3553



أاب عبيدة بن عبد هللا حيدث قال قال عبد هللا قال رسول هللا صلى هللا عليه  
وسلم : أن النطفة تكون يف الرحم أربعني يوما على حاهلا ال تغري فإذا مضت 

اد هللا أن يسوي األربعون صارت علقة مث مضغة كذلك مث عظاما كذلك فإذا أر 
ول امللك الذي يليه أي رب أذكر أم أنثى أشقي أم  خلقه بعث إليها ملكا فيق

سعيد أقصري أم طويل أانقص أم زائد قوته وأجله أصحيح أم سقيم قال 
فيكتب ذلك كله فقال رجل من القوم ففيم العمل إذا وقد فرغ من هذا كله  

 قال اعملوا فكل سيوجه ملا خلق له 

 

 

يب األرنؤوط : إسناده ضعيف ومنقطع عليق شع ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    375صفحة  - 1مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هشيم أنبأان العوام عن حممد بن أيب  - 3554
 بن مسعود  حممد موىل لعمر بن اخلطاب عن أيب عبيدة بن عبد هللا عن عبد هللا

قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ما من مسلمني ميوت هلما ثالثة من  
نار فقيل اي رسول هللا فإن  الولد مل يبلغوا احلنث اال كانوا له حصنا حصينا من ال



كان اثنني قال وان كاان اثنني فقال أبو ذر اي رسول هللا مل أقدم اال اثنني قال  
وان كاان اثنني قال فقال أيب بن كعب أبو املنذر سيد القراء مل أقدم اال واحدا 

 قال فقيل له وان كان واحدا فقال إمنا ذاك عند الصدمة األوىل 

 

 

ط : إسناده هبذه السياقة فيه ضعف وانقطاع ...وقد أورد عليق شعيب األرنؤو ت
احلافظ يف الفتح األحاديث اليت فيها الولد الواحد ومنها هذا مث قال : وليس  

 يف شيء من هذه الطرق ما يصلح لالحتجاج 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هشيم أنبأان أبو الزبري عن انفع بن  - 3555
د هللا عن أبيه : ان املشركني شغلوا النيب صلى هللا جبري عن أيب عبيدة بن عب

عليه وسلم يوم اخلندق عن أربع صلوات حىت ذهب من الليل ما شاء هللا قال  
قال فأمر بالال فأذن مث أقام فصلى الظهر مث أقام فصلى العصر مث أقام فصلى  

 املغرب مث أقام فصلى العشاء  
 

 

إسناد ضعيف النقطاعه عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه وهذا ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هشيم أان العوام عن جبلة بن سحيم   - 3556



عن مؤثر بن عفازة عن بن مسعود عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : لقيت  
ليلة أسري يب إبراهيم وموسى وعيسى قال فتذاكروا أمر الساعة فردوا أمرهم  

ا فردوا األمر إىل موسى فقال ال علم يل هبا فردوا إىل إبراهيم فقال ال علم يل هب
د إال هللا ذلك وفيما عهد ايل  األمر إىل عيسى فقال أما وجبتها فال يعلمها أح

ريب عز وجل ان الدجال خارج قال ومعي قضيبان فإذا رآين ذاب كما يذوب 
الرصاص قال فيهلكه هللا حىت ان احلجر والشجر ليقول اي مسلم ان حتيت 

فتعال فاقتله قال فيهلكهم هللا مث يرجع الناس إىل بالدهم وأوطاهنم قال   كافرا
فعند ذلك خيرج أيجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون فيطؤون بالدهم  
ال أيتون على شيء اال أهلكوه وال ميرون على ماء اال شربوه مث يرجع الناس 

جتوى األرض من  ايل فيشكوهنم فأدعو هللا عليهم فيهلكهم هللا ومييتهم حىت 
ننت رحيهم قال فينزل هللا عز وجل املطر فتجرف أجسادهم حىت يقذفهم يف  

البحر قال أيب ذهب على ها هنا شيء مل أفهمه كأدمي وقال يزيد يعين بن 
هارون مث تنسف اجلبال ومتد األرض مد األدمي مث رجع إىل حديث هشيم قال  

ك فإن الساعة كاحلامل املتم  ففيما عهد إىل ريب عز وجل ان ذلك إذا كان كذل
 اليت ال يدري أهلها مىت تفجؤهم بوالدها ليال أو هنارا  

 

 

وهو إهالك  -عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ... ويشهد لبعضه ت
لكن خيالف ما يف   2937ما عند مسلم  -أيجوج ومأجوج بعد مقتل الدجال  



لبخت فتحملهم مسلم أن هللا يرسل على أيجوج ومأجوج طريا كأعناق ا
 فتطرحهم حيث شاء هللا 

قوله بعد ذلك " مث تنسف اجلبال ومتد األرض مد األدمي " خيالف ما هو  و 
 معروف أن ذلك يكون قيام حني قيام الساعة ال قبلها 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد العزيز بن عبد الصمد ثنا  - 3557
رجال أتى النيب صلى هللا عليه  منصور عن أيب وائل عن عبد هللا بن مسعود ان 

وسلم فقال : ان فالان انم البارحة عن الصالة قال رسول هللا صلى هللا عليه  
 وسلم ذاك الشيطان ابل يف أذنه أو يف أذنيه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد العزيز ثنا منصور عن مسلم بن  - 3558
ا متثال  صبيح قال كنت مع مسروق يف بيت فيه متثال مرمي فقال مسروق هذ 

كسرى فقلت ال ولكن متثال مرمي فقال مسروق أما اين مسعت عبد هللا بن 
يوم مسعود يقول قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ان أشد الناس عذااب 

 القيامة املصورون  
 



 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إسحاق هو األزرق ثنا سفيان عن أيب   - 3559
إسحاق عن أيب األحوص عن عبد هللا بن مسعود قال قال رسول هللا صلى هللا 

الشيطان ال ينبغي له أن يتمثل  عليه وسلم : من رآين يف املنام فقد رآين فإن 
 مبثلي  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري أيب األحوص فمن رجال مسلم 

وهذا من األحاديث املتواترة ذكره الكتاين يف نظم املتناثر عن مثانية عشر  * 
 صحابيا

 

 

سحاق ثنا األعمش عن أيب وائل  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إ - 3560
عن عبد هللا بن مسعود قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : إذا كنتم  

 ثالثة فال يتناجى اثنان دون صاحبهما فإن ذلك حيزنه  
 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن فضيل عن خصيف ثنا أبو  - 3561
ه وسلم صالة  عبيدة عن عبد هللا قال : صلى بنا رسول هللا صلى هللا علي

اخلوف فقاموا صفني فقام صف خلف النيب صلى هللا عليه وسلم وصف 
مستقبل العدو فصلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ابلصف الذين يلونه 

قاموا فذهبوا فقاموا مقام أولئك مستقبل العدو وجاء أولئك فقاموا ركعة مث 
مقامهم فصلى هبم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ركعة مث سلم مث قاموا فصلوا 

ألنفسهم ركعة مث سلموا مث ذهبوا فقاموا مقام أولئك مستقبل العدو ورجع  
 أولئك إىل مقامهم فصلوا ألنفسهم ركعة مث سلموا  

 

 

عيب األرنؤوط : صحيح عليق شت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    376صفحة  - 1مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن فضيل ثنا خصيف اجلزري  - 3562
رسول هللا صلى هللا  قال حدثين أبو عبيدة بن عبد هللا عن عبد هللا قال : علمه

عليه وسلم التشهد وأمره أن يعلم الناس التحيات هلل والصلوات والطيبات 
لى عباد هللا السالم عليك أيها النيب ورمحة هللا وبركاته السالم علينا وع

 الصاحلني أشهد أن ال إله اال هللا وأشهد أن حممدا عبده ورسوله  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناده ضعيف النقطاعه ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن فضيل ثنا األعمش عن   - 3563
هللا صلى هللا عليه   إبراهيم عن علقمة عن عبد هللا قال : كنا نسلم على رسول

وسلم وهو يف الصالة فريد علينا فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم  
علينا فقال ان يف  يرد علينا فقلنا اي رسول هللا كنا نسلم عليك يف الصالة فرتد

 أو يف الصالة لشغال 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن فضيل ثنا عطاء بن السائب   - 3564



عن أيب األحوص عن عبد هللا قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : فضل  
الته وحده بضع وعشرون درجة  صالة الرجل يف اجلماعة على ص  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عمرو بن اهليثم أبو قطن ثنا   - 3565
املسعودي عن سعيد بن عمرو عن أيب عبيدة عن عبد هللا بن مسعود ان رجال 

منكم ليلة    أتى النيب صلى هللا عليه وسلم فقال مىت ليلة القدر قال : من يذكر
الصهباوات قال عبد هللا أان أبيب أنت وأمي وان يف يدي لتمرات استحر هبن 

 مسترتا مبؤخرة رحلي من الفجر وذلك حني طلع القمر  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف النقطاعه ت  

ليلة الصهباوات : قال السندي : هكذا يف مسند أمحد وأيب يعلى والطرباين  * 
عرض له وحيتمل أن يكون الصهباوات اسم موضع نزلوا فيه  ومل أر أحدا ت

فأضيفت الليلة إليه أو هي مجع صهباء وهي انقة محراء يعلوها سواد وكأهنم  
 كانوا غالب تلك الليلة على ظهورها فأضيفت الليلة إليها 

مسترتا مبؤخرة رحلي من الفجر : قال السندي : أي احرتازا عن ظهوره علي  * 



لي امتنع األكل يف حقي وفيه أن احملرم العلم بطلوع الفجر ال  فإنه إذا ظهر ع
نفس الطلوع وأنه جيوز لإلنسان االحرتاز عن أسباب العلم عند مظنة الطلوع 

 احرتازا عن الوقوع يف التحرمي 

لنا ) األرانؤوط ( : يف هذا االستنباط نظر ورمبا يسلم له فيما لو صح ق
 احلديث أما وهو ضعيف فال يعتد به

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عمرو بن اهليثم ثنا شعبة عن احلكم  - 3566
عن إبراهيم عن علقمة عن عبد هللا : ان النيب صلى هللا عليه وسلم صلى 

 الظهر مخسا فقيل زيد يف الصالة قيل صليت مخسا فسجد سجدتني  
 

 

ال  عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجت
 الشيخني غري عمرو بن اهليثم فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا حممد بن أيب عدي عن سعيد عن   - 3567
قتادة عن أيب األحوص عن سعيد بن عبد هللا عن عبد هللا بن مسعود ان نيب 
هللا صلى هللا عليه وسلم قال : صالة اجلميع تفضل على صالة الرجل وحده  

ن ضعفا كلها مثل صالته مخسة وعشري  

 



 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف النقطاعه ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان عن عبد الكرمي قال أخربين  - 3568
زايد بن أيب مرمي عن عبد هللا بن معقل بن مقرن قال دخلت مع أيب على عبد  

لى هللا عليه وسلم يقول : الندم توبة هللا بن مسعود فقال أنت مسعت النيب ص
 قال نعم وقال مرة مسعته يقول الندم توبة 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

قال السندي : الندم : أي على املعصية لكوهنا معصية وإال فإذا ندم عليها  * 
من جهة أخرى كما إذا ندم على شرب اخلمر من أجل صرف املال فليس من  

توبة يف شيءال  

توبة قال السندي : أي معظمها ومستلزم لبقية أجزائها عادة فإن النادم  * 
يقلع عن الذنب يف احلال عادة ويعزم على عدم العود إليه يف االستقبال وهبذا 

القدر تتم التوبة إال يف الفرائض اليت جيب قضائها فتحتاج التوبة فيها إىل 
فيحتاج العبد إىل االستحالل أو الرد والندم يعني  القضاء وإال يف حقوق العباد 

 على هذا كله 

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان عن منصور عن ذر عن وائل  - 3569
بن مهانة عن عبد هللا بن مسعود ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال 

مرأة تصدقن : اي معشر النساء ولو من حليكن فإنكن أكثر أهل النار فقامت ا
ليست من علية النساء فقالت مل اي رسول هللا قال ألنكن تكثرن اللعن وتكفرن  

 العشري 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا سند حمتمل للتحسنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن   - 3570
علقمة عن عبد هللا : ان النيب صلى هللا عليه وسلم سجدمها بعد السالم وقال  

 مرة أن النيب صلى هللا عليه وسلم سجد السجدتني يف السهو بعد السالم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان بن عيينة ثنا عاصم عن زر   - 3571
جل عن عبد هللا عن النيب صلى هللا عليه وسلم : ال تقوم الساعة حىت يلي ر 

من أهل بييت يواطئ امسه امسي قال أيب حدثنا به يف بيته يف غرفته أراه سأله  



 بعض ولد جعفر بن حيىي أو حيىي بن خالد بن حيىي  
 

 

يب األرنؤوط : إسناده حسنعليق شع ت  

وقد ذكر الكتاين يف نظم املتناثر أحاديث خروج املهدي عن عشرين * * 
صحابيا مث قال وقد نقل غري واحد عن احلافظ السخاوي أهنا متواترة 

 والسخاوي ذكر ذلك يف فتح املغيث ونقله عن أيب احلسن اآلبري

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عمر بن عبيد عن عاصم بن أيب  - 3572
النجود عن زر بن حبيش عن عبد هللا قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
: ال تنقضي األايم وال يذهب الدهر حىت ميلك العرب رجل من أهل بييت امسه  

 يواطئ امسي  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

-------------------------------------  

 

[    377صفحة  - 1مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد عن سفيان حدثين  - 3573
عاصم عن زر عن عبد هللا عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : ال تذهب 

هل بييت ويواطئ الدنيا أو قال ال تنقضي الدنيا حىت ميلك العرب رجل من أ
 امسه امسي 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان عن عاصم عن زر عن عبد   - 3574
هللا قال : كنا مع النيب صلى هللا عليه وسلم يف غار فنزلت عليه واملرسالت 

فبأي حديث  }عرفا فأخذهتا من فيه وان فاه لرطب هبا فال أدري أبيها ختم  
خلت يف سبقتنا حية فد {وإذا قيل هلم اركعوا ال يركعون  }  {بعده يؤمنون  

 جحر فقال النيب صلى هللا عليه وسلم قد وقيتم شرها ووقيت شركم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان عن عاصم عن أيب وائل عن   - 3575



  عبد هللا قال : كنا نسلم على النيب صلى هللا عليه وسلم إذا كنا مبكة قبل ان
عليه فلم يرد أنيت أرض احلبشة فلما قدمنا من أرض احلبشة أتيناه فسلمنا 

فأخذين ما قرب وما بعد حىت قضوا الصالة فسألته فقال ان هللا عز وجل 
 حيدث يف أمره ما يشاء وانه قد أحدث من أمره ان ال نتكلم يف الصالة 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

ا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان عن جامع عن أيب وائل عن  حدثن - 3576
عبد هللا عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : من حلف على ميني يقتطع هبا  

مال مسلم لقي هللا وهو عليه غضبان وقرأ علينا رسول هللا صلى هللا عليه  
الذين يشرتون بعهد هللا وأمياهنم   {إن  }وسلم مصداقه من كتاب هللا عز وجل 

   {مثنا قليال أولئك ال خالق هلم يف اآلخرة وال يكلمهم هللا 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان عن جامع عن أيب وائل عن   - 3577
عبد زكاة ماله اال جعل له  عبد هللا عن النيب صلى هللا عليه وسلم : ال مينع



شجاع أقرع يتبعه يفر منه وهو يتبعه فيقول اان كنزك مث قرأ عبد هللا مصداقه يف  
قال سفيان مرة يطوقه يف  {سيطوقون ما خبلوا به يوم القيامة   }كتاب هللا 

 عنقه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

 أيب ثنا سفيان عن عطاء عن أيب عبد الرمحن حدثنا عبد هللا حدثين - 3578
عبد هللا بن حبيب قال مسعت عبد هللا بن مسعود يبلغ به النيب صلى هللا عليه  
 وسلم : ما أنزل هللا داء اال قد أنزل له شفاء علمه من علمه وجهله من جهله  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان عن األعمش عن مشر عن   - 3579
مغرية بن سعد بن األخرم عن أبيه عن عبد هللا ان رسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم قال : ال تتخذوا الضيعة فرتغبوا يف الدنيا 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  



 

 

ألعمش عن عبد هللا بن حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان عن ا - 3580
مرة عن أيب األحوص عن عبد هللا عن النيب صلى هللا عليه وسلم : اين أبرأ إىل  

كل خليل من خلته ولو كنت متخذا خليال الختذت أاب بكر خليال وان 
 صاحبكم خليل هللا عز وجل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
أيب األحوص فمن رجال مسلم  الشيخني غري  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان قال سليمان مسعت شقيقا :   - 3581
يقول كنا ننتظر عبد هللا بن مسعود يف املسجد خيرج علينا فجاءان يزيد بن 
معاوية يعين النخعي قال فقال أال أذهب فأنظر فإن كان يف الدار لعلي أن 

لينا فقال انه ليذكر يل مكانكم فما آتيكم كراهية  أخرجه إليكم فجاءان فقام ع 
ان أملكم لقد كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يتخولنا ابملوعظة يف األايم 

 كراهية السآمة علينا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 



 

ود حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان عن يزيد عن أيب الكن - 3582
أصبت خامتا يوما فذكره فرآه بن مسعود يف يده فقال : هنى رسول هللا صلى  

 هللا عليه وسلم عن حلقة الذهب 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف منقطع ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان عن بن أيب جنيح عن جماهد   - 3583
عن أيب معمر عن بن مسعود : انشق القمر على عهد رسول هللا صلى هللا 

عليه وسلم شقتني حىت نظروا إليه فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 
 اشهدوا 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان عن بن أيب جنيح عن جماهد   - 3584
عن أيب معمر عن عبد هللا بن مسعود : دخل النيب صلى هللا عليه وسلم وحول  

جاء   }الكعبة ستون وثالث مائة نصب فجعل يطعنها بعود كان بيده ويقول  
طل كان  جاء احلق وزهق الباطل إن البا }  {احلق وما يبدئ الباطل وما يعيد 



 زهوقا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

-------------------------------------  

 

[    378صفحة  - 1مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان قال وليس منها من يقدمها   - 3585
وقرئ على سفيان مسعت حيىي اجلابر عن أيب ماجد احلنفي قال مسعت عبد هللا  
يقول : سألنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن السري ابجلنازة فقال متبوعة  

 وليست بتابعة  

 

 

أيب ماجد احلنفي  عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف جلهالةت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا حفص بن غياث ثنا األعمش عن   - 3586
إبراهيم عن األسود عن عبد هللا قال : كنا مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  



مبىن قال فخرجت علينا حية فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اقتلوها  
 فابتدرانها فسبقتنا  

 

 

ألرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب ات  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان عن عبد هللا بن إدريس قال   - 3587
يقول اين مسعت األعمش يروي عن شقيق قال : كان عبد هللا خيرج إلينا ف 

ألخرب مبكانكم وما مينعين ان أخرج إليكم اال كراهية ان أملكم ان رسول هللا 
سآمة علينا صلى هللا عليه وسلم كان يتخولنا ابملوعظة يف األايم كراهية ال  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

قوله " ثنا سفيان " خطأ الصواب حذفه . والسند على اجلادة : " حدثنا  * 
 عبد هللا بن إدريس قال ... " 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو معاوية ثنا األعمش عن إبراهيم   - 3588
 قال : إذا ركع أحدكم فليفرش ذراعيه فخذيه  عن األسود وعلقمة عن عبد هللا

وليحنأ مث طبق بني كفيه فكأين أنظر إىل اختالف أصابع رسول هللا صلى هللا 



 عليه وسلم قال مث طبق بني كفيه فاراهم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

األعمش عن إبراهيم  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو معاوية ثنا  - 3589
الذين آمنوا ومل يلبسوا   }عن علقمة عن عبد هللا قال : ملا نزلت هذه اآلية 

شق ذلك على الناس وقالوا اي رسول هللا فأينا ال يظلم نفسه  {إمياهنم بظلم  
اي بين ال تشرك  }قال انه ليس الذي تعنون أمل تسمعوا ما قال العبد الصاحل 

إمنا هو الشرك  {ابهلل إن الشرك لظلم عظيم   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو معاوية ثنا األعمش عن إبراهيم   - 3590
عن علقمة عن عبد هللا قال : جاء رجل إىل النيب صلى هللا عليه وسلم من  

ل حيمل اخلالئق على  أهل الكتاب فقال اي أاب القاسم أبلغك ان هللا عز وج
إصبع والسموات على إصبع واألرضني على إصبع والشجر على إصبع والثرى 

على إصبع فضحك النيب صلى هللا عليه وسلم حىت بدت نواجذه فأنزل هللا 



اآلية   {وما قدروا هللا حق قدره  }عز وجل    

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو معاوية ثنا األعمش عن إبراهيم  حدثنا  - 3591
جل ما هكذا عن علقمة عن عبد هللا : انه قرأ سورة يوسف حبمص فقال ر 

أنزلت فدان منه عبد هللا فوجد منه ريح اخلمر فقال أتكذب ابحلق وتشرب 
الرجس ال أدعك حىت أجلدك حدا قال فضربه احلد وقال وهللا هلكذا أقرأنيها 

ول هللا صلى هللا عليه وسلم  رس  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو معاوية ثنا األعمش عن إبراهيم   - 3592
معه حيدثه  عن علقمة قال : كنت أمشي مع عبد هللا مبىن فلقيه عثمان فقام  

فقال له عثمان اي أاب عبد الرمحن أال نزوجك جارية شابة لعلها ان تذكرك ما  
رسول هللا صلى مضى من زمانك فقال عبد هللا أما لئن قلت ذاك لقد قال لنا 

هللا عليه وسلم اي معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض 



 للبصر وأحصن للفرج ومن مل يستطع فعليه ابلصوم فإنه له وجاء  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو معاوية ثنا األعمش عن إبراهيم   - 3593
عن عبد الرمحن بن يزيد قال صلى عثمان مبىن أربعا فقال عبد هللا بن مسعود  
: صليت مع النيب صلى هللا عليه وسلم مبىن ركعتني ومع أيب بكر ركعتني ومع  

 عمر ركعتني  

 

 

ط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شر ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو معاوية ثنا األعمش عن إبراهيم   - 3594
عن عبيدة عن عبد هللا قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : خري الناس 

قرين مث الذين يلوهنم مث الذين يلوهنم مث الذين يلوهنم مث أييت بعد ذلك قوم  
هاداهتم تسبق شهاداهتم أمياهنم وإمياهنم ش   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو معاوية ثنا األعمش عن إبراهيم   - 3595
عن عبيدة عن عبد هللا قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : اين ألعرف 

له انطلق فادخل  آخر أهل النار خروجا من النار رجل خيرج منها زحفا فيقال 
يذهب يدخل فيجد الناس قد أخذوا املنازل قال فريجع فيقول اي اجلنة قال ف

رب قد أخذ الناس املنازل قال فيقال له أتذكر الزمان الذي كنت فيه قال 
فيقول نعم فيقال له متنه فيتمىن فيقال ان لك الذي متنيت وعشرة أضعاف 

فلقد رأيت رسول هللا صلى هللا  الدنيا قال فيقول أتسخر يب وأنت امللك قال
 عليه وسلم ضحك حىت بدت نواجذه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    379صفحة  - 1مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو معاوية ثنا األعمش عن شقيق   - 3596
اي رسول هللا إذا  عن عبد هللا قال : أتى النيب صلى هللا عليه وسلم رجل فقال



أحسنت يف اإلسالم أؤاخذ مبا عملت يف اجلاهلية فقال إذا أحسنت يف 
ت ابألول  اإلسالم مل تؤاخذ مبا عملت يف اجلاهلية وإذا أسأت يف اإلسالم أخذ

 واآلخر 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو معاوية ثنا األعمش عن شقيق   - 3597
عن عبد هللا قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : من حلف على ميني هو  

ل وهو عليه غضبان  فيها فاجر ليقتطع هبا مال امرئ مسلم لقي هللا عز وج
كان ذلك كان بيين وبني رجل من اليهود أرض فجحدين فقال األشعث يف وهللا  

فقدمته إىل النيب صلى هللا عليه وسلم فقال يل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
ألك بينة قلت ال فقال لليهودي احلف فقلت اي رسول هللا أذن حيلف فيذهب  

إىل  {ين يشرتون بعهد هللا وأمياهنم مثنا قليال إن الذ }مايل فأنزل هللا عز وجل  
 آخر اآلية 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو بكر بن عياش حدثين عاصم عن   - 3598
ر يب رسول هللا  زر عن بن مسعود قال : كنت أرعى غنما لعقبة بن أيب معيط فم

صلى هللا عليه وسلم وأبو بكر فقال اي غالم هل من لنب قال قلت نعم ولكين  
رعها فنزل  مؤمتن قال فهل من شاة مل ينز عليها الفحل فأتيته بشاة فمسح ض

لنب فحلبه يف إانء فشرب وسقى أاب بكر مث قال للضرع أقلص فقلص قال مث  
أتيته بعد هذا فقلت اي رسول هللا علمين من هذا القول قال فمسح رأسي 

 وقال يرمحك هللا فإنك عليم معلم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

غالم  تنبيه : آخر احلديث صوابه " غليم معلم " تصغري* *   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا محاد بن سلمة عن عاصم :   - 3599
إبسناده قال فااته أبو بكر بصخرة منقورة فاحتلب فيها فشرب وشرب أبو 

بكر وشربت قال مث أتيته بعد ذلك قلت علمين من هذا القرآن قال انك غالم  
 معلم قال فأخذت من فيه سبعني سورة  

 

 

األرنؤوط : إسناده حسنعليق شعيب ت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو بكر ثنا عاصم عن زر بن حبيش   - 3600
جد قلب حممد عن عبد هللا بن مسعود قال : إن هللا نظر يف قلوب العباد فو 

صلى هللا عليه وسلم خري قلوب العباد فاصطفاه لنفسه فابتعثه برسالته مث نظر  
عباد يف قلوب العباد بعد قلب حممد فوجد قلوب أصحابه خري قلوب ال

فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه فما رأى املسلمون حسنا فهو عند هللا 
 حسن وما رأوا سيئا فهو عند هللا سيئ  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو بكر ثنا عاصم عن زر عن عبد   - 3601
هللا قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : لعلكم ستدركون أقواما يصلون 
صالة لغري وقتها فإذا أدركتموهم فصلوا يف بيوتكم يف الوقت الذي تعرفون مث  

 صلوا معهم واجعلوها سبحة  

 

 

حسن عليق شعيب األرنؤوط : إسنادهت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن   - 3602



علقمة عن عبد هللا قال : صلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم صالة فال 
أدري زاد أم نقص فلما سلم قيل له اي رسول هللا هل حدث يف الصالة شيء 

د سجديت السهو قال ال وما ذاك قالوا صليت كذا وكذا قال فثىن رجليه فسج
فلما سلم قال إمنا اان بشر انسى كما تنسون وإذا شك أحدكم يف الصالة  

 فليتحر الصالة فإذا سلم فليسجد سجدتني 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا جرير عن منصور عن خيثمة عن   - 3603
قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ال مسر   رجل من قومه عن عبد هللا

 بعد الصالة يعين العشاء اآلخرة اال ألحد رجلني مصل أو مسافر  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن وهذا إسناد ضعيف إلهبام راويه عن ابن ت
 مسعود 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا جرير عن منصور عن أيب وائل عن   - 3604
: قال انس اي رسول هللا أنؤاخذ أبعمالنا يف اجلاهلية فقال من  عبد هللا قال 



 أحسن منكم يف اإلسالم فال يؤاخذ به ومن أساء فيؤخذ بعمله األول واآلخر 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    380صفحة  - 1مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا جرير عن الركني عن القاسم بن  - 3605
حسان عن عمه عبد الرمحن بن حرملة عن عبد هللا بن مسعود قال : كان  
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يكره عشر خالل ختتم الذهب وجر اإلزار 

ق وتغيري الشيب قال جرير إمنا يعين بذلك نتفه وعزل املاء والصفرة يعين اخللو 
عن حمله والرقى اال ابملعوذات وفساد الصيب عند حمرمه وعقد التمائم والتربج 

 ابلزينة لغري حملها والضرب ابلكعاب 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن سفيان حدثين سليمان عن   - 3606
عمرو بن مرة  إبراهيم عن عبيدة عن عبد هللا قال سليمان وبعض احلديث عن 

قال وحدثين أيب عن أيب الضحى عن عبد هللا قال قال النيب صلى هللا عليه  
عه  وسلم : اقرأ على قال قلت أقرأ عليك وعليك أنزل قال اين أحب ان أمس

فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا    }من غريي فقرأت حىت إذا بلغت 
قال رأيت عينيه تذرفان دموعا   {بك على هؤالء شهيدا   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو معاوية ثنا األعمش عن شقيق بن   - 3607
رجل إىل عبد هللا من بين جبيلة يقال له هنيك بن سنان فقال   سلمة قال : جاء

  {من ماء غري آسن   }اي أاب عبد الرمحن كيف تقرأ هذه اآلية أايء جتدها أو ألفا 
فقال له عبد هللا أو كل القرآن أحصيت غري هذه قال اين ألقرأ املفصل يف 

ع والسجود ركعة فقال عبد هللا هذا كهذ الشعر ان من أحسن الصالة الركو 
ن القرآن أقوام ال جياوز تراقيهم ولكنه إذا قرأه فرسخ يف القلب نفع اين  وليقرأ

ألعرف النظائر اليت كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقرأ سورتني يف ركعة  
قال مث قام فدخل فجاء علقمة فدخل عليه قال فقلنا له سله لنا عن النظائر 

يه وسلم يقرأ سورتني يف ركعة قال فدخل اليت كان رسول هللا صلى هللا عل



 فسأله مث خرج إلينا فقال عشرون سورة من أول املفصل يف أتليف عبد هللا 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو معاوية ثنا األعمش عن شقيق   - 3608
صلى هللا عليه وسلم ذات يوم قسما قال    عن عبد هللا قال : قسم رسول هللا

ما أريد هبا وجه هللا عز وجل قال  فقال رجل من األنصار إن هذه لقسمة 
فقلت اي عدو هللا أما ألخربن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مبا قلت قال 

فذكر ذلك للنيب عليه الصالة والسالم فامحر وجهه قال مث قال رمحة هللا على  
أبكثر من هذا فصرب موسى لقد أوذي    

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو معاوية ثنا األعمش عن شقيق   - 3609
عن عبد هللا قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ال تباشر املرأة املرأة 

 حىت تصفها لزوجها كأمنا ينظر إليها 

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

ا أبو معاوية ثنا األعمش عن شقيق  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثن - 3610
ع النيب صلى هللا عليه وسلم فمر اببن صياد  عن عبد هللا : قال كنا منشي م

فقال اين قد خبأت لك خبأ قال بن صياد دخ قال فقال رسول هللا صلى هللا 
عليه وسلم اخسأ فلن تعدو قدرك فقال عمر اي رسول هللا دعين أضرب عنقه  

ف فلن تستطيع قتله  قال ال ان يكن الذي خنا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو معاوية ثنا األعمش عن شقيق   - 3611
عن عبد هللا قال : لكأين أنظر إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حيكي نبيا  

ر لقومي فإهنم ال يعلمون  ضربه قومه فهو ميسح عن وجهه الدم ويقول ريب اغف  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو معاوية حدثنا األعمش عن شقيق   - 3612



عن عبد هللا قال : سئل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أي الذنب أكرب قال  
ن تقتل ولدك ان يطعم معك قال  ان جتعل هلل ندا وهو خلقك قال مث أي قال ا

 }مث أي قال ان تزاين حليلة جارك قال قال عبد هللا فأنزل هللا تصديق ذلك 
والذين ال يدعون مع هللا إهلا آخر وال يقتلون النفس اليت حرم هللا إال ابحلق وال 

 يزنون ومن يفعل ذلك يلق أاثما  
 

 

الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو معاوية ثنا األعمش عن مسلم   - 3613
عن مسروق قال : جاء رجل إىل عبد هللا فقال اين تركت يف املسجد رجال 

إىل  {يوم أتيت السماء بدخان مبني   }يفسر القرآن برأيه يقول يف هذه اآلية 
يئة الزكام  آخرها يغشاهم يوم القيامة دخان أيخذ أبنفاسهم حىت يصيبهم منه كه

ل عبد هللا من علم علما فليقل به ومن مل يعلم فليقل هللا أعلم فإن من  قال فقا
فقه الرجل ان يقول ملا ال يعلم هللا أعلم إمنا كان هذا ألن قريشا ملا استعصت 

على النيب صلى هللا عليه وسلم دعا عليهم بسنني كسين يوسف فأصاهبم قحط  
لرجل ينظر إىل السماء فينظر ما بينه وبني وجهدوا حىت أكلوا العظام وجعل ا

فارتقب يوم أتيت السماء  }السماء كهيئة الدخان من اجلهد فأنزل هللا عز وجل 
فآيت رسول هللا صلى هللا عليه   {بدخان مبني يغشى الناس هذا عذاب أليم 



وسلم فقيل اي رسول هللا استسق هللا ملضر فإهنم قد هلكوا قال فدعا هلم فأنزل  
 }فلما أصاهبم املرة الثانية عادوا فنزلت  {إان كاشفوا العذاب   }عز وجل   هللا

يوم بدر   {يوم نبطش البطشة الكربى إان منتقمون   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    381صفحة  - 1مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو معاوية ثنا األعمش عن عمارة   - 3614
عن عبد الرمحن بن يزيد عن عبد هللا قال : كنت مسترتا بستار الكعبة فجاء  

ثالثة نفر قرشي وختناه ثقفيان أو ثقفي وختناه قرشيان كثري شحم بطوهنم قليل  
ه قلوهبم فتكلموا بكالم مل أمسعه فقال أحدهم أترون هللا يسمع كالمنا هذا  فق

فقال اآلخر أراان إذا رفعنا أصواتنا مسعه وإذا مل نرفعها مل يسمع فقال اآلخر ان  
مسع منه شيئا مسعه كله قال فذكرت ذلك للنيب صلى هللا عليه وسلم فأنزل هللا 

كم مسعكم وال أبصاركم وال وما كنتم تسترتون أن يشهد علي  }عز وجل  
ذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من   } إىل قوله  {جلودكم  



  {اخلاسرين 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو معاوية ثنا األعمش عن عمرو بن   - 3615
 قالت : مرة عن حيىي بن اجلزار عن بن أخي زينب عن زينب امرأة عبد هللا 

كان عبد هللا إذا جاء من حاجة فانتهى إىل الباب تنحنح وبزق كراهية أن 
دي  يهجم منا على شيء يكرهه قالت وأنه جاء ذات يوم فتنحنح قالت وعن

عجوز ترقيين من احلمرة فادخلتها حتت السرير فدخل فجلس إىل جنيب فرأى 
يف عنقي خيطا فقال ما هذا اخليط قالت قلت خيط أرقي يل فيه قالت فأخذه  

فقطعه مث قال ان آل عبد هللا ألغنياء عن الشرك مسعت رسول هللا صلى هللا 
قلت له مل تقول هذا  عليه وسلم يقول ان الرقي والتمائم والتولة شرك قالت ف

وقد كانت عيين تقذف فكنت أختلف إىل فالن اليهودي يرقيها وكان إذا رقاها  
سكنت قال إمنا ذلك عمل الشيطان كان ينخسها بيده فإذا رقيتها كف عنها  

إمنا كان يكفيك أن تقويل كما قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اذهب 
ء اال شفاؤك شفاء ال يغادر سقما  البأس رب الناس اشف أنت الشايف ال شفا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف جلهالة ابن أخي ت



 زينب

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو معاوية ثنا األعمش عن شقيق   - 3616
عن عبد هللا قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ال أحد أغري من هللا عز  

رم الفواحش ما ظهر منها وما بطن وال أحد أحب إليه املدح وجل فلذلك ح
 من هللا عز وجل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو معاوية ثنا األعمش عن عبد هللا   - 3617
بن مرة عن أيب األحوص عن عبد هللا قال ألن أحلف ابهلل تسعا : ان رسول 
هللا صلى هللا عليه وسلم قتل قتال أحب ايل من أن أحلف واحدة وذلك أبن 

 هللا عز وجل اختذه نبيا وجعله شهيدا 

 

 

إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال   عليق شعيب األرنؤوط :ت
 الشيخني غري أيب األحوص فمن رجال مسلم 

قال السندي : بسم ما تناول من الذراع أبن ظهرت آاثره عند الوفاة وال  * 



ينايف ذلك قوله تعاىل " وهللا يعصمك من الناس " إذ يكفي فيه العصمة من  
  عليه وسلم منه بال ريبالقتل على الوجه املعتاد فيه وقد عصم صلى هللا

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو معاوية ثنا األعمش عن إبراهيم   - 3618
لى هللا التيمي عن احلرث بن سويد عن عبد هللا قال : دخلت على النيب ص

عليه وسلم وهو يوعك فمسسته فقلت اي رسول هللا انك لتوعك وعكا شديدا 
قال أجل اين أوعك كما يوعك رجالن منكم قلت ان لك أجرين قال نعم  

لذي نفسي بيده ما على األرض مسلم يصيبه أذى من مرض فما سواه اال وا
 حط هللا عنه به خطاايه كما حتط الشجر ورقها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثناه يعلى ثنا األعمش : مثله   - 3619  

 

 

على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو معاوية ثنا األعمش عن شقيق   - 3620



عن عبد هللا قال : تعاهدوا هذه املصاحف ورمبا قال القرآن فلهو أشد تفصيا  
من صدور الرجال من النعم من عقله قال وقال رسول هللا صلى هللا عليه  

يت بل هو نسي  وسلم ال يقل أحدكم اين نسيت آية كيت وك   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    382صفحة  - 1مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو معاوية ثنا األعمش عن عبد هللا   - 3621
وسلم : ال    بن مرة عن مسروق عن عبد هللا قال قال رسول هللا صلى هللا عليه

حيل دم امرئ مسلم يشهد ان ال إله اال هللا وأين رسول هللا اال إبحدى ثالث 
ماعة  الثيب الزاين والنفس ابلنفس والتارك لدينه املفارق للج  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو معاوية ثنا األعمش عن شقيق   - 3622
عن عبد هللا قال : كنا إذا جلسنا مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف 

لى الصالة قلنا السالم على هللا قبل عباده السالم على جربيل السالم ع
ميكائيل السالم على فالن السالم على فالن فسمعنا رسول هللا صلى هللا 

عليه وسلم فقال ان هللا هو السالم فإذا جلس أحدكم يف الصالة فليقل 
التحيات هلل والصلوات والطيبات السالم عليك أيها النيب ورمحة هللا وبركاته 

بت كل عبد صاحل يف السالم علينا وعلى عباد هللا الصاحلني فإذا قاهلا أصا
السماء واألرض أشهد أن ال إله اال هللا وأشهد أن حممدا عبده ورسوله مث 

 يتخري بعد من الدعاء ما شاء  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو معاوية ثنا إبراهيم بن مسلم   - 3623
 عز وجل اهلجري عن أيب األحوص عن عبد هللا قال : من سره أن يلقى هللا

غدا مسلما فليحافظ على هؤالء الصلوات املكتوابت حيث ينادى هبن فإهنن  
له  من سنن اهلدي وان هللا عز وجل شرع لنبيكم سنن اهلدي وما منكم اال و 

مسجد يف بيته ولو صليتم يف بيوتكم كما يصلي هذا املتخلف يف بيته لرتكتم  
سنة نبيكم ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم ولقد رأيتين وما يتخلف عنها اال 



منافق معلوم نفاقه ولقد رأيت الرجل يهادي بني الرجلني حىت يقام يف الصف  
ضأ فيحسن الوضوء مث وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ما من رجل يتو 

أييت مسجدا من املساجد فيخطو خطوة اال رفع هبا درجة أو حط عنه هبا  
خطيئة أو كتبت له هبا حسنة حىت إن كنا لنقارب بني اخلطا وإن فضل صالة 

 الرجل يف مجاعة على صالته وحده خبمس وعشرين درجة  
 

 

بن مسلم  عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد ضعيف للني إبراهيم ت
 اهلجري

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو معاوية ثنا األعمش عن زيد بن  - 3624
وهب عن عبد هللا قال حدثنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهو الصادق  

املصدق : ان أحدكم جيمع خلقه يف بطن أمه يف أربعني يوما مث يكون علقة مثل  
ليه امللك فينفخ فيه الروح ويؤمر  ذلك مث يكون مضغة مثل ذلك مث يرسل إ

أبربع كلمات رزقه واجله وعمله وشقي أم سعيد فوالذي ال إله غريه ان أحدكم  
ليعمل بعمل أهل اجلنة حىت ما يكون بينه وبينها إال ذراع فيسبق عليه الكتاب 
فيختم له بعمل أهل النار فيدخلها وان الرجل ليعمل بعمل أهل النار حىت ما  

ينها إال ذراع فيسبق عليه الكتاب فيختم له بعمل أهل اجلنة  يكون بينه وب
 فيدخلها  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو معاوية ثنا األعمش عن شقيق   - 3625
عن عبد هللا قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : كلمة وقلت أخرى قال  

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من مات ال يشرك ابهلل شيئا دخل اجلنة قال  
 وقلت أان من مات يشرك ابهلل شيئا دخل النار  

 

 

رنؤوط : رجاله ثقات رجال الشيخني إال أن فيه قلبا فقد جعل  عليق شعيب األت
أبو معاوية املرفوع موقوفا واملوقوف مرفوعا ... . وقال النووي : وقد صح 
  -اللفظان من كالم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف حديث جابر املذكور 

93يعين عند مسلم رقم   

 

 

معاوية ثنا األعمش عن إبراهيم   حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو - 3626
عبد هللا قال قال رسول هللا صلى هللا عليه   التيمي عن احلرث بن سويد عن

وسلم : أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله قال قالوا اي رسول هللا ما منا أحد  
اال ماله أحب إليه من مال وارثه قال اعلموا انه ليس منكم أحد اال مال وارثه 



ماله مالك من مالك اال ما قدمت ومال وارثك ما أخرت قال أحب إليه من 
لصرعة قال قلنا الذي وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ما تعدون فيكم ا

ال يصرعه الرجال قال قال ال ولكن الصرعة الذي ميلك نفسه عند الغضب 
قال وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ما تعدون فيكم الرقوب قال قلنا  

ذي ال ولد له قال ال ولكن الرقوب الذي مل يقدم من ولده شيئا  ال  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    383صفحة  - 1مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو معاوية ثنا األعمش عن إبراهيم   - 3627
سه واآلخر التيمي عن احلرث بن سويد حدثنا عبد هللا حديثني أحدمها عن نف

عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال قال عبد هللا ان املؤمن يرى ذنوبه كأنه  
ب وقع على أنفه  يف أصل جبل خياف أن يقع عليه وان الفاجر يرى ذنوبه كذاب

فقال له هكذا فطار قال وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : هلل أفرح بتوبة 
أحدكم من رجل خرج أبرض دوية مهلكة معه راحلته عليها طعامه وشرابه 



وزاده وما يصلحه فاضلها فخرج يف طلبها حىت إذا أدركه املوت فلم جيدها  
أموت فيه قال فأتى مكانه فغلبته  قال أرجع إىل مكاين الذي أضللتها فيه ف 

 عينه فاستيقظ فإذا راحلته عند رأسه عليها طعامه وشرابه وزاده وما يصلحه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو معاوية ثنا األعمش عن عمارة   - 3628
 عن األسود عن عبد هللا : مثله  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو معاوية ثنا األعمش عن إبراهيم   - 3629
ل عبد هللا  التيمي عن احلرث بن سويد واألعمش عن عمارة عن األسود قاال قا

: ان املؤمن يرى ذنوبه كأنه يف أصل جبل خياف أن يقع عليه وان الفاجر يرى 
ل هللا صلى ذنوبه كذابب وقع على أنفه فقال به هكذا فطار قال وقال رسو 

هللا عليه وسلم هلل أفرح بتوبة أحدكم من رجل خرج أبرض دوية مث قال أبو 
معاوية قاال ثنا عبد هللا حديثني أحدمها عن نفسه واآلخر عن رسول هللا صلى  



هللا عليه وسلم مهلكة معه راحلته عليها زاده وطعامه وشرابه وما يصلحه  
ت قال ارجع إىل مكاين الذي فأضلها فخرج يف طلبها حىت إذا أدركه املو 

أضللتها فيه فأموت فيه قال فرجع فغلبته عينه فاستيقظ فإذا راحلته عند رأسه  
 عليها زاده وطعامه وشرابه وما يصلحه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناداه صحيحان ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو معاوية ثنا األعمش عن عبد هللا   - 3630
سروق عن عبد هللا قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ال  بن مرة عن م

تقتل نفس ظلما اال كان على بن آدم األول كفل من دمها ألنه كان أول من  
 سن القتل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو معاوية وبن منري عن األعمش  - 3631
وحيىي عن األعمش حدثين عمارة حدثين األسود املعين عن عمارة عن األسود  

عن عبد هللا : ال جيعل أحدكم للشيطان من نفسه جزءا ال يرى اال أن حقا  



عليه أن ال ينصرف اال عن ميينه لقد رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وان  
 أكثر انصرافه لعلي يساره  

 

 

سناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو معاوية ثنا األعمش عن عمرو بن   - 3632
سول هللا صلى  مرة عن أيب عبيدة عن عبد هللا قال ملا كان يوم بدر قال قال ر 

هللا عليه وسلم : ما تقولون يف هؤالء األسرى قال فقال أبو بكر اي رسول هللا 
هم قال وقال عمر اي  قومك وأهلك استبقهم واستأن هبم لعل هللا أن يتوب علي

رسول هللا أخرجوك وكذبوك قرهبم فاضرب أعناقهم قال وقال عبد هللا بن 
رواحة اي رسول هللا انظر واداي كثري احلطب فادخلهم فيه مث أضرم عليهم انرا 

قال فقال العباس قطعت رمحك قال فدخل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ومل  
بقول أيب بكر وقال انس أيخذ بقول عمر   يرد عليهم شيئا قال فقال انس أيخذ

وقال انس أيخذ بقول عبد هللا بن رواحة قال فخرج عليهم رسول هللا صلى هللا 
عليه وسلم فقال ان هللا ليلني قلوب رجال فيه حىت تكون ألني من اللنب وان 
هللا ليشد قلوب رجال فيه حىت تكون أشد من احلجارة وان مثلك اي أاب بكر 

من تبعين فإنه مين ومن عصاين فإنك غفور   }يم عليه السالم قال  كمثل إبراه
إن تعذهبم فإهنم عبادك وإن  }ومثلك اي أاب بكر كمثل عيسى قال  {رحيم  



رب   }وان مثلك اي عمر كمثل نوح قال  {تغفر هلم فإنك أنت العزيز احلكيم 
قال  وان مثلك اي عمر كمثل موسى  {ال تذر على األرض من الكافرين دايرا 

أنتم عالة فال   {اشدد على قلوهبم فال يؤمنوا حىت يروا العذاب األليم  }رب 
 ينفلنت منهم أحد إال بفداء أو ضربة عنق قال عبد هللا فقلت اي رسول هللا اال
سهيل بن بيضاء فإين قد مسعته يذكر اإلسالم قال فسكت قال فما رأيتين يف  

لك اليوم حىت قال اال سهيل  يوم أخوف أن تقع على حجارة من السماء يف ذ
ما كان لنيب أن يكون له أسرى حىت يثخن  }بن بيضاء قال فأنزل هللا عز وجل  

  }إىل قوله  {يف األرض تريدون عرض الدنيا وهللا يريد اآلخرة وهللا عزيز حكيم 
 لوال كتاب من هللا سبق ملسكم فيما أخذمت عذاب عظيم  

 

 

النقطاعه عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    384صفحة  - 1مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا معاوية يعين بن عمرو ثنا زائدة فذكر   - 3633
قال أبو بكر حنوه اال انه قال اال سهيل بن بيضاء وقال يف قول أيب بكر قال ف



: اي رسول هللا عرتتك وأصلك وقومك جتاوز عنهم يستنقذهم هللا بك من النار  
ثري احلطب فأضرمه انرا مث  قال وقال عبد هللا بن رواحة اي رسول هللا أنت بواد ك

 ألقهم فيه فقال العباس قطع هللا رمحك 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف النقطاعه ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثناه حسني يعين بن حممد ثنا جرير يعين   - 3634
بن حازم عن األعمش فذكر حنوه اال انه قال فقام عبد هللا بن جحش فقال :  

 أعداء هللا كذبوك وآذوك وأخرجوك وقاتلوك وأنت بواد كثري اي رسول هللا
 احلطب فامجع هلم حطبا كثريا مث أضرمه عليهم وقال سهل بن بيضاء  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف النقطاعه ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو معاوية ثنا احلجاج عن زيد بن  - 3635
بن مسعود : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  جبري عن خشف بن مالك عن 

 جعل الدية يف اخلطا أمخاسا 

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو معاوية ثنا إبراهيم بن مسلم   - 3636
 عليه وسلم  اهلجري عن أيب األحوص عن عبد هللا قال قال رسول هللا صلى هللا

: ليس املسكني ابلطواف وال ابلذي ترده التمرة وال التمراتن وال اللقمة وال  
وال يفطن له اللقمتان ولكن املسكني املتعفف الذي ال يسأل الناس شيئا 

 فيتصدق عليه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف للني إبراهيم بن ت
 مسلم اهلجري وبقية رجاله رجال الصحيح

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو معاوية حدثنا األعمش عن عمارة   - 3637
 صلى هللا عليه  عن عبد الرمحن بن يزيد قال قال عبد هللا : ما رأيت رسول هللا

وسلم صلى صالة اال مليقاهتا اال صالتني صالة املغرب والعشاء جبمع وصالة  
 الفجر يومئذ قبل ميقاهتا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو معاوية ثنا األعمش عن شقيق   - 3638
م ابلصدق فإن  عن عبد هللا قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : عليك

الصدق يهدي إىل الرب وان الرب يهدي إىل اجلنة وما يزال الرجل يصدق حىت 
يكتب عند هللا عز وجل صديقا وإايكم والكذب فإن الكذب يهدي إىل 

لفجور وان الفجور يهدي إىل النار وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب ا
 حىت يكتب عند هللا عز وجل كذااب 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو معاوية ثنا األعمش عن شقيق   - 6393
عن عبد هللا قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : أان فرطكم على 

احلوض وألانزعن أقواما مث ألغلنب عليهم فأقول اي رب أصحايب فيقول انك ال  
 تدري ما أحدثوا بعدك  

 

 

رط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو معاوية ثنا األعمش عن زيد بن  - 3640
وهب عن عبد هللا قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : انه سيكون 

عليكم أمراء وترون أثرة قال قالوا اي رسول هللا فما يصنع من أدرك ذاك منا  
ي لكم قال أدوا احلق الذي عليكم وسلوا هللا الذ  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

قال عبد هللا مسعت أيب قال مسعت حيىي قال مسعت سليمان قال   - 3641
مسعت زيد بن وهب قال مسعت عبد هللا قال قال لنا رسول هللا صلى هللا عليه  

قال أدوا  وسلم : انكم سرتون بعدي أثرة وأمورا تنكروهنا قال قلنا ما أتمران
 إليهم حقهم وسلوا هللا حقكم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو معاوية ثنا األعمش عن أيب  - 3642
إسحاق عن حارثة بن مضرب قال قال عبد هللا البن النواحة مسعت رسول هللا 
صلى هللا عليه وسلم يقول : لوال أنك رسول لقتلتك فأما اليوم فلست برسول 



 اي خرشة قم فاضرب عنقه قال فقام إليه فضرب عنقه  

 

 

ألرنؤوط : صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح غري حارثة بن عليق شعيب ات
 مضرب

ابن النواحة هذا كان رسول مسيلمة الكذاب إىل النيب صلى هللا عليه وسلم  و 
فلذلك مل يقتله النيب صلى هللا عليه وسلم فلما متكن منه ابن مسعود قتله  

ف برقم وقد سل  -وواضح أنه غري ابن النواحة الذي أمره علي إبقامة الصالة 
861 -  

2762احلديث أخرجه أبو داود و   

 8956ومن طريقه الطرباين يف الكبري  18708أخرجه مطوال عبد الرزاق و 
وسنده صحيح على شرط الشيخني وقال اهليثمي رواه الطرباين ورجاله رجال 

 الصحيح

أن ابن النواحة كان يف مجلة من استتيب فأىب أن   8960عند الطرباين أيضا و 
 يتوب

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل ثنا أيوب عن محيد بن هالل   - 4336
عن أيب قتادة عن يسري بن جابر قال هاجت ريح محراء ابلكوفة فجاء رجل 



ليس له هجريى أال اي عبد هللا بن مسعود جاءت الساعة قال وكان متكئا  
نيمة قال  فجلس فقال : ان الساعة ال تقوم حىت ال يقسم مرياث وال يفرح بغ 

عدوا جيمعون ألهل اإلسالم وجيمع هلم أهل اإلسالم فذكر احلديث قال 
جاءهم الصريخ أن الدجال قد خلف يف ذراريهم فريفضون ما يف أيديهم  

ويقبلون فيبعثون عشرة فوارس طليعة قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اين  
رس على ظهر األرض ألعرف أمساءهم وأمساء آابئهم وألوان خيوهلم هم خري فوا

 يومئذ أو قال هم من خري فوارس على ظهر األرض يومئذ  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    385صفحة  - 1مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل عن بن عون عن عمرو بن  - 3644
حجب عن  سعيد عن محيد بن عبد الرمحن قال قال بن مسعود : كنت ال ا

النجوى وال عن كذا وال عن كذا قال بن عون فنسي واحدة ونسيت أان 
واحدة قال فأتيته وعنده مالك بن مرارة الرهاوي فأدركت من آخر حديثه وهو  



رسول هللا قد قسم يل من اجلمال ما ترى فما أحب أن أحدا من  يقول اي
الناس فضلين بشراكني فما فوقهما أفليس ذلك هو البغي قال ال ليس ذلك 

 ابلبغي ولكن البغي من بطر قال أو قال سفه احلق وغمط الناس  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد صحيح ت  

 

 

 ثنا حيىي بن سعيد عن بن عجالن قال  حدثنا عبد هللا حدثين أيب - 3645
حدثين عون عن عبد هللا بن مسعود قال : إذا حدثتم عن رسول هللا صلى هللا  
 عليه وسلم حديثا فظنوا برسول هللا صلى هللا عليه وسلم أهيأه وأهداه وأتقاه 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد عن سفيان حدثين  - 3646
سليمان عن أيب وائل عن عبد هللا قال : صليت مع النيب صلى هللا عليه وسلم  
ذات ليلة فلم يزل قائما حىت مهمت أبمر سوء قلنا وما مهمت به قال مهمت 

 أن أجلس وأدعه  
 

 



يخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن شعبة حدثين زبيد عن أيب  - 3647
وائل عن عبد هللا عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : سباب املسلم فسوق 

 وقتاله كفر قال قلت أليب وائل أنت مسعت من عبد هللا قال نعم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن سفيان حدثين منصور عن   - 6483
 عليه  سامل بن أيب اجلعد عن أبيه عن عبد هللا قال قال رسول هللا صلى هللا

وسلم : ما منكم من أحد اال وقد وكل به قرينه من اجلن وقرينه من املالئكة 
عليه فال أيمرين اال حبق  قالوا وإايك اي رسول هللا قال وإايي ولكن هللا أعانين   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري أيب اجلعد والد سامل فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن بن جريج قال أخربين أبو  - 3649



ال : كنا جلوسا يف الزبري أن جماهدا أخربه أن أاب عبيدة أخربه عن أبيه ق
ة عرفة اليت قبل يوم عرفة إذ مسعنا حس احلية فقال رسول مسجد اخليف ليل

هللا صلى هللا عليه وسلم اقتلوا قال فقمنا قال فدخلت شق جحر فأتى بسعفة  
فأضرم فيها انرا وأخذان عودا فقلعنا عنها بعض احلجر فلم جندها فقال رسول  

اها هللا شركم كما وقاكم شرها  هللا صلى هللا عليه وسلم دعوها وق  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف النقطاعه ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي ثنا إمساعيل هو بن أيب خالد  - 3650
حدثين قيس عن بن مسعود قال : كنا نغزو مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 ليس لنا نساء فقلنا اي رسول هللا أال نستخصي فنهاان عن ذلك  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

بد هللا حدثين أيب ثنا حيىي حدثنا إمساعيل حدثين قيس عن  حدثنا ع - 3651
بن مسعود قال مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : ال حسد اال يف 

اثنني رجل آاته هللا ماال فسلطه على هلكته يف احلق ورجل آاته هللا حكمة فهو  



 يقضي هبا ويعلمها الناس  
 

 

لى شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح عت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن سفيان حدثين أيب عن أيب  - 3652
يعلى عن ربيع بن خثيم عن عبد هللا بن مسعود عن النيب صلى هللا عليه وسلم  

: انه خط خطا مربعا وخط خطا وسط اخلط املربع وخطوطا إىل جنب اخلط  
ملربع قال هل تدرون ما هذا  الذي وسط اخلط املربع وخط خارج من اخلط ا

قالوا هللا ورسوله أعلم قال هذا اإلنسان اخلط األوسط وهذه اخلطوط اليت ايل  
جنبه األعراض تنهشه من كل مكان ان أخطأه هذا أصابه هذا واخلط املربع 

 األجل احمليط به واخلط اخلارج األمل 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن التيمي عن أيب عثمان عن   - 5336
بن مسعود : ان رجال أصاب من امرأة قبلة فأتى النيب صلى هللا عليه وسلم  

الصالة طريف النهار وزلفا من   { أقم  }يسأله عن كفارهتا فأنزل هللا عز وجل 



ه فقال ملن فقال اي رسول هللا إىل هذ  {الليل إن احلسنات يذهنب السيئات 
 عمل كذا من أميت  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    386صفحة  - 1مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا حيىي عن التيمي عن أيب عثمان   - 3654
نعن أحدكم  عن بن مسعود قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ال مي 

أذان بالل عن سحوره فإنه يؤذن أو قال ينادي لريجع قائمكم وينتبه انئمكم  
ني ليس ان يقول هكذا وضم يده ورفعها ولكن حىت يقول هكذا وفرق حيىي ب

 السبابتني قال أبو عبد الرمحن هذا احلديث مل أمسعه من أحد  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد ثنا بن جريج حدثين  - 3655
سليمان بن عتيق عن طلق بن حبيب عن األحنف بن قيس عن عبد هللا بن 
مسعود عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : أال هلك املتنطعون ثالث مرار  

 قال حيىي يف حديث طويل  

 

 

مسلم رجاله ثقات رجال   عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرطت
 الشيخني غري سليمان بن عتيق وطلق بن حبيب فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد عن شعبة قال حدثين  - 3656
سعد بن إبراهيم عن أيب عبيدة عن أبيه : ان النيب صلى هللا عليه وسلم كان يف  

ال حىت يقوم  الركعتني كأنه على الرضف قلت حىت يقوم ق  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف النقطاعه ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا حيىي ثنا شعبة ثنا جامع بن شداد   - 3657
عن عبد الرمحن بن أيب علقمة قال مسعت بن مسعود يقول : أقبل النيب صلى 

ن بطران فقال  هللا عليه وسلم من احلديبية ليال فنزلنا دهاسا من األرض فقال م 



بالل أان قال إذا تنام قال ال فنام حىت طلعت الشمس فاستيقظ فالن وفالن  
فيهم عمر فقال اهضبوا فاستيقظ النيب صلى هللا عليه وسلم فقال افعلوا ما 

 كنتم تفعلون فلما فعلوا قال هكذا فافعلوا ملن انم منكم أو نسي  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

حتريف صوابه :وقع هنا  *   

فقال من ) يكلؤان ( فقال بالل أان ""   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي ثنا سفيان حدثين زبيد عن  - 3658
إبراهيم عن مسروق عن عبد هللا عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : ليس منا  

 من ضرب اخلدود وشق اجليوب ودعا بدعوى اجلاهلية  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

أيب ثنا حيىي عن شعبة حدثين عمرو بن مرة   حدثنا عبد هللا حدثين - 3659
عن عبد هللا بن سلمة قال قال عبد هللا : أويت نبيكم صلى هللا عليه وسلم  

إن هللا عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما   }مفاتيح كل شيء غري مخس  



يف األرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس أبي أرض متوت 
   {بري  إن هللا عليم خ

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد حيتمل التحسني وحسنه  ت
 ابن كثري يف التفسري

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن زهري قال حدثين أبو  - 3660
إسحاق عن عبد الرمحن بن األسود عن األسود وعلقمة عن عبد هللا قال : أان 

وسلم يكرب يف كل خفض ورفع وقيام وقعود  رأيت رسول هللا صلى هللا عليه 
ويسلم عن ميينه وعن يساره حىت يرى بياض خديه أو خده ورأيت أاب بكر  

 وعمر يفعالن ذلك 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن شعبة ثنا أبو إسحاق عن   - 3661
ليه وسلم يف قبة  عمرو بن ميمون عن عبد هللا قال : كنا مع النيب صلى هللا ع 

حنو من أربعني فقال أترضون أن تكونوا ربع أهل اجلنة قلنا نعم قال أترضون ان 



ألرجو أن تكونوا   تكونوا ثلث أهل اجلنة قلنا نعم قال والذي نفسي بيده اين
نصف أهل اجلنة وذاك ان اجلنة ال يدخلها اال نفس مسلمة وما أنتم يف الشرك 

 اال كالشعرة البيضاء يف جلد ثور أسود أو السوداء يف جلد ثور أمحر  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

ثنا أبو إسحاق عن  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن شعبة حد - 3662
عبد هللا قال : مر يب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأان أصلي أيب عبيدة عن  

فقال سل تعطه اي بن أم عبد فابتدر أبو بكر وعمر رضي هللا عنهما قال عمر  
ما ابدرين أبو بكر إىل شيء اال سبقين إليه أبو بكر فسأاله عن قوله فقال من  

لهم اين أسألك نعيما ال يبيد وقرة عني ال تنفد  دعائي الذي ال أكاد أدع ال
 ومرافقة النيب صلى هللا عليه وسلم حممد يف أعلى اجلنة جنة اخللد  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف النقطاعه ت  

 

 

قال عبد هللا مسعت أيب قال مسعت حيىي قال مسعت سليمان قال   - 3663
مسعت زيد بن وهب قال مسعت عبد هللا قال قال لنا رسول هللا صلى هللا عليه  



وسلم : انكم سرتون بعدي أثرة وأمورا تنكروهنا قال قلنا وما أتمران قال أدوا 
 إليهم حقهم وسلوا هللا حقكم  

 

 

سندا ومتنا  3641عليق شعيب األرنؤوط : مكرر ت  

 

 

-------------------------------------  

 

[    387صفحة  - 1مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بن منري عن جمالد عن عامر عن  - 3664
ي مع عبد هللا بن األسود بن يزيد قال : أقيمت الصالة يف املسجد فجئنا منش

مسعود فلما ركع الناس ركع عبد هللا وركعنا معه وحنن منشي فمر رجل بني يديه 
صدق هللا  فقال السالم عليك اي أاب عبد الرمحن فقال عبد هللا وهو راكع

ورسوله فلما انصرف سأله بعض القوم مل قلت حني سلم عليك الرجل صدق 
هللا ورسوله قال اين مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول ان من أشراط 

 الساعة إذا كانت التحية على املعرفة  
 

 



عليق شعيب األرنؤوط : حسن وهذا إسناد ضعيف لضعف جمالدت  

 

 

 حدثين أيب ثنا بن منري أان مالك بن مغول عن الزبري  حدثنا عبد هللا  - 3665
برسول هللا صلى هللا  بن عدي عن طلحة عن مرة عن عبد هللا قال : ملا أسري

عليه وسلم انتهى به إىل سدرة املنتهى وهي يف السماء السادسة إليها ينتهي ما  
يقبض يعرج به من األرض فيقبض منها واليها ينتهي ما يهبط به من فوقها ف 

قال فراش من ذهب قال فأعطى   {إذ يغشى السدرة ما يغشى  }منها قال  
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ثالاث أعطى الصلوات اخلمس وأعطى خواتيم 

 سورة البقرة وغفر ملن ال يشرك ابهلل من أمته شيئا املقحمات  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بن منري أنبأان سفيان عن عبد هللا بن  - 3666
السائب عن زاذان قال قال عبد هللا قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ان  

 هلل مالئكة يف األرض سياحني يبلغوين من أميت السالم 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت



 الشيخني غري عبدهللا بن السائب وغري زاذان فهما من رجال مسلم 
 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بن منري عن األعمش عن شقيق عن   - 3667
عبد هللا قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : اجلنة أقرب إىل أحدكم من  

 شراك نعله والنار مثل ذلك 

 

 

حيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده ص ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بن منري ثنا األعمش عن شقيق عن   - 3668
عبد هللا قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ال تباشر املرأة املرأة لتنعتها  

 لزوجها كأنه ينظر إليها  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو خالد األمحر قال مسعت عمرو   - 3669
ى هللا عليه  بن قيس عن عاصم عن شقيق عن عبد هللا قال قال رسول هللا صل

وسلم : اتبعوا بني احلج والعمرة فإهنما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكري 



نة خبث احلديد والذهب والفضة وليس للحجة املربورة ثواب دون اجل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو داود احلضري عمر بن سعد ثنا   - 3670
سفيان عن إبراهيم بن مهاجر عن مسلم البطني عن أيب عبد الرمحن عن عبد  

وا من ذا  هللا قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : مث تغري وجهه مث قال حن
 أو قريبا من ذا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : أثر صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن عبيد ثنا أابن بن إسحاق  - 3671
عن الصباح بن حممد عن مرة اهلمداين عن عبد هللا بن مسعود قال قال رسول  

حلياء قال هللا صلى هللا عليه وسلم ذات يوم : استحيوا من هللا عز وجل حق ا
قلنا اي رسول هللا اان نستحي واحلمد هلل قال ليس ذلك ولكن من استحى من  

هللا حق احلياء فليحفظ الرأس وما حوى وليحفظ البطن وما وعى وليذكر  
املوت والبلى ومن أراد اآلخرة ترك زينة الدنيا فمن فعل ذلك فقد استحيا من  



 هللا عز وجل حق احلياء  

 

 

األرنؤوط : إسناده ضعيف لضعف الصباح بن حممد وقال عليق شعيب ت
الذهيب رفع حديثني مها من قول عبد هللا قلنا ) األرانؤوط ( : مها هذا والذي 

 بعده 

وقال : قيل   240 - 239/  4و  400/  3أورده املنذري يف الرتغيب و 
 إن الصباح رفع هذا احلديث ومها منه وضعف برفعه وصوابه موقوف وهللا أعلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن عبيد ثنا أابن بن إسحاق  - 3672
ال قال رسول  عن الصباح بن حممد عن مرة اهلمداين عن عبد هللا بن مسعود ق

هللا صلى هللا عليه وسلم : إن هللا قسم بينكم أخالقكم كما قسم بينكم  
الدين  أرزاقكم وإن هللا عز وجل يعطي الدنيا من حيب ومن ال حيب وال يعطي 

إال ملن أحب فمن أعطاه هللا الدين فقد أحبه والذي نفسي بيده ال يسلم عبد  
حىت يسلم قلبه ولسانه وال يؤمن حىت أيمن جاره بوائقه قالوا وما بوائقه اي نيب 
هللا قال غشمه وظلمه وال يكسب عبد ماال من حرام فينفق منه فيبارك له فيه  

ف ظهره إال كان زاده إىل النار إن هللا وال يتصدق به فيقبل منه وال يرتك خل
عز وجل ال ميحو السيئ ابلسيئ ولكن ميحو السيئ ابحلسن إن اخلبيث ال 

 ميحو اخلبيث  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف لضعف الصباح بن حممد وقال ت
الذهيب رفع حديثني مها من قول عبد هللا قلنا ) األرانؤوط ( : مها هذا والذي 

 قبله 

ال الدارقطين يف العلل : والصحيح موقوفقو   

 

 

------------------------------------- 

 

[    388صفحة  - 1مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد ثنا عبد العزيز بن مسلم   - 3673
صلى   ثنا أبو إسحاق اهلمداين عن أيب األحوص عن بن مسعود أن رسول هللا 

هللا عليه وسلم قال : إذا كان ثلث الليل الباقي يهبط هللا عز وجل إىل السماء  
الدنيا مث تفتح أبواب السماء مث يبسط يده فيقول هل من سائل يعطي سؤله 

 فال يزال كذلك حىت يطلع الفجر  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري أيب  ت



م األحوص فمن رجال مسل  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن عبيد ثنا األعمش عن  - 3674
شقيق قال قال عبد هللا قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : أول ما يقضي  

 بني الناس يوم القيامة يف الدماء  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا سفيان عن حكيم بن جبري   - 3675
ل رسول هللا عن حممد بن عبد الرمحن بن يزيد عن أبيه عن عبد هللا قال قا 

صلى هللا عليه وسلم : من سأل وله ما يغنيه جاءت يوم القيامة خدوشا أو 
اهبا من  كدوشا يف وجهه قالوا اي رسول هللا وما غناه قال مخسون درمها وحس

 الذهب 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن وهذا إسناد ضعيف لضعف حكيم بن جبري ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن السماك عن يزيد بن أيب  - 3676



زايد عن املسيب بن رافع عن عبد هللا بن مسعود قال قال رسول هللا صلى هللا 
ه غرر  عليه وسلم : ال تشرتوا السمك يف املاء فإن  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف وقد روي مرفوعا وموقوفا واملوقوف ت
 أصح

ال السندي : غرر : أي بيع بال ثقة حبصول املبيع واحلديث صحيح معىن  ق
 ضعيف إسنادا 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عمار بن حممد بن أخت سفيان  - 3677
رسول هللا صلى هللا   الثوري عن إبراهيم عن أيب األحوص عن عبد هللا قال قال

عليه وسلم : ان هللا عز وجل يبعث يوم القيامة مناداي ينادي اي آدم ان هللا 
كم قال فيقال  أيمرك ان تبعث بعثا من ذريتك إىل النار فيقول آدم اي رب ومن  

له من كل مائة تسعة وتسعني فقال رجل من القوم من هذا الناجي منا بعد هذا  
 اي رسول هللا قال هل تدرون ما أنتم يف الناس اال كالشامة يف صدر البعري 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف للني إبراهيم بن ت
 مسلم اهلجري 

 



 

حدثين أيب ثنا عبيدة عن إبراهيم بن مسلم عن أيب حدثنا عبد هللا  - 3678
 إسحاق اهلجري فذكر معناه وقال : فيقول آدم اي رب كم ابعث 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عمار بن حممد عن إبراهيم عن أيب  - 3679
وسلم : ليتق أحدكم    األحوص عن عبد هللا قال قال رسول هللا صلى هللا عليه

 وجهه النار ولو بشق مترة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف للني إبراهيم ت
 اهلجري

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عمار بن حممد عن اهلجري عن أيب  - 3680
األحوص عن عبد هللا قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : إذا جاء 

 خادم أحدكم بطعامه فليبدأ به فليطعمه أو ليجلسه معه فإنه ويل حره ودخانه  

 

 



ريعليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف للني اهلجت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا سفيان عن عاصم بن كليب   - 3681
عن عبد الرمحن بن األسود عن علقمة قال قال بن مسعود : أال أصلي لكم  

 صالة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال فصلى فلم يرفع يديه اال مرة 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : رجاله ثقات رجال الشيخني غري عاصم بن كليب ت
وقال عقبه : هذا خمتصر من   748فمن رجال مسلم ... ورواه أبو داود 

 حديث طويل وليس هو بصحيح على هذا اللفظ 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا سفيان عن أيب إسحاق عن   - 3682
األسود بن يزيد عن بن مسعود : ان النيب صلى هللا عليه وسلم سجد ابلنجم  

جل من قريش أخذ كفا من تراب فرفعه إىل جبهته  وسجد املسلمون اال ر 
 فسجد عليه قال عبد هللا فرأيته بعد قتل كافرا 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع عن إسرائيل عن أيب إسحاق  - 3683
هللا صلى هللا عليه وسلم  عن أيب عبيدة عن عبد هللا قال : ملا أنزل على رسول 

كان يكثر إذا قرأها وركع ان يقول سبحانك   { إذا جاء نصر هللا والفتح  }
 اللهم ربنا وحبمدك اللهم اغفر يل انك أنت التواب الرحيم ثالاث 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه وهذا إسناد ضعيف النقطاعه ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا سفيان عن احلسن بن عبيد   - 3684
هللا عن إبراهيم بن سويد عن عبد هللا قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 : إذنك على أن ترفع احلجاب وأن تستمع سوادي حىت أهناك  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد ضعيف النقطاعه ت  

 

 

عبد هللا حدثين أيب قال أبو عبد الرمحن قال أيب سوادي حدثنا  - 3684
 سري قال أذن له ان يسمع سره 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا إسرائيل عن أيب إسحاق عن   - 3685



أيب عبيدة عن عبد هللا قال : خرج النيب صلى هللا عليه وسلم حلاجته فقال  
ن وروثة قال فأخذ احلجرين وألقي التمس يل ثالثة أحجار قال فأتيته حبجري

 الروثة وقال اهنا ركس  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد ضعيف النقطاعه ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع عن أبيه عن عطاء عن أيب وائل   - 3686
عن عبد هللا قال : كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم جيدب لنا السمر بعد  

 العشاء  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسنت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    389صفحة  - 1مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا سفيان عن سلمة بن كهيل   - 3687



عن عيسى بن عاصم عن زر بن حبيش عن عبد هللا قال قال رسول هللا صلى 
 هللا عليه وسلم : الطرية شرك وما منا اال ولكن هللا يذهبه ابلتوكل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري ت
 عيسى بن عاصم فقد روى له أصحاب السنن عدا النسائي

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا األعمش عن إبراهيم عن   - 3688
علقمة عن عبد هللا قال : كنت أمشي مع النيب صلى هللا عليه وسلم يف حرث 
ابملدينة وهو متوكئ على عسيب قال فمر بقوم من اليهود فقال بعضهم لبعض  

عن الروح قال بعضهم ال تسألوه فسألوه عن الروح فقالوا اي حممد ما  سلوه  
ويسألونك   }الروح فقام فتوكأ على العسيب قال فظننت انه يوحي إليه فقال  

قال فقال   {عن الروح قل الروح من أمر ريب وما أوتيتم من العلم إال قليال  
 بعضهم قد قلنا لكم ال تسألوه  

 

 

األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا األعمش عن عبد هللا بن  - 3689



مرة عن أيب األحوص عن عبد هللا قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :  
أال اين ابرأ إىل كل خليل من خلته ولو اختذت خليال الختذت أاب بكر خليال ان  

خليل هللا عز وجل   صاحبكم   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا سفيان عن جابر عن القاسم   - 3690
بن عبد الرمحن عن أبيه عن عبد هللا قال : وكان رسول هللا صلى هللا عليه  

يفرق بينهم   وسلم يؤيت ابلشيء فيعطي أهل البيت مجيعا كراهية أن  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه وهذا إسناد ضعيف ت  

قوله " الشيء " صوابه السيب واملراد أنه ال يفرق بني ذوي األرحام من * 
الرقيق عند تقسيم الغنائم . وقد هنى صلى هللا عليه وسلم عن التفريق بينهم  

 ابلبيع أيضا

 

 

ثنا سفيان عن أيب قيس عن   حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع - 3691
ى وسليمان بن ربيعة فسأهلما عن  اهلزيل بن شرحبيل قال جاء رجل إىل أيب موس



ابنة وابنة بن وأخت ألب فقاال : للبنت النصف ولألخت النصف وائت بن 
مسعود فإنه سيتابعنا قال فأتى بن مسعود فسأله وأخربه مبا قاال فقال بن 

من املهتدين سأقضي مبا قضى رسول هللا ضللت إذا وما أان  }مسعود لقد  
صلى هللا عليه وسلم لالبنة النصف والبنة االبن السدس تكملة الثلثني وما  

 بقى فلالخت  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري رجاله ثقات ت
 رجال الشيخني غري أيب قيس وهزيل بن شرحبيل األودي فمن رجال البخاري

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا إسرائيل عن أيب إسحاق عن   - 3692
أيب األحوص عن عبد هللا : أن النيب صلى هللا عليه وسلم كان يقول اللهم اين 

 أسألك اهلدى والتقى والعفة والغىن  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
وص فمن رجال مسلم الشيخني غري أيب األح  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع عن سفيان عن عمار بن معاوية   - 3693



الدهين عن سامل بن أيب اجلعد األشجعي عن عبد هللا بن مسعود قال قال 
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : بن مسية ما عرض عليه أمران قط اال اختار  

 االرشد منهما  
 

 

ط : حسن لغريه وهذا إسناده ضعيف النقطاعه عليق شعيب األرنؤو ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا املسعودي عن مساك عن   - 3694
عبد الرمحن بن عبد هللا بن مسعود عن أبيه قال : مجعنا رسول هللا صلى هللا 

عليه وسلم وحنن أربعون قال عبد هللا فكنت من آخر من أاته فقال انكم  
ون ومفتوح لكم فمن أدرك ذلك منكم فليتق هللا وليأمر  مصيبون ومنصور 

 ابملعروف ولينه عن املنكر ومن كذب على متعمدا فليتبوأ مقعده من النار  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسن عند من يصحح مساع عبدالرمحن بن ت
عبدهللا بن مسعود من أبيه مطلقا وضعيف عند من يقول إنه مل يسمع منه إال  

ري وبقية رجاله ثقات غري مساك بن حرب فمختلف فيه اليس  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا األعمش عن أيب وائل قال   - 3695



كنت جالسا مع عبد هللا وأيب موسى فقاال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
: ان بني يدي الساعة أايما ينزل فيها اجلهل ويرفع فيها العلم ويكثر فيها اهلرج  

 قال قلنا وما اهلرج قال القتل  

 

 

ؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع حدثين بشر بن سليمان عن   - 3696
سيار أيب احلكم عن طارق بن شهاب عن عبد هللا قال قال رسول هللا صلى هللا  
عليه وسلم : من نزل به حاجة فأنزهلا ابلناس كان قمنا من أن ال تسهل حاجته  

  آاته هللا برزق عاجل أو مبوت آجل ومن أنزهلا ابهلل

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسن على خطأيف اسم أحد رواته وهو سيار  ت
 أبو احلكم صوابه سيار أبو محزة

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا سفيان عن أيب إسحاق عن   - 3697
مخري بن مالك قال قال عبد هللا : قرأت من يف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 سبعني سورة وزيد بن اثبت له ذؤابة يف الكتاب 



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد ضعيف ت  

 

 

نا عمرو بن حممد أبو سعيد يعين حدثنا عبد هللا حدثين أيب ث - 3698
بن عامر ثنا إسرائيل وثنا أبو نعيم ثنا إسرائيل عن  العنقزي أان إسرائيل وأسود 

خمارق عن طارق بن شهاب قال قال عبد هللا لقد شهدت من املقداد قال أبو 
نعيم بن األسود مشهدا ألن أكون أان صاحبه أحب ايل مما عدل به أتى رسول  

يه وسلم وهو يدعو على املشركني فقال : وهللا اي رسول هللا ال  هللا صلى هللا عل 
اذهب أنت وربك فقاتال إان ها هنا   }نقول كما قالت بنو إسرائيل ملوسى 

ولكن نقاتل عن ميينك وعن يسارك ومن بني يديك ومن خلفك  {قاعدون 
فرأيت وجه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يشرق وسره ذلك قال أسود 

ه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يشرق لذلك وسره ذلك قال أبو فرأيت وج
 نعيم فرأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أشرق وجهه وسره ذاك  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري ت  

 

 

------------------------------------- 
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حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا سفيان عن أيب إسحاق عن   - 3699
أيب األحوص عن عبد هللا : ان النيب صلى هللا عليه وسلم كان يسلم عن ميينه  
وعن يساره السالم عليكم ورمحة هللا السالم عليكم ورمحة هللا حىت يرى بياض 

ده  خ  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري أيب األحوص فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع عن مسعر عن علقمة بن مرثد   - 3700
د هللا قال قالت عن املغرية بن عبد هللا اليشكري عن املعرور بن سويد عن عب

أم حبيبة ابنة أيب سفيان : اللهم أمتعين بزوجي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
صلى هللا عليه وسلم  وأبيب أيب سفيان وأبخي معاوية قال فقال هلا رسول هللا 

انك سألت هللا آلجال مضروبة وأايم معدودة وأرزاق مقسومة لن يعجل شيء 
قبل حله أو يؤخر شيء عن حله ولو كنت سألت هللا ان يعيذك من عذاب يف 
النار وعذاب يف القرب كان أخري أو أفضل قال وذكر عنده القردة قال مسعر  

نيب صلى هللا عليه وسلم ان هللا مل ميسخ  أراه قال واخلنازير انه مما مسخ فقال ال



 شيئا فيدع له نسال أو عاقبة وقد كانت القردة أو اخلنازير قبل ذلك  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا إسرائيل عن أيب إسحاق عن   - 3701
أيب األحوص عن عبد هللا : أن قوما أتوا النيب صلى هللا عليه وسلم فقالوا  

صاحب لنا يشتكي أنكويه قال فسكت مث قالوا أنكويه فسكت مث قال اكووه  
 وارضفوه رضفا  

 

 

سلم رجاله ثقات رجال  عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مت
 الشيخني غري أيب األحوص فمن رجال مسلم 

هي   -وقد ورد يف آخر احلديث من طريق شعبة قول عبد هللا : وكره ذلك  * 
وقال األرانؤوط يف تعليقه : إسناده صحيح على شرط   6082عند ابن حبان

ابملسند كأنه غضبان مما يدل أنه صلى هللا   4054ويف آخر احلديث  -مسلم 
يه وسلم قال اكووه على وجه الكراهة الشديدة ال على سبيل اإلابحة  عل

 املطلقة 
 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا سفيان عن جابر عن أيب  - 3702
الضحى عن مسروق عن عبد هللا قال ما نسيت فيما نسيت : ان رسول هللا 

عليكم ورمحة هللا  صلى هللا عليه وسلم كان يسلم عن ميينه وعن مشاله السالم 
 السالم عليكم ورمحة هللا حىت يرى أو نرى بياض خديه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد ضعيف لضعف جابر ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا سفيان عن األعمش عن أيب   - 3703
ألحد ان   وائل عن عبد هللا قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ال ينبغي 

 يقول أان خري من يونس بن مىت  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع عن املسعودي عن عثمان  - 3704
ن عبد هللا بن الثقفي أو احلسن بن سعد شك املسعودي عن عبدة النهدي ع

مسعود قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ان هللا مل حيرم حرمة اال وقد  
نار كتهافت  علم انه سيطلعها منكم مطلع أال وأين آخذ حبجزكم ان هتافتوا يف ال



 الفراش أو الذابب  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو قطن ثنا املسعودي عن احلسن  - 3705
بن سعد عن عبدة النهدي فذكره وكذا قال يزيد وأبو كامل عن احلسن بن 

سعد قال روح ثنا املسعودي ثنا أبو املغرية عن احلسن بن سعد وقال : الفراش 
 أو الذابب  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

بد هللا حدثين أيب ثنا يزيد ثنا إمساعيل عن قيس عن بن حدثنا ع - 3706
مسعود قال : كنا نغزو مع النيب صلى هللا عليه وسلم وحنن شباب وليس لنا  

 نساء فقلنا اي رسول هللا اال نستخصي فنهاان عن ذلك  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أنبأان العوام حدثين أبو إسحاق  - 3707
 صلى هللا الشيباين عن القاسم بن عبد الرمحن عن أبيه عن عبد هللا عن النيب

عليه وسلم قال : تدور رحى اإلسالم على رأس مخس وثالثني أو ستة وثالثني 
م دينهم سبعني  أو سبع وثالثني فإن هلكوا فسبيل من هلك وإن بقوا يقم هل 

 سنة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن وهذا سند رجاله ثقات رجال الشيخني غري  ت
 القاسم بن عبدالرمحن فمن رجال البخاري 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أنبأان املسعودي حدثين عاصم   - 3708
كاان    عن أيب وائل قال قال عبد هللا حيث قتل بن النواحة : أن هذا وبن آاثل

أتيا النيب صلى هللا عليه وسلم رسولني ملسيلمة الكذاب فقال هلما رسول هللا 
صلى هللا عليه وسلم أتشهدان أين رسول هللا قاال نشهد أن مسيلمة رسول هللا 

فقال لو كنت قاتال رسوال لضربت أعناقكما قال فجرت سنة أن ال يقتل 
هذا فلم يزل ذلك فيه حىت   الرسول فأما بن آاثل فكفاانه هللا عز وجل وأما

 أمكن هللا منه اآلن  
 

 



عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  

 

 

------------------------------------- 
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حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أان املسعودي عن عمرو بن مرة   - 3709
 صلى عن إبراهيم النخعي عن علقمة عن عبد هللا قال : اضطجع رسول هللا

هللا عليه وسلم على حصري فأثر يف جنبه فلما استيقظ جعلت أمسح جنبه  
ل فقلت اي رسول هللا أال آذنتنا حىت نبسط لك على احلصري شيئا فقال رسو 
هللا صلى هللا عليه وسلم مايل وللدنيا ما أان والدنيا إمنا مثلي ومثل الدنيا 

 كراكب ظل حتت شجرة مث راح وتركها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أنبأان املسعودي عن جامع بن  - 3710
 بن مسعود قال ملا  شداد عن عبد الرمحن بن أيب علقمة الثقفي عن عبد هللا



انصرفنا من غزوة احلديبية قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : من حيرسنا  
الليلة قال عبد هللا فقلت أان حىت عاد مرارا قلت أان اي رسول هللا قال فأنت 
إذا قال فحرستهم حىت إذا كان وجه الصبح أدركين قول رسول هللا صلى هللا 

ما أيقظنا إال حر الشمس يف ظهوران فقام رسول  عليه وسلم إنك تنام فنمت ف
نع من الوضوء وركعيت الفجر مث  هللا صلى هللا عليه وسلم وصنع كما كان يص

صلى بنا الصبح فلما انصرف قال إن هللا عز وجل لو أراد أن ال تناموا مل  
تناموا ولكن أراد أن تكونوا ملن بعدكم فهكذا ملن انم أو نسي قال مث إن انقة  

هللا صلى هللا عليه وسلم وابل القوم تفرقت فخرج الناس يف طلبها   رسول
فجاؤوا إببلهم إال انقة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال عبد هللا قال يل 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم خذ ههنا فأخذت حيث قال يل فوجدت 
نيب صلى زمامها قد التوى على شجرة ما كانت لتحلها األيد قال فجئت هبا ال

هللا عليه وسلم فقلت اي رسول هللا والذي بعثك ابحلق نبيا لقد وجدت زمامها  
ملتواي على شجرة ما كانت لتحلها إال يد قال ونزلت على رسول هللا صلى هللا 

   {إان فتحنا لك فتحا مبينا  } عليه وسلم سورة الفتح 

 

 

بن مسعود  عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف وفيه أن الذي حرسهم ات
 595أن الذي حرسهم بالل وهو الوارد عند البخاري  3657والذي تقدم 

وهو الصواب 681و 680ومسلم   

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أخربان املسعودي عن حيىي بن  - 3711
احلرث اجلابر عن أيب ماجد قال : أتى رجل بن مسعود اببن أخ له فقال إن 

ل عبد هللا لقد علمت أول حد كان يف اإلسالم  هذا بن أخي وقد شرب فقا
امرأة سرقت فقطعت يدها فتغري لذلك وجه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

وليعفوا وليصفحوا أال حتبون أن يغفر هللا لكم وهللا غفور   } تغريا شديدا مث قال 
   {رحيم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده مسلسل ابلضعفاءت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أنبأان فضيل بن مرزوق ثنا أبو  - 3712
قال رسول   سلمة اجلهين عن القاسم بن عبد الرمحن عن أبيه عن عبد هللا قال

هللا صلى هللا عليه وسلم : ما أصاب أحدا قط هم وال حزن فقال اللهم إين  
ك  عبدك بن عبدك بن أمتك انصييت بيدك ماض يف حكمك عدل يف قضاؤ 

أسألك بكل اسم هو لك مسيت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته 
يف كتابك أو استأثرت به يف علم الغيب عندك أن جتعل القرآن ربيع قليب ونور  
صدري وجالء حزين وذهاب مهي إال أذهب هللا مهه وحزنه وأبدله مكانه فرجا  

ن مسعها أن يتعلمها  قال فقيل اي رسول هللا أال نتعلمها فقال بلى ينبغي مل  

 



 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف كما قال الدارقطين يف العلل أبو ت
سلمة اجلهين مل يتبني ألئمة اجلرح والتعديل من هو فهو يف عداد اجملهولني قال  

وهذا ثقة من رجال  -حيىي بن معني على سبيل الظن أراه موسى اجلهين 
حيىي بن معني فرق بينهما ...مث كالمها من  إال أن كل من جاء بعد  -التهذيب 

طبقة واحدة وكالمها يروي عن القاسم بن عبد الرمحن غري أن موسى اجلهين 
معروف من رجال التهذيب روى له اجلماعة عدا البخاري وأيب داود وال نعرف 

لفضيل بن مرزوق رواية عنه أما أبو سلمة اجلهين فال يعرف روى عنه غري 
ذلك حكم األئمة جبهالته قال املنذري يف الرتغيب : قال  فضيل بن مرزوق ل

بعض مشاخينا : ال ندرى من هو وقال الذهيب يف امليزان واحلسيين يف اإلكمال  
: ال يدرى من هو واتبعهما احلافظ يف تعجيل املنفعة وقال يف اللسان : "  

ته فمن  واحلق أنه جمهول احلال " . وذكر ابن حبان له يف الثقات ال يرفع جهال 
 عادته توثيق اجملاهيل ومل يذكره العجلي يف ثقاته مع أنه متساهل 

أنه أاب  198ناء على ما سبق فال وجه جلزم الشيخ األلباين يف الصحيحة ب
سلمة اجلهين هو موسى اجلهين ملا رأيت من تفريق األئمة بينهما على سبيل  

لمت من أن كالمها اجلزم وما اعتمد عليه يف االستدالل ال يصلح دليال ملا ع
 يروي عن القاسم بن عبد الرمحن

ذكر شعيب أنه وافق صاحباه على هذا واقتنع بصحته وقال فالذي وقع  * * 
 يف التعليق على ابن حبان من اجلزم أبنه موسى اجلهين خطأ يستدرك مما هنا 



 اتبع التخريج ... وقال يف آخره وله شاهد من حديث أيب موسى عند ابن مث
عمل اليوم والليلة إال أن فيه انقطاعا بني عبد هللا بن زبيد بن احلارث السين يف 

اليامي وبني أيب موسى وفاتنا أن ننبه على هذا االنقطاع يف التعليق على ابن 
حبان ... وقد ضعف حديث أيب موسى احلافظ يف أمايل األذكار فيما نقله ابن 

 عالن إال أنه حسن حديث ابن مسعود به 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أنبأان شريك بن عبد هللا عن   - 3713
لى هللا عليه  علي بن بذمية عن أيب عبيدة عن عبد هللا قال قال رسول هللا ص

وسلم : ملا وقعت بنو إسرائيل يف املعاصي هنتهم علماؤهم فلم ينتهوا 
بوهم  فجالسوهم يف جمالسهم قال يزيد أحسبه قال وأسواقهم وواكلوهم وشار 

فضرب هللا قلوب بعضهم ببعض ولعنهم على لسان داود وعيسى بن مرمي 
ذلك مبا عصوا وكانوا يعتدون وكان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم متكئا  

 فجلس فقال ال والذي نفسي بيده حىت أتطروهم على احلق أطرا 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف النقطاعه ت  

 

 

 حدثين أيب ثنا يزيد أان محاد بن سلمة عن اثبت حدثنا عبد هللا  - 3714
د عن النيب صلى هللا عليه  البناين عن أنس بن مالك عن عبد هللا بن مسعو 



وسلم قال : إن آخر من يدخل اجلنة رجل ميشي على الصراط فينكب مرة  
وميشي مرة وتسفعه النار مرة فإذا جاوز الصراط التفت إليها فقال تبارك الذي 

لقد أعطاين هللا ما مل يعط أحدا من األولني واآلخرين قال فرتفع له   جناين منك
 شجرة فينظر إليها فيقول اي رب أدنين من هذه الشجرة فأستظل بظلها 

وأشرب من مائها فيقول أي عبدي فلعلي إن أدنيتك منها سألتين غريها فيقول  
سيسأله ألنه   ال اي رب ويعاهد هللا أن ال يسأله غريها والرب عز وجل يعلم أنه

يرى ما ال صرب له يعين عليه فيدنيه منها مث ترفع له شجرة وهي أحسن منها  
فيقول اي رب أدنين من هذه الشجرة فأستظل بظلها وأشرب من مائها فيقول  
أي عبدي أمل تعاهدين يعين أنك ال تسألين غريها فيقول اي رب هذه ال أسألك  

ها فيدنيه منها فرتفع له شجرة عند  غريها ويعاهده والرب يعلم أنه سيسأله غري 
ابب اجلنة هي أحسن منها فيقول رب أدنين من هذه الشجرة أستظل بظلها  
وأشرب من مائها فيقول أي عبدي أمل تعاهدين أن ال تسألين غريها فيقول اي 

رب هذه الشجرة ال أسألك غريها ويعاهده والرب يعلم أنه سيسأله غريها ألنه  
يها فيدنيه منها فيسمع أصوات أهل اجلنة فيقول اي رب يرى ما ال صرب له عل

اجلنة اجلنة فيقول عبدي أمل تعاهدين أنك ال تسألين غريها فيقول اي رب 
أدخلين اجلنة قال فيقول عز وجل ما يصريين منك أي عبدي أيرضيك أن 

أعطيك من اجلنة الدنيا ومثلها معها قال فيقول أهتزأ يب وأنت رب العزة قال  
بد هللا حىت بدت نواجذه مث قال أال تسألوين مل ضحكت قالوا له مل فضحك ع

ضحكت قال لضحك رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مث قال لنا رسول هللا 



صلى هللا عليه وسلم أال تسألوين مل ضحكت قالوا مل ضحكت اي رسول هللا 
 قال لضحك الرب حني قال أهتزأ يب وأنت رب العزة 

 

 

األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم عليق شعيب ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    392صفحة  - 1مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أخربان شعبة بن احلجاج عن   - 3715
ول هللا يزيد بن أيب زايد عن أيب سعد عن أيب كنود عن عبد هللا قال : هناان رس 

 صلى هللا عليه وسلم عن خامت الذهب أو حلقة الذهب  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف لضعف يزيد بن أيب ت
 زايد

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أنبأان حممد بن طلحة عن زبيد   - 3716



: حبسوان عن  عن مرة عن عبد هللا قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 
 صالة الوسطى حىت غابت الشمس مأل هللا بطوهنم وقبورهم انرا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري حممد بن ت
 طلحة 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بن أيب عدي عن سليمان عن أيب  - 3717
: ال مينعن  عثمان عن بن مسعود أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال

أحدكم أذان بالل من سحوره فإنه إمنا ينادي أو قال يؤذن لريجع قائمكم وينبه  
انئمكم ليس أن يقول هكذا ولكن حىت يقول هكذا وضم بن أيب عدي أبو 

 عمرو أصابعه وصوهبا وفتح ما بني إصبعيه السبابتني يعين الفجر  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن سليمان   - 3718
عن أيب وائل عن عبد هللا عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال : املرء مع من  

 أحب 



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن أيب  - 3719
إسحاق عن أيب عبيدة عن عبد هللا : أن النيب صلى هللا عليه وسلم كان مما 

جاء  يكثر أن يقول سبحانك ربنا وحبمدك اللهم اغفر يل قال فلما نزلت إذا
نصر هللا والفتح قال سبحانك ربنا وحبمدك اللهم اغفر يل إنك أنت التواب 

 الرحيم 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه وهذا إسناد ضعيف النقطاعه ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد ثنا شعبة قال مسعت أاب إسحاق  - 3720
قال : علمنا  حيدث عن أيب عبيدة عن عبد هللا عن النيب صلى هللا عليه وسلم 

خطبة احلاجة احلمد هلل نستعينه ونستغفره ونعوذ ابهلل من شرور أنفسنا من  
له إال هللا وأشهد  يهده هللا فال مضل له ومن يضلل فال هادي له وأشهد أن ال إ

اي أيها الذين آمنوا اتقوا هللا حق  }أن حممدا عبده ورسوله مث يقرأ ثالث آايت 
اي أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم   } { تقاته وال متوتن إال وأنتم مسلمون  



من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجاال كثريا ونساء واتقوا هللا 
اي أيها الذين آمنوا  }  {حام إن هللا كان عليكم رقيبا الذي تساءلون به واألر 

اتقوا هللا وقولوا قوال سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع  
مث تذكر حاجتك    { هللا ورسوله فقد فاز فوزا عظيما   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    393صفحة  - 1مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا شعبة أنبأان أبو إسحاق عن   - 3721
أيب عبيدة وأيب األحوص قال وهذا حديث أيب عبيدة عن أبيه قال : علمنا  

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم خطبتني خطبة احلاجة وخطبة الصالة احلمد هلل  
 أو إن احلمد هلل نستعينه فذكر معناه 

 

 

ط : إسناده من طريق أيب عبيدة ضعيف النقطاعه ومن  عليق شعيب األرنؤو ت



 طريق أيب األحوص صحيح على شرط مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد ثنا شعبة عن أيب إسحاق عن   - 3722
عمرو بن ميمون عن عبد هللا قال : بينما رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 معيط بسال جزور فقذفه  ساجد وحوله انس من قريش إذ جاء عقبة بن أيب
لى هللا عليه وسلم فلم يرفع رأسه فجاءت فاطمة  على ظهر رسول هللا ص

فأخذته من ظهره ودعت على من صنع ذلك قال فقال اللهم عليك املأل من  
قريش أاب جهل بن هشام وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وعقبة بن أيب معيط  

قال فلقد رأيتهم قتلوا يوم بدر   وأمية بن خلف أو أيب بن خلف شعبة الشاك
 فالقوا يف بئر غري أن أمية أو أبيا تقطعت أوصاله فلم يلق يف البئر  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا خلف ثنا إسرائيل : فذكر احلديث  - 3723
اد وعمارة بن الوليد  إال إنه قال عمرو بن هشام وأمية بن خلف وز   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري ت



 خلف بن الوليد العتكي

 

 

حدثنا عبد هللا دثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن عبد  - 3724
امللك بن ميسرة عن النزال بن سربة عن عبد هللا أنه قال : مسعت رجال يقرأ 

سول هللا صلى هللا عليه وسلم غريها فأتيت به رسول هللا آية ومسعت من ر 
ليه وسلم أو عرفت يف صلى هللا عليه وسلم فتغري وجه رسول هللا صلى هللا ع

وجه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الكراهية فقال رسول هللا صلى هللا عليه  
 وسلم كالكما حمسن إن من قبلكم اختلفوا فيه فأهلكهم قال شعبة وحدثين

 مسعر عنه ورفعه إىل عبد هللا عن النيب صلى هللا عليه وسلم فال ختتلفوا 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري رجاله ثقات ت
 رجال الشيخني غري النزال بن سربة فمن رجال البخاري 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد ثنا شعبة عن مساك بن حرب  - 3725
قال مسعت عبد الرمحن بن عبد هللا حيدث عن عبد هللا بن مسعود أنه قال : ال  
تصلح سفقتان يف سفقة وان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال لعن هللا آكل 

 الراب وموكله وشاهده وكاتبه  
 



 

لغريه وهو قسمان : موقوف ومرفوع املرفوع  عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت
منه إسناده حسن رجاله ثقات رجال الشيخني غري مساك بن حرب فمن رجال  

 مسلم واملوقوف منه إسناده حسن 

ال يدل على منع زايدة الثمن يف بيع التقسيط ال من قريب وال من بعيد .  و 
ربعة وغريهم وال  وجواز بيع التقسيط أبزيد من مثن املعجل هو مذهب األئمة األ

يعلم هلم كبري خمالف وقد قال علماؤان من قبل : للزمن حصة من الثمن .  
والذي يبيح السلم يلزمه أن جيوز زايدة الثمن يف مقابل األجل إذ ال فرق 

 بينهما 
 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد ثنا شعبة عن مساك قال مسعت  - 3726
أبيه قال شعبة وأحسبه قد رفعه إىل رسول    عبد الرمحن بن عبد هللا حيدث عن

هللا صلى هللا عليه وسلم قال : مثل الذي يعني عشريته على غري احلق مثل  
 البعري ردى يف بئر فهو ميد بذنبه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسن عند من يصحح مساع عبد الرمحن بن ت
إنه مل يسمع منه إال  عبد هللا بن مسعود من أبيه مطلقا وضعيف عند من يقول 

 اليسري 



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن منصور   - 3727
عن أيب وائل عن عبد هللا بن مسعود عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال :  

ال يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حىت يكتب صديقا وال يزال يكذب 
 ويتحرى الكذب حىت يكتب كذااب 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد عن شعبة عن املغرية عن  - 3728
إبراهيم عن هين بن نويرة عن علقمة عن عبد هللا عن النيب صلى هللا عليه  

 وسلم أنه قال : أعف الناس قتلة أهل اإلميان  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسنت  

 

 

م أنبأان حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سريج بن النعمان ثنا هشي  - 3729
مغرية عن إبراهيم عن علقمة عن بن مسعود قال مسعت رسول هللا صلى هللا 

 عليه وسلم يقول : إن أعف الناس قتلة أهل اإلميان  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن عن سفيان عن منصور   - 3730
 عليه وسلم قال :  عن ربعي عن الرباء بن انجية عن عبد هللا عن النيب صلى هللا

تدور رحى اإلسالم خبمس وثالثني أو ست وثالثني أو سبع وثالثني فإن يهلكوا 
ل قلت أمما فسبيل من قد هلك وإن يقم هلم دينهم يقم هلم سبعني عاما قا

 مضى أم مما بقي قال مما بقي  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن رجاله ثقات رجال الشيخني غري الرباء بن ت
 انجية 

ال السندي : " مما مضى أم مما بقي " املراد هذه السبعني تعترب بعد مخس ق
 وثالثني أم تعترب معها فقوله مما مضى معناه معها 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إسحاق ثنا سفيان عن منصور عن   - 3731
ربعي بن حراش عن الرباء بن انجية الكاهلي عن بن مسعود عن النيب صلى 
هللا عليه وسلم : مثله إال أنه قال فقال له عمر اي رسول هللا ما مضى أم ما  



 بقي قال ما بقي  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : مكرر سابقه ت  

 

 

-------------------------------------  

 

[    394صفحة  - 1مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن عن سفيان عن احلسن  - 3732
يعين بن عبيد هللا عن إبراهيم بن سويد عن عبد هللا قال قال رسول هللا صلى  

وتسمع سوادي حىت أهناك هللا عليه وسلم : قد أذنت لك أن ترفع احلجاب   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو داود الطيالسي ثنا زهري ثنا أبو  - 3733
إسحاق عن سعد بن عياض عن عبد هللا قال : كان أحب العراق إىل رسول 

هللا صلى هللا عليه وسلم الذراع ذراع الشاة وكان قد سم يف الذراع وكان يرى 



 أن اليهود هم مسوه  
 

 

ضعيف عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو كامل ثنا زهري ثنا حيىي اجلابر أبو  - 3734
احلرث التيمي أن أاب ماجد رجل من بين حنيفة حدثه قال قال عبد هللا بن 

مسعود : سألنا نبينا صلى هللا عليه وسلم عن السري ابجلنازة فقال السري ما  
ل تعجل إليه وإن يك سوى ذاك دون اخلبب فإن يك خريا تعجل إليه أو قا

 فبعدا ألهل النار اجلنازة متبوعة وال تتبع ليس منا من تقدمها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

وله " ليس منا من تقدمها " صوابه " ليس منها من تقدمها " ق  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هبز ثنا شعبة ثنا علي بن األقمر قال   - 3735
أاب األحوص حيدث عن عبد هللا قال قال رسول هللا صلى هللا عليه   مسعت

 وسلم : ال تقوم الساعة إال على شرار الناس 

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو كامل ثنا زهري ثنا أبو إسحاق عن   - 3736
وعلقمة عن عبد هللا قال : رأيت النيب عبد الرمحن بن األسود عن األسود  

صلى هللا عليه وسلم يكرب يف كل رفع ووضع وقيام وقعود ويسلم عن ميينه  
وعن مشاله السالم عليكم ورمحة هللا السالم عليكم ورمحة هللا حىت أرى بياض 

 خده ورأيت أاب بكر وعمر يفعالن ذاك 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أنبأان إسرائيل عن مساك   - 3737
عن عبد الرمحن بن عبد هللا عن بن مسعود قال : لعن رسول هللا صلى هللا 

 عليه وسلم آكل الراب وموكله وشاهديه وكاتبه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري مساك بن ت
ل مسلم حرب فمن رجا  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن آدم ثنا شريك عن جامع بن   - 3738
أيب راشد عن أيب وائل عن عبد هللا قال : كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد ضعيف لضعف شريكت  

 

 

دثين أيب ثنا حيىي بن آدم عن شريك عن ثور بن  حدثنا عبد هللا ح - 3739
أيب فاختة عن أبيه عن عبد هللا قال : لىب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حىت  

 رمى مجرة العقبة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف لضعف ثوير بن أيب ت
 فاختة وشريك سيء احلفظ

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن آدم ثنا إسرائيل عن أيب  - 3740
ما كذب الفؤاد ما    }إسحاق عن عبد الرمحن بن يزيد عن عبد هللا يف قوله 

قال : رأى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم جربيل يف حلة من رفرف قد  {رأى 
 مأل ما بني السماء واألرض 



 

 

ح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن آدم ثنا إسرائيل عن أيب  - 3741
إسحاق عن عبد الرمحن بن يزيد عن عبد هللا بن مسعود قال : أقرأين رسول 

   {الرزاق ذو القوة املتني  }هللا صلى هللا عليه وسلم أين أان 

 

 

ط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شر ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن آدم ثنا إسرائيل عن أيب  - 7423
إسحاق عن أيب عبيدة عن عبد هللا : أن النيب صلى هللا عليه وسلم كان إذا 

 وضع جنبه على فراشه قال قين عذابك يوم جتمع عبادك  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف النقطاعه ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن آدم ثنا إسرائيل عن أيب  - 3743
إسحاق عن أيب األحوص عن عبد هللا قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  



: لقد مهمت أن آمر رجال فيصلي ابلناس مث آمر أبانس ال يصلون معنا 
 فتحرق عليهم بيوهتم  

 

 

مسلم رجاله ثقات رجال  عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط ت
 الشيخني غري أيب األحوص فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن آدم ثنا إسرائيل وأبو أمحد  - 3744
ثنا إسرائيل عن أيب إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد هللا قال قال أبو 

يدعو   أمحد عن بن مسعود قال : كان النيب صلى هللا عليه وسلم يعجبه أن
 ثالاث ويستغفر ثالاث 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن آدم ثنا إسرائيل عن أيب  - 3745
 صلى هللا إسحاق عن أيب عبيدة عن عبد هللا قال منذ أنزل على رسول هللا

عليه وسلم إذا جاء نصر هللا والفتح كان يكثر أن يقول إذا قرأها مث ركع هبا أن 
الرحيم ثالاث  يقول : سبحانك ربنا وحبمدك اللهم اغفر يل إنك أنت التواب  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه وهذا إسناد ضعيف النقطاعه ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد هللا بن يزيد ويونس قاال ثنا داود   - 3746
يعين بن أيب الفرات عن حممد بن زيد عن أيب األعني العبدي عن أيب األحوص 

م فإذا هو حبية متشي على اجلدار اجلشمي قال : بينا بن مسعود خيطب ذات يو 
فقطع خطبته مث ضرهبا بقضيبه أو بقصبة قال يونس بقضيبه حىت قتلها مث قال  

مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول من قتل حية فكأمنا قتل رجال 
 مشركا قد حل دمه  

 

 

/  5عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف مرفوعا وأخرجه ابن أيب شيبة  ت
سناد صحيح على شرط مسلم عن ابن مسعود موقوفا بلفظ " من  إب 405

 قتل حية قتل كافرا " 

 

 

------------------------------------- 

 

[    395صفحة  - 1مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد هللا بن يزيد ويونس قاال ثنا داود   - 3747
 عن حممد بن زيد عن أيب األعني العبدي عن أيب األحوص اجلشمي عن بن

مسعود قال : سألنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن القردة واخلنازير أهي 
مل يلعن قوما قط  من نسل اليهود فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إن هللا  

فمسخهم فكان هلم نسل حني يهلكهم ولكن هذا خلق كان فلما غضب هللا 
 على اليهود مسخهم فجعلهم مثلهم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه وهذا إسناد ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حجاج ثنا شريك عن عاصم عن أيب  - 3748
ل هللا صلى هللا عليه وسلم جربيل يف صورته  وائل عن عبد هللا قال : رأى رسو 

وله ستمائة جناح كل جناح منها قد سد األفق يسقط من جناحه من التهاويل  
 والدر والياقوت ما هللا به عليم  

 

 

خمتصرا بسند  3780عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف وسلف برقم ت
وت ... " أييت  وقوله " يسقط من جناحه من التهاويل والدر والياق 0صحيح 

بسند حسن 3915برقم   



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا معمر يف قوله واختذ  - 3749
هللا إبراهيم خليال قال أخربين عبد امللك بن عمري عن خالد بن ربعي عن بن 

مسعود أنه قال : إن هللا اختذ صاحبكم خليال يعين حممدا صلى هللا عليه  
 وسلم  

 

 

شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيفعليق ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو الوليد ثنا أبو عوانة ثنا عبد  - 3750
امللك عن خالد بن ربعي األسدي قال مسعت بن مسعود يقول مسعت رسول 

 هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : إن صاحبكم خليل هللا عز وجل  

 

 

األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيفعليق شعيب ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا أبو عوانة ثنا عبد امللك بن  - 3751
عمري عن خالد بن ربعي األسدي أنه مسع بن مسعود يقول مسعت رسول هللا 

 صلى هللا عليه وسلم يقول : إن صاحبكم خليل هللا عز وجل  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيفت  

 

 

 حدثين أيب ثنا معاوية بن هشام ثنا سفيان عن عبد  حدثنا عبد هللا  - 3752
امللك بن عمري عن خالد بن ربعي عن عبد هللا قال قال رسول هللا صلى هللا 

 عليه وسلم : إن صاحبكم خليل هللا 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيفت  

 

 

دي عن سفيان  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن بن مه - 3753
عن عبد امللك عن خالد بن ربعي قال قال عبد هللا : إن صاحبكم خليل هللا 

 عز وجل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيفت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حجاج ثنا شريك عن الركني بن  - 3754
الربيع عن أبيه عن بن مسعود أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : الراب وإن 



 كثر فإن عاقبته تصري إىل قل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إسرائيل عن أيب إسحاق عن األسود  - 3755
ولقد يسران  }بن مسعود قال : أقرأين رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  عن 

فقال رجل اي أاب عبد الرمحن مدكر أو مذكر   {القرآن للذكر فهل من مدكر  
 قال أقرأين رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مدكر  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا احلجاج أنبأان شريك عن الركني بن  - 3756
ى هللا عليه  الربيع عن القاسم بن حسان عن عبد هللا بن مسعود عن النيب صل

وسلم قال : اخليل ثالثة ففرس للرمحن وفرس لإلنسان وفرس للشيطان فأما  
شاء هللا وأما  فرس الرمحن فالذي يربط يف سبيل هللا فعلفه وروثه وبوله وذكر ما

فرس الشيطان فالذي يقامر أو يراهن عليه وأما فرس اإلنسان فالفرس يرتبطها  
 اإلنسان يلتمس بطنها فهي تسرت من فقر  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا معاوية بن عمرو ثنا زائدة ثنا الركني  - 3757
عن أيب عمرو الشيباين عن رجل من األنصار عن النيب صلى هللا عليه وسلم  

 قال : اخليل ثالثة فذكر احلديث 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
فمن رجال مسلم  الشيخني غري الركني بن الربيع  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حجاج ثنا سفيان ثنا منصور عن   - 3758
ربعي عن الرباء بن انجية الكاهلي عن عبد هللا بن مسعود قال قال رسول هللا 

صلى هللا عليه وسلم : إن رحى اإلسالم ستزول خبمس وثالثني أو ستة وثالثني 
هلك وإن يقم هلم دينهم يقم هلم سبعني  أو سبع وثالثني فإن يهلك فكسبيل ما 

 عاما قال قال عمر اي رسول هللا أمبا مضى أم مبا بقي قال بل مبا بقي  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسنت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حجاج قال مسعت إسرائيل بن يونس  - 3759
هللا بن  عن الوليد بن هشام موىل اهلمداين عن زيد بن أيب زائدة عن عبد 

مسعود قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ألصحابه : ال يبلغين أحد عن  
أحد من أصحايب شيئا فإين أحب أن أخرج إليكم وأان سليم الصدر قال وأتى 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مال فقسمه قال فمررت برجلني وأحدمها يقول 
وال الدار اآلخرة فتثبت حىت  لصاحبه وهللا ما أراد حممد بقسمته وجه هللا

مسعت ما قاال مث أتيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقلت اي رسول هللا إنك  
قلت لنا ال يبلغين أحد عن أحد من أصحايب شيئا وإين مررت بفالن وفالن 
ومها يقوالن كذا وكذا قال فامحر وجه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وشق  

قد أوذي موسى أكثر من ذلك مث صرب  عليه مث قال دعنا منك ف  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف هبذه السياقة ولبعضه شواهد ت  

 

 

-------------------------------------  

 

[    396صفحة  - 1مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو النضر وحسن بن موسى قاال ثنا   - 3760
 عليه  شيبان عن عاصم عن زر عن بن مسعود قال : أخر رسول هللا صلى هللا

وسلم صالة العشاء مث خرج إىل املسجد فإذا الناس ينتظرون الصالة قال أما  
ل وأنزل إنه ليس من أهل هذه األداين أحد يذكر هللا هذه الساعة غريكم قا

وما تفعلوا من    }حىت بلغ  {ليسوا سواء من أهل الكتاب  }هؤالء اآلايت 
   {خري فلن تكفروه وهللا عليم ابملتقني 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو النضر ثنا املسعودي ثنا عاصم   - 3761
النواحة وبن   بن أيب النجود عن أيب وائل عن عبد هللا بن مسعود قال جاء بن

آاثل رسوال مسيلمة إىل النيب صلى هللا عليه وسلم فقال هلما : أتشهدان أين 
هللا عليه وسلم   رسول هللا قاال نشهد أن مسيلمة رسول هللا فقال النيب صلى 

آمنت ابهلل ورسله لو كنت قاتال رسوال لقتلتكما قال عبد هللا قال فمضت 
 السنة أن الرسل ال تقتل 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد ضعيف ت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا معاوية بن هشام ثنا سفيان عن  - 3762
قال : كنا نرى اآلايت يف زمان   األعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد هللا 

 النيب صلى هللا عليه وسلم بركات وأنتم تروهنا ختويفا 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو النضر ثنا املسعودي عن احلسن   - 3763
لنيب صلى هللا  بن سعد عن عبد الرمحن بن عبد هللا عن عبد هللا أنه قال : نزل ا

 عليه وسلم منزال فانطلق حلاجته فجاء وقد أوقد رجل على قرية منل إما يف
األرض وإما يف شجرة فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أيكم فعل هذا 

 فقال رجل من القوم أان اي رسول هللا قال أطفها أطفها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه وهذا إسناد ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو النضر ثنا املسعودي عن سعيد   - 3764
 صلى بن عمرو بن جعدة عن أيب عبيدة عن عبد هللا : أن رجال أتى رسول هللا

هللا عليه وسلم يسأله عن ليلة القدر فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  



كرها اي رسول هللا أبيب أيكم يذكر ليلة الصهباوات فقال عبد هللا أان وهللا أذ 
أنت وأمي وإن يف يدي لتمرات أتسحر هبن مسترتا مبؤخرة رحلي من الفجر 

 وذلك حني طلع القمر  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف النقطاعه ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسني بن علي عن زائدة عن عاصم   - 3765
وسلم قالت : عن زر عن عبد هللا قال ملا قبض رسول هللا صلى هللا عليه  

األنصار منا أمري ومنكم أمري قال فأاتهم عمر فقال اي معشر األنصار ألستم  
اس فأيكم  تعلمون أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أمر أاب بكر أن يؤم ابلن
 تطيب نفسه أن يتقدم أاب بكر فقالوا نعوذ ابهلل أن نتقدم أاب بكر 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسني بن علي عن زائدة عن  - 3766
سليمان عن شقيق عن عبد هللا قال : صليت مع رسول هللا صلى هللا عليه  

مهمت أبمر سوء قال قلنا وما هو قال مهمت أن وسلم فأطال القيام حىت 



 أقعد  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو سعيد موىل بين هاشم ثنا عبد هللا   - 3767
بن هليعة ثنا عبيد هللا بن أيب جعفر عن أيب عبد الرمحن احلبلي عن بن مسعود  

اي رسول هللا أي الظلم أعظم قال ذراع من األرض ينتقصه من حق  قال قلت : 
أخيه فليست حصاة من األرض أخذها إال طوقها يوم القيامة إىل قعر األرض 

 وال يعلم قعرها إال الذي خلقها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو سعيد ثنا داود بن أيب الفرات ثنا  - 3768
سعود  حممد بن زيد عن أيب األعني العبدي عن أيب األحوص اجلشمي عن بن م

قال : سألنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن القردة واخلنازير أمن نسل 
قوما قط فمسخهم   اليهود فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إن هللا مل يلعن

وكان هلم نسل حىت يهلكهم ولكن هللا عز وجل غضب على اليهود فمسخهم  



 وجعلهم مثلهم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    397صفحة  - 1مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو سعيد ثنا إسرائيل ثنا أبو إسحاق  - 3769
عن عمرو بن ميمون عن عبد هللا قال : كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 يعجبه أن يدعو ثالاث ويستغفر ثالاث 
 

 

رجاله ثقات رجال الشيخني غري أيب عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح ت
 سعيد 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو سعيد ثنا إسرائيل ثنا أبو إسحاق  - 3770
عن عبد الرمحن بن يزيد عن عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنه قال : كان  



 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يعجبه أن يدعو ثالاث ويستغفر ثالاث  

 

 

 3771عليق شعيب األرنؤوط : هذا ملفق من تداخل إسناد احلديث التايل ت
3769مع منت احلديث السابق   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو سعيد ثنا إسرائيل ثنا أبو إسحاق  - 3771
عن عبد الرمحن بن يزيد عن عبد هللا بن مسعود قال : أقرأين رسول هللا صلى 

   {الرزاق ذو القوة املتني  }هللا عليه وسلم أين أان 

 

 

صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري أيب عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ت
 سعيد 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن بن موسى ثنا بن هليعة عن   - 3772
خالد بن أيب يزيد عن سعيد بن أيب هالل عن إبراهيم بن عبيد بن رفاعة أن أاب 
حممد أخربه وكان من أصحاب بن مسعود حدثه عن رسول هللا صلى هللا عليه  

ذكر عنده الشهداء فقال إن أكثر شهداء أميت أصحاب الفرش  وسلم : أنه
 ورب قتيل بني الصفني هللا أعلم بنيته  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ... وضمري حدثه يعود على ابن ت
 مسعود فهو متصل ال مرسل كما ذكر اهليثمي واتبعه أمحد شاكر 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن ثنا بن هليعة ثنا عبيد هللا بن  - 3773
قال قلت :  أيب جعفر عن أيب عبد الرمحن احلبلي عن بن مسعود رضي هللا عنه 

اي رسول هللا أي الظلم أظلم قال ذراع من األرض ينتقصها املرء املسلم من  
يامة إىل قعر  حق أخيه فليس حصاة من األرض أيخذها أحد إال طوقها يوم الق

 األرض وال يعلم قعرها إال هللا عز وجل الذي خلقها  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد هللا بن الوليد ثنا سفيان ثنا   - 3774
الركني عن القاسم بن حسان عن عمه عبد الرمحن بن حرملة عن بن مسعود  

 عليه وسلم يكره عشر خالل الصفرة وتغيري الشيب  قال : كان النيب صلى هللا
وختتم الذهب وجر اإلزار والتربج ابلزينة بغري حملها وضرب الكعاب وعزل املاء 

 عن حمله وفساد الصيب غري حمرمه وعقد التمائم والرقى إال ابملعوذات 

 



 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

ا حسن بن موسى ثنا زهري ثنا أبو حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثن - 3775
بد هللا بن مسعود رضي هللا عنه قال :  إسحاق عن عمرو بن ميمون عن ع 

استقبل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم البيت فدعا على نفر من قريش سبعة  
فيهم أبو جهل وأمية بن خلف وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وعقبة بن أيب 

هم صرعى على بدر وقد غريهتم الشمس وكان يوما  معيط فاقسم ابهلل لقد رأيت
 حارا 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو املنذر ثنا عيسى بن دينار  - 3776
اخلزاعي قال حدثين أيب أنه مسع عمرو بن احلرث اخلزاعي يقول مسعت عبد هللا  

عنه يقول : ما صمت مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم    بن مسعود رضي هللا
 تسعا وعشرين أكثر مما صمت معه ثالثني  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه وهذا إسناد ضعيف جلهالة حال دينار  ت



 والد عيسى

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أسود بن عامر ثنا زهري عن أيب  - 3777
إسحاق عن سعد أو سعيد بن عياض عن عبد هللا بن مسعود قال : كان أحب 

العرق إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ذراع الشاة وكان يرى أنه سم يف 
 ذراع الشاة وكنا نرى أن اليهود الذين مسوه  

 

 

األرنؤوط : إسناده ضعيف عليق شعيب ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أسود ثنا إسرائيل عن أيب إسحاق  - 3778
عن سعيد بن عياض عن بن مسعود رضي هللا عنه قال : إن من البيان سحرا 

 قال وكنا نرى أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم سم يف ذراع شاة مسته اليهود  

 

 

اده ضعيف عليق شعيب األرنؤوط : إسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أسود بن عامر ثنا سفيان بن سعيد   - 3779
الثوري عن منصور عن سامل بن أيب اجلعد عن أبيه عن بن مسعود عن النيب 



صلى هللا عليه وسلم قال : ما منكم من أحد إال ومعه قرينه من املالئكة ومن  
أن هللا أعانين عليه فأسلم وال أيمرين   اجلن قالوا وأنت اي رسول هللا قال وأان إال

 إال خبري 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    398صفحة  - 1مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا زهري ثنا أبو إسحاق الشيباين قال   - 3780
أتيت زر بن حبيش وعلي درابن فألقيت علي حمبة منه وعنده شباب فقالوا يل 

فسألته فقال ثنا عبد هللا بن مسعود أن   {فكان قاب قوسني أو أدىن  }: سله  
مائة جناح رسول هللا صلى هللا عليه وسلم رأى جربيل عليه السالم وله ست  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن بن موسى ثنا محاد بن زيد عن   - 3781
بن مسعود وهو  اجملالد عن الشعيب عن مسروق قال : كنا جلوسا عند عبد هللا 

يقرئنا القرآن فقال له رجل اي أاب عبد الرمحن هل سألتم رسول هللا صلى هللا 
سعود ما سألين عليه وسلم كم متلك هذه األمة من خليفة فقال عبد هللا بن م

عنها أحد منذ قدمت العراق قبلك مث قال نعم ولقد سألنا رسول هللا صلى هللا 
 عليه وسلم فقال اثنا عشر كعدة نقباء بين إسرائيل 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف لضعف جمالد بن سعيد نص احلافظ ت
 على ضعفه يف التقريب ومع ذلك حسن إسناده يف الفتح 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن إسحاق ثنا بن هليعة عن   - 3782
مسعود  قيس بن احلجاج عن حنش الصنعاين عن بن عباس عن عبد هللا بن 

رضي هللا عنهما أنه : كان مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ليلة اجلن فقال  
يف إداوة له النيب صلى هللا عليه وسلم اي عبد هللا أمعك ماء قال معي نبيذ 

فقال اصبب علي فتوضأ قال فقال النيب صلى هللا عليه وسلم اي عبد هللا بن 
 مسعود شراب وطهور  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن وأبو النضر وأسود بن عامر   - 3783
رضي هللا  قالوا ثنا شريك عن مساك عن عبد الرمحن بن عبد هللا بن مسعود

عنهما عن أبيه قال : هنى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن صفقتني يف 
صفقة واحدة قال أسود قال شريك قال مساك الرجل يبيع البيع فيقول هو  

 بنساء بكذا وكذا وهو بنقد بكذا وكذا 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف لضعف شريكت  

 

 

هللا حدثين أيب ثنا عبد هللا بن حممد بن أيب شيبة ومسعته  حدثنا عبد  - 3784
إسحاق عن أيب  أان من بن أيب شيبة ثنا حفص بن غياث عن األعمش عن أيب

األحوص عن عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنه قال قال رسول هللا صلى هللا  
قيل عليه وسلم : إن اإلسالم بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوىب للغرابء 

 ومن الغرابء قال النزاع من القبائل 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناد أمحد صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات ت
 رجال الشيخني غري أيب األحوص فمن رجال مسلم وإسناد ولده صحيح

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن إسحاق أنبأان محاد بن سلمة   - 3785
عنه : أن  عن عاصم بن هبدلة عن أيب وائل عن عبد هللا بن مسعود رضي هللا 

رجال مل يعمل من اخلري شيئا قط إال التوحيد فلما حضرته الوفاة قال ألهله إذا  
 اذروين يف البحر  أان مت فخذوين واحرقوين حىت تدعوين محمة مث اطحنوين مث

يف يوم راح قال ففعلوا به ذلك قال فإذا هو يف قبضة هللا قال فقال هللا عز  
 وجل له ما محلك على ما صنعت قال خمافتك قال فغفر هللا له  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد حسن ت  

 

 

قال حيىي حدثنا محاد عن اثبت عن أيب رافع عن أيب هريرة رضي  - 3786
 هللا عنه عن النيب صلى هللا عليه وسلم : مبثله  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عارم بن الفضل ثنا أبو سعيد ثنا بن  - 3787
عثمان عن إبراهيم عن علقمة واألسود عن  زيد ثنا علي بن احلكم البناين عن  

بن مسعود قال جاء ابنا مليكة إىل النيب صلى هللا عليه وسلم فقاال : إن أمنا  



كانت تكرم الزوج وتعطف على الولد قال وذكر الضيف غري أهنا كانت 
وأدت يف اجلاهلية قال أمكما يف النار فأدبرا والشر يرى يف وجوههما فأمر هبما  

والسرور يرى يف وجوههما رجيا أن يكون قد حدث شيء فقال  فردا فرجعا 
عن أمه شيئا وحنن نطأ أمي مع أمكما فقال رجل من املنافقني وما يغين هذا 

عقبيه فقال رجل من األنصار ومل أر رجال قط أكثر سؤاال منه اي رسول هللا هل  
ريب   وعدك ربك فيها أو فيهما قال فظن أنه من شيء قد مسعه فقال ما سألته

وما أطمعين فيه وإين ألقوم املقام احملمود يوم القيامة فقال األنصاري وما ذاك  
املقام احملمود قال ذاك إذا جيء بكم عراة حفاة غرال فيكون أول من يكسى 
إبراهيم عليه السالم يقول اكسوا خليلي فيؤتى بريطتني بيضاوين فيلبسهما مث  

بسها فأقوم عن ميينه مقاما ال يقومه  يقعد فيستقبل العرش مث أوتى بكسويت فأل
أحد غريي يغبطين به األولون واآلخرون قال ويفتح هنر من الكوثر إىل احلوض  
فقال املنافقون فإنه ما جرى ماء قط إال على حال أو رضراض قال اي رسول  

هللا على حال أو رضراض قال حاله املسك ورضراضه التوم قال املنافق مل أمسع  
رى ماء قط على حال أو رضراض إال كان له نبتة فقال كاليوم قلما ج

األنصاري اي رسول هللا هل له نبت قال نعم قضبان الذهب قال املنافق مل أمسع  
كاليوم فإنه قلما نبت قضيب إال أورق وإال كان له مثر قال األنصاري اي رسول 

لى من  هللا هل من مثر قال نعم ألوان اجلوهر وماؤه أشد بياضا من اللنب وأح
 العسل إن من شرب منه مشراب مل يظمأ بعده وإن حرمه مل يرو بعده  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    399صفحة  - 1مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عارم وعفان قاال ثنا معتمر قال قال   - 3788
ثه عمرو عن  أيب حدثين أبو متيمة عن عمرو لعله أن يكون قد قال البكايل حيد

عبد هللا بن مسعود قال عمرو إن عبد هللا قال : استبعثين رسول هللا صلى هللا  
يل خطة فقال يل كن  عليه وسلم قال فانطلقنا حىت أتيت مكان كذا وكذا فخط 

بني ظهري هذه ال خترج منها فإنك إن خرجت هلكت قال فكنت فيها قال  
فمضى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حذفة أو أبعد شيئا أو كما قال مث إنه 

ذكر هنينا كأهنم الزط قال عفان أو كما قال عفان إن شاء هللا ليس عليهم  
ال فأتوا فجعلوا يركبون رسول هللا ثياب وال أرى سوآهتم طواال قليل حلمهم ق

صلى هللا عليه وسلم قال وجعل نيب هللا صلى هللا عليه وسلم يقرأ عليهم قال  
وجعلوا أيتوين فيحيلون حويل ويعرتضون يل قال عبد هللا فأرعبت منهم رعبا  

شديدا قال فجلست أو كما قال قال فلما انشق عمود الصبح جعلوا يذهبون  
إن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم جاء ثقيال وجعا أو يكاد  أو كما قال قال مث 



أن يكون وجعا مما ركبوه قال إين ألجدين ثقيال أو كما قال فوضع رسول هللا 
صلى هللا عليه وسلم رأسه يف حجري أو كما قال قال مث إن هنينا أتوا عليهم  

م قال  ثياب بيض طوال أو كما قال وقد أغفى رسول هللا صلى هللا عليه وسل 
عبد هللا فأرعبت أشد مما أرعبت املرة األوىل قال عارم يف حديثه قال فقال  

بعضهم لبعض لقد أعطى هذا العبد خريا أو كما قالوا إن عينيه انئمتان أو قال  
عينه أو كما قالوا وقلبه يقظان مث قال قال عارم وعفان قال بعضهم لبعض هلم  

لبعض اضربوا له مثال ونؤول حنن أو   فلنضرب له مثال أو كما قالوا قال بعضهم
نضرب حنن وتؤولون أنتم فقال بعضهم لبعض كمثل سيد ابتىن بنياان حصينا مث  

أرسل إىل الناس بطعام أو كما قال فمن مل أيت طعامه أو قال مل يتبعه عذبه  
عذااب شديدا أو كما قالوا قال اآلخرون أما السيد فهو رب العاملني وأما 

سالم والطعام اجلنة وهو الداعي فمن اتبعه كان يف اجلنة قال  البنيان فهو اإل
عارم يف حديثه أو كما قالوا ومن مل يتبعه عذب أو كما قال مث إن رسول هللا 

صلى هللا عليه وسلم استيقظ فقال ما رأيت اي بن أم عبد فقال عبد هللا رأيت 
وا شيء قال نيب كذا وكذا فقال النيب صلى هللا عليه وسلم ما خفي علي مما قال

هللا صلى هللا عليه وسلم هم نفر من املالئكة أو قال هم من املالئكة أو كما  
 شاء هللا 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عارم ثنا عبد العزيز بن مسلم  - 3789
جعدة عن  القسملي ثنا سليمان األعمش عن حبيب بن أيب اثبت عن حيىي بن 

عبد هللا بن مسعود قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ال يدخل النار  
من كان يف قلبه مثقال حبة من إميان وال يدخل اجلنة من كان يف قلبه مثقال  

حبة من كرب فقال رجل اي رسول هللا إين ليعجبين أن يكون ثويب غسيال ورأسي 
ذكر عالقة سوطه أفمن الكرب ذاك  دهينا وشراك نعلي جديدا وذكر أشياء حىت

اي رسول هللا قال ال ذاك اجلمال إن هللا مجيل حيب اجلمال ولكن الكرب من  
 سفه احلق وازدرى الناس  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : مرفوعه صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف إلرساله  ت
 حيىي بن جعدة مل يلق ابن مسعود كما يف املراسيل البن أيب حامت 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن الصباح ثنا إمساعيل بن  - 3790
أبيه عن  زكراي عن عبد هللا بن عثمان بن خثيم عن القاسم بن عبد الرمحن عن 

عبد هللا قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : إنه سيلي أمركم من بعدي  
مواقيتها قال بن رجال يطفئون السنة وحيدثون بدعة ويؤخرون الصالة عن 

مسعود اي رسول هللا كيف يب إذا أدركتهم قال ليس اي بن أم عبد طاعة ملن 



 عصى هللا قاهلا ثالث مرات ومسعت أان من حممد بن الصباح مثله  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسن عند من يصحح مساع عبد الرمحن بن ت
ول إنه مل يسمع منه إال  عبد هللا بن مسعود من أبيه مطلقا وضعيف عند من يق

 اليسري 
 

 

------------------------------------- 

 

[    400صفحة  - 1مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سليمان بن داود اهلامشي أنبأان  - 3791
  إمساعيل أخربين عمرو بن أيب عمرو عن عبيد هللا ومحزة ابين عبد هللا بن عتبة
عن عبد هللا بن مسعود : ان النيب صلى هللا عليه وسلم كان أيكل اللحم مث  

 يقوم إىل الصالة وال ميس ماء  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف النقطاعه ت  

 

 



حدثنا عبد هلل حدثين أيب ثنا قتيبة بن سعيد ثنا عبد العزيز بن  - 3792
حممد عن عمرو يعىن بن أيب عمرو عن عبيد هللا بن عبد هللا بن عتبة بن 

مسعود عن بن مسعود قال : رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أيكل 
 اللحم مث يقوم إىل الصالة فما ميس قطرة ماء 

 

 

صحيح وهذا إسناده ضعيف النقطاعه عليق شعيب األرنؤوط : ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو سعيد ثنا سليمان بن بالل عن   - 3793
عمرو بن أيب عمرو عن محزة بن عبد هللا بن عتبة بن مسعود عن بن مسعود  
قال : رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أكل حلما مث قام إىل الصالة ومل  

 ميس ماء  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف النقطاعه ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو سعيد ثنا إسرائيل ثنا أبو إسحاق  - 3794
عن عمرو بن ميمون عن عبد هللا قال : انطلق سعد بن معاذ معتمرا فنزل على  

ملدينة نزل على  صفوان بن أمية بن خلف وكان أمية إذا انطلق إىل الشام فمر اب



سعد فقال أمية لسعد انتظر حىت إذا انتصف النهار وغفل الناس انطلقت 
فطفت فبينما سعد يطوف إذ أاته أبو جهل فقال من هذا يطوف ابلكعبة آمنا  
قال سعد أان سعد فقال أبو جهل تطوف ابلكعبة أمنا وقد آويتم حممدا صلى  

فعن صوتك على أيب احلكم فإنه  هللا عليه وسلم فتالحيا فقال أمية لسعد ال تر 
سيد أهل الوادي فقال له سعد وهللا ان منعتين ان أطوف ابلبيت ألقطعن إليك 

متجرك إىل الشام فجعل أمية يقول ال ترفعن صوتك على أيب احلكم وجعل  
ميسكه فغضب سعد فقال دعنا منك فإين مسعت حممدا يزعم انه قاتلك قال 

حممد فلما خرجوا رجع إىل امرأته فقال أما    إايي قال نعم قال وهللا ما يكذب
علمت ما قال يل اليثريب فأخربها به فلما جاء الصريخ وخرجوا إىل بدر قالت 
امرأته أما تذكر ما قال أخوك اليثريب فأراد أن ال خيرج فقال له أبو جهل انك 

 من أشراف الوادي فسر معنا يوما أو يومني فسار معهم فقتله هللا عز وجل 

 

 

ليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري رجاله ثقات عت
 رجال الشيخني غري أيب سعيد فمن رجال البخاري

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا خلف بن الوليد ثنا إسرائيل عن أيب  - 3795
إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد هللا قال : انطلق سعد بن معاذ معتمرا  

خلف بن صفوان وكان أمية إذا انطلق إىل الشام ومر  فنزل على أمية بن 



ابملدينة نزل على سعد فذكر احلديث اال أنه قال فرجع إىل أم صفوان فقال أما  
تعلمي ما قال أخي اليثريب قالت وما قال قال زعم انه مسع حممدا يزعم انه 

 قاتلي قالت فوهللا ما يكذب حممد فلما خرجوا إىل بدر وساقه  

 

 

شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري عليق ت
 خلف بن الوليد

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حجني بن املثىن ثنا إسرائيل عن أيب  - 3796
إسحاق عن أيب عبيدة عن عبد هللا عن النيب صلى هللا عليه وسلم : انه كان  

ك يوم جتمع عبادك  إذا انم وضع ميينه حتت خده وقال اللهم قين عذاب  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف النقطاعه ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حجني بن املثىن ثنا إسرائيل عن أيب  - 3797
إسحاق عن أيب عبيدة عن عبد هللا انه : كان يف املسجد يدعو فدخل النيب 

ه وهو يقول اللهم اىن أسألك صلى هللا عليه وسلم وهو يدعو فقال سل تعط
إمياان ال يرتد ونعيما ال ينفد ومرافقة النيب صلى هللا عليه وسلم يف أعلى غرف 



 اجلنة جنة اخللد  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف النقطاعه ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع عن سفيان عن أيب حصني عن   - 3798
أيب صاحل عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : من رآين يف 

 املنام فقد رآين يف اليقظة فإن الشيطان ال يتمثل على صوريت  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع عن سفيان عن أيب إسحاق عن   - 3799
 أيب األحوص عن عبد هللا عن النيب صلى هللا عليه وسلم : مثله  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا سفيان عن أبيه عن أيب  - 3800



قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ان لكل نيب  الضحى عن عبد هللا قال
إن أوىل الناس  }والة وان وليي منهم أيب وخليل ريب إبراهيم قال مث قرأ 

إىل آخر اآلية   { إببراهيم   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف النقطاعه ... . فظهر أن الذين رووه ت
بو زرعة وأبوحامت والرتمذي منقطعا أثبت يف سفيان من غريهم وأكثر لذا رجح أ

 الرواية املنقطعة 
 

 

------------------------------------- 

 

[    401صفحة  - 1مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد امللك بن عمرو ومؤمل قاال ثنا   - 3801
لنيب صلى هللا سفيان عن مساك عن عبد الرمحن عن عبد هللا قال : انتهيت إىل ا

عليه وسلم وهو يف قبة محراء قال عبد امللك من آدم يف حنو من أربعني رجال 
نكم فليتق هللا  فقال انكم مفتوح عليكم منصورون ومصيبون فمن أدرك ذلك م 

وليأمر ابملعروف ولينه عن املنكر وليصل رمحه من كذب على متعمدا فليتبوأ  
مقعده من النار ومثل الذي يعني قومه على غري احلق كمثل بعري ردى يف بئر  



 فهو ينزع منها بذنبه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسن عند من يصحح مساع عبد الرمحن بن ت
د من أبيه مطلقا وضعيف عند من يقول إنه مل يسمع منه إال  عبد هللا بن مسعو 

 اليسري 
 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن بن مهدي عن سفيان   - 3802
قال رسول هللا  عن منصور عن سامل بن أيب اجلعد عن أبيه عن بن مسعود قال

صلى هللا عليه وسلم : ما منكم من أحد اال وقد وكل به قرينة من اجلن وقرينة  
نين عليه فاسلم  من املالئكة قالوا وإايك اي رسول هللا قال وإايي لكن هللا أعا

 فال أيمرين اال خبري  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري أيب اجلعد فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن عن مهام عن عاصم عن   - 3803
ني يعىن األحقاف فقرأ أيب وائل عن عبد هللا قال : مسعت رجال يقرأ حم الثالث



حرفا وقرأ رجل آخر حرفا مل يقرأه صاحبه وقرأت أحرفا فلم يقرأها صاحيب 
فانطلقنا إىل النيب صلى هللا عليه وسلم فأخربانه فقال ال ختتلفوا فإمنا هلك من  

 كان قبلكم ابختالفهم مث قال انظروا أقرأكم رجال فخذوا بقراءته 

 

 

حسنعليق شعيب األرنؤوط : إسناده ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن يزيد بن  - 3804
يف بعض  أيب زايد وعن أيب سعد عن أيب الكنود قال : أصبت خامتا من ذهب

املغازي فلبسته فأتيت عبد هللا فأخذه فوضعه بني حلييه فمضغه وقال هنى 
ة الذهب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ان يتختم خبامت الذهب أو قال حبلق  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف لضعف يزيد بن أيب ت
 زايد

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أان شعبة عن أيب إسحاق عن   - 3805
األسود عن عبد هللا قال : سجد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف سورة  

يخ أخذ كفا من حصى فرفعه إىل  النجم فما بقى أحد من القوم اال سجد اال ش



 جبهته وقال يكفيىن هذا قال عبد هللا فلقد رأيته قتل كافرا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن قتادة عن   - 3806
حلديث عند رسول  احلسن عن عمران بن حصني عن بن مسعود قال : أكثران ا

هللا صلى هللا عليه وسلم ذات ليلة مث غدوان إليه فقال عرضت على األنبياء  
الليلة ابممها فجعل النيب مير ومعه الثالثة والنيب ومعه العصابة والنيب ومعه النفر  
والنيب ليس معه أحد حىت مر على موسى معه كبكبة من بىن إسرائيل فأعجبوين  

هذا أخوك موسى معه بنو إسرائيل قال قلت فأين فقلت من هؤالء فقيل يل 
أميت فقيل يل أنظر عن ميينك فنظرت فإذا الظراب قد سد بوجوه الرجال مث  
قيل يل انظر عن يسارك فنظرت فإذا األفق قد سد بوجوه الرجال فقيل يل 

أرضيت فقلت رضيت اي رب رضيت اي رب قال فقيل يل ان مع هؤالء سبعني  
بغري حساب فقال النيب صلى هللا عليه وسلم فدا لكم أيب  ألفا يدخلون اجلنة 

وأمي ان استطعتم ان تكونوا من السبعني األلف فافعلوا فإن قصرمت فكونوا من 
أهل الظراب فإن قصرمت فكونوا من أهل األفق فإين قد رأيت مث انسا 

يتهاوشون فقام عكاشة بن حمصن فقال ادع هللا يل اي رسول هللا أن جيعلين من  
السبعني فدعا له فقام رجل آخر فقال ادع هللا اي رسول هللا أن جيعلين منهم  



فقال قد سبقك هبا عكاشة قال مث حتدثنا فقلنا من ترون هؤالء السبعون 
األلف قوم ولدوا يف اإلسالم مل يشركوا ابهلل شيئا حىت ماتوا فبلغ ذلك النيب 

يسرتقون وال يتطريون  صلى هللا عليه وسلم فقال هم الذين ال يكتوون وال 
 وعلى رهبم يتوكلون  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أان سفيان عن األعمش   - 3807
 عليه وسلم يف  عن إبراهيم عن علقمة عن عبد هللا قال : كنا مع النيب صلى هللا

سفر فلم جيدوا ماء فأتى بتور من ماء فوضع النيب صلى هللا عليه وسلم فيه  
النيب صلى هللا  يده وفرج بني أصابعه قال فرأيت املاء يتفجر من بني أصابع

عليه وسلم مث قال حي على الوضوء والربكة من هللا قال األعمش فأخربين سامل  
بن أيب اجلعد قال قلت جلابر بن عبد هللا كم كان الناس يومئذ قال كنا ألفا 

 ومخسمائة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 



-------------------------------------  

 

[    402صفحة  - 1مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن منصور عن   - 3808
أيب وائل عن عبد هللا بن مسعود قال قال رجل لرسول هللا صلى هللا عليه  

سأت فقال النيب صلى هللا عليه  وسلم كيف يل أن أعلم إذا أحسنت وإذا أ
وسلم : إذا مسعت جريانك يقولون قد أحسنت فقد أحسنت وإذا مسعتهم  

 يقولون قد أسأت فقد أسأت  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حجاج أنبأان شريك عن مساك عن   - 3809
بن مسعود عن أبيه عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال  عبد الرمحن بن عبد هللا 

: لعن هللا آكل الراب وموكله وشاهديه وكاتبه قال وقال ما ظهر يف قوم الراب  
 والزان اال أحلوا أبنفسهم عقاب هللا عز وجل  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف لضعف شريكت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن زكراي عن إسرائيل عن أيب  - 3810
مع النيب فزارة عن أيب زيد موىل عمرو بن حريث عن بن مسعود قال : كنت 

صلى هللا عليه وسلم ليلة لقي اجلن فقال أمعك ماء فقلت ال فقال ما هذا يف  
مث صلى بنا  اإلداوة قلت نبيذ قال أرنيها مترة طيبة وماء طهور فتوضأ منها   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا أسود بن عامر أان أبو بكر عن   - 3811
 عليه وسلم  عاصم عن أيب وائل قال قال عبد هللا مسعت رسول هللا صلى هللا

يقول : من جعل هلل ندا جعله هللا يف النار وقال وأخرى أقوهلا مل أمسعها منه من  
كفارات ملا بينهن ما  مات ال جيعل هلل ندا أدخله هللا اجلنة وان هذه الصلوات  

 اجتنب املقتل  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أسود بن عامر أنبأان أبو بكر عن   - 3812
عاصم عن أيب وائل عن عبد هللا قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : إين  

لب عليهم فأقول اي رب أصحايب فرطكم على احلوض وإين سأانزع رجاال فأغ
 فيقال ال تدري ما أحدثوا بعدك 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح ثنا سعيد عن عبد السالم عن   - 3813
محاد عن إبراهيم عن علقمة عن بن مسعود : أن رسول هللا صلى هللا عليه  
وسلم كان يصوم يف السفر ويفطر ويصلي ركعتني ال يدعهما يقول ال يزيد 

 عليهما يعىن الفريضة  

 

 

لسالم هذا قال ابن عدي  عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف جدا عبد ات
وهو ضعيف   : يقال إنه ابن أيب اجلنوب . وجزم بذلك احلافظ يف التعجيل .

جدا قال ابن املديين : منكر احلديث وقال أبو زرعة ضعيف وقال أبو حامت  
 شيخ مرتوك وقال ابن حبان : يروي عن الثقات ما ال يشبه حديث األثبات

و يعلى والبزار بنحوه ورجال أمحد رجال أورده اهليثمي وقال : رواه أمحد وأبو 



 الصحيح !
 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وهب بن جرير ثنا أيب قال مسعت  - 3814
عاصما حيدث عن زر عن بن مسعود أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال :  

 من كذب على متعمدا فليتبوأ مقعده من النار  

 

 

إسناد حسن عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وهب بن جرير ثنا أيب قال مسعت  - 3815
عبد امللك بن عمري حيدث عن عبد الرمحن بن عبد هللا عن أبيه أن النيب صلى 

 هللا عليه وسلم قال : ال ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن عند من يصحح مساع ت
لرمحن بن عبدهللا بن مسعود من أبيه مطلقا وضعيف عند من يقول إنه مل  عبدا

 يسمع منه إال اليسري وبقية رجاله ثقات رجال الشيخني
 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن آدم ثنا زهري عن أيب إسحاق  - 3816



ن  عن أيب األحوص عن عبد هللا ان النيب صلى هللا عليه وسلم قال لقوم يتخلفو 
عن اجلمعة : لقد مهمت أن آمر رجال يصلي ابلناس مث أحرق على رجال  

 يتخلفون عن اجلمعة بيوهتم قال زهري ثنا إسحاق أنه مسعه من أيب األحوص 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري أيب األحوص فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو النضر ثنا األشجعي عن سفيان   - 3817
عن األعمش عن أيب وائل عن عبد هللا وأيب موسى األشعري قاال قال رسول 
هللا صلى هللا عليه وسلم : ان بني يدي الساعة أايما يرفع فيهن العلم وينزل  

 فيهن اجلهل ويكثر فيهن اهلرج قال واهلرج القتل  

 

 

األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخني عليق شعيبت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سليمان بن داود ثنا عمران عن  - 3818
قتادة عن عبد ربه عن أيب عياض عن عبد هللا بن مسعود أن رسول هللا صلى  
هللا عليه وسلم قال : إايكم وحمقرات الذنوب فإهنن جيتمعن على الرجل حىت 



ل هللا صلى هللا عليه وسلم ضرب هلن مثال كمثل قوم نزلوا  يهلكنه وان رسو 
أرض فالة فحضر صنيع القوم فجعل الرجل ينطلق فيجيء ابلعود والرجل 

 جييء ابلعود حىت مجعوا سوادا فأججوا انرا وأنضجوا ما قذفوا فيها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريهت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    403صفحة  - 1مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد ثنا محاد عن عاصم عن   - 3819
مم ابملوسم  زر عن بن مسعود : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أرى األ

فراثت عليه أمته قال فأريت أميت فأعجبين كثرهتم قد ملؤا السهل واجلبل فقيل  
ال يكتوون  يل ان مع هؤالء سبعني ألفا يدخلون اجلنة بغري حساب هم الذين 

وال يسرتقون وال يتطريون وعلى رهبم يتوكلون فقال عكاشة اي رسول هللا ادع 
هللا أن جيعلين منهم فدعا له مث قام يعىن آخر فقال اي رسول هللا ادع هللا أن 

 جيعلين معهم قال سبقك هبا عكاشة 

 



 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

ثين أيب ثنا عبد الصمد ثنا محاد عن عاصم عن  حدثنا عبد هللا حد - 3820
زر عن بن مسعود : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قيل له كيف تعرف من  

 مل يرك من أمتك فقال اهنم غر حمجلون بلق من آاثر الوضوء 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد حسن ت  

 

 

الصمد ثنا عبد العزيز بن مسلم   حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد - 3821
 األحوص عن بن مسعود أن رسول هللا صلى  ثنا أبو إسحاق اهلمداين عن أيب

هللا عليه وسلم قال : إذا كان ثلث الليل الباقي يهبط إىل السماء الدنيا مث  
يفتح أبواب السماء مث يبسط يده فيقول هل من سائل يعطى سؤله وال يزال 

 كذلك حىت يسطع الفجر 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري أيب  ت
 األحوص فمن رجال مسلم 



سندا ومتنا  3673كرر م  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو أمحد ثنا أابن بن عبد هللا البجلي  - 3822
تت عن كرمي بن أيب حازم عن جدته سلمى بنت جابر : أن زوجها استشهد فأ

عبد هللا بن مسعود فقالت اىن امرأة قد استشهد زوجي وقد خطبين الرجال  
من أزواجه   فأبيت ان أتزوج حىت ألقاه فرتجو يل ان اجتمعت أان وهو ان أكون

قال نعم فقال له رجل ما رأيناك نقلت هذا مذ قاعدانك قال اىن مسعت رسول  
هللا صلى هللا عليه وسلم يقول ان أسرع أميت يب حلوقا يف اجلنة امرأة من 

 أمحس 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

 حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حماضر أبو املورع ثنا عاصم عن - 3823
عوسجة بن الرماح عن عبد هللا بن أيب اهلذيل عن بن مسعود : ان رسول هللا 

 صلى هللا عليه وسلم كان يقول اللهم أحسنت خلقي فأحسن خلقي  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أسود بن عامر ثنا شريك عن أيب  - 3824
وقطعت رجله  إسحاق عن أيب عبيدة عن أبيه قال : أتيت أاب جهل وقد جرح 

قال فجعلت أضربه بسيفي فال يعمل فيه شيئا قيل لشريك يف احلديث وكان  
يذب بسيفه قال نعم قال فلم أزل حىت أخذت سيفه فضربته به حىت قتلته  

مث أتيت النيب صلى هللا عليه وسلم فقلت قد قتل أبو جهل ورمبا قال  قال 
شريك قد قتلت أاب جهل قال أنت رأيته قلت نعم قال آهلل مرتني قلت نعم  
قال فاذهب حىت أنظر إليه قال فذهب فااته وقد غريت الشمس منه شيئا  

لعنة   فأمر به وأبصحابه فسحبوا حىت ألقوا يف القليب قال واتبع أهل القليب
 وقال كان هذا فرعون هذه األمة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف النقطاعه ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أسود ثنا زهري عن أيب إسحاق عن   - 3825
أيب عبيدة عن عبد هللا عن النيب صلى هللا عليه وسلم انه قال : هذا فرعون  

 أميت 
 

 



إسناده ضعيف وهو مكرر سابقه خمتصرا عليق شعيب األرنؤوط : ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا طلق بن غنام بن طلق ثنا زكراي بن  - 3826
عبد هللا بن يزيد عن أبيه قال حدثين شيخ من بىن أسد أما قال شقيق واما قال  
زر عن عبد هللا قال : شهدت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يدعو هلذا احلي 

و قال يثىن عليهم حىت متنيت اىن رجل منهم  من النخع أ  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو سلمة أنبأان عبد العزيز بن حممد   - 3827
عن عمرو يعين بن أيب عمرو عن عبيد هللا بن عبد هللا عن بن مسعود قال :  

م مث يقوم إىل الصالة فما ميس  رأيت النيب صلى هللا عليه وسلم أيكل اللح
 قطرة من ماء  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد ضعيف النقطاعه ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو اجلواب ثنا عمار بن رزيق عن   - 3828



عطاء بن السائب عن أيب عبد الرمحن عن عبد هللا بن مسعود عن النيب صلى  
هللا عليه وسلم : انه كان يتعوذ من الشيطان من مهزه ونفثه ونفخه قال ومهزه  

 املوته ونفثه الشعر ونفخه الكربايء  
 

 

: صحيح لغريه وهذا إسناد حمتمل للتحسني . عمار بن عليق شعيب األرنؤوط ت
رزيق مل يذكر أحد هل مسع من عطاء قبل االختالط أوبعده وهو تويف قبل 

 سفيان الثوري فلعله مسع منه قدميا كسفيان 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا خلف بن الوليد ثنا حممد بن طلحة   - 3829
سول هللا عن زبيد عن مرة عن عبد هللا بن مسعود قال : حبس املشركون ر 

صلى هللا عليه وسلم عن صالة العصر حىت اصفرت أو امحرت الشمس فقال  
را  شغلوان عن صالة الوسطى مأل هللا أجوافهم أو حشا هللا أجوافهم وقبورهم ان  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده قويت  

 

 

------------------------------------- 

 



[    404صفحة  - 1مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد هللا بن حممد بن أيب شيبة ومسعته   - 3830
ن أيب عبد  أان من عبد هللا قال ثنا حممد بن فضيل عن عطاء بن السائب ع

الرمحن عن عبد هللا : ان النيب صلى هللا عليه وسلم كان يقول اللهم اين أعوذ  
 بك من الشيطان من مهزه ونفثه ونفخه فهمزه املوته ونفثه الشعر ونفخه الكرب 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيفت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن أيب بكري ثنا أبو بكر بن  - 3831
عليه وسلم    عياش عن عاصم عن زر عن عبد هللا قال قال رسول هللا صلى هللا

: خيرج قوم يف آخر الزمان سفهاء األحالم أحداث أو قال حداثء األسنان  
م ميرقون يقولون من خري قول الناس يقرؤون القرآن أبلسنتهم ال يعدو تراقيه

من اإلسالم كما ميرق السهم من الرمية فمن أدركهم فليقتلهم فإن يف قتلهم  
 أجرا عظيما عند هللا ملن قتلهم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن أيب بكري ثنا زائدة عن عاصم   - 3832
ة رسول بن أيب النجود عن زر عن عبد هللا قال : أول من أظهر إسالمه سبع 

هللا صلى هللا عليه وسلم وأبو بكر وعمار وأمه مسية وصهيب وبالل واملقداد  
الب وأما أبو بكر فأما رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فمنعه هللا بعمه أيب ط

فمنعه هللا بقومه وأما سائرهم فأخذهم املشركون فألبسوهم أد راع احلديد 
وصهروهم يف الشمس فما منهم إنسان اال وقد وااتهم على ما أرادوا اال بالل 
فإنه هانت عليه نفسه يف هللا وهان على قومه فأعطوه الولدان وأخذوا يطوفون 

 به شعاب مكة وهو يقول أحد أحد 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا معاوية بن عمرو ثنا زائدة ثنا احلسن   - 3833
بن عبيد هللا عن إبراهيم بن سويد عن عبد الرمحن بن يزيد ان عبد هللا حدثهم  

ان نيب هللا صلى هللا عليه وسلم قال : أذنك على ان ترفع احلجاب وان 
حىت أهناك   تستمع سوادي  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري احلسن بن عبيدهللا وإبراهيم بن سويد فهما من رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا معاوية بن عمرو ثنا زائدة قال قال   - 3834
علقمة عن عبد هللا قال قال  سليمان مسعتهم يذكرون عن إبراهيم بن سويد عن 

 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : إذنك على ان تكشف السرت  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد ضعيف إلهبام من مسع منه  ت
سليمان وهو ابن مهران األعمش وبقية رجاله ثقات رجال الشيخني غري 

 إبراهيم بن سويد فمن رجال مسلم 
 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو قطن ثنا املسعودي عن احلسن  - 3835
ى هللا عليه  بن سعد عن عبد الرمحن بن عبد هللا قال : نزل رسول هللا صل

وسلم منزال فانطلق إنسان إىل غيضه فاخرج منها بيض محر فجاءت احلمرة  
ترف على رأس رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ورءوس أصحابه فقال وخبل 

يكم فجع هذه فقال رجل من القوم أان أصبت هلا بيضا قال رسول هللا صلى  أ
 هللا عليه وسلم اردده  

 



 

 -عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف إلرساله . عبد الرمحن بن عبد هللا ت
اتبعي  -وهو ابن مسعود   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أان املسعودي عن القاسم   - 3836
سعد عن عبد الرمحن بن عبد هللا قال : نزل رسول هللا صلى هللا   واحلسن بن

 عليه وسلم منزال فذكر مثله وقال رده رمحة هلا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف إلرساله ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سليمان بن داود اهلامشي أنبأان أبو   - 3837
أسقي  بكر بن عياش ثنا عاصم عن أيب وائل عن معري السعدي قال : خرجت 

فرسا يل يف السحر فمررت مبسجد بين حنيفة وهم يقولون ان مسيلمة رسول 
بوا فخلى  هللا فأتيت عبد هللا فأخربته فبعث الشرطة فجاؤوا هبم فاستتاهبم فتا

سبيلهم وضرب عنق عبد هللا بن النواحة فقالوا أخذت قوما يف أمر واحد 
فقتلت بعضهم وتركت بعضهم قال اين مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
وقدم عليه هذا وبن آاثل بن حجر فقال أتشهدان أين رسول هللا فقاال نشهد 

م آمنت ابهلل ورسله ولو  ان مسيلمة رسول هللا فقال النيب صلى هللا عليه وسل



 كنت قاتال وفدا لقتلتكما قال فلذلك قتلته  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن سابق ثنا إسرائيل عن  - 3838
األعمش عن شقيق عن عبد هللا بن مسعود قال قال رسول هللا صلى هللا عليه  

الداعي وال تردوا اهلدية وال تضربوا املسلمني  وسلم : أجيبوا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده جيدت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن سابق ثنا إسرائيل عن  - 3839
األعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد هللا بن مسعود قال قال رسول هللا 

صلى هللا عليه وسلم : ليس املؤمن بطعان وال بلعان وال الفاحش البذيء وقال  
 بن سابق مرة ابلطعان وال ابللعان  

 

 

صحيح ولكن هذا اإلسناد منكر عليق شعيب األرنؤوط : حديث ت  

 



 

------------------------------------- 

 

[    405صفحة  - 1مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن سابق ثنا عيسى بن دينار   - 3840
حدثين أيب انه مسع عمرو بن احلرث يقول مسعت عبد هللا بن مسعود يقول : ما  

صمت مع النيب صلى هللا عليه وسلم تسعة وعشرين أكثر ما صمت معه  
 ثالثني  

 

 

جلهالة دينار والد عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه وهذا إسناد ضعيف ت
 عيسى 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا معاوية بن عمرو ثنا زائدة عن  - 3841
األعمش عن شقيق قال كنت جالسا مع عبد هللا وأيب موسى ومها يتحداثن 
فقاال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : بني يدي الساعة أايم يرفع فيها  

ن اهلرج واهلرج القتل  العلم وينزل فيهن اجلهل ويظهر فيه   

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا معاوية بن عمرو ثنا زائدة ثنا عاصم   - 3842
عن زر عن عبد هللا قال ملا قبض النيب صلى هللا عليه وسلم قالت : األنصار  

عشر األنصار ألستم تعلمون ان منا أمري ومنكم أمري فأاتهم عمر فقال اي م
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أمر أاب بكر ان يؤم الناس قالوا بلى قال فأيكم  

 تطيب نفسه ان يتقدم أاب بكر قالت األنصار نعوذ ابهلل ان نتقدم أاب بكر 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

ائدة عن عاصم بن أيب حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا معاوية ثنا ز  - 3843
  النجود عن زر عن عبد هللا قال حلق ابلنيب صلى هللا عليه وسلم عبد أسود

فمات فأوذن النيب صلى هللا عليه وسلم فقال : انظروا هل ترك شيئا فقالوا 
 ترك دينارين فقال النيب صلى هللا عليه وسلم كيتان  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا معاوية ثنا زائدة عن عاصم بن أيب  - 3844
النجود عن شقيق عن عبد هللا قال مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
يقول : ان من شرار الناس من تدركه الساعة وهم أحياء ومن يتخذ القبور  

 مساجد  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن عبد   - 3845
وما مساه لنا  الرمحن بن عابس قال ثنا رجل من مهدان من أصحاب عبد هللا 

قال ملا أراد عبد هللا ان أييت املدينة مجع أصحابه فقال وهللا اين ألرجو ان 
من الدين يكون قد أصبح اليوم فيكم من أفضل ما أصبح يف أجناد املسلمني 

والفقه والعلم ابلقرآن : إن هذا القرآن أنزل على حروف وهللا ان كان  
الرجالن ليختصمان أشد ما اختصما يف شيء قط فإذا قال القارئ هذا أقرأين 
قال أحسنت وإذا قال اآلخر قال كالكما حمسن فأقرأان ان الصدق يهدي إىل 

ر والفجور يهدي إىل النار  الرب والرب يهدي إىل اجلنة والكذب يهدي إىل الفجو 
واعتربوا ذاك بقول أحدكم لصاحبه كذب وفجر وبقوله إذا صدقه صدقت 
وبررت ان هذا القرآن ال خيتلف وال يستشن وال يتفه لكثرة الرد فمن قرأه 

على حرف فال يدعه رغبة عنه ومن قرأه على شيء من تلك احلروف اليت علم  



ه رغبة عنه فإنه من جيحد آبية منه  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فال يدع
كم لصاحبه اعجل وحي هال وهللا لو أعلم  جيحد به كله فإمنا هو كقول أحد 

رجال أعلم مبا أنزل هللا على حممد صلى هللا عليه وسلم مين لطلبته حىت ازداد 
علمه إىل علمي انه سيكون قوم مييتون الصالة فصلوا الصالة لوقتها واجعلوا 

وعا وان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان يعارض ابلقرآن صالتكم معهم تط
يف كل رمضان وأين عرضت يف العام الذي قبض فيه مرتني فأنبأين اين حمسن 

 وقد قرأت من يف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم سبعني سورة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف جلهالة الرجل من مهدان وبقية رجاله  ت
ل الشيخنيثقات رجا  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع عن سفيان عن أيب إسحاق عن   - 3846
مخري بن مالك عن عبد هللا قال : قرأت من يف رسول هللا سبعني سورة وان زيد 

 بن اثبت له ذؤابة يف الكتاب 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  

 

 



ان عن عاصم وثنا حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هاشم ثنا شيب - 3847
عفان ثنا محاد ثنا عاصم عن زر عن عبد هللا قال قال رسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم : من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من جهنم قال أحدهم من النار  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو النضر ثنا شريك عن عياش  - 3848
العامري عن األسود بن هالل عن بن مسعود قال قال رسول هللا صلى هللا 

عليه وسلم : ان من أشراط الساعة ان يسلم الرجل على الرجل ال يسلم عليه  
 اال للمعرفة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسنت  

 

 

-------------------------------------  

 

[    406صفحة  - 1مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هاشم وحسني املعىن قاال ثنا إسرائيل  - 3849
عن أيب إسحاق عن أيب األحوص واألسود بن يزيد عن عبد هللا قال : رأيت  
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يسلم عن ميينه السالم عليكم ورمحة هللا حىت 

 يبدو بياض خده األمين وعن يساره مبثل ذلك 
 

 

شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هاشم وحسن بن موسى قاال ثنا  - 3850
شيبان عن عاصم عن أيب وائل عن عبد هللا قال قال رسول هللا صلى هللا عليه  
وسلم : أان فرطكم على احلوض وألانزعن رجاال من أصحايب وألغلنب عليهم مث  

  انك ال تدري ما أحدثوا بعدك  ليقالن يل

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أسود بن عامر أنبأان شريك عن أيب  - 3851
إسحاق عن صلة عن عبد هللا : ان رسول مسيلمة أتى النيب صلى هللا عليه  

فقال له النيب صلى هللا عليه  وسلم فقال له أتشهد اين رسول هللا فقال له شيئا 



 وسلم لوال أين ال أقتل الرسل أولو قتلت أحدا من الرسل لقتلتك  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد ضعيف لضعف شريكت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو أمحد ثنا سفيان عن أيب إسحاق  - 3852
لى هللا عليه وسلم برجل قد  عن أيب األحوص عن عبد هللا قال : أتى النيب ص

 نعت له الكي فقال اكووه أو ارضفوه  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو أمحد ثنا سفيان عن أيب إسحاق  - 3853
فهل   }عن األسود عن عبد هللا عن النيب صلى هللا عليه وسلم : انه كان يقرأ 

 من مدكر  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا احلسن بن حيىي من أهل مرو ثنا  - 3854
د الرمحن بن الفضل بن موسى عن سفيان الثوري عن مساك عن إبراهيم عن عب

يزيد عن عبد هللا قال جاء رجل إىل النيب صلى هللا عليه وسلم فقال : اي رسول 
أقم   } هللا هللا إين أصبت من امرأة كل شيء أال أين مل أجامعها قال فأنزل 

  {الصالة طريف النهار وزلفا من الليل إن احلسنات يذهنب السيئات 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن بن مهدي عن سفيان   - 3855
عن عاصم عن أيب وائل عن عبد هللا ان النيب صلى هللا عليه وسلم قال لرجل 

وال انك رسول لقتلتك  : ل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أمية بن خالد ثنا شعبة عن أيب  - 3856
يه وسلم  إسحاق عن أيب عبيدة عن عبد هللا قال : أتيت رسول هللا صلى هللا عل 

فقلت اي رسول هللا ان هللا قد قتل أاب جهل فقال احلمد هلل الذي نصر عبده  



 وأعز دينه وقال مرة يعين أمية صدق عبده وأعز دينه  

 

 

شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف النقطاعه عليق ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو النضر ثنا أبو معاوية يعين شيبان   - 3857
عن أيب اليعفور عن أيب الصلت عن أيب عقرب قال : غدوت إىل بن مسعود  

ذات غداة يف رمضان فوجدته فوق بيته جالسا فسمعنا صوته وهو يقول 
فقلنا مسعناك تقول صدق هللا وبلغ رسوله فقال ان صدق هللا وبلغ رسوله 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال أن ليلة القدر يف النصف من السبع 
األواخر من رمضان تطلع الشمس غداة إذ صافية ليس هلا شعاع فنظرت إليها 

 فوجدهتا كما قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 

 

ه وهذا إسناد ضعيف جلهالة أيب الصلتعليق شعيب األرنؤوط : حسن لغري ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا أبو عوانة ثنا أبو يعفور عن   - 3858
أيب الصلت عن أيب عقرب األسدي قال غدوت على عبد هللا بن مسعود :  

 فذكر معناه  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو النضر ثنا أبو عقيل ثنا جمالد عن   - 3859
عن مسروق قال : كنا مع عبد هللا جلوسا يف املسجد يقرئنا فأاته رجل الشعيب 

فقال اي بن مسعود هل حدثكم نبيكم كم يكون من بعده خليفة قال نعم كعدة  
 نقباء بين إسرائيل 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو النضر وحسن قاال ثنا شيبان عن   - 3860
عاصم عن زر عن عبد هللا قال : كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يصوم 

 ثالثة أايم من غرة كل هالل وقلما كان يفطر يوم اجلمعة  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

مد بن بشر ثنا سعيد ثنا قتادة  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حم - 3861



وعبد الوهاب عن بن أيب عروبة عن قتادة عن أيب األحوص عن عبد هللا بن 
مسعود قال : بينما حنن مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف بعض أسفاره  
مسعنا مناداي ينادي هللا أكرب هللا أكرب فقال نيب هللا صلى هللا عليه وسلم على  

ان ال إله اال هللا فقال نيب هللا صلى هللا عليه وسلم خرج   الفطرة فقال أشهد
 من النار قال فابتدرانه فإذا هو صاحب ماشية أدركته الصالة فنادى هبا 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

------------------------------------- 

 

    [ 407صفحة  - 1مسند أمحد بن حنبل    ] جزء  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا زيد بن حباب حدثين حسني حدثين  - 3862
يقول قال   عاصم بن هبدلة قال مسعت شقيق بن سلمة يقول مسعت بن مسعود

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : رأيت جربيل على السدرة املنتهى وله ستمائة  
جناح قال سألت عاصما عن األجنحة فأىب أن خيربين قال فأخربين بعض 

 أصحابه أن اجلناح ما بني املشرق واملغرب 
 



 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا زيد بن احلباب حدثين حسني حدثين  - 3863
حصني حدثين شقيق قال مسعت بن مسعود يقول قال رسول هللا صلى هللا 

 عليه وسلم : أاتين جربيل يف خضر معلق به الدر  

 

 

يق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  علت
الشيخني غري زيد بن احلباب فمن رجال مسلم * قال السندي عن معىن " يف  

 خضر " مجع أخضر أي يف ثياب خضر

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو النضر ثنا حممد بن طلحة عن   - 3864
كهتلة قال حممد أظنه عن بن مسعود انه  الوليد بن قيس عن إسحاق بن أيب ال

قال : ان حممدا مل ير جربيل يف صورته إال مرتني أما مرة فإنه سأله أن يريه 
نفسه يف صورته فأراه صورته فسد األفق وأما األخرى فإنه صعد معه حني 

وهو ابألفق األعلى مث دان فتدىل فكان قاب قوسني أو أدىن   }صعد به وقوله  
قال فلما أحس جربيل ربه عاد يف صورته وسجد   {ما أوحى    فأوحى إىل عبده

ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة املنتهى عندها جنة املأوى إذ يغشى  }فقوله 



قال   {السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آايت ربه الكربى 
 خلق جربيل عليه السالم 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أسود بن عامر ثنا أبو بكر عن  - 3865
يه وسلم  عاصم عن أيب وائل قال قال عبد هللا مسعت رسول هللا صلى هللا عل

يقول : من جعل هلل ندا جعله هللا يف النار قال وأخرى أقوهلا مل أمسعها منه ومن  
هذه الصلوات كفارات ملا مات ال جيعل هلل ندا أدخله هللا عز وجل اجلنة وان 

 بينهن ما اجتنب املقتل  
 

 

سندا  3811عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن مكرر ت
 ومتنا 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أسود بن عامر أنبأان أبو بكر عن   - 3866
عاصم عن أيب وائل عن عبد هللا قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :  

كم على احلوض وأين سأانزع رجاال فاغلب عليهم فأقول اي رب وأين فرط



 أصحايب فيقول انك ال تدري ما أحدثوا بعدك 
 

 

سندا ومتنا  3812عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وإسناده حسن مكرر ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح ثنا سعيد عن عبد السالم عن   - 3867
محاد عن إبراهيم عن علقمة عن عبد هللا : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
كان يصوم يف السفر ويفطر ويصلي الركعتني ال يدعهما يقول ال يزيد عليهما  

 يعين الفريضة 
 

 

سندا ومتنا  3813ر عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف جدا مكر ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد ثنا أابن ثنا عاصم عن   - 3868
أيب وائل عن عبد هللا ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : أشد الناس 
 عذااب يوم القيامة رجل قتله نيب أو قتل نبيا وإمام ضاللة وممثل من املمثلني  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 



 

هللا حدثين أيب ثنا أبو أمحد الزبريي ثنا بشري بن سلمان   حدثنا عبد - 3869
بن شهاب عن   كان ينزل يف مسجد املطمورة عن يسار أيب احلكم عن طارق 

عبد هللا قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : من أصابته فاقة فأنزهلا 
أجل  ابلناس مل تسد فاقته ومن أنزهلا ابهلل عز وجل أوشك هللا له ابلغىن أما

 عاجل أو غين عاجل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسن على خطأ فيه سيار هو أبو محزةت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو أمحد الزبريي ثنا بشري بن سلمان   - 3870
عن سيار عن طارق بن شهاب قال كنا عند عبد هللا جلوسا فجاء رجل فقال  

فلما دخلنا املسجد رأينا الناس ركوعا يف  قد أقيمت الصالة فقام وقمنا معه  
نا وصنعنا مثل الذي صنع فمر رجل مقدم املسجد فكرب وركع وركعنا مث مشي

يسرع فقال عليك السالم اي أاب عبد الرمحن فقال صدق هللا ورسوله فلما  
صلينا ورجعنا دخل إىل أهله جلسنا فقال بعضنا لبعض أما مسعتم رده على  

ت رسله أيكم يسأله فقال طارق أان أسأله فسأله حني الرجل صدق هللا وبلغ
خرج فذكر عن النيب صلى هللا عليه وسلم : ان بني يدي الساعة تسليم  
اخلاصة وفشو التجارة حىت تعني املرأة زوجها على التجارة وقطع األرحام  



 وشهادة الزور وكتمان شهادة احلق وظهور القلم  

 

 

وقال اهليثمي رجال أمحد والبزار رجال   عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت
 الصحيح وهو وهم ظن سيارا هو أبو احلكم وإمنا هو أبو محزة الكويف 

 

 

------------------------------------- 

 

[    408صفحة  - 1مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو أمحد ثنا عيسى بن دينار عن أبيه   - 3871
عن عمر بن احلرث بن أيب ضرار اخلزاعي قال مسعت عبد هللا بن مسعود يقول  
: ما صمت مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم تسعا وعشرين أكثر مما صمت 

 معه ثالثني  

 

 

عيف عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه وهذا إسناد ضت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يونس ثنا ليث عن يزيد بن أيب  - 3872



حبيب عن حممد بن إسحاق عن عبد الرمحن بن األسود حدثه عن أبيه ان بن 
مسعود حدثه : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان عامة ما ينصرف من  

 الصالة على يساره إىل احلجرات 
 

 

حيح وهذا إسناد حسن عليق شعيب األرنؤوط : صت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا سفيان عن األعمش   - 3873
ف تسعا : ان  عن عبد هللا بن مرة عن أيب األحوص عن عبد هللا قال ألن أحل

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قتل قتال أحب ايل من أن أحلف واحدة انه مل  
ذلك  يقتل وذلك أبن هللا جعله نبيا واختذه شهيدا قال األعمش فذكرت

 إلبراهيم فقال كانوا يرون ان اليهود مسوه وأاب بكر  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أنبأان سفيان عن   - 3874
األعمش عن إبراهيم عن عبد الرمحن قال : كان عبد هللا يرمي اجلمرة من  

ا ترميها فقال من ها هنا والذي ال إله غريه رماها  املسيل فقلت أمن ها هن



 الذي أنزلت عليه سورة البقرة  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أان سفيان عن األعمش   - 3875
ملسترت أبستار  عن عمارة عن وهب بن ربيعة عن عبد هللا بن مسعود قال : إين 

الكعبة إذ جاء ثالثة نفر ثقفي وختناه قرشيان كثري شحم بطوهنم قليل فقه  
جل يسمع ما  قلوهبم فتحدثوا بينهم حبديث قال فقال أحدهم ترى أن هللا عز و 

قلنا قال اآلخر أراه يسمع إذا رفعنا وال يسمع إذا خفضنا قال اآلخر ان كان  
يسمع شيئا منه انه ليسمعه كله قال فذكرت ذلك لرسول هللا صلى هللا عليه  

  {وما كنتم تسترتون أن يشهد عليكم مسعكم   }وسلم قال فأنزل هللا عز وجل  
اخلاسرين  }حىت   

 

 

: صحيح عليق شعيب األرنؤوط ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا عمر بن ذر عن العيزار بن  - 3876
هللا بن جرول احلضرمي عن رجل منهم يكين أاب عمري أنه كان صديقا لعبد 



مسعود وان عبد هللا بن مسعود زاره يف أهله فلم جيده قال فاستأذن على أهله  
طأت فلعنتها  وسلم فاستسقى قال فبعثت اجلارية جتيئه بشراب من اجلريان فأب

فخرج عبد هللا فجاء أبو عمري فقال اي أاب عبد الرمحن ليس مثلك يغار عليه  
هال سلمت علي أهل أخيك وجلست وأصبت من الشراب قال قد فعلت 
فأرسلت اخلادم فأبطأت أما مل يكن عندهم واما رغبوا فيما عندهم فأبطأت 

قول : ان اللعنة إىل من  اخلادم فلعنتها ومسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ي
وجهت إليه فإن أصابت عليه سبيال أو وجدت فيه مسلكا وإال قالت اي رب 

وجهت إىل فالن فلم أجد عليه سبيال ومل أجد فيه مسلكا فيقال هلا ارجعي من  
 حيث جئت فخشيت أن تكون اخلادم معذورة فرتجع اللعنة فاكون سببها  

 

 

للتحسني . أبو عمري احلضرمي وإن  عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حمتملت
قال احلافظ يف التعجيل جمهول ميكن أن خيرجه من حيز اجلهالة كونه صديقا  

 البن مسعود وأن ابن مسعود كان يزوره كما ذكر يف احلديث

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن أيب إسحاق  - 3877
ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم علم  عن أيب األحوص عن بن مسعود قال : 

ري وفواحته وأان كنا ال ندري ما نقول يف فواتح اخلري وجوامعه أو جوامع اخل
صالتنا حىت علمنا فقال قولوا التحيات هلل والصلوات والطيبات السالم عليك 



أيها النيب ورمحة هللا وبركاته السالم علينا وعلى عباد هللا الصاحلني أشهد أن ال  
له اال هللا وأشهد أن حممدا عبده ورسوله إ  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أنبأان معمر عن أيب  - 3878
إسحاق عن بن مسعود قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : لو كنت  

حافة خليال  متخذا أحدا خليال الختذت بن أيب ق  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري أيب األحوص فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا محيد بن عبد الرمحن ثنا احلسن عن   - 3879
أيب إسحاق ثنا أبو األحوص عن عبد هللا قال : كان رسول هللا صلى هللا عليه  

سلم يسلم عن ميينه وعن يساره حىت يرى بياض خده السالم عليكم ورمحة و 
 هللا 

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح إسناده على شرط مسلم رجاله ثقات  ت
 رجال الشيخني غري احلسن وأيب األحوص فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أنبأان سفيان عن   - 3880
ال رسول األعمش عن عبد هللا بن مرة عن أيب األحوص قال قال عبد هللا ق

هللا صلى هللا عليه وسلم : اين أبرأ إىل كل خليل من خله ولو كنت متخذا 
 خليال الختذت بن أيب قحافة خليال وان صاحبكم خليل هللا عز وجل  

 

 

يق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم علت  

 

 

-------------------------------------  

 

[    409صفحة  - 1مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أان سفيان عن األعمش   - 3881
عبد هللا : آكل عن عبد هللا بن مرة عن احلارث بن عبد هللا األعور قال قال  

الراب وموكله وكاتبه وشاهداه إذا علموا به والوامشة واملستومشة للحسن وآلوي  



مد صلى هللا عليه  الصدقة واملرتد أعرابيا بعد هجرته ملعونون على لسان حم
وسلم يوم القيامة قال فذكرت إلبراهيم فقال حدثين علقمة قال قال عبد هللا  

 آكل الراب وموكله سواء 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : " آكل الراب . . يوم القيامة حديث حسن حديث " ت
 آكل الراب وموكله سواء " إسناده صحيح على شرط الشيخني

 

 

ثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا سفيان عن خصيف حدثنا عبد هللا حد - 3882
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم   عن أيب عبيدة عن عبد هللا قال : كنا مع

فصف صف خلفه وصف موازي العدو قال وهم يف صالة كلهم قال وكرب 
وكربوا مجيعا فصلى ابلصف الذي يليه ركعة وصف موازي العدو قال مث ذهب  

م ركعة مث قام هؤالء الذين صلى هبم الركعة الثانية  هؤالء وجاء هؤالء فصلى هب 
 فقضوا مكاهنم مث ذهب هؤالء إىل مصاف هؤالء وجاء أولئك فقضوا ركعة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف النقطاعه ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أان سفيان عن جابر عن   - 3883



ود عن عبد هللا : ان النيب صلى هللا عليه  عبد الرمحن بن األسود عن األس
وسلم صلى الظهر أو العصر مخسا مث سجد سجديت السهو مث قال رسول هللا 

 صلى هللا عليه وسلم هااتن السجداتن ملن ظن منكم انه زاد أو نقص  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أان سفيان عن األعمش   - 3884
عن إبراهيم قال قال عبد هللا : كنا نسلم على النيب صلى هللا عليه وسلم يف  

الصالة حىت رجعنا من عند النجاشي فسلمنا عليه فلم يرد علينا وقال ان يف 
 الصالة شغال 

 

 

ره االنقطاع روى املزي عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد ظاهت
إبسناده إىل إبراهيم النخعي قال : إذا حدثتكم عن رجل عن عبد هللا فهو  

 الذى مسعت و إذا قلت : 

ال عبد هللا : فهو عن غري واحد عن عبد هللا ق  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن فضيل ثنا مطرف عن أيب  - 3885



اجلهم عن أيب الرضراض عن عبد هللا بن مسعود قال : كنت أسلم على رسول  
هللا صلى هللا عليه وسلم يف الصالة فريد علي فلما كان ذات يوم سلمت عليه  

ت فلم يرد علي فوجدت يف نفسي فلما فرغ قلت اي رسول هللا اين إذا كن 
سلمت عليك يف الصالة رددت علي قال فقال ان هللا عز وجل حيدث يف أمره  

 ما يشاء 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن يف املتابعات ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أان سفيان عن منصور   - 3886
ه وسلم أيؤاخذ  عن أيب وائل عن بن مسعود قال قال رجل للنيب صلى هللا علي

أحدان مبا عمل يف اجلاهلية قال : من أحسن يف اإلسالم مل يؤاخذ مبا عمل يف  
 اجلاهلية ومن أساء يف اإلسالم أخذ ابألول واآلخر  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا الثوري عن جابر عن   - 3887
أيب الضحى عن مسروق عن عبد هللا قال ما نسيت فيما نسيت عن رسول هللا  



صلى هللا عليه وسلم : انه كان يسلم عن ميينه السالم عليكم ورمحة هللا حىت 
يرى بياض خده وعن يساره السالم عليكم ورمحة هللا حىت يرى بياض خده  

 أيضا 
 

 

جابر  عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد ضعيف لضعفت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا معمر والثوري عن   - 3888
إسحاق عن أيب األحوص عن عبد هللا عن النيب صلى هللا عليه وسلم : مثل  

 حديث أيب الضحى  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري أيب األحوص فمن رجال مسلم 

 

 

نا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن عبد هللا بن حدث - 3889
 صلى هللا  عثمان بن خثيم عن القاسم بن عبد الرمحن عن بن مسعود ان النيب

عليه وسلم قال : كيف بك اي عبد هللا إذا كان عليكم أمراء يضيعون السنة  
سألين بن أم ويؤخرون الصالة عن ميقاهتا قال كيف أتمرين اي رسول هللا قال ت



 عبد كيف تفعل ال طاعة ملخلوق يف معصية هللا عز وجل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف النقطاعه . القاسم ابن عبد الرمحن ت
 بن عبد هللا بن مسعود مل يسمع من جده 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان بن مسلم ثنا شعبة أخربين  - 3890
ريث قال مسعت أاب عمرو الشيباين قال ثنا صاحب هذه  الوليد بن العيزار بن ح

الدار وأشار إىل دار عبد هللا ومل يسمه قال سألت رسول هللا صلى هللا عليه  
وسلم : أي العمل أحب إىل هللا قال الصالة على وقتها قال قلت مث أي قال  

ن مث بر الوالدين قال قلت مث أي قال مث اجلهاد يف سبيل هللا قال فحدثين هب
 ولو استزدته لزادين  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    410صفحة  - 1مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا عفان ثنا شعبة عن أيب إسحاق  - 3891
وسلم يكثر ان  قال مسعت أاب عبيدة عن أبيه قال : كان النيب صلى هللا عليه

يقول سبحانك اللهم وحبمدك اللهم اغفر يل فلما نزلت إذا جاء نصر هللا 
 والفتح قال سبحانك اللهم وحبمدك اللهم اغفر يل انك أنت التواب  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه وهذا إسناد ضعيف النقطاعه ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا أبو عوانة ثنا عبد امللك بن  - 3892
عمري عن خالد بن ربعي األسدي انه مسع بن مسعود يقول مسعت رسول هللا 

 صلى هللا عليه وسلم يقول : ان صاحبكم خليل هللا عز وجل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف مكرر سندا ومتنا ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا جرير بن حازم قال مسعت  - 3893
  أاب إسحاق حيدث عن عبد الرمحن بن يزيد قال : حججنا مع بن مسعود يف

خالفة عثمان قال فلما وقفنا بعرفة قال فلما غابت الشمس قال بن مسعود  
بن مسعود   لو أن أمري املؤمنني أفاض اآلن كان قد أصاب قال فال أدري كلمة



كانت أسرع أو إفاضة عثمان قال فأوضع الناس ومل يزد بن مسعود على العنق  
حىت أتينا مجعا فصلى بنا بن مسعود املغرب مث دعا بعشائه مث تعشى مث قام  

فصلى العشاء اآلخرة مث رقد حىت إذا طلع أول الفجر قام فصلى الغداة قال  
وكان يسفر ابلصالة قال اين   فقلت له ما كنت تصلي الصالة هذه الساعة قال 

رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف هذا اليوم وهذا املكان يصلي هذه  
 الساعة 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح رجاله ثقات رجال الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا خلف بن الوليد ثنا خالد عن عطاء   - 3894
د هللا بن مسعود قال : جدب إلينا  بن السائب عن شقيق بن سلمة عن عب

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم السمر بعد العشاء قال خالد معىن جدب إلينا 
 يقول عابه ذمه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه وهذا إسناد ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان وهبز قاال ثنا شعبة قال سعد   - 3895



ال مسعت أاب عبيدة حيدث عن أبيه عن النيب صلى هللا عليه  بن إبراهيم أخربين ق
وسلم : كان يف الركعتني االولتني كأنه على الرضف قلت حىت يقوم قال حىت 

 يقوم 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف النقطاعه ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا شعبة قال أبو إسحاق أان  - 3896
قال كان عبد هللا يقول : ان الكذب ال يصلح منه جد وال   عن أيب األحوص

هزل وقال عفان مرة جد وال يعد الرجل صبيا مث ال ينجز له قال وان حممدا 
قال لنا ال يزال الرجل يصدق حىت يكتب عند هللا صديقا وال يزال الرجل 

 يكذب حىت يكتب عند هللا كذااب  
 

 

على شرط مسلم عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا علي بن عبد هللا ثنا محاد بن زيد عن   - 3897
أابن بن تغلب عن أيب إسحاق عن عبد الرمحن بن يزيد عن عبد هللا ذكر النيب 

صلى هللا عليه وسلم أنه كان يقول : لبيك اللهم لبيك لبيك ال شريك لك 



 لبيك ان احلمد والنعمة لك 
 

 

شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيفعليق ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عثمان بن حممد بن أيب شيبة ومسعته   - 3898
أان من عثمان بن أيب شيبة ثنا عبد هللا بن إدريس عن األعمش عن عبد هللا بن 
مرة عن مسروق عن عبد هللا قال : بينما النيب صلى هللا عليه وسلم يف حرث 

توكئا على عسيب فقام إليه نفر من اليهود فسألوه عن الروح فسكت مث تال م
يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ريب وما أوتيتم من   } هذه اآلية عليهم 

 العلم إال قليال  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

أان اثبت عن أنس بن  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا محاد - 3899
أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : آخر من يدخل  مالك عن بن مسعود 

اجلنة رجل فهو ميشي مرة ويكبو مرة وتسقفه النار مرة فإذا جاوزها التفت 
إليها فقال تبارك الذي أجناين منك لقد أعطاين هللا شيئا ما أعطاه أحدا من  



فيقول أي رب أدنين من هذه الشجرة   األولني واآلخرين فرتفع له شجرة
يقول له هللا اي بن آدم فلعلي إذا أعطيتكها  فأستظل بظلها فأشرب من مائها ف

سألتين غريها فيقول ال اي رب ويعاهده أن ال يسأله غريها قال وربه عز وجل 
يعذره ألنه يرى ما ألصرب له عليه فيدنيه منها فيستظل بظلها ويشرب من مائها  

شجرة هي أحسن من األوىل فيقول أي رب هذه فألشرب من مائها   مث ترفع له
وأستظل بظلها ال أسألك غريها فيقول بن آدم أمل تعاهدين أن ال تسألين غريها  
فيقول لعلي ان أدنيتك منها تسألين غريها فيعاهده أن ال يسأله غريها وربه عز  

بظلها ويشرب من  وجل يعذره ألنه يرى ما ألصرب له عليه فيدنيه منها فيستظل 
مائها مث ترفع له شجرة عند ابب اجلنة هي أحسن من األوليني فيقول أي رب 

أدنين من هذه الشجرة فأستظل بظلها وأشرب من مائها ال أسألك غريها  
فيقول اي بن آدم أمل تعاهدين أن ال تسألين غريها قال بلى أي رب هذه ال 

ين غريها فيعاهده أن ال يسأله أسألك غريها فيقول لعلي ان أدنيتك منها تسأل
غريها وربه يعذره ألنه يرى ما ألصرب له عليه فيدنيه منها فإذا أدانه منها مسع  
أصوات أهل اجلنة فيقول أي رب أدخلنيها فيقول اي بن آدم ما يصريين منك  
أيرضيك أن أعطيك الدنيا ومثلها معها فيقول أي رب أتستهزئ يب وأنت رب 

عود فقال أال تسألوين مما أضحك فقالوا مما تضحك العاملني فضحك بن مس
فقال هكذا ضحك رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال أال تسألوين مما 

أضحك فقالوا مم تضحك اي رسول هللا قال من ضحك ريب حني قال 
أتستهزئ مين وأنت رب العاملني فيقول أين ال أستهزئ منك ولكين على ما  



 أشاء قدير 
 

 

األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم عليق شعيب ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    411صفحة  - 1مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا شعبة عن سليمان األعمش   - 3900
عن أيب وائل عن عبد هللا عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : لكل غادر لواء 

 يوم القيامة  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا محاد بن سلمة أان عاصم بن   - 3901
ثالثة على  هبدلة عن زر بن حبيش عن عبد هللا بن مسعود قال : كنا يوم بدر 

بعري كان أبو لبابة وعلي بن أيب طالب زميلي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  



قاال حنن منشي قال قال وكانت عقبة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال ف
 عنك فقال ما أنتما أبقوى مين وال أان أبغىن عن األجر منكما  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا شعبة قال سليمان األعمش   - 3902
ل هللا صلى  أخربين قال مسعت أاب وائل قال مسعت عبد هللا يقول : قسم رسو 

هللا عليه وسلم قسمة فقال رجل من القوم ان هذه لقسمة ما يراد هبا وجه هللا  
ضب حىت عز وجل قال فأتيت النيب صلى هللا عليه وسلم فحدثته قال فغ

 رأيت الغضب يف وجهه فقال يرحم هللا موسى قد أوذي أبكثر من ذلك فصرب 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا شعبة قال زبيد ومنصور   - 3903
لى هللا وسليمان أخربوين أهنم مسعوا أاب وائل حيدث عن عبد هللا عن النيب ص

عليه وسلم قال : سباب املسلم فسوق وقتاله كفر قال زبيد فقلت أليب وائل  
 مرتني أأنت مسعته من عبد هللا عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال نعم  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حاق حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا شعبة قال أبو إس - 3904
أخربان قال مسعت أاب األحوص عن عبد هللا عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه  

 كان يقول : اللهم اين أسألك التقى واهلدى والعفاف والغىن 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري أيب األحوص فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا بن مسعود وبن سعد ثنا   - 3905
عليه وسلم يف  خصيف عن أيب عبيدة عن أبيه قال : كتب رسول هللا صلى هللا  

صدقة البقر إذا بلغ البقر ثالثني فيها تبيع من البقر جذع أو جذعة حىت تبلغ  
في كل أربعني من  أربعني فإذا بلغت أربعني ففيها بقرة مسنة فإذا كثرت البقر ف

 البقر بقرة مسنة  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه وهذا إسناد ضعيف النقطاعه قوله "  ت



 حدثنا بن مسعود وابن سعد " صوابه " حدثنا مسعود بن سعد 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا عبد الواحد ثنا سليمان   - 3906
األعمش عن شقيق بن سلمة قال خطبنا عبد هللا بن مسعود فقال : لقد  

أخذت من يف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بضعا وسبعني سورة وزيد بن 
 اثبت غالم له ذؤابتان يلعب مع الغلمان  

 

 

صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا شعبة أخربين عبد امللك بن  - 3907
ميسرة قال مسعت النزال بن سربة قال مسعت عبد هللا يقول : مسعت رجال يقرأ 

آية على غري ما أقرأنيها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فأخذت بيده حىت 
هللا عليه وسلم قال كالكما حمسن ال ختتلفوا  ذهبت به إىل رسول هللا صلى

 أكرب علمي وإال فمسعر حدثين هبا فإن من قبلكم اختلفوا فيه فهلكوا 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري ت  

 

 



------------------------------------- 

 

[    412صفحة  - 1مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هبز ثنا شعبة حدثين عبد امللك بن  - 3908
ميسرة قال مسعت النزال بن سربة حيدث عن عبد هللا قال : مسعت رجال يقرأ 

آية على غري ما أقرأين رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فأخذت بيده فأتيت به 
يب صلى هللا عليه وسلم فقال كالكما قد أحسن قال وغضب حىت عرف الن

الغضب يف وجهه قال شعبة أكرب ظين أنه قال ال ختتلفوا فإن من قبلكم  
 اختلفوا فيه فهلكوا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا شعبة عن أيب إسحاق قال   - 3909
مسعت أاب األحوص يقول كان عبد هللا يقول عن النيب صلى هللا عليه وسلم :  

 لو كنت متخذا خليال من أميت الختذت أاب بكر 
 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
حوص فمن رجال مسلم الشيخني غري أيب األ  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان حدثنا محاد ثنا عاصم عن زر   - 3910
أن رجال قال البن مسعود : كيف تعرف هذا احلرف ماء غري ايسن أم آسن 
فقال كل القرآن قد قرأت قال اين ألقرأ املفصل أمجع يف ركعة واحدة فقال  

ل هللا صلى هللا عليه وسلم اليت  أهذ الشعر ال أاب لك قد علمت قرائن رسو 
كان يقرن قرينتني قرينتني من أول املفصل وكان أول مفصل بن مسعود 

 الرمحن 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا محاد أخربان عطاء بن  - 3911
ج عطاؤه  السائب عن بن أذانن قال : أسلفت علقمة ألفي درهم فلما خر 

قلت له أقضين قال أخرين إىل قابل فأتيت عليه فأخذهتا قال فأتيته بعد قال  
برحت يب وقد منعتين فقلت نعم هو عملك قال وما شأين قلت انك حدثتين 

بن مسعود ان النيب صلى هللا عليه وسلم قال ان السلف جيري جمرى شطر   عن
 الصدقة قال نعم فهو كذاك قال فخذ اآلن 



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا مهام ثنا عاصم بن هبدلة  - 3912
 عليه وسلم انه  عن أيب الضحى عن مسروق عن بن مسعود عن النيب صلى هللا

 قال : العينان تزنيان واليدان تزنيان والرجالن تزنيان والفرج يزين 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا عبد العزيز بن مسلم حدثين   - 3913
صلى هللا األعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد هللا قال قال رسول هللا 

عليه وسلم : ال يدخل اجلنة أحد يف قلبه مثقال حبة من كرب وال يدخل النار  
 من يف قلبه مثقال حبة من خردل من إميان  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا محاد بن سلمة أان عاصم بن   - 3914



هبدلة عن زر بن حبيش عن عبد هللا بن مسعود : ان رجال من أهل الصفة  
 مات فوجد يف بردته ديناران فقال النيب صلى هللا عليه وسلم كيتان  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا محاد بن سلمة عن عاصم   - 3915
ولقد رآه نزلة أخرى  }بن هبدلة عن زر عن بن مسعود : أنه قال يف هذه اآلية  

قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم رأيت جربيل عند سدرة املنتهى عليه   {
 ستمائة جناح ينثر من ريشه التهاويل والدر والياقوت 

 

 

شعيب األرنؤوط : إسناده حسنعليق ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا محاد بن سلمة أان سهيل بن   - 3916
أيب صاحل وعبد هللا بن عثمان بن خثيم عن عون بن عبد هللا بن عتبة بن 

مسعود عن عبد هللا بن مسعود ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : من  
واألرض عامل الغيب والشهادة اين أعهد إليك يف  قال اللهم فاطر السماوات

هذه احلياة الدنيا اين أشهد ان ال إله اال أنت وحدك ال شريك لك وان حممدا 



عبدك ورسولك فإنك إن تكلين إىل نفسي تقربين من الشر وتباعدين من اخلري 
وإين ال أثق إال برمحتك فاجعل يل عندك عهدا توفينيه يوم القيامة انك ال 

ف امليعاد اال قال هللا ملالئكته يوم القيامة ان عبدي قد عهد ايل عهدا ختل
فأوفوه إايه فيدخله هللا اجلنة قال سهيل فأخربت القاسم بن عبد الرمحن ان 
 عوان أخرب بكذا وكذا قال ما يف أهلنا جارية اال وهى تقول هذا يف خدرها  

 

 

 أن عون بن عبد هللا  عليق شعيب األرنؤوط : رجاله ثقات رجال الصحيح إالت
بن عتبة بن مسعود مل يسمع من عبد هللا بن مسعود . وأورده اهليثمي يف اجملمع  
وقال : رواه أمحد ورجاله رجال الصحيح إال أن عون بن عبد هللا مل يسمع من  

 ابن مسعود
 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا شعبة أخربين منصور قال   - 3917
عبد هللا عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : المسر اال  مسعت خيثمة عن

 ألحد رجلني ملصل أو مسافر  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريهت  

 

 



------------------------------------- 

 

[    413صفحة  - 1مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا شعبة قال أبو إسحاق أان  - 3918
قال مسعت األسود حيدث عن عبد هللا عن النيب صلى هللا عليه وسلم : انه 

ابلدال   {فهل من مدكر  }كان يقرأ هذا احلرف   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

ثنا أبو سعيد ثنا زائدة ثنا منصور عن   حدثنا عبد هللا حدثين أيب - 3919
ينا خلف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  شقيق عن عبد هللا : قال كنا إذا صل

يقول الرجل منا يف صالته السالم على هللا السالم على فالن خيص فقال لنا  
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ذات يوم ان هللا عز وجل هو السالم فإذا قعد  

صالته فليقل التحيات هلل والصلوات والطيبات السالم عليك أيها أحدكم يف 
النيب ورمحة هللا وبركاته السالم علينا وعلى عباد هللا الصاحلني فإذا قلتم ذلك 

فقد سلمتم على كل عبد يف السماوات واألرض أشهد ان ال إله اال هللا 
أو ما أحب وأشهد ان حممدا عبده ورسوله مث يتخري بعد من الدعاء ما شاء   



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري رجاله ثقات ت
 رجال الشيخني غري أيب سعيد فمن رجال البخاري

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو سعيد ثنا زائدة ثنا األعمش عن   - 3920
على هللا السالم  شقيق عن عبد هللا قال : كنا إذا قعدان يف الصالة قلنا السالم

علينا من ربنا السالم على جربيل وميكائيل السالم على فالن السالم على  
سالم فإذا قعدمت يف فالن فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ان هللا هو ال

الصالة فقولوا التحيات هلل والصلوات والطيبات السالم عليك أيها النيب 
ورمحة هللا وبركاته السالم علينا وعلى عباد هللا الصاحلني فإنه إذا قال ذلك 

أصابت كل عبد صاحل يف السماء واألرض أشهد ان ال إله اال هللا وأشهد أن  
الكالم ما شاء قال سليمان وحدثنيه أيضا  حممدا عبده ورسوله مث يتخري من

 إبراهيم عن األسود عن عبد هللا مبثله  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا مؤمل ثنا سفيان عن أيب إسحاق عن   - 3921



لى هللا عليه  األسود وأيب األحوص وأيب عبيدة عن عبد هللا قال : كان النيب ص
م  وسلم يعلمنا التشهد يف الصالة التحيات هلل والصلوات والطيبات السال

عليك أيها النيب ورمحة هللا وبركاته السالم علينا وعلى عباد هللا الصاحلني أشهد  
 أن ال إله اال هللا وأشهد أن حممدا عبده ورسوله  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا مؤمل ثنا سفيان عن عطاء يعين بن  - 3922
السائب عن أيب عبد الرمحن عن عبد هللا قال قال رسول هللا صلى هللا عليه  

وسلم : ما أنزل هللا عز وجل داء اال أنزل له دواء علمه من علمه وجهله من  
 جهله  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا مؤمل ثنا سفيان عن منصور عن أيب  - 3923
وائل عن عبد هللا قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : اجلنة أقرب إىل 

 أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  

 

 

ك عن حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا مؤمل ثنا إسرائيل عن مسا - 3924
إبراهيم عن األسود عن عبد هللا قال : انشق القمر على عهد رسول هللا صلى 

 هللا عليه وسلم حىت رأيت اجلبل من بني فرجيت القمر 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أان الثوري عن علقمة بن   - 3925
شكري عن املعرور بن سويد عن عبد هللا قال  مرثد عن املغرية بن عبد هللا الي

ول هللا صلى هللا عليه وسلم وأبيب أيب قالت أم حبيبة : اللهم متعين بزوجي رس
سفيان وأبخي معاوية فقال النيب صلى هللا عليه وسلم انك سألت هللا آلجال  
مضروبة وأرزاق مقسومة وآاثر مبلوغة ال يعجل منها شيء قبل حله وال يؤخر 

يء بعد حله ولو سألت هللا ان يعافيك من عذاب يف النار وعذاب يف منها ش
القرب كان خريا لك قال فقال رجل اي رسول هللا القردة واخلنازير هي مما مسخ 
فقال النيب صلى هللا عليه وسلم مل ميسخ هللا قوما أو يهلك قوما فيجعل هلم  



 نسال وال عاقبة وان القردة واخلنازير قد كانت قبل ذلك 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أسود بن عامر أنبأان إسرائيل قال   - 3926
ذكر أبو إسحاق عن أيب عبيدة عن عبد هللا قال قال رسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم : مر علي الشيطان فآخذته فخنقته حىت إين ألجد برد لسانه يف يدي
 فقال أوجعتين أوجعتين  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف النقطاعه ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أسود أان إسرائيل عن أيب إسحاق  - 3927
فحضرت عن بن األسود عن علقمة واألسود : اهنما كاان مع بن مسعود 

الصالة فتأخر علقمة واألسود فأخذ بن مسعود أبيديهما فأقام أحدمها عن  
  ميينه واآلخر عن يساره مث ركعا فوضعا أيديهما على ركبهما وضرب أيديهما مث

طبق بني يديه وشبك وجعلهما بني فخذيه وقال رأيت النيب صلى هللا عليه  
 وسلم فعله  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    414صفحة  - 1مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

سني ثنا إسرائيل عن أيب إسحاق حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثناه ح - 3928
 عن األسود بن يزيد وعلقمة بن قيس : فذكره  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أسود بن عامر أان إسرائيل عن أيب  - 3929
مسعود :    إسحاق عن مخري بن مالك قال أمر ابملصاحف ان تغري قال قال بن

من استطاع منكم ان يغل مصحفه فليغله فإن من غل شيئا جاء به يوم القيامة  
ة أفأترك قال مث قال قرأت من فم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم سبعني سور 

 ما أخذت من يف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب اث أسود قال وأان خلف بن الوليد ثنا   - 3930
إسرائيل عن أيب إسحاق عن صلة عن بن مسعود قال : جاء العاقب والسيد 

سول هللا صلى هللا عليه وسلم قال فقال  صاحبا جنران قال وأرادا ان يالعنا ر 
ن كان نبيا فلعنا قال خلف فالعنا ال نفلح  أحدمها لصاحبه ال تالعنه فوهللا لئ 

حنن وال عقبنا أبدا قال فأتياه فقاال ال نالعنك ولكنا نعطيك ما سألت فابعث 
معنا رجال أمينا فقال النيب صلى هللا عليه وسلم ألبعثن رجال أمينا حق أمني 

أمني قال فاستشرف هلا أصحاب حممد قال فقال قم اي أاب عبيدة بن  حق
 اجلراح قال فلما قفا قال هذا أمني هذه األمة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده من طريق أسود صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أسود بن عامر وأبو أمحد قاال ثنا   - 3931
ل : كان النيب إسرائيل عن أيب إسحاق عن أيب عبيدة عن عبد هللا بن مسعود قا

صلى هللا عليه وسلم إذا انم قال أبو أمحد إذا أوى إىل فراشه وضع يده اليمىن  



يوم جتمع عبادك  حتت خده قال أبو أمحد األمين مث قال اللهم قين عذابك   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف النقطاعه ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثناه وكيع : مبعناه   - 3932  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن إسحاق أان بن هليعة عن   - 3933
حممد بن عبد هللا بن مالك عن سهل بن سعد األنصاري عن عبد هللا بن 

مسعود : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان يسلم يف صالته عن ميينه  
 وعن يساره حىت يرى بياض خديه  

 

 

د ضعيف لضعف ابن هليعة عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسنات  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسني بن حممد ثنا فطر عن سلمة   - 3934



بن كهيل عن زيد بن وهب اجلهين عن عبد هللا بن مسعود قال مسعت رسول 
هللا صلى هللا عليه وسلم يقول وهو الصادق املصدوق : جيمع خلق أحدكم يف  

ل ذلك مث يكون مضغة مثل ذلك مث  بطن أمه أربعني ليلة مث يكون علقة مث
من املالئكة فيقول اكتب عمله وأجله ورزقه   يبعث هللا عز وجل إليه ملكا

واكتبه شقيا أو سعيدا مث قال والذي نفس عبد هللا بيده ان الرجل ليعمل بعمل  
أهل اجلنة حىت ما يكون بينه وبني اجلنة غري ذراع مث يدركه الشقاء فيعمل بعمل  

وت فيدخل النار مث قال والذي نفس عبد هللا بيده ان الرجل أهل النار فيم
ليعمل بعمل أهل النار حىت ما يكون بينه وبني النار غري ذراع مث تدركه السعادة  

 فيعمل بعمل أهل اجلنة فيموت فيدخل اجلنة 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري فطر ت  

 

 

هللا حدثين أيب ثنا أبو نعيم ثنا سيف قال مسعت جماهدا  حدثنا عبد - 3935
مسعود يقول :   يقول حدثين عبد هللا بن سخربة أبو معمر قال مسعت بن

علمين رسول هللا صلى هللا عليه وسلم التشهد كفي بني كفيه كما يعلمين 
السورة من القرآن قال التحيات هلل والصلوات والطيبات السالم عليك أيها 

ورمحة هللا وبركاته السالم علينا وعلى عباد هللا الصاحلني أشهد أن ال إله النيب 
اال هللا وأشهد أن حممدا عبده ورسوله وهو بني ظهرانينا فلما قبض قلنا السالم 



 على النيب  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

ظاهره أن اخلطاب كان ال السندي : قوله " قلنا السالم على النيب " ق
خمصوصا حبياته وأن الناس تركوه بعد وفاته لكن العمل اليوم على خالفه فكأنه  

 تركه بعض الناس واشتهر العمل خبالف قوهلم وهللا تعاىل أعلم 
 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو نعيم ثنا أبو عميس قال مسعت  - 3936
د هللا انه قال : من سره ان يلقى علي بن األقمر يذكر عن أيب األحوص عن عب

هللا غدا مسلما فليحافظ على هؤالء الصلوات حيث ينادى هبن فإن هللا شرع 
لنبيكم سنن اهلدى وإهنن من سنن اهلدى ولو أنكم صليتم يف بيوتكم كما  
يصلي هذا املتخلف يف بيته لرتكتم سنة نبيكم ولو انكم تركتم سنة نبيكم  

يحسن الطهور مث يعمد إىل مسجد من هذه  لضللتم ومأمن رجل يتطهر ف
املساجد اال كتب هللا له بكل خطوة خيطوها حسنة ويرفع هبا درجة وحيط عنه  
هبا سيئة ولو رأيتنا وما يتخلف عنها اال منافق معلوم النفاق ولقد كان الرجل 

 يؤتى به يهادي بني الرجلني حىت يقام يف الصف 
 

 



ح على شرط مسلم عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    415صفحة  - 1مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سليمان بن حرب ثنا شعبة عن  - 3937
سليمان األعمش عن أيب وائل عن عبد هللا قال : صليت ليلة مع رسول هللا 

زل قائما حىت مهمت أبمر سوء قلنا وما مهمت به صلى هللا عليه وسلم فلم ي
قال مهمت ان أقعد وأدع النيب صلى هللا عليه وسلم قال سليمان وثنا حممد 

 بن طلحة مثله  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سليمان بن داود اهلامشي ثنا سعيد   - 3938
يعين بن عبد الرمحن اجلمحي عن موسى بن عقبة عن االودي عن بن مسعود  

ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : حرم على النار كل هني لني سهل  



 قريب من الناس 

 

 

يف عليق شعيب األرنؤوط : حسن بشواهده وهذا إسناد ضعت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا موسى بن داود أان زهري عن أيب  - 3939
سألنا نبينا صلى   احلرث حيىي التيمي عن أيب ماجد احلنفي عن عبد هللا قال :

هللا عليه وسلم عن السري ابجلنازة فقال السري ما دون اخلبب فإن يك خريا 
متبوعة وال  يعجل أو تعجل إليه وان يك سوى ذلك فبعدا ألهل النار اجلنازة  

 تتبع ليس منا من تقدمها  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف و قوله " ليس منا من تقدمها "  ت
 صوابه " ليس منها من تقدمها " 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد عن بن عجالن قال   - 3940
 صلى هللا حدثين عون بن عبد هللا قال قال عبد هللا : إذا حدثتم عن رسول هللا

عليه وسلم حديثا فظنوا برسول هللا صلى هللا عليه وسلم الذي هو أهيؤه  
 وأهداه واتقاه  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : مكرر سندا ومتنا ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح وحممد بن جعفر قاال ثنا شعبة   - 3941
قال روح ثنا احلكم عن إبراهيم عن عبد الرمحن بن يزيد : انه حج مع عبد هللا  

فرمى اجلمرة الكربى بسبع حصيات وجعل البيت عن يساره ومىن عن ميينه  
 وقال هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة  

 

 

رنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح ثنا محاد عن محاد عن إبراهيم   - 3942
عن عبد الرمحن بن يزيد : أن عبد هللا بن مسعود استبطن الوادي واعرتض  
اجلمار اعرتاضا وجعل اجلبل فوق ظهره مث رمى وقال هذا مقام الذي أنزلت 

 عليه سورة البقرة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو سعيد موىل بين هاشم ثنا زائدة  - 3943
ثنا عاصم عن زر عن عبد هللا قال حلق ابلنيب صلى هللا عليه وسلم عبد أسود  

فمات فأتى به النيب صلى هللا عليه وسلم فقال : انظروا هل ترك شيئا قالوا  
كيتان    ترك دينارين قال  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أسباط وبن فضيل املعىن قاال ثنا   - 3944
سلم على  مطرف عن أيب اجلهم عن أيب الرضراض عن بن مسعود قال : كنت أ

النيب صلى هللا عليه وسلم وهو يف الصالة فريد علي فسلمت عليه ذات يوم 
فلم يرد علي شيئا فوجدت يف نفسي فقلت اي رسول هللا كنت أسلم عليك 

نت يف الصالة فرتد علي وأين سلمت عليك فلم ترد علي شيئا فقال رسول  وأ
 هللا صلى هللا عليه وسلم ان هللا حيدث يف أمره ما يشاء  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن يف املتابعات ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الوهاب بن عطاء أنبأان سعيد بن   - 3945



أيب عروبة عن قتادة عن عزرة عن احلسن العرين عن حيىي بن اجلزار عن 
مسروق : ان امرأة جاءت إىل بن مسعود فقالت أنبئت انك تنهى عن الواصلة  

هللا عليه   قال نعم فقالت أشيء جتده يف كتاب هللا أم مسعته عن رسول هللا صلى
وسلم فقال أجده يف كتاب هللا وعن رسول هللا فقالت وهللا لقد تصفحت ما  

ما   }بني دفيت املصحف فما وجدت فيه الذي تقول قال فهل وجدت فيه  
قالت نعم قال فإين مسعت  {آاتكم الرسول فخذوه وما هناكم عنه فانتهوا 

ة والواصلة والوامشة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم هنى عن النامصة والواشر 
اال من داء قالت املرأة فلعله يف بعض نسائك قال هلا ادخلي فدخلت مث  

وما   } خرجت فقالت ما رأيت أبسا قال ما حفظت إذا وصية العبد الصاحل 
 أريد أن أخالفكم إىل ما أهناكم عنه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده قويت  

 

 

-------------------------------------  
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حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أسود بن عامر قال أان أبو بكر عن   - 3946



عاصم عن أيب وائل عن عبد هللا قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : من  
 اقتطع مال امرئ مسلم بغري حق لقي هللا عز وجل وهو عليه غضبان  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

 حدثين أيب ثنا أسود بن عامر أان أبو بكر عن حدثنا عبد هللا  - 3947
األعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد هللا قال قال رسول هللا صلى هللا 

عليه وسلم : ال يدخل اجلنة رجل يف قلبه مثقال ذرة من كرب وال يدخل النار  
 رجل يف قلبه مثقال ذرة من إميان  

 

 

شرط البخاري رجاله ثقات عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على  ت
 رجال الشيخني غري أيب بكر بن عياش فمن رجال البخاري 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أسود أان أبو بكر عن احلسن بن  - 3948
عمرو عن حممد بن عبد الرمحن بن يزيد عن أبيه عن عبد هللا قال قال رسول 

وال الطعان وال الفاحش وال  هللا صلى هللا عليه وسلم : ان املؤمن ليس ابللعان 
 البذيء 



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح وعفان قاال ثنا محاد بن سلمة   - 3949
قال عفان أان عطاء بن السائب عن مرة اهلمداين عن بن مسعود عن النيب 

ربنا عز وجل من رجلني رجل اثر عن وطائه    صلى هللا عليه وسلم قال : عجب
يقول ربنا أاي مالئكيت انظروا إىل عبدي  وحلافه من بني أهله وحيه إىل صالته ف

اثر من فراشه ووطائه ومن بني حيه وأهله إىل صالته رغبة فيما عندي وشفقة  
مما عندي ورجل غزا يف سبيل هللا عز وجل فاهنزموا فعلم ما عليه من الفرار وما  

ه يف الرجوع فرجع حىت أهريق دمه رغبة فيما عندي وشفقة مما عندي فيقول  ل
هللا عز وجل ملالئكته انظروا إىل عبدي رجع رغبة فيما عندي ورهبة مما عندي  

 حىت أهريق دمه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسن إال أن الدارقطين صحح وقفه ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح ثنا شعبة قال مسعت أاب إسحاق  - 3950
قال مسعت أاب األحوص حيدث عن عبد هللا بن مسعود عن النيب صلى هللا 



عليه وسلم : انه كان يدعو هبذا الدعاء اللهم اين أسألك اهلدى والتقى 
 والعفاف والغىن 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح وعفان املعىن قاال ثنا محاد بن  - 3951
سلمة عن عطاء بن السائب عن أيب عبيدة بن عبد هللا بن مسعود قال عفان  
عن أبيه بن مسعود قال : ان هللا عز وجل ابتعث نبيه صلى هللا عليه وسلم  

إذا يهودي يقرأ إلدخال رجل إىل اجلنة فدخل الكنيسة فإذا هو بيهودي و 
عليهم التوراة فلما أتوا على صفة النيب صلى هللا عليه وسلم أمسكوا ويف 
انحيتها رجل مريض فقال النيب صلى هللا عليه وسلم ما لكم أمسكتم قال  

املريض اهنم أتوا على صفة نيب فامسكوا مث جاء املريض حيبو حىت أخذ التوراة  
عليه وسلم وأمته فقال هذه صفتك  فقرأ حىت أتى على صفة النيب صلى هللا 

وصفة أمتك أشهد ان ال إله اال هللا وانك رسول هللا مث مات فقال النيب صلى 
 هللا عليه وسلم ألصحابه لوا أخاكم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف النقطاعه ت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح ثنا محاد أان عطاء بن السائب   - 3952
ات فالن عن أيب عبيدة عن عبد هللا بن مسعود قال : إايكم ان تقولوا م

شهيدا أو قتل فالن شهيدا فإن الرجل يقاتل ليغنم ويقاتل ليذكر ويقاتل لريى 
ول هللا صلى مكانه فإن كنتم شاهدين ال حمالة فاشهدوا للرهط الذين بعثهم رس

هللا عليه وسلم يف سرية فقتلوا فقالوا اللهم بلغ نبينا صلى هللا عليه وسلم عنا  
 أان قد لقيناك فرضينا عنك ورضيت عنا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف النقطاعه ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح وحممد بن جعفر قاال ثنا شعبة   - 3953
ت عمارة بن عمري حيدث قال بن جعفر أو إبراهيم شعبة  عن سليمان قال مسع

شك عن عبد الرمحن بن يزيد عن عبد هللا بن مسعود قال : صليت مع رسول  
هللا صلى هللا عليه وسلم مبىن ركعتني ومع أيب بكر رضي هللا عنه ركعتني ومع  

 عمر رضي هللا عنه ركعتني فليت حظي من أربع ركعتان متقبلتان  

 

 

شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق ت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عثمان بن عمر ثنا يونس عن الزهري  - 3954
عن عبيد هللا بن عبد هللا بن عتبة عن بن مسعود ان رسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم قال : بت الليلة اقرأ على اجلن رفقا ابحلجون  

 

 

: إسناده ضعيف النقطاعه  عليق شعيب األرنؤوطت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هشام بن عبد امللك ثنا أبو عوانة  - 3955
وحيىي بن محاد قال أان أبو عوانة عن عبد امللك بن عمري عن العراين بن اهليثم  

عن قبيصة بن جابر األسدي قال انطلقت مع عجوز من بين أسد إىل بن 
صلى هللا عليه وسلم يلعن املتنمصات  مسعود فقال : مسعت رسول هللا

 واملتفلجات واملومشات الاليت يغرين خلق هللا قال حيىي واملومسات الاليت  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

------------------------------------- 
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حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن ثنا شيبان عن عبد امللك عن   - 3956
عجوز إىل بن  العراين بن اهليثم عن قبيصة بن جابر األسدي قال انطلقت مع

مسعود فذكر قصة فقال عبد هللا : مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يلعن  
   املتنمصات واملتفلجات واملومشات الاليت يغرين خلق هللا عز وجل

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هشام بن عبد امللك ثنا أبو عوانة  - 3957
عن عبد امللك عن عبد الرمحن بن عبد هللا بن مسعود عن أبيه قال قال رسول  

 هللا صلى هللا عليه وسلم : قتال مسلم أخاه كفر وسبابه فسوق  

 

 

األرنؤوط : صحيح عليق شعيب ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هشام بن عبد امللك ثنا أبو عوانة  - 3958
عن حصني قال حدثين إبراهيم عن هنيك بن سنان السلمي : انه أتى عبد هللا  

بن مسعود فقال قرأت املفصل الليلة يف ركعة فقال هذا مثل هذ الشعر أو نثرا 
لقد علمت النظائر اليت كان رسول هللا صلى مثل نثر الدقل إمنا فصل لتفصلوا 



هللا عليه وسلم يقرن عشرين سورة الرمحن والنجم على أتليف بن مسعود كل  
 سورتني يف ركعة وذكر الدخان وعم يتساءلون يف ركعة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سليمان بن داود أان شعبة عن  - 3959
األعمش مسع أاب وائل حيدث عن عبد هللا عن النيب صلى هللا عليه وسلم انه 

 قال : لكل غادر لواء ويقال هذه غدرة فالن  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
د فمن رجال مسلم الشيخني غري سليمان بن داو   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سليمان بن داود ثنا شعبة عن  - 3960
منصور قال مسعت أاب وائل حيدث عن عبد هللا عن النيب صلى هللا عليه وسلم  
قال : بئسما ألحدكم أو بئسما ألحدهم ان يقول نسيت آية كيت وكيت بل 

و أشد تفصيا من صدور  هو نسي استذكروا القرآن فوالذي نفسي بيده هل
 الرجال من النعم من عقلها  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا صفوان بن عيسى أخربان احلارث بن  - 3961
ن مسعود  عبد الرمحن عن جماهد عن بن سخربة قال : غدوت مع عبد هللا ب

من مىن إىل عرفات فكان يليب قال وكان عبد هللا رجال آدم له ضفران عليه  
 ان مسحة أهل البادية فاجتمع عليه غوغاء من غوغاء الناس قالوا اي أعرايب

هذا ليس يوم تلبية إمنا هو يوم تكبري قال فعند ذلك التفت إىل فقال اجهل 
الناس أم نسوا والذي بعث حممدا صلى هللا عليه وسلم ابحلق لقد خرجت مع  

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فما ترك التلبية حىت رمى مجرة العقبة اال ان 
 خيلطها بتكبري أو هتليل  

 

 

وط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  عليق شعيب األرنؤ ت
 الشيخني غري صفوان بن عيسى واحلارث بن عبدالرمحن فمن رجال مسلم

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وهب بن جرير ثنا شعبة عن أيب  - 3962
إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد هللا قال : ما رأيت رسول هللا صلى هللا  



لى قريش غري يوم واحد فإنه كان يصلي ورهط من قريش عليه وسلم دعا ع
لسال فليلقه على ظهره  جلوس وسال جزور قريب منه فقالوا من أيخذ هذا ا

قال فقال عقبة بن أيب معيط أان فأخذه فألقاه على ظهره فلم يزل ساجدا حىت 
جاءت فاطمة صلوات هللا عليها فآخذته عن ظهره فقال رسول هللا صلى هللا  

سلم اللهم عليك املأل من قريش اللهم عليك بعتبة بن ربيعة اللهم  عليه و 
عليك بشيبة بن ربيعة اللهم عليك أبيب جهل بن هشام اللهم عليك بعقبة بن  
أيب معيط اللهم عليك أبيب بن خلف أو أمية بن خلف قال قال عبد هللا فلقد  

أمية فإنه كان رجال رأيتهم قتلوا يوم بدر مجيعا مث سحبوا إىل القليب غري أيب أو 
 ضخما فتقطع  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا زهري بن سعد أان بن عون عن إبراهيم   - 3963
الناس أقراين عن عبيدة عن عبد هللا عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : خري 

الذين يلوين مث الذين يلوهنم مث الذين يلوهنم قال وال أدري أقال يف الثالثة أويف 
ميينه وميينه شهادته  الرابعة مث خيلف بعدهم خلف تسبق شهادة أحدهم   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد ثنا مهام قال ثنا عاصم   - 3964
عن زر عن بن مسعود : ان األمم عرضت على النيب صلى هللا عليه وسلم قال  

ء سبعني ألفا يدخلون فعرضت عليه أمته فأعجبته كثرهتم فقيل ان مع هؤال
 اجلنة بغري حساب 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

------------------------------------- 
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حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد ثنا محاد عن عاصم عن   - 3965
 وكان زميل النيب زر عن بن مسعود قال : كانوا يوم بدر بني كل ثالثة نفر بعري

صلى هللا عليه وسلم علي وأبو لبابة قال وكان إذا كانت عقبة النيب صلى هللا 
قوى مين وما أان  عليه وسلم قاال له أركب حىت منشي عنك فيقول ما أنتما أب 

 أبغىن عن األجر منكما  

 



 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن آدم ثنا زهري حدثنا أبو  - 3966
إسحاق قال ليس أبو عبيدة ذكره ولكن عبد الرمحن بن األسود عن أبيه انه 

 عليه وسلم الغائط وأمرين مسع عبد هللا بن مسعود يقول : أتى النيب صلى هللا
ان آتيه بثالثة أحجار فوجدت حجرين ومل أجد الثالث فأخذت روثة فأتيت 
 هبن النيب صلى هللا عليه وسلم فأخذ احلجرين وألقى الروثة وقال هذه ركس  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

ن آدم ثنا سفيان وذكر التشهد حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي ب - 3967
تشهد عبد هللا قال ثنا أبو إسحاق عن أيب األحوص عن عبد هللا عن النيب 

صلى هللا عليه وسلم ومنصور واألعمش ومحاد عن أيب وائل عن عبد هللا : عن  
 النيب صلى هللا عليه وسلم مثله  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن آدم ثنا زهري عن أيب إسحاق  - 3968
أت املفصل عن األسود بن يزيد وعلقمة عن عبد هللا : ان رجال أاته فقال قر 

يف ركعة فقال بل هذذت كهذ الشعر أو كنثر الدقل ولكن رسول هللا صلى هللا 
يف ركعة قال  عليه وسلم مل يفعل كما فعلت كان يقرأ النظر الرمحن والنجم

فذكر أبو إسحاق عشر ركعات بعشرين سورة على أتليف عبد هللا آخرهن إذا  
 الشمس كورت والدخان 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن آدم ثنا إسرائيل عن أيب  - 3969
ود جبمع  إسحاق عن عبد الرمحن بن يزيد قال : كنت مع عبد هللا بن مسع

فصلى الصالتني كل صالة وحدها ابذان وإقامة والعشاء بينهما وصلى الفجر 
قال  حني سطع الفجر أو قال حني قال قائل طلع الفجر وقال قائل مل يطلع مث 

ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال ان هاتني الصالتني حتوالن عن وقتهما  
 يف هذا املكان ال يقدم الناس مجعا حىت يعتموا وصالة الفجر هذه الساعة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  



 

 

 بكري قاال  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن آدم وحيىي بن أيب - 3970
ثنا إسرائيل عن أيب إسحاق عن عبد الرمحن بن يزيد عن عبد هللا بن مسعود  

 قال : أقرأين رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اين أان الرزاق ذو القوة املتني 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

ائيل عن أيب إسحاق عن  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي ثنا إسر  - 3971
  {ما كذب الفؤاد ما رأى  }عبد الرمحن بن زيد عن عبد هللا يف قوله عز وجل  

قال : رأى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم جربيل صلى هللا عليه وسلم يف حلة  
 من رفرف قد مأل ما بني السماء واألرض 

 

 

 3740الشيخني مكرر عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط ت
 سندا ومتنا 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن آدم وأبو أمحد قاال ثنا   - 3972
إسرائيل عن أيب إسحاق عن عبد الرمحن بن األسود عن أبيه وعلقمة عن عبد  



هللا قال : كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يكرب يف كل ركوع وسجود ورفع  
ضوان هللا عليهما ويسلمون على أمياهنم ومشائلهم  ووضع وأبو بكر وعمر ر 
 السالم عليكم ورمحة هللا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن آدم وحسني بن حممد قاال   - 3973
ل :  ثنا إسرائيل عن أيب إسحاق عن أيب األحوص وأيب عبيدة عن عبد هللا قا

سألت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أي األعمال أفضل فقال الصالة لوقتها  
 وبر الوالدين واجلهاد يف سبيل هللا ولو استزدت لزادين قال حسني استزدته  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري أيب األحوص فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن آدم ثنا عبد هللا بن إدريس  - 3974
  أماله علي من كتابه عن عاصم بن كليب عن عبد الرمحن بن األسود ثنا

علقمة عن عبد هللا قال : علمنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الصالة فكرب  



عدا فقال صدق ورفع يديه مث ركع وطبق بني يديه وجعلهما بني ركبتيه فبلغ س
أخي قد كنا نفعل ذلك مث أمران هبذا وأخذ بركبتيه حدثين عاصم بن كليب 

 هكذا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

------------------------------------- 
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حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن آدم ثنا سفيان عن منصور   - 3975
عن إبراهيم عن علقمة عن عبد هللا قال : صلى رسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم صالة ال أدري زاد أو نقص مث سلم وسجد سجدتني  

 

 

ده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسنات  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن آدم ثنا سفيان عن حصني  - 3976



عن كثري بن مدرك عن عبد الرمحن بن يزيد عن عبد هللا : انه لىب ليلة مجع مث  
 قال ها هنا رأيت الذي أنزلت عليه سورة البقرة يليب  

 

 

ط مسلم رجاله ثقات رجال  عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شر ت
 الشيخني غري كثري بن مدرك فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن آدم ثنا سفيان عن حيىي بن  - 3977
 فذكر القصة عبد هللا اجلابر التيمي عن أيب املاجد قال جاء رجل إىل عبد هللا

وأنشأ حيدث عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : ان أول رجل قطع يف  
وسلم فقيل اي رسول اإلسالم أو من املسلمني رجل أتى به النيب صلى هللا عليه  

هللا ان هذا سرق فكأمنا أسف وجه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم رمادا فقال  
بعضهم اي رسول هللا أي يقول مالك فقال وما مينعين وأنتم أعوان الشيطان  

على صاحبكم وهللا عز وجل عفو حيب العفو وال ينبغي لوايل أمر أن يؤتى حبد 
يصفحوا أال حتبون أن يغفر هللا لكم وهللا غفور  وليعفوا ول }اال أقامه مث قرأ  

قال حيىي أماله علينا سفيان إمالء  {رحيم    

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن بشواهده وهذا إسناد ضعيف لضعف حيىي بن ت
 عبدهللا اجلابر وجلهالة أيب املاجد



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن آدم ثنا سفيان عن حيىي  - 3978
نا صلى هللا عليه  اجلابر عن أيب املاجد احلنفي عن عبد هللا قال : سألنا نبي

وسلم عن السري ابجلنازة فقال السري دون اخلبب فإن يك خريا تعجل إليه وان 
تقدمها  يك سوى ذلك فبعدا ألهل النار اجلنازة متبوعة وليس منا من   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن آدم ثنا شريك ثنا علي بن  - 3979
األقمر عن أيب األحوص عن عبد هللا قال : لقد رأيتنا وما تقام الصالة حىت  

تكامل بنا الصفوف فمن سره أن يلقى هللا عز وجل غدا مسلما فليحافظ على  
الصلوات املكتوابت حيث ينادى هبن فإهنن من سنن اهلدى وان هللا عز   هؤالء

 وجل قد شرع لنبيكم صلى هللا عليه وسلم سنن اهلدى  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد ضعيف لضعف شريكت  

 

 

حدثنا عبد هلل حدثين أيب ثنا حيىي بن آدم ثنا وكيع عن أبيه عن أيب   - 3980



إسحاق عن معد يكرب قال : أتينا عبد هللا فسألناه ان يقرأ علينا طسم املائتني  
فقال ما هي معي ولكن عليكم من أخذها من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

   خباب بن األرت قال فأتينا خباب بن األرت فقرأها علينا

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن آدم ثنا أبو بكر عن عاصم   - 3981
بن أيب النجود عن زر بن حبيش عن عبد هللا بن مسعود قال : أقرأين رسول 

هللا صلى هللا عليه وسلم سورة من الثالثني من آل حم قال يعين األحقاف قال 
رة إذا كانت أكثر من ثالثني آية مسيت الثالثني قال فرحت إىل وكانت السو 

فقال رسول هللا  املسجد فإذا رجل يقرؤها على غري ما أقرأين فقلت من أقرأك
صلى هللا عليه وسلم قال فقلت آلخر اقرأها فقرأها على غري قراءيت وقراءة 

ل هللا ان صاحيب فانطلقت هبما إىل النيب صلى هللا عليه وسلم فقلت اي رسو 
هذين خيالفاين يف القراءة قال فغضب ومتعر وجهه وقال إمنا أهلك من كان  
قبلكم االختالف قال قال زر وعنده رجل قال فقال الرجل ان رسول هللا 

صلى هللا عليه وسلم أيمركم ان يقرأ كل رجل منكم كما أقرئ فإمنا أهلك من  
شيئا أسره إليه رسول هللا كان قبلكم االختالف قال قال عبد هللا فال أدري أ

صلى هللا عليه وسلم أو علم ما يف نفس رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال  



 والرجل هو علي بن أيب طالب صلوات هللا عليه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن آدم أان أبو بشري أبو   - 3982
يب احلكم عن طارق عن عبد هللا قال له اي أاب عبد الرمحن إمساعيل عن سيار أ

تسليم الرجل عليك فقلت صدق هللا ورسوله قال فقال قال رسول هللا صلى 
هللا عليه وسلم : بني يدي الساعة تسليم اخلاصة وتفشو التجارة حىت تعني 

 املرأة زوجها على التجارة وتقطع األرحام  
 

 

إسناده حسن وقوله " سيار أبو احلكم " صوابه "  عليق شعيب األرنؤوط : ت
 سيار أبو محزة " 

 

 

------------------------------------- 
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حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن آدم ثنا أبو بكر بن عبد هللا   - 3983
سعود قال  النهشلي قال ثنا عبد الرمحن بن األسود عن أبيه عن عبد هللا بن م

: صلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مخسا الظهر أو العصر فلما انصرف 
يت مخسا قال قيل له اي رسول هللا أزيد يف الصالة قال ال قالوا فإنك صل

فسجد سجديت السهو مث قال إمنا أان بشر أذكر كما تذكرون وأنسى كما  
 تنسون 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري أيب بكر بن عبدهللا النهشلي فمن رجال مسلم 

 

 

شيباين عن حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا أسباط قال ثنا ال - 3984
املسيب بن رافع عن بن مسعود قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : من  

قتل حية فله سبع حسنات ومن قتل وزغا فله حسنة ومن ترك حية خمافة  
 عاقبتها فليس منا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف النقطاعه ت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أسباط ثنا أشعث عن كردوس عن   - 3985
بن مسعود قال : مر املال من قريش على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

وعنده خباب وصهيب وبالل وعمار فقالوا اي حممد أرضيت هبؤالء فنزل فيهم  
أعلم   وهللا   }إىل قوله  {وأنذر به الذين خيافون أن حيشروا إىل رهبم  }القرآن 

 ابلظاملني 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن وهذا إسناد ضعيف لضعف أشعثت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن عبيد ثنا إمساعيل عن قيس   - 3986
عن عبد هللا قال : كنا نغزو مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وليس لنا نساء 
فقلنا اي رسول هللا أال نستخصي فنهاان عنه مث رخص لنا بعد يف أن نتزوج املرأة 

آمنوا ال حترموا طيبات ما أحل  اي أيها الذين  } ابلثوب إىل أجل مث قرأ عبد هللا 
 هللا لكم وال تعتدوا إن هللا ال حيب املعتدين  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد ثنا هشام عن قتادة عن   - 3987



ليلة عند  احلسن عن عمران بن حصني عن عبد هللا بن مسعود أنه قال : حتدثنا 
هللا صلى هللا عليه وسلم حىت أكرينا احلديث مث رجعنا إىل أهلنا فلما  رسول 

أصبحنا غدوان على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال عرضت على األنبياء  
ابممها وأتباعها من أممها فجعل النيب مير ومعه الثالثة من أمته والنيب معه 

أمته والنيب معه الرجل من أمته والنيب ما   العصابة من أمته والنيب معه النفر من
معه أحد حىت مر على موسى بن عمران صلى هللا عليه وسلم يف كبكبة من بين  

إسرائيل فلما رأيتهم أعجبوين قلت اي رب من هؤالء فقال هذا أخوك موسى 
بن عمران ومن معه من بين إسرائيل قلت اي رب فأين أميت قال انظر عن 

ظراب مكة قد سد بوجوه الرجال قلت من هؤالء اي رب  ميينك فإذا الظراب
قال أمتك قلت رضيت رب قال أرضيت قلت نعم قال انظر عن يسارك قال  
فنظرت فإذا األفق قد سد بوجوه الرجال فقال رضيت قلت رضيت قيل فإن  

مع هؤالء سبعني ألفا يدخلون اجلنة ال حساب هلم فأنشأ عكاشة بن حمصن 
ة فقال اي نيب هللا ادع هللا أن جيعلين منهم فقال اللهم  أحد بين أسد بن خزمي

اجعله منهم مث أنشأ رجل آخر فقال اي رسول هللا ادع هللا أن جيعلين منهم قال  
 سبقك هبا عكاشة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد ضعيف لعنعنة احلسن البصري ت
ثقات رجال الشيخني فإنه مل يسمع من عمران بن حصني وبقية رجاله   

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الوهاب أان هشام عن قتادة عن   - 3988
احلسن عن عمران بن حصني عن عبد هللا بن مسعود قال حتدثنا ذات ليلة  

فذكر معناه وحدثنا عن سعيد عن قتادة عن احلسن عن عمران بن حصني أن 
  عليه وسلم ذات ليلة فذكره  بن مسعود قال : حتدثنا عند نيب هللا صلى هللا

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف النقطاعه ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن بكر قال أان سعيد عن   - 3989
قتادة عن احلسن والعالء بن زايد عن عمران بن حصني عن عبد هللا بن 

ذات ليلة حىت أكرينا مسعود قال : حتدثنا عند رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
 احلديث فذكره 

 

 

متابع احلسن  -عليق شعيب األرنؤوط : إسناده من طريق العالء بن زايد ت
صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري العالء بن زايد -البصري   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد ثنا حفص يعين بن  - 3990
 : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  غياث ثنا األعمش عن شقيق عن عبد هللا



 أمر بقتل حية مبىن  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : رجاله ثقات رجال الشيخني ... وقال الدارقطين :  ت
الصحيح عن حفص ما رواه أبو بكر بن أيب شيبة وأبو كريب وأمحد بن حنبل  

  وابن منري عنه عن األعمش عن إبراهيم عن األسود عن عبد هللا . قلنا )
وهو إسناد صحيح  378/  1األرانؤووط ( : هو اإلسناد املتقدم يف الرواية 

 على شرط الشيخني 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد وحسن بن موسى قاال   - 3991
جيتين سواكا  ثنا محاد عن عاصم عن زر بن حبيش عن بن مسعود : انه كان 

من األراك وكان دقيق الساقني فجعلت الريح تكفؤه فضحك القوم منه فقال  
ه  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مم تضحكون قالوا اي نيب هللا من دقة ساقي

 فقال والذي نفسي بيده هلما أثقل يف امليزان من أحد  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد حسن ت  

 

 

------------------------------------- 
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ا  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد وعفان املعىن قاال ثن - 3992
محاد قال عفان أان عاصم عن زر عن بن مسعود قال : أقرأين رسول هللا صلى 
هللا عليه وسلم سورة األحقاف وأقرأها رجال آخر فخالفين يف آية فقلت له من  

أقرأكها فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فأتيته وهو يف نفر فقلت اي 
قلت فإن هذا يزعم انك رسول هللا أمل تقرئين آية كذا وكذا فقال بلى قال 

أقرأهتا إايه كذا وكذا فتغري وجه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال الرجل 
الذي عنده ليقرأ كل رجل منكم كما مسع فإمنا هلك من كان قبلكم ابالختالف  

 قال فوهللا ما أدري ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أمره بذلك أم هو قاله  

 

 

: إسناده حسن عليق شعيب األرنؤوطت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن آدم ثنا أبو بكر عن عاصم   - 3993
عن زر عن عبد هللا عن النيب صلى هللا عليه وسلم : معناه وقال فغضب ومتعر  

 وجهه وقال إمنا أهلك من كان قبلكم االختالف  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسن من أجل عاصم بن أيب النجود وبقية  ت
الشيخني غري أيب بكر بن عياش فمن رجال البخاري  رجاله ثقات رجال

سندا وخمتصر متنا  3981مكرر  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد وعفان قاال ثنا محاد عن   - 3994
عاصم عن زر عن بن مسعود ان رجال من أهل الصفة مات فوجدوا يف بردته 

   دينارين فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : كيتان 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد ثنا محاد ثنا عاصم عن   - 3995
طب النساء أيب وائل عن بن مسعود : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم خ

فقال هلن ما منكن امرأة ميوت هلا ثالثة أال ادخلها هللا عز وجل اجلنة فقالت 
بة اإلثنني يف أجلهن امرأة اي رسول هللا وصاحبة اإلثنني يف اجلنة قال وصاح

 اجلنة 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد ثنا داود يعين بن أيب  - 3996
الفرات ثنا حممد بن زيد عن أيب األعني العبدي عن أيب األحوص اجلشمي قال  

دار فقطع خطبته  : بينما بن مسعود خيطب ذات يوم إذ مر حبية متشي على اجل
مث ضرهبا بقضيبه حىت قتلها مث قال مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 يقول من قتل حية فكأمنا قتل رجال مشركا قد حل دمه  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد وروح قاال ثنا داود بن   - 3997
 األحوص أيب الفرات قال ثنا حممد بن زيد عن أيب األعني العبدي عن أيب

اجلشمي عن بن مسعود قال : سألنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن 
لم ان  القردة واخلنازير أهي من نسل اليهود فقال رسول هللا صلى هللا عليه وس
هللا عز وجل مل يلعن قوما قط قال روح فمسخهم فيكون هلم نسل حىت 

يهلكهم ولكن هذا خلق كان فلما غضب هللا عز وجل على اليهود مسخهم  
 فجعلهم مثلهم  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد قال ثنا عبد العزيز بن  - 3998
ا أبو إسحاق اهلمداين عن أيب األحوص عن بن مسعود قال قلت : اي مسلم ثن

رسول هللا أي األعمال أحب إىل هللا عز وجل قال صل الصالة ملواقيتها قلت  
مث أي قال بر الوالدين قلت مث أي قال مث اجلهاد يف سبيل هللا ولو استزدته  

 لزادين 
 

 

رجاله ثقات رجال   عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت
 الشيخني غري أيب األحوص فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد ثنا مهدي ثنا واصل عن   - 3999
أيب وائل عن عبد هللا قال : اين ألحفظ القرائن اليت كان يقرن بينهن رسول هللا 

حم   صلى هللا عليه وسلم مثاين عشرة سورة من املفصل وسورتني من آل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن بكر أان سعيد عن قتادة عن   - 4000
احلسن والعالء بن زايد عن عمران بن حصني عن عبد هللا بن مسعود قال :  

حتدثنا عند رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ذات ليلة حىت أكرينا احلديث 
 فذكره  

 

 

زايد صحيح  عليق شعيب األرنؤوط : إسناده من طريق العالء بن ت
سندا ومتنا  3989مكرر  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن محاد ثنا أبو عوانة عن  - 4001
األعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد هللا قال : كنا جلوسا عشية اجلمعة  

يف املسجد قال فقال رجل من األنصار أحدان رأى مع امرأته رجال فقتله  
ان سكت سكت على غيظ وهللا لئن أصبحت قتلتموه وان تكلم جلدمتوه و 

صاحلا ألسألن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال فسأله فقال اي رسول هللا ان 
أحدان رأى مع امرأته رجال فقتله قتلتموه وان تكلم جلدمتوه وان سكت 

سكت على غيظ اللهم احكم قال فأنزلت آية اللعان قال فكان ذاك الرجل 
 أول من ابتلى به  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  



 

 

------------------------------------- 

 

[    422صفحة  - 1مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن آدم ثنا سفيان عن األعمش   - 4002
 رمى اجلمرة من بطن عن إبراهيم عن عبد الرمحن بن يزيد قال : رأيت عبد هللا

الوادي مث قال ها هنا والذي ال إله غريه كان يقوم الذي أنزلت عليه سورة  
 البقرة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن آدم ثنا سفيان عن األعمش   - 4003
عن إبراهيم عن عبد الرمحن بن يزيد عن بن مسعود قال : صليت مع رسول 
هللا صلى هللا عليه وسلم ركعتني ومع أيب بكر رضي هللا عنه ركعتني ومع عمر  

 رضي هللا عنه ركعتني  

 

 



شرط الشيخني  عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح علىت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن آدم ثنا إسرائيل عن منصور   - 4004
عن إبراهيم عن علقمة عن عبد هللا قال : كنا مع رسول هللا صلى هللا عليه  

وسلم يف غار فنزلت واملرسالت عرفا قال فأان نتلقاها من فيه فخرجت حية  
رها فقال وقيت شركم ووقيتم  من جحرها فابتدرانها فسبقتنا فدخلت جح

 شرها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن آدم ثنا إسرائيل عن   - 4005
األعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد هللا : مثله قال وأان لنتلقاها من فيه  

 رطبة  

 

 

صحيح على شرط الشيخني عليق شعيب األرنؤوط : إسنادهت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن آدم ثنا زهري ثنا احلسن بن  - 4006



احلر قال حدثين القاسم بن خميمرة قال أخذ علقمة بيدي وحدثين : أن عبد  
هللا بن مسعود أخذ بيده وان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أخذ بيد عبد هللا  

لطيبات السالم فعلمه التشهد يف الصالة قال قل التحيات هلل والصلوات وا
النيب ورمحة هللا وبركاته السالم علينا وعلى عباد هللا الصاحلني قال  عليك أيها 

زهري حفظت عنه ان شاء هللا أشهد أن ال إله اال هللا وأشهد أن حممدا عبده  
ورسوله قال فإذا قضيت هذا أو قال فإذا فعلت هذا فقد قضيت صالتك ان  

فاقعد  شئت أن تقوم فقم وأن شئت أن تقعد   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح غري ت
 احلسن بن احلر فقد روى له أبو داود والنسائي وهو ثقة 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو داود يعين الطيالسي قال ثنا زهري   - 4007
ه وسلم  ثنا أبو إسحاق عن أيب األحوص عن عبد هللا عن النيب صلى هللا علي

انه قال لقوم يتخلفون عن اجلمعة : لقد مهمت أن آمر رجال يصلي ابلناس مث  
 أحرق على رجال بيوهتم يتخلفون عن اجلمعة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري أيب داود  ت
 الطيالسي وأيب األحوص فمن رجال مسلم 



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أمية بن خالد ثنا شعبة عن أيب  - 4008
إسحاق عن أيب عبيدة عن عبد هللا قال : أتيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

فقلت اي رسول هللا ان هللا عز وجل قد قتل أاب جهل فقال احلمد هلل الذي 
 نصر عبده وأعز دينه  

 

 

سندا ومتنا  3856قطاعه مكررعليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف النت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إسحاق بن عيسى وحسن بن موسى   - 4009
قاال ثنا محاد بن سلمة عن عاصم بن هبدلة عن زر بن حبيش عن عبد هللا بن 

مسعود قال : كنا يف غزوة بدر كل ثالثة منا على بعري كان علي وأبو لبابة 
ه وسلم فإذا كان عقبة النيب صلى هللا عليه  زميلي رسول هللا صلى هللا علي 

وسلم قاال اركب اي رسول هللا حىت منشي عنك فيقول ما أنتما أبقوى على 
 املشي مين وما أان أبغىن عن األجر منكما  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثناه عفان ثنا محاد بن سلمة قال أان  - 4010
 عاصم بن هبدلة : فذكره مبعناه وإسناده  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بن منري ثنا مالك بن مغول عن الزبري   - 4011
رسول هللا صلى هللا بن عدي عن طلحة عن مرة عن عبد هللا قال : ملا أسرى ب

عليه وسلم انتهى به إىل سدرة املنتهى وهي يف السماء السادسة واليها ينتهي  
ما يصعد به من األرض وقال مرة وما يعرج به من األرض فيقبض منها واليها  

قال   {إذ يغشى السدرة ما يغشى  }ينتهي ما يهبط به من فوقها فيقبض منها 
 صلى هللا عليه وسلم ثالث خالل فراش من ذهب قال فأعطى رسول هللا

الصلوات اخلمس وخواتيم سورة البقرة وغفر ملن ال يشرك ابهلل عز وجل من  
 أمته املقحمات 

 

 

 3665عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخني مكرر ت
 سندا ومتنا 

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا كثري بن هشام قال قرأت على عبد   - 4012
كرمي عن زايد بن اجلراح عن عبد هللا بن معقل قال كان أيب عند عبد هللا بن ال

 مسعود فسمعه يقول مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : الندم توبة 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد قوي ت  

وله " ... . قال قرأت على عبد الكرمي عن زايد ... " صوابه : " ... قال  ق
 حدثنا فرات عن عبد الكرمي عن زايد ... " وهو فرات بن سلمان اجلزري

 

 

------------------------------------- 

 

[    423صفحة  - 1مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا كثري ثنا هشام عن أيب الزبري عن انفع   - 4013
عبد هللا عن عبد هللا بن مسعود قال :  بن جبري بن مطعم عن أيب عبيدة بن 

سلم فحبسنا عن صالة الظهر والعصر كنا مع رسول هللا صلى هللا عليه و 
واملغرب والعشاء فاشتد ذلك علي مث قلت حنن مع رسول هللا صلى هللا عليه  
وسلم ويف سبيل هللا فأمر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بالال فأقام الصالة 



 أقام فصلى بنا العصر مث أقام فصلى بنا املغرب مث أقام  فصلى بنا الظهر مث
فصلى بنا العشاء مث طاف علينا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مث قال ما على  

 األرض عصابة يذكرون هللا عز وجل غريكم  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه وهذا إسناد ضعيف النقطاعه ت  

 

 

ثنا معمر بن سليمان الرقي قال ثنا   حدثنا عبد هللا حدثين أيب - 4014
خصيف عن زايد بن أيب مرمي عن عبد هللا بن معقل قال كان أيب عند بن 

 مسعود فسمعه يقول مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : الندم توبة 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد جيد ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن أيب بكري ثنا إسرائيل عن أيب  - 4015
حصني عن حيىي بن واثب عن مسروق قال ثنا عبد هللا يوما فقال : قال رسول  

هللا صلى هللا عليه وسلم قال فرعد حىت رعدت ثيابه مث قال حنو ذا أو شبيها  
 بذا 

 

 



يخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا معمر بن سليمان الرقي حدثنا  - 4016
خصيف عن زايد بن أيب مرمي عن عبد هللا بن معقل قال كان أيب عند بن 

 مسعود فسمعه يقول مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : الندم توبة 

 

 

سندا ومتنا  4014عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد جيد مكرر ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا عبد الرزاق أان سفيان عن  - 4017
وائل  األعمش ومنصور وحصني بن عبد الرمحن بن أيب هاشم ومحاد عن أيب  

وعن أيب إسحاق عن أيب األحوص واألسود عن عبد هللا قال : كنا ال ندري ما  
على نقول يف الصالة نقول السالم على هللا السالم على جربيل السالم 

ميكائيل قال فعلمنا النيب صلى هللا عليه وسلم فقال ان هللا هو السالم فإذا  
جلستم يف ركعتني فقولوا التحيات هلل والصلوات والطيبات السالم عليك أيها 
النيب ورمحة هللا وبركاته السالم علينا وعلى عباد هللا الصاحلني قال أبو وائل يف  

 عليه وسلم إذا قلتها أصابت كل عبد  حديثه عن عبد هللا عن النيب صلى هللا
صاحل يف السماء ويف األرض وقال أبو إسحاق يف حديث عبد هللا عن النيب 

صلى هللا عليه وسلم إذا قلتها أصابت كل ملك مقرب أو نيب مرسل أو عبد  



 صاحل أشهد ان ال إله اال هللا وأشهد أن حممدا عبده ورسوله  

 

 

صحيح على شرط الشيخني عليق شعيب األرنؤوط : إسنادهت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أان سفيان عن أيب  - 4018
 عن عبد هللا  إسحاق الشيباين عن احلسن بن سعد عن عبد الرمحن بن عبد هللا

قال : كنا مع النيب صلى هللا عليه وسلم فمرران بقرية منل فأحرقت فقال النيب 
ل  صلى هللا عليه وسلم ال ينبغي لبشر أن يعذب بعذاب هللا عز وج  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم إن  ت
ثبت مساع عبد الرمحن بن عبد هللا بن مسعود من أبيه هلذا احلديث فقد مسع 

 من أبيه شيئا يسريا كما قال احلافظ يف التقريب

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أان سفيان عن منصور   - 4019
زر عن وائل بن مهانة عن بن مسعود قال خطبنا النيب صلى هللا  واألعمش عن 

عليه وسلم فقال : تصدقن اي معشر النساء فإنكن أكثر أهل جهنم يوم القيامة  
فقامت امرأة ليست من علية النساء فقالت اي رسول هللا مل حنن أكثر أهل 



 جهنم قال ألنكن تكثرن اللعن وتكفرن العشري 

 

 

وط : صحيح لغريه وهذا إسناد حمتمل للتحسنيعليق شعيب األرنؤ ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أان سفيان عن منصور   - 4020
عن أيب وائل عن بن مسعود يرفعه إىل النيب صلى هللا عليه وسلم قال : 

تعاهدوا القرآن فإنه أشد تفصيا من صدور الرجال من النعم من عقلها بئسما  
ل نسيت آية كيت وكيت بل هو نسي  ألحدهم ان يقو   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن أيب إسحاق  - 4021
عن أيب األحوص عن بن مسعود قال جاء نفر إىل النيب صلى هللا عليه وسلم  
فقالوا : اي رسول هللا ان صاحبا لنا اشتكى أفنكويه فسكت ساعة مث قال ان 

 شئتم فاكووه وان شئتم فارضفوه  

 

 

رجاله ثقات رجال الشيخني غري أيب   عليق شعيب األرنؤوط : صحيحت



 األحوص فمن رجال مسلم 
 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أخربان معمر عن أيب  - 4022
إسحاق عن أيب األحوص عن بن مسعود قال وأين مسعت رسول هللا صلى هللا 
عليه وسلم يقول : ان العبد ليكذب حىت يكتب كذااب أو يصدق حىت يكتب 

 صديقا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  

 

 

-------------------------------------  
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حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعلي بن عبيد ثنا األعمش عن  - 4023
عمارة عن عبد الرمحن بن يزيد قال قال عبد هللا : كنا مع رسول هللا صلى هللا 

عليه وسلم شبااب ليس لنا شيء فقال اي معشر الشباب من استطاع منكم  
لباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن مل يستطع فعليه ابلصوم ا



 فإن الصوم له وجاء  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعلي وبن أيب زائدة قاال ثنا األعمش   - 4024
بد  عن عمارة عن عبد الرمحن بن يزيد قال : دخل األشعث بن قيس على ع

هللا يوم عاشوراء وهو يتغدى فقال اي أاب حممد ادن للغداء قال أو ليس اليوم 
 عليه وسلم  عاشوراء قال وتدري ما يوم عاشوراء إمنا كان رسول هللا صلى هللا

 يصومه قبل ان ينزل رمضان فلما انزل رمضان ترك  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعلي ثنا األعمش عن إبراهيم عن   - 4025
علينا خباب  علقمة قال كنا جلوسا عند عبد هللا ومعنا زيد بن حدير فدخل

فقال : اي أاب عبد الرمحن أكل هؤالء يقرأ كما تقرأ فقال ان شئت أمرت 
س بعضهم فقرأ عليك قال أجل فقال يل اقرأ فقال بن حدير أتمره يقرأ ولي 

أبقرئنا فقال أما وهللا ان شئت ألخربتك ما قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  



لقومك وقومه قال فقرأت مخسني آية من مرمي فقال خباب أحسنت فقال عبد  
هللا ما أقرأ شيئا اال هو قرأه مث قال عبد هللا خلباب أما آن هلذا اخلامت ان يلقى  

  ذهب  قال أما ال تراه على بعد اليوم واخلامت

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو كامل ثنا شريك عن الركني عن   - 4026
أبيه عن عبد هللا : رفعه لنا يف أول مرة مث أمسك عنه يعين شريك قال الراب  

 وان كثر فإن عاقبته إىل قل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو كامل ويزيد أان املسعودي عن   - 4027
 احلسن بن سعد عن عبده النهدي عن عبد هللا بن مسعود قال قال رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم : ان هللا مل حيرم حرمة اال وقد علم انه سيطلعها منكم  

ت الفراش والذابب قال مطلع األواين ممسك حبجزكم ان هتافتوا يف النار كتهاف
 يزيد الفراش أو الذابب  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح ثنا املسعودي قال أان أبو املغرية   - 4028
عن احلسن بن سعد عن عبده النهدي عن عبد هللا بن مسعود فذكر احلديث  

 وقال : الفراش والذابب 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو كامل ثنا محاد عن عاصم بن  - 4029
دلة عن زر بن حبيش عن بن مسعود ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان  هب

زميله يوم بدر علي وأبو لبابة فإذا حانت عقبة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
قاال اركب : اي رسول هللا حىت منشي عنك فيقول ما أنتما أبقوى مين وال أان 

 أبغىن عن األجر منكما  

 

 

األرنؤوط : إسناده حسنعليق شعيب ت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بن فضيل ثنا هارون بن عنرتة عن   - 4030
عبد الرمحن بن األسود قال : استأذن علقمة واألسود على عبد هللا قال انه 
سيليكم أمراء يشتغلون عن وقت الصالة فصلوها لوقتها مث قام فصلى بيين 

  صلى هللا عليه وسلم  وبينه مث قال هكذا رأيت رسول هللا

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده قويت  

 

 

حدثنا عبد هللا بن أمحد بن حنبل قال حدثين أيب ثنا بن منري ثنا  - 4031
لذين  األعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد هللا قال ملا نزلت هذه اآلية ا

آمنوا ومل يلبسوا إمياهنم بظلم قالوا : اي رسول هللا فأينا ال يظلم نفسه قال ليس  
شرك ابهلل إن الشرك ال ت }ذاك هو الشرك أمل تسمعوا ما قال لقمان البنه  

   {لظلم عظيم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بن منري عن األعمش عن إبراهيم عن   - 4032
علقمة عن عبد هللا قال : صلى بنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فأما زاد 



يان ذلك من قبلي فقلنا اي رسول هللا واما نقص قال إبراهيم واما جاء نس
أحدث يف الصالة شيء قال وما ذاك قلنا صليت قبل كذا وكذا قال إمنا أان 
بشر أنسى كما تنسون فإذا نسي أحدكم فليسجد سجدتني مث حتول فسجد 

 سجدتني 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

ثنا بن منري ويعلي عن األعمش عن  حدثنا عبد هللا حدثين أيب - 4033
بد هللا الشام فقال له انس من أهل محص اقرأ  إبراهيم عن علقمة قال : أتى ع 

علينا فقرأ عليهم سورة يوسف فقال رجل من القوم وهللا ما هكذا أنزلت فقال  
عبد هللا وحيك وهللا لقد قرأهتا على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم هكذا فقال  

ا هو يراجعه إذ وجد منه ريح اخلمر فقال أتشرب الرجس أحسنت فبين 
 وتكذب ابلقرآن وهللا ال تزاولين حىت أجلدك فجلده احلد  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

------------------------------------- 
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حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بن منري أان األعمش عن إبراهيم عن   - 4034
عبد الرمحن بن يزيد قال قال عبد هللا : ملا رأى عثمان صلى مبىن أربع ركعات  
صليت خلف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ركعتني وخلف أيب بكر ركعتني  

ركعتني ليت حظي من أربع ركعتان متقبلتان   وعمر   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بن منري أان األعمش عن عمارة بن  - 4035
عمري عن عبد الرمحن بن يزيد قال قال دخلنا على عبد هللا وعنده علقمة  

دثه اال من أجلي كنت أحدث القوم سنا قال  واألسود فحدث حديثا ال أراه ح
: كنا مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم شباب ال جند شيئا فقال اي معشر  
الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج  

 ومن مل يستطع فعليه ابلصوم فإنه له وجاء 

 

 

لشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط ات  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعلي ثنا عمر بن ذر عن العيزار من   - 4036
ل : إذا تنعه ان بن مسعود قال مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقو 

وجهت اللعنة توجهت إىل من وجهت إليه فإن وجدت فيه مسلكا ووجدت 
سبيال حلت به وإال جاءت إىل رهبا فقالت اي رب ان فالان وجهين إىل فالن 

وأين مل أجد عليه سبيال ومل أجد فيه مسلكا فما أتمرين فقال ارجعي من حيث  
 جئت 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف النقطاعه ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو معاوية ثنا األعمش عن زر عن   - 4037
معشر   وائل بن مهانة عن عبد هللا قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : اي
النساء تصدقن ولو من حليكن فإنكن أكثر أهل جهنم يوم القيامة قال 
فقامت امرأة ليست من علية النساء فقالت مب حنن أكثر أهل جهنم يوم  

 القيامة قال فقال انكن تكثرن اللعن وتكفرن العشري  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد حمتمل للتحسنيت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو معاوية ثنا األعمش عن شقيق   - 4038
عن عبد هللا قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : من مات ال يشرك ابهلل 

 شيئا دخل اجلنة قال وقلت من مات يشرك ابهلل شيئا دخل النار  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : مكرر سندا ومتنا ت  

 

 

ين أيب حدثنا أبو معاوية ثنا األعمش عن شقيق  حدثنا عبد هللا حدث - 4039
عن عبد هللا قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : إذا كنتم ثالثة فال يتناج  

 اثنان دون صاحبهما فإن ذلك حيزنه  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا أبو معاوية وبن منري قاال ثنا  - 4040
األعمش عن شقيق عن عبد هللا قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : إذا  

 كنتم ثالثة فال يتناج اثنان دون صاحبهما فإن ذلك حيزنه  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : هذا مركب من من سند احلديث التايل ومنت احلديث  ت
ابق !الس  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا أبو معاوية وبن منري قاال ثنا  - 4041
األعمش عن شقيق قال : كنا جلوسا عند ابب عبد هللا ننتظره أيذن لنا قال  

فجاء يزيد بن معاوية النخعي فدخل عليه فقلنا له أعلمه مبكاننا فدخل فاعلمه  
كم فأدعكم على عمد خمافة أن  فلم يلبث ان خرج إلينا فقال اين ألعلم مكان

أملكم إن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان يتخولنا ابملوعظة يف األايم خمافة  
 السآمة علينا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو معاوية ثنا األعمش عن شقيق   - 4042
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : أان فرطكم على عن عبد هللا قال قال 

احلوض وألانزعن أقواما مث ألغلنب عليهم فأقول اي رب أصحايب فيقال انك ال 
 تدري ما أحدثوا بعدك  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخني مكرر سندا ومتنا ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بن منري ثنا األعمش عن شقيق عن   - 4043
لت أخرى مسعت عبد هللا قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : كلمة وق

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول من مات وهو يشرك ابهلل شيئا دخل النار  
و بكر عن  وقلت أان من مات وهو ال يشرك ابهلل شيئا دخل اجلنة ووافقه أب

 عاصم خالف أيب معاوية ثناه أسود  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا بن منري ثنا األعمش عن شقيق   - 4044
قال قال عبد هللا قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ما أحد أغري من هللا 

وما أحد أحب إليه املدح من هللا عز وجل  عز وجل ولذلك حرم الفواحش  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

------------------------------------- 
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حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا بن منري ثنا األعمش عن إبراهيم   - 4045
عن األسود قال : دخلت أان وعلقمة على عبد هللا بن مسعود فقال إذا ركع  

أحدكم فليفرش ذراعيه فخذيه فكأين أنظر إىل اختالف أصابع رسول هللا صلى 
 هللا عليه وسلم يف الصالة  

 

 

ح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا أبو معاوية وبن منري قاال ثنا  - 4046
األعمش عن عمارة عن عبد الرمحن بن يزيد عن عبد هللا قال : ما رأيت 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم صلى صالة قط اال مليقاهتا اال صالتني صالة  
ذ قبل ميقاهتا وقال بن منري العشاءين املغرب والعشاء جبمع وصلى الفجر يومئ

 فإنه صالمها جبمع مجيعا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو معاوية حدثنا األعمش عن عمارة   - 4047
الكعبة قال  عن عبد الرمحن بن يزيد عن عبد هللا قال : كنت مسترتا أبستار 

فجاء ثالثة نفر كثري شحم بطوهنم قليل فقه قلوهبم قرشي وختناه ثقفيان أو  
ون ان هللا عز  ثقفي وختناه قرشيان فتكلموا بكالم مل أفهمه فقال بعضهم أتر 

وجل يسمع كالمنا هذا فقال اآلخران اان إذا رفعنا أصواتنا مسعه وإذا مل نرفع 
أصواتنا مل يسمعه قال وقال اآلخران مسع منه شيئا مسعه كله قال فذكرت ذلك 

وما كنتم تسترتون أن  }للنيب صلى هللا عليه وسلم قال فأنزل هللا عز وجل 
وذلكم ظنكم الذي ظننتم   }إىل قوله  {يشهد عليكم مسعكم وال أبصاركم  

 بربكم أرداكم فأصبحتم من اخلاسرين 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخني مكرر سندا ومتنا ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو معاوية ثنا األعمش عن مشر بن  - 4048
 عطية عن مغرية بن سعد بن األخرم عن أبيه عن عبد هللا قال قال رسول هللا

صلى هللا عليه وسلم : ال تتخذوا الضيعة فرتغبوا يف الدنيا قال مث قال عبد هللا  
 وبراذان ما براذان وابملدينة ما ابملدينة  

 

 



عيب األرنؤوط : إسناده ضعيف عليق شت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو معاوية ثنا األعمش عن شقيق   - 4049
عن عبد هللا قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : من حلف على ميني 

ليقتطع هبا مال امرئ مسلم لقي هللا عز وجل وهو عليه غضبان فقال األشعث  
وبني رجل من اليهود أرض فجحدين فقدمته إىل يف وهللا كان ذاك كان بيين 

النيب صلى هللا عليه وسلم فقال يل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ألك بينة  
قلت ال فقال لليهودي احلف فقلت اي رسول هللا أذن حيلف فيذهب مايل  

إىل آخر  {إن الذين يشرتون بعهد هللا وأمياهنم مثنا قليال  }فأنزل هللا عز وجل 
  اآلية

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخني مكرر سندا ومتنا ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو معاوية ووكيع قاال ثنا األعمش   - 4050
عن مسلم بن صبيح عن مسروق عن عبد هللا قال قال رسول هللا صلى هللا 

ملصورين وقال وكيع  عليه وسلم : ان من أشد أهل النار عذااب يوم القيامة ا
 أشد الناس 

 



 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا أبو معاوية ثنا احلجاج عن محاد   - 4051
عن إبراهيم عن علقمة عن عبد هللا : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان  

 ينام مستلقيا حىت ينفخ مث يقوم فيصلي وال يتوضأ  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد ضعيف لضعف احلجاج بن ت
 أرطاة 

 

 

نا عبد هللا حدثين أيب حدثناه إمساعيل بن حممد قال ثنا حيىي حدث - 4052
بن زكراي ثنا حجاج عن فضيل عن إبراهيم عن علقمة عن عبد هللا عن النيب 

 صلى هللا عليه وسلم : فذكره  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد ضعيف لضعف حجاج بن أرطاة ت  

 

 

ن فضيل ثنا ليث عن عبد الرمحن حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا ب - 4053



بن األسود عن أبيه عن عبد هللا قال : خرج النيب صلى هللا عليه وسلم حلاجة  
له فقال ائتين بشيء أستنجي به وال تقربين حائال وال رجيعا مث أتيته مباء فتوضأ  

 مث قام فصلى فحنا مث طبق يديه حني ركع وجعلهما بني فخذيه  

 

 

إسناده ضعيف عليق شعيب األرنؤوط : ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سليمان بن داود ثنا زهري ثنا أبو  - 4054
إسحاق عن أيب األحوص عن عبد هللا قال : أتينا رسول هللا صلى هللا عليه  
وسلم يف رجل نستأذنه أن نكويه فسكت مث سألناه مرة أخرى فسكت مث 

   سألناه الثالثة فقال أرضفوه ان شئتم كأنه غضبان

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سليمان بن داود ثنا زهري ثنا أبو  - 4055
 قال : أان إسحاق عن عبد الرمحن بن األسود عن علقمة واألسود عن عبد هللا

رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يكرب يف كل رفع ووضع وقيام وقعود  
م ورمحة هللا  ويسلم عن ميينه وعن يساره السالم عليكم ورمحة هللا السالم عليك



 حىت يبدو جانب خده ورأيت أاب بكر وعمر يفعالن ذلك  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    427صفحة  - 1مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا سليمان بن داود حدثنا زهري  - 4056
ن بن األسود عن  حدثنا أبو إسحاق قال ليس أبو عبيدة ذكره ولكن عبد الرمح

أبيه عن عبد هللا : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أتى اخلالء وقال إئتين 
رين وروثه بثالثة أحجار فالتمست فوجدت حجرين ومل أجد الثالث فأتيته حبج

 فأخذ احلجرين وألقى الروثة وقال اهنا ركس  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري سليمان بن داود الطيالسي فمن رجال مسلم 

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هبز ثنا محاد بن زيد ثنا عاصم بن  - 5740
صلى هللا هبدلة عن أيب وائل عن عبد هللا بن مسعود قال : قسم رسول هللا 

عليه وسلم غنائم حنني ابجلعرانة قال فازدمحوا عليه قال فقال رسول هللا صلى 
 قومه فكذبوه  هللا عليه وسلم ان عبدا من عباد هللا بعثه هللا عز وجل إىل

وشجوه فجعل ميسح الدم عن جبينه ويقول رب اغفر لقومي فإهنم ال يعلمون  
قال قال عبد هللا فكأين انظر إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ميسح جبهته  

 حيكي الرجل 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

ويزيد قاال أان بن عون   حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بن أيب عدي - 4058
محيد بن عبد الرمحن قال قال بن مسعود كنت ال عن عمرو بن سعيد عن 

أحبس عن ثالث قال بن عون فنسي عمرو واحدة ونسيت أان أخرى وبقيت  
هذه عن النجوى عن كذا وعن كذا قال فأتيته وعنده مالك بن مرارة الرهاوي  

هللا اين رجل قد قسم يل   قال فأدركت من آخر حديثه وهو يقول : اي رسول
من اجلمال ما ترى فما أحب ان أحدا من الناس فضلين بشراكني فما فوقهما  

أفليس ذلك هو البغي قال ليس ذلك ابلبغي ولكن البغي من سفه احلق أو 
 بطر احلق وغمط الناس  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح إن ثبت مساع محيد بن عبد الرمحن ت
 من ابن مسعود 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا جرير عن منصور عن أيب وائل عن   - 4059
عبد هللا قال : ذكر لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم رجل انم ليلة حىت أصبح 

 قال ذاك رجل ابل الشيطان يف أذنه أو أذنيه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا جرير عن منصور عن أيب وائل   - 4060
قال : كان عبد هللا مما يذكر كل يوم اخلميس فقيل له لوددان انك ذكرتنا كل  
يوم قال اين أكره ان أملكم ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان يتخولنا 

 ابملوعظة كراهية السآمة علينا  

 

 

ده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسنات  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا جرير عن ليث عن حممد بن عبد   - 4061
الرمحن بن يزيد عن أبيه قال : كنت مع عبد هللا حىت انتهى إىل مجرة العقبة  

فقال انولين أحجارا قال فناولته سبعة أحجار فقال يل خذ بزمام الناقة قال مث  
طن الوادي بسبع حصيات وهو راكب يكرب مع كل  عاد إليها فرمى هبا من ب

حصاة وقال اللهم اجعله حجا مربورا وذنبا مغفورا مث قال ها هنا كان يقوم  
 الذي أنزلت عليه سورة البقرة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح دون قوله " اللهم اجعله حجا مربورا وذنبا  ت
قي رجاله ثقاتمغفورا " وهذا إسناد ضعيف لضعف ليث بن أيب سليم واب  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هشيم أان سيار عن أيب وائل قال :   - 4062
جاء رجل إىل عبد هللا بن مسعود فقال اين قرأت البارحة املفصل يف ركعة فقال  

عبد هللا أنثرا كنثر الدقل وهذا كهذ الشعر إين ألعلم النظائر اليت كان رسول 
رن بينهن سورتني يف ركعة  هللا صلى هللا عليه وسلم يق  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حجاج ثنا سفيان حدثنا منصور عن   - 4063
هللا عليه   إبراهيم عن علقمة عن بن مسعود قال : كنا مع رسول هللا صلى

وسلم يف غار فأنزلت عليه واملرسالت عرفا فجعلنا نتلقاها منه فخرجت حية  
كم كما  من جانب الغار فقال اقتلوها فتبادرانها فسبقتنا فقال اهنا وقيت شر 

 وقيتم شرها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو معاوية ثنا األعمش عن شقيق بن   - 4064
هللا عليه   سلمة عن عبد هللا بن مسعود قال : كنا إذا جلسنا مع النيب صلى

وسلم يف الصالة قلنا السالم على هللا قبل عباده السالم على جربيل السالم 
رسول هللا على ميكائيل السالم على فالن السالم على فالن قال فسمعنا 

صلى هللا عليه وسلم فقال ان هللا هو السالم فإذا جلس أحدكم يف الصالة 
فليقل التحيات هلل والصلوات والطيبات السالم عليك أيها النيب ورمحة هللا  

وبركاته السالم علينا وعلى عباد هللا الصاحلني فإذا قاهلا أصابت كل عبد صاحل  
هللا وأشهد أن حممدا عبده ورسوله مث  يف السماء واألرض أشهد ان ال إله اال

 يتخري بعد من الدعاء ما شاء  
 

 



عليق شعيب األرنؤوط : مكرر سندا ومتنا ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    428صفحة  - 1مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو معاوية ثنا األعمش عن عبد هللا   - 4065
وسلم : ال    بن مرة عن مسروق عن عبد هللا قال قال رسول هللا صلى هللا عليه

حيل دم امرئ يشهد ان ال إله اال هللا وأين رسول هللا اال إبحدى ثالث الثيب 
 الزاين والنفس ابلنفس والتارك لدينه املفارق للجماعة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخني مكرر سندا ومتنا ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب قال ثنا مؤمل ثنا سفيان ثنا األعمش   - 4066
عن زيد بن وهب عن عبد هللا قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : اهنا 

مران قال تؤدون احلق الذي ستكون فنت وأمور تنكروهنا قالوا اي رسول هللا فما أت 
 عليكم وتسألون هللا عز وجل الذي لكم  

 



 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  

 

 

قال مؤمل وجدت يف موضع آخر ثنا سفيان ثنا األعمش عن أيب  - 4067
 وائل عن عمرو بن شرحبيل عن عبد هللا عن النيب صلى هللا عليه وسلم : مثله  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أسود بن عامر ثنا إسرائيل عن  - 4068
ول هللا األعمش ومنصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد هللا قال : كنا مع رس

صلى هللا عليه وسلم يف الغار فخرجت علينا حية فتبادرانها فسبقتنا فدخلت 
تم شرها قال وزاد  اجلحر فقال النيب صلى هللا عليه وسلم وقيت شركم كما وقي

 األعمش يف احلديث قال كنا نتلقاها من فيه وهي رطبة  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو معاوية ثنا األعمش عن إبراهيم   - 4069



عن األسود عن عبد هللا قال : كنا مع النيب صلى هللا عليه وسلم يف غار وقد  
أنزلت عليه املرسالت عرفا قال فنحن أنخذها من فيه رطبة إذ خرجت علينا  

 صلى هللا عليه  حية فقال اقتلوها فابتدرانها لنقتلها فسبقتنا فقال رسول هللا
 وسلم وقاها هللا شركم كما وقاكم شرها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو نعيم ثنا إسرائيل عن خمارق  - 4070
األمحسي عن طارق بن شهاب قال مسعت بن مسعود يقول : لقد شهدت من  

غريه مشهدا ألن أكون أان صاحبه أحب ايل مما عدل    املقداد بن األسود قال
به أتى النيب صلى هللا عليه وسلم وهو يدعو على املشركني فقال ال نقول لك 

ولكن  {اذهب أنت وربك فقاتال إان ها هنا قاعدون  }كما قال قوم موسى 
نقاتل عن ميينك وعن مشالك ومن بني يديك ومن خلفك فرأيت رسول هللا 

يه وسلم أشرق وجهه وسره ذاك  صلى هللا عل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري مكرر سندا ومتنا ت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد بن هارون أان شعبة عن السدي  - 4071
انه مسع مرة أنه مسع عبد هللا قال يل شعبة ورفعه وال أرفعه لك يقول : يف قوله 

قال لو أن رجال هم فيه ابحلاد وهو   {د فيه إبحلاد بظلم ومن ير  }عز وجل  
 بعدن أبني ألذاقه هللا عز وجل عذااب أليما 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسن روي مرفوعا وموقوفا واملوقوف أصح ت
... وقول ابن كثري يف التفسري إنه على شرط البخاري سهو فهو على شرط 

 مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد هللا بن الوليد ثنا سفيان ثنا جابر   - 4072
عن عبد الرمحن بن األسود عن األسود عن عبد هللا : ان رسول هللا صلى هللا 

عليه وسلم صلى الظهر أو العصر مخسا مث سجد سجدتني فقال هذه  
 السجداتن ملن ظن منكم أنه زاد أو نقص 

 

 

األرنؤوط : حسن وهذا إسناد ضعيفعليق شعيب ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هشيم عن بن أيب ليلى عن أيب قيس   - 4073



عن هزيل بن شرحبيل : أن األشعري أتى يف ابنة وابنة بن وأخت ألب وأم قال  
فجعل لالبنة النصف ولألخت ما بقي ومل جيعل البنة االبن شيئا قال فأتوا بن  

ل فقال لقد ضللت إذا وما أان من املهتدين ان أخذت مسعود فأخربوه قا 
بقوله وتركت قول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال مث قال بن مسعود 

 لالبنة النصف والبنة االبن السدس وما بقى لألخت  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد ضعيف لضعف ابن أيب ليلى ت  

 

 

ثنا عبد القدوس بن بكر بن خنيس عن   حدثنا عبد هللا حدثين أيب - 4074
مسعر عن سعد بن إبراهيم عن أيب عبيدة عن عبد هللا قال : كأمنا كان جلوس  

 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف الركعتني على الرضف 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف النقطاعه ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن سلمة عن خصيف عن أيب  - 4075
: إذا عبيدة عن أبيه عبد هللا بن مسعود عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال  

كنت يف الصالة فشككت يف ثالث وأربع وأكثر ظنك على أربع تشهدت مث  



 سجدت سجدتني وأنت جالس قبل أن تسلم مث تشهدت أيضا مث سلمت 

 

 

يب األرنؤوط : إسناده ضعيف النقطاعه عليق شع ت  

-------------------------------------  

 

[    429صفحة  - 1مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا حممد بن فضيل ثنا خصيف ثنا  - 4076
أبو عبيدة بن عبد هللا عن عبد هللا بن مسعود قال : إذا شككت يف صالتك  

جالس فلم تدر ثالاث صليت أم أربعا فإن كان أكرب ظنك انك صليت  وأنت
ثالاث فقم فاركع ركعة مث سلم مث اسجد سجدتني مث تشهد مث سلم وان كان  

 أكرب ظنك انك صليت أربعا فسلم مث اسجد سجدتني مث تشهد مث سلم  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف النقطاعه ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن يزيد قال أان العوام ثنا أبو  - 4077
قال رسول   حممد موىل لعمر بن اخلطاب عن أيب عبيدة بن عبد هللا عن أبيه قال



هللا صلى هللا عليه وسلم : من قدم ثالثة مل يبلغوا احلنث كانوا له حصنا 
ني فقال أيب بن كعب حصينا من النار فقال أبو الدرداء قدمت اثنني قال واثن

 أبو املنذر سيد القراء قدمت واحدا قال وواحد ولكن ذاك يف أول صدمة  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف النقطاعه ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هشيم قال أان العوام عن حممد بن  - 4078
أيب حممد موىل لعمر بن اخلطاب عن أبيه عن أيب عبيدة : فذكر معناه اال انه 

قال فقال أبو ذر مل أقدم اال اثنني وكذا ثناه يزيد أيضا قال فقال أبو ذر مضى  
 يل اثنان 

 

 

انقطاع عليق شعيب األرنؤوط : إسناده فيه ضعيف و ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد ويزيد قاال ثنا العوام قال  - 4079
حدثين أبو حممد موىل عمر بن اخلطاب عن أيب عبيدة خالفا هشيما فقاال أبو 

 حممد موىل عمر بن اخلطاب :  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : مكرر ت  

 

 

بن سريين أن حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هشيم أان خالد عن  - 4080
قال فأظهروا االستغفار فلم   أنس بن مالك : شهد جنازة رجل من األنصار

ينكر ذلك أنس قال هشيم قال خالد يف حديثه وأدخلوه من قبل رجل القرب 
وقال هشيم مرة ان رجال من األنصار مات ابلبصرة فشهده أنس بن مالك 

 فأظهروا له االستغفار  

 

 

ه صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناد ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد األعلى ثنا خالد عن حممد قال   - 4081
 : كنت مع أنس يف جنازة فأمر ابمليت فسل من قبل رجل القرب  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو داود ثنا شعبة عن أنس بن  - 4082
 سريين قال : كان أنس أحسن الناس صالة يف السفر واحلضر 



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هشيم أان خالد عن أنس بن سريين  - 4083
لشيء وهو يف الصالة ينظر إليه  قال : رأيت أنس بن مالك يستشرف  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا حيىي عن األعمش حدثين عمارة   - 4084
حدثين األسود بن يزيد قال قال عبد هللا وأبو معاوية حدثنا األعمش عن 

عت عمارة عن األسود عن عبد  عمارة وبن جعفر ثنا شعبة عن سليمان قال مس
هللا املعىن قال : ال جيعل أحدكم للشيطان من نفسه جزءا ال يرى اال أن حتما  

عليه أن ينصرف عن ميينه فلقد رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أكثر  
 انصرافه عن يساره  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 



 حدثين أيب قال ثنا حيىي بن سعيد عن سفيان وشعبة  حدثنا عبد هللا  - 4085
عن منصور عن أيب وائل عن عبد هللا عن النيب صلى هللا عليه وسلم انه قال :  

 بئسما ألحدكم أن يقول نسيت آية كيت وكيت بل هو نسي 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن سفيان ثنا منصور وسليمان   - 4086
عن أيب وائل عن عبد هللا قال رجل : اي رسول هللا أنؤاخذ مبا عملنا يف اجلاهلية  

 قال ان أحسنت مل تؤاخذ وان أسأت يف اإلسالم أخذت ابألول واآلخر  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد عن سفيان حدثين  - 7408
أتى النيب منصور وسليمان عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد هللا : أن يهوداي 

صلى هللا عليه وسلم فقال اي حممد ان هللا ميسك السماوات على إصبع 
واألرضني على إصبع واجلبال على إصبع واخلالئق على إصبع والشجر على  
إصبع مث يقول أان امللك فضحك رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حىت بدت 



قال حيىي وقال فضيل يعين بن  { وما قدروا هللا حق قدره  }نواجذه وقال 
 عياض تعجبا وتصديقا له  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

رمحن عن سفيان عن  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي وعبد ال - 4088
أبيه عن أيب الضحى عن عبد هللا قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :  

إن   }لكل نيب والة من النبيني وان وليي منهم أيب وخليل ريب عز وجل مث قرأ 
 أوىل الناس إببراهيم للذين اتبعوه وهذا النيب والذين آمنوا 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : مكرر ت  

 

 

-------------------------------------  

 

[    430صفحة  - 1مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن املسعودي حدثين جامع بن   - 4089



شداد وقال مسعت عبد الرمحن بن يزيد قال : رأيت عبد هللا استبطن الوادي 
البيت مث رماها بسبع حصيات يكرب  فجعل اجلمرة عن حاجبه األمين واستقبل

دبر كل حصاة مث قال هذا والذي ال إله غريه مقام الذي أنزلت عليه سورة  
 البقرة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح دون قوله " واستقبل البيت " فهو شاذ كما  ت
 قال احلافظ يف الفتح والصواب أنه جعل البيت على يساره 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد ووكيع قاال ثنا   - 4090
احلرث بن عبد  األعمش املعىن عن األعمش قال حدثين عبد هللا بن مرة عن 

هللا قال قال عبد هللا : آكل الراب وموكله وشاهداه وكاتبه إذا علموا به والوامشة  
ملعونون على   واملستومشة للحسن وآلوي الصدقة واملرتد أعرابيا بعد هجرته

 لسان حممد صلى هللا عليه وسلم يوم القيامة  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن األعمش ووكيع ثنا األعمش   - 4091



قال ثنا زيد بن وهب عن عبد هللا قال ثنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهو  
أحدكم جيمع خلقه يف بطن أمه يف أربعني يوما أو   الصادق املصدوق قال : ان

قال أربعني ليلة قال وكيع ليلة مث يكون علقة مثل ذلك مث يكون مضغة مثل  
ذلك مث يرسل هللا عز وجل إليه امللك أبربع كلمات عمله وأجله ورزقه وشقي  
أو سعيد مث ينفخ فيه الروح فوالذي ال إله غريه ان أحدكم ليعمل بعمل أهل 

ة حىت ما يكون بينه وبينها اال ذراع فيسبق عليه الكتاب فيختم له بعمل اجلن
أهل النار فيكون من أهلها وان أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حىت ما يكون 

بينه وبينها اال ذراع فيسبق عليه الكتاب فيختم له بعمل أهل اجلنة فيكون من  
 أهلها  

 

 

ط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شر ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن سفيان ثنا سليمان عن عبد   - 4092
هللا بن مرة عن مسروق عن عبد هللا عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : ال  

تقتل نفس ظلما اال كان على بن آدم كفل من دمها ذاك أنه أول من سن 
 القتل 

 

 

على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح ت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن سفيان عن األعمش عن   - 4093
شقيق عن عبد هللا عن النيب صلى هللا عليه وسلم : إذا كانوا ثالثة فال يتناج  

 اثنان دون صاحبهما فإن ذلك حيزنه  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن التيمي عن أيب عثمان عن   - 4094
بن مسعود : أن رجال أصاب من امرأة قبلة فأتى النيب صلى هللا عليه وسلم  

أقم الصالة طريف النهار وزلفا من الليل   }يسأله عن كفارهتا فأنزل هللا عز وجل 
ال ملن عمل من  قال اي رسول هللا أيل هذه ق {إن احلسنات يذهنب السيئات 

 أميت 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخني مكرر سندا ومتنا ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي ثنا شعبة حدثين أبو إسحاق عن   - 4095
أيب األحوص عن عبد هللا قال : ان حممدا صلى هللا عليه وسلم حدثنا ان 



الرجل يكذب حىت يكتب عند هللا كذااب وان الرجل ليصدق حىت يكتب عند  
 هللا صديقا  

 

 

له ثقات رجال  عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجات
 الشيخني غري أيب األحوص فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن التيمي عن أيب عثمان عن   - 4096
بن مسعود من اشرتى حمفلة ورمبا قال شاة حمفلة فلريدها ولريد معها صاعا :  

 وهنى النيب صلى هللا عليه وسلم عن تلقي البيوع 

 

 

: إسناده صحيح على شرط الشيخني عليق شعيب األرنؤوطت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن جمالد ثنا عامر عن مسروق  - 4097
: ما من حكم  عن عبد هللا قال مرة أو مرتني عن النيب صلى هللا عليه وسلم  

حيكم بني الناس اال حبس يوم القيامة وملك آخذ بقفاه حىت يقفه على جهنم  
هوي أربعني مث يرفع رأسه إىل هللا عز وجل فإن قال اخلطأ ألقاه يف جهنم ي

 خريفا  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن سفيان حدثين عاصم عن زر   - 4098
عن عبد هللا عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : ال تذهب الدنيا أو ال 

 تنقضي الدنيا حىت ميلك العرب رجل من أهل بييت يواطئ امسه امسي 
 

 

يق شعيب األرنؤوط : إسناده حسن مكرر سندا ومتنا علت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب قال قرأت على حيىي بن سعيد عن  - 4099
هشام ثنا قتادة عن خالس عن عبد هللا بن عتبة قال : أتى عبد هللا بن مسعود  

فسئل عن رجل تزوج امرأة ومل يكن مسى هلا صداقا فمات قبل ان يدخل هبا 
ها شيئا فرجعوا مث أتوه فسألوه فقال سأقول فيها جبهد رأي فإن  فلم يقل في

أصبت فاهلل عز وجل يوفقين لذلك وان أخطأت فهو مين هلا صداق نسائها 
وهلا املرياث وعليها العدة فقام رجل من أشجع فقال أشهد على النيب صلى 

هللا عليه وسلم أنه قضى بذلك قال هلم من يشهد لك بذلك فشهد أبو 
ح بذلك  اجلرا   

 



 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    431صفحة  - 1مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد امللك بن عمرو ثنا هشام املعىن   - 4100
اال أنه قال : يف بروع بنت واشق فقال هلم شاهداك على هذا فشهد أبو 

 سنان واجلراح رجالن من أشجع  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثين شقيق عن    حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن األعمش - 4101
ل : كنا إذا جلسنا مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف الصالة عبد هللا قا

قلنا السالم على هللا من عباده السالم على فالن وفالن فقال رسول هللا صلى 
هللا عليه وسلم ال تقولوا السالم على هللا فإن هللا هو السالم ولكن إذا جلس  

لصلوات والطيبات السالم عليك أيها النيب ورمحة أحدكم فليقل التحيات هلل وا



هللا وبركاته السالم علينا وعلى عباد هللا الصاحلني فإنكم إذا قلتم ذلك أصابت  
كل عبد صاحل بني السماء واألرض أشهد أن ال إله اال هللا وأشهد أن حممدا 

 عبده ورسوله مث ليتخري أحدكم من الدعاء أعجبه إليه فليدع به  

 

 

شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع وأبو معاوية املعىن قاال ثنا   - 4102
 عليه  األعمش عن أيب وائل عن عبد هللا قال جاء رجل إىل النيب صلى هللا

وسلم فقال : أي الذنب أكرب قال ان جتعل هلل ندا وهو خلقك قال مث أي قال  
حبليلة جارك  ان تقتل ولدك من أجل أن يطعم معك قال مث أي قال مث ان تزاين 

والذين ال يدعون مع هللا إهلا   }قال فأنزل هللا عز وجل تصديق ذلك يف كتابه  
ومن يفعل ذلك يلق أاثما   }إىل قوله  {آخر   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع وبن منري قاال ثنا األعمش عن   - 4103
ا شعبة عن سليمان  أيب وائل عن عبد هللا قال قلنا اي رسول هللا وثنا بن جعفر ثن 



قال مسعت أاب وائل حيدث عن عبد هللا قال قلنا : اي رسول هللا أنؤاخذ مبا 
يؤاخذ مبا عمل يف عملنا يف اجلاهلية قال فقال من أحسن يف اإلسالم مل 

 اجلاهلية ومن أساء يف اإلسالم أخذ ابألول واآلخر  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع وبن منري قاال ثنا األعمش عن   - 4104
أيب الضحى عن مسروق قال : بينا رجل حيدث يف املسجد األعظم قال إذا 

يوم القيامة نزل دخان من السماء فأخذ أبمساع املنافقني وأبصارهم وأخذ  كان 
ك له املؤمنني منه كهيئة الزكام قال مسروق فدخلت على عبد هللا فذكرت ذل

وكان متكئا فاستوى جالسا فأنشأ حيدث فقال اي أيها الناس من سئل منكم  
فإن من العلم أن   عن علم هو عنده فليقل به فإن مل يكن عنده فليقل هللا أعلم

قل   }تقول ملا ال تعلم هللا أعلم ان هللا عز وجل قال لنبيه صلى هللا عليه وسلم 
ان قريشا ملا غلبوا النيب صلى  { ما أسألكم عليه من أجر وما أان من املتكلفني 

هللا عليه وسلم واستعصوا عليه قال اللهم أعين عليهم بسبع كسبع يوسف قال  
ها العظام وامليتة من اجلهد حىت جعل أحدهم يرى ما  فأخذهتم سنة أكلوا في 

 {ربنا اكشف عنا العذاب  }بينه وبني السماء كهيئة الدخان من اجلوع فقالوا 
اان مؤمنون قال فقيل له اان إن كشفنا عنهم عادوا فدعا ربه فكشف عنهم  



فارتقب يوم أتيت السماء  }فعادوا فانتقم هللا منهم يوم بدر فذلك قوله تعاىل 
قال بن    {يوم نبطش البطشة الكربى إان منتقمون   } إىل قوله  {بدخان مبني  

ما كشف عنهم  منري يف حديثه فقال عبد هللا فلو كان يوم القيامة   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع عن إسرائيل عن أيب إسحاق  - 4105
عن األسود بن يزيد عن عبد هللا قال : قرأت على النيب صلى هللا عليه وسلم  

هل من مدكر    }هل من مذكر فقال النيب صلى هللا عليه وسلم   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا األعمش عن أيب وائل عن   - 4106
عبد هللا قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : إذا كنتم ثالثة فال يتناجى  

 اثنان دون واحد فإن ذلك حيزنه  
 

 

إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : ت  



 

 

------------------------------------- 

 

[    432صفحة  - 1مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع وأبو معاوية قاال ثنا األعمش   - 4107
هللا عليه وسلم   عن أيب وائل قال قال عبد هللا : كأين أنظر إىل رسول هللا صلى

وهو حيكي نبيا من األنبياء ضربه قومه فهو ينضح الدم قال أبو معاوية ميسح 
 الدم عن جبينه ويقول رب أغفر لقومي فإهنم ال يعلمون  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع وأبو معاوية قاال ثنا األعمش   - 4108
عن أيب وائل عن عبد هللا قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : إايكم  

جل والكذب فإن الكذب يهدي إىل الفجور والفجور يهدي إىل النار وان الر 
ليكذب حىت يكتب عند هللا كذااب وقال قال النيب صلى هللا عليه وسلم عليكم  
ابلصدق فإن الصدق يهدي إىل الرب وان الرب يهدي إىل اجلنة وأنه يعين الرجل  
ليصدق ويتحرى الصدق حىت يكتب عند هللا صديقا قال أبو معاوية وما يزال  



 الرجل يصدق ويتحرى الصدق  
 

 

األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ويزيد أان إمساعيل عن قيس عن   - 4109
عبد هللا قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ال حسد اال يف اثنتني رجل  
آاته هللا ماال فسلطه على هلكته يف احلق وآخر آاته هللا حكمة فهو يقضي هبا 

يعلمها  و   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا حسن عن حيىي بن احلرث   - 4110
عن أيب ماجد احلنفي عن بن مسعود قال : سألنا رسول هللا صلى هللا عليه  

بتابع  وسلم عن السري ابجلنازة فقال ما دون اخلبب اجلنازة متبوعة وليست  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا األعمش عن عبد هللا بن  - 4111
مرة عن مسروق عن عبد هللا قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ليس  

 منا من شق اجليوب ولطم اخلدود ودعا بدعوى اجلاهلية  

 

 

األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا األعمش عن عمارة بن  - 4112
 صلى هللا عمري عن عبد الرمحن بن يزيد عن عبد هللا قال قال لنا رسول هللا

عليه وسلم : اي معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض 
 للبصر وأحصن للفرج ومن مل يستطع فعليه ابلصوم فإنه له وجاء  

 

 

يق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعلت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع عن بن أيب خالد عن قيس عن   - 4113
عبد هللا قال : كنا مع النيب صلى هللا عليه وسلم وحنن شباب فقلنا اي رسول  
  هللا أال نستخصي فنهاان مث رخص لنا يف ان ننكح املرأة ابلثوب إىل األجل مث

   {ال حترموا طيبات ما أحل هللا لكم  }قرأ عبد هللا  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا سليمان بن املغرية عن أيب  - 4114
موسى اهلاليل عن أبيه : أن رجال كان يف سفر فولدت امرأته فاحتبس لبنها  

جه فدخل حلقه فأتى أاب موسى فقال حرمت عليك قال فأتى  فجعل ميصه ومي
بن مسعود فسأله فقال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ال حيرم من الرضاع 

 اال ما أنبت اللحم وأنشز العظم 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح بشواهده وهذا إسناد ضعيف لإلنقطاع بني ت
عود والد أيب موسى اهلاليل وعبدهللا بن مس  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا سفيان عن أيب إسحاق عن   - 4115
هلل نستعينه  أيب عبيدة عن عبد هللا أنه قال يف خطبة احلاجة : ان احلمد 

ونستغفره ونعوذ ابهلل من شرور أنفسنا من يهده هللا فال مضل له ومن يضلل 
وله مث قرأ فال هادي له أشهد أن ال إله اال هللا وأشهد أن حممدا عبده ورس

  {اتقوا هللا حق تقاته وال متوتن إال وأنتم مسلمون  }ثالث آايت من كتاب هللا 



اتقوا هللا  } {اتقوا هللا الذي تساءلون به واألرحام إن هللا كان عليكم رقيبا   }
إىل آخر اآلية  {وقولوا قوال سديدا   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد ضعيف النقطاعه ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا إسرائيل عن أيب إسحاق عن   - 6411
أيب األحوص وأيب عبيدة عن عبد هللا قال : علمنا رسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم خطبة احلاجة فذكر حنو هذا احلديث اال انه مل يقل ان 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا املسعودي عن جامع بن  - 4117
هللا اجلمرة مجرة  شداد أيب صخرة عن عبد الرمحن بن يزيد قال : ملا أتى عبد 

العقبة استبطن الوادي واستقبل الكعبة وجعل اجلمرة على حاجبه األمين مث  
ه غريه  رمى بسبع حصيات يكرب مع كل حصاة مث قال من ها هنا والذي ال إل

 رمى الذي أنزلت عليه سورة البقرة  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : صحيح دون قوله " واستقبل البيت " وقوله "  ت
 استقبل البيت " شاذ 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا سفيان عن األعمش عن   - 4118
هللا عليه وسلم :   إبراهيم عن عبيدة عن عبد هللا قال قال يل رسول هللا صلى 

اقرأ علي القرآن قلت اي رسول هللا كيف اقرأ عليك وإمنا أنزل عليك قال اين 
فلما بلغت   اشتهي ان أمسعه من غريي قال فافتتحت سورة النساء فقرأت عليه 

قال  {فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤالء شهيدا  }
 نظرت إليه وعيناه تذرفان  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    433صفحة  - 1مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع عن مسعر عن علقمة بن مرثد   - 4119



عن املغرية بن عبد هللا اليشكري عن املعرور بن سويد عن عبد هللا قال قالت 
أم حبيبة : اللهم امتعين بزوجي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأبيب أيب 

 عز وجل سفيان وأبخي معاوية فقال النيب صلى هللا عليه وسلم سألت هللا
مضروبة وأايم معدودة وأرزاق مقسومة لن يعجل شيئا قبل حله أو يؤخر  آلجال

شيئا عن حله ولو كنت سألت هللا عز وجل ان يعيذك من عذاب يف النار أو  
عذاب يف القرب كان خريا وأفضل قال وذكر عنده ان القردة قال مسعر أراه 

عليه وسلم ان هللا عز وجل مل   قال واخلنازير مما مسخ قال فقال النيب صلى هللا
 جيعل ملسيخ نسال وال عقبا وقد كانت القردة أراه قال واخلنازير قبل ذلك 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري املغرية بن عبدهللا اليشكري فمن رجال مسلم مكرر سندا ومتنا 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا الثوري عن علقمة بن   - 4120
 مرثد : حنوه إبسناده ومل يشك يف اخلنازير 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم مكرر سندا ومتنا ت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا األعمش عن عبد هللا بن  - 4121
عن عبد هللا قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :  مرة عن أيب األحوص 

اال أين أبرأ إىل كل خليل من خله ولو كنت متخذا خليال الختذت أاب بكر ان  
 صاحبكم خليل هللا عز وجل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
ا ومتنا الشيخني غري أيب األحوص فمن رجال مسلم مكرر سند  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع عن املسعودي عن احلكم عن   - 4122
ذر عن وائل بن مهانة التيمي عن عبد هللا عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال  

: اي معشر النساء تصدقن فإنكن أكثر أهل النار فقالت امرأة وما لنا أكثر  
عشري أهل النار قال ألنكن تكثرن اللعن وتكفرن ال  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد حمتمل للتحسنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا سفيان عن األعمش عن   - 4123
عبد هللا بن مرة عن مسروق عن عبد هللا قال قال رسول هللا صلى هللا عليه  



وسلم : ما من نفس تقتل ظلما اال كان على بن آدم األول كفل من دمها  
 ذلك أبنه أول من سن القتل  

 

 

شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على  ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع وعبد الرمحن املعىن وهذا لفظ  - 4124
وكيع ثنا سفيان عن عبد الكرمي اجلزري عن زايد بن أيب مرمي عن عبد هللا بن 
معقل ان أابه معقل بن مقرن املزين قال البن مسعود أمسعت رسول هللا صلى  

ال نعم  هللا عليه وسلم يقول : الندم توبة ق  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا املسعودي عن جابر عن أيب  - 4125
الضحى عن مسروق عن عبد هللا قال ثنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهو  

 الصادق املصدوق قال : بيع احملفالت خالبة وال حتل اخلالبة ملسلم  
 

 

 عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف وقال الدارقطين : املوقوف هوت



الصواب . وقال احلافظ يف الفتح : رواه ابن أيب شيبة وعبد الرزاق موقوفا 
 إبسناد صحيح 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن عن سفيان عن زبيد عن   - 4126
أيب وائل عن عبد هللا بن مسعود حيدثه عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال :  

 سباب املسلم فسوق وقتاله كفر  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا األعمش عن زيد بن وهب  - 4127
عن عبد هللا قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وحدثنا حممد بن جعفر  

ثنا شعبة عن سليمان قال مسعت زيد بن وهب قال مسعت عبد هللا بن مسعود  
لنيب صلى هللا عليه وسلم : إنكم سرتون بعدي أثرة وفتنا وأمورا تنكروهنا عن ا

قلنا اي رسول هللا فما أتمر ملن أدرك ذلك منا قال تؤدون احلق الذي عليكم  
 وتسألون هللا الذي لكم 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  



 

 

الرمحن بن مهدي عن شعبة عن  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد  - 4128
قال يدخلوهنا أو    {وإن منكم إال واردها  }السدي عن مرة عن عبد هللا قال : 

يلجوهنا مث يصدرون منها أبعماهلم قلت له إسرائيل حدثه عن النيب صلى هللا 
 عليه وسلم قال نعم هو عن النيب صلى هللا عليه وسلم أو كالما هذا معناه  

 

 

ط : إسناده حسنعليق شعيب األرنؤو ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن ثنا سفيان عن منصور   - 4129
عن إبراهيم عن علقمة عن عبد هللا قال : لعن هللا الوامشات واملتومشات 

واملتنمصات واملتفلجات للحسن املغريات خلق هللا قال فبلغ امرأة يف البيت 
لغين انك قلت كيت وكيت فقال مايل  يقال هلا أم يعقوب فجاءت إليه فقالت ب

ال ألعن من لعن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف كتاب هللا عز وجل فقالت 
اين ألقرأ ما بني لوحيه فما وجدته فقال ان كنت قرأتيه فقد وجدتيه أما قرأت 

قالت بلى قال فإن النيب  {ما آاتكم الرسول فخذوه وما هناكم عنه فانتهوا  }
صلى هللا عليه وسلم هنى عنه قالت اين ألظن أهلك يفعلون قال اذهيب 

فانظري فنظرت فلم تر من حاجتها شيئا فجاءت فقالت ما رأيت شيئا قال لو  
كانت كذلك مل جتامعنا قال ومسعته من عبد الرمحن بن عابس حيدثه عن أم 



 يعقوب مسعه منها فاخرتت حديث منصور  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده األول صحيح على شرط الشيخني ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    434صفحة  - 1مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا عبد الرمحن قال ثنا سفيان عن   - 4130
 صلى هللا عليه وسلم انه  منصور عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد هللا عن النيب

قال : خري الناس قرين مث الذين يلوهنم مث الذين يلوهنم ثالاث أو أربعا مث جييء 
قوم تسبق شهادة أحدهم ميينه وميينه شهادته قال وكان أصحابنا يضربوان وحنن 

 صبيان على الشهادة والعهد  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن عن سفيان عن منصور   - 4131



واألعمش وواصل عن أيب وائل عن عمرو بن شرحبيل عن عبد هللا قال قلت :  
اي رسول هللا أي الذنب أعظم عند هللا عز وجل قال ان جتعل هلل عز وجل ندا 

ن وهو خلقك قال قلت مث ماذا قال مث ان تقتل ولدك خشية أن أيكل م 
طعامك وقال عبد الرمحن مرة ان يطعم معك قال مث قلت مث ماذا قال ان تزاين 

 حبليلة جارك  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هبز بن أسد ثنا شعبة ثنا واصل  - 4132
ول هللا صلى هللا األحدب قال مسعت أاب وائل يقول قال عبد هللا : سألت رس

 عليه وسلم أي الذنب أعظم فذكره 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن واصل  - 4133
 عن أيب وائل عن عبد هللا قال سألت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : فذكره  

 

 



األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا علي بن حفص ثنا ورقاء عن منصور   - 4134
عن أيب وائل عن عمرو بن شرحبيل عن عبد هللا قال قلت : اي رسول هللا أي 

مهاان   }إىل   {والذين ال يدعون مع هللا إهلا آخر  }الذنب أعظم فذكره مث قرأ   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن ثنا سفيان عن أيب  - 4135
إسحاق عن أيب األحوص عن عبد هللا عن النيب صلى هللا عليه وسلم انه كان  

 يقول : اللهم اين أسألك اهلدى والتقى والعفة والغىن  
 

 

سلم عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن ثنا سفيان عن أيب  - 4136
إسحاق عن أيب األحوص عن عبد هللا قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 : لو كنت متخذا خليال الختذت بن أيب قحافة خليال  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
خني الشي  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن عن سفيان عن األعمش   - 4137
عن عمارة عن عبد الرمحن بن يزيد عن عبد هللا قال : ما رأيت رسول هللا 

صلى هللا عليه وسلم صلى صالة اال مليقاهتا اال أنه مجع بني املغرب والعشاء 
 جبمع وصلى الصبح يومئذ لغري ميقاهتا 

 

 

عيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو معاوية ثنا األعمش عن عمارة :   - 4138
 معناه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن عن سفيان عن األعمش   - 4139



عن عبد هللا بن مرة عن أيب األحوص عن عبد هللا قال ألن أحلف تسعا : ان  
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قتل قتال أحب ايل من أن أحلف واحدة أنه مل  

لك يقتل وذلك ان هللا عز وجل جعله نبيا واختذه شهيدا قال فذكرت ذ
 إلبراهيم فقال كانوا يرون ويقولون ان اليهود مسوه وأاب بكر رضي هللا عنه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري أيب األحوص فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد امللك بن عمرو ثنا سفيان وعبد   - 4140
 سفيان عن أيب إسحاق عن أيب عبيدة عن عبد هللا قال : ملا نزلت  الرزاق أان

فسبح حبمد ربك واستغفره إنه كان توااب قال عبد الرزاق ملا نزلت إذا جاء 
نصر هللا والفتح كان النيب صلى هللا عليه وسلم يكثر ان يقول سبحانك اللهم 

 وحبمدك اللهم اغفر يل انك أنت التواب 

 

 

ؤوط : حسن لغريه وهذا إسناد ضعيف النقطاعه عليق شعيب األرنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا عبد الرمحن عن إسرائيل عن   - 4141



السدي عن مرة عن عبد هللا وإن منكم إال واردها قال قال رسول هللا صلى 
 هللا عليه وسلم : يرد الناس النار كلهم مث يصدرون عنها أبعماهلم  

 

 

األرنؤوط : إسناده حسنعليق شعيب ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    435صفحة  - 1مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن بن مهدي وثنا يزيد أان  - 4142
بن مسعود  محاد بن زيد عن عاصم بن أيب النجود عن أيب وائل عن عبد هللا 

قال : خط لنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم خطا مث قال هذا سبيل هللا مث 
ة على كل  خط خطوطا عن ميينه وعن مشاله مث قال هذه سبل قال يزيد متفرق 

إن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه وال   }سبيل منها شيطان يدعو إليه مث قرأ  
   {تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن ثنا زائدة عن عاصم عن   - 4143
شقيق عن عبد هللا قال مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : ان من  

 شرار الناس من تدركه الساعة وهم أحياء ومن يتخذ القبور مساجد  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

 ثنا عبد الرمحن ثنا شعبة عن علي بن حدثنا عبد هللا حدثين أيب - 4144
األقمر عن أيب األحوص عن عبد هللا عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال :  

 تقوم الساعة أو ال تقوم الساعة اال على شرار الناس  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

ائدة عن عاصم عن  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن ثنا ز  - 4145
هللا قال : كنا نتكلم يف الصالة ويسلم بعضنا على بعض شقيق عن عبد 

ويوصي أحدان ابحلاجة فأتيت النيب صلى هللا عليه وسلم فسلمت عليه وهو  
يصلي فلم يرد علي فأخذين ما قدم وما حدث فلما صلى قال ان هللا عز وجل  

ا يف الصالة حيدث من أمره ما شاء وانه قد أحدث ان ال تكلمو   



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل ثنا أيوب عن محيد بن هالل   - 4146
عن أسري عن أيب قتادة عن أسري بن جابر قال : هاجت ريح محراء ابلكوفة  

وكان  فجاء رجل ليس له هجري اال اي عبد هللا بن مسعود جاءت الساعة قال 
متكئا فجلس فقال ان الساعة ال تقوم حىت ال يقسم مرياث وال يفرح بغنيمة  

قال عدوا جيمعون ألهل اإلسالم وجيمع هلم أهل اإلسالم وحنى بيده حنو الشام 
قلت الروم تعين قال نعم قال ويكون عند ذاكم القتال ردة شديدة قال 

تلون حىت حيجز بينهم  فيشرتط املسلمون شرطة للموت ال ترجع اال غالبة فيقت
الليل فيفيء هؤالء وهؤالء كل غري غالب وتفىن الشرطة مث يشرتط املسلمون  

شرطة للموت ال ترجع اال غالبة فيقتتلون حىت حيجز بينهم الليل فيفيء هؤالء 
وهؤالء كل غري غالب وتفىن الشرطة مث يشرتط املسلمون شرطة للموت ال 

فيفيء هؤالء وهؤالء كل غري غالب وتفىن  ترجع اال غالبة فيقتتلون حىت ميسوا
الشرطة فإذا كان اليوم الرابع هند إليهم بقية أهل اإلسالم فيجعل هللا عز وجل  
الدبرة عليهم فيقتلون مقتلة أما قال ال يرى مثلها واما قال مل نر مثلها حىت ان 

وا مائة الطائر ليمر جبنباهتم فما خيلفهم حىت خير ميتا قال فيتعاد بنو األب كان
فال جيدونه بقى منهم اال الرجل الواحد فبأي غنيمة يفرح أو أي مرياث يقاسم  



قال بينا هم كذلك إذ مسعوا بناس هو أكثر من ذلك قال جاءهم الصريخ ان 
الدجال قد خلف يف ذراريهم فريفضون ما يف أيديهم ويقبلون فيبعثون عشرة  

اين ألعلم أمساءهم وأمساء  فوارس طليعة قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
 آابئهم وألوان خيوهلم هم خري فوارس على ظهر األرض يومئذ  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
سندا وهذا متنه أطول  3643الشيخني غري أيب قتادة فمن رجال مسلم مكرر  

قتادة عن أسري بن جابر "  وله " عن محيد بن هالل ) عن أسري ( عن أيب ق
 صوابه " عن محيد بن هالل عن أيب قتادة عن أسري بن جابر " 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل عن سليمان عن أيب عثمان   - 4147
عن بن مسعود قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ال مينعن أحدكم  

ؤذن أو قال ينادي لريجع أذان بالل أو قال نداء بالل من سحوره فإنه ي
 قائمكم ولينبه انئمكم مث ليس ان يقول هكذا أو قال هكذا حىت يقول هكذا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا أبو معاوية ثنا األعمش عن أيب  - 4148
 عليه وسلم قسما قال فقال  وائل عن عبد هللا قال : قسم رسول هللا صلى هللا

رجل من األنصار ان هذه القسمة ما أريد هبا وجه هللا عز وجل قال عبد هللا اي 
عدو هللا أما ألخربن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مبا قلت قال فذكرت ذلك 

للنيب صلى هللا عليه وسلم فامحر وجهه وقال رمحة هللا على موسى قد أوذي 
 أبكثر من هذا فصرب 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : مكرر سندا ومتنا ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    436صفحة  - 1مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل أان داود وبن أيب زائدة املعىن   - 4149
قاال ثنا داود عن الشعيب عن علقمة قال قلت البن مسعود : هل صحب 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ليلة اجلن منكم أحد فقال ما صحبه منا أحد 
ا بشر ليلة  ولكنا قد فقدانه ذات ليلة فقلنا اغتيل أستطري ما فعل قال فبتن

ابت هبا قوم فلما كان يف وجه الصبح أو قال يف السحر إذا حنن به جييء من  



قبل حراء فقلنا اي رسول هللا فذكروا الذي كانوا فيه فقال انه أاتين داعي اجلن 
فأتيتهم فقرأت عليهم قال فانطلق بنا فأراين آاثرهم وآاثر نرياهنم قال وقال  

زائدة قال عامر فسألوه ليلتئذ الزاد وكانوا من  الشعيب سألوه الزاد قال بن أيب
جن اجلزيرة فقال كل عظم ذكر اسم هللا عليه يقع يف أيديكم أوفر ما كان عليه  

حلما وكل بعرة أو روثة علف لدوابكم فال تستنجوا هبما فإهنما زاد إخوانكم 
 من اجلن 

 

 

رجال   عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات ت
 الشيخني غري داود بن أيب هند فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن احلكم  - 4150
عن إبراهيم عن عبد الرمحن بن يزيد : انه حج مع عبد هللا وانه رمى اجلمرة  
بسبع حصيات قال وجعل البيت عن يساره ومىن عن ميينه وقال هذا مقام  

 الذي أنزلت عليه سورة البقرة  
 

 

ح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن احلكم  - 4151
عن النيب قال مسعت ذرا حيدث عن وائل بن مهانة عن عبد هللا بن مسعود 

صلى هللا عليه وسلم قال للنساء : تصدقن فإنكن أكثر أهل النار فقالت امرأة 
 قال انكن ليست من علية النساء أو من أعقلهن اي رسول هللا فيم أو مل أو مب

 تكثرن اللعن وتكفرن العشري  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد حمتمل للتحسنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هبز ثنا شعبة حدثين احلكم عن ذر   - 4152
عن وائل بن مهانة من تيم الرابب من أصحاب عبد هللا عن عبد هللا قال قال  

ليه وسلم للنساء : تصدقن فإنكن أكثر أهل النار  رسول هللا صلى هللا ع 
 فقالت امرأة ليست من علية النساء فيم ومب ومل فذكر احلديث 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن عمرو   - 4153
ت أنت مسعته من  بن مرة قال مسعت أاب وائل يقول مسعت عبد هللا يقول قل



  }عبد هللا قال نعم وقد رفعه قال : ال أحد أغري من هللا عز وجل ولذلك حرم 
الفواحش ما ظهر منها وما بطن وال أحد أحب إليه املدح من هللا عز وجل 

 ولذلك مدح نفسه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر حدثنا شعبة عن   - 4154
بن مسعود فقال اين  عمرو بن مرة انه مسع أاب وائل حيدث : ان رجال جاء إىل 

قرأت املفصل كله يف ركعة فقال عبد هللا هذا كهذ الشعر لقد عرفت النظائر  
ين سورة  اليت كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقرن بينهن قال فذكر عشر 

 من املفصل سورتني سورتني يف كل ركعة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر وحجاج قاال ثنا شعبة   - 4155
عبيدة عن  عن سعد بن إبراهيم عن أيب عبيدة قال حجاج يف حديثه مسعت أاب 

أبيه عبد هللا بن مسعود : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان إذا قعد يف  



حىت يقوم قال  الركعتني األوليني كأنه على الرضف قلت لسعد حىت يقوم قال 
حجاج قال شعبة كان سعد حيرك شفتيه بشيء فقلت حىت يقوم قال حىت 

 يقوم 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف النقطاعه ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر وحجاج قاال ثنا شعبة   - 4156
ن عبد  ويزيد أان املسعودي عن مساك بن حرب عن عبد الرمحن بن عبد هللا ع 

 بن مسعود عن النيب صلى هللا عليه وسلم انه قال قال حجاج : كنا عند  هللا
النيب صلى هللا عليه وسلم فقال قال يزيد مجعنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

وحنن أربعون فكنت يف آخر من أاته قال انكم منصورون ومصيبون ومفتوح  
ولينه عن املنكر ومن كذب  لكم فمن أدرك ذلك فليتق هللا وليأمر ابملعروف

 علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار قال يزيد وليصل رمحه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسن إن ثبت مساع عبد الرمحن بن عبد هللا  ت
بن مسعود من أبيه هلذا احلديث فقد مسع من أبيه شيئا يسريا كما قال احلافظ 

 يف التقريب

 



 

حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة وعبد الرزاق حدثنا عبد هللا  - 4157
عبد هللا بن مسعود عن أبيه  أان إسرائيل عن مساك بن حرب عن عبد الرمحن بن 

عن النيب صلى هللا عليه وسلم انه قال قال عبد الرزاق مسعت رسول هللا صلى 
ب هللا عليه وسلم يقول : نضر هللا امرأ مسع منا حديثا فحفظه حىت يبلغه فر 

 مبلغ أحفظ له من سامع  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن إن ثبت مساع عبد الرمحن ت
بن عبد هللا بن مسعود من أبيه هلذا احلديث فقد مسع من أبيه شيئا يسريا كما  

 قال احلافظ يف التقريب

 

 

------------------------------------- 

 

[    437صفحة  - 1مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة وحجاج قال   - 4158
حدثين شعبة قال حجاج قال مسعت عقبة بن وساج عن أيب األحوص عن عبد  

ل : فضل صالة الرجل يف اجلميع  هللا عن النيب صلى هللا عليه وسلم انه قا



على صالته وحده مخس وعشرون درجة قال حجاج ومل يرفعه شعبة يل وقد  
رفعه لغريي قال أان أهاب أن أرفعه ألن عبد هللا قلما كان يرفع إىل النيب صلى 

 هللا عليه وسلم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري عقبة بن ت
فمن رجال البخاري وساج   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنيه هبز ثنا مهام أان قتادة عن مورق   - 4159
عن أيب األحوص اجلشمي عن بن مسعود : أن النيب صلى هللا عليه وسلم كان  
يفضل صالة اجلميع على صالة الرجل وحده خبمس وعشرين صالة كلها مثل  

 صالته 

 

 

صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال   عليق شعيب األرنؤوط : إسنادهت
 الشيخني غري أيب األحوص فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة قال مسعت  - 4160
ل : ان أاب إسحاق حيدث عن أيب األحوص عن عبد هللا بن مسعود انه قا



حممدا صلى هللا عليه وسلم علم فواتح اخلري وجوامعه وخوامته فقال إذا قعدمت  
أيها  يف كل ركعتني فقولوا التحيات هلل والصلوات والطيبات السالم عليك

النيب ورمحة هللا وبركاته السالم علينا وعلى عباد هللا الصاحلني أشهد أن ال إله 
اال هللا وأشهد أن حممدا عبده ورسوله مث ليتخري أحدكم من الدعاء أعجبه إليه  

فليدع به ربه عز وجل وان حممدا صلى هللا عليه وسلم قال أال أنبئكم ما  
لناس وان حممدا صلى هللا عليه وسلم قال  العضة قال هي النميمة القالة بني ا

 ان الرجل يصدق حىت يكتب صديقا ويكذب حىت يكتب كذااب 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري أيب األحوص فمن رجال مسلم 

 

 

 حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن أيب - 4161
إسحاق عن أيب األحوص عن عبد هللا عن النيب صلى هللا عليه وسلم انه قال :  

 لو كنت متخذا من أميت أحدا خليال الختذت أاب بكر رضي هللا عنه  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن أيب  - 4162
ن أيب األحوص عن عبد هللا عن النيب صلى هللا عليه وسلم انه كان  إسحاق ع

 يقول : اللهم اين أسألك اهلدى والتقى والعفاف والغىن  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن أيب  - 4163
عن النيب صلى هللا عليه وسلم : انه كان يقرأ   إسحاق عن األسود عن عبد هللا

هل من مدكر   }هذا احلرف   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر وعفان قاال حدثنا   - 4164
حممد عن أيب   شعبة عن أيب إسحاق قال عفان أان أبو إسحاق عن األسود وقال 

إسحاق قال مسعت األسود حيدث عن عبد هللا عن النيب صلى هللا عليه وسلم  
ن  : انه قرأ النجم فسجد هبا وسجد من كان معه غري أن شيخا أخذ كفا م

حصى أو تراب فرفعه إىل جبهته وقال يكفيين هذا قال عبد هللا لقد رأيته بعد  



 قتل كافرا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر حدثنا شعبة عن أيب  - 4165
 صلى هللا عليه  إسحاق عن أيب عبيدة عن عبد هللا قال : مر يب رسول هللا

وسلم وأان أصلي فقال سل تعطه اي بن أم عبد فقال عمر فابتدرت أان وأبو 
بكر فسبقين إليه أبو بكر وما استبقنا إىل خري اال سبقين إليه أبو بكر فقال ان  

من دعائي الذي ال أكاد أن أدع اللهم اين أسألك نعيما ال يبيد وقرة عني ال 
أعلى اجلنة جنة اخللد  تنفد ومرافقة النيب حممد يف   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن وهذا إسناد ضعيف النقطاعه ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة وحيىي عن   - 4166
شعبة عن أيب إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد هللا انه قال : كنا مع 

ني قال أترضون ان تكونوا  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف قبة حنوا من أربع
نا نعم قال أترضون ان تكونوا ثلث أهل اجلنة فقلنا نعم  ربع أهل اجلنة قال قل 



فقال والذي نفس حممد بيده اين ألرجو أن تكونوا نصف أهل اجلنة وذاك ان 
اجلنة ال يدخلها اال نفس مسلمة وما أنتم يف أهل الشرك اال كالشعرة البيضاء 

و الشعرة السوداء يف جلد الثور األمحر  يف جلد الثور األسود أ  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    438صفحة  - 1مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن عمرو   - 4167
بن مرة قال مسعت عبد هللا بن سلمة يقول مسعت عبد هللا بن مسعود يقول :  

هللا   { إن  }أويت نبيكم صلى هللا عليه وسلم مفاتيح كل شيء غري اخلمس  
ذا عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما يف األرحام وما تدري نفس ما 

قال قلت له  }تكسب غدا وما تدري نفس أبي أرض متوت إن هللا عليم خبري  
 أنت مسعته من عبد هللا قال نعم أكثر من مخسني مرة  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه مكرر ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة قال مسعت  - 4168
دا مع عبد هللا حيىي بن اجملرب قال مسعت أاب ماجد يعين احلنفي قال كنت قاع

قال : اين ألذكر أول رجل قطعه أتى بسارق فأمر بقطعة وكأمنا أسف وجه  
ت قطعه قال  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال قالوا اي رسول هللا كأنك كره

وما مينعين ال تكونوا عوان للشيطان على أخيكم انه ينبغي لألمام إذا انتهى إليه  
وليعفوا وليصفحوا أال حتبون   }حد أن يقيمه ان هللا عز وجل عفو حيب العفو 

  { أن يغفر هللا لكم وهللا غفور رحيم 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن بشواهده وهذا إسناد ضعيف ت  

 

 

ثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أنبأان سفيان عن حيىي بن حد - 4169
عبد هللا التيمي عن أيب ماجد احلنفي : فذكر معناه وقال كأمنا أسف وجه  

 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول ذر عليه رماد  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن بشواهده مكرر سابقه ت  



 

 

 ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن سلمة  حدثنا عبد هللا حدثين أيب - 4170
أمام مسجد علقمة بعد علقمة : قال بن كهيل عن إبراهيم بن سويد وكان 

صلى بنا علقمة الظهر فال أدري أصلي ثالاث أم مخسا فقيل له فقال وأنت اي  
أعور فقلت نعم قال فسجد سجدتني مث حدث علقمة عن عبد هللا عن النيب 

ذلك  صلى هللا عليه وسلم مثل   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة وحجاج عن   - 4171
شعبة عن سلمة بن كهيل عن عيسى األسدي عن زر عن عبد هللا عن النيب 

نا اال ولكن هللا يذهبه  صلى هللا عليه وسلم قال : الطرية من الشرك وما م 
 ابلتوكل 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري ت
 عيسى األسدي فقد روى له أصحاب السنن ما عدا النسائي

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن جابر  - 4172
لم :  عن أيب الضحى عن مسروق عن عبد هللا عن رسول هللا صلى هللا عليه وس

انه كان يسلم عن ميينه وعن مشاله حىت أرى بياض وجهه فما نسيت بعد فيما  
 نسيت السالم عليكم ورمحة هللا السالم عليكم ورمحة هللا  

 

 

شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد ضعيف لضعف جابر  عليقت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن منصور   - 4173
وسليمان عن إبراهيم عن عبيدة السلماين عن عبد هللا عن النيب صلى هللا عليه  

وم وسلم انه قال : خريكم قرين مث الذين يلوهنم مث الذين يلوهنم مث خيلف ق 
 تسبق شهاداهتم امياهنم وإمياهنم شهاداهتم 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة قال  - 4174
كتب إىل منصور وقرأته عليه قال حدثين إبراهيم عن علقمة عن عبد هللا قال :  

عليه وسلم صالة ال أدري زاد أم نقص إبراهيم  صلى رسول هللا صلى هللا  



القائل ال يدري علقمة قال زاد أو نقص أو عبد هللا مث استقبلنا فحدثناه  
بصنيعه فثىن رجله واستقبل القبلة وسجد سجدتني مث أقبل علينا بوجهه فقال  

لو حدث يف الصالة شيء ألنبأتكموه ولكن إمنا أان بشر أنسى كما تنسون فإن  
روين وأيكم ما شك يف صالته فليتحر أقرب ذلك للصواب فليتم  نسيت فذك

 عليه ويسلم مث يسجد سجدتني  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر حدثنا شعبة عن   - 4175
منصور عن أيب وائل عن عبد هللا عن النيب صلى هللا عليه وسلم انه قال : إذا  

كنتم ثالثة فال يتناج اثنان دون صاحبهما أجل حيزنه وال تباشر املرأة املرأة 
 أجل تنعتها لزوجها  

 

 

على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر وحجاج قاال ثنا شعبة   - 4176
عن منصور عن أيب وائل عن عبد هللا عن النيب صلى هللا عليه وسلم انه قال :  



بئسما ألحدكم أو بئسما ألحدهم ان يقول نسيت آية كيت وكيت بل هو  
من صدور الرجال من النعم بعقله  نسي واستذكروا القرآن فإنه أسرع تفصيا  

 أومن عقله  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    439صفحة  - 1مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هلل حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن منصور   - 4177
على فالن وفالن  قال مسعت أاب وائل حيدث عن عبد هللا قال كنا نقول السالم 

فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : قولوا التحيات هلل والصلوات والطيبات 
وعلى عباد هللا السالم عليك أيها النيب ورمحة هللا وبركاته السالم علينا 

الصاحلني أشهد أن ال إله اال هللا وأشهد أن حممدا عبده ورسوله فإنكم إذا قلتم  
السالم علينا وعلى عباد هللا الصاحلني سلمتم على كل عبد صاحل يف األرض 

 ويف السماء  

 



 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن منصور  حدثنا عبد هللا حدثين أيب  - 4178
وزبيد عن أيب وائل عن عبد هللا عن النيب صلى هللا عليه وسلم انه قال :  

 سباب املؤمن فسق وقتاله كفر قال يف حديث زبيد مسعت أاب وائل 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

بن جعفر ثنا شعبة حدثين ركني   حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد - 4179
دث عن عبد الرمحن بن حرملة عن عبد هللا بن  قال مسعت القاسم بن حسان حي

مسعود : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان يكره عشرا الصفرة وتغيري  
الشيب وجر اإلزار وخامت الذهب أو قال حلقة الذهب والضرب ابلكعاب 

الرقى إال ابملعوذات والتمائم وعزل املاء وإفساد والتربج ابلزينة يف غري حملها و 
 الصيب من غري ان حيرمه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن مغرية   - 4180
قال مسعت أاب وائل حيدث عن عبد هللا عن النيب صلى هللا عليه وسلم انه قال 

م على احلوض ولريفعن يل رجال منكم مث ليختلجن دوين فأقول اي : أان فرطك
 رب أصحايب فيقال يل انك ال تدري ما أحدثوا بعدك  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حجاج ثنا شعبة عن أيب التياح عن   - 4181
يه وسلم عن  رجل من طيئ عن عبد هللا قال : هناان رسول هللا صلى هللا عل

التبقر يف األهل واملال فقال أبو مجرة وكان جالسا عنده نعم حدثين أخرم  
ال عبد هللا  الطائي عن أبيه عن عبد هللا عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال فق 

فكيف أبهل براذان وأهل ابملدينة وأهل كذا قال شعبة فقلت أليب التياح ما  
 التبقر فقال الكثرة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : هذا احلديث له إسنادان كالمها ضعيف علتهما  ت
 اإلضطراب واجلهالة 

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر حدثنا شعبة عن   - 4182
بن رجاء قال مسعت عبد هللا بن أيب اهلذيل حيدث عن أيب األحوص  إمساعيل

قال مسعت عبد هللا بن مسعود حيدث عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : لو  
كنت متخذا خليال الختذت أاب بكر خليال ولكنه أخي وصاحيب وقد أختذ هللا  

 عز وجل صاحبكم خليال  

 

 

ى شرط مسلم عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح علت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن واصل  - 4183
عن أيب وائل عن عبد هللا قال وأحسبه رفعه إىل النيب صلى هللا عليه وسلم انه  

قال : بني يدي الساعة أايم اهلرج أايم يزول فيها العلم ويظهر فيها اجلهل فقال  
قتل أبو موسى اهلرج بلسان احلبش ال  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن أيب  - 4184
التياح عن بن األخرم رجل من طيئ عن عبد هللا بن مسعود عن النيب صلى هللا 



 عليه وسلم : انه هنى عن التبقر يف األهل واملال 

 

 

شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف عليق ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة قال مسعت  - 4185
أاب مجرة حيدث عن أبيه عن عبد هللا عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال وقال  

 عبد هللا : كيف من له ثالثة أهلني أهل ابملدينة وأهل بكذا وأهل بكذا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

 حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة وحجاج ثنا  حدثنا عبد هللا  - 4186
عمرو الشيباين وقال حممد  شعبة عن الوليد بن العيزار قال حجاج مسعت أاب 

عن أيب عمرو الشيباين قال حدثنا صاحب هذه الدار وأشار بيده إىل دار عبد  
هللا وما مساه لنا قال : سألت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أي العمل أحب 

إىل هللا عز وجل فقال الصالة على وقتها قال احلجاج لوقتها قال مث أي قال مث  
 بر الوالدين قال مث أي قال مث اجلهاد يف سبيل هللا ولو استزدته لزادين 

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

عن  حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة   - 4187
منصور عن أيب وائل عن عبد هللا عن النيب صلى هللا عليه وسلم انه قال : ال  

يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حىت يكتب صديقا وال يزال الرجل 
 يكذب ويتحرى الكذب حىت يكتب كذااب 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    440صفحة  - 1مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن سليمان   - 4188
عن أيب وائل عن عبد هللا انه قال : اين ألخرب جبماعتكم فيمنعين اخلروج إليكم  

صلى هللا عليه وسلم يتخولنا يف األايم  خشية ان أملكم كان رسول هللا 
 ابملوعظة خشية السآمة علينا  

 



 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن سليمان   - 4189
ن النيب صلى هللا ومنصور ومحاد واملغرية وأيب هاشم عن أيب وائل عن عبد هللا ع

عليه وسلم انه قال يف التشهد : التحيات هلل والصلوات والطيبات السالم  
باد هللا الصاحلني أشهد  عليك أيها النيب ورمحة هللا وبركاته السالم علينا وعلى ع 

 أن ال إله اال هللا وأن حممدا عبده ورسوله 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن بن مهدي ثنا سفيان عن   - 4190
ليه وسلم قال  منصور واألعمش عن أيب وائل عن عبد هللا عن النيب صلى هللا ع

: إذا كنتم ثالثة فال ينتجي اثنان دون واحد وال تباشر املرأة املرأة فتنعتها  
ن يكون بينهما ثوب لزوجها حىت كأنه ينظر إليها قال أرى منصورا قال اال ا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن سليمان   - 4191
قال مسعت أاب وائل حيدث عن عبد هللا عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال :  

 إذا كنتم ثالثة فذكر معناه  
 

 

وط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤ ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن حدثنا عبد الواحد بن  - 4192
زايد عن احلسن بن عبيد هللا عن إبراهيم بن سويد عن عبد الرمحن بن يزيد عن  

بن مسعود قال : كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا أمسى قال أمسينا  
واحلمد هلل ال إله اال هللا وحده ال شريك له   وأمسى امللك هلل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري احلسن بن عبيدهللا وإبراهيم بن سويد فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن ثنا سفيان عن أيب  - 4193
عن عبد هللا قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم   إسحاق عن أيب األحوص

 : من رآين يف املنام فقد رآين فإن الشيطان ال يتمثل مبثلي  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري أيب األحوص فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن عن سفيان عن سلمة   - 4194
عن عيسى بن عاصم عن زر بن حبيش عن عبد هللا قال قال رسول هللا صلى 

 هللا عليه وسلم : الطرية شرك الطرية شرك ولكن هللا عز وجل يذهبه ابلتوكل 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري ت
 عيسى بن عاصم فقد روى له أصحاب السنن عدا النسائي وهو ثقة 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن عن سفيان عن أيب قيس   - 4195
عن هزيل قال جاء رجل إىل أيب موسى وسلمان بن ربيعة فسأهلما عن ابنة وابنة  

سيتابعنا    بن وأخت فقاال : لالبنة النصف ولألخت النصف وائت عبد هللا فإنه
فأتى عبد هللا فأخربه فقال قد ضللت إذا وما أان من املهتدين ألقضني فيها  

بقضاء رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أو قال قضاء رسول هللا صلى هللا عليه  
 وسلم كذا قال سفيان لالبنة النصف والبنة االبن السدس وما بقى فلالخت 

 



 

ى شرط البخاري رجاله ثقات عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح علت
 رجال الشيخني غري أيب قيس وهزيل فمن رجال البخاري 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن ثنا سفيان عن األعمش   - 4196
عن أيب وائل عن عبد هللا عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : ال ينبغي ألحد  

 أن يكون خريا من يونس بن مىت  
 

 

األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب ت  

 

 

قال أيب وحدثناه أبو أمحد الزبريي إبسناده قال : ال يقولن أحدكم   - 4197
 اين خري من يونس بن مىت 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن ثنا سفيان عن عمارة بن   - 4198
ود قال قام  القعقاع قال حدثنا أبو زرعة ثنا صاحب لنا عن عبد هللا بن مسع



فينا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال : ال يعدي شيء شيئا فقام أعرايب 
بذنبه يف اإلبل فقال اي رسول هللا النقبة من اجلرب تكون مبشفر البعري أو 

العظيمة فتجرب كلها فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فما أجرب األول 
ال عدوى وال هامة وال صفر خلق هللا كل نفس فكتب حياهتا ومصيباهتا 

 ورزقها 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد ضعيف إلهبام راويه عن ابن ت
 مسعود 

 

 

يب ثنا عبد الرمحن ثنا سفيان عن األعمش  حدثنا عبد هللا حدثين أ - 4199
عن أيب وائل عن عبد هللا قال : صليت وقمت مع النيب صلى هللا عليه وسلم  
ذات ليلة فلم يزل قائما حىت مهمت أبمر سوء قال قلنا ما مهمت قال مهمت 

 ان أجلس وأدعه  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

بد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن سليمان  حدثنا ع - 4200



قال مسعت أاب وائل حيدث عن عبد هللا عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال 
 : ان أول ما حيكم بني العباد يف الدماء 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    441صفحة  - 1مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر وعفان قاال ثنا شعبة   - 4201
عن سليمان قال عفان ثنا سليمان عن أيب وائل عن عبد هللا عن النيب صلى 

لواء يوم القيامة قال بن جعفر يقال هذه  هللا عليه وسلم أنه قال : لكل غادر 
 غدرة فالن  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر حدثنا شعبة عن   - 4202



سليمان قال مسعت أاب وائل حيدث عن عبد هللا عن النيب صلى هللا عليه وسلم  
 أنه قال : لكل غادر لواء يوم القيامة قال بن جعفر يقال هذه غدرة فالن 

 

 

طية عليق شعيب األرنؤوط : مكرر ومل يثبت هذا التكرار يف النسخ اخلت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر حدثنا شعبة عن   - 4203
لى  سليمان قال مسعت أاب وائل حيدث عن عبد هللا قال كأين أنظر إىل النيب ص
هللا عليه وسلم وهو حيكي نبيا قال : كان قومه يضربونه حىت يصرع قال 

 فيمسح جبهته ويقول اللهم اغفر لقومي اهنم ال يعلمون  

 

 

ألرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب ات  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر حدثنا شعبة عن   - 4204
سليمان قال مسعت أاب وائل قال قال عبد هللا : قسم رسول هللا صلى هللا عليه  

وسلم قسما فقال رجل ان هذه لقسمة ما أريد هبا وجه هللا قال فأتيت النيب 
ه وسلم فذكرت ذلك له فامحر وجهه قال شعبة وأظنه قال صلى هللا علي 

وغضب حىت وددت اين مل أخربه قال شعبة وأحسبه قال يرمحنا هللا وموسى 



شك شعبة يف يرمحنا هللا وموسى قد أوذي أبكثر من هذا فصرب هذه ليس فيها  
 شك قد أوذي أبكثر من ذلك فصرب 

 

 

الشيخني عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرطت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن سليمان   - 4205
قال مسعت إبراهيم التيمي عن احلرث بن سويد عن عبد هللا قال : دخلت 
على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهو يوعك فقلت اي رسول هللا انك 

اين أوعك وعك  توعك وعكا شديدا فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
رجلني منكم قلت أبن لك أجرين قال نعم أو أجل مث قال ما من مسلم يصيبه  

أذى شوكة فما فوقها اال حط هللا عز وجل عنه خطاايه كما حتت الشجرة  
 ورقها 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

نا شعبة عن سليمان  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ث - 4206
الضحى عن مسروق عن عبد هللا : ان رسول هللا صلى هللا ومنصور عن أيب 



عليه وسلم ملا رأى قريشا قد استعصوا عليه قال اللهم أعىن عليهم بسبع  
كسبع يوسف قال فأخذهتم السنة حىت حصت كل شيء حىت أكلوا اجللود 

عل خيرج من الرجل كهيئة  والعظام وقال أحدمها حىت أكلوا اجللود وامليتة وج
الدخان فااته أبو سفيان فقال أي حممد ان قومك قد هلكوا فادع هللا عز وجل  

ان يكشف عنهم قال فدعا مث قال اللهم ان يعودوا فعد هذا يف حديث 
   {فارتقب يوم أتيت السماء بدخان مبني   }منصور مث قرأ هذه اآلية  

 

 

على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا سفيان عن حكيم بن جبري   - 4207
عن حممد بن عبد الرمحن بن يزيد عن أبيه عن عبد هللا قال قال رسول هللا 

صلى هللا عليه وسلم : من سأل وله ما يغنيه جاءت مسألته يوم القيامة خدوشا  
 وما غناه قال مخسون درمها أو حساهبا أو كدوحا يف وجهه قالوا اي رسول هللا

 من الذهب 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن وهذا إسناد ضعيف لضعف حكيم بن جبري  ت
 مكرر سندا ومتنا 

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع حدثنا املسعودي عن عمرو بن   - 4208
سلم قال :  مرة عن إبراهيم عن علقمة عن عبد هللا عن النيب صلى هللا عليه و 

مايل وللدنيا إمنا مثلي ومثل الدنيا كمثل راكب قال يف ظل شجرة يف يوم  
 صائف مث راح وتركها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا عيسى بن دينار موىل خزاعة   - 4209
سعود قال : ما صمنا  عن أبيه عن عمرو بن احلرث بن املصطلق عن بن م

رمضان على عهد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم تسعا وعشرين أكثر مما 
 صمنا ثالثني 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه وهذا إسناد ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع وعبد الرمحن قاال ثنا سفيان   - 4210
عن عبد هللا بن السائب عن زاذان عن عبد هللا قال قال رسول هللا صلى هللا 

عليه وسلم قال وكيع : ان هلل يف األرض مالئكة سياحني يبلغوين من أميت 



 السالم 
 

 

ل الصحيح عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجات  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع عن سفيان عن عاصم بن  - 4211
كليب عن عبد الرمحن بن األسود عن علقمة قال قال عبد هللا : أصلي بكم  

 صالة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فرفع يديه يف أول  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : مكرر ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    442صفحة  - 1مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا األعمش عن أيب وائل عن   - 4212
عبد هللا قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : من حلف على ميني صرب 

يقتطع هبا مال امرئ مسلم وهو فيها فاجر لقي هللا عز وجل وهو عليه غضبان  



إىل  {نا قليال  إن الذين يشرتون بعهد هللا وأمياهنم مث }قال ونزلت هذه اآلية  
 آخر اآلية 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ومحيد الرؤاسي قاال ثنا   - 4213
األعمش عن أيب وائل قال محيد شقيق بن سلمة عن عبد هللا قال قال رسول  

س يوم القيامة يف الدماء هللا صلى هللا عليه وسلم : أول ما يقضى بني النا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بن جعفر ثنا شعبة عن سليمان قال   - 4214
 مسعت أاب وائل : فذكره  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخني مكرر سندا ومتنا ت  

 

 



حدثنا عبد هللا بن أمحد حدثين أيب ثنا وكيع ثنا سفيان وعبد  - 4215
الرمحن عن سفيان عن زبيد عن إبراهيم عن مسروق عن عبد هللا قال قال 
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ليس منا من ضرب اخلدود وشق اجليوب 

 ودعا بدعوى اجلاهلية  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا األعمش عن شقيق عن عبد   - 4216
هللا وعبد الرمحن عن سفيان عن منصور واألعمش عن أيب وائل عن عبد هللا  

قال اجلنة وقال وكيع عن شقيق عن عبد هللا قال قال رسول هللا صلى هللا عليه  
ر مثل ذلك وسلم : للجنة أقرب إىل أحدكم من شراك نعله والنا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا األعمش عن إبراهيم عن   - 4217
عبيدة عن عبد هللا قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : خري الناس قرين 

هتم أمياهنم وأمياهنم  مث الذين يلوهنم مث الذين يلوهنم مث جييء قوم تسبق شهاد



 شهادهتم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا سفيان عن أيب إسحاق عن   - 4218
مخري بن مالك قال قال عبد هللا : قرأت من يف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

بة يف الكتاب سبعني سورة وان زيد بن اثبت له ذؤا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد ضعيف مكرر سندا ومتنات  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا بشري بن سلمان عن سيار   - 4219
أيب احلكم عن طارق عن عبد هللا قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :  

من نزلت به فاقة فأنزهلا ابلناس كان قمنا من ان ال تسد حاجته ومن أنزهلا ابهلل  
 عز وجل أاته هللا برزق عاجل أو موت آجل 

 

 

األرنؤوط : إسناده حسن مكرر  عليق شعيبت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أان سفيان عن بشري أيب  - 4220
إمساعيل عن سيار أيب محزة : فذكره قال أيب وهو الصواب سيار أبو محزة قال  

 وسيار أبو احلكم مل حيدث عن طارق بن شهاب بشيء 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

ثنا سفيان عن األعمش عن  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع  - 4221
ي عن وهب بن ربيعة عن عبد هللا قال : إين ملسترت أبستار  عمارة بن عمري الليث

الكعبة إذ دخل رجالن ثقفيان وختنهما قرشي أو قرشيان وختنهما ثقفي كثرية  
شحوم بطوهنم قليل فقه قلوهبم فتحدثوا حبديث فيما بينهم فقال أحدهم  

ع ما نقول قال اآلخر أراه يسمع إذا رفعنا  لصاحبه أترى هللا عز وجل يسم
أصواتنا وال يسمع إذا خافتنا قال اآلخر لئن كان يسمع منه شيئا انه ليسمعه  

  }كله فأتيت النيب صلى هللا عليه وسلم فذكرت ذلك له فأنزل هللا عز وجل 
اآلية   {وما كنتم تسترتون أن يشهد عليكم مسعكم وال أبصاركم    

 

 

األرنؤوط : صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري وهب بن عليق شعيب ت
 ربيعة الكويف 



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو معاوية حدثنا األعمش عن عمارة   - 4222
وما كنتم تسترتون    }عن عبد الرمحن بن يزيد عن عبد هللا : فذكر معناه فنزلت 

حتم من اخلاسرين فأصب }إىل قوله   {أن يشهد عليكم مسعكم وال أبصاركم   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخني مكرر سندا ومتنا ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا عمرو بن عبد هللا حدثين  - 4223
أبو عمرو الشيباين قال حدثين صاحب هذه الدار يعين بن مسعود قال قلت :  

لصالة لوقتها  اي رسول هللا أي األعمال أفضل قال ا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري ت
 عمرو بن عبدهللا 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع عن إسرائيل عن أيب إسحاق  - 4224
عن عبد الرمحن بن األسود وعلقمة أو أحدمها عن عبد هللا : ان النيب صلى 

كل رفع وخفض قال وفعله أبو بكر وعمر رضي  هللا عليه وسلم كان يكرب يف  



 هللا عنهما  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    443صفحة  - 1مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع عن أبيه عن أيب إسحاق عن   - 4225
عبد الرمحن بن األسود وعبد الرمحن بن يزيد عن عبد هللا : ان النيب صلى هللا 
 عليه وسلم وأاب بكر وعمر رضي هللا عنهما كانوا يكربون يف كل خفض ورفع 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

ا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع عن إسرائيل عن أيب إسحاق حدثن - 4226
عن أيب عبيدة عن عبد هللا : ان النيب صلى هللا عليه وسلم كان إذا أوى إىل 

 فراشه وضع يده حتت خده وقال اللهم قين عذابك يوم تبعث عبادك  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف النقطاعه مكررت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع قال قال سفيان قال األعمش   - 4227
عن أيب وائل عن عبد هللا قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ال ينبغي  

 ألحد ان يقول أان خري من يونس بن مىت  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخني مكرر سندا ومتنا ت  

 

 

ا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا األعمش عن أيب وائل عن  حدثن - 4228
عبد هللا قال : كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يتخولنا ابملوعظة يف األايم 

 خمافة السآمة علينا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا األعمش عن أيب وائل عن   - 4229
عبد هللا قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ال تباشر املرأة املرأة تنعتها  



 لزوجها حىت كأنه ينظر إليها  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا سفيان عن منصور عن  - 4230
املتومشات إبراهيم عن علقمة عن عبد هللا قال : لعن هللا الوامشات و 

واملتنمصات واملتفلجات للحسن فبلغ ذلك امرأة من بين أسد يقال هلا أم  
يعقوب فأتته فقالت قد قرأت ما بني اللوحني ما وجدت ما قلت قال ما  

فقالت اين ألراه   {وما آاتكم الرسول فخذوه وما هناكم عنه فانتهوا  }وجدت 
يف بعض أهلك قال اذهيب فانظري قال فذهبت فنظرت مث جاءت فقالت ما  

 رأيت شيئا فقال عبد هللا لو كان هلا ما جامعناها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

يب ثنا وكيع ثنا األعمش عن أيب وائل عن  حدثنا عبد هللا حدثين أ - 4231
عبد هللا قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : كلمة وقلت أخرى قال  
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من مات يشرك ابهلل دخل النار وقلت من  



 مات ال يشرك ابهلل شيئا دخل اجلنة 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بن جعفر ثنا شعبة عن أيب وائل عن   - 4232
عبد هللا قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : فذكر مثله اال أنه قال جيعل  

 هلل عز وجل ندا 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع عن أبيه وإسرائيل عن أيب  - 4233
إسحاق عن أيب األحوص عن عبد هللا قال : كان النيب صلى هللا عليه وسلم  

 يدعو يقول اللهم اين أسألك اهلدى والتقى والعفة والغىن  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري أيب األحوص فمن رجال مسلم مكرر 

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا سفيان عن األعمش عن   - 4234
مشر بن عطية الكاهلي عن مغرية بن سعد بن األخرم الطائي عن أبيه عن بن 
مسعود قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ال تتخذوا الضيعة فرتغبوا  

 يف الدنيا 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف مكرر ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد عن شعبة قال حدثين  - 4235
أبو إسحاق عن األسود عن عبد هللا أن النيب صلى هللا عليه وسلم : قرأ النجم 
فسجد فيها ومن معه إال شيخ كبري أخذ كفا من حصى أو تراب قال فقال به  

ه على جبهته قال فلقد رأيته قتل كافرا  هكذا وضع   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن سفيان ثنا عطاء بن السائب   - 4236
عن أيب عبد الرمحن السلمي عن عبد هللا قال قال رسول هللا صلى هللا عليه  

نزل داء اال أنزل له شفاء علمه من علمه وجهله  وسلم : ان هللا عز وجل مل ي



 من جهله  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن شعبة وحممد بن جعفر ثنا   - 4237
  شعبة ثنا احلكم عن إبراهيم عن علقمة عن عبد هللا : ان النيب صلى هللا عليه
وسلم صلى الظهر مخسا فقيل له زيد يف الصالة قال وما ذاك قالوا صليت 

 مخسا قال فثىن رجله مث سجد سجدتني بعد ما سلم  

 

 

شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن سفيان قال ثنا سليمان عن   - 4238
عمارة عن وهب بن ربيعة عن عبد هللا قال : كنت مسترتا أبستار الكعبة فجاء  

ثالثة نفر ثقفي وختناه قرشيان كثري شحم بطوهنم قليل فقه قلوهبم قال  
بينهم حبديث قال فقال أحدهم أترى هللا عز وجل يسمع ما نقول  فتحدثوا

قال اآلخر يسمع ما رفعنا وما خفضنا ال يسمع قال اآلخران كان يسمع شيئا  
فهو يسمعه كله قال فذكرت ذلك لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال فنزلت 



قال   {ني فما هم من املعتب  }إىل قوله   {وما كنتم تسترتون أن يشهد عليكم  }
 وحدثين منصور عن جماهد عن أيب معمر عن عبد هللا حنو ذلك  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    444صفحة  - 1مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن شعبة عن احلكم عن جماهد   - 4239
عن أيب معمر عن عبد هللا قال : مسعته مرة رفعه مث تركه رأى أمريا أو رجال 

 سلم تسليمتني فقال اين علقتها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

ثنا األعمش عن إبراهيم عن  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع  - 4240
الذين آمنوا ومل يلبسوا إمياهنم   }علقمة عن عبد هللا قال : ملا نزلت هذه اآلية  



شق ذلك على أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وقالوا أينا مل  {بظلم 
يظلم نفسه فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ليس كما تظنون إمنا هو كما  

   {اي بين ال تشرك ابهلل إن الشرك لظلم عظيم  }قال لقمان البنه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع وعبد الرمحن قاال ثنا سفيان   - 4241
عن أيب إسحاق عن أيب األحوص عن عبد هللا عن النيب صلى هللا عليه وسلم :  

وعن يساره السالم عليكم ورمحة هللا السالم عليكم    أنه كان يسلم عن ميينه
ورمحة هللا حىت يرى بياض خده وقال عبد الرمحن حىت يرى بياض خده من  

 ههنا ويرى خده من ههنا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري أيب األحوص فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا سفيان عن األعمش عن   - 4242
رجل عن أيب األحوص عن عبد هللا قال : امشوا إىل املسجد فإنه من اهلدى  



 وسنة حممد صلى هللا عليه وسلم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

 حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع عن إسرائيل عن أيب إسحاق - 4243
عن أيب عبيدة عن عبد هللا قال قلت : اي رسول هللا أي العمل أفضل قال  

الصالة لوقتها قال قلت مث أي قال بر الوالدين قال قلت مث أي قال اجلهاد يف  
 سبيل هللا عز وجل ولو استزدته لزادين 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد منقطع ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا حيىي عن سفيان حدثين منصور   - 4244
عن خيثمة عمن مسع بن مسعود قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :  

 المسر اال ملصل أو مسافر  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن وهذا إسناد ضعيف إلهبام راويه عن ابن ت
 مسعود 



 

 

كيع ثنا األعمش عن عبد هللا بن حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا و  - 4245
يه وسلم : ال حيل  مرة عن مسروق عن عبد هللا قال قال رسول هللا صلى هللا عل

دم امرئ مسلم يشهد أن ال إله اال هللا وأين رسول هللا اال أحد ثالثة نفر 
 النفس ابلنفس والثيب الزاين والتارك لدينه املفارق للجماعة  

 

 

اده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا إسرائيل عن أيب إسحاق عن   - 4246
د ضربت رجله  أيب عبيدة قال قال عبد هللا : انتهيت إىل أيب جهل يوم بدر وق

وهو صريع وهو يذب الناس عنه بسيف له فقلت احلمد هلل الذي أخزاك اي 
يل غري   عدو هللا فقال هل هو اال رجل قتله قومه قال فجعلت أتناوله بسيف

طائل فأصبت يده فندر سيفه فآخذته فضربته به حىت قتلته قال مث خرجت 
حىت أتيت النيب صلى هللا عليه وسلم كأمنا أقل من األرض فأخربته فقال آهلل 
الذي ال إله اال هو قال فرددها ثالاث قال قلت آهلل الذي ال إله اال هو قال  

الذي أخزاك اي عدو هللا هذا  فخرج ميشي معي حىت قام عليه فقال احلمد هلل
كان فرعون هذه األمة قال وزاد فيه أيب عن أيب إسحاق عن أيب عبيدة قال  

 قال عبد هللا فنفلين سيفه  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف النقطاعه ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا معاوية بن عمرو ثنا أبو إسحاق عن   - 4247
نيب صلى سفيان عن أيب إسحاق عن أيب عبيدة عن بن مسعود قال : أتيت ال

هللا عليه وسلم يوم بدر فقلت قتلت أاب جهل قال آهلل الذي ال إله إال هو قال  
مد هلل الذي صدق قلت آهلل الذي ال إله إال هو فرددها ثالاث قال هللا أكرب احل

وعده ونصر عبده وهزم األحزاب وحده انطلق فأرنيه فانطلقنا فإذا به فقال  
 هذا فرعون هذه األمة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف النقطاعه ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا األعمش عن إبراهيم عن   - 4248
لنيب صلى هللا عليه وسلم يف حرث علقمة عن عبد هللا قال : كنت أمشي مع ا

ابملدينة فمر على قوم من اليهود فقال بعضهم لبعض سلوه عن الروح فقال  
بعضهم ال تسألوه فقالوا اي حممد ما الروح قال فقام وهو متوكئ على عسيب 

يسألونك عن الروح قل الروح من أمر   }وأان خلفه فظننت انه يوحي إليه فقال 



قال فقال بعضهم قد قلنا ال تسألوه   { لم إال قليال ريب وما أوتيتم من الع  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : مكرر ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    445صفحة  - 1مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا سفيان عن عمار بن معاوية   - 4249
الدهين عن سامل بن أيب اجلعد األشجعي عن عبد هللا بن مسعود قال قال 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : بن مسية ما عرض عليه أمران قط أال اختار  
 االرشد منهما  

 

 

ضعيف النقطاعه مكرر عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه وهذا إسناد ت
 سندا ومتنا 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا إسرائيل عن مساك بن حرب  - 4250



عن إبراهيم عن علقمة واألسود عن عبد هللا قال جاء رجل إىل النيب صلى هللا  
عليه وسلم فقال : اي رسول هللا اين لقيت امرأة يف البستان فضممتها ايل 

فسكت عنه النيب   وابشرهتا وقبلتها وفعلت هبا كل شيء غري أين مل أجامعها قال 
إن احلسنات يذهنب السيئات ذلك  }صلى هللا عليه وسلم فنزلت هذه اآلية 

قال فدعاه النيب صلى هللا عليه وسلم فقرأها عليه فقال   { ذكرى للذاكرين 
 عمر اي رسول هللا أله خاصة أم للناس كافة فقال بل للناس كافة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع عن إسرائيل عن أيب إسحاق  - 4251
وسلم مبىن عن عمرو بن ميمون عن عبد هللا قال ثنا رسول هللا صلى هللا عليه 

وهو مسند ظهره إىل قبة محراء قال : أمل ترضوا أن تكونوا ربع أهل اجلنة قلنا  
بلى قال وهللا اين ألرجو أن  بلى قال أمل ترضوا أن تكونوا ثلث أهل اجلنة قالوا

تكونوا نصف أهل اجلنة وسأحدثكم عن ذلك عن قلة املسلمني يف الناس 
يومئذ ما هم يومئذ يف الناس اال كالشعرة البيضاء يف الثور األسود أو كالشعرة  

 السوداء يف الثور األبيض ولن يدخل اجلنة األنفس مسلمة  
 

 

شرط الشيخني  عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح علىت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو كامل ثنا زهري ثنا أبو مهام عن   - 4252
 يف عثمان بن حسان عن فلفلة اجلعفي قال : فزعت فيمن فزع إىل عبد هللا

املصاحف فدخلنا عليه فقال رجل من القوم اان مل أنتك زائرين ولكن جئناك  
ليه وسلم من  حني راعنا هذا اخلرب فقال ان القرآن نزل على نبيكم صلى هللا ع 

سبعة أبواب على سبعة أحرف أو قال حروف وان الكتاب قبله كان ينزل من  
 ابب واحد على حرف واحد  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

أخرجه أبو يعلى بسند صحيح على شرط مسلم عن عبد هللا بن مسعود عن  و 
ألختذت أاب  النيب صلى هللا عليه وسلم لو كنت متخذا من أهل األرض خليال 

بكر بن أيب قحافة خليال ولكن صاحبكم خليل هللا وإن القرآن نزل على سبعة  
 أحرف لكل آية منها ظهر وبطن ولكل حد مطلع 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا مسعر عن عمرو بن مرة عن   - 4253
يب  عبد هللا قال : أويت نبيكم صلى هللا عليه وسلم كل شيء اال مفاتيح الغ

   {إن هللا عنده علم الساعة  }اخلمس 

 



 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد حيتمل التحسنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان يعين بن عيينة عن مسعر عن   - 4254
علقمة بن مرثد عن مغرية اليشكري عن املعرور عن عبد هللا قال قالت أم 

وجي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأبخي معاوية حبيبة : اللهم امتعين بز 
هللا عليه وسلم دعوت هللا عز   وابيب أيب سفيان قال فقال هلا رسول هللا صلى

وجل آلجال مضروبة وآاثر مبلوغة وأرزاق مقسومة ال يتقدم منها شيء قبل  
حله وال يتأخر منها لو سألت هللا عز وجل ان ينجيك من عذاب القرب 

وسئل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن القردة واخلنازير هم مما   وعذاب النار
مسخ أو شيء كان قبل ذلك فقال ال بل كان قبل ذلك ان هللا عز وجل مل  

 يهلك قوما فيجعل هلم نسال وال عاقبة  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
اليشكري فمن رجال مسلم الشيخني غري املغرية   

 

 

حدثنا عبد هللا بن أمحد قال قرأت على أيب من ها هنا إىل البالغ  - 4255
 النجود عن زر  فأقر به حدثنا معاوية بن عمرو قال ثنا زائدة ثنا عاصم بن أيب



عن عبد هللا : ان النيب صلى هللا عليه وسلم أاته بني أيب بكر وعمر وعبد هللا  
ه وسلم من أحب ان يصلي فافتتح النساء فسحلها فقال النيب صلى هللا علي 

يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه على قراءة بن أم عبد مث تقدم يسأل فجعل  
النيب صلى هللا عليه وسلم يقول سل تعطه سل تعطه فقال فيما سأل اللهم اين 

أسألك إمياان ال يرتد ونعيما ال ينفد ومرافقة نبيك حممد صلى هللا عليه وسلم  
ى عمر رضي هللا عنه عبد هللا ليبشره فوجد أاب بكر يف أعلى جنة اخللد قال فأت

 رضوان هللا عليه قد سبقه فقال اين فعلت لقد كنت سباقا ابخلري 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح بشواهده وهذا إسناد حسن ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    446صفحة  - 1مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا قال قرأت على أيب حدثكم عمرو بن جممع أبو  - 5642
عبد هللا بن   املنذر الكندي قال أان إبراهيم اهلجري عن أيب األحوص عن

مسعود قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ان هللا عز وجل جعل 
حسنة بن آدم بعشر أمثاهلا إىل سبعمائة ضعف اال الصوم والصوم يل وأان 



به وللصائم فرحتان فرحة عند إفطاره وفرحة يوم القيامة وخللوف فم  أجزي 
 الصائم أطيب عند هللا من ريح املسك 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف لضعف عمرو بن ت
 جممع

 

 

حدثنا عبد هللا قال قرأت على أيب حدثك عمرو بن جممع أان  - 4257
ص عن عبد هللا بن مسعود عن النيب صلى هللا إبراهيم اهلجري عن أيب األحو 

عليه وسلم قال : إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه فليدنه فليقعده عليه أو  
 ليلقمه فإنه ويل حره ودخانه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف لضعف عمرو بن ت
 جممع

 

 

ن جممع ثنا  حدثنا عبد هللا قال قرأت على أيب حدثك عمرو ب - 4258
إبراهيم اهلجري عن أيب األحوص عن عبد هللا بن مسعود عن النيب صلى هللا 

عليه وسلم قال : ان أول من سيب السوائب وعبد األصنام أبو خزاعة عمرو  



 بن عامر وأين رأيته جير أمعاءه يف النار  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف لضعف عمرو بن ت
 جممع

 

 

حدثنا عبد هللا قال قرأت على أيب حدثك حسني بن حممد حدثنا   - 4259
يزيد بن عطاء عن أيب إسحاق اهلجري عن أيب األحوص عن عبد هللا عن النيب 

 صلى هللا عليه وسلم : مثله ومل يذكر وعبد األصنام  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف لضعف أيب إسحاق ت
 اهلجري

 

 

دثنا عبد هللا قال قرأت على أيب حدثك عمرو بن جممع ثنا  ح - 4260
قال قال رسول هللا   إبراهيم اهلجري عن أيب األحوص عن عبد هللا بن مسعود

صلى هللا عليه وسلم : ان املسكني ليس ابلطواف الذي ترده اللقمة واللقمتان  
ل الناس أو التمرة والتمراتن قلت اي رسول هللا فمن املسكني قال الذي ال يسأ 

 وال جيد ما يغنيه وال يفطن له فيتصدق عليه  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف يف الشواهدت  

 

 

حدثنا عبد هللا قال قرأت على أيب حدثكم القاسم بن مالك قال  - 4261
أان اهلجري عن أيب األحوص عن عبد هللا قال قال رسول هللا صلى هللا عليه  

يدي ثالثة فيد هللا العليا ويد املعطي اليت تليها ويد السائل السفلى وسلم : األ  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد حسن يف الشواهدت  

 

 

حدثنا عبد هللا قال قرأت على أيب حدثك علي بن عاصم قال ثنا   - 4262
ى هللا إبراهيم اهلجري عن أيب األحوص عن عبد هللا قال قال رسول هللا صل 

 عليه وسلم : سباب املسلم أخاه فسوق وقتاله كفر وحرمة ماله كحرمة دمه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا قال قرأت على أيب ثنا علي بن عاصم ثنا إبراهيم   - 4263
اهلجري عن أيب األحوص عن عبد هللا بن مسعود قال قال رسول هللا صلى هللا 



عليه وسلم : إايكم وهااتن الكعبتان املوسومتان اللتان تزجران زجرا فإهنما 
 ميسر العجم  

 

 

ه إسناد ما قبله . وصحح عليق شعيب األرنؤوط : هذا إسناد ضعيف إسنادت
 الدارقطين وقفه 

 

 

حدثنا عبد هللا قال قرأت على أيب ثنا علي بن عاصم قال أان  - 4264
اهلجري عن أيب األحوص عن عبد هللا قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 : التوبة من الذنب ان يتوب منه مث ال يعود فيه  

 

 

قد روي مرفوعا وموقوفا والصحيح  عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف و ت
 وقفه و أخرجه ابن أيب شيبة موقوفا بسند صحيح على شرط الشيخني

 

 

حدثنا عبد هللا قال قرأت على أيب ثنا علي بن عاصم أان إبراهيم   - 6542
بن مسلم اهلجري عن أيب األحوص عن عبد هللا قال قال رسول هللا صلى هللا  

 عليه وسلم : ليتق أحدكم وجهه من النار ولو بشق مترة  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيفت  

 

 

ل قرأت على أيب ثنا علي عن اهلجري عن أيب حدثنا عبد هللا قا - 4266
األحوص عن عبد هللا قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : إذا جاء 

 أحدكم خادمه بطعامه فليقعده معه أو ليناوله منه فإنه ويل حره ودخانه 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيفت  

 

 

على أيب ثنا علي بن عاصم أخربين عطاء   حدثنا عبد هللا قال قرأت - 4267
فإذا هو يكوي غالما قال قلت تكويه  بن السائب قال أتيت أاب عبد الرمحن

قال نعم هو دواء العرب قال عبد هللا بن مسعود قال رسول هللا صلى هللا عليه  
وسلم : إن هللا عز وجل مل ينزل داء اال وقد أنزل معه دواء جهله منكم من  

منكم من علمه  جهله وعلمه   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه ت  

 

 

حدثنا عبد هللا قال قرأت على أيب حدثنا معاوية بن عمرو قال ثنا   - 4268



زائدة ثنا إبراهيم اهلجري عن أيب األحوص عن عبد هللا عن النيب صلى هللا 
عليه وسلم قال : ان هللا عز وجل يفتح أبواب السماء ثلث الليل الباقي مث  

فأعطيه حىت  يهبط إىل السماء الدنيا مث يبسط يده مث يقول اال عبد يسألين
 يسطع الفجر 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن يف الشواهدت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    447صفحة  - 1مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا قال قرأت على أيب ثنا أبو عبيدة احلداد قال ثنا   - 4269
عبدي ثنا إبراهيم اهلجري عن أيب األحوص عن عبد هللا  سكني بن عبد العزيز ال

بن مسعود قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ما عال من اقتصد إىل 
 هنا قرأت على أيب ومن هنا حدثين أيب 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن سليمان   - 4270
اقرتبت الساعة  }عن إبراهيم عن أيب معمر عن عبد هللا انه قال يف هذه اآلية 

قال : قد انشق على عهد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم   {وانشق القمر 
قة على فرقتني أو فلقتني شعبة الذي يشك فكان فلقة من وراء اجلبل وفل

 اجلبل فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اللهم أشهد  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن سليمان   - 4271
عن إبراهيم عن علقمة ان بن مسعود لقيه عثمان بعرفات فخال به فحدثه مث  

قال البن مسعود هل لك يف فتاة أزوجكها فدعا عبد هللا بن مسعود   ان عثمان
علقمة فحدث ان النيب صلى هللا عليه وسلم قال : من استطاع منكم الباءة 
فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن مل يستطع فليصم فإن الصوم 

 وجاؤه أو وجاءه له  

 

 

شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على  ت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن سليمان   - 4272
عن إبراهيم ان األسود وعلقمة كاان مع عبد هللا يف الدار فقال عبد هللا : صلى  

هؤالء قالوا نعم قال فصلى هبم بغري أذان وال إقامة وقام وسطهم وقال إذا 
تم أكثر فليؤمكم أحدكم وليضع أحدكم يديه  كنتم ثالثة فاصنعوا هكذا فإذا كن

بني فخذيه إذا ركع فليحنأ فكأمنا أنظر إىل اختالف أصابع رسول هللا صلى هللا 
 عليه وسلم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا سعيد عن قتادة   - 4273
هللا بن   عن خالس وعن أيب حسان عن عبد هللا بن عتبة بن مسعود عن عبد

مسعود : أن سبيعة بنت احلرث وضعت محلها بعد وفاة زوجها خبمس عشرة  
ليلة فدخل عليها أبو السنابل فقال كأنك حتدثني نفسك ابلباءة مالك ذلك 

ىت ينقضي أبعد األجلني فانطلقت إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ح
فأخربته مبا قال أبو السنابل فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كذب أبو  

السنابل إذا أاتك أحد ترضينه فائتيين به أو قال فأنبئيين فأخربها ان عدهتا قد  
 انقضت 

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد هللا بن بكر ثنا سعيد عن قتادة   - 4427
عن خالس عن عبد هللا بن عتبة : ان سبيعة بنت احلرث فذكر احلديث أو حنو  

 ذلك وقال فيه وإذا أاتك كفء فائتيين أو أنبئيين وليس فيه بن مسعود  

 

 

خالس بن  عليق شعيب األرنؤوط : صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غريت
 عمرو اهلجري فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا قال حدثين أيب وقال عبد الوهاب عن خالس عن   - 4275
 بن عتبة : مرسل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر قال الرجل يتزوج وال  - 4276
األعرج عن  يفرض هلا يعين مث ميوت ثنا سعيد عن قتادة عن خالس وأيب حسان 

عبد هللا بن عتبة بن مسعود انه قال : اختلفوا إىل بن مسعود يف ذلك شهرا أو  



ي هلا مثل صدقة  قريبا من ذلك فقالوا ال بد من ان تقول فيها قال فإين أقض
ائها ال وكس وال شطط وهلا املرياث وعليها العدة فإن يك صوااب  امرأة من نس

فمن هللا عز وجل وان يكن خطأ فمين ومن الشيطان وهللا عز وجل ورسوله 
بريئان فقام رهط من أشجع فيهم اجلراح وأبو سنان فقالوا نشهد أن رسول هللا 

يقال هلا بروع بنت واشق مبثل الذي  صلى هللا عليه وسلم قضى يف امرأة منا
قضيت ففرح بن مسعود بذلك فرحا شديدا حني وافق قوله قضاء رسول هللا 

 صلى هللا عليه وسلم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد هللا بن بكر قال قال ثنا سعيد   - 4277
ن أيب قال أيب وقرأت على حيىي بن سعيد عن هشام عن قتادة عن خالس وع 

حسان عن عبد هللا بن عتبة بن مسعود : أن بن مسعود أتى يف امرأة تزوجها  
مسعود   رجل فلم يسم هلا صداقا فمات قبل أن يدخل هبا قال فاختلفوا إىل بن

فذكر احلديث اال أنه قال كان زوجها هالل أحسبه قال بن مرة قال عبد  
 الوهاب وكان زوجها هالل بن مرة األشجعي  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناداه صحيحان على شرط مسلم رجاهلما ثقات ت



 رجال الشيخني غري خالس بن عمرو اهلجري وأيب حسان فمن رجال مسلم

 

 

 حدثين أيب ثنا هبز وعفان قاال ثنا مهام ثنا قتادة عن  حدثنا عبد هللا  - 4278
مسعود يف امرأة   خالس وأيب حسان عن عبد هللا بن عتبة انه اختلف إىل بن

تزوجها رجل فمات فذكر احلديث قال فقام اجلراح وأبو سنان فشهدا : ان  
النيب صلى هللا عليه وسلم قضى به فيهم يف األشجع بن ريث يف بروع بنت 

ق االشجعية وكان اسم زوجها هالل بن مروان قال عفان قضى به فيهم يف  واش
 األشجع بن ريث يف بروع بنت واشق االشجعية وكان زوجها هالل بن مروان 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    448صفحة  - 1مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا عمر بن عبيد الطنافسي عن   - 4279
عاصم بن أيب النجود عن زر بن حبيش عن عبد هللا قال قال رسول هللا صلى 



هللا عليه وسلم : ال تنقضي األايم وال يذهب الدهر حىت ميلك العرب رجل من  
اطئ امسه امسي أهل بييت يو   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسن مكرر سندا ومتنا ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عمر بن عبيد عن أيب إسحاق عن   - 4280
أيب األحوص عن عبد هللا قال : كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يسلم عن  

ميينه حىت يبدو بياض خده يقول السالم عليكم ورمحة هللا وعن يساره حىت 
 يبدو بياض خده يقول السالم عليكم ورمحة هللا  

 

 

ؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  عليق شعيب األرنت
 الشيخني غري أيب األحوص فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن بن حممد احملاريب عن   - 8142
 : بينا  األعمش عن إبراهيم قال أيب وقال غريه عن علقمة قال قال عبد هللا

حنن يف املسجد ليلة اجلمعة إذ قال رجل من األنصار وهللا لئن وجد رجل رجال 
لى غيظ وهللا  مع امرأته فتكلم ليجلدن وان قتله ليقتلن ولئن سكت ليسكنت ع



لئن أصبحت آلتني رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فلما أصبح أتى رسول هللا 
صلى هللا عليه وسلم فقال اي رسول هللا لئن وجد رجل مع امرأته رجال فتكلم  

ليجلدن وان قتله ليقتلن وان سكت ليسكنت على غيظ وجعل يقول اللهم 
ن يرمون أزواجهم ومل يكن هلم  والذي }افتح اللهم افتح قال فنزلت املالعنة 

اآلية   {شهداء إال أنفسهم   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري عبدالرمحن بن حممد احملاريب فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا بن إدريس قال مسعت احلسن بن  - 4282
م عن علقمة أنه أخربهم عن عبد هللا : أن رسول هللا عبيد هللا يذكر عن إبراهي

صلى هللا عليه وسلم صلى هبم مخسا مث انفتل فجعل بعض القوم يوشوش إىل 
بعض فقالوا له اي رسول هللا صليت مخسا فانفتل فسجد هبم سجدتني وسلم  

 وقال إمنا أان بشر أنسى كما تنسون 

 

 

ط مسلم رجاله ثقات رجال  عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شر ت
 الشيخني غري احلسن بن عبيدهللا فمن رجال مسلم 

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا الفضل بن دكني قال حدثنا سفيان   - 4283
عن أيب قيس عن أيب اهلزيل عن عبد هللا قال : لعن رسول هللا صلى هللا عليه  

احمللل له وآكل الراب وسلم الوامشة واملؤتشمة والواصلة واملوصولة واحملل و 
 وموكله  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أسود بن عامر أان سفيان عن أيب  - 4284
قيس عن هزيل عن عبد هللا قال : لعن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الوامشة  

 واملتومشة والواصلة واملوصلة واحمللل واحمللل له وآكل الراب ومطعمه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أان معمر عن أيب إسحاق  - 4285
عن أيب عبيدة عن بن مسعود قال : سألت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

قلت أي األعمال أفضل قال الصلوات لوقتها وبر الوالدين واجلهاد يف سبيل  
 هللا عز وجل  



 

 

عيف النقطاعه عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد ض ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق قال أان معمر عن رجل  - 4286
عن عمرو بن وابصة األسدي عن أبيه قال إين ابلكوفة يف داري إذ مسعت على  

ابب الدار السالم عليكم أأجل قلت عليكم السالم فلج فلما دخل فإذا هو 
أية ساعة زايرة هذه وذلك يف حنر  عبد هللا بن مسعود قلت اي أاب عبد الرمحن 

الظهرية قال طال علي النهار فذكرت من أحتدث إليه قال فجعل حيدثين عن  
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأحدثه قال مث أنشأ حيدثين قال مسعت رسول 

هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : تكون فتنة النائم فيها خري من املضطجع 
لقاعد والقاعد فيها خري من القائم والقائم فيها خري  واملضطجع فيها خري من ا

من املاشي واملاشي خري من الراكب والراكب خري من اجملري قتالها كلها يف  
النار قال قلت اي رسول هللا ومىت ذلك قال ذلك أايم اهلرج قلت ومىت أايم 
اهلرج قال حني ال أيمن الرجل جليسه قال قلت فما أتمرين ان أدركت ذلك 

ل اكفف نفسك ويدك وادخل دارك قال قلت اي رسول هللا أرأيت ان دخل  قا
رجل على داري قال فادخل بيتك قال قلت أفرأيت ان دخل على بييت قال  
فادخل مسجدك واصنع هكذا وقبض بيمينه على الكوع وقل ريب هللا حىت 

 متوت على ذلك  

 



 

فاظه عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف على نكارة يف بعض ألت  

 

 

-------------------------------------  

 

[    449صفحة  - 1مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثناه على بن إسحاق أان عبد هللا يعين  - 4287
 بن املبارك أان معمر عن إسحاق بن راشد عن عمرو بن وابصة األسدي :  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أان بن جريج حدثين  - 4288
سلمة قال مسعت بن مسعود يقول مسعت النيب  عبده بن أيب لبابة ان شقيق بن

صلى هللا عليه وسلم يقول : بئسما للرجل أو للمرء ان يقول نسيت سورة  
 كيت وكيت أو آية كيت وكيت بل هو نسي 

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أان معمر عن األعمش يف   - 4289
قال قال بن مسعود : رأى   {لقد رأى من آايت ربه الكربى  }قوله عز وجل  

النيب صلى هللا عليه وسلم رفرفا أخضر من اجلنة قد سد األفق ذكره عن 
 إبراهيم عن علقمة عن عبد هللا  

 

 

يح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا إسرائيل عن مساك انه  - 4290
مسع إبراهيم حيدث عن علقمة واألسود عن عبد هللا بن مسعود قال جاء رجل 
إىل النيب صلى هللا عليه وسلم فقال : اي نيب هللا اين أخذت امرأة يف البستان  

 مل أجامعها قبلتها ولزمتها ومل أفعل غري ذلك ففعلت هبا كل شيء غري اين
فافعل يب ما شئت فلم يقل له رسول هللا صلى هللا عليه وسلم شيئا فذهب 

الرجل فقال عمر لقد سرت هللا عليه لو سرت على نفسه قال فاتبعه رسول هللا 
وأقم   }صلى هللا عليه وسلم بصره فقال ردوه علي فردوه عليه فقرأ عليه  

  }إىل  {يف النهار وزلفا من الليل إن احلسنات يذهنب السيئات الصالة طر 
فقال معاذ بن جبل أله وحده أم للناس كافة اي نيب هللا فقال بل  {الذاكرين 



 للناس كافة  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سريج ثنا أبو عوانة عن مساك عن   - 4291
 إبراهيم عن علقمة واألسود : وذكر احلديث  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أان إسرائيل عن مساك عن   - 4292
نيب صلى هللا عليه وسلم : من  عبد الرمحن بن عبد هللا عن أبيه قال قال ال

 أعان قومه على ظلم فهو كالبعري املرتدي ينزع بذنبه  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أان إسرائيل عن أيب  - 4293



إسحاق عن عبد الرمحن بن يزيد قال : أفضت مع بن مسعود من عرفة فلما  
جاء املزدلفة صلى املغرب والعشاء كل واحدة منهما أبذان وإقامة وجعل 

ل  بينهما العشاء مث انم فلما قال قائل طلع الفجر صلى الفجر مث قال إن رسو 
هللا صلى هللا عليه وسلم قال إن هاتني الصالتني أخرات عن وقتهما يف هذا 

املكان أما املغرب فإن الناس ال أيتون ها هنا حىت يعتمون وأما الفجر فهذا 
احلني مث وقف فلما أسفر قال إن أصاب أمري املؤمنني دفع اآلن قال فما فرغ  

 عبد هللا من كالمه حىت دفع عثمان 

 

 

ب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أخربين أيب عن ميناء عن   - 4294
عبد هللا بن مسعود قال : كنت مع النيب صلى هللا عليه وسلم ليلة وفد اجلن 

 فلما انصرف تنفس فقلت ما شأنك فقال نعيت إىل نفسي اي بن مسعود  

 

 

األرنؤوط : حديث شبه موضوع  عليق شعيبت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن أيب إسحاق  - 4295



عن أيب األحوص عن بن مسعود قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :  
لقد مهمت أن آمر رجال يصلي ابلناس مث انظر فاحرق على قوم بيوهتم ال 

 يشهدون اجلمعة  
 

 

خني غري أيب  عليق شعيب األرنؤوط : صحيح رجاله ثقات رجال الشيت
 األحوص فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أان سفيان عن أيب فزارة   - 4296
العبسي قال ثنا أبو زيد موىل عمرو بن حريث عن بن مسعود قال : ملا كان  
ليلة اجلن ختلف منهم رجالن وقاال نشهد الفجر معك اي رسول هللا فقال يل 

ليه وسلم أمعك ماء قلت ليس معي ماء ولكن معي إداوة النيب صلى هللا ع
 فيها نبيذ فقال النيب صلى هللا عليه وسلم مترة طيبة وماء طهور فتوضأ  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إبراهيم بن خالد ثنا رابح عن معمر   - 4297
هللا بن مسعود عن النيب صلى هللا  عن أيب إسحاق عن أيب األحوص عن عبد



عليه وسلم قال : يتخلفون عن اجلمعة لقد مهمت أن آمر فتياين فيحزموا 
 حطبا مث آمر رجال يؤم ابلناس فاحرق على قوم بيوهتم ال يشهدون اجلمعة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    450صفحة  - 1مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إبراهيم بن خالد ثنا رابح عن معمر   - 4298
عن عبد هللا بن عثمان عن القاسم عن أبيه : أن الوليد بن عقبة أخر الصالة 

ابلصالة فصلى ابلناس فأرسل إليه الوليد   مرة فقام عبد هللا بن مسعود فثوب
ما محلك على ما صنعت أجاءك من أمري املؤمنني أمر فيما فعلت أم ابتدعت  

قال مل أيتين أمر من أمري املؤمنني ومل أبتدع ولكن أىب هللا عز وجل علينا ورسوله 
 أن ننتظرك بصالتنا وأنت يف حاجتك 

 

 

له ثقات رجال الصحيح غري عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجات



 إبراهيم بن خالد ورابح فمن رجال أيب داود والنسائي ومها ثقتان 
 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن أيب إسحاق  - 4299
عن علقمة بن قيس عن بن مسعود : أن النيب صلى هللا عليه وسلم ذهب 

جار فجاءه حبجرين وبروثه فألقى  حلاجته فأمر بن مسعود أن أيتيه بثالثة أح
 الروثة وقال اهنا ركس ائتين حبجر  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح دون قوله " ائتين حبجر " وهذه الزايدة تصح  ت
إن ثبت مساع أيب إسحق السبيعي من علقمة بن قيس النخعي وقد أثبته  

مل يسمع منه    الكرابيسي فيما نقله احلافظ يف الفتح وقال أبو حامت وأبو زرعة :
 شيئا . ورجال اإلسناد ثقات رجال الشيخني 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن زكراي بن أيب زائدة قال  - 4300
حدثين عيسى بن دينار عن أبيه عن عمرو بن احلرث بن أيب ضرار عن بن 

مسعود قال : ما صمت مع النيب صلى هللا عليه وسلم تسعا وعشرين أكثر مما  
 صمت معه ثالثني 

 

 



جلهالة حال دينار   عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه وهذا إسناد ضعيفت
 والد عيسى

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن زكراي حدثين إسرائيل عن أيب   - 4301
فزارة عن أيب زيد موىل عمرو بن حريث عن بن مسعود قال قال يل رسول هللا 

صلى هللا عليه وسلم : أمعك طهور قلت ال قال فما هذا يف اإلداوة قلت نبيذ  
يبة وماء طهور فتوضأ منها وصلى  قال أرنيها مترة ط   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف مكرر سندا ومتنا ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن زكراي قال أخربين إمساعيل   - 4302
عن قيس عن بن مسعود قال : كنا مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ليس  

اي أيها الذين  }لنا نساء قلنا اي رسول هللا أال نستخصي فنهاان عن ذلك فقال 
اآلية   {آمنوا ال حترموا طيبات ما أحل هللا لكم   

 

 

عيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن زكراي قال ثنا حجاج عن زيد   - 4303
بن جبري عن خشف بن مالك عن بن مسعود قال : قضى رسول هللا صلى هللا 
عليه وسلم يف دية اخلطا عشرين بنت خماض وعشرين بن خماض وعشرين ابنة 

 لبون وعشرين حقة وعشرين جذعة 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن زكراي عن أبيه عن أيب  - 4304
إسحاق عن أيب األحوص عن عبد هللا عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال :  

 من رآين يف املنام فأان الذي رآين فإن الشيطان ال يتخيل يب  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  

 

 

نا حسني بن علي عن احلسن بن احلر حدثنا عبد هللا حدثين أيب ث - 4305
علقمة بيدي قال أخذ عبد هللا بيدي قال :  عن القاسم بن خميمرة قال أخذ 

أخذ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بيدي فعلمين التشهد يف الصالة التحيات 
هلل والصلوات والطيبات السالم عليك أيها النيب ورمحة هللا وبركاته السالم  



هللا الصاحلني أشهد أن ال إله اال هللا وأشهد أن حممدا عبده  علينا وعلى عباد 
 ورسوله 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح غري ت
 احلسن بن احلر فمن رجال أيب داود والنسائي

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسني بن علي عن زائدة عن  - 4306
ع عبد هللا وأيب موسى ومها يتحداثن فذكرا عن  سليمان عن شقيق قال كنت م 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : قبل الساعة أايم يرفع فيها العلم وينزل  
 فيها اجلهل ويكثر فيها اهلرج قال قاال اهلرج القتل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسني بن علي عن زائدة عن مساك   - 4307
ليلة مع النيب صلى عن القاسم بن عبد الرمحن عن أبيه عن عبد هللا قال سرينا 

هللا عليه وسلم قال قلنا : اي رسول هللا لو أمستنا األرض فنمنا ورعت ركابنا  
أحرسكم قال   قال ففعل قال فقال ليحرسنا بعضكم قال عبد هللا فقلت أان



فادركين النوم فنمت مل استيقظ اال والشمس طالعة ومل يستيقظ رسول هللا 
صلى هللا عليه وسلم اال بكالمنا قال فأمر بالال فأذن مث أقام الصالة فصلى 

 بنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسن إن ثبت مساع عبد الرمحن بن عبد هللا  ت
مسعود من أبيه هلذا احلديث فقد مسع من أبيه شيئا يسريا كما قال احلافظ  بن

 يف التقريب

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا زكراي بن عدي قال حدثنا عبيد هللا  - 4308
عن عبد الكرمي عن أيب الواصل عن بن مسعود عن رسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم قال : لعن احملل واحمللل له  

 

 

يق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه علت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    451صفحة  - 1مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو أمحد الزبريي ثنا يونس بن أيب  - 4309
إسحاق عن أيب إسحاق عن أيب األحوص عن عبد هللا قال كانوا يقرؤون خلف  

 النيب صلى هللا عليه وسلم فقال : خلطتم علي القرآن  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أان حجاج عن فضيل عن  - 4310
إبراهيم عن علقمة عن عبد هللا قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ال  

 يدخل اجلنة من كان يف قلبه مثقال حبة من خردل من كرب  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  

 

 

ن أان حممد بن إسحاق حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد بن هارو  - 4311
األسود عن أبيه قال : دخلت على بن مسعود أان وعمي   عن عبد الرمحن بن

ابهلاجرة قال فأقام الصالة فقمنا خلفه قال فأخذين بيد وأخذ عمي بيد قال مث  
قدمنا حىت جعل كل رجل منا على انحية مث قال هكذا كان رسول هللا صلى 

ة  هللا عليه وسلم يفعل إذا كانوا ثالث  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد بن هارون قال أان املسعودي  - 4312
د قال :  عن مساك بن حرب عن عبد الرمحن بن عبد هللا عن أبيه بن مسعو 

بينما رجل فيمن كان قبلكم كان يف مملكته فتفكر فعلم ان ذلك منقطع عنه  
وان ما هو فيه قد شغله عن عبادة ربه فتسرب فانساب ذات ليلة من قصره  
فأصبح يف مملكة غريه وأتى ساحل البحر وكان به يضرب اللنب ابآلجر فيأكل  
ويتصدق ابلفضل فلم يزل كذلك حىت رقى أمره إىل ملكهم وعبادته وفضله  

فأرسل ملكهم إليه ان أيتيه فأىب ان أيتيه فأعاد مث أعاد إليه فأىب ان أيتيه وقال  
هاراب فلما رأى ذلك امللك   ما له وما يل قال فركب امللك فلما رآه الرجل وىل

ركض يف أثره فلم يدركه قال فناداه اي عبد هللا انه ليس عليك مين أبس فأقام  
حىت أدركه فقال له من أنت رمحك هللا قال أان فالن بن فالن صاحب ملك 
كذا وكذا تفكرت يف أمري فعلمت ان ما أان فيه منقطع فإنه قد شغلين عن  

ا أعبد ريب عز وجل فقال ما أنت أبحوج إىل ما  عبادة ريب فرتكته وجئت ها هن
صنعت مين قال مث نزل عن دابته فسيبها مث تبعه فكاان مجيعا يعبدان هللا عز  

وجل فدعوا هللا ان مييتهما مجيعا قال فماات قال عبد هللا لو كنت برميلة مصر  
 ألريتكم قبورمها ابلنعت الذي نعت لنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

 



 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد وأبو النضر قاال ثنا املسعودي   - 4313
عن الوليد بن العيزار عن أيب عمرو الشيباين عن عبد هللا بن مسعود قال :  

سألت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقلت اي رسول هللا أي األعمال أفضل 
قاهتا قال قلت مث ماذا اي رسول هللا قال بر الوالدين قال قلت قال الصالة ملي

مث ماذا اي رسول هللا قال اجلهاد يف سبيل هللا قال فسكت ولو استزدت رسول 
 هللا صلى هللا عليه وسلم لزادين  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  

 

 

م حدثين حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد يعين بن هارون أان العوا - 4314
حممد موىل عمر بن اخلطاب عن أيب عبيدة عن عبد هللا قال قال رسول هللا أبو 

صلى هللا عليه وسلم : أميا مسلمني مضى هلما ثالثة من أوالدمها مل يبلغوا حنثا  
كانوا هلما حصنا حصينا من النار قال فقال أبو ذر مضى يل اثنان اي رسول هللا 

ملنذر سيد القراء مضى يل واحد اي رسول هللا قال واثنان قال فقال أيب أبو ا
 فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وواحد وذلك يف الصدمة األوىل  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف النقطاعه ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أان العوام بن حوشب قال  - 4315
بيه عن عبد هللا حدثين أبو إسحاق الشيباين عن القاسم بن عبد الرمحن عن أ

قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : تزول رحى اإلسالم على رأس مخس 
ن بقوا وثالثني أو ست وثالثني أو سبع وثالثني فإن هلكوا فسبيل من هلك وا

 بقى هلم دينهم سبعني عاما  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن وهذا سند رجاله ثقات رجال الشيخني غري  ت
 القاسم بن عبدالرمحن فمن رجال البخاري مكرر سندا ومتنا 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد بن هارون أان شعبة عن السدي  - 4316
عن مرة عن عبد هللا قال أيب شعبة رفعه وأان ال أرفعه لك : يف قول هللا عز  

قال لو أن رجال   }بظلم نذقه من عذاب أليم  {ومن يرد فيه إبحلاد   }وجل 
 هم فيه ابحلاد وهو بعدن أبني ألذاقه هللا عذااب أليما  

 

 



ليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسن روي مرفوعا وموقوفا واملوقوف أصح عت
 مكرر سندا ومتنا 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أان محاد بن سلمة عن عاصم   - 4317
عن زر عن عبد هللا قيل : اي رسول هللا كيف تعرف من مل تر من أمتك يوم 

ء  القيامة قال هم غر حمجلون بلق من آاثر الوضو   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد حسن ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    452صفحة  - 1مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أان فضيل بن مرزوق ثنا أبو  - 4318
قال قال رسول  سلمة اجلهين عن القاسم بن عبد الرمحن عن أبيه عن عبد هللا 

هللا صلى هللا عليه وسلم : ما قال عبد قط إذا أصابه هم وحزن اللهم اين 
  عبدك وبن عبدك وبن أمتك انصييت بيدك ماض يف حكمك عدل يف قضاؤك



أسألك بكل اسم هو لك مسيت به نفسك أو أنزلته يف كتابك أو علمته أحدا 
 من خلقك أو استأثرت به يف علم الغيب عندك ان جتعل القرآن ربيع قليب
ونور صدري وجالء حزين وذهاب مهي اال أذهب هللا عز وجل مهه وأبدله 

كلمات قال  مكان حزنه فرحا قالوا اي رسول هللا ينبغي لنا ان نتعلم هؤالء ال
 أجل ينبغي ملن مسعهن ان يتعلمهن  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف مكرر سندا ومتنا ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد بن هارون أان محاد بن زيد ثنا   - 4319
هللا عن    فرقد السبخي قال ثنا جابر بن يزيد انه مسع مسروقا حيدث عن عبد

النيب صلى هللا عليه وسلم انه قال : اين كنت هنيتكم عن زايرة القبور فزوروها 
يتكم عن الظروف وهنيتكم أن حتبسوا حلوم األضاحي فوق ثالث فاحبسوا وهن

 فانبذوا فيها واجتنبوا كل مسكر  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف لضعف فرقد ت
 السبخي

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا معاذ بن معاذ قال ثنا سفيان بن  - 4320
سعيد عن عبد هللا بن السائب عن زاذان عن عبد هللا بن مسعود قال قال  

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ان هلل عز وجل مالئكة سياحني يف األرض 
 يبلغوين من أميت السالم  

 

 

شرط مسلم عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على  ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا معاذ ثنا بن عون وبن أيب عدي عن   - 4321
بن عون حدثين مسلم البطني عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن عمرو بن ميمون  

قال : ما أخطاين أو قلما أخطاين بن مسعود مخيسا قال بن أيب عدي عشية  
ل رسول هللا صلى هللا عليه  مخيس اال أتيته قال فما مسعته لشيء قط يقول قا

وسلم فلما كان ذات عشية قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال بن 
أيب عدي قال مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول فنكس قال فنظرت  
إليه وهو قائم حملول أزرار قميصه قد اغرورقت عيناه وانتفخت أوداجه فقال  

با من ذاك أو شبيها بذاك  أو دون ذاك أو فوق ذاك أو قري  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح ثنا محاد بن سلمة عن عاصم بن   - 4322
هبدلة عن زر بن حبيش عن بن مسعود قال : أقرأين رسول هللا صلى هللا عليه  

آية منها فقلت من أقرأك قال   وسلم سورة األحقاف وأقرأها آخر فخالفين يف
 عليه وسلم فقلت له لقد أقرأين رسول هللا صلى هللا  أقرأين رسول هللا صلى هللا

عليه وسلم كذا وكذا فأتيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وعنده رجل فقلت  
اي رسول هللا أمل تقرئين كذا وكذا قال بلى قال اآلخر أمل تقرئين كذا وكذا قال  

وجه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال الرجل الذي عنده ليقرأ  بلى فتمعر 
كل واحد منكما كما مسع فإمنا هلك أو أهلك من كان قبلكم ابالختالف فما  

 أدري أأمره بذاك أو شيء قاله من قبله  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

عفان قاال ثنا مهام عن  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو داود و  - 4323
قتادة عن مورق العجلي عن أيب األحوص عن عبد هللا عن النيب صلى هللا عليه  

وسلم قال : صالة اجلميع تفضل صالة الرجل وحده مخسا وعشرين صالة 
 كلها مثل صالته قال عفان بلغين ان أاب العوام وافقه 

 

 



رجاله ثقات رجال  عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت
 الشيخني غري أيب األحوص فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الوهاب عن سعيد عن قتادة   - 4324
 عن أيب األحوص عن بن مسعود ان النيب صلى هللا عليه وسلم قال : مثله  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد ضعيف النقطاعه ت  

 

 

د هللا حدثين أيب ثنا أبو قطن ثنا شعبة عن مساك عن  حدثنا عب - 4325
إبراهيم عن خاله عن عبد هللا بن مسعود ان رجال : قال لرسول هللا صلى هللا 
  }عليه وسلم لقيت امرأة يف حش ابملدينة فأصبت منها ما دون اجلماع فنزلت 

   {وأقم الصالة طريف النهار وزلفا  

 

 

إسناد حسن عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو قطن ثنا املسعودي عن سعيد بن   - 4326
عمرو عن أيب عبيدة عن عبد هللا بن مسعود أن رجال أتى رسول هللا صلى هللا 



عليه وسلم فقال مىت ليلة القدر قال : من يذكر منكم ليلة الصهباوات قال 
لتمرات استحر هبن مسترتا من الفجر عبد هللا أان أبيب أنت وأمي وان يف يدي 

 مبؤخرة رحلي وذلك حني طلع القمري 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : مكرر سندا ومتنا ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    453صفحة  - 1مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا أبو عوانة وأبو نعيم ثنا  - 4327
إسرائيل عن مساك عن عبد الرمحن بن عبد هللا بن مسعود عن أبيه قال : لعن  

 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم آكل الراب وموكله وشاهديه وكاتبه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

 أيب ثنا عفان ثنا عبد الواحد بن زايد ثنا  حدثنا عبد هللا حدثين - 4328



احلرث بن حصرية ثنا القاسم بن عبد الرمحن عن أبيه عن بن مسعود قال قال  
لنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : كيف أنتم وربع أهل اجلنة لكم ربعها  

ولسائر الناس ثالثة أرابعها قالوا هللا ورسوله أعلم قال فكيف أنتم وثلثها قالوا 
فذاك أكثر قال فكيف أنتم والشطر قالوا فذلك أكثر فقال رسول هللا صلى  

هللا عليه وسلم أهل اجلنة يوم القيامة عشرون ومائة صف أنتم منها مثانون 
 صفا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا محاد بن سلمة أان عاصم بن   - 4329
هبدلة عن زر بن حبيش عن بن مسعود اهنم قالوا : اي رسول هللا كيف تعرف 

 من مل تر من أمتك قال غر حمجلون بلق من أثر الطهور  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

ن ثنا محاد عن عاصم بن هبدلة حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفا  - 4330
عن زر بن حبيش عن بن مسعود قال : أخذت من يف رسول هللا صلى هللا 



 عليه وسلم سبعني سورة وال ينازعين فيها أحد  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا محاد بن سلمة قال أان  - 4331
وائل عن بن مسعود قال : تكلم رجل من األنصار   عاصم بن هبدلة عن أيب

كلمة فيها موجدة على النيب صلى هللا عليه وسلم فلم تقرين نفسي أن أخربت  
هبا النيب صلى هللا عليه وسلم فلوددت اين افتديت منها بكل أهل ومال فقال  

قد آذوا موسى عليه الصالة والسالم أكثر من ذلك فصرب مث أخرب ان نبيا  
مه وشجوه حني جاءهم أبمر هللا فقال وهو ميسح الدم عن وجهه  كذبه قو 

 اللهم اغفر لقومي فإهنم ال يعلمون  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا محاد قال أان عاصم بن  - 4332
هبدلة عن أيب وائل عن بن مسعود ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : أان  

فرطكم على احلوض وسأانزع رجاال فأغلب عليهم فألقولن رب أصيحايب 



 أصيحايب فليقالن يل انك ال تدري ما أحدثوا بعدك 
 

 

نؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن عليق شعيب األر ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا أبو عوانة عن فراس عن   - 4333
عامر عن مسروق عن عبد هللا قال رمبا حدثنا عن رسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم : فيكبو ويتغري لونه وهو يقول هكذا أو قريبا من هذا  

 

 

لى شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح عت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا مهام أان عطاء بن السائب   - 4334
ان أاب عبد الرمحن حدثه ان عبد هللا بن مسعود قال قال رسول هللا صلى هللا 
عليه وسلم : ما أنزل هللا عز وجل من داء اال أنزل معه شفاء وقال عفان مرة  

ه وجهله من جهله  اال أنزل له شفاء علمه من علم   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه ت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا محاد بن سلمة أنبأان عاصم   - 4335
بن هبدلة عن زر بن حبيش عن بن مسعود قال : كنا مع رسول هللا صلى هللا 

عليه وسلم يف سفح جبل وهو قائم يصلي وهم نيام قال إذ مرت به حية  
واملرسالت  }تيقظنا وهو يقول منعها منكم الذي منعكم منها وأنزلت عليه  فاس

فأخذهتا وهي رطبة بفيه أو فوه رطب هبا    {عرفا فالعاصفات عصفا   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا عبد الواحد بن زايد ثنا   - 4336
بد هللا بن احلرث بن حصرية ثنا القاسم بن عبد الرمحن عن أبيه قال قال ع

مسعود : كنت مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يوم حنني قال فوىل عنه  
قدامنا حنوا  الناس وثبت معه مثانون رجال من املهاجرين واألنصار فنكصنا على أ

من مثانني قدما ومل نوهلم الدبر وهم الذين أنزل هللا عز وجل عليهم السكينة  
قال ورسول هللا صلى هللا عليه وسلم على بغلته ميضي قدما فحادت به بغلته  
فمال عن السرج فقلت له ارتفع رفعك هللا فقال انولين كفا من تراب فضرب 

ل أين املهاجرون واألنصار قلت هم  به وجوههم فامتألت أعينهم ترااب مث قا
أوالء قال اهتف هبم فهتفت هبم فجاؤوا وسيوفهم أبمياهنم كأهنا الشهب ووىل  



 املشركون أدابرهم  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    454صفحة  - 1مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان وحسن بن موسى قاال ثنا محاد   - 4337
بن سلمة قال حسن عن عطاء وقال عفان ثنا عطاء بن السائب عن عمرو بن  

ميمون عن بن مسعود قال حسن ان بن مسعود حدثهم ان رسول هللا صلى 
ل : يكون قوم يف النار ما شاء هللا ان يكونوا مث يرمحهم هللا  هللا عليه وسلم قا

فيخرجهم منها فيكونون يف أدىن اجلنة فيغتسلون يف هنر يقال له احليوان 
يسميهم أهل اجلنة اجلهنميون لو ضاف أحدهم أهل الدنيا لفرشهم وأطعمهم  

   وسقاهم وحلفهم وال أظنه إال قال ولزوجهم قال حسن ال ينقصه ذلك شيئا

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا أبو عوانة عن عاصم عن زر   - 4338
بن حبيش عن عبد هللا بن مسعود رفع احلديث إىل النيب صلى هللا عليه وسلم  

 قال : من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من جهنم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

ثنا عفان وحسن بن موسى قاال ثنا محاد  حدثنا عبد هللا حدثين أيب  - 4339
ن حبيش عن بن مسعود أن رسول هللا بن سلمة عن عاصم بن هبدلة عن زر ب

صلى هللا عليه وسلم قال : عرضت علي األمم ابملوسم فراثت على أميت قال  
فاريتهم فأعجبتين كثرهتم وهيئاهتم قد ملؤا السهل واجلبل قال حسن فقال  

قال فإن لك مع هؤالء قال عفان وحسن فقال اي  أرضيت اي حممد قلت نعم 
حممد ان مع هؤالء سبعني ألفا يدخلون اجلنة بغري حساب وهم الذين ال 

يسرتقون وال يتطريون وال يكتوون وعلى رهبم يتوكلون فقام عكاشة فقال اي نيب 
هللا ادع هللا أن جيعلين منهم فدعا له مث قام آخر فقال اي نيب هللا ادع هللا أن 

علين منهم فقال سبقك هبا عكاشة  جي  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا محاد عن عاصم بن هبدلة  - 4340
عن زر بن حبيش عن بن مسعود قال : دخل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

يقرأ النساء املسجد وهو بني أيب بكر وعمر وإذا بن مسعود يصلي وإذا هو 
ىل رأس املائة فجعل بن مسعود يدعو وهو قائم يصلي فقال النيب فانتهى إ

صلى هللا عليه وسلم اسأل تعطه اسأل تعطه مث قال من سره أن يقرأ القرآن 
غضا كما أنزل فليقرأه بقراءة بن أم عبد فلما أصبح غدا إليه أبو بكر رضي 

رحة قال قلت اللهم اين أسألك إمياان هللا عنه ليبشره وقال له ما سألت هللا البا
ال يرتد ونعيما ال ينفد ومرافقة حممد يف أعلى جنة اخللد مث جاء عمر رضي هللا 
عنه فقيل له ان أاب بكر قد سبقك قال يرحم هللا أاب بكر ما سبقته إىل خري قط 

 اال سبقين إليه  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح بشواهده وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا معاوية ثنا زائدة ثنا عاصم بن أيب  - 4341
النجود عن زر عن عبد هللا : أن النيب صلى هللا عليه وسلم أاته بني أيب بكر 

 وعمر رضي هللا عنهما فذكر حنوه  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : صحيح بشواهده وهذا إسناد حسن ت  

 

 

 ثنا عفان ثنا قيس أان األعمش عن حدثنا عبد هللا حدثين أيب - 4342
إبراهيم عن عبيدة السلماين عن عبد هللا بن مسعود قال مسعت رسول هللا 

صلى هللا عليه وسلم يقول : ان من البيان سحرا وشرار الناس الذين تدركهم  
 الساعة أحياء والذين يتخذون قبورهم مساجد  

 

 

حرا " صحيح لغريه وابقي عليق شعيب األرنؤوط : قوله : " إن من البيان ست
 احلديث حسن لغريه وهذا إسناد ضعيف لضعف قيس 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا جرير يعين بن حازم ثنا  - 4343
سليمان األعمش عن إبراهيم عن علقمة بن قيس عن عبد هللا قال : لعن هللا  

قال اال العن من لعن  املتومشات واملتنمصات واملتفلجات واملغريات خلق هللا مث 
يف أهلك رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقالت امرأة من بين أسد اين ألظنه 

فقال هلا اذهيب فانظري فذهبت فنظرت فقالت ما رأيت فيهم شيئا وما رأيته  
 يف املصحف قال بلى قاله رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 

 



لشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط ات  

 

 

قال أبو عبد الرمحن ثنا سنان ثنا جرير بن حازم عن األعمش عن   - 4344
 إبراهيم عن علقمة عن عبد هللا عن النيب صلى هللا عليه وسلم : حنوه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح غري ت
 عبدهللا بن أمحد فمن رجال النسائي 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا شعبة عن زبيد ومنصور   - 4345
ن النيب صلى هللا وسليمان أخربوين أهنم مسعوا أاب وائل حيدث عن عبد هللا ع

عليه وسلم قال : سباب املسلم فسوق وقتاله كفر قال زبيد قلت أليب وائل  
نعم   مرتني أأنت مسعته من عبد هللا عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : مكرر سندا ومتنا ت  

 

 

------------------------------------- 

 



[    455صفحة  - 1مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن عبيد ثنا األعمش عن  - 4346
النيب  إبراهيم التيمي عن احلرث بن سويد قال قال عبد هللا : دخلت على

صلى هللا عليه وسلم وهو يوعك فوضعت يدي عليه وقلت انك توعك وعكا  
شديدا قال اين أوعك كما يوعك رجالن منكم قال قلت ذاك أبن لك أجرين 
قال أجل ما من مؤمن يصيبه مرض فما سواه اال حط هللا به خطاايه كما حتط  

 الشجرة ورقها 
 

 

على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن عبيد ثنا حممد يعين بن  - 4347
إسحاق عن عبد الرمحن بن األسود عن أبيه قال : دخلت أان وعلقمة على  

عبد هللا بن مسعود ابهلاجرة فلما مالت الشمس أقام الصالة وقمنا خلفه فأخذ  
بيننا مث قال هكذا كان رسول هللا  بيدي وبيد صاحيب فجعلنا عن انحيته وقام

صلى هللا عليه وسلم يصنع إذا كانوا ثالثة مث صلى بنا فلما انصرف قال اهنا 
ستكون أئمة يؤخرون الصالة عن مواقيتها فال تنتظروهم هبا واجعلوا الصالة 

 معهم سبحة  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد حسن ت  

 

 

 حدثين أيب ثنا حممد بن عبيد ثنا مسعر عن منصور  حدثنا عبد هللا  - 4348
عن إبراهيم عن علقمة عن عبد هللا قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :  

إمنا أان بشر أنسى كما تنسون فأيكم ما شك يف صالته فلينظر أحرى ذلك 
 الصواب فليتم عليه ويسجد سجدتني 

 

 

رط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن عبيد ثنا األعمش عن  - 4349
على عبد هللا عمارة عن عبد الرمحن بن يزيد قال : دخل األشعث بن قيس  

وهو يتغدى فقال اي أاب حممد ادن إىل الغداء فقال أو ليس اليوم يوم عاشوراء 
لم قبل  قال وما هو قال إمنا هو يوم كان يصومه رسول هللا صلى هللا عليه وس 

 رمضان فلما نزل شهر رمضان ترك  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن عبيد ثنا األعمش عن  - 4350
شقيق بن سلمة عن عبد هللا قال : اين ألعلم النظائر اليت كان يقرؤها رسول 

 هللا صلى هللا عليه وسلم ثنتني يف ركعة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

بد هللا بن الوليد ثنا سفيان عن  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا ع - 4351
األعمش عن أيب وائل عن عبد هللا بن مسعود قال قال رسول هللا صلى هللا 
عليه وسلم : أان فرطكم على احلوض وليختلجن رجال دوين فأقول اي رب 

 أصحايب فيقال انك ال تدري ما أحدثوا بعدك 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد قوي ت  

 

 

دثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد هللا بن الوليد ثنا سفيان عن أيب ح - 4352
إسحاق عن أيب عبيدة عن عبد هللا بن مسعود قال : ملا نزلت إذا جاء نصر 

هللا والفتح كان النيب صلى هللا عليه وسلم يكثر ان يقول سبحانك اللهم  



 وحبمدك اللهم اغفر يل انك أنت التواب 

 

 

: حسن لغريه وهذا إسناد ضعيف النقطاعه  عليق شعيب األرنؤوطت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو سعيد ثنا محاد بن سلمة عن علي   - 4353
بن زيد عن أيب رافع عن بن مسعود : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ليلة  
اجلن خط حوله فكان جييء أحدهم مثل سواد النخل وقال يل ال تربح مكانك 

ب هللا عز وجل فلما رأى الزط قال كأهنم هؤالء وقال النيب صلى فأقرأهم كتا
 هللا عليه وسلم أمعك ماء قلت ال قال أمعك نبيذ قلت نعم فتوضأ به  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو سعيد وبن جعفر قاال ثنا شعبة ثنا   - 4354
أبو إسحاق قال حممد يعين بن جعفر عن أيب إسحاق عن أيب األحوص عن  

عبد هللا قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : لو كنت متخذا خليال من  
 أميت الختذت أاب بكر خليال  

 

 



حيح على شرط مسلم مكرر سندا ومتنا عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ص ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو قطن عن املسعودي عن علي بن   - 4355
األقمر عن أيب األحوص عن عبد هللا قال : من سره ان يلقى هللا غدا مسلما  

فليحافظ على هؤالء الصلوات اخلمس حيث ينادى هبن فإن هللا عز وجل 
ن من سنن اهلدى وأين ال أحسب منكم أحدا اال له شرع سنن اهلدى لنبيه وإهن

مسجد يصلي فيه يف بيته فلو صليتم يف بيوتكم وتركتم مساجدكم لرتكتم سنة  
 نبيكم صلى هللا عليه وسلم ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح غري ت
 املسعودي

 

 

هللا حدثين أيب ثنا أبو قطن ثنا املسعودي عن أيب  حدثنا عبد - 4356
: ملا نزلت إذا جاء نصر إسحاق عن أيب عبيدة عن عبد هللا بن مسعود قال  

هللا والفتح كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يكثر ان يقول سبحانك اللهم  
وحبمدك اللهم اغفر يل انك أنت التواب اللهم اغفر يل سبحانك اللهم  

اللهم اغفر يل سبحانك اللهم وحبمدك  وحبمدك   

 



 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريهت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    456صفحة  - 1مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو معاوية ثنا األعمش عن إبراهيم   - 4357
م يف غار وقد  عن األسود عن عبد هللا قال : كنا مع النيب صلى هللا عليه وسل 

أنزلت عليه واملرسالت عرفا قال فنحن أنخذها من فيه رطبة إذ خرجت علينا  
ول هللا صلى هللا حية فقال اقتلوها قال فابتدرانها لنقتلها فسبقتنا فقال رس

 عليه وسلم وقاها هللا شركم كما وقاكم شرها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخني مكرر سندا ومتنا ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو معاوية ثنا األعمش عن إبراهيم   - 4358
عن علقمة عن عبد هللا : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم سها يف الصالة 

 فسجد سجديت السهو بعد الكالم  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو معاوية ثنا األعمش عن إبراهيم   - 4359
ي بسبع عن عبد الرمحن بن يزيد قال : رمى عبد هللا مجرة العقبة من بطن الواد

حصيات يكرب مع كل حصاة فقيل له ان انسا يرموهنا من فوقها فقال هذا 
 والذي ال إله غريه مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة  

 

 

ق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو معاوية ثنا األعمش عن إبراهيم   - 4360
عن أيب معمر عن عبد هللا قال : انشق القمر وحنن مع النيب صلى هللا عليه  
وسلم مبىن حىت ذهبت فرقة منه خلف اجلبل قال فقال رسول هللا صلى هللا 

وسلم اشهدوا   عليه   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو معاوية ثنا األعمش عن عبد هللا   - 4361
بن مرة عن مسروق عن عبد هللا قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :  

اهلية  ليس منا من لطم اخلدود أو شق اجليوب أو دعا بدعوى اجل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هاشم بن القاسم ثنا املسعودي عن   - 4362
أيب هنشل عن أيب وائل قال قال عبد هللا : فضل الناس عمر بن اخلطاب رضي 

لوال  }هللا عنه أبربع بذكر األسرى يوم بدر أمر بقتلهم فأنزل هللا عز وجل 
وبذكره احلجاب أمر  {كتاب من هللا سبق ملسكم فيما أخذمت عذاب عظيم  

نساء النيب صلى هللا عليه وسلم أن حيتجنب فقالت له زينب وانك علينا اي بن 
وإذا سألتموهن متاعا   }اخلطاب والوحي ينزل يف بيوتنا فأنزل هللا عز وجل 

وبدعوة النيب صلى هللا عليه وسلم له اللهم أيد   {فاسألوهن من وراء حجاب 
كر كان أول الناس اتبعه  اإلسالم بعمر وبرأيه يف أيب ب  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه وهذا إسناد ضعيف وقوله يف آخر ت
 احلديث " كان أول الناس اتبعه " صوابه " كان أول الناس ابيعه 

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هاشم بن القاسم ثنا عاصم يعين بن  - 4363
ن السمط عن معاوية بن إسحاق حممد بن زيد بن عبد هللا بن عمر عن عامر ب

عن عطاء بن يسار عن بن مسعود قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :  
 سيكون أمراء بعدي يقولون ما ال يفعلون ويفعلون ما ال يؤمرون  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده قويت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هاشم ثنا شعبة عن عبد امللك بن  - 4364
ميسرة قال مسعت النزال بن سربة اهلاليل حيدث عن بن مسعود قال : مسعت 
رجال قرأ آية قد مسعت من النيب صلى هللا عليه وسلم خالفها فأخذته فجئت 

به إىل النيب صلى هللا عليه وسلم قال فعرفت يف وجه النيب صلى هللا عليه  
ال مسعر قد ذكر  وسلم الكراهية قال كالكما حمسن ال ختتلفوا أكرب علمي وق

 فيه ال ختتلفوا إن من كان قبلكم اختلفوا فأهلكهم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري رجاله ثقات ت
 رجال الشيخني غري النزال بن سربة فمن رجال البخاري 

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هاشم ثنا حممد يعين بن طلحة عن   - 4365
ى هللا عليه  زبيد عن مرة عن عبد هللا قال : حبس املشركون رسول هللا صل

وسلم عن صالة العصر حىت اصفرت الشمس أو امحرت فقال شغلوان عن  
  الصالة الوسطى مأل هللا أجوافهم وقبورهم انرا أو حشا هللا أجوافهم وقبورهم

 انرا 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يونس ثنا محاد يعين بن زيد عن  - 4366
عاصم عن أيب وائل عن عبد هللا بن مسعود قال : ملا قسم رسول هللا صلى هللا 

عليه   عليه وسلم غنائم حنني ابجلعرانة ازدمحوا عليه فقال رسول هللا صلى هللا 
وسلم ان عبدا من عباد هللا بعثه هللا إىل قومه فضربوه وشجوه قال فجعل 

ميسح الدم عن جبهته ويقول رب اغفر لقومي اهنم ال يعلمون قال عبد هللا 
كأين أنظر إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ميسح الدم عن جبهته حيكي  

 الرجل ويقول رب اغفر لقومي اهنم ال يعلمون  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد حسن ت  

 



 

------------------------------------- 

 

[    457صفحة  - 1مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يونس ثنا محاد يعين بن زيد عن  - 4367
عاصم عن أيب وائل عن عبد هللا بن مسعود قال : توىف رجل من أهل الصفة  
 فوجدوا يف مشلته دينارين فذكروا ذلك للنيب صلى هللا عليه وسلم فقال كيتان  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

دثين أيب ثنا يونس ثنا شيبان عن منصور بن حدثنا عبد هللا ح - 4368
عن عبد هللا بن مسعود قال : جاء  املعتمر عن إبراهيم عن عبيدة السلماين

حرب إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال اي حممد أو اي رسول هللا ان هللا 
عز وجل يوم القيامة حيمل السماوات على إصبع واألرضني على إصبع واجلبال  

بع والشجر على إصبع واملاء والثرى على إصبع وسائر اخللق على  على إص
إصبع يهزهن فيقول أان امللك قال فضحك رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

وما قدروا هللا حق قدره   }حىت بدت نواجذه تصديقا لقول احلرب مث قرأ 



إىل آخر اآلية   {واألرض مجيعا قبضته يوم القيامة    

 

 

ط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤو ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثناه أسود ثنا إسرائيل عن منصور :   - 4369
فذكره إبسناده ومعناه وقال فضحك رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حىت بدا 

 انجذه تصديقا لقوله  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

عبد هللا حدثين أيب ثنا سليمان بن حيان أان األعمش عن  حدثنا  - 4370
إبراهيم عن عبد الرمحن بن يزيد قال : رمى عبد هللا اجلمرة يف بطن الوادي 
قلت ان الناس ال يرمون من ها هنا قال هذا والذي ال إله غريه مقام الذي 

 أنزلت عليه سورة البقرة  
 

 

رجاله ثقات رجال الشيخني عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح ت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يونس ثنا املعتمر عن أبيه عن  - 4371
سليمان األعمش عن شقيق بن سلمة عن عبد هللا بن مسعود قال : بينما حنن  
مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم منشي إذ مر بصبيان يلعبون فيهم بن صياد  

وسلم تربت يداك أتشهد أين رسول هللا فقال  فقال رسول هللا صلى هللا عليه 
هو أتشهد أين رسول هللا قال فقال عمر رضي هللا عنه دعين فألضرب عنقه  
 قال فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ان يك الذي ختاف فلن تستطيعه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

يب ثنا يونس ثنا محاد يعين بن سلمة عن  حدثنا عبد هللا حدثين أ - 4372
عاصم عن زر عن بن مسعود قال : أخذت من يف رسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم سبعني سورة ال ينازعين فيها أحد 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يونس ثنا يزيد بن زريع ثنا خالد عن   - 4373
إبراهيم عن علقمة عن عبد هللا عن النيب صلى هللا عليه وسلم   أيب معشر عن



قال : ليلين منكم أولوا األحالم والنهى مث الذين يلوهنم مث الذين يلوهنم وال  
 ختتلفوا فتختلف قلوبكم وإايكم وهوشات األسواق  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
  معشر فمن رجال مسلم الشيخني غري أيب

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا شجاع بن الوليد ثنا أبو خالد الذي  - 4374
قرب كان يكون يف بين داالن يزيد الواسطي عن طلق بن حبيب عن أيب ع

األسدي قال : أتيت عبد هللا بن مسعود فوجدته على إجناز له يعين سطحا  
  فسمعته يقول صدق هللا ورسوله صدق هللا ورسوله فصعدت إليه فقلت اي أاب

عبد الرمحن مالك قلت صدق هللا ورسوله صدق هللا ورسوله قال ان رسول هللا 
صلى هللا عليه وسلم نبأان ان ليلة القدر يف النصف من السبع األواخر وان 
الشمس تطلع صبيحتها ليس هلا شعاع قال فصعدت فنظرت إليها فقلت 

 صدق هللا ورسوله صدق هللا ورسوله  

 

 

سناده ضعيف عليق شعيب األرنؤوط : إت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عتاب ثنا عبد هللا وعلي بن إسحاق  - 4375
عن بن   قال أان عبد هللا أان موسى بن علي بن رابح قال مسعت أيب يقول

مسعود : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أاته ليلة اجلن ومعه عظم حائل 
 وبعرة وفحمة فقال ال تستنجني بشيء من هذا إذا خرجت إىل اخلالء 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح رجاله ثقاتت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبيدة بن محيد عن املخارق بن عبد   - 4376
هللا األمحسي عن طارق بن شهاب قال قال عبد هللا بن مسعود : لقد شهدت  

من املقداد مشهدا ألن أكون أان صاحبه أحب ايل مما على األرض من شيء 
لى هللا عليه وسلم وكان رجال فارسا قال فقال أبشر اي نيب هللا قال أتى النيب ص

اذهب  } وهللا ال نقول لك كما قالت بنو إسرائيل ملوسى صلى هللا عليه وسلم  
ولكن والذي بعثك ابحلق لنكونن بني  {أنت وربك فقاتال إان ها هنا قاعدون 

 يديك وعن ميينك وعن مشالك ومن خلفك حىت يفتح هللا عليك 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري ت  

 

 



------------------------------------- 

 

[    458صفحة  - 1مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعقوب بن إبراهيم ثنا أيب عن بن  - 4377
أبيه عن عبد  إسحاق قال وحدثين عبد الرمحن بن األسود بن يزيد النخعي عن 

هللا بن مسعود قال : نزلت على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم واملرسالت 
ن قال فبينما حنن مع  عرفا ليلة احلية قال فقلنا له وما ليلة احلية اي أاب عبد الرمح

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حبراء ليال خرجت علينا حية من اجلبل فأمران  
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بقتلها فطلبناها فأعجزتنا فقال دعوها عنكم  

 فقد وقاها هللا شركم كما وقاكم شرها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

عبد هللا حدثين أيب ثنا يعقوب ثنا أيب عن بن إسحاق حدثين حدثنا  - 4378
ن بن يزيد قال :  عبد الرمحن بن األسود عن يزيد النخعي عن عمه عبد الرمح

وقفت مع عبد هللا بن مسعود بني يدي اجلمرة فلما وقف بني يديها قال هذا  
مث رماها  والذي ال إله غريه موقف الذي أنزلت عليه سورة البقرة يوم رماها قال 



 عبد هللا بن مسعود بسبع حصيات يكرب مع كل حصاة رمى هبا مث انصرف 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعقوب ثنا أيب عن صاحل بن كيسان   - 4379
عن عبد  عن احلرث أظنه يعين بن فضيل عن جعفر بن عبد هللا بن احلكم 

الرمحن بن املسور عن أيب رافع عن عبد هللا بن مسعود ان رسول هللا صلى هللا  
ن له من أمته  عليه وسلم قال : ما من نيب بعثه هللا عز وجل يف أمة قبلي اال كا

حواريون وأصحاب أيخذون بسنته ويقتدون أبمره مث اهنا ختلف من بعدهم  
 خلوف يقولون ما ال يفعلون ويفعلون ما ال يؤمرون  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
ن  الشيخني غري احلارث بن فضيل وجعفر بن عبدهللا وعبدالرمحن بن املسور فم

 رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعقوب ثنا أيب عن صاحل قال بن  - 4380
شهاب حدثين عبيد هللا بن عبد هللا بن عتبة أن عبد هللا بن مسعود قال : بينا  



حنن عند رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف قريب من مثانني رجال من قريش 
فيحة وجوه رجال قط أحسن من  ليس فيهم اال قرشي ال وهللا ما رأيت ص

وجوههم يومئذ فذكروا النساء فتحدثوا فيهن فتحدث معهم حىت أحببت أن 
يسكت قال مث أتيته فتشهد مث قال أما بعد اي معشر قريش فإنكم أهل هذا  
األمر ما مل تعصوا هللا فإذا عصيتموه بعث إليكم من يلحاكم كما يلحى هذا  

ه فإذا هو أبيض يصلد  القضيب لقضيب يف يده مث حلا قضيب  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف النقطاعه ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعقوب ثنا أيب عن أيب إسحاق قال   - 4381
حدثين أبو عميس عتبة بن عبد هللا بن عتبة بن عبد هللا بن مسعود عن أيب 

ن مسعود قال :  فزارة عن زيد موىل عمرو بن حريث املخزومي عن عبد هللا ب
مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مبكة وهو يف نفر من أصحابه إذ بينما حنن 

قال ليقم معي رجل منكم وال يقومن معي رجل يف قلبه من الغش مثقال ذرة  
قال فقمت معه وأخذت إداوة وال أحسبها اال ماء فخرجت مع رسول هللا 

أيت أسودة جمتمعة قال فخط صلى هللا عليه وسلم حىت إذا كنا أبعلى مكة ر 
يل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم خطا مث قال قم ها هنا حىت آتيك قال 

فقمت ومضى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إليهم فرأيتهم يتثورون إليه قال  



فسمر معهم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ليال طويال حىت جاءين مع الفجر 
مسعود قال فقلت له اي رسول هللا أومل تقل يل قم   فقال يل ما زلت قائما اي بن

حىت آتيك قال مث قال يل هل معك من وضوء قال فقلت نعم ففتحت اإلداوة 
فإذا هو نبيذ قال فقلت له اي رسول هللا وهللا لقد أخذت اإلداوة وال أحسبها  

ء  اال ماء فإذا هو نبيذ قال فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مترة طيبة وما
طهور قال مث توضأ منها فلما قام يصلي أدركه شخصان منهم قاال له اي رسول 
هللا اان حنب ان تؤمنا يف صالتنا قال فصفهما رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

خلفه مث صلى بنا فلما انصرف قلت له من هؤالء اي رسول هللا قال هؤالء جن 
وقد سألوين الزاد فزودهتم قال  نصيبني جاؤوا خيتصمون ايل يف أمور كانت بينهم 

فقلت له وهل عندك اي رسول هللا من شيء تزودهم إايه قال فقال قد زودهتم  
الرجعة وما وجدوا من روث وجدوه شعريا وما وجدوه من عظم وجدوه كاسيا  
قال وعند ذلك هنى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن أن يستطاب ابلروث  

 والعظم  

 

 

ط : إسناده ضعيف عليق شعيب األرنؤو ت  

 

 

------------------------------------- 

 



[    459صفحة  - 1مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعقوب قال حدثين أيب عن بن  - 4382
سلم يف وسط إسحاق قال حدثين عن : تشهد رسول هللا صلى هللا عليه و 

الصالة ويف آخرها عبد الرمحن بن األسود بن يزيد النخعي عن أبيه عن عبد  
هللا بن مسعود قال علمين رسول هللا صلى هللا عليه وسلم التشهد يف وسط  

ة ويف آخرها فكنا حنفظ عن عبد هللا حني أخربان أن رسول هللا صلى هللا الصال
عليه وسلم علمه إايه قال فكان يقول إذا جلس يف وسط الصالة ويف آخرها  
على وركه اليسرى التحيات هلل والصلوات والطيبات السالم عليك أيها النيب 

ني أشهد أن ال إله اال هللا  ورمحة هللا وبركاته السالم علينا وعلى عباد هللا الصاحل
وأشهد أن حممدا عبده ورسوله قال مث ان كان يف وسط الصالة هنض حني يفرغ 

 من تشهده وان كان يف آخرها دعا بعد تشهده مبا شاء هللا ان يدعو مث يسلم 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعقوب ثنا أيب عن بن إسحاق قال   - 4383
ن بن األسود  حدثين عن : انصراف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عبد الرمح

بن يزيد النخعي عن أبيه قال مسعت رجال يسأل عبد هللا بن مسعود عن 



 انصراف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من صالته عن ميينه كان ينصرف أو
عن يساره قال فقال عبد هللا بن مسعود كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

ينصرف حيث أراد كان أكثر انصراف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من  
 صالته على شقه األيسر إىل حجرته 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حجاج ثنا ليث بن سعد حدثين يزيد  - 4384
بن أيب حبيب عن حممد بن إسحاق أن عبد الرمحن بن األسود حدثه أن 

األسود حدثه أن بن مسعود حدثه : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان  
 عامة ما ينصرف من الصالة على يساره إىل احلجرات  

 

 

: صحيح وهذا إسناد حسن  عليق شعيب األرنؤوطت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعقوب ثنا أيب عن بن إسحاق ثنا   - 4385
حممد بن كعب القرظي عمن حدثه عن عبد هللا بن مسعود قال : بينا حنن معه  

يوم اجلمعة يف مسجد الكوفة وعمار بن ايسر أمري على الكوفة لعمر بن 



املال إذ نظر عبد هللا بن مسعود إىل  اخلطاب وعبد هللا بن مسعود على بيت
الظل فرآه قدر الشراك فقال ان يصب صاحبكم سنة نبيكم صلى هللا عليه  
وسلم خيرج اآلن قال فوهللا ما فرغ عبد هللا بن مسعود من كالمه حىت خرج  

 عمار بن ايسر يقول الصالة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

ثين أيب ثنا يعقوب ثنا أيب عن بن إسحاق قال  حدثنا عبد هللا حد - 4386
نخعي عن أبيه قال : دخلت أان وحدثين عبد الرمحن بن األسود بن يزيد ال

وعمي علقمة على عبد هللا بن مسعود ابهلاجرة قال فأقام الظهر ليصلي فقمنا  
خلفه فأخذ بيدي ويد عمي مث جعل أحدان عن ميينه واآلخر عن يساره مث قام  

نا خلفه صفا واحدا قال مث قال هكذا كان رسول هللا صلى هللا عليه  بيننا فصفف 
وسلم يصنع إذا كانوا ثالثة قال فصلى بنا فلما ركع طبق وألصق ذراعيه  

بفخذيه وأدخل كفيه بني ركبتيه قال فلما سلم أقبل علينا فقال اهنا ستكون 
ا واجعلوا أئمة يؤخرون الصالة عن مواقيتها فإذا فعلوا ذلك فال تنتظروهم هب

 الصالة معهم سبحة  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد حسن ت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعقوب ثنا أيب عن بن إسحاق ثنا   - 4387
احلرث بن فضيل األنصاري مث اخلطمي عن سفيان بن أيب العوجاء السلمي عن  

ثمان بن عفان وابملدينة  أيب شريح اخلزاعي قال : كسفت الشمس يف عهد ع 
ال فخرج عثمان فصلى ابلناس تلك الصالة ركعتني عبد هللا بن مسعود ق

وسجدتني يف كل ركعة قال مث انصرف عثمان فدخل داره وجلس عبد هللا بن 
مسعود إىل حجرة عائشة وجلسنا إليه فقال ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

القمر فإذا رأيتموه قد أصاهبما كان أيمران ابلصالة عند كسوف الشمس و 
فافزعوا إىل الصالة فإهنا ان كانت اليت حتذرون كانت وأنتم على غري غفلة وان  

 مل تكن كنتم قد أصبتم خريا واكتسبتموه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    460صفحة  - 1مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سعد بن إبراهيم أان أيب عن أبيه عن   - 4388



أيب عبيدة بن عبد هللا عن أبيه : أن النيب صلى هللا عليه وسلم كان يف الركعتني  
 كأنه على الرضف قال سعد قلت أليب حىت يقوم قال حىت يقوم  

 

 

عيب األرنؤوط : إسناده ضعيف النقطاعه عليق شت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعقوب ثنا أيب عن أبيه عن أيب عبيدة   - 4389
بن عبد هللا عن أبيه : أن النيب صلى هللا عليه وسلم كان يف الركعتني كأنه على  

 الرضف ورمبا قال األوليني قال قلت أليب حىت يقوم قال حىت يقوم  
 

 

شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف النقطاعه عليق ت  

 

 

قال أيب وحدثناه نوح بن يزيد أان إبراهيم بن سعد قال حدثين أيب   - 4390
عن أيب عبيدة بن عبد هللا عن أبيه قال : كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 يف الركعتني كأنه على الرضف قال قلت أليب حىت يقوم قال حىت يقوم  

 

 

ألرنؤوط : إسناده ضعيف النقطاعه عليق شعيب ات  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسني بن حممد ثنا شيبان عن  - 4391
منصور عن إبراهيم عن عبيدة السلماين عن عبد هللا بن مسعود قال قال 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ان آخر أهل اجلنة دخوال اجلنة وآخر أهل  
ج من النار حبوا فيقول هللا عز وجل اذهب النار خروجا من النار رجل خير 

فادخل اجلنة فيأتيها فيخيل إليه اهنا مألى فريجع فيقول اي رب وجدهتا مألى  
فيقول اذهب فادخل اجلنة فيأتيها فيخيل إليه اهنا مألى فريجع فيقول اي رب 

قد وجدهتا مألى فيقول اذهب فادخل اجلنة فيأتيها فيخيل إليه اهنا مألى 
ه فيقول اي رب وجدهتا مألى ثالاث فيقول اذهب فإن لك مثل الدنيا فريجع إلي

وعشرة أمثاهلا أو عشرة أمثال الدنيا قال يقول رب أتضحك مين وأنت امللك 
 قال وكان يقال هذا أدىن أهل اجلنة منزلة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا زايد بن عبد هللا البكائي ثنا منصور   - 4392
لم : ما من  عن سامل عن أبيه عن عبد هللا قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وس 

أحد اال وقد وكل به قرينة من اجلن قالوا وأنت اي رسول هللا قال وأان اال أن هللا 
 أعانين عليه فاسلم فليس أيمرين اال خبري 

 



 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا سند حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب قال ثنا الوليد بن القاسم بن الوليد ثنا   - 4393
د هللا إسرائيل عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد هللا قال ومسع عب

خبسف قال كنا أصحاب حممد صلى هللا عليه وسلم نعد اآلايت بركة وأنتم 
م وليس معنا ماء  تعدوهنا ختويفا : اان بينا حنن مع رسول هللا صلى هللا عليه وسل

فقال لنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اطلبوا من معه يعين ماء ففعلنا فأتى 
مباء فصبه يف إانء مث وضع كفيه فيه فجعل املاء خيرج من بني أصابعه مث قال  

حي على الطهور املبارك والربكة من هللا فمألت بطين منه واستسقى الناس قال  
ح الطعام وهو يؤكل  عبد هللا قد كنا نسمع تسبي  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن بن موسى ثنا شيبان عن عبد   - 4394
امللك يعين بن عمري عن عبد الرمحن بن عبد هللا يعين بن مسعود عن أبيه قال  

 قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : قتال املسلم أخاه كفر وسبابه فسوق 

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن بن موسى ثنا محاد بن زيد عن   - 4395
عاصم بن أيب النجود عن أيب وائل عن بن مسعود قال قال رسول هللا صلى 

تصفها لزوجها أو   هللا عليه وسلم : ال تباشر املرأة املرأة كأهنا تنعتها لزوجها أو
للرجل كأنه ينظر وإذا كان ثالثة فال يتناجى اثنان دون صاحبهما فإن ذلك  

حيزنه ومن حلف على ميني كاذاب ليقتطع به مال أخيه أو قال مال امرئ مسلم  
لقي هللا عز وجل وهو عليه غضبان قال فسمع األشعث بن قيس بن مسعود  

هللا عليه وسلم ويف رجل حيدث هذا فقال يف قال ذلك رسول هللا صلى 
 اختصمنا إىل النيب صلى هللا عليه وسلم يف بئر  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا حسن بن موسى ثنا محاد بن  - 4396
  }سلمة عن عاصم بن هبدلة عن زر بن حبيش عن بن مسعود : يف هذه اآلية 

قال قال رسول هللا صلى هللا عليه   {ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة املنتهى 
وسلم رأيت جربيل صلى هللا عليه وسلم وله ستمائة جناح ينتثر من ريشه 

 التهاويل الدر والياقوت 



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسن مكرر سندا ومتنا ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن بن موسى ثنا زهري عن أيب  - 4397
قيس ومل يسمعه منه وسأله رجل عن حديث علقمة   إسحاق عن علقمة بن

فهو هذا احلديث أن عبد هللا بن مسعود أتى أاب موسى األشعري يف منزله 
فحضرت الصالة فقال أبو موسى : تقدم اي أاب عبد الرمحن فإنك أقدم سنا  

وأعلم قال ال بل تقدم أنت فإمنا أتيناك يف منزلك ومسجدك فأنت أحق قال  
فخلع نعليه فلما سلم قال ما أردت إىل خلعهما أابلوادي  فتقدم أبو موسى

املقدس أنت لقد رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يصلي يف اخلفني 
 والنعلني 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    461صفحة  - 1مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن بن موسى ثنا زهري ثنا أبو  - 4398
إسحاق عن األحوص مسعه منه عن عبد هللا أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال  

لقوم يتخلفون عن اجلمعة : لقد مهمت أن آمر رجال يصلي ابلناس مث أحرق 
 على رجال يتخلفون عن اجلمعة بيوهتم 

 

 

ده صحيح على شرط مسلم عليق شعيب األرنؤوط : إسنات  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن بن موسى حدثنا زهري ثنا أبو  - 4399
إسحاق قال مسعت عبد الرمحن بن يزيد قال : حج عبد هللا بن مسعود فأمرين  

علقمة أن ألزمه فلزمته فكنت معه فذكر احلديث فلما كان حني طلع الفجر 
ذه لساعة ما رأيتك صليت فيها قال قال  قال أقم فقلت أاب عبد الرمحن ان ه

ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان ال يصلي هذه الساعة اال هذه الصالة 
يف هذا املكان من هذا اليوم قال عبد هللا مها صالاتن حتوال عن وقتهما صالة  
املغرب بعد ما أييت الناس املزدلفة وصالة الغداة حني يبزغ الفجر قال رأيت  

  صلى هللا عليه وسلم فعل ذلك رسول هللا

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن بن موسى قال مسعت حدجيا   - 4400
عن بن مسعود قال :  أخا زهري بن معاوية عن أيب إسحاق عن عبد هللا بن عتبة 

بعثنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إىل النجاشي وحنن حنو من مثانني رجال 
ظعون وأبو فيهم عبد هللا بن مسعود وجعفر وعبد هللا بن عرفطة وعثمان بن م 

موسى فأتوا النجاشي وبعثت قريش عمرو بن العاص وعمارة بن الوليد هبدية 
فلما دخال على النجاشي سجدا له مث ابتدراه عن ميينه وعن مشاله مث قاال له 

ان نفرا من بين عمنا نزلوا أرضك ورغبوا عنا وعن ملتنا قال فأين هم قال هم  
عفر أان خطيبكم اليوم فاتبعوه  يف أرضك فابعث إليهم فبعث إليهم فقال ج 

فسلم ومل يسجد فقالوا له مالك ال تسجد للملك قال اان ال نسجد اال هلل عز  
وجل قال وما ذاك قال ان هللا عز وجل بعث إلينا رسوله صلى هللا عليه وسلم  
وأمران أن ال نسجد ألحد اال هلل عز وجل وأمران ابلصالة والزكاة قال عمرو بن  

الفونك يف عيسى بن مرمي قال ما تقولون يف عيسى بن مرمي العاص فإهنم خي
وأمه قالوا نقول كما قال هللا عز وجل هو كلمة هللا وروحه ألقاها إىل العذراء 

البتول اليت مل ميسها بشر ومل يفرضها ولد قال فرفع عودا من األرض مث قال اي  
نقول فيه ما  معشر احلبشة والقسيسني والرهبان وهللا ما يزيدون على الذي 

يسوي هذا مرحبا بكم ومبن جئتم من عنده أشهد أنه رسول هللا فإنه الذي جند  
يف اإلجنيل وأنه الرسول الذي بشر به عيسى بن مرمي انزلوا حيث شئتم وهللا  
لوال ما أان فيه من امللك ألتيته حىت أكون أان أمحل نعليه وأوضئه وأمر هبدية 



د هللا بن مسعود حىت أدرك بدرا وزعم أن  اآلخرين فردت إليهما مث تعجل عب 
 النيب صلى هللا عليه وسلم استغفر له حني بلغه موته  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو كامل ثنا زهري ثنا أبو إسحاق  - 4401
قال قال : رأيت رجال سأل األسود بن يزيد وهو يعلم القرآن يف املسجد ف

أذال أم دال فقال ال بل دال مث   { فهل من مدكر  }كيف نقرأ هذا احلرف 
قال مسعت عبد هللا بن مسعود يقول مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

داال   {مدكر   }يقرؤها   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري أيب ت
 كامل فمن رجال النسائي 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو سعيد ثنا عبد هللا بن جعفر يعين   - 4402
بد  املخرمي قال ثنا احلرث بن فضيل عن جعفر بن عبد هللا بن أيب احلكم عن ع 

الرمحن بن املسور بن خمرمة عن أيب رافع قال أخربين بن مسعود أن رسول هللا 



ال وله من أصحابه حواري صلى هللا عليه وسلم قال : إنه مل يكن نيب قط إ
وأصحاب يتبعون أثره ويقتدون هبديه مث أييت من بعد ذلك خوالف أمراء 

 يقولون ما ال يفعلون ويفعلون ما ال يؤمرون 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده قويت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    462صفحة  - 1مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن عبد هللا أبو أمحد ثنا سفيان   - 4403
عن أيب قيس عن هزيل عن عبد هللا قال : لعن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 الواصلة واملوصولة واحملل واحمللل له والوامشة واملوشومة وآكل الراب ومطعمه  
 

 

على شرط البخاري عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا علي بن حبر ثنا عيسى بن يونس عن   - 4404



األعمش عن أيب رزين عن بن مسعود قال : كنت مع رسول هللا صلى هللا عليه  
وسلم يف الغار فنزلت عليه واملرسالت عرفا فقرأهتا قريبا مما أقرأين غري أين 

 لست أدري أبي اآليتني ختم  
 

 

ليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح غري علي  عت
 بن حبر

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا شعبة قال أبو إسحاق أنبأان  - 4405
عن األسود عن عبد هللا : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قرأ سورة النجم  

رفع كفا من حصى فوضعه   فسجد وما بقى أحد من القوم اال سجد اال رجال
 على وجهه وقال يكفيين هذا قال عبد هللا لقد رأيته بعد ذلك قتل كافرا 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخني مكرر ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر حدثنا شعبة عن   - 4406
 صلى هللا عليه وسلم :  سليمان عن أيب وائل عن عبد هللا قال قال رسول هللا 

كلمة وأان أقول أخرى من مات وهو جيعل هلل ندا أدخله هللا النار وقال عبد  



 هللا وأان أقول من مات وهو ال جيعل هلل ندا أدخله هللا اجلنة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن سليمان   - 4407
ال :  قال مسعت أاب وائل حيدث عن عبد هللا عن النيب صلى هللا عليه وسلم ق

إذا كنتم ثالثة فال يتناجى اثنان دون صاحبهما فإن ذلك حيزنه وال تباشر املرأة  
 املرأة مث تنعتها لزوجها حىت كأنه ينظر إليها  

 

 

ق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخني مكرر سندا ومتنا عليت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن سليمان   - 4408
قال مسعت أاب وائل حيدث عن عبد هللا قال قلنا : اي رسول هللا أرأيت ما عملنا  

ؤاخذ مبا عمل يف يف الشرك نؤاخذ به قال من أحسن منكم يف اإلسالم مل ي
 الشرك ومن أساء منكم يف اإلسالم أخذ مبا عمل يف الشرك واإلسالم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن سليمان   - 4409
عن أيب وائل عن عبد هللا قال : اين ألخرب جبماعتكم فيمنعين اخلروج إليكم  

خشية أن أملكم كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يتخولنا يف األايم  
 ابملوعظة خشية السآمة علينا  

 

 

حيح على شرط الشيخني مكرر سندا ومتنا عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ص ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا مهدي ثنا واصل عن أيب  - 4410
الغداة فسلمنا   وائل قال : غدوان على عبد هللا بن مسعود ذات يوم بعد صالة

ابلباب فأذن لنا فقال رجل من القوم قرأت املفصل البارحة كله فقال هذا كهذ  
قرأ هبن رسول هللا الشعر اان قد مسعنا القراءة وأين ألحفظ القرائن اليت كان ي

 صلى هللا عليه وسلم مثاين عشرة سورة من املفصل وسورتني من آل حم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا مهدي ثنا واصل األحدب  - 4411



أي اإلمث أعظم   عن أيب وائل عن عبد هللا بن مسعود قال قلت : اي رسول هللا
قال أن جتعل هلل ندا وهو خلقك قلت اي رسول هللا مث ماذا قال مث أن تزاين 

 حليلة جارك  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا محاد بن سلمة عن عاصم   - 4412
قال : كنت غالما ايفعا أرعى  بن هبدلة عن زر بن حبيش عن بن مسعود انه 

فجاء النيب صلى هللا عليه وسلم وأبو بكر رضي هللا غنما لعقبة بن أيب معيط 
عنه وقد فرا من املشركني فقاال اي غالم هل عندك من لنب تسقينا قلت اين 

مؤمتن ولست ساقيكما فقال النيب صلى هللا عليه وسلم هل عندك من جذعة  
م فأتيتهما هبا فأعتقلها النيب صلى هللا عليه وسلم  مل ينز عليها الفحل قلت نع

ومسح الضرع ودعا فحفل الضرع مث أاته أبو بكر رضي هللا عنه بصخرة  
منقعرة فاحتلب فيها فشرب وشرب أبو بكر مث شربت مث قال للضرع أقلص 

فقلص فأتيته بعد ذلك فقلت علمين من هذا القول قال انك غالم معلم قال  
ني سورة ال ينازعين فيها أحد  فأخذت من فيه سبع  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا شعبة عن إمساعيل بن رجاء  - 4413
عن عبد هللا بن أيب اهلذيل عن أيب األحوص عن عبد هللا عن النيب صلى هللا 
عليه وسلم قال : لو كنت متخذا خليال الختذت أاب بكر خليال ولكن أخي 

 وصاحيب وقد أختذ هللا صاحبكم خليال  

 

 

إسناده صحيح على شرط مسلم عليق شعيب األرنؤوط : ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    463صفحة  - 1مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا محاد ثنا عطاء بن السائب   - 4414
عن الشعيب عن بن مسعود : أن النساء كن يوم أحد خلف املسلمني جيهزن  

على جرحى املشركني فلو حلفت يومئذ رجوت أن أبر إنه ليس أحد منا يريد 
اآلخرة مث  منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد   } الدنيا حىت أنزل هللا عز وجل 

فلما خالف أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم   { صرفكم عنهم ليبتليكم 
وعصوا ما أمروا به أفرد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف تسعة سبعة من  



األنصار ورجلني من قريش وهو عاشرهم فلما رهقوه قال رحم هللا رجال ردهم  
فلما رهقوه أيضا قال  عنا قال فقام رجل من األنصار فقاتل ساعة حىت قتل 

يرحم هللا رجال ردهم عنا فلم يزل يقول ذا حىت قتل السبعة فقال النيب صلى  
هللا عليه وسلم لصاحبه ما أنصفنا أصحابنا فجاء أبو سفيان فقال أعل هبل  
فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قولوا هللا أعلى واجل فقالوا هللا أعلى  

ى والعزى لكم فقال رسول هللا صلى هللا عليه  وأجل فقال أبو سفيان لنا عز 
وسلم قولوا هللا موالان والكافرون ال موىل هلم مث قال أبو سفيان يوم بيوم بدر  

يوم لنا ويوم علينا ويوم نساء ويوم نسر حنظلة حبنظلة وفالن بفالن وفالن 
ون بفالن فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ال سواء أما قتالان فأحياء يرزق

وقتالكم يف النار يعذبون قال أبو سفيان قد كانت يف القوم مثله وان كانت 
لعن غري مالء منا ما أمرت وال هنيت وال أحببت وال كرهت وال ساءين وال  
سرين قال فنظروا فإذا محزة قد بقر بطنه وأخذت هند كبده فالكتها فلم  

كلت منه شيئا قالوا تستطع ان أتكلها فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أأ
ال قال ما كان هللا ليدخل شيئا من محزة النار فوضع رسول هللا صلى هللا عليه  
وسلم محزة فصلى عليه وجيء برجل من األنصار فوضع إىل جنبه فصلى عليه  

فرفع األنصاري وترك محزة مث جيء آبخر فوضعه إىل جنب محزة فصلى عليه مث  
ذ سبعني صالة  رفع وترك محزة حىت صلى عليه يومئ  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه وهذا إسناد ضعيف النقطاعه ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا شعبة عن إبراهيم اهلجري  - 4415
ل :  قال مسعت أاب األحوص عن عبد هللا عن النيب صلى هللا عليه وسلم قا

أتدرون أي الصدقة أفضل قالوا هللا ورسوله أعلم قال املنيحة ان مينح أحدكم  
 أخاه الدرهم أو ظهر الدابة أو لنب الشاة أو لنب البقرة  

 

 

ليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه وهذا إسناد ضعيف عت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا محاد بن زيد ثنا عاصم بن   - 4416
هبدلة وحدثنا منصور بن املعتمر عن أيب وائل عن عبد هللا قال قال رسول هللا 
صلى هللا عليه وسلم : بئسما ألحدهم أو أحدكم ان يقول نسيت آية كيت  

ت بل هو نسي واستذكروا القرآن فإنه أسرع تفصيا من صدور الرجال من  وكي
 النعم من عقلها قال أو قال من عقله  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخني رجاله ثقات ت
 رجال الشيخني غري عاصم بن هبدلة 



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن عاصم   - 4417
 الصالة فأتيت بن هبدلة عن أيب وائل حيدث عن عبد هللا قال : كنا نتكلم يف

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فسلمت عليه فلم يرد علي فأخذين ما قدم وما  
ما شاء قال  حدث فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ان هللا حيدث لنبيه 

شعبة وأحسبه قد قال مما شاء وان مما أحدث لنبيه صلى هللا عليه وسلم أن ال  
 تكلموا يف الصالة 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن جابر  - 4418
قال : صلى نيب هللا صلى هللا عن عبد الرمحن بن األسود عن أبيه عن عبد هللا 

 عليه وسلم الظهر مخسا فقالوا أزيد يف الصالة فسجد سجدتني 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف لضعف جابرت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة قال مسعت  - 4419



منصورا حيدث عن خيثمة بن عبد الرمحن عن عبد هللا عن النيب صلى هللا عليه  
 وسلم أنه قال : ال مسر اال لرجلني أو ألحد رجلني ملصل وملسافر  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه وهذا إسناد ضعيف النقطاعه ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن أيب  - 4420
مرأة  قيس عن هزيل بن شرحبيل قال : سأل رجل أاب موسى األشعري عن ا 

تركت ابنتها وابنة ابنها وأختها فقال النصف لالبنة ولألخت النصف وقال  
ى  ائت بن مسعود فإنه سيتابعين قال فأتوا بن مسعود فأخربوه بقول أيب موس

فقال لقد ضللت إذا وما أان من املهتدين ألقضني فيها بقضاء رسول هللا صلى 
هللا عليه وسلم قال شعبة وجدت هذا احلرف مكتواب ألقضني فيها بقضاء 
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لالبنة النصف والبنة االبن السدس تكملة  

مسعود فقال أبو  الثلثني وما بقى فلالخت فأتوا أاب موسى فأخربوه بقول بن
 موسى ال تسألوين عن شيء ما دام هذا احلرب بني أظهركم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري ت  

 

 



------------------------------------- 

 

[    464صفحة  - 1مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن جامع   - 4421
 بن مسعود  بن شداد قال مسعت عبد الرمحن بن أيب علقمة قال مسعت عبد هللا

قال : أقبلنا مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من احلديبية فذكروا أهنم نزلوا  
الل أان فقال  دهاسا من األرض يعين الدهاس الرمل فقال من يكلؤان فقال ب

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا تنم قال فناموا حىت طلعت الشمس 
فاستيقظ انس منهم فالن وفالن فيهم عمر قال فقلنا اهضبوا يعين تكلموا قال  

فاستيقظ النيب صلى هللا عليه وسلم فقال افعلوا كما كنتم تفعلون قال ففعلنا  
ال وضلت انقة رسول هللا صلى هللا قال وقال كذلك فافعلوا ملن انم أو نسي ق

عليه وسلم فطلبتها فوجدت حبلها قد تعلق بشجرة فجئت هبا إىل النيب صلى 
هللا عليه وسلم فركب مسرورا وكان النيب صلى هللا عليه وسلم إذا نزل عليه  

الوحي اشتد ذلك عليه وعرفنا ذاك فيه قال فتنحى منتبذا خلفنا قال فجعل  
د ذلك عليه حىت عرفنا أنه قد انزل عليه فأاتان فأخربان يغطي رأسه بثوبه ويشت

 أنه قد أنزل عليه اان فتحنا لك فتحا مبينا  
 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن محاد   - 4422
الم على هللا قال مسعت أاب وائل يقول قال عبد هللا كنا نقول يف التحية الس

فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ال تقولوا السالم على هللا فإن هللا هو  
السالم ولكن قولوا التحيات هلل والصلوات والطيبات السالم عليك أيها النيب 
ورمحة هللا وبركاته السالم علينا وعلى عباد هللا الصاحلني أشهد أن ال إله اال هللا  

ه ورسوله  وأشهد أن حممدا عبد  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن واصل  - 4423
األحدب عن أيب وائل عن عبد هللا قال : سألت رسول هللا صلى هللا عليه  
وسلم أي الذنب أعظم قال أن جتعل هلل ندا وهو خلقك وأن تزاين حبليلة  

أجل أن أيكل معك أو أيكل طعامك   جارك وأن تقتل ولدك  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن سليمان   - 4424
قال مسعت أاب وائل عن عبد هللا عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال : إذا  

ن صاحبهما فإن ذلك حيزنه وال تباشر املرأة كنتم ثالثة فال يتناجى اثنان دو 
 املرأة تنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخني مكرر سندا ومتنا ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر قال ثنا شعبة عن   - 4425
 عليه وسلم :  سليمان عن أيب وائل عن عبد هللا قال قال رسول هللا صلى هللا

كلمة وأان أقول أخرى من مات وهو جيعل هلل ندا أدخله هللا النار قال وقال  
جلنة  عبد هللا وأان أقول من مات وهو ال جيعل هلل ندا أدخله هللا ا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخني مكرر سندا ومتنا ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن سليمان   - 4426
قال مسعت عمارة بن عمري حيدث عن األسود عن عبد هللا أنه قال : ال جيعلن  



أحدكم للشيطان جزءا يرى ان حقا عليه االنصراف عن ميينه لقد رأيت رسول 
 هللا صلى هللا عليه وسلم أكثر انصرافه عن يساره  

 

 

األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخني عليق شعيبت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن سليمان   - 4427
قال مسعت عمارة بن عمري أو إبراهيم شعبة شك حيدث عن عبد الرمحن هو  

بن يزيد عن عبد هللا أنه قال : صليت مع النيب صلى هللا عليه وسلم مبىن 
بكر وعمر فليت حظي من أربع ركعتان متقبلتان   ركعتني ومع أيب  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخني مكرر سندا ومتنا ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن سليمان   - 4428
آكل الراب عن عبد هللا بن مرة عن احلرث األعور عن عبد هللا انه قال : 

وموكله وشاهداه وكاتبه إذا علموا والوامشة واملؤتشمة واملستومشة للحسن 
د صلى هللا  وآلوي الصدقة واملرتد أعرابيا بعد اهلجرة ملعونون على لسان حمم 

 عليه وسلم يوم القيامة  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسنت  

 

 

-------------------------------------  

 

[    465صفحة  - 1مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن سليمان   - 4429
ود عن  قال مسعت عبد هللا بن مرة حيدث عن مسروق عن عبد هللا بن مسع

النيب صلى هللا عليه وسلم انه قال : ال حيل دم امرئ مسلم اال إبحدى ثالث 
اعة  النفس ابلنفس والثيب الزاين والتارك دينه املفارق أو الفارق اجلم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن سليمان   - 4430
قال مسعت عبد هللا بن مرة عن مسروق عن عبد هللا انه قال : ليس منا من  

ضرب اخلدود وشق اجليوب أو دعا بدعوى اجلاهلية قال سليمان وأحسبه قد  



 رفعه إىل النيب صلى هللا عليه وسلم  

 

 

ده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسنات  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن احلكم  - 4431
عن إبراهيم عن علقمة عن عبد هللا عن النيب صلى هللا عليه وسلم : أنه صلى  
الظهر مخسا فقيل له أزيد يف الصالة فقال النيب صلى هللا عليه وسلم وما ذاك  

فسجد سجدتني بعد ما سلم قال شعبة ومسعت فقالوا انك صليت مخسا 
 سليمان ومحادا حيداثن ان إبراهيم كان ال يدري أثالاث صلى أم مخسا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخني مكرر ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن مغرية   - 2443
: كأمنا انظر إىل بياض خد رسول هللا صلى هللا عن إبراهيم قال قال عبد هللا 
 عليه وسلم لتسليمته اليسرى 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد ضعيف ت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا سعيد بن أيب  - 4433
عروبة عن قتادة عن أيب األحوص عن بن مسعود : ان رسول هللا صلى هللا 

عليه وسلم كان يفضل صالة اجلميع على صالة الرجل وحده مخسة وعشرين 
 ضعفا كلها مثل صالته  

 

 

ف النقطاعه عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة ثنا منصور   - 4434
عن إبراهيم عن علقمة عن عبد هللا قال لعن هللا املتومشات واملتنمصات 

واملتفلجات قال شعبة وأحسبه قال املغريات خلق هللا : ان رسول هللا صلى هللا 
 عليه وسلم هنى عنه  

 

 

لى شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح عت  

 

 

حدثنا عبد هللا بن أمحد ثنا أيب ثنا حسني بن حممد ثنا إسرائيل عن   - 4435
أيب إسحاق عن أيب عبيدة عن عبد هللا قال : برز النيب صلى هللا عليه وسلم  



وأان معه فقال يل التمس يل ثالثة أحجار قال فوجدت له حجرين وروثة قال  
روثة وقال هذه ركس  فأتيته هبا فأخذ احلجرين وألقى ال  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد ضعيف النقطاعه ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أسود بن عامر ثنا أبو بكر عن  - 4436
عاصم عن أيب وائل عن عبد هللا قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ال  

 ينتجى اثنان دون صاحبهما فإن ذلك حيزنه 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

عامر ثنا أبو بكر عن  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أسود بن - 4437
ليه وسلم  عاصم عن أيب وائل عن عبد هللا قال : خط رسول هللا صلى هللا ع 

خطا بيده مث قال هذا سبيل هللا مستقيما قال مث خط عن ميينه ومشاله مث قال  
وإن هذا  }هذه السبل ليس منها سبيل إال عليه شيطان يدعو إليه مث قرأ  

  {ا السبل صراطي مستقيما فاتبعوه وال تتبعو 

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسني بن احلسن ثنا أبو كدينة عن   - 4438
عطاء بن السائب عن القاسم بن عبد الرمحن عن أبيه عن عبد هللا قال : مر  
يهودي برسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهو حيدث أصحابه فقالت قريش اي 

ن هذا يزعم انه نيب فقال ألسألنه عن شيء ال يعلمه اال نيب قال يهودي ا
فجاء حىت جلس مث قال اي حممد مم خيلق اإلنسان قال اي يهودي من كل خيلق  

من نطفة الرجل ومن نطفة املرأة فأما نطفة الرجل فنطفة غليظة منها العظم  
ليهودي فقال  والعصب واما نطفة املرأة فنطفة رقيقة منها اللحم والدم فقام ا

 هكذا كان يقول من قبلك  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا بن أمحد حدثين أيب ثنا عبيدة يعين بن محيد عن   - 4439
نني األايم قال  منصور عن أيب وائل قال : كان عبد هللا يذكر كل مخيس أو اث

فقلنا أو فقيل اي أاب عبد الرمحن اان لنحب حديثك ونشتهيه ووددان انك تذكران 
ان أملكم وإين  كل يوم فقال عبد هللا انه ال مينعين من ذاك اال اين أكره

 ألختولكم ابملوعظة كما كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يتخولنا  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    466صفحة  - 1مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا نصر بن ابب عن احلجاج عن  - 4440
إبراهيم عن األسود عن عبد هللا بن مسعود انه قال قال رسول هللا صلى هللا 

عليه وسلم : من سأل مسألة وهو عنها غين جاءت يوم القيامة كدوحا يف 
دقة ملن له مخسون درمها أو عوضها من الذهب  وجهه وال حتل الص  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن وهذا إسناد ضعيفت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا الثوري عن علقمة بن   - 4441
بد هللا قال  مرثد عن املغرية بن عبد هللا اليشكري عن املعرور بن سويد عن ع

قالت أم حبيبة : اللهم متعين بزوجي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وابيب أيب 



انك سألت هللا آلجال  سفيان وأبخي معاوية فقال النيب صلى هللا عليه وسلم 
سومة وآاثر مبلوغة ال يعجل منها شيء قبل حله وال يؤخر مضروبة وأرزاق مق

منها شيء بعد حله ولو سألت هللا ان يعافيك من عذاب يف النار وعذاب يف 
القرب كان خريا لك قال فقال رجل اي رسول هللا القردة واخلنازير هي مما مسخ 

ان هللا عز وجل مل ميسخ قوما أو يهلك قوما   فقال النيب صلى هللا عليه وسلم
 فيجعل هلم نسال وال عاقبة وان القردة واخلنازير قد كانت قبل ذلك  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم مكرر سندا ومتنا ت  

 

 

حدثنا عبد هللا قال قرأت على أيب من ها هنا فأقر به وقال حدثين  - 4442
شافعي أان سعيد بن سامل يعين القداح أان بن جريج ان حممد بن إدريس ال

إمساعيل بن أمية أخربه عن عبد امللك بن عمري انه قال : حضرت أاب عبيدة  
بن عبد هللا بن مسعود وأاته رجالن يتبايعان سلعة فقال هذا أخذت بكذا وكذا  

ذا وقال هذا بعت كذا وكذا فقال أبو عبيدة أتى عبد هللا بن مسعود يف مثل ه
فقال حضرت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أتى يف مثل هذا فأمر ابلبائع ان  

 يستحلف مث خيري املبتاع إن شاء أخذ وإن شاء ترك 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن مبجموع طرقه وهذا إسناد ضعيف ت  



 

 

حدثنا عبد هللا قال قرأت على أيب قال أخربت عن هشام بن  - 4443
ة عن عبد امللك بن يوسف يف البيعني يف حديث بن جريج عن إمساعيل بن أمي

عبيدة وقال أيب قال حجاج األعور عبد امللك بن عبيدة قال وحدثنا هشيم  
قال : أان بن أيب ليلى عن القاسم بن عبد الرمحن عن بن مسعود وليس فيه عن  

 أبيه 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن مبجموع طرقه وهذا إسناد ضعيف النقطاعه ت  

 

 

حدثنا عبد هللا قال قرأت على أيب حيىي بن سعيد عن بن عجالن   - 4444
قال حدثين عون بن عبد هللا عن بن مسعود قال مسعت رسول هللا صلى هللا  

ئع واملبتاع ابخليار  عليه وسلم يقول : إذا اختلف البيعان فالقول ما قال البا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن وهذا إسناد ضعيفت  

 

 

حدثنا عبد هللا قال قرأت على أيب ثنا وكيع عن املسعودي عن   - 4445
القاسم عن عبد هللا بن مسعود قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : إذا  



 اختلف البيعان وليس بينهما بينة فالقول ما يقول صاحب السلعة أو يرتادان 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن وهذا إسناد ضعيف النقطاعه ت  

 

 

حدثنا عبد هللا قال قرأت على أيب ثنا بن مهدي قال ثنا سفيان   - 4446
عن معن عن القاسم عن عبد هللا عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : إذا 

 اختلف البيعان والسلعة كما هي فالقول ما قال البائع أو يرتادان  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن وهذا إسناد ضعيف النقطاعه ت  

 

 

حدثنا عبد هللا قال قرأت على أيب ثنا عمر بن سعد أبو داود ثنا   - 4447
ا بعشرة سفيان عن معن عن القاسم قال اختلف عبد هللا واألشعث فقال ذ

وقال اآلخر ذا بعشرين قال اجعل بيين وبينك رجال قال أنت بيين وبني نفسك 
بيعان  قال اقضي مبا قضى به رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : إذا اختلف ال

 ومل تكن بينة فالقول قول البائع أو يرتادان البيع  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسنت  



 

 

 

[    2صفحة  - 2مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

( مسند عبد هللا بن عمر بن اخلطاب رضي هللا عنهما   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب من كتابه ثنا هشيم بن بشري عن عبد هللا   - 4448
: أن رسول هللا وأبو معاوية أان عبيد هللا عن انفع عن بن عمر رضي هللا عنهما 

صلى هللا عليه وسلم جعل يوم خيرب للفرس سهمني وللرجل سهما وقال أبو 
سه  معاوية أسهم للرجل ولفرسه ثالثة أسهم سهما له وسهمني لفر   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا هشيم أان يونس عن زايد بن جبري   - 4449
قال : رأيت رجال جاء بن عمر فسأله فقال انه نذر أن يصوم كل يوم أربعاء 

وفاء فأتى ذلك على يوم أضحى أو فطر فقال بن عمر رضي هللا عنه أمر هللا ب
 النذر وهناان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن صوم يوم النحر  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا هشيم عن حيىي بن سعيد عن حممد   - 4450
بن حيىي بن حبان عن بن عمر رضي هللا عنه قال قال رسول هللا صلى هللا عليه  

سلم : إذا كنتم ثالثة فال يتناج اثنان دون واحد  و   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح رجاله ثقات رجال الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا هشيم أنبأان حيىي بن سعيد عن انفع   - 4451
عن بن عمر رضي هللا عنه ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : من أعتق  

 نصيبا له يف مملوك كلف أن يتم عتقه بقيمة عدل  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا هشيم أان إمساعيل بن أىب خالد عن   - 4452
ه حيث أىب إسحاق عن سعيد بن جبري قال : كنا مع بن عمر رضي هللا عن



أفاض من عرفات إىل مجع فصلى بنا املغرب ومضى مث قال الصالة فصلى 
ركعتني مث قال هكذا فعل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف هذا املكان كما  

 فعلت  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا هشيم عن يعلىنب عطاء عن الوليد  - 4453
بن عبد الرمحن القرشي عن بن عمر رضي هللا عنه انه مر إبىب هريرة وهو  
ها  حيدث عن النيب صلى هللا عليه وسلم انه قال : من تبع جنازة فصلى علي

فله قرياط فإن شهد دفنها فله قرياطان القرياط أعظم من أحد فقال له بن 
عمر رضي هللا عنه أاب هر أنظر ما حتدث عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

فقام إليه أبو هريرة حىت انطلق به إىل عائشة فقال هلا اي أم املؤمنني أنشدك 
ل من تبع جنازة فصلى عليها  ابهلل أمسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقو 

فله قرياط فإن شهد دفنها فله قرياطان فقالت اللهم نعم فقال أبو هريرة انه مل  
يكن يشغلىن عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم غرس الودي وال صفق ابال  
سواق اىن إمنا كنت أطلب من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كلمة يعلمنيها  

ه بن عمر أنت اي أاب هريرة كنت ألزمنا لرسول هللا صلى وأكلة يطعمنيها فقال ل
 هللا عليه وسلم وأعلمنا حبديثه  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    3صفحة  - 2مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا هشيم أان بن عون عن انفع عن بن  - 4454
عمر رضي هللا عنه ان النيب صلى هللا عليه وسلم قال : إذا مل جيد احملرم النعلني  

 فليلبس اخلفني وليقطعهما أسفل من الكعبني  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا هشيم أان حيىي بن سعيد وعبيد هللا  - 4455
النيب بن عمرو وبن عون وغري واحد عن انفع عن بن عمر : ان رجال سأل 

صلى هللا عليه وسلم من أين حيرم قال مهل أهل املدينة من ذي احلليفة ومهل  
قرن  أهل الشام من اجلحفة ومهل أهل اليمن من يلملم ومهل أهل جند من  



 وقال بن عمر وقاس الناس ذات عرق بقرن  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا هشيم أان بن عون عن انفع عن بن  - 4456
عمر ان النيب صلى هللا عليه وسلم قال : إذا مل جيد احملرم النعلني فليلبس 

الكعبني  اخلفني وليقطعهما أسفل من  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخني مكرر سندا ومتنا ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا هشيم أان محيد عن بكر بن عبد هللا   - 4457
يك اللهم  عن بن عمر قال : كانت تلبية رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لب

لبيك لبيك ال شريك لك لبيك ان احلمد والنعمة لك وامللك ال شريك لك 
إليك  وزاد فيها بن عمر لبيك لبيك وسعديك واخلري يف يديك لبيك والرغباء 

 والعمل 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا هشيم أنبأان حيىي بن سعيد عن عبد   - 4458
هللا بن أىب سلمة عن بن عمر قال : غدوان مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 إىل عرفات منا املكرب ومنا املليب  
 

 

رنؤوط : صحيح وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخني غري عليق شعيب األت
 عبدهللا بن أيب سلمة فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا هشيم أان يونس أخربين زايد بن جبري   - 4459
قال : كنت مع بن عمر مبىن فمر برجل وهو ينحر بدنة وهى ابركة فقال ابعثها  

 قياما مقيدة سنة حممد صلى هللا عليه وسلم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

أىب ثنا هشيم أان إمساعيل بن أىب خالد ثنا  حدثنا عبد هللا حدثين  - 4460
ع بن عمر حيث أفاض من أبو إسحاق عن سعيد بن جبري قال : كنت م

عرفات مث أتى مجعا فصلى املغرب والعشاء فلما فرغ قال فعل رسول هللا صلى 



هللا عليه وسلم يف هذا املكان مثل ما فعلت قال هشيم مرة فصلى بنا املغرب 
ركعتني مث قال هكذا فعل بنا رسول هللا صلى هللا عليه    مث قال الصالة وصلى
 وسلم يف هذا املكان  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا هشيم أان حيىي بن سعيد وعبيد هللا  - 4461
بن عمر وبن عون عن انفع عن بن عمر : ان النيب صلى هللا عليه وسلم سئل  
 ما يقتل احملرم قال يقتل العقرب والفويسقة واحلدأة والغراب والكلب العقور  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا هشيم أان عطاء بن السائب عن عبد   - 4624
تلم اال  هللا بن عبيد بن عمري انه مسع أابه يقول البن عمر : مايل ال أراك تس

هذين الركنني احلجر األسود والركن اليماين فقال بن عمر ان أفعل فقد مسعت 
حيط اخلطااي قال ومسعته  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول إن استالمهما 

يقول من طاف أسبوعا حيصيه وصلى ركعتني كان له كعدل رقبة قال ومسعته  



يقول ما رفع رجل قدما وال وضعها اال كتبت له عشر حسنات وحط عنه  
 عشر سيئات ورفع له عشر درجات 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسنت  

 

 

د هللا عن انفع عن بن  حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا هشيم اان عبي - 4463
عمر قال : رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يستلم احلجر األسود فال  

 أدع استالمه يف شدة وال رخاء  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا هشيم اان غري واحد وبن عون عن   - 4464
البيت ومعه  انفع عن بن عمر قال : دخل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

الفضل بن عباس وأسامة بن زيد وعثمان بن طلحة وبالل فأمر بالال فأجاف 
  عليهم الباب فمكث فيه ما شاء هللا مث خرج قال بن عمر فكان أول من لقيت

منهم بالال فقلت أين صلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال ههنا بني 
 االسطوانتني 



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني إال أن قوله "  ت
 ومعه الفضل بن عباس " مجلة شاذة نبه عليها احلافظ يف الفتح 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا معتمر عن عبيد هللا عن انفع عن بن   - 4465
عمر : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم هنى عن القرع واملزفت ان ينتبذ  

 فيهما  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

بن   حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا معتمر عن عبيد هللا عن انفع عن - 4466
عمر قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : إذا جاء أحدكم إىل اجلمعة  

 فليغتسل 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا معتمر عن عبيد هللا عن انفع عن بن   - 4467



ينا السالح فليس  عمر قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : من محل عل 
 منا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا معتمر عن عبيد هللا عن انفع عن بن   - 4468
عمر : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان يعرض على راحلته ويصلي 

 إليها 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا معتمر مسعت بردا عن الزهري عن   - 4469
سامل عن بن عمر قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ال يبيت أحد 

ثالث ليال إال ووصيته مكتوبة قال فما بت من ليلة بعد إال ووصييت عندي  
 موضوعة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  



 

 

-------------------------------------  

 

[    4صفحة  - 2مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا معتمر بن سليمان عن عبيد هللا عن   - 4470
انفع قال : رأيت بن عمر يصلي على دابته التطوع حيث توجهت به فذكرت 

 له ذلك فقال رأيت أاب القاسم يفعله  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

ثنا عبيد هللا عن انفع عن بن  حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا معتمر  - 4471
 عمر : ان نيب هللا صلى هللا عليه وسلم هنى ان حتلب مواشي الناس اال إبذهنم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا إسحاق بن يوسف األزرق عن عبيد   - 4472



هللا يعىن بن عمر عن انفع عن بن عمر انه كان جيمع بني الصالتني املغرب 
والعشاء إذا غاب الشفق قال : وكان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم جيمع  

 بينهما إذا جد به السري 
 

 

شرط الشيخني  عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح علىت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عثمان بن عثمان يعىن الغطفاين اان  - 4473
عمر بن انفع عن أبيه عن بن عمر قال : هنى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 عن القزع والقزع ان حيلق الصيب فيرتك بعض شعره  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا إسحاق بن يوسف عن سفيان عن   - 4474
مروان إىل بن  بن عجالن عن القعقاع بن حكيم قال : كتب عبد العزيز بن

عمر أن ارفع إىل حاجتك قال فكتب إليه بن عمر ان رسول هللا صلى هللا 
عليه وسلم كان يقول ان اليد العليا خري من اليد السفلى وابدأ مبن تعول 

ت أسألك شيئا وال أرد رزقا رزقنيه هللا منك  ولس  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عبد العزيز بن عبد الصمد أان أيوب   - 4475
عن انفع عن بن عمر ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : املصورون  

خلقتم    يعذبون يوم القيامة ويقال احيوا ما  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا إمساعيل ثنا أيوب عن سعيد بن جبري   - 4476
: ان بن عمر كان يصلي على راحلته تطوعا فإذا أراد ان يوتر نزل فأوتر على  

 األرض  
 

 

خنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا إمساعيل ثنا أيوب عن سعيد بن جبري   - 4477
قال قلت البن عمر رجل قذف امرأته فقال : فرق رسول هللا صلى هللا عليه  



وسلم بني أخوي بىن العجالن وقال هللا يعلم ان أحدكما كاذب فهل منكما  
 اتئب فأبيا فرددمها ثالث مرات فأبيا ففرق بينهما  

 

 

شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا إمساعيل ثنا أيوب عن انفع قال اندى   - 4478
بن عمر ابلصالة بضجنان مث اندى أن صلوا يف رحالكم مث حدث عن رسول 
هللا صلى هللا عليه وسلم : انه كان أيمر املنادى فينادى ابلصالة مث ينادى أن 

ا يف رحالكم يف الليلة الباردة ويف الليلة املطرية يف السفر  صلو   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا إمساعيل ثنا أيوب عن انفع عن بن  - 4479
عمر عن النيب صلى هللا عليه وسلم انه قال : من اختذ أو قال اقتىن كلبا ليس  

وال كلب ماشية نقص من أجره كل يوم قرياطان فقيل له ان أاب هريرة   بضار
 يقول وكلب حرث فقال أىن أليب هريرة حرث 

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا إمساعيل أان أيوب عن انفع : أن بن  - 4480
بد هللا وظهره يف الدار فقال اىن ال آمن ان  عمر دخل عليه ابنه عبد هللا بن ع 

  يكون العام بني الناس قتال فتصد عن البيت فلو أقمت فقال قد خرج رسول
هللا صلى هللا عليه وسلم فحال كفار قريش بينه وبني البيت فإن حيل بيين وبينه  

لقد كان لكم يف رسول   }أفعل كما فعل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال 
قال اىن قد أوجبت عمرة مث سار حىت إذا كان ابلبيداء قال   {أسوة حسنة هللا 

ما أرى أمرمها اال واحدا أشهدكم اىن قد أوجبت مع عمريت حجا مث قدم  
 فطاف هلما طوافا واحدا 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا إمساعيل أان أيوب عن انفع عن بن  - 4481
عمر قال : رأيت الرجال والنساء يتوضئون على عهد رسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم مجيعا من إانء واحد 

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل أان أيوب عن انفع عن بن  - 4482
يرتك احملرم فقال ال  عمر أن رجال قال : اي رسول هللا ما يلبس احملرم أو قال ما 

يلبس القميص وال السراويل وال العمامة وال اخلفني اال ان ال جيد نعلني فمن مل  
س وال شيئا من الثياب مسه  جيد نعلني فليلبسهما أسفل من الكعبني وال الربن

 ورس وال زعفران  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل أان أيوب عن انفع عن بن  - 4483
عمر أنه قال : يف عاشوراء صامه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأمر بصومه  

عبد هللا ال يصومه إال أن أييت على صومه  فلما فرض رمضان ترك فكان    

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل أان أيوب عن انفع عن بن  - 4484



عمر قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : البيعان ابخليار حىت يتفرقا أو  
 يكون بيع خيار قال ورمبا قال انفع أو يقول أحدمها لآلخر اخرت  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

ثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل أان أيوب عن انفع عن بن حد - 4485
عمر أنه كان حيدث : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان يزوره راكبا  

 وماشيا يعين مسجد قباء  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

-------------------------------------  

 

[    5صفحة  - 2مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل أان أيوب عن انفع عن بن  - 4486
ى الذكر عمر قال : فرض رسول هللا صلى هللا عليه وسلم صدقة رمضان عل



واألنثى واحلر واململوك صاع متر أو صاع شعري قال فعدل الناس به بعد نصف 
أعوز  صاع بر قال أيوب وقال انفع كان بن عمر يعطي التمر إال عاما واحدا 

 التمر فأعطى الشعري 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل أان أيوب عن انفع عن بن  - 4487
عمر قال : سبق رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بني اخليل فأرسل ما ضمر  

أرسل ما مل يضمر منها من ثنية  منها من احلفياء أو احليفاء إىل ثنية الوداع و 
الوداع إىل مسجد بين زريق قال عبد هللا فكنت فارسا يومئذ فسبقت الناس 

 طفف يب الفرس مسجد بين زريق 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل أان أيوب عن انفع عن بن  - 4488
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : إمنا الشهر تسع وعشرون فال    عمر قال قال

وا له قال انفع تصوموا حىت تروه وال تفطروا حىت تروه فإن غم عليكم فاقدر 



فكان عبد هللا إذا مضى من شعبان تسع وعشرون يبعث من ينظر فإن رؤى  
فذاك وإن مل ير ومل حيل دون منظره سحاب وال قرت أصبح مفطرا وإن حال  

ون منظره سحاب أو قرت أصبح صائما  د  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا إمساعيل أان أيوب عن انفع عن بن  - 4489
عمر قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : إن الذي جير ثوبه من اخليالء 

ال انفع فأنبئت أن أم سلمة قالت فكيف بنا قال  ال ينظر هللا إليه يوم القيامة ق
 شربا قالت إذا تبدو أقدامنا قال ذراعا ال تزدن عليه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل أان أيوب عن انفع عن بن  - 4490
ملزابنة أن يباع ما  عمر : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم هنى عن املزابنة وا

يف رؤوس النخل بتمر بكيل مسمى إن زاد فلي وإن نقص فعلي قال بن عمر  
بيع العرااي  حدثين زيد بن اثبت أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم رخص يف 



 خبرصها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل ثنا أيوب عن انفع عن بن  - 4491
 عمر : أن النيب صلى هللا عليه وسلم هنى عن بيع حبل احلبلة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل ثنا أيوب عن انفع عن بن  - 4492
عمر قال قال رجل : اي رسول هللا كيف أتمران أن نصلي من الليل قال يصلي 
أحدكم مثىن مثىن فإذا خشي الصبح صلى واحدة فأوترت له ما قد صلى من  

 الليل 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل أان أيوب عن انفع عن بن  - 4493
عمر : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم هنى عن بيع النخل حىت يزهو وعن  

 السنبل حىت يبيض وأيمن العاهة هنى البائع واملشرتى 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا إمساعيل ثنا أيوب عن انفع قال قال   - 4494
بن عمر : رأيت يف املنام كأن بيدي قطعة إستربق وال أشري هبا إىل مكان من  
اجلنة إال طارت يب إليه فقصتها حفصة على النيب صلى هللا عليه وسلم فقال  

 إن أخاك رجل صاحل أو إن عبد هللا رجل صاحل 
 

 

شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل أان أيوب عن انفع عن بن  - 4495
عمر أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : كلكم راع وكلكم مسؤول فاألمري  

الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته والرجل راع على أهل بيته وهو  
رأة راعية على بيت زوجها وهي مسئولة والعبد راع على مال سيده  مسؤول وامل



 وهو مسؤول أال فكلكم راع وكلكم مسؤول  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا إمساعيل ثنا أيوب عن انفع عن بن  - 4496
سلم إذا قفل من حج أو غزو فعال  عمر قال : كان رسول هللا صلى هللا عليه و 

ه إال هللا وحده ال شريك فدفدا من األرض أو شرفا قال هللا أكرب هللا أكرب ال إل
له له امللك وله احلمد وهو على كل شيء قدير آيبون اتئبون ساجدون 

 عابدون لربنا حامدون صدق هللا وعده ونصر عبده وهزم األحزاب وحده  

 

 

سناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل ثنا أيوب عن انفع عن بن  - 4497
عمر قال : قد أتى به النيب صلى هللا عليه وسلم يعين الضب فلم أيكله ومل  

 حيرمه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  



 

 

 حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل ثنا أيوب عن انفع عن بن - 4498
عمر : أن اليهود أتوا النيب صلى هللا عليه وسلم برجل وامرأة منهم قد زنيا  

فقال ما جتدون يف كتابكم فقالوا نسخم وجوههما وخيزاين فقال كذبتم إن فيها  
الرجم فأتوا ابلتوراة فأتلوها إن كنتم صادقني فجاؤوا ابلتوراة وجاءوا بقارئ هلم  

نتهى إىل موضع منها وضع يده عليه  أعور يقال له بن صوراي فقرأ حىت إذا ا
فقيل له ارفع يدك فرفع يده فإذا هي تلوح فقال أو قالوا اي حممد إن فيها  

الرجم ولكنا كنا نتكامته بيننا فأمر هبما رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فرمجا 
 قال فلقد رأيته جيانئ عليها يقيها احلجارة بنفسه  

 

 

حيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده ص ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا إمساعيل أان أيوب عن انفع عن بن  - 4499
عمر قال كان الناس يرون الرؤاي فيقصوهنا على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

فقال : إين أو قال أمسع رؤايكم قد تواطأت على السبع األواخر فمن كان  
ع األواخر منكم متحريها فليتحرها يف السب  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    6صفحة  - 2مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل ثنا أيوب عن انفع : أن بن  - 4500
ه وسلم  عمر طلق امرأته تطليقة وهي حائض فسأل عمر النيب صلى هللا علي

فأمره أن يرجعها مث ميهلها حىت حتيض حيضة أخرى مث ميهلها حىت تطهر مث  
ق هلا  يطلقها قبل أن ميسها قال وتلك العدة اليت أمر هللا عز وجل أن يطل

النساء فكان بن عمر إذا سئل عن الرجل يطلق امرأته وهي حائض فيقول أما  
أان فطلقتها واحدة أو اثنتني مث إن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أمره أن 

يرجعها مث ميهلها حىت حتيض حيضة أخرى مث ميهلها حىت تطهر مث يطلقها قبل  
 مبا أمرك به من طالق امرأتك  أن ميسها وأما أنت طلقتها ثالاث فقد عصيت هللا

 وابنت منك 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل أان أيوب عن انفع عن بن  - 4501
عمر رفعه قال : إن اليدين يسجدان كما يسجد الوجه فإذا وضع أحدكم  

ما  وجهه فليضع يديه وإذا رفعه فلريفعه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل أان أيوب عن انفع عن بن  - 4502
عمر قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : من ابع خنال قد أبرت فثمرهتا  

 للبائع إال أن يشرتط املبتاع 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل أان أيوب عن انفع عن بن  - 4503
 عمر : أن النيب صلى هللا عليه وسلم قطع يف جمن مثنه ثالثة دراهم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا إمساعيل أان أيوب عن انفع عن بن  - 4504
علمت أن األرض كانت تكري على عهد رسول هللا صلى هللا   عمر قال : قد

عليه وسلم مبا على األربعاء وشيء من التنب ال أدري كم هو وإن بن عمر كان  
يكرى أرضه يف عهد أيب بكر وعهد عمر وعهد عثمان وصدر إمارة معاوية  

حىت إذا كان يف آخرها بلغه أن رافعا حيدث يف ذلك بنهي رسول هللا صلى هللا  
عليه وسلم فااته وأان معه فسأله فقال نعم هنى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
عن كراء املزارع فرتكها بن عمر فكان ال يكريها فكان إذا سئل يقول زعم بن  

 خديج أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم هنى عن كراء املزارع  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا إمساعيل ثنا أيوب عن انفع عن   - 5054
ئ إال بن عمر عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : أال ال حتتلنب ماشية امر 

إبذنه أحيب أحدكم أن تؤتى مشربته فيكسر ابهبا مث ينتثل ما فيها فإمنا يف 
ال إبذنه أو قال ضروع مواشيهم طعام أحدهم أال فال حتتلنب ماشية امرئ ا

 أبمره  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل أان أيوب عن انفع عن بن  - 4506
ظهر وركعتني  عمر قال : صليت مع النيب صلى هللا عليه وسلم ركعتني قبل ال

بعدها وركعتني بعد املغرب يف بيته وركعتني بعد العشاء يف بيته قال وحدثتين 
لصالة قال  حفصة أنه كان يصلي ركعتني حني يطلع الفجر وينادي املنادي اب

 أيوب أراه قال خفيفتني وركعتني بعد اجلمعة يف بيته  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل ثنا أيوب عن انفع عن بن  - 4507
عمر قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ال تسافروا ابلقرآن فإين أخاف 

يناله العدو   أن  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا إمساعيل أان أيوب عن انفع عن بن  - 4508



عمر قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : مثلكم ومثل اليهود والنصارى  
كرجل استعمل عماال فقال من يعمل من صالة الصبح إىل نصف النهار على  

ىل صالة  قرياط قرياط أال فعملت اليهود مث قال من يعمل يل من نصف النهار إ
ر على قرياط قرياط اال فعملت النصارى مث قال من يعمل يل من صالة  العص

العصر إىل غروب الشمس على قرياطني قرياطني أال فأنتم الذين عملتم 
فغضب اليهود والنصارى قالوا حنن كنا أكثر عمال وأقل عطاء قال هل 

شاء  ظلمتكم من حقكم شيئا قالوا ال قال فإمنا هو فضلي أوتيه من أ  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل أان أيوب عن انفع عن بن  - 4509
جد فقام فحكها  عمر : أن النيب صلى هللا عليه وسلم رأى خنامة يف قبلة املس

أو قال فحتها بيده مث أقبل على الناس فتغيظ عليهم وقال إن هللا عز وجل 
ته قبل وجه أحدكم يف صالته فال يتنخمن أحد منكم قبل وجهه يف صال  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل ثنا أيوب عن انفع عن بن  - 4510
عمر قال أيوب ال أعلمه إال عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : من حلف 

حنث   فاستثىن فهو ابخليار إن شاء أن ميضي على ميينه وإن شاء أن يرجع غري 
 أو قال غري حرج  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل ثنا أيوب عن انفع عن بن  - 4511
عمر قال : صلوا يف بيوتكم وال تتخذوها قبورا قال أحسبه ذكره عن النيب 

 صلى هللا عليه وسلم  

 

 

وط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤ ت  

 

 

حدثين عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن فضيل عن بيان عن وبرة   - 4512
قال قال رجل البن عمر : أطوف ابلبيت وقد أحرمت ابحلج قال وما أبس 

ذلك قال إن بن عباس هنى عن ذلك قال قد رأيت رسول هللا صلى هللا عليه  
وبني الصفا واملروة  وسلم أحرم ابحلج وطاف ابلبيت  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    7صفحة  - 2مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن فضيل ثنا الشيباين عن   - 4513
جبلة بن سحيم عن بن عمر قال : هنى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن  

 اإلقران إال أن تستأذن أصحابك 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

ثنا حصني عن جماهد  حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا حممد بن فضيل  - 4514
عن بن عمر أنه كان يلعق أصابعه مث يقول قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 : إنك ال تدري يف أي طعامك تكون الربكة  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا معمر أان الزهري   - 4515
عن سامل بن عبد هللا عن أبيه قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ال 

 ترتكوا النار يف بيوتكم حني تنامون  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حممد بن جعفر ثنا معمر أان الزهري   حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا - 4516
عن سامل بن عبد هللا عن أبيه قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : إمنا  

 الناس كإبل مائة ال يوجد فيها راحلة  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد األعلى عن معمر عن الزهري   - 4517
عن سامل عن أبيه : أهنم كانوا يضربون على عهد رسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم إذا اشرتوا طعاما جزافا أن يبيعوه يف مكانه حىت يؤووه إىل رحاهلم 



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد األعلى عن معمر عن الزهري   - 4518
عن سامل عن بن عمر : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان يصلي على  

 راحلته حيث توجهت به  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن بن مهدي عن مالك عن  - 4519
أيب بكر بن عمر عن سعيد بن يسار عن بن عمر : أن رسول هللا صلى هللا 

 عليه وسلم أوتر على البعري  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

الك عن عمرو بن  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن عن م  - 4520
حيىي عن سعيد بن يسار عن بن عمر قال : رأيت رسول هللا صلى هللا عليه  



 وسلم يصلي على محار وهو موجه إىل خيرب  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد األعلى عن معمر عن الزهري   - 4521
عن سامل عن أبيه أن عمر بن اخلطاب : محل على فرس يف سبيل هللا فوجدها  

تباع فسأل النيب صلى هللا عليه وسلم عن شرائها فقال النيب صلى هللا عليه  
 وسلم ال تعد يف صدقتك  

 

 

شرط الشيخني  عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح علىت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد األعلى عن معمر عن الزهري   - 4522
: إذا استأذنت   عن سامل عن بن عمر قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

أحدكم امرأته أن أتيت املسجد فال مينعها قال وكانت امرأة عمر بن اخلطاب 
ت وهللا ال  رضي هللا عنه تصلي يف املسجد فقال هلا إنك لتعلمني ما أحب فقال

 انتهي حىت تنهاين قال فطعن عمر وإهنا لفي املسجد 
 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد األعلى عن معمر عن الزهري   - 4523
عن سامل عن أبيه أن النيب صلى هللا عليه وسلم مسع عمر وهو يقول وأيب فقال  

 صلى هللا عليه وسلم : إن هللا ينهاكم أن حتلفوا آبابئكم فإذا حلف رسول هللا
 أحدكم فليحلف ابهلل أو ليصمت قال عمر فما حلفت هبا بعد ذاكرا وال آثرا 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو معمر سعيد بن خيثم ثنا حنظلة  - 4524
وهو يريد عن سامل بن عبد هللا قال : كان أيب عبد هللا بن عمر إذا أتى الرجل 

السفر قال له أدن حىت أودعك كما كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
 يودعنا فيقول أستودع هللا دينك وأمانتك وخواتيم عملك  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد فيه وهم ت  

 

 

هللا حدثين أىب ثنا عبد الرمحن يعىن بن مهدي ثنا مالك  حدثنا عبد - 4525



عن انفع عن بن عمر : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم هنى عن بيع الثمرة  
حىت يبدو صالحها هنى البائع واملشرتى وهنى أن يسافر ابلقرآن إىل أرض 

 العدو خمافة أن يناله العدو  
 

 

على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن ثنا مالك عن انفع عن   - 4526
 بن عمر : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم هنى عن الشغار  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن عن مالك عن انفع عن   - 4527
بن عمر : أن رجال العن امرأته وانتفى من ولدها ففرق رسول هللا صلى هللا 

 عليه وسلم بينهما فأحلق الولد ابملرأة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 



 

عبد الرمحن عن مالك عن انفع عن  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا  - 4528
بن عمر : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم هنى عن املزابنة واملزابنة اشرتاء 

 الثمر ابلتمر كيال والكرم ابلزبيب كيال 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

فع عن  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن عن مالك عن ان - 4529
 بن عمر : أن النيب صلى هللا عليه وسلم رجم يهوداي ويهودية  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن عن مالك عن أيب بكر  - 4530
بن عمر عن سعيد بن يسار عن بن عمر : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 أوتر على البعري  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخني مكرر سندا ومتنا ت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن ثنا مالك عن انفع عن   - 4531
بن عمر : أن النيب صلى هللا عليه وسلم هنى عن تلقي السلع حىت يهبط هبا 

األسواق وهنى عن النجش وقال ال يبع بعضكم على بيع بعض وكان إذا عجل  
 به السري مجع بني املغرب والعشاء  

 

 

صحيح على شرط الشيخني عليق شعيب األرنؤوط : إسنادهت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن ثنا سفيان عن موسى بن  - 4532
عقبة عن انفع عن بن عمر : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قطع خنل بين 

 النضري وحرق 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    8صفحة  - 2مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا الوليد بن مسلم عن األوزاعي عن   - 4533
الزهري عن سامل عن بن عمر قال : صليت مع النيب صلى هللا عليه وسلم مبىن  

 ركعتني  

 

 

ه صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني عليق شعيب األرنؤوط : إسناد ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا الوليد ثنا األوزاعي حدثين املطلب  - 4534
بن عبد هللا بن حنطب : أن بن عمر كان يتوضأ ثالاث ثالاث ويسند ذلك إىل 

 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف وروي موقوفا وهو أصح أخرجه  ت
ح قال : رأيت ابن عمر يتوضأ ثالاث موقوفا ابن أيب شيبة عن مسلم بن صبي

 ثالاث مث مسح برأسه وأذنيه . وإسناده صحيح 

التثليث يف الوضوء اثبت يف السنة أبسانيد صحيحة عن عدد من الصحابةو   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا الوليد ثنا سعيد بن عبد العزيز عن   - 4535



سليمان بن موسى عن انفع موىل بن عمر : أن بن عمر مسع صوت زمارة راع 
فوضع إصبعيه يف أذنيه وعدل راحلته عن الطريق وهو يقول اي انفع أتسمع  

ال  فأقول نعم فيمضي حىت قلت ال فوضع يديه وأعاد راحلته إىل الطريق وق
 رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ومسع صوت زمارة راع فصنع مثل هذا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا الوليد ثنا األوزاعي أن حيىي بن أيب  - 4536
كثري حدثه أن أاب قالبة حدثه عن سامل بن عبد هللا عن عبد هللا بن عمر قال  

صلى هللا عليه وسلم يقول : خترج انر من حضرموت أو  مسعت رسول هللا
 حبضرموت فتسوق الناس قلنا اي رسول هللا ما أتمران قال عليكم ابلشام 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان عن الزهري حدثين أبو بكر  - 4537
ن جده عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : إذا أكل بن عبيد هللا بن عمر ع

أحدكم فليأكل بيمينه وإذا شرب فليشرب بيمينه فإن الشيطان أيكل بشماله 



 ويشرب بشماله 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري أيب بكر بن عبيدهللا فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان عن الزهري عن سامل عن أبيه   - 4538
من الثياب    قال : سأل رجل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ما يلبس احملرم

وقال سفيان مرة ما يرتك احملرم من الثياب فقال ال يلبس القميص وال الربنس  
وال اخلفني إال ملن  وال السراويل وال العمامة وال ثواب مسه الورس وال الزعفران

ال جيد نعلني فمن مل جيد النعلني فليلبس اخلفني وليقطعهما حىت يكوان أسفل 
 من الكعبني  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان عن الزهري عن سامل عن أبيه   - 4539
 أنه : رأى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأاب بكر وعمر ميشون أمام اجلنازة  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : رجاله ثقات رجال الشيخني . وقال النسائي : هذا  ت
ون أن احلديث  وهم والصواب مرسل . وقال الرتمذي : وأهل احلديث كلهم ير 

 املرسل يف ذلك أصح 
 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان عن الزهري عن سامل عن أبيه   - 4540
: رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا افتتح الصالة رفع يديه حىت حياذي  
منكبيه وإذا أراد أن يركع وبعد ما يرفع رأسه من الركوع وقال سفيان مرة وإذا 

أكثر ما كان يقول وبعد ما يرفع رأسه من الركوع وال يرفع بني رفع رأسه و 
 السجدتني  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان عن الزهري عن سامل عن أبيه   - 4541
ذا : هنى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن بيع الثمر ابلثمر قال سفيان ك

حفظنا الثمر ابلتمر وأخربهم زيد بن اثبت أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
 رخص يف العرااي  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان عن الزهري عن سامل عن أبيه   - 4542
: رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم جيمع بني املغرب والعشاء إذا جد به  

 السري  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

بيه  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان عن الزهري عن سامل عن أ - 4543
قال : سئل النيب صلى هللا عليه وسلم عما يقتل احملرم من الدواب قال مخس 
ال جناح يف قتلهن على من قتلهن يف احلرم العقرب والفأرة والغراب واحلدأة 

 والكلب العقور 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان عن الزهري عن سامل عن أبيه   - 4544
أن النيب قال : الشؤم يف ثالث الفرس واملرأة والدار قال سفيان إمنا حنفظه عن  



 سامل يعين الشؤم 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

ي عن سامل عن أبيه  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان عن الزهر  - 4545
عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : الذي تفوته صالة العصر فكأمنا وتر أهله  

 وماله  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان عن الزهري عن سامل عن أبيه   - 4546
رواية وقال مرة يبلغ به النيب صلى هللا عليه وسلم : ال ترتكوا النار يف بيوتكم  

 حني تنامون  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 



ن سامل عن أبيه  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان عن الزهري ع - 4547
رأى رجل أن ليلة القدر ليلة سبع وعشرين أو كذا وكذا فقال رسول هللا صلى 

هللا عليه وسلم : أرى رؤايكم قد تواطأت فالتمسوها يف العشر البواقي يف 
 الوتر منها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان عن الزهري مسع ساملا عن أبيه   - 4548
أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مسع عمر رضي هللا عنه وهو يقول وأيب وأيب 

فقال : إن هللا عز وجل ينهاكم أن حتلفوا آبابئكم قال عمر فوهللا فوهللا ما  
 حلفت هبا ذاكرا وال آثرا 

 

 

إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان عن الزهري عن سامل عن أبيه   - 4549
أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : من اقتىن كلبا إال كلب صيد أو ماشية  

 نقص من أجره كل يوم قرياطان  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

الزهري عن سامل عن أبيه   حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان عن - 4550
قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ال حسد إال يف اثنتني رجل آاته هللا 

القرآن فهو يقوم به أانء الليل والنهار ورجل آاته هللا ماال فهو ينفقه يف احلق 
 أانء الليل والنهار 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

-------------------------------------  

 

[    9صفحة  - 2مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان عن الزهري عن سامل عن أبيه   - 4551
عن النيب صلى هللا عليه وسلم : إن بالال يؤذن بليل فكلوا واشربوا حىت يؤذن 

 بن أم مكتوم  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان عن الزهري عن سامل عن أبيه   - 4552
عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : من ابع عبد وله مال فماله للبائع إال أن 

 يشرتط املبتاع ومن ابع خنال مؤبرا فالثمرة للبائع إال أن يشرتط املبتاع  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان عن الزهري عن سامل عن أبيه   - 4553
 عن النيب صلى هللا عليه وسلم : من جاء منكم اجلمعة فليغتسل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان عن الزهري عن سامل عن أبيه   - 4554
مسع النيب صلى هللا عليه وسلم رجال يعظ أخاه يف احلياء فقال احلياء من  أنه : 

 اإلميان  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان عن الزهري عن سامل عن أبيه   - 4555
: أن النيب صلى هللا عليه وسلم وقت وقال مرة مهل أهل املدينة من ذي 

احلليفة وأهل الشام من اجلحفة وأهل جند من قرن قال وذكر يل ومل أمسعه ويهل  
 أهل اليمن من يلملم  

 

 

ى شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح علت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان عن الزهري عن سامل عن أبيه   - 4556
عن النيب صلى هللا عليه وسلم : إذا استأذنت أحدكم امرأته إىل املسجد فال  

 مينعها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان عن الزهري عن سامل عن أبيه   - 4557



قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : اقتلوا احليات وذا الطفيتني واألبرت 
فإهنما يلتمسان البصر ويستسقطان احلبل وكان بن عمر يقتل كل حية وجدها  

قد هني عن ذوات  فرآه أبو لبابة أو زيد بن اخلطاب وهو يطارد حية فقال إنه
 البيوت 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب قال قرأ علي سفيان بن عيينة الزهري   - 4558
عن سامل عن أبيه عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : ال أيكل من حلم 

 أضحيته فوق ثالث  
 

 

إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا سفيان عن الزهري عن سامل عن أبيه   - 4559
قال : مسعت النيب صلى هللا عليه وسلم سئل كيف يصلي ابلليل قال ليصل 

 أحدكم مثىن مثىن فإذا خشي الصبح فليوتر بواحدة  
 

 



يخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان حدثين عبد هللا بن دينار مسع   - 4560
 بن عمر يقول : هنى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن بيع الوالء وعن هبته  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان حدثين عبد هللا بن دينار عن   - 4561
بن عمر عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : ال تدخلوا على هؤالء القوم  

الذين عذبوا إال أن تكونوا ابكني فإن مل تكونوا ابكني فال تدخلوا عليهم فإين  
 أخاف أن يصيبكم مثل ما أصاهبم  

 

 

إسناده صحيح على شرط الشيخني عليق شعيب األرنؤوط :ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان عن عبد هللا بن دينار عن بن   - 4562
 عمر : سئل النيب صلى هللا عليه وسلم عن الضب فقال ال آكله وال أحرمه  

 



 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان مسعته من بن دينار عن بن  - 4563
النيب صلى هللا عليه وسلم : إذا سلم عليك اليهودي فإمنا يقول عمر عن 

السام عليك فقل وعليك وقال مرة إذا سلم عليكم اليهود فقولوا وعليكم  
 فإهنم يقولون السام عليكم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

 بن دينار عن بن  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان عن عبد هللا - 4564
عمر عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : إذا كنتم ثالثة فال يتناج اثنان دون  
الثالث وقال مرة إن النيب صلى هللا عليه وسلم هنى أن يتناجى الرجالن دون  

 الثالث إذا كانوا ثالثة 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 



 حدثين أيب ثنا سفيان عن عبد هللا بن دينار عن بن  حدثنا عبد هللا  - 4565
عمر قال : كان النيب صلى هللا عليه وسلم يبايع على السمع والطاعة مث يقول  

 فيما استطعت وقال مرة فيلقن أحدان فيما استطعت  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان عن عبد هللا بن دينار قال   - 4566
مسعت عبد هللا بن عمر قال مسعت النيب صلى هللا عليه وسلم يقول : البيعان  

 ابخليار ما مل يتفرقا أو يكون بيع خيار  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

نا سفيان عن زيد بن أسلم مسع بن حدثنا عبد هللا حدثين أيب ث - 4567
عمر بن ابنه عبد هللا بن واقد اي بين مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 يقول : ال ينظر هللا عز وجل إىل من جر إزاره خيالء 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  



 

 

------------------------------------- 

 

[    10صفحة  - 2مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان عن زيد بن أسلم عن عبد هللا   - 4568
بن عمر : دخل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مسجد بين عمرو بن عوف 

مسجد قباء يصلي فيه فدخلت عليه رجال األنصار يسلمون عليه ودخل معه  
ا كيف كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يصنع إذا صهيب فسألت صهيب 

سلم عليه قال يشري بيده قال سفيان قلت لرجل سل زيدا أمسعته من عبد هللا  
وهبت أان أن أسأله فقال اي أاب أسامة مسعته من عبد هللا بن عمر قال أما أان 

 فقد رأيته فكلمته  

 

 

خنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان بن عيينة ثنا صاحل بن كيسان   - 4569
عن سامل عن أبيه : كان النيب صلى هللا عليه وسلم إذا قفل من حج أو عمرة  
أو غزو فأوىف على فدفد من األرض قال ال أله إال هللا وحده ال شريك له له 



 وعده ونصر عبده وهزم  امللك وله احلمد وهو على كل شيء قدير صدق هللا
 األحزاب وحده آيبون إن شاء هللا اتئبون عابدون لربنا حامدون  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان عن موسى بن عقبة عن سامل   - 4570
قال كان بن عمر يقول : هذه البيداء اليت يكذبون فيها على رسول هللا صلى  
 هللا عليه وسلم وهللا ما أحرم النيب صلى هللا عليه وسلم إال من عند املسجد 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان عن بن أيب لبيد عن أىب سلمة   - 5714
عن بن عمر : مسعت النيب صلى هللا عليه وسلم سئل عن صالة الليل فقال  

 مثىن مثىن فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
أيب لبيد فمن رجال مسلم الشيخني غري ابن   



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان عن بن أيب لبيد عن أيب سلمة   - 4572
مسعت بن عمر عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : ال تغلبنكم األعراب على  

 اسم صالتكم أال وإهنا العشاء وإهنم يعتمون ابإلبل أو عن اإلبل 
 

 

حيح على شرط مسلم عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ص ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان عن عبد هللا بن دينار عن بن   - 4573
عمر وهشام عن أبيه : أن النيب صلى هللا عليه وسلم سئل عن الضب فقال ال  

 آكله وال أحرمه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : هذا احلديث له إسنادان : األول سفيان عن عبدهللا  ت
بن عمر وهو إسناد صحيح على شرط الشيخني والثاين سفيان  بن دينار عن ا

 عن هشام بن عروة عن عروة بن الزبري وهذا إسناد ضعيف إلرساله 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان ثنا حيىي بن سعيد عن انفع  - 4574
قال بن عمر : رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على املنرب فلما رأيته  



خلت املسجد فجلست فلم أمسع حىت نزل فسألت الناس أي أسرعت فد
شيء قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قالوا هنى عن الدابء واملزفت أن 

 ينتبذ فيه  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان حدثين مسلم بن أيب مرمي عن   - 4575
 علي بن عبد الرمحن املعاوي قال : صليت إىل جنب بن عمر فقلبت احلصى

فقال ال تقلب احلصى فإنه من الشيطان ولكن كما رأيت رسول هللا صلى هللا 
 عليه وسلم يفعل كان حيركه هكذا قال أبو عبد هللا يعين مسحة  

 

 

يق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  علت
 الشيخني غري علي بن عبدالرمحن فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان عن أيوب عن انفع عن بن  - 4576
عمر أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : ال تسافروا ابلقرآن فإين أخاف 

 أن يناله العدو  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب مسعت سفيان قال : إنه نذر يعين أن  - 4577
يعتكف يف املسجد احلرام فسأل النيب صلى هللا عليه وسلم فأمره قيل لسفيان  

 عن أيوب عن انفع عن بن عمر أن عمر نذر قال نعم  

 

 

: إسناده صحيح على شرط الشيخني عليق شعيب األرنؤوطت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان عن أيوب عن انفع عن بن  - 4578
عمر أنه قال : حق على كل مسلم أن يبيت ليلتني وله ما يوصي فيه إال 

 ووصيته مكتوبة عنده  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح رجاله ثقات رجال الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان عن أيوب عن انفع عن بن  - 4579
عمر : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بعث سرية إىل جند فبلغت سهامهم  



 اثين عشر بعريا ونفلنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بعريا بعريا  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان عن أيوب عن انفع قال كنا  حدثنا  - 4580
مع بن عمر بضجنان فأقام الصالة مث اندى : أال صلوا يف الرحال كان رسول 

هللا صلى هللا عليه وسلم أيمر مناداي يف الليلة املطرية أو الباردة أال صلوا يف 
 الرحال 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان عن أيوب عن انفع عن بن  - 4581
عمر يبلغ به النيب صلى هللا عليه وسلم : من حلف على ميني فقال إن شاء هللا 

 فقد استثىن  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب قال قرأ علي سفيان مسعت أيوب عن   - 4582
سعيد بن جبري عن بن عمر : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم هنى عن بيع  

 حبل احلبلة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    11صفحة  - 2 مسند أمحد بن حنبل    ] جزء   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان عن بن جدعان عن القاسم   - 4583
لم يوم فتح مكة  بن ربيعة عن بن عمر قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وس

وهو على درج الكعبة : احلمد هلل الذي صدق وعده ونصر عبده وهزم  
األحزاب وحده أال إن قتيل العمد اخلطأ ابلسوط أو العصا فيه مائة من اإلبل 
وقال مرة املغلظة فيها أربعون خليفة يف بطوهنا أوالدها ان كل مأثرة كانت يف 

اجلاهلية ودم ودعوى وقال مرة ودم ومال حتت قدمي هاتني إال ما كان من  
 سقاية احلاج وسدانة البيت فإين أمضيهما ألهلهما على ما كانت  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف لضعف ابن جدعان ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان مسع صدقة بن عمر يقول  - 4584
أهل الشام من  يعين عن النيب صلى هللا عليه وسلم : يهل أهل جند من قرن و 

اجلحفة وأهل اليمن من يلملم ومل يسمعه بن عمر ومسع النيب صلى هللا عليه  
قال بن عمر  وسلم مهل أهل املدينة من ذي احلليفة قالوا له فأين أهل العراق 

 مل يكن يومئذ  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري صدقة فمن رجال مسلم

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان عن عطاء بن السائب عن   - 4585
إن  عبد هللا بن عبيد بن عمري عن بن عمر يبلغ به النيب صلى هللا عليه وسلم : 

 استالم الركنني حيطان الذنوب 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان قال مسع عمرو بن عمر كنا   - 4586
خنابر وال نرى بذلك أبسا حىت زعم رافع بن خديج : أن رسول هللا صلى هللا 

 عليه وسلم هنى عنه فرتكناه  

 

 

سناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان قال مسع عمر وسعيد بن  - 4587
جبري يقول مسعت بن عمر يقول قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

للمتالعنني : حسابكما على هللا أحدكما كاذب ال سبيل لك عليها قال اي 
قت عليها مبا استحللت من  رسول هللا مايل قال ال مال لك إن كنت صد

 فرجها وإن كنت كذبت عليها فذاك أبعد لك 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان ثنا عمر عن أيب العباس عن   - 4588
نيب صلى هللا عبد هللا بن عمر قيل لسفيان بن عمرو قال ال بن عمر : أن ال



عليه وسلم ملا حاصر أهل الطائف ومل يقدر منهم قال إان قافلون غدا إن شاء  
فأصاهبم جراح  هللا فكأن املسلمني كرهوا ذلك فقال اغدوا فغدوا على القتال 

فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إان قافلون غدا إن شاء هللا فسر  
 املسلمون فضحك رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخني وروايته من ت
حديث عبد هللا بن عمرو بن العاص خطأ إمنا هو من حديث عبد هللا بن عمر  

خلطاب كما هو مبني صرحيا يف هذه الروايةبن ا  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان عن عمرو عن سامل عن أبيه   - 4589
يبلغ به النيب صلى هللا عليه وسلم : إذا كان العبد بني اثنني فأعتق أحدمها 

 نصيبه فإن كان موسرا قوم عليه قيمة ال وكس وال شطط مث يعتق  
 

 

وط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤ ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان عن عمرو عن إمساعيل  - 4590
الشيباين : بعت ما يف رؤوس خنلي مبائة وسق إن زاد فلهم وإن نقص فلهم  



فسألت بن عمر فقال هنى عنه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ورخص يف 
 العرااي  

 

 

: إسناده حسنعليق شعيب األرنؤوط ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان عن عمرو عن الزهري عن بن   - 4591
عمر بينهما سامل : أن النيب صلى هللا عليه وسلم كان يصلي بعد اجلمعة  

 ركعتني  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان عن عمرو عن الزهري عن   - 4592
سامل عن أبيه : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان إذا أضاء الفجر صلى  

 ركعتني  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 



 

  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان عن إمساعيل بن أمية عن انفع - 4593
عن بن عمر : أدرك رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عمر وهو يف بعض أسفاره  

وهو يقول وأيب وأيب فقال إن هللا ينهاكم أن حتلفوا آبابئكم فمن كان حالفا  
 فليحلف ابهلل وإال فليصمت  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

سفيان ثنا إمساعيل بن أمية عن انفع  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا  - 4594
عن بن عمر قال : سبق رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اخليل فأرسل ما ضمر  

 منها من احلفياء وأرسل ما مل يضمر منها من ثنية الوداع إىل مسجد بين زريق 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان ثنا أيوب بن موسى عن انفع   - 4595
لعمرة فإن : خرج بن عمر يريد العمرة فأخربوه أن مبكة أمرا فقال أهل اب

حبست صنعت كما صنع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فأهل ابلعمرة فلما  
وقال   سار قليال وهو ابلبيداء قال ما سبيل العمرة إال سبيل احلج أوجب حجا



أشهدكم أين قد أوجبت حجا فإن سبيل احلج سبيل العمرة فقدم مكة فطاف  
ابلبيت سبعا وبني الصفا واملروة سبعا وقال هكذا رأيت رسول هللا صلى هللا 

 عليه وسلم فعل أتى قديدا فاشرتى هداي فساقه معه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

-------------------------------------  

 

[    12صفحة  - 2مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان عن أيوب بن موسى عن انفع   - 4596
أن بن عمر أتى قديدا واشرتى هديه فطاف ابلبيت وبني الصفا واملروة وقال :  

 رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم صنع هكذا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان ثنا أيوب يعىن بن موسى عن   - 4597



انفع مسعت رجال من بين سلمة حيدث بن عمر أن جارية لكعب بن مالك 
كانت ترعى غنما له بسلع بلغ : املوت شاة منها فأخذت ظررة فذكتها به 

 فأمره أبكلها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وإسناد احلديث صورته اإلرسال ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان عن بن أيب جنيح عن إمساعيل   - 4598
بن عبد الرمحن بن ذؤيب من بين أسد بن عبد العزى قال : خرجنا مع بن 

عمر إىل احلمى فلما غربت الشمس هبنا أن نقول له الصالة حىت ذهب بياض 
فت إلينا وقال  األفق وذهبت فحمة العشاء نزل فصلى بنا ثالاث واثنتني والت

 هكذا رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فعل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري ت
 إمساعيل بن عبدالرمحن فقد روى له النسائي وهو ثقة 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان عن بن أيب جنيح عن جماهد   - 4599
 املدينة فلم أمسعه حيدث عن النيب صلى هللا عليه  قال صحبت بن عمر إىل



وسلم إال حديثا : كنا عند النيب صلى هللا عليه وسلم فأيت جبمارة فقال إن من  
الشجر شجرة مثلها كمثل الرجل املسلم فأردت أن أقول هي النخلة فنظرت 
 فإذا أان أصغر القوم فسكت فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم هي النخلة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان عن بن أيب جنيح عن جماهد   - 4600
قال : شهد بن عمر الفتح وهو بن عشرين سنة ومعه فرس حرون ورمح ثقيل  
فذهب بن عمر خيتلي لفرسه فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إن عبد هللا  

عبد هللا   إن  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

وله " إن عبد هللا إن عبد هللا " يريد به مدحه وتعظيمه يف أكثر من وصف وال ق
 يتحقق ذلك لو ذكر اخلرب فإنه يتقيد به وال ينعداه إىل سواه

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بن إدريس أان عمران يعين بن حدير   - 4601
ووكيع املعىن قال أان عمران عن يزيد بن عطارد قال وكيع السدوسي أيب 



البزرى قال سألت بن عمر عن الشرب قائما فقال : قد كنا على عهد رسول  
 هللا صلى هللا عليه وسلم نشرب قياما وأنكل وحنن نسعى  

 

 

األرنؤوط : إسناده ضعيف عليق شعيب ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبدة ثنا عبيد هللا عن انفع عن بن  - 4602
عمر : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأاب بكر وعمر كانوا يبدءون 

 ابلصالة قبل اخلطبة يف العيد  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

بد هللا حدثين أيب ثنا عبدة ثنا عبد امللك عن سعيد بن حدثنا ع - 4603
جبري عن بن عمر : أن النيب صلى هللا عليه وسلم العن بني رجل وامرأته وفرق  

 بينهما  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري عبد امللك فمن رجال مسلم 



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبدة ثنا عبيد هللا عن انفع عن بن  - 4604
 عمر عن النيب صلى هللا عليه وسلم : مثله  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبدة ثنا حممد بن إسحاق عن حممد   - 4605
: مسعت النيب  بن جعفر بن الزبري عن عبيد هللا بن عبد هللا عن بن عمر قال

صلى هللا عليه وسلم يسأل عن املاء يكون أبرض الفالة وما ينوبه من الدواب  
القلتني مل حيمل والسباع فقال النيب صلى هللا عليه وسلم إذا كان املاء قدر 

 اخلبث 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبدة ثنا عبيد هللا عن حممد بن حيىي   - 4606
بن حبان عن عمه واسع عن بن عمر قال : رقيت يوما فوق بيت حفصة  

مستدبر  فرأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على حاجته مستقبل الشام



 القبلة  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بن إدريس أان عبيد هللا عن انفع عن   - 4607
بن عمر قال : كنا يف زمن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ننام يف املسجد 

 نقيل فيه وحنن شباب  
 

 

ده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسنات  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل ثنا بن عون عن انفع عن بن   - 4608
م فاستأمره  عمر قال : أصاب عمر أرضا خبيرب فأتى النيب صلى هللا عليه وسل

فيها فقال أصبت أرضا خبيرب مل أصب ماال قط أنفس عندي منه فما أتمر به  
باع  قال إن شئت حبست أصلها وتصدقت هبا قال فتصدق هبا عمر أن ال ت

وال توهب وال تورث قال فتصدق هبا عمر يف الفقراء والقرىب والرقاب ويف 
سبيل هللا تبارك وتعاىل وبن السبيل والضيف ال جناح على من وليها أن أيكل  

 منها ابملعروف أو يطعم صديقا غري متأثل فيه  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

-------------------------------------  

 

[    13صفحة  - 2مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل أان معمر عن الزهري عن   - 4609
سامل عن أبيه أن غيالن بن سلمة الثقفي : أسلم وحتته عشر نسوة فقال له 

 النيب صلى هللا عليه وسلم اخرت منهن أربعا 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح بطرقه وشواهده و بعمل األئمة املتبوعني بهت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن عبيد هللا أخربين انفع قال :   - 4610
 رمبا أمنا بن عمر ابلسورتني والثالث يف الفريضة 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد عن عبيد هللا حدثين  - 4611
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : الشهر تسع   انفع عن بن عمر قال قال

وعشرون هكذا وهكذا فإن غم عليكم فاقدروا له قال وكان بن عمر إذا كان  
 ليلة تسع وعشرين وكان يف السماء سحاب أو قرت أصبح صائما  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

 ثنا هشام بن عروة أخربين أيب حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي - 4612
تتحروا بصالتكم  أخربين بن عمر قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ال

طلوع الشمس وال غروهبا فإهنا تطلع بني قرين شيطان فإذا طلع حاجب 
الشمس فال تصلوا حىت تربز وإذا غاب حاجب الشمس فال تصلوا حىت 

 تغيب 
 

 

ده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسنات  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن عبد هللا حدثين انفع عن بن   - 4613



يقوم   {يوم يقوم الناس لرب العاملني  }عمر عن النيب صلى هللا عليه وسلم : 
 يف رشحه إىل أنصاف أذنيه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن عبيد هللا حدثين انفع عن   - 4614
 بن عمر قال : كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يركز احلربة يصلي إليها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن عبيد هللا حدثين انفع عن   - 4615
عمر عن النيب صلى هللا عليه وسلم : ال تسافر املرأة ثالاث إال ومعها ذو  بن 

 حمرم 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن عبيد هللا أخربين انفع عن   - 4616
إىل يوم القيامة   بن عمر قال النيب صلى هللا عليه وسلم : اخليل بنواصيها اخلري  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن عبيد هللا ثنا حممد بن حيىي   - 4617
عن عمه عن بن عمر قال : رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت رسول هللا 

 صلى هللا عليه وسلم على حاجته مستدبر البيت مستقبل الشام  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

 حدثين أيب ثنا حيىي عن عبيد هللا أخربين انفع عن  حدثنا عبد هللا  - 4618
بن عمر أنه كان يرمل ثالاث وميشي أربعا ويزعم : أن رسول هللا صلى هللا عليه  

وسلم كان يفعله وكان ميشي ما بني الركنني قال إمنا كان ميشي ما بينهما ليكون  
 أيسر الستالمه  

 

 

شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على  ت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن عبيد هللا عن انفع عن بن  - 4619
عمر أن رجال : سأل النيب صلى هللا عليه وسلم عن الضب وهو على املنرب 

فقال ال آكله وال أهنى عنه فقال النيب صلى هللا عليه وسلم من أكل من هذه  
 الشجرة فال أيتني املسجد  

 

 

األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن بن عجالن حدثين انفع عن   - 4620
بن عمر : أنه كان يصلي على راحلته ويوتر عليها ويذكر ذلك عن النيب صلى 

 هللا عليه وسلم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده قوي على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري ابن عجالن فمن رجال مسلم 

 

 

نا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو معاوية ثنا احلجاج عن انفع عن  حدث - 4621
بن عمر قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : الذي تفوته صالة العصر 



 متعمدا حىت تغرب الشمس فكأمنا وتر أهله وماله  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد ضعيف ت  

 

 

بو معاوية عن األعمش عن املنهال  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أ - 4622
عن سعيد بن جبري عن بن عمر أنه مر على قوم وقد نصبوا دجاجة حية  
 يرموهنا فقال : إن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لعن من مثل ابلبهائم 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو معاوية ثنا عبد امللك بن أجبر عن   - 4623
سلم : إن  ثوير بن أيب فاختة عن بن عمر قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و 

أدىن أهل اجلنة منزلة لينظر يف ملك ألفي سنة يرى أقصاه كما يرى أدانه ينظر  
  تعاىل كل يوم مرتني يف أزواجه وخدمه وإن أفضلهم منزلة لينظر يف وجه هللا

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو معاوية ثنا حممد بن سوقة عن أيب  - 4624
رجل بكر بن حفص عن بن عمر قال : أتى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

فقال اي رسول هللا أذنبت ذنبا كبريا فهل يل توبة فقال له رسول هللا صلى هللا 
رسول هللا صلى عليه وسلم ألك والدان قال ال قال فلك خالة قال نعم فقال 

 هللا عليه وسلم فربها إذا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

-------------------------------------  

 

[    14صفحة  - 2مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو معاوية ثنا عبيد هللا عن انفع عن   - 4625
ر قال : كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا دخل مكة دخل من  بن عم

 الثنية العليا وإذا خرج خرج من الثنية السفلى  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو معاوية ثنا سهيل بن أيب صاحل  - 4626
عن أبيه عن بن عمر قال : كنا نعد ورسول هللا صلى هللا عليه وسلم حي 

 وأصحابه متوافرون أبو بكر وعمر وعثمان مث نسكت  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل بن إبراهيم ثنا احلجاج بن  - 4627
مر قال : بينا  أيب عثمان عن أيب الزبري عن عون بن عبد هللا بن عتبة عن بن ع 

حنن نصلي مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذ قال رجل يف القوم هللا أكرب 
رسول هللا صلى هللا عليه   كبريا واحلمد هلل كثريا وسبحان هللا بكرة وأصيال فقال

وسلم من القائل كذا وكذا فقال رجل من القوم أان اي رسول هللا قال عجبت هلا  
فتحت هلا أبواب السماء قال بن عمر فما تركتهن منذ مسعت رسول هللا صلى 

 هللا عليه وسلم يقول ذلك  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 



هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل عن أيوب عن انفع قال :   حدثنا عبد - 4628
فإذا انتهى إىل ذي طوى  كان بن عمر إذا دخل أدىن احلرم أمسك عن التلبية 

ابت فيه حىت يصبح مث يصلي الغداة ويغتسل وحيدث أن رسول هللا صلى هللا  
عليه وسلم كان يفعله مث يدخل مكة ضحى فيأيت البيت فيستلم احلجر ويقول  

هللا وهللا أكرب مث يرمل ثالثة أطواف ميشي ما بني الركنني فإذا أتى على  بسم 
احلجر استلمه وكرب أربعة أطواف مشيا مث أييت املقام فيصلي ركعتني مث يرجع إىل 

احلجر فيستلمه مث خيرج إىل الصفا من الباب األعظم فيقوم عليه فيكرب سبع  
ه ال شريك له له امللك وله احلمد مرار ثالاث يكرب مث يقول ال إله إال هللا وحد

 وهو على كل شيء قدير  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل عن عبد اخلالق قال سألت  - 4629
عند منرب  سعيد بن املسيب عن النبيذ فقال مسعت عبد هللا بن عمر يقول 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم هذا قدم وفد عبد القيس مع األشج فسألوا  
وال يف  نيب هللا صلى هللا عليه وسلم عن الشراب فقال : ال تشربوا يف حنتمة  

دابء وال نقري فقلت له اي أاب حممد واملزفت وظننت أنه نسي فقال مل أمسعه  
 يومئذ من عبد هللا بن عمر وقد كان يكرهه  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري عبد اخلالق فمن رجال مسلم 

 

 

إمساعيل ثنا علي بن احلكم عن انفع   حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا - 4630
 عن بن عمر : أن النيب صلى هللا عليه وسلم هنى عن مثن عسب الفحل 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل وحممد بن جعفر قاال ثنا   - 4631
بن شهاب عن سامل عن أبيه أن   معمر عن الزهري قال بن جعفر يف حديثه أان

غيالن بن سلمة الثقفي : أسلم وحتته عشر نسوة فقال له النيب صلى هللا عليه  
وسلم اخرت منهن أربعا فلما كان يف عهد عمر طلق نساءه وقسم ماله بني بنيه  
فبلغ ذلك عمر فقال إين ألظن الشيطان فيما يسرتق من السمع مسع مبوتك  

ال متكث إال قليال وأمي هللا لرتاجعن نساءك  فقذفه يف نفسك ولعلك أن
ولرتجعن يف مالك أو ألورثهن منك وآلمرن بقربك فريجم كما رجم قرب أيب 

 رغال  

 



 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح رجاله ثقات رجال الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عباد بن العوام ثنا سفيان بن حسني  - 4632
سلم كتب  عن الزهري عن سامل عن بن عمر : أن رسول هللا صلى هللا عليه و 

كتاب الصدقة فلم خيرجه إىل عماله حىت قبض فقرنه بسيفه فلما قبض عمل  
به أبو بكر حىت قبض مث عمر حىت قبض فكان فيه يف مخس من اإلبل شاة  

ويف عشر شااتن ويف مخس عشرة ثالث شياه ويف عشرين أربع شياه ويف مخس 
وعشرين ابنة خماض قال أيب مث أصابتين علة يف جملس عباد بن العوام فكتبت  

 متام احلديث فأحسبين مل أفهم بعضه فشككت يف بقية احلديث فرتكته  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب هبذا احلديث يف املسند يف حديث  - 4633
الزهري عن سامل ألنه كان قد مجع حديث الزهري عن سامل فحدثنا به يف 

 حديث سامل عن حممد بن يزيد بتمامه ويف حديث عباد عن عباد بن العوام

 

 

------------------------------------- 



 

[    15صفحة  - 2مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن يزيد يعين الواسطي عن   - 4634
سفيان يعين بن حسني عن الزهري عن سامل عن أبيه قال : كان رسول هللا 
صلى هللا عليه وسلم قد كتب الصدقة ومل خيرجها إىل عماله حىت تويف قال  

أخرجها عمر من بعده فعمل   فأخرجها أبو بكر من بعده فعمل هبا حىت تويف مث
هبا قال فلقد هلك عمر يوم هلك وإن ذلك ملقرون بوصيته فقال كان فيها يف  

اإلبل يف كل مخس شاة حىت تنتهي إىل أربع وعشرين فإذا بلغت إىل مخس 
وعشرين ففيها بنت خماض إىل مخس وثالثني فإن مل تكن ابنة خماض فابن لبون 

ا ابنة لبون إىل مخس وأربعني فإذا زادت فإذا زادت على مخس وثالثني ففيه 
واحدة ففيها حقة إىل ستني فإذا زادت ففيها جذعة إىل مخس وسبعني فإذا 
زادت ففيها ابنتا لبون إىل تسعني فإذا زادت ففيها حقتان إىل عشرين ومائة  

فإذا كثرت اإلبل ففي كل مخسني حقة ويف كل أربعني ابنة لبون ويف الغنم من  
ىل عشرين ومائة فإذا زادت ففيها شااتن إىل مائتني فإذا زادت أربعني شاة إ

ففيها ثالث إىل ثالث مائة فإذا زادت بعد فليس فيها شيء حىت تبلغ أربعمائة  
فإذا كثرت الغنم ففي كل مائة شاة وكذلك ال يفرق بني جمتمع وال جيمع بني 

ال تؤخذ  متفرق خمافة الصدقة وما كان من خليطني فهما يرتاجعان ابلسوية
 هرمة وال ذات عيب من الغنم  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد ضعيف لضعف سفيان بن ت
 حسني يف روايته عن الزهري 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل ثنا أيوب عن انفع عن بن  - 4635
قيصا له أو  عمر عن النيب صلى هللا عليه وسلم : من أعتق نصيبا أو قال ش

قال شركا له يف عبد فكان له من املال ما بلغ مثنه بقيمة العدل فهو عتيق وإال  
مبا مل يقله فال فقد عتق منه قال أيوب كان انفع رمبا قال يف هذا احلديث ور 

 أدري أهو يف احلديث أو قاله انفع من قبله يعين قوله فقد عتق منه ما عتق  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل بن إبراهيم أان أيوب عن   - 4636
انفع عن بن عمر قال : كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا قفل من غزو  
أو حج أو عمرة فعال فدفدا من األرض أو شرفا قال هللا أكرب هللا أكرب ال أله 

كل شيء قدير له امللك وله احلمد وهو على   }إال هللا وحده ال شريك له 
آيبون اتئبون ساجدون عابدون لربنا حامدون صدق هللا وعده ونصر عبده  



 وهزم األحزاب وحده  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخني مكرر سندا ومتنا ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل عن يونس عن احلسن عن   - 4637
يه وسلم قال : ال يسرتعي هللا تبارك وتعاىل عبدا  بن عمر أن النيب صلى هللا عل

رعية قلت أو كثرت إال سأله هللا تبارك وتعاىل عنها يوم القيامة أقام فيهم أمر  
 هللا تبارك وتعاىل أم أضاعه حىت يسأله عن أهل بيته خاصة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح رجاله ثقات رجال الشيخنيت  

 

 

ثين أيب أان معمر عن عبد هللا بن مسلم أخي حدثنا عبد هللا حد - 4638
الزهري عن محزة بن عبد هللا بن عمر عن أبيه قال قال رسول هللا صلى هللا 
عليه وسلم : ال تزال املسألة أبحدكم حىت يلقى هللا تبارك وتعاىل وليس يف 

 وجهه مزعة حلم  

 

 

ثقات رجال  عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ت



 الشيخني غري عبدهللا بن مسلم فمن رجال مسلم 
 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد حدثين عبيد هللا  - 4639
أخربين انفع عن عبد هللا قال : كانوا يتبايعون الطعام جزافا على السوق 

 فنهاهم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن يبيعوه حىت ينقلوه  

 

 

ب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن عبيد هللا أخربين انفع عن   - 4640
عبد هللا بن عمر قال : كان أهل اجلاهلية يبيعون حلم اجلزور حببل حبلة وحبل  

 حبلة تنتج الناقة ما يف بطنها مث حتمل اليت تنتجه فنهاهم رسول هللا صلى هللا
 عليه وسلم عن ذلك 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان قال قال عمرو يعين بن دينار   - 4641
ن يطوف بني ذكروا الرجل يهل بعمرة فيحل هل له أن أييت يعين امرأته قبل أ



الصفا واملروة فسألنا جابر بن عبد هللا فقال ال حىت يطوف ابلصفا واملروة 
طاف ابلبيت وسألنا بن عمر فقال : قدم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ف 

لقد كان   }سبعا فصلى خلف املقام ركعتني وسعى بني الصفا واملروة مث قال  
   {لكم يف رسول هللا أسوة حسنة 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد عن سفيان حدثين  - 4642
يف مسجد قباء  عبد هللا بن دينار مسعت بن عمر يقول بينما الناس يصلون 

الغداة إذ جاء جاء فقال : إن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قد أنزل عليه  
حنو الكعبة  الليلة قرآن وأمر أن تستقبل الكعبة فاستقبلوها واستداروا فتوجهوا   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    16صفحة  - 2مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن بن جريج أخربين انفع عن   - 4643
وسلم : ال أيكل أحدكم من  بن عمر قال قال رسول هللا صلى هللا عليه 

أضحيته فوق ثالثة أايم وكان عبد هللا إذا غابت الشمس من اليوم الثالث ال 
 أيكل من حلم هديه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن حممد بن عمرو عن أيب  - 4644
 سلمة عن بن عمر عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : كل مسكر حرام 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد عن عبيد هللا عن انفع   - 4645
عن بن عمر قال ال أعلمه إال عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : كل مسكر  

 مخر وكل مسكر حرام  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

 أان انفع عن بن حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن عبيد هللا - 4646
عمر قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : صالة يف مسجدي أفضل من  

 ألفي صالة فيما سواه إال املسجد احلرام 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن عبيد هللا عن انفع عن بن  - 4647
ى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن املزابنة واملزابنة الثمر  عمر قال : هن

 ابلتمر كيال والعنب ابلزبيب كيال واحلنطة ابلزرع كيال  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن عبيد هللا عن انفع عن بن  - 4648
عمر عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : الغادر يرفع له لواء يوم القيامة يقال  

 هذه غدرة فالن بن فالن  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن عبيد هللا أخربين انفع عن   - 4649
بن عمر عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : من محل علينا السالح فليس  

 منا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن إمساعيل حدثين سامل بن عبد - 4650
هللا عن بن عمر عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : من تبع جنازة حىت  
يصلي عليها فإن له قرياطا فسئل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن القرياط 

 فقال مثل أحد  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا سند رجاله ثقات رجال الشيخني غري  ت
 سامل أيب عبدهللا الرباد

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن مالك ثنا زيد بن أسلم   - 4651
مسعت بن عمر يقول : جاء رجالن من أهل املشرق إىل النيب صلى هللا عليه  
وسلم فخطبا فعجب الناس من بياهنما فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 إن من البيان سحر أو إن بعض البيان سحر  
 

 

: إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد عن عبيد هللا أخربين  - 4652
انفع عن بن عمر قال : صليت مع النيب صلى هللا عليه وسلم مبىن ركعتني ومع  

 أيب بكر ومع عمر ومع عثمان صدرا من إمارته مث أمت  
 

 

على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد عن عبيد هللا عن انفع   - 4653
عن عبد هللا بن عمر قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : اجعلوا من 

 صالتكم يف بيوتكم وال تتخذوها قبورا 

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن عبيد هللا أنبأان انفع عن عبد   - 4654
هللا بن عمر قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : أحفوا الشوارب وأعفوا 

 اللحى 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن عبيد هللا أخربين انفع عن   - 4655
عبد هللا بن عمر قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ال متنعوا إماء هللا 

 مساجد هللا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

ين انفع أخربين حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن عبيد هللا أخرب  - 4656
بن عمر : أن النيب صلى هللا عليه وسلم ابت بذي طوى حىت أصبح مث دخل  

 مكة وكان بن عمر يفعل ذلك  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن عبيد هللا أخربين انفع عن   - 4657
لى هللا عليه وسلم : يرحم هللا احمللقني قالوا اي  بن عمر قال قال رسول هللا ص

 رسول هللا واملقصرين قال يرحم هللا احمللقني قال يف الرابعة واملقصرين  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن عبيد هللا أخربين انفع عن   - 4658
سول هللا صلى هللا عليه وسلم : ما منكم أحد إال يعرض بن عمر قال قال ر 

عليه مقعده ابلغداة والعشي إن كان من أهل اجلنة فمن أهل اجلنة وإن كان من  
 أهل النار فمن أهل النار يقال هذا مقعدك حىت تبعث إليه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن عبيد هللا أخربين انفع عن   - 4659



بن عمر قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ال يقيم الرجل الرجل من  
 جملسه فيجلس فيه ولكن تفسحوا وتوسعوا 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

-------- -----------------------------  

 

[    17صفحة  - 2مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن عبيد هللا أخربين انفع عن   - 4660
ر سجدتني بن عمر قال : صليت مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قبل الظه

وبعدها سجدتني وبعد املغرب سجدتني وبعد العشاء سجدتني وبعد اجلمعة  
ان يصلي سجدتني فأما اجلمعة واملغرب يف بيته قال وأخربتين أخيت حفصة أنه ك

سجدتني خفيفتني إذا طلع الفجر قال وكانت ساعة ال أدخل على النيب صلى 
 هللا عليه وسلم فيها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن عبيد هللا أخربين انفع عن   - 4661
رضه يوم أحد وهو بن أربع عشرة  بن عمر : أن النيب صلى هللا عليه وسلم ع

 فلم جيزه مث عرضه يوم اخلندق وهو بن مخس عشرة فأجازه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد عن عبيد هللا أخربين  - 4662
انفع عن بن عمر : أن عمر سأل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أينام أحدان 

 وهو جنب قال نعم إذا توضأ  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

بيد هللا عن انفع عن بن حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن ع - 4663
عمر : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عامل أهل خيرب بشطر ما خيرج من  

 مثر أو زرع  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن عبيد هللا عن انفع عن بن  - 4664
 عمر أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : ال يتسار اثنان دون الثالث 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن عبيد هللا أخربين انفع عن   - 4665
عمر عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : مثل صاحب القرآن مثل بن 

 صاحب اإلبل املعقلة إن عقلها صاحبها حبسها وإن أطلقها ذهبت  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن عبيد هللا أخربين انفع عن   - 4666
ني زنيا فأيت هبما إىل النيب صلى هللا عليه وسلم فأمر بن عمر : أن يهودي

 برمجهما قال فرأيت الرجل يقيها بنفسه 
 



 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد عن عبيد هللا أخربين  - 4667
انفع عن بن عمر : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أدرك عمر وهو يف 

 ركب وهو حيلف أببيه فقال ال حتلفوا آبابئكم ليحلف حالف ابهلل أو ليسكت 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن عبيد هللا أخربين انفع عن   - 4668
بن عمر عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : السمع والطاعة على املرء فيما  

 أحب أو كره إال أن يؤمر مبعصية فإن أمر مبعصية فال مسع وال طاعة  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن عبيد هللا أخربين انفع عن   - 4669
بن عمر قال : كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقرأ علينا السورة فيقرأ  



 السجدة فيسجد ونسجد معه حىت ما جيد أحدان مكاان ملوضع جبهته  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن عبيد هللا حدثين انفع عن   - 4670
بن عمر عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : صالة يف اجلميع تزيد على صالة  

 الرجل وحده سبعا وعشرين  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن عبيد هللا أخربين انفع عن   - 4671
قدر يف  بن عمر أن انسا من أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم : رأوا ليلة ال

املنام يف السبع األواخر فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أراكم قد تتابعتم  
 يف السبع األواخر فالتمسوها يف السبع األواخر  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا حيىي عن عبيد هللا حدثين سعيد بن  - 4672
أىب سعيد عن جريج أو بن جريج قال : قلت البن عمر أربع خالل رأيتك 

تصنعهن مل أر أحدا يصنعهن قال ما هي قال رأيتك تلبس هذه النعال السبتية  
ك تستلم هذين الركنني اليمانني ال تستلم غريمها ورأيتك ال هتل حىت تضع ورأيت

رجلك يف الغرز ورأيتك تصفر حليتك قال أما لبسي هذه النعال السبتية فإن  
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان يلبسها ويتوضأ فيها ويستحبها وأما 

وسلم يستلمهما ال  استالم هذين الركنني فإين رأيت رسول هللا صلى هللا عليه  
يستلم غريمها وأما تصفريي حلييت فإين رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

يصفر حليته وأما إهاليل إذا استوت يب راحليت فإين رأيت رسول هللا صلى هللا  
 عليه وسلم إذا وضع رجله يف الغرز واستوت به راحلته أهل  

 

 

الشيخني عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرطت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    18صفحة  - 2مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن عبيد هللا وحممد بن عبيد   - 4673
قال ثنا عبيد هللا عن انفع عن بن عمر عن النيب صلى هللا عليه وسلم : العبد  

 إذا أحسن عبادة ربه تبارك وتعاىل ونصح لسيده كان له أجره مرتني  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي ثنا مالك حدثين الزهري عن   - 4674
افتتح الصالة رفع   سامل عن أبيه قال : كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا

يديه حذو منكبيه وإذا ركع صنع مثل ذلك وإذا رفع رأسه من الركوع صنع  
صنع مثل ذلك  مثل ذلك وإذا قال مسع هللا ملن محده قال ربنا ولك احلمد وال ي

 يف السجود 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن بن أيب ذئب حدثين عثمان   - 4675
بن سراقة مسعت بن عمر يقول : رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ال 

 يصلي يف السفر قبلها وال بعدها  



 

 

األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري رجاله ثقات عليق شعيب ت
 رجال الشيخني غري عثمان بن سراقة فمن رجال البخاري 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن سفيان حدثين أبو إسحاق  - 4676
عن عبد هللا بن مالك : أن بن عمر صلى املغرب والعشاء جبمع إبقامة واحدة  

مالك اي أاب عبد الرمحن ما هذه الصالة فقال صليتها مع  فقال له عبد هللا بن  
 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف هذا املكان إبقامة واحدة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن عبيد هللا عن انفع عن بن  - 4677
عمر قال : اختذ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم خامتا من ذهب وكان جيعل  

 فصه مما يلي كفه فاختذه الناس فرمى به واختذ خامتا من ورق  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 



هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن عبيد هللا أخربين انفع عن  حدثنا عبد  - 4678
بن عمر عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : الرؤاي جزء من سبعني جزءا من 

 النبوة  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن عبيد هللا أخربين انفع عن   - 4679
مر عن النيب صلى هللا عليه وسلم : أنه كان قائما عند ابب عائشة فأشار  بن ع

 بيده حنو املشرق فقال الفتنة ههنا حيث يطلع قرن الشيطان  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن عبيد هللا حدثين انفع عن   - 4680
صلى هللا عليه   بن عمر قال ملا مات عبد هللا بن أيب جاء ابنه إىل رسول هللا

وسلم فقال : اي رسول هللا اعطين قميصك حىت أكفنه فيه وصل عليه واستغفر  
ين عمر قد  له فأعطاه قميصه وقال إذين به فلما ذهب ليصلي عليه قال يع

استغفر هلم أو ال  }هناك هللا ان تصلي على املنافقني فقال أان بني خريتني 



وال تصل على أحد منهم مات   }فصلى عليه فأنزل هللا تعاىل  {تستغفر هلم  
قال فرتكت الصالة عليهم   {أبدا   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي أخربين عبيد هللا عن انفع عن   - 4681
 بن عمر : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ركز احلربة يصلي إليها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن عبيد هللا أخربين انفع عن   - 4682
: أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم غري اسم عاصية قال أنت مجيلة  بن عمر    

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن سفيان حدثين زيد العمي   - 4683



عن أيب الصديق عن بن عمر قال : رخص رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
ألمهات املؤمنني يف الذيل شربا فاستزدنه فزادهن شربا آخر فجعلنه ذراعا فكن  

 يرسلن إلينا نذرع هلن ذراعا  
 

 

إسناد ضعيف لضعف زيد العميعليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن بن أيب رواد حدثين انفع عن   - 4684
بن عمر : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم رأى خنامة يف قبلة املسجد 

 فحكها وخلق مكاهنا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده قوي رجاله ثقات رجال الشيخني غري ابن أيب  ت
 داود فمن رجال أصحاب السنن األربعة 

لق مكاهنا : أي طيب مكاهنا بطيب يسمى خلوقاخ  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن األعمش عن أيب صاحل عن   - 4685
بن عمر عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : إذا كنتم ثالثة فال ينتجي اثنان  

ل فال يضر  دون صاحبهما قال قلنا فإن كانوا أربعا قا  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن بن أيب رواد عن انفع عن   - 4686
بن عمر : أن النيب صلى هللا عليه وسلم كان ال يدع أن يستلم احلجر والركن 

 اليماين يف كل طواف 
 

 

إسناده قوي رجاله ثقات رجال الشيخني غري ابن أيب  عليق شعيب األرنؤوط : ت
 رواد

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن سفيان حدثين بن دينار   - 4687
مسعت بن عمر عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : إذا أحدكم قال ألخيه اي  

 كافر فقد ابء هبا أحدمها  

 

 

الشيخني عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرطت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن سفيان حدثين عبد هللا بن  - 4688



أيب لبيد عن أيب سلمة عن بن عمر عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : ال  
يغلبنكم األعراب على اسم صالتكم فإهنا العشاء إمنا يدعوهنا العتمة إلعتامهم  

 ابإلبل حلالهبا  

 

 

ط : إسناده صحيح على شرط مسلم عليق شعيب األرنؤو ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    19صفحة  - 2مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن حسني ثنا عمرو بن شعيب   - 4689
والقوم   حدثين سليمان موىل ميمونة قال : أتيت على بن عمر وهو ابلبالط

يصلون يف املسجد قلت ما مينعك أن تصلي مع الناس أو القوم قال إين مسعت 
 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال ال تصلوا صالة يف يوم مرتني 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسن رجاله ثقات رجال الشيخني غري عمرو  ت
 بن شعيب 

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن مالك ثنا انفع عن بن عمر   - 4690
عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : من شرب اخلمر يف الدنيا ومل يتب منها  

 حرمها يف اآلخرة مل يسقها  

 

 

رنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن عبيد هللا أخربين انفع قال ال   - 4691
أعلمه إال عن عبد هللا : أن العباس استأذن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف  

 أن يبيت مبكة أايم مىن من أجل السقاية فرخص له 
 

 

ناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إس ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن عبيد هللا عن انفع عن بن  - 4692
عمر : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم هنى عن الشغار قال قلت لنافع ما  

الشغار قال يزوج الرجل ابنته ويتزوج ابنته ويزوج الرجل أخته ويتزوج أخته بغري  
 صداق 

 



 

لشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط ات  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد ثنا عبد امللك بن أيب  - 4693
هما يف سليمان مسعت سعيد بن جبري قال : سئلت عن املتالعنني أيفرق بين

إمارة بن الزبري فما دريت ما أقول فقمت من مكاين إىل منزل بن عمر فقلت  
ول من سأل عن  أاب عبد الرمحن املتالعنني أيفرق بينهما فقال سبحان هللا إن أ

ذلك فالن بن فالن قال اي رسول هللا أرأيت الرجل يرى امرأته على فاحشة 
فإن تكلم تكلم أبمر عظيم وإن سكت سكت على مثل ذلك فسكت فلم  
جيبه فلما كان بعد أاته فقال الذي سألتك عنه قد ابتليت به فأنزل هللا عز  

أن   }حىت بلغ  {اجهم والذين يرمون أزو  }وجل هؤالء اآلايت يف سورة النور  
فبدا ابلرجل فوعظه وذكره وأخربه أن   {غضب هللا عليها إن كان من الصادقني 

عذاب الدنيا أهون من عذاب اآلخرة فقال والذي بعثك ابحلق ما كذبتك مث 
ثىن ابملرأة فوعظها وذكرها وأخربها أن عذاب الدنيا أهون من عذاب اآلخرة  

أربع  } ب قال فبدأ ابلرجل فشهد فقالت والذي بعثك ابحلق إنه لكاذ
شهادات ابهلل إنه ملن الصادقني واخلامسة أن لعنة هللا عليه إن كان من  

الكاذبني مث ثىن ابملرأة فشهدت أربع شهادات ابهلل إنه ملن الكاذبني واخلامسة  
مث فرق بينهما   {أن غضب هللا عليها إن كان من الصادقني   

 

 



صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ت
 الشيخني غري عبدامللك بن أيب سليمان فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي يعين بن سعيد ثنا هشام بن  - 4694
عروة أخربين أيب أخربين بن عمر عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : إذا طلع  

فإذا غاب حاجب الشمس فأخروا  حاجب الشمس فأخروا الصالة حىت تربز
 الصالة حىت تغيب 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي ثنا هشام بن عروة أخربين أيب  - 4695
أخربين بن عمر قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ال حتروا بصالتكم 

 طلوع الشمس وال غروهبا فإهنا تطلع بني قرين شيطان  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثين أيب ثنا حيىي عن عبيد هللا حدثنا انفع عن   حدثنا عبد هللا  - 4696



عبد هللا بن عمر عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : ال تسافر املرأة ثالاث إال 
 ومعها ذو حمرم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

بن حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن عبد هللا عن انفع عن  - 4697
قال   {يوم يقوم الناس لرب العاملني  }عمر عن النيب صلى هللا عليه وسلم : 

 يقوم يف رشحه إىل أنصاف أذنيه  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن سفيان حدثين عبد هللا بن  - 4698
دينار قال مسعت بن عمر يقول قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : إن 

 اليهود إذا سلموا فإمنا يقول السام عليك فقل عليك  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 



 

أيب ثنا حيىي عن مالك عن عبد هللا بن دينار   حدثنا عبد هللا حدثين - 4699
 عن بن عمر عن النيب صلى هللا عليه وسلم : حنوه مثله  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن شعبة حدثين مساك بن حرب  - 4700
يف مرضه فجعلوا يثنون  عن مصعب بن سعد أن انسا دخلوا على بن عامر 

عليه فقال بن عمر أما إين لست أبغشهم لك مسعت رسول هللا صلى هللا عليه  
وسلم يقول : إن هللا تبارك وتعاىل ال يقبل صدقة من غلول وال صالة بغري 

 طهور  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد حسن ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    20صفحة  - 2مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن سفيان ثنا عبد هللا بن دينار   - 4701
قال مسعت عبد هللا بن عمر : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أمر أسامة  

قال إن تطعنوا يف إمارته فقد طعنتم يف إمارة  على قوم فطعن الناس يف إمارته ف
أبيه وأمي هللا إن كان خلليقا لإلمارة وإن كان ملن أحب الناس إيل وإن ابنه هذا  

 ألحب الناس إيل بعده  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن سفيان حدثين بن دينار   - 4702
مسعت بن عمر قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : أسلم ساملها هللا 

 وغفار غفر هللا هلا وعصية عصت هللا ورسوله 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن سفيان حدثين عبد هللا بن  - 4703
دينار مسعت بن عمر قال كانت قريش حتلف آبابئها فقال رسول هللا صلى هللا  

 عليه وسلم : من كان حالفا فليحلف ابهلل ال حتلفوا آبابئكم 



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

د هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن إمساعيل عن أيب حنظلة :  حدثنا عب - 4704
سألت بن عمر رضي هللا تعاىل عنهما عن الصالة يف السفر قال الصالة يف  

 السفر ركعتان قلنا إان آمنون قال سنة النيب صلى هللا عليه وسلم  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد حسن ت  

 

 

ثين أيب ثنا حيىي عن عبيد هللا حدثين انفع عن  حدثنا عبد هللا حد - 4705
عبد هللا بن عمر قال أيب وقال حيىي بن سعيد مرة عن عمر أنه قال : اي رسول 

 هللا نذرت يف اجلاهلية أن أعتكف ليلة يف املسجد فقال وف بنذرك  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن عبيد هللا عن انفع عن بن  - 4706
عمر عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : إذا نصح العبد لسيده وأحسن 



 عبادة ربه له األجر مرتني  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي يعين بن سعيد عن عبيد هللا عن   - 4707
انفع عن بن عمر عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : الذين يصنعون هذه  

 الصور يعذبون ويقال هلم أحيوا ما خلقتم  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

ا حيىي عن عبيد هللا أخربين انفع عن  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثن - 4708
 بن عمر : أن النيب صلى هللا عليه وسلم هنى عن التلقي  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن عبيد هللا قال حدثين انفع  - 4709



ع عشاء أحدكم وأقيمت عن بن عمر عن النيب صلى هللا عليه وسلم : إذا وض
 الصالة فال يقوم حىت يفرغ  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن عبيد هللا حدثين انفع عن   - 4710
بن عمر عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : اجعلوا آخر صالتكم ابلليل 

 وترا 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن بن أيب ذئب عن خاله   - 4711
احلرث عن محزة بن عبد هللا بن عمر عن أبيه قال : كانت حتيت امرأة كان عمر  

يكرهها فقال طلقها فأبيت فأتى عمر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال  
 أطع أابك 

 

 

لشيخني غري احلارث عليق شعيب األرنؤوط : إسناده قوي رجاله ثقات رجال ات



 خال ابن أيب ذئب فمن رجال أصحاب السنن

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن مالك عن انفع عن بن عمر   - 4712
 عن النيب صلى هللا عليه وسلم : إذا نودي أحدكم إىل وليمة فليأهتا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

بد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن عبيد هللا أخربين انفع عن  حدثنا ع - 4713
صلى هللا عليه وسلم   بن عمر أن عمر رأى حلة سرياء أو حرير تباع فقال للنيب

لو اشرتيت هذه تلبسها يوم اجلمعة أو للوفود قال إمنا يلبس هذه من ال خالق  
 عمر منها  له قال فأهدى لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم منها حلل فبعث إىل

حبلة قال مسعت منك تقول ما قلت وبعثت إيل هبا قال إمنا بعثت هبا إليك 
 لتبيعها أو تكسوها :  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن عبد امللك ثنا سعيد بن  - 4714



جبري أن بن عمر قال : كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يصلي على راحلته  
فأينما تولوا   } مقبال من مكة إىل املدينة حيث توجهت به وفيه نزلت هذه اآلية 

   {فثم وجه هللا  

 

 

ى شرط مسلم رجاله ثقات رجال  عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح علت
 الشيخني غري عبد امللك فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن عبيد هللا عن انفع عن بن  - 4715
عمر عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : من أكل من هذه الشجرة فال أيتني 

 املساجد 
 

 

شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على  ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    21صفحة  - 2مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد ثنا عبيد هللا أخربين  - 4716
انفع عن عبد هللا بن عمر قال : كانوا يتبايعون الطعام جزافا أبعلى السوق 

 فنهاهم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن يبيعوه حىت ينقلوه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

ا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن عبيد هللا حدثين انفع عن  حدثن - 4717
من اجليوش أو   بن عمر قال : كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا قفل

السرااي أو احلج أو العمرة إذا أوىف على ثنية أو فدفد كرب ثالاث ويقول ال إله 
ء قدير آيبون إال هللا وحده ال شريك له له امللك وله احلمد وهو على كل شي

اتئبون عابدون ساجدون لربنا حامدون صدق هللا وعده ونصر عبده وهزم  
 األحزاب وحده  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن عبيد هللا أخربين انفع عن   - 4718
ؤمن أيكل يف معي واحد بن عمر عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : امل



 والكافر أيكل يف سبعة أمعاء  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن عبيد هللا حدثين انفع عن   - 4719
عبد هللا بن عمر عن النيب صلى هللا عليه وسلم : احلمى من فيح جهنم 

 فأبردوها ابملاء  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن عبيد هللا حدثين انفع عن   - 4720
عبد هللا بن عمر عن النيب صلى هللا عليه وسلم : أنه هنى يوم خيرب عن حلوم 

 احلمر األهلية  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 



دثين انفع عن  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن عبيد هللا ح  - 4721
عبد هللا بن عمر قال واصل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف رمضان فواصل 
الناس فقالوا : هنيتنا عن الوصال وأنت تواصل قال إين لست كأحد منكم إين  

 أطعم وأسقى  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

 عن عبيد هللا حدثين انفع عن  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي - 4722
بن عمر عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : ال يبع أحدكم على بيع أخيه وال  

 خيطب على خطبة أخيه إال أن أيذن له 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن عبيد هللا أخربين انفع عن   - 4723
بن عمر عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : إن أمامكم حوضا ما بني جرابء 

 وأذرح 

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن عبيد هللا حدثين انفع عن   - 4724
عبد هللا بن عمر قال : لعن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الواصلة  

 واملستوصلة والوامشة واملستومشة 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

يد هللا حدثين انفع عن  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن عب  - 4725
عبد هللا بن عمر قال : دخل النيب صلى هللا عليه وسلم مكة من الثنية العليا  

 اليت ابلبطحاء وخرج من الثنية السفلى 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بن منري عن مالك يعين بن مغول عن   - 4726
حممد بن سوقة عن انفع عن بن عمر : إن كنا لنعد لرسول هللا صلى هللا عليه  
وسلم يف اجمللس يقول رب اغفر يل وتب علي إنك أنت التواب الغفور مائة  



 مرة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بن منري ثنا فضيل يعين بن غزوان عن   - 4727
ة  انفع عن عبد هللا بن عمر : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أتى فاطم

فوجد على ابهبا سرتا فلم يدخل عليها وقلما كان يدخل إال بدأ هبا قال فجاء 
 صلى هللا عليه وسلم  علي فرآها مهتمة فقال مالك فقالت جاء إيل رسول هللا

علي فقال اي رسول هللا إن فاطمة اشتد عليها أنك جئتها    فلم يدخل على فأاته
فلم تدخل عليها فقال وما أان والدنيا وما أان والرقم قال فذهب إىل فاطمة  

فأخربها بقول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقالت فقل لرسول هللا صلى هللا 
به فقال قل هلا ترسل به إىل بين فالن  عليه وسلم فما أتمرين   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بن منري ثنا فضيل يعين بن غزوان  - 4728
حدثين أبو دهقانة قال كنت جالسا عند عبد هللا بن عمر فقال : أتى رسول 



ل لبالل ائتنا بطعام فذهب بالل فأبدل هللا صلى هللا عليه وسلم ضيف فقا 
أعجب النيب صلى هللا صاعني من متر بصاع من متر جيد وكان مترهم دوان ف

عليه وسلم التمر فقال النيب صلى هللا عليه وسلم من أين هذا التمر فأخربه أنه  
 أبدل صاعا بصاعني فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم رد علينا متران 

 

 

شعيب األرنؤوط : حسنعليق ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بن منري أان عبيد هللا عن انفع عن بن   - 4729
عمر أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : من شرب اخلمر يف الدنيا مل  

 يشرهبا يف اآلخرة إال أن يتوب 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    22صفحة  - 2مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بن منري ثنا عبيد هللا عن انفع عن بن   - 4730
عمر أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : إذا دعي أحدكم إىل وليمة  

 عرس فليجب  

 

 

: إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بن منري ثنا عبيد هللا عن انفع عن بن   - 4731
عمر قال : استأذن العباس بن عبد املطلب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن  

 يبيت مبكة ليايل مىن من أجل سقايته فأذن له  
 

 

شرط الشيخني  عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح علىت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بن منري ثنا عبيد هللا عن انفع عن بن   - 4732
رج من  عمر : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عامل أهل خيرب بشطر ما خ 
زرع أو متر فكان يعطي أزواجه كل عام مائة وسق ومثانني وسقا من متر  
اج وعشرين وسقا من شعري فلما قام عمر بن اخلطاب قسم خيرب فخري أزو 

النيب صلى هللا عليه وسلم أن يقطع هلن من األرض أو يضمن هلن الوسوق كل 



عام فاختلفوا فمنهم من اختار أن يقطع هلا األرض ومنهم من اختار الوسوق 
 وكانت حفصة وعائشة ممن اختار الوسوق 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بن منري ثنا حيىي عن عبد هللا بن أيب  - 4733
سلمة عن عبد هللا بن عبد هللا بن عمر عن أبيه قال : غدوان مع رسول هللا 

 صلى هللا عليه وسلم من مىن إىل عرفات منا املليب ومنا املكرب 

 

 

ال  عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجت
 الشيخني غري عبدهللا بن أيب سلمة فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بن منري ثنا عبيد هللا عن انفع عن بن   - 4734
عمر قال : اختذ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم خامتا من ورق فكان يف يده مث  

نقشه  كان يف يد أيب بكر من بعده مث كان يف يد عمر مث كان يف يد عثمان
 حممد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بن منري ثنا عبيد هللا بن عمر عن انفع   - 4735
عن بن عمر أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : ال يقيم الرجل الرجل 

كن تفسحوا وتوسعوا عن مقعده يقعد فيه ول  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بن منري ثنا عبيد هللا عن انفع عن بن   - 4736
عمر أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : من اشرتى طعاما فال يبعه حىت  

 يستوفيه  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بن منري أان حجاج عن وبرة عن بن  - 4737
عمر قال : أمر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بقتل الفأرة والغراب والذئب  

 قال قيل البن عمر احلية والعقرب قال قد كان يقال ذلك 



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسنت  

لنيب صلى هللا عليه وسلم  " قال السندي : يريد أنه مل يسمعه من ا  }وله " ق
 ولكن مسع من غريه أن النيب صلى هللا عليه وسلم قاله 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بن منري ثنا عبيد هللا عن انفع عن بن   - 4738
عمر قال : هنى النيب صلى هللا عليه وسلم أن تتلقى السلع حىت تدخل 

 األسواق  
 

 

صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بن منري ثنا عبيد هللا عن انفع عن بن   - 4739
عمر : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم رأى يف بعض مغازيه امرأة مقتولة  

 فنهى عن قتل النساء والصبيان  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 



 

ثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعلى بن عبيد ثنا حممد بن إسحاق حد - 4740
عن انفع عن بن عمر قال : مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ينهى 

 النساء يف اإلحرام عن القفاز والنقاب وما مس الورس والزعفران من الثياب  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

 حدثين أيب ثنا يعلى بن عبيد ثنا حممد يعين بن حدثنا عبد هللا  - 4741
إسحاق عن انفع عن بن عمر قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : إذا 

 نعس أحدكم يف جملسه يوم اجلمعة فليتحول إىل غريه  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : ضعيف مرفوعا والصحيح وقفه وابن اسحق وإن ت
فقد تفرد برفعه وقد خالفه من هو أوثق  6187صرح ابلتحديث يف الرواية 

منه وأحفظ فرووه موقوفا وقال ابن املديين : مل أجد البن إسحق إال حديثني 
 منكرين وعد هذا منهما 

أخرجه موقوفا الشافعي يف املسند إبسناد صحيح و   

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو أسامة ثنا عبيد هللا عن أيب بكر  - 4742
بن سامل عن أبيه عن جده أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : إن الذي 

 يكذب علي يبىن له بيت يف النار  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

 ثنا بن منري عن حنظلة عن سامل  حدثنا عبد هللا بن أمحد حدثين أيب - 4743
 صلى هللا عليه وسلم قال : رأيت عند  مسعت بن عمر يقول إن رسول هللا

الكعبة رجال آدم سبط الرأس واضعا يده على رجلني يسكب رأسه أو يقطر  
رأسه فسألت من هذا فقالوا عيسى بن مرمي أو املسيح بن مرمي وال أدري أي 

جعد الرأس أعور عني اليمىن أشبه من رأيت   ذلك قال ورأيت وراءه رجال أمحر
 به بن قطن فسألت من هذا فقالوا املسيخ الدجال 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو داود احلفري عن سفيان عن   - 4744
لم أمر بقتل إمساعيل عن انفع عن بن عمر : أن النيب صلى هللا عليه وس



 الكالب حىت قتلنا كلب امرأة جاءت من البادية  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    23صفحة  - 2مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعلى بن عبيد ثنا فضيل يعين بن  - 4745
غزوان عن انفع عن بن عمر قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : أميا  

 رجل كفر رجال فإن كان كما قال وإال فقد ابء ابلكفر  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عتاب بن زايد أان عبد هللا يعين بن  - 4746
مبارك أنبأان مالك بن أنس عن انفع عن بن عمر : أن النيب صلى هللا عليه  

وسلم رأى يف بعض مغازيه امرأة مقتولة فأنكر ذاك وهنى عن قتل النساء 



 والصبيان  

 

 

ل الشيخني غري عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجات
 عتاب بن زايد فمن رجال ابن ماجة وهو ثقة 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أسباط بن حممد ثنا األعمش عن   - 4747
لقد مسعت من   عبد هللا بن عبد هللا عن سعد موىل طلحة عن بن عمر قال :

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حديثا لو مل أمسعه إال مرة أو مرتني حىت عد  
ل ال سبع مرار ولكن قد مسعته أكثر من ذلك قال كان الكفل من بين إسرائي

يتورع من ذنب عمله فأتته امرأة فأعطاها ستني دينارا على أن يطأها فلما قعد  
منها مقعد الرجل من امرأته أرعدت وبكت فقال ما يبكيك أكرهتك قالت ال 

ولكن هذا عمل مل أعمله قط وإمنا محلين عليه احلاجة قال فتفعلني هذا ومل  
مث قال وهللا ال يعصي هللا  تفعليه قط قال مث نزل فقال اذهيب فالداننري لك

الكفل أبدا فمات من ليلته فأصبح مكتواب على اببه قد غفر هللا عز وجل 
 للكفل 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن عبيد ثنا عاصم يعين بن  - 4748
يه وسلم : لو يعلم  حممد عن أبيه عن بن عمر قال قال رسول هللا صلى هللا عل

 الناس ما يف الوحدة ما سار أحد وحده بليل أبدا 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن عبيد عن يوسف بن  - 4749
صهيب عن زيد العمي عن بن عمر قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :  

تستجاب دعوته وأن تكشف كربته فليفرج عن معسر  من أراد أن   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن فضيل عن يزيد عن عبد   - 4750
 الرمحن بن أيب ليلى عن بن عمر أنه : قبل يد النيب صلى هللا عليه وسلم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع حدثين عكرمة بن عمار عن   - 4751
سامل عن بن عمر قال : خرج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من بيت عائشة 

 فقال رأس الكفر من ههنا من حيث يطلع قرن الشيطان  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

يع عن العمري عن انفع عن بن حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وك - 4752
عمر : أن النيب صلى هللا عليه وسلم هنى عن الوصال يف الصيام فقيل له إنك  

 تفعله فقال إين لست كأحدكم إين أظل يطعمين ريب ويسقيين  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد ضعيف لضعف العمري ت  

 

 

اد بن سلمة عن عاصم  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا مح - 4753
بن املنذر عن عبيد هللا بن عبد هللا بن عمر عن أبيه قال قال رسول هللا صلى 
هللا عليه وسلم : إذا كان املاء قدر قلتني أو ثالث مل ينجسه شيء قال وكيع  

 يعين ابلقلة اجلرة  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد جيد دون قوله " أو ثالث "ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع عن سفيان عن عبد هللا بن  - 4754
دينار عن بن عمر قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : جتىء الفتنة من  

 ههنا من املشرق  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا سفيان ثنا أبو حباب عن   - 4755
أبيه عن بن عمر قال : كان النيب صلى هللا عليه وسلم عند هذه السارية وهي  

 يومئذ جذع خنلة يعين خيطب  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

شيخ  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا قدامة بن موسى عن  - 4756
عن بن عمر قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ال صالة بعد طلوع 



 الفجر إال ركعتني  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح بطرقه وشواهده وإسناده هنا ضعيفت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا بن أيب ذئب والعمري عن   - 4757
وسلم كان يصلي ركعتني بعد  انفع عن بن عمر : أن النيب صلى هللا عليه 

 املغرب يف بيته  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا شعبة عن توبة العنربي عن   - 4758
مورق العجلي قال قلت البن عمر : أتصلي الضحى قال ال قلت صالها عمر  

قال ال قلت صالها أبو بكر قال ال قلت أصالها النيب صلى هللا عليه وسلم  
 قال ال أخاله  

 

 

خنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا العمري عن انفع عن بن  - 4759
عمر قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : مثل القرآن مثل اإلبل املعقلة  

 إن تعاهدها صاحبها أمسكها وإن تركها ذهبت  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  

 

 

-------------------------------------  

 

[    24صفحة  - 2مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع حدثين سعيد بن السائب عن   - 4760
داود بن أيب عاصم الثقفي قال سألت بن عمر عن الصالة مبىن فقال هل 

مسعت حممدا صلى هللا عليه وسلم قلت نعم وآمنت فاهتديت به قال فإنه :  
 كان يصلي مبىن ركعتني  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 



 

ثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع حدثنا عيسى بن حفص بن حد - 4761
بن عمر فصلينا عاصم عن أبيه رضي هللا تعاىل عنهما قال : خرجنا مع 

الفريضة فرأى بعض ولده يتطوع فقال بن عمر صليت مع النيب صلى هللا عليه  
وسلم وأيب بكر وعمر وعثمان يف السفر فلم يصلوا قبلها وال بعدها قال بن 

ولو تطوعت ألمتمت  عمر    

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا العمري عن انفع عن بن  - 4762
عمر وعن عبد الرمحن بن القاسم عن أبيه عن عائشة : أن النيب صلى هللا عليه  

 وسلم أحلد له حلد  

 

 

لغريه وهذان إسنادان ضعيفان لضعف عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت
 العمري

 

 

حدثين عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا إسرائيل عن أيب إسحاق  - 4763
عن جماهد عن بن عمر أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قرأ : يف الركعتني  



قبل الفجر والركعتني بعد املغرب بضعا وعشرين مرة أو بضع عشرة مرة قل اي  
 أيها الكافرون وقل هو هللا أحد  

 

 

ده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسنات  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع عن سفيان عن ليث عن جماهد   - 4764
عن بن عمر قال : أخذ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ببعض جسدي فقال  
 اي عبد هللا كن يف الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل واعدد نفسك يف املوتى 

 

 

غريه دون قوله " واعدد نفسك يف املوتى " عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لت
 فهو حسن لغريه وهذا إسناد ضعيف لضعف ليث

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع حدثين عمر بن حدير عن يزيد  - 4765
بن عطارد أيب البزري السدوسي عن بن عمر قال : كنا نشرب وحنن قيام  

ه وسلم  وأنكل وحنن نسعى على عهد رسول هللا صلى هللا علي  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا سفيان عن عبد هللا بن دينار   - 4766
عن بن عمر قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : مفاتيح الغيب مخس ال  

رحام  إن هللا عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما يف األ  }يعلمها إال هللا  
وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس أبي أرض متوت إن هللا عليم  

   {خبري 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع حدثين عيينة بن عبد الرمحن  - 4767
عن علي بن زيد بن جدعان حدثين سامل عن أبيه أن النيب صلى هللا عليه وسلم  

 قال : إمنا يلبس احلرير من ال خالق له 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا العمري عن انفع عن بن  - 4768
عمر : أن النيب صلى هللا عليه وسلم بعث بن رواحة إىل خيرب خيرص عليهم مث  



 خريهم أن أيخذوا أو يردوا فقالوا هذا احلق هبذا قامت السماوات واألرض  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثين أيب ثنا وكيع حدثنا عبد هللا بن انفع عن أبيه   حدثنا عبد هللا  - 4769
عن بن عمر قال : هنى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن إخصاء اخليل 

 والبهائم وقال بن عمر فيها مناء اخللق 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف وقد روي موقوفا ومرفوعا وموقوفه  ت
 هو الصحيح

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع حدثنا عاصم بن حممد عن أبيه   - 4770
عن بن عمر قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : لو يعلم الناس ما يف  

 الوحدة ما سار راكب بليل وحده أبدا 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 



 

كيع حدثنا اثبت بن عمارة عن أيب حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا و  - 4771
متيمة اهلجيمي عن بن عمر قال : صليت مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 وأيب بكر وعمر وعثمان فال صالة بعد الغداة حىت تطلع يعين الشمس  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده قويت  

 

 

عن بن   حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع حدثنا هشام عن أبيه - 4772
عمر قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ال حتروا بصالتكم طلوع 

 الشمس وال غروهبا فإهنا تطلع بني قرين شيطان  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع حدثنا العمري عن انفع عن بن   - 4773
عمر : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم رخص للنساء أن يرخني شربا فقلن  

 اي رسول هللا إذا تنكشف أقدامنا فقال ذراعا وال تزدن عليه  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : صحيح بطرقه وهذا إسناد ضعيف لضعف العمري ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا املري عن انفع عن بن عمر   - 4774
عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : إن من أحسن أمسائكم عبد هللا وعبد  

 الرمحن 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد ضعيف ت  

 

 

بن  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا أبو جناب عن أبيه عن  - 4775
عمر قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ال عدوى وال طرية وال هامة  
قال فقام إليه رجل فقال اي رسول هللا أرأيت البعري يكون به اجلرب فتجرب 

 اإلبل قال ذلك القدر فمن أجرب األول 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه ت  

 

 

------------------------------------- 

 



[    25صفحة  - 2ند أمحد بن حنبل    ] جزء مس   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا سفيان عن علقمة بن مرثد   - 4776
 عليه  عن رزين بن سليمان األمحري عن بن عمر قال : سئل النيب صلى هللا

وسلم عن الرجل يطلق امرأته ثالاث فيتزوجها آخر فيغلق الباب ويرخي السرت  
لة  مث يطلقها قبل أن يدخل هبا هل حتل لألول قال ال حىت يذوق العسي  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف جلهالة رزين بن ت
 سليمان األمحري 

 

 

قال عبد هللا قال أيب وثناه أمحد يعين الزبريي قال ثنا سفيان عن   - 4777
 علقمة بن مرثد عن سليمان بن رزين :  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا عبد هللا بن سعيد بن أيب  - 4778
يه وسلم إذا دخل  هند عن أبيه عن بن عمر قال : كان رسول هللا صلى هللا عل



 مكة قال اللهم ال جتعل مناايان هبا حىت خترجنا منها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : رجاله ثقات رجال الشيخني وإسناده صحيح إن ثبت ت
مساع سعيد بن أيب هند من ابن عمر فلم جند يف كتب الرجال مساعه منه وهو  

ومل يوصف قد أدرك عبد هللا بن عباس ومسع منه فهو معاصر البن عمر  
 ابلتدليس

وقد كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يكره أن ميوت هو أو أحد من  * 
املهاجرين مبكة حىت تثبت هلم هجرهتم وقد رثى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
لسعد بن خولة أن مات مبكة فقال " اللهم امض ألصحايب هجرهتم وال تردهم  

" متفق عليه  على أعقاهبم لكن البائس سعد بن خولة  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا حنظلة عن سامل عن أبيه  - 4779
 قال : هنى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن تضرب الصور يعين الوجه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا عبد هللا بن انفع عن أبيه  - 4780



مر قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ال يعجل أحدكم عن  عن بن ع
 طعامه للصالة قال وكان بن عمر يسمع اإلقامة وهو يتعشى فال يعجل 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد ضعيف لضعف عبدهللا بن انفعت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا عبد العزيز بن عمر عن   - 4781
قزعة قال قال يل بن عمر : أودعك كما ودعين رسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم أستودع هللا دينك وأمانتك وخواتيم عملك  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد منقطع ت  

 

 

بن عمر اجلمحي عن سعيد بن   حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا انفع - 4782
ول هللا صلى هللا عليه وسلم كان ينزل بعرفة وادي  حسان عن بن عمر : أن رس

منرة فلما قتل احلجاج بن الزبري أرسل إىل بن عمر أية ساعة كان رسول هللا 
صلى هللا عليه وسلم يروح يف هذا اليوم فقال إذا كان ذاك رحنا فأرسل 

روح فلما أراد بن عمر أن يروح قال أزاغت احلجاج رجال ينظر أي ساعة ي
الشمس قالوا مل تزغ الشمس قال زاغت الشمس قالوا مل تزغ فلما قالوا قد 



 زاغت ارحتل 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف وسياق الروايه الصحيحة غري ذلك ) ت
( 1663و 1660البخاري   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا محاد بن سلمة عن فرقد  - 4783
السبخي عن سعيد بن جبري عن بن عمر : أن رسول هللا كان يدهن عند 

 اإلحرام ابلزيت غري املقتت 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف لضعيف فرقد السبخي وبقية رجاله ت
 رجال الصحيح وقد روي موقوفا وهو الصحيح

مقتت أي غري مطيب  غري*   

ال ابن خزمية : لو كان الدهن مقتتا أبطيب الطيب جاز االدهان به إذا أراد ق
اإلحرام ألن النيب صلى هللا عليه وسلم قد تطيب حني أراد اإلحرام بطيب فيه  

 مسك واملسك أطيب الطيب 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع عن سفيان عن فراس عن أيب  - 4784



زاذان عن بن عمر : أنه دعا غالما له فأعتقه فقال ما يل من أجره   صاحل عن
مثل هذا الشيء رفعه من األرض مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول 

 من لطم غالمه فكفارته عتقه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري زاذان فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا عمارة بن مسلم الفزاري  - 4785
قول :  حدثين جبري بن أيب سليمان بن جبري بن مطعم مسعت عبد هللا بن عمر ي

مل يكن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يدع هؤالء الدعوات حني يصبح وحني  
إين أسألك العفو  ميسي اللهم إين أسألك العافية يف الدنيا واآلخرة اللهم 

والعافية يف ديين ودنياي وأهلي ومايل اللهم اسرت عورايت وآمن روعايت اللهم 
احفظين من بني يدي ومن خلفي وعن مييين وعن مشايل ومن فوقي وأعوذ 

 بعظمتك أن أغتال من حتيت قال يعين اخلسف  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات ت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا سفيان عن أيب إسحاق عن   - 4786
النجراين عن بن عمر : أن النيب صلى هللا عليه وسلم أيت بسكران فضربه احلد 

 فقال ما شرابك قال الزبيب والتمر قال يكفي كل واحد منهما من صاحبه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثين أيب ثنا وكيع حدثنا عبد العزيز بن عمر بن  حدثنا عبد هللا  - 4787
ن بن عبد هللا الغافقي أهنما عبد العزيز عن أيب طعمة موالهم وعن عبد الرمح

مسعا بن عمر يقول قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : لعنت اخلمرة على  
عشرة وجوه لعنت اخلمر بعينها وشارهبا وساقيها وابئعها ومبتاعها وعاصرها  

عتصرها وحاملها واحملمولة إليه وآكل مثنها  وم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح بطرقه وشواهده وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا سفيان عن موسى قال وكيع   - 4788
نرى أنه بن عقبة عن سامل عن بن عمر قال : كان ميني النيب صلى هللا عليه  

يها ال ومقلب القلوب وسلم اليت حيلف عل   



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    26صفحة  - 2مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع حدثنا سفيان عن حممد بن عبد   - 4789
الرمحن موىل آل طلحة عن سامل يعين بن عبد هللا عن بن عمر أنه طلق امرأته 
وهي حائض فسأل عمر النيب صلى هللا عليه وسلم فقال مره : فلرياجعها مث  

 ليطلقها طاهرا أو حامال  
 

 

ح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيت
 الشيخني غري حممد بن عبدالرمحن فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا وكيع عن شريك عن عبد هللا بن  - 4790
عصم وقال إسرائيل بن عصمة قال وكيع هو بن عصم مسعت بن عمر يقول 



وكذااب قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : إن يف ثقيف مبريا   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف لضعف شريكت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا وكيع عن شعبة عن يعلى بن  - 4791
عطاء عن علي األزدي عن بن عمر قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :  

 صالة الليل والنهار مثىن مثىن  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح إال أن لفظة " والنهار " فيها كالم ت  

 

 

يع ثنا سفيان عن عاصم بن عبيد  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وك - 4792
هللا عن سامل عن أبيه قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : أشد الناس 

 عذااب يوم القيامة املصورون يقال هلم أحيوا ما خلقتم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد ضعيف لضعف عاصم بن ت
 عبيدهللا بن عاصم بن عمر 

 



 

حدثين أيب ثنا وكيع ثنا شريك عن عبيد هللا عن   حدثنا عبد هللا  - 4793
 انفع عن بن عمر : أن النيب صلى هللا عليه وسلم صلى إىل بعريه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد ضعيف لضعف شريكت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع عن سفيان عن عبد هللا بن  - 4794
دينار عن بن عمر قال بينا الناس يف مسجد قباء يف صالة الصبح إذ أاتهم 

آت فقال : إن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قد نزل عليه قرآن ووجه حنو  
 الكعبة قال فاحنرفوا  

 

 

شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على  ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع عن أبيه عن عبد هللا بن أيب  - 4795
اجملالد عن جماهد عن بن عمر قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : من  
انتفى من ولده ليفضحه يف الدنيا فضحه هللا يوم القيامة على رؤوس األشهاد  

 قصاص بقصاص 

 



 

إسناده حسن عليق شعيب األرنؤوط :ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع عن بن أيب ذئب عن خاله  - 4796
احلرث عن سامل عن بن عمر قال : كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أيمران  

 ابلتخفيف وإن كان ليؤمنا ابلصافات 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

يع عن هشام بن سعد عن عمر بن  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وك - 4797
نقول يف زمن النيب صلى هللا عليه وسلم رسول هللا  أسيد عن بن عمر : قال كنا

خري الناس مث أبو بكر مث عمر ولقد أويت بن أيب طالب ثالث خصال ألن  
تكون يل واحدة منهن أحب إيل من محر النعم زوجه رسول هللا صلى هللا عليه  

األبواب إال اببه يف املسجد وأعطاه الراية يوم   وسلم ابنته وولدت له وسد
 خيرب  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن سامل   - 4798
على مخس بن أيب اجلعد عن يزيد بن بشر عن بن عمر قال : بين اإلسالم  

شهادة أن ال إله إال هللا وإقام الصالة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان  
هكذا حدثنا  قال فقال له رجل واجلهاد يف سبيل هللا قال بن عمر اجلهاد حسن 

 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع عن سفيان عن أيب اليقظان عن   - 4799
ان  زاذان عن بن عمر قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ثالثة على كثب

املسك يوم القيامة رجل أم قوما وهم به راضون ورجل يؤذن يف كل يوم وليلة  
 مخس صلوات وعبد أدى حق هللا تعاىل وحق مواليه  

 

 

يب األرنؤوط : إسناده ضعيف عليق شع ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع حدثين أبو حيىي الطويل عن أيب  - 4800
حيىي القتات عن جماهد عن بن عمر عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال :  



يعظم أهل النار يف النار حىت إن بني شحمة أذن أحدهم إىل عاتقه مسرية  
عون ذراعا وإن ضرسه مثل أحد  سبعمائة عام وإن غلظ جلده سب  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع عن يزيد بن زايد عن حبيب بن   - 4801
أيب اثبت عن بن عمر قال : هنى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن الرقىب 

 وقال من أرقب فهو له  

 

 

ه عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغري ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا عكرمة بن عمار عن سامل   - 4802
عن بن عمر قال : خرج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من بيت عائشة فقال  

 إن الكفر من ههنا من حيث يطلع قرن الشيطان  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد بن هارون أان حممد بن إسحاق  - 4803
عن أبيه عبد   عن حممد بن جعفر بن الزبري عن عبيد هللا بن عبد هللا بن عمر

هللا بن عمر قال : مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهو يسأل عن املاء 
النيب صلى هللا يكون ابلفالة من األرض وما ينوبه من الدواب والسباع فقال 

 عليه وسلم إذا كان املاء قلتني مل ينجسه شيء 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    27صفحة  - 2مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أان حممد بن إسحاق عن انفع  - 4804
إال   عن بن عمر قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : إنه مل يكن نيب قبلي

وصفه ألمته وألصفنه صفة مل يصفها من كان قبلي إنه أعور وهللا تبارك وتعاىل  
 ليس أبعور عينه اليمىن كأهنا عنبة طافية  

 

 



ب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن لوال عنعنة ابن إسحقعليق شعيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد بن هارون عن حجاج عن انفع   - 4805
عن بن عمر قال مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : من ترك العصر 

 متعمدا حىت تغرب الشمس فكأمنا وتر أهله وماله  

 

 

: صحيح وهذا إسناد ضعيف عليق شعيب األرنؤوط ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أان عبد هللا بن حبري  - 4806
الصنعاين القاص أن عبد الرمحن بن يزيد الصنعاين أخربه أنه مسع بن عمر يقول  

قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : من سره أن ينظر إىل يوم القيامة كأنه  
لشمس كورت وإذا السماء انفطرت وإذا السماء انشقت رأي عني فليقرأ إذا ا

 وأحسبه أنه قال سورة هود  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد بن هارون أان سفيان يعين بن  - 4807



حسني عن الزهري عن سامل عن بن عمر قال : ملا أتميت حفصة وكانت حتت 
خنيس بن حذافة لقي عمر رضي هللا تعاىل عنه عثمان فعرضها عليه فقال  
عثمان ما يل يف النساء حاجة وسأنظر فلقي أاب بكر فعرضها عليه فسكت 

د عمر يف نفسه على أيب بكر فإذا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قد فوج
خطبها فلقي عمر أاب بكر فقال إين كنت عرضتها على عثمان فردين وإين 

عرضتها عليك فسكت عين فألان عليك كنت أشد غضبا مين على عثمان  
وقد ردين فقال أبو بكر إنه قد كان ذكر من أمرها وكان سرا فكرهت أن 

لسر  أفشي ا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد بن هارون أان شعبة عن عبد هللا   - 4808
بن دينار عن بن عمر قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : من كان 

متحريها فليتحرها ليلة سبع وعشرين وقال حتروها ليلة سبع وعشرين يعين ليلة  
 القدر 

 

 

نيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أان شعبة عن جبله بن سحيم   - 4809
عن بن عمر قال : هنى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن احلنتمة قيل وما  

 احلنتمة قال اجلرة يعين النبيذ  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

ثنا يزيد أان حسني بن ذكوان يعين املعلم  حدثنا عبد هللا حدثين أيب  - 4810
بن عباس رفعاه إىل النيب صلى  عن عمرو بن شعيب عن طاوس أن بن عمر و 

هللا عليه وسلم أنه قال : ال حيل لرجل أن يعطي العطية فريجع فيها إال الوالد  
فيما يعطي ولده ومثل الذي يعطي العطية مث يرجع فيها كمثل الكلب أكل 

مث رجع يف قيئه   حىت إذا شبع قاء  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسن رجاله ثقات رجال الشيخني غري عمرو  ت
 بن شعيب فقد روى له أصحاب السنن وهو صدوق 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أان انفع بن عمر عن أيب بكر  - 4811
رفقة ألم  يعين بن أيب موسى قال كنت مع سامل بن عبد هللا بن عمر فمرت 



البنني فيها أجراس فحدث سامل عن أبيه عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال  
لجل : ال تصحب املالئكة ركبا معهم اجللجل فكم ترى يف هؤالء من ج  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيفت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد اان مهام بن حيىي عن قتادة عن   - 4812
أيب الصديق هو الناجي عن بن عمر عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : إذا  

وضعتم مواتكم يف القرب فقولوا بسم هللا وعلى ملة رسول هللا صلى هللا عليه  
 وسلم  

 

 

... مث ذكر األرانؤوط  عليق شعيب األرنؤوط : رجاله ثقات رجال الشيخنيت
 اختالفا يف رفعه ووقفه 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أان مهام بن حيىي عن قتادة عن   - 4813
أيب احلكم البجلي عن بن عمر قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : من  

اختذ كلبا غري كلب زرع أو ضرع أو صيد نقص من عمله كل يوم قرياط فقلت  
عمر إن كان يف دار وأان له كاره قال هو على رب الدار الذي ميلكها  البن   



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح ثنا بن جريج قال أخربين موسى   - 4814
  بن عقبة حدثين سامل عن بن عمر عن : رؤاي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف

أيب بكر وعمر قال رأيت الناس قد اجتمعوا فقام أبو بكر فنزع ذنواب أو ذنوبني 
ويف نزعه ضعف وهللا يغفر له مث نزع عمر فاستحالت غراب فما رأيت عبقراي  

 من الناس يفري فريه حىت ضرب الناس بعطن  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

-------------------------------------  

 

[    28صفحة  - 2مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح ثنا زكراي بن إسحاق ثنا عمرو   - 4815
بن دينار أنه مسع عبد هللا بن عمر يقول مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  



قبض إهبامه يف الثالثة  يقول : الشهر هكذا وهكذا وهكذا و   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح ثنا عبيد هللا بن األخنس عن   - 4816
انفع عن عبد هللا بن عمر قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : اخليل يف 

 نواصيها اخلري إىل يوم القيامة 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح ثنا بن جريج عن سليمان بن  - 4817
موسى عن انفع عن بن عمر أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : الوالء  

 ملن أعتق  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد ضعيف ت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح قال ثنا األوزاعي عن املطلب بن  - 4818
هللا بن حنطب قال : كان بن عمر يتوضأ ثالاث يرفعه إىل النيب صلى هللا  عبد

 عليه وسلم وكان بن عباس يتوضأ مرة يرفعه إىل النيب صلى هللا عليه وسلم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : هو حديثان : حديث ابن عمر : وإسناده ضعيف  ت
 وروي موقوفا وهو الصحيح وحديث ابن عباس : صحيح لغريه 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح ثنا مالك عن انفع عن عبد هللا   - 1948
بن عمر : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أانخ ابلبطحاء اليت بذي احلليفة  

 فصلى هبا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح ثنا شعبة عن موسى بن عقبة   - 4820
مسعت سامل بن عبد هللا قال كان بن عمر يكاد يلعن البيداء ويقول : إمنا أهل  

 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من املسجد 

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

ثنا روح ثنا بن جريج أخربين انفع أن بن حدثنا عبد هللا حدثين أيب  - 4821
عمر كان يقول مسعت النيب صلى هللا عليه وسلم يقول : لبيك اللهم لبيك 

 لبيك ال شريك لك لبيك إن احلمد والنعمة لك وامللك ال شريك لك 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

ثنا روح وعفان قاال ثنا محاد بن حدثنا عبد هللا بن أمحد ثنا أيب  - 4822
يثه أان محيد عن بكر بن عبد هللا عن بن عمر  سلمة عن محيد قال عفان يف حد

أنه قال : قدم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مكة وأصحابه ملبني وقال عفان  
مهلني ابحلج فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من شاء أن جيعلها عمرة إال  

دي قالوا اي رسول هللا أيروح أحدان إىل مىن وذكره يقطر منيا  من كان معه اهل
قال نعم وسطعت اجملامر وقدم علي بن أيب طالب من اليمن فقال رسول هللا 
صلى هللا عليه وسلم مب أهللت قال أهللت مبا أهل به النيب صلى هللا عليه  
ذا  وسلم قال روح فإن لك معنا هداي قال محيد فحدثت به طاوسا فقال هك

 فعل القوم قال عفان اجعلها عمرة  

 



 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري محاد بن سلمة فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا بن أمحد ثنا أيب ثنا روح ثنا بن جريج حدثين موسى   - 4823
 عليه وسلم قال : من  بن عقبة عن انفع عن بن عمر أن رسول هللا صلى هللا

 شرب اخلمر يف الدنيا مل يشرهبا يف اآلخرة إال أن يتوب  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح ثنا مالك عن انفع عن بن عمر   - 4824
 عن النيب صلى هللا عليه وسلم : مبثله  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا األسود بن عامر أان أبو بكر عن   - 4825
لى هللا األعمش عن عطاء بن أيب رابح عن بن عمر قال مسعت رسول هللا ص



عليه وسلم يقول : إذا يعين ضن الناس ابلدينار والدرهم وتبايعوا ابلعني واتبعوا 
الء فلم يرفعه عنهم حىت  أذانب البقر وتركوا اجلهاد يف سبيل هللا انزل هللا هبم ب

 يراجعوا دينهم  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف النقطاعه ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أسود أان أبو إسرائيل عن فضيل عن   - 4826
جماهد عن بن عمر قال : مسي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بصالة العشاء 

م النائمون وهتجد املتهجدون مث  حىت صلى املصلي واستيقظ املستيقظ وان
خرج فقال لوال أن أشق على أميت أمرهتم أن يصلوا هذا الوقت أو هذه 

 الصالة أو حنو ذا  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح ثنا عبد هللا بن عمر عن انفع  - 4827
باس استأذن النيب صلى هللا عليه  عن بن عمر رضي هللا تعاىل عنهما : أن الع

 وسلم يف أن يبيت تلك الليلة مبكة من أجل السقاية فأذن له  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح ثنا محاد عن محيد عن بكر بن   - 4828
عبد هللا أن بن عمر كان يهجع هجعة ابلبطحاء وذكر : أن رسول هللا صلى هللا 

 عليه وسلم فعل ذلك 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    29صفحة  - 2مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح حدثنا محاد عن فرقد السبخي  - 4829
عن سعيد بن جبري عن بن عمر : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ادهن  

 بزيت غري مقتت وهو حمرم  
 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح ثنا بن جريج أخربين موسى بن  - 4830
عقبة عن انفع عن بن عمر أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : كل 

 مسكر مخر وكل مخر حرام  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

مد بن عمر عن  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا معاذ بن معاذ ثنا حم - 4831
أيب سلمة بن عبد الرمحن عن عبد هللا بن عمر قال قال رسول هللا صلى هللا 

 عليه وسلم : كل مسكر مخر وكل مسكر حرام  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا معاذ ثنا عاصم بن حممد مسعت أيب  - 4832
عمر يقول قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ال  يقول مسعت عبد هللا بن 

يزال هذا األمر يف قريش ما بقي من الناس اثنان قال وحرك إصبعيه يلويهما  



 هكذا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا معاذ ثنا عمران بن حدير عن يزيد  - 4833
بن عطارد أيب البزري قال قال بن عمر : كنا نشرب وحنن قيام وأنكل وحنن 

 نسعى على عهد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

عون عن مسلم موىل  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا معاذ ثنا بن   - 4834
ل القرى قال قال رجل البن عمر : أرأيت لعبد القيس قال معاذ كان شعبة يقو 

الوتر أسنة هو قال ما سنة أوتر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأوتر  
املسلمون قال ال أسنة هو قال مه أتعقل أوتر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 وأوتر املسلمون 

 

 

ؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  عليق شعيب األرنت



 الشيخني غري مسلم فمن رجال مسلم 

قال السندي : قوله : قال ما سنة : أي ما معىن كونه سنة أو غري سنة  * * 
وأي وجه هلذا السؤال ؟ مث اجابه أبن النيب صلى هللا عليه وسلم فعله وهو غري  

يف مثله ينبغي االقتداء به وينبغي  خمصوص به حيث إن املسلمني فعلوه أيضا و 
للناس أن يسألوا عن هذا املعىن مث يعملوا به وال ينبغي هلم أن يسألوا عن كونه  

 سنة أي غري واجب ليتوسلوا بذلك إىل تركه

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا معاذ ثنا بن عون عن انفع عن بن  - 4835
لم ماذا يلبس احملرم من الثياب عمر قال : اندى رجل النيب صلى هللا عليه وس

امة وال الربانس وال السراويالت وال اخلفاف فقال ال تلبسوا القميص وال العم
إال ان ال تكون نعال فإن مل تكن نعال فخفني دون الكعبني وال ثواب مسه ورس 

قال بن عون إما قال مصبوغ وإما قال مسه ورس وزعفران قال بن عون ويف 
 كتاب انفع مسه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن أيب عدي عن حممد بن  - 4836



إسحاق قال وذكرت البن شهاب قال حدثين سامل أن عبد هللا بن عمر قد كان  
يصنع ذاك مث حدثته صفية بنت أيب عبيد أن عائشة حدثتها : أن رسول هللا 

عليه وسلم كان يرخص للنساء يف اخلفني  صلى هللا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثنا أيب حدثين بن أيب عدي عن سليمان يعين  - 4837
التيمي عن طاوس قال سألت بن عمر : أهنى النيب صلى هللا عليه وسلم عن  

 نبيذ اجلر قال نعم قال وقال طاوس وهللا إين مسعته منه  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إسحاق بن يوسف ثنا عبد امللك عن   - 4838
عطاء عن بن عمر عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال : صالة يف مسجدي 

هذا أفضل من ألف صالة فيما سواه من املساجد إال املسجد احلرام فهو  
 أفضل 

 

 



رجال   عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات ت
 الشيخني غري عبد امللك فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن عبيد ثنا عبيد هللا عن انفع   - 4839
عن بن عمر قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : إذا مجع هللا األولني 

 واآلخرين يوم القيامة رفع لكل غادر لواء فقيل هذه غدرة فالن بن فالن 

 

 

ليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن عبيد ثنا عبيد هللا عن انفع   - 4840
عن بن عمر قال : ال يتحينن أحدكم طلوع الشمس وال غروهبا فإن رسول هللا 

 صلى هللا عليه وسلم كان ينهى عن ذلك 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

ا حممد ثنا عبيد هللا عن انفع عن بن حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثن - 4841
  عمر : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم رأى خنامة يف قبلة املسجد فحتها مث



أقبل على الناس فقال إذا كان أحدكم يف الصالة فال يتنخم قبل وجهه فإن هللا  
 تعاىل قبل وجه أحدكم إذا كان يف الصالة 

 

 

ى شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح علت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن عبيد عن انفع عن بن عمر   - 4842
: أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان إذا أدخل رجله يف الغرز واستوت به 

 انقته قائمة أهل من مسجد ذي احلليفة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

السند : " ... حدثنا حممد بن عبيد ) حدثنا عبيد هللا ( عن انفع  صواب * * 
 عن ابن عمر 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن عبيد ثنا عبيد هللا عن انفع   - 4843
عن بن عمر : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان خيرج من طريق الشجرة 

نية السفلى  وكان يدخل مكة من الثنية العليا وخيرج من الث   

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    30صفحة  - 2مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن عبيد ثنا عبيد هللا عن انفع   - 4844
عن بن عمر : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان إذا طاف ابلبيت 

 الطواف األول خب ثالثة ومشى أربعة  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن عبيد قال ثنا عبيد هللا عن   - 4845
انفع عن بن عمر قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : إمنا مثل القرآن 
مثل اإلبل املعقلة إن تعاهدها صاحبها بعقلها أمسكها عليه وإن أطلق عقلها  

 ذهبت  

 

 



يخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أان حيىي بن سعيد عن عبد هللا  - 6484
بن دينار عن بن عمر قال : كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أييت قباء راكبا  

 وماشيا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

بن سريين  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أان هشام عن حممد - 4847
عن بن عمر عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : صالة املغرب وتر النهار  

 فأوتروا صالة الليل 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : رجاله ثقات رجال الشيخني ... . وذكر أن ابن أيب  ت
شيبة رواه عن ابن سريين مرسال ورواه بنحوه من طريق حبيب بن أيب اثبت عن 

 ابن عمر موقوفا 
 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أان سليمان التيمي عن طاوس  - 4848



عن بن عمر عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : صالة الليل مثىن مثىن فإذا 
 خفت الصبح فأوتر بواحدة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

أان سعيد بن زايد الشيباين ثنا  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد  - 4849
كنت قائما أصلي إىل البيت وشيخ إىل جانيب زايد بن صبيح احلنفي قال :  

فأطلت الصالة فوضعت يدي على خصري فضرب الشيخ صدري بيده ضربة  
ال أيلو فقلت يف نفسي ما رابه مين فأسرعت االنصراف فإذا غالم خلفه قاعد  

 بن عمر فجلست حىت انصرف فقلت فقلت من هذا الشيخ قال هذا عبد هللا
أاب عبد الرمحن ما رابك مين قال أنت هو قلت نعم قال ذاك الصلب يف 

 الصالة وكان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ينهى عنه  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد حسن ت  

 

 

بد هللا بن حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد ثنا عبد العزيز بن ع - 4850
ة عن عمر بن حسني عن عبد هللا بن أيب سلمة عن عبد هللا بن عبد  أيب سلم



هللا بن عمر عن عبد هللا بن عمر قال : كنا مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
صبيحة عرفة منا املكرب ومنا املهل أما حنن فنكرب قال قلت العجب لكم كيف  

عليه وسلم   مل تسألوه كيف صنع رسول هللا صلى هللا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أان حجاج بن أرطاة عن وبرة  - 4851
مسعت بن عمر يقول : أمر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بقتل الذئب 

للمحرم يعين والفأرة والغراب واحلداء فقيل له فاحلية والعقرب فقال قد كان  
 يقال ذاك  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أان محاد بن سلمة عن عكرمة   - 4852
بن خالد املخزومي عن بن عمر : أن رجال اشرتى خنال قد أبرها صاحبها  

فخاصمه إىل النيب صلى هللا عليه وسلم فقضى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
 أن الثمرة لصاحبها الذي أبرها إال أن يشرتط املشرتي  



 

 

ب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد منقطع عليق شعيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أان جرير بن حازم وإسحاق بن  - 4853
عيسى قال ثنا جرير بن حازم عن الزبري بن احلريت عن احلسن بن هادية قال  
: لقيت بن عمر قال إسحاق فقال يل ممن أنت قلت من أهل عمان قال من  

أفال أحدثك ما مسعت من رسول هللا صلى هللا عليه   أهل عمان قلت نعم قال
وسلم قلت بلى فقال مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول إين ألعلم  
أرضا يقال هلا عمان ينضح جبانبها وقال إسحاق بناحيتها البحر احلجة منها  

 أفضل من حجتني من غريها  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

ا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد بن هارون أان احلجاج بن أرطاة  حدثن - 4854
خيرب إىل أهلها   عن انفع عن بن عمر : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم دفع

ابلشطر فلم تزل معهم حياة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كلها وحياة أيب 
انتزعها  بكر وحياة عمر حىت بعثين عمر ألقامسهم فسحروين فتكوعت يدي ف



 عمر منهم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد عن مهام عن انفع عن بن عمر   - 4855
 أن يكون هلم  : أن عائشة أرادت أن تشرتي بريرة فأىب أهلها أن يبيعوها إال

والؤها فذكرت ذلك عائشة للنيب صلى هللا عليه وسلم فقال رسول هللا صلى 
   هللا عليه وسلم اشرتيها فأعتقيها فإمنا الوالء ملن أعطى الثمن

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أان جرير بن حازم ثنا انفع قال   - 4856
وجد بن عمر القر وهو حمرم فقال : ألق علي ثواب فألقيت عليه برنسا فأخره  
 وقال تلقي على ثواب قد هنى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن يلبسه احملرم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 



 

------------------------------------- 
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حدثنا عبد هللا حدثنا أيب ثنا معاذ ثنا بن عون قال : كتبت إىل  - 4857
كان يف أول   انفع أسأله هل كانت الدعوة قبل القتال قال فكتب إيل إن ذاك

اإلسالم وإن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قد أغار على بين املصطلق وهم  
ب يومئذ  غارون وأنعامهم تسقى على املاء فقتل مقاتلتهم وسىب سبيهم وأصا

جويرية ابنة احلرث وحدثين هبذا احلديث عبد هللا بن عمر وكان يف ذلك 
 اجليش 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد بن هارون أنبأان شعبة عن خبيب   - 4858
صليت مع    بن عبد الرمحن بن خبيب عن حفص بن عاصم عن بن عمر قال :

النيب صلى هللا عليه وسلم وأيب بكر وعمر وعثمان ست سنني مبىن فصلوا 
 صالة املسافر  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد بن هارون أان شعبة عن حمارب  - 4859
ن مثل املؤمن بن داثر عن بن عمر أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : إ

مثل شجرة ال يسقط ورقها فما هي قال فقالوا وقالوا فلم يصيبوا وأردت أن 
النخلة  أقول هي النخلة فاستحييت فقال النيب صلى هللا عليه وسلم هي   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أان شعبة عن أنس بن سريين عن  - 4860
عبد هللا بن عمر قال : كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يصلي الليل مثىن  

قامة يف أذنيه  مثىن مث يوتر بركعة من آخر الليل مث يقوم كان األذان واإل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أان إمساعيل عن أيب حنظلة قال   - 4861



: سألت بن عمر عن الصالة يف السفر فقال الصالة يف السفر ركعتني فقال إان  
 آمنون ال خناف أحدا قال سنة النيب صلى هللا عليه وسلم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد حمتمل للتحسنيت  

 

 

دثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أان حممد بن إسحاق عن انفع ح - 4862
عن بن عمر قال مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : يقوم الناس  
لرب العاملني لعظمة الرمحن تبارك وتعاىل يوم القيامة حىت إن العرق ليلجم  

 الرجال إىل أنصاف آذاهنم 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أان حممد بن عمر عن أيب سلمة   - 4863
عن بن عمر قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : كل مسكر مخر وكل  

 مسكر حرام  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن رجاله ثقات رجال ت



 الشيخني غري حممد بن عمرو 
 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أان حممد يعين بن عمرو عن حيىي   - 4864
هللا  بن عبد الرمحن بن حاطب أنه حدثهم عن بن عمر أنه قال : وقف رسول

صلى هللا عليه وسلم على القليب يوم بدر فقال اي فالن اي فالن هل وجدمت ما  
ىي فقالت عائشة وعدكم ربكم حقا أما وهللا إهنم اآلن ليسمعون كالمي قال حي

غفر هللا أليب عبد الرمحن إنه وهل إمنا قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهللا  
إنك ال  }إهنم ليعلمون اآلن أن الذي كنت أقول هلم حقا وإن هللا تعاىل يقول  

   { تسمع املوتى وما أنت مبسمع من يف القبور 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أان حممد بن عمر عن حيىي بن  - 4865
عبد الرمحن بن حاطب عن بن عمر قال : مر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

بقرب فقال إن هذا ليعذب اآلن ببكاء أهله عليه فقالت عائشة غفر هللا أليب 
إمنا قال   {أخرى وال تزر وازرة وزر  }عبد الرمحن إنه وهل إن هللا تعاىل يقول 

 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إن هذا ليعذب اآلن وأهله يبكون عليه 

 



 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أان حممد عن حيىي بن عبد  - 4866
 عليه  الرمحن بن حاطب قال قال عبد هللا بن عمر قال قال رسول هللا صلى هللا

وسلم : الشهر تسع وعشرون وصفق بيديه مرتني مث صفق الثالثة وقبض إهبامه 
فقالت عائشة غفر هللا أليب عبد الرمحن إنه وهل إمنا هجر رسول هللا صلى هللا 

عليه وسلم نساءه شهرا فنزل لتسع وعشرين فقالوا اي رسول هللا إنك نزلت 
ن  لتسع وعشرين فقال إن الشهر يكون تسعا وعشري  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : املرفوع منه صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أان إمساعيل عن سامل الرباد عن   - 4867
بن عمر عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : من صلى على جنازة فله قرياط  

 فسئل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ما القرياط قال مثل أحد  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  

 



 

-------------------------------------  
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حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أان حممد يعين بن إسحاق عن   - 4868
ل على هذا  انفع عن بن عمر قال مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقو 

املنرب وهو ينهى الناس إذا أحرموا عما يكره هلم : ال تلبسوا العمائم وال 
إليهما   القمص وال السراويالت وال الربانس وال اخلفني إال أن يضطر مضطر 

فيقطعهما أسفل من الكعبني وال ثواب مسه الورس وال الزعفران قال ومسعته  
 ينهى النساء عن القفاز والنقاب وما مس الورس والزعفران من الثياب 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أان حممد بن عمرو عن سامل بن   - 4869
عبد هللا بن عمر أنه حدثهم عن أبيه أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال :  

 ال يصلح بيع الثمر حىت يتبني صالحه  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

بن هارون أان سفيان يعين بن حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد  - 4870
حسني عن احلكم عن جماهد قال كنا مع بن عمر يف سفر فمر مبكان فحاد  
عنه فسئل مل فعلت فقال : رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فعل هذا 

 ففعلت  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري ت
 سفيان بن حسني وهو الواسطي

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أان حيىي يعين بن سعيد عن حممد   - 8714
 بن بن حيىي بن حبان أخربه أن رجال أخربه عن أبيه حيىي : أنه كان مع عبد هللا

عمر وأن عبد هللا بن عمر قال له يف الفتنة ال ترون القتل شيئا قال رسول هللا 
نان دون صاحبهما  صلى هللا عليه وسلم للثالثة ال ينتجي اث  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد ضعيف إلهبام الرجل الذي رواه ت
( عن  647عن حيىي وجلهالة حال حيىي بن حبان . وأخرجه احلميدي ) 



سفيان عن حيىي بن سعيد عن القاسم بن حممد أن ابن عمر قال ليحىي بن 
لى هللا عليه وسلم ال حبان : أما ترون القتل شيئا وقد قال رسول هللا ص

 يتناجى اثنان دون الثالث . وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخني
 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد قال أان املسعودي عن أيب جعفر   - 4872
حممد بن علي قال بينما عبيد بن عمري يقص وعنده عبد هللا بن عمر فقال  

ه وسلم : مثل املنافق كشاة من بني  عبيد بن عمري قال رسول هللا صلى هللا علي 
إذا أتت هؤالء نطحنها فقال بن عمر ليس  ربيضني إذا أتت هؤالء نطحنها و 

كذلك قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إمنا قال رسول هللا صلى هللا عليه  
وسلم كشاة بني غنمني قال فاحتفظ الشيخ وغضب فلما رأى ذلك عبد هللا  

ه مل أرد ذلك عليك  قال أما إين لو مل أمسع   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أان بن عون قال : كتبت إىل  - 4873
مبا يدعون العدو  انفع أسأله ما أقعد بن عمر عن الغزو أو عن القوم إذا غزوا 

قبل أن يقاتلوهم وهل حيمل الرجل إذا كان يف الكتيبة بغري إذن أمامه فكتب 
ول إن أفضل إيل إن بن عمر قد كان يغزو ولده وحيمل على الظهر وكان يق



العمل بعد الصالة اجلهاد يف سبيل هللا تعاىل وما أقعد بن عمر عن الغزو إال  
وصااي لعمر وصبيان صغار وضيعة كثرية وقد أغار رسول هللا صلى هللا عليه  

وسلم على بين املصطلق وهم غارون يسقون على نعمهم فقتل مقاتلتهم وسىب  
ين هبذا احلديث بن عمر وكان  سباايهم وأصاب جويرية بنت احلرث قال فحدث

يف ذلك اجليش وإمنا كانوا يدعون يف أول اإلسالم وأما الرجل فال حيمل على  
 الكتيبة إال إبذن إمامه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أان حممد بن إسحاق عن انفع  - 4874
: هنى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن يتناجى اثنان دون  عن بن عمر قال 

الثالث إذا مل يكن معهم غريهم قال وهنى النيب صلى هللا عليه وسلم أن خيلف 
 الرجل الرجل يف جملسه وقال إذا رجع فهو أحق به  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد ضعيف ت  

 

 

زيد أان حممد بن إسحاق عن انفع حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا ي - 4875



عن بن عمر قال مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : إذا نعس 
 أحدكم يف املسجد يوم اجلمعة فليتحول من جملسه ذلك إىل غريه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : ضعيف مرفوعا والصحيح وقفه ت  

 

 

فع وعبيد هللا بن حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أان حممد عن ان - 4876
عبد هللا بن عمر حداثه عن بن عمر قال مسعت رسول هللا صلى هللا عليه  
وسلم يقول : مخس ال جناح على أحد يف قتلهن الغراب والفأرة واحلدأة  

 والعقرب والكلب العقور 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أان حممد عن انفع عن بن عمر   - 4877
قال : رأى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف القبلة خنامة فأخذ عودا أو  

حصاة فحكها به مث قال إذا قام أحدكم يصلي فال يبصق يف قبلته فإمنا يناجي  
 ربه تبارك وتعاىل  

 

 



حسن  عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسنادت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد ثنا هشام عن حممد عن بن عمر   - 4878
عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : صالة الليل مثىن مثىن والوتر ركعة من  

 آخر الليل 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    33صفحة  - 2مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أان حممد بن إسحاق عن انفع  - 4879
عن بن عمر عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : الدجال أعور العني كأهنا 

 عنبة طافية  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  



 

 

 حدثين أيب ثنا يزيد أان أصبغ بن زيد ثنا أبو بشر حدثنا عبد هللا  - 4880
ر عن النيب صلى هللا عن أيب الزاهرية عن كثري بن مرة احلضرمي عن بن عم

عليه وسلم : من احتكر طعاما أربعني ليلة فقد برئ من هللا تعاىل وبرئ هللا 
 تعاىل منه وأميا أهل عرصة أصبح فيهم امرؤ جائع فقد برئت منهم ذمة هللا

 تعاىل 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف جلهالة أيب بشر ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أان معمر عن الزهري عن   - 4881
سامل عن بن عمر : أنه كان يكره االشرتاط يف احلج ويقول أما حسبكم بسنة  

 نبيكم صلى هللا عليه وسلم إنه مل يشرتط 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثنا أيب ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن أيوب عن   - 4882
انفع عن بن عمر وعبد هللا عن انفع عن بن عمر قال : سئل النيب صلى هللا  



 عليه وسلم عن الضب فقال لست آبكله وال حمرمه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : هذا احلديث له إسنادان : األول : عبدالرزاق عن  ت
انفع عن ابن عمر : وهو صحيح على شرط الشيخني  معمر عن أيوب عن

والثاين : عبدالرزاق عن عبدهللا عن انفع عن ابن عمر : وهو ضعيف لضعف 
 عبدهللا بن عمر العمري 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثنا أيب ثنا عبد الرزاق أان إسرائيل عن مساك عن   - 4883
وسلم أشرتي  سعيد بن جبري عن بن عمر أنه : سأل النيب صلى هللا عليه

الذهب ابلفضة فقال إذا أخذت واحدا منهما فال يفارقك صاحبك وبينك  
 وبينه لبس  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف وأخرجه بنحوه موقوفا ابن أيب شيبة  ت
وإسناده صحيح  5654وأبو يعلى  332/  6  

 

 

قيس  حدثنا عبد هللا حدثنا أيب ثنا عبد الرزاق أان داود يعين بن  - 4884
عن زيد بن أسلم قال : أرسلين أيب إىل بن عمر فقلت أأدخل فعرف صويت  



فقال أي بين إذا أتيت إىل قوم فقل السالم عليكم فإن ردوا عليك فقل 
أأدخل قال مث رأى ابنه واقدا جير إزاره فقال ارفع إزارك فإين مسعت رسول هللا 

نظر هللا إليه  صلى هللا عليه وسلم يقول من جر ثوبه من اخليالء مل ي  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري داود بن قيس فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثنا أيب ثنا عبد الرزاق ثنا مالك عن انفع عن بن   - 4885
ند  عمر قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ال يتحر أحدكم أن يصلي ع

 طلوع الشمس وال عند غروهبا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثنا أيب ثنا عبد الرزاق ثنا مالك عن بن شهاب   - 4886
عن أيب بكر بن عبيد هللا عن بن عمر قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

: إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه وإذا شرب فليشرب بيمينه فإن الشيطان  
 أيكل بشماله ويشرب بشماله 



 

 

ح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيت
 الشيخني غري أيب بكر بن عبيدهللا فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثنا أيب ثنا عبد الرزاق أان معمر عن الزهري عن   - 4887
سامل عن بن عمر قال : ما تركت استالم الركنني يف رخاء وال شدة منذ رأيت 

 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يستلمهما  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

قال معمر وأخربين أيوب عن انفع عن بن عمر : مثله   - 4888  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

قال وثنا معمر عن الزهري عن سامل عن بن عمر : أن النيب صلى  - 4889
 هللا عليه وسلم حلق يف حجته  

 



 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

قال وثنا معمر عن أيوب عن انفع عن بن عمر عن النيب صلى هللا  - 4890
 عليه وسلم : مثله  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا عبيد هللا عن انفع عن   - 4891
انقة   بن عمر قال : دخل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يوم فتح مكة على

ألسامة بن زيد حىت أانخ بفناء الكعبة فدعا عثمان بن طلحة ابملفتاح فجاء به 
ان بن طلحة  ففتح فدخل النيب صلى هللا عليه وسلم وأسامة وبالل وعثم 

فأجافوا عليهم الباب مليا مث فتحوه قال عبد هللا فبادرت الناس فوجدت بالال 
على الباب قائما فقلت أين صلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال بني 

 العمودين املقدمني قال ونسيت أن أسأله كم صلى  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 



 

دثنا عبد هللا حدثنا أيب ثنا عبد الرزاق أان معمر عن الزهري عن  ح - 4892
سامل عن بن عمر : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أذن لضعفة الناس من  

 املزدلفة بليل  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثنا أيب ثنا عبد الرزاق أان سفيان عن أيب إسحاق  - 4893
العشاء عن عبد هللا بن مالك عن بن عمر قال : صليت معه املغرب ثالاث و 

ركعتني إبقامة واحدة فقال له مالك بن خالد احلارثي ما هذه الصالة اي أاب عبد  
هذا املكان إبقامة  الرمحن قال صليتها مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف  

 واحدة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب قال ثنا عبد الرزاق أان سفيان عن سلمة   - 4894
بن كهيل عن سعيد عن بن عمر وعن أيب إسحاق عن عبد هللا بن مالك 

األسدي عن بن عمر : أن النيب صلى هللا عليه وسلم مجع بني املغرب والعشاء 



مع صلى املغرب ثالاث والعشاء ركعتني إبقامة واحدة  جب  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح واإلسناد األول صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    34صفحة  - 2مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أان معمر عن الزهري عن   - 4895
سامل عن بن عمر قال : مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يليب لبيك 

اللهم لبيك لبيك ال شريك لك لبيك إن احلمد والنعمة لك وامللك ال شريك 
 لك  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أان معمر عن أيوب عن   - 4896
انفع عن بن عمر ومالك عن انفع عن بن عمر عن النيب صلى هللا عليه وسلم  



 : مثله  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناداه صحيحان على شرط الشيخنيت  

 

 

وب عن  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أان معمر عن أي - 4897
غفر  انفع عن بن عمر : أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال يوم احلديبية اللهم ا

للمحلقني فقال رجل واملقصرين فقال اللهم اغفر للمحلقني فقال وللمقصرين 
 حىت قاهلا ثالاث أو أربعا مث قال وللمقصرين 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أان عبيد هللا عن انفع عن   حدثنا - 4898
بن عمر : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أفاض يوم النحر مث رجع فصلى  

 الظهر مبىن 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أان معمر عن الزهري عن   - 4899
حملرم من سامل عن بن عمر أن رجال اندى فقال : اي رسول هللا ما جيتنب ا

الثياب فقال ال يلبس السراويل وال القميص وال الربنس وال العمامة وال ثواب 
ن مل جيد نعلني مسه زعفران وال ورس وليحرم أحدكم يف إزار ورداء ونعلني فإ 

 فليلبس خفني وليقطعهما حىت يكوان أسفل من العقبني  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح دون قوله " من العقبني " فشاذ . واملشهور "  ت
 من الكعبني رجاله ثقات رجال الشيخني

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أان معمر عن الزهري عن   - 4900
: أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم هنى أن تؤكل حلوم  سامل عن بن عمر 

 األضاحي بعد ثالث 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن الزهري عن   - 4901
يف   سامل عن بن عمر أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : من أعتق شركا له



 عبد أقيم ما بقي يف ماله  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن الزهري عن   - 4902
سامل عن بن عمر قال مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : ما حق  

 امرئ مسلم متر عليه ثالث ليال إال ووصيته عنده  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

أيب ثنا عبد الرزاق أان معمر عن الزهري عن  حدثنا عبد هللا حدثين  - 4903
يف سبيل هللا مث رآها تباع  }سامل عن بن عمر : أن عمر محل على فرس له 

 فأراد أن يشرتيها فقال له رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ال تعد يف صدقتك  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أان سفيان عن أبيه   - 4904
واألعمش ومنصور عن سعيد بن عبيدة عن بن عمر قال كان عمر حيلف وأيب 

فنهاه النيب صلى هللا عليه وسلم قال : من حلف بشيء دون هللا تعاىل فقد  
 أشرك وقال اآلخر وهو شرك  

 

 

لشيخني إال إن سعد بن عبيدة مل  عليق شعيب األرنؤوط : رجاله ثقات رجال ات
يسمع هذا احلديث من ابن عمر مباشرة ... . وهلذا أشار الطحاوي يف شرح  

إىل فساد إسناد هذا احلديث وقال البيهقي يف   831املشكل إبثر احلديث 
 السنن : هذا مما مل يسمعه سعد بن عبيدة من ابن عمر 

بن عمر عن عمر يف  وقد سبق تصحيح إسناد حديث سعد بن عبيدة عن ا* * 
وصحح كذلك يف " مشكل اآلاثر " فيستدرك من هنا . وهذا  329مسنده 

 احلديث بذكر اإلشراك مل خيرجه صاحبا الصحيح وال أحدمها 
 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أان سفيان عن إمساعيل   - 4905
 نسيب له ابنته  بن أمية أخربين الثقة أو من ال أهتم عن بن عمر : أنه خطب إىل

قال فكان هوى أم املرأة يف بن عمر وكان هوى أبيها يف يتيم له قال فزوجها  
كرت ذلك له فقال  األب يتيمه ذلك فجاءت إىل النيب صلى هللا عليه وسلم فذ 

 النيب صلى هللا عليه وسلم أمروا النساء يف بناهتن 



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخني غري  ت
 أن فيه رجال مبهما حدث عنه إمساعيل بن أمية ووثقه 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أان بن جريج أخربين  - 4906
حبيب بن أيب اثبت عن بن عمر أنه قال قال رسول هللا صلى هللا عطاء عن  

 عليه وسلم : ال عمري وال رقىب فمن أعمر شيئا أو أرقبه فهو له حياته ومماته  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا عبد العزيز بن أيب  - 4907
عمر قال : كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يضع رواد عن انفع عن بن 

 فص خامته يف بطن الكف  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده قوي رجاله ثقات رجال الشيخني غري عبد  ت
 العزيز بن أيب رواد فقد روى له أصحاب السنن األربعة

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أان بن أيب رواد عن انفع   - 4908
رأى يف عن بن عمر قال : صلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف املسجد ف 

القبلة خنامة فلما قضى صالته قال إن أحدكم إذا صلى يف املسجد فإنه يناجي  
م يف القبلة وال عن  ربه وإن هللا تبارك وتعاىل يستقبله بوجهه فال يتنخمن أحدك

 ميينه مث دعا بعود فحكه مث دعا خبلوق فخضبه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده قويت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    35صفحة  - 2مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أان الثوري عن أيب  - 4909
م  إسحاق عن جماهد عن بن عمر قال : رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسل
أكثر من مخس وعشرين مرة أو أكثر من عشرين مرة قال عبد الرزاق وأان 

 أشك يقرأ يف ركعيت الفجر قل اي أيها الكافرون وقل هو هللا أحد  
 

 



شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أنبأان شيخ من أهل جنران  - 4910
حدثين حممد بن عبد الرمحن بن البيلماين عن أبيه عن بن عمر أنه : سأل النيب 

صلى هللا عليه وسلم أو أن رجال سأل النيب صلى هللا عليه وسلم فقال ما  
الذي جيوز يف الرضاع من الشهود فقال النيب صلى هللا عليه وسلم رجل 

 وامرأة 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف جدا لضعف الشيخ من أهل جنرانت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بن أيب شيبة عن معتمر عن حممد بن  - 4911
 عثيم عن حممد بن عبد الرمحن يعىن : هبذا احلديث  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف جدا ت  

 

 

قال أبو عبد الرمحن وثنا أبو بكر عبد هللا بن أيب شيبة قال ثنا   - 4912
معتمر عن حممد بن عثيم عن حممد بن عبد الرمحن بن البيلماين عن أبيه عن  



بن عمر قال : سئل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ما جيوز يف الرضاعة من  
 الشهود قال رجل وامرأة  

 

 

جدا عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق وبن بكر قاال أان بن  - 4913
جريج أخربين بن طاوس عن أبيه عن بن عمر أن رجال سأله فقال : أهنى 

 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن ينبذ يف اجلر والدابء قال نعم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أنبأان بن جريج أخربين  - 4914
وسلم ينهى   أبو الزبري أنه مسع بن عمر يقول : مسعت رسول هللا صلى هللا عليه

عن اجلر واملزفت والدابء قال أبو الزبري ومسعت جابر بن عبد هللا يقول هنى 
نقري وكان رسول هللا صلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن اجلر واملزفت وال

 هللا عليه وسلم إذا مل جيد شيئا ينبذ له فيه نبذ له يف تور من حجارة  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وقول أبو الزبري عن ابن عمر مسعت رسول ت
 هللا صلى هللا عليه وسلم وهم إمنا مسعه من أصحابه كما أييت 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثنا أيب ثنا عبد الرزاق أان معمر عن اثبت البناين  - 4915
قال : سألت بن عمر عن نبيذ اجلر فقال حرام فقلت أهنى عنه رسول هللا 

 صلى هللا عليه وسلم فقال بن عمر يزعمون ذلك  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

يب ثنا عبد الرزاق أان معمر عن أيوب عن  حدثنا عبد هللا حدثين أ - 4916
انفع عن بن عمر أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : من شرب اخلمر يف 

 الدنيا مث مات وهو يشرهبا مل يتب منها حرمها هللا عليه يف اآلخرة  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن عطاء بن  - 4917
ى هللا عليه  السائب عن عبد هللا بن عبيد بن عمري عن بن عمر أن النيب صل



وسلم قال : من شرب اخلمر مل تقبل صالته أربعني ليلة فإن اتب اتب هللا عليه  
ل وما هنر اخلبال  فإن عاد كان حقا على هللا تعاىل أن يسقيه من هنر اخلبال قي

 قال صديد أهل النار  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن . ونبه على زايدة مل ترد يف هذه الطبعة : من  ت
شرب اخلمر مل تقبل صالته أربعني ليلة فإن اتب اتب هللا عليه ) فإن عاد عاد  
هللا له فإن اتب اتب هللا عليه ( فإن عاد كان حقا على هللا تعاىل أن يسقيه من  

ر اخلبال قيل وما هنر اخلبال قال صديد أهل النار هن  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن أيوب عن   - 4918
انفع عن بن عمر أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : ال شغار يف 

 اإلسالم 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

بن حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أان معمر عن عبيد هللا  - 4919
عمر عن انفع عن بن عمر قال : كان النيب صلى هللا عليه وسلم خيطب يوم 



 اجلمعة مرتني بينهما جلسة  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أان معمر عن الزهري عن   - 4920
هللا عليه وسلم وهو على املنرب سامل عن بن عمر قال مسعت رسول هللا صلى 

 يقول : من جاء منكم اجلمعة فليغتسل 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن أيوب   - 4921
عن انفع عن بن عمر قال : كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يصلي بعد  

 اجلمعة ركعتني يف بيته  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن أيوب عن   - 4922
حنني سأل عمر   انفع عن بن عمر قال : ملا قفل النيب صلى هللا عليه وسلم من

عن نذر كان نذره يف اجلاهلية اعتكاف يوم فأمره به فانطلق عمر بني يديه قال  
بيوت األعراب  وبعث معي جبارية كان أصاهبا يوم حنني قال فجعلتها يف بعض

حني نزلت فإذا أان بسيب حنني قد خرجوا يسعون يقولون أعتقنا رسول هللا 
صلى هللا عليه وسلم قال فقال عمر لعبد هللا اذهب فأرسلها قال فذهبت 

 فأرسلتها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

أان معمر عن أيوب عن   حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق - 4923
انفع عن بن عمر قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : مثل القرآن إذا 
عاهد عليه صاحبه فقرأه ابلليل والنهار كمثل رجل له إبل فإن عقلها حفظها  

 وإن أطلق عقلها ذهبت فكذلك صاحب القرآن 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 



-------------------------------------  

 

[    36صفحة  - 2مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن الزهري عن   - 4924
ال على  سامل عن بن عمر قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ال حسد إ

اثنتني رجل آاته هللا القرآن فهو يقوم به أانء الليل وآانء النهار ورجل آاته هللا 
 ماال فهو ينفق منه أانء الليل وآانء النهار  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن الزهري عن   - 4925
سامل عن بن عمر أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : التمسوا ليلة القدر يف  

 العشر الغوابر يف التسع الغوابر  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 



بد الرزاق ثنا معمر عن علي بن زيد حدثنا عبد هللا حدثنا أيب ثنا ع - 4926
ن بن عمر قال عبد الرزاق كان مرة يقول بن جدعان عن القاسم بن ربيعة ع 

بن حممد ومرة يقول بن ربيعة قال مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول  
وهو على درج الكعبة : احلمد هلل الذي أجنز وعده ونصر عبده وهزم األحزاب 

رة كانت يف اجلاهلية فإهنا حتت قدمي اليوم إال ما كان من  وحده أال إن كل مأث
سدانة البيت وسقاية احلاج أال إن ما بني العمد واخلطأ والقتل ابلسوط واحلجر 

 فيها مائة بعري منها أربعون يف بطوهنا أوالدها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف وأفاد أن " أال إن ما بني العمد واخلطأ ت
قتل ابلسوط واحلجر " صواهبا " أال إن ما بني العمد واخلطأ القتل ) و ( ال

ابلسوط واحلجر " بدون الواو . قال السندي : فإن املعىن أن القتل ابلسوط  
 بني العمد واخلطأ

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إبراهيم بن خالد ثنا رابح عن معمر   - 4927
أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم   عن الزهري عن محزة بن عبد هللا عن أبيه

 قال : الشؤم يف ثالث الفرس واملرأة والدار 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري ت



 إبراهيم بن خالد ورابح فقد روى هلما أبو داود والنسائي ومها ثقتان 
 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إبراهيم بن خالد ثنا رابح عن معمر   - 4928
وسلم اعتكف  عن صدقة املكي عن عبد هللا بن عمر : أن النيب صلى هللا عليه 

وخطب الناس فقال أما إن أحدكم إذا قام يف الصالة فإنه يناجي ربه فليعلم  
صالة أحدكم ما يناجي ربه وال جيهر بعضكم على بعض ابلقراءة يف ال  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا عبيد هللا بن عمر عن   - 4929
انفع عن بن عمر : أن عمر سأل النيب صلى هللا عليه وسلم هل ينام أحدان 

وهو جنب فقال نعم ويتوضأ وضواه للصالة قال انفع فكان بن عمر إذا أراد 
شيئا من ذلك توضأ وضواه للصالة ما خال رجليه   أن يفعل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثنا أيب ثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن أيوب   - 4930



عن انفع عن بن عمر عن النيب صلى هللا عليه وسلم : مثله أن عمر سأل النيب 
 صلى هللا عليه وسلم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثنا أيب ثنا إبراهيم بن خالد ثنا رابح عن معمر   - 4931
عن أيوب عن انفع عن بن عمر : أن النيب صلى هللا عليه وسلم هنى أن 

 يتحرى أحدكم غروب الشمس فيصلي عند ذلك 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري ت
ل أيب داود والنسائي ومها ثقااتن إبراهيم بن خالد ورابح فمن رجا   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إبراهيم بن خالد ثنا رابح عن معمر   - 4932
عن أيوب عن انفع عن بن عمر قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ال  

 متنعوا إماء هللا أن أيتني أو قال يصلني يف املسجد 

 

 

رجاله ثقات رجال الشيخني غري  عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت



 إبراهيم بن خالد ورابح فمن رجال أبو داود والنسائي ومها ثقتان 
 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إبراهيم بن خالد ثنا رابح حدثين  - 4933
عمر بن حبيب عن بن أيب جنيح عن جماهد عن عبد هللا بن عمر أن النيب صلى  

رجل أهله أن أيتوا املساجد فقال بن لعبد هللا هللا عليه وسلم قال : ال مينعن 
بن عمر فإان مننعهن قال عبد هللا أحدثك عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 وتقول هذا قال فما كلمه عبد هللا حىت مات  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أان عبد هللا بن حبري  - 4934
يقول قال  القاص أن عبد الرمحن بن يزيد الصنعاين أخربه أنه مسع بن عمر

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : من سره أن ينظر إىل يوم القيامة كأنه رأى 
انشقت عني فليقرأ إذا الشمس كورت وإذا السماء انفطرت وإذا السماء 

 وأحسبه قال وسورة هود  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسن مكرر سندا ومتنا ت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن بكر أان بن جريج أخربين  - 4935
صاحل بن كيسان عن انفع عن عبد هللا بن عمر : أن النيب صلى هللا عليه  

 وسلم أهل حني استوت به راحلته قائمة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

بن بكر أان بن جريج قال  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد - 4936
أخربين انفع أن بن عمر كان يقول قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ال  

 أيكل أحدكم من أضحيته فوق ثالثة أايم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    37صفحة  - 2مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن بكر أان بن جريج قال قال   - 4937
يل انفع قال عبد هللا مسعت النيب صلى هللا عليه وسلم يقول : يقتل من 

الدواب مخس ال جناح على من قتلهن يف قتلهن الغراب واحلدأة والعقرب 
والفأرة   والكلب العقور  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثنا أيب ثنا حممد بن بكر أان بن جريج حدثين  - 4938
الزهري عن حديث سامل بن عبد هللا أن عبد هللا بن عمر قال قال رسول هللا 

 صلى هللا عليه وسلم : التمسوا ليلة القدر يف السبع األواخر من شهر رمضان  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثنا أيب ثنا عبد الرزاق وبن بكر قاال أان بن  - 9493
جريج قال قال بن شهاب حدثين سامل بن عبد هللا : أن عبد هللا بن عمر كان  

ميشي بني يدي اجلنازة وقد كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأبو بكر  
 وعمر وعثمان ميشون أمامها  



 

 

ثقات رجال الشيخني واملرسل أصح عليق شعيب األرنؤوط : رجاله ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حجاج قال قرأت على بن جريج  - 4940
 حدثين زايد يعين بن سعد عن بن شهاب عن سامل عن بن عمر : مثله  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : رجاله ثقات رجال الشيخني والصواب أنه مرسلت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إبراهيم بن خالد ثنا عبد هللا بن حبري   - 4941
رام من  عن عبد الرمحن بن يزيد وكان من أهل صنعاء وكان أعلم ابحلالل واحل

وهب يعين بن منبه قال مسعت بن عمر يقول قال رسول هللا صلى هللا عليه  
كورت  وسلم : من أحب أن ينظر إىل يوم القيامة فليقرأ إذا الشمس    

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان عن عبد هللا بن دينار مسع بن  - 4942
عمر يقول مسعت النيب صلى هللا عليه وسلم يقول على املنرب : من جاء منكم  



 اجلمعة فليغتسل  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان عن بن دينار عن بن عمر   - 4943
قال : هنى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن الثمر أن يباع حىت يبدو 

 صالحه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان عن عبد هللا بن دينار مسعت  - 4944
بن عمر يقول قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : من اقتىن كلبا إال كلب 

 ماشية أو كلب قنص نقص من أجره كل يوم قرياطان  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 



أيب ثنا سفيان عن أيوب عن سعيد بن جبري   حدثنا عبد هللا حدثين - 4945
قال قلت البن عمر رجل العن امرأته فقال : فرق رسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم بني أخوي بين العجالن وقال إن أحدكما كاذب فهل منكما اتئب ثالاث  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

أيب ثنا محاد بن أسامة قال عبيد هللا أخربين  حدثنا عبد هللا حدثين - 4946
انفع عن بن عمر : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عامل أهل خيرب بشطر 

ما خرج من زرع أو متر فكان يعطي أزواجه كل عام مائة وسق ومثانني وسقا من  
 متر وعشرين وسقا من شعري  

 

 

نيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا محاد بن أسامة عن عبيد هللا بن عمر   - 4947
عن انفع عن بن عمر : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان إذا أدخل 

 رجله يف الغرز واستوت به انقته قائمة أهل من عند مسجد ذي احلليفة  

 

 



الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا محاد قال عبيد هللا أان وحممد بن بشر  - 4948
قال ثنا عبيد هللا عن انفع عن بن عمر : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

ذكر املسيح قال بن بشر يف حديثه وذكر الدجال بني ظهراين الناس فقال إن 
املسيح الدجال أعور عني اليمىن كأن عينه  هللا تبارك وتعاىل ليس أبعور أال وإن 

 عنبة طافية  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثنا أيب ثنا محاد بن أسامة حدثنا عبيد هللا ثنا  - 4949
انفع عن بن عمر أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : إذا دعي أحدكم  

ب  إىل وليمة فليج  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثنا أيب ثنا محاد بن أسامة ثنا عبيد هللا ثنا انفع   - 4950



 عن بن عمر عن النيب صلى هللا عليه وسلم : هذا احلديث وهذا الوصف 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

قال أيب وثنا قبله قال حدثنا هشام وبن عون عن حممد عن أيب  - 4951
هريرة قال : صلى بنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إحدى صاليت العشي 

 ركعتني مث سلم فذكر احلديث فليجب 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن زكراي بن أيب زائدة حدثين  - 4952
عبيد هللا عن انفع عن بن عمر أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : ابدروا 

 الصبح ابلوتر  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 



------------------------------------- 

 

[    38صفحة  - 2] جزء     مسند أمحد بن حنبل   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثنا أيب ثنا حيىي بن زكراي حدثين مالك بن أنس  - 4953
 عن انفع عن بن عمر : أن النيب صلى هللا عليه وسلم أحلق بن املالعنة أبمه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثنا أيب ثنا حيىي بن زكراي أخربين عاصم األحول  - 4954
ن عبد هللا بن شقيق عن بن عمر أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : ابدروا ع

 الصبح ابلوتر  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري عبدهللا بن شقيق فمن رجال مسلم 

 

 

انفع   حدثنا عبد هللا حدثنا أيب ثنا حيىي بن زكراي حدثنا حجاج عن - 4955



عن بن عمر قال : أقام رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ابملدينة عشر سنني  
 يضحي 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا قران بن متام عن عبيد هللا عن انفع   - 4956
عن بن عمر : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان يصلي على راحلته  

 حيث توجهت به 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثنا أيب ثنا مروان بن معاوية الفزاري أان عبد   - 4957
ل قال عبد هللا  العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن إمساعيل بن جرير عن قزعة قا 

بن عمر وأرسلين يف حاجة له فقال : تعال حىت أودعك كما ودعين رسول هللا 
تودع هللا دينك صلى هللا عليه وسلم وأرسلين يف حاجة له فأخذ بيدي فقال أس

 وأمانتك وخواتيم عملك 

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثنا أيب ثنا عبدة بن سليمان أبو حممد الكاليب  - 4958
ثنا هشام عن أبيه عن بن عمر : أن النيب صلى هللا عليه وسلم وقف على 

سمعون ما  قليب بدر فقال هل وجدمت ما وعدكم ربكم حقا مث قال إهنم لي
أقول فذكر ذلك لعائشة فقالت وهل يعين بن عمر إمنا قال رسول هللا صلى 

 هللا عليه وسلم إهنم اآلن ليعلمون أن الذي كنت أقول هلم هلو احلق  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

عمر   حدثنا عبد هللا حدثنا أيب ثنا عبدة ثنا هشام عن أبيه عن بن - 4959
مليت ليعذب ببكاء أهله عليه  عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال : إن ا

فذكر ذلك لعائشة فقالت وهل يعين بن عمر إمنا مر رسول هللا صلى هللا عليه  
وسلم على قرب فقال إن صاحب هذا ليعذب وأهله يبكون عليه مث قرأت هذه  

   {وال تزر وازرة وزر أخرى  }اآلية 

 

 

األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب ت  



 

 

حدثنا عبد هللا ثنا أيب ثنا عبدة ثنا عبيد هللا عن انفع عن بن عمر   - 4960
رااي أو : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان إذا قفل من اجليوش والس

احلج والعمرة فإذا أوىف على أربية كرب ثالاث مث قال ال إله إال هللا وحده ال 
ون اتئبون عابدون  شريك له له امللك وله احلمد وهو على كل شيء قدير آيب

 ساجدون لربنا حامدون صدق وعده ونصر عبده وهزم األحزاب وحده 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا ثنا أيب ثنا عبدة ثنا حممد بن إسحاق عن حممد بن   - 4961
قال : مسعت جعفر بن الزبري عن عبيد هللا بن عبد هللا بن عمر عن بن عمر 

النيب صلى هللا عليه وسلم يسأل عن املاء يكون أبرض الفالة وما ينوبه من  
قدر قلتني مل   الدواب والسباع فقال النيب صلى هللا عليه وسلم إذا كان املاء

 حيمل اخلبث 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثنا أيب ثنا عبدة بن سليمان ثنا عبيد هللا حدثين  - 4962
من مسع بن سراقة يذكر عن بن عمر قال : ما رأيت رسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم يصلي قبل الصالة وال بعدها يف السفر 

 

 

األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد ضعيف إلهبام الراوي عن عثمان   عليق شعيبت
 بن سراقة

 

 

حدثنا عبد هللا ثنا أيب ثنا عبدة ثنا عبيد هللا عن انفع عن بن عمر   - 6349
: أن النيب صلى هللا عليه وسلم وأاب بكر وعمر كانوا يبدءون ابلصالة قبل 

 اخلطبة يف العيد  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

سفيان عن عبيد هللا  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن ميان عن   - 4964
عن انفع عن بن عمر : أن النيب صلى هللا عليه وسلم طاف طوافا واحدا 

 إلقرانه مل حيل بينهما واشرتى هديه من الطريق من قديد  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا ثنا أيب ثنا الوليد بن مسلم ثنا سعيد بن عبد العزيز  - 4965
ىل بن وخملد بن يزيد أخربان سعيد املعىن عن سليمان بن موسى عن انفع مو 

عمر : مسع بن عمر صوت زمارة راع فوضع إصبعيه يف أذنيه وعدل راحلته عن  
ال قال   الطريق وهو يقول اي انفع أتسمع فأقول نعم قال فيمضي حىت قلت

فوضع يديه وأعاد الراحلة إىل الطريق وقال رأيت رسول هللا صلى هللا عليه  
 وسلم ومسع صوت زمارة راع فصنع مثل هذا 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا ثنا أيب ثنا الوليد يعين بن مسلم ثنا األوزاعي حدثين  - 4966
املطلب بن عبد هللا بن حنطب : أن بن عباس كان يتوضأ مرة مرة ويسند ذلك 

إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأن بن عمر كان يتوضأ ثالاث ثالاث ويسند 
 ذلك إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 

 

األرنؤوط : هو حديثان عليق شعيبت  



حديث ابن عباس وهو صحيح لغريه * *   

حديث ابن عمر وإسناده ضعيف وروي موقوفا وهو الصحيح * *   

 

 

------------------------------------- 

 

[    39صفحة  - 2مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثنا أيب ثنا الوليد بن مسلم عن عبد الرزاق بن  - 4967
ت العيد مع  عمر الثقفي أنه مسع بن شهاب خيرب عن سامل عن أبيه قال : شهد

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فصلى بال أذان وال إقامة مث شهدت العيد مع  
فصلى بال أيب بكر فصلى بال أذان وال إقامة قال مث شهدت العيد مع عمر 

 أذان وال إقامة مث شهدت العيد مع عثمان فصلى بال أذان وال إقامة  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح بطرقه وشواهده وهذا إسناد ضعيف جدات  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا الوليد ثنا بن ثوابن أنه مسع النعمان   - 4968
عن سامل بن عبد هللا خيرب  بن راشد اجلزري خيرب أنه مسع بن شهاب الزهري خيرب



 عن أبيه عبد هللا بن عمر : مثل هذا احلديث أو حنوه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح بطرقه وشواهده وهذا إسناد فيه ضعف يسري ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسني بن علي عن زائدة عن مساك   - 4969
عن مصعب بن سعد عن بن عمر قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :  

 ال تقبل صدقة من غلول وال صالة بغري طهور  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد حسن ت  

 

 

بن علي عن زائدة عن إبراهيم  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسني  - 4970
ل : أتينا بن عمر يف اليوم األوسط من أايم  بن مهاجر عن أيب الشعثاء قا

التشريق قال فأيت بطعام فدان القوم وتنحى بن له قال فقال له ادن فأطعم قال  
فقال إين صائم قال فقال أما علمت أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال  

 إهنا أايم طعم وذكر  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسنت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن بشر ثنا عبيد هللا عن انفع   - 4971
عن بن عمر قال : ومن صلى من أول الليل فليجعل آخر صالته وترا فإن  

 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان أيمر بذلك 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

ا حممد بن بشر ثنا عبيد هللا حدثين أبو حدثنا عبد هللا ثنا أيب ثن - 4972
عبد هللا بن عمر أن النيب صلى هللا عليه   بكر بن سامل عن سامل بن عبد هللا عن

وسلم قال : أريت يف النوم أين انزع بدلو بكرة على قليب فجاء أبو بكر فنزع  
ذنواب أو ذنوبني ونزع نزعا ضعيفا وهللا يغفر له مث جاء عمر بن اخلطاب 

فاستحالت غراب فلم أر عبقراي من الناس يفري فريه حىت روى الناس  فاستقى 
 وضربوا بعطن 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا حممد بن بشر عن عبيد هللا عن   - 4973



عمر بن انفع عن انفع عن عبد هللا بن عمر قال : هنى رسول هللا صلى هللا 
زع قال عبيد هللا والقزع الرتقيع يف الرأس  عليه وسلم عن الق  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عثمان ثنا عمر بن انفع عن أبيه عن   - 4974
 بن عمر قال : هنى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن القزع 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا سليمان مسعت حنظلة بن أيب  - 4975
سفيان اجلمحي مسعت سامل بن عبد هللا يقول مسعت عبد هللا بن عمر يقول  

مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : ألن ميتلئ جوف أحدكم قيحا  
 خري له من أن ميتلئ شعرا  

 

 

الشيخني عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرطت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إسحاق بن سليمان أان عبد العزيز  - 4976
بن أيب رواد عن انفع عن بن عمر : أن فص خامت رسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم كان يف ابطن كفه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده قوي رجاله ثقات رجال الشيخني غري عبد  ت
روى له أصحاب السنن العزيز بن أيب رواد فقد  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إسحاق بن سليمان مسعت حنظلة بن   - 4977
أيب سفيان مسعت ساملا يقول مسعت عبد هللا بن عمر يقول قال رسول هللا 

صلى هللا عليه وسلم : رأيت عند الكعبة مما يلي وجهها رجال آدم سبط الرأس  
يقطر رأسه فقلت من هذا قالوا عيسى   واضعا يده على رجلني يسكب رأسه أو

بن مرمي أو املسيح بن مرمي ورأيت وراءه رجال أمحر أعور عني اليمىن جعد  
 الرأس أشبه من رأيت به بن قطن فقلت من هذا قالوا املسيح الدجال 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثنا أيب ثنا إسحاق بن سليمان وعبد هللا بن  - 4978



احلرث قاال ثنا حنظلة مسعت ساملا يقول مسعت عبد هللا بن عمر يقول : إن  
عمر بن اخلطاب أتى النيب صلى هللا عليه وسلم حبلة إستربق فقال اي رسول هللا  

منا يلبس هذا  لو اشرتيت هذه احللة تلبسها إذا قدم عليك وفود الناس فقال إ
من ال خالق له مث أيت النيب صلى هللا عليه وسلم حبلل ثالث فبعث إىل عمر  

حبلة وإىل علي حبلة وإىل أسامة بن زيد حبلة فأتى عمر رضي هللا عنه حبلته النيب  
صلى هللا عليه وسلم فقال اي رسول هللا بعثت إيل هبذه وقد مسعتك قلت فيها  

ك لتبيعها أو تشققها ألهلك مخرا قال إسحاق ما قلت قال إمنا بعثت هبا إلي
يف حديثه وأاته أسامة وعليه احللة فقال إين مل أبعث هبا إليك لتلبسها إمنا بعثت  

هبا إليك لتبيعها ما أدري أقال ألسامة تشققها مخرا أم ال قال عبد هللا بن 
قول احلرث يف حديثه إنه مسع سامل بن عبد هللا يقول مسعت عبد هللا بن عمر ي

 وجد عمر فذكر معناه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    40صفحة  - 2مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد هللا بن احلرث حدثين حنظلة عن   - 4979
ها فنظر إليه رسول هللا صلى هللا  انفع عن بن عمر : قال وأاته أسامة وقد لبس

عليه وسلم فقال أنت كسوتين قال شققها بني نسائك مخرا أو اقض هبا 
 حاجتك  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إسحاق بن سليمان مسعت حنظلة   - 4980
ل هللا صلى هللا مسعت ساملا يقول مسعت عبد هللا بن عمر يقول : رأيت رسو 

عليه وسلم يشري إىل املشرق أو قال إن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يشري 
نة ههنا من  إىل املشرق يقول ها إن الفتنة ههنا ها إن الفتنة ههنا ها إن الفت 

 حيث يطلع الشيطان قرنيه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هشام بن سعد ثنا معاوية بن سالم   - 4981
مسعت حيىي بن أيب كثري خيرب أن أاب سلمة أخربه عن عبد هللا بن عمر أنه مسعه  



  عليه وسلم يقول : الشهر تسع وعشرون  يقول مسعت رسول هللا صلى هللا

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري ت
 هشام بن سعيد 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو أمحد الزبريي ثنا سفيان عن  - 4982
منصور عن عبد الرمحن بن سعد قال : كنت مع بن عمر فكان يصلي على  

راحلته ههنا وههنا فقلت له فقال هكذا رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
 يفعل 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثين أيب ثنا زيد بن احلباب عن عبد هللا عن انفع  حدثنا عبد هللا  - 4983
عن بن عمر : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم رمل ثالاث من احلجر إىل 

 احلجر ومشى أربعا  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثنا أيب ثنا زيد بن احلباب حدثين أسامة بن زيد  - 4984
رجع من أحد   حدثين انفع عن بن عمر : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ملا

فجعلت نساء األنصار يبكني على من قتل من أزواجهن قال فقال رسول هللا 
ه وهن يبكني  صلى هللا عليه وسلم ولكن محزة ال بواكي له قال مث انم فاستنب

 قال فهن اليوم إذا يبكني يندبن حبمزة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عتاب ثنا عبد هللا وعلي بن إسحاق  - 4985
قال أان عبد هللا أخربان يونس عن الزهري عن محزة بن عبد هللا عن بن عمر  

سلم : إذا أراد هللا بقوم عذااب أصاب قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و 
العذاب من كان فيهم مث بعثوا على أعماهلم وقال علي يف حديثه قال حدثين 

 محزة بن عبد هللا بن عمر أنه مسع بن عمر يقوله  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري ت
 عتاب فقد روى له ابن ماجة 

 



 

د هللا حدثين أيب ثنا عبد الوهاب بن عبد اجمليد الثقفي  حدثنا عب - 4986
عن أيوب عن انفع عن بن عمر قال : ما أتيت على الركن منذ رأيت رسول 

 هللا صلى هللا عليه وسلم ميسحه يف شدة وال رخاء إال مسحته  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثنا أيب ثنا عبد األعلى بن عبد األعلى عن خالد   - 4987
عن عبد هللا بن شقيق عن بن عمر أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : صالة  

 الليل مثىن مثىن فإذا خشيت الفجر فأوتر بواحدة  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
دهللا بن شقيق فمن رجال مسلم الشيخني غري عب  

 

 

حدثنا عبد هللا ثنا أيب ثنا الضحاك بن خملد أبو عاصم عن بن  - 4988
جريج أخربين بن شهاب عن حديث سامل بن عبد هللا عن بن عمر قال : رأيت 
الناس يف عهد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يضربون إذا ابتاعوا الطعام جزافا  

رحاهلم   أن يبيعوه حىت يؤوه إىل  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا ثنا أيب ثنا محاد بن خالد عن بن أيب ذئب ويزيد  - 4989
قال أنبأان بن أيب ذئب عن احلرث بن عبد الرمحن عن سامل بن عبد هللا عن أبيه  

تخفيف وإن كان ليؤمنا  قال : إن كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ليأمران ابل
 ابلصافات قال يزيد يف الصبح 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الواحد يعين احلداد ثنا مهام عن   - 4990
قتادة عن أيب الصديق الناجي عن بن عمر أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال  

قولوا بسم هللا وعلى ملة رسول هللا صلى هللا  : إذا وضعتم مواتكم يف القبور ف
 عليه وسلم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : رجاله ثقات رجال الشيخني واحملفوظ وقفه ت  

 

 



------------------------------------- 

 

[    41صفحة  - 2مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثنا أيب ثنا يزيد أان حيىي عن حممد بن حيىي أن  - 4991
عمه واسع بن حبان أخربه أنه مسع بن عمر قال : لقد ظهرت ذات يوم على  
ظهر بيتنا فرأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قاعدا على لبنتني مستقبال  

 بيت املقدس 
 

 

يخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثنا أيب ثنا يزيد أان هشام عن حممد عن بن عمر   - 4992
عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال : صالة املغرب وتر النهار فأوتروا 

 صالة الليل 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : مكرر سندا ومتنا ت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثنا أيب ثنا يزيد عن حجاج عن عبد امللك بن  - 4993
املغرية الطائفي عن عبد هللا بن املقدام قال : رأيت بن عمر ميشي بني الصفا 

واملروة فقلت له أاب عبد الرمحن ما لك ال ترمل فقال قد رمل رسول هللا صلى 
 هللا عليه وسلم وترك  

 

 

ف عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا يزيد أان حسني بن ذكوان عن   - 4994
عمرو بن شعيب حدثين سليمان موىل ميمونة مسعت عبد هللا بن عمر قال 

 مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : ال تصلوا صالة يف يوم مرتني 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا ثنا أيب ثنا يزيد أان عبد اخلالق بن سلمة الشيباين   - 4995
رسول  مسعت سعيد بن املسيب مسعت عبد هللا بن عمر يقول : كنت عند منرب

هللا صلى هللا عليه وسلم قدم وفد عبد القيس مع األشج فسألوا رسول هللا 
نقري صلى هللا عليه وسلم عن األشربة فنهاهم عن احلنتم والدابء وال  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري عبد اخلالق بن سلمة فمن رجال مسلم 

قوله " يقول ) كنت ( عند منرب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم " صوابه " * * 
يقول عند منرب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم " لفظ كنت مقحم خطأ وقال  

لدارقطين : هذا احلديث مل يسمعه ابن عمر من رسول هللا صلى هللا عليه  ا
 وسلم فهو مرسل صحايب 

 

 

حدثنا عبد هللا ثنا أيب ثنا يزيد أان محيد عن بكر قال ذكرت البن  - 4996
ج فقال وهل  عمر أن أنسا ثنا : أن النيب صلى هللا عليه وسلم أهل بعمرة وح

أنس إمنا أهل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ابحلج وأهللنا معه فلما قدم قال  
 عليه وسلم  من مل يكن معه هدي فليجعلها عمرة وكان مع النيب صلى هللا

 هدي فلم حيل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا ثنا أيب ثنا أبو معاوية ثنا عبيد هللا عن انفع عن بن   - 4997



عمر قال : أربعا تلقفتهن من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لبيك اللهم لبيك  
النعمة لك وامللك ال شريك لك لبيك ال شريك لك لبيك إن احلمد و   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا ثنا أيب ثنا أبو معاوية ثنا حجاج عن عطية العويف   - 4998
عن بن عمر قال : هنى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن تباع الثمرة حىت 

ا صالحها قال إذا ذهبت عاهتها  يبدو صالحها قال قالوا اي رسول هللا م
 وخلص طيبها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح دون قوله " اي رسول هللا ما صالحها ......  ت
اخل " وهذا إسناد ضعيف لضعف احلجاج بن أرطاة وعطية العويف والصحيح  

1534ومسلم  1486أن هذا التفسري من قول ابن عمر كما عند البخاري   

 

 

هللا ثنا أيب ثنا أبو معاوية ثنا عبيد هللا عن انفع عن بن  حدثنا عبد  - 4999
عمر : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أسهم للرجل وفرسه ثالثة أسهم  

 سهما له وسهمني لفرسه  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو معاوية ثنا األعمش عن جماهد   - 5000
عن عبد هللا بن عمر قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : إين ألعرف 

 شجرة بركتها كالرجل املسلم النخلة 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

هللا بن إدريس عن عبد امللك حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد  - 5001
يعين بن أيب سليمان عن سعيد بن جبري عن بن عمر : يصلي حيثما توجهت 
  }به راحلته وقد رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يفعل ذلك ويتأول عليه 

   {وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

بد هللا ثنا أيب ثنا أبو معاوية ثنا ليث عن جماهد عن بن حدثنا ع - 5002



عمر قال : أخذ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بثويب أو ببعض جسدي وقال  
 عبد هللا كن كأنك غريب أو عابر سبيل وعد نفسك من أهل القبور  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه دون قوله " وعد نفسك من أهل القبور  ت
لغريه وإسناده ضعيف لضعف ليث" فحسن   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو معاوية ثنا عبيد هللا عن انفع عن   - 5003
الربنس وال بن عمر قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ال يلبس احملرم 

القميص وال العمامة وال السراويل وال اخلفني إال أن يضطر يقطعه من عند  
يكون غسيال   الكعبني وال يلبس ثواب مسه الورس وال الزعفران إال أن  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو معاوية عن مالك يعين بن مغول   - 5004
عن انفع عن بن عمر : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم سئل عن الضب  

 فقال ال آكله وال أهنى عنه  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

مالك يعين بن مغول  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو معاوية عن  - 5005
عن انفع عن بن عمر قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : من أتى 

 اجلمعة فليغتسل  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو معاوية ثنا حجاج عن عبد امللك  - 5006
قدام بن ورد قال : رأيت بن عمر طاف بن املغرية الطائفي عن عبد هللا بن م 

بني الصفا واملروة فلم يرمل فقلت مل تفعل هذا قال فقال نعم كال قد رأيت  
 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فعل رمل وترك  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

-------------------------------------  

 



[    42صفحة  - 2مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن عبد امللك بن أيب غنية أنبأان   - 5007
أبو حباب عن شهر بن حوشب عن بن عمر عن النيب صلى هللا عليه وسلم  
لة  قال : لئن تركتم اجلهاد وأخذمت أبذانب البقر وتبايعتم ابلعينة ليلزمنكم هللا مز 

 يف رقابكم ال تنفك عنكم حىت تتوبوا إىل هللا وترجعوا على ما كنتم عليه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عمر بن عبيد الطنافسي عن أيب  - 5008
إسحاق يعين السبيعي عن انفع عن بن عمر قال مسعت النيب صلى هللا عليه  

 وسلم على املنرب يقول : من أتى اجلمعة فليغتسل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أان عبد امللك مسعت سعيد بن   - 5009
يفرق بينهما  جبري قال : سألت بن عمر فقلت اي أاب عبد الرمحن املتالعنني 



قال سبحان هللا نعم إن أول من سأل عن ذلك فالن قال اي رسول هللا أرأيت  
مر  لو أن أحدان رأى امرأته على فاحشة كيف يصنع إن سكت سكت على أ

عظيم وإن تكلم فمثل ذلك فسكت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ومل جيبه  
فقام حلاجته فلما كان بعد ذلك أتى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال إن 

الذي سألتك عنه قد ابتليت به قال فأنزل هللا تعاىل هذه اآلايت يف سورة النور  
ا الرجل فتالهن عليه وذكره  حىت ختم اآلايت فدع {والذين يرمون أزواجهم  }

ابهلل تعاىل وأخربه أن عذاب الدنيا أهون من عذاب اآلخرة فقال والذي بعثك 
ابحلق ما كذبت عليها مث دعا املرأة فوعظها وذكرها وأخربها أبن عذاب الدنيا 
أهون من عذاب اآلخرة فقالت والذي بعثك ابحلق إنه لكاذب فدعا الرجل 

إنه ملن الصادقني واخلامسة أن لعنة هللا عليه إن   أربع شهادات ابهلل }فشهد 
كان من الكاذبني مث دعا ابملرأة فشهدت أربع شهادات ابهلل إنه ملن الكاذبني 

   {واخلامسة أن غضب هللا عليها إن كان من الصادقني مث فرق بينهما  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
غري عبد امللك فمن رجال مسلم الشيخني   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أان بن أيب ذئب عن مسلم   - 5010
اخلباط عن بن عمر قال : هنى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن يتلقى 



الركبان أو يبيع حاضر لباد وال خيطب أحدكم على خطبة أخيه حىت ينكح أو 
ب الشمس وال بعد الصبح حىت ترتفع يدع وال صالة بعد العصر حىت تغي 

 الشمس أو تضحي 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري ت
 مسلم اخلباط فمن رجال الشافعي وأمحد

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أان بن أيب ذئب عن احلرث بن  - 5011
يت امرأة أحبها  عبد الرمحن عن محزة بن عبد هللا بن عمر عن أبيه قال كانت حت

وكان عمر يكرهها فأمرين أن أطلقها فأبيت فأتى النيب صلى هللا عليه وسلم  
ا له فأمرته أن يطلقها  فقال : اي رسول هللا إن عند عبد هللا بن عمر امرأة كرهته

 فأىب فقال يل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اي عبد هللا طلق امرأتك فطلقتها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده قوي رجاله ثقات رجال الشيخني غري احلارث ت
 بن عبدالرمحن فمن رجال أصحاب السنن

 

 

أخربين بن أيب حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد بن هارون قال  - 5012



ذئب عن عثمان بن عبد هللا بن سراقة قال كنا يف سفر ومعنا بن عمر فسألته  
فقال : رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ال يسبح يف السفر قبل الصالة 
وال بعدها قال وسألت بن عمر عن بيع الثمار فقال هنى رسول هللا صلى هللا 

عاهة قلت أاب عبد الرمحن وما تذهب عليه وسلم عن بيع الثمار حىت تذهب ال
 العاهة ما العاهة قال طلوع الثراي  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري رجاله ثقات ت
 رجال الشيخني غري عثمان بن عبدهللا فمن رجال البخاري 

مالك  يف الباب عن زيد بن اثبت أنه كان ال يبيع مثاره حىت تطلع الثراي أخرجه و 
ه صحيح . وروى حممد بن احلسن يف اآلاثر عن أيب حنيفة عن عطاء بن  وسند

أيب رابح عن أيب هريرة يرفعه " إذا طلع النجم ذا صباح فقد رفعت العاهة عن  
كل بلد " وإسناده صحيح . وقال احلافظ يف الفتح : والنجم هو الثراي 

احلر يف بالد  وطلوعها صباحا يقع يف أول فصل الصيف وذلك عند اشتداد
 احلجاز وابتداء نضج الثمار فاملعترب يف احلقيقة النضج وطلوع النجم عالمة له 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر وهبز قاال ثنا شعبة   - 5013
عن جبلة مسعت بن عمر حيدث قال : هنى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن  

جلرة  احلنتمة فقلت له ما احلنتمة قال ا  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة مسعت  - 5014
حمارب بن داثر مسعت بن عمر يقول قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : من  

 جر ثوبه من خميلة مل ينظر هللا إليه يوم القيامة  

 

 

األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر واحلجاج قاال ثنا   - 5015
شعبة عن حمارب بن داثر مسعت بن عمر يقول : هنى رسول هللا صلى هللا عليه  

وسلم عن الدابء واحلنتم واملزفت قال شعبة مسعته غري مرة قال حجاج وقال  
  قال حجاج يف حديثه مرات  أشك يف النقري

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

------------------------------------- 
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حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر وحجاج قاال ثنا شعبة   - 5016
لز عن بن عمر عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال :  عن أيب التياح عن أيب جم

 الوتر آخر ركعة من الليل  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن األسود  - 5017
عن   بن قيس مسعت سعيد بن عمرو بن سعيد حيدث أنه مسع بن عمر حيدث

النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال : إان أمة أمية ال نكتب وال حنسب الشهر 
ا هكذا وهكذا وهكذا وعقد اإلهبام يف الثالثة والشهر هكذا وهكذا وهكذ

 يعين متام ثالثني  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن املنهال   - 5018
بن عمرو ومسعت سعيد بن جبري قال : مررت مع بن عمر على طريق من طرق  

اطئة قال فغضب وقال من  املدينة فإذا فتية قد نصبوا دجاجة يرموهنا هلم كل خ 
فعل هذا قال فتفرقوا فقال بن عمر لعن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من  

 ميثل ابحليوان  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن زيد وأيب  - 5019
فعا حيدث عن عبد هللا بن عمر عن النيب صلى هللا بكر ابين حممد أهنما مسعا ان

عليه وسلم أنه كان يقول : لبيك اللهم لبيك لبيك ال شريك لك لبيك إن 
 احلمد والنعمة لك وامللك ال شريك لك 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري زيد فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا ثنا أيب حدثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن واقد بن  - 5020



حممد بن زيد أنه مسع انفعا قال : رأى بن عمر مسكينا فجعل يدنيه ويضع بني 
يديه فجعل أيكل أكال كثريا فقال يل ال تدخلن هذا علي فإين مسعت رسول هللا  

 صلى هللا عليه وسلم يقول إن الكافر أيكل يف سبعة أمعاء  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن سليمان   - 5021
ال متنعوا  عن جماهد عن بن عمر عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال : 

نساءكم املساجد ابلليل فقال سامل أو بعض بنيه وهللا ال ندعهن يتخذنه دغال  
وتقول قال فلطم صدره وقال أحدثك عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

 هذا 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر وحجاج قاال ثنا شعبة   - 5022
مسعت سليمان األعمش وقال حجاج عن األعمش حيدث عن حيىي بن واثب 

عن شيخ من أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم قال وأراه بن عمر قال 



حجاج قال شعبة قال سليمان وهو بن عمر حيدث عن النيب صلى هللا عليه  
وسلم أنه قال : املؤمن الذي خيالط الناس ويصرب على أذاهم أعظم أجرا من  
 الذي ال خيالطهم وال يصرب على أذاهم قال حجاج خري من الذي ال خيالطهم  

 

 

خني عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن سليمان   - 5023
عن ذكوان عن عبد هللا بن عمر قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : إذا  

كنتم ثالثة فال يتناج اثنان دون واحد قال فقلت البن عمر فإذا كانوا أربعة  
 قال فال أبس به  

 

 

إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا سعيد عن قتادة   - 5024
عن بكر بن عبد هللا عن بن عمر أنه قال : تلبية رسول هللا صلى هللا عليه  
وسلم لبيك اللهم لبيك لبيك ال شريك لك لبيك إن احلمد والنعمة لك 

 وامللك ال شريك لك  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  

 

 

د هللا ثنا أيب ثنا حممد بن جعفر وعبد هللا بن بكر قاال ثنا  حدثنا عب - 5025
طلق امرأته سعيد عن قتادة عن يونس بن جبري : أنه سأل بن عمر عن رجل 

وهي حائض فقال أتعرف عبد هللا بن عمر فإنه طلق امرأته حائضا فانطلق  
عمر إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فأخربه بذلك فقال رسول هللا صلى 

هللا عليه وسلم مره فلرياجعها مث إن بدا له طالقها طلقها يف قبل عدهتا قال بن  
بكر أو يف قبل طهرها فقلت البن عمر أحيسب طالقه ذلك طالقا قال نعم  

 أرأيت إن عجز واستحمق  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا ثنا أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن يعلى بن  - 5026
حكيم عن انفع عن بن عمر أن نيب هللا صلى هللا عليه وسلم قال : ال آكله  

 وال آمر به وال أهنى عنه  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

------------------------------------- 
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حدثنا عبد هللا ثنا أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا معمر أان بن شهاب   - 5027
وعبد األعلى عن معمر عن الزهري عن سامل بن عبد هللا عن عبد هللا بن عمر  

نسوة فقال له رسول هللا صلى هللا  قال : أسلم غيالن بن سلمة وحتته عشر
 عليه وسلم خذ منهن أربعا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح رجاله ثقات رجال الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثنا أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا معمر أان الزهري   - 5028
عن سامل بن عبد هللا عن أبيه قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ال 

وا النار يف بيوتكم حني تنامون  ترتك  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا معمر أان الزهري   - 5029
عن سامل بن عبد هللا عن أبيه قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : إمنا  

 الناس كإبل املائة ال يوجد فيها راحلة  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا ثنا أيب ثنا هبز وحممد بن جعفر قاال ثنا شعبة قال   - 5030
هبز قال ثنا عقبة بن حريث مسعت عبد هللا بن عمر قال : هنى رسول هللا صلى 

 هللا عليه وسلم عن اجلر وهي الدابء واملزفت وقال انتبذوا يف األسقية  

 

 

قات رجال  عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثت
 الشيخني غري عقبة بن حريث فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هبز حدثنا شعبة ثنا عقبة بن حريث  - 5031
مسعت عبد هللا بن عمر قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : من كان  



ملتمسا فليلتمسها يف العشر فإن عجز أو ضعف فال يغلب على السبع 
 البواقي 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري عقبة بن حريث فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثنا أيب ثنا هبز حدثنا شعبة أخربين عقبة مسعت  - 5032
بن عمر يقول قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : صالة الليل مثىن مثىن  

أوتر بركعة قال قلت ما مثىن مثىن قال ركعتان ركعتان  فإن خشيت الصبح ف  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري عقبة بن حريث فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا ثنا أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن احلكم قال   - 5033
: رأيت طاوسا حني يفتتح الصالة يرفع يديه وحني يركع وحني يرفع رأسه من  
الركوع فحدثين رجل من أصحابه أنه حيدثه عن بن عمر عن النيب صلى هللا 

 عليه وسلم  



 

 

ام الرجل من عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد ضعيف إلهبت
 أصحاب طاووس الذي حدث عنه احلكم بن عتبية 

 

 

حدثنا عبد هللا قال حدثين أيب حدثناه أبو النضر : مبعناه   - 5034  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن عبد هللا   - 5035
بن دينار مسعت بن عمر حيدث عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال : إذا 

قال الرجل للرجل اي كافر فقد ابء به أحدمها إن كان كما قال وإال رجعت 
 على اآلخر  

 

 

يخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن عبد هللا   - 5036
بن دينار مسعت بن عمر قال : كان رجل من قريش يغنب يف البيع فذكر ذلك 



 للنيب صلى هللا عليه وسلم فقال له النيب صلى هللا عليه وسلم قل ال خالبة 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر وحجاج قاال ثنا شعبة   - 3750
املعىن قال حجاج عن جبلة وقال بن جعفر مسعت جبلة قال كان بن الزبري 

يرزقنا التمر قال وقد كان أصاب الناس يومئذ جهد فكنا أنكل فيمر علينا بن  
 عليه وسلم هنى  عمر وحنن أنكل فيقول : ال تقارنوا فإن رسول هللا صلى هللا

عن اإلقران قال حجاج هنى عن القران إال أن يستأذن الرجل أخاه وقال شعبة  
 ال أرى هذه الكلمة يف االستئذان إال من كالم بن عمر  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

عن  حدثنا عبد هللا ثنا أيب ثنا هبز وحممد بن جعفر قاال ثنا شعبة  - 5038
جبلة مسعت بن عمر حيدث عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال : من جر  

 ثواب من ثيابه من خميلة فإن هللا تعاىل ال ينظر إليه يوم القيامة  
 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر وهبز قاال حدثنا شعبة   - 5039
 عن جبلة بن سحيم قال هبز أخربين قال مسعت بن عمر يقول قال رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم : الشهر هكذا وطبق أبصابعه مرتني وكسر يف الثالثة  

 اإلهبام قال حممد بن جعفر يف حديثه يعين قوله تسع وعشرين  
 

 

ليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن خبيب   - 5040
بن عبد الرمحن عن حفص بن عاصم عن بن عمر : أنه كان يصلي حيث 

 توجهت به راحلته قال وكان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يفعله  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

ا أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن خبيب يعين حدثنا عبد هللا ثن - 5041
بن عبد الرمحن عن حفص بن عاصم عن بن عمر قال : خرجنا مع رسول هللا 



صلى هللا عليه وسلم فكان يصلي صالة السفر يعين ركعتني ومع أيب بكر  
 وعمر وعثمان ست سنني من إمرته مث صلى أربعا  

 

 

شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على  ت  

 

 

------------------------------------- 
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حدثنا عبد هللا ثنا أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن أيب فروة  - 5042
عمر أمريا على  اهلمداين مسعت عوان األزدي قال : كان عمر بن عبيد هللا بن م

فارس فكتب إىل بن عمر يسأله عن الصالة فكتب بن عمر إن رسول هللا 
هم  صلى هللا عليه وسلم كان إذا خرج من أهله صلى ركعتني حىت يرجع إلي   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا ثنا أيب ثنا حممد بن جعفر وحجاج املعىن قاال ثنا   - 5043



شعبة ثنا مسلم بن أيب مرمي قال حجاج من بين أمية قال مسعت عبد الرمحن بن 
علي قال حجاج األموي قال مسعت بن عمر ورأى رجال يعبث يف صالته فقال  

عليه وسلم  بن عمر : ال تعبث يف صالتك واصنع كما كان رسول هللا صلى هللا  
يصنع قال حممد فوضع بن عمر فخذه اليمىن على اليسرى ويده اليسرى على  

 ركبته اليسرى ووضع يده اليمىن على اليمىن وقال إبصبعه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري علي بن عبدالرمحن

 

 

ا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن حيان يعين حدثنا عبد هللا ثنا أيب ثن - 5044
البارقي قال قيل البن عمر ان أمامنا يطيل الصالة فقال بن عمر : ركعتان من  

 صالة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أخف أو مثل ركعة من صالة هذا 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : رجاله ثقات رجال الشيخني غري حيان بن إايس ت
فلم يرو عنه غري شعبة ووثقه ابن معني وابن حبان وقال    البارقي ويقال األزدي

أبو حامت : شيخ واسطي صاحل . وأورده اهليثمي يف اجملمع ونسبه للطرباين يف 
 الكبري وقال رجاله موثقون . ومل ينسبه إىل أمحد ! 

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن أيوب   - 5045
انفع عن بن عمر عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : ال   يعين السختياين عن

 متنعوا نساءكم املساجد  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة مسعت أيوب   - 5046
بن موسى حيدث عن انفع عن عبد هللا بن عمر أن رسول هللا صلى هللا عليه  
وسلم قال : ال يتناج اثنان دون صاحبهما وال يقيم الرجل أخاه من جملسه مث  

 جيلس  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن منصور   - 5047
عن عبد الرمحن بن سعد قال : صحبت بن عمر من املدينة إىل مكة فجعل  

يصلي على راحلته انحية مكة فقلت لسامل لو كان وجهه إىل املدينة كيف كان  
هللا صلى هللا يصلي قال سله فسألته فقال نعم وههنا وههنا قال وألن رسول 



 عليه وسلم صنعه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسني ثنا شيبان عن منصور عن   - 5048
 عبد الرمحن بن سعد موىل آل عمر : فذكر معناه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن أنس بن   - 5049
سريين مسع بن عمر : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان يصلي ابلليل 

 مثىن مثىن ويوتر بركعة من آخر الليل 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حممد بن جعفر حدثنا شعبة  حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا  - 5050



وحجاج قال حدثين شعبة مسعت مسلم بن يناق حيدث عن بن عمر : أنه رأى 
رجال جير إزاره فقال ممن أنت فانتسب له فإذا رجل من بين ليث فعرفه بن 
عمر فقال مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أبذين هاتني يقول من جر  

هللا تعاىل ال ينظر إليه يوم القيامة  إزاره ال يريد بذلك إال املخيلة فإن    

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري مسلم بن يناق فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثنا أيب حدثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن فراس   - 5051
سول هللا صلى هللا مسعت ذكوان حيدث عن زاذان عن بن عمر قال مسعت ر 

عليه وسلم يقول : من ضرب غالما له حدا مل أيته أو لطمه فإن كفارته أن 
 يعتقه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري زاذان فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثنا أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن توبة  - 5052



العنربي قال مسعت مورقا العجلي قال مسعت رجال سأل بن عمر أو هو سأل  
بن عمر فقال : هل تصلي الضحى قال ال قال عمر قال ال فقال أبو بكر 

 فقال ال قال فرسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال ال أخال  

 

 

ألرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب ات  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثنا أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة وحجاج قال   - 5053
 صلى حدثين شعبة عن مساك احلنفي قال مسعت بن عمر يقول : إن رسول هللا

هللا عليه وسلم صلى يف البيت وستأتون من ينهاكم عنه فتسمعون منه يعين بن 
ريبا  عباس قال حجاج فتسمعون من قوله قال بن جعفر وبن عباس جالس ق

 منه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري مساك احلنفي فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن جابر  - 5054
مسعت سامل بن عبد هللا حيدث : أنه رأى أابه يرفع يديه إذا كرب وإذا أراد أن 



كع وإذا رفع رأسه من الركوع فسألته عن ذلك فزعم أنه رأى رسول هللا صلى ير 
 هللا عليه وسلم يصنعه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    46صفحة  - 2مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا قال وجدت هذه األحاديث يف كتاب أيب خبط يده   - 5055
وهو إىل حديث إسحاق بن يوسف األزرق ثنا يزيد بن هارون أان شعبة عن  

جبلة بن سحيم عن بن عمر عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : من جر ثواب 
 من ثيابه خميلة مل ينظر هللا إليه يوم القيامة  

 

 

: إسناده صحيح على شرط الشيخني عليق شعيب األرنؤوطت  

 

 

حدثنا عبد هللا قال وجدت يف كتاب أيب ثنا يزيد قال أخربان شعبة   - 5056



عن عبد هللا بن دينار عن بن عمر أن عمر قال : اي رسول هللا تصيبين من  
 الليل اجلنابة فقال اغسل ذكرك مث توضأ مث ارقد  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

دت يف كتاب أيب ثنا يزيد أان شعبة عن  حدثنا عبد هللا قال وج  - 5057
حمارب بن داثر عن بن عمر عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : من جر ثوبه 

 خميلة فإن هللا تعاىل ال ينظر إليه يوم القيامة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا قال وجدت يف كتاب أيب ثنا يزيد بن هارون أان  - 5058
شعبة عن عبد هللا بن دينار مسعت بن عمر يقول : مسعت رسول هللا صلى هللا  

 عليه وسلم وسأله رجل عن الضب قال ال آكله وال أحرمه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 



 

ل وجدت يف كتاب أيب ثنا يزيد أان شعبة عن عبد  حدثنا عبد هللا قا - 5059
هللا بن دينار عن بن عمر قال : وقت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ألهل  

املدينة ذا احلليفة وألهل الشام اجلحفة وألهل جند قران قال بن عمر ونبئت أنه 
 وقت ألهل اليمن يلملم  

 

 

خنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيت  

 

 

حدثنا عبد هللا قال وجدت يف كتاب أيب ثنا يزيد أان شعبة عن عبد   - 5060
هللا بن دينار عن بن عمر قال : هنى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن بيع  

 الثمر أو النخل حىت يبدو صالحه  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا قال وجدت يف كتاب أيب ثنا يزيد قال أخربان شعبة   - 5061
عن زيد بن جبري قال سأل رجل بن عمر عن بيع النخل فقال : هنى رسول هللا 

 صلى هللا عليه وسلم عن بيع النخل حىت يبدو صالحه  

 



 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا قال وجدت يف كتاب أيب ثنا يزيد أان شعبة عن عبد   - 5062
هللا بن دينار عن بن عمر أنه كان يصلي على راحلته حيث وجهت وزعم : أن  

 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان يفعله  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

كتاب أيب ثنا يزيد أان شعبة عن  حدثنا عبد هللا قال وجدت يف   - 5063
فمر   جبلة بن سحيم قال كان بن الزبري يرزقنا التمر وابلناس يومئذ جهد قال

بنا عبد هللا بن عمر فنهاان عن اإلقران وقال : إن رسول هللا صلى هللا عليه  
 وسلم هنى عن اإلقران إال أن يستأذن الرجل أخاه 

 

 

ى شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح علت  

 

 

حدثنا عبد هللا قال وجدت يف كتاب أيب ثنا يزيد أان شعبة عن عبد   - 5064



هللا بن دينار عن بن عمر عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : من اشرتى 
 طعاما فال يبيعه حىت يقبضه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا قال وجدت يف كتاب أيب ثنا يزيد أنبأان شعبة عن   - 5065
مساك يعين احلنفي مسعت بن عمر يقول : صلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 يف البيت ركعتني  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري مساك احلنفي فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا قال وجدت يف كتاب أيب ثنا حممد بن جعفر  - 5066
وحجاج قال حممد ثنا شعبة وقال حجاج حدثين شعبة عن مساك احلنفي قال  

مسعت بن عمر يقول : إن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم صلى يف البيت  
 وستأتون من ينهاكم عنه  

 

 



سلم ورجاله ثقات رجال عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مت
 الشيخني غري مساك احلنفي فمن رجال مسلم مكرر سندا ومتنا 

 

 

حدثنا عبد هللا قال وجدت يف كتاب أيب ثنا يزيد أان شعبة عن أيب  - 5067
إسحاق عن رجل من جنران أنه سأل بن عمر فقال : إمنا أسألك عن اثنتني عن  

ر أتى رسول هللا صلى هللا الزبيب والتمر وعن السلم يف النخل فقال بن عم
فقال إمنا شربت زبيبا ومترا قال فجلده احلد وهنى عليه وسلم برجل سكران 

عنهما أن جيمعا قال وأسلم رجل يف خنل لرجل فقال مل حتمل خنله ذلك العام  
فأراد أن أيخذ درامهه فلم يعطه فأتى به رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال مل  

ل ففيم حتبس درامهه قال فدفعها إليه قال وهنى رسول هللا حتمل خنله قال ال قا
 صلى هللا عليه وسلم عن السلم يف النخل حىت يبدو صالحه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف جلهالة النجراينت  

 

 

حدثنا عبد هللا قال وجدت يف كتاب أيب ثنا يزيد أان حممد بن  - 5068
عت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  إسحاق عن انفع عن بن عمر قال : مس

 وهو على املنرب وسأله رجل عن الضب فقال ال آكله وال أحرمه  

 



 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  

 

 

حدثنا عبد هللا قال وجدت يف كتاب أيب ثنا حممد بن بكر أان بن  - 5069
جريج قال قال عكرمة بن خالد : سألت عبد هللا بن عمر عن العمرة قبل  

احلج فقال بن عمر ال أبس على أحد يعتمر قبل أن حيج قال عكرمة قال عبد  
 هللا اعتمر النيب صلى هللا عليه وسلم قبل أن حيج  

 

 

ؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    47صفحة  - 2مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا قال وجدت يف كتاب أيب ثنا حممد بن بكر أان بن  - 5070
املدينة فقال   جريج أخربين انفع عن عبد هللا بن عمر قال قام رجل يف مسجد

: اي رسول هللا من أين أتمران أن هنل قال مهل أهل املدينة من ذي احلليفة  
قال يل بن ومهل أهل الشام من اجلحفة ومهل أهل جند من قرن قال يل انفع و 



عمر وزعموا أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال ومهل أهل اليمن من يلملم  
 وكان يقول ال أذكر ذلك  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا قال وجدت يف كتاب أيب ثنا حممد بن بكر أان بن  - 5071
عليه وسلم   جريج أخربين انفع أن بن عمر كان يقول مسعت النيب صلى هللا

يقول : لبيك اللهم لبيك لبيك ال شريك لك لبيك ان احلمد والنعمة لك  
وامللك ال شريك لك قال انفع وكان بن عمر يقول وزدت أان لبيك لبيك 

يك واخلري يف يديك لبيك والرغباء إليك والعمل  وسعد  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا قال وجدت يف كتاب أيب ثنا يزيد أنبأان حنظلة   - 5072
مسعت طاوسا يقول مسعت بن عمر وسأله رجل هل : هنى رسول هللا صلى هللا  

قال نعم  عليه وسلم عن اجلر والدابء   

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا قال وجدت يف كتاب أيب ثنا بن منري عن حنظلة   - 5073
عن سامل بن عبد هللا عن بن عمر قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :  

م قرياطان  من اقتىن كلبا إال ضاراي أو كلب ماشية فإنه ينقص من أجره كل يو   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا قال وجدت يف كتاب أيب ثنا حجاج ثنا شعبة عن   - 5074
فقال قد زعموا  اثبت البناين قال : سألت بن عمر فقلت أهني عن نبيذ اجلر

ذاك فقلت من زعم ذاك النيب صلى هللا عليه وسلم قال زعموا ذاك فقلت اي 
ا ذاك أاب عبد الرمحن أنت مسعته من النيب صلى هللا عليه وسلم قال قد زعمو 

قال فصرفه هللا تعاىل عين يومئذ وكان أحدهم إذا سئل أنت مسعته من النيب 
 صلى هللا عليه وسلم غضب مث هم بصاحبه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 



حدثنا عبد هللا قال وجدت يف كتاب أيب ثنا حجاج حدثين شعبة   - 5075
عن عبد هللا بن دينار مسعت بن عمر حيدث عن النيب صلى هللا عليه وسلم  

قال : من مل جيد نعلني فليلبس خفني وليشقهما أو ليقطعهما أسفل من 
 الكعبني 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

دثنا عبد هللا قال وجدت يف كتاب أيب ثنا حجاج حدثين شعبة  ح - 5076
عن عبد هللا بن دينار مسعت بن عمر حيدث عن النيب صلى هللا عليه وسلم :  

 أنه هنى عن الورس والزعفران قال شعبة فقلت أان للمحرم فقال نعم  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

هللا قال وجدت يف كتاب أيب ثنا حجاج أان شعبة عن  حدثنا عبد  - 5077
عبد هللا بن دينار عن بن عمر عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال : إذا 

 قال الرجل ألخيه أنت كافر أو اي كافر فقد ابء هبا أحدمها  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

ت يف كتاب أيب ثنا حجاج أان شعبة عن  حدثنا عبد هللا قال وجد - 5078
أيب إسحاق مسعت حيىي بن واثب : سألت بن عمر عن الغسل يوم اجلمعة قال  

 فقال أمران به رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا قال وجدت يف كتاب أيب ثنا إسحاق بن يوسف ثنا  - 5079
عبيد هللا عن انفع عن بن عمر قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : مثل  
املنافق مثل الشاة العائرة بني الغنمني تعري إىل هذه مرة وإىل هذه مرة ال تدري 

 أهذه تتبع أم هذه  
 

 

يح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل بن إبراهيم وسفيان بن عيينة   - 5080
قاال ثنا بن أيب جنيح عن أبيه قال سئل بن عمر عن صوم يوم عرفة فقال :  



حججت مع النيب صلى هللا عليه وسلم فلم يصمه وحججت مع أيب بكر فلم  
ع عثمان فلم يصمه وأان ال يصمه وحججت مع عمر فلم يصمه وحججت م

 أصومه وال آمر به وال أهنى عنه وقال سفيان مرة عمن سأل بن عمر  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح بطرقه وشواهده وهذا إسناد رجاله ثقات ت
 رجال الشيخني غري أيب جنيح 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل بن إبراهيم أان معمر عن   - 5081
سامل بن عبد هللا عن أبيه قال : رأيت رسول هللا صلى هللا عليه  الزهري عن 

وسلم يرفع يديه إذا دخل إىل الصالة وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع وال 
 يفعل ذلك يف السجود 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل عن أيوب عن انفع قال :   - 5082
كان بن عمر إذا دخل أدىن احلرم أمسك عن التلبية مث أييت ذا طوى فيبيت به  

ويصلي به صالة الصبح ويغتسل وحيدث أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  



 فعل ذلك 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    48صفحة  - 2مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل أان أيوب عن انفع عن بن  - 5083
عمر قال مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : إذا جاء أحدكم إىل  

 اجلمعة فليغتسل  
 

 

ط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤو ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل أان أيوب عن انفع عن بن  - 5084
عمر قال قال النيب صلى هللا عليه وسلم : إن الذي يفوته العصر كأمنا وتر 

 أهله وماله  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

عن بن حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل أان أيوب عن انفع  - 5085
عمر قال اندى رجل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : اي رسول هللا كيف  
أتمران نصلي من الليل قال يصلي أحدكم مثىن مثىن فإذا خشي الصبح يصلي 

 واحدة فأوترت له ما قد صلى  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخني مكرر سندا ومتنا ت  

 

 

 حدثين أيب ثنا إمساعيل بن إبراهيم أان أيوب عن  حدثنا عبد هللا  - 5086
انفع عن بن عمر : أن تلبية النيب صلى هللا عليه وسلم لبيك اللهم لبيك ال 

 شريك لك لبيك إن احلمد والنعمة لك وامللك ال شريك لك 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل أان أيوب عن انفع عن بن  - 5087



عمر قال قال رجل : اي رسول هللا من أين هنل قال يهل أهل املدينة من ذي  
احلليفة وأهل الشام من اجلحفة وأهل جند من قرن قال ويقولون وأهل اليمن  

 من يلملم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل حدثين صخر بن جويرية عن   - 5088
وأهله مث تشهد مث  انفع قال : ملا خلع الناس يزيد بن معاوية مجع بن عمر بنيه 

قال أما بعد فإان قد ابيعنا هذا الرجل على بيع هللا ورسوله وإين مسعت رسول 
يوم القيامة يقال هذه   هللا صلى هللا عليه وسلم يقول إن الغادر ينصب له لواء

غدرة فالن وإن من أعظم الغدر أن ال يكون اإلشراك ابهلل تعاىل أن يبايع رجل 
رجال على بيع هللا ورسوله صلى هللا عليه وسلم مث ينكث بيعته فال خيلعن أحد 

 منكم يزيد وال يشرفن أحد منكم يف هذا األمر فيكون صيلم بيين وبينه  

 

 

سناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إت  

كون صيلم : أي يتحقق ويوجد قطيعة منكرة بيين وبينه وأصل الصيلم  ي
 الداهية

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل ثنا حيىي بن أيب كثري عن أيب  - 5089
إسحاق حدثين رجل من بين غفار يف جملس سامل بن عبد هللا حدثين فالن : أن  

 عليه وسلم أيت بطعام من خبز وحلم فقال انولين الذراع رسول هللا صلى هللا
ال انولين الذراع فنوول  فنوول ذراعا فأكلها قال حيىي ال أعلمه إال هكذا مث ق

ذراعا فأكلها مث قال انولين الذراع فقال اي رسول هللا إمنا مها ذراعان فقال 
 أما هذه فال  وأبيك لو سكت ما زلت أانول منها ذراعا ما دعوت به فقال سامل 

مسعت عبد هللا بن عمر يقول قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إن هللا تبارك  
 وتعاىل ينهاكم أن حتلفوا آبابئكم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : هذا حديثانت  

األول : قصة الذراع و إسنادها ضعيف إلهبام الغفاري لكن هلا شاهد يف  * * 
إبسناد حسن واثن من حديث أيب  من حديث أيب هريرة 517/  2املسند 
و   8/   6واثلث من حديث أيب رافع القبطي  485 - 484/  3عبيد 
وإسنادمها ضعيفان  392  

والثاين : النهي عن احللف ابآلابء وإسناده صحيح على شرط الشيخني* *   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل أان أيوب عن سعيد بن جبري   - 5090



بن عمر وسئل عن نبيذ اجلر فقال : حرمه رسول هللا صلى هللا  قال كنت عند 
عمر سئل عن    عليه وسلم فشق علي ملا مسعته فأتيت بن عباس فقلت إن بن

شيء قال فجعلت أعظمه فقال وما هو قلت سئل عن نبيذ اجلر فقال حرمه  
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال صدق حرمه رسول هللا صلى هللا عليه  

لت وما اجلر قال كل شيء صنع من مدر  وسلم ق  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل أان أيوب عن انفع عن بن  - 5091
عمر قال قال رجل : اي رسول هللا ما نقتل من الدواب إذا أحرمنا فقال مخس  
ال جناح على من قتلهن يف قتلهن احلدأة والفأرة والغراب والعقرب والكلب 

 العقور  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل أان أيوب عن انفع عن بن  - 5092
عمر قال : انتهيت إىل الناس وقد فرغ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من  



اخلطبة فقلت ماذا قام به رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قالوا هنى عن املزفت 
 والدابء  

 

 

لى شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح عت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل ثنا أيوب عن انفع عن بن  - 5093
عمر قال ال أعلمه إال عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : من حلف فاستثىن  

فهو ابخليار إن شاء أن ميضي على ميينه وإن شاء أن يرجع غري حنث أو قال  
 غري حرج  

 

 

كرر سندا ومتنا عليق شعيب األرنؤوط : مت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    49صفحة  - 2مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو كامل ثنا محاد عن أيوب عن انفع   - 5094



 عن بن عمر أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : إذا حلف أحدكم فذكره  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح غري أيب ت
 كامل 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد األعلى بن عبد األعلى عن حيىي   - 5095
ال رأى عمر  يعين بن أيب إسحاق عن سامل بن عبد هللا عن عبد هللا بن عمر ق

بن اخلطاب يف سوق ثواب من إستربق فقال : اي رسول هللا لو ابتعت هذا 
ل أحسبه  الثوب للوفد قال إمنا يلبس احلرير أو قال هذا من ال خالق له قا

قال يف اآلخرة قال فلما كان بعد ذاك أيت النيب صلى هللا عليه وسلم بثوب 
منها فبعث به إىل عمر فكرهه فأتى النيب صلى هللا عليه وسلم فقال اي نيب هللا 

بعثت به إيل وقد قلت فيه ما مسعت إمنا يلبس احلرير أو قال هذا من ال خالق  
ولكن بعثت به إليك لتصيب به مثنا قال  له قال إين مل أبعث به إليك لتلبسه  

 سامل فمن أجل هذا احلديث كان بن عمر يكره العلم يف الثوب  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إبراهيم بن وهب بن الشهيد ثنا أيب  - 5096
ال : جتزئك عن أنس بن سريين قال قلت لعبد هللا بن عمر أقرأ خلف اإلمام ق

قراءة اإلمام قلت ركعيت الفجر أطيل فيهما القراءة قال كان رسول هللا صلى  
ألتك عن ركعيت  هللا عليه وسلم يصلي صالة الليل مثىن مثىن قال قلت إمنا س

الفجر قال إنك لضخم ألست تراين أبتدئ احلديث كان رسول هللا صلى هللا  
عليه وسلم يصلي صالة الليل مثىن مثىن فإذا خشي الصبح أوتر بركعة مث يضع  

رأسه فإن شئت قلت انم وان شئت قلت مل ينم مث يقوم إليهما واألذان يف 
 سبيل هللا أينفق منه يف احلج أذنيه فأي طول يكون مث قلت رجل أوصى مبال يف

قال أما إنكم لو فعلتم كان من سبيل هللا قال قلت رجل تفوته ركعة مع اإلمام  
فسلم اإلمام أيقوم إىل قضائها قبل أن يقوم اإلمام قال كان اإلمام إذا سلم قام  

قلت الرجل أيخذ ابلدين أكثر من ماله قال لكل غادر لواء يوم القيامة عند  
در غدرته  استه على ق  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري ت
 إبراهيم بن حبيب بن الشهيد وهو ثقة روى له النسائي

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد هللا بن الوليد ثنا سفيان حدثين  - 5097
 جهضم عن عبد هللا بن بدر عن بن عمر قال : خرجت مع النيب صلى هللا



 عليه وسلم فلم حيلل ومع أيب بكر وعمر وعثمان فلم حيلوا 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده قويت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد هللا بن الوليد ثنا سفيان أخربين  - 5098
جابر عن سامل عن بن عمر عن النيب صلى هللا عليه وسلم : أنه فعل ذلك مثل  

رفع اليدين حديث حيىي بن سعيد يف   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد ضعيف لضعف جابر اجلعفي ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد هللا بن الوليد ثنا سفيان حدثين  - 5099
عمرو بن حيىي املازين األنصاري حدثين سعيد بن يسار عن بن عمر قال :  

وهو متوجه إىل خيرب رأيت النيب صلى هللا عليه وسلم يصلي على محار   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده قويت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد هللا بن الوليد ثنا سفيان عن عبد   - 5100
هللا بن أيب لبيد عن أيب سلمة عن بن عمر قال قال رسول هللا صلى هللا عليه  
وسلم : ال يغلبنكم األعراب على اسم صالتكم إهنم يعتمون على اإلبل إهنا 

 صالة العشاء 

 

 

قوي  عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسنادت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد هللا بن الوليد ثنا سفيان عن   - 5101
األعمش وليث عن جماهد عن بن عمر قال قال رسول هللا صلى هللا عليه  

وسلم : ائذنوا للنساء ابلليل إىل املساجد فقال ابنه ال أنذن هلن يتخذن ذلك 
ليه وسلم وتقول أنت ال دغال فقال تسمعين أقول قال رسول هللا صلى هللا ع  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد قوي ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الوهاب بن عطاء عن بن عون   - 5102
عن انفع عن بن عمر عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : اخليل معقود يف  

 نواصيها اخلري إىل يوم القيامة 



 

 

صحيح وهذا إسناد حسن عليق شعيب األرنؤوط : ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن عبد هللا بن الزبري يعين أاب  - 5103
ن عمر قال :  أمحد الزبريي قال ثنا عبد العزيز يعين بن أيب داود عن انفع عن ب

جاء رجل إىل النيب صلى هللا عليه وسلم فسأله عن صالة الليل فقال صالة 
ل ركعة توتر لك ما الليل مثىن مثىن تسلم يف كل ركعتني فإذا خفت الصبح فص

 قبلها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد جيد رجاله ثقات رجال الشيخني ت
 غري عبد العزيز بن أيب رواد

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن عبد هللا ثنا عبد العزيز عن   - 5104
انفع عن بن عمر عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال : الرؤاي الصاحلة جزء 

 من سبعني جزأ من النبوة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده جيدت  



 

 

------------------------------------- 

 

[    50صفحة  - 2] جزء   مسند أمحد بن حنبل     

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن عبد هللا ثنا بن أيب ذئب عن  - 5105
عثمان بن عبد هللا بن سراقة قال سألت بن عمر عن بيع الثمار فقال : هنى 
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن بيع الثمار حىت تذهب العاهة قلت ومىت  

 ذاك قال حىت تطلع الثراي  

 

 

صحيح على شرط البخاري رجاله ثقات عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ت
 رجال الشيخني غري عثمان بن سراقة فمن رجال البخاري 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن عبد هللا ثنا سفيان عن عبد   - 5106
هللا بن دينار عن بن عمر قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : من مل جيد  

يكوان أسفل من الكعبني  نعلني فليلبس خفني يقطعهما حىت   

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

قال وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يعين : مخس ال جناح   - 5107
 عليه وهو حرام أن يقتلهن احلية والعقرب والفأرة والكلب العقور واحلدأة 

 

 

شيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الت  

 

 

وقال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : أسلم ساملها هللا وغفار   - 5108
 غفر هللا هلا وعصية عصت هللا ورسوله 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن عبد هللا الزبريي ثنا سفيان   - 5109
عن عبد هللا بن دينار مسعت بن عمر يقول : قال رسول هللا صلى هللا عليه  

وسلم وأشار بيده حنو املشرق فقال ها إن الفنت من ههنا إن الفنت من ههنا إن  
 الفنت من ههنا من حيث يطلع قرن الشيطان 

 



 

األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن عبد هللا ثنا سفيان عن أيب  - 5110
 الزبري عن عائشة وبن عمر : أن النيب صلى هللا عليه وسلم زار ليال  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

عبد هللا ثنا سفيان عن عبد   حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن - 5111
قال : وقت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ألهل   هللا بن دينار عن بن عمر

املدينة ذا احلليفة وألهل جند قران وألهل الشام اجلحفة وقال هؤالء الثالث 
حفظتهن من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وحدثت أن رسول هللا قال وألهل  

عراق قال مل يكن يومئذ عراق  اليمن يلملم فقيل له ال  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يونس بن حممد ثنا مرثد يعىن بن  - 5112



عامر اهلنائي حدثين أبو عمرو النديب حدثين عبد هللا بن عمر بن اخلطاب قال  
ل : إن هللا ليعجب من الصالة يف  مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقو 

 اجلميع 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف وأورده اهليثمي يف اجملمع ونسبه إىل ت
 الطرباين يف الكبري فقط وحسن إسناده ! 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا خلف بن الوليد ثنا أبو معشر عن   - 5113
انفع عن بن عمر قال : مر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بطعام وقد حسنه  
صاحبه فأدخل يده فيه فإذا طعام رديء فقال بع هذا على حدة وهذا على  

 حدة فمن غشنا فليس منا  

 

 

ناد ضعيف لضعف أيب معشر عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إست  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن يزيد يعىن الواسطي أان بن  - 5114
ثوابن عن حسان بن عطية عن أيب منيب اجلرشي عن بن عمر قال قال رسول  

هللا صلى هللا عليه وسلم : بعثت ابلسيف حىت يعبد هللا ال شريك له وجعل  



لصغار على من خالف أمري ومن تشبه  رزقي حتت ظل رحمي وجعل الذلة وا
 بقوم فهو منهم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف على نكارة يف بعض ألفاظه . ابن ت
ثوابن اختلفوا فيه وخالصة القول أنه حسن احلديث إذا مل يتفرد مبا ينكر عليه  

 فقد أشار أمحد إىل أن له أحاديث منكرة قال األرانؤوط : وهذا منها 

أخرجها الطحاوي يف شرح املشكل  -متابعة األوزاعي البن ثوابن  ذكر  مث
وعللها بثالث علل مث قال : فهذه العلل الثالث جمتمعة ال ميكن   - 231

 معها تقوية احلديث املرفوع هبذه املتابعة 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو النضر ثنا عبد الرمحن بن اثبت   - 5115
طية عن أيب منيب اجلرشي عن بن عمر قال قال  بن ثوابن ثنا حسان بن ع

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : بعثت بني يدي الساعة ابلسيف حىت يعبد  
هللا وحده ال شريك له وجعل رزقي حتت ظل رحمي وجعل الذلة والصغار على  

 من خالف أمري ومن تشبه بقوم فهو منهم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل أان ليث عن جماهد عن بن  - 5116
 عمر : أن النيب صلى هللا عليه وسلم صلى يف البيت ركعتني  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد ضعيف لضعف ليث ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل أان بن أيب جنيح عن أبيه قال   - 5117
سئل بن عمر عن صوم يوم عرفة فقال : حججت مع النيب صلى هللا عليه  
وسلم فلم يصمه وحججت مع أيب بكر فلم يصمه وحججت مع عمر فلم  

 يصمه وحججت مع عثمان فلم يصمه وأان ال أصومه وال آمر به وال أهنى عنه  
 

 

ليق شعيب األرنؤوط : صحيح بطرقه وشواهده عت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل ثنا أيوب عن انفع عن بن  - 5118
عمر عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : ما حق امرئ يبيت ليلتني وله ما  

 يريد أن يوصي فيه إال ووصيته مكتوبة عنده  
 

 



شرط الشيخني  عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح علىت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل أان أيوب عن انفع عن بن  - 5119
عمر قال أحسبه قد رفعه إىل النيب صلى هللا عليه وسلم قال : إذا مات 

أحدكم عرض عليه مقعده غدوة وعشية إن كان من أهل اجلنة فمن اجلنة وإن  
ىت تبعث إليه يوم القيامة  كان من أهل النار فمن النار يقال هذا مقعدك ح  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

-------------------------------------  

 

[    51صفحة  - 2مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل اان أيوب عن انفع : أن بن  - 5120
حىت   عمر استصرخ على صفية فسار يف تلك الليلة مسرية ثالث ليال سار

أمسى فقلت الصالة فسار ومل يلتفت فسار حىت أظلم فقال له سامل أو رجل  
به   الصالة وقد أمسيت فقال إن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان إذا عجل



السري مجع ما بني هاتني الصالتني وإين أريد أن أمجع بينهما فسريوا فسار حىت  
 غاب الشفق مث نزل فجمع بينهما  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل عن يونس عن حممد بن  - 5121
ق امرأته وهي  سريين عن يونس بن جبري قال : سألت بن عمر عن الرجل يطل

حائض فقال أتعرف عبد هللا بن عمر قلت نعم قال فإنه طلق امرأته وهي 
حائض فأتى عمر النيب صلى هللا عليه وسلم فسأله فأمره النيب صلى هللا عليه  

 وسلم أن يراجعها مث يطلقها فتستقبل عدهتا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن يعلى بن  - 5122
عطاء أنه مسع عليا األزدي حيدث أنه مسع بن عمر حيدث عن النيب صلى هللا 

الليل والنهار مثىن مثىن وكان شعبة يفرقه   عليه وسلم أنه قال : صالة  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : صحيح دون قوله " والنهار " ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن مساك  - 5123
عن مصعب بن سعد قال : مرض بن عامر فجعلوا يثنون عليه وبن عمر 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  ساكت فقال أما إين لست أبغشهم لك ولكن 
 قال إن هللا ال يقبل صالة بغري طهور وال صدقة من غلول  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا ثنا أيب ثنا إمساعيل عن بن عون قال : كتبت إىل  - 5124
د  انفع أسأله عن الدعاء عند القتال فكتب إيل إمنا كان ذاك يف أول اإلسالم ق
أغار نيب هللا صلى هللا عليه وسلم على بين املصطلق وهم غارون وأنعامهم  

تسقى على املاء فقتل مقاتلتهم وسىب ذريتهم وأصاب يومئذ جويرية ابنة احلرث 
 حدثين بذلك عبد هللا وكان يف ذلك اجليش 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة وحجاج قال   - 5125
حدثين شعبة مسعت قتادة حيدث عن بكر بن عبد هللا وبشر بن احملتفز عن عبد  

هللا بن عمر عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال : يف احلرير إمنا يلبسه من  
 ال خالق له  

 

 

بكر بن عبدهللا املزين صحيح على  عليق شعيب األرنؤوط : إسناده من جهة ت
شرط الشيخني وأما بشر بن احملتفز فال يعرف إال يف هذا احلديث مقروان ببكر  

 بن عبدهللا 
 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة وحجاج قال   - 5126
حدثين شعبة عن قتادة مسعت أاب جملز مسعت بن عمر حيدث عن النيب صلى 

وسلم أنه قال : الوتر ركعة من آخر الليل   هللا عليه   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة وحجاج قال   - 5127
حدثين شعبة عن قتادة عن املغرية بن سليمان قال حجاج يف حديثه مسعت 



عمر يقول : كانت صالة رسول هللا صلى هللا   املغرية بن سليمان قال مسعت بن
عليه وسلم اليت ال يدع ركعتني قبل الظهر وركعتني بعدها وركعتني بعد املغرب 

 وركعتني بعد العشاء وركعتني قبل الصبح  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن رجاله ثقات رجال ت
 الشيخني غري املغرية بن سلمان اخلزاعي

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر وحجاج قاال ثنا شعبة   - 5128
مسعت أاب إسحاق وقال حجاج يف حديثه عن أيب إسحاق مسعت حيىي بن واثب 

: أنه سأل بن عمر عن الغسل يوم اجلمعة فقال أمران به رسول هللا صلى هللا 
 عليه وسلم  

 

 

الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط ت  

 

 

حدثنا عبد هللا ثنا أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة مسعت أاب  - 5129
إسحاق مسعت رجال من أهل جنران قال سألت بن عمر قلت : إمنا أسألك عن 

شيئني عن السلم يف النخل وعن الزبيب والتمر فقال أيت رسول هللا صلى هللا 



لده احلد وهنى أن خيلطا  عليه وسلم برجل نشوان قد شرب زبيبا ومترا قال فج
ه يطلبه قال فأىب أن قال وأسلم رجل يف خنل رجل فلم حيمل خنله قال فأات

يعطيه قال فأتيا النيب صلى هللا عليه وسلم فقال أمحلت خنلك قال ال قال فبم  
 أتكل ماله قال فأمره فرد عليه وهنى عن السلم يف النخل حىت يبدو صالحه  

 

 

ناده ضعيف جلهالة النجراينعليق شعيب األرنؤوط : إس ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن عبد هللا   - 5130
بن دينار مسعت بن عمر يقول قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : كل بيعني  

 فال بيع بينهما حىت يتفرقا إال بيع اخليار  

 

 

الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    52صفحة  - 2مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر وحجاج قاال ثنا شعبة   - 5131
عن عبد هللا بن دينار مسعت بن عمر حيدث : أن النيب صلى هللا عليه وسلم  

 هنى عن الورس والزعفران قال شعبة قلت له يعين احملرم قال نعم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن عبد هللا   حدثنا - 5132
بن دينار مسعت بن عمر حيدث أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : مخس  
 ليس على حرام جناح يف قتلهن الكلب العقور والغراب واحلداي والفأرة واحلية 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن بن مهدي عن سفيان   - 5133
لم قال :  عن عبد هللا بن دينار عن بن عمر عن النيب صلى هللا عليه وس

مفاتيح الغيب مخس ال يعلمهن إال هللا ال يعلم ما يف غد إال هللا وال يعلم نزول  
الساعة إال هللا وما تدري  الغيث إال هللا وال يعلم ما يف األرحام إال هللا وال يعلم

 نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس أبي أرض متوت 



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثنا أيب ثنا عبد الرمحن عن سفيان عن عبد هللا   - 5134
بن دينار مسعت بن عمر يقول : هنى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن تباع  

 الثمرة حىت يبدو صالحها  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

نا سفيان مسعت عبد  حدثنا عبد هللا حدثنا أيب ثنا عبد الرمحن ث - 5135
الرمحن قال بن مهدي هو بن علقمة يقول مسعت بن عمر يقول قال رسول هللا 

 صلى هللا عليه وسلم : أعفوا اللحى وحفوا الشوارب  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري ت
 عبدالرمحن بن علقمة 

 

 

د الرمحن ثنا سفيان عن موسى بن حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عب  - 5136



عقبة عن انفع عن بن عمر : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قطع خنل بين 
 النضري وحرق 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثنا أيب ثنا عبد الرمحن عن سفيان وإسحاق يعين  - 5137
ن األسود بن قيس عن سعيد بن عمر عن بن عمر  األزرق قال ثنا سفيان ع

عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : إان أمة أمية ال نكتب وال حنسب الشهر 
هكذا وهكذا وهكذا حىت ذكر تسعا وعشرين قال إسحاق وطبق يديه ثالث 

 مرات وحبس إهبامه يف الثالثة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثنا أيب ثنا مؤمل ثنا سفيان عن عبد الرمحن بن  - 5138
علقمة مسعت بن عمر يقول : أمر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن تعفى  

 اللحى وأن جتز الشوارب  
 

 



عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  

 

 

قال عبد هللا قال أيب وقال عبد هللا بن الوليد ثنا سفيان ثنا عبد   - 5139
 الرمحن بن علقمة :  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده قويت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن ثنا شعبة عن عاصم بن   - 5140
عبيد هللا قال مسعت سامل بن عبد هللا حيدث عن بن عمر قال قال عمر : اي  

ول هللا أرأيت ما نعمل فيه أيف أمر قد فرغ منه أو مبتدأ أو مبتدع قال فيما  رس
قد فرغ منه فاعمل اي بن اخلطاب فإن كال ميسر أما من كان من أهل السعادة  

 فإنه يعمل للسعادة وأما من كان من أهل الشقاء فإنه يعمل للشقاء  

 

 

ف عاصم بن  عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه وهذا إسناد ضعيف لضعت
 عبيد وابقي رجاله ثقات رجال الشيخني

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن بن مهدي ثنا زائدة عن   - 5141



موسى بن أيب عائشة عن عبيد هللا بن عبد هللا قال دخلت على عائشة فقلت  
أال حتدثيىن عن مرض رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قالت : بلى ثقل رسول 

لى هللا عليه وسلم فقال أصلي الناس فقلنا ال هم ينتظرونك اي رسول هللا هللا ص
مث  قال ضعوا يل ماء يف املخضب ففعلنا فاغتسل مث ذهب لينوء فأغمي عليه 

أفاق فقال أصلي الناس قلنا ال هم ينتظرونك اي رسول هللا قال ضعوا يل ماء  
املسجد يف املخضب فذهب لينوء فغشي عليه قالت والناس عكوف يف 

ينتظرون رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لصالة العشاء فأرسل رسول هللا صلى 
هللا عليه وسلم إىل أيب بكر أبن يصلي ابلناس وكان أبو بكر رجال رقيقا فقال اي  
عمر صل ابلناس فقال أنت أحق بذلك فصلى هبم أبو بكر تلك األايم مث ان  

خرج بني رجلني أحدمها العباس  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وجد خفة ف
لصالة الظهر فلما رآه أبو بكر ذهب ليتأخر فأومأ إليه ان ال يتأخر وأمرمها  

فأجلساه إىل جنبه فجعل أبو بكر يصلي قائما ورسول هللا صلى هللا عليه  
وسلم يصلي قاعدا فدخلت على بن عباس فقلت أال أعرض عليك ما حدثتين  

 عليه وسلم قال هات فحدثته فما أنكر  عائشة عن مرض رسول هللا صلى هللا
منه شيئا غري انه قال هل مست لك الرجل الذي كان مع العباس قلت ال قال  

 هو على رمحة هللا عليه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخني وهو من مسند  ت



 عائشة وال وجه إلثباته هنا 

 

 

------------------------------------- 

 

[    53صفحة  - 2مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن بن مهدي عن سفيان   - 5142
عن أيب إسحاق مسعت حيىي بن واثب حيدث عن بن عمر قال مسعت النيب 

ل  صلى هللا عليه وسلم يقول : من أتى اجلمعة فليغتس  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن عن سفيان عن عطاء  - 5143
عن كثري بن مجهان قال رأيت بن عمر ميشى بني الصفا واملروة فقلت متشي 

فقال : ان أمش فقد رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ميشى وان أسع فقد  
 رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يسعى  

 

 



إسناده ضعيف عليق شعيب األرنؤوط : ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد امللك بن عمرو ثنا بن أيب ذئب  - 5144
عن احلرث عن محزة بن عبد هللا بن عمر عن أبيه قال : كانت حتىت امرأة 

أحبها وكان أيب يكرهها فأمرين أن أطلقها فأبيت فأتى النيب صلى هللا عليه  
د هللا طلق امرأتك فطلقتها  وسلم فذكر ذلك له فأرسل إىل فقال اي عب  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده قوي رجاله ثقات رجال الشيخني غري احلارث ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد امللك بن عمرو ثنا انفع بن أيب  - 5145
نعيم عن انفع عن بن عمر عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : ان هللا تعاىل 

ن عمر وقلبه  جعل احلق على لسا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد جيد رجاله ثقات رجال الشيخني ت
 غري انفع بن أيب نعيم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد امللك بن عمرو ثنا على يعىن بن  - 5146



مبارك عن حيىي بن أيب كثري حدثين أبو قالبة حدثين سامل بن عبد هللا حدثين 
عمر قال قال لنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ستخرج انر    عبد هللا بن

قبل يوم القيامة من حبر حضرموت أو من حضرموت حتشر الناس قالوا فبم  
 أتمران اي رسول هللا قال عليكم ابلشام  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سهل بن يوسف عن محيد بن بكر  - 5147
يه وسلم قال : لبيك  قال قلت البن عمر ان أنسا أخربان ان النيب صلى هللا عل

بعمرة وحج قال وهل أنس خرج فلىب ابحلج ولبينا معه فلما قدم أمر من مل  
اال  يكن معه اهلدى ان جيعلها عمرة قال فذكرت ذلك ألنس فقال ما تعدوان

 صبياان  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري رجاله ثقات ت
 رجال الشيخني غري سهل بن يوسف

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح ثنا بن جريج وبن أيب ذئب قاال  - 5148



أان بن شهاب عن سامل بن عبد هللا بن عمر عن أبيه قال : رأيت الناس يف عهد  
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يضربون إذا تبايعوا طعاما جزافا ان يبيعوه حىت  

 يؤوه إىل رحاهلم  
 

 

حيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده ص ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد عن عبيد هللا أخربين  - 5149
انفع عن عبد هللا قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وعبد الرمحن عن  
مالك عن انفع عن بن عمر عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : من محل 

 علينا السالح فليس منا  

 

 

عيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن عبيد هللا أخربين انفع عن   - 5150
عبد هللا عن النيب صلى هللا عليه وسلم : من اعتق شركا له يف مملوك فقد عتق  

 كله فإن كان للذي أعتق نصيبه من املال ما يبلغ مثنه فعليه عتقه كله  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد عن عبيد هللا أخربين  - 5151
انفع عن عبد هللا انه أذن بضجنان ليلة العشاء مث قال يف إثر ذلك أال صلوا 

 يقول يف الرحال وأخربان : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان أيمر مؤذان
 أال صلوا يف الرحال يف الليلة الباردة أو املطرية يف السفر  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن عبيد هللا أان انفع عن بن  - 5152
عمر : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم رأى خنامة يف قبلة املسجد فحتها مث  

قال إذا كان أحدكم يف الصالة فال يتنخم فإن هللا تعاىل قبل وجه أحدكم يف  
 الصالة 

 

 

الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن عبيد هللا أخربين انفع عن   - 5153



بن عمر قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : صالة يف مسجدي أفضل 
 من ألف صالة فيما سواه اال املسجد احلرام 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن عبيد هللا أخربين انفع عن   - 5154
بن عمر قال : تلقفت التلبية من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لبيك اللهم  
 لبيك لبيك ال شريك لك لبيك ان احلمد والنعمة لك وامللك ال شريك لك 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن موسى اجلهين مسعت انفعا   - 5155
مسعت بن عمر عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : صالة يف مسجدي أفضل 

 من ألف صالة فيما سواه اال املسجد احلرام 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 



 

------------------------------------- 

 

[    54صفحة  - 2مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن عبيد هللا أخربين انفع عن   - 5156
 بن عمر قال : هنى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن القرع واملزفت 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن عبيد هللا أخربين انفع عن   - 5157
: ان النيب صلى هللا عليه وسلم قطع يف جمن مثنه ثالثة دراهم  بن عمر    

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن عبيد هللا أخربين انفع عن   - 5158
بن عمر عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : كل بيعني فأحدمها على صاحبه  



ر حىت يتفرقا أو يكون خيارا  ابخليا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن عبيد هللا أخربين انفع عن   - 5159
بن عمر قال : سأل رجل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن صالة الليل قال  

صلى ركعة توتر له صالته   يصلي أحدكم مثىن مثىن فإذا خشي ان يصبح  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن عبيد هللا أخربين انفع عن   - 5160
بن عمر عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : مخس من الدواب ال جناح على  

من قتلهن يف قتلهن وهو حرام العقرب والفأرة والغراب واحلدأة والكلب 
 العقور  

 

 

الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط ت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن عبيد هللا أخربين انفع عن   - 5161
بن عمر عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : من فاته العصر فكأمنا وتر أهله  

 وماله  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

بيد هللا أخربين انفع عن  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن ع - 5162
بن عمر عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : أميا خنل بيعت أصوهلا فثمرهتا 

 للذي أبرها اال ان يشرتط املبتاع 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد عن عبيد هللا أخربين  - 5163
ن بن عمر كان إذا جدبه السري مجع بني املغرب والعشاء بعد ما يغيب  انفع ع

الشفق ويقول : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان إذا جد به السري مجع 
 بينهما  

 



 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن عبيد هللا أخربين انفع عن   - 5164
ليه وسلم  بن عمر : انه طلق امرأته وهى حائض فأتى عمر النيب صلى هللا ع

فاستفتاه فقال مر عبد هللا فلرياجعها حىت تطهر من حيضتها هذه مث حتيض 
ا العدة  حيضة أخرى فإذا طهرت فليفارقها قبل ان جيامعها أو ليمسكها فإهن

 اليت أمر أن تطلق هلا النساء 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن عبيد هللا أخربين انفع : ان   - 5165
احلجاج لقتال بن   عبد هللا بن عبد هللا وسامل بن عبد هللا كلما عبد هللا حني نزل

الزبري فقاال ال يضرك أن ال حتج العام فإان خنشى أن يكون بني الناس قتال وان  
ه فعلت كما فعل رسول هللا صلى حيال بينك وبني البيت قال ان حيل بيين وبين

هللا عليه وسلم وأان معه حني حالت كفار قريش بينه وبني البيت أشهدكم اىن 
قد أوجبت عمرة فإن خلى سبيلي قضيت عمريت وان حيل بيين وبينه فعلت  

كما فعل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأان معه مث خرج حىت أتى ذا احلليفة  



مث سار حىت إذا  {د كان لكم يف رسول هللا أسوة حسنة  لق }فلىب بعمرة مث تال 
بيين وبني العمرة حيل بيين  كان بظهر البيداء قال ما أمرمها اال واحد ان حيل

وبني احلج أشهدكم اىن قد أوجبت حجة مع عمريت فانطلق حىت ابتاع قديد 
ىل هداي مث طاف هلما طوافا واحدا ابلبيت وابلصفا واملروة مث مل يزل كذلك إ

 يوم النحر 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن عبيد هللا أخربين انفع عن   - 5166
بن عمر : أن رجال اندى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ما نلبس من الثياب 

انس وال السراويالت وال إذا أحرمنا قال ال تلبسوا القمص وال العمائم وال الرب 
اخلفني اال أحد ال جيد نعلني وقال حيىي مرة اال أن يكون رجل ليس له نعالن  

 فليقطعهما أسفل من الكعبني وال يلبس ثواب مسه ورس أو زعفران  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن عبيد هللا أخربين انفع عن   - 5167



بن عمر قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : كلكم راع وكلكم مسؤول  
عن رعيته فاألمري الذي على الناس راع عليهم وهو مسؤول عنهم والرجل راع 

ده وهى  على أهل بيته وهو مسؤول عنهم واملرأة راعية على بيت بعلها وول
مسئولة عنهم وعبد الرجل راع على بيت سيده وهو مسؤول عنه أال فكلكم  

 راع وكلكم مسؤول عن رعيته  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    55صفحة  - 2مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

 حدثين أيب ثنا حيىي عن عبيد هللا أخربين انفع عن  حدثنا عبد هللا  - 5168
بن عمر عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : الذين يصنعون هذه الصور  

 يعذبون يوم القيامة ويقال هلم أحيوا ما خلقتم  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن عبيد هللا أخربين انفع عن   - 5169
بن عمر قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : إذا جاء أحدكم اجلمعة  

 فليغتسل 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

ع عن  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن عبيد هللا أخربين انف  - 5170
بن عمر قال : هنى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن يسافر ابلقرآن إىل أرض  

 العدو خمافة أن يناله العدو  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن عبيد هللا أخربين انفع عن   - 5171
هللا عليه وسلم : من اختذ كلبا إال كلب بن عمر قال قال رسول هللا صلى  

 صيد أو ماشية نقص من عمله كل يوم قرياطان  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن عبيد هللا أخربين انفع عن   - 5172
 هنل بن عمر قال : اندى رجل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من أين أتمران

قال يهل أهل املدينة من ذي احلليفة وأهل الشام من اجلحفة وأهل جند من  
 قرن قال عبد هللا ويزعمون انه قال وأهل اليمن من يلملم  

 

 

ليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن عبيد هللا أخربين انفع عن   - 5173
بن عمر أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : من جر ثوبه من اخليالء مل 

رت ينظر هللا إليه يوم القيامة قال وأخربين سليمان بن يسار أن أم سلمة ذك
 النساء فقال ترخى شربا قالت إذا تنكشف قال فذراعا ال يزدن عليه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : يف احلديث إسنادان أحدمها عن ابن عمر والثاين عن  ت
 أم سلمة وكالمها صحيح على شرط الشيخني

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن عبيد هللا قال أخربين انفع  - 5174
عن بن عمر قال : فرض رسول هللا صلى هللا عليه وسلم صدقة الفطر على  

 الصغري والكبري واحلر واململوك صاعا من متر أو شعري  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

ثين أيب ثنا حيىي عن عبيد هللا أخربين عمر بن حدثنا عبد هللا حد - 5175
انفع عن أبيه عن بن عمر قال : هنى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن القزع 

 قلت وما القزع قال أن حيلق رأس الصيب ويرتك بعضه 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن عبيد هللا حدثين انفع عن   - 5176
وبالل وأسامة  عبد هللا قال : دخل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم البيت هو 

بن زيد وعثمان بن طلحة فأجافوا الباب ومكثوا ساعة مث خرج فلما فتح كنت  
لم فقال  أول من دخل فسألت بالال أين صلى رسول هللا صلى هللا عليه وس

 بني العمودين املقدمني ونسيت أن أسأله كم صلى  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن عبيد هللا أخربين انفع عن   - 5177
بن عمر : ان عمر رضي هللا تعاىل عنه محل على فرس فأعطاها عمر رسول هللا 

يه وسلم ليحمل عليها رجال فأخرب عمر أنه قد وقفها يبيعها قال  صلى هللا عل
فسأل عن ذلك النيب صلى هللا عليه وسلم يبتاعها قال ال تبتعها وال تعد يف 

 صدقتك  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

فع  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد عن عبيد هللا عن ان - 5178
عن بن عمر قال : صليت مع النيب صلى هللا عليه وسلم مبىن ركعتني ومع أيب  

 بكر ومع عمر وعثمان صدرا من إمارته مث أمت  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد وإمساعيل قاال ثنا بن  - 5179
هللا اىن عون قال حيىي قال حدثين انفع عن بن عمر أن عمر قال : اي رسول  

أصبت أرضا خبيرب مل أصب شيئا قط هو أنفس عندي منه فقال ان شئت 
حبست أصلها وتصدقت هبا قال فتصدق هبا ال يباع أصلها وال توهب وال  

رث قال فتصدق هبا يف الفقراء أو الضعيف والرقاب ويف السبيل وبن تو 
السبيل ال جناح على من وليها أن أيكل ابملعروف أو يطعم صديقا غري متمول  

 فيه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن عبيد هللا أخربين انفع عن   - 5180
بن عمر قال : بعثنا نيب هللا صلى هللا عليه وسلم يف سرية بلغت سهماننا أثىن 

 عشر بعريا ونفلنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بعريا بعريا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

دثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن عبيد هللا أخربين انفع عن  ح - 5181



بن عمر : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم سبق بني اخليل املضمرة من 
 احلفياء إىل ثنية الوداع وما مل يضمر منها من ثنية الوداع إىل مسجد بىن زريق 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

-------------------------------------  

 

[    56صفحة  - 2مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد عن حممد بن عمر   - 5182
 عليه وسلم قال :  وأخربين حيىي بن عبد الرمحن عن بن عمر عن النيب صلى هللا

الشهر تسع وعشرون فذكروا ذلك لعائشة فقالت يرحم هللا أاب عبد الرمحن 
ين وهل هجر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم نساءه شهرا فنزل لتسع وعشر 

 فقيل له فقال ان الشهر قد يكون تسعا وعشرين  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : املرفوع منه صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد ثنا مالك ثنا الزهري   - 5183
عن سامل عن أبيه أن رجال من األنصار كان يعظ أخاه يف احلياء فقال النيب 

وسلم : دعه فإن احلياء من اإلميان  صلى هللا عليه   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن حيىي يعىن بن سعيد عن   - 5184
انفع عن بن عمر عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : ال تتبايعوا الثمر حىت  

 يبدو صالحه  
 

 

ط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤو ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن عيسى بن حفص حدثين أيب  - 5185
ركعتني مث  أنه قال : كنت مع بن عمر يف سفر فصلى الظهر والعصر ركعتني

قام إىل طنفسة له فرأى انسا يسبحون بعدها فقال ما يصنع هؤالء قلت 
يسبحون قال لو كنت مصليا قبلها أو بعدها ألمتمتها صحبت النيب صلى هللا 
عليه وسلم حىت قبض فكان ال يزيد على ركعتني وأاب بكر رضي هللا عنه حىت  



 قبض فكان ال يزيد عليهما وعمر وعثمان كذلك  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن بن أيب ذئب عن الزهري   - 5186
 صلى هللا عليه وسلم مجع بني املغرب عن سامل عن أبيه : أن رسول هللا 

 والعشاء جبمع إبقامة ومل يسبح بينهما وال على أثر واحدة منهما  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد عن التيمي عن طاوس  - 5187
مسع بن عمر سئل عن نبيذ اجلر : هنى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن نبيذ  

 اجلر فقال نعم وقال طاوس وهللا اىن مسعته منه  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 



 أيب ثنا حيىي عن سفيان حدثين عبد هللا بن حدثنا عبد هللا حدثين - 5188
دينار مسعت بن عمر عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : مثل الذي جير إزاره  

 أو ثوبه شك حيىي من اخليالء ال ينظر هللا إليه يوم القيامة  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن سفيان حدثين عبد هللا بن  - 5189
دينار مسعت بن عمر قال : كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يصلي على  

 راحلته حيثما توجهت به  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

ا عبد هللا بن دينار  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن سفيان ثن - 5190
مسعت بن عمر قال سأل عمر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : تصيبين  

 اجلنابة من الليل فأمره أن يغسل ذكره وليتوضأ  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد عن شعبة وبن جعفر   - 5191
نا شعبة حدثين عمرو بن مرة عن زاذان قال قلت البن عمر أخربين : ما  قال ث

غتنا فإن لنا  هنى عنه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من األوعية وفسره لنا بل
لغة سوى لغتكم قال هنى عن احلنتم وهو اجلر وهنى عن املزفت وهو املقري 

نقر نقرا وتنسج وهنى عن الدابء وهو القرع وهنى عن النقري وهى النخلة ت
نسجا قال ففيم أتمران أن نشرب فيه قال االسقية قال حممد وأمر أن ننبذ يف  

 االسقية  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري زاذان فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن سفيان حدثين بن دينار   - 5192
مسعت بن عمر حيدث عن النيب صلى هللا عليه وسلم : ينصب للغادر لواء يوم  

 القيامة يقال هذه غدرة فالن  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن سفيان حدثين بن دينار   - 5193
مسعت بن عمر قال : هنى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن يلبس احملرم ثواب 

 مسه زعفران أو ورس 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

ربين وبرة قال :  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن إمساعيل أخ - 5194
مر فقال أيصلح أن أطوف ابلبيت وأان حمرم قال ما مينعك من  أتى رجل بن ع

ذلك قال ان فالان ينهاان عن ذلك حىت يرجع الناس من املوقف ورأيته كأنه  
مالت به الدنيا وأنت أعجب إلينا منه قال بن عمر حج رسول هللا صلى هللا 

واملروة وسنة هللا تعاىل ورسوله أحق عليه وسلم فطاف ابلبيت وسعى بني الصفا 
 أن تتبع من سنة بن فالن ان كنت صادقا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

------------------------------------- 

 



[    57صفحة  - 2مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن عبيد هللا عن انفع عن بن  - 5195
عمر قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ان بالال يؤذن بليل فكلوا 

 واشربوا حىت يؤذن بن أم مكتوم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن عبيد هللا عن انفع عن بن  - 5196
عمر عن النيب صلى هللا عليه وسلم : هنى أن حتتلب املواشي من غري إذن  

 أهلها  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن عبيد هللا عن انفع عن بن  - 5197
عمر عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : ما حق امرئ له شيء يوصى فيه  

 يبيت ليلتني اال ووصيته مكتوبة عنده  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن بن عجالن عن انفع قال :   - 5198
أصاب بن عمر الربد وهو حمرم فألقيت على بن عمر برنسا فقال أبعده عىن  

 أما علمت أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم هنى عن الربنس للمحرم 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن من أجل ابن عجالنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن عبيد هللا عن انفع عن بن  - 5199
 عمر : أن النيب صلى هللا عليه وسلم كان أييت مسجد قباء راكبا وماشيا 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن عبيد هللا أخربين انفع عن   - 5200
بن عمر عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : اخليل معقود بنواصيها اخلري إىل  

 يوم القيامة  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

ن انفع عن بن حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن عبيد هللا ع - 5201
عمر قال : ال أترك استالمهما يف شدة وال رخاء بعد إذ رأيت رسول هللا صلى 

 هللا عليه وسلم يستلمهما الركن اليماين واحلجر 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن عبيد هللا حدثين انفع عن   - 5202
بن عمر : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم العن بني رجل وامرأته من 

 األنصار وفرق بينهما  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

خربين انفع عن  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن عبيد هللا أ - 5203
بن عمر قال كان يوم عاشوراء يوما يصومه أهل اجلاهلية فلما نزل رمضان  



سئل عنه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : هو يوم من أايم هللا تعاىل من  
 شاء صامه ومن شاء تركه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

أيب ثنا روح أان عبيد هللا بن األخنس أخربين  حدثنا عبد هللا حدثين - 5204
 انفع عن عبد هللا بن عمر فذكر : مثله  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا إسرائيل عن مساك بن حرب  - 5205
عن مصعب بن سعد عن بن عمر قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :  

 ال يقبل هللا تعاىل صدقة من غلول وال صالة بغري طهور  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسن من أجل مساك بن حرب وبقية رجاله ت
يخنيثقات رجال الش  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا سفيان عن عمرو بن حيىي  - 5206
عن سعيد بن يسار عن بن عمر قال : رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 يصلي على محار وهو متوجه إىل خيرب حنو املشرق 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

هللا قال أيب وقرأته على عبد الرمحن بن مالك عن حدثنا عبد  - 5207
عمرو بن حيىي عن أيب احلباب سعيد بن يسار عن بن عمر : ومل يقل حنو 

 املشرق 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا ثنا أيب ثنا وكيع ثنا مالك بن أنس عن أيب بكر بن   - 5208
يسار قال قال يل بن عمر : أما لك برسول هللا أسوة كان  عمر عن سعيد بن 

 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يوتر على بعريه  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب وقرأته على عبد الرمحن مالك عن أيب  - 5209
بكر بن عمر بن عبد الرمحن بن عبد هللا بن عمر بن اخلطاب عن سعيد بن 

 يسار : فذكر احلديث 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا ثنا أيب ثنا وكيع ثنا سفيان عن أيب إسحاق عن حيىي   - 5210
بن واثب عن بن عمر قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : من جاء إىل 

 اجلمعة فليغتسل  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

عي عن سامل عن  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا حنظلة اجلم - 5211
بن عمر قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : إذا استأذنكم نساؤكم إىل  

 املساجد فأذنوا هلن 



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا أابن بن عبد هللا البجلي عن   - 5212
نه خرج يوم عيد فلم يصل قبلها وال بعدها  أيب بكر بن حفص عن بن عمر أ

 فذكر : أن النيب صلى هللا عليه وسلم فعله  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا ثنا أيب ثنا وكيع ثنا بن أيب خالد عن أيب حنظلة قال   - 5213
: سألت بن عمر عن الصالة يف السفر فقال ركعتان سنة النيب صلى هللا عليه  

 وسلم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد حمتمل للتحسنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا ثنا أيب ثنا وكيع ثنا العمرى عن انفع عن بن عمر :   - 5214
أن النيب صلى هللا عليه وسلم وأاب بكر وعمر وعثمان صدرا من إمارته صلوا 



 مبىن ركعتني  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    58صفحة  - 2مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا ثنا أيب ثنا وكيع ثنا إسرائيل عن أيب إسحاق عن   - 5215
جماهد عن بن عمر أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قرأ : يف الركعتني قبل  

الفجر والركعتني بعد املغرب بضعا وعشرين مرة أو بضع عشرة مرة قل اي أيها 
فرون وقل هو هللا أحد  الكا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا سفيان عن عمر بن حممد  - 5216
عن انفع سأل رجل بن عمر عن الوتر أواجب هو فقال : أوتر رسول هللا صلى 



 هللا عليه وسلم واملسلمون  

 

 

األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب ت  

 

 

حدثنا عبد هللا ثنا أيب ثنا وكيع ثنا عمران بن حدير عن عبد هللا بن  - 5217
شقيق العقيلي عن بن عمر قال : جاء رجل إىل النيب صلى هللا عليه وسلم  

فسأله عن صالة الليل وأان بني السائل وبني النيب صلى هللا عليه وسلم فقال  
ثىن فإذا خشيت الصبح فأوتر بركعة قال مث جاءه عند قرن احلول وأان مثىن م 

بذاك املنزل بينه وبني السائل فسأله فقال مثىن مثىن فإذا خشيت الصبح فأوتر  
 بركعة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا ثنا أيب ثنا وكيع ثنا سفيان وعبد الرمحن عن سفيان   - 5218
عن عبد هللا بن دينار عن بن عمر : أن النيب صلى هللا عليه وسلم كان أييت 

 قباء وقال عبد الرمحن مسجد قباء راكبا وماشيا  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

ثين أيب ثنا وكيع حدثين عبد هللا بن انفع عن  حدثنا عبد هللا حد - 5219
 أبيه عن بن عمر عن النيب صلى هللا عليه وسلم : مثله  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد ضعيف لضعف عبدهللا بن انفع  ت
 وبقية رجاله ثقات رجال الشيخني 

 

 

بن حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع عن على بن صاحل عن يزيد  - 5220
أيب زايد عن عبد الرمحن بن أيب ليلى عن بن عمر قال قال رسول هللا صلى هللا 

 عليه وسلم : أان فئة املسلمني  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف لضعف يزيد بن أيب زايدت  

 

 

حدثنا عبد هللا ثنا أيب ثنا وكيع ثنا سفيان وعبد الرمحن عن سفيان   - 5221
عن بن عمر قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :  عن عبد هللا بن دينار 

 إن اليهود إذا لقوكم قالوا السام عليكم فقولوا وعليكم  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا األعمش عن سعد بن عبيدة   - 5222
قال : كنت مع بن عمر يف حلقة فسمع رجال يف حلقة أخرى وهو يقول ال  
وأيب فرماه بن عمر ابحلصى وقال اهنا كانت ميني عمر فنهاه النيب صلى هللا 

 عليه وسلم عنها وقال اهنا شرك  

 

 

رجاله ثقات رجال الشيخني إال أن سعد بن عبيدة مل  عليق شعيب األرنؤوط : ت
4904يسمعه من ابن عمر كما سبق   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا سفيان عن أيب إسحاق عن   - 5223
النجراين عن بن عمر قال : أتى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بسكران 

ل ال ختلطهما يكفي كل فضربه احلد مث قال ما شرابك فقال زبيب ومتر فقا
 واحد منهما من صاحبه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف جلهالة النجراينت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا شعبة عن حمارب بن داثر   - 5224
قال مسعت بن عمر يقول : هنى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن الدابء 

راه قال والنقري  واحلنتم واملزفت قال شعبة وأ  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا ثنا أيب ثنا وكيع ثنا سفيان وعبد الرمحن عن سفيان   - 5225
عن عبد هللا بن دينار عن بن عمر قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :  

ر اال ان تكونوا ابكني فإن  ال تدخلوا على هؤالء القوم املعذبني أصحاب احلج
 مل تكونوا ابكني فال تدخلوا عليهم ان يصيبكم ما أصاهبم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا ثنا أيب ثنا وكيع ثنا سفيان عن عبد هللا بن دينار عن   - 5226
بن عمر قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : مفاتيح الغيب مخس ال  

إن هللا عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما يف األرحام   }يعلمها اال هللا  



وت إن هللا عليم  وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس أبي أرض مت
 خبري  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا ثنا أيب ثنا وكيع عن فضيل ويزيد قال أان فضيل بن  - 5227
الذي خلقكم من ضعف   }مرزوق عن عطية العويف : قال قرأت على بن عمر 

هللا الذي  } فقال  {مث جعل من بعد ضعف قوة مث جعل من بعد قوة ضعفا  
  {خلقكم من ضعف مث جعل من بعد ضعف قوة مث جعل من بعد قوة ضعفا  

قرأت على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كما قرأت علي فأخذ علي  مث قال 
 كما أخذت عليك  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف لضعف عطية بن سعد العويف وابقي ت
 رجاله ثقات رجال الشيخني غري فضيل بن مرزوق فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا ثنا أيب ثنا وكيع ثنا سفيان عن حممد بن عبد الرمحن  - 5228
موىل آل طلحة عن سامل بن عبد هللا عن بن عمر : انه طلق امرأته يف احليض 



فذكر ذلك عمر للنيب صلى هللا عليه وسلم فقال مره فلرياجعها مث ليطلقها  
 وهى طاهر أو حامل  

 

 

لى شرط مسلم عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح عت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    59صفحة  - 2مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا سفيان وعبد الرزاق قال أان  - 5229
سفيان عن عاصم بن عبيد هللا عن سامل عن بن عمر : ان عمر استأذن النيب 

يف العمرة فأذن له فقال اي أخي أشركنا يف صاحل دعائك صلى هللا عليه وسلم 
وال تنسنا قال عبد الرزاق يف حديثه فقال عمر ما أحب ان يل هبا ما طلعت 

 عليه الشمس 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف لضعف عاصم بن عبيدهللا ت  

 

 



حدثنا عبد هللا قال ثنا أيب ثنا وكيع ثنا العمرى عن انفع عن بن  - 5230
 عمر : ان النيب صلى هللا عليه وسلم دخل مكة هنارا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد ضعيف لضعف العمري ت  

 

 

حدثنا عبد هللا ثنا أيب ثنا وكيع ثنا العمرى عن انفع عن بن عمر :   - 5231
 ان النيب صلى هللا عليه وسلم كان يدخل من الثنية العليا وخيرج من السفلى  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا سند ضعيف لضعف العمري ت  

 

 

عه  حدثنا عبد هللا ثنا أيب ثنا وكيع عن سفيان عن زيد بن أسلم مس - 5232
من بن عمر قال أقبل رجالن من املشرق فتكلما أو تكلم أحدمها فقال رسول  

 هللا صلى هللا عليه وسلم : ان من البيان سحرا أو ان البيان سحر  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 



 حدثنا عبد هللا ثنا أيب ثنا وكيع ثنا مهام عن قتادة عن أيب الصديق - 5233
الناجي عن بن عمر قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : إذا وضعتم  

 مواتكم يف قبورهم فقولوا بسم هللا وعلى سنة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 

 

4812عليق شعيب األرنؤوط : رجاله ثقات رجال الشيخني وسبق ت  

 

 

حدثنا عبد هللا ثنا أيب ثنا وكيع ثنا فضيل بن غزوان عن انفع عن   - 5234
بن عمر عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : يعرض على بن آدم مقعده من  

 اجلنة والنار غدوة وعشية يف قربه  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

د الرمحن عن سفيان عن عبد  حدثنا عبد هللا ثنا أيب ثنا وكيع وعب - 5235
هللا بن دينار عن بن عمر قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : من ابتاع 

 طعاما فال يبعه حىت يقبضه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع عن إسرائيل عن أيب إسحاق  - 5236
لى عهد النيب عن النجراين عن بن عمر رضي هللا عنهما ان رجلني تبايعا ع

صلى هللا عليه وسلم خنال قبل ان تطلع الثمرة فلم تطلع شيئا فقال النيب صلى 
يبدو   هللا عليه وسلم : على أي شيء أتكل ماله وهنى عن بيع الثمر حىت

 صالحه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف جلهالة النجراينت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثنا أيب ثنا وكيع ثنا إسرائيل عن مساك بن حرب  - 5237
عن سعيد بن جبري عن بن عمر قال مسعت النيب صلى هللا عليه وسلم يقول :  
 إذا اشرتيت الذهب ابلفضة أو أحدمها ابآلخر فال يفارقك وبينك وبينه لبس  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف لتفرد مساك برفعه ت  

 

 

حدثنا عبد هللا ثنا أيب ثنا وكيع عن العمرى عن انفع عن بن عمر   - 5238
انه رمل من احلجر إىل احلجر ثالاث ومشى أربعا وصلى عند املقام ركعتني مث 



 ذكر : ان النيب صلى هللا عليه وسلم فعله  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  

 

 

انفع عن بن عمر   حدثنا عبد هللا ثنا أيب ثنا وكيع ثنا العمرى عن - 3952
قال : ما تركت استالم الركنني يف شدة وال رخاء منذ رأيت رسول هللا صلى هللا 

 عليه وسلم يستلمهما احلجر والركن اليماين  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  

 

 

حدثنا عبد هللا ثنا أيب ثنا وكيع ثنا سعيد بن السائب عن داود بن  - 5240
أيب عاصم قال : سألت بن عمر عن الصالة مبىن قال هل مسعت مبحمد صلى  

 هللا عليه وسلم قلت نعم وآمنت به قال فإنه كان يصلي مبىن ركعتني  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 



حدثنا عبد هللا ثنا أيب ثنا وكيع ثنا شعبة عن احلكم وسلمة بن  - 5241
كهيل عن سعيد بن جبري عن بن عمر انه صالمها إبقامة واحدة فقال : هكذا  

 صنع النيب صلى هللا عليه وسلم بنا يف هذا املكان  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

 ثنا وكيع ثنا محاد بن سلمة عن فرقد حدثنا عبد هللا ثنا أيب - 5242
السبخي عن سعيد بن جبري عن بن عمر : ان النيب صلى هللا عليه وسلم كان  

 يدهن ابلزيت غري املقتت عند اإلحرام 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا ثنا أيب ثنا وكيع ثنا بن أيب ذئب عن انفع عن بن  - 5243
هري عن سامل عن بن عمر قال قال رسول هللا صلى هللا عليه  عمر وعن الز 

 وسلم : ال يلبس احملرم ثواب مسه ورس وال زعفران  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثنا أيب ثنا وكيع عن سفيان عن عبد هللا بن  - 5244
دينار عن بن عمر قال : هنى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ان يلبس احملرم 

 ثواب مسه ورس أو زعفران  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا بن عون عن زايد بن جبري :   - 5245
ان رجال سأل بن عمر عن رجل نذر ان يصوم يوما فوافق يومئذ عيد أضحى 
أو يوم فطر فقال بن عمر أمر هللا بوفاء النذر وهناان رسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم عن صوم هذا اليوم  

 

 

صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    60صفحة  - 2مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    



 

 

حدثنا عبد هللا ثنا أيب ثنا وكيع وعبد الرمحن عن سفيان عن جبلة   - 5246
بن سحيم عن بن عمر قال عبد الرمحن مسعت بن عمر قال : هنى رسول هللا 

 صلى هللا عليه وسلم ان يقرن الرجل بني التمرتني حىت يستأذن أصحابه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

ا عبد هللا ثنا أيب ثنا وكيع عن األعمش عن املنهال هو بن حدثن - 5247
عمر عن سعيد بن جبري عن بن عمر انه مر على قوم نصبوا دجاجة يرموهنا  

 ابلنبل فقال : هنى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ان ميثل ابلبهيمة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري ت  

 

 

هللا ثنا أيب ثنا وكيع ثنا حنظلة عن سامل عن بن عمر  حدثنا عبد  - 5248
قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : من جر ثوبه من اخليالء مل ينظر هللا  

 إليه يوم القيامة  
 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا ثنا أيب ثنا وكيع حدثنا سفيان ويزيد قال أان سفيان   - 5249
عن عبد هللا بن دينار عن بن عمر قال : اختذ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

خامتا من ذهب فاختذ الناس خواتيم من ذهب فرمى به وقال لن ألبسه أبدا  
 قال يزيد فنبذ الناس خواتيمهم  

 

 

سناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إت  

 

 

حدثنا عبد هللا ثنا أيب ثنا وكيع ثنا بن أيب رواد وسفيان عن عمر   - 5250
بن حممد عن انفع عن بن عمر عن النيب صلى هللا عليه وسلم : كان جيعل 

 فص خامته مما يلي بطن كفه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناداه صحيحان رجاله ثقات رجال الشيخني غري ت
 عبد العزيز بن أيب رواد 

 

 

حدثنا عبد هللا ثنا أيب ثنا وكيع ثنا العمرى عن سعيد املقربي وانفع   - 5251



ان بن عمر كان يلبس السبتية ويتوضأ فيها وذكر : ان النيب صلى هللا عليه  
 وسلم كان يفعله  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد ضعيف لضعف العمري ت  

 

 

د هللا ثنا أيب ثنا وكيع ثنا عاصم بن حممد عن أبيه عن بن  حدثنا عب - 5252
عمر قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : لو يعلم الناس ما يف الوحدة ما  

 سار راكب بليل أبدا 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا ثنا أيب ثنا وكيع ثنا حنظلة عن سامل عن أبيه قال   - 5253
قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : من اقتىن كلبا اال كلب ضار أو كلب 

 ماشية نقص من عمله كل يوم قرياطان  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 



 

حدثنا عبد هللا ثنا أيب ثنا وكيع ثنا سفيان عن عبد هللا بن دينار عن   - 5254
بن عمر قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : من اقتىن كلبا اال كلب 
صيد أو ماشية نقص من عمله كل يوم قرياطان قال عبد الرمحن نقص من  

 عمله  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا ثنا أيب ثنا وكيع عن سفيان عن عبد هللا بن دينار   - 5255
والعمري عن انفع عن بن عمر قال : سئل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن  

 الضب فقال ال آكله وال أحرمه  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : هذا احلديث له إسنادان : األول وكيع عن سفيان  ت
ابن عمر وهو صحيح على شرط الشيخني والثاين  عن عبدهللا بن دينار عن 

وكيع عن العمري وهو عبدهللا بن عمر عن انفع وهو ضعيف لضعف عبدهللا  
 بن عمر 

 

 

حدثنا عبد هللا ثنا أيب ثنا وكيع ثنا األعمش عن سعد بن عبيدة   - 5256



قال : كنت مع بن عمر يف حلقة قال فسمع رجال يف حلقة أخرى وهو يقول 
اه بن عمر ابحلصى فقال اهنا كانت ميني عمر فنهاه النيب صلى هللا ال وأيب فرم

 عليه وسلم عنها وقال اهنا شرك  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : رجاله ثقات رجال الشيخني وهو مكرر ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثنا أيب ثنا وكيع عن أبيه عن عطاء بن السائب   - 5257
عن كثري بن مجهان عن بن عمر قال : ان أسعى فقد رأيت رسول هللا صلى هللا 
عليه وسلم يسعى وان أمشي فقد رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ميشى  

 وأان شيخ كبري  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا ثنا أيب ثنا وكيع عن سفيان وعبد الرمحن قال ثنا   - 5258
سفيان عن بن دينار عن بن عمر قال مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 يقول : إذا كنتم ثالثة فال ينتجى اثنان دون واحد  
 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

 حدثنا أيب ثنا وكيع عن سفيان عن عبد هللا بن حدثنا عبد هللا  - 5259
دينار عن بن عمر قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : أميا امرئ قال  

 ألخيه اي كافر فقد ابء هبا أحدمها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا ثنا أيب ثنا وكيع عن فضيل بن غزوان عن انفع عن   - 5260
بن عمر قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : أميا رجل كفر رجال 

 فأحدمها كافر  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

عبة  حدثنا عبد هللا ثنا أيب ثنا وكيع عن سفيان وعبد الرمحن عن ش - 5261
عن عبد هللا بن دينار عن بن عمر قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :  

 أسلم ساملها هللا وغفار غفر هللا هلا وعصية عصت هللا ورسوله  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناداه صحيحان على شرط الشيخنيت  

 

 

  حدثنا عبد هللا ثنا أيب ثنا وكيع عن سعيد بن عبيد عن عبادة بن - 5262
الوليد بن عبادة عن بن عمر قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : من ينح 

 عليه فإنه يعذب مبا ينح عليه يوم القيامة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    61صفحة  - 2مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا ثنا أيب ثنا وكيع عن العمرى عن انفع عن بن عمر   - 5263
قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : من مل جيب الدعوة فقد عصى هللا 

 ورسوله 

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف لضعف العمريت  

 

 

حدثنا عبد هللا ثنا أيب ثنا وكيع عن محاد عن بشر بن حرب مسعت  - 6452
بن عمر يقول : ان رفعكم أيديكم بدعة ما زاد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 على هذا يعىن إىل الصدر  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا ثنا أيب ثنا وكيع عن أبيه عن عطاء عن كثري بن  - 5265
ال يسعى  مجهان قال : رأيت بن عمر ميشى يف الوادي بني الصفا واملروة و 

فقلت له فقال ان أسع فقد رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يسعى وان 
 أمش فقد رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ميشى وأان شيخ كبري  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع عن سفيان عن فراس عن أيب  - 5266
صاحل عن زاذان : ان بن عمر اعتق عبدا له فقال مايل من أجره وتناول شيئا  



من األرض ما يزن هذه أو مثل هذه مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
ضربه فكفارته عتقه  يقول من لطم غالمه أو   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري زاذان فمن رجال مسلم مكرر سندا ومتنا 

 

 

حدثنا عبد هللا ثنا أيب ثنا عبد الرمحن عن سفيان عن فراس أخربين  - 5267
ه مث قال  أبو صاحل عن زاذان قال : كنت عند بن عمر فدعا غالما له فأعتق 

مايل فيه من أجر ما يسوى هذا أو يزن هذا مسعت رسول هللا صلى هللا عليه  
الرمحن  وسلم يقول من ضرب عبدا له حدا مل أيته أو ظلمه أو لطمه شك عبد 

 فإن كفارته أن يعتقه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري زاذان فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا ثنا أيب ثنا عبد الرمحن بن مهدي وهبز قاال ثنا شعبة   - 5268
ت بن عمر  عن أنس بن سريين قال هبز يف حديثه أخربين أنس بن سريين مسع



يقول أنه طلق امرأته وهى حائض فسأل عمر النيب صلى هللا عليه وسلم فقال  
 مره : فلرياجعها فإذا طهرت فليطلقها قال هبز أحتتسب 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا ثنا أيب ثنا روح بن عبادة ثنا بن جريج أخربين أبو  - 5269
الزبري انه مسع عبد الرمحن بن امين يسأل بن عمر وأبو الزبري يسمع فقال بن 

اي أيها النيب إذا طلقتم النساء   }عمر : قرأ النيب صلى هللا عليه وسلم 
يف قبل عدهتن   {فطلقوهن    

 

 

صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال   عليق شعيب األرنؤوط : إسنادهت
 الشيخني غري أيب الزبري 

 

 

حدثنا عبد هللا ثنا أيب ثنا روح ثنا حممد بن أيب حفصة ثنا بن  - 5270
شهاب عن سامل عن أبيه : انه طلق امرأته وهى حائض فذكر ذلك إىل عمر  

صلى فانطلق عمر إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فأخربه فقال رسول هللا 
هللا عليه وسلم ليمسكها حىت حتيض غري هذه احليضة مث تطهر فإن بدا له أن 



 يطلقها فليطلقها كما أمره هللا عز وجل وإن بدا له أن ميسكها فليمسكها  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  

 

 

حدثنا عبد هللا ثنا أيب ثنا وكيع ثنا سفيان عن عبد هللا بن دينار عن   - 5271
جاء رجل إىل النيب صلى هللا عليه وسلم فقال : اي رسول هللا اىن بن عمر قال 

 أخدع يف البيع فقال إذا بعت فقل ال خالبة  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا ثنا أيب ثنا روح ثنا حنظلة مسعت ساملا : وسئل عن   - 5272
رجل طلق امرأته وهى حائض فقال ال جيوز طلق بن عمر امرأته وهى حائض 

 فأمره رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ان يراجعها فراجعها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 



ثنا أيب ثنا روح ثنا حنظلة مسعت طاوسا قال مسعت  حدثنا عبد هللا  - 5273
عبد هللا بن عمر يقول قام فينا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال : ال تبيعوا  

 التمر حىت يبدو صالحه  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

الك عن عبد  حدثنا عبد هللا ثنا أيب ثنا عبد امللك بن عمر وثنا م - 5274
دينار عن بن عمر ان النيب صلى هللا عليه وسلم قال : ما شجرة ال   هللا بن

يسقط ورقها وهى مثل املؤمن أو قال املسلم قال فوقع الناس يف شجر 
البوادي قال بن عمر ووقع يف نفسي اهنا النخلة فقال رسول هللا صلى هللا 

ن تكون قلتها كان  عليه وسلم هي النخلة قال فذكرت ذلك لعمر فقال أل
 أحب إىل من كذا وكذا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا ثنا أيب ثنا عبد الرمحن عن سفيان عن منصور عن   - 5275
عبد هللا بن مرة عن بن عمر قال : هنى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن  



شيئا وإمنا يستخرج به من البخيل   النذر وقال انه ال يرد من القدر  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا ثنا أيب ثنا عبد الرمحن عن سفيان عن عبد الكرمي  - 5276
عن انفع عن بن عمر : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم رجم يهوداي 

 ويهودية ابلبالط  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

لبالط : موضع ابملدينة بني املسجد والسوق ا  

 

 

-------------------------------------  

 

[    62صفحة  - 2مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا ثنا أيب ثنا عبد الرمحن عن سفيان عن علقمة عن   - 5277
ل عن رجل طلق  رزين األمحري عن بن عمر : ان النيب صلى هللا عليه وسلم سئ



امرأته ثالاث مث تزوجها رجل فأغلق الباب وأرخى السرت ونزع اخلمار مث طلقها  
   قبل ان يدخل هبا حتل لزوجها األول فقال ال حىت يذوق عسيلتها

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيفت  

 

 

حدثنا عبد هللا ثنا أيب ثنا أبو أمحد ثنا سفيان عن علقمة بن مرثد   - 5278
عن سليمان بن رزين عن بن عمر قال : سأل رجل النيب صلى هللا عليه وسلم  

 وهو على املنرب خيطب الناس عن رجل فارق امرأته بثالث فذكر معناه 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف لضعف سليمان بن رزين ت  

 

 

حدثنا عبد هللا ثنا أيب ثنا عبد الرمحن ثنا مالك عن الزهري عن   - 5279
سامل عن بن عمر : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان يرفع يديه إذا 

ذلك يف استفتح الصالة وإذا أراد ان يركع وإذا رفع رأسه من الركوع وال يفعل  
 السجود  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  



 

 

حدثنا عبد هللا ثنا أيب ثنا عبد الرمحن حدثين سفيان عن عبد هللا   - 5280
بن دينار مسعت بن عمر يقول : سئل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن  

 الضب فقال لست آبكله وال حمرمه 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا ثنا أيب ثنا عبد الرمحن ثنا سفيان عن عبد هللا بن  - 5281
دينار قال كنت مع بن عمر أان ورجل آخر فدعا رجال آخر مث قال اسرتخيا  

 فإن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : هنى أن ينتجى اثنان دون واحد  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

ثنا عبد هللا ثنا أيب ثنا عبد الرمحن ثنا سفيان وشعبة عن عبد  حد - 5282
هللا بن دينار عن بن عمر قال : كنا إذا ابيعنا النيب صلى هللا عليه وسلم على  

 السمع يلقننا أو يلقفنا فيما استطعت 
 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

عبد الرمحن عن سفيان عن عبد هللا بن  حدثنا عبد هللا ثنا أيب ثنا - 5283
دينار مسعت بن عمر يقول : سئل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن ليلة  

 القدر فقال حتروها يف السبع األواخر 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا ثنا أيب ثنا عبد الرمحن عن سفيان عن عبد هللا بن  - 5284
دينار عن بن عمر قال : كنا نتقى كثريا من الكالم واالنبساط إىل نسائنا على  

عهد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم خمافة ان ينزل فينا القرآن فلما مات 
 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم تكلمنا  

 

 

األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب ت  

 

 

حدثنا عبد هللا ثنا أيب ثنا عبد الرمحن عن سفيان عن عبد هللا بن  - 5285
دينار عن بن عمر ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : ان بالال ينادى  



 بليل فكلوا واشربوا حىت ينادى بن أم مكتوم  
 

 

على شرط الشيخني عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا ثنا أيب ثنا عبد الرمحن ثنا سليم بن أخضر عن عبيد   - 5286
هللا عن انفع عن بن عمر قال : قسم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف 

 األنفال للفرس سهمني وللرجل سهما  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
خني غري سليم بن أخضر فمن رجال مسلم الشي  

 

 

حدثنا عبد هللا ثنا أيب ثنا عبد الرمحن عن مالك عن الزهري عن   - 5287
سامل عن بن عمر : ان النيب صلى هللا عليه وسلم صلى املغرب والعشاء 

 ابملزدلفة مجيعا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 



 

حدثنا عبد هللا ثنا أيب ثنا عبد الرمحن ثنا مالك عن انفع عن بن  - 5288
عمر : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بعث سرية قبل جند فغنموا إبال كثرية  

 فبلغت سهامهم أحد عشر بعريا أو أثىن عشر بعريا ونفلوا بعريا بعريا 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا ثنا أيب ثنا عبد الرمحن ثنا مالك عن انفع عن بن  - 5289
عمر : ان النيب صلى هللا عليه وسلم هنى عن الشغار قال مالك والشغار أن  

 يقول أنكحين ابنتك وأنكحك ابنيت 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

عبد الرمحن ثنا شعبة عن احلكم وسلمة  حدثنا عبد هللا ثنا أيب ثنا  - 5290
بن كهيل عن سعيد بن جبري انه صلى املغرب جبمع والعشاء إبقامة مث حدث 

عن بن عمر انه صنع مثل ذلك وحدث بن عمر : ان النيب صلى هللا عليه  
 وسلم صنع مثل ذلك  

 



 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

 ثنا أيب ثنا عبد الرمحن عن مالك عن زيد بن أسلم  حدثنا عبد هللا  - 5291
عن بن عمر قال قدم رجالن من املشرق فخطبا فعجب الناس من بياهنما  

فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ان بعض البيان سحر وان من البيان  
 سحرا 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا ثنا أيب ثنا عبد الرمحن ثنا مالك عن انفع عن بن  - 5292
عمر : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم هنى عن بيع الثمرة حىت يبدو  

 صالحها هنى البائع واملشرتى 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

------------------------------------- 



 

[    63صفحة  - 2د بن حنبل    ] جزء مسند أمح   

 

 

حدثنا عبد هللا ثنا أيب ثنا عبد الرمحن ثنا مالك عن انفع عن بن  - 5293
عمر : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم هنى ان يسافر ابلقرآن إىل أرض 

 العدو خمافة ان يناله العدو  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا ثنا أيب ثنا عبد الرمحن ثنا مالك عن انفع عن بن  - 5294
عمر عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : ال تصوموا حىت تروا اهلالل وال 

 تفطروا حىت تروه فإن غم عليكم فاقدروا له 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

ثنا عبد الرمحن ثنا مالك عن انفع عن  حدثنا عبد هللا حدثين أيب  - 5295
وسلم كان إذا قفل من حج أو عمرة أو  بن عمر : ان النيب صلى هللا عليه 



غزو كرب على كل شرف من األرض ثالاث مث قال ال إله اال هللا وحده ال شريك 
له له امللك وله احلمد وهو على كل شيء قدير آيبون اتئبون ساجدون 

هللا وعده ونصر عبده وهزم األحزاب وحده   عابدون لربنا حامدون صدق  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن ثنا مالك عن انفع عن   - 5296
بن عمر : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر ركعتني  

عتني يف بيته وبعد العشاء ركعتني وبعد اجلمعة  وبعدها ركعتني وبعد املغرب رك
 ركعتني يف بيته  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا ثنا أيب ثنا عبد الرمحن عن مالك عن انفع عن بن   - 5297
عمر : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم هنى عن املزابنة واملزابنة اشرتاء الثمر 

 ابلثمر كيال والكرم ابلزبيب كيال  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن عن مالك عن انفع عن   - 5298
بن عمر : خرج يف فتنة بن الزبري وقال ان نصد عن البيت صنعنا كما صنع  

 النيب صلى هللا عليه وسلم  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

الك عن انفع عن  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن عن م  - 5299
هللا عنه النيب صلى هللا  بن عمر انه طلق امرأته وهى حائض فسأل عمر رضي

عليه وسلم فقال مره : فلرياجعها مث ميسكها حىت تطهر مث حتيض مث تطهر مث  
 ان شاء طلقها وان شاء أمسكها فتلك العدة اليت أمر هللا ان يطلق هلا النساء 

 

 

صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن عن مالك عن انفع عن   - 5300
 بن عمر : ان النيب صلى هللا عليه وسلم رجم يهوداي ويهودية  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا ثنا أيب ثنا عبد الرمحن عن مالك عن انفع ان النيب  - 5301
صلى هللا عليه وسلم قال : ال يتحرين أحدكم فيصلى قبل طلوع الشمس وال  

 عند غروهبا قلت ملالك عن عبد هللا قال نعم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا ثنا أيب ثنا عبد الرمحن عن مالك عن انفع عن بن   - 5302
عمر : ان النيب صلى هللا عليه وسلم كان إذا كانت ليلة ريح وبرد يف سفر أمر  

 املؤذن فأذن مث قال الصالة يف الرحال 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

نا عبد الرمحن عن مالك عن انفع عن  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ث - 5303
بن عمر قال : فرض رسول هللا صلى هللا عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من  



 متر أو صاعا من شعري عن كل ذكر وأنثى وحر وعبد من املسلمني  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

ن مالك عن انفع عن بن  حدثنا عبد هللا ثنا أيب ثنا عبد الرمحن ع - 5304
عمر : ان النيب صلى هللا عليه وسلم هنى عن تلقى السلع حىت يهبط هبا 

 األسواق وهنى عن النجش وقال ال يبيع بعضكم على بيع بعض  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا ثنا أيب ثنا عبد الرمحن عن مالك عن انفع عن بن   - 5305
عمر : ان النيب صلى هللا عليه وسلم كان إذا عجل به السري مجع بني املغرب 

 والعشاء 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 



بن   حدثنا عبد هللا ثنا أيب ثنا عبد الرمحن عن مالك عن انفع عن - 5306
عمر عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : من ابع خنال قد أبرت فثمرهتا للبائع 

 اال ان يشرتط املبتاع 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن عن مالك عن انفع عن   - 5307
 بن عمر : أن النيب صلى هللا عليه وسلم هنى عن بيع حبل احلبلة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثنا أيب حدثنا عبد الرمحن عن مالك عن انفع  - 5308
رم من الثياب قال عن بن عمر عن النيب صلى هللا عليه وسلم : فيما يلبس احمل

ال تلبسوا القمص وال العمائم وال الربانس وال السراويالت وال اخلفاف اال من  
ثياب ما مسه ورس ال جيد نعلني فيقطعهما أسفل من الكعبني وال تلبسوا من ال

 أو زعفران  
 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا ثنا أيب ثنا عبد الرمحن عن مالك عن انفع عن بن   - 5309
عمر عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : من ابتاع طعاما فال يبيعه حىت 

 يستوفيه  
 

 

حيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده ص ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    64صفحة  - 2مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا ثنا أيب ثنا عبد الرمحن عن مالك عن انفع عن بن   - 5310
 عمر عن النيب صلى هللا عليه وسلم : انه قطع يف جمن مثنه ثالثة دراهم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 



حدثنا عبد هللا ثنا أيب ثنا عبد الرمحن عن مالك عن انفع عن بن   - 5311
 عمر عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : إذا جاء أحدكم اجلمعة فليغتسل 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن عن مالك عن انفع عن   - 5312
ان رجال العن امرأته وانتفى من ولدها ففرق رسول هللا صلى هللا  بن عمر :

 عليه وسلم بينهما وأحلق الولد أبمه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب قال قرأت على عبد الرمحن مالك قال  - 5313
ن بن عمر ان النيب صلى هللا أيب وحدثين محاد اخلياط ثنا مالك عن انفع ع 

 عليه وسلم قال : الذي تفوته صالة العصر فكأمنا وتر أهله وماله  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخني رجاله ثقات ت
 رجال الشيخني غري محاد اخلياط فمن رجال مسلم 



 

 

حدثنا عبد هللا ثنا أيب قال قرأت على عبد الرمحن مالك بن أنس  - 5314
عن عبد هللا بن دينار عن عبد هللا بن عمر : انه ذكر عمر بن اخلطاب لرسول 

هللا صلى هللا عليه وسلم انه تصيبه جنابة من الليل فقال له رسول هللا صلى هللا 
 عليه وسلم توضأ واغسل ذكرك مث من 

 

 

ؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب قال قرأت على عبد الرمحن مالك عن   - 5315
انفع عن عبد هللا بن عمر ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : مثل 
صاحب القرآن كمثل صاحب اإلبل املعقلة ان عاهد عليها أمسكها وان 

 أطلقها ذهبت  
 

 

األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب قال قرأت على عبد الرمحن مالك عن   - 5316
عبد هللا بن دينار عن عبد هللا بن عمر ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال  



 : ان بالال ينادى بليل فكلوا واشربوا حىت ينادى بن أم مكتوم  

 

 

وط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤ ت  

 

 

حدثنا عبد هللا ثنا أيب ثنا حسني بن حممد ثنا إسرائيل عن ثوير عن   - 5317
بن عمر رفعه إىل النيب صلى هللا عليه وسلم قال : ان أدىن أهل اجلنة منزلة  

الذي ينظر إىل جنانه ونعيمه وخدمه وسرره من مسرية ألف سنة وان أكرمهم  
وجوه يومئذ  }نظر إىل وجهه غدوة وعشية مث تال هذه اآلية  على هللا من ي

   {انضرة إىل رهبا انظرة 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف جدا ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسني بن حممد ثنا محاد بن زيد عن   - 5318
أيوب عن انفع عن عبد هللا بن عمر رضي هللا تعاىل عنهما رفع احلديث : يف  

قال يقومون يوم القيامة يف الرشح  {يوم يقوم الناس لرب العاملني  }قوله تعاىل 
 إىل إنصاف آذاهنم 

 

 



يح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الوهاب بن عبد اجمليد الثقفي   - 5319
عن أيوب عن انفع : ان بن عمر كان يكرى أرضه على عهد أيب بكر وعمر  
وعثمان وبعض عمل معاوية قال ولو شئت قلت على عهد رسول هللا صلى 

وية بلغه عن رافع بن خديج هللا عليه وسلم حىت إذا كان يف آخر إمارة معا 
حديث فذهب وأان معه فسأله عنه فقال هنى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

عن كراء املزارع فرتك ان يكريها فكان إذا سئل بعد ذلك يقول زعم بن خديج 
 أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم هنى عن كراء املزارع 

 

 

ط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شر ت  

 

 

حدثنا عبد هللا ثنا أيب ثنا عبد الوهاب بن عبد اجمليد عن أيوب عن  - 5320
انفع عن بن عمر : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم هنى عن املزابنة قال  

فكان انفع يفسرها الثمرة تشرتى خبرصها مترا بكيل مسمى ان زادت فلي وان 
 نقصت فعلى  

 

 



لشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط ات  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الوهاب بن عبد اجمليد عن أيوب   - 5321
عن انفع : أن بن عمر طلق امرأته وهى حائض فسأل عمر النيب صلى هللا 

عليه وسلم فأمره أن يراجعها مث ميهلها حىت حتيض حيضة أخرى مث ميهلها حىت  
أمر هللا أن تطلق هلا النساء تطهر مث يطلقها قبل أن ميسها فتلك العدة اليت 

وكان بن عمر إذا سئل عن الرجل يطلق امرأته وهى حائض يقول أما أنت 
طلقتها واحدة أو اثنتني فإن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أمره أن يراجعها مث  

ميهلها حىت حتيض حيضة أخرى مث ميهلها حىت تطهر مث يطلقها إن مل يرد 
الاث فقد عصيت هللا تعاىل فيما أمرك به من طالق إمساكها وأما أنت طلقتها ث

 امرأتك وابنت منك وبنت منها  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا ثنا أيب ثنا عبد الوهاب عن أيوب عن انفع عن بن   - 5322
ل عليه فقال  عمر : انه كان ال يدع احلج والعمرة وان عبد هللا بن عبد هللا دخ

اىن ال آمن أن يكون العام بني الناس قتال فلو أقمت فقال قد حج رسول هللا 
صلى هللا عليه وسلم فحال كفار قريش بينه وبني البيت فإن حيل بيين وبينه  



لقد كان    }أفعل كما فعل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال هللا تبارك وتعاىل 
قال أشهدكم اىن قد أوجبت عمرة مث سار   مث   {لكم يف رسول هللا أسوة حسنة 

حىت إذا كان ابلبيداء قال وهللا ما أرى سبيلهما اال واحدا أشهدكم اىن قد 
 أوجبت مع عمريت حجا مث طاف هلما طوافا واحدا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    65صفحة  - 2مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا ثنا أيب ثنا عبد الوهاب عن أيوب عن انفع عن بن   - 5323
عمر قال قال رجل : اي رسول هللا من أين أتمران ان هنل قال يهل أهل املدينة  

فة وأهل جند من قرن قال ويقولون وأهل من ذي احلليفة وأهل الشام من اجلح
 اليمن من يلملم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الوهاب عن أيوب عن انفع عن   - 5324
بن عمر قال اندى رجل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال : ما نقتل من  

الدواب إذا أحرمنا قال مخس ال جناح على من قتلهن يف قتلهن احلدأة 
 والغراب والفأرة والكلب العقور والعقرب  

 

 

ده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسنات  

 

 

حدثنا عبد هللا ثنا أيب ثنا عبد الوهاب عن أيوب عن انفع عن بن   - 5325
منا قال ال عمر قال قال رجل : اي رسول هللا ما نلبس من الثياب إذا أحر 

تلبسوا القميص وال السراويل وال العمامة وال اخلفني اال أحد مل جيد نعلني 
ه ورس فليلبسهما أسفل من الكعبني وال الربنس وال شيئا من الثياب مس

 وزعفران  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبيدة بن محيد حدثين ثوير عن  - 5326
جماهد عن بن عمر قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : خذوا من هذا  



 ودعوا هذا يعىن شاربه األعلى أيخذ منه يعىن العنفقة  

 

 

يق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف جدا لضعف ثويرعلت  

 

 

حدثنا عبد هللا ثنا أيب ثنا أسباط بن حممد ثنا عبد امللك عن مسلم   - 5327
بن يناق قال : كنت جالسا مع عبد هللا بن عمر يف جملس بىن عبد هللا فمر  

فىت مسبال إزاره من قريش فدعاه عبد هللا بن عمر فقال ممن أنت فقال من بىن  
بكر فقال حتب ان ينظر هللا تعاىل إليك يوم القيامة قال نعم قال ارفع إزارك 
فإين مسعت أاب القاسم صلى هللا عليه وسلم وأومأ أبصبعه إىل أذنيه يقول من  

 جر إزاره ال يريد إال اخليالء مل ينظر هللا إليه يوم القيامة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا ثنا أيب ثنا أسود بن عامر ثنا إسرائيل عن ثوير عن   - 2853
جماهد عن بن عمر قال : لعن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم املخنثني من  

 الرجال واملرتجالت من النساء 
 

 



عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد ضعيف جدا لضعف ثويرت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب قال قرأت على عبد الرمحن بن مهدي   - 5329
  مالك عن عبد هللا بن دينار عن بن عمر : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
كان قال أيب وكان يف النسخة اليت قرأت على عبد الرمحن انفع فغريه فقال  

 عبد هللا بن دينار كان أييت قباء راكبا وماشيا  

 

 

رنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إسحاق بن عيسى أان مالك عن انفع   - 5330
 عن بن عمر : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان أييت قباء راكبا وماشيا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
سحاق بن عيسى فمن رجال مسلم الشيخني غري إ  

 

 

حدثنا عبد هللا ثنا أيب قال قرأت على عبد الرمحن مالك قال أيب  - 5331
وحدثنا إسحاق أخربين مالك عن مسلم بن أيب مرمي عن على بن عبد الرمحن 



املعاوي أنه قال : رآين عبد هللا بن عمر وأان أعبث ابحلصى يف الصالة فلما  
ما كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يصنع قلت  انصرف هناين وقال اصنع ك

وكيف كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يصنع قال كان رسول هللا صلى هللا  
عليه وسلم إذا جلس يف الصالة وضع كفه اليمىن على فخذه اليمىن وقبض 
أصابعه كلها وأشار أبصبعه اليت تلي اإلهبام ووضع كفه اليسرى على فخذه  

 اليسرى 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري إسحاق وعلي بن عبدالرمحن فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا ثنا أيب قال قرأت على عبد الرمحن مالك عن انفع   - 5332
عن عبد هللا بن عمر أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : صالة اجلماعة  

 تفضل على صالة الفذ بسبع وعشرين درجه  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا ثنا أيب ثنا عبد الرمحن ثنا مالك عن الزهري عن   - 5333



رجل من آل خالد بن اسيد قال قلت البن عمر : اان جند صالة اخلوف يف 
القرآن وصالة احلضر وال جند صالة السفر فقال ان هللا تعاىل بعث حممدا 

 عليه  صلى هللا عليه وسلم وال نعلم شيئا فإمنا نفعل كما رأينا حممدا صلى هللا 
 وسلم يفعل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    66صفحة  - 2مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب قال قرأت على عبد الرمحن مالك  - 5334
وحدثنا إسحاق أخربان مالك عن عبد هللا بن دينار عن عبد هللا بن عمر أنه 

قال : كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يصلي على راحلته يف السفر حيثما  
 توجهت به 

 

 

شيخني واإلسناد  عليق شعيب األرنؤوط : اإلسناد األول صحيح على شرط الت



 الثاين على شرط مسلم 
 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب قال قرأت على عبد الرمحن مالك وثنا  - 5335
عبد هللا بن أمحد ثنا أيب وثنا إسحاق قال قال أان مالك عن انفع أن عبد هللا  
بن عمر قال : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم رأى بصاقا يف جدار القبلة  

بل على الناس فقال إذا كان أحدكم يصلي فال يبصقن قبل وجهه  فحكه مث أق
 فإن هللا عز وجل قبل وجهه إذا صلى قال إسحاق يف حديثه بصاقا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناداه صحيحان األول : وهو طريق عبدالرمحن بن ت
مهدي على شرط الشيخني والثاين : وهو طريق إسحاق بن عيسى على شرط  

 مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا ثنا أيب قال قرأت على عبد الرمحن مالك عن عبد   - 6533
هللا بن دينار عن عبد هللا بن عمر قال : هنى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
أن يلبس احملرم ثواب مصبوغا بزعفران أو ورس وقال من مل جيد نعلني فليلبس  

 خفني وليقطعهما أسفل من الكعبني 

 

 



وط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤ ت  

 

 

حدثنا عبد هللا ثنا أيب قال قرأت على عبد الرمحن مالك وثنا عبد   - 5337
أبيه أنه قال :   هللا قال أيب وثنا روح ثنا مالك عن موسى بن عقبة عن سامل عن

بيداؤكم هذه اليت تكذبون على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فيها ما أهل 
سجد ذي احلليفة  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اال من عند املسجد يعىن م

 قال عبد الرمحن وقد مسعته من مالك 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا ثنا أيب قال قرأت على عبد الرمحن مالك وثنا عبد   - 5338
يب سعيد املقربي هللا قال ثنا أيب قال ثنا عبد الرازق ثنا مالك عن سعيد بن أ

عن عبيد بن جريج أنه قال لعبد هللا بن عمر : اي أاب عبد الرمحن رأيتك تصنع  
يج قال رأيتك ال أربعا مل أر من أصحابك من يصنعها قال ما هن اي بن جر 

متس من األركان اال اليمانيني ورأيتك تلبس النعال السبتية ورأيتك تصبغ  
ابلصفرة ورأيتك إذا كنت مبكة أهل الناس إذا رأوا اهلالل ومل هتلل أنت حىت 

يكون يوم الرتوية فقال عبد هللا أما األركان فإين مل أر رسول هللا صلى هللا عليه  
وأما النعال السبتية فإين رأيت رسول هللا صلى هللا وسلم ميس اال اليمانيني 



عليه وسلم يلبس النعال اليت ليس فيها شعر ويتوضأ فيها فأان أحب أن ألبسها  
وأما الصفرة فإين رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يصبغ هبا فأان أحب أن 

ل حىت أصبغ هبا واما اإلهالل فإين مل أر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يه
 تنبعث به انقته  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سليمان بن داود اهلامشي ثنا سعيد بن   - 5339
عبد الرمحن اجلمحي عن عبيد هللا بن عمر عن انفع عن بن عمر : ان رسول 

مضان صاعا من متر أو صاعا  هللا صلى هللا عليه وسلم فرض زكاة الفطر من ر 
 من شعري على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من املسلمني  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا على بن إسحاق اان عبد هللا اان  - 5340
يونس عن الزهري أخربين سامل ان بن عمر حدثه ان رسول هللا صلى هللا عليه  

وسلم قال : بينما رجل جير إزاره من اخليالء خسف به فهو يتجلجل يف 



 األرض إىل يوم القيامة  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري علي  ت
 بن إسحاق فمن رجال الرتمذي 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو أمحد الزبريي ثنا عبد العزيز يعىن   - 5341
ن أيب رواد عن انفع عن بن عمر قال : جاء رجل إىل النيب صلى هللا عليه  ب

وسلم فسأله عن صالة الليل فقال صالة الليل مثىن مثىن تسلم يف كل ركعتني  
 فإذا خفت الصبح فصل ركعة توتر لك ما قبلها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده جيدت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثنا أيب ثنا يعمر بن بشر اان عبد هللا اان معمر   - 5342
وسلم ملا  عن الزهري أخربين سامل بن عبد هللا عن أبيه : ان النيب صلى هللا عليه  

مر ابحلجر قال ال تدخلوا مساكن الذين ظلموا اال ان تكونوا ابكني ان 
 يصيبكم ما أصاهبم وتقنع بردائه وهو على الرحل 

 

 



شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري يعمر   عليقت
 بن بشر

 

 

حدثنا عبد هللا حدثنا أيب حدثنا هارون بن معروف ثنا بن وهب  - 5343
وقال مرة حيوة عن بن اهلاد عن عبد هللا بن دينار عن بن عمر ان رسول هللا 

ن فإين رأيتكن أكثر  صلى هللا عليه وسلم قال : اي معشر النساء تصدقن وأكثر 
اللعن وكفر العشري ما رأيت من انقصات عقل ودين أغلب  أهل النار لكثرة

لذي لب منكن قالت اي رسول هللا وما نقصان العقل والدين قال أما نقصان  
العقل والدين فشهادة امرأتني تعدل شهادة رجل فهذا نقصان العقل ومتكث 

صان الدين الليايل ال تصلي وتفطر يف رمضان فهذا نق  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    67صفحة  - 2مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 



حدثنا عبد هللا حدثنا أيب ثنا عتاب ثنا عبد هللا اان موسى بن عقبة   - 5344
عن انفع عن بن عمر قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : اليد العليا  

 خري من اليد السفلى اليد العليا املنفقة واليد السفلى السائلة  

 

 

 عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غريت
 عتاب 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عتاب ثنا عبد هللا اان أسامة بن زيد  - 5345
عن انفع عن بن عمر : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أمر بزكاة الفطر ان  

 تؤدى قبل خروج الناس إىل الصالة 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن من أجل أسامة بن زيد ت
 وبقية رجاله ثقات رجال الشيخني غري عتاب 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عتاب ثنا عبد هللا اان موسى بن عقبة   - 5346
عن سامل عن عبد هللا بن عمر قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : من  

 حلف بغري هللا فقال فيه قوال شديدا 



 

 

ه ثقات رجال الشيخني غري عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجالت
 عتاب فمن رجال ابن ماجة 

 

 

قال وأان سامل عن عبد هللا بن عمر قال : أكثر ما كان رسول هللا  - 5347
 صلى هللا عليه وسلم حيلف هبذه اليمني يقول ال ومقلب القلوب  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري ت
 عتاب فمن رجال ابن ماجة 

 

 

د هللا بن عمر عن انفع  حدثنا عبد هللا حدثنا أيب ثنا عتاب اان عبي - 5348
 عن بن عمر : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم سبق ابخليل وراهن  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري ت
 عتاب 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثنا أيب ثنا عتاب ثنا أبو محزة يعىن السكري عن   - 5349



عمر قال : اعتكف رسول هللا صلى هللا بن أيب ليلى عن صدقة املكي عن بن 
عليه وسلم يف العشر األواخر من رمضان فاختذ له فيه بيت من سعف قال  

فاخرج رأسه ذات يوم فقال ان املصلى يناجي ربه عز وجل فلينظر أحدكم مبا  
 يناجي ربه وال جيهر بعضكم على بعض ابلقراءة 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثنا أيب ثنا أمحد بن عبد امللك احلراين اان  - 5350
الدراوردي عن عبيد هللا بن عمر عن انفع عن بن عمر قال قال رسول هللا 
 صلى هللا عليه وسلم : من قرن بني حجته وعمرته أجزأه هلما طواف واحد 

 

 

رجال عليق شعيب األرنؤوط : صحيح موقوفا هبذا اللفظ رجاله ثقات ت
الصحيح الدراوردي حديثه عن عبيد هللا بن عمر منكر كما قال النسائي وقال  

ابن عبد الرب : مل يرفعه غري الدراوردي وغريه أوقفه على ابن عمر . وقال 
 الرتمذي أن املوقوف أصح 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثنا أيب ثنا عتاب ثنا عبد هللا يعىن بن مبارك اان  - 5351



سامل بن عبد هللا عن عبد هللا بن عمر قال قال رسول هللا موسى بن عقبة عن 
إليه يوم القيامة فقال أبو   صلى هللا عليه وسلم : من جر ثوبه خيالء مل ينظر هللا

بكر إن أحد شقي ثويب يسرتخي إال أن أتعاهد ذلك منه فقال رسول هللا صلى 
امل أذكر  هللا عليه وسلم انك لست ممن يصنع ذلك خيالء قال موسى قلت لس 

 عبد هللا من جر إزاره قال مل أمسعه ذكر اال ثوبه 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري ت
 عتاب فقد روى له ابن ماجة 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا على بن إسحاق اان عبد هللا اان  - 5352
 موسى بن عقبة : فذكر مثله إبسناده  

 

 

شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري علي  عليق ت
 بن إسحاق

 

 

حدثنا عبد هللا حدثنا أىب ثنا أمحد بن عبد امللك ثنا حممد بن  - 5353
سلمة عن حممد بن إسحاق عن حممد بن طلحة عن سامل عن بن عمر قال قال  



ة مبر قناة فيكون  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ينزل الدجال يف هذه السبخ
إليه النساء حىت ان الرجل لريجع إىل محيمه واىل أمه وابنته  أكثر من خيرج 

وأخته وعمته فيوثقها رابطا خمافة ان خترج إليه مث يسلط هللا املسلمني عليه  
فيقتلونه ويقتلون شيعته حىت ان اليهودي ليختبئ حتت الشجرة أو احلجر 

يهودي حتىت فاقتله   فيقول احلجر أو الشجرة للمسلم هذا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثنا أيب ثنا أمحد بن عبد امللك اان زهري ثنا أبو  - 5354
إسحاق عن جماهد عن بن عمر قال : كنت جالسا عند النيب صلى هللا عليه  

وسلم فسمعته استغفر مائة مرة مث يقول اللهم اغفر يل وارمحين وتب على انك 
 أنت التواب الرحيم أو انك تواب غفور  

 

 

: صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح  عليق شعيب األرنؤوطت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثنا أيب ثنا على بن حفص اان ورقاء قال وقال   - 5355
عطاء عن حمارب بن داثر عن بن عمر قال قال لنا رسول هللا صلى هللا عليه  



وسلم : الكوثر هنر يف اجلنة حافتاه من ذهب واملاء جيرى على اللؤلؤ وماؤه  
 أشد بياضا من اللنب وأحلى من العسل 

 

 

حديث قوي وهذا إسناد فيه ضعفعليق شعيب األرنؤوط :  ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثنا أيب ثنا على بن حفص اان ورقاء عن عبد هللا   - 5356
بن دينار عن بن عمر : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم هنى عن القزع يف 

 الرأس  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    68صفحة  - 2مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثنا أيب ثنا موسى بن داود ثنا بن هليعة عن خالد   - 5357
بن أيب عمران عن انفع عن بن عمر : ان النيب صلى هللا عليه وسلم كان يقول  



خيذله ويقول والذي نفس حممد بيده ما تواد املسلم أخو املسلم ال يظلمه وال 
مها وكان يقول للمرء املسلم على أخيه  اثنان ففرق بينهما اال بذنب حيدثه أحد

من املعروف ست يشمته إذا عطس ويعوده إذا مرض وينصحه إذا غاب 
ويشهده ويسلم عليه إذا لقيه وجييبه إذا دعاه ويتبعه إذا مات وهنى عن هجرة  

ثالث  املسلم أخاه فوق  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد ضعيف لضعف ابن هليعة ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثنا أيب ثنا موسى بن داود ثنا عبد هللا بن عمر   - 5358
عن انفع عن بن عمر قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : صالة يف 

 مسجدي أفضل من ألف صالة فيما سواه اال املسجد احلرام 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد ضعيف لضعف عبدهللا بن عمر ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثنا أيب ثنا خلف بن الوليد ثنا اهلذيل بن بالل  - 5359
عه فقال أيب  عن بن عبيد عن أبيه انه جلس ذات يوم مبكة وعبد هللا بن عمر م

قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ان مثل املنافق يوم القيامة كالشاة بني 



نطحتها فقال له بن  الربيضني من الغنم ان أتت هؤالء نطحتها وان أتت هؤالء
عمر كذبت فأثىن القوم على أيب خريا أو معروفا فقال بن عمر ال أظن 

صاحبكم اال كما تقولون ولكين شاهد نيب هللا صلى هللا عليه وسلم إذ قال  
 كالشاة بني الغنمني فقال هو سواء فقال هكذا مسعته  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

 ثنا أيب ثنا عفان ثنا أابن بن يزيد ثنا قتادة حدثين حدثنا عبد هللا  - 5360
 بن عمر قال فلما  عبد هللا بن ابيب املكي قال : صليت إىل جنب عبد هللا

قضى الصالة ضرب بيده على فخذه فقال أال أعلمك حتية الصالة كما كان  
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يعلمنا فتال على هؤالء الكلمات يعىن قول أيب 

 موسى األشعري يف التشهد  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري عبدهللا بن ابيب املكي فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا محاد يعىن بن سلمة قال أان  - 5361



عليه وسلم قال لرجل :  اثبت عن عبد هللا بن عمر ان رسول هللا صلى هللا 
فعلت كذا وكذا قال ال والذي ال إله اال هو ما فعلت قال فقال له جربيل 

عليه السالم قد فعل ولكن قد غفر له بقول ال إله اال هللا قال محاد مل يسمع 
 هذا من بن عمر بينهما رجل يعىن اثبتا 

 

 

بناين وبني ابن  عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف النقطاعه ما بني اثبت الت
 عمر 

 

 

حدثنا عبد هللا ثنا أيب ثنا عفان ثنا وهيب ثنا أيوب عن انفع عن   - 5362
بن عمر عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : إذا حلف الرجل فقال ان شاء  

 هللا فهو ابخليار ان شاء فليمض وان شاء فليرتك  

 

 

الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان حدثنا محاد بن سلمة وعبد   - 5363
 الوارث عن أيوب عن انفع عن بن عمر عن النيب صلى هللا عليه وسلم : مثله  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخني رجاله ثقات ت
 رجال الشيخني غري محاد بن سلمة فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا ثنا أيب حدثنا عفان ثنا مهام ثنا قتادة حدثين بكر  - 5364
بن عبد هللا وبشر بن عائذ اهلذيل كالمها عن عبد هللا بن عمر عن النيب صلى 

 هللا عليه وسلم قال : إمنا يلبس احلرير من ال خالق له  

 

 

حيح على  عليق شعيب األرنؤوط : إسناده من جهة بكر بن عبد هللا املزين صت
 شرط الشيخني

 

 

حدثنا عبد هللا ثنا أيب ثنا عفان ثنا أبو عوانة ثنا سليمان األعمش   - 5365
عن جماهد عن بن عمر عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : من استعاذ ابهلل  

فأعيذوه ومن سألكم ابهلل فأعطوه ومن دعاكم فأجيبوه ومن أتى عليكم معروفا  
تكافئوه فادعوا له حىت تعلموا ان قد كافأمتوه فكافئوه فإن مل جتدوا ما   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا أبو عوانة عن أيب بشر عن   - 5366
انفع عن بن عمر قال : كان للنيب صلى هللا عليه وسلم خامت من ذهب وكان  
جيعل فصه يف ابطن يده قال فطرحه ذات يوم فطرح الناس خواتيمهم مث اختذ  

 خامتا من فضة فكان خيتم به وال يلبسه 

 

 

إسناده صحيح على شرط الشيخني وأخرجه النسائي  عليق شعيب األرنؤوط :ت
5500وابن حبان  83والرتمذي يف الشمائل  179/  8  

قال السندي : قوله " وال يلبسه " قد جاء أيضا أنه كان يلبسه فلعل * * 
النفي حممول على الغالب أو على القصد أي كان ال يقصد اللبس وإمنا كان  

يضا وهللا أعلم يقصد اخلتم وإن كان أحياان يلبسه أ   

 

 

حدثنا عبد هللا ثنا أيب ثنا عفان ثنا محاد بن زيد عن أيوب عن انفع   - 5367
 عن بن عمر عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : أجيبوا الدعوة إذا دعيتم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثنا أيب ثنا عفان ثنا وهيب ثنا موسى بن عقبة   - 5368



حدثين سامل انه مسع عبد هللا بن عمر قال : كانت ميني رسول هللا صلى هللا 
 عليه وسلم اليت حيلف هبا ال ومقلب القلوب  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

نا عفان ثنا وهيب ثنا موسى بن عقبة  حدثنا عبد هللا ثنا أيب ث - 5369
دث عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : انه  أخربين سامل انه مسع عبد هللا حي

لقي زيد بن عمرو بن نفيل أبسفل بلدح وذلك قبل ان ينزل على رسول هللا 
صلى هللا عليه وسلم الوحي فقدم إليه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم سفرة  

ن أيكل منها مث قال اىن ال آكل ما تذحبون على أنصابكم وال  فيها حلم فأيب ا
آكل اال مما ذكر اسم هللا عليه حدث هذا عبد هللا بن عمر عن رسول هللا 

 صلى هللا عليه وسلم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

------------------------------------- 

 



[    69صفحة  - 2مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا ثنا أيب ثنا عفان ثنا مهام ثنا قتادة عن أيب الصديق  - 5370
عن بن عمر قال مهام يف كتايب قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : إذا 

هللا وعلى سنة رسول هللا صلى هللا عليه   وضعتم مواتكم يف القرب فقولوا بسم
 وسلم  

 

 

4812عليق شعيب األرنؤوط : رجاله ثقات رجال الشيخني وسبق ت  

 

 

حدثنا عبد هللا ثنا أيب ثنا عفان ثنا حممد بن احلرث احلارثي ثنا   - 5371
حممد بن عبد الرمحن بن البيلماين عن أبيه عن عبد هللا بن عمر قال قال 

 عليه وسلم : إذا لقيت احلاج فسلم عليه وصافحه ومره  رسول هللا صلى هللا
 ان يستغفر لك قبل ان يدخل بيته فإنه مغفور له  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف جدا ت  

 

 

حدثنا عبد هللا ثنا أيب ثنا يعقوب ثنا أيب عن الوليد بن كثري عن   - 5372



قطن بن وهب بن عومير بن األجدع عمن حدثه عن سامل بن عبد هللا بن عمر  
انه مسعه يقول حدثين عبد هللا بن عمر ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال  

ث الذي يقر يف  : ثالثة قد حرم هللا عليهم اجلنة مدمن اخلمر والعاق والديو 
 أهله اخلبث 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد ضعيف جلهالة الشيخ الذي رواه  ت
 عن سامل 

 

 

حدثنا عبد هللا ثنا أيب ثنا يعقوب مسعت أيب حيدث عن يزيد يعىن  - 5373
بن اهلاد عن حممد بن عبد هللا انه حدثه : ان عبد هللا بن عمر لقي انسا خرجوا 

ن فقال من أين جاء هؤالء قالوا خرجنا من عند األمري مروان قال  من عند مروا
كرمتوه ورددمتوه  وكل حق رأيتموه تكلمتم به وأعنتم عليه وكل منكر رأيتموه أن

عليه قالوا ال وهللا بل يقول ما ينكر فنقول قد أصبت أصلحك هللا فإذا خرجنا  
كنا بعهد رسول هللا   من عنده قلنا قاتله هللا ما أظلمه وأفجره قال عبد هللا

 صلى هللا عليه وسلم نعد هذا نفاقا ملن كان هكذا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري عمر بن ت
 عبدهللا 



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعقوب ثنا أيب عن بن إسحاق حدثين  - 5374
ل : أعطى رسول هللا صلى انفع موىل عبد هللا بن عمر عن عبد هللا بن عمر قا

هللا عليه وسلم عمر بن اخلطاب جارية من سىب هوازن فوهبها يل فبعثت هبا إىل 
أخوايل من بىن مجح ليصلحوا يل منها حىت أطوف ابلبيت مث آتيهم وأان أريد ان 

أصيبها إذا رجعت إليها قال فخرجت من املسجد حني فرغت فإذا الناس 
رد علينا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أبناءان يشتدون فقلت ما شأنكم قالوا 

ونساءان قال قلت تلك صاحبتكم يف بىن مجح فاذهبوا فخذوها فذهبوا 
 فأخذوها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسني بن حممد ثنا شيبان عن  - 5375
ىل عبد هللا بن منصور عن سعد بن عبيدة قال : جلست أان وحممد الكندي إ

عمر مث قمت من عنده فجلست إىل سعيد بن املسيب قال فجاء صاحيب وقد  
اصفر وجهه وتغري لونه فقال قم إىل قلت أمل أكن جالسا معك الساعة فقال  

قم إىل صاحبك قال فقمت إليه فقال أمل تسمع إىل ما قال بن عمر  سعيد 
قلت وما قال قال أاته رجل فقال اي أاب عبد الرمحن أعلى جناح ان أحلف 



ابلكعبة قال ومل حتلف ابلكعبة إذا حلفت ابلكعبة فاحلف برب الكعبة فإن  
 عليه  عمر كان إذا حلف قال كال وأيب فحلف هبا يوما عند رسول هللا صلى هللا

وسلم فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ال حتلف أببيك وال بغري هللا فإنه  
 من حلف بغري هللا فقد أشرك  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا ثنا أيب ثنا حسن بن موسى وحسني بن حممد قاال   - 5376
 بن عمر عن بن عمر  ثنا شيبان عن حيىي عن أيب قالبة عن سامل بن عبد هللا

قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ستخرج انر من حضر موت أو من  
حبر حضر موت قبل يوم القيامة حتشر الناس قال قلنا اي رسول هللا فماذا أتمران  

 قال عليكم ابلشام  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا ثنا أيب ثنا حسن بن موسى ثنا شيبان عن حيىي عن   - 5377
حممد بن عبد الرمحن يعىن بن ثوابن موىل بىن زهرة انه مسع بن عمر يقول قال  



 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ال ينظر هللا إىل الذي جير إزاره خيالء 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

-------------------------------------  

 

[    70صفحة  - 2مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن بن موسى ثنا محاد بن زيد عن   - 5378
بشر بن حرب مسعت بن عمر يقول مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

وم القيامة وال غدرة أعظم  عند حجرة عائشة يقول : ينصب لكل غادر لواء ي
 من غدرة إمام عامة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا سند حسن يف الشواهدت  

 

 

حدثنا عبد هللا ثنا أيب ثنا حسن بن موسى ثنا محاد بن سلمة عن   - 5379
عطاء بن السائب عن أيب حيىي عن بن عباس : أن رجلني اختصما إىل النيب 



سول هللا صلى هللا عليه وسلم املدعى البينة فلم  صلى هللا عليه وسلم فسأل ر 
يكن له بينة فاستحلف املطلوب فحلف ابهلل الذي ال إله اال هو فقال رسول  

هللا صلى هللا عليه وسلم أنت قد فعلت ولكن غفر لك ابخالصك قول ال إله 
 اال هللا 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا ثنا أيب ثنا حسن ثنا محاد بن سلمة عن اثبت البناين  - 5380
عن بن عمر عن النيب صلى هللا عليه وسلم : مبثله اال أنه قال أخربين جربيل  

 صلى هللا عليه وسلم انك قد فعلت ولكن هللا غفر لك 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف النقطاعه بني اثبت البناين وبني ابن ت
مر ع  

 

 

حدثنا عبد هللا ثنا أيب حدثنا حسن ثنا زهري عن بيان عن وبرة عن   - 5381
ا  سعيد بن جبري قال : خرج علينا عبد هللا بن عمر وحنن نرجو أن حيدثنا حديث

أو حديثا حسنا فبدران رجل منا يقال له احلكم فقال اي أاب عبد الرمحن ما تقول  



تدري ما الفتنة ان حممدا صلى هللا يف القتال يف الفتنة قال ثكلتك أمك وهل 
عليه وسلم كان يقاتل املشركني فكان الدخول فيهم أو يف دينهم فتنة وليس 

 كقتالكم على امللك 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن ثنا زهري عن أيب إسحاق عن   - 5382
ن النيب صلى هللا عليه وسلم قال لعائشة : انوليين اخلمرة البهي عن بن عمر أ

 من املسجد فقالت اىن قد أحدثت فقال أو حيضتك يف يدك  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : متنه صحيح ويف إسناده إضطراب ت  

 

 

حدثنا عبد هللا ثنا أيب ثنا حسن ثنا زهري عن أيب إسحاق عن جماهد   - 5383
ر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال مرتني عن بن عمر قال : سئل كم اعتم

فقالت عائشة لقد علم بن عمر ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قد اعتمر  
 ثالثة سوى العمرة اليت قرهنا حبجة الوداع 

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : رجاله ثقات رجال الشيخني إال أن زهري بن معاوية  ت
ومع ذلك روى له البخاري ومسلم من  مساعه من أيب إسحق السبيعي أبخرة 

روايته عن أيب إسحق واتبعه على هذا احلديث شريك وهو سيئ احلفظ وقد  
 6430و 6126خالف منصور بن املعتمر أاب إسحق يف منت هذا احلديث 

ففي حديثه أن ابن عمر كان يقول اعتمر النيب صلى هللا عليه وسلم أربع عمر  
سيدة عائشة أبنه مل يعتمر شيئا يف رجبإحداهن يف رجب فاستدركت عليه ال  

  ذكر للحديث شواهد مث

 

 

حدثنا عبد هللا ثنا أيب ثنا حسن ثنا زهري ثنا يزيد بن أيب زايد عن   - 5384
عبد الرمحن بن أيب ليلى عن عبد هللا بن عمر قال : كنت يف سرية من سرااي 

ص فقلنا  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فحاص الناس حيصة وكنت فيمن حا 
نصنع وقد فرران من الزحف وبؤان ابلغضب مث قلنا لو دخلنا املدينة فبتنا  كيف 

مث قلنا لو عرضنا أنفسنا على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فإن كانت له 
توبة وإال ذهبنا فأتيناه قبل صالة الغداة فخرج فقال من القوم قال فقلنا حنن  

ان فئتكم وأان فئة املسلمني قال فأتيناه حىت  الفرارون قال ال بل أنتم العكارون أ
 قبلنا يده  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  



 

 

حدثنا عبد هللا ثنا أيب ثنا حسن بن موسى قال ثنا زهري ثنا عمارة   - 5385
م حىت بن غزية عن حيىي بن راشد قال : خرجنا حجاجا عشرة من أهل الشا

أتينا مكة فذكر احلديث قال فأتيناه فخرج إلينا يعىن بن عمر فقال مسعت 
  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول من حالت شفاعته دون حد من حدود
هللا عز وجل فقد ضاد هللا يف أمره ومن مات وعليه دين فليس ابلدينار وال  

ابلدرهم ولكنها احلسنات والسيئات ومن خاصم يف ابطل وهو يعلمه مل يزل يف  
سخط هللا حىت ينزع ومن قال يف مؤمن ما ليس فيه أسكنه هللا ردعة اخلبال  

 حىت خيرج مما قال  

 

 

صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح غري حيىي  عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ت
 بن راشد

 

 

حدثنا عبد هللا ثنا أيب ثنا حسن ثنا عبد الرمحن بن عبد هللا يعىن  - 5386
بن دينار عن زيد بن أسلم عن بن عمر عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال :  
من نزع يدا من طاعة فال حجة له يوم القيامة ومن مات مفارقا للجماعة فقد  

ت ميتة جاهلية  ما  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا ثنا أيب ثنا حسن ثنا عبد الرمحن بن عبد هللا بن  - 5387
دينار عن زيد بن أسلم عن بن عمر عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : إمنا  

 الناس كابل مائة ال تكاد جتد فيها راحلة 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

نا محاد بن سلمة عن أيوب عن  حدثنا عبد هللا ثنا أيب ثنا حسن ث - 5388
يوم يقوم  } انفع عن بن عمر : أن النيب صلى هللا عليه وسلم قرأ هذه اآلية 

قال يقومون حىت يبلغ الرشح آذاهنم  {الناس لرب العاملني   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري محاد بن سلمة فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا ثنا أيب ثنا سكن بن انفع الباهلى أبو احلسني ثنا  - 5389
صاحل بن أيب األخضر عن الزهري عن سامل بن عبد هللا عن أبيه قال : كنت  



أعزب شااب أبيت يف املسجد يف عهد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وكانت 
ن ذلك الكالب تقبل وتدبر يف املسجد فلم يكونوا يرشون شيئا م  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    71صفحة  - 2مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا ثنا أيب ثنا حسن ثنا بن هليعة ثنا أبو طعمة قال بن  - 5390
سول هللا هليعة ال أعرف أيش امسه قال مسعت عبد هللا بن عمر يقول : خرج ر 

صلى هللا عليه وسلم إىل املربد فخرجت معه فكنت عن ميينه وأقبل أبو بكر  
ت له فكان  فتأخرت له فكان عن ميينه وكنت عن يساره مث أقبل عمر فتنحي

عن يساره فأتى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم املربد فإذا أبزقاق على املربد 
فيها مخر قال بن عمر فدعاين رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ابملدية قال وما  

عرفت املدية اال يومئذ فأمر ابلزقاق فشقت مث قال لعنت اخلمر وشارهبا 
حملمولة إليه وعاصرها ومعتصرها وآكل وساقيها وابئعها ومبتاعها وحاملها وا

 مثنها  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن واملوفوع منه صحيح بطرقه وشواهده ت  

 

 

حدثنا عبد هللا ثنا أيب ثنا وكيع ثنا عبد العزيز بن عمر يعىن بن عبد   - 5391
العزيز عن أيب طعمة موالهم وعن عبد الرمحن بن عبد هللا الغافقي اهنما مسعا  

يقول قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : لعنت اخلمر على عشرة  بن عمر 
 وجوه فذكر احلديث 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح بطرقه وشواهده وهذا إسناد حسن مكرر  ت
 سندا ومتنا 

 

 

حدثنا عبد هللا ثنا أيب ثنا حسن ثنا بن هليعة ثنا أبو طعمة أنه قال   - 5392
: كنت عند بن عمر إذ جاءه رجل فقال اي أاب عبد الرمحن اىن أقوى على 

الصيام يف السفر فقال بن عمر مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول 
 من مل يقبل رخصة هللا كان عليه من اإلمث مثل جبال عرفة  

 

 

يق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف لضعف ابن هليعة علت  



 

 

حدثنا عبد هللا ثنا أيب ثنا حسن ثنا بن هليعة ثنا أبو الزبري : سألت  - 5393
جابرا عن إمساك الكلب فقال أخربين بن عمر أنه مسع رسول هللا صلى هللا 

 عليه وسلم يقول من أمسكه نقص من أجره كل يوم قرياطان  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف لضعف ابن هليعة وسلف بسند ت
بلفظ " من اقتىن كلبا ليس بضار وال كلب ماشية  4479صحيح   

 

 

حدثنا عبد هللا ثنا أيب ثنا حسن ثنا بن هليعة ثنا جعفر بن ربيعة عن   - 5394
عبد الرمحن بن رافع احلضرمي قال : رأيت بن عمر يف املصلى يف الفطر واىل 

جنبه بن له فقال البنه هل تدري كيف كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
نع يف هذا اليوم قال ال أدري قال بن عمر كان رسول هللا صلى هللا عليه  يص

 وسلم يصلي قبل اخلطبة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  

 

 

حدثنا عبد هللا ثنا أيب ثنا سريج بن النعمان حدثنا هشيم أان يونس   - 5395



طل  بن عبيد عن انفع عن بن عمر قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : م
 الغىن ظلم وإذا أحلت على مليء فاتبعه وال بيعتني يف واحدة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد رجاله ثقات رجال  ت
 الصحيح

 

 

حدثنا عبد هللا ثنا أيب ثنا حسن ثنا بن هليعة ثنا يزيد بن عبد هللا بن  - 5396
اهلاد عن عبد هللا بن دينار عن بن عمر قال قال رسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم : ال تبينت النار يف بيوتكم فإهنا عدو  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف لضعف ابن هليعة ت  

 

 

دثنا عبد هللا ثنا أيب ثنا حسن ثنا بن هليعة ثنا عبيد هللا بن أيب ح - 5397
جعفر عن انفع عن بن عمر قال : رأيت املغامن جتزأ مخسة أجزاء مث يسهم  

 عليها فما كان لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم فهو له يتخري  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف لضعف ابن هليعة ت  



 

 

حدثنا عبد هللا ثنا أيب ثنا حسن ثنا بن هليعة ثنا عبيد هللا بن أيب  - 5398
جعفر عن زيد بن أسلم قال مسعت رجال سأل عبد هللا بن عمر عن بيع 

املزايدة فقال بن عمر : هنى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن يبيع أحدكم  
 على بيع أخيه اال الغنائم واملواريث  

 

 

إسناده ضعيف لضعف ابن هليعة عليق شعيب األرنؤوط : ت  

 

 

حدثنا عبد هللا ثنا أيب ثنا أبو سعيد موىل بىن هاشم ثنا ليث ثنا  - 5399
ل بن عاصم عن عبد هللا بن شقيق قال سألت بن عمر عن صالة الليل فقا 

عمر سأل رجل النيب صلى هللا عليه وسلم عن صالة الليل وأان بينهما فقال :  
 قبل  صالة الليل مثىن مثىن فإذا خشيت الصبح فبادر الصبح بركعة وركعتني

 صالة الغداة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف لضعف ليثت  

 

 

حدثنا عبد هللا ثنا أيب ثنا أبو سلمة اخلزاعي أان مالك عن انفع عن   - 5400



بن عمر : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم العن بني رجل وامرأته واحلق 
 الولد أبمه وكان انتفى من ولدها  

 

 

ليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعت  

 

 

حدثنا عبد هللا ثنا أيب ثنا أبو سلمة اخلزاعي أان عبد هللا بن عمر   - 5401
عن انفع عن بن عمر : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم رمل من احلجر إىل 

 احلجر 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  

 

 

 ثنا أبو سلمة اخلزاعي أان عبد العزيز بن حدثنا عبد هللا ثنا أيب - 5402
مرو بن حيىي بن عمارة بن أيب حسن حممد بن األندراوردي موىل بىن ليث عن ع

األنصاري مث احملاريب عن حممد بن حيىي بن حبان عن عمه واسع بن حبان قال  
قلت البن عمر أخربين عن صالة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كيف كانت 

التكبري كلما وضع رأسه وكلما رفعه وذكر السالم عليكم ورمحة قال : فذكر 
 هللا عن ميينه السالم عليكم عن يساره  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده قويت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    72صفحة  - 2مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا ثنا أيب ثنا أبو سلمة ثنا بن بالل يعىن سليمان عن   - 5403
عبد هللا بن دينار عن بن عمر : أن النيب صلى هللا عليه وسلم كان أييت قباء  

 راكبا وماشيا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

 بالل عن عبد هللا  حدثنا عبد هللا ثنا أيب ثنا أبو سلمة اخلزاعي أان - 5404
بن دينار عن بن عمر قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ال تدخلوا 

على هؤالء القوم املعذبني اال أن تكونوا ابكني فإن مل تكونوا ابكني فال تدخلوا 
 عليهم أن يصيبكم مثل ما أصاهبم  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا ثنا أيب ثنا أبو سلمة أان سليمان بن بالل عن عبد   - 5405
هللا بن دينار عن بن عمر قال : ذكر للنيب صلى هللا عليه وسلم رجل خيدع يف 
البيع فقال له من ابيعت فقل ال خالبة فكان يقول إذا ابيع ال خالبة وكان يف  

 لسانه رتة 
 

 

لى شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح عت  

 

 

حدثنا عبد هللا ثنا أيب ثنا أبو سلمة أان سليمان عن عبد هللا بن  - 5406
دينار عن بن عمر أنه كان يصلي على راحلته يف السفر حيثما توجهت به 

 وذكر : أن النيب صلى هللا عليه وسلم كان يصنع ذلك يف السفر  

 

 

الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط ت  

 

 

حدثنا عبد هللا ثنا أيب ثنا أبو سلمة أان مالك عن عبد هللا بن دينار   - 5407



عن عبد هللا بن عمر : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان يلبس خامتا من  
ذهب مث قام رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فنبذه وقال ال ألبسه أبدا قال  

 فنبذ الناس خواتيمهم  

 

 

األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخني عليق شعيبت  

 

 

حدثنا عبد هللا ثنا أيب ثنا أبو سلمة أان ليث عن انفع عن بن عمر   - 5408
: أن النيب صلى هللا عليه وسلم رأى خنامة يف قبلة املسجد وهو يصلي بني 
يدي الناس فحتها مث قال حني انصرف من الصالة ان أحدكم إذا كان يف 

  عز وجل قبل وجهه فال يتنخمن أحد قبل وجهه يف الصالة الصالة فإن هللا

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو سلمة أان محاد بن سلمة عن   - 5409
فرقد السبخي عن سعيد بن جبري عن بن عمر : أن النيب صلى هللا عليه وسلم  

 ادهن بزيت غري مقتت وهو حمرم  
 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف لضعف فرقد السبخي وبقية رجاله  ت
 ثقات رجال الصحيح

 

 

هللا ثنا أيب ثنا أبو سعيد موىل بىن هاشم ثنا عقبة بن أيب حدثنا عبد  - 5410
الصهباء ثنا سامل عن عبد هللا بن عمر قال : صلى رسول هللا صلى هللا عليه  
وسلم الفجر مث سلم فاستقبل مطلع الشمس فقال أال ان الفتنة ههنا أال ان 

 الفتنة ههنا حيث يطلع قرن الشيطان 
 

 

وهذا إسناد جيد  عليق شعيب األرنؤوط : صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا ثنا أيب ثنا مؤمل ثنا سفيان عن إمساعيل بن أمية عن   - 5411
انفع قال سئل بن عمر عن صوم يوم عرفة فقال : مل يصمه النيب صلى هللا 

 عليه وسلم وال أبو بكر وال عمر وال عثمان يوم عرفة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح بطرقه وشواهده وهذا إسناد ضعيف إلهبام  ت
ابن عمر الراوي عن   

 

 



حدثنا عبد هللا ثنا أيب ثنا عفان ثنا سليم بن أخضر حدثين عبيد   - 5412
هللا عن انفع عن عبد هللا بن عمر : ان النيب صلى هللا عليه وسلم قسم يف 

 النفل للفرس سهمني وللرجل سهما 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
ال مسلم الشيخني غري سليم بن أخضر فمن رج  

 

 

حدثنا عبد هللا ثنا أيب ثنا عفان ثنا عبد العزيز بن مسلم ثنا عبد   - 5413
هللا بن دينار ان بن عمر كان يصلي على راحلته يف السفر أينما توجهت به 
قال وذكر بن عمر : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان يفعل ذلك يف 

 السفر 
 

 

على شرط الشيخني عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا ثنا أيب ثنا عفان ثنا محاد بن سلمة أان إسحاق بن  - 5414
عبد هللا يعىن بن أيب طلحة عن عبيد هللا بن مقسم عن بن عمر : ان رسول هللا 

وما قدروا هللا حق   } صلى هللا عليه وسلم قرأ هذه اآلية ذات يوم على املنرب 



يوم القيامة والسموات مطوايت بيمينه سبحانه قدره واألرض مجيعا قبضته 
ورسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول هكذا بيده   {وتعاىل عما يشركون 

وحيركها يقبل هبا ويدبر ميجد الرب نفسه أان اجلبار أان املتكرب أان امللك أان 
  العزيز أان الكرمي فرجف برسول هللا صلى هللا عليه وسلم املنرب حىت قلنا ليخرن

 به 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري محاد بن سلمة فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا ثنا أيب ثنا عفان ثنا محاد عن اثبت قال سألت بن  - 5415
 عمر عن األوعية قال : هنى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن تلك األوعية  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري محاد بن سلمة فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا ثنا أيب ثنا عفان ثنا محاد بن سلمة أان حبيب يعىن  - 5416
املعلم عن عطاء عن عروة بن الزبري انه سأل بن عمر : أكان رسول هللا صلى 



يعتمر يف رجب قال نعم فأخرب بذلك عائشة فقالت يرحم هللا   هللا عليه وسلم
أاب عبد الرمحن ما اعتمر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عمرة اال وهو معه وما  

 اعتمر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف رجب قط  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

-------------------------------------  

 

[    73صفحة  - 2مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا ثنا أيب ثنا عفان ثنا أابن العطار ثنا أنس بن سريين  - 5417
عن بن عمر انه قال : حفظت عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عشر 
ركعات ركعتني قبل الظهر وركعتني بعدها وركعتني بعد املغرب وركعتني بعد  

 العشاء وركعتني قبل الصبح  
 

 

على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح ت
 الشيخني غري أابن العطار فمن رجال مسلم 

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا محاد بن سلمة أان أيوب  - 5418
عن انفع عن بن عمر أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : البيعان ابخليار  

 ما مل يتفرقا أو يقول أحدمها لصاحبه اخرت 

 

 

شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال   عليقت
 الشيخني غري محاد بن سلمة فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثنا أيب ثنا عفان ثنا أبو عوانة ثنا مساك بن حرب  - 5419
عن مصعب بن سعد قال دخل عبد هللا بن عمر على عبد هللا بن عامر يعوده  

قال فإين مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول :   فقال مالك ال تدعو يل
ان هللا عز وجل ال يقبل صالة بغري طهور وال صدقة من غلول وقد كنت على  

 البصرة يعىن عامال  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسن من أجل مساك بن حرب وبقية رجاله ت
 ثقات رجال الشيخني

 

 

حدثنا عبد هللا ثنا أيب ثنا عفان ثنا شعبة قال بن أيب جنيح أنبأين  - 5420



قال مسعت أيب حيدث عن رجل عن بن عمر انه سأله عن صوم يوم عرفة قال :  
خرجنا مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فلم يصمه ومع أيب بكر فلم يصمه  

وال أهناك   ومع عمر فلم يصمه ومع عثمان فلم يصمه وأان ال أصومه وال آمرك
 ان شئت فصمه وان شئت فال تصمه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح بطرقه وشواهده وهذا إسناد ضعيف إلهبام  ت
 الرجل الراوي عن ابن عمر وابقي رجال اإلسناد ثقات رجال الشيخني 

 

 

حدثنا عبد هللا ثنا أيب ثنا عفان ثنا وهيب ثنا مسلم بن أيب مرمي   - 5421
فجعل عن على بن عبد الرمحن املعاوي : ان رجال صلى إىل جنب بن عمر 

يعبث ابحلصى فقال ال تعبث ابحلصى فإنه من الشيطان ولكن اصنع كما كان  
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يصنع قال هكذا وأراان وهيب وصفه عفان  

وضع يده اليسرى وبسط أصابعه على ركبته اليسرى ووضع يده اليمىن على  
 ركبته اليمىن وكأنه عقد وأشار ابلسبابة 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري علي بن عبدالرمحن فمن رجال مسلم 

 



 

بن بكر وعبد الرزاق قاال اان حدثنا عبد هللا حدثنا أيب حدثنا حممد  - 5422
 اثبت عن بن عمر قال قال رسول بن جريج أخربين عطاء عن حبيب بن أيب

هللا صلى هللا عليه وسلم : ال عمري وال رقىب فمن أعمر شيئا أو أرقبه فهو له  
حياته ومماته قال بن بكر يف حديثه قال عطاء والرقىب هي لآلخر قال عبد  

 الرزاق مىن ومنك  
 

 

شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه عليق ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثنا أيب ثنا عفان ثنا سليمان يعىن بن املغرية عن   - 5423
اثبت قال قلت البن عمر : أهنى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن نبيذ اجلر  

 قال قد زعموا ذلك 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
شيخني غري سليمان بن املغرية فمن رجال مسلم ال  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثنا أيب ثنا عفان ثنا شعبة قال عبد هللا بن دينار   - 5424
أخربين قال مسعت بن عمر يقول قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ان 



بالال ينادى بليل أو بن أم مكتوم ينادى بليل فكلوا واشربوا حىت ينادى بن أم 
 مكتوم  

 

 

شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على  ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثنا أيب ثنا عفان ثنا عبد العزيز بن مسلم ثنا عبد   - 5425
هللا بن دينار عن عبد هللا بن عمر قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :  

 ال يتناجى اثنان دون واحد  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

 حدثين أيب ثنا عفان ثنا عبد العزيز بن مسلم ثنا  حدثنا عبد هللا  - 5426
عبد هللا بن دينار عن عبد هللا بن عمر قال قال رسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم : من ابتاع طعاما فال يبعه حىت يقبضه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 



 

ثنا عبد العزيز بن مسلم عن  حدثنا عبد هللا حدثنا أيب ثنا عفان  - 5427
ل هللا صلى هللا عليه وسلم  عبد هللا بن دينار عن عبد هللا بن عمر : ان رسو 

هنى ان يلبس احملرم ثواب صبغ بورس أو زعفران وقال رسول هللا صلى هللا عليه  
 وسلم من مل يكن له نعالن فليلبس اخلفني وليقطعهما أسفل من الكعبني 

 

 

: إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثنا أيب ثنا عفان ثنا عبد العزيز بن مسلم ثنا عبد   - 5428
هللا بن دينار عن عبد هللا بن عمر قال : رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

يشري إىل املشرق ويقول ها ان الفنت ههنا ان الفنت ههنا حيث يطلع قرن  
 الشيطان 

 

 

الشيخني عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرطت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثنا أيب ثنا عفان ثنا شعبة عن عقبة بن حريث  - 5429
قال مسعت بن عمر يقول : هنى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن اجلر 

 والدابء واملزفت وأمر ان ينتبذ يف االسقية  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
من رجال مسلم الشيخني غري عقبة بن حريث ف  

 

 

------------------------------------- 

 

[    74صفحة  - 2مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا عبد العزيز بن مسلم ثنا   - 5430
عبد هللا بن دينار عن بن عمر قال : سئل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن  

 ليلة القدر قال حتروها يف السبع األواخر 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

ثنا هبز بن أسد أبو األسود ثنا شعبة ثنا   حدثنا عبد هللا حدثين أيب - 5431
عبد هللا بن دينار مسعت عبد هللا بن عمر يقول قال رسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم : من مل جيد نعلني فليلبس خفني وليقطعهما من عند الكعبني  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

يب ثنا هبز ثنا شعبة عن قتادة مسعت املغرية  حدثنا عبد هللا حدثنا أ  - 5432
بن سليمان حيدث عن بن عمر قال : عشر ركعات كان النيب صلى هللا عليه  
وسلم يداوم عليهن ركعتني قبل الظهر وركعيت بعد الظهر وركعتني بعد املغرب 

 وركعتني بعد العشاء وركعتني قبل الفجر  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثنا أيب ثنا هبز ثنا شعبة ثنا قتادة عن يونس بن  - 5433
جبري عن عبد هللا بن عمر : انه طلق امرأته وهى حائض فذكر ذلك عمر للنيب  
صلى هللا عليه وسلم فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لرياجعها حىت تطهر  

 مث ليطلقها ان شاء  

 

 

اده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسنت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هبز ثنا شعبة أخربين ان شاء هللا أنس  - 5434
بن سريين مسعت بن عمر يقول طلق بن عمر امرأته وهى حائض فذكر ذلك 

عمر للنيب صلى هللا عليه وسلم فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : 
 لرياجعها حىت تطهر مث ليطلقها قال قلت احتسب هبا قال فمه  

 

 

شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثنا أيب ثنا هبز ثنا شعبة ثنا جبلة قال : كنا   - 5435
ابملدينة يف بعث أهل العراق فاصابتنا سنة فجعل عبد هللا بن الزبري يرزقنا التمر  

 عليه  وكان عبد هللا بن عمر مير بنا فيقول ال تقارنوا فإن رسول هللا صلى هللا 
 وسلم هنى عن القران إال أن يستأمر الرجل منكم أخاه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثنا أيب ثنا هبز وعفان قاال ثنا مهام ثنا قتادة قال   - 5436
عفان عن صفوان بن حمرز قال كنت آخذا بيد بن عمر إذ عرض له رجل فقال  

مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : يف النجوى يوم القيامة  كيف 



فقال مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول ان هللا عز وجل يدىن املؤمن 
فيضع عليه كنفه ويسرته من الناس ويقرره بذنوبه ويقول له أتعرف ذنب كذا 

 نفسه انه قد أتعرف ذنب كذا أتعرف ذنب كذا حىت إذا قرره بذنوبه ورأى يف
هلك قال فإين قد سرتهتا عليك يف الدنيا وإين أغفرها لك اليوم مث يعطى كتاب  

هؤالء الذين كذبوا على رهبم   }حسناته وأما الكفار واملنافقون فيقول األشهاد  
 أال لعنه هللا على الظاملني  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثنا أيب ثنا على بن عبد هللا ثنا معاذ بن هشام   - 5437
حدثين أيب عن أيوب عن انفع عن بن عمر ان نيب هللا صلى هللا عليه وسلم  

 قال : من استطاع ان ميوت ابملدينة فليفعل فإين اشفع ملن مات هبا 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثنا أيب ثنا عفان ثنا شعبة عن واقد مسعت انفعا   - 5438
ان رجال أتى بن عمر فجعل يلقى إليه الطعام فجعل أيكل أكال كثريا فقال  



لنافع ال تدخلن هذا على فإن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : إن 
 الكافر أيكل يف سبعة أمعاء  

 

 

على شرط الشيخني عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثنا أيب ثنا عفان ثنا عبد العزيز بن مسلم ثنا عبد   - 5439
هللا بن دينار عن عبد هللا بن عمر قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :  

 ان الذي جير ثوبه من اخليالء ال ينظر هللا إليه يوم القيامة  
 

 

ح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثنا أيب ثنا عفان ثنا عبد العزيز بن مسلم ثنا عبد   - 5440
هللا بن دينار عن عبد هللا بن عمر قال : سئل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 عن الضب فقال لست آكله وال حمرمه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثنا أيب ثنا عفان ثنا عبد العزيز بن مسلم ثنا عبد   - 5441
م  هللا بن دينار عن عبد هللا بن عمر قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسل

وهو ابحلجر : ال تدخلوا على هؤالء القوم املعذبني اال ان تكونوا ابكني فإن مل  
مثل ما أصاهبم    تكونوا ابكني فال تدخلوا عليهم أن يصيبكم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثنا أيب ثنا عفان ثنا عبد العزيز بن مسلم ثنا عبد   - 5442
هللا بن دينار عن عبد هللا بن عمر : ان عمر ذكر لرسول هللا صلى هللا عليه  
وسلم ان اجلنابة تصيبه من الليل فأمره رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ان 

 يغسل ذكره ويتوضأ مث ينام  
 

 

سناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    75صفحة  - 2مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    



 

 

حدثنا عبد هللا حدثنا أيب ثنا عفان ثنا شعبة عن عقبة بن حريث  - 5443
مسعت بن عمر يقول قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : من كان ملتمسها  

فليلتمسها يف العشر األواخر فإن عجز أو ضعف فال يغلب على السبع 
 البواقي 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

ثنا عبد هللا حدثنا أيب ثنا عفان ثنا وهيب ثنا عبيد هللا بن عمر  حد - 5444
عن انفع عن بن عمر رضي هللا تعاىل عنهما : ان رسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم رمل األشواط الثالثة األول حول البيت 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

ثنا عفان ثنا عبد العزيز بن مسلم ثنا عبد  حدثنا عبد هللا ثنا أيب  - 5445
هللا بن دينار عن بن عمر : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم هنى عن بيع  

 الثمرة حىت يبدو صالحها  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا عفان ثنا أبو عوانة ثنا يزيد بن أيب  - 5446
زايد عن جماهد عن بن عمر عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : ما من أايم 
أعظم عند هللا وال أحب إليه من العمل فيهن من هذه األايم العشر فاكثروا 

 فيهن من التهليل والتكبري والتحميد 

 

 

األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد ضعيف لضعف يزيد بن أيب زايد عليق شعيب ت
 وابقي رجال إسناده ثقات رجال الشيخني

 

 

حدثنا عبد هللا ثنا أيب ثنا عفان ثنا وهيب ثنا عبيد هللا عن انفع  - 5447
عن بن عمر : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان يصلي على راحلته  

 حيث توجهت به 

 

 

رنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األت  

 

 



حدثنا عبد هللا ثنا أيب ثنا عفان حدثنا وهيب ثنا عبيد هللا بن عمر   - 5448
عن انفع عن بن عمر : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان يصلي بعد  

 اجلمعة ركعتني  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

عبد هللا ثنا أيب ثنا عفان ثنا محاد عن عبد هللا بن أيب مليكة  حدثنا  - 5449
رسول هللا أن معاوية قدم مكة فدخل الكعبة فبعث إىل بن عمر : أين صلى 

صلى هللا عليه وسلم فقال صلى بني الساريتني حبيال الباب فجاء بن الزبري  
كنت فرج الباب رجا شديدا ففتح له فقال ملعاوية أما انك قد علمت أىن  

 أعلم مثل الذي يعلم ولكنك حسدتين 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري محاد بن سلمة فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا ثنا أيب ثنا عفان ثنا عبد العزيز بن مسلم ثنا عبد   - 5450
هللا بن دينار عن بن عمر قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : إذا جئتم  



 اجلمعة فاغتسلوا 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا ثنا أيب حدثنا عفان ثنا محاد بن سلمة ثنا عمرو بن   - 5451
حيىي عن سعيد بن يسار عن بن عمر قال : رأيت رسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم يصلي على محار أو محارة وهو متوجه إىل خيرب  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
اد بن سلمة فمن رجال مسلم الشيخني غري مح  

 

 

حدثنا عبد هللا ثنا أيب ثنا معمر بن سليمان الرقى أبو عبد هللا ثنا  - 5452
زايد بن خيثمة عن على بن النعمان بن قراد عن رجل عن عبد هللا بن عمر عن  

النيب صلى هللا عليه وسلم قال : خريت بني الشفاعة أو يدخل نصف أميت 
هنا أعم وأكفي أتروهنا للمتقني ال ولكنها للمتلوثني اجلنة فاخرتت الشفاعة أل

 اخلطاؤن قال زايد أما اهنا حلن ولكن هكذا حدثنا الذي حدثنا  
 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف إلهبام راويه عن ابن عمر وجلهالة علي  ت
 بن النعمان بن قراد 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن بن موسى ثنا شيبان عن حيىي   - 4535
أخربين أبو سلمة أنه مسع بن عمر يقول مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 يقول : الشهر تسع وعشرون  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

ا شيبان عن حيىي عن  حدثنا عبد هللا ثنا أيب ثنا حسن بن موسى ثن - 5454
أيب سلمة وانفع موىل بن عمر أن بن عمر أخربه أن رسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم قال : صالة الليل ركعتان فإذا خفتم الصبح فأوتروا بواحدة 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا ثنا أيب ثنا حسن ثنا شيبان عن حيىي عن انفع عن   - 5455
بن عمر قال مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : من ترك العصر حىت 



 تفوته فكأمنا وتر أهله وماله وقال شيبان يعىن غلب على أهله وماله  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا ثنا أيب حدثنا حسن ثنا شيبان عن حيىي عن انفع   - 5456
عن بن عمر رضي هللا عنهما قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : من  

 أتى اجلمعة فليغتسل  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني ت  

 

 

شيبان عن حيىي حدثنا عبد هللا حدثنا أيب حدثنا حسن حدثنا  - 5457
حدثين رجل أنه مسع بن عمر يقول قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : لكل  

 غادر لواء يوم القيامة يقال هذه غدرة فالن  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا سند ضعيف إلهبام الرجل الذي رواه ت
 عن ابن عمر 

 



 

مالك عن انفع   حدثنا عبد هلل ثنا أيب ثنا إسحاق بن سليمان ثنا - 5458
عن بن عمر : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم رأى يف بعض مغازيه امرأة  

 مقتولة فأنكر ذلك وهنى عن قتل النساء والصبيان  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    76صفحة  - 2مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا ثنا أيب ثنا إسحاق بن سليمان أان مالك عن انفع  - 5459
 عن بن عمر : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم رجم يهوداي ويهودية 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا ثنا أيب ثنا روح ثنا بن جريج مسعت حممد بن عباد   - 5460



ول : أمرت مسلم بن يسار موىل انفع بن عبد احلرث ان يسأل بن بن جعفر يق
عمر وأان جالس بينهما ما مسعت من النيب صلى هللا عليه وسلم فيمن جر إزاره  

 من اخليالء شيئا فقال مسعته يقول ال ينظر هللا عز وجل إليه يوم القيامة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا ثنا أيب ثنا عتاب بن زايد ثنا أبو محزة يعىن السكري  - 5461
عن إبراهيم يعىن الصائغ عن بن عمر قال : كان رسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم يفصل بني الوتر والشفع بتسليمة ويسمعناها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده قويت  

 

 

عبيد بن أيب قرة ثنا سليمان يعىن بن حدثنا عبد هللا ثنا أيب ثنا  - 5462
بالل عن عبد هللا بن دينار عن بن عمر عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال :  
من كان حالفا فال حيلف اال ابهلل عز وجل وكانت قريش حتلف آبابئها فقال ال  

 حتلفوا آبابئكم 

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده قويت  

 

 

يب ثنا يزيد بن هارون أان حيىي يعىن بن سعيد  حدثنا عبد هللا ثنا أ - 5463
عن انفع أخربه عن بن عمر : ان امرأة كانت ترعى على آل كعب بن مالك 

غنما بسلع فخافت على شاة منها املوت فذحبتها حبجر فذكر ذلك للنيب 
 صلى هللا عليه وسلم فأمرهم أبكلها 

 

 

الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : صحيح رجاله ثقات رجال ت  

 

 

حدثنا عبد هللا ثنا أيب ثنا يزيد بن هارون ثنا حممد بن إسحاق عن   - 5464
انفع مسعت رجال من األنصار من بىن سلمة حيدث عبد هللا بن عمر يف 

املسجد : ان جارية لكعب بن مالك كانت ترعى غنما له بسلع فعرض لشاة 
لوا النيب صلى هللا منها فخافت عليها فأخذت خلافة من حجر فذحبتها هبا فسأ

 عليه وسلم عن ذلك فأمرهم أبكلها 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  

 

 



حدثنا عبد هللا ثنا أيب ثنا يزيد بن هارون أان حممد بن إسحاق عن   - 5465
انفع عن بن عمر قال : مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ينهى ان يسافر 

 ابملصحف إىل أرض العدو 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  

 

 

حدثنا عبد هللا ثنا أيب حدثنا يزيد أان حممد عن انفع عن بن عمر   - 5466
: مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ينهى عن بيع حبل احلبلة وذاك   قال

 ان أهل اجلاهلية كانوا يبيعون ذلك البيع فنهاهم عن ذلك 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا ثنا أيب ثنا يزيد عن حجاج عن انفع عن بن عمر   - 5467
يه وسلم يقول : من ترك العصر متعمدا حىت قال مسعت النيب صلى هللا عل

 تغرب الشمس فكأمنا وتر أهله وماله  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا سند ضعيف ت  



 

 

حدثنا عبد هللا ثنا أيب ثنا يزيد أان العوام أخربين حبيب بن اثبت   - 5468
م املساجد عن بن عمر عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : ال متنعوا نساءك

وبيوهتن خري هلن قال فقال بن لعبد هللا بن عمر بلى وهللا لنمنعهن فقال بن 
ما تقول  عمر تسمعين أحدث عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وتقول  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا سند ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا ثنا أيب ثنا أبو داود عمر بن سعد حدثنا بدر بن  - 5469
خرج علينا   عثمان عن عبيد هللا بن مروان عن أيب عائشة عن بن عمر قال :

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ذات غداة بعد طلوع الشمس فقال رأيت  
يح وأما قبيل الفجر كأين أعطيت املقاليد واملوازين فأما املقاليد فهذه املفات 

املوازين فهي اليت تزنون هبا فوضعت يف كفة ووضعت أميت يف كفة فوزنت هبم 
فرجحت مث جىء أبيب بكر فوزن هبم فوزن مث جىء بعمر فوزن فوزن مث جىء 

 بعثمان فوزن هبم مث رفعت  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 



 

أان خالد احلذاء عن حدثنا عبد هللا حدثنا أيب ثنا على بن عاصم أنب - 5470
رسول هللا صلى هللا عليه  عبد هللا بن شقيق العقيلي عن بن عمر قال : اندى 

وسلم رجل من أهل البادية وأان بينه وبني البدوي فقال اي رسول هللا كيف 
 صالة الليل فقال مثىن مثىن فإذا خشيت الصبح فواحدة وركعتني قبل الغداة 

 

 

غريه وهذا إسناد ضعيف لضعف علي بن عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لت
 عاصم وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن يزيد عن العوام بن حوشب  - 5471
عن حبيب بن أيب اثبت عن بن عمر عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : ال  

 متنعوا النساء أن خيرجن إىل املساجد وبيوهتن خري هلن  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    77صفحة  - 2مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    



 

 

حدثنا عبد هللا حدثنا أيب ثنا يزيد بن هارون أان حيىي يعىن بن سعيد   - 5472
بن عمر :  عن عمر بن انفع وقال يزيد مرة أن عمر بن انفع أخربه عن أبيه عن 

أن رجال سأل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ما نلبس إذا أحرمنا قال ال 
 اخلفاف اال أن تلبسوا القمص وال السراويالت وال العمائم وال الربانس وال

يكون رجل ليست له نعالن فيلبس اخلفني وجيعلهما أسفل من الكعبني وال  
 تلبسوا شيئا من الثياب مسه الزعفران وال الورس 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أان حيىي بن سعيد عن انفع عن   - 5473
قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ال تبايعوا الثمر حىت يبدو   بن عمر
 صالحه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

قال أيب وأان يعىن يزيد قال أان حيىي عن انفع عن بن عمر كان   - 5474



يقول قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : من أعتق نصيبا له يف إنسان أو  
 مملوك كلف عتق بقيته فإن مل يكن له مال يعتقه به فقد جاز ما عتق  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

عبد هللا حدثنا أيب ثنا يزيد أان حيىي بن سعيد عن انفع أنه  حدثنا - 5475
وسلم يلىب به مسع بن عمر حيدث عن : الذي كان رسول هللا صلى هللا عليه 

يقول لبيك اللهم لبيك لبيك ال شريك لك لبيك ان احلمد والنعمة لك 
وامللك ال شريك لك وذكر انفع أن بن عمر كان يزيد هؤالء الكلمات من  

لبيك والرغباء إليك والعمل لبيك لبيك  عنده   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا ثنا أيب ثنا يزيد أان حيىي عن انفع انه أخربه عن بن   - 5476
عمر أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : مخس ال جناح يف قتل من قتل  

أة والكلب العقور والعقرب  منهن الغراب والفارة واحلد  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا ثنا أيب ثنا يزيد أان حيىي عن انفع عن بن عمر قال :   - 5477
 دخلت املسجد فرأيت النيب صلى هللا عليه وسلم والناس حوله فأسرعت

ألمسع كالمه فتفرق الناس قبل أن أبلغ وقال مرة قبل أن انتهى إليهم فسألت  
عن املزفت  رجال منهم ماذا قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال انه هنى

 والدابء  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا ثنا أيب ثنا يزيد أان حيىي عن انفع انه أخربه قال :   - 5478
  أقبلنا مع بن عمر من مكة وحنن نسري معه ومعه حفص بن عاصم بن عمر

ومساحق بن عمرو بن خداش فغابت لنا الشمس فقال أحدمها الصالة فلم  
ل  يكلمه مث قال له اآلخر الصالة فلم يكلمه فقال انفع فقلت له الصالة فقا

اىن رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا عجل به السري مجع ما بني هاتني 
الصالتني فأان أريد أن أمجع بينهما قال فسران أمياال مث نزل فصلى قال حيىي 
فحدثين انفع هذا احلديث مرة أخرى فقال سران إىل قريب من ربع الليل مث 

 نزل فصلى 



 

 

يح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثنا أيب ثنا عفان حدثنا وهيب حدثين موسى بن  - 5479
عقبة حدثين سامل عن عبد هللا بن عمر عن زيد بن حارثة الكليب موىل رسول 

هللا صلى هللا عليه وسلم أن عبد هللا بن عمر كان يقول : ما كنا ندعوه اال زيد 
   {دعوهم آلابئهم هو أقسط عند هللا ا }بن حممد حىت نزل القرآن 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا ثنا أيب ثنا عفان ثنا وهيب ثنا عبيد هللا بن عمر عن   - 5480
انفع عن بن عمر رضي هللا عنهما : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان  

 يصلي بعد اجلمعة ركعتني  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا ثنا أيب ثنا عفان ثنا شعبة عن عاصم بن عبد هللا  - 5481



مسعت سامل بن عبد هللا حيدث عن أبيه ان عمر قال : اي رسول هللا أرأيت ما  
عمل  نعمل فيه أمر مبتدع أو مبتدأ أو أمر قد فرغ منه قال أمر قد فرغ منه فا
اي بن اخلطاب فإن كال ميسر فأما من كان من أهل السعادة فإنه يعمل  

 للسعادة ومن كان من أهل الشقاء فإنه يعمل للشقاء  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه وهذا إسناد ضعيف لضعف عاصم بن  ت
 عبيدهللا 

 

 

حدثنا عبد هللا ثنا أيب ثنا حممد يعىن بن جعفر ثنا شعبة عن احلكم  - 5482
عن انفع عن بن عمر قال خطب النيب صلى هللا عليه وسلم فقال : إذا راح 

 أحدكم إىل اجلمعة فليغتسل  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

ثنا شعبة مسعت عقبة بن  حدثنا عبد هللا ثنا أيب ثنا حممد بن جعفر  - 5483
حريث مسعت بن عمر حيدث عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : صالة  

الليل مثىن مثىن فإذا رأيت ان الصبح يدركك فأوتر بواحدة قال فقيل البن 



 عمر ما مثىن مثىن قال تسلم يف كل ركعتني  

 

 

جال  عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات ر ت
 الشيخني غري عقبة بن حريث فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن عقبة بن   - 5484
حريث مسعت بن عمر يقول قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : الشهر تسع 

وعشرون وطبق شعبة يديه ثالث مرات وكسر اإلهبام يف الثالثة قال عقبة  
 وأحسبه قال والشهر ثالثون وطبق كفيه ثالث مرات 

 

 

رنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم عليق شعيب األت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    78صفحة  - 2مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا ثنا أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن عقبة بن  - 5485



حريث مسعت بن عمر يقول قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : التمسوها  
العشر األواخر يعىن ليلة القدر فإن ضعف أحدكم أو عجز فال يغلنب على  يف 

 السبع البواقي  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا ثنا أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن اثبت :  - 5486
عليه وسلم قال    سألت بن عمر عن نبيذ اجلر أهل هنى عنه رسول هللا صلى هللا

زعموا ذلك فقلت النيب صلى هللا عليه وسلم هنى فقال قد زعموا ذلك فقلت 
ألحد أنت أنت مسعته منه فقال قد زعموا ذلك فصرفه هللا عىن وكان إذا قيل 

 مسعته غضب وهم خياصمه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا ثنا أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن أيوب يعىن  - 5487
السختياين عن انفع عن بن عمر أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : أميا  

هبا األول اال أن يشرتط املبتاع  رجل ابع خنال قد أبرت فثمرهتا لر   



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا ثنا أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن أيوب عن   - 5488
انفع عن بن عمر عن النيب صلى هللا عليه وسلم : إذا راح أحدكم إىل اجلمعة  

 فليغتسل 

 

 

إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : ت  

 

 

حدثنا عبد هللا ثنا أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن أنس بن  - 5489
سريين أنه مسع بن عمر قال طلقت امرأيت وهى حائض فأتى عمر النيب صلى  

هللا عليه وسلم فأخربه فقال مره : فلرياجعها مث إذا طهرت فليطلقها قلت البن 
قال فمه  عمر أحسب تلك التطليقة   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا ثنا أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن أنس بن  - 5490



سريين قال سألت بن عمر ما أقرأ يف الركعتني قبل الصبح فقال بن عمر : كان  
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يصلي ابلليل مثىن مثىن ويوتر بركعة من آخر 

بح فقال به به الليل قال أنس قلت فإمنا أسألك ما أقرأ يف الركعتني قبل الص
انك لضخم إمنا أحدث أو قال إمنا اقتص لك احلديث كان رسول هللا صلى 

هللا عليه وسلم يصلي ابلليل ركعتني ركعتني مث يوتر بركعة من آخر الليل مث يقوم  
 كان األذان أو اإلقامة يف أذنيه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

هللا ثنا أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة مسعت عبد ربه   حدثنا عبد - 5491
 عليه وسلم قال  بن سعيد حيدث عن انفع عن بن عمر ان رسول هللا صلى هللا

: أميا رجل ابع خنال قد أبرت فثمرهتا لألول وأميا رجل ابع مملوكا وله مال  
عن  فماله لربه األول اال ان يشرتط املبتاع قال شعبة فحدثته حبديث أيوب  

انفع انه حدث ابلنخل عن النيب صلى هللا عليه وسلم واململوك عن عمر قال  
عبد ربه ال أعلمهما مجيعا اال عن النيب صلى هللا عليه وسلم مث قال مرة أخرى  

 فحدث عن النيب صلى هللا عليه وسلم ومل يشك 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا اإلسناد على شرط الشيخني إال أن ت



به وهم فرفع القصتني واحملفوظ أن انفعا رفع قصة النخل ووقف قصة  عبد ر 
 العبد

 

 

حدثنا عبد هللا ثنا أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة مسعت صدقة بن   - 5492
يسار مسعت بن عمر حيدث عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : انه وقت 

ران وألهل العراق ألهل املدينة ذا احلليفة وألهل الشام اجلحفة وألهل جند ق
 ذات عرق وألهل اليمن يلملم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح دون ذكر " ميقات أهل العراق " فشاذ وهذا  ت
 إسناد رجاله ثقات رجال الشيخني غري صدقة بن يسار فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا ثنا أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا حسني املعلم عن   - 5493
طاوس عن بن عمر وبن عباس عن النيب صلى هللا عليه   عمرو بن شعيب عن

وسلم انه قال : ال حيل لرجل ان يعطى العطية مث يرجع فيها اال الوالد فيما  
يعطى ولده ومثل الذي يعطى العطية مث يرجع فيها كمثل الكلب أكل حىت إذا 

 شبع قاء مث عاد فيه  

 

 



رجال الشيخني غري عمرو  عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسن رجاله ثقات ت
 بن شعيب فقد روى له أصحاب السنن وهو صدوق 

 

 

حدثنا عبد هللا ثنا أيب ثنا حممد ثنا شعبة عن عبد اخلالق مسعت  - 5494
سعيد بن املسيب حيدث عن بن عمر : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم هنى  

عن غري بن  عن الدابء واحلنتم واملزفت والنقري قال سعيد وقد ذكر املزفت
 عمر  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري عبد اخلالق فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا ثنا أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة مسعت أاب  - 5495
ت مع بن عمر  إسحاق حيدث انه مسع عبد هللا بن مالك اهلمداين قال : صلي

جبمع فأقام فصلى املغرب ثالاث مث صلى العشاء ركعتني إبقامة واحدة قال  
فسأله خالد بن مالك عن ذلك فقال رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 يصنع مثل هذا يف هذا املكان  
 

 



عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    79صفحة  - 2مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا ثنا أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة ثنا عبد هللا بن  - 5496
دينار قال مسعت بن عمر يقول : هنى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن بيع  

 الوالء وعن هبته  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

ا شعبة عن عبد هللا  حدثنا عبد هللا حدثنا أيب ثنا حممد بن جعفر ثن - 5497
بن دينار مسعت بن عمر يقول : سأل عمر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 تصيبين اجلنابة من الليل فما أصنع قال اغسل ذكرك مث توضأ مث ارقد  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  



 

 

ة عن عبد هللا بن حدثنا عبد هللا ثنا أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعب - 5498
دينار مسعت بن عمر يقول قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ان بالال 

 ينادى بليل فكلوا واشربوا حىت ينادى بالل أو بن أم مكتوم  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا ثنا أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن عبد هللا بن  - 5499
دينار قال مسعت بن عمر يقول : هنى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن بيع  

الثمرة أو النخل حىت يبدو صالحه فقيل البن عمر ما صالحه قال تذهب 
 عاهته  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا ثنا أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن عبد هللا بن  - 5500
دينار مسعت بن عمر حيدث عن النيب صلى هللا عليه وسلم انه قال : من ابتاع  

 طعاما فال يبيعه حىت يقبضه  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حممد بن جعفر ثنا شعبة عن عبد هللا بن  حدثنا عبد هللا ثنا أيب ثنا - 5501
دينار كنت مع بن عمر أان ورجل آخر فجاء رجل فقال بن عمر استأخرا فإن  

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : إذا كانوا ثالثة فال يتناجى اثنان دون  
 واحد 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

 ثنا أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن خالد ثنا  حدثنا عبد هللا  - 5502
مر رجال إذا أخذ مضجعه قال  عبد هللا بن احلرث عن عبد هللا بن عمر : انه أ

اللهم انك خلقت نفسي وأنت توفاها لك مماهتا وحمياها ان أحييتها فاحفظها  
وان أمتها فاغفر هلا اللهم أسألك العافية فقال له رجل مسعت هذا من عمر  

قال من خري من عمر من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  ف  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  



 

 

حدثنا عبد هللا ثنا أيب ثنا حممد بن جعفر حدثنا شعبة عن خالد  - 5503
عن عبد هللا بن شقيق عن بن عمر عن النيب صلى هللا عليه وسلم انه قال :  

صالة الليل مثىن مثىن فإذا خشيت الصبح فاسجد سجدة وركعتني قبل 
 الصبح 

 

 

ال  عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجت
 الشيخني غري عبدهللا بن شقيق فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا ثنا أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن قتادة مسعت   - 5504
يونس بن جبري مسعت بن عمر يقول طلقت امرأيت وهى حائض قال فأتى عمر  

النيب صلى هللا عليه وسلم فذكر ذلك له فقال : لرياجعها فإذا طهرت فإن  
لقها قال فقلت البن عمر أفتحتسب هبا قال ما مينعه نعم أرأيت ان شاء فليط

 عجز واستحمق  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثنا أيب ثنا شعبة عن قتادة عن أيب احلكم مسعت   - 5505
ال كلب بن عمر حيدث عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : من اختذ كلبا إ

 زرع أو غنم أو صيد فإنه ينقص من أجره كل يوم قرياط  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا ثنا أيب ثنا حممد ثنا شعبة عن سلمة بن كهيل قال   - 5506
شهدت سعيد بن جبري جبمع فأقام الصالة فصلى املغرب ثالاث وسلم وصلى 

وحدث سعيد : ان عبد هللا بن عمر صالها يف هذا املكان   العتمة ركعتني
فصنع مثل ذا وحدث بن عمر ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم صنع مثل  

 هذا يف هذا املكان  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح ثنا مالك عن انفع عن بن عمر   - 5507
 قالوا واملقصرين ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : اللهم ارحم احمللقني

اي رسول هللا قال اللهم ارحم احمللقني قالوا واملقصرين اي رسول هللا قال اللهم  



واملقصرين   ارحم احمللقني قالوا اي رسول هللا واملقصرين قال  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا ثنا أيب ثنا حممد بن أيب عدى عن محيد عن بكر عن   - 5508
بن عمر قال : كانت تلبية النيب صلى هللا عليه وسلم لبيك اللهم لبيك لبيك  

 ال شريك لك لبيك ان احلمد والنعمة لك وامللك ال شريك لك 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

هللا ثنا أيب ثنا حممد بن أيب عدى عن محيد عن بكر  حدثنا عبد - 5509
سول هللا صلى هللا عليه  قال ذكرت لعبد هللا بن عمر ان أنسا حدثه : ان ر 

وسلم لىب ابلعمرة واحلج فقال بن عمر يرحم هللا أنسا وهل أنس وهل خرجنا  
مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اال حجاجا فلما قدمنا أمران ان جنعلها  

رة اال من كان معه هدى قال فحدثت أنسا بذلك فغضب وقال ال تعدوان  عم
 اال صبياان  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    80صفحة  - 2مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا ثنا أيب حدثنا حيىي بن سعيد األموي ثنا عبيد هللا  - 5510
عن انفع عن بن عمر قال : هنى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن بيع حبل  

 احلبلة 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

د هللا حدثنا عبد هللا ثنا أيب حدثنا حيىي بن سعيد األموي ثنا عبي  - 5511
عن انفع عن بن عمر ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : ما حق امرئ 

 مسلم له شيء يوصى فيه يبيت ليلتني اال ووصيته عنده مكتوبة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  



 

 

حدثنا عبد هللا ثنا أيب ثنا حيىي بن سعيد األموي عن حيىي يعىن بن  - 5512
كعب بن سعيد أخربين انفع ان بن عمر أخربهم : ان جارية كانت ترعى آلل  

مالك األنصاري غنما هلم وإهنا خافت على شاة من الغنم أن متوت فأخذت 
كلها  حجرا فذحبتها به وان ذلك ذكر للنيب صلى هللا عليه وسلم فأمرهم أب  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح رجاله ثقات رجال الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا ثنا أيب ثنا حممد بن عبيد ثنا عبيد هللا بن عمر عن   - 5513
انفع عن بن عمر أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : ما حق امرئ مسلم  

 يبيت ليلتني وله شيء يوصى فيه اال ووصيته مكتوبة عنده  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا ثنا أيب ثنا حممد بن عبيد ثنا عبيد هللا بن عمر عن   - 5514
انفع عن بن عمر أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : ال أيكل أحدكم  

 بشماله وال يشرب بشماله فإن الشيطان أيكل بشماله ويشرب بشماله 



 

 

يق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد فيه وهم علت  

 

 

حدثنا عبد هللا ثنا أيب ثنا عبد الرزاق أان سفيان عن عبد هللا بن  - 5515
دينار عن بن عمر قال سأل رجل النيب صلى هللا عليه وسلم فقال : اي رسول 
 هللا اىن رجل أخدع يف البيع فقال النيب صلى هللا عليه وسلم انه من ابيعت فقل

 ال خالبة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا ثنا أيب ثنا عبد الرزاق أان سفيان عن حيىي وعبيد هللا   - 5516
بن عمر وموسى بن عقبة عن انفع عن بن عمر : أن النيب صلى هللا عليه  

وسلم كان إذا جد به السري مجع بني املغرب والعشاء وكان يف بعض حديثهما  
 إىل ربع الليل أخرمها مجيعا  

 

 

إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : ت  

 

 



حدثنا عبد هللا ثنا أيب ثنا عبد الرزاق ثنا سفيان عن أيوب  - 5517
السختياين وأيوب بن موسى وإمساعيل بن أمية عن انفع عن بن عمر : أن 

 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قطع يف جمن مثنه ثالثة دراهم  

 

 

رط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شت  

 

 

حدثنا عبد هللا ثنا أيب قال ثنا عبد الرزاق أان سفيان عن عبيد هللا   - 5518
بن عمر عن انفع عن بن عمر : أن النيب صلى هللا عليه وسلم جعل للفرس 

 سهمني وللرجل سهما  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

قال وبعثنا النيب صلى هللا عليه وسلم يف سرية حنو هتامة فأصبنا   - 5519
غنيمة فبلغ سهماننا أثىن عشر بعريا ونفلنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بعريا  

 بعريا 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  



 

 

موسى بن حدثنا عبد هللا ثنا أيب ثنا عبد الرزاق أان سفيان عن  - 5520
عقبة عن انفع عن بن عمر قال : قطع النيب صلى هللا عليه وسلم خنل بىن 

 النضري وحرق 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا ثنا أيب ثنا عبد الرزاق أان سفيان عن بن أيب ليلى   - 5521
عن العويف عن بن عمر قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ال تتبايعوا 
الثمرة حىت يبدو صالحها قال وما بدو صالحها قال تذهب عاهتها وخيلص 

 طيبها  

 

 

ها . . " وهذا عليق شعيب األرنؤوط : صحيح دون قوله " ما بدو صالحت
 إسناد ضعيف لضعف ابن أيب ليلى

 

 

حدثنا عبد هللا ثنا أيب ثنا عبد الرزاق أان سفيان عن عبد هللا بن  - 5522
دينار عن بن عمر قال : كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أييت مسجد قباء  



 راكبا وماشيا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا ثنا أيب ثنا روح بن عبادة ثنا حنظلة مسعت طاوسا   - 5523
مسعت عبد هللا بن عمر يقول قام فينا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال :  

 ال تبيعوا الثمرة حىت يبدو صالحها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخني مكرر سندا ومتنا ت  

 

 

عبد هللا ثنا أيب ثنا روح ثنا بن جريج أخربين أبو الزبري أنه حدثنا  - 5524
ل : كيف ترى يف مسع عبد الرمحن بن أمين يسأل بن عمر وأبو الزبري يسمع فقا

رجل طلق امرأته حائضا فقال ان بن عمر طلق امرأته على عهد رسول هللا 
ه وهي صلى هللا عليه وسلم فقال عمر اي رسول هللا ان عبد هللا طلق امرأت

حائض فقال النيب صلى هللا عليه وسلم لرياجعها على ومل يرها شيئا وقال 
فردها إذا طهرت فليطلق أو ميسك قال بن عمر وقرأ النيب صلى هللا عليه  

يف قبل عدهتن قال بن  {اي أيها النيب إذا طلقتم النساء فطلقوهن  }وسلم  



 جريج ومسعت جماهدا يقرؤها كذلك 

 

 

ؤوط : صحيح دون قوله " ومل يرها شيئا " ... ) خالف فيها  عليق شعيب األرنت
أبو الزبري غريه ممن روى هذا احلديث ( مث نقل كالم أيب داود وابن عبد الرب 

 واخلطايب يف ذلك

وغريه   141/  6ملحوظة : ذكر الشيخ األلباين يف اإلرواء رواية النسائي * *  
هللا عليه وسلم ذلك علي  من طريق سعيد بن جبري وفيها " فرد النيب صلى 

هي شاهد قوي حلديث أيب الزبري . فتعقبه  حىت طلقتها وهي طاهر " وقال : ف 
األرانؤوط بقوله : وغري خاف أن رواية سعيد بن جبري هذه ال تشهد لرواية أيب 

الزبري وال يفهم منها ذلك فإن احتساب الطلقة يف احليض أو عدم احتساهبا 
 مسكوت عنه فيها 

 

 

------------------------------------- 

 

[    81صفحة  - 2مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا ثنا أيب ثنا روح ثنا حممد بن أيب حفصة ثنا بن  - 5525



شهاب عن سامل عن أبيه أنه طلق امرأته وهي حائض قال فذكر ذلك إىل عمر  
فانطلق عمر إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فأخربه فقال رسول هللا صلى 

بدا له أن هللا عليه وسلم : ليمسكها حىت حتيض غري هذه احليضة مث تطهر فإن 
 يطلقها فليطلقها كما أمره هللا عز وجل وإن بدا له أن ميسكها فليمسكها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح مكرر سندا ومتنا ت  

 

 

حدثنا عبد هللا ثنا أيب ثنا حجاج بن حممد عن بن جريج أخربين  - 5526
 انفع أن بن عمر كان يقول قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ال أيكل

أحدكم من أضحيته فوق ثالثة أايم قال وكان عبد هللا إذا غابت الشمس من  
 اليوم الثالث ال أيكل من حلم هديه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا ثنا أيب ثنا حجاج عن بن جريج أخربين بن شهاب   - 5527
 ذلك عن سامل : يف اهلدي والضحااي 

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا ثنا أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن عبد هللا بن  - 5528
هللا عليه وسلم قال : يف احملرم دينار مسعت بن عمر حيدث عن رسول هللا صلى 

 إذا مل جيد نعلني فليلبس خفني يقطعهما أسفل من الكعبني  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا ثنا أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن عبد هللا بن  - 5529
ته ويقول كان رسول  دينار قال : رأيت بن عمر يصلي حيث توجهت به راحل

 هللا صلى هللا عليه وسلم يفعله  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا ثنا أيب حدثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن عبد هللا   - 5530
بن دينار مسعت بن عمر يقول : أن أعرابيا اندى رسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم ما ترى يف هذا الضب فقال ال آكله وال أحرمه  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا ثنا أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن عبد هللا بن  - 5531
دينار مسعت بن عمر يقول : كنا إذا ابيعنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على  

 السمع والطاعة يلقننا هو فيما استطعت 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

 ثنا حممد ثنا شعبة عن عبد هللا بن دينار  حدثنا عبد هللا ثنا أيب - 5532
ينة  مسعت بن عمر حيدث : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وقت ألهل املد
ذا احلليفة وألهل جند قران وألهل الشام اجلحفة وقال عبد هللا وزعموا أن 

 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال وألهل اليمن يلملم  

 

 

ناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إس ت  

 

 

حدثنا عبد هللا ثنا أيب ثنا حممد ثنا شعبة عن جبلة بن سحيم قال   - 5533



كان بن الزبري يرزقنا التمر قال وقد كان أصاب الناس يومئذ جهد فكنا أنكل  
فيمر علينا بن عمر وحنن أنكل فيقول : ال تقارنوا فإن رسول هللا صلى هللا 

قران إال أن يستأذن الرجل أخاه قال شعبة ال أرى يف عليه وسلم هنى عن اإل
 االستئذان إال أن الكلمة من كالم بن عمر  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا ثنا أيب ثنا حممد ثنا شعبة عن جبلة بن سحيم مسعت   - 5534
بن عمر حيدث عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : من كان ملتمسا  

 فليلتمسها يف العشر األواخر  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

عبة عن جبلة بن حدثنا عبد هللا ثنا أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا ش - 5535
سحيم قال مسعت بن عمر حيدث عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال : من  

 جر ثواب من ثيابه خميلة فإن هللا ال ينظر إليه يوم القيامة  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

ة مسعت  حدثنا عبد هللا ثنا أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن جبل  - 5536
بن عمر يقول قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : الشهر هكذا وطبق 

 أصابعه مرتني وكسر يف الثالثة اإلهبام يعين قوله تسع وعشرون  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا ثنا أيب ثنا حممد حدثنا شعبة عن أيب بشر مسعت  - 5537
 بن شقيق حيدث عن بن عمر أن رجال سأل النيب صلى هللا عليه وسلم  عبد هللا

عن الوتر قال فمشيت أان وذاك الرجل فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :  
 صالة الليل مثىن مثىن والوتر ركعة قال شعبة مل يقل من آخر الليل 

 

 

جال  عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات ر ت
 الشيخني غري عبدهللا بن شقيق فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا ثنا أيب حدثنا حممد حدثنا شعبة عن احلكم : أنه   - 5538



شهد سعيد بن جبري أقام جبمع قال وأحسبه وأذن فصلى املغرب ثالاث مث سلم  
فصلى العشاء ركعتني مث قال صنع بنا بن عمر يف هذا املكان مثل هذا وقال  

ل هذا بن عمر صنع بنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف هذا املكان مث  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    82صفحة  - 2مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا ثنا أيب ثنا حممد ثنا شعبة عن عبيد هللا بن عمر عن   - 5539
انفع عن بن عمر : ان عمر كان قد جعل عليه يوما يعتكفه يف اجلاهلية فسأل  

 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن ذلك فأمره أن يعتكف  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا ثنا أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا معمر أان الزهري عن   - 5540



سامل عن عبد هللا قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : من ابع خنال قد  
 أبرت فثمرهتا للبائع ومن ابع عبدا له مال فماله للبائع إال أن يشرتط املبتاع  

 

 

يخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشت  

 

 

حدثنا عبد هللا ثنا أيب ثنا حممد بن عبد الرمحن الطفاوي ثنا أيوب   - 5541
عن انفع عن بن عمر قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : يقتل احملرم 

 مخسا احلداي والغراب والفارة والعقرب والكلب العقور 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

عبد هللا ثنا أيب ثنا حممد بن عبد الرمحن حدثنا أيوب عن  حدثنا  - 5542
انفع عن بن عمر أنه مسع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : مهل أهل 

املدينة من ذي احلليفة ومهل أهل الشام من اجلحفة ومهل أهل جند قرن فقال  
 الناس مهل أهل اليمن من يلملم  

 

 

وهذا إسناد حسن عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  



 

 

حدثنا عبد هللا ثنا أيب ثنا حممد بن عبد الرمحن حدثنا أيوب عن   - 5543
انفع عن بن عمر : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قطع يف جمن مثنه ثالثة  

 دراهم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا ثنا أيب حدثنا حممد بن احلسن بن أتش أخربين  - 5544
ال : كنا مبكة  النعمان بن الزبري عن أيوب بن سلمان رجل من أهل صنعاء ق

فجلسنا إىل عطاء اخلرساين إىل جنب جدار املسجد فلم نسأله ومل حيدثنا قال  
ال مالكم  مث جلسنا إىل بن عمر مثل جملسكم هذا فلم نسأله ومل حيدثنا قال فق

ال تتكلمون وال تذكرون هللا قولوا هللا أكرب واحلمد هلل وسبحان هللا وحبمده  
بواحدة عشرا وبعشر مائة من زاد زاده هللا ومن سكت غفر له إال أخربكم  

خبمس مسعتهن من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قالوا بلى قال من حالت 
 أمره ومن أعان على خصومة  شفاعته دون حد من حدود هللا فهو مضاد هللا يف

بغري حق فهو مستظل يف سخط هللا حىت يرتك ومن قفا مؤمنا أو مؤمنة حبسه  
هللا يف ردغة اخلبال عصارة أهل النار ومن مات وعليه دين أخذ لصاحبه من  

حسناته ال دينار مث وال درهم وركعتا الفجر حافظوا عليهما فإهنما من  



 الفضائل 
 

 

: حسن وهذا إسناد ضعيف جلهالة أيوب بن سلمان   عليق شعيب األرنؤوطت
 الصنعاين

 

 

حدثنا عبد هللا ثنا أيب ثنا حممد بن احلسن بن أتش ثنا جعفر بن  - 5545
سليمان عن هشام بن حسان عن بن سريين عن بن عمر قال : خرج عمر بن  
اخلطاب رضي هللا عنه يريد النيب صلى هللا عليه وسلم فأتى على عطارد رجل  

بين متيم وهو يقيم حلة من حرير يبيعها فأتى عمر النيب فقال اي رسول هللا من 
رأيت عطاردا يبيع حلته فاشرتها تلبسها إذا أاتك وفود الناس فقال إمنا يلبس  

 احلرير من ال خالق له  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد ضعيف لضعف حممد بن احلسن ت  

 

 

أيب حدثنا مصعب بن سالم ثنا حممد بن سوقة  حدثنا عبد هللا ثنا  - 5546
مر إذا مسع : من نيب هللا صلى هللا مسعت أاب جعفر يقول كان عبد هللا بن ع

عليه وسلم شيئا أو شهد معه مشهدا مل يقصر دونه أو يعدوه قال فبينما هو  



جالس وعبيد بن عمري يقص على أهل مكة إذ قال عبيد بن عمري مثل املنافق  
بني الغنمني ان أقبلت إىل هذه الغنم نطحتها وان أقبلت إىل هذه  كمثل الشاة 

نطحتها فقال عبد هللا بن عمر ليس هكذا فغضب عبيد بن عمري ويف اجمللس  
عبد هللا بن صفوان فقال اي أاب عبد الرمحن كيف قال رمحك هللا فقال قال مثل  

حتها فقال له  املنافق مثل الشاة بني الربيضني ان أقبلت إىل ذي الربيضني نط
 رمحك هللا مها واحد قال كذا مسعت 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : رجاله ثقات رجال الشيخني غري مصعب بن سالم  ت
و   4872فيه ضعف وقد توبع ... . والقصة سلفت إبسنادين ضعيفني 

فهي مبجموع هذه الطرق حسنة   5610وستأيت إبسناد ضعيف  5359
 لغريها . ا . هـ 

 

 

حدثنا عبد هللا ثنا أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن مساك مسعت   - 5547
بن عمر يقول : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم صلى يف البيت وسيأيت من  
ينهاكم عنه فتسمعون منه قال يعين بن عباس قال وكان بن عباس جالسا قريبا  

 منه  

 

 

اله ثقات رجال  عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجت



 الشيخني غري مساك فمن رجال مسلم
 

 

حدثنا عبد هللا ثنا أيب ثنا عبد الصمد وأبو سعيد قاال ثنا عبد هللا   - 5548
بن املثىن ثنا عبد هللا بن دينار عن بن عمر قال : هنى رسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم عن القزع قال عبد الصمد وهو الرقعة يف الرأس 

 

 

األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري رجاله ثقات  عليق شعيبت
 رجال الشيخني غري عبدهللا بن املثىن فمن رجال البخاري 

 

 

حدثنا عبد هللا ثنا أيب ثنا عبد الصمد ثنا هارون األهوازي ثنا حممد   - 5549
بن سريين عن بن عمر أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : صالة املغرب وتر 

ر فأوتروا صالة الليل وصالة الليل مثىن مثىن والوتر ركعة من آخر  صالة النها
 الليل 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح دون قوله " صالة املغرب وتر صالة النهار  ت
 فأوتروا صالة الليل " فقد رواه عدة موقوفا 

 

 



------------------------------------- 

 

[    83صفحة  - 2مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا ثنا أيب ثنا علي بن حفص حدثنا ورقاء عن عبد هللا   - 5550
بن دينار عن بن عمر : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم هنى عن القزع يف 

 الرأس  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا ثنا أيب ثنا عبد امللك ثنا هشام يعين بن سعد عن   - 5551
مطيع فقال  زيد بن أسلم عن أبيه قال : دخلت مع بن عمر على عبد هللا بن  

مرحبا أبيب عبد الرمحن ضعوا له وسادة فقال إمنا جئتك ألحدثك حديثا مسعته  
يه وسلم  من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مسعت رسول هللا صلى هللا عل

يقول من نزع يدا من طاعة هللا فإنه أييت يوم القيامة ال حجة له ومن مات وهو 
 مفارق للجماعة فإنه ميوت ميتة جاهلية  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا ثنا أيب ثنا حممد بن بكر أان حيىي بن قيس املازين ثنا   - 5552
ل مثامة بن شراحيل قال : خرجت إىل بن عمر فقلنا ما صالة املسافر فقا 

ركعتني ركعتني إال صالة املغرب ثالاث قلت أرأيت إن كنا بذي اجملاز قال وما  
ليلة أو مخس عشرة  ذو اجملاز قلت مكاان جنتمع فيه ونبيع فيه ومنكث عشرين 

ليلة قال اي أيها الرجل كنت أبذربيجان ال أدري قال أربعة أشهر أو شهرين 
فرأيتهم يصلوهنا ركعتني ركعتني ورأيت نيب هللا صلى هللا عليه وسلم نصب عيين  

لقد كان لكم يف رسول هللا أسوة   }يصليهما ركعتني ركعتني مث نزع هذه اآلية 
حىت فرغ من اآلية    {حسنة   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا ثنا أيب ثنا حممد بن بكر حدثنا حنظلة بن أيب  - 5553
سفيان مسعت ساملا يقول عن عبد هللا بن عمر أن رسول هللا صلى هللا عليه  

وسلم قال : رأيته عند الكعبة مما يلي املقام رجل آدم سبط الرأس واضعا يده  
أسه أو يقطر فسألت من هذا فقيل عيسى بن مرمي أو  على رجلني يسكب ر 

املسيح بن مرمي ال أدري أي ذلك قال مث رأيت وراءه رجال أمحر جعد الرأس  



أعور عني اليمىن أشبه من رأيت منه بن قطن فسألت من هذا فقيل املسيح 
 الدجال 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

د هللا حدثين أيب حدثنا وهب بن جرير ثنا أيب مسعت حدثنا عب - 5554
أبيه قال مسعت رسول هللا  يونس عن الزهري عن محزة بن عبد هللا بن عمر عن

صلى هللا عليه وسلم يقول : أتيت وأان انئم بقدح من لنب فشربت منه حىت 
جعل اللنب خيرج من أظفاري مث انولت فضلي عمر بن اخلطاب فقال اي رسول  

ما أولته قال العلم  هللا ف  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن آدم حدثنا إسرائيل عن مساك   - 5555
ع ابلداننري  عن سعيد بن جبري عن بن عمر قال : كنت أبيع اإلبل ابلبقيع فأبي

وآخذ الدراهم وأبيع ابلدراهم وآخذ الداننري فأتيت النيب صلى هللا عليه وسلم  
ا أخذت واحدا وهو يريد أن يدخل حجرته فأخذت بثوبه فسألته فقال إذ



 منهما ابآلخر فال يفارقنك وبينك وبينه بيع  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف لتفرد مساك به ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد بن هارون أان سليمان التيمي   - 5556
عن أيب جملز عن بن عمر : أن النيب صلى هللا عليه وسلم سجد يف الركعة  

األوىل من صالة الظهر فرأى أصحابه أنه قرأ تنزيل السجدة قال ومل أمسعه من  
 أيب جملز 

 

 

إال أن سليمان بن عليق شعيب األرنؤوط : رجاله ثقات رجال الشيخني ت
طرخان التيمي قد صرح يف آخر احلديث أبنه مل يسمعه من أيب جملز فهو 

 منقطع 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد بن هارون أان سفيان بن سعيد   - 5557
عن عمرو بن حيىي عن سعيد بن يسار عن بن عمر قال : رأيت رسول هللا 

هه قبل املشرق تطوعا  صلى هللا عليه وسلم يصلي على محار ووج  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أان سعيد بن أيب عروبة عن  - 5558
معمر عن الزهري عن سامل عن بن عمر قال : أسلم غيالن بن سلمة الثقفي  

صلى هللا عليه وسلم أن  وحتته عشر نسوة يف اجلاهلية وأسلمن معه فأمره النيب 
 خيتار منهن أربعا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح رجاله ثقات رجال الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أان محاد بن سلمة عن مساك بن  - 5559
فأبيع   حرب عن سعيد بن جبري عن بن عمر قال : كنت أبيع اإلبل ابلبقيع

ابلداننري وآخذ مكاهنا الورق وأبيع ابلورق فآخذ مكاهنا الداننري فأتيت النيب 
لك فقال ال  صلى هللا عليه وسلم فوجدته خارجا من بيت حفصة فسألته عن ذ

 أبس به ابلقيمة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 



------------------------------------- 

 

[    84صفحة  - 2مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا يزيد أان هشام الدستوائي عن   - 5560
مر وبن عباس حيىي بن أيب كثري عن أيب سالم عن احلكم بن ميناء أن بن ع

حداث أهنما مسعا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول على أعواد املنرب :  
 من  لينتهني أقوام عن ودعهم اجلمعات أو ليختمن هللا على قلوهبم وليكتنب 

 الغافلني 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أان شعبة بن احلجاج عن عبد   - 5561
هللا بن دينار عن بن عمر قال قال رجل : اي رسول هللا إين أخدع يف البيع قال  

 قل ال خالبة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 



 

ىي بن أيب حية  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أان أبو جناب حي - 5562
عن شهر بن حوشب مسعت عبد هللا بن عمر يقول : لقد رأيتنا وما صاحب 

الدينار والدرهم أبحق من أخيه املسلم مث لقد رأيتنا آبخرة اآلن وللدينار 
 والدرهم أحب إىل أحدان من أخيه املسلم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف لضعف أيب جناب حيىي بن أيب حية  ت
لكليب وشهر بن حوشب كثري األوهام وهو ا  

 

 

ولقد مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : لئن أنتم اتبعتم   - 5562
أذانب البقر وتبايعتم ابلعينة وتركتم اجلهاد يف سبيل هللا ليلزمنكم هللا مذلة يف 

 أعناقكم مث ال تنزع منكم حىت ترجعون إىل ما كنتم عليه وتتوبون إىل هللا 
 

 

يق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف لضعف أيب جناب وشهر بن حوشبعلت  

 

 

ومسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : لتكونن هجرة بعد   - 5562
يبقي يف األرضني  هجرة إىل مهاجر أبيكم إبراهيم صلى هللا عليه وسلم حىت ال 

إال شرار أهلها وتلفظهم أرضوهم وتقذرهم روح الرمحن عز وجل وحتشرهم  



سقط  النار مع القردة واخلنازير تقيل حيث يقيلون وتبيت حيث يبيتون وما  
 منهم فلها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف لضعف أيب جناب وشهر بن حوشب ت
 ليس بذاك وقد اضطرب فيه 

 

 

ولقد مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : خيرج من أميت   - 5562
قوم يسيئون األعمال يقرؤون القرآن ال جياوز حناجرهم قال يزيد ال أعلمه إال 

عمله مع عملهم يقتلون أهل اإلسالم فإذا خرجوا فاقتلوهم  قال حيقر أحدكم 
مث إذا خرجوا فاقتلوهم مث إذا خرجوا فاقتلوهم فطوىب ملن قتلهم وطوىب ملن 

قتلوه كلما طلع منهم قرن قطعه هللا عز وجل فردد ذلك رسول هللا صلى هللا 
 عليه وسلم عشرين مرة أو أكثر وأان أمسع 

 

 

ديث صحيح وهذا إسناد ضعيف أبو جناب عليق شعيب األرنؤوط : حت
حدثنا   174أخرجه ابن ماجة ضعيف ومدلس وشهر بن حوشب ضعيف وقد 

هشام بن عمار حدثنا حيىي بن محزة حدثنا األوزاعي عن انفع عن ابن عمر أن  
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال ينشأ نشء يقرءون القرآن ال جياوز تراقيهم  

بن عمر مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  كلما خرج قرن قطع قال ا



يقول كلما خرج قرن قطع أكثر من عشرين مرة حىت خيرج يف عراضهم الدجال 
 وهذا إسناد حسن 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا صفوان بن عيسى أان أسامة بن   - 5563
ا  زيد عن انفع عن عبد هللا بن عمر : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مل
رجع من أحد مسع نساء األنصار يبكني على أزواجهن فقال لكن محزة ال 

بواكي له فبلغ ذلك نساء األنصار فجئن يبكني على محزة قال فانتبه رسول 
هللا صلى هللا عليه وسلم من الليل فسمعهن وهن يبكني فقال وحيهن مل يزلن 

عد اليوم  يبكني بعد منذ الليلة مروهن فلريجعن وال يبكني على هالك ب  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن يونس   - 5564
بن خباب ثنا أبو الفضل أو بن الفضل عن بن عمر أنه كان قاعدا مع رسول  
هللا صلى هللا عليه وسلم فقال : اللهم اغفر يل وتب علي أنك أنت التواب  

  عد العاد بيده مائة مرة  الغفور حىت

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن توبة  - 5565
 عليه  العنربي قال قال يل الشعيب أرأيت حديث احلسن عن النيب صلى هللا

وسلم وقد قاعدت بن عمر قريبا من سنتني أو سنة ونصف فلم أمسعه روى  
عن النيب صلى هللا عليه وسلم غري هذا قال : كان انس من أصحاب النيب 

لى هللا عليه وسلم فيهم سعد فذهبوا أيكلون من حلم فنادهتم امرأة من بعض ص
أزواج النيب صلى هللا عليه وسلم أنه حلم ضب فامسكوا فقال رسول هللا صلى 

هللا عليه وسلم كلوا أو اطعموا فإنه حالل أو انه ال أبس به توبة الذي شك 
 فيه ولكنه ليس من طعامي  

 

 

إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن إمساعيل   - 5566
مسعت حكيما احلذاء : مسعت بن عمر سئل عن الصالة يف السفر فقال ركعتني  

 سنة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد حمتمل للتحسنيت  

 

 

ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن عقيل   حدثنا عبد هللا حدثين أيب - 5567
نت قاعدا فجاء بن عمر فقام رجل من  بن طلحة مسعت أاب اخلصيب قال : ك

جملسه له فلم جيلس فيه وقعد يف مكان آخر فقال الرجل ما كان عليك لو 
قعدت فقال مل أكن اقعد يف مقعدك وال مقعد غريك بعد شيء شهدته من 

اء رجل إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ج
فقام له رجل من جملسه فذهب ليجلس فيه فنهاه رسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    85صفحة  - 2مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن حممد  - 5568



بن أيب يعقوب مسعت بن أيب نعيم مسعت عبد هللا بن عمر بن اخلطاب وسأله  
رجل عن شيء قال شعبة وأحسبه : سأله عن احملرم يقتل الذابب فقال عبد هللا  

اق يسألون عن الذابب وقد قتلوا بن بنت رسول هللا صلى هللا عليه  أهل العر 
 وسلم وقد قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مها رحيانيت من الدنيا 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة مسعت أاب   - 5569
املؤذن حيدث عن مسلم أيب املثىن حيدث عن بن عمر قال : إمنا   جعفر يعين 

وقال حجاج يعين كان األذان على عهد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مرتني 
مرتني مرتني واإلقامة مرة غري أنه يقول قد قامت الصالة قد قامت الصالة وكنا  

أحفظ غري هذا  إذا مسعنا اإلقامة توضأان مث خرجنا إىل الصالة قال شعبة ال  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد قوي ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حجاج ثنا شعبة مسعت أاب جعفر   - 5570
مؤذن العرابن يف مسجد بين هالل عن مسلم أيب املثىن مؤذن مسجد اجلامع :  



 فذكر هذا احلديث 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده قويت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن علقمة   - 5571
عت سامل بن رزين حيدث عن سامل بن عبد هللا يعين بن عمر عن  بن مرثد مس

: يف الرجل  سعيد بن املسيب عن بن عمر عن النيب صلى هللا عليه وسلم
تكون له املرأة مث يطلقها مث يتزوجها رجل فيطلقها قبل أن يدخل هبا فرتجع إىل 

   زوجها األول فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حىت تذوق العسيلة

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف جلهالة سامل بن ت
 رزين

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن عقبة بن   - 5572
حريث مسعت بن عمر يقول : هنى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن اجلر 

 والدابء واملزفت وقال انتبذوا يف األسقية  

 

 



ق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم مكرر سندا ومتنا عليت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن عمرو   - 5573
بن دينار مسعت عبد هللا بن عمر يقول : ملا قدم رسول هللا صلى هللا عليه  

الصفا   وسلم مكة طاف ابلبيت سبعا مث صلى عند املقام ركعتني مث خرج إىل
من الباب الذي خيرج إليه فطاف ابلصفا واملروة قال وأخربين أيوب عن عمرو  

 بن دينار عن بن عمر أنه قال هو سنة  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن موسى   - 5574
بن عقبة عن سامل بن عبد هللا قال : كان عبد هللا بن عمر يكاد يلعن البيداء  

 ويقول أحرم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من املسجد  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن عمر بن   - 5575



حممد بن زيد أنه مسع أابه حيدث عن بن عمر عن النيب صلى هللا عليه وسلم  
 أنه قال : ان يك من الشؤم شيء حق ففي املرأة والفرس والدار 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

د هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن عمر بن  حدثنا عب - 5576
حممد بن زيد أنه مسع أابه حيدث عن بن عمر عن النيب صلى هللا عليه وسلم  

 أنه قال : احلمى من فيح جهنم فأطفئوها ابملاء أو بردوها ابملاء 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن عمر بن   - 5577
حممد بن زيد أنه مسع أابه حممدا حيدث عن عبد هللا أن رسول هللا صلى هللا 
عليه وسلم قال : ما زال جربيل صلى هللا عليه وسلم يوصيين ابجلار حىت 

 ظننت أنه سيورثه أو قال خشيت أن يورثه  

 

 

: إسناده صحيح على شرط الشيخني عليق شعيب األرنؤوطت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن واقد بن  - 5578
حممد بن زيد أنه مسع أابه حيدث عن عبد هللا بن عمر عن النيب صلى هللا عليه  
وسلم أنه قال : يف حجة الوداع وحيكم أو قال ويلكم ال ترجعوا بعدي كفارا  

اب بعض يضرب بعضكم رق  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن عمر بن   - 5579
ى هللا عليه  حممد بن زيد أنه مسع أابه حممدا حيدث عن بن عمر عن النيب صل

وسلم قال : أوتيت مفاتيح كل شيء إال اخلمس إن هللا عنده علم الساعة  
ا تدري وينزل الغيث ويعلم ما يف األرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وم 

 نفس أبي أرض متوت إن هللا عليم خبري  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

------------------------------------- 



 

[    86صفحة  - 2مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر حدثنا شعبة عن   - 5580
يونس بن عبيد عن زايد بن جبري قال : رأيت بن عمر مر برجل قد أانخ مطيته  

 وهو يريد أن ينحرها فقال قياما مقيدة سنة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان بن عيينة عن عاصم عن أبيه   - 5581
عن عبد هللا بن عمر يبلغ به النيب صلى هللا عليه وسلم قال : لو علم الناس 

 ما يف الوحدة ما أعلم ما سرى راكب بليل وحده  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا موسى بن طارق أبو قرة الزبيدي من   - 5582
أهل زبيد من أهل اخلصيب ابليمن قال أيب وكان قاصا هلم عن موسى يعين بن 



عقبة عن انفع عن بن عمر : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حرق خنل بين 
 النضري وقطع  

 

 

ت رجال الشيخني غري عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات
 موسى بن طارق فمن رجال النسائي وهو ثقة 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن يزيد الواسطي عن عبد   - 5583
احلميد بن جعفر األنصاري عن انفع عن بن عمر عن النيب صلى هللا عليه  

 وسلم : أنه كان جيعل فص خامته مما يلي بطن كفه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

ا عمر بن عبد هللا  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أنس بن عياض ثن - 5584
موىل غفرة عن عبد هللا بن عمر أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : لكل  
أمة جموس وجموس أميت الذين يقولون ألقدر أن مرضوا فال تعودوهم وإن ماتوا 

 فال تشهدوهم  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

أيب فديك ثنا الضحاك  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل بن - 5585
بن عثمان عن صدقة بن يسار عن عبد هللا بن عمر أن رسول هللا صلى هللا 
عليه وسلم قال : إذا كان أحدكم يصلي فال يدع أحدا مير بني يديه فإن أىب 

 فليقاتله فإن معه القرين 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن رجاله رجال الصحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هشيم ثنا سيار عن حفص بن عبيد   - 5586
يل لكثرة  هللا أن عبد الرمحن بن زيد بن اخلطاب مات فارادوا أن خيرجوه من الل

الزحام فقال بن عمر ان أخرمتوه إىل أن تصبحوا فإين مسعت رسول هللا صلى 
 هللا عليه وسلم يقول : ان الشمس تطلع بقرن شيطان  

 

 

عيب األرنؤوط : صحيح عليق شت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هشيم ثنا أبو بشر عن سعيد بن  - 5587



جبري قال : خرجت مع بن عمر من منزله فمرران بفتيان من قريش نصبوا طريا 
يرمونه وقد جعلوا لصاحب الطري كل خاطئة من نبلهم قال فلما رأوا بن عمر  

هللا من فعل هذا ان رسول هللا صلى هللا تفرقوا فقال بن عمر من فعل هذا لعن 
 عليه وسلم لعن من اختذ شيئا فيه الروح غرضا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هشيم أان بن أيب ليلى عن انفع عن   - 5588
 بن عمر : أن النيب صلى هللا عليه وسلم كان يضمر اخليل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف لضعف ابن أيب ت
 ليلى

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هشيم عن بن أيب ليلى عن انفع عن   - 5589
بن عمر ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال لعائشة : انوليين اخلمرة من  

 املسجد قالت إهنا حائض قال إهنا ليست يف كفك  
 

 



عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد ضعيف فيه ابن أيب ليلى سيء ت
ه ثقات رجال الشيخنياحلفظ وابقي رجال  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن جابر  - 5590
مسعت سامل بن عبد هللا حيدث عن بن عمر قال : كان رسول هللا صلى هللا 

عليه وسلم ال يصلي يف السفر إال ركعتني غري أنه كان يتهجد من الليل قال  
عم  جابر فقلت لسامل كاان يوتران قال ن  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد ضعيف لضعف جابر ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن يزيد  - 5591
بن أيب زايد عن بن أيب ليلى عن بن عمر قال : كنا يف سرية ففرران فأردان أن 

اي رسول هللا حنن  نركب البحر مث أتينا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقلنا 
 الفرارون فقال ال بل أنتم أو أنتم العكارون  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن منصور   - 5592
عن عبد هللا بن مرة عن بن عمر قال : هنى النيب صلى هللا عليه وسلم عن  

 النذر وقال إنه ال أييت خبري وإمنا يستخرج به من البخيل  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن منصور   - 5593
ده من  عن سعيد بن عبيدة قال : كنت عند بن عمر فقمت وتركت رجال عن 

كندة فأتيت سعيد بن املسيب قال فجاء الكندي فزعا فقال جاء بن عمر  
رجل فقال أحلف ابلكعبة فقال ال ولكن أحلف برب الكعبة فإن عمر كان  

يه فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ال حتلف أببيك فإنه من  حيلف أبب
 حلف بغري هللا فقد أشرك  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

------------------------------------- 

 



[    87صفحة  - 2مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

رة موسى بن طارق  حدثنا عبد هللا حدثين أيب قال قرأت على أيب ق - 5594
قال قال موسى بن عقبة وقال انفع : كان عبد هللا إذا صدر من احلج أو 

العمرة أانخ ابلبطحاء اليت بذي احلليفة وإن عبد هللا حدثه ان رسول هللا صلى 
 هللا عليه وسلم كان يعرس هبا حىت يصلي صالة الصبح  

 

 

لشيخني غري عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال ات
 موسى بن طارق فمن رجال النسائي وهو ثقة 

 

 

قال موسى وأخربين سامل أن عبد هللا بن عمر أخربه : أن رسول هللا  - 5595
 صلى هللا عليه وسلم أيت يف معرسه فقيل له إنك يف بطحاء مباركة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

قال وقال ثنا انفع أن عبد هللا بن عمر أخربه : أن رسول هللا صلى  - 5596
هللا عليه وسلم صلى حيث املسجد الصغري الذي دون املسجد الذي يشرف 



 على الروحاء 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

قال وقال انفع أن عبد هللا بن عمر حدثه : أن رسول هللا صلى  - 5597
ان ينزل حتت سرحه ضخمة دون الرويثة عن ميني الطريق يف هللا عليه وسلم ك

مكان بطح سهل حني يفضي من األكمة دون بريد الرويثة مبيلني وقد انكسر 
 أعالها وهي قائمة على ساق  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

وقال انفع أن عبد هللا بن عمر حدثه : أن رسول هللا صلى هللا  - 5598
صلى من وراء العرج وأنت ذاهب على رأس مخسة أميال من العرج   عليه وسلم

يف مسجد إىل هضبة عند ذلك املسجد قربان أو ثالثة على القبور رضم من  
حجارة على ميني الطريق عند سالمات الطريق بني أولئك السالمات كان عبد  

هللا يروح من العرج بعد أن متيل الشمس ابهلاجرة فيصلي الظهر يف ذلك 
سجد امل  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

وقال انفع ان عبد هللا بن عمر حدثه : أن رسول هللا صلى هللا  - 5599
عليه وسلم نزل حتت سرحة وقال غري أيب قرة سرحات عن يسار الطريق يف 
مسيل دون هرشا ذلك املسيل الصق على هرشا وقال غريه الصق بكراع 

 هرشا بينه وبني الطريق قريب من غلوة سهم  

 

 

حعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيت  

 

 

وقال انفع أن عبد هللا بن عمر حدثه : أن رسول هللا صلى هللا  - 5600
عليه وسلم كان ينزل بذي طوى يبيت به حىت يصلي صالة الصبح حني قدم  
إىل مكة ومصلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ذلك على أكمة غليظة ليس  

   يف املسجد الذي بين مث ولكن أسفل من ذلك على أكمة خشنة غليظة

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 



قال وأخربين أن عبد هللا بن عمر أخربه : أن رسول هللا صلى هللا  - 5601
املسجد عليه وسلم استقبل فرضيت اجلبل الطويل الذي قبل الكعبة فجعل 

الذي بين ميينا واملسجد بطرف األكمة ومصلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
 يصلي أسفل منه على األكمة السوداء يدع من األكمة عشر أذرع أو حنوها مث

 مستقبل الفرضتني من اجلبل الطويل الذي بينه وبني الكعبة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن بن مهدي ثنا شعبة عن   - 5602
أيب جعفر مسعت أاب املثىن حيدث عن بن عمر قال : كان األذان على عهد  

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مثىن مثىن واإلقامة واحدة غري أن املؤذن كان  
 إذا قال قد قامت الصالة قال قد قامت الصالة مرتني 

 

 

يب األرنؤوط : إسناده قويعليق شع ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن عن مالك عن انفع عن   - 5603
بن عمر : أن النيب صلى هللا عليه وسلم كان يصلي الركعتني بعد املغرب يف 



 بيته  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

ا عبد الرمحن ثنا شعبة عن واقد بن حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثن - 5604
حممد عن أبيه عن بن عمر عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : ال ترجعوا 

 بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا عبد الرمحن ثنا سفيان عن هنشل  - 5605
جممع عن قزعة عن بن عمر عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : إن لقمان  بن 

احلكيم كان يقول إن هللا عز وجل إذا استودع شيئا حفظه وقال مرة هنشل عن  
 قزعة أو عن أيب غالب  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري ت
 هنشل بن جممع الكويف



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا علي بن إسحاق أان بن املبارك أان  - 5606
سفيان أخربين هنشل بن جممع الضيب قال وكان مرضيا عن قزعة عن بن عمر  
قال : أان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن لقمان احلكيم كان يقول إن هللا 

 إذا استودع شيئا حفظه  
 

 

رجاله ثقات رجال الصحيح غري عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح ت
 هنشل فقد روى له النسائي وهو ثقة

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو كامل ثنا شريك عن عبد هللا بن  - 5607
عاصم عن بن عمر قال مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : ان يف 

 ثقيف كذااب ومبريا 
 

 

سناد ضعيف لضعف شريكعليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هبز وحسن بن موسى قاال ثنا محاد   - 5608
بن سلمة أان إسحاق بن عبد هللا بن أيب طلحة قال هبز يف حديثه عن محاد قال  



ثنا إسحاق بن عبد هللا عن عبيد هللا بن مقسم عن عبد هللا بن عمر قال : قرأ  
والسموات  }وسلم هذه اآلية وهو على املنرب رسول هللا صلى هللا عليه 

قال يقول هللا أان اجلبار أان  {مطوايت بيمينه سبحانه وتعاىل عما يشركون 
املتكرب أان امللك أان املتعال ميجد نفسه قال فجعل رسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم يرددها حىت رجف هبا املنرب حىت ظننا أنه سيخر به  

 

 

وط : إسناده صحيح على شرط مسلم عليق شعيب األرنؤ ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    88صفحة  - 2مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو كامل أان محاد ثنا أنس بن سريين  - 5609
عن بن عمر : أن النيب صلى هللا عليه وسلم كان يصلي الركعتني قبل صالة 

 الفجر كان األذان يف أذنيه  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح غري أيب ت



 كامل فمن رجال النسائي 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا عبد الرزاق أان معمر عن عثمان   - 5610
قال    بن يزدويه عن يعفر بن روذي مسعت عبيد بن عمري وهو يقص يقول

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : مثل املنافق كمثل الشاة الرابضة بني الغنمني  
مثل فقال بن عمر ويلكم ال تكذبوا على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

 املنافق كمثل الشاة العائرة بني الغنمني 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا عبد الرزاق أان بن جريج أخربين  - 5611
م شغل عنها ليلة  انفع ثنا عبد هللا بن عمر : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسل

فأخرها حىت رقدان يف املسجد مث استيقظنا مث رقدان مث استيقظنا مث رقدان مث  
ال ليس أحد من أهل استيقظنا فخرج علينا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ق 

 األرض الليلة ينتظر الصالة غريكم  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هاشم بن القاسم ثنا الليث عن يزيد  - 5612
بن عبد هللا بن أسامة بن اهلاد الليثي عن عبد هللا بن دينار عن بن عمر أنه 

ول هللا صلى هللا عليه وسلم : إن أبر الرب صلة املرء أهل ود أبيه  قال قال رس
 بعد أن يوىل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن بكر أخربين بن جريج  - 5613
 عليه  حدثين عبيد هللا بن عمر عن انفع عن بن عمر : أن رسول هللا صلى هللا

وسلم أذن للعباس بن عبد املطلب استأذن نيب هللا صلى هللا عليه وسلم أن  
 يبيت مبكة ليايل مىن من أجل سقايته فأذن له  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن بكر أان بن جريج حدثين  - 5614
موسى بن عقبة عن انفع أن عبد هللا بن عمر أخربه : أن رسول هللا صلى هللا 



 عليه وسلم حلق رأسه يف حجة الوداع 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن أيوب عن   - 5615
انفع عن بن عمر : أن النيب صلى هللا عليه وسلم رأى صبيا قد حلق بعض 

 شعره وترك بعضه فنهى عن ذلك وقال احلقوا كله أو اتركوا كله  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

 حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أان معمر عن أخي حدثنا عبد هللا  - 5616
الزهري عبد هللا بن مسلم عن محزة بن عبد هللا بن عمر عن أبيه قال قال 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ال تزال املسألة أبحدكم حىت يلقى هللا وما يف  
 وجهه مزعة حلم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أان معمر عن الزهري  - 5617
عمر قال : صلى  أخربين سامل بن عبد هللا وأبو بكر بن سليمان أن عبد هللا بن  

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ذات ليلة صالة العشاء يف آخر حياته فلما  
يبقى ممن هو على   سلم قام قال أرأيتم ليلتكم هذه على رأس مائة سنة منها ال

ظهر األرض أحد قال بن عمر فوهل الناس يف مقالة رسول هللا صلى هللا عليه  
وسلم تلك فيما يتحدثون من هذه األحاديث عن مائة سنة وإمنا قال رسول 

هللا صلى هللا عليه وسلم ال يبقى اليوم ممن هو على ظهر األرض يريد أن ينخرم  
 ذلك القرن 

 

 

: إسناده صحيح على شرط الشيخني عليق شعيب األرنؤوطت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن الزهري عن   - 5618
رجل  سامل عن أبيه أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : ال حسد إال على اثنتني 

أاته هللا ماال فهو ينفق منه أانء الليل وآانء النهار ورجل أاته هللا القرآن فهو  
 يقوم به أانء الليل وآانء النهار 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن الزهري عن   - 5619
سامل عن بن عمر قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : جتدون الناس كابل  

 مائة ال جيد الرجل فيها راحلة  

 

 

على شرط الشيخني عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن الزهري عن   - 2056
سامل عن بن عمر قال : رأى النيب صلى هللا عليه وسلم على عمر ثواب أبيض 
فقال أجديد ثوبك أم غسيل فقال فال أدري ما رد عليه فقال النيب صلى هللا  

ومت شهيدا أظنه قال ويرزقك هللا قرة  عليه وسلم البس جديدا وعش محيدا 
 عني يف الدنيا واآلخرة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : رجاله ثقات رجال الشيخني لكن أعله األئمة احلفاظ  ت
... ومع ذلك فقد صححه ابن حبان والبوصريي يف زوائد ابن ماجه جراي 
امنهما على ظاهر اإلسناد وحسنه احلافظ يف ختريج اإلذكار ألن له شاهد  

 

 



------------------------------------- 
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حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا معمر والثوري عن   - 5621
عطاء بن السائب عن عبد هللا بن عبيد بن عمري عن أبيه عن بن عمر أن النيب 
صلى هللا عليه وسلم قال : إن مسح الركن اليماين والركن األسود حيط اخلطااي 

 حطا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أان معمر عن الزهري عن   حدثنا - 5622
سامل عن بن عمر : أن النيب صلى هللا عليه وسلم كان يستلم الركن اليماين وال  

 يستلم اآلخرين 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أان معمر عن الزهري عن   - 5623
 سامل عن بن عمر : أن النيب صلى هللا عليه وسلم حلق يف حجته  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أان عبيد هللا عن انفع عن   - 5624
: كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان   بن عمر قال

 ينزلون ابألبطح 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أان معمر عن الزهري عن   - 5625
أحدكم   سامل عن بن عمر قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ال يقم

أخاه فيجلس يف جملسه قال سامل فكان الرجل يقوم البن عمر من جملسه فما  
 جيلس يف جملسه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو النضر ثنا الفرج ثنا حممد بن  - 5626
قال : إذا  عامر عن حممد بن عبيد هللا عن عمرو بن جعفر عن أنس بن مالك 

بلغ الرجل املسلم أربعني سنة آمنه هللا من أنواع البالاي من اجلنون والربص 
بلغ الستني رزقه   واجلذام وإذا بلغ اخلمسني لني هللا عز وجل عليه حسابه وإذا

هللا إانبة حيبه عليها وإذا بلغ السبعني أحبه هللا وأحبه أهل السماء وإذا بلغ 
الثمانني تقبل هللا منه حسناته وحما عنه سيئاته وإذا بلغ التسعني غفر هللا له ما  

 تقدم من ذنبه وما أتخر ومسي أسري هللا يف األرض وشفع يف أهله  
 

 

ناده ضعيف جدا لضعف فرج بن فضالة وله عليق شعيب األرنؤوط : إس ت
 شواهد ال يفرح هبا 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هاشم ثنا الفرج حدثين حممد بن عبد   - 5627
هللا العامري عن حممد بن عبد هللا بن عمرو بن عثمان عن عبد هللا بن عمر بن  

 اخلطاب عن النيب صلى هللا عليه وسلم : مثله  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف جدا لضعف فرج بن فضالة  ت



 والنقطاعه 

 

 

ثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن آدم ثنا إسرائيل عن مساك حد - 5628
عن سعيد بن جبري عن بن عمر قال : سألت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

اشرتى الذهب ابلفضة أو الفضة ابلذهب قال إذا اشرتيت واحدا منهما 
 ابآلخر فال يفارقك صاحبك وبينك وبينه لبس  

 

 

ده ضعيف عليق شعيب األرنؤوط : إسنات  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن آدم ثنا زهري عن موسى بن  - 5629
عقبة عن سامل بن عبد هللا بن عمر عن عبد هللا بن عمر عن : رؤاي رسول هللا 

صلى هللا عليه وسلم يف أيب بكر وعمر قال رأيت الناس اجتمعوا فقام أبو بكر 
 يغفر له مث قام بن اخلطاب فنزع ذنواب أو ذنوبني ويف نزعه ضعف وهللا

فاستحالت غراب فما رأيت عبقراي من الناس يفري فريه حىت ضرب الناس 
 بعطن  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن آدم ثنا زهري عن موسى بن  - 5630
سول هللا صلى عقبة عن سامل بن عبد هللا بن عمر عن عبد هللا بن عمر : أن ر 

هللا عليه وسلم حني أمر أسامة بلغه أن الناس يعيبون أسامة ويطعنون يف إمارته  
يف إمارته وقد فعلتم  فقام كما حدثين سامل فقال إنكم تعيبون أسامة وتطعنون 

ذلك يف أبيه من قبل وإن كان خلليقا لإلمارة وإن كان الحب الناس كلهم إيل  
 وإن ابنه هذا بعده من أحب الناس إيل فاستوصوا به خريا فإنه من خياركم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

آدم ثنا زهري ثنا موسى بن حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن  - 5631
بد هللا أنه مسع بن عمر حيدث عن رسول هللا صلى هللا  عقبة أخربين سامل بن ع

عليه وسلم : أنه لقي زيد بن عمرو بن نفيل أبسفل بلدح وذلك قبل أن ينزل  
على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الوحي فقدم إليه رسول هللا صلى هللا عليه  

فأىب أن أيكل منه وقال إين ال آكل مما تذحبون على وسلم سفرة فيها حلم 
 أنصابكم وال آكل مما مل يذكر اسم هللا عليه  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  
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حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا حيىي بن آدم ثنا زهري عن موسى   - 5632
بن عقبة عن سامل بن عبد هللا عن عبد هللا بن عمر عن رسول هللا صلى هللا 
عليه وسلم : أنه أتى وهو يف املعرس من ذي احلليفة فقيل له إنك ببطحاء 

 مباركة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن آدم ثنا شريك عن عبيد هللا   - 5633
عن انفع عن بن عمر قال : كان شيب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حنوا 

 من عشرين شعرة  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه وهذا إسناد ضعيف لضعف شريكت  

 

 

بن آدم ثنا حسن يعين بن صاحل  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي  - 5634
ن بن عمر قال : صليت مع رسول هللا صلى هللا عن فراس عن عطية العويف ع

عليه وسلم يف احلضر والسفر فصلى الظهر يف احلضر أربعا وبعدها ركعتني  
وصلى العصر أربعا وليس بعدها شيء وصلى املغرب ثالاث وبعدها ركعتني 

الظهر ركعتني وبعدها ركعتني والعصر وصلى العشاء أربعا وصلى يف السفر 
ركعتني وليس بعدها شيء واملغرب ثالاث وبعدها ركعتني والعشاء ركعتني وبعدها  

 ركعتني  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو عبد الرمحن عبد هللا بن يزيد ثنا  - 5635
نئ عن عباس احلجري عن عبد هللا بن عمر  سعيد يعين بن أيب أيوب ثنا أبو ها

بن اخلطاب أن رجال أتى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال : اي رسول هللا 
 إن يل خادما يسيء ويظلم أفأضربه قال تعفو عنه كل يوم سبعني مرة  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح غري ت
 عباس احلجري

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو عبد الرمحن ثنا بن عمر يعين عبد   - 5636
م وهي أم  اجلبار األيلي ثنا يزيد بن أيب مسية مسعت بن عمر يقول سألت أم سلي 

أنس بن مالك النيب صلى هللا عليه وسلم فقالت : اي رسول هللا ترى املرأة يف 
 عليه وسلم إذا رأت املرأة املنام ما يرى الرجل فقال هلا رسول هللا صلى هللا

 ذلك وأنزلت فلتغتسل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف لضعف عبد اجلبار  ت
 األيلي وابقي رجاله ثقات 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حجاج أان شريك عن مطرف عن زيد   - 5637
يب صلى هللا عليه  العمي عن أيب الصديق الناجي عن بن عمر : أن نساء الن

وسلم سألنه عن الذيل فقال اجعلنه شربا فقلن إن شربا ال يسرت من عورة فقال  
اجعلنه ذراعا فكانت إحداهن إذا أرادت أن تتخذ درعا أرخت ذراعا فجعلته  

 ذيال 

 



 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد ضعيف لضعف شريك وزيد ت
 العمي وابقي رجاله ثقات رجال الشيخني

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إبراهيم بن سعيد ثنا أبو أسامة عن   - 5638
 عمر بن محزة عن سامل : أن شاعرا قال عند بن عمر 

فقال له بن عمر كذبت ذاك بالل رسول هللا (   ...وبالل عبد هللا خري بالل  ) 
 صلى هللا عليه وسلم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو عبد الرمحن عبد هللا بن يزيد  - 5639
حدثنا سعيد يعين بن أيب أيوب حدثين أبو صخر عن انفع قال : كان البن 

به فكتب إليه مرة عبد هللا بن عمر أنه بلغين عمر صديق من أهل الشام يكات
أنك تكلمت يف شيء من القدر فإايك أن تكتب إيل فإين مسعت رسول هللا 

 صلى هللا عليه وسلم يقول سيكون يف أميت أقوام يكذبون ابلقدر 

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو عبد الرمحن ثنا سعيد يعين بن أيب  - 5640
عن  أيوب حدثين كعب بن علقمة عن بالل بن عبد هللا بن عمر بن اخلطاب 

أبيه قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ال متنعوا النساء حظوظهن من  
 أقول قال املساجد إذا استأذنكم فقال بالل وهللا لنمنعهن فقال عبد هللا

 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وتقول لنمنعهن  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري كعب بن علقمة وبالل بن عبدهللا فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو عبد الرمحن ثنا سعيد حدثين يزيد   - 5641
بن اهلاد عن انفع عن بن عمر قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : النار  

 عدو فاحذروها قال فكان عبد هللا يتتبع نريان أهله فيطفئها قبل أن يبيت 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو عبد الرمحن ثنا سعيد ثنا عبد   - 5642
ل  الرمحن بن عطاء عن انفع عن بن عمر أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قا

: اللهم ابرك لنا يف شامنا وميننا مرتني فقال رجل ويف مشرقنا اي رسول هللا فقال  
طلع قرن الشيطان وهلا تسعة  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من هنالك ي

 عشار الشر 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا حجاج ثنا شريك عن احلر بن  - 5643
الصباح مسعت بن عمر يقول : كان النيب صلى هللا عليه وسلم يصوم ثالثة أايم 

واإلثنني الذي يليه   من كل شهر اخلميس من أول الشهر واإلثنني الذي يليه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    91صفحة  - 2مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حجاج وأسود بن عامر قاال ثنا   - 5644
شريك عن عبد هللا بن عصم أيب علوان احلنفي مسعت بن عمر يقول قال 

 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ان يف ثقيف كذااب ومبريا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف لضعف شريكت  

 

 

 حدثين أيب ثنا ربعي بن إبراهيم ثنا عبد الرمحن بن حدثنا عبد هللا  - 5645
إسحاق عن عبد هللا بن دينار عن بن عمر قال قال رسول هللا صلى هللا عليه  

وسلم : ال تدخلوا على القوم املعذبني إال أن تكونوا ابكني ان يصيبكم ما  
 أصاهبم 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حجاج ثنا ليث حدثين عقيل عن بن   - 5646
أن رسول هللا  شهاب أن سامل بن عبد هللا أخربه أن عبد هللا بن عمر أخربه

صلى هللا عليه وسلم قال : املسلم أخو املسلم ال يظلمه وال يسلمه من كان  
فرج هللا يف حاجة أخيه كان هللا عز وجل يف حاجته ومن فرج عن مسلم كربة 



عز وجل عنه هبا كربة من كرب يوم القيامة ومن سرت مسلما سرته هللا يوم  
 القيامة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حجاج ثنا شريك عن سلمة بن كهيل   - 5647
كشجرة    } قوله  عن جماهد عن بن عمر عن النيب صلى هللا عليه وسلم : يف

قال هي اليت ال تنفض ورقها وظننت أهنا النخلة   {طيبة   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هاشم بن القاسم ثنا أبو معشر عن   - 5648
موسى بن عقبة عن سامل بن عبد هللا عن أبيه قال قال رسول هللا صلى هللا عليه  

كر حرام ما أسكر كثريه فقليله حرام  وسلم : كل مس  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث قوي وهذا إسناد ضعيف أبو معشر ضعفه  ت
 غري واحد من األئمة وقال البخاري : منكر احلديث



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هاشم بن القاسم ثنا إسرائيل ثنا ثوير  - 5649
عن جماهد عن بن عمر : أن النيب صلى هللا عليه وسلم لعن املخنثني من  

 الرجال واملرتجالت من النساء 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد ضعيف جدا لضعف ثويرت  

 

 

أبو عبيدة احلداد عن عاصم بن حممد  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا  - 5650
عن أبيه عن بن عمر : أن النيب صلى هللا عليه وسلم هنى عن الوحدة أن يبيت  

 الرجل وحده أو يسافر وحده  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح دون النهي عن أن يبيت الرجل وحده وهي  ت
 زايدة شاذة تفرد هبا أبو عبيدة احلداد

 

 

دثين أيب ثنا أبو النضر هاشم بن القاسم ثنا شعبة  حدثنا عبد هللا ح - 5651
عن عقبة بن حريث مسعت بن عمر حيدث عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال  

: من كان منكم ملتمسا فليلتمس يف العشر األواخر وإن ضعف أحدكم أو  



 غلب فال يغلب على السبع البواقي 

 

 

رجاله ثقات رجال  عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت
 الشيخني غري عقبة بن حريث فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو نوح قراد أان مالك عن انفع عن   - 5652
بن عمر عن النيب صلى هللا عليه وسلم : أنه هنى عن تلقي السلع حىت يهبط  

 هبا األسواق  

 

 

ال الشيخني غري أيب عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجت
 نوح قراد

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو نوح أان ليث عن يزيد بن عبد هللا   - 5653
مر عليه وهم   بن أسامة بن اهلاد عن عبد هللا بن دينار عن بن عمر : أن أعرابيا

يف طريق احلج فقال له بن عمر ألست فالن بن فالن قال بلى قال فانطلق إىل 
د هبا رأسه فدفعها إىل محار كان يسرتيح عليه إذا مل راحلته وعمامة كان يش

األعرايب فلما انطلق قال له بعضنا انطلقت إىل محارك الذي كنت تسرتيح عليه  



وعمامتك اليت كنت تشد هبا رأسك فأعطيتهما هذا األعرايب وإمنا كان هذا 
يرضي بدرهم قال إين مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول إن أبر الرب  

أن يويل  صلة املرء أهل ود أبيه بعد   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا قراد أبو نوح أان عبد هللا بن عمر عن   - 5654
انفع عن بن عمر قال قال النيب صلى هللا عليه وسلم : ال جلب وال جنب وال  

 شغار يف اإلسالم  

 

 

بدهللا العمري عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد ضعيف لضعف ع ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا قراد أان عبد هللا بن عمر عن انفع  - 5655
 عن بن عمر : أن النيب صلى هللا عليه وسلم محى النقيع خليله  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه وهذا إسناد ضعيف لضعف عبدهللا ت
 العمري وابقي رجاله ثقات رجال الصحيح



 

 

عبد هللا حدثين أيب ثنا قراد أان عبد هللا بن عمر عن انفع  حدثنا - 5656
 عن بن عمر قال : سبق النيب صلى هللا عليه وسلم بني اخليل وأعطى السابق 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا قراد أان عبد هللا بن عمر عن انفع  - 5657
 عن بن عمر : أن النيب صلى هللا عليه وسلم كان جيلس بني اخلطبتني  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح عبدهللا وإن كان ضعيفا قد توبع وابقي رجاله  ت
 ثقات رجال الصحيح

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو النضر ثنا ليث حدثين انفع أن  - 5658
عبد هللا أخربه أن امرأة وجدت : يف بعض مغازي رسول هللا صلى هللا عليه  
 وسلم مقتولة فأنكر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قتل النساء والصبيان 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو النضر ثنا ليث حدثين انفع عن   - 5659
عبد هللا أنه مسع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهو مستقبل املشرق يقول :  

 اال ان الفتنة ههنا اال ان الفتنة ههنا من حيث يطلع قرن الشيطان  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

[    92صفحة  - 2مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

وقال أمحد ثنا أبو النضر ثنا شريك عن أيب إسحاق عن البهي عن   - 5660
 بن عمر قال : كان النيب صلى هللا عليه وسلم يصلي على اخلمرة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد ضعيف ت  

 

 

النضر ثنا شريك عن معاوية بن حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو  - 5661
إسحاق عن أيب صاحل احلنفي عن رجل من أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم  



أن بن عمر قال مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : من مثل بذي 
 روح مث مل يتب مثل هللا به يوم القيامة  

 

 

قي عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد ضعيف لضعف شريك وابت
 رجاله ثقات رجال الصحيح 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسني بن على عن زائدة عن عطاء   - 5662
بن السائب عن حمارب بن داثر عن بن عمر قال قال رسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم : أيها الناس اتقوا الظلم فإنه ظلمات يوم القيامة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا سند حسن رجاله ثقات رجال  ت
بن السائب فقد روى له أصحاب السننالشيخني غري عطاء   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا محاد بن مسعدة عن عبيد هللا عن   - 5663
انفع عن بن عمر : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان يصلي يف العيدين 

 األضحى والفطر مث خيطب بعد الصالة  
 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هاشم ثنا شريك عن عثمان يعىن بن  - 5664
املغرية وهو األعشى عن مهاجر الشامي عن بن عمر قال قال رسول هللا صلى  

هللا عليه وسلم : من لبس ثوب شهرة يف الدنيا ألبسه هللا ثوب مذلة يوم  
 القيامة  

 

 

لضعف شريك وبقية  عليق شعيب األرنؤوط : حسن وهذا إسناد ضعيف ت
 رجاله ثقات

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هاشم ثنا شريك عن عبد هللا بن  - 5665
عاصم مسعت بن عمر يقول قال النيب صلى هللا عليه وسلم : ان يف ثقيف 

 كذااب ومبريا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف لضعف شريكت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عثمان بن عمر ثنا أسامة عن انفع  - 5666



عن بن عمر : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قدم يوم أحد فسمع نساء 
من بىن عبد األشهل يبكني على هلكاهن فقال لكن محزة ال بواكي له فجئن  

وسلم   نساء األنصار يبكني على محزة عنده فاستيقظ رسول هللا صلى هللا عليه
وهن يبكني فقال اي وحيهن أننت ههنا تبكني حىت اآلن مروهن فلريجعن وال 

 يبكني على هالك بعد اليوم  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو النضر ثنا عبد الرمحن بن اثبت   - 5667
ال قال  بن ثوابن حدثنا حسان بن عطية عن أيب منيب اجلرشي عن بن عمر ق 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : بعثت بني يدي الساعة ابلسيف حىت يعبد  
لى  هللا وحده ال شريك له وجعل رزقي حتت ظل رحمي وجعل الذل والصغار ع

 من خالف آمري ومن تشبه بقوم فهو منهم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو النضر ثنا أبو معاوية يعىن شيبان   - 5668



عن ليث عن جماهد عن عبد هللا بن عمر قال مرت بنا جنازة فقال بن عمر :  
ا قبضا شديدا فلما دنوان من  لو قمت بنا معها قال فأخذ بيدي فقبض عليه

املقابر مسع رنة من خلفه وهو قابض على يدي فاستدارىن فاستقبلها فقال هلا  
 شرا وقال هنى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن تتبع جنازة معها رنة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن مبجموع طرقه وشواهده وهذا إسناد ضعيف  ت
ل الشيخنيلضعف ليث وابقي رجاله ثقات رجا   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو النضر ثنا أبو معاوية يعىن شيبان   - 5669
عن ليث عن جماهد عن عبد هللا بن عمر قال : قام رسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم على الصفا واملروة وكان عمر أيمران ابملقام عليهما من حيث يراها 

 

 

وهذا إسناد ضعيف لضعف ليث وبقية رجاله  عليق شعيب األرنؤوط : حسن ت
 ثقات رجال الشيخني

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو النضر ثنا أبو معاوية يعىن شيبان   - 5670
عن ليث عن انفع عن بن عمر قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :  



 ليس فيما دون مخس من اإلبل وال مخس أواق وال مخسة أوساق صدقة  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف لضعف ليث وابقي ت
 رجاله ثقات رجال الشيخني

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو النضر ثنا أبو عقيل يعىن عبد هللا   - 5671
بن عقيل عن الفضل بن يزيد الثمايل حدثين أبو العجالن احملاريب مسعت بن 

ى هللا عليه وسلم يقول : ان الكافر ليجر عمر يقول مسعت رسول هللا صل 
 لسانه يوم القيامة وراءه قدر فرسخني يتوطؤه الناس  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو النضر ثنا أبو عقيل عن بركة بن   - 5672
ببابه ليؤذن   يعلى التيمي حدثين أبو سويد العبدي قال : أتينا بن عمر فجلسنا

لنا قال فأبطأ علينا اإلذن قال فقمت إىل حجر يف الباب فجعلت أطلع فيه  
قال قلت أان قال  ففطن يب فلما أذن لنا جلسنا فقال أيكم اطلع آنفا يف داري

أبي شيء استحللت أن تطلع يف داري قال قلت أبطأ علينا اإلذن فنظرت 



فلم أتعمد ذلك قال مث سألوه عن أشياء فقال مسعت رسول هللا صلى هللا عليه  
وسلم يقول بىن اإلسالم على مخس شهادة أن ال إله اال هللا وأن حممدا رسول  

وإيتاء الزكاة وحج البيت وصيام رمضان   هللا صلى هللا عليه وسلم وأقام الصالة
 قلت اي أاب عبد الرمحن ما تقول يف اجلهاد قال من جاهد فإمنا جياهد لنفسه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

-------------------------------------  

 

[    93صفحة  - 2مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو النضر ثنا أبو عقيل وهو عبد هللا   - 5673
بن عقيل ثنا عمر بن محزة بن عبد هللا بن عمر ثنا سامل عن أبيه قال : رمبا 

ذكرت قول الشاعر وأان أنظر إىل وجه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على  
ملنرب يستسقى فما ينزل حىت جييش كل ميزاب واذكر قول الشاعرا  

مثال اليتامى عصمة لألرامل ( وهو قول   ...وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ) 
 أيب طالب 

 



 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو النضر ثنا أبو عقيل قال أيب وهو   - 5674
أبيه قال  عبد هللا بن عقيل صاحل احلديث ثقة ثنا عمر بن محزة عن سامل عن 

مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : اللهم العن فالان اللهم العن  
بن أمية قال   احلرث بن هشام اللهم العن سهيل بن عمرو اللهم العن صفوان

ليس لك من األمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذهبم فإهنم   }فنزلت هذه اآلية  
قال فتيب عليهم كلهم   {ظاملون   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد ضعيف لضعف عمر بن محزة  ت
 وبقية رجاله ثقات 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو النضر ثنا مهدي عن حممد بن  - 5675
الس فسأله عن  أيب يعقوب عن بن أيب نعم قال : جاء رجل إىل بن عمر وأان ج

دم البعوض فقال له ممن أنت قال من أهل العراق قال ها انظروا إىل هذا 
 يسأل عن دم البعوض وقد قتلوا بن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وقد

 مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول مها رحيانيت من الدنيا  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا خالد بن احلرث ثنا حممد  - 5676
بن عجالن عن زيد بن أسلم عن بن عمر قال مسعت رسول هللا صلى هللا عليه  

يقول : من نزع يده من الطاعة فال حجة له يوم القيامة ومن مات مفارقا   وسلم
 للجماعة مات ميته جاهلية  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده قويت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو النضر ثنا عاصم بن حممد بن زيد  - 5677
بن عبد هللا بن عمر بن اخلطاب عن أبيه عن عبد هللا بن عمر قال قال رسول  
 هللا صلى هللا عليه وسلم : ال يزال هذا األمر يف قريش ما بقي من الناس اثنان 

 

 

نيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو النضر ثنا عقبة بن أيب الصهباء   - 5678



ثنا انفع عن عبد هللا بن عمر : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اندى يف 
الناس الصالة جامعة فبلغ ذلك عبد هللا فانطلق إىل أهله جوادا فألقى ثيااب 

صلى هللا عليه وسلم مث انطلق إىل  كانت عليه ولبس ثيااب كان أييت فيها النيب
يه وسلم قد احندر من منربه وقام الناس يف املصلى ورسول هللا صلى هللا عل 

وجهه فقال ما أحدث نيب هللا صلى هللا عليه وسلم اليوم قالوا هنى عن النبيذ  
قال أي النبيذ قال هنى عن الدابء والنقري قال فقلت لنافع فاجلرة قال وما  

ت احلنتمة قال وما احلنتمة قلت القلة قال ال قلت فاملزفت قال اجلرة قال قل
وما املزفت قلت الزق يزفت والراقود يزفت قال ال مل ينه يومئذ اال عن الدابء  

 والنقري 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو النضر ثنا عقبة يعىن بن أيب  - 5679
ا سامل بن عبد هللا بن عمر ان عبد هللا بن عمر حدثه انه : كان  الصهباء ثن

ذات يوم عند رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مع نفر من أصحابه فأقبل 
عليهم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال اي هؤالء ألستم تعلمون اىن رسول  

 أنزل يف هللا إليكم قالوا بلى نشهد انك رسول هللا قال ألستم تعلمون أن هللا
كتابه من أطاعين فقد أطاع هللا قالوا بلى نشهد انه من أطاعك فقد أطاع هللا 



وان من طاعة هللا طاعتك قال فإن من طاعة هللا أن تطيعوين وان من طاعيت أن  
 تطيعوا أئمتكم أطيعوا أئمتكم فإن صلوا قعودا فصلوا قعودا 

 

 

رجاله ثقات رجال الشيخني غري عقبة  عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح ت
 بن أيب الصهباء فمن رجال التعجيل

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو النضر ثنا إسحاق بن سعيد عن   - 5680
أبيه عن بن عمر قال مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : املسألة 

ه وأهون كدوح يف وجه صاحبها يوم القيامة فمن شاء فليستبق على وجه 
املسألة مسألة ذي الرحم تسأله يف حاجة وخري املسألة املسألة عن ظهر غىن  

 وابدأ مبن تعول 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    94صفحة  - 2مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو النضر ثنا إسحاق بن سعيد عن   - 5681
أبيه عن بن عمر عن النيب صلى هللا عليه وسلم انه قال : لن يزال املرء يف 

 فسحة من دينه ما مل يصب دما حراما  

 

 

شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على  ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو النضر حدثنا إسحاق بن سعيد   - 5682
عن أبيه قال : دخل بن عمر على حيىي بن سعيد وغالم من بنيه رابط دجاجة  

يرميها فمشى إىل الدجاجة فحلها مث أقبل هبا وابلغالم وقال ليحىي ازجروا 
ل فإين مسعت رسول هللا صلى  غالمكم هذا من أن يصرب هذا الطري على القت

 هللا عليه وسلم ينهى أن تصرب هبيمة أو غريها لقتل وان أردمت ذحبها فاذحبوها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إسحاق بن عيسى حدثين ليث  - 5683
ن عن أمية بن عبد  حدثين بن شهاب عن عبد هللا بن أيب بكر عن عبد الرمح

هللا بن خالد بن أسيد أنه قال لعبد هللا بن عمر : اان جند صالة احلضر وصالة  



خي ان اخلوف يف القرآن وال جند صالة السفر يف القرآن فقال له بن عمر بن أ
هللا عز وجل بعث إلينا حممدا صلى هللا عليه وسلم وال نعلم شيئا فإمنا نفعل 

 كما رأينا حممدا صلى هللا عليه وسلم يفعل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده قويت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا محاد بن سلمة أان على بن  - 5684
احلكم عن عطاء بن أيب رابح قال : كان رجل ميدح بن عمر قال فجعل بن 
عمر يقول هكذا حيثو يف وجهه الرتاب قال مسعت رسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم يقول إذا رأيتم املداحني فاحثوا يف وجوههم الرتاب 

 

 

عيب األرنؤوط : صحيح لغريه عليق شت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن بشر ثنا عبيد هللا عن انفع   - 5685
حممد رسول   }عن بن عمر قال : كان يف خامت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 هللا 

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن بشر ثنا عبيد هللا عن انفع   - 5686
 عن بن عمر قال : كان للنيب صلى هللا عليه وسلم مؤذانن  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثنا أيب ثنا أبو عامر عبد امللك بن عمرو ثنا   - 5687
مسعت بن عمر قال : قدم رجالن من املشرق خطيبان   زهري عن زيد بن أسلم

على عهد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقاما فتكلما مث قعدا وقام اثبت بن  
قيس خطيب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فتكلم مث قعد فعجب الناس من  
  كالمهم فقام النيب صلى هللا عليه وسلم فقال اي أيها الناس قولوا بقولكم فإمنا

تشقيق الكالم من الشيطان قال النيب صلى هللا عليه وسلم ان من البيان 
 سحرا 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد ثنا عبد العزيز يعىن بن  - 5688
مسلم ثنا عبد هللا يعىن بن دينار عن بن عمر أنه كان إذا انصرف من اجلمعة  

انصرف إىل منزله فسجد سجدتني وذكر : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
 كان يفعل ذلك 

 

 

الشيخني عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرطت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عثمان بن عمر أان مالك بن مغول   - 5689
عن جنيد عن بن عمر أنه مسع النيب صلى هللا عليه وسلم يقول : جلهنم سبعة  

 أبواب ابب منها ملن سل سيفه على أميت أو قال أمة حممد  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هشام بن سعيد ثنا خالد يعىن  - 5690
مر قال خرج إلينا  الطحان ثنا بيان عن وبرة عن بن جبري يعىن سعيدا عن بن ع

بن عمر وحنن نرجو أن حيدثنا حبديث يعجبنا فبدران إليه رجل فقال : اي أاب عبد  
وقاتلوهم حىت ال  }الرمحن ما تقول يف القتال يف الفتنة فإن هللا عز وجل قال 



قال وحيك أتدري ما الفتنة إمنا كان رسول هللا صلى هللا عليه   {تكون فتنة 
 وسلم يقاتل املشركني وكان الدخول يف دينهم فتنة وليس بقتالكم على امللك 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجال إسناده رجال الشيخني غري ت
 هشام بن سعيد 

 

 

 حدثين أيب ثنا أبو أمحد الزبريي حدثنا سفيان عن  حدثنا عبد هللا  - 5691
أيب إسحاق عن جماهد عن بن عمر قال : رمقت النيب صلى هللا عليه وسلم  

 شهرا فكان يقرأ يف الركعتني قبل الفجر قل اي أيها الكافرون وقل هو هللا أحد 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

بد هللا حدثين أيب ثنا أبو أمحد الزبريي ثنا أبو إسرائيل عن  حدثنا ع - 5692
فضيل عن جماهد عن بن عمر قال : أخر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

صالة العشاء حىت انم الناس وهتجد املتهجدون واستيقظ املستيقظ فخرج  
 فأقيمت الصالة وقال لوال أن أشق على أميت ألخرهتا إىل هذا الوقت 

 

 



شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف عليق ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    95صفحة  - 2مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو أمحد الزبريي ثنا سفيان عن عبد   - 5693
هللا يعىن بن عقيل عن بن عمر : أن النيب صلى هللا عليه وسلم كساه حلة  

 سرياء وكسا أسامة قبطيتني مث قال ما مس األرض فهو يف النار  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد حسن ت  

 

 

هللا حدثين أيب ثنا أبو الوليد ثنا عبيد هللا بن إايد بن  حدثنا عبد - 5694
ك أبو الوليد قال :  لقيط ثنا إايد عن عبد الرمحن بن نعم أو نعيم األعرجي ش

سأل رجل بن عمر عن املتعة وأان عنده متعة النساء فقال وهللا ما كنا على 
 لقد  عهد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم زانني وال مسافحني مث قال وهللا

مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول ليكونن قبل يوم القيامة املسيح 



 الدجال وكذابون ثالثون أو أكثر  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيفت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا جعفر بن محيد ثنا عبيد هللا بن  - 5695
إايد بن لقيط أان إايد عن عبد الرمحن األعرجي عن بن عمر ومل يشك فيه عن  

 النيب صلى هللا عليه وسلم : مثله  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيفت  

 

 

عامر ثنا خارجة بن عبد هللا حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو  - 5696
األنصاري عن انفع عن بن عمر ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال :  

اللهم أعز اإلسالم أبحب هذين الرجلني إليك أبيب جهل أو بعمر بن اخلطاب 
 فكان أحبهما إىل هللا عمر بن اخلطاب 

 

 

خارجة بن عبدهللا  عليق شعيب األرنؤوط : رجاله ثقات رجال الشيخني غري ت
ضعفه أمحد والدارقطين والذهيب وقال ابن معني   -ر حاله األنصاري ... فذك



وقال احلافظ يف التقريب : صدوق له أوهام . . مث   -وابن عدي ال أبس به 
ذكر شواهد وعللها وقال : وورد بذكر عمر خاصة من حديث عائشة عند  

بلفظ " اللهم أعز   370 / 6ومن طريقه البيهقي يف السنن  83/  3احلاكم 
 105اإلسالم بعمر بن اخلطاب خاصة " وإسناده صحيح وهو عند ابن ماجه 

بسند ضعيف  6882وابن حبان   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا أبو عامر حدثنا خارجة بن عبد   - 5697
هللا األنصاري عن انفع عن بن عمر عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : ان  

وجل جعل احلق على قلب عمر ولسانه قال وقال بن عمر ما نزل  هللا عز
ابلناس أمر قط فقالوا فيه وقال فيه عمر بن اخلطاب أو قال عمر اال نزل 

 القرآن على حنو مما قال عمر  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد قابل للتحسنيت  

 

 

ا مهام ثنا مطر عن  حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا عبد الصمد ثن - 5698
سامل عن أبيه قال : سافرت مع النيب صلى هللا عليه وسلم ومع عمر فكاان ال  

 يزيدان على ركعتني وكنا ضالال فهداان هللا به فبه نقتدي  
 



 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حجني بن املثىن ثنا إسرائيل عن أيب  - 5699
إسحاق عن جماهد عن بن عمر قال : رمقت النيب صلى هللا عليه وسلم أربعا 
وعشرين مرة أو مخسا وعشرين مرة يقرأ يف الركعتني قبل الفجر وبعد املغرب 

 قل اي أيها الكافرون وقل هو هللا أحد 

 

 

ط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤو ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا روح ثنا صاحل بن أيب األخضر ثنا   - 5700
بن شهاب عن سامل قال : كان عبد هللا بن عمر يفىت ابلذي أنزل هللا عز وجل  
من الرخصة ابلتمتع وسن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فيه فيقول انس البن 

أابك وقد هنى عن ذلك فيقول هلم عبد هللا ويلكم أال تتقون   عمر كيف ختالف
هللا ان كان عمر هنى عن ذلك فيبتغى فيه اخلري يلتمس به متام العمرة فلم  

حترمون ذلك وقد أحله هللا وعمل به رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أفرسول 
 يقل لكم هللا صلى هللا عليه وسلم أحق ان تتبعوا سنته أم سنة عمر إن عمر مل

ان العمرة يف أشهر احلج حرام ولكنه قال ان أمت العمرة ان تفردوها من أشهر  



 احلج  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف هبذه السياقة لضعف صاحل بن أيب ت
 األخضر وبقية رجاله ثقات رجال الشيخني

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح ثنا مهام عن عطاء بن السائب   - 0157
تزاحم على  عن عبد هللا بن عبيد بن عمري عن أبيه قال قلت البن عمر أراك 

هذين الركنني قال ان أفعل فقد مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول :  
أسبوعا  ان مسحهما حيطان اخلطااي قال ومسعته يقول من طاف هبذا البيت 

حيصيه كتب له بكل خطوة حسنة وكفر عنه سيئة ورفعت له درجة وكان عدل  
 عتق رقبة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أسود بن عامر اان أبو بكر يعىن بن  - 5702
قال رسول  عياش عن العالء بن املسيب عن إبراهيم عن انفع عن بن عمر قال 

هللا صلى هللا عليه وسلم : سيكون عليكم أمراء أيمرونكم مبا ال يفعلون فمن  



على   صدقهم بكذهبم وأعاهنم على ظلمهم فليس مىن ولست منه ولن يرد
 احلوض  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيفت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أسود بن عامر شاذان أان أبو بكر بن  - 5703
عياش عن ليث عن جماهد عن بن عمر قال قال رسول هللا صلى هللا عليه  

م فكافئوه  وسلم : من سألكم ابهلل فأعطوه ومن دعاكم فأجيبوه ومن أهدى لك 
 فإن مل جتدوا ما تكافئوه فادعوا له 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    96صفحة  - 2مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن بكر اان حنظلة مسعت سامل   - 5704



بن عبد هللا يقول مسعت بن عمر يقول مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
 يقول : ألن يكون جوف املرء مملوءا قيحا خري له من ان يكون مملوءا شعرا 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا وهب بن جرير ثنا أيب مسعت  - 5705
يونس عن الزهري عن سامل ان بن عمر قال قال رسول هللا صلى هللا عليه  
وسلم : ال تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم اال ان تكونوا ابكني ان 

 يصيبكم مثل ما أصاهبم  
 

 

رط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن محاد ثنا أبو عوانة عن أيب  - 5706
بشر عن انفع عن بن عمر قال : كان للنيب صلى هللا عليه وسلم خامت من  

ذهب كان يدخل فصه يف ابطن كفه فطرحه ذات يوم فطرح أصحابه خواتيمهم  
 مث اختذ خامتا من فضة وكان خيتم به وال يلبسه  

 

 



وط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤ ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد ثنا محاد عن موسى بن  - 5707
عقبة عن سامل عن بن عمر أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال أسامة :  

 أحب الناس إىل ما حاشا فاطمة وال غريها  
 

 

رجاله ثقات رجال  عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت
 الشيخني غري محاد بن سلمة فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن محاد ثنا أبو عوانة عن رقبة   - 5708
عن عون بن أيب جحيفة عن عبد الرمحن بن مسرية قال : كنت أمشي مع عبد  

قال  هللا بن عمر فإذا حنن برأس منصوب على خشبة قال فقال شقى قاتل هذا 
قلت أنت تقول هذا اي أاب عبد الرمحن قال فشد يده من يدي وقال أبو عبد  
الرمحن مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول إذا مشى الرجل من أميت 

 إىل الرجل ليقتله فليقل هكذا فاملقتول يف اجلنة والقاتل يف النار  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  



 

 

د هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد بن عبد الوارث ثنا  حدثنا عب - 5709
ل املدينة مع بن الزبري صخر عن انفع : ان بن عمر مجع بنيه حني انتزى أه

وخلعوا يزيد بن معاوية فقال اان قد ابيعنا هذا الرجل ببيع هللا ورسوله وإين 
يامة  مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول الغادر ينصب له لواء يوم الق

فيقال هذه غدرة فالن وان من أعظم الغدر اال ان يكون اإلشراك ابهلل تعاىل 
ان يبايع الرجل رجال على بيع هللا ورسوله مث ينكث بيعته فال خيلعن أحد منكم  

 يزيد وال يسرفن أحد منكم يف هذا األمر فيكون صيلما فيما بيين وبينكم  
 

 

على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد ثنا محاد ثنا خالد احلذاء   - 5710
ان أاب املليح قال أليب قالبة دخلت أان وأبوك على بن عمر فحدثنا : انه دخل  

على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فألقى له وسادة من آدم حشوها ليف 
 فلم أقعد عليها بقيت بيين وبينه  

 

 

إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال   عليق شعيب األرنؤوط :ت



 الشيخني غري محاد بن سلمة فمن رجال مسلم 
 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد ثنا عبد الرمحن بن عبد   - 5711
هللا بن دينار موىل بن عمر عن أبيه عن بن عمر ان رسول هللا صلى هللا عليه  

عينيه يف املنام ما مل تراي   وسلم قال : أن من أفرى الفري ان يرى  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري رجاله ثقات ت
 رجال الشيخني غري عبدالرمحن بن عبدهللا بن دينار فمن رجال البخاري

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد ثنا عبد الرمحن عن أبيه   - 5712
ليه وسلم أنه قال : الكرمي بن الكرمي بن عن بن عمر عن النيب صلى هللا ع

الكرمي بن الكرمي يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم صلى هللا عليهم  
 وسلم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري رجاله ثقات ت
 رجال الشيخني غري عبدالرمحن بن دينار فمن رجال البخاري 

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا زكراي بن عدى اان عبيد هللا بن  - 5713
ول هللا عمرو عن عبد هللا بن حممد بن عقيل عن بن عمر قال : كساين رس

صلى هللا عليه وسلم حلة من حلل السرياء اهداها له فريوز فلبست اإلزار 
 فأغرقين طوال وعرضا فسحبته ولبست الرداء فتقنعت به فأخذ رسول هللا

صلى هللا عليه وسلم بعاتقي فقال اي عبد هللا ارفع اإلزار فإن ما مست األرض  
من اإلزار إىل ما أسفل من الكعبني يف النار قال عبد هللا بن حممد فلم أر  

 إنساان قط أشد تشمريا من عبد هللا بن عمر  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد حسن ت  

 

 

 حدثين أيب ثنا مهين بن عبد احلميد أبو شبل عن  حدثنا عبد هللا  - 5714
محاد عن عبد هللا بن حممد بن عقيل عن بن عمر : ان النيب صلى هللا عليه  
وسلم كساه حلة فأسبلها فقال النيب صلى هللا عليه وسلم فيه قوال شديدا 

 وذكر النار  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد حسن ت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يونس بن حممد ثنا فليح عن عبد هللا   - 5715
بن عكرمة عن أيب املغرية بن حنني اان عبد هللا بن عمر قال : رأيت لرسول هللا 

 صلى هللا عليه وسلم مذهبا مواجه القبلة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسنت  

 

 

-------------------------------------  

 

[    97صفحة  - 2مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يونس بن حممد ثنا فليح عن سعد بن   - 5716
عبد الرمحن بن وائل األنصاري عن عبد هللا بن عبد هللا بن عمر عن أبيه أن  

ن هللا اخلمر ولعن شارهبا وساقيها وعاصرها  النيب صلى هللا عليه وسلم قال : لع 
 ومعتصرها وابئعها ومبتاعها وحاملها واحملمولة إليه وآكل مثنها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح بطرقه وشواهده ت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إسحاق بن عيسى ثنا عبد هللا بن  - 5717
غ ثيابه ويدهن ابلزعفران زيد بن أسلم عن أبيه عن بن عمر : انه كان يصب 

فقيل له مل تصبغ ثيابك وتدهن ابلزعفران قال ألين رأيته أحب االصباغ إىل 
 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يدهن به ويصبغ به ثيابه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يونس بن حممد ثنا ليث عن حممد بن  - 5718
مطيع ليايل   عجالن عن زيد بن أسلم انه حدثه : ان عبد هللا بن عمر أتى بن

احلرة فقال ضعوا أليب عبد الرمحن وسادة فقال اىن مل آت ألجلس إمنا جئت  
رسول هللا  ألخربك كلمتني مسعتهما من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مسعت

صلى هللا عليه وسلم يقول من نزع يدا من طاعة مل تكن له حجة يوم القيامة  
 ومن مات مفارقا للجماعة فإنه ميوت موت اجلاهلية  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري حممد بن ت
 عجالن 

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل بن حممد ثنا عباد يعىن بن  - 5719
عباد حدثين عبيد هللا بن عمر عن انفع عن بن عمر قال : أهللنا مع رسول 

 هللا صلى هللا عليه وسلم ابحلج مفردا 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح غري ت
 إمساعيل بن حممد 

 

 

ثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يونس بن حممد ثنا ليث عن يزيد بن حد - 5720
ن النحام وكان  أيب حبيب عن إبراهيم بن صاحل : وامسه الذي يعرف به نعيم ب

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مساه صاحلا أخربه ان عبد هللا بن عمر قال 
ليؤثران لعمر بن اخلطاب أخطب على ابنة صاحل فقال إن له يتامى ومل يكن 

عليهم فانطلق عبد هللا إىل عمه زيد بن اخلطاب ليخطب فانطلق زيد إىل صاحل 
فقال ان عبد هللا بن عمر أرسلين إليك خيطب ابنتك فقال يل يتامى ومل أكن 

ألترب حلمى وارفع حلمكم أشهدكم اىن قد أنكحتها فالان وكان هوى أمها إىل  
عليه وسلم فقالت اي نيب هللا خطب عبد هللا بن عمر فأتت رسول هللا صلى هللا 

عبد هللا بن عمر ابنيت فأنكحها أبوها يتيما يف حجره ومل يؤامرها فأرسل رسول 
هللا صلى هللا عليه وسلم إىل صاحل فقال أنكحت ابنتك ومل تؤامرها فقال نعم  

فقال أشريوا على النساء يف أنفسهن وهي بكر فقال صاحل فإمنا فعلت هذا ملا  



عمر فإن له يف مايل مثل ما أعطاها  يصدقها بن   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن عبد هللا بن يزيد ثنا  - 5721
حيوة ثنا أبو عثمان الوليد عن عبد هللا بن دينار عن بن عمر عن رسول هللا 

أهل ود أبيه صلى هللا عليه وسلم انه قال : إن أبر الرب أن يصل الرجل   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري أيب عثمان الوليد فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن بن موسى ثنا بن هليعة ثنا أبو  - 5722
كنا جلوسا مع  الزبري أان عون بن عبد هللا انه مسع عبد هللا بن عمر يقول :  

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال رجل هللا أكرب كبريا واحلمد هلل كثريا 
وسلم من قال   وسبحان هللا بكرة وأصيال فقال رسول هللا صلى هللا عليه

الكلمات فقال الرجل أان فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم والذي نفسي 
بيده اىن ألنظر إليها تصعد حىت فتحت هلا أبواب السماء فقال بن عمر والذي  



نفسي بيده ما تركتها منذ مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وقال عون ما  
 تركتها منذ مسعتها من بن عمر  

 

 

ق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا سند ضعيف لضعف عبدهللا بن هليعة عليت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا شريح ثنا عبد الرمحن بن زيد بن  - 5723
أسلم عن زيد بن أسلم عن بن عمر قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :  

أحلت لنا ميتتان ودمان فأما امليتتان فاحلوت واجلراد وأما الدمان فالكبد  
 والطحال 

 

 

عبدالرمحن بن زيدعليق شعيب األرنؤوط : حسن وهذا إسناد ضعيف لضعف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هارون بن معروف ثنا عبد هللا بن  - 5724
وهب عن معاوية بن صاحل عن أيب الزاهرية عن كثري بن مرة عن عبد هللا بن 
عمر أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : أقيموا الصفوف فإمنا تصفون  

وسدوا اخللل ولينوا يف أيدي إخوانكم بصفوف املالئكة وحاذوا بني املناكب 
وال تذروا فرجات للشيطان ومن وصل صفا وصله هللا تبارك وتعاىل ومن قطع  



 صفا قطعه هللا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    98صفحة  - 2مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد هللا بن الوليد ثنا سفيان عن   - 5725
ليث وإبراهيم بن املهاجر عن جماهد عن بن عمر قال قال رسول هللا صلى هللا 
 عليه وسلم : ائذنوا للنساء ابلليل إىل املساجد تفالت ليث الذي ذكر تفالت 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد حسن يف الشواهدت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أزهر بن القاسم ثنا عبد هللا عن انفع   - 5726
عن بن عمر : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان خيطب خطبتني يوم 

 اجلمعة جيلس بينهما مرة  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا عبد هللا بن الوليد ثنا سفيان عن   - 5727
  عبد هللا بن حممد بن عقيل مسعت بن عمر يقول : كساين رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم قبطية وكسا أسامة حلة سرياء قال فنظر فرآين قد أسبلت فجاء 

ب ففي النار قال  فأخذ مبنكيب وقال اي بن عمر كل شيء مس األرض من الثيا
 فرأيت بن عمر يتزر إىل نصف الساق 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا يونس ثنا محاد يعىن بن زيد ثنا   - 5728
أيوب عن انفع عن عبد هللا بن عمر أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال  

ليا خري من اليد السفلى اليد العليا املعطية واليد السفلى وهو خيطب : اليد الع
 يد السائل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا حجني بن املثىن حدثنا عبد العزيز  - 5729
لى هللا بن عبد هللا بن أيب سلمة عن عبد هللا بن دينار عن بن عمر عن النيب ص

عليه وسلم قال : ان الذي ال يؤدى زكاة ماله ميثل هللا عز وجل له ماله يوم 
 القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان مث يلزمه يطوقه يقول أان كنزك أان كنزك  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

يد عن أيوب عن  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يونس ثنا محاد بن ز  - 5730
انفع عن بن عمر رفع احلديث إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : كل  

مسكر مخر وكل مسكر حرام ومن شرب اخلمر يف الدنيا فمات وهو مدمنها مل  
 يتب مل يشرهبا يف اآلخرة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

قال أيب ويف موضع آخر قال ثنا محاد بن زيد عن أيوب عن انفع   - 5731
عن بن عمر قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : كل مسكر مخر وكل  



 مسكر حرام  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أسود بن عامر ثنا بقية بن الوليد  - 5732
واب احلمصي عن عثمان بن زفر عن هاشم عن بن عمر قال : من اشرتى ث

بعشرة دراهم وفيه درهم حرام مل يقبل هللا له صالة ما دام عليه قال مث أدخل 
مسعته   إصبعيه يف أذنيه مث قال صمتا ان مل يكن النيب صلى هللا عليه وسلم

 يقوله 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف جدا ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إبراهيم بن أيب العباس ثنا شريك عن   - 5733
أيب إسحاق عن البهي قال شريك أراه عن عبد هللا بن عمر قال : كان رسول  

 هللا صلى هللا عليه وسلم يصلي على اخلمرة  

 

 

: صحيح وهذا إسناد ضعيف شريك النخعي سيء عليق شعيب األرنؤوط ت



 احلفظ
 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أسود بن عامر أان هرمي عن عبيد هللا   - 5734
عن انفع عن بن عمر قال كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : حتمل معه  

 العنزة يف العيدين يف أسفاره فرتكز بني يديه فيصلى إليها  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

هللا حدثين أيب ثنا أسود بن عامر أان أبو إسرائيل عن   حدثنا عبد - 5735
زيد العمى عن انفع عن بن عمر عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : من  

توضأ واحدة فتلك وظيفة الوضوء اليت ال بد منها ومن توضأ اثنتني فله كفالن  
 ومن توضأ ثالاث فذلك وضوئي ووضوء األنبياء قبلي  

 

 

: إسناده ضعيف  عليق شعيب األرنؤوطت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسني بن حممد ثنا على بن حبر ثنا   - 5736
حدثين عبد  صاحل بن قدامة بن إبراهيم بن حممد بن حاطب اجلمحي أبو حممد 



هللا بن دينار عن بن عمر عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : من كان حالفا  
آبابئكم   فال حيلف اال ابهلل وكانت قريش حتلف آبابئها قال فال حتلفوا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده قويت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا على بن حبر ثنا عيسى بن يونس عن   - 5737
عبيد هللا عن انفع عن بن عمر قال : كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا  

طاف الطواف األول خبه ثالاث ومشى أربعا وكان يسعى ببطن املسيل إذا طاف 
الصفا واملروة  بني  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    99صفحة  - 2مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن إسحاق ثنا أابن بن يزيد عن   - 5738



حيىي بن أيب كثري عن أيب قالبة عن سامل عن أبيه أن رسول هللا صلى هللا عليه  
وسلم قال : خترج انر من قبل حضرموت حتشر الناس قال قلنا فما أتمران اي 

 رسول هللا قال عليكم ابلشام  

 

 

إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  عليق شعيب األرنؤوط : ت
 الشيخني غري حيىي بن إسحاق فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح ثنا بن عون عن حممد عن املغرية   - 5739
بن سلمان قال قال بن عمر : حفظت من النيب صلى هللا عليه وسلم عشر  

صالة الظهر وركعتني بعد صالة  صلوات ركعتني قبل صالة الصبح وركعتني قبل 
 الظهر وركعتني بعد صالة املغرب وركعتني بعد العشاء 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عارم ثنا عبد هللا بن املبارك ثنا موسى   - 5740
بن عقبة عن سامل عن بن عمر عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : من أخذ 

 شيئا من األرض ظلما خسف به إىل سبع أرضني  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

أيب ثنا موسى بن داود ثنا فليح عن عبد هللا   حدثنا عبد هللا حدثين - 5741
بن عكرمة عن رافع بن حنني أن بن عمر أخربه أنه : رأى النيب صلى هللا عليه  

 وسلم ذهب مذهبا مواجها للقبلة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن وهذا إسناد ضعيفت  

 

 

 حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن عبد هللا بن الزبري ثنا - 5742
ى هللا إسرائيل عن أيب إسحاق عن جماهد عن بن عمر قال : رمقت النيب صل 

عليه وسلم أربعا وعشرين أو مخسا وعشرين مرة يقرأ يف الركعتني قبل الفجر  
 والركعتني بعد املغرب بقل اي أيها الكافرون وقل هو هللا أحد  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سريج ثنا أبو عوانة عن األعمش عن   - 5743



جماهد عن بن عمر أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : من سألكم ابهلل 
فأعطوه ومن استعاذكم ابهلل فأعيذوه ومن أتى إليكم معروفا فكافئوه فإن مل  

تجاركم  جتدوا ما تكافؤه فادعوا له حىت تعلموا أنكم قد كافأمتوه ومن اس
 فأجريوه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري رجاله ثقات ت
 رجال الشيخني غري سريج فمن رجال البخاري

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسني بن حممد ثنا سفيان بن عيينة   - 5744
عن يزيد بن أيب زايد عن بن أيب ليلى عن بن عمر قال قال رسول هللا صلى هللا 

 عليه وسلم : اان فئة كل مسلم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو معاوية بن عمرو ثنا زائدة ثنا   - 5745
ليث بن أيب سليم عن انفع عن بن عمر عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال :  
إذا صلى أحدكم فال يتنخمن جتاه القبلة فإن جتاهه الرمحن وال عن ميينه ولكن 



 عن مشاله أو حتت قدمه اليسرى 

 

 

حيح وهذا إسناد ضعيف لضعف ليث بن أيب عليق شعيب األرنؤوط : صت
 سليم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسني بن حممد ثنا شعبة عن أيب  - 5746
يونس حامت بن مسلم مسعت رجال من قريش يقول رأيت امرأة جاءت إىل بن 
عمر مبىن عليها درع حرير فقالت : ما تقول يف احلرير فقال هنى رسول هللا 

سلم عنه  صلى هللا عليه و   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف جلهالة التابعي راويه  ت
 عن ابن عمر 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسني ثنا أيوب يعىن بن عتبة عن   - 5747
حيىي يعىن بن أيب كثري عن انفع عن بن عمر قال : رأيت رسول هللا صلى هللا 

 عليه وسلم يتخلى على لبنتني مستقبل القبلة  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : حسن وهذا إسناد ضعيف لضعف أيوب بن عتبة ت  

 

 

حدثين أيب حدثنا حيىي بن غيالن حدثنا رشدين  حدثنا عبد هللا  - 5748
بن عبد هللا حدثه عن بن عمر  حدثين عمرو بن احلرث عن بن شهاب عن سامل 

: أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان يعطى عمر العطاء فيقول له عمر  
أعطه اي رسول هللا أفقر إليه مىن فقال له رسول هللا صلى هللا عليه وسلم خذه  

أو تصدق به وما جاءك من هذا املال وأنت غري مشرف وال سائل فتموله 
فخذه وماال فال تتبعه نفسك قال سامل فمن أجل ذلك كان بن عمر ال يسأل 

 أحدا شيئا وال يرد شيئا  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد ضعيف لضعف رشدين ت  

 

 

ا رشدين ثنا عمرو  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن غيالن ثن - 5749
بن احلرث عن بن شهاب عن السائب بن يزيد عن حويطب بن عبد العزى عن  

 عبد هللا بن السعدي عن عمر بن اخلطاب : مثل ذلك 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد ضعيف لضعف رشدين ت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يونس بن حممد ثنا احلرث بن عبيد   - 5750
ل يف الصوم ثنا بشر بن حرب قال : سألت عبد هللا بن عمر قال قلت ما تقو 

يف السفر قال أتخذ ان حدثتك قلت نعم قال كان رسول هللا صلى هللا عليه  
 وسلم إذا خرج من هذه املدينة قصر الصالة ومل يصم حىت يرجع إليها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسني بن حممد ثنا يزيد يعىن بن  - 5751
عمرو بن  عطاء عن يزيد بن أيب زايد حدثين احلسن بن سهيل أو سهيل بن

عبد الرمحن بن عوف عن عبد هللا بن عمر قال : هنى رسول هللا صلى هللا عليه  
جلود وسلم عن امليثرة والقسية وحلقة الذهب واملفدم قال يزيد وامليثرة 

السباع والقسية ثياب مضلعة من ابريسم جياء هبا من مصر واملفدم املشبع  
 ابلعصفر  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه ت  

 

 



------------------------------------- 

 

[    100صفحة  - 2مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

ا خالد يعىن حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا خلف بن الوليد ثن - 5752
ن يزيد بن أيب زايد عن عبد الرمحن بن أيب ليلى عن بن عمر قال :  الطحان ع

لقينا العدو فحاص املسلمون حيصة فكنت فيمن حاص فدخلنا املدينة قال  
فتعرضنا لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم حني خرج للصالة فقلنا اي رسول هللا 

  فئة لكم  حنن الفرارون قال ال بل أنتم العكارون اين

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسني بن حممد ثنا سليمان بن قرم   - 5753
عن زيد يعىن بن جبري عن انفع عن بن عمر قال : مر رسول هللا صلى هللا 

 عليه وسلم يف غزاة غزاها ابمرأة مقتولة فنهى عن قتل النساء والصبيان 

 

 

  عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد ضعيف لضعف سليمان بن قرمت



 وابقي رجاله ثقات رجال الشيخني 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا إمساعيل بن عمر ثنا سفيان عن   - 5754
عون بن أيب جحيفة عن عبد الرمحن بن مسرية ان بن عمر رأى رأسا فقال قال  

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ما مينع أحدكم إذا جاءه من يريد قتله ان 
اتل يف النار واملقتول يف اجلنة  يكون مثل بن آدم الق  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرازق ثنا عبد هللا بن حبري  - 5755
الصنعاين القاص ان عبد الرمحن بن يزيد أخربه انه مسع بن عمر يقول قال 

وم القيامة كأنه رأى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : من سره ان ينظر إىل ي
عني فليقرأ إذا الشمس كورت وإذا السماء انفطرت وحسبت انه قال وسورة  

 هود  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسن مكرر سندا ومتنا ت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا محاد بن سلمة أان محيد عن   - 5756
بكر بن عبد هللا عن بن عمر وأيوب عن انفع عن بن عمر : ان النيب صلى هللا  
عليه وسلم صلى الظهر والعصر واملغرب والعشاء ابلبطحاء مث هجع هبا هجعة  

 مث دخل مكة فكان بن عمر يفعله  

 

 

سناداه صحيحان على شرط مسلم رجاله ثقات عليق شعيب األرنؤوط : إت
 رجال الشيخني غري محاد بن سلمة فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا مهام ثنا مطر عن سامل بن   - 5757
عبد هللا بن عمر عن أبيه قال : سافران مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ومع  

  وكنا ضالال فهداان هللا به فبه نقتدي عمر فلم أرمها يزيدان على ركعتني

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا محاد بن زيد ثنا أيوب  - 5758
مر قال :  مسعت املغرية بن سلمان حيدث يف بيت حممد بن سريين ان بن ع

حفظت من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عشر ركعات سوى الفريضة ركعتني  



قبل الظهر وركعتني بعد الظهر وركعتني بعد املغرب وركعتني بعد العشاء 
ركعتني قبل الغداة  و   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا عفان حدثنا مهام ثنا قتادة عن   - 5759
عبد هللا بن شقيق العقيلي عن بن عمر أن رجال من أهل البادية : سأل رسول  

مثىن والوتر ركعة   هللا صلى هللا عليه وسلم عن صالة الليل فقال أبصبعيه مثىن
 من آخر الليل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري عبدهللا بن شقيق العقيلي فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا سليم بن أخضر ثنا عبيد   - 5760
احلجر وخيربان ان  هللا عن انفع قال : كان عبد هللا بن عمر يرمل من احلجر إىل

النيب صلى هللا عليه وسلم كان يفعل ذلك قال عبيد هللا فذكر والنافع انه كان  
ان يستلم ميشى ما بني الركنني قال ما كان ميشى اال حني يريد   



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري سليم بن أخضر البصري فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا مهام مسعت انفعا يزعم ان   - 5761
م إىل  بن عمر حدثه : ان عائشة ساومت بربيرة فخرج النيب صلى هللا عليه وسل

الصالة فلما رجع قالت اهنم أبوا ان يبيعوين اال أن يشرتطوا الوالء فقال النيب 
 صلى هللا عليه وسلم إمنا الوالء ملن أعتق  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا محاد بن سلمة عن أيوب   - 5762
عمر : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان إذا دخل عن انفع عن بن 

 الصالة رفع يديه حذو منكبيه وإذا ركع وإذا رفع من الركوع 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري محاد بن سلمة فمن رجال مسلم 



 

 

حدثنا عبد هللا ثنا أيب ثنا عفان ثنا عبد الواحد بن زايد حدثنا   - 5763
احلجاج حدثين أبو مطر عن سامل عن أبيه قال : كان رسول هللا صلى هللا عليه  

وسلم إذا مسع الرعد والصواعق قال اللهم ال تقتلنا بغضبك وال هتلكنا بعذابك 
 وعافنا قبل ذلك 

 

 

ضعيف عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ت  

 

 

------------------------------------- 
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حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان قال ثنا وهيب ثنا عبد هللا بن  - 5764
طاوس عن أبيه عن بن عمر : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم هنى عن اجلر 

 والدابء  

 

 

رنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األت  



 

 

حدثنا عبد هللا ثنا أيب حدثنا عفان ثنا وهيب حدثنا عبد هللا بن  - 5765
طاوس عن أبيه انه مسع بن عمر يقول يف أول أمره اهنا ال تنفر قال مث مسعت 

 بن عمر يقول : رخص رسول هللا صلى هللا عليه وسلم هلن  
 

 

األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا وهيب ثنا أيوب عن انفع  - 5766
عن بن عمر عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : إذا دعي أحدكم إىل الدعوة  

 فليجب أو قال فليأهتا قال وكان بن عمر جييب صائما ومفطرا  

 

 

األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا عفان ثنا وهيب ثنا أيوب عن   - 5767
انفع عن بن عمر عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : ان أصحاب هذه  

 الصور يعذبون يوم القيامة ويقال هلم احيوا ما خلقتم  
 

 



ى شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح علت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا عفان حدثنا محاد بن سلمة ثنا   - 5768
أيوب عن انفع عن بن عمر ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : اخليل 

 معقود يف نواصيها اخلري إىل يوم القيامة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
شيخني غري محاد بن سلمة فمن رجال مسلم ال  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان قال ثنا محاد عن سهيل عن   - 5769
 أبيه عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم : مثله  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري محاد بن سلمة فمن رجال مسلم 

 

 

ثنا محاد بن سلمة أان أيوب عن   حدثنا عبد هللا ثنا أيب ثنا عفان - 5770
انفع عن بن عمر : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم هنى عن القزع قال محاد  



 تفسريه ان حيلق بعض رأس الصيب ويرتك منه ذؤابة  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري محاد بن سلمة فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا شعبة عن عبد هللا بن دينار   - 5771
قال مسعت بن عمر يقول : كنا إذا ابيعنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على  

 السمع والطاعة يلقننا هو فيما استطعت 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

دثين أيب ثنا عفان ثنا أبو عوانة ثنا عثمان بن عبد  حدثنا عبد هللا ح - 5772
ال فرأى قوما جلوسا هللا بن موهب قال : جاء رجل من مصر حيج البيت ق 

فقال من هؤالء القوم فقالوا قريش قال فمن الشيخ فيهم قالوا عبد هللا بن 
عمر قال اي بن عمر اىن سائلك عن شيء أو أنشدك أو نشدتك حبرمة هذا  

ان عثمان فر يوم أحد قال نعم قال فتعلم انه غاب عن بدر فلم   البيت أتعلم
يشهده قال نعم قال وتعلم انه تغيب عن بيعة الرضوان قال نعم قال فكرب 



املصري فقال بن عمر تعال أبني لك ما سألتين عنه أما فراره يوم أحد فاشهد  
نة رسول هللا ان هللا قد عفا عنه وغفر له وأما تغيبه عن بدر فإنه كانت حتته اب

صلى هللا عليه وسلم وإهنا مرضت فقال له رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لك 
أجر رجل شهد بدرا وسهمه واما تغيبه عن بيعة الرضوان فلو كان أحد أعز  

ببطن مكة من عثمان لبعثه بعث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عثمان وكانت  
يده على يده وقال هذه لعثمان   بيعة الرضوان بعد ما ذهب عثمان فضرب هبا

 قال وقال بن عمر اذهب هبذا اآلن معك  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسني بن حممد قال ثنا إسرائيل عن   - 5773
مساك عن سعيد بن جبري عن بن عمر قال : سألت النيب صلى هللا عليه وسلم  
اشرتى الذهب ابلفضة أو الفضة ابلذهب قال إذا أخذت واحدا منهما ابآلخر  

 فال يفارقك صاحبك وبينك وبينه لبس  

 

 

اده ضعيف لتفرد مساك برفعه عليق شعيب األرنؤوط : إسنت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن عبيد ثنا عبيد هللا بن عمر   - 5774
عن انفع عن بن عمر : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان أييت قباء راكبا  

 وماشيا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

ا أيب ثنا حممد بن عبيد ثنا عبيد هللا عن انفع عن  حدثنا عبد هللا ثن - 5775
بن عمر أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : من اقتىن كلبا اال كلب 

ماشية أو كلب صيد نقص من عمله كل يوم قرياطان وكان أيمر ابلكالب أن 
 تقتل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثنا أيب ثنا حممد بن عبيد حدثنا عبيد هللا عن   - 5776
انفع عن بن عمر أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : ان الذي جير ثوبه 

 من اخليالء ال ينظر هللا إليه يوم القيامة  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثنا أيب ثنا حممد بن عبيد حدثنا عبيد هللا عن   - 5777
انفع عن بن عمر قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : من أتى اجلمعة  

 فليغتسل 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

انفع عن  حدثنا عبد هللا ثنا أيب ثنا حممد بن عبيد ثنا عبيد هللا عن  - 5778
بن عمر أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : صالة يف مسجدي هذا 

 أفضل من ألف صالة يف غريه اال املسجد احلرام 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

------------------------------------- 
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حدثنا عبد هللا ثنا أيب ثنا حممد بن عبيد ثنا عبيد هللا عن انفع عن   - 5779
بن عمر قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : صالة اجلماعة تفضل 

 صالة أحدكم بسبع وعشرين درجة  

 

 

شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على  ت  

 

 

حدثنا عبد هللا ثنا أيب ثنا حممد بن عبيد ثنا عبيد هللا عن انفع عن   - 5780
بن عمر أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : من فاته صالة العصر فكأمنا  

 وتر أهله وماله  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

ثنا حممد بن عبيد ثنا عبيد هللا عن انفع عن   حدثنا عبد هللا ثنا أيب - 5781
بن عمر : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاعا من متر  

 أو صاعا من شعري على كل عبد أو حر صغري أو كبري  
 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن عبيد ثنا عبيد هللا عن انفع   - 5782
عن بن عمر أن عمر قال : اي رسول هللا أيرقد أحدان وهو جنب قال نعم إذا  

 توضأ 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

انفع عن  حدثنا عبد هللا ثنا أيب ثنا حممد بن عبيد ثنا عبيد هللا عن  - 5783
بن عمر أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : اخليل يف نواصيها اخلري أبدا  

 إىل يوم القيامة  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا ثنا أيب ثنا حممد بن عبيد ثنا عبيد هللا عن انفع عن   - 5784
بن عمر أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : إذا نصح العبد لسيده  

 وأحسن عبادة ربه كان له من األجر مرتني 



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حممد بن عبيد ثنا عبيد هللا عن انفع عن   حدثنا عبد هللا ثنا أيب ثنا - 5785
بن عمر أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : ال يقيم الرجل الرجل من  

 جملسه مث جيلس فيه ولكن تفسحوا وتوسعوا 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا ثنا أيب ثنا حممد بن عبيد ثنا عبيد هللا عن انفع عن   - 5786
 بن عمر : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم هنى عن أكل حلوم احلمر األهلية  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

 حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن الصباح ثنا إمساعيل بن - 5787
زكراي عن عبيد هللا عن انفع وسامل عن بن عمر عن النيب صلى هللا عليه وسلم  

 : مثله  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد قوي ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا حممد بن عبيد ثنا عبيد هللا عن   - 5788
خنال قد  انفع عن بن عمر أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : من اشرتى 

 أبرت فثمرهتا للذي أبرها اال أن يشرط الذي اشرتاها 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن عبيد ثنا عبيد هللا بن عمر   - 5789
عن انفع عن بن عمر قال : خطب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الناس 
ذات يوم فجئت وقد فرغ فسألت الناس ماذا قال قالوا هنى أن ينتبذ يف 

 املزفت والقرع  
 

 

الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن عبيد ثنا عبيد هللا عن انفع   - 5790



عن بن عمر أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : إمنا مثل املنافق مثل  
 الشاة العائرة بني الغنمني تعري إىل هذه مرة واىل هذه مرة ال تدري أيهما تتبع  

 

 

صحيح على شرط الشيخني عليق شعيب األرنؤوط : إسنادهت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثنا أيب ثنا حممد بن عبيد ثنا عبيد هللا بن عمر   - 5791
عن انفع عن بن عمر قال : كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا جد به  

 السري مجع بني املغرب والعشاء 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

ا عبد هللا حدثنا أيب حدثنا حممد بن عبيد ثنا عبيد هللا عن  حدثن - 5792
ى هللا عليه  انفع عن بن عمر قال : طلقت امرأيت على عهد رسول هللا صل

وسلم وهى حائض فذكر ذلك عمر لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال مره  
فلرياجعها حىت تطهر مث حتيض أخرى فإذا طهرت يطلقها ان شاء قبل أن 

ها أو ميسكها فإهنا العدة اليت أمر هللا أن تطلق هلا النساء جيامع   

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا ثنا أيب ثنا حممد بن عبيد ثنا عبيد هللا عن انفع عن   - 5793
بن عمر قال : سأل رجل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهو على املنرب عن  
صالة الليل قال مثىن مثىن فإذا خشي أحدكم أن يصبح صلى واحدة فأوترت 

 له ما صلى  
 

 

الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن عبيد ثنا عبيد هللا عن انفع   - 5794
عن بن عمر قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : اجعلوا آخر صالتكم 

 ابلليل وترا 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

د بن عبيد ثنا عبيد هللا عن  حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا حمم - 5795
انفع عن بن عمر : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم واصل يف رمضان  



فواصل الناس فنهاهم فقيل له انك تواصل قال اىن لست مثلكم اىن أطعم  
 وأسقى  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

بن عبيد ثنا عبيد هللا عن انفع  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد  - 5796
صلى عن بن عمر : أن عمر محل على فرس يف سبيل هللا فأعطاه رسول هللا  

هللا عليه وسلم رجال فجاء عمر إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال ابتاع 
 الفرس الذي محلت عليه فقال ال تبتعه وال ترجع يف صدقتك 

 

 

ح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيت  

 

 

------------------------------------- 
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حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن عبيد ثنا عبيد هللا عن انفع   - 5797



عن بن عمر أن عمر رأى حلة سرياء تباع عند ابب املسجد فقال : اي رسول 
هللا لو اشرتيتها فلبستها يوم اجلمعة وللوفود إذا قدموا عليك فقال رسول هللا 

خرة مث جاءت صلى هللا عليه وسلم إمنا يلبس هذه من ال خالق له يف اآل
 عليه وسلم منها حلل فأعطى عمر منها حلة فقال عمر اي  رسول هللا صلى هللا

رسول هللا كسوتنيها وقد قلت فيها ما قلت فقال رسول هللا صلى هللا عليه  
وسلم اىن مل أكسكها لتلبسها إمنا كسوتكها لتبيعها أو لتكسوها قال فكساها  

 عمر أخا له مشركا من أمه مبكة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا ثنا أيب ثنا حممد بن عبيد ثنا عبيد هللا عن أيب بكر  - 5798
بن سامل عن أبيه عن جده قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : الذي 

 يكذب على يبىن له بيت يف النار  
 

 

إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن عبيد ثنا عبيد هللا عن انفع   - 5799



عن بن عمر : أن الرجال والنساء كانوا يتوضؤون على عهد رسول هللا صلى 
 هللا عليه وسلم من اإلانء الواحد مجيعا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن عبيد ثنا عبيد هللا عن انفع   - 5800
: أن بن عمر اندى ابلصالة يف ليلة ذات برد وريح مث قال يف آخر ندائه أال 

صلوا يف رحالكم أال صلوا يف رحالكم اال صلوا يف الرحال فإن رسول هللا صلى  
ليلة ابردة أو ذات مطر أو ذات ريح  هللا عليه وسلم كان أيمر املؤذن إذا كانت 

 يف السفر أال صلوا يف الرحال  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان قال ثنا شعبة أخربين املنهال بن   - 5801
عمرو قال مسعت سعيد بن جبري قال : خرجت مع بن عمر يف طريق من طرق  

نة فرأى فتياان قد نصبوا دجاجة يرموهنا هلم كل خاطئة فقال من فعل هذا  املدي
وغضب فلما رأوا بن عمر تفرقوا مث قال بن عمر عن النيب صلى هللا عليه  



 وسلم لعن هللا من ميثل ابحليوان  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري رجاله ثقات ت
عمرو فمن رجال البخاري رجال الشيخني غري املنهال بن    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثنا أيب حدثنا عفان ثنا شعبة قال جبلة أخربين  - 5802
قال : كنا ابملدينة يف بعث العراق فكان بن الزبري يرزقنا التمر وكان بن عمر  

مير بنا فيقول ال تقارنوا فإن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم هنى عن القران إال 
 أن يستأذن الرجل منكم أخاه  

 

 

وط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤ ت  

 

 

حدثنا عبد هللا ثنا أيب حدثنا عفان ثنا شعبة أخربين جبلة مسعت بن  - 5803
عمر يقول قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : من جر ثواب من ثيابه من  

 املخيلة فإن هللا ال ينظر إليه يوم القيامة  
 

 

رط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثنا أيب ثنا عفان ثنا عبد العزيز بن مسلم ثنا عبد   - 5804
هللا بن دينار عن عبد هللا بن عمر قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :  

 ان الغادر ينصب هللا له لواء يوم القيامة فيقال أال هذه غدرة فالن  
 

 

ح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا محاد يعىن بن سلمة أان على  - 5805
بن زيد عن يعقوب السدوسي عن بن عمر : أن رسول هللا صلى هللا عليه  

وسلم خطب الناس يوم الفتح فقال أال ان دية اخلطا العمد ابلسوط أو العصا 
لفه يف بطوهنا أوالدها اال ان كل دم ومال  مغلظة مائة من اإلبل منها أربعون خ

ومأثرة كانت يف اجلاهلية حتت قدمي اال ما كان من سقاية احلاج وسدانة البيت 
 فإين قد أمضيتها ألهلها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا وهيب ثنا أيوب عن انفع  - 5806



عن بن عمر عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : إذا وضع العشاء وأقيمت  
 الصالة فابدؤوا ابلعشاء قال ولقد تعشى بن عمر مرة وهو يسمع قراءة اإلمام  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا ثنا أيب ثنا عفان ثنا وهيب ثنا أيوب عن انفع : أن   - 5807
بن عمر كان يغدو إىل املسجد يوم اجلمعة فيصلى ركعات يطيل فيهن القيام  
فإذا انصرف اإلمام رجع إىل بيته فصلى ركعتني وقال هكذا كان يفعل رسول  

 هللا صلى هللا عليه وسلم  

 

 

اده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا ثنا أيب ثنا عفان ثنا عبيد هللا بن إايد قال ثنا إايد  - 5808
يعىن بن لقيط عن عبد الرمحن بن نعيم األعرجي قال : سأل رجل بن عمر وأان  

عنده عن املتعة متعة النساء فغضب وقال وهللا ما كنا على عهد رسول هللا 
زانئني وال مسافحني مث قال وهللا لقد مسعت رسول هللا  صلى هللا عليه وسلم

صلى هللا عليه وسلم يقول ليكونن قبل املسيح الدجال كذابون ثالثون أو 



 أكثر قال أيب وقال أبو الوليد الطيالسي قبل يوم القيامة  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    104صفحة  - 2مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان حدثنا شعبة عن واقد بن عبد   - 5809
هللا كذا قال عفان وإمنا هو واقد بن حممد بن زيد بن عبد هللا بن عمر عن أبيه  

نيب صلى هللا عليه وسلم قال : ال ترجعوا بعدي انه مسع عبد هللا بن عمر عن ال
 كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن واقد بن  - 5810
هللا عليه  حممد بن زيد أنه مسع أابه حيدث عن عبد هللا بن عمر عن النيب صلى  



وسلم انه قال : يف حجة الوداع وحيكم أو قال ويلكم ال ترجعوا بعدي كفارا  
 يضرب بعضكم رقاب بعض 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان حدثنا وهيب ثنا قدامة بن  - 5811
هللا بن عباس  موسى حدثنا أيوب بن حصني التميمي عن أيب علقمة موىل عبد 

عن يسار موىل عبد هللا بن عمر قال : رآين بن عمر وأان أصلي بعد ما طلع  
 الفجر فقال اي يسار كم صليت قلت ال أدري قال ال دريت ان رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم خرج علينا وحنن نصلى هذه الصالة فقال أال ليبلغ 

 شاهدكم غائبكم أن ال صالة بعد الصبح اال سجداتن  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح بطرقه وشواهده وهذا إسناد ضعيفت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو معاوية الغاليب ثنا خالد بن  - 5812
بن عجالن عن انفع عن عبد هللا : أن رسول هللا صلى هللا احلرث ثنا حممد 

ليس لك من األمر شيء أو  }عليه وسلم كان يدعو على أربعة فأنزل هللا تعاىل 



قال وهداهم هللا إىل اإلسالم   {يتوب عليهم أو يعذهبم فإهنم ظاملون   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسنت  

 

 

نا حيىي بن حبيب بن عريب قال ثنا  حدثنا عبد هللا قال ثنا أيب حدث - 5813
 خالد بن احلارث فذكر : حنوه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا ثنا أيب ثنا أبو معاوية الغاليب ثنا خالد بن احلرث ثنا  - 5814
حممد بن عجالن عن انفع عن عبد هللا بن عمر : أن رسول هللا صلى هللا عليه  

وسلم نزل العقيق فنهى عن طروق النساء الليلة اليت أييت فيها فعصاه فتيان  
 فكالمها رأى ما يكره  

 

 

اده ضعيف . . وقوله " رأى ما يكره " أي من  عليق شعيب األرنؤوط : إسنت
كما    - صلى هللا عليه وسلم  شعث شعر زوجته وراثثة هيئتها وقد صرح النيب

بعلة النهي عن طروق الرجل أهله فقال يف حديث جابر "   -يف الصحيحني 



حىت تستحد املغيبة ومتتشط الشعثة " أما رواية " هنى أن يطرق الرجل أهله  
يلتمس عثراهتم " فقد قال سفيان : ال أدري هذا يف احلديث   ليال يتخوهنم أو

أم ال . وما رواه الدارمي والطرباين عن ابن عباس " ... وكالمها وجد مع امرأته  
رجال " ففيه زمعة بن صاحل ضعيف عن سلمة بن وهران قال أمحد : روي عنه  

ل أهله  زمعة أحاديث مناكري فال تقوم به حجة على تعليل كراهة طروق الرج
ليال وكيف تقوم به احلجة وفيه دعوة للرجل أن يغض الطرف عن خبث أهله  
وهو ماشدد النيب صلى هللا عليه وسلم النكري عليه ومسى من يقر اخلبث يف 

 أهله ديواث ال يشم رائحة اجلنة 
 

 

حدثنا عبد هللا ثنا أيب ثنا عفان ثنا وهيب ثنا موسى بن عقبة   - 5815
أخربين سامل عن أبيه : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أتى وهو يف املعرس 

 من ذي احلليفة يف بطن الوادي فقيل انك يف بطحاء مباركة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

 حدثين أيب ثنا عفان ثنا وهيب حدثنا موسى بن حدثنا عبد هللا  - 5816
لى هللا عليه وسلم قال : من  عقبة حدثين سامل عن عبد هللا أن رسول هللا ص

جر ثوبه خيالء مل ينظر هللا إليه يوم القيامة قال أبو بكر اي رسول هللا أن أحد  



شقى إزاري ليسرتخي اال أن أتعاهد ذلك منه فقال انك لست ممن تصنع  
يالء اخل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا وهيب ثنا موسى بن عقبة   - 5817
حدثين سامل عن عبد هللا عن : رؤاي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف أيب بكر 

نوبني ويف نزعه  وعمر قال رأيت الناس اجتمعوا فقام أبو بكر فنزع ذنواب أو ذ
ضعف وهللا يغفر له مث قام بن اخلطاب فاستحالت غراب فما رأيت عبقراي من  

 الناس يفرى فريه حىت ضرب الناس بعطن  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا عفان حدثنا احلسن بن أيب جعفر   - 5818
عن أيوب عن انفع عن بن عمر عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : من  

 استطاع أن ميوت ابملدينة فليمت فإين أشفع ملن ميوت هبا  
 

 



عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  

 

 

ام حدثين يعلى بن حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان حدثنا مه - 5819
بن جبري حيدث انه مسع بن عمر يقول : حرم رسول هللا  حكيم مسعت سعيد

صلى هللا عليه وسلم نبيذ اجلر قال فلقيت بن عباس فقلت أال تعجب من أيب 
عبد الرمحن يزعم ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حرم نبيذ اجلر فقال بن 

ن املدر  عباس صدق فقلت وما اجلر قال ما يصنع م  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا ثنا أيب ثنا عفان ثنا مهام ثنا حممد بن عمرو حدثين  - 5820
وسلم قال   أبو سلمة بن عبد الرمحن ان بن عمر حدثه ان النيب صلى هللا عليه

: كل مسكر مخر وكل مسكر حرام فقلت له ان أصحابنا حدثوان عن بن 
حدثين أبو   سريين عن بن عمر ومل يرفعه إىل النيب صلى هللا عليه وسلم قال أيب

سلمة بن عبد الرمحن بن عوف ان بن عمر حدثه ان النيب صلى هللا عليه  
 وسلم قاله  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    105صفحة  - 2مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا ثنا أيب ثنا عفان ثنا جرير بن حازم مسعت انفعا ثنا   - 5821
بن عمر ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : من أعتق نصيبا له يف عبد  

فإن كان له من املال ما يبلغ قيمته قوم عليه قيمة عدل وإال فقد أعتق ما  
عتق  ا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان حدثنا وهيب ثنا موسى بن  - 5822
عقبة حدثين سامل : ان عبد هللا كان يصلي يف الليل ويوتر راكبا على بعريه ال  

فع عن  يبايل حيث وجهه قال وقد رأيت أان ساملا يصنع ذلك وقد أخربين ان
 عبد هللا انه كان أيثر ذلك عن النيب صلى هللا عليه وسلم  

 



 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان حدثنا صخر بن جويرية عن   - 5823
يوم يقوم الناس  }انفع عن بن عمر قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : 

قال يغيب أحدهم يف رشحه إىل أنصاف أذنيه   {لرب العاملني   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان حدثنا صخر يعىن بن جويرية  - 5824
ثنا انفع ان عبد هللا بن عمر أخربه ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال :  

إذا قال الرجل لصاحبه اي كافر فإهنا جتب على أحدمها فإن كان الذي قيل له  
 كافر فهو كافر وإال رجع إليه ما قال 

 

 

وط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤ ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الوهاب بن عطاء أان سعيد عن   - 5825



قتادة عن صفوان بن حمرز قال بينما بن عمر يطوف ابلبيت إذ عرضه رجل 
فقال اي أاب عبد الرمحن كيف مسعت النيب صلى هللا عليه وسلم يقول : يف 

من ربه يوم القيامة كأنه بذج فيضع عليه كنفه أي النجوى قال يدنو املؤمن 
أتعرف فيقول رب اعرف يسرته مث يقول أتعرف فيقول رب اعرف مث يقول 

فيقول أان سرتهتا عليك يف الدنيا وأان أغفرها لك اليوم ويعطى صحيفة حسناته  
وأما الكفار واملنافقون فينادى هبم على رؤوس األشهاد هؤالء الذين كذبوا  

م أال لعنة هللا على الظاملني قال سعيد وقال قتادة فلم خيز يومئذ أحد على رهب
 فخفي خزيه على أحد من اخلالئق 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري عبد الوهاب بن عطاء فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الوهاب أان هشام عن محاد عن   - 5826
عبد الرمحن بن سعد موىل عمر بن اخلطاب : انه أبصر عبد هللا بن عمر يصلي  
على راحلته لغري القبلة تطوعا فقال ما هذا اي أاب عبد الرمحن قال كان نيب هللا 

 صلى هللا عليه وسلم يفعله  

 

 

سناده حسنعليق شعيب األرنؤوط : إت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل بن عمر حدثنا سفيان عن   - 5827
عبد هللا بن دينار عن بن عمر قال بينما الناس يصلون يف مسجد قباء إذ جاء 
رجل فقال : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قد أنزل عليه قرآن وقد أمر  

 ان يتوجه إىل الكعبة قال فاستداروا 
 

 

ليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  عت
 الشيخني غري إمساعيل بن عمر فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثنا أيب ثنا أبو املغرية ثنا األوزاعي حدثين حيىي  - 5828
عن انفع عن بن عمر قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : إذا جاء 

يغتسل  أحدكم اجلمعة فل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعلى بن عبيد ثنا األعمش عن  - 5829
إبراهيم بن أيب الشعثاء قال قيل البن عمر : اان ندخل على أمرائنا فنقول 



القول فإذا خرجنا قلنا غريه فقال كنا نعد هذا على عهد رسول هللا صلى هللا 
 عليه وسلم النفاق  

 

 

ط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شر ت  

 

 

حدثنا عبد هللا ثنا أيب حدثنا عتاب بن زايد ثنا عبد هللا يعىن بن  - 5830
هللا صلى هللا مبارك أان موسى بن عقبة عن سامل وانفع عن عبد هللا : ان رسول 

عليه وسلم كان إذا قفل من الغزو أو احلج أو العمرة يبدأ فيكرب ثالث مرار مث  
له احلمد وهو على كل شيء يقول ال إله اال هللا وحده ال شريك له له امللك و 

قدير آيبون اتئبون عابدون ساجدون لربنا حامدون صدق هللا وعده ونصر 
 عبده وهزم األحزاب وحده  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري ت
 عتاب بن زايد فمن رجال ابن ماجة 

 

 

ق أان عبد هللا أان حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا على بن إسحا - 5831
موسى بن عقبة عن سامل وانفع عن عبد هللا : أن رسول هللا صلى هللا عليه  



 وسلم كان فذكر مثله  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري علي  ت
 بن إسحاق فمن رجال الرتمذي 

 

 

اء يعىن بن حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا على بن عاصم عن عط - 5832
السائب عن حمارب يعىن بن داثر عن عبد هللا بن عمر قال قال رسول هللا 
صلى هللا عليه وسلم : اي أيها الناس إايكم والظلم فإن الظلم ظلمات يوم 

 القيامة  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    106صفحة  - 2مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرازق عن بكار يعىن بن عبد   - 5833



هللا عن خالد بن عبد الرمحن بن جندة انه سأل طاوسا عن الشراب فأخربه  
لم هنى عن اجلر والدابء عن بن عمر : ان النيب صلى هللا عليه وس   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري بكار  ت
 بن عبدهللا فمن رجال التعجيل 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا هشام بن عروة عن أبيه عن   - 5834
 بن عمر قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : إذا طلع حاجب الشمس

فاخروا الصالة حىت تربز وإذا غاب حاجب الشمس فاخروا الصالة حىت 
 تغيب 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا هشام بن عروة عن أبيه عن   - 5835
بن عمر قال كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : ال يتحرى أحدكم  

 الصالة طلوع الشمس وال غروهبا فإهنا تطلع بني قرين الشيطان  
 

 



عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد ضعيف ت  

 

 

نا أيب ثنا وكيع ثنا سعيد بن زايد عن زايد بن حدثنا عبد هللا ث - 5836
صبيح احلنفي قال : صليت إىل جنب بن عمر فوضعت يدي على خاصريت 

فضرب يدي فلما صلى قال هذا الصلب يف الصالة وكان رسول هللا صلى هللا 
 عليه وسلم ينهى عنه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا ثنا أيب ثنا وكيع ثنا اثبت بن عمارة عن أيب متيمة   - 5837
اهلجيمي عن بن عمر قال : صليت مع النيب صلى هللا عليه وسلم وأيب بكر 

 وعمر وعثمان فال صالة بعد الغداة حىت تطلع الشمس 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده قويت  

 

 

العمرى عن انفع عن بن عمر  حدثنا عبد هللا ثنا أيب ثنا وكيع عن  - 5838
قال : كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا جد به السري مجع بني املغرب 



 والعشاء 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد ضعيف لضعف العمري ت  

 

 

حدثنا عبد هللا ثنا أيب ثنا وكيع ثنا العمرى عن انفع عن بن عمر   - 5839
قال : ما كان يل مبيت وال مأوى على عهد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اال  

 يف املسجد 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد ضعيف ت  

 

 

ر :  حدثنا عبد هللا ثنا أيب ثنا وكيع ثنا العمرى عن انفع عن بن عم - 5840
 ان النيب صلى هللا عليه وسلم كان تركز له احلربة يف العيدين فيصلى إليها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح والعمري وإن كان ضعيفا قد توبع وبقية  ت
 رجاله ثقات رجال الشيخني

 

 



حدثنا عبد هللا ثنا أيب ثنا وكيع ثنا شريك عن عبيد هللا عن انفع  - 5841
صلى هللا عليه وسلم صلى إىل بعري  عن بن عمر : ان النيب   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد ضعيف لضعف شريك مكرر  ت
 سندا ومتنا 

 

 

حدثنا عبد هللا ثنا أيب ثنا وكيع عن فضيل بن مرزوق عن عطية   - 5842
العويف عن بن عمر قال : سجدة من سجود هؤالء أطول من ثالث سجدات 

 من سجود النيب صلى هللا عليه وسلم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف لضعف عطية العويف . . وأورده  ت
  يف الكبري وقال : إسناده حسن !اهليثمي يف اجملمع وزاد نسبته إىل الطرباين

 

 

حدثنا عبد هللا ثنا أيب ثنا وكيع ثنا العمرى عن انفع عن بن عمر :   - 5843
 ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد ضعيف لضعف العمري ت  



 

 

كيع حدثين عبد هللا بن انفع عن أبيه حدثنا عبد هللا ثنا أيب ثنا و  - 5844
عن بن عمر : ان النيب صلى هللا عليه وسلم يعىن أتى بفضيخ يف مسجد 

 الفضيخ فشربه فلذلك مسى  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا ثنا أيب حدثنا وكيع ثنا العمرى عن انفع عن بن  - 5845
عليه وسلم : من شرب اخلمر يف الدنيا مل    عمر قال قال رسول هللا صلى هللا 

 يشرهبا يف اآلخرة 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد ضعيف لضعف العمري ت  

 

 

حدثنا عبد هللا ثنا أيب ثنا وكيع حدثين عبد هللا بن انفع عن أبيه  - 5846
عن صفية ابنة أيب عبيد قالت رأى بن عمر صبيا يف رأسه قنازع فقال أما  
 علمت : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم هنى ان حتلق الصبيان القزع 

 

 



انفع  عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد ضعيف لضعف عبدهللا بن ت
 وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح 

 

 

حدثنا عبد هللا ثنا أيب ثنا وكيع ثنا العمرى عن الزهري عن أيب بكر  - 5847
بن عبيد هللا بن عبد هللا بن عمر عن بن عمر قال قال رسول هللا صلى هللا 

عليه وسلم : إذا أكل أحدكم أو شرب فال أيكل بشماله وال يشرب بشماله  
ل ويشرب بشماله فإن الشيطان أيك  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح العمري وإن كان ضعيفا توبع وبقية رجاله  ت
 ثقات رجال الصحيح

 

 

حدثنا عبد هللا ثنا أيب ثنا عفان ثنا وهيب ثنا موسى بن عقبة   - 5848
حدثين سامل عن أبيه انه كان يسمعه حيدث عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

د فبلغه ان الناس عابوا أسامة وطعنوا يف إمارته فقام  حني أمر أسامة بن زي
حدثين سامل : اال انكم  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف الناس فقال كما 

تعيبون أسامة وتطعنون يف إمارته وقد فعلتم ذلك أببيه من قبل وان كان خلليقا  
لناس لألمارة وان كان الحب الناس كلهم إىل وان ابنه هذا من بعده الحب ا 

إىل فاستوصوا به خريا فإنه من خياركم قال سامل ما مسعت عبد هللا حيدث هذا 



 احلديث قط اال قال ما حاشا فاطمة  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    107صفحة  - 2مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا ثنا أيب ثنا عفان حدثنا وهيب ثنا موسى بن عقبة   - 5849
حدثين سامل عن رؤاي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف وابء املدينة عن عبد  

هللا بن عمر عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : رأيت امرأة سوداء اثئرة 
أس خرجت من املدينة حىت قامت مبهيعة فأولت ان وابءها نقل إىل مهيعة  الر 

 وهى اجلحفة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا ثنا أيب ثنا عفان ثنا شعبة أخربين عبد هللا بن دينار   - 5850



عن بن عمر عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : هنى عن بيع الوالء وعن  
 هبته قال قلت مسعت من بن عمر قال نعم وسأله عنه ابنه محزة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا ثنا أيب ثنا عفان ثنا عبد العزيز بن مسلم ثنا عبد   - 5851
م  هللا بن دينار عن عبد هللا بن عمر قال : اختذ رسول هللا صلى هللا عليه وسل
خامتا من ذهب فاختذ الناس خواتيمهم من ذهب فقام يوما فقال اىن كنت 

 ألبس هذا اخلامت مث نبذه فنبذ الناس خواتيمهم  
 

 

ب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيت  

 

 

حدثنا عبد هللا ثنا أيب ثنا عفان ثنا عبد العزيز بن مسلم ثنا عبد   - 5852
هللا بن دينار عن بن عمر قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ان بالال 

 ينادى بليل فكلوا واشربوا حىت ينادى بن أم مكتوم  
 

 

إسناده صحيح على شرط الشيخني عليق شعيب األرنؤوط :ت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا شعبة قال عبد هللا بن دينار   - 5853
أخربين قال مسعت بن عمر يقول : وقت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ألهل  
املدينة ذا احلليفة وألهل جند قران وألهل الشام اجلحفة وزعموا أنه وقت ألهل 

 اليمن يلملم  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا ثنا أيب ثنا عفان ثنا شعبة عن عبد هللا بن دينار عن   - 5854
بن عمر : أن رجال من قريش قال لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم اىن أشرتي 

 البيع فأخدع فقال إذا كان ذاك فقل ال خالبة  
 

 

األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب ت  

 

 

حدثنا عبد هللا ثنا أيب ثنا عفان ثنا محاد بن سلمة أخربين عاصم بن   - 5855
املنذر قال كنا يف بستان لنا أو لعبيد هللا بن عبد هللا بن عمر نرمى فحضرت 

الصالة فقام عبيد هللا إىل مقري البستان فيه جلد بعري فأخذ يتوضأ فيه فقلت  



أتتوضأ فيه وفيه هذا اجللد فقال حدثين أيب أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
 قال : إذا كان املاء قلتني أو ثالاث فإنه ال ينجس  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد جيد دون قوله " أوثالاث "ت  

 

 

زيد حدثنا عبد هللا ثنا أيب ثنا عفان ثنا محاد بن سلمة أان على بن  - 5856
عن حيىي بن يعمر قلت البن عمر : ان عندان رجاال يزعمون أن األمر أبيديهم  
فإن شاؤوا عملوا وان شاؤوا مل يعملوا فقال أخربهم أىن منهم بريء واهنم مىن  

براء مث قال جاء جربيل صلى هللا عليه وسلم إىل النيب صلى هللا عليه وسلم  
 تشرك به شيئا وتقيم الصالة وتؤتى فقال اي حممد ما اإلسالم فقال تعبد هللا ال

الزكاة وتصوم رمضان وحتج البيت قال فإذا فعلت ذلك فأان مسلم قال نعم  
قال صدقت قال فما اإلحسان قال ختشى هللا تعاىل كأنك تراه فإن ال تك تراه 

فإنه يراك قال فإذا فعلت ذلك فأان حمسن قال نعم قال صدقت قال فما  
ومالئكته وكتبه ورسله والبعث من بعد املوت واجلنة  اإلميان قال تؤمن ابهلل 

 والنار والقدر كله قال فإذا فعلت ذلك فأان مؤمن قال نعم قال صدقت 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد ضعيف لضعف علي بن زيدت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا محاد بن سلمة عن إسحاق  - 5857
 بن يعمر عن بن عمر عن النيب صلى هللا عليه وسلم : مبثله  بن سويد عن حيىي

 قال وكان جربيل عليه السالم أييت النيب صلى هللا عليه وسلم يف صورة دحية  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا عفان ثنا شعبة حدثنا عبد هللا بن  - 5858
دينار مسع بن عمر عن النيب صلى هللا عليه وسلم : أسلم ساملها هللا وغفار  

 غفر هللا هلا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

ن جويرية عن  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا صخر يعىن ب - 5859
بن عمر أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : بينما أان على بئر  انفع عن 

أنزع منها إذ جاء أبو بكر وعمر فأخذ أبو بكر الدلو فنزع ذنواب أو ذنوبني ويف  
نزعه ضعف وهللا يغفر له مث أخذ عمر بن اخلطاب من أيب بكر فاستحالت يف 

يفرى فريه حىت ضرب الناس بعطن  يده غراب فلم أر عبقراي من الناس   



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا عبد العزيز بن مسلم أخربين   - 5860
عبد هللا بن دينار عن عبد هللا بن عمر : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 كان أييت قباء راكبا وماشيا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    108صفحة  - 2مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا شعبة أخربين عبد هللا بن  - 5861
دينار مسعت بن عمر يقول عن النيب صلى هللا عليه وسلم : من ابتاع طعاما  

 فال يبيعه حىت يقبضه  

 

 



األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخني عليق شعيبت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن إدريس الشافعي رمحه هللا   - 5862
أان مالك عن انفع عن بن عمر أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : ال  

يبيع بعضكم على بيع بعض وهنى عن النجش وهنى عن بيع حبل احلبلة وهنى 
املزابنة بيع الثمر ابلتمر كيال وبيع الكرم ابلزبيب كيال  عن املزابنة و   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح من فوق اإلمام الشافعي على شرط ت
 الشيخني 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا مصعب ثنا مالك عن انفع عن بن  - 5863
 عمر : أن النيب صلى هللا عليه وسلم هنى عن النجش مثله  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري ت
 عبدهللا بن أمحد فمن رجال النسائي وابن ماجة 

 

 

بة بن سعيد ثنا بن هليعة عن عقيل عن  حدثنا عبد هللا ثنا أيب ثنا قتي - 5864



بن شهاب عن سامل بن عبد هللا عن أبيه : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
 أمر حبد الشفار وان توارى عن البهائم وإذا ذبح أحدكم فليجهز  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف لضعف ابن هليعة ت  

 

 

تيبة بن سعيد ثنا بن هليعة عن  حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا ق - 5865
عبيد هللا بن أيب جعفر عن انفع عن بن عمر أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال  

 : عليكم ابلسواك فإنه مطيبة للفم ومرضاة للرب  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف لضعف ابن هليعة ت  

 

 

بن سعيد ثنا عبد العزيز بن حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا قتيبة  - 5866
حممد عن عمارة بن غزية عن انفع عن بن عمر قال قال رسول هللا صلى هللا  

 عليه وسلم : ان هللا حيب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  

 



 

حدثنا عبد هللا ثنا أيب ثنا قتيبة ثنا رشدين عن أيب صخر محيد بن   - 5867
زايد عن انفع عن بن عمر قال مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول :  

 سيكون يف هذه األمة مسخ أال وذاك يف املكذبني ابلقدر والزنديقية  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا ثنا أيب ثنا قتيبة بن سعيد ثنا ليث بن سعد عن   - 5868
ال مسعت رسول عقيل عن الزهري عن محزة بن عبد هللا عن عبد هللا بن عمر ق

هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : بينا أان انئم أتيت بقدح لنب فشربت منه مث  
العلم  أعطيت فضلى عمر بن اخلطاب قالوا فما أولته اي رسول هللا قال  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا قتيبة بن سعيد ثنا بكر بن مضر عن   - 5869
بن عجالن عن وهب بن كيسان وكان وهب أدرك بن عمر ليس يف كتاب بن 

مالك أن بن عمر : رأى راعى غنم يف مكان قبيح وقد رأى بن عمر مكاان 
مثل منه فقال بن عمر وحيك اي راعى حوهلا فإين مسعت النيب صلى هللا عليه  أ



 وسلم يقول كل راع مسؤول عن رعيته  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا مصعب حدثين مالك عن انفع عن   - 5870
 بن عمر : أن النيب صلى هللا عليه وسلم هنى عن النجش  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا على بن عبد هللا ثنا حصني يعىن بن  - 5871
عن أبيه : أن النيب صلى هللا منري أبو حمصن عن الفضل بن عطية حدثين سامل 

 عليه وسلم خرج يوم عيد فبدأ فصلى بال أذان وال إقامة مث خطب  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده قوي رجاله رجال الصحيح غري الفضل بن ت
 عطية 

 

 



قال وحدثين عطاء عن جابر :مثل ذلك  - 5871  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن أيب بكر املقدمي قال ثنا أبو  - 5872
حمصن بن منري عن الفضل بن عطية عن سامل عن أبيه عن النيب صلى هللا عليه  

 وسلم : مثله  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده قويت  

 

 

حدثنا عبد هللا ثنا أيب ثنا على بن عبد هللا ثنا عبد العزيز بن حممد   - 5873
عن عمارة بن غزية عن حرب بن قيس عن انفع عن بن عمر قال قال رسول 

هللا صلى هللا عليه وسلم : ان هللا حيب أن تؤتى رخصه كما يكره ان تؤتى 
 معصيته  

 

 

ات رجال عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن رجاله ثقت
 الصحيح غري حرب بن قيس 

 

 

حدثنا عبد هللا ثنا أيب ثنا عبد هللا بن حممد بن أيب شيبة ثنا حفص  - 5874



يعىن بن غياث عن عبيد هللا عن انفع عن بن عمر قال : كنا نشرب وحنن قيام  
 وأنكل وحنن منشي على عهد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 

 

ثقات رجال الشيخني وصححه الرتمذي وابن عليق شعيب األرنؤوط : رجاله ت
حبان إال أن ابن معني أعله بوهم حفص بن غياث فيه . . مث ذكر قول أمحد :  

وقول البخاري : هذا حديث فيه نظر  -كاملنكر له   -ما أدري ما هذا   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد هللا بن حممد ومسعته أان من عبد   - 5875
ثنا أبو خالد األمحر عن عبيد هللا عن انفع قال رأيت بن عمر  هللا بن حممد حد

استلم احلجر مث قبل يده وقال : ما تركته منذ رأيت رسول هللا صلى هللا عليه  
 وسلم يفعله  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

عبد هللا    حدثنا عبد هللا ثنا أيب ثنا عبد هللا بن حممد ومسعته أان من - 5876
بن حممد ثنا أبو أسامة عن أسامة عن انفع عن بن عمر قال كان يذبح 

 أضحيته ابملصلى يوم النحر وذكر : ان النيب صلى هللا عليه وسلم كان يفعله  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    109صفحة  - 2مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا ثنا أيب ثنا عبد هللا بن حممد ومسعته من عبد هللا ثنا   - 8775
معتمر عن حممد بن عثيم عن حممد بن عبد الرمحن بن البيلماين عن أبيه عن  

 عليه وسلم ما جيوز يف الرضاعة من بن عمر قال : سئل النيب صلى هللا 
 الشهود قال رجل وامرأة ومسعته أان من عبد هللا بن حممد بن أيب شيبة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف جدا ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد هللا بن حممد ومسعته أان من عبد   - 5878
 بن عمر : ان  هللا بن حممد ثنا أبو أسامة أان عمر بن محزة أخربين سامل أخربين

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أتى حباطب بن أيب بلتعة فقال له رسول هللا 



ما وهللا اي رسول هللا ما  صلى هللا عليه وسلم أنت كتبت هذا الكتاب قال نعم أ
ولكن مل يكن رجل من قريش اال وله جذم وأهل بيت تغري اإلميان من قليب 

مينعون له أهله وكتبت كتااب رجوت ان مينع هللا بذلك أهلي فقال عمر ائذن يل 
فيه قال أو كنت قاتله قال نعم ان أذنت يل قال وما يدريك لعله قد اطلع هللا  

وا ما شئتم  إىل أهل بدر فقال اعمل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف هبذه السياقة لضعف عمر بن محزة  ت
 وبقية رجاله ثقات رجال الشيخني 

 

 

حدثنا عبد هللا ثنا أيب ثنا هارون بن معروف قال أبو عبد الرمحن  - 5879
ومسعته أان من هارون بن معروف ثنا بن وهب حدثين عبد هللا بن عمر عن انفع  

ر : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان خيرج إىل العيدين من  عن بن عم 
 طريق ويرجع من طريق أخرى  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف لضعف عبدهللا بن ت
 عمر 

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هارون أان بن وهيب مسعت عبد هللا   - 8058
بن عمر حيدث عن انفع عن عبد هللا بن عمر أن رسول هللا صلى هللا عليه  

وسلم قال : ان هللا وتر حيب الوتر قال انفع وكان بن عمر ال يصنع شيئا اال  
 وترا 

 

 

ضعيف لضعف عبدهللا بن عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ت
 عمر وبقية رجاله ثقات رجال الشيخني

 

 

حدثنا عبد هللا ثنا أيب ثنا سوار بن عبد هللا ثنا معاذ بن معاذ عن   - 5881
 بن عون قال : أان رأيت غيالن يعىن القدري مصلواب على ابب دمشق  

 

 

ني عليق شعيب األرنؤوط : هذا األثر إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخت
 غري عبدهللا بن أمحد وسوار بن عبدهللا فمن رجال أصحاب السنن 

 

 

حدثنا عبد هللا ثنا أيب ثنا هارون ثنا بن وهب حدثين أسامة عن   - 5882
حممد بن عبد هللا بن عمرو بن عثمان عن عبد هللا بن دينار عن عبد هللا بن 

ائة ال تكاد ترى  عمر ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : الناس كاإلبل امل



 فيها راحلة أو مىت ترى فيها راحلة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف حممد بن عبد هللا بن عمرو بن عثمان  ت
بن ساج وهو ابن عفان امللقب ابلديباج حلسنه ضعيف وكنت حسنت إسناده  

، والصواب أن ما تفرد به ضعيف وما توبع عليه   1471يف شرح املشكل 
رجاله ثقات رجال الشيخني غري أسامة وهو ابن زيد الليثي فقد   حسن وبقية

 أخرج له مسلم يف الشواهد وهو حسن احلديث 

وهذا القسم [ سلف إبسناد صحيح بلفظ : إمنا الناس كإبل مئة ال يوجد ] 
 فيها راحلة 

 

 

قال وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ال نعلم شيئا خريا من   - 5882
 مائة مثله اال الرجل املؤمن  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف حممد بن عبد هللا بن عمرو بن عثمان  ت
بن ساج وهو ابن عفان امللقب ابلديباج حلسنه ضعيف وكنت حسنت إسناده  

ا تفرد به ضعيف وما توبع عليه  ، والصواب أن م 1471يف شرح املشكل 
حسن وبقية رجاله ثقات رجال الشيخني غري أسامة وهو ابن زيد الليثي فقد  



 أخرج له مسلم يف الشواهد وهو حسن احلديث 

وقال : رواه أمحد  64/  1وهذا القسم [ أورده اهليثمي يف جممع الزوائد ] 
ؤمن " خريا من ألف مثله  والطرباين يف األوسط والغري إال أن الطرباين قال يف امل

" ومداره على أسامة بن زيد بن أسلم وهو ضعيف جدا . كذا قال وهو وهم  
منه رمحه هللا فأسامة هو ابن زيد الليثي كما ورد مصرحا به عند الطحاوي يف  

شرح املشكل وهو الراوي عن حممد بن عبد هللا بن عمرو بن عثمان كما جاء  
517/  25  يف ترمجة حممد يف هتذيب الكمال  

قوله ) وال نعلم شيئا خريا من مائة مثله اال الرجل املؤمن ( قال السندي :  * 
أي ال يكون الواحد خريا من مئة من جنسه إال املؤمن فإن الواحد من نوع  

املؤمن قد يفوق على مئة منه يف اخلري فيوجد يف الواحد ما ال يوجد يف مئة من  
 خصال اخلري

… أن جيمع العامل يف واحد ( ليس من هللا مبستنكر )   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هارون ثنا بن وهب أخربين عمرو بن   - 5883
احلرث ان عبد الرمحن بن القاسم حدثه عن أبيه عن عبد هللا بن عمر عن 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : إن الشمس والقمر ال خيسفان ملوت 
ن آايت هللا تبارك وتعاىل فإذا رأيتمومها فصلوا أحد وال حلياته ولكنهما آية م  

 



 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسني بن حممد ثنا أيوب بن جابر  - 5884
سني والغسل عن عبد هللا يعىن بن عصمة عن بن عمر قال : كانت الصالة مخ

من اجلنابة سبع مرار والغسل من البول سبع مرار فلم يزل رسول هللا صلى هللا 
الغسل عليه وسلم يسأل حىت جعلت الصالة مخسا والغسل من اجلنابة مرة و 

 من البول مرة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا بن أمحد ثنا أيب حدثنا حسني بن حممد ثنا خلف  - 5885
يعىن بن خليفة عن أيب جناب عن أبيه عن بن عمر قال قال رسول هللا صلى  

وال الصاع هللا عليه وسلم : ال تبيعوا الدينار ابلدينارين وال الدرهم ابلدرمهني 
ابلصاعني فإين أخاف عليكم الرما والرما هو الراب فقام إليه رجل فقال اي رسول  
هللا أرأيت الرجل يبيع الفرس ابألفراس والنجيبة ابإلبل قال ال أبس إذا كان يدا 

 بيد 
 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

جناب عن أبيه   حدثنا عبد هللا ثنا أيب ثنا حسني ثنا خلف عن أيب - 5886
 بن عمر قال : كان جذع خنلة يف املسجد يسند رسول هللا صلى  عن عبد هللا

هللا عليه وسلم ظهره إليه إذا كان يوم مجعة أو حدث أمر يريد أن يكلم الناس 
فقالوا أال جنعل لك اي رسول هللا شيئا كقدر قيامك قال ال عليكم ان تفعلوا 

لس عليه قال فخار اجلذع كما ختور البقرة  فصنعوا له منربا ثالث مراق قال فج
 جزعا على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فالتزمه ومسحه حىت سكن  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن وهذا إسناد ضعيف لضعف أيب جناب ت  

 

 

حدثنا عبد هللا ثنا أيب ثنا سليمان بن داود اهلامشي ثنا إمساعيل يعىن   - 5887
ر عن بن عمر عن النيب صلى هللا عليه وسلم : انه بن جعفر أخربين بن دينا

اختذ خامتا من ذهب فلبسه فاختذ الناس خواتيم الذهب فقام النيب صلى هللا 
عليه وسلم فقال اىن كنت ألبس هذا اخلامت وإين لن ألبسه أبدا فنبذه فنبذ  

 الناس خواتيمهم  
 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    110صفحة  - 2مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا ثنا أيب ثنا سليمان أان إمساعيل أخربين بن دينار عن   - 8858
بن عمر : ان النيب صلى هللا عليه وسلم بعث بعثا وأمر عليهم أسامة بن زيد 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال ان  فطعن بعض الناس يف أمرته فقام
تطعنوا يف أمرته فقد تطعنون يف إمرة أبيه من قبل وأمي هللا ان كان خلليقا لألمارة  

 وان كان ملن أحب الناس إىل وان هذا ملن أحب الناس إىل بعده 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري ت
رجال أصحاب السننسليمان فمن   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سليمان بن داود أان إمساعيل أخربين  - 5889
حممد بن عمرو بن حلحلة عن حممد بن عمرو بن عطاء بن علقمة : انه كان  



جالسا مع بن عمر ابلسوق ومعه سلمة بن األزرق إىل جنبه فمر جبنازة يتبعها  
أهل هذا امليت البكاء لكان خريا مليتهم   بكاء فقال عبد هللا بن عمر لو ترك 

فقال سلمة بن األزرق تقول ذلك اي أاب عبد الرمحن قال نعم أقوله قال أىن 
مسعت أاب هريرة ومات ميت من أهل مروان فاجتمع النساء يبكني عليه فقال  
مروان قم اي عبد امللك فإهنن ان يبكني فقال أبو هريرة دعهن فإنه مات ميت  

صلى هللا عليه وسلم فاجتمع النساء يبكني عليه فقام عمر بن  من آل النيب
اخلطاب ينهاهن ويطردهن فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم دعهن اي بن 

اخلطاب فإن العني دامعة والفؤاد مصاب وان العهد حديث فقال بن عمر أنت 
لم قال  مسعت هذا من أيب هريرة قال نعم قال أيثره عن النيب صلى هللا عليه وس

 نعم قال فاهلل ورسوله أعلم  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف جلهالة حال سلمة بن األزرق مل يرو  ت
عنه غري حممد بن عمرو بن عطاء وقال ابن القطان يف كتابه " الوهم واإليهام "  

: ال أعرف أحدا من مصنفي الرجال ذكره وال تعرف له حال . وقال الذهيب 
 يعرف حديثه أما الشيخ أمحد شاكر فرجح توثيقه أبن حممد بن  يف امليزان : ال

عمرو بن عطاء شهد جملسه من ابن عمر وروايته البن عمر حديث أيب هريرة  
وسؤال ابن عمر إايه مستوثقا من مساعه من أيب هريرة ما حدثه عنه ومن رفع  

أن   أيب هريرة للحديث عن النيب صلى هللا عليه وسلم مث جواب ابن عمر بعد



استوثق منه بقوله : " فاهلل أعلم " تسليما منه بصحة الرواية وهو صريح يف ثقة  
ابن عمر هبذا الرجل وعدله وصدقه فلو كان جمروحا عنده أو متهما يف صدقه  

ويف معرفته مبا يروي ملا قبل منه روايته ولردها عليه إن شاء هللا وهذا واضح 
ا : وبقية رجاله ثقاتبني وبناء على توثيقه صحح احلديث . قلن  

 

 

حدثنا عبد هللا ثنا أيب ثنا إبراهيم بن إسحاق ثنا بن املبارك عن   - 5890
يونس عن بن شهاب أخربه محزة بن عبد هللا بن عمر انه مسع بن عمر يقول  

قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : إذا أنزل هللا بقوم عذااب أصاب العذاب 
عماهلم  من كان فيهم مث بعثوا على أ  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده قويت  

 

 

حدثنا عبد هللا ثنا أيب ثنا إبراهيم حدثنا بن مبارك عن أيب الصباح  - 5891
اآليلي قال مسعت يزيد بن أيب مسية يقول مسعت بن عمر يقول ما قال رسول 

 هللا صلى هللا عليه وسلم : يف اإلزار فهو يف القميص 

 

 

: إسناده قويعليق شعيب األرنؤوط ت  



 

 

حدثنا عبد هللا ثنا أيب ثنا سريج ثنا محاد بن سلمة عن أيوب عن   - 5892
انفع وبكر بن عبد هللا عن بن عمر : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم صلى  
الظهر والعصر واملغرب والعشاء أي ابحملصب مث هجع هجعة مث دخل فطاف 

 ابلبيت 

 

 

شيخني غري عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الت
 سريج فمن رجال البخاري ومحاد بن سلمة من رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا ثنا أيب ثنا إسحاق يعىن بن الطباع أخربين مالك عن  - 5893
زايد بن سعد عن عمرو بن مسلم عن طاوس اليماين قال أدركت انسا من  

 أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم يقولون : كل شيء بقدر  
 

 

يب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم عليق شع ت  

 

 

قال ومسعت عبد هللا بن عمر يقول قال رسول هللا صلى هللا عليه   - 5893
 وسلم : كل شيء بقدر حىت العجز والكيس 



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

عن   حدثنا عبد هللا ثنا أيب حدثنا إسحاق بن عيسى أخربين مالك - 5894
سعيد بن أيب سعيد عن عبيد بن جريج قال قلت لعبد هللا بن عمر اي أاب عبد  
الرمحن رأيتك تصنع أربعا مل أر أحدا من أصحابك يصنعها قال ما هي اي بن 

جريج قال : رأيتك ال متس من األركان اال اليمانيني ورأيتك تلبس النعال 
أهل الناس إذا رأوا  السبتية ورأيتك تصبغ ابلصفرة ورأيتك إذا كنت مبكة

اهلالل ومل هتلل أنت حىت يكون يوم الرتوية قال عبد هللا أما األركان فإين مل أر  
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ميس اال اليمانيني وأما النعال فإين رأيت رسول 

هللا صلى هللا عليه وسلم يلبس النعال اليت ليس فيها شعر ويتوضأ فيها وأان 
وأما الصفرة فإين رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يصبغ  أحب أن ألبسها 

هبا وأان أحب ان أصبغ هبا وأما اإلهالل فإين مل أر رسول هللا صلى هللا عليه  
 وسلم يهل حىت تنبعث به راحلته  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
ال مسلم الشيخني غري إسحاق بن عيسى فمن رج  

 

 



حدثنا عبد هللا ثنا أيب ثنا إسحاق بن عيسى وأسود بن عامر قاال   - 5895
ن بن عمر قال :  ثنا شريك عن يزيد بن أيب زايد عن عبد الرمحن بن أيب ليلى ع 

بعثنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف سرية فلما لقينا العدو اهنزمنا يف أول 
لو خرجنا إىل رسول هللا صلى عادية فقدمنا املدينة يف نفر ليال فاختفينا مث قلنا 

هللا عليه وسلم واعتذران إليه فخرجنا فلما لقيناه قلنا حنن الفرارون اي رسول هللا 
 قال بل أنتم العكارون وأان فئتكم قال أسود بن عامر وأان فئة كل مسلم 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

------------------------------------- 
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حدثنا عبد هللا ثنا أيب ثنا إسحاق بن عيسى ثنا ليث حدثين يزيد  - 5896
بن عبد هللا بن اهلاد عن عبد هللا بن دينار عن عبد هللا بن عمر قال مسعت 

: أبر الرب صلة املرء أهل ود أبيه بعد إذ   رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول
 يوىل 

 



 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا ثنا أيب حدثنا إسحاق بن عيسى ثنا بن هليعة عن   - 5897
بكري عن انفع عن بن عمر قال مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول :  
من مات على غري طاعة هللا مات وال حجة له ومن مات وقد نزع يده من بيعة  

 كانت ميتته ميتة ضاللة  

 

 

د ضعيف فيه عبدهللا بن هليعة وهو  عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسنات
 سيء احلفظ

 

 

حدثنا عبد هللا ثنا أيب ثنا موسى بن داود ثنا بن هليعة عن خالد بن  - 5898
أيب عمران عن انفع عن بن عمر ان النيب صلى هللا عليه وسلم قال : من صلى  

 صالة الصبح فله ذمة هللا فال ختفروا هللا ذمته فإنه من أخفر ذمته طلبه هللا
 حىت يكبه على وجهه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف لضعف ابن هليعة ت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا موسى يعىن بن داود ثنا بن هليعة عن   - 5899
محيد بن هانئ عن عباس بن جليد احلجري عن بن عمر قال جاء رجل إىل 

سول هللا كم يعفى عن اململوك قال النيب صلى هللا عليه وسلم فقال : اي ر 
 فصمت عنه مث أعاد فصمت عنه مث أعاد فقال يعفى عنه كل يوم سبعني مرة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد ضعيف لضعف ابن هليعة ت  

 

 

حدثنا عبد هللا ثنا أيب ثنا إسحاق بن عيسى أان بن هليعة عن  - 5900
األسود عن القاسم بن حممد عن بن عمر قال قال رسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم : من اشرتى طعاما بكيل أو وزن فال يبيعه حىت يقبضه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد ضعيف لضعف ابن هليعة ت  

 

 

حدثنا عبد هللا ثنا أيب ثنا مؤمل بن إمساعيل حدثنا سفيان عن عبد   - 5901
وسلم : كلكم   هللا بن دينار مسعت بن عمر يقول قال رسول هللا صلى هللا عليه

راع وكلكم مسؤل عن رعيته فاألمري راع على رعيته وهو مسؤل عنهم والرجل  
هو مسؤل راع على أهل بيته وهو مسؤل عنهم والعبد راع على مال سيده و 



 عنه واملرأة راعية على بيت زوجها ومسئولة عنه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا مؤمل ثنا سفيان عن عبد هللا بن  - 5902
دينار مسعت بن عمر يقول قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : مثل هذه  

مثل رجل قال من يعمل يل من  األمة أو قال أميت ومثل اليهود والنصارى ك
ى قرياط قالت اليهود حنن ففعلوا فقال فمن يعمل  غدوة إىل نصف النهار عل

يل من نصف النهار إىل العصر على قرياط قالت النصارى حنن فعملوا وأنتم 
املسلمون تعملون من صالة العصر إىل الليل على قرياطني فغضبت اليهود  

أقل أجرا فقال هل ظلمتكم من أجركم شيئا  والنصارى فقالوا حنن أكثر عمال و 
 قالوا ال قال فذاك فضلى أوتيه من أشاء 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح مؤمل وإن يكن سيء احلفظ قد توبع وبقية  ت
 رجاله ثقات رجال الشيخني

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب قال مسعت من حيىي بن سعيد هذا  - 5903



ن عبد هللا بن دينار عن بن عمر عن النيب احلديث فلم أكتبه عن سفيان ع
صلى هللا عليه وسلم : فعملت اليهود كذا والنصارى كذا حنو حديث أيوب  

 عن انفع عن بن عمر يف قصة اليهود 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

قال أيب وثناه مؤمل أيضا عن سفيان حنو حديث أيوب عن انفع   - 5904
 عن بن عمر : أيضا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا مؤمل ثنا سفيان ثنا عبد هللا بن دينار   - 5905
مسعت بن عمر قال : مسعت النيب صلى هللا عليه وسلم وأومأ بيده حنو املشرق 

نة ههنا الفتنة حيث يطلع قرن الشيطان  ههنا الفت  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد ضعيف مؤمل سيء احلفظ لكن ت
 قد توبع وابقي رجاله ثقات رجال الشيخني



 

 

حدثنا عبد هللا حدثنا أيب ثنا مؤمل ثنا سفيان عن عبد هللا بن دينار   - 5906
لم يقول : إذا مل جيد احملرم  مسعت بن عمر قال مسعت النيب صلى هللا عليه وس 
 النعلني فليلبس اخلفني يقطعهما أسفل من الكعبني  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا مؤمل حدثنا سفيان عن موسى بن  - 5907
عقبة عن سامل قال : كان بن عمر إذا ذكر عنده البيداء يسبها ويقول إمنا أحرم  

هللا عليه وسلم من ذي احلليفة   رسول هللا صلى  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد ضعيف مؤمل سيء احلفظت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا مؤمل ثنا عمر بن حممد يعىن بن زيد  - 5908
بن عبد هللا بن عمر عن أبيه عن بن عمر قال قال رسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم : لو يعلم الناس ما يف الوحدة ما سرى أحد بليل وحده  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  

 

 

------------------------------------- 
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قال أيب وثنا به مؤمل مرة أخرى ومل يقل عن بن عمر  - 5909  

 

 

حدثنا عبد هللا قال مسعت أيب يقول : قد مسع مؤمل من عمرو بن   - 5910
 حممد بن زيد يعىن أحاديث ومسع أيضا من بن جريج  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثنا أيب ثنا مؤمل ثنا سفيان عن عبد هللا بن دينار   - 5911
: أجلكم يف أجل من    مسعت بن عمر يقول قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

 كان قبلكم كما بني صالة العصر إىل غروب الشمس 

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  

 

 

حدثنا عبد هللا ثنا أيب ثنا مؤمل حدثنا محاد يعىن بن زيد ثنا أيوب   - 5912
يوم يقوم   }عن انفع عن بن عمر قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :  

يف الرشح إىل  {يف يوم كان مقداره مخسني ألف سنة  } {الناس لرب العاملني 
 أنصاف آذاهنم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  

 

 

حدثنا عبد هللا ثنا أيب ثنا مؤمل ثنا محاد يعىن بن زيد ثنا عطاء بن  - 5913
بن السائب قال قال يل حمارب بن داثر ما مسعت سعيد بن جبري يذكر عن 

عباس : يف الكوثر فقلت مسعته يقول قال بن عباس هذا اخلري الكثري فقال  
قول ملا  حمارب وسبحان هللا ما أقل ما يسقط البن عباس قول مسعت بن عمر ي

أنزلت اان أعطيناك الكوثر قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم هو هنر يف اجلنة 
حافتاه من ذهب جيري على جنادل الدر والياقوت شرابه أحلى من العسل 

وأشد بياضا من اللنب وأبرد من الثلج وأطيب من ريح املسك قال صدق بن 
 عباس هذا وهللا اخلري الكثري 

 



 

نؤوط : حديث قويعليق شعيب األر ت  

 

 

حدثنا عبد هللا ثنا أيب ثنا مؤمل ثنا سفيان ثنا عبد هللا بن دينار   - 5914
مسعت بن عمر يقول قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : من قال ألخيه اي  

 كافر فقد ابء هبا أحدمها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  

 

 

محاد يعىن بن زيد عن أيوب عن حدثنا عبد هللا ثنا أيب ثنا مؤمل ثنا  - 5915
انفع عن بن عمر قال مسعت النيب صلى هللا عليه وسلم يقول : ينصب لكل 

 غادر لواء يوم القيامة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وإن كان مؤمل سيء احلفظ قد توبع ومن  ت
 فوقه ثقات من رجال الشيخني

 

 

ى ثنا جرير هو بن حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إسحاق بن عيس - 5916



أيب حازم عن يعلى بن حكيم عن سعيد بن جبري عن بن عمر قال : حرم  
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم نبيذ اجلر قال أتيت عبد هللا بن عباس فأخربته 

 فقال صدق بن عمر قال قلت ما اجلر قال كل شيء يصنع من املدر  

 

 

مسلم رجاله ثقات رجال  عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط ت
 الشيخني غري إسحاق بن عيسى فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا ثنا أيب ثنا إسحاق ثنا مالك عن انفع عن بن عمر   - 5917
قال : هنى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن الوصال فقال أو لست تواصل  

 قال اىن أطعم وأسقى  

 

 

شرط مسلم رجاله ثقات رجال    عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح علىت
 الشيخني غري إسحاق بن عيسى فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا ثنا أيب ثنا إسحاق مسعت مالكا حيدث عن انفع عن   - 8591
بن عمر قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : اخليل معقود يف نواصيها  

 اخلري إىل يوم القيامة  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا ثنا أيب حدثنا إسحاق ثنا مالك عن انفع عن بن  - 5919
عمر : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بعث سرية قبل جند فيها عبد هللا بن 

 عمر فكانت سهماهنم أثىن عشر بعريا ونفلوا بعريا بعريا 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا أيب حدثنا إسحاق أخربين مالك عن انفع عن  حدثنا عبد هللا  - 5920
بن عمر أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : من أعتق شركا يف عبد فكان  

له مال يبلغ مثن العبد فإنه يقوم عليه قيمة عدل فيعطى شركاؤه حصصهم  
 وعتق العبد عليه وإال فقد عتق ما عتق  

 

 

شرط مسلم   عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح علىت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إسحاق ثنا مالك عن انفع عن بن  - 5921



عمر قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : صالة اجلماعة تفضل عن  
 صالة الفذ بسبع وعشرين درجة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

إسحاق بن عيسى أان مالك عن انفع  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا  - 5922
عن بن عمر : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أانخ ابلبطحاء اليت بذي 

 احلليفة فصلى هبا وان بن عمر كان يفعل ذلك 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا ثنا أيب ثنا إسحاق بن عيسى أان مالك عن انفع عن   - 5923
بن عمر أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : إمنا مثل صاحب القرآن 

 كمثل صاحب اإلبل املعقلة فإن تعاهدها أمسكها وان أطلقها ذهبت  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 



 

 ثنا أيب ثنا إسحاق أان مالك عن انفع عن بن عمر  حدثنا عبد هللا  - 5924
قال : كنا نبتاع الطعام على عهد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فيبعث علينا  

 من أيمران بنقله من املكان الذي ابتعناه فيه إىل مكان سواه قبل أن نبيعه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

-------------------------------------  
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حدثنا عبد هللا حدثنا أيب حدثنا إسحاق أان مالك عن انفع عن بن   - 5925
عمر : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أمر بقتل الكالب وقال من اقتىن 

 كلبا اال كلب ماشية أو ضارية نقص من عمله كل يوم قرياطان  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 



ثنا أيب ثنا إسحاق أخربين مالك عن انفع عن بن  حدثنا عبد هللا  - 5926
أحدكم إذا مات عرض   عمر قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ان

عليه مقعده ابلغداة والعشي ان كان من أهل اجلنة فمن أهل اجلنة وان كان من  
 أهل النار فمن أهل النار فيقال هذا مقعدك حىت يبعثك هللا إليه يوم القيامة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن بن مهدي ثنا مالك  - 5927
وإسحاق قال أنبأان مالك عن انفع عن بن عمر : ان رسول هللا صلى هللا عليه  
وسلم دخل الكعبة وعثمان بن طلحة وأسامة بن زيد وبالل فأغلقها فلما خرج  

بالال ماذا صنع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال ترك عمودين عن  سألت 
ميينه وعمودا عن يساره وثالثة أعمدة خلفه مث صلى وبينه وبني القبلة ثالثة 

أذرع قال إسحاق وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة ومل يذكر الذي بينه وبني 
 القبلة  

 

 

لشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط ات  

 

 



حدثنا عبد هللا ثنا أيب ثنا عبد الرمحن عن مالك عن انفع عن بن   - 5928
عمر قال : كانوا يتوضؤون مجيعا قلت ملالك الرجال والنساء قال نعم قلت 

 زمن النيب صلى هللا عليه وسلم قال نعم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا ثنا أيب ثنا إسحاق بن عيسى أخربين مالك عن انفع   - 5929
عن بن عمر : أن عائشة أرادت أن تشرتى جارية تعتقها قال أهلها نبيعك 
على أن والءها لنا فذكرت ذلك لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال ال 

 مينعك ذلك فإن الوالء ملن أعتق  

 

 

يح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحت
 الشيخني غري إسحاق بن عيسى فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إسحاق أخربين مالك عن انفع عن   - 5930
بن عمر أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : ما حق امرئ له شيء يوصى 

 فيه يبيت ليلتني اال ووصيته عنده مكتوبة  



 

 

عيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم عليق شت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إسحاق أخربين مالك عن عبد هللا بن  - 5931
دينار عن بن عمر أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال ألصحابه : ال 

تدخلوا على هؤالء القوم املعذبني إال أن تكونوا ابكني فإن مل تكونوا ابكني فال  
 تدخلوا عليهم أن يصيبكم مثل ما أصاهبم  

 

 

رنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم عليق شعيب األت  

 

 

حدثنا عبد هللا ثنا أيب ثنا إسحاق أان مالك عن عبد هللا بن دينار   - 5932
عن بن عمر قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : حتروا ليلة القدر يف  

 السبع األواخر من رمضان  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

عن عبد هللا بن دينار  حدثنا عبد هللا ثنا أيب ثنا إسحاق أان مالك  - 5933



عن بن عمر قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : أميا رجل قال ألخيه اي  
 كافر فقد ابء هبا أحدمها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إسحاق أان مالك عن عبد هللا بن  - 5934
نما الناس بقباء يف صالة الصبح إذ أاتهم آت فقال :  دينار عن بن عمر قال بي

ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أنزل عليه قرآن الليلة وقد أمر أن يستقبل  
 الكعبة فاستقبلوها وكانت وجوههم إىل الشام فاستداروا إىل الكعبة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

ثنا أيب ثنا إسحاق حدثين مالك عن قطن بن وهب  حدثنا عبد هللا  - 5935
ىل الزبري قال : كنت عند  أو وهب بن قطن الليثي شك إسحاق عن حينس مو 

بن عمر إذ أتته موالة له فذكرت شدة احلال وإهنا تريد أن خترج من املدينة  
فقال هلا اجلسي فإين مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول ال يصرب 

وائها وشدهتا اال كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة  أحدكم على أل  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا ثنا أيب ثنا إسحاق قال سألت مالكا عن الرجل  - 5936
يوتر وهو راكب فقال أخربين أبو بكر بن عمر بن عبد الرمحن بن عبد هللا بن 

عمر بن اخلطاب عن سعيد بن يسار عن بن عمر : ان رسول هللا صلى هللا 
 عليه وسلم أوتر وهو راكب  

 

 

شرط مسلم رجاله ثقات رجال  عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على  ت
 الشيخني غري إسحاق بن عيسى فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا ثنا أيب ثنا عبد الرزاق أان سفيان عن حبيب بن أيب  - 5937
اثبت عن طاوس عن بن عمر قال : سئل النيب صلى هللا عليه وسلم عن صالة  

 الليل فقال مثىن مثىن فإذا خشيت الصبح فواحدة 
 

 

شعيب األرنؤوط : صحيح رجاله ثقات رجال الشيخنيعليق ت  

 

 



حدثنا عبد هللا ثنا أيب ثنا عبد الرزاق أان سفيان عن عبد هللا بن  - 5938
دينار عن بن عمر ان النيب صلى هللا عليه وسلم قال : ان اليهود إذا سلموا 

 عليكم قالوا السام عليكم فقال النيب صلى هللا عليه وسلم فقل وعليك 

 

 

ليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعت  
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حدثنا عبد هللا ثنا أيب ثنا سريج ثنا مالزم بن عمرو حدثين عبد هللا   - 5939
بن بدر انه : خرج يف نفر من أصحابه حجاجا حىت وردوا مكة فدخلوا 

املسجد فاستلموا احلجر مث طفنا ابلبيت أسبوعا مث صلينا خلف املقام ركعتني  
ألت عنه  فإذا رجل ضخم يف إزار ورداء يصوت بنا عند احلوض فقمنا إليه وس

فقالوا بن عباس فلما أتيناه قال من أنتم قلنا أهل املشرق ومث أهل اليمامة قال  
فحجاج أم عمار قلت بل حجاج قال فإنكم قد نقضتم حجكم قلت قد 

حججت مرارا فكنت أفعل كذا قال فانطلقنا مكاننا حىت أييت بن عمر فقلت  
قال انكم نقضتم حجكم  اي بن عمر اان قدمنا فقصصنا عليه قصتنا وأخربانه ما 



قال أذكركم ابهلل أخرجتم حجاجا قلنا نعم فقال وهللا لقد حج رسول هللا صلى 
 هللا عليه وسلم وأبو بكر وعمر كلهم فعل مثل ما فعلتم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا ثنا أيب ثنا سريج ثنا مهدي عن حممد بن أيب يعقوب  - 5940
دم   عن بن أيب نعم قال : كنت جالسا عند بن عمر فجاءه رجل يسأل عن 

البعوض فقال له بن عمر ممن أنت قال أان من أهل العراق قال انظروا إىل هذا 
وقد  يسألين عن دم البعوض وقد قتلوا بن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

 مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول مها رحيانيت من الدنيا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري ت  

 

 

حدثنا عبد هللا ثنا أيب ثنا سريج ثنا فليح عن عبد هللا بن عكرمة   - 5941
عن رافع بن حنني أيب املغرية عن بن عمر انه أخربه انه : رأى مذهبا للنيب 

 صلى هللا عليه وسلم مواجهة القبلة 

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : حسن وهذا إسناد ضعيفت  

 

 

بد هللا عن انفع عن بن عمر  حدثنا عبد هللا ثنا أيب ثنا سريج ثنا ع  - 5942
ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : صدقة الفطر على كل مسلم صغري  

 أو كبري حر أو عبد ذكر أو أنثى صاع من متر أو صاع من شعري  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد ضعيف لضعف عبدهللا بن عمر  ت
حيحالعمري وهو متابع وبقية رجاله ثقات رجال الص  

 

 

حدثنا عبد هللا ثنا أيب ثنا سريج ثنا عبد هللا عن انفع عن بن عمر   - 5943
انه كان يرمل ثالثة أشواط من احلجر إىل احلجر وميشى أربعة وخيرب : ان النيب 

 صلى هللا عليه وسلم كان يفعله  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثنا أيب ثنا سريج ثنا عبد هللا عن انفع عن بن  - 5944
عمر انه كان يرمى اجلمرة يوم النحر راكبا وسائر ذلك ماشيا وخيربهم : ان 



 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان يفعل ذلك 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف لضعف عبدهللا ت
رجاله ثقات رجال الصحيحالعمري وبقية   

 

 

حدثنا عبد هللا ثنا أيب ثنا سريج حدثنا عبد هللا عن انفع : ان بن  - 5945
عمر كان ال يستلم شيئا من البيت اال الركنني اليمانيني فإنه كان يستلمهما  

 وخيرب أن النيب صلى هللا عليه وسلم كان يفعله  

 

 

لضعف عبدهللا بن عمر  عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد ضعيف ت
 العمري وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سريج ثنا عبد هللا عن انفع عن بن  - 5946
عمر قال : خرجنا مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حجاجا فما أحللنا من  

 شيء حىت أحللنا يوم النحر  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سريج ثنا عبد هللا عن انفع عن بن  - 5947
عمر ان عمر بن اخلطاب قال : اي رسول هللا اىن أريد أن أتصدق مبايل بثمغ  

 قال احبس أصله وسبل مثرته  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد ضعيف لضعف عبدهللا بن عمر  ت
ال الصحيحالعمري وبقية رجاله ثقات رج  

 

 

حدثنا عبد هللا ثنا أيب ثنا سريج ثنا عبد هللا عن انفع عن بن عمر   - 5948
قال : ما صمت عرفه قط وال صامه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وال أبو 

 بكر وال عمر  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح بطرقه وشواهده وهذا إسناد ضعيف لضعف ت
ح عبدهللا بن عمر العمري وابقي رجاله ثقات رجال الصحي  

 

 

حدثنا عبد هللا ثنا أيب ثنا سريج ثنا عبد هللا عن سعيد املقربي قال   - 5949
: جلست إىل بن عمر ومعه رجل حيدثه فدخلت معهما فضرب بيده صدري 



وقال أما علمت أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال إذا تناجى اثنان فال  
 جتلس إليهما حىت تستأذهنما  

 

 

وهذا إسناد ضعيف لضعف عبدهللا عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه ت
 العمري وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح

 

 

حدثنا عبد هللا ثنا أيب ثنا سريج ثنا عبد هللا عن انفع عن بن عمر   - 5950
أنه كان يصفر حليته ويلبس النعال السبتية ويستلم الركنني ويليب إذا استوت به 

ن يفعله  راحلته وخيرب : أن النيب صلى هللا عليه وسلم كا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد ضعيف لضعف عبدهللا بن عمر  ت
 العمري وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح

 

 

حدثنا عبد هللا ثنا أيب ثنا هاشم بن القاسم ثنا شعبة عن أيب بكر  - 5951
بن حفص عن سامل بن عبد هللا عن أبيه : أن النيب صلى هللا عليه وسلم بعث 

ر حبلة من حرير أو سرياء أو حنو هذا فرآها عليه فقال اىن مل أرسل هبا إىل عم
 إليك لتلبسها إمنا هي ثياب من ال خالق له إمنا بعثت هبا إليك لتستنفع هبا 



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  
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حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أسود ثنا شعبة عن أيب بكر بن  - 5952
حفص عن سامل عن بن عمر : أن النيب صلى هللا عليه وسلم بعث إىل عمر  

 حبلة فذكره  

 

 

إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أسود بن عامر ثنا سنان بن هارون   - 5953
عن كليب بن وائل عن بن عمر قال : ذكر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

فتنة فمر رجل فقال يقتل فيها هذا املقنع يومئذ مظلوما قال فنظرت فإذا هو  
عاىل عنه عثمان بن عفان رضي هللا ت  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد حمتمل للتحسنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا ثنا أيب ثنا أسود ثنا أابن عن قتادة عن سعيد بن  - 5954
صلى هللا  جبري عن بن عمر : أنه سئل عن نبيذ اجلر فقال حرمه رسول هللا

عليه وسلم قال فأتيت بن عباس فقلت له سألت أاب عبد الرمحن عن نبيذ اجلر  
ن قال  فقال حرمه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال صدق أبو عبد الرمح

 قلت ما اجلر قال كل شيء من مدر 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا اإلسناد ظاهره اإلنقطاع ت  

 

 

حدثنا عبد هللا ثنا أيب ثنا أسود ثنا شريك مسعت سلمة بن كهيل   - 5955
يذكر عن جماهد عن بن عمر قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : اىن 

ملؤمن هي اليت ال ينفض ورقها قال بن عمر أردت ألعلم شجرة ينتفع هبا مثل ا
 أن أقول هي النخلة ففرقت من عمر مث مسعته بعد يقول هي النخلة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد ضعيف لضعف شريكت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أسود وحسني قاال ثنا شريك عن   - 5956
رجل من أصحاب النيب صلى هللا عليه  معاوية بن إسحاق عن أيب صاحل عن 

وسلم أراه بن عمر قال مسعت النيب صلى هللا عليه وسلم يقول : من مثل بذي 
 الروح مث مل يتب مثل هللا به يوم القيامة قال حسني من مثل بذي روح  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا سند ضعيف ت  

 

 

عامر ثنا إسرائيل عن جابر  حدثنا عبد هللا حدثنا أيب ثنا أسود بن  - 5957
عن مسلم البطني عن سعيد بن جبري عن بن عمر قال : صليت خلف رسول 

 هللا صلى هللا عليه وسلم ثالث مرات فقرأ السجدة يف املكتوبة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا قال وجدت هذا احلديث يف كتاب أيب خبط يده ثنا   - 5958
ألت عبد هللا بن أسود بن عامر ثنا أيوب بن عتبة ثنا عكرمة بن خالد قال : س

عمر عن امرأة أراد أن يتزوجها رجل وهو خارج من مكة فأراد أن يعتمر أو  



سلم عنه  حيج فقال ال تتزوجها وأنت حمرم هنى رسول هللا صلى هللا عليه و   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف لضعف أيوب بن ت
 عتبة 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسني ثنا شريك عن حممد بن زيد  - 5959
عن انفع عن بن عمر قال : مر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ابمرأة يوم فتح  

عن قتل النساء والصبيان  مكة مقتولة فقال ما كانت هذه تقاتل مث هنى  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد ضعيف على وهم فيه ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثنا أيب ثنا حسني وبن أيب بكري املعىن قاال ثنا   - 5960
شعبة عن سليمان التيمي وإبراهيم بن ميسرة اهنما مسعا طاوسا يقول جاء وهللا  

ل هللا صلى هللا عليه وسلم عن نبيذ اجلر رجل إىل بن عمر فقال : أهنى رسو 
فقال نعم وزادهم إبراهيم الدابء قال بن أيب بكري قال إبراهيم بن ميسرة يف  

 حديثة والدابء 

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثنا أيب ثنا حسني بن حممد ثنا إسرائيل عن أيب  - 5961
إسحاق عن انفع وحيىي بن واثب عن بن عمر قال مسعت رسول هللا صلى هللا  

 عليه وسلم يقول على هذا املنرب : من أتى اجلمعة فليغتسل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسني عن جرير عن انفع عن بن  - 5962
عمر : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم سئل عن الضب فقال ال آكله وال  

 أحرمه  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسني ثنا أبو أويس ثنا الزهري عن   - 5963
مل ومحزة ابين عبد هللا بن عمر ان عبد هللا بن عمر حدثهما انه مسع رسول سا

 هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : الشؤم يف الفرس واملرأة والدار  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا الفضل بن دكني ثنا زمعة عن بن  - 5964
ل هللا صلى هللا عليه وسلم قال : ال يلدغ شهاب عن سامل عن بن عمر ان رسو 

 املؤمن من جحر مرتني  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف لضعف زمعةت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا الفضل بن دكني ثنا بن أيب رواد عن   - 5965
انفع عن بن عمر : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان يستلم الركن  
 اليماين واألسود كل طوفة وال يستلم الركنني اآلخرين اللذين يليان احلجر 

 

 

غري ابن أيب  عليق شعيب األرنؤوط : إسناده قوي رجاله ثقات رجال الشيخني ت
 داود 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا الفضل بن دكني ثنا شريك مسعت  - 5966



سلمة بن كهيل حيدث عن جماهد عن بن عمر قال : كنا جلوسا عند النيب 
صلى هللا عليه وسلم والشمس على قعيقعان بعد العصر فقال ما أعماركم يف  

منه   أعمار من مضى اال كما بقى من النهار فيما مضى  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    116صفحة  - 2مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا الفضل بن دكني ثنا سفيان عن عبد   - 5967
هللا بن دينار مسعت بن عمر قال سأل عمر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 فقال : تصيبين اجلنابة من الليل فأمره ان يغسل ذكره ويتوضأ ويرقد  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

ا عبد هللا حدثين أيب ثنا الفضل بن دكني ثنا سفيان عن عبد  حدثن - 5968



هللا بن دينار عن بن عمر قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : لكل 
 غادر لواء يوم القيامة يعرف به  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

 ثنا سفيان عن عبد  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا الفضل بن دكني - 5969
هللا بن دينار عن بن عمر قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : أسلم  

 ساملها هللا وغفار غفر هللا هلا وعصية الذين عصوا هللا ورسوله 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثنا أيب ثنا الفضل بن دكني ثنا سفيان عن عبد   - 5970
هللا بن دينار مسعت بن عمر يقول قال رجل للنيب صلى هللا عليه وسلم : إين 

 أخدع يف البيع فقال إذا ابيعت فقل ال خالبة فكان الرجل يقوله 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا الفضل ثنا سفيان عن عبد هللا بن  - 5971
لم خامتا من  دينار مسعت بن عمر يقول : اختذ رسول هللا صلى هللا عليه وس

ذهب فاختذ الناس خواتيم من ذهب فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اىن  
  اختذت خامتا من ذهب فنبذته وقال اىن لست ألبسه أبدا فنبذ الناس

 خواتيمهم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن عبد هللا بن الزبري ثنا هشام   - 5972
يعىن بن سعد عن انفع عن بن عمر : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم رأى  

جلسة الذين  رجال ساقطا يده يف الصالة فقال ال جتلس هكذا إمنا هذه
 يعذبون 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف وروي موقوفا وهو الصحيح ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا مروان بن معاوية ثنا عمر بن محزة   - 5973
العمري ثنا سامل بن عبد هللا عن بن عمر قال قال رسول هللا صلى هللا عليه  



ب فرق األرز فليكن مثله قالوا وسلم : من استطاع منكم أن يكون مثل صاح
األرز قال خرج ثالثة فغيمت عليهم السماء  اي رسول هللا وما صاحب فرق

فدخلوا غارا فجاءت صخرة من أعلى اجلبل حىت طبقت الباب عليهم 
فعاجلوها فلم يستطيعوها فقال بعضهم لبعض لقد وقعتم يف أمر عظيم فليدع  

ينجينا من هذا فقال أحدهم اللهم   كل رجل أبحسن ما عمل لعل هللا تعاىل أن
إنك تعلم أنه كان يل أبوان شيخان كبريان وكنت أحلب حالهبما فأجيئهما وقد  

انما فكنت أبيت قائما وحالهبما على يدي أكره أن أبدأ أبحد قبلهما أو أن  
أوقظهما من نومهما وصبييت يتضاغون حويل فإن كنت تعلم أين إمنا فعلته من  

قال فتحركت الصخرة قال وقال الثاين اللهم إنك تعلم أنه  خشيتك فافرج عنا 
كانت يل ابنة عم مل يكن شيء مما خلقت أحب إيل منها فسمتها نفسها  

فقالت ال وهللا دون مائة دينار فجمعتها ودفعتها إليها حىت إذا جلست منها  
جملس الرجل فقالت اتق هللا وال تفض اخلامت إال حبقه فقمت عنها فإن كنت  

م إمنا فعلته من خشيتك فافرج عنا قال فزالت الصخرة حىت بدت السماء  تعل
وقال الثالث اللهم إنك تعلم إين كنت استأجرت أجريا بفرق من أرز فلما  

أمسى عرضت عليه حقه فأىب أن أيخذه وذهب وتركين فتحرجت منه ومثرته له  
هللا وأعطين وأصلحته حىت اشرتيت منه بقرا وراعيها فلقيين بعد حني فقال اتق 

أجري وال تظلمين فقلت انطلق إىل ذلك البقر وراعيها فخذها فقال اتق هللا 
وال تسخر يب فقلت إين لست أسخر بك فانطلق فاستاق ذلك فإن كنت تعلم  

أين إمنا فعلته ابتغاء مرضاتك خشية منك فافرج عنا فتدحرجت الصخرة  



 فخرجوا ميشون 

 

 

دون قوله " من استطاع منكم أن يكون  عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريهت
مثل صاحب فرق األرز فليكن مثله " وهذا إسناد ضعيف لضعف عمر بن 

 محزة العمري وبقية رجال اإلسناد ثقات رجال الشيخني

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعقوب ثنا أيب عن صاحل ثنا انفع أن  - 5974
عبد هللا بن عمر قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : بينما ثالثة رهط  

يتماشون أخذهم املطر فأووا إىل غار يف جبل فبينما هم فيه حطت صخرة من  
 اجلبل فأطبقت عليهم فذكر احلديث مثل معناه  

 

 

األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح حدثنا بن جريج مسعت انفعا   - 5975
يقول قال بن عمر : بعث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف قتل الكالب 

فكنت فيمن بعث فقتلنا الكالب حىت وجدان امرأة قدمت من البادية فقتلنا  
 كلبا هلا  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  
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حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح ثنا بن جريج حدثين موسى بن  - 5976
سلم يف وابء املدينة عقبة عن سامل أنه حدثه عن رؤاي رسول هللا صلى هللا عليه و 

عن بن عمر عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : رأيت امرأة سوداء اثئرة 
رسول هللا الرأس خرجت من املدينة حىت أقامت مبهيعة وهي اجلحفة فأول 

 صلى هللا عليه وسلم أن وابء املدينة نقل إىل اجلحفة 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح ثنا محاد بن سلمة عن يونس  - 5977
عن احلسن عن بن عمر عن النيب صلى هللا عليه وسلم فيما حيكي عن ربه  



قال : أميا عبد من عبادي خرج جماهدا يف سبيلي ابتغاء مرضايت  تبارك وتعاىل
ضمنت له أن أرجعه مبا أصاب من أجر وغنيمة وأن قبضته أن أغفر له وأرمحه 

 وأدخله اجلنة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري محاد بن ت
 سلمة فمن رجال مسلم 

 

 

يب ثنا روح ثنا بن عون عن حممد عن املغرية  حدثنا عبد هللا حدثين أ - 5978
بن سلمان قال قال بن عمر : حفظت من النيب صلى هللا عليه وسلم عشر  

صلوات ركعتني قبل صالة الصبح وركعتني قبل صالة الظهر وركعتني بعد صالة  
 الظهر وركعتني بعد صالة املغرب وركعتني بعد العشاء 

 

 

وهذا إسناد حسن مكرر سندا ومتنا  عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريهت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سليمان بن داود ثنا حممد بن مسلم   - 5979
بن مهران موىل لقريش مسعت جدي حيدث عن بن عمر : أن رسول هللا صلى  

 هللا عليه وسلم كان ال ينام إال والسواك عنده فإذا استيقظ بدأ ابلسواك 



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سليمان بن داود ثنا حممد بن مسلم   - 5980
بن مهران أنه مسع جده حيدث عن بن عمر أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال  

 : رحم هللا امرأ صلى قبل العصر أربعا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

ثنا شعبة عن  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سليمان بن داود حد - 5981
سعيد بن عمرو قال انتهيت إىل بن عمر وقد حدث احلديث فقلت ما حدث 

فقالوا قال حدث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : غفار غفر هللا هلا  
 وأسلم ساملها هللا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح وجهالة أمساء أصحاب ابن عمر  ت
ى األغلب ثقات عدول ومما يستبعد جدا الذين حدثوا سعيدا ال تضر فهم عل 

 أن يذكروا غري ما قال ابن عمر ومل ينفض اجمللس بعد 



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين عبد الصمد حدثين أيب ثنا عبد العزيز بن  - 5982
صهيب عن عبد الواحد البناين قال : كنت مع بن عمر فجاءه رجل فقال اي 

ون فيها األعناب فال نستطيع أن  أاب عبد الرمحن اين أشرتي هذه احليطان تك
قال فعن مثن اخلمر تسألين سأحدثك حديثا مسعته   نبيعها كلها عنبا حىت نعصره

من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كنا جلوسا مع النيب صلى هللا عليه وسلم  
إذ رفع رأسه إىل السماء مث أكب ونكت يف األرض وقال الويل لبين إسرائيل 

 هللا لقد أفزعنا قولك لبين إسرائيل فقال ليس عليكم من  فقال له عمر اي نيب
ذلك أبس أهنم ملا حرمت عليهم الشحوم فتواطؤه فيبيعونه فيأكلون مثنه  

 وكذلك مثن اخلمر عليكم حرام  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد ثنا أيب ثنا حسني يعين  - 5983
عليه وسلم كان  املعلم عن أيب بريدة حدثين بن عمر : أن رسول هللا صلى هللا 

يقول إذا تبوأ مضجعه قال احلمد هلل الذي كفاين وآواين وأطعمين وسقاين  
ل اللهم والذي من علي وأفضل والذي أعطاين فأجزل احلمد هلل على كل حا

رب كل شيء وملك كل شيء وإله كل شيء ولك كل شيء أعوذ بك من  



 النار 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد حدثنا صخر يعين بن  - 5984
عليه وسلم   جويرية عن انفع عن بن عمر قال : نزل رسول هللا صلى هللا

ابلناس عام تبوك نزل هبم احلجر عند بيوت مثود فاستسقى الناس من اآلابر  
ل اليت كان يشرب منها مثود فعجنوا منها ونصبوا القدور ابللحم فأمرهم رسو 

هللا صلى هللا عليه وسلم فأهراقوا القدور وعلفوا العجني اإلبل مث ارحتل هبم  
حىت نزل هبم على البئر اليت كانت تشرب منها الناقة وهناهم أن يدخلوا على  

القوم الذين عذبوا قال إين أخشى أن يصيبكم مثل ما أصاهبم فال تدخلوا 
 عليهم  

 

 

ى شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح علت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد ثنا محاد عن علي بن  - 5985
زيد عن يوسف بن مهران عن عبد هللا بن عمر : أنه كان عنده رجل من أهل 



الكوفة فجعل حيدثه عن املختار فقال بن عمر أن كان كما تقول فإين مسعت 
دي الساعة ثالثني دجاال كذااب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول إن بني ي  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  
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حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد حدثنا محاد ثنا اثبت عن  - 5986
بن عمر أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال لرجل : فعلت كذا وكذا فقال  

ال والذي ال إله إال هو اي رسول هللا ما فعلت قال بلى قد فعلت ولكن غفر  
 لك ابإلخالص  

 

 

ه عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف النقطاعت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أزهر بن سعد أبو بكر السمان أان بن  - 5987



عون عن انفع عن بن عمر أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : اللهم ابرك لنا  
يف شامنا اللهم ابرك لنا يف ميننا قالوا ويف جندان قال اللهم ابرك لنا يف شامنا  

جندان قال هنالك الزالزل والفنت منها أو قال  اللهم ابرك لنا يف ميننا قالوا ويف 
 هبا يطلع قرن الشيطان  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا إسحاق بن سليمان قال مسعت  - 5988
حنظلة يذكر عن انفع عن بن عمر قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :  
من الفطرة حلق العانة وتقليم األظفار وقص الشارب وقال إسحاق مرة وقص  

 الشوارب  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا أبو جعفر املدائين أان مبارك بن  - 9598
فضالة عن عبد هللا بن دينار عن عبد هللا بن عمر حدثه قال : هنى رسول هللا 

 صلى هللا عليه وسلم عن القزع 



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيفت  

 

 

ت يف كتاب أيب خبط يده حدثين حدثنا عبد هللا بن أمحد قال وجد - 5990
حسني قال ثنا املبارك عن عبيد هللا بن عمر أن عبد هللا بن دينار حدثه أن عبد  

 هللا بن عمر حدثه قال : هنى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن القزع 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد ضعيف ت  

 

 

 بن احلرث حدثين حنظلة عن  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد هللا - 5991
سامل بن عبد هللا عن عبد هللا بن عمر أنه كان يكره العلم يف الصورة وقال :  

 هنى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن ضرب الوجه 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
مسلم الشيخني غري عبدهللا بن احلارث فمن رجال   

 

 

حدثنا عبد هللا ثنا أيب ثنا حسن بن موسى ثنا بن هليعة عن أيب  - 5992



النضر ثنا سامل بن عبد هللا بن عمر عن أبيه عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه  
قال : من احلنطة مخر ومن التمر مخر ومن الشعري مخر ومن الزبيب مخر ومن  

 العسل مخر 
 

 

لضعف ابن هليعة  عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد ضعيفت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إبراهيم بن إسحاق ثنا بن املبارك عن   - 5993
عمر بن حممد بن زيد حدثين أيب عن بن عمر قال قال رسول هللا صلى هللا 

عليه وسلم : إذا صار أهل اجلنة يف اجلنة وأهل النار يف النار جيء ابملوت حىت 
بح مث ينادي مناداي اي أهل اجلنة خلود ال موت اي يوقف بني اجلنة والنار مث يذ

أهل النار خلود ال موت فازداد أهل اجلنة فرحا إىل فرحهم وازداد أهل النار  
 حزان على حزهنم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد قوي رجاله ثقات رجال الشيخني ت
 غري إبراهيم بن إسحاق 

 

 

ثنا يونس ثنا فليح عن سعيد بن احلرث   حدثنا عبد هللا حدثين أيب - 5994



أنه مسع عبد هللا بن عمر أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : أن النذر ال  
 يقدم شيئا وال يؤخره وإمنا يستخرج ابلنذر من البخيل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  

 

 

حدثنا عبد هللا ثنا أيب ثنا حيىي بن إسحاق أان يونس بن القاسم   - 5995
احلنفي ميامي مسعت عكرمة بن خالد املخزومي يقول مسعت بن عمر يقول  

مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : من تعظم يف نفسه أو اختال يف  
 مشيته لقي هللا وهو عليه غضبان  

 

 

يح رجاله ثقات رجال الصحيح عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحت  

 

 

حدثنا عبد هللا ثنا أيب ثنا هارون بن معروف ثنا عبد هللا بن وهب  - 5996
أخربين عمرو بن احلرث أن عبد الرمحن بن القاسم حدثه عن أبيه عن عبد هللا  
بن عمر عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أنه قال : إن الشمس والقمر ال  

حلياته ولكنهما آية من آايت هللا فإذا رأيتمومها ينكسفان ملوت أحد وال 
 فصلوا 



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخني مكرر سندا ومتنا ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هارون ثنا عبد هللا بن وهب أخربين  - 5997
أسامة بن زيد عن انفع عن عبد هللا بن عمر قال : كان رسول هللا صلى هللا 

  }عليه وسلم يدعو على رجال من املشركني يسميهم أبمسائهم حىت أنزل هللا 
فرتك  {ليس لك من األمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذهبم فإهنم ظاملون  

 ذلك 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هارون بن معروف ثنا عبد هللا بن  - 5998
وهب قال قال حيوة أخربين أبو عثمان أن عبد هللا بن دينار أخربه عن عبد هللا  

 بن عمر أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : أفرى الفري من ادعى إىل
 غري أبيه وأفرى الفري من أرى عينيه يف النوم ما مل تراي ومن غري ختوم األرض 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  
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حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعقوب حدثين أيب عن بن إسحاق  - 5999
ال : أقبلت من  حدثين أيب إسحاق بن يسار عن عبد هللا بن قيس بن خمرمة ق

مسجد بين عمرو بن عوف بقباء على بغلة يل قد صليت فيه فلقيت عبد هللا  
بن عمر ماشيا فلما رأيته نزلت عن بغليت مث قلت اركب أي عم قال أي بن 
أخي لو أردت أن أركب الدواب لوجدهتا ولكين رأيت رسول هللا صلى هللا 

عليه وسلم ميشي إىل هذا املسجد حىت أييت فيصلي فيه فأان أحب أن أمشي 
 إليه كما رأيته ميشي قال فأىب أن يركب ومضى على وجهه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن عبد هللا أبو أمحد الزبريي ثنا  - 6000
وضع   كثري بن زيد عن انفع قال : كان عبد هللا بن عمر إذا جلس يف الصالة

يديه على ركبتيه وأشار أبصبعه واتبعها بصره مث قال قال رسول هللا صلى هللا  



ابة عليه وسلم هلي أشد على الشيطان من احلديد يعين السب  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا ثنا أيب ثنا عثمان بن عمر أخربين مالك عن قطن   - 6001
بن وهب بن عومير عن حينس عن بن عمر أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

قال : ال يصرب أحد على ألوائها وشدهتا إال كنت له شهيدا أو شفيعا يوم 
 القيامة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثنا أيب ثنا عبد الصمد ثنا أيب ثنا احلسني يعين  - 6002
بن عمر قال  املعلم قال قال يل حيىي حدثين أبو قالبة حدثين سامل بن عبد هللا 

حدثين عبد هللا بن عمر قال قال لنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ستخرج  
الوا فما أتمران اي رسول انر قبل يوم القيامة من حبر حضرموت حتشر الناس ق

 هللا قال عليكم ابلشام  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هاشم بن القاسم ثنا ليث حدثين  - 6003
انفع عن عبد هللا أنه قال قام رجل فقال : اي رسول هللا ما ذا أتمران أن نلبس  

حرام فقال له رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ال تلبسوا  من الثياب يف اإل
اخلفاف إال أن يكون أحد   القمص وال السراويالت وال العمائم وال الربانس وال

ليست له نعالن فليلبس اخلفني ما أسفل من الكعبني وال تلبسوا شيئا من 
فازين  الثياب مسه الورس وال الزعفران وال تنتقب املرأة احلرام وال تلبس الق  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هاشم ثنا ليث حدثين انفع : أن عبد   - 6004
هللا كان ينيخ ابلبطحاء اليت بذي احلليفة اليت كان رسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم ينيخ هبا ويصلي هبا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 



نا ليث ثنا انفع عن عبد هللا  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هاشم ث - 6005
بن عمر أنه قال : حلق رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وحلق طائفة من 

أصحابه وقصر بعضهم فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم رحم هللا احمللقني  
 مرة أو مرتني مث قال واملقصرين  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هاشم حدثنا ليث حدثين انفع عن   - 6006
إذا تبايع  عبد هللا بن عمر عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أنه قال :

الرجالن فكل واحد منهما ابخليار ما مل يتفرقا فكاان مجيعا وخيري أحدمها اآلخر  
فرقا بعد أن تبايعا  فإن خري أحدمها اآلخر فتبايعا على ذلك وجب البيع وإن ت

 ومل يرتك واحد منهما البيع فقد وجب البيع 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هاشم ثنا ليث ثنا انفع عن عبد هللا :   - 6007
أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اصطنع خامتا من ذهب وكان جيعل فصه يف  



طن كفه إذا لبسه فصنع الناس مث أنه جلس على املنرب فنزعه فقال إين كنت  اب
ألبس هذا اخلامت وأجعل فصه من داخل فرمى به مث قال وهللا ال ألبسه أبدا  

 فنبذ الناس خواتيمهم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هاشم ثنا الليث حدثين انفع عن عبد   - 6008
هللا عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أنه قال : صالة الليل مثىن مثىن فإذا 

 خفت الصبح فأوتر بواحدة واجعل آخر صالتك وترا 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثين أيب ثنا هاشم ثنا الليث ثنا انفع عن عبد هللا  حدثنا عبد هللا  - 6009
عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أنه قال : الرؤاي الصاحلة جزء من سبعني  

 جزأ من النبوة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هاشم ثنا جسر ثنا سليط عن بن  - 6010
عمر قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : إذا أحسستم ابحلمى فاطفؤها  

 ابملاء البارد 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  
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حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا هاشم ثنا أبو معاوية يعين شيبان   - 6011
عن عثمان بن عبد هللا قال : جاء رجل إىل بن عمر فقال اي بن عمر إين 

سائلك عن شيء حتدثين به قال نعم فذكر عثمان فقال بن عمر أما تغيبه عن  
كانت حتته ابنة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وكانت مريضة فقال له  بدر فإنه  

غيبه عن  النيب صلى هللا عليه وسلم إن لك أجر رجل شهد بدرا وسهمه وأما ت
بيعة الرضوان فإنه لو كان أحد أعز ببطن مكة من عثمان لبعثه فبعث عثمان  

 صلى هللا وكانت بيعة الرضوان بعد ما ذهب عثمان إىل مكة فقال رسول هللا



عليه وسلم بيده اليمىن هذه يد عثمان فضرب بيده األخرى عليها فقال هذه  
 لعثمان فقال له بن عمر اذهب هبذه اآلن معك  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هاشم ثنا أبو خيثمة ثنا أبو الزبري عن  - 6012
د هللا بن عمر : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم هنى عن النقري  جابر وعب

 واملزفت والدابء  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هاشم ثنا أبو خيثمة ثنا عطاء بن  - 6013
ال له غريي السائب عن كثري بن مجهان قال قلت : اي أاب عبد الرمحن أو ق

مايل أراك متشي والناس يسعون فقال ان أمش فقد رأيت رسول هللا صلى هللا  
يسعى  عليه وسلم ميشي وان أسعى فقد رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

 وأان شيخ كبري  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هاشم ثنا عاصم يعين بن حممد بن  - 6014
زيد بن عبد هللا بن عمر عن أبيه قال قال عبد هللا قال رسول هللا صلى هللا 

عليه وسلم : لو يعلم الناس ما يف الوحدة ما أعلم مل يسر راكب بليل وحده  
 أبدا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هاشم ثنا عاصم عن أبيه عن بن عمر   - 6015
عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : بين اإلسالم على مخس شهادة أن ال إله 

إال هللا وأن حممدا رسول هللا وإقام الصالة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم 
 رمضان  

 

 

لى شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح عت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هاشم ثنا إسحاق بن سعيد عن أبيه   - 6016



قال صدرت مع بن عمر يوم الصدر فمرت بنا رفقة ميانية ورحاهلم األدم  
وخطم إبلهم اجلرر فقال عبد هللا بن عمر : من أحب أن ينظر إىل أشبه رفقه  

ه وسلم وأصحابه إذ قدموا يف حجة  وردت احلج العام برسول هللا صلى هللا علي
 الوداع فلينظر إىل هذه الرفقة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : هذا األثر إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هاشم بن القاسم وإسحاق بن عيسى   - 6017
قاال ثنا ليث بن سعد وقال هاشم ثنا ليث حدثين بن شهاب عن سامل عن أبيه  

أنه قال : مل أر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ميسح من البيت إال الركنني 
 اليمانيني 

 

 

يخني رجاله ثقات عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشت
 رجال الشيخني غري إسحاق بن عيسى فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع عن إمساعيل بن عبد امللك عن   - 6018
حبيب بن أيب اثبت قال : خرجت مع أيب نتلقى احلاج فنسلم عليهم قبل أن  



 يتدنسوا  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : هذا األثر إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثين إسحاق ثنا ليث وهاشم قال ثنا   - 6019
عليه   ليث حدثين بن شهاب عن سامل عن أبيه قال : دخل رسول هللا صلى هللا

وسلم البيت وأسامة بن زيد وبالل وعثمان بن طلحة احلجيب فأغلقوا عليهم  
 عليه وسلم  فلما فتحوا كنت أول من وجل فلقيت بالال فسألته فهل صلى هللا
 قال نعم بني العمودين اليمانيني قال هاشم صلى بني العمودين  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخني رجاله ثقات ت
 رجال الشيخني غري إسحاق بن عيسى فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إسحاق بن عيسى حدثين ليث  - 6020
حدثين بن شهاب ويونس قال ثنا ليث عن بن شهاب عن عبد هللا بن عبد هللا  

عن عبد هللا بن عمر عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أنه قال وهو على  
 املنرب : من جاء منكم اجلمعة فليغتسل 



 

 

حيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ص ت
 الشيخني غري إسحاق بن عيسى فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا علي بن إسحاق ثنا عبد هللا أان  - 6021
يونس عن الزهري عن سامل عن عبد هللا بن عمر قال : مسعت رسول هللا صلى 

لبيك ال شريك لك لبيك إن  هللا عليه وسلم يهل ملبدا يقول لبيك اللهم لبيك 
 احلمد والنعمة لك وامللك ال شريك لك ال يزيد على هؤالء الكلمات  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري علي  ت
 بن إسحاق فمن رجال الرتمذي 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا علي بن إسحاق أان عبد هللا ثنا عمر   - 6022
مد بن زيد حدثين أيب عن بن عمر قال قال رسول هللا صلى هللا عليه  بن حم

وسلم : إذا صار أهل اجلنة إىل اجلنة وأهل النار إىل النار جيء ابملوت حىت 
جيعل بني اجلنة والنار مث يذبح مث ينادى مناد اي أهل اجلنة ألموت اي أهل النار  

أهل النار حزان إىل حزهنم ال موت فيزداد أهل اجلنة فرحا إىل فرحهم ويزداد   

 



 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  
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حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعقوب بن إبراهيم ثنا عاصم بن  - 6023
حممد عن أخيه عمر بن حممد عن حممد بن زيد عن بن عمر قال قال رسول 

 هللا صلى هللا عليه وسلم : إذا صار أهل اجلنة إىل اجلنة فذكر حنوه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

هللا حدثين أيب حدثنا علي بن عياش ثنا شعيب بن أيب  حدثنا عبد - 6024
محزة عن انفع عن عبد هللا بن عمر عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : إذا 
اجتمع ثالثة فال يتناجى اثنان دون الثالث وال يقيمن أحدكم أخاه من جملسه 

 مث جيلس فيه  

 



 

جاله ثقات عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري ر ت
 رجال الشيخني غري علي بن عياش فمن رجال البخاري 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بشر بن شعيب بن أيب محزة أخربين  - 6025
ول هللا أيب عن الزهري فذكر حديثا وقال سامل قال عبد هللا بن عمر مسعت رس

صلى هللا عليه وسلم قائما على املنرب يقول : اقتلوا احليات واقتلوا ذا الطفيتني  
 واألبرت فإهنما يلتمسان البصر ويسقطان احلبل  

 

 

يق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري رجاله ثقات علت
 رجال الشيخني غري بشر بن شعيب فمن رجال البخاري 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو اليمان أان شعيب عن الزهري   - 6026
أخربين سامل بن عبد هللا عن عبد هللا بن عمر أنه مسع النيب صلى هللا عليه  

لكم راع ومسئول عن رعيته اإلمام راع وهو مسؤل عن رعيته  وسلم يقول : ك
ة يف بيت زوجها وهي  والرجل يف أهله راع وهو مسؤل عن رعيته واملرأة راعي

مسئولة عن رعيتها واخلادم يف مال سيده راع وهو مسؤل عن رعيته قال مسعت  
ل  هؤالء من النيب صلى هللا عليه وسلم وأحسب النيب صلى هللا عليه وسلم قا



والرجل يف مال أبيه راع وهو مسؤل عن رعيته فكلكم راع وكلكم مسؤل عن  
 رعيته  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو اليمان أخربان شعيب عن الزهري  - 6027
أخربين سامل بن عبد هللا عن عبد هللا بن عمر قال مسعت عمر يقول من ضفر  
فليحلق وال تشبهوا ابلتلبيد وكان بن عمر يقول : لقد رأيت رسول هللا صلى  

 هللا عليه وسلم ملبدا  

 

 

على شرط الشيخني عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا أبو اليمان أان شعيب عن الزهري  - 6028
ثنا سامل بن عبد هللا بن عمر وأبو بكر بن أيب حثمة أن عبد هللا بن عمر قال :  

صلى النيب صلى هللا عليه وسلم صالة العشاء يف آخر حياته فلما قام قال  
ائة سنة منها ال يبقى ممن هو اليوم على ظهر  أرأيتكم ليلتكم هذه فإن رأس م

األرض أحد قال عبد هللا فوهل الناس يف مقالة النيب صلى هللا عليه وسلم تلك  



إىل ما حيدثون من هذه األحاديث عن مائة سنة فإمنا قال النيب صلى هللا عليه  
وسلم ال يبقى ممن هو اليوم على ظهر األرض أحد يريد بذلك أنه ينخرم ذلك 

قرن ال  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو اليمان ثنا شعيب عن الزهري   - 6029
 صلى هللا عليه  حدثين سامل بن عبد هللا أن عبد هللا بن عمر قال مسعت النيب

وسلم وهو قائم على املنرب يقول : أال إن بقاءكم فيما سلف قبلكم من األمم  
اة فعملوا هبا كما بني صالة العصر إىل غروب الشمس أعطى أهل التوراة التور 

حىت إذا انتصف النهار عجزوا فأعطوا قرياطا قرياطا وأعطى أهل اإلجنيل 
اإلجنيل فعملوا به حىت صالة العصر مث عجزوا فأعطوا قرياطا قرياطا مث أعطيتم  

القرآن فعملتم به حىت غربت الشمس فأعطيتم قرياطني قرياطني فقال أهل 
أكثر أجرا فقال هل ظلمتكم من أجركم  التوراة واإلجنيل ربنا هؤالء أقل عمال و 

 من شيء فقالوا ال فقال فضلي أوتيه من أشاء  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو اليمان حدثنا شعيب عن الزهري  - 6030
صلى هللا عليه  أخربين سامل بن عبد هللا أن عبد هللا بن عمر قال مسعت النيب 
 وسلم يقول : إمنا الناس كاإلبل املائة ال تكاد جتد فيها راحلة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا أبو اليمان أان شعيب عن الزهري  - 6031
لى هللا عليه  أخربين سامل بن عبد هللا أن عبد هللا بن عمر قال مسعت النيب ص

وسلم وهو يقول على املنرب : إال أن الفتنة ههنا يشري إىل املشرق من حيث 
 يطلع قرن الشيطان  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو اليمان أان شعيب عن الزهري   - 6032
أخربين سامل بن عبد هللا أن عبد هللا بن عمر قال مسعت النيب صلى هللا عليه  

وسلم يقول : يقاتلكم يهود فتسلطون عليهم حىت يقول احلجر اي مسلم هذا  
 يهودي ورائي فاقتله  



 

 

شرط الشيخني  عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح علىت  
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حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو اليمان ثنا شعيب عن الزهري   - 6033
أخربين سامل بن عبد هللا أن عبد هللا بن عمر قال قال رسول هللا صلى هللا عليه  

 انئم رأيتين أطوف ابلكعبة فإذا رجل آدم سبط الشعر بني وسلم : بينا أان
تفت فإذا رجل رجلني ينطف رأسه ماء فقلت من هذا فقالوا بن مرمي فذهبت ال

أمحر جسيم جعد الرأس أعور العني اليمىن كأن عينه عنبة طافية فقلت من هذا  
 فقالوا الدجال أقرب الناس به شبها بن قطن رجل من بين املصطلق  

 

 

ليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو اليمان أان شعيب قال قال انفع   - 6034



قال عبد هللا بن عمر رضي هللا عنهما مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
 يقول : ال يبيع بعضكم على بيع بعض وال خيطب بعضكم على خطبة بعض 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

ثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو اليمان أخربين شعيب قال قال  حد - 6035
انفع مسعت عبد هللا بن عمر يقول إن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال :  
إن الرؤاي الصاحلة قال انفع حسبت أن عبد هللا بن عمر قال جزء من سبعني  

 جزأ من النبوة  

 

 

الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو اليمان أان شعيب أان انفع أن عبد   - 6036
هللا بن عمر قال : هنى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن خيطب الرجل على  

 خطبة أخيه حىت يدعها الذي خطبها أول مرة أو أيذن له  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا على بن عياش ثنا الليث بن سعد   - 6037
حدثين انفع أن عبد هللا بن عمر أخربه أن امرأة وجدت : يف بعض مغازي النيب 
صلى هللا عليه وسلم مقتولة فأنكر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قتل النساء 

 والصبيان  

 

 

ى شرط البخاري عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح علت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هاشم ثنا ليث عن انفع عن عبد هللا   - 6038
قال مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : أميا مملوك كان بني شريكني 

فاعتق أحدمها نصيبه فإنه يقام يف مال الذي أعتق قيمة عدل فيعتق ان بلغ 
 ذلك ماله  

 

 

لشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط ات  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هاشم ثنا إسحاق بن سعيد عن  - 6039
عمرو بن سعيد بن العاص عن أبيه سعيد بن عمرو عن بن عمر قال مسعت 



رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : اليد العليا خري من اليد السفلى قال  
 بن عمر فلم أسأل عمر فمن سواه من الناس  

 

 

األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هاشم ثنا إسحاق بن سعيد عن أبيه   - 6040
عن بن عمر قال مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : أسلم ساملها  

 هللا وغفار غفر هللا هلا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

بن سعيد عن أبيه   حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هاشم ثنا إسحاق - 6041
عن بن عمر قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : حنن أمة أميون ال 

 حنسب وال نكتب الشهر هكذا وهكذا وهكذا وقبض إهبامه يف الثالثة 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سليمان بن داود اهلامشي اان إبراهيم   - 6042
بن سعد حدثين بن أخي بن شهاب عن بن شهاب عن سامل عن أبيه قال :  

كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان ميشون أمام  
 اجلنازة  

 

 

هللا بن مسلم  عليق شعيب األرنؤوط : ابن أخي ابن شهاب : هو حممد بن عبدت
خمتلف فيه وبقية رجاله ثقات رجال الشيخني غري سليمان بن داود اهلامشي 

وذكران هناك أن املرسل أصح 4564وسلف احلديث   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سليمان بن داود أان إبراهيم بن سعد   - 6043
هللا  عن الزهري ويعقوب قال ثنا أيب قال حدثنا بن شهاب عن سامل بن عبد

عن عبد هللا عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أنه قال : مفاتيح الغيب مخس  
إن هللا عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما يف األرحام وما تدري نفس  }

 ماذا تكسب غدا وما تدري نفس أبي أرض متوت إن هللا عليم خبري  

 

 

ني رجاله ثقات عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخت
 رجال الشيخني غري سليمان بن داود



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سليمان ثنا إبراهيم بن سعد عن   - 6044
الزهري ويعقوب قال ثنا أيب عن بن شهاب عن سامل بن عبد هللا ان عبد هللا بن 

ئة عمر قال مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : إمنا الناس كاإلبل املا
 ال تكاد جتد فيها راحلة وقال يعقوب كابل مائة ما فيها راحلة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سليمان بن داود ثنا سعيد بن عبد   - 6045
الرمحن يعىن اجلمحي عن عبيد هللا بن عمر عن انفع عن بن عمر قال قال  

 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : صلوا يف بيوتكم ال تتخذوها قبورا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  
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حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هاشم بن القاسم ثنا شعبة عن أيوب   - 6046
السختياين عن انفع عن بن عمر عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : من  

 شرب اخلمر يف الدنيا مل يشرهبا يف اآلخرة  

 

 

سناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو نوح أنبأان عبيد هللا عن انفع عن   - 6047
بن عمر : ان النيب صلى هللا عليه وسلم رمل من احلجر األسود إىل احلجر 

 األسود 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هاشم ثنا عبد الرمحن يعىن بن عبد   - 6048
زيد بن أسلم عن عبد هللا بن عمر عن رسول هللا صلى هللا هللا بن دينار عن 

عليه وسلم قال : من نزع يدا من طاعة فال حجة له يوم القيامة ومن مات 
 مفارقا للجماعة فقد مات ميتة جاهلية  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هاشم ثنا عبد الرمحن عن زيد بن  - 6049
أسلم عن بن عمر أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : إمنا الناس كاإلبل 

 املائة ال تكاد جتد فيها راحلة  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  

 

 

ن حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هاشم ثنا عبد الرمحن عن زيد ب - 6050
أسلم عن بن عمر ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : ان بالال ال يدرى 

 ما الليل فكلوا واشربوا حىت ينادى بن أم مكتوم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : عبدالرمحن : هو ابن عبدهللا بن دينار قال ابن معني :  ت
وقال ابن يف حديثه عندي ضعف وقال أبو حامت : يكتب حديثه وال حيتج به 

 املديين : صدوق وقال ابن عدي : بعض ما يرويه منكر ال يتابع عليه 
 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هاشم ثنا عبد العزيز يعىن بن عبد هللا   - 6051
بن أيب سلمة أان بن شهاب عن سامل عن أبيه قال قال رسول هللا صلى هللا عليه  

وا حىت تسمعوا أتذين بن أم مكتوم  وسلم : ان بالال ينادى بليل فكلوا واشرب
قال وكان بن أم مكتوم رجال أعمى ال يبصر ال يؤذن حىت يقول الناس قد  

 أصبحت 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هاشم وحجني قاال ثنا عبد العزيز عن   - 6052
قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : مثل  عبد هللا بن دينار عن بن عمر 

الناس يف شجر البدو ووقع يف املؤمن مثل شجرة ال تطرح ورقها قال فوقع 
قليب اهنا النخلة فاستحييت ان أتكلم فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

هي النخلة قال فذكرت ذلك لعمر فقال اي بين ما منعك ان تتكلم فوهللا ألن  
ذلك أحب ايل من ان يكون يل كذا وكذا تكون قلت   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا حجني وموسى بن داود قاال ثنا   - 6053
عبد العزيز بن عبد هللا عن عبد هللا بن دينار عن بن عمر عن النيب صلى هللا 

اء يوم القيامة يقال أال هذه غدرة فالن  عليه وسلم قال : ان للغادر لو   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يونس ثنا ليث عن انفع عن عبد هللا   - 6054
: ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حرق خنل بىن النضري وقطع وهى البويرة 

ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصوهلا    }فأنزل هللا تبارك وتعاىل 
   {فبإذن هللا وليخزي الفاسقني  

 

 

: إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط ت  

 

 

حدثنا عبد هللا قال حدثين أيب ثنا يونس ثنا ليث عن انفع ان عبد   - 6055
هللا بن عمر أخربه ان امرأة وجدت : يف بعض مغازي رسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم مقتولة فأنكر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قتل النساء والصبيان 

 

 



نؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األر ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يونس ثنا ليث عن انفع عن عبد هللا   - 6056
انه كان إذا صلى اجلمعة انصرف فصلى سجدتني يف بيته مث قال : كان رسول  

 هللا صلى هللا عليه وسلم يصنع ذلك 

 

 

نيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يونس ثنا ليث عن انفع ان عبد هللا   - 6057
بن عمر قال : كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ينهي إذا كان ثالثة نفر أن  

 يتناجى اثنان دون الثالث  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يونس ثنا ليث عن انفع عن عبد هللا   - 6058
الثمرة حىت يبدو   عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم انه كان يقول : ال تتبايعوا

صالحها هنى البائع واملشرتى وهنى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن املزابنة 



كانت كرما ان يبيعه بزبيب ان يبيع مثرة حائطه ان كانت خنال بتمر كيال وان  
 كيال وان كانت زرعا ان يبيعه بكيل معلوم هنى عن ذلك كله  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يونس ثنا ليث عن انفع عن عبد هللا   - 6059
م إذا مات عرض عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم انه قال : اال ان أحدك 

عليه مقعده ابلغداة والعشي ان كان من أهل اجلنة فمن أهل اجلنة وان كان من  
 أهل النار فمن أهل النار حىت يبعثه هللا تعاىل يوم القيامة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

------------------------------------- 
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حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يونس ثنا ليث عن انفع عن عبد هللا   - 6060



عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم انه قال : ال يبيع بعضكم على بيع بعض 
 وال خيطب على خطبة بعض  

 

 

يب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شع ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يونس ثنا ليث عن انفع ان عبد هللا   - 6061
طلق امرأته وهى حائض تطليقة واحدة على عهد رسول هللا صلى هللا عليه  
وسلم فقال عمر : اي رسول هللا ان عبد هللا طلق امرأته تطليقة واحدة وهى 

ه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ان يراجعها وميسكها حىت تطهر  حائض فأمر 
مث حتيض عنده حيضة أخرى مث ميهلها حىت تطهر من حيضتها فإن أراد أن 

يطلقها فليطلقها حني تطهر قبل ان جيامعها فتلك العدة اليت أمر هللا تعاىل ان 
ا أنت يطلق هلا النساء وكان عبد هللا إذا سئل عن ذلك فقال ألحدهم أم

طلقت امرأتك مرة أو مرتني فإن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أمرين هبا فإن  
كنت طلقتها ثالاث فقد حرمت عليك حىت تنكح زوجا غريك وعصيت هللا 

 تعاىل فيما أمرك من طالق امرأتك 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يونس ثنا ليث عن انفع عن عبد هللا   - 6062
عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : ال يقيمن أحدكم الرجل من جملسه 

 مث جيلس فيه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

يد ثنا بشر حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يونس ثنا محاد يعىن بن ز  - 6063
قال : سألت بن عمر كيف صالة املسافر اي أاب عبد الرمحن فقال  بن حرب 

أما أنتم فتتبعون سنة نبيكم صلى هللا عليه وسلم أمل أخربكم قال قلنا فخري 
السنن سنة نبينا صلى هللا عليه وسلم اي أاب عبد الرمحن فقال كان رسول هللا 

دينة مل يزد على ركعتني حىت يرجع صلى هللا عليه وسلم إذا خرج من هذه امل
 إليها 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا يونس حدثنا محاد يعىن بن زيد أان  - 6064
بشر مسعت بن عمر يقول مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : اللهم  



رك لنا يف ميننا وابرك لنا يف صاعنا  ابرك لنا يف مدينتنا وابرك لنا يف شامنا واب
 وابرك لنا يف مدان  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري بشر بن ت
 حرب األزدي روى له النسائي وابن ماجة وفيه ضعف 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يونس ثنا محاد يعىن بن زيد عن  - 6065
قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : الذي أيوب عن انفع عن عبد هللا 

 تفوته صالة العصر فكأمنا وتر أهله وماله  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يونس ثنا محاد يعىن بن زيد عن  - 6066
أيوب عن انفع عن عبد هللا قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : اال ان 
 مثل آجالكم يف آجال األمم قبلكم كما بني صالة العصر إىل مغريابن الشمس 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يونس وسريج قاال ثنا فليح عن انفع   - 6067
عن بن عمر : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم خرج معتمرا فحال كفار  
قريش بينه وبني البيت فنحر هديه وحلق رأسه ابحلديبية فصاحلهم على ان 

حيمل سالحا اال  يعتمروا العام املقبل وال حيمل السالح عليهم وقال سريج وال
سيوفا وال يقيم هبا اال ما أحبوا فاعتمر من العام املقبل فدخلها كما كان 

 صاحلهم فلما ان أقام ثالاث أمروه ان خيرج فخرج  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يونس ثنا فليح عن انفع عن بن عمر   - 6068
هللا عليه وسلم لبد رأسه وأهدى فلما قدم مكة أمر  : ان رسول هللا صلى 

نساءه ان حيللن قلنا مالك أنت ال حتل قال اىن قلدت هديي ولبدت رأسي 
 فال أحل حىت أحل من حجيت واحلق رأسي  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وفليح متابع وابقي رجاله ثقات رجال ت
 الشيخني 

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا يونس ثنا محاد يعين بن سلمة عن   - 6069
أيوب ومحيد عن بكر بن عبد هللا عن بن عمر : ان رسول هللا صلى هللا عليه  

وسلم صلى الظهر والعصر واملغرب والعشاء ابلبطحاء مث هجع هجعة مث دخل  
 فطاف ابلبيت  

 

 

م رجاله ثقات رجال  عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلت
 الشيخني غري محاد بن سلمة فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يونس ثنا محاد يعين بن سلمة عن   - 6070
أيوب وعبيد هللا عن انفع عن عبد هللا بن عمر ان رسول هللا صلى هللا عليه  

طافية  وسلم قال : ان الدجال أعور عني اليمىن وعينه األخرى كأهنا عنبة   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري محاد بن سلمة فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سليمان بن حيان أبو خالد األمحر   - 6071
عن عبيد هللا يعىن بن عمر عن انفع عن بن عمر قال : رأيت رسول هللا صلى 



هللا عليه وسلم يصلي على راحلته وانفع ان بن بن عمر كان يصلي على 
 راحلته  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  
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حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سليمان بن حيان عن احلسن بن  - 6072
عبيد هللا عن سعد بن عبيدة مسع بن عمر رجال يقول والكعبة فقال ال حتلف 

عليه وسلم يقول : من حلف بغري هللا  بغري هللا فإين مسعت رسول هللا صلى هللا 
 فقد كفر وأشرك  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : رجاله رجال مسلم غري سعد بن عبيدة فمن رجال  ت
 -الشيخني وسليمان بن حيان أخرج له البخاري متابعة واحلسن بن عبيد هللا 

/   2وثقه غري واحد لكن فال الدارقطين يف العلل  -وهو ابن عروة النخعي 
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حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن منصور   - 6073
عن سعد بن عبيدة قال : كنت جالسا عند عبد هللا بن عمر فجئت سعيد بن  

املسيب وتركت عنده رجال من كندة فجاء الكندي مروعا فقلت ما وراءك قال 
ىل عبد هللا بن عمر آنفا فقال احلف ابلكعبة فقال احلف برب جاء رجل إ

الكعبة فإن عمر كان حيلف أببيه فقال له النيب صلى هللا عليه وسلم ال حتلف 
 أببيك فإنه من حلف بغري هللا فقد أشرك 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف جلهالة الرجل الكندي وابقي رجاله  ت
 ثقات رجال الشيخني

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سليمان بن حيان عن احلسن يعىن  - 6074
ف فقال  بن عبيد هللا عن سعد بن عبيدة مسع بن عمر رجال يقول الليلة النص 

وما يدريك اهنا النصف بل مخس عشرة مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
سني  يقول : الشهر هكذا وهكذا وهكذا وضم أبو خالد يف الثالثة مخ  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سليمان بن حيان ثنا بن عون عن   - 6075
يوم يقوم الناس لرب  }انفع عن بن عمر عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : 

قال يقوم أحدهم يف رشحه إىل إنصاف أذنيه  {العاملني   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
سليمان بن حيان األزدي فمن رجال مسلم الشيخني غري   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن ربيعة عن عبد هللا بن سعيد   - 6076
بن أيب هند عن أبيه عن بن عمر : ان النيب صلى هللا عليه وسلم كان إذا دخل  

 مكة قال اللهم ال جتعل مناايان هبا حىت خترجنا منها  

 

 

اله ثقات رجال الشيخني غري حممد بن ربيعة  عليق شعيب األرنؤوط : رج ت
 وإسناده صحيح إن ثبت مساع سعيد بن أيب هند من ابن عمر 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إبراهيم بن أيب العباس حدثين عبد   - 6077



الرمحن بن صاحل بن حممد األنصاري عن عمر بن عبد هللا موىل غفرة عن انفع  
عن بن عمر قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ان لكل أمة جموسا وان 

ا فال جموس أميت املكذبون ابلقدر فإن ماتوا فال تشهدوهم وان مرضو 
 تعودوهم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يونس ثنا محاد يعىن بن زيد ثنا أيوب   - 6078
عن انفع عن بن عمر ان عمر بن اخلطاب أصاب أرضا من يهود بىن حارثة  

قال   يقال هلا مثغ فقال : اي رسول هللا اىن أصبت ماال نفيسا أريد أن أتصدق به
فجعلها صدقة ال تباع وال توهب وال تورث يليها ذوو الرأي من آل عمر فما  
عفا من مثرهتا جعل يف سبيل هللا تعاىل وبن السبيل ويف الرقاب والفقراء ولذى 

القرىب والضعيف وليس على من وليها جناح ان أيكل ابملعروف أو يؤكل 
دينار ان عبد هللا بن صديقا غري متمول منه ماال قال محاد فزعم عمرو بن 

عمر كان يهدى إىل عبد هللا بن صفوان منه قال فتصدقت حفصة أبرض هلا 
 على ذلك وتصدق بن عمر أبرض له على ذلك ووليتها حفصة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يونس ثنا محاد يعين بن زيد عن  - 6079
يوب عن انفع عن بن عمر قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ان أ

 امامكم حوضا ما بني انحيتيه كما بني جرابء وأذرح 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يونس ثنا فليح عن انفع عن بن عمر   - 6080
 قال : إمنا عدل النيب صلى هللا عليه وسلم إىل الشعب حلاجته  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يونس وسريج ثنا فليح عن انفع عن   - 6081
بن عمر قال : سعى النيب صلى هللا عليه وسلم ثالثة أطواف وقال سريج ثالثة 

 أشواط ومشى أربعة يف احلج والعمرة  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  



 

 

 ثنا  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يونس وسريج بن النعمان قاال - 6082
فليح عن انفع عن بن عمر قال : ال أعلمه اال خرجنا حجاجا مهلني ابحلج 

فلم حيل النيب صلى هللا عليه وسلم وال عمر حىت طافوا ابلبيت قال قال سريج 
 يوم النحر وابلصفا واملروة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  

 

 

نا فليح عن  حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا يونس وسريج قاال ث - 6083
انفع عن بن عمر : ان النيب صلى هللا عليه وسلم مجع بني املغرب والعشاء 

 حني أانخ ليلة عرفة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يونس ثنا محاد يعىن بن زيد عن  - 6084
: ان  أيوب عن انفع عن عبد هللا قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

 أصحاب الصور يعذبون يوم القيامة ويقال هلم أحيوا ما خلقتم  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  
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[    126صفحة  - 2مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يونس ثنا محاد يعين بن زيد عن  - 6085
أيوب عن انفع عن بن عمر قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ال 
 يتناجى اثنان دون اثلثهما وال يقيم الرجل الرجل من جملسه مث جيلس فيه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يونس ثنا محاد يعين بن زيد عن  - 6086
أيوب عن انفع عن بن عمر قال محاد وال أعلمه اال مرفوعا قوله يوم يقوم 

الناس لرب العاملني قال : يقوم الناس يوم القيامة لرب العاملني تبارك وتعاىل يف 
 الرشح إىل إنصاف آذاهنم 



 

 

صحيح على شرط الشيخني عليق شعيب األرنؤوط : إسنادهت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يونس ثنا محاد يعين بن سلمة عن   - 6087
أيوب عن انفع عن بن عمر ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : إذا 
 حلف أحدكم فقال ان شاء هللا فهو ابخليار ان شاء فعل وان شاء مل يفعل 

 

 

ح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيت
 الشيخني غري محاد بن سلمة فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يونس حدثين محاد يعين بن زيد عن   - 6088
أيوب عن انفع عن عبد هللا رفعه إىل النيب صلى هللا عليه وسلم قال : ال يبيع  

 الرجل على بيع أخيه وال خيطب اال إبذنه أو قال اال ان أيذن له  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

دثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يونس ثنا محاد يعين بن سلمة عن  ح - 6089



فرقد السبخي عن سعيد بن جبري عن بن عمر : ان النيب صلى هللا عليه وسلم  
 ادهن بدهن غري مقتت وهو حمرم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يونس ثنا محاد يعين بن سلمة عن   - 6090
أنس بن سريين عن بن عمر : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان يصلي 

 الركعتني قبل صالة الفجر كأن األذان يف أذنيه  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
لمة فمن رجال مسلم الشيخني غري محاد بن س  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يونس ثنا محاد بن سلمة عن بشر بن  - 6091
حرب مسعت بن عمر يقول مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول :  
اللهم ابرك لنا يف مدينتنا ويف صاعنا ومدان وميننا وشامنا مث استقبل مطلع 

من ههنا الزالزل والفنت  الشمس فقال من ههنا يطلع قرن الشيطان  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح غري بشر بن ت
 حرب فقد روى له النسائي وابن ماجة 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يونس ثنا محاد يعىن بن سلمة عن   - 6092
بشر بن حرب عن بن عمر قال مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول :  

سلم ساملها هللا وغفار غفر هللا هلا وعصية عصت هللا ورسوله اللهم العن رعل  أ
 وذكوان وبين حليان  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد ضعيف بشر بن حرب ضعيف  ت
 وابقي رجاله ثقات رجال الصحيح 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يونس ثنا محاد يعىن بن سلمة عن   - 6093
بشر بن حرب قال مسعت بن عمر يقول مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 يقول : ان لكل غادر لواء يعرف بقدر غدرته وان أكرب الغدر غدر أمري عامة  
 

 

ضعيف  عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد ضعيف بشر بن حرب  ت
 وابقي رجاله ثقات رجال الصحيح 



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا علي بن هاشم بن الربيد عن بن أيب  - 6094
ليلى عن انفع عن بن عمر : ان النيب صلى هللا عليه وسلم رجم يهوداي 

 ويهودية  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد ضعيف ابن أيب ليلى سيء ت
ثقات رجال الشيخني غري علي بن هاشم فمن رجال مسلم  احلفظ وابقي رجاله  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب قال قال أيب :مسعت من علي بن هاشم   - 6094
بن الربيد يف سنة سبع وسبعني يف أول سنة طلبت احلديث جملسا مث عدت إليه 

 اجمللس اآلخر وقد مات وهي السنة اليت مات فيها مالك بن أنس
 

 

عبد هللا حدثين أيب ثنا إسحاق بن عيسى اان مالك عن   حدثنا - 6095
الزهري عن سامل ومحزة ابين عبد هللا بن عمر عن أبيهما قال قال رسول هللا 

 صلى هللا عليه وسلم : الشؤم يف الدار واملرأة والفرس 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  



 

 

نا إسحاق بن عيسى حدثين عبد هللا حدثنا عبد هللا حدثين أيب ث - 6096
بن زيد حدثين أيب عن بن عمر : انه كان يصبغ ثيابه ويدهن ابلزعفران فقيل له  

مل تصبغ هذا ابلزعفران قال ألين رأيته أحب االصباغ إىل رسول هللا صلى هللا 
 عليه وسلم يدهن ويصبغ به ثيابه  

 

 

مكرر سندا ومتنا عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن  ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سريج بن النعمان ثنا فليح عن انفع   - 6097
عن بن عمر : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أخر ليلة العشاء حىت رقدان 

مث استيقظنا مث رقدان مث استيقظنا وإمنا حبسنا لوفد جاءه مث خرج فقال ليس 
 أحد ينتظر الصالة غريكم  

 

 

اده حسن رجاله ثقات رجال الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سريج ثنا فليح عن انفع عن بن عمر   - 6098
: ان رجال العن امرأته يف زمن النيب صلى هللا عليه وسلم وانتفي من ولدها  



 ففرق النيب صلى هللا عليه وسلم بينهما واحلق الولد ابملرأة 

 

 

ناده حسنعليق شعيب األرنؤوط : إس ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سريج ثنا فليح عن انفع عن بن عمر   - 6099
قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : أراين يف املنام عند الكعبة فرأيت  

رجال آدم كأحسن ما ترى من الرجال له ملة قد رجلت وملته تقطر ماء واضعا 
لشعر فقلت من هذا فقالوا  يده على عواتق رجلني يطوف ابلبيت رجل ا

املسيح بن مرمي مث رأيت رجال جعدا قططا أعور عني اليمىن كأن عينه عنبة  
طافية كأشبه من رأيت من الناس اببن قطن واضعا يديه على عواتق رجلني 

 يطوف ابلبيت فقلت من هذا فقالوا هذا املسيح الدجال  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  
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حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا كثري بن هشام ثنا جعفر بن برقان ثنا   - 6100
الزهري عن سامل عن أبيه قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ما حق 

ثالاث اال ووصيته عنده مكتوبة قال عبد  امرئ مسلم له مال يوصي فيه يبيت 
 هللا فما بت ليلة منذ مسعتها اال ووصييت عندي مكتوبة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا معاوية بن عمر وقال ثنا زائدة عن   - 6101
ى هللا عليه  األعمش ثنا جماهد قال قال عبد هللا بن عمر قال رسول هللا صل

وسلم : ائذنوا للنساء إىل املسجد ابلليل قال فقال بن لعبد هللا بن عمر وهللا  
 قال أف لك ال أنذن هلن يتخذن ذلك دغال حلاجتهن قال فانتهره عبد هللا

 أقول قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وتقول ال أفعل  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا محاد بن سلمة ثنا اثبت عن  - 6102
فعلت كذا عبد هللا بن عمر ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال لرجل : 



قال ال وهللا الذي ال إله اال هو ما فعلت قال فقال له جربيل صلى هللا عليه  
 قال محاد مل يسمع  وسلم قد فعل ولكن هللا تعاىل غفر له بقول ال إله اال هللا

 هذا من بن عمر بينهما رجل يعين اثبتا 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف النقطاعه ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا وهيب ثنا أيوب عن انفع  - 6103
عن بن عمر عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : إذا حلف الرجل فقال ان 

ر ان شاء فليمض وان شاء فليرتك  شاء هللا فهو ابخليا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخني مكرر سندا ومتنا ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا عفان ثنا محاد بن سلمة وعبد   - 6104
 الوارث عن أيوب عن انفع عن بن عمر عن النيب صلى هللا عليه وسلم : مثله  

 

 

: إسناده صحيح على شرط الشيخني مكرر سندا ومتنا  عليق شعيب األرنؤوطت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا مهام ثنا قتادة حدثنا بكر  - 6105
بن عبد هللا وبشر بن عائذ اهلذيل كالمها عن عبد هللا بن عمر عن النيب صلى 

 هللا عليه وسلم قال : إمنا يلبس احلرير من ال خالق له  

 

 

شعيب األرنؤوط : إسناده من جهة بكر بن عبد هللا صحيح على شرط  عليق ت
 الشيخني 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا عفان ثنا أبو عوانة ثنا سليمان   - 6106
األعمش عن جماهد عن بن عمر عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : من  

ومن أتى استعاذ ابهلل فأعيذوه ومن سألكم فأعطوه ومن دعاكم فأجيبوه  
عليكم معروف فكافؤه فإن مل جتدوا ما تكافؤنه فادعوا له حىت تعلموا أن قد  

 كافأمتوه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخني مكرر سندا ومتنا ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا أبو عوانة عن أيب بشر عن   - 6107
 صلى هللا عليه وسلم خامت من ذهب وكان  انفع عن بن عمر قال : كان للنيب 



جيعل فصه يف ابطن يده فطرحه ذات يوم فطرح الناس خواتيمهم مث اختذ خامتا  
 من فضة فكان خيتم به وال يلبسه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

عن   حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا محاد بن زيد عن أيوب - 6108
انفع عن بن عمر عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : ائتوا الدعوة إذا 

 دعيتم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخني مكرر سندا ومتنا ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا وهيب ثنا موسى بن عقبة   - 6109
حدثين سامل انه مسع عبد هللا بن عمر قال : كانت ميني رسول هللا صلى هللا 

 عليه وسلم اليت حيلف هبا ال ومقلب القلوب  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخني مكرر سندا ومتنا ت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا وهيب حدثين موسى بن  - 6110
لى هللا عليه وسلم :  عقبة أخربين سامل انه مسع عبد هللا حيدث عن رسول هللا ص

انه لقي زيد بن عمرو بن نفيل أبسفل بلدح وذلك قبل ان ينزل على رسول 
يه وسلم  هللا صلى هللا عليه وسلم الوحي فقدم إليه رسول هللا صلى هللا عل

سفرة فيها حلم فأىب ان أيكل منها وقال اىن ال آكل مما تذحبون على أنصابكم  
وال آكل اال مما ذكر اسم هللا عليه وحدث هذا عبد هللا عن رسول هللا صلى 

 هللا عليه وسلم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

ان ثنا مهام ثنا قتادة عن أيب حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عف - 6111
الصديق عن بن عمر قال مهام يف كتايب قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :  

إذا وضعتم مواتكم يف القبور فقولوا بسم هللا وعلى سنة رسول هللا صلى هللا 
 عليه وسلم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : مكرر سندا ومتنا ت  
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حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عفان ثنا حممد بن احلرث احلارثي  - 6112
حدثين حممد بن عبد الرمحن البيلماين عن أبيه عن عبد هللا بن عمر قال قال  

ا لقيت احلاج فسلم عليه وصافحه ومره  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : إذ 
 أن يستغفر لك قبل أن يدخل بيته فإنه مغفور له  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف جدا مكرر سندا ومتنا ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا يعقوب ثنا أىب عن الوليد بن كثري عن   - 6113
بن عبد هللا بن عمر  قطن بن وهب بن عومير بن األجدع عمن حدثه عن سامل 

انه مسعه يقول حدثين عبد هللا بن عمر ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال  
: ثالثة قد حرم هللا تبارك وتعاىل عليهم اجلنة مدمن اخلمر والعاق والديوث 

 الذي يقر يف أهله اخلبث  
 

 



عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا سند ضعيف جلهالة راويه عن سامل ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا على بن عاصم عن يونس بن عبيد   - 6114
أان احلسن عن بن عمر قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ما جترع عبد  

 جرعة أفضل عند هللا عز وجل من جرعة غيظ يكظمها ابتغاء وجه هللا تعاىل 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  

 

 

حدثين أىب ثنا شجاع بن الوليد عن موسى بن عقبة  حدثنا عبد هللا  - 6115
عن انفع عن بن عمر : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حلق رأسه يف حجة  

 الوداع  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا شجاع بن الوليد عن عمر بن حممد   - 6116
مر قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ما جترع عبد  عن سامل عن بن ع

 جرعة أفضل عند هللا عز وجل من جرعة غيظ يكظمها ابتغاء وجه هللا تعاىل 



 

 

مع منت   6117عليق شعيب األرنؤوط : هذا ملفق من سند احلديث التايل ت
6114احلديث السابق   

 

 

ليد عن عمر بن حممد  حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا شجاع بن الو  - 6117
عن سامل عن بن عمر قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ال أيكلن 
أحدكم بشماله وال يشربن هبا فإن الشيطان أيكل هبا ويشرب هبا قال وزاد 

 انفع وال أيخذن هبا وال يعطني هبا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا حممد بن يزيد الواسطي عن عبد   - 6118
احلميد بن جعفر األنصاري عن انفع عن بن عمر عن النيب صلى هللا عليه  

 وسلم : انه كان جيعل فص خامته مما يلي بطن كفه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا حممد بن عبيد ثنا عبد امللك يعىن بن  - 6119
ليت طلق  أىب سليمان عن أنس بن سريين عن بن عمر قال : سألته عن امرأته ا

على عهد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال طلقتها وهى حائض فذكرت 
 عليه  ذلك لعمر فذكره عمر للنيب صلى هللا عليه وسلم فقال النيب صلى هللا 

وسلم مره فلرياجعها إذا طهرت طلقها يف طهرها للسنة قال ففعلت قال أنس 
فسألته هل اعتددت ابليت طلقتها وهى حائض قال ومايل ال اعتد هبا ان كنت  

 عجزت واستحمقت  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
ان فمن رجال مسلم الشيخني غري عبد امللك بن أيب سليم  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا معاوية بن عمرو ثنا زائدة عن عمرو   - 6120
يعىن بن حيىي عن سعيد بن يسار عن عبد هللا بن عمر قال : رأيت رسول هللا 

 صلى هللا عليه وسلم يصلي على محار وهو متوجه إىل خيرب  

 

 

شيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا حممد بن يزيد عن عاصم بن حممد بن  - 6121
زيد عن أبيه عن بن عمر عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : ال يزال هذا  

 األمر يف قريش ما بقى يف الناس اثنان 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري حممد ت
 بن يزيد 

 

 

ا عبد هللا حدثين أىب ثنا عبد الوهاب بن عطاء أان عبد هللا حدثن - 6122
عن انفع عن بن عمر قال : كان أحب األمساء إىل رسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم عبد هللا وعبد الرمحن 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد ضعيف لضعف عبدهللا وهو ابن ت
 عمر 

 

 

ثنا مكي بن إبراهيم ثنا حنظلة مسعت حدثنا عبد هللا حدثين أىب  - 6123
سامل بن عبد هللا يقول مسعت عبد هللا بن عمر يقول مسعت رسول هللا صلى هللا 

 عليه وسلم يقول : من جر ثوبه خيالء مل ينظر هللا إليه يوم القيامة  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عبيد بن أىب قرة ثنا سليمان يعىن بن  - 6124
بالل عن عبد هللا بن دينار عن بن عمر قال : هنى رسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم ان يسافر ابلقرآن إىل أرض العدو خمافة ان يناله العدو  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عبد الوهاب بن عطاء ثنا مالك بن  - 6125
أنس عن انفع عن بن عمر : ان النيب صلى هللا عليه وسلم هنى عن الوصال 
 فقيل له انك تواصل اي رسول هللا قال اىن لست كهيئتكم اىن أطعم وأسقى  

 

 

عبد  عليق شعيب األرنؤوط : إسناده قوي رجاله ثقات رجال الشيخني غري ت
 الوهاب بن عطاء فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عبيدة بن محيد عن منصور بن  - 6126



املعتمر عن جماهد قال : دخلت أان وعروة بن الزبري املسجد فإذا حنن بعبد هللا  
بن عمر فجالسناه قال فإذا رجال يصلون الضحى فقلنا اي أاب عبد الرمحن ما  

بدعة فقلنا له كم اعتمر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال  هذه الصالة فقال 
معنا استنان أم أربعا إحداهن يف رجب قال فاستحيينا ان نرد عليه قال فس

املؤمنني عائشة فقال هلا عروة بن الزبري اي أم املؤمنني اال تسمعي ما يقول أبو 
إحداهن يف عبد الرمحن يقول اعتمر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أربعا 

رجب فقالت يرحم هللا أاب عبد الرمحن أما انه مل يعتمر عمرة اال وهو شاهدها  
 وما اعتمر شيئا يف رجب  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    129صفحة  - 2مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبيدة ثنا حممد بن عبد الرمحن بن  - 6127
عتكف  أيب ليلى عن رجل يدعي صدوع ويف نسخة صدقة عن بن عمر قال : ا

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف العشر األواخر قال فبىن له بيت من سعف  



نه قال فاخرج رأسه منه ذات ليلة فقال أيها الناس إن املصلي إذا صلى فإ
 يناجي ربه تبارك وتعاىل فليعلم مبا يناجيه وال جيهر بعضكم على بعض  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبيدة بن محيد حدثين عبيد هللا بن  - 6128
عمر عن انفع عن بن عمر قال : كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يصلي 

القبلة وقال عبيد هللا سألت انفعا فقلت إذا ذهبت   فيعرض البعري بينه وبني
 اإلبل كيف كان يصنع بن عمر قال كان يعرض مؤخرة الرحل بينه وبني القبلة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري رجاله ثقات ت
 رجال الشيخني غري عبيدة بن محيد فمن رجال البخاري 

 

 

 أيب ثنا عبيدة بن محيد حدثين األسود بن حدثنا عبد هللا حدثين - 6129
قيس عن سعيد بن عمرو القرشي ان عبد هللا بن عمر حدثهم عن النيب صلى 
هللا عليه وسلم انه قال : اان أمة أمية ال حنسب وال نكتب وان الشهر هكذا  

 وهكذا وهكذا مث نقص واحدة يف الثالثة  



 

 

البخاري رجاله ثقات عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط ت
 رجال الشيخني غري عبيدة بن محيد املعروف ابحلذاء فمن رجال البخاري

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعقوب بن إبراهيم ثنا أىب عن بن  - 6130
إسحاق حدثين انفع عن بن عمر قال : غدا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

حىت أتى عرفة فنزل بنمرة وهي   من مىن حني صلى الصبح يف صبيحة يوم عرفة
منزل اإلمام الذي كان ينزل به بعرفة حىت إذا كان عند صالة الظهر راح رسول  

هللا صلى هللا عليه وسلم مهجرا فجمع بني الظهر والعصر مث خطب الناس مث 
 راح فوقف على املوقف من عرفة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعقوب ثنا أيب عن بن إسحاق حدثين  - 6131
انفع عن عبد هللا بن عمر انه كان حيب إذا استطاع ان يصلي الظهر مبىن من  

 يوم الرتوية وذلك : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم صلى الظهر مبىن 
 

 



عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعقوب ثنا أيب عن بن إسحاق حدثين  - 6132
  انفع عن بن عمر : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم صلى حني أقبل من
حجته قافال يف تلك البطحاء قال مث دخل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

صرف إىل بيته  املدينة فأانخ على ابب مسجده مث دخله فركع فيه ركعتني مث ان
 قال انفع فكان عبد هللا بن عمر كذلك يصنع 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعقوب ثنا أيب عن بن شهاب عن   - 6133
سامل بن عبد هللا عن عبد هللا بن عمر قال مسعت رسول هللا صلى هللا عليه  

سلف قبلكم من األمم كما بني صالة العصر  وسلم يقول : أال إمنا بقاؤكم فيما
وراة فعملوا حىت إذا انتصف النهار مث  إىل غروب الشمس أويت أهل التوراة الت

عجزوا فأعطوا قرياطا قرياطا مث أويت أهل اإلجنيل اإلجنيل فعملوا إىل صالة  
العصر مث عجزوا فأعطوا قرياطا قرياطا مث أوتينا القرآن فعملنا إىل غروب 

فأعطينا قرياطني قرياطني فقال أهل الكتابني أي ربنا مل أعطيت هؤالء الشمس 
قرياطني قرياطني وأعطيتنا قرياطا قرياطا وحنن كنا أكثر عمال منهم قال هللا تعاىل 



 هل ظلمتكم من أجوركم من شيء قالوا ال قال فهو فضلي أوتيه من أشاء 

 

 

نيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعقوب ثنا أيب عن بن إسحاق حدثين  - 6134
لبيوع وكانت انفع عن بن عمر قال : كان رجل من األنصار ال يزال يغنب يف ا

يف لسانه لوثة فشكا إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ما يلقي من الغنب 
خالبة قال   فقال له رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا أنت ابيعت فقل ال

 يقول بن عمر فوهللا لكأين أمسعه يبايع ويقول ال خالبة يلجلج بلسانه  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    130صفحة  - 2مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

د قاال ثنا أيب عن  حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا يعقوب وسع - 6135



حممد بن إسحاق قال وحدثين انفع موىل عبد هللا بن عمر ان عبد هللا بن عمر  
قال : مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم هنى ان خيطب الرجل على خطبة  

 أخيه أو يبيع على بيعه  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا ثنا أيب ثنا يعقوب ثنا أيب عن بن إسحاق حدثين  - 6136
 بن عمر  عمر بن حسني بن عبد هللا موىل آل حاطب عن انفع موىل عبد هللا

عن عبد هللا بن عمر قال : توىف عثمان بن مظعون وترك ابنة له من خويلة 
بنت حكيم بن أمية بن حارثة بن األوقص قال وأوصى إىل أخيه قدامة بن 
مظعون قال عبد هللا ومها خاالي قال فخطبت إىل قدامة بن مظعون ابنة  

عثمان بن مظعون فزوجنيها ودخل املغرية بن شعبة يعين إىل أمها فارغبها يف  
املال فحطت إليه وحطت اجلارية إىل هوى أمها فأبيا حىت ارتفع أمرمها إىل 

سول هللا ابنة أخي  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال قدامة بن مظعون اي ر 
أوصى هبا ايل فزوجتها بن عمتها عبد هللا بن عمر فلم أقصر هبا يف الصالح 
وال يف الكفاءة ولكنها امرأة وإمنا حطت إىل هوى أمها قال فقال رسول هللا 

صلى هللا عليه وسلم هي يتيمة وال تنكح اال إبذهنا قال فانتزعت وهللا مىن بعد  
بن شعبة  ان ملكتها فزوجوها املغرية  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعقوب ثنا أيب عن صاحل ثنا انفع ان  - 6137
عبد هللا أخربه ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال على املنرب : غفار غفر  

 هللا هلا واسلم ساملها هللا وعصية عصت هللا ورسوله 

 

 

رنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعقوب ثنا أيب عن صاحل ثنا انفع ان  - 6138
عبد هللا بن عمر قال ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : يدخل أهل 
اجلنة اجلنة قال أيب وحدثناه سعد قال يدخل هللا أهل اجلنة اجلنة وأهل النار 

يقوم مؤذن بينهم فيقول اي أهل اجلنة ال موت واي أهل النار ال موت  النار مث
 كل خالد فيما هو فيه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعقوب ثنا أيب عن صاحل ثنا انفع ان  - 6139
 صلى هللا عليه وسلم  عبد هللا أخربه : ان املسجد كان على عهد رسول هللا

مبنيا ابللنب وسقفه اجلريد وعمده خشب النخل فلم يزد فيه أبو بكر شيئا وزاد  
فيه عمر وبناه على بنائه يف عهد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ابللنب واجلريد  

وأعاد عمده خشبا مث غريه عثمان فزاد فيه زايدة كثرية وبىن جداره ابحلجارة  
جعل عمده من حجارة منقوشة وسقفه ابلساج املنقوشة والقصة و   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعقوب حدثين بن أخي بن شهاب  - 6140
 بن عمر قال :  عن عمه حممد بن مسلم أخربين سامل بن عبد هللا عن عبد هللا

ان مهل أهل املدينة ذو احلليفة ومهل أهل الشام مهيعة وهى اجلحفة ومهل  
ول  أهل جند قرن قال سامل مسعت عبد هللا يقول مسعت هؤالء الكلمات من رس

 هللا صلى هللا عليه وسلم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد جيد ت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعقوب أخربين بن أخي بن شهاب  - 6141
قت امرأيت وهى  عن عمه أان سامل بن عبد هللا ان عبد هللا بن عمر قال طل

حائض فذكر عمر ذلك لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال فتغيظ رسول هللا 
صلى هللا عليه وسلم مث قال : لرياجعها حىت حتيض حيضة مستقبلة سوى 

يضتها اليت طلقها فيها فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا من حيضتها  ح
قبل أن ميسها فذلك الطالق للعدة كما أمر هللا تعاىل وكان عبد هللا طلقها  

 تطليقة فحسبت من طالقها وراجعها عبد هللا كما أمره  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد جيد ت  

 

 

حدثين أيب ثنا يعقوب ثنا أيب عن صاحل قال بن حدثنا عبد هللا  - 6142
مسع عبد هللا بن عمر يقول قال  شهاب حدثين محزة بن عبد هللا بن عمر انه 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : بينا اان انئم أتيت بقدح لنب فشربت منه حىت  
اىن ألرى الري خيرج من أطرايف فأعطيت فضلي عمر بن اخلطاب فقال من  

أولت ذلك اي رسول هللا قال العلم  حوله فما   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أان معمر عن الزهري عن   - 6143
سامل عن أبيه قال : كان النيب صلى هللا عليه وسلم حيدث بينما أان انئم رأيتين 

 أتيت بقدح فذكره  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    131صفحة  - 2مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعقوب ثنا أيب عن صاحل ثنا انفع عن   - 6144
عبد هللا بن عمر قال قام رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فذكر املسيح الدجال 

فقال : ان هللا تعاىل ليس أبعور أال ان املسيح الدجال أعور عني اليمىن كان  
 عينه عنبة طافية  

 

 

حيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده ص ت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا يعقوب ثنا أيب عن صاحل حدثين  - 6145
هللا عليه وسلم  انفع أن عبد هللا بن عمر أخربه قال : اطلع رسول هللا صلى 

على أهل القليب ببدر مث انداهم فقال اي أهل القليب هل وجدمت ما وعدكم  
فقال رسول  ربكم حقا قال أانس من أصحابه اي رسول هللا أتنادي انسا أمواات 

 هللا صلى هللا عليه وسلم ما أنتم أبمسع ملا قلت منهم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعقوب حدثين بن أخي بن شهاب  - 6146
عن عمه قال أخربين سامل بن عبد هللا بن عمر عن عبد هللا بن عمر قال :  

هللا صلى هللا عليه وسلم يهل وهو ملبد يقول لبيك اللهم لبيك  مسعت رسول 
لبيك ال شريك لك لبيك ان احلمد والنعمة لك وامللك ال شريك لك قال  
ومسعت عمر بن اخلطاب يهل إبهالل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ويزيد 

 فيها لبيك وسعديك واخلري يف يديك والرغباء إليك والعمل 

 

 

رنؤوط : صحيح وهذا إسناد جيد عليق شعيب األت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعقوب حدثين بن أخي بن شهاب  - 6147
عن عمه أخربين سامل بن عبد هللا أن عبد هللا بن عمر أخربه أن رسول هللا صلى 

هللا عليه وسلم قال : تقاتلكم يهود فتسلطون عليهم حىت يقول احلجر اي 
قتله  مسلم هذا يهودي ورائي فا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد جيد ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعقوب ثنا بن أخي بن شهاب عن   - 6148
عمه أخربين سامل بن عبد هللا عن عبد هللا بن عمر قال : صلى لنا رسول هللا 
صلى هللا عليه وسلم العشاء وهى اليت يدعو الناس العتمة مث انصرف فأقبل  

لينا فقال أرأيتم ليلتكم هذه فإن رأس مائة سنة منها ال يبقى ممن هو اليوم  ع
 على ظهر األرض أحد 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن عبد امللك بن أيب غنية ثنا   - 6149
أيب عن جبلة بن سحيم عن بن عمر قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  



 : إذا أكل أحدكم مع صاحبه فال يقرنن حىت يستأمره يعين التمر  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
شيخني غري حيىي بن عبدامللك فمن رجال مسلم ال  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن عبد امللك ثنا أيب عن جبلة   - 6150
عن بن عمر قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : من جر ثوبه خيالء مل  

 ينظر هللا إليه يوم القيامة  
 

 

لم عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مست  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد بن هارون اان عبد امللك عن   - 6151
أنس بن سريين قال : كنت مع بن عمر بعرفات فلما كان حني راح رحت معه  
حىت أتى اإلمام فصلى معه األوىل والعصر مث وقف معه وأان وأصحاب يل حىت 

ملأزمني فأانخ وأخننا  أفاض اإلمام فأفضنا معه حىت انتهينا إىل املضيق دون ا
وحنن حنسب أنه يريد أن يصلي فقال غالمه الذي ميسك راحلته انه ليس يريد 

الصالة ولكنه ذكر أن النيب صلى هللا عليه وسلم ملا انتهى إىل هذا املكان  



 قضى حاجته فهو حيب أن يقضي حاجته  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد بن هارون أان عبد امللك عن  حدثنا  - 6152
بين عبد هللا مبكة مسلم بن يناق قال : كنت مع عبد هللا بن عمر يف جملس 

فمر علينا فىت مسبل إزاره فقال هلم اي فىت فأاته فقال من أنت قال أان أحد 
ال فارفع  بين بكر بن سعد قال أحتب أن ينظر هللا إليك يوم القيامة قال نعم ق

إزارك إذا فإين مسعت أاب القاسم صلى هللا عليه وسلم يقول أبذين هاتني وأهوى  
أبصبعيه إىل أذنيه يقول من جر إزاره ال يريد به اال اخليالء مل ينظر هللا إليه يوم  

 القيامة  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا محاد بن سلمة أان أيوب  - 6153
عن انفع عن عبد هللا بن عمر : أن النيب صلى هللا عليه وسلم كان إذا قعد  
يتشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى ووضع يده اليمىن على ركبته  



 اليمىن وعقد ثالاث ومخسني ودعا  
 

 

إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  عليق شعيب األرنؤوط : ت
 الشيخني غري محاد بن سلمة فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا أبو عوانة عن يزيد بن أيب  - 6154
زايد عن جماهد عن بن عمر عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : ما من أايم 

هن من هذه األايم العشر فأكثروا فيهن  أعظم عند هللا وال أحب إليه العمل في
 من التهليل والتكبري والتحميد  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    132صفحة  - 2مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عاصم بن خالد ثنا شعيب بن أيب  - 6155



محزة وأبو اليمان قال أان شعيب بن أيب محزة عن الزهري حدثين سامل بن عبد  
هللا عن عبد هللا بن عمر : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان يسبح وهو  

ان بن عمر  على ظهر راحلته ال يبايل حيث كان وجهه ويومئ برأسه إمياء وك
 يفعل ذلك 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو املغرية ثنا األوزاعي أخربين عبدة   - 6156
بن أيب لبابة عن عبد هللا بن عمر قال : أخذ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

يف الدنيا كأنك غريب أو عابر   ببعض جسدي فقال اعبد هللا كأنك تراه وكن
 سبيل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو املغرية ثنا األوزاعي ثنا حيىي بن  - 6157
أيب كثري عن أيب سلمة عن عبد هللا بن عمر : أن عمر بن اخلطاب سأل رسول  

نام أحدان وهو جنب قال نعم ويتوضأ  هللا صلى هللا عليه وسلم أي  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو املغرية ثنا األوزاعي ثنا املطلب  - 6158
بن عبد هللا بن املطلب املخزومي : أن عبد هللا بن عمر كان يتوضأ ثالاث ثالاث 

 ويسند ذلك إىل النيب صلى هللا عليه وسلم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف وروي موقوفا وهو أصح ت  

 

 

 حدثين أيب ثنا أبو املغرية ثنا األوزاعي عن أيوب بن حدثنا عبد هللا  - 6159
سلم صلى صالة  موسى عن انفع عن بن عمر : أن النيب صلى هللا عليه و 

اخلوف إبحدى الطائفتني ركع ركعة وسجدتني والطائفة األخرى مواجهة العدو  
مث انصرفت الطائفة اليت مع النيب صلى هللا عليه وسلم وأقبلت الطائفة  

فصلى هبا النيب صلى هللا عليه وسلم ركعة وسجدتني مث سلم النيب األخرى 
صلى هللا عليه وسلم مث قام كل رجل من الطائفتني فركع لنفسه ركعة  

 وسجدتني 

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا علي بن عياش وعصام بن خالد قاال   - 6160
بن ثوابن عن أبيه عن مكحول عن جبري بن نفري عن بن عمر عن النيب ثنا 

 صلى هللا عليه وسلم قال : ان هللا يقبل توبة العبد ما مل يغرغر  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو املغرية ثنا صفوان عن شريح بن  - 6161
بن الوليد حيدث عن عبد هللا بن عمر قال : كان   عبيد احلضرمي انه مسع الزبري

افر فأدركه الليل قال اي أرض ريب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا غزا أو س
وربك هللا أعوذ ابهلل من شرك وشر ما فيك وشر ما خلق فيك وشر ما دب 

عليك أعوذ ابهلل من شر كل أسد وأسود وحية وعقرب ومن شر ساكن البلد 
د وما ولد  ومن شر وال  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو املغرية ثنا عمرو بن عمر وأبو  - 6162
عمر انه  عثمان األمحوسي حدثين املخارق بن أيب املخارق عن عبد هللا بن

مسعه يقول ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : حوضي كما بني عدن  
مثل  وعمان أبرد من الثلج وأحلى من العسل وأطيب رحيا من املسك أكوابه 

جنوم السماء من شرب منه شربة مل يظمأ بعدها أبدا أول الناس عليه ورودا 
صعاليك املهاجرين قال قائل ومن هم اي رسول هللا قال الشعثة رؤوسهم  

الشحبة وجوههم الدنسة ثياهبم ال يفتح هلم السدد وال ينكحون املتنعمات 
 الذين يعطون كل الذي عليهم وال أيخذون الذي هلم  

 

 

ق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيفعليت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا احلكم بن انفع ثنا إمساعيل بن عياش   - 6163
عن صاحل بن كيسان عن عبد الرمحن األعرج عن أيب هريرة : أن النيب صلى 
هللا عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه حني يكرب ويفتتح الصالة وحني 

وحني يسجد  يركع   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح دون رفع اليدين عند السجود وهذا إسناد  ت
 ضعيف 



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا احلكم بن انفع ثنا إمساعيل بن عياش   - 6164
عن صاحل بن كيسان عن انفع عن بن عمر عن النيب صلى هللا عليه وسلم :  

 مثل ذلك  

 

 

دون رفع اليدين عند السجود وهذا إسناد   عليق شعيب األرنؤوط : صحيحت
 ضعيف 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا احلكم بن انفع ثنا أبو بكر يعين بن  - 6165
أيب مرمي عن ضمرة بن حبيب قال قال عبد هللا بن عمر : أمرين رسول هللا 

صلى هللا عليه وسلم ان آتيه مبدية وهى الشفرة فأتيته هبا فأرسل هبا فأرهفت  
أعطانيها وقال أغد على هبا ففعلت فخرج أبصحابه إىل أسواق املدينة وفيها   مث

 زقاق مخر قد جلبت من الشام فأخذ املدية مين فشق ما كان من تلك الزقاق
حبضرته مث أعطانيها وأمر أصحابه الذين كانوا معه أن ميضوا معي وأن يعاونوين  

إال شققته ففعلت فلم أترك  وأمرين أن آيت األسواق كلها فال أجد فيها زق مخر
 يف أسواقها زقا إال شققته  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : حسنت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    133صفحة  - 2مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا علي بن عياش ثنا حممد بن مطرف  - 6166
يع فقال اطرحوا أليب ثنا زيد بن أسلم انه قال : ان عبد هللا بن عمر أتى بن مط 

عبد الرمحن وسادة فقال ما جئت ألجلس عندك ولكن جئت أخربك ما مسعت  
أو فارق   من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مسعته يقول من نزع يدا من طاعة

 اجلماعة مات ميتة اجلاهلية  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري علي بن ت
 عياش فمن رجال البخاري 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا علي بن عياش ثنا إمساعيل بن عياش   - 6167
د أخربه أن  حدثين حيىي بن سعيد أخربين صاحل بن كيسان أن إمساعيل بن حمم



انفعا أخربه عن عبد هللا بن عمر عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم انه قال :  
جل أعطاه هللا إمنا حيسد من حيسد أو كما شاء هللا ان يقول على خصلتني ر 

 تعاىل القرآن فهو يقوم به أانء الليل والنهار ورجل أعطاه هللا ماال فهو ينفقه  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث قويت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو املغرية ثنا عبد هللا بن سامل حدثين  - 6168
مسعت عبد  العالء بن عتبة احلمصي أو اليحصيب عن عمري بن هانئ العنسي 

بن عمر يقول : كنا عند رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قعودا فذكر الفنت هللا 
فأكثر ذكرها حىت ذكر فتنة األحالس فقال قائل اي رسول هللا وما فتنة 

األحالس قال هي فتنة هرب وحرب مث فتنة السراء دخلها أو دخنها من حتت  
إمنا ويل املتقون مث يصطلح قدمي رجل من أهل بييت يزعم أنه مين وليس مين 

الناس على رجل كورك على ضلع مث فتنة الدهيماء ال تدع أحدا من هذه األمة  
اال لطمته لطمة فإذا قيل انقطعت متادت يصبح الرجل فيها مؤمنا وميسي كافرا  

حىت يصري الناس ايل فسطاطني فسطاط إميان ال نفاق فيه وفسطاط نفاق ال  
انتظروا الدجال من اليوم أو غد  إميان فيه إذا كان ذاكم ف  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : رجاله ثقات رجال الصحيح غري العالء بن عتبة فقد  ت



هذا احلديث ووثقه ابن معني والعجلي وقال أبو  4242روى له أبو داود 
 حامت : شيخ صاحل احلديث وذكره ابن حبان وابن شاهني يف الثقات 

 

 

 ثنا أبو املغرية ثنا عبد هللا بن العالء يعين حدثنا عبد هللا حدثين أيب - 6169
بن زبر حدثين سامل بن عبد هللا عن أبيه عبد هللا بن عمر قال : سئل رسول هللا 

صلى هللا عليه وسلم كيف صالة الليل فقال مثىن مثىن فإذا خفت الصبح  
 فأوتر بواحدة  

 

 

ثقات عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري رجاله ت
 رجال الشيخني غري عبدهللا بن العالء فمن رجال البخاري 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا زيد بن حيىي الدمشقي ثنا عبد هللا بن  - 6170
العالء مسعت سامل بن عبد هللا يقول مسعت عبد هللا بن عمر يقول قال رسول 

الفجر فأوتر هللا صلى هللا عليه وسلم : صالة الليل مثىن مثىن فإذا خفت 
 بركعة توتر لك صالتك قال وكان عبد هللا يوتر بواحدة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح غري زيد  ت



 بن حيىي الدمشقي فمن رجال أيب داود والنسائي وابن ماجة وهو ثقة 
 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا زيد بن حيىي الدمشقي ثنا عبد هللا بن  - 6171
العال مسعت سامل بن عبد هللا يقول مسعت عبد هللا بن عمر يقول : كان رسول  

 هللا صلى هللا عليه وسلم أيمر بقتل الكالب  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

أيب ثنا علي بن حبر ثنا حامت بن إمساعيل عن  حدثنا عبد هللا حدثين  - 6172
موسى بن عقبة عن انفع ان عبد هللا بن عمر كان يقول : قد كان رسول هللا 

 صلى هللا عليه وسلم يعتكف العشر األواخر من رمضان  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري علي  ت
 بن حبر

 

 

 حدثين أىب ثنا إمساعيل بن عمر حدثين كثري يعين بن حدثنا عبد هللا  - 6173
انه كان واقفا بعرفات فنظر   زيد عن املطلب بن عبد هللا عن عبد هللا بن عمر :



إىل الشمس حني تدلت مثل الرتس للغروب فبكى واشتد بكاؤه فقال له رجل  
عنده اي أاب عبد الرمحن قد وقفت معي مرارا مل تصنع هذا فقال ذكرت رسول 

هللا صلى هللا عليه وسلم وهو واقف مبكاين هذا فقال أيها الناس انه مل يبق من  
 دنياكم فيما مضى منها اال كما بقى من يومكم هذا فيما مضى منه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيفت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل بن عمر ثنا مالك يعين بن  - 6174
نس عن قطن بن وهب عن حينس : ان موالة البن عمر أتته فقالت عليك أ

السالم اي أاب عبد الرمحن قال وما شأنك قالت أردت اخلروج إىل الريف فقال  
هلا اقعدي فإين مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال ال يصرب على 

 ألوائها وشدهتا أحد إال كنت له شهيدا أو شفيعا يوم القيامة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعقوب ثنا بن أخي بن شهاب عن   - 6175
هللا صلى هللا عليه   عمه حدثين سامل بن عبد هللا ان عبد هللا قال : كان رسول



وسلم إذا قام إىل الصالة يرفع يديه حىت إذا كانتا حذو منكبيه كرب مث إذا أراد 
كع مث إذا أراد ان ان يركع رفعهما حىت يكوان حذو منكبيه كرب ومها كذلك ر 

يرفع صلبه رفعهما حىت يكوان حذو منكبيه قال مسع هللا ملن محده مث يسجد 
وال يرفع يديه يف السجود ويرفعهما يف كل ركعة وتكبرية كربها قبل الركوع حىت 

 تنقضي صالته  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    134صفحة  - 2مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعقوب ثنا بن أخي بن شهاب عن   - 6176
عمه أخربين محيد بن عبد الرمحن بن عوف ان عبد هللا بن عمر أخربه ان رجال 
: سأل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن صالة الليل فقال رسول هللا صلى 

ليه وسلم صالة الليل مثىن مثىن فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة  هللا ع  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعقوب ثنا بن أخي بن شهاب عن   - 6177
عمه أخربين سامل بن عبد هللا ان عبد هللا بن عمر قال قال رسول هللا صلى هللا 

 عليه وسلم : من فاته العصر فكأمنا وتر أهله وماله  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

 ثنا حيىي بن أيب بكر ثنا زهري بن حممد حدثنا عبد هللا حدثين أيب - 6178
عن موسى بن جبري عن انفع موىل عبد هللا بن عمر عن عبد هللا بن عمر انه  

مسع نيب هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : أن آدم صلى هللا عليه وسلم ملا 
أجتعل فيها من يفسد فيها   }أهبطه هللا تعاىل إىل األرض قالت املالئكة أي رب 

  {لدماء وحنن نسبح حبمدك ونقدس لك قال إين أعلم ما ال تعلمون ويسفك ا
قالوا ربنا حنن أطوع لك من بين آدم قال هللا تعاىل للمالئكة هلموا ملكني من  

املالئكة حىت يهبط هبما إىل األرض فننظر كيف يعمالن قالوا ربنا هاروت 
لبشر  وماروت فاهبطا إىل األرض ومثلت هلما الزهرة امرأة من أحسن ا

فجاءهتما فسأالها نفسها فقالت ال وهللا حىت تكلما هبذه الكلمة من اإلشراك 
فقاال وهللا ال نشرك ابهلل أبدا فذهبت عنهما مث رجعت بصيب حتمله فسأالها  



نفسها فقالت ال وهللا حىت تقتال هذا الصيب فقاال وهللا ال نقتله أبدا فذهبت مث  
قالت ال وهللا حىت تشراب هذا اخلمر رجعت بقدح مخر حتمله فسأالها نفسها 

فشراب فسكرا فوقعا عليها وقتال الصيب ملا أفاقا قالت املرأة وهللا ما تركتما شيئا  
مما أبيتماه علي إال قد فعلتما حني سكرمتا فخريا بني عذاب الدنيا واآلخرة  

 فاختارا عذاب الدنيا 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ومتنه ابطل ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد ثنا عبد   - 6179
العزيز بن عبد املطلب عن موسى بن عقبة عن انفع عن عبد هللا بن عمر انه  
 قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : كل مسكر حرام وكل مسكر مخر  

 

 

ثقات رجال   عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجالهت
 الشيخني غري عبد العزيز بن املطلب فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعقوب ثنا عاصم بن حممد يعين بن  - 6180
عبد هللا بن زيد بن عبد هللا بن عمر بن اخلطاب عن أخيه عمر بن حممد عن 



يسار موىل بن عمر قال أشهد لقد مسعت ساملا يقول قال عبد هللا رضي هللا 
وال ينظر هللا  عنه قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ثالث ال يدخلون اجلنة 

إليهم يوم القيامة العاق والديه واملرأة املرتجلة املتشبهة ابلرجال والديوث وثالثة 
 ال ينظر هللا إليهم يوم القيامة العاق والديه واملدمن اخلمر واملنان مبا أعطى  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسن رجاله ثقات رجال الشيخني غري ت
 عبدهللا بن يسار 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعقوب ثنا عاصم بن حممد عن أخيه   - 6181
عمر بن حممد عن انفع عن بن عمر قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :  

ان امامكم حوضا كما بني جرابء وأذرح فيه أابريق كنجوم السماء من ورده  
 فشرب منه مل يظمأ بعدها أبدا  

 

 

ه صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناد ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعقوب ثنا عاصم بن حممد عن أخيه   - 6182
عمر بن حممد عن سامل عن بن عمر قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :  



 ان امليت يعذب ببكاء احلي 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

د هللا حدثين أيب ثنا يعقوب ثنا عاصم بن حممد عن أخيه  حدثنا عب - 6183
عمر بن حممد عن حممد بن زيد أو سامل عن عبد هللا بن عمر قال قال رسول 

 هللا صلى هللا عليه وسلم : إمنا احلمى شيء من فيح جهنم فأبردوها ابملاء 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعقوب ثنا عاصم بن حممد عن أخيه   - 6184
ت ساملا يقول عمر بن حممد عن القاسم بن عبيد هللا بن عبد هللا بن عمر مسع

قال عبد هللا بن عمر قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ال أيكلن أحدكم  
 بشماله وال يشربن هبا فإن الشيطان أيكل بشماله ويشرب هبا 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  
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حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثين يعقوب ثنا عاصم بن حممد عن   - 6185
قال قال عبد هللا  أخيه عمر بن حممد عن حممد بن زيد يعين أاب عمر بن حممد 

بن عمر : كنا حندث حبجة الوداع وال ندري انه الوداع من رسول هللا صلى هللا 
ليه وسلم  عليه وسلم فلما كان يف حجة الوداع خطب رسول هللا صلى هللا ع

فذكر املسيح الدجال فأطنب يف ذكره مث قال ما بعث هللا من نيب اال قد أنذره  
أمته لقد أنذره نوح صلى هللا عليه وسلم أمته والنبيون عليهم الصالة والسالم 
من بعده اال ما خفي عليكم من شأنه فال خيفني عليكم ان ربكم ليس أبعور  

عليكم ان ربكم ليس أبعور  اال ما خفي عليكم من شأنه فال خيفني   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعقوب ثنا أيب عن صاحل قال بن  - 6186
شهاب أخربين سامل بن عبد هللا ان عبد هللا بن عمر قال مسعت رسول هللا صلى 



ن عليهم حىت يقول احلجر اي هللا عليه وسلم يقول : تقاتلكم يهود فتسلطو 
 مسلم هذا يهودي ورائي فاقتله  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعقوب ثنا أيب عن حممد بن إسحاق  - 6187
حدثين انفع موىل عبد هللا بن عمر عن عبد هللا بن عمر قال مسعت رسول هللا 

ليه وسلم يقول : إذا نعس أحدكم يف جملسه يوم اجلمعة فليتحول  صلى هللا ع
 منه إىل غريه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : ضعيف مرفوعا والصحيح وقفه ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعقوب ثنا أيب عن حممد بن إسحاق  - 6188
حدثين الزهري عن سامل بن عبد هللا عن أبيه انه حدثه انه : مسع رسول هللا 

 صلى هللا عليه وسلم ينهي الناس ان أيكلوا حلوم نسكهم فوق ثالثة أايم 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعقوب ثنا أيب عن بن إسحاق حدثين  - 6189
وسليمان   حممد بن إبراهيم بن احلرث عن أيب سلمة بن عبد الرمحن بن عوف

بن يسار كالمها حدثه عن عبد هللا بن عمر قال ولقد كنت معهما يف اجمللس  
حلديث  ولكين كنت صغريا فلم أحفظ احلديث قاال سأله رجل عن الوتر فذكر ا 

وقال : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أمر ان جتعل آخر صالة الليل 
 الوتر  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعقوب ثنا أيب عن بن إسحاق حدثين  - 6190
قبل ان   انفع عن بن عمر : انه كان إذا سئل عن الوتر قال أما أان فلو أوترت

أانم مث أردت ان أصلي ابلليل شفعت بواحدة ما مضى من وترى مث صليت 
مثىن مثىن فإذا قضيت صاليت أوترت بواحدة ان رسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم أمر ان جيعل آخر صالة الليل الوتر  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : مرفوعه صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 



 

أيب ثنا يعقوب ثنا أيب عن بن إسحاق حدثين  حدثنا عبد هللا حدثين - 6191
انفع عن بن عمر قال حدثهم : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان يبعث  

عليهم إذا ابتاعوا من الركبان األطعمة من مينعهم ان يتبايعوها حىت يؤوا إىل 
 رحاهلم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا الفضل بن دكني ثنا سفيان عن عبد   - 6192
هللا بن دينار عن عبد هللا بن عمر قال : وقت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 ألهل اليمن يلملم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا الفضل بن دكني ثنا سفيان عن عبد   - 6193
هللا بن دينار عن عبد هللا بن عمر قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :  

 كل بيعني ال بيع بينهما حىت يتفرقا اال بيع اخليار  

 



 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

 حدثين أيب ثنا الفضل بن دكني ثنا مالك يعين بن حدثنا عبد هللا  - 6194
مغول عن أيب حنظلة قال : سألت بن عمر عن صالة السفر فقال ركعتني قال  

وحنن آمنون قال سنة رسول  {فإن خفتم    } قلت فأين قول هللا تبارك وتعاىل 
 هللا صلى هللا عليه وسلم أو قال كذاك سنة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 

 

يق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد حمتمل للتحسنيعلت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو أمحد الزبريي حممد بن عبد هللا ثنا   - 6195
أبو شعبة الطحان جار األعمش عن أيب الربيع قال : كنت مع بن عمر يف  

رمحن جنازة فسمع صوت إنسان يصيح فبعث إليه فاسكته فقلت اي أاب عبد ال
يت حىت يدخل قربه فقلت له إين أصلي معك  مل أسكته قال انه يتأذى به امل

الصبح مث التفت فال أرى وجه جليسي مث أحياان تسفر قال كذا رأيت رسول 
هللا صلى هللا عليه وسلم يصلي وأحببت ان أصليها كما رأيت رسول هللا صلى 

 هللا عليه وسلم يصليها  

 

 



ناده ضعيف عليق شعيب األرنؤوط : إس ت  
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حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إبراهيم بن أيب العباس ثنا أبو أويس  - 6196
عن الزهري ان سامل بن عبد هللا ومحزة بن عبد هللا بن عمر حداثه عن أبيهما  
انه حدثهما انه مسع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : الشؤم يف الفرس  

 والدار واملرأة 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبيد هللا بن حممد التيمي أان محاد بن   - 6197
سلمة عن محيد بن يزيد أيب اخلطاب عن انفع عن بن عمر عن النيب صلى هللا 
عليه وسلم انه قال : من شرب اخلمر فاجلدوه فإن شرهبا فاجلدوه فإن شرهبا  

 فاجلدوه فقال يف الرابعة أو اخلامسة فاقتلوه  

 



 

ق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ... وجاء إبسناد صحيح أنه يقتل يف  عليت
313/  8الرابعة عند النسائي   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو نعيم ثنا سفيان عن عبد هللا بن  - 6198
دينار عن بن عمر قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : أسلم ساملها هللا  

 وغفار غفر هللا هلا وعصية عصت هللا ورسوله 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

ين أيب ثنا أبو نعيم ثنا عبد العزيز بن عمر بن  حدثنا عبد هللا حدث - 6199
بن عمر يف  عبد العزيز عن حيىي بن إمساعيل بن جرير عن قزعة قال أرسلين 

حاجة فقال : تعال حىت أودعك كما ودعين رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
 وأرسلين يف حاجة له فقال استودع هللا دينك وأمانتك وخواتيم عملك  

 

 

رنؤوط : صحيح وهذا إسناد ضعيف عليق شعيب األت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن كناسة ثنا إسحاق بن سعيد   - 6200
عن أبيه قال : أتى عبد هللا بن عمر عبد هللا بن الزبري فقال اي بن الزبري إايك 
واإلحلاد يف حرم هللا تبارك وتعاىل فإين مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

ه سيلحد فيه رجل من قريش لو وزنت ذنوبه بذنوب الثقلني لرجحت يقول إن
 قال فانظر ال تكونه 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : رجاله ثقات رجال الشيخني غري حممد بن كناسة روى  ت
له النسائي ووثقه علي بن املديين ويعقوب بن شيبة وذكره ابن حبان يف الثقات 

يكتب حديثه وال حيتج به وقال أبو حامت : كان صاحب أخبار   

سيأيت من حديث عبد هللا بن عمرو بن العاص وهو الصواب و   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو اجلواب ثنا عمار بن رزيق عن   - 6201
األعمش عن جماهد عن بن عمر قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :  

 يغفر هللا للمؤذن مد صوته ويشهد له كل رطب وايبس مسع صوته  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد قوي ت  

 

 



أيب ثنا معاوية ثنا زائدة عن األعمش عن  حدثنا عبد هللا حدثين  - 6202
رجل عن بن عمر عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : يغفر هللا للمؤذن  

 منتهى أذانه ويستغفر له كل رطب وايبس مسع صوته 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف إلهبام الراوي عن ابن عمر وبقية  ت
 رجاله ثقات رجال الشيخني

 

 

بد هللا حدثين أيب ثنا سليمان بن داود اهلامشي أنبأان حدثنا ع - 6203
بن عبد هللا بن عمر   إمساعيل يعين بن جعفر أخربين موسى بن عقبة عن سامل 

عن أبيه ان النيب صلى هللا عليه وسلم قال : من جر ثوبه خيالء مل ينظر هللا  
اهد ذلك  إليه يوم القيامة فقال أبو بكر ان أحد شقى إزاري يسرتخي اال ان أتع

 منه فقال النيب صلى هللا عليه وسلم انك لست ممن يصنعه خيالء  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري ت
 سليمان بن داود اهلامشي فقد روى له أصحاب السنن 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا علي بن إسحاق أان عبد هللا أان  - 6204



ة عن سامل بن عبد هللا عن عبد هللا بن عمر قال قال رسول هللا موسى بن عقب
صلى هللا عليه وسلم : من جر ثوبه خيالء مل ينظر هللا إليه يوم القيامة فذكر  

 معناه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري علي  ت
 بن إسحاق مكرر سندا ومتنا 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سليمان بن داود أان اهلامشي أان  - 6205
: ان النيب صلى إمساعيل أخربين موسى بن عقبة عن سامل بن عبد هللا عن أبيه  

هللا عليه وسلم أتى وهو يف معرسه من ذي احلليفة يف بطن الوادي فقيل له 
ي كان عبد هللا  انك ببطحاء مباركة فقال موسى وقد أانخ بنا سامل ابملناخ الذ

ينيخ به يتحرى معرس النيب صلى هللا عليه وسلم وهو أسفل من املسجد الذي 
 يف بطن الوادي بينه وبني الطريق 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري ت
 سليمان بن داود اهلامشي 

 

 



نا زائدة عن عطاء  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا معاوية بن عمرو ث - 6206
عن حمارب بن داثر عن عبد هللا بن عمر عن النيب صلى هللا عليه وسلم انه 

 قال : أيها الناس اتقوا الظلم فإهنا الظلمات يوم القيامة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سريج بن النعمان ثنا أبو شهاب عن   - 6207
حلجاج عن الزهري عن عبد الرمحن بن هنيدة عن بن عمر قال قال رسول هللا  ا

صلى هللا عليه وسلم : إذا أنزل هللا بقوم عذااب أصاب العذاب من كان بني 
 أظهرهم مث يبعثهم هللا تعاىل على أعماهلم كذا يف الكتاب  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد ضعيف ت  

 

 

 حدثين أيب ثنا هارون بن معروف أان عبد هللا بن حدثنا عبد هللا  - 6208
د عبد هللا بن عمر قعودا  وهب أخربين أبو صخر عن انفع قال : بينما حنن عن 

جاء رجل فقال إن فالان يقرأ عليك السالم لرجل من أهل الشام فقال عبد هللا  
بلغين أنه أحدث حداث فإن كان كذلك فال تقرأن عليه مين السالم مسعت 



ل هللا صلى هللا عليه وسلم يقول إنه سيكون يف أميت مسخ وقذف وهو يف  رسو 
 الزنديقية والقدرية 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : ضعيف . أبو صخر هو محيد بن صخر خمتلف فيه  ت
 وهذا الكالم مما أنكر عليه 

 

 

------------------------------------- 

 

[    137صفحة  - 2مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا موسى بن داود ثنا عبد العزيز بن  - 6209
رسول هللا صلى   عبد هللا عن عبد هللا بن دينار عن عبد هللا بن عمر قال قال

هللا عليه وسلم : إن الذي ال يؤدي زكاة ماله ميثل له يوم القيامة شجاع أقرع 
ان كنزك  له زبيبتان قال يلزمه أو يطوقه قال يقول له أان كنزك أ  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري موسى بن داود فمن رجال مسلم 

 



 

حدثنا عبد هللا ثنا أيب ثنا موسى بن داود ثنا عبد العزيز بن أيب  - 6210
سلمة عن عبد هللا بن دينار عن بن عمر قال قال النيب صلى هللا عليه وسلم :  

 الظلم ظلمات يوم القيامة  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

د ثنا عبد العزيز بن أيب حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا موسى بن داو  - 6211
سلمة عن عبد هللا بن دينار عن بن عمر قال قال صلى هللا عليه وسلم وهو :  
يف احلجر ال تدخلوا على هؤالء القوم املعذبني اال أن تكونوا ابكني فيصيبكم  

 مثل ما أصاهبم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
موسى بن داود فمن رجال مسلم  الشيخني غري  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن أيب بكري ثنا زهري ثنا عمر بن   - 6212
انفع عن أبيه عن عبد هللا بن عمر قال : هنى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 عن القزع والقزع أن حيلق رأس الصيب ويرتك بعض شعره  



 

 

حيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده ص ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن أيب بكري ثنا شعبة عن توبة  - 6213
قال قال الشعيب لقد صحبت بن عمر سنة ونصفا فلم أمسعه حيدث عن رسول  

هللا صلى هللا عليه وسلم اال حديثا واحدا قال : كنا مع رسول هللا صلى هللا 
م أيكلون فنادت امرأة من نسائه انه ضب عليه وسلم فأيت بضب فجعل القو 

فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كلوا فإنه حالل أو كلوا فال أبس قال  
 فكف قال فقال إنه ليس حبرام ولكنه ليس من طعامي  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سليمان بن داود اهلامشي ثنا سعيد بن   - 6214
عبد الرمحن اجلمحي عن عبيد هللا بن عمر عن انفع عن بن عمر : أن رسول 
هللا صلى هللا عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان صاعا من متر أو صاعا  

 من شعري على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من املسلمني  

 

 



شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن مكرر سندا ومتنا عليق ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سليمان بن داود اهلامشي أان سعيد بن   - 6215
عبد الرمحن عن عبيد هللا عن انفع عن بن عمر أن النيب صلى هللا عليه وسلم  

فليحمد هللا  قال : الرؤاي الصاحلة جزء من سبعني جزأ من النبوة فمن رأى خريا 
عليه وليذكره ومن رأى غري ذلك فليستعذ ابهلل من شر رؤايه وال يذكرها فإهنا  

 ال تضره  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سليمان بن داود ثنا عبد الرمحن بن  - 6216
ن عبد هللا بن عمر مسعت  أيب الزاند عن موسى بن عقبة عن سامل بن عبد هللا ع 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : رأيت يف املنام امرأة سوداء اثئرة الشعر 
تفلة أخرجت من املدينة فأسكنت مهيعة فأولتها يف املنام وابء املدينة ينقله هللا  

 تعاىل إىل مهيعة  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  



 

 

 حدثين أيب ثنا علي بن إسحاق أان عبد هللا بن حدثنا عبد هللا  - 6217
املبارك أان معمر عن رجل عن بن عمر عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : ال  

 تشربوا الكرع ولكن ليشرب أحدكم يف كفيه  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا علي بن إسحاق أان عبد هللا أان حممد  - 6218
بن عجالن عن انفع عن بن عمر عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : كل 

 مسكر حرام وكل مسكر مخر  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد قوي ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا علي بن إسحاق قال أخربان عبد هللا   - 6219
قال أخربان حممد بن عجالن عن انفع عن بن عمر عن النيب صلى هللا عليه  

 وسلم : مبثله  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا علي بن إسحاق أان عبد هللا وعتاب   - 6220
 أبو الصباح األيلي مسعت يزيد بن أيب مسية يقول مسعت بن عمر  ثنا عبد هللا أان

 يقول ما قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : يف اإلزار فهو يف القميص 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سليمان بن داود ثنا عبد الرمحن بن  - 6221
بن عمر : كان   أيب الزاند عن موسى بن عقبة عن سامل بن عبد هللا عن عبد هللا

يصلي يف السفر صالته ابلليل ويوتر راكبا على بعريه ال يبايل حيث وجه بعريه  
يت ساملا يفعل ويذكر ذلك عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال موسى ورأ

 ذلك 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

------------------------------------- 



 

[    138صفحة  - 2مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثنا أيب ثنا نوح بن ميمون اان عبد هللا يعين بن  - 6222
بته يوم عمر العمري عن انفع قال : كان بن عمر يرمي مجرة العقبة على دا

النحر وكان ال أييت سائرها بعد ذلك اال ماشيا ذاهبا وراجعا وزعم أن النيب 
   صلى هللا عليه وسلم كان ال أيتيها اال ماشيا ذاهبا وراجعا

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف لضعف عبدهللا بن ت
 عمر العمري وبقية رجاله ثقات 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا نوح بن ميمون أان عبد هللا عن انفع   - 6223
عن بن عمر : أن النيب صلى هللا عليه وسلم وأاب بكر وعمر وعثمان رضي هللا 

 عنهم نزلوا احملصب  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد ضعيف ت  

 

 



هللا عن موسى  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا نوح بن ميمون أان عبد  - 6224
 عن سامل عن بن عمر : أن النيب صلى هللا عليه وسلم كان يوتر على راحلته  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا سند ضعيف لضعف عبدهللا العمري  ت
 وابقي رجاله ثقات رجال الشيخني غري نوح بن ميمون 

 

 

ملقربي  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا نوح أان عبد هللا عن سعيد ا - 6225
قال رأيت بن عمر يناجي رجال فدخل رجل بينهما فضرب صدره وقال قال  

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : إذا تناجى اثنان فال يدخل بينهما الثالث إال 
 إبذهنما  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه وهذا إسناد ضعيف لضعف عبدهللا بن ت
 عمر العمري وبقية رجاله ثقات 

 

 

دثنا عبد هللا حدثنا أيب ثنا يعمر بن بشر ثنا عبد هللا يعين بن ح - 6226
مبارك قال قال أسامة بن زيد حدثين انفع ان بن عمر قال : رأيت رسول هللا 
صلى هللا عليه وسلم وهو يسنت فأعطى أكرب القوم وقال ان جربيل صلى هللا  



 عليه وسلم أمرين أن أكرب  

 

 

نعليق شعيب األرنؤوط : إسناده حست  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب قال قرأت على عبد الرمحن مالك عن   - 6227
ل ان صددت انفع : أن عبد هللا بن عمر خرج إىل مكة معتمرا يف الفتنة فقا

عن البيت صنعنا كما صنعنا مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فأهل بعمرة  
 من أجل أن النيب صلى هللا عليه وسلم أهل بعمرة عام احلديبية  

 

 

ليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب قال قرأت على عبد الرمحن مالك وثنا  - 6228
عبد هللا حدثين أيب قال وحدثنا إسحاق ثنا مالك عن عبد هللا بن دينار عن بن  

عمر أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : مخس من الدواب من قتلهن  
حمرم فال جناح عليه العقرب والفارة والكلب العقور والغراب واحلدأة  وهو  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناداه صحيحان األول على شرط الشيخني والثاين ت



 على شرط مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثناه إسحاق أخربين مالك عن انفع  - 6229
قال : مخس من الدواب فذكر   عن بن عمر أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

 مثله  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

قال أيب وقرأت على عبد الرمحن مالك عن انفع : أيضا  - 6230  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب قال قرأت على عبد الرمحن مالك عن   - 6231
وسلم دخل الكعبة  انفع عن عبد هللا بن عمر : أن رسول هللا صلى هللا عليه  

هو وأسامة بن زيد وبالل وعثمان بن طلحة احلجيب وأغلقها عليه فمكث فيها  
يه وسلم  قال عبد هللا سألت بالال حني خرج ماذا صنع رسول هللا صلى هللا عل 

قال جعل عمودا عن يساره وعمودين عن ميينه وثالثة أعمدة وراءه وكان 



 البيت يومئذ على ستة أعمدة مث صلى وبينه وبني اجلدار ثالثة أذرع 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب قال قرأت على عبد الرمحن مالك عن   - 6232
انفع عن بن عمر : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أانخ ابلبطحاء اليت  

 بذي احلليفة فصلى هبا  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

مالك عن   حدثنا عبد هللا حدثين أيب قال قرأت على عبد الرمحن - 6233
بن عمرو بن حلحلة الديلي عن حممد بن عمران األنصاري عن أبيه : أنه  حممد 

عدل إىل عبد هللا بن عمر وأان انزل حتت سرحة بطريق مكة فقال ما أنزلك  
حتت هذه السرحة قلت أردت ظلها قال هل غري ذلك قلت ال ما أنزلين اال 

عليه وسلم إذا كنت بني  ذلك قال عبد هللا بن عمر قال رسول هللا صلى هللا
األخشبني من مىن ونفخ بيده حنو املشرق فإن هنالك واداي يقال له السرر به 

 سرحة سر حتتها سبعون نبيا  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب قال قرأت على عبد الرمحن مالك وثنا  - 6234
عن انفع عن  عبد هللا قال حدثين أيب قال وثنا إسحاق بن عيسى أان مالك 

عبد هللا بن عمر أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : اللهم ارحم احمللقني  
ا واملقصرين اي قالوا واملقصرين اي رسول هللا قال اللهم اغفر للمحلقني قالو 

 رسول هللا قال واملقصرين  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل أان يونس بن عبيد عن زايد   - 6235
بن جبري قال : سأل رجل بن عمر وهو ميشي مبىن فقال نذرت أن أصوم كل  

ذا اليوم يوم النحر فما ترى قال أمر هللا تعاىل يوم ثالاثء أو أربعاء فوافقت ه
سلم أو قال هنينا أن نصوم يوم  بوفاء النذر وهنى رسول هللا صلى هللا عليه و 

النحر قال فظن الرجل أنه مل يسمع فقال اين نذرت أن أصوم كل يوم ثالاثء أو 
سول هللا أربعاء فوافقت هذا اليوم يوم النحر فقال أمر هللا بوفاء النذر وهناان ر 



صلى هللا عليه وسلم أو قال هنينا أن نصوم يوم النحر قال فما زاده على ذلك 
 حىت أسند يف اجلبل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    139صفحة  - 2مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل أان يونس عن بن زايد بن  - 6236
جبري قال : رأيت بن عمر أتى على رجل قد أانخ بدنته لينحرها مبىن فقال  

 ابعثها قياما مقيدة سنة حممد صلى هللا عليه وسلم  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

أيب ثنا عبد الرمحن بن مهدي ثنا زهري عن   حدثنا عبد هللا حدثين - 6237
زيد بن أسلم عن بن عمر قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : إمنا الناس 



 كإبل مائة ال تكاد جتد فيها راحلة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

ة بن عبيد هللا حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هبز ثنا محاد اان طلح - 6238
بن كريز عن بن عمر : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم صلى يف البيت بني 

 الساريتني  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هبز وأبو كامل قاال ثنا محاد بن سلمة   - 6239
هللا بن عمر قال : كنت أبيع  ثنا مساك بن حرب عن سعيد بن جبري عن عبد

ق من الداننري والداننري من الورق فأتيت النيب صلى اإلبل ابلبقيع فأقبض الور 
هللا عليه وسلم وهو يف بيت حفصة فقلت اي رسول هللا رويدك أسألك اين 

كنت أبيع اإلبل ابلبقيع فاقبض هذه من هذه وهذه من هذه فقال ال أبس أن 
تفرتقا وبينكما شيء   أتخذها بسعر يومها ما مل  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف لتفرد مساك برفعه ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إسحاق بن يوسف عن شريك عن   - 6240
وعبد هللا بن عباس  عبد هللا بن شريك العامري قال مسعت عبد هللا بن عمر  

وعبد هللا بن الزبري : سئلوا عن العمرة قبل احلج يف املتعة فقالوا نعم سنة  
روة مث حتل  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم تقدم فتطوف ابلبيت وبني الصفا وامل

وان كان ذلك قبل يوم عرفة بيوم مث هتل ابحلج فتكون قد مجعت عمرة وحجة  
 أو مجع هللا لك عمرة وحجة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إسحاق بن يوسف ثنا سفيان عن   - 6241
هللا صلى هللا عاصم بن عبد هللا بن عاصم عن سامل عن بن عمر ان رسول 

 عليه وسلم قال : ال يصور عبد صورة اال قيل له يوم القيامة أحي ما خلقت  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد ضعيف لضعف عاصم بن ت
 عبيدهللا 



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إسحاق بن يوسف عن شريك عن   - 6242
ول هللا صلى هللا عليه  أيب إسحاق عن جماهد عن بن عمر قال : اعتمر رس

وسلم مرتني قبل ان حيج فبلغ ذلك عائشة فقالت اعتمر رسول هللا صلى هللا  
 عليه وسلم أربع عمر قد علم بذلك عبد هللا بن عمر منهن عمرة مع حجته  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

بن حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حجاج ثنا شعبة عن عبد هللا   - 6243
دينار مسعت بن عمر يقول : كنا إذا ابيعنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على  

 السمع والطاعة يلقننا هو فيما استطعتم  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حجاج حدثين شعبة عن عبد هللا بن  - 6244
دينار مسعت بن عمر حيدث عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : من مل جيد  

 نعلني فليلبس خفني وليشقهما أو ليقطعهما أسفل من الكعبني  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حجاج ثنا شريك عن عثمان بن أيب  - 6245
زرعة عن مهاجر الشامي عن بن عمر قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

: من لبس ثوب شهرة ألبسه هللا تبارك وتعاىل ثوب مذلة يوم القيامة قال 
 شريك وقد رأيت مهاجرا وجالسته  

 

 

إسناد ضعيف لضعف شريك عليق شعيب األرنؤوط : حسن وهذات  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حجاج عن بن جريج وعبد الرزاق  - 6246
أخربان بن جريج أخربين أبو الزبري انه مسع بن عمر يقول : قرأ رسول هللا صلى 

يف قبل عدهتن  {اي أيها النيب إذا طلقتم النساء فطلقوهن   }هللا عليه وسلم   

 

 

األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  عليق شعيب ت
 الشيخني غري أيب الزبري فمن رجال مسلم 

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حجاج ثنا ليث قال حدثين عقيل   - 6247
عن بن شهاب عن سامل بن عبد هللا ان عبد هللا بن عمر قال : متتع النيب صلى 

لعمرة إىل احلج وأهدى فساق معه اهلدى من  هللا عليه وسلم يف حجة الوداع اب
ليه وسلم فأهل ابلعمرة مث أهل ابحلج ذي احلليفة وبدأ رسول هللا صلى هللا ع

ومتتع الناس مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ابلعمرة إىل احلج فإن من 
الناس من أهدى فساق اهلدى ومنهم من مل يهد فلما قدم رسول هللا صلى هللا  

م قال للناس من كان منكم أهدى فإنه ال حيل من شيء حرم منه  عليه وسل 
حىت يقضي حجه ومن مل يكن منكم أهدى فليطف ابلبيت وابلصفا واملروة 
وليقصر وليحلل مث ليهل ابحلج وليهد فمن مل جيد هداي فليصم ثالثة أايم يف  
دم  احلج وسبعة إذا رجع إىل أهله وطاف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حني ق
مكة استلم الركن أول شيء مث خب ثالثة أطواف من السبع ومشى أربعة 

أطواف مث ركع حني قضى طوافه ابلبيت عند املقام ركعتني مث سلم فانصرف 
فأتى الصفا فطاف ابلصفا واملروة مث مل حيلل من شيء حرم منه حىت قضى 
م  حجه وحنر هديه يوم النحر وأفاض فطاف ابلبيت مث حل من كل شيء حر 

منه وفعل مثل ما فعل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من أهدى وساق اهلدى 
 من الناس  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  
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حجاج ثنا ليث حدثين عقيل عن بن  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا  - 6248
 عليه  شهاب عن عروة بن الزبري ان عائشة أخربته عن رسول هللا صلى هللا

وسلم : يف متتعه ابلعمرة إىل احلج ومتتع الناس معه مبثل الذي أخربين سامل بن  
 عبد هللا عن عبد هللا عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 

 

إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حجاج ثنا ليث ثنا عقيل عن بن  - 6249
شهاب عن سامل بن عبد هللا عن عبد هللا بن عمر : ان رسول هللا صلى هللا 

عليه وسلم قام خيطب فقال اال وان الفتنة ههنا من حيث يطلع قرن الشيطان  
 يعين املشرق 

 

 

األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب ت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حجاج ثنا ليث عن عقيل عن بن  - 6250
شهاب عن سامل بن عبد هللا عن عبد هللا بن عمر : ان رسول هللا صلى هللا 

عليه وسلم كان ينفل بعض من يبعث من السرااي ألنفسهم خاصة سوى قسم  
ذلك واجب هلل تعاىل عامة اجليش واخلمس يف   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حجاج وأبو النضر قاال ثنا ليث  - 6251
حدثين انفع عن عبد هللا : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حرق خنل بين 

  {عتم من لينة أو تركتموها  ما قط  }النضري وقطع وهى البويرة فأنزل هللا تعاىل 
 إىل آخر اآلية 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حجاج ثنا ليث حدثين عقيل عن بن   - 6252
ن عمر يقول مسعت شهاب انه قال أخربين سامل بن عبد هللا انه مسع عبد هللا ب



رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : ال متنعوا يعين نساءكم املساجد إذا 
عليه عبد هللا حني استأذنكم إليها قال بالل بن عبد هللا وهللا لنمنعهن فأقبل  

 قال ذلك فسبه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حجاج ثنا ليث حدثين عقيل بن  - 6253
خالد عن بن شهاب ان سامل بن عبد هللا بن عمر أخربه : ان عبد هللا بن عمر  
كان ميشي بني يدي اجلنازة وان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان ميشي بني 

 يديها وأبو بكر وعمر وعثمان رضي هللا عنهم  
 

 

4539نؤوط : رجاله ثقات رجال الشيخني وسلف عليق شعيب األر ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حجاج قال قرأت على بن جريج  - 6254
حدثين زايد بن سعد ان بن شهاب قال حدثين سامل عن عبد هللا بن عمر انه :  
كان ميشي بني يدي اجلنازة وقد كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأبو بكر 

رضي هللا عنهم ميشون امامها   وعمر وعثمان   



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : رجاله ثقات رجال الشيخني مكرر سندا ومتنات  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا مبشر بن إمساعيل ثنا األوزاعي عن   - 6255
الزهري عن سامل عن أبيه قال : صليت مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

أيب بكر رضي هللا عنه ركعتني ومع عمر رضي  صالة العشاء مبىن ركعتني ومع
هللا عنه ركعتني ومع عثمان رضي هللا عنه ركعتني صدرا من خالفته مث أمتها بعد  

 عثمان رضي هللا عليهم أمجعني  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري مبشر بن إمساعيل 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هارون ثنا بن وهب أخربين يونس عن   - 6256
بن شهاب أخربين عبيد هللا بن عبد هللا بن عمر عن أبيه قال : صلى رسول هللا 

 صلى هللا عليه وسلم مبىن ركعتني فذكره  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  



 

 

ثنا جرير عن صدقة بن يسار مسعت بن  حدثنا عبد هللا حدثين أيب - 6257
عمر يقول : وقت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ألهل املدينة ذا احلليفة  

وألهل الشام اجلحفة قال وألهل جند قران وألهل اليمن يلملم قيل له فالعراق 
 قال ال عراق يومئذ  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  
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حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا جرير عن منصور عن حبيب عن   - 6258
طاوس قال قال رجل البن عمر ان أاب هريرة رضي هللا تعاىل عنه يزعم أن الوتر  

هللا عليه وسلم عن صالة الليل ليس حبتم قال : سأل رجل رسول هللا صلى 
 فقال صالة الليل مثىن مثىن فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : صحيح رجاله ثقات رجال الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هشيم اان أبو بشر عن سعيد بن  - 6259
ريش قد نصبوا جبري قال : خرجت مع بن عمر من منزله فمرران بفتيان من ق

طريا وهم يرمونه وقد جعلوا لصاحب الطري كل خاطئة من نبلهم فلما رأوا بن 
عمر تفرقوا فقال بن عمر من فعل هذا لعن هللا من فعل هذا ان رسول هللا 

 صلى هللا عليه وسلم قال لعن هللا من اختذ شيئا فيه الروح غرضا  

 

 

شيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هشيم أان منصور وبن عون عن بن  - 6260
سريين عن بن عمر قال : كان تطوع النيب صلى هللا عليه وسلم ركعتني قبل  
الظهر وركعتني بعدها وركعتني بعد املغرب وركعتني بعد العشاء قال وأخربتين  

 حفصة أنه كان يصلي ركعتني بعد طلوع الفجر 

 

 

ليق شعيب األرنؤوط : صحيح عت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا معتمر عن عبيد هللا عن انفع عن بن   - 6162
 عمر : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان يعرض راحلته ويصلي إليها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخني مكرر سندا ومتنا ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن عبد الرمحن الطفاوي ثنا   - 6262
أيوب عن انفع عن بن عمر عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : املصورون  

 يعذبون يوم القيامة فيقال هلم احيوا ما خلقتم  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

د بن عبد الرمحن الطفاوي ثنا  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حمم - 6263
صلى هللا عليه  أيوب عن زيد بن أسلم عن بن عمر قال : دخلت على النيب 

وسلم وعلى إزار يتقعقع فقال من هذا قلت عبد هللا بن عمر قال ان كنت  
عبد هللا فارفع إزارك فرفعت إزاري إىل نصف الساقني فلم تزل أزرته حىت 

 مات 

 

 



األرنؤوط : إسناده حسن رجاله ثقات رجال الشيخني غري حممد عليق شعيب ت
 بن عبدالرمحن

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إسحاق بن يوسف ثنا األعمش عن   - 4626
أيب صاحل عن بن عمر قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : إذا كنتم  

 ثالثة فال يتناجني اثنان دون صاحبهما  
 

 

ؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن عبد الرمحن ثنا أيوب عن   - 6265
انفع عن بن عمر : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أبصر خنامة يف قبلة  
املسجد فحتها بيده مث أقبل على الناس فتغيظ عليهم مث قال ان هللا تعاىل 

يف صالته فال يتنخمن أحدكم قبل وجهه يف صالته  تلقاء وجه أحدكم   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن عبد الرمحن الطفاوي ثنا   - 6266



أيوب عن انفع : أن بن عمر خرج حاجا فاحرم فوضع رأسه يف برد شديد 
فألقيت عليه برنسا فانتبه فقال ما ألقيت على قلت برنسا قال تلقيه على وقد  

 حدثتك ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم هناان عن لبسه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا معتمر عن عبيد هللا عن انفع عن بن   - 6267
 عمر عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : من أتى اجلمعة فليغتسل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

يب ثنا بن منري ثنا عبيد هللا عن انفع عن بن  حدثنا عبد هللا حدثين أ - 6268
عمر قال : ان حيل بيين وبني البيت فعلنا كما فعلنا مع رسول هللا صلى هللا 

عليه وسلم حني حالت كفار قريش بينه وبني البيت فحلق ورجع وأين اشهدكم  
 أين قد أوجبت عمرة فذكر احلديث 

 

 

الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط ت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بن منري ثنا عبيد هللا عن انفع عن بن   - 6269
عمر أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : رحم هللا احمللقني قالوا  

 واملقصرين اي رسول هللا قال رحم هللا احمللقني فقال يف الرابعة واملقصرين 

 

 

على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بن منري ثنا عبيد هللا عن انفع عن بن   - 6270
عمر أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : إذا كانوا ثالثة فال يتناجى اثنان  

 دون واحد  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بن منري ثنا عبيد هللا عن انفع عن بن   - 6271
عمر قال : اختذ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم خامتا من ورق فكان يف يده مث  
كان يف يد أيب بكر من بعده مث كان يف يد عمر مث كان يف يد عثمان رضي هللا 

 تعاىل عنهم نقشه حممد رسول هللا  



 

 

رنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األت  

 

 

حدثنا عبد هللا ثين أيب ثنا بن منري ثنا حجاج عن عطاء وبن أيب  - 6272
مليكة وعن انفع عن بن عمر : ان النيب صلى هللا عليه وسلم حني دخل مكة  

 استلم احلجر األسود والركن اليماين ومل يستلم غريمها من األركان  
 

 

: صحيح  عليق شعيب األرنؤوطت  
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حدثنا عبد هللا ثين أيب ثنا بن منري حدثنا عبيد هللا عن انفع عن بن   - 6273
عمر ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : إذا نصح العبد لسيده واحسن 

 عبادة ربه كان له األجر مرتني  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

ن منري ثنا عبيد هللا عن انفع عن  حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا ب - 6274
بن عمر ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : من شرب اخلمر يف الدنيا مل  

 يشرهبا يف اآلخرة اال ان يتوب 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بن منري ثنا عبيد هللا عن انفع عن بن   - 6275
عمر قال : كنا نشرتي الطعام من الركبان جزافا فنهاان رسول هللا صلى هللا 

 عليه وسلم ان نبيعه حىت ننقله من مكانه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

أيب ثنا بن منري وحممد بن عبيد قاال ثنا عبيد  حدثنا عبد هللا حدثين  - 6276
هللا عن انفع عن بن عمر ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : ال خيطب 

 أحدكم على خطبة أخيه وال يبيع على بيع أخيه اال إبذنه  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

بن منري وحممد بن عبيد قاال ثنا عبيد  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا  - 6277
هللا عن انفع عن بن عمر ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : من محل 

 علينا السالح فليس منا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بن منري ثنا عبيد هللا عن انفع عن بن   - 6278
ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : السمع والطاعة على املرء  عمر

املسلم فيما أحب أو كره إال أن يؤمر مبعصية فإن أمر مبعصية فال مسع وال  
 طاعة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بن منري وحممد بن عبيد هللا قاال ثنا   - 6279



عبيد هللا عن انفع عن بن عمر عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : من  
أعتق شركا له يف مملوك فعليه عتقه كله ان كان له مال يبلغ مثنه قوم قيمة عدل  

 فإن مل يكن له مال عتق منه ما عتق 

 

 

شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بن منري ومحاد بن أسامة قاال ثنا عبيد   - 6280
هللا عن انفع عن بن عمر عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : من كفر أخاه  

 فقد ابء هبا أحدمها  

 

 

خنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بن منري ثنا عبيد هللا عن انفع عن بن   - 6281
عمر ان النيب صلى هللا عليه وسلم قال : إذا مجع هللا األولني واآلخرين يوم 

 القيامة رفع لكل غادر لواء يوم القيامة فقيل هذه غدرة فالن بن فالن  
 

 

شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على  ت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بن منري ثنا عبيد هللا عن انفع عن بن   - 6282
عمر قال : هنى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ان تتلقى السلع حىت تدخل 

 األسواق  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

انفع كذا حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بن منري ثنا عبيد هللا عن  - 6283
قال أيب : كان النساء والرجال يتوضؤون على عهد رسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم من إانء واحد ويشرعون فيه مجيعا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا اإلسناد ظاهره اإلرسال وسلف أبسانيد  ت
 متصلة 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بن منري ثنا عبيد هللا ومحاد يعين أاب  - 6284
عليه    أسامة قال أخربين عبيد هللا عن انفع عن بن عمر عن النيب صلى هللا

وسلم : انه كان إذا خرج خرج من طريق الشجرة ويدخل من طريق املعرس 



لسفلى قال بن منري وإذا دخل مكة دخل من ثنية العليا وخيرج من ثنية ا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بن منري ثنا عبيد هللا عن انفع عن بن   - 6285
عمر : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان يصلي يعين يقرأ السجدة يف  

د فيه  غري صالة فيسجد ونسجد معه حىت رمبا مل جيد أحدان مكاان يسج  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بن منري قال ثنا عبيد هللا عن انفع  - 6286
عن بن عمر : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان إذا خرج يوم العيد أيمر  
ابحلربة فتوضع بني يديه فيصلي إليها والناس وراءه وكان يفعل ذلك يف السفر 

 فمن مث اختذها األمراء  

 

 

ده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسنات  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بن منري ثنا عبيد هللا عن انفع عن بن   - 6287
عمر قال : رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يصلي سبحته حيث توجهت 

 به انقته  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

يب ثنا بن منري ثنا عبيد هللا عن انفع عن بن  حدثنا عبد هللا حدثين أ - 6288
عمر قال : أدرك رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عمر بن اخلطاب وهو يف 

ركب وهو حيلف أببيه فقال النيب صلى هللا عليه وسلم أال ان هللا ينهاكم ان  
 حتلفوا آبابئكم فليحلف حالف ابهلل أو ليسكت 

 

 

ح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بن منري ثنا عبيد هللا عن انفع عن بن   - 6289
عمر عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : ال تسافر املرأة ثالاث اال مع ذي 

 حمرم 

 



 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  
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حدثنا عبد هللا مسعت أيب يقول قال حيىي بن سعيد ما أنكرت على   - 6290
عبيد هللا بن عمر إال حديثا واحدا حديث انفع عن بن عمر عن النيب صلى 

الاث اال مع ذي حمرم قال أيب وثناه عبد  هللا عليه وسلم : ال تسافر امرأة سفرا ث
 الرزاق عن العمري عن انفع عن بن عمر ومل يرفعه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف لضعف العمري وهو عبدهللا بن عمر ت  

 

 

حدثنا عبد هللا ثين أيب ثنا بن منري ثنا عبيد هللا عن انفع عن بن  - 6291
عليه وسلم يوم خيرب عن حلوم احلمر عمر قال : هنى رسول هللا صلى هللا 

 األهلية  
 



 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا ثين أيب ثنا بن منري اان عبيد هللا عن انفع قال أخربين  - 6292
صلى  بن عمر : ان أهل اجلاهلية كانوا يصومون يوم عاشوراء وان رسول هللا 

هللا عليه وسلم صامه واملسلمون قبل ان يفرتض رمضان فلما افرتض رمضان  
م هللا تعاىل فمن  قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ان عاشوراء يوم من أاي

 شاء صامه ومن شاء تركه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بن منري ثنا عبيد هللا أخربين انفع عن   - 6293
بن عمر أخربه : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قطع يف جمن قيمته ثالثة 

 دراهم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 



ن انفع عن بن  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بن منري ثنا عبيد هللا ع  - 6294
 عمر : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم هنى عن القزع  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بن منري اان األعمش عن جماهد قال   - 6295
هللا عليه   سأل عروة بن الزبري بن عمر : يف أي شهر اعتمر رسول هللا صلى

وسلم قال يف رجب فسمعتنا عائشة فسأهلا بن الزبري وأخربها بقول بن عمر  
ليه وسلم عمرة  فقالت يرحم هللا أاب عبد الرمحن ما اعتمر رسول هللا صلى هللا ع

 اال قد شهدها وما اعتمر عمرة قط اال يف ذي احلجة 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بن منري ثنا األعمش عن جماهد قال   - 6296
قال عبد هللا بن عمر قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ائذنوا للنساء يف 

املساجد ابلليل فقال بن لعبد هللا بن عمر وهللا لنمنعهن يتخذنه دغال 
حلوائجهن فقال فعل هللا بك وفعل أقول قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  



 وتقول ال ندعهن  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

هللا عن انفع عن بن   حدثنا عبد هللا حدثين يب ثنا بن منري ثنا عبيد - 6297
 عمر : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قسم للفرس سهمني وللرجل سهما  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بن منري وحممد بن عبيد قاال ثنا عبيد   - 6298
هللا عن انفع عن بن عمر ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : ان مثل  

املنافق مثل الشاة العائرة بني الغنمني تعري إىل هذه مرة واىل هذه مرة ال تدري 
 أيهما تتبع  

 

 

على شرط الشيخني عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بن منري ثنا عبيد هللا عن انفع عن بن   - 6299
عمر : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم واصل يف رمضان فرآه الناس فقيل  

 له انك تواصل فقال اين لست مثلكم اين أطعم واسقي  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثين أيب ثنا بن منري وحممد بن عبيد قاال ثنا عبيد   حدثنا عبد هللا  - 6300
هللا عن انفع عن بن عمر قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : اجعلوا 

 آخر صالتكم ابلليل وترا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

عت عكرمة  حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا بن منري ثنا حنظلة مس  - 6301
رجال قال لعبد هللا بن عمر أال تغزو قال اين  بن خالد حيدث طاوسا قال ان

مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : ان اإلسالم بين على مخس 
شهادة ان ال إله اال هللا وأن حممدا رسول هللا وأقام الصالة وإيتاء الزكاة وصيام  

 رمضان وحج البيت 



 

 

وط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤ ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بن منري ثنا حنظلة عن سامل بن عبد   - 6302
هللا بن عمر عن بن عمر قال : رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يشري  
بيده يؤم العراق ها ان الفتنة ههنا ها ان الفتنة ههنا ثالث مرات من حيث 

 يطلع قرن الشيطان  
 

 

على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بن منري ثنا حنظلة مسعت ساملا يقول   - 6303
مسعت بن عمر يقول مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : إذا 

 استأذنكم نساؤكم إىل املساجد فأذنوا هلن 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن بكر أخربان حنظلة قال ثنا   حدثنا - 6304



سامل عن بن عمر عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : إذا استأذنكم نساؤكم  
 إىل املساجد فأذنوا هلن 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

عن سامل بن عبد   حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعلى ثنا إمساعيل - 6305
هللا عن بن عمر قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : من صلى على 

جنازة فله قرياط قالوا اي رسول هللا مثل قرياطنا هذا قال ال بل مثل أحد أو  
 أعظم من أحد  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  
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حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعلي وحممد ابنا عبيد قاال ثنا حممد   - 6306



يعين بن إسحاق قال حممد يف حديثه قال حدثين انفع عن بن عمر قال :  
رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف يده حصاة حيك هبا خنامة رآها يف 

فإمنا قام   القبلة ويقول إذا صلى أحدكم فال يتنخمن جتاهه فإن العبد إذا صلى
 يناجي ربه تعاىل قال حممد وجاه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن من أجل حممد بن إسحاقت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعلي وحممد قاال ثنا حممد يعين بن  - 6307
إسحاق حدثين انفع عن بن عمر قال : هنى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

وقال ان أهل اجلاهلية كانوا يتبايعون ذلك البيع يبتاع الرجل   عن بيع الغرر
ابلشارف حبل احلبلة فنهى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال حممد بن عبيد  

 يف حديثه حبل احلبلة فنهى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن ذلك  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعلي ثنا فضيل يعين بن غزوان عن   - 6308
سلم أانس فدعا  أيب دهقانة عن بن عمر قال : كان عند النيب صلى هللا عليه و 



بالال بتمر عنده فجاء بتمر أنكره رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال ما هذا  
ل رد علينا متران التمر فقال التمر الذي كان عندان أبدلنا صاعني بصاع فقا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن عبيد ثنا عبيد هللا بن عمر   - 6309
بن حفص عن أيب بكر بن سامل عن أبيه ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال  

 : ان الذي يكذب على يبين له بيت يف النار 

 

 

اده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن عبيد ثنا عبيد هللا عن انفع   - 6310
وسامل عن بن عمر : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم هنى عن أكل حلوم 

 احلمر األهلية  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو كامل ثنا محاد يعين بن سلمة عن   - 6311
ان النيب صلى  أيب الزبري عن علي بن عبد هللا البارقي عن عبد هللا بن عمر : 

هللا عليه وسلم كان إذا ركب راحلته كرب ثالاث مث قال سبحان الذي سخر لنا  
ل اللهم اين أسألك يف سفري  هذا وما كنا له مقرنني وأان إىل ربنا ملنقلبون مث يقو 

هذا الرب والتقوى ومن العمل ما ترضي اللهم هون علينا السفر واطو لنا البعيد  
اللهم أنت الصاحب يف السفر واخلليفة يف األهل اللهم اصحبنا يف سفران 

واخلفنا يف أهلنا وكان إذا رجع إىل أهله قال آيبون اتئبون ان شاء هللا عابدون  
 لربنا حامدون  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح غري أيب ت
 كامل 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو كامل ثنا إبراهيم بن سعد ثنا بن  - 6312
شهاب قال فحدثين سامل ان عبد هللا بن عمر قال وهللا ما قال رسول هللا صلى  

لكنه قال : بينا اان انئم رأيتين هللا عليه وسلم لعيسى عليه السالم امحر قط و 
ط الشعر يهادي بني رجلني ينطف رأسه أو  أطوف ابلكعبة فإذا رجل آدم سب

يهراق فقلت من هذا قالوا هذا بن مرمي قال فذهبت التفت فإذا رجل امحر 



جسيم جعد الرأس أعور العني اليمىن كأن عينه عنبة طافية قلت من هذا قالوا  
به شبها بن قطن قال بن شهاب رجل من خزاعة   هذا الدجال أقرب من رأيت

 من ابملصطلق مات يف اجلاهلية  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري أيب ت
 كامل 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق اان بن جريج قال سليمان   - 6313
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  بن موسى ثنا انفع عن عبد هللا بن عمر : ان 

 قضى ان الوالء ملن أعتق  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا عبد الرزاق اان سفيان عن عبد   - 6314
هللا بن أيب لبيد عن أيب سلمة عن بن عمر قال قال رسول هللا صلى هللا عليه  

األعراب على أمساء صالتكم فإهنم  وسلم : اهنا صالة العشاء فال يغلبنكم
 يعتمون عن اإلبل 



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري عبدهللا بن أيب لبيد فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أنبأان سفيان عن إمساعيل   - 6315
بن أمية عن انفع عن بن عمر قال : كان النيب صلى هللا عليه وسلم يبعثنا يف  
أطراف املدينة فيأمران ان ال ندع كلبا اال قتلناه حىت نقتل الكلب للمرية من  

 أهل البادية 
 

 

على شرط الشيخني عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق اان سفيان عن أيب  - 6316
إسحاق عن النجراين عن بن عمر قال ابتاع رجل من رجل خنال فلم خيرج تلك 
السنة شيئا فاجتمعا فاختصما إىل النيب صلى هللا عليه وسلم فقال النيب صلى  

دد إليه درامهه وال تسلمن يف خنل حىت هللا عليه وسلم : مب تستحل درامهه ار 
 يبدو صالحه فسألت مسروقا ما صالحه قال حيمار أو يصفار  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    145صفحة  - 2مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق اان بن جريج أخربين  - 6317
إمساعيل بن أمية ان انفعا موىل عبد هللا حدثه ان عبد هللا بن عمر حدثهم : ان  
النيب صلى هللا عليه وسلم قطع يد رجل سرق ترسا من صفة النساء مثنه ثالثة 

 دراهم  

 

 

شيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق اان سفيان عن األعمش   - 6318
وليث عن جماهد عن بن عمر قال قال النيب صلى هللا عليه وسلم : ائذنوا  

للنساء ابلليل إىل املسجد فقال له ابنه وهللا ال أنذن هلن يتخذن ذلك دغال  
ل رسول هللا صلى هللا عليه  فقال فعل هللا بك وفعل هللا بك تسمعين أقول قا



 وسلم وتقول أنت ال قال ليث ولكن ليخرجن تفالت 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن أيوب عن   - 6319
انفع عن بن عمر : ان النيب صلى هللا عليه وسلم كان خيرج ابلعنزة معه يوم  

 الفطر واألضحى ألن يركزها فيصلي إليها  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

ا عبد الرزاق اان معمر عن الزهري عن  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثن - 6320
سامل عن بن عمر ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : الذي تفوته صالة  

 العصر فكأمنا وتر أهله وماله  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا عبد الرزاق اان معمر عن أيوب   - 6321
عن انفع عن بن عمر قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ان املؤمن  

 أيكل يف معي واحد وان الكافر أيكل يف سبعة أمعاء  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

أيب ثنا أبو كامل حدثنا محاد يعين بن سلمة  حدثنا عبد هللا حدثين  - 6322
اان فرقد السبخي عن سعيد بن جبري عن بن عمر : ان النيب صلى هللا عليه  

 وسلم ادهن بزيت غري مقتت وهو حمرم 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو كامل ثنا إبراهيم ثنا بن شهاب  - 6323
عن عبد هللا بن عمر قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : إذا  عن سامل 

 رأيتم اهلالل فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فاقدروا له  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري أيب ت



 كامل 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو كامل ثنا إبراهيم اان بن شهاب  - 6324
ويعقوب قال حدثنا أيب عن بن شهاب عن سامل عن أبيه قال قال رسول هللا 

صلى هللا عليه وسلم قال يعقوب مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول  
 : من فاتته صالة العصر فكأمنا وتر أهله وماله  

 

 

شعيب األرنؤوط : إسناداه صحيحان وهذا إسناد صحيح أبو كامل ثقة  عليق ت
 وابقي رجاله ثقات رجال الشيخني 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن سلمة عن أيب عبد الرحيم   - 6325
عن اجلهم بن اجلارود عن سامل عن أبيه قال أهدى عمر بن اخلطاب خبتية  

ول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال : اي أعطى هبا ثالث مائة دينار فأيت رس
رسول هللا أهديت خبتية يل أعطيت هبا ثالث مائة دينار فاحنرها أو اشرتي 

 بثمنها بدان قال ال ولكن احنرها إايها 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حفص بن غياث ثنا ليث قال :   - 6326
بن عبد هللا وهو متكئ على وسادة فيها متاثيل طري ووحش  دخلت على سامل

فقلت أليس يكره هذا قال ال إمنا يكره ما نصب نصبا حدثين أيب عبد هللا بن 
عمر عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال من صور صورة عذب وقال  

 حفص مرة كلف أن ينفخ فيها وليس بنافخ  

 

 

صحيح وإسناده هنا ضعيف لضعف ليث عليق شعيب األرنؤوط : املرفوع منهت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو كامل ثنا زهري ثنا أبو إسحاق  - 6327
قال مسعت انفعا يقول قال عبد هللا بن عمر مسعت رسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم على املنرب يقول : من أتى اجلمعة فليغتسل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن فضيل عن عاصم عن بن  - 6328
كليب عن حمارب بن داثر قال : رأيت بن عمر يرفع يديه كلما ركع وكلما رفع  



رأسه من الركوع قال فقلت له ما هذا قال كان النيب صلى هللا عليه وسلم إذا  
 قام يف الركعتني كرب ورفع يديه  

 

 

األرنؤوط : إسناده قوي رجاله ثقات رجال الشيخني غري عاصم  عليق شعيب ت
 بن كليب فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أان بن جريج وروح قال   - 6329
ثنا بن جريج أخربين بن طاوس عن أبيه انه مسع بن عمر يسأل عن رجل طلق  

ال نعم قال فإنه طلق امرأته امرأته حائضا فقال : أتعرف عبد هللا بن عمر ق 
حائضا فذهب عمر إىل النيب صلى هللا عليه وسلم فأخربه اخلرب فأمره ان 

 يراجعها قال ومل أمسعه يزيد على ذلك قال روح مره ان يراجعها  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

-------------------------------------  

 

[    146صفحة  - 2بن حنبل    ] جزء مسند أمحد    

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أان معمر عن الزهري عن   - 6330
عليه وسلم إذا  سامل عن بن عمر قال : كان الرجل يف حياة رسول هللا صلى هللا 

رأي رؤاي قصها على النيب صلى هللا عليه وسلم قال فتمنيت أن أرى رؤاي 
عزاب فكنت فأقصها على النيب صلى هللا عليه وسلم قال وكنت غالما شااب 

أانم يف املسجد على عهد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال فرأيت يف النوم 
كان ملكني أخذاين فذهبا يب إىل النار فإذا هي مطوية كطي البئر وإذا هلا قرانن  

وإذا فيها انس قد عرفتهم فجعلت أقول أعوذ ابهلل من النار أعوذ ابهلل من  
ن تراع فقصصتها على حفصة فقصتها  النار فلقيهما ملك آخر فقال يل ل 

حفصة على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال نعم الرجل عبد هللا لو كان  
 يصلي من الليل قال سامل فكان عبد هللا ال ينام من الليل اال قليال  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

بد الرزاق اان معمر عن أيوب عن  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا ع - 6331
ى هللا عليه وسلم خامتا من ذهب  انفع عن بن عمر قال : اختذ رسول هللا صل

وصنع فصه من داخل قال فبينا هو خيطب ذات يوم قال اين كنت صنعت 
خامتا وكنت ألبسه وأجعل فصه من داخل وأين وهللا ال ألبسه أبدا فنبذه فنبذ  



 الناس خواتيمهم  
 

 

ب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا معمر وعبد األعلى   - 6332
عن معمر عن الزهري عن سامل عن بن عمر قال قال رسول هللا صلى هللا عليه  

وسلم : إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه وإذا شرب فليشرب بيمينه فإن 
 الشيطان أيكل بشماله ويشرب بشماله  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إبراهيم بن خالد ثنا رابح عن معمر   - 6333
عن الزهري عن سامل بن عبد هللا يرفع احلديث قال : إذا أكل أحدكم فذكر  

 احلديث  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق مسعت مالك بن أنس  - 6334
وعبيد هللا بن عمر حيداثن عن بن شهاب عن أيب بكر بن عبيد هللا عن بن 

 عمر عن النيب صلى هللا عليه وسلم : مثله  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
  فمن رجال مسلم الشيخني غري أيب بكر بن عبيدهللا 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن أيوب عن   - 6335
انفع عن بن عمر : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أمر ابملدينة بقتل 

 الكالب فأخرب ابمرأة هلا كلب يف انحية املدينة فأرسل إليه فقتل  
 

 

شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على  ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن أيوب عن   - 6336
 انفع عن بن عمر قال : هنى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن قتل اجلنان  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن أيوب عن   - 6337
انفع عن بن عمر عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : إذا دعا أحدكم أخاه  

 فليجبه عرسا كان أو حنوه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

ا معمر عن أيوب عن  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثن - 6338
انفع عن بن عمر قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : إذا كنتم ثالثة فال 

 يتناجى اثنان دون الثالث اال إبذنه فإن ذلك حيزنه  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

أيوب  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أخربان معمر عن  - 6339
ن انفع عن بن عمر ان عمر بن اخلطاب رأى عطاردا يبيع حلة من ديباج  ع

فأتى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال : اي رسول هللا اين رأيت عطاردا  



يبيع حلة من ديباج فلو اشرتيتها فلبستها للوفود وللعيد وللجمعة فقال إمنا  
قال مث أهدى لرسول هللا يلبس احلرير من ال خالق له حسبته قال يف اآلخرة 

صلى هللا عليه وسلم حلل من سرياء حرير فأعطي علي بن أيب طالب حلة  
وأعطي أسامة بن زيد حلة وبعث إىل عمر بن اخلطاب حبلة وقال لعلي شققها  
بني النساء مخرا وجاء عمر إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال اي رسول  

سلت ايل حبلة فقال أين مل أرسلها إليك هللا مسعتك قلت فيها ما قلت مث أر 
لتلبسها ولكن لتبيعها فأما أسامة فلبسها فراح فيها فجعل رسول هللا صلى هللا 

عليه وسلم ينظر إليه فلما رأي أسامة حيدد إليه الطرف قال اي رسول هللا 
كسوتنيها قال شققها بني النساء مخرا أو كالذي قال رسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    147صفحة  - 2مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق اان معمر عن زيد بن  - 6340



أسلم مسعت بن عمر يقول مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : من  
جر إزاره من اخليالء مل ينظر هللا عز وجل إليه يوم القيامة قال زيد وكان بن 

يعين جديدا  عمر حيدث ان النيب صلى هللا عليه وسلم رآه وعليه إزار يتقعقع
فقال من هذا فقلت اان عبد هللا فقال ان كنت عبد هللا فارفع إزارك قال 

فرفعته قال زد قال فرفعته حىت بلغ نصف الساق قال مث التفت إىل أيب بكر 
فقال من جر ثوبه من اخليالء مل ينظر هللا إليه يوم القيامة فقال أبو بكر انه 

هللا عليه وسلم لست منهم  يسرتخي إزاري أحياان فقال النيب صلى   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أخربان معمر عن الزهري  - 6341
عن سامل عن بن عمر : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مر برجل من 

األنصار وهو يعظ أخاه من احلياء فقال له رسول هللا صلى هللا عليه وسلم دعه  
 فإن احلياء من اإلميان  

 

 

على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح ت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن الزهري عن   - 6342
سامل عن بن عمر وأيوب عن انفع عن بن عمر ان النيب صلى هللا عليه وسلم  
 قال : من أختذ كلبا اال كلب ماشية أو صيد انتقص من أجره كل يوم قرياطان  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناداه صحيحان على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن الزهري عن   - 6343
أان انئم  سامل عن أبيه قال : كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حيدث قال بينا

رأيتين أتيت بقدح لنب فشربت منه حىت أين أرى الري خيرج من أظفاري مث  
 رسول هللا قال أعطيت فضلي عمر بن اخلطاب فقالوا فما أولت ذلك اي

 العلم 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعقوب ثنا أيب عن صاحل قال بن  - 6344
 شهاب حدثين محزة بن عبد هللا بن عمر : فذكره  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن الزهري عن   حدثنا عبد - 6345
سامل عن بن عمر قال : كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يرفع يديه حني 
يكرب حىت يكوان حذو منكبيه أو قريبا من ذلك وإذا ركع رفعهما وإذا رفع  

 رأسه من الركعة رفعهما وال يفعل ذلك يف السجود  

 

 

األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن الزهري عن   - 6346
سامل عن بن عمر انه : مسع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حني رفع رأسه من  

 الركوع قال ربنا ولك احلمد 
 

 

نيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن إمساعيل بن   - 6347
أمية عن انفع عن بن عمر قال : هنى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ان جيلس  



 الرجل يف الصالة وهو يعتمد على يديه 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن عبيد هللا بن  حدثنا عبد هللا  - 6348
عمر عن انفع عن بن عمر : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان إذا جلس 
يف الصالة وضع يديه على ركبتيه ورفع أصبعه اليمىن اليت تلي اإلهبام فدعا هبا  

 ويده اليسرى على ركبتيه ابسطها عليها  

 

 

ناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إس ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن الزهري عن   - 6349
يف صالة  سامل عن بن عمر انه مسع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : 

الفجر حني رفع رأسه من الركعة قال ربنا ولك احلمد يف الركعة اآلخرة مث قال  
ليس لك  } تعاىل  اللهم العن فالان وفالان دعا على انس من املنافقني فأنزل هللا

 من األمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذهبم فإهنم ظاملون  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا على بن إسحاق حدثنا عبد هللا بن  - 6350
رسول هللا صلى هللا املبارك اان معمر عن الزهري حدثين سامل عن أبيه انه : مسع 

عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع يف الركعة اآلخرة من الفجر يقول اللهم  
ده ربنا ولك احلمد فأنزل  العن فالان وفالان وفالان بعد ما يقول مسع هللا ملن مح

ليس لك من األمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذهبم فإهنم ظاملون   }هللا تعاىل   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري علي  ت
 بن إسحاق

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق اان معمر عن الزهري عن   - 6351
مر قال : صلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم صالة اخلوف  سامل عن بن ع

إبحدى الطائفتني ركعة والطائفة األخرى مواجهة العدو مث انصرفوا وقاموا يف 
مقام أصحاهبم مقبلني على العدو وجاء أولئك فصلى هبم النيب صلى هللا عليه  

 وسلم ركعة مث سلم مث قضى هؤالء ركعة وهؤالء ركعة  

 

 



ألرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب ات  
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[    148صفحة  - 2مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أان معمر عن الزهري عن   - 6352
سامل عن بن عمر قال : صليت مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ركعتني مبىن  
ومع أيب بكر ركعتني ومع عمر ركعتني ومع عثمان صدرا من خالفته مث صالها  

 أربعا 
 

 

نيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن الزهري عن   - 6353
:    عبد هللا بن أيب بكر بن عبد الرمحن عن أمية بن عبد هللا انه قال البن عمر
جند صالة اخلوف وصالة احلضر يف القرآن وال جند صالة املسافر فقال بن 

جفى الناس فنصنع كما صنع  عمر بعث هللا نبيه صلى هللا عليه وسلم وحنن أ



 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده قويت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن الزهري عن   - 6354
سامل عن بن عمر قال : كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا عجل يف 

 السري مجع بني املغرب والعشاء 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

ق ثنا معمر عن الزهري عن  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزا - 6355
سامل عن بن عمر قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : صالة الليل مثىن  

 مثىن فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق وبن بكر قاال ثنا بن  - 6356
ربين انفع عن بن عمر أخربه عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أو  جريج أخ

عن عمر قد استيقن انفع القائل قد استيقنت انه أحدمها وما أراه اال عن 
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : ال يشتمل أحدكم يف الصالة اشتمال  

ابن فليأتزر مث  اليهود ليتوشح من كان له ثوابن فليأتزر ولريتد ومن مل يكن له ثو 
 ليصل 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخني لكن روي ت
 مرفوعا وروي موقوفا على عمر ورجح الطحاوي وقفه 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق وبن بكر املعين قاال أان  - 6357
قدموا   بن جريج أخربين انفع ان بن عمر كان يقول : كان املسلمون حني

املدينة جيتمعون فيتحينون الصالة وليس ينادي هبا أحد فتكلموا يوما يف ذلك 
فقال بعضهم اختذوا انقوسا مثل انقوس النصارى وقال بعضهم بل قران مثل  

قرن اليهود فقال عمر أوال تبعثون رجال ينادي ابلصالة فقال رسول هللا صلى  
 هللا عليه وسلم اي بالل قم فناد ابلصالة 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق وبن بكر قاال أان بن  - 6358
جريج أخربين انفع ان بن عمر كان يقول مسعت رسول هللا صلى هللا عليه  

وسلم يقول : ان الذي تفوته صالة العصر فكأمنا وتر أهله وماله قلت لنافع  
تغيب الشمس قال نعم   حىت  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق اان بن جريج أخربين انفع  - 6359
صالة ان بن عمر كان أحياان يبعثه وهو صائم فيقدم له عشاؤه وقد نودي  

املغرب مث تقام وهو يسمع فال يرتك عشاءه وال يعجل حىت يقضي عشاءه مث  
ال تعجلوا  خيرج فيصلي قال وقد كان يقول قال نيب هللا صلى هللا عليه وسلم :

 عن عشائكم إذا قدم إليكم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أان معمر عن الزهري عن   - 6360



سامل عن بن عمر : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مر اببن صياد يف نفر  
وهو يلعب مع الغلمان عند أطم بين مغالة    من أصحابه فيهم عمر بن اخلطاب

صلى هللا عليه وسلم ظهره بيده مث   وهو غالم فلم يشعر حىت ضرب رسول هللا
قال أتشهد اين رسول هللا فنظر إليه بن صياد فقال أشهد انك رسول األميني  
مث قال بن صياد للنيب صلى هللا عليه وسلم أتشهد اين رسول هللا فقال النيب 

عليه وسلم آمنت ابهلل وبرسله قال النيب صلى هللا عليه وسلم ما  صلى هللا 
أيتيك قال بن صياد أيتيين صادق وكاذب فقال النيب صلى هللا عليه وسلم  
خلط لك األمر مث قال النيب صلى هللا عليه وسلم اين قد خبأت لك خبيئا  

النيب  فقال بن صياد هو الدخ فقال  {يوم أتيت السماء بدخان مبني  }وخبأ له  
صلى هللا عليه وسلم اخسأ فلن تعدو قدرك فقال عمر اي رسول هللا ائذن يل  

فيه فاضرب عنقه فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ان يكن هو فلن 
 تسلط عليه وان ال يكن هو فال خري لك يف قتله  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعقوب ثنا أيب عن صاحل قال بن  - 6361
شهاب أخربين سامل بن عبد هللا ان عبد هللا بن عمر قال : انطلق رسول هللا 

 صلى هللا عليه وسلم قبل بن صياد فذكره  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

يعقوب ثنا أيب عن صاحل قال بن حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا  - 6362
عمر قال : انطلق رسول هللا   شهاب أخربين سامل بن عبد هللا ان عبد هللا بن

صلى هللا عليه وسلم ومعه رهط من أصحابه فيهم عمر بن اخلطاب حىت وجد  
بن صياد غالما قد انهز احللم يلعب مع الغلمان عند أطم بين معاوية فذكر  

 معناه  

 

 

نؤوط : مكررما قبله سندا عليق شعيب األر ت  
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حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري   - 6363
 صلى هللا عليه  عن سامل أو عن غري واحد قال قال بن عمر : انطلق رسول هللا



وسلم وأيب بن كعب أيتيان النخل اليت فيها بن صياد حىت إذا دخال النخل 
صياد    طفق رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يتقي جبذوع النخل وهو خيتل بن

ان يسمع من بن صياد شيئا قبل ان يراه وبن صياد مضطجع على فراشه يف  
قطيفة له فيها زمزمة قال فرأت أمه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهو يتقي  

جبذوع النخل فقالت أي صاف وهو امسه هذا حممد فثار فقال رسول هللا صلى 
 هللا عليه وسلم لو تركته بني 

 

 

وط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤ ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو اليمان ثنا شعيب عن الزهري   - 6364
أخربين سامل بن عبد هللا مسعت عبد هللا بن عمر يقول : انطلق بعد ذلك النيب 

 صلى هللا عليه وسلم هو وأيب بن كعب يؤمان النخل فذكر احلديث 

 

 

إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن الزهري عن   - 6365
سامل عن بن عمر قال : قام رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف الناس فأثىن 



على هللا تعاىل مبا هو أهله فذكر الدجال فقال اين ألنذركموه وما من نيب اال 
قد انذره نوح صلى هللا عليه وسلم قومه ولكن سأقول لكم فيه  قد انذره قومه ل

 قوال مل يقله نيب لقومه تعلمون انه أعور وان هللا تبارك وتعاىل ليس أبعور  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أان معمر عن الزهري عن   - 6366
سامل عن بن عمر ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : تقاتلكم اليهود  

 فتسلطون عليهم حىت يقول احلجر اي مسلم هذا يهودي ورائي فاقتله  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أان بن جريج عن موسى   - 6367
ربوا رسول هللا بن عقبة عن انفع عن بن عمر : ان يهود بين النضري وقريظة حا

صلى هللا عليه وسلم فأجلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بين النضري واقر 
بني املسلمني  قريظة بعد ذلك فقتل رجاهلم وقسم نساءهم وأوالدهم وأمواهلم

اال بعضهم حلقوا برسول هللا صلى هللا عليه وسلم فأمنهم وأسلموا وأجلى 



رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يهود املدينة كلهم بين قينقاع وهم قوم عبد هللا  
 بن سالم ويهود بين حارثة وكل يهودي كان ابملدينة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أان بن جريج حدثين  - 6368
موسى بن عقبة عن انفع عن بن عمر : ان عمر بن اخلطاب أجلى اليهود  

والنصارى من أرض احلجاز وكان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ملا ظهر على  
تعاىل ولرسوله خيرب أراد إخراج اليهود منها وكانت األرض حني ظهر عليها هلل 

صلى هللا عليه وسلم وللمسلمني فأراد إخراج اليهود منها فسألت اليهود 
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ان يقرهم هبا على ان يكفوا عملها وهلم نصف 

الثمر فقال هلم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم نقركم هبا على ذلك ما شئنا  
أرحياء فقروا هبا حىت أجالهم عمر إىل تيماء و   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق وبن بكر قاال أان بن  - 6369



جريج أخربين بن شهاب عن سامل بن عبد هللا عن بن عمر عن رسول هللا صلى 
 هللا عليه وسلم قال : من جاء منكم اجلمعة فليغتسل  

 

 

ب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق عن بن جريج وبن بكر   - 6370
قال أان بن جريج أخربين بن شهاب عن عبد هللا بن عبيد هللا عن عبد هللا بن 
عمر ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال وهو قائم على املنرب : من جاء 

 منكم اجلمعة فليغتسل  

 

 

على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أان بن جريج مسعت انفعا   - 6371
يقول إن بن عمر قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ال يقم أحدكم  

أخاه من جملسه مث خيلفه فيه فقلت أان له يعين بن جريج يف يوم اجلمعة قال يف  
 يوم اجلمعة وغريه  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا عبد الرزاق وبن بكر قاال أان بن  - 6372
جريج حدثين سليمان بن موسى ثنا انفع ان بن عمر كان يقول : من صلى 

ابلليل فليجعل آخر صالته وترا فإن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أمر بذلك 
ذا كان الفجر فقد ذهبت كل صالة الليل والوتر فإن رسول هللا صلى هللا فإ

 عليه وسلم قال أوتروا قبل الفجر  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

------------------------------------- 
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حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق وبن بكر قاال أان بن  - 6373
جريج قال أخربين انفع ان بن عمر كان يقول : من صلى من الليل فليجعل 

آخر صالته وترا قبل الصبح كذلك كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  



 أيمرهم  

 

 

شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخني عليقت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أنبأان بن جريج أخربين  - 6374
أبو الزبري ان عليا األزدي أخربه ان بن عمر علمه : ان رسول هللا صلى هللا 
ن  عليه وسلم كان إذا استوى على بعريه خارجا إىل سفر كرب ثالاث مث قال سبحا

الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنني وأان إىل ربنا ملنقلبون اللهم اان نسألك يف 
سفران هذا الرب والتقوى ومن العمل ما ترضي اللهم هون علينا سفران هذا 

وأطوعنا بعده اللهم أنت الصاحب يف السفر واخلليفة يف األهل اللهم اين أعوذ  
ملنظر يف األهل واملال وإذا رجع بك من وعثاء السفر وكآبة املنقلب وسوء ا

 قاهلن وزاد فيهن آيبون اتئبون عابدون لربنا حامدون  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري أيب الزبري 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق اان بن جريج أخربين انفع  - 6375



قال : مجع بن عمر بني الصالتني مرة واحدة جاءه خرب عن صفية بنت أيب 
عبيد اهنا وجعة فارحتل بعد ان صلى العصر وترك األثقال مث أسرع السري فسار 

يرجع   حىت حانت صالة املغرب فكلمه رجل من أصحابه فقال الصالة فلم
إليه شيئا مث كلمه آخر فلم يرجع إليه شيئا مث كلمه آخر فقال اين رأيت رسول  

هللا صلى هللا عليه وسلم إذا استعجل به السري أخر هذه الصالة حىت جيمع بني  
 الصالتني  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن الزهري عن   - 6376
سامل عن بن عمر قال : هنى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن بيع الثمرة  

 ابلتمر وعن بيع الثمرة حىت يبدو صالحها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

نا عبد الرزاق اان بن جريج حدثين بن حدثنا عبد هللا حدثين أيب ث - 6377
ن سامل بن عبد هللا ان عبد هللا بن شهاب عن صالة اخلوف وكيف السنة ع



عمر : كان حيدث انه صالها مع النيب صلى هللا عليه وسلم قال فكرب رسول 
هللا صلى هللا عليه وسلم فصف وراءه طائفة منا وأقبلت طائفة على العدو  

هللا عليه وسلم ركعة وسجدتني سجد مثل نصف  فركع هبم رسول هللا صلى
فوا صالة الصبح مث انصرفوا فاقبلوا على العدو فجاءت الطائفة األخرى فص

مع النيب صلى هللا عليه وسلم ففعل مثل ذلك مث سلم النيب صلى هللا عليه  
 وسلم فقام كل رجل من الطائفتني فصلى لنفسه ركعة وسجدتني  

 

 

سناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو اليمان أان شعيب قال سألت  - 7863
الزهري قال أخربين سامل ان عبد هللا بن عمر قال : غزوت مع رسول هللا صلى 

 هللا عليه وسلم غزوة قبل جند فوازينا العدو وصاففناهم فذكر احلديث 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

ثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق اان معمر عن الزهري عن  حد - 6379
سامل عن بن عمر قال : رأيت الناس على عهد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  



 يضربون إذا اشرتى الرجل الطعام جزافا ان يبيعه حىت ينقله إىل رحله  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن الزهري عن   - 6380
سامل عن بن عمر قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : من ابع عبدا  
فماله للبائع اال ان يشرتط املبتاع ومن ابع خنال فيها مثرة قد أبرت فثمرهتا 

 للبائع اال ان يشرتط املبتاع 
 

 

إسناده صحيح على شرط الشيخني عليق شعيب األرنؤوط :ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن أيوب عن   - 6381
انفع عن بن عمر قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : من محل علينا  

 السالح فليس منا  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 



 

الزهري عن   حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن - 6382
عبد هللا عن بن عمر قال : بعث النيب صلى هللا عليه وسلم خالد بن  سامل بن

الوليد إىل بين أحسبه قال جذمية فدعاهم إىل اإلسالم فلم حيسنوا أن يقولوا  
اسلمنا فجعلوا يقولون صباان صباان وجعل خالد هبم أسرا وقتال قال ودفع إىل  

ا أمر خالد ان يقتل كل رجل منا أسريه  كل رجل منا أسريا حىت إذا أصبح يوم
قال بن عمر فقلت وهللا ال أقتل أسريي وال يقتل رجل من أصحايب أسريه قال  

فقدموا على النيب صلى هللا عليه وسلم فذكروا له صنيع خالد فقال النيب صلى  
 هللا عليه وسلم ورفع يديه اللهم اين أبرأ إليك مما صنع خالد مرتني  

 

 

رنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األت  

 

 

------------------------------------- 
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حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن أيوب عن   - 6383
انفع عن بن عمر قال : كانت خمزومية تستعري املتاع وجتحده فأمر النيب صلى 



 هللا عليه وسلم بقطع يدها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح رجاله ثقات رجال الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق اان معمر عن أيوب عن   - 6384
ة اللهم اغفر  انفع عن بن عمر : ان النيب صلى هللا عليه وسلم قال يوم احلديبي 

للمحلقني فقال رجل وللمقصرين قال النيب صلى هللا عليه وسلم اللهم اغفر  
 للمحلقني حىت قاهلا ثالاث أو أربعا مث قال وللمقصرين 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن الزهري عن   - 6385
سامل عن بن عمر قال : شهدت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حني أمر  

 برمجهما فلما رمجا رأيته جيانئ بيديه عنها ليقيها احلجارة  
 

 

رنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن أيوب عن   - 6386
انفع عن بن عمر قال : كنا يف سرية فبلغت سهماننا أحد عشر بعريا لكل 

 رجل مث نفلنا بعد ذلك رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بعريا بعريا  

 

 

األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن الزهري عن   - 6387
سامل عن بن عمر وعن أيوب عن انفع عن بن عمر قال قال رسول هللا صلى  

 هللا عليه وسلم : ال متنعوا إماء هللا ان يصلني يف املسجد 

 

 

سناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أان معمر عن أيوب عن   - 6388
انفع عن بن عمر قال : كان النيب صلى هللا عليه وسلم خيرج معه يوم الفطر 

 بعنزة فريكزها بني يديه فيصلي إليها  
 

 



الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق اان بن جريج أخربين  - 6389
موسى بن عقبة عن انفع عن بن عمر انه حدث : ان رسول هللا صلى هللا عليه  

وسلم أمر بزكاة الفطر ان تؤدي قبل خروج الناس إىل املصلي وقال مرة إىل 
 الصالة 

 

 

على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق اان معمر عن الزهري عن   - 6390
سول هللا سامل عن بن عمر قال قام رجل يف املسجد فنادى من أين هنل اي ر 

قال : يهل مهل أهل املدينة من ذي احلليفة ويهل مهل أهل الشام من اجلحفة 
مهل أهل  ويهل مهل أهل جند من قرن قال ويزعمون أو يقولون انه قال ويهل

 اليمن من امللم  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق مسعت عبيد هللا بن عمر   - 6391
وعبد العزيز بن أيب رواد حيداثن عن انفع قال : خرج بن عمر يريد احلج زمان  

اس كائن بينهم قتال وأان خناف ان نزل احلجاج اببن الزبري فقيل له ان الن
إذن أصنع كما   {لقد كان لكم يف رسول هللا أسوة حسنة   }يصدوك فقال  

صنع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أشهدكم أين قد أوجبت عمرة مث خرج  
حىت إذا كان بظهر البيداء قال ما شأن العمرة واحلج إال واحد أشهدكم أين قد  

هداي اشرتاه بقديد فانطلق حىت قدم مكة   أوجبت حجا مع عمريت وأهدى
يزد على ذلك ومل ينحر ومل حيلق ومل يقصر  فطاف ابلبيت وبني الصفا واملروة مل 

ومل حيلل من شيء كان احرم منه حىت كان يوم النحر فنحر وحلق مث رأى ان 
قد قضى طوافه للحج والعمرة ولطوافه األول مث قال هكذا صنع رسول هللا 

ه وسلم  صلى هللا علي   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري عبد  ت
 العزيز بن أيب رواد 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق اان معمر عن الزهري عن   - 6392
سامل : قال سئل بن عمر عن متعة احلج فأمر هبا وقال أحلها هللا تعاىل وأمر هبا  

  عليه وسلم  رسول هللا صلى هللا



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

قال الزهري وأخربين سامل أن بن عمر قال : العمرة يف أشهر احلج  - 6392
 اتمة تقضي عمل هبا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ونزل هبا كتاب هللا تعاىل 

 

 

الشيخني وهو موصول عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط ت
 ابإلسناد قبله 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق اان الثوري عن عبد  - 6393
الكرمي اجلزري عن سعيد بن جبري قال رأيت بن عمر ميشي بني الصفا واملروة 

مث قال : ان مشيت فقد رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ميشي وان 
صلى هللا عليه وسلم يسعى  سعيت فقد رأيت رسول هللا   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

-------------------------------------  
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حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق اان سفيان عن عبيد هللا  - 6394
بن عمر عن انفع عن بن عمر : ان النيب صلى هللا عليه وسلم جعل للفرس 

 سهمني وللرجل سهما  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخني مكرر سندا ومتنا ت  

 

 

بد الرزاق ثنا روح ثنا عبد العزيز حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا ع  - 6395
بن أيب رواد أخربين انفع عن بن عمر قال : كان رسول هللا صلى هللا عليه  
 وسلم يستلم هذين الركنني اليمانيني كلما مر عليهما وال يستلم اآلخرين 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده قويت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح وحسن بن موسى قاال ثنا محاد   - 6396
حلجر قال بن زيد ثنا الزبري بن عريب قال سأل رجل بن عمر عن استالم ا



حسن عن الزبري بن عريب قال مسعت رجال سأل بن عمر عن احلجر قال :  
رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يستلمه ويقبله فقال رجل أرأيت ان 

ت فقال بن عمر اجعل أرأيت ابليمن رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  زمح
 يستلمه ويقبله  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده قويت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح ثنا بن جريج أخربين عمرو بن  - 6397
حيىي عن حممد بن حيىي بن حبان عن عمه واسع : انه سأل عبد هللا بن عمر  

الة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال هللا أكرب كلما وضع وكلما رفع  عن ص
 مث يقول السالم عليكم ورمحة هللا على ميينه السالم عليكم على يساره  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح ثنا بن جريج أخربين عمرو بن  - 6398
ن دينار انه : مسع رجال سأل عبد هللا بن عمر أيصيب الرجل امرأته قبل ا

يطوف ابلصفا واملروة قال أما رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقدم فطاف 



لكم يف  لقد كان }ابلبيت مث ركع ركعتني مث طاف بني الصفا واملروة مث تال 
 رسول هللا أسوة حسنة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح ثنا مالك عن بن شهاب عن   - 6399
سامل بن عبد هللا عن أبيه : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم صلى املغرب 

 والعشاء ابملزدلفة مجيعا  

 

 

رنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح ثنا شعبة مسعت أاب إسحاق  - 6400
مسعت عبد هللا بن مالك قال : صليت مع بن عمر جبمع فأقام فصلى املغرب 
ثالاث مث صلى العشاء ركعتني إبقامة واحدة قال فسأله خالد بن مالك فقال ان  

  عليه وسلم فعل مثل هذا يف هذا املكان  رسول هللا صلى هللا

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح ثنا بن جريج قال بلغين عن انفع   - 6401
عن بن عمر : أن النيب صلى هللا عليه وسلم كان ينحر يوم األضحى ابملدينة  

 قال وكان إذا مل ينحر ذبح  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد ضعيف النقطاعه بني ابن جريج ت
 وبني انفع

 

 

 حدثين أيب ثنا محاد بن مسعرة عن بن عجالن حدثنا عبد هللا  - 6402
اع بن حكيم ان عبد العزيز بن وصفوان قال اان بن عجالن املعىن عن القعق

مروان كتب إىل عبد هللا بن عمر ان ارفع إىل حاجتك قال فكتب إليه عبد هللا  
بن عمر اين مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : يقول ابدأ مبن تعول واليد 

ليا خري من اليد السفلى وأين ألحسب اليد العليا املعطية والسفلى السائلة الع
 وأين غري سائلك شيئا وال راد رزقا ساقه هللا إىل منك  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عثمان بن عمر اان يونس عن الزهري  - 6403
عن بن عمر ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : ال  عن سامل بن عبد هللا 

حسد اال يف اثنتني رجل آاته هللا تعاىل هذا الكتاب فهو يقوم به أانء الليل 
 وآانء النهار ورجل أعطاه هللا تعاىل ماال فتصدق به أانء الليل وآانء النهار  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عثمان بن عمر اان يونس عن الزهري  - 6404
مرة األوىل اليت  قال بلغنا : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان إذا رمى اجل

تلي املسجد رماها بسبع حصيات يكرب مع كل حصاة مث يقوم امامها فيستقبل  
نية بسبع حصيات يكرب البيت رافعا يديه يدعو وكان يطيل الوقوف مث يرمي الثا

مع كل حصاة مث ينصرف ذات اليسار إىل بطن الوادي فيقف ويستقبل القبلة  
رافعا يديه يدعو مث ميضي حىت أييت اجلمرة اليت عند العقبة فريميها بسبع 

حصيات يكرب عند كل حصاة مث ينصرف وال يقف قال الزهري مسعت ساملا  
سلم مبثل هذا وكان بن عمر  حيدث عن بن عمر عن النيب صلى هللا عليه و 

 يفعل مثل هذا  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عثمان بن عمر اان يونس عن الزهري  - 6405
عن سامل عن بن عمر ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : ال عدوى وال  

 طرية والشؤم يف ثالثة يف املرأة والدار والدابة 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  
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حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سليمان بن داود اان شعبة عن حممد   - 6406
بن أيب يعقوب مسعت بن أيب نعم يقول : شهدت بن عمر وسأله رجل من أهل  

العراق تسألوين عن حمرم قتل ذاباب وقد العراق عن حمرم قتل ذاباب فقال اي أهل 
قتلتم بن بنت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وقد قال رسول هللا صلى هللا 

 عليه وسلم مها رحيانيت من الدنيا 

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري سليمان بن داود فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سليمان بن داود الطيالسي أان شعبة   - 6407
أخربين عائذ بن نصيب مسعت بن عمر يقول : ان رسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم صلى يف الكعبة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

ن حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سليمان بن داود أان عبد الرمحن ب - 6408
اثبت حدثين أيب عن مكحول عن جبري بن نفري عن بن عمر أن رسول هللا 

 صلى هللا عليه وسلم قال : أن هللا تعاىل يقبل توبة عبده ما مل يغرغر  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سليمان بن داود ثنا شعبة عن عبد   - 6409
عمر مسع النيب صلى هللا عليه وسلم يقول : غفار غفر هللا   هللا بن دينار مسع بن



 هلا وأسلم ساملها هللا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري سليمان بن داود فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سليمان بن داود ثنا إسحاق بن  - 6410
سعيد القرشي عن أبيه قال : كنت عند بن عمر فجاءه رجل فقال ممن أنت  
قال من أسلم قال أال أبشرك اي أخا أسلم مسعت رسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم يقول غفار غفر هللا هلا وأسلم ساملها هللا  

 

 

األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم عليق شعيب ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عارم ثنا محاد عن أيوب عن انفع عن   - 6411
بن عمر عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : ال يبيع الرجل على بيع أخيه وال  

 خيطب على خطبة أخيه اال إبذنه ورمبا قال إبذن له  

 

 

ه صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناد ت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا صفوان بن عيسى أان أسامة بن زيد  - 6412
عن انفع عن عبد هللا : ان النيب صلى هللا عليه وسلم اختذ خامتا من ذهب 

فجعله يف ميينه وجعل فصه مما يلي ابطن كفه فاختذ الناس خواتيم الذهب قال 
يه وسلم املنرب فألقاه وهنى عن التختم ابلذهب فصعد رسول هللا صلى هللا عل   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد ثنا أيب ثنا أيوب عن   - 6413
انفع عن بن عمر قال واصل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فواصل الناس  

تواصل فقال إين لست كهيئتكم إين أطعم  فنهاهم فقالوا : اي رسول هللا فإنك  
 وأسقى  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد حدثين أيب ثنا أيوب عن   - 6414
انفع عن بن عمر أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : من حلف فاستثىن فإن  



 شاء مضى وان شاء رجع غري حنث 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

د ثنا مهام ثنا انفع عن بن  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصم - 6415
عمر : ان عائشة ساومت بريرة فرجع النيب صلى هللا عليه وسلم من الصالة 
فقالت أبوا ان يبيعوها اال أن يشرتطوا الوالء فقال النيب صلى هللا عليه وسلم  

 الوالء ملن أعتق 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

 حدثين أيب ثنا عبد الصمد ثنا مهام ثنا يعلي بن حدثنا عبد هللا  - 6416
حكيم عن سعيد بن جبري مسعت بن عمر يقول : هنى رسول هللا صلى هللا عليه  

وسلم عن نبيذ اجلر قال فأتيت بن عباس فذكرت ذلك له فقال صدق قال  
 قلت ما اجلر قال كل شيء صنع من مدر  

 

 

ط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شر ت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد ثنا صخر عن انفع عن   - 6417
بن عمر قال : هنى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ان يبيع حاضر لباد وكان  
يقول ال تلقوا البيوع وال يبع بعض على بيع بعض وال خيطب أحدكم أو أحد  

ه فيخطب  على خطبة أخيه حىت يرتك اخلاطب األول أو أيذن  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد وعفان قاال ثنا محاد بن   - 6418
ه سأل سلمة أان أيوب عن انفع عن بن عمر : ان عمر رضي هللا تعاىل عن

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ابجلعرانة فقال اين كنت نذرت يف اجلاهلية ان  
ن فقال له  اعتكف يف املسجد احلرام قال عبد الصمد ومعه غالم من سىب هواز 

اذهب فاعتكف فذهب فاعتكف فبينما هو يصلي إذ مسع الناس يقولون أعتق  
 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم سىب هوازن فدعا الغالم فأعتقه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  
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حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد ثنا محاد عن عبد هللا بن  - 6419
حممد بن عقيل عن بن عمر : ان النيب صلى هللا عليه وسلم كساه حلة فلبسها  

سلم فذكر أسفل من الكعبني وذكر النار حىت  فرآها رسول هللا صلى هللا عليه و 
 ذكر قوال شديدا يف إسبال اإلزار  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد حسن رجاله ثقات رجال ت
 الصحيح غري عبدهللا بن حممد بن عقيل 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد وأبو سعيد قاال ثنا عبد   - 6420
هللا بن املثين ثنا عبد هللا بن دينار عن بن عمر قال : هنى رسول هللا صلى هللا  

 عليه وسلم عن القزع قال عبد الصمد وهى القزعة الرقعة يف الرأس 

 

 

سندا ومتنا عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري مكرر ت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد ثنا هارون بن إبراهيم   - 6421
األهوازي ثنا حممد عن بن عمر ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال :  

صالة املغرب وتر صالة النهار فأوتروا صالة الليل وصالة الليل مثىن مثىن  
 والوتر ركعة من آخر الليل  

 

 

رنؤوط : صحيح دون قوله " صالة املغرب وتر صالة النهار  عليق شعيب األت
 فأوتروا صالة الليل " مكرر سندا ومتنا 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا علي بن حفص أان ورقاء عن عبد هللا   - 6422
بن دينار عن بن عمر : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم هنى عن القزع يف 

 الرأس  
 

 

األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم مكرر سندا ومتنا عليق شعيب ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد امللك بن عمر وثنا هشام يعين   - 3642
ى عبد  بن سعد عن زيد يعين بن أسلم عن أبيه قال : دخلت مع بن عمر عل 

هللا بن مطيع فقال مرحبا أبيب عبد الرمحن ضعوا له وسادة فقال بن عمر إمنا  



رسول  جئت ألحدثك حديثا مسعته من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مسعت 
هللا صلى هللا عليه وسلم يقول من نزع يدا من طاعة فإنه أييت يوم القيامة ال  

 حجة له ومن مات وهو مفارق للجماعة فإنه ميوت ميتة جاهلية  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن بكر أان حيىي بن قيس املازين  - 6424
مثامة بن شراحيل قال : خرجت إىل بن عمر فقلت ما صالة املسافر قال  ثنا 

ركعتني ركعتني اال صالة املغرب ثالاث قلت أرأيت ان كنا بذي اجملاز قال ما ذو  
اجملاز قلت مكان جنتمع فيه ونبيع فيه ومنكث عشرين ليلة أو مخس عشرة ليلة  

ة أشهر أو شهرين فقال اي أيها الرجل كنت أبذربيجان ال أدري قال أربع
فرأيتهم يصلوهنا ركعتني ركعتني ورأيت نيب هللا صلى هللا عليه وسلم بصر عيين  

لقد كان لكم يف رسول هللا أسوة حسنة   }يصليها ركعتني مث نزع ايل هبذة اآلية   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

ة بن أيب حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن بكر أان حنظل - 6425



سفيان مسعت ساملا يقول عن عبد هللا بن عمر ان رسول هللا صلى هللا عليه  
وسلم قال : رأيت عند الكعبة مما يلي املقام رجال آدم سبط الرأس واضعا يده  

على رجلني يسكب رأسه أو يقطر فسألت من هذا فقيل عيسى بن مرمي أو  
ه رجال أمحر جعد الرأس  املسيح بن مرمي ال أدري أي ذلك قال مث رأيت وراء

أعور عني اليمىن أشبه من رأيت به بن قطن فسألت من هذا فقيل املسيح  
 الدجال 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وهب بن جرير ثنا أيب مسعت يونس   - 6426
سول هللا صلى عن الزهري عن محزة بن عبد هللا بن عمر عن أبيه قال مسعت ر 

هللا عليه وسلم يقول : أتيت وأان انئم بقدح من لنب فشربت منه حىت جعل  
هللا اللنب خيرج من أظفاري مث انولت فضلي عمر بن اخلطاب فقال اي رسول 

 فما أولته قال العلم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن آدم ثنا إسرائيل عن مساك  - 6427
بيع ابلداننري  عن سعيد بن جبري عن بن عمر قال : كنت أبيع اإلبل ابلبقيع فأ

وآخذ الدراهم وأبيع ابلدراهم وأخذ الداننري فأتيت النيب صلى هللا عليه وسلم  
أخذت واحدا وهو يريد ان يدخل حجرته فأخذت بثوبه فسألته فقال إذا 

 منهما ابآلخر فال يفارقك وبينك وبينه بيع  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف لتفرد مساك برفعه ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن آدم ثنا زهري عن موسى بن  - 6428
عقبة حدثين سامل بن عبد هللا عن عبد هللا بن عمر قال : البيداء اليت تكذبون 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ما أهل رسول هللا صلى هللا عليه   فيها على
 وسلم اال من عند مسجد ذي احلليفة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن آدم ومحيد بن عبد الرمحن  - 6429
الرؤاسي قاال ثنا زهري ثنا موسى بن عقبة أخربين انفع عن عبد هللا بن عمر انه  



كان حيدث : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أمر بزكاة الفطر أن تؤدي قبل  
 خروج الناس إىل الصالة  

 

 

اده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسنت  
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[    155صفحة  - 2مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن آدم ثنا مفضل عن منصور   - 6430
عن جماهد قال : دخلت مع عروة بن الزبري املسجد فإذا بن عمر مستند إىل 

وأانس يصلون الضحى فقال له عروة أاب عبد الرمحن ما هذه   حجرة عائشة
مر رسول هللا صلى هللا الصالة قال بدعة فقال له عروة أاب عبد الرمحن كم اعت 

عليه وسلم فقال أربعا إحداهن يف رجب قال ومسعنا استنان عائشة يف احلجرة 
سلم اعتمر  فقال هلا عروة ان أاب عبد الرمحن يزعم ان النيب صلى هللا عليه و 

أربعا إحداهن يف رجب فقالت يرحم هللا أاب عبد الرمحن ما اعتمر النيب صلى  
 هللا عليه وسلم اال وهو معه وما اعتمر يف رجب قط  

 



 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري املفضل فمن رجال مسلم

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن آدم ثنا سفيان عن موسى بن  - 6431
سلم صالة  عقبة عن انفع عن بن عمر قال : صلى رسول هللا صلى هللا عليه و 

اخلوف يف بعض أايمه فقامت طائفة معه وطائفة إبزاء العدو فصلى ابلذين معه  
ركعة ركعة   ركعة مث ذهبوا وجاء اآلخرون فصلى هبم ركعة مث قضت الطائفتان  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أسباط بن حممد ثنا حممد بن عجالن   - 6432
عن انفع عن بن عمر قال : كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أييت مسجد 

 قباء راكبا وماشيا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أسباط ثنا عبد هللا بن عمر عن انفع   - 6433
عن بن عمر : أنه كان يرمل ثالاث من احلجر إىل احلجر وميشي أربعا على هينته  

 قال وكان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يفعله  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  

 

 

نا احلسن بن عمرو الفقيمي  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أسباط ث - 6434
ال قلت البن عمر : إان نكري فهل لنا من حج قال  عن أيب أمامة التيمي ق

أليس تطوفون ابلبيت وأتتون املعرف وترمون اجلمار وحتلقون رؤوسكم قال قلنا  
بلى فقال بن عمر جاء رجل إىل النيب صلى هللا عليه وسلم فسأله عن الذي 

ليس عليكم   }ه جربيل عليه السالم هبذه اآلية سألتين فلم جيبه حىت نزل علي
فدعاه النيب صلى هللا عليه وسلم فقال أنتم    {جناح أن تبتغوا فضال من ربكم 

 حجاج  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد هللا بن الوليد يعين العدين ثنا   - 6435



سفيان عن العالء بن املسيب عن رجل من بين تيم هللا قال جاء رجل إىل بن 
 عمر فقال اان قوم نكري فذكر : مثل معىن حديث أسباط  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد قوي الرجل من بين تيم هللا هو  ت
 أبو أمامة التيمي كما يف اإلسناد السابق وهو ثقة 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن عبيد ثنا عبد امللك عن   - 6436
عطاء عن بن عمر قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ان الصالة يف  
 مسجدي هذا أفضل من الصالة فيما سواه من املساجد اال املسجد احلرام 

 

 

عيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  عليق شت
 الشيخني غري عبد امللك فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد يعين بن إسحاق عن انفع عن   - 6437
بن عمر قال : هنى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن بيع الغرر وذلك ان 

رف حبل احلبلة فنهى رسول هللا صلى هللا عليه  اجلاهلية كانوا يتبايعون ابلشا
 وسلم عن ذلك  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا محاد بن خالد عن عبد هللا عن انفع   - 6438
عن بن عمر : ان النيب صلى هللا عليه وسلم محى النقيع للخيل قال محاد  

 فقلت له خليله قال ال خليل املسلمني 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه وهذا إسناد ضعيف لضعف عبدهللا بن ت
ت رجال الصحيحعمر العمري وابقي رجاله ثقا  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن عبيد ثنا األعمش عن عطية   - 6439
بن سعد عن بن عمر قال مسعت النيب صلى هللا عليه وسلم يقول : صالة  

 الليل مثىن مثىن فإذا خفت الصبح فواحدة ان هللا تعاىل وتر حيب الوتر 
 

 

ناد ضعيف لضعف عطية بن  عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إست
 سعد 

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عثمان بن عمر ثنا عيسى بن حفص  - 6440
بن عاصم بن عمر عن انفع عن بن عمر ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 قال : من صرب على ألوائها وشدهتا كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة  

 

 

إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبيد هللا بن احلرث عن حنظلة انه  - 6441
مسع طاوسا يقول مسعت عبد هللا بن عمر وسأله رجل فقال : أهنى رسول هللا 

 صلى هللا عليه وسلم عن اجلر الدابء قال نعم  

 

 

مسلم رجاله ثقات رجال  عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط ت
 الشيخني غري عبدهللا بن احلارث فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد هللا بن احلرث عن حنظلة بن أيب  - 6442
سفيان عن سامل بن عبد هللا عن عبد هللا بن عمر ان رسول هللا صلى هللا عليه  

عاىل إليه يوم القيامة  وسلم قال : من جر ثوبه من اخليالء مل ينظر هللا ت  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  
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حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد هللا بن احلرث حدثين حنظلة انه   - 6443
مسعت عبد هللا بن عمر وهو يقول مسعت رسول هللا مسع سامل بن عبد هللا يقول 

صلى هللا عليه وسلم يقول : من اقتىن كلبا اال ضاراي أو كلب ماشية نقص من 
 أجره كل يوم قرياطان  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري عبدهللا بن احلارث فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد هللا بن احلرث حدثين حنظلة   - 6444
حدثين سامل بن عبد هللا عن عبد هللا بن عمر انه قال قال رسول هللا صلى هللا  

 عليه وسلم : إذا استأذنكم نساؤكم إىل املسجد فأذنوا هلن 

 



 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

د هللا حدثين أيب ثنا عبد هللا بن الوليد ثنا سفيان حدثين حدثنا عب - 6445
جهضم عن عبد هللا بن بدر عن بن عمر قال : خرجنا مع النيب صلى هللا عليه  

 وسلم فلم حيلل ومع أيب بكر وعمر وعثمان رضي هللا تعاىل عنهم فلم حيلوا 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

ين أيب ثنا أبو سعيد ثنا عبد العزيز ثنا عبد هللا  حدثنا عبد هللا حدث - 6446
بن دينار عن بن عمر ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : الظلم ظلمات  

 يوم القيامة  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو سعيد ثنا عبد العزيز ثنا عبد هللا   - 6447
بن دينار عن بن عمر ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : ان للغادر لواء 



 يوم القيامة يقال هذه غدرة فالن  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري ت  

 

 

ثنا هاشم ثنا عبد العزيز عن عبد هللا بن حدثنا عبد هللا حدثين أيب  - 6448
دينار عن بن عمر قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ان الذي ال 

يؤدي زكاة ماله ميثل هللا تعاىل له ماله يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان فيلزمه  
 أو يطوقه قال يقول أان كنزك أان كنزك 

 

 

ح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد هللا بن احلرث حدثين داود بن   - 6449
قيس عن انفع عن بن عمر انه كان يف سفر فنزل صاحب له بوتر فقال بن 

عمر ما شأنك ال تركب قال أوتر قال بن عمر : أليس لك يف رسول هللا صلى 
 هللا عليه وسلم أسوة حسنة  

 

 

شرط مسلم   عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح علىت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد هللا بن احلرث عن بن جريج قال  - 6450
قال سليمان بن موسى ثنا انفع ان بن عمر كان يقول ان رسول هللا صلى هللا  
عليه وسلم قال : أفشوا السالم وأطعموا الطعام وكونوا إخواان كما أمركم هللا  

 عز وجل  

 

 

سناده صحيحعليق شعيب األرنؤوط : إت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا محاد بن خالد ثنا مالك عن انفع عن   - 6451
بن عمر ان النيب صلى هللا عليه وسلم قال : ال تلقوا الركبان وهنى عن 

 النجش 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا محاد بن خالد ثنا مالك عن انفع عن   - 6452
ن عمر ان النيب صلى هللا عليه وسلم قال : الوالء ملن اعتق  ب  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري محاد بن سلمة فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا محاد عن مالك عن انفع عن بن  - 6453
م قال : من أعتق شركا له يف مملوك قوم عليه  عمر ان النيب صلى هللا عليه وسل

 يف ماله فإن مل يكن له مال عتق منه ما عتق  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري محاد بن خالد اخلياط فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا محاد عن مالك عن انفع عن بن  - 6454
عمر قال : بعث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم سرية قبل جند كنت فيها  

 فغنمنا إبال كثرية وكانت سهامنا أحد عشر أو أثىن عشر بعريا ونفلنا بعريا بعريا 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا محاد ثنا مالك عن انفع عن بن عمر   - 6455



 ان النيب صلى هللا عليه وسلم قال : بسبع وعشرين يعين صالة اجلميع 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا محاد ثنا مالك عن انفع عن بن عمر   - 6456
ال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : اعفوا اللحي وحفوا الشوارب قال ق  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا محاد بن خالد ثنا عبد هللا عن انفع  - 6457
  ان بن عمر كان يرمي اجلمار بعد يوم النحر ماشيا ويزعم : ان النيب صلى هللا

 عليه وسلم كان يفعل ذلك  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف لضعف عبدهللا ت
 العمري

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا محاد بن خالد اخلياط عن عبد هللا  - 6458
يعين العمري عن انفع عن بن عمر : ان النيب صلى هللا عليه وسلم اقطع الزبري  

حضر فرسه أبرض يقال هلا ثرير فأجرى الفرس حىت قام مث رمى بسوطه فقال  
 أعطوه حيث بلغ السوط 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا محاد قال عبد هللا ثنا انفع عن بن  - 6459
 عمر عن النيب صلى هللا عليه وسلم : انه كره القزع للصبيان  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد ضعيف لضعف عبدهللا العمري  ت
 وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح 

 

 

ثنا محاد أان عبد هللا عن انفع عن بن حدثنا عبد هللا حدثين أيب  - 6460
عمر قال : أول صدقة كانت يف اإلسالم صدقة عمر فقال له رسول هللا صلى 

 هللا عليه وسلم احبس أصوهلا وسبل مثرهتا  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد ضعيف لضعف عبدهللا العمري  ت
 وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح 

 

 

------------------------------------- 
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حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا محاد ثنا عبد هللا عن انفع عن بن  - 6461
عمر قال : كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يعلمنا القرآن فإذا مر بسجود 

 القرآن سجد وسجدان معه  
 

 

شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا سند ضعيف لضعف العمري وابقي عليق ت
 رجاله ثقات رجال الشيخني غري محاد فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا محاد عن عبد هللا عن انفع قال :   - 6462
كان بن عمر يبيت بذي طوى فإذا أصبح اغتسل وأمر من معه ان يغتسلوا  
ويدخل من العليا فإذا خرج خرج من السفلى ويزعم ان النيب صلى هللا عليه  



 وسلم كان يفعل ذلك 

 

 

ف العمري عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا سند ضعيف لضعت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا محاد بن خالد ثنا عبد هللا عن   - 6463
انفع قال كان بن عمر يرمل من احلجر إىل احلجر ويزعم : ان النيب صلى هللا  

 عليه وسلم كان يفعله  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا محاد بن خالد ثنا عبد هللا عن انفع  - 6464
ن عمر قال : محى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم النقيع للخيل فقلت  عن ب

 له اي أاب عبد الرمحن يعين العمري خيله قال خيل املسلمني  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه وهذا إسناد ضعيف لضعف عبدهللا بن ت
 عمر العمري 

 



 

د هللا بن أيب حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو قطن ثنا شعبة عن عب - 6465
السفر عن الشعيب قال جالست بن عمر سنتني ما مسعته روى شيئا عن رسول  

 هللا صلى هللا عليه وسلم : مث ذكر حديث الضب أو األضب  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عقبة أبو مسعود اجمللد ثنا عبيد هللا  - 6466
ن انفع عن بن عمر : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم سبق بني اخليل ع

 وفضل القرح يف الغاية  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن إمساعيل بن أيب فديك ثنا  - 6467
الضحاك يعين بن عثمان عن انفع عن بن عمر عن النيب صلى هللا عليه وسلم  

 : انه أمر إبخراج الزكاة زكاة الفطر ان تؤدي قبل خروج الناس إىل الصالة  

 

 



ت رجال  عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات
 الشيخني غري الضحاك بن عثمان فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عمر بن سعد وهو أبو داود احلفري  - 6468
ثنا سفيان عن عبد هللا بن دينار عن بن عمر قال قال رسول هللا صلى هللا 

عليه وسلم : ان من الشجر شجرة ال يسقط ورقها وإهنا مثل الرجل املسلم  
فوقع الناس يف شجر البوادي وكنت من أحدث الناس ووقع يف صدري  قال 

اهنا النخلة فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم هي النخلة قال فذكرت ذلك 
 أليب فقال ألن تكون قلته أحب ايل من كذا وكذا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
سعد فمن رجال مسلم  الشيخني غري عمر بن  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا محاد بن خالد عن عبد هللا عن انفع   - 6469
عن بن عمر قال : قاطع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أهل خيرب على 

الشطر وكان يعطي نساءه منها مائة وسق مثانني مترا وعشرين شعريا قال أبو 
يث إىل آخرها عبد الرمحن قرأت على أيب هذه األحاد  

 



 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه إسناده ضعيف لضعف عبدهللا بن عمر  ت
 العمري وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح

 

 

حدثنا عبد هللا قال قرأت على أيب ثنا محاد يعين اخلياط ثنا بن أيب  - 6470
طاب عن  ذئب عن احلرث بن عبد الرمحن عن محزة بن عبد هللا بن عمر بن اخل

أبيه قال : كان حتيت امرأة كان عمر يكرهها فقال يل أيب طلقها قلت ال فأتى 
 طلق امرأتك قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فأخربه فدعاين فقال عبد هللا

 فطلقتها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده قويت  

 

 

حدثنا عبد هللا قال قرأت على أيب ثنا محاد بن خالد اخلياط عن   - 6471
بن أيب ذئب عن احلرث بن عبد الرمحن عن سامل عن أبيه قال : كان رسول هللا 

ات  صلى هللا عليه وسلم أيمران ابلتخفيف وان كان ليؤمنا ابلصاف  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسن مكرر سندا ومتنا ت  

 



 

حدثنا عبد هللا قال قرأت على أيب ثنا محاد بن خالد اخلياط ثنا بن  - 6472
أيب ذئب عن الزهري عن سامل عن أبيه قال : كنا إذا اشرتينا على عهد رسول 

 هللا صلى هللا عليه وسلم طعاما جزافا منعنا ان نبيعه حىت نؤويه إىل رحالنا 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا قال قرأت على أيب ثنا محاد بن خالد عن بن أيب  - 6473
ذئب عن الزهري عن سامل عن أبيه انه : صلى مع رسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم ابملزدلفة املغرب والعشاء إبقامة مجع بينهما  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
ري محاد بن خالد فمن رجال مسلم الشيخني غ  

 

 

حدثنا عبد هللا قال قرأت على أيب هذا احلديث ومسعته مساعا قال   - 6474
ثنا األسود بن عامر ثنا شعبة قال عبد هللا بن دينار أخربين قال مسعت بن عمر  

حيدث عن النيب صلى هللا عليه وسلم : يف ليلة القدر قال من كان متحريها 
 فليتحرها يف ليلة سبع وعشرين  



 

 

ناده صحيح على شرط الشيخني وأخرجه البيهقي  عليق شعيب األرنؤوط : إس ت
من طريق أمحد بن الوليد عن أسود هبذا اإلسناد وقال : الصحيح   311/  4

 رواية اجلماعة دون رواية شعبة 

 

 

قال شعبة وذكر يل رجل ثقة عن سفيان انه كان يقول إمنا قال من   - 6474
دري قال ذا أو ذا  كان متحريها فليتحرها يف السبع البواقي قال شعبة فال أ

 شعبة شك قال أيب الرجل الثقة حيىي بن سعيد القطان  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : انظر السابقت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    158صفحة  - 2مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا قال قرأت على أيب ثنا يعقوب بن إبراهيم ثنا أيب   - 6475
ت عن بن إسحاق حدثين عكرمة بن خالد بن العاص املخزومي قال قدم 



املدينة يف نفر من أهل مكة نريد العمرة منها فلقيت عبد هللا بن عمر فقلت إان 
ما مينعكم  قوم من أهل مكة قدمنا املدينة ومل حنج قط أفنعتمر منها قال نعم و 

من ذلك فقد : اعتمر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عمره كلها قبل حجته  
 واعتمران  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا قال وجدت هذا احلديث يف كتاب أيب خبط يده ثنا   - 6476
إان  }على بن حفص ثنا ورقاء عن عطاء يعين بن السائب عن بن جبري : 

هو اخلري الكثري وقال عطاء عن حمارب بن داثر عن بن  {أعطيناك الكوثر 
عمر قال قال لنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الكوثر هنر يف اجلنة حافتاه  

من ذهب واملاء جيرى على اللؤلؤ وماؤه أشد بياضا من اللنب وأحلى من 
 العسل آخر 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث قويت  

 

 

( مسند عبد هللا بن عمرو رضى هللا تعاىل عنهما   )  



أول مسند عبد هللا بن عمرو بن العاص رضي هللا عنهما و   

 

 

حدثنا أبو عبد الرمحن عبد هللا بن أمحد بن حممد حدثين أيب ثنا   - 6477
هشيم عن حصني بن عبد الرمحن ومغرية الضيب عن جماهد عن عبد هللا بن 

من قريش فلما دخلت على جعلت ال أحناش هلا   عمرو قال : زوجين أيب امرأة
والصالة فجاء عمرو بن العاص إىل  مما يب من القوة على العبادة من الصوم 

كنته حىت دخل عليها فقال هلا كيف وجدت بعلك قالت خري الرجال أو كخري  
البعولة من رجل مل يفتش لنا كنفا ومل يعرف لنا فراشا فأقبل على فعذمين 

فقال أنكحتك امرأة من قريش ذات حسب فعضلتها وفعلت  وعضين بلسانه 
وفعلت مث انطلق إىل النيب صلى هللا عليه وسلم فشكاين فأرسل إىل النيب صلى 

هللا عليه وسلم فأتيته فقال يل أتصوم النهار قلت نعم قال وتقوم الليل قلت 
نعم قال لكين أصوم وأفطر وأصلي وأانم وأمس النساء فمن رغب عن سنيت  

يس مين قال اقرأ القرآن يف كل شهر قلت اين أجدين أقوى من ذلك قال فل
فاقرأه يف كل عشرة أايم قلت إين أجدين أقوى من ذلك قال أحدمها أما  

حصني واما مغرية قال فاقرأه يف كل ثالث قال مث قال صم يف كل شهر ثالثة 
أفطر أايم قلت اين أقوى من ذلك قال فلم يزل يرفعين حىت قال صم يوما و 

يوما فإنه أفضل الصيام وهو صيام أخي داود صلى هللا عليه وسلم قال حصني 
يف حديثه مث قال صلى هللا عليه وسلم فإن لكل عابد شرة ولكل شرة فرتة فأما  



إىل سنة واما إىل بدعة فمن كانت فرتته إىل سنة فقد اهتدي ومن كانت فرتته 
 بن عمرو حيث ضعف وكرب إىل غري ذلك فقد هلك قال جماهد فكان عبد هللا

يصوم األايم كذلك يصل بعضها إىل بعض ليتقوى بذلك مث يفطر بعد تلك 
األايم قال وكان يقرأ يف كل حزبه كذلك يزيد أحياان وينقص أحياان غري انه يويف 

العدد أما يف سبع واما يف ثالث قال مث كان يقول بعد ذلك ألن أكون قبلت  
ه وسلم أحب ايل مما عدل به أو عدل لكين رخصة رسول هللا صلى هللا علي

 فارقته على أمر أكره أن أخالفه إىل غريه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن إسحاق أخربين بن هليعة عن   - 6478
مسعت  يزيد بن أيب حبيب عن عمرو بن الوليد عن عبد هللا بن عمرو قال

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : من قال علي ما مل أقل فليتبوأ مقعده  
كر حرام من النار وهنى عن اخلمر وامليسر والكوبة والغبرياء قال وكل مس  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيفت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد هللا بن بكر قال حامت بن أيب  - 6479
صغرية عن أيب بلج عن عمرو بن ميمون عن عبد هللا بن عمرو قال قال رسول  

هللا وهللا أكرب هللا صلى هللا عليه وسلم : ما على األرض رجل يقول ال إله اال 
وسبحان هللا واحلمد هلل وال حول وال قوة اال ابهلل اال كفرت عنه ذنوبه ولو 

 كانت أكثر من زبد البحر  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسن إال أنه اختلف يف رفعه ووقفه واملوقوف  ت
 أصح

 

 

يب حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عارم ثنا معتمر بن سليمان قال أ - 6480
ثنا احلضرمي عن القاسم بن حممد عن عبد هللا بن عمرو : أن رجال من 

املسلمني أستأذن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف امرأة يقال هلا أم مهزول  
وكانت تسافح وتشرتط له أن تنفق عليه قال فاستأذن رسول هللا صلى هللا 

  }هللا عليه وسلم  عليه وسلم أو ذكر له أمرها قال فقرأ عليه نيب هللا صلى
 الزانية ال ينكحها إال زان أو مشرك 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسنت  

 



 

------------------------------------- 

 

[    159صفحة  - 2مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إسحاق بن عيسى حدثين بن هليعة   - 6481
عن يزيد بن عمرو عن أيب عبد الرمحن احلبلي عن عبد هللا بن عمرو قال قال  

 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : من صمت جنا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إسحاق بن يوسف األزرق ثنا سفيان   - 6482
هللا بن عمرو  الثوري عن علقمة بن مرثد عن القاسم يعين بن خميمرة عن عبد 

عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : ما أحد من الناس يصاب ببالء يف 
دي كل يوم  جسده اال أمر هللا عز وجل املالئكة الذين حيفظونه فقال اكتبوا لعب

 وليلة ما كان يعمل من خري ما كان يف واثقي  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت



 الشيخني غري القاسم بن خميمرة فمن رجال مسلم 
 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بن فضيل ثنا عطاء بن السائب عن   - 6483
هللا صلى أبيه عن عبد هللا بن عمرو قال : كسفت الشمس على عهد رسول  

هللا عليه وسلم فقام وقمنا معه فأطال القيام حىت ظننا انه ليس براكع مث ركع  
سه مث  فلم يكد يرفع رأسه مث رفع فلم يكد يسجد مث سجد فلم يكد يرفع رأ 

جلس فلم يكد يسجد مث سجد فلم يكد يرفع رأسه مث فعل يف الركعة الثانية  
كما فعل يف األوىل وجعل ينفخ يف األرض ويبكي وهو ساجد يف الركعة الثانية  
وجعل يقول رب مل تعذهبم وأان فيهم رب مل تعذبنا وحنن نستغفرك فرفع رأسه  

يه مث قال أيها الناس ان وقد جتلت الشمس وقضى صالته فحمد هللا وأثىن عل
الشمس والقمر آيتان من آايت هللا عز وجل فإذا كسف أحدمها فافزعوا إىل  
املساجد فوالذي نفسي بيده لقد عرضت على اجلنة حىت لو أشاء لتعاطيت  

بعض أغصاهنا وعرضت على النار حىت اين ألطفئها خشية أن تغشاكم ورأيت  
هبرة هلا تربطها فلم تطعمها ومل تسقها  فيها امرأة من محري سوداء طوالة تعذب 

وال تدعها أتكل من خشاش األرض كلما أقبلت هنشتها وكلما أدبرت هنشتها  
ورأيت فيها أخا بين دعدع ورأيت صاحب احملجن متكئا يف النار على حمجنه  

كان يسرق احلاج مبحجنه فإذا علموا به قال لست أان أسرقكم إمنا تعلق 
 مبحجين 

 



 

األرنؤوط : حسنعليق شعيب ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر اان معمر ثنا بن  - 6484
شهاب عن عيسى بن طلحة عن عبد هللا بن عمرو بن العاص قال : رأيت 
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم واقفا على راحلته مبىن فااته رجل فقال اي 

قت قبل أن أذبح قال اذبح رسول هللا اين كنت أرى ان احللق قبل الذبح فحل
وال حرج مث جاءه آخر فقال اي رسول هللا اين كنت أرى أن الذبح قبل الرمي 
فذحبت قبل أن أرمي فقال ارم وال حرج قال فما سئل عن شيء قدمه رجل 

 قبل شيء اال قال افعل وال حرج  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

هللا حدثين أيب ثنا عبد األعلى عن معمر عن الزهري   حدثنا عبد - 6485
عن سعيد بن املسيب عن عبد هللا بن عمرو بن العاص أن رسول هللا صلى هللا 

عليه وسلم قال : ان املقسطني يف الدنيا على منابر من لؤلؤ يوم القيامة بني 
 يدي الرمحن مبا أقسطوا يف الدنيا 

 

 



يح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا الوليد بن مسلم أان األوزاعي حدثين  - 6486
حسان بن عطية حدثين أبو كبشة السلويل أن عبد هللا بن عمرو بن العاصي 

حدثه أنه مسع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يعين يقول : بلغوا عين ولو آية 
رج ومن كذب على متعمدا فليتبوأ مقعده من  وحدثوا عن بين إسرائيل وال ح

 النار 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري رجاله ثقات ت
 رجال الشيخني غري أيب كبشة السلويل فمن رجال البخاري 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بن أيب عدى عن شعبة عن عمرو بن   - 6487
و بن العاصي قال  مرة عن عبد هللا بن احلرث عن أيب كثري عن عبد هللا بن عمر 

مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : الظلم ظلمات يوم القيامة  
إن  وإايكم والفحش فإن هللا ال حيب الفحش وال التفحش وإايكم والشح ف

الشح أهلك من كان قبلكم أمرهم ابلقطيعة فقطعوا وأمرهم ابلبخل فبخلوا 
وأمرهم ابلفجور ففجروا قال فقام رجل فقال اي رسول هللا أي اإلسالم أفضل 

قال ان يسلم املسلمون من لسانك ويدك فقام ذاك أو آخر فقال اي رسول هللا 



اتن هجرة احلاضر أي اهلجرة أفضل قال ان هتجر ما كره ربك واهلجرة هجر 
والبادي فهجرة البادي أن جييب إذا دعي ويطيع إذا أمر واحلاضر أعظمهما  

 بلية وأفضلهما أجرا 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    160صفحة  - 2مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

يب ثنا الوليد ثنا األوزاعي حدثين حسان بن حدثنا عبد هللا حدثين أ - 6488
بن عمرو بن العاص حدثه قال مسعت  عطية ثنا أبو كبشة السلويل ان عبد هللا

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : أربعون حسنة أعالها منحة العنز ال  
يعمل عبد أو قال رجل خبصلة منها رجاء ثواهبا وتصديق موعودها اال أدخله  

اجلنة هللا هبا   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري ت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان عن الزهري عن عيسى بن  - 6489
طلحة عن عبد هللا بن عمرو بن العاصي قال قال رجل : اي رسول هللا حلقت  

قبل ان أرمي قال ارم وال حرج وقال مرة قبل ان أذبح فقال اذبح وال حرج  
 قال ذحبت قبل ان أرمي قال ارم وال حرج  

 

 

ده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسنات  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان عن عطاء بن السائب عن   - 6490
أبيه عن عبد هللا بن عمرو بن العاصي قال : جاء رجل إىل النيب صلى هللا عليه  

وسلم يبايعه قال جئت ألابيعك على اهلجرة وتركت أبوي يبكيان قال فارجع  
ا  إليهما فاضحكهما كما أبكيتهم   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان مسعت عمرا أخربين عمرو بن   - 6491
صلى هللا عليه   أوس مسعه من عبد هللا بن عمرو بن العاصي قال قال رسول هللا

وسلم : أحب الصيام إىل هللا صيام داود وأحب الصالة إىل هللا صالة داود  



يوما  كان ينام نصفه ويقوم ثلثه وينام سدسه وكان يصوم يوما ويفطر   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عمرو   - 6492
 عليه وسلم  بن أوس عن عبد هللا بن عمرو بن العاصي يبلغ به النيب صلى هللا 

: املقسطون عند هللا يوم القيامة على منابر من نور عن ميني الرمحن عز وجل  
 وكلتا يديه ميني الذين يعدلون يف حكمهم وأهليهم وما ولوا 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا سفيان عن عمرو عن سامل بن أيب  - 6493
اجلعد عن عبد هللا بن عمرو بن العاصي وكان على رحل وقال : مرة على ثقل  

نظروا  النيب صلى هللا عليه وسلم رجل يقال له كركرة فمات فقال هو يف النار ف
 فإذا عليه عباءة قد غلها وقال مرة أو كساء قد غله  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان عن عمرو عن أيب قابوس عن   - 6494
عبد هللا بن عمرو بن العاصي يبلغ به النيب صلى هللا عليه وسلم قال : 

الرمحن ارمحوا أهل األرض يرمحكم أهل السماء والرحم شجنة   الرامحون يرمحهم
 من الرمحن من وصلها وصلته ومن قطعها بتته  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن سفيان عن أيب إسحاق عن   - 6495
وهب بن جابر عن عبد هللا بن عمرو بن العاصي قال مسعت رسول هللا صلى  

 هللا عليه وسلم يقول : كفى ابملرء إمثا أن يضيع من يقوت  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان عن داود يعين بن شابور عن   - 6496
جماهد وبشر بن إمساعيل عن عبد هللا بن عمرو بن العاصي قال قال رسول هللا 
صلى هللا عليه وسلم : ما زال جربيل صلى هللا عليه وسلم يوصيين ابجلار حيت  



 ظننت انه سيورثه  

 

 

ى شرط مسلم رجاله ثقات رجال  عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح علت
 الشيخني غري بشري أيب إمساعيل فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان عن سليمان األحول عن   - 6497
جماهد عن أيب عياض عن عبد هللا بن عمرو بن العاصي ملا هنى النيب صلى هللا 

فأرخص يف اجلر غري عليه وسلم عن األوعية قالوا : ليس كل الناس جيد سقاء 
 املزفت 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا جرير عن عطاء بن السائب عن أبيه   - 6498
عن عبد هللا بن عمرو بن العاصي قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :  

يسري ومن يعمل هبما قليل قالوا  خلتان من حافظ عليهما أدخلتاه اجلنة ومها 
ن حتمد هللا وتكربه وتسبحه يف دبر كل صالة مكتوبة  وما مها اي رسول هللا قال ا

عشرا عشرا وإذا آتيت إىل مضجعك تسبح هللا وتكربه وحتمده مائة مرة فتلك  



مخسون ومائتان ابللسان وألفان ومخسمائة يف امليزان فأيكم يعمل يف اليوم 
مخسمائة سيئة قالوا كيف من يعمل هبا قليل قال جيئ أحدكم  والليلة ألفني و 

الشيطان يف صالته فيذكره حاجة كذا وكذا فال يقوهلا وأيتيه عند منامه فينومه  
 فال يقوهلا قال ورأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يعقدهن بيده  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريهت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    161صفحة  - 2مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو معاوية ثنا األعمش عن عبد   - 6499
معاوية يف منصرفه   الرمحن بن زايد عن عبد هللا بن احلرث قال : اين ألسري مع

من صفني بينه وبني عمرو بن العاص قال فقال عبد هللا بن عمرو بن العاصي 
ك اي بن مسية  اي أبت ما مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول لعمار وحي

تقتلك الفئة الباغية قال فقال عمرو ملعاوية أال تسمع ما يقول هذا فقال 
 معاوية ال تزال أتتينا هبنة أحنن قتلناه إمنا قتله الذين جاؤوا به 

 



 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو نعيم عن سفيان عن األعمش عن   - 6500
لرمحن بن أيب زايد : مثله أو حنوه  عبد ا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو معاوية ثنا األعمش عن زيد بن  - 6501
العاصي  وهب عن عبد الرمحن بن عبد رب الكعبة عن عبد هللا بن عمرو بن

قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : من ابيع إماما فأعطاه صفقة يده  
خر  ومثرة قلبه فليطعه ما استطاع فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق اآل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري عبدالرمحن بن عبد رب الكعبة فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو معاوية ثنا األعمش عن أيب  - 6502



 السفر عن عبد هللا بن عمرو بن العاصي قال : مر بنا رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم وحنن نصلح خصالنا فقال ما هذا قلنا خصالنا وهى فنحن نصلحه 

 قال فقال أما ان األمر أعجل من ذلك  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو معاوية عن األعمش عن زيد بن  - 6503
بة قال : انتهيت إىل عبد هللا بن عمرو  وهب عن عبد الرمحن بن عبد رب الكع
سمعته يقول بينا حنن مع رسول هللا بن العاصي وهو جالس يف ظل الكعبة ف

صلى هللا عليه وسلم يف سفر إذ نزل منزال فمنا من يضرب خباءه ومنا من هو  
يف جشرة ومنا من ينتضل إذ اندى مناديه الصالة جامعة قال فاجتمعنا قال  

ى هللا عليه وسلم فخطبنا فقال أنه مل يكن نيب قبلي اال دل  فقام رسول هللا صل
أمته على ما يعلمه خريا هلم وحيذرهم ما يعلمه شرا هلم وان أمتكم هذه جعلت  
عافيتها يف أوهلا وان آخرها سيصيبهم بالء شديد وأمور تنكروهنا جتئ فنت يرقق 

 جتىء الفتنة  بعضها لبعض جتئ الفتنة فيقول املؤمن هذه مهلكيت مث تنكشف مث 
فيقول املؤمن هذه مث تنكشف فمن سره منكم ان يزحزح عن النار وان يدخل 
اجلنة فلتدركه موتته وهو يؤمن ابهلل واليوم اآلخر وليأت إىل الناس الذي حيب 
ان يؤيت إليه ومن ابيع إماما فأعطاه صفقة يده ومثرة قلبه فليطعه ما استطاع  



اآلخر قال فأدخلت رأسي من بني الناس فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق  
ل هللا صلى هللا عليه وسلم قال  فقلت أنشدك ابهلل آنت مسعت هذا من رسو 

فأشار بيده إىل أذنيه فقال مسعته أذاني ووعاه قليب قال فقلت هذا بن عمك  
معاوية يعين أيمران أبكل اموالنا بيننا ابلباطل وان نقتل أنفسنا وقد قال هللا 

قال فجمع يديه   {أيها الذين آمنوا ال أتكلوا أموالكم بينكم ابلباطل  اي  }تعاىل 
فوضعهما على جبهته مث نكس هنية مث رفع رأسه فقال أطعه يف طاعة هللا 

 واعصه يف معصية هللا عز وجل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
الكعبة فمن رجال مسلم الشيخني غري عبدالرمحن بن عبد رب   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو معاوية ثنا األعمش عن شقيق   - 6504
عن مسروق عن عبد هللا بن عمرو بن العاص : ان رسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم مل يك فاحشا وال متفحشا وكان يقول من خياركم أحاسنكم أخالقا 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 



عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل ثنا حيىي بن أيب إسحاق  حدثنا - 6505
أبو عبد هللا موىل عبد  حدثين عبدة بن أيب لبابة عن حبيب بن أيب اثبت حدثين 

هللا بن عمرو ثنا عبد هللا بن عمرو بن العاصي وحنن نطوف ابلبيت قال قال  
فيهن من  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ما من أايم أحب إىل هللا العمل 

هذه األايم قيل وال اجلهاد يف سبيل هللا قال وال اجلهاد يف سبيل هللا اال من  
خرج بنفسه وماله مث مل يرجع حىت هتراق مهجة دمه قال فلقيت حبيب بن أيب 
اثبت فسألته عن هذا احلديث فحدثين بنحو من هذا احلديث قال وقال عبدة  

 هي األايم العشر  

 

 

صحيح لغريه  عليق شعيب األرنؤوط :ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    162صفحة  - 2مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل أان عطاء بن السائب عن   - 6506
أبيه عن عبد هللا بن عمرو قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : اقرأ 

 القرآن يف شهر مث انقصين وانقصته حىت صار إىل سبع  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  

 

 

سليمان التيمي عن أسلم  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل ثنا  - 6507
العجلي عن بشر بن شغاف عن عبد هللا بن عمرو قال قال أعرايب : اي رسول  

 هللا ما الصور قال قرن ينفخ فيه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل عن يونس عن احلسن أن  - 6508
سلم : كيف أنت إذا  عبد هللا بن عمرو قال قال يل رسول هللا صلى هللا عليه و 

بقيت يف حثالة من الناس قال قلت اي رسول هللا كيف ذلك قال إذا مرجت 
لت عهودهم وأماانهتم وكانوا هكذا وشبك يونس بني أصابعه يصف ذاك قال ق

ما أصنع عند ذاك اي رسول هللا قال اتق هللا عز وجل وخذ ما تعرف ودع ما  
 تنكر وعليك خباصتك وإايك وعوامهم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح رجاله ثقات رجال الشيخنيت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي يعين بن سعيد عن شعبة حدثين  - 6509
أيب عبيدة أنه مسع عبد هللا بن عمرو حيدث عمرو بن مرة مسعت رجال يف بيت 

بن عمر انه مسع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : من مسع الناس بعمله  
 مسع هللا به سامع خلقه وصغره وحقره قال فذرفت عينا عبد هللا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد عن عبيد هللا بن  - 6510
 بن عمرو  األخنس أان الوليد بن عبد هللا عن يوسف بن ماهك عن عبد هللا

قال : كنت أكتب كل شيء أمسعه من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أريد 
حفظه فنهتين قريش فقالوا أنك تكتب كل شيء تسمعه من رسول هللا صلى 

عليه وسلم ورسول هللا صلى هللا عليه وسلم بشر يتكلم يف الغضب والرضا  هللا
فأمسكت عن الكتاب فذكرت ذلك لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال  

 اكتب فوالذي نفسي بيده ما خرج مين اال حق  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري ت



 الوليد بن عبدهللا 
 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثين حيىي عن هشام أماله علينا   - 1165
ل هللا صلى حدثين أيب مسعت عبد هللا بن عمرو من فيه إىل يف يقول مسعت رسو 

هللا عليه وسلم يقول : ان هللا ال يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس ولكن 
لناس رؤساء جهاال يقبض العلم بقبض العلماء حىت إذا مل يرتك عاملا اختذ ا

 فسئلوا فأفتوا بغري علم فضلوا وأضلوا 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن سفيان ثنا منصور عن هالل   - 6512
بن يساف عن أيب حيىي عن عبد هللا بن عمرو : رأيت رسول هللا صلى هللا عليه  

وسلم يصلي جالسا قلت له حدثت انك تقول صالة القاعد على نصف 
 صالة القائم قال اين ليس كمثلكم  

 

 

على شرط مسلم رجاله ثقات رجال   عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت
 الشيخني غري هالل بن يساف وأيب حيىي فمن رجال مسلم 



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن هشام الدستوائي ثنا حيىي  - 6513
عن حممد بن إبراهيم عن خالد بن معدان عن جبري بن نفري عن عبد هللا بن 

عمرو : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم رأى عليه ثوبني معصفرين قال هذه  
 ثياب الكفار ال تلبسها  

 

 

على شرط مسلم رجاله ثقات رجال   عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت
 الشيخني غري جبري بن نفري فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي ثنا حسني املعلم ثنا عبد هللا بن  - 6514
بريدة عن أيب سربة قال : كان عبيد هللا بن زايد يسأل عن احلوض حوض حممد 

أاب برزة والرباء بن عازب صلى هللا عليه وسلم وكان يكذب به بعد ما سأل 
خر وكان يكذب به فقال أبو سربة أان أحدثك حبديث وعائذ بن عمرو ورجال آ

فيه شفاء هذا ان أابك بعث معي مبال إىل معاوية فلقيت عبد هللا بن عمرو  
فحدثين مما مسع من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأملى علي فكتبت بيدي  

دثين أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال  فلم أزد حرفا ومل انقص حرفا ح
ان هللا ال حيب الفحش أو يبغض الفاحش واملتفحش قال وال تقوم الساعة  

حىت يظهر الفحش والتفاحش وقطيعة الرحم وسوء اجملاورة وحىت يؤمتن اخلائن  



وخيون األمني وقال اال ان موعدكم حوضي عرضه وطوله واحد وهو كما بني 
رية شهر فيه مثل النجوم أابريق شرابه أشد بياضا من  آيلة ومكة وهو مس

الفضة من شرب منه مشراب مل يظمأ بعده أبدا فقال عبيد هللا ما مسعت يف 
 احلوض حديثا أثبت من هذا فصدق به وأخذ الصحيفة فحبسها عنده  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    163صفحة  - 2أمحد بن حنبل    ] جزء مسند    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن إمساعيل ثنا عامر قال جاء  - 6515
رجل إىل عبد هللا بن عمرو فقال مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول :  

 املسلم من سلم املسلمون من لسانه ويده واملهاجر من هجر ما هنى هللا عنه  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن بن جريج عن بن أيب مليكة   - 6516
عن حيىي بن حكيم بن صفوان عن عبد هللا بن عمرو بن العاصي قال مجعت 

القرآن فقرأت به يف كل ليلة فبلغ ذلك رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال :  
لت اي رسول هللا اين أخشى أن يطول عليك زمان أن متل اقرأه يف كل شهر ق

دعين أستمتع من قويت وشبايب قال اقرأه يف كل عشرين قلت اي رسول هللا 
دعين أستمتع من قويت وشبايب قال اقرأه يف عشر قلت اي رسول هللا دعين 

أستمتع من قويت وشبايب قال اقرأه يف كل سبع قلت اي رسول هللا دعين استمتع  
 من قويت وشبايب فأىب  

 

 

رنؤوط : صحيح لغريه عليق شعيب األت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن شعبة عن عطاء بن السائب   - 6517
عن أبيه عن عبد هللا بن عمرو : أن النيب صلى هللا عليه وسلم صلى يف 

 كسوف الشمس ركعتني  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 



ىي عن بن عجالن عن عمرو بن حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حي - 6518
شعيب عن أبيه عن جده : أن النيب صلى هللا عليه وسلم رأى على بعض 

أصحابه خامتا من ذهب فأعرض عنه فألقاه واختذ خامتا من حديد فقال هذا  
 شر هذا حلية أهل النار فألقاه فاختذ خامتا من ورق فسكت عنه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بن منري حدثنا األعمش عن عثمان   - 6519
بن عمري أيب اليقظان عن أيب حرب بن أيب األسود قال مسعت عبد هللا بن 

عمرو قال مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : ما أقلت الغرباء وال 
 أظلت اخلضراء من رجل أصدق من أيب ذر  

 

 

رنؤوط : حسن لغريه وهذا إسناد ضعيف عليق شعيب األت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بن منري ثنا عثمان بن حكيم عن أيب  - 6520
أمامة بن سهل بن حنيف عن عبد هللا بن عمرو قال : كنا جلوسا عند النيب 
صلى هللا عليه وسلم وقد ذهب عمرو بن العاصي يلبس ثيابه ليلحقين فقال  



ليكم رجل لعني فوهللا ما زلت وجال أتشوف داخال وحنن عنده ليدخلن ع
 وخارجا حىت دخل فالن يعين احلكم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري عثمان بن حكيم فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بن منري ثنا احلسن بن عمرو عن أيب  - 6521
الزبري عن عبد هللا بن عمرو مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : إذا  

 رأيتم أميت هتاب الظامل ان تقول له انك أنت ظامل فقد تودع منهم  

 

 

ال أن أاب عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف رجاله ثقات رجال الصحيح إت
الزبري مل يسمع من عبد هللا بن عمرو فيما قال أبو حامت يف املراسيل ونقله أيضا  
عن ابن معني ونقل ابن عدي يف الكامل قوله : مل يسمع أبو الزبري من عبد هللا  

 بن عمرو ومل يره 

: املعىن يف هذا :  81/  6قال البيهقي يف الشعب و   

لقول فرتكوه كانوا مما هو أشد منه و  هنم إذا خافوا على أنفسهم من هذا اأ
أعظم من القول و العمل أخوف و كانوا إىل أن يدعوا جهاد املشركني خوفا 



على أنفسهم و أمواهلم أقرب و إذا صاروا كذلك فقد تودع منهم و استوى  
 وجودهم و عدمهم 

 

 

وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : يكون يف أميت خسف  - 6521
 ومسخ وقذف  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه وإسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بن منري قال ثنا حجاج عن قتادة عن   - 6522
أيب قالبة عن عبد هللا بن عمرو عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : من قتل  

ماله فهو شهيد   دون  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف لضعف حجاج بن ت
 أرطاة 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعلي ثنا األعمش عن أيب وائل عن   - 6523
مسروق قال كنت جالسا عند عبد هللا بن عمرو فذكر عبد هللا بن مسعود 



عت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  فقال ان ذاك لرجل ال أزال أحبه أبدا مس
يقول : خذوا القرآن عن أربعة عن بن أم عبد فبدأ به وعن معاذ وعن سامل  

 موىل أيب حذيفة قال يعلي ونسيت الرابع  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعلي ثنا فطر عن جماهد عن عبد هللا   - 6524
بن عمرو قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ان الرحم معلقة ابلعرش 

 وليس الواصل ابملكافئ ولكن الواصل الذي إذا انقطعت رمحه وصلها 

 

 

الشيخني غري فطر عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن عبيد ثنا حممد بن إسحاق  - 6525
عن يزيد بن أيب حبيب عن انعم موىل أم سلمة عن عبد هللا بن عمرو قال :  

حججت معه حىت إذا كنا ببعض طرق مكة رأيته تيمم فنظر حيت إذا استبانت  
 عليه وسلم حتت هذه الشجرة إذ جلس حتتها مث قال رأيت رسول هللا صلى هللا

أقبل رجل من هذا الشعب فسلم على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مث قال  



اي رسول هللا اين قد أردت اجلهاد معك ابتغي بذلك وجه هللا والدار اآلخرة  
قال هل من أبويك أحد حي قال نعم اي رسول هللا كالمها قال فارجع ابرر 

ن حيث جاء أبويك قال فوىل راجعا م  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    164صفحة  - 2مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعلي بن عبيد ثنا أبو حيان عن أبيه   - 6526
 بن عمر وهو  قال التقى عبد هللا بن عمرو وعبد هللا بن عمر مث أقبل عبد هللا

يبكي فقال له القوم ما يبكيك اي أاب عبد الرمحن قال الذي حدثين هذا قال 
مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : ال يدخل اجلنة إنسان يف قلبه  

 مثقال حبة من خردل من كرب  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن رجاله ثقات رجال ت



 الشيخني 
 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا سفيان ومسعر عن حبيب   - 6527
بن أيب اثبت عن أيب العباس املكي عن عبد هللا بن عمرو قال قال رسول هللا 

 صلى هللا عليه وسلم : ال صام من صام األبد 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا سفيان عن منصور عن  - 6528
هالل بن يساف عن أيب حيىي عن عبد هللا بن عمرو قال قال رسول هللا صلى  

 هللا عليه وسلم : اسبغوا الوضوء  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
من رجال مسلم الشيخني غري هالل بن يساف وأيب حيىي ف  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا مسعر وسفيان عن سعد بن   - 6529
إبراهيم عن محيد بن عبد الرمحن بن عوف عن عبد هللا بن عمرو رفعه سفيان  



ووقفه مسعر قال : من الكبائر ان يشتم الرجل والديه قالوا وكيف يشتم  
ويسب أمه فيسب أمه  الرجل والديه قال يسب أاب الرجل فيسب أابه   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا سفيان عن سعد بن إبراهيم   - 6530
عن رحيان بن يزيد العامري عن عبد هللا بن عمرو قال قال النيب صلى هللا عليه  

 وسلم : ال حتل الصدقة لغين وال لذي مرة سوى  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده قوي رجاله ثقات رجال الشيخنيت  

 

 

هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا سفيان عن أيب حيان عن أيب  حدثنا عبد  - 6531
ليه وسلم : تطلع  زرعة عن عبد هللا بن عمرو قال قال رسول هللا صلى هللا ع

الشمس من مغرهبا وخترج الدابة على الناس ضحى فأيهما خرج قبل صاحبه  
 فاألخرى منها قريب وال أحسبه اال طلوع الشمس من مغرهبا هي اليت أوال 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا بن أيب ذئب عن خاله   - 6532
احلرث بن عبد الرمحن عن أيب سلمة بن عبد الرمحن عن عبد هللا بن عمرو  

 قال : لعن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الراشي واملرتشي 

 

 

األرنؤوط : إسناده قوي رجاله ثقات رجال الشيخنيعليق شعيب ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن أيوب   - 6533
مسعت القاسم بن ربيعة حيدث عن عبد هللا بن عمرو ان رسول هللا صلى هللا 
عليه وسلم قال : ان قتيل اخلطأ شبه العمد قتيل السوط أو العصا فيه مائة  

أربعون يف بطوهنا أوالدها  منها   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري ت
 القاسم بن ربيعة 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع حدثنا سفيان ومسعر عن  - 6534
حبيب بن أيب اثبت عن أيب العباس عن عبد هللا بن عمرو قال قال رسول هللا 



صلى هللا عليه وسلم : أفضل الصوم صوم أخي داود عليه السالم كان يصوم 
 يوما ويفطر يوما وال يفر إذا القى  

 

 

حيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده ص ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع حدثين مهام عن قتادة عن يزيد  - 6535
بن عبد هللا عن عبد هللا بن عمرو قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :  

 من قرأ القرآن يف أقل من ثالث مل يفقهه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا على بن املبارك عن حيىي بن  - 5366
أيب كثري عن حممد بن إبراهيم عن خالد بن معدان عن جبري بن نفري عن عبد  
هللا بن عمرو قال : رآين رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وعلى ثياب معصفرة  

 فقال ألقها فإهنا ثياب الكفار  

 

 

ؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  عليق شعيب األرنت



 الشيخني غري جبري بن نفري فمن رجال مسلم 
 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد ثنا مهام عن منصور عن سامل بن   - 6537
أيب اجلعد عن جاابن عن عبد هللا بن عمرو عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال  

 : ال يدخل اجلنة منان وال مدمن مخر 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أنبأان العوام حدثين أسود بن  - 6538
إذ جاءه مسعود عن حنظلة بن خويلد العنزي قال : بينما أان عند معاوية 

رجالن خيتصمان يف رأس عمار يقول كل واحد منهما أان قتلته فقال عبد هللا  
هللا عليه  بن عمرو ليطب به أحدكما نفسا لصاحبه فإين مسعت رسول هللا صلى 

وسلم يقول تقتله الفئة الباغية قال معاوية فما ابلك معنا قال ان أيب شكاين 
إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال أطع أابك ما دام حيا وال تعصه فأان  

 معكم ولست أقاتل 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  



 

 

------------------------------------- 

 

[    165صفحة  - 2د بن حنبل    ] جزء مسند أمح   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أان حممد بن إسحاق عن أيب  - 6539
قال : ذكر لرسول  الزبري عن أيب العباس موىل بين الديل عن عبد هللا بن عمرو

هللا صلى هللا عليه وسلم رجال جيتهدون يف العبادة اجتهادا شديدا فقال تلك 
انت فرتته إىل ضراوة اإلسالم وشرته ولكل ضراوة شرة ولكل شرة فرتة فمن ك

 اقتصاد وسنة فألم ما هو ومن كانت فرتته إىل املعاصي فذلك اهلالك 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعقوب ثنا أيب عن بن إسحاق حدثين  - 6540
ن عمرو قال :  أبو الزبري املكي عن أيب العباس موىل بين الديل عن عبد هللا ب

ذكر لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم رجال ينصبون يف العبادة من أصحابه 
نصبا شديدا قال فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم تلك ضراوة اإلسالم  

وشرته ولكل ضراوة شرة ولكل شرة فرتة فمن كانت فرتته إىل الكتاب والسنة 



فذلك اهلالك فألم ما هو ومن كانت فرتته إىل معاصي هللا   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أخربان حريز حدثنا حبان  - 6541
وسلم أنه   الشرعيب عن عبد هللا بن عمرو بن العاصي عن النيب صلى هللا عليه 

قال وهو على املنرب : ارمحوا ترمحوا واغفروا يغفر هللا لكم ويل ألقماع القول 
 ويل للمصرين الذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون  

 

 

ق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنعليت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هاشم يعين بن القاسم حدثنا حريز  - 6542
حدثنا حبان بن زيد عن عبد هللا بن عمرو بن العاص قال مسعت رسول هللا 

 صلى هللا عليه وسلم على املنرب يقول : فذكر معناه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد ثنا انفع بن عمر عن بشر بن  - 6543
عاصم بن سفيان عن أبيه عن عبد هللا بن عمرو عن النيب صلى هللا عليه وسلم  

فيما يعلم انفع أنه قال : ان هللا عز وجل يبغض البليغ من الرجال الذي 
 يتخلل بلسانه كما ختلل الباقرة بلساهنا 

 

 

األرنؤوط : إسناده حسنعليق شعيب ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أان مسعر عن حبيب بن أيب  - 6544
اثبت عن أيب العباس عن عبد هللا بن عمرو قال : جاء رجل إىل النيب صلى هللا 
 عليه وسلم يستأذنه يف اجلهاد فقال أحي والداك قال نعم قال ففيهما فجاهد  

 

 

سناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد وعفان قال يزيد أان وقال عفان   - 6545
ثنا محاد بن سلمة عن اثبت البناين عن شعيب بن عبد هللا بن عمرو عن أبيه  

عبد هللا بن عمرو قال قال يل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : صم يوما ولك 
صم يومني ولك تسعة قلت زدين قال صم ثالثة ولك  عشرة قلت زدين قال



 مثانية  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أان مهام عن قتادة عن يزيد بن  - 6546
 يف كم اقرأ  عبد هللا بن الشخري عن عبد هللا بن عمرو قال قلت : اي رسول هللا

القرآن قال أقرأه يف كل شهر قال قلت اين أقوى على أكثر من ذلك قال 
أه يف اقرأه يف مخس وعشرين قلت أين أقوى على أكثر من ذلك قال أقر 

عشرين قال قلت اين أقوي على أكثر من ذلك قال اقرأه يف مخس عشرة قال  
قلت اين أقوى على أكثر من ذلك قال اقرأه يف سبع قال قلت اين أقوي على  

 أكثر من ذلك قال ال يفقهه من يقرؤه يف أقل من ثالث 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أان فرج بن فضالة عن إبراهيم   - 6547
هللا بن عبد الرمحن بن رافع عن أبيه عن عبد هللا بن عمرو قال قال رسول 

صلى هللا عليه وسلم : ان هللا حرم على أميت اخلمر وامليسر واملزر والكوبة 



 والقنني وزادين صالة الوتر قال يزيد القنني الربابط  

 

 

ليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف عت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أان مهام عن قتادة عن بن سريين  - 6548
وحممد بن عبيد عن عبد هللا بن عمرو قال : كنت مع رسول هللا صلى هللا عليه  

وسلم فجاء أبو بكر فاستأذن فقال ائذن له وبشره ابجلنة مث جاء عمر  
له وبشره ابجلنة مث جاء عثمان فاستأذن فقال ائذن له   فاستأذن فقال ائذن

 وبشره ابجلنة قال قلت فأين أان قال أنت مع أبيك 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أان محاد بن سلمة عن اثبت  - 6549
أبيه قال : ما رأيت رسول هللا  البناين عن شعيب بن عبد هللا بن عمرو عن 

 صلى هللا عليه وسلم أيكل متكئا قط وال يطأ عقبه رجالن قال عفان عقبيه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  



 

 

------------------------------------- 

 

[    166صفحة  - 2مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن عمرو   - 6550
بن دينار عن صهيب موىل بن عامر حيدث عن عبد هللا بن عمرو ان النيب 

صلى هللا عليه وسلم قال : من ذبح عصفورا أو قتله يف غري شيء قال عمرو  
حبقه سأله هللا عنه يوم القيامة   أحسبه قال اال  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن وعفان قاال ثنا محاد بن سلمة   - 6551
قال عفان قال اان عمرو بن دينار عن صهيب احلذاء عن عبد هللا بن عمرو بن  

تل عصفورا سأله هللا عنه  العاص ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : من ق 
 يوم القيامة قيل اي رسول هللا وما حقه قال يذحبه ذحبا وال أيخذ بعنقه فيقطعه  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن أيوب   - 6552
مسعت القاسم بن ربيعة حدث عن عبد هللا بن عمرو ان رسول هللا صلى هللا 
عليه وسلم قال : ان قتيل اخلطأ شبه العمد قتيل السوط أو العصا فيه مائة  

 منها أربعون يف بطوهنا أوالدها  

 

 

صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني مكرر   عليق شعيب األرنؤوط : إسنادهت
 سندا ومتنا 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا معاذ بن هشام حدثين أيب عن قتادة   - 6553
وعبد الصمد قال ثنا مهام ثنا قتادة عن شهر بن حوشب عن عبد هللا بن 

عمرو ان النيب صلى هللا عليه وسلم قال : اخلمر إذا شربوها فاجلدوهم مث إذا  
ها فاجلدوهم مث إذا شربوها فاجلدوهم مث إذا شربوها فاقتلوهم عند شربو 

 الرابعة 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح بشواهده وهذا إسناد ضعيف لضعف شهر  ت



 بن حوشب
 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن عطاء   - 6554
عليه وسلم : انه   بن السائب عن أبيه عن عبد هللا بن عمرو عن النيب صلى هللا 

أمر فاطمة وعليا إذا أخذا مضاجعهما يف التسبيح والتحميد والتكبري ال يدري 
ركتهن بعد قال فقال  عطاء أيهما أربع وثالثون متام املائة قال فقال علي فما ت

 له بن الكواء وال ليلة صفني قال على وال ليلة صفني  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن النعمان   - 6555
بن سامل مسعت يعقوب بن عاصم بن عروة بن مسعود مسعت رجال قال لعبد  

مرو انك تقول : ان الساعة تقوم إىل كذا وكذا قال لقد مهمت ان ال هللا بن ع
ريق البيت أحدثكم شيئا إمنا قلت انكم سرتون بعد قليل أمرا عظيما كان حت

قال شعبة هذا أو حنوه مث قال عبد هللا بن عمرو قال رسول هللا صلى هللا عليه  
بعني يوما أو أربعني وسلم خيرج الدجال يف أميت فيلبث فيهم أربعني ال أدري أر 

سنة أو أربعني ليلة أو أربعني شهرا فيبعث هللا عز وجل عيسى بن مرمي صلى 
هللا عليه وسلم كأنه عروة بن مسعود الثقفي فيظهر فيهلكه مث يلبس الناس  



بعده سنني سبعا ليس بني اثنني عداوة مث يرسل هللا رحيا ابردة من قبل الشام 
ذرة من إميان اال قبضته حىت لو ان أحدهم كان  فال يبقى أحد يف قلبه مثقال  

يف كبد جبل لدخلت عليه قال مسعتها من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
ويبقى شرار الناس يف خفة الطري وأحالم السباع ال يعرفون معروفا وال ينكرون  

منكرا قال فيتمثل هلم الشيطان فيقول اال تستجيبون فيأمرهم ابألواثن 
هم يف ذلك دارة أرزاقهم حسن عيشهم مث ينفخ يف الصور فال فيعبدوهنا و 

يسمعه أحد اال أصغى له وأول من يسمعه رجل يلوط حوضه فيصعق مث ال  
يبقى أحد اال صعق مث يرسل هللا أو ينزل هللا قطرا كأنه الطل أو الظل نعمان  
  الشاك فتنبت منه أجساد الناس مث ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون قال

مث يقال اي أيها الناس هلموا إىل ربكم وقفوهم اهنم مسئولون قال مث يقال 
أخرجوا بعث النار قال فيقال كم فيقال من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعني 

فيومئذ يبعث الولدان شيبا ويومئذ يكشف عن ساق قال حممد بن جعفر 
 حدثين هبذا احلديث شعبة مرات وعرضت عليه  

 

 

األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  عليق شعيب ت
 الشيخني غري النعمان بن سامل ويعقوب بن عاصم فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا عوف عن ميمون   - 6556



بن أستاذ اهلزاين عن عبد هللا بن عمر اهلزاين عن عبد هللا بن عمرو بن العاصي 
ول هللا صلى هللا عليه وسلم انه قال : من لبس الذهب من أميت فمات  عن رس

وهو يلبسه حرم هللا عليه ذهب اجلنة ومن لبس احلرير من أميت فمات وهو 
 يلبسه حرم هللا عليه حرير اجلنة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    167صفحة  - 2] جزء     مسند أمحد بن حنبل   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن عن سفيان عن أيب سنان   - 6557
عن عبد هللا بن أيب اهلذيل عن عبد هللا بن عمرو قال : كان النيب صلى هللا 

عليه وسلم يتعوذ من علم ال ينفع ودعاء ال يسمع وقلب ال خيشع ونفس ال  
 تشبع 

 

 

األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  عليق شعيب ت



 الشيخني غري أيب سنان 
 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو كامل ثنا عبد هللا بن عمر  - 6558
العمري عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد هللا بن عمرو ان النيب صلى هللا 

 عليه وسلم قال : ما أسكر كثريه فقليله حرام  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  

 

 

نا إبراهيم بن حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو كامل ثنا زهري ث - 6559
املهاجر عن عبد هللا بن ابابه عن عبد هللا بن عمرو قال كنت عند رسول هللا 

صلى هللا عليه وسلم قال فذكرت األعمال فقال : ما من أايم العمل فيهن  
يف سبيل هللا قال فأكربه   }أفضل من هذه العشر قالوا اي رسول هللا اجلهاد 

سه وماله يف سبيل هللا مث تكون مهجة  فقال وال اجلهاد اال ان خيرج رجل بنف
 نفسه فيه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد حسن يف الشواهدت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو النضر وحيىي بن آدم قاال ثنا زهري   - 6560
عن إبراهيم بن مهاجر عن عبد هللا بن ابابه عن عبد هللا بن عمرو قال : كنت  

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فذكرت األعمال فذكر مثله  عند   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسني بن حممد ثنا يزيد بن عطاء  - 6561
خلت مسجدا عن أيب سنان عن عبد هللا بن أيب اهلذيل حدثين شيخ قال : د

ابلشام فصليت ركعتني مث جلست فجاء شيخ يصلي إىل السارية فلما انصرف  
بن اثب الناس إليه فسألت من هذا فقالوا عبد هللا بن عمرو فآيت رسول يزيد 
معاوية فقال ان هذا يريد ان مينعين ان أحدثكم وان نبيكم صلى هللا عليه  

وسلم قال اللهم اين أعوذ بك من نفس ال تشبع وقلب ال خيشع ومن علم ال  
 ينفع ومن دعاء ال يسمع اللهم اين أعوذ بك من هؤالء األربع  

 

 

يخن عليق شعيب األرنؤوط : مرفوعه صحيح وهذا إسناد ضعيف إلهبام الشت
 الذي حدث عنه عبدهللا بن أيب اهلذيل وابقي رجاله ثقات رجال الصحيح

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو كامل ثنا محاد عن اثبت عن   - 6562
شعيب بن عبد هللا بن عمرو عن أبيه قال : ما رؤى رسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم أيكل متكئا قط وال يطأ عقبيه رجالن  

 

 

شعيب األرنؤوط : إسناده حسنعليق ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هاشم بن القاسم ثنا ليث حدثين أبو   - 6563
قبيل املعافري عن شفى األصبحي عن عبد هللا بن عمرو عن رسول هللا صلى 

هللا عليه وسلم قال : خرج علينا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ويف يده  
ان الكتاابن قال قلنا ال اال أن ختربان اي رسول هللا كتاابن فقال أتدرون ما هذ

تبارك وتعاىل أبمساء أهل قال للذي يف يده اليمىن هذا كتاب من رب العاملني 
اجلنة وأمساء آابئهم وقبائلهم مث أمجل على آخرهم ال يزاد فيهم وال ينقص منهم  

آابئهم  أبدا مث قال للذي يف يساره هذا كتاب أهل النار أبمسائهم وأمساء
وقبائلهم مث أمجل على آخرهم ال يزاد فيهم وال ينقص منهم أبدا فقال  

أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فألي شيء إذا نعمل ان كان هذا  
أمر قد فرغ منه قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم سددوا وقاربوا فإن 

احب النار  صاحب اجلنة خيتم له بعمل أهل اجلنة وان عمل أي عمل وان ص
ليختم له بعمل أهل النار وان عمل أي عمل مث قال بيده فقبضها مث قال فرغ  



ربكم عز وجل من العباد مث قال ابليمين فنبذ هبا فقال فريق يف اجلنة ونبذ  
 ابليسرى فقال فريق يف السعري  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف أبو قبيل املعافري خمتلف فيه ...  ت
األئمة فيه وقال : فهو ال حيتمل مثل هذا احلديث ... وله شاهد   فذكر كلمات

عن ابن عمر ال يفرح به ... واورده الذهيب يف امليزان وقال حديث منكر جدا  
 ويقضي أن يكون زنة الكتابني عدة قناطري 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو النضر ثنا الفرج ثنا إبراهيم بن   - 6564
افع عن أبيه عن عبد هللا بن عمرو قال قال رسول هللا صلى  عبد الرمحن بن ر 

هللا عليه وسلم : ان هللا حرم على أميت اخلمر وامليسر واملزر والقنني والكوبة 
 وزاد يل صالة الوتر 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد هللا بن يزيد ثنا حيوة أن   - 6565
نوخي يقول انه شرحبيل بن شريك املعافري انه مسع عبد الرمحن بن رافع الت



مسع عبد هللا بن عمرو بن العاصي يقول انه مسع رسول هللا صلى هللا عليه  
ترايقا أو قال  وسلم يقول : ما أابيل ما أتيت أو ما أابيل ما ركبت إذا أان شربت 

علقت متيمة أو قلت شعرا من قبل نفسي املعافري يشك ما أابيل ما ركبت أو  
 ما أابيل ما أتيت  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد هللا بن يزيد ثنا حيوة وبن هليعة   - 6566
احلبلي حيدث عن عبد هللا  قال أان شرحبيل بن شريك انه مسع أاب عبد الرمحن 

بن عمرو بن العاصي عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم انه قال : خري 
 األصحاب عند هللا خريهم لصاحبه وخري اجلريان عند هللا خريهم جلاره  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده قوي على شرط مسلم ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    168صفحة  - 2مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو عبد الرمحن ثنا حيوة وبن هليعة   - 6567
قاال ثنا شرحبيل بن شريك أنه مسع أاب عبد الرمحن حيدث عن عبد هللا بن 

عمرو بن العاصي عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم انه قال : ان الدنيا كلها  
تاع وخري متاع الدنيا املرأة الصاحلة م  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو عبد الرمحن ثنا حيوة أان كعب بن  - 6568
علقمة انه مسع عبد الرمحن بن جبري يقول انه مسع عبد هللا بن عمرو بن 

لى هللا عليه وسلم يقول : إذا مسعتم مؤذان  العاصي يقول انه مسع رسول هللا ص 
ة صلى هللا عليه هبا  فقولوا مثل ما يقول مث صلوا علي فإنه من صلى علي صال 

عشرا مث سلوا يل الوسيلة فإهنا منزلة يف اجلنة ال تنبغي اال لعبد من عباد هللا 
 وأرجو أن أكون أان هو فمن سأل يل الوسيلة حلت عليه الشفاعة  

 

 

ب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  عليق شعيت
 الشيخني غري كعب بن علقمة وعبدالرمحن بن جبري فمن رجال مسلم 

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو عبد الرمحن ثنا حيوة أخربين أبو  - 6569
ل هانئ انه مسع أاب عبد الرمحن احلبلي انه مسع عبد هللا بن عمرو انه مسع رسو 

هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : ان قلوب بين آدم كلها بني إصبعني من أصابع 
الرمحن عز وجل كقلب واحد يصرف كيف يشاء مث قال رسول هللا صلى هللا  

 عليه وسلم اللهم مصرف القلوب أصرف قلوبنا إىل طاعتك  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
شيخني غري أيب هاينء وأيب عبدالرمحن احلبلي فمن رجال مسلم ال  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو عبد الرمحن حدثين سعيد بن أيب  - 6570
عبد هللا أيوب حدثين معروف بن سويد اجلذامي عن أيب عشانة املعافري عن 

بن عمرو بن العاصي عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم انه قال : هل تدرون  
ول من يدخل أول من يدخل اجلنة من خلق هللا قالوا هللا ورسوله أعلم قال أ

اجلنة من خلق هللا الفقراء واملهاجرون الذين تسد هبم الثغور ويتقي هبم املكاره  
وميوت أحدهم وحاجته يف صدره ال يستطيع هلا قضاء فيقول هللا عز وجل ملن 
يشاء من مالئكته ائتوهم فحيوهم فتقول املالئكة حنن سكان مسائك وخريتك  

لم عليهم قال اهنم كانوا عبادا يعبدوين  من خلقك أفتأمران ان أنيت هؤالء فنس
ال يشركون يب شيئا وتسد هبم الثغور ويتقي هبم املكاره وميوت أحدهم وحاجته  



يف صدره ال يستطيع هلا قضاء قال فتأتيهم املالئكة عند ذلك فيدخلون عليهم  
   {سالم عليكم مبا صربمت فنعم عقىب الدار  }من كل ابب 

 

 

سناده جيدعليق شعيب األرنؤوط : إت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن ثنا بن هليعة ثنا أبو عشانة انه  - 6571
يقول : ان  مسع عبد هللا بن عمرو يقول مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

أول ثلة تدخل اجلنة لفقراء املهاجرين الذين يتقي هبم املكاره وإذا أمروا مسعوا 
 تقض له حىت ميوت وهى وأطاعوا وإذا كانت لرجل منهم حاجة إىل السلطان مل

يف صدره وان هللا عز وجل يدعو يوم القيامة اجلنة فتايت بزخرفها وزينتها فيقول  
أي عبادي الذين قاتلوا يف سبيلي وقتلوا وأوذوا يف سبيلي وجاهدوا يف سبيلي  

 أدخلوا اجلنة فيدخلوهنا بغري حساب وال عذاب وذكر احلديث 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد هللا بن يزيد املقرئ من كتابه ثنا   - 7265
سعيد بن أيب أيوب حدثين شرحبيل بن شريك عن أيب عبد الرمحن احلبلي عن  



عبد هللا بن عمرو بن العاصي أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : قد  
 أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه هللا مبا آاته 

 

 

ق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  عليت
 الشيخني غري شرحبيل بن شريك وأيب عبدالرمحن احلليب فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو عبد الرمحن ثنا سعيد حدثين  - 6573
 بن عمرو أنه  ربيعة بن سيف املعافري عن أيب عبد الرمحن احلبلي عن عبد هللا

سأل رجل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال : اي رسول هللا متر بنا جنازة  
هلا إمنا تقومون الكافر أفنقوم هلا فقال نعم قوموا هلا فإنكم لستم تقومون 

 إعظاما للذي يقبض النفوس  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو عبد الرمحن ثنا سعيد ثنا ربيعة بن   - 6574
سيف املعافري عن أيب عبد الرمحن احلبلي عن عبد هللا بن عمرو قال : بينما  

هللا عليه وسلم إذ بصر ابمرأة ال نظن انه عرفها   حنن منشي مع رسول هللا صلى



فلما توجهنا الطريق وقف حىت انتهت إليه فإذا فاطمة بنت رسول هللا صلى 
هللا عليه وسلم رضي هللا عنها فقال ما أخرجك من بيتك اي فاطمة قالت أتيت  
أهل هذا البيت فرمحت إليهم ميتهم وعزيتهم فقال لعلك بلغت معهم الكدى 

عاذ هللا أن أكون بلغتها معهم وقد مسعتك تذكر يف ذلك ما تذكر قال  قالت م
 لو بلغتها معهم ما رأيت اجلنة حىت يراها جد أبيك 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

------------------------------------- 
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حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو عبد الرمحن ثنا سعيد حدثين  - 6575
قال أيت  عياش بن عباس عن عيسى بن هالل الصديف عن عبد هللا بن عمرو

رجل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال أقرئين : اي رسول هللا قال له اقرأ 
ل فاقرأ  ثالاث من ذات ألر فقال الرجل كربت سين واشتد قليب وغلظ لساين قا

من ذات حم فقال مثل مقالته األوىل فقال أقرأ ثالاث من املسبحات فقال مثل  
مقالته فقال الرجل ولكن أقرئين اي رسول هللا سورة جامعة فأقرأه إذا زلزلت 



األرض حىت إذا فرغ منها قال الرجل والذي بعثك ابحلق ال ازيد عليها أبدا مث 
عليه وسلم أفلح الروجيل أفلح الروجيل أدبر الرجل فقال رسول هللا صلى هللا 

مث قال على به فجاءه فقال له أمرت بيوم األضحى جعله هللا عيدا هلذه األمة  
فقال الرجل أرأيت ان مل أجد اال منيحة ابين أفأضحي هبا قال ال ولكن أتخذ  
من شعرك وتقلم أظفارك وتقص شاربك وحتلق عانتك فذلك متام أضحيتك  

 عند هللا  

 

 

شعيب األرنؤوط : إسناده حسنعليق ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو عبد الرمحن ثنا سعيد حدثين  - 6576
كعب بن علقمة عن عيسى بن هالل الصديف عن عبد هللا بن عمرو عن النيب 

صلى هللا عليه وسلم : أنه ذكر الصالة يوما فقال من حافظ عليها كانت له 
مة ومن مل حيافظ عليها مل يكن له نور وال برهان وال  نورا وبرهاان وجناة يوم القيا 

 جناة وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأيب بن خلف  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو عبد الرمحن ثنا حيوة وبن هليعة   - 6577
د الرمحن احلبلي يقول مسعت عبد هللا  قاال ثنا أبو هانئ اخلوالين أنه مسع أاب عب

بن عمرو بن العاصي يقول مسعت النيب صلى هللا عليه وسلم يقول : ما من  
غازية تغزو يف سبيل هللا فيصيبون غنيمة اال تعجلوا ثلثي أجرهم من اآلخرة  

 ويبقى هلم الثلث فإن مل يصيبوا غنيمة مت هلم أجرهم  

 

 

على شرط مسلم رجاله عدا ابن هليعة   عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت
 ثقات رجال الشيخني

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو عبد الرمحن ثنا حيوة أخربين أبو  - 6578
هانئ أنه مسع أاب عبد الرمحن احلبلي يقول مسعت عبد هللا بن عمرو بن العاصي 

اجرين يقول مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : ان فقراء امله
يسبقون األغنياء يوم القيامة أبربعني خريفا قال عبد هللا فإن شئتم أعطيناكم مما  

 عندان وإن شئتم ذكران أمركم للسلطان قالوا فإان نصرب فال نسأل شيئا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
ي فمن رجال مسلم الشيخني غري أيب هاينء وأيب عبدالرمحن احلبل  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو عبد الرمحن ثنا حيوة وبن هليعة   - 6579
مسعت عبد هللا   قاال أان أبو هانئ اخلوالين أنه مسع أاب عبد الرمحن احلبلي يقول

بن عمرو يقول مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : قدر هللا املقادير  
 قبل أن خيلق السماوات واألرض خبمسني ألف سنة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله عدا ابن هليعة  ت
 ثقات رجال الشيخني

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو عبد الرمحن ثنا موسى يعين بن  - 6580
علي مسعت أيب حيدث عن عبد هللا بن عمرو بن العاص : أن رسول هللا صلى  

هللا عليه وسلم قال عند ذكر أهل النار كل جعظري جواظ مستكرب مجاع 
 مناع  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

ثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حجاج وأبو النضر قاال ثنا ليث حد - 6581
حدثين يزيد بن أيب حبيب عن أيب اخلري عن عبد هللا بن عمرو : أن رجال سأل  



النيب صلى هللا عليه وسلم أي األعمال خري قال ان تطعم الطعام وتقرأ السالم 
 على من عرفت ومن مل تعرف  

 

 

يح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا أبو عامر ثنا هشام يعين بن سعد   - 6582
عن سعيد بن أيب هالل عن ربيعة بن سيف عن عبد هللا بن عمرو عن النيب 

صلى هللا عليه وسلم قال : ما من مسلم ميوت يوم اجلمعة أو ليلة اجلمعة اال  
 وقاه هللا فتنة القرب 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف مث ذكر شواهد أعلها وقال : " فهذه  ت
الشواهد ال تصلح لتقوية احلديث وقد أخطأ األلباين يف أحكام اجلنائز فحسنه  

 أو صححه هبا . . " 
 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سليمان بن حرب ثنا محاد بن زيد  - 6583
قال محاد أظنه عن عطاء بن يسار عن  عن الصقعب بن زهري عن زيد بن أسلم 

د رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فجاء رجل عبد هللا بن عمرو قال : كنا عن



من أهل البادية عليه جبة سيجان مزرورة ابلديباج فقال اال ان صاحبكم هذا  
قد وضع كل فارس بن فارس قال يريد أن يضع كل فارس بن فارس ويرفع كل  

سول هللا صلى هللا عليه وسلم مبجامع جبته وقال أال راع بن راع قال فأخذ ر 
وحا صلى هللا عليه وسلم ملا  أرى عليك لباس من ال يعقل مث قال ان نيب هللا ن

حضرته الوفاة قال البنه اين قاص عليك الوصية آمرك ابثنتني وأهناك عن اثنتني 
ت يف كفة  آمرك بال إله إال هللا فإن السماوات السبع واألرضني السبع لو وضع

ووضعت ال إله اال هللا يف كفة رجحت هبن ال إله اال هللا ولو ان السماوات 
السبع واألرضني السبع كن حلقة مبهمة قصمتهن ال إله اال هللا وسبحان هللا 
وحبمده فإهنا صالة كل شيء وهبا يرزق اخللق وأهناك عن الشرك والكرب قال  

فناه فما الكرب قال أن يكون قلت أو قيل اي رسول هللا هذا الشرك قد عر 
ألحدان نعالن حسنتان هلما شراكان حسنان قال ال قال هو أن يكون ألحدان 

حلة يلبسها قال ال قال الكرب هو ان يكون ألحدان دابة يركبها قال ال قال  
أفهو ان يكون ألحدان أصحاب جيلسون إليه قال ال قيل اي رسول هللا فما  

اس الكرب قال سفه احلق وغمص الن  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

------------------------------------- 
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حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن آدم حدثنا أبو معاوية وبن  - 6584
مبارك عن األوزاعي عن حيىي بن أيب كثري عن أيب سلمة بن عبد الرمحن عن  
عبد هللا بن عمرو قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : اي عبد هللا ال 

 تكونن مثل فالن كان يقوم الليل فرتك قيام الليل  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا الزبريي يعين أاب أمحد ثنا بن املبارك حدثين األوزاعي حدثين  - 6585
حيىي بن أيب كثري حدثين أبو سلمة بن عبد الرمحن حدثين عبد هللا بن عمرو  

 قال قال يل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فذكر : مثله  

 

 

األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخني عليق شعيبت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو أمحد وأبو نعيم قاال ثنا سفيان   - 6586



عن إبراهيم بن حممد بن املنتشر عن أبيه هذا يف حديث أيب أمحد الزبريي قال  
نزل رجل على مسروق فقال مسعت عبد هللا بن عمرو بن العاصي يقول مسعت  

 صلى هللا عليه وسلم يقول : من لقي هللا وهو ال يشرك به شيئا  رسول هللا
النار ومل ينفعه  دخل اجلنة ومل تضر معه خطيئة كما لو لقيه وهو مشرك به دخل 

معه حسنة قال أبو نعيم يف حديثه جاء رجل أو شيخ من أهل املدينة فنزل  
ى هللا على مسروق فقال مسعت عبد هللا بن عمرو يقول قال رسول هللا صل

عليه وسلم من لقي هللا ال يشرك به شيئا مل تضره معه خطيئة ومن مات وهو  
 يشرك به مل ينفعه معه حسنة قال عبد هللا والصواب ما قاله أبو نعيم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

ل اجلنة قوله " و مل تضره خطيئة " معناه أن اخلطااي ال حتول بينه وبني دخو و 
بسببها قبل ذلك يوضحه حديث أيب هريرة مرفوعا عند ابن   وإن مسه العذاب

حبان والبزار " لقنوا مواتكم ال إله إال هللا فإن من كان آخر كلماته ال إله إال 
  -هللا عند املوت دخل اجلنة يوما من الدهر وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه " 

وهو حديث صحيح -لفظ ابن حبان   

بد هللا بن أمحد عقب احلديث " والصواب ما قاله أبو نعيم " مل نتبني  قول عو 
وجهه وحيتمل أنه يريد زايدة " دخل اجلنة " و " دخل النار " وهي زايدة  

 صادرة عن ثقة هلا شواهد تعضدها وتقويها فذكرها 



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن محاد ثنا أبو عوانة وعبد   - 6587
حدثين أيب عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد هللا بن عمرو   الصمد قال

قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : اعبدوا الرمحن وأفشوا السالم  
 وأطعموا الطعام تدخلون اجلنان قال عبد الصمد تدخلون اجلنة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيفت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن محاد ثنا أبو عوانة عن عطاء   - 6588
هللا عليه   بن السائب عن أبيه عن عبد هللا بن عمرو انه حدثهم عن النيب صلى 

وسلم قال : ضاف ضيف رجال من بين إسرائيل ويف داره كلبة جمح فقالت 
قيل ما هذا   الكلبة وهللا ال أنبح ضيف أهلي قال فعوى جراؤها يف بطنها قال

قال فأوحى هللا عز وجل إىل رجل منهم هذا مثل أمة تكون من بعدكم يقهر  
 سفهاؤها أحالمها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد ثنا محاد عن عطاء بن  - 6589
ون لرسول هللا السائب عن أبيه عن عبد هللا بن عمرو : ان اليهود كانوا يقول

لوال يعذبنا هللا مبا  }صلى هللا عليه وسلم سام عليك مث يقولون يف أنفسهم 
إىل آخر  {وإذا جاؤك حيوك مبا مل حييك به هللا  } فنزلت هذه اآلية  {نقول 
 اآلية 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد وعفان قاال ثنا محاد عن   - 6590
قال اللهم  عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد هللا بن عمرو : ان رجال جاء ف 

اغفر يل وحملمد وال تشرك يف رمحتك إايان أحدا فقال النيب صلى هللا عليه وسلم  
لم لقد حجبتهن عن  من قائلها فقال الرجل أان فقال النيب صلى هللا عليه وس 

 انس كثري  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد حسن ت  

 

 

-------------------------------------  
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حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو عاصم وهو النبيل أان عبد احلميد   - 6591
أيب حبيب عن عمرو بن الوليد عن عبد هللا بن عمرو ان  بن جعفر ثنا يزيد بن 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : من قال على ما مل أقل فليتبوأ مقعده من  
جهنم قال ومسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول ان هللا عز وجل حرم  

 اخلمر وامليسر والكوبة والغبرياء وكل مسكر حرام  
 

 

األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيفعليق شعيب ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وهيب يعين بن جرير ثنا شعبة عن   - 6592
فقال عبد هللا بن احلكم عن جماهد قال أراد فالن ان يدعي جنادة بن أيب أمية 

عمرو قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : من ادعى إىل غري أبيه مل يرح 
عني عاما قال  رائحة اجلنة وان رحيها ليوجد من قدر سبعني عاما أو مسرية سب

 ومن كذب على متعمدا فليتبوأ مقعده من النار  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسني يعين بن حممد ثنا جرير يعين   - 6593
بن حازم عن حممد يعين بن إسحاق عن أيب سفيان عن مسلم بن جبري عن  

ال : سألت عبد هللا بن عمرو بن العاصي فقلت اان أبرض عمرو بن احلريش ق
م إىل أجل فما ترى يف ذلك ليس هبا دينار وال درهم وإمنا نبايع ابإلبل والغن

قال على اخلبري سقطت جهز رسول هللا صلى هللا عليه وسلم جيشا على إبل 
من إبل الصدقة حىت نفدت وبقى انس فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

شرت لنا إبال من قالئص من إبل الصدقة إذا جاءت حىت نؤديها إليهم ا
فاشرتيت البعري ابالثنني والثالث قالئص حىت فرغت فادى ذلك رسول هللا 

 صلى هللا عليه وسلم من إبل الصدقة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن وهذا إسناد فيه ضعف واضطراب ت  

 

 

سن بن موسى ثنا بن هليعة أان أبو  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا ح - 6594
عبد هللا بن عمرو بن العاصي : ان رسول هللا قبيل عن مالك بن عبد هللا عن 

صلى هللا عليه وسلم استعاذ من سبع مواتت موت الفجأة ومن لدغ احلية ومن  
السبع ومن احلرق ومن الغرق ومن ان خير على شيء أو خير عليه شيء ومن  

 القتل عند فرار الزحف 



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثين أيب ثنا هارون بن معروف ومعاوية   - 6595
بن عمرو قاال ثنا بن وهب حدثين عمرو : أن بكر بن سوادة حدثه ان عبد  

الرمحن بن جبري حدثه ان عبد هللا بن عمرو بن العاصي حدثه ان نفرا من بين 
ى أمساء بنت عميس فدخل أبو بكر الصديق وهى حتته يومئذ  هاشم دخلوا عل

فرآهم فكره ذلك فذكر ذلك لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال مل أر اال 
خريا فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ان هللا قد برأها من ذلك مث قام  

ي هذا  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على املنرب فقال ال يدخلن رجل بعد يوم
 على مغيبة اال ومعه رجل أو اثنان  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن ثنا بن هليعة حدثين حيي بن  - 6596
هللا بن عمرو ان عبد هللا املعافري ان أاب عبد الرمحن احلبلي حدثه عن عبد 

رجال أيت النيب صلى هللا عليه وسلم فقال : ان أيب ذبح ضحيته قبل ان يصلي 



 فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قل ألبيك يصلي مث يذبح  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف لضعف ابن هليعة ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن ثنا بن هليعة ثنا حيي بن عبد   - 6597
 بن عمرو قرطاسا  هللا ان أاب عبد الرمحن احلبلي حدثه قال : أخرج لنا عبد هللا

وقال كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يعلمنا يقول اللهم فاطر السماوات 
ء أشهد أن ال واألرض عامل الغيب والشهادة أنت رب كل شيء واله كل شي

إله اال أنت وحدك ال شريك لك وان حممدا عبدك ورسولك واملالئكة 
يشهدون أعوذ بك من الشيطان وشركه وأعوذ بك ان اقرتف على نفسي إمثا 
أو أجره على مسلم قال أبو عبد الرمحن كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

م يعلمه عبد هللا بن عمرو ان يقول ذلك حني يريد أن ينا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف لضعف ابن هليعة ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن ثنا بن هليعة حدثين حيي بن  - 6598
عبد هللا عن أيب عبد الرمحن احلبلي عن عبد هللا بن عمرو ان رسول هللا صلى  



ابهي هبم يوم القيامة  هللا عليه وسلم قال : انكحوا أمهات األوالد فإين أ  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه ت  

 

 

------------------------------------- 
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حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن ثنا بن هليعة ثنا حيي بن عبد   - 6599
هللا ان أاب عبد الرمحن حدثه انه مسع عبد هللا بن عمرو بن العاصي يقول قال  
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : من راح إىل مسجد اجلماعة فخطوة متحو  

 سيئة وخطوة تكتب له حسنة ذاهبا وراجعا 

 

 

وط : صحيح لغريه وهذا سند ضعيفعليق شعيب األرنؤ ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن ثنا بن هليعة حدثين حيي بن  - 6600
ان  عبد هللا ان أاب عبد الرمحن احلبلي حدثه عن عبد هللا بن عمرو بن العاصي



رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : إذا جاء الرجل يعود مريضا قال اللهم 
 اشف عبدك ينكا لك عدوا وميشي لك إىل الصالة  

 

 

األرنؤوط : إسناده ضعيف  عليق شعيبت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن ثنا بن هليعة ثنا حيي بن عبد   - 6601
رجال : قال  هللا ان أاب عبد الرمحن احلبلي حدثه عن عبد هللا بن عمرو ان

لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم أاي رسول هللا ان املؤذنني يفضلوان أبذاهنم فقال  
ا انتهيت فسل تعط له رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قل كما يقولون فإذ  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريهت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن حدثنا بن هليعة حدثين حيي   - 6602
بن عبد هللا ان أاب عبد الرمحن حدثه ان عبد هللا بن عمرو قال : ان رجال جاء 

 صلى إىل النيب صلى هللا عليه وسلم فسأله عن أفضل األعمال فقال رسول هللا
هللا عليه وسلم الصالة مث قال مه قال الصالة مث قال مه قال الصالة ثالث 
مرات قال فلما غلب عليه قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اجلهاد يف 



سبيل هللا قال الرجل فإن يل والدين قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم آمرك  
جاهدن وألتركنهما قال رسول هللا ابلوالدين خريا قال والذي بعثك ابحلق نبيا أل

 صلى هللا عليه وسلم أنت أعلم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن ثنا بن هليعة حدثين حيي بن  - 6603
عبد هللا ان أاب عبد الرمحن حدثه عن عبد هللا بن عمرو : ان رسول هللا صلى  

ان القبور فقال عمر أترد علينا عقولنا اي رسول هللا فقال  هللا عليه وسلم ذكر فت
 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم نعم كهيئتكم اليوم فقال عمر بفيه احلجر 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه وهذا إسناد ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن ثنا بن هليعة حدثين حيي بن  - 6604
عبد الرمحن احلبلي عن عبد هللا بن عمرو قال جاء رجل إىل  عبد هللا عن أيب

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال : اي رسول هللا اين أقرأ القرآن فال أجد 
قليب يعقل عليه فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ان قلبك حشي اإلميان  



 وان اإلميان يعطي العبد قبل القرآن 

 

 

األرنؤوط : إسناده ضعيف عليق شعيب ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن إسحاق ثنا بن هليعة عن عبد   - 6605
موىل عمرو بن   هللا بن هبرية عن عبد هللا بن مريح اخلوالين قال مسعت أاب قيس

العاصي يقول مسعت عبد هللا بن عمرو يقول : من صلى على رسول هللا صلى 
فليقل عبد من  هللا عليه وسلم صالة صلى هللا عليه ومالئكته سبعني صالة 

 ذلك أو ليكثر  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

ومسعت عبد هللا بن عمرو يقول : خرج علينا رسول هللا صلى هللا   - 6606
عليه وسلم يوما كاملودع فقال أان حممد النيب األمي قاله ثالث مرات وال نيب 

النار ومحلة  بعدي أوتيت فواتح الكلم وخوامته وجوامعه وعلمت كم خزنة 
العرش وجتوز يب وعوفيت وعوفيت أميت فامسعوا وأطيعوا ما دمت فيكم فإذا  

 ذهب يب فعليكم بكتاب هللا أحلوا حالله وحرموا حرامه  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن إسحاق ثنا بن هليعة عن عبد   - 6607
أخربين عبد هللا بن هبرية عن عبد الرمحن بن جبري قال  هللا ومرة أخرى قال

مسعت عبد هللا بن عمرو بن العاصي يقول : خرج علينا رسول هللا صلى هللا 
 عليه وسلم يوما كاملودع فذكره  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي ثنا بن هليعة عن عبد هللا بن  - 6608
هبرية عن أيب هبرية الكالعي عن عبد هللا بن عمرو بن العاصي قال : خرج  

علينا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يوما فقال ان ريب حرم على اخلمر 
 وامليسر واملزر والكوبة والقنني 

 

 

ه ضعيف عليق شعيب األرنؤوط : إسناد ت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن إسحاق أان بن هليعة عن   - 6609
شرحبيل بن شريك عن أيب عبد الرمحن احلبلي عن عبد هللا بن عمرو قال قال  

 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : قد أفلح من آمن ورزق كفافا وقنعه هللا به 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  

 

 

------------------------------------- 
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حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن غيالن ثنا رشدين حدثين أبو   - 6610
بن العاصي أن هانئ اخلوالين عن أيب عبد الرمحن احلبلي عن عبد هللا بن عمرو 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : قلب بن آدم على إصبعني من أصابع 
  مصرف القلوب اجلبار عز وجل إذا شاء أن يقلبه قلبه فكان يكثر أن يقول اي

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد ضعيف لضعف رشدين ت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد هللا بن حممد ومسعته أان من عبد   - 6611
هللا بن حممد بن أيب شيبة ثنا شريك عن أيب إسحاق عن السائب بن مالك عن 

عليه وسلم : اطلعت يف اجلنة عبد هللا بن عمرو قال قال رسول هللا صلى هللا 
فرأيت أكثر أهلها الفقراء واطلعت يف النار فرأيت أكثر أهلها األغنياء  

 والنساء 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح دون قوله " األغنياء " فإهنا مل ترد يف  ت
 الشواهد واملتابعات

 

 

 حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن ثنا بن هليعة حدثين حيي بن - 6612
جاء رجل إىل  عبد هللا عن أيب عبد الرمحن احلبلي عن عبد هللا بن عمرو قال

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال : اي رسول هللا ائذن يل ان أختصي فقال  
 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم خصاء أميت الصيام والقيام  

 

 

د ضعيف  عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه دون ذكر القيام وهذا إسنات
 لضعف ابن هليعة 

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن ثنا بن هليعة ثنا حيي بن عبد   - 6613
هللا عن أيب عبد الرمحن احلبلي عن عبد هللا بن عمرو : أن أاب أيوب األنصاري 

كان يف جملس وهو يقول أال يستطيع أحدكم أن يقوم بثلث القرآن كل ليلة  
فإن قل هو هللا أحد ثلث القرآن قال فجاء النيب قالوا وهل نستطيع ذلك قال 

صلى هللا عليه وسلم وهو يسمع أاب أيوب فقال رسول هللا صلى هللا عليه  
 وسلم صدق أبو أيوب 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن ثنا بن هليعة حدثين حيي بن  - 6614
أن رجال أيت النيب  عبد هللا عن أيب عبد الرمحن احلبلي عن عبد هللا بن عمرو :

صلى هللا عليه وسلم اببن له فقال اي رسول هللا ان ابين هذا يقرأ املصحف 
ما تنقم ان ابنك   ابلنهار ويبيت ابلليل فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

 يظل ذاكرا ويبيت ساملا  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن ثنا بن هليعة حدثين حيي بن  - 6615
عبد هللا عن أيب عبد الرمحن احلبلي حدثه عن عبد هللا بن عمرو أن رسول هللا 

ة يرى ظاهرها من ابطنها وابطنها  صلى هللا عليه وسلم قال : ان يف اجلنة غرف 
من ظاهرها فقال أبو موسى األشعري ملن هي اي رسول هللا قال ملن أالن 

 الكالم وأطعم الطعام وابت هلل قائما والناس نيام  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه وهذا إسناد ضعيف ت  

 

 

حدثين حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن غيالن ثنا رشدين  - 6616
رو بن احلرث ان توبة بن منر حدثه ان أاب عريف بن سريع حدثه : أن رجال عم

سأل بن عمرو بن العاصي فقال يتيم كان يف حجري تصدقت عليه جبارية مث  
مات وأان وارثه فقال له عبد هللا بن عمرو سأخربك مبا مسعت رسول هللا صلى  

يل هللا مث وجد صاحبه  هللا عليه وسلم محل عمر بن اخلطاب على فرس يف سب 
قد أوقفه يبيعه فأراد أن يشرتيه فسأل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فنهاه  

 عنه وقال إذا تصدقت بصدقة فأمضها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن ثنا بن هليعة ثنا حيي بن عبد   - 6617
بلي عن عبد هللا بن عمرو : أن رسول هللا صلى هللا هللا عن أيب عبد الرمحن احل

عليه وسلم كان يدعو يقول اللهم اغفر لنا ذنوبنا وظلمنا وهزلنا وجدان وعمدان  
 وكل ذلك عندان  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف لضعف ابن هليعة وحيي بن عبد هللا ت
هللا بن وهب عن  من طريق عبد  1027وهو املعافري . وأخرجه ابن حبان  

حيي بن عبد هللا هبذا اإلسناد وحسنا إسناده هناك تقليدا لقول احلافظ يف 
التقريب : صدوق يهم . والصواب ما هنا فإن حيي بن عبد هللا ذكره الساجي 

وابن اجلارود والعقيلي وابن اجلوزي يف الضعفاء وقال أمحد : أحاديثه مناكري 
ائي : ليس ابلقوي ومل يرد يف توثيقه إال وقال البخاري : فيه نظر وقال النس

قول ابن معني : ليس به أبس وقول ابن عدي : أرجو أنه ال أبس به إذا روى 
 عنه ثقة 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن ثنا بن هليعة حدثين حيي بن  - 6618
عبد هللا عن أيب عبد الرمحن احلبلي عن عبد هللا بن عمرو : أن رسول هللا 

صلى هللا عليه وسلم كان يدعو هبؤالء الكلمات اللهم اين أعوذ بك من غلبة  



 الدين وغلبة العدو ومشاتة األعداء 
 

 

سناده ضعيف عليق شعيب األرنؤوط : إت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن ثنا بن هليعة ثنا حيي بن عبد   - 6619
هللا عن أيب عبد الرمحن احلبلي عن عبد هللا بن عمرو : أن رسول هللا صلى هللا 

 عليه وسلم كان إذا ركع ركعيت الفجر اضطجع على شقه األمين  

 

 

ضعيف لضعف ابن هليعة  عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسنادت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن ثنا بن هليعة ثنا حيي بن عبد   - 6620
هلل عن أيب عبد الرمحن احلبلي عن عبد هللا بن عمرو : أن رسول هللا صلى هللا 
عليه وسلم كان إذا اضطجع للنوم يقول ابمسك رب وضعت جنيب فاغفر يل  

 ذنيب 

 

 

حسن لغريه  عليق شعيب األرنؤوط :ت  

 



 

------------------------------------- 

 

[    174صفحة  - 2مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن ثنا بن هليعة حدثين حيي بن  - 6621
ن رسول هللا صلى  عبد هللا عن أيب عبد الرمحن احلبلي عن عبد هللا بن عمرو أ

هللا عليه وسلم قال : من كان يؤمن ابهلل واليوم اآلخر فليكرم ضيفه ومن كان  
واليوم اآلخر فليقل   يؤمن ابهلل واليوم اآلخر فليحفظ جاره ومن كان يؤمن ابهلل

 خريا أو ليصمت  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف لضعف ابن هليعة ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا موسى بن داود ويونس بن حممد قاال   - 6622
ت عبد هللا  ثنا فليح بن سليمان عن هالل بن على عن عطاء بن يسار قال لقي

بن عمرو بن العاصي فقلت أخربين عن صفة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
اي أيها  }قرآن  يف التوراة فقال : أجل وهللا انه ملوصوف يف التوراة بصفته يف ال

وحرزا لألميني وأنت عبدي ورسويل  {النيب إان أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا 



مسيتك املتوكل لست بفظ وال غليظ وال سخاب ابألسواق قال يونس وال  
صخاب يف األسواق وال يدفع السيئة ابلسيئة ولكن يعفو ويغفر ولن يقبضه  

ه اال هللا فيفتح هبا أعينا عميا وآذاان حىت يقيم به امللة العوجاء أبن يقولوا ال إل
صما وقلواب غلفا قال عطاء لقيت كعبا فسألته فما اختلفا يف حرف اال أن 

 كعبا يقول بلغته أعينا عمومى وآذاان صمومى وقلواب غلوىف قال يونس غلفى  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري موسى بن ت
رجال مسلم داود فمن   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن ثنا خلف يعين بن خليفة عن   - 6623
أيب جناب عن أبيه عن عبد هللا بن عمرو قال : دخلت على النيب صلى هللا 
عليه وسلم وهو يتوضأ وضوءا مكيثا فرفع رأسه فنظر ايل فقال ست فيكم  

انتزع قليب من مكانه قال  أيتها األمة موت نبيكم صلى هللا عليه وسلم فكأمنا 
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم واحدة قال ويفيض املال فيكم حىت ان الرجل  
ليعطي عشرة آالف فيظل يتسخطها قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ثنتني  

قال وفتنة تدخل بيت كل رجل منكم قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
سول هللا صلى هللا عليه وسلم أربع ثالث قال وموت كقعاص الغنم قال ر 

وهدنة تكون بينكم وبني بين األصفر جيمعون لكم تسعة أشهر كقدر محل املرأة 



مث يكونون أوىل ابلغدر منكم قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مخس قال  
وفتح مدينة قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ست قلت اي رسول هللا أي 

ة  مدينة قال قسطنطيني  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه وهذا إسناد ضعيف أبو جناب ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إسحاق بن عيسى ثنا ليث حدثين  - 6624
حيوة يعين بن شريح عن بن شفى األصبحي عن أبيه عن عبد هللا بن عمرو  

أجره وأجر قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : للغازي أجره وللجاعل 
 الغازي 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري ت
 إسحاق بن عيسى فمن رجال مسلم

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إسحاق حدثين ليث بن سعد حدثين  - 6625
حيوة بن شريح عن بن شفى األصبحي عن أبيه عن عبد هللا بن عمرو قال  

ى هللا عليه وسلم : قفلة كغزوة  قال رسول هللا صل  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا موسى بن داود ثنا بن هليعة عن حيي   - 6626
ن رسول هللا بن عبد هللا عن أيب عبد الرمحن احلبلى عن عبد هللا بن عمرو ا

صلى هللا عليه وسلم قال : الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة يقول  
ويقول القرآن الصيام أي رب منعته الطعام والشهوات ابلنهار فشفعين فيه 

 منعته النوم ابلليل فشفعين فيه قال فيشفعان  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا سعيد بن أيب  - 6627
ل : رأيت  عروبة عن حسني املعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قا

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يصلي ينفتل عن ميينه وعن مشاله ورأيته يصلي 
 به احلسني  حافيا ومنتعال ورأيته يشرب قائما وقاعدا قال حممد يعين غندرا أنبأان

 عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو بكر احلنفي ثنا الضحاك بن  - 6628
عثمان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : هنى رسول هللا صلى هللا  

عن بيع وسلف وعن ربح ما مل يضمن وعن بيع  عليه وسلم عن بيعتني يف بيعة و 
 ما ليس عندك  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    175صفحة  - 2مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو بكر احلنفي اان أسامة بن زيد عن   - 6629
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال :  
مثل الذي يسرتد ما وهب كمثل الكلب يقيء فيأكل منه وإذا اسرتد الواهب  

 فليوقف مبا اسرتد مث لريد عليه ما وهب 

 



 

: إسناده حسنعليق شعيب األرنؤوط ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن محاد ثنا أبو عوانة عن  - 6630
األعمش ثنا عثمان عن أيب حرب الديلي مسعت عبد هللا بن عمرو يقول قال  

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ما أظلت اخلضراء وال أقلت الغرباء من رجل 
 أصدق هلجة من أيب ذر  

 

 

األرنؤوط : حسن لغريه وهذا إسناد ضعيف عليق شعيب ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هاشم بن القاسم ثنا أبو معاوية يعين   - 6631
العاصي  شيبان عن حيىي بن أيب كثري عن أيب سلمة عن عبد هللا بن عمرو بن

انه قال : كسفت الشمس على عهد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فنودي  
دة مث قام  ابلصالة جامعة فركع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ركعتني يف سج

فركع ركعتني يف سجدة مث جلى عن الشمس قال قالت عائشة ما سجدت 
 سجودا قط وال ركعت ركوعا قط كان أطول منه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد ثنا محاد عن عطاء عن   - 6632
ان رجال قال ذات يوم ودخل الصالة احلمد هلل   أبيه عن عبد هللا بن عمرو :

ملء السماء وسبح ودعا فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من قائلهن  
فقال الرجل اان فقال النيب صلى هللا عليه وسلم لقد رأيت املالئكة تلقي به 

 بعضهم بعضا  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

أيب ثنا زيد بن احلباب من كتابه ثنا عبد  حدثنا عبد هللا حدثين  - 6633
الرمحن بن شريح مسعت شرحبيل بن يزيد املعافري انه مسع حممد بن هدية 

الصديف قال مسعت عبد هللا بن عمرو بن العاصي يقول مسعت رسول هللا صلى 
 هللا عليه وسلم يقول : ان أكثر منافقي أميت قراؤها  

 

 

سناد حسن عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن ثنا بن هليعة ثنا دراج عن عبد   - 6634



الرمحن بن جبري عن عبد هللا بن عمرو بن العاصي قال مسعت رسول هللا صلى 
 هللا عليه وسلم يقول : ان أكثر منافقي أميت قراؤها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن ثنا بن هليعة ثنا دراج عن عبد   - 6635
الرمحن بن جبري عن عبد هللا بن عمرو انه : سأل رسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم ماذا يباعدين من غضب هللا عز وجل قال ال تغضب  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه ت  

 

 

ن ثنا بن هليعة ثنا دراج عن حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حس - 6636
عيسى بن هالل الصديف عن عبد هللا بن عمرو بن العاصي عن رسول هللا 

صلى هللا عليه وسلم قال : ان أرواح املؤمنني تلتقي على مسرية يوم ما رأى 
 أحدهم صاحبه قط  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسنت  



 

 

نا عبد هللا يعين بن حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا علي بن إسحاق ث - 6637
املبارك أان عبد الرمحن بن شريح املعافري ثنا شراحيل بن يزيد عن حممد بن 

هدية عن عبد هللا بن عمرو قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : أكثر  
 منافقي أميت قراؤها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن ثنا بن هليعة حدثين حيي بن  - 6638
مرو بن العاصي قال  عبد هللا ان أاب عبد الرمحن احلبلي حدثه عن عبد هللا بن ع

: بعث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم سرية فغنموا وأسرعوا الرجعة فتحدث 
 صلى هللا  الناس بقرب مغزاهم وكثرة غنيمتهم وسرعة رجعتهم فقال رسول هللا

عليه وسلم اال أدلكم على أقرب منه مغزى وأكثر غنيمة وأوشك رجعة من  
توضأ مث غدا إىل املسجد لسبحة الضحى فهو أقرب مغزى وأكثر غنيمة  

 وأوشك رجعة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريهت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن ثنا بن هليعة ثنا حيي بن عبد   - 6639
 عن أيب عبد الرمحن احلبلي عن عبد هللا بن عمرو قال جاء محزة بن عبد  هللا

املطلب إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال : اي رسول هللا اجعلين على  
شيء أعيش به فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اي محزة نفس حتييها أحب 

فسك إليك أم نفس متيتها قال بل نفس أحييها قال عليك بن   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن ثنا بن هليعة ثنا حيي بن عبد   - 6640
هللا عن أيب عبد الرمحن احلبلي عن عبد هللا بن عمرو قال قال رسول هللا صلى 

هللا عليه وسلم : ال أخاف على أميت اال اللنب فإن الشيطان بني الرغوة  
 والصريح  

 

 

يف لضعف ابن هليعة و  عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه وهذا إسناد ضعت
 4افري و له شاهد حسن من حديث عقبة بن عامر سريد حيي بن عبد اله املع

ولفظه يف إحدى رواايته أن رسول هللا صلى هللا  156و  155و  146 /
عليه وسلم قال اين أخاف على أميت اثنتني القرآن واللنب أما اللنب فيبتغون  



وأما القرآن فيتعلمه املنافقون  الريف ويتبعون الشهوات ويرتكون الصلوات
 فيجادلون به املؤمنني

 

 

------------------------------------- 

 

[    176صفحة  - 2مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن ثنا بن هليعة حدثين حيي بن  - 6641
ن رجال جاء إىل عبد هللا عن أيب عبد الرمحن احلبلي عن عبد هللا بن عمرو ا

النيب صلى هللا عليه وسلم فقال : اي رسول هللا ما عمل اجلنة قال الصدق وإذا 
ل هللا ما عمل  صدق العبد بر وإذا بر آمن وإذا آمن دخل اجلنة قال اي رسو 

 النار قال الكذب إذا كذب فجر وإذا فجر كفر وإذا كفر دخل يعين النار  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف لضعف ابن هليعة  ت
 وحيي بن عبدهللا 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن ثنا بن هليعة ثنا حيي بن عبد   - 6642



حلبلي عن عبد هللا بن عمرو ان رسول هللا صلى هللا هللا عن أيب عبد الرمحن ا
عليه وسلم قال : يطلع هللا عز وجل إىل خلقة ليلة النصف من شعبان فيغفر  

 لعباده اال الثنني مشاحن وقاتل نفس 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح بشواهده وهذا إسناد ضعيف لضعف ابن  ت
 هليعة 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن ثنا بن هليعة حدثين حيي بن  - 6643
عبد هللا أن أاب عبد الرمحن احلبلي حدثه قال مسعت عبد هللا بن عمرو يقول :  

أنزلت على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم سورة املائدة وهو راكب على 
 راحلته فلم تستطع ان حتمله فنزل عنها  

 

 

األرنؤوط : حسن لغريه وهذا إسناد ضعيف لضعف ابن هليعة  عليق شعيب ت
 وحيي بن عبدهللا 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا معاوية بن عمرو ثنا إبراهيم بن حممد   - 6644
أبو إسحاق الفزاري ثنا األوزاعي حدثين ربيعة بن يزيد عن عبد هللا بن الديلمي 



ئط له ابلطائف يقال له  قال : دخلت على عبد هللا بن عمرو وهو يف حا
 من قريش يزن بشرب اخلمر فقلت بلغين عنك حديث الوهط وهو خماصر فىت

ان من شرب شربة مخر مل يقبل هللا له توبة أربعني صباحا وان الشقي من شقى  
يف بطن أمه وانه من أتى بيت املقدس ال ينهزه اال الصالة فيه خرج من خطيئته  

فىت ذكر اخلمر اجتذب يده من يده مث انطلق مث  مثل يوم ولدته أمه فلما مسع ال
قال عبد هللا بن عمرو اىن ال أحل ألحد ان يقول على ما مل أقل مسعت رسول 

هللا صلى هللا عليه وسلم يقول من شرب من اخلمر شربة مل تقبل له صالة  
أربعني صباحا فإن اتب اتب هللا عليه فإن عاد مل تقبل له صالة أربعني صباحا  

ب اتب هللا عليه فإن عاد قال فال أدري يف الثالثة أو يف الرابعة فإن عاد  فإن ات
كان حقا على هللا ان يسقيه من ردغة اخلبال يوم القيامة قال ومسعت رسول 
هللا صلى هللا عليه وسلم يقول ان هللا عز وجل خلق خلقه يف ظلمة مث ألقى 

ومن أخطأه ضل   عليهم من نوره يومئذ فمن أصابه من نوره يومئذ اهتدى
فلذلك أقول جف القلم على علم هللا عز وجل ومسعت رسول هللا صلى هللا 

عليه وسلم يقول ان سليمان بن داود عليه السالم سأل هللا ثالاث فأعطاه اثنتني  
وحنن نرجو أن تكون له الثالثة فسأله حكما يصادف حكمه فأعطاه هللا إايه 

عطاه إايه وسأله أميا رجل خرج من بيته  وسأله ملكا ال ينبغي ألحد من بعده فأ
ال يريد اال الصالة يف هذا املسجد خرج من خطيئته مثل يوم ولدته أمه فنحن  

 نرجو أن يكون هللا عز وجل قد أعطاه إايه  
 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري ت
 عبدهللا بن الديلمي 

 

 

ثين أيب ثنا حيىي بن إسحاق ثنا حيىي بن أيوب  حدثنا عبد هللا حد - 6645
عمرو بن العاصي : وسئل أي حدثين أبو قبيل قال كنا عند عبد هللا بن 

املدينتني تفتح أوال القسطنطينية أو رومية فدعا عبد هللا بصندوق له حلق قال  
فاخرج منه كتااب قال فقال عبد هللا بينما حنن حول رسول هللا صلى هللا عليه  

نكتب إذ سئل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أي املدينتني تفتح أوال  وسلم
قسطنطينية أو رومية فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مدينة هرقل تفتح  

 أوال يعين قسطنطينية  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

سعيد  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سريج ثنا بقية عن معاوية بن   - 6646
عن أيب قبيل عن عبد هللا بن عمرو بن العاصي قال قال رسول هللا صلى هللا 

 عليه وسلم : من مات يوم اجلمعة أو ليلة اجلمعة وقي فتنة القرب  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن ثنا بن هليعة قال ثنا عبد هللا  - 6647
 صلى هللا بن هبرية عن أيب سامل اجليشاين عن عبد هللا بن عمرو أن رسول هللا

عليه وسلم قال : ال حيل ان ينكح املرأة بطالق أخرى وال حيل لرجل ان يبيع  
رض فالة اال أمروا على بيع صاحبه حىت يذره وال حيل لثالثة نفر يكونون أب

عليهم أحدهم وال حيل لثالثة نفر يكونون أبرض فالة يتناجى اثنان دون 
 صاحبهما  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه إال حديث اإلمارة فحسن ت  
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حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن ثنا بن هليعة ثنا احلرث بن يزيد  - 6648
عن على بن رابح قال مسعت عبد هللا بن عمرو يقول مسعت رسول هللا صلى  



 هللا عليه وسلم يقول : ان املسلم املسدد ليدرك درجه الصوام القوام آبايت هللا
 حبسن خلقه وكرم ضريبته  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن إسحاق ثنا بن هليعة عن   - 6649
احلرث بن يزيد عن أيب حجرية عن عبد هللا بن عمرو عن النيب صلى هللا عليه  

 وسلم قال : ان املسلم املسدد فذكره  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه ت  

 

 

هليعة ثنا حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن بن موسى ثنا بن  - 6650
بن يزيد عن جندب بن عبد هللا انه مسع سفيان بن عوف يقول مسعت احلرث 

عبد هللا بن عمرو بن العاصي قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ذات 
يوم وحنن عنده طوىب للغرابء فقيل من الغرابء اي رسول هللا قال أانس صاحلون 

عهم  يف أانس سوء كثري من يعصيهم أكثر ممن يطي  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريهت  

 

 

قال وكنا عند رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يوما آخر حني  - 6650
طلعت الشمس فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : سيأيت أانس من أميت 

يوم القيامة نورهم كضوء الشمس قلنا من أولئك اي رسول هللا فقال فقراء 
هبم املكاره ميوت أحدهم وحاجته يف صدره حيشرون من   املهاجرين الذين تتقى

 أقطار األرض 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريهت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا حسن ثنا بن هليعة ثنا راشد بن  - 6651
حيىي املعافري انه مسع أاب عبد الرمحن احلبلي حيدث عن عبد هللا بن عمرو قال  

قلت : اي رسول هللا ما غنيمة جمالس الذكر قال غنيمة جمالس الذكر اجلنة 
 اجلنة 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 



نا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن ثنا بن هليعة عن احلارث بن حدث - 6652
يزيد احلضرمي عن عبد هللا بن عمرو أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال :  

أربع إذا كن فيك فال عليك ما فاتك من الدنيا حفظ أمانة وصدق حديث 
 وحسن خليقة وعفة يف طعمة  

 

 

اعه . أخرجه ابن وهب يف عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف النقطت
اجلامع عن ابن هليعة هبذا اإلسناد وابن وهب صحيح السماع من ابن هليعة إال  
أن احلديث منقطع احلارث بن يزيد احلضرمي ال يعرف له مساع من عبد هللا بن 

 عمرو إمنا يروي عنه بواسطة 

ه  عن ابن عمرو موقوفا وإسناد 1204وأخرجه مطوال ابن املبارك يف الزهد * 
 صحيح

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن ثنا بن هليعة ثنا يزيد بن أيب  - 6653
حبيب عن سويد بن قيس عن عبد هللا بن عمرو أن رسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم قال : رابط يوم خري من صيام شهر وقيامه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيفت  

 



 

بد هللا حدثين أيب ثنا حسن وإسحاق بن عيسى وحيىي بن حدثنا ع - 6654
إسحاق قالوا ثنا بن هليعة ثنا يزيد بن عمرو املعافري عن أيب عبد الرمحن 

احلبلي عن عبد هللا بن عمرو بن العاصي قال قال رسول هللا صلى هللا عليه  
 وسلم : من صمت جنا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن ثنا بن هليعة ثنا بكر بن عمرو   - 6655
صلى هللا عليه  عن أيب عبد الرمحن احلبلي عن عبد هللا بن عمرو ان رسول هللا 

وسلم قال : القلوب أوعية وبعضها أوعى من بعض فإذا سألتم هللا عز وجل 
جيب لعبد دعاه عن  أيها الناس فاسألوه وأنتم موقنون ابإلجابة فإن هللا ال يست

 ظهر قلب غافل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن ثنا بن هليعة حدثين حيي بن  - 6656
ال توىف رجل عبد هللا عن أيب عبد الرمحن احلبلي عن عبد هللا بن عمرو ق 



ابملدينة فصلى عليه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال : اي ليته مات يف غري 
لى هللا عليه  مولده فقال رجل من الناس مل اي رسول هللا فقال رسول هللا ص

وسلم ان الرجل إذا توىف يف غري مولده قيس له من مولده إىل منقطع أثره يف  
 اجلنة 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن ثنا بن هليعة حدثين حيي بن  - 6657
ن امرأة  عبد هللا عن أيب عبد الرمحن احلبلي حدثه عن عبد هللا بن عمرو : ا

سرقت على عهد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فجاء هبا الذين سرقتهم  
فقالوا اي رسول هللا ان هذه املرأة سرقتنا قال قومها فنحن نفديها يعين أهلها  

فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اقطعوا يدها فقالوا حنن نفديها خبمسمائة  
اليمىن فقالت املرأة هل يل من توبة دينار قال اقطعوا يدها قال فقطعت يدها 

اي رسول هللا قال نعم أنت اليوم من خطيئتك كيوم ولدتك أمك فأنزل هللا عز  
إىل آخر اآلية  {فمن اتب من بعد ظلمه وأصلح  }وجل يف سورة املائدة   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  
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حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن ثنا بن هليعة عن حيي بن عبد   - 6658
هللا أن أاب عبد الرمحن احلبلي حدثه عن عبد هللا بن عمرو : ان رسول هللا 

ابد الغنم وال يصلي يف مرابد اإلبل صلى هللا عليه وسلم كان يصلي يف مر 
 والبقر  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف . . واحلديث صحيح دون ذكر البقر ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هارون بن معروف ثنا بن وهب  - 6659
حدثين عمرو يعين بن احلرث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد هللا بن 

لى هللا عليه وسلم انه قال : من ترك الصالة سكرا مرة  عمرو عن رسول هللا ص
واحدة فكأمنا كانت له الدنيا وما عليها فسلبها ومن ترك الصالة سكرا أربع 

مرات كان حقا على هللا عز وجل ان يسقيه من طينة اخلبال قيل وما طينة  
 اخلبال اي رسول هللا قال عصارة أهل جهنم  



 

 

إسناده حسنعليق شعيب األرنؤوط : ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا خلف بن الوليد ثنا أبو جعفر يعين  - 6660
الرازي عن مطر الوراق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : رأيت  
النيب صلى هللا عليه وسلم يصلي يف نعليه ورأيته يصلي حافيا ورأيته يشرب 

نه ورأيته ينصرف عن يساره قائما ورأيته يشرب قاعدا ورأيته ينصرف عن ميي   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه وهذا إسناد ضعيف لضعف أيب جعفر  ت
 الرازي 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هيثم بن خارجة ثنا حفص بن ميسرة   - 6661
عن بن حرملة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ان النيب صلى هللا عليه  

ناس اال أمري أو مأمور أو مراء  وسلم قال : ال يقص على ال  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسني بن حممد وهاشم يعين بن  - 6662
القاسم قاال ثنا حممد بن راشد اخلزاعي عن سليمان بن موسى عن عمرو بن 

قضى ان ال يقتل  شعيب عن أبيه عن جده : أن النيب صلى هللا عليه وسلم 
 مسلم بكافر  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسني ثنا حممد بن راشد عن  - 6663
سليمان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : ان النيب صلى هللا عليه  

وسلم قضى ان من قتل خطأ فديته مائة من اإلبل ثالثون بنت خماض وثالثون 
 بنت لبون وثالثون حقة وعشرة بنو لبون ذكور  

 

 

حسن عليق شعيب األرنؤوط : إسنادهت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان عن يعقوب بن عطاء وغريه   - 6664
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال  

 : ال يتوارث أهل ملتني  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريهت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بن منري عن حجاج عن عمرو بن  - 6665
بيه عن جده عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : إذا تزوج الرجل  شعيب عن أ

 البكر أقام عندها ثالثة أايم 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بن منري ثنا حجاج عن عمرو بن  - 6666
بد  شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : أميا ع

 كوتب على مائة أوقية فاداها اال عشر أوقيات فهو رقيق  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو معاوية ثنا حجاج عن عمرو بن  - 6667
مرأاتن يف شعيب عن أبيه عن جده قال : أتت النيب صلى هللا عليه وسلم ا



أيديهما أساور من ذهب فقال هلما رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أحتبان ان 
هذا الذي يف يسوركما هللا يوم القيامة أساور من انر قالتا ال قال فاداي حق 

 أيديكما 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو معاوية ثنا داود بن أيب هند عن   - 6668
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : خرج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

  ذات يوم والناس يتكلمون يف القدر قال وكأمنا تفقأ يف وجهه حب الرمان من
الغضب قال فقال هلم مالكم تضربون كتاب هللا بعضه ببعض هبذا هلك من  

كان قبلكم قال فما غبطت نفسي مبجلس فيه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
 مل أشهده مبا غبطت نفسي بذلك اجمللس اين مل أشهده  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو معاوية ثنا حجاج عن عمرو بن  - 6669
شعيب عن أبيه عن جده قال : رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وقف 



عند اجلمرة الثانية أطول مما وقف عند اجلمرة األوىل مث أتى مجرة العقبة فرماها  
 ومل يقف عندها  

 

 

سناد ضعيفعليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو معاوية ثنا حجاج عن عمرو بن  - 6670
شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : إذا التقت 

 اخلتاانن وتوارت احلشفة فقد وجب الغسل 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف لضعف احلجاج بن ت
 أرطاة 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل بن إبراهيم ثنا أيوب حدثين  - 6671
عمرو بن شعيب حدثين أيب عن أبيه قال ذكر عبد هللا بن عمرو قال قال 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ال حيل سلف وبيع وال شرطان يف بيع وال  
 ربح ما مل يضمن وال بيع ما ليس عندك  

 

 



يب األرنؤوط : إسناده حسنعليق شع ت  
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حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا إمساعيل ثنا ليث عن عمرو بن  - 6672
شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ال تنتفوا  
الشيب فإنه نور املسلم ما من مسلم يشيب شيبة يف اإلسالم اال كتب له هبا 

 حسنة ورفع هبا درجة أو حط عنه هبا خطيئة  

 

 

األرنؤوط : صحيح لغريه عليق شعيب ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل عن ليث عن عمرو بن  - 6673
شعيب عن أبيه عن جده عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : من منع فضل 

 مائه أو فضل كلئه منعه هللا فضله يوم القيامة  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه وهذا إسناد ضعيف لضعف ليث ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد عن عبيد هللا حدثين  - 6674
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال :  

 ما أسكر كثريه فقليله حرام  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

الن حدثين حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد عن بن عج - 6675
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : ال  

تنتفوا الشيب فإنه ما من عبد يشيب يف اإلسالم شيبة اال كتب هللا له هبا 
 حسنة وحط عنه هبا خطيئة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن عجالن ثنا عمرو بن شعيب   - 6676
عن أبيه عن جده قال : هنى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن الشراء والبيع 



يف املسجد وان تنشد فيه األشعار وان تنشد فيه الضالة وعن احللق يوم اجلمعة  
 قبل الصالة 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن بن عجالن عن عمرو بن  - 6677
ملتكربون  شعيب عن أبيه عن جده ان النيب صلى هللا عليه وسلم قال : حيشر ا

يوم القيامة أمثال الذر يف صور الناس يعلوهم كل شيء من الصغار حىت 
من طينة  يدخلوا سجنا يف جهنم يقال له بولس فتعلوهم انر األنيار يسقون 

 اخلبال عصارة أهل النار  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي ثنا عبيد هللا بن األخنس حدثين  - 6678
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال أتى أعرايب رسول هللا صلى هللا عليه  

لك لوالدك ان أطيب ما  وسلم فقال : ان أيب يريد ان جيتاح مايل قال أنت وما
 أكلتم من كسبكم وان أموال أوالدكم من كسبكم فكلوه هنيئا  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي ثنا حسني ثنا عمرو بن شعيب   - 6679
افيا  عن أبيه عن جده قال : رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يصلي ح

وانعال ويصوم يف السفر ويفطر ويشرب قائما وقاعدا وينصرف عن ميينه وعن  
 مشاله 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد عن بن عجالن عن   - 6680
سلم رأى على  عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : ان النيب صلى هللا عليه و 

بعض أصحابه خامتا من ذهب فأعرض عنه فألقاه واختذ خامتا من حديد قال  
 فقال هذا أشر هذا حلية أهل النار فألقاه واختذ خامتا من ورق فسكت عنه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن حسني عن عمرو بن شعيب   - 6681
عن أبيه عن جده قال ملا فتحت مكة على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

قال : كفوا السالح اال خزاعة عن بين بكر فأذن هلم حىت صلى العصر مث قال  
فلقى رجل من خزاعة رجال من بين بكر من غد ابملزدلفة فقتله   كفوا السالح

ورأيته وهو مسند   فبلغ ذلك رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقام خطيبا فقال
ظهره إىل الكعبة قال ان أعدى الناس على هللا من قتل يف احلرم أو قتل غري  

 فقال رسول قاتله أو قتل بذحول اجلاهلية فقام إليه رجل فقال ان فالان ابين
هللا صلى هللا عليه وسلم ال دعوة يف اإلسالم ذهب أمر اجلاهلية الولد للفراش 
وللعاهر األثلب قالوا وما األثلب قال احلجر قال ويف األصابع عشر عشر ويف 

املواضح مخس مخس قال وقال ال صالة بعد الغداة حىت تطلع الشمس وال  
تنكح املرأة على عمتها وال  صالة بعد العصر حىت تغرب الشمس قال وال 

 على خالتها وال جيوز المرأة عطية إال إبذن زوجها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسن ولبعضه شواهد يصح هبات  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بن منري ثنا حجاج عن عمرو بن  - 6682
شعيب عن أبيه عن جده قال : مجع النيب صلى هللا عليه وسلم بني الصالتني 

 يوم غزا بين املصطلق 



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريهت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    180صفحة  - 2مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعلى ثنا حممد بن إسحاق عن عمرو   - 6683
بن شعيب عن أبيه عن جده قال مسعت رجال من مزينة يسأل رسول هللا صلى 

هللا عليه وسلم قال : اي رسول هللا جئت أسألك عن الضالة من اإلبل قال  
وسقاؤها أتكل الشجر وترد املاء فدعها حىت أيتيها ابغيها قال   معها حذاؤها

الضالة من الغنم قال لك أو ألخيك أو للذئب جتمعها حىت أيتيها ابغيها قال  
احلريسة اليت توجد يف مراتعها قال فيها مثنها مرتني وضرب نكال وما أخذ من  

رسول هللا فالثمار  عطنه ففيه القطع إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك مثن اجملن قال اي 
وما أخذ منها يف أكمامها قال من أخذ بفمه ومل يتخذ خبنة فليس عليه شيء 

ومن احتمل فعليه مثنه مرتني وضراب ونكاال وما أخذ من أجرانه ففيه القطع إذا  
بلغ ما يؤخذ من ذلك مثن اجملن قال اي رسول هللا واللقطة جندها يف سبيل 

د ابغيها فأدها إليه وإال فهي لك قال ما  العامرة قال عرفها حوال فإن وج



 يوجد يف اخلرب العادي قال فيه ويف الركاز اخلمس  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعلي ثنا سفيان عن موسى بن أيب  - 6684
عائشة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : جاء أعرايب إىل النيب 

ليه وسلم يسأله عن الوضوء فأراه ثالاث ثالاث قال هذا الوضوء فمن صلى هللا ع
 زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن زكراي بن أيب زائدة ثنا حجاج   - 6685
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : اعتمر رسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم ثالث عمر كل ذلك يليب حىت يستلم احلجر 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه وهذا إسناد ضعيف احلجاج بن أرطاة  ت
 مدلس



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هشيم اان حجاج عن عمرو بن  - 6686
شعيب عن أبيه عن جده : ان النيب صلى هللا عليه وسلم اعتمر ثالث عمر  

 كل ذلك يف ذي القعدة يلىب حىت يستلم احلجر  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه وهذا إسناد ضعيف لضعف احلجاج بن ت
 أرطاة 

 

 

 حدثين أيب ثنا بن إدريس ثنا بن إسحاق عن عمرو  حدثنا عبد هللا  - 6687
بن شعيب عن أبيه عن جده : ان قيمة اجملن كان على عهد رسول هللا صلى 

 هللا عليه وسلم عشرة دراهم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا عبد هللا بن عبد الرمحن  - 6688
و بن شعيب عن أبيه عن جده : ان النيب صلى هللا عليه وسلم  مسعه من عمر 

كرب يف عيد ثنيت عشرة تكبرية سبعا يف األوىل ومخسا يف اآلخرة ومل يصل قبلها  



 وال بعدها قال أيب وأان أذهب إىل هذا 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا داود بن سوار عن عمرو بن   - 6689
مروا   شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :

صبيانكم ابلصالة إذا بلغوا سبعا واضربوهم عليها إذا بلغوا عشرا وفرقوا بينهم  
ا احلديث سوار يف املضاجع قال أيب وقال الطفاوي حممد بن عبد الرمحن يف هذ

 أبو محزة وأخطأ فيه  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا خليفة بن خياط عن عمرو   - 9066
بن شعيب عن أبيه عن جده ان النيب صلى هللا عليه وسلم قال يف خطبته وهو  

هد يف عهده  مسند ظهره إىل الكعبة : ال يقتل مسلم بكافر وال ذو ع  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا أسامة بن زيد عن عمرو بن   - 6691
شعيب عن أبيه عن جده : ان النيب صلى هللا عليه وسلم وجد مترة يف بيته  

 حتت جنبه فأكلها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد اان حممد بن إسحاق عن عمرو   - 6692
ب عن أبيه عن جده عبد هللا بن عمرو قال : ملا دخل رسول هللا صلى بن شعي

ها الناس انه ما  هللا عليه وسلم مكة عام الفتح قام يف الناس خطيبا فقال اي أي
كان من حلف يف اجلاهلية فإن اإلسالم مل يزده اال شدة وال حلف يف اإلسالم 

أدانهم ويرد عليهم  واملسلمون يد على من سواهم تكافأ دماؤهم جيري عليهم 
أقصاهم ترد سراايهم على قعدهم ال يقتل مؤمن بكافر دية الكافر نصف دية 

 املسلم ال جلب وال جنب وال تؤخذ صدقاهتم اال يف دايرهم  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد اان حجاج عن عمرو بن شعيب   - 6693
يه عن جده قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ان هللا عز وجل  عن أب

 قد زادكم صالة وهي الوتر 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه وهذا إسناد ضعيف حجاج بن أرطاة  ت
 ضعيف 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد عن حجاج عن عمرو بن  - 6694
لى هللا عليه وسلم مجع بني شعيب عن أبيه عن جده : ان رسول هللا ص

 الصالتني يف السفر 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    181صفحة  - 2مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد بن هارون اان مهام عن قتادة عن   - 6695
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال :  

كلوا واشربوا وتصدقوا والبسوا غري خميلة وال سرف وقال يزيد مرة يف غري 
 إسراف وال خميلة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد اان حممد بن إسحاق عن عمرو   - 6696
لم يعلمنا  بن شعيب عن أبيه عن جدة قال : كان رسول هللا صلى هللا عليه وس

كلمات نقوهلن عند النوم من الفزع بسم هللا أعوذ بكلمات هللا التامة من  
فكان عبد  غضبه وعقابه وشر عباده ومن مهزات الشياطني وان حيضرون قال 

هللا بن عمرو يعلمها من بلغ من ولده أن يقوهلا عند نومه ومن كان منهم صغريا  
 ال يعقل ان حيفظها كتبها له فعلقها يف عنقه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث حمتمل للتحسني وهذا إسناد ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد اان حجاج عن عطاء عن جابر   - 6697



وعن أيب الزبري عن جابر وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : وقت  
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ألهل املدينة ذا احلليفة وألهل الشام اجلحفة  

العراق  وألهل اليمن وأهل هتامة يلملم وألهل الطائف وهى جند قران وألهل
 ذات عرق 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح دون ذكر ميقات أهل العراق فشاذ وهذا ت
 إسناد ضعيف لتدليس احلجاج بن أرطاة 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد عن حممد بن راشد عن سليمان   - 6698
بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ان النيب صلى هللا عليه  

ال جتوز شهادة خائن وال خائنة ورد شهادة القانع اخلادم والتابع  وسلم قال :
 ألهل البيت وأجازها لغريهم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد اان حممد بن راشد عن سليمان   - 6699
 عليه  بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : ان النيب صلى هللا



وسلم قضى أميا مستلحق استلحق بعد أبيه الذي يدعي له ادعاه ورثته قضى  
من   ان كان من حرة تزوجها أو من أمة ميلكها فقد حلق مبا استلحقه وان كان

حرة أو أمة عاهر هبا مل يلحق مبا استلحقه وان كان أبوه الذي يدعي له هو  
 ادعاه وهو بن زنية ألهل أمه من كانوا حرة أو أمة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد بن هارون اان احلجاج بن أرطاة   - 6700
ى هللا عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال جاء رجل إىل رسول هللا صل

عليه وسلم فقال : اي رسول هللا ان يل ذوي أرحام أصل ويقطعوين وأعفو 
ذ ويظلمون وأحسن ويسيئون أفأكافئهم قال ال إذا ترتكون مجيعا ولكن خ

 ابلفضل وصلهم فإنه لن يزال معك ظهري من هللا عز وجل ما كنت على ذلك 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه وهذا إسناد ضعيف لتدليس احلجاج بن ت
 أرطاة 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا سعيد عن يوسف  - 6701



هللا عليه وسلم قال   عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول هللا صلى
: حيضر اجلمعة ثالثة رجل حضرها بدعاء وصالة فذلك رجل دعا ربه ان شاء  
أعطاه وان شاء منعه ورجل حضرها بسكوت وإنصات فذلك هو حقها ورجل 

 حيضرها يلغو فذلك حظه منها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسنت  

 

 

أبو حازم عن  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أنس بن عياض ثنا  - 6702
شعيب عن أبيه عن جده قال : لقد جلست أان وأخي جملسا ما  عمرو بن 

أحب ان يل به محر النعم أقبلت أان وأخي وإذا مشيخة من صحابة رسول هللا 
صلى هللا عليه وسلم جلوس عند ابب من أبوابه فكرهنا ان نفرق بينهم 

ارتفعت أصواهتم فجلسنا حجرة إذ ذكروا آية من القرآن فتماروا فيها حىت 
فخرج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مغضبا قد امحر وجهه يرميهم ابلرتاب 

ويقول مهال اي قوم هبذا أهلكت األمم من قبلكم ابختالفهم على أنبيائهم  
وضرهبم الكتب بعضها ببعض ان القرآن مل ينزل يكذب بعضه بعضا بل 

لتم منه فردوه إىل عامله  يصدق بعضه بعضا فما عرفتم منه فاعملوا به وما جه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أنس بن عياض ثنا أبو حازم عن   - 6703
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال :  

ن هللا دينا أان أكرب ال يؤمن املرء حىت يؤمن ابلقدر خريه وشره قال أبو حازم لع
 منه يعين التكذيب ابلقدر  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هشيم أان حجاج ثنا عمرو بن شعيب   - 6704
ر مائة بدنة وان عن أبيه عن جده : ان العاص بن وائل نذر يف اجلاهلية ان ينح

هشام بن العاص حنر حصته مخسني بدنة وان عمرا سأل النيب صلى هللا عليه  
ت عنه  وسلم عن ذلك فقال أما أبوك فلو كان أقر ابلتوحيد فصمت وتصدق 

 نفعه ذلك  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

------------------------------------- 



 

[    182صفحة  - 2مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر عن سعيد عن عامر   - 6705
لى هللا عليه  األحول عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ان رسول هللا ص

وسلم قال : ال يرجع يف هبته اال الوالد من ولده والعائد يف هبته كالعائد يف 
 قيئه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن قال مهام أان عن قتادة   - 6706
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ان النيب صلى هللا عليه وسلم قال :  

 هي اللوطية الصغرى يعين الرجل أييت امرأته يف دبرها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسن و اختلف يف رفعه ووقفه واملوقوف ت
 أصح

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح ثنا بن جريج عن عمرو بن  - 6707
لى هللا عليه وسلم  شعيب عن أبيه عن عبد هللا بن عمرو ان امرأة أتت النيب ص

فقالت : اي رسول هللا ان ابين هذا كان بطين له وعاء وحجري له حواء وثديي 
   له سقاء وزعم أبوه انه ينزعه مىن قال أنت أحق به ما مل تنكحي

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هبز ثنا مهام عن قتادة عن عمرو بن  - 6708
شعيب عن أبيه عن جده ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : كلوا 

واشربوا وتصدقوا والبسوا يف غري خميلة وال سرف ان هللا حيب ان ترى نعمته  
 على عبده  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

بد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أان بن جريج قال قال  حدثنا ع - 6709
صلى هللا عليه وسلم   عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد هللا بن عمرو ان النيب

قال : أميا امرأة نكحت على صداق أو حباء أو عدة قبل عصمة النكاح فهو  



نته  هلا وما كان بعد عصمة النكاح فهو ملن أعطيه وأحق ما يكرم عليه الرجل اب
 أو أخته  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أخربين معمر ان بن  - 6710
بن العاصي  جريج أخربه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد هللا بن عمرو

ان زنباعا أاب روح وجد غالما له مع جارية له فجدع انفه وجبه فآيت النيب صلى 
ى هللا عليه  هللا عليه وسلم فقال : من فعل هذا بك قال زنباع فدعاه النيب صل

وسلم فقال ما محلك على هذا فقال كان من أمره كذا وكذا فقال النيب صلى 
هللا عليه وسلم للعبد اذهب فأنت حر فقال اي رسول هللا فمويل من أان قال  

موىل هللا ورسوله فأوصى به رسول هللا صلى هللا عليه وسلم املسلمني قال فلما  
ء إىل أيب بكر فقال وصية رسول هللا قبض رسول هللا صلى هللا عليه وسلم جا

صلى هللا عليه وسلم قال نعم جنري عليك النفقة وعلى عيالك فأجراها عليه  
حىت قبض أبو بكر فلما استخلف عمر جاءه فقال وصية رسول هللا صلى هللا 

عليه وسلم قال نعم أين تريد قال مصر فكتب عمر إىل صاحب مصر أن 
 يعطيه أرضا أيكلها  

 

 



عيب األرنؤوط : حسن لغريه وهذا إسناد ضعيف عليق شت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا حممد يعين بن راشد  - 6711
عن سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد هللا بن عمرو  
قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : يف كل إصبع عشر من اإلبل ويف 

بل واألصابع سواء واألسنان سواء قال حممد ومسعت كل سن مخس من اإل
مكحوال يقول وال يذكره عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال أيب قال عبد  

 الرزاق ما رأيت أحدا أورع يف احلديث من حممد بن راشد  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أان بن جريج عن عبد   - 6712
بن عمرو : ان   الكرمي اجلزري أن عمرو بن شعيب أخربه عن أبيه عن عبد هللا

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم استند إىل بيت فوعظ الناس وذكرهم قال ال  
 يصلي أحد بعد العصر حىت الليل وال بعد الصبح حىت تطلع الشمس وال

تسافر املرأة اال مع ذي حمرم مسرية ثالث وال تتقدمن امرأة على عمتها وال  
 على خالتها  

 



 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أان داود بن قيس عن   - 6713
 عليه وسلم  عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : سئل رسول هللا صلى هللا

عن العقيقة فقال ان هللا ال حيب العقوق وكأنه كره االسم قالوا اي رسول هللا إمنا  
ده فليفعل  نسألك عن أحدان يولد له قال من أحب منكم أن ينسك عن ول

عن الغالم شااتن مكافأاتن وعن اجلارية شاة قال وسئل عن الفرع قال والفرع 
حق وان ترتكه حىت يكون شغزاب أو شغزواب بن خماض أو بن لبون فتحمل عليه  
يف سبيل هللا أو تعطيه أرملة خري من أن تذحبه يلصق حلمه بوبره وتكفىء إانءك  

ل العترية حق قال بعض القوم لعمرو بن  وتوله انقتك قال وسئل عن العترية فقا
شعيب ما العترية قال كانوا يذحبون يف رجب شاة فيطبخون وأيكلون  

 ويطعمون  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

------------------------------------- 

 



[    183صفحة  - 2مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

أيب ثنا احلسني بن حممد وسريج قاال حدثنا  حدثنا عبد هللا حدثين  - 6714
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن   بن أيب الزاند عن عبد الرمحن بن احلرث

جده : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أدرك رجلني ومها مقرتانن ميشيان إىل  
البيت فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ما ابل القران قاال اي رسول هللا 

ن منشي إىل البيت مقرتنني فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ليس نذران أ
هذا نذرا فقطع قراهنما قال سريج يف حديثة إمنا النذر ما ابتغى به وجه هللا عز  

 وجل 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو النضر ثنا الفرج عن عبد هللا بن  - 6715
عامر عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول هللا صلى هللا 
عليه وسلم : ال يقص إال أمري أو مأمور أو مراء فقلت له إمنا كان يبلغنا أو  

 متكلف قال هكذا مسعت النيب صلى هللا عليه وسلم يقول  

 

 



ق شعيب األرنؤوط : حسن وهذا إسناد ضعيف لضعف الفرج بن فضالة عليت
 وعبدهللا بن عامر 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو النضر وعبد الصمد قاال ثنا  - 6716
حممد يعين بن راشد ثنا سليمان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : أن  

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قضى أن عقل أهل الكتابني نصف عقل 
 املسلمني وهم اليهود والنصارى  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو النضر وعبد الصمد قاال ثنا  - 6717
ه أن  حممد ثنا سليمان يعين بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جد

النيب صلى هللا عليه وسلم قال : من قتل متعمدا دفع إىل أولياء القتيل فإن  
ة وأربعون شاؤوا قتلوه وإن شاؤوا أخذوا الدية وهى ثالثون حقة وثالثون جذع

 خلفه وذلك عقل العمد وما صاحلوا عليه فهو هلم وذلك تشديد العقل 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو النضر وعبد الصمد قاال ثنا  - 6718
حممد ثنا سليمان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ان رسول هللا صلى 

ل : عقل شبه العمد مغلظ مثل عقل العمد وال يقتل صاحبه  هللا عليه وسلم قا
وذلك ان ينزو الشيطان بني الناس قال أبو النضر فيكون رميا يف عمياء يف غري 

 فتنة وال محل سالح  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو النضر ثنا حممد بن سليمان عن   - 6719
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قضى  

 من قتل خطأ فديته مائة من اإلبل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

بن زيد عن   حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو بكر احلنفي ثنا أسامة - 6720
ل هللا صلى هللا عليه وسلم كان  عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : ان رسو 



انئما فوجد مترة حتت جنبه فأخذها فأكلها مث جعل يتضور من آخر الليل وفزع 
لذلك بعض أزواجه فقال اين وجدت مترة حتت جنيب فآكلتها فخشيت ان 

 تكون من متر الصدقة  
 

 

األرنؤوط : إسناده حسنعليق شعيب ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا محاد بن مسعدة عن بن عجالن عن   - 6721
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ان النيب صلى هللا عليه وسلم قال : البائع 

واملبتاع ابخليار حىت يتفرقا اال ان يكون سفقة خيار وال حيل له ان يفارقه خشية  
 أن يستقيله  

 

 

يب األرنؤوط : صحيح لغريه دون قوله " وال حيل له أن يفارقه خشية  عليق شع ت
 أن يستقيله " وهذا إسناد حسن 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو النضر ثنا حممد يعين بن راشد  - 6722
عن سليمان بن موسى : ان عبد هللا بن عمرو كتب إىل عامل له على أرض له 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول من   ان ال متنع فضل مائك فإين مسعت



 منع فضل املاء ليمنع به فضل الكال منعه هللا يوم القيامة فضله  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف النقطاعه ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إسحاق بن عيسى أخربين مالك  - 6723
أخربين الثقة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : هنى رسول هللا صلى 

 هللا عليه وسلم عن بيع العرابن  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف إلهبام الثقة ت  

تنبيه : الصواب بيع العرابن *   

 

 

حدثين أيب ثنا أبو النضر ثنا حممد عن سليمان بن حدثنا عبد هللا  - 6724
موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النيب صلى هللا عليه وسلم  

 انه قال : من محل علينا السالح فليس منا وال رصد بطريق  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 



 

------------------------------------- 

 

[    184صفحة  - 2مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد بن عبد الوارث حدثين  - 6725
أيب ثنا حبيب عن عمرو عن أبيه عن عبد هللا بن عمرو أن أاب ثعلبة اخلشين 

اي رسول هللا ان يل كالاب مكلبة فأفتىن   أتى النيب صلى هللا عليه وسلم فقال :
فكل مما أمسكت عليك فقال اي   يف صيدها فقال ان كانت لك كالب مكلبة 

رسول هللا ذكى وغري ذكى قال ذكى وغري ذكى قال وان أكل منه قال وان 
أكل منه قال اي رسول هللا أفتين يف قوسي قال كل ما أمسكت عليك قوسك 

وغري ذكى قال وان تغيب عىن قال وان تغيب  قال ذكى وغري ذكى قال ذكى 
عنك ما مل يصل يعين يتغري أو جتد فيه أثر غري سهمك قال اي رسول هللا افتنا  

يف آنية اجملوس إذا اضطرران إليها قال إذا اضطررمت إليها فاغسلوها ابملاء 
 واطبخوا فيها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد حسن ت  

 

 



دثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد ثنا مهام ثنا عباس ح - 6726
هللا عليه وسلم  اجلزري ثنا عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ان النيب صلى 

قال : أميا عبد كاتب على مائة أوقية فاداها اال عشرة أواق فهو عبد وأميا عبد  
عبد الصمد كاتب على مائة دينار فاداها اال عشرة داننري فهو عبد كذا قال 

عباس اجلزري كان يف النسخة عباس اجلويري فاصلحه أيب كما قال عبد  
 الصمد اجلزري 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن محاد ثنا أبو عوانة عن داود   - 6727
بن أيب هند عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : ان النيب صلى هللا عليه  

 وسلم قال يوم الفتح ال جيوز ملرأة عطية إال إبذن زوجها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

ا عبد الصمد ثنا أيب ثنا داود عن  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثن - 6728
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال :  



 مثله  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد ثنا محاد يعين بن سلمة   - 6729
دت ثنا حممد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : شه 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يوم حنني وجاءته وفود هوازن فقالوا اي حممد 
ماال خيفي  اان أصل وعشرية فمن علينا من هللا عليك فإنه قد نزل بنا من البالء 

عليك فقال اختاروا بني نسائكم وأموالكم وأبنائكم قالوا خريتنا بني أحسابنا 
وأموالنا خنتار أبناءان فقال أما ما كان يل ولبين عبد املطلب فهو لكم فإذا 
صليت الظهر فقولوا اان نستشفع برسول هللا صلى هللا عليه وسلم على 

 عليه وسلم يف نسائنا وأبنائنا قال  املؤمنني وابملؤمنني على رسول هللا صلى هللا
ففعلوا فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أما ما كان يل ولبين عبد املطلب 

فهو لكم وقال املهاجرون ما كان لنا فهو لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
وقالت األنصار مثل ذلك وقال عيينة بن بدر أما ما كان يل ولبين فزارة فال 

رع بن حابس أما أان وبنو متيم فال وقال عباس بن مرداس أما أان وبنو وقال األق
سليم فال فقالت احليان كذبت بل هو لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال  
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اي أيها الناس ردوا عليهم نساءهم وأبناءهم  



يفيئه هللا  فمن متسك بشيء من الفيء فله علينا ستة فرائض من أول شيء
ركب راحلته وتعلق به الناس يقولون اقسم علينا فيئنا بيننا حىت أجلؤوه  علينا مث

إىل مسرة فخطفت رداءه فقال اي أيها الناس ردوا على ردائي فوهللا لو كان لكم  
بعدد شجر هتامة نعم لقسمته بينكم مث ال تلفوين خبيال وال جباان وال كذواب مث  

ة من سنامه فجعلها بني أصابعه السبابة والوسطى مث  دان من بعريه فأخذ وبر 
رفعها فقال اي أيها الناس ليس يل من هذا الفيء وال هذه اال اخلمس واخلمس 
مردود عليكم فردوا اخلياط واملخيط فإن الغلول يكون على أهله يوم القيامة  
 عارا وانرا وشنارا فقام رجل معه كبه من شعر فقال أين أخذت هذه أصلح هبا

بردعة بعري يل دبر قال أما ما كان يل ولبين عبد املطلب فهو لك فقال الرجل 
 اي رسول هللا أما إذ بلغت ما أرى فال أرب يل هبا ونبذها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد عن عبد هللا بن املبارك   - 6730
يب عن أبيه عن عبد هللا بن عمرو ان ثنا أسامة بن زيد عن عمرو بن شع

 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : تؤخذ صدقات املسلمني على مياههم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  



 

 

------------------------------------- 

 

[    185صفحة  - 2مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا زكراي بن عدى ثنا عبيد هللا عن عبد   - 6731
الكرمي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ان رجال قال : اي رسول هللا اىن 

أعطيت أمي حديقة حياهتا وإهنا ماتت فلم ترتك واراث غريي فقال رسول هللا 
ى هللا عليه وسلم وجبت صدقتك ورجعت إليك حديقتك صل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إسحاق بن عيسى ثنا عبد الرمحن بن  - 6732
أيب الزاند عن عبد الرمحن بن احلرث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده  

ال نذر اال فيما ابتغى به وجه هللا  قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :  
 عز وجل وال ميني يف قطيعة رحم  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إسحاق بن عيسى ثنا عبد الرمحن بن  - 6733
أيب الزاند عن عبد الرمحن بن احلرث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده  

قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ليس منا من مل يرحم صغريان ويعرف 
 حق كبريان  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  

 

 

هللا حدثين أيب ثنا يونس ثنا ليث عن يزيد يعين بن اهلاد  حدثنا عبد  - 6734
 عليه وسلم  عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال مسعت النيب صلى هللا

يقول : اللهم اىن أعوذ بك من الكسل واهلرم واملغرم واملأمث وأعوذ بك من فتنه  
 املسيح الدجال وأعوذ بك من عذاب القرب وأعوذ بك من عذاب النار  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يونس وأبو سلمة اخلزاعي قاال ثنا   - 6735



ليث عن يزيد يعين بن اهلاد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده انه مسع 
النيب صلى هللا عليه وسلم يقول : أال أخربكم أبحبكم إيل وأقربكم مين جملسا 

يامة فسكت القوم فأعادها مرتني أو ثالاث قال القوم نعم اي رسول هللا يوم الق
 قال أحسنكم خلقا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو سعيد موىل بين هاشم ثنا خليفة   - 6736
بن خياط حدثين عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ان رسول هللا صلى هللا 
 عليه وسلم قال : من حلف على ميني فرأى غريها خريا منها فرتكها كفارهتا 

 

 

ا " فيه كالم  عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسن غري أن قوله " فرتكه كفارهتت
... مث نقل قول البيهقي أهنا زايدة ختالف األحاديث الصحيحة . وقول أيب 

داود : األخاديث كلها عن النيب صلى هللا عليه وسلم " وليكفر عن ميينه " إال 
 فيما ال يعبأ به 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد هللا بن احلرث املكي حدثين  - 6737



 بن عامر عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال :  األسلمي يعين عبد هللا
 عق رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن الغالم شاتني وعن اجلارية شاة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن وهذا إسناد ضعيف لضعف عبدهللا بن عامر  ت
 األسلمي 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن عبد هللا بن الزبري ثنا أابن  - 6738
يعين بن عبد هللا عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول هللا 

 صلى هللا عليه وسلم : كل مسكر حرام 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد حسن ت  

 

 

سى بن داود ثنا بن هليعة عن يزيد حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا مو  - 6739
عن عبد هللا بن عمرو بن العاصي قال : كنا  بن أيب حبيب عن قيصر التجييب  

عند النيب صلى هللا عليه وسلم فجاء شاب فقال اي رسول هللا أقبل وأان صائم  
قال ال فجاء شيخ فقال أقبل وأان صائم قال نعم قال فنظر بعضنا إىل بعض 

هللا عليه وسلم قد علمت مل نظر بعضكم إىل بعض ان  فقال رسول هللا صلى



 الشيخ ميلك نفسه 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف على خالف يف صحابيه ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن ثنا محاد بن سلمة عن اثبت   - 6740
البناين وداود بن أيب هند عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال 
  }رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : من قال ال إله اال هللا وحده ال شريك له 

قه أحد  له امللك وله احلمد وهو على كل شيء قدير مائيت مرة يف يوم مل يسب
 كان قبله وال يدركه أحد بعده اال أبفضل من عمله  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق اان معمر عن الزهري عن   - 6741
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : مسع النيب صلى هللا عليه وسلم قوما  

هلك من كان قبلكم هبذا ضربوا كتاب هللا بعضه ببعض يتدارءون فقال إمنا 
وإمنا نزل كتاب هللا يصدق بعضه بعضا فال تكذبوا بعضه ببعض فما علمتم منه  

 فقولوا وما جهلتم فكلوه إىل عامله  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد ثنا حممد بن راشد ثنا   - 6742
 عليه  سليمان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ان رسول هللا صلى هللا 

وسلم قال : من محل علينا السالح فليس منا وال رصد بطريق ومن قتل على  
 غري ذلك فهو شبه العمد وعقله مغلظ وال يقتل صاحبه وهو كالشهر احلرام

 للحرمة واجلوار 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    186صفحة  - 2مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد وحسني بن حممد قاال ثنا   - 6743
مرو بن حممد بن راشد عن سليمان بن موسى قال حسني يف حديثه قال ثنا ع 



شعيب عن أبيه عن جده ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : من قتل  
ون حقة  خطا فديته مائة من اإلبل ثالثون بنات خماض وثالثون بنات لبون وثالث 

 وعشر بنو لبون ذكور  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن ثنا بن هليعة ثنا بكر بن سوادة  - 6744
عن عبد الرمحن بن جبري ان عبد هللا بن عمرو حدثه : ان نفرا من بين هاشم  

فرآهم فكره  دخلوا على أمساء بنت عميس فدخل أبو بكر وهى حتته يومئذ 
 صلى هللا عليه وسلم وقال مل أر اال خريا فقال  ذلك فذكر ذلك لرسول هللا

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ان هللا قد برأها من ذلك مث قام رسول هللا 
صلى هللا عليه وسلم على املنرب فقال ال يدخل رجل بعد يومي هذا على مغيبة  

 اال ومعه رجل أو اثنان  
 

 

ألرنؤوط : صحيح عليق شعيب ات  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل بن حممد يعين أاب إبراهيم   - 6745



املعقب ثنا مروان ثنا احلسن بن عمرو الفقيمي عن جنادة بن أيب أمية عن عبد  
هللا بن عمرو قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : من قتل قتيال من أهل  

ربعني عاما  الذمة مل يرح رائحة اجلنة وان رحيها ليوجد من مسرية أ  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا احلسني حدثين بن أيب الزاند عن عبد   - 6746
مسع رجال   الرمحن يعين بن احلرث أخربين عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده انه

من مزينة سأل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ماذا تقول اي رسول هللا يف 
معها حذاؤها   ضالة اإلبل فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مالك وهلا

وسقاؤها قال فضالة الغنم قال لك أو ألخيك أو للذئب قال فمن أخذها من  
مرتعها قال عوقب وغرم مثل مثنها ومن استطلقها من عقال أو استخرجها من  

حفش وهى املظال فعليه القطع قال اي رسول هللا فالثمر يصاب يف أكمامه  
ل سبيل فمن أختذ خبنة  فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ليس على آك

غرم مثل مثنها وعوقب ومن أخذ شيئا منها بعد ان أوى إىل مربد أو كسر عنها  
اباب فبلغ ما أيخذ مثن اجملن فعليه القطع قال اي رسول هللا فالكنز جنده يف 

 اخلرب ويف اآلرام فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فيه ويف الركاز اخلمس 
 

 



ط : صحيح وهذا إسناد حسن عليق شعيب األرنؤو ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الوهاب اخلفاف ثنا حسني  - 6747
حدثين عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ان رجال سأل النيب صلى هللا عليه  
وسلم فقال : ليس يل مال ويل يتيم فقال كل من مال يتيمك غري مسرف أو 

 قال وال تفدي مالك مباله شك حسني 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسني بن حممد ثنا مسلم يعين بن  - 6748
خالد عن عبد الرمحن يعين بن حرملة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده  

ان النيب صلى هللا عليه وسلم قال : الراكب شيطان والراكبان شيطاانن 
 والثالثة ركب 

 

 

شعيب األرنؤوط : حسنعليق ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا اخلزاعي يعين أاب سلمة قال ثنا ليث  - 6749



عن يزيد يعين بن اهلاد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال مسعت 
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : اللهم اين أعوذ بك من الكسل واهلرم  

املسيح الدجال وأعوذ بك من عذاب القرب  واملأمث واملغرم وأعوذ بك من فتنة
 وأعوذ بك من عذاب النار  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا محاد يعين بن سلمة عن   - 6750
اثبت عن أيب أيوب ان نوفا وعبد هللا بن عمرو يعين بن العاصي اجتمعا فقال  

وما فيهما وضع يف كفة امليزان ووضعت ال  نوف : لو ان السماوات واألرض
هبن ولو ان السماوات واألرض وما فيهن  إله اال هللا يف الكفة األخرى لرجحت 

كن طبقا من حديد فقال رجل ال إله اال هللا خلرقتهن حىت تنتهي إىل هللا عز  
وجل فقال عبد هللا بن عمرو صلينا مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم املغرب 

من عقب ورجع من رجع فجاء صلى هللا عليه وسلم وقد كاد حيسر  فعقب
ثيابه عن ركبتيه فقال أبشروا معشر املسلمني هذا ربكم قد فتح اباب من أبواب 

السماء يباهي بكم املالئكة يقول هؤالء عبادي قضوا فريضة وهم ينتظرون  
 أخرى 

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    187صفحة  - 2مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن بن موسى ثنا محاد بن سلمة   - 6751
بد هللا بن عن على بن زيد عن مطرف بن عبد هللا بن الشخري ان نوفا وع

عمرو اجتمعا فقال نوف فذكر احلديث فقال عبد هللا بن عمرو بن العاصي 
 وأان أحدثك عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : صلينا مع النيب صلى هللا

عليه وسلم ذات ليله فعقب من عقب ورجع من رجع فجاء رسول هللا صلى 
هللا عليه وسلم قبل ان يثور الناس لصالة العشاء فجاء وقد حفزه النفس رافعا  

أصبعه هكذا وعقد تسعا وعشرين وأشار أبصبعه السبابة إىل السماء وهو  
أبواب يقول أبشروا معشر املسلمني هذا ربكم عز وجل قد فتح اباب من 

السماء يباهي بكم املالئكة يقول مالئكيت انظروا إىل عبادي أدوا فريضة وهم  
 ينتظرون أخرى  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح مبا قبله وهذا سند ضعيف لضعف علي بن ت



 زيد

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن بن موسى ثنا محاد بن سلمة   - 6752
زدي عن نوف األزدي وعبد هللا بن عمرو بن  عن اثبت البناين عن أيب أيوب األ

العاصي عن النيب صلى هللا عليه وسلم : مثله وزاد فيه وان كاد حيسر ثوبه عن  
 ركبتيه وقد حفزه النفس  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن بن موسى ثنا بن هليعة ثنا يزيد  - 6753
بن أيب حبيب انه مسع أاب اخلري يقول مسعت عبد هللا بن عمرو بن العاصي يقول 
ان رجال قال : اي رسول هللا أي اإلسالم أفضل قال من سلم الناس من لسانه 

 ويده  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن بن موسى ثنا بن هليعة ثنا عبد   - 6754



هللا بن هبرية عن بن مريح موىل عبد هللا بن عمرو انه مسع عبد هللا بن عمرو  
يقول : من صلى على النيب صلى هللا عليه وسلم واحدة صلى هللا عليه  

 ومالئكته سبعني صالة  

 

 

ضعيف عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن ثنا بن هليعة ثنا احلرث بن يزيد  - 6755
عن سلمة بن أكسوم قال مسعت بن حجرية يسأل القاسم بن الربحي كيف  

مسعت عبد هللا بن عمرو بن العاصي خيرب قال مسعته يقول : ان خصمني 
فأتى رسول   اختصما إىل عمرو بن العاصي فقضى بينهما فسخط املقضي عليه

هللا صلى هللا عليه وسلم فأخربه فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا قضى  
القاضي فاجتهد فأصاب فله عشرة أجور وإذا اجتهد فاخطأ كان له أجر أو  

 أجران 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

وعبد   حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن عبد الرمحن الطفاوي - 6756



هللا بن بكر السهمي املعىن واحد قاال ثنا سوار أبو محزة عن عمرو بن شعيب  
عن أبيه عن جده قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : مروا أبناءكم  

ابلصالة لسبع سنني واضربوهم عليها لعشر سنني وفرقوا بينهم يف املضاجع  
ء من عورته فإمنا أسفل من  وإذا أنكح أحدكم عبده أو أجريه فال ينظرن إىل شي

 سرته إىل ركبتيه من عورته  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو كامل ثنا محاد يعين بن سلمة   - 6757
أخربين حبيب املعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول 

س على هللا عز وجل من قتل يف حرم  هللا صلى هللا عليه وسلم : ان أعىت النا
 هللا أو قتل غري قاتله أو قتل بذحول اجلاهلية  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو كامل ويونس قاال ثنا انفع بن  - 6758
ل انفع وال  عمرو عن بشر بن عاصم الثقفي عن أبيه عن عبد هللا بن عمرو قا



أعلمه اال عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال أيب ومل يشك يونس قال عن  
الرجال  النيب صلى هللا عليه وسلم قال : ان هللا عز وجل يبغض البليغ من 

 الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل الباقرة بلساهنا  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أان داود بن قيس مسعت  - 6759
سول هللا عمرو بن شعيب حيدث عن أبيه عن عبد هللا بن عمرو قال : سئل ر 

صلى هللا عليه وسلم عن الفرع فقال الفرع حق وان تركته حىت يكون شغزاب بن 
من ان تبكه  خماض أو بن لبون فتحمل عليه يف سبيل هللا أو تعطيه أرملة خري 

 يلصق حلمه بوبره وتكفأ إانءك وتوله انقتك 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن الزهري عن   - 6760
بن املسيب وأيب سلمة بن عبد الرمحن عن عبد هللا بن عمرو بن العاصي قال  

وسلم فقال : أمل أحدث انك تقوم الليل أو لقيين رسول هللا صلى هللا عليه 



أنت الذي تقول ألقومن الليل وألصومن النهار قال أحسبه قال نعم اي رسول 
هللا قد قلت ذلك قال فقم ومن وصم وأفطر وصم من كل شهر ثالثة أايم ولك 

مثل صيام الدهر قلت اي رسول هللا أين أطيق أكثر من ذلك قال فصم يوما 
اين أطيق أفضل من ذلك قال فصم يوما وأفطر يوما وهو  وأفطر يومني قلت 

أعدل الصيام وهو صيام داود قلت أين أطيق أفضل من ذلك فقال رسول هللا 
 صلى هللا عليه وسلم ال أفضل من ذلك 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    188صفحة  - 2مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هلل حدثين أيب ثنا روح ثنا حممد بن أيب حفصة أان بن  - 6761
شهاب عن سعيد بن املسيب وأيب سلمة بن عبد الرمحن عن عبد هللا بن عمرو  

عليه وسلم : اىن أقول ألصومن الدهر  بن العاص قال بلغ رسول هللا صلى هللا 
ل هللا صلى هللا عليه وسلم أنت الذي تقول وألقومن الليل ما بقيت فقال رسو 

أو قلت ألصومن الدهر وألقومن الليل ما بقيت قال قلت نعم قال فإنك ال 



تطيق ذلك قال فقم ومن وصم وأفطر وصم ثالثة أايم من كل شهر فإن احلسنة 
ناه  عشر أمثاهلا فذكر مع  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد ثنا هشام عن حيىي عن   - 6762
أيب سلمة حدثين عبد هللا بن عمرو بن العاص قال : دخل على رسول هللا 

 صلى هللا عليه وسلم فذكر حنو حديث الزهري 

 

 

يح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن عطاء   - 6763
على عهد  بن السائب عن أبيه عن عبد هللا بن عمرو قال : كسفت الشمس 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فصلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فأطال  
سجود القيام مث ركع فأطال الركوع مث رفع فأطال قال شعبة وأحسبه قال يف ال 

حنو ذلك وجعل يبكي يف سجوده وينفخ ويقول رب مل تعدين هذا وأان أستغفرك  
رب مل تعدين هذا وأان فيهم فلما صلى قال عرضت على اجلنة حىت لو مددت  



يدي لتناولت من قطوفها وعرضت على النار فجعلت أنفخ خشية ان يغشاكم  
لم ورأيت فيها أخا  حرها ورأيت فيها سارق بدنيت رسول هللا صلى هللا عليه وس

بين دعدع سارق احلجيج فإذا فطن له قال هذا عمل احملجن ورأيت فيها امرأة  
طويلة سوداء محريية تعذب يف هرة ربطتها فلم تطعمها ومل تسقها ومل تدعها  

أتكل من خشاش األرض حىت ماتت وان الشمس والقمر ال ينكسفان ملوت 
 فإذا انكسف أحدمها أو قال فعل  أحد وال حلياته ولكنهما آيتان من آايت هللا

أبحدمها شيء من ذلك فاسعوا إىل ذكر هللا قال أيب قال بن فضيل مل تعذهبم  
وأان فيهم مل تعذبنا وحنن نستغفرك قال أيب ووافق شعبة زائدة وقال من خشاش 

 األرض حدثناه معاوية  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن حصني حدثنا عبد  - 6764
ن قريش فكان ال أيتيها كان  عن جماهد عن عبد هللا بن عمرو انه تزوج امرأة م

يشغله الصوم والصالة فذكر ذلك للنيب صلى هللا عليه وسلم فقال : صم من  
كل شهر ثالثة أايم قال اين أطيق أكثر من ذلك فما زال به حىت قال له صم  

وما وأفطر يوما وقال له اقرأ القرآن يف كل شهر قال اين أطيق أكثر من ذلك  ي
قال اقرأه يف كل مخس عشرة قال اين أطيق أكثر من ذلك قال اقرأه يف كل  



سبع حىت قال اقرأ يف كل ثالث وقال النيب صلى هللا عليه وسلم ان لكل عمل  
من كانت فرتته إىل شرة ولكل شرة فرتة فمن كانت شرته إىل سنيت فقد أفلح و 

 غري ذلك فقد هلك  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن حبيب   - 6765
قال مسعت أاب العباس يقول مسعت عبد هللا بن عمرو : حيدث ان رجال جاء إىل 

ه يف اجلهاد فقال أحي والداك قال نعم قال  النيب صلى هللا عليه وسلم يستأذن
 ففيهما فجاهد  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن حبيب   - 6766
عن أيب العباس عن عبد هللا بن عمرو ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال  

ثنا شعبة مسعت حبيب بن أيب اثبت مسعت أاب العباس الشاعر   أيب وثنا روح
 صلى هللا عليه  وكان صدوقا حيدث عن عبد هللا بن عمرو قال قال رسول هللا



وسلم : اي عبد هللا بن عمرو انك تصوم الدهر فإذا صمت الدهر وقمت الليل 
  هجمت له العني ونفهت له النفس ال صام من صام األبد صم ثالثة أايم من

الشهر صوم الدهر كله قال قلت اين أطيق قال صم صوم داود فإنه كان  
 يصوم يوما ويفطر يوما وال يفر إذا القى وقال روح هنثت له النفس  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    189صفحة  - 2مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن سليمان   - 6767
مسعت أاب وائل حيدث عن مسروق عن عبد هللا بن عمرو عن النيب صلى هللا 

عليه وسلم قال : استقرؤا القرآن من أربعة من عبد هللا بن مسعود وسامل موىل  
حذيفة ومعاذ بن جبل وأيب بن كعب قال وقال مل يكن رسول هللا صلى هللا  أيب 

 عليه وسلم فاحشا وال متفحشا  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

قال وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ان من أحبكم إىل  - 6767
 أحسنكم خلقا  

 

 

إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن سليمان   - 7686
قال أيب وبن منري قال اان األعمش عن عبد هللا بن مرة عن مسروق عن عبد هللا  
بنعمرو عن النيب صلى هللا عليه وسلم انه قال : أربع من كن فيه كان منافقا أو  

ة من األربع كانت فيه خصلة من النفاق حىت يدعها إذا كانت فيه خصل 
 حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر وعبد هللا بن بكر قاال   - 6769
ب عن أبيه عن جده عن النيب صلى هللا  ثنا سعيد عن مطر عن عمرو بن شعي



عليه وسلم قال : ليس على رجل طالق فيما ال ميلك وال عتاق فيما ال ميلك  
 وال بيع فيما ال ميلك  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا حسني املعلم عن   - 6770
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ملا  

 افتتح مكة قال ال تنكح املرأة على عمتها وال على خالتها  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا سعيد عن قتادة   - 6771
هللا عليه   عن سعيد بن املسيب عن عبد هللا بن عمرو : ان رسول هللا صلى

وسلم دخل على جويرية بنت احلرث وهى صائمة يف يوم مجعة فقال هلا  
اصمت أمس فقالت ال قال أتريدين ان تصومي غدا فقالت ال قال فأفطري  

ال سعيد ووافقين عليه مطر عن سعيد بن املسيب إذا ق  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا حسني املعلم عن   - 6772
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ملا  

واضح مخس مخس فتح مكة قال يف خطبته يف األصابع عشر عشر ويف امل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هبز ثنا محاد بن سلمة عن يعلي بن  - 6773
عطاء عن انفع بن عاصم عن عبد هللا بن عمرو عن النيب صلى هللا عليه وسلم  

فسكر مل   قال : من شرب اخلمر فسكر مل تقبل صالته أربعني ليلة فإن شرهبا
تقبل صالته أربعني ليلة والثالثة والرابعة فإن شرهبا مل تقبل صالته أربعني ليلة  

فإن اتب مل يتب هللا عليه وكان حقا على هللا أن يسقيه من عني خبال قيل وما  
 عني خبال قال صديد أهل النار  

 

 

عليه " عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه دون قوله " فإن اتب مل يتب هللا ت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هبز وعفان قاال ثنا محاد بن سلمة أان   - 6774
قتادة عن أيب مثامة الثقفي عن عبد هللا بن عمرو بن العاصي قال قال رسول 
هللا صلى هللا عليه وسلم : توضع الرحم يوم القيامة هلا حجنة كحجنة املغزل  

تقطع من قطعها وقال عفان املغزل  تتكلم بلسان طلق ذلق فتصل من وصلها و 
 وقال ابلسنة هلا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هبز ثنا مهام عن قتادة عن يزيد أخي  - 6775
يف كم أقرأ   مطرف عن عبد هللا بن عمرو أنه : سأل النيب صلى هللا عليه وسلم 

القرآن فذكر احلديث قال حيىي قال يف سبع ال يفقه من قرأه يف أقل من ثالث 
أايم يوما   وقال كيف أصوم قال صم من كل شهر ثالثة أايم من كل عشرة 

ويكتب لك أجر تسعة أايم قال اين أقوى من ذلك قال صم من كل عشرة 
 يومني ويكتب لك أجر مثانية أايم حىت بلغ مخسة أايم 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 



[    189صفحة  - 2مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إسحاق بن يوسف ثنا سفيان عن   - 6776
ن مسلم  احلسن بن عمرو عن بن مسلم وكان يف كتاب أيب عن احلسن ب

فضرب على احلسن وقال عن بن مسلم وإمنا هو حممد بن مسلم أبو الزبري 
أخطأ األزرق عن عبد هللا بن عمرو عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : إذا 

يت ال يقولون للظامل منهم أنت الظامل فقد تودع منهم  رأيت أم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف النقطاعه ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    190صفحة  - 2مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حجاج بن حممد ثنا بن هليعة عن   - 6777
حيىي قال أيب قال حسن األشيب راشد أبو حيىي املعافري أنه مسع أاب  راشد بن

عبد الرمحن احلبلي عن بن عمرو قال قلت : اي رسول هللا ما غنيمة جمالس 



 الذكر قال غنيمة جمالس الذكر اجلنة  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حجاج ثنا بن أيب ذئب ويزيد قال   - 6778
عبد هللا بن   أخربان بن أيب ذئب عن احلارث بن عبد الرمحن عن أيب سلمة عن

عمرو عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : لعن رسول هللا صلى هللا عليه  
 وسلم الراشي واملرتشي قال يزيد لعنه هللا على الراشي واملرتشي 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده قوي رجاله ثقات رجال الشيخني غري احلارث ت
 بن عبدالرمحن

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد امللك بن عمرو قال : لعن  - 6779
 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الراشي واملرتشي 

 

 

قات رجال عليق شعيب األرنؤوط : إسناده هو إسناد الذي قبله قوي رجاله ثت
 الشيخني 



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هشيم أان عامر األحول عن عمرو بن   - 6780
شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ال نذر  

البن آدم فيما ال ميلك وال عتق البن آدم فيما ال ميلك وال طالق له فيما ال  
 ميلك وال ميني فيما ال ميلك 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد العزيز بن عبد الصمد ثنا مطر   - 6781
الوراق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن رسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم قال : ال جيوز طالق وال بيع وال عتق وال وفاء نذر فيما ال ميلك 

 

 

األرنؤوط : حسنعليق شعيب ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو معاوية ثنا حجاج عن عمرو بن  - 6782
شعيب عن أبيه عن جده : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وقف عند  

اجلمرة الثانية أكثر مما وقف عند اجلمرة األوىل مث أيت مجرة العقبة فرماها ومل  



 يقف عندها  
 

 

صحيح لغريه  عليق شعيب األرنؤوط :ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل بن حممد بن جحادة ثنا  - 6783
حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : أان رأيت النيب صلى هللا  

عليه وسلم ينفتل عن ميينة وعن مشاله يف الصالة ويشرب قائما وقاعدا ويصلي 
 حافيا وانعال ويصوم يف السفر ويفطر 

 

 

ح لغريه وهذا إسناد ضعيف لضعف حجاج بن عليق شعيب األرنؤوط : صحيت
 أرطاة 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن بن حممد احملاريب ثنا   - 6784
احلسن بن عمرو عن أيب الزبري عن عبد هللا بن عمرو قال قال رسول هللا صلى 

هللا عليه وسلم : إذا رأيت أميت هتاب الظامل أن تقول له أنت ظامل فقد تودع 
نهم  م  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف النقطاعه ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أان سفيان عن احلسن بن  - 6785
عمرو الفقيمي عن جماهد عن عبد هللا بن عمرو قال قال النيب صلى هللا عليه  

 وسلم : ليس الواصل ابملكافئ ولكن الواصل من إذا قطعت رمحه وصلها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو معاوية ثنا األعمش عن شقيق   - 6786
عليه وسلم :    عن مسروق عن عبد هللا بن عمرو قال قال رسول هللا صلى هللا

خذوا القرآن من أربعة من بن مسعود وأيب بن كعب ومعاذ بن جبل وسامل موىل  
سول هللا أيب حذيفة قال فقال عبد هللا فذاك رجل ال أزال أحبه منذ رأيت ر 

 صلى هللا عليه وسلم بدأ به  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع أان هشام عن أبيه عن عبد هللا   - 6787



بن عمرو قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ان هللا ال يقبض العلم  
يقبض العلم بقبض العلماء حىت إذا مل يبق عاملا   انتزاعا ينزعه من الناس ولكن

 اختذ الناس رؤساء جهاال فسئلوا فأفتوا بغري علم فضلوا وأضلوا  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد قال أملى على هشام   - 8867
بن عروة حدثين أيب قال مسعت عبد هللا بن عمرو بن العاصي من فيه إىل يف 

 قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فذكر : حنوه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

ثين أيب ثنا وكيع ثنا سفيان عن حبيب بن أيب حدثنا عبد هللا حد - 6789
قال قال رسول هللا صلى هللا اثبت عن أيب العباس املكي عن عبد هللا بن عمرو 

عليه وسلم : أفضل الصوم صوم أخي داود كان يصوم يوما ويفطر يوما وال  
 يفر إذا القى قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ال صام من صام األبد 

 

 



ق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع قال ثنا األعمش عن أيب وائل   - 6790
عن مسروق عن عبد هللا بن عمرو قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :  

خذوا القرآن من أربعة من بن أم عبد فبدأ به ومن معاذ بن جبل وأيب بن كعب  
امل موىل أيب حذيفة  وس  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

------------------------------------- 
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حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع حدثين قرة وروح ثنا أشعث  - 6791
عاصي قال قال  وقرة بن خالد املعين عن احلسن عن عبد هللا بن عمرو بن ال

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : من شرب اخلمر فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه  
ائتوين  فإن عاد فاجلدوه فإن عاد فاقتلوه قال وكيع يف حديثه قال عبد هللا 



 برجل قد شرب اخلمر يف الرابعة فلكم على أن أقتله  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح بشواهده وهذا إسناد ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع قال ثنا املسعودي عن عمرو   - 6792
عن عبد هللا بن بن مرة عن عبد هللا بن احلرث املكتب عن أيب كثري الزبيدي 

عمرو قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : إايكم والشح فإنه أهلك من  
م ابلفجور  كان قبلكم أمرهم ابلظلم فظلموا وأمرهم ابلقطيعة فقطعوا وأمره

ففجروا وإايكم والظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة وإايكم والفحش فإن هللا  
ال حيب الفحش وال التفحش قال فقام إليه رجل فقال اي رسول هللا أي 

املسلمني أفضل قال من سلم املسلمون من لسانه ويده قال فقام هو أو آخر  
جواده واهريق دمه قال أيب فقال اي رسول هللا أي اجلهاد أفضل قال من عقر 

وقال يزيد بن هارون يف حديثه مث انداه هذا أو غريه فقال اي رسول هللا أي 
اهلجرة أفضل قال أن هتجر ما كره ربك ومها هجراتن هجرة للبادي وهجرة  

للحاضر فأما هجرة البادي فيطيع إذا أمر وجييب إذا دعي وأما هجرة احلاضر 
را  فهي أشدمها بلية وأعظمهما أج  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح غري املسعوديت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا األعمش عن زيد بن وهب  - 6793
كنت جالسا عن عبد الرمحن بن عبد رب الكعبة عن عبد هللا بن عمرو قال  

معه يف ظل الكعبة وهو حيدث الناس قال : كنا مع رسول هللا صلى هللا عليه  
ومنا  وسلم يف سفر فنزلنا منزال فمنا من يضرب خباءه ومنا من هو يف جشرة 

من ينتضل إذ اندى منادي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الصالة جامعة قال  
فانتهيت إليه وهو خيطب الناس ويقول أيها الناس انه مل يكن نيب قبلي اال كان  

حقا عليه أن يدل أمته على ما يعلمه خريا هلم وينذرهم ما يعلمه شرا هلم أال  
خرها بالء وفنت يرقق بعضها بعضا  وان عافية هذه األمة يف أوهلا وسيصيب آ

جتيء الفتنة فيقول املؤمن هذه مهلكيت مث تنكشف مث جتيء فيقول هذه هذه مث  
جتيء فيقول هذه هذه مث تنكشف فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل اجلنة 

فلتدركه منيته وهو يؤمن ابهلل واليوم اآلخر وأييت إىل الناس ما حيب ان يؤتى  
اما فأعطاه صفقة يده ومثرة قلبه فليطعه ان استطاع وقال مرة  إليه ومن ابيع إم

ما استطاع فلما مسعتها أدخلت رأسي بني رجلني وقلت فإن بن عمك معاوية  
أيمران فوضع مجعه على جبهته مث نكس مث رفع رأسه فقال أطعه يف طاعة هللا  

يه  واعصه يف معصية هللا قلت له أنت مسعت هذا من رسول هللا صلى هللا عل
 وسلم قال نعم مسعته أذاني ووعاه قليب 

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري عبد الرمحن بن عبد رب الكعبة فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل بن عمر أبو املنذر ثنا يونس  - 6794
 بن أيب السفر عن الشعيب عن عبد الرمحن بن بن أيب إسحاق حدثين عبد هللا

عبد رب الكعبة الصائدي قال : رأيت مجاعه عند الكعبة فجلست إليهم فإذا 
رجل حيدثهم فإذا هو عبد هللا بن عمرو قال خرجنا مع رسول هللا صلى هللا 

 عليه وسلم يف سفر فنزلنا منزال فذكر احلديث  

 

 

ح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيت
 مسلم غري عبدهللا بن أيب السفر

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا األعمش عن أيب وائل عن   - 6795
مسروق قال كنا أنيت عبد هللا بن عمرو فنتحدث عنده فذكران يوما عبد هللا بن 

 صلى هللا مسعود فقال لقد ذكرمت رجال ال أزال أحبه منذ مسعت رسول هللا
عليه وسلم يقول : خذوا القرآن من أربعة من بن أم عبد فبدأ به ومعاذ بن 

 جبل وأيب بن كعب وسامل موىل أيب حذيفة  

 



 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع حدثين خليفة بن خياط عن   - 6796
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :  

 ال يقتل مسلم بكافر وال ذو عهد يف عهده  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  
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حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع حدثين خليفة بن خياط عن   - 6797
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال يف 

كافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم  خطبته وهو مسند ظهره إىل الكعبة : املسلمون ت
 أدانهم وهم يد على من سواهم  

 



 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع وعبد الرمحن عن سفيان عن   - 6798
عمرو قال قال    سعد بن إبراهيم عن رحيان بن يزيد العامري عن عبد هللا بن

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ال حتل الصدقة لغين وال لذي مرة سوى 
نه وقال عبد الرمحن قوي وقال عبد الرمحن بن مهدي ومل يرفعه سعد وال اب

 يعين إبراهيم بن سعد  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده قوي رجاله ثقات رجال الشيخني غري رحيان  ت
 بن يزيد العامري

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن عن سفيان عن عاصم   - 6799
عن زر عن عبد هللا بن عمرو عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : يقال 

أ وارق ورتل كما كنت ترتل يف الدنيا فإن منزلتك عند آخر  لصاحب القرآن اقر 
 آية تقرؤها 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد حسن ت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن ثنا مالك بن أنس عن   - 6800
: اي رسول الزهري عن عيسى بن طلحة عن عبد هللا بن عمرو أن رجال قال 

هللا مل أشعر حنرت قبل أن أرمي قال ارم وال حرج قال آخر اي رسول هللا 
ر  حلقت قبل أن أحنر قال احنر وال حرج فما سئل يومئذ عن شيء قدم وال أخ

 اال قال افعل وال حرج  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن بن مهدي ثنا محاد بن  - 6801
زيد عن أيب عمران اجلوين قال كتب إىل عبد هللا بن رابح حيدث عن عبد هللا 

عليه وسلم يوما فإان جللوس إذ  بن عمرو قال : هجرت إىل رسول هللا صلى هللا
اختلف رجالن يف آية فارتفعت أصواهتما فقال إمنا هلكت األمم قبلكم  

 ابختالفهم يف الكتاب 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري عبدهللا بن رابح فمن رجال مسلم 

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد عن أيب مالك يعين  - 6802
ماهك عن عبد   عبيد هللا بن األخنس حدثين الوليد بن عبد هللا عن يوسف بن

هللا بن عمرو قال : كنت أكتب كل شيء امسعه من رسول هللا صلى هللا عليه  
هللا وسلم أريد حفظه فنهتين قريش عن ذلك وقالوا تكتب ورسول هللا صلى 

عليه وسلم يقول يف الغضب والرضا فأمسكت حىت ذكرت ذلك لرسول هللا 
 صلى هللا عليه وسلم فقال اكتب فوالذي نفسي بيده ما خرج منه اال حق 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري ت
 الوليد بن عبدهللا 

 

 

بن سعيد قال شعبة ثنا منصور   حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي - 6803
عن هالل بن يساف عن أيب حيىي عن عبد هللا بن عمرو عن النيب صلى هللا 

 عليه وسلم قال : صالة اجلالس على النصف من صالة القائم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
مسلم  الشيخني غري هالل بن يساف وأيب حيىي فمن رجال  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد عن التيمي عن أسلم   - 6804
 عن أيب مرية عن النيب صلى هللا عليه وسلم أو عن عبد هللا بن عمرو عن النيب
صلى هللا عليه وسلم قال : النفاخان يف السماء الثانية رأس أحدمها ابملشرق 

رب ورجاله ابملشرق ينتظران مىت ورجاله ابملغرب أو قال رأس أحدمها ابملغ
 يؤمران ينفخان يف الصور فينفخان  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد ثنا التيمي عن أسلم   - 6805
عن بشر بن شغاف عن عبد هللا بن عمرو : ان أعرابيا سأل النيب صلى هللا 

 عليه وسلم عن الصور فقال قرن ينفخ فيه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجال ثقات رجال الشيخني غري ت
هلما أصحاب السنن عدا ابن ماجة أسلم وبشر بن شغاف روى   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد عن إمساعيل قال  - 6806
أخربين عامر قال : جاء رجل إىل عبد هللا بن عمرو وعنده القوم فتخطى إليه  



فمنعوه فقال دعوه فأتى حىت جلس عنده فقال أخربين بشيء حفظته من  
فقال مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

يقول املسلم من سلم املسلمون من لسانه ويده واملهاجر من هجر ما هنى هللا 
 عنه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا األعمش عن زيد بن وهب  - 6807
ب الكعبة عن عبد هللا بن عمرو قال قال رسول هللا عن عبد الرمحن بن عبد ر 

صلى هللا عليه وسلم : من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل اجلنة فلتدركه  
 منيته وهو يؤمن ابهلل واليوم اآلخر وأييت إىل الناس ما حيب ان يؤيت إليه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
غري عبدالرمحن بن عبد رب الكعبة فمن رجال مسلم  الشيخني  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع عن سفيان عن حبيب بن أيب  - 6808
اثبت عن شيخ يكىن أاب موسى عن عبد هللا بن عمرو قال سفيان أراه عن  



 النيب صلى هللا عليه وسلم قال : صالة القاعد على النصف من صالة القائم 
 

 

يب األرنؤوط : صحيح عليق شع ت  

 

 

------------------------------------- 
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حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع حدثنا سفيان وعبد الرمحن عن   - 6809
سفيان عن منصور عن هالل بن يساف عن أيب حيىي عن عبد هللا بن عمرو  

قال : رأى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قوما يتوضؤون وأعقاهبم تلوح فقال  
 ويل لألعقاب من النار اسبغوا الوضوء 

 

 

سناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  عليق شعيب األرنؤوط : إت
 الشيخني غري هالل بن يساف وأيب حيىي فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا مهام عن قتادة عن رجل  - 6810



يزيد أو أيب أيوب عن عبد هللا بن عمرو قال قال رسول هللا صلى هللا عليه  
ثالث مل يفقهه   وسلم : من قرأ القرآن يف أقل من  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع حدثنا مسعر وسفيان عن  - 6811
حبيب بن أيب اثبت عن أيب العباس املكي عن عبد هللا بن عمرو قال : جاء 

رجل يستأذن النيب صلى هللا عليه وسلم يف اجلهاد فقال له النيب صلى هللا عليه  
 وسلم أحي والداك قال نعم قال ففيهما فجاهد  

 

 

ؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هبز ثنا شعبة أخربين حبيب بن أيب  - 6812
اثبت عن أيب العباس قال سألت عبد هللا بن عمرو عن اجلهاد فقال جاء رجل 

 إىل النيب صلى هللا عليه وسلم : فذكر احلديث 
 

 

شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على  ت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا املسعودي عن عمرو بن مرة   - 6813
 بن عمرو :  عن عبد هللا بن احلرث املكتب عن أيب كثري الزبيدي عن عبد هللا

ان رجال سأل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أي اهلجرة أفضل قال ان هتجر  
ة البادي ما كره ربك ومها هجراتن هجرة احلاضر وهجرة البادي فأما هجر 

فيطيع إذا أمر وجييب إذا دعي واما هجرة احلاضر فهي أشدمها بلية وأعظمهما  
 أجرا 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا زكراي عن عامر عن عبد هللا   - 6814
جر  قال جاء رجل إىل النيب صلى هللا عليه وسلم فقال : اي رسول هللا من املها

 قال من هجر ما هنى هللا عنه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا األعمش عن زيد بن وهب  - 6815



عن عبد الرمحن بن عبد رب الكعبة عن عبد هللا بن عمرو قال قال رسول هللا 
صلى هللا عليه وسلم : من ابيع إماما فأعطاه مثرة قلبه وصفقة يده فليطعه ما  

 استطاع  
 

 

رجاله ثقات رجال   عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت
 الشيخني غري عبد الرمحن بن عبد رب الكعبة فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع عن سفيان عن عبد هللا بن  - 6816
احلسن عن خاله إبراهيم بن حممد بن طلحة عن عبد هللا بن عمرو قال قال  

فقتل دونه فهو شهيد  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : من أريد ماله بغري حق   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري ت
 إبراهيم بن حممد فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا فطر ويزيد بن هارون قال   - 6817
أان فطر عن جماهد عن عبد هللا بن عمرو قال قال رسول هللا صلى هللا عليه  

م : ان الرحم معلقة ابلعرش وليس الواصل ابملكافئ ولكن الواصل من إذا  وسل



 قطعته رمحه وصلها قال يزيد املواصل 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري رجاله ثقات ت
 رجال الشيخني غري فطر 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا األعمش عن شقيق وبن منري   - 6818
قال أخربان األعمش عن شقيق عن مسروق عن عبد هللا بن عمرو قال : مل  

يكن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فاحشا وال متفحشا وكان يقول من 
 خياركم أحاسنكم أخالقا قال بن منري ان خياركم أحاسنكم أخالقا  

 

 

شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخني عليقت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا األعمش عن أيب إسحاق  - 6819
عن وهب بن جابر عن عبد هللا بن عمرو قال قال رسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم : كفى للمرء من اإلمث ان يضيع من يقوت 

 

 

إسناد حسن عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا ت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا أسامة بن زيد عن عمرو بن   - 6820
شعيب عن أبيه عن جده : ان النيب صلى هللا عليه وسلم وجد حتت جنبه مترة  

من الليل فأكلها فلم ينم تلك الليلة فقال بعض نسائه اي رسول هللا أرقت 
تها وكان عندان متر من متر الصدقة البارحة قال اين وجدت حتت جنيب مترة فآكل 

 فخشيت ان تكون منه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا على بن املبارك عن حيىي بن  - 6821
أيب كثري عن حممد بن إبراهيم عن خالد بن معدان عن جبري بن نفري عن عبد  

هللا صلى هللا عليه وسلم وعلى ثياب معصفرة   هللا بن عمرو قال : رآين رسول
 فقال ألقها فإهنا ثياب الكفار  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري جبري بن نفري فمن رجال مسلم 

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا داود بن قيس الفراء عن   - 6822
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : سئل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

عن العقيقة فقال ال أحب العقوق ومن ولد له مولود فأحب ان ينسك عنه  
 فليفعل عن الغالم شااتن مكافأاتن وعن اجلارية شاة  

 

 

األرنؤوط : إسناده حسنعليق شعيب ت  
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حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع عن سفيان عن عبد هللا بن  - 6823
حسن عن خاله إبراهيم بن حممد بن طلحة عن عبد هللا بن عمرو قال قال 

  عليه وسلم : من أريد ماله بغري حق فقتل دونه فهو شهيد  رسول هللا صلى هللا

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع عن خليفة بن خياط عن عمرو   - 6824
بن شعيب عن أبيه عن جده : ان النيب صلى هللا عليه وسلم خطب وأسند  

 ظهره إىل الكعبة فذكره  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع وإسحاق يعين األزرق قاال ثنا   - 6825
عن علقمة بن مرثد عن القاسم بن خميمرة عن عبد هللا بن عمرو قال   سفيان 

ي ببالء يف قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ما أحد من املسلمني يبتل
جسده اال أمر هللا عز وجل احلفظة الذين حيفظونه اكتبوا لعبدي مثل ما كان  

يب وقال إسحاق يعمل وهو صحيح ما دام حمبوسا يف واثقي قال عبد هللا قال أ
 اكتبوا لعبدي يف كل يوم وليلة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري القاسم بن خميمرة فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع قال ثنا مسعر عن أيب حصني  - 6826



مرو عن النيب صلى هللا عليه وسلم :  عن القاسم بن خميمرة عن عبد هللا بن ع
 مثله  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري القاسم بن خميمرة فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا خليفة بن خياط عن عمرو   - 6827
بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ال 

 يقتل مؤمن بكافر وال ذو عهد يف عهده  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن ثنا سفيان عن أيب  - 6828
إسحاق عن وهب بن جابر عن عبد هللا بن عمرو رضي هللا عنهما قال مسعت  

 النيب صلى هللا عليه وسلم يقول : كفى ابملرء إمثا ان يضيع من يقوت  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد حسن ت  



 

 

هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن عن سفيان عن عبد هللا  حدثنا عبد  - 6829
بن احلسن عن إبراهيم بن حممد بن طلحة عن عبد هللا بن عمرو عن النيب 
 صلى هللا عليه وسلم قال : من أريد ماله بغري حق فقاتل فقتل فهو شهيد  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري ت
ن حممد بن طلحة من رجال مسلم إبراهيم ب  

 

 

وأحسب األعرج حدثين عن أيب هريرة :مثله  - 6829  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد امللك بن عمرو ثنا بن أيب ذئب  - 6830
عن احلرث عن أيب سلمة عن عبد هللا بن عمرو قال : لعن رسول هللا صلى هللا 

 عليه وسلم الراشي واملرتشي 

 

 

شعيب األرنؤوط : إسناده قوي رجاله ثقات رجال الشيخني غري احلارث عليق ت
 روى له أصحاب السنن

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح ثنا األوزاعي عن حسان بن  - 6831
عطية عن أيب كبشة السلويل عن عبد هللا بن عمرو بن العاصي ان رسول هللا 

هن منيحة العنز ال يعمل العبد  صلى هللا عليه وسلم قال : أربعون حسنة أعال
 حبسنة منها رجاء ثواهبا وتصديق موعودها اال أدخله هللا هبا اجلنة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري رجاله ثقات ت
 رجال الشيخني غري أيب كبشة السلويل فمن رجال البخاري 

 

 

بن مهدي ثنا سليم يعين  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن  - 6832
ميناء مسعت عبد هللا بن عمرو قال قال رسول هللا  بن حيان عن سعيد بن

صلى هللا عليه وسلم بلغين انك قال أيب وثناه عفان قال ثنا سليم بن حيان ثنا  
سعيد بن ميناء مسعت عبد هللا بن عمرو قال قال يل رسول هللا صلى هللا عليه  

هار وتقوم الليل فال تفعل فإن جلسدك عليك حظا  وسلم : بلغين انك تصوم الن
ولعينك عليك حظا ولزوجك عليك حظا صم ثالثة أايم من كل شهر فذلك 

صوم الدهر قال قلت ان يب قوة قال صم صوم داود صم يوما وافطر يوما قال  
فكان بن عمرو يقول اي ليتين كنت أخذت ابلرخصة وقال عفان وهبز اين أجد 

 يب قوة  

 

 



عيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل بن إبراهيم ثنا عطاء بن  - 6833
السائب عن أبيه عن عبد هللا بن عمرو قال جاء رجل إىل النيب صلى هللا عليه  

وسلم فقال : جئت ال ابيعك وتركت أبوي يبكيان قال فارجع إليهما  
أبكيتهما وأىب ان يبايعه  فاضحكهما كما   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن احلكم  - 6834
عن جماهد عن عبد هللا بن عمرو عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : من  

 ادعى إىل غري أبيه فلن يرح رائحة اجلنة ورحيها يوجد من مسرية سبعني عاما  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن احلكم  - 6835
عمرو  مسعت سيفا حيدث عن رشيد اهلجري عن أبيه ان رجال قال لعبد هللا بن 



حدثين ما مسعت من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ودعين وما وجدت يف 
ول : املسلم وسقك يوم الريموك قال مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يق

 من سلم املسلمون من لسانه ويده  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده غاية يف الضعف وسلف منت احلديث أبسانيد  ت
 صحيحة 

 

 

------------------------------------- 
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حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسني ثنا شعبة مسعت احلكم مسعت  - 6683
سيفا حيدث عن رشيد اهلجري : فذكر احلديث اال انه قال ودعنا ومما وجدت 

 يف وسقيك  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده يف غاية الضعف مكرر سابقه ت  

 

 



مرو  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن ع - 6837
بن مرة عن عبد هللا بن احلرث عن أيب كثري عن عبد هللا بن عمرو عن النيب 

صلى هللا عليه وسلم قال : إايكم والظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة  
وإايكم والفحش فإن هللا ال حيب الفحش وال التفحش وإايكم والشح فإنه 

وا وابلفجور  أهلك من كان قبلكم أمرهم ابلقطيعة فقطعوا وابلبخل فبخل
ففجروا قال فقام رجل فقال اي رسول هللا أي اإلسالم أفضل قال ان يسلم  

املسلمون من لسانك ويدك قال ذلك الرجل أو رجل آخر اي رسول هللا فأي  
اهلجرة أفضل قال ان هتجر ما كره هللا واهلجرة هجراتن هجرة احلاضر والبادي 

ما احلاضر فأعظمهما بلية  فأما البادي فيطيع إذا أمر وجييب إذا دعي وأ
 وأعظمهما أجرا 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر وهاشم بن القاسم   - 6838
قاال ثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن إبراهيم عن مسروق قال : ذكروا بن 

به بعد ما مسعت مسعود عند عبد هللا بن عمرو فقال ذاك رجل ال أزال أح
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول استقرئوا القرآن من أربعة من بن مسعود  

 وسامل موىل أيب حذيفة وأيب بن كعب ومعاذ بن جبل  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن عمرو   - 6839
و حيدث عبد هللا بن بن مرة ثنا رجل يف بيت أيب عبيدة انه مسع عبد هللا بن عمر 

عمر قال مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : من مسع الناس بعمله  
  بن عمر مسع هللا به سامع خلقه وصغره وحقره قال فذرفت عينا عبد هللا 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر وحجاج قاال ثنا شعبة   - 6840
عن سعد بن إبراهيم عن محيد قال حجاج مسعت محيد بن عبد الرمحن عن  

 الذنب ان  عبد هللا بن عمرو عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : ان من أكرب
يسب الرجل والديه قالوا وكيف يسب الرجل والديه قال يسب أاب الرجل 

 فيسب أابه ويسب أمه فيسب أمه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن قتادة   - 6841
بن عمرو عن النيب صلى هللا عليه وسلم انه  عن يزيد بن عبد هللا عن عبد هللا 

 قال : من قرأ القرآن يف أقل من ثالث مل يفقهه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن أيب  - 6842
و قال له اين إسحاق مسعت وهب بن جابر يقول : ان موىل لعبد هللا بن عمر 

أريد ان أقيم هذا الشهر ههنا ببيت املقدس فقال له تركت ألهلك ما يقوهتم  
عت هذا الشهر قال ال قال فارجع إىل أهلك فاترك هلم ما يقوهتم فإين مس

 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول كفى ابملرء إمثا ان يضيع من يقوت 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن عمرو   - 6843
بن دينار عن أيب العباس حيدث عن عبد هللا بن عمرو قال قال يل رسول هللا 



هللا عليه وسلم : اقرأ القرآن يف شهر فقلت اين أطيق أكثر من ذلك فلم صلى 
أزل أطلب إليه حىت قال اقرأ القرآن يف مخسة أايم وصم ثالثة أايم من الشهر 
قلت اين أطيق أكثر من ذلك قال فصم أحب الصوم إىل هللا عز وجل صوم  

 داود عليه السالم كان يصوم يوما ويفطر يوما  

 

 

شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح ثنا شعبة ثنا عامر األحول عن   - 6844
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : ال  

 يتوارث أهل ملتني شىت  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل ثنا داود بن أيب هند عن   - 5684
صلى هللا عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : ان نفرا كانوا جلوسا بباب النيب  

عليه وسلم فقال بعضهم أمل يقل هللا كذا وكذا وقال بعضهم أمل يقل هللا كذا 
ا فقئ يف وجهه  وكذا فسمع ذلك رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فخرج كأمن 



حب الرمان فقال هبذا أمرمت أو هبذا بعثتم ان تضربوا كتاب هللا بعضه ببعض 
إمنا ضلت األمم قبلكم يف مثل هذا انكم لستم مما ههنا يف شيء انظروا الذي  

 أمرمت به فاعملوا به والذي هنيتم عنه فانتهوا  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

------------------------------------- 
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حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يونس ثنا محاد يعين بن سلمة عن   - 6846
محيد ومطر الوراق وداود بن أيب هند عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده :  

لى أصحابه وهم يتنازعون يف القدر  ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم خرج ع
 هذا ينزع آية وهذا ينزع آية فذكر احلديث  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو النضر حدثين إسحاق بن سعيد   - 6847
ثنا سعيد بن عمرو عن عبد هللا بن عمرو قال أشهد ابهلل لسمعت رسول هللا 

هللا عليه وسلم يقول : حيلها وحيل به رجل من قريش لو وزنت ذنوبه صلى 
 بذنوب الثقلني لوزنتها 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : رجاله ثقات رجال الشيخني لكن رفعه كما قال ابن ت
 كثري يف النهاية قد يكون غلطا وإمنا هو من كالم عبد هللا بن عمرو 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا مهام ثنا عطاء بن السائب   - 6848
عن أبيه عن عبد هللا بن عمرو ان النيب صلى هللا عليه وسلم قال : اعبدوا 

 الرمحن وأفشوا السالم وأطعموا الطعام وادخلوا اجلنان  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيفت  

 

 

 حدثين أيب ثنا عفان ثنا محاد بن سلمة عن عطاء  حدثنا عبد هللا  - 6849
بن السائب عن أبيه عن عبد هللا بن عمرو : ان رجال قال اللهم اغفر يل 

 وحملمد وحدان فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لقد حجبتها عن انس كثري  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثين أيب ثنا خلف بن الوليد ثنا بن عياش عن   حدثنا عبد هللا  - 6850
ن جده قال : جاءت أميمة  سليمان بن سليم عن عمرو بن شعيب عن أبيه ع

بنت رقيقة إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم تبايعه على اإلسالم فقال 
أابيعك على ان ال تشركي ابهلل شيئا وال تسرقي وال تزين وال تقتلي ولدك وال  

ن تفرتينه بني يديك ورجليك وال تنوحي وال تربجي تربج اجلاهلية  أتيت ببهتا
 األوىل 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا خلف بن الوليد ثنا بن عياش عن   - 6851
 حممد بن زايد األهلاين عن أيب راشد احلرباين قال أتيت عبد هللا بن عمرو بن

العاص فقلت له حدثنا ما مسعت من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فألقى بني 
يدي صحيفة فقال هذا ما كتب يل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فنظرت 
فيها فإذا فيها : ان أاب بكر الصديق قال اي رسول هللا علمين ما أقول إذا 



لم اي أاب بكر قل  أصبحت وإذا أمسيت فقال له رسول هللا صلى هللا عليه وس
اللهم فاطر السماوات واألرض عامل الغيب والشهادة ال إله اال أنت رب كل 
شيء ومليكه أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وان اقرتف  

 على نفسي سوءا أو أجره إىل مسلم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو مغرية ثنا هشام بن الغاز حدثين  - 6852
 عليه  عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : هبطنا مع رسول هللا صلى هللا

وسلم من ثنية إذا خر قال فنظر إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فإذا على  
 عليه وسلم  ريطة مضرجة بعصفر فقال ما هذه فعرفت ان رسول هللا صلى هللا 

قد كرهها فأتيت أهلي وهم يسجرون تنورهم فلففتها مث ألقيتها فيه مث أتيت 
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال ما فعلت الريطة قال قلت قد عرفت ما  
كرهت منها فأتيت أهلي وهم يسجرون تنورهم فألقيتها فيه فقال النيب صلى 

 هللا عليه وسلم فهال كسوهتا بعض أهلك 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 



 

وذكر انه : حني هبط هبم من ثنية إذا خر صلى هبم رسول هللا  - 6852
صلى هللا عليه وسلم إىل جدر اختذه قبلة فأقبلت هبمة متر بني يدي النيب صلى 
هللا عليه وسلم فما زال يدارئها ويدنو من اجلدر حىت نظرت إىل بطن رسول هللا 

وسلم قد لصق ابجلدار ومرت من خلفه  صلى هللا عليه   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو املغرية ثنا األوزاعي عن حسان  - 6853
بن عطية مسعت أاب كبشة السلويل يقول مسعت عبد هللا بن عمرو بن العاصي  

أربعون حسنة أعالها منحة العنز  يقول قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : 
ما منها حسنة يعمل هبا عبد رجاء ثواهبا وتصديق موعودها اال أدخله هللا هبا 

 اجلنة 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري ت  

 

 

------------------------------------- 
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حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو املغرية ثنا حممد بن مهاجر أخربين  - 6854
عروة بن رومي عن بن الديلمي الذي كان يسكن بيت املقدس قال مث سألته هل  

مسعت : اي عبد هللا بن عمرو رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يذ كر شارب 
مر بشيء قال نعم مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول ال يشرب اخل

 اخلمر أحد من أميت فيقبل هللا منه صالة أربعني صباحا  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  

 

 

قال ومسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : ان هللا خلق   - 6854
خلقه مث جعلهم يف ظلمة مث أخذ من نوره ما شاء فألقاه عليهم فأصاب النور 
من شاء ان يصيبه وأخطأ من شاء فمن أصابه النور يومئذ فقد اهتدى ومن  

 أخطأ يومئذ ضل فلذلك قلت جف القلم مبا هو كائن  
 

 

ؤوط : صحيح عليق شعيب األرنت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا على بن إسحاق اان عبد هللا أان حيىي  - 6855
بلي حدثه  بن أيوب أخربين عبد هللا بن جنادة املعافري ان أاب عبد الرمحن احل

عن عبد هللا بن عمرو حدثه عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : الدنيا سجن  
 املؤمن وسنته فإذا فارق الدنيا فارق السجن والسنة 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا علي بن إسحاق اان عبد هللا اان سعيد   - 6856
بن يزيد عن أيب السمح عن عيسى بن هالل الصديف عن عبد هللا بن عمرو  

قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : لو ان رصاصة مثل هذه وأشار إىل 
من السماء إىل األرض وهى مسرية مخسمائة سنة لبلغت  مثل مججمة أرسلت

األرض قبل الليل ولو اهنا أرسلت من رأس السلسلة لسارت أربعني خريفا 
 الليل والنهار قبل ان تبلغ أصلها أو قعرها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

 بن حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثناه احلسن بن عيسى اان عبد هللا - 6857



املبارك اان سعيد بن يزيد أبو شجاع عن أيب السمح عن عيسى بن هالل عن  
 عبد هللا بن عمرو عن النيب صلى هللا عليه وسلم : مثله  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان وهبز قاال ثنا شعبة عن حبيب   - 6858
لعباس وكان رجال شاعرا مسعت عبد هللا بن عمرو  بن أيب اثبت قال مسعت أاب ا

قال : جاء رجل إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فاستأذنه يف اجلهاد فقال  
أحي والداك قال نعم قال ففيهما فجاهد قال هبز أخربين بن أيب اثبت عن أيب 

 العباس قال سألت عبد هللا بن عمرو  
 

 

صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هبز ثنا شعبة أخربين يعلي بن عطاء   - 6859
عن أبيه قال أظنه عن عبد هللا بن عمرو قال شعبة شك : قام رجل إىل رسول  

هللا صلى هللا عليه وسلم يستأذنه يف اجلهاد فقال فهل لك والدان قال نعم  
فانطلق يتخلل الركاب  قال أمي قال انطلق فربها قال  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ومعناه صحيح تقدم أبسانيد صحيحة ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هبز ثنا سليمان يعين بن املغرية عن   - 6860
اثبت ثنا رجل من الشام وكان يتبع عبد هللا بن عمرو بن العاصي ويسمع قال  

: ذكر لنا ان هللا تعاىل قال ملالئكته ادعوا يل  كنت معه فلقى نوفا فقال نوف
والعرش فوق ذلك قال اهنم  عبادي قالوا اي رب كيف والسموات السبع دوهنم 

إذا قالوا ال إله اال هللا استجابوا قال يقول له عبد هللا بن عمرو صلينا مع  
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم صالة املغرب أو غريها قال فجلس قوم أان 

هم ينتظرون الصالة األخرى قال فأقبل إلينا يسرع املشي كأين انظر إىل رفعه  في
إزاره ليكون أحب له يف املشي فانتهى إلينا فقال أال أبشروا هذاك ربكم أمر  
بباب السماء الوسطى أو قال بباب السماء ففتح ففاخر بكم املالئكة قال  

داء حق آخر يؤدونه  انظروا إىل عبادي أدوا حقا من حقي مث هم ينتظرون أ  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا محاد بن سلمة اان عمرو بن   - 6861



دينار عن صهيب احلذاء عن عبد هللا بن عمرو ان رسول هللا صلى هللا عليه  
ز وجل عنه يوم القيامة قيل  وسلم قال : من ذبح عصفورا بغري حقه سأله هللا ع

 وما حقه قال يذحبه ذحبا وال أيخذ بعنقه فيقطعه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا سليم بن حيان ثنا سعيد بن   - 6862
عليه وسلم :  ميناء مسعت عبد هللا بن عمرو يقول قال يل رسول هللا صلى هللا 

اي عبد هللا بن عمرو بلغين انك تصوم النهار وتقوم الليل فال وال تفعلن فإن  
حظا أفطر جلسدك عليك حظا وان لزوجك عليك حظا وان لعينيك عليك 

وصم من كل شهر ثالثة أايم فذلك صوم الدهر قال قلت اي رسول هللا اين 
أجد قوة قال صم صوم داود صم يوما وافطر يوما قال فكان عبد هللا يقول اي 

 ليتين كنت أخذت ابلرخصة  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

-------------------------------------  
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حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن مغرية   - 6863
ليه وسلم انه  مسعت جماهدا حيدث عن عبد هللا بن عمرو عن النيب صلى هللا ع

قال : صم من الشهر ثالثة أايم قال اين أطيق أكثر من ذلك قال فما زال 
اين أطيق  حىت قال صم يوما وافطر يوما فقال له اقرأ القرآن يف كل شهر قال 

 أكثر من ذلك قال فما زال حىت قال اقرأ القرآن يف كل ثالث 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن سليمان   - 6864
صلى هللا عن عبد هللا بن مرة عن مسروق عن عبد هللا بن عمرو عن النيب 

عليه وسلم قال : أربع من كن فيه فهو منافق أو كانت فيه خصلة من األربع 
كانت فيه خصلة من النفاق حىت يدعها إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف 

إذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر  و   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا خالد يعين الواسطي  - 6865
الطحان ثنا أبو سنان ضرار بن مرة عن عبد هللا بن أيب اهلذيل عن شيخ من  

ة ركعتني فجاء رجل النخع قال : دخلت مسجد إيلياء فصليت إىل ساري
اءه  فصلى قريبا مين فمال إليه الناس فإذا هو عبد هللا بن عمرو بن العاصي فج

رسول يزيد بن معاوية ان أجب قال هذا ينهاين أن أحدثكم كما كان أبوه  
أعوذ بك من نفس ال   }ينهاين وأين مسعت نبيكم صلى هللا عليه وسلم يقول 

سمع ومن علم ال ينفع أعوذ بك من تشبع ومن قلب ال خيشع ومن دعاء ال ي
 هؤالء األربع 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : مرفوعه صحيح وهذا إسناد ضعيف إلهبام الشيخ ت
 الذي روى عنه عبدهللا بن أيب اهلذيل وابقي رجاله ثقات رجال الصحيح

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن مصعب ثنا األوزاعي عن   - 6866
 بن عمرو ان النيب صلى هللا عليه وسلم قال : من صام  عطاء عن عبد هللا

 األبد فال صام  
 

 



عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن مصعب حدثنا األوزاعي عن   - 6867
ال يل رسول هللا حيىي عن أيب سلمة بن عبد الرمحن عن عبد هللا بن عمرو قال ق

صلى هللا عليه وسلم : لقد أخربت انك تقوم الليل وتصوم النهار قال قلت اي 
وان لزوجك  رسول هللا نعم قال فصم وافطر وصل ومن فإن جلسدك عليك حقا 

عليك حقا وان لزورك عليك حقا وان حبسبك ان تصوم من كل شهر ثالثة 
أايم قال فشددت فشدد على قال فقلت اي رسول هللا اين أجد قوة قال فصم  
من كل مجعة ثالثة أايم قال فشددت فشدد على قال فقلت اي رسول هللا اين 

اي رسول هللا وما كان  أجد قوة قال صم صوم نيب هللا داود وال تزد عليه قلت 
 صيام داود قال كان يصوم يوما ويفطر يوما  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أان سفيان عن عطاء بن  - 6868
يه وسلم صلى  السائب عن أبيه عن عبد هللا بن عمرو : ان النيب صلى هللا عل 

هبم يوم كسفت الشمس يوم مات إبراهيم ابنه فقام ابلناس فقيل ال يركع فركع  
الثانية ففعل   فقيل ال يرفع فرفع فقيل ال يسجد وسجد فقيل ال يرفع فقام يف 



 مثل ذلك وجتلت الشمس 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق اان سفيان عن عطاء بن  - 6869
السائب عن أبيه عن عبد هللا بن عمرو قال جاء رجل إىل النيب صلى هللا عليه  

وي يبكيان قال فارجع إليهما وسلم فقال : اين جئت ألابيعك وتركت أب
 فاضحكهما كما أبكيتهما  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق اان سفيان عن علقمة بن   - 6870
مرثد عن القاسم بن خميمرة عن عبد هللا بن عمرو قال قال النيب صلى هللا عليه  

 يصاب ببالء يف جسده اال أمر هللا تعاىل  وسلم : ما من أحد من املسلمني
احلفظة الذين حيفظونه قال اكتبوا لعبدي يف كل يوم وليلة مثل ما كان يعمل  

 من اخلري ما دام حمبوسا يف واثقي  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري القاسم بن خميمرة فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أان معمر عن قتادة عن   - 1687
م فأخربت شهر بن حوشب قال : ملا جاءتنا بيعة يزيد بن معاوية قدمت الشا

مبقام يقومه نوف فجئته إذ جاء رجل فاشتد الناس عليه مخيصة وإذا هو عبد  
هللا هللا بن عمرو بن العاصي فلما رآه نوف أمسك عن احلديث فقال عبد 

مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول اهنا ستكون هجرة بعد هجرة  
ينحاز الناس إىل مهاجر إبراهيم ال يبقى يف األرض اال شرار أهلها تلفظهم  

أرضوهم تقذرهم نفس هللا حتشرهم النار مع القردة واخلنازير تبيت معهم إذا 
عت رسول هللا صلى هللا ابتوا وتقيل معهم إذا قالوا وأتكل من ختلف قال ومس 

عليه وسلم يقول سيخرج أانس من أميت من قبل املشرق يقرؤون القرآن ال  
جياوز تراقيهم كلما خرج منهم قرن قطع كلما خرج منهم قرن قطع حىت عدها  

زايدة على عشرة مرات كلما خرج منهم قرن قطع حىت خيرج الدجال يف 
 بقيتهم  

 

 

يف عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعت  

 

 



------------------------------------- 

 

[    199صفحة  - 2مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أان معمر عن مطر عن   - 6872
قال له أبو سربة  عبد هللا بن بريدة قال : شك عبيد هللا بن زايد يف احلوض ف

رجل من صحابة عبيد هللا بن زايد فإن أابك حني انطلق وافدا إىل معاوية  
ا مسعه من  انطلقت معه فلقيت عبد هللا بن عمرو فحدثين من فيه إىل يف حديث

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فأماله على وكتبته قال فإين أقسمت عليك ملا  
أعرقت هذا الربذون حىت أتتيين ابلكتاب قال فركبت الربذون فركضته حىت 
عرق فأتيته ابلكتاب فإذا فيه حدثين عبد هللا بن عمرو بن العاصي أنه مسع  

يبغض الفحش والتفحش والذي  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال ان هللا
نفس حممد بيده ال تقوم الساعة حىت خيون األمني ويؤمتن اخلائن حىت يظهر  
الفحش والتفحش وقطيعة األرحام وسوء اجلوار والذي نفس حممد بيده ان  

مثل املؤمن لكمثل القطعة من الذهب نفخ عليها صاحبها فلم تغري ومل تنقص 
ؤمن لكمثل النحلة أكلت طيبا ووضعت والذي نفس حممد بيده ان مثل امل

طيبا ووقعت فلم تكسر ومل تفسد قال وقال اال ان يل حوضا ما بني انحيتيه  
كما بني أيلة إىل مكة أو قال صنعاء إىل املدينة وان فيه من األابريق مثل 

الكواكب هو أشد بياضا من اللنب وأحلى من العسل من شرب منه مل يظمأ  



ة فأخذ عبيد هللا بن زايد الكتاب فجزعت عليه فلقيين  بعدها أبدا قال أبو سرب 
حيىي بن يعمر فشكوت ذلك إليه فقال وهللا ألان أحفظ له مين لسورة من  

 القرآن فحدثين به كما كان يف الكتاب سواء  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف جلهالة أيب سربة ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب قال ثنا عبد الرزاق أان بن جريج مسعت  - 6873
عمرو بن  بن أيب مليكة حيدث عن حيىي بن حكيم بن صفوان أن عبد هللا بن

العاصي قال مجعت القرآن فقرأته يف ليلة فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
قلت أي : اين أخشى أن يطول عليك الزمان وأن متل اقرأ به يف كل شهر 

رسول هللا دعين أستمتع من قويت ومن شبايب قال اقرأ به يف عشرين قلت أي 
رسول هللا دعين أستمتع من قويت ومن شبايب قال اقرأ به يف عشر قلت اي 

رسول هللا دعين أستمتع من قويت ومن شبايب قال اقرا به يف كل سبع قلت اي 
 رسول هللا دعين أستمتع من قويت ومن شبايب فأيب  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيفت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق وبن بكر قاال اان بن  - 6874
جريج وروح قال ثنا بن جريج قال مسعت عطاء يزعم أن أاب العباس الشاعر  

 أخربه انه مسع عبد هللا بن عمرو يقول بلغ النيب صلى هللا عليه وسلم : أين
أصوم أسرد وأصلي الليل قال فأما أرسل ايل واما لقيته فقال أمل أخرب انك 

تصوم وال تفطر وتصلي الليل فال تفعل فإن لعينك حظا ولنفسك حظا 
والهلك حظا فصم وافطر وصل ومن وصم من كل عشرة أايم يوما ولك أجر 

  تسعة قال اين أجدين أقوى من ذلك اي نيب هللا قال فصم صيام داود قال
فكيف كان داود يصوم اي نيب هللا قال كان يصوم يوما ويفطر يوما وال يفر إذا 

القى قال من يل هبذه اي نيب هللا قال عطاء فال أدري كيف ذكر صيام األبد 
فقال النيب صلى هللا عليه وسلم ال صام من صام األبد قال عبد الرزاق وروح 

 ال صام من صام األبد مرتني 

 

 

نؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األر ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق اان عمرو بن حوشب  - 6875
رجل صاحل أخربين عمرو بن دينار عن عطاء عن رجل من هذيل قال رأيت  

عبد هللا بن عمرو بن العاصي ومنزله يف احلل ومسجده يف احلرم قال فبينا أان 
أيب جهل متقلدة قوسا وهى متشي مشية الرجل فقال   عنده رأى أم سعيد ابنة



عبد هللا من هذه قال اهلذيل فقلت هذه أم سعيد بنت أيب جهل فقال مسعت 
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : ليس منا من تشبه ابلرجال من النساء 

 وال من تشبه ابلنساء من الرجال  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : مرفوعه صحيحت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    200صفحة  - 2مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن عبيد ثنا حممد بن إسحاق  - 6876
عن حممد بن إبراهيم عن أيب سلمة بن عبد الرمحن قال : دخلت على عبد هللا  

اين ألم كلثوم ابنة عقبة فقلت إمنا أان بن عمرو بن العاصي فساءلين وهو يظن 
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بييت للكلبية قال فقال عبد هللا دخل على 

فقال أمل أخرب أنك تقرأ القرآن يف كل يوم وليلة فاقرأه يف كل شهر قلت اين 
أقوى على أكثر من ذلك قال فاقرأه يف نصف كل شهر قال قلت اين أقوى 

قال فاقرأه يف كل سبع ال تزيدن وبلغين انك تصوم الدهر  على أكثر من ذلك 
قال قلت اين ألصومه اي رسول هللا قال فصم من كل شهر ثالثة أايم قال قلت 



اين أقوى على أكثر من ذلك قال فصم من كل مجعة يومني قال قلت اين 
أقوى على أكثر من ذلك قال فصم صيام داود صم يوما وافطر يوما فإنه 

م عند هللا وكان ال خيلف إذا وعد وال يفر إذا القى  أعدل الصيا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الوهاب بن عطاء أخربين  - 6877
اجلريري عن أيب العالء عن مطرف بن عبد هللا عن عبد هللا بن عمرو قال :  

اي رسول هللا مرين بصيام قال صم  أتيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقلت 
 رسول هللا اين أجد قوة فزدين قال صم يومني  يوما ولك أجر تسعة قال قلت اي

ولك أجر مثانية أايم قال قلت اي رسول هللا اين أجد قوة فزدين قال فصم ثالثة 
أايم ولك أجر سبعة أايم قال فما زال حيط يل حىت قال ان أفضل الصوم صوم  

 هللا داود شك اجلريري صم يوما وافطر يوما فقال عبد هللا ملا  أخي داود أو نيب
 ضعفت ليتين كنت قنعت مبا أمرين به النيب صلى هللا عليه وسلم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : رجاله ثقات رجال الشيخني غري عبد الوهاب بن ت
عطاء فمن رجال مسلم لكن اجلريري اختلط قبل موته بثالث سنني ومل يتحرر  

مساع عبد الوهاب بن عطاء اخلفاف منه أهو قبل االختالط أم بعده . .  لنا 



 وهو حديث صحيح بغري هذه السياقة 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الوهاب بن عطاء أخربين حممد   - 6878
لى هللا عليه  بن عمرو عن أيب سلمة عن عبد هللا بن عمرو : ان رسول هللا ص 

وسلم دخل عليه بيته فقال اي عبد هللا بن عمرو أمل أخرب انك تكلف قيام الليل  
إن تصوم من  وصيام النهار قال إين ألفعل فقال إن حسبك وال أقول أفعل 

كل شهر ثالثة أايم احلسنة عشر أمثاهلا فكأنك قد صمت الدهر كله قال 
فغلظت فغلظ على قال فقلت اين ألجد قوة من ذلك قال ان من حسبك ان 
تصوم من كل مجعة ثالثة أايم قال فغلظت فغلظ على فقلت اين ألجد يب قوة  

يام داود نصف فقال النيب صلى هللا عليه وسلم أعدل الصيام عند هللا ص 
الدهر مث قال لنفسك عليك حق والهلك عليك حق قال فكان عبد هللا 

يصوم ذلك الصيام حىت أدركه السن والضعف كان يقول ألن أكون قبلت 
 رخصة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أحب إىل من أهلي ومايل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

 حدثين أيب حدثنا الوليد بن القاسم بن الوليد مسعت  حدثنا عبد هللا  - 6879
قال رسول هللا صلى هللا   أيب يذكره عن أيب احلجاج عن عبد هللا بن عمرو قال



عليه وسلم : ثالث إذا كن يف الرجل فهو املنافق اخلالص إن حدث كذب وإن 
وعد أخلف وإن اؤمتن خان ومن كانت فيه خصلة منهن مل يزل يعين فيه  

من النفاق حىت يدعها  خصلة   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعقوب ثنا أيب عن حممد بن إسحاق  - 6880
عوف قال :   عن حممد بن إبراهيم بن احلرث عن أيب سلمة بن عبد الرمحن بن

دخلت على عبد هللا بن عمرو بن العاصي داره فسألين وهو يظن اين من بين 
تك ألسألك أم كلثوم ابنة عقبة فقلت له إمنا أان للكلبية ابنة االصبغ وقد جئ

عما كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عهد إليك أو قال لك قال كنت 
أقول يف عهد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ألقرأن القرآن يف كل يوم وليلة  

وألصومن الدهر فبلغ ذلك رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عين فجاءين فدخل  
ول أل صومن الدهر وألقرأن القرآن على بييت فقال أمل يبلغين اي عبد هللا انك تق

يف كل يوم وليلة قال قلت بلى قلت ذاك اي نيب هللا قال فال تفعل صم من كل  
شهر ثالثة أايم قال فقلت اين أقوى على أكثر من ذلك قال فصم اإلثنني 

واخلميس قال فقلت اين أقوى على أكثر من ذلك اي نيب هللا قال فصم يوما 
لصيام عند هللا وهو صيام داود عليه السالم وكان ال  وافطر يوما فإنه أعدل ا



خيلف إذا وعد وال يفر إذا القى واقرأ القرآن يف كل شهر مرة قال فقلت اين 
ألقوى على أكثر من ذلك اي نيب هللا قال فاقرأه يف كل نصف شهر مرة قال  
 قلت اين أقوى على أكثر من ذلك اي نيب هللا قال فاقرأه يف كل سبع ال تزيدن

 على ذلك مث انصرف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    201صفحة  - 2مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل بن إبراهيم يعين بن علية أان  - 6881
ملسلمني أبو حيان عن أيب زرعة بن عمرو بن جرير قال : جلس ثالثة نفر من ا

إىل مروان ابملدينة فسمعوه وهو حيدث يف اآلايت ان أوهلا خروج الدجال قال  
من مروان يف  فانصرف النفر إىل عبد هللا بن عمرو فحدثوه ابلذي مسعوه

اآلايت فقال عبد هللا مل يقل مروان شيئا قد حفظت من رسول هللا صلى هللا 
عليه وسلم يف مثل ذلك حديثا مل أنسه بعد مسعت رسول هللا صلى هللا عليه  
وسلم يقول ان أول اآلايت خروجا طلوع الشمس من مغرهبا وخروج الدابة 



ثرها مث قال عبد هللا وكان  ضحى فأيتهما كانت قبل صاحبتها فاألخرى على أ
خروجا طلوع الشمس من مغرهبا وذلك أهنا كلما   يقرأ الكتب وأظن اوالها

غربت أتت حتت العرش فسجدت واستأذنت يف الرجوع فأذن هلا يف الرجوع 
حىت إذا بدا هلل ان تطلع من مغرهبا فعلت كما كانت تفعل أتت حتت العرش 

يها شيء مث تستأذن يف الرجوع فال فسجدت فاستأذنت يف الرجوع فلم يرد عل 
يرد عليها شيء مث تستأذن فال يرد عليها شيء حىت إذا ذهب من الليل ما  
شاء هللا أن يذهب وعرفت انه ان أذن هلا يف الرجوع مل تدرك املشرق قالت 

رب ما أبعد املشرق من يل ابلناس حىت إذا صار األفق كأنه طوق استأذنت يف 
كانك فاطلعي فطلعت على الناس من مغرهبا مث تال عبد  الرجوع فيقال هلا من م

يوم أيتى بعض آايت ربك ال ينفع نفسا إمياهنا مل تكن آمنت  }هللا هذه اآلية  
 من قبل أو كسبت يف إمياهنا خريا 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

ثنا شعبة وحجاج قال  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر  - 6882
عد عن نبيط بن شريط قال غندر  حدثين شعبة عن منصور عن سامل بن أيب اجل

نبيط بن مسيط قال حجاج نبيط بن شريط عن جاابن عن عبد هللا بن عمرو  
عن النيب صلى هللا عليه وسلم انه قال : ال يدخل اجلنة منان وال عاق والديه 



 وال مدمن مخر  

 

 

األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيفعليق شعيب ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن منصور   - 6883
عن هالل بن يساف عن أيب حيىي األعرج عن عبد هللا بن عمرو بن العاصي 
قال : سألت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن صالة الرجل قاعدا فقال  

قائما قال وأبصر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قوما  على النصف من صالته 
يتوضؤون مل يتموا الوضوء فقال اسبغوا يعين الوضوء ويل للعراقيب من النار أو  

 األعقاب  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري هالل بن يساف وأيب حيىي األعرج فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن فراس  - 6884
عن الشعيب عن عبد هللا بن عمرو عن النيب صلى هللا عليه وسلم انه قال :  
الكبائر اإلشراك ابهلل عز وجل وعقوق الوالدين أو قتل النفس شعبة الشاك 



 واليمني الغموس  

 

 

ى شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح علت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن أيب بكر املقدمي ثنا أبو  - 6885
معشر الرباء حدثين صدقة بن طيسلة حدثين معن بن ثعلبة املازين واحلي بعد  

 قال حدثين األعشى املازين قال : أتيت النيب صلى هللا عليه وسلم فأنشدته

إين لقيت ذربة من الذرب (   ...اي مالك الناس وداين العرب )   

فخلفتين بنزاع وهرب (  ...غدوت أبغيها الطعام يف رجب )   

وهن شر غالب ملن غلب ( قال فجعل  ... أخلفت العهد ولطت ابلذنب ) 
 يقول النيب صلى هللا عليه وسلم عند ذلك وهن شر غالب ملن غلب  

 

 

ده ضعيف عليق شعيب األرنؤوط : إسنات  

 

 

------------------------------------- 

 

[    202صفحة  - 2مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثين العباس بن عبد العظيم العنربي   - 6886
ثنا أبو سلمة عبيد بن عبد الرمحن احلنفي حدثين اجلنيد بن امني بن ذروة بن 

احلرمازي حدثين أيب امني بن ذروة بن نضلة عن أبيه نضلة بن طريف بن هبصل 
األعور كانت عنده   طريف : ان رجال منهم يقال له األعشى وامسه عبد هللا بن

امرأة يقال هلا معاذة خرج يف رجب ميري أهله من هجر فهربت امرأته بعده  
  انشزا عليه فعاذت برجل منهم يقال له مطرف بن هبصل بن كعب بن قميشع
بن دلف بن أهصم بن عبد هللا بن اجلرماز فجعلها خلف ظهره فلما قدم ومل  

جيدها يف بيته وأخرب اهنا نشزت عليه وإهنا عاذت مبطرف بن هبصل فااته فقال  
اي بن عم أعندك امرأيت معاذة فادفعها ايل قال ليست عندي ولو كانت عندي  

النيب صلى هللا عليه   مل أدفعها إليك قال وكان مطرف أعز منه فخرج حىت أتى
 وسلم فعاذ به وأنشأ يقول

إليك أشكو ذربة من الذرب (  ...اي سيد الناس وداين العرب )   

خرجت أبغيها الطعام يف رجب (  ...كالذئبة الغبشاء يف ظل السرب )    

أخلفت العهد ولطت ابلذنب ( ...فخلفتين بنزاع وهرب )   

وهن شر غالب ملن غلب ( فقال النيب  ...وقذفتين بني عيص مؤتشب ) 
امرأته وما  صلى هللا عليه وسلم عند ذلك وهن شر غالب ملن غلب فشكا إليه 

صنعت به وإهنا عند رجل منهم يقال له مطرف بن هبصل فكتب له النيب صلى 



كتاب النيب   هللا عليه وسلم إىل مطرف انظر امرأة هذا معاذة فادفعها إليه فااته 
هذا كتاب النيب صلى هللا  صلى هللا عليه وسلم فقرئ عليه فقال هلا اي معاذة

عليه وسلم فيك فأان دافعك إليه قالت خذ يل عليه العهد وامليثاق وذمة نبيه  
 ال يعاقبين فيما صنعت فأخذ هلا ذاك عليه ودفعها مطرف إليه فأنشأ يقول

ه الواشي وال قدم العهد ( يغري  ...لعمرك ما حيب معاذة ابلذي )   

غواة الرجال إذ يناجوهنا بعدي (   ...وال سوء ما جاءت به إذ أزاهلا )   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف جلهالة أكثر رواته ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا معمر اان بن  - 6887
حة عن  شهاب وعبد الرزاق قال اان معمر عن بن شهاب عن عيسى بن طل

عبد هللا بن عمرو بن العاصي قال : رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
واقفا على راحلته مبىن قال فااته رجل فقال اي رسول هللا اين كنت أرى ان 

لق قبل الذبح فحلقت قبل ان اذبح فقال اذبح وال حرج قال مث جاءه آخر  احل
فقال اي رسول هللا اين كنت أرى ان الذبح قبل الرمي فذحبت قبل ان ارمي قال  
فارم وال حرج قال فما سئل عن شيء قدمه رجل قبل شيء إال قال افعل وال  

ت أظن ان احللق حرج قال عبد الرزاق وجاءه آخر فقال اي رسول هللا اين كن



 قبل الرمي فحلقت قبل ان أرمي قال ارم وال حرج  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بن منري ثنا األوزاعي وعبد الرزاق  - 6888
مسعت األوزاعي عن حسان بن عطية عن أيب كبشة قال بن منري يف حديثه  

 بن عمرو يقول قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : بلغوا عين مسعت عبد هللا 
ولو آية وحدثوا عن بين إسرائيل وال حرج ومن كذب على متعمدا فليتبوأ 

 مقعده من النار  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري ت  

 

 

عن أيب  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعلي بن عبيد ثنا األعمش - 6889
ما مسعت من  سعد قال جاء رجل إىل عبد هللا بن عمرو فقال إمنا أسألك ع

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وال أسألك عن التوراة فقال مسعت رسول هللا 
 صلى هللا عليه وسلم يقول : املسلم من سلم املسلمون من لسانه ويده 

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : مرفوعه صحيحت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    203صفحة  - 2مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو كامل ثنا زايد بن عبد هللا بن  - 6890
القاص قال عالثة القاص أبو سهل ثنا العالء بن رافع عن الفرزدق بن حنان 

اال أحدثكم حديثا مسعته أذاني ووعاه قليب مل أنسه بعد خرجت اان وعبيد هللا  
صي : فذكر احلديث  بن حيدة يف طريق الشام فمرران بعبد هللا بن عمرو بن العا

فقال جاء رجل من قومكما أعرايب جاف جريء فقال اي رسول هللا أين اهلجرة  
إليك حيثما كنت أم إىل أرض معلومة أو لقوم خاصة أم إذا مت انقطعت قال 
فسكت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ساعة مث قال أين السائل عن اهلجرة  

مت الصالة وآتيت الزكاة فأنت مهاجر  قال ها أان ذا اي رسول هللا قال إذا أق
وان مت ابحلضرمة قال يعين أرضا ابليمامة قال مث قام رجل فقال اي رسول هللا 

أرأيت ثياب أهل اجلنة أتنسج نسجا أم تشقق من مثر اجلنة قال فكان القوم 
تعجبوا من مسألة األعرايب فقال ما تعجبون من جاهل يسأل عاملا قال فسكت 

ن السائل عن ثياب اجلنة قال أان قال ال بل تشقق من مثر اجلنة  هنية مث قال أي  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بن إدريس مسعت بن إسحاق عن   - 6891
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : مسعت رسول هللا صلى هللا عليه  

اإلبل فقال معها حذاؤها وسقاؤها   وسلم ورجال من مزينة يسأله عن ضالة
حىت أييت ابغيها قال وسأله عن ضالة الغنم  أتكل الشجر وترد املاء فذرها 

فقال لك أو ألخيك أو للذئب امجعها إليك حىت أييت ابغيها وسأله عن 
احلريسة اليت توجد يف مراتعها قال فقال فيها مثنها مرتني وضرب نكال قال  

لقطع إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك مثن اجملن فسأله فما أخذ من أعطانه ففيه ا
فقال اي رسول هللا اللقطة جندها يف السبيل العامر قال عرفها سنة فإن جاء 

صاحبها وإال فهي لك قال اي رسول هللا ما يوجد يف اخلراب العادي قال فيه  
 ويف الركاز اخلمس 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن مكررت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق اان سفيان عن منصور   - 6892



عن سامل بن أيب اجلعد عن جاابن عن عبد هللا بن عمرو عن النيب صلى هللا 
 عليه وسلم قال : ال يدخل اجلنة عاق وال مدمن مخر وال منان وال ولد زنية  

 

 

" وهذا إسناد  عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه دون قوله " وال ولد زنية ت
 ضعيف 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق مسعت املثين بن الصباح   - 6893
يقول أخربين عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد هللا بن عمرو بن العاصي : ان  

 النيب صلى هللا عليه وسلم قضى ان املرأة أحق بولدها ما مل تزوج 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق اان سفيان عن منصور   - 6894
يب عن هالل بن يساف عن أيب حيىي عن عبد هللا بن عمرو قال : أتيت الن

صلى هللا عليه وسلم وهو يصلي قاعدا فقلت اي رسول هللا اين حدثت أنك  
قال  قلت ان صالة القاعد على النصف من صالة القائم وأنت تصلي جالسا 

 أجل ولكين لست كأحد منكم  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري هالل بن يساف وأيب حيىي فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق اان معمر عن عاصم بن   - 6895
 بن عمرو بن العاصي قال  أيب النجود عن خيثمة بن عبد الرمحن عن عبد هللا

قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ان العبد إذا كان على طريقة حسنة من  
العبادة مث مرض قيل للملك املوكل به اكتب له مثل عمله إذا كان طليقا حىت  

 أطلقه أو أكفته إىل  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق اان معمر عن الزهري عن   - 6896
سلم : ان هللا عروة عن عبد هللا بن عمرو قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و 

ال ينزع العلم من الناس بعد ان يعطيهم إايه ولكن يذهب ابلعلماء كلما ذهب  
الناس رؤساء جهاال  عامل ذهب مبا معه من العلم حىت يبقى من ال يعلم فيتخذ 

 فيستفتوا فيفتوا بغري علم فيضلوا ويضلوا 

 



 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق اان معمر عن الزهري عن   - 6897
بن املسيب عن عبد هللا بن عمرو قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :  

ون يف الدنيا على منابر من لؤلؤ يوم القيامة بني يدي الرمحن عز وجل  املقسط
 مبا أقسطوا يف الدنيا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق اان بن جريج أخربين  - 6898
بينما حنن مع رسول  عمرو بن شعيب عن عبد هللا بن عمرو بن العاصي قال : 

هللا صلى هللا عليه وسلم ببعض أعلى الوادي يريد ان نصلي قد قام وقمنا إذ  
خرج علينا محار من شعب أيب دب شعب أيب موسى فأمسك النيب صلى هللا 

 عليه وسلم فلم يكرب وأجرى إليه يعقوب بن زمعة حىت رده  

 

 

شعيب مل يدرك   عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف النقطاعه عمرو بنت
 عبد هللا بن عمرو 



 

 

------------------------------------- 

 

[    204صفحة  - 2مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا حممد بن راشد عن   - 6899
رو قال  سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد هللا بن عم

قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ال جتوز شهادة خائن وال خائنة وال ذي  
هم  غمر على أخيه وال جتوز شهادة القانع ألهل البيت وجتوز شهادته لغري 

 والقانع الذي ينفق عليه أهل البيت 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا نصر بن ابب عن احلجاج عن عمرو   - 6900
بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ال 

 قطع فيما دون عشرة دراهم  

 

 



ناده ضعيف عليق شعيب األرنؤوط : إس ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا نصر بن ابب عن احلجاج عن عمرو   - 6901
من أتتا رسول هللا بن شعيب عن أبيه عن جده انه قال : ان امرأتني من أهل الي

صلى هللا عليه وسلم وعليهما سواران من ذهب فقال رسول هللا صلى هللا عليه  
اي رسول هللا قال وسلم أحتبان ان سوركما هللا سوارين من انر قالتا ال وهللا 

 فاداي حق هللا عليكما يف هذا 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا نصر بن ابب عن حجاج عن عمرو   - 6902
بن شعيب عن أبيه عن جده : أن رجال أتى النيب صلى هللا عليه وسلم خياصم  

قال رسول هللا صلى هللا أابه فقال اي رسول هللا ان هذا قد احتاج إىل مايل ف
 عليه وسلم أنت ومالك ألبيك 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريهت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا نصر بن ابب عن حجاج عن عمرو   - 6903
بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : كل  

 صالة ال يقرأ فيها فهي خداج مث هي خداج مث هي خداج  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسنت  

 

 

عن عمرو  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا نصر بن ابب عن حجاج   - 6904
بن شعيب عن أبيه عن جده : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كتب كتااب  

بني املهاجرين واألنصار على ان يعقلوا معاقلهم ويفدوا عانيهم ابملعروف 
 واإلصالح بني املسلمني 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا نصر بن ابب عن إمساعيل عن قيس   - 6905
عن جرير بن عبد هللا البجلي قال : كنا نعد االجتماع إىل أهل امليت وصنيعه  

 الطعام بعد دفنه من النياحة  
 

 



عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ... واحلديث من مسند جرير بن عبد هللا ت
  يذكره يف مسند جرير البجلي واإلمام أمحد ذكره هنا مث مل

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا نصر بن ابب عن حجاج عن عمرو   - 6906
بن شعيب عن أبيه عن جده قال : مجع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بني 

 الصالتني يوم غزا بين املصطلق 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريهت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا احلكم بن موسى قال عبد هللا ومسعته   - 7690
اان من احلكم بن موسى ثنا مسلم بن خالد عن هشام بن عروة عن أبيه عن  
عبد هللا بن عمرو قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : من حلف على  

 ميني فرأى خريا منها فليأت الذي هو خري وليكفر عن ميينه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيفت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا على بن عبد هللا ثنا الوليد بن مسلم   - 6908



حدثين األوزاعي حدثين حيىي بن أيب كثري حدثين حممد بن إبراهيم بن احلرث 
ربين التيمي حدثين عروة بن الزبري قال قلت لعبد هللا بن عمرو بن العاصي أخ

أبشد شيء صنعه املشركون برسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : بينا رسول 
هللا صلى هللا عليه وسلم يصلي بفناء الكعبة إذ أقبل عقبة بن أيب معيط فأخذ  
مبنكب النيب صلى هللا عليه وسلم ولوى ثوبه يف عنقه فخنقه به خنقا شديدا 

فعه عن رسول هللا صلى هللا عليه  فأقبل أبو بكر رضي هللا عنه فأخذ مبنكبه ود
   {أتقتلون رجال أن يقول ريب هللا وقد جاءكم ابلبينات من ربكم  } وسلم وقال 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن عطاء   - 6909
عمرو قال : أتى النيب صلى هللا عليه  بن السائب عن أبيه عن عبد هللا بن 

وسلم رجل يبايعه على اهلجرة وغلظ عليه فقال ما جئتك حىت أبكيتهما يعين  
 والديه قال ارجع فاضحكهما كما أبكيتهما  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن عطاء   - 6910
عليه وسلم انه   بن السائب عن أبيه عن عبد هللا بن عمرو عن النيب صلى هللا 

قال : خصلتان أو خلتان ال حيافظ عليهما رجل مسلم اال دخل اجلنة مها 
 عشرا يسري ومن يعمل هبما قليل تسبح هللا عشرا وحتمد هللا عشرا وتكرب هللا

يف دبر كل صالة فذلك مائة ومخسون ابللسان وألف ومخسمائة يف امليزان 
وتسبح ثالاث وثالثني وحتمد ثالاث وثالثني وتكرب أربعا وثالثني عطاء ال يدري  

أيتهن أربع وثالثون إذا أخذ مضجعة فذلك مائة ابللسان وألف يف امليزان 
لوا اي رسول هللا كيف مها يسري فأيكم يعمل يف اليوم ألفني ومخسمائة سيئة قا

ومن يعمل هبما قليل قال أييت أحدكم الشيطان إذا فرغ من صالته فيذكره  
حاجة كذا وكذا فيقوم وال يقوهلا فإذا اضطجع أيتيه الشيطان فينومه قبل ان  

يقوهلا فلقد رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يعقدهن يف يده قال عبد هللا  
قواريري مسعت محاد بن زيد يقول قدم علينا عطاء بن مسعت عبيد هللا ال

السائب البصرة فقال لنا أيوب ائتوه فاسألوه عن حديث التسبيح يعين هذا  
 احلديث  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

------------------------------------- 



 

[    205صفحة  - 2مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن أيب بشر  - 6911
عن رجل من أهل مكة عن عبد هللا بن عمرو عن النيب صلى هللا عليه وسلم :  

 انه رأى قوما توضؤوا مل يتموا الوضوء فقال ويل لألعقاب من النار  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

ثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن إمساعيل  حد - 6912
يعين بن أيب خالد عن الشعيب عن عبد هللا بن عمرو عن النيب صلى هللا عليه  

وسلم انه قال : ان املهاجر من هجر ما هنى هللا عنه واملسلم من سلم  
 املسلمون من لسانه ويده  

 

 

ى شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح علت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن سعد بن   - 6913



إبراهيم انه مسع رجال من بين خمزوم حيدث عن عمه : ان معاوية أراد أن أيخذ  
أرضا لعبد هللا بن عمرو يقال هلا الوهط فأمر مواليه فلبسوا آلتهم وأرادوا 

ال اين مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  القتال قال فأتيته فقلت ماذا فق 
 يقول ما من مسلم يظلم مبظلمة فيقاتل فيقتل اال قتل شهيدا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف إلهبام الرجل من بين خمزوم وعمه ت  

6522للحديث أصل صحيح سلف و   

 

 

بن   حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن سعد - 6914
إبراهيم عن هالل بن طلحة أو طلحة بن هالل قال مسعت عبد هللا بن عمرو  

يقول قال يل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : اي عبد هللا بن عمرو صم الدهر  
ثالثة أايم من كل شهر قال وقرأ هذه اآلية من جاء ابحلسنة فله عشر أمثاهلا  

ود كان يصوم يوما ويفطر  قال قلت اين أطيق أكثر من ذلك قال صم صيام دا
 يوما 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه وهذا إسناد ضعيف ت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح ثنا شعبة عن زايد بن فياض عن  - 6915
هللا عليه  أيب عياض مسعت عبد هللا بن عمرو يقول قال يل رسول هللا صلى 

وسلم : صم يوما ولك أجر ما بقى حىت عد أربعة أايم أو مخسة شعبة يشك 
  قال صم أفضل الصوم صوم داود عليه السالم كان يصوم يوما ويفطر يوما

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أسود بن عامر ثنا أبو بكر يعين بن  - 6916
صني عياش قال دخلنا على أيب حصني نعوده ومعنا عاصم قال قال أبو ح 

لعاصم تذكر حديثا حدثناه القاسم بن خميمرة قال قال نعم انه حدثنا يوما عن  
شتكى العبد  عبد هللا بن عمرو قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : إذا ا

املسلم قيل للكاتب الذي يكتب عمله اكتب له مثل عمله إذ كان طليقا حىت  
 أقبضه أو أطلقه قال أبو بكر حدثنا به عاصم وأبو حصني مجيعا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري ت
 القاسم بن خميمرة فمن رجال مسلم 

 

 



دثين أيب ثنا موسى بن داود ثنا بن أيب الزاند عن  حدثنا عبد هللا ح - 6917
عبد الرمحن بن احلرث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : مسعت 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عام الفتح يقول كل حلف كان يف اجلاهلية مل  
 يزده اإلسالم اال شدة وال حلف يف اإلسالم  

 

 

ناد حسن عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إست  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أسباط بن حممد ثنا بن عجالن عن   - 6918
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : هنى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

عن سلف وبيع وعن بيعتني يف بيعة وعن بيع ما ليس عندك وعن ربح ما مل  
 يضمن 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن سواء أبو اخلطاب   - 6919
عن جده  السدوسي قال سألت املثين بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه 

ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : ان هللا زادكم صالة فحافظوا عليها  



 وهى الوتر فكان عمرو بن شعيب رأى ان يعاد الوتر ولو بعد شهر  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريهت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    206صفحة  - 2مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا شعبة قال إبراهيم بن  - 6920
منا يقال له ميمون أخربين قال مسعت رجال من بين احلرث قال مسعت رجال 

أيوب قال مسعت عبد هللا بن عمرو يقول : من اتب قبل موته عاما تيب عليه  
  ومن اتب قبل موته بشهر تيب عليه حىت قال يوما حىت قال ساعة حىت قال

فواقا قال قال الرجل أرأيت ان كان مشركا أسلم قال إمنا أحدثكم كما مسعت 
 من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه وهذا إسناد ضعيف إلهبام الرجل من بين ت
 احلارث وجهالة شيخه أيوب 

 



 

الرزاق قاال ثنا   حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن بكر وعبد - 6921
قال اان بن جريج أخربين عمرو بن دينار ان عمرو بن أوس  بن جريج وروح 

أخربه عن عبد هللا بن عمرو بن العاصي ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
قال : أحب الصيام إىل هللا صيام داود كان يصوم نصف الدهر وأحب الصالة 

 يقوم مث يرقد آخره مث يقوم ثلث إىل هللا صالة داود كان يرقد شطر الليل مث
 الليل بعد شطره  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن بكر وعبد الرزاق قاال اان  - 6922
بن جريج أخربين سليمان األحول : ان اثبتا موىل عمر بن عبد الرمحن أخربه  

عبد هللا بن عمرو وعنبسة بن أيب سفيان ما كان وتيسروا للقتال  انه ملا كان بني 
فركب خالد بن العاصي إىل عبد هللا بن عمرو فوعظه فقال عبد هللا بن عمرو  

أما علمت أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال من قتل دون ماله فهو  
 شهيد وقال عبد الرزاق من قتل على ماله فهو شهيد  

 

 

رنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن زكراي بن أيب زائدة أان حجاج   - 6923
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول هللا صلى هللا عليه  
وسلم : أميا عبد كوتب على مائة أوقية فاداها اال عشر أواق مث عجز فهو  

 رقيق  

 

 

يب األرنؤوط : حسن مكررعليق شع ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبدة بن سليمان عن حممد بن  - 6924
إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : هنى رسول هللا صلى هللا 

 عليه وسلم عن نتف الشيب  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريهت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا زيد بن احلباب أخربين موسى بن  - 6925
يب يقول مسعت عبد هللا بن عمرو بن العاصي يقول مسعت رسول على مسعت أ

ا هللا ورسوله أعلم قال  هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : تدرون من املسلم قالو 



من سلم املسلمون من لسانه ويده قال تدرون من املؤمن قالوا هللا ورسوله 
جر السوء  أعلم قال من أمنه املؤمنون على أنفسهم وأمواهلم واملهاجر من ه

 فاجتنبه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا الفضل بن دكني ثنا سفيان عن   - 6926
األعمش عن عبد الرمحن بن أيب زايد عن عبد هللا بن احلرث قال اين ألساير 

مرو لعمرو مسعت عبد هللا بن عمرو بن العاصي ومعاوية فقال عبد هللا بن ع
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : تقتله الفئة الباغية يعين عمارا فقال  

 عمرو ملعاوية امسع ما يقول هذا فحدثه فقال أحنن قتلناه إمنا قتله من جاء به 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

ر ثنا األعمش  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو معاوية يعين الضري - 6927
 عن عبد الرمحن بن أيب زايد فذكر : حنوه  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الواحد احلداد ثنا حسني املعلم   - 6928
ت ويزيد قال أان حسني عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : رأي

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يصوم يف السفر ويفطر ورأيته يشرب قائما  
 وقاعدا ورأيته يصلي حافيا ومنتعال ورأيته ينصرف عن ميينه وعن يساره 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا يزيد بن هارون اان العوام حدثين أسود بن مسعود عن  - 6929
إذ جاءه رجالن خيتصمان  حنظلة بن خويلد العنربي قال : بينما أان عند معاوية 

يف رأس عمار يقول كل واحد منهما اان قتلته فقال عبد هللا ليطب به أحدكما  
قال أيب نفسا لصاحبه فإين مسعت يعين رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كذا 

يعين رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول تقتله الفئة الباغية فقال معاوية اال 
تغين عنا جمنونك اي عمرو فما ابلك معنا قال ان أيب شكاين إىل رسول هللا 

صلى هللا عليه وسلم فقال يل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أطع أابك ما دام  
ل حيا وال تعصه فأان معكم ولست أقات  

 



 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    207صفحة  - 2مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد بن هارون وحممد بن يزيد قاال   - 6930
اي   اان حممد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قلت :

رسول هللا اكتب ما أمسع منك قال نعم قلت يف الرضا والسخط قال نعم فإنه  
رسول هللا ال ينبغي يل ان أقول يف ذلك اال حقا قال حممد بن يزيد يف حديثه اي 

 اين أمسع منك أشياء فاكتبها قال نعم  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد بن هارون اان هشام وعبد  - 6931
الصمد قال ثنا هشام عن حيىي عن حممد بن إبراهيم بن احلرث ان خالد بن 

بن عمرو أخربه قال عبد  معدان حدثه ان جبري بن نفري حدثه ان عبد هللا



الصمد بن العاصي حدثه : ان النيب صلى هللا عليه وسلم رأى عليه ثوبني 
 معصفرين فقال ان هذه ثياب الكفار فال تلبسها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري جبري بن نفري فمن رجال مسلم 

 

 

هللا حدثين أيب ثنا يزيد اان حممد بن إسحاق عن عمرو  حدثنا عبد  - 6932
بن شعيب عن أبيه عن جده عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : ال طالق 
فيما ال متلكون وال عتاق فيما ال متلكون وال نذر فيما ال متلكون وال نذر يف  

 معصية هللا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد اان حسني املعلم عن عمرو بن  - 6933
عليه وسلم  شعيب عن أبيه عن جده قال : ملا فتح على رسول هللا صلى هللا 

مكة قال كفوا السالح اال خزاعة عن بين بكر فأذن هلم حىت صلوا العصر مث  
ملزدلفة  قال كفوا السالح فلقى من الغد رجل من خزاعة رجال من بين بكر اب



فقتله فبلغ ذلك رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقام خطيبا فقال ان أعدى  
الناس على هللا من عدا يف احلرم ومن قتل غري قاتله ومن قتل بذحول اجلاهلية  
فقال رجل اي رسول هللا ان ابين فالان عاهرت أبمه يف اجلاهلية فقال ال دعوة  

فراش وللعاهر األثلب قيل اي رسول هللا يف اإلسالم ذهب أمر اجلاهلية الولد لل
وما األثلب قال احلجر ويف األصابع عشر عشر ويف املواضح مخس مخس وال  

صالة بعد الصبح حىت تشرق الشمس وال صالة بعد العصر حىت تغرب 
الشمس وال تنكح املرأة على عمتها وال على خالتها وال جيوز المرأة عطية إال  

جلاهلية فإن اإلسالم مل يزده إال شدة وال حتدثوا  إبذن زوجها وأوفوا حبلف ا
 حلفا يف اإلسالم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسن ولبعضه شواهد يصح هبات  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد بن هارون أان العوام حدثين موىل   - 6934
هللا  لعبد هللا بن عمرو عن عبد هللا بن عمرو بن العاصي قال : رأى رسول 

صلى هللا عليه وسلم الشمس حني غربت فقال يف انر هللا احلامية لوال ما يزعها  
 من أمر هللا ال هلكت ما على األرض 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أان حممد بن إسحاق عن عمرو   - 6935
ى هللا عليه وسلم قال : ليس منا  بن شعيب عن أبيه عن جده ان رسول هللا صل

 من مل يعرف حق كبريان ويرحم صغريان 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أان حممد بن إسحاق عن عمرو   - 6936
بن شعيب عن أبيه عن جده قال مسعت رجال من مزينة وهو يسأل النيب صلى 

سلم : فذكر حنو حديث بن إدريس قال وسأله عن الثمار وما كان  هللا عليه و 
ء ومن وجد قد  يف أكمامه فقال من أكل بفمه ومل يتخذ خبنة فليس عليه شي

احتمل ففيه مثنه مرتني وضرب نكال فما أخذ من جرانه ففيه القطع إذا بلغ ما  
من اللقطة    يؤخذ من ذلك مثن اجملن قال اي رسول هللا ما جند يف السبيل العامر

قال عرفها حوال فإن جاء صاحبها وإال فهي لك قال اي رسول هللا ما جند يف  
 اخلرب العادي قال فيه ويف الركاز اخلمس 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسنت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أان حممد بن إسحاق عن عمرو   - 6937
بن شعيب عن أبيه عن جده قال : هنى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن  
نتف الشيب وقال هو نور املؤمن وقال ما شاب رجل يف اإلسالم شيبة اال 

 رفعه هللا هبا درجة وحميت عنه هبا سيئة وكتبت له هبا حسنة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريهت  

 

 

وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ليس منا من مل يوقر كبريان   - 6937
 ويرحم صغريان 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهو مكرر سندا ومتنا ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد بن هارون أان احلجاج بن أرطاة   - 6938
أبيه عن جده : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  عن عمرو بن شعيب عن 

رد ابنته إىل أيب العاص مبهر جديد ونكاح جديد قال أيب يف حديث حجاج رد  
زينب ابنته قال هذا حديث ضعيف أو قال واه ومل يسمعه احلجاج من عمرو  
بن شعيب إمنا مسعه من حممد بن عبيد هللا العرزمي والعرزمي ال يساوي حديثه  



احلديث الصحيح الذي روى ان النيب صلى هللا عليه وسلم أقرمها على  شيئا و 
 النكاح األول  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  
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حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أان احلجاج بن أرطاة عن عمرو   - 6939
بن شعيب عن أبيه عن جده قال : جاءت امرأاتن من أهل اليمن إىل رسول 

هللا صلى هللا عليه وسلم وعليهما أسورة من ذهب فقال أحتبان ان يسوركما هللا  
 أبسورة من انر قالتا ال قال فأداي حق هذا  

 

 

رنؤوط : حسنعليق شعيب األت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أان احلجاج ومعمر بن سليمان   - 6940



الرقي عن احلجاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال  
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ال جتوز شهادة خائن وال حمدود يف اإلسالم  

 وال ذي غمر على أخيه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد بن هارون أان احلجاج بن أرطاة   - 6941
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم : ان هللا عز وجل قد زادكم صالة وهي الوتر 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسنت  

 

 

ج بن أرطاة عن عمرو  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أان احلجا  - 6942
عن جده قال جاء رجل إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم   بن شعيب عن أبيه

فقال : اي رسول هللا ان يل ذوى أرحام أصل ويقطعون وأعفو ويظلمون وأحسن 
ويسيئون أفأكافئهم قال ال إذا ترتكون مجيعا ولكن خذ ابلفضل وصلهم فإنه  

لى ذلك  لن يزال معك من هللا ظهري ما كنت ع  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد بن هارون أان احلجاج عن عمرو   - 6943
بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : الراجع 

 يف هبته كالكلب يرجع يف قيئه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسنت  

 

 

حدثين أيب ثنا يزيد أان احلجاج بن أرطاة عن إبراهيم   حدثنا عبد هللا  - 6944
عبد الرمحن عن أيب   بن عامر عن سعيد بن املسيب وعن الزهري عن محيد بن

هريرة قال : بينما حنن عند رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذ جاء رجل ينتف 
ى  شعره ويدعو ويله فقال له رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مالك قال وقع عل 
امرأته يف رمضان قال أعتق رقبة قال ال أجدها قال صم شهرين متتابعني قال  

ال أستطيع قال اطعم ستني مسكينا قال ال أجد قال فأتى رسول هللا صلى هللا 
عليه وسلم بعرق فيه مخسة عشر صاعا من متر قال خذ هذا فاطعمه عنك  

فقر منا قال كله أنت ستني مسكينا قال اي رسول هللا ما بني البتيها أهل بيت أ



 وعيالك  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أان احلجاج عن عطاء وعن  - 6945
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : مبثله عن النيب صلى هللا عليه وسلم وزاد  

 بدنة وقال عمرو يف حديثه وأمره ان يصوم يوما مكانه  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  

 

 

نا محاد بن سلمة  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن بن موسى ث - 6946
د عن مطرف بن عبد هللا بن الشخري ان نوفا وعبد هللا بن عن علي بن زي

عمرو اجتمعا فقال نوف فذكر احلديث فقال عبد هللا بن عمرو بن العاصي 
وأان أحدثك عن النيب صلى هللا عليه وسلم : صلينا مع النيب صلى هللا عليه  

اء رسول هللا صلى هللا وسلم ذات ليلة فعقب من عقب ورجع من رجع فج
عليه وسلم قبل ان يثور الناس بصالة العشاء فجاء وقد حفزه النفس رافعا  
أصبعه هكذا وعقد تسعا وعشرين وأشار أبصبعه السبابة إىل السماء وهو  



يقول أبشروا معشر املسلمني هذا ربكم عز وجل قد فتح اباب من أبواب 
 انظروا إىل عبادي هؤالء أدوا السماء يباهي بكم املالئكة يقول اي مالئكيت

 فريضة وهم ينتظرون أخرى  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد ضعيف لضعف علي بن زيدت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إسحاق بن يوسف األزرق وهوذة بن   - 6947
خليفة قاال ثنا عوف عن ميمون بن أستاذ قال هوذة اهلزاين قال قال عبد هللا  

عمرو قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : من لبس الذهب من أميت  بن
ه ذهب  فمات وهو يلبسه مل يلبس من ذهب اجلنة وقال هوذة حرم هللا علي

اجلنة ومن لبس احلرير من أميت فمات وهو يلبسه حرم هللا عليه حرير اجلنة 
طأ  قال عبد هللا ضرب أيب على هذا احلديث فظننت انه ضرب عليه ألنه خ

وإمنا هو ميمون بن أستاذ عن عبد هللا بن عمرو ليس فيه عن الصديف ويقال  
ان ميمون هذا هو الصديف ألن مساع يزيد بن هارون من اجلريري آخر عمره  

 وهللا أعلم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح ... وكالم عبد هللا بن أمحد عقب ت
حلديث احلديث متعلق ابحلديث الذي بعده ال هبذا ا  
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حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد بن هارون أان اجلريري عن  - 6948
صلى هللا عليه  ميمون بن أستاذ عن الصديف عن عبد هللا بن عمرو عن النيب 

وسلم قال : من مات من أميت وهو يشرب اخلمر حرم هللا عليه شرهبا يف اجلنة 
   ومن مات من أميت وهو يتحلى الذهب حرم هللا عليه لباسه يف اجلنة

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن فضيل ثنا حجاج عن عمرو   - 6949
بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : أميا  

 عبد كوتب على مائة أوقية فاداها اال عشر أواق فهو رقيق  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسنت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح ثنا محاد بن سلمة أان قتادة عن   - 6950
أيب مثامة الثقفي عن عبد هللا بن عمرو بن العاصي عن النيب صلى هللا عليه  

وسلم قال : توضع الرحم يوم القيامة هلا حجنة كحجنة املغزل تتكلم ابلسنة 
 طلق ذلق فتصل من وصلها وتقطع من قطعها  

 

 

رنؤوط : إسناده ضعيف عليق شعيب األت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح ثنا محاد عن اثبت عن شعيب   - 6951
بن عبد هللا بن عمرو عن أبيه عن جده ان النيب صلى هللا عليه وسلم قال له :  

صم يوما ولك عشرة أايم قال زدين اي رسول هللا ان يب قوة قال صم يومني 
د قوة قال صم ثالثة أايم ولك مثانية أايم ولك تسعة أايم قال زدين فإين أج  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو داود وعبد الصمد املعين قاال ثنا   - 6952
هشام عن قتادة عن شهر قال : أتى عبد هللا بن عمرو على نوف البكايل وهو  



قال ما كنت ألحدث وعندي حيدث فقال حدث فإان قد هنينا عن احلديث 
 صلى هللا عليه وسلم مث من قريش فقال عبد هللا  رجل من أصحاب رسول هللا

بن عمرو مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول ستكون هجرة بعد  
هجرة فخيار األرض قال عبد الصمد خليار األرض إىل مهاجر إبراهيم فيبقي  

رهم نفس هللا عز وجل وحتشرهم  يف األرض شرار أهلها تلفظهم األرض وتقذ
النار مع القردة واخلنازير مث قال حدث فإان قد هنينا عن احلديث فقال ما كنت  

ألحدث وعندي رجل من أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مث من  
قريش فقال عبد هللا بن عمرو مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول 

القرآن ال جياوز تراقيهم كلما قطع قرن نشأ  خيرج قوم من قبل املشرق يقرؤون
 قرن حىت خيرج يف بقيتهم الدجال  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف لضعف شهر بن حوشب ولبعضه  ت
 شواهد يصح هبا

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو اجلواب ثنا عمار بن رزيق عن   - 6953
مرو فقلت حدثين ما مسعت من  األعمش عن أيب سعد قال أتيت عبد هللا بن ع

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول وال حتدثين عن التوراة واإلجنيل فقال  
مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : املسلم من سلم املسلمون من  



 لسانه ويده واملهاجر من هجر ما هنى هللا عنه  
 

 

حمتمل للتحسني عليق شعيب األرنؤوط : مرفوعه صحيح وهذا سند ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح ثنا ثور بن يزيد عن عثمان  - 6954
الشامي انه مسع أاب األشعث الصنعاين عن أوس بن أوس الثقفي عن عبد هللا 

بن عمرو بن العاصي عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : من غسل واغتسل 
له بكل خطوة خيطوها أجر وغدا وابتكر ودان فاقرتب واستمع وأنصت كان 

 قيام سنة وصيامها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه وهذا إسناد ضعيف جلهالة عثمان ت
 الشامي

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أسود بن عامر أخربان أبو إسرائيل  - 6955
عن احلكم عن هالل اهلجري قال قلت لعبد هللا بن عمرو حدثين حديثا مسعته  

هللا صلى هللا عليه وسلم قال مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم   من رسول
يقول : املسلم من سلم املسلمون من لسانه ويده واملهاجر من هجر ما هنى 



هللا عنه قال أبو عبد الرمحن هذا خطأ إمنا هو احلكم عن سيف عن رشيد  
 اهلجري 

 

 

احلديث صحيح   عليق شعيب األرنؤوط : إسناده غاية يف الضعف . . ومنتت
 سلف

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح ثنا محاد عن قتادة عن شهر بن   - 6956
حوشب عن عبد هللا بن عمرو عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : القتيل  

 دون ماله شهيد  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه ت  
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حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح ثنا حممد بن أيب حفصة ثنا بن   - 6957



شهاب عن عيسى بن طلحة عن عبد هللا بن عمرو بن العاصي قال : مسعت 
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأاته رجل يوم النحر وهو واقف عند اجلمرة  

ر فقال  فقال اي رسول هللا اين حلقت قبل أن أرمي فقال ارم وال حرج وأاته آخ 
اين ذحبت قبل أن أرمي قال ارم والحرج وأاته آخر فقال اين أفضت قبل أن 
أرمي قال ارم وال حرج قال فما رأيته سئل يومئذ عن شيء إال قال افعل وال  

 حرج  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

 حصني مسعت حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح ثنا شعبة أخربين - 6958
جماهدا حيدث عن عبد هللا بن عمرو قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :  

لكل عمل شرة ولكل شرة فرتة فمن كانت فرتته إىل سنيت فقد أفلح ومن  
 كانت إىل غري ذلك فقد هلك  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح ثنا حامت بن أيب صغرية ثنا أبو  - 6959



بلج عن عمرو بن ميمون عن عبد هللا بن عمرو قال مسعت رسول هللا صلى 
هللا عليه وسلم يقول : من قال ال إله اال هللا وهللا أكرب واحلمد هلل وسبحان هللا  

زبد البحر  وال حول وال قوة اال ابهلل كفرت ذنوبه وان كانت مثل   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسن لكن اختلف يف رفعه ووقفه واملوقوف ت
 أصح

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح ثنا شعبة عن عمرو بن دينار   - 6960
مسعت صهيبا موىل عبد هللا بن عامر عن عبد هللا بن عمرو عن النيب صلى هللا 

يف غري شيء اال حبقه سأله هللا عز وجل  عليه وسلم أنه قال : من قتل عصفورا 
 عنه يوم القيامة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح ثنا حممد بن أيب محيد أخربين  - 6961
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : كان أكثر دعاء رسول هللا صلى هللا  

هللا وحده ال شريك له له امللك وله احلمد بيده   عليه وسلم يوم عرفة ال إله اال



 اخلري وهو على كل شيء قدير  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه وهذا إسناد ضعيف لضعف حممد بن أيب ت
 محيد 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو بكر احلنفي ثنا عبد احلميد بن  - 6962
جعفر عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول هللا صلى هللا عليه  

وسلم قال : ال تنتفوا الشيب فإنه نور املسلم من شاب شيبة يف اإلسالم كتب  
 هللا له هبا حسنة وكفر عنه هبا خطيئة ورفعه هبا درجة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب قال ثنا عبد الصمد حدثين أيب ثنا   - 6963
حبيب يعين املعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد هللا بن عمرو قال  

قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : دخل رجل اجلنة بسماحته قاضيا 
 ومتقاضيا  

 

 



يق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنعلت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد ثنا مهام ثنا قتادة عن   - 6964
احلسن عن عبد هللا بن عمرو قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ال  
تقوم الساعة حىت أيخذ هللا شريطته من أهل األرض فيبقى فيها عجاجة ال 

ون منكرا  يعرفون معروفا وال ينكر   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : رجاله ثقات رجال الشيخني إال أن فيه عنعنة احلسن  ت
 وهو البصري و قد روي مرفوعا وموقوفا واألشبه وقفه 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا مهام عن قتادة عن احلسن  - 6965
شريطته من   عن عبد هللا بن عمرو ومل يرفعه وقال : حىت أيخذ هللا عز وجل

 الناس 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : رجاله ثقات رجال الشيخني وهو موقوف مكرر ما  ت
 قبله لكن ذاك مرفوع وهنا موقوف 

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد ثنا مهام ثنا قتادة عن أيب   - 6966
: وقت أيوب عن عبد هللا بن عمرو أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال 

الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما مل حيضر العصر ووقت 
 العصر ما مل تصفر الشمس ووقت صالة املغرب ما مل يغرب الشفق ووقت

صالة العشاء إىل نصف الليل األوسط ووقت صالة الصبح من طلوع الفجر 
ما مل تطلع الشمس فإذا طلعت الشمس فأمسك عن الصالة فإهنا تطلع بني 

 قرين شيطان  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد ثنا مهام ثنا قتادة عن   - 6967
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : يف  

 الذي أييت امرأته يف دبرها هي اللوطية الصغرى  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسن و اختلف يف رفعه ووقفه واملوقوف ت
 أصح

 

 



عبد هللا حدثين أيب ثنا هدبة ثنا مهام قال : سئل قتادة عن  حدثنا  - 6968
الذي أييت امرأته يف دبرها فقال قتادة ثنا عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده  

 أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال هي اللوطية الصغرى  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسن و هو مكرر ما قبله ) قال قبله أن ت
 املوقوف أصح (

 

 

قال قتادة وحدثين عقبة بن وساج عن أيب الدرداء قال : وهل  - 6968
 يفعل ذلك اال كافر  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : هذا موصول ابإلسناد الذي قبله وهو إسناد صحيح ت
 على شرط البخاري 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد ثنا خليفة بن خياط  - 6969
الليثي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النيب صلى هللا عليه وسلم  

 قال : من حلف على ميني فرأى غريها خريا منها فهي كفارهتا  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : مكرر ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    211صفحة  - 2مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد ثنا خليفة عن عمرو بن   - 6970
شعيب عن أبيه عن جده : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم خطبهم وهو  

لعصر حىت تغرب الشمس وال  مسند ظهره إىل الكعبة فقال ال صالة بعد ا
صالة بعد صالة الغداة حىت تطلع الشمس واملؤمنون تكافأ دماؤهم يسعى  

بذمتهم أدانهم وهم يد على من سواهم أال ال يقتل مؤمن بكافر وال ذو عهد  
 يف عهده  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد ثنا عمران القطان ثنا   - 6971
عامر األحول عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : أن رجال قال فالن ابين 



 فقال رسول هللا ال دعاوة يف اإلسالم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

ن عمرو ثنا هشام عن  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد امللك ب - 6972
حيىي عن حممد بن إبراهيم عن خالد بن معدان عن جبري بن نفري عن عبد هللا  

بن عمرو : أن النيب صلى هللا عليه وسلم رآه وعليه ثوابن معصفران فقال هذه  
 ثياب الكفار فال تلبسها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
غري جبري بن نفري فمن رجال مسلم الشيخني   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد هللا بن بكر يعين السهمي ثنا   - 6973
حامت عن أيب بلج عن عمرو بن ميمون انه أخربه انه مسع عبد هللا بن عمرو  

حيدث عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : ما على األرض رجل يقول ال  
أكرب وسبحان هللا واحلمد هلل وال حول وال قوة اال ابهلل اال إله اال هللا وهللا 

 كفرت عنه من ذنوبه وان كانت مثل زبد البحر 



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسن إال أن األصح وقفه ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب قال ثنا عبد امللك بن عمرو ثنا قرة عن   - 6974
رسول هللا احلسن قال وهللا لقد زعموا أن عبد هللا بن عمرو شهد هبا على 

صلى هللا عليه وسلم انه قال : ان شرب اخلمر فاجلدوه مث ان شرب فاجلدوه  
ان عبد هللا مث ان شرب فاجلدوه فإذا كان عند الرابعة فاضربوا عنقه قال فك

بن عمرو يقول ائتوين برجل قد جلد يف اخلمر أربع مرات فإن لكم علي أن 
 أضرب عنقه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح بشواهده وهذا إسناد ضعيف النقطاعه ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سريج بن النعمان ثنا بن أيب الزاند  - 6975
رسول  عن عبد الرمحن بن احلرث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : أن 

هللا صلى هللا عليه وسلم نظر إىل أعرايب قائما يف الشمس وهو خيطب فقال ما  
ال رسول  شأنك قال نذرت اي رسول هللا ان ال أزال يف الشمس حىت تفرغ فق

هللا صلى هللا عليه وسلم ليس هذا نذرا إمنا النذر ما ابتغى به وجه هللا عز 



 وجل 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا أبو عوانة ثنا أبو بشر عن   - 6976
يوسف بن ماهك عن عبد هللا بن عمرو قال : ختلف رسول هللا صلى هللا عليه  

م يف سفرة سافرانها فأدركنا وقد أرهقتنا صالة العصر وحنن نتوضأ فجعلنا  وسل
 منسح على أرجلنا فنادى أبعلى صوته ويل لألعقاب من النار مرتني أو ثالاث 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

عن بن  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سريج ثنا عبد هللا بن املؤمل   - 6977
ذهب فنظر   أيب مليكة عن عبد هللا بن عمرو بن العاصي انه : لبس خامتا من

إليه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كأنه كرهه فطرحه مث لبس خامتا من حديد 
 فقال هذا أخبث وأخبث فطرحه مث لبس خامتا من ورق فسكت عنه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه ت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سريج ثنا عبد هللا بن املؤمل عن   - 6978
عطاء بن أيب رابح عن عبد هللا بن عمرو بن العاصي قال قال رسول هللا صلى 
 هللا عليه وسلم : أييت الركن يوم القيامة أعظم من أيب قبيس له لسان وشفتان  

 

 

لضعف عبدهللا بن عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه وهذا إسناد ضعيف ت
 املؤمل وابقي رجاله ثقات رجال الصحيح

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أسود بن عامر ثنا شريك عن زايد بن  - 6979
فياض عن أيب عياض عن عبد هللا بن عمرو قال قال رسول هللا صلى هللا عليه  

شياء  وسلم : اجتنبوا من األوعية الدابء واملزفت واحلنتم قال شريك وذكر أ
قال فقال له أعرايب ال ظروف لنا فقال اشربوا ما حل وال تسكروا أعدته على  

 شريك فقال اشربوا وال تشربوا مسكرا وال تسكروا 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيفت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أسود بن عامر ثنا محاد بن سلمة عن   - 6980



ن زايد بن سيماكوش عن عبد هللا بن عمرو أن رسول هللا ليث عن طاوس ع
صلى هللا عليه وسلم قال : تكون فتنة تستنظف العرب قتالها يف النار اللسان 

 فيها أشد من وقع السيف 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    212صفحة  - 2مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن إسحاق أان بن هليعة عن عبد   - 6981
هللا بن هبرية عن عبد الرمحن بن جبري قال مسعت عبد هللا بن عمرو بن 

لى هللا عليه وسلم يوما كاملودع فقال  العاصي يقول : خرج علينا رسول هللا ص
نيب األمي ثالاث وال نيب بعدي أوتيت فواتح  أان حممد النيب األمي أان حممد ال

الكلم وجوامعه وخوامته وعلمت كم خزنة النار ومحلة العرش وجتوز يب وعوفيت  
وعوفيت أميت فامسعوا وأطيعوا ما دمت فيكم فإذا ذهب يب فعليكم بكتاب هللا  

الله وحرموا حرامه  أحلوا ح  

 



 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسني بن حممد ثنا شعبة عن  - 6982
إمساعيل وعبد هللا بن أيب السفر عن الشعيب عن عبد هللا بن عمرو عن النيب 

صلى هللا عليه وسلم انه قال : املسلم من سلم املسلمون من لسانه ويده  
ملهاجر من هجر ما هنى هللا عنه  وا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو نعيم ثنا زكراي عن الشعيب قال   - 6983
مسعت عبد هللا بن عمرو يقول قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : املسلم  

 من سلم املسلمون من لسانه ويده واملهاجر من هجر ما هنى هللا عنه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

دثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو نعيم ثنا بن أيب ذئب عن احلرث  ح - 6984



بن عبد الرمحن عن أيب سلمة عن عبد هللا بن عمرو قال قال رسول هللا صلى  
لعنة هللا على الراشي واملرتشي   }هللا عليه وسلم :    

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده قوي رجاله ثقات رجال الشيخنيت  

 

 

هللا حدثين أيب ثنا أبو نعيم ثنا سفيان عن أيب حازم عن   حدثنا عبد - 6985
عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد هللا بن عمرو عن النيب صلى هللا عليه وسلم  

 قال : ال يؤمن عبد حىت يؤمن ابلقدر خريه وشره  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو نعيم ثنا األعمش عن عمرو بن  - 6986
كىن أبيب يزيد مرة قال كنا جلوسا عند أيب عبيدة فذكروا الرايء فقال رجل ي

مسعت عبد هللا بن عمرو يقول قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : من مسع  
   الناس بعمله مسع هللا به سامع خلقه يوم القيامة فحقره وصغره

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو نعيم ثنا يونس يعين بن أيب  - 6987
عبد هللا بن إسحاق عن هالل بن خباب أيب العالء قال حدثين عكرمة حدثين 

عمرو قال : بينما حنن حول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذ ذكروا الفتنة أو  
وكانوا   ذكرت عنده قال إذا رأيت الناس قد مرجت عهودهم وخفت أماانهتم

هكذا وشبك بني أصابعه قال فقمت إليه فقلت له كيف أفعل عند ذلك  
جعلين هللا فداك قال الزم بيتك وأملك عليك لسانك وخذ ما تعرف ودع ما  

 تنكر وعليك أبمر خاصة نفسك ودع عنك أمر العامة  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله رجال الصحيح غري هالل بن ت
وى له أصحاب السنن خباب فقد ر   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو نعيم ثنا سفيان عن حبيب عن   - 6988
أيب العباس عن عبد هللا بن عمرو عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : ال صام  

 من صام األبد  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 



 

 ثنا إسحاق بن عيسى ثنا عبد الرمحن بن حدثنا عبد هللا حدثين أيب - 6989
أيب الزاند عن عبد الرمحن بن احلرث عن عمرو بن شعيب ان شاء هللا عن أبيه  
عن جده : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم هنى عن نتف الشيب وقال انه 

 نور اإلسالم  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد هللا بن بكر ثنا عبيد هللا بن  - 6990
قال  األخنس أبو مالك األزدي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ال نذر وال ميني فيما ال ميلك بن آدم وال يف  
ا خريا معصية هللا عز وجل وال قطيعة رحم فمن حلف على ميني فرأى غريه

 منها فليدعها وليأت الذي هو خري فإن تركها كفارهتا  

 

 

يف قوله " فإن تركها   6736عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسن وانظر ت
 كفارهتا " 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا على بن إسحاق أان عبد هللا يعين بن  - 6991



يه عن عبد هللا بن املبارك حدثين أسامة بن زيد حدثين عمرو بن شعيب عن أب
عمرو قال : هنى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن البيع واالشرتاء يف 

 املسجد 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الوهاب بن عطاء قال وثنا   - 6992
فتحت مكة  حسني املعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : ملا 

على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال كفوا السالح فذكر حنو حديث حيىي 
دثوا ويزيد وقال فيه وأوفوا حبلف اجلاهلية فإن اإلسالم مل يزده إال شدة وال حت

 حلفا يف اإلسالم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسن ولبعضه شواهد يصح هبات  

 

 

------------------------------------- 

 

[    213صفحة  - 2مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن أيب بكري ثنا شعبة عن قتادة   - 6993
رتني قال  مسعت أاب أيوب األزدي حيدث عن عبد هللا بن عمرو قال مل يرفعه م

وسألته الثالثة فقال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : وقت صالة الظهر 
ت صالة  ما مل حيضر العصر ووقت صالة العصر ما مل تصفر الشمس ووق

املغرب ما مل يسقط نور الشفق ووقت صالة العشاء إىل نصف الليل ووقت 
 صالة الفجر ما مل تطلع الشمس  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إبراهيم بن إسحاق الطالقاين ثنا بن  - 6994
ن حيىي عن أيب عبد الرمحن احلبلي قال  مبارك عن ليث بن سعد حدثين عامر ب

مسعت عبد هللا بن عمرو بن العاصي يقول قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
: ان هللا عز وجل يستخلص رجال من أميت على رؤوس اخلالئق يوم القيامة  
فينشر عليه تسعة وتسعني سجال كل سجل مد البصر مث يقول له أتنكر من  

 احلافظون قال ال اي رب فيقول ألك عذر أو حسنة  هذا شيئا أظلمتك كتبيت
فيبهت الرجل فيقول ال اي رب فيقول بلى ان لك عندان حسنة واحدة ال ظلم  

اليوم عليك فتخرج له بطاقة فيها أشهد أن ال إله اال هللا وان حممدا عبده  



ورسوله فيقول أحضروه فيقول اي رب ما هذه البطاقة مع هذه السجالت 
 تظلم قال فتوضع السجالت يف كفة قال فطاشت السجالت فيقال انك ال

 وثقلت البطاقة وال يثقل شيء بسم هللا الرمحن الرحيم 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده قوي رجاله ثقات رجال الصحيح غري إبراهيم  ت
 بن إسحاق الطالقاين

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إبراهيم بن إسحاق ثنا عبد هللا بن  - 6995
عن عبد  املبارك عن ليث بن سعد حدثين جعفر بن ربيعة عن بكر بن سوادة 

الرمحن بن جبري ان عبد هللا بن عمرو بن العاصي حدثه قال قام رسول هللا 
ه قال عبد  صلى هللا عليه وسلم فقال : ال يدخلن رجل على مغيبة اال ومعه غري 

 هللا بن عمرو فما دخلت بعد ذلك املقام على مغيبة اال ومعي واحد أو اثنان 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري بكر ت
 بن سوادة وعبدالرمحن بن جبري فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عتاب بن زايد ثنا عبد هللا يعين بن  - 6996



مبارك أان عبد هللا بن شوذب قال حدثين أيب قال حدثين عامر بن عبد الواحد  
عن عبد هللا بن بريدة عن عبد هللا بن عمرو بن العاصي قال : كان رسول هللا 

رضي هللا تعاىل عنه  صلى هللا عليه وسلم إذا أراد ان يقسم غنيمة أمر بالال 
ى رجل بزمام من شعر إىل النيب صلى هللا عليه وسلم بعد أن فنادى ثالاث فأت

قسم الغنيمة فقال اي رسول هللا هذه من غنيمة كنت أصبتها قال أما مسعت 
بالال ينادي ثالاث قال نعم قال فما منعك ان أتتيين به فاعتل له فقال النيب 

بله حىت تكون أنت الذي توافيين به يوم القيامة  صلى هللا عليه وسلم اين لن أق  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب اثنا عتاب ثنا عبد هللا أان أسامة بن زيد  - 6997
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : مسعت النيب صلى هللا عليه  

سوله حرم بيع اخلمر وامليتة واخلنزير وسلم عام الفتح وهو مبكة يقول ان هللا ور 
ن هبا اجللود فقيل اي رسول هللا أرأيت شحوم امليتة فإنه يدهن هبا السفن ويده

ويستصبح هبا الناس فقال ال هي حرام مث قال قاتل هللا اليهود ان هللا ملا حرم  
 عليهم الشحوم مجلوها مث ابعوها وأكلوا أمثاهنا 

 

 

ح وهذا إسناد حسن عليق شعيب األرنؤوط : صحيت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عتاب بن زايد أان عبد هللا أان أسامة   - 6998
بن زيد حدثين عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد هللا بن عمرو : ان رسول هللا 

 صلى هللا عليه وسلم كان ال يصافح النساء يف البيعة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هلل حدثين أيب ثنا عتاب ثنا عبد هللا اان أسامة بن زيد  - 6999
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد هللا بن عمرو ان رسول هللا صلى هللا 

 عليه وسلم قال : ال حيل لرجل أن يفرق بني اثنني إال إبذهنما 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

دثين أيب ثنا عفان ثنا رجاء أبو حيىي ثنا مسافع بن حدثنا عبد هللا ح - 7000
الاث ووضع أصبعه يف أذنيه  شيبة مسعت عبد هللا بن عمرو يقول فأنشد ابهلل ث

لسمعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهو يقول : ان الركن واملقام ايقوتتان 
ضاءات من ايقوت اجلنة طمس هللا عز وجل نورمها ولوال ان هللا طمس نورمها أل



 ما بني املشرق واملغرب 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف واألصح وقفه ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    214صفحة  - 2مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان حدثين يزيد بن زريع ثنا حبيب   - 7001
صلى هللا  املعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ان أعرابيا أتى النيب

عليه وسلم فقال : ان يل ماال ووالدا وان والدي يريد ان جيتاح مايل قال أنت  
دكم قال  ومالك لوالدك ان أوالدكم من أطيب كسبكم فكلوا من كسب أوال

 أبو عبد الرمحن بلغين ان حبيبا املعلم يقال له حبيب بن أيب بقية  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان حدثنا يزيد ثنا حبيب عن  - 7002



عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : حيضر  
جلمعة ثالثة فرجل حضرها يلغو فذاك حظه منها ورجل حضرها بدعاء فهو  ا

رجل دعا هللا عز وجل فإن شاء أعطاه وإن شاء منعه ورجل حضرها إبنصات 
وسكوت ومل يتخط رقبة مسلم ومل يؤذ أحدا فهي كفارة إىل اجلمعة اليت تليها  

   {مثاهلا  من جاء ابحلسنة فله عشر أ }وزايدة ثالثة أايم فإن هللا يقول  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا مهام حدثنا قتادة عن شهر   - 7003
عن عبد هللا بن عمرو ان النيب صلى هللا عليه وسلم قال : من شرب اخلمر  

فاجلدوه ومن شرب الثانية فاجلدوه مث ان شرب الثالثة فاجلدوه مث ان شرب 
عة فاقتلوه  الراب  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح بشواهده وهذا إسناد ضعيف لضعف شهر  ت
 بن حوشب

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا محاد بن سلمة ثنا سعد بن   - 7004



إبراهيم عن محيد بن عبد الرمحن بن عوف عن عبد هللا بن عمرو ان رسول هللا 
صلى هللا عليه وسلم قال : ان أكرب الكبائر عقوق الوالدين قال قيل وما  

أمه  عقوق الوالدين قال يسب الرجل الرجل فيسب أابه ويسب أمه فيسب  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري محاد بن سلمة فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا محاد عن اثبت وداود بن  - 7005
أيب هند عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ان رسول هللا صلى هللا عليه  

من قال يف يوم مائيت مرة ال إله اال هللا وحده ال شريك له له وسلم قال :  
امللك وله احلمد وهو على كل شيء قدير مل يسبقه أحد كان قبله ومل يدركه  

 أحد كان بعده اال أبفضل من عمله يعين اال من عمل أبفضل من عمله 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثين أيب ثنا أبو املغرية ثنا األوزاعي حدثين حسان   حدثنا عبد هللا  - 7006
د فقام إليه مكحول وبن بن عطية قال أقبل أبو كبشة السلويل وحنن يف املسج



أيب زكراي وأبو حبرية فقال مسعت عبد هللا بن عمرو يقول مسعت رسول هللا صلى 
 حرج  هللا عليه وسلم يقول : بلغوا عين ولو آية وحدثوا عن بين إسرائيل وال

 ومن كذب على متعمدا فليتبوأ مقعده من النار  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري رجاله ثقات ت
 رجال الشيخني غري أيب كبشة السلويل فمن رجال البخاري 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو اليمان ثنا إمساعيل بن عياش عن   - 7007
عبد الرمحن بن حرملة عن عمرو بن شعيب قال مسعت أيب حيدث عن أبيه انه 

مسع النيب صلى هللا عليه وسلم يقول : الراكب شيطان والراكبان شيطاانن 
 والثالثة ركب 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسنت  

 

 

هللا حدثين أيب ثنا يونس بن حممد ثنا رجاء بن حيىي قال   حدثنا عبد - 7008
يف أذنيه لسمعت  ثنا مسافع بن شيبة ثنا عبد هللا بن عمرو وأدخل أصبعه

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : ان احلجر واملقام ايقوتتان من ايقوت 



بني  اجلنة طمس هللا نورمها لوال ذلك ألضاءات ما بني السماء واألرض أو ما
 املشرق واملغرب كذا قال يونس رجاء بن حيىي وقال عفان رجاء أبو حيىي 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف على خطأ يف اسم أحد رواته وهو ت
وذكران هناك أن األصح وقفه  7000مكرر   

 

 

قال عفان وثناه هدبة بن خالد قال ثنا رجاء بن صبيح أبو حيىي  - 7008
والصواب أبو حيىي كما قال عفان وهدبة بن خالد احلرشي   

 

 

حدثنا عبد هللا ثنا القواريري عبيد هللا بن عمر ثنا يزيد بن زريع ثنا   - 7009
 رجاء أبو حيىي فذكر : مثله  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف وهو مكرر ما قبله ت  

 

 

حدثنا عبد هلل حدثين أيب ثنا على بن إسحاق أان عبد هللا أان  - 7010
موسى بن علي بن رابح مسعت أيب حيدث عن عبد هللا بن عمرو بن العاصي 

عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : ان أهل النار كل جعظري جواظ مستكرب  



 مجاع مناع وأهل اجلنة الضعفاء املغلوبون 

 

 

ناده صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح غري علي  عليق شعيب األرنؤوط : إس ت
 بن إسحاق

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو أمحد ثنا يونس بن احلرث عن   - 7011
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إمنا  

 قرن خشية ان يصد عن البيت وقال ان مل تكن حجة فعمرة  

 

 

ط : إسناده ضعيف عليق شعيب األرنؤو ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    215صفحة  - 2مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إبراهيم بن أيب العباس وحسني بن  - 7012
احلرث بن عبد هللا  حممد قاال ثنا عبد الرمحن بن أيب الزاند عن عبد الرمحن بن 



بن عياش بن أيب ربيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : أن رسول هللا 
فكان فيما  صلى هللا عليه وسلم خطب الناس عام الفتح على درجة الكعبة 

قال بعد ان أثىن على هللا ان قال اي أيها الناس كل حلف كان يف اجلاهلية مل  
يزده اإلسالم اال شدة وال حلف يف اإلسالم وال هجرة بعد الفتح يد املسلمني 

واحدة على من سواهم تتكافأ دماؤهم وال يقتل مؤمن بكافر ودية الكافر  
م وال جنب وال جلب وتؤخذ كنصف دية املسلم اال وال شغار يف اإلسال

صدقاهتم يف دايرهم جيري على املسلمني أدانهم ويرد على املسلمني أقصاهم مث  
 نزل وقال حسني انه مسع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

ن  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الوهاب عن سعيد عن مطر ع - 7013
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النيب صلى هللا عليه وسلم انه قال : يف  

 املواضح مخس مخس من اإلبل واألصابع سواء كلهن عشر عشر من اإلبل 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريهت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا مؤمل ثنا محاد عن قتادة عن شهر   - 7014
ن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : املقتول دون ماله  عن عبد هللا بن عمرو ا

 شهيد  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد ضعيف لضعف شهر بن حوشب ت
 ومؤمل بن إمساعيل سيء احلفظ

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا مروان بن شجاع أبو عمرو اجلزري  - 7015
ت املقدس عن أيب سلمة بن حدثين إبراهيم بن أيب عبلة العقيلي من أهل بي

لتقى عبد هللا بن عمر وعبد هللا بن عمرو بن العاصي عبد الرمحن قال قال ا
على املروة فتحداث مث مضى عبد هللا بن عمرو وبقى عبد هللا بن عمر يبكي 
فقال له رجل ما يبكيك اي أاب عبد الرمحن قال هذا يعين عبد هللا بن عمرو  

هللا عليه وسلم يقول : من كان يف قلبه مثقال  زعم انه مسع رسول هللا صلى 
 حبة من خردل من كرب أكبه هللا على وجهه يف النار  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري ت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد القدوس بن بكر بن خنيس أبو  - 7016
اجلهم أان احلجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول هللا 
 صلى هللا عليه وسلم : كل صالة ال يقرأ فيها فهي خداج مث خداج مث خداج 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا زيد بن احلباب أخربين موسى بن  - 7017
قال مسعت علي قال مسعت أيب يقول مسعت عبد هللا بن عمرو بن العاصي 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : تدرون من املسلم قالوا هللا ورسوله 
هللا  أعلم قال من سلم املسلمون من لسانه ويده قال تدرون من املؤمن قالوا 

يعين ورسوله أعلم قال من أمنه املؤمنون على أنفسهم وأمواهلم واملهاجر من  
 هجر السوء فاجتنبه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا علي بن عاصم أخربان دويد اخلرساين  - 7018
ل  والزبري بن عدى قاعد معه قال أان عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قا



قلت : اي رسول هللا اان نسمع منك أحاديث ال حنفظها أفال نكتبها قال بلى 
 فاكتبوها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيفت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا علي بن عاصم عن املثىن بن الصباح  - 7019
 عليه  عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول هللا صلى هللا
 وسلم : كفر تربؤ من نسب وان دق أو ادعاء إىل نسب ال يعرف 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن وهذا إسناد ضعيفت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن يزيد الواسطي أان حممد بن   - 7020
إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد هللا بن عمرو بن العاص 

قال قلت : اي رسول هللا اين أمسع منك أشياء أفأكتبها قال نعم قلت يف 
 الغضب والرضا قال نعم فإين ال أقول فيهما اال حقا  

 

 

رنؤوط : صحيح لغريه عليق شعيب األت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الوهاب ثنا سعيد عن حسني  - 7021
املعلم قال يعين عبد الوهاب وقد مسعته منه يعين حسينا عن عمرو بن شعيب  

عن جده قال : رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ينفتل عن ميينه وعن  
ه يصوم يف السفر ويفطر ورأيته يشرب مشاله ورأيته يصلي حافيا ومنتعال ورأيت

 قاعدا وقائما  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الوهاب ثنا حسني عن عمرو بن   - 7022
  شعيب عن أبيه عن جده ان رجال سأل النيب صلى هللا عليه وسلم فقال :

ليس يل مال ويل يتيم فقال كل من مال يتيمك غري مسرف وال مبذر وال متأثل  
 ماال ومن غري أن تقي مالك أو قال تفدي مالك مباله شك حسني  

 

 

ق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنعليت  

 

 

------------------------------------- 
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حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبيد بن محيد أبو عبد الرمحن حدثين  - 7023
 صلى هللا عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد هللا بن عمرو قال قال رسول هللا

عليه وسلم : اي عبد هللا بن عمرو يف كم تقرأ القرآن قال قلت يف يومي وليليت  
ا زلت أانقصه قال فقال يل ارقد وصل وارقد واقرأه يف كل شهر قال فم

ويناقصين إىل أن قال اقرأه يف كل سبع ليال قال أيب ومل أفهم وسقطت على  
كلمة قال مث قال قلت اين أصوم وال أفطر قال فقال يل صم وافطر وصم  

ثالثة أايم من كل شهر فما زلت أانقصه ويناقصين حىت قال صم أحب الصيام  
فقال عبد هللا بن عمرو ألن  إىل هللا عز وجل صيام داود صم يوما وافطر يوما  

أكون قبلت رخصة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أحب ايل من أن يكون يل  
 محر النعم حسبته شك عبيدة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد ثنا أيب  - 7024
ن شعيب بن حممد بن عبد هللا بن عمرو بن عن بن إسحاق حدثين عمر ب



العاصي عن أبيه عن جده قال مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول :  
 ال جلب وال جنب وال تؤخذ صدقاهتم اال يف دورهم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعقوب ثنا أيب عن بن إسحاق حدثين  - 7025
بري موىل  أبو سفيان احلرشي وكان ثقة فيما ذكر أهل بالده عن مسلم بن ج

ثقيف وكان مسلم رجال يؤخذ عنه وقد أدرك ومسع عن عمرو بن حريش 
الزبيدي عن عبد هللا بن عمرو بن العاصي قال قلت اي أاب حممد : اان أبرض 

سنا جند هبا الدينار والدرهم وإمنا أموالنا املواشي فنحن نتبايعها بيننا فنبتاع  ل
البقرة ابلشاة نظرة إىل أجل والبعري ابلبقرات والفرس ابألابعر كل ذلك إىل 
أجل فهل علينا يف ذلك من أبس فقال على اخلبري سقطت أمرين رسول هللا 

ت عندي قال فحملت صلى هللا عليه وسلم أن أبعث جيشا على إبل كان
الناس عليها حىت نفدت اإلبل وبقيت بقية من الناس قال فقلت لرسول هللا 
صلى هللا عليه وسلم اي رسول هللا اإلبل قد نفدت وقد بقيت بقية من الناس 

ألظهر هلم قال فقال يل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ابتع علينا إبال بقالئص  
نفذ هذا البعث قال فكنت ابتاع البعري من إبل الصدقة إىل حملها حىت ن

ابلقلوصني والثالث من إبل الصدقة إىل حملها حىت نفذت ذلك البعث قال  



 فلما حلت الصدقة أداها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعقوب ثنا أيب عن بن إسحاق قال   - 7026
ذكر عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : قضى رسول هللا صلى هللا عليه  

وسلم يف عقل اجلنني إذا كان يف بطن أمه بغرة عبد أو أمة فقضى بذلك يف 
 امرأة محل بن مالك بن النابغة اهلذيل 

 

 

ح لغريه وهذا إسناد ضعيف ابن اسحاق مل  عليق شعيب األرنؤوط : صحيت
 يصرح ابلتحديث

 

 

وان النيب صلى هللا عليه وسلم قال : ال شغار يف اإلسالم   - 7026  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه ابن اسحاق صرح ابلتحديث يف الرواية  ت
 التالية

 



 

بن  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعقوب وسعد قاال ثنا أيب عن  - 7027
إسحاق يعين حممدا حدثين عبد الرمحن بن احلرث عن عمرو بن شعيب عن  
أبيه عن جده قال قضى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : ال شغار يف  

 اإلسالم 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعقوب ثنا أيب عن حممد بن إسحاق  - 7028
قال وذكر عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : قضى رسول هللا صلى هللا 

عليه وسلم يف ولد املتالعنني انه يرث أمه وترثه أمه ومن قفاها به جلد مثانني 
 ومن دعاه ولد زان جلد مثانني  

 

 

اده ضعيف عليق شعيب األرنؤوط : إسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعقوب ثنا أيب عن أبيه عن محيد بن   - 7029
 عليه وسلم  عبد الرمحن مسعت عبد هللا بن عمرو يقول قال رسول هللا صلى هللا

: ان من أكرب الكبائر أن يلعن الرجل والديه قالوا اي رسول هللا وكيف يلعن  



أمه فيسب  الرجل أبويه قال يسب الرجل الرجل فيسب أابه ويسب الرجل
 أمه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعقوب بن إبراهيم ثنا عبد العزيز  - 7030
يعين بن املطلب املخزومي عن عبد العزيز عن عمرو بن شعيب السهمي عن  

ل دون ماله فهو  أبيه عن جده عن النيب صلى هللا عليه وسلم انه قال : من قت
 شهيد  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

-------------------------------------  
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حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعقوب ثنا عبد العزيز بن املطلب  - 7031



عن عبد هللا بن حسن بن حسن عن إبراهيم بن حممد بن طلحة التيمي عن  
 عبد هللا بن عمرو بن العاصي : مثل ذلك 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

عن صاحل قال بن  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعقوب ثىن أيب - 7032
يسى بن طلحة بن عبيد هللا أنه مسع عبد هللا بن عمرو بن شهاب حدثين ع

العاصي يقول : وقف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يوم النحر على راحلته  
فطفق يسألونه فيقول القائل منهم اي رسول هللا اين مل أكن أشعر أن الرمي قبل  

هللا صلى هللا عليه وسلم ارم وال حرج  النحر فنحرت قبل أن أرمي فقال رسول 
وطفق آخر فقال اي رسول هللا اين مل أشعر أن النحر قبل احللق فحلقت قبل  
أن أحنر فيقول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم احنر وال حرج قال فما مسعت 
يومئذ يسأل عن أمر مما ينسى اإلنسان أو جيهل من تقدمي األمور بعضها قبل  

ال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم افعله وال حرج بعض وأشباهها إ  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعقوب ثنا أيب عن حممد بن إسحاق  - 7033
هللا بن   فذكر حديثا قال بن إسحاق وذكر عمرو بن شعيب بن حممد بن عبد 

عمرو بن العاص عن أبيه عن جده قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :  
وإن شاؤوا  من قتل مؤمنا متعمدا فإنه يدفع إىل أولياء القتيل فإن شاؤوا قتلوا

أخذوا الدية وهى ثالثون حقة وثالثون جذعة وأربعون خلفه فذلك عقل العمد 
وما صاحلوا عليه من شيء فهو هلم وذلك شديد العقل وعقل شبه العمد 

مغلظة مثل عقل العمد وال يقتل صاحبه وذلك أن ينزغ الشيطان بني الناس  
 صلى هللا عليه وسلم  فتكون دماء يف غري ضغينة وال محل سالح فإن رسول هللا

قال يعين من محل علينا السالح فليس منا وال رصد بطريق فمن قتل على غري  
ذلك فهو شبه العمد وعقله مغلظة وال يقتل صاحبه وهو ابلشهر احلرام 

وللحرمة وللجار ومن قتل خطأ فديته مائة من اإلبل ثالثون ابنة خماض وثالثون 
بين لبون ذكور قال وكان رسول هللا صلى  ابنة لبون وثالثون حقة وعشر بكارة 

هللا عليه وسلم يقيمها على أهل القرى أربعمائة دينار أو عدهلا من الورق وكان  
يقيمها على أمثان اإلبل فإذا غلت رفع يف قيمتها وإذا هانت نقص من قيمتها  
على عهد الزمان ما كان فبلغت على عهد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ما  

بعمائة دينار إىل مثامنائة دينار وعدهلا من الورق مثانية آالف درهم وقضى  بني أر 
ان من كان عقله على أهل البقر يف البقر مائيت بقرة وقضى أن من كان عقله  
على أهل الشاء فألفى شاة وقضى يف األنف إذا جدع كله ابلعقل كامال وإذا 

سني من اإلبل أو جدعت أرنبته فنصف العقل وقضى يف العني نصف العقل مخ



عدهلا ذهبا أو ورقا أو مائة بقرة أو ألف شاة والرجل نصف العقل واليد نصف 
العقل واملأمومة ثلث العقل ثالث وثالثون من اإلبل أو قيمتها من الذهب أو 

الورق أو البقر أو الشاء واجلائفة ثلث العقل واملنقلة مخس عشرة من اإلبل 
مخس من اإلبل   واملوضحة مخس من اإلبل واألسنان   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن وبعضه صحيح ت  

 

 

قال وذكر عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : قضى رسول   - 7034
هللا صلى هللا عليه وسلم يف رجل طعن رجال بقرن يف رجله فقال اي رسول هللا 
أقدين فقال له رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ال تعجل حىت يربأ جرحك قال 

أىب الرجل اال ان يستقيد فأقاده رسول هللا صلى هللا عليه وسلم منه قال  ف
فعرج املستقيد وبرأ املستقاد منه فأتى املستقيد إىل رسول هللا صلى هللا عليه  
وسلم فقال له اي رسول هللا عرجت وبرأ صاحيب فقال له رسول هللا صلى هللا 

فعصيتين فأبعدك هللا وبطل  عليه وسلم أمل آمرك أن ال تستقيد حىت يربأ جرحك
جرحك مث أمر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بعد الرجل الذي عرج من كان  

 به جرح أن ال يستقيد حىت تربأ جراحته فإذا برئت جراحته استقاد  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  



 

 

ن  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعقوب مسعته حيدث يعين أابه ع - 7035
بن اهلاد عن عمرو بن شعيب عن أبيه حممد بن عبد هللا عن عبد هللا بن يزيد 

عمرو أنه قال ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال يف جملس : أال أحدثكم  
أبحبكم إيل وأقربكم مين جملسا يوم القيامة ثالث مرات يقوهلا قال قلنا بلى اي 

 رسول هللا قال فقال أحسنكم أخالقا 

 

 

ق شعيب األرنؤوط : حسنعليت  

 

 

------------------------------------- 
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حدثنا عبد هللا حدثين أيب قال يعقوب ثنا أيب عن بن إسحاق قال   - 7036
بن عمرو بن العاص وحدثين حيىي بن عروة بن الزبري عن أبيه عروة عن عبد هللا 

قال قلت له ما أكثر ما رأيت قريشا أصابت من رسول هللا صلى هللا عليه  
م يوما  وسلم فيما كانت تظهر من عداوته قال : حضرهتم وقد اجتمع أشرافه 

يف احلجر فذكروا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقالوا ما رأينا مثل ما صربان 



عليه من هذا الرجل قط سفه أحالمنا وشتم آابءان وعاب ديننا وفرق مجاعتنا  
وسب آهلتنا لقد صربان منه على أمر عظيم أو كما قالوا قال فبينما هم كذلك 

وسلم فأقبل ميشي حىت استلم الركن  إذ طلع عليهم رسول هللا صلى هللا عليه 
ن مر هبم غمزوه ببعض ما يقول قال فعرفت مث مر هبم طائفا ابلبيت فلما أ

ذلك يف وجهه مث مضى فلما مر هبم الثانية غمزوه مبثلها فعرفت ذلك يف وجهه  
مث مضى مث مر هبم الثالثة فغمزوه مبثلها فقال تسمعون اي معشر قريش أما  

ه لقد جئتكم ابلذبح فأخذت القوم كلمته حىت ما منهم  والذي نفس حممد بيد
رجل اال كأمنا على رأسه طائر واقع حىت ان أشدهم فيه وصاه قبل ذلك لريفأه 
أبحسن ما جيد من القول حىت انه ليقول انصرف اي أاب القاسم انصرف راشدا 
فوهللا ما كنت جهوال قال فانصرف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حىت إذا 

ان الغد اجتمعوا يف احلجر وأان معهم فقال بعضهم لبعض ذكرمت ما بلغ منكم  ك
وما بلغكم عنه حىت إذا ابدأكم مبا تكرهون تركتموه فبينما هم يف ذلك إذ طلع  
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فوثبوا إليه وثبة رجل واحد فأحاطوا به يقولون 

نه من عيب آهلتهم ودينهم قال  له أنت الذي تقول كذا وكذا ملا كان يبلغهم ع 
فيقول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم نعم أان الذي أقول ذلك قال فلقد  

رأيت رجال منهم أخذ مبجمع ردائه قال وقام أبو بكر الصديق رضي هللا تعاىل 
مث انصرفوا عنه    {أتقتلون رجال أن يقول ريب هللا  }عنه دونه يقول وهو يبكى  

قريشا بلغت منه قط   فإن ذلك ألشد ما رأيت  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعقوب ثنا أيب عن حممد بن إسحاق  - 7037
: أن وفد  قال وحدثين عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد هللا بن عمرو 

هوازن أتوا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهو ابجلعرانة وقد أسلموا فقالوا اي 
عليك فامنن علينا  رسول هللا اان أصل وعشرية وقد أصابنا من البالء ماال خيفي 

من هللا عليك فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أبناؤكم ونساؤكم أحب 
إليكم أم أموالكم قالوا اي رسول هللا خريتنا بني أحسابنا وبني أموالنا بل ترد 

علينا نساؤان وأبناؤان فهو أحب إلينا فقال هلم أما ما كان يل ولبين عبد املطلب 
اس الظهر فقوموا فقولوا اان نستشفع برسول هللا فهو لكم فإذا صليت للن

صلى هللا عليه وسلم إىل املسلمني وابملسلمني إىل رسول هللا صلى هللا عليه  
وسلم يف أبنائنا ونسائنا فسأعطيكم عند ذلك واسأل لكم فلما صلى رسول 
هللا صلى هللا عليه وسلم ابلناس الظهر قاموا فتكلموا ابلذي أمرهم به فقال  

هللا صلى هللا عليه وسلم أما ما كان يل ولبين عبد املطلب فهو لكم قال   رسول
املهاجرون وما كان لنا فهو لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم وقالت األنصار  

وما كان لنا فهو لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال األقرع بن حابس أما أان 
در أما أان وبنو فزارة فال وبنو متيم فال وقال عيينة بن حصن بن حذيفة بن ب

قال عباس بن مرداس أما أان وبنو سليم فال قالت بنو سليم ال ما كان لنا فهو  



لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال يقول عباس اي بين سليم وهنتموين فقال  
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أما من متسك منكم حبقه من هذا السيب فله  

ن أول شيء نصيبه فردوا على الناس أبناءهم  بكل إنسان ست فرائض م
 ونساءهم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    219صفحة  - 2مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعقوب ثنا أيب عن بن إسحاق حدثين  - 7038
عبد هللا بن  أبو عبيدة بن حممد بن عمار بن ايسر عن مقسم أيب القاسم موىل

احلرث بن نوفل : قال خرجت أان وتليد بن كالب الليثي حىت أتينا عبد هللا بن 
له هل حضرت  عمرو بن العاصي وهو يطوف ابلبيت معلقا نعليه بيده فقلنا

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حني يكلمه التميمي يوم حنني قال نعم أقبل  
رجل من بين متيم يقال له ذو اخلويصرة فوقف على رسول هللا صلى هللا عليه  
وسلم وهو يعطي الناس قال اي حممد قد رأيت ما صنعت يف هذا اليوم فقال  



يت قال مل أرك عدلت قال  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أجل فكيف رأ
هللا عليه وسلم مث قال وحيك ان مل يكن العدل عندي  فغضب رسول هللا صلى 

فعند من يكون فقال عمر بن اخلطاب اي رسول هللا أال نقتله قال ال دعوه فإنه  
سيكون له شيعة يتعمقون يف الدين حىت خيرجوا منه كما خيرج السهم من الرمية  

شيء مث يف القدح فال يوجد شيء مث يف الفوق فال ينظر يف النصل فال يوجد 
يوجد شيء سبق الفرث والدم قال أبو عبد الرمحن أبو عبيدة هذا امسه حممد  
ثقة وأخوه سلمة بن حممد بن عمار مل يرو عنه اال علي بن زيد وال نعلم خربه  

ومقسم ليس به أبس وهلذا احلديث طرق يف هذا املعىن وطرق أخر يف هذا 
حاح وهللا سبحانه وتعاىل أعلم  املعىن ص  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا مؤمل ثنا وهيب ثنا بن طاوس عن   - 7039
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : هنى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 عن حلوم احلمر األهلية وعن اجلاللة وعن ركوهبا وأكل حلومها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد ضعيف ت  

 



 

 أيب ثنا مؤمل ثنا محاد ثنا علي بن زيد عن  حدثنا عبد هللا حدثين - 7040
خالد بن احلويرث عن عبد هللا بن عمرو قال قال رسول هللا صلى هللا عليه  
وسلم : اآلايت خرزات منظومات يف سلك فإن يقطع السلك يتبع بعضها  

 بعضا 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن بن موسى األشيب حدثنا  - 7041
 بن عمرو بن حريز يعين بن عثمان الرحيب عن حبان بن زيد عن عبد هللا 

العاصي أنه مسع النيب صلى هللا عليه وسلم على منربه يقول : ارمحوا ترمحوا  
ما  واغفروا يغفر هللا لكم ويل ألقماع القول ويل للمصرين الذين يصرون على 

 فعلوا وهم يعلمون  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هاشم بن القاسم ثنا حممد يعين بن  - 7042
راشد عن سليمان يعين بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : ان  



 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قضى ان كل مستلحق يستلحق بعد أبيه الذي
يدعي له ادعاه ورثته من بعده فقضى ان كان من أمة ميلكها يوم أصاهبا فقد  

حلق مبن استلحقه وليس له فيما قسم قبله من املرياث شيء وما أدرك من  
مرياث مل يقسم فله نصيبه وال يلحق إذا كان أبوه الذي يدعي له أنكره وان  

وال يرث وان كان    كان من أمه ال ميلكها أو من حرة عاهر هبا فإنه ال يلحق
أبوه الذي يدعي له هو الذي ادعاه وهو ولد زان ألهل أمة من كانوا حرة أو  

 أمة  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هاشم ثنا إسحاق يعين بن سعيد ثنا   - 7043
س يف احلجر سعيد بن عمرو قال : أتى عبد هللا بن عمرو بن الزبري وهو جال

فقال اي بن الزبري إايك واإلحلاد يف حرم هللا فإين أشهد لسمعت رسول هللا 
ذنوبه  صلى هللا عليه وسلم يقول حيلها وحيل به رجل من قريش لو وزنت

بذنوب الثقلني لوزنتها قال فانظر أن ال تكون هو اي بن عمرو فإنك قد قرأت 
الكتب وصحبت الرسول صلى هللا عليه وسلم قال فإين أشهدك أن هذا 

 وجهي إىل الشام جماهدا  

 

 



 6847عليق شعيب األرنؤوط : رجاله ثقات رجال الشيخني وهو مكرر ت
يكون غلطا  ونقلنا هناك عن ابن كثري أن رفعه قد  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعين األشيب ثنا بن هليعة ثنا دراج  - 7044
عن عبد الرمحن بن جبري عن عبد هللا بن عمرو عن رسول هللا صلى هللا عليه  

قال الرؤاي الصاحلة يبشرها   {هلم البشرى يف احلياة الدنيا  }وسلم أنه قال :  
زءا من النبوة فمن رأى ذلك فليخرب هبا املؤمن هي جزء من تسعة وأربعني ج

ومن رأى سوى ذلك فإمنا هو من الشيطان ليحزنه فلينفث عن يساره ثالاث 
 وليسكت وال خيرب هبا أحدا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    220صفحة  - 2مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن ثنا بن هليعة اان بن هبرية عن   - 7045



أيب عبد الرمحن احلبلي عن عبد هللا بن عمرو قال قال رسول هللا صلى هللا 
عليه وسلم : من ردته الطرية من حاجة فقد أشرك قالوا اي رسول هللا ما كفارة  
ذلك قال ان يقول أحدهم اللهم ال خري اال خريك وال طري اال طريك وال إله 

 غريك 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هشام بن سعيد أان معاوية بن سالم   - 7046
عن حيىي بن أيب كثري أخربين أبو سلمة بن عبد الرمحن عن خرب عبد هللا بن 

انه : ملا كسفت الشمس على عهد رسول هللا صلى هللا عليه  عمرو بن العاص 
وسلم نودي ان الصالة جامعة فركع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ركعتني يف  
سجدة مث جلى عن الشمس فقالت عائشة أم املؤمنني ما سجدت سجودا قط 

 أطول منه وال ركعت ركوعا قط أطول منه  
 

 

حعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هشام بن سعيد أان معاوية بن سالم   - 7047



عن حيىي بن أيب كثري أخربين أبو سلمة بن عبد الرمحن عن خرب عبد هللا بن 
عمرو بن العاصي انه : ملا كسفت الشمس على عهد رسول هللا صلى هللا عليه  

 عليه وسلم ركعتني يف  وسلم نودي ان الصالة جامعة فركع رسول هللا صلى هللا
سجدة مث جلى عن الشمس فقالت عائشة أم املؤمنني ما سجدت سجودا قط 

 أطول منه وال ركعت ركوعا قط كان أطول منه  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح مكرر ما قبله بسنده ومتنه ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن إسحاق أان بن هليعة عن   - 7048
دراج أيب السمح عن عيسى بن هالل عن عبد هللا بن عمرو بن العاصي قال  
قال النيب صلى هللا عليه وسلم : ان أرواح املؤمنني لتلتقيان على مسرية يوم  

 وليلة وما رأى واحد منهما صاحبه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسني بن حممد ثنا حممد بن مطرف  - 7049
هللا عليه    عن أيب حازم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النيب صلى



وسلم انه قال : أييت على الناس زمان يغربلون فيه غربلة يبقى منهم حثالة قد  
قالوا اي  مرجت عهودهم وأماانهتم واختلفوا فكانوا هكذا وشبك بني أصابعه 

رسول هللا فما املخرج من ذلك قال أتخذون ما تعرفون وتدعون ما تنكرون  
 وتقبلون على أمر خاصتكم وتدعون أمر عامتكم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إبراهيم بن أيب العباس ثنا بقية حدثين  - 7050
يب مسعت أاب قبيل املصري يقول مسعت عبد هللا بن معاوية بن سعيد التجي

عمرو بن العاص يقول قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : من مات يوم 
 اجلمعة أو ليلة اجلمعة وقي فتنة القرب 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن غيالن حدثين املفضل  - 7051
عياش بن عباس عن عبد هللا بن يزيد أيب عبد الرمحن احلبلي عن عبد  حدثين 

هللا بن عمرو بن العاصي أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : يغفر 



 للشهيد كل ذنب اال الدين 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
خنيمسلم غري املفضل بن فضالة فمن رجال الشي  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا على بن إسحاق ثنا عبد هللا أان بن  - 7052
ن عمرو قال  هليعة أخربين احلرث بن يزيد عن بن حجرية األكرب عن عبد هللا ب

مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : ان املسلم املسدد ليدرك درجة  
 الصوام القوام آبايت هللا عز وجل لكرم ضريبته وحسن خلقه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أمحد بن عبد امللك وهو احلراين ثنا   - 7053
حممد بن سلمة عن حممد بن إسحاق عن بن أيب جنيح عن جماهد عن عبد هللا  
بن عمرو قال مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : خيرب الكعبة ذو  

سلبها حليتها وجيردها من كسوهتا ولكأين أنظر إليه السويقتني من احلبشة وي
 أصيلع أفيدع يضرب عليها مبسحاته ومعوله  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : بعضه مرفوع صحيح وبعضه يروى موقوفا ومرفوعا  ت
 واملوقوف أصح 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا موسى بن داود ثنا بن هليعة عن يزيد  - 7054
ال : كنا  بن أيب حبيب عن قيصر التجييب عن عبد هللا بن عمرو بن العاصي ق

عند النيب صلى هللا عليه وسلم فجاء شاب فقال اي رسول هللا أقبل وأان صائم  
نعم فنظر بعضنا  فقال ال فجاء شيخ فقال اي رسول هللا أقبل وأان صائم قال 

إىل بعض فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قد علمت نظر بعضكم إىل 
 بعض أن الشيخ ميلك نفسه 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    221صفحة  - 2مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا وهيب عن أيوب عن أيب  - 7055
قالبة عن عبد هللا بن عمرو عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : من قتل دون  

 ماله مظلوما فهو شهيد  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا عبد الواحد بن زايد عن   - 7056
احلجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النيب صلى هللا عليه وسلم  

 قال : من بين هلل مسجدا بىن له بيت أوسع منه يف اجلنة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح دون لفظ " أوسع " وهذا إسناد ضعيف ت
بن أرطاة كثري اخلطأ والتدليس احلجاج  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا محاد بن سلمة ثنا ليث بن  - 7057
أيب سليم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول هللا صلى هللا 

 عليه وسلم : من منع فضل مائه أو فضل كلئه منعه هللا عز وجل فضله  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريهت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا محاد بن سلمة عن داود بن   - 7058
أيب هند وحبيب املعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النيب صلى 
هللا عليه وسلم وقيس عن جماهد أحسبه عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال :  

 ال جيوز للمرأة أمر يف ماهلا إذا ملك زوجها عصمتها  

 

 

يب األرنؤوط : هذا احلديث له إسنادان : أحدمها متصل وهو إسناد  عليق شع ت
 حسن واآلخر مرسل 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا محاد عن عطاء بن السائب   - 7059
عن أبيه عن عبد هللا بن عمرو أن رجال قال : اللهم اغفر يل وحملمد وحدان 

تها عن انس كثري  فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لقد حجب  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا محاد بن سلمة أان عطاء بن  - 7060



السائب عن أبيه عن عبد هللا بن عمرو : أن رجال دخل الصالة فقال احلمد 
ها فقال الرجل أان قال  هلل وسبح فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من قائل

 لقد رأيت املالئكة تلقي هبا بعضها بعضا 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا محاد أان عطاء بن السائب   - 7061
عن أبيه عن عبد هللا بن عمرو : أن اليهود أتت النيب صلى هللا عليه وسلم  

فأنزل هللا  {لوال يعذبنا هللا مبا نقول   } فقالت السام عليك وقالوا يف أنفسهم 
وبئس  }أ إىل قوله فقر  {وإذا جاءوك حيوك مبا مل حييك به هللا   }عز وجل  

 املصري 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا شعبة عن حبيب بن أيب  - 7062
اثبت مسعت أاب العباس وكان شاعرا قال مسعت عبد هللا بن عمرو قال : جاء  

رجل إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فاستأذنه يف اجلهاد فقال أحي والداك  



 قال نعم قال ففيهما فجاهد  

 

 

حيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده ص ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سعيد بن منصور ثنا يعقوب بن عبد   - 7063
ن عمرو قال  الرمحن عن أيب حازم عن عمارة بن عمرو بن حزم عن عبد هللا ب

قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : يوشك ان يغربل الناس غربلة وتبقى  
صابعه  حثالة من الناس قد مرجت عهودهم وأماانهتم وكانوا هكذا وشبك بني أ

قالوا فكيف نصنع اي رسول هللا إذا كان ذلك قال أتخذون ما تعرفون وتذرون  
 ما تنكرون وتقبلون على خاصتكم وتدعون عامتكم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري ت
 عمارة بن عمرو فمن رجال أيب داود وابن ماجة 

 

 

إبسناده ومعناه اال أنه قال وتبقى حثالة  حدثناه قتيبة بن سعيد : - 7063
 من الناس وتدعون أمر عامتكم 

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا قتيبة بن سعيد ثنا بن هليعة عن  - 7064
القاسم بن عبد هللا املعافري عن أيب عبد الرمحن احلبلي عن القاسم بن الربحي 

لم قال : من أخرج  عن عبد هللا بن عمرو ان رسول هللا صلى هللا عليه وس
 صدقة فلم جيد اال بربراي فلريدها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا قتيبة بن سعيد ثنا بن هليعة عن حيي   - 7065
بن عبد هللا عن أيب عبد الرمحن احلبلي عن عبد هللا بن عمرو بن العاصي : ان  

ر بسعد وهو يتوضأ فقال ما هذا السرف اي سعد  النيب صلى هللا عليه وسلم م 
 قال أيف الوضوء سرف قال نعم وان كنت على هنر جار  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا قتيبة ثنا بن هليعة عن عمرو بن  - 7066
صي قال قال  حيىي عن أيب عبد الرمحن احلبلي عن عبد هللا بن عمرو بن العا

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : توضع املوازين يوم القيامة فيؤيت ابلرجل 



عث به إىل فيوضع يف كفة فيوضع ما أحصى عليه فتمايل به امليزان قال فيب
النار قال فإذا أدبر به إذا صائح يصيح من عند الرمحن يقول ال تعجلوا ال 

تعجلوا فإنه قد بقى له فيؤيت ببطاقة فيها ال إله إال هللا فتوضع مع الرجل يف 
 كفة حىت مييل به امليزان  

 

 

إبسناد قوي وهذا إسناد حسن على   6994عليق شعيب األرنؤوط : سلف ت
أحد رواته ورواية قتيبة عن ابن هليعة كرواية أحد العبادلة كما يف  خطأ ىف اسم 

17/  8السري   

 

 

------------------------------------- 

 

[    222صفحة  - 2مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا قتيبة ثنا بن هليعة عن واهب بن عبد   - 7067
رو بن العاصي أنه قال : رأيت فيما يرى النائم لكأن يف  هللا عن عبد هللا بن عم

إحدى أصبعي مسنا ويف األخرى عسال فأان ألعقهما فلما أصبحت ذكرت ذلك 
لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال تقرأ الكتابني التوراة والفرقان فكان  

 يقرؤمها 



 

 

ة حسان عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسن أحاديث قتيبة عن ابن هليع ت
 وابقي رجاله ثقات 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا قتيبة بن سعيد ثنا بكر بن مضر عن   - 7068
ى هللا عليه  بن اهلاد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : ان رسول هللا صل

وسلم عام غزوة تبوك قام من الليل يصلي فاجتمع وراءه رجال من أصحابه 
سا ما  حيرسونه حىت إذا صلى وانصرف إليهم فقال هلم لقد أعطيت الليلة مخ 

أعطيهن أحد قبلي أما أان فأرسلت إىل الناس كلهم عامة وكان من قبلي إمنا  
يرسل إىل قومه ونصرت على العدو ابلرعب ولو كان بيين وبينهم مسرية شهر  

مللئ منه رعبا وأحلت يل الغنائم آكلها وكان من قبلي يعظمون أكلها كانوا  
ركتين الصالة متسحت حيرقوهنا وجعلت يل األرض مساجد وطهورا أينما أد

وصليت وكان من قبلي يعظمون ذلك إمنا كانوا يصلون يف كنائسهم وبيعهم  
واخلامسة هي ما هي قيل يل سل فإن كل نيب قد سأل فاخرت مسأليت إىل يوم 

 القيامة فهي لكم وملن شهد أن ال إله اال هللا 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 



بد هللا حدثين أيب ثنا قتيبة بن سعيد أان رشدين عن حدثنا ع - 7069
احلجاج بن شداد عن أيب صاحل الغفاري عن عبد هللا بن عمرو بن العاصي ان 
النيب صلى هللا عليه وسلم قال : أول من يدخل من هذا الباب رجل من أهل 

 اجلنة فدخل سعد بن أيب وقاص  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا قتيبة ثنا رشدين بن سعد عن احلسن   - 7070
بن ثوابن عن هشام بن أيب رقية عن عبد هللا بن عمرو بن العاصي قال قال  

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ال عدوى وال طرية وال هامة وال حسد والعني 
 حق 

 

 

سد " وهذا إسناد ضعيف  عليق شعيب األرنؤوط : صحيح دون قوله " وال حت
 لضعف رشدين

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا قتيبة ثنا بن هليعة عن يزيد بن أيب  - 7071
حبيب عن عمرو بن الوليد عن عبد هللا بن عمرو قال : سألت النيب صلى هللا 



عليه وسلم فقلت اي رسول هللا هل حتس ابلوحي فقال رسول هللا صلى هللا 
ع صالصل مث أسكت عند ذلك فما من مرة يوحي إىل اال عليه وسلم نعم امس

 ظننت ان نفسي تفيض 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا قتيبة ثنا بن هليعة عن احلرث بن يزيد  - 7072
كنت   عن جندب بن عبد هللا عن سفيان بن عوف عن عبد هللا بن عمرو قال :

عند رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وطلعت الشمس فقال أييت هللا قوم يوم 
 قال ال ولكم  القيامة نورهم كنور الشمس فقال أبو بكر أحنن هم اي رسول هللا

 خري كثري ولكنهم الفقراء واملهاجرون الذين حيشرون من أقطار األرض 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه مكرر ت  

 

 

وقال : طوىب للغرابء طوىب للغرابء طوىب للغرابء فقيل من الغرابء اي  - 7072
م  رسول هللا قال انس صاحلون يف انس سوء كثري من يعصيهم أكثر ممن يطيعه   

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه مكرر ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا علي بن عبد هللا ثنا سفيان ثنا بن أيب  - 7073
جنيح عن عبد هللا بن عامر عن عبد هللا بن عمرو يبلغ به النيب صلى هللا عليه  

 وسلم قال : من مل يرحم صغريان ويعرف حق كبريان فليس منا  

 

 

ب األرنؤوط : إسناده صحيحعليق شعيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد هللا بن حممد قال عبد هللا ومسعته   - 7074
السائب   أان من عبد هللا بن حممد بن أيب شيبة قال ثنا بن فضيل عن عطاء بن

عن أبيه عن عبد هللا بن عمرو قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : بينما  
آخذته وهو يتجلجل فيها  رجل يتبخرت يف حلة إذ أمر هللا عز وجل به األرض ف

 أو يتجرجر فيها إىل يوم القيامة  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هارون بن معروف ثنا عبد هللا بن  - 7075



وهب أخربين أسامة ان عمرو بن شعيب حدثه عن أبيه عن جده ان رجال جاء 
عليه وسلم فقال : أين أنزع يف حوضي حىت إذا مألته  إىل رسول هللا صلى هللا 

ألهلي ورد على البعري لغريي فسقيته فهل يل يف ذلك من أجر فقال رسول هللا 
 صلى هللا عليه وسلم يف كل ذات كبد حرى أجر  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    223صفحة  - 2بن حنبل    ] جزء مسند أمحد    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد اجلبار بن حممد يعين اخلطايب   - 7076
حدثين بقية عن حممد بن الوليد الزبيدي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن  

جده قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : من مس ذكره فليتوضأ وأميا  
 امرأة مست فرجها فلتتوضأ  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا مهام ثنا قتادة عن أيب أيوب   - 0777
عن عبد هللا بن عمرو قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : وقت صالة 

الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما مل حتضر العصر ووقت 
الشفق  صالة العصر ما مل تصفر الشمس ووقت صالة املغرب ما مل يغب

ووقت صالة العشاء إىل نصف الليل ووقت صالة الصبح من طلوع الفجر ما  
مل تطلع الشمس فإذا طلعت فأمسك فإهنا تطلع بني قرين شيطان أو مع قرين  

 شيطان  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن محاد أان أبو عوانة عن  - 7078
األعمش ثنا عثمان بن قيس عن أيب حرب الديلمي مسعت عبد هللا بن عمرو  

بن العاصي يقول قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ما أظلت اخلضراء وال 
 أقلت الغرباء من رجل أصدق هلجة من أيب ذر  

 

 

: حسن لغريه عليق شعيب األرنؤوطت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن آدم وأبو النضر قاال ثنا زهري   - 7079
عن إبراهيم بن مهاجر عن عبد هللا بن ابابه عن عبد هللا بن عمرو قال : كنت  
عند رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فذكرت األعمال فقال ما من أايم العمل 

اي رسول هللا وال اجلهاد قال فأكربه قال وال   فيهن أفضل من هذه العشر قالوا
يف سبيل هللا مث تكون مهجة نفسه فيه   }اجلهاد اال أن خيرج رجل بنفسه وماله   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن آدم ثنا أبو بكر عن أيب  - 7080
 إبراهيم بن  أسحق عن السائب بن مالك عن عبد هللا بن عمرو قال : ملا توىف

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كسفت الشمس فقام رسول هللا صلى هللا عليه  
ركوعه فصلى  وسلم فصلى ركعتني فأطال القيام مث ركع مثل قيامه مث سجد مثل 

 ركعتني كذلك مث سلم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري السائب بن ت
 مالك

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد هللا بن يزيد ثنا سعيد بن أيب  - 7081
أيوب حدثين شرحبيل بن شريك املعافري عن عبد الرمحن بن رافع التنوخي 

بن عمرو بن العاص يقول مسعت رسول هللا صلى هللا عليه   قال مسعت عبد هللا
وسلم يقول : ما أابيل ما أتيت أو ما ركبت إذا أان شربت ترايقا أو تعلقت 

 متيمة أو قلت الشعر من قبل نفسي 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

ا حدثنا عبد هللا حدثين أيب قال ثنا عبد هللا بن يزيد قال حدثن - 7082
حيوة قال حدثين ربيعة بن سيف املعافري عن أيب عبد الرمحن احلبلي عن عبد  
هللا بن عمرو بن العاصي عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : انه رأى فاطمة  
ابنته فقال هلا من أين أقبلت قالت أقبلت من وراء جنازة هذا الرجل قال فهل  

ت منك ما مسعت قال بلغت معهم الكدى قالت ال وكيف أبلغها وقد مسع
 والذي نفسي بيده لو بلغت معهم الكدى ما رأيت اجلنة حىت يراها جد أبيك 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد هللا بن يزيد حدثنا عبد هللا بن  - 7083
صديف عياش بن عباس القتباين قال مسعت أيب يقول مسعت عيسى بن هالل ال

وأاب عبد الرمحن احلبلي يقوالن مسعنا عبد هللا بن عمرو يقول مسعت رسول هللا 
ن على السروج  صلى هللا عليه وسلم يقول : سيكون يف آخر أميت رجال يركبو 

كأشباه الرجال ينزلون على أبواب املسجد نساؤهم كاسيات عارايت على 
رؤوسهم كأسنمة البخت العجاف العنوهن فإهنن ملعوانت لو كانت ورائكم أمة  

 من األمم خلدمن نساؤكم نساءهم كما خيدمنكم نساء األمم قبلكم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

د هللا حدثين أيب ثنا عبد هللا بن يزيد ثنا سعيد بن أيب حدثنا عب - 7084
أيوب حدثين أبو األسود عن عكرمة موىل بن عباس عن عبد هللا بن عمرو بن  
العاصي قال مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : من قتل دون ماله  

 مظلوما فله اجلنة  

 

 

نيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن عبيد ثنا األعمش عن عمرو   - 7085
بن مرة عن أيب يزيد عن عبد هللا بن عمرو قال قال رسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم : من مسع الناس بعمله مسع هللا به سامع خلقه وحقره وصغره  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    224صفحة  - 2مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن عبيد ثنا زكراي عن عامر   - 7086
مسعت عبد هللا بن عمرو مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : املسلم  

 من سلم الناس من لسانه ويده واملهاجر من هجر ما هنى هللا عنه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

عبد هللا حدثين أيب ثنا عارم ثنا معتمر عن أبيه ثنا أبو العالء  حدثنا - 7087



عن مطرف عن بن أيب ربيعة عن عبد هللا بن عمرو قال : ذكرت للنيب صلى 
هللا عليه وسلم الصوم فقال صم من كل عشرة أايم يوما ولك أجر التسعة قال  

ثمانية  فقلت اين أقوى من ذلك قال فصم من كل تسعة أايم يوما ولك أجر ال
قال فقلت إين أقوى من ذلك قال صم من كل مثانية أايم يوما ولك أجر تلك 
السبعة قال قلت أين أقوى من ذلك قال فلم يزل حىت قال صم يوما وافطر  

 يوما 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : هذا اإلسناد فيه جهالة ابن أيب ربيعة لكنه يستقيم  ت
 دونه 

حيح بغري هذه السياقة ص  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو سعيد موىل بين هاشم ثنا حممد  - 7088
بن راشد ثنا سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ان 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : عقل شبه العمد مغلظة مثل عقل العمد  
 وال يقتل صاحبه ومن محل علينا السالح فليس منا وال رصد بطريق  

 

 

يق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنعلت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أزهر بن القاسم ثنا املثين يعين بن  - 7089
سعيد عن قتادة عن عبد هللا بن ابابه عن عبد هللا بن عمرو بن العاصي : ان  

النيب صلى هللا عليه وسلم كان يقول ان هللا عز وجل يباهي مالئكته عشية  
يقول انظروا إىل عبادي آتوين شعثا غربا  عرفة أبهل عرفة ف  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ال أبس بهت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو سعيد ثنا حممد بن راشد ثنا   - 7090
سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ان رسول هللا صلى 

اإلبل ثالثون ابنة خماض  هللا عليه وسلم قال : من قتل خطأ فديته مائة من
الثون جذعة وعشرة بين لبون ذكران فكان رسول هللا وثالثون ابنة لبون وث

صلى هللا عليه وسلم يقومها على أمثان اإلبل فإذا هانت نقص من قيمتها وإذا  
غلت رفع يف قيمتها على حنو الزمان ما كانت فبلغت على عهد رسول هللا 

عمائة دينار إىل مثامنائة دينار أو عدهلا من الورق صلى هللا عليه وسلم ما بني أرب
 مثانية آالف  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو سعيد ثنا حممد بن راشد ثنا   - 7091
سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : ان رسول هللا 
 صلى هللا عليه وسلم قضى ان العقل مرياث بني ورثة القتيل على فرائضهم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

ثنا أبو سعيد ثنا حممد بن راشد ثنا  حدثنا عبد هللا حدثين أيب  - 7092
عن أبيه عن جده : ان رسول هللا  سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب

صلى هللا عليه وسلم قضى يف األنف إذا جدع كله الدية كاملة وإذا جدعت  
أرنبته نصف الدية ويف العني نصف الدية ويف اليد نصف الدية ويف الرجل 

رأة عصبتها من كانوا وال يرثون منها اال ما  نصف الدية وقضى ان يعقل عن امل 
فضل عن ورثتها وان قتلت فعقلها بني ورثتها وهم يقتلون قاتلها وقضى ان 

 عقل أهل الكتاب نصف عقل املسلمني وهم اليهود والنصارى  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 



م ثنا شداد حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو سعيد موىل بين هاش - 7093
أبو طلحة الراسيب مسعت أاب الوازع جابر بن عمرو حيدث عن عبد هللا بن 

عمرو قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ما من قوم جلسوا جملسا مل  
 يذكروا هللا فيه اال رأوه حسرة يوم القيامة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن على خطأ يف تسمية  ت
... مل يذكر يف كتب الرجال أن أاب الوازع يروي عن عبد هللا بن عمرو   صحابيه

وما أخرجه من حديثه إال أمحد وأخرجه من حديث عبد هللا بن املغفل الطرباين  
يف الكبري واألوسط والدعاء والبيهقي يف الشعب ونسبه إليه املنذري يف 

 الرتغيب واهليثمي يف احملمع 
 

 

ثين أيب ثنا محاد بن خالد ثنا هشام بن سعد عن  حدثنا عبد هللا حد - 7094
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد هللا بن عمرو : سئل رسول هللا صلى  

 هللا عليه وسلم عن الرجل يدخل احلائط قال أيكل غري متخذ خبنة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسنت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن بن مهدي ثنا حممد بن  - 7095
خارجة عن عبد هللا  أيب الوضاح حدثين العالء بن عبد هللا بن رافع ثنا حنان بن 

بن عمرو قال جاء أعرايب علوي جريء إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
قوم خاصة أم إىل فقال : اي رسول هللا أخربان عن اهلجرة إليك أينما كنت أو ل

أرض معلومة أم إذا مت انقطعت قال فسكت عنه يسريا مث قال أين السائل 
الفواحش ما ظهر منها وما   }قال ها هو ذا اي رسول هللا قال اهلجرة ان هتجر 

بطن وتقيم الصالة وتؤيت الزكاة مث أنت مهاجر وان مت ابحلضر مث قال عبد  
إىل النيب صلى هللا عليه وسلم فقال اي  هللا بن عمرو ابتداء من نفسه جاء رجل 

رسول هللا أخربان عن ثياب أهل اجلنة خلقا ختلق أم نسجا تنسج فضحك 
بعض القوم فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مم تضحكون من جاهل  

يسأل عاملا مث أكب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مث قال أين السائل قال هو  
ل ال بل تشقق عنها مثر اجلنة ثالث مرات ذا أان اي رسول هللا قا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    225صفحة  - 2مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا معمر بن سليمان الرقى ثنا احلجاج  - 7096
وسلم    عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن رسول هللا صلى هللا عليه

قال : من مثل به أو حرق ابلنار فهو حر وهو موىل هللا ورسوله قال فأيت برجل 
صلى هللا  قد خصي يقال له سندر فأعتقه مث أتى أاب بكر بعد وفاة رسول هللا

عليه وسلم فصنع إليه خريا مث أتى عمر بعد أيب بكر فصنع إليه خريا مث أنه أراد 
أن خيرج إىل مصر فكتب له عمر إىل عمرو بن العاصي ان اصنع به خريا أو 

 احفظ وصية رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فيه  
 

 

أرطاة عليق شعيب األرنؤوط : حسن وهذا إسناد ضعيف لضعف احلجاج بن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا معمر بن سليمان ثنا احلجاج عن   - 7097
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال جاء رجل إىل النيب صلى هللا عليه  

وسلم فقال : اي رسول هللا الرجل يغيب ال يقدر على املاء أجيامع أهله قال  
 نعم  

 

 

لضعف احلجاج بن أرطاة عليق شعيب األرنؤوط : حسن وهذا إسناد ضعيف ت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن زايد بن  - 7098
فياض مسعت أاب عياض حيدث عن عبد هللا بن عمرو أن النيب صلى هللا عليه  

أكثر من ذلك قال  } وسلم قال له : صم يوما ولك أجر ما بقى قال اين أطيق 
ين أطيق أكثر من ذلك قال صم ثالثة أايم صم يومني ولك أجر ما بقى قال ا 

ولك أجر ما بقى قال اين أطيق أكثر من ذلك قال صم أربعة أايم ولك أجر ما  
بقى قال اين أطيق أكثر من ذلك قال صم أفضل الصيام عند هللا صم صوم 

 داود كان يصوم يوما ويفطر يوما  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عارم ثنا معتمر قال قال أيب حدثنا   - 7099
ني احلضرمي عن القاسم بن حممد عن عبد هللا بن عمرو : أن رجال من املسلم

استأذن نيب هللا صلى هللا عليه وسلم يف امرأة يقال هلا أم مهزول كانت تسافح 
صلى هللا عليه وسلم أو ذكر  وتشرتط له أن تنفق عليه وانه استأذن فيها النيب 

الزانية ال ينكحها إال زان أو مشرك   } له أمرها فقرأ النيب صلى هللا عليه وسلم 
قال أبو عبد الرمحن  {الزانية ال ينكحها إال زان أو مشرك   }قال أنزلت  {

 قال أيب قال عارم سألت معتمرا عن احلضرمي فقال كان قاصا وقد رأيته  

 



 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن وهذا إسناد ضعيف جلهالة احلضرمي ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثنا حيىي بن معني ثنا املعتمر عن أبيه عن  - 7100
: حنوه  احلضرمي عن القاسم بن حممد عن عبد هللا بن عمرو   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وهب بن جرير حدثنا أيب مسعت  - 7101
الصقعب بن زهري حيدث عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد هللا بن 

عمرو قال : أتى النيب صلى هللا عليه وسلم أعرايب عليه جبة من طيالسة  
و مزرورة بديباج فقال ان صاحبكم هذا يريد أن يرفع كل راع مكفوفة بديباج أ

بن راع ويضع كل فارس بن فارس فقام النيب صلى هللا عليه وسلم مغضبا فأخذ  
مبجامع جبته فاجتذبه وقال ال أرى عليك ثياب من ال يعقل مث رجع رسول هللا 

فاة دعا  صلى هللا عليه وسلم فجلس فقال ان نوحا عليه السالم ملا حضرته الو 
ابنيه فقال اين قاصر عليكما الوصية آمركما ابثنتني وأهناكما عن اثنتني أهناكما 
عن الشرك والكرب وآمركما بال إله إال هللا فان السماوات واألرض وما فيهما  

لو وضعت يف كفة امليزان ووضعت ال إله اال هللا يف الكفة األخرى كانت أرجح 



لقة فوضعت ال إله اال هللا عليهما لفصمتها  ولو ان السماوات واألرض كانتا ح
أو لقصمتها وآمركما بسبحان هللا وحبمده فإهنا صالة كل شيء وهبا يرزق كل  

 شيء 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هاشم وحسني قاال ثنا حممد بن راشد   - 7102
عن أبيه عن جده : ان رسول هللا عن سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب  

صلى هللا عليه وسلم رد شهادة اخلائن واخلائنة وذي الغمر على أخيه ورد  
 شهادة القانع ألهل البيت وأجازها على غريهم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    226صفحة  - 2مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا أبو عوانة ثنا أبو بشر عن   - 7103
لى هللا يوسف بن ماهك عن عبد هللا بن عمرو قال : ختلف عنا رسول هللا ص

عليه وسلم يف سفرة سافرانها قال وأدركنا وقد أرهقتنا الصالة صالة العصر 
أو ثالاث ويل وحنن نتوضأ فجعلنا منسح على أرجلنا فنادى أبعلى صوته مرتني 

لألعقاب من النار آخر مسند عبد هللا بن عمرو بن العاص رضي هللا تعاىل  
 عنهما  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

( حديث أيب رمثة رضي هللا عنه   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا سفيان عن إايد بن لقيط   - 7104
السدوسي عن أيب رمثة قال : خرجت مع أيب حىت أتينا النيب صلى هللا عليه  

 وسلم فرأيت برأسه ردع حناء  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
رجال مسلم  الشيخني غري إايد بن لقيط السدوسي فمن  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عمرو بن اهليثم أبو قطن وأبو النضر  - 7105
ى هللا عليه  قاال حدثنا املسعودي عن إايد بن لقيط عن أيب رمثة عن النيب صل 

وسلم قال : يد املعطي العليا أمك وأابك وأختك وأخاك مث أدانك أدانك وقال  
 جتين نفس على أخرى رجل اي رسول هللا هؤالء بنو يربوع قتله فالن قال أال ال 

وقال أيب قال أبو النضر يف حديثه دخلت املسجد فإذا رسول هللا صلى هللا 
 عليه وسلم خيطب ويقول يد املعطي العليا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يونس ثنا محاد يعين بن سلمة عن   - 7106
بن لقيط عن أيب رمثة قال : أتيت النيب صلى هللا  عبد امللك بن عمري ثنا إايد

عليه وسلم وعنده انس من ربيعة خيتصمون يف دم فقال اليد العليا أمك وأبوك 
وأختك وأخوك وأدانك أدانك قال فنظر فقال من هذا معك أاب رمثة قال قلت 

 ابين قال أما انه ال جيين عليك وال جتين عليه وذكر قصة اخلامت  
 

 

ب األرنؤوط : رجاله ثقات رجال الشيخني غري محاد بن سلمة وإايد  عليق شعيت



 بن لقيط فمن رجال مسلم 

عبد امللك بن عمري ) من رجال الشيخني ( : تغري حفظه قبل موته ... وقال  * 
احلافظ يف مقدمة الفتح : احتج به اجلماعة وأخرج له الشيخان من رواية 

املتأخرين عنه يف املتابعاتالقدماء عنه يف االحتجاج ومن رواية بعض   

ورجح األرانؤوط هنا ما يلي *   

أن أاب رمثة هو االبن - 1  

أن املختصمني يف الدم هم من بين الريبوع  - 2  

خالف ما ورد يف روابة عبد امللك ابن عمري هذه ( )   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو نعيم ثنا سفيان عن إايد بن لقيط   - 7107
السدوسي قال مسعت أاب رمثة التيمي قال : جئت مع أيب إىل النيب صلى هللا 
عليه وسلم فقال ابنك هذا قلت نعم قال أحتبه قلت نعم قال أما انه ال جيين  

 عليك وال جتين عليه  

 

 

يح على شرط مسلم عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يونس ثنا محاد يعين بن سلمة عن   - 7108
عاصم عن أيب رمثة قال : أتيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وعنده انس 

من ربيعة خيتصمون يف دم العمد فسمعته يقول أمك وأابك وأختك وأخاك مث  
معك اي أاب رمثة فقلت أبين قال أما  أدانك فأدانك مث قال فنظر مث قال من هذا 

انه ال جيين عليك وال جتين عليه قال فنظرت فإذا يف نغض كتفه مثل بعرة البعري  
أو بيضة احلمامة فقلت أال أداويك منها اي رسول هللا فإان أهل بيت نطبب 

 فقال يداويها الذي وضعها  

 

 

وهو ابن  عليق شعيب األرنؤوط : رجاله ثقات رجال الصحيح غري عاصمت
هبدلة صدوق حسن احلديث ... مث أشار إىل ما سبق حتقيقه من أن أاب رمثة هو  

 االبن وأن املختصمني يف الدم من بين يربوع 
 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هشام بن عبد امللك وعفان قاال  - 7109
رسول حدثنا عبيد هللا بن إايد ثنا إايد عن أيب رمثة قال : انطلقت مع أيب حنو  

 صلى هللا عليه وسلم فلما رأيته قال يل أيب هل تدري من هذا قلت ال فقال  هللا
يل أيب هذا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فاقشعررت حني قال ذاك وكنت  

أظن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم شيئا ال يشبه الناس فإذا بشر له وفرة قال  
عليه ثوابن أخضران فسلم عليه أيب عفان يف حديثه ذو وفرة وهبا ردع من حناء 



مث جلسنا فتحدثنا ساعة مث ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال أليب ابنك 
هذا قال إي ورب الكعبة قال حقا قال أشهد به فتبسم رسول هللا صلى هللا 

عليه وسلم ضاحكا من ثبت شبهي أبيب ومن حلف أيب على مث قال أما انه ال 
وال تزر  }عليه قال وقرأ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم جيين عليك وال جتين 

قال مث نظر إىل مثل السلعة بني كتفيه فقال اي رسول هللا اين  {وازرة وزر أخرى 
 ألطب الرجال أال أعاجلها لك قال ال طبيبها الذي خلقها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

ثين أيب ثنا أبو بكر بن أيب شيبة ثنا حسني بن حدثنا عبد هللا حد - 7110
ثة قال : انطلقت مع أيب وأان علي عن بن أجبر عن إايد بن لقيط عن أيب رم

غالم إىل النيب صلى هللا عليه وسلم قال فقال له أيب إين رجل طبيب فأرين هذه  
السلعة اليت بظهرك قال وما تصنع هبا قال أقطعها قال لست بطبيب ولكنك 

طبيبها الذي وضعها وقال غريه الذي خلقها  رفيق   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

ووقع هنا من رواية اإلمام أمحد والصواب أنه من رواية ابنه عبد هللا ( )   

 



 

------------------------------------- 

 

[    227صفحة  - 2مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثين سعيد بن أيب الربيع السمان ثنا   - 7111
أبو عوانة عن عبد امللك بن عمري عن إايد بن لقيط العجلي عن أيب رمثة  

التيمي تيم الرابب قال : أتيت النيب صلى هللا عليه وسلم ومعي ابين فأرانيه  
فقلت البين هذا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فأخذته الرعدة هيبة   إايه

يب من أهل لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقلت له اي نيب هللا إين رجل طب
بيت أطباء فأرين ظهرك فإن تكن سلعة أبطها وإن تك غري ذلك أخربتك فإنه 

ه بردان أخضران ليس من إنسان أعلم جبرح أو خراج مين قال طبيبها هللا وعلي
له شعر قد عاله املشيب وشيبه أمحر فقال ابنك هذا قلت أي ورب الكعبة  

 قال بن نفسك قلت أشهد به قال فإنه ال جيين عليك وال جتين عليه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : احلديث من زايدات عبد هللا بن أمحد ) صواب ت
أيب الربيع السمان ...   السند كما يلي : قال عبد هللا بن أمحد حدثين سعيد بن

) 



رجاله ثقات رجال الصحيح غري و   

عبد هللا بن أمحد : من رجال النسائي ثقة - 1  

سعيد بن أيب الربيع : روى عنه مجع وذكره ابن حبان يف الثقات وقال   - 2
 اإلمام أمحد : ما أراه إال صدوقا 

وسبق بيان أن الصواب أن أاب رمثة هو االبن*   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أبو بكر بن أيب شيبة ثنا حممد بن بشر عن   - 7112
ت رجال على بن صاحل حدثين إايد بن لقيط عن أيب رمثة قال حججت فرأي

جالسا يف ظل الكعبة فقال أيب : تدري من هذا هذا رسول هللا صلى هللا عليه  
ن  وسلم فلما انتهينا إليه إذا رجل ذو وفرة به ردع وعليه ثوابن أخضرا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح غري ت
 عبدهللا بن أمحد فمن رجال النسائي 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين عمرو بن حممد بن بكري الناقد ثنا هشيم   - 7113
غري مرة قال أخربين عبد امللك بن عمري عن إايد بن لقيط عن أيب رمثة التيمي  

 عليه وسلم ومعي بن يل فقال ابنك هذا قلت أشهد به  : أتيت النيب صلى هللا



 قال ال جيين عليك وال جتين عليه قال ورأيت الشيب أمحر 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : رجاله ثقات رجال الصحيح غري عبد هللا بن أمحد ثقة  ت
 من رجال النسائي 

وسبق بيان أن الصواب أن أاب رمثة هو االبن*   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين شيبان بن أيب شيبة ثنا زيد يعين بن إبراهيم   - 7114
رمثة قال   التسرتي ثنا صدقة بن أيب عمران عن رجل هو اثبت بن منقذ عن أيب

: انطلقت أان وأيب إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فلما كنا يف بعض الطريق  
عليه وسلم قال وكنت فلقيناه فقال يل أيب اي بين هذا رسول هللا صلى هللا 

أحسب أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ال يشبه الناس فإذا رجل له وفرة  
وهبا ردع من حناء عليه بردان أخضران قال كأين أنظر إىل ساقيه قال فقال  

أليب من هذا معك قال هذا وهللا ابين قال فضحك رسول هللا صلى هللا عليه  
انك ال جتين عليه وال جيين عليك قال   وسلم حللف أيب على مث قال صدقت أما

   {وال تزر وازرة وزر أخرى  }وتال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف جلهالة حال اثبت  ت



 بن منقذ 

 7112قوله " فلما كنا يف بعض الطريق " : سلف يف الرواية الصحيحة * 
ى هللا عليه وسلم جالسا يف ظل الكعبة وذاك يكون عام  أهنما رأاي النيب صل

 حجة الوداع

 

 

حدثنا عبد هللا ثنا حممد بن بكار ثنا قيس بن الربيع األسدي عن   - 7115
إايد بن لقيط عن أيب رمثة قال : انطلقت مع أيب وأان غالم فأتينا رجال من  

برأسه ردع من  اهلاجرة جالسا يف ظل بيته وعليه بردان أخضران وشعره وفرة و 
فقال يل أيب أتدري من هذا فقلت ال قال هذا رسول هللا صلى هللا حناء قال 

عليه وسلم قال فتحدثنا طويال قال فقال له أيب إين رجل من أهل بيت طب 
فأرين الذي بباطن كتفك فإن تك سلعة قطعتها وان تك غري ذلك أخربتك  

ى هللا عليه وسلم ايل فقال  قال طبيبها الذي خلقها قال مث نظر رسول هللا صل
له ابنك هذا قال أشهد به فقال له رسول هللا صلى هللا عليه وسلم انظر ما  

تقول قال إي ورب الكعبة قال فضحك رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
لشبهي أبيب وحللف أيب على فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اي هذا ال 

 جيين عليك وال جتين عليه  

 

 

ق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد ضعيف لضعف قيس بن الربيع عليت



 وابقي رجاله ثقات رجال الصحيح غري عبدهللا بن أمحد فمن رجال النسائي

قوله " جالسا يف ظل بيته " : لعل الصواب : البيت يعين الكعبة كما ورد  * 
7112مصرحا به يف الرواية   

 

 

محيد الكويف ثنا عبيد هللا بن إايد حدثنا عبد هللا حدثين جعفر بن  - 7116
ل : انطلقت مع أيب حنو رسول هللا صلى هللا  بن لقيط عن أبيه عن أيب رمثة قا

عليه وسلم فلما رأيته قال أيب هل تدري من هذا قلت ال قال هذا حممد رسول  
هللا صلى هللا عليه وسلم قال فاقشعررت حني قال ذلك وكنت أظن أن رسول  

يه وسلم شيئا ال يشبه الناس فإذا بشر ذو وفرة وهبا ردع حناء  هللا صلى هللا عل 
وعليه بردان أخضران فسلم عليه أيب مث جلسنا فتحدثنا ساعة مث أن رسول هللا 

صلى هللا عليه وسلم قال أليب ابنك هذا قال إي ورب الكعبة قال حقا قال  
هي أبيب  أشهد به فتبسم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ضاحكا من تثبيت شب 

ومن حلف أيب على مث قال أما أنه ال جيين عليك وال جتين عليه وقرأ رسول هللا 
مث نظر إىل مثل السلعة بني   {وال تزر وازرة وزر أخرى  }صلى هللا عليه وسلم  

كتفيه فقال اي رسول هللا اين كأطب الرجال أال أعاجلها لك قال ال طبيبها  
 الذي خلقها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  



 

 

------------------------------------- 

 

[    228صفحة  - 2مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

ثين أيب وأبو خيثمة زهري بن حرب قاال حدثنا  حدثنا عبد هللا حد - 7117
عبد الرمحن بن مهدي ثنا عبيد هللا بن إايد بن لقيط عن أبيه عن أيب رمثة قال  

 : أتيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وعليه بردان أخضران  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناد أمحد صحيح على شرط مسلم وإسناد ولده  ت
 عبدهللا صحيح

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين شيبان بن أيب شيبة ثنا جرير يعين بن حازم   - 7118
دينة ومل  ثنا عبد امللك بن عمري عن إايد بن لقيط عن أيب رمثة قال : قدمت امل 

أكن رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فخرج وعليه ثوابن أخضران فقلت  
ل ابين يرتعد هيبة لرسول البين هذا وهللا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فجع

هللا صلى هللا عليه وسلم فقلت اي رسول هللا اين رجل طبيب وان أيب كان طبيبا  
وأان أهل بيت طب وهللا ما خيفي علينا من اجلسد عرق وال عظم فأرين هذه  



اليت على كتفك فإن كانت سلعة قطعتها مث داويتها قال ال طبيبها هللا مث قال  
ابين ورب الكعبة فقال ابنك قال ابين أشهد به قال  من هذا الذي معك قلت 

 ابنك هذا ال جيين عليك وال جتين عليه  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : رجاله ثقات رجال الصحيح غري عبد هللا بن أمحد ثقة  ت
 من رجال النسائي 

وسبق بيان أن الصواب أن أاب رمثة هو االبن  - 1  

أنه رآه حني  7112ة الصحيحة قوله " قدمت املدينة " سلف يف الرواي - 2
 حج جالسا يف ظل الكعبة 

 

 

( مسند أيب هريرة رضي هللا عنه  )  

ضي هللا عنه ر   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب أان هشيم بن بشري أان عبد هللا بن أيب  - 7119
صاحل ذكوان عن أبيه عن أيب هريرة رضي هللا عنه قال قال رسول هللا صلى هللا 

 عليه وسلم : ميينك على ما يصدقك به صاحبك  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسن رجاله ثقات رجال الشيخني غري ت
احل عبدهللا بن أيب ص  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هشيم ثنا منصور وهشام عن بن  - 7120
سريين عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : البئر جبار  

 واملعدن جبار والعجماء جبار ويف الركاز اخلمس  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب أان هشيم عن الزهري عن أيب سلمة عن   - 7121
عليه وسلم    أيب هريرة قال : دخل عيينة بن حصن على رسول هللا صلى هللا

فرآه يقبل حسنا أو حسينا فقال له ال تقبله اي رسول هللا لقد ولد يل عشرة ما  
يرحم ال  قبلت أحدا منهم فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ان من ال 

 يرحم 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هشيم عن شعيب عن حممد بن زايد   - 7122
عن أيب هريرة قال مر بقوم يتوضؤون فقال اسبغوا الوضوء فإين مسعت أاب 

 القاسم صلى هللا عليه وسلم يقول : ويل لألعقاب من النار  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هشيم ثنا بشر عن عبد هللا بن شقيق   - 7123
عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : خري أميت القرن الذي 

ثة أم ال مث  بعثت فيهم مث الذين يلوهنم مث الذين يلوهنم وهللا أعلم أقال الثال
 جييء قوم حيبون السمانة يشهدون قبل ان يستشهدوا 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري عبدهللا بن شقيق فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هشيم ثنا حيىي بن سعيد عن أيب بكر  - 7124
ر بن عبد  بن حممد يعين بن عمرو بن حزم عن عمر بن عبد العزيز عن أيب بك

الرمحن بن احلرث بن هشام عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه  



   وسلم : من وجد عني ماله عند رجل قد أفلس فهو أحق به ممن سواه

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هشيم عن زكراي عن الشعيب عن أيب  - 7125
هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : إذا كانت الدابة مرهونة فعلى  

 املرهتن علفها ولنب الدر يشرب وعلى الذي يشربه نفقته ويركب  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هشيم أان خالد عن يوسف أو عن   - 7126
أبيه عبد هللا بن احلرث عن أيب هريرة ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال :  

 إذا اختلفوا يف الطريق رفع من بينهم سبعة أذرع  
 

 

ط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  عليق شعيب األرنؤو ت
 الشيخني غري يوسف بن عبدهللا بن احلارث فمن رجال مسلم 

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هشيم ثنا أبو اجلهيم الواسطي عن   - 7127
الزهري عن أيب سلمة عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :  

 امرؤ القيس صاحب لواء الشعراء إىل النار  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف جدا ت  

 

 

سيار عن جرب بن عبيدة    حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هشيم عن - 7128
عن أيب هريرة قال : وعدان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف غزوة اهلند فإن  

 استشهدت كنت من خري الشهداء وإن رجعت فأان أبو هريرة احملررة  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

-------------------------------------  

 

[    229صفحة  - 2زء مسند أمحد بن حنبل    ] ج   

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هشيم أان العوام بن حوشب عن عبد   - 7129
ليه وسلم :  هللا بن السائب عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا ع

الصالة املكتوبة إىل الصالة اليت بعدها كفارة ملا بينهما قال واجلمعة إىل اجلمعة  
هما قال مث قال بعد  والشهر إىل الشهر يعين رمضان إىل رمضان كفارة ملا بين

ذلك اال من ثالث قال فعرفت ان ذلك األمر حدث اال من اإلشراك ابهلل 
ونكث الصفقة وترك السنة قال أما نكث الصفقة ان تبايع رجال مث ختالف إليه 

 تقاتله بسيفك وأما ترك السنة فاخلروج من اجلماعة  
 

 

. " إىل آخر  عليق شعيب األرنؤوط : صحيح دون قوله " إال من ثالث . ت
احلديث ورجاله ثقات رجال الشيخني غري عبدهللا بن السائب فمن رجال 

 مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هشيم عن هشام عن بن سريين عن   - 7130
أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : شدة احلر من فيح جهنم  

 فأبردوا ابلصالة 

 

 

ده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسنات  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هشيم عن عمر بن أيب سلمة عن أبيه   - 7131
عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : البكر تستأمر والثيب  

 تشاور قيل اي رسول هللا ان البكر تستحي قال سكوهتا رضاها  
 

 

إسناد حسن عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هشيم عن عمر بن أيب سلمة عن أبيه   - 7132
عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : قصوا الشوارب 

 واعفوا اللحى 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هشيم عن عمر بن أيب سلمة عن أبيه   - 7133
عن أيب هريرة يعين عن النيب صلى هللا عليه وسلم كذا قال : أنه هنى أن تنكح  

 املرأة على عمتها أو على خالتها  
 

 



عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هشيم أان عمر بن أيب سلمة عن أبيه   - 7134
عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : أايم التشريق أايم طعم  

 وذكر هللا قال مرة أايم أكل وشرب  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد حسن ت  

 

 

هشيم قال ان مل أكن مسعته منه يعين   حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا - 7135
الزهري فحدثين سفيان بن حسني عن الزهري عن سعيد بن املسيب عن أيب 

 هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ال عترية يف اإلسالم وال فرع 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  

هريهذا إسناد صحيح على شرط الشيخني إن كان هشيم مسعه من الز و   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هشيم عن سيار عن أيب حازم عن أيب   - 7136



هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : من حج فلم يرفث ومل يفسق 
 رجع كهيئته يوم ولدته أمه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح رجاله ثقات رجال الشيخنيت  

 

 

شام عن بن سريين عن  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هشيم عن ه - 7137
قال سليمان بن داود أطوف الليلة على مائة امرأة تلد كل   أيب هريرة قال : 

واحدة منهن غالما يقاتل يف سبيل هللا ومل يستثن فما ولدت اال واحدة منهن  
بشق إنسان قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لو استثىن لولد له مائة  

   غالم كلهم يقاتل يف سبيل هللا 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح رجاله ثقات رجال الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هشيم وإمساعيل بن إبراهيم عن  - 7138
يونس عن احلسن عن أيب هريرة قال : أوصاين خليلي بثالث قال هشيم فال  

أدعهن حىت أموت ابلوتر قبل النوم وصيام ثالثة أايم من كل شهر والغسل يوم 
 اجلمعة  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن رجاله ثقات رجال الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا معتمر عن معمر عن الزهري عن   - 7139
سعيد بن املسيب عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :  

مخس من الفطرة قص الشارب وتقليم األظفار ونتف اإلبط واالستحداد 
 واخلتان 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا معتمر بن سليمان ثنا أيب عن بكر  - 7140
العشاء عن أيب رافع قال : صليت مع أيب هريرة صالة العتمة أو قال صالة 

فقرأ إذا السماء انشقت فسجد فيها فقلت اي أاب هريرة فقال سجدت فيها  
 خلف أيب القاسم صلى هللا عليه وسلم فال أزال أسجدها حىت ألقاه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بشر بن مفضل عن بن عجالن عن   - 7141
سعيد املقربي عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : إذا وقع  

ي  الذابب يف إانء أحدكم فإن يف أحد جناحيه داء ويف اآلخر شفاء وإنه يتق
 جبناحه الذي فيه الداء فليغمسه كله  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده قويت  
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حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بشر عن بن عجالن عن سعيد  - 7142
املقربي عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : إذا انتهى  

أحدكم إىل اجمللس فليسلم فإذا أراد أن يقوم فليسلم فليس األول أبحق من  
 اآلخر 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده قويت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إسحاق بن يوسف ثنا سفيان عن   - 7143
سهيل بن أيب صاحل عن أبيه عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم : ال جيزئ ولد والده اال أن جيده مملوكا فيشرتيه فيعتقه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
ني غري سهيل بن أيب صاحل فمن رجال مسلم الشيخ  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عباد بن عباد املهليب عن حممد بن  - 7144
عمرو عن أيب سلمة عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم انه قال : إمنا  

  اإلمام ليأمت به فإذا كرب فكربوا وإذا ركع فاركعوا وإذا قال مسع هللا ملن محده
 فقولوا ربنا لك احلمد فإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أمجعني 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن رجاله ثقات رجال ت
 الشيخني غري حممد بن عمرو 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا صفوان بن عيسى أان عبد هللا بن  - 7145
سعيد بن أيب هند عن سعيد املقربي عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا 



 عليه وسلم : من جعل قاضيا بني الناس فقد ذبح بغري سكني  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الصحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة قال مسعت  - 7146
وسلم قال : هل  العالء حيدث عن أبيه عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه 

تدرون ما الغيابة قالوا هللا ورسوله أعلم قال ذكرك أخاك مبا ليس فيه قال 
ول فقد اغتبته  أرأيت ان كان يف أخي ما أقول له يعين قال ان كان فيه ما تق

 وان مل يكن فيه ما تقول فقد هبته  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري العالء وأبيه فمن رجال مسلم 

قوله " ذكرك أخاك مبا ليس فيه " كذا هنا وهو ال يوافق بقية احلديث ويف * 
فيه " وعند غريه " ذكرك أخاك " ذكرك أخاك مبا  5758صحيح ابن حبان 

مبا يكره " قال السندي : هذا هو الظاهر أما لفظ الكتاب فال خيلو من حتريف 
 الرواة 

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل بن إبراهيم ثنا معمر عن   - 7147
الزهري عن سعيد بن املسيب عن أيب هريرة : أن رسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم صلى على النجاشي فكرب أربعا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

ل ثنا أيوب عن أيب قالبة عن  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعي - 7148
ول هللا صلى هللا عليه وسلم : قد أيب هريرة قال ملا حضر رمضان قال رس

جاءكم رمضان شهر مبارك افرتض هللا عليكم صيامه تفتح فيه أبواب اجلنة  
ويغلق فيه أبواب اجلحيم وتغل فيه الشياطني فيه ليلة خري من ألف شهر من  

 حرم خريها فقد حرم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد رجاله رجال الشيخني وأبوقالبة ت
 روايته عن أيب هريرة مرسلة 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل ثنا أيوب عن حممد عن أيب  - 7149
هريرة قال اندى رجل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال : أيصلي أحدان يف 



ثوبني ثوب واحد قال أوكلكم جيد   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل ثنا أيوب عن حممد عن أيب  - 7150
هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ال سلم وغفار وشيء من  

ل يوم مزينة وجهينة أو شيء من جهينة ومزينة خري عند هللا قال أحسبه قا
 القيامة من أسد وغطفان وهوازن ومتيم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل ثنا أيوب عن حممد عن أيب  - 7151
هريرة قال قال أبو القاسم صلى هللا عليه وسلم : ان يف اجلمعة لساعة ال 

لي يسأل هللا خريا اال أعطاه هللا إايه وقال بيده قلنا  يوافقها عبد مسلم قائم يص
 يقللها يزهدها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل ثنا أيوب عن حممد قال أما   - 7152
أو مل يقل أبو تفاخروا واما تذاكروا الرجال أكثر أم النساء فقال أبو هريرة 

القاسم صلى هللا عليه وسلم : ان أول زمرة تدخل اجلنة على صورة القمر ليلة  
مرئ منهم زوجتان  البدر واليت تليها على أضوأ كوكب درى يف السماء لكل ا
 اثنتان يرى مخ ساقهما من وراء اللحم وما يف اجلنة أعزب  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل أان أيوب عن عكرمة عن أيب   - 7153
ء قال  هريرة : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم هنى ان يشرب من يف السقا

 أيوب فأنبئت ان رجال شرب من يف السقاء فخرجت حية  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري رجاله ثقات ت
 رجال الشيخني غري عكرمة فمن رجال البخاري 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل ثنا أيوب عن عكرمة عن أيب   - 7154



هللا عليه وسلم : ال مينعن رجل جاره ان جيعل  هريرة قال قال رسول هللا صلى 
 خشبته أو قال خشبة يف جداره  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده على شرط البخاري كسابقه ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعلي بن عبيد ثنا عبد امللك عن   - 7155
ة اال عطاء عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ال صدق 

 عن ظهر غين واليد العليا خري من اليد السفلى وابدأ مبن تعول 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري عبد امللك فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن فضيل عن عمارة عن أيب  - 7156
عليه وسلم فقال : اي  زرعة قال مسعت أاب هريرة يقول أيت جربيل النيب صلى هللا 

رسول هللا هذه خدجية قد أتتك إبانء معها فيه إدام أو طعام أو شراب فإذا هي  
اجلنة من قصب ال أتتك فاقرأ عليها السالم من رهبا ومين وبشرها ببيت يف 

 صخب فيه وال نصب  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  
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حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن فضيل عن عمارة عن أيب  - 7157
: انتدب هللا عز    زرعة عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

وجل ملن خرج يف سبيله ال خيرج اال جهادا يف سبيلي وإمياان يب وتصديقا 
رج منه  برسويل فهو على ضامن ان أدخله اجلنة أو أرجعه إىل مسكنه الذي خ

انئال ما انل من أجر أو غنيمة والذي نفس حممد بيده ما من كلم يكلم يف  
سبيل هللا اال جاء يوم القيامة كهيئته يوم كلم لونه لون دم ورحيه ريح مسك 
والذي نفس حممد بيده لوال ان أشق على املسلمني ما قعدت خالف سرية 

وال تطيب أنفسهم   تغزو يف سبيل هللا أبدا ولكين ال أجد سعة فيتبعوين
فيتخلفون بعدي والذي نفس حممد بيده لوددت ان أغزو يف سبيل هللا فاقتل  

 مث أغزو فاقتل مث أغزو فاقتل  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن فضيل ثنا عمارة عن أيب  - 7158
: اللهم اغفر  زرعة عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

للمحلقني قالوا اي رسول هللا واملقصرين قال اللهم اغفر للمحلقني قالوا اي 
ن قال رسول هللا واملقصرين قال اللهم اغفر للمحلقني قالوا واملقصري

 واملقصرين 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن فضيل عن عمارة عن أيب  - 7159
زرعه عن أيب هريرة قال جاء رجل إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال :  

بأنه ان تصدق وأنت اي رسول هللا أي الصدقة أعظم أجرا قال أما وأبيك لتن 
  {إذا بلغت احللقوم  }صحيح شحيح ختشى الفقر وأتمل البقاء وال متهل حىت 

 قلت لفالن كذا ولفالن كذا وقد كان لفالن  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن فضيل عن عمارة عن أيب  - 7160
 النيب صلى هللا زرعة قال وال أعلمه اال عن أيب هريرة قال : جلس جربيل إىل

عليه وسلم فنظر إىل السماء فإذا ملك ينزل فقال جربيل ان هذا امللك ما نزل  
ربك قال منذ يوم خلق قبل الساعة فلما نزل قال اي حممد أرسلين إليك 

أفملكا نبيا جيعلك أو عبدا رسوال قال جربيل تواضع لربك اي حممد قال بل 
 عبدا رسوال  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

والقائل : ال أعلمه إال عن أيب هريرة هو عمارة بن القعقاع كما جاء مصرحا  * 
غريمها عن أيب هريرة دومنا شكبه عند ابن أيب الدنيا وروي احلديث عن   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن فضيل ثنا عمارة عن أيب  - 7161
زرعة عن أيب هريرة قال مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : ال تقوم  
الساعة حىت تطلع الشمس من مغرهبا فإذا طلعت ورآها الناس آمن من عليها  

سا إمياهنا مل تكن آمنت من قبل أو كسبت يف إمياهنا ال ينفع نف }فذلك حني 
   {خريا 

 



 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن فضيل ثنا عمارة عن أيب  - 7162
زرعة عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : إايكم والوصال 

ث مرار قالوا فإنك تواصل اي رسول هللا قال انكم لستم يف ذلك مثلي  قاهلا ثال
 أين أبيت يطعمين ريب ويسقيين فاكلفوا من العمل ما تطيقون  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن فضيل ثنا عمارة عن أيب  - 7163
ة رضي هللا عنه قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :  زرعة عن أيب هرير 

 من سأل الناس أمواهلم تكثرا فإمنا يسأل مجرا فليستقل منه أو ليستكثر 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن فضيل ثنا عمارة وجرير عن   - 7164



عمارة عن أيب زرعة عن أيب هريرة قال : كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
إذا كرب يف الصالة سكت بني التكبري والقراءة فقلت أبيب أنت وأمي أرأيت  

عد بيين وبني إسكاتك بني التكبري والقراءة أخربين ما هو قال أقول اللهم اب 
لثوب خطاايي كما ابعدت بني املشرق واملغرب اللهم نقين من خطاايي كا

األبيض من الدنس قال جرير كما ينقي الثوب اللهم اغسلين من خطاايي 
 ابلثلج واملاء والربد قال أيب كلها عن أيب زرعة اال هذا عن أيب صاحل  

 

 

الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن فضيل عن عمارة عن أيب  - 7165
صاحل عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : أن أول زمرة  

تدخل اجلنة على صورة القمر ليلة البدر مث الذين يلوهنم على أشد ضوء كوكب 
وال يتفلون وال ميتخطون درى يف السماء إضاءة ال يبولون وال يتغوطون 

أمشاطهم الذهب ورشحهم املسك وجمامرهم األلوة وأزواجهم احلور العني 
 أخالقهم على خلق رجل واحد على صورة أبيهم آدم يف طول ستني ذراعا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخني إن كان ذكر أيب ت
 صاحل فيه حمفوظا 



 

 

-------------------------------------  
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حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن فضيل عن عمارة عن أيب  - 7166
ا تصاوير وهى  زرعة قال دخلت مع أيب هريرة دار مروان بن احلكم فرأى فيه

تبين فقال مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : يقول هللا عز وجل  
و ومن أظلم ممن ذهب خيلق خلقا كخلقي فليخلقوا ذرة أو فليخلقوا حبة أ

ليخلقوا شعرية مث دعا بوضوء فتوضأ وغسل ذراعيه حىت جاوز املرفقني فلما  
 غسل رجليه جاوز الكعبني إىل الساقني فقلت ما هذا فقال هذا مبلغ احللية  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

 حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن فضيل عن عمارة عن أيب - 7167
زرعة عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : كلمتان خفيفتان  
على اللسان ثقيلتان يف امليزان حبيبتان إىل الرمحن سبحان هللا وحبمده سبحان  

 هللا العظيم  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

ن فضيل ثنا عاصم بن كليب  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد ب - 7168
ليه وسلم : من رآين يف عن أبيه عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا ع

املنام فقد رآين فإن الشيطان ال يتمثل يب وقال بن فضيل مرة يتخيل يب فإن  
 رؤاي العبد املؤمن الصادقة الصاحلة جزء من سبعني جزءا من النبوة  

 

 

األرنؤوط : إسناده قويعليق شعيب ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن فضيل ثنا األعمش عن   - 7169
رجل عن أيب صاحل عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :  

 اإلمام ضامن واملؤذن مؤمتن اللهم ارشد األئمة واغفر للمؤذنني  
 

 

إسناد ضعيف جلهالة الرجل الذي روى  عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا ت
 عنه األعمش 

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن فضيل ثنا حيىي يعين بن  - 7170
سعيد عن أيب سلمة عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :  

 من صام رمضان إمياان واحتسااب غفر له ما تقدم من ذنبه  

 

 

: إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن فضيل ثنا أيب عن أيب حازم   - 7171
عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : احلنطة ابحلنطة  

والشعري ابلشعري والتمر ابلتمر وامللح ابمللح كيال بكيل ووزان بوزن فمن زاد أو  
  اال ما اختلف ألوانه  أزاد فقد أرىب

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن فضيل ثنا األعمش عن أيب  - 7172
صاحل عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ان للصالة أوال  

ان آخر وقتها حني يدخل وآخرا وان أول وقت الظهر حني تزول الشمس و 
وقت العصر حني يدخل وقتها وان آخر وقتها حني وقت العصر وان أول 



تصفر الشمس وان أول وقت املغرب حني تغرب الشمس وان آخر وقتها  
حني يغيب األفق وان أول وقت العشاء اآلخرة حني يغيب األفق وان آخر 

لفجر وان آخر وقتها حني ينتصف الليل وان أول وقت الفجر حني يطلع ا
 وقتها حني تطلع الشمس  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن فضيل ثنا أيب عن عمارة بن   - 7173
القعقاع عن أيب زرعة عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :  

 اللهم اجعل رزق آل بييت قوات  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

د بن فضيل ثنا ضرار وهو أبو حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حمم - 7174
هريرة وأيب سعيد قاال قال رسول هللا صلى هللا  سنان عن أيب صاحل عن أيب

عليه وسلم : ان هللا يقول ان الصوم يل وأان أجزى به ان للصائم فرحتني إذا 
أفطر فرح وإذا لقي هللا فجزاه فرح والذي نفس حممد بيده خللوف فم الصائم 



املسك أطيب عند هللا من ريح   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري ضرار فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن سلمة عن هشام عن بن  - 7175
سريين قال مسعت أاب هريرة يقول : هنى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن  

 االختصار يف الصالة  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري حممد بن سلمة فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن سلمة عن هشام عن حممد   - 7176
عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : إذا قام أحدكم يصلي  

بركعتني خفيفتني  ابلليل فليبدأ   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا معمر أان بن  - 7177
شهاب عن بن املسيب عن أيب هريرة قال : سئل رسول هللا صلى هللا عليه  

وسلم عن فأرة وقعت يف مسن فماتت قال ان كان جامدا فخذوها وما حوهلا مث  
 كلوا ما بقى وان كان مائعا فال أتكلوه  

 

 

احلديث صحيح عليق شعيب األرنؤوط : منتت  

 

 

------------------------------------- 
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حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر أان معمر أخربين حيىي  - 7178
بن أيب كثري عن ضمضم عن أيب هريرة قال : أمر رسول هللا صلى هللا عليه  

وسلم بقتل األسودين يف الصالة فقلت ليحىي ما يعين ابألسودين قال احلية 
 والعقرب 

 

 



ثقات رجال الشيخني غري عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ت
 ضمضم فمن رجال أصحاب السنن

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد األعلى بن عبد األعلى عن   - 7179
معمر عن حممد بن زايد عن أيب هريرة أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال  
ا  : إذا انتعل أحدكم فليبدأ بيمينه وإذا خلع فليبدأ بشماله وقال انعلهما مجيع  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد األعلى عن يونس عن احلسن  - 7180
عن أيب هريرة قال : أوصاين خليلي بثالث صوم ثالثة أايم من كل شهر والوتر 

 قبل النوم والغسل يوم اجلمعة  

 

 

قات رجال الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : صحيح رجاله ثت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد األعلى عن معمر عن الزهري   - 7181
عن سعيد بن املسيب عن أيب هريرة أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال :  



كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه أو ميجسانه كما تنتج 
اء  البهيمة هبيمة هل حتسون فيها من جدع  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد األعلى عن معمر عن الزهري   - 7182
عن سعيد عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ما من  

مولود يولد اال خنسه الشيطان فيستهل صارخا من خنسه الشيطان اال بن مرمي  
الشيطان   إين أعيذها بك وذريتها من }وأمه مث قال أبو هريرة اقرؤوا ان شئتم  

   {الرجيم 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد األعلى عن معمر عن الزهري   - 7183
عن سعيد بن املسيب عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : رؤاي  

 املؤمن جزء من ستة وأربعني جزءا من النبوة  
 

 



ق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد األعلى عن معمر عن الزهري   - 7184
عن سعيد بن املسيب عن أيب هريرة أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : إذا 
هلك كسرى فال كسرى بعده وإذا هلك قيصر فال قيصر بعده والذي نفس 

فقن كنوزمها يف سبيل هللا حممد بيده لتن  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد األعلى عن معمر عن الزهري   - 7185
عن سعيد بن املسيب عن أيب هريرة أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال :  

مخسا وعشرين وجيتمع  تفضل الصالة يف اجلميع على صالة الرجل وحده 
مالئكة الليل ومالئكة النهار يف صالة الفجر مث يقول أبو هريرة اقرؤوا ان 

   {وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا  }شئتم 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد األعلى عن معمر عن الزهري   - 7186
عن سعيد بن املسيب عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :  

يتقارب الزمان ويلقى الشح وتظهر الفنت ويكثر اهلرج قال قالوا أميا اي رسول 
 هللا قال القتل القتل  

 

 

إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد األعلى عن معمر عن الزهري   - 7187
عن سعيد بن املسيب وعن أيب سلمة بن عبد الرمحن أهنما حداثه عن أيب 

غري املغضوب   }هريرة أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : إذا قال اإلمام 
مني فإن املالئكة يقولون آمني وان اإلمام يقول فقولوا آ {عليهم وال الضالني 

 آمني فمن وافق أتمينه اتمني املالئكة غفر له ما تقدم من ذنبه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد األعلى عن معمر عن الزهري   - 7188
عن سعيد بن املسيب عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :  



من صلى على جنازة فله قرياط ومن انتظر حىت يفرغ منها فله قرياطان قالوا 
 وما القرياطان قال مثل اجلبلني العظيمني  

 

 

وط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤ ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد األعلى عن معمر عن الزهري   - 7189
عن سعيد بن املسيب عن أيب هريرة أن رجال من بين فزارة أتى النيب صلى هللا  

عليه وسلم فقال : اي نيب هللا ان امرأته ولدت غالما أسود وكأنه يعرض أن 
ه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ألك إبل قال نعم قال ما  ينتفي منه فقال ل

ألواهنا قال محر قال فيها ذود أورق قال نعم فيها ذود أورق قال ومما ذاك قال  
لعله نزعه عرق قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهذا لعله يكون نزعه  

 عرق  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

-------------------------------------  
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حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أان بن أيب ذئب عن الزهري عن   - 7190
سعيد بن املسيب عن أيب هريرة : ان أعرابيا من بين فزارة صاح ابلنيب صلى 

 هللا عليه وسلم فقال ان امرأيت ولدت غالما أسود فذكر معناه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد األعلى عن معمر عن الزهري  حدثنا  - 7191
عن سعيد بن املسيب عن أيب هريرة أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : ال  

تشد الرحال اال إىل ثالث مساجد إىل املسجد احلرام ومسجدي هذا واملسجد 
 األقصى 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد األعلى ثنا معمر عن الزهري   - 7192
عن سعيد عن أيب هريرة ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : مثل املؤمن 



مثل الزرع ال تزال الريح متيله وال يزال املؤمن يصيبه البالء ومثل املنافق 
 كشجرة األرزة ال هتتز حىت تستحصد 

 

 

: إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد األعلى عن معمر عن الزهري   - 7193
عن سعيد عن أيب هريرة ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : يرتكون 

املدينة على خري ما كانت عليه ال يغشاها اال العوايف قال يريد عوايف السباع  
راعيان من مزينة ينعقان لغنمهما فيجداها وحوشا حىت  والطري وآخر من حيشر 

إذا بلغا ثنية الوداع حشرا على وجوههما أو خرا على وجوههما * قال من يرد  
 هللا به خريا يفقه يف الدين * وإمنا أان قاسم ويعطي هللا عز وجل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر حدثنا هشام بن  - 7194
سريين عن أيب  حسان القردوسي ويزيد بن هارون قال أان هشام عن حممد بن

هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : احلسنة بعشر أمثاهلا والصوم يل وأان 



ان أجزى به أجزى به يذر طعامه وشرابه جبراي قال يزيد من أجلى الصوم يل وأ
 وخللوف فم الصائم عند هللا أطيب من ريح املسك 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا هشام عن حممد   - 7195
سنة فلم يعملها  عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : من هم حب

كتبت له حسنه فإن عملها كتبت له بعشر أمثاهلا إىل سبعمائة وسبع أمثاهلا  
عليه فإن   فإن مل يعملها كتبت له حسنة ومن هم بسيئة فلم يعملها مل تكتب

 عملها كتبت عليه سيئة واحدة فإن مل يعملها مل يكتب عليه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الوهاب الثقفي ثنا خالد عن   - 7196
حممد عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : فقدت أمة من  

 إسرائيل مل يدر ما فعلت وأين ال أراها اال الفأر أال تروهنا إذا وضع هلا البان  بين
اإلبل ال تشرب وإذا وضع هلا البان الشاء شربته قال أبو هريرة حدثت هبذا 



احلديث كعبا فقال مسعته من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقلت نعم فقال  
 يل ذلك مرارا فقلت أتقرأ التوراة  

 

 

شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخني عليقت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عمرو بن اهليثم بن قطن وهو أبو  - 7197
قطن ثنا هشام عن قتادة عن احلسن عن أيب رافع عن أيب هريرة قال أبو قطن  

قال : يف الكتاب مرفوع إذا جلس بني شعبها األربع مث جهدها فقد وجب 
 الغسل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري عمرو بن اهليثم بن قطن فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عمرو بن اهليثم ثنا بن أيب ذئب عن   - 7198
عجالن عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : اين أنظر أو اين 

ما ورائي كما أنظر إىل ما بني يدي فسووا صفوفكم وأحسنوا ركوعكم  ألنظر 
 وسجودكم  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن رجاله ثقات رجال ت
 الصحيح غري عجالن 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عمرو بن اهليثم ثنا هشام عن حيىي  - 7199
لى هللا عليه وسلم قال : ال عن أيب سلمة عن أيب هريرة أن رسول هللا ص

 تقدموا بني يدي رمضان بيوم وال يومني اال رجال كان يصوم صوما فليصمه  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري عمرو بن اهليثم فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن أيب عدى عن بن عون عن   - 7200
لم إحدى صاليت حممد عن أيب هريرة قال : صلى رسول هللا صلى هللا عليه وس

العشي قال ذكرها أبو هريرة ونسيها حممد فصلى ركعتني مث سلم وأتى خشبة  
معروضة يف املسجد فقال بيده عليها كأنه غضبان وخرجت السرعان من  

واب املسجد قالوا قصرت الصالة قال ويف القوم أبو بكر وعمر فهاابه أن أب
يكلماه ويف القوم رجل يف يديه طول يسمي ذا اليدين فقال اي رسول هللا 



أنسيت أم قصرت الصالة فقال مل أنس ومل تقصر الصالة قال كما يقول ذو  
سجوده أو  اليدين قالوا نعم فجاء فصلى الذي ترك مث سلم مث كرب فسجد مثل 

أطول مث رفع رأسه وكرب قال فكان حممد يسأل مث سلم فيقول نبئت ان عمران  
 بن حصني قال مث سلم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : ت  

كما يلي : " ... . الذي )   -كما يف طبعة األرانؤوط   -آخر احلديث صوابه * 
مث   كان ( ترك مث سلم مث كرب فسجد مثل سجوده أو أطول مث رفع رأسه وكرب )

كرب فسجد مثل سجوده أو أطول مث رفع رأسه وكرب ( قال فكان حممد يسأل 
 مث سلم فيقول نبئت ان عمران بن حصني قال مث ) سلم ( . " 

ما بني األقواس ساقط هنا ( )   

ال األرانؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيق  

 

 

------------------------------------- 

 

[    235صفحة  - 2مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن أيب عدى عن بن عون عن   - 7201
حممد عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : أاتكم أهل 

ة ميانية والفقه ميان  اليمن هم أرق أفئدة اإلميان ميان واحلكم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بن أيب عدى عن بن عون عن حممد   - 7202
منكم ينجيه   عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : ليس أحد

عمله قالوا وال أنت اي رسول هللا قال وال أان اال أن يتغمدين ريب منه مبغفرة  
ثالاث   ورمحة وال أان اال أن يتغمدين ريب منه مبغفرة ورمحة مرتني أو  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بن أيب عدى عن شعبة عن العالء  - 7203
ه عن أيب هريرة  وحممد بن جعفر قال ثنا شعبة قال مسعت العالء حيدث عن أبي

قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : لتؤدن احلقوق إىل أهلها يوم القيامة  
جعفر يعين يف حىت يقتص للشاة اجلماء من الشاة القرانء تنطحها وقال أبو 



 حديثة يقاد للشاة اجللحاء 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بن أيب عدى عن شعبة عن العالء  - 7204
وحممد بن جعفر ثنا شعبة قال مسعت العالء حيدث عن أبيه عن أيب هريرة قال  

: املستبان ما قاال فعلى البادئ ما مل يعتد   قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 
 املظلوم 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بن أيب عدى عن شعبة عن العالء  - 2057
قال أيب وحممد   عن أبيه عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

بن جعفر ثنا شعبة قال مسعت العالء عن أبيه عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا 
ال زاده هللا  عليه وسلم : ما نقصت صدقة من مال وال عفا رجل عن مظلمة ا

 عزا وال تواضع 

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

احلديث هنا سقط آخره وتتمته يف طبعة األرانؤوط : *   

وال تواضع عبد هلل إال رفعه هللا "" ...   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بن أيب عدى عن شعبة عن العالء  - 7206
عت العالء عن أبيه عن أيب هريرة قال قال رسول  وبن جعفر ثنا شعبة قال مس

هللا صلى هللا عليه وسلم : اليمني الكاذبة منفقة للسلعة ممحقة للكسب وقال  
 بن جعفر الربكة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بن أيب عدى عن شعبة عن العالء  - 7207
عن أبيه عن أيب هريرة : ان النيب صلى هللا عليه وسلم هنى عن النذر وقال انه 

ال يقدم شيئا ولكنه يستخرج من البخيل وقال بن جعفر يستخرج به من 
 البخيل 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بن أيب عدى عن شعبة عن العالء  - 7208
أدلكم  عن أبيه عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : اال

على ما يرفع هللا به الدرجات ويكفر به اخلطااي إسباغ الوضوء يف املكاره وكثرة  
 اخلطا إىل املساجد وانتظار الصالة بعد الصالة  

 

 

يق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم علت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بن أيب عدى عن شعبة عن العالء  - 7209
عن أبيه عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : املؤمن يغار  

 املؤمن يغار املؤمن يغار وهللا أشد غريا 
 

 

يح على شرط مسلم عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بن أيب عدى عن محيد عن بكر عن   - 7210
أيب رافع عن أيب هريرة قال : لقيت النيب صلى هللا عليه وسلم وأان جنب 

فمشيت معه حىت قعد فانسللت فأتيت الرحل فاغتسلت مث جئت وهو قاعد  



جلس إليك وأان جنب فقال أين كنت فقلت لقيتين وأان جنب فكرهت ان أ
 فانطلقت فاغتسلت فقال سبحان هللا ان املؤمن ال ينجس  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بن أيب عدى عن أيب إسحاق عن   - 7211
ل هللا صلى هللا عليه  حممد بن إبراهيم عن أيب سلمة عن أيب هريرة قال قال رسو 

وسلم : أال أنبئكم خبريكم قالوا نعم اي رسول هللا قال خياركم أطولكم أعمارا  
ن عبد الرمحن وأحسنكم أعماال قال أبو عبد الرمحن سألت أيب عن العالء ب

عن أبيه وسهيل عن أبيه فقال مل أمسع أحدا ذكر العالء اال خبري وقدم أاب صاحل 
 على العالء 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بن أيب عدى عن سليمان يعين  - 7212
التيمي عن بركة عن بشري بن هنيك عن أيب هريرة قال : رأيت رسول هللا صلى 

هللا عليه وسلم ميد يديه حىت اين ألرى بياض إبطيه وقال سليمان يعين يف 



 االستسقاء  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

-------------------------------------  

 

[    236صفحة  - 2مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بن أيب عدى عن شعبة عن قتادة عن   - 7213
عبد الرمحن بن آدم عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :  

ان هللا كتب اجلمعة على من قبلنا فاختلفوا فيها وهداان هللا هلا فالناس لنا فيها  
 تبع غدا لليهود وبعد غد للنصارى  

 

 

رنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن رجاله ثقات رجال عليق شعيب األت
 الشيخني غري عبدالرمحن بن آدم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بن أيب عدى عن حممد بن إسحاق  - 7214



حدثين حممد بن إبراهيم عن عيسى بن طلحة عن أيب هريرة قال قال رسول هللا 
يرى هبا أبسا يهوي هبا صلى هللا عليه وسلم : ان الرجل ليتكلم ابلكلمة ال 

 سبعني خريفا يف النار  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بن أيب عدى عن سعيد عن قتادة   - 7215
عن خالس عن أيب رافع عن أيب هريرة ان النيب صلى هللا عليه وسلم قال : إذا  

تطلع الشمس فصل عليها أخرى  أدركت ركعة من صالة الصبح قبل ان  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري خالس فمن  ت
 رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن بن مهدي عن مالك عن  - 6721
الزهري عن أيب سلمة عن أيب هريرة : ان امرأتني من بين هذيل رمت إحدامها 

األخرى فألقت جنينا فقضى فيها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بغرة عبد أو  
 أمة  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن عن مالك عن الزهري   - 7217
عن سعيد بن املسيب عن أيب هريرة قال لو رأيت الظباء ابملدينة ما ذعرهتا ان 

 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : ما بني البتيها حرام  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

دثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن ثنا مالك عن الزهري عن  ح - 7218
سعيد بن املسيب عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : ليس  

 الشديد ابلصرعة ولكن الشديد الذي ميلك نفسه عند الغضب  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن ثنا مالك عن الزهري عن   - 7219
أيب سلمة : أن أاب هريرة كان يكرب كلما خفض ورفع ويقول اين أشبهكم صالة  



 برسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

الرمحن ثنا مالك عن الزهري عن  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد  - 7220
أيب إدريس عن أيب هريرة أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : من توضأ فلينثر  

 ومن استجمر فليوتر  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن عن مالك عن سعيد بن   - 7221
أيب سعيد عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ال حيل 
 المرأة تؤمن ابهلل واليوم اآلخر تسافر يوما وليلة اال مع ذي رحم من أهلها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن ثنا مالك عن خبيب بن  - 2722
عبد الرمحن عن حفص بن عاصم عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا 
 عليه وسلم : ما بني بييت ومنربي روضة من رايض اجلنة ومنربي على حوضي 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن عن مالك عن إمساعيل   - 7223
بن أيب حكيم عن عبيدة بن سفيان عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه  

 وسلم قال : كل ذي انب من السباع فأكله حرام  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

 ثنا عبد الرمحن عن مالك عن مسى عن  حدثنا عبد هللا حدثين أيب - 7224
أيب صاحل عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : السفر قطعة من  

العذاب مينع أحدكم طعامه وشرابه ونومه فإذا قضى أحدكم هنمته من سفره  
 فليعجل إىل أهله  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا عبد الرمحن عن مالك عن مسى  - 7225
ليه وسلم : لو يعلم  عن أيب صاحل عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا ع

الناس ما يف النداء والصف األول مث مل جيدوا اال أن يستهموا عليه الستهموا  
ما يف العشاء والصبح عليه ولو يعلموا ما يف التهجري الستبقوا إليه ولو يعلموا 

 ألتومها ولو حبوا 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن عن مالك عن أيب الزاند  - 7226
عن األعرج عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم : ال تقوم الساعة  

 حىت مير الرجل بقرب الرجل فيقول اي ليتين كنت مكانك  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثين أيب ثنا عبد الرمحن بن مهدي عن مالك عن  حدثنا عبد هللا  - 7227



أيب الزاند عن األعرج عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : ال  
تقوم الساعة حىت يبعث دجالون كذابون قريب من ثالثني كلهم يزعم أنه رسول 

 هللا 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

-------------------------------------  

 

[    237صفحة  - 2مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا عبد الرمحن عن مالك عن أيب  - 7228
الزاند عن األعرج عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :  
إايكم والوصال كذاك علمي قالوا انك تواصل قال اين لست كأحدكم اين 

 أبيت يطعمين ريب ويسقيين  
 

 

ط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شر ت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بن مهدي عن مالك عن العالء بن  - 7229
عبد الرمحن عن أبيه عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : ال  
أتتوا الصالة وأنتم تسعون وأتوها وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما  

 فاتكم فأمتوا  

 

 

م عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن عن مالك وروح عن   - 7230
قال  مالك عن عبد هللا بن عبد الرمحن قال روح بن معمر عن سعيد بن يسار 

روح أبو احلباب عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : ان هللا 
جباليل اليوم أظلهم يف  تبارك وتعاىل يقول قال روح يوم القيامة أين املتحابون 

 ظلي يوم ال ظل اال ظلي  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن ثنا مالك عن حيىي بن  - 7231
سعيد عن سعيد بن يسار عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه  



لقرى يقولون يثرب وهى املدينة تنفي الناس كما  وسلم : أمرت بقرية أتكل ا
 ينفي الكري خبث احلديد 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن بن مالك عن صفوان بن  - 7232
سليم عن سعيد بن سلمة الزرقي عن املغرية بن أيب بردة عن أيب هريرة عن  

 النيب صلى هللا عليه وسلم قال : يف ماء البحر هو الطهور ماؤه احلالل ميتته  
 

 

املغرية بن   عليق شعيب األرنؤوط : صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غريت
 أيب بردة

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن عن مالك عن نعيم بن   - 7233
عبد هللا انه مسع أاب هريرة يقول قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : على  

 أنقاب املدينة مالئكة ال يدخلها الدجال وال الطاعون  
 

 

شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على  ت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن عن مالك عن حممد بن   - 7234
عبد هللا بن أيب صعصعة عن سعيد بن يسار عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا 

 عليه وسلم قال : من يرد هللا به خريا يصب منه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري ت  

 

 

دثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن عن مالك عن داود بن  ح - 7235
احلصني عن أيب سفيان عن أيب هريرة : ان النيب صلى هللا عليه وسلم رخص يف 

 العرااي أن تباع خبرصها يف مخسة أوسق أو ما يف دون مخسة  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا الوليد بن مسلم أبو العباس ثنا   - 7236
مسع أاب هريرة   األوزاعي حدثين حسان بن عطية حدثين حممد بن أيب عائشة انه

يقول قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : إذا فرغ أحدكم من التشهد اآلخر  
يا واملمات فليتعوذ من أربع من عذاب جهنم ومن عذاب القرب ومن فتنة احمل



 ومن شر املسيح الدجال  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا الوليد حدثنا األوزاعي حدثين الزهري  - 7237
عن أيب سلمة عن أيب هريرة قال : أقيمت الصالة وصف الناس صفوفهم  

قامه مث أومأ إليهم بيده ان وخرج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقام م 
 مكانكم فخرج وقد اغتسل ورأسه ينطف فصلى هبم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا الوليد ثنا األوزاعي حدثين الزهري   - 7238
: ما من   عن أيب سلمة عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

نيب وال وال اال وله بطانتان بطانة أتمره ابملعروف وبطانة ال أتلوه خباال ومن  
 وقى شرمها فقد وقى وهو مع اليت تغلب عليه منهما  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا الوليد ثنا األوزاعي ثنا الزهري عن   - 7239
: من الغد أيب سلمة عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

يوم النحر وهو مبىن حنن انزلون غدا خبيف بين كنانة حيث تقامسوا على الكفر 
هاشم وبين يعين بذلك احملصب وذلك ان قريشا وكنانة حتالفت على بين 

املطلب ان ال يناكحوهم وال يبايعوهم حىت يسلموا إليهم رسول هللا صلى هللا  
 عليه وسلم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا الوليد ثنا األوزاعي حدثين قرة عن   - 7240
 صلى هللا عليه وسلم قال :  الزهري عن أيب سلمة عن أيب هريرة عن رسول هللا

 يقول هللا عز وجل ان أحب عبادي ايل أعجلهم فطرا 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

------------------------------------- 



 

[    238صفحة  - 2مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا الوليد ثنا األوزاعي ثنا حيىي عن أيب  - 7241
أيب كثري  سلمة عن أيب هريرة قال أيب وأبو داود قال حدثنا حرب عن حيىي بن 

قال حدثين أبو سلمة ثنا أبو هريرة املعين قال : ملا فتح هللا على رسول هللا 
يه وسلم فيهم فحمد هللا  صلى هللا عليه وسلم مكة قام رسول هللا صلى هللا عل 

وأثىن عليه مث قال ان هللا حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله واملؤمنني  
وإمنا أحلت يل ساعة من النهار مث هي حرام إىل يوم القيامة ال يعضد شجرها  

وال ينفر صيدها وال حتل لقطتها اال ملنشد ومن قتل له قتيل فهو خبري النظرين 
يقتل فقام رجل من أهل اليمن يقال له أبو شاه فقال اي  أما ان يفدي واما ان 

رسول هللا اكتبوا يل فقال اكتبوا له فقال عم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إال  
األذخر فإنه لقبوران وبيوتنا فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إال األذخر  

يقول اكتبوا له  فقلت لألوزاعي وما قوله اكتبوا أليب شاه وما يكتبوا له قال
خطبته اليت مسعها قال أبو عبد الرمحن ليس يروي يف كتابة احلديث شيء أصح 
من هذا احلديث ألن النيب صلى هللا عليه وسلم أمرهم قال اكتبوا أليب شاه ما  

 مسع النيب صلى هللا عليه وسلم خطبته  

 

 



لثاين عليق شعيب األرنؤوط : إسناداه صحيحان األول على شرط الشيخني وات
 على شرط مسلم رجاله ثقات رجال الشيخني غري أيب داود فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا الوليد ثنا األوزاعي حدثين حسان بن  - 7242
ذر قال : اي  عطية حدثين حممد بن أيب عائشة عن أيب هريرة انه حدثهم ان أاب 

رسول هللا ذهب أصحاب الدثور ابألجور يصلون كما نصلي ويصومون كما  
سول هللا نصوم وهلم فضول أموال يتصدقون هبا وليس لنا ما نتصدق به فقال ر 

صلى هللا عليه وسلم أفال أدلك على كلمات إذا عملت هبن أدركت من 
سبقك وال يلحقك اال من أخذ مبثل عملك قال بلى اي رسول هللا قال تكرب 
دبر كل صالة ثالاث وثالثني وتسبح ثالاث وثالثني وحتمد ثالاث وثالثني وختتمها  

احلمد وهو على كل شيء بال إله اال هللا وحده ال شريك له له امللك وله 
 قدير 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري حممد بن أيب عائشة فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان بن عيينة قال حفظناه عن   - 7243
يه وسلم : إذا أمن الزهري عن سعيد عن أيب هريرة يبلغ به النيب صلى هللا عل 



القارئ فأمنوا فإن املالئكة تؤمن فمن وافق أتمينه أتمني املالئكة غفر له ما  
 تقدم من ذنبه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان عن الزهري عن سعيد عن أيب   - 7244
 عليه وسلم قال هللا : يؤذيين بن آدم يسب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا

 الدهر وأان الدهر بيدي األمر أقلب الليل والنهار  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان عن الزهري عن سعيد عن أيب   - 7245
هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : إذا اشتد احلر فأبردوا 

 ابلصالة فإن شدة احلر من فيح جهنم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 



 

سفيان عن الزهري عن سعيد عن  حدثنا عبد هللا هللا حدثين أيب ثنا  - 7246
أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : اشتكت النار إىل رهبا فقالت 

أكل بعضي بعضا فأذن هلا بنفسني نفس يف الشتاء ونفس يف الصيف فاشد ما  
 يكون من احلر من فيح جهنم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان ثنا الزهري عن سعيد بن  - 7247
أن يبيع حاضر لباد   املسيب عن أيب هريرة : ان النيب صلى هللا عليه وسلم هنى

أو يتناجشوا أو خيطب الرجل على خطبة أخيه أو يبيع على بيع أخيه وال 
منا رزقها  تسأل املرأة طالق أختها لتكتفئ ما يف صحفتها أو اانئها ولتنكح فإ

 على هللا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان عن الزهري عن سعيد عن أيب   - 7248
هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : تشد الرحال إىل ثالثة مساجد 



املسجد احلرام ومسجدي واملسجد األقصى قال سفيان وال تشد الرحال اال 
 إىل ثالث مساجد سواء  

 

 

الشيخني عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرطت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان عن الزهري عن سعيد عن أيب   - 4972
هريرة قيل له عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : نعم إذا أتيتم الصالة فال  
أتتوها وأنتم تسعون وأتوها وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم  

 فاقضوا 

 

 

صحيح على شرط الشيخني عليق شعيب األرنؤوط : إسنادهت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان عن الزهري عن سعيد عن أيب   - 7250
هريرة قال رجل : اي رسول هللا أيصلي أحدان يف ثوب قال أو لكلكم ثوابن 
 قال أبو هريرة أتعرف أاب هريرة يصلي يف ثوب واحد وثيابه على املشجب 

 

 

حيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده ص ت  



 

 

------------------------------------- 

 

[    239صفحة  - 2مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا على بن إسحاق أان عبد هللا يعين بن  - 7251
ريرة أن املبارك أان حممد بن أيب حفصة عن الزهري عن أيب سلمة عن أيب ه

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : ال أتتوا الصالة وأنتم تسعون ولكن 
وا  امشوا إليها وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأمت  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان عن الزهري عن سعيد عن أيب   - 7252
هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم : صالة يف مسجدي أفضل من ألف 

 صالة فيما سواه اال املسجد احلرام 

 

 

الشيخني عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرطت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان عن الزهري عن سعيد وأيب  - 7253
سلمة عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : العجماء جرحها  

 جبار واملعدن جبار والبئر جبار ويف الركاز اخلمس  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

 ثنا سفيان عن الزهري عن سعيد عن أيب  حدثنا عبد هللا حدثين أيب - 7254
عتني مث قال اللهم ارمحين وحممدا وال  هريرة : دخل أعرايب املسجد فصلى رك

ترحم معنا أحدا فالتفت إليه النيب صلى هللا عليه وسلم فقال لقد حتجرت 
واسعا مث مل يلبث أن ابل يف املسجد فاسرع الناس إليه فقال هلم رسول هللا 

وسلم إمنا بعثتم ميسرين ومل تبعثوا معسرين أهريقوا عليه دلوا من  صلى هللا عليه
 ماء أو سجال من ماء  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان عن الزهري عن سعيد عن أيب   - 7255



 هريرة ان النيب صلى هللا عليه وسلم قال : ال فرعه وال عترية  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان عن الزهري عن سعيد عن أيب   - 7256
ول هللا صلى هللا عليه وسلم وقيل له مرة رفعته فقال نعم  هريرة قال قال رس

 وقال مرة يبلغ به يقولون : الكرم وإمنا الكرم قلب املؤمن  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان عن الزهري عن سعيد عن أيب   - 7257
هريرة يبلغ به النيب صلى هللا عليه وسلم : إذا كان يوم اجلمعة كان على كل  

ابب من أبواب املسجد مالئكة يكتبون األول فاألول فإذا خرج اإلمام طويت 
 الصحف  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان عن الزهري عن سعيد عن أيب   - 7258
هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : املهجر إىل اجلمعة كاملهدي بدنة مث  

الذي يليه كاملهدي بقرة والذي يليه كاملهدي كبشا حىت ذكر الدجاجة  
 والبيضة  

 

 

شرط الشيخني  عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح علىت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان ثنا الزهري عن سعيد عن أيب  - 7259
هريرة : ملا رفع النيب صلى هللا عليه وسلم رأسه من الركعة اآلخرة من صالة 

الصبح قال اللهم أنج الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أيب ربيعة  
ك على مضر واجعلها عليهم سنني كسين واملستضعفني مبكة اللهم اشدد وطات

 يوسف 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان عن الزهري عن سعيد عن أيب   - 7260
هريرة ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وقال سفيان مرة رواية : مخس من  



 الفطرة اخلتان واالستحداد وقص الشارب وتقليم األظفار ونتف اإلبط 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

ا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان عن الزهري عن سعيد عن أيب  حدثن - 7261
هريرة أو عن أيب سلمة عن أحدمها أو كليهما ان النيب صلى هللا عليه وسلم  

 قال : الولد للفراش وللعاهر احلجر 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

ن الزهري عن سعيد عن أيب  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان ع  - 7262
هريرة يبلغ به النيب صلى هللا عليه وسلم : ال تقوم الساعة حىت تقاتلوا قوما  

 كأن وجوههم اجملان املطرقة نعاهلم الشعر 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 



  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان عن الزهري عن سعيد عن أيب - 7263
ء رجل من بين فزارة إىل النيب صلى هللا عليه وسلم فقال : ان امرأيت هريرة جا

ولدت ولدا أسود قال هل لك من إبل قال نعم قال فما ألواهنا قال محر قال  
هل فيها أورق قال ان فيها لورقا قال اين أاته ذلك قال عسى ان يكون نزعه  

 عرق قال وهذا عسى ان يكون نزعه عرق  

 

 

عيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان عن الزهري عن سعيد عن أيب   - 7264
هريرة يبلغ به النيب صلى هللا عليه وسلم : ال ميوت ملسلم ثالثة من الولد فيلج  

 النار اال حتلة القسم  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

------------------------------------- 
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حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان عن الزهري عن أيب هريرة  - 7265
يبلغ به النيب صلى هللا عليه وسلم : جعلت يل األرض مسجدا وطهورا قال  

 سفيان أراه عن سعيد عن أيب هريرة 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  

إسناده صحيح على شرط الشيخني إن كان الزهري وصله وهو الذي يغلب و 
 على ظننا 

 

 

حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد عن أيب هريرة رواية : أسرعوا  - 7265
جبنائزكم فإن كان صاحلا قدمتموه إليه وإن كان سوى ذلك فشر تضعونه عن  

به النيب صلى هللا عليه وسلم أسرعوا ابجلنازة فإن  رقابكم وقال مرة أخرى يبلغ 
 تك صاحلة خري تقدموها إليه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخني . وقوله " رواية ت
 " هو رفع للحديث وهو يف قوة قوله " قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم " 

 

 



عن الزهري عن سعيد عن أيب  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان  - 7266
هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم : إذا هلك كسرى فال كسرى بعده وإذا 
هلك قيصر فال قيصر بعده والذي نفس حممد بيده لتنفقن كنوزمها يف سبيل  

 هللا 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان عن الزهري عن سعيد عن أيب   - 7267
هريرة يبلغ به النيب صلى هللا عليه وسلم : يوشك ان ينزل فيكم بن مرمي 

حكما مقسطا يكسر الصليب ويقتل اخلنزير ويضع اجلزية ويفيض املال حىت ال  
 يقبله أحد  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان عن الزهري مسع بن أكيمة   - 7268
بنا رسول هللا حيدث عن سعيد بن املسيب يقول مسعت أاب هريرة يقول : صلى 

صلى هللا عليه وسلم صالة يظن اهنا الصبح فلما قضى صالته قال هل قرأ 



ري  منكم أحد قال رجل اان قال أقول ما يل أانزع القرآن قال معمر عن الزه
فانتهى الناس عن القراءة فيما جيهر به رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال  

 سفيان خفيت على هذه الكلمة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

وسواء كان قوله " فانتهى الناس عن القراءة فيما جيهر به رسول هللا صلى ...  
هري فإهنا زايدة صحيحة  هللا عليه وسلم " من قول أيب هريرة أو من مسند الز 

يعضدها قول هللا تبارك وتعاىل : " وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا " 
اىل " فاستمعوا " وجوب فقد اتفق أهل العلم على أن املراد من قوله تع

اإلنصات على املأموم يف الصلوات اليت جيهر فيها اإلمام كما يف جامع البيان  
اه مسلم من قوله صلى هللا عليه وسلم " وإذا قرأ والتمهيد ويعضده أيضا ما رو 

فأنصتوا " وهذا اإلنصات إمنا يكون يف اجلهرية وليس يف ) يعين اإلمام ( 
 السرية 

حديث " ال صالة إال بفاحتة الكتاب " خيص املنفرد واإلمام فإن قراءة الفاحتة  و 
يجب عليه  يف حقهما واجبة فهو من العام الذي أريد به اخلاص وأما املأموم ف

اإلنصات يف اجلهرية وأما يف السرية فيسن له أن يقرأ الفاحتة ألن اإلمام حيمل  
ذلك عنه حلديث " من كان له إمام فقراءة اإلمام له قراءة " وهو حديث 
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ثنا علي بن إسحاق ثنا عبد هللا يعين بن حدثنا عبد هللا حدثين أيب  - 7269
أمامة بن سهل ان أاب هريرة قال مسعت  املبارك اان يونس عن الزهري ثنا أبو

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : أسرعوا ابجلنازة فإن كانت صاحله 
قربتموها إىل اخلري وان كانت غري ذلك شر تضعونه عن رقابكم قال أيب ووافق 

وبن أيب حفصة  سفيان معمر   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا علي بن إسحاق عن بن املبارك عن   - 7270
 بن أيب حفصة :  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان عن الزهري عن حنظلة   - 7271
األسلمي مسع أاب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : والذي نفس 



 حممد بيده ليهلن بن مرمي بفج الروحاء حاجا أو معتمرا أو ليثنينهما  

 

 

رجال  عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات ت
 الشيخني غري حنظلة األسلمي فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان عن الزهري عن أيب سلمة   - 7272
وسليمان بن يسار مسعا أاب هريرة يبلغ به النيب صلى هللا عليه وسلم : ان 

 اليهود والنصارى ال يصبغون فخالفوهم  
 

 

شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على  ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان عن الزهري عن عبد الرمحن  - 7273
األعرج قال مسعت أاب هريرة يقول : انكم تزعمون ان أاب هريرة يكثر احلديث  
على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهللا املوعد إين كنت امرأ مسكينا ألزم 

ء بطين وكان املهاجرون يشغلهم  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على مل
صار يشغلهم القيام على أمواهلم فحضرت من  الصفق ابألسواق وكانت األن

النيب صلى هللا عليه وسلم جملسا فقال من يبسط رداءه حىت أقضي مقاليت مث 



يقبضه إليه فلن ينسى شيئا مسعه مين وبسطت بردة على حىت قضى حديثه مث  
ما نسيت شيئا بعد أن مسعته منه  قبضتها إىل فوالذي نفسي بيده   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إسحاق بن عيسى أان مالك عن   - 7274
الزهري عن األعرج عن أيب هريرة انه قال ان الناس يقولون أكثر أبو هريرة :  

إن الذين  }حديثا مث يتلو هاتني اآليتني وهللا لوال آيتان يف كتاب هللا ما حدثت 
فذكر احلديث  {يكتمون ما أنزلنا من البينات واهلدى   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو اليمان أان شعيب عن الزهري أان  - 7275
سعيد بن املسيب وأبو سلمة بن عبد الرمحن ان أاب هريرة قال انكم تقولون ان 

 أاب هريرة يكثر : فذكره  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان عن الزهري عن األعرج عن   - 7276
حدكم جاره  أيب هريرة وقرئ عليه عن النيب صلى هللا عليه وسلم : إذا استأذن أ

ان يغرز خشبة يف جداره فال مينعه فلما حدثهم أبو هريرة طأطؤا رؤوسهم فقال  
 مايل أراكم معرضني وهللا ألرمني هبا بني أكتافكم  

 

 

شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخني عليقت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان عن الزهري عن األعرج عن   - 7277
أيب هريرة قال سفيان سألته عنه كيف الطعام أي طعام األغنياء قال أخربين 

األعرج عن أيب هريرة : شر الطعام الوليمة يدعي إليها األغنياء ويرتك املساكني 
 ومن مل أيت الدعوة فقد عصى هللا ورسوله 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

-------------------------------------  
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حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان عن الزهري عن أيب سلمة عن   - 7278
اان واحتسااب أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم : من صام رمضان إمي

غفر له ما تقدم من ذنبه قال أيب مسعته أربع مرات من سفيان وقال مرة من  
 غفر له ما  صام رمضان وقال مرة من قام ومن قام ليلة القدر إمياان واحتسااب

 تقدم من ذنبه  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل بن عمر أان بن أيب ذئب عن   - 7279
بن شهاب عن أيب سلمة عن أيب هريرة قال : مسعت رسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم يرغب يف قيام يعين رمضان  

 

 

شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  عليق ت
 الشيخني غري إمساعيل بن عمر فمن رجال مسلم 

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان عن الزهري عن أيب سلمة عن   - 7280
أيب هريرة رواية : إذا استيقظ أحدكم من نومه فال يغمس يده يف إانئه حىت 

 يغسلها ثالاث فإنه ال يدري أين ابتت يده 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

وقوله : " رواية " يريد أنه مرفوع *   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان عن الزهري عن أيب سلمة عن   - 7281
أيب هريرة : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ملا مات النجاشي أخربهم انه 

 قد مات فاستغفروا له  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

عن الزهري عن أيب سلمة عن   حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان - 7282
أيب هريرة يبلغ به النيب صلى هللا عليه وسلم : ومن أدرك من صالة ركعة فقد  

 أدرك 
 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب قال مسعت الزهري عن أيب سلمة عن   - 7283
 أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم : التسبيح للرجال والتصفيق للنساء 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان عن الزهري عن أيب سلمة عن   - 7284
رة يبلغ به النيب صلى هللا عليه وسلم : أييت أحدكم الشيطان وهو يف أيب هري

صالته فيلبس عليه حىت ال يدري كم صلى فمن وجد من ذلك شيئا فليسجد  
 سجدتني وهو جالس  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان عن الزهري عن أيب سلمة ان   - 7285
شاء هللا عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم : عليكم هبذه احلبة  

السوداء فإن فيها شفاء من كل داء إال السام قال سفيان السام املوت وهى  



 الشونيز 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان عن الزهري عن أيب سلمة أو   - 7286
سعيد مسعت أاب هريرة يقول : هنى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن الدابء 

 واملزفت ان ينتبذ فيه ويقول أبو هريرة واجتنبوا احلنامت  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان عن الزهري عن أيب سلمة عن   - 7287
أيب هريرة أبصر النيب صلى هللا عليه وسلم األقرع يقبل حسنا فقال يل عشرة  

 من الولد ما قبلت أحدا منهم قط قال : انه من ال يرحم ال يرحم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان عن الزهري عن عبد الرمحن  - 7288
قال هلكت قال عن أيب هريرة انه : قال رجل أتى النيب صلى هللا عليه وسلم ف

وما أهلكك قال وقعت على امرأيت يف رمضان فقال أجتد رقبة قال ال قال  
كينا  تستطيع أن تصوم شهرين متتابعني قال ال قال تستطيع تطعم ستني مس

قال ال قال اجلس فأتى النيب صلى هللا عليه وسلم بعرق فيه متر والعرق 
املكتل الضخم قال تصدق هبذا قال على أفقر منا ما بني البتيها أفقر منا قال  
فضحك رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وقال أطعمه أهلك وقال مرة فتبسم  

 حىت بدت أنيابه وقال أطعمه عيالك 

 

 

رنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان أخربين العالء بن عبد الرمحن  - 7289
ا صالة ال  عن يعقوب احلرقي يف بيته على فراشه عن أبيه عن أيب هريرة : أمي

يقرأ فيها بفاحتة الكتاب فهي خداج مث هي خداج مث هي خداج قال قال أبو 
ل فقال اي هريرة وقال قبل ذلك حبييب صلى هللا عليه الصالة والسالم قا

فارسي اقرأ بفاحتة الكتاب فإين مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول 
قال هللا عز وجل قسمت الصالة بيين وبني عبدي وقال مرة لعبدي ما سأل  

الرمحن  }قال محدين عبدي فإذا قال   { احلمد هلل رب العاملني  } فإذا قال 



 {مالك يوم الدين  }ا قال  قال جمدين عبدي أو أثىن على عبدي فإذ {الرحيم 
قال فهذه بيين    {إايك نعبد وإايك نستعني  }قال فوض إىل عبدي فإذا قال 

اهدان الصراط   } وبني عبدي ولعبدي ما سأل وقال مرة ما سألين فيسأله عبده 
قال   {املستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غري املغضوب عليهم وال الضالني 

 هذا لعبدي لك ما سألت وقال مرة ولعبدي ما سألين  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

------------------------------------- 
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حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان عن العالء عن أبيه عن أيب  - 7290
هريرة : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مر برجل يبيع طعاما فسأله كيف  

تبيع فأخربه فأوحى إليه أدخل يدك فيه فادخل يده فإذا هو مبلول فقال 
 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ليس منا من غش  

 

 



ؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم عليق شعيب األرنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان عن العالء بن عبد الرمحن عن   - 7291
أبيه عن أيب هريرة يبلغ به النيب صلى هللا عليه وسلم : اليمني الكاذبة منفقة  

 للسلعة ممحقة للكسب  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

ثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان عن العالء عن أبيه عن أيب حد - 7292
 هريرة يرفعه : إذا تثاءب أحدكم يضع يده على فيه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان عن عبد هللا بن دينار عن   - 7293
سليمان بن يسار عن عراك عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم :  

 ليس على املسلم يف فرسه وال عبده صدقة  
 



 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان ثنا أبو الزاند عن األعرج عن   - 7294
ان هم عبدي   أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال قال هللا عز وجل :

حبسنة فاكتبوه فإن عملها فاكتبوها بعشرة أمثاهلا وان هم بسيئة فال تكتبوها  
 فإن عملها فاكتبوها مبثلها فإن تركها فاكتبوها حسنة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان عن أيب الزاند عن األعرج عن   - 7295
أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال قال هللا عز وجل : ال أييت النذر  

ل يؤتيين على بن آدم بشيء مل أقدره عليه ولكنه شيء استخرج به من البخي
 عليه ماال يؤتيين على البخل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان عن أيب الزاند عن األعرج عن   - 7296
أيب هريرة يبلغ به النيب صلى هللا عليه وسلم قال : يقول هللا عز وجل اي بن 

ميني هللا مألى سحاء ال يغيضها شيء الليل آدم انفق أنفق عليك وقال  
 والنهار  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان عن أيب الزاند عن األعرج عن   - 7297
 أيب هريرة رواية قال قال هللا عز وجل : سبقت رمحيت غضيب  

 

 

إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان ثنا أبو الزاند عن األعرج عن   - 7298
أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : إذا توضأ أحدكم فليجعل  

 يف أنفه مث ليستنثر وقال مرة لينثر  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان عن أيب الزاند عن األعرج عن   - 7299
أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : أال رجل مينح أهل بيت 

 انقة تغدو بعس وتروح بعس ان أجرها لعظيم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

 حدثين أيب ثنا سفيان عن أيب الزاند وبن عجالن حدثنا عبد هللا  - 7300
ى هللا عليه وسلم : ال يكلم  عن األعرج عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صل

أحد يف سبيل هللا وهللا أعلم مبن يكلم يف سبيله اال جاء يوم القيامة واجلرح 
د يثعب دما اللون لون دم والريح ريح مسك وأفرده سفيان مرة عن أيب الزان  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده من طريق أيب الزاند صحيح على شرط ت
صدوق روى له البخاري  -املقرون من أيب الزاند  -الشيخني وابن عجالن 

 تعليقا ومسلم يف الشواهد وأصحاب السنن 
 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان عن أيب الزاند عن األعرج عن   - 7301



أيب هريرة يبلغ به وقال مرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ال 
تقتسم ورثيت دينارا وال درمها ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤونة عاملي فهو  

 صدقة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان عن أيب الزاند عن األعرج عن   - 7302
أيب هريرة يبلغ به إىل النيب صلى هللا عليه وسلم : إذا دعي أحدكم إىل طعام  

وهو صائم فليقل اين صائم قال أيب مل نكن نكنيه أبيب الزاند كنا نكنيه أبيب عبد  
 الرمحن 

 

 

األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان عن أيب الزاند عن األعرج عن   - 7303
أيب هريرة يبلغ به قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ال تلقوا البيع وال  

تصروا الغنم واإلبل للبيع فمن ابتاعها بعد ذلك فهو خبري النظرين ان شاء 
مسكها وان شاء ردها بصاع متر ال مسراء أ  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان عن أيب الزاند عن األعرج عن   - 7304
أيب هريرة يبلغ به النيب صلى هللا عليه وسلم : الناس تبع لقريش يف هذا الشان  

افرهم تبع لكافرهم  مسلمهم تبع ملسلمهم وك  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    243صفحة  - 2مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان عن أيب الزاند عن األعرج عن   - 7305
أيب هريرة ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : ال يصلي الرجل يف الثوب  

 الواحد ليس على منكبيه منه شيء وقال مرة عاتقه  
 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان عن أيب الزاند عن األعرج عن   - 7306
لى قافية رأس أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : يعقد الشيطان ع

أحدكم ثالث عقد بكل عقدة يضرب عليك ليال طويال فارقد وقال مرة  
يضرب عليه بكل عقدة ليال طويال قال وإذا استيقظ فذكر هللا عز وجل 

احنلت عقدة فإذا توضأ احنلت عقداتن فإذا صلى احنلت العقد وأصبح طيب  
 النفس نشيطا وإال أصبح خبيث النفس كسالان  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان عن أيب الزاند عن األعرج عن   - 7307
أيب هريرة : أرسل على أيوب رجل من جراد من ذهب فجعل يقبضها يف ثوبه 

 فقيل اي أيوب أمل يكفك ما أعطيناك قال إي رب ومن يستغين عن فضلك 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 



عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان عن أيب الزاند عن األعرج عن   حدثنا - 7308
اآلخرون وحنن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : حنن 

السابقون يوم القيامة بيد كل أمة وقال مرة بيدان ومجعه بن طاوس فقال قال  
ناه من  أحدمها بيدان وقال اآلخر أبيد كل أمة أوتيت الكتاب من قبلنا وأوتي 

بعدهم مث هذا اليوم الذي كتبه هللا عليهم فاختلفوا فيه فهداان هللا له فالناس لنا  
 فيه تبع فلليهود غد وللنصارى بعد غد  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان عن أيب الزاند عن األعرج عن   - 7309
ن النيب صلى هللا عليه وسلم : إمنا أان بشر اغضب كما يغضب أيب هريرة ع

 البشر فأميا رجل آذيته أو جلدته فاجعلها له زكاة وصالة  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان عن أيب الزاند عن األعرج عن   - 7310
هللا عليه وسلم : ال يبيع حاضر لباد  أيب هريرة عن النيب صلى   



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان عن أيب الزاند عن األعرج عن   - 7311
أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : لو أن رجال اطلع وقال مرة لو  

 أن امرأ اطلع بغري إذنك فحذفته حبصاة ففقأت عينه ما كان عليك جناح 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان عن أيب الزاند عن األعرج عن   - 2731
أيب هريرة يبلغ به النيب صلى هللا عليه وسلم : إذا دعا أحدكم فال يقل اللهم  

 اغفر يل ان شئت ولكن ليعزم ابملسألة فإنه ال مكره له  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

ا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان عن أيب الزاند عن األعرج عن  حدثن - 7313
صلى هللا عليه  أيب هريرة قال جاء الطفيل بن عمرو الدوسي إىل رسول هللا 



وسلم فقال : ان دوسا قد عصت وأبت فادع هللا عليهم فاستقبل رسول هللا 
اهد  صلى هللا عليه وسلم القبلة ورفع يديه فقال الناس هلكوا فقال اللهم 

 دوسا وائت هبم اللهم اهد دوسا وائت هبم 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان عن أيب الزاند عن عبد الرمحن  - 7314
األعرج عن أيب هريرة يبلغ به النيب صلى هللا عليه وسلم : ليس الغين عن كثرة  

 العرض ولكن إمنا الغين غين النفس 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

نا سفيان عن أيب الزاند عن األعرج عن  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ث - 7315
ألن أيخذ أحدكم حبال  أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم وهللا :

فيحتطب فيحمله على ظهره فيأكل أو يتصدق خريا له من أن أييت رجال أغناه  
 هللا من فضله فيسأله أعطاه أو منعه ذلك أبن اليد العليا خري من اليد السفلى 

 

 



شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان عن أيب الزاند عن األعرج عن   - 7316
أيب هريرة يبلغ به النيب صلى هللا عليه وسلم : ال يسرق حني يسرق وهو مؤمن  

 وال يشرب اخلمر حني يشرهبا وهو مؤمن وال يزين حني يزين وهو مؤمن 

 

 

شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخني عليقت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان عن أيب الزاند عن األعرج عن   - 7317
أيب هريرة يبلغ به النيب صلى هللا عليه وسلم : ال ينظر أحدكم إىل من فوقه يف  

 اخللق أو اخللق أو املال ولكن ينظر إىل من هو دونه  
 

 

رنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    244صفحة  - 2مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان عن أيب الزاند عن األعرج عن   - 7318
الثالثة والثالثة أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم : طعام اإلثنني كايف 

كايف األربعة * إمنا مثلي ومثل الناس كمثل رجل استوقد انرا فلما أضاءت ما 
كم وأنتم تواقعون فيها  حوله جعل الفراش والدواب تتقحم فيها فأان آخذ حبجز 

* ومثل األنبياء كمثل رجل بىن بنياان فأحسنه وأكمله وأمجله فجعل الناس 
يطيفون به يقولون ما رأينا بنياان أحسن من هذا اال هذه الثلمة فأان تلك الثلمة  

 وقيل لسفيان من ذكر هذه قال أبو الزاند عن األعرج عن أيب هريرة  

 

 

ده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسنات  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان عن أيب الزاند عن األعرج عن   - 7319
أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم : إذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه 

 فإن هللا خلق آدم على صورته  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان عن أيب الزاند عن األعرج عن   - 7320
أيب هريرة يبلغ به النيب صلى هللا عليه وسلم : ال مينع فضل املاء ليمنع به 

الكال قال سفيان يكون حول بئرك الكال فتمنعهم فضل مائك فال يعودون أن  
 يدعوا 

 

 

خنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان عن أيب الزاند عن عبد الرمحن  - 7321
بن هرمز األعرج عن أيب هريرة : سئل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن  

 أطفال املشركني فقال هللا أعلم مبا كانوا عاملني 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان عن أيب الزاند عن األعرج عن   حدثنا - 7322
جل ليضحك من  أيب هريرة يبلغ به النيب صلى هللا عليه وسلم : ان هللا عز و 

الرجلني قتل أحدمها اآلخر يدخالن اجلنة مجيعا يقول كان كافرا قتل مسلما مث  
 ان الكافر أسلم قبل أن ميوت فأدخلهما هللا عز وجل اجلنة  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان عن أيب الزاند عن األعرج عن   - 7323
أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم وعمرو عن حيىي بن جعدة : ان انركم  
هذه جزء من سبعني جزءا من انر جهنم وضربت ابلبحر مرتني ولوال ذلك ما  

 جعل هللا فيها منفعة ألحد  

 

 

يان إبسنادينعليق شعيب األرنؤوط : رواه سف ت  

ألول : متصل رواه عن أيب الزاند عن األعرج عن أيب هريرة وهو صحيح على  ا
 شرط الشيخني

عن   -هو ابن دينار ثقة من رجال الشيخني   -الثاين : مرسل رواه عن عمرو و 
مرسال  -اتبعي ثقة  - حيىي بن جعدة   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان عن أيب الزاند عن األعرج عن   - 7324
ان آمر رجال  أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : لقد مهمت 

فيقيم الصالة مث آمر فتياين وقال سفيان مرة فتياان فيخالفون إىل قوم ال أيتوهنا 



نه جيد عظما مسينا أو  فيحرقون عليهم بيوهتم حبزم احلطب ولو علم أحدكم ا
 مرماتني حسنتني إذا لشهد الصلوات وقال سفيان مرة العشاء  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان عن أيب الزاند عن األعرج عن   - 7325
يوم القيامة رجل   أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم : أخنع اسم عند هللا

تسمى مبلك االمالك قال عبد هللا قال أيب سألت أاب عمرو الشيباين عن أخنع  
 اسم عند هللا فقال أوضع اسم عند هللا 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان عن أيب الزاند عن األعرج عن   - 7326
أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : إايكم والوصال قالوا اي  

رسول هللا انك تواصل قال اين لست كأحد منكم أين أبيت يطعمين ريب 
 ويسقيين  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان عن أيب الزاند عن األعرج عن   - 7327
أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : اال تعجبون كيف يصرف 

 عين شتم قريش كيف يلعنون مذمما ويشتمون مذمما وأان حممد  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب قال قرئ على سفيان مسعت أاب الزاند  - 7328
حيدث عن األعرج عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم : إذا قلت 
لصاحبك يوم اجلمعة واإلمام خيطب أنصت فقد لغيت قال سفيان قال أبو 

 الزاند هي لغة أيب هريرة  
 

 

شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على  ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب قال قرئ على سفيان أبو الزاند عن   - 7329
 األعرج عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم : اين ألرى خشوعكم  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب قال قرئ على سفيان مسعت أاب الزاند  - 7330
عن األعرج عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم فسمعت سفيان يقول  

 : من أطاع أمريي فقد أطاعين ومن أطاعين فقد أطاع هللا عز وجل قال أيب 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

-------------------------------------  

 

[    245صفحة  - 2مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

وقال سفيان يف حديث أيب الزاند عن األعرج عن أيب هريرة وبن   - 7331
جريج عن احلسن بن مسلم عن طاوس عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه  

وسعها قال أبو الزاند وسلم : سبغت الدرع أو مرت جتن بنانه وتعفو أثره ي
 يوسعها وال تتسع قال بن جريج عن احلسن بن مسلم وال يتوسع  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : هذا احلديث رواه سفيان بن عيينة إبسنادين : األول  ت
عن أيب الزاند عن األعرج عن أيب هريرة وهو صحيح على شرط الشيخني 

عن أيب هريرة ورجاله  والثاين عن ابن جريج عن احلسن بن مسلم عن طاووس
 ثقات رجال الشيخني

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان عن أيب الزاند عن األعرج عن   - 7332
أيب هريرة قيل لسفيان عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : نعم املطل ظلم  

 الغين وإذا اتبع أحدكم على مليء فليتبع  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

قال قرئ على سفيان مسعت أاب الزاند حدثنا عبد هللا حدثين أيب  - 7333
عن األعرج عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم فسمعت سفيان يقول  

 : إايكم والظن فإنه أكذب احلديث 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب مسعت سفيان يقول : إذا كفى اخلادم   - 7334
كم طعامه فليجلسه فليأكل معه فإن مل يفعل فليأخذ لقمة فلريوغها فيه  أحد 

فيناوله وقرئ عليه إسناده مسعت أاب الزاند عن األعرج عن أيب هريرة عن النيب 
 صلى هللا عليه وسلم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

أيب الزاند عن األعرج عن   حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان عن - 7335
أيب هريرة يبلغ به النيب صلى هللا عليه وسلم : لوال ان أشق على أميت ألمرهتم  

 ابلسواك عند كل صالة وأتخري العشاء 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان عن أيب الزاند عن األعرج عن   - 7336
أيب هريرة رواية قال مرة يبلغ به النيب صلى هللا عليه وسلم : إذا أصبح أحدكم  

 صائما فال يرفث وال جيهل فإن امرؤ شامته أو قاتله فليقل إين صائم  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان عن أيب الزاند عن األعرج عن   - 7337
أيب هريرة يبلغ به النيب صلى هللا عليه وسلم قال : جتد من شر الناس ذا 

 الوجهني الذي أييت هؤالء بوجه وهؤالء بوجه 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

دثين أيب ثنا سفيان عن أيب الزاند عن األعرج عن  حدثنا عبد هللا ح - 7338
أيب هريرة يبلغ به النيب صلى هللا عليه وسلم : لوال أن أشق على أميت ألمرهتم  

 بتأخري العشاء والسواك مع الصالة 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

رمضان اال إبذنه وقرئ وال تصوم امرأة وزوجها شاهد يوما غري  - 7338
عليه هذا احلديث مسعت أاب الزاند عن موسى بن أيب عثمان عن أبيه عن أيب 



 هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم : 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان عن أيب الزاند عن األعرج عن   - 7339
أميت املؤمنني   أيب هريرة يبلغ به النيب صلى هللا عليه وسلم : لوال ان أشق على

 ما ختلفت عن سرية ليس عندي ما أمحلهم عليه وال يتخلفون عين  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان عن أيب الزاند عن األعرج عن   - 7340
حيب الوتر أيب هريرة يرفعه إذا استجمر أحدكم فليستجمر وترا فإن هللا وتر 

حدثنا سفيان عن أيب الزاند عن األعرج عن أيب هريرة قال لعله عن النيب صلى 
 هللا عليه وسلم : إذا ولغ الكلب يف إانء أحدكم فليغسله سبع غسالت 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان عن أيب الزاند عن األعرج عن   - 7341
أيب هريرة قال سفيان لعله عن النيب صلى هللا عليه وسلم : إذا ولغ الكلب يف 



 إانء أحدكم فليغسله سبع غسالت  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان عن أيب الزاند عن األعرج عن   - 7342
 أيب هريرة : أفضل الصدقة ما كان يعين عن ظهر غين وابدأ مبن تعول 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان عن أيب الزاند عن األعرج عن   - 7343
ة : إذا انتعل أحدكم فليبدأ ابليمني وخلع اليسرى وإذا انقطع شسع أيب هرير 

 أحدكم فال ميش يف نعل واحد ليحفهما مجيعا أو لينعلهما مجيعا  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان عن أيب الزاند عن موسى بن  - 7344



بيه أو عن األعرج عن أيب هريرة : ان رسول هللا صلى هللا عليه  أيب عثمان عن أ
وسلم أبصر رجال يسوق بدنة فقال اركبها قال اهنا بدنة قال اركبها قال اهنا 

بدنة قال اركبها ومل يشك فيه مرة فقال عن موسى بن أيب عثمان عن أبيه عن  
 أيب هريرة 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  

 

 

د هللا حدثين أيب ثنا سفيان عن أيب الزاند عن األعرج عن  حدثنا عب - 7345
عليه وسلم صالة مث   أيب سلمة عن أيب هريرة : صلى بنا رسول هللا صلى هللا

أقبل علينا بوجهه فقال بينا رجل يسوق بقرة إذ ركبها فضرهبا قالت اان مل خنلق  
ال فإين أومن هبذا هلذا إمنا خلقنا للحراثة فقال الناس سبحان هللا بقرة تتكلم فق 

أان وأبو بكر غدا غدا وعمر وما مها مث وبينا رجل يف غنمه إذ عدا عليها  
الذئب فأخذ شاة منها فطلبه فأدركه فاستنقذها منه فقال اي هذا استنقذهتا مىن  

فمن هلا يوم السبع يوم ال راعي هلا غريي قال الناس سبحان هللا ذئب يتكلم  
وعمر وما مها مث   فقال اين أؤمن بذلك وأبو بكر  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  



وقال يف قوله " اين أومن هبذا أان وأبو بكر ) غدا غدا ( وعمر " قال إن * 
زايدة " غدا غدا " زايدة غريبة مل ترد يف النسخ املتقنة وال يف فضائل الصحابة 

وال يف شيء من الكتب اليت   -بسنده ومتنه  183حيث أورده  -للمصنف 
 خرجته 

 

 

-------------------------------------  

 

[    246صفحة  - 2مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان عن زايد بن سعد عن هالل   - 7346
بن أيب ميمونة عن أيب ميمونة عن أيب هريرة : خري النيب صلى هللا عليه وسلم  

رجال وامرأة وابنا هلما فخري الغالم فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اي  
 غالم هذا أبوك وهذه أمك اخرت 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري أيب ت
 ميمونة فقد روى له أصحاب السنن

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان أان سألته عن مسى عن أيب  - 7347
صاحل عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم : من صلى على جنازة فله  

قرياط ومن اتبعها حىت يفرغ من شأهنا فله قرياطان أصغرمها أو أحدمها مثل  
 أحد 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان حدثين مسى عن أيب صاحل عن   - 7348
أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : احلج املربور ليس له جزاء 

 اال اجلنة والعمراتن أو العمرة إىل العمرة يكفر ما بينهما  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان عن مسى عن أيب صاحل عن   - 7349
أيب هريرة قال : كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يستعيذ من هؤالء الثالث 

درك الشقاء ومشاتة األعداء وسوء القضاء أو جهد القضاء قال سفيان زدت 
 اان واحدة ال أدري أيتهن هي  



 

 

إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان عن عاصم بن عبيد هللا بن  - 7350
عاصم بن عمر بن اخلطاب عن موىل بن أيب رهم مسعه من أىب هريرة يبلغ به  

النيب صلى هللا عليه وسلم : استقبل أبو هريرة امرأة متطيبة فقال أين تريدين اي  
املسجد فقال وله تطيبت قالت نعم قال أبو هريرة انه قال  أمة اجلبار فقالت 

أميا امرأة خرجت من بيتها متطيبة تريد املسجد مل يقبل هللا عز وجل هلا صالة 
 حىت ترجع فتغتسل منه غسلها من اجلنابة 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث حمتمل للتحسني وإسناده ضعيف لضعف ت
د بعضها بعضا فيصري هبا قابال للتحسنيعاصم بن عبيدهللا ... وله طرق يش  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان ثنا سهيل بن أيب صاحل عن   - 7351
ه وسلم فقلن اي أبيه عن أيب هريرة : جاء نسوة إىل رسول هللا صلى هللا علي

رسول هللا ما نقدر عليك يف جملسك من الرجال فواعدان منك يوما أنتيك فيه  
كان مما قال موعدكن بيت فالن وأاتهن يف ذلك اليوم ولذلك املوعد قال ف



قال هلن يعين ما من امرأة تقدم ثالاث من الولد حتتسبهن اال دخلت اجلنة  
 فقالت امرأة منهن أو اثنان قال أو اثنان 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري سهيل بن أيب صاحل فمن رجال مسلم 

 

 

 ثنا سفيان عن محزة بن املغرية عن سهيل  حدثنا عبد هللا حدثين أيب - 7352
بن أيب صاحل عن أبيه عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم : اللهم ال  

 جتعل قربى وثنا لعن هللا قوما اختذوا قبور أنبيائهم مساجد  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده قويت  

 

 

جالن عن سعيد  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان عن بن الع - 7353
عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم : إذا وقع الذابب يف إانء أحدكم  

 فليغمسه فإن يف أحد جناحيه شفاء واآلخر داء 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده قوي رجاله ثقات رجال الشيخني غري ابن ت



 عجالن فمن رجال أصحاب السنن

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان ثنا بن عجالن وقرئ على   - 7354
يعىن النيب سفيان عن سعيد عن أيب هريرة كان يقول فقال سفيان : هو هكذا 

صلى هللا عليه وسلم إذا وضع جنبه يقول ابمسك ريب وضعت جنيب فإن 
 أمسكت نفسي فارمحها وان أرسلتها فاحفظها مبا حتفظ به عبادك الصاحلني 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده قويت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان عن بن عجالن وقرئ على   - 7355
سفيان عن سعيد عن أيب هريرة ان شاء هللا قال سفيان الذي مسعناه منه عن  

بن عجالن ال أدري عمن : سئل سفيان عن مثامة بن آاثل فقال كان  
به قال ما عندك اي مثامة قال ان تقتل   املسلمون أسروه أخذوه فكان إذا مر

تقتل ذا دم وان تنعم تنعم على شاكر وان ترد ماال تعط ماال قال فكان إذا مر  
به قال ما عندك اي مثامة قال ان تنعم تنعم على شاكر وان تقتل تقتل ذا دم  
وان ترد املال تعط املال قال فبدا لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم فاطلقه  

 عز وجل يف قلبه قال فذهبوا به إىل بئر األنصار فغسلوه فاسلم  وقذف هللا
فقال اي حممد أمسيت وان وجهك كان أبغض الوجوه إىل ودينك أبغض الدين  



إىل وبلدك أبغض البلدان إىل فأصبحت وان دينك أحب األداين إىل ووجهك 
هللا يف  أحب الوجوه إىل ال أييت قرشيا حبة من اليمامة حىت قال عمر لقد كان و

وانه يف عيين أعظم من اجلبل خلى عنه فأتى اليمامة  عيين أصغر من اخلنزير 
حبس عنهم فضجوا وضجروا فكتبوا أتمر ابلصلة قال وكتب إليه ومسعته يقول  

عن سفيان مسعت بن عجالن عن سعيد عن أيب هريرة ان مثامة بن آاثل قال  
 لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 

 

رنؤوط : إسناده قويعليق شعيب األت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    247صفحة  - 2مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان عن بن عجالن عن سعيد عن   - 7356
أيب هريرة رواية : خري صفوف الرجال أوهلا وشرها آخرها وخري صفوف النساء 

النساء أوهلا  آخرها وشر صفوف   

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد قوي ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان عن بن عجالن عن سعيد عن   - 7357
أيب هريرة الدوسي قال : فأهدى له انقة يعين قوله قال ال أهتب اال من قرشي  

 أو دوسي أو ثقفي  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده قويت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان عن بن عجالن عن بكري بن  - 7358
عبد هللا عن عجالن عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال :  

 للمملوك طعامه وكسوته وال تكلفونه من العمل ماال يطيق  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده جيدت  

 

 

ن بن وهب ثنا عمرو ان  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هارون ع - 7359
بكريا حدثه عن العجالن موىل فاطمة عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه  

 وسلم قال : للمملوك طعامه وكسوته وال يكلف من العمل ماال يطيق  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده جيد رجاله ثقات رجال الشيخني غري عجالن  ت
 موىل فاطمة روى له مسلم وأصحاب السنن 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب قال قرئ على سفيان مسعت بن عجالن   - 7360
عن بكري بن عبد هللا عن عجالن عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم  

 : ما ساملناهن منذ حاربناهن يعين احليات 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده جيدت  

 

 

ن عن أبيه عن  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان ثنا بن عجال - 7361
أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ذروين ما تركتكم فإمنا  
هلك من كان قبلكم بكثرة سؤاهلم واختالفهم على أنبيائهم ما هنيتكم عنه  

 فانتهوا وما أمرتكم فأتوا منه ما استطعتم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد جيد ت  

 

 



هللا حدثين أيب ثنا سفيان ثنا بن عجالن عن القعقاع بن  حدثنا عبد  - 7362
 حكيم عن أيب صاحل عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم : إمنا اان لكم
مثل الوالد إذا أتيتم الغائط فال تستقبلوا القبلة وال تستدبروها وهنى عن الروث 

 والرمة وال يستطيب الرجل بيمينه  

 

 

األرنؤوط : إسناده قويعليق شعيب ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب قال قرئ على سفيان عن بن عجالن  - 7363
عن سعيد عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم : رحم هللا رجال قام من  

 الليل قال سفيان ال ترش يف وجهه متسحه  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده قويت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان عن حيىي عن سعيد بن يسار  - 7364
عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم : أمرت بقرية أتكل القرى يقولون 

 يثرب وهى املدينة تنفي الناس كما ينفي الكري خبث احلديد  
 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

هللا حدثين أيب ثنا سفيان عن حيىي بن سعيد عن أيب  حدثنا عبد - 7365
بكر األنصاري عن عمر بن عبد العزيز عن أيب بكر املخزومي عن أيب هريرة :  

 ان النيب صلى هللا عليه وسلم سجد يف إذا السماء انشقت واقرأ 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

ين أيب ثنا سفيان عن حيىي عن أيب بكر عن  حدثنا عبد هللا حدث - 7366
عمر بن عبد العزيز عن أيب بكر بن عبد الرمحن عن أيب هريرة عن النيب صلى 

 هللا عليه وسلم : من وجد ماله عند رجل مفلس فهو أحق به  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان عن أيوب عن عكرمة عن أيب  - 7367
هريرة قال : أحدثكم أبشياء عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قصار ال  

 يشرب الرجل من فم السقاء 



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري رجاله ثقات ت
البخاري رجال الشيخني غري عكرمة فمن رجال   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان عن أيوب عن حممد عن أيب  - 7368
 هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم : سجدمها بعد التسليم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان عن أيوب عن حممد اختصم   - 7369
والنساء أيهم يف اجلنة أكثر فقال أبو هريرة قال أبو القاسم صلى هللا الرجال 

عليه وسلم : أول من يدخل اجلنة مثل القمر ليلة البدر مث الذين يلوهنم على  
أضوء كوكب درى لكل رجل منهم زوجتان اثنتان يرى مخ ساقهما من وراء  

 اللحم وما يف اجلنة أعزب  
 

 

صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده ت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان مسع أيوب عن حممد بن  - 7370
سريين يقول مسعت أاب هريرة يقول : صلى صلى هللا عليه وسلم إحدى صاليت 

العشي أما الظهر وأكثر ظين اهنا العصر فسلم يف اثنتني مث أتى جذعا كان  
مث أتى جذعا يف القبلة كان يسند  يصلي إليه فجلس إليه مغضبا وقال سفيان

ل مث خرج سرعان الناس فقالوا قصرت الصالة إليه ظهره فأسند إليه ظهره قا 
ويف القوم أبو بكر وعمر قال ما قصرت وما نسيت قال فإنك مل تصل إال 

ركعتني قال فنظر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقالوا نعم فقام فصلى ركعتني  
كسجدته أو أطول مث رفع وكرب مث سجد وكرب  مث سلم مث كرب وسجد    

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

------------------------------------- 
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حدثنا عبد هللا حدثين أيب قال قرئ على سفيان مسعت أيوب عن   - 7371
حممد عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم : تسموا ابمسي وال تكنوا 

 بكنييت  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

ب  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الوهاب بن عبد اجمليد ثنا أيو  - 7372
عن حممد عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم : تسموا ابمسي وال  

 تكنوا بكنييت 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان قال حفظت عن معمر عن   - 7373
حيىي أخربه عن ضمضم عن أيب هريرة : ان النيب صلى هللا عليه وسلم أمر بقتل  

 األسودين يف الصالة العقرب واحلية 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري ت
 ضمضم فمن رجال أصحاب السنن

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان عن أيوب عن بن سريين قيل   - 7374



لسفيان عن أيب هريرة قال نعم قيل له عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال :  
نعم من ابتاع حمفلة أو مصراة فهو ابخليار فإن شاء أن يردها فلريدها وان شاء 

 ميسكها أمسكها  

 

 

لى شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح عت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان عن منصور عن أيب حازم عن   - 7375
أيب هريرة يبلغ به النيب صلى هللا عليه وسلم : من أم هذا البيت فلم يرفث ومل  

 يفسق رجع كيوم ولدته أمه  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان عن عطاء بن السائب عن   - 7376
ه وسلم مث  األغر عن أيب هريرة قال سفيان أول مرة ان رسول هللا صلى هللا علي 

أعاده فقال األغر عن أيب هريرة قال قال هللا عز وجل : الكربايء ردائي والعزة  
 إزاري فمن انزعين واحدا منهما ألقيه يف النار  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان عن زائدة عن عبد امللك بن  - 7377
عمري عن أيب سلمة عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم : أصدق 

 بيت قاله الشاعر

وكاد بن أيب الصلت يسلم (  ... أال كل شيء ما خال هللا ابطل  )   

 

 

يق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعلت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان عن عبد امللك بن عمري عن   - 7378
أيب االوبر عن أيب هريرة : كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يصلي قائما  

 وقاعدا وحافيا ومنتعال  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسني بن حممد ثنا سفيان : وزاد فيه   - 7379



 وينفتل عن ميينه وعن يساره  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان حدثين بن حميصن شيخ من   - 7380
قريش سهمي مسعه من حممد بن قيس بن خمرمة عن أيب هريرة قال : ملا نزلت  

شقت على املسلمني وبلغت منهم ما شاء هللا ان  { من يعمل سوءا جيز به  }
 تبلغ فشكوا ذلك إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال هلم رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم قاربوا وسددوا فكل ما يصاب به املسلم كفارة حىت 

 النكبة ينكبها  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان عن عمرو مسع طاوسا مسع أاب  - 7381
وموسى عليهما  هريرة يقول قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : احتج آدم 

السالم فقال موسى اي آدم أنت أبوان خيبتنا وأخرجتنا من اجلنة فقال له آدم اي  
موسى أنت اصطفاك هللا بكالمه وقال مرة برسالته وخط لك بيده أتلومين على  



أمر قدره هللا على قبل ان خيلقين أبربعني سنة قال حج آدم موسى حج آدم  
 موسى  

 

 

اده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان عن عمرو عن حيىي بن جعدة   - 7382
عن عبد هللا بن عمرو القارىء قال مسعت أاب هريرة يقول ال ورب هذا البيت 

ما أان قلت : من أصبح جنبا فال يصوم حممد ورب البيت قاله ما أان هنيت عن  
 صيام يوم اجلمعة حممد هنى عنه ورب البيت 

 

 

ؤوط : صحيح عليق شعيب األرنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان عن عمرو عن بن منبه يعين  - 7383
وهبا عن أخيه مسعت أاب هريرة يقول : ليس أحد أكثر حديثا عن رسول هللا 

صلى هللا عليه وسلم مين اال عبد هللا بن عمرو فإنه كان يكتب وكنت ال 
 أكتب 

 

 



ى شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح علت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    249صفحة  - 2مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان عن عمرو عن هشام بن حيىي   - 7384
عن أيب هريرة وحيىي عن أيب بكر عن عمر بن عبد العزيز عن أيب بكر بن عبد  
الرمحن عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم : من وجد ماله عند رجل  

 مفلس فهو أحق به  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  

 

 

نا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان عن إمساعيل بن أمية مسعه من  حدث - 7385
شيخ فقال مرة مسعته من رجل من أهل البادية أعرايب مسعت أاب هريرة يقول  

فبأي    } قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : من قرأ واملرسالت عرفا فبلغ 
فليقل بلى وأان ومن قرأ والتني والزيتون  {حديث بعده يؤمنون فليقل آمنا ابهلل 



  {أليس ذلك بقادر على أن حيىي املوتى  } على ذلك من الشاهدين ومن قرأ  
فليقل بلى قال إمساعيل فذهبت أنظر هل حفظ وكان أعرابيا فقال اي بن أخي 

أظننت أين مل أحفظه لقد حججت ستني حجة ما منها سنة اال أعرف البعري  
 الذي حججت عليه  

 

 

ناده ضعيف جلهالة الراوي عن أيب هريرة عليق شعيب األرنؤوط : إس ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان عن إمساعيل بن أمية عن أيب  - 7386
حممد بن عمرو بن حريث العذري قال مرة عن أيب عمرو بن حممد بن حريث 

عن جده مسعت أاب هريرة يقول قال أبو القاسم صلى هللا عليه وسلم : إذا 
لقاء وجهه شيئا فإن مل جيد شيئا فلينصب عصا فإن مل  صلى أحدكم فليجعل ت

 يكن معه عصا فليخط خطا وال يضره ما مر بني يديه  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف الضطرابه وجهالة راويه أيب حممد بن  ت
 عمرو بن حريث 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان عن إمساعيل بن أمية عن أيب  - 7387



 عمرو بن حريث عن أبيه عن أيب هريرة : يرفعه فذكر معناه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف كسابقه ت  

 

 

وقال عبد الرزاق أان معمر والثوري عن إمساعيل بن أمية عن أيب  - 7388
يرة يرفعه : فذكر احلديث عمرو بن حريث عن أبيه عن أيب هر   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف كسابقه ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان عن أيوب بن موسى عن  - 7389
بني  سعيد عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم : إذا زنت أمة أحدكم فت 

زانها فليجلدها احلد وال يثرب قال سفيان ال يثرب عليها أي ال يعريها عليها  
 يف الثالثة أو الرابعة فليبعها ولو بضفري 

 

 

نؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األر ت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان أان أيوب بن موسى عن عطاء   - 7390
بن ميناء مسعت أاب هريرة يقول : سجدت مع النيب صلى هللا عليه وسلم يف إذا  

 السماء انشقت واقرأ ابسم ربك 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

عن أيوب بن موسى عن حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان  - 7391
مكحول عن سليمان بن يسار عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم :  

 ليس على املسلم يف عبده وال فرسه صدقة  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري مكحول الشامي فمن رجال مسلم 

 

 

 أيب ثنا سفيان حدثين عبيد هللا بن أيب يزيد حدثنا عبد هللا حدثين - 7392
عن انفع بن جبري عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال حلسن :  

 اللهم اين أحبه فأحبه وأحب من حيبه  
 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

أبيه عن   حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان عن بن طاوس عن - 7393
ريرة وأبو الزاند عن األعرج عن أيب هريرة يبلغ به النيب صلى هللا عليه  أيب ه

وسلم : حنن اآلخرون وحنن السابقون يوم القيامة بيد أن كل أمة أوتيت 
الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم مث هذا اليوم الذي كتبه هللا عز وجل 

لنا فيه تبع فلليهود غدا وللنصارى  عليهم فاختلفوا فيه فهداان هللا له فالناس
 بعد غد قال أحدمها بيد ان وقال اآلخر أبيد  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناداه صحيحان على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بن إدريس قال مسعت سهيل بن أيب  - 7394
 عليه وسلم :  صاحل يذكر عن أبيه عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا

إذا صليتم بعد اجلمعة فصلوا أربعا فإن عجل بك شيء فصل ركعتني يف 
 املسجد وركعتني إذا رجعت قال بن إدريس ال أدري هذا احلديث لرسول هللا

 صلى هللا عليه وسلم أم ال  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
الشيخني غري سهيل بن أيب صاحل فمن رجال مسلم... . مث قال بعد كالم ...  
. : ويتبني بعد هذا أن قوله " فإن عجل بك شيء " ليس من احلديث املرفوع 

ابنه سهيل  وإمنا هو من قول أيب صاحل أو  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بن إدريس قال مسعت األعمش عن   - 7395
أيب صاحل عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : حنن 

اآلخرون السابقون يوم القيامة بيد أهنم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من  
فجعله هللا لنا عيدا فاليوم لنا   بعدهم وهو اليوم الذي أمروا به فاختلفوا فيه

 وغدا لليهود وبعد غد للنصارى  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    250صفحة  - 2مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بن إدريس قال مسعت حممد بن  - 7396
عمرو عن أيب سلمة عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :  

 أكمل املؤمنني إمياان أحسنهم خلقا وخيارهم خيارهم لنسائهم  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن رجاله ثقات رجال ت
د بن عمرو فمن رجال أصحاب السننالشيخني غري حمم  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبدة ثنا حممد بن عمرو عن أيب  - 7397
سلمة عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : أوتيت جوامع 

 الكلم وجعلت يل األرض مسجدا وطهورا  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

احلجاج بن أيب عثمان  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل ثنا  - 7398
عن حيىي بن أيب كثري عن أيب سلمة عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا 
عليه وسلم : الثيب تستأمر يف نفسها والبكر تستأذن قالوا اي رسول هللا كيف  

 أذهنا قال ان تسكت 



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل حدثين القاسم بن مهران عن   - 7399
ى خنامة يف قبلة  أيب رافع عن أيب هريرة : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم رأ

املسجد فأقبل على الناس فقال ما ابل أحدكم يقوم مستقبل ربه فيتنخع أمامه  
فليتنخع عن   أحيب أحدكم أن يستقبل فيتنخع يف وجهه إذا تنخع أحدكم

يساره أو حتت قدمه فإن مل جيد فليتفل هكذا يف ثوبه فوصف القاسم فتفل يف  
 ثوبه مث مسح بعضه ببعض  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده قوي على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري القاسم بن مهران فمن رجال مسلم 

 

 

عن بن جريج أخربين العالء حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل   - 7400
ب ان أاب السائب أخربه انه مسع أاب هريرة يقول قال  بن عبد الرمحن بن يعقو 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : من صلى صالة مل يقرأ فيها أبم الكتاب فهي  
خداج غري متام قلت اي أاب هريرة اىن أكون أحياان وراء اإلمام فغمز ذراعي 



يف نفسك   وقال اي فارسي اقرأها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا جرير بن عبد احلميد عن عمارة بن   - 7401
القعقاع عن أيب زرعة عن أيب هريرة قال : سئل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

لبقاء  أي الصدقة أفضل قال لتنبأن ان تتصدق وأنت صحيح شحيح أتمل ا 
وختاف الفقر وال متهل حىت إذا بلغت احللقوم قلت لفالن كذا ولفالن كذا أال 

 وقد كان لفالن  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد عن سفيان قال حدثين  - 7402
سلم بن عبد الرمحن عن أيب زرعة عن أيب هريرة قال : كان رسول هللا صلى هللا 

 عليه وسلم يكره الشكال من اخليل 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت



محن فمن رجال مسلم الشيخني غري سلم بن عبد الر   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد ثنا حممد بن عجالن  - 7403
سول هللا صلى  حدثين القعقاع بن حكيم عن أيب صاحل عن أيب هريرة قال قال ر 

هللا عليه وسلم : إمنا أان لكم مثل الوالد أعلمكم فإذا أتى أحدكم اخلالء فال 
ثالثة أحجار وينهى  تستقبلوها وال تستدبروها وال يستنجى بيمينه وكان أيمر ب

 عن الروث والرمة 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده قويت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن بن عجالن حدثين القعقاع   - 7404
بن حكيم عن أيب صاحل عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

فصلت فإن أبت نضح يف : رحم هللا رجال قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته 
وجهها املاء ورحم هللا امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فصلى 

 فإن أىب نضحت يف وجهه املاء  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده قويت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد عن عبيد هللا عن أيب  - 7405
ول هللا صلى هللا عليه وسلم هنى عن  الزاند عن األعرج عن أيب هريرة : أن رس

 بيع احلصى وبيع الغرر  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي أان عبيد هللا حدثين بن أيب سعيد   - 7406
عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : لوال أن أشق على  

ألمرهتم ابلسواك مع الوضوء وألخرت العشاء إىل ثلث الليل أو شطر  أميت 
 الليل 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي ثنا األوزاعي حدثين الزهري  - 7407
حدثين اثبت الزرقي قال مسعت أاب هريرة يقول قال رسول هللا صلى هللا عليه  

وسلم : ال تسبوا الريح فإهنا جتيء ابلرمحة والعذاب ولكن سلوا هللا خريها  



 وتعوذوا به من شرها  

 

 

هذا إسناد حسن رجاله ثقات رجال عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه و ت
 الشيخني 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن بن أيب ذئب قال حدثين  - 7408
سعيد بن أيب سعيد عن أبيه عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال :  

 ال حيل المرأة تؤمن ابهلل واليوم اآلخر تسافر يوما اال مع ذي رحم  

 

 

رنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    251صفحة  - 2مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي حدثين ذكوان أبو صاحل عن   - 7409
إبراهيم بن عبد هللا أو عبد هللا بن إبراهيم شك يعىن حيىي عن أيب هريرة قال  



قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : صالة يف مسجدي هذا أفضل من ألف  
 صالة فيما سواه اال املسجد احلرام 

 

 

ناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  عليق شعيب األرنؤوط : إس ت
 الشيخني 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن بن عجالن حدثين سعيد بن   - 7410
أيب سعيد عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : ثالث كلهم حق  

ء على هللا عونه اجملاهد يف سبيل هللا والناكح املستعفف واملكاتب يريد األدا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده قوي رجاله ثقات رجال الشيخني غري حممد  ت
 بن عجالن 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد عن بن عجالن قال   - 7411
مسعت أيب عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : تنام عيين  

 وال ينام قليب  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده قويت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن بن عجالن عن سعيد عن   - 7412
 أيب هريرة قال رجل : كم يكفي رأسي يف الغسل من اجلنابة قال كان رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم يصب بيده على رأسه ثالاث قال ان شعرى كثري قال كان  

 شعر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أكثر وأطيب  

 

 

رنؤوط : إسناده قويعليق شعيب األت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن بن عجالن عن سعيد عن   - 7413
أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : تصدقوا قال رجل عندي  
دينار قال تصدق به على نفسك قال عندي دينار آخر قال تصدق به على  

ولدك قال عندي دينار آخر    زوجك قال عندي دينار آخر قال تصدق به على
 قال تصدق به على خادمك قال عندي دينار آخر قال أنت أبصر 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده قويت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن بن عجالن عن سعيد عن   - 7414
أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : إذا ضرب أحدكم  

ه وال تقل قبح هللا وجهك ووجه من أشبه وجهك فإن هللا تعاىل فليتجنب الوج
 خلق آدم على صورته  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده قويت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثنا أيب ثنا حيىي عن بن عجالن عن سعيد عن   - 7415
أيب هريرة : سئل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أي النساء خري قال الذي 

 تسره إذا نظر وتطيعه إذا أمر وال ختالفه فيما يكره يف نفسها وماله  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده قويت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو معاوية وبن منري قاال حدثنا  - 7416
 عليه وسلم  األعمش عن أيب صاحل عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا

يقول هللا عز وجل : أان مع عبدي حني يذكرين فإن ذكرين يف نفسه ذكرته يف 
ىل شربا نفسي وان ذكرين يف مأل ذكرته يف مأل هم خري منهم وان اقرتب إ



اقرتبت إليه ذراعا وان اقرتب إىل ذراعا اقرتبت إليه ابعا فإن أاتين ميشى أتيته  
 هرولة وقال بن منري يف حديثه أان عند ظن عبدي يب وأان معه حيث يذكرين 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

لى قاال حدثنا  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو معاوية ويع - 7417
أيب صاحل عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  األعمش عن 

: كم مضى من الشهر قال قلنا مضت اثنتان وعشرون وبقى مثان قال رسول 
هللا صلى هللا عليه وسلم ال بل مضت منه اثنتان وعشرون وبقى سبع اطلبوها  

ن  الليلة قال يعلى يف حديثه الشهر تسع وعشرو   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو معاوية ثنا األعمش عن أيب صاحل  - 7418
عن أيب هريرة أو عن أيب سعيد هو شك يعىن األعمش قال قال رسول هللا 
صلى هللا عليه وسلم : إن هلل مالئكة سياحني يف األرض فضال عن كتاب 

لناس فإذا وجدوا قوما يذكرون هللا تنادوا هلموا إىل بغيتكم فيجيئون فيحفون  ا



هبم إىل السماء الدنيا فيقول هللا أي شيء تركتم عبادي يصنعون فيقولون 
تركناهم حيمدونك وميجدونك ويذكرونك فيقول هل رأوين فيقولون ال فيقول  

جيدا وذكرا فيقول  فكيف لو رأوين فيقولون لو رأوك لكانوا أشد حتميدا ومت
ن فيقولون يطلبون اجلنة فيقول وهل رأوها قال فيقولون ال  فأي شيء يطلبو 

فيقول فكيف لو رأوها فيقولون لو رأوها كانوا أشد عليها حرصا وأشد هلا طلبا  
قال فيقول ومن أي شيء يتعوذون فيقولون من النار فيقول وهل رأوها 

ولون لو رأوها كانوا أشد منها هراب  فيقولون ال قال فيقول فكيف لو رأوها فيق
وأشد منها خوفا قال فيقول اىن أشهدكم اىن قد غفرت هلم قال فيقولون فإن  

فيهم فالان اخلطاء مل يردهم إمنا جاء حلاجة فيقول هم القوم ال يشقى هبم  
 جليسهم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    252صفحة  - 2مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن سليمان   - 7419



 عن ذكوان عن أيب هريرة ومل يرفعه : حنوه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخني وهو مرفوع ت
 حكما إذ هو مما ال يعرف إال من جهة النيب صلى هللا عليه وسلم 

 

 

ثنا عفان ثنا وهيب ثنا سهيل بن أيب حدثنا عبد هللا حدثين أيب  - 7420
صاحل عن أبيه عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : ان هلل 

 مالئكة سيارة فضال يبتغون جمالس الذكر فذكر احلديث 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
لم الشيخني غري سهيل بن أيب صاحل فمن رجال مس  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو معاوية ثنا األعمش وبن منري قال   - 7421
 عليه  أان األعمش عن أيب صاحل عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا

وسلم : من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس هللا عنه كربة من كرب 
يسر على معسر  يوم القيامة ومن سرت مسلما سرته هللا يف الدنيا واآلخرة ومن 

يسر هللا عليه يف الدنيا واآلخرة وهللا يف عون العبد ما كان العبد يف عون أخيه  



ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل هللا له به طريقا إىل اجلنة وما اجتمع  
قوم يف بيت من بيوت هللا يتلون كتاب هللا ويتدارسونه بينهم اال نزلت عليهم  

فتهم املالئكة وذكرهم هللا عز وجل فيمن عنده  السكينة وغشيتهم الرمحة وح
 ومن أبطأ به عمله مل يسرع به نسبه 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو معاوية ثنا األعمش عن أيب صاحل  - 7422
العبد أدى حق   عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : إذا

هللا وحق مواليه كان له أجران قال فحدثتهما كعبا قال كعب ليس عليه 
 حساب وال على مؤمن مزهد  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا معاوية ثنا األعمش عن أيب صاحل عن   - 7423
هللا عليه وسلم : ان أفضل الصدقة ما ترك    أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى 

غىن تقول امرأتك أطعمين وإال طلقين ويقول خادمك اطعمين وإال فبعين 



ويقول ولدك إىل من تكلين قالوا اي أاب هريرة هذا شيء قاله رسول هللا أم هذا  
 من كيسك قال بل هذا من كيسي  

 

 

الشيخني وأوله مرفوع أما عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط ت
أتك ... اخل " فهو موقوف من كالم أبو هريرة كما  آخره من قوله " تقول امر 

أخرب هو يف آخره وكما سيأيت يف طريق آخر مبينا عن أيب هريرة مرفوعا " خري  
الصدقة ما كان عن ظهر غىن واليد العليا خري من السفلى وابدأ مبن تعول "  

ا " من تعول " قال امرأتك تقول ... اخل . ومن هذه  قال : سئل أبو هريرة : م
نعلم أن احلديث هنا خمتصر و حذف منه   - كما قال امحد شاكر   -الرواية 

أهم لفظ يتعلق بباقيه وهو قوله " وابدأ مبن تعول " إذ أن ابقيه " تقول امرأتك  
 ... " إمنا هو تفسري ملن يعول 

 

 

بو معاوية ثنا األعمش عن أيب صاحل حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أ - 7424
 صلى هللا عليه وسلم : صالة الرجل يف عن أيب هريرة قال قال رسول هللا

مجاعة تزيد عن صالته يف بيته وصالته يف سوقه بضعا وعشرين درجة وذلك أن 
أحدكم إذا توضأ فأحسن الوضوء مث أتى املسجد ال يريد اال الصالة ال ينهزه  

طوة اال رفع له هبا درجة وحط هبا عنه خطيئة حىت يدخل اال الصالة مل خيط خ
املسجد فإذا دخل املسجد كان يف صالة ما كانت الصالة هي حتبسه  



واملالئكة يصلون على أحدهم ما دام يف جملسه الذي صلى فيه يقولون اللهم  
 اغفر له اللهم ارمحه اللهم تب عليه ما مل يؤذ فيه ما مل حيدث فيه  

 

 

شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن معني ثنا حفص عن األعمش   - 7425
عن أيب صاحل عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : من  

 أقال عثرة أقاله هللا يوم القيامة  
 

 

ط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شر ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو معاوية ويعلى قاال حدثنا   - 7426
األعمش عن أيب صاحل عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
: أاتكم أهل اليمن هم ألني قلواب وأرق أفئدة اإلميان ميان واحلكمة ميانية قال  

بل املشرق  أبو معاوية يعىن يف حديثه رأس الكفر ق  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو معاوية ثنا األعمش عن أيب صاحل  - 7427
عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مل : حتل الغنائم لقوم  

ا كان يوم بدر أسرع سود الرؤوس قبلكم كانت تنزل النار من السماء فتأكله
لوال كتاب من هللا سبق ملسكم فيما   }الناس يف الغنائم فأنزل هللا عز وجل 

   {أخذمت عذاب عظيم فكلوا مما غنمتم حالال طيبا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو معاوية ووكيع قاال حدثنا   - 7428
هللا عليه وسلم   األعمش عن أيب صاحل عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى

: من أطاعين فقد أطاع هللا ومن عصاين فقد عصى هللا ومن أطاع األمري وقال  
مام فقد  وكيع اإلمام فقد أطاعين ومن عصى األمري فقد عصاين وقال وكيع اإل

 عصاين  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 



------------------------------------- 

 

[    253صفحة  - 2مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو معاوية ثنا األعمش عن أيب صاحل  - 7429
صلى هللا عليه وسلم : أول زمرة تدخل اجلنة   عن أيب هريرة قال قال رسول هللا

لذين يلوهنم على أشد جنم يف السماء  من أميت على صورة القمر ليلة البدر مث ا
إضاءة مث هم بعد ذلك منازل ال يتغوطون وال يبولون وال يتمخطون وال يبزقون  
أمشاطهم الذهب ورشحهم املسك وجمامرهم األلوة أخالقهم على خلق رجل 

طول أبيهم ستني ذراعا   واحد على  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو معاوية ثنا األعمش عن أيب صاحل  - 7430
عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : لعن هللا السارق 

 يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق احلبل فتقطع يده  
 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

 أيب ثنا أبو معاوية ثنا األعمش عن أيب صاحل حدثنا عبد هللا حدثين - 7431
عن أيب هريرة قال واصل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فنهاهم وقال : اىن 

 لست مثلكم إين أظل عند ريب فيطعمين ويسقيين  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو معاوية ثنا األعمش عن أيب صاحل  - 7432
عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : إذا استيقظ أحدكم  

من الليل فال يدخل يده يف اإلانء حىت يغسلها ثالث مرات فإنه ال يدرى أين 
 ابتت يده 

 

 

الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط ت  

 

 

قال وقال وكيع عن أيب صاحل وأيب رزين عن أيب هريرة يرفعه :ثالاث - 7432  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا معاوية بن عمرو ثنا زائدة عن أيب  - 7433
صاحل عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : حىت يغسلها مرة أو  

 مرتني 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

صاحل  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو معاوية ثنا األعمش عن أيب - 7434
أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : قافية رأس أحدكم   عن

حبل فيه ثالث عقد فإذا استيقظ فذكر هللا احنلت عقدة فإذا قام فتوضأ 
احنلت عقدة فإذا قام إىل الصالة احنلت عقده كلها قال فيصبح نشيطا طيب  

فس مل يصب النفس قد أصاب خريا وان مل يفعل أصبح كسالن خبيث الن
 خريا 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو معاوية ثنا األعمش عن أيب صاحل  - 7435
عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ثالثة ال يكلمهم هللا  



ل على فضل ماء ابلفالة مينعه  وال ينظر إليهم وال يزكيهم وهلم عذاب أليم رج
وإن من بن السبيل ورجل ابيع اإلمام ال يبايعه إال لدنيا فإن أعطاه منها وىف له 

مل يعطه مل يف له قال ورجل ابيع رجال سلعة بعد العصر فحلف له ابهلل 
 ألخذها بكذا وكذا فصدقه وهو على غري ذلك  

 

 

يخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو معاوية ووكيع وحممد بن عبيد   - 7436
قالوا حدثنا األعمش وبن منري ثنا األعمش عن أيب صاحل عن أيب هريرة قال  

قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ليس مولود يولد اال على هذه امللة وقال  
 وكيع مرة على امللة  

 

 

حة على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : أسانيده صحيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن على بن احلسن بن شقيق   - 7437
قال مسعت أيب عن أيب محزة عن األعمش عن أيب صاحل عن أيب هريرة عن النيب 

صلى هللا عليه وسلم قال : ال يولد مولود اال على هذه امللة فأبواه يهودانه 



 وينصرانه فذكر حنوه  

 

 

عيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري حممد عليق شت
 بن علي 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو معاوية عن األعمش عن أيب  - 7438
صاحل عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ما من مولود 

نه أو ينصرانه أو يولد اال على هذه امللة حىت يبني عنه لسانه فأبواه يهودا
يشركانه قالوا اي رسول هللا فكيف ما كان قبل ذلك قال هللا أعلم مبا كانوا  

 عاملني  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو معاوية ثنا األعمش عن أيب صاحل  - 7439
 عليه وسلم : ما نفعين مال قط ما  عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا

 نفعين مال أيب بكر فبكى أبو بكر وقال هل أان ومايل اال لك اي رسول هللا 
 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو معاوية ثنا األعمش عن أيب صاحل  - 7440
وأيب رزين عن أيب هريرة قال مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : إذا  
ولغ الكلب يف إانء أحدكم فليغسله سبع مرات وإذا انقطع شسع أحدكم فال  

 ميشى يف نعله األخرى حىت يصلحها 

 

 

إسناده صحيح على شرط الصحيح رجاله ثقات  عليق شعيب األرنؤوط :ت
فمن رجال مسلم  -متابع أيب صاحل  -رجال الشيخني غري أيب رزين   

 

 

------------------------------------- 

 

[    254صفحة  - 2مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو معاوية ثنا األعمش عن أيب صاحل  - 7441
نفسه حبديدة  عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : من قتل 

فحديدته بيده جيأ هبا يف بطنه يف انر جهنم خالدا خملدا فيها أبدا ومن قتل 



يها أبدا ومن تردى نفسه بسم فسمه بيده يتحساه يف انر جهنم خالدا خملدا ف
 من جبل فقتل نفسه فهو يردى يف انر جهنم خالدا خملدا فيها أبدا 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو معاوية ووكيع ثنا األعمش عن أيب   - 7442
صاحل عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : انظروا إىل من  

هو أسفل منكم وال تنظروا إىل من هو فوقكم فأنه أجدر ان ال تزدروا نعمة هللا  
 قال أبو معاوية عليكم  

 

 

ناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إس ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو معاوية ثنا األعمش عن أيب صاحل  - 7443
عن أيب هريرة أو عن أيب سعيد هو شك يعىن األعمش قال قال رسول هللا 
صلى هللا عليه وسلم : ان هلل عتقاء يف كل يوم وليلة لكل عبد منهم دعوة  

 مستجابة  

 

 



نؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األر ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا ربعي بن إبراهيم قال أيب وهو أخو  - 7444
إمساعيل بن إبراهيم يعىن بن علية قال أيب وكان يفضل على أخيه عن عبد  

الرمحن بن إسحاق عن سعيد بن أيب سعيد عن أيب هريرة قال قال رسول هللا 
: رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصل على ورغم أنف   صلى هللا عليه وسلم

رجل دخل عليه رمضان فانسلخ قبل أن يغفر له ورغم أنف رجل أدرك عنده  
 أبواه الكرب فلم يدخاله اجلنة قال ربعي وال أعلمه اال قد قال أو أحدمها 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا ربعي بن إبراهيم ثنا عبد الرمحن عن   - 7445
أيب الزاند عن األعرج عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :  

 إذا استجمر أحدكم فليوتر  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 



وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : املطل ظلم الغىن وإذا اتبع  - 7446
 أحدكم على مليء فليتبع  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا ربعي ثنا عبد الرمحن ثنا أبو الزاند  - 7447
لم رأى رجال عن األعرج عن أيب هريرة : ان رسول هللا صلى هللا عليه وس

يسوق بدنة قال اركبها وحيك قال اهنا بدنة قال اركبها وحيك قال اهنا بدنة قال  
 اركبها وحيك  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا ربعي ثنا عبد الرمحن بن إسحاق عن   - 7448
بن مالك عن أيب هريرة عن   عبد هللا بن دينار عن سليمان بن يسار عن عراك

 النيب صلى هللا عليه وسلم : ليس على املسلم صدقة يف فرسه وال عبده  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا ربعي بن إبراهيم ثنا عبد الرمحن بن  - 7449
إسحاق عن مسلم بن أيب مسلم قال : رأيت أاب هريرة وحنن غلمان جتيء 

األعراب يقول اي أعرايب حنن نبيع لك قال دعوه فليبع سلعته فقال أبو هريرة  
 ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم هنى ان يبيع حاضر لباد  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أان بن جريج أخربين بن  - 7450
شهاب عن بن املسيب وأيب سلمة بن عبد الرمحن بن عوف عن أيب هريرة عن  

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : العجماء جرحها جبار والبئر جبار  
ويف الركاز اخلمس  واملعدن جبار   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد امللك بن عمرو ثنا علي يعىن بن  - 7451
املبارك عن حيىي يعىن بن أيب كثري عن أيب سلمة حدثين أبو هريرة ان النيب صلى 



الصبح قبل ان تطلع الشمس  هللا عليه وسلم قال : من صلى ركعة من صالة
 فلم تفته ومن صلى ركعة من صالة العصر قبل ان تغرب الشمس فلم تفته  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أسود بن عامر ثنا جرير يعىن بن  - 7452
صاين هبن خليلي صلى  حازم قال مسعت احلسن قال قال أبو هريرة : ثالث أو 

هللا عليه وسلم ال أدعهن أبدا الوتر قبل أن أانم وصيام ثالثة أايم من كل شهر  
 والغسل يوم اجلمعة 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح رجاله ثقات رجال الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن الزهري عن   - 7453
أيب سلمة عن أيب هريرة أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : من أدرك من  
العصر ركعة قبل ان تغرب الشمس فقد أدركها ومن أدركها من الصبح قبل أن  

 تطلع الشمس فقد أدركها  
 

 



يح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا معمر والثوري عن   - 7454
إمساعيل بن أمية عن عمرو بن حريث عن أبيه عن أيب هريرة رفعه قال : إذا 

صلى أحدكم فليصل إىل شيء فإن مل يكن شيء فعصا وان مل يكن عصا 
 فليخطط خطا مث ال يضره ما مر بني يديه 

 

 

ضعيف عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    255صفحة  - 2مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن أيب عدى عن بن عون عن   - 7455
عمري بن إسحاق قال كنت مع احلسن بن على فلقينا أبو هريرة فقال : أرين 

أقبل منك حيث رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقبل قال القميصة قال  
 فقبل سرته  

 



 

إسحق ... والقول عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف تفرد به عمري بن ت
الفصل فيه أنه يقبل حديثه يف املتابعات والشواهد وما انفرد به فضعيف ولذا 

قال احلافظ يف التقريب مقبول أي عند املتابعة وإال فلني احلديث . وابقي 
 رجال اإلسناد ثقات رجال الشيخني

وصححناه   5593وكنا حسنا إسناد هذا احلديث يف صحيح ابن حبان برقم* 
فيستدرك من هنا  6569برقم  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو عامر ثنا هشام عن حيىي عن أيب  - 7456
سلمة عن أيب هريرة ان النيب صلى هللا عليه وسلم قال : ال تنكح املرأة على  

 عمتها وال على خالتها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

 حدثين أيب ثنا أبو قطن وأبو عامر قاال حدثنا هشام  حدثنا عبد هللا  - 7457
ة قال : وهللا ألقربن بكم  يعىن الدستوائي عن حيىي عن أيب سلمة عن أيب هرير 

صالة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال فكان أبو هريرة يقنت يف الركعة  
  اآلخرة من صالة الظهر وصالة العشاء وصالة الصبح قال أبو عامر يف حديثه



العشاء اآلخرة وصالة الصبح بعد ما يقول مسع هللا ملن محده ويدعو للمؤمنني  
 ويلعن الكفار وقال أبو عامر ويلعن الكافرين 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو كامل ثنا إبراهيم يعىن بن سعد   - 7458
أيب   حدثنا بن شهاب عن سعيد بن املسيب وأيب سلمة بن عبد الرمحن عن

هريرة : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان إذا أراد أن يدعو على أحد أو  
ه ربنا ولك  يدعو ألحد قنت بعد الركوع فرمبا قال إذا قال مسع هللا ملن محد

احلمد اللهم أنج الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أيب ربيعة  
واملستضعفني من املؤمنني اللهم اشدد وطاتك على مضر واجعلها سنني كسين 

يوسف قال جيهر بذلك ويقول يف بعض صالته يف صالة الفجر اللهم العن 
ليس لك من األمر   }فالان وفالان حيني من العرب حىت أنزل هللا عز وجل 

 شيء أو يتوب عليهم أو يعذهبم فإهنم ظاملون  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري أيب ت
 كامل فمن رجال الرتمذي والنسائي

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد بن هارون أان هشام عن حيىي  - 7459
 صلى هللا عليه وسلم قال : إذا صلى عن عكرمة عن أيب هريرة عن النيب

 أحدكم يف ثوب واحد فليخالف بني طرفيه على عاتقيه  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد بن هارون أان هشام عن حيىي بن  - 7460
أنه مسع أاب هريرة يقول  أيب كثري ثنا حممد بن إبراهيم بن احلرث حدثين يعقوب

 قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ما حتت اإلزار يف النار  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : اختلف الرواة عن حيىي بن أيب كثري يف إسناد هذا ت
احلديث فلم يضبطوه ... . ورجح أن الصواب يف إسناده أنه عن ابن يعقوب  

احلديث بعد هذا كله صحيح رجال  ... . مث قال و   -وليس يعقوب كما هنا  -
  -كما رجحنا   - ثقات رجال الشيخني غري عبد الرمحن بن يعقوب موىل احلرقة 

 ثقة من رجال مسلم 
 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا اخلفاف عن أيب يعقوب خبط التجييب   - 7461



الصواب عن بن يعقوب وهو عبد الرمحن بن يعقوب موىل احلرقة والد العالء 
حديثه  :وهذا  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد ثنا سعيد عن قتادة عن النضر   - 7462
:  بن أنس عن بشري بن هنيك عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال  
من كان له شقص يف مملوك فاعتق نصفه فعليه خالصه ان كان له مال فإن مل  

 يكن له مال استسعى العبد يف مثن رقبته غري مشقوق  
 

 

يب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شع ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أان هشام عن حيىي عن ضمضم   - 7463
عن أيب هريرة : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أمر بقتل األسودين يف 

 الصالة قال حيىي واألسودان احلية والعقرب 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري ت
نضمضم فمن رجال أصحاب السن  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أخربان مسعر عن قتادة عن   - 7464
زرارة بن أوىف عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : جتوز  

 ألميت عما حدثت يف أنفسها أو وسوست به أنفسها ما مل تعمل به أو تكلم به  

 

 

شيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أان شعبة عن قتادة وبن جعفر   - 7465
ثنا شعبة قال مسعت قتادة عن زرارة بن أوىف عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا  

عليه وسلم قال : إذا ابتت املرأة هاجرة فراش زوجها ابتت تلعنها املالئكة قال  
 بن جعفر حىت ترجع 

 

 

األرنؤوط : إسناداه صحيحان على شرط الشيخنيعليق شعيب ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد بن هارون أان بن عون عن حممد   - 7466
عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : ان يف اجلمعة لساعة وجعل  

بن عون يرينا بكفه اليمىن فقلنا يزهدها ال يوافقها رجل مسلم قائم يصلي 
هللا خريا اال أعطاه إايه   يسأل  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

-------------------------------------  

 

[    256صفحة  - 2مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أان بن أىب ذئب عن أيب الوليد  - 7467
وعبد الرمحن بن سعد مجيعا عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال  

 : ان شدة احلر من فيح جهنم فإذا اشتد احلر فأبردوا ابلصالة 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  

 

 

ا يزيد أان بن أيب ذئب عن أيب الوليد حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثن - 7468
عن أيب هريرة ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : إذا أممتم فخففوا فإن  

 فيكم الكبري والضعيف والصغري  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري أيب الوليد ت  

 

 

يب ذئب عن مسلم بن  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أان بن أ - 7469
جندب عن حبيب اهلذيل عن أيب هريرة قال : لو رأيت األروى جتوس ما بني 
البتيها يعىن املدينة ما هجتها وال مسستها وذلك إين مسعت رسول هللا صلى  

 هللا عليه وسلم حيرم شجرها أن خيبط أو يعضد  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد ضعيف ت  

 

 

عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أان بن عون عن حممد عن أيب حدثنا  - 7470
هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : املالئكة تلعن أحدكم إذا أشار  

 ألخيه حبديدة وان كان أخاه ألبيه وأمه قال أيب ومل يرفعه بن أيب عدى  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أان شعبة عن اجلالس عن عثمان   - 7471
ن رسول  بن مشاس قال مسعت أاب هريرة ومر عليه مروان فقال بعض حديثك ع



هللا صلى هللا عليه وسلم أو حديثك عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مث  
وسلم  رجع فقلنا اآلن يقع به قال : كيف مسعت رسول هللا صلى هللا عليه 

يصلي على جنائز قال مسعته يقول أنت خلقتها وأنت رزقتها وأنت هديتها  
 لإلسالم وأنت قبضت روحها تعلم سرها وعالنيتها جئنا شفعاء فاغفر هلا  

 

 

- عليق شعيب األرنؤوط : ضعيف فيه ثالث علل : ت  

اضطراب وفع يف إسناده  - 1  

جهالة بعض رواته - 2  

موقوفا على أيب هريرة رواة بعضهم له   - 3  

 فصل هذه العلل وقال : ومع هذا فقد حسنه احلافظ ابن حجر يف أماليه  مث
وصححه الشيخ  -كما نقله ابن عالن يف الفتوحات الرابنية   -على األذكار 

 أمحد شاكر يف تعليقه على املسند ! 
 

 

لد حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أان إمساعيل يعىن بن أيب خا - 7472
عن زايد املخزومي عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ال  

كسرى بعد كسرى وال قيصر بعد قيصر والذي نفس حممد بيده لينفقن 
 كنوزمها يف سبيل هللا  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أان إمساعيل عن زايد املخزومي   - 7473
عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ال يدخل أحدكم اجلنة  

بعمله قالوا وال أنت اي رسول هللا قال وال أان اال ان يتغمدين هللا منه برمحة  
 وفضل ووضع يده على رأسه  

 

 

: صحيح وهذا إسناد ضعيف عليق شعيب األرنؤوط ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أان حممد بن عمرو عن صفوان  - 7474
بن أيب يزيد عن حصني بن اللجالج عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى 
هللا عليه وسلم : ال جيتمع غبار يف سبيل هللا ودخان جهنم يف منخري رجل 

ب رجل مسلم  مسلم وال جيتمع شح وإميان يف قل   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح بطرقه وشواهده ت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أان حممد بن عمرو قال مسعت  - 7475
سلمان أاب عبد هللا األغر عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه  

وسلم : صالة يف مسجدي هذا خري من ألف صالة فيما سواه اال املسجد 
 احلرام 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أخربان حممد بن عمرو عن أيب  - 7476
احلكم موىل الليثيني عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :  

 ال سبق اال يف خف أو حافر  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أان حممد بن إسحاق عن أيب  - 7477
 عليه وسلم :  الزاند عن األعرج عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا

مثل البخيل واملنفق كمثل رجلني عليهما جبتان من حديد من لدن ثديهما إىل  
و يوسعها عليه  تراقيهما فأما املنفق فال ينفق منها اال اتسعت حلقة مكاهنا فه



 وأما البخيل فإهنا ال تزداد عليه اال استحكاما  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أان حممد بن إسحاق عن موسى   - 7478
بن يسار عن أيب هريرة قال قال أبو القاسم : لو كان أحد عندي ذهبا لسرين  

يل هللا وان ال أييت عليه ثالثة وعندي منه دينار وال درهم اال  أن أنفقه يف سب 
 شيء أرصده يف دين يكون على  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أان حممد بن إسحاق عن موسى   - 7479
بن يسار عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : مثلي ومثل  

ألنبياء من قبلي كمثل رجل ابتىن بنياان فأحسنه وأكمله اال موضع لبنة من  ا
زاوية من زواايه فجعل الناس يطيفون به ويعجبون منه ويقولون ما رأينا بنياان  

 أحسن من هذا اال موضع هذه اللبنة فكنت أان هذه اللبنة  
 

 



عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    257صفحة  - 2مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أان حممد عن عياض بن دينار   - 7480
عن أبيه أنه مسع أاب هريرة يقول قال أبو القاسم صلى هللا عليه وسلم : أول 

القمر ليلة البدر واليت تليها على أشد  زمرة من أميت تدخل اجلنة على صورة
ة ال يوافقها عبد مسلم قائم يصلي جنم يف السماء إضاءة ويف اجلمعة ساع

يسأل هللا فيها شيئا اال أعطاه إايه قال أبو القاسم صلى هللا عليه وسلم ال 
تقوم الساعة حىت يقبض العلم وتظهر الفنت ويكثر اهلرج قالوا وما اهلرج اي 

قال القتل  رسول هللا   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا اإلسناد فيه خطأ يف قوله " عن عياض  ت
بن دينار عن أبيه " والصواب إسقاط دينار هذا من اإلسناد ... . وللحديث 

 طرق أخرى يصح هبا

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعقوب ثنا أيب عن بن إسحاق حدثين  - 7481
كان ثقة قال مسعت أاب هريرة وهو خيطب الناس يوم عياض بن دينار الليثي و 

اجلمعة خليفة مروان بن احلكم على املدينة أايم احلج يقول قال أبو القاسم  
 صلى هللا عليه وسلم أول زمرة : وذكر احلديث 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أان حممد بن إسحاق عن سعيد   - 7482
قال رسول هللا بن يسار موىل احلسن بن على رضي هللا عنه عن أيب هريرة قال  

صلى هللا عليه وسلم : والذي نفسي بيده ألن أيخذ أحدكم حبله فيذهب إىل 
من أن يسأل اجلبل فيحتطب مث أييت به حيمله على ظهره فيبيعه فيأكل خري له  

الناس وألن أيخذ ترااب فيجعله يف فيه خري له من أن جيعل يف فيه ما حرم هللا  
 عليه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أان حممد عن موسى بن يسار   - 7483



عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ان هلل مالئكة  
اقبون مالئكة الليل ومالئكة النهار فيجتمعون يف صالة الفجر وصالة  يتع

العصر مث يعرج إليه الذين كانوا فيكم فيسأهلم وهو أعلم فيقول كيف تركتم  
 عبادي فيقولون تركناهم يصلون وأتيناهم يصلون  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أان حممد عن موسى بن يسار   - 7484
رسول هللا عن أيب هريرة وعن أيب الزاند عن األعرج عن أيب هريرة قال قال 

صلى هللا عليه وسلم : الصيام جنة وإذا كان أحدكم يوما صائما فال يرفث وال 
 جيهل وان امرؤ قاتله أو شامته فليقل اىن صائم اين صائم 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أان حممد عن موسى بن يسار   - 7485
عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : والذي نفس حممد  

 بيده خللوف فم الصائم أطيب عند هللا من ريح املسك 



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  

 

 

وقال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول هللا عز وجل : كل   - 7485
عمل بن آدم له اال الصيام فهو يل وأان أجزي به إمنا يرتك طعامه وشرابه من  

أجلى فصيامه له وأان أجزى به كل حسنة بعشر أمثاهلا إىل سبعمائة ضعف اال 
 الصيام فهو يل وأان أجزى به  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أان حممد عن موسى بن يسار   - 7486
 عن أيب هريرة وعن أيب الزاند عن األعرج عن أيب هريرة قال قال رسول هللا

صلى هللا عليه وسلم : إايكم والوصال قالوا فإنك تواصل اي رسول هللا قال اىن 
اكلفوا من األعمال ما  لست يف ذلك مثلكم إين أظل يطعمين ريب ويسقيين ف

 لكم به طاقة  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أان حممد عن أيب الزاند عن  - 7487
األعرج عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : الناس معادن  

 جتدون خيارهم يف اجلاهلية خيارهم يف اإلسالم إذا فقهوا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثين يزيد أان حممد عن أيب الزاند عن   - 7488
األعرج عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : املسلم أيكل  

 يف معي واحد والكافر أيكل يف سبعة أمعاء  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  

 

 

أيب الزاند عن  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أان حممد عن - 7489
األعرج عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : يف اجلنة  

 شجرة يسري الراكب يف ظلها مائة سنة ال يقطعها  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أان حممد بن إسحاق عن أيب  - 7490
ال أبو القاسم صلى هللا عليه وسلم : والذي الزاند عن األعرج عن أيب هريرة ق

 نفس حممد بيده لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثريا ولضحكتم قليال  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أان حممد عن أيب الزاند عن  - 7491
: ملا قضى هللا األعرج عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

 اخللق كتب يف كتابه فهو عنده فوق العرش ان رمحيت سبقت غضىب  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    258صفحة  - 2مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أان حممد عن أيب الزاند عن  - 7492
: ذروين ما   األعرج عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

تركتكم فإمنا هلك الذين من قبلكم بسؤاهلم واختالفهم على أنبيائهم فإذا 
تطعتم  هنيتكم عن الشيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم ابلشيء فائتوا منه ما اس  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أان حممد عن أيب الزاند عن  - 7493
األعرج عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ان هلل تسعة 

 وتسعني امسا مائة غري واحد من أحصاها دخل اجلنة انه وتر حيب الوتر 

 

 

رنؤوط : صحيح عليق شعيب األت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الواحد احلداد أبو عبيدة ثنا   - 7494
حبيب بن الشهيد عن عطاء قال قال أبو هريرة : كل صالة يقرأ فيها فما  

 أمسعنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أمسعناكم وما أخفى علينا أخفينا عليكم  



 

 

ه ثقات عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري رجالت
 رجال الشيخني غري عبد الواحد بن واصل احلداد فمن رجال البخاري 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الواحد ثنا الربيع بن مسلم   - 7495
القرشي عن حممد بن زايد عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم : من مل يشكر الناس مل يشكر هللا عز وجل  

 

 

شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح عليق ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أان عقيل بن معقل عن   - 7496
صلى هللا عليه  مهام بن منبه قال قدمت املدينة فرأيت حلقة عند منرب النيب 

وسلم فسألت فقيل يل أبو هريرة قال فسألت فقال يل ممن أنت قلت من أهل  
م يقول :  اليمن فقال مسعت حىب أو قال مسعت أاب القاسم صلى هللا عليه وسل

اإلميان ميان واحلكمة ميانية هم أرق قلواب واجلفاء يف الفدادين أصحاب الوبر  
 وأشار بيده حنو املشرق 

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري ت
 عقيل بن معقل فمن رجال أيب داود 

 

 

ثين أبو حممد حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أان بن عون حد - 7497
  عبد الرمحن بن عبيد عن أيب هريرة قال : كنت مع رسول هللا صلى هللا عليه

وسلم يف جنازة فكنت إذا مشيت سبقين فأهرول فإذا هرولت سبقته فالتفت  
 إىل رجل إىل جنيب فقلت تطوى له األرض وخليل إبراهيم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسنت  

كما قال الشيخ أمحد   -إبراهيم " بياء اإلضافة خطأ يقينا وقوله " وخليلي * 
راهيم أو أن إبراهيم  وذلك أن أاب هريرة ما كان ليزعم قط أنه خليل إب -شاكر 

خليله وال أن يقسم بغري هللا . والصواب " وخليل إبراهيم " كما يف بعض نسخ  
تعاىل  املسند وكما يف جامع املسانيد والسنن البن كثري فهو قسم ابهلل  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أان حيىي يعىن بن سعيد أن أاب  - 7498
بكر بن حممد بن عمرو بن حزم أخربه أن عمر بن عبد العزيز أخربه أن أاب بكر 

بن عبد الرمحن بن احلرث بن هشام أخربه أنه مسع أاب هريرة يقول قال رسول 



بعينه عند إنسان قد أفلس أو عند   هللا صلى هللا عليه وسلم : من وجد ماله
 رجل قد أفلس فهو أحق به من غريه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أان زكراي عن سعد بن إبراهيم   - 7499
عن أيب سلمة عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : جدال 

 يف القرآن كفر  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أان هشام وعبد الوهاب اان  - 7500
هشام عن حيىي عن أيب جعفر أنه مسع أاب هريرة يقول قال رسول هللا صلى هللا  

مساء الدنيا فيقول من ذا  عليه وسلم : إذا بقى ثلث الليل نزل هللا عز وجل إىل 
الذي يدعوين فأستجيب له من ذا الذي يستغفرىن فأغفر له من ذا الذي 
يسرتزقين فأرزقه من ذا الذي يستكشف الضر فأكشفه عنه حىت ينفجر 

 الفجر 



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري عبد الوهاب  ت
 شيخ أمحد 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أان هشام عن حيىي عن أيب جعفر   - 7501
أنه مسع أاب هريرة يقول قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ثالث دعوات 
مستجاابت ال شك فيهن دعوة املظلوم ودعوة املسافر ودعوة الوالد على  

 ولده  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريهت  

 

 

 حدثين أيب ثنا يزيد أان هشام عن حيىي عن أيب جعفر  حدثنا عبد هللا  - 7502
أنه مسع أاب هريرة يقول قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : أفضل األعمال  
عند هللا إميان ال شك فيه وغزو ال غلول فيه وحج مربور قال أبو هريرة حج  

 مربور يكفر خطااي تلك السنة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الواحد احلداد عن خلف بن  - 7503
مهران قال مسعت عبد الرمحن بن األصم قال قال أبو هريرة : أوصاين خليلي  

 بثالث صوم ثالثة أايم من كل شهر وصالة الضحى وال أانم اال على وتر 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري ت
 خلف بن مهران فمن رجال النسائي

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو عبيدة احلداد كويف ثقة عن حممد   - 7504
بن عمرو عن أيب سلمة عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

: لوال أن أشق على أميت ألمرهتم عند كل صالة بوضوء أو مع كل وضوء 
رة إىل ثلث الليل سواك وألخرت عشاء اآلخ  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

------------------------------------- 
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حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد األعلى عن معمر عن الزهري   - 7505
عن أيب سلمة عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : إذا 

أصلح خادم أحدكم له طعامه فكفاه حره وبرده فليجلسه معه فإن أىب فليناوله  
 أكله يف يده  

 

 

يخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد األعلى عن معمر عن الزهري   - 7506
عن أيب سلمة عن أيب هريرة قال : أقيمت الصالة فجاء رسول هللا صلى هللا 

عليه وسلم فقام يف مصاله فذكر انه مل يغتسل فانصرف مث قال كما أنتم  
 فصففنا وان رأسه لينطف فصلى بنا 

 

 

األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد األعلى عن معمر عن الزهري   - 7507



عن أيب سلمة بن عبد الرمحن عن أيب هريرة ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
قال : إذا رأيتم اهلالل فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فصوموا 

وما ثالثني ي  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد األعلى عن معمر عن الزهري   - 7508
عن أيب سلمة عن أيب هريرة أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : إذا قام  

ي أين أحدكم من الليل فال يغمس يده يف إانئه حىت يغسلها ثالاث فإنه ال يدر 
 ابتت يده 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد األعلى عن معمر عن الزهري   - 7509
عن أيب سلمة عن أيب هريرة أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : ال تقولوا  

 خيبة الدهر ان هللا هو الدهر وال تسموا العنب الكرم 

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد األعلى عن معمر عن الزهري   - 7510
عليه وسلم قال :   عن األغر أيب عبد هللا صاحب أيب هريرة أن النيب صلى هللا

إذا كان يوم اجلمعة قعدت املالئكة على أبواب املسجد فكتبوا من جاء إىل 
 اجلمعة فإذا خرج اإلمام طوت املالئكة الصحف ودخلت تسمع الذكر 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : املهجر إىل اجلمعة كاملهدي   - 7511
بدنه مث كاملهدي بقرة مث كاملهدي شاة مث كاملهدي بطة مث كاملهدي دجاجة مث  

 كاملهدي بيضة  

 

 

يخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا محاد بن خالد عن بن أيب ذئب عن   - 7512
الزهري عن عطاء بن أيب يزيد الليثي عن أيب هريرة : أن رسول هللا صلى هللا 



 عليه وسلم سئل عن أوالد املشركني فقال هللا أعلم مبا كانوا عاملني  

 

 

م رجاله ثقات رجال  عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلت
 الشيخني غري محاد بن خالد فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الواحد احلداد عن حممد بن  - 7513
عمرو عن أيب سلمة عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
وا قال هللا عز وجل : ومن أظلم ممن خيلق كخلقي فليخلقوا بعوضة أو ليخلق

 ذرة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الواحد ثنا شعبة عن داود بن  - 7514
فراهيج قال مسعت أاب هريرة يقول قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ما  

 زال جربيل يوصيىن ابجلار حىت ظننت أنه سيورثه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  



 

 

عبد الواحد عن عوف عن خالس حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا  - 7515
بن عمرو وحممد بن سريين عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه  
وسلم : من اشرتى لقحة مصراة أو شاة مصراة فحلبها فهو أبحد النظرين 

 ابخليار إىل أن حيوزها أو يردها وإانء من طعام  

 

 

سريينعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح متصل من جهة ابن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الواحد عن عوف عن خالس  - 7516
عن أيب هريرة أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : مثل الذي يعود يف  

 عطيته كمثل الكلب أيكل حىت إذا شبع قاء مث عاد يف قيئه فأكله  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الواحد عن عوف عن خالس  - 7517
عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ال يبولن أحدكم يف  

 املاء الدائم مث يتوضأ منه  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الواحد ثنا عوف عن بن سريين  - 7518
هريرة : مثله   عن أيب  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الواحد ثنا حممد بن عمرو عن   - 7519
أيب سلمة عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : تستأمر  

 اليتيمة يف نفسها فإن سكتت فهو أذهنا وان أبت فال جواز عليها  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

ثنا على بن حفص أان ورقاء عن أيب  حدثنا عبد هللا حدثين أيب - 7520
الزاند عن األعرج عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ملا  

 خلق هللا اخللق كتب كتااب فهو عنده فوق العرش ان رمحيت سبقت غضىب 



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

هذا احلديث حديث آخر ساقط هنا وهو كما  تنبيه : يف طبعة األرانؤوط بعد  * 
 يلي :

دثنا علي بن حفص أخربان ورقاء عن أيب الزاند عن األعرج عن أيب هريرة ح
قال : قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : " أان أوىل الناس بعيسى بن مرمي  

 األنبياء كلهم بنو عالت وليس بيين وبني عيسى نيب " 

حيح على شرط مسلم قال األرانؤوط : إسناده صو   

 

 

-------------------------------------  
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حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا على بن حفص أان ورقاء عن أيب  - 7521
الزاند عن األعرج عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :  

وحفت النار ابملكاره   حفت اجلنة ابلشهوات  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا زيد بن احلباب أخربين أبو مودود   - 7522
حدثين عبد الرمحن بن أيب حدرد قال مسعت أاب هريرة يقول قال رسول هللا 

صلى هللا عليه وسلم : إذا بزق أحدكم يف املسجد فليدفنه فإن مل يفعل فليبزق  
 يف ثوبه 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

ا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الوهاب الثقفي ثنا أيوب عن  حدثن - 7523
حممد عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم : تسموا ابمسى وال تكنوا 

 بكنييت  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد األعلى عن يونس يعىن بن عبيد   - 7524
ن الصلت بن غالب اهلجيمي عن مسلم سأل أاب هريرة عن الشرب قائما  ع



قال : اي بن أخي رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عقل راحلته وهى  
مناخة وأان آخذ خبطامها أو زمامها واضعا رجلي على يدها فجاء نفر من 

شرب قريش فقاموا حوله فأتى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إبانء من لنب ف
وهو على راحلته مث انول الذي يليه عن ميينه فشرب قائما حىت شرب القوم 

 كلهم قياما  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد األعلى عن معمر عن حممد بن   - 7525
سم  زايد عن أيب هريرة أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال أو قال أبو القا

صلى هللا عليه وسلم : أما خياف الذي يرفع رأسه واإلمام ساجد أن حيول هللا 
 رأسه رأس محار  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد األعلى عن يونس يعىن بن عبيد   - 7526
عن حممد بن زايد عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ما  



يؤمن الذي رفع رأسه قبل اإلمام وهو مع اإلمام أن حيول هللا صورته صورة  
 محار  

 

 

الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد األعلى ثنا يونس عن احلسن  - 7527
عن أيب هريرة قال : أوصاين خليلي بثالث صوم ثالثة أايم من كل شهر والوتر 

 قبل النوم والغسل يوم اجلمعة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : رجاله ثقات رجال الشيخني إال أن احلسن البصري  ت
و سلف الكالم على احلديث  مدلس وقد عنعنه  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد األعلى ثنا يونس عن احلسن  - 7528
عن أيب هريرة قال : ذكروا عند النيب صلى هللا عليه وسلم رجال أو ان رجال 
قال اي رسول هللا ان فالان انم البارحة ومل يصل حىت أصبح قال ابل الشيطان  

 يف أذنه 

 

 



ألرنؤوط : صحيح لغريه رجاله ثقات رجال الشيخنيعليق شعيب ات  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد األعلى عن معمر عن الزهري   - 7529
 صلى هللا عليه  عن أيب سلمة بن عبد الرمحن بن عوف عن أيب هريرة أن نيب هللا

وسلم قال : من أدرك ركعة من صالة الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد  
 أدركها ومن أدرك ركعة من صالة العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدركها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد األعلى عن معمر عن الزهري   - 7530
عن أيب سلمة عن أيب هريرة أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : ليس املسكني 

سول هللا الذي ترده التمرة والتمراتن واألكلة واألكلتان قالوا فمن املسكني اي ر 
قال الذي ال جيد غىن وال يعلم الناس حباجته فيتصدق عليه قال الزهري وذلك 

 هو احملروم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد األعلى عن معمر عن حممد بن   - 7531
زايد عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم : مبثل هذا احلديث غري انه 
قال قالوا اي رسول هللا فمن املسكني قال الذي ليس له غىن وال يسأل الناس 

 إحلافا 
 

 

يخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد األعلى عن معمر عن مهام بن   - 7532
منبه أخي وهب أنه مسع أاب هريرة يقول قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :  

 مطل الغىن ظلم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد األعلى عن معمر عن الزهري   - 7533
عن أيب سلمة عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : اليهود 

 والنصارى ال يصبغون فخالفوا عليهم  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

بن منري ثنا حممد يعىن بن  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد هللا - 7534
عمرو عن أيب سلمة عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :  

 الناس معادن خيارهم يف اجلاهلية خيارهم يف اإلسالم إذا فقهوا 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

أان حممد بن عمرو  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بن منري ويزيد قاال  - 7535
عن أيب سلمة عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : فجرت 

 أربعة أهنار من اجلنة الفرات والنيل وسيحان وجيحان  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    261صفحة  - 2مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد وبن منري قاال ثنا حممد بن عمرو   - 7536
عن أيب سلمة عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : غريوا  

 الشيب وال تشبهوا ابليهود وال ابلنصارى 
 

 

وهذا إسناد حسن عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد وبن منري قاال ثنا حممد بن عمرو   - 7537
عن أيب سلمة عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : يؤتى 
ابملوت يوم القيامة فيوقف على الصراط فيقال اي أهل اجلنة فيطلعون خائفني  

خيرجوا من مكاهنم الذي هم فيه فيقال هل   وجلني ان خيرجوا وقال يزيد أن
مث يقال اي أهل النار فيطلعون فرحني  تعرفون هذا قالوا نعم ربنا هذا املوت

مستبشرين أن خيرجوا من مكاهنم الذي هم فيه فيقال هل تعرفون هذا قالوا  
نعم هذا املوت فيأمر به فيذبح على الصراط مث يقال للفريقني كالمها خلود  

ال موت فيه أبدا  فيما جتدون  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أان حممد وبن منري قاال حدثنا   - 7538
حممد عن أيب سلمة عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :  

دخلت امرأة النار يف هرة ربطتها فلم تطعمها ومل تسقها ومل ترسلها فتأكل من  
 خشاش األرض  

 

 

حسن عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بن منري ويزيد قاال أان حممد ثنا أبو  - 7539
سلمة عن أيب هريرة قال : هنى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن الوصال 
قالوا انك تواصل قال انكم لستم كهيئيت ان هللا حىب يطعمين ويسقني وقال  

 يزيد اىن أبيت يطعمين ريب ويسقيين 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بن منري عن حنظلة قال مسعت ساملا   - 7540
قال مسعت أاب هريرة يقول قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : يقبض العلم  

 ويظهر الفنت ويكثر اهلرج قيل اي رسول هللا وما اهلرج قال القتل  



 

 

األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعلى ثنا األعمش عن أيب صاحل عن   - 7541
أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : التسبيح للرجال  

 والتصفيق للنساء  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعلى ثنا حممد بن إسحاق عن العالء  - 7542
بن عبد الرمحن عن أبيه عن أيب هريرة قال مسعت رسول هللا صلى هللا عليه  

وسلم يقول : إذا صلى أحدكم مث جلس يف مصاله مل تزل املالئكة تقول اللهم  
 اغفر له اللهم ارمحه ما مل حيدث أو يقوم 

 

 

نؤوط : صحيح عليق شعيب األر ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعلى ويزيد قاال أان حممد بن عمرو   - 7543



عن أيب سلمة عن أيب هريرة قال مرت على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
قال يزيد : مروا على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم جبنازة فأثنوا عليها خريا 

ليه جنازة أخرى فاثنوا عليها شرا يف يف مناقب اخلري فقال وجبت مث مرت ع
 مناقب الشر فقال وجبت مث قال انكم شهداء يف األرض 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعلى ويزيد قاال أان حممد بن عمرو   - 7544
عن أيب سلمة عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : من  

 رآين يف املنام فقد رأى احلق ان الشيطان ال يتشبه يب  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعلى ثنا حممد بن عمرو عن أيب  - 7545
سلمة عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : حيسر الفرات 

 عن جبل من ذهب فيقتتل الناس عليه فيقتل من كل عشرة تسعة  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

على ثنا حممد بن عمرو عن أيب حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا ي - 7546
سلمة عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ليس الغىن عن  

 كثرة العرض ولكن الغىن غىن النفس 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعلى ويزيد قاال أان حممد عن أيب  - 7547
هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : الناس تبع   سلمة عن أيب

 لقريش يف هذا األمر خيارهم تبع خليارهم وشرارهم تبع لشرارهم  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد ويعلى قاال ثنا حممد بن عمرو   - 7548
ن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : يف احلبة عن أيب سلمة عن أيب هريرة أ

 السوداء شفاء من كل داء اال السام قالوا اي رسول هللا وما السام قال املوت  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعلى ثنا فضيل يعين بن غزوان عن   - 7549
بن أيب نعم عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : الفضة ابلفضة 
مثال مبثل وزان بوزن والذهب ابلذهب وزان بوزن مثال مبثل فمن زاد فهو راب *  

 وال تباع مثرة حىت يبدو صالحها  

 

 

: إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    262صفحة  - 2مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا ربعي بن إبراهيم ثنا عبد الرمحن يعىن  - 7550
:  بن إسحاق عن سعيد عن أيب هريرة أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال 

ثالث من عمل أهل اجلاهلية ال يرتكهن أهل اإلسالم النياحة واالستسقاء 



ابألنواء وكذا قلت لسعيد وما هو قال دعوى اجلاهلية اي آل فالن اي آل فالن  
 اي آل فالن 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا ربعي ثنا عبد الرمحن بن إسحاق عن   - 7551
العالء بن عبد الرمحن عن أبيه عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم : من صلى على مرة واحدة كتب هللا عز وجل له هبا عشر حسنات 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو كامل ثنا محاد عن سهيل بن أيب حدثنا  - 7552
صاحل عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : من صلى على  

 مرة واحدة كتب هللا عز وجل له هبا عشر حسنات  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح غري أيب ت
 كامل 



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو كامل ثنا محاد عن سهيل عن أيب  - 7553
صاحل عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ما من صاحب 

حيمى عليها يف انر جهنم فتكوى هبا  }كنز ال يؤدى حقه اال جعل صفائح 
قداره جبهته وجنبه وظهره حىت حيكم هللا عز وجل بني عباده يف يوم كان م 

مخسني ألف سنة مما تعدون مث يرى سبيله أما إىل اجلنة واما إىل النار وما من  
صاحب غنم ال يؤدى حقها اال جاءت يوم القيامة أوفر ما كانت فيبطح هلا  

بقاع قرقر فتنطحه بقروهنا وتطؤه أبظالفها ليس فيها عقصاء وال جلحاء كلما  
عز وجل بني عباده يف يوم كان  مضت أخراها ردت عليه أوالها حىت حيكم هللا  

مقداره مخسني ألف سنة مما تعدون مث يرى سبيله أما إىل اجلنة واما إىل النار وما  
من صاحب إبل ال يؤدى حقها اال جاءت يوم القيامة أوفر ما كانت فيبطح هلا  
بقاع قرقر فتطؤه أبخفافها كلما مضت أخراها ردت عليه أوالها حىت حيكم هللا  

 يوم كان مقداره مخسني ألف سنة مما تعدون مث يرى سبيله أما إىل  بني عباده يف
اجلنة واما إىل النار مث سئل عن اخليل فقال اخليل معقود يف نواصيها اخلري إىل  
يوم القيامة وهى لرجل أجر ولرجل سرت ومجال وعلى رجل وزر أما الذي هي  

هنا فهو له أجر وان  له أجر فرجل يتخذها يعدها يف سبيل هللا فما غيبت يف بطو 
مرت بنهر فشربت منه فما غيبت يف بطوهنا فهو له أجر وان مرت فما أكلت 

منه فهو له أجر وان استنت شرفا فله بكل خطوة ختطوها أجر حىت ذكر 
أرواثها وأبواهلا واما اليت هي له سرت ومجال فرجل يتخذها تكرما وجتمال وال  



وأما الذي هي عليه وزر فرجل ينسى حق بطوهنا وظهورها وعسرها ويسرها 
ما أنزل هللا على   {يتخذها بذخا وأشرا ورايء وبطرا مث سئل عن احلمر فقال  

فيها اال اآلية الفاذة اجلامعة من يعمل مثقال ذرة خريا يره ومن يعمل مثقال  
 ذرة شرا يره  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو كامل وعفان قاال ثنا محاد عن   - 7554
يب هريرة  سهيل قال عفان يف حديثه قال أان سهيل بن أيب صاحل عن أبيه عن أ

قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ال تقوم الساعة حىت ميطر الناس 
 مطرا ال تكن منه بيوت املدر وال تكن منه اال بيوت الشعر  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو كامل ثنا زهري ثنا سهيل عن أبيه   - 7555
عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : منعت العراق قفيزها  

من   ودرمهها ومنعت الشام مدها ودينارها ومنعت مصر إردهبا ودينارها وعدمت



حيث بدأمت وعدمت من حيث بدأمت وعدمت من حيث بدأمت يشهد على ذلك حلم 
أيب هريرة ودمه قال أبو عبد الرمحن مسعت حيىي بن معني وذكر أاب كامل فقال  

 كنت آخذ منه ذا الشأن وكان أبو كامل بغداداي من األبناء  

 

 

 أيب عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح غريت
 كامل 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو كامل ثنا زهري ثنا سهيل عن أبيه   - 7556
عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ال تصحب املالئكة 

 رفقة فيها كلب أو جرس  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    263صفحة  - 2مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو كامل ثنا زهري ثنا سهيل بن أيب  - 7557
صاحل عن أبيه عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : إذا 

لقيتموهم يف طريق فال تبدؤهم واضطروهم إىل أضيقها قال زهري فقلت لسهيل 
 اليهود والنصارى فقال املشركون  

 

 

سناده صحيحعليق شعيب األرنؤوط : إت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو كامل ثنا زهري ثنا سهيل عن أبيه   - 7558
عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : إذا قام الرجل من  

 جملسه مث رجع إليه فهو أحق به  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو كامل ثنا زهري ثنا سهيل عن أبيه   - 7559
عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : من انم ويف يده غمر  

 ومل يغسله فاصابه شيء فال يلومن اال نفسه  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

مل ثنا زهري عن سهيل عن أبيه  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو كا - 7560
عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ال جيزئ ولد والده اال 

 ان جيده مملوكا فيشرتيه فيعتقه  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو كامل ثنا محاد عن على بن احلكم  - 7561
عن عطاء بن أيب رابح عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 : من سئل عن علم فكتمه أجلم بلجام من انر يوم القيامة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح غري أيب ت
ل كام  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو كامل ثنا محاد عن مثامة بن عبد   - 7562
هللا بن أنس عن أيب هريرة ان النيب صلى هللا عليه وسلم قال : إذا وقع الذابب  



 يف إانء أحدكم فليغمسه فإن أحد جناحيه داء واآلخر دواء 

 

 

إال أنه ضعيف عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد رجاله ثقات ت
 النقطاعه 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو كامل ثنا محاد عن أيب املهزم عن   - 7563
أيب هريرة : ان النيب صلى هللا عليه وسلم أمر فاطمة رضي هللا عنها أو أم 

 سلمة رضي هللا عنها ان جتر الذيل ذراعا  

 

 

يث ابن عمر  عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف جدا ويغين عنه حدت
299/   6وحديث أم سلمة أييت  4683الذي سلف   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو كامل ثنا محاد عن عمار بن أيب  - 7564
عامر قال مسعت أاب هريرة يقول مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول :  

 إذا أطاع العبد ربه وأطاع سيده فله أجران 
 

 

: إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح غري أيب عليق شعيب األرنؤوط ت



 كامل 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو كامل ثنا محاد عن سهيل عن أيب  - 7565
صاحل عن أبيه عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ال 

 جيتمع يف النار من قتل كافرا مث سدد بعده  

 

 

ناده صحيح رجاله ثقات عليق شعيب األرنؤوط : إس ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو كامل ثنا محاد عن أيب عمران  - 7566
اجلوين عن رجل عن أيب هريرة : ان رجال شكا إىل رسول هللا صلى هللا عليه  

وسلم قسوة قلبه فقال له ان أردت تليني قلبك فأطعم املسكني وامسح رأس 
 اليتيم  

 

 

أيب هريرة عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف جلهالة الراوي عن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو كامل ثنا محاد عن اثبت البناين   - 6775
عن أيب عثمان النهدي ان أاب هريرة قال مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  



 يقول : صوم شهر الصرب وثالث أايم من كل شهر صوم الدهر  
 

 

ل الصحيح غري أيب عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجات
 كامل 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو كامل ثنا محاد ثنا إبراهيم   - 7568
ويعقوب حدثنا أيب حدثنا بن شهاب عن عبيد هللا بن عبد هللا عن أيب هريرة  

قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ال يتمنني أحدكم املوت أما حمسن 
لعله يستعتب  فلعله يزداد خريا واما مسيء   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو كامل ثنا إبراهيم بن سعد ثنا بن  - 7569
هللا عليه  شهاب عن عبيد هللا بن عبد هللا عن أيب هريرة ان رسول هللا صلى 

وسلم قال : كان رجل يداين الناس فكان يقول لفتاه إذا أتيت معسرا فتجاوز  
ز عنه  عنه لعل هللا أن يتجاوز عنا قال فلقى هللا عز وجل فتجاو   

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو كامل ثنا إبراهيم يعىن بن سعد ثنا   - 7570
بن شهاب عن أيب سلمة عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه  
 وسلم : منزلنا غدا ان شاء هللا خبيف بىن كنانة حيث تقامسوا على الكفر  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري أيب ت
 كامل 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو كامل ثنا إبراهيم ثنا بن شهاب  - 7571
عن سعيد بن املسيب عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :  

فإن غم عليكم فصوموا ثالثني إذا رأيتم اهلالل فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا 
 يوما 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو كامل ثنا إبراهيم ثنا بن شهاب  - 7572



عن األغر وأيب سلمة عن أيب هريرة ويعقوب قال ثنا أيب عن بن شهاب عن  
ثناه يونس عن األغر  أغر عن أيب هريرة ومل يذكر يعقوب أاب سلمة قال أيب حد

عن أيب سلمة عن أيب هريرة عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : إذا كان  
يوم اجلمعة كان على كل ابب من أبواب املسجد مالئكة يكتبون األول فاألول  

 فإذا جلس اإلمام طووا الصحف وجاؤوا فاستمعوا الذكر  

 

 

طريق يعقوب ويونس على  عليق شعيب األرنؤوط : أسانيده صحاح وهو من  ت
 شرط الشيخني أما متابعهما أبو كامل فثقة من رجال النسائي

 

 

------------------------------------- 

 

[    264صفحة  - 2مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو كامل ثنا إبراهيم ثنا بن شهاب  - 7573
اب عن سعيد بن املسيب أن أاب هريرة أخربه أن  ويعقوب ثنا أيب عن بن شه

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : من أكل من هذه الشجرة فال يؤذينا هبا  
 يف مسجدان هذا قال يعقوب يعىن الثوم  

 



 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو كامل ثنا إبراهيم عن بن شهاب   - 7574
عن سعيد بن املسيب عن أيب هريرة قال إبراهيم ال أعلمه اال عن النيب صلى  

هللا عليه وسلم قال أيب ومل يشك يعقوب قال : فضل صالة اجلماعة على 
 صالة أحدكم وحده مخسة وعشرين جزءا 

 

 

األرنؤوط : إسناده صحيحعليق شعيب ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو كامل ثنا إبراهيم ثنا بن شهاب  - 7575
عن سعيد بن املسيب عن أيب هريرة ان النيب صلى هللا عليه وسلم قال : بعثت  

جبوامع الكلم ونصرت ابلرعب وبينا أان انئم أتيت مفاتيح خزائن األرض 
 فوضعت يف يدي 

 

 

األرنؤوط : إسناده صحيحعليق شعيب ت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو كامل ثنا إبراهيم ثنا بن شهاب  - 7576
عن أيب سلمة بن عبد الرمحن وعبد الرمحن األعرج عن أيب هريرة قال : استب  
رجالن رجل من املسلمني ورجل من اليهود فقال املسلم والذي اصطفى حممدا  

والذي اصطفى موسى على العاملني فغضب املسلم على العاملني وقال اليهودي 
فلطم عني اليهودي فأتى اليهودي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فأخربه  

بذلك فدعاه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فسأله فاعرتف بذلك فقال رسول  
هللا صلى هللا عليه وسلم ال ختريوين على موسى فإن الناس يصعقون يوم القيامة  

ول من يفيق فأجد موسى ممسكا جبانب العرش فما أدري أكان فيمن  فأكون أ
 صعق فأفاق قبلي أم كان ممن استثناه هللا عز وجل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري أيب ت
 كامل 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو كامل ثنا إبراهيم بن سعد ثنا بن  - 7577
عن أيب عبيد موىل عبد الرمحن بن عوف عن أيب هريرة قال قال رسول  شهاب 

هللا صلى هللا عليه وسلم : لن يدخل أحدا منكم عمله اجلنة قالوا وال أنت اي  
 رسول هللا قال وال أان اال أن يتغمدين هللا منه بفضل ورمحة  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو كامل ثنا إبراهيم ثنا بن شهاب  - 7578
 عليه  عن محيد بن عبد الرمحن عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا

وسلم : احتج آدم وموسى عليهما السالم فقال له موسى أنت آدم الذي 
أخرجتك خطيئتك من اجلنة فقال له آدم وأنت موسى الذي اصطفاك هللا 

مه وبرسالته تلومين على أمر قدر على قبل ان أخلق قال رسول هللا صلى بكال
 هللا عليه وسلم فحج آدم موسى فحج آدم موسى  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري أيب ت
 كامل 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو اليمان ثنا شعيب عن الزهري   - 7579
حدثين محيد بن عبد الرمحن أن أاب هريرة قال قال النيب صلى هللا عليه وسلم :  

 فذكر احلديث 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  



 

 

ثنا بن شهاب حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو كامل ثنا إبراهيم  - 7580
عن سعيد بن املسيب عن أيب هريرة قال : سئل النيب صلى هللا عليه وسلم أي  
األعمال أفضل قال إميان ابهلل ورسوله قال مث ماذا قال مث اجلهاد يف سبيل هللا  

 قيل مث ماذا قال مث حج مربور  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري أيب ت
ل كام  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو كامل ثنا ليث حدثين سعيد عن   - 7581
أبيه عن أيب هريرة : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان يقول اي نساء 

 املسلمات ال حتقرن جارة جلارهتا ولو فرسن شاة  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو كامل ثنا ليث ثنا إبراهيم ثنا بن  - 7582
ول هللا شهاب عن األغر وأيب سلمة بن عبد الرمحن عن أيب هريرة قال قال رس



صلى هللا عليه وسلم : ينزل ربنا تبارك امسه كل ليلة حني يبقى ثلث الليل 
سألين فأعطيه من  اآلخر إىل مساء الدنيا فيقول من يدعوين فاستجيب له من ي

يستغفرىن فاغفر له حىت يطلع الفجر فلذلك كانوا يفضلون صالة آخر الليل 
 على صالة أوله  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

-------------------------------------  

 

[    265صفحة  - 2مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن سلمة عن بن إسحاق عن   - 7583
ة حممد بن إبراهيم قال أتيت سعيد بن مرجانة فسألته فقال مسعت أاب هرير 

يقول قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : من صلى على جنازة فلم ميش  
 معها فليقم حىت تغيب عنه ومن مشى معها فال جيلس حىت توضع  

 

 

شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيفعليق ت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن سلمة عن بن إسحاق عن   - 7584
يزيد بن أيب حبيب عن عراك بن مالك عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى 

 هللا عليه وسلم : من أدرك من الصالة ركعة فقد أدركها  

 

 

ح عليق شعيب األرنؤوط : صحيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن فضيل ثنا يزيد بن أيب زايد  - 7585
حدثين من مسع أاب هريرة يقول : أوصاين خليلي بثالث وهناين عن ثالث 

أوصاين ابلوتر قبل النوم وصيام ثالثة أايم من كل شهر وركعيت الضحى قال  
لديك وهناين عن االلتفات وإقعاء كإقعاء القرد ونقر كنقر ا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو العباس حممد بن السماك ثنا  - 7586
العوام بن حوشب حدثين من مسع أاب هريرة يقول : أوصاين خليلي صلى هللا 
عليه وسلم بصوم ثالثة أايم من كل شهر وابلوتر قبل النوم وبصالة الضحى 

ألوابني فإهنا صالة ا  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا سفيان عن األعمش   - 7587
عن ذكوان عن أيب هريرة يرفعه إىل النيب صلى هللا عليه وسلم قال : يقول هللا 

 من أذهبت حبيبتيه فصرب واحتسب مل أرض له بثواب دون اجلنة 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أان سفيان عن ليث عن   - 7588
كعب عن أيب هريرة أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : إذا صليتم على  

رسول هللا وما الوسيلة قال أعلى درجة يف  } فاسألوا هللا يل الوسيلة قيل اي 
 اجلنة ال يناهلا اال رجل واحد وأرجو أن أكون أان هو 

 

 

ليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ويغين عنه حديث عبد هللا بن عمرو  عت
6568وقد سلف  384عند مسلم   

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أان سفيان عن حممد بن   - 7589
عجالن عن سعيد املقربي عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه  

غض أو يكره التثاؤب فإذا قال أحدهم هاها  وسلم : ان هللا حيب العطاس ويب 
 فإمنا ذلك الشيطان يضحك من جوفه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده قوي رجاله ثقات رجال الشيخني غري حممد  ت
 بن عجالن 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن الزهري عن   - 7590
 صلى هللا عليه وسلم : إذا استيقظ  بن املسيب أن أاب هريرة قال قال رسول هللا

أحدكم فال يدخل يده يف إانئه أو قال يف وضوئه حىت يغسلها ثالث مرات فإنه 
 ال يدرى أين ابتت يده 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أان معمر عن الزهري عن   - 7591
سعيد بن املسيب عن أيب هريرة قال : سئل النيب صلى هللا عليه وسلم عن  



الفارة تقع يف السمن فقال ان كان جامدا فالقوها وما حوهلا وان كان مائعا فال  
 تقربوه  

 

 

  إال أن معمرا أخطأ : عليق شعيب األرنؤوط : رجاله ثقات رجال الشيخنيت

أخطأ يف إسناده فرواه عن الزهري عن ابن املسيب عن أيب هريرة وقد   - 1
خالفه أصحاب الزهري فرووه عن الزهري عن عبيد هللا بن عبد هللا بن عتبة  

 عن ابن عباس عن ميمونة 

أخطأ يف متنه فزاد فيه زايدة غريبة وهي " وإن كان مائعا فال تقربوه "  - 2  

 

 

قال عبد الرزاق أخربين عبد الرمحن بن بوذويه أن معمرا كان يذكره   - 7591
 :هبذا اإلسناد ويذكر قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

 

 

وقال حدثنا معمر عن أيوب عن بن سريين عن أيب هريرة : - 7591  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن أيوب عن   - 7592
بن سريين عن أيب هريرة أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : ال يبولن 

 أحدكم يف املاء الدائم مث يتوضأ منه  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

بد الرزاق ثنا هشام بن حسان عن  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا ع - 7593
بن سريين عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وقال حدثنا  
معمر عن أيوب عن بن سريين عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم  

 قال : إذا ولغ الكلب يف اإلانء فاغسله سبع مرات 

 

 

شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناداه صحيحان على ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن الزهري عن   - 7594
عمر بن عبد العزيز عن إبراهيم بن عبد هللا بن قارظ قال مررت أبيب هريرة 

وهو يتوضأ فقال : أتدري مما أتوضأ من أثوار أقط أكلتها أىن مسعت رسول هللا 
ا مست النار صلى هللا عليه وسلم يقول توضؤوا مم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري إبراهيم بن عبدهللا فمن رجال مسلم 



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أان معمر وبن جريج عن   - 7595
رسول  الزهري عن أيب سلمة بن عبد الرمحن عن أيب هريرة أن رجال قال : اي

هللا هل يصلي الرجل يف الثوب الواحد فقال النيب صلى هللا عليه وسلم أو  
لكلكم ثوابن قال يف حديث بن جريج حدثين بن شهاب عن أيب سلمة أن أاب 

 هريرة حدث  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

------------------------------------- 
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حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أان سفيان عن األعمش   - 7596
عن ذكوان عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : كل حسنة  

ئة ضعف اال الصيام فهو يل وأان يعملها بن آدم تضاعف عشرا إىل سبعما
أجزي به يدع شهوته من أجلى ويدع طعامه من أجلى فرحتان للصائم فرحة  

عند فطره وفرحة عند لقاء ربه عز وجل وخللوف فم الصائم أطيب عند هللا من  



 ريح املسك  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

أيب ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن حيىي بن أيب حدثنا عبد هللا حدثين  - 7597
كثري عن عكرمة عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : إذا 

 صلى أحدكم يف ثوب فليخالف بني طرفيه على عاتقه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن الزهري عن   - 7598
سلم رأى خنامة  محيد بن عبد الرمحن عن أيب هريرة : أن النيب صلى هللا عليه و 

يف قبلة املسجد فحتها مبروة أو بشيء مث قال إذا قام أحدكم إىل الصالة فال  
تنخم عن يساره أو يتنخمن أمامه وال عن ميينه فإن عن ميينه ملكا ولكن لي 

 حتت قدمه اليسرى  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن الزهري عن   - 7599
بن املسيب عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : من أكل 

ؤذينا يف مسجدان وقال يف موضع آخر فال  من هذه الشجرة يعىن الثوم فال ي
 يقربن مسجدان وال يؤذينا بريح الثوم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن منصور عن   - 7600
عباد بن أنيس عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم : أن املؤذن يغفر  
له مدى صوته ويصدقه كل رطب وايبس مسعه والشاهد عليه مخسة وعشرين 

 درجة  

 

 

بل للتحسنيعليق شعيب األرنؤوط : صحيح بطرقه وشواهده وهذا إسناد قات  

قال السندي : " وللشاهد عليه " أي الذي شهد الصالة على أذانه أي * 
 ألجل أذانه

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن الزهري عن   - 7601
فضل صالة أيب سلمة عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : 

اجلمع على صالة الواحد مخسة وعشرين وجتتمع مالئكة الليل ومالئكة النهار  
قرآن الفجر إن و  } يف صالة الصبح قال مث يقول أبو هريرة واقرؤوا ان شئتم 

   {قرآن الفجر كان مشهودا 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا معمر وبن جريج عن   - 7602
الزهري عن بن املسيب وأيب سلمة عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا 

فأبردوا عن الصالة فإن شدة احلر من فيح جهنم   عليه وسلم : إذا اشتد احلر  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن أيوب عن   - 7603
بن سريين عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ال يزال 

ينتظر الصالة وال تزال املالئكة تصلى على أحدكم ما  أحدكم يف صالة ما كان 



 كان يف مسجد تقول اللهم أغفر له اللهم ارمحه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا معمر والثوري عن   - 7604
إمساعيل بن أمية عن أيب عمرو بن حريث عن أبيه عن أيب هريرة رفعه قال : إذا  

صلى أحدكم فليصل إىل شيء فإن مل يكن شيء فعصا فإن مل يكن عصا 
 فليخطط خطا مث ال يضره ما مر بني يديه 

 

 

اده ضعيف عليق شعيب األرنؤوط : إسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن سهيل بن  - 7605
أيب صاحل عن أبيه عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : من  

 اطلع على قوم يف بيتهم بغري آذهنم فقد حل هلم أن يفقئوا عينه  
 

 

لم رجاله ثقات رجال  عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مست
 الشيخني غري سهيل بن أيب صاحل 



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن سهيل بن  - 7606
أيب صاحل عن أبيه عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ال  

تبتدئوا اليهود والنصارى ابلسالم فإذا لقيتموهم يف طريق فاضطروهم إىل 
 أضيقها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري   - 7607
عن عبيد هللا بن عبد هللا بن عتبة ان أاب هريرة قال مسعت رسول هللا صلى هللا 

الفال قال  عليه وسلم يقول : ال طرية وخريها الفال قيل اي رسول هللا وما
 الكلمة الصاحلة يسمعها أحدكم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا عبد الواحد بن زايد ثنا   - 7608
معمر عن الزهري عن محيد بن عبد الرمحن عن أيب هريرة قال قال رسول هللا 



 صلى هللا عليه وسلم : ال طرية وخريها الفال فذكر مثله  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

------------------------------------- 
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حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق وعبد األعلى عن معمر   - 7609
عن الزهري عن أيب سلمة عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه  

أعرايب فما ابل اإلبل تكون يف الرمل وسلم : ال عدوى وال صفر وال هامة قال 
كأهنا الظباء فيخالطها البعري األجرب فيجر هبا فقال النيب صلى هللا عليه  

 وسلم فمن كان أعدى األول  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري   - 7610



عن أيب سلمة عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : من اختذ كلبا  
 إال كلب صيد أو زرع أو ماشية نقص من أجره كل يوم قرياط 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

 حدثين أيب ثنا معمر عن الزهري قال أخربين أبو حدثنا عبد هللا  - 7611
أاب هريرة أخربمها عن رسول  سلمة بن عبد الرمحن واألغر صاحب أيب هريرة ان 

هللا صلى هللا عليه وسلم قال : ينزل ربنا تبارك وتعاىل كل ليلة حني يبقى ثلث 
فرىن  الليل اآلخر إىل السماء الدنيا فيقول من يدعوين فاستجيب له من يستغ

 فأغفر له من يسألين فأعطيه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن أيوب عن   - 7612
بن سريين عن أيب هريرة وعن مهام بن منبه عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا 

 امسا مائة اال واحدا من أحصاها دخل  عليه وسلم قال : ان هلل تسعة وتسعني
اجلنة وزاد فيه مهام عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم انه وتر حيب  



 الوتر  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن الزهري عن   - 7613
بن املسيب واألعرج عن أيب هريرة قال : شر الطعام طعام الوليمة يدعى الغىن 

ويرتك املسكني وهى حق ومن تركها فقد عصى وكان معمر رمبا قال ومن مل  
 جيب الدعوة فقد عصى هللا ورسوله 

 

 

األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق عن معمر عن سهيل بن  - 7614
أيب صاحل عن أبيه عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ان  
هللا إذا أحب عبدا قال جلربيل اىن أحب فالان فأحبه قال فيقول جربيل ألهل  

ان ربكم حيب فالان فأحبوه قال فيحبه أهل السماء قال ويوضع له  السماء 
 القبول يف األرض قال وإذا أبغض فمثل ذلك  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري سهيل بن أيب صاحل فمن رجال مسلم 

 

 

ثنا معمر عن الزهري عن  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق  - 7615
ه وسلم : من كان  أيب سلمة عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا علي

يؤمن ابهلل واليوم اآلخر فال يؤذى جاره من كان يؤمن ابهلل واليوم اآلخر 
 فليكرم ضيفه من كان يؤمن ابهلل واليوم اآلخر فليقل خريا أو ليصمت  

 

 

يح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن أيوب عن   - 7616
بن سريين عن أيب هريرة قال قال النيب صلى هللا عليه وسلم : أاتكم أهل 

 اليمن هم أرق قلواب اإلميان ميان واحلكمة ميانية والفقه ميان  
 

 

رط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن الزهري عن   - 7617



أيب سلمة بن عبد الرمحن وعبيد هللا بن عبد هللا بن عتبة أهنما مسعا أاب هريرة  
يقول قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : أال أخربكم خبري دور األنصار قالوا 

عد بن معاذ قالوا مث من اي  بلى اي رسول هللا قال بنو عبد األشهل وهم رهط س
رسول هللا قال مث بنو النجار قالوا مث من اي رسول هللا قال مث بنو احلرث بن 
اخلزرج قالوا مث من اي رسول هللا قال مث بنو ساعدة قالوا مث من اي رسول هللا 

 قال مث يف كل دور األنصار خري  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

قال معمر أخربين اثبت وقتادة أهنما مسعا أنس بن مالك :يذكر   - 7617
 هذا احلديث اال انه قال بنو النجار مث بنو عبد األشهل 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أان معمر عن حممد بن  - 7618
سلم  زايد موىل بين مجح أنه مسع أاب هريرة يقول قال رسول هللا صلى هللا عليه و 

: بينا رجل يتبخرت يف حله معجب جبمته قد أسبل إزاره إذ خسف هللا به فهو  
 يتجلجل أو قال يهوى فيها إىل يوم القيامة  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن الزهري  - 7619
اب هريرة قال : أخذت الناس ريح بطريق مكة وعمر  حدثين اثبت بن قيس ان أ

بن اخلطاب حاج فاشتدت عليهم فقال عمر ملن حوله من حيدثنا عن الريح 
فلم يرجعوا إليه شيئا فبلغين الذي سأل عنه عمر من ذلك فاستحثثت راحليت 

حىت أدركته فقلت اي أمري املؤمنني أخربت أنك سألت عن الريح وإين مسعت 
ى هللا عليه وسلم يقول الريح من روح هللا أتيت ابلرمحة وأتتى رسول هللا صل

 ابلعذاب فإذا رأيتموها فال تسبوها وسلوا هللا خريها واستعيذوا به من شرها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد حسن ت  

 

 

-------------------------------------  

 

[    268صفحة  - 2مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن الزهري عن   - 7620



بن املسيب وأيب سلمة عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
: نصرت ابلرعب وأعطيت جوامع الكالم وبينا أان انئم إذ جيء مبفاتيح خزائن 

ألرض فوضعت يف يدي فقال أبو هريرة لقد ذهب رسول هللا صلى هللا عليه  ا
 وسلم وأنتم تنتثلوهنا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أخربان معمر عن الزهري  - 7621
 عليه  عن محيد بن عبد الرمحن عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا

وسلم : من أنفق زوجني من ماله يف سبيل هللا دعي من أبواب اجلنة وللجنة  
ل أبواب فمن كان من أهل الصالة دعي من ابب الصالة ومن كان من أه

الصدقة دعي من ابب الصدقة ومن كان من أهل اجلهاد دعي من ابب اجلهاد 
ومن كان من أهل الصيام دعي من ابب الراين فقال أبو بكر وهللا اي رسول هللا 
ما على أحد من ضرورة من أيها دعي فهل يدعى منها كلها أحد اي رسول هللا 

 قال نعم وإين أرجو ان تكون منهم  

 

 

نؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األر ت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أان معمر عن أيوب عن   - 7622
ليه وسلم : ان  القاسم بن حممد عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا ع

العبد إذا تصدق من طيب تقبلها هللا منه وأخذها بيمينه ورابها كما يريب 
 أو قال يف  أحدكم مهره أو فصيله وان الرجل ليتصدق ابللقمة فرتبو يف يد هللا

 كف هللا حىت تكون مثل اجلبل فتصدقوا 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن الزهري عن   - 7623
أيب سلمة عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : احتج آدم  

سى آلدم اي آدم أنت الذي أدخلت ذريتك النار فقال آدم اي  وموسى فقال مو 
موسى اصطفاك هللا برسالته وبكالمه وأنزل عليك التوراة فهل وجدت أىن 

 أهبط قال نعم قال فحجه آدم  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

عن أيوب عن  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أان معمر   - 7624



بن سريين عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم : حنوا من حديث أيب  
 سلمة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أان معمر عن الزهري عن   - 7625
عطاء بن يزيد الليثي عن أيب هريرة قال : سئل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 عن أطفال املشركني فقال هللا أعلم مبا كانوا عاملني  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أان معمر عن الزهري  - 7626
أخربين أبو سلمة عن أيب هريرة قال مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

يقول للشونيز : عليكم هبذه احلبة السوداء فإن فيها شفاء من كل شيء إال 
 السام يريد املوت  

 

 

الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط ت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أان معمر عن سهيل بن  - 7627
أيب صاحل عن أبيه عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :  
تفتح أبواب اجلنة يف كل اثنني ومخيس قال معمر وقال غري سهيل وتعرض 

ل عبد ال يشرك به شيئا  األعمال يف كل اثنني ومخيس فيغفر هللا عز وجل لك
 اال املتشاحنني يقول هللا للمالئكة ذرومها حىت يصطلحا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني سوى سهيل بن أيب صاحل فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أان معمر وعبد األعلى   - 7628
معمر عن الزهري عن محيد بن عبد الرمحن عن أيب هريرة قال قال رسول عن 

هللا صلى هللا عليه وسلم : ليس الشديد ابلصرعة قالوا فمن الشديد اي رسول 
 هللا قال الذي ميلك نفسه عند الغضب 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أان معمر عن الزهري عن   - 7629
بن املسيب عن أيب هريرة قال : سأل رجل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أي  

يف سبيل هللا قال مث   }األعمال أفضل قال اإلميان ابهلل قال مث ماذا قال اجلهاد  
 ماذا قال مث حج مربور  

 

 

األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    269صفحة  - 2مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أان معمر عن أيوب عن   - 7630
الزمان  بن سريين عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : يف آخر 

ال تكاد رؤاي املؤمن تكذب وأصدقكم رؤاي أصدقكم حديثا والرؤاي ثالثة الرؤاي 
احلسنة بشرى من هللا عز وجل والرؤاي حيدث هبا الرجل نفسه والرؤاي حتزين من  
الشيطان فإذا رأى أحدكم رؤاي يكرهها فال حيدث هبا أحدا وليقم فليصل قال  

لقيد ثبات يف الدين وقال النيب صلى هللا أبو هريرة يعجبين القيد وأكره الغل ا
 عليه وسلم رؤاي املؤمن جزء من ستة وأربعني جزءا من النبوة  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أان معمر عن الزهري عن   - 7631
بن املسيب عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : رؤاي 

 املؤمن جزء من ستة وأربعني جزءا من النبوة  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

ثنا عبد الرزاق أان معمر عن الزهري عن   حدثنا عبد هللا حدثين أيب - 7632
بن املسيب ان حسان قال يف حلقة فيهم أبو هريرة أنشدك هللا اي أاب هريرة هل  

مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : أجب عىن أيدك هللا بروح 
 القدس فقال اللهم نعم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أان معمر عن الزهري عن   - 7633



أيب سلمة عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : من كان  
 يؤمن ابهلل واليوم اآلخر فليكرم ضيفه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أان معمر عن بن طاوس  - 7634
جاءه صكه  عن أبيه عن أيب هريرة : قال أرسل ملك املوت إىل موسى فلما 

ففقأ عينه فرجع إىل ربه عز وجل فقال أرسلتين إىل عبد ال يريد املوت قال فرد  
 ثور فله مبا  هللا عز وجل إليه عينه وقال ارجع إليه فقل له يضع يده على منت

غطت يده بكل شعرة سنة فقال أي رب مث مه قال مث املوت قال فاآلن فسأل  
هللا أن يدنيه من األرض املقدسة رمية حبجر قال فقال رسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم فلو كنت مث ألريتكم قربه إىل جانب الطريق حتت الكثيب األمحر 

 

 

رجال الشيخني لكن اختلف على عبد  عليق شعيب األرنؤوط : رجاله ثقات ت
 الرزاق يف رفعه ووقفه 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا معمر قال قال يل  - 7635



الزهري أال أحدثك حبديثني عجيبني قال الزهري عن محيد بن عبد الرمحن بن 
عوف عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : أسرف رجل على  

ه فلما حضره املوت أوصى بنيه فقال إذا أان مت فاحرقوين مث اسحقوىن مث  نفس
ا عذبه أحد اذروين يف الريح يف البحر فوهللا لئن قدر على ريب ليعذبين عذااب م

قال ففعلوا ذلك به فقال هللا لألرض أدى ما أخذت فإذا هو قائم فقال ما  
له بذلك محلك على ما صنعت قال خشيتك اي رب أو خمافتك فغفر   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

قال الزهري وحدثين محيد عن أيب هريرة عن رسول هللا صلى هللا  - 7635
عليه وسلم قال : دخلت امرأة النار يف هرة ربطتها فال هي أطعمتها وال هي  

كل أرسلتها أتكل من خشاش األرض حىت ماتت قال الزهري ذلك ان ال يت
 رجل وال ييأس رجل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أان معمر عن الزهري  - 7636



حدثين أبو سلمة عن أيب هريرة : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قبل 
يمي جالس فقال احلسني بن على رضي هللا عنهما واألقرع بن حابس التم

األقرع اي رسول هللا ان يل عشرة من الولد ما قبلت إنساان منهم قط قال فنظر  
 إليه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال ان من ال يرحم ال يرحم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أان معمر عن الزهري عن   - 7637
م هانئ بنت بن املسيب عن أيب هريرة : ان النيب صلى هللا عليه وسلم خطب أ

أيب طالب فقالت اي رسول هللا اىن قد كربت ويل عيال فقال النيب صلى هللا 
وأرعاه على  عليه وسلم خري نساء ركنب نساء قريش أحناه على ولد يف صغره 
 زوج يف ذات يده قال أبو هريرة ومل تركب مرمي بنت عمران بعريا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن بن طاوس  - 7638
ومل تركب   عن أبيه عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم : مثله اال قوله



 مرمي بعريا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن الزهري عن   - 7639
بن املسيب وأيب سلمة أو أحدمها عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا 

أهل الوبر والسكينة يف أهل  عليه وسلم : الفخر واخليالء يف الفدادين من
 الغنم واإلميان ميان واحلكمة ميانية  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    270صفحة  - 2مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن بن أيب  - 7640
ذئب عن سعيد املقربي عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  



: ان يل على قريش حقا وان لقريش عليكم حقا ما حكموا فعدلوا وائتمنوا 
 فادوا واسرتمحوا فرمحوا  

 

 

لى شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح عت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن أيوب عن   - 7641
بن سريين عن أيب هريرة ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : تسموا ابمسى 

 وال تكنوا بكنييت  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن مهام عن   - 7642
أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : نعما للعبد أن يتوفاه هللا  

 حبسن عبادة ربه وبطاعة سيده نعما له ونعما له  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 



 

حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا معمر أخربين الزهري حدثنا عبد هللا  - 7643
عن أيب سلمة عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : من  

أطاعين فقد أطاع هللا ومن عصاين فقد عصى هللا ومن أطاع أمريي فقد أطاعين  
 ومن عصى أمريي فقد عصاين  

 

 

شيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن الزهري عن   - 7644
أيب سلمة بن عبد الرمحن قال : كان أبو هريرة يصلي بنا فيكرب حني يقوم  

وحني يركع وإذا أراد أن يسجد بعد ما يرفع من الركوع وإذا أراد ان يسجد 
يرفع يف الركعتني كرب ويكرب بعد ما يرفع من السجود وإذا جلس وإذا أراد ان 

مثل ذلك يف الركعتني األخريني فإذا سلم قال والذي نفسي بيده اىن ألقربكم  
شبها برسول هللا صلى هللا عليه وسلم يعىن صالته ما زالت هذه صالته حىت 

 فارق الدنيا 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 



ثين أيب ثنا عبد األعلى عن معمر عن الزهري  حدثنا عبد هللا حد - 7645
عن أيب بكر بن عبد الرمحن بن احلرث بن هشام وعن أيب سلمة بن عبد 

 الرمحن : أهنما صليا خلف أيب هريرة فذكرا حنو حديث عبد الرزاق 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أان بن جريج أخربين بن  - 7646
شهاب عن أيب بكر بن عبد الرمحن أنه مسع أاب هريرة يقول : كان رسول هللا 

 صلى هللا عليه وسلم إذا قام إىل الصالة يكرب فذكر حنوه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن الزهري عن  حدثنا عبد  - 7647
بن املسيب عن أيب هريرة ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : إذا قال  

فقولوا آمني فإن املالئكة يقولون  {غري املغضوب عليهم وال الضالني  } اإلمام 
ه ما تقدم من  آمني وإن اإلمام يقول آمني فمن وافق أتمينه اتمني املالئكة غفر ل

 ذنبه  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن الزهري عن   - 7648
أيب سلمة بن عبد الرمحن عن أيب هريرة : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ملا  

مد رفع رأسه من الركوع قال اللهم ربنا ولك احل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق عن معمر قال الزهري   - 7649
لم  وقد أخربين سعيد بن املسيب عن أيب هريرة ان رسول هللا صلى هللا عليه وس

قال : إذا أقيمت الصالة فال أتتوها تسعون ولكن ائتوها وأنتم متشون وعليكم  
 السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأمتوا 

 

 

األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخني عليق شعيبت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يونس ثنا ليث عن يزيد يعىن بن اهلاد   - 7650



عن بن شهاب عن أيب سلمة عن أيب هريرة قال مسعت رسول هللا صلى هللا 
 عليه وسلم يقول : إذا أقيمت الصالة فذكره  

 

 

صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أان معمر عن الزهري عن   - 7651
بن املسيب عن أيب هريرة ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : ما أدركتم  

 فصلوا وما فاتكم فاقضوا قال معمر ومل يذكر سجودا 

 

 

لشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط ات  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن الزهري عن   - 7652
أيب سلمة عن أيب هريرة قال مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : من  

 أدرك ركعة من الصالة فقد أدرك الصالة 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  
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حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن الزهري عن   - 7653
أيب سلمة بن عبد الرمحن وأيب بكر بن سليمان بن أيب خيثمة عن أيب هريرة 

وسلم الظهر أو العصر فسلم يف ركعتني   قال : صلى رسول هللا صلى هللا عليه
فقال له ذو الشمالني بن عبد عمرو وكان حليفا لبىن زهرة أخففت الصالة أم  
نسيت فقال النيب صلى هللا عليه وسلم ما يقول ذو اليدين قالوا صدق اي نيب 

 هللا فأمت هبم الركعتني اللتني نقص 

 

 

شيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثنا أيب ثنا عبد الرزاق أان معمر عن الزهري عن   - 7654
بن املسيب وأيب سلمة أو أحدمها عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا 
عليه وسلم : إذا صلى أحدكم ابلناس فليخفف فإن فيهم الضعيف والشيخ 

 الكبري وذا احلاجة 



 

 

ط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شر ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق اان معمر عن حممد بن  - 7655
زايد أنه مسع أاب هريرة يقول قال النيب صلى هللا عليه وسلم : ما يؤمن الذي 

 يرفع رأسه قبل اإلمام ان يرد هللا رأسه رأس محار  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن الزهري عن   - 6765
هللا عليه    أيب سلمة بن عبد الرمحن عن أيب هريرة قال : ملا رفع رسول هللا صلى

وسلم رأسه من الركعة اآلخرة يف صالة الفجر قال اللهم ربنا ولك احلمد أنج 
ضعفني من املؤمنني اللهم الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أيب ربيعة واملست

 اشدد وطاتك على مضر واجعلها عليهم كسين يوسف  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن الزهري عن   - 7657
يه  أيب سلمة بن عبد الرمحن عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عل

 وسلم : ما أذن هللا لشيء ما أذن لنيب ان يتغىن ابلقرآن  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن قتادة عن   - 7658
ث لست احلسن عن أيب هريرة قال : أوصاين النيب صلى هللا عليه وسلم بثال

بتاركهن يف حضر وال سفر نوم على وتر وصيام ثالثة أايم من كل شهر وركعيت  
 الضحى قال مث أوهم احلسن فجعل مكان الضحى غسل يوم اجلمعة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أان بن جريج أخربين زايد  - 7659
يعىن بن سعد ان اثبت بن عياض موىل عبد الرمحن بن زيد أخربه أنه مسع أاب 

هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : إذا ولغ الكلب يف إانء 
 أحدكم فليغسله سبع مرات  



 

 

حيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده ص ت  

 

 

قال وأخربين أيضا انه أخربه هالل بن أسامة انه مسع أاب سلمة خيرب   - 7659
 بذلك عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم : 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق وبن بكر أان بن جريج  - 7660
ل بن بكر أخربه أنه مسع أاب أخربين زايد ان اثبتا موىل عبد الرمحن بن زيد وقا

هريرة يقول قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : إذا كان أحدكم انئما مث  
استيقظ فأراد الوضوء فال يضع يده يف اإلانء حىت يصب على يده فإنه ال 

 يدري أين ابتت يده  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هلل حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أان بن جريج حدثين بن  - 7661
قارظ أخربه : انه  شهاب أخربين عمر بن عبد العزيز ان عبد هللا بن إبراهيم بن 

وجد أاب هريرة يتوضأ على ظهر املسجد فقال أبو هريرة إمنا أتوضأ من أثوار  



ا مما مست النار أقط أكلتها ألن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال توضؤو   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري عبدهللا بن إبراهيم فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أان معمر عن الزهري عن   - 7662
م : ال تقوم  بن املسيب عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسل 

 الساعة حىت يقاتلكم قوم ينتعلون الشعر وجوههم كاجملان املطرقة  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن الزهري عن   - 7663
بن املسيب عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ال تقوم  

الساعة حىت تضطرب أليات نساء دوس حول ذي اخللصة وكانت صنما  
 يعبدها دوس يف اجلاهلية بتبالة  

 

 

على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح ت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أان معمر عن الزهري عن   - 7664
بن املسيب عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : يذهب 
كسرى فال يكون كسرى بعده ويذهب قيصر فال يكون قيصر بعده والذي 

   نفسي بيده لتنفقن كنوزمها يف سبيل هللا تعاىل

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  
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حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أان معمر عن الزهري عن   - 7665
يه وسلم :  بن املسيب انه مسع أاب هريرة يقول قال رسول هللا صلى هللا عل 

والذي نفسي بيده ليوشك ان ينزل فيكم بن مرمي حكما عادال وإماما مقسطا  
بلها أحد يكسر الصليب ويقتل اخلنزير ويضع اجلزية ويفيض املال حىت ال يق  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أان معمر عن الزهري عن   - 7666
انفع موىل أيب قتادة عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :  

م  كيف بكم إذا نزل بكم بن مرمي فأمكم أو قال امامكم منك  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أان معمر عن الزهري عن   - 7667
حنظلة األسلمى انه مسع أاب هريرة يقول قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :  
 والذي نفسي بيده ليهلن بن مرمي من فج الروحاء ابحلج أو العمرة أو ليثنيهما  

 

 

رجاله ثقات رجال  عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت
 الشيخني غري حنظلة األسلمي فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أان معمر عن الزهري عن   - 7668
أيوب عن بن سريين عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : ال  



فإن  يسب أحدكم الدهر فإن هللا هو الدهر وال يقولن أحدكم للعنب الكرم 
 الكرم هو الرجل املسلم 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أان معمر عن الزهري عن   - 7669
بن املسيب عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول هللا 

يبة الدهر فإين أان الدهر أقلب ليله  عز وجل : يؤذيين بن آدم قال يقول اي خ
 وهناره فإن شئت قبضتهما  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أان معمر عن سهيل بن  - 7670
أيب صاحل عن احلرث بن خملد عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم : ان الذي أييت امرأته يف دبرها ال ينظر هللا إليه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن رجاله ثقات رجال الصحيحت  



 

 

هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أان معمر عن سهيل عن  حدثنا عبد  - 7671
أبيه عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : إذا مسعتم رجال  

 يقول قد هلك الناس فهو أهلكهم يقول هللا انه هو هالك  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أان بن جريج وبن بكر  - 7672
م بن عبد  عن بن جريج أخربين بن شهاب عن عمر بن عبد العزيز عن إبراهي

هللا بن قارظ عن أيب هريرة وعن سعيد بن املسيب عن أيب هريرة قال مسعت 
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : إذا قلت لصاحبك انصت واإلمام  

خيطب يوم اجلمعة فقد لغوت قال بن بكر يف حديثه قال أخربين بن شهاب عن  
حديث عمر بن عبد العزيز عن إبراهيم بن عبد هللا بن قارظ عن أيب هريرة 

وعن حديث سعيد بن املسيب عن أيب هريرة انه قال مسعت رسول هللا صلى 
 هللا عليه وسلم يقوله  

 

 

ه إسنادان : اإلسناد األول صحيح  عليق شعيب األرنؤوط : هذا احلديث لت



على شرط مسلم رجاله ثقات رجال الشيخني غري إبراهيم بن قارظ فمن رجال  
 مسلم واإلسناد الثاين على شرط الشيخني

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا عبد الرزاق وبن بكر قاال أان بن  - 7673
د هللا إسحاق انه جريج أخربين العالء بن عبد الرمحن بن يعقوب عن أيب عب

مسع أاب هريرة يقول قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ال تطلع الشمس وال  
تغرب على يوم أفضل من يوم اجلمعة وما من دابة اال تفزع ليوم اجلمعة اال 

هذين الثقلني من اجلن واألنس على كل ابب من أبواب املسجد ملكان 
رجل قدم بقرة وكرجل قدم شاة  يكتبان األول فاألول فكرجل قدم بدنه وك

 وكرجل قدم طائرا وكرجل قدم بيضة فإذا قعد اإلمام طويت الصحف  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري العالء بن عبد الرمحن

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أان بن جريج حدثين  - 7674
ان   العباس عن حممد بن مسلمة األنصاري عن أيب سعيد اخلدري وأيب هريرة

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : ان يف اجلمعة ساعة ال يوافقها عبد 
 مسلم يسأل هللا عز وجل فيها اال أعطاه إايه وهى بعد العصر  



 

 

شعيب األرنؤوط : صحيح بشواهده وهذا إسناد ضعيف  عليقت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أان بن جريج حدثين  - 7675
سهيل بن أيب صاحل عن أبيه عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم انه 

 قال : من غسلها الغسل ومن محلها الوضوء  

 

 

رجال الشيخني غري سهيل بن أيب صاحل  عليق شعيب األرنؤوط : رجاله ثقاتت
 فمن رجال مسلم لكن اختلف يف رفعه ووقفه ... 

وقد اختلف أهل العلم فيه فمنهم من صحح وقفه كالبخاري وأيب حامت  * 
والبيهقي والرافعي ومنهم من صحح رفعه كالرتمذي وابن حزم وابن حبان  

ح يف هذا الباب والذهيب وابن حجر . وقال أمحد وعلي بن املديين : ال يص
شيئ وبنحوه قال حممد بن حيىي الذهلي وابن املنذر وضعفه النووي وقال 

 الشافعي : إن صح قلت به 

ويؤيد قول من محله على االستحباب ما رواه اخلطيب يف ترمجة حممد بن * ... 
من طريق عبد هللا بن أمحد قال : قال   424/  5عبد هللا املخرمي من اترخيه 

حديث عبيد هللا عن انفع عن ابن عمر : كنا نغسل امليت فمنا   يل أيب : كتبت



من يغتسل ومنا من ال يغتسل ؟ قال : قلت : ال قال : يف ذلك اجلانب شاب 
يقال له : حممد بن عبد هللا حيدث به عن أيب هشام املخزومي عن وهيب 

 فاكتبه عنه . وإسناده صحيح كما قال احلافظ يف التلخيص
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[    273صفحة  - 2مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق وبن بكر قاال أان بن  - 7676
جريج أخربين احلرث بن عبد املطلب وقال بن بكر بن عبد امللك ان انفع بن 

ع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول :  جبري أخربه ان أاب هريرة أخربه أنه مس
من صلى على جنازة فاتبعها فله قرياطان مثلي أحد ومن صلى ومل يتبعها فله  

 قرياط مثل أحد قال بن بكر القرياط مثل أحد  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري احلارث بن ت
 عبد املطلب 

 

 



 أيب ثنا عبد الرزاق أان بن جريج أخربين حدثنا عبد هللا حدثين - 7677
بن عمرو انه أخربه : ان سلمة   هشام بن عروة عن وهب بن كيسان عن حممد

بن األزرق كان جالسا مع عبد هللا بن عمر ابلسوق فمر جبنازة يبكى عليها  
فعاب ذلك عبد هللا بن عمر فانتهرهن فقال له سلمة بن األزرق ال تقل ذلك 

ريرة لسمعته يقول وتوفيت امرأة من كنائن مروان وشهدها  فأشهد على أيب ه
وأمر مروان ابلنساء الاليت يبكني فجعل يطردن فقال أبو هريرة دعهن اي أاب 

عبد امللك فإنه مر على النيب صلى هللا عليه وسلم جبنازة يبكى عليها وأان معه  
سول هللا ومعه عمر بن اخلطاب فانتهر عمر الاليت يبكني مع اجلنازة فقال ر 

صلى هللا عليه وسلم دعهن اي بن اخلطاب فإن النفس مصابة وإن العني دامعة  
 وإن العهد حديث قال أنت مسعته قال نعم قال فاهلل ورسوله أعلم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف رجاله ثقات رجال الشيخني غري ت
 سلمة بن األزرق 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أان بن جريج وبن بكر  - 7678
قال أان بن جريج حدثين بن شهاب عن محيد بن عبد الرمحن ان أاب هريرة 

حدثه : ان النيب صلى هللا عليه وسلم أمر رجال أفطر يف رمضان ان يعتق رقبة  
 أو يصوم شهرين أو يطعم ستني مسكينا  



 

 

سناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق وبن بكر قاال أان بن  - 7679
جريج أخربين عطاء عن أيب صاحل الزايت أنه مسع أاب هريرة يقول قال رسول 
هللا صلى هللا عليه وسلم : كل عمل بن آدم له إال الصيام فإنه يل وأان أجزى 

كان يوم صوم أحدكم فال يرفث يومئذ وال يصخب فإن  به والصيام جنة وإذا  
شامته أحد أو قاتله فليقل إين امرؤ صائم مرتني والذي نفس حممد بيده خللوف 

فم الصائم أطيب عند هللا يوم القيامة من ريح املسك وللصائم فرحتان  
 يفرحهما إذا أفطر فرح بفطره وإذا لقي ربه عز وجل فرح بصيامه  

 

 

األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق وبن بكر قاال أان بن  - 7680
جريج أخربين بن شهاب عن أيب سلمة بن عبد الرمحن عن أيب هريرة أنه قال  
قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : أييت أحدكم الشيطان وهو يف صالته 

ال يدرى كم صلى فإذا وجد ذلك فليسجد سجدتني وهو   فيلبس عليه حىت



 جالس 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق وبن بكر قاال أان بن  - 7681
جريج أخربين عمر بن عطاء بن أيب اخلوار : انه بينما هو جالس مع انفع بن 

ما أبو عبد هللا خنت زيد بن الراين وقال بن بكر بن الزابن فدعاه  جبري إذ مر هب
انفع فقال مسعت أاب هريرة يقول قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم صالة مع  

 اإلمام أفضل من مخسة وعشرين صالة يصليها وحده  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري عمر بن عطاء فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق وبن بكر قاال أان بن  - 7682
جريج أخربين عطاء : أنه مسع أاب هريرة خيربهم يف كل صالة يقرأ فما أمسعنا  

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أمسعناكم وما أخفى علينا أخفينا عليكم قال بن  
  كل صالة قرآن  بكر يف



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أان معمر عن حيىي بن أيب  - 7683
كثري عن أيب سلمة عن أيب هريرة قال ال أعلمه اال عن النيب صلى هللا عليه  

  وسلم قال : ال مينع فضل ماء ليمنع به فضل الكال

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن أيوب عن   - 7684
بن سريين عن أيب هريرة ان النيب صلى هللا عليه وسلم قال : من اشرتى شاة  

   مصراة فإنه حيلبها فإن رضيها أخذها وإال ردها ورد معها صاعا من متر

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أان معمر عن حيىي بن أيب  - 7685
كثري أخربين أبو كثري أنه مسع أاب هريرة يقول قال النيب صلى هللا عليه وسلم :  



 إذا ابع أحدكم الشاة أو اللقحة فال حيفلها  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

-------------------------------------  
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حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أان معمر عن الزهري عن   - 7686
بن املسيب عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ال يبيع  

طب على خطبته  حاضر لباد وال تناجشوا وال يزيد الرجل على بيع أخيه وال خي
 وال تسأل امرأة طالق أختها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أان معمر عن حممد بن  - 7687
عليه وسلم :   واسع عن أيب صاحل عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا



من وسع على مكروب كربة يف الدنيا وسع هللا عليه كربة يف اآلخرة ومن سرت 
املرء ما كان يف عورة مسلم يف الدنيا سرت هللا عورته يف اآلخرة وهللا يف عون 

 عون أخيه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخني غري ت
 حممد بن واسع فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أان معمر عن الزهري عن   - 7688
عبد الرمحن بن هرمز عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :  

ال مينعن أحدكم جاره أن يضع خشبه على جداره مث يقول أبو هريرة مايل أراكم  
 معرضني وهللا ألرمني هبا بني أكتافكم  

 

 

رنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أان معمر عن الزهري عن   - 7689
أيب سلمة عن أيب هريرة قال : اقتتلت امرأاتن من هذيل فرمت إحدامها 

األخرى حبجر فأصابت بطنها فقتلتها وألقت جنينا فقضى رسول هللا صلى هللا 



ا على العاقلة ويف جنينها غرة عبد أو أمة فقال قائل كيف  عليه وسلم بديته
يعقل من ال أكل وال شرب وال نطق وال استهل فمثل ذلك يطل فقال النيب 

 صلى هللا عليه وسلم كما زعم أبو هريرة هذا من إخوان الكهان  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

ين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن الزهري عن  حدثنا عبد هللا حدث - 7690
سعيد بن املسيب وأيب سلمة عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال  

 : العجماء جبار والبئر جبار واملعدن جبار ويف الركاز اخلمس واجلبار اهلدر  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن الزهري عن   - 7691
لنيب صلى هللا األعرج قال قال أبو هريرة : إنكم تقولون أكثر أبو هريرة عن ا

عليه وسلم وهللا املوعد أنكم تقولون ما ابل املهاجرين ال حيدثون عن رسول هللا  
ر ال حيدثون هبذه صلى هللا عليه وسلم هبذه األحاديث وما ابل األنصا

األحاديث وان أصحايب من املهاجرين كانت تشغلهم صفقاهتم يف األسواق وان  



أصحايب من األنصار كانت تشغلهم أرضوهم والقيام عليها وإين كنت امرأ 
معتكفا وكنت أكثر جمالسة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أحضر إذا غابوا 

وسلم حدثنا يوما فقال من يبسط  وأحفظ إذا نسوا وان النيب صلى هللا عليه 
مسعه مىن أبدا  ثوبه حىت أفرغ من حديثي مث يقبضه إليه فإنه ليس ينسى شيئا 

فبسطت ثويب أو قال منريت مث قبضته إىل فوهللا ما نسيت شيئا مسعته منه وأمي  
إن الذين يكتمون ما   }هللا لوال آية يف كتاب هللا ما حدثتكم بشيء أبدا مث تال 

اآلية كلها   {البينات واهلدى   أنزلنا من  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن األعمش   - 7692
عن أيب صاحل عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : حنن  

ناس دخوال اجلنة بيد أهنم أوتوا الكتاب اآلخرون األولون يوم القيامة حنن أول ال
من قبلنا وأوتيناه من بعدهم فهداان هللا ملا اختلفوا فيه من احلق إبذنه فهذا 
 اليوم الذي هداان هللا له والناس لنا فيه تبع غدا لليهود وبعد غد للنصارى 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أان معمر عن بن طاوس  - 7693
ال رسول هللا عن أبيه عن أيب هريرة وعن مهام بن منبه عن أيب هريرة قال ق

صلى هللا عليه وسلم : حنن اآلخرون السابقون يوم القيامة بيد أهنم أوتوا  
م فاختلفوا  الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم فهذا يومهم الذي فرض عليه 
 فيه فهداان هللا له فهم لنا فيه تبع فاليهود غدا والنصارى بعد غد  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناداه صحيحان على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن الزهري عن   - 7694
بن املسيب عن أيب هريرة ان النيب صلى هللا عليه وسلم قال : ما من مولود اال 
الشيطان ميسه حني يولد فيستهل صارخا من مسة الشيطان إايه اال مرمي وابنها  

وذريتها من الشيطان  وإين أعيذها بك  }مث يقول أبو هريرة اقرؤوا ان شئتم  
 الرجيم 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

------------------------------------- 
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حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن الزهري عن   - 7695
و هريرة حيدث أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : خري  بن املسيب قال كان أب

نساء ركنب اإلبل صلح نساء قريش أحناه على ولد يف صغره وأرعاه لزوج يف 
 ذات يده قال أبو هريرة ومل تركب مرمي بعريا قط  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن الزهري عن   - 7696
أيب هريرة قال قال النيب صلى هللا عليه وسلم : رأيت عمرو بن عامر اخلزاعي 

 جير قصبه يعىن األمعاء يف النار وهو أول من سيب السوائب  

 

 

الشيخني إال عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد رجاله ثقات رجال ت
 أن الزهري مل يسمع من أيب هريرة فهو منقطع 

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق عن أيب عروة معمر عن   - 7697
أيوب عن بن سريين عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :  

 من اتب قبل ان تطلع الشمس من مغرهبا قبل منه  

 

 

: إسناده صحيح على شرط الشيخني عليق شعيب األرنؤوطت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن الزهري عن   - 7698
بن املسيب عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : كل مولود 

يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه وميجسانه كما تنتج البهيمة هل 
فطرة هللا اليت فطر الناس  } جدعاء مث يقول واقرؤوا ان شئتم حتسون فيها من 

   {عليها ال تبديل خللق هللا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن رجل من   - 7699
بىن غفار عن سعيد املقربي عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال :  

لقد أعذر هللا إىل عبد أحياه حىت بلغ ستني أو سبعني سنة لقد أعذر هللا لقد 



 أعذر هللا إليه  
 

 

سناد رجاله ثقات رجال الشيخني غري عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إت
 الرجل الذي من بين غفار 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن الزهري قال   - 7700
أخربين القاسم بن حممد قال اجتمع أبو هريرة وكعب فجعل أبو هريرة حيدث 

قال   كعبا عن النيب صلى هللا عليه وسلم وكعب حيدث أاب هريرة عن الكتب 
أبو هريرة قال النيب صلى هللا عليه وسلم : لكل نيب دعوة مستجابة وإين 

 اختبأت دعويت شفاعة ألميت يوم القيامة  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن بن طاوس  - 7701
قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال سليمان  عن أبيه عن أيب هريرة قال 

بن داود : ألطوفن الليلة مبائة امرأة تلد كل امرأة منهن غالما يقاتل يف سبيل  
هللا قال ونسي ان يقول ان شاء هللا فأطاف هبن قال فلم تلد منهن اال واحدة  



نث  نصف إنسان فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لو قال ان شاء هللا مل حي
 وكان دركا حلاجته  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : رجاله ثقات رجال الشيخني و أخرجه البخاري ت
1654ومسلم  5242  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أان معمر عن الزهري عن   - 7702
بن املسيب عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : ان هللا تعاىل  

قال ال يقل أحدكم اي خيبة الدهر فإين أان الدهر أقلب ليله وهناره فإذا شئت  
 قبضتهما  

 

 

شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على  ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن الزهري عن   - 7703
عطاء بن يزيد الليثي عن أيب هريرة قال قال الناس : اي رسول هللا هل نرى ربنا  

يوم القيامة فقال النيب صلى هللا عليه وسلم هل تضارون يف الشمس ليس 
قال هل تضارون يف القمر ليلة البدر ليس  دوهنا سحاب قالوا ال اي رسول هللا ف



دونه سحاب فقالوا ال اي رسول هللا قال فإنكم ترونه يوم القيامة كذلك جيمع  
هللا الناس فيقول من كان يعبد شيئا فيتبعه فيتبع من كان يعبد القمر القمر ومن  

كان يعبد الشمس الشمس ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت وتبقى  
فيها منافقوها فيأتيهم هللا عز وجل يف غري الصورة اليت تعرفون  هذه األمة

فيقول أان ربكم فيقولون نعوذ ابهلل منك هذا مكاننا حىت أيتينا ربنا فإذا جاء 
ربنا عرفناه قال فيأتيهم هللا عز وجل يف الصورة اليت يعرفون فيقول أان ربكم  

قال النيب صلى هللا   فيقولون أنت ربنا فيتبعونه قال ويضرب جسر على جهنم 
عليه وسلم فأكون أول من جييز ودعوى الرسل يومئذ اللهم سلم سلم وهبا 

كالليب مثل شوك السعدان هل رأيتم شوك السعدان قالوا نعم اي رسول هللا 
قال فإهنا مثل شوك السعدان غري انه ال يعلم قدر عظمها اال هللا تعاىل  

له ومنهم املخردل مث ينجو حىت إذا فتخطف الناس أبعماهلم فمنهم املوبق بعم
فرغ هللا عز وجل من القضاء بني العباد وأراد ان خيرج من النار من أراد ان 
يرحم ممن كان يشهد أن ال إله اال هللا أمر املالئكة أن خيرجوهم فيعرفوهنم 

بعالمة آاثر السجود وحرم هللا على النار أن أتكل من بن آدم أثر السجود 
امتحشوا فيصب عليهم من ماء يقال له ماء احلياة فينبتون فيخرجوهنم قد 

نبات احلبة يف محيل السيل ويبقى رجل يقبل بوجهه إىل النار فيقول أي رب قد  
قشبين رحيها واحرقين ذكاؤها فاصرف وجهي عن النار فال يزال يدعوا هللا حىت 

لك يقول فلعلي ان أعطيتك ذلك ان تسألين غريه فيقول ال وعزتك ال أسأ
غريه فيصرف وجهه عن النار فيقول بعد ذلك اي رب قربين إىل ابب اجلنة  



فيقول أو ليس قد زعمت ان ال تسألين غريه ويلك اي بن آدم ما أغدرك فال  
يزال يدعوا حىت يقول فلعلي ان أعطيتك ذلك ان تسألين غريه فيقول ال 

ه فيقربه إىل  وعزتك ال أسألك غريه ويعطى من عهوده ومواثيقه ان ال يسأل غري 
فإذا دان منها انفهقت له اجلنة فإذا رأى ما فيها من احلربة والسرور  ابب اجلنة 

سكت ما شاء هللا ان يسكت مث يقول اي رب أدخلين اجلنة فيقول أو ليس قد  
زعمت ان ال تسأل غريه وقد أعطيت عهودك ومواثيقك ان ال تسألين غريه  

يزال يدعوا هللا حىت يضحك هللا فإذا فيقول اي رب ال جتعلىن أشقى خلقك فال 
ضحك منه أذن له ابلدخول فيها فإذا أدخل قيل له متن من كذا فيتمىن مث 

يقال متىن من كذا فيتمىن حىت تنقطع به األماين فيقال له هذا لك ومثله معه  
قال وأبو سعيد جالس مع أيب هريرة وال يغري عليه شيئا من قوله حىت إذا انتهى 

ا لك ومثله معه قال أبو سعيد مسعت النيب صلى هللا عليه وسلم  إىل قوله هذ
يقول هذا لك وعشرة أمثاله معه قال أبو هريرة حفظت مثله معه قال أبو 

 هريرة وذلك الرجل آخر أهل اجلنة دخوال اجلنة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

-------------------------------------  

 



[    276صفحة  - 2مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أان معمر عن أيوب عن   - 7704
احتجت اجلنة  بن سريين عن أيب هريرة ان النيب صلى هللا عليه وسلم قال : 

والنار فقالت اجلنة اي رب مايل ال يدخلين اال فقراء الناس وسقطهم وقالت 
عذايب أصيب  النار مايل ال يدخلين اال اجلبارون واملتكربون فقال للنار أنت

بك من أشاء وقال للجنة أنت رمحيت أصيب بك من أشاء ولكل واحدة منكما  
وتقول هل   }ملؤها فأما اجلنة فإن هللا ينشئ هلا ما يشاء وأما النار فيلقون فيها  

حىت يضع قدمه فيها فهنالك متتلئ ويزوى بعضها إىل بعض وتقول   {من مزيد  
 قط قط قط  

 

 

سناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن بن طاوس  - 7705
أبو هريرة عن  عن أبيه عن بن عباس قال ما رأيت شيئا أشبه ابللمم مما قال 

النيب صلى هللا عليه وسلم : ان هللا عز وجل كتب على بن آدم حظه من الزان 
متىن وتشتهى والفرج أدركه ال حمالة وزان العني النظر وزان اللسان النطق والنفس 

 يصدق ذلك أو يكذبه 



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن سهيل بن  - 7706
أيب صاحل عن أبيه عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ما  

اال جعل يوم القيامة صفائح من انر يكوى هبا من رجل ال يؤدى زكاة ماله 
ة تطؤه أبخفافها  جبينه وجبهته وظهره يف يوم كان مقداره مخسني ألف سن

حسبته قال وتعضه أبفواهها يرد أوهلا عن آخرها حىت يقضى بني الناس مث يرى 
 سبيله وان كانت غنما فكمثل ذلك اال اهنا تنطحه بقروهنا وتطؤه أبظالفها  

 

 

يب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  عليق شع ت
 الشيخني غري سهيل بن أيب صاحل فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق قال قال معمر أخربين  - 7707
الزهري عن بن املسيب عن أيب هريرة أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : من  

غوا احلنث مل متسه النار اال حتلة القسم يعىن الورود  مات له ثالثة مل يبل   

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن الزهري قال   - 7708
ل : اشتكت  أخربين أبو سلمة عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قا

النار إىل رهبا فقالت رب أكل بعضي بعضا فنفسين فأذن هلا يف كل عام  
ن احلر بنفسني فاشد ما جتدون من الربد من زمهرير جهنم وأشد ما جتدون م

 من حر جهنم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    277صفحة  - 2مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أان هشام بن حسان عن   - 7709
حممد قال مسعت أاب هريرة قال ملا نزلت إذا جاء نصر هللا والفتح قال النيب 

صلى هللا عليه وسلم : أاتكم أهل اليمن هم أرق قلواب اإلميان ميان الفقه ميان  



 احلكمة ميانيه  
 

 

صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أان معمر عن الزهري  - 7710
وكان معمر يقول عن أيب هريرة مث قال بعد عن األعرج عن أيب هريرة : يف زكاة  
الفطر على كل حر وعبد ذكر أو أنثى صغري أو كبري فقري أو غىن صاع من متر  

وبلغين أن الزهري كان يرويه إىل النيب صلى   أو نصف صاع من قمح قال معمر
 هللا عليه وسلم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : رجاله ثقات رجال الشيخني وهو موقوفت  

قال أمحد شاكر : وقد بني عبد الرزاق أن معمرا كان حيدث به أوال عن * 
الزهري عن أيب هريرة مباشرة موقوفا فيكون منقطعا وأنه وصله بعد ذلك إذ 

نه مسعه من الزهري عن األعرج عن أيب هريرة فصح اإلسناد واتصل أما تذكر أ
رفعه فلم يثبت ألن معمرا مل يسمعه من الزهري مرفوعا بل بلغه عنه أنه كان  
يرويه إىل النيب ) صلى هللا عليه وسلم ( أي يسنده إليه ويرفعه فالذي أبلغ  

 معمرا هذا ال نعرف من هو 

 



 

 أيب ثنا عبد الرزاق أان إسرائيل عن مساك عن  حدثنا عبد هللا حدثين - 7711
أيب الربيع عن أيب هريرة قال : عهد إىل النيب صلى هللا عليه وسلم يف ثالث ال 

أدعهن أبدا ال أانم اال على وتر ويف صالة الضحى وصيام ثالثة أايم من كل  
 شهر  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

 حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أان داود بن قيس عن  حدثنا عبد هللا  - 7712
وسلم : إذا  موسى بن يسار عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه

صنع ألحدكم خادمه طعامه مث جاء به قد وىل حره ودخانه فليقعده معه  
 فليأكل فإن كان الطعام مشفوفا قليال فليضع يف يده أكلة أو أكلتني  

 

 

األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم  عليق شعيبت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا داود بن قيس عن أيب   - 7713
هللا صلى   سعيد موىل عبد هللا بن عامر قال مسعت أاب هريرة يقول قال رسول

هللا عليه وسلم : ال حتاسدوا وال تناجشوا وال تباغضوا وال تدابروا وال يبع  



و املسلم ال يظلمه وال  أحدكم على بيع أخيه وكونوا عباد هللا إخواان املسلم أخ
خيذله وال حيقره التقوى ههنا وأشار بيده إىل صدره ثالث مرات حسب امرئ 
مسلم من الشر ان حيقر أخاه املسلم كل املسلم على املسلم حرام دمه وماله  

 وعرضه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده جيدت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أان داود بن قيس عن   - 7714
موسى بن يسار عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :  

 تسموا يب وال تكنوا بكنييت أان أبو القاسم  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

الرزاق ثنا مالك عن العالء بن  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد - 7715
هللا صلى هللا عليه وسلم :   عبد الرمحن عن أبيه عن أيب هريرة قال قال رسول

اال أدلكم على ما يكفر هللا به اخلطااي ويرفع به الدرجات اخلطا إىل املساجد 
 وإسباغ الوضوء عند املكاره وانتظار الصالة بعد الصالة فذلك الرابط  



 

 

نؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم عليق شعيب األر ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا مالك عن بن شهاب   - 7716
عن أيب إدريس اخلوالين عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 : إذا توضأ أحدكم فليستنثر وإذا استجمر فليوتر  

 

 

صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق حدثين معمر عن أيوب   - 7717
عن بن سريين عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ان هللا 

 وتر حيب الوتر 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن مهام بن  - 7718
منبه أنه مسع أاب هريرة يقول قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ان هللا وتر 



 حيب الوتر  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

عن الزهري عن  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا معمر  - 7719
بن املسيب عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : صالة يف  

 مسجدي هذا خري من ألف صالة يف غريه من املساجد اال املسجد احلرام 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أان بن جريج أخربين  - 7720
عطاء أن أاب سلمة بن عبد الرمحن أخربه عن أيب هريرة أو عن عائشة أهنا قالت 
قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : صالة يف مسجدي خري من ألف صالة  

 فيما سواه من املساجد اال املسجد احلرام 

 

 

ط : صحيح وهذا إسناد ضعيف عليق شعيب األرنؤو ت  

 



 

قال حدثنا على بن إسحاق حدثناه عبد هللا ثنا بن جريج فذكر   - 7721
حديثا قال وأخربين عطاء أن أاب سلمة أخربه عن أيب هريرة عن عائشة : فذكره  

 ومل يشك 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    278صفحة  - 2بل    ] جزء مسند أمحد بن حن   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أان معمر عن الزهري عن   - 7722
بن املسيب عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ال تشد 

 الرحال اال لثالثة مساجد مسجد احلرام ومسجدي هذا واملسجد األقصى 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 



دثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن حيىي بن أيب ح - 7723
م برجل كثري عن عكرمة عن أيب هريرة قال : مر النيب صلى هللا عليه وسل

يسوق بدنه قال النيب صلى هللا عليه وسلم اركبها قال اهنا بدنة قال اركبها قال  
ويف عنقها نعل  أبو هريرة فلقد رأيته يساير النيب صلى هللا عليه وسلم   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أان مالك عن مسى عن   - 7724
أيب صاحل عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : لو يعلم  

علمون ما يف التهجري الناس ما يف النداء والصف األول الستهموا عليهما ولو ي
الستبقوا إليه ولو يعلمون ما يف العتمة والصبح ألتومها ولو حبوا فقلت ملالك 

 أما يكره أن يقول العتمة قال هكذا قال الذي حدثين 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

خربين حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا بن جريج أ - 7725
عطاء أن أاب سلمة بن عبد الرمحن أخربه عن أيب هريرة أو عن عائشة أهنا قالت 



قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : صالة يف مسجدي خري من ألف صالة  
 فيما سواه من املساجد اال املسجد األقصى 

 

 

املسجد عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف وسبق هبذا السند بلفظ " إال  ت
 احلرام " وهو اللفظ الثابت عن أيب هريرة من طرق

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا على بن إسحاق أخربان عبد هللا  - 7726
أخربان بن جريج فذكر حديثا قال وأخربين عطاء أن أاب سلمة أخربه عن أيب 

 هريرة وعن عائشة : فذكره ومل يشك 

 

 

إسناده ضعيف عليق شعيب األرنؤوط : ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن أيوب عن   - 7727
بن سريين عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : خري 

الصدقة ما كان عن ظهر غىن وابدأ مبن تعول واليد العليا خري من اليد السفلى 
ك  قلت أليوب ما عن ظهر غىن قال عن فضل غنا  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أان معمر عن أيوب عن   - 7728
أشعث بن عبد هللا عن شهر بن حوشب عن أيب هريرة قال رسول هللا صلى هللا 

ف عليه وسلم : ان الرجل ليعمل بعمل أهل اخلري سبعني سنة فإذا أوصى حا
يف وصيته فيختم له بشر عمله فيدخل النار وان الرجل ليعمل بعمل أهل الشر 

سبعني سنة فيعدل يف وصيته فيختم له خبري عمله فيدخل اجلنة قال مث يقول 
فله عذاب مهني   }إىل قوله  {تلك حدود هللا   } أبو هريرة واقرؤوا ان شئتم   

 

 

بن حوشب فإنه قد انفرد عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف آفته شهر ت
 به وقد ضعفه غري واحد 

زايدة " عن أيوب " يف اإلسناد خطأ فلتحذف ) ذكره األرانؤوط ( *   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن مهام قال   - 7729
مسعت أاب هريرة يقول قال أبو القاسم صلى هللا عليه وسلم : إذا استلجج 

  أهله فإنه إمث له عند هللا من الكفارة اليت أمر هبا  أحدكم ابليمني يف

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق عن سفيان عن داود عن   - 7730
شيخ عن أيب هريرة قال مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : أييت 

فيه الرجل بني العجز والفجور فمن أدرك ذلك الزمان  عليكم زمان خيري
 فليخرت العجز على الفجور  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أخربين أيب أان ميناء عن   - 7731
رجل فقال  أيب هريرة قال : كنت جالسا عند النيب صلى هللا عليه وسلم فجاء 

اي رسول هللا العن محري فأعرض عنه مث جاءه من انحية أخرى فأعرض عنه وهو  
 محريا أفواههم  يقول العن محري فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم رحم هللا

 سالم وأيديهم طعام أهل أمن وإميان 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف جدا ت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا مالك عن أيب الزاند  - 7732
عن األعرج عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : إذا توضأ 

 أحدكم فليجعل يف أنفه مث ليستنثر ومن استجمر فليوتر  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا املثىن بن الصباح حدثنا عبد هللا  - 7733
يب هريرة قال جاء أعرايب أخربين عمرو بن شعيب عن سعيد بن املسيب عن أ

إىل النيب صلى هللا عليه وسلم فقال : اي رسول هللا اىن أكون يف الرمل أربعة  
أشهر أو مخسة أشهر فيكون فينا النفساء واحلائض واجلنب فما ترى قال 

لرتاب عليك اب  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن وهذا إسناد ضعيفت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أان هشام عن حممد قال   - 7734
مسعت أاب هريرة يقول قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : إذا قام أحدكم من  

 الليل فليستفتح صالته بركعتني خفيفتني  



 

 

سناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    279صفحة  - 2مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا هشام عن حممد عن   - 7735
أيب هريرة قال مسعت النيب صلى هللا عليه وسلم يقول : من دعي فليجب فإن  

 كان مفطرا أكل وان كان صائما فليصل وليدع هلم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

يب ثنا عبد الرزاق أان هشام عن حممد عن  حدثنا عبد هللا حدثين أ - 7736
وقه ويقرب أيب هريرة قال : الفأرة ممسوخة آبية انه يقرب هلا لنب اللقاح فال تذ

هلا لنب الغنم فتشربه أو قال فتأكله فقال له كعب أشيء مسعت من رسول هللا 
 صلى هللا عليه وسلم قال أفنزلت التوراة علي  



 

 

صحيح على شرط الشيخني عليق شعيب األرنؤوط : إسنادهت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن الزهري عن   - 7737
بن املسيب عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ال فرع 

 وال عترية والفرع أول النتاج كان ينتج هلم فيذحبونه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده على شرط الشيخني وأخرجه البخاري ت
9761ومسلم  5473  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن الزهري عن   - 7738
أيب سلمة عن أيب هريرة قال : هنى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن الدابء  

 واملزفت واحلنتم والنقري  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن حيىي بن أيب  حدثنا عبد هللا حدثين أيب - 7739



كثري أخربين أبو كثري أنه مسع أاب هريرة يقول قال رسول هللا صلى هللا عليه  
 وسلم : اخلمر من هاتني الشجرتني النخلة والعنبة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
رجال مسلمالشيخني غري أيب كثري فمن   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن الزهري عن   - 7740
بن املسيب ان أاب هريرة قال : حرم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ما بني 

البيت املدينة قال أبو هريرة فلو وجدت الظباء ما بني البتيها ما ذكرهتا وجعل  
 حول املدينة أثىن عشر ميال محى  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أان بن جريج أخربين  - 7741
هريرة  عمرو بن حريث عن بن عمارة أنه مسع القراظ وكان من أصحاب أيب 

يزعم أنه مسع أاب هريرة يقول قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : من أراد 
 أهلها بسوء يعىن املدينة أذابه هللا كما يذوب امللح يف املاء 



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري عمرو بن حيىي فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن عاصم عن   - 7742
أيب صاحل عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : من كان له  

ه جعل يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يتبعه حىت يضع يف مال فلم يؤد حق 
 فيه فال يزال يقضمها حىت يقضى بني العباد  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا معمر وبن جريج عن   - 7743
أيب هريرة عن النيب صلى إمساعيل بن أمية عن مكحول عن عراك بن مالك عن 

 هللا عليه وسلم : ليس على املؤمن يف عبده وال فرسه صدقة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري مكحول ت
 فمن رجال مسلم 



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أان معمر أخربين حممد بن  - 7744
ه وسلم وهو زايد انه مسع أاب هريرة يقول : كنا عند رسول هللا صلى هللا علي

يقسم مترا من متر الصدقة واحلسن بن على يف حجره فلما فرغ محله النيب 
 عليه وسلم  صلى هللا عليه وسلم على عاتقه فسال لعابه على النيب صلى هللا

فرفع النيب صلى هللا عليه وسلم رأسه فإذا مترة يف فيه فادخل النيب صلى هللا  
 عليه وسلم يده فانتزعها منه مث قال أما علمت ان الصدقة ال حتل آلل حممد  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن حيىي بن أيب  - 5774
كثري عن أيب سلمة بن عبد الرمحن عن أيب هريرة ان رسول هللا صلى هللا عليه  

وسلم قال : تستأمر الثيب وتستأذن البكر قالوا وما أذهنا اي رسول هللا قال  
 تسكت  

 

 

الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط ت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري   - 7746
عن بن املسيب كذا قال عن أيب هريرة قال جاء وذكر حديث الفزاري عن  

النيب صلى هللا عليه وسلم فقال : ولدت امرأيت غالما أسود وهو حينئذ يعرض 
إبل قال نعم قال ما ألواهنا  أبن ينفيه فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ألك 

قال محر قال أفيها أورق قال نعم فيها ذود ورق قال مم ذاك ترى قال ما  
أدري لعله ان يكون نزعها عرق قال وهذا لعله ان يكون نزعه عرق ومل يرخص 

 له يف االنتفاء منه  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أان معمر عن الزهري ثنا   - 7747
رجل من مزينة وحنن عند بن املسيب : ان النيب صلى هللا عليه وسلم رجم  

 يهوداي ويهودية  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه ت  

 

 

------------------------------------- 



 

[    280ة صفح - 2مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن سهيل بن  - 7748
أيب صاحل عن أبيه عن أيب هريرة ان النيب صلى هللا عليه وسلم قال : من شرب 

اخلمر فاجلدوه مث إذا شرب فاجلدوه مث إذا شرب فاجلدوه مث إذا شرب يف 
 الرابعة فاقتلوه  

 

 

شرط مسلم عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على  ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن الزهري عن   - 7749
بن املسيب وأيب سلمة عن أيب هريرة أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : الولد 

 للفراش وللعاهر احلجر  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

أيب ثنا عبد الرزاق ثنا بن جريج ومالك عن   حدثنا عبد هللا حدثين - 7750



بن شهاب عن بن املسيب عن أيب هريرة قال مسعت النيب صلى هللا عليه وسلم  
 يقول : إذا قلت لصاحبك واإلمام خيطب أنصت فقد لغوت 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

ن عبد العزيز عن  قال بن جريج وأخربين بن شهاب عن عمر ب - 7751
إبراهيم بن عبد هللا بن قارظ عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم :  

 مثله  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن الزهري  - 7752
أخربين أبو سلمة بن عبد الرمحن عن أيب هريرة أن رسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم قال : من أدرك من الصالة ركعة فقد أدرك الصالة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن الزهري  - 7753
ال : إذا كان يوم أخربين األغر أبو عبد هللا صاحب أيب هريرة عن أيب هريرة ق

اجلمعة جلست املالئكة على أبواب املسجد يكتبون كل من جاء إىل اجلمعة  
ل  فإذا خرج اإلمام طوت املالئكة الصحف ودخلت تسمع الذكر قال وقا

النيب صلى هللا عليه وسلم املهجر إىل اجلمعة كاملهدي بدنة مث كاملهدي بقرة مث  
 كاملهدي شاة مث كاملهدي دجاجة مث كاملهدي حسبته قال بيضة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا على بن إسحاق أان عبد هللا أان  - 7754
ونس عن الزهري قال وأخربين أبو عبد هللا األغر أنه مسع أاب هريرة يقول قال  ي

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : إذا كان يوم اجلمعة كان على كل ابب فذكره  
 ومل يشك يف البيضة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني ت  

 

 

ثنا يزيد أخربين بن أيب ذئب عن الزهري حدثنا عبد هللا حدثين أيب  - 7755



 عن أيب عبد هللا األغر : حنوه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن حممد بن  - 7756
زايد عن أيب هريرة قال مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهو على املنرب 

يقول : ان يف اجلمعة ساعة وأشار بكفه كأنه يقللها ال يوافقها عبد مسلم  
 يسأل هللا شيئا اال أعطاه إايه  

 

 

ناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إس ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن حيىي بن أيب  - 7757
كثري عن رجل يقال له أبو إسحاق عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا 

 عليه وسلم : من غسل ميتا فليغتسل 

 

 

إسحاق عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف جلهالة أيب ت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يونس ثنا أابن عن حيىي بن أيب كثري   - 7758
عن رجل من بىن ليث عن أيب إسحاق انه مسع أاب هريرة يقول قال رسول هللا 

 صلى هللا عليه وسلم : من غسل ميتا فليغتسل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

 ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن الزهري عن  حدثنا عبد هللا حدثين أيب - 7759
بن املسيب عن أيب هريرة قال ال أعلمه اال رفع احلديث قال : أسرعوا جبنائزكم  

فإن كانت صاحلة عجلتموها إىل اخلري وان كانت طاحلة اسرتحتم منها  
 ووضعتموها عن رقابكم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا على بن إسحاق أان عبد هللا بن  - 7760
املبارك أان بن أيب حفصة عن الزهري عن سعيد بن املسيب عن أيب هريرة قال  

 قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فذكر : معناه  

 



 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

وخالفهما يونس وقال حدثين أبو أمامة بن    حدثنا عبد هللا قال أيب - 7761
 سهل :  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا على بن إسحاق عن بن املبارك عن   - 7761
 يونس عن الزهري عن أيب أمامة : 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن الزهري عن   - 7762
بن املسيب عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : من صلى  

على جنازة فله قرياط ومن انتظرها حىت توضع يف اللحد فله قرياطان  
 والقرياطان مثل اجلبلني العظيمني  

 

 

إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : ت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن الزهري عن   - 7763
بن املسيب وأيب سلمة بن عبد الرمحن عن أيب هريرة قال : نعى رسول هللا 

صلى هللا عليه وسلم النجاشي ألصحابه وهو ابملدينة فصفوا خلفه وصلى عليه  
 وكرب أربعا  

 

 

عيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    281صفحة  - 2مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن أيب أيوب   - 7764
أيت رسول هللا عن بن سريين ان أاب هريرة كان يسجد فيها قال أبو هريرة : ور 

 صلى هللا عليه وسلم يسجد فيها يعىن إذا السماء انشقت 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن الزهري عن   - 7765
بن املسيب وأيب سلمة أو عن أحدمها عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى 

هللا عليه وسلم : إذا رأيتم اهلالل فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم  
 فصوموا ثالثني يوما  

 

 

إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن حيىي بن أيب  - 7766
كثري عن أيب سلمة عن أيب هريرة قال : هنى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ان  
يتعجل شهر رمضان بصوم يوم أو يومني اال رجل كان يصوم صياما فيأيت ذلك 

 على صيامه  

 

 

يق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعلت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن الزهري عن   - 7767
بن أيب أنيس عن أبيه عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :  



إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب الرمحة وغلقت أبواب جهنم وسلسلت 
ني الشياط  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعقوب ثنا أيب عن صاحل قال بن  - 7768
شهاب حدثين بن أيب أنيس ان أابه حدثه أنه مسع أاب هريرة قال قال رسول هللا 
صلى هللا عليه وسلم : إذا دخل رمضان فتحت أبواب الرمحة وغلقت أبواب  

 جهنم وسلسلت الشياطني  

 

 

شرط الشيخني  عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح علىت  

 

 

قال أيب وحدثناه يعقوب حدثين أيب عن بن إسحاق قال ذكر ان   - 7769
بن شهاب قال حدثين بن أيب أنيس انه مسع أاب هريرة ومل يقل عن أبيه : فذكر  

 احلديث  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد ضعيف النقطاعه ت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثناه عتاب ثنا عبد هللا ثنا يونس عن   - 7770
 الزهري قال ثنا بن أيب أنيس : فذكره  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن الزهري عن   - 7771
هللا صلى هللا عليه  عروة عن عائشة وعن بن املسيب عن أيب هريرة : ان رسول 

 وسلم كان يعتكف العشر األواخر من رمضان حىت قبضه هللا عز وجل 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناداه صحيحان على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن الزهري عن   - 7772
يب صلى هللا  محيد بن عبد الرمحن بن عوف عن أيب هريرة ان رجال جاء إىل الن

عليه وسلم فقال هلكت : اي رسول هللا قال وما ذاك قال واقعت أهلي يف 
ستطيع أن رمضان فقال النيب صلى هللا عليه وسلم أجتد رقبة قال ال قال أت

تصوم شهرين متتابعني قال ال اي رسول هللا قال أفال تطعم ستني مسكينا قال  



ال أجد اي رسول هللا قال فأتى النيب صلى هللا عليه وسلم بعرق والعرق املكتل 
فيه متر قال اذهب فتصدق هبا فقال على أفقر مىن والذي بعثك ابحلق ما بني  

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مث قال  البتيها أهل بيت أحوج إليه منا فضحك 
 اذهب به إىل أهلك 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن الزهري عن   - 7773
أيب سلمة عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ال تواصلوا 

 رسول هللا انك تواصل قال اىن لست مثلكم اىن أبيت يطعمين ريب قالوا اي
ويسقيين قال فلم ينتهوا عن الوصال فواصل هبم النيب صلى هللا عليه وسلم  
يومني وليلتني مث رأوا اهلالل فقال النيب صلى هللا عليه وسلم لو أتخر اهلالل  

 لزدتكم كاملنكل هبم  
 

 

ح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا معمر وعبد األعلى   - 7774



عن معمر عن الزهري عن أيب سلمة عن أيب هريرة قال : كان رسول هللا صلى  
هللا عليه وسلم يرغب يف قيام رمضان من غري ان أيمرهم بعزمية فيقول من قام  

ا تقدم من ذنبه  رمضان إمياان واحتسااب غفر له م  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا معمر وعبد األعلى   - 7775
 صلى عن معمر عن الزهري عن بن املسيب عن أيب هريرة قال قال رسول هللا

هللا عليه وسلم قال هللا عز وجل : كل عمل بن آدم له اال الصيام الصيام يل  
 وأان أجزى به وخللوف فم الصائم أطيب عند هللا من ريح املسك 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    282صفحة  - 2مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 



قال الزهري وأخربين سعيد بن املسيب عن أيب هريرة قال قال   - 7776
ى عليه السالم  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : حني أسرى به لقيت موس

فنعته قال رجل قال حسبته قال مضطرب رجل الرأس كأنه من رجال شنوءة  
قال ولقيت عيسى عليه السالم فنعته صلى هللا عليه وسلم فقال ربعة أمحر 

خرج من دمياس يعىن محاما قال ورأيت إبراهيم عليه السالم فأان أشبه  كأنه أ
ولده به قال فأتيت إبانءين أحدمها فيه لنب ويف اآلخر مخر فقال يل خذ أيهما 

شئت فأخذت اللنب فشربته فقيل يل هديت الفطرة وأصبت الفطرة أما أنك لو  
 أخذت اخلمر غوت أمتك  

 

 

حيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده ص ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق قال مسعت هشام بن  - 7777
حسان حيدث عن حممد بن سريين قال : كنت عند أيب هريرة فسأله رجل عن  
شيء مل أدر ما هو قال فقال أبو هريرة هللا أكرب سأل عنها اثنان وهذا الثالث 

يقول ان رجاال سرتتفع هبم املسألة حىت  مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
 يقولوا هللا خلق اخللق فمن خلقه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أان معمر عن سهيل بن  - 7778
أيب صاحل عن أبيه عن أيب هريرة ان النيب صلى هللا عليه وسلم قال : ويل 

 للعقب من النار  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري سهيل بن أيب صاحل فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن سهيل بن  - 7779
ينزل ربنا   أيب صاحل عن أبيه عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال :

عز وجل كل ليلة إذا مضى ثلث الليل األول فيقول أان امللك من ذا الذي 
الذي يستغفرىن يسألين فأعطيه من ذا الذي يدعوين فاستجيب له من ذا 

 فأغفر له فال يزال كذلك إىل الفجر 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق قال معمر عن الزهري   - 7780



عن أيب سلمة عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : إين ألستغفر  
ن سبعني مرة وأتوب إليه هللا يف اليوم أكثر م  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا سفيان عن سعيد بن   - 7781
إبراهيم ثنا عمر بن أيب سلمة عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه  

وسلم : من أتى منكم الصالة فليأهتا بوقار وسكينة فليصل ما أدرك وليقض ما  
 سبقه  

 

 

املتابعات  عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن يف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إبراهيم بن خالد ثنا رابح عن عمر   - 7782
بن حبيب عن عمرو بن دينار عن طاوس عن أيب هريرة ان النيب صلى هللا عليه  

وسلم قال : كل مولود ولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه مثل االنعام  
 تنتج صحاحا فتكوى آذاهنا  

 

 



يب األرنؤوط : إسناده صحيحعليق شع ت  

يف طبعة األرانؤوط : " فيبتكون آذاهنا "*   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إبراهيم بن خالد حدثين رابح عن   - 7783
رة قال قال معمر عن الزهري أخربين أبو سلمة بن عبد الرمحن عن أيب هري

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ستكون فنت القاعد فيها خري من القائم  
ا  والقائم خري من املاشي واملاشي خري من الساعي ومن وجد ملجأ أو معاذ

 فليعذ به  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أان معمر عن الزهري عن   - 7784
أيب سلمة عن أيب هريرة قال : تكون فتنة رفعة قال من وجد ملجأ أو معاذا  

 فليعذ به  

 

 

لكنه موقوفعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخني ت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إبراهيم بن خالد ثنا رابح عن معمر   - 7785
عن بن طاوس عن أبيه عن بن عباس قال : من أدرك من العصر ركعة قبل ان  
تغرب الشمس فقد أدركها يروى ذلك عن بن عباس عن أيب هريرة عن النيب 

أن تطلع الشمس فقد   صلى هللا عليه وسلم ومن أدرك من الفجر ركعة قبل
 أدركها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إبراهيم بن خالد ثنا رابح عن معمر   - 7786
عن الزهري أخربين عبيد هللا بن عبد هللا بن عتبة ان أاب هريرة قال : قام أعرايب 

 صلى هللا عليه وسلم دعوه  فبال يف املسجد فتناوله الناس فقال هلم رسول هللا
فاهريقوا على بوله سجل ماء أو ذنواب من ماء فإمنا بعثتم ميسرين ومل تبعثوا 

 معسرين 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هارون ثنا بن وهب أخربين يونس عن   - 7787



هريرة أخربه : ان أعرابيا ابل يف بن شهاب حدثين عبيد هللا بن عبد هللا ان أاب 
 املسجد فذكر معناه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    283صفحة  - 2مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إبراهيم بن خالد ثنا رابح عن معمر   - 7788
عن حيىي بن أيب كثري عن حممد بن عبد الرمحن عن أيب هريرة عن رسول هللا 

صلى هللا عليه وسلم قال : كل خطوة خيطوها إىل الصالة يكتب له هبا حسنة  
 وميحى عنه هبا سيئة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إبراهيم بن خالد ثنا رابح عن معمر   - 7789



عن الزهري أخربين أبو سلمة بن عبد الرمحن ان أاب هريرة قال : قام رسول هللا 
صلى هللا عليه وسلم إىل الصالة وقمنا معه فقال أعرايب وهو يف الصالة اللهم  

النيب صلى هللا عليه وسلم قال  ارمحين وحممدا وال ترحم معنا أحدا فلما سلم 
 لألعرايب لقد حتجرت واسعا يريد رمحة هللا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إبراهيم ثنا رابح عن معمر عن  - 7790
الزهري عن أيب سلمة عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : ان  
الشيطان أييت أحدكم يف صالته فال يدرى ان زاد أم نقص فإذا وجد أحدكم  

 ذلك فليسجد سجدتني  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إبراهيم بن خالد عن رابح عن معمر   - 7791
صالة وصف عن الزهري قال أخربين أبو سلمة عن أيب هريرة قال : أقيمت ال

الناس صفوفهم للصالة وخرج علينا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من بيته  



انكم  فأقبل ميشى حىت قام يف مصاله مث ذكر انه مل يغتسل فقال للناس مك 
فرجع إىل بيته قال فخرج علينا وحنن صفوف فقام يف الصالة ينطف رأسه قد  

 اغتسل 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري  - 7792
أيب هريرة ان   عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم وحممد بن زايد عن

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : إذا أتى أحدكم خادمه بطعام فقد وىل 
كلة يف يده  حره ومشقته ودخانه ومؤنته فليجلسه معه فإن أىب فليناوله أ  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : رواه أمحد هنا إبسنادين : ت  

ألول : منقطع . . لكن سبق متصالا  

الثاين : متصل وهو صحيح على شرط الشيخنيو   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن الزهري عن   - 7793
رجل من بىن غفار انه مسع سعيدا املقربي حيدث عن أيب هريرة قال قال رسول  



 هللا صلى هللا عليه وسلم : الطاعم الشاكر كالصائم الصابر 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن وهذا إسناد ضعيف إلهبام الرجل من بين غفار ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن بن أيب ليلى   - 7794
عن عطاء عن أيب هريرة قال : دعا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ابلربكة يف  

 السحور والثريد 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

الزهري عن   حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن - 7795
رجل عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : لو يعلم الذي 

 يشرب وهو قائم ما يف بطنه الستقاءه 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد ضعيف إلهبام الراوي عن أيب ت
 هريرة وابقي رجاله ثقات رجال الشيخني

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن األعمش   - 7796
عن أيب صاحل عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم : كمثل حديث 

 الزهري 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن سهيل بن  - 7797
أيب صاحل عن أبيه عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : إذا  

 قام أحدكم من جملسه مث رجع إليه فهو أحق به  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

يب ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن الزهري عن  حدثنا عبد هللا حدثين أ - 7798
املقربي عن أيب هريرة قال قال رسول   عبيد هللا بن عمر عن سعيد بن أيب سعيد

هللا صلى هللا عليه وسلم : إذا قام أحدكم من الليل مث رجع إىل فراشه فلينفض 
فراشه بداخلة إزاره فإنه ال يدري ما خلفه بعد مث ليقل ابمسك اللهم وضعت 

 وابمسك أرفعه اللهم ان أمسكت نفسي فاغفر هلا وان أرسلتها فاحفظها  جنيب



 مبا حتفظ به الصاحلني 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أان معمر عن حممد بن  - 7799
عليه وسلم : إذا انتعل زايد مسعت أاب هريرة يقول قال رسول هللا صلى هللا 

أحدكم فليبدأ ابليمىن وإذا خلع فليبدأ ابليسرى وليخلعهما مجيعا ولينعلهما  
 مجيعا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن الزهري  - 7800
عن بن املسيب عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : مخس  

 من الفطرة االستحداد واخلتان وقص الشارب ونتف اإلبط وتقليم األظفار  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن الزهري عن   - 7801
بن املسيب عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : مثل 

املؤمن كمثل الزرع ال يزال الريح تفيئه وال يزال املؤمن يصيبه بالء ومثل املنافق  
 كمثل شجرة األرزة ال هتتز حىت تستحصد  

 

 

ق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    284صفحة  - 2مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن الزهري  - 7802
عن بن املسيب ان أاب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : إذا 

استيقظ أحدكم فال يدخل يده يف إانئه أو قال يف وضوئه حىت يغسلها ثالث  
 مرات فإنه ال يدري أين ابتت يده 

 

 

اده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسنت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن حممد بن  - 7803
زايد قال : رأيت أاب هريرة مر بقوم يتوضؤون من مطهرة فقال أحسنوا الوضوء  

يرمحكم هللا أمل تسمعوا ما قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ويل لألعقاب  
 من النار  

 

 

ب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن حيىي بن أيب  - 7804
كثري أراه قال عن ضمضم عن أيب هريرة قال : أمران رسول هللا صلى هللا عليه  

وسلم ان نقتل األسودين يف الصالة العقرب واحلية وقال عبد الرزاق هكذا 
ا ما ال أحصى  حدثن  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري ت
 ضمضم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا معمر والثوري عن   - 7805



األعمش عن أيب صاحل عن أيب هريرة قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :  
 اإلمام ضامن واملؤذن امني اللهم ارشد األئمة واغفر للمؤذنني  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن الزهري قال   - 7806
ه وسلم  مسعت بن أكيمة حيدث عن أيب هريرة : أن رسول هللا صلى هللا علي 

صلى صالة جهر فيها ابلقراءة مث أقبل على الناس بعد ما سلم فقال هل قرأ 
أانزع القرآن  منكم أحد معي آنفا قالوا نعم اي رسول هللا قال اىن أقول مايل 

فانتهى الناس عن القراءة مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فيما جيهر به من  
 القراءة حني مسعوا ذلك من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري ابن ت
 أكيمة 

 

 

الرزاق اان معمر عن أيوب عن  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد  - 7807
ال : صلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الظهر أو  بن سريين عن أيب هريرة ق



العصر فسلم يف الركعتني مث انصرف فخرج سرعان الناس فقالوا خففت 
الصالة فقال ذو الشمالني أخففت الصالة أم نسيت فقال النيب صلى هللا 

صدق فصلى هبم الركعتني اللتني ترك مث   عليه وسلم ما يقول ذو اليدين قالوا
 سجد سجدتني وهو جالس بعد ما سلم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إبراهيم بن خالد ثنا رابح عن معمر   - 7808
وسلم  عن سهيل بن أيب صاحل عن أبيه عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه 

قال : ال جتعلوا بيوتكم مقابر فإن الشيطان يفر من البيت الذي يقرأ فيه سورة  
 البقرة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا عبد الرزاق أان معمر وعبد  - 7809
ن أيب هريرة قال  األعلى بن عبد األعلى عن معمر عن الزهري عن أيب سلمة ع

قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : أييت أحدكم الشيطان فيلبس عليه يف  



صالته فال يدرى أزاد أم نقص فإذا وجد أحدكم ذلك فليسجد سجدتني وهو 
 جالس 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إبراهيم بن خالد ثنا رابح عن معمر   - 7810
عن الزهري حدثين سعيد بن املسيب عن أيب هريرة أن رسول هللا صلى هللا 
عليه وسلم قال : ان يف اجلمعة ساعة ال يوافقها عبد مسلم يسأل هللا فيها  

 شيئا اال أعطاه إايه  

 

 

اله ثقات رجال الشيخني عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إبراهيم بن خالد ثنا رابح ثنا معمر   - 7811
عن أيوب عن بن سريين عن أيب هريرة أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال  
 : ان يف اجلمعة ساعة ال يوافقها عبد مسلم يسأل هللا فيها شيئا اال أعطاه إايه  

 

 

نؤوط : إسناده صحيحعليق شعيب األر ت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إبراهيم بن خالد ثنا رابح ثنا معمر   - 7812
عن أيوب عن بن سريين عن أيب هريرة : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
 هنى عن تلقى األجالب فمن تلقى واشرتى فصاحبه ابخليار إذا هبط السوق 

 

 

حيحعليق شعيب األرنؤوط : إسناده ص ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إبراهيم بن خالد ثنا رابح عن معمر   - 7813
عن الزهري أخربين سعيد بن املسيب أن أاب هريرة قال مسعت رسول هللا صلى 

 هللا عليه وسلم يقول : قاتل هللا اليهود اختذوا قبور أنبيائهم مساجد  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن بكر الربساين ثنا جعفر يعين   - 7814
بن برقان قال مسعت يزيد أان األصم عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى 

هللا عليه وسلم : ان هللا عز وجل ال ينظر إىل صوركم وأموالكم ولكن ينظر إىل  
 قلوبكم وأعمالكم  



 

 

ح على شرط مسلم عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيت  

 

 

-------------------------------------  

 

[    285صفحة  - 2مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن بكر أان بن جريج أخربين بن  - 7815
شهاب عن سعيد بن املسيب وأيب سلمة بن عبد الرمحن بن عوف عن أيب 

هريرة عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : العجماء جرحها جبار والبئر  
 جبار واملعدن جبار ويف الركاز اخلمس 

 

 

ناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إس ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن بكر ثنا بن جريج أخربين بن  - 7816
شهاب عن سعيد بن املسيب وأيب سلمة بن عبد الرمحن عن أيب هريرة عن  

النيب صلى هللا عليه وسلم قال : إذا اشتد احلر فأبردوا ابلصالة فإن شدة احلر 



 من فيح جهنم  

 

 

شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن بكر ثنا بن جريج أخربين بن  - 7817
شهاب عن حديث أيب سلمة بن عبد الرمحن ان أاب هريرة حدث : أن رسول 
هللا صلى هللا عليه وسلم سئل أيصلى الرجل يف الثوب الواحد فقال ألكلكم  

 ثوابن 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن بكر وعبد الرزاق قاال أان  - 7818
بن جريج أخربين بن شهاب حدثين سعيد بن املسيب أنه مسع أاب هريرة يقول 

يهود  قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ومل يرفعه عبد الرزاق : قاتل هللا ال
 والنصارى اختذوا قبور أنبيائهم مساجد 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن بكر وعبد الرزاق قاال أان  - 7819
ة بن عبد  بن جريج وقال عبد الرزاق يف حديثه أخربين بن شهاب عن أيب سلم

الرمحن أنه مسع أاب هريرة يقول قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مل : أيذن  
قال صاحب له زاد  هللا لشيء ما أذن ملن قال عبد الرزاق ملن يتغىن ابلقرآن 

 فيما جيهر به  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن بكر أان بن جريج أخربين بن  - 7820
شهاب قال مسعت بن أكيمة يقول قال أبو هريرة : صلى بنا رسول هللا صلى  

فأقبل على الناس فقال هل قرأ معي   هللا عليه وسلم صالة جيهر فيها مث سلم
 أحد آنفا قالوا نعم اي رسول هللا قال اىن أقول مايل أانزع القرآن 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن بكر ثنا بن جريج أخربين  - 7821



هم قال : ويف كل صالة قرآن فما أمسعنا  عطاء أنه مسع أاب هريرة وهو خيرب 
 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أمسعناكم وما أخفى منا أخفيناه منكم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا معاوية بن عمرو قال أبو إسحاق  - 7822
الفزاري قال األوزاعي عن الزهري عن بن املسيب عن أيب هريرة قال قال  
 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : لعن الذين اختذوا قبور أنبيائهم مساجد 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق قال بن جريج قال  - 7823
وىل هشام بن زهرة  أخربين العالء بن عبد الرمحن بن يعقوب أن أاب السائب م

أخربه أنه مسع أاب هريرة يقول قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : من صلى  
ن السائب  صالة مل يقرأ فيها أبم القرآن فهي خداج هي خداج غري متام قال ب

أليب هريرة اىن أكون أحياان وراء اإلمام قال أبو السائب فغمز أبو هريرة ذراعي  
فقال اي فارسي اقرأها يف نفسك اىن مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  



يقول قال هللا عز وجل قسمت الصالة بيين وبني عبدي نصفني فنصفها يل 
قال رسول هللا صلى هللا عليه  ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل قال أبو هريرة 

فيقول هللا محدين  {احلمد هلل رب العاملني  }وسلم اقرؤوا يقول فيقول العبد  
فيقول هللا أثىن على عبدي فيقول العبد   {الرمحن الرحيم  }عبدي ويقول العبد  

فيقول هللا جمدين عبدي وقال هذه بيين وبني عبدي يقول  {مالك يوم الدين  }
قال أجدها لعبدي ولعبدي ما سأل قال    {عبد وإايك نستعني إايك ن }العبد 

اهدان الصراط املستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غري  }يقول عبدي  
يقول هللا عز وجل هذا لعبدي ولعبدي ما   {املغضوب عليهم وال الضالني 

 سأل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجال ثقات رجال  ت
 الشسخني غري عبدالرمحن وأيب السائب فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن بكر وحممد بن عبد هللا  - 7824
األنصاري عن بن جريج قاال كل منهما موىل عبد هللا بن هشام بن زهرة وقاال  

مالك وقال بن بكر يقول أبو هريرة قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :  
ؤوا يقوم العبد فيقول  اقر   

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    286صفحة  - 2مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب قال وحدثناه يعقوب ثنا أيب عن بن  - 7825
رمحن بن يعقوب موىل احلرقة عن أيب إسحاق قال وحدثين العالء بن عبد ال

 السائب موىل عبد هللا بن زهرة التيمي عن أيب هريرة : فذكر احلديث 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن بكر وعبد الرزاق قاال أان  - 7826
الرمحن بن بن جريج أخربين عمرو بن دينار عن حيىي بن جعدة أخربه عن عبد 

عمرو القارىء أنه مسع أاب هريرة يقول : ورب هذا البيت ما أان هنيت عن صيام  
من أدركه الصبح يوم اجلمعة ولكن حممد هنى عنه ورب هذا البيت ما أان قلت 

جنبا فليفطر ولكن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قاله قال عبد الرزاق يف 



حديثه ان حيىي بن جعدة أخربه عبد هللا بن عمرو القارىء أنه مسع أاب هريرة 
 يقول 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  

 

 

يب حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن بكر أان إسرائيل عن أ - 7827
حصني عن أيب صاحل عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :  
إذا كان يوم صوم أحدكم فال يرفث وال جيهل فإن جهل عليه أحد فليقل إين 

 امرؤ صائم  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

ن سهيل عن أيب حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان بن عيينة ع - 7828
صاحل عن أيب هريرة : أن رجال رفع غصن شوك من طريق املسلمني فغفر له  

 قال عبد هللا وهذا احلديث مرفوع ولكن سفيان قصر يف رفعه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناد صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت



 الشيخني غري سهيل فمن رجال مسلم 
 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان ثنا يزيد بن كيسان عن أيب  - 7829
حازم عن أيب هريرة : رجل خطب امرأة فقال يعىن النيب صلى هللا عليه وسلم  

 انظر إليها فإن يف أعني األنصار شيئا 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
يسان فمن رجال مسلم الشيخني غري غري يزيد بن ك  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا محاد بن أسامة أبو أسامة قال أخربين  - 7830
عبد هللا عن أيب الزاند عن األعرج عن أيب هريرة قال : هنى رسول هللا صلى هللا 

 عليه وسلم عن الشغار  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا محاد بن أسامة عن عبيد هللا عن   - 7831
: حرم هللا على  سعيد عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  



لساين ما بني البيت املدينة مث جاء بىن حارثة فقال اي بين حارثة ما أراكم اال قد  
ه  خرجتم من احلرم مث نظر فقال بل أنتم فيه بل أنتم في  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا محاد بن أسامة أان إمساعيل بن أيب  - 7832
خالد عن قيس عن أيب هريرة قال : ملا قدمت على النيب صلى هللا عليه وسلم  

 قلت يف الطريق شعرا

على أهنا من دارة الكفر جنت ( قال وابق مىن   ...اي ليلة من طوهلا وعنائها ) 
غالم يل يف الطريق قال فلما قدمت على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

فبايعته فبينا أان عنده إذ طلع الغالم فقال يل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اي  
ه  أاب هريرة هذا غالمك قلت هو لوجه هللا فاعتقت  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا محاد بن أسامة ثنا عبيد هللا عن  - 7833
خبيب بن عبد الرمحن عن حفص بن عاصم عن أيب هريرة قال قال رسول هللا 



  جحرها  صلى هللا عليه وسلم : ان اإلميان ليأرز إىل املدينة كما أترز احلية إىل

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا محاد بن أسامة ثنا هشام عن أبيه عن   - 7834
أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ان امرأة عذبت يف هرة  

أمسكتها حىت ماتت من اجلوع مل تكن تطعمها ومل ترسلها فتأكل من حشرات 
 األرض وغفر لرجل حنى غصن شوك عن الطريق 

 

 

ؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا محاد بن أسامة حدثين حممد بن  - 7835
عمرو الليثي ثنا أبو سلمة عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم : مراء يف القرآن كفر  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن زكراي بن أيب زائدة حدثين بن  - 7836
أيب خالد يعىن إمساعيل عن أيب مالك األسلمي : ان النيب صلى هللا عليه وسلم  

 رد ماعز بن مالك ثالث مرار فلما جاء يف الرابعة أمر به فرجم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح رجاله ثقات رجال الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن حممد بن عمرو عن أيب  - 7837
 سلمة عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم : مثله  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  
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حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن زكراي ثنا شعبة عن حممد بن   - 7838



جحادة عن أيب حازم عن أيب هريرة قال : هنى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
 عن كسب االماء  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا قران بن متام عن حممد بن عجالن  - 7839
عن سعيد بن أيب سعيد عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
: إذا أتى أحدكم اجمللس فليسلم فإن بدا له إن يقعد فليسلم إذا قام فليست 

 األوىل أبوجب من اآلخرة  
 

 

األرنؤوط : إسناده قويعليق شعيب ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبيدة ثنا حممد بن عمرو عن أيب  - 7840
سلمة عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : لوال ان أشق 

 على أميت ألمرهتم ابلسواك عند كل صالة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  



 

 

عىن عبيدة ثنا عبد هللا عن سعيد بن أيب سعيد عن أيب هريرة  وقال ي - 7841
 عن النيب صلى هللا عليه وسلم : مثله  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أيوب بن النجار أبو إمساعيل اليمامي   - 7842
يب هريرة قال : لعن رسول هللا عن طيب بن حممد عن عطاء بن أيب رابح عن أ

صلى هللا عليه وسلم خمنثي الرجال الذين يتشبهون ابلنساء واملرتجالت من  
 النساء املتشبهني ابلرجال وراكب الفالة وحده  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح دون قوله " وراكب الفالة وحده " وهذا ت
 إسناد ضعيف جلهالة طيب بن حممد 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أيوب بن النجار ثنا حيىي بن أيب كثري   - 7843
هللا عليه  عن أيب سلمة بن عبد الرمحن عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى  

وسلم : حاج آدم موسى فقال اي آدم أنت الذي أخرجت الناس من اجلنة  



ناس بذنبك وأشقيتهم قال فقال له آدم أنت الذي اصطفاك هللا على ال
برساالته وكالمه فتلومين على أمر كتبه هللا أو قدره على قبل ان خيلقين قال  

 فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فحج آدم موسى  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا الوليد بن مسلم ثنا األوزاعي ثنا حيىي   - 7844
ب عن أيب  يعىن بن أيب كثري عن حممد بن إبراهيم التيمي عن يعقوب أو بن يعقو 

هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : أزرة املؤمن إىل عضلة ساقيه  
لك يف النار  مث إىل نصف ساقيه مث إىل كعبيه فما كان أسفل من ذ  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وقوله " يعقوب أو ابن يعقوب " رجحنا قبل  ت
 ذلك أن الصواب فيه ابن يعقوب وهو عبد الرمحن بن يعقوب موىل احلرقة 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسني بن على اجلعفي عن زائدة عن   - 7845
أيب هريرة عن النيب صلى هللا عبد هللا بن ذكوان عن عبد الرمحن األعرج عن 

عليه وسلم قال : إايكم والظن فإن الظن أكذب احلديث ال جتسسوا وال 



حتسسوا وال تنافسوا وال تناجشوا وال تدابروا وال تباغضوا وكونوا عباد هللا 
 إخواان  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

ثنا حممد بن بشر ثنا حممد بن عمرو ثنا   حدثنا عبد هللا حدثين أيب - 7846
أبو سلمة عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ال يزال 

البالء ابملؤمن أو املؤمنة يف جسده ويف ماله ويف ولده حىت يلقى هللا وما عليه  
 من خطيئة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن بشر ثنا حممد بن عمرو عن   - 7847
أيب سلمة عن أيب هريرة قال : مر على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم جبنازة  

 فقال قوموا فإن للموت فزعا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  



 

 

عمرو ثنا  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن بشر ثنا حممد بن   - 7848
أبو سلمة عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : من ترك 

 ماال فألهله ومن ترك ضياعا فإىل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن بشر ثنا حممد بن عمرو ثنا   - 7849
أبو سلمة عن أيب هريرة قال : مر النيب صلى هللا عليه وسلم برجل مضطجع  

 على بطنه فقال ان هذه لضجعة ما حيبها هللا عز وجل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث قوي . وظاهر اإلسناد أنه حسن كسابقه لكن  ت
مد بن عمرو فرواه عن أيب سلمة عن أيب هريرة . والصواب : عن  أخطأ فيه حم

 - 429/  3أيب سلمة عن يعيش بن طخفة عن أبيه كما أييت يف املسند 
/   2وابن أيب حامت يف العلل  366/  4. بني ذلك البخاري يف اترخيه  430
233 

 

 



و ثنا  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن بشر ثنا حممد بن عمر  - 7850
صلى هللا عليه وسلم أي أبو سلمة عن أيب هريرة قال : سئل رسول هللا 

األعمال أفضل وأي األعمال خري قال إميان ابهلل ورسوله قال مث أي اي رسول  
هللا قال اجلهاد يف سبيل هللا سنام العمل قال مث أي اي رسول هللا قال حج 

 مربور  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن بشر ثنا عبيد هللا بن عمر   - 7851
عن أيب الزاند عن األعرج عن أيب هريرة قال : ذكر رسول هللا صلى هللا عليه  

وسلم اهلالل قال إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم  
 فعدوا ثالثني 

 

 

يح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن بشر ثنا هشام بن عروة ثنا   - 7852
صاحل بن أيب صاحل السمان عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه  



وسلم : ال يصرب أحد على ألواء املدينة وجهدها اال كنت له شفيعا وشهيدا أو  
 شهيدا وشفيعا  

 

 

األرنؤوط : صحيح  عليق شعيبت  
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[    288صفحة  - 2مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب قال أيب ثنا عفان ثنا وهيب ثنا هشام :   - 7853
 شك فيه شهيدا وشفيعا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا زيد بن احلباب حدثين حسني بن  - 7854
 صلى هللا واقد حدثين حممد بن زايد أن أاب هريرة حدثه قال قال رسول هللا 

 عليه وسلم : اليد العليا خري من اليد السفلى وابدأ مبن تعول 



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده قويت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا زيد بن احلباب أان معاوية بن صاحل  - 7855
قال قال مسعت أاب مرمي يذكر عن أيب هريرة : أن رسول هللا صلى هللا عليه  

يبال يف املاء الراكد مث يتوضأ منه   وسلم هنى أن  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح غري أيب ت
 مرمي 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا زيد بن احلباب أخربين حممد بن هالل   - 7856
ى هللا عليه  القرشي عن أبيه أنه مسع أاب هريرة يقول : كنا مع رسول هللا صل

وسلم يف املسجد فلما قام قمنا معه فجاءه أعرايب فقال أعطين اي حممد قال  
ه قال مث أعطاه  فقال ال واستغفر هللا فجذبه فخدشه قال فهموا به قال دعو 

 قال وكانت ميينه أن يقول ال واستغفر هللا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا زيد بن احلباب ثنا عبد الرمحن بن  - 7857
ثوابن حدثين عبد هللا بن الفضل عن األعرج عن أيب هريرة : أن رسول هللا 

صلى هللا عليه وسلم كان يتعوذ من أربع من عذاب جهنم وعذاب القرب وفتنة  
 احمليا واملمات وفتنة الدجال  

 

 

هذا إسناد حسن عليق شعيب األرنؤوط : صحيح و ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا زيد بن احلباب حدثين سفيان عن   - 7858
مساك بن حرب عن مالك بن ظامل عن أيب هريرة أنه حدث مروان بن احلكم 
قال حدثين حىب أبو القاسم الصادق املصدوق صلى هللا عليه وسلم : أن 

 هالك أميت على يدي غلمة سفهاء من قريش  

 

 

عيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد ضعيف عليق شت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إسحاق بن سليمان قال مسعت  - 7859
حنظلة بن أيب سفيان مسعت سامل بن عبد هللا يقول : ما أدري كم رأيت أاب  



هريرة قائما يف السوق يقول يقبض العلم وتظهر الفنت ويكثر اهلرج قال قيل اي  
رج قال بيده هكذا وحرفها  رسول هللا وما اهل   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سويد بن عمرو ثنا أابن ثنا حيىي عن   - 7860
أيب سلمة عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : الضيافة  

 ثالثة أايم فما كان بعد ذلك فهو صدقة  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
رو فمن رجال مسلم الشيخني غري سويد بن عم  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا الفضل بن دكني ثنا سفيان عن  - 7861
األعمش عن ذكوان عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :  

 ألن ميتلئ جوف الرجل قيحا يريه خري له من أن ميتلئ شعرا  

 

 

الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط ت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا الفضل بن دكني ثنا سفيان عن صاحل   - 7862
بن نبهان عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ال تباغضوا 

 وال تناجشوا وال حتاسدوا وكونوا عباد هللا إخواان 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

ا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو أمحد ثنا سفيان عن أيب اجلحاف حدثن - 7863
عن أيب حازم عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : من  

 أحبهما فقد أحبين ومن أبغضهما فقد ابغضين يعىن حسنا وحسينا  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده قوي رجاله ثقات رجال الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا زيد بن احلباب عن أيب ثوابن ثنا عبد   - 7864
هللا بن الفضل اهلامشي عن عبد الرمحن األعرج عن أيب هريرة عن النيب صلى  

 هللا عليه وسلم : أنه توضأ مرتني  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد حسن ت  

 

 

اعيل بن عمر ثنا بن أيب ذئب عن حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمس - 7865
ه وسلم قال : وهللا ال  سعيد املقربي عن أيب هريرة أن رسول هللا صلى هللا علي

يؤمن وهللا ال يؤمن وهللا ال يؤمن قالوا وما ذاك اي رسول هللا قال اجلار ال أيمن  
 جاره بوائقه قالوا اي رسول هللا وما بوائقه قال شره  

 

 

إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال   عليق شعيب األرنؤوط :ت
 الشيخني غري إمساعيل بن عمر فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل بن عمر ثنا بن أيب ذئب عن  - 7866
عجالن موىل املشمعل عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : كل  

بعه اال مرمي ابنة عمران وابنها عيسى مولود من بىن آدم ميسه الشيطان أبص
 عليهما السالم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل بن عمر ثنا بن أيب ذئب  - 7867
حدثين رجل من قريش عن أبيه : أنه كان مع أيب هريرة فرأى أبو هريرة فرسا  
من رقاع يف يد جارية فقال أال ترى هذا قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 إمنا يعمل هذا من ال خالق له يوم القيامة  
 

 

نؤوط : إسناده ضعيف وهذا اخلرب خيالف ماثبت عند عليق شعيب األر ت
عب ابلبنات عند  عن عائشة أهنا كانت تل 2440ومسلم  6130البخاري 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم . والبنات : قال القاضي عياض يف املشارق :  
هي اللعب والصور تشبه اجلواري اليت يلعب هبا الصبااي . وحديثها االخر عند  

وفيه أن النيب صلى هللا عليه وسلم رأى وسط اللعب فرس  4932أيب داود 
له جناحان فسأهلا فقالت : أما مسعت أن لسليمان خيال هلا أجنحة ؟ قالت : 

 فضحك حىت رأيت نواجذه 
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حدثين أيب ثنا إمساعيل بن عمر ثنا بن أيب ذئب عن حدثنا عبد هللا  - 7868



بن شهاب عن أيب سلمة بن عبد الرمحن عن أيب هريرة قال : مسعت رسول هللا 
صلى هللا عليه وسلم يرغب الناس يف قيام رمضان ويقول من قامه إمياان 

واحتسااب غفر له ما تقدم من ذنبه ومل يكن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
اس على القيام  مجع الن  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد ثنا أيب ثنا أيوب عن   - 7869
أرة فقال أال ترى حممد عن أيب هريرة قال : فقد سبط من بىن إسرائيل وذكر الف

أنك لو أدنيت منها لنب اإلبل مل تقربه وان قربت إليها لنب الغنم شربته فقال  
التوراة   أكذا مسعت من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال أفأقرأ  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا خلف بن الوليد ثنا أبو معشر عن   - 7870
ليه وسلم  حممد بن قيس قال سئل أبو هريرة : مسعت من رسول هللا صلى هللا ع

الطرية يف ثالث يف املسكن والفرس واملرأة قال قلت إذا أقول على رسول هللا 



 صلى هللا عليه وسلم يقول أصدق الطرية الفأل والعني حق  

 

 

ليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف عت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح ثنا عكرمة بن عمار مسعت أاب   - 7871
غاوية اليماين قال : أتيت املدينة فجاء رسول كثري بن الصلت فدعاهم فما  
قام أال أبو هريرة ومخسة منهم أان أحدهم فذهبوا فأكلوا مث جاء أبو هريرة 

هللا اي أهل املسجد انكم لعصاة أليب القاسم صلى هللا عليه  فغسل يده مث قال و
 وسلم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بن منري ثنا عبيد هللا عن بن شهاب  - 7872
عن سعيد بن املسيب عن أيب هريرة : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم صلى  

ليه أربعا  على النجاشي فكرب ع  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  



 

 

[    289صفحة  - 2مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بن منري ثنا عبيد هللا عن خبيب بن  - 7873
عبد الرمحن عن حفص بن عاصم عن أيب هريرة أن رسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم قال : سيحان وجيحان والنيل والفرات كل من أهنار اجلنة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 أن لفظة " و " يف قوله " وكل من أهنار اجلنة " مقحمة  ذهب أمحد شاكر إىل* 
 . والصواب اهنا اثبتة يف رواية ابن منري وسيأيت تنصيص املصنف على ذلك

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا مؤمل بن إمساعيل ثنا محاد بن سلمة   - 7874
 صلى هللا ثنا برد بن سنان عن الزهري عن أيب سلمة عن أيب هريرة أن النيب

عليه وسلم قال : ما من نيب وال خليفة أو قال ما من نيب اال وله بطانتان بطانه  
اال ومن وقى شر بطانة  أتمره ابملعروف وتنهاه عن املنكر وبطانة ال أتلوه خب

 السوء فقد وقى يقوهلا ثالاث وهو مع الغالبة عليه منهما  
 



 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد ضعيف مؤمل بن إمساعيل سيء ت
 احلفظ

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عتاب بن زايد ثنا عبد هللا بن مبارك   - 7875
أان معمر عن مهام بن منبه عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم : أنه  

 كان إذا استنشق أدخل املاء يف منخريه 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري ت
ى له ابن ماجة وهو ثقة عتاب بن زايد فقد رو   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبيد بن أيب قرة ثنا سليمان بن بالل  - 7876
حدثين حممد بن عبد هللا بن أيب حرة عن عمه حكيم بن حرة عن سليمان  

األغر عن أيب هريرة قال ال أعلمه اال عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال :  
الصابر للطاعم الشاكر مثل ما للصائم   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبيد بن أيب قرة ثنا سليمان عن بن   - 7877
عجالن عن عبيد هللا بن سليمان األغر عن أيب هريرة أن النيب صلى هللا عليه  

 وسلم قال : ما ينبغي لذي الوجهني أن يكون أمينا  

 

 

حديث قوي وإسناده هنا منقطع عليق شعيب األرنؤوط :  ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أيوب بن النجار عن طيب بن حممد   - 7878
ى هللا عليه  عن عطاء بن أيب رابح عن أيب هريرة قال : لعن رسول هللا صل

وسلم خمنثي الرجال الذين يتشبهون ابلنساء واملرتجالت من النساء املتشبهني  
من النساء ابلرجال واملتبتلني من الرجال الذي يقول ال يتزوج واملتبتالت 

الالئي يقلن ذلك وراكب الفالة وحده فاشتد ذلك على أصحاب رسول هللا 
 صلى هللا عليه وسلم حىت استبان ذلك يف وجوههم وقال البائت وحده 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح دون لعنة راكب الفالة والبائت وحده  ت
 وإسناده ضعيف جلهالة طيب بن حممد 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إبراهيم بن خالد أخربين عبد الرمحن  - 7879



بن بوذويه أخربين من مسع وهبا يقول أخربين يعىن مهاما كذا قال أيب قال أبو 
هريرة قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ال يزال أحدكم يف صالة ما دام  

ا دام يف مسجده تقول  ينتظر اليت بعدها وال تزال املالئكة تصلى على أحدكم م
اللهم اغفر له اللهم ارمحه ما مل حيدث قال فقال رجل من أهل حضرموت وما  

 ذلك احلدث اي أاب هريرة قال ان هللا ال يستحيي من احلق ان فسا أو ضرط 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  
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حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا مروان بن معاوية الفزاري : أخربان  - 7880
يزيد بن كيسان استأذن على سامل بن أيب اجلعد وهو يصلي فسبح يل فلما سلم  

 قال أن أذن الرجل إذا كان يف الصالة أن يسبح وان أذن املرأة ان تصفق  

 

 

حبديث وإسناده  عليق شعيب األرنؤوط : هذا أثر عن سامل بن أيب اجلعد وليس  ت



( 7882إليه صحيح ) انظر ما بعده   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا مروان أان عوف عن احلسن عن النيب  - 7881
 صلى هللا عليه وسلم : مثله  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : هذا مرسل رجاله ثقات رجال الشيخنيت  

 

 

ن بن سريين حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا مروان أخربين عوف ع  - 7882
 عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم : مثله  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد بن هارون أان هشام عن حممد  - 7883
عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : ان هللا عز وجل وتر حيب 

 الوتر  
 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد بن هارون أان هشام عن حممد  - 7884
عن أيب هريرة قال : هنى عن االختصار يف الصالة قال قلنا هلشام ما االختصار  

قال يضع يده على خصره وهو يصلي قال يزيد قلنا هلشام ذكره عن النيب 
 صلى هللا عليه وسلم قال برأسه أي نعم  

 

 

إسناده صحيح على شرط الشيخني عليق شعيب األرنؤوط :ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أان هشام عن سهيل بن أيب  - 7885
صاحل عن أبيه عن أيب هريرة قال قال النيب صلى هللا عليه وسلم : من قال إذا 

أمسى ثالث مرات أعوذ بكلمات هللا التامات من شر ما خلق مل تضره محة  
نا قد تعلموها فكانوا يقولوهنا فلدغت جارية منهم  تلك الليلة قال فكان أهل

 فلم جتد هلا وجعا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري سهيل بن أيب صاحل فمن رجال مسلم 



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أان بن أيب ذئب عن الزهري عن   - 7886
أيب هريرة قال : كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا شهد  أيب سلمة عن 

جنازة سأل هل على صاحبكم دين فإن قالوا نعم قال هل له وفاء فإن قالوا 
نعم صلى عليه وان قالوا ال قال صلوا على صاحبكم فلما فتح هللا عز وجل  

ن ترك عليه الفتوح قال أان أوىل ابملؤمنني من أنفسهم فمن ترك دينا فعلى وم
 ماال فلورثته  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أان بن أيب ذئب عن القاسم بن   - 7887
عياش عن بكري بن عبد هللا بن األشج عن بن مكرز عن أيب هريرة ان رجال 

 وهو يبتغى عرض الدنيا  قال : اي رسول هللا الرجل يريد اجلهاد يف سبيل هللا
 عليه وسلم ال أجر له فاعظم الناس ذلك وقالوا  فقال رسول هللا صلى هللا

للرجل عد إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لعله مل يفهم فعاد فقال اي رسول 
هللا الرجل يريد اجلهاد يف سبيل هللا وهو يبتغى عرض الدنيا فقال رسول هللا 

 أجر له مث عاد الثالثة فقال رسول هللا صلى هللا عليه  صلى هللا عليه وسلم ال
 وسلم ال أجر له  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه وهذا إسناد ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أان حممد يعىن بن عمرو عن عبد   - 7888
امللك بن املغرية بن نوفل عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم : كل صالة ال يقرأ فيها أبم القرآن فهي خداج مث هي خداج  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

هللا حدثين أيب ثنا يزيد أان سفيان يعىن بن حسني عن  حدثنا عبد  - 7889
هريرة إذا أتيت أهل  على بن زيد عن أنس بن حكيم الضيب قال قال يل أبو

مصرك فأخربهم اىن مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : أول شيء 
مما حياسب به العبد يوم القيامة صالته املكتوبة فإن صلحت وقال يزيد مرة  

متها وإال زيد فيها من تطوعه مث يفعل بسائر األعمال املفروضة كذلك فإن أ  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد ضعيف ت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أان سفيان عن الزهري عن  - 7890
حنظلة عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ينزل عيسى  

ل اخلنزير وميحو الصليب وجتمع له الصالة ويعطى املال حىت ال بن مرمي فيقت
يقبل ويضع اخلراج وينزل الروحاء فيحج منها أو يعتمر أو جيمعهما قال وتال 

وإن من أهل الكتاب إال ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون  }أبو هريرة 
ه عيسى فال  فزعم حنظلة ان أاب هريرة قال يؤمن به قبل موت  {عليهم شهيدا 

 أدري هذا كله حديث النيب صلى هللا عليه وسلم أو شيء قاله أبو هريرة 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

------------------------------------- 
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حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أنبأان املسعودي عن سعد بن  - 7891
إبراهيم عن عبد الرمحن بن هرمز عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا 

عليه وسلم : قريش واألنصار وجهينة ومزينة وأسلم وغفار وأشجع موايل ليس 
 هلم موىل دون هللا ورسوله  



 

 

ا إسناد ضعيف عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أان املسعودي وأبو النضر قال   - 7892
حدثنا املسعودي املعىن عن عاصم بن كليب عن أبيه عن أيب هريرة قال قال  

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : خرجت إليكم وقد بينت يل ليلة القدر  
املسجد فأتيتهما ألحجز ومسيح الضاللة فكان تالحى بني رجلني بسدة 

بينهما فأنسيتهما وسأشدو لكم شدوا أما ليلة القدر فالتمسوها يف العشر 
األواخر وترا وأما مسيح الضاللة فإنه أعور العني أجلى اجلبهة عريض النحر  
فيه دفأ كأنه قطن بن عبد العزى قال اي رسول هللا هل يضرىن شبهه قال ال  

 أنت امرؤ مسلم وهو امرؤ كافر  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن وهذا إسناد ضعيفت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أان املسعودي عن عون عن أخيه   - 7893
لنيب صلى هللا عليه  عبيد هللا بن عبد هللا بن عتبة عن أيب هريرة : ان رجال أتى ا

وسلم جبارية سوداء أعجمية فقال اي رسول هللا ان على عتق رقبة مؤمنة فقال  



ت إىل السماء أبصبعها هلا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أين هللا فأشار 
السبابة فقال هلا من أان فأشارت أبصبعها إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 واىل السماء أي أنت رسول هللا فقال أعتقها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف الختالط املسعودي ت  

 

 

يد حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد عن املسعودي عن داود بن يز  - 7894
لج عن أيب هريرة قال : سئل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن أكثر ما ي

الناس به النار فقال إال جوفان الفم والفرج وسئل عن أكثر ما يلج الناس به 
 اجلنة فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حسن اخللق  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن وهذا إسناد ضعيفت  

 

 

 حدثين أيب ثنا يزيد أان املسعودي عن علقمة بن حدثنا عبد هللا  - 7895
 عليه وسلم :  مرثد عن أيب الربيع عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا

أربع من أمر اجلاهلية لن يدعهن الناس التعيري يف األحساب والنياحة على 
 امليت واألنواء واجرب بعري فاجرب مائة من أجرب البعري األول  



 

 

يب األرنؤوط : صحيح عليق شع ت  

يف طبعة األرانؤوط " ... التعيري يف األحساب والنياحة على امليت واألنواء * 
 و ) العدوى ( : أجرب بعري فأجرب ... " 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أان حممد يعىن بن إسحاق عن   - 7896
صاحل بن إبراهيم عن عبد الرمحن األعرج عن أيب هريرة قال قال رسول هللا 

 صلى هللا عليه وسلم : ال تقولوا حلائط العنب الكرم فإمنا الكرم الرجل املؤمن 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  

 

 

حدثين أيب ثنا يزيد أان بن أيب ذئب عن سعيد بن حدثنا عبد هللا  - 7897
ن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  مسعان قال مسعت أاب هريرة خيرب أاب قتادة أ

قال : يبايع لرجل ما بني الركن واملقام ولن يستحل البيت اال أهله فإذا 
استحلوه فال يسأل عن هلكة العرب مث أتيت احلبشة فيخربونه خرااب ال يعمر  

ده أبدا وهم الذين يستخرجون كنزه  بع  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري ت
 سعيد بن مسعان 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أان بن أيب ذئب عن احلرث بن  - 7898
عبد الرمحن عن أيب سلمة عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه  

إن سكر فاجلدوه مث إن سكر فاجلدوه فإن عاد يف الرابعة فاضربوا  وسلم : 
عنقه قال الزهري فأتى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم برجل سكران يف الرابعة 

 فخلى سبيله  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده قوي رجاله ثقات رجال الشيخنيت  

 

 

امللك بن قدامة ثنا   حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أنبأان عبد - 7899
أيب الفرات عن سعيد بن أيب سعيد عن أبيه عن أيب هريرة  إسحاق بن بكر بن 

قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : اهنا ستأيت على الناس سنون خداعة  
يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤمتن فيها اخلائن وخيون فيها  

ما الرويبضة قال السفيه يتكلم يف أمر األمني وينطق فيها الرويبضة قيل و 
 العامة  

 



 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن وهذا إسناد ضعيف لضعف عبد امللك بن ت
 قدامة وجهالة إسحاق بن بكر بن أيب الفرات 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أان املسعودي عن علقمة بن  - 7900
عليه وسلم  مرثد عن أيب الربيع عن أيب هريرة قال كان رسول هللا صلى هللا  

يقول : اللهم اغفر يل ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وإسرايف 
 وما أنت أعلم به مىن أنت املقدم وأنت املؤخر ال إله اال أنت  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد حسن ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    292صفحة  - 2مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أان بن أيب ذئب عن املقربي عن   - 7901
وت ال تضربوا على  عبد الرمحن بن مهران : ان أاب هريرة قال حني حضره امل

فسطاطا وال تتبعوىن مبجمر وأسرعوا يب فإين مسعت رسول هللا صلى هللا عليه  



وسلم يقول إذا وضع الرجل الصاحل على سريره قال قدموين قدموين وإذا 
 وضع الرجل السوء على سريره قال اي ويله أين تذهبون يب  

 

 

حسن عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أان بن أيب ذئب عن عجالن عن   - 7902
أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : كل مولود يولد من بىن 

 آدم ميسه الشيطان أبصبعه اال مرمي وابنها عليهما السالم 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

ا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أان بن أيب ذئب عن عجالن عن  حدثن - 7903
أيب هريرة ان النيب صلى هللا عليه وسلم قال : لينتهني رجال ممن حول املسجد 

 ال يشهدون العشاء اآلخرة يف اجلميع أو ألحرقن حول بيوهتم حبزم احلطب 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أان هشام بن أيب هشام عن   - 7904
قال قال رسول حممد بن األسود عن أيب سلمة بن عبد الرمحن عن أيب هريرة 

هللا صلى هللا عليه وسلم : أعطيت أميت مخس خصال يف رمضان مل تعطها أمة  
الئكة قبلهم خلوف فم الصائم أطيب عند هللا من ريح املسك وتستغفر هلم امل

حىت يفطروا ويزين هللا عز وجل كل يوم جنته مث يقول يوشك عبادي الصاحلون 
ان يلقوا عنهم املؤنة واألذى ويصريوا إليك ويصفد فيه مردة الشياطني فال 

خيلصوا إىل ما كانوا خيلصون إليه يف غريه ويغفر هلم يف آخر ليلة قيل اي رسول  
إمنا يوىف أجره إذا قضى عمله  هللا أهي ليلة القدر قال ال ولكن العامل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف جدا ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أان أبو معشر عن سعيد بن أيب  - 7905
صلى هللا عليه  سعيد املقربي عن أيب هريرة : ان أعرابيا أهدى إىل رسول هللا 

وسلم بكرة فعوضه ست بكرات فتسخطه فبلغ ذلك النيب صلى هللا عليه  
قيت أعرفها  وسلم فحمد هللا وأثىن عليه مث قال ان فالان أهدى إيل انقة وهى ان

كما أعرف بعض أهلي ذهبت مين يوم زغاابت فعوضته ست بكرات فظل 
ساخطا لقد مهمت ان ال أقبل هدية اال من قرشي أو أنصاري أو ثقفي أو  



 دوسي  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن وهذا إسناد ضعيف لضعف أيب معشر ت  

دينة نزلت يوم زغاابت : املعروف " زغابة " ابإلفراد وهو مكان قرب امل* 
ه وبني اجلرف يف غزوة اخلندق ورجح أمحد شاكر أن هذا الذي يف قريش بين

احلديث كان يف حادثة العرنيني املشهورة الذين استاقوا إبل رسول هللا صلى هللا 
عليه وسلم واستدل على ذلك مبا أورده ابن سعد يف طبقاته يف سرية كرز بن 

فلقي النيب صلى هللا عليه وسلم ابلزغابة جابر الفهري إىل العرنيني أنه قدم هبم 
 مبجتمع السيول

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أان محاد بن سلمة عن اثبت  - 7906
البناين عن أيب رافع عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : خرج  

درجته  رجل يزور أخا له يف هللا عز وجل يف قرية أخرى فارصد هللا عز وجل مب
ملكا فلما مر به قال أين تريد قال أريد فالان قال لقرابة قال ال قال فلنعمة له  
عندك ترهبا قال ال قال فلم أتتيه قال أىن أحبه يف هللا قال فإين رسول هللا إليك 

 انه حيبك حببك إايه فيه  
 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
غري محاد بن سلمة فمن رجال مسلم الشيخني   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أان مهام عن فرقد عن يزيد بن  - 7907
عبد هللا بن الشخري عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : أكذب 

 الناس أو من أكذب الناس الصواغون والصباغون  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أان مهام بن حيىي عن قتادة عن   - 0879
عبد امللك عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : من آاته هللا من  
 هذا املال شيئا من غري أن يسأله فليقبله فإمنا هو رزق ساقه هللا عز وجل إليه 

 

 

رجاله ثقات رجال الشيخني غري عبد  عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه ت
 امللك 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أان محاد بن سلمة عن اثبت  - 7909



البناين عن عبد هللا بن رابح عن أيب هريرة أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال  
 يوم فتح مكة : من أغلق اببه فهو آمن ومن دخل دار أيب سفيان فهو آمن 

 

 

ب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم عليق شعيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أان شريك بن عبد هللا عن حممد   - 7910
بن جحادة عن عطاء عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : اجلنة  

 مائة درجة ما بني كل درجتني مائة عام  

 

 

ضعيفعليق شعيب األرنؤوط : حسن وهذا إسناد ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أان محاد بن سلمة عن عمار بن   - 7911
أيب عمار قال مسعت أاب هريرة يقول قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : إذا  

 أطاع العبد ربه وسيده فله أجران  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد عن حممد بن إبراهيم عن حممد   - 7912
بن عمرو عن أيب سلمة عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 : أكثروا ذكر هاذم اللذات قال أيب حممد بن إبراهيم هو أبو بىن شيبة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

-------------------------------------  

 

[    293صفحة  - 2مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد عن حممد بن عمرو بتسعة   - 7912
وتسعني حديثا مث أمتها هبذا احلديث عن حممد بن إبراهيم عن حممد بن عمرو  

:متام مائة حديثعن أيب سلمة عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أان عبد امللك بن قدامة   - 7913
عيد املقربي  اجلمحي عن إسحاق بن بكر بن أيب الفرات عن سعيد بن أيب س 

عن أبيه عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : ان للمنافقني 



ن عالمات يعرفون هبا حتيتهم لعنة وطعامهم هنبة وغنيمتهم غلول وال يقربو 
املساجد اال هجرا وال أيتون الصالة اال دبرا مستكربين ال أيلفون وال يؤلفون 

 خشب ابلليل صخب ابلنهار وقال يزيد مرة سخب ابلنهار  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سليمان بن داود اهلامشي أان إبراهيم   - 7914
عطاء بن يزيد عن أيب هريرة قال أيب وأبو كامل قال  بن سعد ثنا بن شهاب عن  

يد عن أيب هريرة املعىن : أن  ثنا إبراهيم بن سعد عن بن شهاب ثنا عطاء بن يز 
الناس قالوا لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم اي رسول هللا هل نرى ربنا عز  
مر  وجل يوم القيامة فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم هل تضارون يف الق
ليلة البدر قالوا ال اي رسول هللا قال فهل تضارون يف الشمس ليس دوهنا 

سحاب قالوا ال قال فإنكم ترونه كذلك جيمع هللا الناس يوم القيامة فيقال من  
كان يعبد شيئا فليتبعه فيتبع من يعبد الشمس الشمس ويتبع من يعبد القمر  

ه األمة فيها شافعوها أو  القمر ويتبع من يعبد الطواغيت الطواغيت وتبقى هذ
منافقوها قال أبو كامل شك إبراهيم فيأتيهم هللا عز وجل يف صورة غري صورته  
اليت يعرفون فيقول أان ربكم فيقولون نعوذ ابهلل منك هذا مكاننا حىت أيتينا ربنا  

فإذا جاء ربنا عرفناه فيأتيهم هللا عز وجل يف صورته اليت يعرفون فيقول أان 



أنت ربنا فيتبعونه ويضرب الصراط بني ظهري جهنم فأكون أان  ربكم فيقولون
رسل يومئذ اللهم  وأميت أول من جيوز وال يتكلم يومئذ اال الرسل ودعوى ال

سلم سلم ويف جهنم كالليب مثل شوك السعدان هل رأيتم السعدان قالوا نعم 
اال هللا اي رسول هللا قال فإهنا مثل شوك السعدان غري أنه ال يعلم قدر عظمها 
تعاىل ختطف الناس أبعماهلم فمنهم املوبق بعمله أو قال املوثق بعمله أو 

املخردل ومنهم اجملازى قال أبو كامل يف حديثه شك إبراهيم ومنهم املخردل  
أو اجملازى مث يتجلى حىت إذا فرغ هللا عز وجل من القضاء بني العباد وأراد أن 

من أهل النار أمر املالئكة ان خيرجوا من خيرج برمحته من يقول ال إله اال هللا  
النار من كان ال يشرك ابهلل شيئا ممن أراد هللا ان يرمحه ممن يقول ال إله اال هللا 
فيعرفوهنم يف النار يعرفوهنم أبثر السجود أتكل النار بن آدم اال أثر السجود 

د  وحرم هللا عز وجل على النار ان أتكل أثر السجود فيخرجون من النار ق
امتحشوا فيصب عليهم ماء احلياة فينبتون كما تنبت احلبة وقال أبو كامل 

احلبة أيضا يف محيل السيل ويبقى رجل مقبل بوجهه على النار وهو آخر أهل  
اجلنة دخوال فيقول أي رب أصرف وجهي عن النار فإنه قد قشبين رحيها  

ز وجل هل عسيت واحرقين دخاهنا فيدعو هللا ما شاء أن يدعوه مث يقول هللا ع
ان فعل ذلك بك ان تسأل غريه فيقول ال وعزتك ال أسأل غريه ويعطي ربه  

عز وجل من عهود ومواثيق ما شاء فيصرف هللا عز وجل وجهه عن النار فإذا  
أقبل على اجلنة ورآها سكت ما شاء هللا ان يسكت مث يقول أي رب قربين إىل  

طيت عهودك ومواثيقك ان ال ابب اجلنة فيقول هللا عز وجل له ألست قد أع



تسألين غري ما أعطيتك ويلك اي بن آدم ما أغدرك فيقول أي رب فيدعو هللا  
حىت يقول له فهل عسيت ان أعطيت ذلك ان تسأل غريه فيقول ال وعزتك 
ال أسأل غريه فيعطى ربه عز وجل ما شاء من عهود ومواثيق فيقدمه إىل ابب 

قت له اجلنة فرأى ما فيها من احلربة  اجلنة فإذا قام على ابب اجلنة انفه 
والسرور فيسكت ما شاء هللا ان يسكت مث يقول أي رب أدخلين اجلنة فيقول  

هللا عز وجل له أليس قد أعطيت عهودك ومواثيقك ان ال تسألين غري ما  
أعطيتك ويلك اي بن آدم ما أغدرك فيقول أي رب ال أكون أشقى خلقك فال 

 منه فإذا ضحك هللا عز وجل منه قال ادخل يزال يدعو هللا حىت يضحك هللا
اجلنة فإذا دخلها قال هللا عز وجل له متنه فيسأل ربه عز وجل ويتمىن حىت ان 

هللا عز وجل ليذكره يقول من كذا وكذا حىت إذا انقطعت به األماين قال هللا 
عز وجل له لك ذلك ومثله معه قال عطاء بن يزيد وأبو سعيد اخلدري مع أيب  

رة ال يرد عليه من حديثه شيئا حىت إذا حدث أبو هريرة ان هللا عز وجل  هري
قال لذلك الرجل ومثله معه قال أبو سعيد وعشرة أمثاله معه اي أاب هريرة قال  

أبو هريرة ما حفظت اال قوله ذلك لك ومثله معه قال أبو سعيد أشهد اىن 
جل لك عشرة حفظت من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قوله يف ذلك الر 

 أمثاله قال أبو هريرة وذلك الرجل آخر أهل اجلنة دخوال  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 



 

------------------------------------- 
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إبراهيم بن سعد  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سليمان بن داود أان  - 7915
يعقوب قال حدثنا أيب عن بن شهاب قال أيب وهذا حديث عن الزهري و 

سليمان اهلامشي عن عمرو بن أسيد بن جارية الثقفي حليف بىن زهرة وكان من  
أصحاب أيب هريرة أن أاب هريرة قال : بعث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

األقلح جد عاصم بن  عشرة رهط عينا وأمر عليهم عاصم بن اثبت بن أيب
عمر بن اخلطاب فانطلقوا حىت إذا كانوا ابهلدة بني عسفان ومكة ذكروا حيا  

من هذيل يقال هلم بنو حليان فنفروا هلم بقريب من مائة رجل رام فاقتصوا  
آاثرهم حىت وجدوا مأكلهم التمر يف منزل نزلوه قالوا نوى متر يثرب فاتبعوا 

حابه جلئوا إىل فدفد فأحاط هبم القوم فقالوا آاثرهم فلما أخرب هبم عاصم وأص
هلم انزلوا وأعطوان أبيديكم ولكم العهد وامليثاق أن ال نقتل منكم أحدا فقال  

عاصم بن اثبت أمري القوم أما أان وهللا ال أنزل يف ذمة كافر اللهم أخرب عنا  
هم  نبيك صلى هللا عليه وسلم فرموهم ابلنبل فقتلوا عاصما يف سبعة ونزل إلي

ثالثة نفر على العهد وامليثاق منهم خبيب األنصاري وزيد بن الدثنة ورجل 
آخر فلما متكنوا منهم أطلقوا أواتر قسيهم فربطوهم هبا فقال الرجل الثالث 



هذا أول الغدر وهللا ال أصحبكم ان يل هبؤالء ألسوة يريد القتل فجرروه 
د بن الدثنة حىت ابعومها وعاجلوه فأىب أن يصحبهم فقتلوه فانطلقوا خببيب وزي

مبكة بعد وقعة بدر فابتاع بنو احلرث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف خبيبا  
وكان خبيب هو قتل احلرث بن عامر بن نوفل يوم بدر فلبث خبيب عندهم  

أسريا حىت أمجعوا قتله فاستعار من بعض بنات احلرث موسى يستحد هبا للقتل  
وأان غافلة حىت أاته فوجدته جيلسه على  فأعارته إايها فدرج بىن هلا قالت

فخذه واملوسى بيده قالت ففزعت فزعة عرفها خبيب قال أختشني أىن أقتله ما  
كنت ألفعل فقالت وهللا ما رأيت أسريا قط خريا من خبيب قالت وهللا لقد 

وجدته يوما أيكل قطفا من عنب يف يده وانه ملوثق يف احلديد وما مبكة من مثرة  
ل انه لرزق رزقه هللا خبيبا فلما خرجوا به من احلرم ليقتلوه يف احلل  وكانت تقو 

قال هلم خبيب دعوين أركع ركعتني فرتكوه فركع ركعتني مث قال وهللا لوال أن 
حتسبوا أن ما يب جزعا من القتل لزدت اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا وال  

 تبق منهم أحدا 

أي جنب كان هلل مصرعي ( على  ...فلست أابيل حني أقتل مسلما )   

يبارك على أوصال شلو ممزع ( مث قام إليه   ... وذلك يف ذات اإلله وإن يشأ ) 
أبو سروعة عقبة بن احلرث فقتله وكان خبيب هو سن لكل مسلم قتل صربا 
الصالة واستجاب هللا عز وجل لعاصم بن اثبت يوم اصيب فأخرب رسول هللا 

يبوا خربهم وبعث انس من قريش إىل صلى هللا عليه وسلم أصحابه يوم أص



عاصم بن اثبت حني حدثوا أنه قتل ليؤتى بشيء منه يعرف وكان قتل رجال 
من عظمائهم يوم بدر فبعث هللا عز وجل على عاصم مثل الظلة من الدبر 

 فحمته من رسلهم فلم يقدروا على أن يقطعوا منه شيئا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناداه صحيحان ت  

 

 

------------------------------------- 
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حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أان عبد هللا بن عون عن عبد   - 7916
الرمحن بن عبيد أيب حممد عن أيب هريرة قال : كنت مع رسول هللا صلى هللا 

عليه وسلم يف جنازة فأمشي فإذا مشيت سبقين فأهرول فأسبقه فالتفت رجل 
 إىل جنيب فقال تطوى له األرض وخليلي إبراهيم  

 

 

رنؤوط : ضعيف . . وهو مكرر وسبق أن أشار إىل أن عليق شعيب األت
 الصواب " وخليل إبراهيم " 

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أان هشام بن حسان عن حممد   - 7917
بن سريين عن أيب هريرة قال : هنى عن االختصار يف الصالة فقلنا هلشام ذكره  

 عن النيب صلى هللا عليه وسلم فقال برأسه أي نعم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد بن هارون أان شعبة بن احلجاج  - 7918
عن حممد بن عبد اجلبار عن حممد بن كعب القرظي عن أيب هريرة عن النيب 
صلى هللا عليه وسلم أنه قال : الرحم شجنة من الرمحن عز وجل جتيء يوم 

 القيامة تقول اي رب قطعت اي رب ظلمت اي رب أسيء إيل 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أان هشام عن قتادة عن أيب  - 7919
ميمونة عن أيب هريرة قال قلت : اي رسول هللا اىن إذا رأيتك طابت نفسي 

يء فقال كل شيء خلق من ماء قال قلت اي وقرت عيين فأنبئين عن كل ش
رسول هللا أنبئين عن أمر إذا أخذت به دخلت اجلنة قال أفش السالم وأطعم  



 الطعام وصل األرحام وقم ابلليل والناس نيام مث ادخل اجلنة بسالم  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري أيب ت
أصحاب السنن األربعة ميمونة فقد روى له   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أان محاد بن سلمة عن على بن  - 7920
زيد عن سعيد بن املسيب عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال :  

يدخل أهل اجلنة اجلنة جردا مردا بيضا جعادا مكحلني أبناء ثالث وثالثني 
سبع أذرع   على خلق آدم ستون ذراعا يف عرض  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن بطرقه وشواهده دون قوله " يف عرض سبع  ت
 أذرع " تفرد هبا علي بن زيد وهو ضعيف 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد وأبو كامل قاال حدثنا محاد بن   - 7921
سلمة عن عسل بن سفيان عن عطاء عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه  

نه هنى عن السدل يف الصالة  وسلم : أ  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أان محاد بن سلمة عن سهيل بن   - 7922
أيب صاحل عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : األرواح جنود  

 جمندة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف 

 

 

ليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم عت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أان مهام بن حيىي عن قتادة عن   - 7923
النضر بن أنس عن بشري بن هنيك عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه  

وسلم قال : من كانت له امرأاتن مييل إلحدامها على األخرى جاء يوم القيامة  
 جير أحد شقيه ساقطا أو مائال شك يزيد 

 

 

ط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤو ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أان محاد بن سلمة وعفان ثنا   - 7924
صلى هللا  محاد أان علي بن يزيد عن أوس بن خالد عن أيب هريرة عن النيب



عليه وسلم قال : خترج الدابة ومعها عصا موسى عليه السالم وخامت سليمان  
جه املؤمن  عليه السالم فتخطم الكافر قال عفان أنف الكافر ابخلامت وجتلو و 

ابلعصا حىت أن أهل اخلوان ليجتمعون على خواهنم فيقول هذا اي مؤمن ويقول  
 هذا اي كافر  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أان عبد هللا بن عمر عن املقربي  - 7925
أحدكم إىل فراشه   عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : إذا أوى

فلينفضه بداخلة إزاره فإنه ال يدري ما حدث بعده وإذا وضع جنبه فليقل 
ابمسك اللهم وضعت جنيب وبك أرفعه اللهم ان أمسكت نفسي فاغفر هلا وان  

 أرسلتها فاحفظها مبا حتفظ به عبادك الصاحلني  
 

 

ر  عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد ضعيف لضعف عبدهللا بن عمت
 وقد توبع وابقي رجاله ثقات رجال الشيخني 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أان الربيع بن مسلم عن حممد بن  - 7926



زايد عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ال يشكر هللا من  
 ال يشكر الناس 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أان محاد بن سلمة عن عاصم بن   - 7927
أيب النجود عن أيب صاحل عن أيب هريرة عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

قال : ان هللا عز وجل اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت  
 لكم 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

-------------------------------------  
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حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أان عبد العزيز بن عبد هللا بن  - 7928



أيب سلمة املاجشون عن وهب بن كيسان عن عبيد بن عمري الليثي عن أيب 
هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : بينما رجل بفالة من األرض فسمع 

 حرة  صوات يف سحابة اسق حديقة فالن فتنحى ذلك السحاب فافرغ ماءه يف
فانتهى إىل احلرة فإذا هو يف أذانب شراج وإذا شراجة من تلك الشراج قد 

استوعبت ذلك املاء كله فتبع املاء فإذا رجل قائم يف حديقته حيول املاء 
مبسحاته فقال له اي عبد هللا ما امسك قال فالن ابالسم الذي مسع يف السحابة  

ىن مسعت صوات يف السحاب الذي  فقال له اي عبد هللا مل تسألين عن امسى قال ا
هذا ماؤه يقول اسق حديقة فالن المسك فما تصنع فيها قال أما إذا قلت هذا  
 فإين أنظر إىل ما خرج منها فأتصدق بثلثه وآكل أان وعيايل ثلثه وأرد فيها ثلثه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أان هشام بن حسان عن حممد   - 7929
لم : من سرت بن واسع عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وس

أخاه املسلم يف الدنيا سرته هللا يف اآلخرة ومن نفس عن أخيه كربة من كرب 
ان العبد يف عون  الدنيا نفس هللا عنه كربة يوم القيامة وهللا يف عون العبد ما ك

 أخيه  
 

 



عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أان احلجاج بن أرطاة عن عطاء   - 7930
عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : من سئل عن علم  

 فكتمه جاء يوم القيامة ملجما بلجام من انر  

 

 

يح وهذا إسناد ضعيف لتدليس احلجاج بن عليق شعيب األرنؤوط : صح ت
 أرطاة 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد ثنا جرير بن حازم عن غيالن بن   - 7931
جرير عن أيب قيس بن رابح عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه  
وسلم : من خرج من الطاعة وفارق اجلماعة فمات فميتته جاهلية ومن قاتل 

ة عميه يغضب لعصبته ويقاتل لعصبته وينصر عصبته فقتل فقتله  حتت راي
جاهلية ومن خرج على أميت يضرب برها وفاجرها ال يتحاشى ملؤمنها وال يفى  

 لذي عهدها فليس مىن ولست منه  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت



سلم الشيخني غري أيب قيس بن رايح فمن رجال م  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أان مبارك بن فضالة عن على بن   - 7932
زيد عن أيب عثمان النهدي قال : أتيت أاب هريرة فقلت له انه بلغين أنك تقول 

ان احلسنة تضاعف ألف ألف حسنة قال وما أعجبك من ذلك فوهللا لقد 
يقول ان هللا ليضاعف مسعت يعىن النيب صلى هللا عليه وسلم كذا قال أيب 

 احلسنة ألفى ألف حسنة 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أان حممد بن عمرو عن أيب سلمة   - 7933
عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : يدخل فقراء املؤمنني  

 اجلنة قبل أغنيائهم خبمسمائة عام  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

ن محاد بن سلمة عن اثبت  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد ع - 7934



عن أيب رافع عن أيب هريرة ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : كان زكراي  
 عليه السالم جنارا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أان مهام عن حيىي عن إسحاق  - 7935
عن عبد الرمحن بن أيب عمرة عن أيب هريرة عن النيب  بن عبد هللا بن أيب طلحة

صلى هللا عليه وسلم : ان رجال أذنب ذنبا فقال رب اىن أذنبت ذنبا أو قال  
عملت عمال ذنبا فاغفره فقال عز وجل عبدي عمل ذنبا فعلم ان له راب يغفر  
الذنب وأيخذ به قد غفرت لعبدي مث عمل ذنبا آخر أو أذنب ذنبا آخر فقال  

اىن عملت ذنبا فاغفره فقال تبارك وتعاىل علم عبدي ان له راب يغفر رب 
الذنب وأيخذ به قد غفرت لعبدي مث عمل ذنبا آخر أو أذنب ذنبا آخر فقال  
رب اىن عملت ذنبا فاغفره فقال علم عبدي ان له راب يغفر الذنب وأيخذ به  

 قد غفرت لعبدي فليعمل ما شاء 

 

 

ه صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناد ت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد وحسني قاال حدثنا عوف عن   - 7936
أيب قحدم قال : وجد يف زمن زايد أو بن زايد حفرة فيها حب أمثال الثوم  

 عليه مكتوب هذا نبت يف زمان كان يعمل فيه ابلعدل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : هذا خرب إسناده ضعيف ال يثبت وليس هو حبديث ت
ه يف مسند أيب هريرةوال ندري وجه وقوع   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إسحاق بن يونس وهو األزرق أان  - 7937
عوف عن شهر بن حوشب عن أيب هريرة قال مسعته يقول قال رسول هللا صلى 

 هللا عليه وسلم : لو كان العلم ابلثراي لتناوله أانس من أبناء فارس  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف لضعف شهر بن حوشبت  

 

 

-------------------------------------  
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حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إسحاق بن يوسف ثنا عوف عن   - 7938
حممد عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : اطلعت يف النار  

 فوجدت أكثر أهلها النساء واطلعت يف اجلنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف لضعف شهر بن ت
وشبح  

قوله " عن حممد عن أيب هريرة " أثبته األرانؤوط " عن شهر بن حوشب عن  * 
أيب هريرة " بناء على ما يف هامش إحدى النسخ وهو ما يف جامع املسانيد  

 البن كثري وأطراف املسند البن حجر . قال : وهو مكرر اإلسناد قبله 

 

 

 حممد بن حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا صفوان بن عيسى أان - 7939
يم عن أيب صاحل عن أيب هريرة قال قال رسول هللا عجالن عن القعقاع بن حك

صلى هللا عليه وسلم : ان املؤمن إذا أذنب كانت نكته سوداء يف قلبه فإن  
اتب ونزع واستغفر صقل قلبه وان زاد زادت حىت يعلو قلبه ذاك الرين الذي 

   {قلوهبم ما كانوا يكسبون  كال بل ران على  }ذكر هللا عز وجل يف القرآن  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده قويت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا صفوان أان بن عجالن عن القعقاع   - 7940
بن حكيم عن أيب صاحل عن أيب هريرة أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال  

 : ما جيد الشهيد من مس القتل اال كما جيد أحدكم مس القرصة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده قويت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا صفوان أان بن عجالن عن القعقاع   - 7941
عن أيب صاحل عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : الدين 

النصيحة ثالث مرات قال قيل اي رسول هللا ملن قال هلل ولكتابه وألئمة 
 املسلمني 

 

 

بخاري يف التاريخ عليق شعيب األرنؤوط : منت احلديث صحيح ... وقال الت
بعد أن أشار إىل أسانيده : فمدار   -املطبوع خطأ ابسم الصغري  -األوسط 

 احلديث على متيم ) الداري ( ومل يصح عن أحد غري متيم 
 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن عدى عن بن عون عن   - 7942
لشهيد  هالل بن أيب زينب عن شهر بن حوشب عن أيب هريرة أنه قال ذكر ا



عند النيب صلى هللا عليه وسلم فقال : ال جتف األرض من دم الشهيد حىت 
يبتدره زوجتاه كأهنما ظئران أظلتا أو أضلتا فصيليهما برباح من األرض بيد كل  

 واحدة منهما حلة خري من الدنيا وما فيها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

نا عبد الرمحن بن مهدي ثنا محاد بن حدثنا عبد هللا حدثين أيب ث - 7943
سلمة عن حممد بن واسع عن شتري بن هنار عن أيب هريرة قال قال رسول هللا 

 صلى هللا عليه وسلم : ان حسن الظن من حسن العبادة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا صفوان أان حممد بن عجالن عن أبيه - 7944
عن أيب هريرة قال : قيل للنيب صلى هللا عليه وسلم اي رسول هللا أي الناس 

خري قال أان ومن معي قال فقيل له مث من اي رسول هللا قال الذي على األثر 
 قيل له مث من اي رسول هللا قال فرفضهم  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده جيدت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن عدى عن حممد بن إسحاق  - 7945
قال حدثين حممد بن إبراهيم عن عيسى بن طلحة عن أيب هريرة قال قال 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ان الرجل ليتكلم ابلكلمة ال يريد هبا أبسا  
 يهوى هبا سبعني خريفا يف النار  

 

 

وهذا إسناد حسن عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة مسعت  - 7946
عاصم بن عبيد هللا من آل عمر بن اخلطاب حيدث عن عبيد موىل أليب رهم  

عن أيب هريرة : انه لقي امرأة فوجد منها ريح إعصار طيبة فقال هلا أبو هريرة  
الت نعم قال أبو هريرة قال رسول  املسجد تريدين قالت نعم قال وله تطيبت ق

هللا صلى هللا عليه وسلم ما من امرأة تطيبت للمسجد فيقبل هللا هلا صالة حىت  
 تغتسل منه اغتساهلا من اجلنابة فاذهيب فاغتسلي  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث حمتمل للتحسني وهذا إسناد ضعيف لضعف ت



 عاصم بن عبيدهللا 

 

 

دثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن فرات حدثنا عبد هللا ح - 7947
نني فسمعته حيدث عن النيب مسعت أاب حازم قال قاعدت أاب هريرة مخس س

صلى هللا عليه وسلم انه قال : ان بىن إسرائيل كانت تسوسهم األنبياء كلما  
هلك نيب خلف نيب وانه ال نيب بعدي انه سيكون خلفاء فتكثر قالوا فما أتمران  

ببيعة األول فاألول وأعطوهم حقهم الذي جعل هللا هلم فإن هللا  قال فوا
 سائلهم عما اسرتعاهم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن يعلى بن  - 7948
لنيب عطاء قال مسعت عمر بن عاصم حيدث أنه مسع أاب هريرة حيدث عن ا

صلى هللا عليه وسلم : ان أاب بكر رضي هللا عنه قال للنيب صلى هللا عليه  
الغيب وسلم أخربين بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت قال قل اللهم عامل 

والشهادة فاطر السماوات واألرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن ال إله اال 
أنت أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه قله إذا أصبحت وإذا 

 أمسيت وإذا أخذت مضجعك 



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    298صفحة  - 2جزء مسند أمحد بن حنبل    ]     

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد ثنا شعبة عن داود بن فراهيج   - 7949
قال مسعت أاب هريرة يقول : ما كان لنا على عهد رسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم طعام اال األسودين التمر واملاء 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن داود بن   - 7950
لم نساءه قال  فراهيج قال مسعت أاب هريرة قال : هجر النيب صلى هللا عليه وس

شعبة وأحسبه قال شهرا فااته عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه وهو يف غرفة  
ن يف على حصري قد أثر احلصري بظهره فقال اي رسول هللا كسرى يشربو 



الذهب والفضة وأنت هكذا فقال النيب صلى هللا عليه وسلم اهنم عجلت هلم  
طيباهتم يف حياهتم الدنيا مث قال النيب صلى هللا عليه وسلم الشهر تسعة  

 وعشرون هكذا وهكذا وكسر يف الثالثة اإلهبام  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن بديل  حدثنا عبد هللا  - 7951
عن عبد هللا بن شقيق عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم : أنه كان  

 يتعوذ من عذاب القرب وعذاب جهنم وفتنة الدجال  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

جعفر ثنا شعبة عن عباس  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن  - 7952
اجلريري قال مسعت أاب عثمان حيدث عن أيب هريرة : اهنم أصاهبم جوع قال  
 وحنن سبعة فأعطاين النيب صلى هللا عليه وسلم سبع مترات لكل إنسان مترة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  



 

 

جعفر وهاشم قاال ثنا شعبة  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن  - 7953
خربين حيىي بن أيب سليم قال مسعت عمرو بن ميمون  عن أيب بلج قال هاشم أ

قال مسعت أاب هريرة حيدث عن النيب صلى هللا عليه وسلم انه قال : اال 
أعلمك قال هاشم أفال أدلك على كلمة من كنز اجلنة من حتت العرش ال قوة  

م  اال ابهلل يقول أسلم عبدي واستسل   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح دون قوله " من حتت العرش " وهذا إسناد  ت
 حسن

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد يعىن بن جعفر وهاشم قاال ثنا   - 7954
قال حممد  شعبة قال هاشم أخربين حيىي بن أيب سليم مسعت عمرو بن ميمون و 

عن أيب بلج عن عمرو بن ميمون عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم  
املرء ال  انه قال : من أحب وقال هاشم من سره أن جيد طعم اإلميان فليحب

 حيبه اال هلل عز وجل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن حممد  - 7955
بن زايد قال مسعت أاب هريرة حيدث ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال :  

اد الغريبة من  والذي نفس حممد بيده ألذودن رجاال منكم عن حوضي كما تذ
 اإلبل عن احلوض 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن حممد  - 7956
بن زايد عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : ان عفريتا من اجلن 

فأمكنين هللا منه فدعته وأردت ان  تفلت على البارحة ليقطع على الصالة
أربطه إىل جنب سارية من سواري املسجد حىت تصبحوا فتنظروا إليه كلكم  

هب يل ملكا ال ينبغي ألحد   }أمجعون قال فذكرت دعوة أخي سليمان رب  
قال فرده خاسئا   {من بعدي    

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن حممد  - 7957



بن زايد عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال : اىن ألرجو ان 
طال يب عمر أن ألقى عيسى بن مرمي عليه السالم فإن عجل يب موت فمن  

 لقيه منكم فليقرئه مىن السالم  
 

 

حيح على شرط الشيخني واختلف يف رفعه  عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ص ت
ووقفه ... وقد رجح الشيخ أمحد شاكر الرفع ابعتباره زايدة ثقة وشعبة كثريا ما  

 يقف املرفوعات مث إنه يف حكم املرفوع إذ هو من املغيبات 

ينما رجح الكشمريي صاحب التصريح مبا تواتر يف نزول املسيح أن بعضه  ب
ن أمعن النظر يف أحاديث الباب علم أن مرفوع وأكثره موقوف فقال : وم

يسى بن مرمي صحيح مرفوعا وموقوفا اإليصاء إببالغ السالم وقرائته على ع
وأما اجلملة االبتدائية من قوله " إين ألرجو إن طال يب عمر أن ألقى عيسى بن 

مرمي " فالنظر يف أحاديث الباب حيكم أبهنا موقوفة ال مرفوعة كيف وقد وقع  
فاة نبينا صلى هللا عليه وسلم عند نزول املسيح يف أحاديث كثرية .  التصريح بو 

 مث ساق بعضها 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد بن هارون أان شعبة عن حممد بن  - 7958
زايد عن أيب هريرة قال : اىن ألرجو ان طالت يب حياة ان أدرك عيسى بن مرمي  

فليقرئه مىن السالم  عليه السالم فإن عجل يب موت فمن أدركه   



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخني وانظر ما قبله ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة قال مسعت  - 7959
على بن زيد ويونس بن عبيد حيداثن عن عمار موىل بىن هاشم عن أيب هريرة  
أما على فرفعه : ان النيب صلى هللا عليه وسلم وأما يونس فلم يعد أاب هريرة  

عرفة   قال يعىن الشاهد يوم {وشاهد ومشهود  }انه قال يف هذه اآلية 
 واملوعود يوم القيامة  

 

 

وهو ابن  -عليق شعيب األرنؤوط : املرفوع منه ضعيف لضعف علي بن زيد ت
واملوقوف ال أبس به رجاله رجال الصحيح -جدعان   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن يونس   - 7960
وشاهد   }قال مسعت عمارا موىل بىن هاشم حيدث : انه قال يف هذه اآلية  

قال الشاهد يوم اجلمعة واملشهود يوم عرفة واملوعود يوم القيامة   {ومشهود    

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم وهذه أصح ت



واايت لتوافقها مع أكثر الرواايت األخرىالر   

 

 

------------------------------------- 

 

[    299صفحة  - 2مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن مساك  - 7961
عليه   عن مالك بن ظامل قال مسعت أاب هريرة يقول مسعت رسول هللا صلى هللا 

وسلم أاب القاسم صلى هللا عليه وسلم الصادق املصدوق يقول : ان هالك 
 أميت أو فساد أميت رؤوس أمراء أغيلمة سفهاء من قريش  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد ضعيف جلهالة مالك بن ظامل ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد يعىن بن جعفر ثنا شعبة عن   - 7962
قتادة عن عباس اجلشمي عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم انه قال 
: ان سورة من القرآن ثالثون آية شفعت لرجل حىت غفر له وهى تبارك الذي 

 بيده امللك 
 



 

رجال الشيخني غري عباس  عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه رجاله ثقات ت
 اجلشمي

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد ثنا شعبة عن املغرية قال مسعت  - 7963
عبيد هللا بن أيب نعم حيدث قال أيب إمنا هو عبد الرمحن بن أيب نعم ولكن غندر  

كذا قال انه مسع أاب هريرة قال : هنى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن  
سب البغي ومثن الكلب قال وعسب الفحل قال وقال أبو كسب احلجام وك

 هريرة هذه من كيسي  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

وقوله " هذه من كيسي " يعين عسب الفحل . وقد ثبت هذا مرفوعا يف * 
 حديث أيب هريرة نفسه

 

 

شعبة عن مغرية   حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا  - 7964
ن حمرر بن أيب هريرة عن أبيه أيب هريرة قال : كنت مع علي بن عن الشعيب ع

أيب طالب حيث بعثه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إىل أهل مكة برباءة فقال  
ما كنتم تنادون قال كنا ننادى انه ال يدخل اجلنة اال مؤمن وال يطوف ابلبيت 



هللا صلى هللا عليه وسلم عهد فإن أجله أو  عراين ومن كان بينه وبني رسول 
أمده إىل أربعة أشهر فإذا مضت األربعة األشهر فإن هللا بريء من املشركني 
ورسوله وال حيج هذا البيت بعد العام مشرك قال فكنت أاندى حىت صحل 

 صويت  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسن رجاله ثقات رجال الشيخني غري حمرر ت
يرة . . وقد وقع يف منت احلديث نكارة من جهة قول الراوي " ومن  بن أيب هر 

كان بينه وبني رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عهد فإن أجله أو أمده إىل أربعة 
أشهر " فالصحيح أن أجله إىل أمده ابلغا ما بلغ ولو زاد على أربعة أشهر  

من مل يكن له عهد   وذلك لقوله تعاىل " فأمتوا إليهم عهدهم إىل مدهتم " وأما
من املشركني أو كان له عهد لكن ظاهر على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 أو نقض عهده قبل انقضاء مدته فذلك أمده إىل أربعة أشهر 
 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد بن هارون أان شعبة عن حممد بن  - 7965
زايد عن أيب هريرة قال : اىن ألرجو ان طالت يب حياة ان أدرك عيسى بن مرمي  

 فإن عجل يب موت فمن أدركه منكم فليقرئه مىن السالم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  



 

 

 حدثين أيب ثنا سفيان بن عيينة ثنا يزيد بن كيسان  حدثنا عبد هللا  - 7966
عن أيب حازم عن أيب هريرة قال : خطب رجل امرأة يعىن من األنصار فقال  

 النيب صلى هللا عليه وسلم أنظر إليها فإن يف أعني األنصار شيئا  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان ثنا بن جريج عن أيب الزبري   - 7967
يه وسلم :  عن أيب صاحل عن أيب هريرة ان شاء هللا عن النيب صلى هللا عل

يوشك ان تضربوا وقال سفيان مرة ان يضرب الناس أكباد اإلبل يطلبون العلم  
قال فقدموا ال جيدون عاملا أعلم من عامل أهل املدينة وقال قوم هو العمرى 

 مالكا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف رجاله ثقات رجال الصحيح إال أن ت
ابن جريج مدلس وال يدلس إال عن ضعيف وهو هنا قد عنعن وكذا أبو الزبري  

مدلس وقد عنعن . وقال الذهيب يف السري بعد أن أورد هذا احلديث هبذا 
نتاإلسناد : هذا حديث نظيف اإلسناد غريب امل  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان عن بن أيب صاحل يعىن سهيال   - 7968
عن أبيه عن أيب هريرة خيربهم ذلك عن النيب صلى هللا عليه وسلم : إذا كفى  
أحدكم خادمه صنعة طعامه وكفاه حره ودخانه فليجلسه معه فليأكل فإن أىب 

 فليأخذ لقمة فلريوغها مث ليعطها إايه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري سهيل بن أيب صاحل فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب قال قرأت على أيب قرة الزبيدي موسى   - 7969
بن طارق عن موسى يعىن بن عقبة عن أيب صاحل السمان وعطاء بن يسار أو  

ريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : أحتبون أن عن أحدمها عن أيب ه
 جتتهدوا يف الدعاء قولوا اللهم أعنا على شكرك وذكرك وحسن عبادتك 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري أيب ت
 قرة الزبيدي

 

 

قتادة  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا معاذ بن هشام حدثين أيب عن  - 7970



عن زرارة بن أوىف عن سعيد بن هشام عن أيب هريرة أن نيب هللا صلى هللا عليه  
 وسلم قال : تقطع الصالة املرأة والكلب واحلمار  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني ووقع فيه  ت
 اختالف كبري على قتادة 

 

 

ام حدثين أيب عن قتادة  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا معاذ بن هش - 7971
عن احلسن عن أيب رافع عن أيب هريرة أن نيب هللا صلى هللا عليه وسلم قال :  
لو أن أحدكم يعلم أنه إذا شهد الصالة معي كان له أعظم من شاة مسينة أو  

 شاتني لفعل فما يصيب من األجر أفضل 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا معاذ ثنا يزيد بن كيسان عن أيب  - 7972
حازم عن أيب هريرة : خطب رجل امرأة يعىن من األنصار فقال انظر إليها يعين  

 إن يف أعني األنصار شيئا  
 

 



عليق شعيب األرنؤوط : مكرر . وأشار إىل خطأ يف سنده من النساخ ت  

 

 

يب ثنا أنس بن عياض حدثين يزيد بن عبد  حدثنا عبد هللا حدثين أ - 7973
عن أيب سلمة عن أيب هريرة : أن رسول هللا هللا بن اهلاد عن حممد بن إبراهيم  

صلى هللا عليه وسلم أتى برجل قد شرب فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
اضربوه قال فمنا الضارب بيده ومنا الضارب بنعله والضارب بثوبه فلما  

ض القوم أخزاك هللا قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ال  انصرف قال بع
 تقولوا هكذا ال تعينوا عليه الشيطان ولكن قولوا رمحك هللا 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    300صفحة  - 2مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان بن عيينة قال إمساعيل بن أيب  - 7974
ان خالد عن قيس قال نزل علينا أبو هريرة ابلكوفة قال فكان بينه وبني موال



قرابة قال سفيان وهو موىل األمحس فاجتمعت أمحس قال قيس فأتينا نسلم  
ريرة هؤالء أنسباؤك أتوك عليه وقال سفيان مرة فااته احلي فقال له أيب اي أاب ه

يسلمون عليك وحتدثهم عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال مرحبا هبم  
وأهال : صحبت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ثالث سنني مل أكن أحرص 

على أن أعي احلديث مىن فيهن حىت مسعته يقول وهللا ألن أيخذ أحدكم حبال  
ه من ان أييت رجال أغناه هللا عز  فيحتطب على ظهره فيأكل ويتصدق خري ل

وجل من فضله فيسأله أعطاه أو منعه * مث قال هكذا بيده قريب من بني يدي 
 الساعة ستأتون تقاتلون قوما نعاهلم الشعر كأن وجوههم اجملان املطرقة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حممد بن يزيد وهو الواسطي ثنا حممد   حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا - 7975
بن إسحاق عن العالء بن عبد الرمحن عن أبيه عن أيب هريرة عن النيب صلى 
هللا عليه وسلم قال : يقول استقرضت عبدي فلم يقرضىن ويشتمين عبدي 

 وهو ال يدرى يقول وا دهراه وا دهراه وأان الدهر 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أنس بن عياض حدثين أبو حازم عن   - 7976
:  أيب سلمة ال أعلمه اال عن أيب هريرة ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال  

نزل القرآن على سبعة أحرف املراء يف القرآن كفر ثالث مرات فما عرفتم منه  
 فاعملوا وما جهلتم منه فردوه إىل عامله  

 

 

شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أنس بن عياض عن سهيل بن أيب  - 7977
صاحل عن أبيه عن أيب هريرة ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : من صام  

 يوما يف سبيل هللا زحزح هللا وجهه عن النار بذلك سبعني خريفا  
 

 

األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  عليق شعيب ت
 الشيخني غري سهيل بن أيب صاحل فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن إمساعيل بن أيب فديك ثنا  - 7978
الضحاك بن عثمان عن بكري بن عبد هللا عن سليمان بن يسار عن أيب هريرة  

حد بعد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اشبه صالة  أنه قال : ما صليت وراء أ



برسول هللا صلى هللا عليه وسلم من فالن قال سليمان كان يطيل الركعتني 
األوليني من الظهر وخيفف األخريني وخيفف العصر ويقرأ يف املغرب بقصار  

 املفصل ويقرأ يف العشاء بوسط املفصل ويقرأ يف الصبح بطوال املفصل 
 

 

األرنؤوط : إسناده قوي على شرط مسلم رجاله ثقات رجال   عليق شعيبت
 الشيخني غري الضحاك بن عثمان فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة قال مسعت  - 7979
العالء بن عبد الرمحن حيدث عن أبيه عن أيب هريرة ان رجال قال : اي رسول 

يقطعون وأحسن إليهم ويسيئون إىل وأحلم عنهم  هللا ان يل قرابة أصلهم و 
وجيهلون على قال لئن كنت كما تقول فكأمنا تسفهم املل وال يزال معك من  

 هللا ظهري عليهم ما دمت على ذلك 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة قال مسعت  - 7980
صلى هللا عليه  العالء بن عبد الرمحن حيدث عن أبيه عن أيب هريرة عن النيب 



وسلم : انه أتى املقربة فسلم على أهل املقربة فقال سالم عليكم دار قوم 
ا إخواننا قال  مؤمنني وإان ان شاء هللا بكم الحقون مث قال وددت اان قد رأين

فقالوا اي رسول هللا ألسنا إبخوانك قال بل أنتم أصحايب وأخواين الذين مل أيتوا 
بعد وأان فرطهم على احلوض فقالوا اي رسول هللا كيف تعرف من مل أيت من  

أمتك بعد قال أرأيت لو ان رجال كان له خيل غر حمجلة بني ظهراين خيل هبم  
ال فإهنم أيتون يوم القيامة غرا حمجلني من أثر دهم أمل يكن يعرفها قالوا بلى ق

الوضوء وأان فرطهم على احلوض مث قال أال ليذادن رجال منكم عن حوضي 
كما يذاد البعري الضال أانديهم أال هلم فيقال اهنم بدلوا بعدك فأقول سحقا  

 سحقا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة قال مسعت  - 7981
العالء حيدث عن أبيه عن أيب هريرة ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال :  

 املؤمن املؤمن مرتني أو ثالاث يغار يغار وهللا أشد غريا  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 



 

-------------------------------------  

 

[    301صفحة  - 2مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة مسعت  - 7982
العالء حيدث عن أبيه عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم انه قال :  

كثرة اخلطا إىل أال أدلكم على ما يرفع هللا به الدرجات وميحو به اخلطااي  
 املساجد وانتظار الصالة بعد الصالة وإسباغ الوضوء على املكاره  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة مسعت  - 7983
العالء حيدث عن أبيه عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم انه قال :  

لتؤدن احلقوق إىل أهلها يوم القيامة حىت يقاد للشاة اجللحاء من القرانء 
 تنطحها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن بن مهدي عن يعقوب  - 7984
بن عبد هللا القمي عن حفص بن محيد قال قال زايد بن حدير : وددت اىن يف 

 حيز من حديد معي ماء يصلحىن ال أكلم الناس وال يكلموين  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : هذا أثر وليس حبديث وليس له تعلق حبديث أيب ت
ة أو غريه هرير   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة مسعت  - 7985
العالء حيدث عن أبيه عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم : انه هنى  

 عن النذر وقال ال يرد من القدر وإمنا يستخرج من البخيل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة مسعت  - 7986
العالء حيدث عن أبيه عن أيب هريرة ان النيب صلى هللا عليه وسلم يرويه عن  

ربه عز وجل انه قال : أان خري الشركاء فمن عمل عمال فأشرك فيه غريي فأان  



 بريء منه وهو للذي أشرك  
 

 

ح على شرط مسلم عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح ثنا شعبة ثنا العالء بن عبد   - 7987
الرمحن بن يعقوب مسعت أيب حيدث عن أيب هريرة قال قال يل رسول هللا صلى 
هللا عليه وسلم قال هللا عز وجل : أان خري الشركاء من عمل يل عمال فأشرك  

 فيه غريي فأان منه بريء وهو للذي أشرك 

 

 

ط : إسناده صحيح على شرط مسلم عليق شعيب األرنؤو ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن منصور   - 7988
عن أيب عثمان عن أيب هريرة قال مسعت رسول هللا الصادق املصدوق أاب 

القاسم صاحب احلجرة صلى هللا عليه وسلم يقول : ال تنزع الرمحة إال من  
أته عليه يعىن منصورا  شقى قال شعبة كتب به إىل وقر   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن أيب بشر  - 7989
عن شهر بن حوشب عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال :  

 الكمأة من املن وماؤها شفاء للعني والعجوة من اجلنة وماؤها شفاء من السم 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن وهذا إسناد ضعيف لضعف شهر بن حوشبت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر أان شعبة عن أيب زايد  - 7990
الطحان قال مسعت أاب هريرة يقول عن النيب صلى هللا عليه وسلم : انه رأى 

رجال يشرب قائما فقال له قه قال مله قال أيسرك أن يشرب معك اهلر قال ال  
 قال فإنه قد شرب معك من هو شر منه الشيطان  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : أبو زايد الطحان مل يرو عنه غري شعبة وقد حسن ت
: شيخ   القول فيه حيىي بن معني فوثقه وقال أبو حامت كما يف اجلرح والتعديل

صاحل احلديث لكن قال الذهيب يف امليزان : ال يعرف له حديثان يف كتاب " 
احلديث أحدمها غرائب شعبة " للنسائي . قلنا : ويغلب على ظننا أن هذا 

 فهو غريب تفرد بروايته أبو زايد هذا عن أيب هريرة والغرابة بينة يف متنه 

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حجاج ثنا شعبة عن أيب زايد موىل   - 7991
 احلسن بن على قال مسعت أاب هريرة : فذكره  

 

 

ة مكرر ما  عليق شعيب األرنؤوط : غريب تفرد بروايته أبو زايد عن أيب هرير ت
 قبله 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن أيب  - 7992
التياح قال مسعت أاب زرعة حيدث عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم  
قال : يهلك أميت هذا احلي من قريش قالوا فما أتمران اي رسول هللا قال لو ان 

ه الذي مات فيه اضرب على هذا احلديث  الناس اعتزلوهم وقال أيب يف مرض
فإنه خالف األحاديث عن النيب صلى هللا عليه وسلم يعىن قوله امسعوا وأطيعوا 

 واصربوا 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخني ... وأخرجه  ت
... وأما قول اإلمام أمحد بعد احلديث  2917ومسلم  3604البخاري 

لعله كان احتياطا منه رمحه هللا خشية أن يظن أن اعتزاهلم  فقال أمحد شاكر : 
يعين اخلروج عليهم ويف اخلروج فساد كبري مبا يتبعه من تفريق الكلمة وما فيه  



من شق عصا الطاعة ولكن الواقع أن املراد ابالعتزال أن حيتاط اإلنسان لدينه  
 فال يدخل معهم مداخل الفساد

 

 

حدثنا أبو عبد الرمحن بن أمحد بن حنبل حدثين أيب ثنا حممد بن   - 7993
مد عن عطاء  جعفر سئل عن قراءة اإلمام يف الصالة قال ثنا شعبة عن أيب حم

بن أيب رابح عن أيب هريرة قال : يف كل الصلوات يقرأ فما أمسعنا رسول هللا 
 صلى هللا عليه وسلم أمسعناكم وما أخفى علينا أخفينا عليكم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب قال قرأت على عبد الرمحن مالك عن   - 7994
 صلى هللا عليه  بن شهاب عن بن أكيمة الليثي عن أيب هريرة : أن رسول هللا 

وسلم انصرف من صالة جهر فيها ابلقراءة فقال هل قرأ معي أحد منكم آنفا  
نتهى الناس قال رجل نعم اي رسول هللا قال اىن أقول ما يل أانزع القرآن قال فا

عن القراءة مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فيما جهر فيه رسول هللا صلى  
هللا عليه وسلم من القراءة يف الصالة حني مسعوا ذلك من رسول هللا صلى هللا  

 عليه وسلم  

 



 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    302صفحة  - 2نبل    ] جزء مسند أمحد بن ح    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب قال قرأت على عبد الرمحن مالك عن   - 7995
مسى موىل أيب بكر بن عبد الرمحن عن أيب صاحل السمان عن أيب هريرة أن 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : من قال ال إله اال هللا وحده ال شريك له 
هو على كل شيء قدير يف يوم مائة مرة كانت له عدل  له امللك وله احلمد و 

عشر رقاب وكتب له مائة حسنة وحميت عنه مائة سيئة وكانت له حرزا من  
الشيطان يومه ذلك حىت ميسي ومل أيت أحد أبفضل مما جاء به اال أحد عمل  

 أكثر من ذلك 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب قال قرأت على عبد الرمحن مالك عن   - 7996



مسى موىل أيب بكر عن أيب صاحل السمان عن أيب هريرة أن رسول هللا صلى هللا 
عليه وسلم قال : من قال سبحان هللا وحبمده يف يوم مائة مرة حطت خطاايه  

 وان كانت مثل زبد البحر  

 

 

على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن بن مهدي عن موسى  - 7997
يعىن بن على عن أبيه عن عبد العزيز بن مروان عن أيب هريرة عن النيب صلى  

 هللا عليه وسلم قال : شر ما يف رجل شح هالع وجنب خالع  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح ت  

 

 

هللا حدثين أيب ثنا أبو عامر ثنا مالك عن عبد هللا بن حدثنا عبد  - 7998
عبد الرمحن عن بن حنني عن أيب هريرة أن النيب صلى هللا عليه وسلم : مسع  

رجال يقرأ قل هو هللا أحد فقال وجبت قالوا اي رسول هللا ما وجبت قال 
 وجبت له اجلنة  

 

 



شيخني غري عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الت
 عبدهللا بن عبدالرمحن 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن بن مهدي ثنا إسرائيل  - 7999
عن أيب سنان عن أيب صاحل احلنفي عن أيب سعيد اخلدري وأيب هريرة ان رسول  

هللا صلى هللا عليه وسلم قال : ان هللا أصطفى من الكالم أربعا سبحان هللا 
له اال هللا وهللا أكرب فمن قال سبحان هللا كتب هللا له عشرين واحلمد هلل وال إ

حسنة أو حط عنه عشرين سيئة ومن قال هللا أكرب فمثل ذلك ومن قال ال إله 
اال هللا فمثل ذلك ومن قال احلمد هلل رب العاملني من قبل نفسه كتبت له 

 ثالثون حسنة وحط عنه ثالثون سيئة  
 

 

اده صحيح على شرط مسلم عليق شعيب األرنؤوط : إسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن بن مهدي عن محاد عن   - 8000
حممد بن زايد وعفان ثنا محاد أان حممد بن زايد قال مسعت أاب هريرة يقول 

مسعت أاب القاسم صلى هللا عليه وسلم يقول : عجب ربنا من قوم يقادون إىل 
 اجلنة يف السالسل 

 



 

رط مسلم رجاله ثقات رجال  عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شت
 الشيخني غري محاد بن سلمة فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن ثنا محاد بن سلمة عن   - 8001
حممد بن زايد قال مسعت أاب هريرة يقول : كان النيب صلى هللا عليه وسلم إذا  

يل صدقة قال كلوا أتى بطعام من غري أهله سأل عنه فإن قيل هدية أكل وان ق
 ومل أيكل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن ثنا محاد عن حممد قال   - 8002
مسعت أاب هريرة يقول مسعت أاب القاسم يقول : خيرج من املدينة رجال رغبة  

 عنها واملدينة خري هلم لو كانوا يعلمون 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 



عبد الرمحن ثنا محاد بن سلمة عن  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا  - 8003
ريرة يقول مسعت أاب القاسم صلى هللا عليه وسلم  حممد بن زايد قال مسعت أاب ه

يقول : يدخل سبعون ألفا من أميت اجلنة بغري حساب فقال رجل ادع هللا ان 
جيعلين منهم فقال اللهم اجعله منهم مث قام آخر فقال ادع هللا أن جيعلين منهم  

ا عكاشة  فقال سبقك هب  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن ثنا عبد الواحد يعىن بن  - 8004
زايد وحدثين حممد بن املنهال أخو حجاج األمناطي وكان ثقة قال ثنا عبد  
الواحد بن زايد مثله عن عاصم بن كليب عن أبيه عن أيب هريرة عن النيب 

 صلى هللا عليه وسلم : مثله  

 

 

واينعليق شعيب األرنؤوط : إسناداه ق ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن ثنا عبد الواحد بن زايد   - 8005
ثنا عاصم بن كليب حدثين أيب مسعت أاب هريرة يقول قال رسول هللا صلى هللا 



 عليه وسلم : اخلطبة اليت ليس فيها شهادة كاليد اجلذماء  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده قويت  

 

 

 حدثين أيب ثنا عبد الرمحن ثنا الربيع بن مسلم عن  حدثنا عبد هللا  - 8006
حممد بن زايد عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : ال يشكر هللا 

 من ال يشكر الناس  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

------------------------------------- 
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حدثنا عبد هللا حدثين أيب قال قرأت على عبد الرمحن مالك عن   - 8007
سهيل بن أيب صاحل عن أبيه عن أيب هريرة أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

ن فغسل وجهه خرجت من وجهه كل قال : إذا توضأ العبد املسلم أو املؤم



خطيئة نظر إليها بعينه مع املاء أو مع آخر قطرة املاء أو حنو هذا فإذا غسل 
يديه خرجت من يديه كل خطيئة بطش هبا مع املاء أو مع آخر قطرة املاء حىت 

 خيرج نقيا من الذنوب 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

د هللا حدثين أيب قال قرأت على عبد الرمحن مالك قال حدثنا عب - 8008
الرمحن عن أبيه عن أيب  أيب وحدثنا إسحاق قال ثنا مالك عن العالء بن عبد

هريرة أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : أال أخربكم مبا ميحو هللا به 
كاره  اخلطااي ويرفع به الدرجات إسباغ الوضوء على املكاره قال إسحاق يف امل

وكثرة اخلطا إىل املساجد وانتظار الصالة بعد الصالة فذلكم الرابط فذلكم  
 الرابط فذلكم الرابط  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب قال قرأت على عبد الرمحن مالك عن   - 8009
أيب هريرة أن مسى موىل أيب بكر بن عبد الرمحن عن أيب صاحل السمان عن 



رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : لو يعلم الناس ما يف النداء والصف 
يف   األول مث مل جيدوا اال أن يستهموا عليه الستهموا عليه ولو يعلمون ما

 التهجري الستبقوا إليه ولو يعلمون ما يف العتمة والصبح ألتومها ولو حبوا  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن عن سفيان عن عاصم   - 8010
عن عبيد موىل أيب رهم عن أيب هريرة قال مسعت رسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم يقول رب : ميني ال تصعد إىل هللا هبذه البقعة فرأيت فيها النخاسني بعد 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

 حدثين أيب قال قرأت على عبد الرمحن مالك عن  حدثنا عبد هللا  - 8011
أيب الزاند عن األعرج عن أيب هريرة أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال :  
هل ترون قبليت ها هنا فوهللا ما خيفى على خشوعكم وال ركوعكم اىن ألراكم  

 من وراء ظهري  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن عن معاوية يعىن بن أيب  - 2801
صاحل عن أيب بشر عن عامر بن لدين األشعري عن أيب هريرة قال مسعت 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : ان يوم اجلمعة يوم عيد فال جتعلوا يوم 
 عيدكم يوم صيامكم اال أن تصوموا قبله أو بعده  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن وأبو سعيد قاال ثنا زائدة   - 8013
ثنا عبد امللك بن عمري عن حممد بن املنتشر عن محيد بن عبد الرمحن عن أيب  

هريرة قال : سئل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أي الصالة أفضل بعد  
الة يف جوف الليل قيل أي الصيام أفضل بعد رمضان قال  املكتوبة قال الص

 شهر هللا الذي تدعونه احملرم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن ثنا زهري يعىن بن حممد  - 8014
وأيب سعيد  عن حممد بن عمرو بن حلحلة عن عطاء بن يسار عن أيب هريرة 

اخلدري أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : ما يصيب املؤمن من وصب 
وال نصب وال هم وال حزن وال أذى وال غم حىت الشوكة يشاكها اال كفر هللا  

 من خطاايه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن ومؤمل قاال حدثنا زهري   - 8015
بن حممد قال مؤمل اخلرساين ثنا موسى بن وردان عن أيب هريرة قال قال رسول  

هللا صلى هللا عليه وسلم : املرء على دين خليله فلينظر أحدكم من خيالط 
 وقال مؤمل من خيالل 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده جيدت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا مؤمل وعبد الرمحن عن زهري عن   - 8016
قال : هل تدرون  العالء عن أبيه عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم



من املفلس قالوا املفلس فينا اي رسول هللا من ال درهم له وال متاع قال ان 
يت قد شتم عرض املفلس من أميت من أييت يوم القيامة بصيام وصالة وزكاة وأي

هذا وقذف هذا وأكل مال هذا فيقعد فيقتص هذا من حسناته وهذا من 
حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه من اخلطااي أخذ من  

 خطاايهم فطرحت عليه مث طرح يف النار 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

نا عبد الرمحن ثنا زهري عن العالء عن  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ث - 8017
أبيه عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : ابدروا ابألعمال فتنا  

كقطع الليل املظلم يصبح الرجل مؤمنا وميسي كافرا وميسي مؤمنا ويصبح  
 كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل 

 

 

سلم عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مت  

 

 

------------------------------------- 
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حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن بن مهدي ثنا حوشب بن  - 8018
 هريرة  عقيل حدثين مهدي حدثين عكرمة موىل بن عباس قال دخلت على أيب

يف بيته فسألته عن صوم يوم عرفة بعرفات فقال : هنى رسول هللا صلى هللا 
  عليه وسلم عن صوم يوم عرفة بعرفات قال أيب وقال عبد الرمحن عن مهدي

 العبدي 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف . . ومل يثبت أن النيب صلى هللا عليه  ت
وسلم هنى عن صيام يوم عرفة بعرفات نصا لكن ثبت عند الشيخني أنه مل  

 1123ومسلم  1658عن أم الفضل . وهو  1989يصمه ) البخاري 
هللا أهنما هنيا عن صيامه  عن ميمونة ( . وثبت عن أمري املؤمنني عمر وابنه عبد 

. وانظر ما سلف يف مسند ابن  2824و  2823) سنن النسائي الكربى 
(  5080عمر   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا عوف عن خالس  - 8019
بن عمرو اهلجري قال قال أبو هريرة قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :  

للحم ومل خيبث الطعام ولوال حواء مل ختن أنثى زوجها  لوال بنو إسرائيل مل خينز ا  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد ضعيف النقطاعه ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن ثنا سفيان عن مساك ثنا   - 8020
عبد هللا بن ظامل قال مسعت أاب هريرة قال مسعت حىب أاب القاسم صلى هللا عليه  

قول : ان فساد أميت على يدي غلمة سفهاء من قريش وسلم ي  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو عامر ثنا بن أيب ذئب عن احلرث   - 8021
عن حممد بن عبد الرمحن بن ثوابن عن أيب هريرة أن النيب صلى هللا عليه وسلم  

جلني أرادا الشهرة  : قرأ النجم فسجد وسجد الناس معه اال ر   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده قويت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو عامر ثنا أبو علقمة يعىن الفروي   - 8022
ثنا يزيد بن خصيفة عن بشر بن سعيد قال قال أبو هريرة قال رسول هللا صلى 



 هللا عليه وسلم : أميا امرأة أصابت خبورا فال تشهدن عشاء اآلخرة  

 

 

رجال  عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات ت
 الشيخني غري أيب علقمة الفروي فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن ثنا محاد بن سلمة عن   - 8023
حممد بن واسع عن شتري بن هنار عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم  

 قال : إن حسن الظن من حسن العبادة  

 

 

إسناده ضعيف عليق شعيب األرنؤوط : ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن ثنا عبد هللا بن عمر عن   - 8024
سعيد بن أيب سعيد عن أيب هريرة أن مثامة بن أاثل أو أاثلة أسلم فقال رسول  

 هللا صلى هللا عليه وسلم : اذهبوا به إىل حائط بىن فالن فمروه أن يغتسل 

 

 

ي وهذا إسناد ضعيف لضعف عبدهللا بن عليق شعيب األرنؤوط : حديث قو ت
 عمر 



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو داود ثنا مهام عن قتادة عن  - 8025
النضر يعىن بن أنس بن مالك عن بشري بن هنيك عن أيب هريرة عن النيب صلى 
هللا عليه وسلم قال : أرسل على أيوب جراد من ذهب فجعل يلتقط فقال أمل  

ل اي رب ومن يشبع من رمحتك أو قال من فضلك  أغنك اي أيوب قا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني عدا أيب داود فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو كامل ثنا محاد عن اثبت عن أيب  - 8026
رافع عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : كانت شجرة تؤذى 

 أهل الطريق فقطعها رجل فنحاها عن الطريق فأدخل هبا اجلنة  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح غري أيب ت
 كامل 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو كامل ثنا محاد عن اثبت عن أيب  - 8027



رافع عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم وغري واحد عن احلسن وبن 
سريين عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : كان رجل ممن كان قبلكم مل يعمل  

وا إذا أان مت ان حيرقوه حىت  خريا قط اال التوحيد فلما احتضر قال ألهله انظر 
ذلك به فإذا هو  يدعوه محما مث اطحنوه مث أذروه يف يوم ريح فلما مات فعلوا 

يف قبضة هللا فقال هللا عز وجل اي بن آدم ما محلك على ما فعلت قال أي 
 رب من خمافتك قال فغفر له هبا ومل يعمل خريا قط اال التوحيد  

 

 

إسنادان : أوهلما عن محاد بن سلمة عن  عليق شعيب األرنؤوط : للحديث  ت
اثبت البناين عن أيب رافع الصائغ عن أيب هريرة : وهذا إسناد متصل صحيح 
واثنيهما عن محاد بن سلمة عن غري واحد عن احلسن وابن سريين مرسال :  

 وهو ضعيف إلرساله وجلهالة محاد بن سلمة 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو كامل ثنا محاد عن حممد بن  - 8028
عمرو عن أيب سلمة عن أيب هريرة : أن النيب صلى هللا عليه وسلم رأى رجال 

 مضطجعا على بطنه فقال ان هذه ضجعة ال حيبها هللا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو كامل ثنا محاد أان حممد بن عمرو   - 8029
عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ابنا العاص مؤمنان  

 عمرو وهشام  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو كامل وأبو النضر قاال ثنا زهري ثنا - 8030
سعد الطائي قال أبو النضر سعد أبو جماهد ثنا أبو املدلة موىل أم املؤمنني مسع 

أاب هريرة يقول قلنا : اي رسول هللا اان إذا رأيناك رقت قلوبنا وكنا من أهل 
اآلخرة وإذا فارقناك أعجبتنا الدنيا ومشمنا النساء واألوالد قال لو تكونون أو 

ى احلال اليت أنتم عليها عندي  قال لو أنكم تكونون على كل حال عل
لصافحتكم املالئكة أبكفهم ولزارتكم يف بيوتكم ولو مل تذنبوا جلاء هللا بقوم  

يذنبون كي يغفر هلم قال قلنا اي رسول هللا حدثنا عن اجلنة ما بناؤها قال لبنة  
ذهب ولبنة فضة ومالطها املسك االذفر وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت وتراهبا 

يدخلها ينعم وال يبأس وخيلد وال ميوت ال تبلى ثيابه وال يفىن  الزعفران من
شبابه ثالثة ال ترد دعوهتم اإلمام العادل والصائم حىت يفطر ودعوة املظلوم  

حتمل على الغمام وتفتح هلا أبواب السماء ويقول الرب عز وجل وعزيت 



 ألنصرنك ولو بعد حني 

 

 

ه عليق شعيب األرنؤوط : صحيح بطرقه وشواهد ت  

 

 

------------------------------------- 
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حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن بن موسى ثنا زهري ثنا سعد بن   - 8031
عبيد الطائي قلت لزهري أهو أبو اجملاهد قال نعم قد حدثين أبو املدلة موىل أم  

 املؤمنني أنه مسع أاب هريرة قلنا اي رسول هللا : فذكر احلديث 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح بطرقه وشواهده ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو قطن ثنا يونس بن عمرو بن عبد   - 8032
هللا صلى هللا  هللا يعىن بن أيب إسحاق عن جماهد عن أيب هريرة قال قال رسول

عليه وسلم : أاتين جربيل عليه السالم فقال اىن كنت أتيتك الليلة فلم مينعين  



يت متثال رجل وكان يف  ان أدخل عليك البيت الذي أنت فيه اال أنه كان يف الب
التمثال يقطع فيصري كهيئة الشجرة ومر   البيت قرام سرت فيه متاثيل فمر برأس

ابلسرت يقطع فيجعل منه وساداتن توطآن ومر ابلكلب فيخرج ففعل رسول هللا 
صلى هللا عليه وسلم وإذا الكلب جرو كان للحسن واحلسني عليهما السالم 

 حتت نضد هلما  

 

 

رنؤوط : صحيح دون قصة متثال الرجل فقد تفرد هبا يونس عليق شعيب األت
دة على حديث الناس بن أيب إسحاق وقد قال عنه اإلمام أمحد : يف حديثه زاي

وقال أبو أمحد احلاكم : رمبا وهم يف روايته . قلنا : ويونس قد حسن حاله غري  
تغربواحد من أهل العلم وهو عندان حسن احلديث إذا مل أيت مبا ينكر و يس  

 

 

قال : وما زال يوصيىن ابجلار حىت ظننت أو رأيت أنه سيورثه  - 8032  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : انظر السابق ) واحلديث يف البخاري (ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو قطن وإمساعيل بن عمر قاال ثنا   - 8033
صلى هللا عليه   يونس عن جماهد أيب احلجاج عن أيب هريرة قال قال رسول هللا



وسلم : ان هللا عز وجل ليباهى املالئكة أبهل عرفات يقول انظروا إىل عبادي  
 شعثا غربا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو قطن ثنا يونس عن جماهد عن أيب   - 8034
 هريرة قال : هنى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن الدواء اخلبيث 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو كامل ثنا محاد عن على بن احلكم  - 8035
يب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  عن عطاء بن أيب رابح عن أ

 : من سئل عن علم فكتمه أجلم بلجام من انر يوم القيامة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو كامل ثنا محاد عن حممد بن زايد   - 8036
عن أيب هريرة قال : كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا أتى بطعام من غري  

 أهله سأل عنه فإن قيل هدية أكل وإن قيل صدقة قال كلوا ومل أيكل  
 

 

غري أيب   عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الصحيحت
 كامل 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو كامل ثنا محاد ثنا جعفر بن أيب  - 8037
 وحشية عن شهر بن حوشب عن أيب هريرة قال : خرج رسول هللا صلى هللا

عليه وسلم على أصحابه وهم يتنازعون يف هذه الشجرة اليت اجتثت من فوق 
 عليه  األرض ما هلا من قرار فقالوا حنسبها الكمأة فقال رسول هللا صلى هللا

وسلم الكمأة من املن وماؤها شفاء للعني والعجوة من اجلنة وهى شفاء من  
 السم 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن وهذا إسناد ضعيف لضعف شهر بن حوشبت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو كامل ثنا محاد عن خالد احلذاء   - 8038



عبد القيس قال رسول هللا عن شهر بن حوشب عن أيب هريرة قال ملا قفا وفد  
 صلى هللا عليه وسلم : كل امرئ حسيب نفسه لينتبذ كل قوم فيما بدا هلم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف لضعف شهر بن حوشب وابقي رجاله  ت
 ثقات

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب قال حدثنا هبز ثنا محاد بن سلمة عن   - 8039
يب طلحة عن سعيد بن بشار عن أيب هريرة : أن  إسحاق بن عبد هللا يعىن بن أ

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان يقول اللهم اىن أعوذ بك من الفقر والقلة  
 والذلة وأعوذ بك ان أظلم أو أظلم 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري محاد بن سلمة فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب قال حدثنا هبز وعفان قاال ثنا محاد بن   - 8040
ان  سلمة عن إسحاق بن عبد هللا بن عبد الرمحن بن أيب عمرة عن أيب هريرة 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : ان ملكا بباب من أبواب السماء يقول 



عط منفقا خلفا  من يقرض اليوم جيزى غدا وملكا بباب آخر يقول اللهم أ
 وعجل ملمسك تلفا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

------------------------------------- 
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حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هبز ثنا محاد بن سلمة أان إسحاق بن  - 8041
ه وسلم قال :  عبد هللا عن أيب صاحل عن أيب هريرة ان رسول هللا صلى هللا علي 

ان رجال محل معه مخرا يف سفينة يبيعه ومعه قرد قال فكان الرجل إذا ابع 
ه فوق الدقل قال  اخلمر شابه ابملاء مث ابعه قال فأخذ القرد الكيس فصعد ب

 فجعل يطرح دينارا يف البحر ودينارا يف السفينة حىت قسمه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : رجاله ثقات رجال الشيخني غري محاد بن سلمة من  ت
رجال مسلم وقد شك محاد يف رفعه كما سيأيت من رواية عفان بن مسلم عنه  



ب اخلمر ابملاء ووقفه هو الصواب عندان فإنه يبعد جدا أن يعاقب من يشو 
مبثل هذا ألن اخلمر مل تكن مباحة قط ال قبل اإلسالم وال بعده ويغلب على  

الظن أن هذا مما مسعه أبو هريرة من كعب األحبار مما تناقلته بنو إسرائيل بينهم  
 من احلكاايت القدمية وهللا أعلم 

 

 

شري بن حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هبز ثنا مهام ثنا قتادة عن ب - 8042
هنيك وال أظنه اال  هنيك عن أيب هريرة قال مهام وجدت يف كتايب عن بشري بن 

عن النضر بن أنس عن بشري بن هنيك عن أيب هريرة ان رسول هللا صلى هللا 
 عليه وسلم قال : من صلى ركعة من الصبح مث طلعت الشمس فليتم صالته 

 

 

يخنيعليق شعيب األرنؤوط : صحيح رجاله ثقات رجال الشت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هبز ثنا سليم يعىن بن حيان ثنا سعيد   - 8043
يعىن بن ميناء عن أيب هريرة ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : خلوف 

 فم الصائم أطيب عند هللا يوم القيامة من ريح املسك 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هبز ثنا مهام ثنا قتادة عن بشري بن  - 8044
هنيك وال أظنه اال عن النضر بن أنس عن بشري بن هنيك عن أيب هريرة ان  

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : خلوف فم الصائم أطيب عند هللا يوم 
 القيامة من ريح املسك 

 

 

ات رجال الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : صحيح رجاله ثقت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هبز ثنا سليم بن حيان ثنا سعيد عن   - 8045
أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : الصوم جنة فإذا كان  
أحدكم يوما صائما فال يرفث وال جيهل فإن امرؤ شتمه أو قاتله فليقل إين 

 صائم 

 

 

اده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو كامل وعفان قاال ثنا محاد عن أيب   - 8046
املهزم وقال عفان أخربان أبو املهزم عن أيب هريرة : كنا مع النيب صلى هللا عليه  



وسلم يف حج وعمرة فاستقبلنا وقال عفان فاستقبلنا رجل من جراد فجعلنا  
وسياطنا ونقتلهن وأسقط يف أيدينا فقلنا ما نصنع وحنن حمرمون نضرهبن بعصينا 

 فسألنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال ال أبس بصيد البحر  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف جدا ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أان معمر عن أيوب عن   - 8047
هللا صلى هللا  غيالن بن جرير عن زايد بن رابح عن أيب هريرة قال مسعت رسول

عليه وسلم يقول : من فارق اجلماعة وخرج من الطاعة فمات فميتته جاهلية  
ميانه وال  ومن خرج على أميت بسيفه يضرب برها وفاجرها ال حياشي مؤمنا إل

يفي لذي عهد بعهده فليس من أميت ومن قتل حتت راية عميه يغضب 
 للعصبية أو يقاتل للعصبية أو يدعو إىل العصبية فقتلة جاهلية  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري زايد بن رايح فمن رجال مسلم 

 

 

دثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن سهيل بن حدثنا عبد هللا ح - 8048



أيب صاحل عن أبيه عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :  
حيسر الفرات عن جبل من ذهب فيقتتل الناس فيقتل من كل مائة تسعون أو 

 قال تسعة وتسعون كلهم يرى أنه ينجو 

 

 

شرط مسلم رجاله ثقات رجال  عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على  ت
 الشيخني غري سهيل بن أيب صاحل فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن أشعث بن  - 8049
عبد هللا عن شهر بن حوشب عن أيب هريرة قال : جاء ذئب إىل راعي الغنم  

لذئب على تل فأخذ منها شاة فطلبه الراعي حىت انتزعها منه قال فصعد ا
ستذفر فقال عمدت إىل رزق رزقنيه هللا عز وجل انتزعته مىن فقال  فأقعى وا

الرجل اتهلل ان رأيت كاليوم ذئبا يتكلم قال الذئب أعجب من هذا رجل يف 
النخالت بني احلرتني خيربكم مبا مضى ومبا هو كائن بعدكم وكان الرجل يهوداي 

لم فأسلم وخربه فصدقه النيب صلى فجاء الرجل إىل النيب صلى هللا عليه وس
هللا عليه وسلم مث قال النيب صلى هللا عليه وسلم اهنا إمارة من إمارات بني 

يدي الساعة قد أوشك الرجل أن خيرج فال يرجع حىت حتدثه نعاله وسوطه ما  
 أحدث أهله بعده  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف لضعف شهر بن حوشب وأييت حنوه  ت
ورجاله رجال الصحيح 84 - 83/   3د أيب سعيد يف مسن  

وقد  2388ومسلم  2324واحملفوظ عن أيب هريرة هو ما أخرجه البخاري* 
 سلف يف املسند

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هاشم ثنا ليث عن جعفر بن ربيعة   - 8050
 عليه وسلم انه  عن عبد الرمحن بن هرمز عن أيب هريرة عن رسول هللا صلى هللا

قال : إذا مسعتم صياح الديكة من الليل فإمنا رأت ملكا سلوا هللا من فضله  
الشيطان  وإذا مسعتم هناق احلمار فإنه رأى شيطاان فتعوذوا ابهلل من   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

------------------------------------- 
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حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هاشم بن القاسم ثنا ليث حدثين  - 8051



يسار انه مسع أاب هريرة يقول سعيد يعىن املقربي عن أيب عبيدة عن سعيد بن 
قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ال يتوضأ أحد فيحسن وضوءه ويسبغه  

مث أييت املسجد ال يريد اال الصالة فيه اال تبشبش هللا به كما يتبشبش أهل 
 الغائب بطلعته  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هاشم ثنا ليث حدثين سعيد عن أبيه   - 8052
عن أيب هريرة : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان يقول اي نساء 

 املسلمات ال حتقرن جارة جلارهتا وال فرسن شاة  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هاشم ثنا ليث حدثين سعيد عن أبيه   - 8053
عن أيب هريرة : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان يقول ال إله اال هللا 

 وحده أعز جنده ونصر عبده وغلب األحزاب وحده وال شيء بعده  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

عبد هللا حدثين أيب حدثين هاشم بن القاسم ثنا ليث يعىن حدثنا  - 8054
بن يسار عن أيب بن سعد حدثين بكري بن عبد هللا بن األشج عن سليمان 

هريرة قال : بعثنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف بعث فقال ان وجدمت  
عليه  فالان وفالان لرجلني من قريش فاحرقومها ابلنار مث قال رسول هللا صلى هللا 

وسلم حني أردان اخلروج اىن كنت أمرتكم أن حترقوا فالان وفالان ابلنار وان النار 
 ال يعذب هبا إال هللا عز وجل فإن وجدمتومها فاقتلومها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هاشم ثنا ليث حدثين يزيد بن أيب  - 8055
حبيب عن عراك عن أيب هريرة أنه مسع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول :  

 ان شر الناس ذو الوجهني أييت هؤالء بوجه وهؤالء بوجه 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هاشم واخلزاعي يعىن أاب سلمة قاال   - 8056
اوية بن حدثنا ليث حدثين يزيد بن أيب حبيب عن سامل بن أيب سامل عن مع 

مغيث اهلذيل عن أيب هريرة أنه مسعه يقول : سألت رسول هللا صلى هللا عليه  
لقد ظننت  وسلم ماذا رد إليك ربك يف الشفاعة فقال والذي نفس حممد بيده 

أنك أول من يسألين عن ذلك من أميت ملا رأيت من حرصك على العلم  
والذي نفس حممد بيده ما يهمىن من انقصافهم على أبواب اجلنة أهم عندي  

من متام شفاعيت وشفاعيت ملن شهد أن ال إله إال هللا خملصا يصدق قلبه لسانه 
 ولسانه قلبه  

 

 

ه " والذي نفس حممد بيده ما يهمىن  عليق شعيب األرنؤوط : صحيح دون قولت
من انقصافهم على أبواب اجلنة أهم عندي من متام شفاعيت " وإسناد احلديث  

 قابل للتحسني

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وهب بن جرير حدثين أيب قال  - 8057
 صلى هللا عليه  مسعت حممد بن سريين حيدث عن أيب هريرة قال قال رسول هللا

وسلم : مل يتكلم يف املهد اال ثالثة عيسى بن مرمي وكان من بىن إسرائيل رجل 
يل يوما  عابد يقال له جريج فابتىن صومعة وتعبد فيها قال فذكر بنو إسرائ

عبادة جريج فقالت بغي منهم لئن شئتم ألصيبنه فقالوا قد شئنا قال فأتته  



فتعرضت له فلم يلتفت إليها فأمكنت نفسها من راع كان أيوي غنمه إىل أصل 
صومعة جريج فحملت فولدت غالما فقالوا ممن قالت من جريج فأتوه 

الوا إنك زنيت فاستنزلوه فشتموه وضربوه وهدموا صومعته فقال ما شأنكم ق
فولدت غالما قال وأين هو قالوا ها هو ذا قال فقام فصلى ودعا   هبذه البغي

مث انصرف إىل الغالم فطعنه أبصبعه وقال ابهلل اي غالم من أبوك قال أان بن 
الراعي فوثبوا إىل جريج فجعلوا يقبلونه وقالوا نبين صومعتك من ذهب قال ال  

ا كانت قال وبينما امرأة يف حجرها بن هلا  حاجة يل يف ذلك ابنوها من طني كم
ترضعه إذ مر هبا راكب ذو شارة فقالت اللهم اجعل ابين مثل هذا قال فرتك 

ثديها وأقبل على الراكب فقال اللهم ال جتعلىن مثله قال مث عاد إىل ثديها  
ميصه قال أبو هريرة فكأين أنظر إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حيكي علي  

لصيب ووضعه أصبعه يف فمه فجعل ميصها مث مر أبمة تضرب فقالت صنيع ا
اللهم ال جتعل ابين مثلها قال فرتك ثديها وأقبل على أمه فقال اللهم اجعلين  
مثلها اي أماه قال فذلك حني تراجعا احلديث فقالت حلقي مر الراكب ذو  

هبذه األمة   الشارة فقلت اللهم اجعل ابين مثله فقلت اللهم ال جتعلىن مثله ومر
فقلت اللهم ال جتعل ابين مثلها فقلت اللهم اجعلين مثلها فقال اي أماه ان 

الراكب ذو الشارة جبار من اجلبابرة وان هذه األمة يقولون زنت ومل تزن 
 وسرقت ومل تسرق وهى تقول حسيب هللا 

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    308صفحة  - 2مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسني بن حممد ثنا جرير عن حممد   - 8058
عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : مل يتكلم يف املهد اال ثالثة 

كان يف زمان جريج وصيب آخر فذكر    عيسى بن مرمي عليه السالم وصيب
ال عابدا يف بىن إسرائيل وكانت له أم وكان  احلديث قال واما جريج فكان رج

يوما يصلي إذ اشتاقت إليه أمه فقالت اي جريج فقال اي رب الصالة خري أم 
أمي آتيها مث صلى ودعته فقال مثل ذلك مث دعته فقال مثل ذلك وصلى 

أر جرجيا املومسات مث صعد صومعة له وكانت  فاشتد على أمه وقالت اللهم
 زانية من بىن إسرائيل فذكر حنوه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو عامر ثنا أفلح بن سعيد شيخ من   - 8059
عت أاب هريرة  أهل قباء من األنصار ثنا عبد هللا بن رافع موىل أم سلمة قال مس

يقول مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : ان طال بك مدة أوشكت 
ان ترى قوما يغدون يف سخط هللا ويروحون يف لعنته يف أيديهم مثل أذانب 

 البقر  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده قوي على شرط مسلم ت  

 

 

اين ثنا جعفر يعىن  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن بكر الربس - 8060
بن برقان قال مسعت يزيد بن األصم عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى  

هللا عليه وسلم : ما أخشى عليكم الفقر ولكن أخشى عليكم التكاثر وما  
 أخشى عليكم اخلطأ ولكن أخشى عليكم العمد  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن بكر ثنا عبد احلميد بن  - 8061
هريرة قال :    جعفر األنصاري أخربين عياض بن عبد هللا بن أيب سرح عن أيب



قام رسول هللا صلى هللا عليه وسلم خيطب الناس فذكر اإلميان ابهلل واجلهاد يف  
رسول هللا أرأيت   سبيل هللا من أفضل األعمال عند هللا قال فقام رجل فقال اي

ان قتلت يف سبيل هللا وأان صابر حمتسب مقبال غري مدبر كفر هللا عىن خطاايي  
قال نعم قال فكيف قلت قال فرد عليه القول كما قال قال نعم قال فكيف 

قلت قال فرد عليه القول أيضا قال اي رسول هللا أرأيت ان قتلت يف سبيل هللا  
ر هللا عىن خطاايي قال نعم إال الدين فإن  صابرا حمتسبا مقبال غري مدبر كف

 جربيل عليه السالم سارين بذلك 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري عبد احلميد بن جعفر فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق قال حدثنا سفيان عن بن   - 8062
يلى عن عطاء عن أيب هريرة قال : كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  أيب ل

يؤمنا يف الصالة فيجهر وخيافت فجهران فيما جهر فيه وخافتنا فيما خافت فيه  
 فسمعته يقول ال صالة اال بقراءة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد ضعيف ابن أيب ليلى سيء ت
 احلفظ



 

 

 حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أان معمر عن الزهري عن  حدثنا عبد هللا  - 8063
أيب إدريس اخلوالين عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :  

 إذا توضأ أحدكم فليستنثر وإذا استجمر فليوتر  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

بد الرزاق أان معمر عن مهام بن حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا ع - 8064
منبه انه مسع أاب هريرة يقول قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ال تقبل 

صالة من أحدث حىت يتوضأ قال فقال له رجل من أهل حضرموت ما احلدث  
 اي أاب هريرة قال فساء أو ضراط  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أان معمر عن أيب إسحاق  - 8065
يب صلى عن جماهد عن أيب هريرة : أن جربيل عليه السالم جاء فسلم على الن 

هللا عليه وسلم فعرف صوته فقال ادخل فقال ان يف البيت سرتا يف احلائط فيه  



ه فإان ال ندخل بيتا  متاثيل فاقطعوا رءوسها فاجعلوها بساطا أو وسائد فاوطؤو 
 فيه متاثيل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن الزهري عن   - 8066
بن املسيب عن أيب هريرة قال : بينا احلبشة يلعبون عند رسول هللا صلى هللا 
عليه وسلم حبراهبم دخل عمر فأهوى إىل احلصباء حيصبهم هبا فقال له النيب 

 صلى هللا عليه وسلم دعهم اي عمر  

 

 

: إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب قال ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن جعفر   - 8067
اجلزري عن يزيد بن األصم عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه  
وسلم : لو كان الدين عند الثراي لذهب رجل من فارس أو أبناء فارس حىت 

 يتناوله  
 

 



األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم  عليق شعيبت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    309صفحة  - 2مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا عبد الرزاق أان معمر عن جعفر   - 8068
اجلزري عن يزيد بن األصم عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه  

وسلم : والذي نفسي بيده لو مل تذنبوا لذهب هللا بكم وجلاء بقوم يذنبون 
 فيستغفرون هللا فيغفر هلم  

 

 

ح على شرط مسلم عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أان معمر وعبد األعلى   - 8069
عن معمر عن الزهري عن أيب سلمة عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى 

هللا عليه وسلم : ان اليهود والنصارى ال يصبغون فخالفوهم قال عبد الرزاق  
فأحلكها أحب إلينا قال معمر وكان  يف حديثه قال الزهري واألمر ابألصباغ 



 الزهري خيضب ابلسواد  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناداه صحيحان على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب قال ثنا عبد الرزاق أان معمر عن حيىي  - 8070
بن كثري عن أيب سلمة عن أيب هريرة قال ال أعلمه اال عن النيب صلى هللا عليه  

 وسلم قال : ال مينع فضل املاء ليمنع به فضل الكأل 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

 حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أان معمر عن أيب إسحاق حدثنا عبد هللا  - 8071
رسول هللا صلى هللا  عن كميل بن زايد عن أيب هريرة قال : كنت أمشي مع

عليه وسلم يف خنل لبعض أهل املدينة فقال اي أاب هريرة هلك املكثرون اال من  
قال هكذا وهكذا وهكذا ثالث مرات حثا بكفه عن ميينه وعن يساره وبني 

وقليل ما هم مث مشى ساعة فقال اي أاب هريرة اال أدلك على كنز من   يديه
كنوز اجلنة فقلت بلى اي رسول هللا قال قل ال حول وال قوة اال ابهلل وال ملجأ  
من هللا اال إليه مث مشى ساعة فقال اي أاب هريرة هل تدري ما حق الناس على  



قال فإن حق هللا على الناس  هللا وما حق هللا على الناس قلت هللا ورسوله أعلم 
 ان يعبدوه وال يشركوا به شيئا فإذا فعلوا ذلك فحق عليه ان ال يعذهبم 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري ت
 كميل بن زايد 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أان معمر عن الزهري عن   - 8072
بد الرمحن عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه  أيب عبيد موىل ع

وسلم : ال يتمن أحدكم املوت أما حمسن فيزداد إحساان واما مسيء فلعله ان  
 يستعتب  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن الزهري عن   - 8073
يد بن عبد الرمحن عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :  مح

من حلف فقال يف حلفه والالت فليقل ال إله اال هللا ومن قال لصاحبه تعال  
 أقامرك فليتصدق بشيء  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن بن طاوس  - 8074
عن أبيه عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : من حلف 

 فقال ان شاء هللا مل حينث قال عبد الرزاق وهو اختصره يعىن معمرا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

يعين من حديث قول سليمان " ألطوفن الليلة على سبعني  هو اختصره : * 
لم : " لو قال إن شاء هللا امرأة ... " وآخره قول رسول هللا صلى هللا عليه وس 

كان كما قال " مث نقل األرانؤوط عن أمحد شاكر حتقيق أهنما حديثان خمتلفا  
بت عن املعىن وال ميكن أن يكون أحدمها اختصار لآلخر وأن معىن احلديث اث 

وختم   6414و  4581و  4510ابن عمر كما مضى يف املسند مرارا  
البحث بقوله " وقد حقق احلافظ يف الفتح هذا املوضع على شيئ من الرتدد 
منه وإن كان يف جمموع كالمه مييل إىل إبطال هذا التعليل وإىل صحة احلديثني 

 مجيعا " 

 

 



ق أان بن جريج أخربين عبد  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزا - 8075
الثالث هللا بن عبد الرمحن بن يوحنس عن أيب عبد هللا القراظ أنه قال : أشهد 

على أيب هريرة أنه قال قال أبو القاسم من أراد أهل البلدة بسوء يعىن أهل 
 املدينة أذابه هللا كما يذوب امللح يف املاء 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن الزهري عن   - 8076
م  بن املسيب عن أيب هريرة قال شهدان مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يو 

خيرب فقال يعىن لرجل يدعى اإلسالم : هذا من أهل النار فلما حضران القتال  
سول هللا الرجل الذي قلت قاتل الرجل قتاال شديدا فأصابته جراحة فقيل اي ر 

له أنه من أهل النار فإنه قاتل اليوم قتاال شديدا وقد مات فقال النيب صلى هللا 
عليه وسلم إىل النار فكاد بعض الناس أن يراتب فبينما هم على ذلك إذ قيل  

فإنه مل ميت ولكن به جراح شديد فلما كان من الليل مل يصرب على اجلراح فقتل  
 صلى هللا عليه وسلم بذلك فقال هللا أكرب أشهد اىن عبد هللا  نفسه فأخرب النيب

ورسوله مث أمر بالال فنادى يف الناس انه ال يدخل اجلنة اال نفس مسلمة وان  
 هللا عز وجل يؤيد هذا الدين ابلرجل الفاجر  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو اليمان أان شعيب عن الزهري   - 8077
 عليه وسلم خيرب  أخربين بن املسيب أن أاب هريرة قال شهدان مع النيب صلى هللا

فقال النيب صلى هللا عليه وسلم لرجل ممن معه يذعن ابإلسالم : ان هذا من  
لمني فقالوا اي أهل النار فذكر معناه اال أنه قال فاشتد على رجال من املس

 رسول هللا قد صدق هللا حديثك وقد انتحر فالن فقتل نفسه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    310صفحة  - 2مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن الزهري عن   - 8078
ى هللا عليه  سهيل بن أيب صاحل عن أبيه عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صل

وسلم : ما تعدون الشهيد فيكم قالوا من قتل يف سبيل هللا قال ان شهيد أميت  



ق شهادة والنفساء إذا لقليل القتل يف سبيل هللا شهادة والبطن شهادة والغر 
 شهادة والطاعون شهادة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أان إسرائيل عن أيب سنان   - 8079
ى هللا عليه  عن أيب صاحل احلنفي عن أيب سعيد اخلدري وأيب هريرة عن النيب صل

وسلم قال : ان هللا عز وجل اصطفى من الكالم أربعا سبحان هللا واحلمد هلل  
كتبت له هبا عشرون حسنة    وال إله اال هللا وهللا أكرب قال ومن قال سبحان هللا

وحط عنه عشرون سيئة ومن قال هللا أكرب فمثل ذلك ومن قال ال إله اال هللا 
فمثل ذلك ومن قال احلمد هلل رب العاملني من قبل نفسه كتب له هبا ثالثون 

 حسنة وحط عنه هبا ثالثون سيئة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن الزهري عن   حدثنا - 8080
بن املسيب عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : يف آخر 



 الزمان يظهر ذو السويقتني على الكعبة قال حسبت انه قال فيهدمها 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

بد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا جعفر يعىن بن حدثنا ع - 8081
ال رسول هللا صلى هللا سليمان عن أيب طارق عن احلسن عن أيب هريرة قال ق

عليه وسلم : من أيخذ من أميت مخس خصال فيعمل هبن أو يعلمهن من يعمل  
هبن قال قلت أان اي رسول هللا قال فأخذ بيدي فعدهن فيها مث قال اتق احملارم  
تكن أعبد الناس وارض مبا قسم هللا لك تكن أغىن الناس واحسن إىل جارك  

تكن مؤمنا وأحب للناس ما حتب لنفسك تكن مسلما وال تكثر الضحك فإن  
 كثرة الضحك متيت القلب  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث جيد وهذا إسناد ضعيف جلهالة أيب طارق  ت
 السعدي

 

 

حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن الزهري عن  حدثنا عبد هللا  - 8082
بعث رسول هللا صلى هللا عليه   عمرو بن أيب سفيان الثقفي عن أيب هريرة قال :



وسلم سرية عينا وأمر عليهم عاصم بن اثبت وهو جد عاصم بن عمر فانطلقوا 
حىت إذا كانوا ببعض الطريق بني عسفان ومكة نزوال ذكروا حلى من هذيل يقال 

هلم بنو حليان فتبعوهم بقريب من مائة رجل رام فاقتصوا آاثرهم حىت نزلوا  
ن متر يثرب منزال نزلوه فوجدوا فيه نوى متر تزودوه من متر املدينة فقالوا هذا م

فاتبعوا آاثرهم حىت حلقوهم فلما أحسهم عاصم بن اثبت وأصحابه جلئوا إىل  
لعهد وامليثاق ان نزلتم إلينا أن  فدفد وقد جاء القوم فأحاطوا هبم وقالوا لكم ا

ال نقتل منكم أحدا فقال عاصم بن اثبت أما أان فال أنزل يف ذمة كافر اللهم 
أخرب عنا رسولك قال فقاتلوهم فرموهم فقتلوا عاصما يف سبعة نفر وبقى 

خبيب بن عدى وزيد بن الدثنة ورجل آخر فأعطوهم العهد وامليثاق ان نزلوا  
منهم حلوا أواتر قسيهم فربطوهم هبا فقال الرجل الثالث  إليهم فلما استمكنوا 

الذي معهما هذا أول الغدر فأىب أن يصحبهم فجروه فأىب أن يتبعهم فضربوا  
عنقه فانطلقوا خببيب بن عدى وزيد بن الدثنة حىت ابعومها مبكة فاشرتى خبيبا  

بنو احلارث بن عامر بن نوفل وكان قد قتل احلرث يوم بدر فمكث عندهم  
أسريا حىت إذا امجعوا قتله استعار موسى من إحدى بنات احلرث ليستحد هبا 
فأعارته قالت فغفلت عن صيب يل فدرج إليه حىت أاته قالت فأخذه فوضعه  

على فخذه فلما رأته فزعت فزعا عرفه واملوسى يف يده فقال أختشني أن أقتله  
خريا من خبيب قد   ما كنت ألفعل ان شاء هللا قال وكانت تقول ما رأيت أسريا

رأيته أيكل من قطف عنب وما مبكة يومئذ مثرة وانه ملوثق يف احلديد وما كان  
اال رزقا رزقه هللا إايه قال مث خرجوا به من احلرم ليقتلوه فقال دعوين أصلي 



ركعتني فصلى ركعتني فقال لوال ان تروا ما يب جزعا من املوت لزدت قال وكان  
لقتل هو مث قال اللهم أحصهم عددا أول من سن الركعتني عند ا  

على أي شق كان هلل مصرعي (  ... ما أابيل حني أقتل شهيدا  )   

يبارك على أوصال شلو ممزع ( مث قام إليه   ... وذلك يف ذات اإلله وإن يشأ ) 
عقبة بن احلرث فقتله وبعثت قريش إىل عاصم ليؤتوا بشيء من جسده يعرفونه 

وكان قتل عظيما من عظمائهم يوم بدر فبعث هللا عليه مثل الظلة من الدبر 
 فحمته من رسلهم فلم يقدروا على شيء منه  

 

 

ط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شر ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    311صفحة  - 2مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا خلف بن الوليد ثنا خالد عن سهيل   - 8083
عن أبيه عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ال تصحب 

 املالئكة رفقة فيها كلب أو جرس  
 



 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

عن سهيل  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا خلف بن الوليد ثنا خالد  - 8084
عن أبيه عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ولد الزان أشر 

 الثالثة 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح . وكانت عائشة إذا قيل هلا : هو شر  ت
الثالثة ) يعين ولد الزان ( عابت ذلك وقالت ما عليه من وزر أبويه . قال هللا )  

خرى ( أخرجه عنها عبد الرزاق واحلاكم والبيهقي وسنده  وال تزر وازرة وزر أ
 صحيح

من  58/    10وسنن البيهقي  109/  6ما ما روي عنها مرفوعا يف املسند  أ
أنه شر الثالثة إذا عمل بعمل أبويه فسنده ضعيف ومثله عن ابن عباس عند  

وسنده ضعيف أيضا ) وللحديث  58/  10والبيهقي  10674الطرباين 
ها أن املراد بولد الزان من أكثر منه وعرف به كما قيل للمسافر ابن أتويالت من

 السبيل (
 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هاشم بن القاسم ثنا أيوب يعىن بن  - 8085



عتبة ثنا أبو كثري السحيمي عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه  
رقا أو يكون بيعهما يف خيار  وسلم : البيعان ابخليار من بيعهما ما مل يتف  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف لضعف أيوب بن ت
 عتبة 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هاشم ثنا أيوب عن أيب كثري عن أيب  - 8086
هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ال يبتاع الرجل على بيع أخيه  

وال خيطب على خطبته وال تشرتط املرأة طالق أختها لتستفرغ صحفتها فإمنا  
 هلا ما كتب هللا عز وجل هلا  

 

 

حيح وهذا إسناد ضعيف عليق شعيب األرنؤوط : صت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هاشم أبو النضر قال ثنا الفرج يعىن  - 8087
بن فضالة ثنا أبو سعيد املديين عن أيب هريرة قال : دعوات مسعتها من رسول 

هللا صلى هللا عليه وسلم ال أتركها ما عشت حيا مسعته يقول اللهم اجعلين 
ع نصيحتك وأحفظ وصيتك  أعظم شكرك وأكثر ذكرك واتب  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هاشم ثنا الفرج بن فضالة ثنا على   - 8088
بن أيب طلحة عن أيب هريرة قال : قيل للنيب صلى هللا عليه وسلم ألي شيء 

والبعثة  مسى يوم اجلمعة قال ألن فيها طبعت طينة أبيك آدم وفيها الصعقة 
وفيها البطشة ويف أخر ثالث ساعات منها ساعة من دعا هللا عز وجل فيها  

 استجيب له  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن آدم ثنا سفيان عن داود بن  - 8089
م :  قيس عن أيب سعيد عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسل

املسلم أخو املسلم ال يظلمه وال خيذله وال حيقره وحسب امرئ من الشر ان 
 حيقر أخاه املسلم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده جيدت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن آدم وإسحاق بن عيسى  - 8090
يم بن جرير عن أيب املعىن واللفظ لفظ حيىي بن آدم قاال ثنا شريك عن إبراه

زرعة بن عمرو بن جرير عن أيب هريرة قال : دخل رسول هللا صلى هللا عليه  
مث غسلها  وسلم اخلالء فأتيته بتور فيه ماء فاستنجى مث مسح بيديه يف األرض 

 مث أتيته بتور آخر فتوضأ به  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

قال أيب قال أسود يعين شاذان :يف هذا احلديث إذا دخل اخلالء   - 8090
 أتيته مباء يف تور أو يف ركوة وذكره إبسناده 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن آدم ثنا شريك عن يزيد بن  - 8091
هللا عليه وسلم  أيب زايد عن جماهد عن أيب هريرة قال : أمرين رسول هللا صلى 

بثالث وهناين عن ثالث أمرين بركعيت الضحى كل يوم والوتر قبل النوم وصيام  
ء كإقعاء الكلب ثالثة أايم من كل شهر وهناين عن نقرة كنقرة الديك وإقعا

 والتفات كالتفات الثعلب  

 



 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن آدم ثنا شريك عن بن  - 8092
موهب عن أبيه عن أيب هريرة رفعه قال : ان هللا عز وجل حيب أن يرى أثر 

 نعمته على عبده  
 

 

يف جدا . . ويف الباب ما يغين عنه عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن آدم ثنا شريك عن سهيل بن   - 8093
أيب صاحل عن أبيه عن أيب هريرة يرفعه إىل النيب صلى هللا عليه وسلم قال :  

ألن جيلس أحدكم على مجرة فتحرق ثيابه حىت تفضي إىل جلده خري له من أن  
 جيلس على قرب  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  

 

 

-------------------------------------  



 

[    312صفحة  - 2مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن آدم ثنا شريك عن سلم بن   - 8094
عبد الرمحن النخعي عن أيب زرعة عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم  
 قال : من تسمى ابمسى فال يتكىن بكنييت ومن اكتىن بكنييت فال يتسمى ابمسى 

 

 

سيء احلفظ عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه وهذا إسناد ضعيف شريكت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن آدم ثنا بن مبارك عن معمر   - 8095
عن مهام بن منبه عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم : يف قوله عز  

قال بدلوا    {حطة  }قال دخلوا زحفا وقولوا  {ادخلوا الباب سجدا  }وجل 
 فقالوا حنطة يف شعرة  

 

 

لى شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح عت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن آدم ثنا بن مبارك عن معمر   - 8096



عن مهام بن منبه عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : الكلمة  
 اللينة صدقة وكل خطوة ميشيها إىل الصالة أو قال إىل املسجد صدقة 

 

 

لى شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح عت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن آدم ثنا بن مبارك عن معمر   - 8097
عن مهام بن منبه عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم : أنه مسى 

 احلرب خدعة 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن آدم ثنا بن مبارك عن معمر   - 8098
عن مهام بن منبه عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم : يف اخلضر قال  

 إمنا مسى خضرا انه جلس على فروة بيضاء فإذا هي حتته هتتز خضراء 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا زيد بن احلباب ثنا بن أيب ذئب  - 8099
ل هللا حدثين سعيد بن مسعان مسعت أاب هريرة حيدث أاب قتادة قال قال رسو 

صلى هللا عليه وسلم : يبايع لرجل بني الركن واملقام ولن يستحل البيت اال 
شة فيخربونه خرااب أهله فإذا استحلوه فال تسأل عن هلكة العرب مث جتيء احلب

 ال يعمر بعده أبدا هم الذين يستخرجون كنزه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق بن مهام ثنا معمر عن   - 8100
ه  مهام بن منبه قال هذا ما حدثنا به أبو هريرة عن رسول هللا صلى هللا علي

وسلم قال : حنن اآلخرون السابقون يوم القيامة بيد أهنم أوتوا الكتاب من  
قبلنا وأوتيناه من بعدهم فهذا يومهم الذي فرض هللا عليهم فاختلفوا فيه  

 فهداان هللا له فهم لنا فيه تبع اليهود غدا والنصارى بعد غد  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

وقال أبو القاسم صلى هللا عليه وسلم : مثلي ومثل األنبياء من   - 8101



قبلي كمثل رجل ابتىن بيوات فأحسنها وأكملها وأمجلها اال موضع لبنة من زاوية  
من زواايها فجعل الناس يطوفون ويعجبهم البنيان فيقولون اال وضعت ها هنا  

ت أان اللبنة  لبنة فيتم بنيانك فقال حممد النيب صلى هللا عليه وسلم فكن  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

استوقد   }وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : مثلي كمثل رجل   - 8102
انرا فلما أضاءت ما حوهلا جعل الفراش وهذه الدواب اليت يقعن يف النار يقعن  

ي ومثلكم اان آخذ فيها وجعل حيجزهن ويغلبنه فتتقحم فيها قال فذلكم مثل
 حبجزكم عن النار هلم عن النار هلم عن النار هلم فتغلبوين تقتحمون فيها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : إايكم والظن فإن الظن  - 8103
أكذب احلديث وال حتاسدوا وال تنافسوا وال تباغضوا وال تدابروا وكونوا عباد  

 هللا إخواان  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

يوافقها  وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : يف اجلمعة ساعة ال  - 8104
 مسلم وهو يسأل ربه شيئا اال آاته إايه 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

وقال يل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : املالئكة يتعاقبون فيكم   - 8105
مالئكة ابلليل ومالئكة ابلنهار وقال جيتمعون يف صالة الفجر وصالة العصر مث  

يعرج إليه الذين ابتوا فيكم فيسأهلم وهو أعلم كيف تركتم عبادي فقالوا 
 تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون 

 

 

نؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األر ت  

 

 

وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : املالئكة تصلى على  - 8106
أحدكم ما دام يف مصاله الذي صلى فيه ما مل حيدث اللهم اغفر له اللهم  

 ارمحه 



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

عليه وسلم : إذا قال أحدكم آمني وقال رسول هللا صلى هللا  - 8107
 واملالئكة يف السماء فيوافق إحدامها األخرى غفر له ما تقدم من ذنبه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

وقال بينما رجل يسوق بدنة مقلدة قال له رسول هللا صلى هللا  - 8108
 عليه وسلم ويلك اركبها قال بدنة : اي رسول هللا قال ويلك اركبها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : والذي نفس حممد بيده لو   - 8109
 تعلمون ما أعلم لضحكتم قليال ولبكيتم كثريا 

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    313صفحة  - 2مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : إذا قاتل أحدكم فليجتنب   - 8110
 الوجه 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : انركم هذه ما يوقد بنو آدم   - 8111
ل  جزء واحد من سبعني جزءا من حر جهنم قالوا وهللا ان كانت لكافية اي رسو 

 هللا قال فإهنا فضلت عليها بتسع وستني جزءا كلهن مثل حرها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 



وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ملا قضى هللا اخللق كتب   - 8112
 كتااب فهو عنده فوق العرش ان رمحيت غلبت غضىب  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : الصيام جنة فإذا كان   - 8113
فإن امرؤ قاتله أو شتمه فليقل اىن أحدكم يوما صائما فال جيهل وال يرفث 

 صائم اىن صائم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : والذي نفس حممد بيده   - 8114
خللوف فم الصائم أطيب عند هللا من ريح املسك يذر شهوته وطعامه وشرابه 

 من جراى فالصيام يل وأان أجزى به 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 



 

نيب من األنبياء حتت  وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : نزل - 8115
شجرة فلدغته منلة فأمر جبهازه فاخرج من حتتها وأمر ابلنار فأحرقت يف النار  

 قال فأوحى هللا إليه فهال منلة واحدة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : والذي نفس حممد يف يده   - 8116
لوال ان أشق على املؤمنني ما قعدت خلف سريه تغزو يف سبيل هللا ولكن ال 

أجد سعة فأمحلهم وال جيدون سعة فيتبعوين وال تطيب أنفسهم ان يقعدوا 
 بعدي 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : لكل نيب دعوة تستجاب  - 8117
 له وأريد ان شاء هللا أن أؤخر دعويت شفاعة ألميت إىل يوم القيامة  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : من أحب لقاء هللا أحب  - 8118
 هللا لقاءه ومن مل حيب لقاء هللا مل حيب هللا لقاءه 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : من أطاعين فقد أطاع هللا   - 8119
يطع األمري فقد أطاعين ومن يعص األمري  ومن يعصيين فقد عصى هللا ومن

 فقد عصاين  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ال تقوم الساعة حىت يكثر   - 8120
فيكم املال ويفيض حىت يهم رب املال من يقبل منه صدقته * وقال ويقبض 

تظهر الفنت ويكثر اهلرج قالوا اهلرج أميا هو اي رسول هللا العلم ويقرتب الزمان و 
 قال القتل القتل  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ال تقوم الساعة حىت تقتتل   - 8121
 فئتان عظيمتان يكون بينهما مقتلة عظيمة ودعوامها واحدة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ال تقوم الساعة حىت  - 8122
من ثالثني كلهم يزعم انه رسول هللا   ينبعث دجالون كذابون قريبا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ال تقوم الساعة حىت تطلع  - 8123
ال   }الشمس من مغرهبا فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا أمجعون وذلك حني  

بل أو كسبت يف إمياهنا خريا  ينفع نفسا إمياهنا مل تكن آمنت من ق  

 



 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : إذا نودي ابلصالة أدبر  - 8124
الشيطان وله ضراط حىت ال يسمع التأذين فإذا قضى التأذين أقبل حىت إذا 

خيطر بني املرء ونفسه فيقول له  ثوب هبا أدبر حىت إذا قضى التثويب أقبل حىت 
اذكر كذا اذكر كذا ملا مل يكن يذكر من قبل حىت يظل الرجل ان يدرى كيف  

 صلى 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ان ميني هللا مألى ال  - 8125
يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات واألرض  

فإنه مل يغض ما يف ميينه قال وعرشه على املاء وبيده األخرى القبض يرفع 
 وخيفض 

 

 

الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط ت  

 



 

وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : والذي نفس حممد بيده   - 8126
ليأتني على أحدكم يوم ألن يراىن مث ألن يراىن أحب إليه من أهله وماله ومثلهم  

 معهم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

رى مث ال يكون وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : هلك كس - 8127
كسرى بعده وقيصر ليهلكن مث ال يكون قيصر بعده ولتقسمن كنوزمها يف 

 سبيل هللا عز وجل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ان هللا عز وجل قال  - 8128
عت وال خطر على قلب  أعددت لعبادي الصاحلني ما ال عني رأت وال أذن مس

 بشر 
 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ذروين ما تركتكم فإمنا   - 8129
أهلك الذين من قبلكم بسؤاهلم واختالفهم على أنبيائهم فإذا هنيتكم عن شيء  

 فاجتنبوه وإذا أمرتكم أبمر فائتمروا ما استطعتم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    314صفحة  - 2مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : إذا نودي للصالة صالة  - 8130
 الصبح وأحدكم جنب فال يصم يومئذ  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 



وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم هلل : تسعة وتسعون امسا مائة   - 8131
 اال واحدا من أحصاها دخل اجلنة انه وتر حيب الوتر 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : إذا نظر أحدكم إىل من   - 8132
ينظر إىل من هو أسفل منه فيمن فضل عليه  فضل عليه يف املال واخللق فل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : طهر إانء أحدكم إذا ولغ  - 8133
 الكلب فيه أن يغسله سبع مرات 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : والذي نفس حممد بيده   - 8134



لقد مهمت أن آمر فتياين أن يستعدوا يل حبزم من حطب مث آمر رجال يصلي 
 للناس مث حيرق بيوات على من فيها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

ابلرعب وأوتيت  وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : نصرت - 8135
 جوامع الكلم 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : إذا انقطع شسع نعل  - 8136
أحدكم أو شراكه فال ميش يف إحدامها بنعل واألخرى حافية ليحفهما مجيعا أو  

 لينعلهما مجيعا  
 

 

اده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسنت  

 

 



وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال هللا : ال أييت بن آدم   - 8137
النذر بشيء مل أكن قدرته له ولكنه يلقيه النذر مبا قدرته له يستخرج به من  

 البخيل يؤتيين عليه ما مل يكن آاتين عليه من قبل  
 

 

شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على  ت  

 

 

وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ان هللا عز وجل قال يل  - 8138
 انفق انفق عليك ومسى احلرب خدعة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : رأى عيسى بن مرمي عليه   - 8139
السالم رجال يسرق فقال له عيسى سرقت قال كال والذي ال إله اال هو قال  

 عيسى آمنت ابهلل وكذبت عيين  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 



 

ما أوتيكم من شيء وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهللا :  - 8140
 وال أمنعكموه ان أان اال خازن أضع حيث أمرت 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : إمنا جعل اإلمام ليؤمت به   - 8141
فال ختتلفوا عليه وإذا كرب فكربوا وإذا ركع فاركعوا وإذا قال مسع هللا ملن محده  

فقولوا اللهم ربنا لك احلمد وإذا سجد فاسجدوا وإذا صلى جالسا فصلوا 
 جلوسا أمجعني  

 

 

شرط الشيخني  عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح علىت  

 

 

وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : أقيموا الصف يف الصالة  - 8142
 فإن إقامة الصف من حسن الصالة 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  



 

 

وإبسناده قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : حتاج آدم وموسى   - 8143
أغويت الناس وأخرجتهم من اجلنة إىل األرض فقال له موسى أنت آدم الذي 

فقال له آدم أنت موسى الذي أعطاك هللا علم كل شيء واصطفاك على الناس 
برساالته قال نعم قال أتلومين على أمر كان قد كتب على أن أفعل من قبل أن  

 اخلق قال فحاج آدم موسى صلى هللا عليهما وسلم  
 

 

إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : ت  

 

 

وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : بينما أيوب يغتسل عرايان  - 8144
خر عليه جراد من ذهب فجعل أيوب حيثي يف ثوبه فناداه ربه اي أيوب أمل أكن 

 أغنيك عما ترى قال بلى اي رب ولكن ال غىن يب عن بركتك  
 

 

على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح ت  

 

 

وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : خففت على داود عليه   - 8145
السالم القراءة وكان أيمر بدابته فتسرج وكان يقرأ القرآن قبل أن تسرج دابته  



 وكان ال أيكل اال من عمل يديه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

ؤاي الرجل الصاحل جزء وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ر  - 8146
 من ستة وأربعني جزءا من النبوة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ليسلم الصغري على الكبري  - 8147
 واملار على القاعد والقليل على الكثري وإبسناده  

 

 

على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح ت  

 

 

قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ال أزال أقاتل الناس حىت  - 8148
يقولوا ال إله اال هللا فإذا قالوا ال إله اال هللا فقد عصموا مىن أمواهلم وأنفسهم  



 اال حبقها وحساهبم على هللا عز وجل 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : حتاجت اجلنة والنار فقالت   - 8149
خلين اال ضعفاء  النار أوثرت ابملتكربين واملتجربين وقالت اجلنة فمايل ال يد

الناس وسفلتهم وغرهتم فقال هللا عز وجل للجنة إمنا أنت رمحة أرحم بك من  
ء من عبادي  أشاء من عبادي وقال للنار إمنا أنت عذايب أعذب بك من أشا

ولكل واحد منكما ملؤها فأما النار فال متتلئ حىت يضع هللا عز وجل رجله  
فتقول قط قط قط أي حسيب فهنالك متتلئ ويزوى بعضها إىل بعض وال يظلم  

 هللا من خلقه أحدا وأما اجلنة فإن هللا ينشئ هلا خلقا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : إذا استجمر أحدكم   - 8150
 فليوتر  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    315صفحة  - 2مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال هللا : إذا حتدث عبدي   - 8151
أبن يعمل حسنه فأان أكتبها له حسنة ما مل يفعل فإذا عملها فأان أكتبها له  

بعشرة أمثاهلا وإذا حتدث أبن يفعل سيئة فأان أغفرها ما مل يفعلها فإذا عملها  
 فأان أكتبها له مبثلها وإبسناده  

 

 

ط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤو ت  

 

 

قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : لقيد سوط أحدكم من   - 8152
 اجلنة خري مما بني السماء واألرض  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  



 

 

وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ان أدىن مقعد أحدكم من   - 8153
اجلنة ان يقول متن ويتمىن فيقول له هل متنيت فيقول نعم فيقول له فإن لك ما  

 متنيت ومثله معه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : لوال اهلجرة لكنت امرأ من   - 8154
األنصار ولو يندفع الناس يف شعبة أو يف واد واألنصار يف شعبة الندفعت يف 

 شعبهم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

وإبسناده قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : لوال بنو   - 8155
 إسرائيل مل خينز اللحم ولوال حواء مل ختن أنثى زوجها الدهر  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  



 

 

وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : خلق هللا عز وجل آدم   - 8156
على صورته طوله ستون ذراعا فلما خلقه قال له اذهب فسلم على أولئك 

ملالئكة جلوس واستمع ما جييبونك فإهنا حتيتك وحتية  النفر وهم نفر من ا
ذريتك قال فذهب فقال السالم عليكم فقالوا السالم عليك ورمحة هللا فزادوه  

رمحة هللا قال فكل من يدخل اجلنة على صورة آدم وطوله ستون ذراعا فلم  
 يزل ينقص اخللق بعد حىت اآلن وإبسناده  

 

 

إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : ت  

 

 

قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : جاء ملك املوت إىل  - 8157
موسى عليه السالم فقال له أجب ربك قال فلطم موسى عني ملك املوت 

ففقأها قال فرجع امللك إىل هللا عز وجل فقال انك أرسلتين إىل عبد لك ال 
هللا عينه وقال ارجع إىل عبدي فقل احلياة  يريد املوت وقد فقأ عيين قال فرد  

تريد فإن كنت تريد احلياة فضع يدك على منت ثور فما توارت بيدك من شعرة  
فإنك تعيش هبا سنة قال مث مه قال مث متوت قال فاآلن من قريب قال رب 

أدنين من األرض املقدسة رمية حبجر قال وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
عنده ألريتكم قربه إىل جنب الطريق عند الكثيب األمحر وإبسناده   وهللا لو اىن  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : رجاله ثقات رجال الشيخني لكن اختلف على عبد  ت
 الرزاق يف رفعه ووقفه 

 

 

قال وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : كانت بنو إسرائيل  - 8158
لسالم يغتسل يغتسلون عراة ينظر بعضهم إىل سوأة بعض وكان موسى عليه ا

وحده فقالوا وهللا ما مينع موسى أن يغتسل معنا اال انه أدر قال فذهب مرة  
يغتسل فوضع ثوبه على حجر ففر احلجر بثوب موسى قال فجمح موسى 

يقول ثويب حجر ثويب حجر حىت نظرت بنو إسرائيل إىل سوأة موسى أيمره 
وقالوا وهللا ما مبوسى من أبس فقام احلجر بعد حىت نظر إليه فأخذ ثوبه وطفق  
ابحلجر ضراب فقال أبو هريرة وهللا ان ابحلجر نداب ستة أو سبعة ضرب موسى  

 ابحلجر 

 

 

نيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخت  

 

 

وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ليس الغىن عن كثرة   - 8159
 العرض ولكن الغىن غىن النفس 

 



 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ان من الظلم مطل الغىن  - 8160
 وإذا اتبع أحدكم على ملئ فليتبع  

 

 

ب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيت  

 

 

وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : أغيظ رجل على هللا يوم  - 8161
القيامة وأخبثه وأغيظه عليه رجل كان يسمى ملك االمالك ال ملك اال هللا عز  

 وجل 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : بينما رجل يتبخرت يف بردين  - 8162
 وقد أعجبته نفسه خسفت به األرض فهو يتجلجل فيها حىت يوم القيامة  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : قال هللا عز وجل أان عند   - 8163
   ظن عبدي يب

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ما من مولود يولد اال على   - 8164
هذه الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه كما تنتجون اإلبل فهل جتدون فيها 

وهو جدعاء حىت تكونوا أنتم جتدعوهنا قالوا اي رسول هللا أفرأيت من ميوت 
 صغري قال هللا أعلم مبا كانوا عاملني 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ان يف اإلنسان عظما ال   - 8165
 أتكله األرض أبدا فيه يركب يوم القيامة قالوا أي عظم هو قال عجم الذنب 

 



 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : إايكم والوصال إايكم   - 8166
والوصال قالوا انك تواصل اي رسول هللا قال اىن لست يف ذاكم مثلكم اىن 

 أبيت يطعمين ريب ويسقيين فاكلفوا من العمل ما لكم به طاقة  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

-------------------------------------  

 

[    316صفحة  - 2مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : إذا استيقظ أحدكم من   - 8167
 نومه فال يضع يده يف الوضوء حىت يغسلها انه ال يدرى أحدكم أين ابتت يده 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 



 

وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : كل سالمي من الناس عليه   - 8168
م تطلع الشمس قال تعدل بني اإلثنني صدقة وتعني الرجل على  صدقة كل يو 

دابته حتمله عليها أو ترفع له متاعه عليها صدقة وقال الكلمة الطيبة صدقة  
 وقال كل خطوة ميشيها إىل الصالة صدقة ومتيط األذى عن الطريق صدقة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

سول هللا صلى هللا عليه وسلم : إذا ما رب النعم مل يعط وقال ر  - 8169
 حقها تسلط عليه يوم القيامة ختبط وجهه أبخفافها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : يكون كنز أحدكم يوم  - 8170
القيامة شجاعا أقرع قال ويفر منه صاحبه ويطلبه ويقول أان كنزك قال وهللا ال  

 يزال يطلبه حىت يبسط يده فيلقمها فاه  
 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ال تبل يف املاء الدائم الذي  - 8171
 ال جيرى مث تغتسل منه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ليس املسكني هذا الطواف   - 7281
والتمراتن إمنا املسكني الذي يطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان والتمرة 

 الذي ال جيد غىن يغنيه ويستحي ان يسأل الناس وال يفطن له فيتصدق عليه  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ال تصوم املرأة وبعلها   - 8173
شاهد اال إبذنه وال أتذن يف بيته وهو شاهد اال أبذنه وما أنفقت من كسبه عن  

 غري أمره فإن نصف أجره له  

 



 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

يتمن أحدكم املوت وال وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ال  - 8174
يدع به من قبل أن أيتيه انه إذا مات أحدكم انقطع عمله وانه ال يزيد املؤمن 

 من عمره اال خريا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ال يقل أحدكم للعنب  - 8175
 الكرم إمنا الكرم الرجل املسلم 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : اشرتى رجل من رجل  - 8176
ذهب فقال الذي عقارا له فوجد الرجل الذي اشرتى العقار يف عقاره جرة فيها 

ار خذ ذهبك مىن إمنا اشرتيت منك األرض ومل أبتع منك الذهب اشرتى العق



وقال الذي ابع األرض إمنا بعتك األرض وما فيها قال فتحاكما إىل رجل فقال  
الذي حتاكما إليه ألكما ولد قال أحدمها يل غالم وقال اآلخر يل جارية قال  

فسهما منه وتصدقا  انكح الغالم * اجلارية وأنفقوا على أن  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخني هذا تتمة ت
 احلديث السابق 

 

 

وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : أيفرح أحدكم براحلته إذا   - 8177
ضلت منه مث وجدها قالوا نعم اي رسول هللا قال والذي نفس حممد بيده هلل  

 أشد فرحا بتوبة عبده إذا اتب من أحدكم براحلته إذا وجدها  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

 صلى هللا عليه وسلم : ان هللا عز وجل قال إذا وقال رسول هللا - 8178
تلقاين عبدي بشرب تلقيته بذراع وإذا تلقاين بذراع تلقيته بباع وإذا تلقاين بباع  

 جئته أبسرع  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : إذا توضأ أحدكم   - 8179
 فليستنشق مبنخريه من املاء مث لينثر 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : والذي نفس حممد بيده لو   - 8180
وعندي منه دينار   ان أحدا عندي ذهبا ألحببت أن ال أييت على ثالث ليال

 أجد من يقبله مىن ليس شيئا أرصده يف دين علي  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : إذا جاءكم الصانع  - 8181
بطعامكم قد أغىن عنكم عناء حره ودخانه فادعوه فليأكل معكم وإال فلقموه  

 يف يده 

 



 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ال يقل أحدكم أسق ربك  - 8182
وضئ ربك وال يقل أحدكم ريب وليقل سيدي وموالي وال يقل أطعم ربك 

 أحدكم عبدي وأميت وليقل فتايت وغالمي  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : أول زمرة تلج اجلنة   - 8183
ون فيها وال يتمخطون  صورهتم على صورة القمر ليلة البدر ال يبصقون وال يتفل

والفضة وجمامرهم األلوة   فيها وال يتغوطون فيها آنيتهم وأمشاطهم الذهب
ورشحهم املسك ولكل واحد منهم زوجتان يرى مخ ساقيهما من وراء اللحم 

من احلسن ال اختالف بينهم وال تباغض قلوهبم على قلب واحد يسبحون هللا 
 بكرة وعشيا  

 

 

األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب ت  

 



 

وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : اللهم اىن أختذ عندك عهدا   - 8184
لن ختلفنيه إمنا أان بشر فأي املؤمنني آذيته أو شتمته أو جلدته أو لعنته 

 فاجعلها له صالة وزكاة وقربه تقربه هبا يوم القيامة  

 

 

األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    317صفحة  - 2مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مل : حتل الغنائم ملن قبلنا   - 8185
 ذلك أبن هللا رأى ضعفنا وعجزان فطيبها لنا  

 

 

وط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤ ت  

 

 

وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : دخلت النار امرأة من   - 8186



جراء هرة هلا ربطتها فال هي أطعمتها وال هي أرسلتها ترمم من خشاش األرض  
 حىت ماتت هزال  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ال يسرق سارق حني  - 8187
رق وهو مؤمن وال يزين زان حني يزين وهو مؤمن وال يشرب الشارب حني يس

يشرب وهو مؤمن يعىن اخلمر والذي نفس حممد بيده وال ينتهب أحدكم هنبة  
ذات شرف يرفع إليه املؤمنون أعينهم فيها وهو حني ينتهبها مؤمن وال يغل 

 أحدكم حني يغل وهو مؤمن فإايكم إايكم 
 

 

األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب ت  

 

 

وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : والذي نفس حممد بيده ال   - 8188
يسمع يب أحد من هذه األمة وال يهودي وال نصراين ومات ومل يؤمن ابلذي 

 أرسلت به اال كان من أصحاب النار  
 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : التسبيح للقوم والتصفيق   - 8189
 للنساء يف الصالة 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : كل كلم يكلمه املسلم يف   - 8190
سبيل هللا مث يكون يوم القيامة كهيئتها إذا طعنت تنفجر دما اللون لون الدم 

 والعرف عرف املسك قال أيب يعىن العرف الريح 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

 عليه وسلم : اىن ألنقلب إىل أهلي فأجد  وقال رسول هللا صلى هللا - 8191
التمرة ساقطة على فراشي أو يف بييت فأرفعها آلكلها مث أخشى أن تكون 

 صدقة فالقيها وال آكلها  

 



 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ال تزالون تستفتون حىت  - 8192
 يقول أحدكم هذا هللا خلق اخللق فمن خلق هللا عز وجل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : وهللا ألن يلج أحدكم   - 8193
من أن يعطى كفارته اليت فرض هللا عز وجل   بيمينه يف أهله آمث له عند هللا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : إذا أكره االثنان على  - 8194
 اليمني واستحياها فليستهما عليها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  



 

 

وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : إذا ما أحدكم اشرتى لقحة   - 8195
لبها أما يرضى وإال فلريدها  مصراة أو شاة مصراة فهو خبري النظرين بعد أن حي

 وصاعا من متر  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : الشيخ على حب اثنتني  - 8196
 طول احلياة وكثرة املال  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ال ميشني أحدكم إىل أخيه   - 8197
ابلسالح فإنه ال يدري أحدكم لعل الشيطان ينزع يف يده فيقع يف حفرة من  

 انر 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  



 

 

وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : اشتد غضب هللا عز وجل   - 8198
م فعلوا برسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهو حينئذ يشري إىل رابعيته  على قو   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

وقال : اشتد غضب هللا على رجل يقتله رسول هللا صلى هللا عليه   - 8198
 وسلم يف سبيل هللا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : كتب على بن آدم نصيبه   - 8199
من الزان أدرك ال حمالة فالعني زنيتها النظر ويصدقها األعراض واللسان زنيته  

 النطق والقلب التمىن والفرج يصدق ما مث ويكذب  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 



 

وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : أميا قرية أتيتموها فأقمتم   - 8200
فيها فسهمكم فيها وأميا قرية عصت هللا ورسوله فإن مخسها هلل ورسوله مث هي  

 لكم 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : إذا أحسن أحدكم إسالمه   - 8201
فكل حسنة يعملها تكتب بعشر أمثاهلا إىل سبعمائة ضعف وكل سيئة يعملها  

 تكتب له مبثلها حىت يلقى هللا عز وجل 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

: إذا ما قام أحدكم للناس وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  - 8202
فليخفف الصالة فإن فيهم الكبري وفيهم الضعيف وفيهم السقيم وإذا قام  

 وحده فليطل صالته ما شاء  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : قالت املالئكة رب ذاك  - 8203
وهو أبصر به فقال ارقبوه فإن عملها فاكتبوها له  عبدك يريد أن يعمل سيئة 

 مبثلها وإن تركها فاكتبوها له حسنة إمنا تركها من جراي  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال هللا عز وجل : كذبين  - 8204
عبدي ومل يكن له ذلك وشتمين ومل يكن له ذلك تكذيبه إايي ان يقول فلن  
يعيدان كما بدأان وأما شتمه إايي يقول اختذ هللا ولدا وأان الصمد الذي مل ألد 

 ومل أولد ومل يكن يل كفوا أحد 

 

 

اده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسنت  

 

 

------------------------------------- 

 



[    318صفحة  - 2مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : أبردوا من احلر يف الصالة  - 8205
 فإن شدة احلر من فيح جهنم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ال يقبل هللا صالة أحدكم   - 8206
 إذا أحدث حىت يتوضأ 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا : نودي ابلصالة فأتوها   - 8207
اقضوا وأنتم متشون عليكم ابلسكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم ف   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 



 

وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : يضحك هللا لرجلني يقتل   - 8208
أحدمها اآلخر كالمها يدخل اجلنة قالوا كيف اي رسول هللا قال يقتل هذا فيلج  

 سبيل هللا اجلنة مث يتوب هللا على اآلخر فيهديه إىل اإلسالم مث جياهد يف
 فيستشهد  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ال يبع أحدكم على بيع   - 8209
 أخيه وال خيطب أحدكم على خطبة أخيه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : الكافر أيكل يف سبعة   - 8210
 أمعاء واملؤمن أيكل يف معي واحد  

 

 

رنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األت  



 

 

حدثنا عبد هللا قال مسعت أيب يقول :قلت لعبد الرزاق اي أاب بكر  - 8210
 أفضل يعىن هذا احلديث كأنه أعجبه حسن هذا احلديث وجودته قال نعم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق بن مهام ثنا معمر عن   - 8211
قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : مل يسم خضرا اال مهام عن أيب هريرة 

انه جلس على فروة بيضاء فإذا هي هتتز خضراء الفروة احلشيش األبيض وما  
 يشبهه قال عبد هللا أظن هذا تفسريا من عبد الرزاق 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : إن هللا ال ينظر إىل املسبل  - 8212
 يوم القيامة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخني وهذا احلديث ت
 تفرد اإلمام أمحد إبخراجه بسند الصحيفة 

 

 



  }وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : قيل لبىن إسرائيل   - 8213
فبدلوا فدخلوا الباب   {ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاايكم 

 يزحفون على أستاههم وقالوا حبة يف شعرة  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

: إذا قام أحدكم من الليل  وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم - 8214
 فاستعجم القرآن على لسانه فلم يدر ما يقول فليضطجع  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ال يقول بن آدم اي خيبة   - 8215
 الدهر اىن أان الدهر أرسل الليل والنهار فإذا شئت قبضتهما  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 



وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : نعم ما للمملوك ان يتوىف   - 8216
 حبسن عبادة هللا وصحابة سيده نعما له  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

قام أحدكم من الصالة  وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : إذا - 8217
فال يبصق أمامه فإنه مناج هلل ما دام يف مصالة وال عن ميينه فإن عن ميينه ملكا  

 ولكن ليبصق عن مشاله أو حتت رجله فيدفنه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : إذا قلت للناس أنصتوا  - 8218
 وهم يتكلمون فقد ألغيت على نفسك 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 



وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : أان أوىل الناس ابملؤمنني يف   - 8219
كتاب هللا فأيكم ما ترك دينا أو ضيعة فادعوين فأان وليه وأيكم ما ترك ماال  

 فلريث ماله عصبته من كان  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

: ال يقل أحدكم اللهم اغفر  وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  - 8220
يل ان شئت وارمحين ان شئت وارزقين ليعزم املسألة انه يفعل ما شاء ال مكره  

 له 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : غزا نيب من األنبياء فقال   - 8221
رأة وهو يريد ان يبىن هبا ومل ينب وال أحد  لقومه ال يتبعين رجل قد ملك بضع ام
قد اشرتى غنما أو خلفات وهو ينتظر   قد بىن بنياان وملا يرفع سقفها وال أحد

أوالدها فغزا فدان من القرية حني صالة العصر أو قريبا من ذلك فقال  
للشمس أنت مأمورة وأان مأمور اللهم احبسها على شيئا فحبست عليه حىت  



جمعوا ما غنموا فأقبلت النار لتأكله فأبت ان تطعم فقال فيكم  فتح هللا عليه ف
ده فقال فيكم  غلول فليبايعىن من كل قبيلة رجل فبايعوه فلصقت يد رجل بي 

الغلول فلتبايعىن قبيلتك فبايعته قبيلته قال فلصق بيد رجلني أو ثالثة بيده  
قال فقال فيكم الغلول أنتم غللتم فاخرجوا له مثل رأس بقرة من ذهب 

فوضعوه يف املال وهو ابلصعيد فأقبلت النار فأكلته فلم حتل الغنائم ألحد من  
 قبلنا ذلك ألن هللا عز وجل رأى ضعفنا وعجزان فطيبها لنا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : بينما أان انئم رأيت اىن  - 8222
على حوضي أسقى الناس فأاتين أبو بكر فأخذ الدلو من يدي لريفعه حىت   أنزع

نزع ذنواب أو ذنوبني ويف نزعه ضعف قال فأاتين بن اخلطاب وهللا يغفر له  
 فأخذها مىن فلم ينزع رجل حىت توىل الناس واحلوض يتفجر 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

هنا االستغفار لعمر والذي يف البخاري وغريه أنه أليب بكر . قال  تنبيه : وقع  * 
 السندي : والظاهر أن يف لفظ املسند تغيريا من بعض رواته

 



 

------------------------------------- 

 

[    319صفحة  - 2مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

ساعة حىت وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ال تقوم ال - 8223
تقاتلوا خوز وكرمان قوما من األعاجم محر الوجوه فطس األنوف صغار األعني  

 كأن وجوههم اجملان املطرقة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

خوز : قال يف القاموس : اسم جلميع بالد خوزستان ) وإقليم خوزستان اآلن  * 
 غريب إيران (

إقليم يف اجلنوب الشرقي من إيرانرمان : ك  

 

 

وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ال تقوم الساعة حىت  - 8224
 تقاتلوا أقواما نعاهلم الشعر 

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : اخليالء والفخر يف أهل  - 8225
والسكينة يف أهل الغنم   اخليل واإلبل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : الناس تبع لقريش يف هذا   - 8226
 الشأن مسلمهم تبع ملسلمهم وكافرهم تبع لكافرهم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : خري نساء ركنب اإلبل نساء   - 8227
 قريش أحناه على ولد يف صغره وأرعاه على زوج يف ذات يده  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 



 

وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : العني حق وهنى عن  - 8228
 الوشم 

 

 

ط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤو ت  

 

 

وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ال يزال أحدكم يف صالة ما   - 8229
 كانت الصالة هي حتبسه ال مينعه اال انتظارها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

ري من اليد وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : اليد العليا خ - 8230
 السفلى وابدأ مبن تعول  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : أان أوىل الناس بعيسى بن  - 8231



مرمي يف األوىل واآلخرة قالوا كيف اي رسول هللا قال األنبياء إخوة من عالت 
 وأمهاهتم شىت ودينهم واحد فليس بيننا نيب 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

 عليه وسلم : بينما أان انئم أوتيت خبزائن وقال رسول هللا صلى هللا - 8232
األرض فوضع يف يدي سواران من ذهب فكربا على وأمهاين فأوحى إىل أن 

انفخهما فنفختهما فذهبا فأولتهما الكذابني اللذين أان بينهما صاحب صنعاء  
 وصاحب اليمامة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ليس واحد مبنجيه عمله  وقال  - 8233
ولكن سددوا وقاربوا قالوا وال أنت اي رسول هللا قال وال أان اال ان يتغمدين هللا  

 منه برمحه وفضل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  



 

 

ثوب الواحد  وقال : هنى عن بيعتني ولبستني ان حيتىب أحدكم يف ال - 8234
ليس على فرجه منه شيء وأن يشتمل يف إزاره إذا ما صلى اال ان خيالف بني 

 طرفيه على عاتقه وهنى عن اللمس والنجش 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

وقال : العجماء جرحها جبار والبئر جبار واملعدن جبار ويف الركاز   - 8235
 اخلمس 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هاشم بن القاسم ثنا بن أيب ذئب عن  - 8236
ليه وسلم  املقربي عن أيب هريرة قال : أان أشبهكم صالة برسول هللا صلى هللا ع

كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا قال مسع هللا ملن محده قال ربنا ولك 
 احلمد وكان يكرب إذا ركع وإذا رفع رأسه وإذا قام من السجدتني قال هللا أكرب 

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

اسم عن بن أيب ذئب حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هاشم بن الق - 8237
عن عجالن عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : كل 

 مولود يولد من بىن آدم ميسه الشيطان أبصبعه اال مرمي وابنها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : والذي نفسي بيده اىن  - 8238
ألنظر إىل ما ورائي كما أنظر إىل ما بني يدي فسووا صفوفكم وأحسنوا 

 ركوعكم وسجودكم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

وإبسناده أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : لينتهني رجال   - 8239
املسجد ال يشهدون العشاء أو ألحرقن حول بيوهتم حبزم احلطب من حول   

 



 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هاشم عن بن أيب ذئب عن األسود   - 8240
بن العالء الثقفي عن أيب سلمة عن أيب هريرة أن رسول هللا صلى هللا عليه  

وسلم قال : من حني خيرج أحدكم من بيته إىل مسجده فرجل تكتب حسنة  
 واألخرى متحو سيئة  

 

 

رجاله ثقات رجال   عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت
 الشيخني غري األسود بن العالء فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن آدم قال حدثنا محزة يعىن  - 8241
الزايت ثنا أبو إسحاق عن األغر أيب مسلم عن أيب هريرة وأيب سعيد عن النيب 

فال متوتوا أبدا  صلى هللا عليه وسلم قال : فينادى مع ذلك إن لكم أن حتيوا 
وإن لكم أن تصحوا فال تسقموا أبدا وإن لكم أن تشبوا فال هترموا أبدا وإن 

 لكم أن تنعموا فال تبأسوا أبدا قال يتنادون هبذه األربعة  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن ثنا عكرمة بن عمار   - 8242
هللا مؤمنا يسمع يب   حدثين أبو كثري حدثين أبو هريرة وقال لنا : وهللا ما خلق

وال يراىن اال أحبين قلت وما علمك بذلك اي أاب هريرة قال ان أمي كانت امرأة 
عوهتا يوما فأمسعتىن  مشركة وإين كنت أدعوها إىل اإلسالم وكانت أتىب على فد 

يف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ما أكره فأتيت رسول هللا صلى هللا عليه  
وسلم وأان أبكى فقلت اي رسول هللا اىن كنت أدعو أمي إىل اإلسالم وكانت 
أتىب على وإين دعوهتا اليوم فأمسعتين فيك ما أكره فادع هللا أن يهدى أم أيب 

هللا عليه وسلم اللهم اهد أم أيب هريرة فخرجت هريرة فقال رسول هللا صلى 
أعدو أبشرها بدعاء رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فلما أتيت الباب إذا هو  
جماف ومسعت خضخضة املاء ومسعت خشف رجل يعىن وقعها فقالت اي أاب 

هريرة كما أنت مث فتحت الباب وقد لبست درعها وعجلت عن مخارها فقالت  
له اال هللا وأن حممدا عبده ورسوله صلى هللا عليه وسلم  اىن أشهد أن ال إ

فرجعت إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أبكى من الفرح كما بكيت من  
احلزن فقلت اي رسول هللا أبشر فقد استجاب هللا دعاءك وقد هدى أم أيب 

حيببهم  هريرة فقلت اي رسول هللا ادع هللا أن حيببين أان وأمي إىل عباده املؤمنني و 
إلينا فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اللهم حبب عبيدك هذا وأمه إىل 

عبادك املؤمنني وحببهم إليهما فما خلق هللا مؤمنا يسمع يب وال يراىن أو يرى 
 أمي اال وهو حيبىن  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    320صفحة  - 2ن حنبل    ] جزء مسند أمحد ب   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد هللا بن يزيد املقربي ثنا حيوة   - 8243
وبن هليعة ثنا أبو األسود يتيم عروة انه مسع عروة بن الزبري حيدث عن مروان 

بن احلكم انه سأل أاب هريرة : هل صليت مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
فقال أبو هريرة نعم فقال مىت قال عام غزوة جند قام رسول هللا  صالة اخلوف

صلى هللا عليه وسلم لصالة العصر وقامت معه طائفة وطائفة أخرى مقابلة  
العدو ظهورهم إىل القبلة فكرب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وكربوا مجيعا  

يه وسلم ركعة  الذين معه والذين يقابلون العدو مث ركع رسول هللا صلى هللا عل 
واحدة مث ركعت معه الطائفة اليت تليه مث سجد وسجدت الطائفة اليت تليه  
واآلخرون قيام مقابلة العدو فقام رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وقامت 

الطائفة اليت معه فذهبوا إىل العدو فقابلوهم وأقبلت الطائفة اليت كانت مقابلة  
هللا عليه وسلم قائم كما هو مث قاموا   العدو فركعوا وسجدوا ورسول هللا صلى



فركع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ركعة أخرى وركعوا معه وسجدوا معه مث  
أقبلت الطائفة اليت كانت تقابل العدو فركعوا وسجدوا ورسول هللا صلى هللا 
عليه وسلم قاعد ومن تبعه مث كان التسليم فسلم رسول هللا صلى هللا عليه  

مجيعا فكانت لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم ركعتان ولكل وسلم وسلموا 
 رجل من الطائفتني ركعتان ركعتان  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخني من جهة حيوة  ت
 أما قرينه ابن هليعة فرواية عبدهللا بن يزيد املقرئ عنه صاحلة 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو عبد الرمحن ثنا حيوة أان أبو هانئ  - 8244
أن أاب سعيد الغفاري أخربه انه مسع أاب هريرة يقول : كان رسول هللا صلى هللا 

 عليه وسلم يتبع احلرير من الثياب فينزعه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حمتمل للتحسنيت  

 

 

يب ثنا أبو عبد الرمحن ثنا سعيد بن أيب حدثنا عبد هللا حدثين أ - 8245
أيوب حدثين حممد بن عجالن عن سعيد بن أيب سعيد املقربي عن أيب هريرة  



قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : من أتت عليه ستون سنة فقد أعذر  
 هللا إليه يف العمر  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده قويت  

 

 

 أيب ثنا أبو عبد الرمحن ثنا موسى يعىن بن حدثنا عبد هللا حدثين - 8246
على مسعت أيب حيدث عن عبد العزيز بن مروان بن احلكم قال مسعت أاب هريرة  

يقول قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : شر ما يف رجل شح هالع وجنب 
 خالع 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح غي عبد  ت
بن مروانالعزيز   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو عبد الرمحن ثنا سعيد بن أيب  - 8247
أيوب حدثين عبيد هللا بن أيب جعفر عن األعرج عن أيب هريرة ان رسول هللا 

صلى هللا عليه وسلم قال : من عرض عليه طيب فال يرده فإنه خفيف احململ 
 طيب الرائحة 



 

 

إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو عبد الرمحن ثنا بن هليعة عن عبد   - 8248
هللا بن هبرية عن أيب متيم اجليشاين قال كتب إىل عبد هللا بن هرمي موىل من أهل  

املدينة يذكر عن أيب هريرة ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : من تبع  
مل من علوها ومحل يف قربها وقعد حىت يؤذن له آب بقرياطني من  جنازة فح

 األجر كل قرياط مثل أحد  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    321صفحة  - 2مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد هللا بن يزيد من كتابه قال ثنا   - 8249
 نعيمة عن  سعيد يعىن بن أيب أيوب ثنا بكر بن عمر املغافري عن عمرو بن أيب



أيب عثمان مسلم بن يسار عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه  
استشاره أخوه   وسلم : من تقول على ما مل أقل فليتبوأ مقعده من النار ومن

املسلم فأشار عليه بغري رشد فقد خانه ومن أفىت بفتيا غري ثبت فإمنا إمثه على  
 من أفتاه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو عبد الرمحن املقرئ ثنا سعيد   - 8250
م بن يسار عن أيب حدثين أبو هانئ محيد بن هانئ اخلوالين عن أيب عثمان مسل

هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم انه قال : سيكون يف آخر الزمان انس من  
 أميت حيدثونكم ما مل تسمعوا به أنتم وال آابؤكم فإايكم وإايهم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو عبد الرمحن ثنا سعيد حدثين  - 8251
بن ربيعة عن األعرج عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال :   جعفر

إذا مسعتم أصوات الديكة فإهنا رأت ملكا فاسألوا هللا وارغبوا إليه وإذا مسعتم  



 هناق احلمري فإهنا رأت شيطاان فاستعيذوا ابهلل من شر ما رأت  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا شعيب بن حرب أبو صاحل ثنا ليث  - 8252
 بن سعد ثنا جعفر بن ربيعة عن األعرج عن أيب هريرة فذكر : معناه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري رجاله ثقات ت
 رجال الشيخني غري شعيب بن حرب فمن رجال البخاري 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو عبد الرمحن ثنا سعيد أخربين حيىي  - 8253
بن أيب سليمان عن سعيد بن أيب سعيد عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى 

 هللا عليه وسلم : من رماان ابلليل فليس منا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن ويف هذا اإلسناد ضعف من جهة حيىي بن أيب ت
 سليمان 

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو عبد الرمحن ثنا سعيد ثنا عبد هللا   - 4825
سلم  بن الوليد عن بن حجرية عن أبيه عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه و 

قال : حق املؤمن على املؤمن ست خصال ان يسلم عليه إذا لقيه ويشمته إذا  
ت ان يشهده وإذا غاب عطس وان دعاه ان جييبه وإذا مرض ان يعوده وإذا ما

 أن ينصح له 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ويف هذا اإلسناد ضعف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو عبد الرمحن ثنا سعيد ثنا عبد هللا   - 8255
بن الوليد عن بن حجرية عن أيب هريرة : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 عليه السالم يريد ان مينحك كلمات أوصى سلمان اخلري قال ان نيب هللا
تدعو هبن ابلليل والنهار قال اللهم اىن تسأهلن الرمحن ترغب إليه فيهن و 

أسألك صحة إميان وإمياان يف خلق حسن وجناحا يتبعه فالح يعىن ورمحة منك  
وعافية ومغفرة منك ورضواان قال أيب وهن مرفوعة يف الكتاب يتبعه فالح 

فرة منك ورضوان ورمحة منك وعافية ومغ  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو عبد الرمحن ثنا عبد هللا بن عياش   - 8256
عن عبد الرمحن بن هرمز األعرج عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا 

 عليه وسلم : من وجد سعة فلم يضح فال يقربن مصالان  

 

 

شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف عبد هللا بن عياش ضعيف يعترب به عليق ت
 وقد اضطرب فيه أيضا ... وحسنه األلباين يف " ختريج مشكلة الفقر " فأخطأ 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو عبد الرمحن ثنا سعيد ثنا حممد بن  - 8257
عجالن عن القعقاع عن أيب صاحل عن أيب هريرة عن رسول هللا صلى هللا عليه  

وسلم انه قال : ال يزال هلذا األمر أو على هذا األمر عصابة على احلق وال  
 يضرهم خالف من خالفهم حىت أيتيهم أمر هللا  

 

 

ويعقوب بن أيب  7يب األرنؤوط : إسناده قوي . وأخرج ابن ماجه عليق شع ت
/   9ية وأبو نعيم يف احلل 297 - 296/  2سقيان يف املعرفة والتاريخ 

عن أيب هريرية مرفوعا " ال تزال من أميت عصابة قوامة على أمر هللا عز   307
وجل ال يضرها من خالفها تقاتل أعدائها كلما ذهب حرب نشب حرب قوم 



خرين يزيغ هللا قلوب قوم لريزقهم منه حىت أتتيهم الساعة كأهنا قطع الليل  آ
املظلم فيفزعون لذلك حىت يلبسوا له أبدان الدروع " وقال رسول هللا صلى 

هللا عليه وسلم " هم أهل الشام ونكت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إبصبعه  
اقتصر ابن ماجه إىل قوله "  يومئ هبا إىل الشام حىت أوجعها . واللفظ ليعقوب و 

عن أيب   1563ال يضرها من خالفها " . وأخرج الطرباين يف مسند الشاميني 
هريرة أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال ال تزال طائفة من أميت قوامة 

على أمر هللا ال يضرها من خالفها تقاتل أعداء هللا كلما ذهبت حرب نشبت 
الساعة . وإسناده حسن حرب قوم آخرين حىت أتتيهم   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو عبد الرمحن ثنا سعيد حدثين أبو   - 8258
خرية عن موسى بن وردان قال أبو خرية ال أعلم اال انه قال عن أيب هريرة أن 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : من كان يؤمن ابهلل واليوم اآلخر من  
ام اال مبئزر ومن كانت تؤمن ابهلل واليوم اآلخر من  ذكور أميت فال يدخل احلم

 إانث أميت فال تدخل احلمام 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريهت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حجاج بن حممد وبن جعفر حدثين  - 8259



شعبة عن قتادة عن عباس اجلشمي عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه  
من القرآن ثالثني آية شفعت لرجل حىت غفر له وهى تبارك  وسلم : ان سورة 
 الذي بيده امللك 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه رجاله ثقات رجال الشيخني غري عباس  ت
 اجلشمي فمن رجال السنن 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حجاج عن بن جريج حدثين يونس   - 8260
ة فقال له أنتل بن يوسف عن سليمان بن يسار قال تفرج الناس عن أيب هرير 

الشامي أيها الشيخ حدثنا حديثا مسعته من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال  
ه يوم  مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : ان أول الناس يقضى في 

القيامة ثالثة رجل استشهد فأتى به فعرفه نعمه فعرفها فقال وما عملت فيها  
قال قاتلت فيك حىت قتلت قال كذبت ولكنك قاتلت ليقال هو جريء فقد  

قيل مث أمر به فيسحب على وجهه حىت ألقى يف النار ورجل تعلم العلم وعلمه  
لت فيها قال تعلمت فيك وقرأ القرآن فأتى به ليعرفه نعمه فعرفها فقال ما عم

العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن فقال كذبت ولكنك تعلمت ليقال هو عامل  
فقد قيل وقرأت القرآن ليقال هو قارئ فقد قيل مث أمر به فيسحب على 

وجهه حىت ألقى يف النار ورجل وسع هللا عليه وأعطاه من أصناف املال كله  



ت فيها قال ما تركت من سبيل حتب فأتى به فعرفه نعمه فعرفها فقال ما عمل
أن ينفق فيها اال أنفقت فيها لك قال كذبت ولكنك فعلت ذلك ليقال هو  

 جواد فقد قيل مث أمر به فيسحب على وجهه حىت ألقى يف النار  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    322صفحة  - 2مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا على بن حفص ثنا ورقاء عن أيب  - 8261
الزاند عن األعرج عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :  

 منزلنا غدا ان شاء هللا إذا فتح هللا اخليف حيث تقامسوا على الكفر  

 

 

األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال   عليق شعيبت
 الشيخني غري علي بن حفص فمن رجال مسلم 

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا على بن حفص أان ورقاء عن أيب  - 8262
الزاند عن األعرج عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :  

 يغفر هللا للوط انه أوى إىل ركن شديد 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حفص أان ورقاء عن أيب  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا على بن - 8263
ن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :  الزاند عن األعرج ع 

بينما امرأاتن معهما ابنان هلما جاء الذئب فأخذ أحد االبنني فتحاكما إىل داود 
فقضى به للكربى فخرجتا فدعامها سليمان فقال هاتوا السكني أشقه بينهما  

هو ابنها ال تشقه فقضى به للصغرى قال أبو  فقالت الصغرى يرمحك هللا
 هريرة وهللا ان علمنا ما السكني اال يومئذ وما كنا نقول اال املدية  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا على بن حفص أان ورقاء عن أيب  - 8264
قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :  الزاند عن األعرج عن أيب هريرة قال 



اختنت إبراهيم خليل الرمحن بعد ما أتت عليه مثانون سنة واختنت ابلقدوم  
 خمففة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا على بن حفص أان ورقاء عن أيب  - 8265
ال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :  الزاند عن األعرج عن أيب هريرة ق

قال رجل ألتصدقن الليلة صدقة فأخرج صدقته فوضعها يف يد زانية فأصبحوا 
يتحدثون تصدق الليلة على زانية وقال ألتصدقن الليلة بصدقة فأخرج صدقته  

فوضعها يف يد سارق فأصبحوا يتحدثون تصدق الليلة على سارق مث قال 
فأخرج الصدقة فوضعها يف يد غين فأصبحوا يتحدثون ألتصدقن الليلة بصدقة  

تصدق الليلة على غين فقال احلمد هلل على سارق وعلى زانية وعلى غين قال  
فأتى فقيل له أما صدقتك فقد تقبلت أما الزانية فلعلها يعين أن تستعف به 
  وأما السارق فلعله أن يستغىن به وأما الغين فلعله أن يعترب فينفق مما آاته هللا

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا على بن حفص أان ورقاء عن أيب  - 8266
الزاند عن األعرج عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : كل  

 بن آدم أتكله األرض إال عجب الذنب فإنه منه خلق ومنه يركب 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

 حدثين أيب ثنا على بن حفص أان ورقاء عن أيب حدثنا عبد هللا  - 8267
سول هللا صلى هللا عليه وسلم  الزاند عن األعرج عن أيب هريرة قال : بعث ر 

عمر على الصدقة فقيل منع بن مجيل وخالد بن الوليد والعباس عم النيب صلى 
ما  هللا عليه وسلم فقال النيب ما نقم بن مجيل اال انه كان فقريا فأغناه هللا وأ

خالد فإنكم تظلمون خالدا فقد احتبس أدراعه يف سبيل هللا وأما العباس فهي  
 علي ومثلها مث قال أما علمت ان عم الرجل صنو أبيه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري علي بن حفص فمن رجال مسلم 

 

 

 ثنا داود بن عمرو الضيب ثنا عبد الرمحن حدثنا عبد هللا حدثين أيب - 8268



بن أيب الزاند عن أبيه عن األعرج عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم  
 : مثله  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    323صفحة  - 2مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو عامر ثنا عبد هللا بن جعفر عن   - 8269
يه وسلم قال  عثمان بن حممد عن املقربي عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عل 

: ما من خارج خيرج يعىن من بيته إال بيده رايتان راية بيد ملك وراية بيد 
لم يزل حتت راية شيطان فإن خرج ملا حيب هللا عز وجل اتبعه امللك برايته ف

امللك حىت يرجع إىل بيته وإن خرج ملا يسخط هللا اتبعه الشيطان برايته فلم  
 يزل حتت راية الشيطان حىت يرجع إىل بيته  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو عامر ثنا عبد هللا عن عثمان بن  - 8270
هريرة قال : لعن رسول هللا احملل واحمللل له   حممد عن املقربي عن أيب  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو عامر ثنا زهري يعىن بن حممد عن   - 8271
العالء بن عبد الرمحن عن أبيه عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه  
وسلم : لتؤدن احلقوق إىل أهلها حىت تقاد الشاة اجلماء من الشاة القرانء يوم 

 القيامة  
 

 

لى شرط مسلم عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح عت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو عامر ثنا زهري عن العالء عن أبيه   - 8272
عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : الدنيا سجن املؤمن وجنة  

 الكافر 
 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

امر ثنا على يعىن بن املبارك عن  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو ع - 8273
حيىي يعىن بن أيب كثري عن بن يعقوب قال مسعت أاب هريرة يقول قال رسول هللا  

صلى هللا عليه وسلم : سبق املفردون قالوا اي رسول هللا ومن املفردون قال  
 الذين يهرتون يف ذكر هللا  

 

 

ات رجال  عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقت
 الشيخني غري ابن يعقوب فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو عامر ثنا املغرية بن عبد الرمحن  - 8274
عن أيب الزاند عن موسى بن أيب عثمان عن أبيه عن أيب هريرة عن النيب صلى 

هللا عليه وسلم قال : ان هللا عز وجل خلق آدم على صورته ويف كتاب أيب 
 وطوله ستون ذراعا فال أدري حدثنا به أم ال  

 

 

شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن عليق ت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو عامر ثنا عكرمة بن عمار عن   - 8275
ضمضم بن جوس اليمامي قال قال يل أبو هريرة : اي ميامي ال تقولن لرجل 
وهللا ال يغفر هللا لك أو ال يدخلك هللا اجلنة أبدا قلت اي أاب هريرة ان هذه  

أحدان ألخيه وصاحبه إذا غضب قال فال تقلها فإين مسعت النيب  لكلمة يقوهلا
صلى هللا عليه وسلم يقول كان يف بىن إسرائيل رجالن كان أحدمها جمتهدا يف 

العبادة وكان اآلخر مسرفا على نفسه فكاان متآخيني فكان اجملتهد ال يزال يرى 
لى رقيبا قال  اآلخر على ذنب فيقول اي هذا أقصر فيقول خلين وريب أبعثت ع

إىل أن رآه يوما على ذنب استعظمه فقال له وحيك اقصر قال خلين ورىب 
أبعثت على رقيبا قال فقال وهللا ال يغفر هللا لك أو ال يدخلك هللا اجلنة أبدا 

قال أحدمها قال فبعث هللا إليهما ملكا فقبض أرواحهما واجتمعا فقال 
ر أكنت يب عاملا أكنت على  للمذنب اذهب فادخل اجلنة برمحيت وقال لآلخ

ما يف يدي خازان اذهبوا به إىل النار قال فوالذي نفس أيب القاسم بيده لتكلم  
 ابلكلمة أو بقت دنياه وأخرته  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسن ومتنه غريب . عكرمة وإن كان من  ت
رجال مسلم فيه كالم ينزله عن رتبة الصحيح وقد روي أحاديث غرائب مل 

 يشركه فيها أحد 
 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو عامر ثنا أفلح بن سعيد   - 8276
األنصاري من أهل قباء ثنا عبد هللا بن رافع موىل أم سلمة قال مسعت أاب هريرة  

يقول مسعت النيب صلى هللا عليه وسلم يقول : ان طالت بك مدة أوشك أن 
لعنة هللا يف أيديهم مثل أذانب ترى قوما يغدون يف سخط هللا ويروحون يف 

 البقر  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده قوي على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا مهام أان قتادة عن عبد   - 8277
امللك عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : من عرض له 

هو رزق ساقه هللا إليه  شيء من غري أن يسأله فليقبله فإمنا   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان وعبد الصمد قاال حدثنا مهام   - 8278
 عليه وسلم فقال  ثنا قتادة عن أيب ميمونة عن أيب هريرة انه أتى النيب صلى هللا

: اىن إذا رأيتك طابت نفسي وقرت عيين فأنبئين عن كل شيء قال كل شيء 



لت اجلنة قال  خلق هللا عز وجل من املاء قال أنبئين أبمر إذا أخذت به دخ
أفش السالم وأطعم الطعام وصل األرحام وصل والناس نيام مث ادخل اجلنة 

 بسالم قال عبد الصمد وأنبئين عن كل شيء 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    324صفحة  - 2مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هبز ثنا مهام عن قتادة عن أيب ميمونة   - 8279
عن أيب هريرة أنه : قال للنيب صلى هللا عليه وسلم إذا رأيتك طابت نفسي 

 وقرت عيين فأنبئين عن كل شيء فذكر معناه  

 

 

صحيح عليق شعيب األرنؤوط : إسنادهت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو عامر ثنا أبو داود حدثين عبد   - 8280



الرمحن بن أيب حدرد األسلمى قال مسعت أاب هريرة يقول قال رسول هللا صلى 
هللا عليه وسلم : من دخل هذا املسجد فبزق أو تنخم أو تنخع فليحفر فيه  

 وليبعد فليدفنه فإن مل يفعل ففي ثوبه مث ليخرج به  

 

 

يب األرنؤوط : إسناده حسنعليق شع ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو عامر ثنا عبد العزيز بن املطلب  - 8281
عن عبد هللا بن احلسن عن عبد الرمحن األعرج عن أيب هريرة أن النيب صلى 

 هللا عليه وسلم قال : من أريد ماله فقتل فهو شهيد  

 

 

ن عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حست  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو عامر ثنا إمساعيل يعىن بن مسلم   - 8282
عن أيب املتوكل عن أيب هريرة قال : أعطاين رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

شيئا من متر فجعلته يف مكتل لنا فعلقناه يف سقف البيت فلم نزل أنكل منه  
املدينة   حىت كان آخره أصابه أهل الشام حيث أغاروا على  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

قوله " أصابه أهل الشام " وهم لعله من أحد الرواة وأبو هريرة إمناعىن * 
بكالمه هذا أهل مصر أو أهل العراق وكان ذلك أايم مقتل اخلليفة الراشد 

إمنا كان وأهل الشام  2613عثمان بن عفان كما سيأيت مصرحا به برقم 
وقيعتهم يف أهل املدينة يف أايم يزيد بن معاوية بن أيب سفيان . وأبو هريرة كان  

 قد توىف قبل ذلك يف أايم معاوية وهللا اعلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد بن عبد الوارث حدثين  - 8283
املقربي   أيب ثنا حبيب يعىن املعلم ثنا عمرو بن شعيب عن سعيد بن أيب سعيد

 قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : الزاين اجمللود ال ينكح اال مثله  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد حدثين أيب ثنا اجلريري  - 8284
فقال يل ذات عن عبد هللا بن شقيق قال : أقمت ابملدينة مع أيب هريرة سنة 

يوم وحنن عند حجرة عائشة لقد رأيتنا وما لنا ثياب إال الرباد املتفتقة وإان ليأيت 
إن كان أحدان ليأخذ احلجر على أحدان األايم ما جيد طعاما يقيم به صلبه حىت 



فيشده على أمخص بطنه مث يشده بثوبه ليقيم به صلبه فقسم رسول هللا صلى  
هللا عليه وسلم ذات يوم بيننا مترا فأصاب كل إنسان منا سبع مترات فيهن  

حشفة فما سرين أن يل مكاهنا مترة جيدة قال قلت مل قال تشد يل من مضغي  
من الشام قال فقال يل هل رأيت حجر قال فقال يل من أين أقبلت قلت  

بين إسرائيل قالوا ملوسى قوال حتت ثيابه موسى قلت وما حجر موسى قال إن 
يف مذاكريه قال فوضع ثيابه على صخرة وهو يغتسل قال فسعت ثيابه قال  
فتبعها يف أثرها وهو يقول اي حجر ألق ثيايب حىت أتت به على بين إسرائيل 

فلجبه ثالث جلبات فوالذي نفس أيب هريرة بيده لو   فرأوا مستواي حسن اخللق
 كنت نظرت لرأيت جلبات موسى فيه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد ثنا مهام ثنا فرقد عن أيب   - 8285
أكذب الناس  العالء عن أيب هريرة ان النيب صلى هللا عليه وسلم قال : ان

 الصواغون والصباغون 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد وعفان قاال حدثنا مهام   - 8286
قال ثنا قتادة عن احلسن عن زايد بن رابح عن أيب هريرة ان رسول هللا صلى  

شمس من مغرهبا والدجال هللا عليه وسلم قال : تبادروا ابألعمال ستا طلوع ال
والدخان ودابة األرض وخويصة أحدكم وأمر العامة قال عفان يف حديثه وكان  

 قتادة إذا قال وأمر العامة قال وأمر الساعة 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح ثنا أبو أمية عمرو بن حيىي عن   - 8287
بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص قال أخربين جدي سعيد بن عمرو  

سعيد عن أيب هريرة قال مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : هالك  
شيئا  أميت على يد غلمة من قريش قال مروان وهو معنا يف احللقة قبل ان يلي 

فلعنة هللا عليهم غلمة قال وأما وهللا لو أشاء أقول بنو فالن وبنو فالن لفعلت  
قال فقمت أخرج أان مع أيب وجدي إىل مروان بعد ما ملكوا فإذا هم يبايعون 
الصبيان منهم ومن يبايع له وهو يف خرقة قال لنا هل عسى أصحابكم هؤالء 

ذه امللوك يشبه بعضها بعضا ان يكونوا الذين مسعت أاب هريرة يذكر ان ه  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري رجاله ثقات ت
 رجال الشيخني غري عمرو بن حيىي فمن رجال البخاري 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح ثنا مالك بن أنس عن مسى موىل   - 8288
ريرة ان النيب صلى هللا أيب بكر بن عبد الرمحن عن أيب صاحل السمان عن أيب ه

عليه وسلم قال : الشهداء مخسة املطعون واملبطون والغرق وصاحب اهلدم  
 والشهيد يف سبيل هللا عز وجل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    325صفحة  - 2مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح ثنا بن جريج أخربين نعمان بن  - 8289
أيب شهاب ان بن شهاب أخربه عن سعيد بن املسيب عن أيب هريرة عن النيب 
صلى هللا عليه وسلم انه قال : إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه فإن الشيطان  



 أيكل بشماله ويشرب بشماله 

 

 

يح وهذا إسناد حمتمل للتحسني عليق شعيب األرنؤوط : صح ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح ثنا سعيد عن قتادة عن شهر بن   - 8290
حوشب عن عبد الرمحن بن غنم عن أيب هريرة : ان رسول هللا صلى هللا عليه  

وسلم خرج عليهم وهم يذكرون الكمأة وبعضهم يقول جدري األرض فقال  
أة من املن وماؤها شفاء للعني والعجوة من  النيب صلى هللا عليه وسلم الكم

 اجلنة وهى شفاء من السم  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن وهذا إسناد ضعيف لضعف شهر بن حوشبت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح حدثنا بن أيب ذئب عن سعيد   - 8291
ال : ال تقوم الساعة املقربي عن أيب هريرة ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ق

حىت أيخذ أميت ما أخذ األمم والقرون قبلها شربا بشرب وذراعا بذراع قالوا اي  
لئك رسول هللا كما فعلت فارس والروم قال وهل الناس اال أو   

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو عامر وأبو سلمة قاال ثنا سليمان   - 8292
يعىن بن بالل عن سهيل بن أيب صاحل عن أبيه عن أيب هريرة : ان رسول هللا 

س لبسه الرجل صلى هللا عليه وسلم لعن الرجل يلبس لبسه املرأة واملرأة تلب  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري سهيل بن أيب صاحل فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح ثنا أسامة بن زيد عن سعيد   - 8293
عليه وسلم يريد سفرا املقربي عن أيب هريرة قال : جاء رجل إىل النيب صلى هللا 

فقال اي رسول هللا أوصين قال أوصيك بتقوى هللا والتكبري على كل شرف فلما  
رض وهون عليه  وىل الرجل قال النيب صلى هللا عليه وسلم اللهم ازو له األ

 السفر 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح ثنا محاد عن إسحاق بن عبد هللا   - 8294
عن سعيد بن يسار عن أيب هريرة : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان  

أظلم أو  يقول اللهم اىن أعوذ بك من الفقر والقلة والذلة وأعوذ بك من أن 
 أظلم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح ثنا بن جريج أخربين زايد ان اثبتا  - 8295
موىل عبد الرمحن بن زيد أخربه انه مسع أاب هريرة يقول قال رسول هللا صلى هللا 

على القاعد والقليل على   عليه وسلم : ليسلم الراكب على املاشي واملاشي
 الكثري 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح وأبو املنذر قاال ثنا مالك عن   - 8296
بيه عن  إسحاق بن عبد هللا بن أيب طلحة عن زفر بن صعصعة بن مالك عن أ

أيب هريرة : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان إذا انصرف من صالة  



نبوة اال  الغداة يقول هل رأى أحد منكم الليلة رؤاي انه ليس يبقى بعدي من ال
 الرؤاي الصاحلة 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح ثنا أسامة بن زيد قال حدثين  - 8297
عبد هللا بن أيب لبيد عن املطلب بن عبد هللا بن حنطب قال مسعت أاب هريرة  

الصوت يف  يقول قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : أمرين جربيل برفع
 اإلهالل فإنه من شعائر احلج  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : منت احلديث صحيح لكن من حديث زيد بن خالد ت
 اجلهين وأخطأ أسامة بن زيد الليثي فجعله من حديث أيب هريرة 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أسود بن عامر أان أبو بكر عن هشام   - 8298
ال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ان عن بن سريين عن أيب هريرة ق 

 الشمس مل حتبس على بشر اال ليوشع ليايل سار إىل بيت املقدس  
 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا األسود بن عامر أان أبو بكر عن   - 8299
ال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  األعمش عن أيب صاحل عن أيب هريرة قال ق

 : من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل هللا له طريقا إىل اجلنة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا األسود بن عامر حدثين أبو بكر عن   - 8300
هشام عن احلسن عن أيب هريرة قال : حنر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

جزورا فانتهبها الناس فنادى مناديه إن هللا ورسوله ينهيانكم عن النهبة فجاء 
 الناس مبا أخذوا فقسمه بينهم  

 

 

لغريه وهذا إسناد ضعيف النقطاعه  عليق شعيب األرنؤوط : حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا األسود قال أان أبو بكر عن هشام   - 8301
عن بن سريين عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ال 



 تباشر املرأة املرأة وال الرجل الرجل 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    326صفحة  - 2مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا األسود قال اان كامل يعين أاب العالء  - 8302
قال مسعت أاب صاحل مؤذان كان يؤذن هلم قال مسعت أاب هريرة يقول مسعت 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : تعوذوا ابهلل من رأس السبعني وإمارة  
 الصبيان  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن أيب بكري ثنا كامل أبو العالء  - 8303
قال مسعت أاب صاحل عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :  



تعوذوا ابهلل من رأس السبعني ومن إمارة الصبيان وقال ال تذهب الدنيا حىت 
 تصري للكع بن لكع 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : ت  

قوله " تعوذوا ابهلل من رأس السبعني ومن إمارة الصبيان " قال األرانؤوط :  * 
 إسناده ضعيف 

وقوله " ال تذهب الدنيا حىت تصري للكع بن لكع " قال األرانؤوط : حسن * 
 لغريه 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا األسود بن عامر أان كامل عن أيب  - 8304
ل هللا صلى هللا عليه وسلم : أما تغار قال  صاحل عن أيب هريرة قال قيل لرسو 

 وهللا اىن ألغار وهللا أغري مين ومن غريته هنى عن الفواحش 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا األسود بن عامر وأبو املنذر إمساعيل   - 8305
سول هللا بن عمر قاال ثنا كامل قال ثنا أبو صاحل عن أيب هريرة قال قال ر 



صلى هللا عليه وسلم : ال تذهب الدنيا حىت تصري للكع قال إمساعيل بن عمر  
د يعىن املتهم  حىت تصري للكع بن لكع وقال بن بكري للكع بن لكع وقال أسو 

 بن املتهم  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف وسبق ) قال هناك : حسن لغريه ( ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا األسود ثنا كامل ثنا أبو صاحل عن   - 8306
أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ان املكثرين هم األرذلون 

وهكذا قال كامل بيده عن ميينه وعن مشاله وبني اال من قال هكذا وهكذا 
 يديه 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا موسى بن داود ثنا عبد الرمحن بن  - 8307
اثبت عن عطاء بن قرة عن عبد هللا بن ضمرة عن أيب هريرة عن النيب صلى 

ك موسى : قال ذراري املسلمني يف اجلنة يكفلهم  هللا عليه وسلم فيما أعلم ش
 إبراهيم عليه السالم  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا موسى بن داود ثنا محاد بن سلمة   - 8308
عن أيب سنان عن عثمان بن أيب سودة عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى 

هللا عليه وسلم : إذا زار املسلم أخاه يف هللا عز وجل أو عاده قال هللا عز  
 وجل طبت وتبوأت من اجلنة منزال  

 

 

األرنؤوط : إسناده ضعيف عليق شعيب ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وهب بن جرير ثنا أيب قال مسعت  - 8309
النعمان حيدث عن الزهري عن أيب سلمة عن أيب هريرة ان عبد هللا بن حذافة  

السهمي قام يصلي فجهر بصالته فقال النيب صلى هللا عليه وسلم : اي بن 
ل حذافة ال تسمعين وامسع ربك عز وج  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وهب بن جرير قال ثنا أيب قال  - 8310
مسعت النعمان حيدث عن الزهري عن محيد بن عبد الرمحن عن أيب هريرة انه 
قال : خرج نيب هللا صلى هللا عليه وسلم يوما يستسقى فصلى بنا ركعتني بال 

مث خطبنا ودعا هللا وحول وجهه حنو القبلة رافعا يده مث قلب   أذان وال إقامة
 رداءه فجعل األمين على األيسر واأليسر على األمين  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيفت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وهب بن جرير ثنا أيب قال مسعت  - 8311
ب وأيب سلمة عن أيب هريرة ان رسول يونس عن الزهري عن سعيد بن املسي

هللا صلى هللا عليه وسلم قال : حنن أحق ابلشك من إبراهيم عليه السالم إذ  
  {رب أرين كيف حتىي املوتى قال أومل تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قليب  }قال 

قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يرحم هللا لوطا لقد كان أيوي إىل ركن  
يف السجن ما لبث يوسف ألجبت الداعي  شديد ولو لبثت  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وهب بن جرير ثنا أيب قال مسعت  - 8312
هللا عليه وسلم : ما  حممد بن سريين قال ثنا أبو هريرة قال قال رسول هللا صلى 

منكم أحد يدخله عمله اجلنة وال ينجيه من النار قالوا وال أنت اي رسول هللا 
 صلى هللا عليه وسلم  قال وال أان اال أن يتغمدين ريب برمحة منه وقال رسول هللا

 بيده هكذا وأشار وهب يقبضها ويبسطها  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن محاد ثنا أبو عوانة عن  - 8313
األعمش عن أيب صاحل عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال :  

 أكثر عذاب القرب يف البول  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

زيق يعىن بن أيب حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد ثنا ر  - 8314
سلمى ثنا أبو املهزم عن أيب هريرة : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان  

 يقرأ يف العشاء اآلخرة ابلسماء يعىن ذات الربوج والسماء والطارق 



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    327صفحة  - 2مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سعيد موىل بىن هاشم ثنا محاد بن  - 8315
عباد السدوسي قال مسعت أاب املهزم حيدث عن أيب هريرة : ان رسول هللا 

ات يف العشاء  صلى هللا عليه وسلم أمر أن يقرأ ابلسمو   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد عن محاد عن سهيل عن   - 8316
أبيه عن أيب هريرة ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : ان هللا كره لكم 
ا  ثالاث ورضى لكم ثالاث رضي لكم أن تعبدوه ال تشركون به شيئا وأن تعتصمو 
حببل هللا مجيعا وأن تنصحوا لوالة األمر وكره لكم قيل وقال وإضاعة املال 



 وكثرة السؤال  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري محاد بن سلمة وسهيل بن أيب صاحل فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد ثنا محاد عن أيوب عن   - 8317
عكرمة عن أيب هريرة : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم هنى أن يشرب 

الرجل قائما وعن الشرب من يف السقاء وان مينع الرجل جاره أن يضع خشبة  
 يف حائطه  

 

 

اد هو ابن عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الصحيح . محت
 سلمة من رجال مسلم وعكرمة هو موىل ابن عباس من رجال البخاري 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد ثنا محاد ثنا خالد عن   - 8318
شهر عن أيب هريرة قال ملا قدم وفد عبد قيس قال رسول هللا صلى هللا عليه  

   وسلم : كل امرئ حسيب نفسه ليشرب كل قوم فيما بدا هلم

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف لضعف شهر بن حوشب وابقي رجاله  ت
 ثقات رجال الصحيح

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد ثنا محاد عن سهيل عن   - 8319
أبيه عن أيب هريرة أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : ال تصحب 

 املالئكة رفقة فيها جرس  
 

 

رنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم عليق شعيب األت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد ثنا محاد عن حممد بن  - 8320
عمرو عن أيب سلمة عن أيب هريرة أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال :  

 ابنا العاص مؤمنان  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد ثنا محاد عن سهيل عن   - 8321
أبيه عن أيب هريرة ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : إذا قاتل أحدكم  



 أخاه فليجتنب الوجه  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حجاج أخربين بن جريج أخربين زايد  - 8322
عيد املقربي  بن سعد عن حممد بن زيد بن املهاجر بن قنفذ عن سعيد بن أيب س

عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : والذي نفسي بيده لتتبعن  
 لو دخلوا سنن الذين من قبلكم شربا بشرب وذراعا بذراع وابعا فباعا حىت

 جحر ضب لدخلتموه قالوا ومن هم اي رسول هللا أهل الكتاب قال فمه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري حممد بن زيد فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب قال ثنا حجاج قال بن جريج قال  - 8323
أمية عن أيوب بن خالد عن عبد هللا بن رافع موىل ألم   أخربين إمساعيل بن

سلمة عن أيب هريرة قال قال : أخذ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بيدي 
فقال خلق هللا الرتبة يوم السبت وخلق اجلبال فيها يوم األحد وخلق الشجر 



فيها   فيها يوم اإلثنني وخلق املكروه يوم الثالاثء وخلق النور يوم األربعاء وبث
الدواب يوم اخلميس وخلق آدم عليه السالم بعد العصر يوم اجلمعة آخر  

 اخللق يف آخر ساعة من ساعات اجلمعة فيما بني العصر إىل الليل  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : األصح أن هذا احلديث موقوف على كعب األحبار  ت
 وليس من قول النيب صلى هللا عليه وسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هاشم حدثنا عيسى يعىن بن املسيب  - 8324
ه وسلم أييت دار  حدثين أبو زرعة عن أيب هريرة قال : كان النيب صلى هللا علي

قوم من األنصار ودوهنم دار قال فشق ذلك عليهم فقالوا اي رسول هللا سبحان  
 عليه وسلم ألن يف هللا أتيت دار فالن وال أتيت داران قال فقال النيب صلى هللا

داركم كلبا قالوا فإن يف دارهم سنورا فقال النيب صلى هللا عليه وسلم ان 
 السنور سبع  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هاشم ثنا حممد بن طلحة عن عبد   - 8325



يرة قال قال رسول هللا  هللا بن شربمة عن أيب زرعة بن عمرو بن جرير عن أيب هر 
: ال يعدى شيء شيئا ال يعدى شيء شيئا ثالاث قال فقام    صلى هللا عليه وسلم

أعرايب فقال اي رسول هللا ان النقبة تكون مبشفر البعري أو بعجبه فتشمل اإلبل 
جراب قال فسكت ساعة فقال ما أعدى األول ال عدوى وال صفر وال هامة  

وموهتا ومصيباهتا ورزقها   خلق هللا كل نفس فكتب حياهتا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هاشم ثنا حممد عن عبد هللا بن  - 8326
شربمة عن أيب زرعة بن عمرو عن أيب هريرة قال قال رجل : اي رسول هللا أي 

الناس أحق مىن حبسن الصحبة قال أمك قال مث من قال أمك قال مث من قال  
 مث أمك قال مث من قال أابك 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  

 

 

------------------------------------- 
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حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا ربعي بن إبراهيم قال ثنا عبد الرمحن  - 2783
بن إسحاق عن سعيد بن أيب سعيد عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا 

يامة مثل أحد وعرض جلده سبعون ذراعا  عليه وسلم : ضرس الكافر يوم الق
 وفخذه مثل ورقان ومقعده من النار مثل ما بيين وبني الربذة 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا ربعي بن إبراهيم ثنا عبد الرمحن ثنا   - 8328
نيب شريك عن سعيد بن أيب سعيد عن أيب هريرة قال : عطس رجالن عند ال

صلى هللا عليه وسلم أحدمها أشرف من اآلخر فعطس الشريف فلم حيمد هللا  
النيب فلم يشمته النيب صلى هللا عليه وسلم وعطس اآلخر فحمد هللا فشمته 

صلى هللا عليه وسلم قال فقال الشريف عطست عندك فلم تشمتين وعطس  
هذا عندك فشمته قال فقال ان هذا ذكر هللا فذكرته وانك نسيت هللا  

 فنسيتك  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح أان شعبة عن مساك بن حرب عن   - 8329
ل مسعت أاب هريرة حيدث مروان بن احلكم قال مسعت رسول مالك بن ظامل قا

هللا صلى هللا عليه وسلم أاب القاسم الصادق املصدوق يقول : هالك أميت على  
 رؤوس غلمة أمراء سفهاء من قريش 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد ضعيف جلهالة مالك بن ظامل ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو النضر ثنا الفضل بن مرزوق عن   - 8330
عدى بن اثبت عن أيب حازم عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه  

وسلم : أيها الناس ان هللا طيب ال يقبل اال طيبا وان هللا أمر املؤمنني مبا أمر به  
واعملوا صاحلا إين مبا تعملون  اي أيها الرسل كلوا من الطيبات  } املرسلني فقال 

مث ذكر    {اي أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم  } وقال  {عليم 
الرجل يطيل السفر أشعث أغرب مث ميد يديه إىل السماء اي رب اي رب ومطعمه  

 حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذى ابحلرام فأىن يستجاب لذلك 

 

 



إسناده حسنعليق شعيب األرنؤوط : ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو النضر ثنا شريك عن األشعث بن  - 8331
سليم عن أيب األحوص عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 : تفضل صالة اجلماعة على الوحدة سبعا وعشرين درجة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  

 

 

 أيب ثنا أبو النضر وبن أيب بكر عن بن أيب حدثنا عبد هللا حدثين - 8332
أيب هريرة قال قال رسول هللا  ذئب عن سعيد املقربي عن سعيد بن يسار عن

صلى هللا عليه وسلم : ال يوطن قال بن أيب بكر ال يوطن رجل مسلم املساجد 
للصالة والذكر اال تبشبش هللا به حىت خيرج كما يتبشبش أهل الغائب بغائبهم  

عليهم   إذا قدم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : رجاله ثقات رجال الشيخني وروي احلديث عن  ت
الليث بن سعد بزايدة رجل جمهول بني سعيد املقربي وبني سعيد بن يسار  

 ورجحها الدارقطين على رواييت ابن أيب ذئب وابن عجالن



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو النضر عن بن أيب ذئب وإسحاق  - 8333
بن سليمان قال حدثنا بن أيب ذئب عن سعيد بن مسعان قال مسعت أاب هريرة  

حيدث أاب قتادة أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : يبايع لرجل بني الركن  
واملقام ولن يستحل البيت اال أهله فإذا استحلوه فال تسأل عن هلكة العرب 

م الذين يستخرجون كنزه  مث أتيت احلبشة فيخربونه خرااب ال يعمر بعده أبدا وه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري ت
 سعيد بن مسعان فقد روى له أبو داود والرتمذي والنسائي وهو ثقة 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو النضر ثنا بن أيب ذئب عن صاحل   - 8334
سلم قال : كان  موىل التوأمة عن أيب هريرة انه كان ينعت النيب صلى هللا عليه و 

شبح الذراعني أهدب أشفار العينني بعيد ما بني املنكبني يقبل مجيعا ويدبر 
خااب يف األسواق مجيعا أبيب هو وأمي مل يكن فاحشا وال متفحشا وال ص  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو النضر قال ثنا املبارك عن احلسن   - 8335
اململوك عن أيب هريرة أنه ذكر عن النيب صلى هللا عليه وسلم : إن العبد 

ليحاسب بصالته فإن نقص منها شيئا قيل له نقصت منها فيقول اي رب 
 سلطت على مليكا شغلين عن صاليت فيقول قد رأيتك تسرق من ماله لنفسك

 فهال سرقت لنفسك من عملك أو عمله قال فيتخذ هللا عليه احلجة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو النضر ثنا املبارك بن فضالة عن   - 8336
احلسن عن أيب هريرة قال ال أعلمه اال عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال :  

صدقة حني يصبح فشق ذلك على املسلمني فقال   كل سالمي من بن آدم
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ان سالمك على عباد هللا صدقة وإماطتك 

األذى عن الطريق صدقة وان أمرك ابملعروف صدقة وهنيك عن املنكر صدقة  
 وحدث أشياء من حنو هذا مل أحفظها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريهت  
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حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو النضر ثنا املبارك عن احلسن عن   - 8337
أيب هريرة قال مسعت النيب صلى هللا عليه وسلم يقول : إمنا يلبس احلرير يف  

اآلخرة إمنا يلبس احلرير من ال خالق له قال   الدنيا من ال يرجو أن يلبسه يف
احلسن فما ابل أقوام يبلغهم هذا عن نبيهم فيجعلون حريرا يف ثياهبم ويف 

 بيوهتم  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيفت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو النضر ثنا املبارك عن احلسن عن   - 8338
أعلمه اال عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : العني تزين أيب هريرة وال 

والقلب يزين فزان العني النظر وزان القلب التمىن والفرج يصدق ما هنالك أو 
 يكذبه 

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو النضر ثنا املبارك عن احلسن عن   - 8339
أيب هريرة قال : أوصاين خليلي أبو القاسم صلى هللا عليه وسلم بثالث ال 
أدعهن صوم ثالثة أايم من كل شهر وان ال أانم اال على وتر والغسل يوم 

 اجلمعة  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

عبد هللا حدثين أيب ثنا احلسني بن على اجلعفي عن زائدة حدثنا  - 8340
ن عبد الرمحن عن عبد امللك بن عمري عن حممد بن املنتشر عن محيد ب

احلمريي عن أيب هريرة قال أتى رجل النيب صلى هللا عليه وسلم فقال : اي 
رسول هللا أي الصالة أفضل بعد املكتوبة قال الصالة يف جوف الليل قال فأي  

يام أفضل بعد رمضان قال شهر هللا الذي تدعونه احملرم  الص  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو عاصم أان بن عجالن عن أبيه  - 8341
عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : من محل السالح 

 علينا فليس مىن  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد جيد ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو عاصم ثنا األوزاعي ثنا قرة بن  - 8342
عبد الرمحن عن بن شهاب عن أيب سلمة عن أيب هريرة قال قال رسول هللا 
 صلى هللا عليه وسلم قال هللا عز وجل : ان أحب عبادي إىل أعجلهم فطرا 

 

 

شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف لضعف قرة بن عبدالرمحن عليق ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو عاصم أان حممد بن رفاعة عن   - 8343
ى هللا عليه وسلم  سهيل بن أيب صاحل عن أبيه عن أيب هريرة : ان رسول هللا صل

كان أكثر ما يصوم اإلثنني واخلميس قال فقيل له قال فقال ان األعمال  
م أو لكل تعرض كل اثنني ومخيس أو كل يوم اثنني ومخيس فيغفر هللا لكل مسل

 مؤمن اال املتهاجرين فيقول آخرمها  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو عاصم ثنا احلسن بن يزيد بن  - 8344
فروخ الضمري من أهل املدينة قال مسعت أاب سلمة يقول مسعت أاب هريرة 

من عبد أو أمة  يقول أشهد لسمعت النيب صلى هللا عليه وسلم يقول : ما  
 حيلف عند هذا املنرب على ميني آمثة ولو على سواك رطب اال وجبت له النار  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري ت
 احلسن بن يزيد بن فروخ الضمري فقد روى له ابن ماجة 

 

 

د بن جعفر  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو عاصم عن عبد احلمي - 8345
حدثين عمران بن أيب أنس عن عمرو بن احلكم عن أيب هريرة قال قال رسول  
هللا صلى هللا عليه وسلم : ال يفرك مؤمن مؤمنة ان كره منها خلقا رضي منها  

 آخر 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو بكر احلنفي ثنا عبد احلميد بن  - 8346
جعفر عن عمر بن احلكم األنصاري عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى 
هللا عليه وسلم : ال يذهب الليل والنهار حىت ميلك رجل من املوايل يقال له 

 جهجاه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو بكر احلنفي ثنا الضحاك بن  - 8347
صكاك  عثمان حدثين بكري بن عبد هللا بن األشج عن سليمان بن يسار : ان  

التجار خرجت فاستأذن التجار مروان يف بيعها فأذن هلم فدخل أبو هريرة عليه  
ليه وسلم ان يشرتى فقال له أذنت يف بيع الراب وقد هنى رسول هللا صلى هللا ع

الطعام مث يباع حىت يستوىف قال سليمان فرأيت مروان بعث احلرس فجعلوا 
 ينتزعون الصكاك من أيدي من ال يتحرج منهم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده قوي رجاله ثقات رجال الشيخني غري ت
 الضحاك بن عثمان 

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو بكر احلنفي ثنا الضحاك بن  - 8348
ن أيب هريرة أنه عثمان عن بكري بن عبد هللا بن األشج عن سليمان بن يسار ع

قال : ما رأيت رجال أشبه صالة برسول هللا صلى هللا عليه وسلم من فالن 
وليني إلمام كان ابملدينة قال سليمان بن يسار فصليت خلفه فكان يطيل األ

من الظهر وخيفف األخريني وخيفف العصر ويقرأ يف األوليني من املغرب بقصار  
املفصل ويقرأ يف األوليني من العشاء من وسط املفصل ويقرأ يف الغداة بطوال 

املفصل قال الضحاك وحدثين من مسع أنس بن مالك يقول ما رأيت أحدا 
ن هذا الفىت يعىن عمر بن  أشبه صالة بصالة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم م

عبد العزيز قال الضحاك فصليت خلف عمر بن عبد العزيز وكان يصنع مثل  
 ما قال سليمان بن يسار  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : ت  

حديث أيب هريرة : إسناده قوي كسابقه *   

وحديث أنس بن مالك : إسناده قوي فقد صرح الضحاك عند غري املصنف * 
( أن الذي حدثه عن أنس هو حيىي بن  332/  5) انظر طبقات ابن سعد 

سعيد األنصاري أو شريك بن منرب واألول ثقة والثاين صدوق قوي احلديث 
 وكالمها من رجال الشيخني . وسيأيت حديث أنس بنحوه من طرق عنه
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حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو بكر احلنفي حدثين معاوية بن أيب  - 8349
مزرد قال حدثين عمى سعيد أبو احلباب قال مسعت أاب هريرة قال قال رسول  

هللا صلى هللا عليه وسلم : ان هللا عز وجل ملا خلق اخللق قامت الرحم 
حبقو الرمحن قالت هذا مقام العائذ من القطيعة قال أما ترضى أن فأخذت 

فهل عسيتم إن توليتم    }أصل من وصلك وأقطع من قطعك اقرؤوا ان شئتم 
أن تفسدوا يف األرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم هللا فأصمهم  

   {وأعمى أبصارهم أفال يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفاهلا  

 

 

ب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو بكر احلنفي قال ثنا كثري بن زيد  - 8350
عن عمرو بن متيم عن أبيه عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه  
وسلم : حمللوف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ما أتى على املسلمني شهر  



م من رمضان وال أتى على املنافقني شهر شر من رمضان وذلك ملا يعد  خري هل
املؤمنون فيه من القوة للعبادة وما يعد فيه املنافقون من غفالت الناس 

 وعوراهتم هو غنم واملؤمن يغتنمه الفاجر  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو بكر احلنفي ثنا الضحاك بن  - 8351
هللا عليه وسلم :  عثمان عن سعيد املقربي قال أبو هريرة قال رسول هللا صلى 

ان أحدكم إذا كان يف الصالة جاءه الشيطان فأبس به كما يبس الرجل بدابته 
شيئا من    فإذا سكن له أضرط بني إليتيه ليفتنه عن صالته فإذا وجد أحدكم

 ذلك فال ينصرف حىت يسمع صوات أو جيد رحيا ال يشك فيه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده قوي رجاله ثقات رجال الشيخني غري ت
 الضحاك بن عثمان فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو بكر احلنفي ثنا الضحاك بن  - 8352
قال قال رسول هللا صلى هللا عليه  عثمان عن سعيد املقربي عن أيب هريرة 



وسلم : ان أحدكم إذا كان يف املسجد جاءه الشيطان فأبس به كما يبس 
الرجل بدابته فإذا سكن له زنقه أو أجلمه قال أبو هريرة فأنتم ترون ذلك أما 

املزنوق فرتاه مائال كذا ال يذكر هللا وأما امللجوم ففاتح فاه ال يذكر هللا عز  
 وجل 

 

 

شعيب األرنؤوط : إسناده قويعليق ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عثمان بن عمر ثنا عبد احلميد بن  - 8353
جعفر عن عياض بن عبد هللا بن أيب سرح عن أيب هريرة : أن رسول هللا صلى  
هللا عليه وسلم قام فخطب الناس مث ذكر أن اإلميان ابهلل واجلهاد يف سبيل هللا  

ند هللا فقام رجل فقال اي رسول هللا ان قتلت يف سبيل  من أفضل األعمال ع
هللا وأان صابر حمتسب مقبل غري مدبر يكفر هللا عىن خطاايي قال نعم فكيف  
قلت قال ان قتلت يف سبيل هللا وأان صابر حمتسب مقبل غري مدبر يكفر هللا  

عىن خطاايي قال نعم كيف قلت قال إن قتلت يف سبيل هللا وأان صابر 
مقبل غري مدبر يكفر هللا عىن خطاايي قال نعم إال الدين فإن جربيل   حمتسب

 سارين بذلك 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت



 الشيخني غري عبد احلميد بن جعفر فقد روى له مسلم 
 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عثمان بن عمر قال ثنا يونس عن   - 8354
عليه وسلم   الزهري عن سعيد بن املسيب عن أيب هريرة أن رسول هللا صلى هللا

قال : للعبد املصلح اململوك أجران والذي نفس أيب هريرة بيده لوال اجلهاد يف  
 سبيل هللا واحلج وبر أمي ألحببت ان أموت وأان مملوك 

 

 

ليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عثمان بن عمر ثنا أسامة بن زيد ثنا  - 8355
أبو عبد هللا القراظ انه مسع سعد بن مالك وأاب هريرة يقوالن قال رسول هللا 

م يف صلى هللا عليه وسلم : اللهم ابرك ألهل املدينة يف مدينتهم وابرك هل 
صاعهم وابرك هلم يف مدهم اللهم ان إبراهيم عبدك وخليلك وإين عبدك 

ورسولك وان إبراهيم سألك ألهل مكة وإين أسألك ألهل املدينة كما سألك 
إبراهيم ألهل مكة ومثله معه ان املدينة مشتبكة ابملالئكة على كل نقب منها  

دها بسوء أذابه هللا  ملكان حيرساهنا ال يدخلها الطاعون وال الدجال فمن أرا
 كما يذوب امللح يف املاء  

 



 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    331صفحة  - 2مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو النضر ثنا أبو جعفر يعىن الرازي   - 8356
عن هشام عن بن سريين عن أيب هريرة قال : هنى النيب صلى هللا عليه وسلم  

 ان يصلي أحدان خمتصرا 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد ضعيف ت  

 

 

عن أيب معمر  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو النضر ثنا أيوب  - 8357
عن أيب صاحل عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : ألن ميتلئ  

 جوف أحدكم قيحا خري له من أن ميتلئ شعرا  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد ضعيف لضعف أيب جعفر الرازيت  

 

 

ؤدب حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو النضر ثنا أبو سعيد يعىن امل - 8358
قال أيب وامسه حممد بن مسلم بن أيب الوضاح أبو سعيد املؤدب قال أيب وروى 
عنه عبد الرمحن بن مهدي وأبو داود وأبو كامل قال ثنا هشام عن أبيه عن أيب  

هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ان الشيطان أييت أحدكم  
من خلق األرض فيقول هللا  فيقول من خلق السماء فيقول هللا عز وجل فيقول  

فيقول من خلق هللا فإذا أحس أحدكم بشيء من هذا فليقل آمنت ابهلل 
 وبرسله  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري أيب سعيد املؤدب فمن رجال مسلم 

 

 

عقيل ثنا أبو حيان   حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو النضر ثنا أبو - 8359
عن أيب زرعة عن أيب هريرة قال : كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حيب 

 الذراع 
 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده قوي رجاله ثقات رجال الشيخني غري أيب ت
 عقيل فقد روى له أصحاب السنن

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو النضر ثنا أبو عقيل قال أيب امسه  - 8360
عبد هللا بن عقيل الثقفي ثقة ثنا عبد هللا بن سعيد عن أبيه عن أيب هريرة قال  

 قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ميينك مبا يصدقك به صاحبك  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد ضعيف جدا ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو النضر ثنا ورقاء بن عمر   - 8361
اليشكري قال مسعت عمرو بن دينار حيدث عن عطاء بن يسار عن أيب هريرة  

 قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ال صالة بعد اإلقامة اال املكتوبة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو النضر ثنا ورقاء عن عبيد هللا بن  - 8362
يب صلى  أيب يزيد عن انفع بن جبري بن مطعم عن أيب هريرة قال : كنت مع الن



هللا عليه وسلم يف سوق من أسواق املدينة فانصرف وانصرفت معه فجاء إىل 
ثالث مرات فناء فاطمة فنادى احلسن فقال أي لكع أي لكع أي لكع قاله 

فلم جيبه أحد قال فانصرف وانصرفت معه قال فجاء إىل فناء عائشة فقعد  
قال فجاء احلسن بن على قال أبو هريرة ظننت ان أمه حبسته لتجعل يف عنقه  
السخاب فلما جاء التزمه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم والتزم هو رسول هللا  

به وأحب من حيبه ثالث مرات صلى هللا عليه وسلم قال اللهم اىن أحبه فأح   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو النضر وحسن بن موسى قاال ثنا   - 8363
ال قال رسول  ورقاء عن عبد هللا بن دينار عن سعيد بن يسار عن أيب هريرة ق

هللا صلى هللا عليه وسلم : من تصدق بعدل مترة من كسب طيب وال يصعد  
ا يرىب أحدكم  إىل هللا اال الطيب فإن هللا يقبلها بيمينه مث يربيها لصاحبها كم 

 فلوه حىت تكون مثل اجلبل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو النضر ثنا إبراهيم بن سعد ثنا أيب  - 8364
عن أيب سلمة عن أيب هريرة عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : يدخل 

أفئدة الطري  اجلنة أقوام أفئدهتم مثل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا قال قال أيب حدثناه يعقوب قال حدثين أيب عن   - 8365
أبيه عن أيب سلمة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال عبد هللا وهو  
 الصواب يعىن مل يذكر أاب هريرة : يدخل اجلنة أقوام أفئدهتم مثل أفئدة الطري 

 

 

ت رجال عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد مرسل رجاله ثقات
 الشيخني 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو النضر ثنا شيبان عن عاصم عن   - 8366
األسود بن هالل عن أيب هريرة قال : أمرين رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 بثالث بنوم على وتر والغسل يوم اجلمعة وصوم ثالثة أايم من كل شهر 
 

 



ه ثقات رجال الشيخني غري عاصم عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسن رجالت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عثمان بن عمر ثنا أسامة عن سعيد   - 8367
سلم يريد سفرا املقربي عن أيب هريرة : ان رجال أتى النيب صلى هللا عليه و 

ليودعه فقال له رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أوصيك بتقوى هللا والتكبري  
سفر  على كل شرف فلما وىل قال اللهم اطو له البعيد وهون عليه ال  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    332صفحة  - 2مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو النضر ثنا إسحاق بن سعيد عن   - 8368
دينارا وال درمها فقيل  أبيه عن أيب هريرة : انه كان يقول كيف أنتم إذا مل جتتبوا 

له وهل ترى ذلك كائنا اي أاب هريرة فقال والذي نفس أيب هريرة بيده عن قول  
وذمة رسوله فيشد هللا  الصادق املصدوق قالوا وعم ذاك قال تنتهك ذمة هللا 



قلوب أهل الذمة فيمنعون ما أبيديهم والذي نفس أيب هريرة بيده ليكونن 
 مرتني 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو عبد الرمحن ثنا شاذان ثنا إبراهيم   - 8369
يب صلى  بن سعد عن بن شهاب عن عبيد هللا بن عبد هللا عن أيب هريرة عن الن

هللا عليه وسلم قال : كان رجل يداين الناس قال وكان يقول لفتاه إذا أتيت 
وز عنه  معسرا فتجاوز عنه لعل هللا يتجاوز عنا فلقى هللا فتجا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن بن موسى ثنا زهري عن سهيل   - 8370
عن أبيه عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : حيسر الفرات  

يه الناس أو ال تقوم الساعة حىت حيسر الفرات عن جبل من ذهب فيقتتل عل
 فيقتل من كل مائة تسعة وتسعون اي بىن فإن أدركته فال تكونن ممن يقاتل عليه  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري سهيل بن أيب صاحل فمن رجال مسلم 

 

 

ل حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد ثنا القاسم بن الفض - 8371
حدثين أبو معاوية املهري قال قال يل أبو هريرة اي مهري : هنى رسول هللا صلى 

هللا عليه وسلم عن مثن الكلب وكسب احلجام وكسب املومسة وعن كسب 
 عسب الفحل 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد ضعيف جلهالة الفضل بن معدان ت  

 

 

بن بشر ثنا حممد بن عمرو ثنا   حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد - 8372
أبو سلمة عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : أنزل القرآن 

 على سبعة أحرف عليما حكيما غفورا رحيما  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسن رجاله ثقات رجال الشيخني غري حممد ت
 بن عمرو 

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن بشر ثنا حممد بن عمرو ثنا   - 8373
: ان الكرمي  أبو سلمة عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

بن الكرمي بن الكرمي بن الكرمي يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم خليل  
ت يف السجن ما  الرمحن عز وجل وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لو لبث
ارجع إىل ربك  }لبث يوسف مث جاءين الداعي ألجبته إذ جاءه الرسول فقال 

ورمحة هللا   {فاسأله ما ابل النسوة الاليت قطعن أيديهن إن ريب بكيدهن عليم  
لو أن يل بكم قوة أو   }على لوط إن كان ليأوي إىل ركن شديد إذ قال لقومه 

بعده من نيب اال يف ثروة من قومه   وما بعث هللا من {آوي إىل ركن شديد    

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن بشر ثنا حممد بن عمرو ثنا   - 8374
أبو سلمة عن أيب هريرة قال : كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حيب الفال 

 احلسن ويكره الطرية 
 

 

رنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن عليق شعيب األت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن بشر ثنا حممد بن عمرو ثنا   - 8375
أبو سلمة عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : إمنا أان بشر 

ولعل بعضكم أن يكون أحلن حبجته من بعض فمن قطعت له من حق أخيه  
 قطعة فإمنا أقطع له قطعة من النار  

 

 

يح لغريه وهذا إسناد حسن عليق شعيب األرنؤوط : صح ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن بشر ثنا حممد بن عمرو ثنا   - 8376
أبو سلمة عن أيب هريرة قال : دخل أعرايب على رسول هللا صلى هللا عليه  

وسلم فقال له رسول هللا صلى هللا عليه وسلم هل أخذتك أم ملدم قط قال  
اجللد واللحم قال ما وجدت هذا قط قال  وما أم ملدم قال حر يكون بني 

فهل أخذك هذا الصداع قط قال وما هذا الصداع قال عرق يضرب على 
اإلنسان يف رأسه قال ما وجدت هذا قط فلما وىل قال من أحب أن ينظر إىل  

 رجل من أهل النار فلينظر إىل هذا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 



ريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :  وإبسناده عن أيب ه - 8377
افرتقت اليهود على إحدى أو اثنتني وسبعني فرقة وتفرتق أميت على ثالث 

 وسبعني فرقة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

وإبسناده عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :   - 8378
مخس من حق املسلم على املسلم رد التحية وإجابة الدعوة وشهود اجلنازة  

 وعيادة املريض وتشميت العاطس إذا محد هللا عز وجل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

وإبسناده عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :   - 8379
ما أعددت ألهلها  ملا خلق هللا اجلنة والنار أرسل جربيل قال انظر إليها واىل 

فيها فجاء فنظر إليها واىل ما أعد هللا ألهلها فيها فرجع إليه قال وعزتك ال 
ل ارجع إليها فانظر  يسمع هبا أحد اال دخلها فأمر هبا فحجبت ابملكاره قا 

إليها واىل ما أعددت ألهلها فيها قال فرجع إليها وإذا هي قد حجبت ابملكاره  



فرجع إليه وقال وعزتك قد خشيت أن ال يدخلها أحد قال اذهب إىل النار 
فانظر إليها واىل ما أعددت ألهلها فيها فإذا هي يركب بعضها بعضا فرجع 

أحد فيدخلها فأمر هبا فحفت  قال وعزتك لقد خشيت ان ال يسمع هبا
 ابلشهوات فقال وعزتك لقد خشيت أن ال ينجو منها أحد اال دخلها 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    333صفحة  - 2مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

ن بلي من قضاعة  وإبسناده عن أيب هريرة قال : كان رجالن م - 8380
نيب صلى هللا عليه وسلم واستشهد أحدمها وأخر اآلخر سنة قال  أسلما مع ال

طلحة بن عبيد هللا فأريت اجلنة فرأيت فيها املؤخر منهما أدخل قبل الشهيد  
فعجبت لذلك فأصبحت فذكرت ذلك لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم أو  

رسول هللا صلى هللا عليه   ذكر ذلك لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال
وسلم أليس قد صام بعده رمضان وصلى ستة آالف ركعة أو كذا وكذا ركعة  

 صالة السنة  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد يعىن بن هارون أان حممد بن  - 8381
عمرو عن أيب سلمة عن طلحة بن عبيد هللا : أن رجلني من بلي وهم حي من  

 قضاعة فذكره  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن وهذا اإلسناد فيه انقطاع ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن بشر ثنا هشام بن عروة  - 8382
األزرق حدثين وهب بن كيسان عن حممد بن عمر وبن عطاء عن عمرو بن 

قال : توىف بعض كنائن مروان فشهدها الناس وشهدها أبو هريرة ومعها نساء 
  يبكني فأمرهن مروان فقال أبو هريرة دعهن فإنه مر على رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم جنازة معها بواك فنهرهن عمر رمحه هللا فقال له رسول هللا صلى  

 هللا عليه وسلم دعهن فإن النفس مصابة والعني دامعة والعهد حديث  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن بشر ثنا مسعر ثنا عبد   - 8383
وأنذر  }بن طلحة عن أيب هريرة قال : ملا نزلت  امللك بن عمري عن موسى

جعل يدعو بطون قريش بطنا بطنا اي بىن فالن أنقذوا  {عشريتك االقربني 
أنفسكم من النار حىت انتهى إىل فاطمة فقال اي فاطمة ابنة حممد أنقذي 

 نفسك من النار ال أملك لكم من هللا شيئا غري ان لكم رمحا سأبلها ببالهلا  
 

 

شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن بشر ثنا أبو حيان عن أيب  - 8384
ل عند صالة  زرعة عن أيب هريرة قال قال نيب هللا صلى هللا عليه وسلم لبال 

الفجر : اي بالل خربين أبرجى عمل عملته منفعة يف اإلسالم فإين قد مسعت 
سالم عمال  خشف نعليك بني يدي يف اجلنة قال ما عملت اي رسول هللا يف اإل

أرجى عندي منفعة من أىن مل أتطهر طهورا اتما قط يف ساعة من ليل أو هنار اال  
 صليت بذلك الطهور لريب ما كتب يل أن أصلي 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا حيىي بن يزيد بن عبد امللك يعىن  - 8385
عبد هللا ثنا أيب ذكره عن سعيد بن أىب سعيد املقربي عن أيب هريرة   النوفلي قال

عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : من أفضى بيده إىل ذكره ليس دونه سرت 
 فقد وجب عليه الوضوء  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن وهذا إسناد ضعيفت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا اهليثم بن خارجة ثنا حيىي بن يزيد عن   - 8386
عبد امللك عن أبيه عن سعيد املقربي عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه  

 وسلم : مثله  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن وهذا إسناد ضعيفت  

 

 

عن أبيه  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن يزيد عن عبد امللك   - 8387
عن سعيد بن أيب سعيد عن أيب هريرة أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال :  

 أكثروا من قول ال حول وال قوة اال ابهلل فإهنا كنز من كنوز اجلنة  
 



 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن يزيد عن أبيه عن جبري بن  - 8388
أيب صاحل وكان يقال له بن نفيلة عن أيب هريرة أن النيب صلى هللا عليه وسلم  

 قال : مثن اجلريسة حرام وأكلها حرام 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

املبارك عن احلسن عن   حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو النضر ثنا - 8389
أيب هريرة قال وأراه عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : لينتهني أقوام يرفعون 

 أبصارهم إىل السماء يف الصالة أو لتخطفن أبصارهم  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد ضعيف ت  

 

 

ن عن  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو النضر ثنا املبارك عن احلس - 8390
يب هريرة قال مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : أال من رجل أيخذ  أ



مبا فرض هللا ورسوله كلمة أو كلمتني أو ثالاث أو أربعا أو مخسا فيجعلهن يف  
طرف ردائه فيتعلمهن ويعلمهن قال أبو هريرة فقلت أان اي رسول هللا قال 

صلى هللا عليه وسلم مث  فابسط ثوبك قال فبسطت ثويب فحدث رسول هللا 
قال ضم إليك فضممت ثويب إىل صدري فإين ألرجو أن ال أكون نسيت 

 حديثا مسعته منه بعد  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    334صفحة  - 2مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو النضر ثنا عبد الرمحن يعىن بن  - 8391
عبد هللا بن دينار عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أيب هريرة قال قال  
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ضرس الكافر مثل أحد وفخذه مثل البيضاء 

عده من النار كما بني قديد ومكة وكثافة جلده اثنان وأربعون ذراعا بذراع ومق
 اجلبار 

 



 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف حمتمل للتحسني ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو النضر ثنا عبد الرمحن عن أبيه  - 8392
ان العبد   عن أيب صاحل عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال :

ليتكلم ابلكلمة من رضوان هللا عز وجل ال يلقى هلا ابال يرفعه هللا هبا درجات 
 وان العبد ليتكلم ابلكلمة من سخط هللا ال يلقى هلا ابال يهوى هبا يف جهنم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو عامر العقدي عن حممد بن عمار   - 8393
كشاكش قال مسعت سعيدا املقربي حيدث عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا 

 عليه وسلم قال : خري الكسب كسب يد العامل إذا نصح 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسن رجاله ثقات رجال الشيخنيت  

 

 

 حدثين أيب ثنا أبو عامر ثنا فليح بن سليمان عن  حدثنا عبد هللا  - 8394



نعيم بن عبد هللا اجملمر انه رقى إىل أيب هريرة على ظهر املسجد وهو يتوضأ 
فرفع يف عضديه مث أقبل علي فقال اىن مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

  يقول : ان أميت يوم القيامة هم الغر احملجلون من آاثر الوضوء فمن استطاع
منكم ان يطيل غرته فليفعل فقال نعيم ال أدري قوله من استطاع ان يطيل  
 غرته فليفعل من قول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أو من قول أيب هريرة 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو عامر ثنا زهري عن العالء بن عبد   - 8395
: تدرون من  الرمحن عن أبيه عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال  

املفلس قالوا املفلس فينا اي رسول هللا من ال له درهم وال دينار وال متاع قال  
وزكاة وأييت قد شتم عرض  املفلس من أميت يوم القيامة من أييت بصالة وصيام 

هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وضرب هذا فيقعد فيقتص هذا من حسناته  
وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاايهم  

فطرح عليه مث طرح يف النار وقال عبد الرمحن يعىن بن مهدي فيقتص وقال  
 عبد الرمحن قبل أن يقضى ما عليه  

 

 

شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم  عليقت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو عامر ثنا زهري عن العالء عن أبيه   - 8396
عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : لو يعلم املؤمن ما عند هللا  

ة ما  من العقوبة ما طمع يف اجلنة أحد ولو يعلم الكافر ما عند هللا من الرمح
قنط من اجلنة أحد خلق هللا مائة رمحة فوضع رمحة واحدة بني خلقه يرتامحون 

 هبا وعند هللا تسعة وتسعون رمحة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو عامر ثنا زهري عن أسيد بن أيب  - 8397
ة عن النيب أسيد عن انفع بن عياش موىل عبلة بنت طلق الغفاري عن أيب هرير 

صلى هللا عليه وسلم قال : من أحب أن يطوق حبيبه طوقا من انر فليطوقه  
ر من  طوقا من ذهب ومن أحب أن يسور حبيبه سوارا من انر فليسوره بسوا

ذهب ومن أحب أن حيلق حبيبه حلقة من انر فليحلقه حلقة من ذهب ولكن 
 عليكم ابلفضة العبوا هبا لعبا العبوا هبا لعبا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : رجاله ثقات رجال الشيخني غري أسيد بن أسيد روى  ت



له مجع وخرج له أصحاب السنن والبخاري يف األدب املفرد وأورده ابن حبان  
ثقات وذكر الربقاين يف سؤاالته للدارقطين أنه قال يعترب به ... وسيأيت  يف ال

بسند ضعيف ... وقد صح أن النيب  414/   4احلديث يف مسند أيب موسى 
صلى هللا عليه وسلم أخذ حريرا فجعله يف ميينه وأخذ ذهبا فجعله يف مشاله مث  

زايدة " حل قال : " إن هذين حرام على ذكور أميت " ويف بعض الرواايت 
إلانثهم " ... ولألستاذ مصطفى بن عدوي يف هذا الباب رسالة قيمة بعنوان "  

 املؤنق يف إابحة حتلي النساء ابلذهب احمللق وغري احمللق " فراجعها لزاما 
 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو عامر ثنا زهري حدثين موسى بن  - 8398
 عليه وسلم قال : املرء على دين وردان عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا

 خليله فلينظر أحدكم من خيالل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده جيد رجاله ثقات رجال الشيخني غري موسى  ت
 بن وردان

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو عامر وسريج قاال ثنا فليح عن   - 8399
هالل بن على عن عبد الرمحن بن أيب عمرة عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا  

عليه وسلم قال : ما من مؤمن إال وأان أوىل به يف الدنيا واآلخرة اقرؤوا ان 



وترك ماال فلريثه  فأميا مؤمن هلك {النيب أوىل ابملؤمنني من أنفسهم  }شئتم 
 عصبته من كانوا ومن ترك دينا أو ضياعا فليأتين فإين مواله  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    335صفحة  - 2مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو عامر ثنا فليح عن هالل بن على   - 0084
ه وسلم قال  عن عبد الرمحن بن أيب عمرة عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا علي

: من آمن ابهلل ورسوله وأقام الصالة وصام رمضان فإن حقا على هللا أن 
ا قالوا اي رسول يدخله اجلنة هاجر يف سبيل هللا أو جلس يف أرضه اليت ولد فيه 

هللا أفال خنرب الناس قال ان يف اجلنة مائة درجة أعدها هللا عز وجل للمجاهدين  
يف سبيله بني كل درجتني كما بني السماء واألرض فإذا سألتم هللا عز وجل 
فسلوه الفردوس فإنه وسط اجلنة وأعلى اجلنة وفوق عرش الرمحن عز وجل 

أبو عامر   ومنه تفجر أو تنفجر أهنار اجلنة شك  

 



 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يونس ثنا فليح عن هالل بن على   - 8401
بن أيب عمرة  عن عطاء بن يسار أو بن أيب عمرة قال فليح وال أعلمه اال عن 

فذكر احلديث اال انه قال : تفجر اهنار اجلنة وقال أفال ننبئ الناس بذلك قال 
 وحده مث حدثنا به فلم يشك يعىن فليحا قال عطاء بن يسار  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  

 

 

حدثنا عبد هللا قال قال أيب فحدثناه سريج قال حدثنا فليح عن   - 8402
هالل بن على عن عطاء بن يسار عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا 

 عليه وسلم : فذكره وقال وفوقه عرش الرمحن ومنه تنفجر اهنار اجلنة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو عامر ثنا فليح عن هالل بن على   - 8403



عن عطاء بن يسار عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : الشيخ 
 يكرب ويضعف جسمه وقلبه شاب على حب اثنني طول العمر واملال  

 

 

ح بن عليق شعيب األرنؤوط : صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري فلي ت
 سليمان فمن رجال البخاري 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو عامر وسريج قاال ثنا فليح عن   - 8404
 عليه وسلم  هالل بن علي عن عطاء بن يسار عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا

انه قال : ان أهل اجلنة ليتزاورون فيها قال سريج ليرتاءون فيها كما تراءون 
تفاضل   الكوكب الشرقي والكوكب الغريب الغارب يف األفق الطالع يف

الدرجات قالوا اي رسول هللا أولئك النبيون قال بلى والذي نفس حممد بيده  
 أقوام آمنوا ابهلل ورسوله وصدقوا املرسلني وقال سريج وأقوام آمنوا ابهلل 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : منت احلديث صحيح لكن من حديث أيب سعيد ولعل  ت
حديث أيب هريرة أخطأ فجعله من  -وفيه كالم  - فليح بن سليمان   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو عامر ثنا زهري عن حممد بن عمرو   - 8405



بن حلحلة عن عطاء بن يسار عن أيب هريرة وأيب سعيد اخلدري ان النيب صلى 
هللا عليه وسلم قال : ما يصيب املرء املسلم من نصب وال وصب وال هم وال  

كها اال كفر هللا عنه هبا من خطاايه حزن وال غم وال أذى حىت الشوكة يشا   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا محاد بن مسعدة ثنا بن جريج عن أيب   - 8406
الزبري عن عمرو بن شهاب عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال :  

ى ألوائهن وضرائهن وسرائهن أدخله هللا اجلنة من كان له ثالث بنات فصرب عل
بفضل رمحته إايهن فقال رجل أو اثنتان اي رسول هللا قال أو اثنتان فقال رجل 

 أو واحدة اي رسول هللا قال أو واحدة  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه وهذا إسناد ضعيف ت  

 

 

أبو عوانة عن أيب حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بكري بن عيسى ثنا  - 8407
ن ميمون قال قال أبو هريرة قال يل نيب هللا صلى هللا عليه  بلج عن عمرو ب

وسلم : اي أاب هريرة هل أدلك على كلمة كنز من كنز اجلنة حتت العرش قال  



قلت نعم فداك أيب وأمي قال ان تقول ال قوة اال ابهلل قال أبو بلج وأحسب 
عبدي واستسلم قال فقلت لعمرو قال   أنه قال فإن هللا عز وجل يقول أسلم

أبو بلج قال عمرو قلت أليب هريرة ال حول وال قوة اال ابهلل فقال ال اهنا يف 
ولوال إذ دخلت جنتك قلت ما شاء هللا ال قوة إال ابهلل   }سورة الكهف   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح دون قوله " حتت العرش " وهذا إسناد حسن  ت
رجال الشيخنيرجاله ثقات   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سليمان بن حرب ثنا محاد بن سلمة   - 8408
عن إسحاق بن عبد هللا بن أيب طلحة عن أيب صاحل عن أيب هريرة عن النيب 
صلى هللا عليه وسلم : ان رجال كان يبيع اخلمر يف سفينة وكان يشوبه ابملاء 

يس وفيه الداننري قال فصعد الذرو  وكان معه يف السفينة قرد قال فأخذ الك
يعىن الدقل ففتح الكيس فجعل يلقي يف البحر دينارا ويف السفينة دينارا حىت 

 مل يبق فيه شيء  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : رجاله ثقات رجال الشيخني غري محاد بن سلمة فمن  ت
 رجال مسلم . والصواب وقفه كما تقدم 

 



 

-------------------------------------  

 

[    336صفحة  - 2مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد قال حدثنا عبد العزيز  - 8409
يعين بن مسلم قال ثنا سهيل بن أيب صاحل عن أبيه عن أيب هريرة ان رسول هللا  

ر  صلى هللا عليه وسلم قال : خري صفوف الرجال املقدم وشرها املؤخر وش
 صفوف النساء املقدم وخريها املؤخر 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري سهيل بن أيب صاحل فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد ثنا عبد العزيز ثنا  - 8410
أهكذا كان رسول إمساعيل يعىن بن أيب خالد عن أبيه قال قلت أليب هريرة : 

هللا صلى هللا عليه وسلم يصلي بكم قال وما أنكرت من صاليت قال قلت 
ؤذن  أردت ان أسألك عن ذلك قال نعم وأوجز قال وكان قيامه قدر ما ينزل امل

 من املنارة ويصل إىل الصف  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن رجاله ثقات رجال ت
 الشيخني 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد ثنا عبد العزيز بن مسلم   - 8411
ثنا سليمان عن أيب صاحل عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه  

النار يوم القيامة له عينان يبصر هبما وأذانن يسمع هبما  وسلم : خيرج عنق من 
ولسان ينطق به فيقول اىن وكلت بثالثة بكل جبار عنيد وبكل من ادعى مع  

 هللا اهلا آخر واملصورين  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عثمان بن عمر ثنا بن أيب ذئب عن   - 8412
الزهري عن انفع موىل أيب قتادة عن أيب هريرة ان النيب صلى هللا عليه وسلم  

 قال : كيف بكم إذا نزل فيكم عيسى بن مرمي وإمامكم منكم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عثمان بن عمر أان بن أيب ذئب عن   - 8413
ال : ال وهللا  سعيد املقربي عن أيب هريرة ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ق

ال يؤمن ال وهللا ال يؤمن ال وهللا ال يؤمن قالوا ومن ذاك اي رسول هللا قال جار  
 ال أيمن جاره بوائقه قيل وما بوائقه قال شره  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عثمان بن عمر أبو حممد قال أان بن  - 8414
أيب ذئب عن سعيد املقربي عن أيب هريرة ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

ا  قال : ال تقوم الساعة حىت أتخذ أميت أخذ األمم قبلها شربا بشرب وذراع
بذراع قال رجل اي رسول هللا كما فعلت فارس والروم قال وما الناس اال 

 أولئك 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو الوليد بن عمر حدثين أبو عوانة  - 8415



تى أعرايب عن عبد امللك بن عمري عن موسى بن طلحة عن أيب هريرة قال : أ
 صلى هللا عليه وسلم أبرنب قد شواها ومعها صناهبا وأدمها فوضعها  رسول هللا

بني يديه فأمسك رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فلم أيكل وأمر أصحابه ان 
أيكلوا فأمسك األعرايب فقال له رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ما مينعك أن 

ر قال ان كنت صائما فصم األايم أتكل قال اىن أصوم ثالثة أايم من الشه
 الغر 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن آدم ثنا أبو بكر بن عياش   - 8416
عن أيب حصني عن أيب صاحل عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم :  
انه كان يعتكف العشر األواخر من شهر رمضان فلما كان العام الذي قبض 

 فيه اعتكف عشرين  

 

 

بخاري رجاله ثقات عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الت
 رجال الشيخني غري أيب بكر بن عياش

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عمر بن سعد وهو أبو داود احلفري  - 8417
ة عن أيب هريرة  قال أان سفيان عن األوزاعي عن حيىي بن أيب كثري عن أيب سلم

قال : أتى النيب صلى هللا عليه وسلم بطعام مبر الظهران فقال أليب بكر وعمر  
لصاحبيكم   أدنيا فكال قاال اان صائمان قال ارحلوا لصاحبيكم اعملوا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم إن ثبت اتصاله ...  ت
قال النسائي يف الكربى تعليقا على هذه الرواية املوصولة : هذا خطأ ال نعلم  

 أحدا اتبع أاب داود على هذه الرواية والصواب مرسال
 

 

يعين بن زكراي   حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عمر بن سعد ثنا حيىي - 8418
بن أيب زائدة عن سعد بن طارق عن أيب حازم عن أيب هريرة قال قال رسول هللا 

صلى هللا عليه وسلم : أسرع قبائل العرب فناء قريش ويوشك ان متر املرأة 
 ابلنعل فتقول ان هذا نعل قرشي  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثين أيب ثنا حيىي بن آدم ثنا قطبة عن األعمش   حدثنا عبد هللا  - 8419



عن أيب صاحل عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : جند من  
 شر الناس عند هللا ذا الوجهني  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

وانة عن  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هشام بن سعيد ثنا أبو ع - 8420
عمر بن أيب سلمة عن أبيه عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم : إذا سرق عبد أحدكم فليبعه ولو بنش  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    337صفحة  - 2مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا زيد بن احلباب حدثين الضحاك بن  - 8421
عثمان يف سنة إحدى ومخسني خرجت مع سفيان قال حدثين بكري بن عبد هللا  



بن األشج عن سليمان بن يسار عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا 
من اشرتى طعاما فال يبعه حىت يستوفيه    عليه وسلم :  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده قوي على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد ثنا محاد عن سهيل عن   - 8422
أبيه عن أيب هريرة أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : إذا قاتل أحدكم  

 أخاه فليجتنب الوجه  
 

 

شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم عليق ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد وعفان قاال ثنا محاد بن   - 8423
سلمة عن سهيل عن أبيه عن أيب هريرة أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال  

: إذا سافرمت يف اخلصب فأعطوا اإلبل حقها وإذا سافرمت يف اجلدب فاسرعوا 
وإذا أردمت التعريس فتنكبوا عن الطريق قال عفان يف حديثه قال أان  السري

 سهيل بن أيب صاحل  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد ثنا محاد عن سهيل عن   - 8424
 جتعلوا بيوتكم أبيه عن أيب هريرة أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : ال

 مقابر فإن الشيطان يفر من البيت أن يسمع سورة البقرة تقرأ فيه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني سوى محاد بن سلمة وسهيل بن أيب صاحل فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد ثنا سامل أبو مجيع ثنا   - 8425
حممد بن سريين أن أاب هريرة حدث أن عمر قال : اي رسول هللا ان عطاردا 

التميمي كان يقيم حلة حرير فلو اشرتيتها فلبستها إذا جاءك وفود الناس قال  
 فقال إمنا يلبس احلرير من ال خالق له 

 

 

ط : صحيح لغريه وهذا إسناد حسن عليق شعيب األرنؤو ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد ثنا هشام عن حيىي عن   - 8426



أيب سلمة عن أيب هريرة قال وهللا : اىن ألقربكم صالة برسول هللا وكان أبو 
هريرة يقنت يف الركعة اآلخرة من صالة العشاء اآلخرة وصالة الصبح بعد ما  

 يقول مسع هللا ملن محده فيدعو للمؤمنني ويلعن الكفار  
 

 

يق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعلت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا منصور بن سلمة أان سليمان يعىن بن  - 8427
بالل عن العالء عن أبيه عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال :  

ابدروا ابألعمال ستا طلوع الشمس من مغرهبا والدجال والدخان والدابة 
صة أحدكم وأمر العامة  وخا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا منصور أان سليمان يعىن بن بالل عن   - 8428
العالء عن أبيه عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : ال ينبغي  

 للصديق أن يكون لعاان 
 

 



: إسناده صحيح على شرط مسلم  عليق شعيب األرنؤوطت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا منصور أان سليمان عن العالء عن   - 8429
أبيه عن أيب هريرة أن رجال جاء إىل النيب صلى هللا عليه وسلم فقال سعر فقال  

: ان هللا عز وجل يرفع وخيفض ولكين ألرجو أن ألقى هللا عز وجل وليس  
 ألحد عندي مظلمة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن إسحاق أان أبو عوانة عن   - 8430
عمر بن أيب سلمة عن أبيه عن أيب هريرة : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 لعن زوارات القبور  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن إسحاق اان بن عوانة وحسني  - 8431
بن حممد ثنا أبو عوانة عن عمر بن أيب سلمة عن أبيه عن أيب هريرة قال قال  



 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ان أحدا هذا حيبنا وحنبه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسني ثنا أبو عوانة عن عمر بن أيب  - 8432
بد الرمحن بن عوف عن أبيه عن أيب هريرة قال قال رسول هللا سلمة بن ع

 صلى هللا عليه وسلم : إذا سرق العبد فبعه ولو بنش يعىن بنصف أوقية 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن إسحاق ثنا أبو عوانة عن   - 8433
هريرة : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم    عمر بن أيب سلمة عن أبيه عن أيب

 لعن زوارات القبور  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسنت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسني بن حممد ثنا جرير يعىن بن  - 8434
  حازم عن حممد يعىن بن إسحاق عن حممد بن إبراهيم التيمي عن أيب سلمة عن

أيب هريرة قال مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : لينزلن الدجال  
 خوز وكرمان يف سبعني ألفا وجوههم كاجملان املطرقة  

 

 

ب األرنؤوط : إسناده ضعيف عليق شعيت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    338صفحة  - 2مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يونس بن حممد ثنا فليح عن سعيد   - 8435
بن احلرث عن أيب هريرة قال : كان النيب صلى هللا عليه وسلم إذا خرج إىل 

 العيدين رجع يف غري الطريق الذي خرج فيه  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه وإسناد هذا احلديث قد وقع فيه  ت
 اضطراب 

 



 

هللا حدثين أيب ثنا فليح عن عبد هللا بن عبد الرمحن  حدثنا عبد - 8436
عن سعيد بن يسار عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :  

ان هللا عز وجل يقول أين املتحابون جباليل اليوم أظلهم يف ظلي يوم ال ظل اال 
 ظلي  

 

 

ل عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن رجاله ثقات رجات
 الشيخني 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يونس ثنا فليح عن هالل بن على   - 8437
عن عطاء بن يسار عن أيب هريرة أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : ان  
الشيخ قال يونس أظنه قال يهرم ويضعف جسمه وقلبه شاب على حب اثنني 

 طول احلياة وحب املال  

 

 

صحيح وهذا إسناد حسن عليق شعيب األرنؤوط : ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يونس وسريج بن النعمان قاال ثنا   - 8438
بن يسار عن   فليح عن سعيد بن عبد هللا بن عبد الرمحن أيب طوالة عن سعيد



أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : من تعلم علما مما يبتغى به  
عرف اجلنة يوم القيامة   وجه هللا ال يتعلمه اال ليصيب به عرضا من الدنيا مل جيد

 قال سريج يف حديثه يعىن رحيها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يونس وسريج قاال ثنا فليح عن  - 8439
هللا عليه وسلم  سعيد بن عبيد بن السباق عن أيب هريرة عن رسول هللا صلى 

أنه قال : تفتح البالد واألمصار فيقول الرجال إلخواهنم هلموا إىل الريف 
د اال كنت له  واملدينة خري هلم لو كانوا يعلمون ال يصرب على ألوائها وشدهتا أح

 يوم القيامة شهيدا أو شفيعا  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يونس وسريج قاال ثنا فليح عن  - 8440
سعيد بن عبيد بن السباق عن أيب هريرة قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :  

صادق ويصدق فيها الكاذب وخيون قبل الساعة سنون خداعة يكذب فيها ال



فيها األمني ويؤمتن فيها اخلائن وينطق فيها الرويبضة قال سريج وينطق فيها  
 الرويبضة 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يونس ثنا محاد عن حممد بن عمرو   - 8441
 عليه وسلم قال : رأيت  عن أيب سلمة عن أيب هريرة أن رسول هللا صلى هللا

فيما يرى النائم كان يف يدي سوارين من ذهب فنفختهما فرفعا فأولت أن 
 أحدمها مسيلمة واآلخر العنسي  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يونس ثنا ليث قال وحدثين بكري عن   - 8442
ا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف بعث سليمان بن يسار عن أيب هريرة بعثن 

فقال : ان وجدمت فالان وفالان لرجلني من قريش فاحرقومها ابلنار مث قال رسول  
هللا صلى هللا عليه وسلم حني أردان اخلروج اىن كنت أمرتكم ان حترقوا فالان 

ا وفالان ابلنار وان النار ال يعذب هبا إال هللا تعاىل فإن وجدمتومها فاقتلومه   



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يونس ثنا فليح عن أيوب بن عبد   - 8443
الرمحن عن يعقوب بن أيب يعقوب عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا 
 عليه وسلم : ال يقيم الرجل الرجل من جملسه ولكن أفسحوا يفسح هللا لكم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

ثين أيب ثنا يونس بن حممد ثنا محاد بن سلمة  حدثنا عبد هللا حد - 8444
عن أيب املهزم عن أيب هريرة قال : أتى النيب صلى هللا عليه وسلم بسبعة أضب 

 عليها متر ومسن فقال كلوا فإين أعافها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد ضعيف ت  

 

 

املهزم عن أيب حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يونس ثنا محاد ثنا بن  - 8445
هريرة : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مر بسخلة جرابء قد أخرجها أهلها  



فقال أترون هذه هينة على أهلها قالوا نعم قال للدنيا أهون على هللا عز وجل  
 من هذه على أهلها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيفت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يونس ثنا محاد بن سلمة عن حممد  - 8446
بن زايد قال مسعت أاب هريرة يقول : كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا  
أتى بطعام من غري أهله سأل عنه فإن قيل له هدية أكل وإن قيل صدقة قال  

 كلوا ومل أيكل  

 

 

مسلم رجاله ثقات رجال  عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط ت
 الشيخني غري محاد بن سلمة فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعقوب ثنا أيب عن صاحل عن بن  - 8447
خرج رسول هللا شهاب حدثين أبو سلمة بن عبد الرمحن ان أاب هريرة قال : 

صلى هللا عليه وسلم وقد أقيمت الصالة وعدلت الصفوف حىت إذا قام يف  
مصاله وانتظران ان يكرب انصرف فقال على مكانكم فدخل بيته ومكثنا على  



ئتنا حىت خرج إلينا ورأسه ينطف وقد اغتسل  هي  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

------------------------------------- 
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حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعقوب قال حدثنا أيب عن أيب صاحل  - 8448
صلى هللا عن بن شهاب عن عبيد هللا بن عبد هللا عن أيب هريرة عن رسول هللا  

عليه وسلم قال : كان رجل يداين الناس فكان يقول لفتاه إذا أتيت معسرا 
 فتجاوز عنه لعل هللا يتجاوز عنا فلقى هللا فتجاوز عنه  

 

 

ليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا فزارة بن عمر قال ثنا إبراهيم يعىن  - 8449
بن سعد عن أبيه عن أيب سلمة بن عبد الرمحن عن أيب هريرة قال قال رسول 



ون هللا صلى هللا عليه وسلم : إنه قد كان فيما مضى قبلكم من األمم انس حيدث
 وإنه إن كان يف أميت هذه منهم أحد فإنه عمر بن اخلطاب 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  

 

 

حدثنا عبد هللا قال قال أيب وحدثناه يعقوب ثنا أيب عن أبيه قال   - 8450
حدثين أبو سلمة بن عبد الرمحن ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : فذكره  

 مرسال  

 

 

حيح رجاله ثقات رجال الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : صت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعقوب ثنا أيب عن صاحل قال بن  - 8451
هللا عليه وسلم   شهاب حدثين بن املسيب ان أاب هريرة قال ان رسول هللا صلى

قال : بينما أان انئم رأيتين يف اجلنة فإذا امرأة توضأ إىل جنب قصر فقلت ملن 
وعمر رمحه هللا   هذا القصر قالوا لعمر بن اخلطاب فذكرت غريتك فوليت مدبرا

حني يقول ذلك رسول هللا صلى هللا عليه وسلم جالس عنده مع القوم فبكى  
عمر حني مسع ذلك من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال أعليك أبيب أنت  



 أغار اي رسول هللا  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا فزارة قال أخربين فليح عن هالل  - 8452
عليه وسلم قال :  يعىن بن على عن عطاء عن أيب هريرة ان رسول هللا صلى هللا 

ان أهل اجلنة ليرتاءون يف اجلنة كما تراءون أو ترون الكوكب الدري الغارب يف 
ئك النبيون قال بلى األفق والطالع يف تفاضل الدرجات قالوا اي رسول هللا أول
 والذي نفسي بيده وأقوام آمنوا ابهلل وصدقوا املرسلني 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا فزارة أان فليح وسريج قال حدثنا   - 8453
فليح عن هالل بن علي عن عطاء بن يسار عن أيب هريرة ان رسول هللا صلى 

الشيخ يكرب ويضعف جسمه وقلبه شاب على حب هللا عليه وسلم قال : 
 اثنتني طول احلياة وحب املال وقال سريج حب احلياة وحب املال  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يونس ثنا فليح عن زيد بن أسلم عن   - 8454
ال : لعن هللا عطاء بن يسار عن أيب هريرة ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ق

 الواصلة واملستوصلة والوامشة واملستومشة 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا فزارة بن عمر أخربين فليح عن هالل   - 8455
بن علي عن عبد الرمحن بن أيب عمرة عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى  

م : من آمن ابهلل ورسوله وأقام الصالة وصام رمضان فإن حقا  هللا عليه وسل 
جلس يف أرضه اليت  على هللا عز وجل ان يدخله اجلنة هاجر يف سبيل هللا أو 

ولد فيها قالوا اي رسول هللا أفال ننبئ الناس بذلك قال ان يف اجلنة مائة درجة  
واألرض فإذا  أعدها للمجاهدين يف سبيله ما بني كل درجتني كما بني السماء

سألتم هللا عز وجل فسلوه الفردوس فإهنا أوسط اجلنة وأعلى اجلنة وفوقه عرش  
 الرمحن عز وجل ومنه تفجر أهنار اجلنة  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يونس ثنا ليث عن يزيد يعين بن اهلاد   - 8456
رسول   عن عمرو بن قهيد بن مطرف الغفاري عن أيب هريرة قال جاء رجل إىل 

هللا صلى هللا عليه وسلم فقال : اي رسول هللا أرأيت إن عدي على مايل قال  
لي قال فانشد هللا فانشد هللا قال فإن أبوا علي قال انشد هللا قال فإن أبوا ع

 قال فإن أبوا علي قال فقاتل فإن قتلت ففي اجلنة وإن قتلت ففي النار  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا قتيبة ثنا ليث عن يزيد بن اهلاد عن   - 8457
 عمرو بن قهيد الغفاري عن أيب هريرة : فذكر احلديث 

 

 

: صحيح عليق شعيب األرنؤوط ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يونس ثنا ليث عن بن عجالن عن   - 8458
مسي موىل أيب بكر عن أيب صاحل عن أيب هريرة قال شكا أصحاب النيب صلى 



هللا عليه وسلم إليه مشقة السجود عليهم إذا تفرجوا قال : استعينوا ابلركب 
أطال السجود وأعيا  قال بن عجالن وذلك ان يضع مرفقه على ركبتيه إذا   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده قويت  

 

 

------------------------------------- 
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حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يونس ثنا ليث عن بن عجالن عن   - 8459
أبيه عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم انه قال : أمل تروا كيف 

 يصرف هللا عين لعن قريش وشتمهم يسبون مذمما وأان حممد  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد جيد ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يونس ثنا ليث عن حممد يعين بن  - 8460
هللا صلى هللا  عجالن عن سهيل بن أيب صاحل عن أبيه عن أيب هريرة ان رسول



عليه وسلم قال : ال جيتمعان يف النار اجتماعا يضر أحدمها مسلم قتل كافرا مث  
 ودخان  سدد املسلم أو قارب وال جيتمعان يف جوف عبد غبار يف سبيل هللا

 جهنم وال جيتمعان يف قلب عبد اإلميان والشح 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد قوي ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يونس ثنا ليث عن حممد عن أيب  - 8461
سول هللا صلى هللا الزاند عن عبد الرمحن بن هرمز األعرج عن أيب هريرة عن ر 

عليه وسلم انه قال : خرجت امرأاتن ومعهما صبيان فعدا الذئب على أحدمها 
ربى منهما  فآخذات خيتصمان يف الصيب الباقي فاختصمتا ايل داود فقضى به للك

فمرات على سليمان النيب صلى هللا عليه وسلم فقال فكيف أمركما فقصتا عليه  
القصة فقال ائتوين ابلسكني أشق الغالم بينكما فقالت الصغرى أتشقه قال  

 نعم قالت ال تفعل حظي منه هلا فقال هو ابنك فقضى به هلا  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد قوي ت  

 

 

دثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يونس ثنا ليث عن حممد عن سعيد  ح - 8462



بن أيب سعيد عن أيب هريرة عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم انه قال : اين ال  
أقول إال حقا قال بعض أصحابه فإنك تداعبنا اي رسول هللا فقال إين ال أقول 

 إال حقا  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده قويت  

 

 

دثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يونس ثنا ليث عن حممد عن أبيه ح - 8463
وغريه عن أيب هريرة عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : األكثرون 

 االسفلون يوم القيامة اال من قال هكذا وهكذا 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد جيد ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يونس ثنا ليث عن حممد عن أبيه  - 8464
العجالين عن أيب هريرة أنه قال : سئل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أي 
الناس خري فقال أان والذين معي مث الذين على األثر مث الذين على األثر مث  

 كأنه رفض من بقى  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده جيدت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يونس ثنا ليث عن حممد عن القعقاع   - 8465
بن حكيم عن أيب صاحل عن أيب هريرة عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم انه  
قال : لن يزال على هذا األمر عصابة على احلق ال يضرهم من خالفهم حىت 

 أيتيهم أمر هللا وهم على ذلك 

 

 

إسناده قوي من أجل حممد بن عجالن وابقي رجاله  عليق شعيب األرنؤوط : ت
 ثقات رجال الشيخني غري القعقاع بن حكيم فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يونس ثنا ليث عن حممد عن القعقاع   - 8466
عن أيب صاحل عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم انه قال : ان 

ويف اآلخر شفاء فإذا وقع يف إانء أحدكم   الذابب يف أحد جناحيه داء
 فليغمسه فإنه يتقى ابلذي فيه الداء مث خيرجه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده قويت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يونس ثنا ليث عن حممد بن عجالن   - 8467
عن أبيه عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : خري صفوف 

أوهلا وشرها آخرها وخري صفوف النساء آخرها وشرها أوهلا   الرجال  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد جيد ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يونس وحجاج قاال ثنا ليث حدثين  - 8468
اب هريرة يقول سعيد بن أيب سعيد عن أيب عبيدة عن سعيد بن يسار انه مسع أ

قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ال يتوضأ أحدكم فيحسن وضوءه  
ل به كما  ويسبغه مث أييت املسجد ال يريد اال الصالة فيه اال يتبشبش هللا عز وج 

 يتبشبش أهل الغائب بطلعته  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يونس عن ليث حدثين سعيد عن   - 8469
أخيه عباد بن أيب سعيد أنه مسع أاب هريرة يقول كان رسول هللا صلى هللا عليه  

وسلم يقول : اللهم اين أعوذ بك من األربع من علم ال ينفع ومن قلب ال 



 خيشع ومن نفس ال تشبع ومن دعاء ال يسمع 

 

 

صحيح  عليق شعيب األرنؤوط :ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يونس ثنا ليث حدثين سعيد عن أبيه   - 8470
أن أاب هريرة قال ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : ال حيل المرأة 

 مسلمة تسافر ليلة اال ومعها رجل ذو حرمة منها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

عبد هللا حدثين أيب ثنا يونس ثنا ليث ثنا سعيد عن أبيه عن   حدثنا - 8471
أيب هريرة : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان يقول ال إله اال هللا وحده  

 أعز جنده ونصر عبده وهزم األحزاب وحده فال شيء بعده  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 



------------------------------------- 
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حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يونس وحجاج قاال ثنا ليث قال  - 8472
حجاج يف حديثه حدثين سعيد بن أيب سعيد عن أبيه عن أيب هريرة أن رسول 

د عن أبيه عن أيب هريرة أن  هللا صلى هللا عليه وسلم وقال يونس عن سعي
من   رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : ما من األنبياء نيب اال وقد أعطى 

اآلايت ما مثله آمن عليه البشر وإمنا كان الذي أوتيت وحيا أوحاه هللا عز  
 وجل إىل وأرجو أن أكون أكثرهم تبعا يوم القيامة  

 

 

شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على  ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يونس حدثنا ليث عن يزيد يعين بن  - 8473
اهلاد عن عمرو عن املقربي عن أيب هريرة قال مسعت رسول هللا صلى هللا عليه  

وسلم يقول : ان هللا عز وجل يقول ان عبدي املؤمن عندي مبنزلة كل خري 
 حيمدين وأان أنزع نفسه من بني جنبيه  

 



 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده جيدت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يونس ثنا ليث عن يزيد عن بن  - 8474
شهاب عن أيب سلمة عن أيب هريرة أنه مسع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 قال : وهللا اين الستغفر هللا وأتوب إليه يف اليوم أكثر من سبعني مرة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

ا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو سعيد موىل بىن هاشم ثنا عباد بن  حدثن - 8475
ميسرة عن احلسن البصري عن أيب هريرة أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

قال : من استمع إىل آية من كتاب هللا تعاىل كتب له حسنة مضاعفة ومن  
 تالها كانت له نورا يوم القيامة  

 

 

عيف عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ض ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو سعيد ثنا وهيب ثنا عسل بن  - 8476



سفيان عن عطاء عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : إذا  
 طلع النجم ذا صباح رفعت العاهة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسنت  

 

 

ومحاد عن عسل  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو سعيد ثنا وهيب  - 8477
عن عطاء عن أيب هريرة قال : هنى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن السدل 

 يعين يف الصالة 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو سعيد ثنا عبد العزيز بن عبد هللا   - 8478
ثنا عبد هللا بن الفضل عن األعرج عن أيب هريرة قال : كان من تلبية النيب 

 صلى هللا عليه وسلم لبيك إله احلق 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري رجاله ثقات ت
د فمن رجال البخاريرجال الشيخني غري أيب سعي  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا وهيب ثنا سهيل عن أبيه   - 8479
عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : مر رجل من املسلمني 

جبذل شوك يف الطريق فقال ألميطن هذا الشوك عن الطريق أن ال يعقر رجال 
 مسلما قال فغفر له  

 

 

رنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  عليق شعيب األت
 الشيخني غري سهيل بن أيب صاحل فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب قال حدثناه عفان هبذا اإلسناد عن النيب  - 8480
صلى هللا عليه وسلم قال : إذا أكل أحدكم فليلعقن أصابعه فإنه ال يدري يف  

 أيتهن الربكة  
 

 

شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم عليق ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا وهيب ثنا ليث ثنا سهيل   - 8481
ذا أحب هللا عبدا  عن أبيه عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : إ



دعا جربيل عليه السالم فقال اين قد أحببت فالان فأحبه قال فيحبه جربيل  
فيحبونه قال مث  قال مث ينادي يف السماء ان هللا قد أحب فالان فأحبوه قال 

 يضع هللا له القبول يف األرض فإذا أبغض فمثل ذلك  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا وهيب ثنا عبد هللا بن  - 8482
طاوس عن أبيه عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : فتح اليوم 

 من ردم أيجوج ومأجوج مثل هذا وعقد وهيب تسعني  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

أيب ثنا عفان ثنا وهيب ثنا مصعب بن حممد  حدثنا عبد هللا حدثين  - 8483
النيب صلى هللا عليه وسلم قال : إمنا  عن أيب صاحل السمان عن أيب هريرة عن 

اإلمام ليؤمت به فإذا كرب فكربوا وال تكربوا حىت يكرب وإذا ركع فاركعوا وال 
  تركعوا حىت يركع وإذا قال مسع هللا ملن محده فقولوا ربنا ولك احلمد وإذا سجد

 فاسجدوا وال تسجدوا حىت يسجد وان صلى جالسا فصلوا جلوسا أمجعون  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد قوي ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا وهيب ثنا عبد هللا بن  - 8484
طاوس عن أبيه عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : حنن 

أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه   }يوم القيامة بيد أن كل أمة  اآلخرون السابقون 
من بعدهم فهذا اليوم الذي اختلفوا فيه فهداان هللا عز وجل له فغدا لليهود  
وبعد غد للنصارى فسكت فقال حق هللا على كل مسلم أن يغتسل يف كل 

 سبعة أايم يغسل رأسه وجسده  

 

 

صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    342صفحة  - 2مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا وهيب ثنا عبد هللا بن  - 8485



طاوس عن أبيه عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : إايكم  
الظن أكذب احلديث وال جتسسوا وال حتسسوا وال تباغضوا وال والظن فإن 

 تدابروا وال تنافسوا وكونوا عباد هللا إخواان  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا وهيب ثنا موسى بن عقبة   - 8486
عن عبد الرمحن األعرج عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : من  

 أطاعين فقد أطاع هللا ومن أطاع األمري فقد أطاعين  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا عبد الواحد يعين بن زايد   - 8487
ثنا عاصم بن كليب قال حدثين أيب قال مسعت أاب هريرة : ذكر النيب صلى هللا 

 عليه وسلم رؤاي الرجل املسلم جزء من سبعني جزءا من النبوة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده قويت  



 

 

يب ثنا عفان ثنا أبو عوانة ثنا عبد امللك بن حدثنا عبد هللا حدثين أ - 8488
يب هريرة قال مسعت  عمري عن حممد بن املنتشر عن محيد بن عبد الرمحن عن أ

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : أفضل الصالة بعد املفروضة صالة يف  
 جوف الليل وأفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر هللا الذي تدعونه احملرم  

 

 

يب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شع ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا عبد الواحد ثنا عاصم بن   - 8489
كليب حدثين أيب أنه مسع أاب هريرة يقول قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :  

من رآين يف املنام فقد رآين فإن الشيطان ال يتمثل يب قال عاصم قال أيب 
ثنيه بن عباس فأخربته اين قد رأيته قال رأيته قلت أي وهللا لقد رأيته قال  فحد

فذكرت احلسن بن علي قال اين وهللا قد ذكرته ونعته يف مشيته قال فقال بن  
 عباس انه كان يشبهه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده قويت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا محاد أان سهيل بن أيب صاحل  - 8490
الغالم   قال : كنت عند أيب جالسا وعنده غالم فقام الغالم فقعدت يف مقعد

فقال يل أيب قم عن مقعده ان أاب هريرة أنبأان ان رسول هللا صلى هللا عليه  
ه غري أن سهيال  وسلم قال إذا قام أحدكم من جملسه مث رجع إليه فهو أحق ب

 قال ملا أقامين تقاصرت يف نفسي  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا وهيب ثنا حممد بن عجالن   - 8491
عن بكري بن عبد هللا بن األشج عن عجالن أيب حممد عن أيب هريرة عن النيب 
صلى هللا عليه وسلم قال : للمملوك طعامه وكسوته وال يكلف من العمل ما  

 ال يطيق  

 

 

يح عليق شعيب األرنؤوط : إسناده جيد رجاله رجال الصحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا محاد بن سلمة عن سهيل   - 8492
بن أيب صاحل عن أبيه عن أيب هريرة ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال :  



ان السنة ليس أبن ال يكون فيها مطر ولكن السنة ان متطر السماء وال تنبت  
 األرض  

 

 

ى شرط مسلم عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح علت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا محاد بن سلمة قال أان حممد  - 8493
بن عمرو عن صفوان يعين بن سليم عن القعقاع بن اللجالج عن أيب هريرة 
وسهيل عن القعقاع بن اللجالج عن أيب هريرة ان رسول هللا صلى هللا عليه  

ل وال جيتمع غبار يف سبيل هللا  وسلم قال : ال جيتمع شح وإميان يف قلب رج
ودخان جهنم يف وجه عبد قال محاد وقال أحدمها القعقاع بن اللجالج وقال  

 اآلخر اللجالج بن القعقاع  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح بطرقه وشواهده وهذا إسناد ضعيفت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان حدثنا محاد بن سلمة ثنا حممد   - 8494
بن عمرو عن أيب سلمة عن أيب هريرة أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال :  

 ان كان يف شيء مما تداوون به خري ففي احلجامة  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا محاد بن سلمة عن سهيل   - 8495
بن أيب صاحل عن أبيه عن أيب هريرة ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال :  

 إذا قال الرجل قد هلك الناس فهو أهلكهم  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

عفان ثنا وهيب ثنا حيىي بن سعيد  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا  - 8496
زرعة عن أيب هريرة ان أعرابيا جاء إىل النيب وهو أبو حيان التيمي عن أيب 

صلى هللا عليه وسلم فقال : اي رسول هللا دلين على عمل إذا عملته دخلت 
اجلنة قال تعبد هللا ال تشرك به شيئا وتقيم الصالة املكتوبة وتؤدى الزكاة  

ضان قال والذي نفس حممد بيده ال أزيد على هذا شيئا  املفروضة وتصوم رم
أبدا وال أنقص منه فلما وىل قال النيب صلى هللا عليه وسلم من سره ان ينظر  

 إىل رجل من أهل اجلنة فلينظر إىل هذا 
 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

------------------------------------- 
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حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا وهيب ثنا هشام عن صاحل  - 8497
بن أيب صاحل السمان عن أبيه عن أيب هريرة ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

دينة وجهدها اال كنت له شفيعا أو شهيدا  قال : ال يصرب أحد على ألواء امل
 يوم القيامة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري صاحل بن أيب صاحل فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان قال حدثنا يزيد بن زريع ثنا   - 8498
عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا معمر عن الزهري عن أيب سلمة 

 عليه وسلم : عليكم هبذه احلبة السوداء فإن فيها شفاء من كل شيء 

 



 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا عبد الواحد بن زايد قال أان  - 8499
عاصم بن كليب حدثين أيب قال مسعت أاب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا 

 عليه وسلم : كل خطبة ليس فيها شهادة كاليد اجلذماء 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده قوي رجاله ثقات رجال الصحيح غري كليب  ت
عاصم والد   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا أابن العطار قال ثنا حيىي بن  - 8500
أيب كثري قال حدثين أبو سلمة بن عبد الرمحن عن أيب هريرة ان نيب هللا صلى 
هللا عليه وسلم قال : املؤمن يغار وهللا يغار ومن غرية هللا ان أييت املؤمن شيئا  

 حرم هللا  

 

 

نؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األر ت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا محاد بن سلمة عن اثبت   - 8501
عن أيب رافع عن أيب هريرة ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : كانت 

 شجرة تؤذى أهل الطريق فقطعها رجل فنحاها عن الطريق فدخل اجلنة  

 

 

إسناده صحيح على شرط مسلم عليق شعيب األرنؤوط : ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا محاد بن سلمة عن حممد بن  - 8502
عمرو عن أيب سلمة عن أيب هريرة ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال :  

 يدخل فقراء املسلمني اجلنة قبل أغنيائهم بنصف يوم وهو مخسمائة عام  
 

 

األرنؤوط : إسناده حسنعليق شعيب ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا محاد يعين بن سلمة عن   - 8503
علي بن زيد حدثين من مسع أاب هريرة يقول قال رسول هللا صلى هللا عليه  
وسلم : اي بن آدم اعمل كأنك ترى وعد نفسك مع املوتى وإايك ودعوة  

 املظلوم 
 

 



األرنؤوط : حديث قابل للتحسني وإسناده ضعيف لضعف علي  عليق شعيب ت
 بن زيد بن جدعان 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا محاد بن سلمة ثنا علي بن  - 8504
زيد عن أوس بن خالد عن أيب هريرة ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال :  

الناس على منازهلم جاء ان املالئكة يوم اجلمعة على أبواب املساجد يكتبون 
فالن من ساعة كذا جاء فالن من ساعة كذا جاء فالن واإلمام خيطب جاء 

 فالن فأدرك الصالة ومل يدرك اجلمعة إذا مل يدرك اخلطبة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا محاد يعين بن سلمة ثنا علي   - 8505
عن سعيد بن املسيب عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال  بن زيد 

: يدخل أهل اجلنة اجلنة مردا بيضا جعادا مكحلني أبناء ثالث وثالثني على  
 خلق آدم سبعون ذراعا يف سبعة أذرع 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن بطرقه وشواهده دون قوله " يف سبعة أذرع "  ت



7920آدم ستون ذراعا " وانظر  والصحيح قوله " على خلق  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا محاد عن قيس وحبيب عن   - 8506
عطاء بن أيب رابح عن أيب هريرة انه قال : يف كل صالة يقرأ فما أمسعنا رسول  

 هللا صلى هللا عليه وسلم أمسعناكم وما أخفى علينا أخفينا عليكم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا محاد بن سلمة أان سهيل بن   حدثنا - 8507
يه وسلم قال : لكل  أيب صاحل عن أبيه عن أيب هريرة ان رسول هللا صلى هللا عل

بىن آدم حظ من الزان فالعينان تزنيان وزانمها النظر واليدان تزنيان وزانمها 
القبل والقلب يهوي البطش والرجالن يزنيان وزانمها املشي والفم يزين وزانه 

 ويتمىن والفرج يصدق ذلك أو يكذبه 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا محاد بن سلمة عن حممد بن  - 8508



عمرو عن أيب سلمة عن أيب هريرة : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مرت 
ام فقيل له اي رسول هللا اهنا جنازة يهودي فقال ان للموت به جنازة يهودي فق

 فزعا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا أبو عوانة عن سهيل عن   - 8509
أبيه عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : ال تصحب املالئكة 

 رفقة فيها كلب أو جرس  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا خالد بن عبد هللا عن سهيل   - 8510
عن أبيه عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ما منكم من  

أحد ينجيه عمله قالوا وال أنت اي رسول هللا قال وال أان اال أن يتغمدين هللا منه  
 برمحة 

 

 



لى شرط مسلم عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح عت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    344صفحة  - 2مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا محاد بن سلمة عن حممد بن  - 8511
عمرو عن أيب سلمة عن أيب هريرة ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال :  

م كان يف يدي سوارين فنفختهما فرفعا فأولت ان أحدمها رأيت فيما يرى النائ
 مسيلمة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان قال أان وهيب قال معمر ثنا   - 8512
عن الزهري عن سعيد بن املسيب عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم  

 قال : إذا ابت أحدكم ويف يده غمر فاصابه شيء فال يلومن اال نفسه 

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

نا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا وهيب ثنا سهيل عن احلرث  حدث - 8513
بن خملد عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : ال ينظر هللا عز  

 وجل إىل رجل جامع امرأته يف دبرها 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه وهذا إسناد ضعيف جلهالة احلارث بن ت
الصحيح خملد وابقي رجاله ثقات رجال  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا محاد بن سلمة عن علي بن   - 8514
احلكم عن عطاء بن أيب رابح عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال  

 : من سئل عن علم فكتمه أجلمه هللا عز وجل بلجام من انر يوم القيامة  

 

 

ثقات رجال الصحيح  عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجالهت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا أبو عوانة عن أيب بشر عن   - 8515
محيد بن عبد الرمحن عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :  



أفضل الصيام بعد رمضان شهر هللا احملرم وأفضل الصالة بعد الفريضة أو 
 الفرض صالة الليل  

 

 

شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا موسى بن داود ثنا ليث عن حممد بن  - 8516
عجالن عن أيب الزاند عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم انه قال :  

ال إذا دخل أهل اجلنة اجلنة وأهل النار النار اندى مناد اي أهل اجلنة خلودا ف
موت فيه واي أهل النار خلودا فال موت فيه قال وذكر يل خالد بن زيد أنه 
مسع أاب الزبري يذكر مثله عن جابر وعبيد بن عمري اال انه حيدث عنهما ان 

 ذلك بعد الشفاعات ومن خيرج من النار  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده قويت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا محاد بن سلمة عن أيب  - 8517
سنان عن عثمان بن أيب سودة عن أيب هريرة ان رسول هللا صلى هللا عليه  
وسلم قال : إذا عاد املسلم أخاه أو زاره قال هللا عز وجل طبت وطاب 



 ممشاك وتبوأت يف اجلنة منزال  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا محاد أان اثبت عن أيب رافع  - 5188
عن أيب هريرة ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : إذا أطاع العبد ربه  

وسيده فله أجران قال فلما أعتق أبو رافع بكى فقيل له ما يبكيك قال كان يل  
 أجران فذهب أحدمها  

 

 

ناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  عليق شعيب األرنؤوط : إس ت
 الشيخني غري محاد بن سلمة فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا محاد أان اثبت عن أيب رافع  - 8519
ئكة الليل عن أيب هريرة أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : جيتمع مال

ومالئكة النهار عند صالة الفجر وصالة العصر فإذا عرجت مالئكة النهار  
دك أتيناهم وهم  قال هللا عز وجل هلم من أين جئتم فيقولون جئناك من عند عبا 

يصلون وجئناك وهم يصلون فإذا عرجت مالئكة الليل قال هللا عز وجل هلم  



من أين جئتم قالوا جئناك من عند عبادك أتيناهم وهم يصلون وجئناك وهم  
 يصلون 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

ن سلمة قال أان حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا محاد ب - 8520
اثبت عن أيب رافع عن أيب هريرة أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال :  

 العينان تزنيان واليدان تزنيان والفرج يصدق ذلك أو يكذبه 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري محاد بن سلمة فمن رجال مسلم 

 

 

ا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا مهام ثنا حممد بن جحادة  حدثن - 8521
جاء رجل إىل النيب أن أاب حصني حدثه أن ذكوان حدثه أن أاب هريرة حدثه قال 

صلى هللا عليه وسلم فقال : اي رسول هللا علمين عمال يعدل اجلهاد قال ال  
فرت أجده قال هل تستطيع إذا خرج اجملاهد ان تدخل مسجدا فتقوم ال ت

وتصوم ال تفطر قال ال أستطيع قال قال أبو هريرة ان فرس اجملاهد يسنت يف 



 طوله فيكتب له حسنات  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا وهيب ثنا موسى بن عقبة   - 8522
ور فيها وانه قال حدثين جدي أبو أمي أبو حبيبة أنه دخل الدار وعثمان حمص

مسع أاب هريرة يستأذن عثمان يف الكالم فأذن له فقام فحمد هللا وأثىن عليه مث  
تلقون بعدي فتنة   قال اين مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : انكم

واختالفا أو قال اختالفا وفتنة فقال له قائل من الناس فمن لنا اي رسول هللا 
 قال عليكم ابألمني وأصحابه وهو يشري إىل عثمان بذلك  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

-------------------------------------  

 

[    345صفحة  - 2مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا محاد بن سلمة أان يونس  - 8523
عن حممد بن سريين عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : للرجل 

من أهل اجلنة زوجتان من حور العني على كل واحدة سبعون حلة يرى مخ  
راء الثياب ساقها من و   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا محاد عن حممد بن عمرو   - 8524
عن أيب سلمة عن أيب هريرة : أن النيب صلى هللا عليه وسلم رأى رجال يتبع  

 محامة فقال شيطان يتبع شيطانة  

 

 

األرنؤوط : إسناده حسن رجاله ثقات رجال الصحيح غري حممد عليق شعيب ت
 بن عمرو 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا عبد الواحد بن زايد ثنا   - 8525
سعيد بن كثري بن عبيد قال حدثين أيب أنه مسع أاب هريرة يقول قال رسول هللا 

أن ال إله اال هللا صلى هللا عليه وسلم : أمرت أن أقاتل الناس حىت يشهدوا 



وأن حممدا رسول هللا ويقيموا الصالة ويؤتوا الزكاة مث قد حرم علي دماءهم  
 وأمواهلم وحساهبم على هللا عز وجل 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن رجاله ثقات رجال ت
 الشيخني غري سعيد بن كثري 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا عبد الوارث ثنا أبو اجلالس   - 8526
ة كيف  عقبة بن يسار حدثين عثمان بن مساح قال شهدت مروان سأل أاب هرير 

: مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يصلي على اجلنازة فقال مع الذي 
م وأنت قلت قال نعم قال اللهم أنت رهبا وأنت خلقتها وأنت هديتها لإلسال 

 قبضت روحها وأنت أعلم بسرها وعالنيتها جئنا شفعاء فاغفر هلا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان حدثنا سليم بن حيان قال  - 8527
مسعت أيب قال مسعت أاب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : إايكم  

فإنك تواصل اي رسول هللا قال إين لست يف ذلك مثلكم   والوصال مرتني قالوا



إين أبيت يطعمين ريب ويسقيين فال تكلفوا أنفسكم من العمل ما ليس لكم به  
 طاقة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخني غري ت
قه غري ابن حيان والد سليم فقد روى له ابن ماجة ومل يرو عنه غري ابنه ومل يوث

 حبان 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا سليم بن حيان قال مسعت  - 8528
أيب حيدث عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : من اختذ كلبا  

ليس بكلب زرع وال صيد وال ماشية فإنه ينقص من أجره كل يوم قرياط قال  
 سليم وأحسبه قد قال والقرياط مثل أحد 

 

 

صحيح إسناده رجاله ثقات رجال الشيخني غري عليق شعيب األرنؤوط : ت
 حيان والد سليم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان حدثنا مهام ثنا فرقد عن يزيد  - 8529
أخي مطرف عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم انه قال : ان أكذب 



 أو من أكذب الناس الصباغني والصواغني وقال عفان مرة ان من أكذب 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان حدثنا سليمان بن كثري حدثنا   - 8530
بن شهاب عن أيب سلمة عن أيب هريرة : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 سئل أيصلي الرجل يف ثوب واحد فقال أوكلكم جيد ثوبني 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عفان حدثنا محاد عن حممد بن  حدثنا عبد هللا حدثين أيب - 8531
عمرو عن أيب سلمة عن أيب هريرة قال وحدثنا محاد قال مسعت اثبتا عن أيب 
رافع عن أيب هريرة أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : للصائم فرحتان  

 فرحة يف الدنيا عند إفطاره وفرحة يف اآلخرة  

 

 

ل حسن من أجل حممد بن عليق شعيب األرنؤوط : صحيح اإلسناد األو ت
 عمرو واإلسناد الثاين صحيح على شرط مسلم 



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا عفان ثنا محاد بن سلمة أنبأان   - 8532
عسل بن سفيان التميمي عن عطاء عن أيب هريرة : أن رسول هللا صلى هللا 

 عليه وسلم هنى عن السدل يف الصالة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

خثيم يعين  حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا عفان حدثنا وهيب ثنا  - 8533
ك عن أبيه : أن أاب هريرة قدم املدينة يف رهط من قومه والنيب صلى هللا بن عرا

عليه وسلم خبيرب وقد استخلف سباع بن عرفطة على املدينة قال فانتهيت إليه  
وهو يقرأ يف صالة الصبح يف الركعة األوىل ب كهيعص ويف الثانية ويل 

اكتال اكتال ابلوايف وإذا كال كال  للمطففني قال فقلت لنفسي ويل لفالن إذا 
ابلناقص قال فلما صلى زودان شيئا حىت أتينا خيرب وقد افتتح النيب صلى هللا  

عليه وسلم خيرب قال فكلم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم املسلمني فأشركوان  
 يف سهامهم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 



 

-------------------------------------  

 

[    346صفحة  - 2مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا عفان حدثنا وهيب حدثنا عبد   - 8534
الرمحن بن إسحاق عن سعيد املقربي عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه  

وسلم قال : تعوذوا ابهلل من شر جار املقام فإن جار املسافر إذا شاء أن يزال 
 زال 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

هللا حدثين أيب حدثنا عفان حدثنا محاد بن سلمة عن   حدثنا عبد - 8535
حممد بن عمرو عن أيب سلمة عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم :  

قال رسول هللا  { فاسأله ما ابل النسوة الاليت قطعن أيديهن  }يف قوله لرسوله 
 صلى هللا عليه وسلم لو كنت أان ألسرعت اإلجابة وما ابتغيت العذر  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا عفان ثنا أبو هالل قال حدثنا   - 8536
حممد بن سريين عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : لو  

 آمن يب عشرة من أحبار اليهود آلمن يب كل يهودي على وجه األرض 

 

 

ؤوط : صحيح لغريه عليق شعيب األرنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا عفان حدثنا أبو عوانة عن مطرف   - 8537
ذ قال أبو هريرة  عن عامر قال قال شريح بن هانئ بينما أان يف مسجد املدينة إ

مسعت النيب صلى هللا عليه وسلم يقول : ال حيب رجل لقاء هللا عز وجل اال 
ءه فأتيت عائشة أحب هللا لقاءه وال أبغض رجل لقاء هللا اال أبغض هللا لقا

فقلت لئن كان ما ذكر أبو هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم حقا لقد  
هلكنا فقالت إمنا اهلالك من هلك فيما قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
وما ذاك قال قال مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول ال حيب رجل 

ل لقاء هللا اال أبغض هللا لقاءه قالت لقاء هللا اال أحب هللا لقاءه وال أبغض رج
وأان أشهد اين مسعته يقول ذلك فهل تدري مل ذلك إذا حشرج الصدر وطمح  
البصر واقشعر اجللد وتشنجت األصابع فعند ذلك من أحب لقاء هللا أحب 

 هللا لقاءه ومن أبغض لقاء هللا أبغض هللا لقاءه  



 

 

مسلم رجاله ثقات رجال   عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرطت
 الشيخني غري شريح بن هاينء فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا عفان حدثنا أبو عوانة حدثنا  - 8538
سهيل بن أيب صاحل عن أبيه عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال  

ا عنده  : رغم أنف رغم أنف رغم أنف رجل أدرك والديه أحدمها أو كالمه
 الكرب ومل يدخله اجلنة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان حدثنا أبو عوانة عن داود بن   - 8539
عبد هللا األودي عن محيد بن عبد الرمحن احلمريي عن أيب هريرة قال قال 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أو قال أبو القاسم صلى هللا عليه وسلم : ال  
 يبولن أحدكم يف املاء الدائم مث يغتسل منه  

 

 

رنؤوط : إسناده صحيحعليق شعيب األت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا عفان حدثنا محاد بن سلمة أان  - 8540
حممد بن عمرو عن أيب سلمة عن أيب هريرة أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

قال : يوشك أن حيسر الفرات عن جبل من ذهب يقتتل عليه الناس حىت 
 يقتل من كل عشرة تسعة ويبقى واحد 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا عفان حدثنا أبو عوانة حدثنا عبد   - 8541
امللك بن عمري عن موسى بن طلحة عن أيب هريرة قال : أتى أعرايب إىل رسول  

هللا صلى هللا عليه وسلم أبرنب قد شواها ومعها صناهبا وأدمها فوضعها بني 
فأمسك رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فلم أيكل وأمر أصحابه أن يديه 

أيكلوا فأمسك األعرايب فقال له رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ما مينعك ان 
 أتكل قال أين أصوم ثالثة أايم من الشهر قال ان كنت صائما فصم أايم الغر  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا عفان حدثنا شعبة أخربين سهيل   - 4285
ل بن أيب صاحل قال خرجت مع أيب إىل الشام فكان أهل الشام ميرون أبه

الصوامع فيسلمون عليهم فسمعت أيب يقول مسعت أاب هريرة يقول مسعت 
 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : ال تبدؤوهم ابلسالم واضطروهم إىل

 أضيقه  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا عفان حدثنا محاد بن سلمة عن   - 8543
لم قال : ما من  قيس عن طاوس عن أيب هريرة ان رسول هللا صلى هللا عليه وس

مولود يولد اال يولد على الفطرة حىت يكون أبواه اللذان يهودانه وينصرانه كما  
هنا قال رجل تنتجون أنعامكم هل تكون فيها جدعاء حىت تكونوا أنتم جتدعو 

وأين هم قال هللا أعلم مبا كانوا عاملني قال قيس ما أرى ذلك الرجل اال كان  
 قدراي 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 



-------------------------------------  

 

[    347صفحة  - 2مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا عفان حدثنا محاد بن سلمة حدثنا   - 8544
حممد بن عمرو عن أيب سلمة عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم : انه ليسمع خفق نعاهلم إذا ولوا  

 

 

وهذا إسناد حسن  عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريهت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا عفان حدثنا محاد بن سلمة عن   - 8545
سهيل بن أيب صاحل عن أبيه عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال  

 : ال تسافر امرأة مسرية ثالثة أايم اال مع ذي رحم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا مهام ثنا قتادة عن النضر   - 8546



بن أنس عن بشري بن هنيك عن أيب هريرة : ان رجال أعتق شقصا من مملوك 
 فأجاز النيب صلى هللا عليه وسلم عتقه وغرمه بقية مثنه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا مهام حدثنا قتادة عن  - 8547
النضر بن أنس عن بشري بن هنيك عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه  

 وسلم قال : من وجد متاعه عند مفلس بعينه فهو أحق به  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

أيب حدثنا هبز وعفان قاال حدثنا مهام حدثنا  حدثنا عبد هللا حدثين  - 8548
قتادة قال يل سليمان بن يسار ما تقول يف العمرى قلت حدثنا النضر بن أنس  

عن بشري بن هنيك عن أيب هريرة ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال :  
 العمرى جائزة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  



 

 

نا عبد هللا حدثين أيب حدثنا هبز وعفان قاال حدثنا مهام ثنا  حدث - 8549
قتادة عن النضر بن أنس عن بشري بن هنيك عن أيب هريرة قال رسول هللا 

صلى هللا عليه وسلم : من كانت له امرأاتن مييل إلحدامها على األخرى جاء 
 يوم القيامة وأحد شقيه ساقط  

 

 

صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا عبد الصمد ثنا مهام حدثنا قتادة   - 8550
عن النضر بن أنس عن بشري بن هنيك عن أيب هريرة ان رسول هللا صلى هللا 
عليه وسلم قال : أمطر أو تساقط على أيوب فراش من ذهب فجعل يلتقط  

ليك قال بلى ولكين ال غىن يب عن فأوحى هللا إليه اي أيوب أفلم أوسع ع
 فضلك 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا عبد الصمد حدثنا مهام ثنا قتادة   - 8551



عن النضر بن أنس عن بشري بن هنيك عن أيب هريرة ان النيب صلى هللا عليه  
صبح ركعة مث طلعت الشمس فليصل إليها  وسلم قال : من صلى يعين من ال

 أخرى 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا عفان حدثنا مهام قال حدثنا  - 8552
حممد بن جحادة حدثين أبو حازم ان أاب هريرة قال : خلوف فم الصائم أطيب  

 أو قال أحب إىل هللا عز وجل من ريح املسك  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخني وهو موقوفت  

 

 

قال وأحسبه قال : عن ميني العرش مناد ينادى يف السماء السابعة  - 8553
 أعط منفقا خلفا وأعط أو عجل ملمسك تلفا قال  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 



 

وقال أبو هريرة : هنى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن كسب  - 8554
 احلجام وكسب األمة  

 

 

رنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا عفان حدثنا مهام قال حدثنا  - 8555
حممد بن واسع عن رجل يقال له معروف عن أيب هريرة قال : أوصاين خليلي  

 صلى هللا عليه وسلم ان ال أانم اال على وتر  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا عفان حدثنا مهام حدثنا قتادة عن   - 8556
أيب أيوب العتكي وهو حيىي بن مالك وقال عفان مرة قال حدثنا أبو أيوب عن 
أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : إذا قاتل أحدكم فليجتنب  

 الوجه 
 

 



صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا عفان حدثنا مهام وأابن قاال  - 8557
حدثنا قتادة عن احلسن عن أيب رافع عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه  

وسلم قال : إذا جلس بني شعبها األربع وأجهد نفسه فقد وجب الغسل أنزل 
 أو مل ينزل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا عفان حدثنا مهام حدثنا حيىي بن  - 8558
أيب كثري حدثنا أبو سلمة عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه  

وسلم : ال تقدموا بني يدي رمضان بصوم يوم وال يومني اال رجل كان صيامه  
 فليصم قال  

 

 

لى شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح عت  

 

 

وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : من قام ليلة القدر إمياان  - 8559



واحتسااب غفر له ما تقدم من ذنبه قال عفان وحدثنا أابن يف هذا اإلسناد  
 مثله  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    348صفحة  - 2مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا عفان حدثنا مهام حدثنا عامر   - 8560
يعين األحول عن عطاء عن أيب هريرة : ان النيب صلى هللا عليه وسلم توضأ 
فمضمض ثالاث واستنشق ثالاث وغسل وجهه ثالاث وغسل يديه ثالاث ومسح 

 برأسه ووضأ قدميه  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا عفان حدثنا مهام حدثنا بن جريج  - 8561



 عن عطاء عن عثمان عن النيب صلى هللا عليه وسلم : مبثله  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا اإلسناد رجاله ثقات رجال الشيخني ت
 لكنه منقطع عطاء بن أيب رابح مل يدرك عثمان 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا عفان حدثنا مهام حدثنا قتادة عن   - 8562
زرارة بن أويف عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : ال هتجر امرأة  

 فراش زوجها اال لعنتها مالئكة هللا عز وجل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

دثين أيب ثنا عفان حدثنا أابن حدثنا حيىي عن أيب حدثنا عبد هللا ح - 8563
جعفر عن أيب هريرة قال قيل : اي رسول هللا أي األعمال أفضل قال إميان ال  
شك فيه وغزو ال غلول فيه وحج مربور وكان أبو هريرة يقول وحجة مربورة  

 تكفر خطااي تلك السنة  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد ضعيف ت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا عفان حدثنا أابن حدثنا حيىي بن  - 8564
أيب كثري قال حدثين أبو جعفر عن أيب هريرة : ان نيب هللا صلى هللا عليه وسلم  
كان يقول ثالث دعوات مستجاابت هلن ال شك فيهن دعوة املظلوم ودعوة  

 املسافر ودعوة الوالد على ولده  
 

 

حسن لغريه وإسناده ضعيف عليق شعيب األرنؤوط :  ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا حممد بن جعفر حدثنا سعيد يعين  - 8565
بن أيب عروبة عن عسل عن عطاء عن أيب هريرة : ان رسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم هنى عن السدل 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا حممد بن جعفر حدثنا شعبة عن   - 8566
حممد بن إسحاق عن الزهري عن سعيد عن أيب هريرة : ان النيب صلى هللا 
 عليه وسلم ملا بلغه موت النجاشي صلى عليه وصفوا خلفه وكرب عليه أربعا 



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  

 

 

ثنا حممد بن جعفر حدثنا بن جريج حدثنا عبد هللا حدثين أيب حد - 8567
حدثين عطاء انه مسع أاب هريرة يقول : أبردوا عن الصالة فإن شدة احلر من  

 فور جهنم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

يف كل صالة قراءة : فما أمسعنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم   - 8568
فينا عليكم  امسعناكم وما أخفى علينا أخ   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة ثنا حممد   - 8569
نه قال :  بن عمرو عن أيب سلمة عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم ا

من أدرك ركعة من صالة الصبح قبل ان تطلع الشمس فقد أدرك ومن أدرك  



 ركعة أو ركعتني من صالة العصر قبل ان تغرب الشمس فقد أدرك  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا حممد بن جعفر ثنا حممد بن عمرو   - 8570
عن أيب سلمة عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : إذا 

 استيقظ أحدكم من نومه فليفرغ على يديه من إانئه ثالث مرات 
 

 

وط : صحيح وهذا إسناد حسن عليق شعيب األرنؤ ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا يونس بن حممد حدثنا ليث يعين  - 8571
بن سعد عن جعفر بن ربيعة عن عبد الرمحن بن هرمز عن أيب هريرة عن رسول  

هللا صلى هللا عليه وسلم : انه ذكر ان رجال من بين إسرائيل سأل بعض بين  
قال ائتين بشهداء أشهدهم قال كفى ابهلل شهيدا  إسرائيل ان يسلفه ألف دينار 

صدقت فدفعها إليه إىل أجل مسمى  قال ائتين بكفيل قال كفى ابهلل كفيال قال 
فخرج يف البحر فقضى حاجته مث التمس مركبا يقدم عليه لألجل الذي كان  

أجله فلم جيد مركبا فأخذ خشبة فنقرها وأدخل فيها ألف دينار وصحيفة معها  



ها مث زجج موضعها مث أتى هبا البحر مث قال اللهم انك قد علمت اين ايل صاحب
رضى بك استلفت من فالن ألف دينار فسألين كفيال قلت كفى ابهلل كفيال ف

وسألين شهيدا فقلت كفى ابهلل شهيدا فرضى بك وأين قد جهدت أن أجد 
 البحر مركبا أبعث إليه ابلذي له فلم أجد مركبا وأين استودعتكها فرمى هبا يف 

حىت وجلت فيه مث انصرف ينظر وهو يف ذلك يطلب مركبا خيرج إىل بلده  
فخرج الرجل الذي كان أسلفه ينظر لعل مركبا جييء مباله فإذا ابخلشبة اليت  

فيها املال فأخذها ألهله حطبا فلما كسرها وجد املال والصحيفة مث قدم  
 ما زلت جاهدا يف الرجل الذي كان تسلف منه فأاته أبلف دينار وقال وهللا

طلب مركب آلتيك مبالك فما وجدت مركبا قبل الذي أتيت فيه قال هل 
كنت بعثت إىل بشيء قال أمل أخربك أىن مل أجد مركبا قبل هذا الذي جئت 

فيه قال فإن هللا قد أدى عنك الذي بعثت به يف اخلشبة فانصرف أبلفك 
 راشدا 

 

 

شرط الشيخني  عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح علىت  

 

 

-------------------------------------  

 

[    349صفحة  - 2مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا أبو عبد الرمحن املقرئ حدثنا   - 8572
شداد انه مسع أاب حيوة قال مسعت أاب األسود يقول أخربين أبو عبد هللا موىل 

هريرة يقول مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : من مسع رجال ينشد 
  تنب هلذا  يف املسجد ضالة فليقل له ال أداها هللا إليك فإن املساجد مل

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا عبد هللا بن احلرث املخزومي مبكة   - 8573
حدثين الضحاك يعين بن عثمان عن بكري بن عبد هللا بن األشج عن سليمان  

ل مروان ما فعلت  بن يسار عن أيب هريرة : انه قال ملروان أحللت بيع الراب فقا
فقال أبو هريرة أحللت بيع الصكوك وقد هنى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

عن بيع الطعام حىت يستويف قال فخطب الناس مروان فنهى عن بيعها قال  
 سليمان فنظرت إىل حرس مروان أيخذوهنا من أيدي الناس 

 

 

الصحيح غري عليق شعيب األرنؤوط : إسناده قوي رجاله ثقات رجال ت
 الضحاك بن عثمان ففيه كالم ينزله عن رتبة الصحيح

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا عبد هللا بن احلرث عن بن جريج  - 8574
قال أخربين نعمان يعين بن راشد اجلزري عن بن شهاب عن بن املسيب عن  

أيب هريرة ان النيب صلى هللا عليه وسلم قال : إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينة  
 ويشرب بيمينة فإن الشيطان أيكل بشماله ويشرب بشماله 

 

 

عيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حمتمل للتحسني عليق شت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هارون بن معروف قال حدثنا بن  - 8575
وهب أخربين عمرو يعين بن احلرث أان موسى موىل أيب هريرة حدثه عن أيب 

هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : لوال حواء مل ختن أنثى زوجها  
 الدهر 

 

 

ليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم عت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا حسن بن موسى حدثنا بن هليعة   - 8576
حدثنا أبو األسود عن حيىي بن النضر عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى  
هللا عليه وسلم : تفتح األرايف فيأيت انس إىل معارفهم فيذهبون معهم واملدينة  



ري هلم لو كانوا يعلمون قاهلا مرتني خ  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا حسن بن موسى حدثنا بن هليعة   - 8577
حدثنا أبو األسود عن عبد هللا بن رافع عن أيب هريرة ان رسول هللا صلى هللا 

ب امرئ وال جيتمع الصدق عليه وسلم قال : ال جيتمع اإلميان والكفر يف قل
 والكذب مجيعا وال جتتمع اخليانة واألمانة مجيعا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا حسن بن موسى حدثنا بن هليعة   - 8578
حدثنا عبد ربه بن سعيد عن املقربي عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى 

هللا عليه وسلم : ال يدخل النار اال شقي قيل ومن الشقي قال الذي ال يعمل  
 بطاعة وال يرتك هلل معصية  

 

 

ف عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هارون بن معروف حدثنا بن وهب  - 8579
أخربين عمرو يعين بن احلرث عن يزيد بن أيب حبيب أن سليمان بن يسار  

حدثه انه مسع أاب هريرة يقول قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ما أحب 
منه شيء اال شيئا  أن أحدكم هذا ذهبا أنفق منه كل يوم فيمر يب ثالثة وعندي  

 أرصده لدين 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا حسن بن موسى حدثنا بن هليعة   - 8580
حدثنا سالمان بن عامر عن أيب عثمان األصبحي قال مسعت أاب هريرة يقول 

ن يف أميت دجالون كذابون ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : سيكو 
حيدثونكم ببدع من احلديث مبا مل تسمعوا أنتم وال آابؤكم فإايكم وإايهم ال  

 يفتنونكم  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن وهذا إسناد ضعيفت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا حسن حدثنا عبد هللا بن هليعة ثنا   - 8581
أبو يونس سليم بن جبري موىل أيب هريرة عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه  

 وسلم انه قال : لوال حواء مل ختن أنثى زوجها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد ضعيف لضعف ابن هليعة ت  

 

 

بد هللا حدثين أيب حدثنا حسن حدثنا بن هليعة حدثنا عبد  حدثنا ع - 8582
الرمحن األعرج عن أيب هريرة أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : كل بن 

آدم أصاب من الزان ال حمالة فالعني زانها النظر واليد زانها اللمس والنفس  
 هتوى وحتدث ويصدق ذلك ويكذبه الفرج 

 

 

األرنؤوط : صحيح عليق شعيب ت  

 

 

------------------------------------- 
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حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا حسن حدثنا بن هليعة حدثنا عبد   - 8583
الرمحن األعرج عن أيب هريرة أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : ال تقوم  
الساعة حىت تطلع الشمس من املغرب فإذا طلعت الشمس من املغرب آمن 

أو   ال ينفع نفسا إمياهنا مل تكن آمنت من قبل }الناس كلهم وذلك حني 
 كسبت يف إمياهنا خريا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ابن هليعة وإن كان سيء احلفظ فقد توبعت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا حسن حدثنا بن هليعة حدثنا عبد   - 8584
الرمحن األعرج قال مسعت أاب هريرة يقول قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

قون فإن خري العمل أدومه وإن قل  : اكلفوا من العمل ما تطي  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا حسن حدثنا بن هليعة حدثنا عبد   - 8585
الرمحن األعرج مسعت أاب هريرة يقول قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : اي  

رسول هللا صلى هللا  بين عبد املطلب اشرتوا أنفسكم من هللا اي أم الزبري عمة 



عليه وسلم واي فاطمة بنت حممد اشرتاي أنفسكما من هللا فإين ال أملك لكما 
 من هللا شيئا واسأالين ما شئتما اي بىن عبد مناف اشرتوا أنفسكم من هللا 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ابن هليعة وإن كان سيء احلفظ فقد توبعت  

" اي بين عبد املطلب اشرتوا أنفسكم من  لفظ احلديث يف طبعة األرانؤوط  * 
وا أنفسكم من  هللا اي بين هاشم اشرتوا أنفسكم من هللا اي بىن عبد مناف اشرت 

هللا اي أم الزبري عمة رسول هللا واي فاطمة بنت حممد اشرتاي أنفسكما من هللا 
 فإين ال أملك لكما من هللا شيئا واسأالين ما شئتما " 

 

 

وإبسناده عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :   - 8586
وضعه يف يد ان رجال من بىن إسرائيل قال ألتصدقن الليلة مبايل فخرج به ف

زانية فأصبح الناس يتحدثون تصدق على فالنة الزانية مث خرج مبال فقال أيضا 
السارق  فوضعه يف يد سارق فأصبح أهل املدينة يتحدثون تصدق على فالن

وخرج مبال أيضا فوضعه يف يد رجل غين قال لو شئت لقلت ال يدرى حيث 
وضعه ورجع الرجل إىل نفسه فارى يف املنام ان صدقتك قد قبلت أما الزانية 

فلعلها تعف عن زانها وأما السارق فلعله أن يغنيه عن السرقة وأما الغين فلعله  
 يعترب يف ماله  

 



 

األرنؤوط : صحيح دون قوله " من بين إسرائيل " عليق شعيب ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا حسن حدثنا بن هليعة حدثنا أبو  - 8587
صخر عن املقربي عن أيب هريرة عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : من  
دخل مسجدان هذا ليتعلم خريا أو ليعلمه كان كاجملاهد يف سبيل هللا ومن دخله  

ري ذلك كان كالناظر إىل ما ليس له لغ  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث ضعيف واختلف على سعيد املقربي يف ت
 إسناده 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا حسن حدثنا عبد هللا بن هليعة   - 8588
حدثنا أبو يونس سليم بن جبري موىل أيب هريرة أنه مسع أاب هريرة يقول : ما  

من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان كأن الشمس جترى  رأيت شيئا أحسن 
يف جبهته وما رأيت أحدا أسرع يف مشيته من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 كأمنا األرض تطوى له اان لنجهد أنفسنا وانه لغري مكرتث  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسنت  



 

 

ه فإن عامل هللا  وعنه صلى هللا عليه وسلم : أعطوا العامل من عمل  - 8589
 ال خييب  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف من أجل ابن هليعة وابقي رجاله ثقات  ت
 رجال الصحيح وقد تفرد اإلمام أمحد هبذا احلديث 

 

 

وإبسناده عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم انه قال : يرحم هللا   - 8590
 لوطا فإنه قد كان أيوي إىل ركن شديد 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد ضعيف لسوء حفظ ابن هليعة ت  

 

 

وإبسناده عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : أيفرح أحدكم   - 8591
أن ينقلب إىل أهله خبلفتني قالوا نعم قال وآيتان من كتاب هللا فيخرج هبما إىل 

 أهله خري له من خلفتني  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد ضعيف لسوء حفظ ابن هليعة ت  



 

 

هللا عليه وسلم قال : ال يتمىن  وإبسناده عن رسول هللا صلى  - 8592
أحدكم املوت وال يدعو به من قبل أن أيتيه اال أن يكون قد وثق بعمله فإنه  

 إن مات أحدكم انقطع عنه عمله وانه ال يزيد املؤمن عمره إال خريا  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح دون قوله " إال أن يكون قد وثق بعمله "  ت
 فإهنا زايدة منكرة 

 

 

وإبسناده عن النيب صلى هللا عليه وسلم انه قال : كل نفس كتب   - 8593
اإلثنني عليها الصدقة كل يوم طلعت فيه الشمس فمن ذلك أن يعدل بني 

صدقة وان يعني الرجل على دابته فيحمله عليها صدقة ويرفع متاعه عليها  
صدقة ومييط األذى عن الطريق صدقة والكلمة الطيبة صدقة وكل خطوة  

  الصالة صدقة  ميشى إىل

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  

 

 

وإبسناده عن النيب صلى هللا عليه وسلم انه قال : والذي نفس  - 8594



حممد بيده ال يسمع يب أحد من هذه األمة يهودي أو نصراين مث ميوت وال 
 يؤمن ابلذي أرسلت به اال كان من أصحاب النار 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد ضعيف ت  

 

 

حدثنا بن هليعة حدثنا أبو حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا حسن  - 8595
النيب صلى هللا عليه وسلم قال : ان هللا عز وجل قال  يونس عن أيب هريرة عن 

كذبين عبدي ومل يكن له ليكذبين وشتمين عبدي ومل يكن له شتمي فأما 
تكذيبه إايي فيقول لن يعيدين كالذي بدأين وليس آخر اخللق أهون على ان 

ا واما شتمه إايي فيقول اختذ هللا ولدا اان هللا  أعيده من أوله فقد كذبين ان قاهل
 أحد الصمد مل ألد 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  

 

 

------------------------------------- 
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حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا حسن وحيىي بن إسحاق قاال  - 8596
حدثنا بن هليعة حدثنا أبو يونس عن أيب هريرة ان رسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم قال : إذا اكتحل أحدكم فليكتحل وترا وإذا استجمر فليستجمر وترا 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن وهذا إسناد ضعيفت  

 

 

 حدثين أيب حدثنا حيىي بن إسحاق حدثنا بن هليعة  حدثنا عبد هللا  - 8597
عن األعرج عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : إذا 

 اكتحل أحدكم فليكتحل وترا 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن وهذا إسناد ضعيف ابن هليعة سيء احلفظ ت
 وابقي رجاله ثقات رجال الصحيح 

 

 

 حدثين أيب حدثنا حسن حدثنا بن هليعة حدثنا أبو حدثنا عبد هللا  - 8598
يونس عن أيب هريرة ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : إذا كان ثالثة 

 مجيعا فال يتناج اثنان دون الثالث 

 



 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيفت  

 

 

وإبسناده أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : يدخل اجلنة  - 8599
ل هللا ادع هللا من أميت سبعون ألفا بغري حساب فقال عكاشة بن حمصن اي رسو 

ان جيعلين منهم قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اللهم اجعله منهم مث قال  
عكاشة   آخر اي رسول هللا ادع هللا ان جيعلين منهم قال قد سبقك هبا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  

 

 

وإبسناده قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : نعم القوم األزد   - 8600
 طيبة أفواههم برة امياهنم نقية قلوهبم 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا حسن حدثنا بن هليعة حدثنا أبو  - 8601
ىل موسى فقال  يونس عن أيب هريرة قال أيب مل يرفعه قال : جاء ملك املوت إ



أجب ربك فلطم موسى عليه السالم عني ملك املوت ففقأها فرجع امللك إىل 
عيين قال  هللا عز وجل فقال انك بعثتين إىل عبد لك ال يريد املوت وقد فقأ  

فرد هللا إليه عينه وقال ارجع إىل عبدي فقل له احلياة تريد فإن كنت تريد 
احلياة فضع يدك على منت ثور فما دارت يدك من شعره فإنك تعيش هلا سنة  

 قال مث ماذا قال مث املوت قال فاآلن اي رب من قريب  

 

 

. وقد  عليق شعيب األرنؤوط : رجاله ثقات رجال الصحيح غري ابن هليعة ت
 سلف احلديث من طريق صحيحة عن أيب هريرة 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا سريج حدثنا أبو معشر عن حممد   - 8602
بن عمرو بن علقمة عن أيب سلمة عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا 

 عليه وسلم : من احتكر حكرة يريد ان يغلى هبا على املسلمني فهو خاطئ  

 

 

شعيب األرنؤوط : حسن لغريه وهذا إسناد ضعيف لضعف أيب معشرعليق ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا هارون بن معروف حدثنا عبد هللا   - 8603
بن وهب قال وأخربين بن أيب ذئب عن عبد الرمحن بن مهران عن عبد الرمحن 



د فاألبعد  بن سعد عن أيب هريرة ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : األبع
 أفضل أجرا عن املسجد 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه وهذا إسناد ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا حسن بن حممد أان بن أيب ذئب  - 8604
لنيب صلى هللا عليه  عن سعيد بن مسعان انه مسع أاب هريرة خيرب أاب قتادة ان ا

وسلم قال : يبايع لرجل بني الركن واملقام ولن يستحل هذا البيت اال أهله  
ونه خرااب ال فإذا استحلوه فال تسأل عن هلكة العرب مث أتيت احلبشة فيخرب

 يعمر بعده أبدا وهم الذين يستخرجون كنزه  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري ت
 سعيد بن مسعان 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا سريج يعىن بن النعمان حدثنا أبو  - 8605
اخلمر ثالث   معشر عن أيب وهب موىل أيب هريرة عن أيب هريرة قال : حرمت

مرات قدم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم املدينة وهم يشربون اخلمر وأيكلون  



امليسر فسألوا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عنهما فأنزل هللا على نبيه صلى  
يسألونك عن اخلمر وامليسر قل فيهما إمث كبري ومنافع للناس   }هللا عليه وسلم 

  } آخر اآلية فقال الناس ما حرم علينا إمنا قال إىل { وإمثهما أكرب من نفعهما 
وكانوا يشربون اخلمر حىت إذا كان يوم من األايم صلى رجل  {فيهما إمث كبري 

من املهاجرين أم أصحابه يف املغرب خلط يف قراءته فأنزل هللا فيها آية أغلظ 
اي أيها الذين آمنوا ال تقربوا الصالة وأنتم سكارى حىت تعلموا ما   }منها  

وكان الناس يشربون حىت أييت أحدهم الصالة وهو مفيق مث أنزلت  {تقولون 
اي أيها الذين آمنوا إمنا اخلمر وامليسر واألنصاب واألزالم  }آية أغلظ من ذلك 

انتهينا ربنا فقال  فقالوا  {رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون 
الناس اي رسول هللا انس قتلوا يف سبيل هللا أو ماتوا على فرشهم كانوا يشربون 

  }اخلمر وأيكلون امليسر وقد جعله هللا رجسا ومن عمل الشيطان فأنزل هللا 
ليس على الذين آمنوا وعملوا الصاحلات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا 

نيب صلى هللا عليه وسلم لو حرمت عليهم لرتكوها كما  إىل آخر اآلية فقال ال {
 تركتم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريهت  

 

 

------------------------------------- 



 

[    352صفحة  - 2مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا حسن حدثنا بن هليعة حدثنا أبو  - 8606
هللا عليه وسلم   األسود عن عبد هللا بن رافع عن أيب هريرة عن رسول هللا صلى

قال : من أدرك رمضان وعليه من رمضان شيء مل يقضه مل يتقبل منه ومن صام  
صومه  تطوعا وعليه من رمضان شيء مل يقضه فإنه ال يتقبل منه حىت ي  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا حسن حدثنا بن هليعة ثنا بن اهلاد   - 8607
عن حممد بن إبراهيم عن عيسى بن طلحة بن عبيد هللا عن أيب هريرة ان رسول  
هللا صلى هللا عليه وسلم قال : إذا توضأ أحدكم فليستنثر فإن الشيطان يبيت  

ى خياشيمه  عل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد ضعيف ابن هليعة وإن كان سيء  ت
 احلفظ متابع وابقي رجاله ثقات رجال الشيخني

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا حسن حدثنا بن هليعة حدثنا  - 8608
عياش بن عباس القتباين عن أيب متيم الزهري عن أيب هريرة قال قال رسول هللا 

 صلى هللا عليه وسلم : إذا أقيمت الصالة فال صالة إال اليت أقيمت  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

أيب حدثنا هارون بن معروف وقال عبد هللا   حدثنا عبد هللا حدثين - 8609
 بن وهب قال أخربين عمرو بن احلرث  ومسعته أان من هارون قال حدثنا عبد هللا

ان بكري بن األشج حدثه ان علي بن خالد الدؤيل حدثه ان النضر بن سفيان  
الدؤيل حدثه انه مسع أاب هريرة يقول : كنا مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

ت اليمن فقام بالل ينادى فلما سكت قال رسول هللا صلى هللا عليه  بتلعا
 وسلم من قال مثل ما قال هذا يقينا دخل اجلنة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حمتمل للتحسني ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا هارون بن معروف قال حدثنا   - 8610
ن عن عبد الرمحن عبد هللا بن وهب عن سعيد بن أيب أيوب عن انفع بن سليما 



بن مهران عن أيب هريرة أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : منتظر  
 الصالة من بعد الصالة كفارس اشتد به فرسه يف سبيل هللا على كشحه تصلى

 عليه مالئكة هللا ما مل حيدث أو يقوم وهو يف الرابط األكرب 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا عبد هللا بن الوليد حدثنا سفيان   - 8611
عن املثىن بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن املسيب عن أيب هريرة  

صلى هللا عليه وسلم وقال : اان نكون هبذا الرمل فال   قال جاء أعرايب إىل النيب
جند املاء ويكون فينا احلائض واجلنب والنفساء فيأيت عليها أربعة أشهر ال جتد  

 املاء قال عليك ابلرتاب يعين التيمم 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن وهذا إسناد ضعيف ألجل املثىن بن الصباح ت  

 

 

أيب ثنا أزهر بن القاسم الراسيب ثنا هشام  حدثنا عبد هللا حدثين - 8612
هريرة عن النيب صلى هللا عليه   عن عباد بن أيب علي عن أيب حازم عن أيب

وسلم قال : ويل لألمراء ويل للعرفاء ويل لألمناء ليتمنني أقوام يوم القيامة أن  



ذوائبهم كانت معلقة ابلثراي يتذبذبون بني السماء واألرض ومل يكونوا عملوا 
لى شيء  ع  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا يونس حدثنا محاد يعين بن زيد  - 8613
صلى هللا عليه   عن املهاجر عن أيب العالية عن أيب هريرة قال : أتيت النيب

وسلم يوما بتمرات فقلت ادع هللا يل فيهن ابلربكة قال فصفهن بني يديه قال مث  
لت منه كذا دعا فقال يل اجعلهن يف مزود وادخل يدك وال تنثره قال فحم

وكذا وسقا يف سبيل هللا وأنكل ونطعم وكان ال يفارق حقوي فلما قتل عثمان  
 رضي هللا عنه انقطع عن حقوي فسقط 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسن رجاله ثقات رجال الشيخني غري ت
 املهاجر 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا حجني بن املثىن أبو عمر حدثنا   - 8614
عبد العزيز عن عبد هللا بن أيب سلمة املاجشون عن عبد هللا بن الفضل عن  



عبد الرمحن األعرج عن أيب هريرة قال : كان من تلبية رسول هللا صلى هللا 
 عليه وسلم لبيك إله احلق 

 

 

ح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا حجني أبو عمر وحدثنا عبد   - 8615
العزيز عن منصور بن زاذان عن مكحول عن أيب هريرة قال قال رسول هللا 

صلى هللا عليه وسلم : ال يؤمن العبد اإلميان كله حىت يرتك الكذب من املزاحة 
 ويرتك املراء وان كان صادقا  

 

 

شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف عليق ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    353صفحة  - 2مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا حجني أبو عمر حدثنا عبد العزيز  - 8616



عن عبد هللا بن دينار عن أيب صاحل السمان عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا  
عليه وسلم قال : إذا عطس أحدكم فليقل احلمد هلل فإذا قال احلمد هلل قال له  

هللا ويصلح ابلكم أخوه يرمحك هللا فإذا قيل له يرمحك هللا فليقل يهديكم   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا يونس حدثنا محاد يعين بن زيد  - 8617
عن عكرمة عن أيب هريرة : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم هنى عن الشرب  

 من فم السقاء  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري ت  

 

 

ن زيد حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا يونس حدثنا محاد يعين ب - 8618
العباس بن فروخ اجلريري قال مسعت أاب عثمان النهدي يقول : تضيفت أاب  عن

هريرة سبعا فكان هو وامرأته وخادمه يعتقبون الليل أثالاث يصلي هذا مث يوقظ 
هذا ويصلي هذا مث يرقد ويوقظ هذا قال قلت اي أاب هريرة كيف تصوم قال أما  

حادث كان آخر شهري قال   اان فأصوم من أول الشهر ثالاث فإن حدث يل



ومسعت أاب هريرة يقول قسم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يوما بني أصحابه 
مترا فأصابين سبع مترات إحداهن حشفة وما فيهن شيء أعجب إيل منها اهنا 

 شدت مصاغي  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا يونس ثنا حممد ثنا محاد يعين بن  - 8619
جال كان يقم  زيد عن اثبت عن أيب رافع عن أيب هريرة : ان امرأة سوداء أو ر 

املسجد ففقده رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فسأل عنه فقالوا مات فقال أال  
ه فدلوه فأتى قربه  كنتم آذنتموين به قالوا انه كان قال فقال دلوين على قرب 

 فصلى عليه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا يونس ثنا إبراهيم يعين بن سعد   - 8620
عن الزهري عن أيب سلمة عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه  

كنانة حيث تقامسوا على الكفر  وسلم : منزلنا غدا ان شاء هللا خبيف بين    



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الوهاب اخلفاف ثنا حممد بن  - 8621
عمرو عن أيب سلمة عن أيب هريرة : ان فاطمة جاءت أاب بكر وعمر تطلب 

مرياثها من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقاال هلا مسعنا رسول هللا صلى هللا 
 عليه وسلم يقول اين ال أورث 

 

 

حسن عليق شعيب األرنؤوط : إسنادهت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن ثنا محاد بن سلمة عن سهيل   - 8622
بن أيب صاحل عن أبيه عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :  

 ال جيتمع يف النار اجتماعا يضر مؤمن قتل كافرا مث سدد بعده  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا حسن حدثنا محاد بن سلمة عن   - 8623



على بن احلكم عن عطاء بن أيب رابح عن أيب هريرة ان رسول هللا صلى هللا 
 عليه وسلم قال : من سئل عن علم فكتمه أجلمه هللا عز وجل بلجام من انر  

 

 

يح عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الصحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا حسن وعفان قاال حدثنا محاد بن   - 8624
سلمة عن علي بن زيد عن أوس بن خالد عن أيب هريرة قال قال رسول هللا 

صلى هللا عليه وسلم : مثل الذي جيلس فيسمع احلكمة مث ال حيدث عن  
يل شاة من   صاحبه اال بشر ما مسع كمثل رجل أتى راعيا فقال اي راعى أجزر

 غنمك قال اذهب فخذ أبذن خريها فذهب فأخذ أبذن كلب الغنم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن وعفان املعين قاال حدثنا محاد   - 8625
عن علي بن زيد وقال عفان حدثنا محاد أنبأان علي بن زيد عن أيب الصلت عن  

قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ليلة أسر يب ملا انتهينا إىل أيب هريرة قال 
صواعق السماء السابعة فنظرت فوق قال عفان فوقي فإذا أان برعد وبرق و 



قال فأتيت على قوم بطوهنم كالبيوت فيها احليات ترى من خارج بطوهنم قلت  
الدنيا نظرت من هؤالء اي جربيل قال هؤالء أكلة الراب فلما نزلت إىل السماء 

أسفل مين فإذا أان برهج ودخان وأصوات فقلت ما هذا اي جربيل قال هذه  
الشياطني حيومون على أعني بين آدم ان ال يتفكروا يف ملكوت السماوات  

 واألرض ولوال ذلك لرأوا العجائب  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن بن موسى وأبو كامل قاال  - 8626
حدثنا محاد بن سلمة عن حممد بن عمرو بن علقمة عن أيب سلمة عن أيب 

هريرة ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : ابنا العاص مؤمنان يعين هشام  
 وعمرو  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا عفان حدثنا محاد بن سلمة أنبأان  - 8627
حممد بن عمرو عن أيب سلمة عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه  



 وسلم : ابنا العاص مؤمنان  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    354صفحة  - 2] جزء مسند أمحد بن حنبل       

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا حسن حدثنا محاد بن سلمة عن   - 8628
إسحاق بن عبد هللا بن أيب طلحة عن سعيد بن يسار عن أيب هريرة : ان 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان يقول اللهم اين أعوذ بك من الفقر والقلة  
 والذلة وأعوذ بك أن أظلم أو أظلم 

 

 

صحيح على شرط مسلم محاد بن سلمة من   عليق شعيب األرنؤوط : إسنادهت
 رجاله وابقي رجال اإلسناد ثقات من رجال الشيخني

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن حدثنا محاد بن سلمة عن   - 8629



سهيل بن أيب صاحل عن أبيه عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه  
رجال املؤخر وخري صفوف وسلم : خري صفوف الرجال املقدم وشر صفوف ال

 النساء املؤخر وشر صفوف النساء املقدم  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا حسن بن موسى حدثنا محاد بن   - 8630
سلمة عن عاصم بن هبدلة عن أيب صاحل عن أيب هريرة قال قال رسول هللا 

 صلى هللا عليه وسلم : الضيافة ثالثة أايم فما سوى ذلك فهو صدقة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

نا حسن حدثنا محاد بن سلمة عن  حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدث - 8631
حممد بن عمرو عن أيب سلمة عن أيب هريرة ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 قال : لقد أعطى أبو موسى مزامري داود  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا حسن بن موسى وعفان قاال  - 8632
رة قال قال رسول  حدثنا محاد بن سلمة عن علي بن زيد عن أوس عن أيب هري

هللا صلى هللا عليه وسلم : حيشر الناس يوم القيامة ثالثة أصناف صنف مشاة  
وصنف ركبان وصنف على وجوههم فقالوا اي رسول هللا وكيف ميشون على  

هم قال ان الذي أمشاهم على أرجلهم قادر على ان ميشيهم على وجوه 
 وجوههم أما اهنم يتقون بوجوههم كل حدب وشوك  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه وهذا إسناد ضعيف لضعف علي بن زيد ت
 وجهالة أوس

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا حسن حدثنا محاد بن سلمة عن   - 8633
ن علقمة عن أيب سلمة بن عبد الرمحن عن أيب هريرة قاال قال  حممد بن عمرو ب

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ملا خلق هللا عز وجل اجلنة قال اي جربيل 
اذهب فانظر إليها فذهب فنظر فقال اي رب وعزتك ال يسمع هبا أحد اال 
ب دخلها مث حفها ابملكاره مث قال اذهب فانظر إليها فذهب فنظر فقال اي ر 

وعزتك لقد خشيت ان ال يدخلها أحد فلما خلق النار قال اي جربيل اذهب  
فانظر إليها فذهب فنظر إليها فقال اي رب وعزتك ال يسمع هبا أحد فيدخلها  



فحفها ابلشهوات مث قال اي جربيل اذهب فانظر إليها فذهب فنظر إليها فقال  
 اي رب وعزتك لقد خشيت ان ال يبقى أحد اال دخلها  

 

 

ليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنعت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا حسن حدثنا محاد عن سهيل بن  - 8634
أيب صاحل عن أبيه عن أيب هريرة : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان  

يقول إذا أصبح اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك حنيا وبك منوت وإليك 
 املصري 

 

 

األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم عليق شعيب ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا حسن حدثنا محاد بن سلمة عن   - 8635
عطاء بن السائب عن سلمان األغر عن أيب هريرة : ان النيب صلى هللا عليه  
وسلم ومحيد واثبت البناين وصاحل بن ذكوان عن احلسن عن أيب هريرة عن  

سلم فيما حيكى عن ربه عز وجل انه قال من ذكرين يف النيب صلى هللا عليه و 
نفسه ذكرته يف نفسي ومن ذكرين يف مأل من الناس ذكرته يف مأل أكثر منهم  



 وأطيب 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وله إسنادان : اإلسناد األول حسن أما  ت
هريرة اإلسناد الثاين ففيه انقطاع ألن احلسن البصري مل يسمع من أيب    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا حسن وعفان قاال حدثنا محاد بن   - 8636
سلمة قال عفان يف حديثه حدثنا أبو سنان عن عثمان بن أيب سودة عن أيب 
هريرة ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : إذا عاد املسلم أخاه أو زاره  

وطاب ممشاك وتبوأت  قال حسن يف هللا عز وجل يقول هللا عز وجل طبت
 منزال يف اجلنة قال عفان من اجلنة منزال قال حسن يف هللا ومل يقله عفان 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا حسن وأمحد بن عبد امللك قاال  - 8637
صلى  حدثنا زهري عن األعمش عن أيب صاحل عن أيب هريرة قال قال رسول هللا

 هللا عليه وسلم : إذا لبستم وإذا توضأمت فابدؤوا أبايمنكم وقال أمحد مبيامنكم  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري أمحد ت
 بن عبد امللك 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا حسن حدثنا شيبان عن قتادة عن   - 8638
إمنا كان طعامنا مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  احلسن عن أيب هريرة قال : 

األسودان التمر واملاء وهللا ما كنا نرى مسراءكم هذه وال ندري ما هي وإمنا كان  
 لباسنا مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم النمار يعين برد األعراب 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    355صفحة  - 2مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا أبو املنذر ثنا كامل أبو العالء  - 8639
قال زعم أبو صاحل عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :  

رة الصبيان  تعوذوا ابهلل من رأس السبعني وإما  

 



 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا أسود بن عامر قال حدثنا شريك  - 8640
عن األعمش عن أيب صاحل عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم : ألن ميتلئ جوف أحدكم قيحا يريه خري له من ان ميتلئ شعرا  

 

 

ب األرنؤوط : صحيح عليق شعيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا حسن ثنا سكني قال حدثنا   - 8641
لشاهد لوفد  حفص بن خالد حدثين شهر بن حوشب عن أيب هريرة قال اين

عبد قيس قدموا على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : فنهاهم ان يشربوا  
وم يف هذه األوعية احلنتم والدابء واملزفت والنقري قال فقام إليه رجل من الق

فقال اي رسول هللا ان الناس ال ظروف هلم قال فرأيت رسول هللا صلى هللا عليه  
 وسلم كأنه يرثي للناس قال فقال اشربوا ما طاب لكم فإذا خبث فذروه 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا األسود بن عامر حدثنا محاد يعين   - 8642
ن مثامة عن أيب هريرة ان النيب صلى هللا عليه وسلم قال : إذا وقع  بن سلمة ع

 الذابب يف إانء أحدكم فليغمسه فإن يف أحد جناحيه داء ويف اآلخر دواء 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح إال أنه منقطع  ت
 فإن مثامة مل يسمع من أيب هريرة 

 

 

قال محاد وحبيب بن الشهيد عن حممد بن سريين عن أيب هريرة   - 8642
 عن النيب صلى هللا عليه وسلم : مثله  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب قال حدثناه أسود بن عامر قال حدثنا   - 8643
هللا صلى هللا عليه  جرير بن حازم عن احلسن عن أيب هريرة قال قال رسول 

وسلم : ان الرجل ليتكلم ابلكلمة ما يرى ان تبلغ حيث بلغت يهوى هبا يف 
 النار سبعني خريفا  

 



 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن حدثنا زهري عن سهيل بن أيب  - 8644
يه وسلم : من  صاحل عن أبيه عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عل

قتل الوزغ يف الضربة األوىل فله كذا وكذا من حسنة ومن قتله يف الثانية فله  
ل األوىل أكثر  كذا وكذا من حسنة ومن قتله يف الثالثة فله كذا وكذا قال سهي  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن حدثنا زهري حدثنا أبو بلج ان  - 8645
عمرو بن ميمون حدثه قال قال أبو هريرة قال يل رسول هللا صلى هللا عليه  

قلت نعم فداك أيب  وسلم : اي أاب هريرة أال أدلك على كلمة من كنز اجلنة قال
 وأمي قال تقول ال قوة اال ابهلل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن رجاله ثقات رجال ت
 الشيخني غري أيب بلج

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا حسن ثنا عبد الرمحن بن عبد هللا   - 8646
هللا صلى هللا بن دينار عن أبيه عن أيب صاحل عن أيب هريرة قال قال رسول 

عليه وسلم : من آاته هللا ماال فلم يؤد زكاته مثل له ماله يوم القيامة شجاعا  
أقرع له زبيبتان أيخذ بلهزمته يوم القيامة مث يقول أان مالك أان كنزك مث تال هذه  

إىل آخر اآلية   { ال حيسنب الذين يبخلون مبا آاتهم هللا من فضله  }اآلية   

 

 

األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن عليق شعيب ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا أسود بن عامر قال حدثنا أبو  - 8647
بكر يعين بن عياش عن أيب حصني عن أيب صاحل عن أيب هريرة قال : كان  

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يعتكف يف كل رمضان عشرة أايم فلما كان  
 العام الذي قبض فيه اعتكف عشرين يوما  

 

 

صحيح على شرط البخاري عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا حسن بن موسى حدثنا عبد  - 8648
الرمحن بن عبد هللا بن دينار املديين عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن  



أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : يصلون بكم فإن أصابوا  
 فلكم وهلم وإن أخطأوا فلكم وعليهم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن رجاله ثقات رجال ت
 الشيخني غري عبدالرمحن بن عبدهللا بن دينار 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا أسود بن عامر حدثنا شريك عن   - 8649
األعمش عن أيب صاحل عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

انتهوا وما أمرتكم به فخذوا منه ما استطعتم  : ما هنيتكم عنه ف  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا أسود بن عامر حدثنا شريك عن   - 8650
سهيل بن أيب صاحل عن أبيه عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه  

سيات عارايت مائالت وسلم : صنفان من أهل النار ال أرامها بعد نساء كا
مميالت على رؤوسهن مثل أسنمة البخت املائلة ال يرين اجلنة وال جيدن رحيها  

 ورجال معهم أسواط كأذانب البقر يضربون هبا الناس 



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    356صفحة  - 2مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا أسود بن عامر حدثنا إسرائيل عن   - 8651
إبراهيم بن إسحاق عن سعيد عن أيب هريرة : ان النيب صلى هللا عليه وسلم مر  

 جبدار أو حائط مائل فأسرع املشي فقيل له فقال أين أكره موت الفوات 

 

 

ق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف جدا عليت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا أسود حدثنا إسرائيل عن إبراهيم   - 8652
بن إسحاق عن سعيد املقربي عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه  

وسلم : اللهم أين أعوذ بك ان اموت غما أو مها أو أن أموت غرقا أو ان  
 يتخبطين الشيطان عند املوت أو أن أموت لديغا 



 

 

رنؤوط : إسناده ضعيف جدا عليق شعيب األت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا عبد هللا بن بكر حدثنا سعيد بن   - 8653
أيب عروبة عن قتادة عن شهر بن حوشب عن أيب هريرة أن رسول هللا صلى هللا 

عليه وسلم قال : العجوة من اجلنة وهى شفاء من السم والكمأة من املن 
 وماؤها شفاء للعني  

 

 

شعيب األرنؤوط : حسن وهذا إسناد ضعيف لضعف شهر بن حوشبعليق ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا حيىي بن إسحاق حدثنا بن هليعة   - 8654
عن أيب األسود عن أيب اجلليس عن أيب هريرة قال مسعت النيب صلى هللا عليه  

 وسلم يقول : احملروم من حرم غنيمة كلب 

 

 

ناده ضعيف لسوء حفظ ابن هليعة عليق شعيب األرنؤوط : إس ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا حيىي بن إسحاق حدثنا أبو عوانة  - 8655



عن عمر بن أيب سلمة عن أبيه عن أيب هريرة قال : لعن رسول هللا صلى هللا 
 عليه وسلم زوارات القبور  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا هشام بن سعيد حدثنا أبو عوانة  - 8656
عن عمر بن أيب سلمة عن أبيه عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا 

 عليه وسلم : إذا سرق عبد أحدكم فليبعه ولو بنش  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

إسحاق حدثنا أبو عوانة  حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا حيىي بن - 8657
عن عمر بن أيب سلمة عن أبيه عن أيب هريرة أن رسول هللا صلى هللا عليه  

وسلم قال : اعفوا اللحى وخذوا الشوارب وغريوا شيبكم وال تشبهوا ابليهود  
 والنصارى 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  



 

 

د بن عامر وحممد بن سابق حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا أسو  - 8658
سول  قاال حدثنا إسرائيل عن أيب حصني عن أيب صاحل عن أيب هريرة قال قال ر 
هللا صلى هللا عليه وسلم : أان أوىل الناس أبنفسهم من ترك ماال فلموا يل 

 عصبته ومن ترك ضياعا أو كأل فأان وليه فال دعي له  

 

 

الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط ت  

 

 

وقال أسود هبذا اإلسناد قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم   - 8659
: إذا كان يوم صوم أحدكم فال يرفث وال يفسق وال جيهل فإن جهل عليه  

 فليقل اين امرؤ صائم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا حيىي بن إسحاق حدثنا أبو عوانة  - 8660
عن عمر بن أيب سلمة عن أبيه عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا 
عليه وسلم : ثالثة كلهم حق على كل مسلم عيادة املريض وشهود اجلنازة  



 وتشميت العاطس إذا محد هللا عز وجل 

 

 

وهذا إسناد حسن  عليق شعيب األرنؤوط : صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا حيىي بن إسحاق أنبأان بن هليعة   - 8661
وإسحاق بن عيسى قال حدثنا بن هليعة حدثنا زيد بن أيب حبيب بن عقبة عن  

أيب الورد قال إسحاق املديين عن أيب هريرة قال مسعت النيب صلى هللا عليه  
إهنا ان تلق تفر وان تغنم تغل  وسلم قال : إايكم واخليل املنفلة ف  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا حيىي بن إسحاق قال أنبأان بن  - 8662
هليعة عن أيب يونس عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :  

را  إذا اكتحل أحدكم فليكتحل وترا وإذا استجمر فليستجمر وت  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن وهذا إسناد ضعيفت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا حيىي حدثنا بن هليعة عن أيب يونس  - 8663
يرب فاصابه من  عن أيب هريرة : ان أعرابيا غزا مع النيب صلى هللا عليه وسلم خ

سهمه ديناران فأخذمها األعرايب فجعلهما يف عباءته وخيط عليهما ولف 
 صلى هللا عليهما فمات األعرايب فوجدوا الدينارين فذكروا ذلك لرسول هللا

 عليه وسلم فقال كيتان  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا حيىي بن إسحاق أنبأان بن هليعة   - 8664
حدثنا األعرج عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : التكبري  

اءة يف العيدين سبعا قبل القراءة ومخسا بعد القر   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف وقوله " ومخسا بعد القراءة " منكر ت  

وعند مالك يف املوطأ عن انفع موىل ابن عمر قال : شهدت األضحى * 
والفطر مع أيب هريرة فكرب يف الركعة األوىل سبع تكبريات قبل القراءة ويف 

لفعل أيب هريرة هذا اآلخرة مخسا قبل القراءة . وإسناده صحيح . ويشهد 
وهو حديث حسن  65/  6حديث عائشة املرفوع وأييت يف مسندها   



 

 

------------------------------------- 

 

[    357صفحة  - 2مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا حيىي أان بن هليعة عن أيب يونس  - 8665
عن أيب هريرة قال مسعت النيب صلى هللا عليه وسلم يقول : أهل اجلنة رشحهم  

املسك ووقودهم األلوة قال قلت البن هليعة اي أاب عبد الرمحن ما األلوة قال  
 العود اهلندي اجلديد 

 

 

ا إسناد ضعيف عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب قال حدثنا أسود بن عامر حدثنا أابن  - 8666
يعين بن يزيد العطار عن قتادة عن شهر بن حوشب عن أيب هريرة : أن 

أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم تذاكروا الكمأة فقالوا هي جدري األرض 
عليه وسلم فقال الكمأة   وما نرى أكلها يصلح فبلغ ذلك رسول هللا صلى هللا

 من املن وماؤها شفاء للعني والعجوة من اجلنة وهى شفاء من السم  

 



 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن وهذا إسناد ضعيف لضعف شهر بن حوشبت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا سليمان بن داود حدثنا إمساعيل   - 8667
أيب هريرة ان النيب صلى هللا عليه  يعين بن جعفر قال أخربين العالء عن أبيه عن 

وسلم قال : وقرأ عليه أيب أم القرآن فقال والذي نفسي بيده ما أنزل يف 
التوراة وال يف اإلجنيل وال يف الزبور وال يف الفرقان مثلها اهنا السبع املثاين 

 والقرآن العظيم الذي أعطيت  

 

 

الصحيح غري عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال ت
 سليمان بن داود فقد روى له أصحاب السنن وهو ثقة جليل

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا سليمان أان إمساعيل بن جعفر أان   - 8668
حممد بن حرملة عن عطاء بن يسار عن أيب الدرداء انه : مسع النيب صلى هللا  

فقلت وان  {وملن خاف مقام ربه جنتان   } عليه وسلم وهو يقص على املنرب 
وملن   }زىن وان سرق اي رسول هللا فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الثانية  

فقلت الثانية وان زىن وان سرق اي رسول هللا فقال   {خاف مقام ربه جنتان 
فقلت الثالثة  {وملن خاف مقام ربه جنتان   } النيب صلى هللا عليه وسلم الثالثة  



ال نعم وان رغم أنف أيب الدرداء  وان زىن وان سرق اي رسول هللا ق  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح غري ت
 سليمان بن داود فقد روى له أصحاب السنن

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا سليمان قال أنبأان إمساعيل أخربين  - 8669
ريرة ان النيب صلى هللا أبو سهيل انفع بن مالك بن أيب عامر عن أبيه عن أيب ه

عليه وسلم قال : إذا جاء رمضان فتحت أبواب اجلنة وغلقت أبواب النار 
 وصفدت الشياطني  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سليمان حدثنا إمساعيل أخربين أبو  - 8670
ريرة ان النيب صلى هللا سهيل انفع بن مالك بن أيب عامر عن أبيه عن أيب ه

عليه وسلم قال : آية املنافق ثالث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا 
 ائتمن خان  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا سليمان أنبأان إمساعيل حدثين  - 8671
حممد بن عمرو عن أيب سلمة عن أيب هريرة ان النيب صلى هللا عليه وسلم قال  

 : ال عمري فمن أعمر شيئا فهو له 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

نه مسع أاب حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا سليمان أخربين حممد ا - 8672
عبد هللا القراظ يصيح يف املسجد يقول أخربين أبو هريرة ان النيب صلى هللا 
عليه وسلم قال : من أراد أهل املدينة بسوء أذابه هللا كما يذوب امللح يف 

 املاء 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إسحاق بن عيسى حدثنا أبو عوانة  - 8673
عن عمر بن أيب سلمة عن أبيه عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا 



عليه وسلم : ثالث كلهن حق على كل مسلم عيادة املريض واتباع اجلنائز 
 وتشميت العاطس إذا محد هللا عز وجل 

 

 

هذا إسناد حسن عليق شعيب األرنؤوط : صحيح و ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا إسحاق حدثين أبو عوانة عن   - 8674
عمر بن أيب سلمة عن أبيه عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم : إذا متىن أحدكم فلينظر ما يتمىن فإنه ال يدرى ما يكتب له من أمنيته  

 

 

إسناده ضعيف عليق شعيب األرنؤوط : ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا إسحاق حدثنا عبد الرمحن بن  - 8675
زيد عن أبيه عن أيب صاحل السمان عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا 

 عليه وسلم : من صام يوما يف سبيل هللا ابعده هللا من جهنم سبعني خريفا 

 

 

د ضعيف لضعف عبدالرمحن بن عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسنات
 زيد



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا أسحق حدثنا حممد بن عمار   - 8676
مؤذن مسجد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال مسعت سعيدا املقربي يقول 
مسعت أاب هريرة يقول قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ان خري الكسب  

 كسب يدي عامل إذا نصح 

 

 

ق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنعليت  

 

 

------------------------------------- 
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حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا إسحاق حدثنا حيىي بن سليم   - 8677
ي عن أيب هريرة  مسعت إمساعيل بن أمية حيدث عن سعيد بن أيب سعيد املقرب 

قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال هللا عز وجل : ثالثة أان خصمهم  
 يوم القيامة ومن كنت خصمه خصمته رجل أعطى يب مث غدر ورجل ابع حرا

 فأكل مثنه ورجل استأجر أجريا فاستوىف منه ومل يوفه أجره  

 



 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا إسحاق ثنا بن هليعة عن أيب  - 8678
األسود قال سألت سليمان بن يسار عن السبق فقال حدثين أبو صاحل قال  

لى هللا عليه وسلم يقول : ال سبق اال  مسعت أاب هريرة قال مسعت رسول هللا ص
 يف خف أو حافر  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا سند ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا إسحاق أان بن هليعة عن احلسن  - 8679
بن ثوابن عن موسى بن وردان عن أيب هريرة : ان النيب صلى هللا عليه وسلم  

دع هللا دينك وأمانتك وخواتيم عملك  كان إذا ودع أحدا قال استو   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف ألجل ابن هليعة ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا حممد بن عبد هللا بن الزبري حدثنا   - 8680



أابن يعين بن عبد هللا البجلي حدثين موىل أليب هريرة قال مسعت أاب هريرة 
يقول قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : وضئين فأتيته بوضوء فاستنجى مث  

خفيه فقلت اي أدخل يده يف الرتاب فمسحها مث غسلها مث توضأ ومسح على 
 رسول هللا رجالك مل تغسلهما قال اين أدخلتهما ومها طاهراتن  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن عبد هللا حدثنا عمران يعين  - 8681
ى بن زائدة بن نشيط عن أبيه عن أيب خالد عن أيب هريرة قال قال النيب صل

هللا عليه وسلم قال هللا عز وجل : اي بن آدم تفرغ لعباديت أمأل صدرك غىن  
 وأسد فقرك وإال تفعل مألت صدرك شغال ومل أسد فقرك  

 

 

ق شعيب األرنؤوط : إسناده حمتمل للتحسني ألجل زائدة بن نشيط عليت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن عبد هللا قال ثنا كامل عن   - 8682
أيب صاحل عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ال تذهب 

 الدنيا حىت تصري للكع بن لكع 



 

 

غريه وهذا إسناد ضعيف عليق شعيب األرنؤوط : حسن لت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن عبد هللا ثنا كامل عن أيب  - 8683
صاحل عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ان املكثرين 

 يعين هم االقلون اال من قال هكذا وهكذا وهكذا  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسني بن حممد ثنا بن أيب الزاند عن   - 8684
أبيه عن األعرج عن أيب هريرة قال مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول  

 : قلب الشيخ شاب على حب اثنتني طول احلياة وكثرة املال  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

د هللا حدثين أيب ثنا حسني ثنا بن أيب الزاند عن أبيه عن  حدثنا عب - 8685
األعرج عن أيب هريرة قال مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : ملا  



 قضى هللا اخللق كتب يف كتاب فهو عنده فوق العرش ان رمحيت غلبت غضىب  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يونس ثنا فليح عن حممد بن عبد هللا   - 8686
بن احلصني عن عبيد هللا بن صبيحة عن أيب هريرة أن رسول هللا صلى هللا عليه  
وسلم قال : خري الصدقة املنيحة تغدو أبجر وتروح أبجر ومنيحة الناقة كعتاقة  

 األمحر ومنيحة الشاة كعتاقة األسود 
 

 

ألرنؤوط : إسناده ضعيف عليق شعيب ات  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حجني ثنا الليث بن سعد عن أيب  - 8687
الزبري عن حيىي بن جعدة عن أيب هريرة انه قال : اي رسول هللا أي الصدقة  

 أفضل قال جهد املقل وابدأ مبن تعول 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن أيب كثري ثنا زهري يعين بن  - 8688
حممد عن سهيل بن أيب صاحل عن أبيه عن أيب هريرة عن رسول هللا صلى هللا 

عليه وسلم انه قال : ليس السنة أبن ال متطروا ولكن السنة أن متطروا مث 
 متطروا فال تنبت األرض شيئا  

 

 

ه صحيح على شرط مسلم عليق شعيب األرنؤوط : إسناد ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن أيب بكري ثنا زهري بن حممد  - 8689
عن سهيل بن أيب صاحل عن أبيه عن أيب هريرة ان رسول هللا صلى هللا عليه  

وسلم قال : ان هلل عز وجل مالئكة فضال يتبعون جمالس الذكر جيتمعون عند  
ضهم على بعض حىت يبلغوا العرش فيقول هللا الذكر فإذا مروا مبجلس عال بع

عز وجل هلم وهو أعلم من أين جئتم فيقولون من عند عبيد لك يسألونك  
اجلنة ويتعوذون بك من النار ويستغفرونك فيقول يسألوين جنيت هل رأوها  

فكيف لو رأوها ويتعوذون من انر جهنم فكيف لو رأوها فإين قد غفرت هلم  
عبدك اخلطاء فالان مر هبم حلاجة له فجلس إليهم فقال  فيقولون ربنا ان فيهم 

 هللا عز وجل أولئك اجللساء ال يشقى هبم جليسهم  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

------------------------------------- 
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حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن بن موسى ثنا محاد بن سلمة   - 8690
ثنا سهيل عن أبيه عن أيب هريرة ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : ان  

 هلل عز وجل مالئكة سيارة فضال يلتمسون جمالس الذكر فذكر حنوه  

 

 

ألرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم عليق شعيب ات  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا حيىي بن أيب بكري ثنا زهري بن  - 8691
حممد عن صاحل موىل التوأمة عن أيب هريرة : ان النيب صلى هللا عليه وسلم  

 كان يرى عضلة ساقه من حتت إزاره إذا اتزر 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن أيب بكري ثنا زهري بن حممد  - 8692
عليه   عن سهيل بن أيب صاحل عن أبيه عن أيب هريرة عن رسول هللا صلى هللا

وسلم انه قال : سألت ريب عز وجل فوعدين ان يدخل من أميت سبعني ألفا 
ألفا فقلت على صورة القمر ليلة البدر فاستزدت فزادين مع كل ألف سبعني 

 أي رب ان مل يكن هؤالء مهاجري أميت قال أذن أكملهم لك من األعراب  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح دون قوله " فاستزدته فزادين ... اخل " فلم  ت
يرد يف حديث أيب هريرة سوى من هذا الطريق ويغلب على الظن أنه من 

 مناكري زهري بن حممد 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سليمان بن داود يعين الطيالسي ثنا  - 8693
ار عن أيب صدقة بن موسى السلمي الدقيقي ثنا حممد بن واسع عن شتري بن هن

هريرة أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال قال ربكم عز وجل : لو ان عبادي  
ملا أمسعتهم  أطاعوين ألسقيتهم املطر ابلليل وأطلعت عليهم الشمس ابلنهار و 

 صوت الرعد 

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ان حسن الظن ابهلل عز   - 8694
 وجل من حسن عبادة هللا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : جددوا اميانكم قيل اي  - 8695
 رسول هللا وكيف جندد إمياننا قال أكثروا من قول ال إله إال هللا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إسحاق بن سليمان ثنا داود بن  - 8696
أيب هريرة أن رسول هللا صلى هللا قيس عن زيد بن أسلم عن أيب صاحل عن 

عليه وسلم قال : من أنظر معسرا أو وضع له أظله هللا يف ظل عرشه يوم 
 القيامة  

 



 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري داود بن قيس فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن آدم ثنا بن مبارك عن  - 8697
األوزاعي عن قرة بن عبد الرمحن عن الزهري عن أيب سلمة عن أيب هريرة قال  
قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : كل كالم أو أمر ذي ابل ال يفتح بذكر  

 هللا عز وجل فهو أبرت أو قال اقطع 

 

 

ناده ضعيف عليق شعيب األرنؤوط : إس ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو جعفر املدائين أان عبد الصمد بن   - 8698
حبيب األزدي عن أبيه حبيب بن عبد هللا عن شبيل بن عوف عن أيب هريرة  
قال مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول لثوابن : كيف أنت اي ثوابن 

الطعام يصيبون منه قال ثوابن إذ تداعت عليكم األمم كتداعيكم على قصعة 
أبيب وأمي اي رسول هللا أمن قلة بنا قال ال أنتم يومئذ كثري ولكن يلقى يف 
قلوبكم الوهن قالوا وما الوهن اي رسول هللا قال حبكم الدنيا وكراهيتكم  

 القتال  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه وهذا إسناد ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو جعفر أان عباد عن حممد بن  - 8699
عمرو عن أيب سلمة عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم : انه كان  

 يقبل اهلدية وال يقبل الصدقة  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو جعفر أان عباد بن العوام عن   - 8700
هشام بن حسان عن حممد بن سريين عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى  

هللا عليه وسلم : الصلوات اخلمس واجلمعة إىل اجلمعة كفارات ملا بينهن ما  
 اجتنبت الكبائر  

 

 

جاله ثقات رجال عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ر ت
 الشيخني غري أيب جعفر املدائين

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو جعفر ثنا عبد الصمد بن حبيب   - 8701
األزدي عن أبيه حبيب بن عبد هللا عن شبيل عن أيب هريرة قال : كان النيب 

صلى هللا عليه وسلم صائما يوم عاشوراء فقال ألصحابه من كان أصبح منكم  
فليتم صومه ومن كان أصاب من غداء أهله فليتم بقية يومه  صائما   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف لضعف عبد ت
 الصمد بن حبيب وجهالة أبيه 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو جعفر ثنا عبد الصمد عن أبيه  - 8702
يه وسلم أبانس من اليهود  عن شبيل عن أيب هريرة قال : مر النيب صلى هللا عل 

قد صاموا يوم عاشوراء فقال ما هذا من الصوم قالوا هذا اليوم الذي جنى هللا  
موسى وبين إسرائيل من الغرق وغرق فيه فرعون وهذا يوم استوت فيه السفينة  

على اجلودي فصامه نوح وموسى شكرا هلل تعاىل فقال النيب صلى هللا عليه  
بصوم هذا اليوم فأمر أصحابه ابلصوم  وسلم أان أحق مبوسى وأحق   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 



------------------------------------- 

 

[    360صفحة  - 2مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أسود بن عامر أان محاد بن سلمة عن   - 8703
سهيل بن أيب صاحل عن أبيه عن أيب هريرة أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال :  

وال   }ان هللا عز وجل رضي لكم ثالاث وكره لكم ثالاث رضي لكم ان تعبدوه  
موا حببل هللا مجيعا  تشركوا به شيئا وأن تنصحوا ملن واله هللا أمركم وان تعتص 

 وال تفرقوا وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة املال 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا مكي بن إبراهيم ثنا عبد هللا يعين بن  - 8704
ى هللا عليه  سعيد عن مسى عن أيب صاحل عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صل

له امللك وله احلمد وهو   }وسلم : من قال ال إله اال هللا وحده ال شريك له 
على كل شيء قدير من قاهلا عشر مرات حني يصبح كتب له هبا مائة حسنة  
وحمي عنه هبا مائة سيئة وكانت له عدل رقبة وحفظ هبا يومئذ حىت ميسي ومن  

 قال مثل ذلك حني ميسي كان له مثل ذلك 



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا مكي ثنا هاشم بن هاشم عن إسحاق  - 0587
بن احلرث بن عبد هللا بن كنانة عن أيب هريرة قال : خرجنا مع رسول هللا صلى 

ن الثنية  هللا عليه وسلم حىت إذا كنا حتت ثنية لفت طلع علينا خالد بن الوليد م 
فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أليب هريرة انظر من هذا قال أبو هريرة  

 خالد بن الوليد فقال رسول هللا نعم عبد هللا هذا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن وهذا إسناد ضعيفت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا مكي ثنا عبد هللا بن سعيد عن عبد   - 8706
بن عبد الرمحن بن عوف عن أيب سلمة عن أيب هريرة أن النيب  اجمليد بن سهيل

 صلى هللا عليه وسلم قال : منربي هذا على ترعة من ترع اجلنة 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل بن عمرو وأبو نعيم قاال ثنا   - 8707
أيب هريرة  داود بن قيس حدثين أبو سعيد موىل عبد هللا بن عامر بن كريز عن 

أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : ال تناجشوا وال تباغضوا وال تدابروا  
هللا إخواان املسلم أخو   وال حتاسدوا وال يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد

املسلم ال يظلمه وال حيقره وال خيذله كل املسلم على املسلم حرام دمه قال  
إمساعيل يف حديثه وماله وعرضه التقوى ها هنا التقوى ها هنا يشري إىل صدره  

 ثالاث حسب امرئ من الشر أن حيقر أخاه املسلم  
 

 

مسلم عليق شعيب األرنؤوط : إسناده جيد على شرط  ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إبراهيم بن إسحاق ثنا بن مبارك عن   - 8708
أسامة بن زيد عن سعيد املقربي عن أيب هريرة قال قيل : اي رسول هللا انك  

 تداعبنا قال اين ال أقول اال حقا  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

لمة اخلزاعي ثنا ليث يعين بن حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو س - 8709



سعد عن يزيد بن اهلاد عن بن مطرف الغفاري عن أيب هريرة قال قال رجل :  
اي رسول هللا أرأيت ان عدى على مايل قال فانشد هللا فإن أبوا فقاتل فإن  

 قتلت ففي اجلنة وإن قتلت ففي النار  

 

 

أيب عمرو عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وسقط من هذا اإلسناد عمرو بن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا موسى بن داود ثنا فليح بن سليمان   - 8710
عن هالل بن على عن عبد الرمحن بن أيب عمرة عن أيب هريرة عن النيب صلى  

هللا عليه وسلم قال : إذا استجمر أحدكم فليوتر وإذا ولغ الكلب يف إانء 
منع به الكأل ومن حق اإلبل أحدكم فليغسله سبع مرات وال مينع فضل ماء لي

 أن حتلب على املاء يوم وردها  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسن رجاله رجال الشيخني غري موسى بن ت
 داود فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا معاوية بن عمرو قال ثنا زائدة ثنا   - 8711
عبد امللك بن عمري عن موسى بن طلحة عن أيب هريرة قال : ملا نزلت هذه  



دعا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قريشا  {وأنذر عشريتك األقربني  }اآلية 
بين كعب  فعم وخص فقال اي معشر قريش أنقذوا أنفسكم من النار اي معشر 

بن لؤي أنقذوا أنفسكم من النار اي معشر بين عبد مناف أنقذوا أنفسكم من  
النار اي معشر بين هاشم أنقذوا أنفسكم من النار اي بين عبد املطلب أنقذوا 
أنفسكم من النار اي فاطمة بنت حممد أنقذي نفسك من النار فإين وهللا ما  

لها ببالهلا  أملك لكم من هللا شيئا اال أن لكم رمحا سأب  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن ثنا شيبان عن عبد امللك عن   - 8712
موسى بن طلحة عن أيب هريرة قال ملا نزلت هذه اآلية على رسول هللا صلى 
هللا عليه وسلم : فذكر معناه اال أنه قال فإين ال أملك لكم من هللا ضرا وال 

 نفعا يعين فاطمة عليها السالم  
 

 

اده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسنت  

 

 

------------------------------------- 



 

[    361صفحة  - 2مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يونس وسريج قاال ثنا فليح عن  - 8713
سلم  هالل بن علي عن عطاء بن يسار عن أيب هريرة ان النيب صلى هللا عليه و 

قال : كل أميت يدخل اجلنة يوم القيامة إال من أىب قالوا ومن أيىب اي رسول هللا 
 قال من أطاعين دخل اجلنة ومن عصاين فقد أىب  

 

 

ب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد حسن رجاله ثقات رجال عليق شعيت
 الشيخني إال أن فليحا ينحط عن رتبة الصحيح 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يونس وسريج قاال ثنا فليح عن  - 8714
هالل عن عطاء بن يسار عن أيب هريرة قال : بينما رسول هللا صلى هللا عليه  

جملسه حديثا جاء أعرايب فقال اي رسول هللا مىت  وسلم جالس حيدث القوم يف 
سلم حيدث فقال بعض القوم الساعة قال فمضى رسول هللا صلى هللا عليه و 

مسع فكره ما قال وقال بعضهم بل مل يسمع حىت إذا قضى حديثه قال أين 
السائل عن الساعة قال ها أان ذا اي رسول هللا قال إذا ضيعت األمانة فانتظر  

اي رسول هللا كيف أو قال ما إضاعتها قال إذا توسد األمر غري   الساعة قال



 أهله فانتظر الساعة  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يونس ثنا ليث عن بن عجالن عن   - 8715
 عليه وسلم انه زيد بن أسلم عن أيب صاحل عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا

قال : ان رجال مل يعمل خريا قط فكان يداين الناس فيقول لرسوله خذ ما  
ز وجل  تيسر واترك ما عسر وجتاوز لعل هللا يتجاوز عنا فلما هلك قال هللا ع

له هل عملت خريا قط قال ال إال أنه كان يل غالم وكنت أداين الناس فإذا 
بعثته يتقاضى قلت له خذ ما تيسر واترك ما عسر وجتاوز لعل هللا عز وجل 

 يتجاوز عنا قال هللا عز وجل قد جتاوزت عنك 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده قوي رجاله ثقات رجال الشيخني غري ابن ت
 عجالن 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو سلمة أخربان عبد العزيز   - 8716
األندراوردي عن عمرو بن أيب عمرو عن املقربي عن أيب هريرة عن النيب صلى 



هللا عليه وسلم قال قال هللا عز وجل : ان املؤمن عندي مبنزلة كل خري حيمدين  
 وأان أنزع نفسه من بني جنبيه  

 

 

ه جيدعليق شعيب األرنؤوط : إسناد ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو سلمة ثنا عبد العزيز بن حممد  - 8717
عن ثور بن زيد عن أيب الغيث عن أيب هريرة أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

يف سبيل هللا أو كالذي يقوم   }قال : الساعي على األرملة واملسكني كاجملاهد 
 الليل ويصوم النهار  

 

 

رنؤوط : صحيح وهذا إسناد قوي عليق شعيب األت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو سلمة ثنا عبد العزيز عن ثور بن  - 8718
زيد عن أيب الغيث عن أيب هريرة أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : من  
أخذ أموال الناس يريد أداءها أداها هللا عنه ومن أخذها يريد إتالفها أتلفه هللا  

 عز وجل  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد قوي ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا أبو سلمة اخلزاعي قال أان مالك  - 8719
عن سهيل بن أيب صاحل عن أبيه عن أيب هريرة أن رسول هللا صلى هللا عليه  
وسلم قال : من حلف على ميني فرأى خريا منها فليكفر عن ميينه وليفعل 

خري الذي هو   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري سهيل بن أيب صاحل فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو سلمة ثنا مالك عن صفوان بن  - 8720
سليم عن سعيد بن سلمة من آل بن األزرق ان املغرية بن أيب بردة وهو من  

الدار أخربه انه مسع أاب هريرة يقول سأل رجل رسول هللا صلى هللا بين عبد 
عليه وسلم فقال : إان نركب البحر وحنمل معنا القليل من املاء فإن توضأان به 

عطشنا أفنتوضأ من ماء البحر قال فقال النيب صلى هللا عليه وسلم هو الطهور  
 ماؤه احلل ميتته  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن عبد هللا بن الزبري قال ثنا   - 8721
هشام بن سعد عن سعيد بن أيب سعيد املقربي عن أيب هريرة قال قال رسول 

هللا صلى هللا عليه وسلم : ان هللا عز وجل قد أذهب عنكم عبية اجلاهلية  
دم من تراب لينتهني  وفخرها ابآلابء مؤمن تقي وفاجر شقي والناس بنو آدم وآ

أقوام فخرهم برجال أو ليكونن أهون عند هللا من عدهتم من اجلعالن اليت تدفع 
 أبنفها الننت  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا زكراي بن عدي أان بقية عن حبري   - 8722
ال رسول هللا بن سعد عن خالد بن معدان عن أيب املتوكل عن أيب هريرة قال ق

صلى هللا عليه وسلم : من لقي هللا ال يشرك به شيئا وأدى زكاة ماله طيبا هبا  
يس هلن كفارة  نفسه حمتسبا ومسع وأطاع فله اجلنة أو دخل اجلنة ومخس ل 

الشرك ابهلل عز وجل وقتل النفس بغري حق أو هنب مؤمن أو الفرار يوم 
 الزحف أو ميني صابرة يقتطع هبا ماال بغري حق  

 



 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    362صفحة  - 2مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

ا عبد هللا حدثين أيب حدثنا زكراي بن عدي أان بن مبارك عن  حدثن - 8723
عيسى بن يزيد عن جرير بن يزيد عن أيب زرعة عن أيب هريرة عن النيب صلى 
هللا عليه وسلم قال : حد يقام يف األرض خري للناس من ان ميطروا ثالثني أو 

 أربعني صباحا  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا هارون هو بن معروف قال حدثنا   - 8724
ن عبد هللا بن عبد هللا بن وهب حدثين يونس عن بن شهاب حدثين عبيد هللا ب

عتبة ان أاب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : أمل تروا إىل ما قال  
فريق منهم هبا    ربكم عز وجل قال ما أنعمت على عبادي من نعمة اال أصبح



 كافرين يقولون الكوكب وابلكوكب 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا رجل قد مساه وهو عبد هللا بن يزيد  - 8725
قال ثنا هشام عن حممد بن سريين عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا 

 عليه وسلم : ال يبولن أحدكم يف املاء الدائم مث يغتسل منه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

عبد هللا حدثين أيب قال ثنا معاوية بن عمرو قال ثنا زائدة حدثنا  - 8726
عن ليث عن كعب عن أيب هريرة قال مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

يقول : انكم الغر احملجلون يوم القيامة من آاثر الطهور فمن استطاع منكم ان  
 يطيل غرته فليفعل  

 

 

ا سلف عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف . وانظر مت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا أبو سعيد موىل بين هاشم ثنا عباد   - 8727
بن راشد ثنا احلسن ثنا أبو هريرة إذ ذاك وحنن ابملدينة قال قال رسول هللا 

صلى هللا عليه وسلم : جتيء األعمال يوم القيامة فتجيء الصالة فتقول اي رب 
لصدقة فتقول اي رب أان الصدقة  أان الصالة فيقول انك على خري فتجيء ا

فيقول إنك على خري مث جييء الصيام فيقول أي اي رب أان الصيام فيقول إنك  
على خري مث جتيء األعمال على ذلك فيقول هللا عز وجل إنك على خري مث  

جييء اإلسالم فيقول اي رب أنت السالم وأان اإلسالم فيقول هللا عز وجل إنك  
ومن يبتغ    }بك أعطى فقال هللا عز وجل يف كتابه على خري بك اليوم آخذ و 

قال أبو عبد   {غري اإلسالم دينا فلن يقبل منه وهو يف اآلخرة من اخلاسرين 
 الرمحن عباد بن راشد ثقة ولكن احلسن مل يسمع من أيب هريرة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا زيد بن حيىي الدمشقي ثنا عبد هللا بن  - 8728
انه مسع العالء بن زبر قال مسعت القاسم موىل يزيد يقول حدثين أبو هريرة 

النيب صلى هللا عليه وسلم قال : ان هللا عز وجل يقول اي بن آدم ان تعط 
 يلوم هللا  الفضل فهو خري لك وان متسكه فهو شر لك وابدأ مبن تعول وال



 على الكفاف واليد العليا خري من اليد السفلى 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد حسن ت  

 

 

وإبسناده عن أيب هريرة قال : أتى النيب صلى هللا عليه وسلم رجل   - 8729
فقال مرين أبمر وال تكثر علي حىت أعقله قال ال تغضب فأعاد عليه فأعاد  

 عليه قال ال تغضب  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : ت  

هذا احلديث إسناده يف طبعة األرانؤوط هكذا : حدثنا أسود بن عامر حدثنا  * 
صني عن أيب صاحل عن أيب هريرة قال أتى النيب صلى هللا إسرائيل عن أيب ح

 عليه وسلم ... 

قال إنه أثبته هكذا من أطراف املسند البن حجر ومن بعض نسخ املسند  و 
 وقال إنه إسناد صحيح على شرط الشيخني 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا أسود بن عامر ثنا إسرائيل عن   - 8730
أيب حصني عن أيب صاحل عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه  



 وسلم : لعن هللا اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أمثاهنا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

عبد هللا حدثين أيب حدثنا سليمان بن داود ثنا عمران عن   حدثنا - 8731
قتادة عن أيب مراية عن أيب هريرة ان النيب صلى هللا عليه وسلم قال : ال تصلي 

 املالئكة على انئحة وال على مرنة  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده قابل للتحسنيت  

 

 

د وهو أبو داود  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سليمان بن داو  - 8732
الطيالسي ثنا عمران عن قتادة عن العالء بن زايد العدوي عن أيب هريرة عن  

 النيب صلى هللا عليه وسلم قال : بناء اجلنة لبنة من ذهب ولبنة من فضة  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا سليمان بن داود حدثنا عمران   - 8733
عن سعيد بن أيب احلسن عن أيب هريرة ان رسول هللا صلى هللا عليه    عن قتادة

 وسلم قال : ليس شيء أكرم على هللا من الدعاء  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده قابل للتحسنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا عبد الصمد حدثنا عكرمة بن  - 8734
ل مسعت رسول هللا عمار قال حدثنا ضمضم بن جرس اهلفاين مسع أاب هريرة يقو 

صلى هللا عليه وسلم يقول : كان يف بين إسرائيل رجالن أحدمها جمتهد يف 
يرى العبادة واآلخر مسرف على نفسه وكاان متآخيني فكان اجملتهد ال يزال 

على اآلخر ذنبا فيقول وحيك أقصر فيقول املذنب خلين وريب فذكر مثل 
 حديث أيب عامر  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

------------------------------------- 

 



[    363صفحة  - 2مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

نا أبو هالل حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا عبد الصمد حدث  - 8735
حدثنا حممد عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : لو آمن  

 عشرة من أحبار اليهود آمنوا يب كلهم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا عبد الصمد حدثين أيب حدثين  - 8736
ت مروان سأل  أبو اجلالس عقبة بن سيار قال حدثين على بن مشاخ قال شهد

أاب هريرة كيف : مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يصلي على اجلنازة  
فقال أبو هريرة اللهم أنت رهبا وأنت خلقتها وأنت هديتها لإلسالم وأنت  

 قبضت روحها وأنت أعلم بسرها وعالنيتها جئنا شفعاء فاغفر هلا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا عبد الصمد حدثين أيب حدثنا   - 8737



يونس عن احلسن عن أيب هريرة قال يونس بن عبيد عن احلسن عن أيب هريرة  
ال : أطفئوا السرج وأغلقوا األبواب ومخروا عن النيب صلى هللا عليه وسلم ق

 الطعام والشراب  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سليمان بن داود حدثنا شعبة عن أيب   - 8738
بلج قال مسعت عمرو بن ميمون حيدث عن أيب هريرة قال قال يل رسول هللا 
صلى هللا عليه وسلم : أال أدلك على كلمة من كنز اجلنة من حتت العرش ال 

 قوة اال ابهلل  

 

 

لعرش " وهذا إسناد حسن  عليق شعيب األرنؤوط : صحيح دون قوله " حتت ات
 رجاله ثقات رجال الشيخني غري أيب بلج

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا عبد الصمد حدثنا محاد عن  - 8739
سهيل عن أيب هريرة أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : ليس السنة ان  

 ال يكون مطر ولكن السنة أن متطر السماء وال تنبت األرض 



 

 

شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم عليق ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا عفان حدثنا محاد عن علي بن  - 0874
زيد عن أوس بن خالد عن أيب هريرة أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال :  
حيشر الناس ثالثة أصناف صنفا مشاة وصنفا ركباان وصنفا على وجوههم قالوا 

 وكيف ميشون على وجوههم فقال ان الذي أمشاهم على أقدامهم  اي رسول هللا
قادر على أن ميشيهم على وجوههم أما انه يتقون بكل حدب وشوك قال 

 عفان يتقون بوجوههم كل حدب وشوك 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه وهذا إسناد ضعيف لضعف علي بن زيدت  

 

 

عبد الصمد حدثنا محاد عن حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا  - 8741
واصل عن حيىي بن عقيل عن أيب هريرة أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال  
 : يقتص اخللق بعضهم من بعض حىت اجلماء من القرانء وحىت الذرة من الذرة 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح دون قوله " وحىت للذرة من الذرة " وهذا ت



ح إسناد حسن رجاله رجال الصحي  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث  - 8742
أن رسول هللا صلى حدثنا محاد عن علي بن زيد عن أيب الصلت عن أيب هريرة 

هللا عليه وسلم قال : انتهيت إىل السماء السابعة فنظرت فإذا أان فوقي برعد  
 وصواعق مث أتيت على قوم بطوهنم كالبيوت فيها احليات ترى من خارج

بطوهنم فقلت من هؤالء قال هؤالء أكلة الراب فلما نزلت وانتهيت إىل مساء 
الدنيا فإذا أان برهج ودخان وأصوات فقلت من هؤالء قال الشياطني حيرفون  
على أعني بين آدم أن ال يتفكروا يف ملكوت السماوات واألرض ولوال ذلك 

 لرأت العجائب 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث  - 8743
حدثنا محاد بن سلمة عن عاصم عن أيب صاحل عن أيب هريرة ان النيب صلى هللا 

عليه وسلم قال : القنطار اثنا عشر ألف أوقية كل أوقية خري مما بني السماء 
 إىل األرض  

 



 

تنا عليق شعيب األرنؤوط : حديث مضطرب سندا وم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا عبد الصمد حدثنا عمر بن راشد   - 8744
حدثنا أبو كثري عن أيب هريرة : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم هنى أن تباع  

 الثمرة حىت يبدو صالحها  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد ضعيف لضعف عمر بن راشدت  

 

 

حدثين أيب حدثنا عبد الصمد حدثنا عبد احلكم حدثنا عبد هللا  - 8745
قائد سعيد بن أيب عروبة حدثنا عبد الرمحن األصم قال مسعت أاب هريرة يقول :  

كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا تبع جنازة قال انبسطوا هبا وال تدبوا  
 دبيب اليهود جبنائزها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف جدا ت  

 

 

-------------------------------------  



 

[    364صفحة  - 2مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا زيد بن احلباب حدثنا معاوية بن  - 8746
هللا صاحل قال حدثين أبو مرمي انه مسع أاب هريرة يقول قال رسول هللا صلى  

عليه وسلم : امللك يف قريش والقضاء يف األنصار واألذان يف احلبشة والسرعة 
 يف اليمن وقال زيد مرة حيفظه واألمانة يف األزد  

 

 

شعيب األرنؤوط : رجاله رجال الصحيح غري أيب مرمي األنصاري فقد   عليقت
 روى له أبو داود والرتمذي وهو ثقة واختلف يف وقفه ورفعه واملوقوف أصح

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا زيد بن احلباب حدثنا بن ثوابن  - 8747
قال حدثين عبد هللا بن الفضل عن األعرج عن أيب هريرة قال : رأيت رسول 

 هللا صلى هللا عليه وسلم يتوضأ مرتني مرتني 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد حسن ت  

 

 



ثنا حممد بن عبد هللا بن الزبري حدثنا  حدثنا عبد هللا حدثين أيب حد - 8748
إىل رسول هللا صلى هللا  عمر بن سعيد عن عطاء عن أيب هريرة قال جاء رجل 

عليه وسلم فقال : اين رأيت رأسي ضرب فرأيته يتدهده فتبسم رسول هللا 
صلى هللا عليه وسلم مث قال يطرق أحدكم الشيطان فيتهول له مث يغدو خيرب 

 الناس 
 

 

ب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا شعيب بن حرب أبو صاحل مبكة   - 8749
قال حدثنا ليث بن سعد حدثنا جعفر بن ربيعة عن األعرج عن أيب هريرة قال  

قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : إذا مسعتم هناق احلمري ابلليل فتعوذوا 
شرها فإهنا رأت شيطاان وإذا مسعتم صراخ الديكة ابلليل فاسألوا هللا ابهلل من 

 من فضله فإهنا رأت ملكا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا مؤمل بن إمساعيل قال حدثنا   - 8750



اب هريرة يقول : كنا مع  محاد يعين بن سلمة قال حدثنا أبو املهزم قال مسعت أ
اد فجعلنا  النيب صلى هللا عليه وسلم يف حج أو عمرة فاستقبلنا رجل من جر 

نضرهبن بعصينا وسياطنا فسقط يف أيدينا وقلنا ما صنعنا وحنن حمرمون فسألنا 
 النيب صلى هللا عليه وسلم عن ذلك فقال ال أبس بصيد البحر  

 

 

ضعيف جدا عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا سريج بن النعمان حدثنا عبد   - 8751
العزيز بن أيب سلمة عن منصور بن أذين عن مكحول عن أيب هريرة قال قال  

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ال يؤمن العبد اإلميان كله حىت يرتك الكذب 
 يف املزاح واملراء وان كان صادقا  

 

 

ده ضعيف عليق شعيب األرنؤوط : إسنات  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا موسى بن داود الضيب حدثنا بن   - 8752
هليعة عن عبيد هللا بن أيب جعفر عن عيسى بن طلحة عن أيب هريرة : ان خولة  

بنت يسار أتت النيب صلى هللا عليه وسلم يف حج أو عمرة فقالت اي رسول 



إذا طهرت فاغسلي موضع هللا ليس يل اال ثوب واحد وأان أحيض فيه قال ف
الدم مث صلي فيه قالت اي رسول هللا ان مل خيرج أثره قال يكفيك املاء وال  

 يضرك أثره 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسنت  

قوله " يف حج أو عمرة " قال األرانؤوط : زايدة مقحمة ال وجه هلا هنا *   

 

 

جعفر املديين  حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا علي بن عبد هللا بن - 8753
يء قال ثنا عبد  وذلك قبل احملنة قال عبد هللا ومل حيدث أيب عنه بعد احملنة بش

الوهاب بن عبد اجمليد يعين الثقفي ثنا يونس عن احلسن عن أيب هريرة أن النيب 
 صلى هللا عليه وسلم قال : أفطر احلاجم واحملجوم  

 

 

اله ثقات رجال  عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد رجت
 الشيخني 

هـ من إعالن املأمون رأيه خبلق القرآن  218واحملنة املشار إايها هي ما وقع * 
وأمره ابمتحان العلماء فيه وقد أجابه كثري إىل ما ذهب إليه خوفا من الضرب 
واملوت وممن أجابه علي بن املديين فكان اإلمام أمحد ال حيدث عنه فيما بعد  



بن املديين ثقة حجة إمام أعلم أهل عصره ابحلديث بسبب ذلك . مث علي 
وعلله حىت قال البخاري : ما استصغرت نفسي إال عند ابن املديين ) قاله  

 األرانؤوط (

قال األرانؤوط : حديث أفطر احلاجم واحملجوم صحيح صححه غري واحد * 
الدارقطين من األئمه لكن ثبت عن النيب صلى هللا عليه وسلم نسخه ...وعند 

عن أنس قال : اول ما كرهت احلجامة للصائم أن جعفر بن ايب  182/  2
طالب احتجم وهو صائم فمر به رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال : أفطر  
هذان . مث رخص النيب صلى هللا عليه وسلم بعد يف احلجامة للصائم وكان أنس 

ال اعلم له علة . وقول حيتجم وهو صائم . قال الدارقطين : رجاله ثقات و 
احلافظ : إال أن يف املنت ما ينكر ألن ذلك كان يف الفتح وجعفر كان قد 

فيه نظر فليس يف املنت ما ذكره كما ترى -استشهد قبل ذلك   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا حسن بن حممد حدثنا بن أيب  - 8754
أيب هريرة عن النيب ذئب عن حممد بن عمرو بن عطاء عن سعيد بن يسار عن 

صلى هللا عليه وسلم انه قال : ان امليت حتضره املالئكة فإذا كان الرجل 
الصاحل قالوا اخرجي أيتها النفس الطيبة كانت يف اجلسد الطيب اخرجي محيدة  
وأبشري بروح ورحيان ورب غري غضبان قال فال يزال يقال ذلك حىت خترج مث  

فيقال من هذا فيقال فالن فيقولون مرحبا  يعرج هبا إىل السماء فيستفتح هلا 



ابلنفس الطيبة كانت يف اجلسد الطيب ادخلي محيدة وأبشري بروح ورحيان  
ورب غري غضبان قال فال يزال يقال هلا حىت ينتهي هبا إىل السماء اليت فيها  

هللا عز وجل وإذا كان الرجل السوء قالوا اخرجي أيتها النفس اخلبيثة كانت يف 
بيث اخرجي ذميمة وأبشري حبميم وغساق وآخر من شكله أزواج اجلسد اخل

فال يزال حىت خيرج مث يعرج هبا إىل السماء فيستفتح هلا فيقال من هذا فيقال  
فالن فيقال ال مرحبا ابلنفس اخلبيثة كانت يف اجلسد اخلبيث ارجعي ذميمة  

فيجلس   فإنه ال يفتح لك أبواب السماء فرتسل من السماء مث تصري إىل القرب
الرجل الصاحل فيقال له مثل ما قيل له يف احلديث األول وجيلس الرجل السوء  

 فيقال له مثل ما قيل يف احلديث األول  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    365صفحة  - 2مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا حسني بن حممد حدثنا شريك عن  - 8755
ليث عن كعب عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : صلوا علي 



فإهنا زكاة لكم واسألوا هللا يل الوسيلة فإهنا درجة يف أعلى اجلنة ال يناهلا اال 
 رجل وأرجو أن أكون اان هو 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا حسني قال ثنا سفيان يعين بن  - 8756
عيينة عن أيب الزاند عن عبد الرمحن األعرج عن أيب هريرة رواية أن النيب صلى 
هللا عليه وسلم قال : هل ترون قبليت ها هنا ما خيفي على شيء من خشوعكم  

 وركوعكم  

 

 

خنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا معاوية بن عمرو قال ثنا زائدة  - 8757
عن عبد امللك بن عمري عن أيب االوبر قال : أتى رجل أاب هريرة فقال أنت  

الذي تنهى الناس أن يصلوا وعليهم نعاهلم قال ال ولكن ورب هذه احلرمة لقد  
ا املقام وعليه نعاله رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يصلي إىل هذ

وانصرف ومها عليه وهنى النيب صلى هللا عليه وسلم عن صيام يوم اجلمعة اال  



 أن يكون يف أايم 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه رجاله ثقات رجال الشيخني غري أيب ت
 األوبر

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا معاوية بن عمرو املعين قال ثنا   - 8758
ة عن ليث عن عبد الكرمي عن موىل أيب رهم عن أيب هريرة قال مسعت زائد

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : أميا امرأة تطيبت للمسجد مل يقبل هلا  
 صالة حىت تغسله عنها اغتساهلا من اجلنابة 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث حمتمل للتحسني وإسناده ضعيف لضعف ت
 ليث بن أيب سليم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسني بن حممد ثنا مسلم يعين بن  - 8759
خالد عن العالء بن عبد الرمحن عن أبيه عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه  

 وسلم انه قال : كرم الرجل دينه ومروءته عقله وحسبه خلقه  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

بلفظ " حسب املرء   195/  10يهقي ويف الباب عن عمر موقوفا عند الب* 
دينه ومروءته خلقه وأصله عقله " وقال البيهقي : هذا املوقوف إسناده 

 صحيح

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا حيىي بن غيالن وقتيبة بن سعيد   - 8760
قاال حدثنا رشدين بن سعد قال حيىي بن غيالن يف حديثه قال حدثين يونس  

ن قبيصة عن أيب هريرة عن رسول هللا صلى هللا عليه  بن يزيد عن بن شهاب ع
 وسلم قال : خيرج من خراسان راايت سود ال يردها شيء حىت تنصب إبيلياء 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف جدا ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن غيالن قال ثنا رشدين  - 8761
يمة عن أيب عثمان جليس أيب هريرة  حدثين بكر بن عمرو عن عمرو بن أيب نع

ا مل أقل فليتبوأ  عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم انه قال : من قال علي م
مقعده من النار ومن أفىت بفتيا بغري علم كان أمث ذلك على من أفتاه ومن  

 استشار أخاه فأشار عليه أبمر وهو يرى الرشد غري ذلك فقد خانه  
 



 

سناده ضعيف عليق شعيب األرنؤوط : إت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا اخلزاعي أبو سلمة قال أان عبد هللا  - 8762
بن جعفر عن عثمان بن حممد االخنسي عن املقربي عن أيب هريرة قال قال  
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : من جعل قاضيا بني الناس فقد ذبح بغري 

 سكني 

 

 

إسناده حسنعليق شعيب األرنؤوط : ت  

 

 

قال عبد هللا قال أيب وثنا بعد ذلك يعين اخلزاعي قال أنبأان عبد   - 8763
 هللا بن جعفر قال أان عثمان بن حممد عن األعرج واملقربي عن أيب هريرة : 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا منصور بن سلمة أبو سلمة   - 8764
اخلزاعي قال ثنا سليمان بن بالل عن العالء عن أبيه عن أيب هريرة أن النيب 

 صلى هللا عليه وسلم قال : جزوا الشوارب واعفوا اللحى 

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

أيب حدثنا اخلزاعي قال ثنا ليث بن سعد  حدثنا عبد هللا حدثين  - 8765
عن سعيد عن أخيه عباد انه مسع أاب هريرة يقول كان رسول هللا صلى هللا عليه  

وسلم يقول : اللهم اين أعوذ بك من األربع من علم ال ينفع ومن قلب ال 
 خيشع ومن نفس ال تشبع ومن دعاء ال يسمع 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  

 

 

ا عبد هللا حدثين أيب ثنا اخلزاعي قال ثنا سليمان بن بالل عن  حدثن - 8766
كثري بن زيد عن الوليد بن رابح عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم  

 قال : جيري على أميت أدانهم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا اخلزاعي قال أان بن بالل عن بن  - 8767
عجالن عن عبيد هللا بن سلمان األغر عن أبيه عن أيب هريرة ان النيب صلى 



 هللا عليه وسلم قال : ما ينبغي لذي الوجهني ان يكون أمينا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده قوي رجاله ثقات رجال الصحيح غري ابن ت
 عجالن 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا اخلزاعي ثنا سليمان عن العالء عن   - 8768
أبيه عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : ال ينبغي للصديق ان 

 يكون لعاان 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  
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حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا اخلزاعي قال أان سليمان عن   - 8769
العالء عن أبيه عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : اجلرس 



 مزمار الشيطان  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

عبد هللا حدثين أيب ثنا اخلزاعي قال ثنا سليمان بن بالل عن   حدثنا - 8770
كثري بن زيد عن الوليد بن رابح عن أيب هريرة ان رسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم قال : الصلح جائز بني املسلمني 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

ليمان بن بالل حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا اخلزاعي قال ثنا س - 8771
عن العالء بن عبد الرمحن عن أبيه عن أيب هريرة ان النيب صلى هللا عليه وسلم  

 قال : جزوا الشوارب واعفوا اللحى وخالفوا اجملوس 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا اخلزاعي قال ثنا سليمان بن بالل عن   - 8772
كثري بن زيد عن الوليد بن رابح عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا 

 عليه وسلم : إذا دخل البصر فال أذن  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

ليث بن سعد عن   حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا اخلزاعي قال أان - 8773
يزيد بن اهلاد عن بن شهاب عن سعيد بن املسيب عن أيب هريرة قال مسعت 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : رأيت عمرو بن عامر جير قصبه يف النار  
 وكان أول من سيب السائبة وحبر البحرية  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

عبد هللا حدثين أيب ثنا اخلزاعي قال أان ليث عن يزيد بن  حدثنا - 8774
اهلاد عن بن شهاب عن سعيد بن املسيب عن أيب هريرة قال قال رسول هللا 

 صلى هللا عليه وسلم : لعن هللا اليهود اختذوا قبور أنبيائهم مساجد  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

هللا حدثين أيب ثنا معاوية قال ثنا زائدة قال ثنا حممد بن  حدثنا عبد - 8775
عمرو عن أيب سلمة عن أيب هريرة : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حرم  

 يوم خيرب كل ذي انب من السباع واجملثمة واحلمار اإلنسي 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا معاوية قال ثنا أبو إسحاق يعين  - 8776
هللا صلى هللا  الفزاري عن األعمش عن أيب صاحل عن أيب هريرة قال قال رسول

عليه وسلم : من أنفق زوجا أو قال زوجني من ماله أراه قال يف سبيل هللا دعته  
جل ال تودي عليه  خزنة اجلنة اي مسلم هذا خري هلم إليه فقال أبو بكر هذا ر 

فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ما نفعين مال قط اال مال أيب بكر قال  
فبكى أبو بكر وقال وهل نفعين هللا اال بك وهل نفعين هللا اال بك وهل نفعين  

 هللا اال بك 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا خلف بن الوليد قال ثنا بن مبارك   - 8777
رسول هللا  عن حممد بن عجالن عن ربيعة عن األعرج عن أيب هريرة قال قال

صلى هللا عليه وسلم : املؤمن القوي خري وأفضل وأحب إىل هللا عز وجل من  
أمر  املؤمن الضعيف ويف كل خري احرص على ما ينفعك وال تعجز فإن غلبك 

 فقل قدر هللا وما شاء صنع وإايك واللو فإن اللو يفتح من الشيطان  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا خلف بن الوليد قال ثنا أبو  - 8778
معشر عن سعيد عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :  

أو ليكونن أبغض إىل هللا عز وجل من ليدعن الناس فخرهم يف اجلاهلية 
 اخلنافس 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن وهذا إسناد ضعيف لضعف أيب معشر ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسني بن حممد قال حدثنا بن أيب  - 8779



ذئب عن القاسم بن عباس عن بكري بن عبد هللا بن األشج عن يزيد بن مكرز  
عن أيب هريرة أن رجال قال : اي رسول هللا رجل يريد اجلهاد يف سبيل هللا وهو  

أجر له فأعظم  يبتغي من عرض الدنيا فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ال 
الناس ذلك وقالوا للرجل عد إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لعله مل يفقه  

 فأعاد ذلك عليه ثالث مرات كل ذلك يقول ال أجر له 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه وهذا إسناد ضعيف جلهالة يزيد بن مكرز ت  

 

 

قال ثنا أبو  حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا خلف بن الوليد - 8780
عيد عن أيب هريرة قال : مر برسول هللا صلى هللا عليه وسلم  معشر عن س

أعرايب أعجبه صحته وجلده قال فدعاه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال  
مىت أحسست أم ملدم قال وأي شيء أم ملدم قال احلمى قال وأي شيء 

يل عهد قال فمىت  احلمى قال سخنة تكون بني اجللد والعظام قال ما بذلك 
أحسست ابلصداع قال وأي شيء الصداع قال ضرابن يكون يف الصدغني 

والرأس قال ما يل بذلك عهد قال فلما قفا أو وىل األعرايب قال من سره أن  
 ينظر إىل رجل من أهل النار فلينظر إليه 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  
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حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا خلف قال ثنا أبو معشر عن سعيد   - 8781
املقربي عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : دعوة املظلوم  

 مستجابة وان كان فاجرا ففجوره على نفسه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

ثنا أبو معشر عن  حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا خلف قال حد - 8782
سعيد املقربي عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : لوال ما  

يف البيوت من النساء والذرية ألقمت صالة العشاء وأمرت فتياين حيرقون ما يف  
 البيوت ابلنار  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد ضعيف لضعف أيب معشر جنيح  ت



 السندي

األرانؤوط مع أن زايدة " لوال ما يف البيوت من النساء والذرية " مل   كذا قال *  
أرها إال من طريق أيب معشر ومل يذكر هو يف ختريج شيء من طرق احلديث 

 السابقة أو الالحقة ما يشهد هلا وهللا أعلم 
 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا خلف بن الوليد حدثنا بن أيب ذئب  - 8783
عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : ما أحب ان عن أيب الوليد 

 عندي أحدا ذهبا ومير يب ثالث وعندي منه دينار اال شيئا أعددته لغرميي 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا سند حمتمل للتحسني ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا خلف بن الوليد قال حدثنا خالد بن  - 8784
املزين عن سهيل بن أيب صاحل عن أبيه عن أيب هريرة قال قال رسول عبد هللا 

هللا صلى هللا عليه وسلم : خري صفوف الرجال أوهلا وشرها آخرها وخري 
 صفوف النساء آخرها وشرها أوهلا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا خلف قال ثنا خالد عن سهيل بن  - 8785
 عليه وسلم : ان  أيب صاحل عن أبيه عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا

هللا يرضى لكم ثالاث ويسخط لكم ثالاث يرضى لكم أن تعبدوه وال تشركوا به 
واله هللا أمركم   شيئا وأن تعتصموا حببل هللا مجيعا وال تفرقوا وان تناصحوا من

 ويسخط لكم قيل وقال وإضاعة املال وكثرة السؤال 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا خلف بن الوليد قال ثنا خالد عن   - 8786
سهيل بن أيب صاحل عن أبيه عن أيب هريرة قال : أمران رسول هللا صلى هللا 

ضوء وإيكاء السقاء وأكفاء اإلانء عليه وسلم بتغطية الو   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا خلف قال ثنا أبو معشر عن   - 8787
سعيد عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ألعرفن أحدا 



به قرآان ما  منكم أاته عين حديث وهو متكئ يف أريكته فيقول أتلوا علي 
جاءكم عين من خري قلته أو مل أقله فأان أقوله وما آاتكم عين من شر فأان ال 

 أقول الشر  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا خلف قال حدثنا املبارك قال ثنا   - 8788
احلسن عن أيب هريرة قال وأراه ذكر النيب صلى هللا عليه وسلم قال : لينتهني  

 أقوام يرفعون أبصارهم يف الصالة إىل السماء أو ليخطفن هللا أبصارهم 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناده ضعيف النقطاعه ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سريج قال ثنا عبد هللا بن انفع قال   - 8987
لنيب حدثين بن أيب ذئب عن صاحل موىل التوأمة عن أيب هريرة قال : جلس إىل ا
صلى هللا عليه وسلم رجل فقال له رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من أين 

قم عين قال مبرفقه   أنت قال بربري فقال له رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
كذا فلما قام عنه أقبل علينا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال ان اإلميان  



 ال جياوز حناجرهم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ومتنه منكر ... عبد هللا بن انفع ت
 حديثه من قبيل احلسن شريطة أال يكون يف متنه ما ينكر ... 

هداهم هللا لإلسالم بعد وفاة رسول هللا صلى هللا عليه  أما الرببر فهم قوم * 
ن أيب سفيان بقيادة  وسلم بزمن فقد افتتح املسلمون بالدهم يف زمن معاوية ب

القائد املظفر عقبة بن أيب انفع القرشي رمحه هللا مث كانوا بعد مادة اجليش 
 اإلسالمي يف فتح األندلس بقيادة طارق بن زايد الرببري رمحه هللا

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سريج قال ثنا عبد هللا بن انفع عن   - 8790
بن أيب ذئب عن سعيد املقربي عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه  
وسلم : ال تتخذوا قربي عيدا وال جتعلوا بيوتكم قبورا وحيثما كنتم فصلوا علي 

 فإن صالتكم تبلغين  

 

 

: إسناده حسن عليق شعيب األرنؤوطت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا سريج قال ثنا عبد هللا بن انفع  - 8791



عن بن أيب ذئب عن سعيد املقربي عن أيب هريرة ان رسول هللا صلى هللا عليه  
وسلم قال : ال تقوم الساعة حىت أتخذ أميت مبأخذ األمم والقرون قبلها شربا 

سول هللا كما فعلت فارس والروم قال رسول  بشرب وذراعا بذراع فقال رجل اي ر 
 هللا صلى هللا عليه وسلم وهل الناس اال أولئك 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح بن عبادة قال ثنا بن أيب ذئب  - 8792
 يعين : مثله  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل بن عمر قال ثنا داود بن  - 8793
رسول   قيس عن موسى بن يسار عن أيب هريرة قال : كان صداقنا إذ كان فينا 

 هللا صلى هللا عليه وسلم عشر أواق وطبق بيديه وذلك أربعمائة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  



 

 

------------------------------------- 

 

[    368صفحة  - 2مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا معاوية بن عمرو قال ثنا زائدة عن   - 8794
قال : اين  عاصم عن أيب صاحل عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم 

رأيتين على قليب أنزع بدلو مث أخذها أبو بكر فنزع هبا ذنواب أو ذنوبني فيهما  
غراب مث ضربت   ضعف وهللا يرمحه مث أخذها عمر فإن برح ينزع حىت استحالت

 بعطن فما رأيت من نزع عبقري أحسن من نزع عمر  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا خلف بن الوليد قال ثنا أيوب بن  - 8795
عتبة عن حيىي بن أيب كثري عن أيب سلمة عن أيب هريرة قال : كان رسول هللا 

لم إذا صلى على اجلنازة قال اللهم اغفر حلينا وميتنا صلى هللا عليه وس 
وشاهدان وغائبنا وصغريان وكبريان وذكران وأنثاان اللهم من أحييته منا فأحيه على  

 اإلسالم ومن توفيته منا فتوفه على اإلميان  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح بطرقه وشواهده وهذا إسناد ضعيف لضعف ت
وبع وابقي رجاله ثقاتأيوب بن عتبة لكنه قد ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب قال ثنا معاوية ثنا أبو إسحاق عن  - 8796
األعمش عن أيب صاحل عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : ان  

 الشيطان قد أيس أن يعبد أبرضكم هذه ولكنه قد رضي منكم مبا حتقرون  
 

 

على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هيثم بن خارجة قال حدثنا رشدين  - 8797
 بن عتبة  بن سعد عن يونس بن يزيد عن بن شهاب عن عبيد هللا بن عبد هللا

عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : أمل تروا ما قال ربكم  
ين يقولون عز وجل ما أنعمت على عبادي من نعمة اال أصبح فريق منهم كافر 

 الكوكب وابلكوكب  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد ضعيف لضعف رشدين بن سعد  ت



 وابقي رجاله ثقات رجال الشيخني غري هيثم بن خارجة فمن رجال البخاري

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا هيثم ثنا حفص بن ميسرة يعين  - 8798
هللا عليه وسلم   الصنعاين عن العالء عن أبيه عن أيب هريرة : أن النيب صلى

وقف على انس جلوس فقال أال أخربكم خبريكم من شركم فسكت القوم 
فأعادها ثالث مرات فقال رجل من القوم بلى اي رسول هللا قال خريكم من  

ي خريه ويؤمن شره وشركم من ال يرجي خريه وال يؤمن شره  يرج  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هيثم أان حفص بن ميسرة عن العالء  - 8799
عن أبيه عن أيب هريرة أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : يقول العبد مايل  

يل وإمنا له من ماله ثالث ما أكل فأفىن أو لبس فأبلى أو أعطى فأقىن ما  وما
 سوى ذلك فهو ذاهب واتركه للناس 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هيثم ثنا رشدين عن عمرو عن بكري  - 8800
هللا عليه وسلم :   عن سليمان بن يسار أن أاب هريرة قال قال رسول هللا صلى

 ال يقعن رجل على امرأة ومحلها لغريه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف لضعف رشدين بن ت
 سعد 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هيثم قال حدثنا حفص بن ميسرة  - 8801
صلى هللا عليه وسلم   عن العالء بن عبد الرمحن عن أبيه عن أيب هريرة أن النيب

قال : كل إنسان تلده أمه يلكزه الشيطان حبضنيه اال ما كان من مرمي وابنها أمل  
هللا قال فذاك حني تروا إىل الصيب حني يسقط كيف يصرخ قالوا بلى اي رسول 

 يلكزه الشيطان حبضنيه  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هيثم أان حفص بن ميسرة عن العالء  - 8802
عن أبيه عن أيب هريرة أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : ال جيتمع الكافر  



ني يف النار أبدا وقاتله من املسلم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هيثم قال ثنا حفص بن ميسرة عن   - 8803
د العزيز عن العالء عن  العالء قال عبد هللا وحدثين أيب وحدثنا قتيبة قال ثنا عب 

أبيه عن أيب هريرة ان النيب صلى هللا عليه وسلم قال : جيمع الناس يوم القيامة  
أال تتبع كل أمة ما كانوا يف صعيد واحد مث يطلع عليهم رب العاملني مث يقال 

يعبدون فيتمثل لصاحب الصليب صليبه ولصاحب الصور صوره ولصاحب 
النار انره فيتبعون ما كانوا يعبدون ويبقى املسلمون فيطلع عليهم رب العاملني  

فيقول أال تتبعون الناس فيقولون نعوذ ابهلل منك هللا ربنا وهذا مكاننا حىت نرى 
مث يتوارى مث يطلع فيقول اال تتبعون الناس فيقولون  ربنا وهو أيمرهم ويثبتهم

نعوذ ابهلل منك نعوذ ابهلل منك هللا ربنا وهذا مكاننا حىت نرى ربنا وهو أيمرهم  
ويثبتهم قالوا وهل نراه اي رسول هللا قال وهل تضارون يف رؤية القمر ليلة البدر  

وارى مث يطلع قالوا ال قال فإنكم ال تضارون يف رؤيته تلك الساعة مث يت
فيعرفهم نفسه أان ربكم فيقول أان ربكم اتبعوين فيقوم املسلمون ويوضع 

الصراط فهم عليه مثل جياد اخليل والركاب وقوهلم عليه سلم سلم ويبقى أهل 
النار فيطرح منهم فيها فوج فيقال هل امتألت وتقول هل من مزيد مث يطرح 



حىت إذا أوعبوا فيها وضع   فيها فوج فيقال هل امتألت وتقول هل من مزيد
ها وزوى بعضها إىل بعض مث قالت قط قط قط وإذا الرمحن عز وجل قدمه في

صري أهل اجلنة يف اجلنة وأهل النار يف النار أتى ابملوت ملببا فيوقف على 
السور الذي بني أهل النار وأهل اجلنة مث يقال اي أهل اجلنة فيطلعون خائفني مث  

لعون مستبشرين يرجون الشفاعة فيقال ألهل اجلنة  يقال اي أهل النار فيط
وألهل النار تعرفون هذا فيقولون هؤالء وهؤالء قد عرفناه هو املوت الذي 

وكل بنا فيضجع فيذبح ذحبا على السور مث يقال اي أهل اجلنة خلود ال موت 
واي أهل النار خلود ال موت وقال قتيبة يف حديثه وأزوي بعضها إىل بعض مث 

قالت قط قط   قال قط  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    369صفحة  - 2مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هيثم حدثنا إمساعيل بن عياش عن   - 8804
سهيل بن أيب صاحل عن أبيه عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال  



 : كفارة اجملالس ان يقول العبد سبحانك اللهم وحبمدك أستغفرك وأتوب إليك  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  

 

 

 أيب حدثنا عبد الصمد حدثين أيب ثنا حسني حدثنا عبد هللا حدثين - 8805
عن حيىي قال مسعت أاب سلمة يقول أان أبو هريرة عن رسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم قال : الرؤاي الصاحلة جزء من ستة وأربعني جزءا من النبوة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا روح حدثنا حممد بن أيب حفصة   - 8806
قال حدثنا الزهري عن أيب سلمة عن أيب هريرة : ان النيب صلى هللا عليه وسلم  
مسع عبد هللا بن قيس يقرأ فقال لقد أعطى هذا من مزامري آل داود النيب عليه  

 السالم 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن إسحاق قال ثنا الرباء بن  - 8807
عبد هللا عن عبد هللا بن شقيق عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه  
وسلم : اال أنبئكم أبهل اجلنة هم الضعفاء املظلومون اال أنبئكم أبهل النار كل  

 شديد جعظري  

 

 

يح لغريه وهذا إسناد ضعيف لضعف الرباء بن عليق شعيب األرنؤوط : صح ت
 عبدهللا 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا حيىي بن إسحاق قال حدثنا الرباء  - 8808
قال حدثين عبد هللا بن شقيق عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه  

خبياركم  وسلم : اال أنبئكم بشراركم فقال هم الثراثرون املتشدقون اال أنبئكم 
 أحاسنكم أخالقا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه وهذا إسناد ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا حيىي بن إسحاق حدثنا الرباء عن  - 8809
احلسن عن أيب هريرة قال حدثين خليلي الصادق رسول هللا صلى هللا عليه  



واهلند فإن أان أدركته   وسلم أنه قال : يكون يف هذه األمة بعث إىل السند
فاستشهدت فذاك وإن أان فذكر كلمة رجعت وأان أبو هريرة احملرر قد أعتقين  

 من النار  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف لضعف الرباء بن عبدهللا الغنوي ت
 والنقطاعه 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا علي بن حفص قال أان ورقاء عن   - 8810
هللا عليه وسلم :   أيب الزاند عن األعرج عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى

لتقم الساعة وثوهبما بينهما ال يطواينه وال يتبايعانه ولتقم الساعة وقد حلب 
ال يطعمها ولتقم لقحته ال يطعمه ولتقم الساعة وقد رفع لقمته إىل فيه و 

 الساعة والرجل يليط حوضه ال يسقي منه  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا علي بن حفص قال أنبأان ورقاء  - 8811
عن أيب الزاند عن األعرج عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه  



وسلم : أال تعجبون كيف يصرف عين شتم قريش يشتمون مذمما وأان حممد 
 ويلعنون مذمما وأان حممد  

 

 

شرط مسلم عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على  ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا علي قال أان ورقاء عن أيب الزاند  - 8812
عن األعرج عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : والذي 
نفسي بيده ألسلم وغفار وجهينة ومن كان من مزينة أو مزينة ومن كان من  

ء وغطفان  جهينة خري عند هللا يوم القيامة من أسد وطى  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا حيىي بن إسحاق أنبأان محاد بن  - 8813
 عليه  سلمة عن اثبت عن أيب رافع عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا

وسلم : من يدخل اجلنة ينعم ال ييأس وال تبلى ثيابه وال يفىن شبابه يف اجلنة ما  
 ال عني رأت وال أذن مسعت وال خطر على قلب بشر 

 

 



يق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم علت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    370صفحة  - 2مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا سريج قال حدثنا احلكم بن عبد   - 8814
سول هللا امللك عن قتادة عن احلسن عن أيب هريرة قال : بينما حنن عند ر 

صلى هللا عليه وسلم إذ مرت سحابة فقال أتدرون ما هذه قال قلنا هللا ورسوله 
أعلم قال العنان وروااي األرض يسوقه هللا إىل من ال يشكره من عباده وال 

يدعونه أتدرون ما هذه فوقكم قلنا هللا ورسوله أعلم قال الرقيع موج مكفوف 
نا هللا ورسوله أعلم قال مسرية  وسقف حمفوظ أتدرون كم بينكم وبينها قل

مخسمائة عام قال أتدرون ما اليت فوقها قلنا هللا ورسوله أعلم قال مساء أخرى 
أتدرون كم بينكم وبينها قلنا هللا ورسوله أعلم قال مسرية مخسمائة عام حىت  

عد سبع مساوات مث قال أتدرون ما فوق ذلك قلنا هللا ورسوله أعلم قال العرش 
كم بينكم وبني السماء السابعة قلنا هللا ورسوله أعلم قال مسرية  قال أتدرون  

مخسمائة عام مث قال أتدرون ما هذا حتتكم قلنا هللا ورسوله أعلم قال أرض 
أتدرون ما حتتها قلنا هللا ورسوله أعلم قال أرض أخرى أتدرون كم بينها وبينها  



بع أرضني مث قال  قلنا هللا ورسوله أعلم قال مسرية مخسمائة عام حىت عد س
هو   }وأمي هللا لو دليتم أحدكم حببل إىل األرض السفلى السابعة هلبط مث قرأ  

   {األول واآلخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عارم قال ثنا عبد هللا بن مبارك قال   - 8815
 صلى أخربين حممد بن عجالن عن ربيعة عن األعرج عن أيب هريرة عن النيب

هللا عليه وسلم قال وقد مسعته من ربيعة فلم أنكر قال : املؤمن القوي خري أو 
رص على ما  أفضل وأحب إىل هللا عز وجل من املؤمن الضعيف وكل خري اح

ينفعك وال تعجز فإن غلبك أمر فقل قدر هللا وما شاء صنع وإايك واللو فإن  
 اللو يفتح من الشيطان  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا عارم قال حدثنا معتمر قال  - 8816
هللا  وحدثين أيب عن بركة عن بشري بن هنيك عن أيب هريرة قال : كان رسول



صلى هللا عليه وسلم يرفع يديه يف الدعاء حىت أرى بياض إبطيه قال أيب وهو  
 أبو املعتمر ال أظنه اال يف االستسقاء 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري بركة  ت
 أيب الوليد البصري فقد روى له أبو داود وابن ماجة وهو ثقة 

 

 

د هللا حدثين أيب حدثنا عارم قال حدثنا معتمر بن حدثنا عب - 8817
أيب حازم عن أيب هريرة قال   سليمان قال قال أيب حدثنا نعيم بن أيب هند عن

قال أبو جهل : هل يعفر حممد وجهه بني أظهركم قال فقيل نعم فقال والالت  
  والعزى ميينا حيلف هبا لئن رأيته يفعل ذلك ألطأن على رقبته أو ألعفرن وجهه 

يف الرتاب قال فأتى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهو يصلي زعم ليطأ على  
رقبته قال فما فجأهم منه اال وهو ينكص على عقبيه ويتقى بيديه قال قالوا له 

مالك قال ان بيين وبينه خلندقا من انر وهؤالء أجنحة قال فقال رسول هللا 
ة عضوا عضوا قال فأنزل ال  صلى هللا عليه وسلم لو دان مين خلطفته املالئك

إن اإلنسان ليطغى أن رآه استغىن   }أدري يف حديث أيب هريرة أو شيء بلغه 
أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على اهلدى أو أمر  } {

أمل يعلم أبن هللا يرى كال لئن   }يعين أاب جهل  {ابلتقوى أرأيت إن كذب وتوىل 
  }قال يدعو قومه   {مل ينته لنسفعا ابلناصية انصية كاذبة خاطئة فليدع انديه 



   {كال ال تطعه واسجد واقرتب   }قال يعين املالئكة   {سندع الزابنية 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
هند فمن رجال مسلم الشيخني غري نعيم بن أيب   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا موسى بن داود قال ثنا فليح عن   - 8818
عبد هللا بن عبد الرمحن عن سعيد بن يسار عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا 

عليه وسلم : ان هللا عز وجل يقول يوم القيامة أين املتحابون جباليل اليوم 
لي  أظلهم يف ظلي يوم ال ظل إال ظ  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا حممد بن الصباح قال حدثنا   - 8819
إمساعيل يعين بن زكراي عن سهيل عن أبيه عن أيب هريرة قال قال رسول هللا 
صلى هللا عليه وسلم : ال تقوم الساعة حىت تعود أرض العرب مروجا وأهنارا 

يسري الراكب بني العراق ومكة ال خياف اال ضالل الطريق وحىت يكثر  وحىت 
 اهلرج قالوا وما اهلرج اي رسول هللا قال القتل  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    371صفحة  - 2مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن الصباح قال حدثنا إمساعيل   - 8820
يعين بن زكراي عن سهيل بن أيب صاحل عن أيب عبيد عن عطاء بن يسار عن أيب  

هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : من سبح هللا يف دبر كل 
ثالاث وثالثني ومحد هللا ثالاث وثالثني وكرب هللا ثالاث وثالثني فتلك تسع صالة 

وتسعون مث قال متام املائة ال إله اال هللا وحده ال شريك له له امللك وله احلمد  
 وهو على كل شيء قدير غفر له خطاايه وان كانت مثل زبد البحر  

 

 

ع خطأ وقع يف عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم مت
إسناده يف نسبة عطاء والصواب عطاء بن يزيد الليثي بدل عطاء بن يسار  

 وكالمها من رجال الشيخني

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا حممد قال حدثنا إمساعيل بن زكراي  - 8821
عن سهيل بن أيب صاحل عن أبيه عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا 

قال حني يصبح وحني ميسي سبحان هللا وحبمده مائة مرة مل   عليه وسلم : من
 أيت أحد يوم القيامة أبفضل مما جاء به اال أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا حممد قال حدثنا إمساعيل بن زكراي  - 8822
هريرة  عن احلسن بن احلكم النخعي عن عدي بن اثبت عن أيب حازم عن أيب 

قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : من قال حني يصبح وحني ميسي 
به اال أحد  سبحان هللا وحبمده مائة مرة مل أيت أحد يوم القيامة أبفضل مما جاء

 قال مثل ما قال أو زاد عليه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : هذا هو منت احلديث السابق مركب عليه سند ت
 احلديث التايل ! وهو خطأ مل يرد يف أي من النسخ اخلطية 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد قال حدثنا إمساعيل بن زكراي  - 8823



ي بن اثبت عن أيب حازم عن أيب هريرة  عن احلسن بن احلكم النخعي عن عد
قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : من بدا جفا ومن اتبع الصيد غفل  
ومن أتى أبواب السلطان افتنت وما ازداد عبد من السلطان قراب اال ازداد من  

 هللا بعدا 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : ضعيف لالضطراب الذي وقع يف إسناده ت  

وفيه جمهول وحكمنا   3362سلف هذا احلديث عن ابن عباس تنبيه : * 
عليه ابلتحسني من أجل حديث أيب هريرة هذا مث تبني لنا هنا بعد التحقيق  

والتدقيق أن حديث أيب هريرة ضعيف فريجع إىل حديث ابن عباس ويضعف 
 وهللا ويل التوفيق 

 

 

عين أاب أمحد حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا حممد بن عبد هللا ي  - 8824
ال أان عبيد هللا يعين بن عبد هللا بن موهب قال أخربين عمي عبيد هللا  الزبريي ق

بن عبد الرمحن بن موهب عن أيب هريرة عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
قال : لو يعلم أحدكم ما له يف أن ميشي بني يدي أخيه معرتضا وهو يناجي ربه  

عام أحب إليه من أن خيطو    كان أن يقف يف ذلك املكان مائة  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

ويف اإلسناد قلب : فالعم هو عبيد هللا بن عبد هللا بن موهب ) جمهول احلال * 
( وابن أخيه هو عبيد هللا بن عبد الرمحن بن موهب ) ليس بذاك القوي ( ال  

 العكس
 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا سريج قال ثنا عيسى بن يونس  - 8825
اب عمر عن  عن ثور عن احلصني كذا قال عن أيب سعد اخلري وكان من أصح

أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : من أكتحل فليوتر ومن  
فعل فقد أحسن ومن ال فال حرج عليه ومن استجمر فليوتر ومن فعل فقد  

ومن ال فال حرج ومن أكل فما ختلل فليلفظ ومن الك بلسانه فليبتلع   أحسن
من فعل فقد أحسن ومن ال فال حرج ومن أتى الغائط فليسترت فإن مل جيد إال  

أن جيمع كثيبا فليستدبره فإن الشيطان يلعب مبقاعد بين آدم من فعل فقد  
 أحسن ومن ال فال حرج  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا حسني بن حممد قال حدثنا خلف  - 8826



يعين بن خليفة عن يزيد بن كيسان عن أيب حازم عن أيب هريرة قال : كنا عند  
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يوما فسمعنا وجبة فقال النيب صلى هللا عليه  

حجر أرسل يف جهنم منذ   وسلم أتدرون ما هذا قلنا هللا ورسوله أعلم قال هذا
 سبعني خريفا فاآلن انتهى إىل قعرها 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده على شرط مسلم . وتفرد هبذا اللفظ يزيد بن ت
كيسان وهو كما قال ابن حبان مقبول الرواية إال ما يعلم أنه أخطأ فيه ويغلب 

بسماع   على ظننا أنه أخطأ يف لفظ يف هذا احلديث فرواه على اإلخبار
الصحابة يف جملس النيب ) صلى هللا عليه وسلم ( لصوت سقوط احلجر يف  

وقد روي هذا احلديث   7469وابن حبان   2844جهنم وكذا أخرجه مسلم 
عن أيب هريرة مرفوعا بغري هذا اللفظ فرواه احلاكم بسند حسن عن أيب هريرة  

قعرها كصخرة  بلفظ : " والذي نفس حممد بيده إن قدر ما بني شفري النار و 
زنتها سبع خلفات بشحومهن وحلومهن وأوالدهن هتوي فيما بني شفري النار  
وقعرها إىل أن تقع قعرها سبعني خريفا " وروى احلاكم أيضا حنوه من طريق 
آخر بلفظ : " لو أخذ سبع خلفات بشحومهن فيلقني من شفري جهنم ما  

يتقوي مبا قبله . وقال   إنتهني إىل آخرها سبعني عاما " وسنده حمتمل للتحسني
 الذهيب يف تلخيصه : سنده صاحل 

لنا : وهذا اللفظ يف حديث أيب هريرة أشبه ق  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا حسني بن حممد قال ثنا خلف  - 8827
يعين بن خليفة عن أيب مالك األشجعي عن أيب حازم قال : كنت خلف أيب 

إبطه فقلت اي أاب هريرة ما هذا الوضوء   هريرة وهو يتوضأ وهو مير الوضوء إىل
قال اي بين فروخ أنتم ها هنا لو علمت أنكم ها هنا ما توضأت هذا الوضوء 

 اين مسعت خليلي يقول تبلغ احللية من املؤمن إىل حيث يبلغ الوضوء  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده قويت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سليمان بن داود قال حدثنا إمساعيل   - 8828
يعين بن جعفر قال أخربين العالء عن أبيه عن أيب هريرة : أن رجال قال للنيب 

صلى هللا عليه وسلم ان أيب مات وترك ماال ومل يوص فهل يكفر عنه أن 
 أتصدق عنه فقال نعم  

 

 

اله ثقات رجال الصحيح غري عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجت
 سليمان بن داود فقد روى له أصحاب السنن وهو ثقة 

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا سليمان قال حدثنا إمساعيل قال   - 8829
أخربين العالء عن أبيه عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال :  

وال متاع قال ان املفلس   تدرون من املفلس قالوا املفلس فينا من ال درهم له
وزكاة وأييت قد شتم هذا وقذف هذا   من أميت أييت يوم القيامة بصالة وصيام

وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيقضي هذا من حسناته وهذا من  
حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاايهم فطرحت 

 عليه مث طرح يف النار  

 

 

رنؤوط : إسناده صحيحعليق شعيب األت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    372صفحة  - 2مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سليمان قال ثنا إمساعيل قال أخربين  - 8830
العالء عن أبيه عن أيب هريرة أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : العينان  
تزنيان واللسان يزين واليدان يزنيان والرجالن يزنيان حيقق ذلك الفرج أو  

 يكذبه 



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

ثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا سليمان بن داود حدثنا إمساعيل  حد - 8831
أنبأان العالء عن أبيه عن أيب هريرة ان النيب صلى هللا عليه وسلم قال : إذا 

مات اإلنسان انقطع عنه عمله اال من ثالثة اال من صدقة جارية أو علم ينتفع  
 به أو ولد صاحل يدعو له  

 

 

إسناده صحيحعليق شعيب األرنؤوط : ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا سليمان قال حدثنا إمساعيل قال   - 8832
أخربين العالء عن أبيه عن أيب هريرة ان النيب صلى هللا عليه وسلم قال : حق  

املسلم على املسلم ست قيل ما هي اي رسول هللا قال إذا لقيته فسلم عليه  
له وإذا عطس فحمد هللا فشمته  وإذا دعاك فاجبه وإذا استنصحك فانصح 

 وإذا مرض فعده وإذا مات فاتبعه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا سليمان حدثنا إمساعيل أخربين  - 8833
العالء عن أبيه عن أيب هريرة ان النيب صلى هللا عليه وسلم قال : اإلميان ميان  

والسكينة يف أهل الغنم والفخر والرايء يف الفدادين واخليل والكفر قبل املشرق 
 والوبر  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا سليمان أنبأان إمساعيل أخربين  - 8834
العالء عن أبيه عن أيب هريرة ان النيب صلى هللا عليه وسلم قال : لتؤدن 
 احلقوق إىل أهلها يوم القيامة حىت تقاد الشاة اجللحاء من الشاة القرانء 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

 حدثين أيب حدثنا سليمان أنبأان إمساعيل أخربين حدثنا عبد هللا  - 8835
العالء عن أبيه عن أيب هريرة ان النيب صلى هللا عليه وسلم قال : ابدروا فتنا  

كقطع الليل املظلم يصبح الرجل مؤمنا وميسي كافرا وميسي مؤمنا ويصبح  



 كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا سليمان حدثنا إمساعيل أخربين  - 8836
العالء عن أبيه عن أيب هريرة ان النيب صلى هللا عليه وسلم قال : ابدروا 

ابألعمال ستا طلوع الشمس من مغرهبا والدجال والدخان والدابة أو خاصة  
 أحدكم أو أمر العامة  

 

 

حعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا سليمان أنبأان إمساعيل أخربين  - 8837
العالء عن أبيه عن أيب هريرة ان النيب صلى هللا عليه وسلم قال : ال تقوم  

الساعة حىت تطلع الشمس من مغرهبا فإذا طلعت آمن الناس حينئذ أمجعون  
مياهنا خريا ال ينفع نفسا إمياهنا مل تكن آمنت من قبل أو كسبت يف إ } ويومئذ   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا سليمان أنبأان إمساعيل أخربين  - 8838
العالء عن أبيه عن أيب هريرة ان النيب صلى هللا عليه وسلم قال : اجلرس 

 مزامري الشيطان  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

هللا حدثين أيب حدثنا سليمان أان إمساعيل أخربين العالء  حدثنا عبد - 8839
عن أبيه عن أيب هريرة ان رجال قال سعر اي رسول هللا قال : إمنا يرفع هللا 

وخيفض اين ألرجو أن ألقى هللا عز وجل وليس ألحد عندي مظلمة قال آخر  
 سعر فقال أدعو هللا عز وجل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا سليمان أنبأان إمساعيل أخربين  - 8840
العالء عن أبيه عن أيب هريرة ان النيب صلى هللا عليه وسلم قال : اتقوا اللعانني 

 قالوا وما اللعاانن اي رسول هللا قال الذي يتخلى يف طريق الناس أو يف ظلهم  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا سليمان أنبأان إمساعيل أخربين  - 8841
العالء عن أبيه عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : من  

 صلى على واحدة صلى هللا عليه عشرا 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

ربين إمساعيل قال حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا سليمان أخ - 8842
أخربين العالء عن أبيه عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : ال  

 يدخل اجلنة من ال أيمن جاره بوائقه 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

------------------------------------- 

 



[    373صفحة  - 2مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا سليمان حدثنا إمساعيل أخربين  - 8843
عمرو يعين بن أيب عمرو عن أيب سعيد املقربي عن أيب هريرة قال قال رسول 
هللا صلى هللا عليه وسلم : رب صائم حظه من صيامه اجلوع والعطش ورب 

قيامه السهر  قائم حظه من   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده جيدت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا سليمان أنبأان إمساعيل أخربين  - 8844
عمرو عن سعيد املقربي عن أيب هريرة ان النيب صلى هللا عليه وسلم قال :  

 بعثت من خري قرون بين آدم قران فقران حىت بعثت من القرن الذي كنت فيه  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده جيدت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا سليمان أنبأان إمساعيل أخربين  - 8845
عمرو عن سعيد عن أيب هريرة قال : قلت للنيب صلى هللا عليه وسلم من  



أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة فقال النيب صلى هللا عليه وسلم لقد ظننت  
سألين عن هذا احلديث أحد أول منك ملا رأيت من اي أاب هريرة ان ال ي

حرصك على احلديث أسعد الناس بشفاعيت يوم القيامة من قال ال إله اال هللا 
 خالصة من قبل نفسه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده جيدت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا سليمان أنبأان إمساعيل أخربين  - 8846
 عليه وسلم  عمرو عن عبد الرمحن األعرج عن أيب هريرة : ان النيب صلى هللا 

أدرك شيخا ميشي بني ابنيه متوكئا عليهما فقال النيب صلى هللا عليه وسلم ما  
له اركب أيها  شأن هذا الشيخ قال ابناه اي رسول هللا كان عليه نذر فقال 

 الشيخ فإن هللا عز وجل غين عنك وعن نذرك  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده جيدت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا سليمان أنبأان إمساعيل أخربين  - 8847
عمرو عن عبد الرمحن األعرج عن أيب هريرة ان النيب صلى هللا عليه وسلم قال  



شيئا مل يكن هللا قدره له ولكن النذر موافق   : ان النذر ال يقرب من بن آدم
 القدر فيخرج بذلك من البخيل ما مل يكن البخيل يريد ان خيرج  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده جيدت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا سليمان أنبأان إمساعيل أخربين  - 8848
صلى هللا عليه وسلم   حممد يعين بن عمرو عن أيب سلمة عن أيب هريرة ان النيب

قال : دعا هللا جربيل فأرسله إىل اجلنة فقال انظر إليها وما أعددت ألهلها  
فرجع إليه فقال وعزتك ال يسمع هبا أحد اال دخلها فحجبت ابملكاره فقال  
ارجع إليها فأنظر إليها فرجع إليها فقال وعزتك لقد خشيت ان ال يدخلها  

ب فانظر إليها وما أعددت ألهلها فيها فرجع  أحد مث أرسله إىل النار فقال اذه
إليه فقال وعزتك ال يدخلها أحد يسمع هبا فحجبت ابلشهوات مث قال عد  

إليها فانظر إليها فرجع إليه فقال وعزتك لقد خشيت ان ال يبقى أحد اال 
 دخلها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 



يمان أنبأان إمساعيل أخربين حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا سل  - 8849
ن سعيد املقربي عن أيب هريرة : ان النيب صلى هللا  عمرو يعين بن أيب عمرو ع

عليه وسلم انصرف من الصبح يوما فأتى النساء يف املسجد فوقف عليهن  
فقال اي معشر النساء ما رأيت من نواقص عقول ودين أذهب لقلوب ذوى  

أهل النار يوم القيامة فتقربن إىل هللا ما  األلباب منكن فإين قد رأيتكن أكثر 
استطعنت وكان يف النساء امرأة عبد هللا بن مسعود فأتت إىل عبد هللا بن 

مسعود فأخربته مبا مسعت من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأخذت حليا هلا  
فقال بن مسعود فأين تذهبني هبذا احللي فقالت أتقرب به إىل هللا عز وجل 

ل هللا ان ال جيعلين من أهل النار فقال ويلك هلمي فتصدقي به علي  ورسوله لع
وعلى ولدي فأان له موضع فقالت ال وهللا حىت أذهب به إىل النيب صلى هللا 

عليه وسلم فذهبت تستأذن على النيب صلى هللا عليه وسلم فقالوا للنيب صلى 
نب هي فقالوا هللا عليه وسلم هذه زينب تستأذن اي رسول هللا فقال أي الزاي

امرأة عبد هللا بن مسعود فقال ائذنوا هلا فدخلت على النيب صلى هللا عليه  
وسلم فقالت اي رسول هللا اين مسعت منك مقالة فرجعت إىل بن مسعود 

فحدثته وأخذت حليا أتقرب به إىل هللا وإليك رجاء أن ال جيعلين هللا من أهل 
لى ولدي فإان له موضع فقلت النار فقال يل بن مسعود تصدقي به علي وع

حىت أستأذن النيب صلى هللا عليه وسلم فقال النيب صلى هللا عليه وسلم  
تصدقي به عليه وعلى بنيه فإهنم له موضع مث قالت اي رسول هللا أرأيت ما  

مسعت منك حني وقفت علينا ما رأيت من نواقص عقول قط وال دين أذهب  



ل هللا فما نقصان ديننا وعقولنا فقال  بقلوب ذوي األلباب منكن قالت اي رسو 
أما ما ذكرت من نقصان دينكن فاحليضة اليت تصيبكن متكث إحداكن ما شاء  
هللا ان متكث ال تصلي وال تصوم فذاك من نقصان دينكن وأما ما ذكرت من  

 نقصان عقولكن فشهادتكن إمنا شهادة املرأة نصف شهادة  
 

 

وهو   -من أجل عمرو بن أيب عمرو عليق شعيب األرنؤوط : إسناده جيد ت
رتبة الصحيح . ووقع يف حديثه هذا  فحديثه ينحط عن  -املدين موىل املطلب 

من قول زينب " اتقرب به إىل هللا ورسوله " ومرة " أتقرب به إىل هللا وإليك " 
وهذا لفظ منكر فإنه ال جيوز التقرب إىل غري هللا عز وجل بشئ من القرابت 

 والطاعات

 

 

------------------------------------- 

 

[    374صفحة  - 2مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا إبراهيم بن إسحاق حدثنا بن  - 8850
املبارك عن يونس عن الزهري قال حدثين سعيد بن املسيب عن أيب هريرة عن  

 األرض يوم القيامة ويطوي السماء  النيب صلى هللا عليه وسلم قال : يقبض هللا



 بيمينه مث يقول أان امللك أين ملوك األرض 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد قوي ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا إبراهيم حدثنا بن املبارك عن   - 8851
سعيد بن يزيد عن أيب السمح عن بن حجرية عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا 

ليه وسلم قال : ان احلميم ليصب على رؤوسهم فينفذ اجلمجمة حىت خيلص ع
 إىل جوفه فيسلت ما يف جوفه حىت ميرق من قدميه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف لضعف دراج أيب السمح... . قلت :  ت
كذا قال األرانؤوط ودراج صدوق متماسك إمنا ضعفوه يف روايته عن أيب اهليثم  

روي عن عبد الرمحن ابن حجرية قاضي مصر وهو ابن حجرية  وهو هنا ي
وحسنه يف  3470األكرب ثقة ولذا صحح احلديث األلباين يف الصحيحة 

3679صحيح الرتغيب   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إبراهيم حدثنا بن مبارك عن وهيب   - 8852
أخربين عمر بن حممد بن املنكدر عن مسي عن أيب صاحل عن أيب هريرة عن  



النيب صلى هللا عليه وسلم قال : من مات ومل يغز ومل حيدث نفسه بغزو مات  
 على شعبة نفاق  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد قوي ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إبراهيم ثنا بن مبارك عن طلحة بن  - 8853
هللا  أيب سعيد مسعت سعيدا املقربي حيدث أنه مسع أاب هريرة يقول قال رسول
صلى هللا عليه وسلم : من احتبس فرسا يف سبيل هللا إمياان ابهلل وتصديقا  

يوم القيامة   ملوعوده كان شبعه وريه وبوله وروثه حسنات يف ميزانه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد قوي ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا إبراهيم حدثنا بن مبارك عن سعد   - 8854
بن أيب أيوب حدثين حيىي بن أيب سليمان عن سعيد املقربي عن أيب هريرة قال  

قال   {أخبارها يومئذ حتدث  }: قرأ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم هذه اآلية 
أتدرون ما أخبارها قالوا هللا ورسوله أعلم قال فإن أخبارها أن تشهد على كل  
عبد وأمة مبا عمل على ظهرها أن تقول عملت على كذا وكذا يوم كذا وكذا  



 قال فهو أخبارها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إبراهيم ثنا بن مبارك عن عبد امللك  - 8855
بن عيسى الثقفي عن موىل املنبعث عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه  

وسلم قال : تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم فإن صلة الرحم حمبة  
 يف األهل مثراة يف املال منسأة يف أثره  

 

 

وط : إسناده حسنعليق شعيب األرنؤ ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بن املبارك عن معمر عن مهام عن أيب   - 8856
هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : الكلمة الطيبة صدقة وكل خطوة  

 خيطوها إىل الصالة صدقة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد قوي ت  

 



 

 ثنا إبراهيم ثنا بن املبارك عن كثري بن حدثنا عبد هللا حدثين أيب - 8857
ع أاب هريرة يقول قال رسول هللا صلى زيد حدثين عمرو بن متيم عن أبيه أنه مس

هللا عليه وسلم : أظلكم شهركم هذا احمللوف رسول هللا ما مر ابملؤمنني شهر  
خري هلم منه وال ابملنافقني شهر شر هلم منه ان هللا عز وجل ليكتب أجره  

له من قبل أن يدخله ويكتب أصره وشقاءه من قبل أن يدخله وذلك ان ونواف
املؤمن يعد فيه القوة للعبادة من النفقة ويعد املنافق أتباع غفلة الناس واتباع 

 عوراهتم فهو غنم للمؤمن يغتنمه الفاجر  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا سريج ثنا محاد عن أيب املهزم قال   - 8858
 حج أو مسعت أاب هريرة يقول : كنا مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف

عمرة فاستقبلنا رجل من جراد فجعلنا نضرهبن بسياطنا وعصينا فنقتلهن 
هللا عليه  فسقط يف أيدينا فقلنا ما نصنع وحنن حمرمون فسألنا رسول هللا صلى  

 وسلم فقال ال أبس 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف جدا ت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا إسحاق بن عيسى ثنا مالك عن   - 8859
يه وسلم قال : لو  مسي عن أيب صاحل عن أيب هريرة ان رسول هللا صلى هللا عل

يعلم الناس ما يف النداء والصف األول مث مل جيدوا اال ان يستهموا عليه 
ون ما يف الستهموا عليه ولو يعلمون ما يف التهجري الستبقوا إليه ولو يعلم

 العتمة والصبح ألتومها ولو حبوا  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    375صفحة  - 2مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا إسحاق بن عيسى أنبأان مالك  - 8860
صاحل عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  عن مسي عن أيب 

: من قال ال إله اال هللا وحده ال شريك له له امللك وله احلمد وهو على كل  
شيء قدير مائة مرة كانت له عدل عشرة رقاب وكتبت له مائة حسنة وحميت 

أحد عنه مائة سيئة وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حىت ميسي ومل أيت 



أكثر من ذلك ومن قال يف يوم مائة مرة   }أفضل مما جاء به اال امرؤ عمل  
 سبحان هللا وحبمده مائة مرة حطت خطاايه وان كانت مثل زبد البحر  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا إسحاق أخربين مالك عن مسي  - 8861
عليه وسلم : بينما  عن أيب صاحل عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا  

رجل ميشي وهو بطريق إذ اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب مث 
خرج فإذا كلب يلهث أيكل الثرى من العطش فقال لقد بلغ هذا الكلب من  
العطش مثل الذي بلغين فنزل البئر فمأل خفه ماء مث أمسكه بفيه حىت رقى به  

فسقى الكلب فشكر هللا له فغفر له قالوا اي رسول هللا وان لنا يف البهائم 
 ألجرا فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف كل ذات كبد رطبة أجر  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا حسني بن حممد قال أنبأان بن أيب  - 8862
ذئب عن حممد بن عمرو بن عطاء عن حممد بن عبد الرمحن بن ثوابن عن أيب 



 هريرة : ان النيب صلى هللا عليه وسلم كان إذا قام إىل الصالة رفع يديه مدا  

 

 

خنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا إسحاق بن عيسى أخربين مالك  - 8863
عن نعيم بن عبد هللا عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :  

 على أنقاب املدينة مالئكة ال يدخلها الدجال وال الطاعون  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا إسحاق بن عيسى حدثنا مالك  - 8864
عن أيب الزاند عن األعرج عن أيب هريرة ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

قال : هل ترون قبليت ها هنا فوهللا ما خيفي علي خشوعكم وال ركوعكم اين 
 ألراكم من وراء ظهري  

 

 

شرط مسلم   عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح علىت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا إسحاق بن عيسى أنبأان مالك  - 8865
عن العالء عن أبيه عن أيب هريرة : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم خرج  

 إىل املقابر فقال السالم عليكم دار قوم مؤمنني وأان ان شاء هللا لكم الحقون  
 

 

لى شرط مسلم عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح عت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا إسحاق أنبأان مالك عن سهيل   - 8866
عن أبيه عن أيب هريرة : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ضافه ضيف وهو 

كافر فأمر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بشاة فحلبت فشرب الكافر حالهبا  
سبع شياه مث انه أصبح  مث أخرى فشربه مث أخرى فشربه حىت شرب حالب 

فأسلم فأمر له رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بشاة فشرب حالهبا مث أمر  
أبخرى فلم يستتمها فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم املؤمن يشرب يف 

 معي واحد والكافر يشرب يف سبعة أمعاء  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا إسحاق أنبأان مالك عن سهيل   - 8867



عن أبيه عن أيب هريرة : ان رجال من أسلم قال ملا منت هذه الليلة لدغتين  
عقرب فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أما لو قلت حني أمسيت أعوذ 

 بكلمات هللا التامات من شر ما خلق مل يضرك  
 

 

األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم عليق شعيب ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثين إسحاق أنبأان مالك عن ثور بن   - 8868
زيد الديلي قال مسعت أاب الغيث حيدث عن أيب هريرة قال قال رسول هللا 

صلى هللا عليه وسلم : كافل اليتيم له أو لغريه اان وهو كهاتني يف اجلنة إذا اتقى 
ار مالك ابلسبابة والوسطى  هللا وأش  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا سليمان بن داود أنبأان إمساعيل   - 8869
يعين بن جعفر أخربين العالء عن أبيه عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه  

يه عشرة  وسلم قال : من صلى علي واحدة يصلي هللا عل  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن عبيد ثنا عبيد هللا عن  - 8870
الزهري عن أيب سلمة عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :  

 من أدرك من الصالة ركعة فقد أدركها كلها  

 

 

حيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده ص ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    376صفحة  - 2مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا حممد بن عبيد حدثنا عبيد هللا  - 8871
عن الزهري عن أيب سلمة عن أيب هريرة : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 هنى عن بيع الغرر وعن بيع احلصاة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  



 

 

مد بن عبيد حدثنا عبيد هللا حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا حم - 8872
عن حبيب يعين بن عبد الرمحن بن يسار عن حفص بن عاصم عن أيب هريرة  
ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : ما بني بييت ومنربي روضة من رايض 

 اجلنة ومنربي على حوضي  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا حممد بن عبيد حدثنا عبيد هللا  - 8873
ليه وسلم قال :  عن سعيد بن أيب سعيد عن أيب هريرة ان رسول هللا صلى هللا ع

إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها وال يعريها فإن عادت فليجلدها وال يعريها فإن  
لو حببل من شعر أو  عادت فليجلدها وال يعريها فإن عادت يف الرابعة فليبعها و 

 ضفري من شعر  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا حممد بن عبيد حدثنا عبيد هللا  - 8874



عن سعيد بن أيب سعيد عن أيب هريرة ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال :  
ني البيت املدينة مث جاء بنو فالن فقال ما  ان هللا عز وجل حرم على لساين ما ب

أراكم اال قد خرجتم من احلرم مث نظر فقال بل أنتم فيه بل أنتم فيه قال أيب 
 قال حممد بن عبيد مث جاء بنو جارية وإمنا هم بنو حارثة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا يزيد بن هارون أنبأان إمساعيل بن  - 8875
: فرأيته يصلي أيب خالد عن أبيه قال وكان انزال على أيب هريرة ابملدينة قال 

صالة ليست ابخلفيفة وال ابلطويلة قال إمساعيل حنوا من صالة قيس بن أيب 
 عليه وسلم يصلي  حازم قال فقلت أليب هريرة أهكذا كان رسول هللا صلى هللا

قال وما أنكرت من صاليت قال قلت خريا أحببت ان أسألك قال فقلت نعم  
 أو أوجز  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا أبو سعد الصاغاين حممد بن  - 8876



 صلى هللا ميسر حدثنا حممد بن عجالن عن أبيه عن أيب هريرة أن رسول هللا
عليه وسلم قال : إمنا اإلمام ليؤمت به فإذا كرب فكربوا وإذا قرأ فأنصتوا وإذا 

فقولوا آمني وإذا ركع فاركعوا وإذا قال مسع هللا ملن محده   {وال الضالني  }قال 
 فقولوا ربنا ولك احلمد وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أمجعون  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد ضعيف لضعف حممد بن ميسر  ت
 الصاغاين لكنه متابع 

 

 

بن عجالن   حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا أبو سعيد حدثنا حممد - 8877
ه عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : لقد مهمت عن أبي

ان آمر فتياين فيجمعوا حطبا مث آمر رجال يؤم الناس مث أخالف إىل رجال 
يتخلفون عن الصالة فأحرق عليهم بيوهتم وأمي هللا لو يعلم أحدهم ان له 

لمون ما فيها ألتوها ولو حبوا بشهودها عرقا مسينا أو مرماتني لشهدها ولو يع   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد ضعيف لضعف أيب سعد ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا أبو سعيد قال حدثنا بن جريج  - 8878



عن عطاء عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : التسبيح  
 للرجال والتصفيق للنساء  

 

 

عيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد ضعيف لضعف أيب سعد عليق شت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا عبد الرزاق أان سفيان عن بن  - 8879
ذكوان عن عبد الرمحن األعرج عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا 
عليه وسلم : ال يقتسم ورثيت دينارا ما تركته بعد نفقة نسائي ومؤونة عاملي  

ين عامل أرضه فهو صدقة  يع  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا عبد الرزاق أنبأان سفيان عن  - 8880
سهيل بن أيب صاحل عن أبيه عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال  

 : ال جيزئ ولد والده إال أن جيده مملوكا فيشرتيه فيعتقه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  



 

 

حدثين أيب حدثنا عبد الرزاق أنبأان سفيان عن حدثنا عبد هللا  - 8881
عطاء بن السائب عن األعرج عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه  
وسلم يعين قال هللا : الكربايء ردائي والعظمة إزاري فمن انزعين واحدا منهما  

 أدخلته جهنم  
 

 

صحيح غري  عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن رجاله رجال الت
 عطاء بن السائب 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا عبد الرزاق قال أنبأان سفيان عن   - 8882
األعمش عن ذكوان عن أيب هريرة رفعه قال : ال يزين الزاين وهو مؤمن وال 
يسرق السارق حني يسرق وهو مؤمن وال يشرب اخلمر حني يشرب وهو 

 مؤمن والتوبة معروضة بعد  

 

 

يب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شع ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا عبد الرزاق أان سفيان عن بن  - 8883



ذكوان عن عبد الرمحن عن أيب هريرة قال ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
 قال : املطل ظلم الغىن ومن اتبع على مليء فليتبع  

 

 

إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    377صفحة  - 2مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا عبد الرزاق قال أنبأان سفيان عن   - 8884
اضى النيب سلمة بن كهيل عن أيب سلمة عن أيب هريرة قال : جاء أعرايب يتق 

صلى هللا عليه وسلم بعريا فقال النيب صلى هللا عليه وسلم التمسوا له مثل سن  
فأعطوه فوق بعريه  بعريه قال فالتمسوا له فلم جيدوا اال فوق سن بعريه قال 

فقال األعرايب أوفيتين أوفاك هللا فقال النيب صلى هللا عليه وسلم ان خريكم  
 خريكم قضاء  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا عبد الرزاق قال أنبأان سفيان عن   - 8885
بن أيب ليلى عن عطاء عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :  

 تسحروا فإن يف السحور بركة 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح بطرقه وشواهده وهذا إسناد ضعيف لضعف ت
جال الشيخنيابن أيب ليلى وابقي رجاله ثقات ر   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا عبد الرزاق أنبأان سفيان حدثين  - 8886
عبد امللك بن عمري حدثين من مسع أاب هريرة يقول : رأيت النيب صلى هللا 

 عليه وسلم صلى يف نعليه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف الرجل املبهم هو  ت
و األوبر زايد احلارثي أب  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا أسود بن عامر أنبأان أبو بكر عن   - 8887
عاصم عن أيب صاحل عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :  

 أبردوا ابلظهر فإن حرها من فيح جهنم  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا أسود بن عامر حدثنا أبو بكر عن   - 8888
اب قال عاصم عن رجل من بين عاصرة قال ملروان هذا أبو هريرة على الب

ائذنوا له قال اي أاب هريرة حدثنا حديثا مسعته من رسول هللا صلى هللا عليه  
ل ان وسلم قال مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : أوشك الرج

يتمىن انه خر من الثراي وانه مل يتول أو يل شك أبو بكر من أمر الناس شيئا  
قال ومسعته يقول ان هالك العرب بيدي فتية من قريش قال قال مروان بئس  

 وهللا الفتية هؤالء  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن والرجل املبهم من بين غاضرة هو يزيد بن بن ت
 شريك العامري

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا أسود بن عامر قال أنبأان أبو بكر  - 8889
عن عاصم عن أيب صاحل عن أيب هريرة قال : هنى رسول هللا صلى هللا عليه  

وسلم عن الوصال قال قيل اي رسول هللا انك تواصل قال اين لست مثلكم اين  



 أظل عند ريب يطعمين ويسقيين  
 

 

هذا إسناد حسن رجاله ثقات رجال عليق شعيب األرنؤوط : صحيح و ت
 الصحيح غري عاصم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا أسود بن عامر قال أنبأان أبو بكر  - 8890
عن عاصم عن أيب صاحل عن أيب هريرة قال : جاء رسول هللا صلى هللا عليه  
وسلم إىل املسجد فرآهم عزين متفرقني قال فغضب غضبا شديدا ما رأيناه  

با أشد منه قال وهللا لقد مهمت ان آمر رجال يؤم الناس مث أتتبع  غضب غض
هؤالء الذين يتخلفون عن الصالة يف دورهم فاحرقها عليهم ورمبا قال دخل  

 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم املسجد صالة العشاء 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

نا أسود أان أبو بكر عن عاصم عن أيب حدثنا عبد هللا حدثين أيب ث - 8891
صاحل عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : أمرت ان أقاتل 

الناس حىت يقولوا ال إله اال هللا فإذا قالوها عصموا مين دماءهم وأمواهلم اال  



 من أمر حق وحساهبم على هللا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا أسود أان أبو بكر عن األعمش   - 8928
عن أيب صاحل عن أيب هريرة قال كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول :  

 اثنان مها كفر النياحة والطعن يف النسب 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري رجاله ثقات ت
أيب بكر فمن رجال البخاري رجال الشيخني غري   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا أسود حدثنا أبو بكر حدثنا حممد   - 8893
بن عمرو عن أيب سلمة عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
: يؤيت ابملوت يوم القيامة كبشا أملح فيقال اي أهل اجلنة تعرفون هذا فيطلعون  

يقولون نعم قال مث ينادي أهل النار تعرفون هذا فيقولون   خائفني مشفقني قال
 نعم قال فيذبح مث يقال خلود يف اجلنة وخلود يف النار  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا أسود بن عامر حدثنا أبو بكر عن   - 8894
اال انه زاد فيه يؤيت به على الصراط  عاصم عن أيب صاحل عن أيب هريرة : مثله

 فيذبح  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا حيىي بن إسحاق أخربين أبو بكر   - 8895
بن عياش أنبأان أبو حصني عن سامل بن أيب اجلعد عن أيب هريرة قال قال رسول  

الصدقة ال حتل لغين وال لذي مرة سوى  هللا صلى هللا عليه وسلم : ان   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الصحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا موسى بن داود حدثنا زهري عن   - 8896
أيب إسحاق عن أيب صاحل عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم : املؤذن مؤمتن واإلمام ضامن اللهم ارشد األئمة واغفر للمؤذنني 



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

-------------------------------------  

 

[    378صفحة  - 2مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد   - 8897
عقيلة بنت  العزيز بن حممد عن أسيد بن أيب أسيد عن انفع بن عباس موىل

طلق الغفارية عن أيب هريرة ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : من أحب 
طوق ان حيلق حبيبه حلقة من انر فليجعل له حلقة من ذهب ومن أحب ان ي

حبيبه طوقا من انر فليطوقه طوقا من ذهب ومن أحب ان يسور حبيبه سوارا 
 من انر فليسوره سوارا من ذهب ولكن عليكم ابلفضة فالعبوا هبا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : رجاله ثقات رجال الشيخني غري عبد العزيز بن حممد ت
8397انظر ما سبق برقم   

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا قتيبة قال حدثنا ليث عن بن  - 8898
هللا عليه    عجالن عن أيب الزاند عن األعرج عن أيب هريرة ان رسول هللا صلى

وسلم قال : إذا دخل أهل اجلنة اجلنة وأهل النار النار اندى مناد اي أهل اجلنة 
 خلودا ال موت فيه واي أهل النار خلودا ال موت فيه  

 

 

يق شعيب األرنؤوط : إسناده قوي رجاله ثقات رجال الشيخني غري ابن علت
 عجالن 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا قتيبة بن سعيد عن ليث عن  - 8899
اجلالح أيب كثري عن املغرية عن أيب بردة عن أيب هريرة ان انسا أتوا النيب صلى  

ل من املاء اال اإلداوة هللا عليه وسلم فقالوا : اان نبعد يف البحر وال حنم
واإلداوتني ألان ال جند الصيد حىت نبعد أفنتوضأ مباء البحر قال نعم فإنه احلل 

 ميتته الطهور ماؤه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وإسناده خمتلف فيه ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا قتيبة حدثنا عبد العزيز بن حممد   - 8900



ن أيب هريرة ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال :  عن ثور عن أيب الغيث ع
قول اي رب لبيك وسعديك أول من يؤيت يوم القيامة فيقال هذا أبوكم آدم في 

فيقول له ربنا اخرج نصيب جهنم من ذريتك فيقول اي رب وكم فيقول من كل  
مائة تسعة وتسعني فقلنا اي رسول هللا أرأيت إذا أخذ منا من كل مائة تسعة 

سعون فماذا يبقى منا قال ان أميت يف األمم كالشعرة البيضاء يف الثور  وت
 األسود 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد قوي رجاله ثقات رجال الشيخني ت
 غري عبد العزيز بن حممد فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا قتيبة بن سعيد ثنا عبد العزيز بن  - 8901
حممد عن أيب سهيل بن مالك عن أبيه عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى  
هللا عليه وسلم : إذا استهل رمضان غلقت أبواب النار وفتحت أبواب اجلنة 

 وصفدت الشياطني  

 

 

وي رجاله ثقات رجال الشيخني عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد ق ت
 غري عبد العزيز بن حممد فمن رجال مسلم 

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا قتيبة ثنا عبد العزيز بن حممد عن   - 8902
سهيل عن أبيه عن أيب هريرة ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : ال 

 جتعلوا بيوتكم مقابر وان البيت الذي يقرأ فيه سورة البقرة ال يدخله الشيطان  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد قوي ت  

 

 

دثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا قتيبة حدثنا عبد العزيز عن سهيل  ح - 8903
وة من  عن أبيه عن أيب هريرة ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يعين قال لنس 

األنصار : ال ميوت إلحداكن ثالثة من الولد فتحتسبه اال دخلت اجلنة فقالت 
 امرأة منهن أو اثنان اي رسول هللا قال أو اثنان  

 

 

شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد قوي  عليقت  

 

 

وهبذا اإلسناد ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : على   - 8904
 أنقاب املدينة مالئكة ال يدخلها الطاعون وال الدجال  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد قوي ت  

 

 

رسول هللا حدثنا عبد هللا حدثين أيب قال أيب وهبذا اإلسناد ان  - 8905
صلى هللا عليه وسلم قال : إذا سافرمت يف اخلصيب فأعطوا اإلبل حظها من  
األرض وإذا سافرمت يف السنة فبادروا نقيها وإذا عرستم فاجتنبوا الطرق فإهنا  

 طرق الدواب ومأوى اهلوام ابلليل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد قوي ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا قتيبة حدثنا عبد العزيز بن حممد   - 8906
عن العالء بن عبد الرمحن عن أبيه عن أيب هريرة ان رسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم قال : ال هجرة بعد ثالث 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد قوي ت  

 

 

هللا عليه وسلم وقف   قال أيب وهبذا اإلسناد : ان رسول هللا صلى - 8907
على انس جلوس فقال اال أخربكم خبريكم من شركم قال فسكتوا فقال ذلك 



ثالث مرات فقال رجل اي نيب هللا أخربان خبريان من شران قال خريكم من يرجي 
 خريه ويؤمن شره وشركم من ال يرجي خريه وال يؤمن شره  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد قوي ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب هبذا اإلسناد ان رسول هللا صلى هللا  - 8908
 عليه وسلم قال : ال جيتمع الكافر وقاتله يف النار أبدا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده قويت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا بكر بن  - 8909
مضر عن يزيد بن اهلاد عن حممد بن إبراهيم عن أيب سلمة عن أيب هريرة أنه 

مسع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : ان العبد يتكلم ابلكلمة يزل هبا يف 
 النار أبعد ما بني املشرق واملغرب 

 

 

: إسناده صحيح على شرط الشيخني عليق شعيب األرنؤوطت  



قوله " عن أيب سلمة عن أيب هريرة " حتريف صوابه " عن عيسى بن طلحة  * 
 عن أيب هريرة " 

 

 

------------------------------------- 

 

[    379صفحة  - 2مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا قتيبة ثنا عبد العزيز عن سهيل عن   - 8910
أبيه عن أيب هريرة ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : هذه النار جزء من  

 مائة جزء من جهنم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده قوي وقد صح احلديث عن أيب هريرة من  ت
 طرق بلفظ " سبعني جزءا " 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بكر  - 8911
 هريرة انه مسع بن مضر عن بن اهلاد عن حممد بن إبراهيم عن أيب سلمة عن أيب

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : أرأيتم لو ان هنرا بباب أحدكم يغتسل 



يبقى من درنه  منه كل يوم مخس مرات ما تقولون هل يبقى من درنه قالوا ال 
 شيء قال ذاك مثل الصلوات اخلمس ميحو هللا هبا اخلطااي  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا قتيبة حدثنا ليث بن سعد حدثنا   - 8912
 بن اهلاد : فذكر مثله مل يقل مسع النيب صلى هللا عليه وسلم  

 

 

ب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا قتيبة حدثنا بكر بن مضر عن   - 8913
عمارة بن غزية عن أيب صاحل عن أيب هريرة ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
ة  قال : اإلميان أربعة وستون اباب أرفعها وأعالها قول ال إله اال هللا وأدانها إماط 

 األذى عن الطريق 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري عمارة بن غزية فمن رجال مسلم 



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا قتيبة حدثنا ليث بن سعد عن بن   - 8914
عجالن عن أبيه عن أيب هريرة ان النيب صلى هللا عليه وسلم قال للناس : 

 أحسنوا صالتكم فإين أراكم من خلفي كما أراكم أمامي  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد جيد ت  

 

 

دثنا قتيبة حدثنا ليث يعين بن سعد  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ح - 8915
عن عقيل عن الزهري عن بن املسيب عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه  

 وسلم قال : ال يلدغ مؤمن من جحر واحد مرتني  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

عجالن    حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا قتيبة حدثنا ليث عن بن - 8916
 هريرة ان رسول هللا صلى هللا عن سعيد املقربي والقعقاع بن حكيم عن أيب

عليه وسلم قال : سبق درهم درمهني قالوا وكيف ذلك اي رسول هللا قال كان  
لرجل درمهان فتصدق أجودمها فانطلق رجل إىل عرض ماله فأخذ منه ألف  



 درهم فتصدق هبا  

 

 

رجاله ثقات رجال الصحيح غري ابن  عليق شعيب األرنؤوط : إسناده قويت
عجالن فقد روى له البخاري تعليقا ومسلم يف الشواهد وهو صدوق ال أبس 

 به
 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا قتيبة حدثنا ليث عن بن عجالن   - 8917
عن القعقاع بن حكيم عن أيب صاحل عن أيب هريرة ان النيب صلى هللا عليه  

ى هذا األمر عصابة على احلق ال يضرهم خالف من  وسلم قال : لن يزال عل 
 خالفهم حىت أيتيهم أمر هللا عز وجل وهم على ذلك  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده قويت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا قتيبة حدثنا ليث بن سعد عن بن   - 8918
عجالن عن القعقاع عن أيب صاحل عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم  

قال : املسلم من سلم الناس من لسانه ويده واملؤمن من أمنه الناس على  
 دمائهم وأمواهلم  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده قويت  

 

 

وهبذا اإلسناد عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم انه قال على :   - 8919
ها  كل نفس من بين آدم كتب حظه من الزان أدرك ذلك ال حمالة فالعني زان

النظر واآلذان زانها االستماع واليد زانها البطش والرجل زانها املشي واللسان 
لفرج زانه الكالم والقلب يهوى ويتمىن ويصدق ذلك ويكذبه ا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده قويت  

 

 

وهبذا اإلسناد عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم انه قال : يكون   - 8920
كنز أحدهم يوم القيامة شجاعا أقرع ذا زبيبتني يتبع صاحبه وهو يتعوذ منه وال  

 يزال يتبعه حىت يلقمه أصبعه  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده قويت  

 

 

وهبذا اإلسناد ان النيب صلى هللا عليه وسلم قال : قلب الشيخ  - 8921



 شاب يف حب اثنتني طول احلياة وكثرة املال  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد قوي ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا حممد بن إدريس يعين الشافعي   - 8922
قال أان مالك عن حممد بن حيىي بن حبان وأيب الزاند عن األعرج عن أيب هريرة  

 : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم هنى عن املالمسة واملنابذة  

 

 

ن عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله رجال الشيخني غري حممد بت
 إدريس الشافعي اإلمام فقد علق له البخاري وروى له أصحاب السنن األربعة

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا حممد بن إدريس اان مالك عن   - 8923
موسى بن أيب متيم عن سعيد بن يسار عن أيب هريرة ان رسول هللا صلى هللا 

فضل بينهما  عليه وسلم قال : الدينار ابلدينار والدرهم ابلدرهم ال   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا حممد بن إدريس اان مالك عن أيب   - 8924
الزاند عن األعرج عن أيب هريرة ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : ال  
 يبع بعضكم على بيع بعض وال يبع حاضر لباد وال تناجشوا وال تلقوا السلع 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    380صفحة  - 2مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

وقال : مطل الغين ظلم وإذا اتبع أحدكم على مليء فليتبع  - 8925  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بن  - 8926
عن يزيد بن أيب حبيب عن عيسى بن طلحة عن أيب هريرة ان خولة بنت هليعة 



يسار أتت النيب صلى هللا عليه وسلم فقالت : اي رسول هللا انه ليس يل اال 
ثوب واحد وأان أحيض فيه فكيف أصنع فقال إذا طهرت فاغسليه مث صلي 

 فيه فقالت فإن مل خيرج الدم قال يكفيك املاء وال يضرك أثره  

 

 

يق شعيب األرنؤوط : حسنعلت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بن  - 8927
هليعة عن موسى بن وردان عن أيب هريرة ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 قال : ان املؤمن لينضي شياطينه كما ينضى أحدكم بعريه يف السفر  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف . ابن هليعة سيء احلفظت  

مع أن رواية قتيبة بن سعيد   - مل يعله إال اببن هليعة  -قال األرانؤوط كذا *  
عن ابن هليعة صاحلة كما قرر األرانؤوط قبل ذلك وانظر كالمه على احلديث 

 اآليت
 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا بن هليعة   - 8928
هريرة قال قال رسول هللا  عن يزيد بن أيب عمرو عن أيب سلمة عن أبيه عن أيب



صلى هللا عليه وسلم : ان أصحاب الصور الذين يعملوهنا يعذبون هبا يوم 
 القيامة يقال هلم أحيوا ما خلقتم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ألن قتيبة بن سعيد مل  ت
ة  يكتب حديث ابن هليعة إال من كتب عبد هللا بن وهب مث يسمعه من ابن هليع

 . وابن وهب إمنا مسع من ابن هليعة قبل احرتاق كتبه 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا بن هليعة   - 8929
عن احلرث بن يزيد عن اثبت بن احلرث عن أيب هريرة قال قال رسول هللا 
اليمن صلى هللا عليه وسلم : اإلميان ميان والفقه ميان واحلكمة ميانية أاتكم أهل 

فهم أرق أفئدة وألني قلواب والكفر قبل املشرق والفخر واخليالء يف أهل اخليل 
 واإلبل والفدادين أهل الوبر والسكينة يف أهل الغنم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد ضعيف اثبت بن احلارث ال ت
 يكاد يعرف

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا قتيبة قال حدثنا بن هليعة عن أيب  - 8930



يونس عن أيب هريرة قال : ما رأيت شيئا أحسن من رسول هللا صلى هللا عليه  
وسلم كأن الشمس جتري يف وجهه وما رأيت أحدا أسرع يف مشيه من رسول 

وانه لغري هللا صلى هللا عليه وسلم كأمنا األرض تطوى له اان لنجهد أنفسنا 
 مكرتث 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا قتيبة قال حدثنا بن هليعة عن أيب  - 8931
األسود عن حيىي بن النضر عن أيب هريرة أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال :  

 حفت اجلنة ابملكاره وحفت النار ابلشهوات  

 

 

: صحيح وهذا إسناد حسن  عليق شعيب األرنؤوطت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا قتيبة حدثنا بن هليعة عن دراج  - 8932
عن بن حجرية عن أيب هريرة أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : سافروا 

 تصحوا واغزوا تستغنوا 
 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ابن هليعة سيئ احلفظ ودراج أبو ت
 السمح ضعيف صاحب مناكري 

اده فإن قوله " سافروا تصحوا " خمالف لقوله )  احلديث على ضعف إسنو 
 صلى هللا عليه وسلم ( " السفر قطعة من العذاب "

كذا قال األرانؤوط . وميكن أن يقال إن رواية قتيبة عن ابن هليعة صاحلة كما  *  
أما دراج فهو صدوق إمنا   - 8928انظر التعليق على حديث   -تقدم 

هنا يرويه عن ابن حجرية األكرب وهو ثقة  ضعفوه يف روايته عن أيب اهليثم وهو   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا قتيبة قال حدثنا ليث عن بن  - 8933
عجالن عن القعقاع بن حكيم عن أيب صاحل عن أيب هريرة أن النيب صلى هللا 

 عليه وسلم قال : قلب الشيخ شاب يف حب اثنني طول احلياة وكثرة املال 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد قوي ت  

 

 

 حدثين أيب حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد  حدثنا عبد هللا  - 8934
علي عن عوف بن احلرث  العزيز بن حممد عن حممد بن طحالء عن حمصن بن 

عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : من توضأ فأحسن 



وضوءه مث راح فوجد الناس قد صلوا أعطاه هللا مثل أجر من صالها أو  
من أجورهم شيئا   حضرها ال ينقص ذلك  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا قتيبة قال حدثنا ليث بن سعد   - 8935
عن معاوية بن صاحل عن أيب طلحة عن أيب هريرة أن النيب صلى هللا عليه وسلم  

ال  قال : أميا ضيف نزل بقوم فأصبح الضيف حمروما فله أن أيخذ بقدر قراه و 
 حرج عليه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح غري أيب ت
 طلحة فقد روى له أبو داود والنسائي يف السنن وهو ثقة 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا سليمان بن داود اهلامشي قال   - 8936
: هنى رسول هللا  أنبأان أبو زبيد عن األعمش عن أيب صاحل عن أيب هريرة قال

صلى هللا عليه وسلم عن لبستني وعن بيعتني فأما اللبستان فإنه يلتحف يف 
ما البيعتان  ثوبه وخيرج شقه أو حيتيب بثوب واحد فيفضي بفرجه إىل السماء وأ



 فاملالمسة ألق إىل والق إليك والق احلجر 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا سليمان بن داود قال أنبأان أبو   - 8937
 زبيد عن األعمش عن أيب صاحل عن أيب هريرة قال : كان رسول هللا صلى هللا

عليه وسلم إذا مرت به جنازة سأهلم عليه دين فإن قالوا نعم قال ترك وفاء فإن  
 قالوا نعم صلى عليه وإال قال صلوا على صاحبكم  

 

 

شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحعليق ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    381صفحة  - 2مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا سعيد بن منصور قال ثنا يعقوب   - 8938
بن عبد الرمحن بن حممد بن عبد هللا بن عبد الزهري وكان من القارة وهو 



عمرو بن أيب عمرو عن بن عبد هللا بن حنطب عن أيب هريرة : أهنم    حليف عن
يه وسلم معهم قال  كانوا حيملون اللنب إىل بناء املسجد ورسول هللا صلى هللا عل 

فاستقبلت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهو عارض لبنة على بطنه فظننت  
ا اي أاب هريرة فإنه  أهنا قد شقت عليه قلت انولنيها اي رسول هللا قال خذ غريه

 ال عيش إال عيش اآلخرة  

 

 

وامسه   -عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف . ابن عبد هللا بن حنطب ت
مل يسمع من أيب هريرة قال البخاري يف التاريخ األوسط : ال يعرف   -عبد هللا 

للمطلب مساع من أيب هريرة . وقال أبو حامت الرازي : كما يف املراسيل : عن  
هريرة مرسل  أيب  

احلديث ال يصح من جهة متنه ألنه ال ميكن أن يشهد أبو هريرة بناء املسجد و 
النبوي الذي مت بناؤه يف السنة األوىل للهجرة وهو قد قدم املدينة فأسلم يف  

 السنة السابعة للهجرة
 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا عبد   - 8939
العزيز بن حممد عن حممد بن عجالن عن القعقاع بن حكيم عن أيب صاحل عن  

أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : إمنا بعثت ألمتم صاحل 
 األخالق 



 

 

ال الصحيح غري  عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد قوي رجاله رجت
 حممد بن عجالن فقد روى له مسلم متابعة وهو قوي احلديث

 

 

حدثنا عبد هلل حدثين أيب ثنا سعيد بن منصور وقتيبة قاال حدثنا   - 8940
 يعقوب بن عبد الرمحن عن أيب حازم عن أيب صاحل عن أيب هريرة ان رسول هللا

صلى هللا عليه وسلم قال : عليك السمع والطاعة يف عسرك ويسرك 
 ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك وقال قتيبة الطاعة ومل يقل السمع  

 

 

يب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شع ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا سعيد بن منصور حدثنا عبد   - 8941
العزيز بن حممد عن عيسى بن منيلة الفزاري عن أبيه قال : كنت عند بن عمر  

إىل   {قل ال أجد فيما أوحي إيل حمرما  }فسئل عن أكل القنفذ فتال هذه اآلية 
فقال شيخ عنده مسعت أاب هريرة يقول ذكر عند النيب صلى هللا  آخر اآلية

عليه وسلم فقال خبيث من اخلبائث فقال بن عمر ان كان قاله رسول هللا 
 صلى هللا عليه وسلم فهو كما قاله  

 



 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف جلهالة عيسى بن منيلة الفزاري وأبيه ت
هريرة وإلهبام الراوي عن أيب   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا عبد   - 8942
العزيز بن حممد قال حدثين حممد بن عبد هللا بن احلسن عن أيب الزاند عن  
األعرج عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : إذا سجد 

تيه  أحدكم فال يربك كما يربك اجلمل وليضع يديه مث ركب   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده قوي لكن قال البخاري يف التاريخ الكبري يف  ت
ترمجة حممد بن عبد هللا بن حسن : ال يتابع عليه وال أدري مسع من أيب الزاند 
أم ال . كذا قال مع أن مساعه منه حمتمل جدا فهو مدين وأبو الزاند مدين وقد  

اله األرانؤوط (تعاصرا ما يزيد على أربعني عاما ) ق   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا عبد   - 8943
العزيز بن حممد عن سهيل بن أيب صاحل عن أبيه عن أيب هريرة قال : كان  

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا رفأ إنساان قال ابرك هللا لك وابرك عليك  
 ومجع بينكما على خري  



 

 

األرنؤوط : إسناده قوي رجاله رجال الصحيح عليق شعيب ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا عبد العزيز  - 8944
بن حممد عن سهيل بن أيب صاحل عن أبيه عن أيب هريرة : ان النيب صلى هللا 

عليه وسلم كان إذا رفأ اإلنسان إذا تزوج قال ابرك هللا لك وابرك عليك ومجع 
ما يف خري  بينك  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده قوي رجاله رجال الصحيح ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا علي بن حبر قال ثنا معتمر بن  - 8945
سليمان عن أبيه عن قتادة عن أيب رافع عن أيب هريرة ان رسول هللا صلى هللا  

عليه وسلم قال : ملا خلق هللا عز وجل خلقه كتب غلبت أو سبقت رمحيت 
 غضيب فهو عنده على العرش 

 

 

له ثقات رجال الشيخني غري علي  عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجات
 بن حبر فقد علق له البخاري روى له أبو داود والرتمذي وهو ثقة 



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا علي بن حبر ثنا هشام بن يوسف  - 8946
أان معمر عن الزهري عن أيب سلمة عن أيب هريرة ان رسول هللا صلى هللا عليه  

ان شاء هللا ان أختبئ دعويت يوم القيامة   وسلم قال : لكل نيب دعوة فأريد
 شفاعة ألميت  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح غري علي  ت
 بن حبر

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان حدثنا وهيب ثنا سهيل عن   - 8947
ا أوى إىل أبيه عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم انه كان يقول : إذ

فراشه اللهم رب السماوات السبع ورب األرض ورب كل شيء فالق احلب 
والنوى منزل التوراة واإلجنيل والقرآن أعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ 

بناصيته أنت األول فليس قبلك شيء وأنت اآلخر فليس بعدك شيء وأنت  
الدين  الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عين  

 وأغنين من الفقر  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا عفان قال ثنا وهيب حدثنا سهيل   - 8948
عن أبيه عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : ان أحدكم  

هللا بيمينه مث ما   ليتصدق ابلتمرة من الكسب الطيب فيضعها يف حقها فيليها 
يربح فريبيها كأحسن ما يريب أحدكم فلوه حىت تكون مثل اجلبل أو أعظم من  

 اجلبل 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    382صفحة  - 2مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

قال أيب وحدثنا أيضا يعين عفان عن خالد أظنه الواسطي إبسناده   - 8949
 ومعناه اال انه قال : فيقبلها هللا عز وجل بيمينه  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

ن جعفر حدثنا شعبة عن  حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا حممد ب - 8950
أيب سلمة عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم   سعد بن إبراهيم عن

قال : بينما رجل راكب على بقرة التفتت إليه فقالت اين مل أخلق هلذا إمنا  
خلقت للحراثة قال فآمنت به أان وأبو بكر وعمر قال وأخذ الذئب شاة  

م السبع يوم ال راعي هلا غريي قال فآمنت  فتبعها الراعي فقال الذئب من هلا يو 
 به أان وأبو بكر وعمر قال أبو سلمة وما مها يومئذ يف القوم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن سعد بن   - 8951
إبراهيم قال مسعت أاب سلمة حيدث عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه  

وسلم انه قال : ائتوا الصالة وعليكم السكينة فصلوا ما أدركتم واقضوا ما  
 سبقكم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا حممد بن جعفر ثنا حممد بن عمرو   - 8952
ا عن أيب سلمة عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : إذ

استيقظ أحدكم من نومه فليفرغ على يديه من إانئه ثالث مرات فإنه ال يدري 
ذا جاء مهراسكم قال  أين ابتت يده فقال قيس األشجعي اي أاب هريرة فكيف إ

 أعوذ ابهلل من شرك اي قيس  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن سعد   - 8953
بن إبراهيم قال مسعت أاب سلمة حيدث عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه  

وسلم انه قال : ائتوا الصالة وعليكم السكينة فصلوا ما أدركتم واقضوا ما  
 سبقكم  

 

 

ى شرط الشيخني ) إسناده صحيح عل 8951عليق شعيب األرنؤوط : مكرر ت
) 

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر قال ثنا عوف عن   - 8954
احلسن قال بلغين ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : إذا نودي للصالة  
فال أتتوها تسعون ولكن امشوا مشيا عليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما 

 سبقكم فاقضوا  

 

 

األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد ضعيف إلرساله ومل يروه أحد عليق شعيب ت
 متصال من جهة احلسن البصري لكن جاء من طرق أخرى صحيحة 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر قال ثنا عوف عن   - 8955
 حممد عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم : مثل ذلك 

 

 

ده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسنات  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا حممد بن أيب عدي عن محيد عن   - 8956
بكر عن أيب رافع عن أيب هريرة قال : لقيت النيب صلى هللا عليه وسلم وأان 

جنب فمشيت معه حىت قعد فانسللت فأتيت الرحل فاغتسلت مث جئت وهو 
جنب فكرهت ان اجلس إليك وأان  قاعد فقال أين كنت فقلت لقيتين وأان



 جنب فانطلقت فاغتسلت قال سبحان هللا ان املؤمن ال ينجس  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا حممد بن جعفر قال حدثنا شعبة   - 8957
عن النيب صلى قال مسعت حممد بن جحادة حيدث عن أيب حازم عن أيب هريرة  

 هللا عليه وسلم : انه هنى عن كسب االماء 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا عبد هللا بن منري عن األعمش قال   - 8958
حدثت عن أيب صاحل وال أراين اال قد مسعته عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا 
 عليه وسلم : اإلمام ضامن واملؤذن مؤمتن اللهم ارشد األئمة واغفر للمؤذنني 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هاشم بن القاسم ثنا أبو جعفر يعين   - 8959
الرازي عن أيب الزاند عن األعرج عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا 

 عليه وسلم : العجماء جبار والبئر جبار واملعدن جبار ويف الركاز اخلمس 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  

 

 

بد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا وهيب ثنا سهيل عن أبيه  حدثنا ع - 8960
هلل عز وجل مالئكة   عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : ان

سيارة فضال يبتغون جمالس الذكر وإذا وجدوا جملسا فيه ذكر قعدوا معهم  
فحضن بعضهم بعضا أبجنحتهم حىت ميلؤا ما بينهم وبني مساء الدنيا فإذا 

قوا عرجوا أو صعدوا إىل السماء قال فيسأهلم هللا عز وجل وهو أعلم من  تفر 
أين جئتم فيقولون جئناك من عند عباد لك يف األرض يسبحونك ويكربونك 

وحيمدونك ويهللونك ويسألونك قال وماذا يسألوين قالوا يسألونك جنتك قال  
ا وهل رأوا جنيت قالوا ال أي رب قال فكيف لو قد رأوا جنيت قالو 

ويستجريونك قال مم يستجريوين قالوا من انرك اي رب قال وهل رأوا انري 
قالوا ال قالوا ويستغفرونك قال فيقول قد غفرت هلم وأعطيتهم ما سألوا  

وأجرهتم مما استجاروا قال فيقولون رب فيهم فالن عبد خطاء إمنا مر فجلس 
   معهم قال فيقول قد غفرت هلم هم القوم ال يشقى هبم جليسهم 



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    383صفحة  - 2مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا محاد بن سلمة عن محيد   - 8961
هللا   الطويل عن احلسن وغريه عن أيب هريرة قال وال أعلمه اال عن النيب صلى
عليه وسلم قال : رأى عيسى عليه السالم رجال يسرق فقال له اي فالن 

 أسرقت قال ال وهللا ما سرقت قال آمنت ابهلل وكذبت بصري  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الصحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان قال ثنا أبو عوانة عن أيب  - 8962
إسحاق عن األغر أيب مسلم قال أشهد على أيب هريرة وأيب سعيد أهنما شهدا  

يذهب ثلث على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم انه قال : ان هللا ميهل حىت 



الليل مث يهبط فيقول هل من داع فيستجاب له هل من مستغفر فيغفر له 
وقال عفان وكان أبو عوانة حدثنا أبحاديث عن أيب إسحاق مث بلغين بعد انه 

 قال مسعتها من إسرائيل وأحسب هذا احلديث فيها 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان قال ثنا شعبة قال أخربين حممد  - 8963
دث انه بن عبد اجلبار رجل من األنصار قال مسعت حممد بن كعب القرظي حي 

مسع أاب هريرة يقول مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : ان الرحم 
ب إين شجنة من الرمحن تقول اي رب اين قطعت اي رب إين أسيء ايل اي ر 

ظلمت اي رب اي رب قال فيجيبها أما ترضني أن أصل من وصلك وأقطع من  
 قطعك  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناده ضعيف جلهالة حممد بن عبد  ت
 اجلبار

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا عبد الوارث ثنا حممد بن  - 8964



عليه وسلم قال : إذا كان أحدكم  املنكدر عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا 
 جالسا يف الشمس فقلصت عنه فليتحول من جملسه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه وهذا إسناد منقطع ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا وهيب بن خالد البصري  - 8965
: ما   قال ثنا سهيل عن أبيه عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال

من صاحب كنز ال يؤدي زكاته اال جيء به يوم القيامة وبكنزه فيحمى عليه  
صفائح يف انر جهنم فيكوى هبا جبينه وجنبه وظهره حىت حيكم هللا بني عباده  

يف يوم كان مقداره مخسني ألف سنة مما تعدون مث يرى سبيله أما إىل اجلنة واما  
ا اال جيء به يوم القيامة وإببله إىل النار وما من صاحب إبل ال يؤدي زكاهت

كأوفر ما كانت عليه فيبطح هلا بقاع قرقر كلما مضى أخراها رد عليه أوالها  
حىت حيكم هللا بني عباده يف يوم كان مقداره مخسني ألف سنة مما تعدون مث يرى 
سبيله أما إىل اجلنة واما إىل النار وما من صاحب غنم ال يؤدي زكاهتا اال جيء 

مه يوم القيامة كأوفر ما كانت فيبطح هلا بقاع قرقر فتطؤه أبظالفها  به وبغن
وتنطحه بقروهنا كلما مضت أخراها ردت عليه أوالها حىت حيكم هللا بني عباده  
يف يوم كان مقداره مخسني ألف سنة مما تعدون مث يرى سبيله أما إىل اجلنة واما  

ود بنواصيها اخلري إىل يوم إىل النار قيل اي رسول هللا فاخليل قال اخليل معق



القيامة واخليل ثالثة وهي لرجل أجر وهي لرجل سرت وهي على رجل وزر فأما  
الذي هي له أجر الذي يتخذها وحيبسها يف سبيل هللا فما غيبت يف بطوهنا  

فهو له أجر وان استنت منه شرفا أو شرفني كان له يف كل خطوة خطاها أجر  
ن له بكل قطرة غيبته يف بطوهنا أجر حىت ذكر  ولو عرض له هنر فسقاها منه كا 

األجر يف أرواثها وأبواهلا وأما الذي هي له سرت فرجل يتخذها تعففا وجتمال  
وتكرما وال ينسى حقها يف ظهورها وبطوهنا يف عسرها ويسرها واما الذي هي  
عليه وزر فرجل يتخذها أشرا وبطرا ورائء الناس وبذخا عليه قيل اي رسول هللا 

فمن يعمل   }مر قال ما أنزل علي فيها شيء إال هذه اآلية اجلامعة الفاذة فاحل
   {مثقال ذرة خريا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا محاد بن سلمة عن سهيل   - 8966
 عن أبيه عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم : حنو هذا الكالم كله  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا عفان قال حدثنا مهام ثنا قتادة   - 8967
بن عمر الفداين قال عفان : هبذا احلديث  قال حدث  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا اإلسناد ضعيف ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    384صفحة  - 2مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا عفان ثنا عبد الواحد يعين بن  - 8968
عمرو بن جرير انه  زايد قال ثنا عمارة بن القعقاع ثنا أبو زرعة وامسه هرم بن

مسع أاب هريرة يقول قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : انتدب هللا ملن خرج  
وتصديقا برسلي انه على  يف سبيله ال خيرجه اال جهاد يف سبيل هللا وإمياان يب 

ضامن أن أدخله اجلنة أو أرجعه إىل مسكنه الذي خرج منه انئال ما انل من  
 أجر أو غنيمة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 



 

قال وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ما من مكلوم يكلم يف   - 8969
هيئته يوم كلم وكلمة يدمي اللون لون دم والريح  سبيل هللا اال جاء يوم القيامة ك

 ريح مسك 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

وإبسناده قال وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : والذي  - 8970
نفسي بيده لوال أن أشق على أميت ما قعدت خالف سرية تغدو يف سبيل هللا 
عز وجل ولكن ال أجد ما أمحلهم وال جيدون سعة فيتبعوين وال تطيب أنفسهم  

 أن يتخلفوا بعدي 
 

 

نيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخت  

 

 

قال وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : والذي نفسي بيده   - 8971
 لوددت أن أغزو يف سبيل هللا فاقتل مث أغزو فاقتل مث أغزو فاقتل  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا محاد أان حيىي بن سعيد عن سعيد   - 8972
بن يسار عن أيب هريرة أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : أمرت بقرية 

 أتكل القرى وتنفي اخلبث كما ينفي الكري خبث احلديد 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
  محاد بن سلمة فمن رجال مسلم الشيخني غري

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا عفان ثنا عبد الرمحن بن إبراهيم   - 8973
حدثنا العالء عن أبيه عن أيب هريرة عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : انه  

قيل له ما الغيبة اي رسول هللا قال ذكرك أخاك مبا يكره قال أفرأيت ان كان يف  
ل أي رسول هللا قال ان كان يف أخيك ما تقول فقد اغتبته وان مل  أخي ما أقو 

 يكن فيه ما تقول فقد هبته  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا محاد ثنا ليث عن أيب  - 8974
يصلي ليطعم  عثمان : أن أاب هريرة كان يف سفر فلما نزلوا أرسلوا إليه وهو 

رسل اين صائم فلما وضع الطعام وكادوا يفرغون جاء فجعل أيكل فقال لل
فنظر القوم إىل رسوهلم فقال ما تنظرون قد أخربين انه صائم فقال أبو هريرة  

صدق اين مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول صوم شهر الصرب وثالثة 
م من كل شهر وأان مفطر يف  أايم من كل شهر صوم الدهر فقد صمت ثالثة أاي

 ختفيف هللا وصائم يف تضعيف هللا عز وجل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري محاد بن سلمة فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا محاد بن سلمة عن حممد بن  - 8975
عمرو عن أيب سلمة عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم : يف قول 

قال النيب صلى هللا عليه   {لو أن يل بكم قوة أو آوي إىل ركن شديد   }لوط 
 عليه  وسلم كان أيوي إىل ركن شديد إىل ربه عز وجل قال النيب صلى هللا

 وسلم فما بعث بعده نيب اال يف ثروة من قومه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسن . وقد صح احلديث من طرق عن أيب ت



 هريرة ليس فيها " فما بعث بعده نيب اال يف ثروة من قومه " 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا محاد بن سلمة عن حممد بن  - 8976
لمة عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : ان  عمرو عن أيب س

 رضيت فلها رضاها وان كرهت فال جواز عليها يعين اليتيمة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا عفان ثنا مهدي بن ميمون ثنا   - 8977
ن أيب هريرة عن النيب عبد احلميد صاحب الزايدي عن شيخ من أهل البصرة ع

صلى هللا عليه وسلم يرويه عن ربه عز وجل قال : ما من عبد مسلم ميوت 
يشهد له ثالثة أبيات من جريانه األدنني خبري اال قال هللا عز وجل قد قبلت 

 شهادة عبادي على ما علموا وغفرت له ما أعلم  

 

 

 242/   3 عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف وله شاهد عن أنس أييتت
 فيه مؤمل بن إمساعيل سيئ احلفظ لكن حديثه حسن يف الشواهد

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا عفان حدثنا وهيب حدثنا سهيل   - 8978
عن أبيه عن أيب هريرة قال : قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يوم خيرب  

فقال عمر فما   ألدفعن الراية إىل رجل حيب هللا ورسوله يفتح هللا عليه قال
ارة قبل يومئذ فتطاولت هلا واستشرفت رجاء أن يدفعها إيل فلما  أحببت االم

كان الغد دعا عليا عليه السالم فدفعها إليه فقال قاتل وال تلتفت حىت يفتح  
عليك فسار قريبا مث اندى اي رسول هللا عالم أقاتل قال حىت يشهدوا أن ال إله 

صلى هللا عليه وسلم فإذا فعلوا ذلك فقد منعوا  اال هللا وان حممدا رسول هللا 
 مين دماءهم وأمواهلم اال حبقها وحساهبم على هللا عز وجل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    385صفحة  - 2مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا محاد بن زيد أان أيوب عن   - 8979
أيب قالبة عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : يبشر 

أصحابه قد جاءكم شهر رمضان شهر مبارك افرتض هللا عليكم صيامه يفتح  



اجلنة ويغلق فيه أبواب اجلحيم وتغل فيه الشياطني فيه ليلة خري من  فيه أبواب 
 ألف شهر من حرم خريها فقد حرم 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا سند رجاله ثقات ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا عفان ثنا وهيب ثنا أيوب : هبذا  - 8980
 اإلسناد مثله  

 

 

صحيح عليق شعيب األرنؤوط : ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا عفان ثنا محاد عن حممد بن عمرو   - 8981
عن أيب احلكم عن أيب هريرة ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : ال سبق  

 اال يف خف أو حافر  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  

 

 



ت عن أيب حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا محاد أنبأان اثب - 8982
عن أيب هريرة ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : كان يف بين رافع 

إسرائيل رجل يقال له جريج كان يتعبد يف صومعته فأتته أمه ذات يوم فنادته  
فقالت أي جريج أي بين أشرف علي أكلمك أان أمك أشرف علي قال أي 

فقالت أي جريج  رب صاليت وأمي فأقبل على صالته مث عادت فنادته مرارا
أي بين أشرف علي فقال أي رب صاليت وأمي فأقبل على صالته فقالت 

اللهم ال متته حىت تريه املومسة وكانت راعية ترعى غنما ألهلها مث أتوي إىل ظل 
صومعته فأصابت فاحشة فأخذت فحملت وكان من زىن منهم قتل قالوا ممن  

ملرور فقالوا أي جريج قالت من جريج صاحب الصومعة فجاؤوا ابلفؤوس وا
أي مراء مث قالوا انزل فأىب وأقبل على صالته يصلي فاخذوا يف هدم صومعته  

فلما رأى ذلك نزل فجعلوا يف عنقه وعنقها حبال وجعلوا يطوفون هبما يف 
الناس فوضع أصبعه على بطنها فقال أي غالم من أبوك قال أيب فالن راعي  

ك الصومعة من ذهب وفضة قال  الضأن فقبلوه وقالوا ان شئت بنينا ل
 أعيدوها كما كانت 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري محاد بن سلمة فمن رجال مسلم 

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان حدثنا محاد بن سلمة عن قتادة   - 8983
عن النضر بن أنس عن بشري بن هنيك عن أيب هريرة أن رسول هللا صلى هللا 
عليه وسلم قال : إذا أفلس الرجل فوجد غرميه متاعه عند املفلس بعينه فهو  

 أحق به 
 

 

جاله ثقات رجال  عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ر ت
 الشيخني غري محاد بن سلمة فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا عبد هللا قال حدثنا معاذ بن  - 8984
هشام قال حدثين أيب عن قتادة عن خالس بن عمرو عن أيب رافع يعين 

الصائغ عن أيب هريرة أن نيب هللا صلى هللا عليه وسلم قال : للمؤمن زوجتان  
 يرى مخ ساقيهما من فوق ثياهبما  

 

 

رجاله ثقات رجال الصحيح  عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا علي قال حدثنا معاذ حدثين أيب  - 8985
عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشري بن هنيك عن أيب هريرة أن النيب صلى 



هللا عليه وسلم قال : من اطلع يف بيت قوم بغري آذهنم ففقؤا عينه فال دية له  
 وال قصاص 

 

 

األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري رجاله ثقات عليق شعيب ت
 رجال الشيخني غري علي بن املديين فمن رجال البخاري 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا علي حدثنا معاذ قال حدثين أيب عن  - 8986
قتادة عن زرارة بن أوىف عن أيب هريرة أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : ال  

رفقة فيها جرس  تصحب املالئكة   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري رجاله ثقات ت
 رجال الشيخني غري علي بن املديين فمن رجال البخاري 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا علي قال حدثنا أبو صفوان قال  - 8987
يرة  أخربين يونس عن بن شهاب قال أخربين سعيد بن املسيب انه مسع أاب هر 

يقول : قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم للمدينة لترتكنها على خري ما كانت  
 مذللة للعوايف يعين السباع والطري 



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري رجاله ثقات ت
 رجال الشيخني غري علي بن املديين فمن رجال البخاري 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا عفان قال ثنا محاد بن سلمة عن   - 8988
علي بن زيد قال حدثين من مسع أاب هريرة يقول مسعت رسول هللا صلى هللا 

 عليه وسلم يقول : لريتقني جبار من جبابرة بين أمية على منربي هذا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف لضعف علي بن زيد بن جدعان ت
الة الراوي عن أيب هريرة . وهذا احلديث تفرد به أمحد فيما نعلم وجله  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا عفان قال حدثنا محاد بن سلمة   - 8989
أنبأان حممد بن عمرو عن أيب سلمة عن أيب هريرة أن رسول هللا صلى هللا عليه  

م قال : من  وسلم قال محاد واثبت عن احلسن عن النيب صلى هللا عليه وسل
 صام رمضان إمياان واحتسااب غفر له ما تقدم من ذنبه وما أتخر  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : رواه أمحد إبسنادين األول حسن والثاين مرسل ت



ضعيف . مث زايدة " وما أتخر " شاذة تفرد هبا محاد بن سلمة عن حممد بن 
 عمرو 

 

 

ا محاد عن حممد يعين بن حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا هبز حدثن - 8990
ليه وسلم يقول : والذي زايد عن أيب هريرة قال مسعت أاب القاسم صلى هللا ع

نفسي بيده ان منكم من أحد يدخله عمله اجلنة قالوا وال أنت اي رسول هللا 
 قال وال أان اال أن يتغمدين هللا منه برمحة وفضل ووضع يده على رأسه  

 

 

ده صحيح على شرط مسلم عليق شعيب األرنؤوط : إسنات  

 

 

------------------------------------- 

 

[    386صفحة  - 2مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا هبز حدثنا محاد يعين بن سلمة   - 8991
عن حممد بن زايد عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : الولد 

 للفراش وللعاهر احلجر  
 



 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا هبز ثنا محاد عن حممد عن أيب  - 8992
هريرة قال مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : ال ينظر هللا إىل الذي 

 جير إزاره بطرا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا هبز حدثنا محاد عن حممد عن أيب  - 8993
هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : العجماء جبار والبئر جبار واملعدن  

 جبار ويف الركاز اخلمس  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

محاد عن حممد بن  حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا عفان حدثنا - 8994
زايد عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : من اشرتى شاة مصراة  



 فهو ابخليار ان شاء ردها وصاعا من متر  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري محاد بن سلمة فمن رجال مسلم 

 

 

ثين أيب حدثنا هبز وعفان قاال حدثنا مهام عن  حدثنا عبد هللا حد - 8995
نيب صلى هللا عليه وسلم قال : ال  قتادة عن احلسن وعطاء عن أيب هريرة ان ال

يسرق حني يسرق وهو مؤمن وال يزين حني يزين وهو مؤمن وال يشرب اخلمر 
حني يشرهبا وهو مؤمن وال يغل حني يغل وهو مؤمن وال ينتهب حني ينتهب  

ل عطاء وال ينتهب هنبة ذات شرف وهو مؤمن قال هبز فقيل له  وهو مؤمن وقا
قال انه ينتزع منه اإلميان فإن اتب اتب هللا عليه وقال عفان يف حديثه قال  

 قتادة ويف حديث عطاء هنبة ذات شرف وهو مؤمن  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخني من جهة عطاء  ت
لبصري فلم يسمع من أيب هريرة بن أيب رابح أما احلسن ا  

 

 



[    386صفحة  - 2مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا عفان حدثنا عبد الرمحن بن  - 8996
سول هللا إبراهيم قال ثنا العالء بن عبد الرمحن عن أبيه عن أيب هريرة عن ر 

صلى هللا عليه وسلم انه قال : ما نقصت صدقة من مال وما زاد هللا رجال 
 بعفو اال عزا وما تواضع أحد هلل اال رفعه هللا عز وجل  

 

 

عيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن عليق شت  

 

 

وهبذا اإلسناد واللفظ عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : انه   - 8997
قيل له ما الغيبة اي رسول هللا قال ذكرك أخاك مبا يكره قال أفرأيت ان كان يف  
أخي ما أقول أي رسول هللا قال ان كان يف أخيك ما تقول فقد اغتبته وان مل  

ا تقول فقد هبته  يكن فيه م  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا هبز قال حدثنا شعبة عن سعد بن   - 8998



إبراهيم انه مسع أاب سلمة حيدث عن أيب هريرة : ان رسول هللا صلى هللا عليه  
وسلم صلى الظهر ركعتني مث سلم قالوا قصرت الصالة قال فقام فصلى ركعتني  

 مث سلم مث سجد سجدتني بعد ما سلم  

 

 

إسناده صحيح على شرط الشيخني عليق شعيب األرنؤوط :ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا هبز حدثنا شعبة عن سعد بن  - 8999
إبراهيم عن أيب سلمة عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :  

 ائتوا الصالة وعليكم السكينة فصلوا ما أدركتم واقضوا ما سبقكم  
 

 

ه صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناد ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا هبز حدثنا شعبة قال حدثين سعد   - 9000
بن إبراهيم عن األغر عن أيب هريرة ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال :  

صالة يف مسجدي هذا أفضل من ألف صالة فيما سواه من املساجد اال 
 الكعبة  

 

 



األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا هبز حدثنا شعبة حدثنا قتادة قال   - 9001
مسعت زرارة بن أويف حيدث عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم : إذا ابتت املرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها املالئكة حىت ترجع 

 

 

ب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا هبز قال حدثنا شعبة قال أخربين  - 9002
حبيب بن أيب اثبت قال مسعت عمارة بن عمري عن أيب املطوس عن أبيه عن  

أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : من أفطر يوما من رمضان  
 يف غري رخصة رخصها هللا له فلن يقبل منه الدهر كله  

 

 

عيب األرنؤوط : إسناده ضعيف عليق شت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا هبز حدثنا محاد بن سلمة قال   - 9003
أنبأان يعلي بن عطاء عن أيب علقمة وقال أبو عوانة األنصاري عن أيب هريرة أن 



رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : من أطاعين فقد أطاع هللا ومن عصاين 
ع األمري فقد أطاعين ومن عصى األمري فقد عصاين فقد عصى هللا ومن أطا 

واألمري جمن فإذا كرب فكربوا وإذا ركع فاركعوا وإذا قال مسع هللا ملن محده  
فقولوا اللهم ربنا لك احلمد فإنه إذا وافق ذلك قول املالئكة غفر لكم وإن 

 صلى قاعدا فصلوا قعودا 

 

 

لم عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مست  

 

 

------------------------------------- 

 

[    387صفحة  - 2مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا هبز ثنا محاد بن سلمة عن يعلى   - 9004
 صلى هللا بن عطاء عن الوليد بن عبد الرمحن أن أاب هريرة حدث عن النيب

عليه وسلم انه قال : من صلى على جنازة فله قرياط ومن صلى عليها وتبعها  
فإنك تكثر   فله قرياطان فقال له عبد هللا بن عمر انظر ما حتدث اي أاب هريرة

احلديث عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فأخذ بيده فذهب به إىل عائشة  
فصدقت أاب هريرة فقال أبو هريرة وهللا اي أاب عبد الرمحن ما كان يشغلين عن  



رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الصفق يف األسواق ما كان يهمين من رسول 
ها أو لقمة يلقمنيها  هللا صلى هللا عليه وسلم اال كلمة يعلمني  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا هبز ثنا شعبة عن زيد بن عمري  - 9005
عن موىل لقريش عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم : أنه هنى عن  
بيع الغنائم حىت تقسم وعن بيع الثمرة حىت حترز من كل عارض وان يصلي 

 الرجل حىت حيتزم  
 

 

يف جلهالة الراوي عن  عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه وهذا إسناد ضعت
 أيب هريرة

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا هبز حدثنا محاد بن سلمة عن أيب  - 9006
عمران عن أيب هريرة : أن رجال شكا إىل النيب صلى هللا عليه وسلم قسوة قلبه  

 فقال امسح رأس اليتيم وأطعم املسكني 

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف النقطاعه ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا عفان حدثنا أبو عوانة عن عمر   - 0079
بن أيب سلمة عن أبيه عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : من  

 أخذ من األرض شربا بغري حقه طوقه من سبع أرضني  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن . عمر بن أيب سلمة  ت
احلديث يف املتابعات ضعيف عند التفرد حسن   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا عفان حدثنا أبو عوانة عن عمر   - 9008
بن أيب سلمة عن أبيه عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : هن  

 أايم طعم قال أبو عوانة يعين أايم التشريق 
 

 

إسناد حسن عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا ت  

 

 

وهبذا اإلسناد قال قيل : اي رسول هللا ما الطرية قال ال طائر ثالث  - 9009
 مرات وقال خري الفال الكلمة الطيبة  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا عفان حدثنا أبو عوانة حدثنا عمر   - 9010
بن أيب سلمة عن أبيه عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : إذا 

 مسع أحدكم اإلقامة فليأت عليه السكينة فما أدرك فليصل وما فاته فليتم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

وهبذا اإلسناد قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : لعن هللا   - 9011
 الراشي واملرتشي يف احلكم 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد حسن ت  

 

 

وهبذا اإلسناد عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : إذا متىن  - 9012
كتب له من أمنيته  أحدكم فلينظر ما الذي يتمىن فإنه ال يدري ما الذي ي  

 



 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف لضعف عمر بن أيب سلمة عند التفرد ت  

 

 

وهبذا اإلسناد عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : ان أحدا هذا  - 9013
جبل حيبنا وحنبه قال أيب فيها كلها يف هذه األربعة قال حدثنا عمر بن أيب 

 سلمة  

 

 

األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد حسن . عمر بن أيب سلمة  عليق شعيب ت
 حسن احلديث يف املتابعات

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا عفان حدثنا أبو عوانة عن عمر   - 9014
بن أيب سلمة عن أبيه عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :  

 خذوا من الشوارب واعفوا اللحى 

 

 

شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن  عليقت  

 

 

وهبذا اإلسناد قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ال يزالون  - 9015



يسألون حىت يقال هذا هللا خلقنا فمن خلق هللا عز وجل قال فقال أبو هريرة  
فوهللا اين جلالس يوما إذ قال يل رجل من أهل العراق هذا هللا خلقنا فمن خلق  

عز وجل قال أبو هريرة فجعلت أصبعي يف أذين مث صحت فقلت صدق  هللا
 هللا ورسوله هللا الواحد الصمد مل يلد ومل يولد ومل يكن له كفوا أحد  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

وهبذا اإلسناد أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : ان هللا عز   - 9016
ة هللا أن أييت املؤمن ما حرم عليه  وجل يغار ومن غري   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا عفان حدثنا أبو عوانة حدثنا عمر   - 9017
بن أيب سلمة عن أبيه عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :  

 إذا استجمر أحدكم فليوتر  
 

 

شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن عليق ت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا عفان حدثنا أبو عوانة عن عمر   - 9018
بن أيب سلمة عن أبيه عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : إذا 

 أبق العبد وقال مرة إذا سرق فبعه ولو بنش والنش نصف األوقية  
 

 

األرنؤوط : إسناده ضعيف . عمر بن أيب سلمة ضعيف فيما  عليق شعيب ت
 يتفرد به 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا عفان حدثنا أبو عوانة قال حدثنا   - 9019
عمر بن أيب سلمة عن أبيه عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم : لعن هللا الراشي واملرتشي يف احلكم 

 

 

ألرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد حسن عليق شعيب ات  

 

 

------------------------------------- 

 

[    388صفحة  - 2مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا عفان حدثنا أبو عوانة حدثنا عمر   - 9020
بن أيب سلمة عن أبيه عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال :  
ثالث كلهن حق على كل مسلم عيادة املريض وشهود اجلنازة وتشميت 

 العاطس إذا محد هللا عز وجل  
 

 

حسن عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا عفان ثنا أبو عوانة عن سليمان   - 9021
األعمش عن أيب صاحل عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال :  

 أكثر عذاب القرب يف البول  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا عفان قال حدثنا الربيع بن مسلم   - 9022
حدثنا حممد بن زايد عن أيب هريرة أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : ال 

 يشكر هللا من ال يشكر الناس  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
ال مسلم الشيخني غري الربيع بن مسلم فمن رج  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا عفان حدثنا بشر بن املفضل  - 9023
حدثنا عبد الرمحن بن إسحاق عن سعد بن إبراهيم عن عبد الرمحن األعرج  

عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : قريش واألنصار  
  وال رسوله موىل  وأسلم وغفار ومزينة وجهينة وأشجع موايل ليس هلم دون هللا 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان حدثنا محاد يعين بن سلمة قال   - 9024
مثامة عن أيب أخربان مثامة بن عبد هللا بن أنس وقال عفان مرة قال زعم ذاك 

هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم وعن حبيب بن الشهيد عن حممد بن 
ع الذابب يف سريين عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : إذا وق

إانء أحدكم فليغمسه فإن يف أحد جناحيه داء واآلخر دواء وقال عفان مرة  
 فإن أحد جناحيه  

 



 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وله إسنادان : األول رجاله ثقات رجال ت
الصحيح إال أنه منقطع فإن مثامة مل يسمع من أيب هريرة والثاين سند صحيح 

ل الشيخني غري محاد بن سلمة فمن رجال على شرط مسلم رجاله ثقات رجا
 مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا عفان حدثنا محاد بن زيد ثنا  - 9025
اثبت عن أيب رافع عن أيب هريرة ان إنساان كان يقم املسجد أسود مات أو 

ماتت ففقدها النيب صلى هللا عليه وسلم فقال : ما فعل اإلنسان الذي كان  
ل فقيل له مات قال فهال آذنتموين به فقالوا انه كان ليال قال  يقم املسجد قا

فدلوين على قربها قال فأتى القرب فصلى عليها قال اثبت عند ذاك أو يف 
حديث آخر ان هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها وان هللا عز وجل ينورها  

 بصاليت عليهم  
 

 

نيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا عفان حدثنا خليفة بن غالب  - 9026
أن رجال  الليثي قال حدثنا سعيد بن أيب سعيد املقربي عن أبيه عن أيب هريرة :



أتى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهو عنده فسأله فقال اي نيب هللا أي 
هللا قال فإن مل أستطع ذاك  األعمال أفضل قال اإلميان ابهلل واجلهاد يف سبيل 

مل  قال فأي الرقاب أعظم أجرا قال أغالها مثنا وأنفسها عند أهلها قال فإن 
أستطع قال فتعني ضائعا أو تصنع ألخرق قال فإن مل أستطع ذاك قال فاحبس  

 نفسك عن الشر فإهنا صدقة حسنة تصدقت هبا على نفسك  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا عفان حدثنا وهيب حدثنا عسل  - 9027
بن سفيان عن عطاء بن أيب رابح عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم  

 قال : ما طلع النجم صباحا قط وتقوم عاهة اال رفعت عنهم أو خفت 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا عفان حدثنا وهيب حدثنا سهيل   - 9028
عن رجل عن أيب هريرة : ان النيب صلى هللا عليه وسلم مسع صوات فأعجبه  

 فقال قد أخذان فألك من فيك 



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف إلهبام الراوي عن أيب هريرة ت  

 

 

ان حدثنا مهام حدثنا قتادة أن  حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا عف - 9029
 عبد الرمحن موىل أم برئن حدث عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا

عليه وسلم : كتب هللا اجلمعة على من كان قبلنا فاختلفوا وهداان هللا هلا 
 فالناس لنا فيها تبع فلليهود غدا وللنصارى بعد غد  

 

 

حسن عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا عفان حدثنا وهيب حدثنا سهيل   - 9030
عن أبيه عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : ال جتعلوا بيوتكم 

 مقابر فإن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه البقرة  

 

 

رجال  عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات ت
 الشيخني غري سهيل بن ذكوان السمان فمن رجال مسلم 

 

 



وهبذا اإلسناد عن النيب صلى هللا عليه وسلم : إذا تكلمت يوم  - 9031
 اجلمعة فقد لغوت وألغيت 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

وهبذا اإلسناد ان النيب صلى هللا عليه وسلم قال : من أخذ شربا  - 9032
 من األرض بغري حقه طوقه من سبع أرضني 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

وهبذا اإلسناد ان النيب صلى هللا عليه وسلم قال : ال يسرت عبد   - 0339
 عبدا يف الدنيا اال سرته هللا يوم القيامة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

------------------------------------- 
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وهبذا اإلسناد عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : ويل لألعقاب   - 9034
 من النار يوم القيامة قال فيها كلها حدثنا سهيل هكذا قاهلا أيب  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا عفان حدثنا محاد بن سلمة   - 9035
عن أبيه عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا   ووهيب قاال حدثنا سهيل

 عليه وسلم : إذا قام أحدكم من جملسه مث رجع إليه فهو أحق به  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا عفان حدثنا وهيب حدثنا سهيل   - 9036
عن أبيه عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : ألن جيلس أحدكم  
 على مجرة فتحرق ثيابه حىت ختلص إليه خري من أن يطأ على قرب رجل مسلم  

 



 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

ذا اإلسناد : ان النيب صلى هللا عليه وسلم أكل كتف شاة  وهب - 9037
 فمضمض وغسل يده وصلى  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

وهبذا اإلسناد : ان النيب صلى هللا عليه وسلم أكل تور أقط  - 9038
 فتوضأ منه وصلى  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

وهبذا اإلسناد ان النيب صلى هللا عليه وسلم قال : ال تباغضوا وال  - 0399
 تدابروا وال تنافروا وكونوا عباد هللا إخواان  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  



 

 

وهبذا اإلسناد عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : ما اجتمع قوم   - 9040
فتفرقوا عن غري ذكر هللا إال كأمنا تفرقوا عن جيفة محار وكان ذلك اجمللس 

 عليهم حسرة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

واب  وهبذا اإلسناد عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : تفتح أب - 9041
السماء كل يوم اثنني ومخيس فيغفر ذلك اليوم لكل عبد ال يشرك ابهلل شيئا  

 اال امرأ كان بينه وبني أخيه شحناء فيقال انظروا هذين حىت يصطلحا  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا عفان حدثنا عبد الرمحن بن  - 9042
يم قال حدثنا العالء عن أبيه عن أيب هريرة عن رسول هللا صلى هللا عليه  إبراه

 وسلم : ان الدين بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوىب للغرابء 

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

وهبذا اإلسناد عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : الدنيا   - 9043
 سجن املؤمن وجنة الكافر  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا عبد الرمحن بن إبراهيم   - 9044
سول هللا القاص قال ثنا العالء بن عبد الرمحن عن أبيه عن أيب هريرة عن ر 

صلى هللا عليه وسلم قال : ما من داء اال يف احلبة السوداء منه شفاء اال 
 السام 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا وهيب ثنا عبد هللا بن  - 9045
ال : مثل طاوس عن أبيه عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم ق

البخيل واملتصدق مثل رجلني عليهما جبتان من حديد قد اضطرت أيديهما  



إىل تراقيهما فكلما هم املتصدق بصدقة اتسعت عليه حىت تعفي أثره وكلما  
البخيل بصدقة انقبضت عليه كل حلقة منها إىل صاحبتها وتقلصت عليه   هم

قال فسمعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يعين يقول فيجهد ان يوسعها  
 فال تتسع 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

مد  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا وهيب ثنا مصعب بن حم - 9046
بن شرحبيل عن أيب صاحل السمان عن أيب هريرة قال قالوا : اي رسول هللا أنرى 
ربنا عز وجل يوم القيامة قال هل ترون الشمس بنصف النهار ليس يف السماء  
سحابة قالوا نعم قال هل ترون القمر ليلة البدر ليس يف السماء سحابة قالوا 

وال تضارون يف رؤيته كما ال    نعم قال فوالذي نفسي بيده لرتون هللا عز وجل
 تضارون يف رؤيتهما  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده قوي رجاله ثقات رجال الشيخني غري مصعب  ت
 بن حممد

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا عفان ثنا أبو عوانة عن سليمان   - 9047
األعمش عن أيب صاحل عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : ان  

 أكثر عذاب القرب من البول  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

اد بن سلمة قال اان حممد حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا مح - 9048
بن عمرو عن أيب سلمة عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم : يف قوله 

فقال رسول هللا صلى   {فاسأله ما ابل النسوة الاليت قطعن أيديهن  }عز وجل  
 هللا عليه وسلم لو كنت أان ألسرعت اإلجابة وما ابتغيت العذر  

 

 

ا إسناد حسن عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أسود بن عامر وحسن قاال ثنا أبو  - 9049
بكر بن عياش عن أيب حصني وحيىي بن إسحاق ثنا أبو بكر بن عياش ثنا أبو 

حصني عن سامل بن أيب اجلعد عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه  
سوى   وسلم : ال حتل الصدقة لغين وال لذي مرة  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أسود بن عامر ثنا أبو بكر بن عياش   - 9050
عن أيب حصني عن أيب صاحل عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم : ليس الغين عن كثرة العرض ولكن الغين غين النفس  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري ت  

 

 

-------------------------------------  
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حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أسود بن عامر ثنا إسرائيل ثنا أبو  - 9051
إسحاق عن جماهد عن أيب هريرة قال أتى جربيل عليه السالم النيب صلى هللا 

عليك اال انه كان يف   عليه وسلم قال : اين جئت البارحة فلم مينعين أن أدخل 
 البيت صورة أو كلب  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أسود بن عامر ثنا جرير بن حازم قال   - 9052
لى هللا عليه  مسعت حممد بن سريين قال أخربين أبو هريرة قال قال رسول هللا ص

وسلم : ما منكم من أحد يدخله عمله اجلنة وال ينجيه من النار اال برمحة من  
ان اال أن يتغمدين هللا منه  هللا وفضل قال قالوا اي رسول هللا وال أنت قال وال أ

 برمحة قال وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بيده يقبضها ويبسطها  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أسود بن عامر ثنا جرير بن حازم قال   - 9053
ى ابب ثنا جرير بن يزيد عمي قال : كنت جالسا مع سامل بن عبد هللا عل 

املدينة فمر شاب من قريش كأنه مسرتخي اإلزار قال ارفع إزارك فجعل يعتذر  
ول مسعت فقال انه اسرتخي وانه من كتان فلما مضى قال مسعت أاب هريرة يق

النيب صلى هللا عليه وسلم يقول بينما رجل ميشي يف حلة له معجب بنفسه إذ  
 خسف هللا به األرض فهو يتجلجل فيها إىل يوم القيامة  

 



 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أسود بن عامر ثنا داود أبو املنذر   - 9054
هريرة قال : ما هجرت اال وجدت النيب صلى هللا  عن ليث عن جماهد عن أيب

عليه وسلم يصلي قال فصلى مث قال أشكنب درد قال قلت ال قال قم فصل  
 فإن يف الصالة شفاء  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

اشكنب درد : كذا يف األصول . . ويف قاموس الفارسية للدكتور عبد النعيم  * 
ويسمى أيضا اشكم أي : تشتكي بطنك   حممد حسنني : شكم البطن  

قوله " ال " : كذا يف نسخ املسند . واجلادة أن يقول " نعم " وهو املوافق * 
 لسياق احلديث ومصادر التخريج

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أسود بن عامر قال ثنا محاد عن أيب  - 9055
املهزم عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ليدعن أهل 
املدينة املدينة وهي خري ما يكون مرطبة مونعة فقيل من أيكلها قال الطري 



 والسباع 

 

 

عف أيب املهزم وابقي  عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد ضعيف لضت
 رجال اإلسناد رجال الصحيح 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أسود بن عامر قال ثنا سفيان عن   - 9056
رجل عن أيب زرعة عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :  

هذه صدقة قومي وهم أشد الناس على الدجال يعين بين متيم قال أبو هريرة ما  
وم من األحياء أبغض إىل منهم فأحببتهم منذ مسعت رسول هللا صلى هللا كان ق

 عليه وسلم يقول هذا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد ضعيف إلهبام الراوي عن أيب ت
 زرعة 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أسود بن عامر ثنا إسرائيل عن  - 9057
ل قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  األعمش عن أيب صاحل عن أيب هريرة قا

: نعما للمملوك إذا أدى حق هللا وحق مواليه قال كعب صدق هللا ورسوله ال  



 حساب عليه وال على مؤمن مزهد  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أسود ثنا إسرائيل عن األعمش عن   - 9058
أيب صاحل عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : اللهم فإمنا  

 أان بشر فأميا مسلم لعنته أو آذيته فاجعلها له زكاة وقربه  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

قال عبد هللا قال أيب حدثناه بن منري قال اان األعمش انه قال :   - 9059
 زكاة ورمحة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن إسحاق قال اان بن هليعة عن   - 9060



صلى هللا دراج أيب السمح عن أيب حجرية عن أيب هريرة قال قال رسول هللا 
عليه وسلم : اال والذي نفسي بيده ليختصمن كل شيء يوم القيامة حىت 

 الشااتن فيما انتطحتا  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ابن هليعة سيئ احلفظت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن إسحاق ثنا بن هليعة عن أيب  - 9061
 صلى هللا عليه وسلم : ويل للعرب من  يونس عن أيب هريرة قال قال رسول هللا

شر قد اقرتب فتنا كقطع الليل املظلم يصبح الرجل مؤمنا وميسي كافرا يبيع  
قوم دينهم بعرض من الدنيا قليل املتمسك يومئذ بدينه كالقابض على اجلمر  

 أو قال على الشوك قال حسن يف حديثه خبط الشوكة 
 

 

" املتمسك يومئذ بدينه . . اخل "   عليق شعيب األرنؤوط : صحيح دون قولهت
 فحسن لغريه وهذا إسناد ضعيف ابن هليعة سيء احلفظ 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي قال اان بن هليعة عن أيب يونس   - 9062
عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : اللهم اين اختذ عندك  



عهدا لن ختلفنيه إمنا أان بشر فأميا عبد جلدته أو شتمته أو سببته فاجعلها له  
 صالة وقربة  

 

 

سناد ضعيف ابن هليعة سيء احلفظعليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن إسحاق اان بن هليعة عن أيب  - 9063
يونس وحسن قال حدثنا بن هليعة قال ثنا أبو يونس عن أيب هريرة قال قال  
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ويل للعرب من شر قد اقرتب فتنا كقطع  

جل مؤمنا وميسي كافرا يبيع قوم دينهم بعرض من الدنيا الليل املظلم يصبح الر 
قليل املتمسك يومئذ بدينه كالقابض على اجلمر أو قال على الشوك قال  

 حسن يف حديثه خبط الشوك 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  
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حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن إسحاق قال ثنا بن هليعة قال   - 9064
ثنا أبو يونس عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : 

املكثرون هم األقلون يوم القيامة اال من قال ابملال هكذا وهكذا وهكذا قال  
ه وعن يساره ومن حيىي وقليل ما هم قال حسن وأشار بني عينيه وعن ميين 

 خلفه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد ضعيف ابن هليعة سيء احلفظت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن بن موسى ثنا بن هليعة ثنا أبو  - 9065
يونس عن أيب هريرة عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ان هللا عز وجل قال :  

خريا فله وان ظن شرا فله   اان عند ظن عبدي يب ان ظن يب  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد ضعيف لضعف ابن هليعة ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا حيىي بن إسحاق قال اان بن هليعة   - 9066
أاب هريرة  عن يزيد بن عمرو قال مسعت أاب سلمة بن عبد الرمحن يقول مسعت 

يقول قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال هللا عز وجل : ومن أظلم ممن  



ت رسول هللا أراد ان خيلق مثل خلقي فليخلق ذرة أو حبة وقال حيىي مرة مسع
 صلى هللا عليه وسلم يقول ومن  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد ضعيف لضعف ابن هليعة ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أسود بن عامر قال ثنا احلسن يعين  - 9067
بن صاحل عن بن أيب ليلى عن عطاء عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه  

أحدكم فليأكل من أضحيته   وسلم قال : إذا ضحى  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن إسحاق اان بن هليعة عن   - 9068
احلرث بن يزيد عن أيب علقمة عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه  

وسلم : الناس معادن خيارهم يف اجلاهلية خيارهم يف اإلسالم إذا فقهوا يف 
 الدين  

 

 

ابن هليعة  عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد ضعيف لضعفت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أسود بن عامر ثنا شريك عن حممد   - 9069
ثلة من األولني وقليل من   }بياع املالء عن أبيه عن أيب هريرة قال : ملا نزلت 

ثلة من األولني وثلة من اآلخرين  }شق ذلك على املسلمني فنزلت  {اآلخرين 
نصف أهل اجلنة وتقامسوهنم النصف فقال أنتم ثلث أهل اجلنة بل أنتم  {

 الباقي 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه وهذا إسناد ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أسود بن عامر ثنا شريك عن عمارة   - 9070
بن القعقاع عن أيب زرعة عن أيب هريرة قال جاء رجل إىل رسول هللا صلى هللا  

 نبئين أبحق الناس مين صحبة فقال نعم وهللا  عليه وسلم فقال : اي رسول هللا
 لتنبأن قال من قال أمك قال مث من قال مث أمك قال مث من قال مث أبوك 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أسود بن عامر ثنا شريك عن عمارة   - 9071



بن القعقاع عن أيب زرعة عن أيب هريرة رفع احلديث قال : ومن أظلم ممن خلق  
 خلقا كخلقي فليخلقوا مثل خلقي ذرة أو ذاببة أو حبة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد ضعيف من أجل شريك النخعيت  

 

 

نا عبد هللا حدثين أيب ثنا أسود ثنا شريك عن بن عمري يعين حدث - 9072
عبد امللك عن أيب سلمة عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم انه قال  

 على املنرب : أشعر بيت قالته العرب

وكاد أمية بن أيب الصلت ان يسلم  (  ... أال كل شيء ما خال هللا ابطل  )   

 

 

األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد ضعيف عليق شعيب ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أسود ثنا شريك عن األعمش عن أيب   - 9073
صاحل عن أيب هريرة يرفعه قال : ال تدخلون اجلنة حىت تؤمنوا وال تؤمنون حىت  
حتابوا اال أدلكم على رأس ذلك أو مالك ذلك أفشوا السالم بينكم ورمبا قال  

م على شيء إذا فعلتموه حتاببتم أفشوا السالم بينكم  شريك أال أدلك  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  

 

 

قال عبد هللا قال أيب وحدثناه بن منري عن األعمش : معناه   - 9074  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أسود ثنا شريك عن األعمش عن أيب   - 9075
صاحل عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ألن ميتلئ 

 جوف أحدكم قيحا يريه خري له من أن ميتلئ شعرا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أسود ثنا شريك عن األعمش عن أيب   - 9076
صاحل عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : من يكلم يف سبيل  
 هللا وهللا أعلم مبن يكلم يف سبيله أييت اجلرح لونه لون دم ورحيه ريح املسك 

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  

 

 

دثين أيب ثنا أسود ثنا شريك عن سهيل عن أبيه  حدثنا عبد هللا ح - 9077
عن أيب هريرة رفعه : هنى عن احملاقلة وهو اشرتاء الزرع وهو يف سنبله ابحلنطة  

 وهنى عن املزابنة وهو شراء الثمار ابلتمر  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  
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حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أسود بن عامر ثنا شريك عن سهيل   - 9078
 عن أبيه عن أيب هريرة رفعه قال : ال تصحب املالئكة رفقة فيها جرس 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أسود بن عامر أبو عبد الرمحن ثنا   - 9079
شريك عن ليث عن طاوس عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال :  

 يبعث الناس ورمبا قال شريك حيشر الناس على نياهتم  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف لضعف شريك ت
 وليث

 

 

ا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسني بن حممد يف تفسري شيبان عن  حدثن - 9080
 عليه وسلم قال  قتادة قال حدث احلسن عن أيب هريرة ان رسول هللا صلى هللا

: ان بين إسرائيل كانوا يغتسلون عراة وكان نيب هللا موسى عليه السالم منه  
ما نيب هللا احلياء والسرت وكان يسترت إذا اغتسل فطعنوا فيه بعورة قال فبين

موسى عليه السالم يغتسل يوما وضع ثيابه على صخرة فانطلقت الصخرة  
بثيابه فاتبعها نيب هللا ضراب بعصاه وهو يقول ثويب اي حجر ثويب اي حجر حىت  
انتهى به إىل مأل من بين إسرائيل وتوسطهم فقامت وأخذ نيب هللا ثيابه فنظروا  

لت بنو إسرائيل قاتل هللا أفاكي بين فإذا أحسن الناس خلقا وأعدهلم صورة فقا
 إسرائيل فكانت براءته اليت برأه هللا عز وجل هبا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا سند رجاله ثقات رجال الشيخنيت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسني ثنا شيبان عن منصور عن أيب  - 9081
صلى هللا عليه وسلم قال : ال   حازم عن أيب هريرة قال وأحسبه ذكره عن النيب

 هجرة فوق ثالث فمن هجر أخاه فوق ثالث فمات دخل النار  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : رجاله ثقات رجال الشيخني لكن منصور بن املعتمر  ت
وسيأيت يف  4914شك يف رفعه هنا وأخرجه مرفوعا من غري شك أبو داود 

يعين  -شعبة فيه : رفعه مرة املسند من طريق شعبة عن منصور به . وقال 
مث مل يرفعه بعد -منصور بن املعتمر   

الصحيح من احلديث مرفوعا هو قوله " ال هجرة فوق ثالث " فقط أما قوله  ف
" فمن هجر أخاه فوق ثالث فمان دخل النار " فلم يصح يف األحاديث 

 املرفوعة ا . هـ 
 

 

ان عن عبيد هللا بن أيب حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسني ثنا سفي - 9082
يزيد عمن مسع أاب هريرة يقول قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ال ترقدن  

 جنبا حىت تتوضأ  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف جلهالة الراوي عن  ت
 أيب هريرة

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسني ثنا جرير عن حممد عن أيب  - 9083
هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم انه كان يقول : تسموا ابمسي وال تكنوا 

 بكنييت  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسني ثنا جرير عن حممد عن أيب  - 9084
سى فقال أنت  هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : لقي آدم مو 

آدم الذي خلقك هللا بيده وأسكنك جنته واسجد لك مالئكته مث صنعت ما  
صنعت فقال آدم ملوسى أنت الذي كلمك هللا وأنزل عليك التوراة قال نعم  

قال فهل جتده مكتواب علي قبل ان أخلق قال نعم قال فحج آدم موسى 
 عليهما السالم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا حسني ثنا املسعودي عن داود أيب  - 9085
يزيد عن أبيه عن أيب هريرة ان النيب صلى هللا عليه وسلم قال : أكثر ما يلج 
به اإلنسان النار األجوفان الفم والفرج وأكثر ما يلج به اإلنسان اجلنة تقوى 

 هللا عز وجل وحسن اخللق 

 

 

يث حسن ابملتابعاتعليق شعيب األرنؤوط : حدت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يونس قال حدثنا املستورد يعين بن  - 9086
أيب عباد ثنا حممد بن جعفر املخزومي قال : لقي أاب هريرة رجل وهو يطوف 
ابلبيت فقال اي أاب هريرة أنت هنيت الناس عن صوم يوم اجلمعة قال ال ورب 

عليه وسلم هنى عنه  الكعبة ولكن رسول هللا صلى هللا    

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري ت
 املستور بن عباد اهلنائي

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يونس ثنا عبد العزيز يعين بن املختار   - 9087



األنصاري عن عبد هللا يعين بن فريوز قال ثنا أبو رافع الصائغ قال قال أبو 
ة : ثالثة حفظتهن عن خليلي أيب القاسم صلى هللا عليه وسلم الوتر قبل  هرير 

 النوم وصوم ثالثة أايم من كل شهر وركعيت الضحى 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسني قال ثنا أبو أويس ثنا صفوان  - 9088
األزرق  بن سليم موىل محيد بن عبد الرمحن بن عوف عن سعيد بن سلمة بن

املخزومي عن أيب بردة بن عبد هللا أحد بين عبد الدار بن قصي عن أيب هريرة  
فقالوا اي عن النيب صلى هللا عليه وسلم : انه جاءه انس صيادون يف البحر 

رسول هللا اان أهل أرماث وأان نتزود ماء يسريا ان شربنا منه مل يكن فيه ما  
نتوضأ به وان توضأان مل يكن فيه ما نشرب أفنتوضأ من ماء البحر فقال النيب 

 صلى هللا عليه وسلم نعم فهو الطهور ماؤه احلل ميتته  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  

السندي : مجع رمث وهو خشب يضم بعضه إىل بعض مث أرماث : قال * 
 يشد ويركب يف املاء ويسمى الطوف فعل مبعىن مفعول من رمثته مبعىن أصلحته 
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املغرية بن   حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بن مهدي عن مالك عن - 9089
 أيب بردة :  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسني ثنا بن أيب ذئب عن الزهري   - 9090
عن بن املسيب عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : إذا قلت 

 لصاحبك واإلمام خيطب انصت فقد لغوت 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

ثنا بن أيب ذئب عن الزهري   حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسني - 9091



عن أيب سلمة عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : كل  
مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه وميجسانه كمثل البهيمة تنتج  

 البهيمة هل تكون فيها جدعاء  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسني قال ثنا بن أيب ذئب عن  - 9092
الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم  

 : انه سئل عن أوالد املشركني فقال هللا أعلم مبا كانوا عاملني  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

ا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسني ثنا بن أيب ذئب عن أيب الوليد حدثن - 9093
عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : إذا أممتم الناس فخففوا 

فإن فيهم الكبري والضعيف والصغري وقال يف حديث آخر عن أيب الوليد عمرو  
 بن خداش 

 

 



ني غري أيب الوليد عليق شعيب األرنؤوط : صحيح رجاله ثقات رجال الشيخت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسني قال ثنا بن أيب ذئب عن أيب  - 9094
الوليد وعبد الرمحن بن سعد عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال  

 : ان شدة احلر من فيح جهنم فأبردوا ابلصالة 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  

 

 

ال أان سفيان عن  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا الفضل بن دكني ق - 9095
عن أيب سلمة عن أيب هريرة قال : كان لرجل على النيب صلى   سلمة بن كهيل

هللا عليه وسلم سن من اإلبل فجاءه يتقاضاه فطلبوا له فلم جيدوا اال سنا فوق  
سنه فقال أعطوه فقال أوفيتين أوىف هللا لك قال فقال رسول هللا صلى هللا 

  عليه وسلم ان خياركم أحسنكم قضاء

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو نعيم ثنا هشام عن قتادة عن   - 9096



احلسن عن أيب رافع عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : إذا 
 جلس بني شعبها األربع مث جهد فقد وجب الغسل 

 

 

األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا أبو نعيم ثنا هشام عن قتادة عن   - 9097
زرارة بن أوىف عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : ان هللا جتاوز  

 ألميت عما حدثت به أنفسها ما مل تكلم به أو تعمل به  

 

 

األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو نعيم قال ثنا سفيان عن أيب صاحل  - 9098
بن نبهان عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ال تباغضوا 

 وال تدابروا وال تنافسوا وكونوا عباد هللا إخواان  

 

 

صحيح وهذا إسناد حسن  عليق شعيب األرنؤوط :ت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو نعيم قال ثنا سفيان الثوري عن   - 9099
عبد امللك بن عمري عن أيب سلمة عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم  

 قال : أصدق كلمة قاهلا الشاعر 

لم  وكاد أمية بن أيب الصلت أن يس(  ... أال كل شيء ما خال هللا ابطل  )   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو نعيم قال ثنا األعمش عن أيب  - 9100
صاحل عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ليس املسكني 

الذي ترده اآلكلة واألكلتان أو التمرة والتمراتن ولكن املسكني الذي ال يسأل 
 شيئا وال يفطن مبكانه فيعطى  

 

 

ناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إس ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو نعيم قال ثنا األعمش عن أيب  - 9101
قول هللا عز  صاحل عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ي



وجل : الصوم يل وأان أجزي به يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي فالصوم 
خللوف جنة وللصائم فرحتان فرحة حني يفطر وفرحة حني يلقى هللا عز وجل و 

 فيه أطيب عند هللا من ريح املسك 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو أمحد الزبريي قال ثنا سفيان عن   - 9102
أيب الزاند عن عبد الرمحن األعرج عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم  

إلبل نساء قريش أحناه على ولد وأرعاه على زوج يف قال : خري نساء ركنب ا
 ذات يده 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو أمحد قال ثنا سفيان عن بن  - 9103
لم قال : يقول ذكوان عن األعرج عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وس 

هللا عز وجل يشتمين بن آدم وما ينبغي له أن يشتمين ويكذبين وما ينبغي له  
ه لن يعيدين  أن يكذبين أما شتمه اايي قوله ان يل ولدا وأما تكذيبه اايي قول



 كما بدأين  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    394صفحة  - 2مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو أمحد ثنا سفيان عن أيب الزاند عن   - 9104
عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال :    موسى بن عثمان عن أبيه

 ال يبال يف املاء الذي ال جيري مث يغتسل منه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو أمحد ثنا سفيان عن أيب الزاند عن   - 9105
األعرج عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : ال يقول أحدكم اي  

 خيبة الدهر فإن هللا عز وجل هو الدهر  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

يب ثنا أبو أمحد ثنا سفيان عن عبد هللا بن حدثنا عبد هللا حدثين أ - 9106
أيب لبيد عن أيب سلمة عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :  

 كان نيب من األنبياء خيط فمن وافق علمه فهو علمه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
يد الشيخني غري عبدهللا بن أيب لب  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو أمحد قال حدثنا سفيان عن  - 9107
احلجاج بن فرافصة عن رجل عن أيب سلمة عن أيب هريرة قال قال رسول هللا 

 صلى هللا عليه وسلم : ان املؤمن غر كرمي وان الفاجر خب لئيم  

 

 

تقوي عليق شعيب األرنؤوط : حسن ) وذكر األرانؤوط له طريقني وقال يت
 مبجموعهما ( 

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو أمحد ثنا كثري بن زيد عن الوليد  - 9108
بن رابح عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ال يزال 

أحدكم يف صالة ما دام يف جملسه ينتظر الصالة واملالئكة يقولون اللهم اغفر  
 له اللهم ارمحه ما مل حيدث 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو أمحد قال ثنا كثري بن زيد عن   - 9109
يه وسلم : ال  الوليد بن رابح عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عل

تباغضوا وال حتاسدوا وال تناجشوا وال تدابروا وكونوا عباد هللا إخواان ال يبيعن  
ع شاة فوجدها مصراة فلريدها  حاضر لباد وال تلقوا الركبان ببيع وأميا امرئ ابتا 

ولريد معها صاعا من متر وال يسم أحدكم على سوم أخيه وال خيطب على 
خطبته وال تسأل املرأة طالق أختها لتكتفئ ما يف إانئها فإن رزقها على هللا عز  

 وجل 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو أمحد قال ثنا كثري بن زيد عن   - 9110
يه وسلم :  الوليد بن رابح عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عل

يوشك املسيح عيسى بن مرمي أن ينزل حكما قسطا وإماما عدال فيقتل اخلنزير 
رسول هللا ويكسر الصليب وتكون الدعوة واحدة فأقرئوه أو أقرئه السالم من  

صلى هللا عليه وسلم وأحدثه فيصدقين فلما حضرته الوفاة قال أقرئوه مين 
 السالم 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : املرفوع منه صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو أمحد ثنا معقل يعين بن عبيد هللا   - 9111
ى هللا عليه وسلم : الصدقة  عن عطاء عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صل

 عن ظهر غين وابدأ مبن تعول واليد العليا خري من اليد السفلى 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد جيد ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو أمحد ثنا سفيان عن أيب الزاند عن   - 9112
األعرج عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : قلب الشيخ 



 شاب على حب اثنتني طول احلياة وكثرة املال  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

 أيب ثنا يونس ثنا أابن يعين العطار عن حيىي  حدثنا عبد هللا حدثين - 9113
عن أيب سلمة بن عبد الرمحن عن أيب هريرة : أن نيب هللا صلى هللا عليه وسلم  

 هنى أن تتزوج املرأة على عمتها أو على خالتها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يونس قال ثنا أابن يعين العطار عن   - 9114
حيىي بن أيب كثري عن حممد بن عبد الرمحن بن ثوابن عن أيب هريرة : أن جهنم  
استأذنت رهبا فنفسها يف كل عام مرتني فشدة احلر من حر جهنم وشدة الربد 

 من زمهريرها  

 

 

ط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شر ت  

 



 

وقال أبو هريرة قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : إذا اشتد   - 9115
 احلر فأبردوا عن الصالة فإن شدة احلر من فيح جهنم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هوذة بن خليفة قال حدثين عوف  - 9116
عن حممد بن سريين عن أيب هريرة قال : هنى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 أن يفرد يوم اجلمعة بصوم  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد قوي ت  

 

 

حوشب حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هوذة ثنا عوف عن شهر بن   - 9117
عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : من أشراط الساعة أن يرى 
رعاة الشاء رؤوس الناس وان يرى احلفاة العراة اجلوع يتبارون يف البناء وان تلد 

 األمة رهبا أو ربتها  
 

 



عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    395صفحة  - 2حنبل    ] جزء مسند أمحد بن    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هوذة بن خليفة ثنا عوف عن حممد   - 9118
ة فبشرى من هللا  عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : الرؤاي ثالث

وحديث النفس وختويف من الشيطان فإذا رأى أحدكم رؤاي تعجبه فليقصها ان  
 شاء وإذا رأى شيئا يكرهه فال يقصه على أحد وليقم فليصل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد قوي ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هوذة ثنا عوف عن حممد عن أيب  - 9119
هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : من اتب قبل أن تطلع الشمس من  

 مغرهبا اتب هللا عليه  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد قوي ت  

 

 

عبد هللا حدثين أيب ثنا هوذة حدثنا عوف عن حممد عن أيب  حدثنا - 9120
 هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : تسموا ابمسي وال تكتنوا بكنييت  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد قوي ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هوذة ثنا عوف عن خالس قال قال   - 9121
 صلى هللا عليه وسلم : الناس أتباع لقريش يف هذا  أبو هريرة قال رسول هللا

 الشأن كفارهم أتباع لكفارهم ومسلموهم أتباع ملسلميهم  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد فيه انقطاع ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هوذة قال ثنا عوف عن خالس عن   - 2912
أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال على : كل عضو من أعضاء بين 

 آدم صدقة  

 



 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد فيه انقطاع ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هوذة قال ثنا عوف عن خالس عن   - 9123
أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : وهللا ألن أيخذ أحدكم حبال  

فينطلق إىل هذا اجلبل فيحتطب من احلطب ويبيعه ويستغين به عن الناس خري 
 له من أن يسأل الناس أعطوه أو حرموه  

 

 

حيح وهذا إسناد فيه انقطاع عليق شعيب األرنؤوط : صت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هوذة قال ثنا عوف عن خالس هو   - 9124
 عليه وسلم  بن عمرو اهلجري فيما حيسب عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا

قال : بينما امرأة فيمن كان قبلكم ترضع ابنا هلا إذ مر هبا فارس متكرب عليه  
ا الفارس شارة حسنة فقالت املرأة اللهم ال متت ابين هذا حىت أراه مثل هذ

على مثل هذا الفرس قال فرتك الصيب الثدي مث قال اللهم ال جتعلين مثل هذا 
الفارس قال مث عاد إىل الثدي يرضع مث مروا جبيفة حبشية أو زجنية جتر فقالت 
أعيذ ابين ابهلل أن ميوت ميتة هذه احلبشية أو الزجنية فرتك الثدي وقال اللهم  

ية فقالت أمه اي بين سألت ربك أن جيعلك مثل  أمتين ميتة هذه احلبشية أو الزجن



ذلك الفارس فقلت اللهم ال جتعلين مثله وسألت ربك أن ال مييتك ميتة هذه  
احلبشية أو الزجنية فسألت ربك أن مييتك ميتتها قال فقال الصيب انك دعوت 

ربك أن جيعلين مثل رجل من أهل النار وان احلبشية أو الزجنية كان أهلها  
يضربوهنا ويظلموهنا فتقول حسيب هللا حسيب هللا يسبوهنا و   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده منقطع خالس مل يسمع من أيب هريرة وقد  ت
 سلف بسند صحيح بسياقة أخرى مل يذكر فيها أن األمة كانت ميتة 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هوذة قال ثنا عوف عن خالس  - 9125
النيب صلى هللا عليه وسلم وعن احلسن عن النيب وحممد عن أيب هريرة عن 

صلى هللا عليه وسلم قال : إذا صام أحدكم يوما فنسي فأكل وشرب فليتم  
 صومه فإمنا أطعمه هللا وسقاه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا سند قوي متصل من جهة حممد بن ت
 سريين ومنقطع من جهة خالس

 

 

يب ثنا هوذة ثنا عوف عن خالس وحممد حدثنا عبد هللا حدثين أ - 9126



عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : ال تسبوا الدهر فإن هللا هو  
 الدهر 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وإسناده قوي متصل من جهة حممد بن ت
 سريين ومنقطع من جهة خالس فهو مل يسمع من أيب هريرة 

 

 

أيب ثنا هوذة ثنا عوف بن أيب مجيلة عن  حدثنا عبد هللا حدثين  - 9127
حممد عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : خللوف فم الصائم 
أطيب عند هللا من ريح املسك قال قال ربكم عز وجل عبدي ترك شهوته 

 وطعامه وشرابه ابتغاء مرضايت والصوم يل وأان أجزي به 

 

 

إسناد قوي عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هوذة ثنا عوف عن حممد عن أيب  - 9128
هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : إذا استيقظ أحدكم من نومه فأراد  

 الطهور فال يضعن يده يف اإلانء حىت يغسلها فإنه ال يدري أين ابتت يده  
 

 



عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد قوي ت  

 

 

بد هللا حدثين أيب ثنا سليمان بن داود أنبأان إمساعيل يعين حدثنا ع - 9129
ر عن أيب هريرة  بن جعفر قال أخربين شريك يعين بن أيب منر عن عطاء بن يسا

أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : ليس املسكني الذي ترده التمرة أو  
ال   }التمراتن أو اللقمة واللقمتان ان املسكني املتعفف اقرؤوا ان شئتم  

  {يسألون الناس إحلافا 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد قوي ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إسحاق بن عيسى أان بن هليعة عن   - 9130
عبد الرمحن األعرج عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :  

م أوتيت مبفاتيح خزائن نصرت ابلرعب وأوتيت خواتيم الكالم وبينما أان انئ
 األرض فوضعت يف يدي 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  

 

 



------------------------------------- 

 

[    396صفحة  - 2مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إسحاق بن عيسى قال ثنا أبو معشر   - 9131
صلى هللا عليه  عن بن وهب موىل أيب هريرة عن أيب هريرة قال قال رسول هللا 

وسلم : أال أخربكم خبري الربية قالوا بلى اي رسول هللا قال رجل أخذ بعنان فرسه  
أخربكم ابلذي يليه  يف سبيل هللا عز وجل كلما كانت هيعة استوى عليه أال 

قالوا بلى الرجل يف ثلة من غنمه يقيم الصالة ويؤيت الزكاة أال أخربكم بشر 
 الربية قالوا بلى قال الذي يسأل ابهلل وال يعطي به  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد ضعيف لضعف أيب معشرت  

 

 

باس قال ثنا أبو حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا إبراهيم بن أيب الع - 9132
أويس قال قال الزهري أخربين أبو سلمة بن عبد الرمحن ان أاب هريرة قال قال  
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : لكل نيب دعوة وأريد ان شاء هللا ان أختبئ  

 دعويت ليوم القيامة شفاعة ألميت  

 



 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إبراهيم بن أيب العباس قال حدثنا أبو  - 9133
أويس عن الزهري عن سعيد بن املسيب انه مسع أاب هريرة يقول قال رسول هللا 

 صلى هللا عليه وسلم : قاتل هللا اليهود اختذوا قبور أنبيائهم مساجد  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

ثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إبراهيم بن أيب العباس قال ثنا أبو حد - 9134
خربين أبو أويس قال قال الزهري مسعت عبد الرمحن بن هرمز األعرج يقول أ

هريرة أنه مسع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : من سأل جاره ان يضع 
رضني وهللا خشبة يف جداره فال مينعه مث قال أبو هريرة مايل أراكم عنها مع

 ألرمني هبا بني أكتافكم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إبراهيم بن أيب العباس قال ثنا أبو  - 9135
 أويس ثنا عبد هللا بن الفضل وأبو الزاند عن األعرج : مثله  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إبراهيم بن أيب العباس ثنا أبو أويس  - 9136
عن الزهري أن سعيد بن املسيب أخربه أن أاب هريرة قال مسعت رسول هللا 

صلى هللا عليه وسلم يقول : إذا قلت لصاحبك أنصت واإلمام خيطب فقد  
 لغوت 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إبراهيم بن أيب العباس قال ثنا أبو  - 9137
أويس قال قال الزهري أن أاب عبيد موىل عبد الرمحن بن عوف أخربه أنه مسع  

أاب هريرة يقول قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : انه يستجاب ألحدكم ما  
 مل يعجل فيقول قد دعوت ريب فلم يستجب يل 

 

 



ق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن عليت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب قال ثنا عبد هللا بن بكر السهمي قال   - 9138
ثنا عباد بن منصور عن عبد هللا بن عبيد بن عمري قال حدثين أيب عبيد بن 

عمري عن أيب هريرة : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قنت يف صالة الفجر 
فقال اللهم أنج الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أيب بعد الركوع 

ربيعة واملستضعفني من املسلمني واملسلمني من أهل مكة قال فوافقه القاسم  
 على أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قنت بعد الركوع 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد ضعيف ت  

 

 

يب قال ثنا إبراهيم بن أيب العباس قال ثنا  حدثنا عبد هللا حدثين أ - 9139
أبو أويس عن الزهري عن سعيد بن املسيب عن أيب هريرة عن رسول هللا صلى 

هللا عليه وسلم قال : فضل صالة اجلماعة على صالة أحدكم وحده مخسة 
 وعشرون جزأ  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا معاوية بن عمرو قال ثنا زائدة  - 9140
ه وسلم قال :  عن األعمش عن أيب صاحل عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا علي

جتتمع مالئكة الليل والنهار يف صالة الفجر وصالة العصر قال فيجتمعون يف 
وجيتمعون يف  صالة الفجر قال فتصعد مالئكة الليل وتثبت مالئكة النهار قال 

صالة العصر قال فيصعد مالئكة النهار وتثبت مالئكة الليل قال فيسأهلم رهبم  
كيف تركتم عبادي قال فيقولون أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون 

 قال سليمان وال أعلمه اال قد قال فيه فاغفر هلم يوم الدين 

 

 

الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا معاوية بن عمرو قال ثنا زائدة عن   - 9141
األعمش عن أيب صاحل عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال :  

أحيب أحدكم إذا رجع إىل أهله ان جيد ثالث خلفات عظام مسان قال قلنا نعم  
هن  قال فثالث آايت يقرأ هبن يف الصالة خري له من  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 



 

------------------------------------- 

 

[    397صفحة  - 2مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعقوب قال ثنا أيب عن بن إسحاق  - 9142
عاصم    قال حدثين خبيب بن عبد الرمحن بن خبيب األنصاري عن حفص بن

بن عمر بن اخلطاب عن أيب هريرة قال مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
يقول : ان منربي على حوضي وان ما بني منربي وبني بييت روضة من رايض 

نة وصالة يف مسجدي هذا كألف صالة فيما سواه من املساجد اال املسجد اجل
 احلرام 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن رجاله ثقات رجال ت
 الشيخني غري حممد بن إسحاق

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعقوب قال ثنا أيب عن حممد بن  - 9143
بن أيب مالك القرظي عن أيب سلمة بن  إسحاق قال حدثين املسور بن رفاعة

عبد الرمحن بن عوف عن أيب هريرة عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : مثل  



 حديث خبيب عن حفص مل يزد ومل ينقص 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد هللا بن بكر قال مسعت ميسورا  - 9144
قريش يف حلقة سعيد حيدث يعين بن أيب عروبة عن حممد بن زايد القرشي  موىل

عن أيب هريرة : انه مر به فىت جير إزاره فوكزه حبديدة كانت معه مث قال أمل 
يبلغك ما قال أبو القاسم صلى هللا عليه وسلم ال ينظر هللا إىل الذي جير إزاره  

 بطرا 
 

 

إسناد ضعيف جلهالة ميسور موىل  عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا ت
 قريش

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو اجلواب الضيب األحوص بن  - 9145
جواب قال ثنا عمار بن رزيق عن األعمش عن أيب صاحل عن أيب هريرة قال  

جاء رجل إىل النيب صلى هللا عليه وسلم فقال : اي رسول هللا اين أحدث نفسي 
سماء أحب إىل من أن أتكلم به قال ذلك صريح ابحلديث ألن أخر من ال



 اإلميان  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد قوي وهو على شرط مسلمت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو اجلواب ثنا عمار بن زريق عن   - 9146
عبد هللا بن عيسى عن عكرمة عن حيىي بن يعمر عن أيب هريرة قال قال رسول  
هللا صلى هللا عليه وسلم : من خبب خادما على أهلها فليس منا ومن أفسد 

 امرأة على زوجها فليس هو منا  
 

 

ا إسناد قوي رجاله رجال الصحيحعليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إسحاق بن عيسى قال ثنا محاد بن   - 9147
سلمة عن داود بن أيب هند عن سعيد بن املسيب عن أيب هريرة قال قال 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ثالث يف املنافق وان صلى وان صام وزعم  
عد أخلف وإذا ائتمن خان  انه مسلم إذا حدث كذب وإذا و   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن سابق ثنا شريك عن  - 1489
األعمش عن أيب صاحل عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : ان  
هللا عز وجل كتب كتااب بيده لنفسه قبل ان خيلق السماوات واألرض فوضعه  

 حتت عرشه فيه رمحيت سبقت غضيب 

 

 

دة " بيده " منكرة يف حديث عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ... وزايت
عنه وخالفه ثقتان    -وهو سيئ احلفظ  -األعمش تفرد هبا شريك النخعي 

فلم يذكراها يف حديث  -سفيان الثوري وأبو محزة السكري  -حجتان 
 األعمش 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سليمان بن داود اهلامشي قال أان  - 9149
ان النيب صلى هللا  إمساعيل يعين بن جعفر قال أان العالء عن أبيه عن أيب هريرة

عليه وسلم قال : من دعا إىل هدى كان له من األجر مثل أجور من تبعه ال  
اإلمث مثل آاثم  ينقص ذلك من أجورهم شيئا ومن دعا إىل ضاللة كان عليه من 

 من تبعه ال ينقص ذلك من آاثمهم شيئا  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سليمان بن داود قال أان إمساعيل   - 9150
قال أخربين العالء عن أبيه عن أيب هريرة ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

نة وشدهتا أحد إال كنت له شفيعا يوم القيامة أو  قال : ال يصرب على ألواء املدي
 شهيدا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

وهبذا اإلسناد ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : إن  - 9151
 التثاؤب من الشيطان فإذا تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

وهبذا اإلسناد ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : ال جيتمع   - 9152
 كافر وقاتله يف النار أبدا  

 



 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

وهبذا اإلسناد ان النيب صلى هللا عليه وسلم قال : لو يعلم املؤمن  - 9153
فر ما عند هللا  ما عند هللا عز وجل من العقوبة ما طمع جبنته أحد ولو يعلم الكا

 من الرمحة ما قنط من رمحته أحد  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

وهبذا اإلسناد ان النيب صلى هللا عليه وسلم قال : ال عدوى وال   - 9154
 صفر وال هامة وال نوء 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

وهبذا اإلسناد ان النيب صلى هللا عليه وسلم قال : أييت املسيح  - 9155
الدجال من قبل املشرق ومهته املدينة حىت ينزل دائر أحد مث تصرف املالئكة 
 وجهه قبل الشام وهنالك يهلك قال عبد هللا كذا قال أيب يف هذه األحاديث 



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    398صفحة  - 2مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سليمان بن داود قال أان إمساعيل عن   - 9156
بن دينار يعين عبد هللا عن أيب صاحل السمان عن أيب هريرة ان النيب صلى هللا 

ألنبياء من قبلي كمثل رجل بىن بنياان فأحسنه  عليه وسلم قال : مثلي ومثل ا
وأمجله اال موضع لبنة من زاوية من زواايه فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له  

 ويقولون هال وضعت هذه اللبنة قال فأان تلك اللبنة وأان خامت النبيني  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

سليمان ثنا إمساعيل أان عتبة بن حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا  - 9157
يب مسلم موىل بين متيم عن عبيد بن حنني موىل بين رزيق عن أيب هريرة ان الن



صلى هللا عليه وسلم قال : إذا وقع الذابب يف شراب أحدكم فليغمسه كله مث  
 ليطرحه فإن يف أحد جناحيه شفاء ويف اآلخر داء 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : إذا ولغ الكلب يف إانء   - 9158
 أحدكم فليغسله سبع مرات  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا معاوية بن عمرو قال ثنا زائدة ثنا   - 9159
ه وسلم  سليمان األعمش عن أيب صاحل عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا علي 

قال : إذا مسع الشيطان املنادي ينادي ابلصالة وىل وله ضراط حىت ال يسمع 
 الصوت فإذا فرغ رجع فوسوس فإذا أخذ يف اإلقامة فعل مثل ذلك 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا معاوية قال ثنا أبو إسحاق عن  - 9160
مش عن أيب صاحل عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : جتد  األع

من شرار الناس يوم القيامة الذي أييت هؤالء حبديث هؤالء وهؤالء حبديث 
 هؤالء 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا معاوية قال ثنا زائدة ثنا عبد هللا بن  - 9161
ذكوان عن عبد الرمحن األعرج عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم  

قال : ال تقوم الساعة حىت تطلع الشمس من مغرهبا فيؤمن الناس أمجعون 
يف إمياهنا خريا ال ينفع نفسا إمياهنا مل تكن آمنت من قبل أو كسبت  }فيومئذ 

وال تقوم الساعة حىت تقاتلوا اليهود فيفر اليهودي وراء احلجر فيقول احلجر  {
اي عبد هللا اي مسلم هذا يهودي ورائي وال تقوم الساعة حىت تقاتلوا قوما نعاهلم  

 الشعر 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا معاوية قال ثنا زائدة عن األعمش   - 9162
ليه فعليه لعنة هللا  عن أيب صاحل عن أيب هريرة قال : من توىل قوما بغري أذن موا

واملالئكة والناس أمجعني ال يقبل هللا منه يوم القيامة عدال وال صرفا واملدينة  
 واملالئكة والناس أمجعني حرام فمن أحدث فيها أو آوى حمداث فعليه لعنة هللا

ال يقبل هللا منه يوم القيامة عدال وال صرفا وذمة املسلمني واحدة يسعى هبا 
أدانهم فمن أخفر مسلما فعليه لعنة هللا واملالئكة والناس أمجعني ال يقبل هللا  

 منه يوم القيامة عدال وال صرفا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا معاوية بن عمرو قال ثنا زائدة قال   - 9163
يه  ثنا أبو الزاند عن عبد الرمحن األعرج عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عل

وسلم قال : توكل هللا عز وجل حبفظ امرئ خرج يف سبيل هللا ال خيرجه اال 
يوجب له اجلنة أو يرجعه إىل اجلهاد يف سبيل هللا وتصديق بكلمات هللا حىت 

 بيته أو من حيث خرج  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا معاوية ثنا زائدة قال حدثنا سليمان   - 9164
األعمش عن أيب صاحل عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : من  

وهللا أعلم مبن يكلم يف سبيله جييء يوم القيامة جرحه كهيئته    كلم يف سبيل هللا
 يوم جرح لونه لون دم ورحيه ريح مسك 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا معاوية بن عمرو ثنا زائدة عن  - 9165
ه وسلم قال :  األعمش عن أيب صاحل عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا علي 

احتج آدم وموسى قال فقال موسى اي آدم أنت الذي خلقك هللا بيده ونفخ 
فيك من روحه أغويت الناس وأخرجتهم من اجلنة قال فقال آدم أنت موسى  

اصطفاك هللا بكالمه تلومين على عمل أعمله كتبه هللا علي قبل أن خيلق  أنت 
 السماوات واألرض قال فحج آدم موسى  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا معاوية بن عمرو قال ثنا زائدة قال   - 9166



زاند عن عبد الرمحن األعرج عن أيب هريرة  ثنا عبد هللا بن ذكوان يكىن أاب ال
اي بين عبد املطلب اي بين هاشم اشرتوا قال قال النيب صلى هللا عليه وسلم : 

أنفسكم من هللا عز وجل ال أملك لكم من هللا شيئا اي أم الزبري عمة النيب 
صلى هللا عليه وسلم اي فاطمة بنت حممد اشرتوا أنفسكم من هللا ال أملك لكم 

  شيئا سالين من مايل ما شئتما  من هللا

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    399صفحة  - 2مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا معاوية قال ثنا زائدة عن عاصم عن   - 9167
ا أحب ان أحدا أيب صاحل عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : م

ذاكم حيول ذهبا يكون عندي بعد ثالث منه شيء اال شيئا أرصده لدين ان 
وهكذا  األكثرين هم االقلون يوم القيامة اال من قال هكذا وهكذا وهكذا

 وقليل ما هم عن ميينه وعن مشاله وبني يديه ووراءه  

 



 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا معاوية قال ثنا زائدة عن حممد يعين  - 9168
بن عمرو عن أيب سلمة عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال :  

ميت أو على املؤمنني ألمرهتم ابلسواك عند كل صالة  لوال ان أشق على أ  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبدة وهو بن سليمان قال ثنا حممد   - 9169
 بن عمرو فذكر : مثله إبسناده  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا معاوية قال ثنا زائدة عن هشام بن  - 9170
حسان عن حممد بن سريين عن أيب هريرة قال : هنى رسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم ان يصلي الرجل خمتصرا 



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا معاوية قال ثنا زائدة ثنا هشام بن  - 9171
حسان عن حممد عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : إذا قام  

 أحدكم من الليل فليفتتح صالته بركعتني خفيفتني  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

 أيب ثنا معاوية قال ثنا زائدة قال ثنا عبد هللا  حدثنا عبد هللا حدثين - 9172
بن ذكوان أبو الزاند عن عبد الرمحن عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه  

وسلم قال : من أدرك قبل طلوع الشمس سجدة فقد أدرك الصالة ومن أدرك  
 قبل غروب الشمس سجدة فقد أدرك الصالة 

 

 

لى شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح عت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسني بن حممد قال ثنا مسلم يعين   - 9173



بن خالد عن زيد بن أسلم عن مسي عن أيب صاحل عن أيب هريرة قال قال 
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : إذا دخل أحدكم على أخيه املسلم فأطعمه  

قاه شرااب من شرابه فليشرب من  طعاما فليأكل من طعامه وال يسأله عنه فإن س 
 شرابه وال يسأله عنه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن وهذا إسناد ضعيف لضعف مسلم بن خالد ت
 الزجني

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا معاوية قال ثنا أبو إسحاق عن  - 9174
لى هللا عليه  األعمش عن أيب صاحل عن أيب هريرة قال : كان رسول هللا ص

وسلم إذا أتى أو مر عليه جبنازة سأهلم هل ترك دينا فإن قالوا نعم قال هل ترك  
م  وفاء فإن قالوا نعم صلى عليه وإن قالوا ال قال صلوا على صاحبك  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا معاوية قال ثنا أبو إسحاق عن سهيل   - 9175
بن أيب صاحل عن أبيه عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :  



ول هللا قال مؤمن  ال جيتمعان يف النار أبدا اجتماعا يضر أحدمها قالوا من اي رس
 يقتله كافر مث يسدد بعد ذلك  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

وهبذا اإلسناد قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : تضمن   - 9176
هللا ملن خرج يف سبيله ال خيرجه اال إمياان يب وتصديقا برسلي ان أدخله اجلنة أو 

 أرجعه إىل مسكنه الذي خرج منه انئال ما انل من أجر أو غنيمة  
 

 

ال  عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجت
 الشيخني غري سهيل بن أيب صاحل فمن رجال مسلم 

 

 

وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ما منكم من أحد جيرح يف   - 9177
سبيل هللا وهللا أعلم مبن جيرح يف سبيله اال لقي هللا عز وجل كهيئته يوم جرح  

 لونه لون دم ورحيه ريح مسك  
 

 

على شرط مسلم عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح ت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا معاوية قال ثنا أبو إسحاق عن  - 9178
األعمش عن أيب صاحل عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم : حنو هذا  

 احلديث  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

سحاق أخربين أبو بكر يعين  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن إ - 9179
بن عياش قال ثنا أبو حصني عن أيب صاحل عن أيب هريرة قال : كان يعرض 
على النيب صلى هللا عليه وسلم القرآن يف كل سنة مرة فلما كان العام الذي 

 قبض فيه عرض عليه مرتني  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
غري حيىي بن إسحاق فمن رجال مسلم  الشيخني  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن إسحاق قال أخربنيه أبو بكر  - 9180
بن عياش عن أيب حصني عن أيب صاحل عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى 



هللا عليه وسلم : إذا كان يوم صوم أحدكم فال يرفث وال جيهل فإن جهل عليه  
 فليقل إين امرؤ صائم  

 

 

على شرط مسلم  عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

-------------------------------------  

 

[    400صفحة  - 2مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن إسحاق قال ثنا أبو بكر عن   - 9181
عاصم عن أيب صاحل عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :  

 أبردوا ابلصالة فإن فيحها من حر جهنم  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

صمد بن حسان قال اان حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد ال - 9182
سفيان عن األعمش عن ذكوان عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا 



عليه وسلم : ال يكلم عبد يف سبيل هللا وهللا أعلم مبن يكلم يف سبيله جييء 
 جرحه يوم القيامة لونه لون الدم ورحيه ريح املسك 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد قوي ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو العالء احلسن بن سوار قال ثنا   - 9183
يب  ليث عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أيب هالل عن عبد الرمحن األعرج عن أ

هريرة ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال إن كان قاله : لوال ان أشق على  
قد كنت أسنت قبل أن أانم أميت ألمرهتم ابلسواك مع الوضوء وقال أبو هريرة ل

وبعد ما استيقظ وقبل ما آكل وبعد ما آكل حني مسعت رسول هللا صلى هللا  
 عليه وسلم يقول ما قال  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد قوي ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا أبو العالء قال ثنا ليث عن خالد   - 9184
مع أيب هريرة  بن يزيد عن سعيد بن أيب هالل عن نعيم اجملمر انه قال : رقيت 

على ظهر املسجد وعليه سراويل من حتت قميصه فنزع سراويله مث توضأ 



قال اين وغسل وجهه ويديه ورفع يف عضديه الوضوء ورجليه فرفع يف ساقيه مث 
مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول ان أميت أيتون يوم القيامة غرا 

 حمجلني من آاثر الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا سند قوي ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إسحاق بن إبراهيم الرازي خنت سلمة   - 9185
قال ثنا سلمة بن الفضل قال حدثين حممد بن إسحاق عن عمه موسى  األبرش 

بن يسار عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ال متنوا لقاء 
 العدو فإنكم ال تدرون ما يكون يف ذلك 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح بطريقيه وشواهده ت  

 

 

ن ثنا عبد هللا بن وهب قال حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هارو  - 9186
ىل زائدة حدثه عن أبيه  حدثين أبو صخر محيد بن زايد أن عمر بن إسحاق مو 

عن أيب هريرة : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان يقول الصلوات اخلمس 
 واجلمعة إىل اجلمعة ورمضان إىل رمضان مكفرات ما بينهن ما اجتنبت الكبائر 



 

 

األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد ضعيف عليق شعيب ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هارون بن معروف قال عبد هللا  - 9187
ومسعته أان من هارون قال ثنا عبد هللا بن وهب قال أخربين أبو صخر عن أيب 
حازم عن أيب صاحل عن أيب هريرة ان النيب صلى هللا عليه وسلم قال : املؤمن 

ال أيلف وال يؤلف   مؤلف وال خري فيمن  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا موسى بن داود قال قرئ على مالك  - 9188
سهيل عن أبيه عن أيب هريرة ان النيب صلى هللا عليه وسلم قال : ان أبواب  

ئا اال اجلنة تفتح يوم اإلثنني ويوم اخلميس فيغفر لكل عبد ال يشرك ابهلل شي
 رجل بينه وبني أخيه شحناء فيقال أنظرومها حىت يصطلحا مرتني  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن غيالن قال ثنا املفضل قال   - 9189
حدثين عبيد هللا بن زحر أن أاب هريرة قال : أيها الناس ان هللا عز وجل فرض 

لكم على لسان نبيكم صلى هللا عليه وسلم الصالة يف احلضر أربعا ويف السفر 
 ركعتني  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سليمان بن داود ثنا عبد الرمحن بن  - 9190
ربين أبو هريرة  أيب الزاند قال أخربين صاحل بن أيب صاحل موىل التوأمة قال أخ

قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ليتحمدن هللا يوم القيامة على أانس 
وا فيدخلهم اجلنة برمحته  ما عملوا من خري قط فيخرجهم من النار بعد ما احرتق

 بعد شفاعة من يشفع  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريهت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إبراهيم بن إسحاق الطالقاين قال اان  - 9191
بن املبارك عن يونس عن الزهري قال حدثين سعيد بن املسيب ان أاب هريرة  



قول : يدخل اجلنة من أميت زمرة  قال مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ي
إضاءة القمر ليلة البدر فقال أبو هريرة فقام  هم سبعون ألفا تضيء وجوههم 

عكاشة بن حمصن األسدي يرفع منرة عليه فقال اي رسول هللا ادع هللا ان جيعلين  
منهم فقال اللهم اجعله منهم مث قام رجل من األنصار فقال اي رسول هللا ادع 

  منهم قال سبقك عكاشة  هللا ان جيعلين

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد قوي ت  

 

 

-------------------------------------  

 

[    401صفحة  - 2مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إبراهيم بن إسحاق قال ثنا بن املبارك   - 9192
قال  عن يونس وعلي بن إسحاق قال اان عبد هللا قال اان يونس عن الزبيدي 

اان قبيصة بن ذؤيب انه مسع أاب هريرة يقول : هنى رسول هللا صلى هللا عليه  
 وسلم ان جيمع بني املرأة وعمتها وبني املرأة وخالتها  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إبراهيم بن إسحاق ثنا بن املبارك عن   - 9193
يونس عن الزهري قال أخربين بن أيب أنس ان أابه حدثه انه مسع أاب هريرة 
يقول قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : إذا كان رمضان فتحت أبواب  

بواب جهنم وسلسلت الشياطني الرمحة وغلقت أ  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد قوي ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا علي بن إسحاق اان عبد هللا وعتاب   - 9194
قال ثنا عبد هللا قال أان شعبة عن فالن اخلثعمي انه مسع أاب زرعة حيدث عن  

إذا خرج سفرا فركب راحلته  أيب هريرة : ان النيب صلى هللا عليه وسلم كان 
قال اللهم أنت الصاحب يف السفر واخلليفة يف األهل قال وأراه قال واحلامل 
على الظهر اللهم اصحبنا بنصح واقلبنا بذمة أعوذ بك من ملح وعثاء السفر 

 وكآبة املنقلب  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسنت  



 

 

اق اان عبد هللا قال  حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا علي بن إسح - 9195
اان األجلح ان أاب بردة بن أيب موسى األشعري أخربه عن أيب هريرة قال مسعت  

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : ان يف اجلمعة لساعة ما دعا هللا فيها  
 عبد مؤمن بشيء اال استجاب هللا له  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا علي بن إسحاق قال اان عبد هللا  - 9196
أخربين يونس عن الزهري أخربين عبد الرمحن األعرج انه مسع أاب هريرة يقول 

قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : خري يوم طلعت فيه الشمس يوم اجلمعة  
 فيه خلق آدم وفيه أدخل اجلنة وفيه أخرج منها  

 

 

ألرنؤوط : إسناده صحيحعليق شعيب ات  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا علي بن إسحاق اان عبد هللا وعتاب   - 9197
األعرج عن أيب قال ثنا عبد هللا ثنا يونس عن الزهري قال حدثين عبد الرمحن 



هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : من شهد اجلنازة حىت يصلي 
له قرياطان عليها فله قرياط ومن شهدها حىت تدفن وقال عتاب حىت تفرغ ف

 قيل وما القرياطان اي رسول هللا قال مثل اجلبلني العظيمني  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا علي بن إسحاق اان عبد هللا اان  - 9198
يونس عن الزهري أخربين أبو سلمة بن عبد الرمحن ان أاب هريرة قال قال 

عليه وسلم : ان اليهود والنصارى ال يصبغون فخالفوهم   رسول هللا صلى هللا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا علي بن إسحاق اان عبد هللا أان  - 9199
يونس عن الزهري أخربين أبو إدريس اخلوالين انه مسع أاب هريرة يقول قال  

 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : من توضأ فلينثر ومن استجمر فليوتر 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  



 

 

 أيب ثنا عتاب بن زايد قال عبد هللا بن هليعة  حدثنا عبد هللا حدثين - 9200
عقبة عن   قال اان هليعة بن عقبة وعن يزيد بن أيب حبيب قال حدثين هليعة بن

أيب الورد عن أيب هريرة قال مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول :  
 وإايكم واخليل املنفلة فإهنا ان تلق تفر وان تغنم تغلل  

 

 

وط : إسناده ضعيف عليق شعيب األرنؤ ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سليمان بن داود اهلامشي قال ثنا أبو  - 9201
بكر بن عياش عن أيب حصني عن أيب صاحل عن أيب هريرة قال : كان رسول 

هللا صلى هللا عليه وسلم يعتكف العشر األواخر من رمضان والعشر األوسط 
 فمات حني مات وهو يعتكف عشرين يوما 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح غري ت
 سليمان بن داود فقد روى له أصحاب السنن وهو ثقة 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا نوح بن ميمون قال أان عبد هللا يعين  - 9202



العمري عن جهم بن أيب اجلهم عن مسور بن خمرمة عن أيب هريرة قال قال  
 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ان هللا جعل احلق على لسان عمر وقلبه  

 

 

ن عمر  عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد ضعيف لضعف عبدهللا ب ت
 العمري وجهم بن أيب اجلهم من عداد اجملهولني

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا نوح بن ميمون قال أان عبد هللا عن   - 9203
خبيب بن عبد الرمحن عن حفص بن عاصم عن أيب هريرة قال قال رسول هللا 
صلى هللا عليه وسلم : ما بني منربي وبييت روضة من رايض اجلنة ومنربي على  

 حوضي 

 

 

هللا العمري عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد ضعيف لضعف عبدت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا نوح ثنا عبد هللا عن أيب الزاند عن   - 9204
األعرج عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم : مثل ذلك اال انه قال  

 منربي على ترعة من ترع اجلنة  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    402صفحة  - 2ند أمحد بن حنبل    ] جزء مس   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا نوح أان عبد هللا يعين العمري عن   - 9205
خبيب بن عبد الرمحن عن حفص بن عاصم عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا  

عليه وسلم قال : يوشك أن يرجع الناس إىل املدينة حىت تصري مساحلهم  
 بسالح 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا نوح بن ميمون قال أان عبد هللا بن  - 9206
املبارك عن سفيان عن طارق بن عبد الرمحن عن زاذان عن أيب هريرة قال :  
أوصاين خليلي بثالث الوتر قبل النوم وصيام ثالثة أايم من كل شهر وركعيت  

 الضحى 
 



 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد قوي ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعمر بن بشر ثنا عبد هللا قال أان  - 9207
حيىي بن أيوب قال ثنا أبو زرعة عن أيب هريرة قال أتى رجل رسول هللا صلى 

هللا عليه وسلم فقال : ما أتمرين قال بر أمك مث عاد فقال بر أمك مث عاد  
 الرابعة فقال بر أابك  

 

 

ا إسناد حسن عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا علي بن إسحاق قال أان عبيد هللا بن  - 9208
عبد الرمحن بن عبد هللا بن موهب قال حدثين عمي عبيد هللا بن عبد هللا بن 

موهب قال مسعت أاب هريرة يقول قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ما من  
ا اال قصر هبا من خطاايه يوم القيامة  مؤمن يشاك بشوكة يف الدنيا حيتسبه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد ضعيف جلهالة حال عبيدهللا بن ت
 عبدهللا 

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا علي بن إسحاق قال أان عبد هللا أان  - 9209
ن الزبري بن سعيد فذكر حديثا عن صفوان بن سليم قال وحدث صفوان ب

سليم أيضا عن عطاء بن يسار عن أيب هريرة عن رسول هللا صلى هللا عليه  
د وسلم قال : ان الرجل ليتكلم ابلكلمة يضحك هبا جلساءه يهوى هبا من أبع

 من الثراي 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه وهذا إسناد ضعيف لضعف الزبري بن ت
 سعيد 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا علي بن إسحاق قال أان عبد هللا قال   - 9210
أان معمر قال حدثين سهيل بن أيب صاحل عن أبيه عن أيب هريرة عن النيب صلى 
هللا عليه وسلم قال : ليس فيما دون مخسة أوسق صدقة وال فيما دون مخس  

 أواق صدقة وال فيما دون مخس ذود صدقة  
 

 

ط : إسناده صحيحعليق شعيب األرنؤو ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا علي بن إسحاق قال ثنا عبد هللا قال   - 9211



اان عبيد هللا بن عمر عن سعيد املقربي عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه  
 وسلم : انه هنى عن التلقي وان يبيع حاضر لباد  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعمر بن بشر ثنا عبد هللا قال أان  - 9212
يونس عن الزهري قال أخربين سعيد بن املسيب انه مسع أاب هريرة يقول ان 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : خري الصدقة ما كان عن ظهر غىن وابدأ  
 مبن تعول 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

ثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إبراهيم بن إسحاق الطالقاين قال ثنا  حد - 9213
ل أبو عبد هللا عن يونس عن الزهري قال مسعت سعيد بن املسيب يقول قا

هريرة قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم للعبد : اململوك املصلح أجران 
ي ألحببت  والذي نفس أيب هريرة بيده لوال اجلهاد يف سبيل هللا واحلج وبر أم

 ان أموت وأان مملوك  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عتاب قال ثنا عبد هللا قال أان بن  - 9214
هليعة قال حدثين أبو يونس عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال :  

 الصيام جنة وحصن حصني من النار  
 

 

نؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن عليق شعيب األر ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عتاب ثنا عبد هللا قال أان عيسى بن  - 9215
يزيد قال حدثين جرير بن يزيد أنه مسع أاب زرعة بن عمرو بن جرير حيدث أنه 

مسع أاب هريرة يقول قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : حد يعمل يف األرض  
 خري ألهل األرض من أن ميطروا ثالثني صباحا  

 

 

يب األرنؤوط : إسناده ضعيف لضعف جرير بن يزيدعليق شع ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عتاب قال ثنا عبد هللا قال أان داود   - 9216



بن قيس قال حدثين أبو ثفال املري عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه  
وسلم قال : اجلذع من الضأن خري من السيد من املعز قال داود السيد 

 اجلليل 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف لضعف أيب ثفال ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عتاب قال ثنا عبد هللا قال أان بن  - 2179
عن  هليعة قال حدثين حممد بن عبد الرمحن بن نوفل ان عبد هللا بن رافع أخربه 
أيب هريرة عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : أنه هنى عن الرمية أن ترمي  

 الدابة مث تؤكل ولكن تذبح مث لريموا ان شاؤوا 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : ابن هليعة سيئ احلفظ وقد تفرد به . وأخرجه الطرباين  ت
من طريق عمران بن هارون عن ابن هليعة هبذا اإلسناد دون قوله " مث يرموا إن 

 شاؤوا " وقد سلف النهي عن صرب البهائم من حديث ابن عمر 

 

 

 قال أان يونس  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عتاب قال أان عبد هللا - 9218
 سعيد بن املسيب وأبو سلمة بن عبد الرمحن أن أاب عن الزهري قال أخربين



هريرة قال مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : قرصت منلة نبيا من  
األنبياء فأمر بقرية النمل فأحرقت فأوحى هللا عز وجل إليه يف أن قرصتك منلة  

 أهلكت أمة من األمم تسبح  
 

 

شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح عليقت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    403صفحة  - 2مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عتاب قال ثنا عبد هللا قال أان ليث  - 9219
يرة  بن سعد عن احلسن بن ثوابن أراه عن موسى بن وردان قال قال أبو هر 

لرجل أودعك كما ودعين رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أو كما ودع رسول 
 هللا صلى هللا عليه وسلم : استودعتك هللا الذي ال يضيع ودائعه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد جيد ت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أمحد بن عبد امللك بن واقد احلراين   - 9220
قال حدثين حممد بن سلمة عن حممد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن  
جماهد واملغرية بن حكيم عن أيب هريرة قاال مسعناه يقول : ما كان أحد أعلم  

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مين إال ما كان من عبد هللا بن عمرو   حبديث
فإنه كان يكتب بيده ويعيه بقلبه وكنت أعيه بقليب وال أكتب بيدي واستأذن  

 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف الكتاب عنه فأذن له  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عتاب قال ثنا عبد هللا قال أان معمر   - 9221
قال حدثين سهيل بن أيب صاحل عن أبيه عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه  
وسلم قال : ليس فيما دون مخسة أوساق صدقة وليس فيما دون مخس أواق 

 صدقة وليس فيما دون مخس ذود صدقة  

 

 

سناده صحيحعليق شعيب األرنؤوط : إت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أمحد بن عبد امللك قال ثنا زهري قال   - 9222



ثنا أبو بلج حيىي بن أيب سليم عن عمرو بن ميمون أنه حدثه قال قال يل أبو 
هريرة قال يل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : أال أعلمك كلمة من كنز اجلنة  

قل ال حول وال قوة اال ابهلل  قال قلت نعم فداك أيب وأمي قال    

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أمحد بن عبد امللك ثنا شريك عن   - 9223
بن موهب عن أبيه عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ما  

رها عليه  أنعم هللا على عبد نعمة اال وهو حيب أن يرى أث  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف جدا ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أمحد بن عبد امللك ثنا حممد بن  - 9224
  سلمة عن حممد بن إسحاق عن حممد بن إبراهيم عن أيب سلمة عن أيب هريرة

قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : اال انبئكم خبياركم قالوا بلى اي 
 رسول هللا قال خياركم أطولكم أعمارا وأحسنكم أخالقا  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أمحد بن عبد امللك قال ثنا عبيد هللا   - 9225
بن عمرو عن أيوب عن بن سريين عن أيب هريرة قال : هنى رسول هللا صلى هللا 

 عليه وسلم أن يتلقى اجللب فإن ابتاع مبتاع فصاحب السلعة ابخليار إذا
 وردت السوق  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري رجاله ثقات ت
 رجال الشيخني غري أمحد بن عبد امللك فمن رجال البخاري 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سريج بن النعمان اللؤلؤي وأبو كامل   - 9226
مسعت أاب هريرة  قاال ثنا محاد بن سلمة عن حممد بن زايد قال سريج يف حديثه 

يقول مسعت أاب القاسم صلى هللا عليه وسلم يقول : والذي نفسي بيده 
 ليخرجن رجال من املدينة رغبة عنها واملدينة خري هلم لو كانوا يعلمون  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا موسى بن داود قال ثنا بن هليعة عن   - 9227
الزبري قال أخربين جابر ان أاب هريرة أخربه ان النيب صلى هللا عليه وسلم  أيب 

قال : إذا استيقظ أحدكم من منامه فليفرغ على يديه ثالث مرات قبل أن 
 يدخلهما يف اإلانء فإنه ال يدري فيم ابتت يده 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا موسى بن داود قال أان بن هليعة عن   - 9228
أيب الزبري عن جابر انه قال وقد قال أبو هريرة مسعت النيب صلى هللا عليه  
 وسلم يقول : يف يوم اجلمعة ساعة ال يوافقها عبد مسلم اال استجيب له 

 

 

يعةعليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد ضعيف من أجل ابن هلت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا موسى بن داود قال ثنا ذواد بن علبة   - 9229
عن ليث عن جماهد عن أيب هريرة قال : كان النيب صلى هللا عليه وسلم يهجر  
قال فصليت مث جئت فجلست إليه فقال اي أاب هريرة أشكنب درد قال قلت 

 ال اي رسول هللا قال صل فإن يف الصالة شفاء  



 

 

ليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف عت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا علي بن حفص قال ثنا ورقاء عن أيب   - 9230
الزاند عن األعرج عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : مل  

  {إين سقيم  }يكذب إبراهيم اال ثالث كذابت قوله حني دعي إىل آهلتهم 
وقوله لسارة أهنا أخيت قال ودخل إبراهيم قرية  {هم هذا فعله كبري  }وقوله 

فيها ملك من امللوك أو جبار من اجلبابرة فقيل دخل إبراهيم الليلة ابمرأة من  
أحسن الناس قال فأرسل إليه امللك أو اجلبار من هذه معك قال أخيت قال  

ه أنك أخيت أرسل هبا قال فأرسل هبا إليه وقال هلا ال تكذيب قويل فإين قد أخربت
إن على األرض مؤمن غريي وغريك قال فلما دخلت إليه قام إليها قال 

فأقبلت توضأ وتصلي وتقول اللهم ان كنت تعلم اين آمنت بك وبرسولك 
وأحصنت فرجي إال على زوجي فال تسلط على الكافر قال فغط حىت ركض 

اهنا قالت  برجله قال أبو الزاند قال أبو سلمة بن عبد الرمحن عن أيب هريرة
اللهم انه ان ميت يقل هي قتلته قال فأرسل مث قام إليها فقامت توضأ وتصلي 
وتقول اللهم ان كنت تعلم اين آمنت بك وبرسولك وأحصنت فرجي اال على  
زوجي فال تسلط علي الكافر قال فغط حىت ركض برجله قال أبو الزاند قال  

ميت يقل هي قتلته قال فأرسل  أبو سلمة عن أيب هريرة أهنا قالت اللهم انه ان 



فقال يف الثالثة أو الرابعة ما أرسلتم إيل إال شيطاان ارجعوها إىل إبراهيم 
وأعطوها هاجر قال فرجعت فقالت إلبراهيم أشعرت ان هللا عز وجل رد كيد  

 الكافر واخدم وليدة  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    404صفحة  - 2مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا موسى بن داود قال ثنا بن هليعة عن   - 9231
عبيد هللا بن أيب جعفر عن سعيد بن أيب سعيد عن أبيه عن أيب هريرة عن النيب 

وجل انه قال : مرضت فلم يعدين بن آدم   صلى هللا عليه وسلم عن هللا عز
وظمئت فلم يسقين بن آدم فقلت أمترض اي رب قال ميرض العبد من عبادي  

ممن يف األرض فال يعاد فلو عاده كان ما يعوده يل ويظمأ يف األرض فال يسقي 
 فلو سقى كان ما سقاه يل  

 

 



بن هليعة عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد ضعيف من أجل عبدهللا  ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا موسى بن داود قال ثنا بن هليعة عن   - 9232
أيب يونس عن أيب هريرة عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : ان يف اجلنة 

 لشجرة يسري الراكب اجلواد يف ظلها مائة سنة وان ورقها ليخمر اجلنة  
 

 

جلنة " وهذه  عليق شعيب األرنؤوط : صحيح دون قوله " وإن ورقها ليخمر ات
 الزايدة تفرد هبا ابن هليعة وهو سيء احلفظ

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا موسى بن داود قال ثنا بن هليعة عن   - 9233
موسى بن وردان عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : من  

مات مرابطا وقى فتنة القرب وأومن من الفزع األكرب وغدي عليه وريح برزقه  
 من اجلنة وكتب له أجر املرابط إىل يوم القيامة  

 

 

يب األرنؤوط : صحيح بطرقه وشواهده وهذا إسناد ضعيف من أجل  عليق شع ت
 ابن هليعة 

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا خلف بن الوليد قال ثنا املبارك قال   - 9234
ثنا عبد الواحد بن صربة وعباد بن منصور اهنما مسعا القاسم بن حممد يقول  

لم قال : ان هللا عز  مسعت أاب هريرة يقول ان رسول هللا صلى هللا عليه وس 
وجل يقبل الصدقة وال يقبل منها اال الطيب يقبلها بيمينه تبارك وتعاىل ويربيها  
لعبده املسلم اللقمة كما يريب أحدكم مهره أو فصيله حىت يوايف هبا يوم القيامة  

 مثل أحد  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد ضعيف ت  

 

 

 ثنا خلف بن الوليد قال ثنا بن عياش  حدثنا عبد هللا حدثين أيب - 9235
يعين إمساعيل عن سهيل بن أيب صاحل عن أبيه عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا 

عليه وسلم قال : دخل عبد اجلنة بغصن شوك على ظهر طريق املسلمني 
 فأماطه عنه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  

 

 

لوليد قال ثنا بن عياش  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا خلف بن ا - 9236



عن سهيل بن أيب صاحل عن أبيه عن أيب هريرة : ان رسول هللا صلى هللا عليه  
وسلم كان يدعو عند النوم اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم  

ربنا ورب كل شيء منزل التوراة واإلجنيل والقرآن فالق احلب والنوى ال إله اال 
أنت آخذ بناصيته أنت األول ليس قبلك أنت أعوذ بك من شر كل شيء 

شيء وأنت اآلخر ليس بعدك شيء وأنت الظاهر ليس فوقك شيء وأنت 
 الباطن ليس دونك شيء اقض عنا الدين وأغننا من الفقر  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا خلف قال ثنا بن عياش عن سهيل   - 9237
عن أبيه عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم انه قال : ال يسرت عبد  

 عبدا يف الدنيا اال سرته هللا يوم القيامة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  

 

 

ر عن سعيد  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا خلف قال ثنا أبو معش - 9238
هريرة : كان مير آبل النيب صلى هللا عليه وسلم هالل مث هالل ال يوقد  عن أيب



يف شيء من بيوهتم النار ال خلبز وال لطبيخ فقالوا أبي شيء كانوا يعيشون اي 
أاب هريرة قال ابألسودين التمر واملاء وكان هلم جريان من األنصار وجزاهم هللا  

م شيئا من لنب خريا هلم منائح يرسلون إليه   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    405صفحة  - 2مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا خلف قال ثنا أبو معشر عن سعيد   - 9239
عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : هتادوا فإن اهلدية  

 تذهب وغر الصدر  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن وهذا إسناد ضعيف لضعف أيب معشر ت  

 

 

معشر عن سعيد  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا خلف قال ثنا أبو  - 9240



عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : من عمر ستني سنة أو  
 سبعني سنة فقد عذر إليه يف العمر  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا خلف قال ثنا عباد بن عباد قال ثنا   - 9241
 سفر مع  احلجاج بن أرطاة عن الطهوي عن ذهيل عن أيب هريرة قال : كنا يف

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فأرملنا وأنفضنا فآتينا على إبل مصرورة بلحاء 
 عليه وسلم ان  الشجر وابتدرها القوم ليحلبوها فقال هلم رسول هللا صلى هللا

هذه عسى أن يكون فيها قوت أهل بيت من املسلمني أحتبون لو أهنم أتوا  
 على ما يف أزوادكم فأخذوه مث قال ان كنتم ال بد فاعلني فاشربوا وال حتملوا 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه وهذا إسناد ضعيف جلهالة الطهويت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا خلف بن الوليد قال ثنا خالد عن   - 9242
عبد الرمحن بن إسحاق عن حممد بن زيد عن بن سيالن عن أيب هريرة ان 
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : ال تدعوا ركعيت الفجر وان طردتكم  



 اخليل 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثين أيب حدثنا عفان ثنا محاد يعين بن سلمة عن  حدثنا عبد هللا  - 9243
عطاء بن السائب عن األغر عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم فيما  
حيكي عن ربه عز وجل قال : من ذكرين يف نفسه ذكرته يف نفسي ومن ذكرين 

 يف مأل من الناس ذكرته يف مأل أكثر منهم وأطيب  

 

 

وهذا إسناد حسن  عليق شعيب األرنؤوط : صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان وهبز قاال ثنا شعبة قال أخربين  - 9244
سعد بن إبراهيم قال مسعت محيد بن عبد الرمحن حيدث عن أيب هريرة عن  

النيب صلى هللا عليه وسلم قال : ما ينبغي لعبد أن يقول أان خري من يونس بن 
 مىت 

 

 

ناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إس ت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان قال ثنا مهام ثنا إسحاق بن  - 9245
رمحن بن أيب عمرة  عبد هللا بن أيب طلحة قال كان ابملدينة قاص يقال له عبد ال

قال فسمعته يقول مسعت أاب هريرة يقول مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
يل فقال ربه عز  يقول : ان عبدا أصاب ذنبا فقال أي رب أذنبت ذنبا فاغفر 

وجل علم عبدي أن له راب يغفر الذنب وأيخذ به فغفر له مث مكث ما شاء هللا 
مث أذنب ذنبا آخر فقال أي رب أذنبت ذنبا فاغفره يل فقال ربه علم عبدي  

 أن له راب يغفر الذنب وأيخذ به قد غفرت لعبدي  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا محاد بن سلمة قال أان  - 9246
اثبت عن أيب رافع عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :  

 كان زكراي جنارا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري محاد بن سلمة فمن رجال مسلم 

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا خلف بن الوليد قال ثنا خالد عن   - 9247
عبد الرمحن بن إسحاق عن حممد بن زيد عن بن سيالن عن أيب هريرة أن 
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : ال تدعوا ركعيت الفجر وان طردتكم  

 اخليل 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا شعبة قال داود بن فراهيج  حدثنا  - 9248
أخربين قال مسعت أاب هريرة يقول : ما كان لنا طعام على عهد رسول هللا صلى 

 هللا عليه وسلم إال األسودان التمر واملاء 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

ثنا محاد عن علي بن زيد عن  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان  - 9249
 عليه وسلم : مثل  أوس بن خالد عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا

الذي يسمع احلكمة ويتبع شر ما يسمع كمثل رجل أتى راعيا فقال له اجزرين 
شاة من غنمك فقال اذهب فخذ أبذن خريها شاة فذهب فأخذ أبذن كلب 



 الغنم  
 

 

األرنؤوط : إسناده ضعيف عليق شعيب ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا وهيب ثنا النعمان بن راشد   - 9250
عن الزهري عن سعيد بن املسيب عن أيب هريرة قال : شر الطعام طعام  

الوليمة يدعى هلا األغنياء ويدفع عنها الفقراء ومن ترك الدعوة فقد عصى هللا 
 ورسوله 

 

 

ؤوط : صحيح وهذا سند ضعيف لضعف النعمان بن راشد  عليق شعيب األرنت
 وابقي رجاله ثقات رجال الشيخني 

 

 

------------------------------------- 

 

[    406صفحة  - 2مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا عبد الواحد بن زايد قال ثنا   - 9251



معمر عن الزهري عن محيد بن عبد الرمحن عن أيب هريرة قال قال رسول هللا 
صلى هللا عليه وسلم : ال طرية وخريها الفال قالوا اي رسول هللا وما الفال قال  

 الكلمة الصاحلة يسمعها أحدكم  
 

 

وط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤ ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان قال ثنا عبد الواحد قال ثنا   - 9252
معمر عن الزهري عن أيب سلمة عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا 

 عليه وسلم : ال يورد ممرض على مصح 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان قال ثنا محاد عن حممد بن زايد  - 9253
قال مسعت أاب هريرة يقول : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان إذا أتى  

بطعام من غري أهله سأل عنه فإن قيل هدية أكل وإن قيل صدقة قال كلوا ومل  
 أيكل 

 

 



على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح ت
 الشيخني غري محاد بن سلمة فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان قال ثنا محاد قال أان حممد بن   - 9254
زايد : أن أاب هريرة رأى رجال مبقع الرجلني فقال أحسنوا الوضوء فإين مسعت 

من النار   رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول ويل لألعقاب  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان قال ثنا محاد عن حممد بن زايد  - 9255
قول :  قال مسعت أاب هريرة يقول مسعت أاب القاسم صلى هللا عليه وسلم ي

الدابة العجماء جبار والبئر جبار واملعدن جبار ويف الركاز اخلمس ومن ابتاع 
 شاة فوجدها مصراة فهو ابخليار ان شاء ردها وصاعا من متر  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا محاد بن سلمة قال أان حممد  - 9256



بن زايد قال مسعت أاب هريرة يقول مسعت أاب القاسم صلى هللا عليه وسلم :  
تقه  أتى بتمر من متر الصدقة فأمر فيه أبمره فحمل احلسن أو احلسني على عا

فجعل لعابه يسيل عليه فنظر إليه فإذا هو يلوك مترة فحرك خده وقال ألقها اي 
 بين أما شعرت ان آل حممد ال أيكلون الصدقة 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري محاد بن سلمة فمن رجال مسلم 

 

 

ثنا عفان ثنا محاد قال أان عمار بن أيب حدثنا عبد هللا حدثين أيب  - 9257
عمار عن أيب هريرة ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : إذا أطاع العبد  

 ربه وسيده فله أجران  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان قال ثنا محاد قال أان عمار بن   - 9258
أيب عمار قال مسعت أاب هريرة يقول ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال :  

إذا جاء خادم أحدكم بطعامه قد كفاه حره وعمله فإن مل يقعده معه ليأكل 



 فليناوله أكلة من طعامه  

 

 

إسناده صحيح على شرط مسلم عليق شعيب األرنؤوط : ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان قال ثنا مهام قال أان قتادة عن   - 9925
عبد الرمحن بن آدم عن أيب هريرة ان النيب صلى هللا عليه وسلم قال : األنبياء 
إخوة لعالت أمهاهتم شىت ودينهم واحد وأان أوىل الناس بعيسى بن مرمي ألنه مل  

ينه نيب وانه انزل فإذا رأيتموه فاعرفوه رجال مربوعا إىل احلمرة  يكن بيين وب
والبياض عليه ثوابن ممصران كان رأسه يقطر وان مل يصبه بلل فيدق الصليب 

ويقتل اخلنزير ويضع اجلزية ويدعو الناس إىل اإلسالم فيهلك هللا يف زمانه امللل 
وتقع اآلمنة على األرض   كلها إال اإلسالم ويهلك هللا يف زمانه املسيح الدجال

حىت ترتع األسود مع اإلبل والنمار مع البقر والذائب مع الغنم ويلعب 
الصبيان ابحليات ال تضرهم فيمكث أربعني سنة مث يتوىف ويصلي عليه  

 املسلمون 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  

 

 



حممد  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا محاد بن سلمة قال أان - 9260
بن زايد قال مسعت أاب هريرة يقول مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول  

 : عجب ربنا عز وجل من رجال يقادون إىل اجلنة يف السالسل 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري محاد بن سلمة فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا محاد بن زيد قال ثنا اثبت   - 9261
 عن أيب رافع عن أيب هريرة : ان النيب صلى هللا عليه وسلم صلى على قرب 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان قال ثنا شعبة قال أخربين حممد  - 9262
ن عبد اجلبار قال مسعت حممد بن كعب القرظي حيدث انه مسع أاب هريرة يقول ب

مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : ان الرحم شجنه من الرمحن 
تقول اي رب اين قطعت اي رب اين أسيء إيل اي رب اين ظلمت اي رب قال  

 فيجيبها أما ترضني ان أصل من وصلك وأقطع من قطعك  



 

 

يب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد ضعيف عليق شع ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان قال ثنا أبو عوانة ثنا سليمان   - 9263
قال : ما   األعمش عن أيب صاحل عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم

من قوم جيتمعون يف بيت من بيوت هللا عز وجل يقرؤون ويتعلمون كتاب هللا 
ة وذكرهم هللا  عز وجل يتدارسونه بينهم إال حفت هبم املالئكة وغشيتهم الرمح

فيمن عنده وما من رجل يسلك طريقا يلتمس به العلم اال سهل هللا له به 
 طريقا إىل اجلنة ومن يبطئ به عمله ال يسرع به نسبه 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    407صفحة  - 2مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان قال ثنا سليم قال ثنا سعيد   - 9264



قال مسعت أاب هريرة يقول قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : خللوف فم  
ريح املسك   الصائم أطيب عند هللا يوم القيامة من  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان قال ثنا محاد بن سلمة قال أان  - 9265
أبو املهزم عن أيب هريرة قال : كنا مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف حج 

اطنا وعصينا نقتلهن  أو عمرة فاستقبلتنا رجل من جراد فجعلنا نضرهبن بسي
فسقط يف أيدينا فقلنا ما صنعنا وحنن حمرمون فسألنا النيب صلى هللا عليه وسلم  

 فقال ال أبس صيد البحر  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف جدا ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان قال ثنا محاد بن سلمة عن   - 9266
علي بن زيد عمن مسع أاب هريرة أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : طعام  

 الواحد يكفي اإلثنني وطعام اإلثنني يكفي األربعة  
 

 



عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف لضعف علي بن ت
 زيد

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان قال ثنا مهام قال ثنا قتادة عن   - 9267
قال :  احلسن عن زايد بن رابح عن أيب هريرة أن النيب صلى هللا عليه وسلم 

ابدروا ابألعمال ستا طلوع الشمس من مغرهبا والدجال والدخان ودابة األرض  
مر العامة قال أي أمر وخويصة أحدكم وأمر العامة وكان قتادة يقول إذا قال وأ

 الساعة 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري زايد بن رايح فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا محاد قال أان اثبت عن أيب  - 9268
حيسب محاد قال : انه  رافع عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم فيما 

من يدخل اجلنة ينعم وال يبأس ال تبلى ثيابه وال يفىن شبابه يف اجلنة ما ال عني  
 رأت وال أذن مسعت وال خطر على قلب بشر 

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان قال ثنا محاد بن سلمة عن   - 9269
ن واسع عن شتري بن هنار عن أيب هريرة أن رسول هللا صلى هللا عليه  حممد ب

 وسلم قال : حسن الظن من حسن العبادة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان قال ثنا وهيب قال ثنا خثيم   - 9270
بن عراك بن مالك عن أبيه عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال :  

 ليس يف عبد الرجل وال يف فرسه صدقة  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

عفان ثنا محاد بن سلمة قال أان حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا  - 9271
لحة عن أيب صاحل عن أيب هريرة عن النيب صلى  إسحاق بن عبد هللا بن أيب ط

هللا عليه وسلم فيما حيسب محاد : أن رجال كان يبيع اخلمر يف سفينة ومعه يف  



السفينة قرد فكان يشوب اخلمر ابملاء قال فأخذ القرد الكيس مث صعد به  
فجعل أيخذ دينارا فيلقيه يف السفينة ودينارا يف البحر  فوق الدور وفتح الكيس

 حىت جعله نصفني  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : رجاله ثقات رجال الصحيح والصواب وقفه ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان قال ثنا محاد بن سلمة قال أان  - 9272
حممد بن زايد أن أاب هريرة رأى رجال مبقع الرجلني فقال أحسنوا الوضوء فإين 

 مسعت أاب القاسم صلى هللا عليه وسلم يقول : ويل للعقب من النار  

 

 

رجال   عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات ت
 الشيخني غري محاد بن سلمة فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا مهام ثنا قتادة قال ثنا   - 9273
صاحب لنا عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم : أنه هنى عن صوم 

 يوم اجلمعة اال صوما متتابعا  
 

 



عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد ضعيف إلهبام الراوي عن أيب ت
 هريرة

 

 

ين أيب ثنا عفان ثنا محاد بن سلمة قال أان علي حدثنا عبد هللا حدث - 9274
براهيم بن عبد هللا القرشي عن أيب بن زيد عن عبد هللا بن إبراهيم القرشي أو إ

هريرة : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان يدعو يف دبر صالة الظهر  
اللهم خلص الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أيب ربيعة وضعفة  

لمني من أيدي املشركني الذين ال يستطيعون حيلة وال يهتدون سبيال املس  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح دون قوله " دبر صالة الظهر " وهذا إسناد  ت
 ضعيف لضعف علي بن زيد 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا عبد الرمحن بن إبراهيم ثنا   - 9275
أيب هريرة أن رسول هللا صلى هللا عليه    العالء بن عبد الرمحن عن أبيه عن

وسلم قال : اإلميان ميان والكفر قبل املشرق والسكينة يف أهل الغنم والفخر 
والرايء يف الفدادين أييت املسيح من قبل املشرق ومهته املدينة حىت إذا جاء دبر  
أحد ضربت املالئكة وجهه قبل الشام هنالك يهلك وقال مرة صرفت املالئكة 

   وجهه



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن يف املتابعات ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    408صفحة  - 2مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان قال ثنا مهام قال ثنا حيىي بن  - 9276
أيب كثري قال ثنا أبو سلمة عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه  

وسلم : ال تقدموا بني يدي رمضان بصوم يوم وال يومني اال رجل كان صيامه  
 فليصمه  

 

 

شيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الت  

 

 

قال وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : من قام رمضان إمياان   - 9277
 واحتسااب فإنه يغفر له ما تقدم من ذنبه  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : من قام ليلة القدر إمياان  - 9278
واحتسااب فإنه يغفر له ما تقدم من ذنبه قال عفان وثنا أابن يف هذا اإلسناد  

 مبثله  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

قال أان حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان قال ثنا محاد بن سلمة   - 9279
  حكيم األثرم عن أيب متيمة اهلجيمي عن أيب هريرة ان رسول هللا صلى هللا عليه 
وسلم قال : من أتى حائضا أو امرأة يف دبرها أو كاهنا فصدقه فقد برئ مما 

 أنزل هللا على حممد صلى هللا عليه وسلم  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث حمتمل للتحسني وهذا إسناد ضعيف  ت
... وتضعيف أهل العلم هلذا احلديث واستنكارهم إمنا هو من أجل النقطاعه 

ورود لفظ التكفري والرباءة مما أنزل على النيب صلى هللا عليه وسلم وإال فقد  
 ورد يف غري ما حديث التغليظ على من أقدم على شيء مما ذكر 



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان قال ثنا محاد ثنا اثبت عن أيب  - 9280
راه عن النيب رافع عن أيب هريرة قال محاد وال أعلمه اال رفعه مث قال محاد أ

صلى هللا عليه وسلم : أن رجال زار أخا له يف قرية أخرى فارصد هللا على 
أخا يل يف هذه   مدرجته ملكا فلما أتى عليه قال امللك أين تريد قال أزور

القرية قال هل له عليك من نعمة تر هبا قال ال اال أىن أحببته يف هللا عز وجل  
 قال فإين يعين رسول هللا إليك ان هللا عز وجل قد أحبك كما أحببته  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري محاد بن سلمة فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا عفان قال ثنا عبد الرمحن بن  - 9281
خرج رسول  إبراهيم قال ثنا العالء بن عبد الرمحن عن أبيه عن أيب هريرة قال :  

هللا صلى هللا عليه وسلم إىل املقربة فسلم على أهلها قال سالم عليكم دار  
ان قد رأينا إخواننا قالوا أو  قوم مؤمنني وأان ان شاء هللا بكم الحقون وددت أ

لسنا إخوانك اي رسول هللا قال بل أنتم أصحايب وأخواين الذين مل أيتوا بعد وأان 
فرطكم على احلوض قالوا وكيف تعرف من مل أيت بعد من أمتك اي رسول هللا 
قال أرأيت لو أن رجال له خيل غر حمجلة بني ظهري خيل دهم هبم أال يعرف 



رسول هللا قال فإهنم أيتون غرا حمجلني من الوضوء يقوهلا   خيله قالوا بلى اي
ثالاث وأان فرطكم على احلوض أال ليذادن رجال عن حوضي كما يذاد البعري  

الضال أانديهم اال هلم اال هلم فيقال اهنم قد بدلوا بعدك فأقول سحقا 
 سحقا  

 

 

املتابعات عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن يف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان قال ثنا وهيب قال ثنا هشام   - 9282
بن عروة عن وهب بن كيسان عن حممد بن عمرو بن عطاء عن سلمة بن 
األزرق : انه كان مع عبد هللا بن عمر جالسا ذات يوم ابلسوق فمر جبنازة  

ن األزرق ال تقل يبكي عليها فعاب ذلك بن عمر وانتهرهم فقال له سلمة ب
ذلك اي أاب عبد الرمحن فاشهد على أيب هريرة لسمعته وتوفيت امرأة من كنائن  

مروان فشهدها مروان فأمر ابلنساء الاليت يبكني فضربن فقال له أبو هريرة 
دعهن اي أاب عبد امللك فإنه مر على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم جبنازة  

ن اخلطاب رمحه هللا فانتهر عمر الاليت يبكني يبكي عليها وأان معه ومعه عمر ب
مع اجلنازة فقال له رسول هللا صلى هللا عليه وسلم دعهن اي بن اخلطاب فإن  
النفس مصابة وإن العني دامعة وان العهد حلديث قال أنت مسعته فقال نعم  

 قال هللا ورسوله أعلم  



 

 

شيخني غري عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف رجاله ثقات رجال الت
 سلمة بن األزرق 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان قال ثنا أابن العطار قال ثنا   - 9283
حيىي بن أيب كثري قال ثنا أبو كثري العنربي عن أيب هريرة : أن نيب هللا صلى هللا 

 عليه وسلم كان يقول اخلمر من هاتني الشجرتني من النخلة والعنبة  

 

 

ط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  عليق شعيب األرنؤو ت
 الشيخني غري أيب كثري فمن رجال مسلم

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان قال ثنا مهدي بن ميمون قال   - 9284
ثنا عبد احلميد بن جعفر الزايدي عن شيخ من أهل العلم عن أيب هريرة أن  

م ميوت فيشهد له ثالثة أهل النيب صلى هللا عليه وسلم قال : ما من مسل 
أبيات من جريانه األدنني خبري إال قال تبارك وتعاىل قد قبلت شهادة عبادي  

 على ما علموا وغفرت له ما أعلم  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

-------------------------------------  

 

[    409صفحة  - 2مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق قال قال معمر وزادين  - 9285
 غري مهام عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم : أكذب الناس الصناع 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف إلهبام الراوي عن أيب هريرة ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن مصعب ثنا األوزاعي عن   - 9286
أيب كثري الغربي قال مسعت أاب هريرة يقول قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 : اخلمر من هاتني الشجرتني النخلة والعنبة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن مصعب ثنا مالك بن أنس  - 9287
لنيب صلى هللا  عن الزهري عن سعيد بن املسيب عن أيب هريرة ان رجال أتى ا

عليه وسلم فقال : اي رسول هللا ان امرأيت ولدت غالما أسود فقال هل لك من 
وسلم أرمبا إبل قال نعم قال فما ألواهنا قال رمك قال النيب صلى هللا عليه 

ليس جاءت ابلبعري االورق قال اي رسول هللا نعم قال فأىن ترى ذلك قال أراه 
 نزعه عرق فقال النيب صلى هللا عليه وسلم وهذا نزعه عرق  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

رمك : قال السندي : بضم فسكون مجع أرمك وهو ما يف لونه كدرة .  * 
موس : الرمكة ابلضم : لون الرماد وقال صاحب القا  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن مصعب قال ثنا األوزاعي   - 9288
اخلطاب  عن الزهري عن اثبت الزرقي عن أيب هريرة قال كنا مع عمر بن

بطريق مكة إذ هاجت ريح فقال ملن حوله الريح قال فلم يردوا عليه شيئا قال  
ري فبلغين الذي سأل عنه من ذلك فاستحثثت راحليت حىت أدركته فقلت اي أم
املؤمنني بلغين انك سألت عن الريح وأين مسعت رسول هللا صلى هللا عليه  

وسلم يقول : الريح من روح هللا فال تسبوها وسلوا خريها واستعيذوا به من  
 شرها  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد حسن ت  

 

 

بة عن  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر قال ثنا شع - 9289
مع مروان بن احلكم وأيب    جابر قال مسعت يزيد بن األصم قال : كنت ابملدينة

هريرة فمرت هبما جنازة فقام أبو هريرة ومل يقم مروان فقال أبو هريرة اين رأيت  
 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مرت به جنازة فقام عند ذلك مروان  

 

 

بر وهو اجلعفي وفيه خمالفة  عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف لضعف جات
عن أيب سعيد املقربي قال كنا   1309بخاري حلديث أيب سعيد يف صحيح ال

يف جنازة فأخذ أبو هريرة رضي هللا تعاىل عنه بيد مروان فجلسا قبل أن توضع 
فجاء أبو سعيد رضي هللا تعاىل عنه فأخذ بيد مروان فقال قم فوهللا لقد علم  

يه وسلم هناان عن ذلك فقال أبو هريرة صدقهذا أن النيب صلى هللا عل   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر قال ثنا شعبة عن   - 9290
معمر عن الزهري عن سعيد بن املسيب عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه  

 وسلم : انه هنى عن الفرع والعترية قال حممد وقد مسعته أان من معمر  

 



 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

نا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن حممد حدث - 9291
بن زايد قال مسعت أاب هريرة يقول مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول  

 : الولد لصاحب الفراش وللعاهر احلجر 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

د بن جعفر قال ثنا شعبة عن  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حمم - 9292
حممد بن زايد قال مسعت أاب هريرة حيدث ان نيب هللا صلى هللا عليه وسلم قال  
: لكل نيب دعوة دعا هبا يف أمته فيستجاب له وأين أريد ان شاء هللا ان أؤخر  

 دعويت شفاعة ألميت يوم القيامة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر قال ثنا شعبة عن   - 9293



حممد بن زايد انه قال : كان أبو هريرة أييت على الناس وهم يتوضؤون يف 
املطهرة فيقول هلم اسبغوا الوضوء اسبغوا الوضوء فإين مسعت أاب القاسم يقول  

 ويل لألعقاب من النار  

 

 

صحيح على شرط الشيخني عليق شعيب األرنؤوط : إسنادهت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن حممد  - 9294
ل فكان إذا رأى بن زايد قال : كان مروان يستعمل أاب هريرة على املدينة قا

إنساان جير إزاره ضرب برجله مث يقول قد جاء األمري قد جاء األمري مث يقول 
إزاره بطرا  قال أبو القاسم صلى هللا عليه وسلم ال ينظر هللا إىل من جر  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر قال ثنا شعبة عن   - 9295
حممد بن زايد قال مسعت أاب هريرة حيدث ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

يمني وإذا خلعت قال : أحفهما مجيعا أو انعلهما مجيعا فإذا لبست فابدأ ابل
 فابدأ ابليسرى 



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر قال ثنا شعبة عن   - 9296
حممد بن زايد قال مسعت أاب هريرة يقول قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :  

لسه معه فليناوله أكلة أو أكلتني أو إذا جاء أحدكم خادمه بطعام فإن مل جي
 لقمة أو لقمتني شعبة شك فإنه ويل عالجه وحره  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر قال ثنا شعبة عن   - 9297
فجعلها يف فيه  حممد بن زايد عن أيب هريرة ان احلسن أخذ مترة من متر الصدقة 

فقال له رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : كخ كخ ألقها أما شعرت اان أهل 
 بيت ال أنكل الصدقة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 



------------------------------------- 

 

[    410صفحة  - 2مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر حدثنا شعبة عن   - 9298
حممد بن زايد عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أو أبو 
القاسم : لو ان األنصار سلكوا واداي أو شعبا وسلك الناس واداي أو شعبا  

ي األنصار ولوال اهلجرة لكنت امرأ من األنصار قال فكان أبو لسلكت واد
 هريرة يقول ما ظلم أبيب وأمي لقد آووه ونصروه وكلمة أخرى  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر قال ثنا شعبة عن   - 9299
وسلم انه قال : ال   املغرية عن إبراهيم عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه

تصروا اإلبل والغنم فمن اشرتى مصراة فهو أبحد النظرين ان شاء ردها ورد  
املرأة طالق معها صاعا من متر قال وال يبع الرجل على بيع أخيه وال تسأل 

أختها لتكتفئ ما يف صحفتها فإن ما هلا ما كتب هلا وال تناجشوا وال تلقوا 
 األجالب 



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخني إال ت
 أن إبراهيم بن يزيد النخعي مل يسمع من أيب هريرة 

 

 

ثنا شعبة عن منصور   حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر - 9300
عن أيب حازم عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : من حج هذا  

 البيت فلم يرفث ومل يفسق رجع كما ولدته أمه  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة قال سهيل   - 9301
يب صاحل حيدث عن أبيه عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم انه بن أ

 قال : ال وضوء اال من حدث أو ريح 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري سهيل بن أيب صاحل فمن رجال مسلم 

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر قال ثنا شعبة عن   - 9302
سيار عن أيب حازم عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :  

 من حج هذا البيت فلم يرفث ومل يفسق رجع كما ولدته أمه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر قال ثنا شعبة عن   - 9303
عبد هللا بن دينار قال مسعت سليمان بن يسار حيدث عن عراك بن مالك عن  

أيب هريرة عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : ليس على غالم املسلم  
 وال على فرسه صدقة  

 

 

لشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط ات  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن إبراهيم   - 9304
بن املهاجر عن أيب الشعثاء احملاريب قال : كنا قعودا مع أيب هريرة يف املسجد 
فأذن املؤذن فقام رجل يف املسجد فخرج فقال أبو هريرة أما هذا فقد عصى  

 أاب القاسم صلى هللا عليه وسلم  



 

 

ق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن عليت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن أيب  - 9305
حصني قال مسعت ذكوان أاب صاحل حيدث عن أيب هريرة قال قال رسول هللا 
صلى هللا عليه وسلم : من رآين يف املنام فقد رآين ان الشيطان ال يتصور يب  

ال يتشبه يب ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار   قال شعبة أو قال  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن سليمان   - 9306
عن ذكوان عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم انه قال : كل مولود 

 يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه ويشركانه 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن أيب بشر  - 9307



عن عبد هللا بن شقيق عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم انه قال :  
خريكم قرين مث الذين يلوهنم قال أبو هريرة ال أدري ذكر مرتني أو ثالاث مث 

 خلف من بعدهم قوم حيبون السمانة يشهدون وال يستشهدون  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري عبدهللا بن شقيق فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة قال مسعت  - 9308
سعيد بن أيب سعيد املقربي حيدث عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا 

: ما أسفل من الكعبني ففي النار يعين اإلزار  عليه وسلم   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر حدثنا شعبة عن   - 9309
قتادة عن النضر بن أنس عن بشري بن هنيك عن أيب هريرة عن رسول هللا صلى 

لس رجل مبال قوم فرأى رجل متاعه بعينه فهو  هللا عليه وسلم قال : إذا أف
 أحق به من غريه  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا معمر قال أان  - 9310
الزهري عن سعيد بن املسيب عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه  

وسلم : مخس من الفطرة اخلتان واالستحداد ونتف اإلبط وتقليم األظافر  
 وقص الشارب  

 

 

الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا هشام بن حسان  - 9311
القردوسي عن حممد بن سريين عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم  
قال : احلسنة بعشر أمثاهلا والصوم يل وأان أجزي به يدع طعامه وشرابه من  

عند هللا عز وجل أطيب من  جراي الصوم يل وأان أجزي به وخللوف فم الصائم 
 ريح املسك  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  



 

 

------------------------------------- 

 

[    411صفحة  - 2مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر قال ثنا هشام بن  - 9312
حسان عن حممد عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : يوشك 

من عاش منكم ان يلقى عيسى بن مرمي إماما مهداي وحكما عدال فيكسر 
 الصليب ويقتل اخلنزير ويضع اجلزية وتضع احلرب أوزارها  

 

 

ؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا هشام عن حممد   - 9313
عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم انه قال : من رآين يف املنام فقد  

 رآين فإن الشيطان ال يتمثل يب  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر قال ثنا هشام عن   - 9314
سنة فلم  حممد عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم انه قال : من هم حب 

يعملها كتبت له حسنة فإن عملها كتبت له عشر أمثاهلا إىل سبعمائة وسبع  
لم يعملها مل تكتب عليه  أمثاهلا فإن مل يعملها كتبت له حسنة ومن هم بسيئة ف  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا هشام عن حممد   - 9315
لقاح فال عن أيب هريرة قال : الفأرة مما مسخ وآية ذلك أنه يوضع هلا لنب ال

تقربه وإذا وضع هلا لنب الغنم أصابت منه قال فقال له كعب مسعت هذا من  
 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال فأنزلت علي التوراة  

 

 

ق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر قال ثنا هشام عن   - 9316
حممد عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم انه قال : البهيمة عقلها  



 جبار والبئر جبار ويف الركاز اخلمس 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

د بن جعفر قال ثنا شعبة عن  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حمم - 9317
ة يقول قال  موسى بن أيب عثمان قال مسعت أاب عثمان قال مسعت أاب هرير 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : املؤذن يغفر له مد صوته ويشهد له كل رطب 
 وايبس وشاهد الصالة يكتب له مخس وعشرون حسنة ويكفر عنه ما بينهما  

 

 

رقه وشواهده عليق شعيب األرنؤوط : صحيح بطت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر قال ثنا حممد بن  - 9318
عمرو عن أيب سلمة عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :  

إمنا اإلمام ليؤمت به فإذا كرب فكربوا وإذا ركع فاركعوا وإذا قال مسع هللا ملن 
ى جالسا فصلوا جلوسا أمجعون  محده فقولوا ربنا لك احلمد وان صل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر قال ثنا سعيد يعين  - 9319
  بن أيب عروبة عن أيب حممد أظنه حبيب بن الشهيد عن عطاء بن أيب رابح عن

أيب هريرة قال : يف كل الصلوات يقرأ فيها فما أمسعنا رسول هللا صلى هللا عليه  
 وسلم أمسعناكم وما أخفى علينا أخفينا عليكم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان قال حدثين عبد الرمحن بن  - 9320
إبراهيم قال حدثنا العالء بن عبد الرمحن عن أبيه عن أيب هريرة قال قال 
ن  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : العينان تزنيان واللسان يزين واليدان تزنيا

 والرجالن تزنيان وحيقق ذلك أو يكذبه الفرج  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن . عبد الرمحن بن إبراهيم  ت
 وهو املدين القاص حسن احلديث يف املتابعات

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان قال ثنا عبد الرمحن بن إبراهيم   - 9321



قال : كان النيب صلى هللا عليه وسلم يسري  عن العالء عن أبيه عن أيب هريرة
املفردون قالوا   يف طريق مكة فأتى على مجدان فقال هذا مجدان سريوا سبق

وما املفردون قال الذاكرون هللا كثريا مث قال اللهم اغفر للمحلقني قالوا 
 واملقصرين قال اللهم اغفر للمحلقني قالوا واملقصرين قال واملقصرين 

 

 

األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن يف املتابعات عليق شعيب ت  

 

 

وهبذا اإلسناد قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : لتؤدن   - 9322
 احلقوق إىل أهلها حىت يقاد للشاة اجللحاء من الشاة القرانء 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا سند حسن يف املتابعات ت  

 

 

وهبذا اإلسناد عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أنه قال : ال   - 9323
 يسوم الرجل على سوم أخيه املسلم وال خيطب على خطبته  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن يف املتابعات ت  

 



 

وهبذا اإلسناد أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : ان هذا   - 9324
 احلر من فيح جهنم فأبردوا ابلصالة 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن يف املتابعات ت  

 

 

وهبذا اإلسناد قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : إذا مسع  - 9325
سمع الصوت الشيطان األذان وىل وله ضراط حىت ال ي  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن يف املتابعات ت  

 

 

وهبذا اإلسناد قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : فضلت  - 9326
على األنبياء بست قيل ما هن أي رسول هللا قال أعطيت جوامع الكلم  
ونصرت ابلرعب وأحلت يل الغنائم وجعلت يل األرض مسجدا وطهورا 

أرسلت إىل اخللق كافة وختم يب النبيون مثلي ومثل األنبياء عليهم الصالة  و 
والسالم كمثل رجل بىن قصرا فأكمل بناءه وأحسن بنيانه إال موضع لبنة فنظر  

الناس إىل القصر فقالوا ما أحسن بنيان هذا القصر لو متت هذه اللبنة أال 
 فكنت أان اللبنة أال فكنت أان اللبنة 



 

 

ب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن كسابقه عليق شعيت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    412صفحة  - 2مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا محاد يعين بن سلمة عن   - 9327
سهيل بن أيب صاحل عن أبيه عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه  
وسلم : ان منربي على ترعة من ترع اجلنة وما بني منربي وحجريت روضة من  

 رايض اجلنة 

 

 

مسلم عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا عبد الرمحن بن إبراهيم ثنا   - 9328
العالء بن عبد الرمحن عن أبيه عبد الرمحن عن أيب هريرة أن رسول هللا صلى 

هللا عليه وسلم قال : يقول العبد ما يل وان ما له من ماله ثالث ما أكل فأفىن  



ذلك ذاهب واتركه للناس  أو لبس فأبلى أو أعطى فأقىن ما سوى   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

وهبذا اإلسناد قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ال تنذروا  - 9329
 فإن النذر ال يقدم من القدر شيئا وإمنا يستخرج به من البخيل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان قال ثنا عبد الرمحن بن إبراهيم   - 9330
الء بن عبد الرمحن عن أبيه عن أيب هريرة أن رسول هللا القاص قال ثنا الع

صلى هللا عليه وسلم قال : حق املسلم على املسلم ست قالوا وما هن اي 
رسول هللا قال إذا لقيته سلم عليه وإذا دعاك فاجبه وإذا استنصحك فانصح 

 له وإذا عطس فحمد هللا فشمته وإذا مرض فعده وإذا مات فاصحبه  
 

 

األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن  عليق شعيبت  

 



 

وهبذا اإلسناد قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ال جيتمع   - 9331
 كافر وقاتله من املسلمني يف النار أبدا 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

وهبذا اإلسناد قال أتى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم رجل فقال   - 9332
اي رسول هللا ان يل قرابة أصلهم ويقطعوين وأحلم عنهم فيجهلون علي  :

وأحسن إليهم ويسيئون إيل فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ان كان كما  
تقول لكأمنا تسفهم املل وال يزال معك من هللا ظهري عليهم ما دمت على 

 ذلك 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان قال ثنا عبد الرمحن بن إبراهيم   - 9333
قال ثنا العالء بن عبد الرمحن عن أبيه عن أيب هريرة قال : ملا نزل على رسول  

هلل ما يف السماوات وما يف األرض وإن تبدوا ما يف   }هللا صلى هللا عليه وسلم  
ملن يشاء ويعذب من يشاء وهللا على  أنفسكم أو ختفوه حياسبكم به هللا فيغفر 



فاشتد ذلك على صحابة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم    {كل شيء قدير 
فأتوا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مث جثوا على الركب فقالوا اي رسول هللا 

كلفنا من األعمال ما نطيق الصالة والصيام واجلهاد والصدقة وقد أنزل عليك  
قها فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أتريدون أن تقولوا  هذه اآلية وال نطي

كما قال أهل الكتابني من قبلكم مسعنا وعصينا بل قولوا مسعنا وأطعنا غفرانك 
ربنا وإليك املصري فقالوا مسعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك املصري فلما أقر هبا  

من الرسول مبا أنزل آ } القوم وذلت هبا ألسنتهم أنزل هللا عز وجل يف أثرها 
إليه من ربه واملؤمنون كل آمن ابهلل ومالئكته وكتبه ورسله ال نفرق بني أحد من  

وقالوا مسعنا وأطعنا غفرانك  }قال عفان قرأها سالم أبو املنذر يفرق   { رسله 
ال  } فلما فعلوا ذلك نسخها هللا تبارك وتعاىل بقوله   {ربنا وإليك املصري 

فصار له ما   {سعها هلا ما كسبت وعليها ما اكتسبت يكلف هللا نفسا إال و 
ربنا ال تؤاخذان   }كسبت من خري وعليه ما اكتسبت من شر فسر العالء هذا 

ربنا وال حتمل علينا إصرا كما محلته على   }قال نعم  { إن نسينا أو أخطأان 
  }قال نعم  {ربنا وال حتملنا ما ال طاقة لنا به   }قال نعم   {الذين من قبلنا 

   {واعف عنا واغفر لنا وارمحنا أنت موالان فانصران على القوم الكافرين 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان قال ثنا عبد الرمحن بن إبراهيم   - 9334
رمحن عن أبيه عن أيب هريرة قال : خرج رسول هللا قال ثنا العالء بن عبد ال

صلى هللا عليه وسلم على أيب بن كعب وهو يصلي فقال اي أيب فالتفت فلم  
جيبه مث صلى أيب فخفف مث انصرف إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال  
السالم عليك أي رسول هللا قال وعليك قال ما منعك أي أيب إذ دعوتك ان 

أي رسول هللا كنت يف الصالة قال أفلست جتد فيما أوحى هللا إيل  جتيبين قال
قال قال بلى أي رسول  {استجيبوا هلل وللرسول إذا دعاكم ملا حيييكم   }ان 

هللا ال أعود قال أحتب أن أعلمك سورة مل تنزل يف التوراة وال يف الزبور وال يف  
 فقال رسول هللا صلى اإلجنيل وال يف الفرقان مثلها قال قلت نعم أي رسول هللا

هللا عليه وسلم اين ألرجو ان ال خترج من هذا الباب حىت تعلمها قال فأخذ  
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بيدي حيدثين وأان أتبطأ خمافة ان يبلغ قبل أن  
يقضي احلديث فلما ان دنوان من الباب قلت أي رسول هللا ما السورة اليت  

الصالة قال فقرأت عليه أم القرآن قال قال رسول  وعدتين قال فكيف تقرأ يف 
هللا صلى هللا عليه وسلم والذي نفسي بيده ما أنزل هللا يف التوراة وال يف 

 اإلجنيل وال يف الزبور وال يف الفرقان مثلها وإهنا للسبع من املثاين  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 



------------------------------------- 

 

[    413صفحة  - 2مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان قال ثنا محاد بن سلمة قال ثنا   - 9335
اثبت عن أيب رافع أن فىت من قريش أتى أاب هريرة يتبخرت يف حلة له فقال  

م يقول : ان رجال ممن كان قبلكم كان  مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسل
يتبخرت يف حلة له قد أعجبته مجته وبرداه إذ خسف به األرض فهو يتجلجل 

 فيها حىت تقوم الساعة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري محاد بن سلمة فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان قال ثنا أابن بن يزيد قال ثنا   - 9336
قتادة عن النضر بن أنس عن بشري بن هنيك عن أيب هريرة ان النيب صلى هللا  

 عليه وسلم قال : إذا أفلس الرجل فالغرمي أحق مبتاعه إذا وجده بعينه  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان قال ثنا مهام قال ثنا حيىي بن  - 9337
أيب كثري عن أيب سلمة قال : رأيت أاب هريرة قرأ إذا السماء انشقت فسجد 

قلت مل أراك سجدت فيها قال لو مل أر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يسجد 
 فيها ما سجدت  

 

 

على شرط الشيخني عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان قال ثنا عبد الرمحن بن إبراهيم   - 9338
قال ثنا العالء بن عبد الرمحن عن أبيه عن أيب هريرة عن رسول هللا صلى هللا 

 عليه وسلم انه قال : اليمني الكاذبة منفقة للسلعة ممحقة للكسب  

 

 

إسناد حسن  عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذات  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان قال ثنا عبد الواحد يعين بن  - 9339
زايد قال ثنا عاصم بن كليب قال حدثين أيب قال مسعت أاب هريرة يقول وكان  



يبتدئ حديثه أبن يقول قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أبو القاسم 
أ مقعده من النار  الصادق املصدوق : من كذب علي متعمدا فليتبو   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث متواتر وهذا إسناد قوي رجاله ثقات رجال ت
 الصحيح غري كليب روى له أصحاب السنن وهو قوي احلديث 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان قال ثنا عبد الواحد قال ثنا   - 9340
قول قال رسول هللا سليمان األعمش قال ثنا أبو صاحل قال مسعت أاب هريرة ي

صلى هللا عليه وسلم : قال هللا عز وجل أان عند ظن عبدي يب وأان معه حني 
يذكرين ان ذكرين يف نفسه ذكرته يف نفسي وان ذكرين يف مأل ذكرته يف مأل خري  

منهم ومن تقرب إيل شربا تقربت إليه ذراعا ومن تقرب إيل ذراعا تقربت إليه 
روال  ابعا ومن جاءين ميشى جئته مه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان قال ثنا أبو عوانة قال ثنا   - 9341
ل : ان هللا عز  سهيل عن أبيه عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قا



وجل إذا أحب عبدا دعا جربيل صلى هللا عليه وسلم فقال اي جربيل اين أحب 
هل السماء ان فالان فأحبه قال فيحبه جربيل عليه السالم قال مث ينادي يف أ

هللا حيب فالان قال فيحبه أهل السماء مث يوضع له القبول يف األرض وان هللا 
عز وجل إذا أبغض عبدا دعا جربيل فقال اي جربيل اين أبغض فالان فابغضه  

قال فيبغضه جربيل قال مث ينادي يف أهل السماء ان هللا يبغض فالان فابغضوه  
البغضاء يف األرض قال فيبغضه أهل السماء مث توضع له   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري سهيل بن أيب صاحل فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان قال ثنا وهيب قال ثنا خالد  - 9342
املطااي  عن عكرمة عن أيب هريرة قال : ما احتذى النعال وال انتعل وال ركب

وال لبس الكور من رجل بعد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أفضل من جعفر  
 بن أيب طالب يعين يف اجلود والكرم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري ت  

 

 



------------------------------------- 

 

[    414صفحة  - 2مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان قال ثنا يزيد بن إبراهيم ثنا   - 9343
حممد يعين بن سريين قال حدثين أبو هريرة وعبد هللا بن عمر أما أحدمها فأجلأه  

هنى  إىل النيب صلى هللا عليه وسلم وأما اآلخر فأجلأه إىل عمر : قال أحدمها
عن الزقاق واملزفت وعن الدابء واحلنتم وقال اآلخر هنى عن الزقاق واملزفت 

 وعن الدابء واجلر أو الفخار شك حممد 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا محاد بن سلمة قال ثنا  - 9344
عن أيب هريرة أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  سهيل بن أيب صاحل عن أبيه 

قال : إذا وجد أحدكم يف صالته حركة يف دبره فأشكل عليه أحدث أو مل  
 حيدث فال ينصرف حىت يسمع صوات أو جيد رحيا  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان قال ثنا محاد بن سلمة قال أان  - 9345
علي بن زيد وصاحل املعلم ومحيد ويونس عن احلسن عن أيب هريرة أن رسول 
هللا صلى هللا عليه وسلم قال : الصلوات اخلمس واجلمعة إىل اجلمعة كفارات 

 ملا بينهن ما اجتنبت الكبائر  

 

 

وهذا إسناد ضعيف  عليق شعيب األرنؤوط : صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا قال حدثين أيب قال ثنا عفان ثنا محاد بن سلمة عن   - 9346
عطاء بن أيب ميمونة عن أيب رافع عن أيب هريرة : ان رسول هللا صلى هللا عليه  

وسلم كان يقول اللهم اين أعوذ بك من فتنة احمليا واملمات ومن شر املسيح 
 الدجال 

 

 

مسلم رجاله ثقات رجال  عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط ت
 الشيخني غري محاد بن سلمة فمن رجال مسلم 

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا وهيب ثنا أيوب عن احلسن   - 9347
عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : املختلعات واملنتزعات هن  

 املنافقات  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف النقطاعه ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان حدثنا محاد بن سلمة عن  - 9348
سهيل عن عطاء بن السائب عن األغر عن أيب هريرة : عن النيب صلى هللا 

عليه وسلم فيما حيكي عن ربه عز وجل قال الكربايء ردائي والعظمة إزاري من  
 انزعين واحدا منهما قذفته يف النار  

 

 

ط : صحيح وهذا إسناد حسن عليق شعيب األرنؤو ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا محاد بن سلمة عن سهيل   - 9349
بن أيب صاحل انه قال : كنت أمشي مع أيب فاطلع أيب يف دار قوم فرأى امرأة  

فقال أما اهنم لو فقؤوا عيين هلدرت مث قال حدثين أبو هريرة انه مسع النيب 
من اطلع يف دار قوم بغري آذهنم ففقؤوا عينه هدرت    صلى هللا عليه وسلم يقول



 وقال عفان مرة عني  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان قال ثنا محاد بن سلمة قال أان  - 9350
يرة ان سهيل بن أيب صاحل عن عبد هللا بن دينار عن أيب صاحل عن أيب هر 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : اإلميان بضع وسبعون اباب أفضلها ال إله 
اإلميان   اال هللا وأدانها إماطة العظم عن الطريق واحلياء شعبة من  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا معاذ بن هشام ثنا أيب عن   - 9351
قتادة عن زرارة بن أوىف عن أيب هريرة ان نيب هللا صلى هللا عليه وسلم قال : ال  

 تصحب املالئكة رفقة فيها جرس  
 

 

: إسناده صحيح على شرط الشيخني عليق شعيب األرنؤوطت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا عبد الوارث اان علي بن زيد  - 9352
عن سعيد بن املسيب عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : ان  

ربكم عز وجل يقول اي بن آدم بكل حسنة عشر حسنات إىل سبعمائة ضعف  
يل وأان أجزي به والصوم جنة من النار وخللوف فم   إىل أضعاف كثرية والصوم

الصائم أطيب عند هللا عز وجل من ريح املسك فإن جهل على أحدكم جاهل  
 وهو صائم فليقل اين صائم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد ضعيف لضعف علي بن زيد ت
 وابقي رجاله ثقات رجال الشيخني 

 

 

أيب ثنا عفان ثنا شعبة عن حممد بن زايد قال   حدثنا عبد هللا حدثين - 9353
هللا عليه وسلم : لو سلكت مسعت أاب هريرة يقول قال أبو القاسم صلى 

األنصار واداي أو شعبا لسلكت شعب األنصار أو وادي األنصار ولوال اهلجرة  
لكنت امرأ من األنصار فقال أبو هريرة فما ظلم أبيب وأمي صلى هللا عليه  

نصروه قال وأحسبه قال وواسوه  وسلم آلووه و   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا شعبة قال علقمة بن مرثد   - 9354
 صلى هللا عليه  أنبأين قال مسعت أاب الربيع حيدث انه مسع أاب هريرة عن النيب

وسلم قال : أربع يف أميت لن يدعوها التطاعن يف األنساب والنياحة ومطران  
ة بعري فجربت من بنوء كذا وكذا اشرتيت بعريا أجرب أو فجرب فجعلته يف مائ 

 أعدى األول  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    415صفحة  - 2مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان قال ثنا شعبة قال قاسم بن  - 9355
النيب صلى هللا مهران أخربنيه قال مسعت أاب رافع حيدث عن أيب هريرة : ان 

عليه وسلم رأى خنامة يف القبلة قال كان يقول مرة فحتها قال مث قال قمت 
أو يبزق يف  فحتيتها مث قال أحيب أحدكم إذا كان يف صالته ان يتنخع يف وجهه

وجهه إذا كان أحدكم يف صالته فال يبزقن بني يديه وال عن ميينه ولكن عن  



 يساره حتت قدمه فإن مل جيد قال بثوبه هكذا  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده قوي على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري قاسم بن مهران فمن رجال مسلم 

 

 

أيب ثنا عفان ثنا محاد بن سلمة ثنا حممد بن  حدثنا عبد هللا حدثين  - 9356
عمرو عن أيب سلمة عن أيب هريرة ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال :  

يوشك ان حيسر الفرات عن جبل من ذهب فيقتتل عليه الناس حىت يقتل من  
 كل عشرة تسعة ويبقى واحد  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

ا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا عبد الواحد بن زايد ثنا  حدثن - 9357
سليمان األعمش عن أيب صاحل عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا 
عليه وسلم : إذا صلى أحدكم الركعتني قبل صالة الصبح فليضطجع على  

 جنبه األمين  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا وهيب ثنا هشام يعين بن  - 9358
عروة عن رجل عن أيب هريرة ان النيب صلى هللا عليه وسلم قال : إذا أكل 

 أحدكم فليلعق أصابعه فإنه ال يدري يف أي ذلك الربكة 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا ضعيف إلهبام الراوي عن أيب هريرةت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا شعبة عن حممد بن زايد قال   - 9359
مسعت أاب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : العجماء جرحها جبار  

 واملعدن جبار والبئر جبار ويف الركاز اخلمس  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثين أيب ثنا عفان ثنا شعبة ثنا حممد بن عمرو   حدثنا عبد هللا  - 9360
عن أيب سلمة عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم : مثل هذا غري انه 

 قال الركائز  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا القاسم بن الفضل حدثين  - 9361
مهرة قال قال أبو هريرة اي مهري : هنى رسول هللا صلى هللا   أيب عن رجل من

عليه وسلم عن مثن الكلب وكسب املومسة وكسب احلجام وكسب عسيب 
 الفحل 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد ضعيف جلهالة الفضل بن معدان  ت
 وجهالة حال املهري 

 

 

اد بن زيد ثنا العباس حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا مح - 9362
ومسعته   اجلريري قال مسعت أاب عثمان النهدي يقول تضيفت أاب هريرة سبعا قال

يقول : قسم النيب صلى هللا عليه وسلم بني أصحابه مترا فأصابين سبع مترات 
 إحداهن حشفة فلم يكن شيء أعجب إيل منها شدت مضاغي  

 

 

شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على  ت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا محاد أان اثبت عن أيب رافع  - 9363
عن أيب هريرة أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : ال يزال العبد يف صالة  
ما كان يف مصاله ينتظر الصالة تقول املالئكة اللهم اغفر له اللهم ارمحه حىت  

ث قال يفسو أو يضرط  ينصرف أو حيدث قلت وما حيد  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجال ثقات رجال  ت
 الشيخني غري محاد بن سلمة فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا محاد بن سلمة قال أان علي  - 9364
وسلم قال  بن زيد عن سعيد بن املسيب عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه 

: يدخل أهل اجلنة مردا بيضا جعادا مكحلني أبناء ثالث وثالثني على خلق  
 آدم سبعني ذراعا يف سبعة أذرع  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح بطرقه وشواهده دون قوله " يف سبعة أذرع "  ت
وفيه هناك " على خلق آدم ستون   7920كما سلف بيانه عند احلديث 

ي تشهد له الطرق األخرىذراعا " وهو الصحيح الذ  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا محاد بن سلمة أان حممد بن   - 9365
زايد قال مسعت أاب هريرة يقول مسعت أاب القاسم صلى هللا عليه وسلم يقول :  

 صوموا اهلالل لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فعدوا ثالثني 

 

 

ده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  عليق شعيب األرنؤوط : إسنات
 الشيخني غري محاد بن سلمة فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا شعبة عن عدي بن اثبت   - 9366
عن أيب حازم عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : املؤمن أيكل  

 يف معي واحد والكافر أيكل يف سبعة أمعاء  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا عبد الواحد بن زايد قال ثنا   - 9367
رير قال ثنا  عمارة بن القعقاع بن شربمة الضيب قال أان أبو زرعة بن عمرو بن ج

أبو هريرة قال جاء رجل إىل النيب صلى هللا عليه وسلم فقال : اي رسول هللا أي 
الفقر وأتمل البقاء   الصدقة أعظم قال ان تتصدق وأنت صحيح شحيح ختشى



 وال متهل حىت إذا بلغت احللقوم قلت لفالن كذا ولفالن كذا وقد كان لفالن  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    416صفحة  - 2مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان قال ثنا محاد قال أان اثبت عن   - 9368
أيب رافع عن أيب هريرة أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : كانت شجرة  

 تؤذي أهل الطريق فقطعها رجل فنحاها فدخل اجلنة  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
محاد بن سلمة فمن رجال مسلم الشيخني غري   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا محاد بن سلمة عن حممد بن  - 9369
عمرو عن أيب سلمة عن أيب هريرة أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : ان  



الكرمي بن الكرمي بن الكرمي بن الكرمي يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم  
مجعني  صلى هللا عليهم أ  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا شعبة ثنا داود بن فراهيج   - 9370
قال مسعت أاب هريرة قال : ما كان لنا على عهد رسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم طعام اال األسودان التمر واملاء 

 

 

وهذا إسناد حسن عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا شعبة قال إبراهيم بن  - 9371
املهاجر أخربين قال مسعت أاب الشعثاء احملاريب قال : كنا مع أيب هريرة يف 

مسجد فخرج رجل وقد أذن املؤذن قال فقال أما هذا فقد عصى أاب القاسم  
 صلى هللا عليه وسلم  

 

 

ن عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حست  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا محاد بن سلمة عن عاصم   - 9372
 عليه وسلم أخر  بن هبدلة عن أيب صاحل عن أيب هريرة : أن رسول هللا صلى هللا

العشاء اآلخرة ذات ليلة حىت كاد يذهب ثلث الليل أو قرابه قال مث جاء ويف 
ا الناس إىل الناس رقة وهم عزون فغضب غضبا شديدا مث قال لو أن رجال بد

عرق أو مرماتني ألجابوا له وهم يتخلفون عن هذه الصالة لقد مهمت أن آمر 
رجال فيتخلف على أهل هذه الدور الذين يتخلفون عن هذه الصالة فأحرقها  

 عليهم ابلنريان  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن عاصم بن هبدلة حسن ت
حيحاحلديث وابقي رجاله ثقات رجال الص  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا محاد بن سلمة قال أان أبو   - 9373
املهزم عن أيب هريرة : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أمر فاطمة أو أم 

 سلمة أن جتر ذيلها ذراعا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف جدا ت  

 



 

ز قاال ثنا أبو عوانة عن  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان وهب - 9374
لقمة األنصاري قال حدثين أبو هريرة من فيه إىل يف يعلي بن عطاء عن أيب ع

قال مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : من أطاعين فقد أطاع هللا 
ومن عصاين فقد عصى هللا ومن أطاع األمري فقد أطاعين إمنا األمري جمن فإن  

و قعودا فإذا قال مسع هللا ملن محده فقولوا اللهم صلى جالسا فصلوا جلوسا أ
ربنا لك احلمد فإنه إذا وافق قول أهل األرض قول أهل السماء غفر له ما  

 مضى من ذنبه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

قال : ويهلك قيصر فال يكون قيصر بعده ويهلك كسرى فال  - 9375
 يكون كسرى بعده  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري يعلى بن عطاء وأيب علقمة فهما من رجال مسلم 

 

 

وقال : استعيذوا ابهلل من مخس من عذاب جهنم وعذاب القرب  - 9376



 وفتنة احمليا واملمات وفتنة املسيح الدجال  

 

 

ح على شرط مسلم عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا أبو هالل قال ثنا حممد بن   - 9377
سريين عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : لو آمن يب 

عشرة من أحبار اليهود آلمن يب كل يهودي على وجه األرض قال كعب اثنا 
 عشر مصداقهم يف سورة املائدة  

 

 

شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه  عليقت  

قوله : " قال كعب اثنا عشر مصداقهم يف سورة املائدة " قال السندي :  * 
لعل املراد بذلك قوله تعاىل " وبعثنا منهم اثين عشر نقيبا " فيعلم منه أهنم 

كانوا يعتمدون على شهادة هذا العدد فلو شهد هذا العدد حبقية دينه  
 العتمدوا عليه وهللا أعلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا محاد قال أان قيس وحبيب   - 9378
عن عطاء بن أيب رابح عن أيب هريرة انه قال : يف كل الصلوات يقرأ فما أمسعنا  



 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم امسعناكم وما أخفى عنا أخفينا عنكم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا شعبة قال أنبأين سلمة بن   - 9379
ال كهيل قال مسعت أاب سلمة بن عبد الرمحن مبىن حيدث عن أيب هريرة : أن رج

أتى رسول هللا يتقاضاه فأغلظ له قال فهم به أصحابه فقال دعوه فإن  
وا ال جند اال سنا  لصاحب احلق مقاال قال اشرتوا له بعريا فأعطوه إايه قال

 أفضل من سنه قال فاشرتوه فأعطوه إايه فإن من خريكم أحسنكم قضاء 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا محاد أان اثبت عن أيب رافع  - 9380
عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم فيما حيسب محاد انه قال : من  

يدخل اجلنة ينعم ال يبأس ال تبلى ثيابه وال يفىن شبابه يف اجلنة ما ال عني رأت 
 وال أذن مسعت وال خطر على قلب بشر 

 

 



األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  عليق شعيب ت
 الشيخني غري محاد بن سلمة فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا قتيبة بن سعيد قال ثنا يعقوب بن  - 9381
عبد الرمحن بن حممد بن عبد القارىء من قبيلة يقال هلا قارة من األنصار ونزل  

فقيل له اإلسكندراين عن عمرو بن أيب عمرو عن  اإلسكندرية بلد ابب مصر 
سعيد املقربي عن أيب هريرة أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : بعثت يف  

 خري قرون بين آدم قران فقران حىت كنت من القرن الذي كنت فيه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده جيدت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    417صفحة  - 2مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا قتيبة ثنا يعقوب بن عبد الرمحن عن   - 9382
عمرو بن أيب عمرو عن سعيد املقربي عن أيب هريرة أن رسول هللا صلى هللا 



ما لعبدي املؤمن عندي جزاء إذا قبضت  عليه وسلم قال : يقول هللا عز وجل 
 صفيه من أهل الدنيا مث احتسبه إال اجلنة 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده جيدت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا قتيبة قال ثنا يعقوب عن أيب حازم   - 9383
عن سعيد بن أيب سعيد املقربي عن أيب هريرة أن رسول هللا صلى هللا عليه  

: من عمره هللا ستني سنة فقد أعذر هللا إليه يف العمر   وسلم قال  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا قتيبة بن سعيد ثنا يعقوب عن سهيل   - 9384
: ال تقوم  عن أبيه عن أيب هريرة أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال 

الساعة حىت يكثر املال ويفيض حىت خيرج الرجل بزكاة ماله فال جيد أحدا 
قالوا وما  يقبلها منه وحىت تعود أرض العرب مروجا وأهنارا وحىت يكثر اهلرج 

 اهلرج اي رسول هللا قال القتل القتل  
 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري سهيل بن أيب صاحل فمن رجال مسلم 

 

 

وهبذا اإلسناد ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : من محل  - 9385
س منا  علينا السالح فليس منا ومن غشنا فلي  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح إسناد سابقه ) وسابقه على شرط ت
 مسلم ( 

 

 

وقال : من ابتاع شاة مصراة فهو فيها ابخليار ثالثة أايم فإن شاء   - 9386
 أمسكها وإن شاء ردها ورد معها صاعا من متر  

 

 

 عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح إسناد سابقه ) وسابقه على شرطت
 مسلم ( 

 

 

وقال : ال تقوم الساعة حىت يقاتل املسلمون اليهود فيقتلهم   - 9387
املسلمون حىت خيتبئ اليهودي وراء احلجر أو الشجرة فيقول احلجر أو الشجر 



اي مسلم اي عبد هللا هذا يهودي خلفي فتعال فاقتله اال الغرقد فإنه من شجر  
 اليهود 

 

 

إسناده صحيح إسناد سابقه ) وسابقه على شرط عليق شعيب األرنؤوط : ت
 مسلم ( 

 

 

وقال : من أشد أميت يل حبا انس يكونون بعدي يود أحدهم لو   - 9388
 رآين أبهله وماله صلى هللا عليه وسلم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح إسناد سابقه ) وسابقه على شرط ت
 مسلم ( 

 

 

وقال عليه السالم : من توىل قوما بغري أذن مواليه فعليه لعنة هللا   - 9389
 واملالئكة ال يقبل هللا منه صرفا وال عدال  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح إسناد سابقه ) وسابقه على شرط ت
 مسلم ( 



 

 

وقال صلى هللا عليه وسلم إذا قال القارئ مسع هللا ملن محده فقال   - 9390
فه اللهم ربنا ولك احلمد فوافق ذلك قوله قول أهل السماء اللهم  : من خل 

 ربنا لك احلمد غفر له ما تقدم من ذنبه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح إسناد سابقه ) وسابقه على شرط ت
 مسلم ( 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا قتيبة قال ثنا يعقوب عن سهيل عن   - 9391
أبيه عن أيب هريرة أنه كان يكرب كلما خفض ورفع وحيدث : ان رسول هللا 

 صلى هللا عليه وسلم كان يفعل ذلك 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
مان فمن رجال مسلم الشيخني غري سهيل بن أيب صاحل الس  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا قتيبة قال ثنا يعقوب عن بن عجالن   - 9392
عن مسي عن أيب صاحل عن أيب هريرة أنه قال : شكا الناس إىل رسول هللا صلى 



هللا عليه وسلم فتح ما بني املرفقني فأمرهم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن  
 يستعينوا ابلركب 

 

 

شعيب األرنؤوط : إسناده قوي رجاله ثقات رجال الشيخني غري ابن  عليقت
 عجالن 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا قتيبة بن سعيد ثنا عبد العزيز بن  - 9393
حممد عن أيب ثفال املري عن رابح بن عبد الرمحن عن أيب هريرة قال قال 

سوداوين  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : دم عفراء أحب إيل من دم   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا قتيبة بن سعيد ثنا عبد العزيز عن ثور   - 9394
بن زيد عن أيب الغيث عن أيب هريرة أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : ذو  

 السويقتني من احلبشة خيرب بيت هللا عز وجل  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد قوي على شرط مسلم رجاله  ت



  غري عبد العزيز فمن رجال مسلم ثقات رجال الشيخني

 

 

وقال صلى هللا عليه وسلم : ال تقوم الساعة حىت خيرج رجل من   - 9395
 قحطان يسوق الناس بعصاه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد قوي كسابقه ) وسابقه على ت
 شرط مسلم ( 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا قتيبة ثنا عبد العزيز عن ثور عن أيب  - 9396
الغيث عن أيب هريرة أنه قال : كنا جلوسا عند النيب صلى هللا عليه وسلم إذ  

قال من   { وآخرين منهم ملا يلحقوا هبم  } نزلت عليه سورة اجلمعة فلما قرأ 
سأله مرة أو مرتني أو  هؤالء اي رسول هللا فلم يراجعه صلى هللا عليه وسلم حىت

ثالاث وفينا سلمان الفارسي قال فوضع النيب صلى هللا عليه وسلم يده على  
 سلمان وقال لو كان اإلميان عند الثراي لناله رجال من هؤالء  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد قوي كسابقه ) وسابقه على ت
 شرط مسلم ( 



 

 

ثنا قتيبة ثنا عبد العزيز عن ثور عن أيب  حدثنا عبد هللا حدثين أيب - 9397
الغيث عن أيب هريرة ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : من أخذ أموال 
 الناس يريد أداءها أدى هللا عنه ومن أخذها يريد يعين تلفها أتلفه هللا عز وجل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد قوي كسابقه ) وسابقه على ت
لم ( شرط مس  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا قتيبة قال ثنا املغرية بن عبد الرمحن  - 9398
القرشي عن أيب الزاند عن األعرج عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا 

 عليه وسلم : اختنت إبراهيم عليه السالم وهو بن مثانني سنة ابلقدوم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد قوي ت  

 

 

-------------------------------------  

 

[    418صفحة  - 2مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    



 

 

وقال خري يوم طلعت عليه الشمس يوم اجلمعة فيه خلق آدم وفيه   - 9399
 أدخل اجلنة وفيه أخرج منها وال تقوم الساعة إال يف يوم اجلمعة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد قوي كسابقه ت  

 

 

قال وقال هللا عز وجل : إذا أحب عبدي لقائي أحببت لقاءه وإذا  - 9400
 كره لقائي كرهت لقاءه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد قوي كسابقه ت  

 

 

وقال صلى هللا عليه وسلم : رأس الكفر حنو املشرق والفخر  - 9401
نة يف أهل الغنم  واخليالء يف أهل اخليل واإلبل الفدادين أهل الوبر والسكي  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد قوي كسابقه ت  

 

 



وقال : جتدون من خري الناس أشدهم كراهية هلذا الشأن حىت يقع   - 9402
 فيه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وإسناده قوي ت  

 

 

وكان إذا رفع رأسه من الركعة اآلخرة يقول : اللهم أنج عياش بن  - 9403
أيب ربيعة اللهم أنج سلمة بن هشام اللهم أنج الوليد بن الوليد اللهم أنج 

املستضعفني من املؤمنني اللهم اشدد وطأتك على مضر اللهم اجعلها سنني  
 كسين يوسف عليه السالم  

 

 

إسناد قوي عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا ت  

 

 

وقال : غفار غفر هللا هلا وأسلم ساملها هللا   - 9404  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد قوي ت  

 

 



وقال : والذي نفس حممد بيده لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثريا   - 9405
 ولضحكتم قليال  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد قوي ت  

 

 

وصال قالوا فإنك تواصل اي رسول هللا قال : إين وقال إايكم وال - 9406
 لست يف ذا مثلكم إين أبيت يطعمين ريب ويسقيين فاكلفوا ما لكم به طاقة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد قوي ت  

 

 

وقال صلى هللا عليه وسلم : يف اجلنة شجرة يسري الراكب يف ظلها   - 9407
 مائة سنة ال يقطعها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد قوي ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا قتيبة بن سعيد ثنا حممد بن موسى  - 9408



ل هللا يعين املخزومي عن يعقوب بن سلمة عن أبيه عن أيب هريرة قال قال رسو 
صلى هللا عليه وسلم : ال صالة ملن ال وضوء له وال وضوء ملن مل يذكر اسم  

 هللا عليه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ... مث ذكر ما يف الباب من أحاديث ت
وعلل وختم ذلك بقوله : " قلنا : ومع ذلك كله فقد نقل احلافظ ابن حجر يف  

ن الصالح أنه قال : ثبت مبجموعها ما يثبت  النتائج ) نتائج األفكار ( عن اب
به احلديث احلسن وهللا أعلم . وقال يف التلخيص احلبري : والظاهر أن جمموع 

 األحاديث حيدث منها قوة تدل على أن له أصال " 
 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا قتيبة قال ثنا حامت بن إمساعيل عن   - 9409
هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه  محيد اخلراط عن املقربي عن أيب 

وسلم : من جاء مسجدي هذا مل أيت إال خلري يتعلمه أو يعلمه فهو مبنزلة 
 اجملاهد يف سبيل هللا ومن جاء لغري ذلك فهو مبنزلة رجل ينظر إىل متاع غريه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث ضعيف ت  

 

 



ثنا حامت بن إمساعيل عن مسلم  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا قتيبة  - 9410
بن حممد بن زائدة عن أيب سلمة بن عبد الرمحن عن عائشة أهنا قالت : ما رفع  

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم رأسه إىل السماء إال قال اي مصرف القلوب 
 ثبت قليب على طاعتك  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف لضعف صاحل بن ت
 حممد

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا قتيبة قال ثنا عبد العزيز بن حممد  - 9411
هللا صلى هللا  عن العالء يعين بن عبد الرمحن عن أبيه عن أيب هريرة أن رسول 

عليه وسلم قال : ال يفتح اإلنسان على نفسه ابب مسألة اال فتح هللا عليه  
ره فيأكل به ابب فقر أيخذ الرجل حبله فيعمد إىل اجلبل فيحتطب على ظه

 خري له من أن يسأل الناس معطى أو ممنوعا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده قويت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا قتيبة ثنا عبد العزيز بن حممد عن   - 9412



حممد بن عمرو عن أيب سلمة عن أيب هريرة : أن رسول هللا صلى هللا عليه  
 وسلم حرم كل ذي انب من السباع 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا قتيبة ثنا بكر بن مضر عن بن  - 9413
عجالن أن سعيد بن يسار أاب احلباب أخربه عن أيب هريرة أن رسول هللا صلى 
هللا عليه وسلم قال : ما من عبد مؤمن تصدق بصدقة من طيب وال يقبل هللا  

يصعد السماء إال طيب إال وهو يضعها يف يد الرمحن أو يف كف  إال طيبا وال
الرمحن فريبيها له كما يريب أحدكم فلوه أو فصيله حىت ان التمرة لتكون مثل  

 اجلبل العظيم  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد قوي رجاله ثقات رجال الشيخني ت
 غري حممد بن عجالن 

 

 

 أيب ثنا قتيبة قال حدثين بن هليعة عن دراج  حدثنا عبد هللا حدثين - 9414
عن بن حجرية عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : ان  



للمساجد أواتدا املالئكة جلساؤهم ان غابوا يفتقدوهنم وان مرضوا عادوهم  
 وان كانوا يف حاجة أعانوهم  

 

 

احلفظ ) كذا قال  عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف . ابن هليعة سيئ ت
األرانؤوط لكنه كان قرر يف تعليقات سابقة أن حديث قتيبة بن سعيد عن ابن 

 هليعة حسن فاهلل أعلم ( 

 

 

وقال صلى هللا عليه وسلم : جليس املسجد على ثالث خصال   - 9415
 أخ مستفاد أو كلمة حمكمة أو رمحة منتظرة  

 

 

) سابقه أعله اببن هليعة   عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف إسناد سابقه ت
عن   -كما هنا    -لكنه كان قرر يف تعليقات سابقة أن حديث قتيبة بن سعيد 

 ابن هليعة حسن فاهلل أعلم ( 
 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا قتيبة ثنا عبد العزيز بن حممد عن ثور   - 9416
عن أيب الغيث عن أيب هريرة أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : ان 

العرق يوم القيامة ليذهب يف األرض سبعني ابعا وإنه ليبلغ إىل أفواه الناس أو 



 إىل آانفهم شك ثور أبيهما قال  
 

 

ط : صحيح وهذا إسناد قوي عليق شعيب األرنؤو ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    419صفحة  - 2مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا قتيبة بن سعيد ثنا عبد العزيز عن أيب   - 9417
سهيل بن أيب مالك عن أبيه عن أيب هريرة أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال :  

ما أحب أن عندي أحدا ذهبا أييت على اثلثة وعندي منه شيء اال شيء 
 أرصده يف قضاء دين يكون علي  

 

 

ه قويعليق شعيب األرنؤوط : إسناد ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا قتيبة بن سعيد ثنا عبد العزيز بن  - 9418
حممد عن سهيل عن أبيه عن أيب هريرة أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال  



 : اإلمام ضامن واملؤذن مؤمتن فارشد هللا األئمة وغفر للمؤذنني 

 

 

رط مسلم عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد قوي على شت  

 

 

وهبذا اإلسناد أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : للصائم فرحتان   - 9419
 فرحة حني يفطر وفرحة حني يلقى ربه عز وجل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده قوي كسابقه ) وسابقه على شرط مسلم ( ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا قتيبة ثنا عبد العزيز عن سهيل عن   - 9420
ى حراء هو وأبو أبيه عن أيب هريرة : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان عل

بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبري فتحركت الصخرة فقال رسول هللا 
 صلى هللا عليه وسلم اهدأ فما عليك اال نيب أو صديق أو شهيد  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده قوي على شرط مسلم ت  

 

 



وان رسول هللا قال : نعم الرجل أبو بكر نعم الرجل عمر نعم   - 9421
الرجل أبو عبيدة بن اجلراح نعم الرجل أسيد بن حضري نعم الرجل اثبت بن 

 قيس بن مشاس نعم الرجل معاذ بن جبل نعم الرجل معاذ بن عمرو بن اجلموح 

 

 

شعيب األرنؤوط : إسناده قوي كسابقه ) وسابقه على شرط مسلم ( عليق ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا قتيبة ثنا يعقوب بن عبد الرمحن بن  - 9422
حممد يعين القارىء عن عمرو بن أيب عمرو عن املطلب عن أيب هريرة أن 

ة وكان  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : كان داود النيب فيه غرية شديد
إذا خرج أغلقت األبواب فلم يدخل على أهله أحد حىت يرجع قال فخرج  
ذات يوم وغلقت الدار فأقبلت امرأته تطلع إىل الدار فإذا رجل قائم وسط 

الدار فقالت ملن يف البيت من أين دخل هذا الرجل الدار والدار مغلقة وهللا  
فقال له داود من   لتفتضحن بداود فجاء داود فإذا الرجل قائم وسط الدار

أنت قال أان الذي ال أهاب امللوك وال ميتنع مين شيء فقال داود أنت وهللا  
ملك املوت فمرحبا أبمر هللا فرمل داود مكانه حيث قبضت روحه حىت فرغ 
من شأنه وطلعت عليه الشمس فقال سليمان للطري أظلي على داود فأظلت 

ا سليمان اقبضي جناحا جناحا  عليه الطري حىت أظلمت عليهما األرض فقال هل
قال أبو هريرة يرينا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كيف فعلت الطري وقبض 



 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وغلبت عليه يومئذ املصرحية  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف النقطاعه ت  

 

 

يعقوب يعين  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا قتيبة بن سعيد قال ثنا - 9423
بيه عن أيب هريرة أن رسول هللا بن عبد الرمحن عن سهيل بن أيب صاحل عن أ

صلى هللا عليه وسلم قال : ال يتصدق أحد بتمرة من كسب طيب اال أخذها  
هللا بيمينه يربيها له كما يريب أحدكم فلوه أو فصيله حىت تكون له مثل اجلبل 

 أو أعظم  
 

 

ه صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  عليق شعيب األرنؤوط : إسناد ت
 الشيخني غري سهيل بن أيب صاحل فمن رجال مسلم 

 

 

وان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : ال يبغض األنصار رجل   - 9424
يؤمن ابهلل واليوم اآلخر ولوال اهلجرة لكنت امرأ من األنصار ولو سلكت 

األنصار واداي أو شعبا لسلكت واديهم أو شعبهم األنصار شعاري والناس 
 داثري 



 

 

شرط مسلم ( عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح كسابقه ) وسابقه على ت  

 

 

وإبسناده : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم هنى عن لبستني  - 9425
الصماء وأن حيتيب الرجل بثوبه ليس على فرجه منه شيء وعن املالمسة 

 واملنابذة واحملاقلة واملزابنة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

وسلم قال : ينزل هللا عز وجل إىل  وان رسول هللا صلى هللا عليه  - 9426
السماء الدنيا كل ليلة حني ميضي ثلث الليل األول فيقول أان امللك مرتني من 

ذا الذي يدعوين فأستجيب من الذي يسألين فأعطيه من ذا الذي يستغفرين  
 فأغفر له فال يزال كذلك حىت يضيء الفجر 

 

 

م عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا علي بن عبد هللا ثنا حفص بن غياث   - 9427



بن طلق بن معاوية النخعي قال مسعت طلق بن معاوية قال مسعت أاب زرعة  
حيدث عن أيب هريرة : أن امرأة أتت النيب صلى هللا عليه وسلم بصيب هلا  

قد احتظرت حبظار  فقالت اي رسول هللا ادع هللا له فقد دفنت ثالثة فقال ل
شديد من النار قال حفص مسعت هذا احلديث من ستني سنة ومل أبلغ عشر  

 سنني ومسعت حفصا يذكر هذا الكالم سنة سبع ومثانني ومائة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده قويت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    420صفحة  - 2مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد هللا بن حممد قال عبد هللا بن  - 9428
خالد األمحر عن   أمحد ومسعت أان من عبد هللا بن حممد بن أيب شيبة قال ثنا أبو

بن عجالن عن زيد بن أسلم عن أيب صاحل عن أيب هريرة قال قال رسول هللا 
 فكربوا وإذا قرأ صلى هللا عليه وسلم : إمنا جعل اإلمام ليؤمت به فإذا كرب

 فأنصتوا 

 



 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد قوي ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد هللا بن حممد بن أمحد قال عبد   - 9429
هللا بن أمحد ومسعته أان منه ثنا حفص بن غياث عن األعمش عن أيب صاحل عن  

عد وهو يدعو فقال أحد أيب هريرة : أن النيب صلى هللا عليه وسلم مر بس
 أحد 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخني لكن ت
 اختلف فيه عن األعمش 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الوهاب بن عطاء أان عوف عن   - 9430
شهر بن حوشب قال قال أبو هريرة قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : لو  

 كان العلم ابلثراي لتناوله انس من أبناء فارس 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف لضعف شهر بن حوشبت  

 

 



يب ثنا مكي بن إبراهيم ثنا عبد هللا يعين بن حدثنا عبد هللا حدثين أ - 9431
موىل آل الزبري عن سعيد بن سعيد بن أيب هند عن إمساعيل بن أيب حكيم  

مرجانة أنه مسع أاب هريرة يقول قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : من أعتق  
 رقبة مؤمنة أعتق هللا بكل أرب منه أراب منه من النار حىت انه ليعتق ابليد اليد
وابلرجل الرجل وابلفرج الفرج فقال علي بن حسني أنت مسعت هذا من أيب 

هريرة فقال سعيد نعم فقال علي بن حسني لغالم له أفره غلمانه ادع يل مطراب  
 قال فلما قام بني يديه قال اذهب فأنت حر لوجه هللا عز وجل  

 

 

ال  عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجت
 الشيخني غري إمساعيل بن أيب حكيم فمن رجال مسلم 

ذكر األرانؤوط أن قوله " ادع يل مطراب " حتريف صوابه : ادع يل مطرفا " *   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن أيوب عن   - 9432
بن سريين عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : أسلم  

فار وشيء من جهينة ومزينة خري عند هللا يوم القيامة من متيم وأسد بن وغ
 خزمية وهوازن وغطفان  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن بن موسى ثنا محاد بن سلمة   - 9433
عن يونس بن عبيد عن حممد بن سريين عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى 

 هللا عليه وسلم : نساء أهل اجلنة يرى مخ سوقهن من وراء اللحم 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
ني غري محاد بن سلمة فمن رجال مسلم الشيخ  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد هللا بن حممد قال عبد هللا بن  - 9434
أمحد ومسعته أان منه قال ثنا حممد بن فضيل عن عطاء بن السائب عن جماهد  
عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : من أحب لقاء هللا 

ومن كره لقاء هللا كره هللا لقاءه   أحب هللا لقاءه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد ضعيف عطاء بن السائب ت
 اختلط

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هارون بن معروف قال ثنا بن وهب  - 9435
قال حدثين معروف بن سويد اجلذامي أنه مسع علي بن رابح يقول مسعت أاب  

 صلى هللا عليه وسلم : ال عدوى وال طرية والعني هريرة يقول قال رسول هللا
 حق 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هارون بن معروف حدثنا بن وهب  - 9436
ثنا خمرمة بن بكري عن أبيه عن عراك بن مالك قال مسعت أاب هريرة حيدث عن  

وسلم انه قال : ليس يف العبد صدقة اال صدقة  رسول هللا صلى هللا عليه 
 الفطر 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري خمرمة بن بكري فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن فضيل عن مغرية عن  - 9437
يه وسلم : ال تصروا إبراهيم عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عل 



اإلبل والغنم فمن ابتاع مصراة فهو آبخر النظرين ان شاء أمسكها وان شاء 
عضكم  ردها بصاع من متر وال تسأل املرأة طالق أختها وال تناجشوا وال يبع ب 

 على بيع بعض وال يبع حاضر لباد  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخني إال ت
 أن إبراهيم بن يزيد النخعي مل يسمع من أيب هريرة 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هارون بن معروف قال أخربين بن  - 9438
موىل شداد بن وهب أخربين حيوة عن حممد بن عبد الرمحن عن أيب عبد هللا 

اهلاد أنه مسع أاب هريرة يقول مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : من  
املساجد مل تنب  مسع رجال ينشد يف املسجد ضالة فليقل ال أداها هللا عليك فإن 

 لذلك  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هارون ثنا بن وهب قال مسعت حيوة   - 9439
يقول حدثين محيد بن هانئ اخلوالين عن أيب سعيد موىل غفار قال مسعت أاب  



: ال تبيعوا فضل املاء  هريرة يقول مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول
 وال متنعوا الكأل فيهزل املال وجيوع العيال  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح دون قوله " فيهزل املال ... اخل " وهذا ت
 إسناد قابل للتحسني 

 

 

------------------------------------- 

 

[    421صفحة  - 2مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هارون قال حدثين بن وهب عن   - 9440
حيوة عن بن اهلاد عن حممد بن إبراهيم بن احلرث التيمي عن أيب هريرة عن  

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أنه قال : ان كان قاله جهاد الكبري والضعيف  
حلج والعمرة واملرأة ا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف النقطاعه ت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هارون قال ثنا بن وهب قال أخربين  - 9441
عمرو بن احلرث التيمي أن جعفر بن ربيعة حدثه ان عبد الرمحن األعرج حدثه  

 عن أيب هريرة أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : ال هام ال هام 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هارون قال عبد هللا ومسعته أان من   - 9442
 هارون قال ثنا بن وهب عن عمرو عن عمارة بن غزية عن مسي موىل أيب بكر

انه مسع أاب صاحل ذكوان حيدث عن أيب هريرة ان رسول هللا صلى هللا عليه  
الدعاء   وسلم قال : أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فاكثروا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري عمارة بن غزية فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هارون قال ثنا بن وهب قال أخربين  - 9443
يونس عن بن شهاب عن بن هرمز عن أيب هريرة أن رسول هللا صلى هللا عليه  

قال : ان أحدكم ما قعد ينتظر الصالة يف صالة ما مل حيدث تدعو له وسلم 



 املالئكة اللهم اغفر له اللهم ارمحه  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هارون قال ثنا بن وهب قال ثنا  - 9444
ة حدثه عن أيب هريرة عن رسول عمرو بن احلرث ان أاب يونس موىل أيب هرير 

هللا صلى هللا عليه وسلم انه قال : ما أنزل هللا عز وجل من السماء بركة اال  
أصبح كثري من الناس هبا كافرين ينزل هللا عز وجل الغيث فيقولون بكوكب كذا 

 وكذا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
يب يونس فمن رجال مسلم الشيخني غري أ  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هاشم بن القاسم قال ثنا عبد احلميد   - 9445
يعين بن هبرام قال ثنا شهر بن حوشب قال قال أبو هريرة : بينما رجل وامرأة  
له يف السلف اخلايل ال يقدران على شيء فجاء الرجل من سفره فدخل على  

بة شديدة فقال المرأته أعندك شيء قالت نعم  امرأته جائعا قد أصابته مسغ 



أبشر أاتك رزق هللا فاستحثها فقال وحيك ابتغي ان كان عندك شيء قالت نعم 
هنية نرجو رمحة هللا حىت إذا طال عليه الطوي قال وحيك قومي فابتغي ان كان  
عندك خبز فأتيين به فإين قد بلغت وجهدت فقالت نعم اآلن ينضج التنور فال  

لما ان سكت عنها ساعة وحتينت أيضا أن يقول هلا قالت هي من عند  تعجل ف
نفسها لو قمت فنظرت إىل تنوري فقامت فوجدت تنورها مآلن جنوب الغنم  

ورحييها تطحنان فقامت إىل الرحى فنفضتها وأخرجت ما يف تنورها من جنوب 
 الغنم قال أبو هريرة فوالذي نفس أيب القاسم بيده عن قول حممد صلى هللا

 عليه وسلم لو أخذت ما يف رحييها ومل تنفضها لطحنتها إىل يوم القيامة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف لضعف شهر بن حوشبت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن بن موسى ثنا محاد بن سلمة   - 9446
وشب عن  عن قتادة وجعفر بن أيب وحشية وعباد بن منصور عن شهر بن ح

أيب هريرة : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم خرج على أصحابه وهم 
يتنازعون يف الشجرة اليت اجتثت من فوق األرض ما هلا من قرار فقال بعضهم  

ا الكمأة فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الكمأة من املن وماؤها  أحسبه
 شفاء للعني والعجوة من اجلنة وهي شفاء للسم  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : حسن دون قصة الشجرة وهذا إسناد ضعيف ت
 لضعف شهر بن حوشب 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا فزارة بن عمرو قال أان فليح عن   - 9447
بن أيب صاحل عن أيب هريرة قال : خرج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم   سهيل

يف غزوة غزاها فأرمل فيها املسلمون واحتاجوا إىل الطعام فاستأذنوا رسول هللا 
صلى هللا عليه وسلم يف حنر اإلبل فأذن هلم فبلغ ذلك عمر بن اخلطاب قال 

ينحروهنا بل ادع اي  فجاء فقال اي رسول هللا إبلهم حتملهم وتبلغهم عدوهم
رسول هللا بغربات الزاد فادع هللا عز وجل فيها ابلربكة قال أجل قال فدعا  

بغربات الزاد فجاء الناس مبا بقى معهم فجمعه مث دعا هللا عز وجل فيه ابلربكة  
ودعا أبوعيتهم فمألها وفضل فضل كثري فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

اال هللا وأشهد أين عبد هللا ورسوله ومن لقي هللا عز  عند ذلك أشهد أن ال إله 
 وجل هبما غري شاك دخل اجلنة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  

 

 

------------------------------------- 

 



[    422صفحة  - 2مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان قال ثنا أبو عوانة قال ثنا عبد   - 9448
يب امللك بن عمري عن رجل من بين احلرث بن كعب قال كنت جالسا عند أ

هريرة فأاته رجل فسأله فقال : اي أاب هريرة أنت هنيت الناس أن يصوموا يوم 
رمة لقد مسعت  اجلمعة قال ال لعمر هللا غري اين ورب هذه احلرمة ورب هذه احل

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول ال يصومن أحدكم يوم اجلمعة اال يف أايم 
يصومه فيها فجاء آخر فقال اي أاب هريرة أنت هنيت الناس أن يصلوا يف نعاهلم  
قال ال لعمر هللا غري اين ورب هذه احلرمة لقد رأيت رسول هللا صلى هللا عليه  

أن عليه نعليه مث انصرف ومها عليه صلى هللا عليه  وسلم يصلي إىل هذا املقام و 
 وسلم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه رجاله ثقات رجال الشيخني غري الرجل  ت
 احلارثي 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن عبيد قال ثنا حممد يعين بن  - 9449
مسعت رسول هللا  إسحاق عن العالء بن عبد الرمحن عن أبيه عن أيب هريرة قال 

صلى هللا عليه وسلم يقول : إذا صلى أحدكم مث جلس مل تزل املالئكة تقول 



 اللهم اغفر له اللهم ارمحه ما مل حيدث أو يقوم  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد األموي قال ثنا عبيد   - 9450
أيب  هللا بن عمرو بن حفص بن عاصم عن سعيد بن أيب سعيد عن أبيه عن 

هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : إذا أتى أحدكم فراشه فلينزع  
ه مث ليضطجع  داخلة إزاره مث لينفض هبا فراشه فإنه ال يدري ما حدث عليه بعد

على جنبه األمين مث ليقل ابمسك ريب وضعت جنيب وبك أرفعه ان أمسكت 
 نفسي فارمحها وان أرسلتها فاحفظها مبا حفظت به عبادك الصاحلني 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد بن أابن بن سعيد بن   - 9451
 هريرة قال  العاص قال ثنا عبيد هللا عن سعيد بن أيب سعيد عن أبيه عن أيب

قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : إذا زنت خادم أحدكم فليجلدها وال  
ة فليجلدها وال  يعريها فإن عادت الثانية فليجلدها وال يعريها فإن عادت الثالث



 يعريها فإن عادت الرابعة فليجلدها وليبعها حببل من شعر أو بضفري من شعر  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد األموي قال ثنا عبيد   - 9452
هريرة أن رسول  هللا عن خبيب بن عبد الرمحن عن حفص بن عاصم عن أيب

هللا صلى هللا عليه وسلم قال : ان اإلسالم ليأرز إىل املدينة كما أترز احلية إىل  
 جحرها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد األموي قال ثنا  - 9453
ول هللا صلى هللا عليه وسلم :  احلجاج عن عطاء عن أيب هريرة قال قال رس

 صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم الشهر فأكملوا العدة ثالثني 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الوهاب اخلفاف قال ثنا عوف  - 9454
وسلم :  عن شهر بن حوشب قال قال أبو هريرة قال رسول هللا صلى هللا عليه 

 لو كان العلم ابلثراي لتناوله انس من أبناء فارس 
 

 

) وقال فيه األرانؤوط هناك : إسناده   9430عليق شعيب األرنؤوط : مكرر ت
 ضعيف لضعف شهر بن حوشب ( 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا علي بن إبراهيم قال ثنا عبد هللا يعين  - 9455
يد بن  بن سعيد بن أيب هند عن إمساعيل بن أيب حكيم موىل آل الزبري عن سع 

مرجانة انه قال مسعت أاب هريرة يقول قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : من  
ن النار حىت انه ليعتق ابليد  أعتق رقبة مؤمنه أعتق هللا بكل أرب منها إراب منه م

اليد وابلرجل الرجل وابلفرج الفرج قال فقال علي بن احلسني أنت مسعت هذا 
من أيب هريرة قال سعيد نعم قال علي بن احلسني لغالم له أفره غلمانه ادع يل 

 مطراب فلما قام بني يديه قال اذهب فأنت حر لوجه هللا تعاىل  

 

 

) وقال فيه األرانؤوط هناك : إسناده   9431عليق شعيب األرنؤوط : مكرر ت
صحيح على شرط مسلم . ونبه على أن قوله " ادع يل مطراب " حتريف صوابه 



 ادع يل مطرفا ( 
 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق قال أان معمر عن أيوب   - 9456
سلم  عن بن سريين عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : أ

وغفار وشيء من جهينة ومزينة خري عند هللا يوم القيامة من متيم وأسد بن 
 خزمية وهوازن وغطفان  

 

 

) وقال فيه األرانؤوط هناك : إسناده   9432عليق شعيب األرنؤوط : مكرر ت
 صحيح على شرط الشيخني ( 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن بن موسى قال ثنا محاد بن  - 9457
عن يونس بن عبيد عن حممد بن سريين عن أيب هريرة قال قال رسول سلمة  

 هللا صلى هللا عليه وسلم : نساء أهل اجلنة يرى مخ سوقهن من وراء اللحم  

 

 

) وقال فيه األرانؤوط هناك إسناده   9433عليق شعيب األرنؤوط : مكرر ت
 صحيح على شرط مسلم ( 

 

 



-------------------------------------  

 

[    423صفحة  - 2مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن بن موسى ثنا شيبان بن عبد   - 9458
بن عوف عن أيب الرمحن ثنا حيىي بن أيب كثري عن أيب سلمة بن عبد الرمحن 

هريرة قال : بينما أان أصلي صالة الظهر سلم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
ة أم من ركعتني فقام رجل من بين سليم فقال اي رسول هللا أقصرت الصال

نسيت فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مل تقصر ومل أنسه قال اي رسول 
هللا إمنا صليت ركعتني فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أحق ما يقول ذو  
اليدين قالوا نعم قال فقام فصلى هبم ركعتني آخرتني قال حيىي حدثين ضمضم  

هللا صلى هللا عليه وسلم  بن جوس انه مسع أاب هريرة يقول مث سجد رسول 
 سجدتني 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخني رجاله ثقات ت
 رجال الشيخني غري ضمضم بن جوس فمن رجال السنن 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن بن موسى قال ثنا شيبان عن   - 9459



ل هللا صلى هللا عليه  حيىي قال أخربين أبو سلمة ان أاب هريرة أخربه ان رسو 
وسلم قال : من قام رمضان إمياان واحتسااب غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام  

 ليلة القدر إمياان واحتسااب غفر له ما تقدم من ذنبه  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن قال ثنا شيبان عن حيىي حدثين  - 9460
أبو سلمة عن أيب هريرة قال : كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يدعو 

هبؤالء الكلمات اللهم اين أعوذ بك من عذاب النار ومن عذاب القرب ومن  
 فتنة احمليا واملمات ومن شر املسيح الدجال 

 

 

: إسناده صحيح على شرط الشيخني عليق شعيب األرنؤوطت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن قال ثنا شيبان عن حيىي قال   - 9461
حدثين أبو سلمة انه مسع أاب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :  

 ال تنكح املرأة وخالتها وال املرأة وعمتها  

 

 



الشيخني عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرطت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن قال ثنا شيبان عن حيىي عن   - 9462
سعيد بن أيب سعيد ان أابه أخربه أنه مسع أاب هريرة يقول قال رسول هللا صلى 

 هللا عليه وسلم : ال حيل المرأة أن تسافر يوما فما فوقه اال ومعها ذو حرمة  

 

 

على شرط الشيخني عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا غسان بن الربيع موصلي قال ثنا   - 9463
ان النيب صلى  محاد بن سلمة عن عاصم بن هبدلة عن أيب صاحل عن أيب هريرة

هللا عليه وسلم قال : يؤتى ابملوت كبشا أغثر فيوقف بني اجلنة والنار فيقال اي  
نظرون ويرون ان  أهل اجلنة فيشرئبون وينظرون ويقال ألهل النار فيشرئبون وي

 قد جاء الفرج فيذبح فيقال خلودا ال موت 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو معاوية وحممد بن عبيد قاال ثنا   - 9464



 األعمش عن أيب صاحل عن أيب سعيد عن النيب صلى هللا عليه وسلم : فذكراه  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا غسان بن الربيع قال ثنا محاد بن  - 9465
ة عن أيوب عن بن سريين عن أيب هريرة قال قال النيب صلى هللا عليه  سلم

وسلم : ال يقولن أحدكم عبدي وأميت وال يقولن اململوك ريب وربيت ليقل املالك  
فتاي وفتايت وليقل اململوك سيدي وسيديت فإهنم اململوكون والرب هللا عز  

 وجل 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا غسان ثنا محاد بن سلمة عن حممد   - 4669
بن عمرو عن أيب سلمة عن أيب هريرة ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال :  

 ان كان يف شيء مما تداوون به خري ففي احلجامة  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  



 

 

وإبسناده عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : احلبة السوداء  - 9467
 شفاء لكل داء اال السام والسام املوت 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

وإبسناده عن النيب صلى هللا عليه وسلم وعن يونس عن احلسن  - 9468
عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : إذا مسع أحدكم األذان واإلانء على يده  

 فال يدعه حىت يقضي منه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسن من الطريق األول وإسناده الثاين وهو  ت
منقطع فإن احلسن مل يسمع من  محاد عن يونس بن عبيد عن احلسن البصري 

 أيب هريرة
 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن يزيد قال ثنا سفيان بن  - 9469
حسني عن الزهري عن عبيد هللا بن عبد هللا بن عتبة بن مسعود عن أيب هريرة  
عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : أمرت أن أقاتل الناس حىت يقولوا ال إله 



فإذا قالوها عصموا مين دماءهم وأمواهلم اال حبقها وحساهبم على هللا إال هللا 
رسول عز وجل قال فلما كانت الردة قال عمر أليب بكر تقاتلهم وقد مسعت  

هللا صلى هللا عليه وسلم يقول كذا وكذا قال فقال أبو بكر وهللا ال أفرق بني 
ه فرأينا ذلك رشدا الصالة والزكاة وألقاتلن من فرق بينهما قال فقاتلنا مع  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو معاوية قال ثنا سهيل عن أبيه  - 9470
عن أيب هريرة قال : سئل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن احلمري فيها زكاة  

ريا فمن يعمل مثقال ذرة خ } فقال ما جاءين فيها شيء إال هذه اآلية الفاذة 
  { يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري سهيل بن أيب صاحل فمن رجال مسلم 

 

 

------------------------------------- 

 



[    424صفحة  - 2مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب قال ثنا أبو معاوية حممد بن خازم عن   - 9471
سهيل بن أيب صاحل عن أبيه عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه  
 وسلم : تضمن هللا ملن خيرج يف سبيله أن يدخله اجلنة أو يرده إىل منزله انئال

 ما انل من أجر أو غنيمة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح كسابقه ) وسابقه على شرط مسلم ( ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن عبيد قال ثنا األعمش عن   - 9472
أيب صاحل عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : اإلمام  

 ضامن واملؤذن مؤمتن اللهم أرشد األئمة واغفر للمؤذنني  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

ه أسود قال ثنا شريك عن األعمش عن أيب صاحل قال وكذا حدثنا  - 9473
عن أيب هريرة كما قال حممد أرشد األئمة واغفر للمؤذنني قال وكذا قال يعين 



 بن فضيل أيضا وزائدة أيضا حدثناه معاوية يعين عنه :  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : ت  

وكذا حدثناه أسود قال ثنا شريك عن األعمش عن أيب صاحل عن أيب هريرة  * 
ما قال حممد أرشد األئمة واغفر للمؤذنني . قال األرانؤوط : صحيح ك  

وكذا قال يعين بن فضيل أيضا . قال األرانؤوط : يعين عن األعمش وهذا * 
 إسناد صحيح على شرط الشيخني

وزائدة أيضا حدثناه معاوية يعين عنه . قال األرانؤوط : إسناده صحيح على  * 
 شرط الشيخني

 

 

د هللا حدثين أيب ثنا أبو معاوية قال ثنا حممد بن عمرو  حدثنا عب - 9474
عن أيب سلمة عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : مراء يف 

 القرآن كفر  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو معاوية قال ثنا سهيل بن أيب  - 9475
صاحل عن أبيه عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : تضمن 

هللا ملن خيرج يف سبيله أن يدخله اجلنة أو يرده إىل منزله انئال ما انل من أجر 
 أو غنيمة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو معاوية ثنا حيىي بن سعيد عن أيب  - 9476
ن صاحل عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : لقد مهمت أ
ال أختلف عن سرية خترج يف سبيل هللا وليس عندي ما أمحلهم ولوددت اين 

 أقتل يف سبيل هللا مث أحيا مث أقتل مث أحيا مث أقتل  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو معاوية قال ثنا سهيل عن أبيه  - 9477
عن أيب هريرة قال قالوا : اي رسول هللا أخربان بعمل يعدل اجلهاد يف سبيل هللا  

  }ه قال مثل اجملاهد  قال ال تطيقونه مرتني أو ثالاث قال قالوا أخربان فلعلنا نطيق



يف سبيل هللا كمثل الصائم القائم القانت آبايت هللا ال يفرت من صيام وال صالة  
 حىت يرجع اجملاهد إىل أهله  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري سهيل بن أيب صاحل فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو معاوية قال ثنا هشام بن عروة   - 9478
عن أبيه عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : عذبت امرأة 

 يف هرة ربطتها فلم تطعمها ومل ترسلها فتأكل من حشرات األرض 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو معاوية قال ثنا األعمش عن أيب  حدثنا - 9479
 أهل العراق رزين عن أيب هريرة قال : رأيته يضرب جبهته بيده ويقول اي

تزعمون اين أكذب على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ليكن لكم املهنأ  
وعلي اإلمث أشهد لسمعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول إذا انقطع  

ع أحدكم فال ميشي يف األخرى حىت يصلحها وإذا ولغ الكلب يف إانء  شس



 أحدكم فال يتوضأ حىت يغسلها سبع مرات 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري رزين فمن رجال مسلم

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو معاوية ثنا األعمش عن أيب صاحل  - 9480
معة  عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : من توضأ يوم اجل
فأحسن الوضوء مث أتى اجلمعة فدان وأنصت واستمع غفر له ما بينه وبني 

 اجلمعة وزايدة ثالثة أايم قال ومن مس احلصى فقد لغا  
 

 

ق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو معاوية ووكيع قاال ثنا األعمش   - 9481
عن أيب حازم عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : لو 

أهديت يل ذراع لقبلت ولو دعيت إىل كراع ألجبت قال وكيع يف حديثه لو 
ىل ذراع أهديت إ  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو معاوية قال ثنا األعمش وبن منري  - 9482
هللا صلى قال أان األعمش املعين عن أيب صاحل عن أيب هريرة قال قال رسول  

هللا عليه وسلم : اثقل الصالة على املنافقني صالة العشاء وصالة الفجر ولو  
ؤذن فيؤذن مث آمر  يعلمون ما فيهما ألتومها ولو حبوا ولقد مهمت ان آمر امل

رجال يصلي ابلناس مث انطلق معي برجال معهم حزم احلطب إىل قوم يتخلفون  
 عن الصالة فأحرق عليهم بيوهتم ابلنار  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو معاوية وبن منري قاال ثنا حممد بن   - 9483
أيب احلكم موىل الليثيني عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا  عمرو عن

 عليه وسلم : ال سبق اال يف خف أو حافر  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  

 

 



------------------------------------- 

 

[    425صفحة  - 2مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو معاوية ثنا حممد بن عمرو عن أيب   - 9484
سلمة عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : من رآين يف 

 املنام فقد رآين احلق ان الشيطان ال يستطيع ان يتشبه يب  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

دثين أيب ثنا إمساعيل بن إبراهيم وهو بن علية عن  حدثنا عبد هللا ح - 9485
هشام بن حسان ويزيد بن هارون قال أان هشام عن بن سريين عن أيب هريرة  

قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : من نسي وهو صائم فأكل أو شرب  
 فليتم صومه فإمنا أطعمه هللا وسقاه  

 

 

رط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل قال أان هشام الدستوائي عن  - 9486
قتادة عن زرارة بن أويف عن أيب هريرة قال : يقطع الصالة الكلب واحلمار  

 واملرأة قال هشام وال أعلمه اال عن النيب صلى هللا عليه وسلم  

 

 

ثقات رجال الشيخني عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد رجاله ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل قال أان هشام قال أان  - 9487
احلجاج بن أيب عثمان عن حيىي بن أيب كثري عن أيب سلمة عن أيب هريرة قال  

قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : الثيب تستأمر يف نفسها والبكر تستأذن  
قال ان تسكت قالوا اي رسول هللا وكيف أذهنا   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل بن إبراهيم قال ثنا هشام  - 9488
أيب هريرة قال  الدستوائي عن حيىي بن أيب كثري عن عامر العقيلي عن أبيه عن 

قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : عرض علي أول ثالثة يدخلون اجلنة  
د وعبد مملوك وأول ثالثة يدخلون النار فأما أول ثالثة يدخلون اجلنة فالشهي 



أحسن عبادة ربه ونصح لسيده وعفيف متعفف ذو عيال وأما أول ثالثة 
 يدخلون النار فأمري مسلط وذو ثروة من مال ال يعطي حق ماله وفقري فخور  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل قال أان هشام الدستوائي   - 9489
قال ثنا حيىي بن أيب كثري عن أيب سلمة عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى 
هللا عليه وسلم : من أمسك كلبا فإنه ينقص من عمله كل يوم قرياط اال كلب  

 حرث أو ماشية  

 

 

رط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل قال أان يونس يعين بن عبيد   - 9490
عن احلسن عن أنس بن حكيم الضيب : أنه خاف زمن زايد أو بن زايد فأتى 
املدينة فلقي أاب هريرة فانتسبين فانتسبت له فقال اي فىت اال أحدثك حديثا  

 قال ان أول ما حياسب به الناس يوم  لعل هللا ان ينفعك به قلت بلى رمحك هللا
القيامة من الصالة قال يقول ربنا عز وجل ملالئكته وهو أعلم انظروا يف صالة  



عبدي أمتها أم نقصها فإن كانت اتمة كتبت له اتمة وإن كان انتقص منها شيئا  
قال انظروا هل لعبدي من تطوع فإن كان له تطوع قال أمتوا لعبدي فريضته من  

تؤخذ األعمال على ذلكم قال يونس وأحسبه قد ذكر النيب صلى  تطوعه مث
 هللا عليه وسلم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل عن يونس بن عبيد عن   - 9491
حممد بن زايد عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ما أيمن  

 الذي يرفع رأسه يف صالته قبل اإلمام ان حيول هللا صورته صورة محار  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

دثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل عن ليث عن احلجاج بن ح - 9492
عبيد عن إبراهيم بن إمساعيل عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال  

 : أيعجز أحدكم إذا صلى أن يتقدم أو يتأخر أو عن ميينه أو عن مشاله  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف جدا ت  

 

 

حدثين أيب ثنا إمساعيل عن أيوب عن أيب قالبة عن   حدثنا عبد هللا  - 9493
لى هللا عليه وسلم : قد أيب هريرة قال ملا حضر رمضان قال رسول هللا ص

جاءكم رمضان شهر مبارك افرتض هللا عليكم صيامه تفتح فيه أبواب اجلنة  
وتغلق فيه أبواب اجلحيم وتغل فيه الشياطني فيه ليلة خري من ألف شهر من  

فقد حرم   حرم خريها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد منقطع ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل عن سعيد عن قتادة عن   - 9494
زرارة عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : ان هللا عز وجل جتاوز  

 ألميت عما حدثت به أنفسها ما مل تكلم به  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل قال أان اجلريري عن أيب  - 9495



مصعب عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : وحنا بيده حنو  
اليمن اإلميان ميان اإلميان ميان اإلميان ميان رأس الكفر املشرق والكرب والفخر 

 يف الفدادين أصحاب الوبر 

 

 

صحيح وهذا إسناد حسن عليق شعيب األرنؤوط : ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    426صفحة  - 2مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل بن علية قال ثنا داود بن أيب  - 9496
هند عن الشعيب عن أيب هريرة : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم هنى ان 

رأة على عمتها والعمة على بنت أخيها واملرأة على خالتها واخلالة تنكح امل
 على بنت أختها ال تنكح الكربى على الصغرى وال الصغرى على الكربى 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري داود بن أيب هند فمن رجال مسلم 

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل ثنا أبو حيان عن أيب زرعة   - 9497
عليه وسلم  بن عمرو بن جرير عن أيب هريرة قال : كان رسول هللا صلى هللا 

يوما ابرزا للناس فأاته رجل فقال اي رسول هللا ما اإلميان قال اإلميان أن تؤمن 
خر قال اي رسول هللا ما  ابهلل ومالئكته وكتابه ولقائه ورسله وتؤمن ابلبعث اآل

اإلسالم قال اإلسالم أن تعبد هللا ال تشرك به شيئا وتقيم الصالة املكتوبة  
وتؤيت الزكاة املفروضة وتصوم رمضان قال اي رسول هللا ما اإلحسان قال أن 
تعبد هللا كأنك تراه فإنك إن ال تراه فإنه يراك فقال اي رسول هللا مىت الساعة  

ها أبعلم من السائل ولكن سأحدثك عن أشراطها إذا قال ما املسئول عن 
ولدت األمة رهبا فذاك من أشراطها وإذا كانت العراة احلفاة اجلفاة رؤوس 

الناس فذاك من أشراطها وإذا تطاول رعاة البهم يف البنيان فذلك من أشراطها  
  } يف مخس ال يعلمهن اال هللا مث تال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم هذه اآلية
إن هللا عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما يف األرحام وما تدري نفس  

مث أدبر   {ماذا تكسب غدا وما تدري نفس أبي أرض متوت إن هللا عليم خبري 
الرجل فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ردوا علي الرجل فأخذوا لريدوه 

علم الناس دينهم  فلم يروا شيئا فقال هذا جربيل عليه السالم جاء لي  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل ثنا سعيد بن أيب عروبة عن   - 9498
قتادة عن النضر بن أنس عن بشري بن هنيك عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا 

 ماله ان كان له مال  عليه وسلم قال : من أعتق شقصا له يف عبد فخالصه يف 
 فان مل يكن له مال استسعى العبد غري مشقوق عليه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل ثنا أبو حيان عن أيب زرعة   - 9499
يه وسلم  بن عمرو بن جرير عن أيب هريرة قال : قام فينا رسول هللا صلى هللا عل 

يوما فذكر الغلول فعظمه وعظم أمره مث قال ال ألفني جييء أحدكم يوم القيامة  
على رقبته بعري له رغاء فيقول اي رسول هللا أغثين فأقول ال أملك لك شيئا قد  

أبلغتك ال ألفني جييء أحدكم يوم القيامة على رقبته شاة هلا ثغاء فيقول اي 
شيئا قد أبلغتك ال ألفني أحدكم جييء يوم  رسول هللا أغثين فأقول ال أملك لك

القيامة على رقبته فرس له مححمة فيقول اي رسول هللا أغثين فأقول ال أملك 
لك شيئا قد أبلغتك ال ألفني جييء أحدكم يوم القيامة على رقبته نفس هلا  

صياح فيقول اي رسول هللا أغثين فأقول ال أملك لك شيئا قد أبلغتك ال ألفني 
دكم يوم القيامة على رقبته رقاع ختفق فيقول اي رسول هللا أغثين فأقول  جييء أح

ال أملك لك شيئا قد أبلغتك ال ألفني جييء أحدكم يوم القيامة على رقبته  



 صامت فيقول اي رسول هللا أغثين فأقول ال أملك لك شيئا قد أبلغتك 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو معاوية ويعلى بن عبيد قاال ثنا   - 9500
لم  األعمش عن أيب صاحل عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وس

: ان لكل نيب دعوة مستجابة فتعجل كل نيب دعوته وأين اختبأت دعويت 
شيئا قال يعلي  شفاعة ألميت فهي انئلة ان شاء هللا من مات ال يشرك ابهلل

 الشفاعة  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو معاوية ثنا األعمش عن أيب  - 9501
سفيان عن جابر قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : مثل الصلوات 

ل يوم مخس مرات اخلمس كمثل هنر جار غمر على ابب أحدكم يغتسل منه ك  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت



 الشيخني غري أيب سفيان فمن رجال مسلم 
 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو معاوية ثنا عبد هللا عن يزيد بن  - 9502
عبد هللا بن أسامة عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم : مثله فماذا  

 يبقي ذلك من الدرن  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    427صفحة  - 2مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو معاوية قال ثنا األعمش عن أيب  - 9503
حيىي موىل جعدة بن هبرية عن أيب هريرة قال : ما رأيت رسول هللا صلى هللا 

اشتهاه أكله وان مل يشتهه سكت عليه وسلم عاب طعاما قط كان إذا   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل أان عطاء بن السائب عن   - 9504
األغر عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول قال هللا عز  

ازعين واحدة منهما ألقيته يف وجل : الكربايء ردائي والعظمة إزاري فمن ين
 جهنم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل ثنا هشام بن حسان عن   - 9505
حممد بن سريين عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : من  

 اتب قبل أن تطلع الشمس من مغرهبا اتب هللا عليه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل عن بن عون عن عمري بن  - 9506
إسحاق قال رأيت أاب هريرة لقي احلسن فقال له : أكشف عن بطنك حىت 
أقبل حيث رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقبل منه قال فكشف عن  



 بطنه فقبله  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثين أيب حدثنا إمساعيل عن هشام بن حسان عن  حدثنا عبد هللا  - 9507
بن سريين عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : طهور إانء 

 أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أوالهن ابلرتاب 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

 ثنا إمساعيل ثنا هشام الدستوائي قال ثنا  حدثنا عبد هللا حدثين أيب - 9508
حيىي بن أيب كثري عن عكرمة عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه  
 وسلم : إذا صلى أحدكم يف ثوب واحد فليخالف ما بني طرفيه على عاتقيه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري رجاله ثقات ت
الشيخني غري عكرمة فمن رجال البخاري رجال   

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل عن هشام ويزيد يعين بن  - 9509
هارون قال أان هشام عن بن سريين عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا 
عليه وسلم : هلل عز وجل تسعة وتسعون امسا مائة إال واحدا من أحصاها كلها  

 دخل اجلنة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل أان هشام عن حممد بن  - 9510
سريين عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : إذا ثوب 

ابلصالة فال يسعى إليها أحدكم ولكن ليمش وعليه السكينة والوقار صل ما  
واقض ما سبقك أدركت   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل عن هشام الدستوائي عن   - 9511
حيىي عن رجل عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ال تتبع  

 اجلنازة بنار وال صوت  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه وهذا إسناد ضعيف جلهالة الراوي عن  ت
 أيب هريرة

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل عن يونس عن احلسن عن   - 9512
أيب هريرة أن رجال جاء إىل النيب صلى هللا عليه وسلم فقال : ان فالان انم 

البارحة ومل يصل شيئا حىت أصبح فقال ابل الشيطان يف أذنه قال يونس قال  
 احلسن ان بوله وهللا ثقيل 

 

 

رجاله ثقات رجال الشيخني لكن فيه   عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريهت
 عنعنة احلسن البصري

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل عن يونس عن احلسن عن   - 9513
أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ما من رجل أيخذ مما 

 قضى هللا ورسوله كلمة أو ثنتني أو ثالاث أو أربعا أو مخسا فيجعلهن يف طرف
ردائه فيعمل هبن ويعلمهن قلت أان وبسطت ثويب وجعل رسول هللا صلى هللا 

عليه وسلم حيدث حىت انقضى حديثه فضممت ثويب إىل صدري فأان أرجو أن 



 أكون مل أنس حديثا مسعته منه  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني لكن فيه عنعنة  ت
 احلسن البصري 

 

 

عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل عن يونس بن عبيد عن  حدثنا  - 9514
احلسن عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : ال يسم الرجل على  

 سوم أخيه وال خيطب على خطبة أخيه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح احلسن البصري مل يسمع من أيب هريرة لكن  ت
 للحديث طرق أخرى يصح هبا 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل قال حدثنا معمر عن الزهري  - 9515
ض ال أدري  عن عمر بن عبد العزيز عن إبراهيم بن عبد هللا بن قارظ أو قار 

شك إمساعيل : أن أاب هريرة أكل أتوار أقط فتوضأ فقال أتدرون مما توضأت 
عليه وسلم  اين أكلت أتوار أقط فتوضأت منه اين مسعت رسول هللا صلى هللا  

 يقول توضؤوا مما مست النار 



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري إبراهيم بن عبدهللا بن قارظ فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل ثنا بن عون عن هالل بن  - 9516
النيب صلى  أيب زينب عن شهر بن حوشب عن أيب هريرة قال ذكر الشهيد عند

هللا عليه وسلم فقال : ال جتف األرض من دمه حىت تبتدره زوجتاه كأهنما  
منهما  ظئران أضلتا فصيليهما يف براح من األرض بيد أو قال يف يد كل واحدة 

 حلة هي خري من الدنيا وما فيها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    428صفحة  - 2مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد عن عبيد هللا قال  - 9517



رة عن النيب صلى هللا عليه وسلم : تنكح حدثين سعيد عن أبيه عن أيب هري
 النساء ألربع ملاهلا ومجاهلا وحسبها ودينها فاظفر بذات الدين تربت يداك 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن بن عجالن قال مسعت أيب  - 9518
حيدث عن أيب هريرة قال : كان النيب صلى هللا عليه وسلم يف سفر يسري فلعن  
 رجل انقة فقال أين صاحب الناقة فقال الرجل أان قال أخرها فقد أجبت فيها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد جيد ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن بن عجالن قال مسعت أيب  - 9519
ما   حيدث عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ذروين 

تركتكم فإمنا هلك من كان قبلكم بكثرة سؤاهلم أنبياءهم واختالفهم عليهم  
استطعتم   وإذا هنيتكم عن شيء فانتهوا وإذا امرتكم أبمر فأتوا منه ما  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد جيد ت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن بن عجالن قال مسعت أيب  - 9520
حيدث عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : املرأة كالضلع  

 فان حترص على إقامته تكسره وان ترتكه تستمتع به وفيه عوج  

 

 

شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد جيد . . ويف قوله : " املرأة  عليقت
 كالضلع " دليل على أن املراد تشبيه املرأة ابلضلع يف العوج ال أهنا خلقت منه 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن بن عجالن قال مسعت أيب  - 9521
زاند عن األعرج عن  حيدث عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم وأاب ال

أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : لو أن رجال اطلع عليك يف 
 بيتك فحذفته حبصاة ففقأت عينه مل يكن عليك جناح  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وله عن حممد بن عجالن إسنادان ت  

ألول : عن أبيه عن أيب هريرة وهو جيد ا  

األعرج عن أيب هريرة وهو قوي لثاين : عن أيب الزاند عن ا  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن بن عجالن قال مسعت أيب  - 9522
حيدث عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : املكثرون هم 

االسفلون اال من قال ابملال هكذا وهكذا وهكذا وهكذا أمامه وعن ميينه  
 وعن مشاله وخلفه  

 

 

األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد جيد عليق شعيب ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن بن عجالن قال مسعت أيب  - 9523
حيدث عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ال تقوم الساعة  

 حىت يقبض العلم ويظهر اجلهل ويكثر اهلرج قيل وما اهلرج قال القتل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد جيد ت  

 

 

د هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن بن عجالن قال ثنا أبو حدثنا عب - 9524
الزاند عن األعرج عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم انه قال : كل  

 بن آدم يبلى وأيكله الرتاب اال عجب الذنب منه خلق وفيه يركب  
 

 



عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد قوي رجاله ثقات رجال الشيخني ت
حممد بن عجالن غري   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد عن جعفر بن ميمون   - 9525
قال ثنا أبو عثمان النهدي عن أيب هريرة : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 أمره أن خيرج فينادي أن ال صالة اال بقراءة فاحتة الكتاب فما زاد  
 

 

ا إسناد ضعيف لضعف جعفر بن  عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذت
 ميمون 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد عن بن أيب ذئب  - 9526
املقربي وحجاج قال أان بن أيب ذئب عن سعيد حدثين سعيد بن أيب سعيد عن  
أبيه عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ان هللا عز وجل  

ثاؤب فمن عطس فحمد هللا فحق على من مسعه أن  حيب العطاس ويكره الت
يقول يرمحك هللا وإذا تثاءب أحدكم فلريده ما استطاع وال يقل آه آه فان  

أحدكم إذا فتح فاه فان الشيطان يضحك منه أو به قال حجاج يف حديثه وأما  
 التثاؤب فإمنا هو من الشيطان  

 



 

نيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخت  

نبه األرانؤوط أن يف هذه الطبعة اضطراب يف السند صوابه : " حدثنا حيىي  * 
بن سعيد عن ابن أيب ذئب حدثين سعيد بن أيب سعيد . وحجاج قال : أخربان 

 ابن أيب ذئب عن سعيد بن أيب سعيد املقربي عن أبيه عن أيب هريرة " 
 

 

بن أيب ذئب قال  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد عن - 9527
حدثين عبد الرمحن بن مهران عن عبد الرمحن بن سعد عن أيب هريرة قال قال  

 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : األبعد فاألبعد من املسجد أعظم أجرا 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه وهذا إسناد ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد عن بن أيب ذئب قال  - 9528
حدثين عجالن موىل املشمعل قال مسعت أاب هريرة عن النيب صلى هللا عليه  

 وسلم قال : ال تساب وأنت صائم وان سبك إنسان فقل اين صائم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن رجاله ثقات رجال ت



عجالن موىل املشمعلالشيخني غري   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي يعين بن سعيد عن زيد بن  - 9529
كيسان قال حدثين أبو حازم قال قال أبو هريرة : بينما رسول هللا صلى هللا 

عليه وسلم يف املسجد إذ قال اي عائشة انوليين الثوب قالت اين لست أصلي 
 قال انه ليس يف يدك فناولته  

 

 

يق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  علت
 الشيخني غري يزيد بن كيسان فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد عن يزيد بن كيسان  - 9530
قال حدثين أبو حازم عن أيب هريرة قال : عرسنا مع رسول هللا صلى هللا عليه  

ىت طلعت الشمس فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  وسلم فلم نستيقظ ح
ليأخذ كل رجل برأس راحلته فان هذا منزل حضران فيه الشيطان قال ففعلنا  
قال فدعا ابملاء فتوضأ مث صلى ركعتني قبل صالة الغداة مث أقيمت الصالة 

 فصلى الغداة  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    429صفحة  - 2مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد قال ثنا يزيد بن  - 9531
كيسان قال حدثين أبو حازم عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه  

القرآن قال فحشد من حشد مث خرج  وسلم : احشدوا فإين سأقرأ عليكم ثلث 
فقرأ قل هو هللا أحد مث دخل فقال بعضنا لبعض هذا خرب جاءه من السماء 
فذلك الذي أدخله مث خرج فقال اين قد قلت لكم اين سأقرأ عليكم ثلث 

 القرآن وإهنا تعدل ثلث القرآن  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد عن عوف قال ثنا   - 9532
خالس عن أيب هريرة واحلسن عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : من أتى 



كاهنا أو عرافا فصدقه مبا يقول فقد كفر مبا أنزل على حممد صلى هللا عليه  
 وسلم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن رجاله ثقات رجال الصحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي قال أان املثىن بن سعيد قال ثنا   - 9533
قتادة عن بشري بن كعب عن أيب هريرة أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال  

 : إذا اختلفتم أو تشاجرمت يف الطريق فدعوا سبع أذرع  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري رجاله ثقات ت
 رجال الشيخني غري بشري بن كعب فمن رجال البخاري 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد عن فضيل بن غزوان  - 9534
قال حدثين أبو حازم عن أيب هريرة : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم صلى  

على رجل ترك دينارين أو ثالثة فقال النيب صلى هللا عليه وسلم كيتان أو 
ة ثالث  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن بن عجالن عن حممد بن  - 9535
عمرو عن أيب سلمة عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : كل  

 مسكر حرام  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد حسن ت  

ألرانؤوط إىل أن حذف " ابن عجالن " من السند هو الصواب كما يف  ذكر ا* 
 نسخ أخرى 

 

 

حدثنا عبد هللا قال حدثين أيب وحيىي بن معني قاال ثنا حيىي بن  - 9536
إمساعيل بن سعيد قال ثنا عبد هللا بن سعيد يعين بن أيب هند قال حدثين 

حكيم عن سعيد بن مرجانة قال مسعت أاب هريرة يقول قال رسول هللا صلى هللا 
النار  عليه وسلم : من أعتق رقبة أعتق هللا بكل أرب منها إراب منه من  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري إمساعيل بن أيب حكيم فمن رجال مسلم 



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد عن شعبة قال حدثين  - 9537
ه موسى بن أيب عثمان قال حدثين أبو حيىي موىل جعدة قال مسعت أاب هريرة أن
مسع من فم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : املؤذن يغفر له مد صوته 
ويشهد له كل رطب وايبس وشاهد الصالة يكتب له مخس وعشرون حسنة  

 ويكفر عنه ما بينهما  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد جيد ت  

 

 

ا حممد بن  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي وهو بن سعيد قال ثن - 9538
عمرو قال ثنا أبو سلمة عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

: عليكم هبذه احلبة السوداء فان فيها شفاء من كل داء اال السام قيل اي 
 رسول هللا وما السام قال املوت 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

يب ثنا يزيد بن هارون ويعلى قاال ثنا حممد  حدثنا عبد هللا حدثين أ - 9539



 بن عمرو : مثله يف احلبة السوداء  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن حممد بن عمرو قال حدثين  - 9540
أبو سلمة عن أيب هريرة قال : وجد النيب صلى هللا عليه وسلم ريح ثوم يف 

 املسجد فقال من أكل من هذه الشجرة اخلبيثة فال يقربن مسجدان  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن بن أيب عروبة عن قتادة عن   - 9541
النضر بن أنس عن بشري بن هنيك عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه  

 وسلم قال : العمرى مرياث ألهلها أو جائزة ألهلها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 



أيب ثنا حيىي عن بن أيب عروبة عن قتادة عن   حدثنا عبد هللا حدثين - 9542
 عطاء عن جابر عن النيب صلى هللا عليه وسلم : مثله  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن عوف قال ثنا خالس عن   - 9543
يدي الساعة قريب من   أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : بني

 ثالثني دجالني كذابني كلهم يقول أان نيب أان نيب  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد منقطع ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن حممد بن عمرو قال ثنا أبو  - 9544
سلمة عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : لوال أن أشق 

 على أميت ألمرهتم ابلسواك عند كل صالة أو مع كل صالة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 



 

أيب ثنا حيىي عن جعفر بن حممد قال حدثين  حدثنا عبد هللا حدثين - 9545
تبا لعلي قال كان مروان يستخلف أاب  أيب عن عبيد هللا بن أيب رافع وكان كا

هريرة على املدينة فاستخلفه مرة فصلى اجلمعة فقرأ سورة اجلمعة وإذا جاءك 
املنافقون فلما انصرف مشيت إىل جنبه فقلت : أاب هر قرأت بسورتني قرأ هبما  

ليه السالم قال قرأ هبما حيب أبو القاسم صلى هللا عليه وسلم  علي ع  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    430صفحة  - 2مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي قال ثنا عوف قال ثنا حممد عن   - 9546
لم إمياان أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : من اتبع جنازة مس

واحتسااب فصلى عليها وأقام حىت تدفن رجع بقرياطني من األجر كل قرياط 
 مثل أحد ومن صلى عليها ورجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقرياط  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن عوف قال ثنا خالس عن   - 9547
أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : مثل الذي يعود يف هبته مثل  

 الكلب إذا شبع قاء مث عاد يف قيئه 
 

 

سناد منقطع عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن شعبة وحممد بن جعفر قال   - 9548
ثنا شعبة عن حممد بن زايد عن أيب هريرة قال غندر يف حديثه قال مسعت أاب  
هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : ان لكل نيب دعوة دعا هبا وأين 

ميت يوم القيامة قال بن جعفر يف  أريد أن أدخر دعويت ان شاء هللا شفاعة أل
 أمته  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن شعبة قال ثنا حممد بن زايد   - 9549



وحجاج قال حدثنا شعبة عن حممد بن زايد قال كان أبو هريرة مير بنا وحنن  
نتوضأ من املطهرة فيقول لنا اسبغوا الوضوء مسعت رسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم يقول : ويل لألعقاب من النار قال حجاج العقب  

 

 

ق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد عن شعبة ان شاء هللا  - 9550
قال ثنا حممد بن زايد قال : كان مروان يستخلف أاب هريرة على املدينة 

فيضرب برجله فيقول خلوا الطريق خلوا قد جاء األمري قد جاء األمري قال أبو 
قاسم صلى هللا عليه وسلم ال ينظر هللا إىل من جر إزاره بطرا  ال  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد عن شعبة قال ثنا  - 9551
حممد بن زايد عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : صوموا لرؤيته 

وا لرؤيته فان غم عليكم فأكملوا العدة ثالثني وأفطر   

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن شعبة قال ثنا حممد بن زايد   - 9552
عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : صوموا لرؤيته وأفطروا 

فأكملوا العدة ثالثني  لرؤيته فان غم عليكم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخني مكرر ما قبله ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد عن شعبة ثنا حممد بن  - 9553
زايد عن أيب هريرة وبن جعفر قال ثنا حممد بن زايد قال مسعت أاب هريرة عن  

النيب صلى هللا عليه وسلم قال : أحفهما مجيعا أو انعلهما مجيعا فإذا انتعلت 
 فابدأ ابليمىن وإذا خلعت فابدأ ابليسرى 

 

 

األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخني عليق شعيبت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن شعبة قال ثنا حممد بن زايد   - 9554
أاب هريرة   عن أيب هريرة وبن جعفر قال ثنا شعبة عن حممد بن زايد قال مسعت



عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : إذا جاء خادم أحدكم بطعامه فليجلسه 
الجه وحره  معه فان مل جيلسه معه فليناوله أكلة أو أكلتني فإنه ويل ع  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن شعبة قال ثنا حممد بن زايد   - 9555
عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : من اشرتى شاة مصراة 

 فردها رد معها صاعا من متر ال مسراء 

 

 

وط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤ ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن شعبة قال حدثين عطاء بن  - 9556
أيب ميمونة عن أيب رافع عن أيب هريرة قال : كان اسم زينب برة فسماها النيب 

 صلى هللا عليه وسلم زينب  

 

 

الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط ت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن سفيان قال حدثين سعد بن   - 9557
إبراهيم عن األعرج عن أيب هريرة وبن جعفر قال ثنا شعبة عن حممد بن زايد  

قال مسعت أاب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : احفظه قال ان النيب 
تنزيل وهل أتى  كان يقرأ يف صالة الصبح يوم اجلمعة أمل   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد قال ثنا عبد هللا بن  - 9558
سعيد بن أيب هند قال ثنا إمساعيل بن أيب حكيم عن سعيد بن مرجانة قال 

: من أعتق رقبة    مسعت أاب هريرة يقول قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
 أعتق هللا بكل أرب منه إراب من النار  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    431صفحة  - 2مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن بن أيب ذئب قال حدثين  - 9559
خايل احلرث عن أيب سلمة عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم : كتب  

 هللا على كل نفس حظها من الزان  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد قوي ت  

 

 

عمرو قال حدثين  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن حممد بن - 9560
أبو سلمة عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : ان الضيافة ثالثة  

 فما زاد فهو صدقة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن بن عجالن قال حدثين  - 9561
 صلى هللا عليه وسلم : ما من  سعيد بن يسار عن أيب هريرة قال قال رسول هللا

مسلم يتصدق بصدقة من كسب طيب وال يصعد إىل السماء اال طيب اال 
كأمنا يضعها يف كف الرمحن عز وجل فريبيها كما يريب الرجل فلوه أو فصيله  



 حىت ان التمرة لتعود مثل اجلبل العظيم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد قوي ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن جمالد قال ثنا عامر عن   - 9562
احملرر بن أيب هريرة عن أبيه قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ال يزال 

 الناس يسألون حىت يقولوا كان هللا قبل كل شيء فما كان قبله  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد ضعيف لضعف جمالد ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد عن فضيل بن غزوان  - 9563
 قال ثنا بن أيب نعم قال حدثين أبو هريرة قال ثنا أبو القاسم نيب التوبة صلى

هللا عليه وسلم قال : من قذف مملوكه بريئا مما قال له اال قام عليه يعين احلد 
 يوم القيامة اال أن يكون كما قال  

 

 

عيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا حيىي عن عبيد هللا قال حدثين  - 9564
سعيد عن أبيه عن أيب هريرة قال : سئل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من  

أكرم الناس قال اتقاهم قالوا ليس عن هذا نسألك قال فيوسف نيب هللا بن نيب 
ن نيب هللا بن خليل هللا قالوا ليس عن هذا نسألك قال فعن معادن العرب هللا ب

 تسألوين خيارهم يف اجلاهلية خيارهم يف اإلسالم إذا فقهوا  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد عن عبيد هللا قال  - 9565
أيب سعيد عن أيب هريرة قال قال النيب صلى هللا عليه وسلم :   حدثين سعيد بن

إايكم والظلم فان الظلم ظلمات عند هللا يوم القيامة وإايكم والفحش فان هللا  
ال حيب الفحش والتفحش وإايكم والشح فإنه دعا من قبلكم فاستحلوا  

 حمارمهم وسفكوا دماءهم وقطعوا أرحامهم  

 

 

األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد األموي قال ثنا عبيد   - 9566



هللا عن سعيد بن أيب سعيد عن أبيه عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا 
عليه وسلم : إذا زنت خادم أحدكم فذكر معىن احلديث يعين ليحىي بن سعيد  

عن عبيد هللا   القطان  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب قال ثنا حيىي القطان عن بن عجالن قال   - 9567
ثنا سعيد عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : إايكم  

 والظلم وذكر احلديث 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد قوي ت  

 

 

ا عبيد  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد األموي قال ثن - 9568
هللا عن سعيد بن أيب سعيد عن أبيه عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا 

 عليه وسلم : إذا زنت خادم أحدكم فذكر احلديث 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : مكرر ت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن سفيان قال حدثين سلمة بن   - 9569
كهيل عن أيب سلمة عن أيب هريرة : ان رجال تقاضى رسول هللا صلى هللا عليه  
وسلم بعريا فقالوا ما جند اال أفضل من سنه فقال أعطوه فقال أوفيتين أوىف هللا 

 لك قال خيار الناس أحسنهم قضاء 
 

 

وط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤ ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد عن بن عجالن قال   - 9570
حدثين سعيد عن أيب هريرة قال ومسعت أيب حيدث عن أيب هريرة قال أيب قلت 
ليحىي كالمها عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال نعم قال : ما من أمري عشرة  

لقيامة مغلوال ال يفكه إال العدل أو يوبقه اجلور  إال يؤتى به يوم ا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده قويت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن بن عجالن قال حدثين  - 9571
سعيد عن أيب هريرة قال ومسعت أيب حيدث عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا 



نيب صلى هللا عليه وسلم قال نعم  عليه وسلم قال أيب قلت ليحىي كالمها عن ال
قال : شعبتان من أمر اجلاهلية ال يرتكهما الناس أبدا النياحة والطعن يف 

 النسب  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد قوي ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد عن بن أيب ذئب قال  - 9572
حدثين األسود بن العالء بن جارية عن أيب سلمة عن أيب هريرة عن النيب صلى 
هللا عليه وسلم قال : من حني خيرج أحدكم من بيته إىل مسجدي فرجل تكتب 

 حسنة وأخرى متحو سيئة  

 

 

لى شرط مسلم عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح عت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    432صفحة  - 2مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن بن عجالن عن أبيه عن أيب  - 9573
هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم : أهون أهل النار عذااب عليه نعالن يغلي  

 منهما دماغه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد جيد ت  

 

 

بيه عن أيب حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن بن عجالن عن أ - 9574
هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليال  

 ولبكيتم كثريا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد جيد ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي قال ثنا خثيم بن عراك قال  - 9575
حدثين أيب عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم : ليس على املسلم يف  

 فرسه وال مملوكه صدقة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي قال ثنا أسامة عن مكحول عن   - 9576
 عراك عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم : مثله  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن بن أيب ذئب قال حدثين  - 9577
عن أيب هريرة عن النيب سعيد وحجاج قال ثنا ليث قال حدثين سعيد عن أبيه  

صلى هللا عليه وسلم قال : اي نساء املسلمات قال حيىي قاهلا ثالاث ال حتقرن  
 جارة جلارهتا ولو فرسن شاة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناداه صحيحان على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن بن عجالن قال مسعت أيب  - 9578
: مسع النيب صلى هللا عليه وسلم صوت صيب يف الصالة فخفف  عن أيب هريرة

 الصالة 
 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده جيدت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن بن عجالن قال حدثين أيب  - 9579
عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم : من اقتطع شربا من األرض بغري 

 حقه طوقه يوم القيامة إىل سبع أرضني 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد جيد ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن بن أيب ذئب قال ثنا سعيد   - 9580
 عليه  بن أيب سعيد عن إسحاق عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا

وسلم : ما جلس قوم جملسا فلم يذكروا هللا فيه اال كان عليهم ترة وما من  
جل أوى رجل مشى طريقا فلم يذكر هللا عز وجل اال كان عليه ترة وما من ر 

 إىل فراشه فلم يذكر هللا اال كان عليه ترة  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد ضعيف جلهالة أيب إسحاق انظر ت
 الرواية التالية

 

 



قال أيب ثناه روح قال ثنا بن أيب ذئب عن املقربي عن إسحاق  - 9581
 موىل عبد هللا بن احلرث : ومل يقل إذا أوى إىل فراشه  

 

 

شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد ضعيف نبه األرانؤوط أن صواب   عليقت
السند يف هذا الطريق والذي قبله " أبو إسحق " بدال من " إسحق " مث قال :  
حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف جلهالة أيب إسحق موىل عبد هللا بن احلارث 

 مل يرو عنه سوى سعيد املقربي 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد القطان قال ثنا حممد   - 9582
بن عمرو قال ثنا أبو سلمة عن أيب هريرة قال : هنى رسول هللا صلى هللا عليه  

وسلم عن بيعتني يف بيعة وعن لبستني ان يشتمل أحدكم الصماء يف ثوب 
 واحد أو حيتيب بثوب ليس بينه وبني السماء شيء 

 

 

ألرنؤوط : إسناده حسنعليق شعيب ات  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد عن عوف قال ثنا   - 9583
حممد عن أيب هريرة واحلسن عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : التسبيح  



 للرجال والتصفيق للنساء  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناد املوصول منه صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن هشام عن حممد عن أيب حدثنا  - 9584
هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : ال تنكح املرأة على عمتها وال على  

 خالتها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن بن عجالن قال حدثين  - 9585
سعيد عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : سئل النيب صلى هللا 

عليه وسلم أي النساء خري قال اليت تسره إذا نظر إليها وتطيعه إذا أمر وال  
 ختالفه فيما يكره يف نفسها وال يف ماله 

 

 

وط : إسناده قويعليق شعيب األرنؤ ت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن بن عجالن قال مسعت أيب  - 9586
عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : ما ساملناهن منذ حاربناهن  

 من ترك شيئا خشية فليس منا يعين احليات 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده جيدت  

 

 

 قال حدثين سعيد  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن عبد هللا - 9587
 صلى هللا عليه وسلم : إذا أوى أحدكم إىل  عن أيب هريرة قال قال رسول هللا

فراشه فلينفض فراشه بداخلة إزاره وليتوسد ميينه مث ليقل ابمسك رب وضعت 
جنيب وبك أرفعه اللهم ان أمسكتها فارمحها وان أرسلتها فاحفظها مبا حفظت  

 به عبادك الصاحلني 
 

 

ب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أمحد بن عبد امللك وهو احلراين قال   - 9588
ثنا زهري قال ثنا عبيد هللا بن عمر قال حدثين سعيد بن أيب سعيد عن أبيه عن  
ه  أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : إذا أوى أحدكم إىل فراش



 فذكر احلديث 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    433صفحة  - 2مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي قال أخربين سعيد عن أيب هريرة   - 9589
هتم ابلسواك  عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : لوال أن أشق على أميت ألمر 

مع الوضوء وألخرت العشاء إىل ثلث الليل أو نصف الليل فإذا مضى ثلث 
سائل  الليل أو نصف الليل نزل إىل السماء الدنيا جل وعز فقال هل من

فأعطيه هل من مستغفر فاغفر له هل من اتئب فأتوب عليه هل من داع 
 فأجيبه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بن منري قال أان عبيد هللا عن سعيد   - 9590
: لوال أن أشق املقربي عن أيب هريرة ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال 

فذكر معناه وقال فان هللا عز وجل ينزل يف كل ليلة إىل مساء الدنيا وقال فيه  
 حىت يطلع الفجر  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي قال ثنا بن أيب ذئب قال ثنا   - 9591
القاسم عن انفع بن جبري عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه  

وسلم : الناس تبع لقريش يف هذا الشأن خيارهم أتباع خليارهم وشرارهم أتباع  
 لشرارهم 

 

 

رجال الشيخني غري عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات ت
 القاسم

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن بن عجالن قال مسعت أيب  - 9592
عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم : ثالثة ال ينظر هللا يعين إليهم يوم  



 القيامة اإلمام الكذاب والشيخ الزاين والعامل املزهو  
 

 

سناد جيد عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إت  

أي الفقري  -املثبت يف طبعة األرانؤوط : " والعائل املزهو " و   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن بن عجالن قال حدثين أيب  - 9593
يؤمن ابهلل واليوم   }عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : من كان 

اآلخر فال يؤذين جاره ومن كان يؤمن ابهلل واليوم اآلخر فليكرم ضيفه ومن  
حيىي مرة أو  كان يؤمن ابهلل واليوم اآلخر فليقل خريا أو ليسكت وقال 

 ليصمت 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد جيد ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن بن عجالن قال مسعت أيب  - 9594
عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : ال يبل أحدكم يف املاء 

 الدائم وال يغتسل فيه من اجلنابة  
 

 



عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد جيد ت  

 

 

الن قال مسعت أيب حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن بن عج - 9595
عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : ملا خلق هللا اخللق كتب 

 بيده على نفسه ان رمحيت تغلب غضيب 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده جيد ... وزايدة " بيده " شاذة مل يروها عن  ت
 أيب هريرة سوى ابن عجالن خالف يف ذلك من هو أوثق منه ... وقد وقعت

وذكران هناك أهنا  9148هذه الزايدة يف حديث شريك النخعي عن األعمش 
 زايدة منكرة يف حديث األعمش 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن بن عجالن قال مسعت أيب  - 9596
عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : ال جتمعوا بني امسي وكنييت  

  عز وجل يعطي وأان أقسم فإين أان أبو القاسم هللا

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد جيد ت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن بن عجالن قال أخربين  - 9597
سعيد عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم : انه كان إذا سافر قال  

املنظر يف األهل اللهم اين أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة املنقلب وسوء 
واملال اللهم أنت الصاحب يف السفر واخلليفة يف األهل اللهم اطو لنا األرض 

 وهون علينا السفر  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده قويت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد عن بن عجالن عن   - 9598
سعيد عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : ال تغلبنكم أهل 

 البادية على اسم صالتكم  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده قويت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن بن أيب ذئب قال حدثين  - 9599
وىل التوأمة قال مسعت أاب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال :  صاحل م

 من غسل ميتا فليغتسل  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : رجاله ثقات رجال الشيخني غري صاحل موىل التوأمة ت
 صدوق كان قد اختلط . وقد اختلف يف رفع هذا احلديث ووقفه 

 

 

بن سعيد قال ثنا سليمان   حدثنا عبد هللا حدثين أيب قال ثنا حيىي - 9600
يد بن هالل عن أيب رافع عن أيب هريرة قال : كان جريج بن املغرية قال ثنا مح

يتعبد يف صومعته قال فأتته أمه فقالت اي جريج أان أمك فكلمين قال وكان أبو 
هريرة يصف كما كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يصفها وضع يده على  

ه يصلي فقال اي رب أمي وصاليت فاختار صالته حاجبه األمين قال فصادفت
فرجعت مث أتته فصادفته يصلي فقالت اي جريج أان أمك فكلمين فقال اي رب 

أمي وصاليت فاختار صالته مث أتته فصادفته يصلي فقالت اي جريج أان أمك 
فكلمين قال اي رب أمي وصاليت فاختار صالته فقالت اللهم ان هذا جريج 

كلمته فأىب أن يكلمين اللهم فال متته حىت تريه املومسات ولو وانه ابين وأين  
دعت عليه أن يفتنت الفتنت قال وكان راع أيوي إىل ديره قال فخرجت امرأة 

فوقع عليها الراعي فولدت غالما فقيل ممن هذا فقالت هو من صاحب الدير  
ذوا فأقبلوا بفؤوسهم ومساحيهم وأقبلوا إىل الدير فنادوه فلم يكلمهم فأخ 

يهدمون ديره فنزل إليهم فقالوا سل هذه املرأة قال أراه تبسم قال مث مسح 
رأس الصيب فقال من أبوك قال راعي الضأن فقالوا اي جريج نبين ما هدمنا من  



 ديرك ابلذهب والفضة قال ال ولكن أعيدوه ترااب كما كان ففعلوا 

 

 

هو حديث عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخني و ت
مرفوع كما يفهم من قوله : " وكان أبو هريرة يصف كما كان رسول هللا صلى  

 هللا عليه وسلم يصفها " 

 

 

------------------------------------- 

 

[    434صفحة  - 2مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب قال ثنا أبو سعيد موىل بين هاشم قال   - 9601
ن رسول هللا صلى ثنا أبو عوانة عن عمرو بن أيب سلمة عن أبيه عن أيب هريرة ا

هللا عليه وسلم قال : كان رجل يف بين إسرائيل اتجرا وكان ينقص مرة ويزيد 
فبىن صومعة  أخرى قال ما يف هذه التجارة خري التمس جتارة خري من هذه 

 وترهب فيها وكان يقال له جريج فذكر حنوه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف من أجل عمر بن أيب سلمة . وقد  ت



 تفرد مبطلع هذا احلديث هبذه السياقة 
 

 

حدثنا عبد هللا قال حدثين أيب قال ثنا حيىي بن سعيد قال ثنا بن   - 9602
عجالن قال حدثين سعيد عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال :  

إذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه وال يقل قبح هللا وجهك ووجه من أشبه  
 وجهك فان هللا عز وجل خلق آدم عليه السالم على صورته  

 

 

األرنؤوط : إسناده قوي عليق شعيبت  

 

 

حدثنا عبد هللا قال حدثين أيب ثنا عبد امللك بن عمرو ثنا هشام   - 9603
عن حيىي عن أيب سلمة عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : ال  

تنكح األمي حىت تستأمر وال تنكح البكر حىت تستأذن قيل اي رسول هللا وكيف  
 أذهنا قال ان تسكت 

 

 

لى شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح عت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا حيىي عن هشام ثنا حيىي عن أيب  - 9604



جعفر عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : ثالث دعوات ال 
 شك فيهن دعوة املسافر واملظلوم ودعوة الوالد على ولده  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريهت  

 

 

هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد عن هشام قال ثنا حيىي  حدثنا عبد  - 9605
عن أيب سلمة قال رأيت أاب هريرة سجد يف إذا السماء انشقت قلت تسجد 

 فيها قال : ان النيب صلى هللا عليه وسلم سجد فيها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حيىي عن بن أيب ذئب ويزيد بن حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا  - 9606
املعين قال ثنا سعيد بن مسعان قال أاتان أبو هريرة   هارون قال أان بن أيب ذئب

يف مسجد بين زريق قال : ثالث كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يعمل هبن  
قد تركهن الناس كان يرفع يديه مدا إذا دخل يف الصالة ويكرب كلما ركع ورفع  

لقراءة يسأل هللا من فضله قال يزيد يدعو ويسأل هللا من  والسكوت قبل ا
 فضله  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن عبد امللك عن عطاء عن   - 9607
أنزل منها رمحة واحدة  أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم : هلل مائة رمحة 

بني اإلنس واجلن واهلوام فبها يتعاطفون وهبا يرتامحون وهبا تعطف الوحش على  
باده  أوالدها وأخر تسعة وتسعني إىل يوم القيامة يرحم هبا ع  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري عبد امللك فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن يزيد يعين بن كيسان قال   - 9608
حدثين أبو حازم عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لعمه :  

ه اال هللا أشهد لك هبا يوم القيامة قال لوال أن تعريين قريش يقولون إمنا قل ال إل
إنك ال هتدي  }محله على ذلك اجلزع ألقررت هبا عينك فأنزل هللا عز وجل  

   {من أحببت  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري يزيد بن كيسان فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد عن يزيد بن كيسان  - 9609
قال حدثين أبو حازم قال : رأيت أاب هريرة يشري أبصبعه مرارا والذي نفس أيب 
هريرة بيده ما شبع نيب هللا صلى هللا عليه وسلم وأهله ثالثة أايم من خبز حنطة  

 حىت فارق الدنيا  

 

 

سناده صحيح على شرط مسلم عليق شعيب األرنؤوط : إت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن حممد بن عمرو قال ثين أبو   - 9610
سلمة عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : ال يورد املمرض على  

 املصح وقال ال عدوى وال طرية وال هامة فمن أعدى األول  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن رجاله ثقات رجال ت
  حممد بن عمرو الشيخني غري

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن عبد امللك قال ثنا عطاء   - 9611
عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم : أفضل الصدقة عن ظهر غىن  

واليد العليا خري من اليد السفلى وابدأ مبن تعول وقال حيىي مرة ال صدقة اال  
 من ظهر غىن  

 

 

سلم عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    435صفحة  - 2مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن شعبة عن سهيل بن أيب  - 9612
صاحل عن أبيه عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : ال وضوء اال  

 من حدث أو ريح  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري سهيل بن أيب صاحل فمن رجال مسلم 

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن مالك قال حدثين سعيد   - 1396
 صلى هللا وحجاج قال اان بن أيب ذئب عن سعيد املعين عن أيب هريرة عن النيب

عليه وسلم قال : من كانت يعين عنده مظلمة يف ماله أو عرضه فليأته 
إن كانت فليستحلها منه قبل أن يؤخذ أو تؤخذ وليس عنده دينار وال درهم ف

له حسنات أخذ من حسناته فأعطيها هذا وإال أخذ من سيئات هذا فألقى 
 عليه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن حبيب بن الشهيد عن  - 9614
 صلى هللا عطاء قال قال أبو هريرة : كل الصالة يقرأ فيها فما أمسعنا رسول هللا

 عليه وسلم أمسعناكم وما أخفى علينا أخفينا عليكم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن سليمان التيمي عن أنس  - 9615
عن أيب هريرة قال حيىي ورمبا ذكر النيب صلى هللا عليه وسلم قال : ال يتقرب  



العبد إيل شربا إال تقربت إليه ذراعا وال يتقرب إيل ذراعا إال تقربت إليه ابعا أو  
 بوعا 

 

 

شرط الشيخني  عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح علىت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن بن عجالن عن أيب الزاند  - 9616
عن األعرج عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم : الذي يطعن نفسه 

إمنا يطعنها يف النار والذي يتقحم فيها يتقحم يف النار والذي خينق نفسه خينقها  
 يف النار  

 

 

ط : صحيح وهذا إسناد قوي رجاله ثقات رجال الشيخني عليق شعيب األرنؤو ت
 غري ابن عجالن 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن شعبة قال ثين العالء بن  - 9617
عبد الرمحن عن أبيه عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

رك فيه غريي  يعين قال هللا عز وجل : أان خري الشركاء من عمل يل عمال أش
 فاان منه بريء وهو للذي أشرك  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن بن أيب ذئب قال ثنا سعيد   - 9618
عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : ليأتني على الناس زمان ال  

ملال حبالل أو حبرام  يبايل املرء مبا أخذ من ا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن حممد بن عمرو ويزيد قال   - 9619
أان حممد بن عمرو قال ثنا أبو سلمة عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه  

 وسلم قال املؤمن : أيكل يف معي واحد والكافر أيكل يف سبعة أمعاء  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن بن عجالن قال مسعت أيب  - 9620
حيدث عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : اختنت إبراهيم وهو  



 بن مثانني اختنت ابلقدوم  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد جيد ... وعلقه البخاري إبثر ت
رة . وخالف الليث بن سعد حيىي  عن ابن عجالن عن أيب هري 3356احلديث 

عن ابن عجالن   6205بن سعيد يف لفظه فقد أخرجه ابن حبان من طريقه 
به ولفظه " اختنت إبراهيم النيب حني بلغ عشرين ومئة سنة وعاش بعد ذلك 
مثانني سنة واختنت ابلقدوم " . قلنا : ورواية حيىي بن سعيد هي احملفوظة فقد  

يم عند اختتانه كان مثانني سنة رجح أهل العلم أن سن إبراه  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد قال ثنا أبو حيان قال   - 9621
ثنا أبو زرعة بن عمرو بن جرير عن أيب هريرة قال : أتى رسول هللا صلى هللا 

عليه وسلم بلحم فدفع إليه الذراع وكانت تعجبه فنهس منها هنسة مث قال أان 
القيامة وهل تدرون مل ذلك جيمع هللا عز وجل األولني  سيد الناس يوم

واآلخرين يف صعيد واحد يسمعهم الداعي وينفذهم البصر وتدنو الشمس 
فيبلغ الناس من الغم والكرب ما ال يطيقون وال حيتملون فيقول بعض الناس 

لبعض أال ترون إىل ما أنتم فيه أال ترون إىل ما قد بلغكم أال تنظرون من يشفع 
كم إىل ربكم عز وجل فيقول بعض الناس لبعض أبوكم آدم فيأتون آدم صلى  ل

هللا عليه وسلم فيقولون اي آدم أنت أبو البشر خلقك هللا بيده ونفخ فيك من  



روحه وأمر املالئكة فسجدوا لك فاشفع لنا إىل ربك أال ترى إىل ما حنن فيه  
ز وجل قد غضب اليوم أال ترى ما قد بلغنا فيقول آدم عليه السالم ان ريب ع

غضبا مل يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وانه هناين عن الشجرة  
فعصيته نفسي نفسي نفسي نفسي نفسي اذهبوا إىل غريي اذهبوا إىل نوح  
فيأتون نوحا صلى هللا عليه وسلم فيقولون اي نوح أنت أول الرسل إىل أهل 

بك أال ترى إىل ما حنن فيه أال  األرض ومساك هللا عبدا شكورا فاشفع لنا عند ر 
ترى ما قد بلغنا فيقول نوح ان ريب قد غضب اليوم غضبا مل يغضب قبله مثله  

ولن يغضب بعده مثله وانه كانت يل دعوة على قومي نفسي نفسي نفسي 
نفسي اذهبوا إىل غريي اذهبوا إىل إبراهيم فيأتون إبراهيم فيقولون اي إبراهيم  

أهل األرض اشفع لنا إىل ربك أال ترى إىل ما حنن فيه   أنت نيب هللا وخليله من
أال ترى ما قد بلغنا فيقول هلم إبراهيم ان ريب قد غضب اليوم غضبا مل يغضب 

قبله مثله ولن يغضب بعده مثله فذكر كذابته نفسي نفسي نفسي نفسي 
اذهبوا إىل غريي اذهبوا إىل موسى عليه السالم فيأتون موسى فيقولون اي 

نت رسول هللا اصطفاك هللا برساالته وبتكليمه على الناس اشفع لنا إىل  موسى أ
ربك أال ترى إىل ما حنن فيه أال ترى ما قد بلغنا فيقول هلم موسى ان ريب قد  

غضب اليوم غضبا مل يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وأين قتلت نفسا 
أذهبوا إىل عيسى  مل أومر بقتلها نفسي نفسي نفسي نفسي اذهبوا إىل غريي 

فيأتون عيسى فيقولون اي عيسى أنت رسول هللا وكلمته ألقاها إىل مرمي وروح 
منه قال هكذا هو وكلمت الناس يف املهد فاشفع لنا إىل ربك أال ترى إىل ما  



حنن فيه أال ترى ما قد بلغنا فيقول هلم عيسى ان ريب قد غضب اليوم غضبا مل  
مثله ومل يذكر له ذنبا اذهبوا إىل غريي يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده 

اذهبوا إىل حممد صلى هللا عليه وسلم فيأتوين فيقولون اي حممد أنت رسول هللا 
وخامت األنبياء غفر هللا لك ذنبك ما تقدم منه وما أتخر فاشفع لنا إىل ربك أال  

 ترى إىل ما حنن فيه أال ترى ما قد بلغنا فأقوم فآيت حتت العرش فأقع ساجدا
لريب عز وجل مث يفتح هللا علي ويلهمين من حمامده وحسن الثناء عليه شيئا مل  

يفتحه على أحد قبلي فيقال اي حممد ارفع رأسك وسل تعطه اشفع تشفع  
فأقول اي رب أميت أميت اي رب أميت أميت اي رب أميت أميت اي رب فيقول اي 

أبواب اجلنة  حممد أدخل من أمتك من ال حساب عليه من الباب األمين من
وهم شركاء الناس فيما سواه من األبواب مث قال والذي نفس حممد بيده ملا  
 بني مصراعني من مصاريع اجلنة كما بني مكة وهجر أو كما بني مكة وبصرى 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    436صفحة  - 2مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن بن عجالن قال ثنا سعيد   - 9622
بن أيب سعيد عن أيب هريرة : أن رجال شتم أاب بكر والنيب صلى هللا عليه وسلم  

سلم يعجب ويتبسم فلما أكثر رد عليه  جالس فجعل النيب صلى هللا عليه و 
ليه وسلم وقام فلحقه أبو بكر فقال اي بعض قوله فغضب النيب صلى هللا ع

رسول هللا كان يشتمين وأنت جالس فلما رددت عليه بعض قوله غضبت 
وقمت قال انه كان معك ملك يرد عنك فلما رددت عليه بعض قوله وقع  

قال اي أاب بكر ثالث كلهن حق ما   الشيطان فلم أكن ألقعد مع الشيطان مث
من عبد ظلم مبظلمة فيغضي عنها هلل عز وجل أال أعز هللا هبا نصره وما فتح  
رجل ابب عطية يريد هبا صلة إال زاده هللا هبا كثرة وما فتح رجل ابب مسألة 

 يريد هبا كثرة اال زاده هللا عز وجل هبا قلة  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريهت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي ثنا بن عجالن حدثين وهب بن  - 3962
ال نعم  كيسان قال : مر أيب على أيب هريرة فقال أين تريد قال غنيمة يل ق

امسح رعامها وأطب مراحها وصل يف جانب مراحها فإهنا من دواب اجلنة  
ض قليلة  وأنسى هبا فإين مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول اهنا أر 

 املطر قال يعين املدينة  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : رجاله ثقات رجال الشيخني غري حممد بن عجالن ت
وهو قوي لكن وهب بن كيسان مل يصرح بسماعه من أيب هريرة وقد قيل إنه 

 رآه

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن سفيان قال حدثين سلم بن   - 9624
عبد الرمحن عن أيب زرعة عن أيب هريرة قال : كان رسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم يكره الشكال من اخليل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

جالن قال حدثين حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن بن ع - 9625
صاحل عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا  القعقاع بن حكيم عن أيب

عليه وسلم : رحم هللا رجال قام من الليل فصلى وأيقظ أهله فصلت فان أبت 
نضح يف وجهها املاء ورحم هللا امرأة قامت من الليل وأيقظت زوجها فصلى 

 فان أىب نضحت يف وجهه املاء  

 

 



يب األرنؤوط : إسناده قويعليق شع ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن عبيد هللا عن أيب الزاند عن   - 9626
األعرج عن أيب هريرة : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم هنى عن بيع احلصاة 

 وبيع الغرر  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

 حدثين أيب ثنا حيىي ثنا األوزاعي قال حدثين الزهري حدثنا عبد هللا  - 9627
قال حدثين اثبت الزرقي قال مسعت أاب هريرة يقول قال رسول هللا صلى هللا 
عليه وسلم : ال تسبوا الريح فإهنا جتيء ابلرمحة والعذاب ولكن سلوا هللا من  

 خريها وتعوذوا من شرها  

 

 

وهذا إسناد حسن عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه ت  

 

 

------------------------------------- 

 



[    437صفحة  - 2مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن بن أيب ذئب قال حدثين  - 9628
سعيد بن أيب سعيد عن أبيه عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال :  

 ال حيل المرأة تؤمن ابهلل واليوم اآلخر تسافر يوما اال مع ذي حمرم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن بن عجالن قال حدثين  - 9629
سعيد عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : ثالثة كلهم حق على  
هللا عز وجل عونه اجملاهد يف سبيل هللا عز وجل والناكح ليستعفف واملكاتب 

 يريد األداء  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده قويت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن بن أيب عروبة قال ثنا قتادة   - 9630
م قال :  عن عبد الرمحن بن آدم عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسل



األنبياء إخوة لعالت دينهم واحد وأمهاهتم شىت وأان أوىل الناس بعيسى بن مرمي  
فاعرفوه فإنه رجل مربوع إىل  ألنه مل يكن بيين وبينه نيب وانه انزل فإذا رأيتموه 

احلمرة والبياض سبط كأن رأسه يقطر وان مل يصبه بلل بني ممصرتني فيكسر 
الصليب ويقتل اخلنزير ويضع اجلزية ويعطل امللل حىت يهلك هللا يف زمانه امللل 
كلها غري اإلسالم ويهلك هللا يف زمانه املسيح الدجال الكذاب وتقع اآلمنة يف  

اإلبل مع األسد مجيعا والنمور مع البقر والذائب مع الغنم  األرض حىت ترتع 
ويلعب الصبيان والغلمان ابحليات ال يضر بعضهم بعضا فيمكث ما شاء هللا 

 ان ميكث مث يتوىف فيصلي عليه املسلمون ويدفنونه  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ويف هذا اإلسناد إنقطاع ت  

 

 

نا عبد الوهاب قال ثنا هشام عن قتادة  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ث - 9631
عن عبد الرمحن بن آدم عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال :  

األنبياء فذكر معناه اال انه قال حىت يهلك يف زمانه مسيح الضاللة األعور  
 الكذاب  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد منقطع ت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا حسني يف تفسري شيبان عن قتادة   - 9632
قال ثنا عبد الرمحن بن آدم عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم : فذكر احلديث 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد منقطع ت  

هذه النسخة نبه األرانؤوط أن قوله " حدثنا عبد الرمحن بن آدم " خطأ يف * 
صوابه " حدث عبد الرمحن بن آدم " كما يف النسخ املتقنة وأنه مل يثبت مساع 

 قتادة من عبد الرمحن بن آدم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن عبيد هللا قال حدثين سعيد   - 9633
مث جاء    بن أيب سعيد عن أبيه عن أيب هريرة قال : دخل رجل املسجد فصلى

إىل النيب صلى هللا عليه وسلم فسلم فرد عليه السالم وقال ارجع فصل فإنك 
أحسن  مل تصل فرجع ففعل ذلك ثالث مرات قال فقال والذي بعثك ابحلق ما 

غري هذا فعلمين قال إذا قمت إىل الصالة فكرب مث أقرأ ما تيسر معك من  
القرآن مث اركع حىت تطمئن راكعا مث ارفع حىت تعتدل قائما مث أسجد حىت 
 تطمئن ساجدا مث ارفع حىت تطمئن جالسا مث أفعل ذلك يف صالتك كلها  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن إمساعيل يعين بن أيب خالد  - 9634
قال ثنا زايد عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : ال كسرى بعد  
كسرى وال قيصر بعد قيصر والذي نفس حممد بيده لتنفقن كنوزمها يف سبيل  

 هللا عز وجل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي ويزيد عن إمساعيل عن أبيه : ان   - 9635
أاب هريرة كان يصلي هبم ابملدينة حنوا من صالة قيس وكان قيس ال يطول قال  
قلت هكذا كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يصلي قال نعم أو أوجز وقال  

 يزيد وأوجز حدثناه وكيع قال نعم وأوجز 
 

 

ألرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد حسن عليق شعيب ات  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن أشعث عن حممد عن أيب  - 9636



صاحل ذكوان عن أيب هريرة وأيب سعيد وجابر أو اثنني من هؤالء الثالثة : ان  
 النيب صلى هللا عليه وسلم هنى عن الصرف  

 

 

رجاله ثقات رجال الشيخني غري عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح ت
 أشعث

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي قال ثنا فضيل بن غزوان قال   - 9637
حدثين بن أيب نعم عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : الذهب 
ابلذهب والفضة ابلفضة والورق ابلورق مثال مبثل يدا بيد من زاد أو ازداد فقد  

 أرىب 
 

 

يق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعلت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن شعبة قال ثنا حممد بن  - 9638
جحادة عن أيب حازم عن أيب هريرة قال : هنى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 عن كسب االماء  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    438صفحة  - 2مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن عبيد هللا عن خبيب بن عبد   - 9639
الرمحن عن حفص بن عاصم عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال  

اجلنة ومنربي على حوضي  : ما بني بييت ومنربي روضة من رايض   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا قال حدثين أيب قال ثنا حيىي بن سعيد عن شعبة   - 9640
عن العالء عن أبيه عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم : املؤمن يغار  

 وهللا أشد غريا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  



 

 

العالء عن   حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن شعبة قال حدثين - 9641
أبيه عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : ما عفا رجل اال زاده  

 هللا به عزا وال نقصت صدقة من مال وال عفا رجل قط اال زاده هللا عزا 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن شعبة قال حدثين العالء عن   - 9642
فع هللا أبيه عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم : أال أدلكم على ما ير 

عز وجل به الدرجات ويكفر به اخلطااي كثرة اخلطا إىل املساجد وانتظار الصالة 
 بعد الصالة وإسباغ الوضوء على املكاره  

 

 

شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم عليق ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن حممد بن عمرو قال ثنا أبو  - 9643
سلمة عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : ال متنعوا إماء هللا 

 مساجد هللا وليخرجن تفالت  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن مالك قال أخربين الزهري   - 9644
عن سعيد بن املسيب عن أيب هريرة قال : نعى لنا رسول هللا صلى هللا عليه  
وسلم النجاشي يف اليوم الذي مات فيه فخرج إىل املصلى فصف أصحابه 

 خلفه وكرب عليه أربعا  

 

 

على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي قال ثنا حممد بن عمرو قال ثنا   - 9645
أبو سلمة عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ليس الغىن 

 عن كثرة العرض ولكن الغىن غىن النفس  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

وإبسناده : مثل اجملاهد يف سبيل هللا عز وجل مثل القانت الصائم  - 9646



 يف بيته الذي ال يفرت حىت يرجع مبا رجع من غنيمة أو يتوفاه هللا فيدخله اجلنة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي يعين بن سعيد عن حممد بن  - 9647
ثين أبو سلمة عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال هللا   عمرو قال

تعاىل : أعددت لعبادي الصاحلني ما ال عني رأت وال أذن مسعت وال خطر  
فال تعلم نفس ما أخفي هلم من قرة أعني   }على قلب بشر فاقرؤوا إن شئتم  

}   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

صلى هللا عليه وسلم : إن يف اجلنة شجرة يسري الراكب يف  وقال - 9648
وظل ممدود    }ظلها مائة عام ما يقطعها فاقرؤوا إن شئتم   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن إسناد سابقه ت  

 



 

قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : وموضع سوط أحدكم يف   - 9649
فمن زحزح عن النار وأدخل اجلنة فقد فاز   } اجلنة خري من الدنيا وما فيها وقرأ 

   {وما احلياة الدنيا إال متاع الغرور  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن إسناد سابقه ت  

 

 

وإبسناده قال : إذا كرب اإلمام فكربوا وإذا ركع فاركعوا وإذا سجد  - 9650
 فاسجدوا وان صلى جالسا فصلوا جلوسا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

وإبسناده قال صلى هللا عليه وسلم : الناس معادن فخيارهم يف   - 9651
 اجلاهلية خيارهم يف اإلسالم إذا فقهوا  

 

 

يب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن عليق شع ت  

 

 



وإبسناده قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ال تقدموا الشهر  - 9652
بيوم وال يومني اال أن يوافق أحدكم صوما كان يصومه صوموا لرؤيته وأفطروا 

 لرؤيته فان غم عليكم فأمتوا ثالثني يوما مث أفطروا  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

 غرة عبد أو أمة فقال الذي قضى عليه  وإبسناده قال : يف اجلنني - 9653
أيعقل من ال أكل وال شرب وال صاح وال استهل فمثل ذلك يطل فقال ان 

 هذا القول لقول شاعر فيه غرة عبد أو أمة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

وإبسناده قال : الرؤاي الصاحلة يراها املسلم أو ترى له جزء من   - 9654
 ستة وأربعني جزءا من النبوة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن بن عجالن قال مسعت أيب  - 9655
عيين وال ينام   عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : تنام 

 قليب 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده قويت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن بن عجالن قال مسعت أيب  - 9656
عن أيب هريرة قال قيل : اي رسول هللا أي النساء خري قال اليت تسره إذا نظر 

 وتطيعه إذا أمر وال ختالفه فيما يكره يف نفسها وماله  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده قويت  

 

 

حيىي عن بن عجالن قال حدثين حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا  - 9657
سعيد عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : ال تغلبنكم أهل 

 البادية على اسم صالتكم  
 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده قويت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن بن عجالن قال مسعت أيب  - 9658
وسلم قال : أدىن أهل النار عذااب رجل  عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه

 جيعل له نعالن يغلى منهما دماغه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده قويت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    439صفحة  - 2مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

إله إال هللا فإذا قالوا  }وإبسناده قال : أقاتل الناس حىت يقولوا ال  - 9659
 ال إله اال هللا عصموا مين دماءهم وأمواهلم اال حبقها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده قويت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد عن بن عجالن قال   - 9660
قال : كان رسول هللا صلى هللا عليه   حدثين مسي عن أيب صاحل عن أيب هريرة

 وسلم إذا عطس وضع ثوبه أو يده على جبهته وخفض أو غض من صوته 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده قويت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن مالك قال حدثين الزهري   - 9661
عن سعيد بن املسيب عن أيب هريرة قال : نعى لنا رسول هللا صلى هللا عليه  

وسلم النجاشي اليوم الذي مات فيه فخرج إىل املصلى فصف أصحابه خلفه  
 فكرب عليه أربعا  

 

 

يخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن بن عجالن قال حدثين  - 9662
سعيد عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : إذا انتهى أحدكم إىل  
اجمللس فليسلم فان بدا له أن جيلس فليجلس مث ان قام والقوم جلوس فليسلم  

 فليست األوىل أبحق من اآلخرة  



 

 

األرنؤوط : إسناده قويعليق شعيب ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن عبيد هللا قال حدثين خبيب   - 9663
بن عبد الرمحن عن حفص بن عاصم عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه  

وسلم قال : سبعة يظلهم هللا يف ظله يوم ال ظل إال ظله اإلمام العادل وشاب 
تعلق ابملساجد ورجالن حتااب يف هللا عز وجل نشأ بعبادة هللا ورجل قلبه م

اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل تصدق بصدقة أخفاها ال تعلم مشاله ما تنفق  
ميينه ورجل ذكر هللا خاليا ففاضت عيناه ورجل دعته ذات منصب ومجال إىل 

 نفسها قال أان أخاف هللا عز وجل  
 

 

شيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن بن عجالن قال حدثين  - 9664
سعيد عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : اللهم اين أحرج حق  

 الضعيفني اليتيم واملرأة  
 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده قوي من أجل حممد بن عجالن وابقي رجاله  ت
الشيخنيثقات رجال   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بن منري قال ثنا عبيد هللا عن أيب  - 9665
الزاند عن األعرج عن أيب هريرة قال : هنى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن  

الشغار قال والشغار أن يقول الرجل زوجين ابنتك وأزوجك ابنيت أو زوجين 
 أختك وأزوجك أخيت 

 

 

ط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤو ت  

قال : والشغار أن يقول ... . " . القائل هو أحد الرواة ويغلب على * " 
 الظن أنه ابن منري

 

 

قال : وهنى عن بيع الغرر وعن احلصاة   - 9665  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بن منري قال ثنا ثور يعين بن يزيد عن   - 9666
مكحول عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : العني حق  

 وحيضر هبا الشيطان وحسد بن آدم 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده منقطع . مكحول مل يسمع من أيب هريرةت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بن منري قال ثنا هشام عن أبيه عن   - 9667
أيب هريرة أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : غفر لرجل حنى غصن شوك  

 عن طريق الناس  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

بن هاشم قال  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بن منري قال ثنا هاشم  - 9668
صاحل موىل السعديني عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه  ثين أبو 

وسلم : ان رجاال يستنفرون عشائرهم يقولون اخلري اخلري واملدينة خري هلم لو  
كانوا يعلمون والذي نفس حممد بيده ال يصرب على ألوائها وشدهتا أحد إال 

ة والذي نفسي بيده اهنا لتنفي أهلها كما  كنت له شهيدا أو شفيعا يوم القيام 



ينفي الكري خبث احلديد والذي نفس حممد بيده ال خيرج منها أحد راغبا عنها  
 إال أبدهلا هللا عز وجل خريا منه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بن منري قال ثنا األعمش ووكيع قال - 9669
ثنا األعمش عن أيب حازم األشجعي عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى 

هللا عليه وسلم : إذا دعا الرجل امرأته إىل فراشه فأبت عليه فبات وهو 
 غضبان لعنتها املالئكة حىت يصبح قال وكيع عليها ساخط  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بن منري قال ثنا أبو حيان عن أيب  - 9670
اي بالل حدثين زرعة عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : 

أبرجى عمل عملته يف اإلسالم عندك منفعة فإين مسعت الليلة خشف نعليك  
ي منفعة  بني يدي يف اجلنة فقال بالل ما عملت عمال يف اإلسالم أرجى عند

إال اين مل أتطهر طهورا اتما يف ساعة من ليل أو هنار اال صليت بذلك الطهور  



 ما كتب هللا يل أن أصلي  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    440صفحة  - 2مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد حدثين أيب ثنا بن منري قال أان حجاج يعين بن دينار عن   - 9671
جعفر بن إايس عن عبد الرمحن بن مسعود عن أيب هريرة قال : خرج علينا  

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ومعه حسن وحسني هذا على عاتقه وهذا على  
يلثم هذا مرة ويلثم هذا مرة حىت انتهى إلينا فقال له رجل اي رسول   عاتقه وهو 

 هللا انك حتبهما فقال من أحبهما فقد أحبين ومن أبغضهما فقد أبغضين 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن وهذا إسناد ضعيف جلهالة عبدالرمحن بن ت
 مسعود 

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بن منري وأبو أسامة قاال ثنا عبيد هللا   - 9672
عن خبيب بن عبد الرمحن عن حفص بن عاصم عن أيب هريرة ان رسول هللا 
صلى هللا عليه وسلم قال : سيحان وجيحان والنيل والفرات وكل من أهنار  

 اجلنة قال عبد هللا قال أيب قال أبو أسامة كل من أهنار اجلنة  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب قال أخربين األعمش عن أيب حيىي موىل   - 9673
جعدة عن أيب هريرة قال قال رجل : اي رسول هللا ان فالنة يذكر من كثرة  
قال   صالهتا وصيامها وصدقتها غري أهنا تؤذي جرياهنا بلساهنا قال هي يف النار

اي رسول هللا فان فالنة يذكر من قلة صيامها وصدقتها وصالهتا وإهنا تصدق 
 ابألتوار من األقط وال تؤذي جرياهنا بلساهنا قال هي يف اجلنة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو أسامة قال أخربين عبد الرمحن بن  - 9674
ن إمساعيل بن عبيد هللا عن أيب صاحل األشعري عن أيب هريرة  يزيد بن جابر ع



عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : انه عاد مريضا ومعه أبو هريرة من وعك  
كان به فقال له رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أبشر ان هللا عز وجل يقول  

آلخرة  انري أسلطها على عبدي املؤمن يف الدنيا لتكون حظه من النار يف ا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده جيدت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أسباط قال ثنا مطرف عن أيب اجلهم  - 9675
 عليه وسلم  عن أيب زيد عن أيب هريرة قال : كنت قاعدا عند النيب صلى هللا

فجاءته امرأة فقالت اي رسول هللا طوق من ذهب قال طوق من انر قالت اي 
قال رسول هللا سواران من ذهب قال سواران من انر قالت قرطان من ذهب 

قرطان من انر قال وكان عليها سوار من ذهب فرمت به مث قالت اي رسول هللا 
ان إحداان إذا مل تزين لزوجها صلفت عنده قال فقال ما مينع إحداكن تصنع  

 قرطني من فضة مث تصفرمها ابلزعفران 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف جلهالة أيب زيد صاحب أيب هريرةت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بن منري قال ثنا حممد يعين بن عمرو   - 9676



قال ثنا أبو سلمة عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ان  
 هللا عز وجل أنزل القرآن على سبعة أحرف عليم حكيم غفور رحيم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

ين أيب ثنا أبو داود احلفري عن سفيان عن  حدثنا عبد هللا حدث - 9677
سعد بن إبراهيم عن بن أيب سلمة عن أبيه عن أيب هريرة قال قال رسول هللا 

 صلى هللا عليه وسلم : نفس املؤمن معلقة ما كان عليه دين  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

فري عن شريك عن  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو داود احل - 9678
صاحل عن أبيه عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه  سهيل بن أيب 

وسلم : صنفان من أميت من أهل النار مل أرهم بعد نساء كاسيات عارايت 
مائالت مميالت على رؤوسهن أمثال أسنمة اإلبل ال يدخلن اجلنة وال جيدن  

ربون هبا الناس رحيها ورجال معهم أسياط كأذانب البقر يض  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : صحيح شريك وإن كان سيء احلفظ قد توبع وابقي  ت
 رجاله ثقات رجال الصحيح 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن عبيد قال ثنا األعمش عن   - 9679
أيب صاحل عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : التسبيح  

يق للنساء  للرجال والتصف  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

وإبسناده قال : كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يعلمنا أن ال   - 9680
نبادر اإلمام ابلركوع والسجود وإذا كرب فكربوا وإذا سجد فاسجدوا وإذا قال  

فقولوا آمني فإذا وافق كالم املالئكة  {غري املغضوب عليهم وال الضالني  }
نا لك احلمد غفر ملن يف املسجد وإذا قال مسع هللا ملن محده فقولوا رب  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعلى وحممد ابنا عبيد قاال ثنا احلسن   - 9681



بن احلكم عن عدي بن اثبت عن شيخ من األنصار عن أيب هريرة قال قال  
د غفل ومن أتى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : من بدا جفا ومن تبع الصي

أبواب السلطان افتنت وما ازداد عبد من السلطان قراب اال ازداد من هللا عز  
 وجل بعدا 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : ضعيف ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    441صفحة  - 2مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن عبيد قال ثنا داود االودي   - 9682
عسى أن   }عن أبيه عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم : يف قوله 

قال هو املقام الذي أشفع ألميت فيه   {يبعثك ربك مقاما حممودا    

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه وهذا إسناد ضعيف لضعف داود ت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو خالد األمحر عن أسامة عن  - 9683
سعيد عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : كم من صائم 

 ليس له من صيامه اال اجلوع وكم من قائم ليس له من قيامه اال السهر 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن عبيد عن يزيد يعين بن  - 9684
هللا عليه وسلم  كيسان عن أيب حازم عن أيب هريرة قال : مر رسول هللا صلى 

على قرب فقال ائتوين جبريدتني فجعل إحدامها عند رأسه واألخرى عند رجليه  
القرب ما   فقيل اي نيب هللا أينفعه ذلك قال لن يزال ان خيفف عنه بعض عذاب

 كان فيهما ندو  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري يزيد بن كيسان فمن رجال مسلم وهو ثقة 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن عبيد عن يزيد عن أيب حازم   - 9685
لم لعمه : قل ال إله إال هللا عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وس 



أشهد لك هبا عند هللا يوم القيامة قال لوال ان تعريين قريش ألقررت عينك هبا 
إنك ال هتدي من أحببت ولكن هللا يهدي من يشاء  }قال فأنزل هللا عز وجل  

   { وهو أعلم ابملهتدين 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن عبيد الطنافسي قال ثنا  حدثنا  - 9686
النيب صلى هللا عليه  يزيد بن كيسان عن أيب حازم عن أيب هريرة قال : زار 

وسلم قرب أمه فبكى وبكى من حوله فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
أذن  استأذنت ريب يف أن أستغفر هلا فلم يؤذن يل واستأذنته يف ان أزور قربها ف

 يل فزوروا القبور فإهنا تذكر املوت 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده على شرط مسلم . وقد تفرد به يزيد بن ت
كيسان ... مث ذكر من حاله وختمه بقوله " قلنا : هو كما قال ابن حبان 
مقبول الرواية إال ما يعلم أنه أخطأ فيه " ... مث خرج احلديث عند مسلم  

وغريه  976  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن عبيد قال ثنا حممد بن  - 9687
هللا عليه  عمرو عن أيب سلمة عن أيب هريرة قال : جاءت امرأة إىل النيب صلى  

وسلم هبا ملم فقالت اي رسول هللا ادع هللا ان يشفيين قال ان شئت دعوت هللا 
رب وال حساب ان يشفيك وان شئت فاصربي وال حساب عليك قالت بل أص

 علي  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن عبيد قال ثنا األعمش عن   - 9688
أيب صاحل عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : اثنتان مها  

 ابلناس كفر نياحة على امليت وطعن يف النسب 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

أيب ثنا حممد بن عبيد قال ثنا األعمش عن  حدثنا عبد هللا حدثين  - 9689
أيب صاحل عن أيب هريرة قال األعمش ال أراه اال قد رفعه قال : ويل للعرب 
من أمر قد اقرتب أفلح من كف يده قال عبد هللا قال أيب ووافقه أبو معاوية  



 عن أيب هريرة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن عبيد قال ثنا األعمش عن   - 9690
أيب صاحل عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : إمنا مثل  
هؤالء الصلوات اخلمس مثل هنر جار على ابب أحدكم يغتسل منه كل يوم 

 مخس مرات فماذا يبقني من درنه  

 

 

يح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن عبيد قال ثنا حممد بن  - 9691
عمرو عن صفوان بن أيب يزيد عن حصني بن اللجالج عن أيب هريرة قال قال  

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ال جيتمع الشح واإلميان يف جوف رجل مسلم  
جهنم يف جوف رجل مسلم  وال جيتمع غبار يف سبيل هللا ودخان   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح بطرقه وشواهده ت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن عبيد ويزيد قال أان حممد بن  - 9692
عمرو عن أيب سلمة عن أيب هريرة قال قالوا : اي رسول هللا اان جند يف أنفسنا  

قال أوجدمت ذلك قالوا نعم ما يسران نتكلم به وان لنا ما طلعت عليه الشمس 
 قال ذاك صريح اإلميان  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن عبيد قال ثنا حممد يعين بن  - 9693
كم بن  إسحاق عن أيب مالك بن ثعلبة بن أيب مالك القرظي عن عمر بن احل

ثوابن عن أيب هريرة قال مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : ما  
شهيد يف تعدون الشهيد قالوا الذي يقاتل يف سبيل هللا حىت يقتل قال ان ال

أميت إذا لقليل القتيل يف سبيل هللا شهيد والطعني يف سبيل هللا شهيد والغريق 
يف سبيل هللا شهيد واخلار عن دابته يف سبيل هللا شهيد واجملنوب يف سبيل هللا  

 شهيد قال حممد اجملنوب صاحب اجلنب 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : قال األ نؤوط : إسناده ضعيف ت  

 



 

------------------------------------- 

 

[    442صفحة  - 2مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن عبيد قال ثنا داود عن أبيه   - 9694
عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : ان أكثر ما يدخل الناس 

 وما األجوفان قال الفرج والفم قال أتدرون النار األجوفان قالوا اي رسول هللا
 أكثر ما يدخل اجلنة تقوى هللا وحسن اخللق 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن وهذا إسناد ضعيفت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن عبيد قال ثنا داود عن أبيه   - 9695
قومن أحدكم إىل  عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ال ي

 الصالة وبه أذى يعين البول والغائط 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح بطرقه وشواهده وهذا إسناد ضعيفت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا تليد بن سليمان قال ثنا أبو احلجاف  - 9696
عن أيب حازم عن أيب هريرة قال نظر النيب صلى هللا عليه وسلم إىل علي 

 واحلسن واحلسني وفاطمة فقال : أان حرب ملن حاربكم وسلم ملن ساملكم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف جدا ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بن إدريس قال مسعت سهيل بن أيب  - 9697
 عليه وسلم :  صاحل يذكر عن أبيه عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا

إذا صليتم بعد اجلمعة فصلوا أربعا فان عجل بك شيء فصل ركعتني وركعتني  
 عليه  إذا رجعت قال بن إدريس وال أدري هذا من حديث رسول هللا صلى هللا

 وسلم أم ال  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا مروان الفزاري قال أان هشام   - 9698
الدستوائي عن حيىي بن أيب كثري عن أيب جعفر عن أيب هريرة قال قال رسول 

إميان ال شك فيه  هللا صلى هللا عليه وسلم : أفضل اإلميان عند هللا عز وجل 



وغزو ال غلول فيه وحج مربور قال فقال أبو هريرة حج مربور يكفر خطااي 
 تلك السنة قال مروان ال شك فيه عن احلجاج الصواف أو عن هشام  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد ضعيف ت  

قوله " ال شك فيه " خطأ صوابه " أشك فيه " ) أفاده األرانؤوط ( *   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا مروان الفزاري قال أان صبيح أبو  - 9699
املليح قال مسعت أاب صاحل حيدث عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا 

 عليه وسلم : من ال يسأله يغضب عليه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

هو بن أخت سفيان  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عمار بن حممد و  - 9700
الثوري عن منصور عن أيب عثمان عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا 

 عليه وسلم : ال تنزع الرمحة إال من شقي  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عمار بن حممد عن عطاء يعين بن  - 9701
السائب عن األغر أيب مسلم عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه  

وسلم : يقول هللا عز وجل الكربايء ردائي والعظمة إزاري فمن انزعين شيئا  
 منهما ألقيته يف جهنم  

 

 

اد حسن عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عمار بن حممد عن الصلت بن قويد  - 9702
عن أيب هريرة قال مسعت خليلي أاب القاسم صلى هللا عليه وسلم يقول : ال  

 تقوم الساعة حىت ال تنطح ذات قرن مجاء 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبدة بن سليمان قال ثنا حممد عن   - 9703
أيب سلمة عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : أوتيت 



 جوامع الكلم وجعلت يل األرض مسجدا وطهورا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

ال ثنا سفيان عن حبيب عن  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ق - 9704
بن املطوس عن املطوس عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 : من أفطر يوما من رمضان من غري رخصة مل جيزه صيام الدهر  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف جلهالة ابن املطوس وأبيه ت  

 

 

ثنا أبو العميس عتبة عن   حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع قال - 9705
العالء بن عبد الرمحن بن يعقوب عن أبيه عن أيب هريرة قال قال رسول هللا 

صلى هللا عليه وسلم : إذا كان النصف من شعبان فأمسكوا عن الصوم حىت  
 يكون رمضان  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع قال ثنا عيسى بن املسيب عن   - 9706
 أيب زرعة عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : اهلر سبع  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع قال ثنا األعمش عن أيب صاحل  - 9707
عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : والذي نفسي بيده ال  
تدخلون اجلنة حىت تؤمنوا وال تؤمنون حىت حتابوا مث قال هل أدلكم على شيء 

 إذا فعلتموه حتاببتم أفشوا السالم بينكم  
 

 

ألرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب ات  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع قال ثنا سفيان عن سهيل بن  - 9708
أيب صاحل عن عبد هللا بن دينار عن أيب صاحل عن أيب هريرة قال قال رسول هللا 

 صلى هللا عليه وسلم : احلياء شعبة من اإلميان  

 

 



حيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ص ت
 الشيخني غري سهيل بن أيب صاحل فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع قال ثنا بن أيب ليلى عن عطاء   - 9709
عن أيب هريرة قال : كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يؤمنا فيجهر وخيافت 

ته يقول ال صالة اال بقراءة فجهران فيما جهر وخافتنا فيما خافت ومسع  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    443صفحة  - 2مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع قال ثنا بن أيب ذئب عن خاله   - 9710
احلرث بن عبد الرمحن عن أيب سلمة عن أيب هريرة قال : سجد رسول هللا 
صلى هللا عليه وسلم واملسلمون يف النجم إال رجلني من قريش أرادا بذلك  

 الشهرة 
 



 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده قويت  

 

 

 حدثين أيب ثنا وكيع ويعلى وحممد أنبأان عبيد قالوا حدثنا عبد هللا  - 9711
ه  أان األعمش عن أيب صاحل عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا علي
وسلم : إذا قرأ بن آدم السجدة اعتزل الشيطان يبكي يقول اي ويله أمر 

 ابلسجود فسجد فله اجلنة وأمرت ابلسجود فعصيت فلي النار  

 

 

رنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع قال ثنا األعمش عن أيب صاحل  - 9712
ل بن آدم  عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : كل عم

يضاعف احلسنة عشر أمثاهلا إىل سبعمائة ضعف إىل ما شاء هللا قال هللا عز  
للصائم وجل إال الصوم فإنه يل وأان أجزي به يدع طعامه وشهوته من أجلي 

فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه وخللوف فم الصائم أطيب عند  
 هللا من ريح املسك الصوم جنة الصوم جنة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع عن األعمش عن أيب رزين وأيب  - 9713
واألعمش يرفعه : إذا انقطع شسع أحدكم فال ميشي  صاحل عن أيب هريرة قال 

 يف النعل الواحدة 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري أيب ت
 رزين فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع قال ثنا النهاس بن قهم   - 9714
الصبحي عن شداد أيب عمار عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه  

وسلم : من حافظ على شفعة الضحى غفرت له ذنوبه وان كانت مثل زبد 
 البحر 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف لضعف النهاس بن قهم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع قال ثنا خليل بن مرة عن  - 9715
معاوية بن قرة عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : من مل  



 يوتر فليس منا  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه وهذا إسناد ضعيف لضعف اخلليل بن ت
يسمع من أيب هريرة مرة ويف اإلسناد إنقطاع معاوية بن قرة مل   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع حدثنا جعفر بن برقان عن يزيد  - 9716
بن األصم عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ليس الغىن 

 عن كثرة العرض إمنا الغىن غىن النفس 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

ثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع قال ثنا أبو مليح املدين مسعه  حد - 9717
من أيب صاحل عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : من مل  

 يدع هللا غضب هللا عليه  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 



 

لزاند حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع قال ثنا سفيان عن أيب ا - 9718
عن األعرج عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : قلب 

 الشيخ شاب على حب اثنتني على مجع املال وطول احلياة  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع عن إبراهيم بن الفضل عن   - 9719
سعيد بن أيب سعيد عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :  
إذا وقع الذابب يف طعام أحدكم أو شرابه فليغمسه إذا أخرجه فان يف أحد 

 جناحيه داء ويف اآلخر شفاء وانه يقدم الداء 

 

 

ط : صحيح وهذا إسناد ضعيف لضعف إبراهيم بن عليق شعيب األرنؤو ت
 الفضل

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع قال ثنا النهاس عن شيخ مبكة   - 9720
عن أيب هريرة قال مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : فر من اجملذوم  

 فرارك من األسد  



 

 

الراوي عن أيب  عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد ضعيف جلهالةت
 هريرة ولضعف النهاس 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع قال ثنا أسامة بن زيد عن بعجة   - 9721
بن عبد هللا اجلهين عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :  

ليأتني على الناس زمان يكون أفضل الناس فيه مبنزلة رجل أخذ بعنان فرسه يف  
 كلما مسع هبيعة استوى على متنه مث طلب املوت مظانه ورجل يف سبيل هللا

 شعب من هذه الشعاب يقيم الصالة ويؤيت الزكاة ويدع الناس اال من خري 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا أسامة بن زيد عن سعيد   - 9722
ة قال : جاء رجل إىل النيب صلى هللا عليه وسلم يريد سفرا املقربي عن أيب هرير 

فقال اي رسول هللا أوصين قال أوصيك بتقوى هللا والتكبري على كل شرف فلما  
 مضى قال اللهم ازو له األرض وهون عليه السفر  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع قال ثنا سعد ان اجلهين عن   - 9723
سعد أيب جماهد الطائي عن أيب مدله عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا 

 عليه وسلم : اإلمام العادل ال ترد دعوته  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسنت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    444صفحة  - 2مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع وأبو نعيم وهو الفضل بن دكني   - 9724
قاال ثنا سفيان عن سهيل بن أيب صاحل عن أبيه عن أيب هريرة قال قال رسول 

يتم اليهود يف الطريق فاضطروهم إىل أضيقها  هللا صلى هللا عليه وسلم : إذا لق
 وال تبدؤوهم ابلسالم قال أبو نعيم املشركني ابلطريق  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع قال ثنا سفيان عن عاصم بن   - 9725
عبيد هللا عن عبيد موىل أيب رهم عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا 

عليه وسلم : أميا امرأة تطيبت مث خرجت إىل املسجد ليوجد رحيها مل يقبل منها  
 صالة حىت تغتسل اغتساهلا من اجلنابة 

 

 

نؤوط : حديث حمتمل للتحسني وهذا إسناد ضعيف لضعف عليق شعيب األر ت
 عاصم بن عبيدهللا 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا شعبة عن حممد بن زايد عن   - 9726
أيب هريرة وعبد الرمحن عن شعبة عن حممد بن زايد قال مسعت أاب هريرة املعين  

ذ مترة من متر الصدقة : ان النيب صلى هللا عليه وسلم رأى احلسن بن علي أخ
 فالكها يف فيه فقال النيب صلى هللا عليه وسلم كخ كخ فاان ال حتل لنا الصدقة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع عن األعمش عن أيب صاحل عن   - 9727
أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ال يقل أحدكم لعبده  

 عبدي ولكن ليقل فتاي وال يقل العبد لسيده ريب ولكن ليقل سيدي  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

د هللا حدثين أيب ثنا وكيع قال ثنا بن أيب ذئب عن صاحل حدثنا عب - 9728
موىل التوأمة عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : من صلى  

 على جنازة يف املسجد فليس له شيء 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ... ونقل عن ابن عبد الرب يف ت
وهو إمام أهل احلديث  -وسئل أمحد بن حنبل االستذكار كالما منه : " . . 

الة على اجلنازة يف املسجد فقال :  عن الص  -واملقدم يف معرفة علل النقل فيه 
ال أبس بذلك وقال جبوازه فقيل : فحديث أيب هريرة ؟ فقال : ال يثبت أو 

قال : حىت يثبت مث قال : رواه صاحل موىل التوأمة وليس بشيء فيما انفرد به  
صحح أمحد بن حنبل السنة يف الصالة على اجلنائز يف املسجد وقال  . فقد 

بذلك وهو قول الشافعي ومجهور أهل العلم وهي السنة املعمول هبا يف 
اخلليفتني بعد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم صلى عمر على أيب بكر يف 



املسجد وصلى صهيب على عمر ابملسجد مبحضر كبار الصحابة وصدر  
ري نكريالسلف من غ  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا هشام بن عروة عن وهب  - 9729
بن كيسان عن حممد بن عمرو بن عطاء عن أيب هريرة قال : كان النيب صلى 
هللا عليه وسلم يف جنازة فرأى عمر امرأة فصاح هبا فقال رسول هللا صلى هللا 

س مصابة والعهد حديث عليه وسلم دعها اي عمر فإن العني دامعة والنف   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف النقطاعه ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا سفيان عن سهيل بن أيب  - 9730
صاحل عن أبيه عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ألن  

على قرب   جيلس أحدكم على مجرة حىت حترتق ثيابه خري له من أن جيلس  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري سهيل بن أيب صاحل فمن رجال مسلم 

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا سفيان عن سهيل بن أيب  - 9731
صاحل عن احلرث بن خملد عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه  

م : ملعون من أتى امرأته يف دبرها  وسل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن رجاله ثقات رجال الصحيح غري احلارث بن ت
 خملد

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع وعبد الرمحن عن سفيان عن   - 9732
أيب الزاند عن موسى بن أيب عثمان عن أبيه عن أيب هريرة قال قال رسول هللا 
صلى هللا عليه وسلم : ال تصم املرأة يوما واحدا وزوجها شاهد اال إبذنه قال  

 وكيع اال رمضان  

 

 

حسن  عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسنادت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع قال ثنا داود الزعافري عن أبيه   - 9733
عسى أن يبعثك ربك مقاما    }عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم : 

قال الشفاعة   {حممودا   



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه وهذا إسناد ضعيف لضعف داود ت  

 

 

 أيب ثنا وكيع قال ثنا سفيان عن زايد بن حدثنا عبد هللا حدثين - 9734
إمساعيل عن حممد بن عباد بن جعفر عن أيب هريرة قال : جاء مشركو قريش 

يوم يسحبون يف  }إىل النيب صلى هللا عليه وسلم خياصمونه يف القدر فنزلت 
   { النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إان كل شيء خلقناه بقدر 

 

 

سناده حسنعليق شعيب األرنؤوط : إت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع قال ثنا شريك عن عبد امللك  - 9735
بن عمري عن أيب سلمة عن أيب هريرة قال مسعت رسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم يقول على املنرب : أشعر كلمة قالتها العرب قول لبيد بن ربيعة 

أال كل شيء ما خال هللا ابطل  )   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد ضعيف ت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع قال حدثين شريك عن سهيل   - 9736
بن أيب صاحل عن أبيه عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : ال  

 تصحب املالئكة رفقة فيها كلب وال جرس 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع قال ثنا سفيان قال حدثين  - 9737
عن أيب كباش   عثمان بن واقد يعين العمري عن كدام بن عبد الرمحن السلمي

قال جلبت غنما جذعاان إىل املدينة فكسدت علي فلقيت أاب هريرة فسألته  
  فقال مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : نعم أو نعمت األضحية

 اجلذع من الضأن فانتهبها الناس  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    445صفحة  - 2مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع قال ثنا مالك بن أنس عن مسي   - 9738
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : السفر  عن أيب صاحل عن أيب هريرة قال قال

قطعة من العذاب مينع أحدكم نومه وطعامه فإذا قضى أحدكم هنمته من سفره  
 فليعجل إىل أهله  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع قال ثنا بن أيب ذئب عن سعيد   - 9739
بن أيب سعيد عن أبيه عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :  

 ال تسافر امرأة مسرية يوم اتم إال مع ذي حمرم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع عن سفيان عن السدي عن أبيه   - 9740
عن أيب هريرة قال سفيان يرفعه قال : ان امليت ليسمع خفق نعاهلم إذا ولوا  

 مدبرين 



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيفت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا سعدان اجلهين عن أيب  - 9741
جماهد عن أيب مدله عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :  
ثالثة ال يرد دعاؤهم اإلمام العادل والصائم حىت يفطر ودعوة املظلوم يرفعها  

هللا فوق الغمام يوم القيامة ويفتح هلا أبواب السماء ويقول الرب عز وجل 
 بعزيت ألنصرنك ولو بعد حني 

 

 

ؤوط : صحيح بطرقه وشواهده دون قوله " يوم القيامة "  عليق شعيب األرنت
 وهذا اإلسناد ضعيف جلهالة أيب مدلة

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع قال ثنا سعدان اجلهين عن أيب  - 9742
جماهد الطائي عن أيب مدله عن أيب هريرة قال قلنا اي رسول هللا : أخربان عن  

هب ولبنة من فضة مالطها املسك االذفر اجلنة ما بناؤها قال لبنة من ذ 
حصباؤها الياقوت واللؤلؤ وتربتها الورس والزعفران من يدخلها خيلد ال ميوت 

 وينعم ال يبأس ال يبلى شباهبم وال خترق ثياهبم  

 



 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وإسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع قال ثنا سفيان عن سهيل بن  - 9743
أيب صاحل عن أبيه عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ال  

 جيزئ ولد والده اال أن جيده مملوكا فيشرتيه فيعتقه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
  سهيل بن أيب صاحل فمن رجال مسلم الشيخني غري

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع قال ثنا يونس يعين بن أيب  - 9744
إسحاق عن جماهد عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ما  

 زال جربيل يوصيين ابجلار حىت ظننت انه سيورثه  

 

 

حسن عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع قال ثنا محاد بن سلمة عن   - 9745



حممد بن زايد عن أيب هريرة قال قال النيب صلى هللا عليه وسلم : ليس 
 املسكني الطواف عليكم الذي ترده اللقمة واللقمتان ولكن املسكني املتعفف  

 

 

ل  عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجات
 الشيخني غري محاد بن سلمة فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع قال ثنا سفيان عن سهيل بن  - 9746
أيب صاحل عن عبد هللا بن دينار عن أيب صاحل عن أيب هريرة قال قال رسول هللا 

صلى هللا عليه وسلم : اإلميان بضع وسبعون اباب فادانه إماطة األذى عن 
وارفعها قول ال إله اال هللا  الطريق   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري سهيل بن أيب صاحل فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع قال ثنا جعفر بن برقان عن   - 9747
يزيد بن األصم عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :  

اإلميان بضع وسبعون اباب فأدانها إماطة األذى عن الطريق وأرفعها قول ال إله 



 اال هللا 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : ت  

حلديث ملفق من سند احلديث التايل ومنت احلديث نبه األرانؤوط أن هذا ا* 
 السابق 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع قال ثنا جعفر بن برقان عن   - 9748
يزيد بن األصم عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ان هللا  

 عز وجل يقول أان عند ظن عبدي يب وأان معه إذا دعاين  

 

 

األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم  عليق شعيبت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع قال ثنا عكرمة بن عمار عن   - 9749
أيب كثري احلنفي عن أيب هريرة قال : هنى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن  

 الزبيب والتمر والبسر والتمر وقال ينبذ كل واحد منهما على حدة  
 

 



األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد حسن عليق شعيب ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع قال ثنا أابن بن صمعة عن   - 9750
زينب ابنة النعمان عن أيب هريرة قال : هنى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن  

 األوعية اال وعاء يوكأ رأسه  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد ضعيف جلهالة زيينة بنت النعمان ت  

 

 

ين أيب ثنا وكيع قال ثنا فضيل بن غزوان الضيب حدثنا عبد هللا حدث - 9751
عن أيب حازم عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ثالث 
إذا خرجن مل ينفع نفسا إمياهنا مل تكن آمنت من قبل أو كسبت يف إمياهنا خريا 

 طلوع الشمس من مغرهبا والدخان ودابة األرض 

 

 

ده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسنات  

 

 

------------------------------------- 
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حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع قال ثنا األعمش عن عمارة بن   - 9752
القعقاع عن أيب زرعة عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :  

 اللهم اجعل رزق آل حممد قوات  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع عن جرير بن أيوب عن أيب  - 9753
زرعة عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : من أحب ان 

 يقرأ القرآن غريضا كذا قال كما أنزل فليقرأه على قراءة بن أم عبد  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف لضعف جرير بن ت
 أيوب 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع عن سفيان عن سهيل عن أبيه   - 9754
عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : هو أحق مبجلسه إذا 



 رجع إليه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري سهيل بن أيب صاحل فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا يونس بن أيب إسحاق عن   - 9755
جماهد عن أيب هريرة قال : هنى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن الدواء 

 اخلبيث يعين السم 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع قال ثنا سفيان وعبد الرمحن  - 9756
رة قال :  عن سفيان عن عاصم بن عبيد هللا عن زايد بن ثويب عن أيب هري

دخل علي النيب صلى هللا عليه وسلم وأان اشتكي قال عبد الرمحن يف حديثه  
جربيل عليه  يعودين فقال أال أعلمك قال عبد الرمحن اال أرقيك برقية رقاين هبا 

السالم قلت بلى أبيب وأمي قال بسم هللا أرقيك وهللا يشفيك من كل داء  
وقال عبد    {ومن شر النفااثت يف العقد ومن شر حاسد إذا حسد  }يؤذيك 



 الرمحن من كل داء فيك  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : املرفوع منه صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف لضعف ت
ايد بن ثويب عاصم بن عبيدهللا وجهالة ز   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع قال ثنا سفيان عن عاصم بن   - 9757
كليب اجلرمي عن أبيه عن أيب هريرة قال : ما رأيت رسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم صلى الضحى قط إال مرة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده قويت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع عن سفيان عن أيب اجلحاف  - 9758
عن أيب حازم عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : اللهم  

 اين أحبهما فأحبهما  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده قويت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع قال ثنا حوشب بن عقيل قال   - 9759
حدثين مهدي العبدي عن عكرمة قال قال دخلت على أيب هريرة يف بيته  

فسألته عن صوم عرفة بعرفات فقال أبو هريرة : هنى رسول هللا صلى هللا عليه  
 وسلم عن صوم عرفة بعرفات  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع عن هارون الثقفي قال مسعت  - 7609
عطاء عن أيب هريرة قال يف كل صالة قراءة : فما أمسعنا رسول هللا صلى هللا  

 عليه وسلم أمسعناكم وما مل يسمعنا مل نسمعكم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

يع قال ثنا هشام بن سعد عن  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وك - 9761
أيب ذابب عن أيب هريرة أن رجال من أصحاب النيب  سعيد بن أيب هالل عن بن

صلى هللا عليه وسلم : مر بشعب فيه عني عذبة قال فأعجبته يعين طيب 
الشعب فقال لو أقمت ها هنا وخلوت مث قال ال حىت أسأل النيب صلى هللا 



عين يف سبيل هللا خري من عبادة أحدكم  عليه وسلم فسأله فقال مقام أحدكم ي
يف أهله ستني سنة أما حتبون ان يغفر هللا لكم وتدخلون اجلنة جاهدوا يف سبيل  

 هللا من قاتل يف سبيل هللا فواق انقة وجبت له اجلنة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع قال ثنا محاد يعين بن سلمة عن   - 9762
حممد عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : كونوا عباد هللا  

 إخواان ال تعادوا وال تباغضوا سددوا وقاربوا وأبشروا  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري محاد بن سلمة فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع عن سفيان عن صاحل يعين موىل   - 9763
التوأمة عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ما اجتمع قوم  

يف جملس فتفرقوا ومل يذكروا هللا عز وجل ويصلوا على النيب صلى هللا عليه  
اال كان جملسهم ترة عليهم يوم القيامة   وسلم  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع عن بن أيب ذئب عن صاحل  - 9764
موىل التوأمة عن أيب هريرة : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ملا حج بنسائه 

ر احلصر  قال إمنا هي هذه احلجة مث الزمن ظهو   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا وكيع عن حممد بن شريك قال ثنا   - 9765
عطاء عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : نعم اإلبل 
الثالثون حيمل على جنيبها وتعري أداهتا ومتنح غزيرهتا وجيبيها يوم وردها يف 

اهنا  أعط  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

------------------------------------- 
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حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع عن سفيان عن داود بن أيب  - 9766
هند عن شيخ مسع أاب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : أييت 

على الناس زمان خيري الرجل فيه بني العجز والفجور فليخرت العجز على 
 الفجور 

 

 

املبهم عن أيب هريرةعليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف جلهالة الراوي ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع عن سفيان عن عمارة بن  - 9767
القعقاع عن أيب زرعة عن أيب هريرة قال قال رجل : اي رسول هللا أي الصدقة  

أفضل قال ان تصدق وأنت شحيح أو صحيح أتمل العيش وختشى الفقر وال  
ولفالن كذا وقد كان   متهل حىت إذا كانت ابحللقوم قلت لفالن كذا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع قال ثنا منصور بن دينار عن   - 9768
أيب عكرمة املخزومي عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :  

 ال مينعن أحدكم جاره ان يضع خشباته على جداره  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد ضعيف جلهالة أيب عكرمة  ت
 املخزومي

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع عن أفلح عن أيب بكر بن حممد   - 9769
بن عمرو بن حزم عن سلمان األغر عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه  

وسلم قال : املدينة من صرب على شدهتا وألوائها كنت له شفيعا أو شهيدا يوم  
 القيامة  

 

 

نيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع قال ثنا علي بن املبارك عن   - 9770
لى حيىي بن أيب كثري عن أيب ميمونة عن أيب هريرة : جاءت امرأة إىل النيب ص

هللا عليه وسلم قد طلقها زوجها فأرادت أن أتخذ ولدها فقال رسول هللا صلى 



ل بيين وبني ابين فقال رسول هللا عليه وسلم استهما فيه فقال الرجل من حيو 
 هللا صلى هللا عليه وسلم لالبن اخرت أيهما شئت فاختار أمه فذهبت به 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري أيب ت
 ميمونة فقد روى له أصحاب السنن وهو ثقة 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع قال إسرائيل عن أيب إسحاق  - 9771
ا شهدا يل على  عن األغر أيب مسلم قال أشهد على أيب هريرة وأيب سعيد اهنم

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أنه قال وأان أشهد عليهما : ما قعد قوم  
الرمحة   يذكرون هللا اال حفت هبم املالئكة وتنزلت عليهم السكينة وتغشتهم 

 وذكرهم هللا فيمن عنده  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري األغر أيب مسلم فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع قال حدثين عبد هللا بن سعيد   - 9772
أيب هريرة  يعين بن أيب هند عن سعيد بن مرجانة انه حدث علي بن حسني عن 



أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : من أعتق رقبة كان له بعتق كل عضو  
له فأعتقه  منه عضو من النار حىت ذكر الفرج قال فدعا علي بن حسني غالما   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع عن سفيان عن سهيل عن أبيه   - 9773
عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : إذا قام الرجل من  

 جملسه مث رجع فهو أحق به  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع عن سفيان عن اجلريري عن أيب   - 4977
نضرة عن الطفاوي عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ال  

 يباشر الرجل الرجل وال املرأة املرأة اال الولد والوالدة 
 

 

إسناد   عليق شعيب األرنؤوط : صحيح دون قوله " إال الولد والوالد " وهذات
 ضعيف جلهالة الطفاوي 



قوله " إال الولد و الوالد " هي هكذا يف طبعة األرانؤوط وعزاها إىل نسخه * 
 املتقنة وذكر أن " إال الولد و الوالدة " وقع يف امليمنية والنسخ املتأخرة 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع قال ثنا سفيان عن عبد هللا بن  - 9775
ذكوان عن األعرج عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :  

 قلب الشيخ شاب على حب اثنتني مجع املال وطول احلياة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع قال حدثين مالك بن أنس عن   - 9776
داود بن احلصني عن أيب سفيان موىل أيب أمحد عن أيب هريرة : أن رسول هللا 

 صلى هللا عليه وسلم صلى هبم فسها فلما سلم سجد سجدتني مث سلم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا األعمش قال أان أبو صاحل حدثنا  - 9777
عن أيب هريرة قال جاء رجل إىل النيب صلى هللا عليه وسلم فقال : ان فالان 



 يصلي ابلليل فإذا أصبح سرق قال انه سينهاه ما يقول  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني ت  

 

 

 حدثين أيب ثنا وكيع ثنا محاد بن سلمة عن حممد حدثنا عبد هللا  - 9778
يعين بن زايد عن أيب هريرة قال : رأيت النيب صلى هللا عليه وسلم حامال 

 احلسن بن علي على عاتقه ولعابه يسيل عليه  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
رجال مسلم الشيخني غري محاد بن سلمة فمن   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا محاد عن حممد بن زايد عن   - 9779
أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ذروين ما تركتكم فإمنا  

هلك من كان قبلكم بسؤاهلم واختالفهم على أنبيائهم فإذا أمرتكم أبمر 
اجتنبوه  فاتبعوه ما استطعتم وإذا هنيتكم عن أمر ف  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  



 

 

------------------------------------- 

 

[    448صفحة  - 2مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع عن سفيان عن عمارة بن  - 9780
القعقاع عن أيب زرعة عن أيب هريرة : ان النيب صلى هللا عليه وسلم كان له 

 سكتة يف الصالة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

الء قال  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع قال ثنا كامل أبو الع - 9781
مسعت أاب صاحل عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :  

 عجب ربنا عز وجل من قوم يقادون إىل اجلنة يف السالسل 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : ت  

ذكر األرانؤوط أن السند الواقع هنا خطأ وصوبه من نسخه املتقنة كما يلي  * 



عن حممد بن زايد عن أيب هريرة قال  " حدثنا وكيع قال حدثنا محاد بن سلمة  
قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم " وقال : إسناده صحيح على شرط مسلم  

 رجاله ثقات رجال الشيخني غري محاد بن سلمة فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا كامل أبو العالء قال مسعت  - 9782
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : تعوذوا ابهلل  أاب صاحل عن أيب هريرة قال قال

 من رأس السبعني وإمارة الصبيان  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع عن سفيان عن أيب الزاند عن   - 9783
األعرج عن أيب هريرة قال ملا قدم الطفيل وأصحابه على النيب صلى هللا عليه  

قال : ان دوسا قد استعصت قال اللهم اهد دوسا وائت هبم  وسلم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع قال ثنا عبيد هللا بن عبد  - 9784



الرمحن بن موهب عن عمه عبيد هللا بن عبد هللا بن وهب عن أيب هريرة قال  
قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ما من مسلم ينصب وجهه هلل عز وجل  

 يف مسألة اال أعطاها إايه أما أن يعجلها له واما أن يدخرها له  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه وهذا إسناد ضعيف جلهالة عم عبيدهللا  ت
 بن عبدالرمحن

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع قال ثنا أسامة بن زيد عن عبد   - 9785
هللا بن يزيد موىل األسود بن سفيان عن بن ثوابن عن أيب هريرة : ان النيب 

فلما كرب انصرف وأومأ إليهم أي كما  صلى هللا عليه وسلم خرج إىل الصالة 
أنتم مث خرج فاغتسل مث جاء ورأسه يقطر فصلى هبم فلما صلى قال اين كنت  

 جنبا فنسيت أن أغتسل 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

قوله " فلما كرب انصرف " من أوهام أسامة بن زيد الليثي فقد روي احلديث  * 
صحيح وفيه أن انصراف الرسول صلى هللا عليه وسلم   عن أيب هريرة من طريق

 من مقامه كان قبل أن يكرب ويدخل يف الصالة

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد بن هارون قال أان بن أيب ذئب  - 9786
وروح قال ثنا بن أيب ذئب عن أيب صاحل موىل التوأمة قال مسعت أاب هريرة 

فقال : كان شبح الذراعني أهدب أشفار   ينعت النيب صلى هللا عليه وسلم
العينني بعيد ما بني املنكبني يقبل إذا أقبل مجيعا ويدبر إذا أدبر مجيعا قال روح 

 يف حديثه أبيب وأمي مل يكن فاحشا وال متفحشا وال سخااب ابألسواق 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد بن هارون قال أان بن أيب ذئب  - 9787
وهاشم بن القاسم عن بن أيب ذئب عن املقربي عن أيب هريرة عن النيب صلى  
هللا عليه وسلم انه قال : يف أم القرآن هي أم القرآن وهي السبع املثاين وهي  

 القرآن العظيم  
 

 

شرط الشيخني  عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح علىت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد بن هارون وهاشم قاال أان بن أيب  - 9788
ذئب عن املقربي عن أيب هريرة قال هاشم يف حديثه عن أبيه انه مسع أاب هريرة  



قال لوال أمران ألحببت ان أكون مملوكا وذلك اين مسعت رسول هللا صلى هللا  
 عبدا يؤدي حق هللا وحق سيده اال وفاه هللا عليه وسلم يقول : ما خلق هللا

 أجره مرتني قال يزيد ان اململوك ال يستطيع ان يصنع يف ماله شيئا  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل بن عمر قال ثنا بن أيب ذئب  - 9789
عن املقربي عن أيب هريرة عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : احلمد هلل  

 أم القرآن وأم الكتاب والسبع املثاين 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
بن عمر فمن رجال مسلم  الشيخني غري إمساعيل  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد بن هارون قال أان بن أيب ذئب  - 9790
عن املقربي عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : انكم  

ستحرصون على االمارة وستصري ندامة وحسرة يوم القيامة فبئست املرضعة  
 ونعمت الفاطمة  



 

 

األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب ت  

قوله " فبئست املرضعة ونعمت الفاطمة " مقلوب أثبته األرانؤوط على * 
الصواب " فنعمت املرضعة وبئست الفاطمة " من إحدى نسخه املتقنة ومن  

 مصادر التخريج 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد قال أان بن عون عن حممد عن   - 9791
ريرة قال : اختصم آدم وموسى صلى هللا عليهما وسلم فخصم آدم  أيب ه

جلنة فقال  موسى فقال موسى أنت آدم الذي أشقيت الناس وأخرجتهم من ا
آدم أنت موسى الذي اصطفاك هللا برساالته وبكالمه وأنزل عليك التوراة 
أليس جتد فيها ان قد قدره هللا علي قبل أن خيلقين قال بلى قال عمرو بن 

يد وبن عبد الرمحن احلمريي فحج آدم موسى قال حممد يكفيين أول سع
 احلديث فخصم آدم موسى عليهما السالم 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد قال أان حممد يعين بن إسحاق  - 9792



ل قال رسول هللا صلى هللا عليه  عن أيب الزاند عن األعرج عن أيب هريرة قا
وسلم : اي بين عبد املطلب اشرتوا أنفسكم من هللا اي صفية عمة رسول هللا واي 

فاطمة بنت رسول هللا اشرتاي أنفسكما من هللا ال أغين عنكما من هللا شيئا  
 سالين من مايل ما شئتما  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    449صفحة  - 2مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد قال أان حممد يعين بن إسحاق  - 9793
عن أيب الزاند عن األعرج عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه  

على أحدكم يوم ألن يراين مث ألن يراين  وسلم : والذي نفس حممد بيده ليأتني
 أحب إليه من أن يكون له مثل أهله وماله  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد قال أان حممد بن إسحاق عن   - 9794
سلم :  أيب الزاند عن األعرج عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و 

ال تستقيم لك املرأة على خليقة واحدة إمنا هي كالضلع ان تقمها تكسرها وان  
 ترتكها تستمتع هبا وفيها عوج  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد قال أان حممد يعين بن إسحاق  - 9795
ول هللا صلى عن سعيد بن أيب سعيد املقربي عن أيب هريرة قال : صلى بنا رس

هللا عليه وسلم الظهر ويف مؤخر الصفوف رجل فأساء الصالة فلما سلم انداه  
ى كيف تصلي انكم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اي فالن أال تتقي هللا أال تر 

ترون أنه خيفي علي شيء مما تصنعون وهللا اين ألرى من خلفي كما أرى من  
 بني يدي 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد قال أان حممد عن أيب الزاند عن   - 9796



عليه وسلم : خري نساء األعرج عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا 
ركنب اإلبل صاحل نساء قريش أحناه على ولد يف صغره وأرعاه علي زوج يف 

 ذات يده 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد قال أان حممد بن إسحاق عن   - 9797
موسى بن يسار عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ان  

املسكني ليس ابلذي ترده التمرة ولكن املسكني الذي ال يسأل الناس وال 
 يفطن له فيعطى  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد قال أان حممد عن أيب الزاند عن   - 9897
األعرج عن أيب هريرة وحممد عمن مسع أاب صاحل السمان حيدث عن أيب هريرة  
 قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد قال أان حممد بن عمرو عن   - 9799
هللا صلى هللا  الزهري عن محيد بن عبد الرمحن عن أيب هريرة قال قال رسول

عليه وسلم : لكل أهل عمل ابب من أبواب اجلنة يدعون بذلك العمل وألهل  
ل أحد الصيام ابب يدعون منه يقال له الراين فقال أبو بكر اي رسول هللا ه

 يدعى من تلك األبواب كلها قال نعم وأان أرجو ان تكون منهم اي أاب بكر  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد قال أان حممد عن أيب الزاند عن   - 9800
 من  األعرج عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : نزل نيب
األنبياء حتت شجرة فلدغته منلة فأمر جبهازه فاخرج من حتتها مث أمر هبا 

 فأحرقت ابلنار فأوحى هللا عز وجل إليه فهال منله واحدة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد قال أان حممد عن عبيد هللا بن  - 9801
يقيب عن عمرو بن سليمان بن عبد قال أبو عبد الرمحن مل يضبط  املغرية بن مع 

إسناده إمنا هو سليمان بن عمرو بن عبد العتواري وهو صاحب أيب سعيد  
اخلدري أبو اهليثم عن أيب سعيد اخلدري وعن أيب الزاند عن األعرج عن أيب 

عهدا  هريرة قاال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : اللهم اين اختذ عندك  
لن ختلفنيه فإمنا أان بشر فأي املؤمنني آذيته أو شتمته أو لعنته أو جلدته 

 فاجعلها له زكاة وصالة وقربة تقربه هبا إليك يوم القيامة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد قال أان حممد بن عمرو عن أيب  - 9802
سلمة قال : رأيت أاب هريرة سجد يف إذا السماء انشقت فقلت سجدت يف 

سورة ما يسجد فيها قال اين رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يسجد 
 فيها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 



بد هللا حدثين أيب ثنا يزيد قال أان حممد عن أيب سلمة عن  حدثنا ع - 9803
غري   }أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : إذا قال القارئ 

فقال من خلفه آمني فوافق ذلك قول أهل  {املغضوب عليهم وال الضالني 
 السماء آمني غفر له ما تقدم من ذنبه  

 

 

ذا إسناد حسن عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    450صفحة  - 2مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أان حممد بن عمرو عن أيب سلمة   - 9804
عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ما أذن هللا عز وجل  

 لشيء كأذنه لنيب يتغىن ابلقرآن جيهر به  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد قال أان حممد عن أيب سلمة عن   - 9805
أيب هريرة قال : دخل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم املسجد فسمع قراءة 
رجل فقال من هذا قيل عبد هللا بن قيس فقال لقد أويت هذا من مزامري آل 

 داود  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

دثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد قال أان حممد بن عمرو عن أيب ح - 9806
سلمة عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : اين ألستغفر هللا  

 عز وجل وأتوب إليه كل يوم مائة مرة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

وإبسناده قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : املدينة من   - 9807
أحدث فيها حداث أو آوى حمداث أو توىل غري مواله فعليه لعنة هللا واملالئكة 

 والناس أمجعني ال يقبل هللا منه صرفا وال عدال  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

مالك األسلمي إىل رسول هللا صلى  وإبسناده قال : جاء ماعز بن - 9808
هللا اين قد زنيت فأعرض عنه مث جاء من شقه  هللا عليه وسلم فقال اي رسول 

األمين فقال اي رسول هللا اين قد زنيت فأعرض عنه مث جاءه من شقه األيسر 
فقال اي رسول هللا اين قد زنيت فقال له ذلك أربع مرات فقال انطلقوا به 

قوا به فلما مسته احلجارة أدبر واشتد فاستقبله رجل يف فارمجوه وقال فانطل
يده حلى مجل فضربه به فذكر لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم فراره حني مسته  

 احلجارة قال فهال تركتموه  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

ل الدين وإبسناده قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ال يزا  - 9809
 ظاهرا ما عجل الناس الفطر ان اليهود والنصارى يؤخرون  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح دون قوله " إن اليهود والنصارى يؤخرون "  ت
 وهذا إسناد حسن 



 

 

وإبسناده قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ال يزال البالء  - 9810
ابملؤمن أو املؤمنة يف جسده وماله وولده حىت يلقى هللا عز وجل وما عليه من  

 خطيئة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

وإبسناده قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : منربي هذا   - 9811
 على ترعة من ترع اجلنة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

وإبسناده قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : غفار وأسلم   - 9812
ن ومتيم  ومزينة ومن كان من جهينة خري من احليني احلليفني أسد وغطفان وهواز 

 فإهنم أهل اخليل والوبر 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  



 

 

وإبسناده قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : من ترك ماال   - 9813
 فألهله ومن ترك ضياعا فإيل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

هللا عليه وسلم : ان أدىن أهل وإبسناده قال قال رسول هللا صلى  - 9814
ه اال انه يلقن اجلنة منزلة من يتمىن على هللا عز وجل فيقال لك ذلك ومثله مع 

فيقال له كذا وكذا فيقال لك ذلك ومثله معه فقال أبو سعيد اخلدري قال 
 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فيقال لك ذلك وعشرة أمثاله  

 

 

وهذا إسناد حسن عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  

 

 

وإبسناده قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : احتجت النار  - 9815
واجلنة فقالت النار يدخلين اجلبارون واملتكربون وقالت اجلنة يدخلين الضعفاء  

واملساكني فقال هللا عز وجل للنار أنت عذايب انتقم بك ممن شئت وقال للجنة  
 أنت رمحيت أرحم بك من شئت 



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

وإبسناده قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ما أحب ان  - 9816
يل أحدا ذهبا مير على اثلثة وعندي منه فأجد من يقبله مين اال أن أرصده يف  

 دين يكون على  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

هللا صلى هللا عليه وسلم : ال تقوم الساعة حىت خيرج   وقال رسول - 9817
ثالثون كذااب رجاال كلهم يكذب على هللا عز وجل ورسوله صلى هللا عليه  

 وسلم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

وإبسناده قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : لتتبعن سنن   - 9818
من كان قبلكم ابعا بباع وذراعا بذراع وشربا بشرب حىت لو دخلوا يف جحر 



 ضب لدخلتم معهم قالوا اي رسول هللا اليهود والنصارى قال فمن إذا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : بينما أان على بئر أسقى   - 9819
فجاء أبو بكر فنزع ذنواب أو ذنوبني وفيهما ضعف وهللا يغفر له مث جاء عمر  
رمحه هللا فنزع حىت استحالت يف يده غراب وضرب الناس بعطن فلم أر عبقراي  

 يفري فريه  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

وهبذا اإلسناد قال : قال يهودي بسوق املدينة والذي اصطفى   - 2098
موسى على البشر قال فلطمه رجل من األنصار فقال تقول هذا ورسول هللا 
صلى هللا عليه وسلم فينا قال فأتى اليهودي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

ونفخ يف الصور فصعق من يف   }فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 
السماوات ومن يف األرض إال من شاء هللا مث نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام  

قال فأكون أول من يرفع رأسه فإذا موسى آخذ بقائمة من قوائم   {ينظرون 



العرش فال أدري أرفع رأسه قبلي أم كان ممن استثىن هللا ومن قال اين خري من  
 يونس بن مىت فقد كذب  

 

 

هذا إسناد حسن عليق شعيب األرنؤوط : صحيح و ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    451صفحة  - 2مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

وإبسناده قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال هللا عز   - 9821
وجل : إذا أحب العبد لقائي أحببت لقاءه وإذا كره العبد لقائي كرهت لقاءه 
قال فقيل أليب هريرة ما منا من أحد إال وهو يكره املوت ويفظع به قال أبو 

 هريرة انه إذا كان ذلك كشف به  

 

 

وهذا إسناد حسن  عليق شعيب األرنؤوط : صحيحت  

 

 

وابإلسناد قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : يدخل فقراء  - 9822



 املؤمنني اجلنة قبل األغنياء بنصف يوم مخسمائة سنة  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

وابإلسناد قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يعين قال هللا عز   - 9823
 وجل : ومن أظلم ممن خلق كخلقي فليخلقوا بعوضة أو ليخلقوا ذرة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد قال ثنا هشام عن حممد عن أيب  - 9824
 عليه وسلم قال : إذا مل جتدوا إال مرابض الغنم  هريرة عن النيب صلى هللا

 ومعاطن اإلبل فصلوا يف مرابض الغنم وال تصلوا يف معاطن اإلبل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حجاج بن حممد قال أان ليث قال   - 9825



ه عن أيب هريرة قال بينما حنن يف املسجد حدثين سعيد بن أيب سعيد عن أبي
سلم فقال : انطلقوا إىل يهود فخرجنا  خرج إلينا رسول هللا صلى هللا عليه و 

معه حىت جئنا بيت املدراس فقام رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فناداهم اي  
معشر اليهود أسلموا تسلموا فقالوا قد بلغت اي أاب القاسم قال ذاك أريد مث 

الثالثة فقال اعلموا إن األرض هلل ورسوله وإين أريد ان أجليكم من هذه  قاهلا 
األرض فمن وجد منكم مباله شيئا فليبعه وإال فاعلموا ان األرض هلل عز وجل  

 ورسوله 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

سول هللا وإبسناده عن أيب هريرة قال : ملا فتحت خيرب أهديت لر  - 9826
صلى هللا عليه وسلم شاة فيها سم فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم امجعوا 

فقال هلم رسول هللا صلى هللا عليه   }يل من كان ها هنا من اليهود فجمعوا له 
م صادقي عنه قالوا نعم اي أاب القاسم فقال  وسلم اين سائلكم عن شيء فهل أنت

هلم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من أبوكم قالوا أبوان فالن قال رسول هللا 
صلى هللا عليه وسلم كذبتم أبوكم فالن قالوا صدقت وبررت قال هلم هل أنتم  

شيء سألتكم عنه قالوا نعم اي أاب القاسم وان كذبناك عرفت كذبنا  صادقي عن 
كما عرفته يف أبينا فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من أهل النار قالوا  



نكون فيها يسريا مث ختلفوننا فيها فقال هلم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ال  
سألتكم عنه فقالوا نعم خنلفكم فيها أبدا مث قال هلم هل أنتم صادقي عن شيء 

اي أاب القاسم فقال هل جعلتم يف هذه الشاة مسا قالوا نعم قال فما محلكم على  
 ذلك قالوا أردان ان كنت كاذاب نسرتيح منك وان كنت نبيا مل تضرك 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : ت  

نبه األرانؤوط أن اإلحالة على اإلسناد السابق هنا خطأ وأن صواب السند " * 
ا حجاج حدثنا ليث حدثنا سعيد بن أيب سعيد عن أيب هريرة ... " وقال  حدثن

 : إسناده صحيح على شرط الشيخني

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حجاج قال ثنا ليث قال حدثين  - 9827
سعيد بن أيب سعيد عن أبيه عن أيب هريرة أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 قد أعطى من اآلايت ما مثله آمن عليه البشر  قال : ما من األنبياء نيب اال
وإمنا كان الذي أوتيته وحيا أوحاه هللا إيل فأرجو أن أكون أكثرهم اتبعا يوم 

 القيامة  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حجاج قال ثنا ليث قال ثين سعيد   - 9828
كان رسول بن أيب سعيد عن أخيه عباد بن أيب سعيد أنه مسع أاب هريرة يقول  

هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : اللهم اين أعوذ بك من األربع من علم ال  
 ينفع ومن قلب ال خيشع ومن نفس ال تشبع ومن دعاء ال يسمع  

 

 

ليق شعيب األرنؤوط : صحيح عت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حجاج قال ليث قال ثين بكري بن  - 9829
عبد هللا عن نعيم أيب عبد هللا اجملمر أنه قال : صليت مع أيب هريرة فوق هذا  
املسجد فقرأ إذا السماء انشقت فسجد فيها وقال رأيت رسول هللا صلى هللا 

 عليه وسلم يسجد فيها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حجاج ويونس قاال ثنا ليث قال ثين  - 9830
بكري عن بسر بن سعيد عن أيب هريرة عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أنه  

قال : ال ينجى أحدا منكم عمله فقال رجل وال أنت اي رسول هللا فقال وال أان 



 اال ان يتغمدين هللا برمحته ولكن سددوا 
 

 

رنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األت  

 

 

-------------------------------------  

 

[    452صفحة  - 2مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حجاج قال ثنا ليث بن سعد قال ثنا   - 9831
هللا عليه  سعيد بن أيب سعيد املقربي عن أبيه عن أيب هريرة عن رسول هللا صلى  

 وسلم قال : ان يف اجلنة شجرة يسري الراكب يف ظلها مائة سنة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حجاج قال ثنا ليث قال حدثين  - 9832
عليه وسلم خيال قبل   سعيد أنه مسع أاب هريرة يقول : بعث رسول هللا صلى هللا

جند فجاءت برجل من بين حنيفة مثامة بن آاثل سيد أهل اليمامة فربطوه  



قال له  بسارية من سواري املسجد فخرج إليه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ف
ا عندك اي مثامة قال عندي اي حممد خريان تقتل تقتل ذا دم وان تنعم تنعم  ماذ

علي شاكر وان كنت تريد املال فسل تعط منه ما شئت فرتكه رسول هللا صلى 
هللا عليه وسلم حىت إذا كان الغد قال له ما عندك اي مثامة قال ما قلت لك ان 

م وان كنت تريد املال فسل تعط منه  تنعم تنعم علي شاكر وان تقتل تقتل ذا د
ما شئت فرتكه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حىت كان بعد الغد فقال ما  
عندك اي مثامة فقال عندي ما قلت لك ان تنعم تنعم علي شاكر وان تقتل 

تقتل ذا دم وان كنت تريد املال فسل تعط منه ما شئت فقال رسول هللا صلى 
بثمامة فانطلقوا به إىل خنل قريب من املسجد فاغتسل  هللا عليه وسلم انطلقوا 

إله إال هللا وأشهد أن حممدا رسول هللا اي  }مث دخل املسجد فقال أشهد أن ال  
حممد وهللا ما كان على األرض وجه أبغض إىل من وجهك فقد أصبح وجهك 

أحب الوجوه كلها إيل ووهللا ما كان من دين أبغض إيل من دينك فأصبح 
ب األداين إيل وهللا ما كان من بلد أبغض إيل من بلدك فأصبح بلدك  دينك أح

أحب البالد إيل وإن خيلك أخذتين وإين أريد العمرة فماذا ترى فبشره رسول  
هللا صلى هللا عليه وسلم وأمره أن يعتمر فلما قدم مكة قال له قائل صبأت 

م وال وهللا ال  حممد رسول هللا صلى هللا عليه وسل  {فقال ال ولكن أسلمت مع 
 أيتيكم من اليمامة حبة حنطة حىت أيذن فيها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حجاج ثنا ليث قال حدثين عقيل   - 9833
الة أبيها واملرأة عن بن شهاب : أنه سئل عن الرجل جيمع بني املرأة وبني خ

بني املرأة وعمة أبيها أو املرأة وعمة أمها فقال قال قبيصة بن وخالة أمها أو 
ذؤيب مسعت أاب هريرة يقول هنى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن جيمع بني  
املرأة وخالتها وبني املرأة وعمتها فنرى خالة أمها وعمة أمها بتلك املنزلة وان  

من ذلك بتلك املنزلة   كان من الرضاع يكون  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حجاج قال ثنا ليث قال حدثين  - 9834
عقيل عن بن شهاب أنه قال أخربين أبو سلمة بن عبد الرمحن بن عوف أنه 

: إذا أقيمت الصالة مسع أاب هريرة يقول قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
فال أتتوها تسعون وأتوها متشون وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما  

 فاتكم فأمتوا  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حجاج قال ثنا ليث قال حدثين  - 9835
عقيل عن بن شهاب عن أيب هريرة عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم انه قال  

 : من قال لصيب تعال هاك مث مل يعطه فهي كذبة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حجاج قال وثنا يزيد قال أان بن أيب  - 9836
ل هللا ذئب عن سعيد املقربي عن أيب هريرة قال : أان أشبهكم صالة برسو 

صلى هللا عليه وسلم كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا قال مسع هللا ملن 
إذا قام من السجود محده قال اللهم ربنا ولك احلمد قاال وكان يكرب إذا ركع و 

 وإذا رفع رأسه من السجدتني 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حجاج قال وثنا يزيد قاال أان بن أيب  - 9837



ذئب عن سعيد املقربي عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال :  
ان ال يبايل املرء مبا أخذ من املال حبالل أو حبرام  ليأتني على الناس زم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حجاج وثنا يزيد قاال أان بن أيب ذئب  - 9838
عن سعيد املقربي عن أبيه عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم : من مل  

 يدع قول الزور والعمل به واجلهل فليس هلل حاجة أن يدع طعامه وشرابه  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    453صفحة  - 2مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حجاج قال ثنا بن أيب ذئب عن   - 9839
سعيد املقربي عن أبيه انه مسع أاب هريرة يقول : لوال أمران ألحببت أن أكون 



طيع أن يصنع يف ماله شيئا وذلك اين عبدا مملوكا وذلك ان اململوك ال يست
مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول ما خلق هللا عبدا يؤدي حق هللا 

 وحق سيده إال وفاه هللا أجره مرتني 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حجاج قال أان بن أيب ذئب عن  - 9840
سعيد املقربي عن سعيد بن يسار عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم  
انه قال : ال يوطن رجل مسلم املساجد للصالة والذكر اال تبشبش هللا به يعين 

ليهم  خيرج من بيته كما يتبشبش أهل الغائب بغائبهم إذا قدم ع }حني   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : رجاله ثقات رجال الشيخني وقد سلف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حجاج قال ثنا ليث قال حدثين  - 9841
سعيد بن أيب سعيد عن أيب عبيدة عن سعيد بن يسار انه مسع أاب هريرة يقول 

 قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فذكر : حنوه  

 

 



ألرنؤوط : إسناده ضعيف جلهالة ابن عبيدة عليق شعيب ات  

ذكر األرانؤوط أهنا يف بعض النسخ " أبو عبيدة " ويف بعضها " ابن عبيدة "  * 
 وذكر قول الدارقطين يف العلل : يقال له أبو عبيدة وابن عبيدة 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حجاج وثنا يزيد قاال أان بن أيب ذئب  - 9842
التوأمة عن أيب هريرة أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : ما  عن صاحل موىل 

 جلس قوم جملسا مل يذكروا هللا فيه ومل يصلوا على نبيهم إال كان عليهم ترة 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن رجاله ثقات رجال ت
 الشيخني غري صاحل موىل التوأمة 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا حجاج عن ليث قال حدثين بكري  - 9843
عثنا رسول هللا صلى بن عبد هللا عن سليمان بن يسار عن أيب هريرة أنه قال : ب

هللا عليه وسلم يف بعث وقال ان وجدمت فالان وفالان لرجلني من قريش 
 اخلروج اين فاحرقومها ابلنار مث قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حني أردان

كنت امرتكم ان حترقوا فالان وفالان ابلنار وان النار ال يعذب هبا اال هللا فان  
 وجدمتومها فاقتلومها  

 



 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حجاج قال حدثين ليث قال حدثين  - 9844
بن عبد الرمحن وسعيد بن املسيب عن أيب   عقيل عن بن شهاب عن أيب سلمة

 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهو يف  هريرة انه قال : أتى رجل من املسلمني
املسجد فناداه فقال اي رسول هللا اين زنيت فأعرض عنه فتنحى تلقاء وجهه  
فقال له اي رسول هللا اين زنيت فأعرض عنه حىت ثين ذلك عليه أربع مرات  

ى نفسه أربع مرات دعاه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال  فلما شهد عل 
أبك جنون قال ال قال فهل أحصنت قال نعم فقال رسول هللا صلى هللا عليه  

وسلم اذهبوا به فارمجوه قال بن شهاب فأخربين من مسع جابر بن عبد هللا 
ناه  يقول كنت فيمن رمجه فرمجناه يف املصلى فلما أذلقته احلجارة هرب فأدرك

 ابحلرة فرمجناه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حجاج قال ثنا ليث قال حدثين  - 9845
عقيل عن بن شهاب عن سعيد بن املسيب عن أيب هريرة عن رسول هللا صلى 



 هللا عليه وسلم : انه قضى فيمن زىن ومل حيصن ان ينفى عاما مع احلد عليه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

عبد هللا حدثين أيب ثنا حجاج قال ثنا ليث قال ثنا عقيل   حدثنا - 9846
عن بن شهاب عن سعيد بن املسيب ان أاب هريرة كان يقول قال رسول هللا 

 صلى هللا عليه وسلم : لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليال ولبكيتم كثريا 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حجاج قال ثنا ليث قال ثنا عقيل   - 9847
رسول هللا عن بن شهاب عن أيب سلمة بن عبد الرمحن عن أيب هريرة : ان 

صلى هللا عليه وسلم كان يؤيت ابلرجل املتوىف عليه دين فيسأل هل ترك لذلك  
صلوا من قضاء فان قالوا نعم انه ترك وفاء صلى عليه وإال قال للمسلمني  

على صاحبكم فلما فتح هللا عليه الفتوح قام فقال أان أوىل ابملؤمنني من 
أنفسهم فمن توىف من املؤمنني فرتك دينا فعلى قضاؤه ومن ترك ماال فهو 

 لورثته  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

ل حدثين حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حجاج قال ثنا ليث قا - 9848
عقيل عن بن شهاب عن عبيد هللا بن عبد هللا بن عتبة عن أيب هريرة عن 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم انه قال : ال طرية وخريها الفأل قيل اي رسول 
 هللا وما الفأل قال كلمة صاحلة يسمعها أحدكم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حجاج ثنا ليث بن سعد حدثين  - 9849
عقيل عن بن شهاب عن سعيد بن املسيب عن أيب هريرة عن رسول هللا صلى 

هللا عليه وسلم انه قال : قاتل هللا اليهود والنصارى اختذوا قبور أنبيائهم 
 مساجد  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

يف طبعة األرانؤوط " النصارى " ليس *   



 

 

------------------------------------- 

 

[    454صفحة  - 2مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حجاج قال ثنا ليث قال حدثين  - 9850
د الرمحن بن عقيل بن خالد عن بن شهاب أنه قال أخربين أبو بكر بن عب

احلرث أنه مسع أاب هريرة يقول : كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا قام  
ده حني  إىل الصالة يكرب حني يقوم مث يكرب حني يركع مث يقول مسع هللا ملن مح

يرفع صلبه من الركعة مث يقول وهو قائم ربنا لك احلمد مث يكرب حني يهوى 
ساجدا مث يكرب حني يرفع رأسه مث يكرب حني يهوى ساجدا مث يكرب حني يرفع 
رأسه مث يفعل ذلك يف الصالة كلها حىت يقضيها ويكرب حني يقوم من اللتني  

 بعد اجللوس 
 

 

حيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده ص ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حجاج قال أان بن جريج قال حدثين  - 9851
العالء بن عبد الرمحن بن يعقوب عن بن دارة موىل عثمان قال : اان لبالبقيع  



مع أيب هريرة إذ مسعناه يقول أان أعلم الناس بشفاعة حممد صلى هللا عليه  
الناس عليه فقالوا ايه يرمحك هللا قال يقول اللهم  وسلم يوم القيامة قال فتداك 

 اغفر لكل عبد مسلم لقيك مؤمن يب ال يشرك بك 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسن رجاله ثقات رجال الصحيح غري ابن ت
 دارة فهو حسن احلديث 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حجاج قال ثنا شعبة عن حممد بن  - 9852
زايد قال مسعت أاب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أو قال أبو 

القاسم صلى هللا عليه وسلم : صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فان غم عليكم  
 فعدوا ثالثني 

 

 

شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على  ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حجاج حدثين شعبة عن حممد بن  - 9853
 زايد قال مسعت أاب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : وذكره  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : مكرر ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حجاج قال حدثين شعبة عن حممد  - 9854
عت أاب هريرة حيدث عن النيب صلى هللا عليه وسلم أو قال قال  بن زايد قال مس

أبو القاسم صلى هللا عليه وسلم : من جر إزاره بطرا فان هللا عز وجل ال ينظر  
 إليه 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حجاج قال حدثين شعبة عن بديل  - 9855
عبد هللا بن شقيق عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم : انه كان   عن

 يتعوذ ابهلل من عذاب القرب ومن عذاب جهنم ومن فتنة املسيح الدجال 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
رجال مسلمالشيخني غري بديل بن ميسرة العقيلي وعبدهللا بن شقيق فمن   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حجاج قال ثنا شعبة عن حممد بن  - 9856



زايد عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم انه قال : ليذادن انس من  
 أصحايب عن احلوض كما تذاد الغريبة من اإلبل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

عبد هللا حدثين أيب ثنا حجاج قال ثنا شعبة قال مسعت  حدثنا - 9857
حممد بن جحادة حيدث عن أيب حازم عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه  

 وسلم : انه هنى عن كسب اإلماء 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حجاج ثنا شعبة عن حممد بن زايد   - 9858
قال أبو  عن أيب هريرة قال مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أو قال

القاسم صلى هللا عليه وسلم : العجماء جرحها جبار والبئر جبار واملعدن جبار  
 ويف الركاز اخلمس قال شعبة ما مسعت أحدا يقول الركائز غريه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حجاج قال أان بن أيب ذئب وأبو  - 9859
النضر عن بن أيب ذئب عن عبد العزيز بن عياش عن عمر بن عبد العزيز عن  

أيب سلمة عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم : انه سجد يف إذا 
 السماء انشقت  

 

 

عبدالعزيز بن   عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد ضعيف جلهالةت
 عياش 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حجاج قال أان شريك عن أشعث بن  - 9860
سليم عن أيب األحوص عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم انه قال :  

تفضل صالة اجلماعة على صالة الوحدة سبعا وعشرين درجة أو مخسا 
 وعشرين درجة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حجاج قال أان شريك عن إبراهيم بن   - 9861



جرير عن أيب زرعة عن أيب هريرة قال : كان النيب صلى هللا عليه وسلم إذا 
 دخل اخلالء دعا مباء فاستنجى مث مسح يده على األرض مث توضأ  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حجاج قال أان بن أيب ذئب عن  - 9862
صاحل موىل التوأمة عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : من  

 غسل ميتا فليغتسل ومن محله فليتوضأ 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : رجاله ثقات رجال الشيخني غري صاحل موىل التوأمة ت
اختلف يف رفعه ووقفه صدوق كان قد اختلط وقد   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حجاج قال أان شريك عن سلم بن   - 9863
عبد الرمحن النخعي عن أيب زرعة عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم  

أنه قال : من تسمى ابمسي فال يتكىن بكنييت ومن تكىن بكنييت فال يتسمى 
 ابمسي 

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريهت  

 

 

-------------------------------------  
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قال عبد هللا قال أيب ثناه أسود قال ثنا شريك فذكر :مثله  - 9864  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حجاج ويزيد بن هارون قاال أان بن  - 9865
أيب ذئب عن صاحل موىل التوأمة عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا 

 عليه وسلم : من صلى على جنازة يف املسجد فال شيء له 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف وسبق ت  

 

 

ثنا حجاج قال ثنا ليث قال حدثين يزيد حدثنا عبد هللا حدثين أيب  - 9866
بن أيب حبيب عن عراك عن أيب هريرة انه مسع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 يقول : ان من شرار الناس ذا الوجهني الذي أييت هؤالء بوجه وهؤالء بوجه 



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حجاج قال ثنا ليث قال حدثين  - 9867
عقيل بن خالد عن بن شهاب عن سعيد بن املسيب ان أاب هريرة قال مسعت 
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : بعثت جبوامع الكلم ونصرت ابلرعب 

 وبينما أان انئم أتيت مبفاتيح خزائن األرض فوضعت يف يدي 

 

 

ألرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب ات  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حجاج قال ثنا ليث قال حدثين  - 9868
عقيل عن بن شهاب عن أيب عبيد موىل عبد الرمحن بن عوف انه مسع أاب هريرة 

يقول قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ألن حيتزم أحدكم حزمة حطب 
بيعها خري له من أن يسأل رجال يعطيه أو مينعه  فيحملها على ظهره في   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر قال ثنا شعبة عن   - 9869
خالد عن عبد هللا بن شقيق عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم انه 

قال : إذا استيقظ أحدكم من منامه فال يغمس يده يف إانئه حىت يغسلها ثالاث 
 فإنه ال يدري أين ابتت يده منه  

 

 

ناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  عليق شعيب األرنؤوط : إس ت
 الشيخني غري عبدهللا بن شقيق فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر وحجاج قاال ثنا شعبة   - 9870
قال مسعت أاب الضحاك حيدث عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم انه  

يف ظلها سبعني أو مائة سنة هي شجرة   قال : ان يف اجلنة شجرة يسري الراكب
اخللد قال حجاج أو مائة سنة شجرة اخللد قلت لشعبة هي شجرة اخللد قال  

 ليس فيها هي  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح دون قوله " شجرة اخللد " وهذا إسناد  ت
 ضعيف 

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر قال ثنا شعبة وحجاج   - 9871
ار حيدث عن  قال أان شعبة وعفان قال ثنا شعبة قال مسعت حممد بن عبد اجلب

حممد بن كعب عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم انه قال : ان 
اين  الرحم شجنة من الرمحن تقول اي رب اين قطعت اي رب اين ظلمت اي رب

أسيء إيل اي رب اي رب فيجيبها رهبا عز وجل فيقول أما ترضني أن أصل من  
 وصلك وأقطع من قطعك  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد ضعيف جلهالة حممد بن عبد  ت
 اجلبار

 

 

قال عبد هللا قال أيب ثناه أبو الوليد قال ثنا شعبة عن حممد بن  - 9872
د بن كعب القرظي قال مسعت أاب هريرة يقول مسعت  عبد اجلبار قال مسعت حمم

 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول :ذلك

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر قال ثنا شعبة وحجاج   - 9873
عن النيب صلى  قال أان شعبة عن علقمة بن مرثد عن أيب الربيع عن أيب هريرة 

هللا عليه وسلم قال : أربع يف أميت من أمر اجلاهلية لن يدعوهن التطاعن يف 
رتي البعري األنساب والنياحة ومطران بنوء كذا وكذا والعدوى الرجل يش



 األجرب فيجعله يف مائة بعري فتجرب فمن أعدى األول  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن رجاله ثقات رجال ت
 الشيخني غري أيب الربيع فهو حسن احلديث 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر قال ثنا شعبة عن   - 9874
بن يسار عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا ورقاء عن عمرو بن دينار عن عطاء 

 عليه وسلم انه قال : إذا أقيمت الصالة فال صالة اال املكتوبة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر وهبز قاال ثنا شعبة   - 9875
أخربين عدي بن اثبت قال مسعت  عن عدي بن اثبت قال هبز يف حديثه قال 

يب هريرة : ان رجال أتى النيب صلى هللا عليه وسلم  أاب حازم املعين حيدث عن أ
وهو كافر فكان أيكل أكال كثريا مث انه أسلم فكان أيكل أكال قليال فذكر  
ذلك للنيب صلى هللا عليه وسلم فقال ان الكافر أيكل يف سبعة أمعاء وان 

واحد  املسلم أيكل يف معي   



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر وهبز قاال ثنا شعبة   - 9876
عن عدي بن اثبت قال هبز يف حديثه قال ثنا عدي بن اثبت قال مسعت أاب  

حازم عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم انه قال : من ترك ماال 
 فلورثته ومن ترك كأل وليته قال هبز ومن ترك كأل فإلينا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    456صفحة  - 2مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر وحجاج قاال ثنا شعبة   - 9877
ى هللا عليه وسلم  عن عاصم بن هبدلة عن ذكوان عن أيب هريرة عن النيب صل

اهنم قالوا : اي رسول هللا ان أحدان حيدث نفسه ابلشيء ما حيب انه يتكلم به  



 وان له ما على األرض من شيء قال ذاك حمض اإلميان  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن من أجل عاصم بن هبدلة ت
 وابقي رجاله ثقات رجال الشيخني 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا معاوية قال ثنا زائدة عن عاصم :   - 9878
 إبسناده قال من شأن الرب عز وجل 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هبز قال حدثنا شعبة قال حدثين  - 9879
حيدث عن أيب هريرة    علقمة بن مرثد قال مسعت أاب الربيع وكان يقاعد أاب بردة

أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : أربع يف أميت فذكر احلديث حنو 
 حديث حممد بن جعفر  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن رجاله ثقات رجال ت
 الشيخني غري أيب الربيع املدين 



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر قال ثنا شعبة عن   - 9880
مروان األصغر قال مسعت أاب رافع قال : رأيت أاب هريرة سجد يف إذا السماء 

 انشقت قال فسألته فقال سجد فيها خليلي وال أزال أسجد حىت ألقاه  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر قال ثنا شعبة عن   حدثنا - 9881
رجل على رسول هللا سلمة بن كهيل عن أيب سلمة عن أيب هريرة قال : كان ل

صلى هللا عليه وسلم حق فأغلظ له فهم به أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه  
  وسلم فقال هلم النيب صلى هللا عليه وسلم فان لصاحب احلق مقاال وقال هلم

اشرتوا له سنا فأعطوه فقالوا إان ال جند إال سنا أفضل من سنه فقال اشرتوا له  
 فأعطوه فقال ان من خريكم أو خريكم أحسنكم قضاء  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر قال ثنا شعبة عن   - 9882



منصور عن أيب حازم حيدث عن أيب هريرة قال شعبة رفعه مرة مث مل يرفعه بعد  
أنه قال : ال هجرة بعد ثالث أو فوق ثالث فمن هاجر بعد ثالث أو فوق 

 ثالث فمات دخل النار  
 

 

يخني وسلفعليق شعيب األرنؤوط : رجاله ثقات رجال الشت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر قال ثنا شعبة عن   - 3988
حممد بن زايد قال مسعت أاب هريرة يقول ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
 قال : العجماء جرحها جبار والبئر جبار واملعدن جبار ويف الركاز اخلمس 

 

 

ط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شر ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر قال ثنا شعبة قال   - 9884
مسعت حممد بن زايد يقول مسعت أاب هريرة يقول مسعت رسول هللا صلى هللا 
عليه وسلم يقول : يدخل اجلنة من أميت سبعون ألفا بغري حساب قال فقال  

ل فقال رسول هللا صلى هللا عكاشة اي رسول هللا ادع هللا ان جيعلين منهم قا
عليه وسلم اللهم اجعله منهم قال فقام رجل آخر فقال اي رسول هللا ادع هللا 



 ان جيعلين منهم قال فقال سبقك هبا عكاشة  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر وحجاج قاال ثنا شعبة   - 9885
هللا عليه  عن حممد بن زايد قال مسعت أاب هريرة يقول قال رسول هللا صلى 

وسلم قال حجاج أو قال قال أبو القاسم : أما خيشى أال خيشى أحدكم ان  
إلمام  جيعل هللا رأسه رأس محار أو صورته صورة محار إذا رفع رأسه قبل ا

 واإلمام ساجد  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو عبد الرمحن عبد هللا بن أمحد قال   - 9886
حدثين أيب قال ثنا حممد بن جعفر قال ثنا شعبة عن حممد بن زايد قال مسعت 

وسلم قال : ال تصوموا حىت تروا   أاب هريرة يقول ان رسول هللا صلى هللا عليه 
اهلالل وال تفطروا حىت تروا اهلالل وقال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فان غيب  

عليكم فعدوا ثالثني قال شعبة وأكثر علمي أنه قال ال تصوموا حىت تروا 



 اهلالل وال تفطروا حىت تروا اهلالل  
 

 

نيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر وحجاج قاال ثنا شعبة   - 9887
عن حممد بن زايد عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال حجاج يف  
حديثه قال مسعت أاب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أو قال  

ة مرجال مجته تعجبه نفسه إذ أبو القاسم انه قال : بينما رجل ميشي وعليه حل 
خسف به فهو يتجلجل يف األرض إىل يوم القيامة وقال حجاج إذ خسف هللا 

 به 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن حممد  - 9888
ذروين ما تركتكم  بن زايد عن أيب هريرة ان النيب صلى هللا عليه وسلم قال :  

فإمنا أهلك أهل الكتاب قبلكم أو من كان قبلكم بكثرة اختالفهم على 
ما هنيتكم عنه  أنبيائهم وكثرة سؤاهلم فانظروا ما أمرتكم به فاتبعوه ما استطعتم و 



 فدعوه أو ذروه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    457صفحة  - 2مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر قال ثنا شعبة عن   - 9889
حممد بن زايد عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم يرويه عن ربكم عز  

وجل : كل العمل كفارة والصوم يل وأان أجزي به وخللوف فم الصائم أطيب  
 عند هللا من ريح املسك 

 

 

ى شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح علت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر قال ثنا شعبة عن   - 9890
حممد بن زايد عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : عجب هللا 



 من أقوام جياء هبم يف السالسل حىت يدخلوا اجلنة 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

يس املسكني الذي ترده اآلكلة واألكلتان  وابإلسناد أنه قال : ل - 9891
واللقمة واللقمتان أو التمرة والتمراتن شعبة شك يف اللقمة والتمرة ولكن 

املسكني الذي ليس له غىن يغنيه وال يسأل الناس إحلافا أو يستحي أن يسأل 
 الناس إحلافا 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

اده قال : دخلت النار امرأة يف هرة ربطتها ومل تدعها أتكل  وإبسن - 9892
 من خشاش األرض 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 



وابإلسناد : ان يف اجلمعة لساعة ال يوافقها عبد مسلم يسأل هللا   - 9893
 عز وجل فيها خريا اال أعطاه إايه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

وابإلسناد أنه قال ما أحب أن يل مثل أحد ذهبا قال شعبة أو قال   - 9894
 : ما أحب أن يل أحدا ذهبا ادع يوم أموت دينارا اال أن أرصده لدين  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر قال ثنا شعبة قال   - 9895
 بن يزيد النخعي قال مسعت أاب زرعة حيدث عن أيب هريرة عن  مسعت عبد هللا 

 النيب صلى هللا عليه وسلم قال : تسموا ابمسي وال تكنوا بكنييت  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 



قال : وكان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يكره الشكال من   - 9896
 قال أيب شعبة خيطئ يف هذا القول عبد هللا بن اخليل أو االشكال قال عبد هللا

 يزيد وإمنا هو سلم بن عبد الرمحن النخعي  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر قال ثنا شعبة قال   - 9897
 عليه وسلم أنه  مسعت العالء حيدث عن أبيه عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا

ميان والكفر من قبل املشرق وان السكينة يف أهل الغنم وان قال : اإلميان 
الرايء والفخر يف أهل الفدادين أهل الوبر وأهل اخليل وأييت املسيح من قبل  

املشرق ومهته املدينة حىت إذا جاء دبر أحد تلقته املالئكة فضربت وجهه قبل  
   الشام هنالك يهلك هنالك يهلك

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر قال ثنا شعبة قال   - 9898
عليه وسلم أنه   مسعت العالء حيدث عن أبيه عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا



قال : ما تطلع الشمس بيوم وال تغرب أبفضل أو أعظم من يوم اجلمعة وما  
وعلى كل  من دابة إال تفزع ليوم اجلمعة اال هذان الثقالن من اجلن واألنس 

ابب ملكان يكتبان األول فاألول كرجل قدم بدنة وكرجل قدم بقرة وكرجل 
 قدم شاة وكرجل قدم طريا وكرجل قدم بيضة فإذا قعد اإلمام طويت الصحف 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر قال ثنا شعبة قال   - 9899
مسعت العالء بن عبد الرمحن حيدث عن أبيه عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا  

عليه وسلم انه قال : ال تقوم الساعة حىت يظهر ثالثون دجالون كلهم يزعم أنه  
رسول هللا ويفيض املال فيكثر وتظهر الفنت ويكثر اهلرج قال قيل وأميا اهلرج  

 قال القتل القتل ثالاث  

 

 

وط : إسناده صحيح على شرط مسلم عليق شعيب األرنؤ ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر قال ثنا شعبة قال   - 9900
مسعت العالء حيدث عن أبيه عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه  



قال : كل صالة ال يقرأ فيها أبم الكتاب فهي خداج فهي خداج فهي خداج 
 غري متام  

 

 

األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم عليق شعيب ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر قال ثنا شعبة قال   - 9901
مسعت العالء حيدث عن أبيه عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال  

 : ال يستأم الرجل على سوم أخيه وال خيطب على خطبته  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

لى هللا عليه وسلم أنه قال : إذا دعا أحدكم  وإبسناده عن النيب ص - 9902
فال يقولن اللهم ان شئت ولكن ليعظم رغبته فان هللا عز وجل ال يتعاظم عليه  

 شيء أعطاه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 



 

------------------------------------- 

 

[    458صفحة  - 2مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر قال ثنا شعبة قال   - 9903
هللا صلى هللا مسعت العالء حيدث عن أبيه عن أيب هريرة أنه قال قال رسول 

عليه وسلم : هل تدرون ما الغيابة قال قالوا هللا ورسوله أعلم قال ذكرك أخاك  
ان فيه ما تقول مبا ليس فيه قال أرأيت ان كان يف أخي ما أقول له قال ان ك

 فقد اغتبته وان مل يكن فيه ما تقول فقد هبته  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر قال ثنا شعبة عن   - 9904
عبد امللك بن عمري عن رجل من ابحلارث أنه مسع أاب هريرة يقول ما أان أهناكم 

ا يوم اجلمعة ولكن مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : ال  ان تصومو 
تصوموا يوم اجلمعة إال أن تصوموا قبله وما أان أصلي يف نعلني ولكن رأيت  

 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يصلي يف نعلني  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه رجاله ثقات رجال الشيخني غري الرجل  ت
 احلارثي 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حجاج قال ثنا شريك عن عبد امللك  - 0599
 بن عمري عن زايد احلارثي قال مسعت رجال يسأل أاب هريرة : فذكر معناه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه شريك بن عبدهللا النخعي سيء احلفظت  

 

 

نا شعبة عن  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر قال ث - 9906
رباد أاب عبد هللا قال مسعت أاب هريرة  عبد امللك بن عمري قال مسعت ساملا ال

قال مسعت النيب صلى هللا عليه وسلم يقول : من تبع جنازة فصلى عليها أو  
قال من صلى عليها شعبة شك فله قرياط فان شهد دفنها فله قرياطان القرياط 

 مثل أحد  

 

 

األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري سامل  عليق شعيب ت
 الرباد 



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر قال ثنا شعبة عن   - 9907
عبد امللك بن عمري عن أيب سلمة عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم  

 أنه قال : ان أصدق بيت قالته الشعراء

هللا ابطل   أال كل شيء ما خال)   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر قال ثنا شعبة عن   - 9908
موسى بن أيب عثمان قال مسعت أاب حيىي قال مسعت أاب هريرة يقول قال رسول  

ه كل رطب هللا صلى هللا عليه وسلم : املؤذن يغفر له مد صوته ويشهد ل
 وايبس وشاهد الصالة يكتب له مخس وعشرون حسنة ويكفر عنه ما بينهما  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح بطرقه وشواهده ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر قال ثنا شعبة عن أيب  - 9909
بكر بن حفص قال مسعت األغر قال مسعت أاب هريرة حيدث عن رسول هللا 



 صلى هللا عليه وسلم أنه قال : توضؤوا مما أنضجت النار  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

ثين أيب ثنا حممد بن جعفر وهبز قاال ثنا شعبة  حدثنا عبد هللا حد - 9910
أخربين حبيب بن أيب اثبت قال  عن حبيب بن أيب اثبت قال هبز يف حديثه قال 

مسعت عمارة بن عمري عن أيب املطوس عن أبيه عن أيب هريرة وقال حممد بن 
جعفر عن بن املطوس عن أبيه عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه  

من أفطر يوما يف رمضان من غري رخصة رخصها هللا مل يقض عنه صيام    قال :
 الدهر 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف جلهالة أيب املطوس وأبيه ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر قال ثنا شعبة عن   - 9911
دث عن النيب صلى يزيد بن مخري قال أخربين موىل لقريش أنه مسع أاب هريرة حي

هللا عليه وسلم : أنه هنى عن بيع املغامن حىت تقسم مث قال بعد يزيد بن مخري 
من كل عارض وأن ويعلم ما هي قاهلا يزيد آخر مرة وعن بيع الثمر حىت حيرز  



 ال يصلي الرجل اال وهو حمتزم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه وهذا إسناد ضعيف جلهالة الراوي عن  ت
 أيب هريرة

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر قال ثنا شعبة عن   - 9912
نه  داود بن فراهيج قال مسعت أاب هريرة حيدث عن النيب صلى هللا عليه وسلم أ

 قال : أوصاين جربيل عليه السالم ابجلار حىت ظننت أنه يورثه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر قال ثنا شعبة عن   - 9913
داود بن فراهيج قال مسعت أاب هريرة يقول : ما كان لنا على عهد رسول هللا 

 صلى هللا عليه وسلم طعام اال األسودان التمر واملاء  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 



 

يرة حيدث عن النيب صلى هللا عليه  وإبسناده قال مسعت أاب هر  - 9914
وسلم انه قال يعين هللا : يقول هللا عز وجل الصوم هو يل وأان أجزي به  

 وخللوف فم الصائم أطيب عند هللا من ريح املسك 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر قال ثنا شعبة عن   - 9915
حلالس قال مسعت عثمان بن مشاس قال : كان مروان مير على املدينة قال  ا

ضى قال  فيمر أبيب هريرة وهو حيدث فقال بعض حديثك اي أاب هريرة قال مث م 
مث رجع فقال اي أاب هريرة كيف مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يصلي 

شك وهديتها  على اجلنازة قال قال خلقتها أو قال أنت خلقتها شعبة الذي 
 إىل اإلسالم وأنت قبضت روحها تعلم سرها وعالنيتها جئنا شفعاء فاغفر هلا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : ضعيف ت  

 

 

-------------------------------------  

 



[    459صفحة  - 2مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر قال ثنا شعبة عن   - 9916
عطاء بن أيب ميمونة قال مسعت أاب رافع حيدث عن أيب هريرة عن النيب صلى 

هللا عليه وسلم : ان زينب كان امسها برة فقيل تزكي نفسها فسماها رسول هللا 
 صلى هللا عليه وسلم زينب  

 

 

يح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر قال ثنا شعبة عن   - 9917
عطاء بن أيب ميمونة عن أيب رافع قال : رأيت أاب هريرة يسجد يف إذا السماء 

انشقت فقلت أتسجد فيها فقال نعم رأيت خليلي يسجد فيها وال أزال 
صلى هللا عليه وسلم قال نعم   أسجد فيها حىت ألقاه قال شعبة قلت النيب  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد قال ثنا شعبة وأبو داود قال أان  - 9918



شعبة عن عباس يعين اجلريري قال مسعت أاب عثمان حيدث عن أيب هريرة قال :  
أوصاين خليلي بثالث الوتر قبل النوم وركعيت الضحى وصوم ثالثة أايم من كل  

 شهر  

 

 

يخني من جهة حممد  عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشت
وهو سليمان بن داود   -بن جعفر وعلى شرط مسلم من جهة أيب داود 

 الطيالسي
 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر قال ثنا شعبة عن أيب  - 9919
مشر الضبعي قال مسعت أاب عثمان النهدي حيدث عن أيب هريرة قال : أوصاين 

يت الضحى وصوم ثالثة أايم من كل شهر  خليلي بثالث الوتر قبل النوم وركع   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد ضعيف من أجل أيب مشر الضبعي  ت
 فإنه جمهول

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر وأبو النضر قاال ثنا   - 9920
هللا عليه    شعبة عن سهيل بن أيب صاحل عن أبيه عن أيب هريرة عن النيب صلى 



وسلم انه قال : من أدرك ركعة من صالة الصبح قبل طلوع الشمس فقد أدرك  
الصالة الصالة ومن أدرك ركعتني من العصر قبل أن تغيب الشمس فقد أدرك   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح دون قوله " ركعتني من العصر " فهي رواية ت
 شاذة ... . وأيد األرانؤوط صحة رواية : " ركعة من العصر " 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر قال ثنا شعبة عن   - 9921
ليه وسلم انه سهيل بن أيب صاحل عن أبيه عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا ع

قال يف أهل الكتاب : ال تبدؤوهم ابلسالم وإذا لقيتموهم يف طريق فاضطروهم  
 إىل أضيقها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري سهيل بن أيب صاحل فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر قال ثنا شعبة عن   - 9922
سهيل بن أيب صاحل عن أبيه عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم انه 
قال : مثل اجملاهد يف سبيل هللا مثل القائم ال يفرت ومثل الصائم ال يفطر حىت  



 يرجع اجملاهد يف سبيل هللا عز وجل  
 

 

ط : إسناده صحيح على شرط مسلم عليق شعيب األرنؤو ت  

 

 

حدثنا عبد هللا قال قرأت على عبد الرمحن بن مهدي مالك عن   - 9923
بن شهاب عن سعيد بن املسيب وعن أيب سلمة بن عبد الرمحن اهنما أخرباه 

عن أيب هريرة أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : إذا أمن القارئ فأمنوا  
  املالئكة غفر له ما تقدم من ذنبه  فإنه من وافق أتمينه أتمني

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

نبه األرانؤوط على أن هذا احلديث من رواية اإلمام أمحد وأن ذكره هنا من  * 
 زايدات ابنه عبد هللا خطأ صوبه من نسخه املتقنة 

 

 

حدثنا عبد هللا قال قرأت على عبد الرمحن مالك وثنا إسحاق قال   - 9924
أان مالك عن مسي موىل أيب بكر عن أيب صاحل السمان عن أيب هريرة أن رسول  

غري املغضوب عليهم وال   }هللا صلى هللا عليه وسلم قال : إذا قال اإلمام 
فقولوا آمني فإنه من وافق قوله قول املالئكة غفر له ما تقدم من   {الضالني 



 ذنبه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخني من جهة عبد  ت
 الرمحن بن مهدي أما متابعة إسحق فهو من رجال مسلم وحده 

نبه األرانؤوط على أن هذا احلديث من رواية اإلمام أمحد وأن ذكره هنا من  * 
ايدات ابنه عبد هللا خطأ صوبه من نسخه املتقنة ز   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب قال قرأت على عبد الرمحن مالك وثنا  - 9925
إسحاق قال أان مالك عن مسي موىل أيب بكر يعين بن عبد الرمحن عن أيب 

صاحل السمان عن أيب هريرة أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : إذا قال 
مسع هللا ملن محده فقولوا اللهم ربنا لك احلمد فإنه من وافق قوله قول اإلمام 

 املالئكة غفر له ما تقدم من ذنبه  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح كسابقه ت  

 

 

حدثنا عبد هللا قال قرأت على عبد الرمحن مالك عن أيب الزاند  - 9926
ليه وسلم قال : إذا قال  عن األعرج عن أيب هريرة ان رسول هللا صلى هللا ع



أحدكم آمني قالت املالئكة يف السماء آمني فوافقت إحدامها األخرى غفر له  
 ما تقدم من ذنبه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

نبه األرانؤوط على أن هذا احلديث من رواية اإلمام أمحد وأن ذكره هنا من  * 
صوبه من نسخه املتقنة  زايدات ابنه عبد هللا خطأ  

 

 

حدثنا عبد هللا قال قرأت على عبد الرمحن مالك وثنا إسحاق قال   - 9927
محن موىل بن  ثنا مالك عن داود بن احلصني عن أيب سفيان يف حديث عبد الر 

أيب أمحد انه قال مسعت أاب هريرة يقول : صلى بنا رسول هللا صلى هللا عليه  
صالة اي وسلم صالة العصر فسلم من ركعتني فقام ذو اليدين فقال أقصرت ال

رسول هللا أم نسيت فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كل ذلك مل يكن 
فقال قد كان ذلك اي رسول هللا فأقبل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على  

الناس فقال أصدق ذو اليدين فقالوا نعم فأمت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
 ما بقى من صالته مث سجد سجدتني وهو جالس  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخني من جهة عبد  ت



 الرمحن بن مهدي أما متابعة إسحق فهو من رجال مسلم وحده 

يف طبعة األرانؤوط : " ... وهو جالس ) بعد التسليم ( " أثبتها من إحدى * 
 نسخه املتقنة . قال وهو اثبت يف املوطأ واملصادر اليت أخرجته من طريقه 

األرانؤوط على أن هذا احلديث من رواية اإلمام أمحد وأن ذكره هنا من   نبه* 
 زايدات ابنه عبد هللا خطأ صوبه من نسخه املتقنة 

 

 

------------------------------------- 

 

[    460صفحة  - 2مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا قال قرأت على عبد الرمحن مالك قال وثنا إسحاق  - 9928
أيب هريرة أن قال أان مالك عن مسي موىل أيب بكر عن أيب صاحل السمان عن 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : من اغتسل يوم اجلمعة يف حديث عبد  
ثانية فكأمنا  الرمحن غسل اجلنابة مث راح فكأمنا قرب بدنة ومن راح يف الساعة ال

قرب بقرة ومن راح يف الساعة الثالثة فكأمنا قرب كبشا قال إسحاق أقرن ومن  
راح يف الساعة الرابعة فكأمنا قرب دجاجة ومن راح يف الساعة اخلامسة فكأمنا  

 قرب بيضة فإذا خرج اإلمام أقبلت املالئكة يستمعون الذكر  

 



 

الشيخني من جهة عبد  عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط ت
 الرمحن بن مهدي أما متابعة إسحق فهو من رجال مسلم وحده 

نبه األرانؤوط على أن هذا احلديث من رواية اإلمام أمحد وأن ذكره هنا من  * 
 زايدات ابنه عبد هللا خطأ صوبه من نسخه املتقنة 

 

 

ثنا   حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح بن عبادة قال ثنا شعبة قال - 9929
يسار عن الشعيب عن أيب هريرة أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : ال  

تبايعوا ابحلصاة وال تناجشوا وال تبايعوا ابملالمسة ومن اشرتى منكم حمفلة  
 فكرهها فلريدها ولريد معها صاعا من طعام  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

هللا حدثين أيب قال قرأت على عبد الرمحن مالك عن  حدثنا عبد  - 9930
بن شهاب عن محيد بن عبد الرمحن بن عوف عن أيب هريرة عن رسول هللا 

صلى هللا عليه وسلم انه قال : لوال أن أشق على أميت ألمرهتم ابلسواك مع كل  
 وضوء 

 



 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

بد هللا قال قرأت على عبد الرمحن مالك قال وثنا إسحاق حدثنا ع - 9931
قال أان مالك عن أيب الزاند عن األعرج عن أيب هريرة أن رسول هللا صلى هللا  

 عليه وسلم قال : إذا شرب الكلب يف إانء أحدكم فليغسله سبع مرات 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

األرانؤوط على أن هذا احلديث من رواية اإلمام أمحد وأن ذكره هنا من  نبه * 
 زايدات ابنه عبد هللا خطأ 

 

 

حدثنا عبد هللا قال قرأت على عبد الرمحن مالك وثنا إسحاق قال   - 9932
حدثين مالك عن العالء بن عبد الرمحن بن يعقوب عن أبيه يف حديث عبد  

عا أاب هريرة يقول قال رسول هللا صلى هللا الرمحن وإسحاق بن عبد هللا اهنما مس
عليه وسلم : إذا ثوب ابلصالة فال أتتوها وأنتم تسعون وائتوها وعليكم 

السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأمتوا فان أحدكم يف صالة إذا ما كان  
 يعمد الصالة  

 



 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

على أن هذا احلديث من رواية اإلمام أمحد وأن ذكره هنا من  نبه األرانؤوط * 
 زايدات ابنه عبد هللا خطأ 

 

 

حدثنا عبد هللا قال قرأت على عبد الرمحن مالك عن أيب الزاند  - 9933
عن األعرج عن أيب هريرة أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : إذا نودي 

ع التأذين فإذا قضي النداء أقبل للصالة أدبر الشيطان وله ضراط حىت ال يسم
حىت إذا ثوب ابلصالة أدبر الشيطان وله ضراط حىت ال يسمع التأذين حىت 
إذا قضى التثويب أقبل خيطر بني املرء ونفسه يقول اذكر كذا اذكر كذا ملا مل  

 يكن يذكر حىت يظل الرجل ان يدري كم صلى  
 

 

خنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيت  

نبه األرانؤوط على أن هذا احلديث من رواية اإلمام أمحد وأن ذكره هنا من  * 
 زايدات ابنه عبد هللا خطأ 

 

 

حدثنا عبد هللا قال قرأت على عبد الرمحن مالك وثنا إسحاق قال   - 9934



أان مالك عن العالء بن عبد الرمحن بن يعقوب أنه مسع أاب السائب موىل هشام  
أاب هريرة يقول قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : من   بن زهرة يقول مسعت

صلى صالة مل يقرأ فيها أبم القرآن فهي خداج هي خداج هي خداج غري متام  
فقلت اي أاب هريرة اين أحياان أكون وراء اإلمام قال فغمز ذراعي وقال اقرأ هبا 

قال هللا   اي فارسي يف نفسك فإين مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول
عز وجل قسمت الصالة بيين وبني عبدي نصفني فنصفها يل ونصفها لعبدي  

  }ولعبدي ما سأل قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اقرؤوا يقول العبد 
الرمحن  } يقول هللا عز وجل محدين عبدي يقول العبد  {احلمد هلل رب العاملني 

  {مالك يوم الدين  }يقول هللا عز وجل أثىن علي عبدي يقول العبد   {الرحيم 
يقول   {إايك نعبد وإايك نستعني   }يقول هللا عز وجل جمدين عبدي يقول العبد 

اهدان   }هللا عز وجل هذه اآلية بيين وبني عبدي ولعبدي ما سأل يقول العبد  
يهم وال الصراط املستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غري املغضوب عل

فهؤالء لعبدي ولعبدي ما سأل   {الضالني   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري العالء بن عبد الرمحن وأيب السائب فمن رجال مسلم 

نبه األرانؤوط على أن هذا احلديث من رواية اإلمام أمحد وأن ذكره هنا من  * 
هللا خطأ  زايدات ابنه عبد  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن قال ثنا شعبة وحجاج  - 9935
قال اان شعبة عن عبد هللا بن يزيد قال حجاج من النخع قال مسعت أاب زرعة  

عن أيب هريرة أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : تسموا ابمسي وال تكنوا 
حجاج يعين إحدى رجليه سواد أو  بكنييت وكان يكره الشكال من اخليل قال

 بياض 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  
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حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن قال قال شعبة مسعت  - 9936
سعيد بن أيب سعيد املقربي بعد ما كرب يقول مسعت أاب هريرة يقول مسعت 

 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : ما أسفل من الكعبني من اإلزار يف النار  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن قال ثنا شعبة عن موسى   - 9937
بن أيب عثمان قال مسعت أاب حيىي حيدث عن أيب هريرة قال قال رسول هللا 
صلى هللا عليه وسلم : يغفر للمؤذن مد صوته ويشهد له كل رطب وايبس 

 وشاهد الصالة يكتب له مخس وعشرون ويكفر عنه ما بينهما  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد جيد ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن قال ثنا سفيان عن أيب  - 9938
مالك األشجعي عن أيب حازم عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم : ال أغرار يف صالة وال تسليم  

 

 

شرط مسلم رجاله ثقات رجال  عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على  ت
 الشيخني غري أيب مالك األشجعي فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن عن سفيان عن عاصم   - 9938



بن عبيد هللا عن عبيد موىل أيب رهم قال : خرجت مع أيب هريرة من املسجد 
املسجد جئت  فرأى امرأة تنضخ طيبا لذيلها إعصار قال اي أمة اجلبار من

قالت نعم قال وله تطيبت قالت نعم قال فارجعي فإين مسعت أاب القاسم يقول  
ال يقبل هللا المرأة صالة تطيبت للمسجد أو هلذا املسجد حىت تغتسل غسلها  

 من اجلنابة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث حمتمل للتحسني وهذا إسناد ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن عن سفيان عن أيوب بن  - 9939
موسى عن عطاء بن ميناء عن أيب هريرة قال : سجدان مع رسول هللا صلى هللا  

 عليه وسلم يف إذا السماء انشقت واقرأ ابسم ربك 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن عن سفيان قال مسعت  - 9940
هللا عليه وسلم   أيب يقول : سألت أاب عمرو الشيباين عن قول رسول هللا صلى

ال أغرار يف الصالة فقال إمنا هو ال غرار يف الصالة ومعىن غرار يقول ال خيرج  



قني والكمال  منها وهو يظن انه قد بقى عليه منها شيء حىت يكون على الي  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : قوله " حدثين أيب ثنا عبد الرمحن عن سفيان " خطأ  ت
مل يرد يف األصول اخلطية ) الصواب : حدثنا عبد هللا قال مسعت أيب يقول :  

 سألت أاب عمرو ... . ( 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن قال ثنا شعبة قال كتب   - 9941
انه مسع أاب عثمان حيدث عن أيب هريرة قال مسعت رسول هللا صلى  إىل منصور 

هللا عليه وسلم الصادق املصدوق صاحب هذه احلجرة يقول : ال تنزع الرمحة 
 إال من شقي  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن قال ثنا سفيان عن مسي   - 9942
عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : احلج عن أيب صاحل 

 املربور ليس له جزاء اال اجلنة والعمراتن تكفران ما بينهما من الذنوب  
 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن قال ثنا سفيان عن  - 9943
األعمش عن أيب صاحل عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال :  

 اإلمام ضامن واملؤذن مؤمتن اللهم ارشد األئمة واغفر للمؤذنني  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن قال ثنا سفيان عن  - 9944
األعمش عن أيب صاحل عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : إذا  

كان يوم صوم أحدكم فال يرفث وال جيهل فان جهل عليه فليقل اين امرؤ  
 صائم 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن قال ثنا الربيع بن مسلم   - 9945
عن حممد بن زايد عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ال  



 يشكر هللا من ال يشكر الناس  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
فمن رجال مسلم الشيخني غري الربيع بن مسلم   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن قال ثنا شيبان عن منصور عن   - 9946
أيب عثمان موىل املغرية بن شعبة قال مسعت أاب هريرة : وحنن يف مسجد الرسول 

صلى هللا عليه وسلم يقول قال حممد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أبو 
ة إال من شقي  القاسم صاحب هذه احلجرة ال تنزع الرمح  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن قال ثين سليم بن حيان   - 9947
عن سعيد قال مسعت أاب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :  

 خللوف فم الصائم أطيب عند هللا من ريح املسك قال هبز يوم القيامة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  



 

 

------------------------------------- 
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حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن قال ثنا سليم عن سعيد   - 9948
ين سليم بن حيان قال  عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم وهبز قال ث

ثنا سعيد عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : الصوم جنة وإذا 
كان أحدكم يوما صائما فال يرفث وال جيهل فان أحد شتمه أو فإن امرؤ شتمه  

فليقل اين صائم قال هبز فان امرؤ شتمه أو قاتله فليقل اين صائم وكذا قال 
 عفان أو قاتله  

 

 

ب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن عن مالك عن مسي عن   - 9949
أيب صاحل عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : العمرة تكفر ما  

 بينها وبني العمرة واحلج املربور ليس له جزاء اال اجلنة 
 



 

األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان قال ثنا سليم قال ثنا سعيد   - 9950
 قال مسعت أاب هريرة يقول قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : الصوم جنة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

ثين أيب ثنا عبد الرمحن قال ثنا شعبة عن أيب حدثنا عبد هللا حد - 9951
الضحاك قال مسعت أاب هريرة يقول قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ان  

 يف اجلنة شجرة يسري الراكب يف ظلها مائة عام ال يقطعها شجرة اخللد  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح دون قوله " شجرة اخللد " وهذا إسناد  ت
 ضعيف 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب قال قرأت على عبد الرمحن مالك عن   - 9952
حممد بن حيىي بن حبان عن األعرج عن أيب هريرة ان رسول هللا صلى هللا عليه  



 وسلم قال : ال خيطب أحدكم على خطبة أخيه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا قال حدثين أيب قال قرأت على عبد الرمحن مالك  - 9953
عن أيب الزاند عن األعرج عن أيب هريرة ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 قال : ال جيمع بني املرأة وعمتها وال بني املرأة وخالتها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

 حدثين أيب قال قرأت على عبد الرمحن مالك حدثنا عبد هللا  - 9954
وحدثنا إسحاق قال أخربين مالك عن حممد بن حيىي بن حبان عن األعرج عن  

أيب هريرة : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم هنى عن الصالة بعد العصر 
 حىت تغرب الشمس وعن الصالة بعد الصبح حىت تطلع الشمس 

 

 

ده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسنات  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب قال قرأت على عبد الرمحن مالك قال  - 9955
عبد هللا قال أيب وثنا إسحاق قال أخربين مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن  

يسار وعن بسر بن سعيد وعن األعرج عن أيب هريرة ان رسول هللا صلى هللا 
من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك    عليه وسلم قال : من أدرك ركعة

 العصر ومن أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا قال حدثين أيب قال قرأت على عبد الرمحن مالك  - 9956
ن عبد الرمحن عن عبد هللا بن يزيد موىل األسود بن سفيان عن أيب سلمة ب

وحممد بن عبد الرمحن بن ثوابن عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا 
هنم وذكر  عليه وسلم : إذا كان احلر فأبردوا ابلصالة فان شدة احلر من فيح ج

ان النار اشتكت إىل رهبا فأذن هلا يف كل عام بنفسني نفس يف الشتاء ونفس يف  
 الصيف 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب قال قرأت على عبد الرمحن مالك قال  - 9957
عبد هللا قال أيب وثنا إسحاق قال أان مالك عن أيب الزاند عن األعرج عن أيب 

هريرة ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : إذا اشتد احلر فأبردوا عن  
 الصالة فان شدة احلر من فيح جهنم  

 

 

إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن قال ثنا محاد بن سلمة   - 9958
عن اثبت عن أيب رافع عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : من  
يدخل اجلنة ينعم وال يبأس ال تبلى ثيابه وال يفىن شبابه ان يف اجلنة ما ال عني  

مسعت وال خطر على قلب بشر رأت وال أذن   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري محاد بن سلمة فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن قال ثنا محاد عن اثبت   - 9959
ن رجال زار أخا  عن أيب رافع عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم : ا



له يف قرية أخرى فأرصد هللا على مدرجته ملكا فقال له أين تذهب قال أزور 
أخا يل يف هللا يف قرية كذا وكذا قال هل له عليك من نعمة ترهبا قال ال ولكنين  
أحببته يف هللا عز وجل قال فإين رسول هللا إليك ان هللا قد أحبك كما أحببته  

 فيه  

 

 

وط : إسناده صحيح كسابقه عليق شعيب األرنؤ ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن بن مهدي عن شعبة عن   - 9960
العالء بن عبد الرمحن عن أبيه عن أيب هريرة وعن سهيل بن أيب صاحل عن أبيه  
عن أيب هريرة : ان النيب صلى هللا عليه وسلم هنى ان يستأم الرجل على سوم  

 أخيه أو خيطب على خطبته  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناداه صحيحان على شرط مسلم ت  
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حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن قال ثنا داود بن قيس   - 9961
عن موسى بن يسار عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : من  
 اشرتى شاة مصراة فليحلبها فان مل يرضها فلريدها ولريد معها صاعا من متر  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن عن مالك عن الزهري   - 9962
عن عبد الرمحن األعرج عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : من  

 سأله جاره أن يغرز خشبة يف جداره فال مينعه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

 ثنا عبد الرمحن بن مهدي قال ثنا املثىن حدثنا عبد هللا حدثين أيب - 9963
بن سعيد وهبز قاال ثنا مهام عن قتادة عن أيب أيوب عن أيب هريرة عن النيب 
صلى هللا عليه وسلم قال : إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه قال بن مهدي  

 فان هللا عز وجل خلق آدم على صورته  

 



 

ط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناداه صحيحان على شر ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن عن زهري عن العالء عن   - 9964
أبيه عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : ال تنذروا فان النذر ال  

 يرد شيئا من القدر وإمنا يستخرج به من البخيل  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن قال حدثين زهري عن   - 9965
العالء عن أبيه عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : ال يقولن 

أحدكم عبدي وأميت كلكم عبيد هللا وكل نسائكم إماء هللا ولكن ليقل غالمي  
 وجارييت وفتاي وفتايت  

 

 

ه صحيح على شرط مسلم عليق شعيب األرنؤوط : إسناد ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن عن شعبة عن األعمش   - 9966



عن أيب صاحل عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : ما قعد قوم  
مقعدا ال يذكرون هللا عز وجل ويصلون على النيب صلى هللا عليه وسلم إال  

 كان عليهم حسرة يوم القيامة وان دخلوا اجلنة للثواب 

 

 

عيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شت  

قوله " وإن دخلوا اجلنة للثواب " أي يكون حسرة ملا فاهتم من الثواب*   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن قال ثنا سفيان عن أيب  - 9967
حصني عن أيب صاحل عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :  

يف املنام فقد رآين فان الشيطان ال يتمثل مبثلي   من رآين  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن عن سفيان عن أيب  - 9968
حصني عن أيب صاحل عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : من  

خر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن ابهلل واليوم اآلخر كان يؤمن ابهلل واليوم اآل
 فال يؤذ جاره ومن كان يؤمن ابهلل واليوم اآلخر فليقل خريا أو ليسكت  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع عن سفيان عن أيب الزاند عن   - 9969
األعرج عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ال يقولن 

أحدكم اللهم اغفر يل ان شئت اللهم ارمحين ان شئت ولكن ليعزم املسألة فإنه  
 ال مكره له  

 

 

لشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط ات  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع عن سفيان عن أيب الزاند عن   - 9970
األعرج عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : من استجمر  

 فليوتر  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

عن أيب الزاند عن   حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع عن سفيان - 9971



  }األعرج عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : من كان 
يؤمن ابهلل واليوم اآلخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن ابهلل واليوم اآلخر فليقل  

 خريا أو ليسكت 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

أيب ثنا وكيع قال ثنا سفيان عن أيب الزاند  حدثنا عبد هللا حدثين - 9972
عن األعرج عن أيب هريرة قال : هنى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن منع  

 فضل املاء ليمنع به الكأل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

وإبسناده قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : اان معشر األنبياء   - 9973
 ال نورث ما تركت بعد مؤنة عاملي ونفقة نسائي صدقة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 



 

وإبسناده قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : مطل الغين  - 9974
 ظلم ومن أحيل على ملئ فليحتل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

وإبسناده قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : أان أوىل الناس  - 9975
عيسى عليه السالم نيب  بعيسى األنبياء إخوة أوالد عالت وليس بيين وبني  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عمرو بن سعد وهو أبو داود احلفري  - 9976
قال أان سفيان عن أيب الزاند عن عبد الرمحن يعين األعرج عن أيب سلمة عن  

وسلم : اان أوىل الناس بعيسى أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه 
 األنبياء أبناء عالت وليس بيين وبني عيسى نيب  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  
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حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع قال ثنا سفيان عن أيب الزاند  - 9977
ضحك هللا إىل عن األعرج عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : ي

رجلني يقتل أحدمها اآلخر كالمها يدخل اجلنة يقاتل هذا يف سبيل هللا  
 حىت  فيستشهد قال مث يتوب هللا على قاتله فيسلم فيقاتل يف سبيل هللا

 يستشهد 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

وإبسناده قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ال تسموا  - 9978
 العنب الكرم فإمنا الكرم الرجل املسلم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا عبد الرمحن عن سفيان عن أيب  - 9979
لى هللا عليه وسلم انه قال : املطل  الزاند عن األعرج عن أيب هريرة عن النيب ص

 ظلم الغين ومن اتبع على ملئ فليتبع 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

وإبسناده عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : ال يقولن أحدكم   - 9980
اللهم اغفر يل ان شئت فان هللا عز وجل ال مستكره له ولكن ليعزم يف 

ألة املس  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

وابإلسناد : هنى النيب صلى هللا عليه وسلم ان يصلي الرجل يف  - 9981
 الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  



 

 

وابإلسناد عن النيب صلى هللا عليه وسلم : ال يقسم ورثيت دينارا   - 9982
 ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤونة عاملي فإنه صدقة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

وإبسناده قال : هنى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن بيعتني   - 9983
النباذ واللماس وعن لبس الصماء وأن حيتيب الرجل يف ثوب واحد ليس بينه  

 وبني األرض شيء  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

اند عن  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا مؤمل ثنا سفيان عن أيب الز  - 9984
األعرج عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : أان أوىل بكل 

 مؤمن من نفسه فمن ترك دينا أو ضياعا فإيل ومن ترك ماال فللوارث 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد ضعيف ت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن قال ثنا محاد عن عمار   - 9985
قال مسعت أاب هريرة حيدث عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : إذا جاء 

 خادم أحدكم بطعامه قد كفاه حره وعمله فليقعده أيكل معه أو يناوله لقمة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل بن عمر ومعاوية بن هشام   - 9986
قاال ثنا سفيان عن أيب الزاند عن األعرج عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا 

عليه وسلم قال قيل له أنفق أنفق عليك قال معاوية يف حديثه قال : يقول ربنا  
 عز وجل أنفق أنفق عليك  

 

 

صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ت
 الشيخني غري شيخي أمحد فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن عن سفيان عن أيب الزاند  - 9987
عن األعرج عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ال تصوم 



 املرأة وزوجها حاضر اال إبذنه  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

يب عثمان عن أبيه عن  صواب اإلسناد : " ... عن أيب الزاند عن موسى بن أ* 
 أيب هريرة ... " كما يف األصول اخلطية 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد هللا بن الوليد ومؤمل قاال ثنا   - 9988
سفيان قال حدثين أبو الزاند عن موسى بن أيب عثمان عن أبيه عن أيب هريرة  

ركبها قال اي  قال : مر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم برجل يسوق بدنة قال ا
 رسول هللا اهنا بدنة قال اركبها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

قال : وهنى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن يبال يف املاء الدائم   - 9989
 الذي ال جيري مث يغتسل منه قال مؤمل الراكد مث يغتسل منه  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن قال ثنا محاد عن عمار   - 9990
صلى هللا عليه وسلم قال : لقي آدم موسى فقال أنت  عن أيب هريرة عن النيب 

جلنة مث فعلت فقال  آدم الذي خلقك هللا بيده وأسجد لك مالئكته وأسكنك ا
أنت موسى الذي كلمك هللا واصطفاك برسالته وأنزل عليك التوراة مث أان أقدم 
 أم الذكر قال ال بل الذكر فحج آدم موسى فحج آدم موسى عليهما السالم 

 

 

يق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم علت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان قال ثنا محاد عن عمار بن أيب  - 9991
عمار عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم ومحيد عن احلسن عن رجل 
قال محاد أظنه جندب بن عبد هللا البجلي عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال  

قي آدم موسى فذكر معناه  : ل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : هذا احلديث له إسنادان : األول صحيح على شرط  ت
مسلم والثاين وهو محاد عن محيد . . اخل رجاله ثقات رجال الصحيح لكن 



 احلسن البصري مدلس وقد عنعن 
 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن قال ثنا زائدة عن أيب  - 9992
  }الزاند عن األعرج عن أيب هريرة قال قيل : اي رسول هللا فاملولود قال هللا 

 أعلم مبا كانوا عاملني  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا ثين أيب ثنا عفان قال ثنا محاد عن عمار بن أيب  - 9993
عمار قال مسعت أاب هريرة يقول مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول :  

 إذا أطاع العبد ربه وأطاع سيده فله أجران 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

ا عفان قال ثنا محاد عن حممد بن زايد حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثن - 9994
وعمار بن أيب عمار عن أيب هريرة ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال :  

 ليخرجن من املدينة رجال رغبة عنها واملدينة خري هلم لو كانوا يعلمون  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  
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حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أسود بن عامر قال ثنا محاد بن  - 5999
سلمة عن عمار بن أيب عمار وحممد بن زايد عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا  

 عليه وسلم : مثله  

 

 

األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم عليق شعيب ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب قال قرأت على عبد الرمحن مالك عن   - 9996
أيب الزاند وثنا إسحاق قال أان مالك عن أيب الزاند عن األعرج عن أيب هريرة  
ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : ال جيمع بني املرأة وعمتها وال بني 

لتها  املرأة وخا  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخني من جهة عبد  ت
 الرمحن بن مهدي أما متابعة إسحق فهو من رجال مسلم وحده 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب قال قرأت على عبد الرمحن مالك قال  - 9997
رسول   وثنا إسحاق قال أان مالك عن أيب الزاند عن األعرج عن أيب هريرة ان

هللا صلى هللا عليه وسلم قال : إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل  
 أن يدخلها يف إانئه فان أحدكم ال يدري أين ابتت يده 

 

 

شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح كسابقه عليق ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إسحاق قال ثنا مالك عن أيب الزاند  - 9998
عن األعرج عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : من شر  

 الناس ذو الوجهني الذي أييت هؤالء بوجه وهؤالء بوجه  
 

 

صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ت
 الشيخني غري إسحاق بن عيسى فمن رجال مسلم 



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إسحاق قال ثنا مالك عن أيب الزاند  - 9999
عن األعرج عن أيب هريرة ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : ان الصيام  

هل فان امرؤ شامته أو قاتله  جنة فإذا كان أحدكم صائما فال يرفث وال جي
 فليقل اين صائم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح إسناد سابقه ) على شرط مسلم ( ت  

 

 

وإبسناده ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : والذي  - 10000
ملسك يقول نفسي بيده خللوف فم الصائم أطيب عند هللا عز وجل من ريح ا

إمنا يذر شهوته وطعامه وشرابه من أجلي فالصوم يل وأان أجزي به من كل 
 حسنة بعشر أمثاهلا إىل سبعمائة ضعف اال الصيام فهو يل وأان أجزي به 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إسحاق قال أان مالك عن أيب  - 10001
الزاند عن األعرج عن أيب هريرة ان النيب صلى هللا عليه وسلم قال : مثل 



اجملاهد يف سبيل هللا كمثل الصائم الدائم القائم الذي ال يفرت من صيام وصالة  
يرجع  حىت  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إسحاق قال اان مالك عن أيب  - 10002
الزاند عن األعرج عن أيب هريرة ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال :  

إايكم والظن فان الظن أكذب احلديث وال جتسسوا وال حتسسوا وال تنافسوا 
 وال حتاسدوا وال تباغضوا وال تدابروا وكونوا عباد هللا إخواان 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إسحاق قال أخربين مالك عن أيب   - 10003
الزاند عن األعرج عن أيب هريرة ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : مطل  

ظلم وإذا اتبع أحدكم على ملئ فليتبع  الغين   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إسحاق قال أان مالك عن أيب  - 10004
الزاند عن األعرج عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : إذا  
انتعل أحدكم فليبدأ ابليمني وإذا نزع فليبدأ ابلشمال ولتكن اليمىن أوهلما تنعل  

 وآخرمها تنزع 

 

 

صحيح على شرط مسلم عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ت  

 

 

وإبسناده قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ال تلقوا  - 10005
الركبان وال يبع بعضكم على بيع بعض وال تناجشوا وال يبع حاضر لباد وال  

تصروا اإلبل والغنم فمن ابتاعها بعد ذلك فهو خبري النظرين بعد ان حيلبها ان  
اعا من متر  رضيها أمسكها وان سخطها ردها وص  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إسحاق قال أان مالك عن سهيل   - 10006
بن أيب صاحل عن أبيه عن أيب هريرة ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال :  



 إذا مسعت الرجل يقول هلك الناس فهو أهلكهم  
 

 

رنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم عليق شعيب األت  

 

 

وإبسناده ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : تفتح أبواب  - 10007
السماء يوم اإلثنني ويوم اخلميس فيغفر لكل عبد ال يشرك ابهلل شيئا اال رجال 

 كانت بينه وبني أخيه شحناء فيقول انظروا هذين حىت يصطلحا 

 

 

ناده صحيح على شرط مسلم عليق شعيب األرنؤوط : إس ت  

 

 

وإبسناده ان سعد بن عبادة قال : اي رسول هللا إن وجدت مع   - 10008
 امرأيت رجال أمهله حىت آتى أبربعة شهداء قال نعم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب قال قرأت على عبد الرمحن مالك عن   - 10009



خبيب قال عبد هللا قال أيب وثنا إسحاق قال اان مالك عن خبيب عن حفص 
بن عاصم عن أيب هريرة أو عن أيب سعيد اخلدري أن رسول هللا صلى هللا عليه  

  وسلم قال : ما بني بييت ومنربي روضة من رايض اجلنة ومنربي على حوضي

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    466صفحة  - 2مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إسحاق قال أان مالك عن عبد هللا   - 10010
بن سلمان عن أبيه عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :  

 صالة يف مسجدي هذا خري من ألف صالة فيما سواه اال املسجد احلرام 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  

 

 

ثنا أسود بن عامر قال اان أبو بكر عن  حدثنا عبد هللا حدثين أيب  - 10011



أيب حصني عن أيب صاحل عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه  
وسلم : سددوا وقاربوا واعلموا ان أحدا منكم ليس مبنجيه عمله قالوا وال 

 أنت اي رسول هللا قال وال أان اال ان يتغمدين هللا برمحته  
 

 

ه صحيح على شرط البخاري رجاله ثقات عليق شعيب األرنؤوط : إسناد ت
 رجال الشيخني غري أيب بكر فمن رجال البخاري 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أسود بن عامر قال أان أبو بكر عن   - 10012
أيب حصني عن أيب صاحل عن أيب هريرة قال جاء رجل إىل رسول هللا صلى هللا  

ال فمر أو فذهب مث رجع قال  عليه وسلم فقال : مرين أبمر قال ال تغضب ق
 مرين أبمر قال ال تغضب قال فردد مرارا كل ذلك يرجع فيقول ال تغضب 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري كسابقه ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع قال ثنا املثىن بن سعيد عن   - 10013
قتادة عن بشري بن كعب عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم : اجعلوا الطريق سبع أذرع  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري رجاله ثقات ت
رجال البخاري رجال الشيخني غري بشري بن كعب فمن   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع عن سفيان ومسعر عن   - 10014
إبراهيم بن عامر بن مسعود اجلمحي قال سفيان عن عامر بن سعد وقال 

مسعر أظنه عن عامر بن سعد عن أيب هريرة قال : مروا على رسول هللا صلى  
مروا عليه جبنازة فأثنوا  هللا عليه وسلم جبنازة فأثنوا عليها خريا فقال وجبت مث

عليها شرا فقال وجبت فقالوا اي رسول هللا ما وجبت قال بعضكم شهداء على 
 بعض 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع عن سفيان عن األعمش عن   - 10015
عليه وسلم : ملا فرغ هللا  أيب صاحل عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا

 من اخللق كتب على عرشه رمحيت سبقت غضيب  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع عن سفيان عن صاحل موىل   - 10016
التوأمة عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : صالة يف 

أفضل من ألف صالة فيما سواه من املساجد اال املسجد احلرام  مسجدي  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع قال ثنا األعمش عن أيب  - 10017
سلم : أحيب أحدكم  صاحل عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و 

إذا رجع إىل أهله جيد ثالث خلفات عظام مسان فثالث آايت يقرأ هبن أحدكم  
فقني  يف صالته خري له من ثالث خلفات عظام مسان ان أثقل الصالة على املنا

 صالة العشاء والفجر ولو يعلمون ما فيهما ألتومها ولو حبوا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن بن مهدي قال ثنا   - 10018



سفيان عن األعمش عن أيب صاحل عن أيب هريرة ان النيب صلى هللا عليه وسلم  
قال : قال هللا عز وجل أعددت لعبادي الصاحلني ماال عني رأت وال أذن 

 مسعت وال خطر على قلب بشر ذخرا بله ما أطلعكم عليه  

 

 

رنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا معاوية بن عمرو قال ثنا زائدة عن   - 10019
األعمش عن أيب صاحل عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم : مثله اال 

 انه قال ما قد أطلعكم عليه  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا عبد الرمحن قال ثنا هشام عن   - 10020
حيىي بن أيب كثري عن أيب سلمة قال : رأيت أاب هريرة سجد يف إذا السماء 

انشقت فقلت أمل أرك سجدت فيها قال لو مل أر النيب صلى هللا عليه وسلم  
 سجد فيها مل أسجد  

 

 



ح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا عبد الرمحن قال حدثنا شعبة   - 10021
ل : رأيت أاب  عن مروان األصفر وعطاء بن أيب ميمونة أهنما مسعا أاب رافع قا

هريرة يسجد يف إذا السماء انشقت قال قلت تسجد فيها قال رأيت خليلي  
 صلى هللا عليه وسلم يسجد فيها فال أزال أسجد فيها حىت ألقاه  

 

 

يق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعلت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن بن مهدي قال ثنا   - 10022
محاد بن سلمة عن حممد بن زايد قال مسعت أاب هريرة يقول مسعت أاب القاسم  

 يقول : الولد لرب الفراش وللعاهر احلجر 
 

 

إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  عليق شعيب األرنؤوط : ت
 الشيخني غري محاد بن سلمة فمن رجال مسلم 

 

 

وإبسناده قال مسعت أاب القاسم صلى هللا عليه وسلم يقول :   - 10023



 خياركم أحاسنكم أخالقا إذا فقهوا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح إسناد سابقه ) على شرط مسلم ( ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    467صفحة  - 2مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

وإبسناده هذا قال مسعت أاب القاسم يقول : ال ينظر هللا عز   - 10024
 وجل إىل الذي جير إزاره بطرا 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

أحسنوا الوضوء فإين مسعت أاب القاسم يقول  وإبسناده هذا يقول  - 10025
 : ويل لألعقاب من النار  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

وإبسناده هذا مسعت أاب القاسم صلى هللا عليه وسلم يقول قال   - 10026
 هللا عز وجل : كل العمل كفارة اال الصوم والصوم يل وأان أجزي به  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

وإبسناده هذا قال مسعت أاب القاسم يقول : خللوف فم الصائم  - 10027
 أطيب عند هللا من ريح املسك 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

وإبسناده هذا : أتى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بتمر من متر   - 10028
وإذا لعابه يسيل  الصدقة فأمر فيه أبمر مث محل احلسن أو احلسني على عاتقه 

فنظر إليه فإذا هو يلوك مترة من متر الصدقة قال فقال ألقها أما شعرت أن آل 
 حممد صلى هللا عليه وسلم ال أيكلون الصدقة  

 



 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

وإبسناده هذا قال مسعت أاب القاسم صلى هللا عليه وسلم يقول   - 10029
ا تركتكم فإمنا هلك الذين من قبلكم بسؤاهلم واختالفهم على : ذروين م

 أنبيائهم فإذا أمرتكم أبمر فأتوه ما استطعتم وإذا هنيتكم عن أمر فاجتنبوه  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

وقال يعين عبد الرمحن ثنا محاد عن حممد بن زايد قال مسعت أاب  - 10030
هريرة يقول مسعت أاب القاسم يقول : لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليال 

 ولبكيتم كثريا ولكن سددوا وقاربوا وأبشروا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن بن مهدي وأبو كامل   - 10031
قاال ثنا محاد يعين بن سلمة عن حممد بن زايد قال مسعت أاب هريرة يقول 



مسعت أاب القاسم صلى هللا عليه وسلم يقول : والذي نفسي بيده ألذودن عن  
 حوضي رجاال كما تذاد الغريبة من اإلبل  

 

 

سناده صحيح على شرط مسلم عليق شعيب األرنؤوط : إت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن قال ثنا محاد عن حممد   - 10032
بن زايد قال مسعت أاب هريرة يقول مسعت أاب القاسم يقول : ما يسرين أن يل 

 أحدا ذهبا أييت على ثالث وعندي منه دينار ليس شيئا أرصده لدين 
 

 

صحيح على شرط مسلم  عليق شعيب األرنؤوط : إسنادهت  

 

 

وإبسناده مسعت أاب القاسم يقول : انر بين آدم اليت يوقدون   - 10033
جزء من سبعني جزءا من انر جهنم فقال رجل ان كانت لكافية فقال لقد  

 فضلت عليه بتسعة وستني جزءا حرا فحرا 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 



 

ينما رجل ميشي قد  وإبسناده هذا قال مسعت أاب القاسم يقول : ب - 10034
أعجبته مجته وبرداه إذ خسف به األرض فهو يتجلجل فيها إىل أن تقوم 

 الساعة 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

وإبسناده هذا مسعت أاب القاسم صلى هللا عليه وسلم يقول :   - 10035
قها ومل ترسلها  دخلت امرأة النار يف هر أو هرة ربطتها فلم تطعمها ومل تس

 أتكل من خشاش األرض 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

وإبسناده هذا مسعت أاب القاسم يقول : الدابة العجماء جبار   - 10036
 واملعدن جبار والبئر جبار ويف الركاز اخلمس  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر وهبز املعين قاال ثنا   - 10037
أن رجال  شعبة عن احلكم قال هبز يف حديثه أخربين احلكم عن حممد بن علي

قال أليب هريرة : أن عليا رضي هللا عنه يقرأ يف يوم اجلمعة بسورة اجلمعة وإذا 
  عليه وسلم يقرأ هبما جاءك املنافقون فقال أبو هريرة كان رسول هللا صلى هللا

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخني إال ت
 أنه منقطع 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر قال ثنا شعبة عن   - 10038
يعلى بن عطاء قال مسعت أاب علقمة يقول مسعت أاب هريرة يقول مسعت رسول 

سلم يقول : من أطاعين فقد أطاع هللا ومن عصاين فقد  هللا صلى هللا عليه و 
األمري فقد عصاين إمنا عصى هللا ومن أطاع األمري فقد أطاعين ومن عصى 

اإلمام جنة فان صلى قاعدا فصلوا قعودا وإذا قال مسع هللا ملن محده فقولوا  
اللهم ربنا ولك احلمد فإذا وافق قول أهل األرض قول أهل السماء غفر له ما  

 مضى من ذنبه  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

قال : ويهلك قيصر فال قيصر بعده ويهلك كسرى فال كسرى  - 10039
 بعده  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح إسناد سابقه على شرط مسلم رجاله  ت
 ثقات رجال الشيخني غري يعلى بن عطاء وأيب علقمة فمن رجال مسلم 

 

 

قال : وكان يتعوذ من مخس من عذاب القرب وعذاب جهنم   - 10040
 وفتنة احمليا وفتنة املمات وفتنة املسيح الدجال 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح إسناد سابقه ) على شرط مسلم ( ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر قال حدثنا شعبة   - 10041
ألعرج فيما أعلم  وحجاج قال اان شعبة عن سعد بن إبراهيم عن عبد الرمحن ا

شك شعبة عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم انه قال : قريش 
 واألنصار وأسلم وغفار وجهينة ومزينة وأشجع موايل ليس هلم موىل دون هللا



 ورسوله 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    468صفحة  - 2مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر وهبز املعين قاال ثنا   - 10042
قال هبز انه مسع أاب سلمة عن أيب شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أيب سلمة 

هريرة : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم صلى الظهر ركعتني مث سلم فقيل له  
 نقص من الصالة فصلى ركعتني آخرتني مث سلم مث سجد سجدتني  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر قال ثنا شعبة   - 10043
ن أيب هريرة عن  وحجاج قال أان شعبة عن سعد قال مسعت أاب سلمة حيدث ع



النيب صلى هللا عليه وسلم انه قال : أسلم وغفار ومزينة ومن كان من جهينة  
قال حجاج ومن كان من مزينة خري من بين متيم وبين عامر واحلليفني أسد 

 وغطفان  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر قال ثنا شعبة عن   - 10044
سعد بن إبراهيم قال مسعت محيد بن عبد الرمحن حيدث عن أيب هريرة عن  

النيب صلى هللا عليه وسلم انه قال : ال ينبغي لعبد ان يقول أان خري من يونس 
 بن مىت 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر قال ثنا شعبة قال   - 10045
حدث ثنا سعد بن إبراهيم قال مسعت أاب سلمة وسأل األغر عن هذا احلديث ف

األغر انه مسع أاب هريرة يقول ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : صالة 
د اال الكعبة  يف مسجدي هذا أفضل من ألف صالة فيما سواه من املساج  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر قال ثنا شعبة   - 10046
يف وحجاج قال حدثين شعبة قال مسعت قتادة حيدث عن زرارة قال حجاج 

حديثه مسعت زرارة بن أويف عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال :  
 إذا ابتت املرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها املالئكة حىت ترجع  

 

 

شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر قال ثنا شعبة عن   - 10047
قتادة قال مسعت هالال املزين أو املازين حيدث عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا 

  عليه وسلم انه قال : هذه احلبة السوداء دواء قال شعبة أو قال شفاء من كل
 شيء اال السام قال قتادة والسام املوت 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حجاج قال مسعت شعبة حيدث عن   - 10048
قتادة عن هالل بن يزيد انه مسع أاب هريرة يقول عن النيب صلى هللا عليه وسلم  

داء اال السام قال شعبة فقلت لقتادة ما  : ان هذه احلبة السوداء شفاء من كل 
 السام قال املوت 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر قال ثنا شعبة   - 10049
يف حديثه  وحجاج قال حدثين شعبة عن قتادة عن النضر بن أنس قال حجاج 

قال مسعت النضر بن أنس عن بشري بن هنيك عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا  
 عليه وسلم انه قال : إذا أفلس الرجل فوجد متاعه بعينه فهو أحق به  

 

 

ليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسني قال ثنا شعبة قال أنبأين  - 10050
قتادة قال مسعت هالل بن يزيد من بين مازن بن شيبان قال مسعت أاب هريرة  
يقول عن النيب صلى هللا عليه وسلم : ان هذه احلبة السوداء شفاء من كل  



 شيء ليس السام وقال قتادة السام املوت 

 

 

حيح وهذا إسناد حسن عليق شعيب األرنؤوط : صت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر قال ثنا شعبة   - 10051
وحجاج قال حدثين شعبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشري بن هنيك 

 عن أيب هريرة أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : العمرى جائزة  

 

 

نيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن قتادة   - 21005
عن النضر بن أنس عن بشري بن هنيك عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه  

 وسلم انه قال : يف اململوك بني الرجلني فيعتق أحدمها نصيبه قال يضمن  

 

 

الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط ت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر قال ثنا شعبة   - 10053
وحجاج قال حدثين شعبة عن قتادة قال مسعت النضر بن أنس حيدث عن  

بشري بن هنيك عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم : انه هنى عن خامت  
 الذهب 

 

 

شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على  ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر قال ثنا شعبة عن   - 10054
قتادة قال مسعت رجال قال مسعت أاب هريرة قال : كان رسول هللا صلى هللا 

 عليه وسلم ضخم الكفني  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه ت  

ر بعده مثله " فظه يف طبعة األرانؤوط : " ضخم الكفني والقدمني مل أل  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر قال ثنا شعبة عن   - 10055
قتادة عن النضر بن أنس عن بشري بن هنيك قال مسعت رجال سأل أاب هريرة  
قال : كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ضخم الكفني والقدمني مل أر بعده  



 مثله  

 

 

احلديث هبذا اإلسناد سهو يقينا من بعض عليق شعيب األرنؤوط : هذا ت
 النساخ

 

 

------------------------------------- 

 

[    469صفحة  - 2مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر قال ثنا شعبة عن   - 10056
مالك عن  عبد هللا بن دينار قال مسعت سليمان بن يسار حيدث عن عراك بن 

أيب هريرة ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : ليس على غالم املسلم وال  
 على فرسه صدقة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر قال ثنا شعبة عن   - 10057



أيب حصني قال مسعت ذكوان أاب صاحل حيدث عن أيب هريرة قال قال رسول هللا 
صلى هللا عليه وسلم : من رآين يف املنام فقد رآين ان الشيطان ال يتصور يب أو  

ن النار  قال شعبة ال يتشبه يب ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده م   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر قال ثنا شعبة   - 10058
وحجاج قال حدثين شعبة عن عاصم بن عبيد هللا عن عبيد موىل أيب رهم عن  
أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم انه قال : أال أدلك قال حجاج أوال 

 أدلك على كنز من كنوز اجلنة ال قوة إال ابهلل  
 

 

وط : صحيح وهذا إسناد ضعيف لضعف عاصم بن عليق شعيب األرنؤ ت
 عبيدهللا 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر قال ثنا عوف عن  - 10059
شهر بن حوشب عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : لو كان  

 العلم ابلثراي لتناوله انس من أبناء فارس 



 

 

ف لضعف شهر بن حوشبعليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن بن مهدي قال ثنا   - 10060
محاد عن حممد بن زايد قال مسعت أاب هريرة يقول مسعت رسول هللا صلى هللا 

عليه وسلم يقول : من اشرتى شاة فوجدها مصراة فهو ابخليار فلريدها ان شاء 
 ويرد معها صاعا من متر  

 

 

عيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  عليق شت
 الشيخني غري محاد بن سلمة فمن رجال مسلم 

 

 

وإبسناده مسعت أاب هريرة قال مسعت أاب القاسم صلى هللا عليه   - 10061
وسلم يقول : خري نساء ركنب اإلبل أحناه على ولد وأرعاه على زوج يف ذات 

 يده يعين نساء قريش 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 



وإبسناده مسعت أاب القاسم صلى هللا عليه وسلم يقول : صوموا  - 10062
 لرؤيته وأفطروا لرؤيته فان غم عليكم فعدوا ثالثني 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

وإبسناده مسعت أاب القاسم يقول : ما منكم من أحد يدخله   - 10063
قال وال أان اال أن يتغمدين هللا برمحة منه  عمله اجلنة قالوا وال أنت اي رسول هللا 
 قال هبز وفضل ووضع يده على رأسه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

وإبسناده مسعت أاب القاسم صلى هللا عليه وسلم يقول : ال  - 10064
 تدابروا وال تباغضوا وكونوا عباد هللا إخواان  

 

 

إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  عليق شعيب األرنؤوط : ت
 الشيخني غري محاد بن سلمة فمن رجال مسلم 

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن قال ثنا شعبة عن حممد   - 10065
سلم قال : لو  بن زايد قال مسعت أاب هريرة حيدث عن النيب صلى هللا عليه و 

سلكت األنصار واداي أو شعبا لسلكت وادي األنصار أو شعبهم ولوال اهلجرة  
ووه ونصروه أو لكنت امرأ من األنصار قال أبو هريرة وما ظلم أبيب وأمي لقد آ

 واسوه ونصروه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن قال ثنا شعبة وأبو  - 10066
داود قال اان شعبة املعين اال انه قال مسع أاب القاسم عن حممد بن زايد قال  

 عليه وسلم : أسلم ساملها هللا وغفار  مسعت أاب هريرة حيدث عن النيب صلى هللا
 غفر هللا هلا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن عن محاد عن حممد بن  - 10067
زايد قال مسعت أاب هريرة يقول مسعت أاب القاسم صلى هللا عليه وسلم يقول :  



 ان يف اجلنة شجرة يسري الراكب يف ظلها مائة عام ال يقطعها  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
خني غري محاد بن سلمة فمن رجال مسلم الشي  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن قال ثنا محاد بن سلمة   - 10068
عن حممد بن زايد قال مسعت أاب هريرة يقول مسعت أاب القاسم صلى هللا عليه  

 وسلم يقول : خريكم اسالما أحاسنكم أخالقا إذا فقهوا 

 

 

إسناده صحيح على شرط مسلم عليق شعيب األرنؤوط : ت  

 

 

وإبسناده مسعت أاب القاسم يقول : ليس املسكني ابلطواف  - 10069
الذي ترده التمرة والتمراتن واآلكلة واألكلتان ولكن املسكني الذي ال جيد  

 غىن يغنيه وال يسأل الناس إحلافا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 



 

ه هذا قال مسعت أاب القاسم صلى هللا عليه وسلم يقول  وإبسناد - 10070
: ان يف اجلمعة لساعة ال يوافقها رجل مسلم يسأل هللا فيها خريا اال أعطاه  

 إايه 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

وإبسناده مسعت أاب القاسم صلى هللا عليه وسلم يقول : أما   - 10071
 خيشى أحدكم إذا رفع رأسه واإلمام ساجد أن جيعل هللا تعاىل رأسه رأس محار  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري محاد بن سلمة فمن رجال مسلم 

 

 

وإبسناده هذا قال مسعت أاب القاسم صلى هللا عليه وسلم :   - 10072
 يتعوذ ابهلل من فتنة احمليا واملمات ومن عذاب القرب ومن شر املسيح الدجال  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد امللك بن عمرو قال ثنا بن  - 10073
زهري عن عمر بن عبد العزيز عن بن قارظ عن أيب هريرة أن أيب ذئب عن ال

 النيب صلى هللا عليه وسلم قال : توضؤوا مما مست النار 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    470صفحة  - 2مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد امللك بن عمرو قال ثنا هشام   - 10074
وسلم كان إذا   عن حيىي ع أيب سلمة عن أيب هريرة : ان النيب صلى هللا عليه

رفع رأسه من الركعة األخرية من صالة العشاء اآلخرة قنت وقال اللهم أنج 
أيب ربيعة اللهم   الوليد بن الوليد اللهم أنج سلمة بن هشام اللهم أنج عياش بن

أنج املستضعفني من املؤمنني اللهم اشدد وطأتك على مضر اللهم اجعلها  
 سنني كسين يوسف عليه السالم 

 



 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد امللك بن عمرو قال ثنا هشام   - 10075
صالة رسول هللا  عن حيىي عن أيب سلمة قال كان أبو هريرة يقول : ألقربن بكم

صلى هللا عليه وسلم فكان أبو هريرة يقنت يف الركعة اآلخرة من صالة الظهر 
ن محده ويدعو  وصالة العشاء اآلخرة وصالة الصبح بعد ما يقول مسع هللا مل

 للمؤمنني ويلعن الكافرين 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن عن سفيان قال ثنا   - 10076
عبد امللك بن عمري قال ثنا أبو سلمة عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى 

هلا شاعر كلمة لبيد هللا عليه وسلم : أصدق كلمة قا  

وكاد أمية بن أيب الصلت أن يسلم  (  ... أال كل شيء ما خال هللا ابطل  )   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن عن سفيان عن عبد   - 10077
هللا بن دينار عن سليمان بن يسار عن عراك بن مالك عن أيب هريرة عن النيب 

 صلى هللا عليه وسلم قال : ليس على املؤمن يف عبده وال يف فرسه صدقة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

ثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن عن سفيان عن إبراهيم  حد - 10078
 عليه وسلم ذكر  بن عامر عن عامر بن سعد عن أيب هريرة : ان النيب صلى هللا

عنده رجل مات فقالوا خريا وأثنوا عليه خريا فقال رسول هللا صلى هللا عليه  
نيب صلى هللا وسلم وجبت وذكر عنده رجل آخر فقالوا شرا وأثنوا شرا فقال ال

 عليه وسلم وجبت قال أنتم شهداء بعضكم على بعض  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن قال حدثين سليم بن   - 10079
حيان عن أبيه عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : تسموا  

بكنييت   ابمسي وال تكنوا  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخني غري ت
 حيان والد سليم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن قال ثنا سليم عن أبيه   - 10080
عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : إايكم والظن فان  

الظن من أكذب احلديث وال جتسسوا وال حتسسوا وال تباغضوا وال حتاسدوا 
 وال تنافسوا وال تدابروا وكونوا عباد هللا إخواان  

 

 

األرنؤوط : صحيح  عليق شعيبت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد عن حممد بن عمرو   - 10081
قال حدثين أبو سلمة عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : من  

صلى على جنازة كتب له قرياط فان تبعها حىت يقضي دفنها فله قرياطان  
عمر فتعاظمه فأرسل إىل عائشة  أصغرمها أو أحدمها مثل أحد فبلغ ذلك بن 

 فقالت صدق أبو هريرة فقال بن عمر لقد فرطنا يف قراريط كثرية  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد عن سفيان قال   - 10082
بيه  حدثين حبيب عن عمارة عن بن املطوس فلقيت بن املطوس فحدثين عن أ

عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : من أفطر يوما من رمضان  
 من غري رخصة رخصها هللا عز وجل مل يقض عنه صيام الدهر وان صامه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف جلهالة ابن املطوس وأبيه ت  

 

 

ن حبيب  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن ثنا سفيان ع  - 10083
ل حدثين بن املطوس عن أبيه عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم  قا

قال : من أفطر يوما يف رمضان من غري مرض وال رخصة مل يقض عنه صيام  
الدهر كله وان صامه قال سفيان قال حبيب حدثين عمارة عن أيب املطوس 

نعيم فقال أبو  فلقيت أاب املطوس فحدثين قال عبد هللا قال أيب ثنا أبو
 املطوس 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أخربان سفيان عن حبيب عن   - 10084
 بن املطوس عن أبيه : فذكره  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن أشعث عن احلسن عن   - 10085
أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : إذا جلس بني شعبها األربع 

 واجتهد فقد وجب الغسل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  
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حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن حممد بن عمرو قال ثنا   - 10086



أبو سلمة عن أيب هريرة : ان النيب صلى هللا عليه وسلم سئل عن أطفال 
 املشركني فقال هللا أعلم مبا كانوا عاملني  

 

 

اد حسن عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن محيد قال ثنا بكر بن عبد   - 10087
هللا عن أيب رافع عن أيب هريرة قال : لقيين رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

وهو يف طريق من طرق املدينة فاخننست فذهبت فاغتسلت مث جئت فقال أين 
ك على غري طهارة فقال  كنت قال كنت لقيتين وأان جنب فكرهت ان أجالس

 ان املسلم ال ينجس  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد عن بن عجالن قال   - 10088
ث على الصدقة  ثنا سعيد عن أيب هريرة : ان النيب صلى هللا عليه وسلم ح

فقال رجل عندي دينار قال تصدق به على نفسك قال عندي دينار آخر قال  
تصدق به على زوجتك قال عندي دينار آخر قال تصدق به على ولدك قال  



ينار آخر قال تصدق به على خادمك قال عندي دينار آخر قال أنت عندي د
 أبصر 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده قويت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع قال ثنا األعمش عن أيب  - 10089
صاحل عن أيب هريرة أو عن أيب سعيد شك األعمش قال : يقال لصاحب 

 القرآن يوم القيامة اقره وارقه فان منزلتك عند آخر آية تقرؤها  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخني وهو يف حكم  ت
يقال ابلرأي املرفوع فمثله ال  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع قال ثنا عباد بن منصور   - 10090
وإمساعيل قال اان عباد املعين عن القاسم بن حممد قال مسعت أاب هريرة وقال  
إمساعيل عن أيب هريرة يقول قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ان هللا عز  

بيها ألحدكم كما يريب أحدكم مهره أو  وجل يقبل الصدقات وأيخذها بيمينه فري 
فلوه أو فصيله حىت ان اللقمة لتصري مثل أحد وقال وكيع يف حديثه وتصديق 



وأيخذ الصدقات  }  {وهو الذي يقبل التوبة عن عباده   }ذلك يف كتاب هللا 
  {ميحق هللا الراب ويريب الصدقات  }و   {

 

 

املتابعات  عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن يف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع قال ثنا األعمش عن أيب  - 10091
صاحل عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : من أطاعين فقد  
أطاع هللا ومن أطاع اإلمام فقد أطاعين ومن عصاين فقد عصى هللا ومن عصى  

 اإلمام فقد عصى هللا عز وجل  
 

 

شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع وهبز قاال ثنا مهام عن قتادة   - 10092
عن النضر بن أنس قال هبز يف حديثه قال ثنا قتادة عن بشري بن هنيك عن أيب  

ع  هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : من كانت له امرأاتن مييل م
 إحدامها على األخرى جاء يوم القيامة وأحد شقيه ساقط  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع قال ثنا األعمش عن أيب  - 10093
صاحل وأيب رزين عن أيب هريرة رفعه كذا قال األعمش قال : إذا استيقظ 

أحدكم من منامه فال يغمس يده يف اإلانء حىت يغسلها ثالاث فإنه ال يدري أين 
 ابتت يده 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع قال ثنا شعبة عن حممد بن   - 10094
زايد عن أيب هريرة انه رأى قوما يتوضؤون من املطهرة فقال اسبغوا الوضوء 
 فإين مسعت أاب القاسم صلى هللا عليه وسلم يقول : ويل للعراقيب من النار  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع عن شعبة عن سهيل بن أيب  - 10095
صاحل عن أبيه عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ال 



 وضوء إال من صوت أو ريح 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري سهيل بن أيب صاحل فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا داود االودي عن أبيه عن   - 10096
أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ال يقومن أحدكم إىل 

 الصالة وبه أذى من غائط أو بول 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح بطرقه وشواهده وهذا إسناد ضعيف لضعف ت
 داود األودي 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع عن سفيان عن إبراهيم بن   - 10097
مهاجر عن أيب الشعثاء : قال خرج رجل من املسجد بعد ما أذن فيه ابلعصر 

 فقال أبو هريرة أما هذا فقد عصى أاب القاسم صلى هللا عليه وسلم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا أبو مودود عن عبد   - 10098
الرمحن بن أيب حدرد األسلمي عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه  
وسلم : إذا بزق أحدكم يف مسجدي أو املسجد فليحفر وليعمق أو ليبزق يف  

 ثوبه حىت خيرجه  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  
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حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا بن أيب خالد عن أبيه قال   - 10099
رأيت أاب هريرة صلى صالة جتوز فيها فقلت له هكذا كان صالة رسول هللا 

   صلى هللا عليه وسلم قال : نعم وأوجز

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد حسن رجاله ثقات رجال ت



 الشيخني غري والد إمساعيل بن أيب خالد األمحسي
 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع قال ثنا سفيان عن األعمش   - 10100
عن أيب صاحل عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : اإلمام  

واملؤذن مؤمتن اللهم أرشد األئمة واغفر للمؤذنني   ضامن  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع قال ثنا األعمش عن أيب  - 10101
صاحل عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : جتوزوا يف 

 الصالة فان فيهم الضعيف والكبري وذا احلاجة 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

وكيع قال ثنا األعمش عن أيب  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا - 10102
صاحل عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ان أثقل الصالة 

 على املنافقني صالة العشاء والفجر ولو يعلمون ما فيهما ألتومها ولو حبوا 



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

 ثنا وكيع ثنا جعفر بن برقان عن يزيد حدثنا عبد هللا حدثين أيب - 10103
بن األصم عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : لقد مهمت 
أن آمر فتييت فيجمعوا حزم احلطب مث آمر ابلصالة فتقام مث أحرق على قوم ال  

 يشهدون الصالة 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع عن سفيان وعبد الرمحن قال   - 10104
ثنا سفيان عن سعد بن إبراهيم عن عبد الرمحن بن هرمز عن أيب هريرة عن  

النيب صلى هللا عليه وسلم : انه كان يقرأ يف الفجر يوم اجلمعة أمل تنزيل وهل 
 أتى على اإلنسان 

 

 

شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على  ت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع وعبد الرمحن قاال ثنا سفيان   - 10105
املعين عن سعد بن إبراهيم عن عمرو بن أيب سلمة عن أبيه عن أيب هريرة قال  

قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : إذا أتيتم الصالة فأتوها ابلوقار  
فأمتوا والسكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع قال ثنا محاد بن سلمة عن   - 10106
حممد بن زايد عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : أما  

 خياف الذي يرفع رأسه قبل اإلمام أن حيول رأسه رأس محار  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
  محاد بن سلمة فمن رجال مسلم الشيخني غري

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا شعبة عن يزيد بن مخري  - 10107
عن موىل لقريش قال مسعت أاب هريرة حيدث معاوية قال : هنى رسول هللا صلى 

 هللا عليه وسلم أن يصلي الرجل حىت حيتزم  



 

 

جلهالة الراوي عن   عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه وهذا إسناد ضعيفت
 أيب هريرة

 

 

قال ومسعته حيدثه قال : هنى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن   - 10108
 بيع املغامن حىت تقسم قال شعبة قال مرة ويعلم ما بقى ما هي  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه وهذا إسناد ضعيف جلهالة الراوي عن  ت
 أيب هريرة

 

 

قال : وهنى عن بيع الثمار حىت حترز من كل عارض  - 10109  

 

 

ق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه وهذا إسناد ضعيف جلهالة الراوي عن  عليت
أيب هريرة ... هذا واللذان قبله حديث واحد حكم عليه األرانؤوط بقوله :  

 حديث حسن لغريه 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد عن حممد بن عمرو   - 10110



 صلى هللا عليه وسلم :  قال ثنا أبو سلمة عن أيب هريرة قال قال رسول هللا
 أكمل املؤمنني إمياان أحسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائكم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي ثنا بن أيب عروبة عن قتادة   - 10111
عن النضر بن أنس عن بشري بن هنيك عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى 
هللا عليه وسلم : من اعتق شقصا له يف مملوك فعليه خالصه كله يف ماله فان مل  

 يكن له مال استسعى العبد غري مشقوق عليه  
 

 

األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي قال ثنا بن أيب ذئب قال ثنا   - 10112
صاحل موىل التوأمة عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : من  

 غسل ميتا فليغتسل  

 

 

 التوأمة عليق شعيب األرنؤوط : رجاله ثقات رجال الشيخني غري صاحل موىل ت



 صدوق كان قد اختلط وهو مكرر 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي وبن جعفر قاال ثنا هشام عن   - 10113
حممد عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : من رآين يف املنام فقد  

 رآين ان الشيطان ال يتشبه يب  

 

 

شيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن زكراي قال حدثين عامر   - 10114
عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : الظهر يركب بنفقة إذا 

كان مرهوان ويشرب لنب الدر إذا كان مرهوان وعلى الذي يشرب ويركب 
 نفقته  

 

 

شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على  ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن عمران أيب بكر قال ثنا   - 10115
احلسن عن أيب هريرة قال : أوصاين خليلي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  



 بثالث الوتر قبل النوم وصيام ثالثة أايم من كل شهر والغسل يوم اجلمعة  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسنت  

 

 

-------------------------------------  

 

[    473صفحة  - 2مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن حممد بن عمرو عن أيب  - 10116
سلمة عن إبراهيم بن عبد هللا بن قارظ عن أيب هريرة ان شاء هللا عن النيب 

صلى هللا عليه وسلم قال : صالة يف مسجدي هذا أفضل من ألف صالة فيما  
اه اال املسجد احلرام  سو   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن من أجل حممد بن عمرو ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن حممد بن عمرو قال ثنا   - 10117
 سلمان األغر مسع أاب هريرة حيدث عن النيب صلى هللا عليه وسلم : مثله  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي قال ثنا حممد عن أيب هريرة   - 10118
لى هللا عليه وسلم قال : التسبيح للرجال والتصفيق  واحلسن عن النيب ص

 للنساء 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناد املوصول منه صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن أيب سلمة عن أيب هريرة   - 10119
عن النيب صلى هللا عليه وسلم : من أمسك كلبا نقص من عمله كل يوم قرياط  

 اال كلب حرث أو ماشية  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

علي بن املبارك  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد عن   - 10120
قال حدثين حيىي قال حدثين ضمضم عن أيب هريرة : أن رسول هللا صلى هللا 



 عليه وسلم أمر بقتل األسودين يف الصالة احلية والعقرب 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري ت
 ضمضم فمن رجال أصحاب السنن وهو ثقة 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن هشام قال ثنا حيىي عن   - 10121
أيب سلمة عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : من صام رمضان  

إمياان واحتسااب غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إمياان واحتسااب 
 غفر له ما تقدم من ذنبه  

 

 

صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده ت  

زاد الطيالسي عن هشام " وما أتخر " وهي زايدة شاذة يف حديث هشام مل  * 
 يتابعه أحد عليها 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد وأبو عامر قاال ثنا   - 10122
 هشام : فذكرا مثله اال أهنما قاال من قام رمضان إمياان  

 

 



ه صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناد ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن سفيان عن مزاحم بن زفر   - 10123
عن جماهد عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم فيما أعلم شك حيىي :  

قال دينار أنفقته يف سبيل هللا عز وجل ودينار يف املساكني ودينار يف رقبة  
جرا الدينار الذي تنفقه على أهلك  ودينار يف أهلك أعظمها أ  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري مزاحم بن زفر فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن مالك قال حدثين الزهري  - 10124
عن سعيد بن املسيب عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : ما  

 من مسلم ميوت له ثالثة من الولد مل يبلغوا احلنث فتمسه النار اال حتلة القسم 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد عن مالك قال   - 10125



حدثين الزهري عن سعيد بن املسيب عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه  
وسلم قال : فضل صالة اجلماعة على صالة الرجل وحده مخسة وعشرون  

 جزءا قال حيىي ان شاء هللا  

 

 

شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على  ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن إمساعيل يعين بن أيب خالد  - 10126
قال ثنا زايد يعين موىل بين خمزوم عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم  

قال : حنن اآلخرون السابقون يوم القيامة فأول زمرة من أميت يدخلون اجلنة 
قمر ليلة البدر مث الذين يلوهنم كأشد ضوء صورة كل رجل منهم على صورة ال

 جنم يف السماء مث هم منازل بعد ذلك 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد ضعيف زايد املخزومي جمهولت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي ثنا إمساعيل قال ثنا زايد موىل   - 10127
ليه وسلم قال : ما منكم أحد  بين خمزوم عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا ع

داخل اجلنة بعمله قيل وال أنت اي رسول هللا قال وال أان اال ان يتغمدين هللا 



 برمحة منه وفضل  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد ضعيف جلهالة زايد املخزومي ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن هشام عن حممد عن أيب  - 10128
 هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم : مثله  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن إمساعيل عن أبيه عن أيب   - 10129
ال : إذا جاء خادم أحدكم بطعامه  هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم ق

 فليجلسه معه فان مل جيلسه فليناوله منه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن رجاله ثقات رجال ت
 الشيخني غري والد إمساعيل فهو حسن احلديث 

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد عن حيىي يعين بن  - 10130
ان أبو صاحل قال مسعت أاب هريرة قال قال رسول هللا سعيد قال حدثين ذكو 

صلى هللا عليه وسلم : لوال أن أشق على أميت ما ختلفت عن سرية خترج ولكن 
ال جيدون محولة وال أجد ما أمحلهم ويشق عليهم ان يتخلفوا عين ولوددت اين 
 قاتلت يف سبيل هللا فقتلت مث أحييت مث قتلت مث أحييت مث قتلت مث أحييت  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن بن أيب ذئب قال حدثين  - 10131
عجالن موىل املشمعل قال مسعت أاب هريرة يقول : سئل رسول هللا صلى هللا 

 عليه وسلم عن ركوب البدنة فقال اركبها قال اهنا بدنة قال اركبها ويلك 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    474صفحة  - 2مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن مالك قال حدثين الزهري  - 32101
عن سعيد بن املسيب عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : إذا 

 قال الرجل لصاحبه يوم اجلمعة واإلمام خيطب أنصت فقد لغا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

 حدثين أيب ثنا حيىي عن عبد هللا بن سعيد بن أيب حدثنا عبد هللا - 10133
لم  هند قال ثنا عبد الرمحن األعرج عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وس

قال : من أدرك سجدة من صالة الصبح قبل طلوع الشمس فقد أدرك ومن  
 أدرك سجدة من صالة العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك  

 

 

: إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن حممد بن عمرو قال ثنا   - 10134
أبو سلمة عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم : حدثوا عن بين 

 إسرائيل وال حرج  
 



 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن حيىي قال حدثين أبو بكر  - 10135
بن حممد عن عمر بن عبد العزيز عن أيب بكر بن عبد الرمحن عن أيب هريرة  

عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : من وجد ماله بعينه عند رجل قد أفلس 
 فهو أحق به  

 

 

نيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب قال ثنا أسباط بن حممد قال ثنا   - 10136
األعمش عن أيب صاحل عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

: إذا كان يوم يصومه أحدكم فال يرفث وال جيهل فان جهل عليه فليقل اين 
 امرؤ صائم  

 

 

على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح ت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب قال ثنا أسباط قال ثنا األعمش عن   - 10137
إبراهيم عن بن مسعود عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال وثنا األعمش عن  

  }أيب صاحل عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم : يف قوله عز وجل 
قال تشهد مالئكة الليل   {وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا 

 ومالئكة النهار  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : ت  

  -إسناد حديث ابن مسعود : رجالة ثقات رجال الشيخني لكن إبراهيم * 
مل يسمع من ابن مسعود لكن ثبت عنه أنه قال : إذا حدثتكم   -وهو النخعي 

عن  عن رجل عن عبد هللا فهو الذي مسعت و إذا قلت : قال عبد هللا فهو 
 غري واحد عن عبد هللا

وإسناد حديث أيب هريرة صحيح على شرط الشيخني *   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد عن بن عون عن   - 10138
حممد عن أيب هريرة قال قال أبو القاسم صلى هللا عليه وسلم : أاتكم أهل 

 اليمن هم أرق أفئدة اإلميان ميان والفقه ميان واحلكمة ميانية  
 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

 حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد قال أخربان املثىن حدثنا عبد هللا - 10139
قال ثنا قتادة عن بشري بن كعب عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم  

 قال : إذا تشاجرمت أو اختلفتم يف الطريق فدعوا سبع أذرع  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري رجاله ثقات ت
ري بن كعب فمن رجال البخاري رجال الشيخني غري بش  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن بن أيب عروبة قال ثنا   - 10140
قتادة عن زرارة عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : ان هللا 

 جتاوز ألميت عما حدثت به أنفسها ما مل تعمل به أو تكلم  

 

 

لى شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح عت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن بن أيب ذئب وحجاج قال   - 10141
مهران عن أيب  اان بن أيب ذئب املعين قال حدثين سعيد عن عبد الرمحن بن



هريرة قال : إذا مت فال تضربوا علي فسطاطا وال تتبعوين بنار وأسرعوا يب إىل 
عبد أو الرجل  ريب فإين مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول إذا وضع ال

الصاحل على سريره قال قدموين قدموين وإذا وضع الرجل السوء قال ويلكم  
 أين تذهبون يب  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن بن أيب ذئب عن انفع بن  - 10142
 صلى هللا عليه وسلم : ال  أيب انفع قال مسعت أاب هريرة قال قال رسول هللا

 سبق اال يف خف أو نصل أو حافر  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري انفع ت
 بن أيب انفع

 

 

قال أيب وثنا وكيع ويزيد عن بن أيب ذئب عن انفع بن أيب انفع  - 10143
وسلم : مثله  موىل أيب أمحد عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه   

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن هشام عن حممد عن أيب  - 10144
هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : ال تنكح املرأة على عمتها وال على  

 خالتها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن األوزاعي قال ثنا أبو كثري   - 10145
قال مسعت أاب هريرة يقول قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : اخلمر يف 

 هاتني الشجرتني النخلة والعنبة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
كثري فمن رجال مسلمالشيخني غري أيب    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي وعبد الرمحن املعين عن   - 10146
سفيان قال حيىي قال حدثين سليمان عن أيب حازم عن أيب هريرة قال : ما  



عاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم طعاما قط كان إذا اشتهاه أكله وإذا مل 
 يشتهه تركه  

 

 

إسناده صحيح على شرط الشيخني عليق شعيب األرنؤوط :ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثين حيىي عن يزيد يعين بن كيسان   - 10147
قال حدثين أبو حازم عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : من  
صلى على جنازة فله قرياط فان اتبعها حىت توضع يف القرب فله قرياطان قال  

لقرياط قال مثل أحد قلت اي أاب هريرة ما ا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

-------------------------------------  

 

[    475صفحة  - 2مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن حممد بن عمرو قال ثنا   - 10148



أبو سلمة عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : مراء يف القرآن 
 كفر  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن حممد يعين بن عمرو قال   - 10149
سلمة عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : ال متنعوا   حدثين أبو

 إماء هللا مساجد هللا وليخرجن تفالت 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد حسن ت  

 

 

وإبسناده قال : للصائم فرحتان فرحة حني يفطر وفرحة حني  - 10150
 يلقى ربه وخللوف فم الصائم أطيب عند هللا من ريح املسك 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 



وإبسناده هذا قال صلى هللا عليه وسلم : تستأمر اليتيمة يف   - 10151
از عليها  نفسها فان سكتت فهو أذهنا وان أبت فال جو   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسن من أجل حممد بن عمرو وابقي رجاله  ت
 ثقات رجال الشيخني

 

 

وإبسناده قال صلى هللا عليه وسلم : جرح العجماء جبار والبئر   - 10152
 جبار واملعدن جبار ويف الركاز اخلمس 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

نا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن حممد قال حدثين أبو حدث - 10153
سلمة عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم : انه هنى عن بيعتني يف بيعة  

وعن لبستني ان يشتمل أحدكم الصماء يف ثوب واحد وحيتيب بثوب واحد 
 ليس بينه وبني السماء شيء 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  



 

 

وإبسناده قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : إذا كرب اإلمام   - 10154
فكربوا وإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا وإذا صلى جالسا فصلوا 

 جلوسا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن إمساعيل يعين بن أيب خالد  - 10155
حدثين قيس بن أيب حازم قال أتينا أاب هريرة نسلم عليه قال قلنا حدثنا  قال 

ت فقال : صحبت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ثالث سنني ما كنت سنوا
قط أعقل مين فيهن وال أحب إىل ان أعي ما يقول رسول هللا صلى هللا عليه  

ن قوما نعاهلم  وسلم فيهن وأين رأيته يقول بيده قريب بني يدي الساعة تقاتلو 
الشعر وتقاتلون قوما صغار األعني محر الوجوه كأهنا اجملان املطرقة وهللا ألن  

يغدو أحدكم فيحتطب على ظهره فيبيعه ويستغين به ويتصدق منه خري له من  
ان أييت رجال فيسأله يؤتيه أو مينعه وذلك ان اليد العليا خري من اليد السفلى  

ئم أطيب عند هللا من ريح املسك وابدأ مبن تعول وخلوف فم الصا  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد عن شعبة وبن جعفر   - 10156
قال ثنا شعبة عن حممد بن زايد قال مسعت أاب هريرة قال قال رسول هللا صلى 

اهر احلجر  هللا عليه وسلم : الولد للفراش وللع   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع قال ثنا علي بن املبارك  - 10157
وإمساعيل قال أخربين علي بن املبارك عن حيىي بن أيب كثري عن ضمضم بن  

جوس اهلفاين عن أيب هريرة قال : أمران رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بقتل  
 األسودين يف الصالة العقرب واحلية 

 

 

ده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري عليق شعيب األرنؤوط : إسنات
 ضمضم فمن رجال أصحاب السنن

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع قال ثنا أفلح بن محيد عن   - 10158



أيب بكر بن حممد بن عمرو بن حزم عن األغر عن أيب هريرة قال قال رسول 
الفذ مخسا هللا صلى هللا عليه وسلم : صالة الرجل يف مجاعة تزيد على صالة 

 وعشرين درجة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع وأبو نعيم قاال ثنا سفيان عن   - 10159
سعد بن إبراهيم عن عمر بن أيب سلمة عن أبيه عن أيب هريرة قال قال رسول  

 هللا صلى هللا عليه وسلم : نفس املؤمن معلقة ما كان عليه دين  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

 حدثين أيب ثنا عبد الرمحن عن سفيان عن سعد  حدثنا عبد هللا - 10160
بن إبراهيم عن عمر بن أيب سلمة عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم  

 : ليس فيه عن أبيه مثله  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد منقطع ت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع قال ثنا سفيان عن أيب صاحل  - 10161
ان أقاتل موىل التوأمة عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم : أمرت 

الناس حىت يقولوا ال إله اال هللا فإذا قالوا ال إله اال هللا عصموا مين دماءهم  
 وأمواهلم اال حبقها وحساهبم على هللا عز وجل  

 

 

يق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن علت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو أمحد قال ثنا سفيان عن صاحل   - 10162
موىل التوأمة قال مسعت أاب هريرة يقول قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :  

 أمرت أن أقاتل الناس فذكر مثله  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

------------------------------------- 
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حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع قال ثنا سفيان عن سلم بن   - 10163
عبد الرمحن النخعي عن أيب زرعة بن عمرو بن جرير عن أيب هريرة : أن النيب 

 صلى هللا عليه وسلم كان يكره الشكال من اخليل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
عبدالرمحن فمن رجال مسلم  الشيخني غري سلم بن  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع قال ثنا شريك عن سهيل بن   - 10164
أيب صاحل عن أبيه عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ان  

 املالئكة ال تصحب رفقة فيها جرس وال كلب  
 

 

قد توبع عليق شعيب األرنؤوط : صحيح شريك وإن كان سيء احلفظت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع قال ثنا بن أيب ذئب وحجاج   - 10165
قال أان بن أيب ذئب عن سعيد املقربي عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى 

هللا عليه وسلم : انكم ستحرصون على االمارة وستصري حسرة وندامة قال  



   حجاج يوم القيامة نعمت املرضعة وبئست الفاطمة

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع قال ثنا سفيان عن أيب الزاند  - 10166
عن األعرج عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ال تسموا  

 العنب الكرم فإمنا الكرم الرجل املسلم  
 

 

األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع قال ثنا سفيان عن زايد بن  - 10167
إمساعيل املخزومي عن حممد بن عباد عن أيب هريرة قال : جاء مشركو قريش 

يوم  }خياصمون النيب صلى هللا عليه وسلم يف القدر فنزلت هذه اآلية  
   {لى وجوههم ذوقوا مس سقر إان كل شيء خلقناه بقدر  يسحبون يف النار ع

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسن ألجل زايد بن إمساعيل ت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع عن أسامة بن زيد يعين الليثي   - 10168
هللا عليه وسلم  عن املقربي مسعه عن أيب هريرة قال : جاء رجل إىل النيب صلى 

يريد سفرا فقال اي رسول هللا أوصين فقال أوصيك بتقوى هللا والتكبري على كل  
ر  شرف فلما مضى قال اللهم ازو له األرض وهون عليه السف  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسن ألجل أسامة بن زيد ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع عن بن أيب خالد عن زايد   - 10169
موىل بين خمزوم عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ال  
يف كسرى بعد كسرى وال قيصر بعد قيصر والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزمها 

 سبيل هللا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد ضعيف جلهالة زايد املخزومي ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا محاد بن سلمة عن حكيم   - 10170
األثرم عن أيب متيمة عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :  
من أتى حائضا أو امرأة يف دبرها أو كاهنا فصدقه مبا يقول فقد كفر مبا أنزل 



 هللا على حممد صلى هللا عليه وسلم 

 

 

وط : حديث حمتمل للتحسني عليق شعيب األرنؤ ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع عن سفيان عن أيب الزاند عن   - 10171
موسى بن أيب عثمان عن أبيه عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم : ال تصوم املرأة يوما واحدا وزوجها شاهد اال إبذنه اال رمضان  

 

 

حيح وهذا إسناد حسن عليق شعيب األرنؤوط : صت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا سفيان عن أيب الزاند عن   - 10172
األعرج عن أيب هريرة قال : هنى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن بيع 

 املنابذة واملالمسة  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا علي بن صاحل عن سلمة   - 10173
بن كهيل عن أيب سلمة عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 : خياركم أحسنكم قضاء  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري علي بن صاحل فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا عبد العزيز بن عبد هللا بن   - 01741
أيب سلمة عن عبد هللا بن الفضل عن األعرج عن أيب هريرة ان رسول هللا صلى 

 هللا عليه وسلم قال : يف تلبيته لبيك إله احلق  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

بد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا األعمش عن أيب صاحل حدثنا ع - 10175
عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : خري الصدقة ما كان  

 عن ظهر غىن واليد العليا خري من اليد السفلى وابدأ مبن تعول 

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثين أيب ثنا وكيع ثنا شعبة عن حممد بن زايد  حدثنا عبد هللا   - 10176
عن أيب هريرة : ان النيب صلى هللا عليه وسلم رأى احلسن بن علي أخذ مترة  

من متر الصدقة فالكها يف فيه فقال له النيب صلى هللا عليه وسلم كخ كخ ثالاث 
 اان ال حتل لنا الصدقة  

 

 

الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا سفيان عن مزاحم بن زفر   - 10177
قته يف  عن جماهد عن أيب هريرة قال قال النيب صلى هللا عليه وسلم : دينارا أنف

سبيل هللا ودينارا أنفقته يف رقبة ودينارا تصدقت به ودينارا أنفقته على أهلك 
 أفضلها الدينار الذي أنفقته على أهلك 

 

 

ب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم عليق شعيت  

 

 

------------------------------------- 
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حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا األعمش عن أيب صاحل  - 10178
عن أيب هريرة وعبد الرمحن عن سفيان عن األعمش عن أيب صاحل عن أيب 

يرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : كل عمل بن آدم يضاعف هر 
 عز وجل اال احلسنة عشرة أمثاهلا إىل سبعمائة ضعف إىل ما شاء هللا يقول هللا

الصوم فإنه يل وأان أجزي به يدع طعامه وشرابه من أجلي وللصائم فرحتان  
ب عند هللا عز  فرحة حني يفطر وفرحة عند لقاء ربه وخللوف فم الصائم أطي

 وجل من ريح املسك الصوم جنة الصوم جنة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بن منري قال ثنا األعمش قال ثنا   - 10179
أبو صاحل قال قال أبو هريرة قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فذكر :  

 معناه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا األعمش عن أيب صاحل  - 10180
أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : والذي نفسي بيده ال  عن 

تدخلوا اجلنة حىت تؤمنوا وال تؤمنوا حىت حتابوا أوال أدلكم على شيء إذا 
 فعلتموه حتاببتم أفشوا السالم بينكم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع قال ثنا أبو مليح املدين شيخ   - 10181
من أهل املدينة مسعه من أيب صاحل وقال مرة قال مسعت أاب صاحل حيدث عن  

أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : من مل يدع هللا غضب هللا 
 عليه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

ثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا فرج بن فضالة عن أيب حد - 10182
سعد احلمصي قال مسعت أاب هريرة يقول : دعاء حفظته من رسول هللا صلى 



هللا عليه وسلم ال أدعه اللهم اجعلين أعظم شكرك واتبع نصيحتك وأكثر  
 ذكرك وأحفظ وصيتك  

 

 

فضالة عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف لضعف فرج بن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع قال ثنا األوزاعي عن حسان   - 10183
بن عطية عن حممد بن أيب عائشة عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا 
عليه وسلم : إذا تشهد أحدكم فليستعذ ابهلل من أربع يقول اللهم إين أعوذ 

الدجال ومن فتنة احمليا   بك من عذاب جهنم وعذاب القرب وشر فتنة املسيح
 واملمات 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري حممد بن أيب عائشة فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا األوزاعي عن حيىي بن أيب  - 10184
هللا عليه وسلم : مثله  كثري عن أيب سلمة عن أيب هريرة عن النيب صلى  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا محاد بن سلمة عن حممد   - 10185
بن زايد عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : لو تعلمون ما  

 أعلم لضحكتم قليال ولبكيتم كثريا  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
من رجال مسلم الشيخني غري محاد بن سلمة ف  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا سعدان اجلهين عن سعد   - 10186
أيب جماهد الطائي عن أيب مدله عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم : الصائم ال ترد دعوته  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح بطرقه وشواهده وهذا اإلسناد ضعيف جلهالة ت
ملؤمننيأيب مدلة وهو موىل عائشة أم ا  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا علي بن املبارك عن حيىي   - 10187



بن أيب كثري عن أيب سلمة عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه  
وسلم : ال تقدموا شهر رمضان بصيام يوم أو يومني اال رجال كان يصوم صوما  

 فليصمه  

 

 

صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا بن أيب ليلى عن عطاء عن   - 10188
أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : تسحروا فان يف السحور  

 بركة  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح بطرقه وشواهده وهذا إسناد ضعيف لضعف ت
 ابن أيب ليلى

 

 

دثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا أسامة بن زيد عن ح - 10189
مكحول عن عراك بن مالك عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم : ليس على الرجل املسلم يف عبده وال خادمه وال فرسه صدقة  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع قال ثنا سفيان وشعبة عن   - 10190
عبد هللا بن دينار عن سليمان بن يسار عن عراك بن مالك عن أيب هريرة قال  

قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ليس على املسلم يف فرسه وال عبده  
 صدقة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع قال ثنا األعمش عن أيب  - 91101
صاحل وأيب رزين عن أيب هريرة يرفعه قال : إذا انقطع شسع أحدكم فال ميش  

 يف النعل الواحدة 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري أيب ت
 رزين فمن رجال مسلم 

 

 

 حدثين أيب ثنا وكيع قال ثنا شعبة عن حممد بن  حدثنا عبد هللا - 10192



زايد عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : إذا انتعل أحدكم  
 فليبدأ ابليمىن وإذا خلع فليبدأ ابليسرى لينعلهما مجيعا أو ليحفهما مجيعا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

نا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع قال ثنا العمري عن خبيب  حدث - 10193
بن عبد الرمحن عن حفص بن عاصم عن أيب هريرة قال : هنى رسول هللا صلى 

هللا عليه وسلم عن لبس الصماء وان حيتيب الرجل يف الثوب الواحد يفضي 
 بفرجه إىل السماء 

 

 

الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط ت  

 

 

[    478صفحة  - 2مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا داود بن قيس عن موسى   - 10194
بن يسار عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : تسموا ابمسي 



 وال تكتنوا بكنييت  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

بارك عن حيىي  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا علي بن امل - 10195
عن عكرمة عن أيب هريرة : أن النيب صلى هللا عليه وسلم رأى رجال يسوق 
 بدنة فقال اركبها قال اهنا بدنة قال اركبها قال فرأيته راكبها ويف عنقها نعل 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري رجاله ثقات ت
عباس فمن رجال البخاري رجال الشيخني غري عكرمة موىل ابن   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع عن يونس بن أيب إسحاق  - 10196
عن جماهد عن أيب هريرة قال جاء جربيل إىل النيب صلى هللا عليه وسلم فقال :  

أتيتك البارحة فما منعين من الدخول عليك اال كلب كان يف البيت ومتثال  
فنظروا فإذا جرو للحسن أو احلسني كان  صورة يف سرت كان على الباب قال  

حتت نضد هلم قال فأمر ابلكلب فأخرج وأن يقطع رأس الصورة حىت تكون 
 مثل الشجرة وجيعل السرت منتبذتني  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع قال ثنا يونس بن أيب إسحاق  - 10197
ن أيب هريرة قال : هنى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن الدواء  عن جماهد ع

 اخلبيث يعين السم 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع قال حدثنا األعمش عن أيب   - 10198
صاحل عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : من حتسى مسا  

نفسه فهو يتحساه يف انر جهنم خالدا خملدا فيها أبدا ومن قتل نفسه  فقتل 
حبديدة فحديدته يف يده يتوجأ هبا يف بطنه يف انر جهنم خالدا خملدا فيها أبدا 

ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو يرتدى يف انر جهنم خالدا خملدا فيها  
 أبدا  

 

 

الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط ت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع قال ثنا هشام الدستوائي عن  - 10199
حيىي بن أيب كثري عن أيب جعفر عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه  

وسلم : ثالث دعوات مستجاابت ال شك فيهن دعوة املظلوم ودعوة الوالد 
 ودعوة املسافر  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريهت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع قال ثنا األعمش عن أيب  - 10200
صاحل عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ألن ميتلئ 

 جوف أحدكم قيحا حىت يريه خري له من أن ميتلئ شعرا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

أيب ثنا وكيع قال ثنا شعبة عن العالء بن حدثنا عبد هللا حدثين  - 10201
عبد الرمحن عن أبيه عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :  
كل صالة ال يقرأ فيها بفاحتة الكتاب فهي خداج فهي خداج فهي خداج غري  



 متام  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
ري العالء بن عبدالرمحن فمن رجال مسلم الشيخني غ  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع عن سفيان عن عاصم بن   - 10202
كليب عن أبيه عن أيب هريرة قال : ما رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 صلى الضحى اال مرة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده قويت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع قال ثنا داود الزعافري عن   - 10203
أبيه عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : املقام احملمود  

 الشفاعة  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه وهذا إسناد ضعيف لضعف داود ت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع عن محاد عن حممد عن أيب  - 10204
هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ان انركم هذه جزء من سبعني  
جزءا من انر جهنم فقال رجل اهنا لكافية اي رسول هللا قال فإهنا فضلت عليها  

 بتسعة وستني جزءا حرا فحرا 
 

 

ه صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  عليق شعيب األرنؤوط : إسناد ت
 الشيخني غري محاد بن سلمة فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع وعبد الرمحن عن سفيان عن   - 10205
سعد بن إبراهيم عن عمر بن أيب سلمة عن أبيه عن أيب هريرة قال قال رسول  

 هللا صلى هللا عليه وسلم : جدال يف القرآن كفر  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع قال ثنا بن أيب ذئب عن   - 10206
األسود بن العالء بن جارية عن أيب سلمة عن أيب هريرة قال قال رسول هللا 
صلى هللا عليه وسلم : من حني خيرج أحدكم من بيته إىل مسجدي فرجل 



متحو سيئة   تكتب حسنة ورجل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري األسود بن العالء فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع قال ثنا عبد العزيز يعين بن  - 10207
إبراهيم بن  عبد هللا بن أيب سلمة عن بن شهاب عن عمر بن عبد العزيز عن 

قارظ قال رأيت أاب هريرة يتوضأ فوق املسجد فقلت مم تتوضأ قال من أتوار  
ا مست أقط أكلتها مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : توضؤوا مم

 النار 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    479صفحة  - 2مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع عن علي بن مبارك عن حيىي   - 10208
قال رسول هللا صلى  بن أيب كثري عن عامر العقيلي عن أبيه عن أيب هريرة قال 

هللا عليه وسلم : اين ألعلم أول ثالثة يدخلون اجلنة الشهيد وعبد أدى حق هللا  
ون النار سلطان  وحق مواليه وفقري عفيف متعفف وأين ألعلم أول ثالثة يدخل

 متسلط وذو ثروة من مال ال يؤدي حقه وفقري فخور  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع قال ثنا سفيان عن سهيل بن   - 10209
أيب صاحل عن احلرث بن خملد عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم : ملعون من أتى امرأة يف دبرها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسنت  

 

 

ل قال  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع عن محاد بن سلمة قا - 10210
حممد بن زايد عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : من جر  

 إزاره بطرا مل ينظر هللا إليه يوم القيامة  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري محاد بن سلمة فمن رجال مسلم 

 

 

هللا عليه وسلم : ربطت امرأة هرا أو  قال وقال رسول هللا صلى  - 10211
 هرة فلم تطعمها ومل ترتكها أتكل من خشاش األرض فأدخلت النار  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع عن زمعة يعين بن صاحل  - 10212
املكي عن الزهري عن سعيد بن املسيب عن أيب هريرة : ان النيب صلى هللا 

 عليه وسلم صلى أبصحابه على النجاشي فكرب أربعا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد ضعيف لضعف زمعة بن صاحلت  

 

 

حدثين أيب ثنا وكيع قال ثنا زمعة عن الزهري عن  حدثنا عبد هللا   - 10213
سعيد بن املسيب عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : من  



 قدم ثالثة من صلبه مل يدخل النار اال حتلة القسم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد ضعيف لضعف زمعة بن صاحل ت
 وقد توبع

 

 

 حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر قال ثنا شعبة عن  حدثنا عبد هللا - 10214
نيب صلى هللا عليه وسلم انه  أيب بشر عن عبد هللا بن شقيق عن أيب هريرة عن ال

قال : خريكم قرين مث الذين يلوهنم قال أبو هريرة وال أدري أذكر مرتني أو ثالاث 
 مث خيلف من بعدهم قوم حيبون السمانة ويشهدون وال يستشهدون  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر قال ثنا شعبة عن   - 10215
سليمان عن أيب حازم عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم انه قال :  

 لو دعيت إىل كراع أو إىل ذراع ألجبت ولو أهدى إيل ذراع لقبلت 
 

 

األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخني عليق شعيبت  



 

 

قال : وما رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عاب طعاما قط   - 10216
 ان اشتهاه أكله وإال تركه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر قال ثنا شعبة عن   - 10217
سليمان عن ذكوان عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم انه قال :  

 التصفيق للنساء والتسبيح للرجال  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

جعفر وروح املعين قاال ثنا  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن  - 10218
ان عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه  شعبة عن سليمان عن ذكو 

قال : ال حسد إال يف اثنتني رجل أعطاه هللا القرآن فهو يتلوه أانء الليل وآانء  
النهار فسمعه رجل فقال اي ليتين أوتيت مثل ما أويت هذا فعملت فيه مثل ما  

جل آاته هللا ماال فهو يهلكه يف احلق فقال رجل اي ليتين يعمل فيه هذا ور 



 أوتيت مثل ما أويت هذا فعملت فيه مثل ما يعمل فيه هذا  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن آدم قال ثنا يزيد بن عبد   - 10219
حل عن أيب سعيد قال قال رسول هللا صلى هللا العزيز عن األعمش عن أيب صا

 عليه وسلم : ال حسد إال يف اثنتني فذكر مثله سواء 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر قال ثنا شعبة عن   - 10220
سليمان عن ذكوان عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال : ال  
يزين حني يزين وهو مؤمن وال يسرق حني يسرق وهو مؤمن وال يشرب اخلمر 

 حني يشرهبا وهو مؤمن والتوبة معروضة بعد  

 

 

إسناده صحيح على شرط الشيخني عليق شعيب األرنؤوط :ت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر قال ثنا شعبة عن   - 10221
سلم انه قال : لو  سليمان عن ذكوان عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه و 

جعل ألحدهم أو ألحدكم مرمااتن حسنتان أو عرق من شاة مسينة ألتوها  
قد  أمجعون ولو يعلمون ما فيهما يعين العشاء والصبح ألتومها ولو حبوا ول

مهمت أن آمر رجال يصلي ابلناس مث آتى أقواما يتخلفون عنها أو عن الصالة 
 فأحرق عليهم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    480صفحة  - 2مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن   - 10222
سليمان عن ذكوان عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : كل 

حسنة يعملها بن آدم عشر حسنات إىل سبعمائة حسنة يقول هللا عز وجل إال 
 أجزي به يدع الطعام من أجلي والشراب من أجلي وشهوته  الصوم هو يل وأان



من أجلي فهو يل وأان أجزي به والصوم جنة وللصائم فرحتان فرحة حني يفطر  
وفرحة حني يلقى ربه وخللوف فم الصائم حني خيلف من الطعام أطيب عند هللا  

 من ريح املسك 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر قال ثنا شعبة قال   - 10223
مسعت سليمان حيدث عن ذكوان عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم  

انه قال : ال تقاطعوا وال تباغضوا وال حتاسدوا وال تدابروا وكونوا إخواان كما  
 أمركم هللا  

 

 

ح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر قال ثنا شعبة عن   - 10224
سليمان وأبو أمحد قال ثنا سفيان عن األعمش عن ذكوان عن أيب هريرة عن  
النيب صلى هللا عليه وسلم انه قال : ألن ميتلئ جوف أحدكم قيحا حىت يريه 

 خري له من أن ميتلئ شعرا  



 

 

يب األرنؤوط : إسناداه صحيحان على شرط الشيخنيعليق شع ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر قال ثنا شعبة عن   - 10225
سليمان عن ذكوان عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال : إذا  
انقطع شسع أحدكم فال ميش يف نعل واحدة وإذا ولغ الكلب يف إانء أحدكم  

 فليغسله سبع مرات  

 

 

الشيخني عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرطت  

 

 

قال شعبة قال سليمان وحدثين أبو رزين قال مسعت أاب هريرة   - 10226
حيدث به يف هذا املسجد عليه بردان فقلت لشعبة : مثل حديثه فقال شعبة مل  

 أمسعه يقول مثله يف الكلب يلغ يف اإلانء 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : روي احلديث يف الكلب يلغ اإلانء من طرق عن  ت
ن أيب رزين عن أيب هريرة األعمش ع  

 

 



وإبسناده أنه قال صلى هللا عليه وسلم : جاء أهل اليمن هم   - 10227
أرق أفئدة وألني قلواب والفقه ميان واإلميان ميان واحلكمة ميانية واخليالء والكرب 

 يف أصحاب اإلبل والسكينة والوقار يف أصحاب الشاء  

 

 

شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على  ت  

 

 

وإبسناده عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : خري الصدقة ما   - 10228
ترك غىن أن تتصدق عن ظهر غىن وابدأ مبن تعول واليد العليا أفضل من اليد 

 السفلى 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

وإبسناده عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال قال هللا عز وجل :   - 10229
كرته يف نفسي وان عبدي عند ظنه يب وأان معه إذا دعاين فإن ذكرين يف نفسه ذ 

ذكرين يف مأل ذكرته يف مأل خري منهم وأطيب وان تقرب مين شربا تقربت منه  
ة  ذراعا وان تقرب ذراعا تقربت ابعا وان أاتين ميشي أتيته هرول  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع قال ثنا األعمش عن أيب  - 10230
حازم عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : إذا دعا الرجل  

امرأته إىل فراشه فأبت عليه فبات وهو عليها ساخط لعنتها املالئكة حىت 
 تصبح 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع عن األعمش عن أيب صاحل  - 23110
يكلمهم هللا   عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ثالثة ال

يوم القيامة وال ينظر إليهم وال يزكيهم وهلم عذاب أليم رجل منع بن السبيل  
ة ورجل ابيع فضل ماء عنده ورجل حلف على سلعة بعد العصر يعين كاذب

 إماما فإن أعطاه ويف له وإن مل يعطه مل يوف له 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع عن األعمش عن أيب صاحل  - 10232
عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ثالثة ال يكلمهم هللا  

يوم القيامة وال ينظر إليهم وال يزكيهم وهلم عذاب أليم شيخ زان وملك كذاب 
 وعائل مستكرب  

 

 

ط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شر ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع قال ثنا سفيان عن أيب الزاند  - 10233
عن األعرج عن أيب هريرة قال : هنى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن بيع  

 املنابذة واملالمسة  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

 ثنا وكيع قال ثنا شعبة عن حممد بن  حدثنا عبد هللا حدثين أيب - 10234
جحادة األزدي عن أيب حازم األشجعي عن أيب هريرة قال : هنى رسول هللا 

 صلى هللا عليه وسلم عن كسب اإلماء 

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع قال ثنا شريك عن عبد   - 10235
امللك بن عمري عن أيب سلمة عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم : أشعر كلمة قالتها العرب كلمة لبيد 

أال كل شيء ما خال هللا ابطل  )   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  

 

 

------------------------------------- 
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حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع عن جعفر بن برقان عن يزيد  - 10236
الفنت   بن األصم عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : تظهر

ويكثر اهلرج ويرفع العلم فلما مسع عمر أاب هريرة يقول يرفع العلم قال عمر  
العلماء  أما انه ليس ينزع من صدور العلماء ولكن يذهب   



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع قال ثنا محاد بن سلمة عن   - 10237
حممد بن زايد عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : خريكم يف  

 اإلسالم أحاسنكم أخالقا إذا فقهوا 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
جال مسلم الشيخني غري محاد بن سلمة فمن ر   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع عن سفيان عن أيب الزاند عن   - 10238
األعرج عن أيب هريرة : ان النيب صلى هللا عليه وسلم رأى رجال يسوق بدنة 

 قال اركبها قال اهنا بدنة قال اركبها وحيك 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

 ثنا وكيع قال ثنا محاد بن سلمة عن  حدثنا عبد هللا حدثين أيب - 10239



حممد بن زايد عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ان يف 
 اجلمعة لساعة ال يوافقها رجل يدعو فيها خريا اال استجاب هللا له  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
مة فمن رجال مسلم الشيخني غري محاد بن سل  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع قال ثنا سفيان عن صاحل  - 10240
موىل التوأمة عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ال يبع  

 حاضر لباد  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع قال ثنا علي بن املبارك عن   - 10241
حيىي بن أيب كثري عن أيب كثري الغربي عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى 

 هللا عليه وسلم : إذا ابع أحدكم الشاة أو اللقحة فال حيفلها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت



لشيخني غري أيب كثري الغربي فمن رجال مسلم ا  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع قال ثنا األعمش عن عمارة   - 10242
بن القعقاع عن أيب زرعة عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 : اللهم اجعل رزق آل حممد قوات  

 

 

شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على  ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع قال ثنا هشام ومسعر عن   - 10243
قتادة عن زرارة بن أوىف عن أيب هريرة قال هشام قال رسول هللا صلى هللا عليه  
وسلم ووقفه مسعر قال : ان هللا عز وجل جتاوز ألميت عما حدثت به أنفسها 

 ما مل تعمل به أو تكلم  

 

 

ألرنؤوط : له إسنادانعليق شعيب ات  

ألول : ) مرفوع ( صحيح على شرط الشيخنيا  

الثاين : ) موقوف ( رجاله ثقات رجال الشيخني وسلف مرفوعا و   

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع قال ثنا محاد بن سلمة عن   - 10244
حممد بن زايد عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم : من اشرتى شاة  

 مصراة فهو ابخلياران شاء ردها ومعها صاع من متر  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
بن سلمة فمن رجال مسلم الشيخني غري محاد   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا محاد بن سلمة عن حممد   - 10245
بن زايد عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : خريكم اسالما  

 أحاسنكم أخالقا إذا فقهوا  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

بد هللا حدثين أيب ثنا وكيع قال ثنا األعمش عن أيب حدثنا ع - 10246
عليه وسلم : ما من مولود  صاحل عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا

يولد إال على امللة وقال مرة كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه 
وينصرانه ويشركانه قيل اي رسول هللا أرأيت من مات قبل ذلك قال هللا أعلم  



 مبا كانوا عاملني  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع عن األعمش قال أرى أاب  - 10247
حازم ذكره عن أيب هريرة قال : ما عاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم طعاما  

 قط ان اشتهاه أكله وإال تركه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني ت  

 

 

كيع قال ثنا األعمش عن أيب حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا و  - 10248
حازم عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : لو أهدى إىل 

 ذراع لقبلت ولو دعيت إىل كراع ألجبت 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع عن سفيان عن صاحل موىل   - 10249
عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ما جلس قوم   التوأمة

جملسا مل يذكروا هللا فيه ومل يصلوا على النيب صلى هللا عليه وسلم إال كان ترة  
 عليهم يوم القيامة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

وعبد الرمحن قال  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع عن سفيان  - 10250
ملعين وأبو نعيم قال ثنا سفيان عن سعد بن إبراهيم عن عبد الرمحن ثنا سفيان ا

بن هرمز األعرج عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :  
قريش واألنصار وأشجع وغفار وأسلم ومزينة وجهينة موايل هللا ورسوله ال موىل  

ليس هلم موىل دون هللا ورسوله صلى هللا عليه  هلم غريه قال أبو نعيم موايل 
 وسلم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع قال حدثين األعمش عن أيب   - 10251



صاحل عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : انظروا إىل من  
أسفل منكم وال تنظروا إىل من هو فوقكم فإنه أجدر أن ال تزدروا نعمة هللا  

 عليكم  

 

 

الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط ت  

 

 

-------------------------------------  
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حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع عن محاد عن اثبت عن أيب  - 10252
رافع عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : خرج رجل من قريته  

ارصد هللا له ملكا فجلس على طريقه فقال له أين يزور أخا له يف قرية أخرى ف
تريد قال أريد أخا يل أزوره يف هللا يف هذه القرية قال هل له عليك من نعمة  
ترهبا قال ال ولكين أحببته يف هللا عز وجل قال فإين رسول ربك إليك أنه قد 

 أحبك مبا أحببته فيه  
 

 



مسلم رجاله ثقات رجال  عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط ت
 الشيخني غري محاد بن سلمة فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع عن محاد عن حممد عن أيب  - 10253
 هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم : ويل لألعقاب من النار  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
  غري محاد بن سلمة فمن رجال مسلم الشيخني

 

 

وإبسناده : ان النيب صلى هللا عليه وسلم كان يتعوذ من فتنة   - 10254
 الدجال ومن فتنة احمليا واملمات  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

وإبسناده قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : العجماء  - 10255
ئر جبار واملعدن جبار ويف الركاز اخلمس  جبار والب   

 



 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سريج بن النعمان قال ثنا فليح   - 10256
نيب صلى  عن هالل بن علي عن عبد الرمحن بن أيب عمرة عن أيب هريرة عن ال

هللا عليه وسلم قال : إايكم والظن فان الظن أكذب احلديث وال جتسسوا وال 
 تنافسوا وال تدابروا وال تباغضوا وكونوا عباد هللا إخواان 

 

 

يق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن علت  

 

 

وهبذا اإلسناد قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : إذا  - 10257
استجمر أحدكم فليوتر وإذا ولغ الكلب يف إانء أحدكم فليغسله سبع مرات 

وال مينع فضل ماء ليمنع به الكأل ومن حق اإلبل أن حتلب على املاء يوم 
 وردها  

 

 

ألرنؤوط : إسناده حسنعليق شعيب ات  

 

 



وهبذا اإلسناد قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ان هللا عز   - 10258
وجل يقول أان عند ظن عبدي يب وأان معه حني يذكرين ان ذكرين يف نفسه 

ذكرته يف نفسي وان ذكرين يف مأل ذكرته يف مأل خري من ملئه الذين يذكرين 
ربت منه ذراعا وان تقرب مين ذراعا تقربت فيهم وان تقرب العبد مين شربا تق

 منه ابعا وإذا جاءين ميشي جئته أهرول له املن والفضل 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

وهبذا اإلسناد قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ال أزال  - 10259
ال إله إال هللا فقد عصموا مين أقاتل الناس حىت يقولوا ال إله إال هللا فإذا قالوا 

 أمواهلم وأنفسهم اال حبقها وحساهبم على هللا عز وجل  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سريج قال ثنا فليح عن هالل بن   - 10260
ول هللا صلى هللا علي عن عبد الرمحن بن أيب عمرة عن أيب هريرة قال قال رس

عليه وسلم : ذروين ما تركتكم فإمنا أهلك الذين من قبلكم كثرة سؤاهلم  



ه فأتوا منه  واختالفهم على أنبيائهم ولكن ما هنيتكم عنه فانتهوا وما أمرتكم ب
 ما استطعتم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

وهبذا اإلسناد قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : لن  - 10261
ينجى أحدا منكم عمله قالوا وال أنت اي رسول هللا قال وال أان اال ان يتغمدين  

 هللا منه بفضل ورمحة ولكن قاربوا وسددوا وأبشروا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

وهبذا اإلسناد قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهللا : ما   - 10262
 أعطيكم وال أمنعكم وإمنا أان قاسم أضعه حيث أمرت  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 



 عليه وسلم : اان وهبذا اإلسناد قال قال رسول هللا صلى هللا - 10263
أوىل الناس بعيسى بن مرمي يف الدنيا واآلخرة األنبياء إخوة من عالت أمهاهتم  

 شىت ودينهم واحد  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

وهبذا اإلسناد قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ان يف  - 10264
وظل ممدود   }اجلنة شجرة يسري الراكب يف ظلها مائة سنة اقرؤوا ان شئتم   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

وهبذا اإلسناد قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : لقاب  - 10265
 قوس أو سوط يف اجلنة خري مما تطلع عليه الشمس وتغرب  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سريج قال ثنا فليح عن احلارث بن  - 10266
يب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا فضيل األنصاري عن زايد بن سعد عن أ

عليه وسلم : ينزل عيسى بن مرمي إماما عادال وحكما مقسطا فيكسر الصليب 
ويقتل اخلنزير ويرجع السلم ويتخذ السيوف مناجل وتذهب محة كل ذات محة 
وتنزل السماء رزقها وخترج األرض بركتها حىت يلعب الصيب ابلثعبان فال يضره 

ئب فال يضرها ويراعي األسد البقر فال يضرها  ويراعي الغنم الذ  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حمتمل للتحسني ت  

وأورده ابن كثري يف النهاية وقال : تفرد به أمحد وإسناده جيد قوي صاحل*   

ويتحذ السيوف مناجل " : قال السندي : أراد أن الناس يرتكون اجلهاد  * " 
والزراعةويشتغلون ابحلرث   

 

 

------------------------------------- 

 

[    483صفحة  - 2مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سريج قال ثنا فليح عن حممد بن  - 10267



عبد هللا بن حصني األسلمي عن عبيد هللا بن صبيحة عن أيب هريرة أن رسول 
ال : خري الصدقة املنيحة تغدو أبجر وتروح أبجر  هللا صلى هللا عليه وسلم ق 

 منيحة الناقة كعتاقة األمحر ومنيحة الشاة كعتاقة األسود  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف فليح إمنا حيسن حديثه يف املتابعات ت
 والشواهد . وهذا احلديث من أفراده

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سريج قال ثنا فليح عن سلمة بن   - 10268
رسول هللا صلى  صفوان بن سلمة الزرقي عن أيب سلمة عن أيب هريرة قال قال

هللا عليه وسلم : ان الشيطان إذا مسع النداء وىل وله حصاص فإذا سكت 
 املؤذن أقبل حىت خيطر بني املرء وقلبه لينسيه صالته فإذا شك أحدكم يف

 صالته فليسلم مث ليسجد سجدتني وهو جالس  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف فليح خالف من هو أوثق منه فقال  ت
فيه : " فليسلم مث ليسجد سجدتني وهو جالس " فجعل السجود بعد السالم 

من طريق ابن إسحق قال أخربين سلمة بن  1217. وأخرجه ابن ماجه 
هبذا اإلسناد فقال يف آخره : " فليسجد سجدتني قبل  صفوان عن أيب سلمة 

أن يسلم " فجعل السجود قبل السالم . وهو املوافق ملا روي من طرق عن  



 الزهري عن أيب سلمة 
 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سريج قال ثنا أبو عوانة عن سهيل   - 10269
 صلى هللا عليه  يعين بن أيب صاحل عن أبيه عن أيب هريرة قال قال رسول هللا

 وسلم : إذا قام أحدكم من جملسه مث رجع فهو أحق به  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سريج قال ثنا فليح عن عمرو بن   - 10270
يه وسلم :  العالء الثقفي عن أبيه عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عل

املدينة ومكة حمفوفتان ابملالئكة على كل نقب منها ملك ال يدخلها الدجال  
 وال الطاعون  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد ضعيف جلهالة عمر بن العالء ت
 الثقفي وأبيه 

أورد احلديث احلافظ يف الفتح ونسبه إىل عمر بن شبة صاحب كتاب مكة  * 
عن سريج عن فليح عن العالء بن عبد الرمحن عن أبيه  وذكر سنده كالتايل : 



عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم . وقال : رجاله رجال الصحيح  
وهو وهم إما من صاحب كتاب مكة أو من ابن حجر فاحلديث ال يعرف إال 

عن عمر بن العالء عن أبيه . وقد روي هذا احلديث من غري ما طريق صحيح 
ة ومل يذكر أحد منهم فيه مكة عن أبه هرير   

أورد احلديث ابن كثري يف النهاية من طريق املصنف وقال : هذا غريب جدا * 
 وذكر مكة يف هذا ليس حمفوظا 

 1881وقد صح ذكر مكة يف غري حديث أيب هريرة كما عند البخاري * 
عن أنس رفعه " ليس من بلد إال سيطؤه الدجال إال مكة   2943ومسلم 

/  2942. " وكما عند مسلم يف بعض طرق حديث اجلساسة واملدينة .. 
119 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سريج قال ثنا فليح عن أيوب بن   - 10271
أيب هريرة   عبد الرمحن بن صعصعة األنصاري عن يعقوب بن أيب يعقوب عن

قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ال يقوم الرجل للرجل من جملسه 
ولكن أفسحوا يفسح هللا لكم وإذا صنع خادم أحدكم طعاما فوىل حره 

ه فليدعه فليأكل معه فان مل يدعه فليناوله منه ومن ابع مصراة  ومشقت 
 فاملشرتى ابخليار ثالثة أايم إن شاء ردها ورد معها صاعا من متر  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : ت  

ال يقوم الرجل للرجل من جملسه ولكن أفسحوا يفسح هللا لكم قال * 
 األرانؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد حسن 

دم أحدكم طعاما فوىل حره ومشقته فليدعه فليأكل معه فان مل  إذا صنع خا * 
يدعه فليناوله منه ومن ابع مصراة فاملشرتى ابخليار ثالثة أايم إن شاء ردها  

 ورد معها صاعا من متر قال األرانؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سريج قال ثنا فليح عن سهيل   - 10272
 هريرة قال قال يعين بن أيب صاحل عن أيب عبيد عن عطاء بن يزيد عن أيب

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : من سبح ثالاث وثالثني وكرب ثالاث وثالثني 
وله احلمد  ومحد ثالاث وثالثني وقال ال إله إال هللا وحده ال شريك له له امللك

وهو على كل شيء قدير خلف الصالة غفر له ذنبه ولو كان أكثر من زبد 
 البحر 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سريج قال ثنا عبد هللا يعين بن  - 10273



م فأمر  عمر عن سعيد املقربي عن أيب هريرة : أن مثامة بن آاثل احلنفي أسل
النيب صلى هللا عليه وسلم أن ينطلق به إىل حائط أيب طلحة فيغتسل فقال  

 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قد حسن إسالم صاحبكم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث قوي وهذا إسناد ضعيف لضعف عبدهللا بن ت
 عمر 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سريج قال ثنا أبو معشر عن سعيد   - 10274
عرفن أحدا منكم  عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : أل

أاته عين حديث وهو متكئ يف أريكته فيقول اتلوا به على قرآان ما جاءكم عين  
أقول الشر من خري قلته أو مل أقله فأان أقول وما أاتكم من شر فإين ال   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يونس بن حممد قال ثنا اخلزرج بن   - 10275
عثمان السعدي قال ثنا أبو أيوب موىل لعثمان بن عفان عن أيب هريرة قال  

قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : قيد سوط أحدكم يف اجلنة خري من الدنيا 



ومثلها معها ولقاب قوس أحدكم من اجلنة خري من الدنيا ومثلها معها  
ولنصيف امرأة من اجلنة خري من الدنيا ومثلها معها قال قلت اي أاب هريرة ما  

 النصيف قال اخلمار  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد حسن ت  

 

 

اخلزرج عن أيب أيوب  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يونس قال ثنا  - 10276
ال : دخلت معه املسجد يوم اجلمعة فرأى غالما فقال له اي عن أيب هريرة ق

غالم اذهب العب قال إمنا جئت إىل املسجد قال اي غالم اذهب العب قال 
إمنا جئت إىل املسجد قال فتقعد حىت خيرج اإلمام قال نعم قال مسعت رسول  

ئكة جتيء يوم اجلمعة فتقعد على أبواب  هللا صلى هللا عليه وسلم يقول ان املال
املسجد فيكتبون السابق والثاين والثالث والناس على منازهلم حىت خيرج اإلمام  

 فإذا خرج اإلمام طويت الصحف 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : املرفوع منه صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يونس بن حممد قال حدثين اخلزرج   - 10277



يعين بن عثمان السعدي عن أيب أيوب يعين موىل عثمان عن أيب هريرة قال  
مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : إن أعمال بين آدم تعرض كل 

 مخيس ليلة اجلمعة فال يقبل عمل قاطع رحم  

 

 

األرنؤوط : إسناده حسنعليق شعيب ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    484صفحة  - 2مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يونس ثنا اخلزرج عن أيب أيوب عن  - 10278
أيب هريرة قال : أوصاين أبو القاسم صلى هللا عليه وسلم خليلي بثالث ال 

ل يوم اجلمعة وصوم ثالثة أايم من كل شهر والوتر قبل النوم  أدعهن الغس  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع وعبد الرمحن قاال ثنا سفيان   - 10279



عن منصور عن أيب حازم عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه  
وسلم : من حج البيت فلم يرفث ومل يفسق رجع كما ولدته أمه قال عبد  

 الرمحن خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه أو كما خرج من بطن أمه  
 

 

شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن عن سفيان عن صاحل   - 10280
موىل التوأمة قال مسعت أاب هريرة يقول قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :  
صالة يف مسجدي هذا خري أو أفضل من ألف صالة فيما سواه من املساجد 

احلرام   اال املسجد  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن عن سفيان وأبو نعيم   - 10281
قال ثنا سفيان عن صاحل قال مسعت أاب هريرة يقول : هنى رسول هللا صلى هللا 

 عليه وسلم ان يشرتى حاضر لباد وقال أبو نعيم ال يبيع حاضر لباد  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن عن سفيان عن صاحل  حدثنا عبد  - 10282
  عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : ما جلس قوم جملسا مل

يذكروا فيه رهبم ويصلوا فيه على نبيهم صلى هللا عليه وسلم اال كان عليهم ترة  
 يوم القيامة ان شاء آخذهم به وان شاء عفا عنهم  

 

 

: صحيح وهذا إسناد حسن عليق شعيب األرنؤوط ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا مؤمل ثنا سفيان عن صاحل بن  - 10283
نبهان قال مسعت أاب هريرة يقول قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ما  

 اجتمع قوم فذكره  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن ثنا سفيان عن سعد بن   - 10284
أيب سلمة عن أبيه عن أيب هريرة قال : هنى رسول هللا  إبراهيم عن عمر بن



 صلى هللا عليه وسلم عن احملاقلة واملزابنة واحملاقلة الرب ابلرب 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن قال ثنا زهري عن   - 10285
لنيب صلى هللا عليه وسلم قال : لو يعلم  العالء عن أبيه عن أيب هريرة عن ا

املؤمن ما عند هللا عز وجل من العقوبة ما طمع ابجلنة أحد ولو يعلم الكافر ما  
عند هللا من الرمحة ما قنط من اجلنة أحد خلق هللا مائة رمحة فوضع واحدة بني  

 خلقه يرتامحون هبا وعند هللا تسعة وتسعون رمحة  

 

 

األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم عليق شعيب ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن بن مهدي قال ثنا زهري   - 10286
يعين بن حممد عن العالء عن أبيه عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم  

قال : ال يقولن أحدكم عبدي وأميت كلكم عبيد هللا وكل نسائكم إماء هللا 
غالمي وجارييت وفتاي وفتايت   ولكن ليقل  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن عن زهري عن العالء  - 10287
عن أبيه عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : ما من داء اال يف 

 احلبة السوداء منه شفاء اال السام  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

الرمحن عن زهري عن العالء حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد  - 10288
عن أبيه عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : اإلميان ميان 

والكفر قبل املشرق والسكينة يف أهل الغنم والفخر والرايء يف الفدادين أهل 
 اخليل وأهل الوبر  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثين أيب ثنا عبد الرمحن عن زهري عن العالء حدثنا عبد هللا   - 10289
رسول هللا ان يل قرابة أصلهم  عن أبيه عن أيب هريرة قال قال رجل : اي 



ويقطعوين وأحسن إليهم ويسيئون ايل وجيهلون علي وأحلم عنهم فقال رسول  
هللا صلى هللا عليه وسلم لئن كان كما تقول لكإمنا تسفهم املل وال يزال معك  

ز وجل ظهري ما دمت على ذلك من هللا ع   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

وإبسناده عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : ان الصلوات   - 10290
 اخلمس واجلمعة إىل اجلمعة كفارات ملا بينهما ما مل تغش الكبائر  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

وإبسناده قال : ان الرجل ليعمل الزمان الطويل أبعمال أهل  - 10291
ال أهل النار فيجعله من أهل النار وان الرجل ليعمل  اجلنة مث خيتم هللا له أبعم

الزمان الطويل أبعمال أهل النار مث خيتم هللا له عمله أبعمال أهل اجلنة فيجعله  
 من أهل اجلنة فيدخله اجلنة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  



 

 

------------------------------------- 

 

[    485صفحة  - 2حنبل    ] جزء مسند أمحد بن    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن عن زهري وأبو عامر ثنا   - 10292
زهري عن العالء عن أبيه عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال :  

 من صلى علي واحدة صلى هللا عليه عشرا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

عبد الرمحن عن زهري وأبو عامر   حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا - 10293
قال ثنا زهري عن العالء عن أبيه عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم  

 قال : الدنيا سجن املؤمن وجنة الكافر  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 



وإبسناده عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : بينما رجل ميشي   - 10294
على طريق وجد غصن شوك فقال ألرفعن هذا لعل هللا عز وجل يغفر يل به 

 فرفعه فغفر هللا له به وأدخله اجلنة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

محن عن زهري يعين بن حممد حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الر  - 10295
العالء عن أبيه عن أيب هريرة عن النيب اخلرساين وأبو عامر قال ثنا زهري عن 

صلى هللا عليه وسلم قال : أحسنوا إقامة الصفوف يف الصالة خري صفوف 
الرجال يف الصالة أوهلا وشرها آخرها وخري صفوف النساء يف الصالة آخرها  

 وشرها أوهلا  

 

 

ألرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب ات  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن قال ثنا داود بن قيس   - 10296
عن موسى بن يسار عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : خللوف 

 فم الصائم أطيب عند هللا من ريح املسك 



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
فمن رجال مسلم الشيخني غري داود بن قيس    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن عن سفيان عن مساك   - 10297
قال حدثين عبد هللا بن ظامل قال مسعت أاب هريرة قال مسعت حيب أاب القاسم  

صلى هللا عليه وسلم يقول : ان فساد أميت على يدي أغيلمة سفهاء من 
 قريش 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن قال ثنا زهري بن حممد  - 10298
ل قال حدثين موسى بن أيب متيم عن سعيد بن يسار عن أيب هريرة قال قا

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : الدينار ابلدينار والدرهم ابلدرهم ال فضل 
 بينهما قال عبد الرمحن وقرأته على مالك يعين هذا احلديث 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن عن محاد عن اثبت   - 10299
عن أيب رافع عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : كان زكراي 

 عليه الصالة والسالم جنارا قال عبد الرمحن رمبا رفعه ورمبا مل يرفعه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
الشيخني غري محاد بن سلمة فمن رجال مسلم وقد رواه غري عبد الرمحن عن  

 محاد مرفوعا دون شك 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن ثنا محاد عن عمار قال   - 10300
هللا عليه وسلم : خياركم يف مسعت أاب هريرة يقول قال رسول هللا صلى 

 اجلاهلية خياركم يف اإلسالم إذا فقهوا  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن بن موسى ثنا محاد بن سلمة   - 10301
عن عمار بن أيب عمار عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  



ناس معادن يف اخلري والشر خياركم يف اجلاهلية خياركم يف اإلسالم إذا : ال
 فقهوا 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا محاد قال أان عمار بن أيب  - 10302
م قال :  عمار قال مسعت أاب هريرة قال مسعت أاب القاسم صلى هللا عليه وسل

 الناس معادن يف اخلري والشر خيارهم يف اجلاهلية خيارهم يف اإلسالم إذا فقهوا 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا مؤمل قال ثنا محاد قال ثنا عمار   - 10303
بن أيب عمار أنه مسع أاب هريرة يقول قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :  

 العبد إذا أطاع ربه وسيده فله أجران 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد ضعيف مؤمل بن إمساعيل سيء ت
 احلفظ



 

 

هللا حدثين أيب ثنا عبد امللك بن عمرو قال ثنا أفلح   حدثنا عبد - 10304
عن النيب صلى  بن محيد عن أيب بكر بن حزم عن سلمان األغر عن أيب هريرة

هللا عليه وسلم قال : صالة يف مسجدي هذا كألف صالة فيما سواه من  
املساجد اال املسجد احلرام وصالة اجلميع تعدل مخسا وعشرين من صالة  

 الفذ 
 

 

ق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب قال قرأت على عبد الرمحن مالك وثنا   - 10305
إسحاق قال أان مالك عن أيب الزاند عن األعرج عن أيب هريرة أن رسول هللا 
صلى هللا عليه وسلم قال : إذا قلت لصاحبك واإلمام خيطب أنصت فقد  

 لغوت 
 

 

ليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب قال قرأت على عبد الرمحن مالك عن   - 10306



بن شهاب عن بن املسيب عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم : مثل  
 ذلك 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب قال قرأت على عبد الرمحن مالك وثنا   - 10307
ة : ان رسول هللا إسحاق قال أان مالك عن أيب الزاند عن األعرج عن أيب هرير 

صلى هللا عليه وسلم ذكر يوم اجلمعة فقال فيه ساعة ال يوافقها عبد مسلم  
 صلى هللا عليه  وهو قائم يصلي يسأل هللا شيئا اال أعطاه إايه وأشار رسول هللا

 وسلم بيده قال إسحاق يقللها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخني من جهة عبد  ت
 الرمحن بن مهدي أما متابعة إسحق فعلى شرط مسلم وحده 

 

 

------------------------------------- 

 

[    486صفحة  - 2مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب قال قرأت على عبد الرمحن مالك عن   - 10308
يزيد بن عبد هللا بن اهلاد عن حممد بن إبراهيم بن احلرث التيمي عن أيب سلمة  

بن عبد الرمحن عن أيب هريرة أنه قال : خرجت إىل الطور فلقيت كعب 
لست معه فحدثين عن التوراة وحدثته عن رسول هللا صلى هللا عليه  األحبار فج

وسلم فكان فيما حدثته أن قلت ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال خري  
يوم طلعت فيه الشمس يوم اجلمعة فيه خلق آدم وفيه اهبط وفيه تيب عليه  

من حني   وفيه مات وفيه تقوم الساعة وما من دابة اال وهي مسيخة يوم اجلمعة 
تصبح حىت تطلع الشمس شفقا من الساعة اال اجلن واألنس وفيها ساعة ال  

يصادفها عبد مسلم وهو يصلي يسأل هللا شيئا اال أعطاه إايه قال كعب ذلك 
يف كل سنة مرة فقلت بل هي يف كل مجعة فقرأ كعب التوراة فقال صدق 

د هللا بن سالم  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال أبو هريرة مث لقيت عب
فحدثته مبجلسي مع كعب وما حدثته يف يوم اجلمعة فقلت له قال كعب ذلك 
يف كل سنة يوم قال عبد هللا بن سالم كذب كعب مث قرأ كعب التوراة فقال بل  

 هي يف كل مجعة قال عبد هللا بن سالم صدق كعب 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب قال قرأت على عبد الرمحن مالك وثنا   - 10309
إسحاق قال أان مالك عن بن شهاب عن محيد بن عبد الرمحن عن أيب هريرة  
ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : من قام رمضان إمياان واحتسااب غفر  

 له ما تقدم من ذنبه  
 

 

جهة عبدالرمحن صحيح على شرط  عليق شعيب األرنؤوط : إسناده منت
 الشيخني ومن جهة إسحاق بن عيسى صحيح على شرط مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب قال قرأت على عبد الرمحن مالك عن   - 10310
بن شهاب عن سعيد بن املسيب عن أيب هريرة ان رسول هللا صلى هللا عليه  

خبمسة وعشرين  وسلم قال : صالة اجلماعة أفضل من صالة أحدكم وحده
 جزأ 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب قال قرأت على عبد الرمحن مالك وثنا   - 10311
إسحاق قال أان مالك عن أيب الزاند عن األعرج عن أيب هريرة أن رسول هللا 



يخفف فان فيهم  صلى هللا عليه وسلم قال : إذا صلى أحدكم للناس فل
 الضعيف والسقيم والكبري وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخني من جهة عبد  ت
 الرمحن بن مهدي أما متابعة إسحق فعلى شرط مسلم وحده 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب قال قرأت على عبد الرمحن مالك عن   - 10312
أيب الزاند عن األعرج عن أيب هريرة ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال :  
 املالئكة تصلي على أحدكم ما دام يف مصاله تقول اللهم اغفر له اللهم ارمحه  

 

 

الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب قال قرأت على عبد الرمحن مالك عن   - 10313
أيب الزاند عن األعرج عن أيب هريرة ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال :  
ال يزال أحدكم يف صالة ما دامت الصالة حتبسه ال مينعه ان ينقلب إىل أهله  

 اال الصالة 
 

 



اده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب قال قرأت على عبد الرمحن مالك وثنا   - 10314
إسحاق قال أان مالك عن أيب الزاند عن األعرج عن أيب هريرة ان رسول هللا 
صلى هللا عليه وسلم قال : يتعاقبون فيكم مالئكة ابلليل ويف حديث عبد  

معون يف صالة العصر وصالة الفجر مث يعرج  الرمحن ومالئكة ابلنهار وجيت
الذين ابتوا فيكم فيسأهلم هللا وهو أعلم هبم كيف تركتم عبادي فيقولون 

 تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخني من جهة عبد  ت
 الرمحن بن مهدي أما متابعة إسحق فعلى شرط مسلم وحده 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إسحاق قال أان مالك قال وقرأت  - 10315
هللا  على عبد الرمحن مالك عن أيب الزاند عن األعرج عن أيب هريرة ان رسول

صلى هللا عليه وسلم قال : ال يقولن أحدكم اللهم اغفر يل ان شئت اللهم  
 ارمحين ان شئت ليعزم املسألة قاال مجيعا ال مكره له  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخني من جهة عبد  ت
 الرمحن بن مهدي أما متابعة إسحق فعلى شرط مسلم وحده 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب قال قرأت على عبد الرمحن مالك  - 10316
رج عن أيب هريرة أن قال وثنا إسحاق قال أان مالك عن أيب الزاند عن األع

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : لكل نيب دعوة يدعو هبا وأريد أن أختبئ  
عة  دعويت شفاعة ألميت يف اآلخرة قال إسحاق فأردت أن أختبئ دعويت شفا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخني من جهة عبد  ت
 الرمحن بن مهدي أما متابعة إسحق فعلى شرط مسلم وحده 

 

 

------------------------------------- 

 

[    487صفحة  - 2مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب قال قرأت على عبد الرمحن مالك وثنا   - 10317
إسحاق قال أان مالك عن بن شهاب عن أيب عبيد موىل بين أزهر عن أيب هريرة  



ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : يستجاب ألحدكم ما مل يعجل فيقول  
 قد دعوت فما يستجاب يل  

 

 

على شرط الشيخني من جهة عبد  عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح ت
 الرمحن بن مهدي أما متابعة إسحق فعلى شرط مسلم وحده 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب قال قرأت على عبد الرمحن مالك وثنا   - 10318
أيب هريرة ان  إسحاق قال أان مالك عن بن شهاب عن أيب عبد هللا األغر عن

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : ينزل ربنا عز وجل كل ليلة إىل السماء 
ألين الدنيا حني يبقى ثلث الليل فيقول من يدعوين فاستجيب له من يس

 فأعطيه من يستغفرين فأغفر له  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخني من جهة عبد  ت
 الرمحن بن مهدي أما متابعة إسحق فعلى شرط مسلم وحده 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب قال قرأت على عبد الرمحن مالك عن   - 10319
يب سلمة بن عبد الرمحن ان أاب عبد هللا بن يزيد موىل األسود بن سفيان عن أ



هريرة قرأ هلم إذا السماء انشقت فسجد فيها فلما انصرف أخربهم : ان 
 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم سجد فيها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب قال قرأت على عبد الرمحن مالك وثنا   - 10320
ة : ان رسول هللا إسحاق قال أان مالك عن أيب الزاند عن األعرج عن أيب هرير 

صلى هللا عليه وسلم رأى رجال يسوق بدنة قال اركبها فقال اهنا بدنة قال 
قال اركبها  اركبها ويلك يف الثانية أو يف الثالثة قال إسحاق اركبها ويلك

 ويلك 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخني من جهة عبد  ت
 الرمحن بن مهدي أما متابعة إسحق فعلى شرط مسلم وحده 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل بن إبراهيم عن معمر عن   - 10321
صلى هللا عليه  الزهري عن سعيد بن املسيب عن أيب هريرة قال قال رسول هللا 

وسلم : ال يبيعن حاضر لباد وال تناجشوا وال يساوم الرجل على سوم أخيه وال  



خيطب على خطبة أخيه وال تسأل املرأة طالق أختها لتكتفئ ما يف اانئها  
 ولتنكح فإمنا هلا ما كتب هللا هلا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا إمساعيل قال ثنا عبد الرمحن بن  - 10322
إسحاق عن الزهري عن سعيد بن املسيب قال قال أبو هريرة : حرم رسول هللا 

صلى هللا عليه وسلم ما بني البتيها قال يريد املدينة قال فلو وجدت الظباء  
 ساكنة ما ذعرهتا  

 

 

حسن  عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسنادت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل قال أان عبد الرمحن بن  - 10323
إسحاق عن الزهري عن بن أكيمة اجلندعي عن أيب هريرة قال : صلى رسول 

هللا صلى هللا عليه وسلم صالة فجهر فيها ابلقراءة فلما فرغ قال هل قرأ أحد 
ل ما يل أانزع القرآن منكم معي آنفا قال رجل من القوم أان قال اين أقو   

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا إمساعيل عن بن جريج قال   - 10324
أخربين العالء بن عبد الرمحن بن يعقوب أن أاب السائب أخربه أنه مسع أاب هريرة 

مل يقرأ فيها أبم    يقول قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : من صلى صالة
القرآن فهي خداج هي خداج هي خداج غري متام فقلت اي أاب هريرة أين أكون 

 أحياان وراء اإلمام قال فغمز ذراعي وقال اي فارسي اقرأ هبا يف نفسك 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل قال أان أيوب عن عكرمة   - 10325
عن أيب هريرة : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم هنى ان يشرب من يف 

 السقاء قال أيوب أنبئت ان رجال شرب من يف السقاء فخرجت حية  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري ت  

 

 

 حدثين أيب ثنا إمساعيل قال أان سعيد اجلريري عن  حدثنا عبد هللا - 10326



مضارب بن حزن قال قلت يعين أليب هريرة هل مسعت من خليلك شيئا 
حتدثنيه قال نعم مسعته يقول صلى هللا عليه وسلم : ال عدوى وال هامة وخري  

 الطري الفأل والعني حق 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

دثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل قال ثنا سعيد بن أيب ح - 10327
عروبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشري بن هنيك عن أيب هريرة عن النيب 

 صلى هللا عليه وسلم قال : من وجد متاعه بعينه فهو أحق به من الغرماء 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

ثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل وبن جعفر قاال ثنا بن  حد - 10328
جريج عن عطاء قال بن جعفر يف حديثه حدثين عطاء أنه مسع أاب هريرة يقول  

: يف كل صالة يقرأ فما أمسعنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أمسعناكم وما  
 أخفى منا أخفينا منكم  

 

 



شرط الشيخني  عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح علىت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل ويزيد قاال ثنا هشام عن   - 10329
حممد بن سريين عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ال  

 تلقوا اجللب فمن تلقى منه شيئا فصاحبه ابخليار إذا أتى السوق  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    488صفحة  - 2مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل عن اجلريري عن خالد بن  - 10330
غالق العبس قال نزلت على أيب هريرة قال ومات بن يل فوجدت عليه فقلت  

مواتان قال نعم مسعته قال :  هل مسعت من خليلك شيئا نطيب أبنفسنا عن  
 صغارهم دعاميص اجلنة  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

العبسي : صوابه العيشي خالد بن غالق روى عنه اثنان وذكره ابن حبان يف  * 
 الثقات وروى له مسلم هذا احلديث الواحد

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل قال ثنا بن عون عن عمري   - 10331
بن إسحاق قال رأيت أاب هريرة لقي احلسن بن علي فقال : اكشف يل عن  

بطنك حيث رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقبل منه قال فكشف له 
 عن بطنه فقبله  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

د هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل قال اان هشام بن حسان  حدثنا عب - 10332
عن بن سريين عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : جاء 

 أهل اليمن هم أرق أفئدة اإلميان ميان والفقه ميان واحلكمة ميانية  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسني بن حممد قال ثنا جرير بن  - 10333
حازم عن حممد عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : قد  

 جاء أهل اليمن فذكر مثله  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل قال ثنا روح بن القاسم   - 10334
عن العالء بن عبد الرمحن بن يعقوب عن أبيه عن أيب هريرة قال قال رسول 
 هللا صلى هللا عليه وسلم : املستبان ما قاال فعلى البادئ ما مل يعتد املظلوم  

 

 

ثقات رجال  عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ت
 الشيخني غري العالء بن عبدالرمحن فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل عن اجلريري عن أيب  - 10335
مصعب عن أيب هريرة قال قال يعين رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : لن 
دين  ينجي أحدا منكم عمله قالوا وال أنت اي رسول هللا قال وال اان اال ان يتغم

 ريب برمحة منه وفضل  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن أيب عدي عن سليمان   - 10336
عن أيب السليل عن أيب حسان قال توىف ابنان يل فقلت أليب هريرة مسعت من  

عن مواتان قال :    رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حديثا حتدثناه يطيب أبنفسنا
نعم صغارهم دعاميص اجلنة يلقى أحدهم أابه أو قال أبويه فيأخذ بنا حية ثوبه  

 أو يده كما آخذ بصنفة ثوبك هذا فال يفارقه حىت يدخله هللا وأابه اجلنة  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

انفع  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل قال أان أيوب عن  - 10337
عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : اسرعوا جبنائزكم فان  

كان خريا عجلتموه إليه وان كان شرا ألقيتموه عن عواتقكم أو قال عن 
 ظهوركم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل عن أيوب عن غيالن بن  - 10338
طاعة وفارق جرير عن زايد بن رابح عن أيب هريرة قال : من خرج من ال

اجلماعة فمات فميتته جاهلية ومن خرج من أميت يضرب برها وفاجرها ال 
يتحاشى من مؤمنها وال يفي لذي عهدها فليس من أميت ومن قتل حتت راية 

عو للعصبة أو يغضب للعصبية أو يقاتل للعصبية فقتلة جاهلية  عميه يد  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري زايد ت
بن رايح فمن رجال مسلم وهذا مرفوع كما هو واضح من قوله " من أميت "  

 لكن قصر بعض الرواة فلم يصرح برفعه . وقد سلف مرفوعا 
 

 

ا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر قال ثنا شعبة عن  حدثن - 10339
غيالن بن جرير قال مسعت زايد بن رابح قال مسعت أاب هريرة قال : من فارق  

 اجلماعة وخالف الطاعة فذكر معناه اال انه قال وال يفي لذي عهدها  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري زايد ت
ن رايح فمن رجال مسلم ب  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر قال ثنا شعبة عن   - 10340
أيب بشر عن شهر بن حوشب عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم انه  

قال : الكمأة من املن وماؤها شفاء للعني والعجوة من اجلنة وهي شفاء من  
 السم 

 

 

سن وهذا إسناد ضعيف لضعف شهر بن حوشبعليق شعيب األرنؤوط : حت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر وعفان قاال ثنا   - 10341
شعبة عن سليمان عن ذكوان عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال  

: اللهم إمنا أان بشر فأميا مسلم جلدته قال بن جعفر أو سببته أو لعنته  
وأجرا وقربة تقربه هبا عندك يوم القيامة  فاجعلها له زكاة   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر قال ثنا شعبة عن   - 10342
يه وسلم قال : من  سليمان عن ذكوان عن أيب هريرة ان رسول هللا صلى هللا عل

قتل نفسه حبديدة فحديدته بيده جيأ هبا يف بطنه يف انر جهنم خالدا خملدا فيها  



يها خالدا خملدا أبدا ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو يف انر جهنم يرتدى ف 
 فيها أبدا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    489صفحة  - 2مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر قال ثنا معمر قال   - 10343
أان الزهري عن بن املسيب عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه  
وسلم : مخس من الفطرة اخلتان واالستحداد ونتف اإلبط وتقليم األظفار  

 وقص الشارب  

 

 

الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر وروح قاال ثنا سعيد   - 03441



عن قتادة عن خالس عن أيب رافع عن أيب هريرة ان رسول هللا صلى هللا عليه  
وسلم قال : من صلى من صالة الصبح ركعة قبل ان تطلع الشمس مث طلعت  

 فليصل إليها أخرى  

 

 

اده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  عليق شعيب األرنؤوط : إسنت
 الشيخني غري خالس فمن رجال مسلم

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر قال ثنا سعيد وعبد   - 10345
الوهاب عن سعيد املعين عن قتادة عن أيب رافع عن أيب هريرة ان رسول هللا 

إليها وعليكم السكينة   صلى هللا عليه وسلم قال : إذا أقيمت الصالة فامشوا
 والوقار فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر قال وسئل عن   - 10346
اإلانء يلغ فيه الكلب قال ثنا سعيد عن أيوب عن بن سريين عن أيب هريرة عن  

 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم انه قال : يغسل سبع مرات أوالهن ابلرتاب 



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر قال ثنا سعيد عن   - 10347
ث لست  قتادة عن احلسن عن أيب هريرة قال : أوصاين خليلي أبو القاسم بثال 

بتاركهن يف سفر وال حضر صوم ثالثة أايم من كل شهر ونوم على وتر وركعيت  
اجلمعة  الضحى قال مث ان احلسن أوهم فجعل ركعيت الضحى للغسل يوم   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن رجاله ثقات رجال الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر وروح قاال ثنا شعبة   - 10348
أو سعيد عن قتادة عن أيب رافع عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم  

هللا فيها خريا قال : ان يف اجلمعة لساعة ال يوافقها عبد مسلم يصلي يسأل 
 اال أعطاه إايه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر قال ثنا سعيد عن   - 10349
قتادة عن احلسن عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : من  

جاعا أقرع يتبعه له زبيبتان فما زال يطلبه  ترك كنزا فإنه ميثل له يوم القيامة ش 
يقول ويلك ما أنت قال يقول أان كنزك الذي تركت بعدك قال فيلقمه يده 

 فيقضمها مث يتبعه بسائر جسده  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد منقطع رجاله ثقات رجال ت
 الشيخني إال أن احلسن البصري مل يسمع من أيب هريرة 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر قال ثنا سعيد عن   - 10350
قتادة عن النضر بن أنس عن بشري بن هنيك عن أيب هريرة ان رسول هللا صلى 

 هللا عليه وسلم قال : العمرى جائزة ألهلها أو مرياث ألهلها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر قال ثنا هشام  - 10351
وسلم أنه قال : ال  القردوسي عن حممد عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه  



خيطب أحدكم على خطبة أخيه وال يستام على سوم أخيه وال تنكح املرأة على  
كح فإمنا  عمتها وال على خالتها وال تسأل طالق أختها لتكتفئ صحفتها ولتن 

 هلا ما كتب هللا هلا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر قال ثنا سعيد عن   - 10352
قتادة عن خالس عن أيب رافع عن أيب هريرة : ان رجلني تدارءا يف دابة ليس  

هللا عليه وسلم أن يستهما على اليمني  لواحد منهما بينه فأمرمها نيب هللا صلى
 أحبا أو كرها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري خالس فمن رجال مسلم

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر قال حدثنا سعيد   - 10353
عن قتادة ان أاب رافع حدث عن أيب هريرة أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
قال : من أكل أو شرب يف صومه انسيا فليتم صومه فان هللا عز وجل أطعمه  



 وسقاه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر قال ثنا سعيد عن   - 03541
أيوب عن حممد بن سريين عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال :  

 إذا دعي أحدكم فليجب فان كان صائما فليصل يعين الدعاء  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

بد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر قال ثنا سعيد عن  حدثنا ع - 10355
رة جالسا قال فمر رجل من  قتادة عن أيب عمر الفداين قال : كنت عند أيب هري

بين عامر بن صعصعة فقيل له هذا أكثر عامري اندى ماال فقال أبو هريرة 
ن  ردوه إيل فردوه عليه فقال نبئت انك ذو مال كثري فقال العامري أي وهللا ا
يل مائة محرا ومائة أدما حىت عد من ألوان اإلبل وأفنان الرقيق ورابط اخليل 

فقال أبو هريرة إايك وأخفاف اإلبل وأظالف الغنم يردد ذلك عليه حىت جعل  
لون العامري يتغري أو يتلون فقال ما ذاك اي أاب هريرة فقال مسعت رسول هللا 



يعطي حقها يف جندهتا ورسلها  صلى هللا عليه وسلم يقول من كانت له إبل ال 
رسلها وجندهتا قال يف عسرها ويسرها فإهنا أتيت يوم قلنا اي رسول هللا وما  

القيامة كأغذ ما كانت وأكربه وأمسنه وأسره مث يبطح هلا بقاع قرقر فتطؤه فيه  
أبخفافها إذا جاوزته أخراها أعيدت عليه أوالها يف يوم كان مقداره مخسني 

بني الناس فريى سبيله وإذا كانت له بقر ال يعطي حقها   ألف سنة حىت يقضي
يف جندهتا ورسلها فإهنا أتيت يوم القيامة كأغذ ما كانت وأكربه وأمسنه وأسره مث  
يبطح هلا بقاع قرقر فتطؤه فيه كل ذات ظلف بظلفها وتنطحه كل ذات قرن  

سني ألف  بقرهنا إذا جاوزته أخراها أعيدت عليه أوالها يف يوم كان مقداره مخ
سنة حىت يقضي بني الناس حىت يرى سبيله وإذا كانت له غنم ال يعطي حقها  
يف جندهتا ورسلها فإهنا أتيت يوم القيامة كاغذ ما كانت وأكربه وأمسنه وأسره مث  

يبطح هلا بقاع قرقر فتطؤه كل ذات ظلف بظلفها وتنطحه كل ذات قرن بقرهنا 
زته أخراها أعيدت أوالها يف يوم يعين ليس فيها عقصاء وال عضباء إذا جاو 

كان مقداره مخسني ألف سنة حىت يقضي بني الناس فريى سبيله فقال العامري 
وما حق اإلبل اي أاب هريرة قال أن تعطى الكرمية ومتنح الغزيرة وتفقر الظهر  

 وتسقى اللنب وتطرق الفحل 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  

 

 



------------------------------------- 

 

[    490صفحة  - 2مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب قال وحدثنا يزيد بن هارون قال أان  - 10356
 شعبة عن قتادة عن أيب عمر الغداين عن أيب هريرة فذكر : معناه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر قال ثنا عوف عن  - 10357
خالس عن أيب هريرة عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مثل حديث ذكره عن  

 احلسن عن النيب صلى هللا عليه وسلم : فذكر معىن حديث أيب عمر  
 

 

أيب  عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد منقطع خالس مل يسمع منت
 هريرة

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سليمان بن داود وهو أبو داود   - 10358



الطيالسي قال ثنا مهام عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشري بن هنيك عن  
أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : أرسل على أيوب جراد من  

ذهب فجعل يلتقطه فقال أمل أغنك اي أيوب فقال اي رب ومن يشبع من 
أو قال من فضلك  رمحتك   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد هللا بن بكر السهمي قال ثنا   - 10359
سعيد بن أيب عروبة عن قتادة عن شهر بن حوشب عن أيب هريرة أن رسول هللا  

السم والكمأة من  صلى هللا عليه وسلم قال : العجوة من اجلنة وهي شفاء من 
 املن وماؤها شفاء للعني  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن وهذا إسناد ضعيف لضعف شهر بن حوشبت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر قال ثنا معمر قال   - 10360
أان بن شهاب عن بن املسيب عن أيب هريرة قال : سئل رسول هللا صلى هللا 
عليه وسلم عن فأرة وقعت يف مسن فماتت فقال ان كان جامدا فخذوها وما  



 حوهلا وكلوا ما بقى وان كان مائعا فال أتكلوه  

 

 

ط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤو ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر قال ثنا معمر قال   - 10361
ثنا بن شهاب عن بن املسيب عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه  
وسلم : ال فرع وال عترية قال بن شهاب والفرع كان أهل اجلاهلية يذحبون أول 

والعترية ذبيحة رجب نتاج يكون هلم   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر قال ثنا معمر قال   - 10362
أان حيىي بن أيب كثري عن ضمضم عن أيب هريرة قال : أمر رسول هللا صلى هللا 

عليه وسلم بقتل األسودين يف الصالة قلت ليحىي ما يعين ابألسودين قال  
 احلية والعقرب 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هبز قال ثنا مهام قال أان قتادة عن   - 10363
عبد امللك عن أيب هريرة أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : من عرض له 

 شيء من غري أن يسأله فليقبله فإمنا هو رزق ساقه هللا إليه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه رجاله ثقات رجال الشيخني غري عبد  ت
مللك فلم نتبني من هو ومل ينسبه احلافظان : ابن كثري يف " جامع املسانيد "  ا

 وابن حجر يف " أطراف املسند " 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هبز وثنا عفان قاال ثنا مهام قال :   - 10364
سئل قتادة عن رجل صلى ركعة من صالة الصبح مث طلعت الشمس قال 
عفان مث طلع قرن الشمس فقال حدثين خالس عن أيب رافع أن أاب هريرة  

 حدثه أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال يتم صالته  

 

 

ط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  عليق شعيب األرنؤو ت
 الشيخني غري خالس فمن رجال مسلم

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هبز قال ثنا محاد قال أان علي بن   - 10365
يه وسلم قال :  زيد عن أوس بن خالد عن أيب هريرة أن رسول هللا صلى هللا عل 

ان املالئكة يوم اجلمعة أيتون على أبواب املسجد يكتبون الناس على منازهلم  
ن واإلمام  جاء فالن من ساعة كذا قال محاد أظنه قال مخس مرار جاء فال

 خيطب وجاء فالن فأدرك الصالة ومل يدرك اجلمعة أو مل يدرك اخلطبة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    491صفحة  - 2مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

أان علي بن  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هبز قال ثنا محاد قال  - 10366
ة عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال :  زيد عن أوس بن خالد عن أيب هرير 

خترج الدابة معها عصا موسى وخامت سليمان فتجلو وجه املؤمن ابلعصا وختتم  
أنف الكافر ابخلامت حىت ان أهل اخلوان ليجتمعون فيقول هذا اي مؤمن ويقول 

 هذا اي كافر  

 



 

إسناده ضعيف لضعف علي بن زيد بن جدعان عليق شعيب األرنؤوط :ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هبز قال ثنا مهام قال ثنا قتادة عن   - 10367
قال : ان    عبد الرمحن موىل أم برثن عن أيب هريرة ان النيب صلى هللا عليه وسلم

هللا عز وجل كتب اجلمعة على من كان قبلنا فاختلفوا فيها وهداان هللا هلا  
 فالناس لنا تبع فاليهود غدا والنصارى بعد غد  

 

 

يق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن علت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هبز حدثنا مهام قال ثنا قتادة عن   - 10368
زرارة بن أوىف عن أيب هريرة أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : ان هللا 
عز وجل جتاوز ألميت عن كل شيء حدثت به أنفسها ما مل تكلم به أو تعمل 

 به 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هبز قال ثنا محاد قال ثنا حممد بن  - 10369
واسع عن شتري بن هنار عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 : حسن الظن من حسن العبادة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف لضعف شتري بن هنار ت  

 

 

يب ثنا حممد بن جعفر قال أان هشام حدثنا عبد هللا حدثين أ - 10370
ويزيد قال اان هشام عن حممد عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم انه  
قال : إذا مل جتدوا اال مرابض الغنم ومعاطن اإلبل فصلوا يف مرابض الغنم وال  

 تصلوا يف معاطن اإلبل 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا هشام عن حممد   - 10371
 عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم انه قال : ال يبع حاضر لباد  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر قال ثنا هشام عن   - 10372
حممد عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : ال تسبوا الدهر فان  

 هللا هو الدهر  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر قال ثنا هشام عن   - 10373
حممد عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم انه قال : ال يقولن أحدكم  

 عبدي وأميت ليقل فتاي فتايت  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

هشام عن حممد عن أيب  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد ثنا - 10374
هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أو قال أبو القاسم : إذا أكل 

 أحدكم أو شرب انسيا وهو صائم فليتم صومه فإمنا أطعمه هللا وسقاه  
 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر قال أان هشام عن   - 10375
ى رسول هللا صلى  حممد عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : هن

هللا عليه وسلم عن لبستني وبيعتني وان حيتيب الرجل يف ثوب واحد ليس على  
بيعتان فرجه منه شيء وان يرتدي يف ثوب يرفع طرفيه على عاتقيه وأما ال

 فاللمس واإللقاء  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر قال ثنا هشام عن   - 10376
حممد عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : ان هللا عز وجل وتر 

 حيب الوتر  

 

 

صحيح على شرط الشيخني عليق شعيب األرنؤوط : إسنادهت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا هشام عن حممد   - 10377



عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : تسموا ابمسي وال تكنوا 
 بكنييت  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر قال حدثنا هشام   - 10378
القيس حيث قدموا  ويزيد قال اان هشام عن حممد عن أيب هريرة : ان وفد عبد

على النيب صلى هللا عليه وسلم هناهم عن احلنتم والنقري واملزفت واملزادة  
اي رسول هللا  اجملبوبة وقيل انتبذ يف سقائك وأوكه واشربه حلوا طيبا فقال رجل

ائذن يل يف مثل هذه قال أذن جتعلها مثل هذه قال يزيد وفتح هشام يده قليال  
 فقال أذن جتعلها مثل هذه وفتح يده شيئا أرفع من ذلك  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هبز وثنا عفان قال ثنا سليم بن - 10379
هللا صلى هللا عليه  حيان قال مسعت أيب حيدث عن أيب هريرة قال قال رسول 

وسلم : إايكم والظن فان الظن أكذب احلديث وال جتسسوا وال حتسسوا وال 



 حتاسدوا وال تنافسوا وال تباغضوا وال تدابروا وكونوا عباد هللا إخواان  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  

 

 

-------------------------------------  

 

[    492صفحة  - 2مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هبز قال حدثين سليم بن حيان قال   - 10380
ال أعلم هذا اال ما حدثناه أيب وقرأته عليه قال مسعت أاب هريرة يقول وال 

أعلمه اال عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : ان بني يدي الساعة اهلرج قال  
 قيل وما اهلرج قال القتل  

 

 

وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هبز قال ثنا محاد بن سلمة عن   - 10381
حممد يعين بن زايد عن أيب هريرة : ان النيب صلى هللا عليه وسلم كان إذا أتى 



 بطعام سأل عنه فان كان صدقة مل أيكل وان كان هدية أكل  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
غري محاد بن سلمة فمن رجال مسلم الشيخني   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هبز قال ثنا الربيع بن مسلم قال   - 10382
ثنا حممد بن زايد عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ال  

 يشكر هللا من ال يشكر الناس  
 

 

ثقات رجال  عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ت
 الشيخني غري الربيع بن مسلم فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هبز وعفان قاال ثنا محاد قال عفان   - 10383
يف حديثه قال اان إسحاق بن عبد هللا عن أيب صاحل عن أيب هريرة عن النيب 

 بن آدم  صلى هللا عليه وسلم قال يقول هللا عز وجل قال عفان يوم القيامة : اي 
محلتك على اخليل واإلبل وزوجتك النساء وجعلتك تربع وترأس فأين شكر  

 ذلك 



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري محاد بن سلمة فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هبز قال ثنا محاد قال ثنا إسحاق  - 10384
 هريرة قال قال  بن عبد هللا بن أيب طلحة عن عبد الرمحن بن أيب عمرة عن أيب

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حيكي عن ربه أذنب عبدي ذنبا فقال : اي رب 
راب يغفر الذنب   اغفر يل ذنيب فقال تبارك وتعاىل أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له

 وأيخذ ابلذنب ثالث مرار قال فيقول اعمل ما شئت قد غفرت لك  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان قال حدثنا مهام قال ثنا   - 10385
الرمحن  إسحاق بن عبد هللا بن أيب طلحة قال : كان ابملدينة قاص يقال له عبد

بن أيب عمرة قال فسمعته يقول مسعت أاب هريرة يقول مسعت رسول هللا صلى  
 هللا عليه وسلم يقول ان عبدا أصاب ذنبا فذكر معناه  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر قال ثنا عوف عن  - 10386
خالس عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : مثل الذي 

 يعود يف هبته كمثل الكلب أكل حىت إذا شبع قاء مث عاد يف قيئه فأكله  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد منقطع خالس مل يسمع من أيب ت
ريرةه  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر قال ثنا عوف عن  - 10387
حممد بن سريين عن أيب هريرة عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : مثل 

 حديث خالس يف اهلبة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر قال ثنا عوف عن  - 10388
خالس عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : بينما رجل 



شاب ميشي يف حلة يتبخرت فيها مسبال إزاره إذ بلعته األرض فهو يتجلجل 
 فيها إىل يوم القيامة  

 

 

ع خالس مل يسمع من أيب عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد منقطت
 هريرة لكنه قد توبع

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر وروح قاال حدثنا   - 10389
عوف عن خالس عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :  

اشتد غضب هللا عز وجل على رجل قتله نبيه وقال روح قتله رسول هللا واشتد  
جل تسمى مبلك االمالك ال ملك إال هللا عز وجل  غضب هللا على ر   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد منقطع ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر وروح قاال ثنا عوف   - 10390
عن حممد بن سريين قال روح وخالس عن أيب هريرة : ان رسول هللا صلى هللا  

اء الدائم مث يتوضأ منه  عليه وسلم هنى ان يبال يف امل  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده من جهة حممد بن سريين صحيح على شرط  ت
 الشيخني ومن جهة خالس منقطع 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا عوف عن   - 10391
احلسن قال بلغين : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قضى ان الولد 

 لصاحب الفراش وللعاهر احلجر 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد مرسل رجاله ثقات رجال ت
 الشيخني 

 

 

بن جعفر قال ثنا عوف عن  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد - 10392
خالس عن أيب رافع عن أيب هريرة عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : مثل  

 ذلك 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري خالس بن عمرو اهلجري فمن رجال مسلم 

 

 



عفر ثنا عوف عن  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن ج - 10393
احلسن قال بلغين ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : التسبيح للرجال 

 والتصفيق للنساء يف الصالة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد مرسل رجاله ثقات رجال ت
 الشيخني 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر قال ثنا عوف عن  - 10394
ريين عن أيب هريرة عن النيب : مثل ذلك  حممد بن س  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر قال ثنا عوف عن  - 10395
 خالس عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم : مثل ذلك 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد منقطع ت  

 



 

------------------------------------- 
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حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر قال ثنا عوف  - 10396
حممد عن أيب هريرة  وإسحاق يعين بن يوسف األزرق قال أان عوف املعين عن 

ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : من تبع جنازة مسلم احتسااب وكان  
معها حىت يصلي عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع من األجر بقرياطني كل 

 قرياط مثل أحد ومن صلى عليها ورجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقرياط 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب قال إسحاق :إمياان واحتسااب وقال   - 10396
 فإن رجع قبل أن توضع يف القرب فإنه يرجع بقرياط

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر قال ثنا عوف عن  - 10397
احلسن قال بلغين أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : إذا كان أحدكم  



 صائما فنسي فأكل وشرب فليتم صومه فان هللا عز وجل أطعمه وسقاه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد مرسل رجاله ثقات رجال ت
 الشيخني 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر قال ثنا عوف عن  - 10398
 حممد بن سريين عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم : مثل ذلك 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر قال ثنا عوف عن  - 10399
احلسن قال بلغين ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : املعدن جبار  

 والعجماء جبار والبئر جبار ويف الركاز اخلمس  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد مرسل رجاله ثقات رجال ت
 الشيخني 

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر قال ثنا عوف عن  - 10400
 حممد بن سريين عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم : مثل ذلك 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر قال ثنا عوف عن  - 10401
 ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : ال تقوم الساعة  احلسن قال بلغين

حىت تقاتلوا قوما ينتعلون الشعر وحىت تقاتلوا قوما عراض الوجوه خنس 
 األنوف صغار األعني كأن وجوههم اجملان املطرقة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد مرسل رجاله ثقات رجال ت
 الشيخني 

 

 

 حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر قال ثنا عوف عن حدثنا عبد هللا - 10402
 حممد بن سريين عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم : مثل ذلك 

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن أيب عدي عن بن عون   - 10403
عن عمري بن إسحاق قال كنت مع احلسن بن علي ولقينا أبو هريرة فقال :  
أرين أقبل منك حيث رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقبل قال فقال  

 بقميصه قال فقبل سرته  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

ثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد قال ثنا مهام قال ثنا  حد - 10404
 عليه وسلم فقال :  قتادة عن أيب ميمونة عن أيب هريرة انه أتى النيب صلى هللا

اي رسول هللا إذا رأيتك طابت نفسي وقرت عيين فأنبئين عن كل شيء فقال  
ل أفش كل شيء خلق من ماء قال فأنبئين بعمل ان عملت به دخلت اجلنة قا 

السالم وأطب الكالم وصل األرحام وقم ابلليل والناس نيام تدخل اجلنة  
 بسالم 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري أيب ت



 ميمونة فقد روى له أصحاب السنن األربعة وهو ثقة 

 

 

شريك  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إسحاق وهو األزرق قال اان  - 10405
عن هارون بن سعد قال مسعت أاب حازم األشجعي يقول مسعت أاب هريرة يقول  
: أتى نيب هللا صلى هللا عليه وسلم وحنن عنده فقيل له توىف فالن وترك دينارين  

 أو درمهني فقال كيتان  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : * صحيح بلفظ الدينار كما سلف . أما قوله "  ت
د إال يف هذه الرواية وفيها شريك النخعي سيء احلفظ درمهني " فهو خطأ مل ير 

 وهارون بن سعد صدوق حسن احلديث روى له مسلم حديثا واحدا 

وأخرجه البزار من طريق إسحق بن يوسف األزرق هبذا اإلسناد لكن قال "  ... 
 أو ثالثة " بدال من قوله " أو درهني " وهو الصحيح 

 

 

ال ثنا حجاج قال ثنا ليث قال  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ق - 10406
حدثين سعيد بن أيب سعيد عن أبيه عن أيب هريرة قال ان رسول هللا صلى هللا 
عليه وسلم قال : ال حيل المرأة مسلمة تسافر مسرية ليلة اال ومعها رجل ذو  

 حمرم منها  

 



 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حجاج قال ثنا ليث قال حدثين  - 10407
سعيد املقربي عن أبيه عن أيب هريرة : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان  

 يقول اي نساء املسلمات ال حتقرن جارة جلارهتا ولو فرسن شاة  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حجاج قال ثنا ليث قال حدثين  - 10408
هريرة يقول مسعت  سعيد بن أيب سعيد عن سامل موىل النضريني قال مسعت أاب

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : اللهم إمنا حممد بشر يغضب كما  
يغضب البشر وأين قد اختذت عندك عهدا لن ختلفنيه فأميا مؤمن آذيته أو  

تمته أو جلدته فاجعلها له كفارة وقربة تقربه هبا إليك يوم القيامة  ش  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حجاج ثنا ليث ثنا سعيد قال وثنا   - 10409
هاشم حدثنا ليث حدثين سعيد بن أيب سعيد عن عطاء بن ميناء موىل بن أيب 

 هريرة أنه قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : لينزلن بن ذابب عن أيب
مرمي حكما وعدال فيكسر الصليب وليقتلن اخلنزير وليضعن اجلزية وليرتكن  

القالص فال يسعى عليها ولتذهنب الشحناء والتباغض والتحاسد وليدعون إىل 
 املال فال يقبله أحد  

 

 

شرط الشيخني  عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح علىت  

 

 

------------------------------------- 
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حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حجاج ثنا ليث حدثين سعيد بن   - 10410
ول هللا صلى هللا عليه  أيب سعيد عن أبيه عن أيب هريرة أنه مسعه يقول مسعت رس

وسلم يقول : إذا زنت أمة أحدكم فتبني زانها فليجلدها احلد وال يثرب عليها  
انها فليبعها ولو  مث ان زنت فليجلدها احلد وال يثرب عليها مث ان زنت فتبني ز 

 حببل من شعر  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حجاج وثنا هاشم قاال ثنا ليث  - 10411
قال حدثين سعيد عن أبيه عن أيب هريرة : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

ونصر عبده وغلب األحزاب وحده    كان يقول ال إله إال هللا وحده عز جنده
 فال شيء بعده قال هاشم أعز  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حجاج قال ثنا ليث قال حدثين  - 10412
هريرة يقول مسعت سعيد عن عطاء بن ميناء موىل بن أيب ذابب أنه مسع أاب 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : انتدب هللا عز وجل ملن خيرج يف سبيله  
له اجلنة  ال خيرجه اال اإلميان يب واجلهاد يف سبيلي انه علي ضامن حىت أدخ

إبميانه ما كان أما بقتل واما بوفاة أو أرده إىل مسكنه الذي خرج منه انل ما  
 انل من أجر أو غنيمة  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا جرير عن عمارة بن القعقاع عن   - 10413
ول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا كرب يف أيب زرعة عن أيب هريرة قال : كان رس

الصالة سكت هنية فقلت له اي رسول هللا أبيب أنت وأمي ما تقول يف سكوتك 
بني التكبري والقراءة قال أقول اللهم ابعد بيين وبني خطاايي كما ابعدت بني 
املشرق واملغرب اللهم أنقين من خطاايي كما ينقى الثوب األبيض من الدنس 

ين من خطاايي ابلثلج واملاء والربد  اللهم اغسل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا جرير عن منصور عن أيب حازم عن   - 10414
أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : من حج البيت فلم يرفث 

 ومل يفسق رجع كما ولدته أمه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هشيم عن عباد بن راشد عن   - 10415
سعيد بن أيب خرية قال ثنا احلسن منذ حنو من أربعني أو مخسني سنة عن أيب 

هريرة ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : أييت على الناس زمان أيكلون  
الراب قال قيل له الناس كلهم قال من مل أيكله منهم انله من غباره  فيه   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف عباد بن راشد ضعيف لكنه متابعت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هشيم قال أان عوف عن رجل  - 10416
حدثه عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : حرمي البئر  

أربعون ذراعا من حواليها كلها ألعطان اإلبل والغنم وبن السبيل أول شارب 
 وال مينع فضل ماء ليمنع به الكأل 

 

 

يح والرجل املبهم يف سنده هو حممد بن  عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحت
إبسناد صحيح  155/  6سريين كما جاء مصرحا به عند البيهقي   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن عبد الرمحن الطفاوي قال   - 10417
ثنا أيوب عن الزهري عن سعيد بن املسيب عن أيب هريرة قال : شر الطعام  



نعه املساكني ومن مل جيب فقد عصى هللا طعام العرس يطعمه األغنياء ومي 
 ورسوله 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن رجاله ثقات رجال ت
 الشيخني غري حممد بن عبدالرمحن الطفاوي فمن رجال البخاري 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن عبد الرمحن عن حممد بن  - 10418
هريرة ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم   عمرو بن علقمة عن رجل عن أيب

 قال : ما اجتمع قوم مث تفرقوا مل يذكروا هللا كأمنا تفرقوا عن جيفة محار 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد ضعيف إلهبام الراوي عن أيب ت
 هريرة

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حجاج قال ثنا شيبان قال ثنا   - 91041
منصور عن سعد بن إبراهيم عن عمر بن أيب سلمة عن أبيه عن أيب هريرة قال  

 قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : جدال يف القرآن كفر  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

 ثنا حجاج قال قال بن جريج أخربين حدثنا عبد هللا حدثين أيب - 10420
احل عن أبيه عن أيب هريرة عن النيب صلى موسى بن عقبة عن سهيل بن أيب ص

هللا عليه وسلم قال : من جلس يف جملس كثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم  
سبحانك ربنا وحبمدك ال إله إال أنت أستغفرك مث أتوب إليك إال غفر هللا له ما  

ك  كان يف جملسه ذل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  
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حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو معاوية قال ثنا حممد بن عمرو   - 10421
عن أيب سلمة عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : 

 العجماء جبار والبئر جبار ويف الركاز اخلمس  
 



 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

بن عيسى قال ثنا جرير   حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إسحاق - 10422
يعين بن حازم عن الزبري بن اخلريت عن عكرمة عن أيب هريرة قال : قضى 
 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا اختلف الناس يف طرقهم اهنا سبع أذرع 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو معاوية قال ثنا عاصم عن بن   - 10423
سريين عن أيب هريرة قال : سئل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن الصالة يف  

 الثوب الواحد فقال أوكلكم جيد ثوبني 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

أبو معاوية عن هشام بن حسان  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا - 10424
عن بن سريين عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : من  



 اتب قبل طلوع الشمس من مغرهبا اتب هللا عليه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بن منري قال ثنا عمارة بن زاذان  - 10425
عن علي بن احلكم عن عطاء بن أيب رابح عن أيب هريرة ان رسول هللا صلى  
هللا عليه وسلم قال : من سئل عن علم يعلمه فكتمه أجلم يوم القيامة بلجام  

 من انر  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو معاوية قال ثنا األعمش عن   - 10426
أيب حيىي موىل جعدة بن هبرية عن أيب هريرة قال : ما رأيت رسول هللا صلى هللا 

 عليه وسلم عاب طعاما قط كان إذا اشتهاه أكله وإذا مل يشتهه سكت  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حجاج قال قال بن جريج أخربين  - 42710
 زايد بن سعد ان صاحلا موىل التوأمة أخربه أنه مسع أاب هريرة يقول قال رسول

هللا صلى هللا عليه وسلم : إذا قعد القوم يف اجمللس مث قاموا ومل يذكروا هللا فيه  
 كانت عليهم فيه حسرة يوم القيامة 

 

 

رنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن عليق شعيب األت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بن منري قال ثنا األعمش عن أيب  - 10428
صاحل عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول هللا تعاىل :  
أعددت لعبادي الصاحلني ما ال عني رأت وال أذن مسعت وال خطر على قلب  

فال تعلم نفس ما أخفي هلم من   }طلعكم عليه مث قرأ بشر ذخرا من بله ما أ
   {قرة أعني 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بن منري قال ثنا األعمش عن أيب  - 10429
صاحل عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ال تصوموا يوم 



 اجلمعة إال وقبله يوم أو بعده يوم  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بن منري عن األعمش ويعلى قال ثنا   - 10430
سلم  األعمش عن أيب صاحل عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و 

: قاربوا وسددوا فإنه لن ينجي أحدا منكم عمله قلنا اي رسول هللا وال أنت 
 قال وال أان اال أن يتغمدين هللا منه برمحة وفضل  

 

 

شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بن منري قال أان األعمش عن أيب  - 10431
 سفيان عن جابر عن النيب صلى هللا عليه وسلم : مثله  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بن منري عن األعمش ويعلى قال ثنا   - 10432
 عليه وسلم  األعمش عن أيب صاحل عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا

: جتد شر الناس وقال يعلى جتد من شر الناس عند هللا يوم القيامة ذا الوجهني 
هؤالء قال بن منري الذي أييت هؤالء حبديث هؤالء وهؤالء حبديث   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بن منري قال أان األعمش عن أيب  - 10433
صاحل عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : إذا كان يوم 

صائم   صوم أحدكم فال يرفث وال جيهل فان جهل عليه أحد فليقل اين امرؤ  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

وإبسناده : ذروين ما تركتكم فإمنا هلك من كان قبلكم بسؤاهلم  - 10434
واختالفهم على أنبيائهم فإذا أمرتكم بشيء فخذوا منه ما استطعتم وإذا 

 هنيتكم عن شيء فانتهوا 

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

بعني جزءا وإبسناده : رؤاي املسلم أو ترى له جزء من ستة وأر  - 10435
 من النبوة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

وإبسناده هذا قال : والذي نفسي بيده ال تدخلون اجلنة حىت  - 10435
تؤمنوا وال تؤمنوا حىت حتابوا ان شئتم دللتكم على أمر إن فعلتموه حتاببتم قالوا 

 أجل قال أفشوا السالم بينكم 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

 عليه وسلم : كان على  وإبسناده هذا قال رسول هللا صلى هللا - 10436
 الطريق غصن شجرة يؤذي الناس فأماطها رجل فأدخل اجلنة  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

وإبسناده هذا : هنى عن الوصال قالوا انك تواصل قال اين ليس  - 10437
ن مثلكم اين أظل عند ريب يطعمين ويسقيين اكلفوا من األعمال ما تطيقو   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    496صفحة  - 2مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بن منري أان األعمش عن أيب صاحل  - 10438
عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : اثنتان يف الناس مها 

 هبم كفر الطعن يف النسب والنياحة على امليت  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 



 أيب ثنا بن منري أان األعمش عن أيب صاحل حدثنا عبد هللا حدثين - 10439
عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : إمنا أان بشر فأميا  

 مسلم سببته أو لعنته أو جلدته فاجعلها له زكاة ورمحة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بن منري ثنا األعمش ويعلى قال أان  - 10440
األعمش عن أيب صاحل عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
: ال يقولن أحدكم عبدي فكلكم عبد ولكن ليقل فتاي وال يقل ريب فان ربكم  

 هللا ولكن ليقل سيدي  

 

 

على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بن منري ثنا األعمش عن أيب صاحل  - 10441
عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ألن أيخذ أحدكم  

حبال فيأيت اجلبل فيحتطب منه فيبيعه فيأكل ويتصدق خري له من أن يسأل 
 الناس شيئا  



 

 

األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بن منري ثنا هشام بن سعد عن زيد   - 10442
بن أسلم عن ذكوان عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :  

ال تسبوا الدهر فان هللا عز وجل قال أان الدهر األايم والليايل يل أجددها  
وآيت مبلوك بعد ملوك   وأبليها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بن منري ثنا عبيد هللا عن أيب الزاند  - 10443
عن األعرج عن أيب هريرة قال : هنى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن  

وجك ابنيت أو زوجين  الشغار والشغار ان يقول الرجل للرجل زوجين ابنتك وأز 
 أختك وأزوجك أخيت قال وهنى عن بيع الغرر وعن احلصاة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بن منري ثنا عبيد هللا عن خبيب بن   - 10444
عبد الرمحن عن حفص بن عاصم عن أيب هريرة أن رسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم قال : ان اإلميان ليأرز إىل املدينة كما أترز احلية إىل جحرها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بن منري عن عبيد هللا وحممد بن  - 10445
عاصم عن أيب   عبيد قال ثنا عبيد هللا عن خبيب بن عبد الرمحن عن حفص بن

هريرة : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم هنى عن صالتني ولبستني وبيعتني  
حىت  هنى عن الصالة بعد الفجر حىت تطلع الشمس وعن الصالة بعد العصر 

تغرب الشمس وعن اشتمال الصماء وعن االحتباء يف ثوب واحد وتفضي 
 بفرجك إىل السماء قال بن منري يف حديثه وعن املنابذة واملالمسة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بن منري ثنا حيىي عن أيب صاحل أنه  - 10446
 ان أشق على  مسع أاب هريرة يقول قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : لوال



أميت أو على الناس ألحببت ان ال أختلف خلف سرية خترج يف سبيل هللا ولكن 
فوددت ان  ال أجد ما أمحلهم عليه وال جيدون ما يتحملون عليه فيخرجون

 أقاتل يف سبيل هللا فاقتل مث أحيا مث أقتل مث أحيا مث أقتل  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بن منري ثنا إمساعيل بن أيب خالد  - 10447
يس بن أيب حازم  عن أبيه قال : كان أبو هريرة يصلي ابملدينة حنوا من صالة ق

فقلت له اي أاب هريرة هكذا كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يصلي قال وما  
ألك قال نعم  أنكرت من صاليت قلت ال وهللا اال خريا اين أحببت ان أس

 وأجوز  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بن منري ثنا األوزاعي ثنا أبو كثري   - 10448
قال مسعت أاب هريرة يقول مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : اخلمر  

 من هاتني الشجرتني النخلة والعنبة  



 

 

رنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  عليق شعيب األت
 الشيخني غري أيب كثري فمن رجال مسلم

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هشيم أان أبو عبد هللا البكري عن   - 10449
سعيد بن أيب سعيد املقربي عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه  

ن الرجل يشتغل فيه عن صيامه وصالته وسلم : السفر قطعة من العذاب أل
 وعبادته فإذا قضى أحدكم هنمته من سفره فليعجل الرجوع إىل أهله 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا األعمش عن أيب صاحل  - 10450
فذكر حديثا مث قال :   عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

أحيب أحدكم إذا رجع إىل أهله ان جيد فيه ثالث خلفات عظام مسان لثالث 
 آايت يقرؤهن أحدكم يف صالته خري له من ثالث خلفات عظام مسان 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  



 

 

------------------------------------- 

 

[    497صفحة  - 2مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا علي بن عاصم حدثين النهاس بن  - 10451
قهم عن شداد أيب عمار عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه  

ه وان كانت مثل زبد البحر  وسلم : من حافظ على شفعة الضحى غفرت ذنوب  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف لضعف النهاس بن قهم وشداد بن ت
 عبدهللا القرشي مل يسمع من أيب هريرة

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد امللك بن عبد الرمحن الذماري   - 10452
هللا عليه   اان سفيان عن أيب الزاند عن األعرج عن أيب هريرة أن النيب صلى

وسلم قال : ان النساء خلقن من ضلع ال يستقمن على خليقة ان تقمها  
 تكسرها وان ترتكها تستمتع هبا وفيها عوج  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد قوي ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن غيالن ثنا رشدين حدثين  - 10453
عمرو يعين بن احلرث عن سعيد بن أيب هالل ان نعيما اجملمر حدثه انه : صلى  

 {غري املغضوب عليهم وال الضالني   }وراء أيب هريرة فقرأ أم القرآن فلما قال 
يده اين  قال آمني مث كرب لوضع الرأس مث قال حني فرغ والذي نفسي ب

 ألشبهكم صالة برسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد ضعيف لضعف رشدين ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا معتمر عن ليث عن جماهد وشهر   - 10454
عن أيب هريرة قال : أوصاين خليلي بثالث ان ال أانم اال على وتر وأن أصوم 

ن كل شهر وان ال أدع ركعيت الضحى ثالثة أايم م  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد ضعيف لضعف ليث بن أيب ت
 سليم وشهر بن حوشب وإن كان ضعيفا قد توبع

 

 



قال عبد هللا وجدت هذين احلديثني يف كتاب أيب خبط يده قال   - 10455
يب سلمة عن أيب هريرة  ثنا حممد بن عبد هللا األنصاري ثنا حممد بن عمرو عن أ

قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ال تقدموا الشهر يعين رمضان بيوم  
يته وأفطروا وال يومني اال أن يوافق ذلك صوما كان يصومه أحدكم صوموا لرؤ 

 لرؤيته فإن غم عليكم فعدوا ثالثني مث افطروا 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن عبد هللا حدثين األشعث  - 10456
عن حممد عن أيب هريرة ان النيب صلى هللا عليه وسلم قال : أمة من األمم  

فقدت فاهلل أعلم الفأر هي أم ال أال ترى اهنا إذا وضع هلا ألبان اإلبل مل  
 تطعمه  

 

 

الشيخني غري  عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجالت
 أشعث

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هاشم بن القاسم حدثين املبارك   - 10457



عن احلسن عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : على بن 
آدم ثالث عقد حبرير إذا ابت من الليل فان هو تعار من الليل فذكر هللا عز  

ده فان قام فعزم فصلى احنلت العقد وجل احنلت عقده فان توضأ احنلت عق
مجيعا وان هو ابت ومل يذكر هللا عز وجل ومل يتوضأ ومل يصل حىت يصبح أصبح 

 وعليه العقد مجيعا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد منقطع احلسن البصري مل يسمع  ت
 من أيب هريرة 

 

 

:ومل يرفعه  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل عن يونس - 10458  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هاشم ثنا املبارك عن احلسن قال :   - 10459
بينا أبو هريرة حيدث أصحابه إذ أقبل رجل إىل أيب هريرة وهو يف اجمللس فأقبل  
وعليه حلة له فجعل مييس فيها حىت قام على أيب هريرة فقال اي أاب هريرة هل  

رأسه إليه وقال حدثين الصادق املصدوق   عندك يف حليت هذه من فتيا فرفع 
م يتبخرت  خليلي أبو القاسم صلى هللا عليه وسلم قال بينا رجل ممن كان قبلك 

بني بردين فغضب هللا عليه فأمر األرض فبلعته فوالذي نفسي بيده انه  
 ليتجلجل إىل يوم القيامة اذهب أيها الرجل إىل يوم القيامة  



 

 

وهذا إسناد منقطع  عليق شعيب األرنؤوط : صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هاشم ثنا املبارك عن احلسن عن   - 10460
أيب هريرة قال ال أعلمه اال عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : ال تباشر املرأة  

 املرأة وال يباشر الرجل الرجل 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد منقطع ت  

 

 

ل عن يونس عن احلسن عن حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعي - 10461
ى رأسه ثالث عقد حبرير فان قام فذكر  أيب هريرة قال : إذا انم أحدكم عقد عل

هللا عز وجل أطلقت واحدة وان مضى فتوضأ أطلقت الثانية فان مضى فصلى  
أطلقت الثالثة فان أصبح ومل يقم شيئا من الليل ومل يصل أصبح وهو عليه  

 يعين احلرير  
 

 

ؤوط : صحيح وهذا إسناد منقطع عليق شعيب األرنت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حجاج ثنا شعبة عن حممد بن زايد  - 10462
قال مسعت أاب هريرة يقول قال أبو القاسم صلى هللا عليه وسلم : أحفهما  

 مجيعا أو انعلهما مجيعا فإذا لبست فابدأ ابليمىن وإذا خلعت فابدأ ابليسرى 

 

 

ط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤو ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    498صفحة  - 2مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حجاج ثنا شعبة عن حممد بن زايد  - 10463
قال مسعت أاب هريرة يقول وكان مير بنا والناس يتوضؤون من املطهرة : أسبغوا 

 الوضوء فان أاب القاسم صلى هللا عليه وسلم قال ويل للعقب من النار  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حجاج ثنا شعبة عن حممد بن زايد  - 10464



عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم انه قال : ان يف اجلمعة لساعة ال  
 يوافقها عبد مسلم يصلي فيها يسأل هللا خريا اال أعطاه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناداه صحيحان على شرط الشيخنيت  

 

 

وقال أبو هريرة يقللها بيده قال حجاج قال شعبة وحدثين بن  - 10465
 عون عن بن سريين عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم : مبثل ذلك 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناداه صحيحان على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حجاج حدثنا شعبة عن سعيد   - 10466
ي عن أيب هريرة ان النيب صلى هللا عليه وسلم قال : ما كان أسفل من  املقرب 

 الكعبني من اإلزار فهو يف النار قال شعبة وكان سعيد قد كرب  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حجاج وحممد بن جعفر قال أان  - 10467
ل قال شعبة كتب به إىل فقرأته عليه عن أيب عثمان موىل  شعبة عن منصور قا

املغرية بن شعبة عن أيب هريرة قال عبد هللا قال أيب ومل يرفعه قال : ما من عبد  
 مسلم يصلي يف يوم ثنيت عشرة ركعة تطوعا إال بىن له بيت يف اجلنة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد حسن ت  

 

 

عبد هللا حدثين أيب ثنا احلكم قال عبد هللا ومسعته أان من   حدثنا - 10468
احلكم بن موسى ثنا عيسى بن يونس ثنا هشام بن حسان عن حممد بن سريين 

عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : من ذرعه القيء 
 فليس عليه قضاء ومن استقاء فليقض 

 

 

إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  عليق شعيب األرنؤوط : ت
 الشيخني غري احلكم بن موسى فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد بن هارون أخربان هشام عن   - 10469
حممد بن سريين عن أيب هريرة : أن رجال سأل النيب صلى هللا عليه وسلم  



 أيصلي يف ثوب واحد فقال أوكلكم جيد ثوبني 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد بن هارون أخربان هشام عن   - 10470
حممد عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : يف اجلمعة ساعة ال  

فقبض   يوافقها عبد مسلم يصلي يسأل هللا فيها خريا إال أعطاه إايه وقال بيده 
 أصابعه اليمىن ثالث أصابع قلنا يزهدها يزهدها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد اان هشام عن حممد عن أيب  - 10471
هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : من هم حبسنة فلم يعملها كتبت له  

كتبت له عشر حسنات ومن هم بسيئة فلم يعملها مل تكتب   حسنة فان عملها
 عليه فان عملها كتبت عليه سيئة واحدة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد اان حممد بن عمرو عن أيب  - 10472
سلم يف اجلنني بغرة  سلمة عن أيب هريرة قال : قضى رسول هللا صلى هللا عليه و 

عبد أو أمة فقال الذي قضى عليه أيعقل من ال شرب وال أكل وال صاح 
ول  فاستهل فمثل ذلك يطل فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ان هذا ليق

 بقول شاعر نعم فيه غرة عبد أو أمة 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد قال وأان حممد عن أيب سلمة   - 10473
صلى على جنازة  عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : من 

فله قرياط ومن تبعها حىت يقضي دفنها فله قرياطان أحدمها أو أصغرمها مثل  
الت أحد قال أبو سلمة فذكرت البن عمر فتعاظمه فأرسل إىل عائشة فق

 صدق أبو هريرة فقال بن عمر لقد فرطنا يف قراريط كثرية  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد قال وأان حممد عن أيب سلمة   - 10474
عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال هللا عز وجل : اان 

رحم شققت هلا من امسى من يصلها أصله ومن يقطعها أقطعه  الرمحن وهي ال
 فأبته  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد قال وأان حممد عن أيب سلمة   - 10475
عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : الناس معادن 

خيارهم يف اإلسالم إذا فقهوا   فخيارهم يف اجلاهلية  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد اان حممد عن أيب سلمة عن أيب  - 10476
فأثنوا عليها خريا  هريرة قال : مروا على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم جبنازة 

يف مناقب اخلري فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وجبت مث مروا عليه  
هللا صلى هللا عليه   جبنازة أخرى فأثنوا عليها شرا يف مناقب الشر فقال رسول



 وسلم وجبت انكم شهداء هللا يف األرض 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    499صفحة  - 2مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد قال أان حممد عن أيب سلمة   - 10477
عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : غريوا هذا الشيب وال  

 تشبهوا ابليهود وال ابلنصارى  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حجاج اان بن جريج ثنا العالء بن  - 10478
البقيع مع أيب عبد الرمحن بن يعقوب عن أيب دارة موىل عثمان قال : اان لب

هريرة إذ مسعناه يقول اان أعلم الناس بشفاعة حممد صلى هللا عليه وسلم يوم  



قول اللهم اغفر لكل  القيامة قال فتداك الناس عليه فقالوا ايه يرمحك هللا قال ي
 عبد مسلم لقيك يؤمن يب وال يشرك بك 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يونس بن حممد ثنا حممد بن هالل   - 10479
املدين ثنا أيب انه مسع أاب هريرة يقول قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :  

القرابن فمقرب جزورا ومقرب بقرة ومقرب شاة  املهجر يريد اجلمعة كمقرب 
 ومقرب دجاجة ومقرب بيضة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد ضعيف جلهالة هالل بن أيب ت
 هالل 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يونس بن حممد اان حممد بن هالل   - 10480
قال : صالة يف  قال أيب ثنا أبو هريرة عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

 مسجدي أفضل من ألف صالة فيما سواه إال املسجد احلرام 

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عمار بن حممد وهو بن أخت  - 10481
سفيان عن إبراهيم عن أيب عياض عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا 

ان مثل علم ال ينفع كمثل كنز ال ينفق يف سبيل هللا  عليه وسلم :   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث حمتمل للتحسني وهذا إسناد ضعيف إبراهيم  ت
هو ابن مسلم اهلجري لني وكان يرفع املوقوفات ... وأخرجه الطرباين يف 

األوسط من طريق ... . . فهذان الطريقان مع ما سنذكره من الشواهد حيتمل  
 احلديث التحسني هبا 

عن سلمان الفارسي   557و 555من الشواهد اليت ذكرها عند الدارمي و 
 موقوفا قال : وهو أثر حسن 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عمرو بن جممع أبو املنذر الكندي  - 10482
ثنا إبراهيم اهلجري عن أيب عياض عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا 

: يبلى كل عظم من بن آدم اال عجب الذنب وفيه يركب اخللق عليه وسلم 
 يوم القيامة  

 



 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد ضعيف لضعف عمرو بن جممع  ت
 وإبراهيم اهلجري

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا علي بن عاصم عن اهلجري عن أيب   - 10483
 عليه وسلم : يبلى كل شيء عياض عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا

 من اإلنسان اال عجب الذنب وفيه يركب اخللق يوم القيامة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد ضعيف لضعف علي بن عاصم  ت
 وإبراهيم بن مسلم اهلجري 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا علي بن عاصم اان خالد وهشام   - 10484
ة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ال عن بن سريين عن أيب هرير 

 تسبوا الدهر فان هللا هو الدهر  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وإسناده ضعيف لضعف علي بن عاصمت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا علي بن عاصم اان النهاس بن قهم   - 10485
عن أيب عمار شداد عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :  

 من حافظ على شفعة الضحى غفرت ذنوبه وان كانت مثل زبد البحر 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا علي بن عاصم اان خالد وهشام   - 10486
عن حممد بن سريين عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :  

 ان هلل عز وجل تسعة وتسعني امسا من أحصاها كلها دخل اجلنة  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد ضعيف لضعف علي بن عاصم  ت
 وقد توبع

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا علي بن عاصم اان خالد وهشام   - 04871
عن بن سريين عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : تسموا  

 ابمسي وال تكنوا بكنييت  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وعلي بن عاصم ضعيف لكنه قد توبعت  

 

 

علي بن عاصم ثنا ليث بن أيب حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا  - 10488
سليم عن جماهد عن أيب هريرة قال : أوصاين خليلي صلى هللا عليه وسلم  

 بثالث ان ال أانم اال على وتر وصوم ثالثة أايم من كل شهر وركعيت الضحى 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد ضعيف لضعف علي بن عاصم  ت
طرق أخرى عن أيب هريرة يصح هبا وليث بن أيب سليم لكن للحديث    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا علي عن احلذاء عن بن سريين عن  - 10489
أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : العجماء جبار واملعدن  

 جبار ويف الركاز اخلمس  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد ضعيف لضعف علي بن عاصم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا علي بن عاصم عن خالد احلذاء   - 04901
عن حممد بن سريين عن أيب هريرة قال : سأل رجل رسول هللا صلى هللا عليه  



 وسلم أيصلي أحدان يف الثوب قال أوكلكم جيد ثوبني 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا علي بن عاصم ثنا سهيل بن أيب  - 10491
صاحل عن أبيه عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : إذا 

 صلى أحدكم اجلمعة فليصل بعدها أربع ركعات  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد ضعيف لضعف علي بن عاصم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن يزيد أخربان احلجاج عن   - 10492
عطاء عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : من كتم علما يعلمه  

 جاء يوم القيامة ملجما بلجام من انر  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد ضعيف لتدليس احلجاج بن ت
 أرطاة لكنه متابع 

 



 

ثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إسحاق بن يوسف ثنا فضيل بن حد - 10493
غزوان عن أيب نعم عن أيب هريرة قال مسعت نيب التوبة صلى هللا عليه وسلم  

يقول : أميا رجل قذف مملوكه وهو برئ ما قال أقام عليه احلد يوم القيامة اال  
 ان يكون كما قال  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  

 

 

-------------------------------------  

 

[    500صفحة  - 2مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن يزيد عن حجاج عن   - 10494
عطاء عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم : انه هنى عن مثن الكلب 

 ومهر البغي وعسب الفحل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا يزيد بن هارون عن احلجاج عن   - 10495
عطاء عن أيب هريرة قال : هنى عن مثن الكلب وكسب احلجام ومهر البغي قال  

 قلت لعطاء النيب صلى هللا عليه وسلم قال قال فمن إذا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

ثنا حممد بن عبد هللا بن الزبري ثنا بن  حدثنا عبد هللا حدثين أيب - 10496
أيب ذئب عن حممد بن عمرو بن عطاء عن حممد بن عبد الرمحن بن ثوابن عن  

أيب هريرة : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان إذا قام يف الصالة رفع يديه  
 مدا 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

هللا حدثين أيب ثنا حممد بن عبد هللا ثنا بن أيب ذئب  حدثنا عبد - 10497
الثة مما كان يعمل هبن عن سعيد بن مسعان عن أيب هريرة قال : ترك الناس ث

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان صلى هللا عليه وسلم إذا قام إىل الصالة 
ا  رفع يديه مدا مث سكت قبل القراءة هنية يسأل هللا من فضله فيكرب كلم



 خفض ورفع 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري ت
سعيد بن مسعان فقد روى له البخاري يف " القراءة خلف اإلمام " وأصحاب 

 السنن غري ابن ماجة وهو ثقة 
 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن عبد هللا بن الزبري ثنا بن  - 10498
هريرة املوت أيب ذئب عن املقربي عن عبد الرمحن بن مهران قال ملا حضر أاب 

قال ال تتبعوين مبجمر وأسرعوا يب فإين مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
ا وضع الكافر على  يقول : ان املؤمن إذا وضع على سريره قال اسرعوا يب وإذ

 سريره قال وياله أين تذهبون يب  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن عبد هللا بن الزبري ثنا  - 10499
سفيان عن أيب الزاند عن األعرج عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم  
قال : ال يقولن أحدكم اللهم اغفر يل ان شئت اللهم ارمحين ان شئت ليعزم  



 املسألة قال ال مكره له  
 

 

يح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحت  

 

 

قال عبد هللا : كذا كان يف كتاب أيب مبيض وال مينع فضل املاء  - 10500
 ليمنع به فضل الكأل 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : عبد هللا هو ابن اإلمام أمحد بن حنبل ولعله أراد أن ت
والده ذكر هذا احلديث " وال مينع فضل املاء ... . " وبيض إلسناده فلم  

احلديث  -لعله أراد اإلحالة على إسناد حديث العزمية يف املسألة يذكره و 
عن    9972وقد سلف حديث النهي عن منع فضل املاء برقم  -السابق 

وكيع عن سفيان الثوري عن أيب الزاند عن األعرج وهو إسناد صحيح على  
 شرط الشيخني

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن عبد هللا ثنا سفيان عن أيب   - 10501
الزاند عن موسى بن أيب عثمان عن أبيه عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه  

 وسلم قال : ال تصوم املرأة إذا كان زوجها شاهدا اال إبذنه  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

هللا حدثين أيب ثنا يونس بن حممد ثنا حزم قال مسعت  حدثنا عبد  - 10502
 هريرة قال قال رسول  حممد بن واسع عن بعض أصحابه عن أيب صاحل عن أيب

هللا صلى هللا عليه وسلم : من نفس عن أخيه املسلم كربة من كرب الدنيا 
نفس هللا عنه كربة من كرب اآلخرة ومن سرت على أخيه سرت هللا عليه يف الدنيا 

آلخرة وهللا عز وجل يف عون العبد ما كان العبد يف عون أخيه  وا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد ثنا حممد يعين بن إسحاق عن   - 10503
موسى بن يسار عن أيب هريرة وعن الزهري وغريه قالوا قال رسول هللا صلى 

قظ أحدكم فال يضعن يده يف الغسل حىت يغسلها  هللا عليه وسلم : إذا استي
 فإنه ال يدري أين ابتت يده 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أان حممد عن موسى بن يسار  - 10504
عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : هلل افرح بتوبة عبده  

 من أحدكم بضالته يف فالة من األرض عليها طعامه وشرابه 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

قال وقال أبو القاسم صلى هللا عليه وسلم قال هللا عز وجل :   - 10505
إذا جاءين عبدي شربا جئته بذراع وإذا جاءين بذراع جئته بباع وإذا جاءين 

 ميشي جئته أهرول  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وإسناده حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أان حممد يعين بن إسحاق عن   - 10506
عالء بن عبد الرمحن بن يعقوب عن أبيه عن أيب هريرة قال قال رسول هللا ال

صلى هللا عليه وسلم : إذا صلى أحدكم وجلس يف مصالة مل تزل املالئكة  
 تقول اللهم اغفر له اللهم ارمحه ما مل يقم أو حيدث  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  

 

 

ان حممد عن أيب الزاند عن  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أ - 10507
ال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ميني هللا مألي  األعرج عن أيب هريرة قال ق

ال يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار وقال أرأيتكم ما أنفق منذ خلق السماء 
واألرض فإنه مل يغض ما يف ميينه قال وعرشه على املاء بيده األخرى امليزان  

 خيفض ويرفع  

 

 

ليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن عت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    501صفحة  - 2مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أان حممد عن موسى بن يسار  - 10508
قال رسول هللا  عن أيب هريرة وعن أيب الزاند عن األعرج عن أيب هريرة قال



صلى هللا عليه وسلم : دخلت امرأة النار يف هر أو هرة ربطتها فال هي 
ال  أطعمتها وال هي أرسلتها أتكل من خشاش األرض حىت ماتت يف رابطها هز   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أان حممد عن أيب الزاند عن   - 10509
األعرج عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : إذا هلك 

 كسرى فال كسرى بعده وإذا هلك قيصر فال قيصر بعده  

 

 

د حسن عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسنات  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أان حممد بن عمرو عن أيب  - 10510
سلمة عن أيب هريرة قال : سئل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أيصلي الرجل  

 يف ثوب واحد قال أوكلكم له ثوابن 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 



 

عن أيب سلمة عن أيب  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أان حممد - 10511
هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : فضل صالة اجلماعة على  

 صالة الفذ مخسا وعشرين درجة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أان حممد بن عمرو عن أيب  - 10512
هللا صلى هللا عليه وسلم : للصائم فرحتان   سلمة عن أيب هريرة قال قال رسول 

فرحة عند فطره وفرحة يوم القيامة وخللوف فم الصائم أطيب عند هللا من ريح  
 املسك  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد اان حممد عن أيب سلمة عن أيب  - 10513
هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : أبردوا عن الصالة فإن شدة  

 احلر من فيح جهنم  
 



 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد اان حممد عن أيب سلمة عن أيب  - 10514
هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ال تشد الرحال إال إىل 

 املسجد احلرام ومسجدي واملسجد األقصى 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

 حممد عن أيب سلمة عن أيب حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد اان - 10515
هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : من أحب األنصار أحبه هللا  

 ومن أبغض األنصار أبغضه هللا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد اان حممد عن أيب سلمة عن أيب  - 10516
قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : لوال اهلجرة لكنت امرأ من  هريرة قال



األنصار ولو ان الناس سلكوا واداي أو شعبة وسلكت األنصار واداي أو شعبة  
 لسلكت وادي األنصار وشعبتهم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد اان حممد عن أيب سلمة عن أيب  - 10517
هريرة قال : هنى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ان ينتبذ يف املزفت واملقري 

 والنقري والدابء واحلنتم وقال كل مسكر حرام  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

ثنا يزيد اان حممد عن أيب سلمة عن أيب حدثنا عبد هللا حدثين أيب  - 10518
هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : إمنا الصدقة عن ظهر غىن 

 واليد العليا خري من اليد السفلى وابدأ مبن تعول 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 



 

سلمة عن أيب  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد اان حممد عن أيب - 10519
هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : احلياء من اإلميان واإلميان يف  

 اجلنة والبذاء من اجلفاء واجلفاء يف النار  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أخربان حممد عن أيب سلمة عن   - 10520
ال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : من يقول علي ما مل أقل أيب هريرة ق

 فليتبوأ مقعده من النار  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : متواتر وهذا إسناد حسن رجاله ثقات رجال الشيخني ت
غري حممد بن عمرو بن علقمة الليثي فقد روى له البخاري ومسلم مقروان 

 ومتابعة وهو حسن احلديث

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد اان حممد بن عمرو عن أيب  - 10521
سلمة عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : قلب الكبري  

 شاب على حب اثنتني حب احلياة وحب املال 



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد اان حممد عن أيب سلمة عن أيب  - 10522
هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : العجماء جرحها جبار 

 واملعدن جبار ويف الركاز اخلمس  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

أيب سلمة عن أيب  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد اان حممد عن - 10523
هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ال تتلقوا الركبان للبيع وال يبع  

 حاضر لباد وال تباغضوا وال حتاسدوا وال تناجشوا وكونوا عباد هللا إخواان 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حممد بن عمرو عن أيب  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد اان - 10524
سلمة عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : نصرت ابلرعب 



وأوتيت جوامع الكلم وجعلت يل األرض مسجدا وطهورا وبينا أان انئم أوتيت 
 مبفاتيح خزائن األرض فتلت يف يدي 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    502صفحة  - 2مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد اان حممد عن أيب سلمة عن أيب  - 10525
هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : أمرت أن أقاتل الناس حىت 

وها عصموا مين دماءهم وأمواهلم اال حبقها  يقولوا ال إله إال هللا فإذا قال
 وحساهبم على هللا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد اان حممد بن عمرو عن أيب  - 10526



سلمة عن أيب هريرة : انه كان يصلي هبم فيكرب كلما رفع فإذا انصرف قال اان 
 أشبهكم صالة برسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أان حممد عن أيب سلمة عن أيب  - 10527
هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ال تزال املالئكة تصلي على  
أحدكم ما دام يف مصاله الذي صلى فيه ما مل يقم أو حيدث تقول اللهم اغفر  

 له اللهم ارمحه  
 

 

د حسن عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسنات  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد اان حممد عن أيب سلمة عن أيب  - 10528
هريرة قال : ركع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف الصالة مث رفع رأسه فقال  
اللهم أنج عياش بن أيب ربيعة اللهم أنج سلمة بن هشام اللهم أنج الوليد بن  

منني اللهم اشدد وطأتك على مضر اللهم  الوليد اللهم أنج املستضعفني من املؤ 
 اجعلها سنني كسين يوسف هللا أكرب مث خر ساجدا  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أان حممد عن أيب سلمة عن أيب  - 10529
إماما  هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : إذا كان أحدكم 

فليخفف فإنه يقوم وراءه الضعيف والكبري وذو احلاجة وإذا صلى لنفسه 
 فليطول ما شاء  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أان حممد عن أيب سلمة عن أيب  - 10530
مد بيده  هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : والذي نفس حم

لوددت ان أقاتل يف سبيل هللا فاقتل مث أحيا مث أقتل مث أحيا مث أقتل مث أحيا مث  
ج أو تغزو يف سبيل  أقتل ولوال ان أشق على املؤمنني ما ختلفت خلف سرية ختر 

هللا ولكن ال أجد سعة فامحلهم وال جيدون سعة فيتبعوين وال تطيب أنفسهم ان  
 يتخلفوا بعدي أو يقعدوا بعدي  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أان حممد عن أيب سلمة عن أيب  - 10531
 صلى هللا عليه وسلم : أول زمرة تدخل اجلنة من  هريرة قال قال رسول هللا

أميت على صورة القمر ليلة البدر مث الذين يلوهنم على أحسن كوكب درى 
إضاءة يف السماء فقام عكاشة بن حمصن فقال اي رسول هللا أدع هللا أن جيعلين  

منهم قال اللهم اجعله منهم مث قام رجل آخر فقال اي رسول هللا ادع هللا أن 
علين منهم قال قد سبقك هبا عكاشة  جي  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أان حممد عن أيب سلمة عن أيب  - 10532
هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : خري نساء ركنب اإلبل نساء  

ى زوج يف ذات يده  قريش أحناه على يتيم يف صغره وأرعاه عل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أان حممد بن عمرو عن أيب  - 10533
سلمة عن أيب هريرة قال قدم الطفيل بن عمرو الدوسي وأصحابه فقالوا : اي 

ة فرفع رسول  رسول هللا ان دوسا قد عصت وأبت فادع هللا عليها قال أبو هرير 
هللا صلى هللا عليه وسلم يديه فقلت هلكت دوس فقال اللهم اهد دوسا  

 وائت هبا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أان حممد بن عمرو عن أيب  - 10534
سلمة عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : أاتكم أهل 

 اليمن هم أضعف قلواب وأرق أفئدة اإلميان ميان واحلكمة ميانية  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أان حممد عن أيب سلمة عن أيب  - 10535
هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : والذي نفس حممد بيده لو 

 تعلمون ما أعلم لضحكتم قليال ولبكيتم كثريا 



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

يزيد أان حممد عن أيب سلمة عن أيب حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا  - 10536
هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : حدثوا عن بين إسرائيل وال  
 حرج قال وبينما رجل يسوق بقرة فأعيا فركبها فالتفتت إليه فذكر احلديث 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

يد أان حممد عن أيب سلمة عن أيب حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يز  - 10537
ى هللا عليه وسلم : حنن اآلخرون السابقون يوم هريرة قال قال رسول هللا صل 

القيامة بيد أهنم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم وهذا يومهم الذي 
فرض عليهم فاختلفوا فيه فهداان هللا له فالناس لنا فيه تبع اليوم لنا ولليهود  

نصارى بعد غد  غدا ولل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  
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حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أان حممد بن عمرو عن أيب  - 10538
م : إمنا هلك من  سلمة عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسل

كان قبلكم بكثرة سؤاهلم واختالفهم على أنبيائهم ال تسألوين عن شيء اال 
ك حذافة بن أخربتكم به فقال عبد هللا بن حذافة من أىب اي رسول هللا قال أبو 

قيس فرجع إىل أمة فقالت وحيك ما محلك على الذي صنعت فقد كنا أهل 
جاهلية وأهل أعمال قبيحة فقال هلا ان كنت ألحب ان أعلم من أيب من كان  

 من الناس  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أان حممد عن أيب سلمة عن أيب  - 10539
هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ان هلل عز وجل تسعة وتسعني 

 امسا مائة غري واحد من أحصاها كلها دخل اجلنة  
 



 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

ثنا يزيد أان حممد عن أيب سلمة عن أيب  حدثنا عبد هللا حدثين أيب - 10540
 صلى هللا عليه وسلم جالس فقال  هريرة : دخل أعرايب املسجد ورسول هللا

اللهم اغفر يل وحملمد وال تغفر ألحد معنا فضحك رسول هللا صلى هللا عليه  
وسلم وقال لقد احتظرت واسعا مث وىل حىت إذا كان يف انحية املسجد فشج 

ول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال إمنا بىن هذا البيت لذكر  يبول فقام إليه رس
هللا والصالة وإنه ال يبال فيه مث دعا بسجل من ماء فأفرغه عليه قال يقول  
األعرايب بعد ان فقه فقام النيب صلى هللا عليه وسلم إيل ابيب هو وأمي فلم  

 يسب ومل يؤنب ومل يضرب 
 

 

ناد حسن عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إست  

فشج : قال السندي : بفتح فاء وشني وجيم خمففة والفاء أصلية معناه فرق  * 
 بني رجليه ليبول 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أان حممد عن أيب سلمة عن أيب  - 10541
هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : لن ينجي أحدا منكم عمله  



ل هللا قال وال أان اال أن يتغمدين هللا منه برمحة ولكن قال قلنا وال أنت اي رسو 
 قاربوا وسددوا 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أان حممد عن أيب سلمة عن أيب  - 10542
هريرة قال : هنى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن بيعتني يف بيعة وعن  

ني وان حيتيب أحدكم يف ثوب وليس بني فرجه وبني السماء شيء وعن  لبست
 الصماء اشتمال اليهود ووصف لنا حممد جعلها من أحد جانبيه مث رفعها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أان حممد عن أيب سلمة عن أيب  - 10543
هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : من صلى على جنازة فله  

 قرياط ومن تبعها حىت يقضي دفنها فله قرياطان أحدمها أو أصغرمها مثل أحد 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  



 

 

ا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أان حممد عن أيب سلمة عن أيب حدثن - 10544
هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : من صام رمضان وقامة إمياان  
واحتسااب غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إمياان واحتسااب غفر له  

 ما تقدم من ذنبه  

 

 

ناد حسن عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إست  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أان حممد عن أيب سلمة عن أيب  - 10545
هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : اشتكت النار إىل رهبا عز  

وجل فقالت أكل بعضي بعضا فأذن هلا بنفسني فاشد ما جتدون من احلر من  
 حرها وأشد ما جتدون من الربد زمهريرها 

 

 

ليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن عت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أان حممد عن أيب سلمة عن أيب  - 10546
 هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : مراء يف القرآن كفر  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أان حممد عن أيب سلمة عن أيب  - 10547
هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال هللا عز وجل : كل عمل  

بن آدم له احلسنة بعشر أمثاهلا إىل سبعمائة ضعف اال الصيام هو يل وأان 
 أجزي به 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أان حممد عن أيب سلمة عن أيب  - 10548
هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : من جر ثوبه من اخليالء مل 

 ينظر هللا إليه يوم القيامة  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

أان حممد عن أيب سلمة عن أيب حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد  - 10549



هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : توضؤوا مما مست النار ولو  
 من تور أقط  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أان حممد عن أيب سلمة عن أيب  - 10550
بر هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : إذا ثوب ابلصالة أد

الشيطان له ضراط وإذا سكت املؤذن خطر بني أحدكم وبني نفسه حىت ينسيه  
 صالته فال يدري كم صلى فمن وجد من ذلك شيئا فليسجد سجدتني 

 

 

يق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن علت  
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حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أان حممد عن أيب سلمة عن أيب  - 10551



جل كل ليلة إىل  هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ينزل هللا عز و 
ي السماء الدنيا لنصف الليل اآلخر أو لثلث الليل اآلخر فيقول من ذا الذ
يدعوين فأستجيب له من ذا الذي يسألين فأعطيه من ذا الذي يستغفرين 

 فاغفر له حىت يطلع الفجر أو ينصرف القارئ من صالة الصبح  

 

 

القاريء . . اخل " عليق شعيب األرنؤوط : صحيح دون قوله " أو ينصرف ت
 ولعله شك من بعض الرواة فإنه مل يرد يف غري هذه الرواية

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أان حممد عن أيب سلمة عن أيب  - 10552
فيه الشمس  هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : خري يوم طلعت

يوم اجلمعة فيه خلق آدم وفيه أدخل اجلنة وفيه أهبط منها وفيه تقوم الساعة  
هللا عز وجل وفيه ساعة ال يوافقها مؤمن يصلي وقبض أصابعه يقللها يسأل 

 خريا إال أعطاه إايه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد ثنا شعبة عن حممد بن زايد   - 10553



عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : أما خيشى أحدكم إذا رفع  
محار أو صورته صورة محار رأسه واإلمام ساجد أن جيعل هللا رأسه رأس   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أان بن أيب ذئب عن احلرث بن   - 10554
عبد الرمحن عن أيب سلمة عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه  

مث ان سكر فاجلدوه مث ان  وسلم : إذا سكر فاجلدوه مث ان سكر فاجلدوه
 عاد الرابعة فاضربوا عنقه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده قوي رجاله ثقات رجال الشيخني غري احلارث ت
 بن عبدالرمحن فمن رجال أصحاب السنن

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أان إمساعيل عن زايد املخزومي  - 10555
 صلى هللا عليه وسلم : حنن اآلخرون عن أيب هريرة قال قال رسول هللا

السابقون يوم القيامة أول زمرة من أميت يدخلون اجلنة سبعون ألفا ال حساب 
عليهم كل رجل منهم على صورة القمر ليلة البدر مث الذين يلوهنم على أشد 



 ضوء كوكب يف السماء مث هي بعد ذلك منازل  

 

 

إسناد ضعيف جلهالة زايد املخزومي عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد ثنا مهام بن حيىي عن قتادة   - 10556
عن عكرمة عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : من صور صورة  

عذب يوم القيامة حىت ينفخ فيها الروح وليس بنافخ فيها ومن استمع إىل 
أن يستمع حديثهم أذيب يف أذنه اآلنك ومن حتلم  حديث قوم وال يعجبهم 

 كاذاب دفع إليه شعرية وعذب حىت يعقد بني طرفيها وليس بعاقد  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري رجاله ثقات ت
 رجال الشيخني غري عكرمة موىل ابن عباس فمن رجال البخاري 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أان حممد عن أيب سلمة عن أيب  - 10557
هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : يف هذه احلبة السوداء شفاء  

 من كل داء اال السام قالوا اي رسول هللا وما السام قال املوت 

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

هللا حدثين أيب ثنا يزيد أان حممد عن بن إسحاق عن   حدثنا عبد - 10558
أيب الزاند عن األعرج عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :  

والذي نفس حممد بيده ليأتني على أحدكم يوم ألن يراين مث ألن يراين أحب 
 إليه من أن يكون له مثل أهله وماله 

 

 

ذا إسناد حسن عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهت  

أفاد األرانؤوط أن قوله " حممد عن ابن اسحق " حتريف صوابه : " حممد بن * 
 اسحق "

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أان سليم بن حيان ثنا سعيد   - 10559
قال مسعت أاب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : الصوم جنة  
فإذا كان أحدكم يوما صائما فال يرفث وال جيهل وان امرؤ شتمه أو قاتله  

 فليقل اين صائم  

 

 

لشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط ات  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أان سليم بن حيان قال مسعت   - 10560
أاب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : إايكم والظن فان الظن 

 أكذب احلديث  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخني غري ت
 حيان والد سليم 

األرانؤوط أن صواب السند كما يف نسخه املتقنة : حدثنا يزيد أخربان نبه * 
سليم بن حيان ) قال مسعت أيب حيدث ( قال مسعت أاب هريرة ... . ] فما بني  

 القوسني ساقط هنا [ 
 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أان شعبة عن حممد بن زايد   - 10561
ه وسلم يرويه عن ربه عز وجل قال :  عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا علي

لكل عمل كفارة والصوم يل وأان أجزي به وخللوف فم الصائم أطيب عند هللا  
 من ريح املسك 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أان حممد بن عمرو عن عبد   - 10562
عبد الرمحن قال قال   الرمحن بن يعقوب موىل احلرقة قال أيب وهو أبو العالء بن

أبو هريرة قال أبو القاسم صلى هللا عليه وسلم : أزرة املؤمن من إنصاف 
ذلك ففي    الساقني فأسفل من ذلك إىل ما فوق الكعبني فما كان من أسفل من

 النار 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أان سفيان قال مسعت احلسن   - 10563
حيدث عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : من سن سنة  

رهم شيء  ضالل فاتبع عليها كان عليه مثل أوزارهم من غري ان ينقص من أوزا
ومن سن سنة هدى فاتبع عليها كان له مثل أجورهم من غري ان ينقص من 

 أجورهم شيء 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  
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[    505صفحة  - 2مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أان سفيان بن حسني عن   - 10564
الزهري عن سعيد بن املسيب عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم  
قال : من أدخل فرسا بني فرسني وهو ال أيمن ان يسبق فال أبس به ومن  

 أدخل فرسا بني فرسني قد أمن أن يسبق فهو قمار  
 

 

األرنؤوط : إسناده ضعيف عليق شعيب ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أان بن عون عن حممد عن أيب   - 10565
هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : املالئكة تلعن أحدكم إذا أشار  

 حبديدة وان كان أخاه ألبيه وأمه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أنبأان العوام ثنا سليمان بن أيب  - 10566
لم بثالث سليمان انه مسع أاب هريرة يقول : أوصاين خليلي صلى هللا عليه وس

ولست بتاركهن يف سفر وال حضر أن ال أانم إال على وتر وان أصوم ثالثة أايم 
بني من كل شهر وان ال أدع ركعيت الضحى فإهنا صالة األوا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد وأبو عبد الرمحن قال يزيد أان  - 10567
املسعودي عن حممد موىل آل طلحة عن عيسى بن طلحة عن أيب هريرة عن  

النيب صلى هللا عليه وسلم قال : ال يلج النار أحد بكى من خشية هللا عز  
حىت يعود اللنب يف الضرع وال جيتمع غبار يف سبيل هللا ودخان جهنم يف   وجل

 منخري امرئ أبدا وقال أبو عبد الرمحن املقرئ يف منخري مسلم أبدا 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح غري ت
 املسعودي ثقة لكنه اختلط أبخرة 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أان بن أيب ذئب عن صاحل  - 10568



موىل التوأمة عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : من صلى  
 على جنازة يف املسجد فال شيء له 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أان بن أيب ذئب عن املقربي  - 10569
عن أبيه عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : من مل يدع 

 قول الزور والعمل به واجلهل فليس هلل حاجة أن يدع طعامه وال شرابه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد ثنا بن أيب ذئب عن املقربي  - 10570
عن أيب هريرة ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : ليأتني على الناس زمان  

 ال يبايل املرء أحبالل أخذ املال أم حبرام 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 



 

ين أيب ثنا يزيد أان بن أيب ذئب عن املقربي حدثنا عبد هللا حدث - 10571
بريي موىل حسام عن أيب هريرة عن  وأبو عاصم موىل حكيم وقال أبو أمحد الز 

النيب صلى هللا عليه وسلم : ال تساب وأنت صائم فان شتمك أحد فقل اين 
صائم وان كنت قائما فاقعد والذي نفس حممد بيده خللوف فم الصائم أطيب 

ح املسك عند هللا من ري  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن رجاله ثقات رجال ت
 الشيخني غري عجالن موىل املشمعل فقد روى له النسائي

نبه األرانؤوط على أن يف السند هنا اضطراب وحتريف صوبه من نسخه  * 
ابن املتقنة كما يلي : حدثنا يزيد أخربان ابن أيب ذئب . وأبو عامر قال حدثنا 

وقال أبو عامر : موىل حكيم وقال أبو  -أيب ذئب عن عجالن موىل املشمعل 
عن أيب هريرة  -أمحد الزبريي : موىل محاس   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أان بن أيب ذئب عن عجالن   - 10572
عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : والذي نفس حممد  

نظر إىل ما ورائي كما أنظر إىل ما بني يدي فسووا صفوفكم  بيده اين أل
 وأحسنوا ركوعكم وسجودكم  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أان بن أيب ذئب عن عجالن   - 10573
ل  عن أيب هريرة : أن النيب صلى هللا عليه وسلم سئل عن ركوب البدنة فقا

 اركبها قال اهنا بدنة قال اركبها ويلك 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أان بن أيب ذئب عن عجالن   - 10574
هريرة أن وإمساعيل بن عمر قال ثنا بن أيب ذئب املعين عن عجالن عن أيب 

النيب صلى هللا عليه وسلم قال : يف اململوك يصنع طعامك ويعانيه فادعه فان  
 أىب فاطعمه يف يده وإذا ضربتموهم فال تضربوهم على وجوههم  

 

 

ليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن عت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أان بن أيب ذئب عن الزهري  - 10575



عن أيب عبد هللا األغر عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : إذا 
كان يوم اجلمعة وقفت املالئكة على أبواب املسجد فيكتبون األول فاألول  

بقرة مث  فمثل املهجر إىل اجلمعة كمثل الذي يهدي بدنة مث كالذي يهدي 
كالذي يهدي كبشا مث كالذي يهدي دجاجة مث كالذي يهدي بيضة فإذا خرج  

 اإلمام وقعد على املنرب طووا صحفهم وجلسوا يستمعون الذكر  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أان بن أيب ذئب عن أيب الوليد   - 10576
أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : ليس املسكني ابلطواف عن 

عليكم أن تطعموه لقمة لقمة إمنا املسكني املتعفف الذي ال يسأل الناس 
 إحلافا 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حمتمل للتحسني ت  

 

 

------------------------------------- 

 



[    506صفحة  - 2مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أان بن أيب ذئب عن أيب الوليد   - 10577
عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : ما أحب ان يل أحدا ذهبا  

 مير يب اثلثة عندي منه دينار اال شيء أعده لغرمي  

 

 

األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حمتمل للتحسني عليق شعيب ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أان املسعودي عن عمران بن  - 10578
عمري قال شكوت إىل عبيد هللا بن عبد هللا قوما منعوين ماء فقال مسعت أاب  

هريرة قال املسعودي وال أعلمه اال قد رفعه إىل النيب صلى هللا عليه وسلم قال  
ال مينع فضل ماء بعد ان يستغىن عنه وال فضل مرعى  :   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أان املسعودي عن أشعث بن  - 10579
سليم عن أبيه أن أاب هريرة : رأى رجال قد خرج من املسجد وقد أذن فيه  



وسلم   فقال أما هذا فقد عصى أاب القاسم صلى هللا عليه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أان بن أيب ذئب عن املقربي  - 10580
عنده مظلمة من  عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : من كانت 

أخيه من عرضه أو ماله فليتحلله اليوم قبل أن يؤخذ حني ال يكون دينار وال  
ه أخذ من  درهم وان كان له عمل صاحل أخذ منه بقدر مظلمته وان مل يكن ل

 سيئات صاحبه فجعلت عليه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب قال وقال ببغداد قبل أن أييت يوم  - 10581
 ليس هناك دينار وال درهم :  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : يعين يزيد بن هارون شيخ املصنف وكأنه مسعه منه مرة  ت
لده واسط مث قدم يزيد بعد ذلك إىل بغداد فحدث به على النحو الذي يف ب



 ذكره املصنف 

 

 

وثناه روح إبسناده ومعناه وقال : من قبل أن يؤخذ منه حني ال  - 10582
 يكون دينار وال درهم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد اان بن أيب ذئب عن املقربي  - 10583
لم : اي نساء عن أبيه عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وس

املسلمات ثالث مرات ال حتقرن جارة جلارهتا ولو فرسن شاة وال حيل المرأة  
ومعها ذو حمرم  تؤمن ابهلل ورسوله واليوم اآلخر ان تسافر مسرية يوم واحد إال    

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أخربان العوام حدثين عبد هللا   - 10584
عليه وسلم   بن السائب عن رجل من األنصار عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا

قال : الصالة إىل الصالة اليت قبلها كفارة واجلمعة إىل اجلمعة اليت قبلها كفارة  



ل فعرفنا أنه أمر حدث إال والشهر إىل الشهر الذي قبله كفارة إال من ثالث قا
رسول هللا هذا الشرك من الشرك ابهلل ونكث الصفقة وترك السنة قال قلنا اي 

ابهلل قد عرفناه فما نكث الصفقة وترك السنة قال أما نكث الصفقة فأن تعطي  
 رجال بيعتك مث تقاتله بسيفك وأما ترك السنة فاخلروج من اجلماعة  

 

 

دون قوله " إال من ثالث . . إخل " وإسناده  عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت
 ضعيف جلهالة الرجل األنصاري الراوي عن أيب هريرة 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أان حممد بن إسحاق بن يسار  - 10585
عن أيب هريرة قال قال أبو القاسم صلى هللا عليه وسلم : يف اجلنة ما ال عني  

لى قلب بشر رأت وال أذن مسعت وال خطر ع  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

نبه األرانؤوط على أن قوله " حممد بن إسحاق بن يسار " خطأ صوابه "  * 
 حممد بن إسحاق عن اسحاق بن يسار " 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أان حممد بن إسحاق عن   - 10586



هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه  العالء بن عبد الرمحن عن أبيه عن أيب 
وسلم : ان هللا عز وجل قال استقرضت عبدي فلم يقرضين وسبين عبدي وال  

 يدري يقول وا دهراه وا دهراه وأان الدهر  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أان حممد عن أيب الزاند عن   - 10587
األعرج عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : رأس الكفر  

حنو املشرق والفخر واخليالء يف أهل اخليل واإلبل يف الفدادين أهل الوبر 
 والسكينة يف أهل الغنم  

 

 

سناد حسن عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أان هشام عن حممد عن أيب  - 10588
هريرة قال : ان سليمان بن داود صلى هللا عليه وسلم قال أطوف الليلة على  
مائة امرأة فتلد كل امرأة منهن غالما يضرب ابلسيف يف سبيل هللا ومل يستثن  

لم تلد منهن غري امرأة واحدة  قال فطاف يف تلك الليلة على مائة امرأة ف



ولدت نصف إنسان قال فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لو انه كان قال  
ان شاء هللا لولدت كل امرأة منهن غالما يضرب ابلسيف يف سبيل هللا عز  

 وجل 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

ا يزيد أان هشام عن حممد عن أيب حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثن - 10589
 هريرة قال : من اتب قبل ان تطلع الشمس من مغرهبا اتب هللا عليه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخني وسلف مرفوعا  ت
 وهو الصحيح فمثله ال يقال ابلرأي

 

 

------------------------------------- 

 

[    507صفحة  - 2مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد اان هشام بن حسان عن حممد   - 10590



عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : ال عدوى وال طرية وأحب 
 الفأل الصاحل 

 

 

األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أان هشام بن حسان عن حممد   - 10591
عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم : ان امرأة بغيا رأت كلبا يف يوم 

 حار يطيف ببئر قد أدلع لسانه من العطش فنزعت موقها فغفر هلا  

 

 

رنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أان هشام عن حممد عن أيب  - 10592
هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم : ان امرأة دخلت النار يف هرة ربطتها  

 فلم تدعها تصيب من خشاش األرض ومل تطعمها ومل تسقها حىت ماتت 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 



 

عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أان هشام عن حممد عن أيب حدثنا  - 10593
هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : إذا دعي أحدكم فليجب فان كان  

 صائما فليصل وان كان مفطرا فليطعم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

ام وحممد بن جعفر  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أان هش - 10594
قال ثنا هشام عن حممد عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال :  
من اشرتى مصراة فهو ابخليار ثالثة أايم فان ردها رد معها صاعا من متر ال  

 مسراء 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أان هشام عن حممد عن أيب  - 10595
هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : البهيمة عقلها جبار واملعدن عقلها  

 جبار ويف الركاز اخلمس  

 



 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أان هشام عن حممد عن أيب  - 10596
والنار فقالت اجلنة هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : اختصمت اجلنة 

أي رب ما هلا يدخلها ضعفاء الناس وسقطهم وقالت النار اي رب ما هلا  
وقال   يدخلها اجلبارون واملتكربون قال للجنة أنت رمحيت أصيب بك من أشاء

للنار أنت عذايب أصيب منك من أشاء ولكل واحدة منكن ملؤها قال فأما  
اجلنة فان هللا عز وجل ال يظلم من خلقه أحدا وإهنا ينشئ هلا من خلقه ما شاء  

وتقول هل من   }ويلقون فيها  {وتقول هل من مزيد   }واما النار فيلقون فيها  
متتلئ وينزوي بعضها إىل  حىت يضع ربنا عز وجل فيها قدمه فهنالك {مزيد 

 بعض وتقول قط قط  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أان هشام عن حممد عن أيب  - 10597
هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : إذا استيقظ أحدكم من منامه فال  

غ عليها فيغسلها فإنه ال يدري أين ابتت يده  يغمس يده يف طهوره حىت يفر   



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أان هشام عن حممد عن أيب  - 10598
مان مل تكد رؤاي هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : إذا اقرتب الز 

املسلم تكذب وأصدقهم رؤاي أصدقهم حديثا ورؤاي املسلم جزء من ستة  
ن هللا وأربعني جزءا من النبوة قال وقال الرؤاي ثالثة فالرؤاي الصاحلة بشرى م

عز وجل والرؤاي حتزينا من الشيطان والرؤاي من الشيء حيدث به اإلنسان نفسه  
فإذا رأى أحدكم ما يكره فال حيدثه أحدا وليقم فليصل قال وأحب القيد يف 

 النوم وأكره الغل القيد ثبات يف الدين 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

هللا حدثين أيب ثنا يزيد اان هشام عن حممد عن أيب حدثنا عبد  - 10599
هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : التسبيح للرجال والتصفيق للنساء 

 يف الصالة 

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أنبأان هشام عن حممد عن أيب   - 10600
هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : أبردوا عن الصالة يف احلر فان  

 شدة احلر من فيح جهنم أو من فيح أبواب جهنم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

أيب ثنا يزيد اان هشام عن حممد عن أيب حدثنا عبد هللا حدثين  - 10601
واما تذاكروا فقال الرجال يف اجلنة أكثر من  هريرة قال كنا عنده فأما تفاخروا 

النساء فقال أبو هريرة أومل يقل أبو القاسم صلى هللا عليه وسلم : ان أول زمرة  
ى  من أميت تدخل اجلنة وجوههم على صورة القمر ليلة البدر والزمرة الثانية عل

أضوإ كوكب درى يف السماء لكل رجل منهم زوجتان من احلور العني يرى مخ  
 سوقيهما من وراء احللل والذي نفس حممد بيده ما فيها من أعزب  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد اان هشام عن حممد قال قال   - 10602
 يديها لنب اللقاح أبو هريرة : الفأر مما مسخ وسأنبئكم آبية ذلك إذا وضع بني

مل تصب منه وإذا وضع لنب الغنم أصابت منه قال فقال له كعب قاله رسول 
توراة هللا صلى هللا عليه وسلم قال فقال أبو هريرة إذا نزلت على ال  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

-------------------------------------  

 

[    508صفحة  - 2مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد اان هشام عن حممد عن أيب  - 10603
ولغ الكلب يف إانء غسل سبع   هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : إذا

 مرات أوهلا ابلرتاب 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد اان سعيد عن قتادة عن النضر   - 10604
بن أنس عن بشري بن هنيك عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم : من  

 أفلس مبال قوم فرأى رجل متاعه بعينه فهو أحق به من غريه  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

هللا حدثين أيب ثنا حممد بن يزيد أان احلجاج عن عطاء   حدثنا عبد - 10605
عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم : من كتم علما يعلمه جاء يوم 

 القيامة ملجما بلجام من انر  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد ضعيف لتدليس احلجاج بن ت
 أرطاة 

 

 

يزيد أان الرباء بن يزيد عن عبد هللا  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا  - 10606
ول هللا صلى هللا عليه وسلم : أال أنبئكم  بن شقيق عن أيب هريرة قال قال رس

أبهل اجلنة قالوا بلى اي رسول هللا قال الضعفاء املظلومون قال أال أنبئكم أبهل  
النار قالوا بلى اي رسول هللا قال كل شديد جعظري هم الذين ال أيملون 



 رؤوسهم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه دون قوله " هم الذين ال أيملون رؤوسهم  ت
 " وهذه زايدة منكرة فقد تفرد هبا 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أان زكراي بن أيب زائدة عن   - 10607
سعد بن إبراهيم عن أيب معبد عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال  

نفس بن آدم معلقة بدينه حىت يقضي عنه   : ال تزال  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد صحيح ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد بن هارون ثنا محاد بن سلمة   - 10608
 صلى هللا عليه  عن اثبت البناين عن أيب رافع عن أيب هريرة قال قال رسول هللا

وسلم : خرج رجل يزور أخا له يف قرية أخرى فأرصد هللا عز وجل على 
ة قال ال قال  مدرجته ملكا فلما مر به قال أين تريد قال أريد فالان قال للقراب

فلنعمة له عندك ترهبا قال ال قال فلم أتتيه قال اين أحبه يف هللا عز وجل قال  
 فإين رسول هللا إليك ان هللا عز وجل حيبك حببك إايه فيه  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري محاد بن سلمة فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن بن موسى ثنا محاد بن سلمة   - 10609
عن اثبت البناين عن أيب رافع عن أيب هريرة قال وال أعلمه اال رفعه : فذكر  

 معناه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن ثنا محاد بن سلمة عن   - 10610
 عاصم األحول عن أيب حسان األعرج عن أيب هريرة : مثله  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أان هشام بن حسان عن حممد   - 10611
بن سريين عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ال يقولن 



 أحدكم عبدي أميت وليقل فتاي وفتايت 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

مد بن جعفر ثنا هشام فذكر :  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حم - 10612
 مثله  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أان هشام بن حسان عن حممد   - 10613
خيطب الرجل على   عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ال

خطبة أخيه وال يسوم على سوم أخيه وال تنكح املرأة على عمتها وال على 
ا ما كتب  خالتها وال تسأل طالق أختها لتكتفئ ما يف صحفتها ولتنكح فإمنا هل 

 هللا هلا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد اان محاد بن سلمة عن علي   - 10614
بن زيد عن أوس بن خالد عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال :  

ر ما مسع كمثل رجل أتى مثل الذي يسمع احلكمة مث ال خيرب عن صاحبه إال بش
 راعي غنم فقال اجزرين شاة من غنمك فقال اخرت فأخذ أبذن كلب الغنم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف لضعف علي بن زيد وجلهالة أوس بن ت
 خالد

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أان الربيع بن مسلم القرشي  - 10615
ل هللا صلى عن حممد بن زايد عن أيب هريرة قال خطبنا وقال مرة خطب رسو 

هللا عليه وسلم فقال : أيها الناس ان هللا عز وجل قد فرض عليكم احلج 
ول  فحجوا فقال رجل أكل عام اي رسول هللا فسكت حىت قاهلا ثالاث فقال رس

هللا صلى هللا عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت وملا استطعتم مث قال ذروين ما  
تركتكم فإمنا هلك من كان قبلكم بكثرة سؤاهلم واختالفهم على أنبيائهم فإذا  

 أمرتكم أبمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا هنيتكم عن شيء فدعوه  
 

 

ه ثقات رجال  عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجالت



 الشيخني غري الربيع بن مسلم فمن رجال مسلم 
 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد اان حممد بن مطرف عن زيد   - 10616
بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال  

 : من غدا إىل املسجد وراح أعد هللا له اجلنة نزال كلما غدا وراح  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    509صفحة  - 2مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أان سفيان الثوري عن سلمة   - 10617
 عليه وسلم  بن كهيل عن أيب سلمة عن أيب هريرة : ان رسول هللا صلى هللا

استقرض من رجل بعريا فجاء يتقاضاه بعريه فقال اطلبوا له بعريا فادفعوه إليه  
سنا فوق سن بعريه  فلم جيدوا اال سنا فوق سنة فقالوا اي رسول هللا مل جند اال 

 فقال أعطوه فان خياركم أحاسنكم قضاء 

 



 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أان محاد بن سلمة عن عاصم   - 10618
بن أيب النجود عن أيب صاحل عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه  

 عز وجل لريفع الدرجة للعبد الصاحل يف اجلنة فيقول اي رب أىن وسلم : ان هللا
 يل هذه فيقول ابستغفار ولدك لك 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسن من أجل عاصم بن أيب النجود وهو  ت
 ابن هبدلة وابقي رجاله ثقات رجال الصحيح

 

 

ن عن حممد  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد اان هشام بن حسا - 10619
عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : صلوا يف مرابض الغنم وال  

 تصلوا يف معاطن اإلبل 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أان حممد بن إسحاق عن   - 10620
صاحل بن إبراهيم عن األعرج عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال  

 : ال تقولوا للعنب الكرم فان الكرم الرجل املسلم الصاحل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح حممد بن إسحاق مدلس وقد عنعن وابقي ت
جال الشيخنيرجاله ثقات ر   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أان هشام عن حممد عن أيب  - 10621
 هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم : بنحوه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أان حممد بن عمرو عن أيب  - 10622
ان رسول هللا  سلمة عن أيب هريرة وهشام عن حممد بن سريين عن أيب هريرة

صلى هللا عليه وسلم قال : ال يدخل أحدا منكم عمله اجلنة قيل وال أنت اي  
يده على  رسول هللا قال وال أان اال ان يتغمدين هللا برمحة منه وفضل ووضع 

 رأسه  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : هذا احلديث له إسنادان : األول حسن من أجل ت
حممد بن عمرو وابقي رجاله ثقات رجال الشيخني والثاين وهو يزيد عن هشام  

 صحيح على شرط الشيخني

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أان عبد العزيز بن عبد هللا بن  - 10623
هيل بن أيب صاحل مسع أابه قال مسعت أاب هريرة حيدث عن  أيب سلمة ثنا س

هللا عبدا قال اي جربيل اين  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم انه قال : إذا أحب 
أحب فالان فأحبوه فينادي جربيل يف السماوات ان هللا عز وجل حيب فالان 
اين   فأحبوه فيلقى حبه على أهل األرض فيحب وإذا أبغض عبدا قال اي جربيل

أبغض فالان فابغضوه فينادي جربيل يف السماوات ان هللا عز وجل يبغض فالان 
 فابغضوه فيوضع له البغض ألهل األرض فيبغض  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري سهيل بن أيب صاحل فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أان مهام بن حيىي عن قتادة عن   - 10624



عبد الرمحن موىل أم برثن عن أيب هريرة ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال  
: ان هللا عز وجل كتب اجلمعة على من كان قبلنا فاختلفوا فيها وهداان هللا هلا  

لنصارى بعد غد  فالناس لنا فيها تبع فاليوم لنا ولليهود غدا ول  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن رجاله ثقات رجال ت
 الشيخني غري عبدالرمحن موىل أم برثن فمن رجال أيب داود 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أان جهري بن يزيد العبدي عن   - 10625
ا جلوسا  خداش بن عياش قال كنت يف حلقة ابلكوفة فإذا رجل حيدث قال كن

مع أيب هريرة فقال مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : من شهد  
 على مسلم شهادة ليس هلا أبهل فليتبوأ مقعده من النار  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف إلهبام الراوي عن أيب هريرة ولضعف ت
 خداش بن عياش 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بن أيب عدي عن حممد بن إسحاق  - 10626
عبد هللا قال أيب  عن سعيد بن أيب سعيد املقربي عن عطاء موىل أم صفية قال



وقال يعقوب صبية وهو الصواب عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا 
ألخرت عليه وسلم : لوال ان أشق على أميت ألمرهتم ابلسواك عند كل صالة و 

صالة العشاء اآلخرة إىل ثلث الليل األول فإنه إذا مضى ثلث الليل األول  
هبط إىل السماء الدنيا إىل طلوع الفجر يقول قائل أال داع جياب اال سائل 

 يعطيه اال مذنب يستغفر فيغفر له  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح هذا إسناد ضعيف جلهالة عطاء املدينت  

 

 

د هللا حدثين أيب ثنا حممد بن أيب عدي عن سليمان  حدثنا عب - 10627
 عليه وسلم قال يعين يعين التيمي عن أنس عن أيب هريرة ان النيب صلى هللا

الرب عز وجل : إذا تقرب العبد مين شربا تقربت منه ذراعا وإذا تقرب مين 
 ذراعا تقربت منه بوعا أو ابعا وإذا تقرب مين بوعا أو ابعا أتيته هرولة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بن أيب عدي عن سليمان التيمي   - 10628
عن أيب السليل عن أيب حسان قال توىف ابنان فقلت أليب هريرة مسعت من  



رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حديثا حتدثناه تطيب بنفسنا عن مواتان قال :  
صغارهم دعاميص اجلنة يلقى أحدهم أابه أو أبويه فيأخذ بناحية ثوبه أو نعم 

 يده كما آخذ بصنفة ثوبك هذا فال يفارقه حىت يدخله وأابه اجلنة  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    510صفحة  - 2مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إسحاق اان عوف عن أنس بن  - 10629
سول هللا صلى هللا سريين قال عوف وال أعلمه اال عن أيب هريرة قال قال ر 

عليه وسلم : غفر المرأة مومسة مرت بكلب على رأس ركي يلهث قد كاد  
 يقتله العطش فنزعت خفها فأوثقته خبمارها فنزعت له من املاء فغفر هلا بذلك  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح رجاله ثقات رجال الشيخنيت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إسحاق أان عوف عن حممد بن  - 10630
ه وسلم : ما من مسلمني  سريين عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا علي

ميوت هلما ثالثة أوالد مل يبلغوا احلنث اال أدخلهما هللا وأابهم بفضل رمحته  
ان قال ثالث اجلنة وقال يقال هلم ادخلوا اجلنة قال فيقولون حىت جييء أبوا
 مرات فيقولون مثل ذلك فيقال هلم ادخلوا اجلنة أنتم وأبواكم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن عبيد ثنا عبيد هللا عن   - 10631
خبيب بن عبد الرمحن عن حفص بن عاصم عن أيب هريرة : أن رسول هللا 

هللا عليه وسلم هنى عن صالتني وعن لبستني وعن بيعتني هنى عن صالة   صلى
بعد الفجر حىت تطلع الشمس وعن الصالة بعد العصر حىت تغرب الشمس  

 وعن اشتمال الصماء وعن االحتباء يف ثوب واحد تفضي بفرجك إىل السماء 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

نا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح ثنا بن جريج وعبد هللا بن حدث - 10632



احلرث عن بن جريج قال أخربين زايد ان اثبتا موىل عبد الرمحن بن زيد أخربه  
انه مسع أاب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : يسلم الراكب 

 على املاشي واملاشي على القاعد والقليل على الكثري 

 

 

ب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح ثنا خبيب عن احلسن عن أيب   - 10633
هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : يسلم الراكب على املاشي  
واملاشي على القاعد وقال ببغداد والقليل على الكثري والصغري على الكبري  

 وقال روح ببغداد والقليل على الكثري 

 

 

حيح وهذا إسناد منقطع احلسن البصري مل يسمع  عليق شعيب األرنؤوط : صت
 من أيب هريرة وابقي رجاله ثقات رجال الشيخني

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح ثنا حممد بن أيب حفصة قال   - 10634
حدث بن شهاب عن سعيد بن املسيب عن أيب هريرة قال قال رسول هللا 

فإهنا شفاء من كل شيء اال من  صلى هللا عليه وسلم : عليكم ابحلبة السوداء 



 السام قال قال بن شهاب املوت 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح ثنا بن جريج أخربين عبد   - 10635
الكرمي بن مالك ان عبد هللا بن عبد الرمحن بن أيب عمرة أخربه عن عمه عن  

 أيب هريرة : ان النيب صلى هللا عليه وسلم هنى ان يكىن بكنيته  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد ضعيف ت  

 

 

دثين أيب ثنا روح أان هشام عن حممد عن أيب حدثنا عبد هللا ح - 10636
هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال حق : الضيافة ثالثة أايم فما أصاب 

 بعد ذلك فهو صدقة  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح ثنا محاد عن حممد بن عمرو   - 10637
عن أيب سلمة عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : إذا مسع 

 أحدكم النداء واإلانء على يده فال يضعه حىت يقضي حاجته منه  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

روح ثنا محاد عن عمار بن أيب  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا - 10638
عمار عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم : مثله وزاد فيه وكان املؤذن  

 يؤذن إذا بزغ الفجر 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح ثنا محاد عن اثبت عن أيب  - 10639
عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : للصائم فرحتان فرحة    رافع عن أيب هريرة

 عند إفطاره وفرحة حني يلقى ربه عز وجل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت



 الشيخني غري محاد بن سلمة فمن رجال مسلم 
 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح ثنا سعيد بن أيب عروبة عن   - 10640
عليه وسلم قال : ان    قتادة ثنا أبو رافع عن أيب هريرة عن رسول هللا صلى هللا

أيجوج ومأجوج ليحفرون السد كل يوم حىت إذا كادوا يرون شعاع الشمس  
ىت إذا قال الذي عليهم ارجعوا فستحفرونه غدا فيعودون إليه كأشد ما كان ح

بلغت مدهتم وأراد هللا عز وجل ان يبعثهم إىل الناس حفروا حىت إذا كادوا 
يرون شعاع الشمس قال الذي عليهم ارجعوا فستحفرونه غدا ان شاء هللا 

ويستثىن فيعودون إليه وهو كهيئته حني تركوه فيحفرونه وخيرجون على الناس 
ون بسهامهم إىل السماء فينشفون املياه ويتحصن الناس منهم يف حصوهنم فريم

فرتجع وعليها كهيئة الدم فيقولون قهران أهل األرض وعلوان أهل السماء 
فيبعث هللا عليهم نغفا يف أقفائهم فيقتلهم هبا فقال رسول هللا صلى هللا عليه  

وسلم والذي نفس حممد بيده ان دواب األرض لتسمن شكرا من حلومهم  
 ودمائهم  

 

 

األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخني و سعيد بن أيب عليق شعيب ت
 عروبة رواية روح عنه قبل اختالطه مث هو متابع 

حىت إذا كادوا يرون شعاع الشمس " قال السندي : أي عند غروهبا* "   



 

 

------------------------------------- 

 

[    511صفحة  - 2مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن ثنا شيبان عن قتادة عن أيب   - 10641
رافع عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ان أيجوج 

ومأجوج فذكر معناه اال انه قال إذا بلغت مدهتم وأراد هللا عز وجل ان يبعثهم  
 على الناس  

 

 

يخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح ثنا مالك عن حممد بن حيىي   - 10642
بن حبان عن األعرج عن أيب هريرة : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم هنى  

 عن صيام يومني يوم الفطر ويوم النحر 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح ثنا إسرائيل عن أيب حصني  - 10643
عن أيب صاحل عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : إذا كان  
يوم صوم أحدكم فال يرفث وال جيهل وال يؤذي أحدا فان جهل عليه أحد أو  

 آذاه فليقل اين صائم  

 

 

شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على  ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح ثنا حممد بن أيب حفصة ثنا بن   - 10644
شهاب عن سعيد بن املسيب عن أيب هريرة ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

قال : ان هللا عز وجل يضحك من رجلني يقتل أحدمها اآلخر فيدخلهما هللا  
أحدمها كافرا فيقتل اآلخر مث   عز وجل اجلنة قيل كيف يكون ذاك قال يكون

 يسلم فيغزو يف سبيل هللا فيقتل  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح ثنا بن جريج أان زايد عن بن   - 10645



شهاب ان أاب سلمة بن عبد الرمحن أخربه انه مسع أاب هريرة يقول قال رسول 
عليه وسلم : من أطاعين فقد أطاع هللا ومن عصاين فقد عصى   هللا صلى هللا

 هللا ومن أطاع أمريي فقد أطاعين ومن عصى أمريي فقد عصاين  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو داود عن مهام عن قتادة وعبد   - 10646
بن هنيك عن أيب   الصمد ثنا مهام ثنا قتادة املعىن عن النضر بن أنس عن بشري

هريرة ان النيب صلى هللا عليه وسلم قال : أمطر على أيوب جراد من ذهب  
قال اي وقال عبد الصمد فراش فجعل يلتقطه فقال اي أيوب أمل أوسع عليك 

رب ومن يشبع من رمحتك أو قال من فضلك قال عبد الصمد قال بلى ولكن  
 ال غىن يب عن فضلك  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو داود ثنا هشام عن قتادة عن   - 10647
وسلم خرج على   شهر بن حوشب عن أيب هريرة : ان النيب صلى هللا عليه



أصحابه وهم يذكرون الكمأة قالوا تراها جدري األرض فقال رسول هللا صلى  
هللا عليه وسلم الكمأة من املن وماؤها شفاء للعني والعجوة من اجلنة وهي  

 شفاء من السم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن وهذا إسناد ضعيف لضعف شهر بن حوشب ت
فيه بني شهر بن حوشب وبني أيب هريرة  لكنه توبع مث هو منقطع فإن 

 عبدالرمحن بن غنم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو داود ثنا عمران عن قتادة عن   - 10648
عبد هللا بن رابح عن أيب هريرة ان النيب صلى هللا عليه وسلم قال : ابدروا 

ابألعمال ستا طلوع الشمس من مغرهبا والدخان ودابة األرض وخويصة 
دكم وأمر العامة  أح  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد امللك بن عمرو ثنا سليمان   - 10649
بن بالل عن إبراهيم بن أيب اسيد عن جده عن أيب هريرة ان النيب صلى هللا 



ذراع حىت لو عليه وسلم قال : لتتبعن سنن من كان قبلكم شربا بشرب وذراعا ب
 دخلوا جحر ضب لدخلتموه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد امللك بن عمرو ثنا فليح عن   - 10650
ى هللا عليه  هالل بن علي عن عطاء بن يسار عن أيب هريرة : ان النيب صل

وسلم قال يوما وهو حيدث وعنده رجل من أهل البادية ان رجال من أهل اجلنة 
ل  استأذن ربه عز وجل يف الزرع فقال له ربه عز وجل ألست فيما شئت قا

بلى ولكن أحب ان أزرع قال فبذر فبادر الطرف نباته واستواؤه واستحصاده  
فكان أمثال اجلبال قال فيقول له ربه عز وجل دونك اي بن آدم فإنه ال 

يشبعك شيء قال فقال األعرايب وهللا ال جتده اال قرشيا أو أنصاراي فإهنم 
لى هللا عليه  أصحاب زرع وأما حنن فلسنا أبصحابه قال فضحك رسول هللا ص 

 وسلم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 



------------------------------------- 

 

[    512صفحة  - 2مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح ثنا سعيد وعبد الوهاب عن   - 10651
سول هللا صلى هللا  سعيد عن قتادة عن عبد الرمحن بن آدم عن أيب هريرة ان ر 

عليه وسلم قال : ان هللا عز وجل كتب اجلمعة على من كان قبلنا فاختلف  
ود غدا وللنصارى  الناس فيها وهداان هللا هلا فالناس لنا فيها تبع فاليوم لنا ولليه

 بعد غد لليهود يوم السبت وللنصارى يوم األحد  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح ثنا عبد الصمد ثنا مهام ثنا   - 10652
قتادة عن عبد الرمحن موىل أم برثن عن أيب هريرة ان رسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم قال : فذكر مثله ومل يذكر اليوم لنا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن رجاله ثقات رجال ت



بن آدم فمن رجال أيب داود الشيخني غري عبدالرمحن   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح حدثنا صاحل بن أيب األخضر   - 10653
عن بن شهاب عن عبد الرمحن األعرج انه مسع أاب هريرة يقول قال رسول هللا 

صلى هللا عليه وسلم : خري يوم طلعت عليه الشمس يوم اجلمعة فيه خلق آدم  
منها  وفيه أدخل اجلنة وفيه أخرج    

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد ضعيف لضعف صاحل بن أيب ت
 األخضر لكنه متابع وابقي رجاله ثقات رجال الشيخني

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح ثنا حممد بن أيب حفصة ثنا بن   - 10654
شهاب عن أيب سلمة بن عبد الرمحن وأيب عبد هللا األغر عن أيب هريرة قال  

ال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : على كل ابب مسجد يوم اجلمعة مالئكة  ق
يكتبون جميء الرجل فإذا جلس اإلمام طويت الصحف فاملهجر كاملهدي 
جزورا والذي يليه كمهدي البقرة والذي يليه كمهدي الشاة والذي يليه  

 كمهدي الدجاجة والذي يليه كمهدي البيضة  

 

 



صحيح وهذا إسناد حسن عليق شعيب األرنؤوط : ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح ثنا صاحل بن أيب األخضر ثنا   - 10655
 صلى هللا بن شهاب عن سعيد بن املسيب عن أيب هريرة قال قال رسول هللا

عليه وسلم : ليلة أسرى يب أتيت بقدحني قدح لنب وقدح مخر فنظرت إليهما  
  فأخذت اللنب فقال جربيل احلمد هلل الذي هداك للفطرة لو أخذت اخلمر

 غوت أمتك 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد ضعيف لضعف صاحل بن أيب ت
 األخضر

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح ثنا بن جريج أان بن شهاب   - 10656
عن سعيد بن املسيب أنه حدثه عن أيب هريرة مل يرفعه قال : قاتل هللا اليهود  

 حرم هللا عليهم الشحوم فباعوه وأكلوا مثنه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 



 ثنا أسود بن عامر أان أبو بكر عن  حدثنا عبد هللا حدثين أيب - 10657
قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :    عاصم عن أيب صاحل عن أيب هريرة

ال تناجشوا وال تدابروا وال تنافسوا وال حتاسدوا وال تباغضوا وال يستام الرجل  
على سوم أخيه وال يبع حاضر لباد دعوا الناس يرزق هللا بعضهم من بعض وال 

أة طالق أختها  تشرتط امر   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أسود بن عامر ثنا أبو بكر عن   - 10658
عاصم عن أيب صاحل عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

شئتم دللتكم   وهللا : ال تدخلوا اجلنة حىت تؤمنوا وال تؤمنوا حىت حتابوا قال ان
 على ما إذا فعلتموه حتاببتم أفشوا السالم بينكم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أسود بن عامر أان أبو بكر بن  - 10659
عياش عن األعمش عن أيب حازم عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا 



عليه وسلم : من سألكم ابهلل فأعطوه ومن دعاكم فأجيبوه ولو أهدي إىل كراع 
 لقبلت ولو دعيت إىل كراع ألجبت 

 

 

صحيح على شرط البخاري رجاله ثقات عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ت
 رجال الشيخني غري أيب بكر فمن رجال البخاري 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أسود أان أبو بكر عن األعمش عن   - 10660
أيب صاحل عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : كل أهل 

ين فيكون عليهم حسرة قال  النار يرى مقعده من اجلنة فيقول لو أن هللا هدا
وكل أهل اجلنة يرى مقعده من النار فيقول لوال أن هللا هداين قال فيكون له  

 شكرا 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أسود بن عامر ثنا أبو بكر عن   - 10661
األعمش عن أيب صاحل عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
: من جرح جرحا يف سبيل هللا عز وجل جاء يوم القيامة كهيئته لونه لون الدم 



 ورحيه ريح املسك  

 

 

ط البخاري عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شر ت  

 

 

قال أيب وثنا عن شريك أيضا يعين أسود :  - 10662  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : هذا اإلسناد وهو أسود عن شريك عن األعمش ت
 ضعيف شريك سيء احلفظ لكنه متابع

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أسود ثنا أبو بكر عن األعمش عن   - 10663
أيب صاحل عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : يدخل 

 الفقراء اجلنة قبل األغنياء بنصف يوم وهو مخسمائة عام  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري ت  

 

 

-------------------------------------  

 



[    513صفحة  - 2مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أسود ثنا أبو بكر عن داود عن   - 10664
عليه وسلم فلما رآه أبيه عن أيب هريرة قال : أقبل سعد إىل النيب صلى هللا 

قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ان يف وجه سعد خلربا قال قتل كسرى قال  
اس هالكا  يقول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لعن هللا كسرى ان أول الن

 العرب مث أهل فارس 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أسود بن عامر ثنا أبو بكر بن  - 10665
ل رسول هللا عياش عن حممد بن عمرو عن أيب سلمة عن أيب هريرة قال قا

صلى هللا عليه وسلم : يؤيت ابملوت يوم القيامة كبشا فيقال اي أهل اجلنة  
عرفون  تعرفون هذا فيطلعون خائفني قال فيقولون نعم قال مث ينادي أهل النار ت

 هذا فيقولون نعم فيذبح مث يقال خلود يف اجلنة وخلود يف النار  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أسود بن عامر أان أبو بكر عن   - 10666
عاصم عن أيب صاحل عن أيب هريرة : مثله اال انه زاد فيه يؤيت على الصراط 

 فيذبح  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بن عامر أان أبو بكر عن هشام عن   - 10667
حممد عن أيب هريرة قال : دخل رجل على أهله فلما رأى ما هبم من احلاجة  

خرج إىل الربية فلما رأت امرأته قامت إىل الرحى فوضعتها واىل التنور فسجرته 
لت اللهم ارزقنا فنظرت فإذا اجلفنة قد امتألت قال وذهبت إىل التنور  مث قا

فوجدته ممتلئا قال فرجع الزوج قال أصبتم بعدي شيئا قالت امرأته نعم من ربنا  
قام إىل الرحى فذكر ذلك للنيب صلى هللا عليه وسلم فقال أما انه لو مل يرفعها  

 مل تزل تدور إىل يوم القيامة  

 

 

رنؤوط : رجاله ثقات رجال الشيخني غري أيب بكر بن عياش  عليق شعيب األت
ط كما نص عليه  له أغالي -وإن روى له البخاري  -فمن رجال البخاري وهو 



بعض أهل العلم منهم اإلمام أمحد وهذا احلديث قد تفرد به وأورده له الذهيب 
 يف امليزان كأنه يشري بذلك إىل نكارته وقد سلف احلديث من طريق شهر بن
حوشب عن أيب هريرة وهو به أشبه وفيه أن ذلك كان يف بعض األمم وشهر  

 ضعيف 

 

 

شهدت النيب صلى هللا عليه وسلم وهو يقول : وهللا ألن أييت   - 10668
 أحدكم صبريا مث حيمله يبيعه فيستعف منه خري له من ان أييت رجال يسأله 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : هذا تتمة احلديث السابق وقال شعيب األرانؤوط :ت  

ة قوله " وهللا ألن أييت أحدكم صريا ... . " سلف من طرق أخرى صحيح*   

ونبه على أن " صبريا " حتريف صوابه " صريا " قال السندي : ضبط بكسر * 
 صاد وسكون ايء . ويف اجملمع : هي أغصان الشجر

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أسود بن عامر ثنا كامل وأبو  - 10669
أيب صاحل عن أيب هريرة   املنذر ثنا كامل أبو كامل قال أسود قال أان املعين عن

قال : كنا نصلي مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم العشاء فإذا سجد وثب 
ذا رفيقا  احلسن واحلسني على ظهره فإذا رفع رأسه أخذمها بيده من خلفه أخ



ويضعهما على األرض فإذا عاد عادا حىت قضى صالته أقعدمها على فخذيه 
قال فقمت إليه فقلت اي رسول هللا أردمها فربقت برقة فقال هلما احلقا أبمكما  

 قال فمكث ضوءها حىت دخال  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

إبسناده عن أيب صاحل حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو أمحد :  - 10670
 ثنا أبو هريرة قال حىت دخال على أمهما  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح ثنا حممد بن أيب حفصة عن   - 10671
بن شهاب عن حنظلة بن على األسلمي عن أيب هريرة ان رسول هللا صلى هللا  

عليه وسلم قال : ليهلن عيسى بن مرمي بفج الروحاء ابحلج أو العمرة أو  
 ليثنيهما مجيعا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح ثنا هشام بن أيب عبد هللا  - 21067
وحسني بن ذكوان عن حيىي بن أيب كثري عن أيب سلمة عن أيب هريرة ان رسول  
هللا صلى هللا عليه وسلم قال : ال تقدموا قبل رمضان بصوم يوم أو يومني اال 

 رجال كان يصوم صياما فيصله به  

 

 

إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح ثنا محاد عن اثبت عن أيب  - 10673
عثمان : ان أاب هريرة كان يف سفر فلما نزلوا أرسلوا إليه وهو يصلي فقال إين 

صائم فلما وضعوا الطعام وكاد ان يفرغوا جاء فقالوا هلم فكل فأكل فنظر  
ما تنظرون فقال وهللا لقد قال اين صائم فقال أبو  القوم إىل الرسول فقال

هريرة صدق وان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال صوم شهر الصرب وثالثة 
أايم من كل شهر صوم الدهر كله فقد صمت ثالثة أايم من أول الشهر فاان  

 مفطر يف ختفيف هللا صائم يف تضعيف هللا 

 

 

إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  عليق شعيب األرنؤوط : ت



 الشيخني غري محاد بن سلمة فمن رجال مسلم 
 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح ثنا صاحل ثنا بن شهاب عن   - 10674
سعيد بن املسيب عن أيب هريرة : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بعث عبد  

هذه األايم فإهنا أايم أكل وشرب هللا بن حذافة يطوف يف مىن ان ال تصوموا 
 وذكر هللا عز وجل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد ضعيف لضعف صاحل بن أيب ت
 األخضر

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح ثنا عوف وهشام عن حممد   - 10675
عن أيب هريرة أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : إذا أكل أحدكم أو  

 شرب انسيا وهو صائم فليتم صومه فإمنا أطعمه هللا وسقاه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

-------------------------------------  



 

[    514صفحة  - 2مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا موسى بن داود ثنا زهري عن أيب  - 10676
إسحاق عن أيب صاحل عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :  

 املؤذن مؤمتن واإلمام ضامن اللهم أرشد األئمة وأغفر للمؤذنني  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجاله  ت
 ثقات رجال الشيخني غري موسى بن داود فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح ثنا مالك عن العالء بن عبد   - 10677
بذ  الرمحن عن أبيه عن أيب هريرة : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم هنى أن ين

 يف الدابء واملزفت  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح وأبو النضر قاال ثنا املسعودي   - 10678



عن علقمة بن مرثد عن أيب الربيع عن أيب هريرة : أن رسول هللا صلى هللا عليه  
وسلم كان من دعائه اللهم اغفر يل ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما  

  إله إال أنت  أعلنت وإسرايف وما أنت أعلم به مين أنت املقدم وأنت املؤخر ال

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح ثنا حممد بن أيب حفصة ثنا بن   - 10679
شهاب عن أيب عبيد موىل عبد الرمحن بن عوف عن أيب هريرة قال قال رسول  

ء فيستغفر أو هللا صلى هللا عليه وسلم : ال يتمىن أحدكم املوت أما مسي
 حمسن فيزداد  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح وحممد بن جعفر قاال ثنا عوف   - 10680
: هلل عز وجل  عن احلسن قال بلغين أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال 

مائة رمحة وانه قسم رمحة واحدة بني أهل األرض فوسعتهم إىل آجاهلم وذخر  
قسمها بني  تسعة وتسعني رمحة ألوليائه وهللا عز وجل قابض تلك الرمحة اليت 



 أهل األرض إىل التسعة والتسعني فيكملها مائة رمحة ألوليائه يوم القيامة  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : له إسنادان : األول وهو احلسن عن النيب صلى هللا  ت
عليه وسلم مرسل والثاين وهو حممد بن جعفر عن عوف بن أيب مجيلة عن  

حيح على شرط الشيخني حممد بن سريين وخالس بن عمرو عن أيب هريرة ص
 من جهة ابن سريين وخالس بن عمرو مل يسمع من أيب هريرة 

 

 

قال حممد يف حديثه وحدثين هبذا احلديث حممد بن سريين  - 10681
 وخالس كالمها عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم : مثل ذلك 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : انظر السابقت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح ثنا عوف عن خالس عن   - 10682
 عمرو عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم : مثله  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح ثنا عوف عن حممد عن أيب  - 10683
 هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم : مثله  

 

 

األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن أيب حفصة عن بن شهاب   - 10684
ه وسلم كان يقبل  عن أيب سلمة عن أيب هريرة : أن رسول هللا صلى هللا علي

احلسن بن علي رضي هللا عنهما فقال األقرع بن حابس ان يل عشرة من الولد  
ال  ما قبلت منهم أحدا فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من ال يرحم 

 يرحم 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح ثنا بن جريج وعبد هللا بن  - 10685
احلرث عن بن جريج أخربين موسى بن عقبة عن انفع أن أاب هريرة قال قال  

قد  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : إذا أحب هللا العبد اندى جربيل ان هللا 
أحب فالان فأحبوه فيحبه جربيل مث ينادي جربيل يف أهل السماء ان هللا قد  



 أحب فالان فأحبوه فيحبه أهل السماء مث يوضع له القبول يف أهل األرض 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

بن  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح ثنا شعبة قال مسعت داود  - 10686
فراهيج قال مسعت أاب هريرة حيدث عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : ما  

 زال جربيل يوصيين ابجلار حىت ظننت انه سيورثه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح ثنا هشام عن حممد بن واسع  - 10687
 صلى هللا عليه  عن حممد بن املنكدر عن أيب صاحل عن أيب هريرة أن رسول هللا

وسلم قال : من نفس عن أخيه املسلم كربة من كرب الدنيا نفس هللا عنه كربة  
واآلخرة وهللا يف  من كرب اآلخرة ومن سرت عن أخيه املسلم سرته هللا يف الدنيا 

 عون العبد ما كان العبد يف عون أخيه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت



 الشيخني غري حممد بن واسع فمن رجال مسلم 
 

 

حدثنا عبد هللا ثين أيب ثنا بن أيب ذئب عن املقربي عن أيب هريرة  - 10688
ا وال أنت ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : ال ينجي أحدكم عمله قالو 

اي رسول هللا قال وال أان اال أن يتغمدين هللا منه برمحة فسددوا وقاربوا واغدوا 
 وروحوا وشيء من الدجلة والقصد القصد تبلغوا 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح ثنا عوف عن احلسن عن النيب   - 10689
صلى هللا عليه وسلم وخالس وحممد عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه  

 اي أيها الذين آمنوا ال تكونوا كالذين آذوا }وسلم انه قال : يف هذه اآلية  
قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ان موسى   {موسى فربأه هللا مما قالوا 

كان رجال حييا ستريا ال يكاد يرى من جلده شيئا استحياء منه قال فآذاه من  
آذاه من بين إسرائيل قالوا ما يتسرت هذا التسرت اال من عيب جبلده إما برصا 

هللا عز وجل أراد ان يربئه مما قالوا  وأما أدرة وقال روح مرة أدرة واما آفة وان
وان موسى خال يوما فوضع ثوبه على حجر مث اغتسل فلما فرغ أقبل إىل ثوبه 

ليأخذه وان احلجر عدا بثوبه فأخذ موسى عصاه وطلب احلجر وجعل يقول  



ثويب حجر ثويب حجر حىت انتهى إىل مأل من بين إسرائيل فرأوه عرايان كأحسن  
مما كانوا يقولون له وقام احلجر فأخذ ثوبه وطفق ابحلجر  الرجال خلقا وأبرأه

ضراب بعصاه قال فوهللا ان يف احلجر لنداب من أثر ضربه ثالاث أو أربعا أو 
 مخسا 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : له إسنادان : األول وهو احلسن البصري عن النيب ت
رة  مرسل وسلف احلديث من طريقه عن أيب هري  -صلى هللا عليه وسلم 

موصوال والثاين وهو عوف بن أيب مجيلة األعرايب عن خالس بن عمرو اهلجري 
صحيح على شرط الشيخني من جهة ابن   -وحممد بن سريين عن أيب هريرة 

 سريين أما متابعة خالس فإنه مل يسمع من أيب هريرة 

 

 

------------------------------------- 

 

[    515صفحة  - 2مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح ثنا عمر بن ذر عن جماهد ان   - 10690
أاب هريرة كان يقول : وهللا ان كنت ألعتمد بكبدي على األرض من اجلوع وان 

ولقد قعدت يوما على طريقهم الذي كنت ألشد احلجر على بطين من اجلوع 



خيرجون منه فمر أبو بكر رضي هللا عنه فسألته عن آية من كتاب هللا عز وجل  
ما سألته اال ليستتبعين فلم يفعل فمر عمر رضي هللا عنه فسألته عن آية من  

كتاب هللا ما سألته اال ليستتبعين فلم يفعل فمر أبو القاسم صلى هللا عليه  
 وجهي وما يف نفسي فقال أاب هريرة فقلت له لبيك اي وسلم فعرف ما يف

رسول هللا فقال احلق واستأذنت فأذن يل فوجدت لبنا يف قدح فقال من أين 
لكم هذا اللنب فقالوا أهداه لنا فالن أو آل فالن قال أاب هريرة قلت لبيك اي  

رسول هللا قال انطلق إىل أهل الصفة فادعهم يل قال وأهل الصفة أضياف 
إلسالم مل أيووا إىل أهل وال مال إذا جاءت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  ا

هدية أصاب منها وبعث إليهم منها قال وأحزنين ذلك وكنت أرجو ان أصيب 
من اللنب شربة أتقوى هبا بقية يومي وليليت فقلت أان الرسول فإذا جاء القوم 

ومل يكن من طاعة هللا  كنت أان الذي أعطيهم فقلت ما يبقى يل من هذا اللنب 
وطاعة رسوله بد فانطلقت فدعوهتم فاقبلوا فاستأذنوا فأذن هلم فاخذوا 
جمالسهم من البيت مث قال أاب هر خذ فأعطهم فأخذت القدح فجعلت 

أعطيهم فيأخذ الرجل القدح فيشرب حىت يروي مث يرد القدح فأعطيه اآلخر  
م ودفعت إىل رسول هللا فيشرب حىت يروي مث يرد القدح حىت أتيت على آخره

صلى هللا عليه وسلم فأخذ القدح فوضعه يف يده وبقى فيه فضلة مث رفع رأسه  
فنظر إيل وتبسم فقال أاب هر قلت لبيك اي رسول هللا قال بقيت أان وأنت 

فقلت صدقت اي رسول هللا قال فاقعد فاشرب قال فقعدت فشربت مث قال يل  
اشرب حىت قلت ال والذي بعثك اشرب فشربت فما زال يقول يل اشرب ف



ابحلق ما أجد هلا يف مسلكا قال انولين القدح فرددت إليه القدح فشرب من  
 الفضلة 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري رجاله ثقات ت
 رجال الشيخني غري عمر بن ذر فمن رجال البخاري 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح ثنا محاد عن سهيل بن أيب  - 10691
صاحل عن أبيه عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : ما جلس  
قوم جملسا فتفرقوا عن غري ذكر اال تفرقوا عن مثل جيفة محار وكان ذلك 

 اجمللس عليهم حسرة يوم القيامة  
 

 

على شرط مسلم رجاله ثقات رجال   عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت
 الشيخني غري محاد بن سلمة وسهيل فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح بن عبادة ثنا شعبة عن يعلي   - 10692
مسعت أاب  بن عطاء قال مسعت عمرو بن عاصم بن سفيان بن عبد هللا قال

هريرة يقول : ان أوفق الدعاء ان يقول الرجل اللهم أنت ريب وأان عبدك 



  ظلمت نفسي واعرتفت بذنيب اي رب فاغفر يل ذنيب انك أنت ريب انه ال يغفر
 الذنب إال أنت  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح غري ت
 عمرو بن عاصم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح ثنا شعبة ثنا بن أيب حسني  - 10693
املكي عن عمرو بن عاصم عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم :  

 مثله  

 

 

سناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري عليق شعيب األرنؤوط : إت
 عمرو بن عاصم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح ثنا مالك عن مسي موىل أيب  - 10694
بكر بن عبد الرمحن عن أيب صاحل السمان عن أيب هريرة ان النيب صلى هللا 

عليه وسلم قال : من قال سبحان هللا وحبمده يف يوم مائة مرة حطت خطاايه  
 وان كانت مثل زبد البحر  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    516صفحة  - 2مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح ثنا زهري بن حممد ثنا زيد بن  - 10695
أسلم عن أيب صاحل عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم : قال هللا عز  

 وجل أان عند ظن عبدي يب وأان معه حيث يذكرين  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح ثنا بن عون عن حممد عن أيب   - 61069
هريرة : ان هلل عز وجل تسعة وتسعني امسا مائة غري واحد من أحصاها دخل  

 اجلنة 
 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح ثنا هشام عن حممد عن أيب  - 10697
ة عن النيب صلى هللا عليه وسلم : مبثله  هرير   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح ثنا مالك وعثمان بن عمر   - 10698
قال أان مالك عن بن شهاب عن محيد بن عبد الرمحن بن عوف عن أيب هريرة 

ل هللا صلى هللا عليه وسلم ان يكفر  : ان رجال أفطر يف رمضان فأمره رسو 
عام ستني مسكينا قال ال أجد فأتى رسول هللا بعتق رقبة أو صيام شهرين أو إط

صلى هللا عليه وسلم بعرق من متر فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم خذ  
هذا فتصدق به قال اي رسول هللا ما أجد أحوج مين فضحك رسول هللا صلى  

بدت أنيابه قال خذها   هللا عليه وسلم حىت  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح ثنا حممد بن أيب حفصة عن   - 10699
ا جاء يلطم وجهه  بن شهاب عن محيد بن عبد الرمحن عن أيب هريرة ان أعرابي

وينتف شعره ويقول ما أراين إال قد هلكت فقال له رسول هللا صلى هللا عليه  
قبة  وسلم وما أهلكك قال : أصبت أهلي يف رمضان قال أتستطيع ان تعتق ر 

قال ال قال أتستطيع أن تصوم شهرين متتابعني قال ال قال أتستطيع أن تطعم  
ستني مسكينا قال ال وذكر احلاجة قال فأتى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

بزنبيل وهو املكتل فيه مخسة عشر صاعا أحسبه مترا قال النيب صلى هللا عليه  
 ما بني البتيها أحد أحوج منا  وسلم أين الرجل قال أطعم هذا قال اي رسول هللا

أهل بيت قال فضحك رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حىت بدت أنيابه قال  
 اطعم أهلك  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح ثنا هشام عن حممد عن أيب  - 10700
ال يسم الرجل على سوم أخيه وال   هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال :

خيطب على خطبة أخيه وال تنكح املرأة على عمتها وال على خالتها وال تسأل 
 املرأة طالق أختها لتكتفئ صحفتها فإمنا هلا ما كتب هللا هلا  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

ا مالك عن أيب الزاند عن  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح ثن - 10701
األعرج عن أيب هريرة ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : ال جيمع بني 

 املرأة وعمتها وال بني املرأة وخالتها  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح ثنا هشام عن حممد عن أيب  - 10702
ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : احلسنة بعشر أمثاهلا والصوم يل  هريرة

 وأان أجزي به وخللوف فم الصائم أطيب عند هللا من ريح املسك 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح ثنا بن جريج أخربين عطاء عن   - 10703
ى هللا عليه وسلم :  أيب صاحل الزايت انه مسع أاب هريرة يقول قال رسول هللا صل

كل عمل بن آدم له اال الصيام فهو يل وأان أجزي به والذي نفسي بيده  



صيام جنة  خللوف فم الصائم أطيب عند هللا يوم القيامة من ريح املسك وال
 وللصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح وإذا لقي ربه عز وجل فرح بصومه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح ثنا مالك عن أيب الزاند عن   - 10704
م قال : والذي األعرج عن أيب هريرة قال ان رسول هللا صلى هللا عليه وسل

نفسي بيده خللوف فم الصائم أطيب عند هللا من ريح املسك يذر طعامه  
إىل   وشرابه وشهوته من أجلي فالصيام يل وأان أجزي به كل حسنة بعشر أمثاهلا

 سبعمائة ضعف اال الصيام فهو يل وأان أجزي به 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا صاحل اان بن شهاب عن أيب سلمة   - 10705
عن أيب هريرة : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم هنى عن الوصال فقال رجل 

واصل قال لستم مثلي اين أبيت يطعمين ريب ويسقيين فلما  من املسلمني انك ت
أبوا ان ينتهوا عن الوصال واصل هبم يوما مث يوما مث رئي اهلالل فقال لو أتخر  



 لزدتكم كاملنكل  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح ثنا بن جريج عن العالء بن  - 10706
عبد الرمحن عن أبيه عن أيب هريرة ان النيب صلى هللا عليه وسلم قال : 

 التثاؤب من الشيطان فأيكم تثاءب فليكتم ما استطاع  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

-------------------------------------  

 

[    517صفحة  - 2مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح ثنا مالك بن أنس عن بن  - 10707
شهاب عن محيد بن عبد الرمحن عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا 

 عليه وسلم : لوال ان أشق على أميت ألمرهتم ابلسواك مع الوضوء  



 

 

شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح ثنا مالك عن سهيل بن أيب  - 10708
صاحل عن أبيه عن أيب هريرة ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : إذا 

 مسعت الرجل يقول هلك الناس فهو أهلكهم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

نا زكراي بن إسحاق ثنا عمرو  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح ث - 10709
بن دينار قال مسعت عطاء بن يسار يقول عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا 

 عليه وسلم انه قال : إذا أقيمت الصالة فال صالة اال املكتوبة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

ك عن مسي عن أيب حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح ثنا مال - 10710
هريرة ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : بينما رجل ميشي   صاحل عن أيب



بطريق اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب مث خرج فإذا كلب 
يلهث أيكل الثرى من العطش فقال الرجل لقد بلغ هذا الكلب من العطش  

بفيه حىت رقى فسقى الكلب   مثل الذي بلغين فنزل البئر فمأل خفه مث أمسكه
فشكر هللا عز وجل له فغفر له فقيل اي رسول هللا ان لنا يف البهائم ألجرا فقال  

 يف كل ذات كبد رطبة أجر  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح ثنا مالك عن أيب الزاند عن   - 10711
يب هريرة ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : ان من شر  األعرج عن أ

 الناس ذا الوجهني الذي أييت هؤالء بوجه وهؤالء بوجه 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح ثنا مالك عن أيب الزاند عن   - 10712
لظن األعرج عن أيب هريرة ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : إايكم وا

فان الظن اكذب احلديث وال جتسسوا وال حتسسوا وال تنافسوا وال حتاسدوا 



 وال تباغضوا وال تدابروا وكونوا عباد هللا إخواان  

 

 

شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح ثنا مالك عن بن شهاب عن   - 10713
سعيد بن املسيب عن أيب هريرة ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : ليس  

 الشديد ابلصرعة ولكن الشديد الذي ميلك نفسه عند الغضب  
 

 

إسناده صحيح على شرط الشيخني عليق شعيب األرنؤوط :ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح ثنا شعبة قال مسعت العالء بن   - 10714
عبد الرمحن بن يعقوب عن أبيه عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم  

 انه قال : املتساابن ما قاال على البادئ حىت يعتدي املظلوم  
 

 

ه صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  عليق شعيب األرنؤوط : إسناد ت
 الشيخني غري العالء بن عبدالرمحن وأبيه فمن رجال مسلم 

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح ثنا زهري بن حممد ثنا زيد بن  - 10715
أسلم عن أيب صاحل عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال قال هللا  

 عز وجل : أان عند ظن عبدي وأان معه حني يذكرين  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

دثين أيب ثنا الضحاك بن خملد ثنا حممد بن حدثنا عبد هللا ح - 10716
عجالن عن أبيه عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :  

 ذروين ما تركتكم فإمنا هلك من كان قبلكم بسؤاهلم واختالفهم على أنبيائهم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد جيد ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا الضحاك ثنا بن عجالن عن أبيه   - 10717
ه وسلم : اعطين  عن أيب هريرة أن شاة طبخت فقال رسول هللا صلى هللا علي 

الذراع فناوهلا إايه فقال اعطين الذراع فناوهلا إايه مث قال اعطين الذراع فقال اي  
وجدهتا رسول هللا إمنا للشاة ذراعان قال أما انك لو التمستها ل  

 



 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده جيدت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا الضحاك ثنا بن عجالن عن سعيد   - 07181
عن أيب هريرة ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : ان هللا حيب العطاس  
ويكره التثاؤب فإذا تثاءب أحدكم فقال هاه فان ذلك شيطان يضحك من  

 جوفه  

 

 

 حممد  عليق شعيب األرنؤوط : إسناده قوي رجاله ثقات رجال الشيخني غري ت
 بن عجالن روى له البخاري تعليقا ومسلم متابعة وهو قوي 

قوله " فإن ذلك شيطان يضحك من جوفه " تفرد به ابن عجالن عن سعيد  * 
هبذا اللفظ وهوغريب واحملفوظ عن سعيد فيه " فإن الشيطان يضحك منه "  

 أي يضحك من فعله 
 

 

اج الصواف ثنا حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا الضحاك ثنا حج - 10719
حيىي بن أيب كثري عن أيب جعفر عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه  

وسلم : ثالث دعوات مستجاابت ال شك فيهن دعوة الوالد على ولده  
 ودعوة املظلوم ودعوة املسافر  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه رجاله ثقات رجال الشيخني غري أيب ت
أيب هريرة  جعفر الراوي عن  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا الضحاك ثنا األوزاعي ثنا أبو كثري  - 10720
عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : اخلمر يف هاتني 

 الشجرتني النخلة والعنبة  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    518صفحة  - 2مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا الضحاك اان هشام بن أيب عبد هللا   - 10721
ثنا حيىي بن أيب كثري عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :  

 اخلمر يف هاتني الشجرتني النخلة والعنبة  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
ثري فمن رجال مسلمالشيخني غري أيب ك  

نبه األرانؤوط على أن قوله " حيىي بن أيب كثري " حتريف صوابه " حيىي عن أيب * 
 كثري " 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا الضحاك عن احلسن بن يزيد بن  - 10722
ة يقول  فروخ الضمري املدين قال مسعت أاب سلمة يقول أشهد لسمعت أاب هرير 

ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : ال حيلف عند هذا املنرب عبد وال أمة  
 على ميني آمثة ولو على سواك رطب اال وجبت له النار  

 

 

عيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري عليق شت
 احلسن بن يزيد 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عثمان بن عمر اان يونس عن   - 10723
الزهري أخربين قبيصة بن ذؤيب ان أاب هريرة أخربه : ان رسول هللا صلى هللا 

وخالتها  عليه وسلم هنى ان جيمع بني املرأة وعمتها وبني املرأة   



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عثمان بن عمر ثنا عبد احلميد بن   - 10724
جعفر عن يزيد بن أيب حبيب عن معاوية بن مغيث أو معتب عن أيب هريرة انه 

لقد ظننت   قال : اي رسول هللا ماذا رد إليك ربك عز وجل يف الشفاعة قال
لتكونن أول من سألين مما رأيت من حرصك على العلم شفاعيت ملن يشهد ان 

 ال إله اال هللا خملصا يصدق قلبه لسانه ولسانه قلبه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد منقطع يزيد بن أيب حبيب مل ت
 يسمعه من معاولة بينهما سامل بن أيب سامل 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عثمان بن عمر أان يونس عن   - 10725
الريح بطريق مكة   الزهري عن اثبت الزرقي ان أاب هريرة قال أخذت الناس

فاشتدت عليهم فقال عمر ملن حوله ما الريح فلم يرجعوا إليه شيئا فبلغين 
الذي سأل عنه فاستحثثت راحليت حىت أدركته فقلت اي أمري املؤمنني أخربت 

انك سألت عن الريح مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : الريح من 



روح هللا عز وجل أتيت ابلرمحة وأتيت ابلعذاب فال تسبوها وسلوا هللا من خريها  
 وعوذوا به من شرها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن رجاله ثقات رجال ت
 الشيخني غري اثبت بن قيس األنصاري

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سكن بن انفع ثنا صاحل عن   - 10726
الزهري قال أخربين سعيد بن املسيب ان أاب هريرة قال قال رسول هللا صلى  

 هللا عليه وسلم : قاتل هللا اليهود والنصارى اختذوا قبور أنبيائهم مساجد 

 

 

بن أيب عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد ضعيف لضعف صاحل ت
 األخضر

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عثمان بن عمر ثنا مالك عن   - 10727
الزهري عن سعيد عن أيب هريرة ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : لعن  

 هللا اليهود والنصارى اختذوا قبور أنبيائهم مساجد  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عثمان بن عمر أان مالك عن   - 10728
الزهري أخربين قبيصة بن ذؤيب ان أاب هريرة أخربه : ان رسول هللا صلى هللا 

 عليه وسلم هنى ان جيمع بني املرأة وعمتها وبني املرأة وخالتها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

عبد هللا حدثين أيب ثنا عثمان أان يونس عن الزهري عن   حدثنا - 10729
أيب إدريس عن أيب هريرة ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : من توضأ 

 فليستنثر ومن استنجى فليوتر  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عثمان بن عمر اان يونس عن   - 10730
ة وعدلت الصفوف الزهري عن أيب سلمة عن أيب هريرة قال : أقيمت الصال

قياما فخرج إلينا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فلما قام يف مصاله ذكر انه  



جنب فقال لنا مكانكم مث رجع فاغتسل مث خرج إلينا ورأسه يقطر فكرب 
ينا معه  فصل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عثمان بن عمر أان يونس عن   - 10731
الزهري عن سعيد بن املسيب عن أيب هريرة ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 قال : إذا قلت لصاحبك واإلمام خيطب يوم اجلمعة انصت فقد لغوت  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عثمان بن عمر أان بن أيب ذئب  - 10732
عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن أيب هريرة : ان رسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم سئل عن أوالد املشركني فقال هللا أعلم مبا كانوا عاملني  

 

 

يب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شع ت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عثمان أان بن أيب ذئب عن سعيد   - 10733
فلقيت رجال فقلت  املقربي قال قال أبو هريرة : يقول الناس أكثر أبو هريرة

أبي سورة قرأ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم البارحة يف العتمة فقال ال أدري 
ا فقلت أمل تشهدها قال بلى قلت ولكين أدري قرأ سورة كذا وكذ  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عثمان بن عمر أان بن أيب ذئب  - 10734
عن سعيد املقربي عن أبيه عن أيب هريرة ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
له  قال : ما طلعت الشمس وال غربت على يوم خري من يوم اجلمعة هداان هللا

وأضل الناس عنه فالناس لنا فيه تبع هو لنا ولليهود يوم السبت وللنصارى يوم  
األحد ان فيه لساعة ال يوافقها مؤمن يصلي يسأل هللا عز وجل شيئا اال 

 أعطاه  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

-------------------------------------  



 

[    519صفحة  - 2مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عثمان بن عمر أان بن أيب ذئب  - 10735
عن سعيد بن مسعان عن أيب هريرة ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : ال  

تقوم الساعة حىت تظهر الفنت ويكثر الكذب ويتقارب األسواق ويتقارب 
 الزمان ويكثر اهلرج قيل وما اهلرج قال القتل  

 

 

: إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني  عليق شعيب األرنؤوطت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هشام بن عبد امللك ثنا أبو عوانة  - 10736
عن عبد امللك بن عمري عن موسى بن طلحة عن أيب هريرة قال ملا نزلت 

وأنذر عشريتك األقربني قام نيب هللا صلى هللا عليه وسلم فقال : اي بين كعب  
ين هاشم أنقذوا أنفسكم من النار اي بين عبد مناف أنقذوا أنفسكم بن لؤي اي ب

من النار اي فاطمة بنت حممد أنقذي نفسك من النار فإين ال أملك لكم من  
 هللا شيئا غري أن لكم رمحا سأبلها ببالهلا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  



 

 

ثنا حمبوب بن احلسن عن خالد عن   حدثنا عبد هللا حدثين أيب - 07371
 أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : تسموا ابمسي وال تكنوا بكنييت  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هلل حدثين أيب ثنا سليمان بن داود يعين الطيالسي ثنا  - 10738
ائشة فدخل  أبو عامر اخلزاز عن سيار عن الشعيب عن علقمة قال كنا عند ع

أبو هريرة فقالت : أنت الذي حتدث ان امرأة عذبت يف هرة هلا ربطتها فلم  
قال عبد هللا    تطعمها ومل تسقها فقال مسعته منه يعين النيب صلى هللا عليه وسلم

كذا قال أيب فقالت هل تدري ما كانت املرأة ان املرأة مع ما فعلت كانت 
كافرة وان املؤمن أكرم على هللا عز وجل من أن يعذبه يف هرة فإذا حدثت عن 

 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فانظر كيف حتدث  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سليمان بن داود أان شعبة عن أيب   - 10739



حصني مسع ذكوان عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : من  
 كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
الطيالسي فمن رجال مسلم واحلديث متواترالشيخني غري سليمان بن داود   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سليمان بن داود أان أبو عوانة عن   - 10740
عمر بن أيب سلمة عن أبيه عن أيب هريرة ان النيب صلى هللا عليه وسلم قال :  

 إذا شرب اخلمر فاجلدوه فان عاد فاجلدوه فقال يف الرابعة فاقتلوه  
 

 

األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن عليق شعيب ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سليمان بن داود أان سعيد عن   - 10741
اجلريري قال مسعت أاب نضرة حيدث عن شتري بن هنار عن أيب هريرة ان النيب 
صلى هللا عليه وسلم قال : يدخل فقراء أميت اجلنة قبل أغنيائهم بنصف يوم 

   {وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون  }قال وتال 

 

 



األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد ضعيف شتري بن هنار ويقال يف   عليق شعيبت
 امسه مسري بن هنار يف عداد اجملهولني

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سليمان بن داود وعبد الصمد قاال   - 10742
ثنا شعبة ومهام عن قتادة عن زرارة بن أوىف عن أيب هريرة يرفعه قال عبد 

عليه وسلم قال : إذا ابتت املرأة هاجرة لفراش  الصمد ان رسول هللا صلى هللا
 زوجها لعنتها املالئكة حىت تصبح أو حىت ترجع  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سليمان بن داود أان املثىن عن   - 10743
قتادة عن أيب أيوب عن أيب هريرة ان النيب صلى هللا عليه وسلم قال : إذا 

 قاتل أحدكم فليتق الوجه فإن هللا عز وجل خلق آدم على صورته  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
  غري سليمان بن داود الطيالسي فمن رجال مسلم الشيخني

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سليمان بن داود ثنا شعبة عن أيب   - 10744
زايد الطحان مسع أاب هريرة حيدث عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : ما  
منكم من أحد ينجيه عمله قالوا وال أنت اي رسول هللا قال وال أان اال أن 

 يتغمدين هللا منه برمحة  
 

 

ثقات رجال الصحيح غري أيب زايد عليق شعيب األرنؤوط : صحيح رجاله ت
 الطحان

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سليمان بن داود وهو أبو داود   - 10745
الطيالسي ثنا عمران يعين القطان عن قتادة عن أيب ميمونة عن أيب هريرة ان  
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : يف ليلة القدر اهنا ليلة سابعة أو اتسعة  

ن املالئكة تلك الليلة يف األرض أكثر من عدد احلصى وعشرين ا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حمتمل للتحسنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سليمان ثنا حرب وأابن عن حيىي   - 10746
بن أيب كثري ثين أبو سلمة ان أاب هريرة أخربه ان رسول هللا صلى هللا عليه  



وجل يغار وان املؤمن يغار وغرية هللا ان أييت املؤمن ما  وسلم قال : ان هللا عز 
 حرم عليه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    520صفحة  - 2مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سليمان بن داود أان شعبة عن عبد   - 10747
عن النيب الرمحن بن عابس قال مسعت كميل بن زايد حيدث عن أيب هريرة 

صلى هللا عليه وسلم قال : أال أدلك على كنز من كنوز اجلنة قلت بلى قال ال  
ي  حول وال قوة اال ابهلل قال أحسبه قال يقول هللا عز وجل أسلم عبد

 واستسلم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح غري ت
 كميل بن زايد فقد روى له النسائي يف عمل اليوم والليلة وهو ثقة 

 



 

حدثنا عبد هللا قال ثين أيب ثنا عبد الصمد ثنا محاد يعين بن  - 10748
يس أرسل معه  سلمة أان عاصم بن هبدلة عن يزيد بن شريك أن الضحاك بن ق

إىل مروان بكسوة فقال مروان : انظروا من ترون ابلباب قال أبو هريرة فأذن  
له فقال اي أاب هريرة حدثنا بشيء مسعته من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

فقال مسعته يقول ليتمنني أقوام ولوا هذا األمر اهنم خروا من الثراي وأهنم مل يلوا 
ة قال مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول شيئا قال زدان اي أاب هرير 

 جيري هالك هذه األمة على يدي أغيلمة من قريش  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا ثين أيب ثنا سليمان بن داود أان شعبة عن أيب بلج  - 10749
قال مسعت عمرو بن ميمون حيدث عن أيب هريرة أن رسول هللا صلى هللا عليه  

وسلم قال : من سره ان جيد طعم اإلميان فليحب العبد ال حيبه اال هلل عز  
 وجل 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 



د هللا حدثين أيب ثنا صفوان بن عيسى أان بن عجالن  حدثنا عب - 10750
عن القعقاع عن أيب صاحل عن أيب هريرة : أن النيب صلى هللا عليه وسلم رأى  

 رجال يدعو هكذا أبصبعيه يشري فقال أحد أحد  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد قوي ت  

 

 

عجالن عن القعقاع  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا صفوان أان بن  - 10751
سلم : ما من  عن أيب صاحل عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و 

جمروح جيرح يف سبيل هللا وهللا أعلم مبن جيرح يف سبيله اال جاء يوم القيامة  
 واجلرح كهيئته يوم جرح اللون لون دم والريح ريح مسك 

 

 

قوي عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا صفوان ثنا بن عجالن عن أبيه عن   - 10752
أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : للحيات ما ساملناهن منذ  

 حاربناهن فمن ترك شيئا خيفتهن فليس منا  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده جيدت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا صفوان قال بن عجالن أان عن   - 10753
القعقاع عن أيب صاحل عن أيب هريرة أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال :  

 صالة اجلمع تفضل ذات الفذ مخسا وعشرين درجة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد قوي ت  

 

 

ان بن داود ثنا هشام وشعبة  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سليم  - 10754
عن قتادة عن احلسن عن أيب رافع عن أيب هريرة أن رسول هللا صلى هللا عليه  

وسلم قال : إذا قعد بني شعبها األربع قال شعبة مث جهدها وقال هشام مث  
 اجتهد فقد وجب الغسل 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
فمن رجال  -وهو أبو داود الطيالسي  -غري سليمان بن داود  الشيخني

 مسلم 

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا شعيب بن حرب أبو صاحل قال   - 10755
مسعت مالك بن أنس وذكر سفيان الثوري فقال : أما انه قد فارقين على انه ال 

 يشرب النبيذ 
 

 

من رجال البخاري عليق شعيب األرنؤوط : شعيب بن حرب أبو صاحل ثقةت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي قال مسعت إبراهيم بن سعد   - 10756
يقول : أشهد علي سفيان اين سألته أو سئل عن النبيذ فقال كل مترا واشرب 

 ماء يصري يف بطنك نبيذا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إبراهيم بن سعد ثقة من رجال الشيخنيت  

ر اآليت : " حدثنا إبراهيم  نبه األرانؤوط على أنه سقط بعد هذا املوضع األث* 
بن سعد : كان ابن شهاب يضرب يف الريح " ومعناه إذا وجد من الرجل ريح 

كما جاء مبينا يف هامش نسخة  -شراب   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وهب بن جرير ثنا شعبة وعبد   - 10757
  الصمد ثنا هشام عن قتادة يعين عن احلسن عن أيب رافع عن أيب هريرة عن



النيب صلى هللا عليه وسلم قال : إذا جلس بني شعبها األربع مث اجتهد فقد  
 وجب الغسل قال عبد الصمد مث جهدها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سعيد بن عامر عن هشام عن حيىي   - 10758
ة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  بن أيب كثري عن عكرمة عن أيب هرير 

 : إذا صلى أحدكم يف ثوب واحد فليخالف بني طرفيه على عاتقه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد حدثين أيب ثنا أيوب   - 10759
سول هللا صلى هللا عليه وسلم  عن حممد عن أيب هريرة قال : جاء رجل إىل ر 

كذا وكذا قال فما بقى يف اجمللس رجل اال قد  فحث عليه فقال رجل عندي  
تصدق مبا قل أو كثر فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من سن خريا فاسنت 

به كان له أجره كامال ومن أجور من اسنت به ال ينقص من أجورهم شيئا ومن  
زره كامال ومن أوزار الذي اسنت به ال ينقص من اسنت شرا فاسنت به فعليه و 



 أوزارهم شيئا  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    521صفحة  - 2مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا عبد الصمد ثنا أيب ثنا أيوب   - 10760
عن حممد عن أيب هريرة : أن النيب صلى هللا عليه وسلم هنى عن بيعتني اللمس 

 والنباذ  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

ة عن  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد ثنا مهام ثنا قتاد - 10761
النضر بن أنس عن بشري بن هنيك عن أيب هريرة ان النيب صلى هللا عليه وسلم  

 قال : من صلى من الصبح ركعة مث طلعت الشمس فليصل إليها أخرى 



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد ثنا عبد الرمحن يعين  - 10762
أيب هريرة عن النيب بن عبد هللا بن دينار قال مسعت أيب يذكر عن أيب صاحل عن 

صلى هللا عليه وسلم : ان رجال رأى كلبا أيكل الثرى من العطش فأخذ الرجل 
فأدخله اجلنة  خفه فجعل يغرف له به املاء حىت أرواه فشكر هللا عز وجل له  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن رجاله ثقات رجال ت
 الشيخني غري عبدالرمحن بن عبدهللا بن دينار 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد ثنا عبد الرمحن عن   - 10763
أبيه عن أيب صاحل عن أيب هريرة أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : مر  

جل بغصن شوك فنحاه عن الطريق فشكر هللا له فادخله اجلنة  ر   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد وأبو عامر قاال ثنا   - 10764
هشام عن حيىي عن أيب سلمة عن أيب هريرة قال : كان رسول هللا صلى هللا 

هللا ملن محده يف الركعة اآلخرة من العشاء اآلخرة قنت  عليه وسلم إذا قال مسع 
بن هشام اللهم أنج عياش  وقال اللهم أنج الوليد بن الوليد اللهم أنج سلمة 

بن أيب ربيعة اللهم أنج املستضعفني من املؤمنني اللهم اشدد وطأتك على مضر  
اللهم اجعلها سنني كسنني يوسف قال أيب وقال عبد الوهاب كسين يوسف 

 وقال فيها كلها نج نج وقال أبو عامر كلها اللهم انج انج 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد وأبو عامر قاال ثنا   - 10765
هشام عن حيىي عن أيب سلمة عن أيب هريرة ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

قال : ال تقدموا رمضان بيوم وال بيومني اال ان يكون رجل كان يصوم صوما  
 فليصمه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد وأبو عامر قاال ثنا   - 10766
ليه  هشام عن حيىي عن أيب جعفر عن أيب هريرة : ان رسول هللا صلى هللا ع

وسلم كان يقول إذا بقى ثلث الليل ينزل هللا عز وجل إىل مساء الدنيا فيقول  
ر له من ذا الذي  من ذا الذي يدعوين أستجب له من ذا الذي يستغفرين أغف

يسرتزقين أرزقه من ذا الذي يستكشف الضر أكشفه حىت ينفجر الصبح قال  
 أبو عامر عن أيب جعفر انه مسع أاب هريرة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري أيب جعفر  ت
 فهو يف عداد اجملهولني

 

 

وأبو عامر قاال ثنا   حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد - 10767
ريرة  هشام عن حيىي عن أيب جعفر عن أيب هريرة قال أبو عامر قال مسعت أاب ه
قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : أفضل اإلميان عند هللا عز وجل 

 إميان ال شك فيه وغزوة ليس فيها غلول وحجة مربورة  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد ثنا هشام وعبد   - 76810
هريرة قال قال  الوهاب أان هشام قال عبد الوهاب عن أيب مزاحم مسع أاب

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : من تبع جنازة وصلى عليها فله قرياط ومن  
ال  انتظر حىت يقضي قضاءها فله قرياطان قالوا اي رسول هللا وما القرياطان ق

 أحدمها مثل أحد  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد ضعيف جلهالة أيب مزاحم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هشام وعبد الوهاب اان يعين هشام   - 10769
د الوهاب عن  عن عباد بن أيب علي عن أيب حازم عن أيب هريرة رفعه قال عب

النيب صلى هللا عليه وسلم قال : ويل للوزراء ليتمىن أقوام يوم القيامة ان 
م مل يلوا عمال  ذوائبهم كانت معلقة ابلثراي يتذبذبون بني السماء واألرض واهن  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد ثنا سليمان يعين بن  - 10770
املغرية عن علي بن زيد عن أيب عثمان قال بلغين عن أيب هريرة أنه قال : ان  



  هللا عز وجل يعطي عبده املؤمن ابحلسنة الواحدة ألف ألف حسنة قال فقضى
أين انطلقت حاجا أو معتمرا فلقيته فقلت بلغين عنك حديث انك تقول 
مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول ان هللا عز وجل يعطي عبده  

املؤمن ابحلسنة ألف ألف حسنة قال أبو هريرة ال بل مسعت رسول هللا صلى  
يضاعفها    }هللا عليه وسلم يقول ان هللا عز وجل يعطيه ألفي ألف حسنة مث تال 

فقال إذا قال أجرا عظيما فمن يقدر قدره    {ويؤت من لدنه أجرا عظيما   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف لضعف علي بن زيد وهو ابن جدعان ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    522صفحة  - 2مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد ثنا محاد ثنا سهيل عن   - 10771
أبيه عن أيب هريرة ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : من سرت أخاه  

 املسلم سرت هللا عليه يوم القيامة  
 

 



شرط مسلم عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على  ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد ثنا محاد عن سهيل   - 10772
عن أبيه عن أيب هريرة أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : القتيل يف 

سبيل هللا شهيد واملطعون شهيد واملبطون شهيد ومن مات يف سبيل هللا فهو  
 شهيد  

 

 

صحيح على شرط مسلم عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد وعفان قاال ثنا محاد   - 10773
ثنا سهيل قال عفان يف حديثه قال أخربين سهيل حدثين أيب عن أيب هريرة : أن  

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان يقول إذا أصبح اللهم بك أصبحنا وبك 
 أمسينا وبك حنيا وبك منوت وإليك املصري 

 

 

ط : إسناده صحيح على شرط مسلم عليق شعيب األرنؤو ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد ثنا محاد حدثين علي   - 10774



بن زيد أخربين من مسع أاب هريرة يقول مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
يقول : لريعفن على منربي جبار من جبابرة بين أمية يسيل رعافه قال فحدثين 

بن العاص رعف على منرب رسول هللا صلى هللا عليه   من رأى عمرو بن سعيد
 وسلم حىت سأل رعافه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف لضعف علي بن زيد ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد ثنا سعيد بن عبيد   - 10775
وسلم   اهلنائي ثنا عبد هللا بن شقيق ثنا أبو هريرة : أن رسول هللا صلى هللا عليه

نزل بني ضجنان وعسفان فقال املشركون ان هلم صالة هي أحب إليهم من  
آابئهم وأبنائهم وهي العصر فامجعوا أمركم فميلوا عليهم ميلة واحدة وان 

جربيل عليه السالم أتى النيب صلى هللا عليه وسلم فأمره أن يقسم أصحابه 
خذوا حذرهم  شطرين فيصلي ببعضهم وتقوم الطائفة األخرى وراءهم وليأ

وأسلحتهم مث أتيت األخرى فيصلون معه وأيخذ هؤالء حذرهم وأسلحتهم  
لتكون هلم ركعة ركعة مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ولرسول هللا صلى هللا 

 عليه وسلم ركعتان  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده جيدت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد حدثين عبد هللا بن  - 10776
بادية فساب ابنه حسان يعين املنربي عن القلوص : ان شهاب بن مدجل نزل ال

رجال فقال اي بن الذي تعرب هبذه اهلجرة فأتى شهاب املدينة فلقى أاب هريرة  
رجل  فسمعه يقول قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أفضل الناس رجالن 

غزا يف سبيل هللا حىت يهبط موضعا يسوء العدو ورجل بناحية البادية يقيم  
الصلوات اخلمس ويؤدي حق ماله ويعبد ربه حىت أيتيه اليقني فجثا على ركبتيه  

قال أنت مسعته من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اي أاب هريرة يقول له قال  
 نعم فأتى ابديته فأقام هبا  

 

 

ألرنؤوط : صحيح وهذا إسناد ضعيف جلهالة القلوصعليق شعيب ات  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد ثنا أبو هالل ثنا أبو  - 10777
الزراع عن أيب أمني عن أيب هريرة قال انطلقت أان وعبد هللا بن عمر ومسرة بن 

لتقوى  جندب فأتينا النيب صلى هللا عليه وسلم فقالوا لنا : انطلقوا إىل مسجد ا
فانطلقنا حنوه فاستقبلناه يداه على كاهل أيب بكر وعمر رضي هللا عنهما فثران  

 يف وجهه فقال من هؤالء اي أاب بكر قال عبد هللا بن عمر وأبو هريرة ومسرة  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد امللك بن عمرو ثنا هشام   - 10778
أن النيب صلى هللا  وعبد الوهاب قال أان حيىي عن أيب سلمة عن أيب هريرة :

عليه وسلم كان يقول اللهم اين أعوذ بك من عذاب القرب وعذاب النار وفتنة  
الدجال  احمليا واملمات وفتنة املسيح الدجال قال عبد الوهاب وشر املسيح   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد امللك بن عمرو ثنا هشام عن   - 10779
حيىي عن أيب سلمة عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : إذا 

ضى نودي للصالة أدبر الشيطان وله ضراط حىت ال يسمع األذان فإذا ق
األذان أقبل فإذا ثوب هبا أدبر فإذا قضى التثويب أقبل خيطر بني املرء وقلبه  
أو قال نفسه يقول اذكر كذا اذكر كذا ملا مل يكن يذكر حىت يظل الرجل ال 

يدري كم صلى فإذا مل يدر أحدكم صلى ثالاث أو أربعا فليسجد سجدتني وهو 
 جالس 

 

 



على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد امللك بن عمرو ثنا إبراهيم بن   - 10780
انفع عن احلسن بن مسلم عن طاوس عن أيب هريرة قال : ضرب رسول هللا 
صلى هللا عليه وسلم مثل البخيل واملتصدق كمثل رجلني عليهما جبتان من  

يهما فجعل املتصدق كلما تصدق حديد قد اضطرت أيديهما إىل ثدييهما وتراق
بصدقة انبسطت عنه حىت تغشى أانمله وتعفو أثره وجعل البخيل كلما هم  

بصدقة قلصت كل حلقة وأخذت مبكاهنا قال أبو هريرة قال فاان رأيت رسول 
 هللا صلى هللا عليه وسلم يقول أبصبعيه يف جبته فلو رأيته يوسعها وال توسع 

 

 

ناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إس ت  

 

 

-------------------------------------  

 

[    523صفحة  - 2مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد امللك بن عمرو ثنا هشام عن   - 10781



حيىي عن أب جعفر قال مسعت أاب هريرة يقول قال رسول هللا صلى هللا عليه  
ثالث دعوات مستجاابت ال شك فيهن دعوة املظلوم ودعوة املسافر وسلم : 

 ودعوة الوالد على ولده  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريهت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد امللك بن عمرو ثنا زهري عن   - 10782
ا العالء عن أبيه عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : ابدرو 

ابألعمال فتنا كقطع الليل املظلم يصبح الرجل مؤمنا وميسي كافرا وميسي 
 مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل  

 

 

األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم  عليق شعيبت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد امللك بن عمرو ثنا املغرية عن   - 10783
أيب الزاند عن األعرج عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : كل  
بين آدم يطعن الشيطان أبصبعه يف جنبه حني يولد اال عيسى بن مرمي ذهب  

يف احلجاب يطعن فطعن   



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد قوي ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد امللك بن عمرو ثنا املغرية عن   - 10784
أيب الزاند عن األعرج عن أيب هريرة ان النيب صلى هللا عليه وسلم قال : ال  

 متنوا لقاء العدو فإذا لقيتموه فاصربوا 

 

 

وط : صحيح وهذا إسناد قوي عليق شعيب األرنؤ ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد امللك بن عمرو وسريج املعين  - 10785
رة ان النيب قاال ثنا فليح عن هالل بن علي عن عطاء بن يسار عن أيب هري

صلى هللا عليه وسلم قال : مثل املؤمن مثل خامة الزرع من حيث انتهى الريح  
الكافر  كفتها فإذا سكنت اعتدلت وكذلك مثل املؤمن يتكفأ ابلبالء ومثل 

 مثل األرزة صماء معتدلة يقصمها هللا إذا شاء 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد امللك بن عمرو ثنا فليح عن   - 10786
أيوب عن عبد الرمحن بن أيب صعصعة عن يعقوب بن أيب يعقوب عن أيب هريرة  
عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : ال يقيم الرجل الرجل من جملسه مث جيلس  

 فيه ولكن أفسحوا يفسح هللا لكم  

 

 

لغريه وهذا إسناد حسن  عليق شعيب األرنؤوط : صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد امللك بن عمرو ثنا املغرية عن   - 10787
أيب الزاند عن األعرج عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم : إمنا اإلمام  

جنة يقاتل من ورائه ويتقي به فان أمر بتقوى وعدل فان له بذلك أجرا وان 
ليه فيه وزرا أمر بغري ذلك فان ع  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد قوي ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد امللك بن عمرو ثنا فليح عن   - 10788
نعيم بن عبد هللا انه رقى إىل أيب هريرة على ظهر املسجد فوجده يتوضأ فرفع  

وسلم يقول   يف عضديه مث أقبل علي فقال اين مسعت رسول هللا صلى هللا عليه



: ان أميت يوم القيامة هي الغر احملجلون من أثر الوضوء من استطاع أن يطيل  
غرته فليفعل ال أدري من قول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أو من قول أيب 

 هريرة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد امللك بن عمرو وسريج قاال  - 10789
يد بن يسار عن أيب  ثنا فليح عن عبد هللا يعين بن معمر وهو أبو طوالة عن سع 

هريرة أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : أال أخربكم خبري الناس رجل أخذ 
رجل معتزل يف غنم  بعنان فرسه يف سبيل هللا أال أخربكم خبري الناس منزلة بعده 

 أو غنيمة يقيم الصالة ويؤيت الزكاة ويعبد هللا ال يشرك به شيئا  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد امللك بن عمرو وسريج قاال  - 10790
بن  ثنا فليح عن عبد هللا بن عبد الرمحن يعين بن معمر أبو طوالة عن سعيد

يسار عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : ان هللا عز وجل يقول 



 أين املتحابون جباليل اليوم أظلهم يف ظلي يوم ال ظل اال ظلي  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا ثين أيب ثنا عبد امللك بن عمرو ثنا هشام بن  - 10791
سلم قال : ليدعن  سعد عن املقربي عن أيب هريرة أن النيب صلى هللا عليه و 

رجال فخرهم أبقوام إمنا هم فحم من فحم جهنم أو ليكونن أهون على هللا من  
م عبية  اجلعالن اليت تدفع أبنفها الننت وقال ان هللا عز وجل قد أذهب عنك 

 اجلاهلية وفخرها ابآلابء مؤمن تقي وفاجر شقي الناس بنو آدم وآدم من تراب 
 

 

  -وإن روى مل مسلم  -عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسن هشام بن سعد ت
 حسن احلديث وابقي رجال اإلسناد ثقات من رجال الشيخني 

 

 

------------------------------------- 

 

[    524صفحة  - 2مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد امللك بن عمرو ثنا زهري عن   - 10792
زيد بن أسلم عن أيب صاحل عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال  

 وأان معه حيث يذكرين وهللا أشد فرحا قال هللا تعاىل : أان عند ظن عبدي يب
بتوبة عبده من أحدكم جيد ضالته ابلفالة ومن يتقرب إىل شربا تقربت إليه  
 ذراعا ومن تقرب إىل ذراعا تقربت إليه ابعا وإذا أقبل ميشي أقبلت أهرول  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

أيب ثنا عبد امللك بن عمرو ثنا كثري بن  حدثنا عبد هللا حدثين - 10793
أنه مسع أاب هريرة يقول قال رسول هللا زيد حدثين عمرو بن متيم أخربين أيب 

صلى هللا عليه وسلم : أظلكم شهركم هذا مبحلوف رسول هللا صلى هللا عليه  
وسلم ما مر ابملسلمني شهر قط خري هلم منه وما مر ابملنافقني شهر قط أشر 

حلوف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إن هللا ليكتب أجره ونوافله هلم منه مب
ويكتب إصره وشقاءه من قبل أن يدخله وذاك ألن املؤمن يعد فيه القوة من  

النفقة للعبادة ويعد فيه املنافق ابتغاء غفالت املؤمنني وعوراهتم فهو غنم  
 للمؤمن يغتنمه الفاجر  

 

 

ف عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن عبد هللا وهو أبو أمحد  - 10794
الزبريي ثنا كثري بن زيد عن عمرو بن متيم عن أبيه عن أيب هريرة قال قال 

 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : أظلكم شهركم فذكره  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد امللك بن عمرو ثنا هشام عن   - 10795
لم قال : خري زيد عن أيب صاحل عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وس

الصدقة ما كان عن ظهر غىن واليد العليا خري من اليد السفلى وابدأ مبن تعول 
ق علي شك قال سئل أبو هريرة ما من تعول قال امرأتك تقول أطعمين أو انف

أبو عامر أو طلقين وخادمك يقول أطعمين واستعملين وابنتك تقول إىل من  
 تذرين 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد امللك بن عمرو ثنا هشام بن   - 10796



ن  سعد عن سعيد بن أيب هالل عن بن أيب ذابب عن أيب هريرة أن رجال م
أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : مر بشعب فيه عيينة ماء عذب 

فأعجبه طيبه فقال لو أقمت يف هذا الشعب فاعتزلت الناس وال أفعل حىت 
أستأمر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فذكر ذلك للنيب صلى هللا عليه وسلم  

 عاما خاليا  فقال ال تفعل فان مقام أحدكم يف سبيل هللا خري من صالة ستني
أال حتبون أن يغفر هللا لكم ويدخلكم اجلنة اغزوا يف سبيل هللا من قاتل يف 

 سبيل هللا فواق انقة وجبت له اجلنة 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن بكر ثنا سعيد عن قتادة   - 10797
انه : ذكر رجلني ادعيا دابة ومل يكن عن خالس عن أيب رافع عن أيب هريرة 

 هلما بينة فأمرمها النيب صلى هللا عليه وسلم ان يستهما على اليمني  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري خالس فمن رجال مسلم

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن بكر أان حنظلة قال  - 10798
مسعت ساملا يقول مسعت أاب هريرة يقول مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
يقول : يقبض العلم وتظهر الفنت ويكثر اهلرج قيل اي رسول هللا وما اهلرج قال  

 بيده هكذا يعين القتل  
 

 

على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا وهب بن جرير ثنا أيب عن   - 10799
حممد بن سريين عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ما  

منكم يعين أحد يدخله عمله اجلنة وال ينجيه من النار قالوا وال أنت اي رسول  
  منه برمحة وفضل مرتني أو ثالاث هللا قال وال أان اال أن يتغمدين هللا

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وهب بن جرير ثنا أيب قال مسعت   - 10800
النعمان بن راشد حيدث عن الزهري عن عبيد هللا بن عبد هللا عن أيب هريرة أن 
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : ال طرية وخريها الفأل قيل وما الفأل قال  



 الكلمة الصاحلة يسمعها أحدكم  
 

 

صحيح وهذا إسناد ضعيف لضعف النعمان بن راشد عليق شعيب األرنؤوط :ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وهب بن جرير ثنا أيب قال مسعت   - 10801
عن أيب هريرة  يونس بن يزيد اآليلي حيدث عن الزهري عن سعيد بن املسيب 

عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : جتدون الناس معادن فخيارهم يف اجلاهلية  
أكرههم له   خيارهم يف اإلسالم إذا فقهوا وجتدون من خري الناس يف هذا األمر

قبل أن يدخل فيه وجتدون من شر الناس ذا الوجهني الذي أييت هؤالء بوجه 
 وهؤالء بوجه 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    525صفحة  - 2مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 



ثين أيب ثنا وهب ثنا أيب قال مسعت يونس حدثنا عبد هللا حد - 10802
 حيدث عن الزهري عن محيد بن عبد الرمحن أن أاب هريرة قال قال رسول هللا

صلى هللا عليه وسلم : يتقارب الزمان ويفيض املال وتظهر الفنت ويكثر اهلرج  
 قالوا وما اهلرج اي رسول هللا قال القتل القتل  

 

 

يح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن محاد أان أبو عوانة عن   - 10803
األعمش عن أيب صاحل عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 : جتاوزوا يف الصالة فان خلفكم الضعيف والكبري وذا احلاجة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

ا إبراهيم التيمي عن احلرث بن سويد عن عبد هللا :  قال وحدثن - 10804
 مبثل ذلك 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  



 

 

قال وحدثنا إبراهيم بن عبد هللا : مثل ذلك   - 10805  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

عيد بن جبري عن بن قال وحدثنا حبيب بن أيب اثبت عن س - 10806
 عباس عن النيب صلى هللا عليه وسلم : مثل ذلك  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن آدم ثنا أبو إدريس عن   - 10807
هشام عن احلسن عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : أميا  

 رجل أفلس فوجد رجل عنده ماله ومل يكن اقتضى من ماله شيئا فهو له 

 

 

مع  عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد منقطع احلسن البصري مل يست
 من أيب هريرة لكن للحديث طرق أخرى يصح هبا

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن آدم ثنا عمار بن رزيق عن   - 10808
 صلى هللا أيب إسحاق عن كهيل بن زايد عن أيب هريرة قال : خرج رسول هللا

عليه وسلم يف خنل املدينة فقال اي أاب هريرة أو اي أاب هر هلك املكثرون ان 
ذا وقليل ما هم اي  املكثرين االقلون يوم القيامة اال من قال ابملال هكذا وهك

أاب هريرة اال أدلك على كنز من كنوز اجلنة ال حول وال قوة اال ابهلل وال ملجأ  
من هللا اال إليه اي أاب هريرة هل تدري ما حق هللا على العباد وما حق العباد  

على هللا قال قلت هللا ورسوله أعلم قال فان حق هللا على العباد ان يعبدوه وال  
وان حق العباد على هللا ان ال يعذب من فعل ذلك منهم   يشركوا به شيئا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح غري ت
 كميل بن زايد 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن آدم ثنا سفيان عن صاحل   - 10809
: ال يبع بن نبهان عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 حاضر لباد وال تدابروا وال تناجشوا وكونوا عباد هللا إخواان 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن آدم ثنا سفيان عن سهيل   - 10810
بن أيب صاحل عن أبيه عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : إذا 

م املشركني يف الطريق فال تبدؤوهم ابلسالم واضطروهم إىل أضيقها لقيت  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري سهيل بن أيب صاحل فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن آدم ثنا شريك عن أشعث  - 10811
بن أيب الشعثاء عن أيب األحوص عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم  

 قال : تفضل الصالة يف مجاعة على صالة الفذ خبمس وعشرين صالة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  

 

 

ىي بن آدم ثنا عامر بن يساف ثنا حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حي - 10812
حيىي بن أيب كثري عن عبد هللا بن بدر احلنفي عن أيب هريرة قال قال رسول هللا 

صلى هللا عليه وسلم : ال ينظر هللا إىل صالة رجل ال يقيم صلبه بني ركوعه  



 وسجوده  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن ورجال إسناده ثقات غري عامر بن يساف فقد  ت
 اختلف فيه 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن آدم ثنا عبدة يعين بن  - 10813
سليمان عن حممد بن إسحاق عن حممد بن إبراهيم عن سلمان قال مسعت أاب 

هريرة يقول مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : ان هللا عز وجل 
قولون مطران بنجم كذا وكذا  ليبيت القوم ابلنعمة مث يصبحون وأكثرهم كافرون ي

قال فحدثت هبذا احلديث سعيد بن املسيب فقال وحنن قد مسعنا ذلك من أيب 
 هريرة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

القائل : " فحدثت هبذا احلديث سعيد بن املسيب... . " هو حممد بن * 
 إبراهيم كما يف رواية البيهقي 

قال السندي : من " بيت " املشدد أي ينزل عليهم املطر قوله " ليبيت " * 
 ابلليل



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن آدم ثنا عاصم يعين بن  - 10814
حممد عن سعيد بن مرجانة عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه  

عضو منه    وسلم : أميا امرئ مسلم اعتق امرأ مسلما استنقذه هللا من النار كل
 عضوا منه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن آدم ثنا أبو بكر بن عياش   - 10815
عن عاصم بن أيب النجود عن أيب صاحل عن أيب هريرة قال : دخل رسول هللا 

إذا هم عزون متفرقون صلى هللا عليه وسلم املسجد لصالة العشاء اآلخرة ف
ب غضبا قط أشد منه مث قال لو ان رجال اندى فغضب غضبا ما رأيته غض

الناس إىل عرق أو مرماتني ألتوه لذلك وهم يتخلفون عن الصالة لقد مهمت 
ان آمر رجال فليصل ابلناس مث اتبع أهل هذه الدور اليت يتخلف أهلها عن  

 هذه الصالة فاضرمها عليهم ابلنريان 

 

 

يق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن علت  

 



 

------------------------------------- 

 

[    526صفحة  - 2مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن آدم ثنا قطبة عن األعمش   - 10816
م : املدينة  عن أيب صاحل عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسل 

حرم فمن أحدث فيها حداث أو آوى حمداث فعليه لعنة هللا واملالئكة والناس  
 أمجعني ال يقبل هللا منه يوم القيامة عدال وال صرفا  

 

 

ليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  عت
 الشيخني غري قطبة بن عبد العزيز فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن آدم ثنا شريك عن عبد   - 10817
امللك بن عمري عن زايد احلارثي قال مسعت أاب هريرة قال له رجل أنت الذي 

صوم يوم اجلمعة قال فقال ها ورب هذه الكعبة ها ورب هذه  تنهى الناس عن 
الكعبة ثالاث لقد مسعت حممدا صلى هللا عليه وسلم يقول : ال يصوم أحدكم  

يوم اجلمعة وحده اال يف أايم معه ولقد رأيت حممدا صلى هللا عليه وسلم يصلي  



 بنعاله وينصرف ومها عليه  
 

 

ا إسناد ضعيفعليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد هللا بن يزيد ثنا عكرمة حدثين   - 10818
أبو كثري عن أيب هريرة قال قال مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول :  

 اخلمر من هاتني الشجرتني النخلة والعنبة  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن رجاله ثقات رجال ت
 الصحيح غري عكرمة بن عمار ففيه كالم حيطه عن رتبة الصحيح وقد توبع

 

 

وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ال تنبذوا التمر والزبيب   - 10819
 مجيعا وال تنبذوا البسر والتمر مجيعا وانتبذوا كل واحدة منهن على حدة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد حسن ت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد هللا بن يزيد ثنا بن هليعة عن   - 10820
ن يزيد عن هليعة أيب عبد هللا عن رجل قد مساه حدثين سلمة بن قيس  خالد ب

عن أيب هريرة أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : من صام يوما ابتغاء 
وجه هللا تعاىل بعده هللا عز وجل من جهنم كبعد غراب طار وهو فرخ حىت 

 مات هرما  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد هللا بن يزيد ثنا املسعودي عن   - 10821
لى هللا عليه  علقمة بن مرثد عن أيب الربيع عن أيب هريرة قال قال رسول هللا ص 

وسلم : أربع من أمر اجلاهلية لن يدعهن الناس النياحة والطعن يف األنساب 
أجرب بعري فاجرب مائة  واألنواء يقول الرجل سقينا بنوء كذا وكذا واألعداء 

 فمن أعدى األول  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا مؤمل ثنا محاد ثنا عاصم عن أيب  - 10822



صاحل عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ان هلل عز وجل  
نده تسعة وتسعون رمحة  مائة رمحة فجعل منها رمحة يف الدنيا ترتامحون هبا وع

فإذا كان يوم القيامة ضم هذه الرمحة إىل التسعة والتسعني رمحة مث عاد هبن 
 على خلقه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد ضعيف من أجل مؤمل ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد هللا بن يزيد ثنا املسعودي ثنا   - 10823
 عليه وسلم  علقمة بن مرثد عن أيب الربيع عن أيب هريرة : ان النيب صلى هللا 

كان يدعو اللهم اغفر يل ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت 
أنت  وإسرايف وما أنت أعلم به مين أنت املقدم وأنت املؤخر ال إله اال   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد هللا بن يزيد ثنا حيوة حدثين  - 10824
أبو عقيل زهرة بن معبد عن أبيه معبد بن عبد هللا بن هشام ان أاب هريرة يقول  

ى وبصيام  : أوصاين خليلي بثالث ال أدعهن حىت أموت أوصاين بركعيت الضح



 ثالثة أايم من كل شهر وان ال أانم اال على وتر  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد هللا بن يزيد ثنا حيوة حدثين  - 10825
جعفر بن ربيعة القرشي ان عراك بن مالك أخربه انه مسع أاب هريرة يقول مسعت 

عليه وسلم يقول : ال ترغبوا عن آابئكم فمن رغب عن أبيه  النيب صلى هللا 
 فإنه كفر  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد هللا بن يزيد ثنا حيوة أخربين  - 10826
رة يقول انه مسع أبو صخر ان سعيد بن أيب سعيد املقربي أخربه انه مسع أاب هري

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : من دخل مسجدان هذا يتعلم خريا أو 
كالناظر إىل ما ليس    يعلمه كان كاجملاهد يف سبيل هللا ومن دخله لغري ذلك كان

 له 
 

 



عليق شعيب األرنؤوط : حديث ضعيف ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    527صفحة  - 2مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد هللا بن يزيد ثنا حيوة ثنا أبو  - 10827
ن أيب هريرة عن رسول هللا صلى صخر أن يزيد بن عبد هللا بن قسيط أخربه ع

هللا عليه وسلم قال : ما من أحد يسلم علي اال رد هللا عز وجل إيل روحي  
 حىت أرد عليه السالم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد هللا بن يزيد ثنا سعيد يعين بن  - 10828
ول هللا صلى أيب أيوب ثنا حممد بن عجالن عن أبيه عن أيب هريرة قال قال رس

هللا عليه وسلم : أان أوىل ابملؤمن من نفسه من ترك دينا أو ضياعا فإيل وال  
ن كان  ضياع عليه فليدع له وأان وليه ومن ترك ماال فللعصبة م  

 



 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده جيدت  

فليدع له قال السندي أي للميت أي ينبغي للناس االنشغال ابلدعاء للميت  * 
 ال مبرتوكه فإن مرتوكه إيل وأان وليه 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد هللا بن يزيد ثنا سعيد حدثين  - 10829
بن عجالن عن القعقاع بن حكيم عن أيب صاحل عن أيب هريرة قال قال رسول  

 هللا صلى هللا عليه وسلم : أكمل املؤمنني إمياان أحسنهم خلقا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد قوي ت  

 

 

حدثين أيب ثنا عبد هللا بن يزيد ثنا سعيد حدثين حدثنا عبد هللا   - 10830
 هريرة عن النيب صلى هللا  بن عجالن عن زيد بن أسلم عن أيب صاحل عن أيب

عليه وسلم قال : خري الصدقة ما كان منها عن ظهر غىن واليد العليا خري من  
اليد السفلى وابدأ مبن تعول فقيل من أعول اي رسول هللا قال امرأتك ممن 

تقول أطعمين وإال فارقين وجاريتك تقول اطعمين واستعملين وولدك  تعول 
 يقول إىل من ترتكين  

 



 

عليق شعيب األرنؤوط : القسم األول منه صحيح وأما القسم الثاين منه وهو  ت
قوله " امرأتك تقول . . اخل " فالصحيح أنه موقوف على أيب هريرة وليس من  

 قول النيب صلى هللا عليه وسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن عبيد وأبو عبيدة عن   - 10831
حممد بن عمرو عن أيب سلمة عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه  

وسلم قال هللا عز وجل : ومن أظلم ممن خلق كخلقي فليخلقوا بعوضة  
 وليخلقوا ذرة قال أبو عبيدة خيلق  

 

 

وهذا إسناد حسن عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن عبيد ثنا حممد بن عمرو   - 10832
عن أيب سلمة عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : من  

 أحب األنصار أحبه هللا ومن أبغض األنصار أبغضه هللا  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد حسن ت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن عبيد ثنا حممد بن عمرو   - 83310
عن أيب سلمة عن أيب هريرة قال : كان مروان يستخلفه على الصالة إذا حج 

أو اعتمر فيصلي ابلناس فيكرب خلف الركوع وخلف السجود فإذا انصرف 
 قال اين ألشبهكم صالة برسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

يكرب خلف الركوع وخلف السجود " يعين به أنه يكرب بعدما يركع وبعدما  * " 
 يسجد

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن عبيد ثنا يزيد بن كيسان   - 10834
عن أيب حازم عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : أمرت أن 

ل الناس حىت يقولوا ال إله اال هللا فإذا قالوا ال إله اال هللا فحساهبم على  أقات
 هللا عز وجل هكذا وجدت يف أصل ذلك 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري يزيد بن كيسان فمن رجال مسلم 

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد ثنا محاد عن سهيل   - 10835
عن أبيه عن أيب هريرة أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : إذا قام أحدكم  

 من جملسه مث رجع فهو أحق به  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حسن بن موسى قاال  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد و  - 10836
ثنا محاد عن سهيل عن أبيه عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال :  

 األرواح جنود جمندة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

د عن سهيل  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد ثنا محا - 10837
عن أبيه عن أيب هريرة أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : ما جلس قوم  

جملسا فتفرقوا عن غري ذكر هللا اال تفرقوا عن مثل جيفة محار وكان ذلك 
 اجمللس حسرة عليهم يوم القيامة  

 



 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد حدثين محاد عن   - 10838
سهيل عن أبيه عن أيب هريرة أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : من  

 اطلع يف دار قوم بغري آذهنم ففقئت عينه هدرت  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد حدثين محاد عن حممد   - 91083
عليه وسلم قال :   بن عمرو عن أيب سلمة عن أيب هريرة أن رسول هللا صلى هللا

لتتبعن سنن من قبلكم الشرب ابلشرب والذراع ابلذراع والباع ابلباع حىت لو أن 
د والنصارى أحدهم دخل جحر ضب لدخلتموه قالوا اي رسول هللا أمن اليهو 

 قال من إذا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد ثنا محاد عن حممد بن  - 10840
عمرو عن أيب سلمة عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : بني 

 يدي الساعة ثالثون كذااب 
 

 

ح وهذا إسناد حسن عليق شعيب األرنؤوط : صحيت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    528صفحة  - 2مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد ثنا محاد عن اثبت عن  - 10841
أيب رافع عن أيب هريرة أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : العينان تزنيان 

 واليدان تزنيان والرجالن تزنيان ويصدق ذلك أو يكذبه الفرج  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري محاد بن سلمة فمن رجال مسلم 

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بكر بن عيسى أبو بشر الراسيب  - 10842
 هريرة أن رسول هللا قال مسعت أاب عوانة ثنا عمر بن أيب سلمة عن أبيه عن أيب

صلى هللا عليه وسلم قال : ليلة أسرى يب وصعدت قدمي ويف نسخة وضعت 
  قدمي حيث توضع أقدام األنبياء من بيت املقدس فعرض علي عيسى بن مرمي
قال فإذا أقرب الناس به شبها عروة بن مسعود وعرض علي موسى فإذا رجل 
ضرب من الرجال كأنه من رجال شنوءة وعرض علي إبراهيم قال فإذا أقرب 

 الناس شبها بصاحبكم  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

األرانؤوط هو خطأ  قوله " وصعدت قدمي ويف نسخة وضعت قدمي " قال * 
 من النساخ والصواب " وضعت قدمي " 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد ثنا حرب ثنا حيىي  - 10843
حدثين ابب بن عمري احلنفي حدثين رجل من أهل املدينة أن أابه حدثه انه مسع 

وال أاب هريرة يقول قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ال يتبع اجلنازة صوت 
 انر وال ميشي بني يديها  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف جلهالة الرجل من أهل املدينة وأبيهت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد ثنا محاد ثنا سهيل عن   - 10844
أبيه عن أيب هريرة أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : ألن جيلس أحدكم  

ق ثيابة وختلص إليه خري له من أن يطأ على قرب  على مجرة حىت حترت   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد ثنا محاد عن اثبت عن  - 10845
أيب رافع عن أيب هريرة ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : ال يزال العبد  

ر الصالة تقول املالئكة اللهم اغفر له اللهم ارمحه ما مل  يف صالة ما دام ينتظ
 ينصرف أو حيدث فقيل له ما حيدث قال يفسو أو يضرط 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري محاد بن سلمة فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن عبيد ثنا حممد بن عمرو   - 10846



عن أيب سلمة عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : مراء يف 
 القرآن كفر  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن عبيد ثنا حممد بن عمرو   - 10847
عن أيب سلمة عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ال 

 مينعن إماء هللا مساجد هللا وليخرجن تفالت 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حممد بن عبيد ثنا حممد يعين بن  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا - 10848
يرة قال : مر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  عمرو عن أيب سلمة عن أيب هر 

جبنازة فاثنوا عليها خريا من مناقب اخلري فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
وجبت انكم شهداء هللا يف األرض مث مر عليه جبنازة فاثنوا عليها شرا من 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم انكم شهداء هللا يف األرض   مناقب الشر فقال   

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن عبيد ثنا حممد بن إسحاق  - 10849
عن خبيب بن عبد الرمحن بن خبيب عن حفص بن عاصم عن أيب هريرة قال  

ليه وسلم : ان منربي على حوضي وان ما بني منربي  قال رسول هللا صلى هللا ع
وبييت لروضة من رايض اجلنة وصالة يف مسجدي كألف صالة فيما سواه من  

 املساجد اال املسجد احلرام  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن عبيد ثنا األعمش عن أيب   - 10850
صاحل عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : إذا انقطع  

 شسع أحدكم فال ميشي يف نعل حىت يصلحها 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن عبيد ثنا داود االودي   - 10851



عسى أن يبعثك   }عن أبيه عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال :  
قال هو املقام الذي أشفع ألميت فيه   {ربك مقاما حممودا   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه وهذا إسناد ضعيف لضعف داود ت  

 

 

ا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح ثنا حممد بن أيب حفصة ثنا  حدثن - 10852
قال رسول هللا صلى هللا الزهري عن عبيد هللا بن عبد هللا عن أيب هريرة قال 

عليه وسلم : أمرت أن أقاتل الناس حىت يقولوا ال إله اال هللا فإذا قالوها  
بكر وارتد  عصموا مين دماءهم وأمواهلم وحساهبم على هللا قال فلما قام أبو

من ارتد أراد أبو بكر قتاهلم قال عمر كيف تقاتل هؤالء القوم وهم يصلون 
قال فقال أبو بكر وهللا ألقاتلن قوما ارتدوا عن الزكاة وهللا لو منعوين عناقا مما  
فرض هللا ورسوله لقاتلتهم قال عمر فلما رأيت هللا شرح صدر أيب بكر لقتاهلم  

 عرفت أنه احلق 

 

 

ب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن عليق شعيت  

 

 

------------------------------------- 



 

[    529صفحة  - 2مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح ثنا عوف عن حممد بن سريين  - 10853
وخالس عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ال يبولن 

 أحدكم يف املاء الدائم مث يتوضأ منه  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

ثنا بن جريج أخربين عمر بن  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح  - 10854
و جالس مع انفع بن جبري إذ مر هبم أبو عبد  عطاء بن أيب احلوار : أنه بينا ه

هللا خنت زيد بن زايد اجلهين فدعاه انفع فقال مسعت أاب هريرة يقول قال رسول  
هللا صلى هللا عليه وسلم صالة مع اإلمام أفضل من مخس وعشرين صالة  

 يصليها وحده  
 

 

عيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم عليق شت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عثمان بن عمر ثنا مالك عن   - 10855
الزهري عن أيب سلمة عن أيب هريرة : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان  
أيمر بقيام رمضان من غري أن أيمر فيه بعزمية وكان يقول من قام رمضان إمياان  

 واحتسااب غفر له ما تقدم من ذنبه  

 

 

ناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إس ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عثمان بن عمر أان مالك عن أيب  - 10856
الزاند عن األعرج عن أيب هريرة أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : ال  

 جيمع بني املرأة وعمتها وال املرأة وخالتها  

 

 

خنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عثمان بن عمر أان مالك عن عبد   - 10857
هللا بن يزيد عن أيب سلمة عن أيب هريرة قال : رأيت رسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم يسجد يف إذا السماء انشقت 

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

ين أيب ثنا عثمان بن عمر ثنا مالك عن حممد  حدثنا عبد هللا حدث - 10858
عن أيب هريرة : أن رسول هللا صلى   بن حيىي بن حبان عن عبد الرمحن األعرج

هللا عليه وسلم هنى عن بيعتني وعن لبستني وعن صالتني وعن صيام يومني 
وعن املالمسة واملنابذة واشتمال الصماء وعن االحتباء يف ثوب واحد كاشفا  

الصالة بعد العصر حىت تغرب الشمس وعن الصالة بعد  عن فرجه وعن
 الصبح حىت تطلع الشمس وعن صيام يوم الفطر  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عثمان بن عمر أان مالك عن   - 10859
هللا صلى هللا عليه   العالء بن عبد الرمحن عن أبيه عن أيب هريرة ان رسول

وسلم قال : إذا ثوب ابلصالة فال أتتوها وأنتم تسعون وائتوها وعليكم 
عمد  السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأمتوا فان أحدكم يف صالة ما كان ي

 إىل الصالة 
 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد ثنا أيب ثنا احلسني يعين  - 10860
عبد هللا بن املعلم عن حيىي حدثين عبد الرمحن بن عمرو أنه مسع املطلب بن  

حنطب املخزومي يقول قال بن عباس : أتوضأ من طعام أجده حالال يف كتاب  
ه فقال أشهد  هللا عز وجل ألن النار مسته قال فجمع أبو هريرة حصا بني يدي

 عدد هذا احلصى لقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم توضؤوا مما مست النار 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف النقطاعه ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد ثنا شعبة عن األعمش   - 10861
: ال  عن أيب صاحل عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

 يستأم الرجل على سوم أخيه وال خيطب على خطبة أخيه  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد ثنا شعبة ثنا العالء  - 10862



وسهيل عن أبيهما عن أيب هريرة أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : ال  
 خيطب الرجل على خطبة أخيه وال يستم على سيمة أخيه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناداه صحيحان على شرط مسلم ت  

 

 

دثين أيب ثنا روح ثنا حممد بن أيب حفصة عن  حدثنا عبد هللا ح - 10863
الزهري عن سعيد بن املسيب وأيب سلمة بن عبد الرمحن عن أيب هريرة قال  

 قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : التسبيح للرجال والتصفيق للنساء 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

روح ثنا حممد بن أيب حفصة عن   حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا - 10864
هريرة : أن   الزهري عن سعيد بن املسيب وأيب سلمة بن عبد الرمحن عن أيب

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم نعى النجاشي ألصحابه مث قال استغفروا له مث 
 خرج أبصحابه إىل املصلى فقام فصلى هبم كما يصلي على اجلنائز  

 

 

صحيح وهذا إسناد حسن عليق شعيب األرنؤوط : ت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن إسحاق أخربين وهيب   - 10865
أخربين بن طاوس عن أبيه عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم : فتح من ردم أيجوج ومأجوج مثل ذلك وحلق تسعني وضمها  

 

 

لم عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مست  

 

 

------------------------------------- 

 

[    530صفحة  - 2مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا علي بن حفص أان ورقاء عن أيب  - 10866
الزاند عن األعرج عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :  
والذي نفسي بيده ما يسرين ان أحدا ذاكم ذهبا عندي أييت عليه ثالثة أايم 

 وعندي منه دينار اال شيئا أرصده يف دين على  

 

 

ؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  عليق شعيب األرنت



 الشيخني غري علي بن حفص فمن رجال مسلم 
 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا علي بن حفص أان ورقاء عن أيب  - 10867
الزاند عن األعرج عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :  

ع يفر منه صاحبه وهو يطلبه حىت يكون كنز أحدكم يوم القيامة شجاعا أقر 
 يلقمه أصابعه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا علي بن حفص ثنا ورقاء عن أيب  - 10868
الزاند عن األعرج عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ال  
تستقيم لك املرأة على خليقة واحدة وإمنا هي كالضلع ان تقمها تكسرها وان  

 ترتكها تستمتع هبا وفيها عوج  
 

 

ه صحيح على شرط مسلم عليق شعيب األرنؤوط : إسناد ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا علي أان ورقاء عن أيب الزاند عن   - 10869



األعرج عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ال تقوم  
الساعة حىت تقاتلوا اليهود حىت خيتبئ اليهودي وراء احلجر فيقول احلجر اي 

ال فاقتله  مسلم هذا يهودي خيتبئ ورائي تع  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا علي أان ورقاء عن أيب الزاند عن   - 10870
األعرج عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ال تقوم  

 الساعة حىت يتطاول الناس ابلبنيان  
 

 

سناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  عليق شعيب األرنؤوط : إت
 الشيخني غري علي بن حفص فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا علي أان ورقاء عن أيب الزاند عن   - 10871
األعرج عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ال تقوم  

ورآها الناس آمنوا أمجعون  الساعة حىت تطلع الشمس من مغرهبا فإذا طلعت 
إىل آخر اآلية  { ال ينفع نفسا إمياهنا  }فذاك حني   



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا علي أان ورقاء عن أيب الزاند عن   - 10872
األعرج عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ال تقوم  

 الساعة حىت تقاتلوا قوما نعاهلم الشعر  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا علي أان ورقاء عن أيب الزاند عن   - 10873
األعرج عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ال تقوم  

الساعة حىت تقاتلوا الرتك صغار العيون محر الوجوه ذلف األنوف كأن 
 وجوههم اجملان املطرقة  

 

 

مسلم  عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرطت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا علي أان ورقاء عن أيب الزاند عن   - 10874



األعرج عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ال تقوم  
الساعة حىت يفيض فيكم املال وحىت يهم الرجل مباله من يقبله منه حني 

 يتصدق به فيقول الذي يعرض عليه ال أرب يل به 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا علي اان ورقاء عن أيب الزاند عن   - 10875
األعرج عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ال تقوم  

الساعة حىت يقبض العلم ويتقارب الزمان وتكثر الزالزل وتظهر الفنت ويكثر  
ج قال اهلرج أميا هو اي رسول هللا قال القتل القتل  اهلر   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري علي بن حفص فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا علي أان ورقاء عن أيب الزاند عن   - 10876
 صلى هللا عليه وسلم : ال تقوم  األعرج عن أيب هريرة قال قال رسول هللا

الساعة حىت يقتتل فئتان عظيمتان تكون بينهما مقتلة عظيمة ودعوامها 



 واحدة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا علي أان ورقاء عن أيب الزاند عن   - 10877
قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :  األعرج عن أيب هريرة رضي هللا عنه 

ال تقوم الساعة حىت ينبعث دجالون كذابون قريب من ثالثني كلهم يزعم انه 
 رسول هللا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا علي أان ورقاء عن أيب الزاند عن   - 10878
األعرج عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ال تقوم  

الساعة حىت مير الرجل بقرب الرجل فيقول اي ليتين مكانه ما به حب لقاء هللا 
 عز وجل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا علي أان ورقاء عن أيب الزاند عن   - 10879
األعرج عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ال يقولن 

أحدكم اللهم اغفر يل ان شئت اللهم ارمحين ان شئت ليعزم املسألة فإنه ال  
 مكره له  

 

 

شرط مسلم رجاله ثقات رجال  عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على  ت
 الشيخني غري علي بن حفص فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا علي أان ورقاء عن أيب الزاند عن   - 10880
األعرج عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : لوال ان أشق 

 على أميت ألمرهتم ابلسواك عند كل صالة  

 

 

رنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم عليق شعيب األت  

 

 

------------------------------------- 

 



[    531صفحة  - 2مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا علي أان ورقاء عن أيب الزاند عن   - 10881
األعرج عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : بينما رجل 
يتبخرت يف برديه قد أعجبته نفسه إذ خسف هللا به األرض فهو يتجلجل يف 

 بطنها إىل يوم القيامة  
 

 

صحيح على شرط مسلم عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد هللا بن الوليد ثنا سفيان عن   - 10882
األعمش عن ذكوان عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :  

ال يكلم عبد يف سبيل هللا وهللا أعلم مبن يكلم يف سبيله جييء جرحه يوم 
سك القيامة لونه لون دم ورحيه ريح م  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد قوي ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد هللا بن الوليد ثنا سفيان عن   - 10883



علقمة بن مرثد عن أيب الربيع املدين عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى 
هللا عليه وسلم : أربع ال يدعها الناس من أمر اجلاهلية النياحة والتعاير يف 

مائة بعري فمن    األحساب وقوهلم سقينا بنوء كذا والعدوى جرب بعري فاجرب
 أجرب األول 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد هللا بن الوليد ثنا سفيان عن   - 10884
سامل قال مسعت أاب حازم يقول اين لشاهد يوم مات احلسن فذكر القصة فقال  

ول : من أحبهما فقد أحبين  أبو هريرة مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يق
 ومن أبغضهما فقد أبغضين  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أزهر بن القاسم ثنا هشام عن   - 10885
قتادة عن بشري بن هنيك عن أيب هريرة ان نيب هللا صلى هللا عليه وسلم قال :  

اله ان كان له مال  من أعتق نصيبا له يف مملوك عتق من م  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري أزهر بن ت
 القاسم

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أزهر بن القاسم ثنا زكراي بن  - 10886
إسحاق عن عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار عن أيب هريرة ان رسول هللا 

 صلى هللا عليه وسلم قال : إذا أقيمت الصالة فال صالة اال املكتوبة  

 

 

القاسم  عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد قوي من أجل أزهر بن ت
 وابقي رجاله ثقات رجال الشيخني 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد هللا بن يزيد ثنا بن هليعة   - 10887
حدثين عبد هللا بن هبرية عن متيم اجليشاين قال كتب إىل عبد هللا بن هرمز موىل  

من أهل املدينة يذكر عن أيب هريرة ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال :  
بع جنازة حيمل من علوها وحثا يف قربها وقعد حىت يؤذن له آب بقرياطني من ت

 من األجر كل قرياط مثل أحد  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد ضعيف جلهالة عبدهللا بن هرمز ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو سعيد ثنا زائدة ثنا األعمش   - 10888
ن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : إذا مسع عن أيب صاحل عن أيب هريرة ا

الشيطان املنادي ينادي ابلصالة خرج وله ضراط حىت ال يسمع الصوت فإذا 
 فرغ رجع فوسوس فإذا أخذ يف اإلقامة فعل مثل ذلك 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري ت  

 

 

د ثنا زائدة ثنا األعمش  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو سعي - 10889
هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ان أثقل   عن أيب صاحل عن أيب

الصالة على املنافقني صالة العشاء اآلخرة وصالة الفجر ولو يعلمون ما فيهما  
ألتومها ولو حبوا ولو علم أحدكم انه إذا وجد عرقا من شاة مسينة أو مرماتني 

أمجعني لقد مهمت ان آمر ابلصالة فتقام مث آمر رجال حسنتني ألتيتموها 
يصلي ابلناس مث آخذ حزما من حطب فآتى الذين ختلفوا عن الصالة فاحرق 

 عليهم بيوهتم  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري ت  

 

 

وقال عبد هللا قال أيب وحدثناه أبو معاوية وبن منري :وهذا أمت - 10890  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو سعيد ثنا خليفة يعين بن غالب  - 10891
نيب صلى  ثنا سعيد بن أيب سعيد املقربي عن أبيه عن أيب هريرة ان رجال أتى ال

هللا عليه وسلم فقال : اي رسول هللا أي األعمال أفضل قال اإلميان ابهلل 
احبس نفسك عن الشر واجلهاد يف سبيل هللا قال فان مل أستطع ذلك قال 

 فإهنا صدقة تصدق هبا على نفسك 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو سعيد ثنا محاد بن عباد  - 10892
السدوسي قال اان املهزم حيدث عن أيب هريرة : ان النيب صلى هللا عليه وسلم  

 أمر ان يقرا ابلسموات يف العشاء  
 

 

يق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف لضعف أيب املهزم علت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو سعيد ثنا حرب ثنا حيىي اان  - 10893
ابب بن عمري احلنفي حدثين رجل من أهل املدينة أن أابه حدثه عن أيب هريرة  
 ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : ال تتبع اجلنازة بصوت وال ميشى بني

 يديها بنار  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : ت  

نبه األرانؤوط أن صواب لفظ احلديث هكذا " ال تتبع اجلنازة بصوت وال * 
 انر وال ميشى بني يديها " وقال : إسناده ضعيف 

 

 

------------------------------------- 

 

[    532صفحة  - 2مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد هللا بن احلارث عن الضحاك  - 10894
عن سعيد بن أيب سعيد املقربي عن أيب هريرة ان رسول هللا صلى هللا عليه  

وسلم قال : ال يزال العبد املسلم يف صالة ما دام يف مصاله قاعدا وال حيبسه  



انتظار الصالة واملالئكة يقولون اللهم اغفر له اللهم ارمحه ما مل حيدث اال   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد قوي على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد هللا بن احلارث حدثين  - 10895
يسار عن أيب هريرة  الضحاك عن بكري بن عبد هللا بن األشج عن سليمان بن 

انه قال : ما صليت وراء أحد أشبه صالة برسول هللا صلى هللا عليه وسلم من  
بن فالن إنساان قد مساه قال الضحاك فحدثين بكري بن عبد هللا عن سليمان 

يسار انه قال صليت وراء ذلك الرجل فرأيته يطول الركعتني األوليني من الظهر  
وخيف اآلخرين وخفف العصر ويقرأ يف املغرب بقصار املفصل ويقرأ يف العشاء  

 ابلشمس وضحاها وما يشبهها مث يقرأ يف الصبح ابلطوال من املفصل 

 

 

له ثقات رجال  عليق شعيب األرنؤوط : إسناده قوي على شرط مسلم رجات
 الشيخني غري عبدهللا بن احلارث والضحاك بن عثمان فمن رجال مسلم

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد هللا بن احلرث ثنا الضحاك بن  - 10896
عثمان عن أيب احلكم بن ميناء عن أيب هريرة ان رسول هللا صلى هللا عليه  



 وسلم قال : غدوة يف سبيل هللا أو روحة خري من الدنيا وما فيها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد قوي على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد هللا بن احلرث ثنا داود بن  - 10897
قيس عن موسى بن يسار عن أيب هريرة أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال :  

 خلوف فم الصائم أطيب عند هللا يوم القيامة من ريح املسك 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثين أيب ثنا حممد بن يوسف يعين الفراييب مبكة حدثنا عبد هللا   - 10898
ثنا األوزاعي عن قرة بن عبد الرمحن عن الزهري عن أيب سلمة عن أيب هريرة  

 قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : حذف السالم سنة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 



د عن مالك عن أيب حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا محاد بن خال - 10899
الزاند عن األعرج عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ال  

 جيمع الرجل بني املرأة وعمتها وال بينها وبني خالتها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري محاد بن خالد فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا محاد يعين بن خالد ثنا مالك عن   - 10900
داود يعين بن احلصني عن أيب سفيان عن أيب هريرة قال : سجد رسول هللا 

 صلى هللا عليه وسلم سجديت السهو بعد السالم 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
د بن خالد فمن رجال مسلم الشيخني غري محا  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا محاد عن مالك وبن أيب ذئب عن  - 10901
الزهري عن سعيد بن املسيب عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم  

 قال : إذا قلت لصاحبك واإلمام خيطب يوم اجلمعة أنصت فقد لغوت  



 

 

شرط مسلم   عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح علىت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا محاد بن خالد عن أيب مودود عن   - 10902
أيب هريرة ان النيب صلى هللا عليه وسلم قال : من بزق يف املسجد فليحفر  

 فليبعد وإال بزق يف ثوبه 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هلل حدثين أيب ثنا محاد بن خالد ثنا معاوية عن أيب  - 10903
بشر مؤذن دمشق عن عامر بن لدين األشعري قال سألت أاب هريرة عن صوم  
اجلمعة فقال قال النيب صلى هللا عليه وسلم : يوم اجلمعة يوم عيد فال جتعلوا 

 يوم عيدكم يوم صيام اال أن تصوموا قبله أو بعده  
 

 

األرنؤوط : إسناده حسنعليق شعيب ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا محاد اخلياط ثنا هشام بن سعد عن   - 10904



نعيم بن عبد هللا اجملمر عن أيب هريرة قال : خرج رسول هللا صلى هللا عليه  
وسلم إىل سوق بين قينقاع متكئا على يدي فطاف فيها مث رجع فاحتىب يف 

اشتد حىت  املسجد وقال أين لكاع ادعوا يل لكاعا فجاء احلسن عليه السالم ف
وثب يف حبوته فادخل فمه يف فمه مث قال اللهم اين أحبه فأحبه وأحب من  

حيبه ثالاث قال أبو هريرة ما رأيت احلسن اال فاضت عيين أو دمعت عيين أو  
 بكت شك اخلياط 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

بن صاحل   حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا محاد بن خالد ثنا معاوية - 10905
عن أيب مرمي عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم : انه هنى ان يبال يف  

 املاء الراكد مث يتوضأ منه  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا محاد قال وثنا أبو النضر عن بن   - 10906
عن أيب هريرة قال قال   أيب ذئب عن بن شهاب عن أيب سلمة وبن املسيب



رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : إذا مسعتم اإلقامة فامشوا وال تسرعوا 
وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا وقال أبو النضر فأمتوا 

 فائتوا وعليكم السكينة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخني من طريق أيب ت
فمن رجال مسلم  -وهو ابن خالد اخلياط  -متابعة محاد  النضر أما  

 

 

------------------------------------- 

 

[    533صفحة  - 2مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الوهاب اخلفاف عن سعيد   - 10907
عن قتادة عن أيب رافع عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : إذا  

 دعي أحدكم فجاء مع الرسول فذاك له أذن  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده قوي على شرط مسلم ت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن يعين بن مهدي ثنا   - 10908
جرير بن حازم قال مسعت احلسن حيدث عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه  
وسلم قال : ان الرجل ليتكلم ابلكلمة وما يرى اهنا تبلغ حيث بلغت يهوي هبا  

 يف النار سبعني خريفا  

 

 

إسناد رجاله ثقات رجال الشيخني عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا ت
 لكنه منقطع فإن احلسن البصري مل يسمع من أيب هريرة 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب قال قرأت على عبد الرمحن مالك عن   - 10909
مسي موىل أيب بكر بن عبد الرمحن عن أيب صاحل السمان عن أيب هريرة ان 

ميشي بطريق وجد غصن  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : بينما رجل
 شوك على الطريق فأخذه فشكر هللا عز وجل له فغفر له  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

وقال : الشهداء مخسة املطعون واملبطون والغرق وصاحب اهلدم   - 10910
 والشهيد يف سبيل هللا  



 

 

شيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الت  

 

 

وقال : لو يعلم الناس ما هلم يف النداء والصف مث مل جيدوا اال  - 10911
ان يستهموا عليه الستهموا ولو يعلمون ما يف التهجري الستبقوا إليه ولو علموا  

 ما يف العتمة والصبح ألتومها ولو حبوا 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب قال قرأت على عبد الرمحن مالك عن   - 10912
خبيب بن عبد الرمحن عن حفص بن عاصم عن أيب هريرة أو عن أيب سعيد  

اخلدري أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : ما بني بييت ومنربي روضة من  
 رايض اجلنة ومنربي على حوضي  

 

 

صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن يعين بن مهدي ثنا   - 10913



جرير بن حازم قال مسعت احلسن حيدث عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه  
وسلم قال : ان الرجل ليتكلم ابلكلمة وما يرى اهنا تبلغ حيث بلغت يهوي هبا  

 يف النار سبعني خريفا  

 

 

ق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخني عليت
 لكنه منقطع فإن احلسن البصري مل يسمع من أيب هريرة 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن إمساعيل بن أيب فديك ثنا  - 10914
الضحاك بن عثمان عن املقربي عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم  

لعبد املؤمن ما دام يف مصاله ال حيبسه اال انتظار الصالة واملالئكة قال : ان ا
 معه تقول اللهم ارمحه اللهم اغفر له ما مل حيدث  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد قوي على شرط مسلم رجاله  ت
 ثقات رجال الشيخني غري الضحاك بن عثمان فمن رجال مسلم 

 

 

 أيب ثنا حممد بن إمساعيل ثنا الضحاك عن  حدثنا عبد هللا حدثين - 10915
احلكم بن ميناء عن أيب هريرة أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : غدوة  



 يف سبيل هللا أو روحة خري من الدنيا وما فيها أو الدنيا وما عليها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد قوي على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أمية بن خالد ثنا محاد بن سلمة   - 10916
وأبو عمر الضرير املعين قال ثنا محاد عن حممد بن عمرو عن أيب سلمة عن أيب  

لو أن يل بكم قوة أو آوي  }هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم : قال لوط 
ريته فما  قال قد كان ايوي إىل ركن شديد ولكنه عىن عش  {إىل ركن شديد 

بعث هللا عز وجل بعده نبيا اال بعثه يف ذروة قومه قال أبو عمر فما بعث هللا 
 عز وجل نبيا بعده إال يف منعة من قومه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أمية بن خالد ويونس قاال ثنا محاد   - 10917
يب عمار عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم  بن سلمة عن عمار بن أ

وقال يونس رفع احلديث إىل النيب صلى هللا عليه وسلم : قد كان ملك املوت  
أييت الناس عياان قال فأتى موسى فلطمه ففقأ عينه فأتى ربه عز وجل فقال اي  



رب عبدك موسى فقأ عيين ولوال كرامته عليك لعنفت به وقال يونس لشققت 
يه فقال له اذهب إىل عبدي فقل له فليضع يده على جلد أو مسك ثور  عل

فله بكل شعرة وارت يده سنة فااته فقال له ما بعد هذا قال املوت قال فاآلن  
قال فشمه مشة فقبض روحه قال يونس فرد هللا عز وجل عينه وكان أييت الناس 

 خفية  

 

 

أوله نكارة وهي قوله "  عليق شعيب األرنؤوط : رجاله رجال الصحيح ويف ت
كان ملك املوت أييت الناس عياان " وهذه اللفظة تفرد هبا عمار بن أيب عمار  

 وعنه محاد بن سلمة 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا مؤمل حدثنا محاد ثنا عمار بن أيب  - 10918
عمار قال مسعت أاب هريرة يقول قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : كان  

وت عليه السالم فذكره  ملك امل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أان معمر عن الزهري  - 10919



يف قوله عز وجل كل أمة تدعى إىل كتاهبا عن عطاء بن يزيد الليثي عن أيب 
هريرة قال قال الناس : اي رسول هللا هل نرى ربنا يوم القيامة فقال النيب صلى  

ال اي رسول  هللا عليه وسلم هل تضارون يف الشمس ليس دوهنا سحاب فقالوا
هللا قال هل تضارون يف القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب فقالوا ال اي رسول  
هللا قال فإنكم ترون ربكم عز وجل يوم القيامة كذلك جيمع هللا الناس فيقول  

من كان يعبد شيئا فليتبعه فيتبع من كان يعبد القمر القمر ومن كان يعبد 
اغيت الطواغيت وتبقى هذه األمة  الشمس الشمس ويتبع من كان يعبد الطو 

فيها منافقوها فيأتيهم هللا عز وجل يف غري صورته اليت يعرفون فيقول أان ربكم 
فيقولون نعوذ ابهلل هذا مكاننا حىت أيتينا ربنا عز وجل فإذا جاءان ربنا عرفناه  

قال فيأتيهم هللا عز وجل يف الصورة اليت يعرفون فيقول أان ربكم فيقولون أنت 
ا فيتبعونه قال ويضرب جبسر على جهنم قال النيب صلى هللا عليه وسلم  ربن

فأكون أول من جييز ودعوى الرسل يومئذ اللهم سلم سلم وهبا كالليب مثل  
شوك السعدان قالوا بلى اي رسول هللا قال فإهنا مثل شوك السعدان غري انه ال 

نهم املوبق بعمله  يعلم قدر عظمها اال هللا عز وجل فتخطف الناس أبعماهلم فم
ومنهم املخردل مث ينجو حىت إذا فرغ هللا عز وجل من القضاء بني العباد وأراد  

أن خيرج من النار من أراد أن يرحم ممن كان يشهد أن ال إله اال هللا أمر 
املالئكة أن خيرجوهم فيعرفوهنم بعالمة آاثر السجود وحرم هللا عز وجل على  

السجود فيخرجوهنم من النار قد امتحشوا   النار أن أتكل من بن آدم أثر
فيصب عليهم من ماء يقال له ماء احلياة فينبتون نبات احلبة يف محيل السيل 



ويبقى رجل يقبل بوجهه إىل النار فيقول أي رب قد قشبين رحيها واحرقين 
ذكاؤها فاصرف وجهي عن النار قال فال يزال يدعو هللا عز وجل حىت يقول 

ذلك ان تسألين غريه فيقول وعزتك ال أسألك غريه فلعلي ان أعطيتك 
ب قربين إىل ابب اجلنة فيقول  فيصرف وجهه عن النار مث يقول بعد ذلك اي ر 

أو ليس قد زعمت انك ال تسألين غريه ويلك اي بن آدم ما أغدرك فال يزال 
يدعو حىت يقول فلعلي ان أعطيتك ذلك ان تسألين غريه فيقول ال وعزتك ال 

ه ويعطي هللا عز وجل من عهود ومواثيق أن ال يسأله غريه فيقربه  أسألك غري 
إىل ابب اجلنة فإذا دان منها انفهقت له اجلنة فإذا رأى ما فيها من احلربة 

والسرور يسكت ما شاء هللا ان يسكت مث يقول اي رب أدخلين اجلنة فيقول أو  
يت عهدك  ليس قد زعمت أن ال تسألين غريه أو قال فيقول أو ليس قد أعط 

ومواثيقك أن ال تسألين غريه فيقول اي رب ال جتعلين أشقى خلقك فال يزال 
يدعو هللا عز وجل حىت يضحك فإذا ضحك منه أذن له ابلدخول فيها فإذا  
دخل قيل له متن من كذا فيتمىن مث يقال متن من كذا فيتمىن حىت تنقطع به  

س مع أيب هريرة ال يغري األماين فيقال هذا لك ومثله معه قال وأبو سعيد جال
عليه شيئا من قوله حىت انتهى إىل قوله هذا لك ومثله معه قال أبو سعيد 

مسعت النيب صلى هللا عليه وسلم يقول هذا لك وعشرة أمثاله معه قال أبو 
هريرة حفظت ومثله معه قال أبو هريرة وذلك الرجل آخر أهل اجلنة دخوال 

 اجلنة 
 

 



ناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إس ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    534صفحة  - 2مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح ثنا هشام عن حممد عن أيب  - 10920
هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال حق : الضيافة ثالثة أايم فما أصاب 

ك فهو صدقة  بعد ذل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح ثنا محاد بن سلمة عن سهيل   - 10921
بن أيب صاحل عن أبيه عن أيب هريرة أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال :  
منربي هذا على ترعة من ترع اجلنة وما بني حجريت ومنربي روضه من رايض 

 اجلنة 
 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح ثنا زهري ثنا زيد بن أسلم عن   - 22109
 عز  أيب صاحل عن أيب هريرة عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال قال هللا

وجل : أان عند ظن عبدي يب وأان معه حني يذكرين وهللا أفرح بتوبة عبده من  
ه ومن تقرب إيل شربا أحدكم جيد ضالته ابلفالة قال أبو عبد هللا أراه ضالت

تقربت إليه ذراعا ومن تقرب إيل ذراعا تقربت إليه ابعا فإذا أقبل إيل ميشي 
 أقبلت إليه أهرول  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    535صفحة  - 2مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح ثنا مالك عن عبد هللا بن عبد   - 10923
الرمحن بن معمر عن أيب احلباب عن أيب هريرة أن رسول هللا صلى هللا عليه  



وسلم قال : ان هللا عز وجل يقول يوم القيامة أين املتحابون جباليل اليوم  
 أظلهم يف ظلي يوم ال ظل إال ظلي  

 

 

رنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح ثنا محاد بن سلمة عن اثبت  - 10924
عن أيب رافع عن أيب هريرة أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : العينان تزنيان 

 واليدان تزنيان والرجالن تزنيان والفرج يصدق ذلك أو يكذبه  

 

 

: إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال   عليق شعيب األرنؤوطت
 الشيخني غري محاد بن سلمة فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح ثنا محاد بن سلمة عن علي   - 10925
ع رسول هللا بن زيد عن عمار بن أيب عمار قال قال أبو هريرة : ما شهدت م

صلى هللا عليه وسلم مغنما قط اال قسم يل اال خيرب فإهنا كانت ألهل احلديبية  
 خاصة وكان أبو هريرة وأبو موسى جاءا بني احلديبية وخيرب  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح ثنا محاد بن سلمة عن علي   - 10926
بن زيد عن سعيد بن املسيب عن أيب هريرة ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 قال : كان طول آدم ستني ذراعا يف سبعة أذرع عرضا  

 

 

قوله " يف سبع أذرع عرضا " فقد تفرد  عليق شعيب األرنؤوط : صحيح دون ت
 هبا علي بن زيد 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح ثنا سعيد وعبد الوهاب عن   - 10927
سعيد عن قتادة عن احلسن عن أيب هريرة أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

م  قال : ان بين إسرائيل كانوا يغتسلون عراة وكان نيب هللا صلى هللا عليه وسل
فيه احلياء واخلفر فكان يسترت إذا اغتسل فطعنوا فيه يعريوه قال فبينما نيب هللا 
يغتسل يوما إذ وضع ثيابه على صخرة فانطلقت الصخرة فاتبعها نيب هللا ضراب 

ابلعصا ثويب اي حجر ثويب اي حجر حىت انتهت به إىل مأل من بين إسرائيل 
ا إىل أحسن الناس خلقا وأعدهلم  وتوسطتهم فقامت فأخذ نيب هللا ثيابه فنظرو 

 صورة فقال املأل قاتل هللا أفاكي بين إسرائيل فكانت براءته اليت برأه هللا 

 



 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخني ت
 لكنه منقطع فإن احلسن البصري مل يسمع من أيب هريرة 

 

 

شام بن عبد امللك الطيالسي ثنا حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا ه - 10928
عت أبو عوانة عن عبد امللك عن محيد بن عبد الرمحن عن أيب هريرة قال مس

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : أفضل صالة بعد املفروضة صالة الليل 
 وأفضل الصيام بعد رمضان شهر هللا الذي تدعونه احملرم 

 

 

اد رجاله ثقات رجال الشيخني لكن عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسنت
سقط من إسناده حممد بن املنتشر بني عبد امللك بن عمري وبني محيد بن 

 عبدالرمحن 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عثمان بن عمر ثنا يونس ثنا مسي   - 10929
عن الزهري عن سعيد بن املسيب وأيب سلمة عن أيب هريرة قال : اقتتلت 

رمت إحدامها األخرى حبجر فقتلتها وما يف بطنها  امرأاتن من هذيل ف
م فقضى رسول هللا صلى هللا عليه  فاختصموا إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسل 

وسلم ان دية جنينها غرة عبد أو وليدة وقضى بدية املرأة على قاتلتها فقال  



محل بن انبغة اهلذيل كيف أغرم من ال شرب وال أكل وال نطق وال استهل 
ذلك يطل فقال النيب صلى هللا عليه وسلم إمنا هو من إخوان الكهان  فمثل 

 من أجل سجعه الذي سجع  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح ثنا صاحل ثنا بن شهاب عن   - 10930
سعيد بن املسيب عن أيب هريرة : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بعث عبد  

هللا بن حذافة يطوف يف مىن أن ال تصوموا هذه األايم فإهنا أايم أكل وشرب 
 وذكر هللا عز وجل  

 

 

عيف لضعف صاحل بن أيب عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد ض ت
 األخضر

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو أمحد ثنا جابر بن احلر النخعي   - 10931
عن عبد الرمحن بن عابس عن كميل بن زايد عن أيب هريرة قال : خرجت مع  
النيب صلى هللا عليه وسلم يف حائط فقال اي أاب هريرة هلك األكثرون اال من  



ما هم فمشيت معه مث قال أال أدلك على كنز من    قال هكذا وهكذا وقليل
مث قال اي أاب هريرة تدري ما حق هللا  كنوز اجلنة ال حول وال قوة اال ابهلل قال

على العباد قلت هللا ورسوله أعلم قال حقه أن يعبدوه ال يشركوا به شيئا مث  
ال   قال تدري ما حق العباد على هللا فان حقهم على هللا إذا فعلوا ذلك ان

 يعذهبم قلت أفال أخربهم قال دعهم فليعملوا  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عثمان بن عمر أان مالك عن عبد   - 10932
هللا بن عبد الرمحن أن بن حنني أخربه عن أيب هريرة أن رسول هللا صلى هللا 

قل هو هللا أحد حىت ختمها فقال وجبت قيل اي  عليه وسلم : مسع رجال يقرأ 
فأبشره فآثرت  رسول هللا ما وجبت قال اجلنة قال أبو هريرة فأردت أن آتيه 

الغداء مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وفرقت أن يفوتين الغداء مع رسول  
 هللا صلى هللا عليه وسلم مث رجعت إىل الرجل فوجدته قد ذهب  

 

 

ؤوط : إسناده صحيحعليق شعيب األرنت  

 

 



------------------------------------- 

 

[    536صفحة  - 2مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد بن عبد الوارث ثنا  - 10933
 عليه وسلم قال  محاد عن سهيل عن أبيه عن أيب هريرة أن رسول هللا صلى هللا

: كل بن آدم له حظه من الزان فزان العينني النظر وزان اليدين البطش وزان 
أو يكذبه الرجلني املشي وزان الفم القبل والقلب يهوي ويتمىن ويصدق ذلك 

الفرج وحلق عشرة مث أدخل أصبعه السبابة فيها يشهد على ذلك أبو هريرة  
 حلمه ودمه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا زيد بن احلباب حدثين موسى   - 10934
بن علي قال مسعت أيب يقول مسعت أاب هريرة : وقد علم رسول هللا صلى هللا 

 عليه وسلم ان ابنة اخلطاب مل تركب اإلبل  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن عبد هللا بن الزبري ثنا حيىي   - 10935
يعين بن أيوب من ولد جرير قال مسعت أاب زرعة يذكر عن أيب هريرة قال قال  

 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ال يتفرق املتبايعان عن بيع اال عن تراض 

 

 

الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده قوي رجاله ثقات رجال ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن عبد هللا ثنا حيىي بن أيوب   - 10936
من ولد جرير قال مسعت أاب زرعة يذكر عن أيب هريرة قال : جاءت امرأة إىل 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بولد هلا مريض يدعو له ابلشفاء والعافية  
يف اإلسالم قالت يف اإلسالم مل   فقالت اي رسول هللا قد مات يل ثالثة قال

 يبلغوا احلنث حيتسبهم إال احتظر حبظري من النار  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده قويت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن بن موسى ثنا محاد بن سلمة   - 10937



عن سهيل بن أيب صاحل عن أبيه عن أيب هريرة : أن رسول هللا صلى هللا عليه  
كان إذا أوى إىل فراشة قال اللهم رب السماوات السبع ورب األرضني وسلم  

وربنا ورب كل شيء فالق احلب والنوى منزل التوراة واإلجنيل والقرآن أعوذ  
بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته أنت األول فليس قبلك شيء 

وأنت اآلخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن 
دونك شيء اقض عين الدين وأغنين من الفقر   فليس  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن ثنا محاد بن سلمة عن داود   - 10938
ى هللا عليه وسلم  بن أيب هند عن سعيد بن املسيب عن أيب هريرة عن النيب صل

وحدثنا محاد بن سلمة عن حبيب بن الشهيد عن احلسن صح عن النيب صلى 
نه  هللا عليه وسلم قال : ثالث من كن فيه فهو منافق وان صام وصلى وزعم ا

 مسلم من إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا ائتمن خان  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده األول صحيح على شرط مسلم وإسناده  ت
 الثاين مرسل رجاله ثقات رجال الشيخني

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن وهاشم قاال ثنا شيبان عن   - 10939
عاصم عن يزيد بن قيس عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال :  

ويل للعرب من شر قد اقرتب ينقص العلم ويكثر اهلرج قلت اي رسول هللا وما  
 اهلرج قال القتل  

 

 

هالة زايد بن قيس  عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد ضعيف جلت
 القرشي

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن وهاشم قاال ثنا شيبان عن   - 10940
عاصم عن يزيد بن شريك العامري قال مسعت مروان يقول أليب هريرة حدثين 
حديثا مسعته من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال مسعت رسول هللا صلى 

ل يتمىن انه خر من عند الثراي وانه مل ينل  هللا عليه وسلم يقول : ليوشكن رج 
من أمر الناس شيئا قال ومسعته يقول ان هالك العرب على يدي غلمة من  

 قريش قال فقال مروان بئس الغلمة أولئك 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسنت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن ثنا شيبان عن حيىي قال   - 10941
مسع أاب هريرة يقول قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم   وأخربين أبو سلمة انه

 : ان هللا عز وجل يغار وان املؤمن يغار وغرية هللا ان أييت املؤمن ما حرم عليه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان عن أابن ثنا حيىي بن أيب كثري   - 10942
ثنا أبو سلمة بن عبد الرمحن عن أيب هريرة أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال :  

 املؤمن يغار فذكر مثله  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن ثنا عبد الرمحن بن عبد هللا   - 10943
بن دينار عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أيب هريرة قال قال رسول 
هللا صلى هللا عليه وسلم : يصلون بكم فان أصابوا فلكم وهلم وان أخطئوا 

 فلكم وعليهم  

 

 



ثقات رجال  عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن رجالهت
 الشيخني غري عبدالرمحن بن عبدهللا بن دينار 

 

 

------------------------------------- 

 

[    537صفحة  - 2مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن ثنا عبد الرمحن بن عبد هللا   - 10944
النيب صلى  بن دينار عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أيب هريرة عن

هللا عليه وسلم قال : ضرس الكافر مثل أحد وفخذه مثل البيضاء ومقعده من  
اع اجلبار  النار كما بني قديد إىل مكة وكثافة جلده اثنان وأربعون ذراعا بذر   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح بطرقه ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن ثنا سكني بن عبد العزيز ثنا  - 10945
األشعث الضرير عن شهر بن حوشب عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى 

هللا عليه وسلم : ان أدىن أهل اجلنة منزلة ان له لسبع درجات وهو على 



وقه السابعة وان له لثالمثائة خادم ويغدي عليه ويراح كل يوم السادسة وف
ن ليس يف ثالث مائة صحفة وال أعلمه اال قال من ذهب يف كل صحفة لو 

األخرى وانه ليلذ أوله كما يلذ آخره وانه ليقول اي رب لو أذنت يل ألطعمت  
 أهل اجلنة وسقيتهم مل ينقص مما عندي شيء وان له من احلور العني الثنني

وسبعني زوجة سوى أزواجه من الدنيا وان الواحدة منهن ليأخذ مقعدها قدر  
 ميل من األرض 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف لضعف شهر بن حوشبت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هاشم ثنا املسعودي وشريك عن   - 10946
من املسجد   أشعث بن أيب الشعثاء عن أبيه عن أيب هريرة قال : خرج رجل

بعد ما أذن املؤذن فقال أما هذا فقد عصى أاب القاسم صلى هللا عليه وسلم  
قال ويف حديث شريك مث قال أمران رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا كنتم  

 يف املسجد فنودي ابلصالة فال خيرج أحدكم حىت يصلي  

 

 

املسعودي عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح من جهة ت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هاشم ثنا شريك عن املسعودي   - 10947
قال : أمران رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا كنتم يف املسجد فنودي 

 ابلصالة فال خيرج أحدكم حىت يصلي 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف لسوء حفظ شريكت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هاشم ثنا شيبان عن عاصم عن أيب   - 10948
لم صالة العشاء صاحل عن أيب هريرة قال : أخر رسول هللا صلى هللا عليه وس

حىت هتور الليل فذهب ثلثه أو قرابته مث خرج إىل املسجد فإذا الناس عزون  
د منه  وإذا هم قليل قال فغضب غضبا ما أعلم أين رأيته غضب غضبا قط أش

مث قال لو أن رجال دعا الناس إىل عرق أو مرماتني أتوه لذلك ومل يتخلفوا وهم 
يتخلفون عن هذه الصالة لقد مهمت ان آمر رجال يصلي ابلناس واتبع هذه  

 الدور اليت ختلف أهلوها عن هذه فاضرمها عليهم ابلنريان  
 

 

ل عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن رجاله ثقات رجات
 الشيخني غري عاصم بن هبدلة 

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هاشم ثنا شريك عن األعمش عن   - 10949
أيب صاحل عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : من يكلم يف  

سبيل هللا وهللا أعلم مبن يكلم يف سبيله جييء يوم القيامة لون جرحه لون الدم 
 ورحيه ريح املسك  

 

 

ليق شعيب األرنؤوط : صحيح عت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هاشم ثنا شريك عن عبد امللك بن  - 10950
عمري عن زايد احلارثي قال مسعت رجال سأل أاب هريرة أنت الذي تنهى الناس 
ان يصلوا يف نعاهلم قال ها ورب هذه احلرمة ها ورب هذه احلرمة : لقد رأيت 

م يصلي إىل هذا املقام يف نعليه مث انصرف ومها حممدا صلى هللا عليه وسل
 عليه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيفت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هاشم عن بن أيب ذئب عن أيب  - 10951
الوليد عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : إذا أممتم الناس 



م الكبري والضعيف والصغري فخففوا فان فيه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حمتمل للتحسني ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هاشم عن بن أيب ذئب عن املقربي   - 10952
ت اي  عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : لن ينجي أحدكم عمله قالوا وال أن

رسول هللا قال وال أان اال ان يتغمدين هللا منه برمحة فسددوا وقاربوا واغدوا 
 وروحوا وشيء من الدجلة والقصد القصد تبلغوا 

 

 

يب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شع ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو كامل وهاشم قاال ثنا زهري ثنا   - 10953
سهيل عن أبيه عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : من انم  

 ويف يده غمر ومل يغسله فاصابه شيء فال يلومن اال نفسه  

 

 

نؤوط : إسناده من جهة هاشم بن القاسم صحيح على شرط  عليق شعيب األر ت
 مسلم رجاله ثقات رجال الشيخني غري سهيل بن أيب صاحل فمن رجال مسلم 



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هاشم وأبو كامل قاال ثنا زهري ثنا   - 10954
سهيل عن أبيه عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ال 

ب املالئكة رفقة فيها كلب أو جرس تصح  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هاشم وأبو كامل قاال ثنا زهري ثنا   - 10955
سهيل بن أيب صاحل عن أبيه عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم : إذا قام الرجل من جملسه مث رجع إليه فهو أحق به  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هاشم ثنا زهري حدثنا سهيل عن   - 10956
لم : ال تقوم الساعة  أبيه عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وس 

حىت يتقارب الزمان فتكون السنة كالشهر ويكون الشهر كاجلمعة وتكون 
وصة اجلمعة كاليوم ويكون اليوم كالساعة وتكون الساعة كاحرتاق السعفة اخل



 زعم سهيل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    538صفحة  - 2مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هاشم ثنا ليث ثنا بن شهاب عن   - 10957
هللا عليه وسلم  سعيد بن املسيب انه مسع أاب هريرة يقول قال رسول هللا صلى 

: والذي نفسي بيده ليوشكن ان ينزل فيكم بن مرمي حكما مقسطا يكسر 
 الصليب ويقتل اخلنزير ويضع اجلزية ويفيض املال حىت ال يقبله أحد  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هاشم ثنا ليث حدثين سعيد   - 10958
املقربي عن سعيد بن يسار أخي أيب مرثد انه مسع أاب هريرة يقول قال رسول 



هللا صلى هللا عليه وسلم : ما تصدق أحد بصدقة من طيب وال يقبل هللا اال 
اال أخذها الرمحن عز وجل بيمينه وان كانت مترة فرتبو له يف كف الطيب 

 الرمحن حىت تكون أعظم من اجلبل كما يريب أحدكم فلوه أو فصيله  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هاشم ثنا شعبة ثنا قتادة عن زرارة   - 10959
مري عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : إذا ابتت  بن أويف العا

 املرأة هاجرة لفراش زوجها لعنتها املالئكة حىت ترجع 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هاشم ثنا شعبة قال قتادة أنبأين  - 10960
قال مسعت هالل بن يزيد رجال من بين مازن بن شيبان قال مسعت رسول هللا 

صلى هللا عليه وسلم يقول : ان هذه احلبة السوداء يعين الشونيز شفاء من كل  
 شيء ليس السام قال قتادة والسام املوت 

 

 



األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن عليق شعيب ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هبز وهاشم قاال ثنا سليمان بن  - 10961
املغرية عن اثبت قال هاشم قال حدثين اثبت البناين ثنا عبد هللا بن رابح قال :  

وفدت وفود إىل معاوية أان فيهم وأبو هريرة يف رمضان فجعل بعضنا يصنع  
وكان أبو هريرة يكثر ما يدعوان قال هاشم يكثر ان يدعوان لبعض الطعام قال  

إىل رحله قال فقلت اال أصنع طعاما فادعوهم إىل رحلي قال فأمرت بطعام  
يصنع ولقيت أاب هريرة من العشاء قال قلت اي أاب هريرة الدعوة عندي الليلة  

ال قال أسبقتين قال هاشم قلت نعم قال فدعوهتم فهم عندي قال أبو هريرة أ
أعلمكم حبديث من حديثكم اي معاشر األنصار قال فذكر فتح مكة قال أقبل  

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فدخل مكة قال فبعث الزبري على إحدى 
اجملنبتني وبعث خالدا على اجملنبة األخرى وبعث أاب عبيدة على اجلشر فأخذوا 

ال وقد وبشت قريش بطن الوادي ورسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف كتيبته ق
أوابشها قال فقالوا نقدم هؤالء فان كان هلم شيء كنا معهم وان أصيبوا أعطينا  
الذي قال فقال أبو هريرة فنظر فرآين فقال اي أاب هريرة فقلت لبيك رسول هللا 
قال فقال اهتف يل ابألنصار وال أيتيين اال أنصاري فهتفت هبم فجاؤوا فأطافوا 

عليه وسلم ترون إىل أوابش قريش واتباعهم مث قال بيديه  برسول هللا صلى هللا 
إحدامها على األخرى حصدا حىت توافوين ابلصفا قال فقال أبو هريرة فانطلقنا  



فما يشاء أحد منا ان يقتل منهم ما شاء وما أحد يوجه إلينا منهم شيئا قال  
قال  فقال أبو سفيان اي رسول هللا أبيحت خضراء قريش ال قريش بعد اليوم 

فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من أغلق اببه فهو آمن ومن دخل دار  
أيب سفيان فهو آمن قال فغلق الناس أبواهبم قال فأقبل رسول هللا صلى هللا 

عليه وسلم إىل احلجر فاستلمه مث طاف ابلبيت قال ويف يده قوس أخذ بسية  
قال فجعل يطعن هبا القوس قال فأتى يف طوافه على صنم إىل جنب يعبدونه 

قال مث أتى الصفا فعاله حيث   {جاء احلق وزهق الباطل  }يف عينه ويقول  
ينظر إىل البيت فرفع يديه فجعل يذكر هللا مبا شاء ان يذكره ويدعوه قال 

واألنصار حتته قال يقول بعضهم لبعض أما الرجل فأدركته رغبة يف قريته ورأفة 
وكان إذا جاء مل خيف علينا فليس أحد من   بعشريته قال أبو هريرة وجاء الوحي

الناس يرفع طرفه إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حىت يقضي قال هاشم  
فلما قضى الوحي رفع رأسه مث قال اي معاشر األنصار أقلتم أما الرجل فأدركته  
رغبة يف قريته ورأفة بعشريته قالوا قلنا ذلك اي رسول هللا قال فما امسى إذا كال 

ين عبد هللا ورسوله هاجرت إىل هللا وإليكم فاحمليا حمياكم واملمات مماتكم قال  ا
فاقبلوا إليه يبكون ويقولون وهللا ما قلنا الذي قلنا اال الضن ابهلل ورسوله قال  

 فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فان هللا ورسوله يصدقانكم ويعذرانكم 

 

 

ح على شرط مسلم عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيت  

 



 

------------------------------------- 

 

[    539صفحة  - 2مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هاشم ثنا أبو معاوية يعين شيبان   - 10962
عليه وسلم :  عن ليث عن طاوس عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا  

إايكم والظن فإنه أكذب احلديث وال حتسسوا وال جتسسوا وال حتاسدوا وال 
ركم هللا  تباغضوا وال تنافسوا وال تدابروا وكونوا عباد هللا إخواان كما أم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا هاشم ثنا أبو معاوية وهو شيبان   - 10963
عن حيىي عن أيب سلمة عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

ؤمن ما حرم عليه  : ان هللا يغار وان املؤمن يغار وغرية هللا ان أييت امل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هاشم ثنا أبو معاوية عن منصور   - 10964
عن أيب عثمان موىل آل املغرية بن شعبة عن أيب هريرة قال مسعته يقول قال  
حممد رسول هللا أبو القاسم صلى هللا عليه وسلم صاحب هذه احلجرة : ال  

 تنزع الرمحة اال من شقي  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هاشم ثنا إبراهيم بن سعد حدثين  - 96510
أيب عن محيد بن عبد الرمحن عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم : ما ينبغي لعبد أن يقول أان خري من يونس بن مىت  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هاشم ثنا ليث حدثين بن شهاب   - 10966
 صلى هللا عليه  عن سعيد بن املسيب عن أيب هريرة انه قال : قضى رسول هللا

وسلم يف جنني امرأة من بين حليان من هذيل سقط ميتا بغرة عبد أو أمة ان 
وسلم أبن    املرأة اليت قضى عليها ابلغرة توفيت فقضى رسول هللا صلى هللا عليه



 مرياثها لبنيها وزوجها وان العقل على عصبتها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إسحاق بن عيسى ثنا ليث حدثين  - 10967
 بن شهاب : فذكر مثله اال انه قال مث ان املرأة اليت قضى عليها ابلغرة توفيت 

 

 

عيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  عليق شت
 الشيخني غري إسحاق بن عيسى فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا كثري بن هشام ثنا جعفر ثنا يزيد  - 10968
بن األصم قال مسعت أاب هريرة يقول قال نيب هللا صلى هللا عليه وسلم : تظهر  

قلنا وما اهلرج قال القتل قال ويقبض العلم  الفنت ويكثر اهلرج   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا جعفر ثنا يزيد بن األصم عن أيب  - 10969
يث رفعه قال :  هريرة عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وقال كثري مرة حد

الناس معادن كمعادن الفضة والذهب خيارهم يف اجلاهلية خيارهم يف اإلسالم  
منها اختلف  إذا فقهوا واألرواح جنود جمندة ما تعارف منها ائتلف وما تناكر    

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا كثري ثنا جعفر ثنا يزيد بن األصم   - 10970
: ليسألنكم  عن أيب هريرة قال مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول 

الناس عن كل شيء حىت يقولوا هللا خلق كل شيء فمن خلقه قال يزيد 
ك فحدثين جنمة بن صبيغ السلمي انه رأى ركبا أتوا أاب هريرة فسألوه عن ذل

فقال هللا أكرب ما حدثين خليلي بشيء اال وقد رأيته وأان أنتظره قال جعفر  
بلغين ان النيب صلى هللا عليه وسلم قال إذا سألكم الناس عن هذا فقولوا هللا  

 كان قبل كل شيء وهللا خلق كل شيء وهللا كائن بعد كل شيء  

 

 

د : أما القطعة  عليق شعيب األرنؤوط : هذا احلديث ثالث قطع بثالثة أسانيت
األوىل فإسنادها صحيح على شرط مسلم وأما القطعة الثانية وهي األثر عن  
أيب هريرة فإسنادها ضعيف جلهالة جنبة بن صبيغ وأما القطعة الثالثة فإسنادها  



 منقطع 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا كثري ثنا جعفر قال مسعت يزيد بن  - 10971
حديث ال أحسبه اال رفعه إىل النيب صلى هللا عليه  األصم يقول قال أبو هريرة  

وسلم قال : ليس الغين عن كثرة العرض ولكن الغىن غىن النفس وهللا ما  
 أخشى عليكم الفقر ولكن أخشى عليكم التكاثر ولكن أخشى عليكم العمد  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

أيب ثنا علي بن اثبت حدثين جعفر عن  حدثنا عبد هللا حدثين  - 10972
يزيد بن األصم قال قيل أليب هريرة أكثرت أكثرت قال : فلو حدثتكم بكل 

 ما مسعت من النيب صلى هللا عليه وسلم لرميتموين ابلقشع وما انظرمتوين 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال مسلم غري علي بن  ت
داود والرتمذياثبت فقد روى له أبو   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا كثري ثنا جعفر ثنا يزيد بن األصم   - 10973



عن أيب هريرة ان النيب صلى هللا عليه وسلم قال : ان هللا عز وجل ال ينظر إىل 
 صوركم وأموالكم ولكن إمنا ينظر إىل قلوبكم وأعمالكم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

 حدثين أيب ثنا كثري بن هشام ثنا جعفر بن برقان  حدثنا عبد هللا - 10974
ثنا يزيد بن األصم عن أيب هريرة يرفعه إىل النيب صلى هللا عليه وسلم قال يقول  

 هللا عز وجل : عبدي عند ظنه يب وأان معه إذا دعاين  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

 ثنا كثري ثنا جعفر ثنا يزيد بن األصم  حدثنا عبد هللا حدثين أيب - 10975
ى هللا عليه وسلم : لقد مهمت ان آمر  عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صل

ابلصالة فتقام مث أخرج بفتياين معهم حزم احلطب فاحرق على قوم يف بيوهتم  
يسمعون النداء مث ال أيتون الصالة فسئل يزيد أيف اجلمعة هذا أم يف غريها قال  

أاب هريرة يذكر مجعة وال غريها اال هكذا  ما مسعت  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا كثري ثنا جعفر ثنا يزيد بن األصم   - 10976
عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : مثلي ومثلكم أيتها األمة  

ل فأقبلت إليها هذه الفراش والدواب اليت تغشى كمثل رجل استوقد انرا بلي
النار فجعل يذهبا وتغلبه اال تقحما يف النار وأان آخذ حبجزكم أدعوكم إىل اجلنة 

 وتغلبوين اال تقحما يف النار  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    540صفحة  - 2مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا علي بن اثبت ثنا جعفر عن يزيد  - 10977
بن األصم قال أبو هريرة : يقولون أكثرت فلو حدثتكم بكل ما مسعت من  

 النيب صلى هللا عليه وسلم رميتموين ابلقشع وما انظرمتوين  
 



 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

بن أيوب املوصلي عن جعفر   حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عمر - 10978
عن يزيد عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : ليس الغين عن  

 كثرة العرض ولكن الغىن غىن النفس 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن مصعب ثنا األوزاعي عن   - 10979
 صلى هللا الزهري عن سعيد بن املسيب عن أيب هريرة قال مسعت رسول هللا

عليه وسلم يقول : حق املسلم على املسلم مخس يسلم عليه إذا لقيه ويشمته  
أيب إذا عطس ويعوده إذا مرض ويشهد جنازته إذا مات وجييبه إذا دعاه قال 

 غريب يعين هذا احلديث  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن مصعب ثنا األوزاعي عن   - 10980
الزهري عن سعيد عن أيب هريرة قال : دخل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 عليه وسلم دعهم  املسجد واحلبشة يلعبون فزجرهم عمر فقال النيب صلى هللا
 اي عمر فإهنم بنو أرفدة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن مصعب وأبو املغرية قاال   - 10981
ثنا األوزاعي عن إمساعيل بن عبيد هللا عن أم الدرداء عن أيب هريرة عن النيب 

هللا عز وجل يقول أان مع عبدي إذا هو ذكرين صلى هللا عليه وسلم قال : ان 
 وحتركت شفتاه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن مصعب ثنا األوزاعي عن   - 82109
عليه وسلم حني   الزهري عن أيب سلمة عن أيب هريرة : أن رسول هللا صلى هللا

أراد ان ينفر من مىن قال حنن انزلون غدا ان شاء هللا تعاىل ابحملصب خبيف بين 



بين هاشم وعلى  كنانة حيث تقامسوا على الكفر وذاك ان قريشا تقامسوا على 
بين املطلب ان ال يناكحوهم وال خيالطوهم حىت يسلموا إليهم رسول هللا صلى 

 هللا عليه وسلم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن مصعب ثنا األوزاعي عن   - 10983
النيب صلى هللا عليه وسلم   أيب عمار عن عبد هللا بن فروخ عن أيب هريرة عن

قال : خري يوم طلعت فيه الشمس يوم اجلمعة فيه خلق آدم وفيه أدخل اجلنة 
 وفيه أخرج منها وفيه تقوم الساعة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن مصعب ثنا األوزاعي عن   - 10984
عن أيب هريرة قال : هنى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  حيىي عن أيب سلمة 

 عن نبيذ اجلر والدابء واملزفت وعن الظروف كلها  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن مصعب ثنا األوزاعي عن   - 10985
حيىي عن أيب سلمة عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : أان سيد  

 ولد آدم وأول من تنشق عنه األرض وأول شافع وأول مشفع  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن مصعب ثنا األوزاعي عن   - 10986
إسحاق بن عبد هللا يعين بن أيب طلحة عن جعفر بن عياض عن أيب هريرة قال  
قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : تعوذوا ابهلل من الفقر والقلة والذلة وان 

 تظلم أو تظلم  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  

 

 

ثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن مصعب ثنا األوزاعي عن  حد - 10987
الزهري عن حنظلة بن علي عن أيب هريرة أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال :  



 والذي نفسي بيده ليهلن بن مرمي بفج الروحاء حاجا أو معتمرا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

ين أيب ثنا يزيد بن عبد ربه ثنا الوليد بن حدثنا عبد هللا حدث - 10988
عن كرمية ابنة اخلشخاش مسلم عن بن جابر حدثين إمساعيل بن عبيد هللا 

املزنية قالت مسعت أاب هريرة يقول يف بيت أم الدرداء قال رسول هللا صلى هللا 
 عليه وسلم قال هللا عز وجل : أان مع عبدي إذا هو ذكرين وحتركت يب شفتاه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري يزيد ت
 بن عبد ربه فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا علي بن إسحاق أان عبد هللا أان  - 10989
عبد الرمحن بن يزيد بن جابر حدثنا إمساعيل بن عبيد هللا عن كرمية ابنة 

الت حدثنا أبو هريرة وحنن يف بيت هذه يعين أم اخلشخاش املزنية اهنا حدثته ق
الدرداء انه : مسع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أيثر عن ربه عز وجل انه 

 قال أان مع عبدي ما ذكرين وحتركت يب شفتاه  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري علي  ت
 بن إسحاق

 

 

 حدثين أيب حدثنا إمساعيل بن إبراهيم عن سعيد  حدثنا عبد هللا - 10990
ل : نزلت على أيب هريرة قال  اجلريري عن أيب نضرة عن رجل من الطفاوة قا

ومل أدرك من صحابة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم رجال أشد تشمريا وال  
أقوم على ضيف منه فبينما أان عنده وهو على سرير له وأسفل منه جارية له 

ه كيس فيه حصى ونوى يقول سبحان هللا سبحان هللا حىت إذا أنفذ سوداء ومع
ما يف الكيس ألقاه إليها فجمعته فجعلته يف الكيس مث دفعته إليه فقال يل أال 
أحدثك عين وعن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قلت بلى قال فإين بينما أان 

لم املسجد أوعك يف مسجد املدينة إذ دخل رسول هللا صلى هللا عليه وس
فقال من أحس الفىت الدوسي من أحس الفىت الدوسي فقال له قائل هو ذاك  
يوعك يف جانب املسجد حيث ترى اي رسول هللا فجاء فوضع يده علي وقال  

يل معروفا فقمت فانطلق حىت قام يف مقامه الذي يصلي فيه ومعه يومئذ صفان  
فأقبل عليهم  من رجال وصف من نساء أو صفان من نساء وصف من رجال 

فقال ان نساين الشيطان شيئا من صاليت فليسبح القوم وليصفق النساء فصلى  
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ومل ينس من صالته شيئا فلما سلم أقبل عليهم  



بوجهه فقال جمالسكم هل منكم إذا أتى أهله أغلق اببه وأرخى سرته مث خيرج  
لي كذا فسكتوا فأقبل على فيحدث فيقول فعلت ابهلي كذا وفعلت ابه

النساء فقال هل منكن من حتدث فجثت فتاة كعاب على إحدى ركبتيها  
وتطاولت لرياها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ويسمع كالمها فقالت أي وهللا 

اهنم ليحدثون وإهنن ليحدثن فقال هل تدرون ما مثل من فعل ذلك ان مثل  
دمها صاحبه ابلسكة قضى حاجته  من فعل ذلك مثل شيطان وشيطانه لقي أح

منها والناس ينظرون إليه مث قال أال ال يفضني رجل إىل رجل وال امرأة إىل امرأة 
اال إىل ولد أو والد قال وذكر اثلثة فنسيتها اال ان طيب الرجل ما وجد رحيه  

 ومل يظهر لونه اال ان طيب النساء ما ظهر لونه ومل يوجد رحيه  

 

 

: إسناده ضعيف جلهالة الطفاوي وابقي رجاله ثقات  عليق شعيب األرنؤوطت
 رجال الشيخني ولبعض قطع هذا احلديث طرق وشواهد تقويه

 

 

------------------------------------- 

 

[    541صفحة  - 2مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عصام بن خالد ثنا جرير عن   - 10991



شبيب أيب روح ان أعرابيا أتى أاب هريرة فقال اي أاب هريرة حدثنا عن النيب صلى 
هللا عليه وسلم فذكر احلديث فقال قال النيب صلى هللا عليه وسلم : أال ان 

ال املغرية من  اإلميان ميان واحلكمة ميانية وأجد نفس ربكم من قبل اليمن وق
قبل املغرب اال ان الكفر والفسوق وقسوة القلب يف الفدادين أصحاب 

 الشعر والوبر الذين يغتال الشياطني على أعجاز اإلبل 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح دون قوله " وأجد نفس ربكم من قبل اليمن ت
نه  وشبيب هذا روى ع  -وهو ابن نعيم  - " وفيه نكارة فقد تفرد به شبيب 

أربعة منهم اثنان فيهما جهالة حال ومل يؤثر توثيقه عن غري ابن حبان وابقي 
 رجال اإلسناد ثقات

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أمحد أبو صاحل ثنا حممد بن مسلم   - 10992
يعين بن أيب الوضاح أبو سعيد املؤدب يف ذي القعدة سنة سبعني فذكر حديثا  

بن علقمة عن أيب سلمة عن أيب هريرة قال قال  وذكر هذا عن حممد بن عمرو 
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ان الرجل إذا تصدق بتمرة من الطيب وال 

يقبل هللا اال الطيب وقعت يف يد هللا فريبيها له كما يريب أحدكم فلوه أو فصيله  
 حىت تعود يف يده مثل اجلبل  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسني بن حممد ثنا بن أيب الزاند  - 10993
لم  عن أبيه عن األعرج عن أيب هريرة قال مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وس
يقول : ال يدخل أحد النار اال أرى مقعده من اجلنة لو أحسن ليكون عليه  

أساء ليزداد شكرا  حسرة وال يدخل اجلنة أحد اال أرى مقعده من النار لو  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسني بن حممد ثنا بن أيب الزاند  - 10994
عن أبيه عن األعرج عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :  

أان أوىل الناس بعيسى بن مرمي يف الدنيا واآلخرة األنبياء إخوة أبناء عالت 
 أمهاهتم شىت وليس بيننا نيب  

 

 

األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن عليق شعيب ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسني ثنا بن أيب الزاند عن أبيه   - 10995



عن األعرج عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : أاتكم  
 أهل اليمن هم أضعف قلواب وأرق أفئدة الفقه ميان واحلكمة ميانية  

 

 

حيح وهذا إسناد حسن عليق شعيب األرنؤوط : صت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا مؤمل بن إمساعيل ثنا محاد يعين بن  - 10996
سلمة ثنا هشام وحبيب بن الشهيد عن بن سريين عن أيب هريرة ان النيب صلى 

 هللا عليه وسلم قال : اإلميان ميان والفقه ميان واحلكمة ميانية  

 

 

سناد ضعيف مؤمل بن إمساعيل سيء عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إت
 احلفظ

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن وهاشم قاال ثنا شيبان عن   - 10997
عاصم عن زايد بن قيس عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال :  

ويل للعرب من شر قد اقرتب ينقص العلم ويكثر اهلرج قال قلت اي رسول هللا  
ل القتل  ما اهلرج قال القت  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد ضعيف ت  

 

 

 

[    2صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

( مسند أيب سعيد اخلدري رضي هللا عنه  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا هشيم حدثنا أبو بشر عن أيب   - 10998
 صلى هللا عليه  املتوكل عن أيب سعيد اخلدري أن انسا من أصحاب رسول هللا

وسلم : كانوا يف سفر فمروا حبي من أحياء العرب فاستضافوهم فأبوا أن 
يضيفوهم فعرض إلنسان منهم يف عقله أو لدغ قال فقالوا ألصحاب رسول 

 صلى هللا عليه وسلم هل فيكم من راق فقال رجل منهم نعم فأتى صاحبهم  هللا
فرقاه بفاحتة الكتاب فربأ فأعطى قطيعا من غنم فأىب أن يقبل حىت أتى النيب 
صلى هللا عليه وسلم فذكر ذلك له فقال اي رسول هللا والذي بعثك ابحلق ما  

ا رقية قال مث قال  رقيته إال بفاحتة الكتاب قال فضحك وقال ما يدريك اهن
 خذوا واضربوا يل بسهم معكم  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

واضربوا يل بسهم معكم " قال السندي : قاله تطييبا لقلوهبم ولبيان أنه * " 
حالل طيب وأخذ منه حل أجرة تعليم القرآن وضعف أبنه ال يدل إال على  

وهللا تعاىل أعلم  حل أخذ أجرة الطب ابلقرآن  

ال األرانؤوط : وقد جاء يف تعليق احملققني أمحد شاكر وحامد الفقي على  ق
خمتصر املنذري ما نصه : ليس يف احلديث داللة على أخذ األجرة ال على  

قراءة القرآن وال على تعليمه فإن أهل احلي ما طلبوا أاب سعيد ليقرأ هلم قرآان  
مريضهم فطلبوه طبيبا ال قارائ وال معلما وهو مل    وال ليعلمهم وإمنا طلبوه ليعاجل

يف ذلك شفاء املريض ولكنه   جيهر مبا قرأ ومل يعلمهم ما قرأ ومل يكن يعلم أن
أيقن أن هللا عاقب أهل احلي على منعهم أاب سعيد ورفقته حقهم من الضيافة  

فسلط على رئيسهم ما لسعه من اهلوام ليلجئهم إىل أيب سعيد ورفقته  
م إىل أن يرضخوا حلكمه يف ما يطلب من اجلعل ألنه ورفقته أبشد  ويضطره

احلاجة إىل الطعام كل هذا فهمه أبو سعيد وصحبه وعلى ذلك مل يقع من أيب 
سعيد وال صحبه أهنم فعلوا ذلك مرة أخرى ولو أهنم فهموا ذلك على أنه 

 قاعدة مضطردة لفعلوه ولتتابعوا على فعله والشتهر ذلك وهللا أعلم 

ل األرانؤوط : وقد ثبت عنه صلى هللا عليه وسلم النهي عن أخذ األجرة  اق
/   3وأمحد  400/  2على تالوة القرآن وعلى تعليمه فقد روى ابن أيب شيبة 

عن عبد الرمحن بن شبل األنصاري : قال   1518وأبو يعلى  444و  428



غلوا فيه وال  مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : " اقرؤوا القرآن وال ت
 أتكلوا به وال تستكثروا به " وإسناده قوي كما قال احلافظ يف جتفوا عنه وال

عن عبادة بن الصامت  356/  3واحلاكم  324/  5الفتح . وروى أمحد 
قال : كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يشغل فإذا قدم رجل مهاجر على  

علمه القرآن فدفع إيل رسول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم دفعه إىل رجل ي
هللا صلى هللا عليه وسلم رجال وكان معي يف البيت أعشيه عشاء أهل البيت 

فكنت أقرئه القرآن فانصرف انصرافة إىل أهله فرأى أن عليه حقا فأهدى إيل 
قوسا مل أر أجود منها عودا وال أحسن منها عطفا فأتيت رسول هللا صلى هللا  

 رسول هللا فيها فقال : " مجرة بني كتفيك تقلدهتا  عليه وسلم فقلت ما ترى اي
 أو تعلقتها " وإسناده صحيح وصححه احلاكم ووافقه الذهيب 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هشيم ثنا منصور يعين بن زاذان  - 99910
عن الوليد بن مسلم عن أيب املتوكل أو عن أيب الصديق عن أيب سعيد اخلدري 

ام رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف الظهر والعصر قال قال : كنا حنزر قي
الركعتني األوليني قدر  فحزران قيام رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف الظهر 

قراءة ثالثني آية قدر قراءة سورة تنزيل السجدة قال وحزران قيامه يف األخريني 
وليني على  على النصف من ذلك قال وحزران قيامه يف العصر يف الركعتني األ

 النصف من ذلك قال وحزران قيامه يف األخريني على النصف من األوليني 
 



 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري الوليد بن مسلم فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هشيم ثنا علي بن زيد عن أيب  - 11000
نضرة عن أيب سعيد قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : أان سيد ولد 

آدم يوم القيامة وال فخر وأان أول من تنشق عنه األرض يوم القيامة وال فخر  
 وأان أول شافع يوم القيامة وال فخر 

 

 

يح لغريه وهذا إسناد ضعيف لضعف علي بن عليق شعيب األرنؤوط : صح ت
 زيد

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هشيم عن داود بن أيب هند عن   - 11001
أيب نضرة عن أيب سعيد اخلدري قال جاء ماعز بن مالك إىل رسول هللا صلى 
هللا عليه وسلم فأخربه : أنه أتى فاحشة فرده مرارا قال مث أمر به فرجم قال  

رمجناه قال فانطلقنا إىل احلرة فرمجناه مث ولينا إىل رسول هللا صلى هللا فانطلقنا ف
عليه وسلم فأخربانه فلما كان من العشي قال فحمد هللا وأثىن عليه مث قال ما  

 ابل أقوام سقطت على أيب كلمة  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح هشيم وإن عنعن متابع ربقية رجاله ثقات من  ت
1694جه مسلم مطوال رجال مسلم . وأخر   

 

 

 -------------------------------------  

 

[    3صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هشيم ثنا أبو بشر عن أيب نضرة  - 11002
أهله ائت النيب  عن أيب سعيد : أن رجال من األنصار كانت به حاجة فقال له

صلى هللا عليه وسلم فاسأله فأاته وهو خيطب وهو يقول من استعف أعفه هللا  
مل يسأل ومن استغىن أغناه هللا ومن سألنا فوجدان له أعطيناه قال فذهب و   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري أيب نضرة فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هشيم أان يزيد بن أيب زايد حدثنا   - 11003



عبد الرمحن بن أيب نعم البجلي عن أيب سعيد اخلدري : أن النيب صلى هللا عليه  
م سئل ما يقتل احملرم قال احلية والعقرب والفويسقة ويرمي الغراب وال  وسل

 يقتله والكلب العقور واحلدأة والسبع العادي  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف لضعف يزيد بن أيب زايد وقال احلافظ ت
يف التلخيص : يف إسناده يزيد بن أيب زايد ضعيف وإن حسنه الرتمذي وفيه  

وهي قوله " ويرمي الغراب وال يقتله " ا . هـ . واستنكر هذا اخلرب   لفظة منكرة
وقد سلف إبسناد صحيح من حديث ابن    131/  6أيضا الذهيب يف السري 

 عمر وفيه أن احملرم يقتل الغراب

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا معتمر قال ثنا أيب أان أبو نضرة عن   - 11004
 صلى هللا عليه وسلم عن اجلر أن ينبذ فيه وعن  أيب سعيد قال : هنى رسول هللا

 التمر والبسر وعن التمر والزبيب ان خيلط بينهما  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري أيب نضرة فمن رجال مسلم 

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا معتمر عن أبيه قال أنبأين أبو نضرة  - 11005
عن أيب سعيد : أن صاحب التمر أتى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بتمرة  

فأنكرها قال إين لك هذا فقال اشرتينا بصاعني من متران صاعا فقال رسول هللا 
 صلى هللا عليه وسلم أربيتم  

 

 

اده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  عليق شعيب األرنؤوط : إسنت
 الشيخني غري أيب نضرة فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بشر بن املفضل ثنا عمارة بن غزية   - 11006
عن حيىي بن عمارة قال مسعت أاب سعيد يقول قال رسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم : لقنوا مواتكم قول ال إله إال هللا 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
غزية فمن رجال مسلم الشيخني غري عمارة بن   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو عامر عبد امللك بن عمرو   - 11007
حدثنا زهري يعين بن حممد عن عبد هللا بن حممد بن عقيل عن سعيد بن 



املسيب عن أيب سعيد اخلدري أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : أال 
به يف احلسنات قالوا بلى اي رسول هللا أدلكم على ما يكفر هللا به اخلطااي ويزيد 

قال إسباغ الوضوء على املكاره وكثرة اخلطا إىل هذه املساجد وانتظار الصالة 
بعد الصالة ما منكم من رجل خيرج من بيته متطهرا فيصلي مع املسلمني 

الصالة مث جيلس يف اجمللس ينتظر الصالة األخرى ان املالئكة تقول اللهم اغفر  
رمحه فإذا قمتم إىل الصالة فاعدلوا صفوفكم وأقيموها وسدوا الفرج له اللهم ا

فإين أراكم من وراء ظهري فإذا قال امامكم هللا أكرب فقولوا هللا أكرب وإذا ركع  
فاركعوا وإذا قال مسع هللا ملن محده فقولوا اللهم ربنا لك احلمد وان خري 

النساء املؤخر  الصفوف صفوف الرجال املقدم وشرها املؤخر وخري صفوف
وشرها املقدم اي معشر النساء إذا سجد الرجال فاغضضن أبصاركن ال ترين 

 عورات الرجال من ضيق األزر  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا سند حسن يف املتابعات ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد امللك بن عمرو ثنا عمار يعين   - 11008
هند عن أيب نضرة عن أيب سعيد قال : إنكم  بن راشد عن داود بن أيب

لتعملون أعماال هي أدق يف أعينكم من الشعر كنا نعدها على عهد رسول هللا 
 صلى هللا عليه وسلم من املوبقات 



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن رجاله ثقات رجال ت
 الصحيح غري عباد بن راشد 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو عامر ثنا الزبري بن عبد هللا  - 11009
ق : اي رسول هللا حدثين ربيح بن أيب سعيد اخلدري عن أبيه قال قلنا يوم اخلند

هل من شيء نقوله فقد بلغت القلوب احلناجر قال نعم اللهم اسرت عوراتنا 
زمهم هللا عز  وآمن روعاتنا قال فضرب هللا عز وجل وجوه أعدائه ابلريح فه

 وجل ابلريح 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو عامر ثنا عبد امللك بن حسن  - 11010
احلارثي ثنا سعيد بن عمرو بن سليم قال مسعت رجال منا قال عبد امللك 

ري أن نسيت امسه ولكن امسه معاوية أو بن معاوية حيدث عن أيب سعيد اخلد
النيب صلى هللا عليه وسلم قال : أن امليت يعرف من حيمله ومن يغسله ومن  
يدليه يف قربه فقال بن عمر وهو يف اجمللس ممن مسعت هذا قال من أيب سعيد  



فانطلق بن عمر إىل أيب سعيد فقال اي أاب سعيد ممن مسعت هذا قال من النيب 
 صلى هللا عليه وسلم  

 

 

إسناده ضعيف إلهبام راويه عن أيب سعيد وبقية رجاله   عليق شعيب األرنؤوط :ت
 ثقات

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد ثنا مهام ثنا قتادة عن   - 11011
أيب نضرة عن أيب سعيد : أمران نبينا صلى هللا عليه وسلم أن نقرأ بفاحتة 

 الكتاب وما تيسر  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري أيب نضرة فمن رجال مسلم 

" أن نقرأ بفاحتة الكتاب وما تيسر " قال السندي ظاهره أنه ال بد قوله :  * 
 من الزايدة على الفاحتة مبا تيسر وهللا أعلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن عبد هللا الزبريي ثنا يزيد  - 11012
بن مردانية قال حدثنا بن أيب نعم عن أيب سعيد اخلدري قال قال رسول هللا 



 صلى هللا عليه وسلم : احلسن واحلسني سيدا شباب أهل اجلنة  

 

 

 عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري يزيدت
 بن مردانبة فقد أخرج له النسائي وهو ثقة 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو عامر ثنا عباد يعين بن راشد   - 11013
عن داود بن أيب هند عن أيب نضرة عن أيب سعيد اخلدري قال : شهدت مع  

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم جنازة فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اي  
أن هذه األمة تبتلي يف قبورها فإذا اإلنسان دفن فتفرق عنه  أيها الناس

أصحابه جاءه ملك يف يده مطراق فأقعده قال ما تقول يف هذا الرجل فإن كان  
مؤمنا قال أشهد أن ال إله اال هللا وأن حممدا عبده ورسوله فيقول صدقت مث 

إذ آمنت  يفتح له ابب إىل النار فيقول هذا كان منزلك لو كفرت بربك فأما 
فهذا منزلك فيفتح له ابب إىل اجلنة فرييد ان ينهض إليه فيقول له اسكن 
ويفسح له يف قربه وان كان كافرا أو منافقا يقول له ما تقول يف هذا الرجل 

فيقول ال أدري مسعت الناس يقولون شيئا فيقول ال دريت وال تليت وال 
لو آمنت بربك فأما إذ   اهتديت مث يفتح له ابب إىل اجلنة فيقول هذا منزلك

كفرت به فإن هللا عز وجل أبدلك به هذا ويفتح له ابب إىل النار مث يقمعه  
قمعة ابملطراق يسمعها خلق هللا كلهم غري الثقلني فقال بعض القوم اي رسول  



هللا ما أحد يقوم عليه ملك يف يده مطراق إال هبل عند ذلك فقال رسول هللا 
هللا الذين آمنوا ابلقول الثابت  يثبت }صلى هللا عليه وسلم    

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    4صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد ثنا مهام ثنا حيىي عن   - 11014
 أيب نضرة عن أيب سعيد ان النيب صلى هللا عليه وسلم قال : الوتر بليل 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري أيب نضرة فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح ثنا محاد ثنا اجلريري عن أيب  - 11015
نضرة عن أيب سعيد اخلدري : أن النيب صلى هللا عليه وسلم سأل بن صائد 



عن تربة اجلنة فقال درمكة بيضاء مسك خالص فقال رسول هللا صلى هللا عليه  
 وسلم صدق  

 

 

اجلريري اختلط   عليق شعيب األرنؤوط : رجاله ثقات رجال الصحيح لكنت
ة أنه ومحاد بن سلمة روى عنه قبل االختالط وبعده و يرجح يف هذه الرواي

رواه بعد االختالط فإن الرواية الثانية اليت تنص على أن السائل هو ابن صياد  
 واملسئول هو النيب صلى هللا عليه وسلم أظهر وأقرب للصواب 

 

 

مالك بن أنس عن خبيب   حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح ثنا - 11016
بن عبد الرمحن أن حفص بن عاصم أخربه عن أيب هريرة وأيب سعيد ان رسول 

هللا صلى هللا عليه وسلم قال : ما بني بييت ومنربي روضة من رايض اجلنة  
 ومنربي على حوضي  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أسود بن عامر ثنا أبو بكر عن   - 11017
اي رسول هللا لقد  األعمش عن أيب صاحل عن أيب سعيد اخلدري قال قال عمر : 



مسعت فالان وفالان حيسنان الثناء يذكران انك أعطيتهما دينارين قال فقال  
ه من عشرة  النيب صلى هللا عليه وسلم لكن وهللا فالان ما هو كذلك لقد أعطيت 

إىل مائة فما يقول ذاك أما وهللا أن أحدكم ليخرج مسألته من عندي يتأبطها  
يعين تكون حتت إبطه يعين انرا قال قال عمر اي رسول هللا مل تعطيها إايهم قال  

 فما أصنع أيبون إال ذاك وأيىب هللا يل البخل 

 

 

ثقات عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري رجاله ت
 رجال الشيخني غري أيب بكر بن عياش فمن رجال البخاري 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا ربعي بن إبراهيم ثنا عبد الرمحن بن  - 11018
إسحاق عن عبد الرمحن بن معاوية عن احلرث موىل بن سباع عن أيب سعيد  

ومن اخلدري ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : من تغىن أغناه هللا 
 تعفف أعفه هللا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد ضعيف جلهالة حال احلارث موىل  ت
 ابن سباع

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل بن إبراهيم ثنا أيوب عن   - 11019
ورق إال مثال مبثل  انفع قال قال بن عمر : ال تبيعوا الذهب ابلذهب والورق ابل

وال تشفوا بعضها على بعض وال تبيعوا شيئا غائبا منها بناجز فإين أخاف 
عن أيب سعيد  عليكم الرما والرما الراب قال فحدث رجل بن عمر هذا احلديث 

اخلدري حيدثه عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فما مت مقالته حىت دخل به 
على أيب سعيد وأان معه فقال أن هذا حدثين عنك حديثا يزعم أنك حتدثه عن  

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أفسمعته فقال بصر عيين ومسع أذين مسعت 
عوا الذهب ابلذهب وال الورق رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول ال تبي 

ابلورق إال مثال مبثل وال تشفوا بعضها على بعض وال تبيعوا شيئا غائبا منها  
 بناجز  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل بن إبراهيم أان حممد بن   - 11020
ء عن عطاء بن يسار عن أيب سعيد إسحاق عن حممد بن عمرو بن عطا 

اخلدري قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : إن املؤمن ال يصيبه وصب  
وال نصب وال حزن وال سقم وال أذى حىت اهلم يهمه إال يكفر هللا عنه من  

 سيئاته  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن فضيل ثنا عمارة بن  - 11021
علي من اليمن إىل   القعقاع عن بن أيب نعم عن أيب سعيد اخلدري قال : بعث

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بذهبة يف أدمي مقروظ مل حتصل من تراهبا 
ع بن فقسمها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بني أربعة بني زيد اخلري واألقر 

حابس وعيينة بن حصن وعلقمة بن عالثة أو عامر بن الطفيل شك عمارة  
فوجد من ذلك بعض أصحابه واألنصار وغريهم فقال رسول هللا صلى هللا عليه  
وسلم أال أتمنوين وأان أمني من يف السماء أيتيين خرب من السماء صباحا ومساء  

هة كث اللحية مشمر  مث أاته رجل غائر العينني مشرف الوجنتني انشز اجلب
اإلزار حملوق الرأس فقال اتق هللا اي رسول هللا قال فرفع رأسه إليه فقال وحيك 

ألست أحق أهل األرض أن يتقي هللا أان مث أدبر فقال خالد اي رسول هللا أال 
أضرب عنقه فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فلعله يكون يصلي فقال إنه  

يس يف قلبه فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  رب مصل يقول بلسانه ما ل
أين مل أومر أن أنقب عن قلوب الناس وال أشق بطوهنم مث نظر إليه النيب صلى 
هللا عليه وسلم وهو مقف فقال ها انه سيخرج من ضئضئي هذا قوم يقرؤون 

 القرآن ال جياوز حناجرهم ميرقون من الدين كما ميرق السهم من الرمية 
 



 

عيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    5صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن فضيل ثنا ضرار يعين بن  - 11022
ل هللا صلى مرة أبو سنان عن أيب صاحل عن أيب هريرة وأيب سعيد قاال قال رسو 

هللا عليه وسلم : أن هللا عز وجل يقول إن الصوم يل وأان أجزي به إن للصائم  
فرحتني إذا أفطر فرح وإذا لقي هللا فجزاه فرح والذي نفس حممد بيده خللوف 

 فم الصائم أطيب عند هللا من ريح املسك 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري ضرار بن مرة فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن أيب عدي عن شعبة عن   - 11023
ن اإلزار فقال على  العالء بن عبد الرمحن عن أبيه انه مسع أاب سعيد سئل ع



اخلبري سقطت مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : إزرة املؤمن إىل 
كان أسفل    إنصاف الساقني ال جناح أو ال حرج عليه فيما بينه وبني الكعبني ما

 من ذلك فهو يف النار ال ينظر هللا إىل من جر إزاره بطرا 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بن أيب عدي عن داود عن أيب  - 11024
نضرة عن أيب سعيد قال : أمران رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ببناء املسجد 

ننقل لبنة لبنة وكان عمار ينقل لبنتني لبنتني فترتب رأسه قال فحدثين  فجعلنا
أصحايب ومل أمسعه من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أنه جعل ينفض رأسه  

 ويقول وحيك اي بن مسية تقتلك الفئة الباغية  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم... وأخرجه مسلم  ت
يق شعبة شعبة عن أيب مسلمة قال مسعت أاب نضرة  من طر  70 - 2915

حيدث عن أيب سعيد اخلدري قال أخربين من هو خري مين أن رسول هللا صلى 
هللا عليه وسلم قال لعمار حني جعل حيفر اخلندق وجعل ميسح رأسه ويقول 

 بؤس بن مسية تقتلك فئة ابغية أيب نضرة عن أيب سعيد اخلدري 



: يشبه أن يكون ذكر اخلندق ومها يف  549/  2ال البيهقي يف الدالئل ق
 رواية أيب نضرة أو كان قد قاهلا عند بناء املسجد وقاهلا يوم اخلندق وهللا أعلم 

لنا ) األرانؤوط ( : ال مانع من أنه صلى هللا عليه وسلم قد قاهلا عند بناء ق
املسجد ويوم اخلندق وقد ورد ذكر يوم اخلندق من حديث أم سلمة أيضا 

289/  6ناد صحيح كما سريد إبس  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا بن أيب عدي عن داود عن أيب   - 11025
نضرة عن أيب سعيد قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : يكون يف آخر 

 الزمان خليفة يعطي املال وال يعده عدا 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بن أيب عدي عن داود عن أيب  - 11026
فما أتمران أو  نضرة عن أيب سعيد قال قال رجل : اي رسول هللا إان أبرض مضبة 

ما تفتينا قال ذكر يل أن أمة من بين إسرائيل مسخت فلم أيمر ومل ينه قال أبو 
ري واحد وانه لطعام عامة  سعيد فلما كان بعد ذلك قال عمر إن هللا لينفع به غ

 الرعاء ولو كان عندي لطعمته وإمنا عافه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
 



 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بن أيب عدي عن داود عن أيب  - 11027
عليه وسلم نصرخ    نضرة عن أيب سعيد قال : خرجنا مع رسول هللا صلى هللا

ابحلج صراخا حىت إذا طفنا ابلبيت قال اجعلوها عمرة اال من كان معه اهلدي 
قال فجعلناها عمرة فحللنا فلما كان يوم الرتوية صرخنا ابحلج وانطلقنا إىل 

 مىن 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن أيب عدي عن داود عن   - 11028
 عليه وسلم ليلة  أيب نضرة عن أيب سعيد قال : انتظران رسول هللا صلى هللا

صالة العشاء حىت ذهب حنو من شطر الليل قال فجاء فصلى بنا مث قال 
خذوا مقاعدكم فان الناس قد أخذوا مضاجعهم وإنكم لن تزالوا يف صالة منذ  

نتظرمتوها ولوال ضعف الضعيف وسقم السقيم وحاجة ذي احلاجة ألخرت ا
 هذه الصالة إىل شطر الليل  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بن أيب عدي عن سليمان يعين  - 11029
 عليه وسلم :  التيمي عن أيب نضرة عن أيب سعيد قال قال رسول هللا صلى هللا

أما أهل النار الذين هم أهلها ال ميوتون وال حيييون وأما أانس يريد هللا هبم 
الرمحة فيميتهم يف النار فيدخل عليهم الشفعاء فيأخذ الرجل أنصاره فيبثهم أو  

قال فينبتون على هنر احلياء أو قال احليوان أو قال احلياة أو قال هنر اجلنة  
محيل السيل قال فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم   فينبتون نبات احلبة يف

أما ترون الشجرة تكون خضراء مث تكون صفراء أو قال تكون صفراء مث تكون 
 خضراء قال فقال بعضهم كان النيب صلى هللا عليه وسلم كان ابلبادية  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بن أيب عدي عن سليمان عن أيب   - 11030
نضرة عن أيب سعيد قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ال مينعن أحدكم  

هيبة الناس أن يقول يف حق إذا رآه أو شهده أو مسعه قال وقال أبو سعيد  
 وددت اىن مل أمسعه  

 



 

ط مسلم عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شر ت  

قوله " وددت اىن مل أمسعه " قال السندي : أي هذا احلديث لصعوبة العمل * 
 به على وجهه 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بن أيب عدي عن سليمان عن أيب   - 11031
نضرة عن أيب سعيد : أن النيب صلى هللا عليه وسلم ذكر قوما يكونون يف أمته  

التحليق هم شر اخللق أو من شر اخللق   خيرجون يف فرقة من الناس سيماهم
ال فضرب النيب صلى هللا عليه وسلم هلم مثال  يقتلهم أدىن الطائفتني من احلق ق

أو قال قوال الرجل يرمي الرمية أو قال الغرض فينظر يف النصل فال يرى بصرية  
وينظر يف النضي فال يرى بصرية وينظر يف الفوق فال يرى بصرية قال قال أبو 

وأنتم قتلتموهم اي أهل العراق سعيد   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري أيب نضرة فمن رجال مسلم 

قوله " وأنتم قتلتموهم اي أهل العراق " قال السندي : يعين أصحاب علي  * 
 رضي هللا عنه 

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن أيب عدي عن سعيد يعين   - 11032
ن أيب سعيد : أن  بن أيب عروبة قال حدثين سليمان الناجي عن أيب املتوكل ع

النيب صلى هللا عليه وسلم صلى أبصحابه مث جاء رجال فقال نيب هللا صلى هللا 
فصلى عليه وسلم من يتجر على هذا أو يتصدق على هذا فيصلي معه قال 

 معه رجل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن بن مهدي قال ثنا   - 11033
مالك عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن أيب سعيد اخلدري قال قال رسول هللا 

 صلى هللا عليه وسلم : إذا مسعتم النداء فقولوا كما يقول املؤذن  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

-------------------------------------  

 

[    6صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 



 

قال عبد هللا حدثناه عبد هللا بن عون اخلراز ومصعب الزبريي  - 11034
 قاال ثنا مالك بن أنس عن الزهري فذكر : مثله سواء  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن هو بن مهدي ثنا   - 11035
مالك عن داود بن احلصني عن أيب سفيان عن أيب سعيد اخلدري : أن رسول 

هللا صلى هللا عليه وسلم هنى عن املزابنة واحملاقلة واملزابنة اشرتاء الثمرة يف 
 رؤوس النخل ابلتمر كيال واحملاقلة كرى األرض  

 

 

شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن   - 11036
عطاء بن يزيد الليثي عن أيب سعيد اخلدري قال : هنى رسول هللا صلى هللا 

عليه وسلم عن لبستني وعن بيعتني أما البيعتان املالمسة واملنابذة واللبستان  
ال الصماء واالحتباء يف ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء اشتم  

 



 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هاشم ثنا ليث حدثين بن شهاب   - 11037
عن عبيد هللا بن عبد هللا بن عتبة عن أيب سعيد قال : هنى رسول هللا صلى هللا 

عن اشتمال الصماء وان حيتيب الرجل يف ثوب واحد ليس على  عليه وسلم 
 فرجه منه شيء  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن الزهري  - 11038
قال قال عطاء بن يزيد وحدثناه حجاج عن بن جريج قال أخربين بن شهاب  

عن عبيد هللا بن عبد هللا عن أيب سعيد اخلدري : أن النيب صلى هللا عليه وسلم  
 هنى فذكر مثله يعين مثل احلديث 

 

 

داه صحيحان على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسنات  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان عن الزهري عن محيد بن   - 11039
عبد الرمحن عن أيب سعيد اخلدري : أن النيب صلى هللا عليه وسلم رأى خنامة  

يف قبلة املسجد فحكها حبصاة مث هنى أن يبصق الرجل بني يديه وعن ميينه  
قدمه اليسرى   وقال ليبصق عن يساره أو حتت  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان عن الزهري عن عبيد هللا   - 11040
 عن أيب سعيد : ان النيب صلى هللا عليه وسلم هنى عن اختناث االسقية  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان عن صفوان بن سليم عن   - 11041
أيب سعيد رواية وقال مرة يبلغ به النيب صلى هللا عليه وسلم  عطاء بن يسار عن 

 قال : الغسل يوم اجلمعة قال هو واجب على كل حمتلم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان عن العالء بن عبد الرمحن  - 11042
 صلى هللا بن يعقوب عن أبيه قال سألت أاب سعيد هل مسعت من رسول هللا

عليه وسلم يف اإلزار شيئا قال نعم تعلم مسعته يقول : أزرة املؤمن إىل أنصاف 
ني هو يف النار  ساقيه ال جناح عليه فيما بينه وبني الكعبني وما أسفل من الكعب

 يقوهلا ثالث مرات 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان ثنا يزيد بن خصيفة عن   - 11043
بسر بن سعيد عن أيب سعيد اخلدري قال : كنت يف حلقة من حلق األنصار  

أن آتيه فأتيته فاستأذنت  فجاءان أبو موسى كأنه مذعور فقال ان عمر أمرين 
جعت وقد قال ذلك رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من  ثالاث فلم يؤذن يل فر 

استأذن ثالاث فلم يؤذن له فلريجع فقال لتجيئن ببينة على الذي تقول وإال 
أوجعتك قال أبو سعيد فأاتان أبو موسى مذعورا أو قال فزعا فقال أستشهدكم  

عك اال أصغر القوم قال أبو سعيد وكنت أصغرهم  فقال أيب بن كعب ال يقوم م 
فقمت معه وشهدت أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال من استأذن ثالاث 

 فلم يؤذن له فلريجع  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان عن عمرو بن حيىي بن  - 11044
بيه عن أيب سعيد رواية فذكر فيه النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال  عمارة عن أ

: ليس فيما دون مخس أواق صدقة وال فيما دون مخس ذود صدقة وال فيما  
 دون مخس أوسق صدقة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا سفيان حدثين بن أيب صعصعة   - 11045
وكان يف حجرة فقال يل  عبد هللا بن عبد الرمحن عن أبيه قال قال يل أبو سعيد 

: اي بين إذا أذنت فارفع صوتك ابألذان فإين مسعت رسول هللا صلى هللا عليه  
ل مرة اي  وسلم يقول ليس شيء يسمعه اال شهد له جن وال أنس وال حجر وقا 

بين إذا كنت يف الرباري فارفع صوتك ابألذان فإين مسعت رسول هللا صلى هللا 
عليه وسلم يقول ال يسمعه جن وال أنس وال حجر وال شيء يسمعه اال شهد  
له قال أيب وسفيان خمطئ يف امسه والصواب عبد الرمحن بن عبد هللا بن عبد  



 الرمحن بن أيب صعصعة  
 

 

: إسناده صحيح على شرط البخاري  عليق شعيب األرنؤوطت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا سفيان عن بن أيب صعصعة   - 11046
شيخ من األنصار عن أبيه عن أيب سعيد عن النيب صلى هللا عليه وسلم :  

يوشك أن يكون خري مال الرجل املسلم غنم يتبع هبا شعف اجلبال ومواقع 
 القطر يفر بدينه من الفنت  

 

 

ق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري عليت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان عن ضمرة عن أيب سعيد   - 11047
قال أيب قلت سفيان مسعه قال زعم : هنى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن  

 صالة بعد العصر حىت تغرب وبعد الصبح حىت تطلع 

 

 

صحيح على شرط مسلم عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ت  

 



 

------------------------------------- 

 

[    7صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا سفيان ثنا حممد بن عمرو عن   - 11048
جريج عن سليمان  أيب سلمة وبن أيب لبيد عن أيب سلمة مسعت أاب سعيد وبن 

األحول عن أيب سلمة عن أيب سعيد : اعتكف العشر الوسط واعتكفنا معه  
يعين النيب صلى هللا عليه وسلم فلما كان صبيحة عشرين مر بنا وحنن ننقل  

متاعنا فقال من كان معتكفا فليكن يف معتكفه اين رأيت هذه الليلة فنسيتها  
ورأيتين أسجد يف ماء وطني وعريش املسجد جريد فهاجت السماء فرأيت 

 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وان على أنفه وجبهته أثر املاء والطني 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان عن بن عجالن عن عياض   - 11049
رسول هللا صلى هللا  بن عبد هللا بن سعد بن أيب سرح مسع أاب سعيد قال قال 

عليه وسلم وهو على املنرب : ان أخوف ما أخاف عليكم ما خيرج هللا من نبات 



فسكت حىت األرض وزهرة الدنيا فقال رجل أي رسول هللا أو أييت اخلري ابلشر 
ا أنه ينزل عليه قال وغشيه هبر وعرق فقال أين السائل فقال ها أان ومل أرد  رأين

إال خريا فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ان اخلري ال أييت اال ابخلري ان 
اخلري ال أييت اال ابخلري ان اخلري ال أييت اال ابخلري ولكن الدنيا خضرة حلوة  

ل حبطا أو يلم اال آكلة اخلضر فإهنا أكلت حىت وكان ما ينبت الربيع يقت
امتدت خاصراتها واستقبلت الشمس فثلطت وابلت مث عادت فأكلت فمن  

أخذها حبقها بورك له فيه ومن أخذها بغري حقها مل يبارك له وكان كالذي أيكل  
وال يشبع قال عبد هللا قال أيب قال سفيان وكان األعمش يسألين عن هذا 

 احلديث  
 

 

ق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد قوي عليت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان عن عاصم عن أيب املتوكل  - 11050
عن أيب سعيد عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : يتوضأ إذا جامع وإذا أراد 

 أن يرجع قال سفيان أبو سعيد أدرك احلرة 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 



 

ال قال يزيد بن هارون عن هشام  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ق - 11051
 عن حيىي عن هالل عن أيب سعيد :يقتل حبطا أو خبطا وإمنا هو حبطا 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب قال مسعت سفيان قال : وان هللا عز   - 11052
وجل مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون اال وان لكل غادر لواء يوم القيامة  

سفيان مسعت علي بن زيد عن أيب نضرة عن  عند استه بقدر غدرته وقرئ على  
 أيب سعيد اخلدري عن النيب صلى هللا عليه وسلم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان عن مطرف عن عطية عن   - 11053
أيب سعيد عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : كيف أنعم وقد التقم صاحب 

ىن جبهته وأصغي مسعه ينظر مىت يؤمر قال املسلمون اي رسول  القرن القرن وح
 هللا فما نقول قال قولوا حسبنا هللا ونعم الوكيل على هللا توكلنا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد ضعيف لضعف عطية العويف  ت
 وابقي رجاله ثقات رجال الشيخني 



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان عن عبد امللك يعين بن  - 11054
 عليه وسلم : ال  عمرو عن قزعة عن أيب سعيد رواية يبلغ به النيب صلى هللا

تسافر املرأة ثالثة أايم اال ومعها ذو حمرم وهنى عن صيام الفطر ويوم النحر  
 وهنى عن صالتني صالة بعد العصر حىت تغرب الشمس وبعد الصبح حىت

 تطلع الشمس 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  

 

 

وال تشد الرحال اال إىل ثالثة مساجد املسجد احلرام ومسجد  - 11055
 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم واملسجد األقصى 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخنيت  

 

 

فيان عن عمرو مسع جابرا حيدث حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا س - 11056
قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : أييت على عن أيب سعيد اخلدري قال 

الناس زمان يغزو فئام من الناس فيقال هل فيكم من صاحب رسول هللا صلى 



هللا عليه وسلم فيقولون نعم فيفتح هلم مث يغزو فئام من الناس فيقال هل فيكم  
 صلى هللا عليه وسلم فيقولون نعم فيفتح  من صاحب من صاحب رسول هللا

هلم مث يغزو فئام من الناس فيقولون هل فيكم من صاحب من صاحب 
 أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فيقولون نعم فيفتح هلم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

ع عمرو بن عتاب بن حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان مس - 11057
حنني حيدث عن أيب سعيد قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وقال 
سفيان ال أدري من عتاب : لو أمسك هللا القطر عن الناس سبع سنني مث 

 أرسله ألصبحت طائفة به كافرين يقولون مطران بنوء اجملدح 
 

 

رجال الشيخني غري  عليق شعيب األرنؤوط : حسن وهذا سند رجاله ثقات ت
 عتاب بن حنني 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو سعيد موىل بين هاشم ثنا   - 11058
سليمان بن بالل حدثنا شريك بن أيب منر عن عبد الرمحن بن أيب سعيد عن  



 أبيه قال : خرجنا مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يوم اإلثنني إىل قباء 
 

 

األرنؤوط : إسناده قويعليق شعيب ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو سعيد ثنا عبد الرمحن بن أيب  - 11059
الرجال ثنا عمارة بن غزية عن عبد الرمحن بن أيب سعيد عن أبيه قال قال 

 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : من سأل وله قيمة أوقية فقد أحلف 

 

 

إسناد حسن عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا مؤمل بن إمساعيل قال ثنا محاد   - 11060
يعين بن سلمة ثنا اجلريري عن أيب نضرة عن أيب سعيد ان رسول هللا صلى هللا  

عليه وسلم قال : إذا أتى أحدكم حائطا فأراد أن أيكل فليناد اي صاحب 
أحدكم إببل فأراد ان يشرب من   احلائط ثالاث فان أجابه وإال فليأكل وإذا مر

ألباهنا فليناد اي صاحب اإلبل أو اي راعي اإلبل فان أجابه وإال فليشرب 
 والضيافة ثالثة أايم فما زاد فهو صدقة  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : حسنت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    8صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إسحاق بن عيسى قال حدثين  - 11061
ليث قال حدثين عمران بن أيب أنس عن بن أيب سعيد اخلدري عن أبيه انه قال  

: متاري رجالن يف املسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم فقال رجل 
رجل هو مسجد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال  هو مسجد قباء وقال 

 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم هو مسجدي 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا سعيد أن حممدا  - 11062
حدث ان ذكوان أاب صاحل حدث عن أيب سعيد اخلدري وجابر بن عبد هللا وأيب 

ة : اهنم هنوا عن الصرف ورفعه رجالن منهم إىل نيب هللا صلى هللا عليه  هرير 



 وسلم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الوهاب اخلفاف ثنا سعيد عن   - 11063
مطرف عن حممد بن سريين ان ذكوان أاب صاحل قال وأثىن عليه خريا حدث 
عن جابر بن عبد هللا وأيب سعيد اخلدري وأيب هريرة اهنم هنوا عن : الصرف 

 رفعه رجالن منهم إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 

 

ألرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن عليق شعيب ات  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد عن أشعث عن   - 11064
حممد عن أيب صاحل ذكوان عن أيب هريرة وأيب سعيد وجابر اثنني من هؤالء 

 الثالثة : ان النيب صلى هللا عليه وسلم هنى عن الصرف 
 

 

ات رجال الشيخني غري عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقت
 أشعث



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن غيالن ثنا رشدين قال ثنا   - 11065
عمرو بن احلرث عن أيب السمح عن أيب اهليثم عن أيب سعيد اخلدري ان رسول  

الذين  }هللا صلى هللا عليه وسلم قال : املؤمنون يف الدنيا على ثالثة أجزاء 
مث مل يراتبوا وجاهدوا أبمواهلم وأنفسهم يف سبيل هللا والذي آمنوا ابهلل ورسوله 

أيمنه الناس على أمواهلم وأنفسهم مث الذي إذا أشرف على طمع تركه هلل عز  
 وجل 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف لضعف رشدين ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سعيد بن منصور ثنا عبد العزيز بن  - 11066
حممد قال أخربين ربيح بن عبد الرمحن بن أيب سعيد عن أبيه عن أيب سعيد  
اخلدري : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ضحى بكبش أقرن وقال هذا  

 عين وعمن مل يضح من أميت  

 

 

فيه ضعف خفيف رجاله ثقات  عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسنادت
 رجال الصحيح غري ربيح بن عبدالرمحن

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن إدريس يعين الشافعي قال   - 11067
د عن أيب سعيد  أنبأان مالك عن داود بن احلصني عن أيب سفيان موىل أيب أمح

اخلدري : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم هنى عن املزابنة واحملاقلة واملزابنة 
ء األرض ابحلنطة اشرتاء التمر ابلتمر يف رؤوس النخل واحملاقلة استكرا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد هللا بن حممد قال أبو عبد   - 11068
الرمحن ومسعته أان من عبد هللا بن حممد بن أيب شيبة ثنا أبو خالد األمحر عن  

عليه  األعمش عن الضحاك املشرقي عن أيب سعيد اخلدري عن النيب صلى هللا 
وسلم انه قال : أيعجز أحدكم ان يقرأ ثلث القرآن يف ليلة قال فشق ذلك 

على أصحابه فقالوا من يطيق ذلك قال يقرأ قل هو هللا أحد فهي ثلث 
 القرآن 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري أيب خالد األمحر

 

 



 حدثين أيب ثنا قتيبة بن سعيد ثنا بكر بن مضر  حدثنا عبد هللا - 11069
يد اخلدري انه مسع رسول هللا عن بن اهلاد عن عبد هللا بن خباب عن أيب سع 

صلى هللا عليه وسلم يقول : إذا رأى أحدكم الرؤاي حيبها فإمنا هي من هللا 
فليحمد هللا عليها وليحدث هبا فإذا رأى غري ذلك مما يكره فإمنا هي من 

طان فليستعذ ابهلل من شرها وال يذكرها ألحد فإهنا ال تضره  الشي  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا قتيبة ثنا بكر بن مضر عن بن   - 11070
رسول هللا صلى هللا اهلاد عن عبد هللا بن خباب عن أيب سعيد اخلدري انه مسع  

عليه وسلم يقول : ال تواصلوا فأيكم أراد ان يواصل فليواصل حىت السحر 
وساق    فقالوا انك تواصل قال اين لست كهيئتكم اين أبيت يل مطعم يطعمين

 يسقيين 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا قتيبة ثنا عبد هللا بن وهب عن   - 11071



عمرو بن احلرث عن دراج عن أيب اهليثم عن أيب سعيد اخلدري قال قال رسول  
اال ذو جتربة  هللا صلى هللا عليه وسلم : ال حليم اال ذو عزة وال حكيم   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن بن  - 11072
: بينما حنن   اهلاد عن حينس موىل مصعب بن الزبري عن أيب سعيد اخلدري قال

نسري مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ابلعرج إذ عرض شاعر ينشد فقال  
ألن ميتلئ  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم خذوا الشيطان أو أمسكوا الشيطان 

 جوف رجل قيحا خري له من أن ميتلئ شعرا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري حينس موىل مصعب بن الزبري فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا قتيبة بن سعيد ثنا ليث يعين بن  - 11073
هللا بن اخلباب عن أيب سعيد اخلدري : أن رسول سعد عن بن اهلاد عن عبد 

هللا صلى هللا عليه وسلم ذكر عنده عمه أبو طالب فقال لعله تنفعه شفاعيت  



 يوم القيامة فيجعل يف ضحضاح من انر يبلغ كعبه يغلي منه دماغه  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    9صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا قتيبة بن سعيد ثنا ليث عن خالد   - 11074
بن يزيد عن سعيد بن أيب هالل عن أيب يعقوب اخلياط قال : شهدت مع  

سعيد فسأله كيف كان يصنع  مصعب بن الزبري الفطر ابملدينة فأرسل إىل أيب
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فأخربه أبو سعيد أن رسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم كان يصلي قبل أن خيطب فصلى يومئذ قبل اخلطبة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد ضعيف جلهالة أيب يعقوب احلناطت  

 

 

يبة بن سعيد ثنا عبد الرمحن بن حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا قت - 11075



أيب الرجال عن عمارة بن غزية عن عبد الرمحن بن أيب سعيد اخلدري عن أبيه  
قال : سرحتين أمي إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أسأله فأتيته فقعدت  

قال فاستقبلين فقال من استغىن أغناه هللا ومن استعف أعفه هللا ومن استكف  
وله قيمة أوقية فقد احلف قال فقلت انقيت الياقوتة هي  كفاه هللا ومن سأل 

 خري من أوقية فرجعت ومل أسأله  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده قويت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا احلكم بن موسى ثنا بن أيب الرجال  - 11076
 : حنوه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده قويت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا قتيبة ثنا يعقوب يعين القارئ حدثنا   - 11077
سهيل عن أبيه عن أيب سعيد اخلدري أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال :  

الذهب ابلذهب وال الورق ابلورق اال وزان بوزن مثال مبثل سواء  ال تبيعوا
 بسواء وقال إذا اشتد احلر فأبردوا ابلصالة فان شدة احلر من فيح جهنم  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري سهيل بن أيب صاحل فمن رجال مسلم 

 

 

 حدثين أيب ثنا علي بن عبد هللا ثنا معاذ بن هشام  حدثنا عبد هللا - 11078
قال حدثين أيب عن عامر األحول عن أيب الصديق عن أيب سعيد اخلدري ان 

نيب هللا صلى هللا عليه وسلم قال : إذا اشتهى املؤمن الولد يف اجلنة كان محله  
 ووضعه وسنه يف ساعة واحدة كما يشتهي  

 

 

ه حسنعليق شعيب األرنؤوط : إسناد ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد ثنا بن عجالن  - 11079
حدثين عياض بن عبد هللا عن أيب سعيد قال : كان رسول هللا صلى هللا عليه  

وسلم حيب العراجني ميسكها يف يده فدخل املسجد فرأى خنامة يف قبلة 
 املسجد فحتها به حىت أنقاها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده قويت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد قال ثنا سليمان   - 11080
التيمي ثنا أبو نضرة قال حدثين أبو سعيد اخلدري عن النيب صلى هللا عليه  

وسلم : انه هنى عن اجلر أن ينبذ فيه وعن التمر والزبيب أن خيلط بينهما وعن  
 البسر والتمر أن خيلط بينهما  

 

 

: إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال   عليق شعيب األرنؤوطت
 الشيخني غري أيب نضرة فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو معاوية وحممد بن عبيد قاال ثنا   - 11081
األعمش عن أيب صاحل عن أيب سعيد قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

النار جياء ابملوت كأنه كبش أملح  : إذا دخل أهل اجلنة اجلنة وأهل النار
اي أهل اجلنة هل تعرفون هذا قال فيشرئبون   فيوقف بني اجلنة والنار فيقال

فينظرون ويقولون نعم هذا املوت قال فيقال اي أهل النار هل تعرفون هذا قال  
فيشرئبون فينظرون ويقولون نعم هذا املوت قال فيؤمر به فيذبح قال ويقال اي 

ود ال موت واي أهل النار خلود ال موت قال مث قرأ رسول هللا أهل اجلنة خل
  {وأنذرهم يوم احلسرة إذ قضي األمر وهم يف غفلة  }صلى هللا عليه وسلم  

قال وأشار بيده قال حممد بن عبيد يف حديثه إذا دخل أهل اجلنة اجلنة وأهل 



 النار النار جياء ابملوت كأنه كبش أملح 
 

 

إسناده صحيح على شرط الشيخني عليق شعيب األرنؤوط :ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو معاوية ثنا األعمش عن أيب  - 11082
صاحل عن أيب سعيد اخلدري قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : مثلي  

ومثل النبيني من قبلي كمثل رجل بىن دارا فأمتها اال لبنة واحدة فجئت أان  
 فأمتمت تلك اللبنة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو معاوية حدثنا األعمش عن أيب   - 11083
  }صاحل عن أيب سعيد عن النيب صلى هللا عليه وسلم : يف قوله عز وجل  

قال عدال   {وكذلك جعلناكم أمة وسطا   

 

 

على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح ت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو معاوية ثنا األعمش عن سعد   - 11084
الطائي عن عطية العويف عن أيب سعيد اخلدري قال : ذكر رسول هللا صلى هللا 
عليه وسلم صاحب الصور فقال عن ميينه جربيل وعن يساره ميكائيل عليهم  

 السالم 
 

 

ه ضعيف عليق شعيب األرنؤوط : إسناد ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    10صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو معاوية ثنا األعمش عن جعفر   - 11085
ل هللا صلى هللا  بن إايس عن أيب نضرة عن أيب سعيد اخلدري قال : بعثنا رسو 

عليه وسلم يف سرية ثالثني راكبا قال فنزلنا بقوم من العرب قال فسألناهم أن  
يرقي من العقرب  يضيفوان فأبوا قال فلدغ سيدهم قال فأتوان فقالوا فيكم أحد

قال فقلت نعم أان ولكن ال أفعل حىت تعطوان شيئا قالوا فاان نعطيكم ثالثني 
شاة قال فقرأت عليها احلمد هلل سبع مرات قال فربأ قال فلما قبضنا الغنم  



قال عرض يف أنفسنا منها قال فكففنا حىت أتينا النيب صلى هللا عليه وسلم  
علمت اهنا رقية اقسموها واضربوا يل معكم  قال فذكران ذلك له قال فقال أما  

 بسهم 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري أيب نضرة فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو معاوية ثنا األعمش عن أيب  - 11086
رسول هللا صلى هللا عليه  سفيان عن جابر عن أيب سعيد اخلدري قال : صلى 

 وسلم على حصري  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري أيب سفيان فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو معاوية ثنا األعمش عن أيب  - 11087
سفيان عن جابر عن أيب سعيد اخلدري قال : صلى رسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم يف ثوب واحد واضعا طرفيه على عاتقيه  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

و معاوية حدثنا األعمش عن  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أب - 11088
بيه وعن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب كالمها إمساعيل بن رجاء عن أ

عن أيب سعيد اخلدري قال : أخرج مروان املنرب يف يوم عيد ومل يكن خيرج به 
وبدأ ابخلطبة قبل الصالة ومل يكن يبدأ هبا قال فقام رجل فقال اي مروان 

يد ومل يكن خيرج به يف يوم عيد وبدأت خالفت السنة أخرجت املنرب يوم ع
ابخلطبة قبل الصالة ومل يكن يبدأ هبا قال فقال أبو سعيد اخلدري من هذا قالوا  

فالن بن فالن قال فقال أبو سعيد أما هذا فقد قضى ما عليه مسعت رسول 
هللا صلى هللا عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فان استطاع أن يغريه بيده  

ال مرة فليغريه بيده فان مل يستطع بيده فبلسانه فان مل يستطع فليفعل وق
 بلسانه فبقلبه وذلك أضعف اإلميان 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو معاوية ثنا عبيد هللا بن الوليد  - 11089



الوصايف عن عطية العويف عن أيب سعيد اخلدري قال قال رسول هللا صلى هللا 
عليه وسلم : من قال حني أيوي إىل فراشه استغفر هللا الذي ال إله اال هو  

كانت مثل زبد   احلي القيوم وأتوب إليه ثالث مرات غفر هللا له ذنوبه وان
 البحر وان كانت مثل رمل عاجل وان كانت مثل عدد ورق الشجر  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف جدا ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو معاوية ثنا داود بن أيب هند عن   - 11090
أيب نضرة قال قلت أليب سعيد أمسعت من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف  

ابلذهب والفضة ابلفضة قال سأخربكم ما مسعت منه : جاءه صاحب  الذهب
له اللون قال فقال له  مترة بتمر طيب وكان متر النيب صلى هللا عليه وسلم يقال 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من أين لك هذا التمر الطيب قال ذهبت 
صلى هللا   بصاعني من متران واشرتيت به صاعا من هذا قال فقال له رسول هللا 

عليه وسلم أربيت قال مث قال أبو سعيد فالتمر ابلتمر أرىب أم الفضة ابلفضة 
 والذهب ابلذهب 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل بن إبراهيم عن سعيد   - 11091
 صلى هللا عليه  اجلريري عن أيب نضرة عن أيب سعيد قال : اعتكف رسول هللا

وسلم العشر األوسط من رمضان وهو يلتمس ليلة القدر قبل أن تبان له فلما  
لبناء فأعيد  تقضني أمر ببنيانه فنقض مث أبينت له اهنا يف العشر األواخر فأمر اب

مث اعتكف العشر األواخر مث خرج على الناس فقال اي أيها الناس اهنا أبينت 
يل ليلة القدر فخرجت ألخربكم هبا فجاء رجالن حييفان معهما الشيطان 

فنسيتها فالتمسوها يف التاسعة والسابعة واخلامسة فقلت اي أاب سعيد انكم 
التاسعة والسابعة واخلامسة قال   أعلم ابلعدد منا قال أان أحق بذاك منكم فما

تدع اليت تدعون إحدى وعشرين واليت تليها التاسعة وتدع اليت تدعون ثالثة 
وعشرين واليت تليها السابعة وتدع اليت تدعون مخسة وعشرين واليت تليها  

 اخلامسة 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

-------------------------------------  

 

[    11صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل أان سعيد بن يزيد عن أيب   - 11092
نضرة عن أيب سعيد اخلدري قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : أما  

أو كما   أهل النار الذين هم أهلها فإهنم ال ميوتون فيها وال حييون ولكن انس
قال تصيبهم النار بذنوهبم أو قال خبطاايهم فيميتهم إماتة حىت إذا صاروا 

فحما أذن يف الشفاعة فجئ هبم ضبائر ضبائر فنبتوا على أهنار اجلنة فيقال اي  
أهل اجلنة أفيضوا عليهم فينبتون نبات احلبة تكون يف محيل السيل قال فقال  

هللا عليه وسلم قد كان ابلبادية  رجل من القوم حينئذ كان رسول هللا صلى   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري أيب نضرة فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل أان بن عون عن حممد عن   - 11093
أيب سعيد قال :  عبد الرمحن بن بشر بن مسعود قال فرد احلديث حىت رده إىل 

ذكر ذلك عند النيب صلى هللا عليه وسلم فقال وماذا كم قالوا الرجل تكون له  
جلارية فيصيب  املرأة ترضع فيصيب منها ويكره ان حتمل منه والرجل تكون له ا

منها ويكره ان حتمل منه فقال فال عليكم ان تفعلوا ذاكم فإمنا هو القدر قال  
 بن عون فحدثت به احلسن فقال فال عليكم لكان هذا زجر  

 



 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري عبدالرمحن ت
 بن بشر ذكره ابن حبان يف الثقات 

 

 

 حدثين أيب ثنا أبو معاوية ثنا األعمش عن أيب حدثنا عبد هللا - 11094
صاحل عن أيب سعيد اخلدري قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ال 
تسبوا أصحايب فان أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم وال 

 نصيفه  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

 حدثنا أيب ثنا أبو معاوية ثنا األعمش عن أيب حدثنا عبد هللا - 11095
قال : ملا كان غزوة تبوك    صاحل عن أيب سعيد أو عن أيب هريرة شك األعمش

أصاب الناس جماعة فقالوا اي رسول هللا لو أذنت لنا فنحران نواضحنا فأكلنا  
وادهنا فقال هلم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم افعلوا فجاء عمر فقال اي 

ول هللا اهنم ان فعلوا قل الظهر ولكن ادعهم بفضل ازوادهم مث ادع هلم  رس
عليه ابلربكة لعل هللا ان جيعل يف ذلك فدعا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

بنطع فبسطه مث دعاهم بفضل ازوادهم فجعل الرجل جييء بكف الذرة واآلخر 



يء يسري مث بكف التمر واآلخر ابلكسرة حىت اجتمع على النطع من ذلك ش
يه ابلربكة مث قال هلم خذوا يف أوعيتكم قال فاخذوا يف أوعيتهم حىت ما  دعا عل

تركوا من العسكر وعاء اال ملؤه وأكلوا حىت شبعوا وفضلت منه فضلة فقال  
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أشهد أن ال إله اال هللا وأين رسول هللا ال يلقي  

ه اجلنة هللا هبا عبد غري شاك فتحجب عن  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل بن إبراهيم ثنا حممد بن   - 11096
بن عمرو بن  إسحاق قال حدثين عبد هللا بن املغرية بن معيقيب عن سليمان

عبد العتواري حدثين ليث وكان يتيما يف حجر أيب سعيد قال أبو عبد الرمحن 
ال مسعت قال أيب سليمان بن عمر وهو أبو اهليثم الذي يروي عن أيب سعيد ق

أاب سعيد يقول مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : يقول يوضع الصراط 
بني ظهري جهنم عليه حسك كحسك السعدان مث يستجيز الناس فناج مسلم  
وجمدوح به مث انج وحمتبس به منكوس فيها فإذا فرغ هللا عز وجل من القضاء 

ا يصلون بصالهتم ويزكون بني العباد يفقد املؤمنون رجاال كانوا معهم يف الدني
بزكاهتم ويصومون صيامهم وحيجون حجهم ويغزوان غزوهم فيقولون أي ربنا 
عباد من عبادك كانوا معنا يف الدنيا يصلون صالتنا ويزكون زكاتنا ويصومون  



صيامنا وحيجون حجنا ويغزون غزوان ال نراهم فيقول اذهبوا إىل النار فمن  
جدوهنم قد أخذهتم النار على قدر أعماهلم  وجدمت فيها منهم فأخرجوه قال في 

فمنهم من أخذته إىل قدميه ومنهم من أخذته إىل نصف ساقيه ومنهم من  
أخذته إىل ركبتيه ومنهم من أزرته ومنهم من أخذته إىل ثدييه ومنهم من أخذته 
إىل عنقه ومل تغش الوجوه فيستخرجوهنم منها فيطرحون يف ماء احلياة قيل اي 

ا احلياة قال غسل أهل اجلنة فينبتون نبات الزرعة وقال مرة فيه  رسول هللا وم
كما تنبت الزرعة يف غثاء السيل مث يشفع األنبياء يف كل من كان يشهد أن ال  
إله اال هللا خملصا فيخرجوهنم منها قال مث يتحنن هللا برمحته على من فيها فما  

ه منها  يرتك فيها عبدا يف قلبه مثقال حبة من إميان اال أخرج  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    12صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل ثنا الدستوائي حدثين حيىي  - 11097
فال يدري كم  بن أيب كثري ثنا عياض قال قلت أليب سعيد اخلدري أحدان يصلي 



صلى فقال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : إذا صلى أحدكم فال يدري 
انك كم صلى فليسجد سجدتني وهو جالس وإذا جاء أحدكم الشيطان فقال 

 قد أحدثت فليقل كذبت اال ما وجد رحيه أبنفه أو مسع صوته إبذنه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف جلهالة عياضت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل أخربان اجلريري عن أيب  - 11098
ى هللا عليه وسلم  نضرة عن أيب سعيد اخلدري قال : كنا نغزو مع رسول هللا صل

فمنا الصائم ومنا املفطر فال جيد الصائم على املفطر وال املفطر على الصائم 
وجد ضعفا    يرون انه يعين من وجد قوة فصام فان ذلك حسن ويرون انه من

 فأفطر فان ذلك حسن  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري أيب نصرة فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل أان اجلريري عن أيب نضرة  - 11099
ة فأكلنا منها  عن أيب سعيد قال : مل نعد ان فتحت خيرب وقعنا يف تلك البقل



أكال شديدا وانس جياع مث رحنا إىل املسجد فوجد رسول هللا صلى هللا عليه  
وسلم الريح فقال من أكل من هذه الشجرة اخلبيثة شيئا فال يقربنا يف املسجد 

فقال الناس حرمت حرمت فبلغ ذلك رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال  
  ولكنها شجرة أكره رحيها  أيها الناس انه ليس يل حترمي ما أحل هللا

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل أان مهام بن حيىي عن زيد   - 11100
بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أيب سعيد قال قال رسول هللا صلى هللا عليه  

ب شيئا سوى القرآن فليمحه  وسلم : ال تكتبوا عين شيئا سوى القرآن من كت  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل عن هشام الدستوائي قال  - 11101
قال رسول هللا ثنا حيىي بن أيب كثري عن أيب رفاعة عن أيب سعيد اخلدري قال 

صلى هللا عليه وسلم : السحور أكله بركة فال تدعوه ولو أن جيرع أحدكم  
 جرعة من ماء فإن هللا عز وجل ومالئكته يصلون على املتسحرين 



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد ضعيف جلهالة أيب رفاعة ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا شعيب بن حرب قال أان مهام قال   - 11102
أان زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أيب سعيد قال قال رسول هللا صلى هللا 

 عليه وسلم : ال تكتبوا عين شيئا فمن كتب عين شيئا فليمحه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري رجاله ثقات ت
يخني غري شعيب بن حرب فمن رجال البخاري رجال الش  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا موسى بن داود ثنا بن هليعة عن أيب  - 11103
الزبري قال سألت جابرا عن : الرجل يشرب وهو قائم قال جابر كنا نكره  

 ذلك 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد ضعيف لضعف ابن هليعة ت  

 

 

عبد هللا حدثين أيب ثنا موسى قال ثنا بن هليعة عن أيب حدثنا  - 11104



الزبري عن جابر انه قال مسعت أاب سعيد اخلدري يشهد : أن النيب صلى هللا 
 عليه وسلم زجر عن ذاك وزجر أن تستقبل القبلة لبول  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيفت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن عبد هللا بن الزبري ثنا  - 11105
ح خوخة له  هشام يعين بن سعد عن زيد بن أسلم : ان عبد هللا بن عمر فت

وعنده أبو سعيد اخلدري فخرجت عليهم حية فأمر عبد هللا بن عمر بقتلها  
هنن فقال أبو سعيد أما علمت أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أمر أن يؤذ

 قبل أن يقتلهن  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسن يف الشواهد ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا شعيب بن حرب ثنا هشام بن  - 11106
مسعت سعد ثنا زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أيب سعيد اخلدري قال  

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : من يتصرب يصربه هللا ومن يستغن يغنه  
 هللا ومن يستعفف يعفه هللا وما أجد لكم رزقا أوسع من الصرب  



 

 

يب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن عليق شع ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثين إسحاق بن عيسى ثنا عبد   - 11107
الرمحن بن زيد عن أبيه عن عطاء بن يسار عن أيب هريرة قال : كنا قعودا 
نكتب ما نسمع من النيب صلى هللا عليه وسلم فخرج علينا فقال ما هذا 

ل أكتاب مع كتاب هللا فقلنا ما نسمع فقال  تكتبون فقلنا ما نسمع منك فقا
اكتبوا كتاب هللا احمضوا كتاب هللا أكتاب غري كتاب هللا احمضوا كتاب هللا أو 
خلصوه قال فجمعنا ما كتبنا يف صعيد واحد مث أحرقناه ابلنار قلنا أي رسول  

هللا أنتحدث عنك قال نعم حتدثوا عىن وال حرج ومن كذب على متعمدا 
عده من النار قال فقلنا اي رسول هللا أنتحدث عن بىن إسرائيل قال  فليتبوأ مق

نعم حتدثوا عن بين إسرائيل وال حرج فإنكم ال حتدثون عنهم بشيء اال وقد  
 كان فيهم أعجب منه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  

 

 

------------------------------------- 

 



[    13صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح ثنا محاد عن بشر بن حرب  - 11108
عن أيب سعيد اخلدري قال : كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم واقفا بعرفة  

 يدعو هكذا ورفع يديه حيال ثندوتيه وجعل بطون كفيه مما يلي األرض 
 

 

ألرنؤوط : إسناده ضعيف لضعف بشر بن حربعليق شعيب ات  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح ثنا بن جريج أخربين بن  - 11109
شهاب عن عبيد هللا بن عبد هللا عن أيب سعيد اخلدري : أن النيب صلى هللا 

عليه وسلم هنى عن اشتمال الصماء وأن حيتىب الرجل يف ثوب واحد ليس على  
 فرجه منه شيء  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح ثنا سعيد عن قتادة عن أيب  - 11110
ى هللا عليه وسلم  الصديق الناجي عن أيب سعيد اخلدري قال قال رسول هللا صل



: خيلص املؤمنون يوم القيامة من النار فيحبسون على قنطرة بني اجلنة والنار 
ذبوا ونقوا فيقتص لبعضهم من بعض مظامل كانت بينهم يف الدنيا حىت إذا ه

أذن هلم يف دخول اجلنة فوالذي نفسي بيده ألحدهم أهدى ملنزله يف اجلنة منه  
 مبنزله كان يف الدنيا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا معاوية بن هشام ثنا شيبان أبو  - 11111
عن عطية العويف عن أيب سعيد اخلدري ان   معاوية ثنا فراس بن حيىي اهلمداين

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : لقد دخل رجل اجلنة ما عمل خريا قط 
قال ألهله حني حضره املوت إذا أان مت فأحرقوين مث اسحقوين مث اذروا نصفي 
يف البحر ونصفي يف الرب فأمر هللا الرب والبحر فجمعاه مث قال ما محلك على ما  

ال خمافتك قال فغفر له بذلك صنعت ق  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف لضعف عطية  ت
 العويف وبقية رجاله ثقات رجال الشيخني

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هاشم ثنا أبو معاوية يعين شيبان   - 11112
لت رسول عن حيىي عن أيب نضرة العويف أن أاب سعيد اخلدري أخربه قال : سأ

 هللا صلى هللا عليه وسلم عن الوتر فقال أوتروا قبل الصبح  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري أيب نضرة فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسني يف تفسري شيبان عن قتادة   - 11113
جي عن أيب سعيد اخلدري قال قال رسول هللا صلى هللا قال ثنا أبو املتوكل النا

 عليه وسلم خيلص املؤمنون من النار : فذكر احلديث 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن وروح قاال ثنا محاد بن سلمة   - 11114
يب سعيد اخلدري عن عطاء بن السائب عن عبيد هللا بن عبد هللا بن عتبة عن أ

أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : افتخرت اجلنة والنار فقالت النار اي 
اجلنة أي رب رب يدخلين اجلبابرة واملتكربون وامللوك واألشراف وقالت 



يدخلين الضعفاء والفقراء واملساكني فيقول هللا تبارك وتعاىل للنار أنت عذايب 
أصيب بك من أشاء وقال للجنة أنت رمحيت وسعت كل شيء ولكل واحدة  

منكما ملؤها فيلقي يف النار أهلها فتقول هل من مزيد قال ويلقى فيها وتقول 
حىت أيتيها تبارك وتعاىل فيضع  هل من مزيد ويلقي فيها وتقول هل من مزيد 

قدمه عليها فتزوي فتقول قدي قدي وأما اجلنة فيبقى فيها أهلها ما شاء هللا 
 أن يبقى فينشئ هللا هلا خلقا ما يشاء 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن وعفان قاال ثنا محاد بن  - 11115
عيد اجلريري عن أيب نضرة عن أيب سعيد اخلدري قال قال رسول  سلمة عن س

هللا صلى هللا عليه وسلم : أهون أهل النار عذااب رجل يف رجليه نعالن يغلي 
منهما دماغه ومنهم يف النار إىل كعبيه مع أجراء العذاب ومنهم من يف النار إىل 

بته مع أجراء العذاب ركبتيه مع أجراء العذاب ومنهم من اغتمر يف النار إىل أرن
ومنهم من هو يف النار إىل صدره مع أجراء العذاب ومنهم من قد اغتمر يف  

 النار قال عفان مع أجراء العذاب قد اغتمر  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت



 الشيخني غري محاد بن سلمة وأيب نضرة فمن رجال مسلم 
 

 

ا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن ثنا زهري عن سعد أيب اجملاهد  حدثن - 11116
قد رفعه إىل النيب  الطائي عن عطية بن سعد العويف عن أيب سعيد اخلدري أراه

صلى هللا عليه وسلم قال : أميا مؤمن سقى مؤمنا شربة على ظمأ سقاه هللا يوم 
أطعمه هللا من مثار  القيامة من الرحيق املختوم وأميا مؤمن أطعم مؤمنا على جوع 

 اجلنة وأميا مؤمن كسا مؤمنا ثواب على عرى كساه هللا من خضر اجلنة  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف وروي موقوفا وهو الصحيح ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    14صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن إسحاق قال أان بن هليعة   - 11171
عن خالد بن أيب عمران عن أيب عبد الرمحن احلبلي عن أيب سعيد اخلدري قال  
: أخذ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بيدي فقال اي أاب سعيد ثالثة من قاهلن  



ل اجلنة قلت ما هن اي رسول هللا قال من رضي ابهلل راب وابإلسالم دينا  دخ
ومبحمد رسوال مث قال اي أاب سعيد والرابعة هلا من الفضل كما بني السماء إىل 

 األرض وهى اجلهاد يف سبيل هللا  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد ضعيف لضعف ابن هليعة ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن ثنا محاد بن سلمة عن بشر   - 11118
بن حرب عن أيب سعيد اخلدري قال : رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 بعرفة يدعو هكذا وجعل ابطن كفيه مما يلي األرض  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

مر أخربان أبو حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا أسود بن عا  - 11119
اعيل بن أيب إسحاق املالئي عن عطية عن أيب سعيد قال قال  إسرائيل يعين إمس

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : اين اترك فيكم الثقلني أحدمها أكرب من  
اآلخر كتاب هللا حبل ممدود من السماء إىل األرض وعرتيت أهل بييت واهنما لن 

 يفرتقا حىت يردا على احلوض 



 

 

يق شعيب األرنؤوط : صحيح بشواهده دون قوله " فإهنما لن يفرتقا حىت  علت
 يردا علي احلوض " وهذا إسناد ضعيف

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا معاوية بن عمرو ثنا أبو إسحاق  - 11120
الفزاري عن األوزاعي عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن أيب سعيد اخلدري 

ى هللا عليه وسلم فسأله عن اهلجرة فقال وحيك قال : جاء رجل إىل النيب صل
ان اهلجرة شأهنا شديد فهل لك من إبل قال نعم قال هل تؤدي صدقتها قال  

نعم قال هل متنح منها قال نعم قال هل حتلبها يوم وردها قال نعم قال فاعمل  
 من وراء البحار فان هللا لن يرتك من عملك شيئا  

 

 

صحيح على شرط الشيخني عليق شعيب األرنؤوط : إسنادهت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسني بن حممد ثنا سليمان بن قرم   - 11121
عن عبد الرمحن يعين بن األصبهاين عن أيب صاحل عن أيب سعيد اخلدري قال  

قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : من قدم ثالثة من ولده حجبوه من 
 النار 

 



 

األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد ضعيف لضعف سليمان بن قرمعليق شعيب ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا معاوية بن عمرو ثنا أبو إسحاق  - 11122
عن األعمش عن سعد الطائي عن عطية بن سعد عن أيب سعيد اخلدري قال  

قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ال يدخل اجلنة صاحب مخس مدمن مخر  
بسحر وال قاطع رحم وال كاهن وال منان   وال مؤمن  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه وهذا إسناد ضعيف لضعف عطية بن ت
 سعد 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد هللا بن احلرث حدثين األوزاعي  - 11123
عرابيا سأل  عن بن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن أيب سعيد اخلدري ان أ

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن اهلجرة فقال : وحيك ان اهلجرة شاهنا 
 شديد فهل لك من إبل قال نعم قال ألست تؤدي صدقتها قال بلى قال

ألست متنح منها قال بلى قال ألست حتلبها يوم وردها قال بلى قال فاعمل  
 من وراء البحار ما شئت فان هللا لن يرتك من عملك شيئا  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري عبدهللا بن احلارث فمن رجال مسلم 

 

 

دثين أيب ثنا هارون بن معروف ثنا بن وهب حدثنا عبد هللا ح - 11124
ة ان أاب النجيب موىل عبد هللا بن حدثين عمرو بن احلرث عن بكر بن سواد

سعد حدثه ان أاب سعيد اخلدري حدثه : ان رجال قدم من جنران إىل رسول هللا 
صلى هللا عليه وسلم وعليه خامت ذهب فأعرض عنه رسول هللا صلى هللا عليه  

له عن شيء فرجع الرجل إىل امرأته فحدثها فقالت ان لك لشأان  وسلم ومل يسأ
فارجع إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فرجع إليه فألقى خامته وجبة كانت 

عليه فلما استأذن أذن له وسلم على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فرد عليه  
هللا صلى   السالم فقال اي رسول هللا أعرضت عين قبل حني جئتك فقال رسول 

هللا عليه وسلم إنك جئتين ويف يدك مجرة من انر فقال اي رسول هللا لقد جئت  
إذا جبمر كثري وكان قد قدم حبلي من البحرين فقال رسول هللا صلى هللا عليه  
وسلم إمنا جئت به غري مغن عنا شيئا إال ما أغنت حجارة احلرة ولكنه متاع  

ول هللا اعذرين يف أصحابك ال يظنون  احلياة الدنيا فقال الرجل فقلت اي رس
أنك سخطت علي بشيء فقام رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فعذره وأخرب 

 ان الذي كان منه إمنا كان خلامته الذهب 
 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ... وقد ثبتت حرمة خامت الذهب يف ت
ث أيب من حدي  2089ومسلم  5864غري ما حديث منها عند البخاري  

وقد سلف  1021هريرة وقد سلف ومنها عند البخاري يف األدب املفرد 
وفيه أن رجال أتى النيب صلى هللا عليه وسلم ويف يده خامت من ذهب فأعرض 

النيب صلى هللا عليه وسلم عنه فلما رأى الرجل كراهيته ذهب فألقى اخلامت 
لم قال هذا شر هذا  وأخذ خامتا من حديد فلبسه وأتى النيب صلى هللا عليه وس

حلية أهل النار فرجع فطرحه ولبس خامتا من ورق فسكت عنه النيب صلى هللا 
 عليه وسلم . وإسناده حسن 

 

 

------------------------------------- 

 

[    15صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هارون بن معروف ثنا بن وهب  - 11125
سعيد موىل املهري   قال أخربين عمرو عن يزيد بن أيب حبيب عن يزيد بن أيب

عن أبيه عن أيب سعيد اخلدري : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بعث إىل 
 بين حليان ليخرج من كل رجلني رجل مث قال للقاعد أيكم خلف اخلارج يف

 أهله وماله خبري كان له مثل نصف أجر اخلارج 



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري يزيد بن أيب سعيد فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا حسن ثنا بن هليعة ثنا بن هبرية   - 11126
دري قال أيب ليس مرفوعا قال : ال  عن حنش بن عبد هللا عن أيب سعيد اخل

يصلح السلف يف القمح والشعري والسلت حىت يفرك وال يف العنب والزيتون 
 وأشباه ذلك حىت ميجج وال ذهبا عينا بورق دينا وال ورقا دينا بذهب عينا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن ثنا بن هليعة ثنا أبو الزبري   - 11127
وسلم : إذا عن جابر عن أيب سعيد اخلدري مسعت رسول هللا صلى هللا عليه  

قضى أحدكم صالته يف املسجد مث رجع إىل بيته حينئذ فليصل يف بيته ركعتني  
ه خريا وليجعل يف بيته نصيبا من صالته فان هللا جاعل يف بيته من صالت  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد ضعيف لضعف ابن هليعة ت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن إسحاق أان بن هليعة عن   - 11128
عبيد هللا بن املغرية مسعت أاب اهليثم يقول مسعت أاب سعيد اخلدري يقول : رأيت 

جد  بياض كشح رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهو سا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف لضعف ابن هليعة  ت
 وبقية رجاله ثقات 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثناه موسى هو بن داود ثنا بن   - 11129
هليعة عن عبد هللا بن املغرية عن أيب اهليثم عن أيب سعيد اخلدري قال : كأين  

هللا عليه وسلم وهو ساجد   أنظر إىل بياض كشح رسول هللا صلى  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيفت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن إسحاق أان بن هليعة عن   - 11130
احلرث بن يزيد عن أيب اهليثم عن أيب سعيد اخلدري قال ابت قتادة بن النعمان  

للنيب صلى هللا عليه وسلم فقال   يقرأ الليل كله قل هو هللا أحد فذكر ذلك



 النيب عليه السالم : والذي نفسي بيده لتعدل نصف القرآن أو ثلثه  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن إسحاق ثنا بن هليعة عن   - 11131
حبان بن واسع عن أبيه قال مسعت أاب سعيد اخلدري يقول قال رسول هللا 

 صلى هللا عليه وسلم : إذا صلى أحدكم يف ثوب فليجعل طرفه على عاتقيه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف لضعف ابن هليعة ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن ثنا بن هليعة ثنا أبو الزبري   - 11132
ليه  أخربين جابر انه مسع أاب سعيد اخلدري يشهد : ان رسول هللا صلى هللا ع

وسلم زجره عن ذلك وزجره ان يستقبل القبلة لبول وهذا يتلو حديث بن هليعة  
قائم فقال كنا نكره   عن أيب الزبري قال سألت جابرا عن الرجل يشرب وهو

 ذاك مث ذكر حديث أيب سعيد  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف لضعف ابن هليعة ت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بكر بن عيسى ثنا جامع بن مطر   - 11133
احلبطي ثنا أبو روبة شداد بن عمران القيسي عن أيب سعيد اخلدري ان أاب بكر 

 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال : اي رسول هللا إين مررت بوادي جاء إىل
 عليه  كذا وكذا فإذا رجل متخشع حسن اهليئة يصلي فقال له النيب صلى هللا

وسلم اذهب إليه فاقتله قال فذهب إليه أبو بكر فلما رآه على تلك احلال 
فقال النيب صلى كره ان يقتله فرجع إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال 

هللا عليه وسلم لعمر اذهب فاقتله فذهب عمر فرآه على تلك احلال اليت رآه 
أبو بكر قال فكره أن يقتله قال فرجع فقال اي رسول هللا إين رأيته يصلي 

متخشعا فكرهت أن أقتله قال اي علي اذهب فاقتله قال فذهب علي فلم يره  
قال فقال النيب صلى هللا عليه وسلم  فرجع علي فقال اي رسول هللا انه مل يره 

ان هذا وأصحابه يقرؤون القرآن ال جياوز تراقيهم ميرقون من الدين كما ميرق  
السهم من الرمية مث ال يعودون فيه حىت يعود السهم يف فوقه فاقتلوهم هم شر  

 الربية  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف أبو رؤبة شداد بن عمران القيسي ت
احلال ترجم له البخاري يف التاريخ الكبري والكىن وابن أيب حامت يف جمهول 

اجلرح والتعديل ونسباه قشرياي وقال البخاري : القشريي من قيس واحلافظ يف 



تعجيل املنفعة ونسبه ثعلبيا ! وذكر يف الرواة عنه اثنني و ذكره ابن حبان يف 
 الثقات ونسبه تغلبيا ! وابقي رجاله ثقات

/   6تنه نكارة بينها السندي كما أييت . . وأورده اهليثمي يف اجملمع  إن يف ممث
 298/  12وقال : رواه أمحد ورجاله ثقات ! وذكره احلافظ يف الفتح  225

وجود إسناده  299 -  

وعن أنس عند أيب  42/  5يف الباب حنو هذه القصة عن أيب بكرة سريد و 
2215وعن جابر عند أيب يعلى  90يعلى   

السندي : وال خيفى ما يف ظاهره من البعد إذ كيف يكره أبو بكر مث عمر  قال و 
لنيب قتل من أمر النيب بقتله وقد جاء أن عمر استأذن يف قتل من قال : إن ا

صلى هللا عليه وسلم ما عدل يف القسمة وكذا خالد بن الوليد والنيب صلى هللا 
يظهر أن هذا الرجل   عليه وسلم ما أذن يف قتله وعلل ذلك أبنه مصل والذي

املذكور يف هذه األحاديث هو ذلك الرجل الذي جاء فيه أنه استأذن يف قتله  
عمر وخالد وال خيفى أن استئذان عمر يف قتله أصح وأثبت من هذه  

 األحاديث فهذا يقتضي أن يف هذه األحاديث شيئا 

 أن جيمع بني 299/  12لنا ) األرانؤوط ( : وقد حاول احلافظ يف الفتح ق
 الروايتني رواية النهي عن قتله ورواية األمر بقتله مبا ال مقنع فيه وهللا أعلم 

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد بن عبد الوارث ثنا  - 11134
عبد العزيز بن مسلم قال ثنا مطرف عن خالد بن أيب نوف عن بن أيب سعيد  

 عليه وسلم وهو يتوضأ من  اخلدري عن أبيه قال : انتهيت إىل النيب صلى هللا
بئر بضاعة فقلت اي رسول هللا توضأ منها وهى يلقى فيها ما يلقى من الننت 

 فقال ان املاء ال ينجسه شيء  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح بطرقه وشواهده ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    16صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن آدم ثنا أبو بكر بن عياش   - 11135
 صلى هللا عن األعمش عن أيب صاحل عن أيب سعيد اخلدري قال قال رسول هللا

عليه وسلم : انكم سرتون ربكم عز وجل قالوا اي رسول هللا نرى ربنا قال فقال  
يف رؤية   هل تضارون يف رؤية الشمس نصف النهار قالوا ال قال فتضارون

القمر ليلة البدر قالوا ال قال فإنكم ال تضارون يف رؤيته اال كما تضارون يف 
 ذلك قال األعمش ال تضارون يقول ال متارون  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن آدم ثنا شريك عن عبد   - 11136
ن عقيل عن سعيد بن املسيب عن أيب سعيد اخلدري قال قال  هللا بن حممد ب

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : خري صفوف الرجال الصف املقدم وشرها  
 الصف املؤخر وخري صفوف النساء املؤخر وشرها املقدم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه ت  

 

 

دتن ال ترين وقال : اي معشر النساء ال ترفعن رؤوسكن إذا سج - 11137
 عورات الرجال من ضيق األزر  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه دون قوله : " اي معشر النساء . . "  ت
 فهو حديث حسن لغريه وهذا إسناد ضعيف لضعف شريك 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا مصعب بن املقدام وحجني بن  - 11138



عصمة العجلي قال مسعت أاب سعيد   املثين قاال ثنا إسرائيل ثنا عبد هللا بن
صلى هللا عليه وسلم أخذ الراية فهزها مث قال من   اخلدري يقول : ان رسول هللا

أيخذها حبقها فجاء فالن فقال أان قال أمط مث جاء رجل فقال أمط مث قال  
النيب صلى هللا عليه وسلم والذي كرم وجه حممد ألعطينها رجال ال يفر هاك اي  

 فتح هللا عليه خيرب وفدك وجاء بعجوهتما وقديدمها قال  علي فانطلق حىت
 مصعب بعجوهتا وقديدها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف على نكارة يف متنه ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن آدم ثنا أبو بكر عن   - 11139
 رسول هللا األعمش عن أيب صاحل عن أيب سعيد اخلدري قال قال عمر اي

مسعت فالان يقول : خريا ذكر انك أعطيته دينارين قال لكن فالن ال يقول  
 وان ذلك وال يثين به لقد أعطيته ما بني العشرة إىل املائة أو قال إىل املائتني

أحدهم ليسألين املسألة فأعطيها إايه فيخرج هبا متأبطها وما هي هلم إال انر  
قال عمر اي رسول هللا فلم تعطيهم قال اهنم أيبون اال أن يسألوين وأيىب هللا يل 

 البخل 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري ت  



 

 

ن بن حممد ومسعته أان من  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عثما - 11140
 عثمان ثنا جرير عن األعمش عن عطية عن أيب سعيد فذكر : حنوه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف لضعف عطية بن  ت
 سعد العويف وبقية رجاله ثقات رجال الشيخني غري عبدهللا بن أمحد 

 

 

ر ثنا أيب قال مسعت  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وهب بن جري - 11141
بن يزيد عن أيب سعيد اخلدري قال قال  النعمان حيدث عن الزهري عن عطاء 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : وسئل أي الناس خري فقال مؤمن جماهد مباله  
ونفسه يف سبيل هللا قال مث من قال مؤمن يف شعب من الشعاب يتقي هللا ويدع 

 الناس من شره  
 

 

رنؤوط : صحيح عليق شعيب األت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب قال ثنا حيىي بن آدم ثنا فضيل عن   - 11142
عليه وسلم : ان أول عطاء ثنا أبو سعيد اخلدري قال قال رسول هللا صلى هللا  



زمرة تدخل اجلنة يوم القيامة صورة وجوههم على مثل صورة القمر ليلة البدر  
منهم   والزمرة الثانية على لون أحسن من كوكب دري يف السماء لكل رجل

زوجتان على كل زوجة سبعون حلة يرى مخ ساقها من وراء حلومها ودمها  
 وحللها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف لضعف عطية ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا ربعي بن إبراهيم ثنا عبد الرمحن بن  - 11143
سعيد اخلدري قال : سألنا  إسحاق ثنا زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أيب 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقلنا اي رسول هللا هل نرى ربنا يوم القيامة قال  
هل تضارون يف الشمس ليس دوهنا سحاب قال قلنا ال قال فهل تضارون يف  
القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب قال قلنا ال قال فإنكم ترون ربكم كذلك 

ناس يوم القيامة يف صعيد واحد قال فيقال من كان يعبد  يوم القيامة جيمع هللا ال
شيئا فليتبعه قال فيتبع الذين كانوا يعبدون الشمس الشمس فيتساقطون يف 
النار ويتبع الذين كانوا يعبدون القمر القمر فيتساقطون يف النار ويتبع الذين 

  كانوا يعبدون األواثن األواثن والذين كانوا يعبدون األصنام األصنام
فيتساقطون يف النار قال وكل من كان يعبد من دون هللا حىت يتساقطون يف 

النار قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فيبقى املؤمنون ومنافقوهم بني 



ظهريهم وبقااي أهل الكتاب وقللهم بيده قال فيأتيهم هللا عز وجل فيقول أال 
مل نر هللا فيكشف عن ساق  تتبعون ما كنتم تعبدون قال فيقولون كنا نعبد هللا و 

فال يبقى أحد كان يسجد هلل اال وقع ساجدا وال يبقى أحد كان يسجد رايء 
ومسعة اال وقع على قفاه قال مث يوضع الصراط بني ظهري جهنم واألنبياء  

بناحيتيه قوهلم اللهم سلم سلم اللهم سلم سلم وانه لدحض مزلة وانه 
دري لعله قد قال ختطف الناس لكالليب وخطاطيف قال عبد الرمحن وال أ

وحسكة تنبت بنجد يقال هلا السعدان قال ونعتها هلم قال فاكون أان وأميت 
ألول من مر أو أول من جييز قال فيمرون عليه مثل الربق ومثل الريح ومثل  
أجاويد اخليل والركاب فناج مسلم وخمدوش مكلم ومكدوس يف النار فإذا 

م يف حق يعلم انه حق له أبشد مناشدة منهم  قطعوه أو فإذا جاوزوه فما أحدك
يف إخواهنم الذين سقطوا يف النار يقولون أي رب كنا نغزو مجيعا وحنج مجيعا  
ونعتمر مجيعا فبم جنوان اليوم وهلكوا قال فيقول هللا عز وجل انظروا من كان  
يف قلبه زنة دينار من إميان فأخرجوه قال فيخرجون قال مث يقول من كان يف 

زنة قرياط من إميان فأخرجوه قال فيخرجون قال مث يقول من كان يف قلبه   قلبه
مثقال حبة خردل من إميان فأخرجوه قال فيخرجون قال مث يقول أبو سعيد  

وإن كان مثقال حبة   }بيين وبينكم كتاب هللا قال عبد الرمحن وأظنه يعين قوله  
النار فيطرحون يف  قال فيخرجون من  {من خردل أتينا هبا وكفى بنا حاسبني 

هنر يقال له هنر احليوان فينبتون كما تنبت احلب يف محيل السيل أال ترون ما  
يكون من النبت إىل الشمس يكون أخضر وما يكون إىل الظل يكون أصفر  



 قالوا اي رسول هللا كأنك كنت قد رعيت الغنم قال أجل قد رعيت الغنم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

/   3األرانؤوط : وقد روى العامل الثقة حيىي بن زايد الفراء يف معاين القرآن ال ق
حدثين سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن عباس أنه قرأ " يوم   177

يكشف عن ساق " يريد يوم القيامة والساعة لشدهتا قال وأنشدين بعض 
لرباح [ وهذا العرب جلد أيب طرفة ] كشفت هلم عن ساقها وبدا من الشر ا

سند صحيح من فوق الفراء من رجال الشيخني وأخرج البيهقي يف األمساء 
من طريق أسامة بن زيد عن عكرمة عن ابن عباس أنه  345والصفات ص 

سئل عن قوله تعاىل " يوم يكشف عن ساق " قال إذا خفي عليكم شيء من  
لشاعر ] اصرب القرآن فابتغوه من الشعر فإنه ديوان العرب أما مسعتم قول ا

عقاق إنه شر ابق قد سن قومك ضرب األعناق وقامت احلرب بيننا على  
 ساق [ قال ابن عباس : هذا يوم كرب وشدة 

 

 

------------------------------------- 

 

[    17صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا معاوية بن هشام ثنا شيبان أبو  - 11144
 سعيد اخلدري ان معاوية ثنا فراس بن حيىي اهلمداين عن عطية العويف عن أيب

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : لقد دخل رجل اجلنة ما عمل خريا قط 
ذروا نصفي قال ألهله حني حضره املوت إذا أان مت فاحرقوين مث اسحقوين مث أ

يف البحر ونصفي يف الرب فأمر هللا الرب والبحر فجمعاه مث قال ما محلك على ما  
 فعلت قال خمافتك قال فغفر له لذلك 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف لضعف عطية  ت
 العويف

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو النضر ثنا أبو معاوية يعين  - 11145
يبان عن ليث عن عمرو بن مرة عن أيب البخرتي عن أيب سعيد قال قال  ش

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : القلوب أربعة قلب أجرد فيه مثل السراج 
يزهر وقلب أغلف مربوط على غالفه وقلب منكوس وقلب مصفح فأما  

 القلب األجرد فقلب املؤمن سراجه فيه نوره وأما القلب األغلف فقلب الكافر
وأما القلب املنكوس فقلب املنافق عرف مث انكر وأما القلب املصفح فقلب  
فيه إميان ونفاق فمثل اإلميان فيه كمثل البقلة ميدها املاء الطيب ومثل النفاق 
فيه كمثل القرحة ميدها القيح والدم فأي املدتني غلبت على األخرى غلبت 



 عليه  

 

 

ليث وهو ابن أيب سليم   عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف لضعفت
مل يدرك أاب سعيد اخلدري وابقي رجاله ثقات رجال   والنقطاعه أبو البخرتي

وقال : رواه أمحد  63/  1الشيخني ... وأورده اهليثمي يف جممع الزوائد 
والطرباين يف الصغري ويف إسناده ليث بن أيب سليم . وأورده ابن كثري يف تفسريه  

ر السماوات واألرض " والسيوطي يف الدر عند تفسري عند قوله تعاىل " هللا نو 
 قوله تعاىل " وقالوا قلوبنا غلف " وجودا إسناده 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو النضر ثنا أبو معاوية شيبان عن   - 11146
رسول   مطر بن طهمان عن أيب الصديق الناجي عن أيب سعيد اخلدري قال قال

هللا صلى هللا عليه وسلم : ال تقوم الساعة حىت ميلك رجل من أهل بييت أجلي 
 أقىن ميأل األرض عدال كما ملئت قبله ظلما يكون سبع سنني  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح دون قوله " يكون سبع سنني " ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو النضر ثنا حممد يعين بن طلحة   - 11147



عن األعمش عن عطية العويف عن أيب سعيد اخلدري عن النيب صلى هللا عليه  
 عز  وسلم قال : اين أوشك ان أدعي فأجيب وأين اترك فيكم الثقلني كتاب هللا

وجل وعرتيت كتاب هللا حبل ممدود من السماء إىل األرض وعرتيت أهل بييت وان 
اللطيف اخلبري أخربين اهنما لن يفرتقا حىت يردا علي احلوض فانظروين مب 

 ختلفوين فيهما  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح بشواهده دون قوله " وإن اللطيف اخلبري ت
يردا علي احلوض " وهذا إسناد ضعيف لضعف أخربين أهنما لن يفرتقا حىت 

 عطية العويف 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد امللك بن عمرو ثنا علي بن   - 11148
علي عن أيب املتوكل عن أيب سعيد اخلدري : أن النيب صلى هللا عليه وسلم  
غرز بني يديه غرزا مث غرز إىل جنبه آخر مث غرز الثالث فأبعده مث قال هل 

درون ما هذا قالوا هللا ورسوله أعلم قال هذا اإلنسان وهذا أجله وهذا أمله  ت
 يتعاطى األمل خيتلجه دون ذلك 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده جيدت  

 



 

------------------------------------- 

 

[    18صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو عامر ثنا علي عن أيب املتوكل  - 11149
عن أيب سعيد أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : ما من مسلم يدعو بدعوة  
ليس فيها أمث وال قطيعة رحم اال أعطاه هللا هبا إحدى ثالث أما أن تعجل له 

ته واما أن يدخرها له يف اآلخرة واما أن يصرف عنه من السوء مثلها قالوا دعو 
 إذا نكثر قال هللا أكثر  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده جيدت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثنا أيب ثنا أبو عامر ثنا فليح عن سامل أيب  - 11150
 عليه  النضر عن بسر بن سعيد عن أيب سعيد قال : خطب رسول هللا صلى هللا
وسلم الناس فقال أن هللا عز وجل خري عبدا بني الدنيا وبني ما عنده قال 

فاختار ذلك العبد ما عند هللا قال فبكى أبو بكر رضي هللا تعاىل عنه فعجبنا  
لبكائه ان خرب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن عبد خري وكان رسول هللا 



أعلمنا به فقال رسول هللا صلى هللا  صلى هللا عليه وسلم املخري وكان أبو بكر 
عليه وسلم ان أمن الناس على يف صحبته وماله أبو بكر ولو كنت متخذا من  
الناس خليال غري ريب الختذت أاب بكر ولكن إخوة اإلسالم أو مودته ال يبقى  

 ابب يف املسجد اال سد اال ابب أيب بكر 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يونس ثنا فليح عن سامل أيب النضر  - 11151
عن عبيد بن حنني وبسر بن سعيد عن أيب سعيد اخلدري قال خطب رسول هللا 

 صلى هللا عليه وسلم : فذكر احلديث 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح إسناده حسن ت  

 

 

ا فليح عن أيب النضر عن  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثناه سريج ثن - 11152
عبيد بن حنني عن أيب سعيد اخلدري انه حدثه : ان رسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم خطب الناس فذكر احلديث 

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو عامر ثنا عبد الرمحن بن أيب  - 11153
 عمرة األنصاري قال أخرب أبو سعيد جبنازة  املوايل حدثين عبد الرمحن بن أيب

فعاد : ختلف حىت إذا أخذ الناس جمالسهم مث جاء فلما رآه القوم تشذبوا عنه  
فقام بعضهم ليجلس يف جملسه فقال ال اين مسعت النيب صلى هللا عليه وسلم  

 يقول ان خري اجملالس أوسعها مث تنحي وجلس يف جملس واسع  
 

 

: إسناده صحيح على شرط البخاري رجاله ثقات عليق شعيب األرنؤوط ت
 رجال الشيخني غري عبدالرمحن بن أيب املوايل فمن رجال البخاري وهو ثقة

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو عامر ثنا زهري عن عبد هللا بن  - 11154
حممد عن محزة بن أيب سعيد اخلدري عن أبيه قال مسعت النيب صلى هللا عليه  

ول على هذا املنرب : ما ابل رجال يقولون ان رحم رسول هللا صلى هللا وسلم يق
آلخرة وأين أيها عليه وسلم ال تنفع قومه بلى وهللا ان رمحي موصولة يف الدنيا وا

الناس فرط لكم على احلوض فإذا جئتم قال رجل اي رسول هللا أان فالن بن 
ب فقد عرفته ولكنكم  فالن وقال أخوه أان فالن بن فالن قال هلم أما النس

 أحدثتم بعدي وارتددمت القهقري  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيفت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا زكراي بن عدي ثنا عبيد هللا عن   - 11155
عبد هللا بن حممد بن عقيل عن محزة بن أيب سعيد اخلدري عن أبيه قال :  

 مسعت النيب صلى هللا عليه وسلم على املنرب يقول فذكر معناه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيفت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو عامر ثنا فليح عن سعيد بن   - 11156
اخلدري فجهر  احلرث قال : اشتكى أبو هريرة أو غاب فصلى بنا أبو سعيد 

ابلتكبري حني افتتح الصالة وحني ركع وحني قال مسع هللا ملن محده وحني رفع  
ى  رأسه من السجود وحني سجد وحني قام بني الركعتني حىت قضى صالته عل

ذلك فلما صلى قيل له قد اختلف الناس على صالتك فخرج فقام عند املنرب  
فقال أيها الناس وهللا ما أابيل اختلفت صالتكم أو مل ختتلف هكذا رأيت النيب 

 صلى هللا عليه وسلم يصلي  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

امر ثنا زهري عن حممد بن حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا أبو ع - 11157
يرة وأيب سعيد اخلدري ان النيب عمرو بن حلحلة عن عطاء بن يسار عن أيب هر 

صلى هللا عليه وسلم قال : ما يصيب املرء املسلم من نصب وال وصب وال 
هم وال حزن وال غم وال أذى حىت الشوكة يشاكها اال كفر هللا عز وجل هبا من  

 خطاايه  

 

 

وط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤ ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    19صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا منصور بن سلمة حدثنا أبو  - 11158
األشهب العطاردي عن أيب نضرة عن أيب سعيد اخلدري عن النيب صلى هللا 

عليه وسلم انه قال : ائتموا يب أيمت بكم من بعدكم فإنه ال يزال قوم يتأخرون  



 حىت يؤخرهم هللا عز وجل  

 

 

رط مسلم عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد بن هارون وعفان قاال ثنا محاد   - 11159
بن سلمة قال أان علي بن زيد عن أيب نضرة عن أيب سعيد اخلدري قال خطبنا  
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم خطبة بعد العصر إىل مغريابن الشمس حفظها  

 قال عفان وقال محاد وأكثر  منا من حفظها ونسيها منا من نسي فحمد هللا
حفظي انه قال مبا هو كائن إىل يوم القيامة فحمد هللا وأثىن عليه مث قال أما  

بعد فان الدنيا خضرة حلوة وان هللا مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون اال 
فاتقوا الدنيا واتقوا النساء أال ان بين آدم خلقوا على طبقات شىت منهم من  

مؤمنا وميوت مؤمنا ومنهم من يولد كافرا وحييا كافرا وميوت  يولد مؤمنا وحييا
كافرا ومنهم من يولد مؤمنا وحييا مؤمنا وميوت كافرا ومنهم من يولد كافرا وحييا  

كافرا وميوت مؤمنا أال ان الغضب مجرة توقد يف جوف بن آدم اال ترون إىل 
ألرض األرض أال محرة عينيه وانتفاخ أوداجه فإذا وجد أحدكم شيئا من ذلك فا

ان خري الرجال من كان بطيء الغضب سريع الرضا وشر الرجال من كان سريع  
الغضب بطيء الرضا فإذا كان الرجل بطيء الغضب بطيء الفيء وسريع 

الغضب وسريع الفيء فإهنا هبا اال ان خري التجار من كان حسن القضاء حسن 



ذا كان الرجل حسن الطلب وشر التجار من كان سيئ القضاء سيئ الطلب فإ
لطلب أو كان سيئ القضاء حسن الطلب فإهنا هبا اال ان لكل القضاء سيئ ا

غادر لواء يوم القيامة بقدر غدرته اال وأكرب الغدر غدر أمري عامة اال ال مينعن  
رجال مهابة الناس ان يتكلم ابحلق إذا علمه اال ان أفضل اجلهاد كلمة حق 

غريابن الشمس قال اال ان مثل ما بقى من  عند سلطان جائر فلما كان عند م 
 الدنيا فيما مضى منها مثل ما بقى من يومكم هذا فيما مضى منه :  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ... مث ذكر فقراته وتكلم عليها...  ت
 فكان مما قال 

قوله ] أما بعد فان الدنيا خضرة حلوة وان هللا مستخلفكم فيها فناظر كيف  * 
إبسناد صحيح 22/   3تعملون اال فاتقوا الدنيا واتقوا النساء [ ... أييت   

)   7/  3قوله ] اال ان لكل غادر لواء يوم القيامة بقدر غدرته [ سبق * 
 وقال هناك : حديث صحيح ( 

قوله ] اال ان أفضل اجلهاد كلمة حق عند سلطان جائر [ ... ذكر له * 
لغريه  شاهدين وقال : هبذين الشاهدين حسن  

قوله ] اال ان مثل ما بقى من الدنيا فيما مضى منها... . [ ... سلف حنوه  * 
 عن ابن عمر وهو حديث صحيح 

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد بن هارون ثنا داود بن أيب هند   - 11160
عن أيب نضرة عن أيب سعيد اخلدري قال جاء رجل إىل النيب صلى هللا عليه  

 رسول هللا اان أبرض مضبة فما أتمران قال بلغين ان أمة من بين وسلم فقال : اي
 إسرائيل مسخت دواب فما أدري أي الدواب هي فلم أيمر ومل ينه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أنبأان داود عن أيب نضرة عن   - 11161
ال : استأذن أبو موسى على عمر ثالاث فلم أيذن له عمر  أيب سعيد اخلدري ق

فرجع فلقيه عمر فقال ما شأنك رجعت قال مسعت رسول هللا صلى هللا عليه  
وسلم يقول من استأذن ثالاث فلم يؤذن له فلريجع قال لتأتني على هذا ببينة أو  

ألفعلن وألفعلن فأتى جملس قومه فناشدهم هللا عز وجل فقلت اان معك 
دوا له بذلك فخال سبيلهم  فشه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أان شعبة عن قتادة عن أيب  - 11162



املتوكل الناجي عن أيب سعيد اخلدري قال جاء رجل إىل رسول هللا صلى هللا 
عليه وسلم فقال : اي رسول هللا ان أخي استطلق بطنه قال اسقه عسال قال  

قال    فذهب مث جاء فقال قد سقيته فلم يزده اال استطالقا قال اسقه عسال
فذهب مث جاء فقال قد سقيته فلم يزده اال استطالقا فقال اسقه عسال قال  

فذهب مث جاء فقال قد سقيته فلم يزده اال استطالقا فقال له يف الرابعة اسقه  
عسال قال أظنه قال فسقاه فربأ فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف 

 الرابعة صدق هللا وكذب بطن أخيك 
 

 

ألرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب ات  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسني قال ثنا شيبان عن قتادة   - 11163
وحدث عن أيب الصديق عن أيب سعيد اخلدري أن رجال أتى النيب صلى هللا 
عليه وسلم فقال بن أخي قد عرب بطنه فقال : اسق بن أخيك عسال قال  

رجع إىل النيب صلى هللا عليه وسلم ثالث مرات  فسقاه فلم يزده اال شدة ف
فقال له النيب صلى هللا عليه وسلم يف الثالثة اسق بن أخيك عسال فان هللا عز  

 وجل قد صدق وكذب بطن بن أخيك قال فسقاه فعافاه هللا عز وجل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  



 

 

------------------------------------- 

 

[    20صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أان زكراي عن عطية العويف عن   - 11164
كل نيب   أيب سعيد اخلدري عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : قد أعطي

عطية فكل قد تعجلها وأين أخرت عطييت شفاعة ألميت وان الرجل من أميت 
الرجل  ليشفع للفئام من الناس فيدخلون اجلنة وان الرجل ليشفع للقبيلة وان  

 ليشفع للعصبة وان الرجل ليشفع للثالثة وللرجلني وللرجل  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف لضعف عطية  ت
 العويف

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أان هشام عن حيىي عن أيب  - 11165
م وأصحابه إبراهيم عن أيب سعيد اخلدري : أن النيب صلى هللا عليه وسلم احر 

 عام احلديبية غري عثمان وأيب قتادة فاستغفر للمحلقني ثالاث وللمقصرين مرة  

 



 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أخربين شعبة عن قيس بن  - 11166
ام  مسلم عن طارق بن شهاب قال : خطب مروان قبل الصالة يف يوم العيد فق
رجل فقال إمنا كانت الصالة قبل اخلطبة فقال ترك ذلك اي أاب فالن فقام أبو  

سعيد اخلدري فقال أما هذا فقد قضى ما عليه مسعت رسول هللا صلى هللا 
عليه وسلم يقول من رأى منكرا فليغريه بيده فان مل يستطع فبلسانه فان مل  

 يستطع فبقلبه وذلك أضعف اإلميان 
 

 

رنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أان اجلريري عن أيب نضرة عن   - 11167
أيب سعيد اخلدري عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : ان أهل النار الذين ال 
يريد هللا عز وجل إخراجهم ال ميوتون فيها وال حييون وان أهل النار الذين يريد 

 عز وجل إخراجهم مييتهم فيها إماتة حىت يصريوا فحما مث خيرجون ضبائر  هللا
فيلقون على أهنار اجلنة أو يرش عليهم من أهنار اجلنة فينبتون كما تنبت احلبة 

 يف محيل السيل 



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا فضيل بن مرزوق عن عطية العويف   - 11168
عن أيب سعيد اخلدري عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : من صلى على  

جنازة وشيعها كان له قرياطان ومن صلى عليها ومل يشيعها كان له قرياط 
 والقرياط مثل أحد  

 

 

عطية العويف عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد ضعيف لضعف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أان محاد بن سلمة عن أيب  - 11169
نعامة عن أيب نضرة عن أيب سعيد اخلدري : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
صلى فخلع نعليه فخلع الناس نعاهلم فلما انصرف قال مل خلعتم نعالكم فقالوا 

ل ان جربيل أاتين فأخربين ان هبما خبثا  اي رسول هللا رأيناك خلعت فخلعنا قا
فإذا جاء أحدكم املسجد فليقلب نعله فلينظر فيها فان رأى هبا خبثا فليمسه  

 ابألرض مث ليصل فيهما  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 مسلم غري يزيد بن هارون فمن رجال الشيخني

 

 

 حدثين أيب ثنا يزيد أان مهام بن حيىي ثنا قتادة عن  حدثنا عبد هللا - 11170
كم اال ما مسعت من  أيب الصديق الناجي عن أيب سعيد اخلدري قال ال أحدث

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مسعته أذاني ووعاه قليب : ان عبدا قتل تسعة 
وتسعني نفسا مث عرضت له التوبة فسأل عن أعلم أهل األرض فدل على رجل 

ااته فقال اين قتلت تسعة وتسعني نفسا فهل يل من توبة قال بعد قتل تسعة ف
وتسعني نفسا قال فانتضى سيفه فقتله به فاكمل به مائة مث عرضت له التوبة 
فسأل عن أعلم أهل األرض فدل على رجل فااته فقال اين قتلت مائة نفس 

لقرية اخلبيثة اليت فهل يل من توبة فقال ومن حيول بينك وبني التوبة أخرج من ا
أنت فيها إىل القرية الصاحلة قرية كذا وكذا فاعبد ربك فيها قال فخرج إىل 

القرية الصاحلة فعرض له أجله يف الطريق قال فاختصمت فيه مالئكة الرمحة 
ومالئكة العذاب قال فقال إبليس أان أوىل به انه مل يعصين ساعة قط قال 

ا قال مهام فحدثين محيد الطويل عن بكر  فقالت مالئكة الرمحة انه خرج اتئب
بن عبد هللا املزين عن أيب رافع قال فبعث هللا عز وجل له ملكا فاختصموا إليه 
مث رجع إىل حديث قتادة قال فقال انظروا أي القريتني كان أقرب إليه فأحلقوه  
أبهلها قال قتادة فحدثنا احلسن قال ملا عرف املوت احتفز بنفسه فقرب هللا 



وجل منه القرية الصاحلة وابعد منه القرية اخلبيثة فأحلقوه أبهل القرية  عز 
 الصاحلة 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

-------------------------------------  

 

[    21صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أان فضيل بن مرزوق عن   - 11171
عطية العويف عن أيب سعيد اخلدري قال : كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 يصلي الضحى حىت نقول ال يدعها ويدعها حىت نقول ال يصليها  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أان فضيل بن مرزوق عن   - 11172
أحسبه قد رفعه   عطية العويف عن أيب سعيد اخلدري فقلت لفضيل رفعه قال



قال : من قال حني خيرج إىل الصالة اللهم اين أسألك حبق السائلني عليك 
وحبق ممشاي فإين مل أخرج أشرا وال بطرا وال رايء وال مسعة خرجت اتقاء 

طك وابتغاء مرضاتك أسألك ان تنقذين من النار وان تغفر يل ذنويب انه ال سخ
يغفر الذنوب اال أنت وكل هللا به سبعني ألف ملك يستغفرون له وأقبل هللا 

 عليه بوجهه حىت يفرغ من صالته  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أان هشام بن أيب عبد هللا  - 11173
عطاء بن يسار   الدستوائي عن حيىي بن أيب كثري عن هالل بن أيب ميمونة عن

عن أيب سعيد اخلدري قال خطبنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ذات يوم 
 وصعد املنرب وجلسنا حوله فقال ان مما أخاف عليكم بعدي ما يفتح هللا

عليكم من زهرة الدنيا وزينتها فقال رجل اي رسول هللا أو أييت اخلري ابلشر 
فسكت عنه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ورأينا انه ينزل عليه جربيل فقيل  

له ما شأنك تكلم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وال يكلمك فسرى عن  
اء فقال أين السائل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فجعل ميسح عنه الرحض

وكأنه محده فقال ان اخلري ال أييت ابلشر وان مما ينبت الربيع يقتل أو يلم حبطا  
أمل تر إىل آكلة اخلضرة أكلت حىت إذا امتدت خاصراتها واستقبلت عني 



الشمس فثلطت وابلت مث رتعت وان املال حلوة خضرة ونعم صاحب املرء 
تيم وبن السبيل أو كما قال صلى هللا املسلم هو ملن أعطى منه املسكني والي

عليه وسلم وان الذي أخذه بغري حقه كمثل الذي أيكل وال يشبع فيكون عليه  
 شهيدا يوم القيامة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أان مهام بن حيىي عن زيد بن  - 11174
ء بن يسار عن أيب سعيد اخلدري قال قال رسول هللا صلى هللا أسلم عن عطا

عليه وسلم : ال تكتبوا عين شيئا اال القرآن فمن كتب عين شيئا غري القرآن 
 فليمحه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أان اجلريري عن أيب نضرة عن - 11175
أيب سعيد اخلدري عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : إذا أتيت على راعي  

إبل فناد اي راعي اإلبل ثالاث فان أجابك وإال فاحلب واشرب من غري ان 



تفسد وإذا أتيت على حائط بستان فناد اي صاحب احلائط ثالاث فان أجابك 
ة أايم فما زاد وإال فكل وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الضيافة ثالث

 فصدقة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أان أبو مسعود اجلريري عن   - 11176
هللا عليه وسلم   أيب نضرة عن أيب سعيد اخلدري قال : كنا مع رسول هللا صلى 

يف سفر فمرران بنهر فيه ماء من ماء السماء والقوم صيام فقال رسول هللا صلى 
 عليه وسلم  هللا عليه وسلم اشربوا فلم يشرب أحد فشرب رسول هللا صلى هللا

 وشرب القوم 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر أان شعبة عن أيب  - 11177
عاصم عن أيب املتوكل عن أيب سعيد اخلدري عن النيب صلى هللا عليه وسلم انه  

 قال : إذا أتى الرجل أهله مث أراد العود توضأ  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن احلكم   حدثنا عبد هللا حدثين - 11178
 عليه وسلم مر على  عن ذكوان عن أيب سعيد اخلدري : ان رسول هللا صلى هللا

رجل من األنصار فأرسل إليه فخرج ورأسه يقطر فقال له لعلنا أعجلناك قال  
نعم اي رسول هللا فقال إذا أعجلت أو أقحطت فال غسل عليك عليك 

 الوضوء  
 

 

األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخني عليق شعيبت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة قال   - 11179
مسعت زيدا أاب احلواري قال مسعت أاب الصديق حيدث عن أيب سعيد اخلدري  
قال خشينا ان يكون بعد نبينا حدث فسألنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

ي يف أميت مخسا أو سبعا أو تسعا زيد الشاك قال قلت أي فقال : خيرج املهد
شيء قال سنني مث قال يرسل السماء عليهم مدرارا وال تدخر األرض من نباهتا  
شيئا ويكون املال كدوسا قال جييء الرجل إليه فيقول اي مهدي أعطين أعطين 



 قال فيحثي له يف ثوبه ما استطاع ان حيمل  

 

 

سناده ضعيف عليق شعيب األرنؤوط : إت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    22صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن زيد   - 11180
أيب احلواري قال مسعت أاب الصديق حيدث عن أيب سعيد اخلدري قال : كنا  

 نبيع أمهات األوالد على عهد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيفت  

من هذه األحاديث أن النيب صلى هللا عليه وسلم   ال البيهقي : ليس يف شيءق
 علم بذلك فأقرهم عليه 

تعقبه السندي بقوله : ال خيفى أن اجلمهور على أن حكم مثله الرفع وما ذكر  و 
هذا القائل ) يعين البيهقي ( احتمال بعيد يؤدي إىل فساد أدلة كثرية واجلمهور  



 على أن هذا كان قبل النسخ مث نسخ

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر حدثنا شعبة عن   - 11181
زيد أيب احلواري قال مسعت أاب الصديق حيدث عن أيب سعيد اخلدري قال : كنا  

 نتمتع على عهد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ابلثوب 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيفت  

 

 

ين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن خالد  حدثنا عبد هللا حدث - 11182
عن عكرمة عن أيب سعيد اخلدري ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال 

 لعمار : تقتله الفئة الباغية  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن عمرو   - 11183
ن مرة عن أيب البخرتي الطائي عن أيب سعيد اخلدري عن رسول هللا صلى هللا ب

ورأيت  عليه وسلم انه قال : ملا نزلت هذه السورة إذا جاء نصر هللا والفتح 



الناس قال قرأها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حىت ختمها وقال الناس حيز  
اد ونية فقال له مروان  وأان وأصحايب حيز وقال ال هجرة بعد الفتح ولكن جه

كذبت وعنده رافع بن خديج وزيد بن اثبت ومها قاعدان معه على السرير 
فقال أبو سعيد لو شاء هذان حلداثك ولكن هذا خياف ان تنزعه عن عرافة 

قومه وهذا خيشى ان تنزعه عن الصدقة فسكتا فرفع مروان عليه الدرة ليضربه 
 فلما رأاي ذلك قالوا صدق 

 

 

ب األرنؤوط : صحيح لغريه دون قوله " الناس حيز وأان وأصحايب عليق شعيت
 حيز " وهذا إسناد ضعيف النقطاعه

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد ثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم   - 11184
هل قريظة  عن أيب أمامة بن سهل قال مسعت أاب سعيد اخلدري قال : نزل أ

على حكم سعد بن معاذ قال فأرسل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إىل سعد  
 عليه  فااته على محار قال فلما دان قريبا من املسجد قال رسول هللا صلى هللا

وسلم قوموا إىل سيدكم أو خريكم مث قال ان هؤالء نزلوا على حكمك قال  
تقتل مقاتلتهم وتسىب ذراريهم قال فقال النيب صلى هللا عليه وسلم لقد قضيت  

 حبكم هللا ورمبا قال قضيت حبكم امللك 

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن أيب  - 11185
ول هللا صلى مسلمة قال مسعت أاب نضرة حيدث عن أيب سعيد اخلدري عن رس

هللا عليه وسلم قال : ان الدنيا خضرة حلوة وان هللا عز وجل مستخلفكم فيها  
إسرائيل لينظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فان أول فتنة بين 

 كانت يف النساء 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري أيب نضرة فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن بن مهدي ثنا شعبة   - 11186
عن سعد بن إبراهيم قال مسعت أاب أمامة بن سهل حيدث عن أيب سعيد :  

كر معىن حديث غندر عن شعبة يف حكم سعد بن معاذ إال أنه قال فإين فذ 
أحكم أن تقتل مقاتلتهم وتسىب ذريتهم فقال لقد حكمت فيهم حبكم هللا وقال  

مرة لقد حكمت فيهم حبكم امللك أو امللك شك عبد الرمحن وحدثناه عفان  
 قال امللك 

 



 

نيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حجاج أان شعبة فذكر مثل حديث  - 11187
بن جعفر : تقتل مقاتلتهم وتسيب ذريتهم وقال قضيت حبكم امللك قال أبو 

 أمامة بن سهل بن حنيف 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

جعفر ثنا شعبة عن أنس  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن - 11188
بن سريين عن معبد عن أيب سعيد اخلدري عن النيب صلى هللا عليه وسلم : أنه  
 سئل عن العزل أو قال يف العزل ال عليكم أن ال تفعلوا ذلكم فإمنا هو القدر  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسني ثنا شعبة أنبأان أنس بن  - 11189
 سريين عن أخيه معبد فذكر : حنوه  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن آدم ثنا فضيل عن عطية   - 11190
م : ان أحب الناس إىل عن أيب سعيد قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسل

هللا عز وجل يوم القيامة وأقرهبم منه جملسا إمام عادل وان أبغض الناس إىل هللا 
 يوم القيامة وأشده عذااب إمام جائر  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد عن بن أيب عروبة ثنا   - 11191
وفد وذكر أاب نضرة عن أيب سعيد : أن وفد عبد القيس ملا  قتادة عمن لقي ال

قدموا على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قالوا اان حي من ربيعة وبيننا وبينك  
كفار مضر ولسنا نستطيع أن أنتيك اال يف أشهر احلرم فمران أبمر إذا حنن 

ربع وأهناكم أخذان به دخلنا اجلنة وانمر به أو ندعو من وراءان فقال آمركم أب
عن أربع اعبدوا هللا وال تشركوا به شيئا فهذا ليس من األربع وأقيموا الصالة 
وآتوا الزكاة وصوموا رمضان وأعطوا من الغنائم اخلمس وأهناكم عن أربع عن  



الدابء والنقري واحلنتم واملزفت قالوا وما علمك ابلنقري قال جذع ينقر مث يلقون  
املاء حىت إذا سكن غليانه شربتموه حىت ان أحدكم  فيه من القطيعاء أو التمر و 

ليضرب بن عمه ابلسيف ويف القوم رجل أصابته جراحة من ذلك فجعلت 
أخبئها حياء من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قالوا فما أتمران أن نشرب قال 
يف االسقية اليت يالث على أفواهها قالوا ان أرضنا أرض كثرية اجلرذان ال تبقى  

ا أسقية األدم قال وان أكلته اجلرذان مرتني أو ثالاث وقال ألشج عبد فيه
 القيس ان فيك خلتني حيبهما هللا عز وجل احللم واألانة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

ال السندي : قوله " فهذا ليس من األربع " حيتمل أن يكون مرفوعا أو ق
ى بعض من بعده وابجلملة فهذه الرواية تدفع موقوفا على الصحايب أو عل

اإليراد املشهور يف رواايت هذا احلديث أبن التفصيل فيه خمالف لإلمجال حيث  
 ذكر أربعا وعد مخسا مث إنه ما ذكر احلج ولعل ذلك كان قبل افرتاضه 

 

 

------------------------------------- 

 

[    23صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن سعد بن إسحاق قال   - 11192
حدثتين زينب عن أيب سعيد اخلدري : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم هنى  

عن حلوم األضاحي فوق ثالثة أايم فقال فقدم قتادة بن النعمان أخو أيب سعيد  
وا إليه من قديد األضحى فقال كان هذا من قديد األضحى قالوا نعم ألمه فقرب

فقال أليس قد هنى عنه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال فقال له أبو سعيد  
أو قد حدث فيه أمر ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان هنى أن حنبسه  

 فوق ثالثة أايم مث رخص لنا أن أنكل وندخر  

 

 

األرنؤوط : زينب خمتلف يف صحبتها وابقي رجال اإلسناد ثقات  عليق شعيب ت
بان فليستدرك  ووقع قلب يف منت احلديث فاتنا أن ننبه عليه يف صحيح ابن ح 

من هنا ففيه أن املمتنع من األكل قتادة بن النعمان وأن راوي احلديث أبو 
سعيد والذي عند البخاري أن املمتنع من األكل أبو سعيد وراوي حديث 

 النسخ قتادة . . قال احلافظ يف الفتح : وما يف الصحيح أصح 
 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن سعد بن إسحاق قال   - 11193
حدثتين زينب عن أيب سعيد قال : حرم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ما بني  

 البيت املدينة أن يعضد شجرها أو خيبط  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن أنيس بن أيب حيىي قال   - 11194
بين  حدثين أيب قال مسعت أاب سعيد يقول : اختلف رجالن أو امرتاي رجل من

خدرة ورجل من بين عمرو بن عوف يف املسجد الذي أسس على التقوى قال  
و مسجد اخلدري هو مسجد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وقال العمري ه 

قباء فأتيا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فسأاله عن ذلك فقال هو هذا 
املسجد ملسجد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وقال يف ذاك خري كثري يعين 

 مسجد قباء  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

ة  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد عن هشام أان قتاد - 11195
عن داود السراج عن أيب سعيد اخلدري قال قال رسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم : من لبس احلرير يف الدنيا مل يلبسه يف اآلخرة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد ضعيف ت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن املثين ثنا قتادة عن أيب  - 11196
سعيد اخلدري عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال :  عيسى اإلسواري عن أيب 

 عودوا املريض وامشوا مع اجلنائز تذكركم اآلخرة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري أيب ت
 عيسى األسواري

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن مالك ثنا عبد الرمحن بن  - 11197
عبد هللا بن عبد الرمحن بن أيب صعصعة عن أبيه عن أيب سعيد اخلدري عن  

 النيب صلى هللا عليه وسلم قال : قل هو هللا أحد تعدل أو تعدل بثلث القرآن 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن داود يعين بن قيس عن   - 11198
عياض عن أيب سعيد : مل تزل خترج زكاة الفطر على عهد رسول هللا صلى هللا 

 عليه وسلم صاع من متر أو شعري أو أقط أو زبيب  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

ين أيب ثنا حيىي عن سعد بن إسحاق قال  حدثنا عبد هللا حدث - 11199
أيب سعيد اخلدري قال قال رجل لرسول  حدثتين زينب ابنة كعب بن عجرة عن

هللا صلى هللا عليه وسلم : أرأيت هذه األمراض اليت تصيبنا ما لنا هبا قال 
كفارات قال أيب وان قلت قال وان شوكة فما فوقها قال فدعا أيب علي نفسه  

وعك حىت ميوت يف ان ال يشغله عن حج وال عمرة وال جهاد  ان ال يفارقه ال
يف سبيل هللا وال صالة مكتوبة يف مجاعة فما مسه إنسان اال وجد حره حىت  

 مات 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي ثنا عون ثنا أبو نضرة قال   - 11200
هللا عليه وسلم : اهتز العرش ملوت سعد بن مسعت أاب سعيد عن النيب صلى 

 معاذ  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    24صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا حيىي عن بن عجالن قال  - 11201
رسول هللا صلى هللا عليه  حدثين عياض بن عبد هللا عن أيب سعيد اخلدري : أن 

وسلم كان يعجبه العراجني ان ميسكها بيده فدخل املسجد ذات يوم ويف يده 
لى  واحد منها فرأى خنامات يف قبلة املسجد فحتهن به حىت أنقاهن مث أقبل ع

الناس مغضبا فقال أحيب أحدكم ان يستقبله رجل فيبصق يف وجهه ان أحدكم  
إذا قام إىل الصالة فإمنا يستقبل ربه عز وجل وامللك عن ميينه فال يبصق بني 
يديه وال عن ميينه وليبصق حتت قدمه اليسرى أو عن يساره فان عجلت به 

ه ودلكه  ابدرة فليقل هكذا ورد بعضه على بعض وتفل حيىي يف ثوب  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده قويت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي ثنا حممد بن عمرو قال حدثين  - 11202
أبو سلمة بن عبد الرمحن قال : تذاكران ليلة القدر فقال بعض القوم اهنا تدور 

من السنة فمشينا إىل أيب سعيد اخلدري قلت اي أاب سعيد مسعت رسول هللا 
لى هللا عليه وسلم يذكر ليلة القدر قال نعم اعتكف رسول هللا صلى هللا ص

عليه وسلم العشر الوسط من رمضان واعتكفنا معه فلما أصبحنا صبيحة  
عشرين رجع ورجعنا معه وأرى ليلة القدر مث أنسيها فقال اين رأيت ليلة القدر  

إىل معتكفه   مث أنسيتها فأراين أسجد يف ماء وطني فمن اعتكف معي فلريجع
ابتغوها يف العشر األواخر يف الوتر منها وهاجت علينا السماء آخر تلك 

العشية وكان نصف املسجد عريشا من جريد فوكف فوالذي هو أكرمه وأنزل 
عليه الكتاب لرأيته صلى بنا صالة املغرب ليلة إحدى وعشرين وان جبهته  

 وأرنبة أنفه لفي املاء والطني 

 

 

ؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن عليق شعيب األرنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن محيد اخلراط قال مسعت   - 11203
يد اخلدري فقلت له  أاب سلمة بن عبد الرمحن قال مر يب عبد الرمحن بن أيب سع 

كيف مسعت أابك يقول يف املسجد الذي أسس على التقوى قال قال أيب :  
دخلت على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف بيت بعض نسائه فقلت اي 



سول هللا أي املسجدين الذي أسس على التقوى فأخذ كفا من حصى ر 
فضرب به األرض قال هو هذا مسجد املدينة قال فقلت له أتشهد لسمعت 

 أابك هكذا يذكره  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن أسامة قال حدثين حممد  - 11204
عمرو بن عطاء عن عطاء بن يسار عن أيب سعيد اخلدري عن النيب صلى بن 

هللا عليه وسلم قال : ما أصاب املسلم من مرض وال وصب وال حزن حىت اهلم  
 يهمه اال يكفر هللا عز وجل عنه من خطاايه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد حسن ت  

 

 

نا حيىي ثنا بن أيب ذئب قال حدثين حدثنا عبد هللا حدثين أيب ث - 11205
سعيد بن خالد عن أيب سلمة عن أيب سعيد اخلدري عن النيب صلى هللا عليه  

 وسلم قال : إذا وقع الذابب يف طعام أحدكم فأمقلوه  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي ثنا هشام وشعبة قاال ثنا قتادة   - 11206
عن أيب نضرة عن أيب سعيد عن النيب صلى هللا عليه وسلم : إذا كانوا ثالثة 

 فليؤمهم أحدهم وأحقهم ابإلمامة أقرؤهم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن شعبة ثنا قتادة عن أيب  - 11207
نضرة عن أيب سعيد اخلدري قال : خرجنا مع النيب صلى هللا عليه وسلم إىل 
حنني لسبع عشرة أو مثان عشرة مضت من رمضان فصام صائمون وأفطر  

 آخرون ومل يعب هؤالء على هؤالء وال هؤالء على هؤالء  

 

 

وط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  عليق شعيب األرنؤ ت
 الشيخني غري أيب نضرة فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن شعبة ثنا قتادة عن   - 11208



سليمان بن أيب سليمان عن أيب سعيد اخلدري عن النيب صلى هللا عليه وسلم  
ناس يظلمون ويكذبون فمن  قال : تكون أمراء تغشاهم غواش أو حواش من ال

دخل عليهم فصدقهم بكذهبم وأعاهنم على ظلمهم فليس مين ولست منه ومن  
 مل يدخل عليهم ويصدقهم بكذهبم ويعنهم على ظلمهم فهو مين وأان منه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد ضعيف ت  

 

 

عن    حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يونس بن حممد ثنا محاد - 11209
اجلريري عن أيب نضرة عن أيب سعيد اخلدري : أن رسول هللا صلى هللا عليه  

وسلم سأل بن صائد عن تربة اجلنة فقال درمكة بيضاء مسك قال فقال 
 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم صدق 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : رجاله ثقات رجال الصحيح ومحاد بن سلمة مسع من  ت
وبعده وقد سلف وبينا هناك أن الرواية اليت فيها أن  اجلريري قبل االختالط 

 السائل هو ابن صياد أصح وأظهر وأقرب إىل الصواب 
 

 

-------------------------------------  



 

[    25صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا أبو عبد الرمحن عبد هللا بن أمحد بن حممد بن حنبل  - 11210
سلمة عن سعيد اجلريري حدثين أيب رمحه هللا ثنا يونس بن حممد ثنا محاد بن 

عن أيب نضرة عن أيب سعيد اخلدري : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم سأل  
لى  بن صائد عن تربة اجلنة فقال درمكة بيضاء مسك قال فقال رسول هللا ص

 هللا عليه وسلم صدق  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : مكرر سابقه سندا ومتنا وهو على األغلب سهو من  ت
 الناسخ

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد عن هشام ثنا حيىي   - 11211
عن أيب سلمة عن أيب سعيد اخلدري عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : إذا 

هلا فمن اتبعها فال يقعد حىت توضع   رأيتم اجلنازة فقوموا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن عوف ثنا أبو نضرة عن   - 11212
أيب سعيد قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : يفرتق أميت فرقتني فيتمرق  

 بينهما مارقة يقتلها أويل الطائفتني ابحلق 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
ة فمن رجال مسلم الشيخني غري أيب نضر   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد عن بن عجالن ثنا   - 11213
عياض عن أيب سعيد قال : دخل رجل املسجد يوم اجلمعة والنيب صلى هللا 
عليه وسلم على املنرب فدعاه فأمره ان يصلي ركعتني مث دخل اجلمعة الثانية  

نرب فدعاه فأمره مث دخل اجلمعة الثالثة  ورسول هللا صلى هللا عليه وسلم على امل
ا ففعلوا فأعطاه ثوبني مما تصدقوا مث قال  فأمره ان يصلي ركعتني مث قال تصدقو 

تصدقوا فالقي أحد ثوبيه فانتهره رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وكره ما صنع  
مث قال انظروا إىل هذا فإنه دخل املسجد يف هيئة بذة فدعوته فرجوت ان 

ه فتصدقوا عليه وتكسوه فلم تفعلوا فقلت تصدقوا فتصدقوا فأعطيته  تعطوا ل
 ثوبني مما تصدقوا مث قلت تصدقوا فألقى أحد ثوبيه خذ ثوبك وانتهره  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده قوي رجاله ثقات رجال الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي ثنا بن أيب ذئب ثنا سعيد بن   - 11214
أيب سعيد عن عبد الرمحن بن أيب سعيد عن أبيه قال : حبسنا يوم اخلندق عن  

الصلوات حىت كان بعد املغرب هواي وذلك قبل ان ينزل يف القتال ما نزل فلما  
أمر   {هللا قواي عزيزا  وكفى هللا املؤمنني القتال وكان  }كفينا القتال وذلك قوله 

النيب صلى هللا عليه وسلم بالال فأقام الظهر فصالها كما يصليها يف وقتها مث  
أقام العصر فصالها كما يصليها يف وقتها مث أقام املغرب فصالها كما يصليها  

 يف وقتها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
دالرمحن بن أيب سعيد فمن رجال مسلم الشيخني غري عب  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو خالد األمحر عن بن أيب ذئب  - 11215
 }فذكره : إبسناده ومعناه وزاد فيه قال وذلك قبل ان ينزل صالة اخلوف 

   {فرجاال أو ركباان 

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

بن غياث  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد ثنا عثمان   - 11216
حدثين أبو نضرة عن أيب سعيد اخلدري قال : يعرض الناس على جسر  قال

جهنم عليه حسك وكالليب وخطاطيف ختطف الناس قال فيمر الناس مثل  
الربق وآخرون مثل الريح وآخرون مثل الفرس اجملد وآخرون يسعون سعيا  

هل وآخرون ميشون مشيا وآخرون حيبون حبوا وآخرون يزحفون زحفا فأما أ
النار فال ميوتون وال حييون وأما انس فيؤخذون بذنوهبم فيحرقون فيكونون 

فحما مث أيذن هللا يف الشفاعة فيوجدون ضبارات ضبارات فيقذفون على هنر  
فينبتون كما تنبت احلبة يف محيل السيل قال قال رسول هللا صلى هللا عليه  

فتخرج أو خيرج رجل  وسلم هل رأيتم الصبغاء فقال وعلى النار ثالث شجرات 
من النار فيكون على شفتها فيقول اي رب اصرف وجهي عنها قال فيقول 

وعهدك وذمتك ال تسألين غريها قال فريى شجرة فيقول اي رب أدنين من هذه  
الشجرة استظل بظلها وآكل من مثرهتا قال فيقول وعهدك وذمتك ال تسألين  

رب حولين إىل هذه   غريها قال فريى شجرة أخرى أحسن منها فيقول اي
الشجرة فأستظل بظلها وآكل من مثرهتا فيقول وعهدك وذمتك ال تسألين 

غريها قال فريى الثالثة فيقول اي رب حولين إىل هذه الشجرة استظل بظلها  
وآكل من مثرهتا قال وعهدك وذمتك ال تسألين غريها قال فريى سواد الناس 



فقال أبو سعيد ورجل آخر من  ويسمع أصواهتم فيقول رب أدخلين اجلنة قال 
أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم اختلفا فقال أحدمها فيدخل اجلنة فيعطي  

 الدنيا ومثلها معها وقال اآلخر يدخل اجلنة فيعطي الدنيا وعشرة أمثاهلا 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    26صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح ثنا عثمان بن غياث ثنا أبو  - 11217
نضرة عن أيب سعيد اخلدري عن النيب صلى هللا عليه وسلم انه قال : مير الناس  
على جسر جهنم فذكره قال جبنبتيه مالئكة يقولون اللهم سلم سلم وقال قال  

هللا صلى هللا عليه وسلم أما رأيتم الصبغاء شجرة تنبت يف الغثاء وقال   رسول
 وأما أهل النار الذين هم أهلها فذكر معناه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا عثمان بن  - 11218
اخلدري قال :   غياث وأماله علي قال مسعت أاب نضرة حيدث عن أيب سعيد 

ذكر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الشفاعة فقال ان الناس يعرضون على  
جسر جهنم وعليه حسك وكالليب خيطف الناس وجبنبتيه املالئكة يقولون 

م سلم فذكر احلديث اللهم سل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا حيىي بن سعيد عن مالك حدثين  - 11219
أيوب بن حبيب عن أيب املثىن قال كنت عند مروان فدخل أبو سعيد فقال :  

راب قال نعم  مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ينهى عن النفخ يف الش
فقال رجل اين ال أروي من نفس واحد قال ابنه عنك مث تنفس قال أرى فيه  

 القذاة قال فاهرقها  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري ت
 أيوب بن حبيب

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد عن جمالد قال   - 11220
حدثين أبو الوداك عن أيب سعيد عن النيب صلى هللا عليه وسلم يف العزل قال :  

 اصنعوا ما بدا لكم فان قدر هللا شيئا كان  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن يف الشواهدت  

 

 

 ثنا حيىي عن جمالد ثين أبو الوداك عن  حدثنا عبد هللا حدثين أيب - 11221
أيب سعيد قال قلنا لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ملا حرمت اخلمر ان 

 عندان مخرا ليتيم لنا فأمران فأهرقناها 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه وهذا إسناد ضعيف لضعف جمالد ت  

 

 

لد قال حدثين أبو حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن جما - 11222
الوداك عن أيب سعيد عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : إن أهل الدرجات 
العلي لريون من فوقهم كما ترون الكوكب الدري يف أفق السماء وان أاب بكر 

 وعمر منهم وأنعما  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن شعبة عن احلكم عن أيب   - 11223
صاحل ذكوان السمان عن أيب سعيد : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أتى 

منزل رجل من األنصار فخرج ورأسه يقطر قال لعلنا أعجلناك قال إذا 
 أعجلت أو أقحطت فليس عليك غسل 

 

 

ى شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح علت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن حممد بن أيب حيىي قال   - 11224
ملا كان    حدثين أيب ان أاب سعيد اخلدري حدثه : ان النيب صلى هللا عليه وسلم

يوم احلديبية قال ال توقدوا انرا بليل قال فلما كان بعد ذاك قال أوقدوا 
 واصطنعوا فإنه ال يدرك قوم بعدكم صاعكم وال مدكم  

 

 

عيب األرنؤوط : إسناده حسن رجاله ثقاتعليق شت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي حدثين التيمي عن أيب نضرة  - 11225



عن أيب سعيد اخلدري قال : لقيين بن صائد فقال عد الناس يقولون أو 
احسب الناس يقولون وأنتم اي أصحاب حممد أليس مسعت رسول هللا صلى هللا 

ل قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم هو يهودي وأان عليه وسلم يقول أو قا 
مسلم وانه أعور وأان صحيح وال أييت مكة وال املدينة وقد حججت وأان معك  
اآلن ابملدينة وال يولد له وقد ولد يل مث قال مع ذاك اين ألعلم أين ولد ومىت  

 خيرج وأين هو قال فلبس علي  

 

 

ل الشيخني غري أيب نضرة املنذر بن  عليق شعيب األرنؤوط : رجاله ثقات رجات
2927مالك فإنه وإن احتج به مسلم خمتلف فيه ... . وأخرجه مسلم   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بن منري ثنا سفيان عن مسى عن   - 11226
النعمان بن أيب عياش الزرقي عن أيب سعيد اخلدري قال قال رسول هللا صلى 

يوما يف سبيل هللا اال ابعد هللا بذلك اليوم النار   هللا عليه وسلم : ال يصوم عبد
 عن وجهه سبعني خريفا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا اإلسناد معل ت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بن منري ثنا عبد امللك يعين بن أيب  - 11227
سليمان عن عطية عن أيب سعيد اخلدري قال قال رسول هللا صلى هللا عليه  

وسلم : اين قد تركت فيكم الثقلني أحدمها أكرب من اآلخر كتاب هللا عز وجل  
حبل ممدود من السماء إىل األرض وعرتيت أهل بييت اال اهنما لن يفرتقا حىت 

 يردا على احلوض 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح بشواهده دون قوله " أال إهنما لن يفرتقا حىت ت
إسناد ضعيف لضعف عطية بن سعد العويف وابقي يردا علي احلوض " وهذا 

 رجاله ثقات رجال الشيخني غري عبد امللك بن أيب سليمان فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بن منري ثنا موسى يعين اجلهين قال   - 11228
مسعت زيدا العمي قال ثنا أبو الصديق الناجي قال مسعت أاب سعيد اخلدري  

نيب صلى هللا عليه وسلم : يكون من أميت املهدي فان طال عمره  قال قال ال
أو قصر عمره عاش سبع سنني أو مثان سنني أو تسع سنني ميأل األرض قسطا 

 وعدال وخترج األرض نباهتا ومتطر السماء قطرها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 



 

------------------------------------- 

 

[    27صفحة  - 3بن حنبل    ] جزء  مسند أمحد   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بن منري ثنا األعمش ثنا عطية بن   - 11229
هللا صلى سعد بباب هذا املسجد قال مسعت أاب سعيد اخلدري قال قال رسول  

هللا عليه وسلم : ان أهل الدرجات العلي لرياهم من حتتهم كما ترون النجم  
 الطالع يف األفق من آفاق السماء وأبو بكر وعمر منهم وأنعما  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه وهذا إسناد ضعيف لضعف عطية بن ت
 سعد 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بن منري اان عبيد هللا عن عبد هللا بن   - 11230
عبد الرمحن بن معمر األنصاري عن هنار عن أيب سعيد اخلدري قال قال رسول  

قيامة حىت يكون فيما يسأل  هللا صلى هللا عليه وسلم : ان أحدكم ليسأل يوم ال
عنه ان يقال ما منعك أن تنكر املنكر إذا رأيته قال فمن لقنه هللا حجته قال  

 رب رجوتك وخفت الناس 



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا بن منري اان عبيد هللا عن صيفي   - 11231
فشكها فيه  عن أيب سعيد اخلدري قال : وجد رجل يف منزله حية فأخذ رحمه 

فلم متت احلية حىت مات الرجل فأخرب به رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال  
أيتموه بعد ذلك  ان معكم عوامر فإذا رأيتم منهم شيئا فحرجوا عليه ثالاث فان ر 

 فاقتلوه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد ضعيف النقطاعه ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن أيب بكري ثنا زهري بن حممد  - 11232
عن سهيل بن أيب صاحل عن النعمان بن أيب العياش عن أيب سعيد اخلدري ان 

أدىن أهل اجلنة منزلة رجل صرف هللا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : ان 
له شجرة ذات ظل فقال أي رب قدمين إىل وجهه عن النار قبل اجلنة ومثل 

هذه الشجرة فاكون يف ظلها فقال هللا هل عسيت ان فعلت ان تسألين غريها  
قال ال وعزتك فقدمه هللا إليها ومثل له شجرة ذات ظل ومثر فقال أي رب 



ن يف ظلها وآكل من مثرها فقال هللا له هل عسيت  قدمين إىل هذه الشجرة أكو 
زتك فيقدمه هللا إليها فتمثل له  ان أعطيتك ذلك ان تسألين غريه فيقول ال وع

شجرة أخرى ذات ظل ومثر وماء فيقول أي رب قدمين إىل هذه الشجرة أكون  
يف ظلها وآكل من مثرها واشرب من مائها فيقول له هل عسيت ان فعلت ان 

ه فيقول ال وعزتك ال أسألك غريه فيقدمه هللا إليها فيربز له ابب تسألين غري 
اجلنة فيقول أي رب قدمين إىل ابب اجلنة فاكون حتت جناف اجلنة وانظر إىل 
أهلها فيقدمه هللا إليها فريى أهل اجلنة وما فيها فيقول أي رب أدخلين اجلنة 

قال فيقول هللا عز وجل  قال فيدخله هللا اجلنة قال فإذا دخل اجلنة قال هذا يل 
له متن فيتمىن ويذكره هللا سل من كذا وكذا حىت إذا انقطعت به األماين قال  

هللا عز وجل هو لك وعشرة أمثاله قال مث يدخل اجلنة يدخل عليه زوجتاه من  
احلور العني فيقوالن له احلمد هلل الذي أحياك لنا وأحياان لك فيقول ما أعطى  

وأدىن أهل النار عذااب ينعل من انر بنعلني يغلي أحد مثل ما أعطيت قال 
 دماغه من حرارة نعليه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري سهيل بن أيب صاحل وهو السمان 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سويد بن عمرو الكليب ثنا أابن ثنا   - 11233



قتادة عن عبد هللا بن أيب عتبة عن أيب سعيد قال قال رسول هللا صلى هللا عليه  
 وسلم : ليحجن البيت وليعتمرن بعد خروج أيجوج ومأجوج  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
خني غري سويد بن عمرو الكليب فمن رجال مسلم وهو ثقة الشي  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سليمان بن داود ثنا وهيب عن   - 11234
عمرو بن حيىي األنصاري وأبو سلمة ثنا سليمان بن بالل عن عمرو بن حيىي 

عن حممد بن يوسف بن عبد هللا بن سالم عن أيب سعيد اخلدري عن رسول هللا 
 عليه وسلم قال : من جاء إىل جنازة فمشى معها من أهلها حىت صلى هللا

يصلي عليها فله قرياط ومن انتظر حىت تدفن أو يفرغ منها فله قرياطان مثل  
 أحد 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : هذا احلديث له إسنادان كل منهما قوي ت  

 

 

ران عن  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سليمان بن داود أخربان عم - 11235
قتادة عن عبد هللا بن أيب عتبة عن أيب سعيد اخلدري عن النيب صلى هللا عليه  



 وسلم قال : ليحجن هذا البيت وليعتمرن بعد خروج أيجوج ومأجوج  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    28صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سليمان بن داود ثنا عبد الرمحن  - 11236
بن عبد هللا بن دينار عن أيب حازم عن النعمان بن أيب عياش الزرقي عن أيب 

وسلم قال : فأقول أصحايب أصحايب  سعيد اخلدري ان النيب صلى هللا عليه
فقيل انك ال تدري ما أحدثوا بعدك قال فأقول بعدا بعدا أو قال سحقا سحقا  

 ملن بدل بعدي  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سليمان بن داود ثنا شعبة بن  - 11237



ول هللا صلى هللا عليه  عمرو بن دينار عن هشام عن أيب سعيد اخلدري أن رس
 وسلم قال لعمار : أيتيك الفئة الباغية  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد ثنا عبد العزيز يعين بن  - 11238
مسلم ثنا يزيد عن جماهد عن أيب سعيد أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال  

 : ال يدخل اجلنة منان وال عاق وال مدمن مخر  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه وهذا إسناد ضعيف لضعف يزيد ت  

 

 

هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد ثنا محاد بن سلمة أان  حدثنا عبد  - 11239
مطرف املعلي عن أيب الصديق عن أيب سعيد أن رسول هللا صلى هللا عليه  

وسلم قال : متأل األرض ظلما وجورا مث خيرج رجل من عرتيت ميلك سبعا أو 
 تسعا فيمأل األرض قسطا وعدال  

 

 

ميلك سبعا أو تسعا " رجاله عليق شعيب األرنؤوط : صحيح دون قوله "  ت



 ثقات رجال الصحيح غري مطر بن طهمان 
 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد ثنا أيب وعفان ثنا عبد   - 11240
الوارث قال ثنا حممد بن جحادة حدثين الوليد عن عبد هللا البهي عن أيب 

يكم أمراء سعيد اخلدري قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : يكون عل 
تطمئن إليهم القلوب وتلني هلم اجللود مث يكون عليكم أمراء تشمئز منهم  

القلوب وتقشعر منهم اجللود فقال رجل أنقاتلهم اي رسول هللا قال ال ما أقاموا 
 الصالة 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا سند ضعيفت  

 

 

حدثين أيب ثنا عبد    حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد - 11241
عن أيب سعيد اخلدري : أن العزيز يعين بن صهيب قال حدثين أبو نضرة 

جربيل عليه السالم أتى النيب صلى هللا عليه وسلم فقال اشتكيت اي حممد قال  
نعم قال بسم هللا أرقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس وعني يشفيك 

 بسم هللا أرقيك 
 

 



األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  عليق شعيب ت
 الشيخني غري أيب نضرة فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا زكراي بن عدي أان عبيد هللا عن   - 11242
عبد هللا بن حممد بن عقيل عن عطاء بن يسار عن أيب سعيد اخلدري قال :  

فطر يوم الفطر قبل أن خيرج وكان ال  كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ي
 يصلي قبل الصالة فإذا قضى صالته صلى ركعتني  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : القسم األول " كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  ت
 يفطر يوم الفطر قبل أن خيرج " صحيح لغريه وهذا إسناد حسن

 

 

ع ثنا عاصم بن  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حماضر بن املور  - 11243
سليمان عن أيب املتوكل عن أيب سعيد اخلدري عن رسول هللا صلى هللا عليه  
 وسلم قال : إذا غشي أحدكم أهله مث أراد أن يعود فليتوضأ وضوءه للصالة 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 



عن  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن إسحاق ثنا شريك  - 11244
قيس بن وهب وأيب إسحاق عن أيب الوداك عن أيب سعيد اخلدري أن النيب 

صلى هللا عليه وسلم قال : يف سيب أوطاس ال يقع على حامل حىت تضع وغري  
 حامل حىت حتيض حيضة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هارون ومسعته أان من هارون ثنا بن   - 11245
مسافع    وهب قال أخربين عمرو بن احلرث عن بكري بن األشج عن عبيدة بن

عن أيب سعيد اخلدري قال : بينا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقسم شيئا  
كان معه  أقبل رجل فأكب عليه فطعنه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بعرجون  

فجرح بوجهه فقال له رسول هللا صلى هللا عليه وسلم تعال فاستقد قال قد  
 عفوت اي رسول هللا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريهت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن بن موسى ثنا بن هليعة ثنا   - 11246



عليه وسلم  دراج عن أيب اهليثم عن أيب سعيد اخلدري عن رسول هللا صلى هللا 
قال : لو أن أحدكم يعمل يف صخرة صماء ليس هلا ابب وال كوة خلرج عمله  

 للناس كائنا ما كان  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

وعن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : لو ان دلوا من غساق  - 11247
 يهراق يف الدنيا ألننت أهل الدنيا 

 

 

ن لغريهعليق شعيب األرنؤوط : حست  

 

 

وعن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم انه قال : أيكل الرتاب كل  - 11248
شيء من اإلنسان إال عجب ذنبه قيل ومثل ما هو اي رسول هللا قال مثل حبة  

 خردل منه تنبتون  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريهت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد ثنا أيب وعفان قاال ثنا   - 11249
هي عن أيب عبد الوارث ثنا حممد بن جحادة حدثين الوليد عن عبد هللا الب 

سعيد اخلدري قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : تكون أمراء تلني هلم  
القلوب اجللود وتطمئن إليهم القلوب ويكون عليكم أمراء تشمئز منهم 
 وتقشعر منهم اجللود قالوا أفال نقتلهم قال ال ما أقاموا الصالة 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    29صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

أيب   حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن ثنا بن هليعة ثنا دراج عن - 11250
اهليثم عن أيب سعيد اخلدري عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : مقعد  

الكافر يف النار مسرية ثالثة أايم وكل ضرس مثل أحد وفخذه مثل ورقان  
 وجلده سوى حلمه وعظامه أربعون ذراعا  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيفت  

 

 

وعن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : لو أن مقمعا من   - 11125
 حديد وضع يف األرض فاجتمع له الثقالن ما أقلوه من األرض 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

وعن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم انه قال : لسرادق النار  - 11252
 أربع جدر كثف كل جدار مثل مسرية أربعني سنة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : الشياع حرام قال بن  - 11253
 هليعة يعين به الذي يفتخر ابجلماع  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 



 

وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ان للجنة مائة درجة لو   - 11254
 ان العاملني اجتمعوا يف إحداهن لوسعتهم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه دون قوله " لو أن العاملني اجتمعوا يف ت
 إحداهن وسعتهم " وهذا إسناد ضعيف

 

 

ن قال وعزتك وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ان الشيطا - 11255
اي رب ال أبرح أغوي عبادك ما دامت أرواحهم يف أجسادهم قال الرب وعزيت  

 وجاليل ال أزال أغفر هلم ما استغفروين 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسنت  

 

 

وان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : والذي نفسي بيده   - 11256
 انه ليختصم حىت الشااتن فيما انتطحا 

 

 

يب األرنؤوط : إسناده ضعيف عليق شع ت  



 

 

وعن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم انه قال : ما بني مصراعني  - 11257
 يف اجلنة كمسرية أربعني سنة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد ضعيف ت  

 

 

قال وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : أصدق الرؤاي  - 11258
 ابألسحار  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

وان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : لو يعلم الناس ما يف   - 11259
 التأذين لتضاربوا عليه ابلسيوف  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 



 حدثين أيب ثنا إبراهيم بن إسحاق ثنا بن مبارك  حدثنا عبد هللا - 11260
عن سعيد بن عبد العزيز عن عطية بن قيس عن قزعة عن أيب سعيد اخلدري  

قال : ملا بلغ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عام الفتح مر الظهران آذننا 
 بلقاء العدو فأمران ابلفطر فأفطران أمجعون  

 

 

إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح عليق شعيب األرنؤوط : ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن غيالن ثنا رشدين قال   - 11261
حدثين عمرو بن احلرث عن بن شهاب عن أيب سلمة بن عبد الرمحن حدثه  

عن أيب سعيد اخلدري عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم انه قال : املاء من  
 املاء 

 

 

رنؤوط : صحيح وهذا إسناد ضعيف عليق شعيب األت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو سلمة أان ليث عن يزيد بن  - 11262
صلى هللا عليه  اهلاد عن عمرو عن أيب سعيد اخلدري قال مسعت رسول هللا 

وسلم يقول : ان إبليس قال لربه بعزتك وجاللك ال أبرح أغوي بين آدم ما  



فروين دامت األرواح فيهم فقال هللا فبعزيت وجاليل ال أبرح أغفر هلم ما استغ   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو سلمة أان سليمان بن بالل عن   - 63112
 سعيد أن النيب عبد هللا بن عبد الرمحن عن هنار العبدي انه مسعه حيدث عن أيب

صلى هللا عليه وسلم قال : ان هللا تبارك وتعاىل ليسأل العبد يوم القيامة حىت 
بدا حجته قال اي رب يقول ما منعك إذ رأيت املنكر تنكره فإذا لقن هللا ع

 وثقت بك وفرقت من الناس  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو أمحد الزبريي ثنا أبو النعمان   - 11264
عبد الرمحن بن النعمان األنصاري عن أيب سعيد موىل املهري قال : توىف أخي 

يد إن أخي تويف وترك عياال ويل عيال  وأتيت أاب سعيد اخلدري فقلت اي أاب سع
بعيايل وعيال أخي حىت ننزل بعض هذه  وليس لنا مال وقد أردت أن أخرج  

األمصار فيكون أرفق علينا يف معيشتنا قال وحيك ال خترج فإين مسعته يقول 



يعين النيب صلى هللا عليه وسلم من صرب على ألوائها وشدهتا كنت له شفيعا  
ة  أو شهيدا يوم القيام  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إسحاق بن عيسى حدثين محاد بن   - 11265
سلمة عن بشر بن حرب : أن بن عمر أتى أاب سعيد اخلدري فقال اي أاب سعيد  

أمل أخرب أنك ابيعت أمريين من قبل أن جيتمع الناس على أمري واحد قال نعم  
عت بن الزبري فجاء أهل الشام فساقوين إىل جيش بن دحلة فبايعته فقال بن  ابي

عمر إايها كنت أخاف إايها كنت أخاف ومد هبا محاد صوته قال أبو سعيد اي  
أاب عبد الرمحن أو مل تسمع أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال من استطاع أن  

يه أمري قال نعم ولكين ال ينام نوما وال يصبح صباحا وال ميسي مساء اال وعل
 أكره أن أابيع أمريين من قبل أن جيتمع الناس على أمري واحد  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

------------------------------------- 



 

[    30صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا خلف بن الوليد قال ثنا بن مبارك   - 11266
 صلى هللا عن أيب سعيد اجلريري عن أيب سعيد اخلدري قال : كان رسول هللا

عليه وسلم إذا استجد ثواب مساه ابمسه قميص أو عمامة مث يقول اللهم لك 
ه  احلمد أنت كسوتنيه أسألك من خريه وخري ما صنع له وأعوذ بك من شر 

 وشر ما صنع له  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن وهذا إسناد ضعيفت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إسحاق بن عيسى ثنا عبد هللا بن  - 11267
هليعة بن عقبة ثنا بكر بن عبد هللا بن األشج عن عبد امللك بن سعيد بن 

عليه  سويد الساعدي عن أيب سعيد اخلدري قال قال رسول هللا صلى هللا 
وسلم : أمين جربيل يف الصالة فصلى الظهر حني زالت الشمس وصلى العصر 

حني كان الفيء قامة وصلى املغرب حني غابت الشمس وصلى العشاء حني 
غاب الشفق وصلى الفجر حني طلع الفجر مث جاءه الغد فصلى الظهر ويفء 

مس كل شيء مثله وصلى العصر والظل قامتان وصلى املغرب حني غابت الش



وصلى العشاء إىل ثلث الليل األول وصلى الصبح حني كادت الشمس تطلع  
 مث قال الصالة فيما بني هذين الوقتني 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا إسحاق قال أان بن هليعة عن   - 11268
عبد الرمحن بن  بكري عن أيب بكر بن املنكدر عن عمرو بن سليم الزرقي عن 

أيب سعيد اخلدري عن أبيه قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : الغسل 
ولو من   يوم اجلمعة على كل حمتلم والسواك وإمنا ميس من الطيب ما يقدر عليه 

 طيب أهله  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يونس ثنا محاد يعين بن زيد ثنا   - 11269
بشر بن حرب قال مسعت أاب سعيد اخلدري يقول : ان رسول هللا صلى هللا 

ه قال اين عليه وسلم هنى عن الوصال قال فقيل اي رسول هللا فما لك ان تفعل
 لست كأحدكم اين أطعم وأسقى  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد ضعيف لضعف بشر بن حربت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن عبد هللا بن الزبري ثنا كثري   - 11270
بن زيد عن ربيح بن عبد الرمحن بن أيب سعيد اخلدري عن أبيه عن جده قال :  

ل هللا صلى هللا عليه وسلم فنبيت عنده تكون له احلاجة أو  كنا نتناوب رسو 
نوب فكنا نتحدث فخرج  يطرقه أمر من الليل فيبعثنا فيكثر احملتسبون وأهل ال

علينا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من الليل فقال ما هذه النجوى أمل أهنكم  
كر املسيح فرقا منه  عن النجوى قال قلنا نتوب إىل هللا اي نيب هللا إمنا كنا يف ذ 

فقال أال أخربكم مبا هو أخوف عليكم من املسيح عندي قال قلنا بلى قال  
 الشرك اخلفي أن يقوم الرجل يعمل ملكان رجل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا محاد بن خالد ثنا عبد هللا يعين  - 11271
العمري عن العالء بن عبد الرمحن عن أبيه عن أيب سعيد قال قال رسول هللا 

صلى هللا عليه وسلم : ليس فيما دون مخس ذود صدقة وليس فيما دون  



 مخس أواق صدقة وال فيما دون مخسة أوسق صدقة  

 

 

األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد ضعيف لضعف عبدهللا بن عمر  عليق شعيب ت
 وبقية رجاله ثقات رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بن منري ثنا حيىي بن سعيد عن عبد   - 11272
هللا بن عبد الرمحن األنصاري عن أبيه انه مسع أاب سعيد اخلدري يقول قال 

ن يكون خري مال املسلم غنما يتبع  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : يوشك أ
 هبا شعف اجلبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفنت  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بن منري أنبأان األعمش عن عمرو   - 11273
 صلى هللا بن مرة عن أيب البخرتي عن أيب سعيد اخلدري قال قال رسول هللا

عليه وسلم : ال حيقرن أحدكم نفسه ان يرى أمرا هلل عليه فيه مقاال مث ال يقوله 
فيقول هللا ما منعك أن تقول فيه فيقول رب خشيت الناس فيقول وأان أحق أن 

 خيشى 



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

مد يعين بن حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعلى بن عبيد ثنا حم - 11274
إسحاق عن العالء بن عبد الرمحن عن أبيه عن أيب سعيد اخلدري قال قال  
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : إزرة املؤمن إىل نصف الساق فما كان إىل 

 الكعب فال أبس وما كان حتت الكعب ففي النار  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    31صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو أسامة ثنا الوليد بن كثري عن   - 11275
عن عبيد هللا بن حممد بن كعب عن عبيد هللا بن عبد هللا وقال أبو أسامة مرة 

عبد الرمحن بن رافع بن خديج عن أيب سعيد اخلدري قال قيل : اي رسول هللا 



وم الكالب قال أنتوضأ من بئر بضاعة وهي بئر يلقي فيها احليض والننت وحل
 املاء طهور ال ينجسه شيء  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح بطرقه وشواهده ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو أسامة قال حدثين قطن عن   - 11276
إمساعيل بن رجاء عن أبيه عن أيب سعيد اخلدري قال كنا عند رسول هللا صلى 

أتويل القرآن كما قاتل على  هللا عليه وسلم فقال : فيكم من يقاتل على
 تنزيله 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن رجاله ثقات رجال ت
 الصحيح غري فطر 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد ثنا حممد بن عبيد ثنا  - 11277
سول هللا صلى هللا األعمش عن عطية العويف عن أيب سعيد اخلدري قال قال ر 

عليه وسلم : هلك املثرون قالوا اال من قال هلك املثرون قالوا اال من قال  
من  هلك املثرون قالوا اال من قال حىت خفنا أن يكون قد وجبت فقال اال 



 قال هكذا وهكذا وهكذا وقليل ما هم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف لضعف عطية  ت
 العويف

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن زكراي بن أيب زائدة ثنا جمالد   - 11278
عن أيب الوداك عن أيب سعيد اخلدري قال : سألنا رسول هللا صلى هللا عليه  

ن اجلنني يكون يف بطن الناقة أو البقرة أو الشاة فقال كلوه ان شئتم  وسلم ع
 فان ذكاته ذكاة أمه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح بطرقه وشواهده وهذا إسناد ضعيف لضعف ت
 جمالد

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عمار بن حممد بن أخت سفيان   - 11279
ل قال رسول هللا الثوري عن األعمش عن أيب صاحل عن أيب سعيد اخلدري قا

صلى هللا عليه وسلم : ال تقوم الساعة حىت تقاتلوا قوما صغار األعني عراض 
شعر  الوجوه كأن أعينهم حدق اجلراد كأن وجوههم اجملان املطرقة ينتعلون ال



 ويتخذون الدرق حىت يربطوا خيوهلم ابلنخل 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا سفيان عن سهيل بن أيب  - 11280
صاحل عن بن أيب سعيد اخلدري عن أبيه قال قال رسول هللا صلى هللا عليه  

استطاع فان الشيطان يدخل يف فيه   وسلم : إذا تثاءب أحدكم فليكظم ما  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا داود بن قيس عن عياض   - 11281
بن عبد هللا بن أيب سرح عن أيب سعيد اخلدري : ان النيب صلى هللا عليه وسلم  

 خطب قائما على رجليه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 



ن بن زيد بن حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا عبد الرمح - 11282
أسلم عن أبيه عن عطاء بن يسار عن أيب سعيد اخلدري قال قال رسول هللا 

 صلى هللا عليه وسلم : من انم على الوتر أو نسيه فليوتر إذا ذكره أو استيقظ  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا سفيان عن عمرو بن حيىي   - 11283
يه عن أيب سعيد اخلدري قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ال  عن أب

 ختريوا بني األنبياء  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

ال السندي : أرشدهم إىل ما ينبغي هلم من التأدب مع الكل إذ التخيري رمبا  ق
يكون بعضهم أفضل كما  يؤدي إىل التنقيص وسوء األدب وهذا ال ينايف أن 

 يدل عليه قوله تعاىل " تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض " 
 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا بن أيب ليلى عن عطية   - 11284
يوم أييت بعض  }العويف عن أيب سعيد اخلدري عن النيب صلى هللا عليه وسلم : 



قال طلوع الشمس من مغرهبا   {آايت ربك ال ينفع نفسا إمياهنا   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف لضعف ابن أيب ت
 ليلى

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا أيب عن سعيد بن مسروق   - 11285
د  عن بن أيب نعم عن أيب سعيد اخلدري قال : كان املؤلفة قلوهبم على عه

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أربعة علقمة بن عالثة اجلعفري واألقرع بن 
قال فقدم على  حابس احلنظلي وزيد اخليل الطائي وعيينة بن بدر الفزاري

 بذهبة من اليمن برتبتها فقسمها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بينهم  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن يف املتابعات ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا بن أيب ليلى عن عطية عن   - 11286
وسلم : ال حتل الصدقة  أيب سعيد اخلدري قال قال رسول هللا صلى هللا عليه 

لغين اال لثالثة يف سبيل هللا وبن السبيل ورجل كان له جار فتصدق عليه  
 فأهدى له  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد ضعيف لضعف ابن أيب ليلى ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا شعبة ثنا خليد بن جعفر   - 11287
عن أيب نضرة عن أيب سعيد اخلدري قال ذكر املسك عند رسول هللا صلى هللا  

 عليه وسلم فقال : هو أطيب الطيب 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

مهام عن قتادة عن أيب  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا - 11288
عيسى اإلسواري عن أيب سعيد اخلدري قال قال رسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم : عودوا املريض واتبعوا اجلنازة تذكركم اآلخرة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

------------------------------------- 

 



[    32صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع حدثنا األعمش عن أيب صاحل  - 11289
  }عن أيب سعيد اخلدري عن النيب صلى هللا عليه وسلم : الوسط العدل 

 جعلناكم أمة وسطا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا فضيل بن مرزوق عن - 11290
عطية العويف عن أيب سعيد اخلدري قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 لعلي : أنت مين مبنزلة هارون من موسى اال انه ال نيب بعدي 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف لضعف عطية  ت
 العويف

 

 

ن أيب حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا شريك عن يزيد ب - 11291
زايد عن بن أيب نعم عن أيب سعيد اخلدري قال : سئل رسول هللا صلى هللا 



 عليه وسلم عن احملرم يقتل احلية فقال ال أبس به  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف لضعف شريكت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا سفيان عن جابر عن حممد   - 11292
بن قرظه عن أيب سعيد اخلدري قال : اشرتيت كبشا أضحي به فعدا الذئب 

 فأخذ األلية قال فسألت النيب صلى هللا عليه وسلم فقال ضح به  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا القاسم بن الفضل ثنا أبو  - 11293
نضرة عن أيب سعيد اخلدري قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : مترق  

 مارقة عند فرقة من املسلمني يقتلها أوىل الطائفتني ابحلق 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 



 حدثين أيب ثنا وكيع ثنا سفيان ثنا أبو هاشم  حدثنا عبد هللا - 11294
الرماين عن إمساعيل بن رايح بن عبيدة عن أبيه أو عن غريه عن أيب سعيد  

اخلدري : ان النيب صلى هللا عليه وسلم كان إذا فرغ من طعامه قال احلمد هلل  
 الذي أطعمنا وسقاان وجعلنا مسلمني 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا مسعر عن زيد العمي عن   - 11295
أيب الصديق عن أيب سعيد اخلدري : ان النيب صلى هللا عليه وسلم أتى برجل 

 قال مسعر أظنه يف شراب فضربه النيب صلى هللا عليه وسلم بنعلني أربعني 

 

 

يد العميعليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد ضعيف لضعف ز ت  

ال السندي : قوله ] ضربه النيب صلى هللا عليه وسلم بنعلني أربعني [ حيتمل  ق
أنه بيان عدد الضرابت أو عدد الضرابت بنعلني حىت صارت الضرابت مثانني 

 واملشهور األول 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا مهام عن قتادة عن أيب  - 11296



عيسى اإلسواري عن أيب سعيد اخلدري قال : زجر رسول هللا صلى هللا عليه  
 وسلم أن يشرب الرجل قائما 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري أيب ت
 عيسى األسواري

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع عن مالك بن أنس عن أيوب  - 11297
جالسا عند مروان  بن حبيب موىل بين زهرة عن أيب املثين اجلهين قال : كنت

بن احلكم فدخل أبو سعيد اخلدري فقال له مروان أمسعت النيب صلى هللا عليه  
أروى   وسلم ينهى عن النفخ يف الشرب فقال نعم قال فقال له رجل فإين ال
 بنفس واحد قال أبنه عن فيك مث تنفس قال فإن رأيت قذاء فاهرقه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا املطلب بن زايد ثنا بن أيب ليلى   - 11298
عن عطية العويف عن أيب سعيد اخلدري ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال  

لناس مل يشكر هللا  : من مل يشكر ا  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف لضعف ابن أيب ت
 ليلى

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا املطلب بن أيب ليلى عن عطية   - 11299
العويف عن أيب سعيد اخلدري ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : تسحروا  

 فان يف السحور بركة  

 

 

شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف لضعف ابن أيب عليق ت
 ليلى

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع عن إمساعيل بن رافع عن   - 11300
حممد بن حيىي عن عمه واسع بن حبان عن أيب سعيد اخلدري عن النيب صلى  

 هللا عليه وسلم قال : الرجل أحق بصدر دابته وأحق مبجلسه إذا رجع  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا وكيع عن األعمش عن أيب  - 11301
صاحل عن أيب سعيد اخلدري قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : يدعي  

نوح عليه السالم يوم القيامة فيقال له هل بلغت فيقول نعم فيدعي قومه  
ون ما أاتان من نذير أو ما أاتان من أحد قال فيقال  فيقال هلم هل بلغكم فيقول

وكذلك جعلناكم أمة   } لنوح من يشهد لك فيقول حممد وأمته قال فذلك قوله 
قال الوسط العدل قال فيدعون فيشهدون له ابلبالغ قال مث أشهد   {وسطا 

 عليكم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع عن األعمش عن أيب صاحل  - 11302
وسلم : يقول هللا عز  عن أيب سعيد اخلدري قال قال رسول هللا صلى هللا عليه  

وجل يوم القيامة اي آدم قم فابعث بعث النار فيقول لبيك وسعديك واخلري يف 
قال   يديك اي رب وما بعث النار قال من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعني 

وتضع كل ذات محل محلها وترى الناس سكارى وما   }فحينئذ يشيب املولود 
قال فيقولون فأينا ذلك الواحد قال   {هم بسكارى ولكن عذاب هللا شديد 

فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم تسعمائة وتسعة وتسعني من أيجوج 
ومأجوج ومنكم واحد قال فقال الناس هللا أكرب فقال رسول هللا صلى هللا عليه  



وسلم أفال ترضون أن تكونوا ربع أهل اجلنة وهللا اين ألرجو أن تكونوا ربع أهل 
إين ألرجو أن تكونوا ثلث أهل اجلنة وهللا إين ألرجو أن تكونوا  اجلنة وهللا 

نصف أهل اجلنة قال فكرب الناس قال فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ما  
أنتم يومئذ يف الناس اال كالشعرة البيضاء يف الثور األسود أو كالشعرة السوداء  

 يف الثور األبيض 

 

 

ح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيت  

رجح األرانؤوط أن زايدة ] أفال ترضون أن تكونوا ربع أهل اجلنة [ مقحمة  * 
 كأهنا سبق قلم من الناسخ 

 

 

-------------------------------------  

 

[    33صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

ار عن  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا عكرمة بن عم - 11303
اصم بن مشيخ عن أيب سعيد اخلدري قال : كان رسول هللا صلى هللا عليه  ع

وسلم إذا حلف واجتهد يف اليمني قال ال والذي نفس أيب القاسم بيده  



ليخرجن قوم من أميت حتقرون أعمالكم مع أعماهلم يقرؤون القرآن ال جياوز  
لوا فهل من عالمة  تراقيهم ميرقون من اإلسالم كما ميرق السهم من الرمية قا

يعرفون هبا قال فيهم رجل ذو يديه أو ثديه حملقي رؤوسهم قال أبو سعيد  
فحدثين عشرون أو بضع وعشرون من أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم ان  

عليا رضي هللا تعاىل عنه ويل قتلهم قال فرأيت أاب سعيد بعد ما كرب ويداه 
م من الرتك ترتعش يقول قتاهلم أحل عندي من قتال عدهت  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع عن سفيان عن عمرو بن حيىي   - 11304
عليه وسلم : ال  عن أبيه عن أيب سعيد اخلدري قال قال رسول هللا صلى هللا 

ختريوا بني األنبياء وأان أول من تنشق عنه األرض يوم القيامة فأفيق فأجد 
ر أو أفاق  موسى متعلقا بقائمة من قوائم العرش فال أدري أجزى بصعقة الطو 

 قبلي  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع عن إسرائيل عن أيب إسحاق  - 11305
ما شهدا على  عن األغر أيب مسلم قال أشهد على أيب سعيد وأيب هريرة اهن

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم انه قال وأان أشهد عليهما : ما قعد قوم  
هم  يذكرون هللا تعاىل اال حفت هبم املالئكة وتنزلت عليهم السكينة وتغشت 

 الرمحة وذكرهم هللا فيمن عنده  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري األغر أيب مسلم فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع قال حدثين علي بن املبارك   - 11306
ن عن أيب مطيع بن عن حيىي بن أيب كثري عن حممد بن عبد الرمحن بن ثواب

رفاعة عن أيب سعيد اخلدري قال قالت : اليهود العزل املوؤدة الصغرى قال  
أيب وكان يف كتابنا أبو رفاعة بن مطيع فغريه وكيع وقال عن أيب مطيع بن رفاعة  

فقال النيب صلى هللا عليه وسلم كذبت يهود ان هللا لو أراد أن خيلق شيئا مل  
 يستطع أحد ان يصرفه  

 

 

ليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد ضعيف جلهالة حال أيب مطيع عت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع حدثنا فطر عن إمساعيل بن   - 11307
رجاء عن أبيه عن أيب سعيد قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ان 

منكم من يقاتل على أتويله كما قاتلت على تنزيله قال فقام أبو بكر وعمر  
 فقال ال ولكن خاصف النعل وعلي خيصف نعله  

 

 

صحيح وهذا إسناد حسن رجاله ثقات رجال  عليق شعيب األرنؤوط :ت
 الصحيح غري فطر 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد قال أان حممد بن إسحاق عن   - 11308
عبيد هللا بن املغرية بن معيقيب عن عمرو بن سليم قال أبو عبد الرمحن وقال  

ثم  غري يزيد بن هارون عن سليمان بن عمرو بن عبد العتواري وهو أبو اهلي
وكان يف حجر أيب سعيد عن أيب سعيد اخلدري وعن أيب الزاند عن األعرج عن  

أيب هريرة قاال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : اللهم اين أختذ عندك 
عهدا ال ختلفنيه فإمنا أان بشر فأي املؤمنني آذيته أو شتمته أو قال لعنته أو  

ا إليك يوم القيامة  جلدته فاجعلها له صالة وزكاة وقربة تقربه هب  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد ثنا حممد بن عمرو عن أيب  - 11309
سلمة قال جاء رجل إىل أيب سعيد فقال : هل مسعت رسول هللا صلى هللا عليه  

يف الدين حيقر   وسلم يذكر يف احلرورية شيئا قال مسعته يذكر قوما يتعمقون
رقون من الدين كما ميرق  أحدكم صالته عند صالهتم وصومه عند صومهم مي

السهم من الرمية أخذ سهمه فنظر يف نصله فلم ير شيئا مث نظر يف رصافه فلم  
ير شيئا مث نظر يف قدحته فلم ير شيئا مث نظر يف القذذ فتمارى هل يرى شيئا  

 أم ال 
 

 

صحيح لغريه وهذا إسناد حسن عليق شعيب األرنؤوط : ت  

 

 

-------------------------------------  

 

[    34صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أان أبو األشهب عن أيب نضرة  - 11310
عن أيب سعيد اخلدري قال : رأى النيب صلى هللا عليه وسلم يف أصحابه أتخرا  
فقال تقدموا فأمتوا يب وليأمت بكم من بعدكم ال يزال قوم يتأخرون حىت يؤخرهم  



 هللا عز وجل يوم القيامة  

 

 

اده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  عليق شعيب األرنؤوط : إسنت
 الشيخني غري أيب نضرة فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أان أبو األشهب عن أيب نضرة  - 11311
عن أيب سعيد : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم نظر إىل رجل يصرف 

لم من كان عنده فضل راحلته يف نواحي القوم فقال النيب صلى هللا عليه وس 
من ظهر فليعد به على من ال ظهر له ومن كان له فضل من زاد فليعد به على  

 من ال زاد له حىت رأينا ان ال حق ألحد منا يف فضل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب قال ثنا حممد بن جعفر وعفان قاال ثنا   - 11312
ري قال :  شعبة عن عبد امللك بن عمري عن قزعة قال مسعت أاب سعيد اخلد

مسعت من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أربعا فأعجبنين وأينقنين قال عفان  
ال ومعها زوجها  وآنقنين هنى ان تسافر املرأة مسرية يومني قال عفان أو ليلتني ا



أو ذو حمرم وهنى عن الصالة يف ساعتني بعد الغداة حىت تطلع الشمس وبعد  
العصر حىت تغيب وهنى عن صيام يومني يوم النحر ويوم الفطر وقال ال تشد 
الرحال اال إىل ثالثة مساجد مسجد احلرام ومسجد األقصى ومسجدي هذا  

ين قال مسعت قزعة موىل قال عفان يف حديثه قال عبد امللك بن عمري أنبأ
 زايد 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن أيب  - 11313
إسحاق عن األغر قال أشهد على أيب هريرة وأيب سعيد اخلدري اهنما شهدا 

هللا عز وجل ميهل حىت يذهب على النيب صلى هللا عليه وسلم انه قال : ان 
ثلث الليل مث ينزل فيقول هل من سائل هل من اتئب هل من مستغفر هل من  

 مذنب قال فقال له رجل حىت يطلع الفجر قال نعم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري األغر فمن رجال مسلم 

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن عبد   - 11314
النساء قلن غلبنا  الرمحن بن األصبهاين عن ذكوان عن أيب سعيد اخلدري : ان 

عليك الرجال اي رسول هللا فاجعل لنا يوما اي رسول هللا أنتيك فيه فواعدهن  
الولد اال كانوا  ميعادا فأمرهن ووعظهن وقال ما منكن امرأة ميوت هلا ثالثة من

هلا حجااب من النار فقالت امرأة أو اثنان فإنه مات يل اثنان فقال رسول هللا 
 صلى هللا عليه وسلم أو اثنان  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن أيب  - 11315
ن الوداك وقال حجاج عن أيب الوداك يقول ال أشرب نبيذا التياح قال مسعت ب

بعد ما مسعت أاب سعيد يقول : أتى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم برجل 
نشوان فقال اين مل أشرب مخرا إمنا شربت زبيبا ومترا يف دابءة قال فأمر به فنهز  

ان خيلطا   ابأليدي وخفق ابلنعال وهنى عن الدابء وهنى عن الزبيب والتمر يعين  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري أيب الوداك فمن رجال مسلم 

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر وسئل عن الثالثة  - 11316
جيتمعون فتحضرهم الصالة قال ثنا سعيد عن قتادة عن أيب نضرة عن أيب 
سعيد اخلدري ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : إذا اجتمع ثالثة 

 فليؤمهم أحدهم وأحقهم ابإلمامة أقرؤهم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب قال قرأت على عبد الرمحن مالك عن   - 11317
قال  زيد بن أسلم عن عبد الرمحن بن أيب سعيد عن أيب سعيد اخلدري قال 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : إذا كان أحدكم يصلي فال يدع أحدا مير بني  
   يديه وليدرأه ما استطاع فان أىب فليقاتله فإمنا هو شيطان

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري عبدالرمحن بن أيب سعيد فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن ثنا سفيان عن  - 11318
األعمش عن أيب صاحل عن أيب سعيد عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : ال  



 يبغض األنصار رجل يؤمن ابهلل ورسوله 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو عامر ثنا علي يعين بن املبارك   - 11319
: ان النيب  عن حيىي قال حدثين أبو سعيد موىل املهري عن أيب سعيد اخلدري

صلى هللا عليه وسلم بعث بعثا إىل حليان بن هذيل قال لينبعث من كل رجلني 
اللهم ابرك لنا يف   أحدمها واألجر بينهما مث قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

 مدان وصاعنا واجعل الربكة بركتني  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    35صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

و حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو عامر ثنا علي عن حيىي ثنا أب - 11320



نضرة ان أاب سعيد أخربهم اهنم سألوا النيب صلى هللا عليه وسلم عن الوتر 
 فقال : أوتروا قبل الصبح 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو الوليد ثنا شعبة ثنا خليد بن   - 11321
جعفر عن أيب نضرة عن أيب سعيد اخلدري عن النيب صلى هللا عليه وسلم :  

 لكل غادر لواء يوم القيامة يعرف به عند أسته  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
جعفر وأبو نضرة كالمها من رجال مسلم الشيخني غري خليد بن   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن بن مهدي ثنا إسرائيل  - 11322
هريرة أن رسول  عن أيب سنان عن أيب صاحل احلنفي عن أيب سعيد اخلدري وأيب 

هللا صلى هللا عليه وسلم قال : ان هللا اصطفى من الكالم أربعا سبحان هللا 
 كتب له عشرون  واحلمد هلل وال إله اال هللا وهللا أكرب فمن قال سبحان هللا

حسنة وحطت عنه عشرون سيئة ومن قال هللا أكرب مثل ذلك ومن قال ال إله 



من قبل نفسه كتب أو  {احلمد هلل رب العاملني  }اال هللا مثل ذلك ومن قال  
 كتبت له ثالثون حسنة وحط أو حطت عنه هبا ثالثون سيئة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

بد هللا حدثين أيب قال قرأت على عبد الرمحن مالك عن  حدثنا ع - 11323
عصعة املازين عن أبيه أنه عبد الرمحن بن عبد هللا بن عبد الرمحن بن أيب ص

أخربه أن أاب سعيد قال له اين أراك حتب الغنم والبادية فإذا كنت يف غنمك أو 
ابديتك فأذنت ابلصالة فارفع صوتك ابلنداء فإنه : ال يسمع مدى صوت 
املؤذن جن وال أنس وال شيء إال شهد له يوم القيامة مسعته من رسول هللا 

 صلى هللا عليه وسلم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب قال قرأت على عبد الرمحن مالك عن   - 11324
أبيه عن أيب سعيد   عبد الرمحن بن عبد هللا بن عبد الرمحن بن أيب صعصعة عن

اخلدري : ان رجال مسع رجال يقرأ قل هو هللا أحد يرددها من السحر فلما  



جل أصبح جاء إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فذكر ذلك له وكان الر 
يتقاهلا فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم والذي نفسي بيده اهنا لتعدل ثلث 

 القرآن 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن بن مهدي قال حدثين  - 11325
قال : أتيت أاب سعيد  معاوية يعين بن صاحل عن ربيعة بن يزيد قال حدثين قزعة  

فلما تفرق الناس عنه قلت إين ال أسألك عما يسألك هؤالء وهو مكثور عليه 
عنه قلت أسألك عن صالة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال ما لك يف 
ذلك من خري فأعادها عليه فقال كانت صالة الظهر تقام فينطلق أحدان إىل 

ضأ مث يرجع إىل املسجد ورسول هللا البقيع فيقضي حاجته مث أييت أهله فيتو 
صلى هللا عليه وسلم يف الركعة األوىل قال وسألته عن الزكاة فقال ال أدري  
أرفعه إىل النيب صلى هللا عليه وسلم أم ال يف مائيت درهم مخسة دراهم ويف 

أربعني شاة شاة إىل عشرين ومائة فإذا زادت واحدة ففيها شااتن إىل مائتني 
ها ثالث شياه إىل ثالث مائة فإذا زادت ففي كل مائة شاة ويف  فإذا زادت ففي 

اإلبل يف مخس شاة ويف عشر شااتن ويف مخس عشرة ثالث شياه ويف عشرين 
أربع شياه ويف مخس وعشرين ابنة خماض إىل مخس وثالثني فإذا زادت واحدة  



إذا ففيها ابنة لبون إىل مخس وأربعني فإذا زادت واحدة ففيها حقة إىل ستني ف
زادت واحدة ففيها جذعة إىل مخس وسبعني فإذا زادت واحدة ففيها ابنتا لبون  

إىل تسعني فإذا زادت واحدة ففيها حقتان إىل عشرين ومائة فإذا زادت ففي  
كل مخسني حقة ويف كل أربعني بنت لبون وسألته عن الصوم يف السفر قال  

ن صيام قال فنزلنا منزال  سافران مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إىل مكة وحن
فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أنكم قد دنومت من عدوكم والفطر أقوى  
لكم فكانت رخصة فمنا من صام ومنا من أفطر مث نزلنا منزال آخر فقال انكم 
مصبحو عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا فكانت عزمية فأفطران مث قال لقد  

لى هللا عليه وسلم بعد ذلك يف السفر رأيتنا نصوم مع رسول هللا ص  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    36صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب قال حدثنا عبد الرمحن قال حدثنا   - 11326
زهري عن شريك عن عبد الرمحن بن أيب سعيد عن أبيه عن النيب صلى هللا عليه  



 وسلم قال : املاء من املاء 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

بن حممد عن  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن ثنا زهري  - 11327
أسلم عن عطاء بن يسار عن أيب سعيد اخلدري قال قال رسول هللا  زيد بن

صلى هللا عليه وسلم : إايكم واجللوس يف الطرقات قالوا اي رسول هللا ما لنا  
من جمالسنا بد نتحدث فيها قال فأما إذا أبيتم اال اجمللس فأعطوا الطريق حقه  

ل غض البصر وكف األذى ورد السالم قالوا اي رسول هللا فما حق الطريق قا
 واألمر ابملعروف والنهي عن املنكر  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن ثنا عكرمة بن عمار   - 11328
عن حيىي بن أيب كثري عن هالل بن عياض قال حدثين أبو سعيد اخلدري قال  

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : ال خيرج الرجالن يضرابن الغائط  مسعت
 كاشفان عورهتما يتحداثن فان هللا ميقت على ذلك 



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيفت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن بن مهدي ثنا املعتمر   - 11329
ن أيب سعيد قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  بن الراين عن أيب نضرة ع
 : أطيب الطيب املسك 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن آدم ثنا فضيل عن عطية   - 11330
عن أيب سعيد قال : كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يصلي الضحى حىت 

 نقول ال يرتكها ويرتكها حىت نقول ال يصليها  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا عوف عن أيب  - 11331
هللا عليه وسلم  الصديق الناجي عن أيب سعيد اخلدري قال قال رسول هللا صلى 



: ال تقوم الساعة حىت متتلئ األرض ظلما وعدواان قال مث خيرج رجل من عرتيت  
 أو من أهل بييت ميلؤها قسطا وعدال كما ملئت ظلما وعدواان  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو عامر ثنا هشام عن قتادة عن   - 11332
أيب نضرة عن أيب سعيد اخلدري ان النيب صلى هللا عليه وسلم قال : إذا 

 اجتمع ثالثة فليؤمهم أحدهم وأحقهم ابإلمامة أقرؤهم  
 

 

: إسناده صحيح على شرط مسلم  عليق شعيب األرنؤوطت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو عامر ثنا داود بن قيس عن   - 11333
عياض بن عبد هللا عن أيب سعيد اخلدري قال : كان النيب صلى هللا عليه وسلم  

خيرج يوم العيد يف الفطر فيصلي ابلناس تينك الركعتني مث يتقدم فيستقبل 
صدقوا تصدقوا تصدقوا ثالث مرات قال فكان  الناس وهم جلوس فيقول ت

أكثر ما يتصدق من الناس النساء ابلقرط واخلامت والشيء فان كانت له حاجة  
 يف البعث ذكره وان مل يكن له انصرف 



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري داود بن قيس فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثناه عبد هللا بن احلرث قال حدثين  - 11334
داود : فذكره قال وان كان يريد ان يضرب على الناس بعثا ذكره وإال  

 انصرف  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو كامل ثنا ليث بن سعد عن   - 11335
د عن أيب سعيد  بكري عن عبد هللا بن األشج عن عياض بن عبد هللا بن سع

اخلدري قال : أصيب رجل على عهد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف مثار  
قال  ابتاعها فكثر دينه قال فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم تصدقوا عليه 

فتصدق الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه فقال النيب صلى هللا عليه وسلم  
 خذوا ما وجدمت وليس لكم اال ذلك 

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري أيب ت
 كامل 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق اان معمر عن الزهري  - 11336
ين عبيد هللا بن عبد هللا ان أاب سعيد اخلدري قال حدثنا رسول هللا قال أخرب 

صلى هللا عليه وسلم حديثا طويال عن الدجال فقال فيما حيدثنا قال : أييت 
الدجال وهو حمرم عليه أن يدخل نقاب املدينة فيخرج إليه رجل يومئذ وهو  

سول هللا خري الناس أو من خريهم فيقول أشهد انك الدجال الذي حدثنا ر 
صلى هللا عليه وسلم حديثه فيقول الدجال أرأيتم ان قتلت هذا مث أحييته  

أتشكون يف األمر فيقولون ال فيقتله مث حيييه فيقول حني حييا وهللا ما كنت قط 
 أشد بصرية فيك مين اآلن قال فرييد قتله الثانية فال يسلط عليه  

 

 

لشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط ات  

 

 

------------------------------------- 

 

[    37صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هاشم بن القاسم ثنا ليث قال   - 11337
ن أيب سعيد اخلدري حدثين يزيد بن أيب حبيب عن أيب اخلري عن أيب اخلطاب ع

أنه قال : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عام تبوك خطب الناس وهو  
الناس مسند ظهره إىل خنلة فقال أال أخربكم خبري الناس وشر الناس أن من خري 

رجال عمل يف سبيل هللا على ظهر فرسه أو على ظهر بعريه أو على قدميه حىت  
أيتيه املوت وأن من شر الناس رجال فاجرا جريئا يقرا كتاب هللا وال يدعو إىل 

 شيء منه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن وهذا إسناد ضعيف جلهالة أيب اخلطابت  

 

 

ا عبد الرزاق أان معمر عن حيىي بن حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثن - 11338
عياض أنه مسع أاب سعيد اخلدري يقول قال  أيب كثري قال أخربين هالل بن 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : إذا شبه على أحدكم الشيطان وهو يف صالته 
فقال أحدثت فليقل يف نفسه كذبت حىت يسمع صوات أبذنيه أو جيد رحيا أبنفه  

يدر أزاد أم نقص فليسجد سجدتني وهو جالس  وإذا صلى أحدكم فلم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف جلهالة عياض بن ت



 هالل 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد عن هشام عن حيىي   - 11339
 بن أيب كثري عن عياض : أنه سأل أاب سعيد فذكره  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف جلهالة عياضت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن الزهري  - 11340
هللا أو عطاء بن يزيد معمر شك عن أيب سعيد اخلدري عن عبيد هللا بن عبد 

قال قال رجل : اي رسول هللا أي الناس أفضل قال مؤمن جماهد بنفسه وماله  
يف سبيل هللا قال مث من قال مث رجل معتزل يف شعب من الشعاب يعبد ربه عز  

 وجل ويدع الناس من شره  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  

 

 

هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق قال ثنا معمر عن   حدثنا عبد - 11341
سهيل بن أيب صاحل عن بن أيب سعيد عن أيب سعيد اخلدري قال قال النيب 



صلى هللا عليه وسلم : إذا تثاءب أحدكم يف الصالة فليضع يده على فيه فإن  
 الشيطان يدخل مع التثاؤب 

 

 

جاله ثقات رجال  عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ر ت
 الشيخني غري سهيل بن أيب صاحل فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن حيىي بن  - 11342
أيب كثري عن أيب نضرة عن أيب سعيد اخلدري قال قال رسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم : أوتروا قبل أن تصبحوا 

 

 

األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  عليق شعيب ت
 الشيخني غري أيب نضرة فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أان معمر عن اجلريري   - 11343
عن أيب نضرة عن أيب سعيد اخلدري قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :  

فهو صدقة  الضيافة ثالث فما زاد على ذلك   

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري أيب نضرة فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا جعفر عن املعلى بن   - 11344
اخلدري قال  زايد ثنا العالء بن بشري عن أيب الصديق الناجي عن أيب سعيد 

قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : أبشركم ابملهدي يبعث يف أميت على 
وظلما   اختالف من الناس وزالزل فيمأل األرض قسطا وعدال كما ملئت جورا

يرضى عنه ساكن السماء وساكن األرض يقسم املال صحاحا فقال له رجل ما  
صحاحا قال ابلسوية بني الناس قال وميأل هللا قلوب أمة حممد صلى هللا عليه  
وسلم غىن ويسعهم عدله حىت أيمر مناداي فينادي فيقول من له يف مال حاجة  

ين اخلازن فقل له ان فما يقوم من الناس اال رجل فيقول ائت السدان يع
املهدي أيمرك أن تعطيين ماال فيقول له أحث حىت إذا جعله يف حجره وأبرزه 

ندم فيقول كنت أجشع أمة حممد نفسا أو عجز عين ما وسعهم قال فريده فال  
يقبل منه فيقال له اان ال أنخذ شيئا أعطيناه فيكون كذلك سبع سنني أو مثان  

العيش بعده أو قال مث ال خري يف احلياة بعده   سنني أو تسع سنني مث ال خري يف  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف جلهالة حال العالء بن بشرت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق قال أان إسرائيل عن أيب  - 11345
سنان عن أيب صاحل احلنفي عن أيب سعيد اخلدري وأيب هريرة عن النيب صلى 

وسلم قال : إن هللا اصطفى من الكالم أربعا سبحان هللا واحلمد هلل  هللا عليه 
ن حسنة وحط وال إله إال هللا وهللا أكرب فمن قال سبحان هللا كتب له عشرو 

عنه عشرون سيئة ومن قال هللا أكرب فمثل ذلك ومن قال ال إله إال هللا فمثل  
هبا ثالثون حسنة  ذلك ومن قال احلمد هلل رب العاملني من قبل نفسه كتب له 

 أو حط عنه ثالثون سيئة  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن آدم ثنا زهري عن سهيل بن   - 11346
أيب صاحل عن أبيه عن أيب سعيد اخلدري قال قال رسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم : إذا تبعتم جنازة فال جتلسوا حىت توضع 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

-------------------------------------  



 

[    38صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن آدم حدثنا بن مبارك عن   - 11347
أسامة عن حممد بن حيىي بن حبان عن عمه عن أيب سعيد اخلدري قال قال  
ها  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : اين هنيتكم عن زايرة القبور فزوروها فان في 

عربة وهنيتكم عن النبيذ فاشربوا وال أحل مسكرا وهنيتكم عن األضاحي 
 فكلوا 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا األسود بن عامر قال أان أبو  - 11348
إسرائيل عن عطية عن أيب سعيد اخلدري عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال :  

 إذا رمى أو ضرب أحدكم فليجتنب وجه أخيه  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح بغري هذا اللفظ وهذا إسناد ضعيف لضعف ت
 أيب إسرائيل 

 



 

عبد هللا حدثين أيب ثنا أسود بن عامر قال أان أبو إسرائيل  حدثنا - 11349
عن عطية عن أيب سعيد اخلدري يرفعه قال : إن الرجل ليتكلم ابلكلمة ال يريد 

 هبا أبسا إال ليضحك هبا القوم فإنه ليقع منها أبعد من السماء  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

يب ثنا حيىي بن آدم ثنا محزة ثنا أبو حدثنا عبد هللا حدثين أ - 11350
هريرة وأيب سعيد عن النيب صلى هللا عليه  إسحاق عن األغر أيب مسلم عن أيب 

وسلم قال : فينادي مع ذلك ان لكم ان حتيوا فال متوتوا أبدا وان لكم أن  
تصحوا فال تسقموا أبدا وان لكم أن تشبوا فال هترموا أبدا وان لكم أن تنعموا  

ا أبدا قال ينادون هبؤالء األربع فال تبأسو   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو عبد الرمحن عبد هللا بن يزيد  - 11351
املقرئ ثنا حيوة وبن هليعة قاال أنبأان سامل بن غيالن التجييب انه مسع أاب دراج 

اهليثم يقول انه مسع أاب سعيد اخلدري يقول مسعت   أاب السمح يقول انه مسع أاب



رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : أعوذ ابهلل من الكفر والدين فقال رجل  
 اي رسول هللا أيعدل الدين ابلكفر فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم نعم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو عبد الرمحن ثنا سعيد بن أيب  - 11352
أاب سعيد  أيوب قال مسعت أاب السمح يقول مسعت أاب اهليثم يقول مسعت 

اخلدري يقول قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : يسلط على الكافر يف قربه  
يف األرض   تسعة وتسعون تنينا تلدغه حىت تقوم الساعة فلو أن تنينا منها نفخ

 ما أنبتت خضراء  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ... . ويف الباب عن أيب هريرة عند  ت
من طريق ابن وهب عن عمرو بن  3122وابن حبان  6644أيب يعلى 

احلارث عن أيب السمح عن ابن حجرية عن أيب هريرة مرفوعا ولفظه أتدرون ما  
م قال عذاب الكافر يف قربه والذي املعيشة الضنكة قالوا هللا ورسوله أعل

نفسي بيده إنه يسلط عليه تسعة وتسعون تنينا أتدرون ما التنني سبعون حية  
لكل حية سبع رؤوس يلسعونه وخيدشونه إىل يوم القيامة وهذا إسناد حسن 

فإن أاب السمح وهو دراج أحاديثه مستقيمة إال ما كان عن أيب اهليثم عن أيب 



ن ابن حجرية وهو عبد الرمحن قاضي مصر أخرج له سعيد وهو هنا رواه ع
 مسلم وأصحاب السنن ووثقه النسائي وغريه 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو عبد الرمحن قال ثنا سعيد بن   - 11353
أيب أيوب ثنا عبد هللا بن الوليد عن أيب سليمان الليثي عن أيب سعيد اخلدري  

قال : مثل املؤمن كمثل الفرس على آخيته  عن النيب صلى هللا عليه وسلم انه 
 جيول مث يرجع إىل آخيته وان املؤمن يسهو مث يرجع إىل اإلميان  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو عبد الرمحن حدثنا إمساعيل   - 11354
سعيد اخلدري حدثين سليمان بن أيب ذئب عن يزيد بن حممد القرشي عن أيب 

عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم انه قال : ال يصيب املؤمن هم وال حزن  
 وال نصب وال وصب وال أذى اال كفر عنه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيفت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو عبد الرمحن ثنا حيوة أخربان   - 11355
اخلدري أو  سامل بن غيالن ان الوليد بن قيس التجييب أخربه انه مسع أاب سعيد 

عن أيب اهليثم عن أيب سعيد اخلدري انه مسع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
 يقول : ال تصحب اال مؤمنا وال أيكل طعامك اال تقي  

 

 

يق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنعلت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو عبد الرمحن ثنا حيوة أخربين  - 11356
سامل بن غيالن انه مسع دراجا أاب السمح حيدث عن أيب اهليثم عن أيب سعيد  
اخلدري أنه مسع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : ان هللا إذا رضي عن  

بعة أصناف من اخلري مل يعمله وإذا سخط على العبد أثىن  العبد أثىن عليه س 
 عليه سبعة أصناف من الشر مل يعمله  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد بن عبد الوارث  - 11357
حدثين أيب ثنا داود عن أيب نضرة عن أيب سعيد وجابر قاال قال رسول هللا 



 صلى هللا عليه وسلم : يكون يف آخر الزمان خليفة يقسم املال وال يعده  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

هللا حدثين أيب ثنا أبو عبد الرمحن ثنا حيوة أخربين  حدثنا عبد - 11358
ه انه مسع أاب سعيد اخلدري بشري بن أيب عمرو اخلوالين أن الوليد بن قيس حدث 

يقول مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : يكون خلف من بعد ستني  
سنة أضاعوا الصالة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا مث يكون خلف 

ن القرآن ال يعدو تراقيهم ويقرأ القرآن ثالثة مؤمن ومنافق وفاجر قال  يقرؤو 
بشري فقلت للوليد ما هؤالء الثالثة فقال املنافق كافر به والفاجر يتأكل به 

 واملؤمن يؤمن به  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    39صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حجاج ثنا أبو إسرائيل عن عطية   - 11359
العويف عن أيب سعيد اخلدري قال : وجد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قتيال  

عليه وسلم فذرع ما بينهما قال وكأين أنظر  بني قريتني فأمر رسول هللا صلى هللا 
 إىل شرب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فألقاه على أقرهبما  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف جدا ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وهب ثنا أيب قال مسعت يونس عن   - 11360
هللا عليه وسلم   الزهري عن أيب سلمة عن أيب سعيد اخلدري عن النيب صلى

قال : ما بعث من نيب وال استخلف من خليفة اال كانت له بطانتان بطانة 
أتمره ابخلري وحتضه عليه وبطانة أتمره ابلشر وحتضه عليه واملعصوم من عصم  

 هللا 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو عبيدة حدثنا يونس بن أيب  - 11361
إسحاق عن أيب الوداك جرب بن نوف عن أيب سعيد اخلدري عن النيب صلى هللا 



 عليه وسلم قال : ذكاة اجلنني ذكاة أمه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح بطرقه وشواهده وهذا إسناد حسن ت  

 

 

ثنا أبو عبيدة ثنا مهام بن حيىي عن زيد  حدثنا عبد هللا حدثين أيب  - 11362
بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أيب سعيد أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال  

: ال تكتبوا عين شيئا اال القرآن فمن كتب عين شيئا فليمحه وقال حدثوا عين 
 ومن كذب على متعمدا فليتبوأ مقعده من النار  

 

 

رجاله ثقات رجال الشيخني غري أيب عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح ت
 عبيدة 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو النضر ثنا شريك عن عبد هللا   - 11363
بن حممد بن عقيل عن سعيد بن املسيب عن أيب سعيد اخلدري عن النيب صلى 

هللا عليه وسلم انه قال : تزعمون ان قرابيت ال تنفع قومي وهللا ان رمحي 
نيا واآلخرة إذا كان يوم القيامة يرفع يل قوم يؤمر هبم ذات موصولة يف الد

اليسار فيقول الرجل اي حممد اان فالن بن فالن ويقول اآلخر أان فالن بن فالن  



فأقول أما النسب قد عرفت ولكنكم أحدثتم بعدي وارتددمت على أعقابكم 
 القهقري  

 

 

عف شريكعليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف لضت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا معاوية بن هشام ثنا شيبان عن   - 11364
خراش عن عطية عن أيب سعيد اخلدري عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال :  

 اخليل معقود بنواصيها اخلري إىل يوم القيامة  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد ضعيف لضعف عطية ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا معاوية ثنا شيبان عن فراس عن   - 11365
: إذا تطهر الرجل عطية عن أيب سعيد عن نيب هللا صلى هللا عليه وسلم قال 

فأحسن الطهور مث أيت اجلمعة فلم يلغ ومل جيهل حىت ينصرف اإلمام كانت 
يسأل هللا كفارة ملا بينها وبني اجلمعة ويف اجلمعة ساعة ال يوافقها رجل مؤمن 

 شيئا اال أعطاه إايه واملكتوابت كفارات ملا بينهن  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد ضعيف لضعف عطية ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هاشم بن القاسم ثنا إسرائيل عن   - 11366
جابر عن عامر عن أيب سعيد اخلدري قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
: ال صالة بعد الفجر حىت تطلع الشمس وال بعد العصر حىت تغرب الشمس 

 وال صيام يوم الفطر وال يوم األضحى 

 

 

وهذا إسناد ضعيف لضعف جابر عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هاشم قال ثنا شعبة عن عمرو بن   - 11367
دينار عن سليمان اليشكري عن أيب سعيد اخلدري انه قال يف الوهم يتوخى 

 قال له رجل عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : فيما أعلم  

 

 

ه ثقات رجال الشيخني غري عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجالت
 سليمان اليشكري

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا معاوية بن هشام ثنا شيبان عن   - 11368



فراس عن عطية عن أيب سعيد عن نيب هللا صلى هللا عليه وسلم قال : من  
 كذب على متعمدا فان له بيتا يف النار  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد ضعيف لضعف عطية بن سعد  ت
 العويف

 

 

ين أيب ثنا معاوية بن هشام قال ثنا شيبان عن  حدثنا عبد هللا حدث - 11369
فراس عن عطية عن أيب سعيد عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : يرفع  

 للغادر لواء بغدره يوم القيامة فيقال هذا لواء غدرة فالن  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا معاوية بن هشام ثنا شيبان عن   - 11370
خراش عن عطية ان أاب سعيد حدثه عن نيب هللا صلى هللا عليه وسلم انه قال :  

من جر ثوبه من اخليالء مل ينظر هللا إليه يوم القيامة قال وحدثين هبذا بن عمر  
 أيضا 

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    40صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا معاوية بن هشام ثنا شيبان عن   - 11371
فراس عن عطية عن أيب سعيد عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : بينا  

األرض فهو يتجلجل فيها إىل يوم رجل ميشي بني بردين خمتاال خسف هللا به 
 القيامة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد ضعيف لضعف عطية ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا معاوية بن هشام حدثنا شيبان   - 11372
عن فراس عن عطية عن أيب سعيد عن نيب هللا صلى هللا عليه وسلم انه قال :  

قول وكلت اليوم بثالثة بكل جبار ومبن جعل مع  خيرج عنق من النار يتكلم ي
هللا اهلا آخر ومبن قتل نفسا بغري نفس فينطوي عليهم فيقذفهم يف غمرات  



 جهنم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : بعضه صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف لضعف ت
 عطية 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا زكراي بن عدي قال أنبأان عبيد   - 11373
يد  هللا بن عمرو عن عبد هللا بن حممد بن عقيل عن عطاء بن يسار عن أيب سع

قال : كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يفطر يوم الفطر قبل ان خيرج وكان  
 ال يصلي قبل الصالة فإذا قضى صالته صلى ركعتني  

 

 

يب األرنؤوط : إسناده حسنعليق شع ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا النضر بن إمساعيل أبو املغرية   - 11374
عليه   القاص ثنا األعمش عن عطية عن أيب سعيد قال قال رسول هللا صلى هللا

وسلم : بينا رجل فيمن كان قبلكم خرج يف بردين أخضرين خيتال فيهما أمر  
 هللا األرض فآخذته وانه ليتجلجل فيها إىل يوم القيامة  

 

 



عيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد ضعيف لضعف النضر بن عليق شت
 إمساعيل 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا معاوية ثنا شيبان عن فراس عن   - 11375
عطية عن أيب سعيد عن نيب هللا صلى هللا عليه وسلم انه قال : من يرائي يرائي 

 هللا به ومن يسمع يسمع هللا به  

 

 

ح وهذا إسناد ضعيف لضعف عطية عليق شعيب األرنؤوط : صحيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا معاوية ثنا شيبان عن فراس عن   - 11376
عطية عن أيب سعيد عن نيب هللا صلى هللا عليه وسلم قال : ال حتل الصدقة  
لغين اال أن يكون له جار فقري فيدعوه فيأكل معه أو يكون بن سبيل أو يف 

 سبيل هللا  

 

 

شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف عليق ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا معاوية ثنا شيبان عن فراس عن   - 11377



عطية عن أيب سعيد عن نيب هللا صلى هللا عليه وسلم انه قال : خللوف فم  
الصائم أطيب عند هللا من فيح املسك قال صام هذا من أجلي وترك شهوته  

صوم يل وأان أجزي به عن الطعام والشراب من أجلي فال   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد ضعيف لضعف عطية ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا معاوية بن هشام ثنا شيبان عن   - 11378
فراس عن عطية عن أيب سعيد قال قال نيب هللا صلى هللا عليه وسلم : يقال  

اصعد فيقرأ ويصعد بكل آية لصاحب القرآن يوم القيامة إذا دخل اجلنة اقرأ و 
 درجة حىت يقرأ آخر شيء معه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف لضعف عطية  ت
 العويف

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا معاوية ثنا شيبان عن فراس عن   - 11379
عطية عن أيب سعيد قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : من تقرب إىل 
هللا شربا تقرب هللا إليه ذراعا ومن تقرب إليه ذراعا تقرب إليه ابعا ومن أاته 



 ميشي أاته هللا هرولة  

 

 

إسناد ضعيف لضعف عطية العويف  عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا ت
 وبقية رجاله ثقات رجال الشيخني غري معاوية فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا معاوية ثنا شيبان عن فراس عن   - 11380
عطية عن أيب سعيد عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : إن من ال يرحم  

 الناس ال يرمحه هللا 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف لضعف عطية  ت
 العويف

 

 

صم عن حيوة بن شريح ثنا حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو عا - 11381
مسع أاب السمح دراجا يقول مسعت أاب اهليثم يقول مسعت أاب سامل بن غيالن انه 

سعيد اخلدري ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : إذا رضي هللا عن العبد  
أثىن عليه سبعة أصناف من اخلري مل يعملها وإذا سخط عليه أثىن عليه سبعة  

ملها  أصناف من الشر مل يع  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عثمان بن عمرو ثنا املستمر بن   - 11382
الراين ثنا أبو نضرة عن أيب سعيد ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال :  

كان يف بين إسرائيل امرأة قصرية فصنعت رجلني من خشب فكانت تسري بني 
تني واختذت خامتا من ذهب وحشت حتت فصه أطيب الطيب  امرأتني قصري 

 املسك فكانت إذا مرت ابجمللس حركته فنفخ رحيه  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين ثنا أبو النضر ثنا ورقاء قال مسعت عمرو   - 11383
جاء يهودي إىل بن حيىي املازين حيدث عن أبيه عن أيب سعيد اخلدري قال :  

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قد ضرب يف وجهه فقال له ضربين رجل من  
فضل  أصحابك فقال له النيب صلى هللا عليه وسلم مل فعلت قال اي رسول هللا 

موسى عليك فقال النيب صلى هللا عليه وسلم ال تفضلوا بعض األنبياء على  
بعض فان الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يرفع رأسه من الرتاب  



 فأجد موسى عليه السالم عند العرش ال أدري أكان فيمن صعق أم ال 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    41صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يونس بن حممد ثنا أابن عن حيىي   - 11384
عن أيب سلمة بن عبد الرمحن عن أيب سعيد اخلدري أن رسول هللا صلى هللا 

موا فمن اتبعها فال يقعد حىت توضع عليه وسلم قال : إذا رأيتم اجلنازة فقو   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري أابن بن يزيد العطار فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يونس ثنا ليث عن يزيد يعين بن  - 11385
سول هللا صلى هللا عليه  اهلاد عن عمرو عن أيب سعيد اخلدري قال مسعت ر 



وسلم يقول : ان إبليس قال لربه عز وجل وعزتك وجاللك ال أبرح أغوي بين 
آدم ما دامت األرواح فيهم فقال له ربه عز وجل فبعزيت وجاليل ال أبرح أغفر  

 هلم ما استغفروين  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يونس ثنا ليث عن يزيد يعين بن  - 11386
قال : بينما حنن  اهلاد عن حينس موىل مصعب بن الزبري عن أيب سعيد اخلدري 

نسري مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ابلعرج إذ عرض شاعر ينشد فقال  
ميتلئ   رسول هللا صلى هللا عليه وسلم خذوا الشيطان أو أمسكوا الشيطان ألن

 جوف الرجل قيحا خري له من أن ميتلئ شعرا 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري حينس فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يونس ثنا ليث عن بن عجالن عن   - 11387
: أتيت أاب سعيد  صيفي عن أيب سعيد موىل األنصار عن أيب السائب أنه قال 



اخلدري فبينا أان جالس عنده إذ مسعت حتت سريره حتريك شيء فنظرت فإذا 
حية فقمت فقال أبو سعيد مالك قلت حية ها هنا فقال فرتيد ماذا فقلت 

ريد قتلها فأشار يل إىل بيت يف داره تلقاء بيته فقال ان بن عم يل كان يف هذا  أ
له  البيت فلما كان يوم األحزاب استأذن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إىل أه
وكان حديث عهد بعرس فأذن له وأمره أن يذهب بسالحه معه فأتى داره 

مح فقالت ال تعجل حىت فوجد امرأته قائمة على ابب البيت فأشار إليها ابلر 
تنظر ما أخرجين فدخل البيت فإذا حية منكرة فطعنها ابلرمح مث خرج هبا يف 
الرمح ترتكض قال ال أدري أيهما كان أسرع موات الرجل أو احلية فأتى قومه  
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقالوا ادع هللا أن يرد صاحبنا قال استغفروا 

فرا من اجلن أسلموا فإذا رأيتم أحدا منهم فحذروه  لصاحبكم مرتني مث قال ان ن
 ثالث مرات مث ان بدا لكم بعد أن تقتلوه فاقتلوه بعد الثالثة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد قوي ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا زيد بن احلباب قال حدثين كثري بن   - 11388
رمحن بن أيب سعيد اخلدري عن أبيه عن  زيد الليثي قال حدثين ربيح بن عبد ال

جده قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ال وضوء ملن مل يذكر اسم هللا  
 عليه  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو أمحد ثنا كثري بن زيد عن ربيح   - 11389
أبيه عن جده قال قال رسول هللا  بن عبد الرمحن بن أيب سعيد اخلدري عن

 صلى هللا عليه وسلم : ال وضوء ملن مل يذكر اسم هللا عليه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب قال ثنا يونس وحجاج قاال ثنا ليث   - 11390
اخلدري يقول قال  قال حدثين سعيد بن أيب سعيد عن أبيه انه مسع أاب سعيد 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : إذا وضعت اجلنازة واحتملها الرجال على  
يلها  أعناقهم فان كانت صاحلة قالت قدموين وان كانت غري صاحلة قالت اي و 

أين تذهبون هبا يسمع صوهتا كل شيء اال اإلنسان ولو مسعها اإلنسان لصعق 
 قال حجاج لصعق  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل بن حممد ثنا عباد بن عباد   - 11391
هللا صلى هللا عليه وسلم  ثنا بشر بن حرب عن أيب سعيد اخلدري : أن رسول 

أتى بضب فقلبه بعود كان يف يده ظهره لبطنه فقال اته سبط من بين إسرائيل 
 فان يكن فهو هذا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يونس بن حممد ثنا ليث عن يزيد  - 11392
دري انه قال :  بن أيب حبيب عن أيب اخلري عن أيب اخلطاب عن أيب سعيد اخل

ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عام تبوك خطب الناس وهو مسند ظهره  
 عمل  إىل خنلة فقال أال أخربكم خبري الناس وشر الناس ان من خري الناس رجال

يف سبيل هللا على ظهر فرسه أو على ظهر بعريه أو على قدميه حىت أيتيه  
املوت وان من شر الناس رجال فاجرا جريئا يقرأ كتاب هللا ال يرعوي إىل شيء 

 منه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسنت  

 



 

------------------------------------- 

 

[    42صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يونس ثنا ليث عن يزيد بن أيب  - 11393
حبيب عن أيب النضر : أن أاب سعيد اخلدري كان يشتكي رجله فدخل عليه  
أخوه وقد جعل إحدى رجليه على األخرى وهو مضطجع فضربه بيده على  

ل أوجعتين أو مل تعلم ان رجلي وجعة قال بلى قال  رجله الوجعة فأوجعه فقا
فما محلك على ذلك قال أومل تسمع ان النيب صلى هللا عليه وسلم قد هنى 

 عن هذه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : مرفوعه صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف النقطاعه ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يونس ثنا محاد يعين بن زيد قال   - 11394
حدثنا بسر قال مسعت أاب سعيد اخلدري يقول : أتى رسول هللا صلى هللا عليه  
وسلم بضب فقال اقلبوه لظهره فقلب لظهره مث قال اقلبوه لبطنه فقلب لبطنه  

فقال اته سبط ممن غضب هللا عليهم من بين إسرائيل فان يك فهو هذا فان 



 يك فهو هذا فان يك فهو هذا  
 

 

إسناده ضعيف لضعف بشر بن حرب األزدي وبقية  عليق شعيب األرنؤوط : ت
 رجاله ثقات رجال الشيخني

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو سعيد ثنا جهضم يعين اليمامي   - 11395
 سعيد قال  ثنا حممد بن إبراهيم عن حممد بن زيد عن شهر بن حوشب عن أيب

: هنى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن شراء ما يف بطون األنعام حىت تضع 
 حىت ما يف ضروعها اال بكيل وعن شراء العبد وهو آبق وعن شراء املغامن

 تقسم وعن شراء الصدقات حىت تقبض وعن ضربة الغائص 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف جدا ت  

ال البيهقي : هذه املناهي وإن كانت يف هذا احلديث إبسناد غري قوي فهي  ق
 داخلة يف بيع الغرر الذي هني عنه يف احلديث الثابت 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن ثنا بن هليعة ثنا أبو األسود  - 11396
عن عروة عن أيب سعيد اخلدري : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم هنى ان 



 ميشي الرجل يف نعل واحدة أو يف خف واحد 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف لضعف ابن هليعة ت  

 

 

 حدثين أيب ثنا هارون بن معروف ثنا بن وهب حدثنا عبد هللا - 11397
عن أبيه أنه شكا إىل رسول هللا  أخربين عمرو عن سعيد بن أيب سعيد اخلدري

صلى هللا عليه وسلم حاجته فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : اصرب أاب 
سعيد فان الفقر إىل من حيبين منكم أسرع من السيل على أعلى الوادي ومن  

بل إىل أسفله  أعلى اجل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ... مث ذكر أحاديث يف الباب وذكر  ت
 عللها 

: فإن صح شيء من هذه األحاديث فإمنا   175/  2ال البيهقي يف الشعب ق
هو زهادته صلى هللا عليه وسلم يف الدنيا واختياره اآلخرة على األوىل لعلمه  

ال ملن حيبه من أمته أعاذان هللا من فتنة الدنيا مبعائب الدنيا فلم يرضها لنفسه و 
 وعذاب اآلخرة برمحته 

ال األرانؤوط : ويناقض هذه األحاديث الضعيفة أحاديث صحيحة اثبتة عن  ق



رسول هللا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وفيها االستعاذة من الفقر وقرنه مع  
وامتداح املال املكتسب من طرق  الكفر وحمبة هللا سبخانه وتعاىل للغين التقي 

مشروعة وامتداح فاعل ذلك إن كان رجال صاحلا ينفق على نفسه وعياله 
وعلى الفقراء واحملتاجني وأن اليد العليا وهي املنفقة خري من اليد السفلى وهي  

اآلخذة وعد من يكتسب املال من حله ويتقي فيه ربه ويصل رمحه ويعلم أن  
ملنازل هلل فيه حقا عده أبفضل ا  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا شريح بن النعمان ثنا محاد عن   - 11398
احلجاج عن عطية بن سعد عن أيب سعيد اخلدري قال افتخر أهل اإلبل عند  

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : 
اإلبل السكينة والوقار يف أهل الغنم والفخر واخليالء يف أهل   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف لضعف احلجاج بن ت
 أرطاة 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل بن عمر أبو املنذر ثنا   - 11399
داود بن قيس الفراء ثنا عياض بن عبد هللا بن سعد بن أيب سرح عن أيب سعيد  

يه وسلم إذا خرج يوم العيد يوم اخلدري قال : كان رسول هللا صلى هللا عل



الفطر صلى ابلناس تينك الركعتني مث سلم وقام فاستقبل الناس وهم جلوس 
فقال تصدقوا ثالث مرات فكان أكثر من يتصدق النساء ابلقرط وابخلامت 
وابلشيء فان كان لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم حاجة ان يضرب على 

 الناس بعثا ذكره هلم وإال انصرف  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد ثنا محاد عن اثبت عن  - 11400
 أيب نضرة عن أيب سعيد : أن النيب صلى هللا عليه وسلم بزق يف ثوبه مث دلكه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف النقطاعه ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عارم ثنا سعيد بن زيد قال ثنا علي   - 11401
بن احلكم قال حدثنا أبو نضرة عن أيب سعيد ورفعه إىل النيب صلى هللا عليه  
وسلم انه قال : إذا أوهم الرجل يف صالته فلم يدر أزاد أم نقص فليسجد 

 سجدتني وهو جالس  

 

 



وهذا إسناد حسن  عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح لغريه ,ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن الصباح ثنا إمساعيل بن   - 11402
زكراي عن سهيل عن سعيد بن عبد الرمحن بن مكمل عن أيوب بن بشر 

األنصاري عن أيب سعيد اخلدري قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ال  
ن أو أختان فيتقي هللا فيهن  يكون ألحد ثالث بنات أو ثالث أخوات أو ابنتا

 وحيسن إليهن اال دخل اجلنة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح لغريه , وهذا إسناد ضعيف جلهالة  ت
 سعيد بن عبدالرمحن بن مكمل 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن عبد هللا بن الزبري قال ثنا   - 11403
ين عمي يعين عبيد هللا بن عبد الرمحن عبيد هللا بن عبد هللا بن موهب قال حدث

بن موهب عن موىل أليب سعيد اخلدري قال : بينما أان مع أيب سعيد اخلدري  
مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذ دخلنا املسجد فإذا رجل جالس يف 
وسط املسجد حمتبيا مشبك أصابعه بعضها يف بعض فأشار إليه رسول هللا 

يفطن الرجل إلشارة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  صلى هللا عليه وسلم فلم 
فالتفت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إىل أيب سعيد فقال إذا كان أحدكم يف  



املسجد فال يشبكن فان التشبيك من الشيطان وان أحدكم ال يزال يف صالة  
 ما دام يف املسجد حىت خيرج منه  

 

 

طأ فيه وهو قول عبيد هللا بن عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف على خت
بن عبد الرمحن بن موهب فإن  عبد هللا بن موهب حدثين عمي يعين عبيد هللا 

عبيد هللا بن عبد هللا هو عم عبيد هللا بن عبد الرمحن كما سيأيت على الصحيح 
... . وقد وردت أحاديث صحيحة يف جواز تشبيك األصابع يف  54/  3

 املسجد وغريه 
 

 

------------------------------------- 

 

[    43صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سريج ثنا أبو عوانة عن أيب  - 11404
هريرة اهنما شهدا   إسحاق عن األغر أيب مسلم قال أشهد على أيب سعيد وأيب

على النيب صلى هللا عليه وسلم انه قال : ان هللا ميهل حىت إذا كان ثلث الليل 
هبط فيقول هل من سائل فيعطى هل من مستغفر من ذنب هل من داع 

ستجاب له  في  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسني بن حممد ثنا أيوب بن جابر   - 11405
عن عبد هللا بن عصمة احلنفي عن أيب سعيد اخلدري قال : صلى رجل خلف 
النيب صلى هللا عليه وسلم فجعل يركع قبل ان يركع ويرفع قبل ان يرفع فلما  

صلى هللا عليه وسلم الصالة قال من فعل هذا قال أان اي رسول هللا  قضى النيب
أحببت أن أعلم تعلم ذلك أم ال فقال اتقوا خداج الصالة إذا ركع اإلمام  

 فاركعوا وإذا رفع فارفعوا 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سريج وعفان قاال ثنا محاد وقال   - 11406
قال : سألت عفان أان احلجاج عن عطية بن سعد عن أيب سعيد اخلدري أنه 

النيب صلى هللا عليه وسلم أو سأله رجل فقال اي رسول هللا ان الذئب قطع  
ب  ذنب شاة يل فاضحي هبا قال نعم وقال عفان عن ذنب شاة له فقطعها الذئ

 فقال أضحي هبا قال نعم  

 



 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا محاد بن سلمة عن   - 11407
اجلريري عن أيب نضرة عن أيب سعيد اخلدري : أن رسول هللا صلى هللا عليه  
وسلم سأل بن صائد عن تربة اجلنة فقال درمكة بيضاء مسك خالص قال 

ال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم صدق  فق  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : رجاله ثقات رجال الصحيح وسلفت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سريج حدثنا محاد عن اجلريري عن   - 11408
ة وجاء بن أيب نضرة عن أيب سعيد اخلدري قال : حججنا فنزلنا حتت شجر 

صائد فنزل يف انحيتها فقلت ان هلل ما صب هذا علي قال فقال اي أاب سعيد  
 ما ألقى من الناس وما يقولون يل يقولون اين الدجال أما مسعت رسول هللا

صلى هللا عليه وسلم يقول الدجال ال يولد له وال يدخل املدينة وال مكة قال  
قلت بلى وقال قد ولد يل وقد خرجت من املدينة وأان أريد مكة قال أبو سعيد  

فكأين رققت له فقال وهللا ان أعلم الناس مبكانه ألان قال قلت تبا لك سائر  
 اليوم 



 

 

ح , رجاله ثقات رجال الصحيح عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إسحاق بن عيسى قال أان مالك  - 11409
عن عبد الرمحن بن عبد هللا عن أبيه عن أيب سعيد اخلدري قال قال رسول هللا 

صلى هللا عليه وسلم : يوشك أن يكون خري مال املرء املسلم غنم يتبع هبا 
يفر بدينه من الفنت شعف اجلبال ومواقع القطر   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح , رجاله ثقات رجال الصحيح ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إسحاق ثنا مالك عن عبد الرمحن  - 11410
يه عن أيب سعيد  بن عبد هللا بن عبد الرمحن بن أيب صعصعة األنصاري عن أب

اخلدري ان رجال قال : اي رسول هللا ان يل جارا يقوم الليل وال يقرأ اال قل هو  
ي نفسي بيده اهنا هللا أحد كأنه يقللها فقال النيب صلى هللا عليه وسلم والذ

 لتعدل ثلث القرآن 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إسحاق واخلزاعي أان مالك عن   - 11411
عبد الرمحن بن عبد هللا عن أبيه وقال اخلزاعي بن عبد الرمحن بن أيب صعصعة  

 أراك حتب الغنم والبادية  عن أبيه أنه أخربه أن أاب سعيد اخلدري قال له : إين
ة فارفع صوتك ابلنداء فإنه ال  فإذا كنت يف غنمك أو ابديتك فأذنت ابلصال

يسمع صوت املؤذن وقال اخلزاعي ال يسمع مدى صوت املؤذن جن وال أنس 
وال شيء اال شهد له يوم القيامة قال أبو سعيد مسعته من رسول هللا صلى هللا  

 عليه وسلم  

 

 

رنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري , رجاله ثقات عليق شعيب األت
 رجال الشيخني غري عبدالرمحن بن عبدهللا وأبيه فمن رجال البخاري 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إسحاق قال أخربين مالك عن زيد   - 11412
بن أسلم عن عبد الرمحن بن أيب سعيد اخلدري عن أبيه أن رسول هللا صلى هللا 

لم قال : إذا كان أحدكم يصلي فال يدع أحدا مير بني يديه وليدرأه ما  عليه وس
 استطاع فان أىب فليقاتله فإمنا هو شيطان  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم , رجاله ثقات رجال ت
الشيخني غري إسحاق بن عيسى الطباع وعبدالرمحن بن أيب سعيد كالمها من  

 رجال مسلم 

 

 

------------------------------------- 

 

[    44صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إسحاق ثنا عبد الرمحن يعين بن  - 11413
زيد عن أبيه عن عطاء بن يسار عن أيب سعيد اخلدري قال قال رسول هللا 

عنها فليصلها إذا ذكرها أو إذا  صلى هللا عليه وسلم : من نسي الوتر أو انم
 أصبح 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إسحاق بن عيسى ثنا عبد الرمحن  - 11414
بن زيد عن أبيه عن عطاء بن يسار عن أيب سعيد اخلدري قال قال رسول هللا 



لو ان جيرع أحدكم  صلى هللا عليه وسلم : السحور أكله بركة فال تدعوه و 
 جرعة من ماء فان هللا ومالئكته يصلون على املتسحرين  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح , وهذا إسناد ضعيف لضعف ت
 عبدالرمحن بن زيد , وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة قال   - 11415
 سعيد اخلدري عن  مسعت العالء بن عبد الرمحن حيدث عن أبيه قال سألت أاب

اإلزار فقال على اخلبري سقطت قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : إزرة  
كان    املسلم إىل نصف الساق وال حرج أو ال جناح فيما بينه وبني الكعبني فما

 أسفل من ذلك ففي النار من جر إزاره بطرا مل ينظر هللا إليه  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة ثنا يزيد  - 11416
بن أيب زايد عن جماهد عن أيب سعيد اخلدري عن رسول هللا صلى هللا عليه  

ال مرة أخرى أحسبه عن أيب سعيد انه قال : ال يدخل اجلنة منان وال  وسلم وق 



 عاق وال مدمن  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث حسن لغريه , وهذا إسناد ضعيف لضعف ت
 يزيد بن أيب زايد

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن أيب  - 11417
ب النيب صلى بشر عن أيب املتوكل عن أيب سعيد اخلدري ان انسا من أصحا

هللا عليه وسلم : أتوا على حي من أحياء العرب فلم يقروهم فبينا هم كذلك 
 وال إذ لدغ سيد أولئك فقالوا هل فيكم دواء أو راق فقالوا انكم مل تقروان

نفعل حىت جتعلوا لنا جعال فجعلوا هلم قطيعا من شاء قال فجعل يقرأ أم القرآن 
وجيمع بزاقه ويتفل فربأ الرجل فأتوهم ابلشاء فقالوا ال أنخذها حىت نسأل عنها  

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فسألوا النيب صلى هللا عليه وسلم عن ذلك 
واضربوا يل فيها بسهم  فضحك وقال ما أدراك اهنا رقية خذوها   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن أيب  - 11418



بشر عن أيب نضرة عن أيب سعيد اخلدري عن النيب صلى هللا عليه وسلم انه  
ومن سألنا شيئا فوجدانه  قال : من استعف أعفه هللا ومن استغىن أغناه هللا 

 أعطيناه إايه  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم , رجاله ثقات رجال ت
 الشيخني غري أيب نضرة فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر وحجاج قاال ثنا   - 11419
ت على أيب شعبة قال مسعت أاب محزة حيدث عن هالل بن حصن قال : نزل

سعيد اخلدري فضمين وإايه اجمللس قال فحدث انه أصبح ذات يوم وقد 
عصب على بطنه حجرا من اجلوع فقالت له امرأته أو أمه ائت النيب صلى هللا 

لم فاسأله فقد أاته فالن فسأله فأعطاه وأاته فالن فسأله فأعطاه فقال  عليه وس
قلت حىت التمس شيئا قال فالتمست فأتيته قال حجاج فلم أجد شيئا فأتيته  

وهو خيطب فأدركت من قوله وهو يقول من استعف يعفه هللا ومن استغىن يغنه  
لشاك ومن يستعف عنا  هللا ومن سألنا أما ان نبذل له واما ان نواسيه أبو محزة ا

أو يستغين أحب إلينا ممن يسألنا قال فرجعت فما سألته شيئا فما زال هللا عز  
 وجل يرزقنا حىت ما أعلم يف األنصار أهل بيت أكثر أمواال منا  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح , وهذا إسناد ضعيف ت  

 

 

ا شعبة قال  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسني بن حممد ثن - 11420
أنبأين أبو محزة قال مسعت هالل بن حصن أخا بىن قيس بن ثعلبة قال أتيت 

 املدينة فنزلت دار أيب سعيد : فذكر احلديث  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح , وهذا إسناد ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن أيب  - 11421
نضرة حيدث عن أيب سعيد اخلدري عن النيب صلى هللا عليه   سلمة انه مسع أاب

وسلم انه قال : ال مينعن رجال منكم خمافة الناس أن يتكلم ابحلق إذا رآه أو 
 علمه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم , رجاله ثقات رجال ت
 الشيخني غري أيب نضرة فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر حدثنا شعبة عن   - 11422



أيب سلمة انه مسع أاب نضرة حيدث عن أيب سعيد اخلدري عن النيب صلى هللا 
 عليه وسلم انه قال : من كذب على متعمدا فليتبوأ مقعده من النار  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

 حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن عمرو  حدثنا عبد هللا - 11423
بن حيىي عن أبيه عن أيب سعيد عن النيب صلى هللا عليه وسلم انه قال : ليس  

 فيما دون مخس من الذود صدقة وال مخسة أوساق وال مخسة أواق صدقة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

-------------------------------------  

 

[    45صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن سهيل   - 11424
بن أيب صاحل عن صفوان عن أيب سعيد اخلدري عن النيب صلى هللا عليه وسلم  



انه قال : من صام يوما يف سبيل هللا ابعد هللا وجهه من جهنم مسرية سبعني  
 عاما  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر وهاشم بن القاسم   - 11425
قاال ثنا شعبة عن سليمان عن ذكوان عن أيب سعيد اخلدري عن النيب صلى هللا 

 عليه وسلم انه قال : ال يبغض األنصار رجل يؤمن ابهلل واليوم اآلخر  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

دثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا سعيد عن  ح - 11426
ملسجد وقد  سليمان عن أيب املتوكل عن أيب سعيد اخلدري : ان رجال دخل ا

صلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أبصحابه فقال رسول هللا صلى هللا عليه  
 وسلم من يتصدق على هذا فيصلي معه فقام رجل من القوم فصلى معه  

 

 

شعيب األرنؤوط : حديث صحيح عليقت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا سعيد وعبد   - 11427
الوهاب عن سعيد عن قتادة عن قزعة عن أيب سعيد اخلدري ان رسول هللا 

صلى هللا عليه وسلم قال : إمنا تشد الرحال إىل ثالثة مساجد مسجد إبراهيم  
وبيت املقدس قال وهنى رسول هللا صلى   ومسجد حممد صلى هللا عليه وسلم 
 بعد الغداة وقال عبد الوهاب بعد الفجر هللا عليه وسلم عن صالة يف ساعتني

حىت تطلع الشمس وبعد العصر حىت تغيب الشمس وهنى عن صيام يومني 
الفطر والنحر وهنى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ان تسافر املرأة فوق ثالثة 

اال مع ذي حمرم قال عبد العزيز يف حديثه قزعة موىل زايد  أايم أو ثالث ليال  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن بكر اان هشام بن أيب عبد   - 11428
هللا عن قتادة عن قزعة إال انه قال : عن صالة بعد صالة الصبح حىت تشرق 

 الشمس ومل يشك ثالث ليال 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 



 

ر وروح قاال ثنا سعيد  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعف  - 11429
وعبد الوهاب عن سعيد عن قتادة عن أيب عيسى قال عبد الوهاب يف حديثه  

عن أيب عيسى احلارثي عن أيب سعيد اخلدري قال : هنى رسول هللا صلى هللا 
 عليه وسلم ان يشرب الرجل قائما 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا سعيد عن قتادة   - 30114
 عليه  عن سعيد بن املسيب عن أيب سعيد اخلدري : ان رسول هللا صلى هللا 

وسلم أتى بتمر راين وكان متر نيب هللا صلى هللا عليه وسلم مترا بعال فيه يبس  
من متران فقال   فقال أىن لكم هذا التمر فقالوا هذا متر ابتعنا صاعا بصاعني

 النيب صلى هللا عليه وسلم ال يصلح ذلك ولكن بع مترك مث ابتع حاجتك 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا سعيد عن قتادة   - 11431
عن أيب نضرة عن أيب سعيد اخلدري قال : خرجنا مع رسول هللا صلى هللا عليه  



لم لثنيت عشرة ليلة بقيت من رمضان خمرجه إىل حنني فصام طوائف من  وس
 الناس وأفطر آخرون فلم يعب الصائم على املفطر وال املفطر على الصائم 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر غندر قال ثنا بن  - 11432
عيد اخلدري عن النيب صلى هللا عليه وسلم انه  أيب ليلى عن عطية عن أيب س 

 قال : يف اجلنني ذكاته ذكاة أمه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح بطرقه وشواهده , وهذا إسناد ت
 ضعيف لضعف ابن أيب ليلى

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هبز وعفان قاال ثنا مهام عن قتادة   - 11433
نضرة عن أيب سعيد اخلدري قال : أمران نبينا صلى   قال عفان ثنا قتادة عن أيب

 هللا عليه وسلم ان نقرأ بفاحتة الكتاب وما تيسر  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم , رجاله ثقات رجال ت



 الشيخني غري أيب نضرة فمن رجال مسلم 
 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هبز ثنا أبو عوانة عن قتادة عن أيب   - 11434
نضرة عن أيب سعيد عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : تكون أميت فرقتني  

 خيرج بينهما مارقة يلي قتلها أوالمها ابحلق 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم , رجاله ثقات رجال ت
أيب نضرة فمن رجال مسلم الشيخني غري   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هبز ثنا مهام أان قتادة عن قزعة عن   - 11435
أيب سعيد أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : ال تشد الرحال اال إىل ثالثة 

مساجد مسجد احلرام ومسجدي ومسجد بيت املقدس وال تسافر املرأة فوق  
حمرم وال صالة بعد صالة العصر حىت تغرب  ثالث ليال اال مع زوج أو ذي

الشمس وال صالة بعد صالة الصبح حىت تطلع الشمس وهنى عن صوم يوم  
 الفطر ويوم النحر  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  
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حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حجاج أان شعبة عن أيب التياح عن   - 11436
يء أيب الوداك قال ال أشرب نبيذا بعد ما مسعت أاب سعيد اخلدري قال : ج

برجل إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال قالوا انه نشوان فقال إمنا شربت 
يدي وهنى عن الدابء والزبيب زبيبا ومترا يف دابءة قال فخفق ابلنعال وهنز ابأل

 والتمر ان خيلطا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم , رجاله ثقات رجال ت
 الشيخني غري أيب الوداك فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حجاج وأبو النضر قاال ثنا شريك  - 11437
أاب سعيد اخلدري يقول قال عن عبد هللا بن عاصم أيب علوان قال مسعت 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ال حيل ألحد يؤمن ابهلل واليوم اآلخر أن حيل 
صرار انقة بغري إذن أهلها فإنه حامتهم عليها فإذا كنتم بقفر فرأيتم الوطب أو 



الراوية أو السقاء من اللنب فنادوا أصحاب اإلبل ثالاث فان سقاكم فاشربوا  
كنتم مرملني قال أبو النضر ومل يكن معكم طعام فليمسكه رجالن وإال فال وان  

 منكم مث اشربوا 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حجاج أان شعبة وحممد بن جعفر   - 11438
ثنا شعبة عن عمرو بن دينار عن سليمان اليشكري عن أيب سعيد اخلدري انه 

يتوخى فقال له رجل عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : فيما   قال يف الوهم 
 أعلم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح , رجاله ثقات رجال الشيخني غري  ت
 سليمان اليشكري فمن رجال الرتمذي وابن ماجة 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حجاج عن بن جريج قال أخربين  - 11439
بن شهاب عن عبيد هللا بن عبد هللا عن أيب سعيد اخلدري : ان النيب صلى هللا 
عليه وسلم هنى عن اشتمال الصماء وان حيتيب الرجل يف ثوب واحد ليس على  



 فرجه منه شيء  

 

 

الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يونس وهاشم قاال ثنا ليث قال  - 11440
هاشم قال حدثين بن شهاب عن عبيد هللا بن عبد هللا بن عتبة عن أيب سعيد  
اخلدري قال : هنى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن اشتمال الصماء وأن 

 حيتيب الرجل يف ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد حدثين أيب ثنا اجلريري   - 11441
عن أيب نضرة عن أيب سعيد قال : أتى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على هنر  

قال من السماء والناس صيام يف يوم صائف مشاة ونيب هللا على بغلة له ف 
اشربوا أيها الناس قال فأبوا قال اين لست مثلكم اين أيسركم اين راكب فأبوا 
قال فثىن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فخذه فنزل فشرب وشرب الناس  

 وما كان يريد أن يشرب 



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم , رجاله ثقات رجال ت
ال مسلم الشيخني غري أيب نضرة فمن رج  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد ثنا مهام ثنا زيد عن   - 11442
عطاء بن يسار عن أيب سعيد اخلدري أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال :  
حدثوا عين وال تكذبوا على ومن كذب على متعمدا فقد تبوأ مقعده من النار  

 وحدثوا عن بىن إسرائيل وال حرج  

 

 

يب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شع ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد ثنا مهام حدثنا قتادة   - 11443
عن أيب نضرة عن أيب سعيد اخلدري قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :  

 ضل سبطان من بىن إسرائيل فارهب أن تكون الضباب 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 



أيب ثنا عبد الصمد ثنا املستمر بن الراين حدثنا عبد هللا حدثين  - 11444
سعيد اخلدري : أن رسول هللا صلى هللا  األايدي ثنا أبو نضرة العبدي عن أيب 

عليه وسلم ذكر الدنيا فقال ان الدنيا خضرة حلوة فاتقوها واتقوا النساء مث 
ذكر نسوة ثالاث من بىن إسرائيل امرأتني طويلتني تعرفان وامرأة قصرية ال تعرف 

فاختذت رجلني من خشب وصاغت خامتا فحشته من أطيب الطيب املسك 
وجعلت له غلقا فإذا مرت ابملأل أو ابجمللس قالت به ففتحته ففاح رحيه قال  
 املستمر خبنصره اليسرى فأشخصها دون أصابعه الثالث شيئا وقبض الثالثة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على مسلم ت  

 

 

عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد ثنا املستمر ثنا أبو حدثنا  - 11445
نضرة عن أيب سعيد قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : لكل غادر لواء 

 يوم القيامة يرفع له بقدر غدرته أال وال غادر أعظم من غدرة أمري عامة 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد ثنا املستمر ثنا أبو حدثنا  - 11446



نضرة عن أيب سعيد اخلدري قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ال 
مينعن أحدا منكم خمافة الناس أو بشر أن يتكلم ابحلق إذا رآه أو علمه أو رآه  

 أو مسعه  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  
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حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد وحسن بن موسى قال   - 11447
ثنا عبد العزيز بن مسلم ثنا سهيل عن أبيه عن أيب سعيد اخلدري أن رسول هللا 

 صلى هللا عليه وسلم قال : الفضة ابلفضة والذهب ابلذهب مثال مبثل 

 

 

ل عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم , رجاله ثقات رجات
 الشيخني غري سهيل بن أيب صاحل فمن رجال مسلم 

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سريج ثنا فليح عن سهيل عن أبيه   - 11448
عن أيب سعيد قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : الذهب ابلذهب 

 والورق ابلورق وال تفضلوا بعضها على بعض 

 

 

ه عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح لغري ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سعيد بن منصور : مثله إبسناده   - 11449  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : سعيد بن منصور ثقة من رجال الشيخني ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد ثنا حرب ثنا حيىي يعين  - 11450
بن أيب كثري قال حدثين أبو سعيد موىل املهري قال حدثين أبو سعيد اخلدري 

أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : اللهم ابرك لنا يف مدان اللهم ابرك لنا  
 يف صاعنا واجعل مع الربكة بركتني  

 

 

نؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم , رجاله ثقات رجال عليق شعيب األر ت
 الشيخني غري أيب سعيد فمن رجال مسلم 



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا عبد امللك بن عمرو ثنا عبد   - 11451
هللا بن جعفر الزاهري عن يزيد بن عبد هللا بن اهلاد عن عبد هللا بن خباب عن  

سول هللا هذا السالم عليك قد علمناه أيب سعيد اخلدري قال قلنا : اي ر 
فكيف الصالة عليك قال قولوا اللهم صل على حممد عبدك ورسولك كما  

صليت على إبراهيم وابرك على حممد وآل حممد كما ابركت على إبراهيم وآل  
 إبراهيم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم , رجاله ثقات رجال ت
عبدهللا بن جعفر فمن رجال مسلم الشيخني غري   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد امللك بن عمرو ثنا زهري عن   - 11452
شريك بن عبد هللا بن أيب منر عن عبد الرمحن بن أيب سعيد اخلدري عن أبيه 

قال : خرجنا مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إىل قباء يوم اإلثنني فمرران يف  
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على ابب بين عتبان فصرخ   بىن سامل فوقف

وبن عتبان على بطن امرأته فخرج جير إزاره فلما رآه رسول هللا صلى هللا عليه  
وسلم قال أعجلنا الرجل قال بن عتبان اي رسول هللا أرأيت الرجل إذا أتى 

ا املاء من  امرأة ومل مين عليها ماذا عليه فقال النيب صلى هللا عليه وسلم إمن



 املاء 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم , رجاله ثقات رجال ت
 الشيخني غري عبدالرمحن بن أيب سعيد اخلدري فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد امللك بن عمرو ثنا هشام عن   - 11453
لي إىل رسول زيد عن عطاء بن يسار عن أيب سعيد اخلدري قال : أرسلين أه 

هللا صلى هللا عليه وسلم أسأله طعاما فأتيت النيب صلى هللا عليه وسلم وهو 
يستعفف  خيطب فسمعته يقول من يصرب يصربه هللا ومن يستغن يغنه هللا ومن 

 يعفه هللا وما رزق العبد رزقا أوسع له من الصرب  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا عبد امللك ثنا هشام عن زيد   - 11454
عن عطاء بن يسار عن أيب سعيد اخلدري عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال :  

رسول هللا ما لنا من جمالسنا بد نتحدث فيها  إايكم واجللوس ابلطرقات قالوا اي 
قال فأعطوا الطريق حقها قالوا وما حق الطريق اي رسول هللا قال غض البصر 



 وكف األذى واألمر ابملعروف والنهي عن املنكر  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح , وهذا إسناد حسن ت  

 

 

ثنا شعبة عن عبد   حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وهب بن جرير - 11455
هللا بن أيب السفر عن الشعيب عن أيب سعيد اخلدري قال مر علي مروان جبنازة  

فلم يقم قال فقال أبو سعيد : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مر عليه  
 جبنازة فقام قال فقام مروان  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع عن يونس بن عمرو عن أيب   - 11456
الوداك عن أيب سعيد قال : أصبنا سبيا يوم حنني فكنا نلتمس فداءهن فسألنا  
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن العزل فقال اصنعوا ما بدا لكم فما قضى  

 هللا فهو كائن فليس من كل املاء يكون الولد  

 

 

نؤوط : حديث صحيح , وهذا سند حسن عليق شعيب األر ت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا شعبة عن خليد بن جعفر   - 11457
عن أيب نضرة عن أيب سعيد قال ذكر املسك عند النيب صلى هللا عليه وسلم  

 فقال : هو أطيب الطيب  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

بد هللا حدثين أيب ثنا وكيع عن سفيان وعبد الرزاق قال  حدثنا ع - 11458
عن أيب سعيد اخلدري   أان سفيان عن زبيد عن عمرو بن مرة عن أيب البخرتي

قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ال حيقرن أحدكم نفسه إذا رأى أمرا 
فيقول   هلل فيه مقال ان يقول فيه فيقال له يوم القيامة ما منعك أن تقول فيه 

رب خشيت الناس قال فاان أحق أن ختشى وقال أبو نعيم يعين يف احلديث 
 وأين كنت أحق ان ختافين  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

------------------------------------- 



 

[    48صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع حدثين إمساعيل بن مسلم ثنا   - 11459
أبو املتوكل عن أيب سعيد عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : خيرج الناس من  

النار بعد ما احرتقوا وصاروا فحما فيدخلون اجلنة فينبتون فيها كما ينبت 
غثاء يف محيل السيل ال  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم , رجاله ثقات رجال ت
 الشيخني غري إمساعيل بن مسلم فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع عن علي بن صاحل عن   - 11460
األسود بن قيس عن نبيح العنزي عن أيب سعيد اخلدري قال : فينبتون كما  

 تنبت السعدانة 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح , رجاله ثقات رجال الصحيح غري  ت
 نبيح العنزي فقد روى له أصحاب السنن

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع عن شريك عن سهيل عن   - 11461
أبيه عن أيب سعيد قال : كان النيب صلى هللا عليه وسلم إذا تبع جنازة مل جيلس  

 حىت توضع 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه , وهذا إسناد ضعيف لضعف شريك ت  

 

 

عمار عن  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع عن عكرمة بن  - 11462
عاصم بن مشيخ عن أيب سعيد قال : كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا  

 اجتهد يف اليمني قال ال والذي نفس أيب القاسم بيده  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف , عاصم بن مشيخ مل يرو عنه غري اثنني ت
 ومل يوثقه غري ابن حبان والعجلي 

 

 

ثين أيب ثنا وكيع وهبز قاال حدثنا مثىن بن حدثنا عبد هللا حد - 11463
سعيد عن قتادة ووكيع ثنا مهام عن قتادة عن أيب عيسى عن أيب سعيد اخلدري 

قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : عودوا املرضى واتبعوا اجلنائز 
 تذكركم اآلخرة  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

ثين أيب ثنا عفان ثنا مهام ثنا قتادة عن أيب حدثنا عبد هللا حد - 11464
 عيسى اإلسواري : فذكر مثله اال انه قال املريض 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا سليمان بن علي الربعي  - 11465
قال فأفتيت به قال مسعت أاب اجلوزاء قال : مسعت بن عباس يفيت يف الصرف 

زماان قال مث لقيته فرجع عنه قال فقلت له ومل فقال إمنا هو رأي رأيته حدثين 
 أبو سعيد اخلدري أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم هنى عنه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم , رجاله ثقات رجال ت
 الشيخني غري سليمان بن علي الربعي فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع عن القاسم بن الفضل ثنا أبو  - 11466



نضرة العبدي عن أيب سعيد قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ميرق  
رقة عند فرقة من املسلمني يقتلها أوىل الطائفتني ابحلق ما  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن ثنا زهري عن شريك  - 11467
عن عبد الرمحن بن أيب سعيد اخلدري عن أبيه وعمه قتادة ان رسول هللا صلى 

ل : كلوا حلوم األضاحي وادخروا هللا عليه وسلم قا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم , رجاله ثقات رجال ت
 الشيخني غري عبدالرمحن بن أيب سعيد اخلدري فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن بن مهدي ثنا زهري عن   - 11468
سعيد  حممد بن عمرو بن حلحلة عن عطاء بن يسار عن أيب هريرة وأيب

اخلدري أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : ما يصيب املؤمن من وصب 
  وال نصب وال هم وال حزن وال أذى وال غم حىت الشوكة يشاكها اال كفر هللا

 من خطاايه  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد امللك بن عمرو ثنا هشام عن   - 11469
حيىي عن أيب سلمة عن أيب سعيد اخلدري ان النيب صلى هللا عليه وسلم قال :  

   إذا رأيتم اجلنازة فقوموا فمن اتبعها فال يقعد حىت توضع

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد امللك بن عمرو ثنا هشام   - 11470
ويزيد ثنا هشام عن حيىي بن أيب كثري عن أيب سلمة عن أيب سعيد اخلدري قال  

 : كنا نرزق متر اجلمع على عهد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

هللا حدثين أيب ثنا أسباط بن حممد ثنا األعمش ثنا   حدثنا عبد - 11471
جعفر بن إايس عن شهر بن حوشب عن جابر بن عبد هللا وأيب سعيد اخلدري 



قاال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : الكمأة من املن وماؤها شفاء للعني 
 والعجوة من اجلنة وهى شفاء من السم 

 

 

, وهذا إسناد ضعيف الضطرابه  عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريهت
 وضعف شهر بن حوشب

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا شجاع بن الوليد عن سعيد بن زيد  - 11472
عن أيب نضرة عن أيب سعيد اخلدري ان نيب هللا صلى هللا عليه وسلم قال : إذا  

 كانوا ثالثة فليؤمهم أحدهم وأحقهم ابإلمامة أقرؤهم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

د الصمد ثنا أابن ثنا قتادة عن  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عب - 11473
أيب عتبة عن أيب سعيد أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : ليحجن البيت 

 بعد خروج أيجوج ومأجوج  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد ثنا أابن ثنا سعيد بن   - 11474
زيد عن أيب نضرة عن أيب سعيد اخلدري عن النيب صلى هللا عليه وسلم :  

 يكون بعدي خليفة حيثي املال حثيا وال يعده عدا  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    49صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد امللك بن عمرو ثنا هشام   - 11475
ويزيد اان هشام عن حيىي بن أيب كثري عن أيب سلمة عن أيب سعيد قال كنا نرزق  

مع على عهد رسول هللا صلى هللا عليه  متر اجلمع قال يزيد : مترا من متر اجل
وسلم فنبيع الصاعني ابلصاع فبلغ ذلك النيب صلى هللا عليه وسلم فقال ال  

صاعي متر بصاع وال صاعي حنطة بصاع وال درمهني بدرهم قال يزيد ال صاعا  
 متر بصاع وال صاعا حنطة بصاع  

 



 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا هبز ثنا شعبة قال حدثين أنس  - 47611
بن سريين عن أخيه معبد بن سريين عن أيب سعيد اخلدري قال شعبة قلت له 

مسعته من أيب سعيد قال نعم عن النيب صلى هللا عليه وسلم يف العزل قال : ال  
 عليكم أن ال تفعلوا ذلكم فإمنا هو القدر 

 

 

ألرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب ات  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن حدثين زهري عن زيد   - 11477
بن أيب أنيسة عن عبد الرمحن بن أيب سعيد اخلدري عن أبيه قال قال رسول هللا  

صلى هللا عليه وسلم : إذا قام أحدكم يصلي فال يرتك أحدا مير بني يديه فان  
 أىب فليقاتله فإمنا هو شيطان  

 

 

ناده صحيح على شرط مسلم , رجاله ثقات رجال عليق شعيب األرنؤوط : إس ت
 الشيخني غري عبدالرمحن بن أيب سعيد فمن رجال مسلم 

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن ثنا سفيان عن قيس   - 11478
الصالة مروان  بن مسلم عن طارق بن شهاب قال : أول من قدم اخلطبة قبل 

فقام رجل فقال اي مروان خالفت السنة قال ترك ما هناك اي أاب فالن فقال أبو 
يقول  سعيد أما هذا فقد قضى ما عليه مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

من رأى منكم منكرا فليغريه بيده فان مل يستطع فبلسانه فان مل يستطع فبقلبه  
 وذلك أضعف اإلميان  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن ثنا حرب بن شداد  - 11479
دي حدثه عن أيب سعيد اخلدري :  عن حيىي بن أيب كثري ان أاب سعيد موىل امله

ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بعث بعثا إىل بىن حليان من هذيل فقال 
 لينبعث من كل رجلني أحدمها واألجر بينهما  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا عبد الرمحن عن سفيان عن أيب   - 11480



سحاق عن أيب الوداك عن أيب سعيد اخلدري قال : أصبنا سبيا يوم حنني إ
ك وفيكم  فجعلنا نعزل عنهم وحنن نريد الفداء فقال بعضنا لبعض تفعلون ذل

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فسألت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال  
مينعه شيء   ليس من كل املاء يكون الولد إذا أراد هللا ان خيلق شيئا مل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن عن سفيان عن أيب  - 11481
ما شهدا  إسحاق عن األغر أيب مسلم قال أشهد على أيب هريرة وأيب سعيد اهن

على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم انه قال : ما جلس قوم يذكرون هللا اال 
 حفت هبم املالئكة وغشيتهم الرمحة وذكرهم هللا فيمن عنده  

 

 

شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم , رجاله ثقات رجال  عليقت
 الشيخني غري األغر أيب مسلم فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد امللك بن عمرو ثنا هشام عن   - 11482
قتادة عن أيب نضرة عن أيب سعيد اخلدري قال : هنى رسول هللا صلى هللا عليه  



بسر والتمر والزبيب والتمر  وسلم عن خليط ال  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم , رجاله ثقات رجال ت
 الشيخني غري أيب نضرة فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد امللك بن عمرو ثنا بن أيب  - 11483
ذئب وحجاج قاال أان بن أيب ذئب عن سعيد املقربي عن عبد الرمحن بن أيب 
سعيد اخلدري عن أبيه قال : حبسنا يوم اخلندق عن الصالة حىت كان بعد 

ؤمنني  وكفى هللا امل }املغرب هبوى من الليل حىت كفينا وذلك قول هللا تعاىل 
قال فدعا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بالال  {القتال وكان هللا قواي عزيزا 

فأقام صالة الظهر فصالها وأحسن صالهتا كما كان يصليها يف وقتها مث أمره  
فأقام العصر فصالها وأحسن صالهتا كما كان يصليها يف وقتها مث أمره فأقام  

فرجاال   }نزل هللا يف صالة اخلوف املغرب فصالها كذلك قال وذلكم قبل ان ي
   {أو ركباان  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم , رجاله ثقات رجال ت
 الشيخني غري عبدالرمحن بن أيب سعيد اخلدري فمن رجال مسلم 

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح ثنا سليمان بن علي ثنا أبو  - 11484
ليه وسلم قال له  املتوكل الناجي ثنا أبو سعيد اخلدري عن النيب صلى هللا ع

رجل من القوم أما بينك وبني النيب صلى هللا عليه وسلم غري أيب سعيد قال ال  
د قال : الذهب وهللا ما بيين وبني النيب صلى هللا عليه وسلم غري أيب سعي 

ابلذهب والفضة ابلفضة والرب ابلرب والشعري ابلشعري والتمر ابلتمر وامللح 
 ابمللح سواء بسواء من زاد وازداد فقد أرىب اآلخذ واملعطي فيه سواء 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    50صفحة  - 3ل    ] جزء مسند أمحد بن حنب   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن عبيد ثنا إمساعيل يعين بن  - 11485
أيب خالد عن عطية العويف عن أيب سعيد اخلدري قال قال رسول هللا صلى هللا 

عليه وسلم : أن أهل عليني لرياهم من هو أسفل منهم كما يرى الكوكب يف 
 أفق السماء وان أاب بكر وعمر ملنهم وانعما  



 

 

رنؤوط : صحيح لغريه , وهذا إسناد ضعيف لضعف عطية  عليق شعيب األت
 العويف

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن بن موسى ثنا شيبان عن   - 11486
حيىي حدثين عياض بن هالل األنصاري قال مسعت أاب سعيد اخلدري يقول قال  
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : إذا صلى أحدكم فنسي كم صلى أو قال فلم  

زاد أم نقص فليسجد سجدتني وهو جالس وإذا جاء أحدكم الشيطان   يدر
 فقال انك قد أحدثت فليقل كذبت اال ما مسعه إبذنه أو وجد رحيه أبنفه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح لغريه , وهذا إسناد ضعيف جلهالة  ت
 عياض بن هالل األنصاري , وبقية رجاله ثقات رجال الشيخني

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا علي بن إسحاق أان عبد هللا بن  - 11487
ري قال : كان رسول  املبارك أان سعيد اجلريري عن أيب نضرة عن أيب سعيد اخلد

هللا صلى هللا عليه وسلم إذا استجد ثواب مساه ابمسه عمامة أو قميصا أو رداء 
صنع له وأعوذ مث يقول اللهم لك احلمد أنت كسوتنيه أسألك خريه وخري ما 



 بك من شره ومن شر ما صنع له  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا قتيبة بن سعيد ثنا ليث عن بن  - 11488
اهلاد عن عبد هللا بن خباب عن أيب سعيد اخلدري : ان رسول هللا صلى هللا 

ه شفاعيت يوم القيامة  عليه وسلم ذكر عنده عمه أبو طالب فقال لعله تنفع 
 فيجعل يف ضحضاح من النار يبلغ كعبيه يغلي منه دماغه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا علي بن عاصم أان سعيد بن إايس   - 11489
عن أيب نضرة عن أيب سعيد قال : كنا نسافر مع النيب صلى هللا عليه وسلم يف  
رمضان فمنا الصائم ومنا املفطر فال يعيب الصائم على املفطر وال املفطر على  

 الصائم 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  



 

 

نا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن عبد هللا بن الزبري أبو حدث - 11490
ابلكوفة عن سليمان  أمحد ثنا عبد الرمحن بن النعمان أبو النعمان األنصاري 

بن قتيبة عن أيب سعيد اخلدري قال : بعث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بعثا  
 شيئا فجاءان فكنت فيهم فأتينا على قرية فاستطعمنا أهلها فأبوا ان يطعموان

رجل من أهل القرية فقال اي معشر العرب فيكم رجل يرقي فقال أبو سعيد  
قلت وما ذاك قال ملك القرية ميوت قال فانطلقنا معه فرقيته بفاحتة الكتاب 

فرددهتا عليه مرارا فعويف فبعث إلينا بطعام وبغنم تساق فقال أصحايب مل يعهد  
هذا بشيء ال أنخذ منه شيئا حىت أنيت النيب إلينا النيب صلى هللا عليه وسلم يف  

صلى هللا عليه وسلم فسقنا الغنم حىت أتينا النيب صلى هللا عليه وسلم فحدثناه  
 فقال كل وأطعمنا معك وما يدريك اهنا رقية قال قلت القي يف روعي  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح , وهذا إسناد فيه ضعفت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن احلسن بن أنس ثنا جعفر   - 11491
ناجي عن أيب يعين بن سليمان عن علي بن علي اليشكري عن أيب املتوكل ال

سعيد اخلدري قال : كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا قام من الليل  
ك  واستفتح صالته وكرب قال سبحانك اللهم وحبمدك تبارك امسك وتعاىل جد



وال إله غريك مث يقول ال إله اال هللا ثالاث مث يقول أعوذ ابهلل السميع العليم من  
الشيطان الرجيم من مهزه ونفخه مث يقول هللا أكرب ثالاث مث يقول أعوذ ابهلل 

 السميع العليم من الشيطان الرجيم من مهزه ونفخه ونفثه  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

ا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن احلسن ثنا جعفر عن  حدثن - 11492
قال رسول هللا صلى  املعلى القردوسي عن احلسن عن أيب سعيد اخلدري قال

هللا عليه وسلم : أال ال مينعن أحدكم رهبة الناس ان يقول حبق إذا رآه أو 
 شهده فإنه ال يقرب من أجل وال يباعد من رزق أن يقول حبق أو يذكر بعظيم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح دون قوله " فإنه ال يقرب من أجل ت
وال يباعد من رزق أن يقول حبق , أو يذكر بعظيم " , وهذا إسناد ضعيف 

 لضعف حممد بن احلسن 
 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد امللك ثنا هشام ويزيد بن  - 11493
ي قال كنا نرزق هارون أان هشام عن حيىي عن أيب سلمة عن أيب سعيد اخلدر 



متر اجلمع وقال يزيد : متر من متر اجلمع على عهد رسول هللا صلى هللا عليه  
قال ال  وسلم فنبيع الصاعني ابلصاع فبلغ ذلك النيب صلى هللا عليه وسلم ف

 صاعي متر بصاع وال صاعي حنطة بصاع وال درمهني بدرهم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    51صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

هشام عن  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد امللك بن عمرو ثنا   - 11494
حيىي عن أيب سلمة عن أيب سعيد اخلدري ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 قال : إذا رأيتم اجلنازة فقوموا فمن تبعها فال يقعد حىت توضع  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد بن هارون أان هشام عن حيىي   - 11495



بن أيب كثري عن حممد بن عبد الرمحن قال حدثين أبو رفاعة ان أاب سعيد 
اخلدري قال جاء رجل إىل النيب صلى هللا عليه وسلم فقال : اي رسول هللا ان 

مل وان اليهود  يل وليدة وأان أعزل عنها وأان أريد ما يريد الرجل وأكره ان حت
تزعم ان املوؤدة الصغرى العزل فقال كذبت يهود ان هللا إذا أراد أن خيلقه مل  

 يستطع أحد أن يصرفه  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح , وهذا إسناد ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد بن هارون اان هشام عن حيىي   - 11496
خلدري فقال ان أحدان يصلي فال يدري كم صلى  ثنا عياض انه سأل أاب سعيد ا

فقال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : إذا صلى أحدكم فلم يدر كم  
صلى فليسجد سجدتني وهو جالس فإذا جاء أحدكم الشيطان فقال انك قد 

 أحدثت يف صالتك فليقل كذبت اال ما وجد رحيا أبنفه أو مسع صوات إبذنه  
 

 

: حديث صحيح لغريه , وهذا إسناد ضعيف جلهالة   عليق شعيب األرنؤوطت
 عياض 

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد بن هارون أان سليمان بن علي   - 11497
الربعي ثنا أبو اجلواز غري مرة قال : سألت بن عباس عن الصرف يدا بيد فقال  

ال أبس بذلك اثنني بواحد أكثر من ذلك وأقل قال مث حججت مرة أخرى 
شيخ حي فأتيته فسألته عن الصرف فقال وزان بوزن قال فقلت انك قد وال

أفتيتين اثنني بواحد فلم أزل أفيت به منذ أفتيتين فقال ان ذلك كان عن رأى 
وهذا أبو سعيد اخلدري حيدث عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فرتكت رأيي 

 إىل حديث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
 

 

رنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم , رجاله ثقات رجال عليق شعيب األت
 الشيخني غري سليمان بن علي الربعي فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد بن هارون أان بن عمر عن   - 11498
ي يف الصرف انفع قال كان رجل حيدث بن عمر حبديث عن أيب سعيد اخلدر 

قال فقدم أبو سعيد فنزل هذه الدار فأخذ بن عمر بيدي ويد الرجل حىت أتينا  
ين  أاب سعيد فقام عليه فقال ما حيدثين هذا عنك فقال أبو سعيد نعم بصر عي

ومسع أذين وأشار أبصبعه إىل عينيه وأذنيه فما نسيت قوله أبصبعيه من رسول  
هللا صلى هللا عليه وسلم : انه هنى عن الذهب ابلذهب والورق ابلورق اال 

 سواء بسواء مثال مبثل اال ال تبيعوا غائبا بناجز وال تشفوا أحدمها على اآلخر  



 

 

شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على  ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن بكر اان سعيد عن قتادة   - 11499
قال أيب وثنا عفان ثنا مهام ثنا قتادة عن أيب نضرة عن أيب سعيد اخلدري ان 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : إذا اجتمع ثالثة فليؤمهم أحدهم 
 وأحقهم ابإلمامة أقرؤهم  

 

 

شعيب األرنؤوط : إسناداه صحيحان على شرط مسلم عليق ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن آدم ثنا زهري عن األسود  - 11500
بن قيس عن ربيح عن أيب سعيد اخلدري : اهنم خرجوا مع رسول هللا صلى هللا 
عليه وسلم يف سفر فنزلوا رفقاء رفقة مع فالن ورفقة مع فالن قال فنزلت يف 

ة أيب بكر فكان معنا أعرايب من أهل البادية فنزلنا أبهل بيت من األعراب رفق
وفيهم امرأة حامل فقال هلا األعرايب أيسرك ان تلدي غالما ان أعطيتين شاة  

ولدت غالما فأعطته شاة وسجع هلا أساجيع قال فذبح الشاة فلما جلس 
أيت أاب بكر القوم أيكلون قال رجل أتدرون ما هذه الشاة فأخربهم قال فر 



 مترباي مستنبال متقيئا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح , رجاله ثقات رجال الشيخني غري  ت
نبيح فقد روى له أصحاب السنن ووثقه أبو زرعة والعجلي وابن حبان وصحح 

 حديثه الرتمذي وابن خزمية وابن حبان واحلاكم

بن عبد هللا العنزي يروي ذكر األرانؤوط أن ربيح حتريف صوابه نبيح وهو ا* 
 عن أيب سعيد ويروي عنه األسود بن قيس العبدي 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن آدم ثنا زهري ثنا عبد امللك   - 11501
بن عمري حدثين قزعة انه مسع أاب سعيد اخلدري حيدث عن رسول هللا صلى هللا 

حىت أتيته فقلت أنت عليه وسلم قال فأعجبين فدنوت منه وكان يف نفسي 
 صلى هللا عليه وسلم قال فغضب غضبا شديدا قال مسعت من رسول هللا

فأحدث عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ما مل أمسعه نعم مسعت رسول هللا 
صلى هللا عليه وسلم يقول : ال تشد الرحال إال إىل ثالثة مساجد مسجدي 

سول هللا صلى هللا عليه وسلم  هذا واملسجد احلرام واملسجد األقصى ومسعت ر 
يقول ال تسافر املرأة اال مع زوجها أو ذي حمرم منها ومسعت رسول هللا صلى  
هللا عليه وسلم يقول ال صيام يف يومني يوم األضحى ويوم الفطر من رمضان  
ومسعته يقول ال صالة بعد صالتني صالة الفجر حىت تطلع الشمس وصالة 



 العصر حىت تغرب الشمس 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    52صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا زيد بن احلباب حدثين محاد بن زيد   - 11502
عن أيب الصديق الناجي  ثنا املعلى بن زايد املعويل عن العالء بن بشري املزين

عن أيب سعيد اخلدري قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : أبشركم  
ابملهدي يبعث يف أميت على اختالف من الناس وزالزل فيمأل األرض قسطا 

وعدال كما ملئت جورا وظلما ويرضى عنه ساكن السماء وساكن األرض وميأل 
ىل أحد فينادي مناد من له يف املال هللا قلوب أمة حممد غىن فال حيتاج أحد إ

حاجة قال فيقوم رجل فيقول أان فيقال له ائت السادن يعين اخلازن فقل له 
قال لك املهدي اعطين قال فيأيت السادن فيقول له فيقال له احتثي فيحتثي  

فإذا أحرزه قال كنت أجشع أمة حممد نفسا أو عجز عين ما وسعهم قال 
نني أو تسع سنني مث ال خري يف احلياة أو يف فيمكث سبع سنني أو مثان س



 العيش بعده  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا زيد بن احلباب حدثين جعفر بن   - 11503
بكاء عند الذكر   سليمان ثنا املعلى بن زايد عن العالء بن بشري املزين وكان

شجاعا عند اللقاء عن أيب الصديق الناجي عن أيب سعيد اخلدري : مثله وزاد  
 فيه فيندم فيأيت به السادن فيقول له ال نقبل شيئا أعطيناه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن آدم حدثين فضيل بن  - 11504
مرزوق موىل بين عنز عن عطية العويف عن أيب سعيد اخلدري قال قال رسول 

هللا صلى هللا عليه وسلم : لن يدخل اجلنة أحد إال برمحة هللا قلنا اي رسول هللا 
  أان اال أن يتغمدين هللا برمحته وقال بيده فوق رأسه  وال أنت قال وال

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه , وهذا إسناد ضعيف لضعف عطية  ت



 العويف
 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن عبيد ثنا حممد يعين بن  - 11505
  إسحاق عن العالء بن عبد الرمحن عن أبيه عن أيب سعيد اخلدري قال قال

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : إزرة املسلم إىل نصف الساق فما كان إىل 
 الكعب فال أبس وما حتت الكعب ففي النار  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن عبيد ثنا سويد بن جنيح   - 11506
نا رجاال هم اقرؤان للقرآن  عن يزيد الفقري قال قلت أليب سعيد اخلدري ان م

وأكثران صالة وأوصلنا للرحم وأكثران صوما خرجوا علينا أبسيافهم فقال أبو 
سعيد مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : خيرج قوم يقرؤون القرآن 

 ال جياوز حناجرهم ميرقون من الدين كما ميرق السهم من الرمية  

 

 

حيح , رجاله ثقات رجال الشيخني غري  عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ص ت
 سويد بن جنيح 



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن عبيد ثنا األعمش عن أيب   - 11507
سفيان عن جابر عن أيب سعيد قال : دخلت على رسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم وهو يصلي على حصري ويسجد عليه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم , رجاله ثقات رجال ت
ل مسلم الشيخني غري أيب سفيان فمن رجا  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن عبيد قال ثنا األعمش   - 11508
عن أيب صاحل عن أيب سعيد قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : أبردوا 

ابلظهر يف احلر فإن شدة احلر من فوح جهنم هكذا قال األعمش من فوح  
 جهنم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن عبيد ثنا األعمش عن   - 11509
هللا عليه وسلم :  عطية العويف عن أيب سعيد اخلدري قال قال رسول هللا صلى 



هلك املثرون قالوا اال من قال هلك املثرون قالوا اال من قال هلك املثرون  
ذا قال حىت خفنا أن يكون قد وجبت قال اال من قال هكذا وهكذا وهك

 وقليل ما هم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح لغريه , وهذا إسناد ضعيفت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن عبيد ثنا األعمش عن   - 11510
إمساعيل بن رجاء عن أبيه قال : أول من أخرج املنرب يوم العيد مروان وأول من  

ان خالفت السنة أخرجت املنرب بدأ ابخلطبة قبل الصالة فقام رجل فقال اي مرو 
بة قبل الصالة قال أبو سعيد من هذا قالوا فالن بن ومل يك خيرج وبدأت ابخلط

فالن قال أما هذا فقد قضى ما عليه مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
يقول من رأى منكرا فان استطاع أن يغريه بيده فان مل يستطع فبلسانه فان مل  

ضعف اإلميان يستطع فبقلبه وذلك أ  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

-------------------------------------  
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حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن عبيد ثنا األعمش عن أيب   - 11511
سفيان عن جابر عن أيب سعيد قال : دخلت على رسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم وهو يصلي متوشحا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم , رجاله ثقات رجال ت
 الشيخني غري أيب سفيان فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد عن عبيد هللا أخربين  - 11512
 عليه  انفع قال بلغ بن عمر أن أاب سعيد اخلدري أيثر حديثا عن النيب صلى هللا

وسلم : يف الصرف فأخذ يدي فذهبت أان وهو والرجل فقال ما حديث بلغين 
قال مسعته أذاني ووعاه  عنك أتثره عن النيب صلى هللا عليه وسلم يف الصرف ف

قليب من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول ال تبيعوا الذهب ابلذهب اال 
مثال مبثل وال الفضة ابلفضة اال مثال مبثل وال تفضلوا بعضها على بعض وال 

 تبيعوا منها غائبا بناجز  
 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد عن جمالد ثنا أبو  - 11513
الوداك عن أيب سعيد قال : سألنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن جنني  

 الناقة والبقرة فقال ان شئتم فكلوه فان ذكاته ذكاة أمه  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح بطرقه وشواهده , وهذا إسناد ت
دضعيف لضعف جمال  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أان سفيان عن األعمش   - 11514
عن ذكوان عن أيب هريرة قال قال النيب صلى هللا عليه وسلم : إذا اشتد احلر 

 فأبردوا ابلصالة فان شدة احلر من فيح جهنم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد عن األعمش قال   حدثنا عبد - 11515
مسعت أاب صاحل عن أيب سعيد عن النيب صلى هللا عليه وسلم انه قال : شدة  



 احلر من فيح جهنم فأبردوا ابلصالة 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا حيىي عن التيمي ثنا أبو نضرة  - 11516
س  عن أيب سعيد عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : ال مينعن أحدكم هيبة النا
أن يتكلم حبق إذا رآه أو شهده أو مسعه فقال أبو سعيد وددت اين مل أكن  

 مسعته وقال أبو نضرة وددت اين مل أكن مسعته  

 

 

شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم , رجاله ثقات رجال عليق ت
 الشيخني غري أيب نضرة فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن هشام عن حيىي عن   - 11517
عياض انه سأل أاب سعيد اخلدري قال أحدان يصلي ال يدري كم صلى قال قال  

ذا صلى أحدكم فلم يدر كم صلى فليسجد  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : إ
سجدتني فان أاته الشيطان فقال انك قد أحدثت فليقل كذبت اال ما وجد  

 رحيا أبنفه أو صوات إبذنه  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه , وهذا إسناد ضعيف جلهالة عياضت  

 

 

ىي  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سويد بن عمرو ثنا أابن ثنا حي - 11518
عن هالل بن عياض عن أيب سعيد اخلدري أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 قال : إذا صلى أحدكم فذكر معناه 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح لغريه , وهذا إسناد ضعيفت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يونس قال ثنا أابن عن حيىي عن   - 11519
ق ثنا معمر عن حيىي قال أخربين عياض بن هالل بن عياض وثنا عبد الرزا

 هالل انه مسع أاب سعيد فذكر : معناه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح لغريه , وهذان اإلسنادان ضعيفان  ت
 جلهالة عياض بن هالل 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي ثنا هشام ثنا حيىي عن حممد   - 11520



بن عبد الرمحن بن ثوابن قال حدثين أبو رفاعة أن أاب سعيد قال : إن رجال 
قال لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم ان يل أمة وأان أعزل عنها وأين أكره أن  

إذا أراد هللا أن حتمل وان اليهود تزعم أهنا املوؤدة الصغرى قال كذبت يهود 
 خيلقه مل تستطع أن ترده  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح , وهذا إسناد ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي قال ثنا بن أيب عروبة عن   - 11521
قتادة عن احلسن عن أيب سعيد قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : يف  

 العزل أنت ختلقه أنت ترزقه اقره قراره فإمنا ذلك القدر  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف النقطاعه ت  

 

 

أيب ثنا حيىي عن مالك وثنا عبد الرمحن ثنا  حدثنا عبد هللا حدثين - 11522
مالك عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن أيب سعيد عن النيب صلى هللا عليه  

 وسلم قال : إذا مسعتم النداء فقولوا مثل ما يقول املؤذن  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

ىي عن جمالد حدثين أبو الوداك حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حي - 11523
هللا عليه وسلم قال : ال تصوموا يومني وال تصلوا  عن أيب سعيد عن النيب صلى 

صالتني وال تصوموا يوم الفطر وال يوم األضحى وال تصلوا بعد الفجر حىت 
تطلع الشمس وال بعد العصر حىت تغرب الشمس وال تسافر املرأة ثالاث اال 

رحال اال إىل ثالثة مساجد مسجد احلرام ومسجدي ومعها حمرم وال تشد ال
 ومسجد بيت املقدس  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح , وهذا إسناد ضعيف لضعف جمالدت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي ووكيع عن زكراي حدثين عامر   - 11524
قال كان أبو سعيد ومروان جالسني فمر عليهما جبنازة فقام أبو سعيد فقال  

مروان اجلس فقال أبو سعيد : رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قام فقام  
 مروان وقال وكيع مرت به جنازة فقام  

 

 

صحيح  عليق شعيب األرنؤوط :ت  



 

 

------------------------------------- 

 

[    54صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أان داود بن قيس أنه   - 11525
مسع عياض بن عبد هللا حيدث أنه مسع أاب سعيد اخلدري حيدث : أن رسول هللا 

 صلى هللا عليه وسلم كان خيرج يوم الفطر يصلي تينك الركعتني  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم , رجاله ثقات رجال ت
لشيخني غري داود بن قيس فمن رجال مسلم ا  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن داود بن قيس قال حدثين  - 11526
عياض حدثين أبو سعيد قال : كان النيب صلى هللا عليه وسلم خيرج يوم العيد  

قال حيىي ال أعلمه اال قال الفطر واألضحى فيصلى ابلناس ركعتني فيقوم قائما  
الناس بوجهه ويقول تصدقوا فكان أكثر من يتصدق النساء قال عبد  فيستقبل 

الرزاق ابخلامت والقرط والشيء فذكر معناه فان كانت له حاجة أو أراد ان يضع 
 بعثا تكلم وإال انصرف 



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

الصمد قالوا  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع وعفان وعبد - 11527
حدثنا مهام ثنا قتادة عن أيب عيسى اإلسواري عن أيب سعيد اخلدري قال :  

 زجر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن الشرب قائما 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع حدثين فضيل بن مرزوق عن   - 11528
قال : سأله رجل عن الغسل من اجلنابة فقال ثالاث عطية عن أيب سعيد اخلدري 

فقال اين كثري الشعر قال أبو سعيد كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أكثر  
 شعرا منك وأطيب  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه , وهذا إسناد ضعيف لضعف عطية ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا أبو األشهب ثنا أبو نضرة  - 11529



العبدي عن أيب سعيد اخلدري قال : رأى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف  
أصحابه أتخرا فقال تقدموا فأمتوا يب وليأمت بكم من بعدكم وال يزال قوم 

 يتأخرون حىت يؤخرهم هللا  
 

 

إسناده صحيح على شرط مسلم , رجاله ثقات رجال عليق شعيب األرنؤوط : ت
 الشيخني غري أيب نضرة العبدي فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا عبيد هللا بن عبد الرمحن  - 11530
بن موهب عن عمه عن موىل أليب سعيد اخلدري انه كان مع أيب سعيد وهو مع  

: فدخل النيب صلى هللا عليه وسلم فرأى   رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال 
صابعه حيدث نفسه فأومأ إليه النيب رجال جالسا وسط املسجد مشبكا بني أ

صلى هللا عليه وسلم فلم يفطن قال فالتفت إىل أيب سعيد فقال إذا صلى 
أحدكم فال يشبكن بني أصابعه فان التشبيك من الشيطان فان أحدكم ال يزال 

ملسجد حىت خيرج منه  يف صالة ما دام يف ا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا علي بن مبارك عن حيىي   - 11531
بن أيب كثري عن عياض بن هالل عن أيب سعيد اخلدري قال قال رسول هللا 
صلى هللا عليه وسلم : إذا جاء أحدكم الشيطان يف صالته فقال انك قد 

دثت فليقل كذبت ما مل جيد رحيا أبنفه أو يسمع صوات أبذنه  أح  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح لغريه , وهذا إسناد ضعيف جلهالة  ت
 عياض بن هالل 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا سفيان عن قيس بن  - 11532
الصالة مسلم عن طارق بن شهاب قال : أول من بدأ ابخلطبة يوم عيد قبل 

مروان بن احلكم فقام إليه رجل فقال الصالة قبل اخلطبة فقال مروان ترك ما  
هنالك أاب فالن فقال أبو سعيد اخلدري أما هذا فقد قضى ما عليه مسعت 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغريه بيده فان مل  
ف اإلميان  يستطع فبلسانه فان مل يستطع فبقلبه وذلك أضع  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع وأبو معاوية قاال ثنا األعمش   - 11533
مش عن عن أيب صاحل عن أيب سعيد وثنا عبد الرمحن ثنا سفيان عن األع

ذكوان عن أيب سعيد اخلدري قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ال  
ا أو زوجها  تسافر املرأة سفر ثالثة أايم فصاعدا اال مع أبيها أو أخيها أو ابنه

 أو مع ذي حمرم  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناداه صحيحان على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع حدثنا األعمش عن أيب صاحل  - 11534
عن أيب سعيد اخلدري قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ال تسبوا 

أصحايب فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد  
 أحدهم وال نصيفه  

 

 

خنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن   - 11535
سليمان عن ذكوان عن أيب سعيد اخلدري عن النيب صلى هللا عليه وسلم :  



 مثله  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    55صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو النضر ثنا شعبة :مثله  - 11535  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا علي بن إسحاق أان عبد هللا أان بن  - 11536
سعيد اخلدري قال قال رسول هللا هليعة عن حبان بن واسع عن أبيه عن أيب 

صلى هللا عليه وسلم : إذا صلى أحدكم يف الثوب الواحد فليجعل طرفيه على  
 عاتقيه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح لغريه , وهذا إسناد ضعيف لضعف ت
 ابن هليعة 



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هارون بن معروف ثنا بن وهب  - 11537
عن أيب سعيد اخلدري قال حيوة حدثين بن اهلاد أن عبد هللا بن خباب حدثهم 

: انه مسع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وذكر عنده عمه أبو طالب فقال  
يه  لعله ان تنفعه شفاعيت يوم القيامة فيجعل يف ضحضاح من النار يبلغ كعب

 يغلي منه دماغه  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هارون بن معروف ثنا بن وهب  - 11538
قال حيوة حدثين بن اهلاد عن عبد هللا بن خباب عن أيب سعيد اخلدري انه 

مسع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : صالة اجلماعة تفضل صالة الفذ  
 خبمس وعشرين درجة  

 

 

خنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيت  

 

 

وهبذا اإلسناد ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : من رآين   - 11539



 فقد رآين احلق فان الشيطان ال يتكون يب 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

وهبذا اإلسناد عن عبد هللا بن خباب : ان أاب سعيد اخلدري  - 11540
يه وسلم انه تصيبه اجلنابة فرييد أن ينام فأمره ان  ذكر لرسول هللا صلى هللا عل

 يتوضأ مث ينام  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا علي بن إسحاق أان عبد هللا يعين  - 11541
ن يسار حدثه انه بن مبارك أان حيىي بن أيوب عن عبد هللا بن قريط ان عطاء ب

مسع أاب سعيد اخلدري يقول مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : من  
كفر ما    صام رمضان وعرف حدوده وحتفظ مما كان ينبغي له ان يتحفظ فيه

 قبله  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث حسن , وهذا إسناد ضعيف ت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا علي بن إسحاق أان عبد هللا أان  - 11542
قال رسول هللا الفضيل بن مرزوق عن عطية العويف عن أيب سعيد اخلدري قال 

صلى هللا عليه وسلم : ان أحب الناس إىل هللا يوم القيامة وأقرهبم منه جملسا 
اب إمام جائر إمام عادل وان أبغض الناس إىل هللا يوم القيامة وأشدهم عذا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعمر بن بشر أان عبد هللا اان سعيد   - 11543
بن أيب أيوب ثنا عبد هللا بن الوليد عن أيب سليمان الليثي عن أيب سعيد 

كمثل  اخلدري عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : مثل املؤمن ومثل اإلميان  
الفرس يف آخيته جيول مث يرجع إىل آخيته وان املؤمن يسهو مث يرجع إىل اإلميان  

فاطعموا طعامكم األتقياء وأولوا معروفكم املؤمنني قال عبد هللا قال أيب ثناه  
 أبو عبد الرمحن املقرئ وهذا أمت  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 



ثنا عتاب ثنا عبد هللا أان بن هليعة  حدثنا عبد هللا حدثين أيب  - 11544
بن أيب سعيد موىل املهري عن أبيه عن أيب   حدثين يزيد بن أيب حبيب عن يزيد

سعيد اخلدري : ان النيب صلى هللا عليه وسلم بعث بعثا إىل بىن حليان قال  
يعين لينبعث من كل رجلني رجل وقال للقاعد أيكما خلف اخلارج يف أهله  

مثل نصف أجر اخلارج    وماله خبري كان له  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح , وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا خلف بن الوليد ثنا املبارك عن   - 11545
احلسن عن أيب سعيد اخلدري حدثه عن النيب صلى هللا عليه وسلم : انه أتى 

بتمر فأعجبه جودته فقالوا اي رسول هللا إان أخذان صاعا بصاعني لنطعمه فكره  
 ذلك وهنى عنه  

 

 

اد ضعيف عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح , وهذا إسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أمحد بن احلجاج أان عبد العزيز بن  - 11546
أيب حازم ثنا يزيد بن عبد هللا بن اهلاد عن عبد هللا بن خباب عن أيب سعيد  



اخلدري انه مسع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : صالة اجلماعة تفضل 
 صالة الفذ خبمس وعشرين درجة  

 

 

شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري , رجاله ثقات عليق ت
 رجال الشيخني غري أمحد بن احلجاج فمن رجال البخاري 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا عبد الواحد ثنا األعمش   - 11547
عن أيب صاحل عن أيب سعيد قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : هلل عز  
وجل مائة رمحة فقسم منها جزءا واحدا بني اخللق فبه يرتاحم الناس والوحش 

 والطري 

 

 

نيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا محاد عن عاصم بن هبدلة  - 11548
ئة  عن أيب صاحل عن أيب هريرة أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : هلل ما

رمحة عنده تسعة وتسعون وجعل عندكم واحدة ترامحون هبا بني اجلن واألنس 
 وبني اخللق فإذا كان يوم القيامة ضمها إليها  



 

 

األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن عليق شعيب ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    56صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا محاد أان علي بن زيد عن   - 11549
سعيد بن املسيب عن أيب سعيد اخلدري أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

: ان أسوأ الناس سرقة الذي يسرق صالته قالوا اي رسول هللا وكيف  قال
 يسرقها قال ال يتم ركوعها وال سجودها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث حسن , وهذا إسناد ضعيف لضعف علي بن  ت
 زيد

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان حدثنا وهيب ثنا عمرو بن   - 11550
 عليه وسلم قال :  حيىي عن أبيه عن أيب سعيد اخلدري أن رسول هللا صلى هللا



إذا دخل أهل اجلنة اجلنة وأهل النار النار قال يقول هللا تبارك وتعاىل من كان  
امتحشوا   يف قلبه مثقال حبة خردل من إميان فأخرجوه قال فيخرجون قد

وعادوا فحما فيلقون يف هنر يقال له هنر احلياة فينبتون فيه كما تنبت احلبة يف  
محيل السيل أو قال يف محيلة السيل فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أمل  

 تروا أهنا تنبت صفراء ملتوية  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا عبد الوارث ثنا عبد   - 11551
السالم أتى  العزيز بن صهيب ثنا أبو نضرة عن أيب سعيد : أن جربيل عليه 

النيب صلى هللا عليه وسلم فقال اشتكيت اي حممد فقال نعم فقال بسم هللا 
 أرقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل عني ونفس يشفيك بسم هللا أرقيك 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا سليمان بن كثري ثنا   - 11552
الزهري عن عطاء وقال عفان مرة عطاء بن يزيد عن أيب سعيد قال قيل : اي  



رسول هللا أي املؤمنني أفضل قال مؤمن جياهد يف سبيل هللا بنفسه وماله قالوا 
من قال مؤمن اعتزل يف شعب من الشعاب أو الشعبة كفى الناس شره   مث  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا مهام أان زيد بن أسلم عن   - 11553
عطاء بن يسار عن أيب سعيد اخلدري عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : ال  

القرآن فمن كتب عين شيئا غري القرآن فليمحه وقال  تكتبوا عين شيئا غري 
حدثوا عن بىن إسرائيل وال حرج حدثوا عين وال تكذبوا قال ومن كذب علي  

 قال مهام أحسبه قال متعمدا فليتبوأ مقعده من النار  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن الزهري  - 11554
ا رسول هللا صلى عن أيب سلمة بن عبد الرمحن عن أيب سعيد اخلدري قال : بين

هللا عليه وسلم يقسم قسما إذ جاءه بن ذي اخلويصرة التميمي فقال اعدل اي  
ب اي رسول رسول هللا فقال ويلك ومن يعدل إذا مل أعدل فقال عمر بن اخلطا



هللا أأتذن يل فيه فاضرب عنقه فقال النيب صلى هللا عليه وسلم دعه فان له  
أصحااب حيتقر أحدكم صالته مع صالته وصيامه مع صيامه ميرقون من الدين  

كما ميرق السهم من الرمية فينظر يف قذذه فال يوجد فيه شيء مث ينظر يف  
يوجد فيه شيء مث ينظر يف   نضيته فال يوجد فيه شيء مث ينظر يف رصافه فال

نصله فال يوجد فيه شيء قد سبق الفرث والدم منهم رجل أسود يف إحدى 
يديه أو قال إحدى ثدييه مثل ثدي املرأة أو مثل البضعة تدردر خيرجون على  

اآلية قال   { ومنهم من يلمزك يف الصدقات   }حني فرتة من الناس فنزلت فيهم  
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأشهد ان  أبو سعيد أشهد اين مسعت هذا من  

عليا حني قتله وأان معه جيء ابلرجل على النعت الذي نعت رسول هللا صلى 
 هللا عليه وسلم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق اان معمر عن زيد بن  - 11555
ن يسار عن أيب سعيد اخلدري قال قال رسول هللا صلى هللا أسلم عن عطاء ب

عليه وسلم : ال حتل الصدقة لغين اال خلمسة لعامل عليها أو رجل اشرتاها 
مباله أو غارم أو غاز يف سبيل هللا أو مسكني تصدق عليه منها فأهدى منها  

 لغين 



 

 

الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح , رجاله ثقات رجال ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا عبد الرزاق اان بن جريج قال   - 11556
أخربين احلارث بن عبد الرمحن عن عياض بن عبد هللا بن سعد بن أيب سرح  

عن أيب سعيد اخلدري : ان النيب صلى هللا عليه وسلم كان يبدأ يوم الفطر ويوم  
طبته األمر ابلبعث والسرية  األضحى ابلصالة قبل اخلطبة مث خيطب فتكون خ  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    57صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا داود بن قيس عن   - 11557
مسعت زيد بن أسلم عن عبد الرمحن بن أيب سعيد عن أيب سعيد اخلدري قال 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : إذا أراد ان مير بينك وبني سرتتك أحد 



 فاردده فان أىب فادفعه فان أىب فقاتله فإمنا هو شيطان  

 

 

ق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم , رجاله ثقات رجال عليت
 الشيخني غري داود بن قيس وعبدالرمحن بن أيب سعيد كالمها من رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا مالك عن أيوب بن   - 11558
ري : أمسعت حبيب انه مسع أاب املثىن يقول مسعت مروان يسأل أاب سعيد اخلد

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ينهى عن النفخ يف الشراب فقال نعم قال  
فقال رجل فإين ال أروي اي رسول هللا من نفس واحد قال فأبن القدح عن  

 فيك مث تنفس قال إين أرى القذى فيه قال فأهرقه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا مالك عن عبد هللا   - 11559
بن عبد الرمحن عن أبيه عن أيب سعيد اخلدري قال قال رسول هللا صلى هللا 

عليه وسلم : يوشك أن يكون خري مال الرجل غنم يتبع هبا شعف اجلبال 
 ومواقع القطر يفر بدينه من الفنت 



 

 

صحيح على شرط البخاري عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق اان معمر عن أيوب عن  - 11560
أيب قالبة وعن بن سريين عن أيب سعيد اخلدري كالمها يرويه عن النيب صلى هللا 
عليه وسلم قال أحدمها قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : اين كنت حرمت  

أايم فكلوا وتزودوا وادخروا ما شئتم وقال اآلخر  حلوم األضاحي فوق ثالثة 
 كلوا وأطعموا وادخروا ما شئتم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده املتصل صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق وروح قاال ثنا بن جريج  - 11561
ن أاب سعيد اخلدري أخربه  أخربين أبو قزعة ان أاب نضرة أخربه وحسنا أخربمها ا

: ان وفد عبد القيس ملا أتوا نيب هللا صلى هللا عليه وسلم قالوا اي نيب هللا 
جعلنا هللا فداءك ماذا يصلح لنا يف األشربة فقال ال تشربوا يف النقري فقالوا اي  
نيب هللا جعلنا هللا فداءك أو تدري ما النقري قال نعم اجلذع ينقر وسطه وال يف  

وال يف احلنتمة وعليكم ابملوكأ قال روح ابملوكأ مرتني   الدابء  

 



 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم , رجاله ثقات رجال ت
 الشيخني غري أيب قزعة وأيب نضرة فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن الزهري  - 11562
ي عن أيب سعيد اخلدري قال : سئل رسول هللا صلى عن عطاء بن يزيد الليث

هللا عليه وسلم عن العزل فقال أو انكم تفعلون قالوا نعم قال فال عليكم ان  
 ال تفعلوا فان هللا تعاىل مل يقض لنفس ان خيلقها اال هي كائنة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن أيب عمرو   - 11563
النديب قال مسعت أاب سعيد اخلدري يقول قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
: ال تواصلوا قالوا فإنك تواصل اي رسول هللا قال اين لست مثلكم اين أبيت 

 أطعم وأسقي  
 

 

ناد ضعيف لضعف أيب عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح , وهذا إست
 عمرو , وبقية رجاله ثقات رجال الشيخني



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إبراهيم بن خالد ثنا رابح عن معمر   - 11564
ن عن األعمش عن أيب صاحل عن أيب سعيد اخلدري قال اجتمع أانس م

األنصار فقالوا : آثر علينا غريان فبلغ ذلك النيب صلى هللا عليه وسلم  
وا  فجمعهم مث خطبهم فقال اي معشر األنصار أمل تكونوا أذلة فأعزكم هللا قال

صدق هللا ورسوله قال أمل تكونوا ضالال فهداكم هللا قالوا صدق هللا ورسوله 
قال أمل تكونوا فقراء فأغناكم هللا قالوا صدق هللا ورسوله مث قال أال جتيبونين أال 

تقولون أتيتنا طريدا فآويناك وأتيتنا خائفا فآمناك أال ترضون ان يذهب الناس 
تذهبون برسول هللا صلى هللا عليه وسلم  ابلشاء والبقر ان يعين البقر و 

فتدخلونه بيوتكم لو ان الناس سلكوا واداي أو شعبة وسلكتم واداي أو شعبة  
سلكت واديكم أو شعبتكم لوال اهلجرة لكنت امرأ من األنصار وإنكم ستلقون  

 بعدي أثرة فاصربوا حىت تلقوين على احلوض 
 

 

ه ثقات رجال الشيخني غري  عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح , رجالت
 إبراهيم بن خالد ورابح فمن رجال أيب داود والنسائي ومها ثقتان 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إبراهيم ثنا رابح عن معمر عن   - 11565
قال ثنا أبو املتوكل عن أيب  {ونزعنا ما يف صدورهم من غل   } قتادة يف قوله 



هللا عليه وسلم : خيلص املؤمنون من  سعيد اخلدري قال قال رسول هللا صلى 
 النار فيحبسون على قنطرة بني اجلنة والنار فيقتص لبعضهم من بعض  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح , رجاله ثقات رجال الشيخني غري  ت
 إبراهيم ورابح فمن رجال أبو داود والنسائي ومها ثقتان 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حجاج ثنا ليث حدثين يزيد بن أيب  - 11566
قال : ان رسول  حبيب عن أيب اخلري عن أيب اخلطاب عن أيب سعيد اخلدري انه 

هللا صلى هللا عليه وسلم عام تبوك خطب الناس وهو مسند ظهره إىل خنلة  
يف سبيل    فقال اال أخربكم خبري الناس وشر الناس ان من خري الناس رجال عمل

هللا على ظهر فرسه أو على ظهر بعريه أو على قدميه حىت أيتيه املوت وان من  
 شر الناس رجال فاجرا جريئا يقرأ كتاب هللا ال يرعوي إىل شيء منه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن وهذا إسناد ضعيفت  

 

 

------------------------------------- 

 



[    58صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حجاج ثنا ليث حدثين عقيل عن   - 11567
بن شهاب عن محيد بن عبد الرمحن ان أاب هريرة وأاب سعيد اخلدري أخرباه :  
أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم رأى خنامة يف حائط املسجد فتناول رسول  

 قال إذا تنخع أحدكم فال يتنخم قبل  هللا صلى هللا عليه وسلم حصاة فحتها مث
 وجهه وال عن ميينه ليبصق عن يساره أو حتت قدمه اليسرى  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حجاج ثنا ليث حدثين بكري بن  - 11568
دري انه قال :  عبد هللا عن عياض بن عبد هللا بن سعيد عن أيب سعيد اخل

أصيب رجل يف عهد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف مثار ابتاعها فكثر دينه  
اس  قال فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم تصدقوا عليه قال فتصدق الن

عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم خذوا ما  
 وجدمت وليس لكم اال ذلك  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حجاج ثنا ليث حدثين سعيد بن   - 11569
يقول قال رسول هللا صلى هللا أيب سعيد عن أبيه انه مسع أاب سعيد اخلدري 

عليه وسلم : إذا وضعت اجلنازة فاحتملها الرجال على أعناقهم فان كانت 
صاحلة قالت قدموين وان كانت غري صاحلة قالت اي ويلها أين تذهبون هبا 

 يسمع صوهتا كل شيء اال اإلنسان ولو مسعها اإلنسان لصعق  
 

 

ط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شر ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا اخلزاعي يعين أاب سلمة اال انه قال   - 11570
 : لصعق  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حجاج حدثنا ليث وثنا اخلزاعي أان  - 11571
جاء أاب سعيد   ليث حدثين سعيد بن أيب سعيد عن أيب سعيد موىل املهري : انه



اخلدري ليايل احلرة فاستشاره يف اجلالء من املدينة وشكا إليه أسعارها وكثرة  
ال آمرك بذلك اين  عياله وأخربه أنه ال صرب له على جهد املدينة فقال وحيك

مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول ال يصرب أحد على جهد املدينة  
 وألوائها فيموت اال كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة إذا كان مسلما 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم , رجاله ثقات رجال ت
رجال مسلم  الشيخني غري أيب سعيد موىل املهري فمن  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا معتمر عن أبيه قال أنبأين أبو نضرة  - 11572
عن أيب سعيد : ان صاحب التمر أتى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بتمرة  

فأنكرها فقال اىن لك هذا قال اشرتينا بصاعني من متران صاعا فقال رسول هللا 
 صلى هللا عليه وسلم أربيتم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا معتمر عن عاصم عن شرحبيل ان   - 11573
بن عمر وأاب هريرة وأاب سعيد حدثوا ان النيب صلى هللا عليه وسلم قال :  



الذهب ابلذهب مثال مبثل والفضة ابلفضة مثال مبثل عينا بعني من زاد أو ازداد 
أرىب قال شرحبيل ان مل أكن مسعته فادخلين هللا النار   فقد  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح , وهذا إسناد ضعيف لضعف ت
 شرحبيل 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن عبد الرمحن الطفاوي ثنا   - 11574
داود عن أيب نضرة عن أيب سعيد اخلدري قال : اشتكى رسول هللا صلى هللا 

يه وسلم فجاءه جربيل فرقاه فقال بسم هللا أرقيك من كل شيء يؤذيك من عل
 كل عني وحاسد يشفيك أو قال هللا يشفيك 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح , رجاله ثقات رجال الصحيح ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو معاوية ثنا األعمش عن أيب  - 11575
يه وسلم : جييء صاحل عن أيب سعيد اخلدري قال قال رسول هللا صلى هللا عل

النيب يوم القيامة ومعه الرجل والنيب ومعه الرجالن وأكثر من ذلك فيدعى قومه  
يقول نعم  فيقال هلم هل بلغكم هذا فيقولون ال فيقال له هل بلغت قومك ف



فيقال له من يشهد لك فيقول حممد وأمته فيدعى حممد وأمته فيقال هلم هل  
بلغ هذا قومه فيقولون نعم فيقال وما علمكم فيقولون جاءان نبينا فأخربان أن 

  } قال يقول عدال  {وكذلك جعلناكم أمة وسطا   }الرسل قد بلغوا فذلك قوله 
   {كم شهيدا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول علي

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بن منري عن األعمش عن حبيب   - 11576
عن أيب أرطاة عن أيب سعيد اخلدري قال : هنى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 عن الزهو والتمر والزبيب والتمر  

 

 

صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيفعليق شعيب األرنؤوط : ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    59صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بن منري أان سفيان بن سعيد بن  - 11577
مسروق عن مسي عن النعمان بن أيب عياش عن أيب سعيد اخلدري قال قال  
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : من صام يوما يف سبيل هللا ابعد هللا بذلك 

 اليوم النار عن وجهه سبعني خريفا  
 

 

يح , وهذا إسناد معلول عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بن منري ثنا عبد امللك بن أيب  - 11578
سليمان عن عطية العويف عن أيب سعيد اخلدري قال قال رسول هللا صلى هللا 

عليه وسلم : اين قد تركت فيكم ما ان أخذمت به لن تضلوا بعدي الثقلني 
بل ممدود من السماء إىل األرض وعرتيت  أحدمها أكرب من اآلخر كتاب هللا ح 

 أهل بييت اال واهنما لن يفرتقا حىت يردا على احلوض 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح دون قوله " وإهنما لن يفرتقا حىت ت
 يردا علي احلوض "

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعلى ثنا األعمش عن أيب سفيان   - 11579



عن جابر حدثين أبو سعيد اخلدري قال : دخلت على رسول هللا صلى هللا 
 عليه وسلم وهو يصلي يف ثوب واحد متوشحا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم , رجاله ثقات رجال ت
ال مسلم الشيخني غري أيب سفيان فمن رج  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا يعلى ثنا األعمش عن أيب  - 11580
سفيان عن جابر قال حدثين أبو سعيد قال : دخلت على رسول هللا صلى هللا 

 عليه وسلم وهو يصلي على حصري 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعلى ثنا إدريس االودي عن عمرو   - 11581
بن مرة عن أيب البخرتي عن أيب سعيد يرفعه إىل النيب صلى هللا عليه وسلم قال  

 : ليس فيما دون مخسة أوساق زكاة والوسق ستون خمتوما  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح دون قوله " والوسق ستون خمتوما " وهذا ت



عيف النقطاعه إسناد ض  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو كامل ثنا محاد عن محاد عن   - 11582
إبراهيم عن أيب سعيد اخلدري : ان النيب صلى هللا عليه وسلم هنى عن  
 استئجار األجري حىت يبني له أجره وعن النجش واللمس وإلقاء احلجر 

 

 

هنى عن استئجار األجري عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه دون قوله " ت
 حىت يبني له أجره " وهذا إسناد ضعيف النقطاعه 

 

 

حدثنا عبد هللا قال حدثين أيب ثنا عمر بن عبيد عن أيب إسحاق  - 11583
عن أيب الوداك عن أيب سعيد قال : سئل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن  

ن خيلق منه شيئا مل  العزل فقال ليس من كل املاء يكون الولد وإذا أراد هللا ا
 مينعه شيء  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح , وهذا إسناد رجاله ثقات رجال ت
 الشيخني غري أيب الوداك فمن رجال مسلم 

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق اان سفيان عن األعمش   - 11584
 صلى هللا عليه  عن أيب سفيان عن جابر قال ثنا أبو سعيد اخلدري ان رسول هللا

وسلم قال : إذا قضى أحدكم صالته يف املسجد فليجعل لبيته نصيبا من 
 صالته ان هللا جاعل يف بيته من صالته خريا 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا معاوية بن عمرو ثنا زائدة عن   - 11585
عن جابر عن أيب سعيد عن النيب صلى هللا عليه وسلم   األعمش عن أيب سفيان

قال : إذا قضى أحدكم صالته يف املسجد فليجعل لبيته نصيبا من صالته فان  
 هللا جاعل يف بيته من صالته خريا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا موسى ثنا بن هليعة عن أيب الزبري   - 11586
عن جابر ان أاب سعيد قال مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : إذا 

 قضى أحدكم صالته فذكر معناه  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح , وهذا إسناد ضعيف لضعف ابن ت
 هليعة 

 

 

أيب ثنا وكيع قال ثنا محاد بن سلمة عن  حدثنا عبد هللا حدثين  - 11587
بشر بن حرب عن أيب سعيد اخلدري قال : هنى النيب صلى هللا عليه وسلم عن  

 الوصال يف الصيام وهذه أخيت تواصل وأان أهناها 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح , وهذا إسناد ضعيف لضعف بشر ت
 بن حرب وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إسحاق بن يوسف وعبد الرزاق   - 11588
حبان عن حيىي بن  قاال اان سفيان عن إمساعيل بن أمية عن حممد بن حيىي بن

عمارة عن أيب سعيد اخلدري قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ليس  
اق يف أقل من مخسة أوساق من حب وال متر صدقة وليس يف أقل من مخسة أو 

 صدقة وليس يف أقل من مخس ذود صدقة  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن آدم مثله إبسناده وقال مثر   - 11589
 وقال عبد الرزاق متر وقال ثنا معمر الثوري عن إمساعيل بن أمية : فذكره  

 

 

سناده صحيح على شرطهما عليق شعيب األرنؤوط : إت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا عبد الرمحن عن سفيان عن   - 11590
األعمش عن أيب صاحل عن أيب سعيد عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : إذا  

 اشتد احلر فأبردوا ابلصالة فان شدة احلر من فيح جهنم  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

 أيب ثنا عبد الرمحن عن زائدة عن عبد  حدثنا عبد هللا حدثين - 11591
امللك عن قزعة موىل زايد عن أيب سعيد قال مسعت النيب صلى هللا عليه وسلم  
يقول : ال صالة بعد صالتني بعد الصبح حىت تطلع الشمس وبعد العصر حىت  

 تغرب الشمس 



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

 -------------------------------------  

 

[    60صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن عن مالك عن حممد   - 11592
بن عبد هللا يعين بن أيب صعصعة عن أبيه عن أيب سعيد اخلدري عن النيب صلى 

هللا عليه وسلم قال : ليس فيما دون مخسة أوسق وال مخس أواق وال مخس 
 ذود صدقة  

 

 

جاله ثقات عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري , ر ت
 رجال الشيخني غري حممد بن عبدهللا وأبيه فمن رجال البخاري 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن عن سفيان وشعبة   - 11593
ومالك عن عمرو بن حيىي عن أبيه عن أيب سعيد اخلدري عن النيب صلى هللا 



 عليه وسلم : مثله  

 

 

شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على  ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن ثنا مالك عن داود بن   - 11594
احلصني عن أيب سفيان عن أيب سعيد اخلدري : أن رسول هللا صلى هللا عليه  
وسلم هنى عن املزابنة واحملاقلة واملزابنة اشرتاء الثمرة يف رؤوس النخل ابلتمر  

 كيال واحملاقلة يف كراء األرض 

 

 

: إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب قال قرأت على عبد الرمحن مالك  - 11595
قال أيب وحدثناه أبو سلمة يعين اخلزاعي أنبأان مالك عن صفوان بن سليم عن  

عطاء بن يسار عن أيب سعيد اخلدري أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال :  
حمتلم  غسل اجلمعة واجب على كل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب قال قرأت على عبد الرمحن مالك عن   - 11596
يب سلمة بن عبد  حيىي بن سعيد عن حممد بن إبراهيم بن احلرث التيمي عن أ

الرمحن عن أيب سعيد اخلدري أنه قال مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
يقول : خيرج فيكم قوم حتقرون صالتكم مع صالهتم وصيامكم مع صيامهم  

أعمالكم مع أعماهلم يقرؤون القرآن ال جياوز حناجرهم ميرقون من الدين مرق و 
السهم من الرمية ينظر يف النصل فال يرى شيئا مث ينظر يف القدح فال يرى شيئا  

وينظر يف الريش فال يرى شيئا ويتمارى يف الفوق قال عبد الرمحن حدثنا به  
 مالك يعين هذا احلديث 

 

 

: إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا إمساعيل أان هشام الدستوائي  - 11597
عن حيىي بن أيب كثري عن أيب سلمة قال : تذاكران ليلة القدر يف نفر من قريش 

فأتيت أاب سعيد اخلدري وكان صديقا يل فقلت أخرج بنا إىل النخل فخرج  
عت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يذكر ليلة القدر  وعليه مخيصة له فقلت مس

قال نعم اعتكفنا مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم العشر الوسط من رمضان  
فخطبنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم صبيحة عشرين فقال أريت ليلة القدر  



أين   فأنسيتها أو قال فنسيتها فالتمسوها يف العشر األواخر يف الوتر فإين رأيت
أسجد يف ماء وطني فمن كان اعتكف مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

فلريجع فرجعنا وما نرى يف السماء قزعة فجاءت سحابة فمطران حىت سأل  
سقف املسجد وكان من جريد النخل وأقيمت الصالة ورأيت رسول هللا صلى 

هته  هللا عليه وسلم يسجد يف املاء والطني حىت رأيت أثر الطني يف جب  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل أان سعيد بن يزيد عن أيب   - 11598
نضرة عن أيب سعيد اخلدري قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : من  

 خلفائكم خليفة حيثي املال حثيا ال يعده عدا  

 

 

األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم , رجاله ثقات رجال عليق شعيب ت
 الشيخني غري أيب نضرة فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل عن اجلريري عن أيب نضرة  - 11599
أبس فلقيت  قال : سألت بن عباس عن الصرف فقال يد بيد قلت نعم قال ال 



أاب سعيد اخلدري فأخربته اين سألت بن عباس عن الصرف فقال ال أبس فقال  
ض فتيان  أو قال ذاك أما اان سنكتب إليه فلن يفتيكموه قال فوهللا لقد جاء بع 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بتمر فأنكره فقال كان هذا ليس من متر أرضنا  
فقال كان يف متران العام بعض الشيء وأخذت هذا وزدت بعض الزايدة فقال  

أضعفت أربيت ال تقربن هذا إذا رابك من مترك شيء فبعه مث اشرت الذي تريد 
 من التمر  

 

 

حيح على شرط مسلم , رجاله ثقات رجال عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ص ت
 الشيخني غري أيب نضرة فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل أان سعيد عن أيب نضرة  - 11600
عن أيب سعيد قال مل نعد ان فتحت خيرب وقعنا أصحاب رسول هللا صلى هللا 

شديدا وانس جياع مث  عليه وسلم : يف تيك البقلة يف الثوم فأكلنا منها اكال
فوجد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الريح فقال من أكل  رحنا إىل املسجد

من هذه البقلة اخلبيثة شيئا فال يقربنا يف املسجد فقال انس حرمت حرمت 
فبلغ ذلك رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال أيها الناس انه ليس يل حترمي ما  

حيها  أحل هللا ولكنها شجرة أكره ر   

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    61صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل ثنا حممد بن إسحاق عن   - 11601
قال   حممد بن عمرو بن عطاء عن عطاء بن يسار عن أيب سعيد اخلدري قال 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ان املؤمن ال يصيبه نصب وال وصب وال 
 سقم وال حزن وال أذى حىت اهلم يهمه اال هللا يكفر عنه من سيئاته  

 

 

يق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح , وهذا إسناد حسن علت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل ثنا أيوب عن انفع ان بن  - 11602
عمر دخل على أيب سعيد وأان معه فقال ان هذا حدثين حديثا يزعم انك حتدثه 
عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أفسمعته فقال مسعت رسول هللا صلى هللا  

يه وسلم يقول : ال تبيعوا الذهب ابلذهب وال الورق ابلورق إال مثال مبثل عل



 وال تشفوا بعضها على بعض وال تبيعوا شيئا غائبا منها بناجز  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أان معمر عن زيد بن  - 11603
ل : إايكم  أسلم عن رجل عن أيب سعيد ان النيب صلى هللا عليه وسلم قا

واجللوس على الطريق ورمبا قال معمر على الصعدات قالوا اي رسول هللا ال بد 
غضوا البصر لنا من جمالسنا قال فادوا حقها قالوا وما حقها قال ردوا السالم و 

 وارشدوا السائل وأمروا ابملعروف واهنوا عن املنكر  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح , وهذا إسناد ضعيف إلهبام الراوي ت
 عن أيب سعيد 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أان معمر عن علي بن   - 11604
صلى بنا رسول هللا  زيد بن جدعان عن أيب نضرة عن أيب سعيد اخلدري قال :

صلى هللا عليه وسلم صالة العصر ذات يوم بنهار مث قام خيطبنا إىل ان غابت 
الشمس فلم يدع شيئا مما يكون إىل يوم القيامة اال حدثناه حفظ ذلك من  



حفظ ونسي ذلك من نسي وكان فيما قال اي أيها الناس ان الدنيا خضرة  
تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء  حلوة وان هللا مستخلفكم فيها فناظر كيف 

أال ان لكل غادر لواء يوم القيامة بقدر غدرته ينصب عند أسته جيزى به وال  
غادر أعظم من أمري عامة مث ذكر األخالق فقال يكون الرجل سريع الغضب 

قريب الفيئة فهذه هبذه ويكون بطيء الغضب بطيء الفيئة فهذه هبذه فخريهم  
فيئة وشرهم سريع الغضب بطيء الفيئة قال وان بطيء الغضب سريع ال

الغضب مجرة يف قلب بن آدم تتوقد أمل تروا إىل محرة عينيه وانتفاخ أوداجه  
فإذا وجد أحدكم ذلك فليجلس أو قال فليلصق ابألرض قال مث ذكر املطالبة  

فقال يكون الرجل حسن الطلب سيئ القضاء فهذه هبذه ويكون حسن 
ه هبذه فخريهم احلسن الطلب احلسن القضاء وشرهم  القضاء سيئ الطلب فهذ

السيئ الطلب السيئ القضاء مث قال ان الناس خلقوا على طبقات فيولد 
الرجل مؤمنا ويعيش مؤمنا وميوت مؤمنا ويولد الرجل كافرا ويعيش كافرا وميوت 
كافرا ويولد الرجل مؤمنا ويعيش مؤمنا وميوت كافرا ويولد الرجل كافرا ويعيش  

ا وميوت مؤمنا مث قال يف حديثه وما شيء أفضل من كلمة عدل تقال عند  كافر 
سلطان جائر فال مينعن أحدكم اتقاء الناس أن يتكلم ابحلق إذا رآه أو شهده مث  

بكى أبو سعيد فقال قد وهللا منعنا ذلك قال وإنكم تتمون سبعني أمة أنتم  
ن ما بقى من الدنيا  خريها وأكرمها على هللا مث دنت الشمس ان تغرب فقال وا
 فيما مضى منها مثل ما بقي من يومكم هذا فيما مضى منه  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناد ضعيف لضعف علي بن زيد بن جدعان وبقية  ت
 رجاله ثقات رجال الصحيح 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن زكراي بن أيب زائدة قال   - 11605
يد اخلدري انه مسعت جمالدا يقول أشهد على أيب الوداك انه شهد على أيب سع

مسعه يقول قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ان أهل اجلنة لريون أهل 
نهم وانعما  عليني كما ترون الكوكب الدري يف أفق السماء ان أاب بكر وعمر مل

فقال إمساعيل بن أيب خالد وهو جالس مع جمالد على الطنفسة وأان أشهد على  
عطية العويف انه شهد على أيب سعيد اخلدري انه مسع النيب صلى هللا عليه  

 وسلم يقول ذلك 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه , وهذان إسنادان ضعيفان لضعف ت
عطية العويف يف اإلسناد الثاين  جمالد يف اإلسناد األول , وضعف  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن زكراي بن أيب زائدة ثنا داود   - 11606
بن أيب هند عن أيب نضرة عن أيب سعيد قال : ملا أمران رسول هللا صلى هللا 

عليه وسلم أن نرجم ماعز بن مالك خرجنا به إىل البقيع فوهللا ما حفران له وال  
ه ولكنه قام لنا فرميناه ابلعظام واخلزف فاشتكى فخرج يشتد حىت أوثقنا



 انتصب لنا يف عرض احلرة فرميناه جبالميد اجلندل حىت سكت  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    62صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا زيد بن احلباب حدثين املستمر بن   - 11607
الراين الزهراين ثنا أبو نضرة عن أيب سعيد اخلدري قال قال رسول هللا صلى هللا 

 عليه وسلم : أطيب الطيب املسك 

 

 

ى شرط مسلم عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح علت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا زكراي بن عدي أان عبيد هللا يعين بن  - 11608
عمرو عن عبد هللا بن حممد بن عقيل عن محزة بن أيب سعيد اخلدري عن أبيه  

قال مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول على املنرب : ما ابل أقوام 



ه وسلم ال تنفع يوم القيامة وهللا ان رمحي  تقول ان رحم رسول هللا صلى هللا علي
 ملوصولة يف الدنيا واآلخرة وأين أيها الناس فرط لكم على احلوض 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن آدم ثنا أبو بكر عن مغرية   - 11609
اخلدري قال قال   عن إبراهيم عن سهم بن منجاب عن قزعة عن أيب سعيد

 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ال تسافر امرأة ثالاث اال مع ذي رحم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح , رجاله ثقات رجال الشيخني غري أيب ت
 بكر بن عياش فمن رجال البخاري 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن آدم ثنا مسعر عن عبد   - 11610
ن أيب سعيد اخلدري امللك بن ميسرة قال أيب كذا قال حيىي بن آدم عن قزعة ع

قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ال تسافر امرأة فوق يومني اال ومعها  
ده واحسبين زوجها أو ذو حمرم منها وجدت هذا احلديث يف كتاب أيب خبط ي

 قد مسعته منه يف مواضع أخر  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا زيد بن احلباب أخربين إمساعيل بن مسلم الناجي عن أيب  - 11611
نضرة عن أيب سعيد اخلدري : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ردد آية حىت 

 أصبح 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو نعيم ثنا سفيان عن يزيد بن أيب  - 11612
ن بن أيب نعم عن أيب سعيد قال قال رسول هللا صلى هللا زايد عن عبد الرمح

 عليه وسلم : احلسن واحلسني سيدا شباب أهل اجلنة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح , وهذا إسناد ضعيف لضعف يزيد ت
 بن أيب زيد

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هشام بن سعيد قال حدثنا معاوية   - 11613



بشي قال مسعت حيىي بن أيب كثري يقول مسعت عقبة بن عبد  بن أيب سالم احل
ل إىل رسول هللا صلى هللا الغافر يقول مسعت أاب سعيد اخلدري يقول : جاء بال

عليه وسلم بتمر فقال من أين لك هذا فقال كان عندي متر رديء فبعته هبذا  
ولكن بع  فقال النيب صلى هللا عليه وسلم أوه عني الراب عني الراب فال تقربنه

 مترك مبا شئت مث اشرت به ما بدا لك 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح , رجاله ثقات رجال الشيخني غري  ت
 هشام بن سعيد فمن رجال أيب داود والنسائي

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن إسحاق واسود بن عامر   - 11614
عن أيب سعيد   قاال أان شريك عن أيب إسحاق وقيس بن وهب عن أيب الوداك

اخلدري ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : يف سيب أوطاس ال توطأ  
حامل قال أسود حىت تضع وال غري حامل حىت حتيض حيضة قال حيىي أو 

حبيضة  تستربئ   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح لغريه ت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد هللا بن الوليد ثنا سفيان عن   - 11615
سلمة بن كهيل عن قزعة عن أيب سعيد اخلدري قال قال رسول هللا صلى هللا 

 عليه وسلم : ال وصال يعين يف الصوم 

 

 

قويعليق شعيب األرنؤوط : إسناده ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو سعيد ومعاوية قاال حدثنا زائدة   - 11616
ثنا األعمش عن مالك بن احلرث عن أيب سعيد اخلدري قال : هنى رسول هللا 

صلى هللا عليه وسلم عن التمر والزبيب وعن الزهو والتمر فقلت لسليمان أن  
 ينبذا مجيعا قال نعم  

 

 

: إسناده صحيح على شرط مسلم , رجاله ثقات رجال عليق شعيب األرنؤوط ت
 الشيخني غري مالك بن احلارث فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو سعيد ثنا أبو عقيل قال ثنا أبو  - 11617
نضرة عن أيب سعيد قال جاء أعرايب إىل النيب صلى هللا عليه وسلم فقال :  

م جيبه فلم جياوز اال قريبا فعاوده فلم جيبه  عامة طعام أهلي يعين الضباب فل 



فعاوده ثالاث فقال ان هللا تعاىل لعن أو غضب على سبط من بىن إسرائيل 
 فمسخوا دواب فال أدري لعله بعضها فلست آبكلها وال أهنى عنها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح , رجاله ثقات رجال الصحيح غري أيب ت
الرمحن بن عبد هللا بن عبيد املصري موىل بين هاشم فقد روى  سعيد وهو بند 

 له اخباري متابعة وقد توبع
 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا محاد اخلياط ثنا عبد امللك األحول  - 11618
عن سعيد بن عمرو بن سليم عن رجل من قومه يقال له فالن بن معاوية أو 

: امليت يعرف من يغسله وحيمله   معاوية بن فالن عن أيب سعيد اخلدري قال
ويدليه قال فقمت من عند أيب سعيد إىل بن عمر فأخربته فمر أبو سعيد فقال  

 له بن عمر ممن مسعت هذا احلديث قال من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف إلهبام راويه عن أيب سعيد وبقية رجاله  ت
 ثقات

 

 

-------------------------------------  



 

[    63صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن إمساعيل بن أيب فديك ثنا  - 11619
الضحاك يعين بن عثمان عن زيد بن أسلم عن عبد الرمحن بن أيب سعيد عن  

الرجل إىل عورة الرجل وال  أبيه ان النيب صلى هللا عليه وسلم قال : ال ينظر 
تنظر املرأة إىل عورة املرأة وال يفض الرجل إىل الرجل يف الثوب وال تفض املرأة 

 إىل املرأة يف الثوب  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن إمساعيل ثنا الضحاك عن   - 11620
زين وأاب سعيد حممد بن حيىي عن بن حمرييز الشامي أنه مسع أاب صرمة املا

اخلدري يقوالن : أصبنا سبااي يف غزوة بىن املصطلق وهي الغزوة اليت أصاب 
يتخذ أهال  فيها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم جويرية وكان منا من يريد أن

ومنا من يريد أن يستمتع ويبيع فرتاجعنا يف العزل فذكران ذلك للنيب صلى هللا 
عليه وسلم فقال ما عليكم أن ال تعزلوا فان هللا قدر ما هو خالق إىل يوم  

 القيامة  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

عن أيب   حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح ثنا سعيد عن قتادة - 11621
توكل الناجي عن أيب سعيد اخلدري قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  امل

: خيلص املؤمنون من النار يوم القيامة فيحتبسون على قنطرة بني اجلنة والنار  
فيقتص لبعضهم من بعض مظامل كانت بينهم يف الدنيا حىت إذا هذبوا ونقوا 

ه ألحدهم أهدى ملنزله يف اجلنة منه  أذن هلم يف دخول اجلنة فوالذي نفسي بيد
 مبنزله كان يف الدنيا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سيار ثنا جعفر ثنا املعلي بن زايد  - 11622
ثنا العالء بن بشري املزين وكان وهللا ما علمت شجاعا عند اللقاء بكاء عند  

عن أيب الصديق الناجي عن أيب سعيد اخلدري قال : كنت يف حلقة من   الذكر
ا فنحن نسمع األنصار إن بعضنا ليسترت ببعض من العري وقارئ لنا يقرأ علين

إىل كتاب هللا إذ وقف علينا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وقعد فينا ليعد  



هللا كان قارئ لنا   نفسه معهم فكف القارئ فقال ما كنتم تقولون فقلنا اي رسول
ب هللا فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بيده وحلق هبا يومئ  يقرأ علينا كتا

إليهم أن حتلقوا فاستدارت احللقة فما رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
عرف منهم أحدا غريي قال فقال أبشروا اي معشر الصعاليك تدخلون اجلنة  

سمائة عام  قبل األغنياء بنصف يوم وذلك مخ   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث حسن , إسناده ضعيف جلهالة العالء بن ت
 بشري املزين 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عثمان بن عمر أان مالك بن مغول   - 11623
 عليه وسلم قال  عن عطية العويف عن أيب سعيد اخلدري أن رسول هللا صلى هللا

: ان الرجل من أميت ليشفع للفئام من الناس فيدخلون اجلنة بشفاعته وان 
ليشفع   الرجل ليشفع للقبيلة من الناس فيدخلون اجلنة بشفاعته وان الرجل

 للرجل وأهل بيته فيدخلون اجلنة بشفاعته  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه , وهذا إسناد ضعيف لضعف عطية  ت
 العويف وابقي رجاله ثقات رجال الشيخني

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هشام بن سعيد أان فليح وسريج  - 11624
يب بن عمر  قال ثنا فليح عن حممد بن عمرو بن اثبت عن أبيه قال : مر 

فقلت من أين أصبحت غاد اي أاب عبد الرمحن قال إىل أيب سعيد اخلدري 
فانطلقت معه فقال أبو سعيد مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول اين 
هنيتكم عن حلوم األضاحي وادخاره بعد ثالثة أايم فكلوا وادخروا فقد جاء هللا 

ابلسعة وهنيتكم عن أشياء من األشربة واألنبذة فاشربوا وكل مسكر حرام 
 وهنيتكم عن زايرة القبور فان زرمتوها فال تقولوا هجرا 

 

 

عة " ,  عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح , غري قوله " فقد جاء هللا ابلست
 وهذا إسناد ضعيف 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا هاشم بن القاسم وهبز قاال ثنا   - 11625
سليمان عن محيد عن أيب صاحل قال هبز السمان عن أيب سعيد اخلدري قال  
مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : إذا صلى أحدكم قال هبز إىل 

جيتاز بني يديه فليدفع يف حنره فان أىب  شيء يسرته من الناس فأراد أحد أن
 فليقاتله فإمنا هو شيطان  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هاشم ثنا شعبة عن األعمش عن   - 11626
ذكوان عن أيب سعيد عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : ال تسبوا أصحايب 

أحدكم انفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم وال نصيفه   فلو أن  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    64صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هاشم حدثنا عبد احلميد حدثين  - 11627
ر فقال قال  شهر قال مسعت أاب سعيد اخلدري وذكرت عنده صالة يف الطو 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ال ينبغي للمطي ان تشد رحاله إىل مسجد 
ينبغي فيه الصالة غري املسجد احلرام واملسجد األقصى ومسجدي هذا وال  

غي المرأة دخلت اإلسالم ان خترج من بيتها مسافرة اال مع بعل أو مع ذي  ينب



حمرم منها وال ينبغي الصالة يف ساعتني من النهار من بعد صالة الفجر إىل أن 
ترحل الشمس وال بعد صالة العصر إىل ان تغرب الشمس وال ينبغي الصوم يف 

 يومني من الدهر يوم الفطر من رمضان ويوم النحر  
 

 

ليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح , وهذا إسناد ضعيف لضعف شهر  عت
 بن حوشب

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الواحد يعين بن زايد ثنا  - 11628
ر قال حدثين أبو إسحاق بن سرقي موىل عبد هللا بن عمر عن عبد هللا بن عم

سعيد اخلدري قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ما بني قربي ومنربي  
حممد بن   روضة من رايض اجلنة قال عبد هللا قال أيب إسحاق بن سرقي ثنا عنه

 فضيل ثنا إسحاق بن عبد الرمحن وقال عبد الواحد بن زايد إسحاق بن برقي 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث حسن , وهذا إسناد ضعيف النقطاعهت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا أبو عوانة ثنا قتادة عن   - 11629
أيب نضرة عن أيب سعيد اخلدري قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :  



 يكون يف أميت فرقتان خيرج بينهما مارقة يلي قتلها أوالمها ابحلق  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا أبو عوانة ثنا قتادة عن  حدثنا  - 11630
أيب نضرة عن أيب سعيد اخلدري قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فذكر  

 : مثله  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا وهيب ثنا سليمان  - 11631
أيب املتوكل عن أيب سعيد ان رجال جاء وقد صلى النيب صلى هللا  األسود عن 

 عليه وسلم فقال : أال رجل يتصدق على هذا فيصلي معه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح , رجاله ثقات رجال الشيخني غري  ت
 سليمان األسود فمن رجال أبو داود والرتمذي , وهو ثقة 

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا مهدي بن ميمون ثنا   - 11632
ن النيب صلى هللا  حممد بن سريين عن معبد بن سريين عن أيب سعيد اخلدري ع

عليه وسلم قال : خيرج أانس من قبل املشرق يقرؤون القرآن ال جياوز تراقيهم  
يعود  ميرقون من الدين كما ميرق السهم من الرمية مث ال يعودون فيه حىت
 السهم على فوقه قيل ما سيماهم قال سيماهم التحليق والتسبيت 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا محاد عن قتادة وسعيد   - 11633
اجلريري عن أيب نضرة عن أيب سعيد اخلدري ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 قال : الضيافة ثالثة أايم فما كان بعد ذلك فهو صدقة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

ثين أيب ثنا عفان ثنا شعبة عن خليد بن جعفر  حدثنا عبد هللا حد - 11634
عن أيب نضرة عن أيب سعيد اخلدري عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : لكل  

 غادر لواء يوم القيامة عند أسته  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

دة عن  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان قال ثنا أابن ثنا قتا  - 11635
عبد هللا بن أيب عتبة عن أيب سعيد اخلدري عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال  

 : ليحجن البيت وليعتمرن بعد خروج أيجوج ومأجوج  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان قال ثنا خالد بن عبد هللا ثنا   - 11636
يزيد بن أيب زايد عن عبد الرمحن بن أيب نعم عن أيب سعيد اخلدري قال قال  

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : احلسن واحلسني سيدا شباب أهل اجلنة  
 وفاطمة سيدة نسائهم اال ما كان ملرمي بنت عمران  

 

 

األرنؤوط : حديث صحيح لغريه , وهذا إسناد ضعيف لضعف  عليق شعيبت
 يزيد بن أيب زايد

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن مصعب قال ثنا األوزاعي  - 11637
عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أيب سعيد اخلدري ان أعرابيا أتى 

بال وأين أريد اهلجرة فما  النيب صلى هللا عليه وسلم فقال : اي رسول هللا ان يل إ
أتمرين قال هل متنح منها قال نعم قال وتؤدي زكاهتا قال نعم قال وحتلبها يوم  

وردها قال نعم فقال انطلق واعمل وراء البحار فان هللا لن يرتك من عملك 
 شيئا وان شأن اهلجرة شديد  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن مصعب ثنا عمارة عن أيب   - 11638
نضرة عن أيب سعيد اخلدري ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : تكثر  
الصواعق عند اقرتاب الساعة حىت أييت الرجل القوم فيقول من صعق تلكم  

 الغداة فيقولون صعق فالن وفالن  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  

 

 

------------------------------------- 



 

[    65صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن مصعب ثنا األوزاعي عن   - 11639
الزهري عن أيب سلمة والضحاك املشرقي عن أيب سعيد اخلدري قال : بينا  

م ماال إذ أاته ذو اخلويصرة رجل  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ذات يوم يقس
عدل فوهللا ما عدلت منذ اليوم فقال النيب صلى من بىن متيم فقال اي حممد ا

هللا عليه وسلم وهللا ال جتدون بعدي أعدل عليكم مين ثالث مرات فقال عمر  
اي رسول هللا أأتذن يل فأضرب عنقه فقال ال ان له أصحااب حيقر أحدكم صالته  

ه مع صيامهم ميرقون من الدين كما ميرق السهم من الرمية  مع صالهتم وصيام 
ينظر صاحبه إىل فوقه فال يرى شيئا آيتهم رجل إحدى يديه كالبضعة أو كثدي  
املرأة خيرجون على فرقتني من الناس يقتلهم أوىل الطائفتني ابهلل قال أبو سعيد  

ت عليا  فاشهد اين مسعت هذا من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأين شهد 
حني قتلهم فالتمس يف القتلى فوجد على النعت الذي نعت رسول هللا صلى 

 هللا عليه وسلم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن ربيعة ثنا حممد بن احلسن  - 11640
 يعين بن عطية العويف عن أبيه عن جده عن أيب سعيد قال : لعن رسول هللا

 صلى هللا عليه وسلم النائحة واملستمعة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده مسلسل ابلضعفاءت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يونس ثنا محاد يعين بن زيد ثنا   - 11641
ول هللا صلى بشر بن حرب مسعت أاب سعيد اخلدري حيدث قال : غزوان مع رس

هللا عليه وسلم فدك وخيرب قال ففتح هللا على رسوله فدك وخيرب فوقع الناس 
 عليه وسلم  يف بقلة هلم هذا الثوم والبصل قال فراحوا إىل رسول هللا صلى هللا

فوجد رحيها فتأذى به مث عاد القوم فقال أال ال أتكلوه فمن أكل منها شيئا فال  
يقربن جملسنا قال ووقع الناس يوم خيرب يف حلوم احلمر األهلية ونصبوا القدور 
ونصبت قدري فيمن نصب فبلغ ذلك النيب صلى هللا عليه وسلم فقال أهناكم 

دور فكفأت قدري فيمن كفأ  عنه أهناكم عنه مرتني فأكفئت الق  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف لضعف بشر بن حرب وبقية رجاله  ت
 ثقات رجال الشيخني

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يونس وسريج قاال حدثنا فليح عن   - 11642
سعيد بن احلرث عن أيب سلمة قال كان أبو هريرة حيدثنا عن رسول هللا صلى  

لم انه قال : ان يف اجلمعة ساعة ال يوافقها مسلم وهو يف صالة  هللا عليه وس
قال فلما تويف أبو هريرة   يسأل هللا خريا اال آاته إايه قال وقللها أبو هريرة بيده

قلت وهللا لو جئت أاب سعيد فسألته عن هذه الساعة ان يكون عنده منها علم  
العراجني اليت أراك تقوم  فأتيته فأجده يقوم عراجني فقلت اي أاب سعيد ما هذه 

قال هذه عراجني جعل هللا لنا فيها بركة كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
حيبها ويتخصر هبا فكنا نقومها وأنتيه هبا فرأى بصاقا يف قبلة املسجد ويف يده 

عرجون من تلك العراجني فحكه وقال إذا كان أحدكم يف صالته فال يبصق 
بصق عن يساره أو حتت قدمه فان مل قال سريج مل جيد  أمامه فان ربه أمامه ولي

مبصقا ففي ثوبه أو نعله قال مث هاجت السماء من تلك الليلة فلما خرج النيب 
صلى هللا عليه وسلم لصالة العشاء اآلخرة برقت برقة فرأى قتادة بن النعمان  

فقال ما السري اي قتادة قال علمت اي رسول هللا ان شاهد الصالة قليل  
أحببت ان أشهدها قال فإذا صليت فأثبت حىت أمر بك فلما انصرف أعطاه  ف

العرجون وقال خذ هذا فسيضيء أمامك عشرا وخلفك عشرا فإذا دخلت 
البيت وتراءيت سوادا يف زاوية البيت فاضربه قبل أن يتكلم فإنه شيطان قال  

ة  ففعل فنحن حنب هذه العراجني لذلك قال قلت اي أاب سعيد ان أاب هرير 
حدثنا عن الساعة اليت يف اجلمعة فهل عندك منها علم فقال سألت النيب صلى 



هللا عليه وسلم عنها فقال اين كنت قد أعلمتها مث أنسيتها كما أنسيت ليلة  
 القدر قال مث خرجت من عنده فدخلت على عبد هللا بن سالم  

 

 

فليح  عليق شعيب األرنؤوط : بعضه صحيح , وبعضه حسن وهذا إسناد فيه ت
تكلم فيه األئمة من قبل حفظه وبقية رجاله ثقات  -وهو ابن سليمان  -

فمن   -وهو ابن النعمان اجلوهري البغدادي  -رجال الشيخني غري سريج 
 رجال البخاري وهو ثقة 

زوائد [ من طريق فليح بن سليمان هبذا  - 620أخرجه بتمامه البزار ] و 
ار عبد هللا بن سالم ) ومل يذكر عنده  اإلسناد وزاد فيه بعد قوله : حىت أتيت د

امسه بل قال : رجل من أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم ( قال قلت هذا 
رجل قد قرأ التوراة وصحب النيب صلى هللا عليه وسلم قال فدخلت عليه  

فقلت أخربين عن هذه الساعة اليت كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول  
جلمعة قال نعم خلق هللا آدم يوم اجلمعة وأسكنه اجلنة فيها ما يقول يف يوم ا

يوم اجلمعة وأهبطه إىل األرض يوم اجلمعة وتوفاه يوم اجلمعة وهو اليوم الذي 
تقوم فيه الساعة وهي آخر ساعة من يوم اجلمعة قال قلت ألست تعلم أن  

 النيب صلى هللا عليه وسلم قال يف صالة قال أولست تعلم أن النيب صلى هللا
عليه وسلم قال من انتظر صالة فهو يف صالة . . قال اهليثمي : مل أره بتمامه  
عند أحد . وأورده يف جممع الزوائد وقال : رواه أمحد والبزار ورجاهلما رجال  



 الصحيح

  ذكر األرانؤوط شواهد لفقراتهمث

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يونس ثنا فليح قال مسعت أاب بكر  - 11643
املنكدر عن أيب سعيد اخلدري قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :  بن 

على كل حمتلم الغسل يوم اجلمعة ويلبس من صاحل ثيابه وان كان له طيب مس  
 منه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن وهذا إسناد ضعيف النقطاعه ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    66صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يونس ثنا ليث عن بن شهاب عن   - 11644
عمرة هي بنت عبد الرمحن بن سعد بن زرارة األنصارية ان عائشة زوج النيب 

دري تعين أن رسول هللا صلى هللا  صلى هللا عليه وسلم أخربت أن أاب سعيد اخل



 عليه وسلم قال : ال يصلح للمرأة ان تسافر اال ومعها ذو حمرم هلا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يونس ثنا فليح عن حممد بن عمرو   - 11645
أين تريد اي أاب عبد   بن اثبت قال حدثين أيب ان عبد هللا بن عمر مر به فقال له 

الرمحن قال أردت أاب سعيد اخلدري فانطلقت معه قال فقال بن عمر اي أاب 
وم األضاحي  سعيد اين : مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ينهى عن حل

وعن أشياء من األشربة وعن زايرة القبور وقد بلغين انك حمدث عن رسول هللا 
صلى هللا عليه وسلم يف ذلك قال أبو سعيد مسعت أذاني رسول هللا صلى هللا  

عليه وسلم وهو يقول اين هنيتكم عن أكل حلوم األضاحي بعد ثالث فكلوا 
ياء من األشربة أو األنبذة فاشربوا وادخروا فقد جاء هللا ابلسعة وهنيتكم عن أش 

 وكل مسكر حرام وهنيتكم عن زايرة القبور فان زرمتوها فال تقولوا هجرا 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يونس ثنا فليح عن سعيد بن عبيد   - 11646



عن السباق عن أيب سعيد اخلدري قال : ملا قدم رسول هللا صلى هللا عليه  
وسلم كنا نؤذنه ملن حضر من مواتان فيأتيه قبل أن ميوت فيحضره ويستغفر له  

فقلنا   وينتظر موته قال فكان ذلك رمبا حبسه احلبس الطويل فشق عليه قال 
أرفق برسول هللا ان ال نؤذنه ابمليت حىت ميوت قال فكنا إذا مات منا امليت 

آذانه به فجاء يف أهله فاستغفر له وصلى عليه مث ان بدا له ان يشهده انتظر  
شهوده وان بدا له ان ينصرف انصرف قال فكنا على ذلك طبقة أخرى قال  

حنمل مواتان إىل بيته وال فقلنا أرفق برسول هللا صلى هللا عليه وسلم ان 
 نشخصه وال نعنيه قال ففعلنا ذلك فكان األمر  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : رجاله ثقات غري فليح ... فذكر كلمات األئمة فيه  ت
 وقول احلافظ يف التقريب : صدوق كثري اخلطأ

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يونس ثنا محاد يعين بن سلمة عن   - 11647
يب نضرة عن أيب سعيد اخلدري ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  علي عن أ

قال البن صائد ما ترى قال : أرى عرشا على البحر حوله احليات فقال رسول  
 هللا صلى هللا عليه وسلم يرى عرش إبليس 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  



 

 

نضرة عن جابر   حدثنا عبد هللا حدثين أيب وحدثناه موئل عن أيب - 11648
  : 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن وهذا إسناد ضعيف ) يعين رواه مؤمل وهو  ت
ابن امساعيل عن محاد بن سلمة عن علي بن زيد بن جدعان عن أيب نضرة عن  

ومل يسق لفظه وابن حبان   2926جابر ( ... و أخرجه بنحوه مطوال مسلم 
368/   3وأييت يف مسند جابر  6784  

 

 

ثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يونس وسريج قاال ثنا فليح عن  حد - 11649
 صلى هللا عليه  ضمرة بن سعيد عن أيب سعيد اخلدري قال : هنى رسول هللا

وسلم عن صالتني وعن صيام يومني وعن لبستني عن الصالة بعد العصر حىت  
تغيب الشمس وبعد الفجر حىت تطلع الشمس وهنى عن صيام يوم العيدين 

ال الصماء وان حيتيب الرجل يف الثوب الواحد قال يونس يف حديثه  وعن اشتم
ليس على فرجه شيء وقال سريج يف حديثه عن صيام يوم األضحى ويوم 

 الفطر 
 

 



عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح , وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد األعلى عن معمر عن الزهري  - 11650
عن عطاء بن يزيد الليثي عن أيب سعيد اخلدري : ان النيب صلى هللا عليه  

 وسلم هنى عن لبستني وعن بيعتني اللماس والنباذ  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

 ثنا يزيد اان هشام عن حممد عن أيب حدثنا عبد هللا حدثين أيب - 11651
العالية قال سألت أاب سعيد اخلدري عن نبيذ اجلر فقال : هنى رسول هللا صلى 

 هللا عليه وسلم عن هذا اجلر قال قلت فاجلف قال ذاك أشر وأشر  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح , لكنه منسوخ , رجاله ثقات رجال ت
, فقد أخرج له النسائي وهو ثقة  الشيخني غري أيب العالنية  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد اان داود عن أيب نضرة عن أيب   - 11652
سعيد قال جاء رجل إىل النيب صلى هللا عليه وسلم فقال : اي رسول هللا اان 



أبرض مضبة فما أتمران قال بلغين ان أمة من بىن إسرائيل مسخت دواب فال 
ي قال فلم أيمر ومل ينه  أدري أي الدواب ه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد حدثنا سليمان بن علي حدثنا   - 11653
صلى هللا عليه   أبو املتوكل الناجي عن أيب سعيد اخلدري قال قال رسول هللا

وسلم : الذهب ابلذهب والفضة ابلفضة والتمر ابلتمر والرب ابلرب والشعري 
فقد أرىب اآلخذ  ابلشعري وامللح ابمللح سواء بسواء مثل مبثل من زاد أو استزاد

 واملعطي سواء 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    67صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أان حممد بن إسحاق عن   - 11654
اخلدري وعن أيب  عاصم بن عمرو بن قتادة عن حممود بن لبيد عن أيب سعيد

الزاند عن األعرج عن أيب هريرة قاال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :  
ت لوال اهلجرة لكنت امرأ من األنصار ولو سلك الناس يف واد أو شعب وسلك

 األنصار واداي أو شعبا لسلكت وادي األنصار وشعبهم  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أان حممد وحممد بن عبيد قال   - 11655
أيب سعيد  ثنا حممد بن إسحاق عن يعقوب بن عتبة عن سليمان بن يسار عن 

اخلدري قال : مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ينهي عن صيام يومني 
وعن صالتني وعن نكاحني مسعته ينهي عن الصالة بعد الصبح حىت تطلع  

شمس وبعد العصر حىت تغرب الشمس وعن صيام يوم الفطر واألضحى وأن ال
 جيمع بني املرأة وخالتها وبني املرأة وعمتها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح , وهذا إسناد ضعيف لعنعنة ابن ت
 إسحاق

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد بن هارون أان حممد بن عمرو   - 11656
عن أيب سعيد اخلدري قال : هنى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  عن أيب سلمة 

 عن احملاقلة واملزابنة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح , وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أان حممد بن عمرو عن عمرو   - 11657
 صلى هللا عليه  بن احلكم بن ثوابن ان أاب سعيد اخلدري قال : بعث رسول هللا

بن حمرز على بعث أان فيهم حىت انتهينا إىل رأس غزاتنا أو كنا  وسلم علقمة 
ببعض الطريق أذن لطائفة من اجليش وأمر عليهم عبد هللا بن حذافة بن قيس  
السهمي وكان من أصحاب بدر وكانت فيه دعابة يعين مزاحا وكنت ممن رجع  

م انرا ليصنعوا عليها صنيعا هلم أو معه فنزلنا ببعض الطريق قال وأوقد القو 
يصطلون قال فقال هلم أليس يل عليكم السمع والطاعة قالوا بلى قال فما أان 
آبمركم بشيء ان صنعتموه قالوا بلى قال أعزم عليكم حبقي وطاعيت ملا تواثبتم 

يف هذه النار فقام انس فتحجزوا حىت إذا ظن اهنم واثبون قال احبسوا 
أضحك معكم فذكروا ذلك للنيب صلى هللا عليه وسلم بعد   أنفسكم فإمنا كنت

 ان قدموا فقال النيب صلى هللا عليه وسلم من أمركم منهم مبعصية فال تطيعوه  
 



 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أان سعيد عن قتادة عن سعيد   - 11658
هللا عليه وسلم   بن املسيب ان أاب سعيد اخلدري حدثهم : ان غالما للنيب صلى

أاته ذات يوم بتمر راين وكان متر النيب صلى هللا عليه وسلم بعال فيه يبس 
صاع اشرتيناه  فقال النيب صلى هللا عليه وسلم اىن لك هذا التمر فقال هذا

بصاعني من متران فقال النيب صلى هللا عليه وسلم ال تفعل فان هذا ال يصلح 
 ولكن بع مترك واشرت من أي متر شئت 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أان املسعودي عن زيد العمي   - 11659
عن أيب نضرة عن أيب سعيد اخلدري قال : جلد على عهد النيب صلى هللا عليه  

 وسلم يف اخلمر بنعلني أربعني فلما كان زمن عمر جلد بدل كل نعل سوطا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 



 

حدثين أيب حدثنا يزيد وأبو النضر عن بن أيب حدثنا عبد هللا   - 11660
ذئب قال يزيد أان بن أيب ذئب عن الزهري عن عبيد هللا بن عبد هللا بن عتبة  
عن أيب سعيد اخلدري قال : هنى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن اختناث  

 االسقية قال أبو النضر أن يشرب من أفواهها  
 

 

يح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد قال ثنا بن أيب ذئب عن   - 11661
سعيد بن خالد قال : دخلت على أيب سلمة فأاتان بزبد وكتلة فأسقط ذابب يف 
الطعام فجعل أبو سلمة ميقله أبصبعه فيه فقلت اي خال ما تصنع فقال ان أاب 

لى هللا عليه وسلم قال ان أحد جناحي  سعيد اخلدري حدثين عن رسول هللا ص
الذابب سم واآلخر شفاء فإذا وقع يف الطعام فأمقلوه فإنه يقدم السم ويؤخر 

 الشفاء  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح لغريه , وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد وحجاج قاال أان بن أيب ذئب  - 11662



عن املقربي عن عبد الرمحن بن أيب سعيد اخلدري عن أبيه قال : حبسنا يوم 
وكفى هللا  }اخلندق حىت ذهب هوي من الليل حىت كفينا وذلك قول هللا 

 عليه وسلم  قال فدعا رسول هللا صلى هللا {املؤمنني القتال وكان هللا قواي عزيزا 
مث أقام    بالال فأمره فأقام فصلى الظهر وأحسن كما كان يصليها يف وقتها

للعصر فصالها كذلك مث أقام املغرب فصالها كذلك مث أقام العشاء فصالها  
 }كذلك وذلك قبل ان ينزل يف صالة اخلوف قال حجاج يف صالة اخلوف 

 فإن خفتم فرجاال أو ركباان  

 

 

األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم عليق شعيب ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    68صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أان هشام عن حممد عن أخيه   - 11663
معبد بن سريين قال قلت أليب سعيد اخلدري هل مسعت من رسول هللا صلى  

 عليه وسلم يف العزل شيئا فقال نعم : سألنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  هللا
ره  عن العزل فقال وما هو قلنا الرجل تكون له املرأة املرضع فيصيب منها ويك



ان حتمل فيعزل عنها وتكون له اجلارية ليس له مال غريها فيصيب منها ويكره  
لوا فإمنا هو القدر  ان حتمل فيعزل عنها فقال ال عليكم ان ال تفع   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أان شعبة عن خليد بن جعفر   - 11664
واملستمر قاال مسعنا أاب نضرة حيدث عن أيب سعيد اخلدري : ان رسول هللا 

صلى هللا عليه وسلم ذكر امرأة من بين إسرائيل حشت خامتها مسكا واملسك  
 أطيب الطيب 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب قال قرأت على عبد الرمحن مالك  - 11665
ن عن حممد  قال أيب وحدثنا إسحاق أخربان مالك عن ربيعة بن أيب عبد الرمح

بن حيىي بن حبان عن بن حمرييز انه قال : دخلت املسجد ورأيت أاب سعيد  
ول هللا اخلدري فجلست إليه فسألته عن العزل فقال أبو سعيد خرجنا مع رس

صلى هللا عليه وسلم يف غزوة بين املصطلق فأصبنا سبااي من سيب العرب 



فاشتهينا النساء واشتدت علينا العزبة وأحببنا العزل وأردان ان نعزل ورسول هللا 
صلى هللا عليه وسلم بني أظهران قبل ان نسأله فسألناه عن ذلك فقال ما  

وم القيامة اال وهى كائنة  عليكم ان ال تفعلوا ما من نسمة كائنة إىل ي  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أان سفيان عن أبيه عن   - 11666
بن أيب نعم عن أيب سعيد اخلدري قال : بعث علي وهو ابليمن إىل النيب صلى 

بني األقرع بن حابس احلنظلي مث أحد   هللا عليه وسلم بذهيبة يف تربتها فقسمها
فزاري وبني علقمة بن عالثة العامري مث أحد بين جماشع وبني عيينة بن بدر ال

بين كالب وبني زيد اخلري الطائي مث أحد بين نبهان قال فغضبت قريش  
واألنصار فقالوا يعطي صناديد أهل جند ويدعنا قال إمنا أأتلفهم قال فأقبل  

انتئ اجلبني كث اللحية مشرف الوجنتني حملوق قال فقال اي  رجل غائر العينني 
حممد اتق هللا قال فمن يطع هللا إذا عصيته أأيمنين على أهل األرض وال 

أتمنوين قال فسأل رجل من القوم قتله النيب صلى هللا عليه وسلم أراه خالد بن 
وز الوليد فمنعه فلما ويل قال من ضئضئ هذا قوم يقرؤون القرآن ال جيا 

حناجرهم ميرقون من اإلسالم كما مروق السهم من الرمية يقتلون أهل اإلسالم 
 ويدعون أهل األواثن لئن أان أدركتهم ألقتلنهم قتل عاد  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب قال ثنا سريج ثنا محاد عن محاد عن   - 11667
إبراهيم عن أيب سعيد اخلدري : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم هنى عن  

 استئجار األجري حىت يبني أجره وعن النجش واللمس وإلقاء احلجر 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه دون قوله " هنى عن استئجار األجري ت
  يبني أجره " وهذا إسناد ضعيف النقطاعه حىت

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سريج ثنا بن وهب عن عمرو بن   - 11668
احلرث أن دراجا أاب السمح حدثه عن أيب اهليثم عن أيب سعيد اخلدري ان 

 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : أصدق الرؤاي ابألسحار  

 

 

ده ضعيف عليق شعيب األرنؤوط : إسنات  

 

 

وهبذا اإلسناد ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : إذا رأيتم  - 11669



إمنا يعمر   } الرجل يعتاد املسجد فاشهدوا عليه ابإلميان قال هللا عز وجل 
   {مساجد هللا من آمن ابهلل واليوم اآلخر 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

هللا صلى هللا عليه وسلم قال : يقول  وهبذا اإلسناد ان رسول - 11670
الرب عز وجل يوم القيامة سيعلم أهل اجلمع من أهل الكرم فقيل ومن أهل 

 الكرم اي رسول هللا قال جمالس الذكر يف املساجد  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

وهبذا اإلسناد ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : أكثروا  - 11671
 ذكر هللا حىت يقولوا جمنون 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يونس وسريج قاال ثنا فليح عن   - 11672
أيوب بن حبيب عن أيب املثين اجلهين قال مسعت مروان وهو يسأل أاب سعيد  
اخلدري : هل هنى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ان يتنفس وهو يشرب يف 
إانئه فقال أبو سعيد نعم فقال له رجل اي رسول هللا فإين ال أروي من نفس  
واحد قال فإذا تنفست فنح املاء عن وجهك قال فإين أرى القذاة فأنفخها  

 قال فإذا رأيتها فاهرقها وال تنفخها  

 

 

وط : صحيح عليق شعيب األرنؤ ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    69صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل بن حممد يعين أاب إبراهيم   - 11673
العمري ثنا عبد  املعقب ثنا مروان يعين بن معاوية الفزاري ثنا عمرو بن محزة 

الرمحن بن سعد موىل آل أيب سعيد مسعت أاب سعيد اخلدري يقول قال رسول 
م القيامة الرجل هللا صلى هللا عليه وسلم : ان من أعظم األمانة عند هللا يو 

 يفضي إىل امرأته وتفضي إليه مث ينشر سرها  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سريج ثنا أبو ليلى قال أيب مساه   - 11674
سريج عبد هللا بن ميسرة اخلرساين عن غياث البكري قال : كنا جنالس أاب 

نة فسألته عن خامت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الذي سعيد اخلدري ابملدي
كان بني كتفيه فقال أبصبعه السبابة هكذا حلم انشز بني كتفيه صلى هللا عليه  

 وسلم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث حسن لغريه , وهذا إسناد ضعيف لضعف ت
 عبدهللا بن ميسرة 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن بن الربيع قال ثنا جعفر بن   - 11675
سليمان عن علي بن علي عن أيب املتوكل عن أيب سعيد اخلدري قال : كان  

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا افتتح الصالة قال سبحانك اللهم وحبمدك  
 وتبارك امسك وتعاىل جدك وال إله غريك 

 

 



سناده ضعيف عليق شعيب األرنؤوط : إت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو العالء احلسن بن سوار قال ثنا   - 11676
عمرو بن ليث عن خالد يعين بن زيد عن سعيد عن أيب بكر بن املنكدر ان  

سليم أخربه عن عبد الرمحن بن أيب سعيد عن أبيه عن رسول هللا صلى هللا 
ان ميس  عليه وسلم انه قال : ان الغسل يوم اجلمعة على كل حمتلم والسواك و 

 من الطيب ما يقدر عليه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح , رجاله ثقات رجال الصحيح غري  ت
 احلسن بن سوار 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إسحاق بن إبراهيم الرازي ثنا   - 11677
سلمة بن الفضل ثنا حممد بن إسحاق عن حممد بن اثبت بن شرحبيل عن أيب 

ي عن أيب سعيد اخلدري قال مسعت رسول هللا صلى هللا عليه  سعيد موىل املهر 
 وسلم يقول : من صرب ابملدينة على ألوائها وشدهتا كنت له شفيعا يوم القيامة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح , وهذا إسناد ضعيف ت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو إبراهيم املعقب إمساعيل بن  - 11678
ن أحد الصاحلني ثنا يوسف بن املاجشون قال أخربين حممد بن حممد وكا

املنكدر قال : دخلت على جابر بن عبد هللا وهو ميوت فقلت له أقرئ رسول  
 هللا صلى هللا عليه وسلم مين السالم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : هذا األثر إسناده صحيح , رجاله ثقات رجال ت
حممد  الشيخني غري أيب إبراهيم إمساعيل بن  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هارون هو بن معروف ثنا عبد هللا   - 11679
بن وهب عن عمرو بن احلرث عن دراج عن أيب اهليثم عن أيب سعيد قال قال  

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ال حليم اال ذو عشرة وال حكيم اال ذو  
 جتربة 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا علي بن إسحاق قال أان عبد هللا   - 11680



بن عتاب قال ثنا عبد هللا أان يونس عن الزهري قال حدثين عبيد هللا بن عبد  
هللا انه مسع أاب سعيد اخلدري يقول : مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 ينهى عن اختناث االسقية  
 

 

إسناده صحيح , رجاله ثقات رجال الشيخني غري  عليق شعيب األرنؤوط : ت
 علي بن إسحاق فمن رجال الرتمذي

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو سعيد موىل بين هاشم قال   - 11681
حدثنا عبد الرمحن بن أيب املوال موىل آلل علي قال ثنا عبد الرمحن بن أيب 

ا له فأىب ان يتقدم  عمرة قال كانت جنازة يف احلجر فجاء أبو سعيد فوسعو 
 وقال ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : ان خري اجملالس أوسعها 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح , رجاله ثقات رجال الشيخني غري أيب ت
 سعيد موىل بين هاشم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن بن موسى ثنا شيبان عن   - 11682
بد الغافر عن أيب سعيد اخلدري قال قال رسول هللا صلى قتادة عن عقبة بن ع 



هللا عليه وسلم : ان رجال ممن خال من الناس رغسه هللا ماال وولدا فلما حضره  
املوت ودعا بنيه فقال أي أب كنت لكم قالوا خري أب قال فإنه وهللا ما ابتأر  

 اذروه يف  عند هللا خريا قط فإذا مات فاحرقوه حىت إذا كان فحما فاسحقوه مث
يوم يعين رحيا عاصفا قال وقال نيب هللا صلى هللا عليه وسلم أخذ مواثيقهم  
على ذلك وريب ففعلوا وريب ملا مات أحرقوه حىت إذا كان فحما سحقوه مث  

أذروه يف يوم عاصف قال ربه كن فإذا هو رجل قائم قال له ربه ما محلك على  
س حممد بيده ما تالفاه  الذي صنعت قال رب خفت عذابك قال فوالذي نف

غريها ان غفر هللا له قال احلسن مرة ما تالقاه غريها ان غفر هللا له قال قتادة  
 رجل خاف عذاب هللا فأجناه هللا من خمافته  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  
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حدثنا عبد هللا حدثين أيب قال احلسن بن موسى قال ثنا محاد بن   - 11683
سلمة عن أيب هارون العبدي ومطر الوراق عن أيب الصديق الناجي عن أيب 



عليه وسلم : متأل األرض جورا سعيد اخلدري قال قال رسول هللا صلى هللا 
 وظلما فيخرج رجل من عرتيت ميلك سبعا أو تسعا فيمأل األرض قسطا وعدال  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح دون قوله " ميلك سبعا أوتسعا " ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن بن موسى ثنا محاد بن زيد  - 11684
عن علي بن زيد عن أيب نضرة عن أيب سعيد اخلدري عن النيب صلى هللا عليه  
وسلم قال : أال ان لكل غادر لواء يوم القيامة بقدر غدرته أال وال غدر أعظم  

 من إمام عامة  

 

 

د ضعيف لضعف علي  عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح , وهذا إسنات
 بن زيد

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن بن موسى ثنا محاد بن سلمة   - 11685
يب هريرة قاال  عن علي بن زيد عن سعيد بن املسيب عن أيب سعيد اخلدري وأ

قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : آخر من خيرج من النار رجالن يقول هللا  
 فيقول ال  ألحدمها اي بن آدم ما أعددت هلذا اليوم هل عملت خريا أو رجوتين



اي رب فيؤمر به إىل النار وهو أشد أهل النار حسرة ويقول لآلخر اي بن آدم  
ما أعددت هلذا اليوم هل عملت خريا أو رجوتين فيقول نعم اي رب قد كنت  

أرجو إذ أخرجتين أن ال تعيدين فيها أبدا فرتفع له شجرة فيقول أي رب أقرين 
رها وأشرب من مائها فيقول اي  حتت هذه الشجرة فاستظل بظلها وآكل من مث

بن آدم فيعاهده أن ال يسأله غريها فيدنيه منها مث ترفع له شجرة هي أحسن 
من األوىل وأغدق ماء فيقول أي رب هذه ال أسألك غريها أقرين حتتها 

فاستظل بظلها وآكل من مثرها وأشرب من مائها فيقول اي بن آدم أمل تعاهدين  
ي رب هذه ال أسألك غريها فيقره حتتها ويعاهده  أن ال تسألين غريها فيقول أ

أن ال يسأله غريها مث ترفع له شجرة عند ابب اجلنة هي أحسن من األوليني 
وأغدق ماء فيقول أي رب ال أسألك غريها فأقرين حتتها فأستظل بظلها وآكل  

من مثرها وأشرب من مائها فيقول بن آدم أمل تعاهدين أن ال تسألين غريها  
رب هذه ال أسألك غريها فيقره حتتها ويعاهده أن ال يسأله غريها   فيقول أي

فيسمع أصوات أهل اجلنة فال يتمالك فيقول أي رب أدخلين اجلنة فيقول 
تبارك وتعاىل سل ومتن ويلقنه هللا ما ال علم له به فيسأل ويتمىن مقدار ثالثة 

اخلدري ومثله  أايم من أايم الدنيا فيقول بن آدم لك ما سألت قال أبو سعيد 
معه قال أبو هريرة وعشرة أمثاله معه مث قال أحدمها لصاحبه حدث مبا مسعت 

 وأحدث مبا مسعت 

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف لضعف علي بن زيد ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن بن موسى ثنا محاد بن سلمة   - 11686
ل قال رسول هللا صلى هللا عليه  عن أفلح األنصاري عن أيب سعيد اخلدري قا
 وسلم : حب األنصار إميان وبغضهم نفاق  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح لغريه , وهذا إسناد منقطع ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن ثنا بن هليعة عن موسى بن  - 11687
يه وسلم  وردان عن أيب سعيد اخلدري أنه قال : كنا مع رسول هللا صلى هللا عل 

املنرب فجلس  يوم اجلمعة فدخل أعرايب ورسول هللا صلى هللا عليه وسلم على 
األعرايب يف آخر الناس فقال له النيب صلى هللا عليه وسلم أركعت ركعتني قال  

 ال قال فأمره فأتى الرحبة اليت عند املنرب فركع ركعتني  

 

 

عف ابن عليق شعيب األرنؤوط : حديث حسن , وهذا إسناد ضعيف لضت
 هليعة 

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن ثنا بن هليعة حدثنا بن هبرية   - 11688
عن حنش بن عبد هللا انه مسع أاب سعيد اخلدري يقول : صلى بنا رسول هللا 

صلى هللا عليه وسلم ذات يوم فوجد ريح ثوم من رجل فقال له ملا فرغ ينطلق  
 أحدكم فيأكل من هذا اخلبيث مث أييت فيؤذينا  

 

 

شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف عليق ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا حيىي بن إسحاق ثنا بن هليعة   - 11689
عن عبد هللا بن هبرية عن حنش قال مسعت أاب سعيد اخلدري قال : صلى بنا  

 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فذكره  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

 حدثين أيب ثنا حسن ثنا بن هليعة ثنا دراج عن أيب  حدثنا عبد هللا - 11690
اهليثم عن أيب سعيد عن النيب صلى هللا عليه وسلم انه قال : كاملهل قال كعكر  

 الزيت فإذا قرب إليه سقطت فروة وجهه فيه  
 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  
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حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن قال مسعت عبد هللا بن هليعة   - 11691
قال ثنا دراج أبو السمح ان أاب اهليثم حدثه عن أيب سعيد اخلدري عن رسول 
هللا صلى هللا عليه وسلم ان رجال قال له : اي رسول هللا طوىب ملن رآك وآمن 

قال طوىب ملن رآين وآمن يب مث طوىب مث طوىب مث طوىب ملن آمن يب ومل يرين   بك
قال له رجل وما طوىب قال شجرة يف اجلنة مسرية مائة عام ثياب أهل اجلنة 

 خترج من أكمامها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف دون قوله " طوىب ملن رآين وآمن يب ,  ت
حسن لغريه وطوىب ملن آمن يب ومل يرين " ف  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن ثنا بن هليعة ثنا دراج عن أيب   - 11692



اهليثم عن أيب سعيد عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم انه قال : أكثروا ذكر  
 هللا حىت يقولوا جمنون 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

ن أيب كثري  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا أابن ثنا حيىي ب - 11693
قال حدثين أبو نضرة ان أاب سعيد اخلدري حدثه : ان رسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم سئل عن الوتر فقال أوتروا قبل الفجر 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم , رجاله ثقات رجال ت
 الشيخني غري أابن وأيب نضرة فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن ثنا محاد بن سلمة عن محاد   - 11694
عن إبراهيم عن أيب سعيد اخلدري : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم هنى عن  

 استئجار األجري حىت يبني له أجره وعن إلقاء احلجر واللمس والنجش 
 

 

جري عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه دون قوله " هنى عن استئجار األت



 حىت يبني له أجره " , وهذا إسناد ضعيف النقطاعه 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا يزيد بن زريع ثنا داود عن   - 11695
أيب نضرة عن أيب سعيد قال خرجنا من املدينة نصرخ ابحلج صراخا فلما قدمنا  

كان    مكة قال فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : اجعلوها عمرة اال من
 معه اهلدي فلما كان عشية الرتوية أهللنا ابحلج  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا محاد عن علي بن زيد عن   - 11696
احلسن ان أاب سعيد اخلدري قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ال 

ناس ان يقوم حبق إذا علمه قال مث بكى أبو سعيد قال قد  مينعن رجال مهابة ال
 وهللا شهدانه فما قمنا به  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : مرفوعه صحيح , وهذا إسناد ضعيف لضعف علي  ت
 بن زيد

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا محاد بن سلمة عن محيد   - 11697
عن أيب نضرة عن أيب سعيد ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : اطلبوا 
ليلة القدر يف العشر األواخر من رمضان يف تسع يبقني وسبع يبقني ومخس 

 يبقني وثالث يبقني  
 

 

شرط مسلم عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على  ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا شعبة قال أان سعد بن   - 11698
إبراهيم قال مسعت أاب أمامة بن سهل بن حنيف حيدث عن أيب سعيد : ان أهل 

قريظة ملا نزلوا على حكم سعد بن معاذ أرسل إليه رسول هللا صلى هللا عليه  
 عليه وسلم قوموا إىل سيدكم  وسلم فجاء على محار فقال رسول هللا صلى هللا

أو إىل خريكم فقال ان هؤالء نزلوا على حكمك قال اين أحكم أن يقتل 
 مقاتلتهم وتسىب ذراريهم قال لقد حكمت حبكم امللك  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

ك بن حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا شعبة قال عبد املل - 11699



عمري أنبأين قال سألت عكرمة موىل زايد قال مسعت أاب سعيد اخلدري قال :  
أربع مسعتهن من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فأعجبنين وآنقنين قال ال  
تسافر امرأة مسرية يومني أو ليلتني اال ومعها زوجها أو ذو حمرم وال يصوم 

 بعد الصبح حىت تطلع  يومني يوم الفطر ويوم النحر وال صالة بعد صالتني
الشمس وبعد العصر حىت تغرب الشمس وال تشد الرحال اال إىل ثالثة  

 مساجد مسجد احلرام ومسجد األقصى ومسجدي هذا 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا مهام ثنا قتادة عن أيب  - 11700
يب سعيد اخلدري : أن النيب صلى هللا عليه وسلم هنى أن ينبذ البسر نضرة عن أ

 والتمر مجيعا والزبيب والتمر مجيعا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هبز ثنا شعبة أان قتادة عن عبد هللا   - 11701
بن أيب عتبة قال مسعت أاب سعيد اخلدري يقول : كان رسول هللا صلى هللا عليه  



 وسلم أشد حياء من العذراء يف خدرها وكان إذا كره شيئا عرفناه يف وجهه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هبز ثنا شعبة ثنا قتادة عن أيب  - 11702
نضرة عن أيب سعيد اخلدري أنه قال : خرجنا مع رسول هللا صلى هللا عليه  

وسلم لتسع عشرة أو سبع عشرة من رمضان فصام صائمون وأفطر مفطرون  
 فلم يعب هؤالء على هؤالء وال هؤالء على هؤالء  

 

 

ألرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم , رجاله ثقات رجال عليق شعيب ات
 الشيخني غري أيب نضرة فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هبز ثنا شعبة حدثين أنس بن سريين  - 11703
عن أخيه معبد بن سريين عن أيب سعيد اخلدري قال شعبة قلت له مسعته من  

 عليه وسلم يف العزل قال : ال عليكم ان  أيب سعيد قال نعم عن النيب صلى هللا
 ال تفعلوا فإمنا هو القدر  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    72صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هبز ثنا شعبة عن عبد الرمحن بن  - 11704
قلن النساء  األصبهاين قال مسعت ذكوان حيدث عن أيب سعيد اخلدري قال :

اي رسول هللا غلب عليك الرجال فعدان موعدا فوعدهن فقال رسول هللا صلى  
اب من النار  هللا عليه وسلم أميا امرأة منكن قدمت ثالاث من ولدها كانوا هلا حجا

 قالت امرأة اي رسول هللا أان قدمت اثنني قال واثنني 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا مهام ثنا قتادة عن أيب  - 11705
ال : ان رجال الصديق عن أيب سعيد اخلدري أن النيب صلى هللا عليه وسلم ق 

قتل تسعة وتسعني نفسا فسأل عن أعلم أهل األرض فدل على رجل فااته  



ني فقال انه قتل تسعة وتسعني نفسا فهل له من توبة قال لقد قتل تسعة وتسع
نفسا فليست له توبة قال فانتضى سيفه فقتله فكمل مائة مث انه مكث ما شاء  
هللا مث سأل عن أعلم أهل األرض فدل على رجل فقال انه قد قتل مائة نفس  
فهل له من توبة فقال ومن حيول بينه وبني التوبة أخرج من القرية اخلبيثة اليت 

فيها قال فخرج وعرض له أنت هبا إىل قرية كذا وكذا فاعبد ربك عز وجل 
أجله فاختصم فيه مالئكة العذاب ومالئكة الرمحة قال إبليس انه مل يعصين 

ساعة قط قالت مالئكة الرمحة انه خرج اتئبا فزعم محيد أن بكرا حدثه عن أيب  
رافع قال فبعث هللا ملكا فاختصما إليه رجع احلديث إىل حديث قتادة قال  

قرب فأحلقوه هبا قال قتادة فقرب هللا منه القرية انظروا إىل أي القريتني كان أ
 الصاحلة وابعد عنه القرية اخلبيثة فأحلقوه أبهلها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا وهيب ثنا موسى بن عقبة   - 11706
اخلدري يف  قال حدثين حممد بن حيىي بن حبان عن بن حمرييز عن أيب سعيد

غزوة بين املصطلق : اهنم أصابوا سبااي فارادوا أن يستمتعوا هبن وال حيملن  
لوا فان هللا  فسألوا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال ما عليكم ان ال تفع

 عز وجل قد كتب من هو خالق إىل يوم القيامة  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يونس بن حممد ثنا فليح عن زيد   - 11707
بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أيب سعيد اخلدري ان رسول هللا صلى هللا 

إذا شك أحدكم يف صالته فلم يدر كم صلى فلينب على  عليه وسلم قال : 
اليقني حىت إذا استيقن ان قد أمت فليسجد سجدتني قبل ان يسلم فإنه إن 

 كانت صالته وترا صارت شفعا وإن كانت شفعا كان ذلك ترغيما للشيطان  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

رزاق أان سفيان عن األعمش  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد ال - 11708
عن عطية العويف عن أيب سعيد اخلدري ان النيب صلى هللا عليه وسلم قال : ان  

أهل الدرجات العلي لرياهم من حتتهم كما ترون النجم يف أفق السماء وأبو 
 بكر وعمر منهم وأنعما  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه , وهذا إسناد ضعيف لضعف عطية  ت



وبقية رجاله ثقات رجال الشيخنيالعويف   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا سفيان عن عثمان   - 11709
البيت عن أيب اخلليل عن أيب سعيد اخلدري قال : أصبنا نساء من سيب أوطاس 

وهلن أزواج فكرهنا أن نقع عليهن وهلن أزواج فسألنا النيب صلى هللا عليه  
قال   {واحملصنات من النساء إال ما ملكت أميانكم  }ة  وسلم فنزلت هذه اآلي

 فاستحللنا هبا فروجهن  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح , وهذا إسناد منقطع ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا سفيان عن األعمش   - 11710
عن ذكوان عن أيب سعيد اخلدري قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ال  

 يبغضن األنصار رجل يؤمن ابهلل ورسوله 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

ا عبد الرزاق أان سفيان عن أبيه عن  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثن - 11711



بن أيب نعم عن أيب سعيد اخلدري قال : بعث علي إىل النيب صلى هللا عليه  
وسلم وهو ابليمن بذهيبة يف تربتها فقسمها بني األقرع بن حابس احلنظلي مث  
أحد بين جماشع وبني عيينة بن بدر الفزاري وبني علقمة بن عالثة العامري مث  

وبني زيد اخلري الطائي مث أحد بين نبهان فذكر احلديث أحد بين كالب   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

-------------------------------------  

 

[    73صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن آدم ثنا فضيل يعين بن  - 11712
ل الرأس فقال  مرزوق عن عطية عن أيب سعيد اخلدري : ان رجال سأله عن غس

يكفيك ثالث حفنات أو ثالث أكف مث مجع يديه مث قال اي أاب سعيد اين رجل 
ك كثري الشعر قال فان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان أكثر شعرا من 

 وأطيب 

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه , وهذا إسناد ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أان سفيان عن أبيه عن   - 11713
بن أيب نعم عن أيب سعيد اخلدري قال : بعث علي إىل النيب صلى هللا عليه  

ابس احلنظلي مث  وسلم وهو ابليمن بذهيبة يف تربتها فقسمها بني األقرع بن ح
اشع وبني عيينة بن بدر الفزاري وبني علقمة بن عالثة العامري مث  أحد بين جم

أحد بين كالب وبني زيد اخلري الطائي مث أحد بين نبهان قال فغضبت قريش 
واألنصار قالوا يعطى صناديد أهل جند ويدعنا قال إمنا أأتلفهم قال فأقبل رجل  

لحية مشرف الوجنتني حملوق قال فقال اي حممد غائر العينني انتئ اجلبني كث ال
اتق هللا قال فمن يطيع هللا إذا عصيته أيمنين على أهل األرض وال أتمنوين قال  

فسأل رجل من القوم قتله النيب صلى هللا عليه وسلم أراه خالد بن الوليد 
فمنعه فلما ويل قال ان من ضئضئ هذا قوم يقرؤون القرآن ال جياوز حناجرهم  

قون من اإلسالم مروق السهم من الرمية يقتلون أهل اإلسالم ويدعون أهل مير 
 األواثن لئن اان أدركتهم ألقتلنهم قتل عاد  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرطهما ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أان سفيان عن األعمش   - 11714



عن العويف عن أيب سعيد اخلدري : ان النيب صلى هللا عليه وسلم كان يقول  
كيف أنعم وصاحب الصور قد التقم الصور وحىن جبهته وأصغى مسعه ينتظر  

 مىت يؤمر  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف لضعف عطية العويف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أان سفيان عن إمساعيل   - 11715
ري بن أمية عن حممد بن حيىي بن حبان عن حيىي بن عمارة عن أيب سعيد اخلد

قال قال النيب صلى هللا عليه وسلم : ليس يف حب وال متر صدقة حىت يبلغ  
مخس أواق مخسة أوساق وال فيما دون مخس ذود صدقة وليس فيما دون 

 صدقة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أان سفيان عن زيد بن  - 11716
أسلم ثنا عياض بن عبد هللا بن سعد بن أيب سرح عن أيب سعيد اخلدري قال :  

ه وسلم صاعا من  كنا نؤدي صدقة الفطر على عهد رسول هللا صلى هللا علي



شعري صاعا من متر صاعا من زبيب صاعا من أقط فلما جاء معاوية جاءت 
 السمراء فرأى أن مدا يعدل مدين  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أان سفيان عن زبيد عن   - 11717
ي عن أيب سعيد اخلدري قال قال رسول هللا صلى عمرو بن مرة عن أيب البخرت 

هللا عليه وسلم : ال حيقرن أحدكم نفسه ان يرى أمر هللا فيه مقاال فال يقول فيه  
فيقال له يوم القيامة ما منعك ان تكون قلت يف كذا وكذا فيقول خمافة الناس 

 فيقول اايي أحق ان ختاف  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو املغرية ثنا األوزاعي قال حدثين  - 11718
ال  حيىي يعين بن أيب كثري عن انفع موىل بن عمر ثنا أبو سعيد اخلدري قال ق

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ال تبيعوا الذهب ابلذهب اال مثال مبثل ال 
ال مثال مبثل ال يشف بعضها  يشف بعضها على بعض وال تبيعوا الورق ابلورق ا



 على بعض وال تبيعوا غائبا بناجز  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا بن أيب ليلى عن عطاء   - 11719
وعطية عن أيب سعيد وعن انفع عن بن عمر : ان النيب صلى هللا عليه وسلم  

ى راحلته يف التطوع حيثما توجهت به يومئ إمياء وجيعل كان يصلي عل 
 السجود أخفض من الركوع قال عبد هللا والصواب عطية  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح لغريه , وهذان إسنادان ضعيفان  ت
 لضعف ابن أيب ليلى

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا عبد احلميد بن هبرام عن   - 11720
بن حوشب عن أيب سعيد اخلدري قال قال رسول هللا صلى هللا عليه  شهر 

 وسلم : ال صالة بعد الفجر حىت تطلع الشمس وال بعد العصر حىت تغرب 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح , وهذا إسناد ضعيف لضعف شهر  ت



 بن حوشب
 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن ربيعة عن بن أيب ليلى عن   - 11721
عطية العويف عن أيب سعيد اخلدري قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :  

 من ال يشكر الناس ال يشكر هللا عز وجل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيفت  

 

 

 -------------------------------------  

 

[    74صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا مهام ثنا حيىي بن أيب كثري   - 11722
يد حدثين أبو سلمة بن عبد الرمحن بن عوف قال : انطلقت إىل أيب سع

اخلدري قال قلت اال خترج بنا إىل النخل نتحدث قال فخرج قال قلت حدثين 
كف ما مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول يف ليلة القدر قال اعت

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم العشر األول من رمضان فاعتكفنا معه فأاته  



جربيل فقال ان الذي تطلب أمامك فلما كان صبيحة عشرين من رمضان قام  
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم خطيبا فقال من كان اعتكف مع رسول هللا 

 العشر األواخر من  صلى هللا عليه وسلم فلريجع فإين أريت ليلة القدر وإهنا يف
أين أنسيتها وأين رأيت كأين أسجد يف طني وماء قال وما نرى  رمضان يف وتر و 

يف السماء قال مهام أحسبه قال قزعة مسي الغيم ابسم فجاءت سحابة وكان  
سقف املسجد جريد النخل فأمطران فصلى بنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

سول هللا صلى هللا عليه وسلم وأرنبته  فرأيت أثر الطني واملاء على جبهة ر 
 تصديقا لرؤايه 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا مهام ثنا قتادة عن أيب  - 11723
نضرة عن أيب سعيد اخلدري قال : غزوان مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
لست عشرة من رمضان فمنا من صام ومنا من أفطر فلم يعب الصائم على  

 املفطر ومل يعب املفطر على الصائم 
 

 

حيح على شرط مسلم , رجاله ثقات رجال عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ص ت
 الشيخني غري أيب نضرة فمن رجال مسلم 



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا يزيد بن زريع ثنا سعيد بن   - 11724
قال ثنا قتادة ان أاب  {ونزعنا ما يف صدورهم من غل    }أيب عروبة يف هذه اآلية 

حدثهم قال قال رسول هللا صلى   املتوكل الناجي حدثهم ان أاب سعيد اخلدري
ؤمنون من النار فيحبسون على قنطرة بني اجلنة  هللا عليه وسلم : خيلص امل

والنار فيقتص لبعضهم من بعض مظامل كانت بينهم يف الدنيا حىت إذا هذبوا 
ونقوا أذن هلم يف دخول اجلنة قال فوالذي نفسي بيده ألحدهم أهدى ملنزله يف  

يف الدنيا قال قتادة وقال بعضهم ما يشبه هلم اال أهل مجعة   اجلنة منه ملنزله كان
 حني انصرفوا من مجعتهم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا وهيب ثنا عمرو بن حيىي  - 11725
وسلم قال : ليس  عن أبيه عن أيب سعيد اخلدري ان رسول هللا صلى هللا عليه  

فيما دون مخس ذود صدقة وال فيما دون مخس أواق صدقة وال فيما دون  
 مخس أوسق صدقة  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا محاد بن سلمة عن علي   - 11726
ة ان رسول هللا بن زيد عن سعيد بن املسيب عن أيب سعيد اخلدري وأيب هرير 

صلى هللا عليه وسلم قال : ان آخر رجلني خيرجان من النار يقول هللا ألحدمها  
قول ال أي اي بن آدم ما أعددت هلذا اليوم هل عملت خريا قط هل رجوتين في

رب فيؤمر به إىل النار فهو أشد أهل النار حسرة ويقول لآلخر اي بن آدم ماذا  
أعددت هلذا اليوم هل عملت خريا قط أو رجوتين فيقول ال اي رب اال اين 
كنت أرجوك قال فريفع له شجرة فيقول أي رب أقرين حتت هذه الشجرة  

ده ان ال يسأله غريها  فاستظل بظلها وآكل من مثرها واشرب من مائها ويعاه
فيقره حتتها مث ترفع له شجرة هي أحسن من األوىل وأغدق ماء فيقول أي رب 
أقرين حتتها ال أسألك غريها فأستظل بظلها وآكل من مثرها وأشرب من مائها  

فيقول اي بن آدم أمل تعاهدين أن ال تسألين غريها فيقول أي رب هذه ال أسألك 
غريها فيقره حتتها مث ترفع له شجرة عند ابب اجلنة غريها ويعاهده ان ال يسأله 

هي أحسن من االولتني وأغدق ماء فيقول أي رب هذه أقرين حتتها فيدنيه منها  
ويعاهده ان ال يسأله غريها فيسمع أصوات أهل اجلنة فلم يتمالك فيقول أي 
رب اجلنة أي رب أدخلين اجلنة فيقول هللا عز وجل سل ومتنه فيسأله ويتمىن  

قدار ثالثة أايم من أايم الدنيا ويلقنه هللا ما ال علم له به فيسأل ويتمىن فإذا مب



فرغ قال لك ما سألت قال أبو سعيد ومثله معه وقال أبو هريرة وعشرة أمثاله  
 معه قال أحدمها لصاحبه حدث مبا مسعت وأحدث مبا مسعت 

 

 

وهو ابن جدعان  عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف لضعف علي بن زيد ت
 وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح 

 

 

------------------------------------- 

 

[    75صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا عفان ثنا وهيب ثنا داود عن   - 11727
ول هللا أيب نضرة عن أيب سعيد أو عن جابر بن عبد هللا قال : قدمنا مع رس

صلى هللا عليه وسلم نصرخ ابحلج صراخا فلما طفنا ابلبيت قال اجعلوها  
 عمرة فلما كان يوم الرتوية أحرمنا ابحلج 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا وهيب ثنا داود عن أيب  - 11728
نضرة عن أيب سعيد أو عن جابر بن عبد هللا : ان رسول هللا صلى هللا عليه  

وسلم اشتكى فااته جربيل فقال بسم هللا أرقيك من كل شيء يؤذيك من كل  
 حاسد وعني هللا يشفيك  

 

 

ثقات رجال الشيخني غري   عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح , رجالهت
 داود وأيب نضرة فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن حدثنا بن هليعة ثنا دراج عن   - 11729
أيب اهليثم عن أيب سعيد عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم انه قال : كل 

 حرف من القرآن يذكر فيه القنوت فهو الطاعة  

 

 

إسناده ضعيف عليق شعيب األرنؤوط : ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن ثنا بن هليعة ثنا دراج عن أيب   - 11730
اهليثم عن أيب سعيد عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم انه قال : ويل واد يف 
جهنم يهوي فيه الكافر أربعني خريفا قبل ان يبلغ قعره والصعود جبل من انر  



ذلك فيه أبدا يصعد فيه سبعني خريفا يهوي به ك   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن ثنا بن هليعة ثنا دراج عن أيب   - 11731
قال :    اهليثم عن أيب سعيد اخلدري عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

استكثروا من الباقيات الصاحلات قيل وما هي اي رسول هللا قال امللة قيل وما  
ة قيل وما هي اي  هي اي رسول هللا قال امللة قيل وما هي اي رسول هللا قال املل

 رسول هللا قال التكبري والتهليل والتسبيح والتحميد وال حول وال قوة اال ابهلل 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه , وهذا إسناد ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن ثنا بن هليعة ثنا دراج عن أيب   - 11732
: ينصب اهليثم عن أيب سعيد اخلدري عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال 

للكافر يوم القيامة مقدار مخسني ألف سنة كما مل يعمل يف الدنيا وان الكافر  
 لريى جهنم ويظن اهنا مواقعته من مسرية أربعني سنة  

 

 



ليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه , وهذا إسناد ضعيف عت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن ثنا بن هليعة ثنا دراج عن أيب   - 31173
اهليثم عن أيب سعيد اخلدري عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : ان 

  الرجل ليتكئ يف اجلنة سبعني سنة قبل ان يتحول مث أتتيه امرأته فتضرب على
منكبيه فينظر وجهه يف خدها أصفى من املرآة وان أدىن لؤلؤة عليها تضيء ما  
بني املشرق واملغرب فتسلم عليه قال فريد السالم ويسأهلا من أنت وتقول أان 
من املزيد وانه ليكون عليها سبعون ثواب أدانها مثل النعمان من طوىب فينفذها  

ها من التيجان أن أدىن لؤلؤة بصره حىت يرى مخ ساقها من وراء ذلك وان علي
 عليها لتضيء ما بني املشرق واملغرب 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن ثنا بن هليعة ثنا دراج عن أيب   - 11734
اهليثم عن أيب سعيد عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم انه قال : الشتاء ربيع  

 املؤمن 
 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن ثنا بن هليعة ثنا دراج عن أيب   - 11735
ليه وسلم يوما  اهليثم عن أيب سعيد اخلدري قال : قيل لرسول هللا صلى هللا ع

كان مقداره مخسني ألف سنة ما أطول هذا اليوم فقال رسول هللا صلى هللا 
أخف عليه  عليه وسلم والذي نفسي بيده انه ليخفف على املؤمن حىت يكون 

 من صالة مكتوبة يصليها يف الدنيا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

وعن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : ان اجملالس ثالثة  - 11736
 سامل وغامن وشاجب  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

ش مرفوعة  وفر   }وعن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم انه قال :  - 11737
والذي نفسي بيده ان ارتفاعها كما بني السماء واألرض وان ما بني السماء   {



 واألرض ملسرية مخسمائة سنة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

وهبذا اإلسناد انه قال قلت : اي رسول هللا أي العباد أفضل  - 11738
هللا ومن    درجة عند هللا يوم القيامة قال الذاكرون هللا كثريا قال قلت اي رسول

الغازي يف سبيل هللا قال لو ضرب بسيفه يف الكفار واملشركني حىت ينكسر 
 وخيتضب دما لكان الذاكرون هللا أفضل منه درجة  

 

 

األرنؤوط : إسناده ضعيف عليق شعيب ت  

 

 

وهبذا اإلسناد قال : هاجر رجل إىل رسول هللا صلى هللا عليه   - 11739
وسلم من اليمن فقال له رسول هللا صلى هللا عليه وسلم هجرت الشرك ولكنه  
اجلهاد هل ابليمن أبواك قال نعم قال أذان لك قال ال فقال له رسول هللا صلى 

ويك فاستأذهنما فان فعال وإال فربمها  هللا عليه وسلم ارجع إىل أب  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  



 

 

------------------------------------- 

 

[    76صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

وهبذا اإلسناد عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم انه قال :   - 11740
يقول الرب عز وجل سيعلم أهل اجلمع اليوم من أهل الكرم فقيل ومن أهل 

 الكرم اي رسول هللا قال أهل الذكر يف املساجد 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

م قال : ان أدىن وهبذا اإلسناد أن رسول هللا صلى هللا عليه وسل - 11741
أهل اجلنة منزلة الذي له مثانون ألف خادم واثنان وسبعون زوجة وينصب له 

 قبة من لؤلؤ وايقوت وزبرجد كما بني اجلابية وصنعاء  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 



وهبذا اإلسناد أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : من   - 11742
 درجة حىت جيعله يف عليني ومن تكرب على هللا درجة  تواضع هلل درجة رفعه هللا

 وضعه هللا درجة حىت جيعله يف أسفل السافلني 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

وهبذا اإلسناد عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أنه قال : إذا   - 11743
إمنا يعمر  }رأيتم الرجل يعتاد املسجد فاشهدوا له ابإلميان فان هللا قال 

   {مساجد هللا من آمن ابهلل واليوم اآلخر 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

وهبذا اإلسناد قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : من   - 11744
كان يؤمن ابهلل واليوم اآلخر فليكرم ضيفة قاهلا ثالاث قال وما كرامة الضيف اي 

 رسول هللا قال ثالثة أايم فما جلس بعد ذلك فهو عليه صدقة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه , وهذا إسناد ضعيف ت  



 

 

اإلسناد أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : من  وهبذا  - 11745
 حلف على ميني فرأى خريا منها فكفارهتا تركها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

وهبذا اإلسناد قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : إذا  - 11746
أحب هللا العبد أثىن عليه من اخلري سبعة أضعاف مل يعملها وإذا أبغض هللا 

 العبد أثىن عليه من الشر سبعة أضعاف مل يعملها  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

إسحاق أان بن هليعة عن  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن  - 11747
وسلم انه   دراج عن أيب اهليثم عن أيب سعيد اخلدري عن النيب صلى هللا عليه

قال قال إبليس : أي رب ال أزال أغوي بين آدم ما دامت أرواحهم يف 
 أجسادهم قال فقال الرب عز وجل ال أزال أغفر هلم ما استغفروين  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا يعقوب ثنا أيب عن بن إسحاق  - 81174
عيد اخلدري قال وحدثين عاصم بن عمر بن قتادة عن حممود بن لبيد عن أيب س 

قال : ملا أعطي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ما أعطي من تلك العطااي يف 
ي من قريش وقبائل العرب ومل يكن يف األنصار منها شيء وجد هذا احل

األنصار يف أنفسهم حىت كثرت فيهم القالة حىت قال قائلهم لقي رسول هللا 
صلى هللا عليه وسلم قومه فدخل عليه سعد بن عبادة فقال اي رسول هللا ان 

هذا احلي قد وجدوا عليك يف أنفسهم ملا صنعت يف هذا الفيء الذي أصبت 
يكن يف هذا احلي  قسمت يف قومك وأعطيت عطااي عظاما يف قبائل العرب ومل

من األنصار شيء قال فأين أنت من ذلك اي سعد قال اي رسول هللا ما أان اال 
امرؤ من قومي وما أان قال فامجع يل قومك يف هذه احلظرية قال فخرج سعد  
فجمع الناس يف تلك احلظرية قال فجاء رجال من املهاجرين فرتكهم فدخلوا 

سعد فقال قد اجتمع لك هذا احلي من  وجاء آخرون فردهم فلما اجتمعوا أاته 
األنصار قال فأاتهم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فحمد هللا وأثىن عليه  

ابلذي هو له أهل مث قال اي معشر األنصار ما قالة بلغتين عنكم وجدة  
وجدمتوها يف أنفسكم أمل آتكم ضالال فهداكم هللا وعالة فأغناكم هللا وأعداء 

كم قالوا بل هللا ورسوله أمن وأفضل قال أال جتيبونين اي فألف هللا بني قلوب



معشر األنصار قالوا ومباذا جنيبك اي رسول هللا وهلل ولرسوله املن والفضل قال  
أما وهللا لو شئتم لقلتم فلصدقتم وصدقتم أتيتنا مكذاب فصدقناك وخمذوال 

عشر فنصرانك وطريدا فآويناك وعائال فأغنيناك أوجدمت يف أنفسكم اي م 
األنصار يف لعاعة من الدنيا أتلفت هبا قوما ليسلموا ووكلتكم إىل إسالمكم  

أفال ترضون اي معشر األنصار ان يذهب الناس ابلشاة والبعري وترجعون برسول 
هللا صلى هللا عليه وسلم يف رحالكم فوالذي نفس حممد بيده لوال اهلجرة  

األنصار شعبا   لكنت امرأ من األنصار ولو سلك الناس شعبا وسلكت
لسلكت شعب األنصار اللهم ارحم األنصار وأبناء األنصار وأبناء أبناء 

األنصار قال فبكى القوم حىت أخضلوا حلاهم وقالوا رضينا برسول هللا قسما 
 وحظا مث انصرف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وتفرقنا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    77صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا يعقوب ثنا أيب عن حممد بن  - 11749



إسحاق قال حدثين عاصم بن عمر بن قتادة األنصاري مث الظفري عن حممود  
دري قال مسعت رسول هللا بن لبيد أحد بين عبد األشهل عن أيب سعيد اخل

صلى هللا عليه وسلم يقول : يفتح أيجوج ومأجوج خيرجون على الناس كما  
فيغشون األرض وينحاز   {من كل حدب ينسلون  } قال هللا عز وجل 

املسلمون عنهم إىل مدائنهم وحصوهنم ويضمون إليهم مواشيهم ويشربون مياه  
يه حىت يرتكوه يبسا حىت ان األرض حىت ان بعضهم ليمر ابلنهر فيشربون ما ف 

من بعدهم ليمر بذلك النهر فيقول قد كان ها هنا ماء مرة حىت إذا مل يبق من  
الناس اال أحد يف حصن أو مدينة قال قائلهم هؤالء أهل األرض قد فرغنا  

منهم بقى أهل السماء قال مث يهز أحدهم حربته مث يرمي هبا إىل السماء فرتجع  
فتنة فبينا هم على ذلك إذ بعث هللا دودا يف أعناقهم  خمتضبة دما للبالء وال

كنغف اجلرار الذي خيرج يف أعناقهم فيصبحون موتى ال يسمع هلم حسا 
فيقول املسلمون اال رجل يشري نفسه فينظر ما فعل هذا العدو قال فيتجرد  

رجل منهم لذلك حمتسبا لنفسه قد أظنها على أنه مقتول فينزل فيجدهم موتى  
بعض فينادي اي معشر املسلمني أال أبشروا فان هللا قد كفاكم   بعضهم على

عدوكم فيخرجون من مدائنهم وحصوهنم ويسرحون مواشيهم فما يكون هلا  
رعي اال حلومهم فتشكر عنه كأحسن ما تشكر عن شيء من النبات أصابته  

 قط 

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

ثنا حيىي بن إسحاق أان بن هليعة عن   حدثنا عبد هللا حدثين أيب - 11750
أنه مسع النيب صلى هللا عليه  أيب الزبري عن جابر ان أاب سعيد اخلدري أخربه 

وسلم يقول : سيخرج قوم من النار قد احرتقوا وكانوا مثل احلمم فال يزال أهل 
 اجلنة يرشون عليهم املاء فينبتون كما تنبت القثاء يف محيلة السيل  

 

 

شعيب األرنؤوط : حديث صحيح , وهذا إسناد ضعيف لضعف ابن عليق ت
 هليعة 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عثمان بن حممد ومسعته أان من   - 11751
عثمان بن حممد بن أيب شيبة ثنا جرير عن مغرية عن إبراهيم بن سهل عن قزعة  

صوم يوم   عن أيب سعيد اخلدري قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ال
عيد وال تسافر امرأة ثالاث اال مع ذي حمرم وال تشد الرحال اال إىل ثالثة  

مساجد مسجد احلرام ومسجد املدينة واملسجد األقصى قال وودع رسول هللا 
صلى هللا عليه وسلم رجال فقال له أين تريد قال أريد بيت املقدس فقال له 

جد أفضل يعين من ألف صالة النيب صلى هللا عليه وسلم لصالة يف هذا املس
 يف غريه اال املسجد احلرام  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم , رجاله ثقات رجال ت
 الشيخني غري سهم فمن رجال مسلم

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا وهيب ثنا حيىي بن سعيد   - 11752
 سعيد اخلدري عن عبد هللا بن عبد الرمحن األنصاري عن هنار العبدي عن أيب

عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : ان هللا ليسأل العبد يوم القيامة حىت انه 
 عبدا حجته قال اي  ليسأله يقول أي عبدي رأيت منكرا فلم تنكره فإذا لقن هللا

 رب وثقت بك وخفت الناس 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا معتمر قال مسعت أيب ثنا  - 11753
قتادة عن عقبة بن عبد الغافر عن أيب سعيد اخلدري عن النيب صلى هللا عليه  

من كان قبلكم مث ذكر كلمة  وسلم : انه ذكر رجال فيمن سلف أو قال في 
ال وولدا قال فلما حضره املوت قال لبنيه أي أب كنت  معناها أعطاه هللا ما

لكم قالوا خري أب قال فإنه مل يبتئر عند هللا خريا قط قال ففسرها قتادة مل  



يدخر عند هللا خريا وان يقدر هللا عليه يعذبه فإذا أان مت فأحرقوين حىت إذا 
أو قال فاسهكوين مث إذا كان ريح عاصف فاذروين  صرت فحما فاسحقوين

قال ففعلوا ذلك وريب فلما مات  فيها قال نيب هللا فأخذ مواثيقهم على ذلك 
أحرقوه مث سحقوه أو سهكوه مث ذروه يف يوم عاصف قال فقال هللا له كن فإذا  

هو رجل قائم قال هللا أي عبدي ما محلك على ان فعلت ما فعلت فقال اي 
تك أو فرقا منك قال فما تال فاه ان رمحه وقال مرة أخرى فما تال فاه  رب خماف

غريها ان رمحه قال فحدثت هبا أاب عثمان فقال مسعت هذا من سليمان غري  
 مرة غري أنه زاد مث أذروين يف البحر أو كما حدث 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    78صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان حدثنا مهام عن قتادة قال   - 11754
حدثين أربعة رجال عن أيب سعيد اخلدري : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 هنى عن نبيذ اجلر 



 

 

نؤوط : حديث صحيحعليق شعيب األر ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعقوب ثنا أيب عن بن إسحاق ثنا   - 11755
أابن بن صاحل عن قسيم موىل عمارة عن قزعة عن أيب سعيد اخلدري قال 

مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : ال تشد الرحال اال إىل ثالثة 
جدي  مساجد املسجد احلرام واملسجد األقصى ومس  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح , وهذا إسناد ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا محاد عن سعيد اجلريري   - 11756
ليه وسلم قال :  عن أيب نضرة عن أيب سعيد اخلدري ان رسول هللا صلى هللا ع

ان أهون أهل النار عذااب رجل منتعل بنعلني من انر يغلي منهما دماغه مع  
هم من يف أجراء العذاب ومنهم من يف النار إىل كعبيه مع أجراء العذاب ومن

النار إىل ركبتيه مع أجراء العذاب ومنهم من يف النار إىل أرنبته مع أجراء 
 العذاب ومنهم من يف النار إىل صدره مع أجراء العذاب قد اغتمر  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

اء  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا محاد بن سلمة أان عط - 11757
بن السائب عن عبيد هللا بن عبد هللا بن عتبة عن أيب سعيد اخلدري ان رسول  

هللا صلى هللا عليه وسلم قال : افتخرت اجلنة والنار فقالت النار أي رب 
يدخلين اجلبابرة وامللوك والعظماء واألشراف وقالت اجلنة أي رب يدخلين 

ار أنت عذايب أصيب بك الفقراء والضعفاء واملساكني فقال تبارك وتعاىل للن 
من أشاء وقال للجنة أنت رمحيت وسعت كل شيء ولكل واحدة منكما ملؤها  

حىت ايتيها تبارك وتعاىل   {هل من مزيد   }فأما النار فيلقي فيها أهلها وتقول  
فيضع قدمه عليها فتزوي وتقول قدين قدين وأما اجلنة فتبقى ما شاء هللا ان 

ا يشاء وقال حسن األشيب وأما اجلنة فتبقى ما  تبقى مث ينشئ هللا هلا خلقا مب
 شاء هللا ان تبقى  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح , وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا عفان ثنا يزيد يعين بن زريع ثنا   - 11758
محيد قال حدثين بكر انه أخربه : أن أاب سعيد اخلدري رأى رؤاي انه يكتب ص 

لما بلغ إىل سجدهتا قال رأى الدواة والقلم وكل شيء حبضرته انقلب ساجدا ف



 قال فقصها على النيب صلى هللا عليه وسلم فلم يزل يسجد هبا بعد  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف النقطاعه ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا غندر ثنا مالك   - 11759
بن أنس عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن أيب سعيد اخلدري عن رسول هللا 

 صلى هللا عليه وسلم انه قال : إذا مسعتم النداء فقولوا مثل ما يقول  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

نا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن جابر  حدث - 11760
قال مسعت حممد بن قرظه عن أيب سعيد اخلدري قلت مسعه من أيب سعيد حممد  

قال ال قال : اشرتيت أضحية فجاء الذئب فأكل من ذنبها أو أكل ذنبها  
 فسألت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال ضح هبا  

 

 

األرنؤوط : إسناده ضعيف عليق شعيب ت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر قال سئل عن   - 11761
العزل قال ثنا سعيد عن قتادة عن احلسن عن أيب سعيد اخلدري : ان رسول 

هللا صلى هللا عليه وسلم سئل عن ذلك فقال أنت ختلقه أنت ترزقه اقره قراره  
 أو مقره فإمنا هو القدر  

 

 

عيب األرنؤوط : إسناده ضعيف النقطاعه عليق شت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن شعبة عن الوليد بن  - 11762
العيزار انه مسع رجال من ثقيف حيدث عن رجل من كنانة عن أيب سعيد اخلدري 

مث أورثنا الكتاب  }عن النيب صلى هللا عليه وسلم انه قال : يف هذه اآلية  
عبادان فمنهم ظامل لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق  الذين اصطفينا من 

قال هؤالء كلهم مبنزلة واحدة وكلهم يف اجلنة   {ابخلريات   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف إلهبام الرجل من ثقيف والرجل من  ت
 كنانة وبقية رجاله ثقات رجال الشيخني

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن أيب  - 11763



مسلمة قال مسعت أاب نضرة عن أيب سعيد عن النيب صلى هللا عليه وسلم انه  
قال : ان أهل النار الذين هم أهل النار ال ميوتون فيها وال حييون ولكنها  

عة  تصيب قوما بذنوهبم أو خطاايهم حىت إذا صاروا فحما أذن يف الشفا
فيخرجون ضبائر ضبائر فيلقون على اهنار اجلنة فيقال اي أهل اجلنة أهريقوا 

 عليهم من املاء قال فينبتون كما تنبت احلبة يف محيل السيل 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    79 صفحة - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن عمرو   - 11764
بن حيىي عن أبيه عن أيب سعيد اخلدري عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال :  
ليس فيما دون مخس من الذود صدقة وال يف مخسة أوساق أو مخس أواق 

 صدقة  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن   - 11765
قتادة انه مسع موىل ألنس بن مالك حيدث عن أيب سعيد اخلدري قال : كان  
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أشد حياء من عذراء يف خدرها وكان إذا كره  

 شيئا عرف يف وجهه  

 

 

شرط الشيخني  عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح علىت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا عوف عن أيب  - 11766
نضرة عن أيب سعيد اخلدري قال : أقبلنا يف جيش من املدينة قبل هذا املشرق 

قال فكان يف اجليش عبد هللا بن صياد وكان ال يسايره أحد وال يرافقه وال 
ا اان ذات يوم انزل يف منزل يل إذ رآين يؤاكله وال يشاربه ويسمونه الدجال فبين

عبد هللا بن صياد جالسا فجاء حىت جلس ايل فقال اي أاب سعيد أال ترى إىل ما  
يصنع الناس ال يسايرين أحد وال يرافقين أحد وال يشاربين أحد وال يؤاكلين 
أحد ويدعوين الدجال وقد علمت أنت اي أاب سعيد ان رسول هللا صلى هللا 

قال ان الدجال ال يدخل املدينة وأين ولدت ابملدينة وقد مسعت عليه وسلم 
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول ان الدجال ال يولد له وقد ولد يل فوهللا 



لقد مهمت مما يصنع يب هؤالء الناس ان آخذ حبال فأخلو فأجعله يف عنقي  
 لو شئت فأختنق فأسرتيح من هؤالء الناس وهللا ما أان ابلدجال ولكن وهللا
 ألخربتك ابمسه واسم أبيه واسم أمه واسم القرية اليت خيرج منها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم , رجاله ثقات رجال ت
 الشيخني غري أيب نضرة فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا عوف عن أيب  - 11767
اخلدري عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : تفرتق أميت  نضرة عن أيب سعيد

 فرقتني فتمرق بينهما مارقة فيقتلها أوىل الطائفتني ابحلق 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم , رجاله ثقات رجال ت
 الشيخني غري أيب نضرة فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو نعيم ثنا زكراي عن عطية عن أيب  - 11768
سعيد اخلدري قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : من مات ال يشرك 

 ابهلل شيئا دخل اجلنة قال عبد هللا وجدت هذا احلديث يف كتاب أيب خبط يده 



 

 

ف لضعف عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح لغريه , وهذا إسناد ضعيت
 عطية 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد املتعال بن عبد الوهاب ثنا  - 11769
أبو سعيد هل يقر   حيىي بن سعيد األموي ثنا جمالد عن أيب الوداك قال قال يل

اخلوارج ابلدجال فقلت ال فقال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : إين 
وأين قد بني يل خامت ألف نيب وأكثر ما بعث نيب يتبع اال قد حذر أمته الدجال 

من أمره ما مل يبني ألحد وانه أعور وان ربكم ليس أبعور وعينه اليمىن عوراء 
جاحظة وال ختفى كأهنا خنامة يف حائط جمصص وعينه اليسرى كأهنا كوكب دري  
معه من كل لسان ومعه صورة اجلنة خضراء جيري فيها املاء وصورة النار سوداء 

 تداخن 
 

 

إسناده ضعيف  عليق شعيب األرنؤوط :ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد املتعال ثنا حيىي بن سعيد   - 11770
األموي ثنا جمالد عن أيب الوداك عن أيب سعيد قال ذكر بن صياد عند النيب 



 صلى هللا عليه وسلم فقال عمر انه يزعم انه : ال مير بشيء اال كلمه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عثمان بن حممد قال عبد هللا  - 71117
سعيد ومسعته أان من عثمان ثنا جرير عن األعمش عن أيب صاحل عن أيب 

اخلدري قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : احتجت اجلنة والنار فقالت  
ينهم قال  النار يف اجلبارون واملتكربون وقالت اجلنة يف ضعفاء الناس ومساك

فقضى بينهما انك اجلنة رمحيت أرحم بك من أشاء وانك النار عذايب أعذب 
 بك من أشاء ولكالكما على ملؤها 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب قال ثنا عثمان بن حممد ومسعته أان من   - 11772
نعم عن أيب سعيد  عثمان ثنا جرير عن يزيد بن أيب زايد عن عبد الرمحن بن أيب 

قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : يقتل احملرم األفعى والعقرب واحلداء  
ة قلت وما شأن الفارة  والكلب العقور والفويسقة قلت ما الفويسقة قال الفار 



قال ان النيب صلى هللا عليه وسلم استيقظ وقد أخذت الفتيلة فصعدت هبا إىل 
 السقف لتحرق عليه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيفت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    80صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عثمان بن حممد ومسعته أان من   - 11773
عثمان ثنا جرير عن يزيد عن عبد الرمحن بن أيب نعم عن أيب سعيد قال قال  

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : فاطمة سيدة نساء أهل اجلنة اال ما كان من  
 مرمي بنت عمران  

 

 

صحيح لغريه , وهذا إسناد ضعيف لضعف عليق شعيب األرنؤوط : حديث ت
 يزيد بن أيب زايد اهلامشي

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عثمان ومسعته أان من عثمان ثنا   - 11774
جرير عن األعمش عن عطية العويف عن أيب سعيد اخلدري قال قال رسول هللا 

رجل  صلى هللا عليه وسلم : خيرج عند انقطاع من الزمان وظهور من الفنت
 يقال له السفاح فيكون إعطاؤه املال حثيا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف لضعف عطية العويف , وبقية رجاله  ت
 ثقات رجال الشيخني غري عبدهللا بن أمحد

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عثمان قال عبد هللا ومسعته أان من   - 11775
ن أيب سعيد قال قال رسول هللا عثمان ثنا جرير عن األعمش عن عطية ع

صلى هللا عليه وسلم : إذا بلغ بنو أيب فالن ثالثني رجال اختذوا مال هللا دوال  
 ودين هللا دخال وعباد هللا خوال  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عثمان قال عبد هللا ومسعته أان من   - 11776
ير عن األعمش عن أيب صاحل عن أيب سعيد اخلدري قال :  عثمان ثنا جر 



جاءت امرأة صفوان بن املعطل إىل النيب صلى هللا عليه وسلم وحنن عنده  
فقالت اي رسول هللا ان زوجي صفوان بن املعطل يضربين إذا صليت ويفطرين  

إذا صمت وال يصلي صالة الفجر حىت تطلع الشمس قال وصفوان عنده قال  
قالت فقال اي رسول هللا أما قوهلا يضربين إذا صليت فإهنا تقرأ فسأله عما  

سورتني فقد هنيتها عنها قال فقال لو كانت سورة واحدة لكفت الناس وأما  
قوهلا يفطرين فإهنا تصوم وأان رجل شاب فال أصرب قال فقال رسول هللا صلى 

قوهلا أبين ال هللا عليه وسلم يومئذ ال تصومن امرأة إال إبذن زوجها قال وأما 
أصلي حىت تطلع الشمس فأان أهل بيت قد عرف لنا ذاك ال نكاد نستيقظ  

 حىت تطلع الشمس قال فإذا استيقظت فصل 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح , رجاله ثقات رجال الشيخني غري  ت
 عبدهللا بن أمحد 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هارون قال ثنا وهب قال أخربين  - 11777
بن عتبة عن أيب  قرة بن عبد الرمحن عن بن شهاب عن عبيد هللا بن عبد هللا

سعيد اخلدري انه قال : هنى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن الشرب من  
هارون   ثلمة القدح وان ينفخ يف الشراب قال أبو عبد الرمحن ومسعته أان من   

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : حديث حسن , رجاله ثقات رجال الشيخني غري ت
 مسرة بن عبدالرمحن

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا علي بن عبد هللا ثنا هشيم قال   - 11778
جمالد أان عن أيب الوداك عن أيب سعيد اخلدري قال قال رسول هللا صلى هللا 
عليه وسلم : ثالثة يضحك هللا إليهم الرجل يقوم من الليل والقوم إذا صفوا 

 للقتال  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

ا عبد هللا حدثين أيب ثنا علي بن حبر ثنا عيسى بن يونس حدثن - 11779
رسول هللا صلى هللا  عن األعمش عن أيب صاحل عن أيب سعيد اخلدري قال قال

عليه وسلم : يف حجة الوداع أال ان أحرم األايم يومكم هذا وان أحرم الشهور  
م حرام  شهركم هذا وان أحرم البالد بلدكم هذا أال وان أموالكم ودماءكم عليك

كحرمة يومكم هذا يف بلدكم هذا يف شهركم هذا أال أهل بلغت قالوا نعم قال  
 اللهم أشهد  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح , رجاله ثقات رجال الشيخني غري  ت
 علي بن حبر 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن عبيد ثنا األعمش عن أيب   - 11780
بنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يوم النحر فذكر  صاحل عن جابر : قال خط

 معناه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا علي بن عبد هللا ثنا معاذ قال   - 11781
حدثين أيب عن عامر األحول عن أيب الصديق عن أيب سعيد اخلدري أن نيب هللا 

صلى هللا عليه وسلم قال : إذا أراد املؤمن الولد يف اجلنة كان محله ووضعه  
 وسنه يف ساعة كما يشتهي  

 

 

يعليق شعيب األرنؤوط : إسناده قو ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا علي بن عبد هللا ثنا عبد الرمحن بن  - 11782



مهدي ثنا حممد عن سعد بن إسحاق عن عمته عن أيب سعيد اخلدري قال قال  
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : تنكح املرأة على إحدى خصال ثالثة تنكح 

ملرأة على دينها فخذ ذات املرأة على ماهلا وتنكح املرأة على مجاهلا وتنكح ا
 الدين واخللق تربت ميينك 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد حسن ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    81صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعقوب قال مسعت أيب عن يزيد بن  - 11783
: أن أسيد بن  اهلاد ان عبد هللا بن خباب حدثه أن أاب سعيد اخلدري حدثه

حضري بينما هو ليلة يقرأ يف مربده إذ جالت فرسه فقرأ مث جالت أخرى فقرأ مث  
فإذا مثل   جالت أيضا فقال أسيد فخشيت أن تطأ حيىي يعين ابنه فقمت إليه

الظلة فوق رأسي فيها أمثال السرج عرجت يف اجلو حىت ما أراها قال فغدوت  
على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقلت اي رسول هللا بينما أان البارحة من  
جوف الليل اقرأ يف مربدي إذ جالت فرسي فقال رسول هللا صلى هللا عليه  



فقال رسول هللا صلى هللا عليه   وسلم اقرأ بن حضري قال فقرأت مث جالت أيضا
 جالت فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  وسلم اقرأ بن حضري فقرأت مث

اقرأ بن حضري قال فانصرفت وكان حيىي قريبا منها فخشيت ان تطأه فرأيت  
مثل الظلة فيها أمثال السرج عرجت يف اجلو حىت ما أراها فقال رسول هللا 

الئكة كانت تستمع لك ولو قرأت ألصبحت صلى هللا عليه وسلم تلك امل
 رآها الناس ال تسترت منهم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن إسحاق ثنا بن هليعة عن   - 11784
دراج عن أيب اهليثم عن أيب سعيد اخلدري عن النيب صلى هللا عليه وسلم انه  

: إن موسى قال أي رب عبدك املؤمن تقرت عليه يف الدنيا قال فيفتح له   قال
ي رب ابب اجلنة فينظر إليها قال اي موسى هذا ما أعددت له فقال موسى أ

وعزتك وجاللك لو كان أقطع اليدين والرجلني يسحب على وجهه منذ يوم 
موسى أي   خلقته إىل يوم القيامة وكان هذا مصريه مل ير بؤسا قط قال مث قال

رب عبدك الكافر توسع عليه يف الدنيا قال فيفتح له ابب من النار فيقال اي  
موسى هذا ما أعددت له فقال موسى أي رب وعزتك وجاللك لو كانت له 

 الدنيا منذ يوم خلقته إىل يوم القيامة وكان هذا مصريه كان مل ير خريا قط 



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعقوب ثنا أيب عن حممد بن  - 11785
لمة بن عبد الرمحن إسحاق ثنا حممد بن إبراهيم بن احلرث التيمي عن أيب س

بن عوف وأيب أمامة بن سهل بن حنيف عن أيب سعيد اخلدري وأيب هريرة قاال  
من   قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : من اغتسل يوم اجلمعة واستاك ومس
طيب ان كان عنده ولبس من أحسن ثيابه مث خرج حىت أييت املسجد فلم  

يتخط رقاب الناس حىت ركع ما شاء ان يركع مث أنصت إذا خرج اإلمام فلم  
يتكلم حىت يفرغ من صالته كانت كفارة ملا بينها وبني اجلمعة اليت قبلها قال  

سنة بعشر أمثاهلا وكان أبو هريرة يقول وثالثة أايم زايدة ان هللا جعل احل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعقوب ثنا أيب عن بن إسحاق قال   - 11786
عن رسول هللا حدثين العالء بن عبد الرمحن عن أبيه عن أيب سعيد اخلدري 

صلى هللا عليه وسلم انه قال : إذا كان يوم اجلمعة قعدت املالئكة على أبواب  



جزورا املسجد فيكتبون الناس من جاء من الناس على منازهلم فرجل قدم 
ورجل قدم بقرة ورجل قدم شاة ورجل قدم دجاجة ورجل قدم عصفورا ورجل  

قدم بيضة قال فإذا أذن املؤذن وجلس اإلمام على املنرب طويت الصحف 
 ودخلوا املسجد يستمعون الذكر  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

بن  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعقوب ثنا أيب عن حممد  - 11787
أن عطاء بن يسار حدثه أن أاب سعيد  إسحاق حدثين حممد بن عمرو بن عطاء 

اخلدري حدثه أنه مسع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : ما يصيب املؤمن 
من وصب وال نصب وال سقم وال حزن وال أذى حىت اهلم يهمه اال هللا يكفر  

 عنه من سيئاته  

 

 

لغريه , وهذا إسناد حسن  عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعقوب ثنا أيب عن بن إسحاق  - 11788
حدثين يزيد بن عبد هللا بن قسيط أن أاب سلمة وحممد بن عبد الرمحن بن ثوابن 



أخرباه أهنما مسعا أاب سعيد اخلدري حيدث : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
بعضه أفضل من بعض قال فذهبنا نتزايد بيننا فمنعنا   قسم بينهم طعاما خمتلفا

 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ان نتبايعه اال كيال بكيل ال زايدة فيه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعقوب ثنا بن أخي بن شهاب عن   - 11789
هللا عن عبد هللا بن عمر ان أاب  عم حممد بن مسلم قال حدثين سامل بن عبد

يثا عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فلقيه  سعيد اخلدري حدثه مثل ذلك حد
عبد هللا بن عمر فقال اي أاب سعيد ما هذا الذي حتدث عن رسول هللا صلى هللا 

عليه وسلم فقال أبو سعيد مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول :  
مبثل والورق ابلورق مثال مبثل  الذهب ابلذهب مثال   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

------------------------------------- 

 



[    82صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسني بن حممد ثنا فطر عن   - 11790
د اخلدري يقول : كنا  إمساعيل بن رجاء الزبيدي عن أبيه قال مسعت أاب سعي 

جلوسا ننتظر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فخرج علينا من بعض بيوت 
نسائه قال فقمنا معه فانقطعت نعله فتخلف عليها علي خيصفها فمضى رسول  

صلى هللا عليه وسلم ومضينا معه مث قام ينتظره وقمنا معه فقال ان منكم  هللا 
من يقاتل على أتويل هذا القرآن كما قاتلت على تنزيله فاستشرفنا وفينا أبو  

 بكر وعمر فقال ال ولكنه خاصف النعل قال فجئنا نبشره قال وكأنه قد مسعه  
 

 

ن , رجاله ثقات عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح , وهذا إسناد حست
 رجال الصحيح غري فطر 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسني ثنا بن عياش يعين إمساعيل   - 11791
عن احلجاج بن مروان الكالعي وعقيل بن مدرك السلمي عن أيب سعيد 

اخلدري أن رجال جاءه فقال أوصين فقال : سألت عما سألت عنه رسول هللا 
أوصيك بتقوى هللا فإنه رأس كل شيء وعليك   صلى هللا عليه وسلم من قبلك

ابجلهاد فإنه رهبانية اإلسالم وعليك بذكر هللا وتالوة القرآن فإنه روحك يف 



 السماء وذكرك يف األرض 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو نعيم ثنا فطر حدثين إمساعيل   - 11792
بن رجاء قال مسعت أيب يقول مسعت أاب سعيد اخلدري يقول : كنا جلوسا 

ننتظر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فذكر احلديث اال انه قال فأتيته ألبشره 
 قال فلم يرفع به رأسا كأنه قد مسعه 

 

 

إسناده صحيح , رجاله ثقات رجال الشيخني غري  عليق شعيب األرنؤوط : ت
 فطر 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو نعيم ثنا الوليد يعين بن عبد   - 11793
امللك بن مجيع قال أخربين أبو سلمة عن أيب سعيد اخلدري قال : أتى رسول 

هللا صلى هللا عليه وسلم بن صياد وهو يلعب مع الغلمان قال أتشهد أين 
هللا قال هو أتشهد اين رسول هللا فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  رسول 

 قد خبأت لك خبيأ قال دخ قال اخسأ فلن تعدو قدرك  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو نعيم ثنا سفيان عن يزيد بن أيب  - 11794
ي قال قال رسول هللا صلى هللا عليه  زايد عن بن أيب نعم عن أيب سعيد اخلدر 

 وسلم : احلسن واحلسني سيدا شباب أهل اجلنة 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو نعيم حدثنا يونس حدثين أبو   - 11795
يوم حنني فكنا   الوداك جرب بن نوف قال حدثين أبو سعيد قال : أصبنا سبااي

نعزل عنهن نلتمس أن نفاديهن من أهلهن فقال بعضنا لبعض تفعلون هذا 
لك له وفيكم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ائتوه فسلوه فأتيناه أو ذكران ذ

قال ما من كل املاء يكون الولد إذا قضى هللا أمرا كان ومرران ابلقدور وهى 
تغلي فقال لنا ما هذا اللحم فقلنا حلم محر فقال لنا أهلية أو وحشية فقلنا له  

بل أهلية قال فقال لنا فأكفؤها قال فكفأانها وأان جلياع نشتهيه قال وكنا نؤمر  
 ان نوكئ االسقية  

 



 

شعيب األرنؤوط : حديث صحيح , وهذا إسناد حسن عليق ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو أمحد ثنا سفيان عن حبيب بن   - 11796
أيب اثبت عن الضحاك املشرقي عن أيب سعيد اخلدري عن النيب صلى هللا عليه  
وسلم : يف حديث ذكره قوم خيرجون على فرقة من الناس خمتلفة يقتلهم أقرب 

ني إىل احلق الطائفت  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو أمحد ثنا مسرة بن معبد حدثين  - 11797
أبو عبيد صاحب سليمان قال : رأيت عطاء بن يزيد الليثي قائما يصلي معتما  

بني يديه فردين   بعمامة سوداء مرخ طرفها من خلف مصفر اللحية فذهبت أمر
 أبو سعيد اخلدري أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قام فصلى  مث قال حدثين

صالة الصبح وهو خلفه فقرأ فالتبست عليه القراءة فلما فرغ من صالته قال  
لو رأيتموين وإبليس فأهويت بيدي فما زلت أخنقه حىت وجدت برد لعابه بني 

وال دعوة أخي سليمان ألصبح مربوطا  أصبعي هاتني اإلهبام واليت تليها ول
بسارية من سواري املسجد يتالعب به صبيان املدينة فمن استطاع منكم أن ال  



 حيول بينه وبني القبلة أحد فليفعل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    83صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا حيىي بن أيب بكري حدثين مندل   - 11798
بن علي حدثين األعمش عن سعد الطائي عن عطية عن أيب سعيد اخلدري قال  
قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ال يدخل اجلنة صاحب مخس مدمن مخر  

ر وال قاطع رحم وال كاهن وال منان  وال مؤمن بسح  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث حسن لغريه , وهذا إسناد ضعيف لضعف ت
 مندل بن علي وعطية العويف 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا موسى بن داود ثنا سليمان بن  - 11799



بالل عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أيب سعيد اخلدري قال قال  
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : إذا شك أحدكم يف صالته فلم يدر كم صلى  
ثالاث أم أربعا فليطرح الشك ولينب على ما استيقن مث يسجد سجدتني قبل ان  
يسلم فان كان صلى مخسا كانتا شفعا لصالته قال موسى مرة فان كان صلى 

 مخسا شفعن له صالته وان كان صلى إمتام أربع كانتا ترغيما للشيطان  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم , رجاله ثقات رجال ت
 الشيخني غري موسى بن داود فمن رجال مسلم 

 

 

 حدثين أيب ثنا موسى بن داود عن بن هليعة عن  حدثنا عبد هللا - 11800
موسى بن وردان قال مسعت أاب سعيد اخلدري يقول قال رسول هللا صلى هللا 

عليه وسلم : الوسيلة درجة عند هللا ليس فوقها درجة فسلوا هللا أن يؤتيين 
 الوسيلة 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أمحد بن عبد امللك ثنا حممد بن   - 11801



سلمة عن حممد بن إسحاق عن عمرو بن حيىي بن عمارة عن أبيه عن أيب 
سعيد قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : كل األرض مسجد وطهور اال  

 املقربة واحلمام  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

عبد هللا حدثين أيب ثنا أمحد بن عبد امللك ثنا شريك عن حدثنا  - 11802
بن أيب ليلى عن عمرو بن مرة عن أيب البخرتي عن أيب سعيد اخلدري قال قال  

 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : الوسق ستون صاعا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف النقطاعه ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا موسى بن داود أان بن هليعة عن   - 11803
دراج عن أيب اهليثم عن أيب سعيد اخلدري قال قال رسول هللا صلى هللا عليه  
وسلم : لو ضرب اجلبل بقمع من حديد لتفتت مث عاد كما كان ولو أن دلوا 

 من غساق يهراق يف الدنيا ألننت أهل الدنيا 

 

 



ط : إسناده ضعيف عليق شعيب األرنؤو ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أان هشام عن حممد عن أخيه   - 11804
معبد بن سريين عن أيب سعيد اخلدري قال : نزلنا منزال فأتينا امرأة فقالت ان 

سيد احلي سليم فهل منكم من راق قال فقام معها رجل ما كنا نظنه حيسن 
ه ثالثني شاة قال وأحسبه قد قال واسقوان رقية فانطلق معها فرقاه فربأ فأعطو 

لبنا فلما رجع إلينا قلنا له أكنت حتسن رقية قال ال إمنا رقيته بفاحتة الكتاب  
قال فقلت هلم ال حتدثوا فيها شيئا حىت أنيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

فلما قدمنا أتينا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال ما كان  
 يدريه اهنا رقية اقسموا واضربوا بسهمي معكم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أان سفيان الثوري ومحاد بن   - 11805
سلمة عن عمرو بن حيىي عن أبيه قال محاد يف حديثه عن أيب سعيد اخلدري ومل  
جيز سفيان أابه قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : األرض كلها مسجد  

 اال املقربة واحلمام  
 



 

وله إسنادان أحدمها موصول من   عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح ,ت
 طريق محاد بن سلمة , واآلخر مرسل من طريق سفيان الثوري 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد ثنا محاد فقال عن أيب   - 11806
 سعيد فيما حيسب عن النيب صلى هللا عليه وسلم :  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  

 

 

 أيب ثنا يزيد أان محاد بن سلمة عن سهيل  حدثنا عبد هللا حدثين - 11807
بن أيب صاحل عن النعمان بن أيب عياش عن أيب سعيد اخلدري عن النيب صلى  

هللا عليه وسلم قال : من صام يوما يف سبيل هللا ابعد هللا بينه وبني النار مسرية  
 سبعني خريفا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أان فضيل بن مرزوق عن   - 11808



عطية عن أيب سعيد اخلدري عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : هلل أفرح  
بتوبة عبده من رجل أضل راحلته بفالة من األرض فطلبها فلم يقدر عليها  
عن فتسجى للموت فبينا هو كذلك إذ مسع وجبة الراحلة حني بركت فكشف 

 وجهه فإذا هو براحلته  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح , وهذا إسناد ضعيف لضعف عطية  ت
 العويف

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أان القاسم بن الفضل احلداين   - 11809
خذها  عن أيب نضرة عن أيب سعيد اخلدري قال : عدا الذئب على شاة فأ

فطلبه الراعي فانتزعها منه فأقعى الذئب على ذنبه قال أال تتقي هللا تنزع مين  
م اإلنس رزقا ساقه هللا إيل فقال اي عجيب ذئب مقع على ذنبه يكلمين كال

فقال الذئب اال أخربك أبعجب من ذلك حممد صلى هللا عليه وسلم بيثرب 
خيرب الناس أبنباء ما قد سبق قال فأقبل الراعي يسوق غنمه حىت دخل املدينة  
فزواها إىل زاوية من زواايها مث أتى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فأخربه فأمر  

لصالة جامعة مث خرج فقال للراعي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فنودي ا
أخربهم فأخربهم فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم صدق والذي نفسي 

بيده ال تقوم الساعة حىت يكلم السباع اإلنس ويكلم الرجل عذبة سوطه  



 وشراك نعله وخيربه فخذه مبا أحدث أهله بعده  

 

 

اه الرتمذي عليق شعيب األرنؤوط : رجاله ثقات رجال الصحيح ... ورو ت
وقال صحيح على شرط مسلم ومل   468 - 467/  4كم واحلا  2181

وقال هذا   42 - 41/  6خيرجاه ووافقه الذهيب ورواه البيهقي يف الدالئل 
وقال : رواه أمحد  291/  8إسناد صحيح ! وأورده اهليثمي يف جممع الزوائد 

 والبزار بنحوه ابختصار ورجال أحد إسنادي أمحد رجال الصحيح 

 

 

------------------------------------- 

 

[    84صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد بن هارون أان شعبة عن عمرو   - 11810
رسول هللا  بن مرة عن أيب البخرتي عن رجل عن أيب سعيد اخلدري قال قال

صلى هللا عليه وسلم : ال مينعن أحدكم خمافة الناس ان يقول ابحلق إذا شهده  
مرة عن   أو علمه قال شعبة فحدثت هذا احلديث قتادة فقال ما هذا عمرو بن

أيب البخرتي عن رجل عن أيب سعيد حدثين أبو نضرة عن أيب سعيد اخلدري ان  
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال ال مينعن أحدكم خمافة الناس ان يقول 



ابحلق إذا شهده أو علمه قال أبو سعيد فحملين على ذلك اين ركبت إىل 
ديث أربعة نفر عن أيب  معاوية فمألت أذنيه مث رجعت قال شعبة حدثين هذا احل

 نضرة قتادة وأبو سلمة اجلريري ورجل آخر 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح , وله إسنادان األول ضعيف إلهبام  ت
الرجل الراوي عن أيب سعيد وبقية رجاله ثقات رجال الشيخني , والثاين عن أيب  

 نضرة عن أيب سعيد إسناده صحيح على شرط مسلم 
 

 

عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد وأبو النضر قاال أان عبد العزيز   حدثنا - 11811
عن أيب سعيد  بن عبد هللا بن أيب سلمة عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار  

اخلدري عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : إذا شك أحدكم يف الصالة فلم  
ك يف يدر ثالاث صلى أم أربعا فليقم فليصل ركعة قال يزيد حىت يكون الش

الزايدة مث ليسجد سجديت السهو فان كان صلى مخسا شفعتا له صالته وان 
 كان صلى أربعا فهما يرغمان الشيطان  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد ثنا مهام بن حيىي قال أيب وأبو   - 11812
بدر عن سعيد عن قتادة عن أيب نضرة عن أيب سعيد اخلدري عن النيب صلى 

هللا عليه وسلم قال : إذا اجتمع ثالثة فليؤمهم أحدهم وأحقهم ابإلمامة  
 أقرؤهم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن أيب عدي عن بن عون   - 18131
اال ان  عن احلسن عن أيب سعيد اخلدري عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : 

الدنيا خضرة حلوة أال فاتقوا الدنيا واتقوا النساء اال وان لكل غادر لواء وان 
 أكثر ذاكم غدرا أمري العامة فما نسيت رفعه هبا صوته  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح , وهذا إسناد ضعيف النقطاعه ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بن أيب عدي عن سعيد عن قتادة   - 11814
ان أصحاب  عن صاحل أيب اخلليل عن أيب علقمة عن أيب سعيد اخلدري :

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أصابوا سبااي يوم أوطاس هلن أزواج من أهل 



الشرك فكان أانس من أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كفوا وأتمثوا 
واحملصنات من النساء إال ما   }ن غشياهنن قال فنزلت هذه اآلية يف ذلك م

   {ملكت أميانكم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هبز وعفان قاال ثنا مهام ثنا قتادة   - 11815
قال   عن أيب اخلليل عن أيب علقمة اهلامشي عن أيب سعيد : فذكر معناه اال انه

 نساء  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم , رجاله ثقات رجال ت
 الشيخني غري أيب علقمة اهلامشي فمن رجال مسلم وهو ثقة 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بن أيب عدي عن محيد عن بكر   - 11816
ال فلما  املزين قال قال أبو سعيد اخلدري : رأيت رؤاي وأان اكتب سورة ص ق

بلغت السجدة رأيت الدواة والقلم وكل شيء حبضريت انقلب ساجدا قال 
 فقصصتها على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فلم يزل يسجد هبا 



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف النقطاعه ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح ثنا زهري بن حممد ثنا زيد بن  - 11817
هللا عليه   أسلم عن عطاء بن يسار عن أيب سعيد اخلدري ان رسول هللا صلى

وسلم قال : لتتبعن سنن الذين من قبلكم شربا بشرب وذراعا بذراع حىت لو 
فمن  دخلوا جحر ضب لتبعتموهم قلنا اي رسول هللا اليهود والنصارى قال    

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أسود بن عامر ثنا أبو بكر عن   - 11818
األعمش عن أيب صاحل عن أيب سعيد قال جاءت امرأة صفوان بن معطل إىل 

النيب صلى هللا عليه وسلم قالت : ان صفوان يفطرين إذا صمت ويضربين إذا 
صليت وال يصلي الغداة حىت تطلع الشمس قال فأرسل إليه فقال ما تقول  

هذه قال أما قوهلا يفطرين فإين رجل شاب وقد هنيتها ان تصوم قال فيومئذ هنى  
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ان تصوم املرأة اال أبذن زوجها قال وأما قوهلا  

 قال لو قرأها الناس ما ضرك  اين أضرهبا على الصالة فإهنا تقرأ بسوريت فتعطلين 



واما قوهلا اين ال أصلي حىت تطلع الشمس فإين ثقيل الرأس وأان من أهل بيت 
 يعرفون بذاك بثقل الرؤوس قال فإذا قمت فصل 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    85صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا يونس ثنا أبو عوانة عن منصور   - 11819
: كان   بن زاذان عن الوليد بن بشر عن أيب الصديق عن أيب سعيد اخلدري قال

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقوم يف الظهر يف الركعتني األوليني يف كل ركعة  
قدر قراءة مخس عشرة آية قدر قراءة ثالثني آية ويف األخريني يف كل ركعة 

وكان يقوم يف العصر يف الركعتني االولتني يف كل ركعة قدر قراءة مخس عشرة  
 آية ويف اآلخرتني قدر نصف ذلك 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم , رجاله ثقات رجال ت



 الشيخني غري الوليد أيب بشر فمن رجال مسلم 
 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يونس ثنا محاد يعين بن سلمة عن   - 11820
بشر بن حرب قال مسعت أاب سعيد اخلدري قال : كان رسول هللا صلى هللا 

 عليه وسلم يدعو بعرفة هكذا يعين بظاهر كفه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

عين بن سلمة عن  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يونس ثنا محاد ي - 11821
بشر عن أيب سعيد اخلدري : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم هنى عن صوم  

 يوم الفطر ويوم األضحى  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح , وهذا إسناد ضعيف لضعف بشر ت
 بن حرب

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا يونس وسريج قاال ثنا محاد عن   - 11822
يد اخلدري : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم هنى عن بشر عن أيب سع



الكراث والبصل والثوم فقلنا إحرام هو قال ال ولكن رسول هللا صلى هللا عليه  
 وسلم هنى عنه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يونس ثنا محاد يعين بن سلمة عن   - 11823
بشر بن حرب قال مسعت أاب سعيد يقول : وقف رسول هللا صلى هللا عليه  

وسلم بعرفة فجعل يدعو هكذا وجعل ظهر كفيه مما يلي وجهه ورفعهما فوق 
 ثندوته وأسفل من منكبيه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد بن أيب حكيم حدثين احلكم  - 11824
يعين بن أابن قال مسعت عكرمة يقول حدثين أبو سعيد اخلدري قال : كنا  

 نتزود من وشيق احلج حىت يكاد حيول عليه احلول 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده قويت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا علي بن عاصم أان سليمان الناجي   - 11825
ول هللا صلى هللا أان أبو املتوكل الناجي عن أيب سعيد اخلدري قال : صلى رس

عليه وسلم أبصحابه الظهر قال فدخل رجل من أصحابه فقال له النيب صلى  
ه قال  هللا عليه وسلم ما حبسك اي فالن عن الصالة قال فذكر شيئا اعتل ب

فقام يصلي فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أال رجل يتصدق على هذا  
 فيصلي معه قال فقام رجل من القوم فصلى معه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح دون قوله " ما حبسك اي فالن عن  ت
 الصالة " وهذا إسناد ضعيف لضعف علي بن عاصم 

 

 

نا علي بن عاصم أان اجلريري عن أيب  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ث - 11826
عليه وسلم   نضرة عن أيب سعيد قال غال السعر على عهد رسول هللا صلى هللا

فقالوا له : لو قومت لنا سعران قال ان هللا هو املقوم أو املسعر اين ألرجو أن 
 أفارقكم وليس أحد منكم يطلبين مبظلمة يف مال وال نفس  

 

 

األرنؤوط : حديث صحيح لغريه , وهذا إسناد ضعيف لضعف عليق شعيب ت



 علي بن عاصم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا علي بن عاصم قال أخربين سهيل   - 11827
بن أيب صاحل عن أبيه عن أيب سعيد اخلدري قال قال رسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم : من تبع جنازة فال جيلس حىت توضع 

 

 

نؤوط : حديث صحيحعليق شعيب األر ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الوهاب بن عطاء أان اجلريري   - 11828
عن أيب نضرة عن أيب سعيد قال : هنى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن  

أكل حلوم األضاحي فوق ثالثة أايم قال فقالوا اي رسول هللا ان لنا عياال قال  
 كلوا وادخروا وأحسنوا  

 

 

شعيب األرنؤوط : حديث صحيحعليق ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا علي بن عاصم ثنا سعيد بن إايس   - 11829
اجلريري عن أيب نضرة عن أيب سعيد اخلدري قال أراه عن النيب صلى هللا عليه  



وسلم قال : إذا أتيت على حائط فناد صاحبه ثالث مرات فان أجابك وإال 
أتيت على راع فناده ثالث مرات فان أجابك فكل من غري أن ال تفسد وان 

 وإال فكل واشرب من غري أن ال تفسد قال  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث ضعيف علي بن عاصم الواسطي ضعيف ت
 ومساعه من اجلريري بعد االختالط 

 

 

------------------------------------- 

 

[    86صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : الضيافة ثالثة أايم فما   - 11830
 بعد فصدقة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : قوله " الضيافة ثالثة أايم فما بعد فصدقة " صحيحت  

 

 

اق قال  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعقوب ثنا أيب عن بن إسح - 11831



حدثين حممد بن حيىي بن حبان وحممد بن عبد هللا بن عبد الرمحن بن أيب 
صعصعة ومها رجالن من األنصار من بين مازن بن النجار وكاان ثقة عن حيىي 

بن عمارة بن أيب حسن وعباد بن متيم ومها من رهطهما وكاان ثقة عن أيب سعيد  
يقول : ليس فيما دون   اخلدري قال مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

مخس أواق من الورق صدقة وليس فيما دون مخس من اإلبل صدقة وليس 
 فيما دون مخس أوسق من التمر صدقة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح , وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعقوب ثنا أيب عن صاحل قال بن   - 11832
قول قال رسول شهاب حدثين أبو أمامة بن سهل أنه مسع أاب سعيد اخلدري ي

هللا صلى هللا عليه وسلم : بينا أان انئم رأيت الناس يعرضون وعليهم قمص 
وعليه  منها ما يبلغ الثدي ومنها ما يبلغ دون ذلك ومر علي عمر بن اخلطاب 

قميص جيره قالوا فما أولت اي رسول هللا قال الدين قال يعقوب ما أحصي ما  
 مسعته يقول حدثنا صاحل عن بن شهاب 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعقوب ثنا أيب عن بن إسحاق قال   - 11833
م األنصاري عن عبيد هللا بن عبد الرمحن بن حدثين سليط بن أيوب بن احلك

رافع األنصاري مث أحد بين عدي بن النجار عن أيب سعيد اخلدري قال قيل  
لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم : اي رسول هللا كيف يستقى لك من بئر  

بضاعة بئر بين ساعدة وهى بئر يطرح فيها حمائض النساء وحلم الكالب وعذر  
سول هللا صلى هللا عليه وسلم ان املاء طهور ال ينجسه الناس قال فقال ر 

 شيء 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح بطرقه وشواهده ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعقوب ثنا أيب عن بن إسحاق قال   - 11834
سليمان بن   حدثين يزيد بن عبد هللا بن قسيط عن عطاء بن يسار أو أخيه

يسار عن أيب سعيد اخلدري قال مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهو  
مث  خيطب الناس على منربه وهو يقول : أيها الناس اين قد أريت ليلة القدر 

أنسيتها ورأيت ان يف ذراعي سوارين من ذهب فكرهتهما فنفختهما فطارا 
 فأولتهما هذين الكذابني صاحب اليمن وصاحب اليمامة  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعقوب ثنا أيب عن بن إسحاق قال   - 11835
ر بن حزم عن سليمان بن حممد بن فحدثين عبد هللا بن عبد الرمحن بن معم 

كعب بن عجرة عن عمته زينب بنت كعب وكانت عند أيب سعيد اخلدري عن  
أيب سعيد اخلدري قال اشتكى عليا الناس قال : فقام رسول هللا صلى هللا عليه  
وسلم فينا خطيبا فسمعته يقول أيها الناس ال تشكوا عليا فوهللا انه ألخشن يف 

هللا   ذات هللا أو يف سبيل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : رجاله ثقات رجال الشيخني غري سليمان بن حممد بن ت
كعب فمن رجال تعجيل املنفعة وهو ثقة , وزينت بنت كعب خمتلف يف 

 صحبتها 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعقوب ثنا أيب عن الوليد بن كثري   - 11836
ن بن رافع حدثه  قال حدثين عبد هللا بن أيب سلمة أن عبيد هللا بن عبد الرمح

أنه مسع أاب سعيد اخلدري حيدث أنه قيل لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم اي  
وحلوم الكالب  رسول هللا أتتوضأ من بئر بضاعة وهى بئر يطرح فيها احمليض

 والننت فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : إن املاء طهور ال ينجسه شيء 



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح بطرقه وشواهده ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعقوب ثنا أيب عن بن إسحاق قال   - 11837
مسع حيىي بن حدثين حممد بن عبد هللا بن عبد الرمحن بن أيب صعصعة أنه 

عمارة بن أيب حسن وعباد بن متيم حيداثن أهنما مسعا أاب سعيد اخلدري حيدث 
أنه مسع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : ال صدقة فيما دون مخسة 

أوسق من التمر وال فيما دون مخس أواق من الورق وال فيما دون مخس من  
 اإلبل  

 

 

وهذا إسناد حسن عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح , ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حجاج بن حممد عن شعبة عن   - 11838
جابر قال مسعت حممد بن قرظه حيدث عن أيب سعيد اخلدري : انه اشرتى 

كبشا ليضحي به فأكل الذئب من ذنبه أو ذنبه فأتيت النيب صلى هللا عليه  
 وسلم فسألته فقال ضح به  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا خلف بن الوليد ثنا عباد بن عباد   - 11839
عن جمالد بن سعيد عن أيب الوداك عن أيب سعيد اخلدري قال قال رسول هللا 

صلى هللا عليه وسلم : لتضربن مضر عباد هللا حىت ال يعبد هلل اسم وليضربنهم  
 املؤمنون حىت ال مينعوا ذنب تلعة  

 

 

حسن وهذا إسناد ضعيف  عليق شعيب األرنؤوط :ت  

 

 

-------------------------------------  

 

[    87صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو سعيد ثنا عبد هللا بن جعفر ثنا   - 11840
يزيد بن عبد هللا عن عبد هللا بن خباب عن أيب سعيد اخلدري : ان رسول هللا 

 عليه وسلم هنى عن الوصال فقال من مل يكن له بد من الوصال صلى هللا
فليواصل من السحر إىل السحر قيل اي رسول هللا انك تواصل قال اين لست  



 كهيئتكم اين أبيت مطعم يطعمين وساق يسقيين  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح , رجاله ثقات رجال الصحيح غري أيب ت
 سعيد 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أسود بن عامر ثنا شريك عن أيب  - 11841
إسحاق عن أيب الوداك عن أيب سعيد وقيس بن وهب عن أيب الوداك عن أيب 
سعيد قال قال النيب صلى هللا عليه وسلم : يف غزوة أوطاس ال توطأ احلبلى  

 حىت تضع وال غري ذات محل حىت حتيض حيضة  

 

 

ديث صحيح لغريه عليق شعيب األرنؤوط : حت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا خلف بن الوليد ثنا عباد بن عباد   - 11842
ثنا املعلي بن زايد القردوسي عن احلسن عن أيب سعيد اخلدري قال قال رسول  
هللا صلى هللا عليه وسلم : أال ال مينعن رجال رهبة الناس ان علم حقا ان يقوم  

 به 
 

 



يف النقطاعه  عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح , وهذا إسناد ضع ت
 احلسن البصري مل يسمع من أيب سعيد , وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو املغرية ثنا سعيد بن عبد العزيز  - 84311
قال حدثين عطية بن قيس عمن حدثه عن أيب سعيد اخلدري قال : آذان رسول  

ح يف ليلتني خلتا من رمضان فخرجنا  هللا صلى هللا عليه وسلم ابلرحيل عام الفت
صواما حىت إذا بلغنا الكديد فأمران رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ابلفطر  

فأصبح الناس منهم الصائم ومنهم املفطر حىت إذا بلغ أدىن منزل تلقاء العدو  
 وأمران ابلفطر فأفطران أمجعني  

 

 

رجال الصحيح عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح , رجاله ثقات ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا احلكم بن انفع ثنا سعيد بن عبد   - 11844
العزيز عن عطية بن قيس عن قزعة عن أيب سعيد اخلدري قال : أمران رسول 

هللا صلى هللا عليه وسلم ابلرحيل عام الفتح يف ليلتني خلتا من رمضان فخرجنا  
 صلى هللا عليه وسلم ابلفطر فأصبح  صواما حىت بلغنا الكديد فأمران رسول هللا

 الناس شرخني منهم الصائم واملفطر 
 



 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو املغرية ثنا سعيد بن عبد العزيز  - 11845
  قال حدثين عطية بن قيس عمن حدثه عن أيب سعيد اخلدري قال : كان رسول
هللا صلى هللا عليه وسلم إذا قال مسع هللا ملن محده قال اللهم ربنا لك احلمد 
ملء السماوات وملء األرض وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء واجملد 
أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد ال مانع ملا أعطيت وال ينفع ذا اجلد منك  

 اجلد 
 

 

رط مسلم عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا احلكم بن انفع ثنا سعيد بن   - 11846
عبد العزيز عن عطية بن قيس عن قزعة بن حيىي عن أيب سعيد اخلدري قال :  
كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا قال مسع هللا ملن محده قال اللهم ربنا  

شئت من شيء بعد أهل  لك احلمد ملء السماوات وملء األرض وملء ما
الثناء واجملد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد ال مانع ملا أعطيت وال ينفع ذا  

 اجلد منك اجلد 



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا علي بن عياش ثنا حممد بن مطرف   - 11847
وسلم :   ثنا أبو حازم عن أيب سعيد اخلدري قال قال رسول هللا صلى هللا عليه

ان املتحابني لرتى غرفهم يف اجلنة كالكوكب الطالع الشرقي أو الغريب فيقال  
 من هؤالء فيقال هؤالء املتحابون يف هللا عز وجل  

 

 

عيب األرنؤوط : إسناده ضعيف النقطاعه عليق شت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا علي بن عياش ثنا حممد بن مطرف   - 11848
ثنا زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أيب سعيد اخلدري قال قال النيب صلى 

هللا عليه وسلم : إذا شك أحدكم يف صالته فليلق الشك ولينب على اليقني  
كانت مخسا شفع هبما وان كان صلى أربعا كانتا ترغيما    وليصل سجدتني فان

 للشيطان  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري , رجاله ثقات ت



 رجال الشيخني

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا خلف بن الوليد ثنا خالد عن   - 11849
 صلى هللا عليه  اجلريري عن أيب نضرة عن أيب سعيد اخلدري قال قال رسول هللا
 وسلم : أال ال مينعن أحدكم خمافة الناس ان يقول احلق إذا رآه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هاشم بن القاسم ثنا شعبة عن   - 11850
خليد بن جعفر قال مسعت أاب نضرة عن أيب سعيد قال ذكر املسك عند النيب 

يه وسلم فقال : أو ليس من أطيب الطيب  صلى هللا عل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    88صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هاشم عن شعبة عن قتادة عن بن   - 11851
أيب عتبة عن أيب سعيد قال : كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أشد حياء  

 من عذراء يف خدرها وكان إذا كره شيئا عرفناه يف وجهه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

دثين أيب ثنا علي بن إسحاق أان عبد هللا أان حدثنا عبد هللا ح - 11852
لرمحن عن أيب سعيد اخلدري عن  يونس عن الزهري حدثين أبو سلمة بن عبد ا

النيب صلى هللا عليه وسلم قال : ما استخلف من خليفة اال كانت له بطانتان  
بطانة أتمره ابخلري وحتضه عليه وبطانة أتمره ابلشر وحتضه عليه فاملعصوم من  

   عصم هللا

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح , رجاله ثقات رجال الشيخني غري  ت
 علي بن إسحاق فمن رجال الرتمذي وهو ثقة 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا على بن إسحاق أان عبد هللا ثنا  - 11853



مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أيب سعيد اخلدري قال  
قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ان هللا يقول ألهل اجلنة اي أهل اجلنة  

نرضى وقد  فيقولون لبيك ربنا وسعديك فيقول هل رضيتم فيقولون وما لنا ال 
أعطيتنا ما مل تعط أحدا من خلقك فيقول أان أعطيكم أفضل من ذلك قالوا اي  

ربنا فأي شيء أفضل من ذلك قال أحل عليكم رضواين فال أسخط بعده  
 أبدا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح , رجاله ثقات رجال الشيخني غري  ت
 علي بن إسحاق فمن رجال الرتمذي وهو ثقة 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا علي بن إسحاق ثنا عبد هللا أان  - 11854
سعيد بن يزيد أان شجاع عن أيب السمح عن أيب اهليثم عن أيب سعيد اخلدري 

قال تشويه النار   {وهم فيها كاحلون  }عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : 
ىت تضرب فتقلص شفته العليا حىت تبلغ وسط رأسه وتسرتخي شفته السفلى ح

 سرته 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بشر بن شعيب بن أيب محزة أخربين   - 11855
اب هريرة وأاب سعيد  أيب قال حممد يعين الزهري أخربين محيد بن عبد الرمحن ان أ

اخلدري أخرباه : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم رأى خنامة يف حائط 
قال إذا تنخم   املسجد فتناول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حصاة فحتها مث

أحدكم وهو يصلي فال يتنخم قبل وجهه وال عن ميينه وليبصق عن يساره أو  
 حتت قدمه اليسرى  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري , رجاله ثقات ت
 رجال الشيخني غري بشر بن شعيب فمن رجال البخاري 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو اليمان أان شعيب عن الزهري  - 11856
يل : اي رسول هللا قال وحدثين عطاء بن يزيد انه حدثه أبو سعيد اخلدري انه ق 

أي الناس أفضل فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مؤمن جياهد يف سبيل  
قي هللا ويدع هللا بنفسه وماله فقالوا مث من قال مؤمن يف شعب من الشعاب يت

 الناس من شره  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو اليمان أنبأان شعيب عن  - 11857
الزهري أخربين عبد هللا بن حمرييز اجلمحي ان أاب سعيد اخلدري أخربه انه : بينا  

جاء رجل من األنصار فقال اي  هو جالس عند النيب صلى هللا عليه وسلم
رسول هللا اان نصيب سبيا فنحب األمثان فكيف ترى يف العزل فقال النيب 

صلى هللا عليه وسلم وإنكم لتفعلون ذلكم ال عليكم أن ال تفعلوا ذلكم فإهنا  
 ليست نسمة كتب هللا ان خترج اال هي خارجة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا معاوية ثنا أبو إسحاق عن  - 11858
األوزاعي ثنا الزهري عن عطاء عن أيب سعيد اخلدري قال : سأل رجل رسول 

 هللا صلى هللا عليه وسلم أي الناس أفضل فذكر معىن حديث شعيب  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

ا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو اليمان اان شعيب حدثين عبد  حدثن - 11859



هللا بن أيب حسني حدثين شهر أن أاب سعيد اخلدري حدثه عن النيب صلى هللا  
عليه وسلم قال : بينا أعرايب يف بعض نواحي املدينة يف غنم له عدا عليه  
ده  الذئب فأخذ شاة من غنمه فأدركه األعرايب فاستنقذها منه وهجهجه فعان

الذئب ميشي مث أقعى مستذفرا بذنبه خياطبه فقال أخذت رزقا رزقنيه هللا قال  
واعجبا من ذئب مقع مستذفر بذنبه خياطبين فقال وهللا إنك لترتك أعجب من  

ذلك قال وما أعجب من ذلك فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف 
يكون بعد ذلك قال النخلتني بني احلرتني حيدث الناس عن نبأ ما قد سبق وما 

فنعق األعرايب بغنمه حىت أجلأها إىل بعض املدينة مث مشى إىل النيب صلى هللا 
عليه وسلم حىت ضرب عليه اببه فلما صلى النيب صلى هللا عليه وسلم قال  
أين األعرايب صاحب الغنم فقام األعرايب فقال له النيب صلى هللا عليه وسلم  

حدث األعرايب الناس مبا رأى من الذئب حدث الناس مبا مسعت وما رأيت ف
ومسع منه فقال النيب صلى هللا عليه وسلم عند ذلك صدق آايت تكون قبل  
الساعة والذي نفسي بيده ال تقوم الساعة حىت خيرج أحدكم من أهله فيخربه  

 نعله أو سوطه أو عصاه مبا أحدث أهله بعده  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

------------------------------------- 



 

[    89صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن أيب بكري ثنا الفضيل بن  - 11860
مرزوق عن عطية العويف قال قال أبو سعيد قال رجل من األنصار ألصحابه :  

ستقامت األمور قد آثر عليكم قال  أما وهللا لقد كنت أحدثكم انه لو قد ا
بلغ ذلك رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال  فردوا عليه ردا عنيفا قال ف

فجاءهم فقال هلم أشياء ال أحفظها قالوا بلى اي رسول هللا قال فكنتم ال 
تركبون اخليل قال فكلما قال هلم شيئا قالوا بلى اي رسول هللا قال فلما رآهم  

ا قال أفال تقولون قاتلك قومك فنصرانك وأخرجك قومك ال يردون عليه شيئ 
فآويناك قالوا حنن ال نقول ذلك اي رسول هللا أنت تقوله قال اي معشر األنصار 

أال ترضون ان يذهب الناس ابلدنيا وتذهبون أنتم برسول هللا صلى هللا عليه  
اس لو وسلم قالوا بلى اي رسول هللا قال اي معشر األنصار أال ترضون ان الن

سلكوا واداي وسلكتم واداي لسلكت وادي األنصار قالوا بلى اي رسول هللا قال  
لوال اهلجرة لكنت امرأ من األنصار كرشي وأهل بييت وعيبيت اليت آوي إليها 
فاعفوا عن مسيئهم واقبلوا من حمسنهم قال أبو سعيد قلت ملعاوية أما ان 

رى بعده أثرة قال معاوية فما  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حدثنا أننا سن
 أمركم قلت أمران ان نصرب قال فاصربوا إذا 

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف لضعف عطية العويف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح ثنا زهري بن حممد ثنا زيد بن  - 11861
ليه  أسلم عن عطاء بن يسار عن أيب سعيد اخلدري ان رسول هللا صلى هللا ع

وسلم قال : لتتبعن سنن الذين من قبلكم شربا بشرب وذراعا بذراع حىت لو 
 دخلوا جحر ضب لتبعتموهم قلنا اي رسول هللا اليهود والنصارى قال فمن  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو النضر ثنا عبد احلميد حدثين  - 11862
غنيمة له يهش شهر قال ثنا أبو سعيد اخلدري قال : بينما رجل من أسلم يف  

عليها يف بيداء ذي احلليفة إذ عدا عليه ذئب فانتزع شاة من غنمه فجهجأه  
 أقعى  الرجل فرماه ابحلجارة حىت استنقذ منه شاته مث إن الذئب أقبل حىت
 مستذفرا بذنبه مقابل الرجل فذكره حنو حديث شعيب بن أيب محزة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أسود بن عامر ثنا أبو إسرائيل  - 11863
إمساعيل املالئي عن عطية عن أيب سعيد قال قال رسول هللا صلى هللا عليه  

 قريتني أو ميت فأمر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  وسلم : وجد قتيل بني
فذرع ما بني القريتني إىل أيهما كان أقرب فوجد أقرب إىل أحدمها بشرب قال  
فكأين أنظر إىل شرب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فجعله على الذي كان  

 أقرب 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف جدا ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا موسى بن داود ثنا ليث عن عمران   - 11864
ن أيب أنس عن بن  بن أيب أنس عن سعيد بن أيب سعيد وثناه قتيبة قال عمران ب

أيب أنس عن بن أيب سعيد عن أيب سعيد اخلدري قال : متارى رجالن يف 
املسجد الذي أسس على التقوى فقال أحدمها هو مسجد قباء وقال اآلخر  

و مسجد النيب صلى هللا عليه وسلم فقال النيب صلى هللا عليه وسلم هو  ه
 مسجدي هذا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح وعبد الصمد وأبو عامر قالوا  - 11865
براهيم قال أبو عامر  حدثنا هشام بن أيب عبد هللا عن حيىي بن أيب كثري عن أيب إ

عن أيب إبراهيم األنصاري عن أيب سعيد اخلدري : ان رسول هللا صلى هللا عليه  
بن عفان وأيب قتادة  وسلم وأصحابه حلقوا رؤوسهم عام احلديبية غري عثمان 

فاستغفر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم للمحلقني ثالث مرار وللمقصرين 
 مرة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح , وهذا إسناد ضعيف جلهالة أيب ت
 إبراهيم األنصاري وبقية رجاله ثقات رجال الشيخني

 

 

يبان عن  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن بن موسى ثنا ش - 11866
حيىي ان أاب إبراهيم األنصاري من بين عبد األشهل قال : ان أاب سعيد قال  

 فذكر احلديث 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح , وهذا إسناد ضعيف جلهالة أيب ت
 إبراهيم األنصاري وبقية رجاله ثقات رجال الشيخني

 

 



------------------------------------- 

 

[    90صفحة  - 3نبل    ] جزء مسند أمحد بن ح    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح ثنا هشام بن أيب عبد هللا عن   - 11867
قتادة عن أيب نضرة عن أيب سعيد اخلدري : ان نيب هللا صلى هللا عليه وسلم  

 هنى عن خليط الزبيب والتمر والبسر والتمر  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم , رجاله ثقات رجال ت
أيب نضرة فمن رجال مسلم الشيخني غري   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح وحممد بن بكر قاال ثنا سعيد   - 11868
عن قتادة عن أيب نضرة عن أيب سعيد اخلدري : ان نيب هللا صلى هللا عليه  
وسلم هنى عن الدابء واحلنتم والنقري واملزفت وان خيلط بني الزبيب والتمر  

 والبسر والتمر  

 

 

يب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم , رجاله ثقات رجال عليق شع ت



 الشيخني غري أيب نضرة فمن رجال مسلم 
 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح ثنا أشعث عن احلسن عن أيب   - 11869
سعيد اخلدري قال : هنى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن الدابء واحلنتم  

  الزبيب والتمر والبسر والتمر  والنقري واملزفت وأن خيلط بني

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه , وهذا إسناد ضعيف , احلسن البصري ت
 مل يسمع من أيب سعيد اخلدري , وبقية رجاله ثقات 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح قال ثنا أشعث عن احلسن عن  - 11870
 عليه وسلم عن الدابء والنقري أيب سعيد اخلدري قال : هنى رسول هللا صلى هللا

 واملزفت وقال انتبذ يف سقائك وأوكه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه , وهذا إسناد ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح ثنا سعيد عن قتادة عن أيب  - 11871
ين قدموا على  نضرة عن أيب سعيد اخلدري قال وحدثين : من لقي الوفد الذ



رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من عبد القيس فيهم األشج قالوا اي رسول هللا 
يذكر ان   اان حي من ربيعة وبيننا وبينك كفار مضر فذكر مثل حديث حيىي ومل

 فيك خلتني  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح ثنا املثىن القصري ثنا أبو  - 11872
املتوكل الناجي عن أيب سعيد اخلدري قال : هنى نيب هللا صلى هللا عليه وسلم  

 عن الشرب يف احلنتمة والدابء والنقري 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح ثنا بن جريج أخربين أبو الزبري  - 87311
عن أيب سعيد انه مسع النيب صلى هللا عليه وسلم يقول : سيخرج انس من النار  

قد احرتقوا وكانوا مثل احلمم مث ال يزال أهل اجلنة يرشون عليهم املاء حىت 
 ينبتون نبات الغثاء يف السيل 

 

 



: حديث صحيح , وهذا إسناد ضعيف النقطاعه عليق شعيب األرنؤوط ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا موسى أنبأان بن هليعة عن أيب الزبري   - 11874
عن جابر ان أاب سعيد أخربه انه مسع النيب صلى هللا عليه وسلم يقول :  

 سيخرج انس من النار فذكره  

 

 

لضعف ابن  عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح , وهذا إسناد ضعيفت
 هليعة 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح ثنا عوف عن أيب نضرة عن   - 11875
أيب سعيد اخلدري عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : خترج ضبارة من النار  
قد كانوا فحما قال فيقال بثوهم يف اجلنة ورشوا عليهم من املاء قال فينبتون  

ل رجل من القوم كأنك كنت من أهل كما تنبت احلبة يف محيل السيل فقا 
 البادية اي رسول هللا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم , رجاله ثقات رجال ت
 الشيخني غري أيب نضرة فمن رجال مسلم 



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح ثنا مالك بن أنس عن إسحاق  - 11876
ن إسحاق أخربه قال : دخلت أان وعبد هللا  بن عبد هللا بن أيب طلحة ان رافع ب 

بن أيب طلحة على أيب سعيد اخلدري نعوده فقال لنا أبو سعيد أخربان رسول هللا  
صلى هللا عليه وسلم ان املالئكة ال تدخل بيتا فيه متاثيل أو صورة شك 

 إسحاق ال يدري أيتهما قال أبو سعيد  
 

 

رجاله ثقات رجال الشيخني غري  عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح , ت
 إسحاق بن رافع فمن رجال الرتمذي والنسائي , وهو ثقة 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا الضحاك بن خملد عن عبد احلميد   - 11877
ىل عبد هللا بن جعفر حدثين أيب عن سعيد بن عمري األنصاري قال جلست إ

بن عمر وأيب سعيد اخلدري فقال أحدمها لصاحبه اين مسعت رسول هللا صلى 
ا إىل هللا عليه وسلم يذكر : انه يبلغ العرق من الناس يوم القيامة فقال أحدمه

شحمته وقال اآلخر يلجمه فخط بن عمر وأشار أبو عاصم أبصبعه من أسفل  
 شحمة أذنيه إىل فيه فقال ما أرى ذاك اال سواء  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عثمان بن عمر اان مالك ويونس  - 11878
ثي عن أيب سعيد اخلدري ان رسول  بن يزيد عن الزهري عن عطاء بن يزيد اللي

هللا صلى هللا عليه وسلم قال : إذا مسعتم املؤذن وقال مالك املنادي فقولوا  
 مثل ما يقول زاد مالك املؤذن 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حمبوب بن احلسن عن خالد عن   - 11879
ان بن عباس قال له والبنه علي انطلقا إىل أيب سعيد اخلدري فامسعا  عكرمة : 

من حديثه قال فانطلقنا فإذا هو يف حائط له فلما رآان أخذ رداءه فجاءان فقعد  
فانشأ حيدثنا حىت أتى على ذكر بناء املسجد قال كنا حنمل لبنة لبنة وعمار بن 

هللا عليه وسلم فجعل ينفض ايسر حيمل لبنتني لبنتني قال فرآه رسول هللا صلى 
الرتاب عنه ويقول اي عمار أال حتمل لبنة كما حيمل أصحابك قال اين أريد 
األجر من هللا قال فجعل ينفض الرتاب عنه ويقول ويح عمار تقتله الفئة  
الباغية يدعوهم إىل اجلنة ويدعونه إىل النار قال فجعل عمار يقول أعوذ 

 ابلرمحن من الفنت 



 

 

األرنؤوط : صحيح  عليق شعيبت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    91صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو داود ثنا شعبة عن قتادة قال   - 11880
مسعت عبد هللا بن أيب عتبة حيدث عن أيب سعيد اخلدري قال : كان رسول هللا 

صلى هللا عليه وسلم أشد حياء من العذراء يف خدرها وكان إذا كره الشيء 
 عرفناه يف وجهه  

 

 

شرط مسلم , رجاله ثقات رجال عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على  ت
 الشيخني غري أيب داود فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا صفوان بن عيسى ثنا أنيس بن أيب  - 11881
حيىي عن أبيه عن أيب سعيد اخلدري قال : خرج علينا رسول هللا صلى هللا عليه  



ىت صعد على  وسلم يف مرضه الذي مات فيه وهو عاصب رأسه قال فاتبعته ح
قال فقال اىن الساعة لقائم على احلوض قال مث قال ان عبدا عرضت  املنرب

عليه الدنيا وزينتها فاختار اآلخرة فلم يفطن هلا أحد من القوم اال أبو بكر  
فقال أبيب أنت وأمي بل نفديك أبموالنا وأنفسنا وأوالدان قال مث هبط رسول 

ا رئي عليه حىت الساعة  هللا صلى هللا عليه وسلم عن املنرب فم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح , رجاله ثقاتت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا صفوان ثنا أنيس بن أيب حيىي عن   - 11882
رجال من بين أبيه عن أيب سعيد اخلدري : ان رجال من بين عمرو بن عوف و 

خدرة امرتاي يف املسجد الذي أسس على التقوى فقال العويف هو مسجد قباء  
صلى  وقال اخلدري هو مسجد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فأتيا رسول هللا

 هللا عليه وسلم فسأاله عن ذلك فقال هو مسجدي هذا ويف ذلك خري كثري  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل ثنا الدستوائي ثنا حيىي بن  - 11883



أيب كثري عن هالل بن أيب ميمونة عن عطاء بن يسار عن أيب سعيد اخلدري  
سول هللا صلى هللا عليه وسلم على املنرب وجلسنا حوله فقال ان  قال : جلس ر 

مما أخاف عليكم بعدي ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها فقال رجل أو 
أييت اخلري ابلشر اي رسول هللا فسكت عنه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

قال وأرينا فقيل له ما شأنك تكلم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وال يكلمك 
انه ينزل عليه قال فأفاق ميسح عنه الرحضاء وقال أين هذا السائل وكأنه 

محده فقال انه ال أييت اخلري ابلشر ان مما ينبت الربيع يقتل أو يلم اال آكلة  
اخلضر فإهنا أكلت حىت إذا امتألت خاصراتها استقبلت عني الشمس فثلطت  

نعم صاحب املسلم هو ملن وابلت مث رتعت وان هذا املال خضرة حلوة و 
أعطى منه اليتيم واملسكني وبن السبيل أو كما قال رسول هللا صلى هللا عليه  
وسلم وان الذي أيخذه بغري حقه كالذي أيكل وال يشبع فيكون عليه شهيدا  

 يوم القيامة  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

أيب ثنا سريج ثنا فليح عن هالل بن علي  حدثنا عبد هللا حدثين  - 11884
عن عطاء بن يسار عن أيب سعيد اخلدري : ان النيب صلى هللا عليه وسلم قال  

على املنرب ذات يوم فقال ان مما أخشى عليكم فذكر احلديث وقال يقتل حبطا  



 أو يلم  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا إمساعيل حدثين على بن املبارك   - 11885
د موىل املهري عن  وروح ثنا حسني املعلم ثنا حيىي بن أيب كثري حدثين أبو سعي

أيب سعيد اخلدري : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بعث بعثا إىل بين حليان  
أحدمها واألجر من بين هذيل قال روح من هذيل قال لينبعث من كل رجلني 

بينهما مث قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اللهم ابرك لنا يف مدان وصاعنا  
 واجعل مع الربكة بركتني  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناداه صحيحان على شرط مسلم , رجاهلما ثقات  ت
 رجال الشيخني غري أيب سعيد موىل املهري فمن رجال مسلم , وهو ثقة 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن عمرو   - 11886
ل هللا صلى هللا بن مرة عن أيب البخرتي عن رجل عن أيب سعيد اخلدري ان رسو 

عليه وسلم قال : ال حيقرن أحدكم نفسه إذا رأى أمر هللا عليه فيه مقاال فال  



ت الناس يقول به فيلقى هللا وقد أضاع ذلك فيقول ما منعك فيقول خشي
 فيقول اان كنت أحق ان ختشى  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف إلهبام الرجل الراوي عن أيب سعيد  ت
 وبقية رجاله ثقات رجال الشيخني 

 

 

------------------------------------- 

 

[    92صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حممد بن جعفر ثنا شعبة وحجاج   حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا - 11887
يب نضرة عن أيب سعيد عن النيب صلى هللا عليه  حدثين شعبة عن قتادة عن أ

وسلم قال : ال مينعن أحدكم خمافة الناس ان يتكلم حبق إذا علمه قال فقال  
أبو سعيد اخلدري فما زال بنا البالء حىت قصران وأان لنبلغ يف الشر وقال 

نضرة   حجاج يف حديثه مسعت أاب  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حجاج حدثين شعبة عن قتادة قال   - 11888
صلى هللا عليه   مسعت أاب نضرة عن أيب سعيد اخلدري قال : خرجنا مع النيب

وسلم يف مثان عشرة مضت من رمضان فصام صائمون وأفطر مفطرون فلم  
يعب هؤالء على هؤالء وال هؤالء على هؤالء قال شعبة حدثين هبذا احلديث 

عة أحدهم قتادة وهذا حديث قتادة  أرب  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة وحجاج   - 11889
مسعت أاب املتوكل  حدثين شعبة عن قتادة عن أيب املتوكل قال حجاج يف حديثه 

عن أيب سعيد قال جاء رجل إىل النيب صلى هللا عليه وسلم فقال : ان أخي 
قال اين  انطلق بطنه فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اسقه عسال فسقاه ف

سقيته فلم يزده اال استطالقا فقال له ثالث مرات مث جاءه الرابعة فقال اسقه  
عسال فقال قد سقيته فلم يزده اال استطالقا فقال رسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم صدق هللا وكذب بطن أخيك فسقاه فربأ  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  



 

 

ا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح ثنا شعبة عن قتادة عن أيب حدثن - 11890
 املتوكل عن أيب سعيد ان رجال أتى النيب صلى هللا عليه وسلم فذكر : معناه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة قال   - 11891
حدثين شعبة  مسعت قتادة حيدث عن سليمان أو أيب سليمان وحجاج قال 

وقال رجل من قريش عن أيب سعيد اخلدري عن النيب صلى هللا عليه وسلم انه  
قال : سيكون أمراء يغشاهم غواش أو حواش من الناس يظلمون ويكذبون 

على ظلمهم وصدقهم بكذهبم فليس مين وال أان منه ومن مل   فمن أعاهنم
 يصدقهم بكذهبم ومل يعنهم على ظلمهم فأان منه وهو مين  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح , وهذا إسناد ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هبز حدثنا شعبة وحجاج حدثين  - 11892
عتبة قال حجاج بن عتبة موىل أنس بن  شعبة أان قتادة عن عبد هللا بن أيب



مالك قال مسعت أاب سعيد اخلدري يقول : كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
 أشد حياء من عذراء يف خدرها وكان إذا كره شيئا عرفناه يف وجهه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حممد بن جعفر ثنا شعبة قال   حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا - 11893
غر أيب مسلم انه قال أشهد على أيب هريرة  مسعت أاب إسحاق حيدث عن األ

وأيب سعيد اهنما شهدا على النيب صلى هللا عليه وسلم انه قال : ال يقعد قوم  
يذكرون هللا إال حفتهم املالئكة وغشيتهم الرمحة ونزلت عليهم السكينة  

 وذكرهم هللا فيمن عنده  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم , رجاله ثقات رجال ت
 الشيخني غري األغر فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن قيس   - 11894
بن مسلم عن طارق بن شهاب : ان مروان خطب قبل الصالة فقال له رجل  

ان ترك ذاك اي أاب فالن فقال أبو سعيد أما  الصالة قبل اخلطبة فقال له مرو 



هذا فقد قضى ما عليه قال لنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من رأى منكم  
منكرا فلينكره بيده فان مل يستطع فبلسانه فان مل يستطع فبقلبه وذاك أضعف 

 اإلميان  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو كامل ثنا محاد قال ثنا أبو نعامة   - 11895
 صلى السعدي ثنا أبو نضرة عن أيب سعيد اخلدري قال : صلى بنا رسول هللا

هللا عليه وسلم ذات يوم فلما كان يف بعض صالته خلع نعليه فوضعهما عن  
ا ابلكم  يساره فلما رأى الناس ذلك خلعوا نعاهلم فلما قضى صالته قال م

ألقيتم نعالكم قالوا رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا فقال رسول هللا صلى هللا 
عليه وسلم ان جربيل أاتين فأخربين ان فيهما قذرا أو قال أذى فألقيتهما فإذا  

جاء أحدكم إىل املسجد فلينظر يف نعليه فان رأى فيهما قذرا أو قال أذى 
مل جيئ يف هذا احلديث بيان ما كان يف فليمسحهما وليصل فيهما قال أيب  

 النعل 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو كامل ثنا إبراهيم بن سعد ثنا   - 11896
بن شهاب عن عبد هللا بن عتبة عن أيب سعيد اخلدري قال : سئل النيب صلى  

ذلك ال عليكم أن ال تفعلوه فإنه هللا عليه وسلم عن العزل فقال إن تفعلوا 
 ليس نسمة قضى هللا أن تكون إال هي كائنة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    93صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا أبو كامل ثنا إبراهيم عن بن  - 11897
رة : ان النيب شهاب عن محيد بن عبد الرمحن ان أاب سعيد أخربه وأبو هري

صلى هللا عليه وسلم رأى يف جدار املسجد خنامة فتناول حصاة فحتها مث قال  
ه أو  إذا تنخم أحدكم فال يتنخمن قبل وجهه وال عن ميينه وليبصق عن يسار 

 حتت قدمه اليسرى  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح , رجاله ثقات رجال الشيخني غري أيب ت
 كامل 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سكن بن انفع ثنا صاحل عن   - 11898
رة وأاب سعيد اخلدري الزهري أخربين محيد بن عبد الرمحن انه مسع أاب هري

يقوالن : رأى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم خنامة يف القبلة فتناول حصاة  
اره أو  فحكها هبا مث قال ال يتنخم أحد يف القبلة وال عن ميينه وليبصق عن يس

 حتت رجله اليسرى 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا مروان بن شجاع حدثين خصيف  - 11899
عن جماهد عن أيب سعيد اخلدري قال مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 مرتني على املنرب يقول : الذهب ابلذهب والفضة ابلفضة وزان بوزن  

 

 

ق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح لغريه , وهذا إسناد حسن عليت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بن فضيل ثنا سامل يعين بن أيب  - 11900
ليلى عن عطية  حفصة واألعمش وعبد هللا بن صهبان وكثري النواء وبن أيب 

العويف عن أيب سعيد اخلدري قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ان 
ن آفاق  أهل الدرجات العلي لرياهم من حتتهم كما ترون النجم الطالع يف أفق م

 السماء أال وان أاب بكر وعمر منهم وأنعما  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه , وهذا إسناد ضعيف لضعف عطية  ت
 العويف

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو معاوية ثنا ليث عن شهر قال   - 11901
  لقينا أاب سعيد وحنن نريد الطور فقال مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
يقول : ال تشد املطي اال إىل ثالثة مساجد املسجد احلرام ومسجد املدينة  

 وبيت املقدس 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح , وهذا إسناد ضعيف لضعف ليثت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عمر بن عبيد عن أيب إسحاق عن   - 11902



أيب الوداك عن أيب سعيد اخلدري قال : سئل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
عن العزل فقال ليس من كل املاء يكون الولد إذا أراد هللا أن خيلق شيئا مل مينعه  

 شيء 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

ا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أان سفيان وهاشم ثنا  حدثن - 11903
شعبة عن األعمش عن ذكوان عن أيب سعيد اخلدري قال قال رسول هللا صلى 
هللا عليه وسلم : ال يبغض األنصار رجل يؤمن ابهلل ورسوله وقال هاشم يؤمن 

 ابهلل واليوم اآلخر  

 

 

لشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط ات  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أان سفيان عن األعمش   - 11904
عن عطية العويف عن أيب سعيد اخلدري قال قال النيب صلى هللا عليه وسلم :  

 إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه  
 

 



عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح لغريه , وهذا إسناد ضعيف لضعف ت
 عطية العويف 

 

 

بد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن زيد بن حدثنا ع - 11905
أسلم عن بن أيب سعيد عن أيب سعيد اخلدري قال : أمران رسول هللا صلى هللا  

 عليه وسلم أن ال نرتك أحدا مير بني أيدينا فان أىب اال أن ندفعه أو حنو هذا  

 

 

ت رجال عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم , رجاله ثقا ت
 الشيخني غري ابن أيب سعيد فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن الزهري  - 11906
عن عبيد هللا وعبد األعلى عن معمر عن الزهري وقال عبد األعلى عن عطاء  
بن يزيد عن أيب سعيد اخلدري قال : هنى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن  

ث االسقية  اختنا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن سهيل بن   - 11907
أيب صاحل عن بن أيب سعيد اخلدري عن أبيه قال قال رسول هللا صلى هللا عليه  

وسلم : إذا تثاءب أحدكم فليضع يده على فيه فان الشيطان يدخل مع 
 التثاؤب 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أخربين معمر عن   - 11908
انس من   الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أيب سعيد اخلدري قال : جاء

األنصار فسألوه فأعطاهم قال فجعل ال يسأله أحد منهم اال أعطاه حىت نفد 
فلن  ما عنده فقال هلم حني أنفق كل شيء بيده وما يكون عندان من خري

ندخره عنكم وانه من يستعفف يعفه هللا ومن يستغن يغنه هللا ومن يتصرب 
 يصربه هللا ولن تعطوا عطاء خريا أوسع من الصرب  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إسحاق بن سليمان قال مسعت  - 11909



ن عطاء بن يزيد الليثي عن أيب سعيد اخلدري مالك بن أنس عن الزهري ع
 فذكر : مثل معناه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    94صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أان معمر عن أيب  - 11910
سول هللا إسحاق عن األغر أيب مسلم عن أيب هريرة وأيب سعيد اخلدري عن ر 

صلى هللا عليه وسلم قال : ما اجتمع قوم يذكرون هللا اال حفتهم املالئكة  
 وتغشتهم الرمحة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم هللا فيمن عنده  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

وقال : ان هللا ميهل حىت إذا كان ثلث الليل اآلخر نزل هللا عز   - 11911



وجل إىل هذه السماء فنادى هل من مذنب يتوب هل من مستغفر هل من  
 داع هل من سائل إىل الفجر 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

ثنا عبد الرزاق أان معمر عن زيد بن حدثنا عبد هللا حدثين أيب  - 11912
ي قال وضع رجل يده على النيب صلى هللا أسلم عن رجل عن أيب سعيد اخلدر 

عليه وسلم فقال : وهللا ما أطيق أن أضع يدي عليك من شدة محاك فقال  
النيب صلى هللا عليه وسلم اان معشر األنبياء يضاعف لنا البالء كما يضاعف 

من األنبياء يبتلى ابلقمل حىت يقتله وان كان النيب من   لنا األجر ان كان النيب
األنبياء ليبتلي ابلفقر حىت أيخذ العباءة فيخوهنا وان كانوا ليفرحون ابلبالء كما  

 تفرحون ابلرخاء 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف إلهبام الراوي عن أيب سعيد وبقية  ت
 رجاله ثقات رجال الشيخني

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أان الثوري عن  - 11913



األعمش عن ذكوان عن أيب سعيد اخلدري قال قال رسول هللا صلى هللا عليه  
 وسلم : إذا عجل أحدكم أو أقحط فال يغتسلن  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

الرزاق ثنا معمر عن الزهري  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد - 11914
عن حيىي بن أيب كثري عن أيب سلمة بن عبد الرمحن عن أيب سعيد اخلدري انه : 

رأى الطني يف أنف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأرنبته من أثر السجود 
 وكانوا مطروا من الليل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن إمساعيل   حدثنا - 11915
ري قال : اعتكف بن أمية عن أيب سلمة بن عبد الرمحن عن أيب سعيد اخلد

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف املسجد فسمعهم جيهروا ابلقراءة وهو يف 
قبة له فكشف الستور وقال أال ان كلكم مناج ربه فال يؤذين بعضكم بعضا 

ال يرفعن بعضكم على بعض ابلقراءة أو قال يف الصالة  و   



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أان معمر عن زيد بن  - 11916
وسلم   أسلم عن رجل عن أيب سعيد اخلدري قال قال رسول هللا صلى هللا عليه

: لتتبعن سنن بين إسرائيل شربا بشرب وذراعا بذراع حىت لو دخل رجل من بين  
 إسرائيل جحر ضب لتبعتموهم فيه وقال مرة لتبعتموه فيه  

 

 

شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف إلهبام الرجل الراوي عن أيب سعيد  عليقت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أان معمر عن زيد بن  - 11917
هللا عليه   أسلم عن عطاء بن يسار عن أيب سعيد قال قال رسول هللا صلى

وسلم : إذا خلص املؤمنون من النار يوم القيامة وأمنوا فما جمادلة أحدكم  
م يف لصاحبه يف احلق يكون له يف الدنيا أبشد جمادلة له من املؤمنني لرهب

إخواهنم الذين أدخلوا النار قال يقولون ربنا إخواننا كانوا يصلون معنا  
ويصومون معنا وحيجون معنا فأدخلتهم النار قال فيقول اذهبوا فاخرجوا من 

عرفتم فيأتوهنم فيعرفوهنم بصورهم ال أتكل النار صورهم فمنهم من أخذته النار  



فيخرجوهنم فيقولون ربنا أخرجنا إىل أنصاف ساقيه ومنهم من أخذته إىل كعبيه 
من أمرتنا مث يقول اخرجوا من كان يف قلبه وزن دينار من اإلميان مث من كان يف  

قلبه وزن نصف دينار حىت يقول من كان يف قلبه مثقال ذرة قال أبو سعيد  
إن هللا ال يظلم مثقال ذرة وإن تك  }فمن مل يصدق هبذا فليقرأ هذه اآلية 

قال فيقولون ربنا قد أخرجنا من   {من لدنه أجرا عظيما  حسنة يضاعفها ويؤت
أمرتنا فلم يبق يف النار أحد فيه خري قال مث يقول هللا شفعت املالئكة وشفع  

األنبياء وشفع املؤمنون وبقي أرحم الرامحني قال فيقبض قبضة من النار أو قال  
قال فيؤتى هبم قبضتني انس مل يعملوا هلل خريا قط قد احرتقوا حىت صاروا محما 

إىل ماء يقال له ماء احلياة فيصب عليهم فينبتون كما تنبت احلبة يف محيل 
السيل فيخرجون من أجسادهم مثل اللؤلؤ يف أعناقهم اخلامت عتقاء هللا قال  

فيقال هلم ادخلوا اجلنة فما متنيتم أو رأيتم من شيء فهو لكم عندي أفضل من  
ذلك قال فيقول رضائي عليكم فال هذا قال فيقولون ربنا وما أفضل من 

 أسخط عليكم أبدا 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

------------------------------------- 

 



[    95صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أان بن جريج حدثين بن  - 11918
يقول : هنى  شهاب عن عمرو بن سعد بن أيب وقاص انه مسع أاب سعيد اخلدري 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن املالمسة واملالمسة ميس الثوب ال ينظر  
ينظر إليه  إليه وعن املنابذة وهو طرح الثوب الرجل ابلبيع قبل ان يقلبه و   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق وبن بكر قاال أان بن  - 11919
سعيد  جريج قال وحدثين بن شهاب عن عطاء بن يزيد اجلندعي مسع أاب

اخلدري يقول مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : ال صالة بعد 
صالة الصبح حىت تطلع الشمس وقال بن بكر حىت ترتفع الشمس وال صالة  

ة العصر حىت تغيب الشمس بعد صال  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق وبن بكر قاال أان بن  - 11920
جريج قال أخربين عمرو بن عطاء بن أيب اخلوار عن عبيد هللا بن عياض وعطاء  

سعيد اخلدري : اهنما مسعاه   بن خبت كالمها خيرب عن عمر بن عطاء عن أيب
يقول مسعت أاب القاسم يقول ال صالة بعد صالة الصبح حىت تطلع الشمس 

 وال صالة بعد صالة العصر حىت الليل 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح , رجاله ثقات رجال الشيخني غري  ت
 عمر بن عطاء فمن رجال مسلم وأيب داود 

 

 

ين أيب ثنا يعقوب قال ثنا أيب عن صاحل حدثنا عبد هللا حدث - 11921
قال : هنى وحدث بن شهاب عن عامر بن سعد أخربه ان أاب سعيد اخلدري 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن املالمسة واملالمسة ملس الثوب ال ينظر  
 إليه وعن املنابذة واملنابذة طرح الرجل ثوبه إىل الرجل قبل ان يقلبه  

 

 

ط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤو ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعقوب ثنا أيب عن صاحل قال بن   - 11922



شهاب حدثين عطاء بن يزيد اجلندعي انه مسع أاب سعيد اخلدري يقول مسعت 
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فذكر : مثله يعين مثل حديث عبد الرزاق وبن 

 بكر عن بن جريج عن بن شهاب وقال حىت ترتفع الشمس  
 

 

ألرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب ات  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب قال ثنا عبد الرزاق قال ثنا معمر عن   - 11923
الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أيب سعيد اخلدري قال : هنى رسول هللا 

صلى هللا عليه وسلم عن لبستني وعن بيعتني أما اللبستان فاشتمال الصماء أن 
ثوب واحد يضع طريف الثوب على عاتقه األيسر ويتزر بشقه األمين   يشتمل يف

إىل السماء واألخرى ان حيتيب يف ثوب واحد ليس عليه غريه ويفضي بفرجه 
وأما البيعتان فاملنابذة واملالمسة واملنابذة أن يقول إذا نبذت هذا الثوب فقد  

ا مسه وجب البيع  وجب البيع واملالمسة ان ميسه بيده وال يلبسه وال يقلبه إذ  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق وقال قال الثوري  - 92411



فحدثين أبو إسحاق ان األغر حدثه عن أيب سعيد اخلدري وأيب هريرة عن النيب 
صلى هللا عليه وسلم انه قال : ينادي مناد ان لكم ان حتيوا فال متوتوا أبدا وان  

وا وان لكم ان  لكم ان تصحوا فال تسقموا أبدا وان لكم ان تشبوا وال هترم
ونودوا أن تلكم اجلنة أورثتموها   }تنعموا وال تبأسوا أبدا فذلك قوله عز وجل  

   {مبا كنتم تعملون 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم , رجاله ثقات رجال ت
 الشيخني غري األغر فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن علي بن   - 11925
زيد عن أيب نضرة قال مسعت أاب سعيد اخلدري انه مسع رسول هللا صلى هللا 

عليه وسلم يقول : ال تقوم الساعة حىت يقتتل فئتان عظيمتان دعوامها واحدة  
 مترق بينهما مارقة يقتلها أوالمها ابحلق 

 

 

وط : حديث صحيح , وهذا إسناد ضعيف لضعف علي  عليق شعيب األرنؤ ت
 بن زيد

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا محاد بن سلمة عن علي   - 11926
بن زيد عن سعيد بن املسيب عن أيب سعيد اخلدري ان رسول هللا صلى هللا 

عليه وسلم قال : ال يزال العبد يف صالة ما كان يف مصاله ينتظر الصالة تقول  
ملالئكة اللهم اغفر له اللهم ارمحه حىت ينصرف أو حيدث فقلت ما حيدث ا

 فقال كذا قلت أليب سعيد فقال يفسو أو يضرط 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه , وهذا إسناد ضعيف لضعف علي بن ت
 زيد

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا محاد بن زيد ثنا أبو  - 11927
مسعت سعيد بن جبري حيدث عن أيب سعيد اخلدري ال أعلمه اال  الصهباء قال 

رفعه قال : إذا أصبح بن آدم فان أعضاءه تكفر اللسان تقول اتق هللا فينا  
 فإنك ان استقمت استقمنا وان اعوججت اعوججنا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

األعضاء كلها  ال السندي : ] تكفر [ من التكفري مبعىن اخلضوع أي إن ق
تطلب من اللسان االستقامة طلب من خيضع لغريه ليفيض عليه ابملطلوب 



 بواسطة اخلضوع لديه
 

 

------------------------------------- 

 

[    96صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا مهام قال أان قتادة عن   - 11928
احلسن عن أيب سعيد اخلدري ان النيب صلى هللا عليه وسلم قال : أنت ختلقه  

 أنت ترزقه فأقرره مقره فإمنا كان قدر  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف النقطاعه ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا وهيب ثنا عمر بن حيىي  - 11929
ه وسلم عن  عن أبيه عن أيب سعيد اخلدري قال : هنى رسول هللا صلى هللا علي

صيام يومني يوم الفطر ويوم األضحى وعن لبستني الصماء وان حيتيب الرجل يف 
 الثوب الواحد وعن صالة يف ساعتني بعد الصبح وبعد العصر  

 

 



ليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان وحسن قاال ثنا محاد عن   - 11930
بشر بن حرب عن أيب سعيد اخلدري انه قال : كان رسول هللا صلى هللا عليه  
وسلم يدعو بعرفة قال حسن ويرفع يديه هكذا جيعل ظاهرمها فوق وابطنهما  

ف محاد ورفع محاد يديه وكفيه مما يلي األرض أسفل ووص  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا محاد بن سلمة عن علي   - 11931
بن زيد عن سعيد بن املسيب عن أيب سعيد اخلدري ان رسول هللا صلى هللا 

 صالته فيأخذ شعرة من  عليه وسلم قال : ان الشيطان أييت أحدكم وهو يف 
 دبره فيمدها فريى انه قد أحدث فال ينصرفن حىت يسمع صوات أو جيد رحيا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث حسن , وهذا إسناد ضعيف لضعف علي بن  ت
 زيد

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا محاد بن سلمة عن علي   - 11932
ري ان رسول بن زيد عن أيب نضرة عن سعيد بن املسيب عن أيب سعيد اخلد

هللا صلى هللا عليه وسلم قال : ان الشيطان أييت أحدكم وهو يف صالته فيأخذ  
 شعرة من دبره فيمدها فريى انه قد أحدث فال ينصرف حىت يسمع صوات أو

 جيد رحيا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا محاد بن سلمة عن علي   - 11933
بن زيد عن أيب نضرة عن أيب سعيد اخلدري ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
 قال : ليبعثن هللا عز وجل يف هذه األمة خليفة حيثي املال حثيا وال يعده عدا  

 

 

عف علي  عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح , وهذا إسناد ضعيف لضت
 بن زيد

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا مهام أان املعلى بن زايد   - 11934
قال حدثين العالء رجل من مزينة عن أيب الصديق الناجي عن أيب سعيد 



اخلدري : اهنم كانوا جلوسا يقرؤون القرآن ويدعون قال فخرج عليهم النيب 
ا فقال أليس كنتم تصنعون كذا وكذا  صلى هللا عليه وسلم قال فلما رأيناه سكتن

قلنا نعم قال فاصنعوا كما كنتم تصنعون وجلس معنا مث قال أبشروا صعاليك 
 املهاجرين ابلفوز يوم القيامة على األغنياء خبمسمائة أحسبه قال سنة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

ثنا سهيل عن بن  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا وهيب  - 11935
أيب سعيد اخلدري عن أبيه أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : إذا تثاءب 

 أحدكم فليمسك يده على فيه فان الشيطان يدخل 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم , رجاله ثقات رجال ت
 الشيخني غري سهيل بن أيب صاحل وابن أيب سعيد فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا محاد بن سلمة أان بشر  - 11936
بن حرب عن أيب سعيد اخلدري عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : انه هنى 

عن الوصال يف الصوم فلم يزل به أصحابه حىت رخص هلم من السحر إىل 



 السحر 
 

 

ضعيف لضعف بشر عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح , وهذا إسناد ت
 بن حرب وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا محاد بن سلمة أان حجاج   - 11937
ل اإلبل بن أرطاة عن عطية بن سعد عن أيب سعيد اخلدري قال افتخر أه

والغنم عند النيب صلى هللا عليه وسلم فقال النيب صلى هللا عليه وسلم :  
ول هللا الفخر واخليالء يف أهل اإلبل والسكينة والوقار يف أهل الغنم وقال رس 

صلى هللا عليه وسلم بعث موسى عليه السالم وهو يرعى غنما على أهله  
 وبعثت أان وأان أرعى غنما ألهلي جبياد  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح لغريه , دون قوله " بعث موسى . . "  ت
 فهو حسن لغريه , وهذا إسناد ضعيف لضعف حجاج بن أرطاة وعطية العويف

 

 

عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو معاوية الكاليب ثنا عبد الواحد   حدثنا - 11938
بن زايد عن عمرو بن حيىي األنصاري عن أبيه عن أيب سعيد اخلدري قال قال  



 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : األرض كلها مسجد اال احلمام واملقربة  

 

 

غري أيب عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح , رجاله ثقات رجال الشيخني ت
 معاوية الغاليب فمن رجال التعجيل 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا وهيب ثنا عمرو بن حيىي  - 11939
عن حممد بن يوسف بن عبد هللا بن سالم عن أيب سعيد اخلدري قال قال 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : من جاء جنازة يف أهلها فتبعها حىت يصلي 
ط ومن مضى معها فله قرياطان مثل أحد  عليها فله قريا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    97صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان أان القاسم بن الفضل ثنا أبو  - 11940



نضرة عن أيب سعيد اخلدري قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : مترق  
 مارقة عند فرقة من املسلمني تقتلها أوىل الطائفتني ابحلق 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا مهام أان قتادة عن أيب  - 11941
نضرة عن أيب سعيد اخلدري قال : أمران نبينا صلى هللا عليه وسلم ان نقرأ 

 بفاحتة الكتاب وما تيسر  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا محاد بن سلمة أان سعيد   - 11942
نا حتت ظل اجلريري عن أيب نضرة عن أيب سعيد اخلدري قال : حججنا فنزل

شجرة وجاء بن صائد فنزل إىل جنيب قال فقلت ما صب هللا هذا على فجاءين 
مسعت فقال اي أاب سعيد أما ترى ما ألقى من الناس يقولون أنت الدجال أما  

النيب صلى هللا عليه وسلم يقول ان الدجال ال يولد له وال يدخل املدينة وال  
مكة وقد جئت اآلن من املدينة وأان هو ذا أذهب إىل مكة وقد قال محاد وقد  



دخل مكة وقد ولد يل حىت رققت له مث قال وهللا ان أعلم الناس مبكانه 
 الساعة أان فقلت تبا لك سائر اليوم 

 

 

يب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم , رجاله ثقات رجال عليق شع ت
 الشيخني غري محاد بن سلمة وأيب نضرة فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا خالد عن سهيل بن أيب  - 11943
صاحل عن سعيد األعشى عن أيوب بن بشري عن أيب سعيد اخلدري قال قال  

عليه وسلم : من عال ثالث بنات فأدهبن ورمحهن وأحسن رسول هللا صلى هللا 
 مات خالد بن عبد هللا يعين إليهن فله اجلنة قال عبد هللا قال أيب رمحه هللا

الطحان ومالك بن أنس وأبو األحوص ومحاد بن زيد يف سنة تسع وسبعني اال 
ث  ان مالكا مات قبل محاد بن زيد بقليل قال أيب ويف تلك السنة طلبت احلدي
كنا على ابب هشيم وهو ميلي علينا أما قال اجلنائز أو املناسك فجاء رجل 

 بصري فقال مات محاد بن زيد رمحة هللا عليهم أمجعني  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح لغريه , وهذا إسناد ضعيفت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا شعبة حدثين العالء بن  - 11944
ن قال مسعت أيب حيدث قال سألت أاب سعيد عن اإلزار فقال على  عبد الرمح

اخلبري سقطت قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : إزرة املؤمن إىل نصف 
الساق وال حرج أو ال جناح فيما بينه وبني الكعبني ما كان أسفل من الكعبني  

 فهو يف النار ومن جر إزاره بطرا مل ينظر هللا إليه  

 

 

ب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم عليق شعيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا محاد بن سلمة أان علي   - 11945
بن زيد عن أيب نضرة عن أيب سعيد اخلدري ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
قال البن صائد ما ترى قال : أرى عرشا على البحر حوله احليات فقال رسول  

  عليه وسلم ذاك عرش إبليس هللا صلى هللا

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع عن بن أيب ذئب عن املقربي   - 11946
عن أبيه عن أيب هريرة : انه كان جالسا مع مروان فمرت جنازة فمر به أبو 



سعيد فقال قم أيها األمري فقد علم هذا ان النيب صلى هللا عليه وسلم كان إذا  
 تبع جنازة مل جيلس حىت توضع  

 

 

ده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسنات  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا إمساعيل بن مسلم العبدي   - 11947
ثنا أبو املتوكل الناجي عن أيب سعيد اخلدري قال قال رسول هللا صلى هللا عليه  

وسلم : الذهب ابلذهب والفضة ابلفضة والرب ابلرب والشعري ابلشعري والتمر  
لح مثال مبثل يدا بيد فمن زاد أو استزاد فقد أرىب اآلخذ ابلتمر وامللح ابمل

 واملعطي فيه سواء 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم , رجاله ثقات رجال ت
 الشيخني غري إمساعيل بن مسلم العبدي فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا بن أيب ليلى عن عطية   - 11948
العويف عن أيب سعيد اخلدري قال قال النيب صلى هللا عليه وسلم : ال حتل 

الصدقة لغين اال ثالثة يف سبيل هللا أو بن السبيل أو رجل كان له جار فتصدق  



 عليه فأهدى له  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا إدريس بن يزيد االودي   - 11949
عن عمرو بن مرة عن أيب البخرتي عن أيب سعيد اخلدري قال قال رسول هللا 

 صلى هللا عليه وسلم : ليس فيما دون مخسة أوساق صدقة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح , وهذا إسناد ضعيف النقطاعه ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع عن سفيان عن إمساعيل بن   - 11950
أمية عن حممد بن حيىي بن حبان عن حيىي بن عمارة عن أيب سعيد اخلدري قال  
قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ليس فيما دون مخسة أوساق من متر وال  

 حب صدقة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 



 

------------------------------------- 

 

[    98صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا داود بن قيس الفراء عن   - 11951
ا خنرج صدقة  عياض بن عبد هللا بن أيب سرح عن أيب سعيد اخلدري قال : كن

الفطر إذ كان فينا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من  
كذلك   متر أو صاعا من شعري أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقط فلم نزل

 حىت قدم علينا معاوية  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم , رجاله ثقات رجال ت
 الشيخني غري داود بن الفراء فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أان داود بن قيس   - 11952
 سعيد اخلدري الفراء قال مسعت عياض بن عبد هللا بن أيب سرح أنه مسع أاب

 يقول : كنا خنرج فذكر احلديث 
 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا سفيان ثنا أبو هاشم عن   - 11953
إمساعيل بن رايح عن أبيه أو عن غريه عن أيب سعيد اخلدري : أن النيب صلى 

غ من طعامه قال احلمد هلل الذي أطعمنا وسقاان هللا عليه وسلم كان إذا فر 
 وجعلنا مسلمني  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف , علته اجلهالة واإلضطرابت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا إسرائيل عن منصور عن   - 11954
 رجل عن أيب سعيد عن النيب صلى هللا عليه وسلم : مثله  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع عن يونس ثنا أبو الوداك جرب  - 11955
فقال   بن نوف عن أيب سعيد قال أصبنا محرا يوم خيرب فكانت القدور تغلي هبا

النيب صلى هللا عليه وسلم : ما هذه فقلنا محر أصبناها فقال وحشية أو أهلية  



 قال قلنا ال بل أهلية قال أكفؤها قال فكفأانها  

 

 

شعيب األرنؤوط : حديث صحيح , وهذا إسناد حسن  عليقت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا مسعر عن زيد العمي عن   - 11956
أيب الصديق الناجي عن أيب سعيد اخلدري : أن النيب صلى هللا عليه وسلم أتى 

 برجل يف حد قال فضربنا بنعلني أربعني قال مسعر أظنه يف شراب  
 

 

األرنؤوط : إسناده ضعيف عليق شعيب ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا بن أيب ليلى عن عطية   - 11957
يوم   }العويف عن أيب سعيد اخلدري عن النيب صلى هللا عليه وسلم : يف قوله  

قال طلوع الشمس من مغرهبا  {أييت بعض آايت ربك ال ينفع نفسا إمياهنا   

 

 

صحيح لغريه , وهذا إسناد ضعيف عليق شعيب األرنؤوط : حديثت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع عن األعمش عن عطية بن   - 11958
سعد عن أيب سعيد اخلدري قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ان أهل 
الدرجات العلي يراهم من أسفل منهم كما ترون الكوكب الطالع يف األفق من  

 آفاق السماء وان أاب بكر وعمر منهم وأنعما  

 

 

األرنؤوط : صحيح لغريه , وهذا إسناد ضعيف لضعف عطية  عليق شعيب ت
 العويف

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا خلف بن الوليد ثنا عباد بن عباد   - 11959
ثنا جمالد عن أيب الوداك عن أيب سعيد اخلدري قال قلت وهللا ما أييت علينا  

لوال شيء  أمري اال وهو شر من املاضي وال عام اال وهو شر من املاضي قال
مسعته من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لقلت مثل ما يقول ولكن مسعت 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : ان من أمرائكم أمريا حيثي املال حثيا  
وال يعده عدا أيتيه الرجل فيسأله فيقول خذ فيبسط الرجل ثوبه فيحثي فيه  

ليظة كانت عليه حيكي صنيع  وبسط رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ملحفة غ
 الرجل مث مجع إليه أكنافها قال فيأخذه مث ينطلق  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف لضعف جمالد بن سعيد وبقية رجاله ت



5/  3ثقات وقد سلف حنوه إبسناد صحيح   

 

 

( مسند أنس بن مالك رضي هللا عنه  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هشيم أنبأان محيد عن أنس بن  - 11960
مالك قال : ان كانت األمة من أهل املدينة لتأخذ بيد رسول هللا صلى هللا 

 عليه وسلم فتنطلق به يف حاجتها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هشيم ثنا عبد العزيز بن صهيب   - 11960
وإمساعيل ثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك قال قال رسول هللا 

 صلى هللا عليه وسلم : من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 



هللا حدثين أيب ثنا هشيم أان محيد عن أنس بن مالك  حدثنا عبد - 11961
قال : ملا دخل النيب صلى هللا عليه وسلم بزينب ابنة جحش أومل قال فاطعمنا  

 خبزا وحلما  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هشيم أان شعبة عن قتادة عن أنس  - 11962
بن مالك يرفع احلديث قال : ال تقوم الساعة حىت يرفع العلم ويظهر اجلهل 

 ويقل الرجال ويكثر النساء حىت يكون قيم مخسني امرأة رجل واحد  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

بد هللا حدثين أيب ثنا هشيم عن محيد عن أنس بن مالك حدثنا ع - 11963
رضي هللا تعاىل عنه : أن النيب صلى هللا عليه وسلم صلى يف بردة حربة قال  

 أحسبه عقد بني طرفيها  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  



 

 

------------------------------------- 

 

[    99صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هشيم عن محيد عن أنس : أن   - 11964
 النيب صلى هللا عليه وسلم كان يطوف على مجيع نسائه يف ليلة بغسل واحد 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

 أيب ثنا هشيم عن عبد العزيز عن أنس : حدثنا عبد هللا حدثين - 11965
ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان إذا دخل اخلالء قال يقول اللهم اين  

 أعوذ بك من اخلبث واخلبائث 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هشيم أنبأان عبيد هللا بن أيب بكر  - 11966



بن أنس عن جده أنس بن مالك قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :  
 إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

ا هشيم قال عبيد هللا بن أيب بكر أان حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثن - 11967
عن أنس ويونس عن احلسن قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : انصر 
أخاك ظاملا أو مظلوما قيل اي رسول هللا هذا أنصره مظلوما فكيف أنصره إذا 

 كان ظاملا قال حتجزه متنعه فان ذلك نصره 

 

 

ى شرط الشيخني , وإسناده  عليق شعيب األرنؤوط : إسناده األول صحيح علت
 الثاين وهو هشيم عن يونس عن احلسن مرسل

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هشيم أان عبد العزيز وإمساعيل عن   - 11968
عبد العزيز عن أنس قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : تسحروا فان 

 يف السحور بركة  

 

 



شرط الشيخني  عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح علىت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هشيم عن محيد الطويل قال مسعت   - 11969
 أنس بن مالك يقول : رأيت خامت النيب صلى هللا عليه وسلم من فضة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح , رجاله ثقات رجال الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هشيم عن محيد ثنا أنس بن مالك  - 11970
قال : ملا اختذ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم صفية أقام عندها ثالاث وكانت 

 ثيبا  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

 حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هشيم أان علي بن زيد عن أنس بن - 11971
مالك قال مسعته حيدث قال شهدت وليمتني من نساء رسول هللا صلى هللا 

عليه وسلم قال : فما أطعمنا فيها خبزا وال حلما قال قلت فمه قال احليس 
 يعين التمر واألقط ابلسمن  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث حسن , وهذا إسناد ضعيف لضعف علي بن  ت
 زيد

 

 

أيب ثنا هشيم أان العوام ثنا األزهر بن  حدثنا عبد هللا حدثين - 11972
راشد عن أنس بن مالك أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : ال  

 تستضيئوا بنار املشركني وال تنقشوا خواتيمكم عربيا  
 

 

  1عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف وأخرج البخاري يف التاريخ الكبري ت
ام الدستوائي مسع أابه عن عن خليفة بن خياط عن معاذ بن هش 455 /

قتادة عن أنس : هنى عمر أن ينقش يف اخلواتيم ابلعربية وإسناده حسن . وهذا  
هو الصحيح عن أنس أنه من قول عمر وليس مرفوعا إىل النيب صلى هللا عليه  

 وسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هشيم أان محيد عن أنس بن مالك  - 11973
قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : دخلت اجلنة فسمعت خشخشة 

 بني يدي فإذا هي الغميصاء بنت ملحان أم أنس بن مالك 
 



 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

 ثنا هشيم أان محيد الطويل عن أنس حدثنا عبد هللا حدثين أيب - 11974
بن مالك : أن النيب صلى هللا عليه وسلم كسرت رابعيته يوم أحد وشج يف 

جبهته حىت سأل الدم على وجهه فقال كيف يفلح قوم فعلوا هذا بنبيهم وهو  
ليس لك من األمر شيء أو يتوب عليهم   }يدعوهم إىل رهبم فنزلت هذه اآلية  

   {ن  أو يعذهبم فإهنم ظاملو 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هشيم عن عبد العزيز بن صهيب   - 11975
عن أنس بن مالك : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اعتق صفية بنت حيي  

 وجعل عتقها صداقها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح , رجاله ثقات رجال الشيخنيت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا هشيم أان حيىي بن أيب إسحاق  - 11976
وعبد العزيز بن صهيب ومحيد الطويل عن أنس بن مالك اهنم مسعوه يقول :  
مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يليب ابحلج والعمرة مجيعا يقول لبيك  

 عمرة وحجا لبيك عمرة وحجا  

 

 

لى شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح عت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هشيم قال وأان محيد عن اثبت عن  - 11977
أنس وأظنين قد مسعت من أنس : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مر برجل 

 يسوق بدنة فقال اركبها قال اهنا بدنة قال اركبها مرتني أو ثالاث  
 

 

رط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هشيم أان شعبة عن قتادة ثنا أنس  - 11978
بن مالك قال : كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يضحي بكبشني أقرنني 
أملحني وكان يسمي ويكرب ولقد رأيته يذحبهما بيده واضعا على صفاحهما  

 قدمه  



 

 

ى شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح علت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هشيم أان محيد الطويل أان بكر بن  - 11979
عبد هللا املزين قال مسعت أنس بن مالك حيدث قال : مسعت النيب صلى هللا 

عليه وسلم يليب ابحلج والعمرة مجيعا فحدثت بن عمر بذلك فقال ليب ابحلج 
فقال ما تعدوان اال صبياان مسعت وحده فلقيت أنسا فحدثته بقول بن عمر 

 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول لبيك عمرة وحجا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    100صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا معتمر بن سليمان قال قال أيب ثنا  - 11980
أنس بن مالك حسبته قال : عطس عند النيب صلى هللا عليه وسلم رجالن 



فشمت أحدمها أو قال مشت وترك اآلخر فقيل رجالن عطس أحدمها فشمته  
قال ان هذا محد هللا عز وجل  ومل تشمت اآلخر ف   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا معتمر عن محيد عن أنس : كان   - 11981
 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حيب ان يليه املهاجرون واألنصار يف الصالة 

 

 

شرط الشيخني  عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح علىت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا معتمر عن محيد عن أنس ان  - 11982
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : إذا سقطت لقمة أحدكم فليأخذها  

 وليمسح ما هبا من األذى وال يدعها للشيطان  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 



عن محيد عن أنس قال : مل  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا معتمر   - 11983
يكن يف رأس رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وحليته عشرون شعرة بيضاء 

 وخضب أبو بكر ابحلناء والكتم وخضب عمر ابحلناء  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا معتمر عن محيد عن أنس قال :   - 11984
حجم أبو طيبة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فأعطاه صاعا من طعام وكلم  

 أهله فخففوا عنه  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

:  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا معتمر عن محيد عن أنس قال  - 11985
 كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من أمت الناس صالة وأوجزه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا معتمر قال مسعت األخضر بن  - 11986
عجالن عن أيب بكر احلنفي عن أنس بن مالك : ان النيب صلى هللا عليه وسلم  

 ابع قدحا وحلسا فيمن يزيد 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد عن أيب األخضر   - 11987
ثنا وكيع عن عبد هللا بن عثمان يعين صاحب شعبة عن األخضر بن قال و 

عجالن عن أيب بكر احلنفي عن أنس بن مالك عن النيب صلى هللا عليه وسلم  
 : حنوه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بشر بن املفضل حدثنا غالب  - 11988
القطان عن بكر بن عبد هللا عن أنس بن مالك قال : كنا نصلي مع النيب 

صلى هللا عليه وسلم يف شدة احلر فإذا مل يستطع أحدان ان ميكن وجهه من  
 األرض بسط ثوبه فيسجد عليه  



 

 

الشيخني عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرطت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن عبد الرمحن الطفاوي ثنا   - 11989
أيوب عن أيب قالبة عن أنس بن مالك عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال :  

 إذا وضع العشاء وأقيمت الصالة فابدؤوا ابلعشاء  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح , وهذا إسناد حسن ت  

 

 

 عليه وسلم : إذا نعس أحدكم يف  وقال رسول هللا صلى هللا - 11990
 صالته فلينصرف فليتم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح , وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إسحاق بن يوسف األزرق عن بن   - 11991
أيب عروبة ويزيد بن هارون أان سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك قال قال  

يه وسلم : من نسي صالة أو انم عنها فإمنا كفارهتا ان رسول هللا صلى هللا عل



 يصليها إذا ذكرها قال يزيد فكفارهتا ان 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إسحاق بن يوسف حدثنا زكراي عن   - 11992
 صلى هللا عليه وسلم  سعيد بن أيب بردة عن أنس بن مالك قال قال رسول هللا 

: ان هللا تبارك وتعاىل لريضى عن العبد ان أيكل األكلة فيحمد هللا عز وجل  
 عليها أو يشرب الشربة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إسحاق بن يوسف األزرق ثنا زكراي   - 11993
بن أيب زائدة عن سعيد بن أيب بردة عن أنس بن مالك قال : خدمت النيب 

صلى هللا عليه وسلم تسع سنني فما أعلمه قال يل قط هال فعلت كذا وكذا  
 وال عاب على شيئا قط  

 

 

الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط ت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إسحاق ثنا سفيان عن عبد العزيز  - 11994
بن رفيع قال : سألت أنس بن مالك قلت أخربين بشيء عقلته عن رسول هللا 
صلى هللا عليه وسلم أين صلى الظهر يوم الرتوية قال مبىن وأين صلى العصر 

عل أمراؤك  يوم النفر قال ابألبطح قال مث قال افعل كما يف  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عباد بن عباد وغسان بن مضر عن   - 11995
سعيد بن يزيد أيب سلمة قال قلت ألنس بن مالك : أكان رسول هللا صلى هللا 

 عليه وسلم يصلي يف نعليه قال نعم 

 

 

إسناده صحيح على شرط الشيخني عليق شعيب األرنؤوط :ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا زايد بن الربيع أبو خداش  - 11996
اليحمدي قال مسعت أاب عمران اجلوين يقول مسعت أنس بن مالك يقول : ما  
أعرف شيئا اليوم مما كنا عليه على عهد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال  



تصنعوا يف الصالة ما قد علمتم   قلنا له فأين الصالة قال أومل   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    101صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل بن إبراهيم ثنا عبد العزيز  - 11997
بن صهيب عن أنس بن مالك قال : هنى نيب هللا صلى هللا عليه وسلم ان 

 يتزعفر الرجل  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

أنس  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل عن عبد العزيز عن - 11998
بن مالك قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ال يتمىن أحدكم املوت 
لضر نزل به فان كان ال بد متمين املوت فليقل اللهم أحيين ما كانت احلياة  



 خريا يل وتوفين إذا كانت الوفاة خريا يل 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل ثنا عبد العزيز عن أنس  - 11999
قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : إذا دعا أحدكم فليعزم يف الدعاء  

 وال يقل اللهم ان شئت فاعطين فان هللا عز وجل ال مستكره له  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

بد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل ثنا عبد العزيز قال سأل  حدثنا ع - 12000
 عليه وسلم قال : كان  قتادة أنسا أي دعوة كان أكثر يدعو هبا النيب صلى هللا

أكثر دعوة يدعو هبا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اللهم ربنا أتنا يف الدنيا 
يدعو بدعوة   حسنة ويف اآلخرة حسنة وقنا عذاب النار وكان أنس إذا أراد أن

 دعا هبا وإذا أراد أن يدعو بدعاء دعا هبا فيه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل ثنا عبد العزيز بن صهيب   - 12001
ن مالك قال عن أنس بن مالك وقال مرة أان عبد العزيز بن صهيب عن أنس ب

: كان معاذ يؤم قومه فدخل حرام وهو يريد ان يسقي خنله فدخل املسجد 
لما  ليصلي مع القوم فلما رأى معاذا طول جتوز يف صالته وحلق بنخله يسقيه ف

 قضى معاذ صالته قيل له ان حراما دخل املسجد 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل ثنا عبد العزيز عن أنس  - 12002
قال : كان نيب هللا صلى هللا عليه وسلم إذا دخل اخلالء قال أعوذ ابهلل من  

 اخلبث واخلبائث  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

زيز بن صهيب  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل ثنا عبد الع - 12003
عن أنس بن مالك قال : كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يضحي بكبشني 



 قال أنس وأان أضحي بكبشني 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل ثنا عبد العزيز عن أنس  - 12004
 عليه وسلم : من لبس احلرير يف الدنيا بن مالك قال قال رسول هللا صلى هللا

 فلن يلبسه يف اآلخرة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل ثنا عبد العزيز بن صهيب   - 12005
عن أنس بن مالك رضي هللا تعاىل عنه قال : دخل رسول هللا صلى هللا عليه  

املسجد وحبل ممدود بني ساريتني فقال ما هذا قالوا لزينب تصلي فإذا  وسلم 
كسلت أو فرتت أمسكت به فقال حلوه مث قال ليصل أحدكم نشاطه فإذا  

 كسل أو فرت فليقعد  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل ثنا عبد العزيز عن أنس  - 12006
بن مالك قال : أقيمت الصالة ورسول هللا صلى هللا عليه وسلم جني لرجل يف 

 املسجد فما قام إىل الصالة حىت قام القوم  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

ثنا إمساعيل ثنا عبد العزيز بن صهيب  حدثنا عبد هللا حدثين أيب  - 12007
سول هللا صلى هللا عليه وسلم املدينة أخذ  عن أنس بن مالك قال : ملا قدم ر 

أبو طلحة بيدي فانطلق يب إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال اي رسول  
هللا ان أنسا غالم كيس فليخدمك قال فخدمته يف السفر واحلضر وهللا ما قال  

ته مل صنعت هذا هكذا وال لشيء مل أصنعه مل مل تصنع هذا يل لشيء صنع
 هكذا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل ثنا عبد العزيز بن صهيب   - 12008



عن أنس بن مالك قال : اصطنع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم خامتا فقال  
صطنعنا خامتا ونقشنا فيه نقشا فال ينقش أحد عليه  اان قد ا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل ثنا عبد العزيز عن أنس  - 12009
 قال : كان النيب صلى هللا عليه وسلم يوجز الصالة ويكملها  

 

 

إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل ثنا سعيد بن أيب عروبة عن   - 12010
قتادة عن أنس بن مالك : أن النيب صلى هللا عليه وسلم وأاب بكر وعمر 

احلمد هلل رب العاملني   }وعثمان كانوا يفتتحون القراءة ب   

 

 

إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : ت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل ثنا عبد العزيز عن أنس :  - 12011
أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم غزا خيرب فصلينا عندها صالة الغداة بغلس  
فركب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وركب أبو طلحة وأان رديف أيب طلحة  

هللا عليه وسلم يف زقاق خيرب وان ركبيت لتمس فخذي فأجرى نيب هللا صلى 
نيب هللا صلى هللا عليه وسلم واحنسر اإلزار عن فخذ نيب هللا صلى هللا عليه  

وسلم فإين ألرى بياض فخذي نيب هللا صلى هللا عليه وسلم فلما دخل القرية 
قاهلا  قال هللا أكرب خربت خيرب اان إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح املنذرين 

ثالث مرار قال وقد خرج القوم إىل أعماهلم فقالوا حممد قال عبد العزيز وقال  
بعض أصحابنا اخلمس قال فأصبناها عنوة فجمع السيب قال فجاء دحية فقال  

اي نيب هللا اعطين جارية من السيب قال اذهب فخذ جارية قال فأخذ صفية  
فقال اي رسول هللا أعطيت  بنت حيي فجاء رجل إىل النيب صلى هللا عليه وسلم 

دحية صفية بنت حيي سيدة قريظة والنضري وهللا ما تصلح اال لك فقال صلى  
هللا عليه وسلم ادعوه هبا فجاء هبا فلما نظر إليها النيب صلى هللا عليه وسلم  

قال خذ جارية من السيب غريها مث ان نيب هللا صلى هللا عليه وسلم اعتقها  
 أاب محزة ما أصدقها قال نفسها اعتقها وتزوجها حىت  وتزوجها فقال له اثبت اي

إذا كان ابلطريق جهزهتا أم سليم فأهدهتا له من الليل وأصبح النيب صلى هللا 
عليه وسلم عروسا فقال من كان عنده شيء فليجيء به وبسط نطعا فجعل 

الرجل جييء ابألقط وجعل الرجل جييء ابلتمر وجعل الرجل جييء ابلسمن قال  
به قد ذكر السويق قال فحاسوا حيسا وكانت وليمة رسول هللا صلى هللا وأحس



 عليه وسلم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    102صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن فضيل أان األعمش عن   - 12012
أنس قال : كانت درع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مرهونة ما وجد ما  

 يفتكها حىت مات  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح , وهذا إسناد منقطع ت  

 

 

 حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن فضيل ثنا املختار بن - 12013
فلفل عن أنس بن مالك عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : الكوثر هنر يف 

 اجلنة وعدنيه ريب عز وجل  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن فضيل عن املختار بن   - 12014
فلفل عن أنس قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ان هللا تعاىل قال يل  
ان أمتك ال يزالون يتساءلون فيما بينهم حىت يقولوا هذا هللا خلق الناس فمن  

 خلق هللا  

 

 

مسلم عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن فضيل عن املختار بن   - 12015
فلفل قال مسعت أنس بن مالك يقول : أغفى النيب صلى هللا عليه وسلم  

إغفاءة فرفع رأسه متبسما أما قال هلم واما قالوا له مل ضحكت فقال رسول هللا 
سول هللا صلى هللا عليه  صلى هللا عليه وسلم انه أنزلت علي آنفا سورة فقرأ ر 

وسلم بسم هللا الرمحن الرحيم اان أعطيناك الكوثر حىت ختمها قال هل تدرون 
ما الكوثر قالوا هللا ورسوله أعلم قال هو هنر أعطانيه ريب عز وجل يف اجلنة 

عليه خري كثري يرد عليه أميت يوم القيامة آنيته عدد الكواكب خيتلج العبد منهم  



من أميت فيقال يل انك ال تدري ما أحدثوا بعدك فأقول اي رب انه   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن فضيل ثنا املختار بن  - 12016
فلفل عن أنس بن مالك قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ذات يوم 

ينا فقال اي أيها الناس اين امامكم فال وقد انصرف من الصالة فأقبل إل
 ابلقعود وال ابالنصراف فإين تسبقوين ابلركوع وال ابلسجود وال ابلقيام وال

أراكم من أمامي ومن خلفي وأمي الذي نفسي بيده لو رأيتم ما رأيت لضحكتم  
 قليال ولبكيتم كثريا قالوا اي رسول هللا وما رأيت قال رأيت اجلنة والنار 

 

 

شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم عليق ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا حممد بن فضيل ثنا يونس بن  - 12017
عمرو يعين بن أيب إسحاق عن يزيد بن أيب مرمي عن أنس بن مالك قال قال  

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : من صلى علي صالة واحدة صلى هللا عليه  
ه عشر خطيئات عشر صلوات وحط عن   



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح , وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن فضيل ثنا حممد بن أيب  - 12018
مالك أان ورجل إسحاق عن العالء بن عبد الرمحن قال : دخلنا على أنس بن 

من األنصار حني صلينا الظهر فدعا اجلارية بوضوء فقلنا له أي صالة تصلي 
ى هللا قال العصر قال قلنا إمنا صلينا الظهر اآلن فقال مسعت رسول هللا صل 

عليه وسلم يقول تلك صالة املنافق يرتك الصالة حىت إذا كانت يف قرين 
 الشيطان أو بني قرين الشيطان صلى ال يذكر هللا فيها اال قليال  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    103صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الوهاب بن عبد اجمليد عن   - 12019



أيوب عن أنس بن سريين عن أنس بن مالك قال : كان رسول هللا صلى هللا 
عليه وسلم يدخل على أم سليم فتبسط له نطعا فيقيل عليه فتأخذ من عرقه  

ا وتبسط له اخلمرة فيصلي عليها  فتجعله يف طيبه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الوهاب ثنا أيوب عن أيب  - 12020
 قالبة عن أنس بن مالك قال : أمر بالل أن يشفع األذان ويوتر اإلقامة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الوهاب ثنا أيوب عن أيب  - 12021
النيب صلى هللا عليه وسلم قال : ثالث من كن فيه وجد  قالبة عن أنس ان 

هبن حالوة اإلميان أن يكون هللا ورسوله أحب إليه مما سوامها وأن حيب املرء ال 
حيبه اال هلل وأن يكره أن يعود يف الكفر بعد إذ أنقذه هللا منه كما يكره أن يوقد 

 له انر فيقذف فيها  
 

 



ح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا عمرو بن اهليثم أبو قطن ثنا   - 12022
شعبة عن قتادة عن أنس عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : ما من أحد 

يدخل اجلنة حيب أن خيرج منها وان له ما على األرض من شيء غري الشهيد  
معناه   حيب أن خيرج فيقتل ملا يرى من الكرامة أو  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم , رجاله ثقات رجال ت
 الشيخني غري عمرو بن اهليثم فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عمرو بن اهليثم ثنا شعبة عن قتادة   - 12023
عن أنس بن مالك قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ما بعث نيب اال 

أنذر أمته األعور الكذاب اال انه أعور وان ربكم ليس أبعور مكتوب بني عينيه  
 كافر  

 

 

م عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن أيب عدي عن محيد عن   - 12024
اء أنس : أن النيب صلى هللا عليه وسلم كان يصلي ذات ليلة يف حجرته فج

أانس فصلوا بصالته فخفف فدخل البيت مث خرج فعاد مرارا كل ذلك يصلي 
قال قد   فلما أصبح قالوا اي رسول هللا صليت وحنن حنب ان متد يف صالتك

 علمت مبكانكم وعمدا فعلت ذلك 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بن أيب عدي عن محيد عن أنس  - 12025
قال : قدم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم املدينة وهلم يومان يلعبون فيهما يف  

وتعاىل قد أبدلكم هبما خريا منهما يوم الفطر ويوم  اجلاهلية فقال ان هللا تبارك 
 النحر 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح , رجاله ثقات رجال الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بن أيب عدي عن محيد عن أنس  - 12026
قال : دخل النيب صلى هللا عليه وسلم حائطا من حيطان املدينة لبين النجار 



صوات من قرب فسأل عنه مىت دفن هذا فقالوا اي رسول هللا دفن هذا يف   فسمع
اجلاهلية فأعجبه ذلك وقال لوال أن ال تدافنوا لدعوت هللا عز وجل أن 

 يسمعكم عذاب القرب 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بن أيب عدي عن محيد عن أنس  - 12027
ه  قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : دخلت اجلنة فإذا أان بنهر حافتا

خيام اللؤلؤ فضربت بيدي إىل ما جيري فيه املاء فإذا مسك أذفر قلت ما هذا  
 اي جربيل قال هذا الكوثر الذي أعطاكه هللا  

 

 

األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بن أيب عدي ثنا محيد عن أنس  - 12028
قال : ملا رجع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من غزوة تبوك فدان من املدينة  
قال ان ابملدينة لقوما ما سرمت مسريا وال قطعتم واداي اال كانوا معكم فيه قالوا 

رسول هللا وهم ابملدينة قال وهم ابملدينة حبسهم العذر   اي  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بن أيب عدي عن محيد عن أنس  - 12029
قال : كانت انقة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم تسمى العضباء وكانت ال 

لى قعود فسبقها فشق ذلك على املسلمني فلما رأى ما تسبق فجاء أعرايب ع
يف وجوههم قالوا اي رسول هللا سبقت العضباء فقال إن حقا على هللا أن ال 

 يرفع شيئا من الدنيا اال وضعه  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

عن أنس  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بن أيب عدي عن محيد - 12030
قال : أقيمت الصالة فقام النيب صلى هللا عليه وسلم فأقبل علينا بوجهه فقال  

 أقيموا صفوفكم وتراصوا فإين أراكم من وراء ظهري  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 



------------------------------------- 

 

[    104صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بن أيب عدي عن محيد قال سئل   - 12031
أنس عن صالة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من الليل فقال : ما كنا نشاء 
أن نراه من الليل مصليا اال رأيناه وما كنا نشاء ان نراه انئما اال رأيناه وكان  

يصوم من الشهر حىت نقول ال يفطر منه شيئا ويفطر حىت نقول ال يصوم منه  
 شيئا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بن أيب عدي عن محيد عن أنس  - 12032
ل رسول هللا صلى هللا  قال : كان يعجبنا ان جييء الرجل من أهل البادية فيسأ

عليه وسلم فجاء أعرايب فقال اي رسول هللا مىت قيام الساعة وأقيمت الصالة 
السائل فصلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فلما فرغ من صالته قال أين 

عن الساعة قال أان اي رسول هللا قال وما أعددت هلا قال ما أعددت هلا من  
كثري عمل ال صالة وال صيام اال اين أحب هللا ورسوله فقال رسول هللا صلى 



هللا عليه وسلم املرء مع من أحب قال أنس فما رأيت املسلمني فرحوا بعد 
 اإلسالم بشيء ما فرحوا به 

 

 

ؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بن أيب عدي عن محيد عن أنس  - 12033
قال : أقيمت الصالة وقد كان بني النيب صلى هللا عليه وسلم وبني نسائه شيء 

فجعل يرد بعضهن عن بعض فجاء أبو بكر فقال أحث اي رسول هللا يف 
لصالة أفواههن الرتاب واخرج إىل ا   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بن أيب عدي عن محيد عن أنس  - 12034
قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ال يتمنني أحدكم املوت لضر نزل 

الوفاة   به ولكن ليقل اللهم أحيين ما كانت احلياة خريا يل وتوفين إذا كانت
 خريا يل 

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بن أيب عدي عن محيد عن أنس  - 51203
قال : كان أبو طلحة يكثر الصوم على عهد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 فلما مات النيب صلى هللا عليه وسلم كان ال يفطر اال يف سفر أو مرض 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بن أيب عدي عن محيد عن أنس  - 12036
قال : كان النيب صلى هللا عليه وسلم إذا كان مقيما اعتكف العشر األواخر 
من رمضان وإذا سافر اعتكف من العام املقبل عشرين قال أيب مل امسع هذا  

 احلديث اال من بن أيب عدي عن محيد عن أنس  
 

 

إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : ت  

 

 

[    104صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بن أيب عدي عن محيد عن أنس  - 12037
وصيب يف الطريق فلما   قال : مر النيب صلى هللا عليه وسلم يف نفر من أصحابه

رأت أمه القوم خشيت على ولدها ان يوطأ فأقبلت تسعى وتقول ابين ابين  
نار قال  وسعت فآخذته فقال القوم اي رسول هللا ما كانت هذه لتلقي ابنها يف ال

فخفضهم النيب صلى هللا عليه وسلم فقال والء هللا عز وجل ال يلقي حبيبه يف  
 النار 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بن أيب عدي عن محيد قال سئل   - 12038
يل له يوم مجعة : اي  أنس هل كان النيب صلى هللا عليه وسلم يرفع يديه فقال ق 

رسول هللا قحط املطر وأجدبت األرض وهلك املال قال فرفع يديه حىت رأيت  
بياض إبطيه فاستسقى ولقد رفع يديه فاستسقى ولقد رفع يديه وما نرى يف 

السماء سحابة فلما قضينا الصالة حىت ان قريب الدار الشاب ليهمه الرجوع  
تليها قالوا اي رسول هللا هتدمت البيوت إىل أهله قال فلما كانت اجلمعة اليت 

واحتبست الركبان فتبسم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من سرعة ماللة بن 
 آدم وقال اللهم حوالينا وال علينا فتكشطت عن املدينة  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بن أيب عدي عن محيد عن أنس :  - 12039
على قليب بدر اي قال مسع املسلمون النيب صلى هللا عليه وسلم وهو ينادي 

أاب جهل بن هشام اي عتبة بن ربيعة اي شيبة بن ربيعة اي أمية بن خلف هل 
ل هللا وجدمت ما وعدكم ربكم حقا فإين وجدت ما وعدين ريب حقا قالوا اي رسو 

تنادي قوما قد جيفوا قال ما أنتم أبمسع ملا أقول منهم ولكنهم ال يستطيعون  
 أن جييبوا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بن أيب عدي عن محيد عن أنس ان  - 12040
 آتكم ضالال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : اي معشر األنصار أمل

فهداكم هللا عز وجل يب أمل آتكم متفرقني فجمعكم هللا يب أمل آتكم أعداء  
جئتنا خائفا  فألف هللا بني قلوبكم يب قالوا بلى اي رسول هللا قال أفال تقولون 

فآمناك وطريدا فآويناك وخمذوال فنصرانك فقالوا بل هلل تبارك وتعاىل املن به 



 علينا ولرسوله صلى هللا عليه وسلم 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    105صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بن أيب عدي عن محيد عن أنس  - 12041
خرج فاستشار الناس  قال : ملا سار رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إىل بدر

فأشار عليه أبو بكر رضي هللا عنه مث استشارهم فأشار عليه عمر رضي هللا عنه  
 ال نكون فسكت فقال رجل من األنصار إمنا يريدكم فقالوا اي رسول هللا وهللا

اذهب أنت وربك فقاتال إان  }كما قالت بنو إسرائيل ملوسى عليه السالم 
ولكن وهللا لو ضربت أكباد اإلبل حىت تبلغ برك الغماد لكنا   { ههنا قاعدون 

 معك  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 



 

محيد عن أنس  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بن أيب عدي عن - 12042
وت املسلمني إىل وليمة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم صبيحة بىن قال : دع

بزينب بنت جحش فاشبع املسلمني خبزا وحلما قال مث رجع كما كان يصنع  
فأتى حجر نسائه فسلم عليهن فدعون له قال مث رجع إىل بيته وأان معه فلما  

احلديث يف انحية البيت فلما  انتهى إىل البيت فإذا رجالن قد جرى بينهما 
بصر هبما وىل راجعا فلما رأى الرجالن النيب صلى هللا عليه وسلم قد وىل عن  

بيته قاما مسرعني فال أدري أان أخربته أو أخرب به مث رجع إىل منزله وأرخي 
 السرت بيين وبينه وأنزلت آية احلجاب 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بن أيب عدي عن محيد عن أنس  - 12043
وكان  قال : كان أبو طلحة يرمي بني يدي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يرفع رأسه من خلفه لينظر إىل مواقع نبله قال  
وسلم وقال اي   فتطاول أبو طلحة بصدره يقي به رسول هللا صلى هللا عليه

 رسول هللا حنري دون حنرك  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بن أيب عدي عن محيد عن أنس ان  - 12044
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : اال أخربكم خبري دور األنصار دار بين 

النجار مث دار بين عبد األشهل مث دار بين احلرث بن اخلزرج مث دار بين ساعدة  
 ويف كل دور األنصار خري  

 

 

صحيح على شرط الشيخني عليق شعيب األرنؤوط : إسنادهت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بن أيب عدي عن محيد عن أنس  - 12045
قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : يقدم عليكم أقوام هم أرق منكم  

قلواب قال فقدم االشعريون فيهم أبو موسى األشعري فلما دنوا من املدينة كانوا  
 يرجتزون يقولون

حممدا وحزبه (   ...ألحبة  غدا نلقي ا)   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بن أيب عدي عن محيد ويزيد بن  - 12046
سلم كان عند بعض هارون أان محيد عن أنس : ان رسول هللا صلى هللا عليه و 

نسائه قال أظنها عائشة فأرسلت إحدى أمهات املؤمنني مع خادم هلا بقصعة  
فيها طعام قال فضربت األخرى بيد اخلادم فكسرت القصعة بنصفني قال 

عل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول غارت أمكم قال وأخذ الكسرتني فج
فضم إحدامها إىل األخرى فجعل فيها الطعام مث قال كلوا فأكلوا وحبس 

الرسول والقصعة حىت فرغوا فدفع إىل الرسول قصعة أخرى وترك املكسورة  
 مكاهنا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بن أيب عدي عن محيد عن أنس  - 12047
م فهيأت  قال اشتكى بن أليب طلحة فخرج أبو طلحة إىل املسجد فتوىف الغال

أم سليم امليت وقالت ألهلها : ال خيربن أحد منكم أاب طلحة بوفاة ابنه فرجع  
لغالم قالت خري إىل أهله ومعه انس من أهل املسجد من أصحابه قال ما فعل ا

ما كان فقربت إليهم عشاءهم فتعشوا وخرج القوم وقامت املرأة إىل ما تقوم 
إليه املرأة فلما كان آخر الليل قالت اي أاب طلحة أمل تر إىل آل فالن استعاروا  
عارية فتمتعوا هبا فلما طلبت كأهنم كرهوا ذاك قال ما أنصفوا قالت فان ابنك 



وتعاىل وان هللا قبضه فاسرتجع ومحد هللا فلما أصبح كان عارية من هللا تبارك 
ه قال ابرك هللا لكما يف غدا على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فلما رآ

ليلتكما فحملت بعبد هللا فولدته ليال وكرهت ان حتنكه حىت حينكه رسول هللا 
صلى هللا عليه وسلم فحملته غدوة ومعي مترات عجوة فوجدته يهنا أابعر له  

أو يسمها فقلت اي رسول هللا ان أم سليم ولدت الليلة فكرهت ان حتنكه حىت  
حينكه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال أمعك شيء قلت مترات عجوة  
فأخذ بعضهن فمضغهن مث مجع بزاقه فاوجره إايه فجعل يتلمظ فقال حب 

 األنصار التمر قال قلت اي رسول هللا مسه قال هو عبد هللا  
 

 

يق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعلت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    106صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا بندار قال حدثنا بن أيب عدي :   - 12048
 بعض هذا احلديث قال فأتيته وعليه بردة  

 



 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا بندار ثنا بن أيب عدي عن بن   - 12049
ة له وهو يف احلائط يسم الظهر  عون عن حممد عن أنس : فأتيته وعليه مخيص

الذي قدم عليه فقال رويدك أفرغ لك قال بن أيب عدي يف أول احلديث ان أاب  
طلحة غدا على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال بتما عروسني قال فبارك  

هللا لكما يف عرسكما وقال أبو طلحة ألم سليم كيف ذاك الغالم قالت هو  
 اهدأ مما كان  

 

 

عيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا موسى بن هالل ثنا هشام عن بن   - 12050
سريين عن أنس بن مالك قال : تزوج أبو طلحة أم سليم وهى أم أنس والرباء  
فولدت له ولدا وكان حيبه فذكر احلديث فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

وسني وهو إىل جنبكما فقال نعم اي رسول هللا قال ابرك هللا لكما يف  فبتما عر 
 ليلتكما  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح لغريه , وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بن أيب عدي ثنا محيد ويزيد أان  - 12051
ب الدار من  محيد املعين عن أنس بن مالك قال : نودي ابلصالة فقام كل قري

املسجد وبقي من كان أهله انئي الدار فأتى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
مبخضب من حجارة فصغر أن يبسط اكفه فيه قال فضم أصابعه قال فتوضأ  

 بقيتهم قال محيد وسئل أنس كم كانوا قال مثانني أو زايدة  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بن أيب عدي عن محيد عن أنس :  - 12052
فبلغ ذلك ان بين سلمة أرادوا أن يتحولوا من منازهلم فيسكنوا قرب املسجد 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وكره ان تعرى املدينة فقال اي بين سلمة اال 
قاموا حتتسبون آاثركم إىل املسجد قالوا بلى اي رسول هللا فأ  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بن أيب عدي وسهيل بن يوسف  - 12053
يسعى فانتهى وقد   املعين عن محيد عن أنس قال : أقيمت الصالة فجاء رجل

حفزه النفس أو انبهر فلما انتهى إىل الصف قال احلمد هلل محدا كثريا طيبا  
تكلم  مباركا فيه فلما قضى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم صالته قال أيكم امل

فسكت القوم فقال أيكم املتكلم فإنه قال خريا أو مل يقل أبسا قال اي رسول 
هللا اان أسرعت املشي فانتهيت إىل الصف فقلت الذي قلت قال لقد رأيت  

أثىن عشر ملكا يبتدروهنا أيهم يرفعها مث قال إذا جاء أحدكم إىل الصالة  
 فليمش على هينته فليصل ما أدرك وليقض ما سبقه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بن أيب عدي عن محيد عن أنس  - 12054
رضي هللا تعاىل عنه قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : دخلت اجلنة  

 فسمعت بني يدي خشفة فإذا أان ابلغميصاء بنت ملحان  

 

 

إسناده صحيح على شرط الشيخني عليق شعيب األرنؤوط :ت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بن أيب عدي عن محيد عن أنس  - 12055
قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : إذا أراد هللا بعبد خريا استعمله قالوا 

 وكيف يستعمله قال يوفقه لعمل صاحل قبل موته  

 

 

شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على  ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بن أيب عدي عن محيد عن أنس  - 12056
قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : رؤاي املؤمن جزء من ستة وأربعني 

 جزءا من النبوة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بن أيب عدي عن محيد عن أنس  - 12057
قال : رأى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم رجال يهادي بني ابنيه قال ما هذا  

قالوا نذر أن ميشي فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ان هللا عز وجل لغين 
 أن يعذب هذا نفسه فأمره فركب  

 

 



ه صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناد ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بن أيب عدي عن محيد عن اثبت  - 12058
عن أنس : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم رأى رجال يهادي بني ابنيه فذكر  

 مثله  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بن أيب عدي عن محيد عن اثبت  - 12059
عن أنس قال : رأى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم رجال يسوق بدنة قد  

جهده املشي فقال اركبها فقال اي رسول هللا اهنا بدنة قال اركبها وان كانت 
 بدنة 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

-------------------------------------  

 



[    107صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بن أيب عدي عن محيد عن أنس  - 12060
قال : كان رجل يسوق أبمهات املؤمنني يقال له أجنشة فاشتد يف السياقة فقال  

رويدك سوقا ابلقوارير له رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اي أجنشة   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بن أيب عدي عن محيد عن أنس  - 12061
سول هللا صلى هللا عليه  قال : أسلم انس من عرينة فاجتووا املدينة فقال هلم ر 

وسلم لو خرجتم إىل ذود لنا فشربتم من ألباهنا قال محيد وقال قتادة عن أنس 
سول هللا صلى هللا وأبواهلا ففعلوا فلما صحوا كفروا بعد إسالمهم وقتلوا راعي ر 

عليه وسلم مؤمنا أو مسلما وساقوا ذود رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهربوا 
حماربني فأرسل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف آاثرهم فأخذوا فقطع أيديهم 

 وأرجلهم ومسر أعينهم وتركهم يف احلرة حىت ماتوا 

 

 

يخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بن أيب عدي عن محيد عن أنس  - 12062
قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ال تقوم الساعة حىت ال يقال يف 

 األرض هللا هللا  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

ي عن محيد عن أنس حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بن أيب عد - 12063
هللا صلى هللا عليه وسلم : ال تسألوين عن شيء إىل يوم القيامة   قال قال رسول 

اال حدثتكم قال فقال عبد هللا بن حذافة اي رسول هللا من أيب قال أبوك حذافة  
فقالت أمه ما أردت إىل هذا قال أردت ان أسرتيح قال وكان يقال فيه قال  

فغضب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال  محيد وأحسب هذا عن أنس قال  
عمر رضينا ابهلل راب وابإلسالم دينا ومبحمد صلى هللا عليه وسلم نبيا نعوذ ابهلل  

 من غضب هللا وغضب رسوله  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 



ان  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بن أيب عدي عن محيد عن أنس - 12064
النيب صلى هللا عليه وسلم قال : خري ما تداويتم به احلجامة والقسط البحري 

 وال تعذبوا صبيانكم ابلغمز  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بن أيب عدي عن محيد عن أنس  - 12065
فإذا أان بقصر من  قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : دخلت اجلنة 

ذهب فقلت ملن هذا القصر قالوا لشاب من قريش قلت ملن قالوا لعمر بن 
اخلطاب قال فلوال ما علمت من غريتك لدخلته فقال عمر عليك اي رسول هللا 

ار  أغ  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بن أيب عدي عن محيد عن أنس  - 12066
هللا أحب هللا لقاءه  قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : من أحب لقاء

ومن كره لقاء هللا كره هللا لقاءه قلنا اي رسول هللا كلنا نكره املوت قال ليس  



 عز وجل مبا هو  ذاك كراهية املوت ولكن املؤمن إذا حضر جاءه البشري من هللا
 صائر إليه فليس شيء أحب إليه من ان يكون قد لقي هللا عز وجل فأحب هللا
لقاءه وان الفاجر أو الكافر إذا حضر جاءه مبا هو صائر إليه من الشر أو ما  

 يلقاه من الشر فكره لقاء هللا وكره هللا لقاءه  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بن أيب عدي عن محيد قال قال   - 20671
أنس بن مالك : ما مسست شيئا قط خزا وال حريرا ألني من كف رسول هللا 

صلى هللا عليه وسلم وال مشمت رائحة أطيب من ريح رسول هللا صلى هللا عليه  
 وسلم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بن أيب عدي عن محيد وعبد هللا   - 12068
صلى هللا عليه  بن بكر السهمي ثنا محيد عن اثبت عن أنس : ان رسول هللا 

وسلم عاد رجال من املسلمني قد صار مثل الفرخ فقال له رسول هللا صلى هللا 



هم ما  عليه وسلم هل كنت تدعو بشيء أو تسأله إايه قال نعم كنت أقول الل 
الدنيا فقال رسول هللا صلى هللا عليه  كنت معاقيب به يف اآلخرة فعجله يل يف 

وسلم سبحان هللا ال تطيقه وال تستطيعه فهال قلت اللهم أتنا يف الدنيا حسنة  
ويف اآلخرة حسنة وقنا عذاب النار قال فدعا هللا عز وجل فشفاه هللا عز  

 وجل 

 

 

ح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بن أيب عدي عن محيد عن أنس  - 12069
قال : كان الرجل أييت النيب صلى هللا عليه وسلم فيسلم لشيء يعطاه من  

 الدنيا فال ميسي حىت يكون اإلسالم أحب إليه وأعز عليه من الدنيا وما فيها  
 

 

على شرط الشيخني عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بن أيب عدي عن محيد عن موسى   - 12070
يكن يسأل شيئا على  بن أنس عن أنس : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مل 

اإلسالم اال أعطاه قال فااته رجل فسأله فأمر له بشاء كثري بني جبلني من شاء  



هللا عليه  الصدقة قال فرجع إىل قومه فقال اي قوم أسلموا فان حممدا صلى 
 وسلم يعطي عطاء ما خيشى الفاقة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

 -------------------------------------  

 

[    108صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بن أيب عدي عن محيد عن أنس  - 12071
صلى هللا عليه وسلم   قال : بعثت معي أم سليم مبكتل فيه رطب إىل رسول هللا

فلم أجده وخرج قريبا إىل موىل له دعاه صنع له طعاما قال فأتيته فإذا هو  
عجبه  أيكل فدعاين آلكل معه قال وصنع له ثريدا بلحم وقرع قال وإذا هو ي 
القرع قال فجعلت أمجعه وأدنيه منه قال فلما طعم رجع إىل منزله قال 
 ووضعت املكتل بني يديه قال فجعل أيكل ويقسم حىت فرغ من آخره 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بن أيب عدي عن محيد عن أنس  - 12072
سول هللا صلى هللا عليه وسلم على أم سليم فأتته بتمر ومسن قال : دخل ر 

وكان صائما فقال أعيدوا متركم يف وعائه ومسنكم يف سقائه مث قام إىل انحية  
البيت فصلى ركعتني وصلينا معه مث دعا ألم سليم وألهلها خبري فقالت أم سليم  

ا ترك خري  اي رسول هللا ان يل خويصة قال وما هي قالت خادمك أنس قال فم
أخرة وال دنيا اال دعا يل به وقال اللهم ارزقه ماال وولدا وابرك له فيه قال فما  
من األنصار إنسان أكثر مين ماال وذكر انه ال ميلك ذهبا وال فضة غري خامته  
قال وذكر ان ابنته الكربى أمينة أخربته انه دفن من صلبه إىل مقدم احلجاج 

 نيفا على عشرين ومائة  
 

 

ق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بن أيب عدي عن محيد قال سئل   - 12073
 ير من الشيب أنس هل خضب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : انه مل

اال حنوا من سبع عشرة أو عشرين شعرة يف مقدم حليته وقال انه مل يشن 
ابلشيب فقيل ألنس أشني هو قال كلكم يكرهه ولكن خضب أبو بكر ابحلناء 

م وخضب عمر ابحلناء  والكت  

 



 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بن أيب عدي عن محيد عن أنس  - 12074
قال : كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف بيته فاطلع إليه رجل فأهوى إليه  

 مبشقص معه فتأخر الرجل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

محيد عن أنس : حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بن أيب عدي عن  - 12075
ان أاب موسى استحمل النيب صلى هللا عليه وسلم فوافق منه شغال فقال وهللا  
ال أمحلك فلما قفا دعاه فحمله فقال اي رسول هللا انك حلفت ان ال حتملين  

 قال فأان أحلف ال محلتك 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

ثين أيب ثنا بن أيب عدي عن محيد عن أنس : حدثنا عبد هللا حد - 12076



ان عبد هللا بن سالم أتى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مقدمه املدينة فقال اي  
رسول هللا اين سائلك عن ثالث خصال ال يعلمهن اال نيب قال سل قال ما  

أول أشراط الساعة وما أول ما أيكل منه أهل اجلنة ومن أين يشبه الولد أابه 
فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أخربين هبن جربيل عليه السالم آنفا  وأمه 

قال ذلك عدو اليهود من املالئكة قال أما أول أشراط الساعة فنار خترج من  
املشرق فتحشر الناس إىل املغرب وأما أول ما أيكل منه أهل اجلنة زايدة كبد  

ماء املرأة نزع إليه الولد  حوت وأما شبه الولد أابه وأمه فإذا سبق ماء الرجل 
وإذا سبق ماء املرأة ماء الرجل نزع إليها قال أشهد أن ال إله إال هللا وأنك 
رسول هللا وقال اي رسول هللا إن اليهود قوم هبت وإهنم إن يعلموا إبسالمي  

يبهتوين عندك فأرسل إليهم فاسأهلم عين أي رجل بن سالم فيكم قال فأرسل  
د هللا بن سالم فيكم قالوا خريان وبن خريان وعاملنا وبن  إليهم فقال أي رجل عب 

عاملنا وأفقهنا وبن أفقهنا قال أرأيتم ان أسلم تسلمون قالوا أعاذه هللا من ذلك 
قال فخرج بن سالم فقال أشهد أن ال إله اال هللا وأن حممدا رسول هللا قالوا  

كنت أختوف   شران وبن شران وجاهلنا وبن جاهلنا فقال بن سالم هذا الذي
 منه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بن أيب عدي عن محيد عن أنس  - 12077
رسول هللا اقتل من بعدان قال : ملا اهنزم املسلمون يوم حنني اندت أم سليم اي 

اهنزموا فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اي أم سليم ان هللا عز وجل قد  
م قالت ان دان كفى قال فأاتها أبو طلحة ومعها معول فقال ما هذا اي أم سلي

مين أحد من املشركني بعجته قال فقال أبو طلحة اي رسول هللا انظر ما تقول 
 أم سليم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    109صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعقوب ثنا أيب عن بن إسحاق  - 12078
أردت  حدثين محيد الطويل عن أنس بن مالك عن عبد هللا بن سالم قال : ملا 

ان أسلم أتيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقلت اين سائلك فقال سل 
 عما بدا لك قال قلت ما أول ما أيكل أهل اجلنة فذكر احلديث 

 



 

ب األرنؤوط : إسناده حسنعليق شعيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بن أيب عدي عن محيد ويزيد قاال   - 12079
أان محيد عن أنس قال : كنت ألعب مع الغلمان فأاتان رسول هللا صلى هللا 

عليه وسلم فسلم قال يزيد يف حديثه علينا وأخذ بيدي فبعثين يف حاجة وقعد  
ت إليه فبلغت الرسالة اليت بعثين فيها فلما  يف ظل حائط أو جدار حىت رجع

أتيت أم سليم قالت ما حبسك قلت بعثين النيب صلى هللا عليه وسلم يف 
حاجة له قالت وما هي قلت سر قالت احفظ على رسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم سره قال فما حدثت به أحدا بعد  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بن أيب عدي عن محيد عن أنس ان  - 12080
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال لرجل : أسلم قال أجدين كارها قال أسلم  

 وان كنت كارها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  



 

 

عن سعيد وبن جعفر   حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بن أيب عدي - 12081
قال أان سعيد عن قتادة عن أنس ان نيب هللا صلى هللا عليه وسلم قال :  

 النخاعة يف املسجد خطيئة وكفارهتا دفنها  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بن أيب عدي عن سعيد وبن جعفر   - 12082
قال : إذا كان  ثنا سعيد عن قتادة عن أنس أن نيب هللا صلى هللا عليه وسلم  

أحدكم يف الصالة فإنه مناج ربه فال يتفلن أحد منكم عن ميينه قال بن جعفر  
 فال يتفل أمامه وال عن ميينه ولكن عن يساره أو حتت قدميه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بن أيب عدي عن سعيد وبن جعفر   - 12083
ثنا سعيد املعين عن قتادة عن أنس : أن نيب هللا عليه الصالة والسالم أاته 

  رعل وذكوان وعصية وبنو حليان فزعموا اهنم قد أسلموا فاستمدوه على قومهم



فأمدهم نيب هللا عليه الصالة والسالم يومئذ بسبعني من األنصار قال أنس كنا  
هبم  نسميهم يف زماهنم القراء كانوا حيطبون ابلنهار ويصلون ابلليل فانطلقوا 

حىت إذا آتوا بئر معونة غدروا هبم فقتلوهم فقنت رسول هللا صلى هللا عليه  
ياء رعل وذكوان وعصية  وسلم شهرا يف صالة الصبح يدعو على هذه األح

وبين حليان قال قال قتادة وحدثنا أنس أهنم قرؤوا به قرآان وقال بن جعفر يف  
حديثه اان قرأان هبم قرآان بلغوا عنا قومنا وأان قد لقينا ربنا فرضى عنا وأرضاان مث  

 رفع ذلك بعد وقال بن جعفر مث نسخ ذلك أو رفع  

 

 

ى شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح علت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بن أيب عدي عن سعيد وبن جعفر   - 12084
ثنا سعيد واخلفاف عن سعيد عن قتادة عن أنس ان نيب هللا صلى هللا عليه  

وسلم قال : ما ابل أقوام يرفعون أبصارهم إىل السماء يف صالهتم واشتد قوله  
ن أبصارهم  يف ذلك حىت قال لينتهن عن ذلك أو لتخطف  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بن أيب عدي وعبد الوهاب  - 12085
اخلفاف عن محيد عن قتادة عن أنس : ان نيب هللا عليه الصالة والسالم قال  

 اعتدلوا يف السجود وال يفرتش أحدكم ذراعيه كالكلب  
 

 

شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بن أيب عدي عن سعيد وبن جعفر   - 12086
وعبد الوهاب اخلفاف عن سعيد عن قتادة عن أنس : أن نيب هللا عليه الصالة 
والسالم قال اين ألدخل الصالة وأان أريد أن أطيلها فامسع بكاء الصيب فأجتاوز  

صاليت مما أعلم من شدة وجد أمه من بكائه   يف  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن بن مهدي ثنا مالك  - 12087
عن الزهري عن أنس : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم دخل يوم الفتح  

مكة وعليه املغفر فقيل له ان بن خطل متعلق أبستار الكعبة فقال النيب صلى 
 هللا عليه وسلم اقتلوه  



 

 

رط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب قال عبد الرمحن وفيما قرأت عليه   - 12088
 يعين مالك قال :ومل يكن النيب صلى هللا عليه وسلم يومئذ حمرما وهللا أعلم 

 

 

------------------------------------- 

 

[    110صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن ثنا مالك عن حممد بن  - 12089
أيب بكر قال : سألت أنس بن مالك كيف كنتم تصنعون يف هذا اليوم يعين يوم 
عرفة قال كنا مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يهل املهل منا فال ينكر عليه  

 ويكرب املكرب منا فال ينكر عليه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن ثنا سليم بن حيان عن   - 12090
قتادة عن أنس قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ان يف اجلنة شجرة  

قطعها  يسري الراكب يف ظلها مائة عام ال ي  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

قال فحدثت به أيب قال :مسعت أاب هريرة حيدث به  - 12091  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان عن الزهري عن أنس : أن   - 12092
 النيب صلى هللا عليه وسلم هنى عن الدابء واملزفت وأن ينبذ فيه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان عن الزهري عن أنس قال :   - 12093
 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يوم اإلثنني كشف الستارة  آخر نظرة نظرهتا إىل

والناس خلف أيب بكر فنظرت إىل وجهه كأنه ورقة مصحف فأراد الناس أن 
يتحركوا فأشار إليهم أن اثبتوا والقي السجف وتويف يف آخر ذلك اليوم صلى  



 هللا عليه وسلم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان عن الزهري مسعه من أنس  - 12094
عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : ال تقاطعوا وال تباغضوا وال تدابروا وال 

 حتاسدوا وكونوا عباد هللا إخواان وال حيل ملسلم أن يهجر أخاه فوق ثالث 

 

 

يخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان عن الزهري مسعه من أنس  - 12095
ألمين فدخلنا  قال : سقط النيب صلى هللا عليه وسلم من فرس فجحش شقه ا

عليه نعوده فحضرت الصالة فصلى قاعدا وصلينا قعودا فلما قضى الصالة 
رة فإذا قال إمنا اإلمام ليؤمت به فإذا كرب فكربوا وإذا ركع فاركعوا وقال سفيان م

سجد فاسجدوا وإذا قال مسع هللا ملن محده فقولوا ربنا ولك احلمد وان صلى  
 قاعدا فصلوا قعودا أمجعون  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان عن الزهري عن أنس ان  - 12096
الساعة فقال : ما أعددت هلا قال   رجال سأل النيب صلى هللا عليه وسلم عن

ما أعددت هلا من شيء وقال سفيان مرة ما أعددت هلا كثري شيء ولكين 
أحب هللا ورسوله قال املرء مع من أحب وقال سفيان مرة أخرى أنت مع من  

 أحببت  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان عن الزهري عن أنس ان  - 12097
النيب صلى هللا عليه وسلم قال : إذا حضر العشاء وأقيمت الصالة فابدؤوا 

 ابلعشاء 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان عن الزهري مسعه من أنس  - 12098



قدم النيب صلى هللا عليه وسلم املدينة وأان بن عشر ومات وأان بن  قال :
اة داجن عشرين وكن أمهايت حتثين على خدمته فدخل علينا فحلبنا له من ش

وشيب له من بئر يف الدار وإعرايب عن ميينه وأبو بكر عن يساره وعمر انحية  
اول األعرايب فشرب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال عمر أعط أاب بكر فن

 وقال األمين فاألمين وقال سفيان مرة الزهري أان أنس 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان عن الزهري عن أنس : ان   - 12099
 النيب صلى هللا عليه وسلم أومل على صفية بتمر وسويق  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان قال مسعت إبراهيم بن  - 12100
هما يقوالن مسعنا أنسا يقول : صليت مع  ميسرة وثنا حممد بن املنكدر مسعت

 النيب صلى هللا عليه وسلم ابملدينة أربعا وبذي احلليفة ركعتني  
 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان حدثين عبد هللا بن أيب بكر  - 12101
ه وسلم انه قال : يتبع امليت ثالث مسع أنسا حيدث عن النيب صلى هللا علي 

 أهله وماله وعمله فريجع اثنان ويبقى واحد أهله وماله ويبقى عمله  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان بن عيينة حدثين إسحاق بن  - 12102
ندان يف عبد هللا بن أيب طلحة عن عمه أنس قال : صليت أان ويتيم كان ع 

البيت وقال سفيان مرة يف بيتنا خلف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأاتهم  
 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف دارهم وصلت أم سليم خلفنا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان عن حيىي عن أنس قال جاء   - 12103
أعرايب فبال يف املسجد فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : أهريقوا عليه  



 ذنواب أو سجال من ماء 

 

 

شيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    111صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان عن أيوب عن أيب قالبة عن   - 12104
أنس قال : صليت مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الظهر ابملدينة أربعا 

 والعصر بذي احلليفة ركعتني  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان عن أيب أيوب عن قتادة عن   - 12105
أنس قال : صليت خلف النيب صلى هللا عليه وسلم وأيب بكر وعمر فكانوا  

احلمد   } يفتتحون ب   



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

ان يعين  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان عن حيىي قيل لسفي - 12106
مسع من أنس يقول : دعا النيب صلى هللا عليه وسلم األنصار ليقطع هلم  

البحرين فقالوا ال حىت تقطع إلخواننا من املهاجرين مثلنا فقال انكم ستلقون  
 بعدي أثرة فاصربوا حىت تلقوين  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

 أيب ثنا سفيان بن عيينة عن أيوب عن  حدثنا عبد هللا حدثين - 12107
هللا عليه وسلم خيرب بكرة وقد خرجوا  حممد عن أنس قال : صبح النيب صلى

ابملساحي فلما نظروا إليه قالوا حممد واخلميس حممد واخلميس مث أحالوا  
يسعون إىل احلصن ورفع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يديه مث كرب ثالاث مث 

ان إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح املنذرين فأصبنا محرا قال خربت خيرب ا
خارجة من القرية فاطبخناها فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ان هللا عز  
وجل ورسوله ينهيانكم عن احلمر األهلية فإهنا رجس من عمل الشيطان قال  



 سفيان حممد واخلميس يقول واجليش 

 

 

إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان عن عاصم عن أنس قال :   - 12108
ما وجد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على سرية ما وجد عليهم كانوا يسمون 

القراء قال سفيان نزل فيهم بلغوا قومنا عنا أان قد رضينا ورضى عنا قيل 
أهل بئر معونة  لسفيان فيمن نزلت قال يف   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب قال قرئ على سفيان مسعت عاصما   - 12109
قال مسعت أنسا يقول : ما وجد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مثل ما وجد  

 على السبعني الذين أصيبوا ببئر معونة 

 

 

ط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤو ت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب قال قرئ على سفيان مسعت عاصما   - 12110
عن أنس قال : حالف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بني املهاجرين واألنصار 

 يف داران قال سفيان كأنه يقول آخى 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان عن التيمي عن أنس : أن   - 12111
النيب صلى هللا عليه وسلم كان يف سفر وكان له حاد يقال له أجنشة وكانت أم 

 أنس معهم فقال اي أجنشة رويدك ابلقوارير 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

نا سفيان عن محيد عن أنس : مسع  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ث - 12112
 النيب صلى هللا عليه وسلم يليب ابلبيداء لبيك بعمرة وحجة معا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان ثنا هشام بن حسان عن   - 12113
سلم مجرة العقبة وحنر  أنس وبن سريين قال : ملا رمى النيب صلى هللا عليه و 

هديه حجم وأعطى احلجام وقال سفيان مرة وأعطى احلالق شقه األمين فحلقه  
 فأعطاه أاب طلحة مث حلق األيسر فأعطاه الناس  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان عن بن جدعان عن أنس  - 12114
دي أكيدر دومة للنيب عليه الصالة والسالم يعين حلة فأعجب الناس قال : أه

 حسنها فقال ملناديل سعد يف اجلنة خري أو أحسن منها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح , وهذا إسناد ضعيف من أجل ابن ت
 جدعان 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان عن بن جدعان قال قال   - 12115
اثبت ألنس : اي أنس مسست يد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بيدك قال  



 نعم قال أرين أقبلها  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه , وهذا إسناد ضعيف لضعف علي بن ت
 زيد

 

 

سفيان مسعت من بن  حدثنا عبد هللا حدثين أيب قال قرئ على  - 12116
جدعان عن أنس عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : لصوت أيب طلحة يف  

 اجليش خري من فئة  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح , وهذا إسناد ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان قال مسع قاسم الرحال أنسا  - 12117
م خراب لبىن النجار وكان يقضي فيها  يقول : دخل النيب عليه الصالة والسال

حاجة فخرج إلينا مذعورا أو فزعا وقال لوال أن ال تدافنوا لسألت هللا تبارك  
 وتعاىل أن يسمعكم من عذاب أهل القبور ما أمسعين  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان حدثين معمر عن اثبت عن  - 12118
أنس : أن النيب صلى هللا عليه وسلم كان يطيف بنسائه يف ليلة يغتسل غسال 

 واحدا 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا سفيان قال مسعت إبراهيم بن   - 12119
ميسرة وحممد بن املنكدر يقوالن مسعنا أنسا يقول : صليت مع النيب صلى هللا 

 عليه وسلم ابملدينة أربعا وبذي احلليفة ركعتني  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

-------------------------------------  

 

[    112صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد هللا بن إدريس قال مسعت  - 12120
املختار بن فلفل قال سألت أنس بن مالك عن الشرب يف األوعية فقال : هنى  

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن املزفتة وقال كل مسكر حرام قال قلت 
وما املزفتة قال املقرية قال قلت فالرصاص والقارورة قال ما أبس هبما قال  

قلت فان انسا يكرهوهنما قال دع ما يريبك إىل ما ال يريبك فان كل مسكر 
حرام قال قلت له صدقت السكر حرام فالشربة والشربتان على طعامنا قال  

العسل واحلنطة  ما أسكر كثريه فقليله حرام وقال اخلمر من العنب والتمر و 
 والشعري والذرة فما مخرت من ذلك فهي اخلمر  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل بن إبراهيم ثنا روح بن  - 12121
القاسم عن عطاء بن أيب ميمونة عن أنس بن مالك قال : كان رسول هللا صلى 

 هللا عليه وسلم إذا تربز حلاجته أتيته مباء فيغسل به  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 



حدثين أيب قال قرئ على سفيان مسعت بن حدثنا عبد هللا   - 12122
جدعان عن أنس عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : لصوت أيب طلحة يف  

 اجليش خري من فئة  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح , وهذا إسناد ضعيف لضعف ابن ت
 جدعان 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان ثنا إمساعيل أان أيوب عن   - 12123
م ابلعيال من  عمرو بن سعيد عن أنس بن مالك قال : ما رأيت أحدا كان أرح

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان إبراهيم مسرتضعا يف عوايل املدينة وكان  
فيقبله مث   ينطلق وحنن معه فيدخل البيت وانه ليدخن وكان ظئره فينا فيأخذه

يرجع قال عمرو فلما تويف إبراهيم قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إن 
 إبراهيم ابين وانه مات يف الثدي فان له ظئرين يكمالن رضاعه يف اجلنة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم , رجاله ثقات رجال ت
 الشيخني غري عمرو بن سعيد 

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل بن إبراهيم ثنا بن عون أان  - 12124
مالك قال :  أنس بن سريين عن عبد احلميد بن املنذر بن اجلارود عن أنس بن 

صنع بعض عموميت للنيب صلى هللا عليه وسلم طعاما فقال اي رسول هللا اين 
تلك  أحب ان أتكل يف بييت وتصلي فيه قال فااته ويف البيت فحل من

 الفحول فأمر جبانب منه فكنس ورش فصلى وصلينا معه  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح , وهذا إسناد قوي رجاله ثقات ت
 رجال الشيخني غري عبداحلميد بن املنذر بن اجلارود 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد عن سعيد عن قتادة   - 12125
لى هللا عليه وسلم قال : ما ابل أقوام يرفعون أن أنسا حدثهم ان النيب ص

أبصارهم يف صالهتم فاشتد قوله يف ذلك حىت قال لينتهن عن ذلك أو  
 لتخطفن أبصارهم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد عن شعبة وبن جعفر   - 12126



د هللا بن عبد هللا بن جرب قال مسعت أنس بن مالك قال : كان  ثنا شعبة عن عب 
النيب صلى هللا عليه وسلم واملرأة من نسائه يغتسالن من إانء واحد وكان  

 يغتسل خبمس مكاكي ويتوضأ مبكوك 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

عيد قال حدثنا شعبة  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن س - 12127
حدثنا قتادة ان أنس بن مالك حدثهم : ان النيب صلى هللا عليه وسلم صعد  
أحدا فتبعه أبو بكر وعمر وعثمان فرجف هبم اجلبل فقال اسكن عليك نيب 

 وصديق وشهيدان  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو معاوية عن األعمش عن أيب  - 12128
ان يقول اي مقلب   سفيان عن أنس قال : كان النيب صلى هللا عليه وسلم يكثر

القلوب ثبت قليب على دينك قال فقلنا اي رسول هللا آمنا بك ومبا جئت به 
عز وجل   فهل ختاف علينا قال فقال نعم ان القلوب بني إصبعني من أصابع هللا



 يقلبها  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده قوي على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو أسامة عن سليمان بن املغرية   - 12129
عن اثبت عن أنس قال : جاء أبو طلحة يوم حنني يضحك رسول هللا صلى  

م معها خنجر  هللا عليه وسلم من أم سليم قال اي رسول هللا أمل تر إىل أم سلي
فقال هلا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ما تصنعني به اي أم سليم قالت أردت 

 ان دان مين أحد منهم طعنته به  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو معاوية ثنا عقبة بن عبيد عن   - 12130
ألنس بن مالك ما أنكرت من حالنا يف عهد رسول   بشري بن يسار : قال قلنا

 هللا صلى هللا عليه وسلم قال أنكرت انكم ال تقيمون الصفوف  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حمتمل للتحسني ت  



 

 

------------------------------------- 

 

[    113صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو معاوية ثنا عاصم األحول عن   - 12131
أنس بن مالك قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : من كذب علي 

 متعمدا فليتبوأ مقعده من النار  

 

 

الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو معاوية ثنا مسحاج الضيب قال   - 12132
مسعت أنس بن مالك يقول قال : كنا إذا كنا مع النيب عليه الصالة والسالم يف 

 سفر فقلنا زالت الشمس أو مل تزل صلى الظهر مث ارحتل  

 

 

يخني غري عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشت
مسحاج الضيب فمن رجال أيب داود وقد روى عنه مجع ووثقه ابن معني وأبو 



 داود وقال أبو زرعة ال أبس به 

ال األرانؤوط : قد فهم ابن املبارك من هذا احلديث أن النيب صلى هللا عليه  ق
وسلم صلى الظهر قبل الزوال وقبل الوقت واتبعه على ذلك ابن حبان وبناء 

راويه مسحاجا وأورده يف كتابه وقال : ال جيوز االحتجاج به ! .  عليه جرح 
ها قبل  والصواب أن هذا احلديث حممول على التعجيل ابلصالة ال على أدائ

أنه  -كما يقول السندي    -وقتها أو أدائها وهو شاك بدخول وقتها فاملراد 
هم  صلى يف أول الوقت حبيث إن بعض الناس مل يظهر هلم زوال الشمس بنظر 

 فعلى ذلك فال وجه الستنكار احلديث وتضعيف الراوي بسببه 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو معاوية عن األعمش عن أيب  - 12133
سفيان عن أنس بن مالك قال : جاء جربيل إىل النيب صلى هللا عليه وسلم  
ذات يوم وهو جالس حزينا قد خضب ابلدماء ضربه بعض أهل مكة قال  

مالك قال فقال له فعل يب هؤالء وفعلوا قال فقال له جربيل عليه  فقال له  
السالم أحتب ان أريك آية قال نعم قال فنظر إىل شجرة من وراء الوادي فقال  

ادع بتلك الشجرة فدعاها فجاءت متشي حىت قامت بني يديه فقال مرها  
 فلرتجع فأمرها فرجعت إىل مكاهنا فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

 حسيب 

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده قوي على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل بن إبراهيم ثنا سليمان   - 12134
التيمي ثنا أنس بن مالك : ان النيب صلى هللا عليه وسلم كان يقول اللهم اين  

وذ بك أعوذ بك من العجز والكسل واجلنب واهلرم والبخل وعذاب القرب وأع 
 من فتنة احمليا واملمات  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل ثنا أيوب عن محيد بن  - 12135
هالل عن أنس بن مالك قال خطب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال :  

أخذها عبد هللا بن رواحة  أخذ الراية زيد فأصيب مث أخذها جعفر فأصيب مث
فأصيب وان عينيه لتذرفان مث أخذها خالد من غري امره ففتح هللا عليه وما  

 يسرين اهنم عندان أو قال ما يسرهم اهنم عندان  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل بن علية أان بن عون عن   - 12136
محيد بن زادويه قال قال أنس بن مالك هنينا أو قال : أمران أن ال نزيد أهل 

 الكتاب علي وعليكم  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح , وهذا إسناد ضعيف جلهالة محيد بن  ت
 زادويه

 

 

 ثنا إمساعيل بن علية عن محيد عن  حدثنا عبد هللا حدثين أيب - 12137
أنس قال : كانت صالة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم متقاربة وصالة أيب 

 بكر حىت مد عمر يف صالة الفجر  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل أان أيوب عن بن سريين  - 12138
ل أنس بن مالك : هل قنت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال نعم  قال سئ

بعد الركوع مث سئل بعد ذلك مرة أخرى هل قنت رسول هللا صلى هللا عليه  
 وسلم يف صالة الصبح قال نعم بعد الركوع يسريا  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

 ثنا إمساعيل اان محيد الطويل عن أنس حدثنا عبد هللا حدثين أيب - 12139
 قال : كان شعر النيب صلى هللا عليه وسلم إىل أنصاف أذنيه 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل اان محيد الطويل عن أنس  - 12140
فأمر  قال : سئل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن وقت صالة الصبح قال 

بالال حني طلع الفجر فأقام الصالة مث اسفر من الغد حىت أسفر مث قال أين 
 السائل عن وقت صالة الغداة ما بني هاتني أو قال هذين وقت  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل أان أيوب عن حممد عن   - 12141
أنس قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يوم النحر من كان ذبح قبل  



الصالة فليعد فقام رجل فقال : اي رسول هللا هذا يوم يشتهى فيه اللحم وذكر  
من جريانه فكأن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم صدقه قال وعندي   هنة

جذعة هي أحب إىل من شاتى حلم قال فرخص له فال أدري بلغت رخصته من  
سواه أم ال قال مث انكفأ رسول هللا عليه الصالة والسالم إىل كبشني فذحبهما  

 وقام الناس إىل غنيمة فتوزعوها أو قال فتجزعوها هكذا قال أيوب 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد ثنا مالك حدثين بن  - 12142
شهاب عن أنس بن مالك : ان النيب عليه الصالة والسالم شرب وعن ميينه  

 أعرايب وعن يساره أبو بكر فناوله وقال األمين فاألمين  
 

 

رنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد عن نوفل بن مسعود   - 12143
قال دخلنا على أنس بن مالك فقلنا حدثنا مبا مسعت من رسول هللا صلى هللا  
عليه وسلم قال مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : ثالث من كن  



ر وحرمت النار عليه إميان ابهلل وحب هللا وان يلقي يف النار  فيه حرم على النا
 فيحرق أحب إليه من ان يرجع يف الكفر  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسن نوفل بن مسعود روى عنه مجع وذكره  ت
 ابن حبان يف الثقات 

 

 

-------------------------------------  
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حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد عن محيد اان أنس  - 12144
بن مالك قال : مر النيب صلى هللا عليه وسلم حبائط لبىن النجار فسمع صوات 
من قرب فقال مىت مات صاحب هذا القرب قالوا مات يف اجلاهلية فقال لوال أن 

دافنوا لدعوت هللا ان يسمعكم عذاب القرب ال ت  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن عقبة بن عبيد الطائي  - 12145
حدثين بشري بن يسار قال جاء أنس إىل املدينة فقلنا له ما أنكرت منا من  

عهد نيب هللا صلى هللا عليه وسلم فقال : ما أنكرت منكم شيئا غري أنكم ال  
 تقيمون صفوفكم  

 

 

حمتمل للتحسني عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح , وهذا إسنادت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد ثنا شعبة حدثين أبو   - 12146
التياح عن أنس بن مالك قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : الربكة يف  

 نواصي اخليل  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

ثنا حيىي بن سعيد ثنا شعبة حدثنا أبو  حدثنا عبد هللا حدثين أيب - 12147
التياح عن أنس قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : امسعوا وأطيعوا وإن  

 استعمل عليكم حبشي كأن رأسه زبيبة  
 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

ن أنس حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن محيد عن اثبت ع - 12148
: ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مر برجل وهو يهادي بني ابنيه قالوا نذر 

 أن ميشي قال ان هللا لغين عن تعذيب هذا لنفسه فأمره ان يركب  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن محيد عن أنس قال :   - 12149
أقيمت الصالة ورسول هللا صلى هللا عليه وسلم جنى لرجل حىت نعس أو كاد  

 ينعس بعض القوم  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح , رجاله ثقات رجال الشيخنيت  

 

 

سئل أنس عن  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن محيد قال  - 12150
صالة النيب صلى هللا عليه وسلم ابلليل فقال : ما كنا نشاء ان نراه مصليا اال  

 رأيناه وال انئما إال رأيناه  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد عن محيد عن أنس  - 12151
عليه وسلم كان ابلبقيع فنادى رجل اي أاب القاسم   : ان رسول هللا صلى هللا 

 فالتفت إليه فقال مل أعنك قال تسموا ابمسي وال تكنوا بكنييت  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد عن محاد يعين بن  - 12152
أنس بن مالك : ان رسول هللا صلى هللا عليه  سلمة ثنا إسحاق بن عبد هللا عن 

 وسلم قال يوم حنني من قتل كافرا فله سلبه قال فقتل أبو طلحة عشرين 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم , رجاله ثقات رجال ت
 الشيخني غري محاد بن سلمة فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد يعين األنصاري قال   - 12153



مسعت أنس بن مالك يقول : دخل أعرايب املسجد على عهد رسول هللا صلى  
هللا عليه وسلم فبال فنهوه فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم دعوه وأمر أن  

 يصب عليه أو أهريق عليه املاء 
 

 

ه صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناد ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد ثنا عزرة بن اثبت  - 12154
عن مثامة بن عبد هللا عن أنس بن مالك : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 كان يتنفس يف إانئه ثالاث وكان أنس يتنفس ثالاث  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

ين أيب ثنا حيىي بن سعيد عن األخضر بن حدثنا عبد هللا حدث - 12155
س بن مالك : ان رجال من األنصار أتى عجالن حدثين أبو بكر احلنفي عن أن

النيب صلى هللا عليه وسلم فشكا إليه احلاجة فقال له النيب صلى هللا عليه  
وسلم ما عندك شيء فأاته حبلس وقدح وقال النيب صلى هللا عليه وسلم من  

جل أان آخذمها بدرهم قال من يزيد على درهم فسكت يشرتي هذا فقال ر 



القوم فقال من يزيد على درهم فقال رجل أان آخذمها بدرمهني قال مها لك مث 
قال ان املسألة ال حتل اال ألحد ثالث ذي دم موجع أو غرم مفظع أو فقر  

 مدقع  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف جلهالة حال أيب بكر احلنفي , ت
طعة األخرية منه وهي قوله : " إن املسألة . . " شواهد تصح هباوللق  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن هشام ثنا قتادة عن أنس  - 12156
بن مالك : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأاب بكر وعمر وعثمان كانوا 

احلمد هلل رب العاملني  }يفتتحون القراءة ب   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن محيد عن أنس قال : كنا   - 12157
نصلي مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم املغرب مث جييء أحدان إىل بىن سلمة  

 وهو يرى مواقع نبله  

 

 



ط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤو ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن محيد عن أنس قال : كان   - 12158
أليب طلحة بن يقال له أبو عمري وكان النيب صلى هللا عليه وسلم يضاحكه قال  

 فرآه حزينا فقال اي أاب عمري ما فعل النغري 

 

 

على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح ت  

 

 

------------------------------------- 
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حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن محيد قال سئل أنس عن   - 12159
بيع الثمر فقال : هنى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن بيع مثرة النخل حىت 

 تزهو قيل ألنس ما تزهو قال حتمر  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  



 

 

وأبو نعيم قاال ثنا هشام ثنا   حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي - 12160
تادة عن أنس قال : جلد النيب صلى هللا عليه وسلم  قتادة وقال أبو نعيم عن ق

يف اخلمر ابجلريد والنعال وجلد أبو بكر قال حيىي يف حديثه أربعني فلما كان  
عمر دان الناس من الريف والقرى قال ألصحابه ما ترون قال عبد الرمحن 

فجلد عمر مثانني اجعلها كأخف احلدود   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن هشام بن حسان ثنا حممد   - 12161
عن أنس : ان رجال أتى النيب صلى هللا عليه وسلم خبيرب فقال أكلت احلمر  

مرتني قال مث جاء فقال أفنيت احلمر قال فنادى ان هللا ورسوله ينهيانكم عن  
 حلم احلمر فإهنا رجس  

 

 

لى شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح عت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن شعبة ثنا قتادة وبن جعفر   - 12162



قاال ثنا شعبة قال مسعت قتادة عن أنس قال سأل أصحاب النيب صلى هللا 
عليه وسلم النيب صلى هللا عليه وسلم فقالوا : ان أهل الكتاب يسلمون علينا  

حجاج مثله قال شعبة مل أسأل قتادة  فكيف نرد عليهم قال فقولوا وعليكم و 
 عن هذا احلديث هل مسعته من أنس 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن شعبة ثنا قتادة عن أنس  - 12163
ان النيب صلى هللا عليه وسلم قال : يهرم بن آدم وتبقى منه اثنتان احلرص  

 واألمل 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

س حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن شعبة ثنا التيمي عن أن - 12164
جهل   قال : قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يوم بدر من ينظر ما فعل أبو

فانطلق بن مسعود فوجد ابين عفراء قد ضرابه حىت برد فأخذ بلحيته فقال  
 أنت أبو جهل فقال وهل فوق رجل قتلتموه أو قتله قومه  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد عن محيد عن أنس  - 12165
من ذا الذي  }و   {لن تنالوا الرب حىت تنفقوا مما حتبون   }قال : ملا نزلت 

قال أبو طلحة اي رسول هللا وحائطي الذي كان  {يقرض هللا قرضا حسنا 
راء مبكان كذا وكذا وهللا لو استطعت ان أسرها مل أعلنها قال اجعله يف فق 

 أهلك 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن محيد عن أنس عن النيب  - 12166
صلى هللا عليه وسلم قال : ان الدجال أعور العني الشمال عليها ظفرة غليظة  

 مكتوب بني عينيه كافر قال وكفر  

 

 

سناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد عن سعيد بن أيب  - 12167
عروبة عن قتادة ان أنس بن مالك حدثهم ان النيب صلى هللا عليه وسلم قال :  
ما ابل أقوام يرفعون أبصارهم إىل السماء يف صالهتم فاشتد قوله يف ذلك حىت 

 قال لينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم  

 

 

: إسناده صحيح على شرط الشيخني عليق شعيب األرنؤوطت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن شعبة ثنا قتادة عن أنس :   - 12168
ان النيب صلى هللا عليه وسلم ضحى بكبشني أقرنني أملحني لقد رأيته يذحبهما  

 بيده واضعا على صفاحهما قدمه ويسمي ويكرب 
 

 

ط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شر ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن شعبة ثنا قتادة عن أنس  - 12169
قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : أمتوا الركوع والسجود فوهللا إين 

 ألراكم من بعدي ورمبا قال من وراء ظهري إذا ركعتم وإذا سجدمت  

 

 



شيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن شعبة ثنا قتادة عن أنس  - 12170
عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : اعتدلوا يف السجود وال يبسط 

 أحدكم ذراعيه انبساط الكلب 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن هشام عن قتادة عن أنس  - 12171
قال : قنت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم شهرا بعد الركوع يدعو على حي  

 من أحياء العرب مث تركه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن محيد عن أنس عن النيب  - 12172
صلى هللا عليه وسلم قال : دخلت اجلنة فإذا أان بنهر حافتاه خيام اللؤلؤ 

فضربت بيدي يف جمرى املاء فإذا مسك أذفر قلت اي جربيل ما هذا قال هذا  



 الكوثر الذي أعطاك هللا أو أعطاك ربك عز وجل  
 

 

ؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    116صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد حدثنا التيمي عن   - 12173
أيب جملز عن أنس قال : قنت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم شهرا بعد الركوع 

 يدعو على رعل وذكوان وقال عصية عصت هللا ورسوله  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

ين أيب ثنا حيىي بن سعيد ثنا بن أيب عروبة ثنا  حدثنا عبد هللا حدث - 12174
ليه وسلم قال : جيتمع املؤمنون  قتادة عن أنس بن مالك عن النيب صلى هللا ع

يوم القيامة فيلهمون ذلك فيقولون لو استشفعنا على ربنا عز وجل فأراحنا من  



 مكاننا هذا فيأتون آدم عليه السالم فيقولون اي آدم أنت أبو البشر خلقك هللا
عز وجل بيده وأسجد لك مالئكته وعلمك أمساء كل شيء فاشفع لنا إىل ربنا 
عز وجل يرحينا من مكاننا هذا فيقول هلم آدم لست هناكم ويذكر ذنبه الذي 

أصاب فيستحيي ربه عز وجل ويقول ولكن ائتوا نوحا فإنه أول رسول بعثه هللا  
هلم خطيئته وسؤاله ربه إىل أهل األرض فيأتون نوحا فيقول لست هناكم ويذكر 

عز وجل ما ليس له به علم فيستحيي ربه بذلك ولكن ائتوا إبراهيم خليل 
الرمحن عز وجل فيأتون فيقول لست هناكم ولكن ائتوا موسى عليه السالم 
عبدا كلمه هللا وأعطاه التوراة فيأتون موسى فيقول لست هناكم ويذكر هلم  

من ذلك ولكن ائتوا عيسى عبد هللا  النفس اليت قتل بغري نفس فيستحيي ربه 
ورسوله وكلمته وروحه فيأتون عيسى فيقول لست هناكم ولكن ائتوا حممدا 

صلى هللا عليه وسلم عبدا غفر هللا له ما تقدم من ذنبه وما أتخر فيأتوين قال  
احلسن هذا احلرف فأقوم فأمشي بني مساطني من املؤمنني قال أنس حىت 

يؤذن يل فإذا رأيت ريب وقعت أو خررت ساجدا استأذن على ريب عز وجل ف 
إىل ريب عز وجل فيدعين ما شاء هللا ان يدعين قال مث يقال ارفع حممد قل 

تسمع وسل تعطه واشفع تشفع فأرفع رأسي فامحد بتحميد يعلمنيه مث اشفع  
فيحد يل حدا فادخلهم اجلنة مث أعود إليه الثانية فإذا رأيت ريب عز وجل 

اجدا لريب فيدعين ما شاء هللا ان يدعين مث يقال ارفع حممد  وقعت أو خررت س
قل تسمع وسل تعطه واشفع تشفع فارفع رأسي فامحده بتحميد يعلمنيه مث  

اشفع فيحد يل حدا فادخلهم اجلنة مث أعود إليه الثالثة فإذا رأيت ريب وقعت  



ع أو خررت ساجدا لريب عز وجل فيدعين ما شاء هللا ان يدعين مث يقال ارف
حممد وقل تسمع وسل تعطه واشفع تشفع فارفع رأسي فامحده بتحميد يعلمنيه  
مث اشفع فيحد يل حدا فادخلهم اجلنة مث أعود الرابعة فأقول اي رب ما بقى اال  

من حبسه القرآن فحدثنا أنس بن مالك أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال  
به من اخلري ما يزن شعرية مث  فيخرج من النار من قال ال إله اال هللا وكان يف قل

خيرج من النار من قال ال إله اال هللا وكان يف قلبه من اخلري ما يزن برة مث خيرج  
 من النار من قال ال إله اال هللا وكان يف قلبه من اخلري ما يزن ذرة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

يب ثنا حيىي عن التيمي قال مسعت أنسا  حدثنا عبد هللا حدثين أ - 12175
قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : من كذب علي متعمدا فليتبوأ  

 مقعده من النار قاله مرتني وقال مرة من كذب علي متعمدا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي ثنا سعيد عن قتادة ان أنسا  - 12176



حدثهم ان النيب صلى هللا عليه وسلم قال : ما ابل أقوام يرفعون أبصارهم يف  
 صالهتم قال فاشتد يف ذلك حىت قال لينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن شعبة قال حدثين عبد هللا   - 12177
بن عبد هللا بن جرب قال مسعت أنس بن مالك قال : كان رسول هللا صلى هللا 

عليه وسلم واملرأة من نسائه يغتسالن من إانء واحد وكان يغتسل خبمس 
 مكاكي ويتوضأ مبكوك  

 

 

ح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد ثنا محاد بن زيد ثنا   - 12178
عبيد هللا بن أيب بكر عن أنس عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : ان هللا عز  

وجل وكل ابلرحم ملكا قال أي رب نطفة أي رب علقة أي رب مضغة فإذا 
أشقي أو سعيد ذكرا أو أنثى فما   قضى الرب عز وجل خلقها قال أي رب

 الرزق وما األجل قال فيكتب كذلك يف بطن أمه  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    117صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن أيوب ثنا محاد بن زيد  - 12179
مبكة ثنا عبيد هللا بن أيب بكر بن أنس أبو معاذ عن أنس عن النيب صلى هللا 

 عليه وسلم : حنوه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم , رجاله ثقات رجال ت
 الشيخني غري حيىي بن أيوب فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن شعبة عن قتادة عن أنس  - 12180
: أن بريرة تصدق عليها بصدقة فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم هو هلا  

 صدقة ولنا هدية  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

قال حدثين القاسم  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن سفيان  - 12181
بن شريح عن ثعلبة قال مسعت أنسا يقول مسعت النيب صلى هللا عليه وسلم  

 يقول : عجبت للمؤمن ان هللا مل يقض قضاء اال كان خريا له  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح , وهذا إسناد حسن يف املتابعات ت
 والشواهد

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن شعبة حدثين هشام بن  - 12182
زيد قال مسعت أنس بن مالك يقول : هنى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ان  

 تصرب البهائم 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

ول  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بن منري أان مالك يعين بن مغ - 12183



عن الزبري بن عدي عن أنس بن مالك قال : ال أييت عليكم زمان اال هو شر  
 من الزمان الذي كان قبله مسعنا ذلك من نبيكم صلى هللا عليه وسلم مرتني 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بن منري أان إمساعيل ويعلى بن عبيد   - 12184
قال ثنا إمساعيل عن نفيع عن أنس قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :  

ما من أحد يوم القيامة غين وال فقري إال ود أمنا كان أويت من الدنيا قوات قال  
 يعلى يف الدنيا 

 

 

عيف جدا عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ض ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو أسامة قال أخربين شريك عن  - 12185
عاصم األحول عن أنس بن مالك قال : قال يل رسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم اي ذا األذنني  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث حسن , وهذا إسناد ضعيف ت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي قال ثنا سليمان التيمي عن   - 12186
أنس قال : كانت أم سليم مع نساء النيب صلى هللا عليه وسلم وهن يسوق 
هبن سواق فأتى عليهن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال أي أو اي أجنشة 

 سوقك ابلقوارير  

 

 

خنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن التيمي عن أنس : أن   - 12187
النيب صلى هللا عليه وسلم كان يقول اللهم اين أعوذ بك من العجز والكسل 
 واهلرم والبخل واجلنب وأعوذ بك من عذاب القرب وقد ذكر فيه احمليا واملمات 

 

 

شيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن التيمي عن أنس قال :   - 12188
عطس رجالن عند النيب صلى هللا عليه وسلم فشمت أو مست أحدمها فقال  

 ان هذا محد هللا عز وجل وان ذاك مل حيمد هللا قال حيىي ورمبا قال هذا أو حنوه  



 

 

شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على  ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو أسامة أان زكراي بن أيب زائدة  - 12189
عن سعيد بن أيب بردة عن أنس بن مالك قال قال رسول هللا صلى هللا عليه  
وسلم : إن هللا عز وجل لريضى عن العبد أن أيكل اآلكلة أو يشرب الشربة 

 فيحمد هللا عز وجل عليهما  

 

 

شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أسباط بن حممد ثنا التيمي عن   - 12190
قتادة عن أنس قال : كانت عامة وصية رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حني  
حضره املوت الصالة وما ملكت اميانكم حىت جعل رسول هللا صلى هللا عليه  

هبا صدره وما يكاد يفيض هبا لسانه وسلم يغرغر   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح ت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا فران بن متام عن يونس عن أيب  - 12191
إسحاق عن بريد بن أيب مرمي عن أنس بن مالك قال قال رسول هللا صلى هللا  

لنار ثالث مرار اال قالت النار اللهم أجره  عليه وسلم : ما استجار عبد من ا
 مين وال يسأل اجلنة اال قالت اجلنة اللهم أدخله اايي  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح , وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل ثنا أيوب عن حممد عن   - 12192
ر من كان ذبح قبل الصالة أنس قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يوم النح

فليعد فقام رجل فقال : اي رسول هللا هذا يوم يشتهي فيه اللحم وذكر هنة من  
جريانه كأن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم صدقه قال وعندي جذعة هي  

أحب إيل من شاتى حلم قال فرخص له قال فال أدري أبلغت رخصته من سواه  
هللا عليه وسلم إىل كبشني فذحبهما فقام  أو ال قال مث انكفأ رسول هللا صلى  

 الناس إىل غنيمة فتوزعوها أو قال فتجزعوها  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل أان أيوب عن محيد بن  - 12193
وسلم وقال :  هالل عن أنس بن مالك قال خطب رسول هللا صلى هللا عليه  

أخذ الراية زيد فأصيب مث أخذها جعفر فأصيب مث أخذها عبد هللا بن رواحة 
ما    فأصيب مث أخذها خالد عن غري إمرة ففتح هللا عليه وقال ما يسرهم أو قال

 يسرين اهنم عندان قال وان عينيه لتذرفان  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

-------------------------------------  

 

[    118صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع بن اجلراح الرؤاسي ثنا سفيان   - 12194
عن عاصم األحول عن يوسف عن أنس قال : رخص رسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم يف الرقية من العني واحلمة والنملة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم , رجاله ثقات رجال ت



هللا فمن رجال مسلم الشيخني غري يوسف بن عبد  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو أمحد ثنا سفيان عن عاصم عن   - 12195
يوسف بن عبد هللا بن احلرث عن أنس عن النيب صلى هللا عليه وسلم فذكر :  

 مثله  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع وهبز قاال حدثنا مهام عن   - 12196
دة قال هبز يف حديثه أان قتادة عن أنس قال : كان لرسول هللا صلى هللا قتا

 عليه وسلم شعر يصيب منكبيه وقال هبز يضرب منكبيه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا عزرة بن اثبت األنصاري  - 12197
عن مثامة بن عبد هللا بن أنس عن أنس قال : كان رسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم إذا أتى بطيب مل يرده  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

هشام وإسحاق األزرق حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا  - 12198
قال أان الدستوائي عن حيىي بن أيب كثري عن أنس بن مالك قال : كان النيب 
صلى هللا عليه وسلم إذا أفطر عند أهل بيت قال أفطر عندكم الصائمون 

 وأكل طعامكم األبرار وتنزلت عليكم املالئكة  

 

 

النقطاعه عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح , وهذا إسناد ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا محاد بن سلمة عن أيب  - 12199
التياح عن أنس بن مالك قال : كان موضع مسجد النيب صلى هللا عليه وسلم  
لبىن النجار وكان فيه خنل وقبور املشركني فقال هلم النيب صلى هللا عليه وسلم  

النيب صلى هللا عليه وسلم يبنيه وهم   اثمنوين به فقالوا ال أنخذ له مثنا وكان
 يناولونه وهو يقول 

فاغفر لألنصار واملهاجرة ( قال وكان رسول   ...أال إن العيش عيش اآلخرة ) 
 هللا صلى هللا عليه وسلم يصلي قبل ان يبين املسجد حيث أدركته الصالة  



 

 

ل عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم , رجاله ثقات رجات
 الشيخني غري محاد بن سلمة فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع عن شعبة والدستوائي عن   - 12200
قتادة عن أنس قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ال طرية ويعجبين 

 الفال قال والفال الكلمة احلسنة الطيبة  
 

 

شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على  ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع حدثين مهام عن غالب هكذا  - 12201
قال وكيع غالب وإمنا هو أبو غالب عن أنس : انه أتى جبنازة رجل فقام عند  
رأس السرير مث أتى جبنازة امرأة فقام أسفل من ذلك حذاء السرير فلما صلى  

ا كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  قال له العالء بن زايد اي أاب محزة أهكذ
يقوم من الرجل واملرأة حنوا مما رأيتك فعلت قال نعم قال فأقبل علينا العالء بن 

 زايد فقال احفظوا 

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع حدثين سلمة بن وردان قال   - 12202
ألصحابه ذات  مسعت أنس بن مالك قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

يوم : من شهد منكم اليوم جنازة قال عمر اان قال من عاد منكم مريضا قال  
ل  عمر اان قال من تصدق قال عمر اان قال من أصبح صائما قال عمر أان قا

 وجبت وجبت  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا شعبة عن هشام بن زيد  - 12203
قال مسعت أنس بن مالك يقول : انفجنا أرنبا مبر الظهران قال فسعى عليها  

الغلمان حىت لغبوا قال فادركتها فأتيت هبا أاب طلحة فذحبها مث بعث معي 
كها إىل النيب صلى هللا عليه وسلم فقبل  بور   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا شعبة عن قتادة عن أنس  - 12204
 قال : رأيت النيب صلى هللا عليه وسلم يذبح أضحيته بيده  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا إسرائيل عن عبد األعلى   - 12205
 موسى عن أنس قال قال رسول هللا صلى هللا عليه  الثعليب عن بالل بن أيب

 وسلم : من سأل القضاء وكل إليه ومن أجرب عليه نزل عليه ملك فيسدده  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا الدستوائي عن قتادة عن   - 12206
ن يشرب الرجل قائما أنس : ان النيب صلى هللا عليه وسلم هنى أ  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا هشام الدستوائي عن أيب   - 12207
عاصم عن أنس قال : كان النيب صلى هللا عليه وسلم يتنفس يف اإلانء ثالاث 

 ويقول هذا أهنأ وأمرأ وأبرأ 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    119صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا شعبة قال قلت ملعاوية بن   - 12208
قرة أمسعت أنسا يقول قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم للنعمان بن مقرن :  

 بن أخت القوم منهم قال نعم  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا سفيان عن عبد الكرمي  - 12209



اجلزري قال أخربين بن ابنة أنس بن مالك عن أنس بن مالك : ان النيب صلى 
هللا عليه وسلم دخل على أم سليم ويف البيت قربة معلقة فشرب من فيها وهو  

ائم قال فقطعت أم سليم فم القربة فهو عندان  ق  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا سفيان عن السدي عن   - 12210
أيب هبرية عن أنس بن مالك : ان أاب طلحة سأل النيب صلى هللا عليه وسلم  

 عن أيتام ورثوا مخرا فقال اهرقها قال أفال جنعلها خال قال ال  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

ا وكيع عن سفيان عن منصور عن  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثن - 12211
طلحة عن أنس : ان النيب صلى هللا عليه وسلم وجد مترة فقال لوال أن تكوين  

 من الصدقة ألكلتك  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع عن جرير بن حازم عن قتادة   - 12212
لى هللا عليه وسلم احتجم على األخدعني وعلى عن أنس : أن النيب ص

 الكاهل 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع عن محاد عن اثبت عن أنس  - 12213
قال قال رجل للنيب صلى هللا عليه وسلم : أين أيب قال يف النار قال فلما رأى  

ان أيب وأابك يف النار   ما يف وجهه قال   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : رجاله ثقات رجال الشيخني غري محاد بن سلمة فمن  ت
 رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا عزرة بن اثبت األنصاري  - 12214
ثنا مثامة بن عبد هللا بن أنس عن أنس : أن النيب صلى هللا عليه وسلم كان  

 يتنفس يف اإلانء ثالاث 



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا سفيان عن عاصم األحول   - 12215
عن يوسف عن أنس قال : رخص رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف الرقية من  

 العني والنملة واحلمة  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم , رجاله ثقات رجال ت
 الشيخني غري يوسف فمن رجال مسلم

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع عن حيىي عن سفيان عن عبد   - 12216
الرمحن األصم مسعت أنسا يقول : ان أاب بكر وعمر وعثمان كانوا يتمون 

 التكبري فيكربون إذا سجدوا وإذا رفعوا قال حيىي أو خفضوا قال كربوا 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم , رجاله ثقات رجال ت
 الشيخني غري عبدالرمحن بن األصم فمن رجال مسلم 

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بن إدريس قال مسعت املختار بن   - 12217
فلفل قال سألت أنس بن مالك عن الشرب يف األوعية فقال : هنى رسول هللا 

 صلى هللا عليه وسلم عن املزفتة وقال كل مسكر حرام  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

 ثنا مروان بن معاوية أان محيد الطويل  حدثنا عبد هللا حدثين أيب - 12218
نيب صلى هللا عليه وسلم يف طريق من  عن أنس بن مالك : أن امرأة لقيت ال

طرق املدينة فقالت اي رسول هللا ان يل إليك حاجة قال اي أم فالن اجلسي يف 
أي نواحي السكك شئت أجلس إليك قال فقعدت فقعد إليها رسول هللا 

ىت قضت حاجتها  صلى هللا عليه وسلم ح  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع قال ثنا جرير بن حازم عن   - 12219
قتادة قال سألت أنس بن مالك عن قراءة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال  

 : كان ميد هبا صوته مدا  



 

 

األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا شعبة عن أيب التياح قال   - 12220
مسعت أنس بن مالك يقول : كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم خيالطنا حىت  
يقول ألخ يل صغري اي أاب عمري ما فعل النغري طائر كان يلعب به قال ونضح 

قال فصلى عليه وصفنا خلفه   بساط لنا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان عن زيد العمي عن أيب  - 12221
إايس يعين معاوية بن قرة عن أنس بن مالك قال قال رسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم : الدعاء ال يرد بني األذان واإلقامة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح , وهذا إسناد ضعيف لضعف زيد ت
 العمي

 

 



 حدثين أيب ثنا وكيع ثنا جرير بن حازم عن اثبت حدثنا عبد هللا - 12222
البناين عن أنس بن مالك قال : كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ينزل من  
 املنرب يوم اجلمعة فيكلمه الرجل يف احلاجة فيكلمه مث يتقدم إىل مصاله فيصلي  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

ثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع وحممد بن جعفر قاال ثنا  حد - 12223
شعبة قال بن جعفر يف حديثه مسعت قتادة عن أنس يقول قال رسول هللا صلى  

 هللا عليه وسلم : يهرم بن آدم ويبقى منه اثنتان احلرص واألمل 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا شعبة عن غياث موىل بن   - 12224
هرمز قال مسعت أنس بن مالك قال : ابيعنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 على السمع والطاعة فقال فيما استطعتم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد حسن ت  



 

 

-------------------------------------  

 

[    120صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا شعبة عن محزة الضيب قال   - 12225
مسعت أنس بن مالك يقول : كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا نزل 

عمر ألنس اي أاب محزة وان  منزال مل يرحتل حىت يصلي الظهر قال فقال حممد بن 
 كان بنصف النهار قال وان كان بنصف النهار  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح , رجاله ثقات رجال الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع حدثين أبو خزمية عن أنس بن  - 12226
رجال يقول  سريين عن أنس بن مالك : ان النيب صلى هللا عليه وسلم مسع 

اللهم اين أسألك ان لك احلمد ال إله اال أنت وحدك ال شريك لك املنان  
وسلم  بديع السماوات واألرض ذا اجلالل واإلكرام فقال النيب صلى هللا عليه 

 لقد سألت هللا ابسم هللا األعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى  
 



 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع عن مسعر عن عمرو بن  - 12227
عامر قال مسعت أنسا يقول : احتجم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وكان ال  

 يظلم أحدا أجرا 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثين عكرمة بن عمار عن   - 12228
اءت أم سليم إىل  إسحاق بن عبد هللا بن أيب طلحة عن أنس بن مالك قال ج

النيب صلى هللا عليه وسلم فقالت : اي رسول هللا علمين كلمات أدعو هبن قال  
 تسبحني هللا عز وجل عشرا وحتمدينه عشرا وتكربينه عشرا مث سلي حاجتك

 فإنه يقول قد فعلت قد فعلت  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسن , رجاله ثقات رجال الشيخني غري ت
 عكرمة بن عمار 

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا عبد العزيز يعين املاجشون  - 12229
عن صدقة بن يسار عن العمريي عن أنس بن مالك قال قال رسول هللا صلى 

لم : ان بين إسرائيل قد افرتقت على ثنتني وسبعني فرقة وأنتم  هللا عليه وس
 تفرتقون على مثلها كلها يف النار اال فرقة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح بشواهده , وهذا إسناد ضعيف ت
 لضعف النمريي

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا هشام ثنا قتادة عن أنس  - 12230
بن مالك قال ألحدثنكم حبديث مسعته من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ال  

حيدثكم أحد بعدي مسعته يقول : ال تقوم الساعة حىت يكون يف اخلمسني امرأة 
 القيم الواحد ويكثر النساء ويقل الرجال  

 

 

وط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤ ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا سفيان عن سليمان   - 12231
التيمي عن أنس قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : مررت ليلة أسري 



 يب على موسى فرأيته قائما يصلي يف قربه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا محاد بن سلمة عن علي   - 12232
رت بن زيد عن أنس بن مالك قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : مر 

ليلة أسري يب على قوم تقرض شفاههم مبقاريض من انر قال قلت من هؤالء 
أنفسهم وهم   قالوا خطباء من أهل الدنيا كانوا أيمرون الناس ابلرب وينسون

 يتلون الكتاب أفال يعقلون  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح , وهذا إسناد ضعيف لضعف علي  ت
 بن زيد

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا محاد بن سلمة عن اثبت  - 12233
لقد أوذيت يف عن أنس بن مالك قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : 

هللا عز وجل وما يؤذي أحد وأخفت من هللا وما خياف أحد ولقد أتت على  
ري إبط ثالثة من بني يوم وليلة ومايل ولعيايل طعام أيكله ذو كبد اال ما يوا



 بالل 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم , رجاله ثقات رجال ت
 الشيخني غري محاد بن سلمة فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد قال : يف هذا احلديث   - 12234
 أتت على ثالثون من بني يوم وليلة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد بن هارون أان محيد عن أنس  - 12235
ان ال تعجبوا أبحد حىت  ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : ال عليكم

تنظروا مب خيتم له فان العامل يعمل زماان من عمره أو برهة من دهره بعمل 
صاحل لو مات عليه دخل اجلنة مث يتحول فيعمل عمال سيئا وان العبد ليعمل  
الربهة من دهره بعمل سيء لو مات عليه دخل النار مث يتحول فيعمل عمال  

استعمله قبل موته قالوا اي رسول هللا وكيف صاحلا وإذا أراد هللا بعبد خري 
 يستعمله قال يوفقه لعمل صاحل مث يقبضه عليه  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد بن هارون أان محيد عن أنس :  - 12236
قرأ البقرة وآل عمران    أن رجال كان يكتب للنيب صلى هللا عليه وسلم وقد كان

وكان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جد فينا يعين عظم فكان النيب عليه  
الصالة والسالم ميلي عليه غفورا رحيما فيكتب عليما حكيما فيقول له النيب 

عليه الصالة والسالم اكتب كذا وكذا اكتب كيف شئت وميلي عليه عليما  
قول اكتب اكتب كيف شئت فارتد ذلك حكيما فيقول اكتب مسيعا بصريا في 

الرجل عن اإلسالم فلحق ابملشركني وقال أان أعلمكم مبحمد ان كنت ألكتب  
ما شئت فمات ذلك الرجل فقال النيب صلى هللا عليه وسلم ان األرض مل 

تقبله وقال أنس فحدثين أبو طلحة انه أتى األرض اليت مات فيها ذلك الرجل  
حة ما شأن هذا الرجل قالوا قد دفناه مرارا فلم  فوجده منبوذا فقال أبو طل

 تقبله األرض 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 



------------------------------------- 

 

[    121صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد هللا بن بكر السهمي ثنا محيد   - 12237
عن أنس قال : كان رجل يكتب بني يدي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قد  
قرأ البقرة وآل عمران وكان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران يعد فينا عظيما  

 فذكر معىن حديث يزيد 

 

 

على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا زيد أان هشام عن حممد بن سريين  - 12238
عن أنس بن مالك قال : أمر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أاب طلحة يف  

غزوة خيرب ينادي ان هللا ورسوله ينهاكم عن حلوم احلمر األهلية فإهنا رجس 
 قال فأكفئت القدور  

 

 

رنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد بن هارون أان محيد وعبد هللا   - 12239
سلم كان ابلبقيع  بن أيب بكر ثنا محيد عن أنس : أن رسول هللا صلى هللا عليه و 

فنادى رجل رجال اي أاب القاسم فالتفت النيب صلى هللا عليه وسلم فقال الرجل 
 صلى هللا عليه وسلم  مل أعنك اي رسول هللا إمنا عنيت فالان فقال رسول هللا

 تسموا ابمسي وال تكنوا بكنييت 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد هللا بن بكر يف حديثه : تسموا  - 12240
 ابمسي 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد بن هارون أان محيد عن أنس :  - 12241
 أن النيب صلى هللا عليه وسلم سأله رجل عن وقت صالة الصبح فأمر بالال

فأذن حني طلع الفجر مث أقام فصلى فلما كان من الغد أخر حىت أسفر مث أمره  
 أن يقيم فصلى مث دعا الرجل فقال ما بني هذا وهذا وقت  



 

 

شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخني عليقت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد بن هارون أان محيد عن أنس  - 12242
قال : كان من دعاء النيب صلى هللا عليه وسلم بعد حنني اللهم ان شئت أن ال 

 تعبد بعد اليوم  
 

 

الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد بن هارون أان محاد عن اثبت  - 12243
عن أنس : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان يلعب مع الصبيان فااته  

آت فأخذه فشق بطنه فاستخرج منه علقة فرمى هبا وقال هذه نصيب  
فأقبل  الشيطان منك مث غسله يف طشت من ذهب من ماء زمزم مث ألمه

الصبيان إىل ظئره قتل حممد قتل حممد فاستقبلت رسول هللا صلى هللا عليه  
 وسلم وقد انتقع لونه قال أنس فلقد كنا نرى أثر املخيط يف صدره  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم , رجاله ثقات رجال ت



 الشيخني غري محاد بن سلمة فمن رجال مسلم 
 

 

ا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أان سعيد وبن جعفر قال ثنا  حدثن - 12244
لت النيب صلى هللا  سعيد املعين عن قتادة عن أنس بن مالك : ان أم سليم سأ

عليه وسلم عن امرأة ترى يف منامها ما يرى الرجل فقال النيب صلى هللا عليه  
اي  وسلم من رأت ذلك منكن فأنزلت فلتغتسل قالت أم سلمة أو يكون ذلك

رسول هللا قال نعم ماء الرجل غليظ أبيض وماء املرأة أصفر رقيق فأيهما سبق  
 أو عال أشبهه الولد 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أان حممد بن عمرو قال أخربين  - 12245
وكان واقد من أحسن الناس واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ قال حممد 

وأعظمهم وأطوهلم قال دخلت على أنس بن مالك فقال يل من أنت قلت أان  
واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ قال انك بسعد أشبه مث بكى وأكثر البكاء 
فقال رمحة هللا على سعد كان من أعظم الناس وأطوهلم مث قال : بعث رسول 

يدر دومة فأرسل إىل رسول هللا صلى هللا هللا صلى هللا عليه وسلم جيشا إىل أك
عليه وسلم جببة من ديباج منسوج فيه الذهب فلبسها رسول هللا صلى هللا عليه  



وسلم فقام على املنرب أو جلس فلم يتكلم مث نزل فجعل الناس يلمسون اجلبة  
وينظرون إليها فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أتعجبون منها قالوا ما رأينا 

اب قط أحسن منه فقال النيب صلى هللا عليه وسلم ملناديل سعد بن معاذ يف  ثو 
 اجلنة أحسن مما ترون 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    122صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد بن هارون أان سفيان يعين بن  - 12246
حسني عن علي بن زيد عن أنس بن مالك قال : أهدى األكيدر لرسول هللا 

صلى هللا عليه وسلم جرة من من فلما انصرف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
ة مر على القوم فجعل يعطي كل رجل منهم قطعة فأعطى جابرا من الصال

قطعة مث انه رجع إليه فأعطاه قطعة أخرى فقال انك قد أعطيتين مرة قال هذا  
 لبنات عبد هللا  

 



 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد بن هارون أان املسعودي عن   - 12247
عمرو عن أنس بن مالك قال : كان رسول هللا صلى هللا عليه   عمرو بن أيب

وسلم يتعوذ من مثان اهلم واحلزن والعجز والكسل والبخل واجلنب وغلبة الدين 
 وغلبة العدو  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح , وهذا إسناد جيد ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا يزيد أان مهام عن قتادة عن   - 12248
أنس قال : ملا انصرف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من احلديبية نزلت هذه  

إان فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك هللا ما تقدم من ذنبك وما أتخر   }اآلية 
ل هللا هنيئا  قال املسلمون اي رسو  {ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما  

ليدخل املؤمنني واملؤمنات جنات جتري من    }لك ما أعطاك هللا فما لنا فنزلت 
حتتها األهنار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاهتم وكان ذلك عند هللا فوزا عظيما  

}   

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

ثنا محاد عن اثبت البناين عن   حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد - 12249
أنس قال : ملا كان يوم احلديبية هبط على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
وأصحابه مثانون رجال من أهل مكة يف السالح من قبل جبل التنعيم فدعا  

وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم    }عليهم فاخذوا ونزلت هذه اآلية 
قال يعين جبل التنعيم من مكة   {عليهم  عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم , رجاله ثقات رجال ت
 الشيخني غري محاد بن سلمة فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أان شعبة عن قتادة عن أنس  - 12250
أشيء نزل عليه  قال كنت أمسع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول فال أدري 

أم شيء يقوله وهو يقول : لو كان البن آدم واداين من مال البتغى هلما اثلثا  
 وال ميأل جوف بن آدم اال الرتاب ويتوب هللا على من اتب 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أان مهام بن حيىي عن قتادة عن   - 12251
 أنس بن مالك قال : كانت نعال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم هلما قباالن  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا يزيد أان مهام يعين بن حيىي عن   - 12252
قتادة عن أنس : أن الزبري بن العوام وعبد الرمحن بن عوف شكوا إىل رسول 
هللا صلى هللا عليه وسلم القمل فرخص هلما يف لبس احلرير فرأيت على كل 

 واحد منهما قميصا من حرير  

 

 

ح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد ثنا مهام عن قتادة عن أنس  - 12253
 عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : ان من حسن الصالة إقامة الصف  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أان صدقة بن موسى عن أيب  - 12254
عمران اجلوين عن أنس قال : وقت لنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف قص 

 الشارب وتقليم األظفار وحلق العانة يف كل أربعني يوما مرة  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح , وهذا إسناد ضعيف لضعف صدقة  ت
موسى بن   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أان شعبة عن قتادة عن أنس  - 12255
قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال ربكم عز وجل : ان تقرب عبدي  

مين شربا تقربت منه ذراعا وان تقرب مين ذراعا تقربت منه ابعا وان أاتين 
 ماشيا أتيته هرولة  

 

 

ناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إس ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد بن هارون أان محاد بن سلمة   - 12256
عن اثبت البناين عن أنس قال : ملا هاجر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان  



رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يركب وأبو بكر رديفه وكان أبو بكر يعرف يف 
الشام وكان مير ابلقوم فيقولون من هذا بني يديك اي أاب  الطريق الختالفه إىل

القوم الذين أسلموا من   بكر فيقول هاد يهديين فلما دنوا من املدينة بعث إىل
األنصار إىل أيب أمامة وأصحابه فخرجوا إليهما فقالوا ادخال آمنني مطاعني 

هللا  فدخال قال أنس فما رأيت يوما قط أنور وال أحسن من يوم دخل رسول
صلى هللا عليه وسلم وأبو بكر املدينة وشهدت وفاته فما رأيت يوما قط أظلم  

 وال أقبح من اليوم الذي تويف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فيه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    123صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد ثنا محاد بن سلمة عن اثبت  - 12257
عن أنس وعفان ثنا محاد ثنا اثبت عن أنس : ان رسول هللا صلى هللا عليه  

ذا السيف فأخذه قوم فجعلوا  وسلم أخذ سيفا يوم أحد فقال من أيخذ ه
ينظرون إليه فقال من أيخذه حبقه فأحجم القوم فقال أبو دجانة مساك اان آخذ 



 حبقه فأخذه ففلق هام املشركني  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد اان محاد بن سلمة عن إسحاق  - 12258
بن عبد هللا بن أيب طلحة عن أنس بن مالك : ان رسول هللا صلى هللا عليه  
وسلم قال يوم حنني من قتل رجال فله سلبه فقتل أبو طلحة عشرين رجال 

 فأخذ اسالهبم  

 

 

رجاله ثقات رجال  عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ,ت
 الشيخني غري محاد بن سلمة فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد اان مهام بن حيىي عن قتادة   - 12259
سول هللا صلى هللا  وهبز ثنا مهام اان قتادة املعين عن أنس بن مالك قال قال ر 

عليه وسلم : ان هللا ال يظلم املؤمن حسنة يعطى عليها يف الدنيا ويثاب عليها  
إذا أفضى إىل اآلخرة مل  يف اآلخرة واما الكافر فيعطيه حسناته يف الدنيا حىت 

 يكن له هبا حسنة يعطى هبا خريا  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد اان محاد بن سلمة عن عبيد   - 12260
هللا بن أيب بكر عن أنس بن مالك : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مجع  

ا على األرض فقال هذا بن آدم مث رفعها خلف ذلك قليال  أصابعه فوضعه
 وقال هذا أجله مث رمى بيده أمامه قال ومث أمله  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم , رجاله ثقات رجال ت
 الشيخني غري محاد بن سلمة فمن رجال مسلم 

 

 

اد بن سلمة عن اثبت حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أنبأان مح - 12261
البناين عن أنس بن مالك : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان إذا دعا  

 جعل ظاهر كفيه مما يلي وجهه وابطنهما مما يلي األرض 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 



 حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد ثنا محاد بن سلمة عن اثبت - 12262
البناين عن أنس بن مالك : ان صفية وقعت يف سهم دحية الكليب فقيل اي 

رسول هللا قد وقعت يف سهم دحية جارية مجيلة فاشرتاها رسول هللا صلى هللا 
عليه وسلم بسبعة أرؤس فجعلها عند أم سليم حىت هتيا وتعتد فيما يعلم محاد  

 عليه وسلم أو تسراها فقال الناس وهللا ما ندري أتزوجها رسول هللا صلى هللا
فلما محلها سرتها واردفها خلفه فعرف الناس انه قد تزوجها فلما دان من 
املدينة أوضع الناس وأوضع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وكذلك كانوا  

يصنعون فعثرت الناقة فخر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وخرت معه وأزواج 
قلن أبعد هللا اليهودية وفعل هبا وفعل فقام  النيب صلى هللا عليه وسلم ينظرن ف 

 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فسرتها واردفها خلفه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هبز ثنا سليمان بن املغرية عن اثبت  - 12263
عن أنس بن مالك قال : صارت صفية لدحية يف قسمه فذكر حنوه اال انه قال  

 حىت إذا جعلها يف ظهره نزل مث ضرب عليها القبة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  



 

 

أيب ثنا يزيد أان محاد بن سلمة عن أيب حدثنا عبد هللا حدثين  - 12264
موضع مسجد النيب صلى هللا عليه وسلم  التياح عن أنس بن مالك قال : كان 

لبىن النجار وكان فيه خنل وخرب وقبور من قبور اجلاهلية فقال هلم رسول هللا 
صلى هللا عليه وسلم اثمنوين فقالوا ال نبغي به مثنا اال عند هللا عز وجل فأمر  

هللا صلى هللا عليه وسلم ابلنخل فقطع وابحلرث فافسد وابلقبور  رسول 
فنبشت وكان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قبل ذلك يصلي يف مرابض الغنم 

 حيث أدركته الصالة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم , رجاله ثقات رجال ت
 الشيخني غري محاد بن سلمة فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد بن هارون قال أان محاد بن   - 26512
سيا  سلمة عن اثبت عن أنس : ان جارا لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم فار 

كان طيب املرق فصنع لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم مث جاءه يدعوه فقال  
مث عاد يدعوه   وهذه لعائشة فقال ال فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ال 

فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهذه قال ال فقال رسول هللا صلى هللا 
 عليه وسلم وهذه قال نعم يف الثالثة فقاما يتدافعان حىت أتيا منزله  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أنبأان شعبة عن قتادة عن أنس  - 12266
عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : املدينة أيتيها الدجال فيجد املالئكة  

 حيرسوهنا فال يدخلها الدجال وال الطاعون ان شاء هللا تعاىل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

ا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أان شعبة عن قتادة عن أنس حدثن - 12267
بن مالك عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : بعثت أان والساعة كهاتني 

 وأشار ابلسبابة والوسطى 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

------------------------------------- 

 



[    124صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أان محاد عن محيد عن أنس  - 12268
قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : جاهدوا املشركني أبموالكم 

 وأنفسكم وألسنتكم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم , رجاله ثقات رجال ت
 الشيخني غري محاد بن سلمة فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل بن إبراهيم حدثنا عبد   - 12269
أنس بن مالك العزيز بن صهيب وقال مرة أخربان عبد العزيز بن صهيب عن 

قال : كان معاذ بن جبل يؤم قومه فدخل حرام وهو يريد أن يسقي خنله  
فدخل املسجد ليصلي مع القوم فلما رأى معاذا طول جتوز يف صالته وحلق 

يسقيه فلما قضى معاذ الصالة قيل له ان حراما دخل املسجد فلما   بنخله
رآك طولت جتوز يف صالته وحلق بنخله يسقيه قال انه ملنافق أيعجل عن 

الصالة من أجل سقي خنله قال فجاء حرام إىل النيب صلى هللا عليه وسلم  
ومعاذ عنده فقال اي نيب هللا اين أردت ان أسقي خنال يل فدخلت املسجد 

ألصلي مع القوم فلما طول جتوزت يف صاليت وحلقت بنخلي أسقيه فزعم اين  



منافق فأقبل النيب صلى هللا عليه وسلم على معاذ فقال أفتان أنت أفتان أنت 
 ال تطول هبم اقرأ بسبح اسم ربك األعلى والشمس وضحاها وحنومها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بن أيب عدي عن محيد عن اثبت  - 12270
صل انس من  عن أنس قال واصل النيب صلى هللا عليه وسلم آخر الشهر ووا

الناس فبلغ ذلك النيب صلى هللا عليه وسلم فقال : لو مد لنا الشهر لواصلت  
قيين وصاال يدع املتعمقون تعمقهم اين لست مثلكم اين أظل يطعمين ريب ويس  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو املغرية ثنا صفوان عن شريح بن  - 12271
عبيد احلضرمي انه مسع الزبري بن الوليد حيدث عن عبد هللا بن عمر بن  

فأدركه   اخلطاب قال : كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا غزا أو سافر
الليل قال اي أرض ريب وربك هللا أعوذ ابهلل من شرك وشر ما خلق فيك وشر  
ما فيك وشر ما دب عليك أعوذ ابهلل من شر ساكن البلد ومن شر والد وما  



 ولد ومن شر أسد وأسود وحية وعقرب 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا معتمر بن سليمان عن محيد عن   - 12272
 أنس : عمر مائة سنة غري سنة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أان محيد الطويل عن أنس بن  - 12273
ليه وسلم املدينة  مالك قال : أخذت أم سليم بيدي مقدم النيب صلى هللا ع

فأتت يب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقالت اي رسول هللا هذا ابين وهو 
غالم كاتب قال فخدمته تسع سنني فما قال يل لشيء قط صنعته أسأت أو 

 بئسما صنعت  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 



 

بن هارون أان محاد بن سلمة   حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد - 12274
بن مالك ان حارثة خرج نظارا فااته سهم فقتله   عن اثبت البناين عن أنس

فقالت أمه اي رسول هللا قد عرفت موقع حارثة مين فان كان يف اجلنة صربت  
وإال رأيت ما أصنع قال : اي أم حارثة اهنا ليست جبنة واحدة ولكنها جنان  

أو قال يف أعلى الفردوس شك يزيد  كثرية وان حارثة لفي أفضلها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم , رجاله ثقات رجال ت
 الشيخني غري محاد بن سلمة فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد بن هارون أان العوام بن  - 12275
يب صلى هللا حوشب عن سليمان بن أيب سليمان عن أنس بن مالك عن الن

عليه وسلم قال : ملا خلق هللا عز وجل األرض جعلت متيد فخلق اجلبال 
فألقاها عليها فاستقرت فتعجبت املالئكة من خلق اجلبال فقالت اي رب هل 

من خلقك شيء أشد من اجلبال قال نعم احلديد قالت اي رب هل من خلقك  
لقك شيء أشد شيء أشد من احلديد قال نعم النار قالت اي رب هل من خ

من النار قال نعم املاء قالت اي رب فهل من خلقك شيء أشد من املاء قال 
نعم الريح قالت اي رب فهل من خلقك شيء أشد من الريح قال نعم بن آدم  



 يتصدق بيمينه خيفيها من مشاله  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد بن هارون ثنا محاد بن سلمة   - 12276
صلى  عن اثبت عن أنس : ان مثانني رجال من أهل مكة هبطوا على رسول هللا

هللا عليه وسلم من جبل التنعيم متسلحني يريدون غرة النيب صلى هللا عليه  
لذي وهو ا  }وسلم وأصحابه فأخذهم سلما فاستحياهم فانزل هللا عز وجل  

 كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

-------------------------------------  

 

[    125صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سليمان بن حيان أبو خالد عن   - 12277



محيد عن أنس قال : كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقبل علينا بوجهه  
 قبل أن يكرب فيقول تراصوا واعتدلوا فإين أراكم من وراء ظهري  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح , وهذا إسناد قوي ت  

 

 

 حدثين أيب ثنا حيىي ثنا محيد عن أنس عن النيب حدثنا عبد هللا - 12278
صلى هللا عليه وسلم قال : دخلت اجلنة فسمعت خشفة بني يدي فقلت ما  

 هذا قالوا الغميصاء بنت ملحان أم أنس بن مالك 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

يد قال : اطلع إىل حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن مح  - 12279
النيب صلى هللا عليه وسلم رجل من خلل فسدد له رسول هللا صلى هللا عليه  

وسلم مشقصا حىت أخذ رأسه قال حيىي قلت من حدثك اي أاب عبيدة يعين 
 محيدا قال أنس  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد عن يزيد وروح ثنا  - 12280
  يزيد بن أيب صاحل املعين قال مسعت أنس بن مالك حيدث عن النيب صلى هللا

عليه وسلم قال : يدخل النار أقوام من أميت حىت إذا كانوا محما ادخلوا اجلنة 
 فيقول أهل اجلنة من هؤالء فيقال هم اجلهنميون  

 

 

شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري يزيد عليق ت
 بن أيب صاحل

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن سفيان عن عبد الرمحن  - 12281
األصم قال مسعت أنسا يقول : ان النيب صلى هللا عليه وسلم وأاب بكر وعمر  

ا رفعوا قال حيىي أو وعثمان كانوا يتمون التكبري يكربون إذا سجدوا وإذ
 خفضوا 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا بن أمحد بن حممد بن حنبل حدثين أيب ثنا أبو  - 12282



املثين معاذ بن معاذ العنربي قال ثنا محاد بن سلمة ثنا اثبت البناين عن أنس 
فلما جتلى ربه   }قوله تعاىل   بن مالك عن النيب صلى هللا عليه وسلم : يف 

قال قال هكذا يعين أنه أخرج طرف اخلنصر قال أيب أراان معاذ قال   {للجبل 
فقال له محيد الطويل ما تريد إىل هذا اي أاب حممد قال فضرب صدره ضربة 

شديدة وقال من أنت اي محيد وما أنت اي محيد حيدثين به أنس بن مالك عن  
فتقول أنت ما تريد إليه النيب صلى هللا عليه وسلم   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم , رجاله ثقات رجال ت
 الشيخني غري محاد بن سلمة فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد بن هارون أان محاد بن سلمة   - 12283
على رسول هللا عن اثبت البناين عن أنس بن مالك : ان أهل اليمن ملا قدموا 

صلى هللا عليه وسلم سألوه أن يبعث معهم رجال يعلمهم فبعث معهم أاب 
 عبيدة وقال هو أمني هذه األمة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم , رجاله ثقات رجال ت
 الشيخني غري محاد بن سلمة فمن رجال مسلم 

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد بن هارون أان محاد بن سلمة   - 12284
 عليه  عن اثبت البناين عن أنس بن مالك ان رجال مر برسول هللا صلى هللا

وسلم ومعه بعض أزواجه فقال اي فالنة يعلمه أهنا زوجته فقال الرجل : اي 
 رسول هللا أتظن يب قال فقال إين خشيت أن يدخل عليك الشيطان  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا عبد الصمد ثنا مهام ثنا   - 12285
إسحاق بن عبد هللا عن أنس بن مالك : ان النيب صلى هللا عليه وسلم كان ال  

 يطرق أهله ليال كان يدخل عليهم غدوة أو عشية  
 

 

صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد ثنا مهام ثنا قتادة عن   - 12286
أنس ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : ان هللا عز وجل ال يظلم املؤمن  

حسنة يثاب عليها الرزق يف الدنيا وجيزى هبا يف اآلخرة وأما الكافر فيعطى  
لقي هللا عز وجل يوم القيامة مل تكن له حسنة يعطى هبا   حبسناته يف الدنيا فإذا



 خريا 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد ثنا مهام ثنا قتادة عن   - 12287
 أنس : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان يضرب شعره إىل منكبيه 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد ثنا مهام ثنا قتادة عن   - 12288
أنس أو عن رجل عن أيب هريرة : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان  

 ضخم القدمني ضخم الكفني حسن الوجه مل أر بعده مثله  

 

 

: إسناده صحيح على شرط الشيخني عليق شعيب األرنؤوطت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد ثنا مهام ثنا قتادة عن   - 12289



أنس : ان أم سليم بعثته إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بقناع عليه رطب 
فجعل يقبض قبضته فيبعث هبا إىل بعض أزواجه ويقبض القبضة فيبعث هبا إىل 

 بعض أزواجه مث جلس فأكل بقيته أكل رجل يعلم انه يشتهيه  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    126صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا حرمي بن عمارة قال حدثين  - 12290
مرجي بن رجاء عن عبيد هللا بن أيب بكر بن أنس عن أنس بن مالك قال :  
كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا كان يوم الفطر مل خيرج حىت أيكل 

 مترات أيكلهن إفرادا  

 

 

حسن عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح , وهذا إسناد ت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح بن عبادة ثنا هشام بن حسان   - 12291
عن محيد الطويل عن أنس بن مالك : ان النيب صلى هللا عليه وسلم كان يف  

 سفر يف رمضان فأتى إبانء فوضعه على يده فلما رآه الناس أفطروا 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح ثنا سعيد عن قتادة قال  - 22921
حدث أنس بن مالك قال مسعت نيب هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : إذا 

 أبصرهم أهل اجلنة قالوا هؤالء اجلهنميون  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح بن عبادة ثنا سعيد عن قتادة   - 12293
ك ان نيب هللا عن أنس بن مالك ويونس ثنا شيبان ثنا قتادة ثنا أنس بن مال

صلى هللا عليه وسلم قال : ان العبد إذا وضع يف قربه وتوىل عنه أصحابه حىت  
نت تقول يف هذا  انه ليسمع قرع نعاهلم أاته ملكان فيقعدانه فيقوالن له ما ك 

الرجل حملمد صلى هللا عليه وسلم فأما املؤمن فيقول أشهد انه عبد هللا ورسوله 



فيقال انظر إىل مقعدك من النار فقد أبدلك هللا به مقعدا يف اجلنة قال رسول  
هللا صلى هللا عليه وسلم فريامها مجيعا قال روح يف حديثه قال قتادة فذكر لنا  

بعون ذراعا وميأل عليه خضرا إىل يوم يبعثون مث رجع إىل انه يفسح له يف قربه س 
له ما كنت تقول يف هذا  حديث أنس بن مالك قال وأما الكافر واملنافق فيقال 

الرجل فيقول ال أدري كنت أقول ما يقول الناس فيقال له ال دريت وال تليت 
  مث يضرب مبطراق من حديد ضربة بني أذنيه فيصيح صيحة فيسمعها من يليه

 غري الثقلني وقال بعضهم يضيق عليه قربه حىت ختتلف أضالعه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناداه صحيحان على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح ثنا مالك عن إسحاق بن عبد   - 12294
هللا بن أيب طلحة عن أنس بن مالك ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال :  

احلسنة من الرجل الصاحل جزء من ستة وأربعني جزءا من النبوة   الرؤاي  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد ثنا محاد ثنا اثبت عن  - 12295



أنس أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : ما من نفس متوت هلا عند هللا  
سرها أن ترجع إىل الدنيا إال الشهيد فإنه يسره أن يرجع إىل الدنيا فيقتل  خري ي

 مرة أخرى ملا يرى من فضل الشهادة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم , رجاله ثقات رجال ت
 الشيخني غري محاد بن سلمة فمن رجال مسلم 

 

 

ثنا فليح عن هالل بن  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو عامر - 12296
علي عن أنس قال : مل يكن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم سبااب وال لعاان وال  

 فحاشا كان يقول ألحدان عند املعاتبة ما له ترب جبينه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو عامر ثنا فليح عن هالل بن  - 12297
لم ورسول هللا علي عن أنس قال شهدان ابنة لرسول هللا صلى هللا عليه وس

صلى هللا عليه وسلم جالس على القرب فرأيت عينيه تدمعان فقال : هل فيكم  
قربها   رجل مل يقارف الليلة فقال أبو طلحة نعم اان قال فانزل قال فنزل يف  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد بن عبد الوارث ثنا  - 12298
ل هللا صلى هللا زائدة ثنا املختار بن فلفل عن أنس بن مالك قال قال رسو 

عليه وسلم : والذي نفس حممد بيده لو رأيتم ما رأيت لضحكتم قليال ولبكيتم  
اهم ان  كثريا قالوا ما رأيت قال رأيت اجلنة والنار وحضهم على الصالة وهن

يسبقوه إذا كان امامهم يف الركوع والسجود وان ينصرفوا قبل انصرافه من  
الصالة وقال هلم اين أراكم من أمامي ومن خلفي وسألت أنسا عن صالة  

 املريض فقال يركع ويسجد قاعدا يف املكتوبة 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم , رجاله ثقات رجال ت
ري املختار بن فلفل فمن رجال مسلم الشيخني غ  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد بن عبد الوارث ثنا  - 12299
بكار بن ماهان ثنا أنس بن سريين عن أنس بن مالك : ان رسول هللا صلى هللا 

 عليه وسلم كان يصلي على انقته تطوعا يف السفر لغري القبلة  

 



 

صحيح , وهذا إسناد ضعيف عليق شعيب األرنؤوط : حديث ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد ثنا عبيد هللا بن مشيط  - 12300
قال مسعت عبد هللا احلنفي حيدث انه مسع أنس بن مالك عن النيب صلى هللا 

عليه وسلم انه قال : ان املسألة ال حتل اال لثالثة لذي فقر مدقع أو لذي غرم  
 مفظع أو لذي دم موجع  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه وهذا إسناد ضعيف ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    127صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد ثنا عبد الرمحن بن  - 12301
 عليه وسلم : ان  بديل العقيلي عن أبيه عن أنس قال قال رسول هللا صلى هللا

هلل أهلني من الناس فقيل من أهل هللا منهم قال أهل القرآن هم أهل هللا 
 وخاصته  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو عامر ثنا عبد الرمحن بن أيب  - 12302
خلنا على أنس بن املوايل عن موسى بن إبراهيم بن أيب ربيعة عن أبيه قال : د

مالك وهو يصلي يف ثوب واحد ملتحفا ورداؤه موضوع قال فقلت له تصلي 
ا يف ثوب واحد قال اين رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يصلي هكذ  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح , وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح ثنا عمارة بن زاذان ثنا زايد   - 12303
النمريي عن أنس قال : كان النيب صلى هللا عليه وسلم إذا صعد أكمة أو  

 نشزا قال اللهم لك الشرف على كل شرف ولك احلمد على كل محد  
 

 

شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف عليق ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن آدم ثنا سفيان عن عاصم   - 12304



عن يوسف بن عبد هللا بن احلرث عن أنس قال : رخص رسول هللا صلى هللا 
 عليه وسلم يف الرقية من العني واحلمة والنملة  

 

 

نيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو عبد الرمحن املقرئ ثنا جرير  - 12305
عن قتادة عن أنس قال : كانت قراءة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مدا ميد  

 هبا مدا 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حجاج بن حممد عن جرير بن حازم   - 12306
عن اثبت البناين عن أنس بن مالك قال : كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 يكلم يف احلاجة بعد ما ينزل عن املنرب 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 



 

حجاج ثنا شريك وأبو أسامة قال   حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا - 12307
أخربين شريك عن عاصم األحول عن أنس قال : قال يل رسول هللا صلى هللا  

 عليه وسلم اي ذا األذنني  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث حسن , وهذا إسناد ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حجاج ثنا شريك عن جابر عن أيب   - 12308
أنس قال : كناين رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ببقلة   نضرة أو خيثمة عن

 كنت أجتنيها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا أبو عبد الرمحن عبد هللا بن أمحد بن حممد بن حنبل قال   - 12309
حدثين أيب رمحه هللا ثنا حجاج ثنا شعبة قال مسعت قتادة حيدث عن أنس بن 

لى هللا عليه وسلم قال قال ربكم عز وجل : إذا تقرب مالك ان رسول هللا ص
العبد مين شربا تقربت منه ذراعا وإذا تقرب مين ذراعا تقربت منه ابعا وان 

 أاتين ميشي أتيته هرولة  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حجاج ثنا شعبة عن قتادة عن   - 12310
أنس بن مالك قال : رخص أو رخص النيب صلى هللا عليه وسلم لعبد الرمحن 

 بن عوف والزبري بن العوام يف لبس احلرير حلكة كانت هبما 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حجاج حدثين شعبة عن أيب عمران   - 12311
: يقال للرجل  اجلوين عن أنس بن مالك عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال

من أهل النار يوم القيامة أرأيت لو كان ما على األرض من شيء أكنت مفتداي  
يك  به قال فيقول نعم قال فيقول قد أردت منك أهون من ذلك قد أخذت عل

 يف ظهر آدم ان ال تشرك يب شيئا فأبيت اال ان تشرك يب 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حجاج أان شعبة عن أيب التياح قال   - 12312
مسعت أنس بن مالك حيدث عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : الربكة يف  

 نواصي اخليل  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هاشم بن القاسم ثنا زايد بن عبد   - 12313
مالك قال جاء هللا بن عالثة ثنا سلمة بن وردان املدين قال مسعت أنس بن 

رجل إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال : اي رسول هللا أي الدعاء أفضل 
الغد فقال اي رسول  قال تسأل ربك العفو والعافية يف الدنيا واآلخرة مث أاته من

هللا أي الدعاء أفضل قال تسأل ربك العفو والعافية يف الدنيا واآلخرة مث أاته  
اليوم الثالث فقال اي رسول هللا أي الدعاء أفضل قال تسأل ربك العفو 

والعافية يف الدنيا واآلخرة فإنك إذا أعطيتهما يف الدنيا مث أعطيتهما يف اآلخرة  
 فقد أفلحت  

 

 

يب األرنؤوط : حسن لغريه , وهذا إسناد ضعيف لضعف سلمة بن  عليق شع ت
 وردان املدين

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو عبيدة احلداد ثنا عبد الرمحن  - 12314
بن بديل بن ميسرة قال حدثين أيب عن أنس قال قال رسول هللا صلى هللا عليه  

هم اي رسول هللا قال  وسلم : ان هلل عز وجل آهلني من الناس قال قيل من  
 أهل القرآن هم أهل هللا وخاصته  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    128صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو عبيدة عن سالم أيب املنذر عن   - 12315
اثبت عن أنس أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : حبب إىل من الدنيا النساء 

 والطيب وجعل قرة عيين يف الصالة 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 



 

هاشم ثنا سالم  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو سعيد موىل بين  - 12316
أبو املنذر القارىء ثنا اثبت عن أنس قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 : حبب إىل من الدنيا النساء والطيب وجعل قرة عيين يف الصالة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو عبيدة عن عزرة بن اثبت عن  - 12317
عبد هللا بن أنس عن أنس بن مالك : ان النيب صلى هللا عليه وسلم   مثامة بن

 إذا شرب تنفس مرتني وثالاث وكان أنس يتنفس ثالاث  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو عبيدة عن مهام عن قتادة قال   - 12318
م قال فقال لنا ذات يوم : كلوا فما أعلم رسول هللا كنا أنيت أنسا وخبازه قائ 

 صلى هللا عليه وسلم رأى رغيفا مرققا بعينه وال أكل شاة مسيطا قط  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري , رجاله ثقات ت
 رجال الشيخني غري أيب عبيدة فمن رجال البخاري 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو عامر عبد الرمحن يعين بن أيب  - 12319
نا على أنس بن املوال عن موسى بن إبراهيم بن أيب ربيعة عن أبيه قال : دخل

مالك وهو يصلي يف ثوب واحد متلحفا به ورداؤه موضوع فلما انصرف قلنا  
يصلي له تصلي ورداؤك موضوع قال هكذا رأيت النيب صلى هللا عليه وسلم   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح , وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو عامر ثنا زهري حدثين عبد   - 12320
نا مع رسول هللا الرمحن بن زيد عن أبيه أن أنس بن مالك أخربه قال : خرج

صلى هللا عليه وسلم إىل خيرب فدخل صاحب لنا إىل خربة يقضي حاجته  
 فتناول لبنة ليستطيب هبا فاهنارت عليه تربا فأخذها فأتى هبا النيب صلى هللا

عليه وسلم فأخربه بذلك قال زهنا فوزهنا فإذا مائتا درهم فقال النيب صلى هللا  
 عليه وسلم هذا ركاز وفيه اخلمس  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو عامر ثنا فليح حدثين عثمان   - 12321
ه : أن النيب صلى هللا عليه  بن عبد الرمحن بن عثمان التيمي ان أنسا أخرب 

وسلم كان يصلي اجلمعة حني متيل الشمس وكان إذا خرج إىل مكة صلى 
 الظهر ابلشجرة سجدتني 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا صفوان بن عيسى وزيد بن احلباب  - 12322
الك : أن رسول هللا صلى هللا قاال أان أسامة بن زيد عن الزهري عن أنس بن م

عليه وسلم أتى على محزة فوقف عليه فرآه قد مثل به فقال لوال ان جتد صفية  
يف نفسها لرتكته حىت أتكله العافية وقال زيد بن احلباب أتكله العاهة حىت 

حيشر من بطوهنا مث قال دعا بنمرة فكفنه فيها قال وكانت إذا مدت على رأسه  
على قدميه بدا رأسه قال وكثر القتلى وقلت الثياب   بدت قدماه وإذا مدت

قال وكان يكفن أو يكفن الرجلني شك صفوان والثالثة يف الثوب الواحد قال  
وكان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يسأل عن أكثرهم قرآان فيقدمه إىل القبلة  

قال فدفنهم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ومل يصل عليهم وقال زيد بن 



حلباب فكان الرجل والرجالن والثالثة يكفنون يف ثوب واحد  ا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه , رجاله ثقات رجال الصحيح غري أسامة  ت
 بن زيد فقد روى له مسلم متابعة , وفيه كالم ينزله عن رتبة أهل الضبط

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن أيب عدي عن محيد عن   - 12323
أنس قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : انتهيت إىل السدرة فإذا نبقها  

مثل اجلرار وإذا ورقها مثل آذان الفيلة فلما غشيها من أمر هللا ما غشيها  
 حتولت ايقوات أو زمردا أو حنو ذلك  

 

 

إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بن أيب عدي عن محيد عن أنس :  - 12324
لعفو فأبوا فأتوا رسول ان الربيع عمة أنس كسرت ثنية جارية فطلبوا إىل القوم ا

هللا صلى هللا عليه وسلم فقال القصاص قال أنس بن النضر اي رسول هللا 
اب هللا تكسر ثنية فالنة فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اي أنس كت

القصاص قال فقال والذي بعثك ابحلق ال تكسر ثنية فالنة قال فرضي القوم 



فعفوا وتركوا القصاص فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ان من عباد هللا  
 من لو أقسم على هللا أبره  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

 ثنا بن أيب عدي عن بن عون عن عبد  حدثنا عبد هللا حدثين أيب - 12325
قال : صنع بعض عموميت احلميد بن املنذر بن جارود عن أنس بن مالك 

طعاما فقال للنيب صلى هللا عليه وسلم اين أحب ان أتكل يف بييت وتصلي فيه  
قال فأتى ويف البيت فحل من تلك الفحول قال فأمر بناحية منه فكنس ورش 

 وصلى وصلينا  

 

 

ب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد قوي عليق شعيت  

 

 

------------------------------------- 
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حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بن أيب عدي عن سليمان عن أنس  - 12326
ما فعل أبو جهل    قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يوم بدر : من ينظر

قال فانطلق بن مسعود فوجده قد ضربه ابنا عفراء حىت برك قال فأخذ بلحيته  
 وقال أنت أبو جهل قال وهل فوق رجل قتله قومه أو قال قتلتموه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر وعفان قاال ثنا   - 12327
شعبة عن هشام قال عفان أخربين هشام بن زيد بن أنس قال مسعت أنس بن 
مالك يقول جاءت امرأة من األنصار إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال  

معها بن هلا فقال : والذي نفسي بيده وقال بن جعفر قال فخال هبا عفان  
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وقال والذي نفسي بيده أنكم الحب الناس 

 إىل ثالث مرات  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سليمان بن داود ثنا شعبة عن   - 12328



هشام بن زيد قال مسعت أنس بن مالك يقول ان رسول هللا صلى هللا عليه  
 وسلم قال : يف األنصار انكم ملن أحب الناس ايل 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم , رجاله ثقات رجال ت
داود فمن رجال مسلم الشيخني غري سليمان بن   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن علي   - 12329
أيب األسد قال حدثين بكري بن وهب اجلزري قال قال يل أنس بن مالك 

أحدثك حديثا ما أحدثه كل أحد : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قام  
ش ان هلم عليكم حقا ولكم  على ابب البيت وحنن فيه فقال األئمة من قري

عليهم حقا مثل ذلك ما ان اسرتمحوا فرمحوا وان عاهدوا وفوا وان حكموا 
 عدلوا فمن مل يفعل ذلك منهم فعليه لعنة هللا واملالئكة والناس أمجعني  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح بطرقه وشواهده , وهذا إسناد ت
 ضعيف جلهالة بكري بن وهب اجلزري

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن محزة   - 01233



الضيب عن أنس انه قال أال أحدثك حديثا لعل هللا ينفعك به : ان رسول هللا 
صلى هللا عليه وسلم كان إذا نزل منزال مل يرحتل حىت يصلي الظهر قال فقال  

هار  حممد بن عمرو وان كان بنصف النهار قال وان كان بنصف الن  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد ثنا شعبة ومحزة الضيب  - 12331
قال لقيت أنس بن مالك بفم النيل ومشى وبيين وبينه حممد بن عمرو : فذكر  

 مثله قال فقال حممد بن عمرو وان كان بنصف النهار  

 

 

إسناده صحيحعليق شعيب األرنؤوط : ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر حدثنا شعبة عن   - 12332
يعلى بن عطاء عن أيب فزارة قال سألت أنسا عن الركعتني قبل املغرب قال :  
كنا نبتدرمها على عهد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال شعبة مث قال بعد  

ل على عهد رسول هللا صلى هللا عليه  وسألته غري مرة فقال كنا نبتدرمها ومل يق
 وسلم  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن أيب  - 12333
 عليه وسلم  صدقة موىل أنس قال سألت أنسا عن صالة رسول هللا صلى هللا

فقال : كان يصلي الظهر إذا زالت الشمس والعصر بني صالتيكم هاتني 
واملغرب إذا غربت الشمس والعشاء إذا غاب الشفق والصبح إذا طلع الفجر 

ن ينفسح البصر إىل ا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح , وهذا إسناد قوي ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن   - 12334
أيب عمران اجلوين قال مسعت أنس بن مالك حيدث عن النيب صلى هللا عليه  

ما يف األرض   وسلم قال يقول هللا عز وجل : ألهون أهل النار عذااب لو ان لك
من شيء كنت تفتدي به فيقول نعم فيقول قد أردت منك ما هو أهون من  

 هذا وأنت يف صلب آدم ان ال تشرك يب فأبيت اال ان تشرك يب 

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن حيىي   - 12335
ال كنت أخرج بن يزيد اهلنائي قال : سألت أنس بن مالك عن قصر الصالة ق

إىل الكوفة فأصلي ركعتني حىت أرجع وقال أنس كان رسول هللا صلى هللا عليه  
ركعتني  وسلم إذا خرج مسرية ثالثة أميال أو ثالثة فراسخ شعبة الشاك صلى   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسن , رجاله ثقات رجال الشيخني غري حيىي  ت
 بن يزيد اهلنائي فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن عبد   - 12336
العزيز عن أنس قال : أقيمت الصالة ورجل يناجي رسول هللا صلى هللا عليه  

يناجيه حىت انم أصحابه مث قام فصلى   وسلم فما زال  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

------------------------------------- 
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حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر قال ثنا شعبة عن   - 12337
عبد هللا بن عبد هللا بن جرب انه مسع أنس بن مالك حدث : ان رسول هللا 

 صلى هللا عليه وسلم كان يغتسل هو وامرأة من نسائه من إانء واحد 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

بد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن عبد  حدثنا ع - 12338
هللا بن عبد هللا بن جرب قال مسعت أنسا قال قال رسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم : آية اإلميان حب األنصار وآية النفاق بغضهم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن اثبت  حدثنا عبد هللا حدثين أيب - 12339
قال مسعت أنس بن مالك قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : الصرب 



 عند أول صدمة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن   - 12340
أنس بن مالك : ان رسول هللا صلى هللا عليه   حبيب بن الشهيد عن اثبت عن

 وسلم صلى على قرب امرأة قد دفنت 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة قال   - 12341
قال  مسعت قتادة حيدث عن أنس بن مالك أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

قال ربكم عز وجل : إذا تقرب العبد مين شربا تقربت منه ذراعا وإذا تقرب 
 مين ذراعا تقربت منه ابعا وإذا أاتين ميشي أتيته هرولة  

 

 

األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخني عليق شعيبت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر حدثنا شعبة قال   - 12342
مسعت قتادة حيدث عن أنس بن مالك قال قال رسول هللا صلى هللا عليه  
وسلم أليب بن كعب : ان هللا أمرين ان أقرأ عليك مل يكن الذين كفروا قال 

فبكى   ومساين لك قال نعم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر قال ثنا شعبة ويزيد  - 12343
قال أان شعبة عن قتادة قال بن جعفر يف حديثه قال مسعت قتادة حيدث عن  

ود فوهللا اين أنس عن النيب صلى هللا عليه وسلم انه قال : أمتوا الركوع والسج
 ألراكم من بعدي ورمبا قال من بعد ظهري إذا ركعتم وسجدمت  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة قال   - 12344
مسعت قتادة يقول ثنا أنس بن مالك قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

بعثت أان والساعة كهاتني قال شعبة ومسعت قتادة يقول يف قصصه كفضل  :



 إحدامها على األخرى فال أدري ذكره عن أنس أم قاله قتادة  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة قال   - 12345
مسعت قتادة حيدث عن أنس بن مالك عن النيب صلى هللا عليه وسلم انه قال  

 : ال عدوى وال طرية ويعجبين الفال قيل وما الفال قال كلمة طيبة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن قتادة   - 12346
عن أنس بن مالك : ان النيب صلى هللا عليه وسلم أتى بلحم فقيل له تصدق 

 به على بريرة فقال هو هلا صدقة ولنا هدية  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 



نا معاذ بن هشام الدستوائي قال  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ث - 12347
حدثين أيب عن يونس عن قتادة عن أنس بن مالك قال : ما أكل نيب هللا صلى 

هللا عليه وسلم على خوان وال يف سكرجة وال خبز له مرقق قال قلت لقتادة  
 فعالم كانوا أيكلون قال على السفر 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أنس بن عياض حدثين ربيعة انه   - 12348
مسع أنس بن مالك وهو يقول : تويف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهو بن 

 ستني سنة ليس يف رأسه وحليته عشرون شعرة بيضاء  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثين أيب ثنا حسن األشيب ثنا محاد بن حيىي  حدثنا عبد هللا   - 12349
حدثنا اثبت البناين عن أنس بن مالك عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال  

 : ان مثل أميت مثل املطر ال يدري أوله خري أو آخره  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : حديث قوي بطرقه وشواهده , وهذا إسناد حسنت  

 

 

أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن جابر   حدثنا عبد هللا حدثين - 12350
عن محيد بن هالل عن أنس بن مالك قال : كان رسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم يكنيين ببقلة كنت أجتنيها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن أنس  - 12351
ن يصلي مع  بن سريين عن أنس بن مالك قال : كان رجل ضخم ال يستطيع ا

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال للنيب صلى هللا عليه وسلم اين ال أستطيع  
  ان أصلي معك فلو أتيت منزيل فصليت فاقتدي بك فصنع الرجل طعاما مث

دعا النيب صلى هللا عليه وسلم فنضح طرف حصري هلم فصلى النيب صلى هللا  
عليه وسلم ركعتني فقال رجل من آل اجلارود ألنس وكان النيب صلى هللا عليه  

 وسلم يصلي الضحى قال ما رأيته صالها اال يومئذ  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  
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حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هاشم ثنا شعبة قال أخربين أنس  - 12352
 بن سريين قال مسعت أنس بن مالك قال قال رجل من األنصار : فذكر معناه  

 

 

لى شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح عت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر وحجاج قاال ثنا   - 12353
شعبة عن منصور عن ربعي بن حراش عن أيب األبيض قال حجاج رجل من بىن 

عامر عن أنس بن مالك قال : كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يصلي 
 العصر والشمس بيضاء حملقة  

 

 

األرنؤوط : حديث صحيح , وهذا إسناد قوي عليق شعيب ت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة قال   - 12354
مسعت أاب محزة جاران حيدث عن أنس بن مالك قال قال رسول هللا صلى هللا  
عليه وسلم ملعاذ بن جبل أعلم : انه من مات يشهد ان ال إله اال هللا دخل  

 اجلنة 
 

 

ابعاتعليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح , وهذا إسناد حسن يف املتت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة وحجاج   - 12355
قال أان شعبة وهاشم ثنا شعبة قال قال أبو التياح مسعت أنس بن مالك يقول 

ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : يسروا وال تعسروا وسكنوا وال 
 تنفروا 

 

 

شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على  ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن أيب  - 12356
التياح قال مسعت أنس بن مالك حيدث ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال  

 : بعثت أان والساعة كهاتني وبسط إصبعيه السبابة والوسطى  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن أيب  - 12357
التياح وحجاج قال مسعت شعبة عن أيب التياح قال مسعت أنس بن مالك 

حيدث : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان يصلي يف مرابض الغنم قبل ان  
 يبىن املسجد 

 

 

شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على  ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة حدثين  - 12358
عبيد هللا بن أيب بكر قال مسعت أنس بن مالك قال : ذكر رسول هللا صلى هللا 

عليه وسلم الكبائر أو سئل عن الكبائر فقال الشرك ابهلل عز وجل وقتل 
 الكبائر قال قول الزور أو قال  النفس وعقوق الوالدين وقال اال أنبئكم أبكرب

 شهادة الزور قال شعبة أكرب ظين انه قال شهادة الزور 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن سيار   - 12359
قال : كنت أمشي مع اثبت البناين فمر بصبيان فسلم عليهم وحدث انه كان  

ميشي مع أنس فمر بصبيان فسلم عليهم وحدث أنس انه كان ميشي مع  
 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فمر بصبيان فسلم عليهم  

 

 

ط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤو ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر وحممد بن بكر قاال   - 12360
ثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك قال : هنى رسول هللا صلى هللا عليه  

وسلم ان يشرب الرجل قائما قال فقلنا ألنس فالطعام قال ذلك أشد أو أننت 
 قال بن بكر أو أخبث  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن بن مهدي عن سفيان   - 12361
عن حيىي بن هانئ عن عبد احلميد بن حممود قال : صليت مع أنس يوم اجلمعة  



فدفعنا إىل السواري فتقدمنا أأتخران فقال أنس كنا نتقي هذا على عهد رسول  
 هللا صلى هللا عليه وسلم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب قال قرأت على عبد الرمحن مالك عن   - 12362
عت  إسحاق بن عبد هللا بن أيب طلحة عن أنس بن مالك : ان جدته مليكة د

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لطعام صنعته فأكل منه مث قال رسول هللا صلى 
لنا قد أسود   هللا عليه وسلم قوموا فألصلى لكم قال أنس فقمت إىل حصري

من طول ما لبس فنضحته مباء فقام عليه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
فقمت أان واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا فصلى بنا رسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم ركعتني مث انصرف 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

أيب ثنا عبد الرمحن بن مهدي عن جرير   حدثنا عبد هللا حدثين - 12363
بن حازم عن قتادة قال سألت أنس بن مالك عن قراءة النيب صلى هللا عليه  



 وسلم قال : كان ميد صوته مدا 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن يعين بن مهدي عن   - 12364
وسلم قال : يؤتى محاد بن سلمة عن اثبت عن أنس عن النيب صلى هللا عليه  

ابلرجل من أهل اجلنة يوم القيامة فيقول هللا عز وجل اي بن آدم كيف وجدت 
ال ان منزلك فيقول اي رب خري منزل فيقول سل ومتنه فيقول ما أسأل وأمتىن ا
 تردين إىل الدنيا فاقتل يف سبيلك عشر مرات ملا يرى من فضل الشهادة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

-------------------------------------  

 

[    132صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن بن مهدي ثنا سفيان   - 12365



عن منصور عن طلحة بن مصرف عن أنس بن مالك قال : كان النيب صلى  
 هللا عليه وسلم يرى التمرة فلوال أنه خيشى ان تكون صدقة ألكلها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثين أيب ثنا عبد الرمحن بن مهدي عن عمران    حدثنا عبد هللا - 12366
القطان عن قتادة عن أنس قال : استخلف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بن  

 أم مكتوم مرتني على املدينة ولقد رأيته يوم القادسية معه راية سوداء 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسن , رجاله ثقات رجال الشيخني غري ت
القطان عمران   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن بن مهدي عن محاد بن   - 12367
سلمة عن أنس قال : ما كان شخص أحب إليهم من رسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم وكانوا إذا رأوه مل يقوموا ملا يعلموا من كراهيته لذلك 

 

 

رجاله ثقات رجال عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم , ت



 الشيخني غري محاد بن سلمة فمن رجال مسلم 
 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن بن مهدي ثنا سفيان   - 12368
عن عمرو بن عامر قال مسعت أنسا يقول : كان رسول هللا صلى هللا عليه  

وسلم يتوضأ عند كل صالة قال قلت وأنتم كيف كنتم تصنعون قال كنا نصلي 
صلوات بوضوء واحد ما مل حندث ال  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن بن مهدي عن سفيان   - 12369
عن الزبري يعين بن عدي قال : شكوان إىل أنس بن مالك ما نلقى من احلجاج 

م إال الذي بعده شر منه حىت تلقوا فقال اصربوا فإنه ال أييت عليكم عام أو يو 
 ربكم عز وجل مسعته من نبيكم صلى هللا عليه وسلم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب قال قرأت على عبد الرمحن مالك عن   - 12370



إسحاق بن عبد هللا بن أيب طلحة عن أنس بن مالك قال : رأيت رسول هللا 
صلى هللا عليه وسلم وحانت صالة العصر فالتمس الناس الوضوء فلم جيدوا 

يه  فأتى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بوضوئه فوضع رسول هللا صلى هللا عل
وسلم يف ذلك اإلانء يده وأمر الناس أن يتوضؤا منه فرأيت املاء ينبع من حتت  

 أصابعه فتوضأ الناس حىت توضؤوا من عند آخرهم  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن بن مهدي عن سفيان   - 12371
م عن أنس بن مالك : أن النيب صلى هللا عليه وسلم وأاب  عن عبد الرمحن األص

 بكر وعمر وعثمان كانوا يتمون التكبري إذا رفعوا وإذا وضعوا 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم , رجاله ثقات رجال ت
 الشيخني غري عبدالرمحن بن األصم فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن بن مهدي ثنا محاد عن   - 12372
اثبت عن أنس قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : لغدوة يف سبيل هللا  



 أو روحة خري من الدنيا وما فيها  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

رمحن ثنا محاد بن سلمة عن  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد ال - 12373
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يغري عند طلوع اثبت عن أنس قال : كان 

الفجر فيستمع فإذا مسع أذاان أمسك وإال أغار قال فتسمع ذات يوم قال  
فسمع رجال يقول هللا أكرب هللا أكرب فقال على الفطرة فقال أشهد أن ال إله 

 اال هللا فقال خرجت من النار  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن بكر عن سعيد عن قتادة   - 12374
عن أنس ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : أمتوا الصف األول مث الذي 

 يليه فان كان نقصا فليكن يف الصف املؤخر 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  



 

 

نا عبد الرمحن بن مهدي عن أابن حدثنا عبد هللا حدثين أيب ث - 12375
يعين بن خالد حدثين عبيد هللا بن رواحة قال مسعت أنس بن مالك : أنه مل ير  
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يصلي الضحى اال ان خيرج يف سفر أو يقدم  

 من سفر  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه , وهذا إسناد حسن ت  

 

 

ين أيب ثنا عبد الرمحن بن مهدي ثنا محاد بن  حدثنا عبد هللا حدث - 12376
سلمة عن اثبت عن أنس : أن اليهود كانوا إذا حاضت املرأة منهم مل  

يؤاكلوهن ومل جيامعوهن يف البيوت فسأل أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم  
يسألونك عن احمليض قل هو أذى فاعتزلوا النساء يف  }فأنزل هللا عز وجل 
حىت فرغ من اآلية فقال رسول هللا صلى   { ن حىت يطهرن احمليض وال تقربوه

هللا عليه وسلم اصنعوا كل شيء اال النكاح فبلغ ذلك اليهود فقالوا ما يريد 
هذا الرجل ان يدع من أمران شيئا اال خالفنا فيه فجاء أسيد بن حضري وعباد  

غري وجه  بن بشر فقاال اي رسول هللا ان اليهود قالت كذا وكذا أفال جنامعهن فت 
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حىت ظننا انه قد وجد عليهما فخرجا 

فاستقبلتهما هدية من لنب إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فأرسل يف آاثرمها 



 فسقامها فعرفا انه مل جيد عليهما  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    133صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا قال مسعت أيب يقول :كان محاد بن سلمة ال   - 12377
 ميدح أو يثين على شيء من حديثه اال هذا احلديث من جودته

 

 

هدي عن عمران  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن بن م  - 12378
عن قتادة عن أنس : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كتب إىل كسرى 

 وقيصر وأكيدر دومة يدعوهم إىل هللا عز وجل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح , وهذا إسناد حسن ت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن بن مهدي ثنا عزرة عن   - 12379
مثامة بن عبد هللا ان أنسا كان ال يرد الطيب قال وزعم أنس : ان رسول هللا 

 صلى هللا عليه وسلم كان ال يرد الطيب  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

نا عبد الرمحن بن مهدي ثنا شعبة  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ث - 12380
عن خالد عن أيب قالبة عن أنس عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : لكل 

 أمة أمني وأبو عبيدة أمني هذه األمة 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن بن مهدي ثنا سفيان   - 12381
عن السدي قال مسعت أنس بن مالك يقول : لو عاش إبراهيم بن النيب صلى 

 هللا عليه وسلم لكان صديقا نبيا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن بن مهدي قال ثنا   - 12382
سفيان عن إمساعيل السدي قال مسعت أنس بن مالك يقول : انصرف رسول  

 هللا صلى هللا عليه وسلم من الصالة عن ميينه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو عامر ثنا هشام عن قتادة عن   - 12383
إهالة سنخة قال  أنس : انه مشى إىل النيب صلى هللا عليه وسلم خببز شعري و 

وقد رهن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم درعا له عند يهودي ابملدينة فأخذ  
حممد صاع  منه شعريا ألهله قال ولقد مسعته ذات يوم يقول ما أمسى عند آل 

 حب وال صاع بر وان عنده تسع نسوة يومئذ  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو عامر ثنا هشام عن قتادة عن   - 12384
أنس ان النيب صلى هللا عليه وسلم قال : ليصينب انسا سفع من النار عقوبة  



خلهم هللا اجلنة بفضل رمحته فيقال هلم اجلهنميون  بذنوب عملوها مث يد  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو عامر وأزهر بن القاسم قاال ثنا   - 12385
هشام عن قتادة عن أنس ان النيب صلى هللا عليه وسلم قال : مثل ما بني 

ا بني املدينة وصنعاء أو مثل ما بني املدينة وعمان وقال  انحييت حوضي مثل م
 أزهر مثل وقال عمان  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح , رجاله ثقات رجال الشيخني غري  ت
 أزهر 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سليمان بن حرب ثنا سليمان بن   - 12386
املغرية عن اثبت عن أنس قال : رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم واحلالق  

 حيلقه وقد أطاف به أصحابه ما يريدون ان تقع شعرة اال يف يد رجل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن بن مهدي ثنا سفيان   - 12387
عن عمرو بن عامر قال مسعت أنس بن مالك قال : كان رسول هللا صلى هللا 

عليه وسلم يتوضأ عند كل صالة قلت فانتم كيف تصنعون قال كنا نصلي 
 الصلوات بوضوء واحد 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هبز بن أسد ثنا جعفر بن سليمان   - 12388
ثنا اثبت البناين قال جعفر ال أحسبه اال عن أنس قال : مطران على عهد  

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال فخرج فحسر ثوبه حىت أصابه املطر قال  
بربه  فقيل له اي رسول هللا مل صنعت هذا قال ألنه حديث عهد   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم , رجاله ثقات رجال ت
 الشيخني غري جعفر بن سليمان فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو كامل مظفر بن مدرك ثنا محاد   - 12389



بن زيد عن سلم العلوي قال مسعت أنس بن مالك يقول : ملا نزلت آية  
أدخل كما كنت أدخل فقال النيب صلى هللا عليه وسلم وراءك  احلجاب جئت

 اي بين 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح , وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو كامل ثنا محاد بن زيد عن سلم   - 12390
العلوي قال مسعت أنس بن مالك : ان النيب صلى هللا عليه وسلم رأى على  

رجل صفرة فكرهها قال لو أمرمت هذا أن يغسل هذه الصفرة قال وكان ال 
 يكاد يواجه أحدا يف وجهه بشيء يكرهه  

 

 

إسناده حسنعليق شعيب األرنؤوط : ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هبز ثنا شعبة ثنا عبد هللا بن عبد   - 12391
هللا بن جرب عن أنس قال : كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يغتسل مع  

 املرأة من نسائه من اإلانء الواحد 
 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

-------------------------------------  

 

[    134صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا هبز ثنا شعبة قال حدثين عبد   - 12392
هللا بن عبد هللا بن جرب األنصاري قال مسعت أنس بن مالك يقول قال رسول  

هللا صلى هللا عليه وسلم : آية النفاق بغض األنصار وآية اإلميان حب  
 األنصار 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو كامل ثنا محاد مرة عن اثبت  - 39312
عن أنس ومرة عن محيد عن أنس بن مالك قال : ما كان أحد من الناس أحب 
إليهم شخصا من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كانوا إذا رأوه ال يقوم له أحد  

 منهم ملا يعلمون من كراهيته لذلك 

 



 

ط : إسناده صحيح على شرط مسلم , رجاله ثقات رجال عليق شعيب األرنؤو ت
 الشيخني غري محاد بن سلمة فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هبز ثنا شعبة أخربين عبيد هللا بن  - 12394
أيب بكر عن أنس قال : سئل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن الكبائر أو  

 ذكرها قال الشرك والعقوق وقتل النفس وشهادة الزور أو قول الزور 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

ثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا هبز وعبد الصمد املعين قاال  حد - 12395
لت كم حج رسول  حدثنا مهام بن حيىي ثنا قتادة قال سألت أنس بن مالك ق

هللا صلى هللا عليه وسلم قال : حجة واحدة واعتمر أربع مرار عمرته زمن  
عدة  احلديبية وعمرته يف ذي القعدة من املدينة وعمرته من اجلعرانة يف ذي الق

 حيث قسم غنيمة حنني وعمرته مع حجته  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هبز وعفان قاال ثنا مهام بن حيىي   - 12396
عن قتادة قال : كنا أنيت أنس بن مالك وخبازه قائم قال فقال يوما كلوا فما  

أعلم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم رأى رغيفا مرققا وال شاة مسيطا قط قال  
 عفان يف حديثه حىت حلق بربه 

 

 

سناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هبز ثنا مهام عن قتادة عن أنس اهنا   - 12397
: نزلت على النيب صلى هللا عليه وسلم مرجعه من احلديبية وأصحابه خيالطون  

إان   }املزن والكآبة وقد حيل بينهم وبني مساكنهم وحنروا اهلدي ابحلديبية  
قال لقد أنزلت على   {صراطا مستقيما    }إىل قوله   {ينا فتحنا لك فتحا مب

آيتان مها أحب إىل من الدنيا مجيعا قال فلما تالمها قال رجل هنيئا مريئا اي نيب 
هللا قد بني هللا لك ما يفعل بك فما يفعل بنا فانزل هللا عز وجل اآلية اليت 

حىت ختم   {هنار  ليدخل املؤمنني واملؤمنات جنات جتري من حتتها األ } بعدها 
 اآلية 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هبز ثنا مهام قال مسعت قتادة يقول   - 12398
ال : خيرج  يف قصصه ثنا أنس بن مالك ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ق

قوم من النار بعد ما يصيبهم سفع من النار فيدخلون اجلنة فيسميهم أهل اجلنة  
كن أحق من صدقتم  اجلهنميني قال وكان قتادة يتبع هذه الرواية وهللا أعلم ول

أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الذين اختارهم هللا لصحبة نبيه وإقامة  
 دينه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هبز وعفان قاال ثنا مهام ثنا قتادة   - 12399
عن أنس ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : ان لكل نيب دعوة قد دعا  

 هبا فاستجيب له وأين استخبأت دعويت شفاعة ألميت يوم القيامة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

ا عبد هللا حدثين أيب ثنا هبز وعفان قاال ثنا مهام ثنا قتادة  حدثن - 12400



قال قلت ألنس : أي اللباس كان أعجب قال عفان أو أحب إىل رسول هللا 
 صلى هللا عليه وسلم قال احلربة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

دة عن أنس : ان رسول  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هبز ثنا قتا - 12401
 هللا صلى هللا عليه وسلم هنى ان ينبذ البسر والتمر مجيعا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد ثنا محاد يعين بن  - 12402
سلمة عن أيوب عن أيب قالبة عن أنس ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال  

 : ال تقوم الساعة حىت يتباهى الناس يف املساجد 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم , رجاله ثقات رجال ت
ن سلمة فمن رجال مسلم الشيخني غري محاد ب  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هبز وعفان قاال ثنا أابن قال هبز بن  - 12403
يزيد العطار ثنا قتادة عن أنس بن مالك قال قال رسول هللا صلى هللا عليه  

قال فيديل فيها رب العاملني  {هل من مزيد   }وسلم : ال تزال جهنم تقول  
بعض وتقول قط قط بعزتك وال يزال يف اجلنة   قدمه قال فينزوي بعضها إىل

 فضل حىت ينشئ هللا هلا خلقا آخر فيسكنه يف فضول اجلنة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هبز ثنا علي بن مسعدة ثنا قتادة   - 12404
عن أنس قال كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : اإلسالم عالنية  
واإلميان يف القلب قال مث يشري بيده إىل صدره ثالث مرات قال مث يقول 

 التقوى ههنا التقوى ههنا  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

------------------------------------- 

 



[    135صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هبز ثنا جرير بن حازم قال مسعت   - 12405
قتادة قال سألت أنسا عن شعر النيب صلى هللا عليه وسلم قال : كان شعره  

ذنيه وعاتقه  رجال ليس ابجلعد وال ابلسبط كان بني أ  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هبز ثنا أبو هالل ثنا قتادة عن أنس  - 12406
بن مالك قال ما خطبنا نيب هللا صلى هللا عليه وسلم إال قال : ال إميان ملن ال  

 أمانة له وال دين ملن ال عهد له  
 

 

ب األرنؤوط : حديث حسن , وهذا إسناد رجاله ثقات رجال عليق شعيت
 الشيخني غري أيب هالل فقد روى له أصحاب السنن 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هبز ثنا سليمان بن املغرية ثنا اثبت  - 12407
 عليه  عن أنس بن مالك ان عتبان اشتكى عينه فبعث إىل رسول هللا صلى هللا



وسلم فذكر له ما أصابه قال : اي رسول هللا تعال صل يف بييت حىت اختذه  
ن أصحابه مصلى قال فجاء رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ومن شاء هللا م

فقام رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يصلي وأصحابه يتحدثون بينهم فجعلوا 
يذكرون ما يلقون من املنافقني فأسندوا عظم ذلك إىل مالك بن دخيشم  

فانصرف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وقال أليس يشهد ان ال إله اال هللا 
ال رسول هللا صلى هللا عليه  وأين رسول هللا فقال قائل بلى وما هو من قلبه فق

وسلم من شهد أن ال إله اال هللا وأين رسول هللا فلن تطعمه النار أو قال لن 
 يدخل النار  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم , رجاله ثقات رجال ت
 الشيخني غري سليمان بن املغرية فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هبز ثنا سليمان بن املغرية عن اثبت  - 40812
سنة فرمبا  عن أنس قال : كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم تعجبه الرؤاي احل

قال هل رأى أحد منكم رؤاي فإذا رأى الرجل رؤاي سأل عنه فان كان ليس به 
ل هللا رأيت كأين أبس كان أعجب لرؤايه إليه قال فجاءت امرأة فقالت اي رسو 

دخلت اجلنة فسمعت هبا وجبة ارجتت هلا اجلنة فنظرت فإذا قد جيء بفالن  
بن فالن وفالن بن فالن حىت عدت أثىن عشر رجال وقد بعث رسول هللا 



صلى هللا عليه وسلم سرية قبل ذلك قالت فجيء هبم عليهم ثياب طلس 
قال إىل هنر البيدج  تشخب أوداجهم قال فقيل اذهبوا هبم إىل هنر السدخ أو 

قال فغمسوا فيه فخرجوا منه وجوههم كالقمر ليلة البدر قال مث أتوا بكراسي 
من ذهب فقعدوا عليها واتى بصحفة أو كلمة حنوها فيها بسرة فأكلوا منها  

فما يقلبوهنا لشق اال أكلوا من فاكهة ما أرادوا وأكلت معهم قال فجاء البشري  
هللا كان من أمران كذا وكذا وأصيب فالن من تلك السرية فقال اي رسول 

وفالن حىت عد االثىن عشر الذين عدهتم املرأة قال رسول هللا صلى هللا عليه  
وسلم على ابملرأة فجاءت قال قصي على هذا رؤايك فقصت قال هو كما  

 قالت لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو النضر ثنا سليمان : املعين  - 12409  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هبز ثنا محاد بن سلمة قال اان عبيد   - 12410



هللا بن أيب بكر عن أنس قال : مجع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أانمله  
فنكتهن يف األرض فقال هذا بن آدم وقال بيده خلف ذلك وقال هذا أجله 

 قال وأومأ بني يديه قال ومث أمله ثالث مرار  

 

 

نؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم عليق شعيب األر ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هبز ثنا محاد يعين بن سلمة قال ثنا   - 12411
موسى أبو العالء عن أنس بن مالك : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان  

 يصلي يف أايم الشتاء وما ندري ما مضى من النهار أكثر أو ما بقى  
 

 

ط : حديث صحيح , وهذا إسناد ضعيف , موسى أبو عليق شعيب األرنؤو ت
 العالء ال يعرف

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو كامل ثنا محاد عن اثبت البناين  - 12412
 عن أنس بن مالك : ان النيب صلى هللا عليه وسلم كان ال جياوز شعره أذنيه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق قال اان معمر عن قتادة   - 12413
عن أنس عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : ان يف اجلنة شجرة يسري الراكب 

 يف ظلها مائة عام ال يقطعها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

الرزاق قال اان معمر عن قتادة   حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد - 12414
عن أنس ان النيب صلى هللا عليه وسلم قال : حسبك من نساء العاملني مرمي  

 ابنة عمران وخدجية بنت خويلد وفاطمة ابنة حممد وآسية امرأة فرعون  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

بد الرزاق قال ثنا معمر عن  حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا ع - 12415
فية ان حفصة قالت : اين ابنة يهودي فبكت اثبت عن أنس قال بلغ ص

فدخل عليها النيب صلى هللا عليه وسلم وهى تبكي فقال ما شأنك فقالت 
قالت يل حفصة اين ابنة يهودي فقال النيب صلى هللا عليه وسلم انك ابنة نيب 



ر عليك فقال اتق هللا اي حفصة  وان عمك لنيب وانك لتحت نيب ففيم تفخ  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    136صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن اثبت   - 16124
جليبيب امرأة البناين عن أنس قال : خطب النيب صلى هللا عليه وسلم على 

من األنصار إىل أبيها فقال حىت أستأمر أمها فقال النيب صلى هللا عليه وسلم  
هللا إذا ما   فنعم إذا قال فانطلق الرجل إىل امرأته فذكر ذلك هلا فقالت الها

وجد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اال جليبيبا وقد منعناها من فالن وفالن  
قال واجلارية يف سرتها تستمع قال فانطلق الرجل يريد ان خيرب النيب صلى هللا  
عليه وسلم بذلك فقالت اجلارية أتريدون ان تردوا على رسول هللا صلى هللا 

لكم فانكحوه فكأهنا جلت عن أبويها وقاال  عليه وسلم أمره ان كان قد رضيه 
صدقت فذهب أبوها إىل النيب صلى هللا عليه وسلم فقال ان كنت قد رضيته  

فقد رضيناه قال فإين قد رضيته فزوجها مث فزع أهل املدينة فركب جليبيب 



فوجدوه قد قتل وحوله انس من املشركني قد قتلهم قال أنس فلقد رأيتها وإهنا  
يف املدينة  ملن أنفق بيت   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هاشم بن القاسم ثنا ليث عن خالد   - 12417
ى رجل من بىن بن يزيد عن سعيد بن أيب هالل عن أنس بن مالك انه قال : أت

متيم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال اي رسول هللا اين ذو مال كثري وذو  
 صلى هللا  أهل وولد وحاضرة فأخربين كيف أنفق وكيف أصنع فقال رسول هللا

عليه وسلم خترج الزكاة من مالك فإهنا طهرة تطهرك وتصل أقرابءك وتعرف 
حق السائل واجلار واملسكني فقال اي رسول هللا أقلل يل قال فآت ذا القرىب 

حقه واملسكني وبن السبيل وال تبذر تبذيرا فقال حسيب اي رسول هللا إذا أديت 
 ورسوله فقال رسول هللا صلى هللا الزكاة إىل رسولك فقد برئت منها إىل هللا

عليه وسلم نعم إذا أديتها إىل رسويل فقد برئت منها فلك أجرها وإمثها على  
 من بدهلا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : رجاله ثقات رجال الشيخنيت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن بكر قال ثنا بن جريج  - 12418
بن مالك قال : قدم النيب صلى هللا عليه  قال قال بن شهاب أخربين أنس 

وسلم املدينة وهى حممة فحم الناس فدخل النيب صلى هللا عليه وسلم املسجد 
والناس قعود يصلون فقال النيب صلى هللا عليه وسلم صالة القاعد نصف 

 صالة القائم فتجشم الناس الصالة قياما  

 

 

رجاله ثقات رجال عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح , وهذا إسناد ت
 الشيخني 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هاشم بن القاسم ثنا سليمان عن   - 12419
اثبت عن أنس بن مالك قال : دخل علينا النيب صلى هللا عليه وسلم فقال  
عندان فعرق وجاءت أمي بقارورة فجعلت تسلت العرق فيها فاستيقظ النيب 

م ما هذا الذي تصنعني قالت هذا عرقك  صلى هللا عليه وسلم فقال اي أم سلي
 جنعله يف طيبنا وهو من أطيب الطيب 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم , رجاله ثقات رجال ت
 الشيخني غري سليمان بن املغرية فمن رجال مسلم 



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هاشم ثنا سليمان عن اثبت عن   - 12420
ك قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : آتى ابب اجلنة يوم  أنس بن مال

القيامة فاستفتح فيقول اخلازن من أنت قال فأقول حممد قال يقول بك أمرت 
 أن ال أفتح ألحد قبلك  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هاشم ثنا سليمان عن اثبت عن   - 12421
نا ينظر ما فعلت  أنس قال : بعث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بسيسة عي

عري أيب سفيان فجاء وما يف البيت أحد غريي وغري رسول هللا صلى هللا عليه  
 وسلم قال ال أدري ما استثىن بعض نسائه فحدثه احلديث قال فخرج رسول

هللا صلى هللا عليه وسلم فتكلم فقال ان لنا طلبة فمن كان ظهره حاضرا 
فلريكب معنا فجعل رجال يستأذنونه يف ظهر هلم يف علو املدينة قال ال اال من  

كان ظهره حاضرا فانطلق رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأصحابه حىت سبقوا  
ى هللا عليه وسلم ال املشركني إىل بدر وجاء املشركون فقال رسول هللا صل

يتقدمن أحد منكم إىل شيء حىت أكون أان أوذنه فدان املشركون فقال رسول 
هللا صلى هللا عليه وسلم قوموا إىل جنة عرضها السماوات واألرض قال يقول  



عمري بن احلمام األنصاري اي رسول هللا جنة عرضها السماوات واألرض قال 
هللا عليه وسلم ما حيملك على قولك  نعم فقال بخ بخ فقال رسول هللا صلى

بخ بخ قال ال وهللا اي رسول هللا اال رجاء ان أكون من أهلها قال فإنك من  
أهلها قال فاخرج مترات من قرنه فجعل أيكل منهن مث قال لئن اان حييت حىت  

آكل مترايت هذه اهنا حلياة طويلة قال مث رمى مبا كان معه من التمر مث قاتلهم  
 حىت قتل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    137صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هاشم ثنا سليمان عن اثبت عن   - 12422
اي أيها الذين آمنوا ال ترفعوا  }أنس بن مالك قال : ملا نزلت هذه اآلية 

وكان اثبت بن   {وأنتم ال تشعرون  }إىل قوله  {أصواتكم فوق صوت النيب 
قيس بن الشماس رفيع الصوت فقال أان الذي كنت أرفع صويت على رسول 
هللا صلى هللا عليه وسلم حبط عملي أان من أهل النار وجلس يف أهله حزينا  



يه وسلم فانطلق بعض القوم إليه فقالوا له فتفقده رسول هللا صلى هللا عل
مالك فقال أان الذي أرفع صويت فوق تفقدك رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

صوت النيب وأجهر ابلقول حبط عملي وأان من أهل النار فأتوا النيب صلى هللا 
عليه وسلم فأخربوه مبا قال فقال ال بل هو من أهل اجلنة قال أنس وكنا نراه 

ني أظهران وحنن نعلم انه من أهل اجلنة فلما كان يوم اليمامة كان فينا  ميشي ب
بعض االنكشاف فجاء اثبت بن قيس بن مشاس وقد حتنط ولبس كفنه فقال  

 بئسما تعودون أقرانكم فقاتلهم حىت قتل  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

اشم ثنا سليمان عن اثبت عن  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا ه - 12423
أنس بن مالك قال : لقد رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم واحلالق حيلقه  

 وأطاف به أصحابه فما يريدون ان تقع شعرة اال يف يد رجل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

اثبت عن   حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هاشم ثنا سليمان عن - 12424



أنس قال : كان النيب صلى هللا عليه وسلم إذا صلى الغداة جاء خدم أهل 
املدينة آبنيتهم فيها املاء فما يؤتى إبانء اال غمس يده فيها فرمبا جاءوه يف 

 الغداة الباردة فغمس يده فيها  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم , رجاله ثقات رجال ت
 الشيخني غري سليمان بن املغرية فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هاشم وعفان املعين قاال حدثنا   - 12425
أهله فقال :   سليمان عن اثبت قال كنا عند أنس بن مالك فكتب كتااب بني

اشهدوا اي معشر القراء قال اثبت فكأين كرهت ذلك فقلت اي أاب محزة لو 
مسيتهم أبمسائهم قال وما أبس ذلك ان أقل لكم قراء أفال أحدثكم عن  

انكم الذين كنا نسميهم على عهد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم القراء  إخو 
فذكر اهنم كانوا سبعني فكانوا إذا جنهم الليل انطلقوا إىل معلم هلم ابملدينة  
فيدرسون الليل حىت يصبحوا فإذا أصبحوا فمن كانت له قوة استعذب من  

ا الشاة  املاء وأصاب من احلطب ومن كانت عنده سعة اجتمعوا فاشرتو 
وأصلحوها فيصبح ذلك معلقا حبجر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فلما  

أصيب خبيب بعثهم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فأتوا على حي من بين 
سليم وفيهم خايل حرام فقال حرام ألمريهم دعين فألخرب هؤالء اان لسنا إايهم  



ل هلم حرام اان لسنا إايكم  نريد حىت خيلوا وجهنا وقال عفان فيخلون وجهنا فقا
قبله رجل ابلرمح فانفذه منه فلما وجد الرمح يف جوفه  نريد فخلوا وجهنا فاست

قال هللا أكرب فزت ورب الكعبة قال فانطووا عليهم فما بقى أحد منهم فقال  
أنس فما رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وجد على شيء قط وجده  

ى هللا عليه وسلم يف صالة الغداة رفع يديه عليهم فلقد رأيت رسول هللا صل
فدعا عليهم فلما كان بعد ذلك إذا أبو طلحة يقول يل هل لك يف قاتل حرام  
قال قلت له ما له فعل هللا به وفعل قال مهال فإنه قد أسلم وقال عفان رفع  

 يديه يدعو عليهم وقال أبو النضر رفع يديه  
 

 

على شرط مسلم عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أان معمر عن الزهري  - 12426
عن قتادة عن أنس عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال أليب بن كعب : أمرين 
 ريب عز وجل ان اقرأ عليك القرآن قال أيب أو مساين لك قال نعم فبكى أيب 

 

 

لى شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح عت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أان معمر عن اثبت عن  - 12427
أنس : أن أسيد بن حضري ورجال آخر من األنصار حتداث عند رسول هللا صلى 

هللا عليه وسلم ليلة يف حاجة هلما حىت ذهب من الليل ساعة وليلة شديدة  
 عليه وسلم ينقلبان وبيد كل الظلمة مث خرجا من عند رسول هللا صلى هللا

واحد منهما عصية فاضاءت عصا أحدمها هلما حىت مشيا يف ضوئها حىت إذا 
افرتق هبما الطريق أضاءت لآلخر عصاه فمشى كل واحد منهما يف ضوء 

 عصاه حىت بلغ إىل أهله  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    138صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أان معمر عن قتادة عن   - 12428
ن آدم ان ذكرتين أنس قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال هللا : اي ب

يف نفسك ذكرتك يف نفسي وان ذكرتين يف مأل ذكرتك يف مأل من املالئكة أو  
وت مين ذراعا  يف مأل خري منهم وان دنوت مين شربا دنوت منك ذراعا وان دن



دنوت منك ابعا وان أتيتين متشي أتيتك أهرول قال قتادة فاهلل عز وجل أسرع 
 ابملغفرة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أان معمر عن اثبت   - 12429
 عليه وسلم استأذن على البناين عن أنس أو غريه : أن رسول هللا صلى هللا

سعد بن عبادة فقال السالم عليكم ورمحة هللا فقال سعد وعليك السالم  
ورمحة هللا ومل يسمع النيب صلى هللا عليه وسلم حىت سلم ثالاث ورد عليه سعد  
ثالاث ومل يسمعه فرجع النيب صلى هللا عليه وسلم واتبعه سعد فقال اي رسول 

تسليمة اال هي أبذين ولقد رددت عليك ومل   هللا أبيب أنت وأمي ما سلمت
أمسعك أحببت ان استكثر من سالمك ومن الربكة مث أدخله البيت فقرب له 
زبيبا فأكل نيب هللا صلى هللا عليه وسلم فلما فرغ قال أكل طعامكم األبرار 

 وصلت عليكم املالئكة وافطر عندكم الصائمون  

 

 

ى شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح علت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن الزهري  - 12430
 عن أنس : أن النيب صلى هللا عليه وسلم كان يشري يف الصالة 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن حيىي بن  - 12431
أيب كثري عن حفص بن عبيد هللا بن أنس عن أنس بن مالك قال : كان رسول  
 هللا صلى هللا عليه وسلم جيمع بني الظهر والعصر واملغرب والعشاء يف السفر 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا معمر قال مسعت  - 21243
وسلم خيرب قال  اثبتا حيدث عن أنس قال : ملا افتتح رسول هللا صلى هللا عليه 

احلجاج بن عالط اي رسول هللا ان يل مبكة ماال وان يل هبا أهال وأين أريد أن 
له رسول هللا صلى هللا  آتيهم فاان يف حل ان أان نلت منك أو قلت شيئا فأذن 

عليه وسلم أن يقول ما شاء فأتى امرأته حني قدم فقال امجعي يل ما كان 
عندك فإين أريد أن اشرتي من غنائم حممد صلى هللا عليه وسلم وأصحابه فإهنم  



قد استبيحوا وأصيبت أمواهلم قال ففشا ذلك يف مكة وانقمع املسلمون 
غ اخلرب العباس فعقر وجعل ال يستطيع  وأظهر املشركون فرحا وسرورا قال وبل

أن يقوم قال معمر فأخربين عثمان اجلزري عن مقسم قال فأخذ ابنا له يقال له  
 قثم فاستلقى فوضعه على صدره وهو يقول 

شبيه ذي األنف األشم (  ...حي قثم حي قثم )   

برغم من رغم ( قال اثبت عن احلجاج عن أنس مث أرسل  ...بىن ذي النعم  ) 
تقول فما وعد هللا خري مما غالما إىل احلجاج بن عالط ويلك ما جئت به وماذا 

جئت به قال احلجاج بن عالط لغالمه اقرأ على أيب الفضل السالم وقل له 
فليخل يل يف بعض بيوته آلتيه فان اخلرب على ما يسره فجاء غالمه فلما بلغ 

ابب الدار قال أبشر اي أاب الفضل قال فوثب العباس فرحا حىت قبل بني عينيه  
فأخربه ما قال احلجاج فأعتقه مث جاءه احلجاج فأخربه أن رسول هللا صلى هللا 
عليه وسلم قد افتتح خيرب وغنم أمواهلم وجرت سهام هللا عز وجل يف أمواهلم 

ت حيي فاختذها لنفسه واصطفى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم صفية بن
وخريها ان يعتقها وتكون زوجته أو تلحق أبهلها فاختارت ان يعتقها وتكون 
زوجته ولكين جئت ملال كان يل ههنا أردت أن أمجعه فاذهب به فاستأذنت 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فأذن يل أن أقول ما شئت فأخف عين ثالاث مث 
ا كان عندها من حلي ومتاع فجمعته  اذكر ما بدا لك قال فجمعت امرأته م

فدفعته إليه مث استمر به فلما كان بعد ثالث أتى العباس امرأة احلجاج فقال ما  



فعل زوجك فأخربته انه قد ذهب يوم كذا وكذا وقالت ال خيزيك هللا اي أاب 
الفضل لقد شق علينا الذي بلغك قال أجل ال خيزين هللا ومل يكن حبمد هللا اال 

فتح هللا خيرب على رسوله صلى هللا عليه وسلم وجرت فيها سهام هللا   ما أحببنا
ت واصطفى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم صفية بنت حيي لنفسه فان كان

لك حاجة يف زوجك فاحلقي به قالت أظنك وهللا صادقا قال فإين صادق 
األمر على ما أخربتك فذهب حىت أتى جمالس قريش وهم يقولون إذا مر هبم  

ال يصيبك اال خري اي أاب الفضل قال هلم مل يصبين اال خري حبمد هللا قد أخربين 
احلجاج بن عالط ان خيرب قد فتحها هللا على رسوله وجرت فيها سهام هللا  

واصطفى صفية لنفسه وقد سألين ان أخفي عليه ثالاث وإمنا جاء ليأخذ ما له  
لكآبة اليت كانت ابملسلمني وما كان له من شيء ههنا مث يذهب قال فرد هللا ا

على املشركني وخرج املسلمون ومن كان دخل بيته مكتئبا حىت أتوا العباس 
فأخربهم اخلرب فسر املسلمون ورد هللا يعين ما كان من كآبة أو غيظ أو حزن  

 على املشركني  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

األرانؤوط كالتايل : ] حيب قثم شبيه ذي األنف األشم نيب الشعر يف طبعة * 
نيب صلى هللا عليه  ذي النعم برغم من رغم [ يريد بـ " ذي األنف األشم " ال

وسلم و " ذي النعم " هو هللا سبحانه وتعاىل . . وهذا وما بعده يدل على  



جملرد إميان العباس يومئذ وأن هذا احلب للنيب صلى هللا عليه وسلم مل يكن  
 القرابة

 

 

------------------------------------- 

 

[    139صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن آدم قال ثنا شريك عن   - 12433
عاصم قال : رأيت عند أنس قدح النيب صلى هللا عليه وسلم فيه ضبة من  

 فضة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح , وهذا إسناد رجاله ثقات رجال ت
 الشيخني غري شريك بن عبدهللا النخعي وهو إن كان سيء احلفظ قد توبع 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أسود بن عامر ثنا شريك عن محيد   - 24341
قال : رأيت عند أنس بن مالك قدحا كان للنيب صلى هللا عليه وسلم فيه ضبة  

 فضة  

 



 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح , وهذا إسناد رجاله ثقات رجال ت
 الشيخني غري شريك وهو متابع 

 

 

دثين أيب ثنا هاشم بن القاسم ثنا سليمان عن  حدثنا عبد هللا ح - 12435
ن هذه األعاجيب شيئا شهدته ال اثبت قال قلت ألنس حدثنا اي أاب محزة م

حتدثه من غريك قال : صلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم صالة الظهر يوما  
مث انطلق حىت قعد على املقاعد اليت كان أيتيه عليها جربيل فجاء بالل فناداه  

فقام كل من كان له ابملدينة أهل يقضي احلاجة ويصيب من الوضوء  ابلعصر
وبقى رجال من املهاجرين ليس هلم أهايل ابملدينة فأتى رسول هللا صلى هللا عليه  
وسلم بقدح أروح فيه ماء فوضع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كفه يف اإلانء 

ا فقال هبؤالء األربع فما وسع اإلانء كف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كله
يف اإلانء مث قال ادنوا فتوضؤوا ويده يف اإلانء فتوضؤوا حىت ما بقى منهم أحد  

 اال توضأ قال قلت اي أاب محزة كم تراهم قال بني السبعني والثمانني  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم , رجاله ثقات رجال ت
فمن رجال مسلم   الشيخني غري سليمان بن املغرية  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان قال ثنا سليمان بن املغرية   - 12436
عن اثبت قال قلت ألنس حدثنا بشيء من هذه األعاجيب ال حتدثه عن غريك  

 قال : صلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم صالة الظهر فذكر معناه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو النضر ثنا املبارك عن اثبت   - 12437
جتمعوا عند  البناين عن أنس بن مالك قال : شق على األنصار النواضح فا

النيب صلى هللا عليه وسلم يسألونه ان جيري هلم هنرا سيحا فقال هلم رسول هللا 
يئا اال  صلى هللا عليه وسلم مرحبا ابألنصار وهللا ال تسألوين اليوم ش

أعطيتكموه وال أسأل هللا لكم شيئا اال أعطانيه فقال بعضهم لبعض اغتنموها  
واطلبوا املغفرة فقالوا اي رسول هللا ادع هللا لنا ابملغفرة فقال رسول هللا صلى هللا 

 عليه وسلم اللهم اغفر لألنصار وألبناء األنصار وألبناء أبناء األنصار  

 

 

صحيح , وهذا إسناد ضعيف  عليق شعيب األرنؤوط : حديثت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا أبو النضر ثنا املبارك حدثين  - 12438



محيد الطويل عن أنس بن مالك قال ملا تويف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
قال : كان رجل يلحد وآخر يضرح فقالوا نستخري ربنا فبعث إليهما فأيهما  

ق صاحب اللحد فأحلدوا له سبق تركناه فأرسل إليهما فسب  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه , وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سليمان بن داود ثنا عمران عن   - 12439
قتادة عن أنس قال : كواين أبو طلحة ورسول هللا صلى هللا عليه وسلم بني 

 أظهران فما هنيت عنه  
 

 

إسناده حسن عليق شعيب األرنؤوط :ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو النضر ثنا املبارك عن احلسن   - 12440
سلم وهو عن أنس بن مالك قال : دخلت على رسول هللا صلى هللا عليه و 

على سرير مضطجع مرمل بشريط وحتت رأسه وسادة من آدم حشوها ليف 
فدخل عليه نفر من أصحابه ودخل عمر فاحنرف رسول هللا صلى هللا عليه  

فة فلم ير عمر بني جنبه وبني الشريط ثواب وقد أثر الشريط جبنب  وسلم احنرا



رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فبكى عمر فقال له النيب صلى هللا عليه وسلم  
ما يبكيك اي عمر قال وهللا اال أن أكون أعلم انك أكرم على هللا عز وجل من  

اي رسول هللا ابملكان  كسرى وقيصر ومها يعبثان يف الدنيا فيما يعبثان فيه وأنت 
الذي أرى فقال النيب صلى هللا عليه وسلم أما ترضى ان تكون هلم الدنيا ولنا  

 اآلخرة قال عمر بلى قال فإنه كذاك 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد حسن ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    140صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو النضر ثنا املبارك عن عبد   - 12441
العزيز بن صهيب عن أنس قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : لريدن 

 على احلوض رجالن ممن قد صحبين فإذا رأيتهما رفعا يل اختلجا دوين  

 

 

ألرنؤوط : ضعيف عليق شعيب ات  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسني بن علي عن زائدة عن   - 12442
املختار بن فلفل عن أنس قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : أان أول 

 شفيع يف اجلنة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم , رجاله ثقات رجال ت
 الشيخني غري املختار بن فلفل فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو عاصم اان أبو عمر ومبارك   - 12443
بن أنس عن العزل  اخلياط جد ولد عباد بن كثري قال سألت مثامة بن عبد هللا 

فقال مسعت أنس بن مالك يقول : جاء رجل إىل رسول هللا صلى هللا عليه  
ء الذي  وسلم وسأل عن العزل فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لو ان املا 

يكون منه الولد أهرقته على صخرة ألخرج هللا عز وجل منها أو خلرج منها ولد  
 الشك منه وليخلقن هللا نفسا هو خالقها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا محاد بن مسعدة عن قرة بن خالد  - 12444



عليه وسلم ذكر أحدا فقال جبل حيبنا  عن قتادة عن أنس : ان النيب صلى هللا 
 وحنبه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو النضر ثنا أبو جعفر عن الربيع  - 12445
بن أنس ومحيد عن أنس قال : هنى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن النهبة  

 ومن انتهب فليس منا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح , وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو النضر حدثنا أبو جعفر عن   - 12446
محيد عن أنس قال : هنى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن ينبذ التمر 

 والزبيب مجيعا وان ينبذ التمر والبسر مجيعا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح , وهذا إسناد حسن ت  

 



 

بو النضر ثنا حممد يعين بن طلحة  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أ - 12447
عن محيد عن أنس عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : اإلزار إىل نصف 

 الساق واىل الكعبني ال خري يف أسفل من ذلك  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح , وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو النضر ثنا عيسى بن طهمان   - 12448
لبكري قال مسعت أنس بن مالك يقول : جاء رجل حىت اطلع يف حجرة النيب ا

صلى هللا عليه وسلم فقام نيب هللا صلى هللا عليه وسلم فأخذ مشقصا فجاء 
 حىت حاذى ابلرجل وجاء به فأخنس الرجل فذهب 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري , رجاله ثقات ت
عيسى بن طهمان فمن رجال البخاري  رجال الشيخني غري  

 

 

حدثنا عبد هلل حدثين أيب ثنا حممد بن بشر ثنا سعيد بن أيب  - 12449
عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك عن النيب صلى هللا عليه وسلم انه قال :  

ما ابل أقوام يرفعون أبصارهم إىل السماء يف صالهتم قال فاشتد قوله يف ذلك 



لك أو لتخطفن أبصارهم  حىت قال لينتهن عن ذ  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن بشر ثنا سعيد بن أيب  - 12450
ول هللا صلى هللا عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك : ان يهوداي سلم على رس

عليه وسلم فقال السام عليك قال ردوه على قال أقلت السام عليك قال نعم  
وا  فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقول

 وعليك  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن بشر ثنا سعيد عن قتادة   - 12451
عن أنس قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ال مينعكم أذان بالل من  

 السحور فان يف بصره شيئا  
 

 

صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده ت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا زيد بن احلباب قال حدثين حسني  - 12452
بن واقد حدثين معاذ بن حرملة األزدي قال مسعت أنسا يقول قال رسول هللا 
صلى هللا عليه وسلم : ال تقوم الساعة حىت ميطر الناس مطرا عاما وال تنبت  

 األرض شيئا  
 

 

نؤوط : صحيح , وهذا إسناد ضعيف عليق شعيب األر ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا زيد بن احلباب ثنا حسني بن واقد  - 12453
د رسول هللا حدثين اثبت البناين حدثين أنس بن مالك قال : كنت جالسا عن

صلى هللا عليه وسلم إذ مر رجل فقال رجل من القوم اي رسول هللا اين ألحب 
ليه فقال  هذا الرجل قال هل أعلمته ذلك قال ال فقال قم فاعلمه قال فقام إ

 اي هذا وهللا اين ألحبك يف هللا قال أحبك الذي أحببتين له  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

------------------------------------- 



 

[    141صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا زيد بن احلباب حدثين حسني بن  - 12454
هللا صلى هللا عليه  واقد حدثين اثبت البناين حدثين أنس بن مالك : أن رسول 

وسلم دفع إىل حفصة ابنة عمر رجال فقال احتفظي به قال فغفلت حفصة  
ومضى الرجل فدخل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وقال اي حفصة ما فعل  

لرجل قالت غفلت عنه اي رسول هللا فخرج فقال رسول هللا صلى هللا عليه  ا
وسلم قطع هللا يدك فرفعت يديها هكذا فدخل رسول هللا صلى هللا عليه  

وسلم فقال ما شأنك اي حفصة فقالت اي رسول هللا قلت قبل يل كذا وكذا 
وت هللا فقال هلا صفي يديك فإين سألت هللا عز وجل أميا إنسان من أميت دع 

 عز وجل عليه ان جيعلها له مغفرة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو النضر ثنا املبارك عن اثبت   - 12455
البناين عن أنس بن مالك قال جاء رجل إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

فقال : اين أحب هذه السورة قل هو هللا أحد فقال رسول هللا صلى هللا عليه  



 وسلم حبك إايها أدخلك اجلنة  

 

 

يح , وهذا إسناد حسن عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا خلف بن الوليد ثنا املبارك قال   - 12456
مسعت اثبتا عن أنس قال : قال رجل اي رسول هللا اين أحب هذه السورة فذكر  

 مثله  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح , وهذا إسناد حسن ت  

 

 

و النضر ثنا املبارك عن اثبت  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أب - 12457
قالت فاطمة ذلك يعين ملا وجد رسول هللا صلى هللا  البناين عن أنس قال : ملا 

عليه وسلم من كرب املوت ما وجد قالت فاطمة واكرابه قال رسول هللا صلى 
هللا عليه وسلم اي بنيه انه قد حضر أببيك ما ليس هللا بتارك منه أحدا ملوافاة 

 يوم القيامة  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا خلف ثنا املبارك حدثين اثبت عن  - 12458
 أنس قال ملا قالت فاطمة فذكر : مثله  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو النضر ثنا حممد بن طلحة عن   - 12459
ة يف سبيل هللا أو محيد عن أنس ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : لغدو 

روحة خري من الدنيا وما فيها ولقاب قوس أحدكم أو موضع قده يعين سوطه  
اجلنة إىل  من اجلنة خري من الدنيا وما فيها ولو اطلعت امرأة من نساء أهل

األرض ملألت ما بينهما رحيا ولطاب ما بينهما ولنصيفها على رأسها خري من  
 الدنيا وما فيها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح , وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا اهلامشي يعين سليمان عن إمساعيل   - 12460
 عن محيد عن أنس : معناه  



 

 

ألرنؤوط : إسناده صحيح , رجاله ثقات رجال الشيخني غري  عليق شعيب ات
 سليمان اهلامشي فمن رجال السنن 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح بن عبادة ثنا مالك عن   - 12461
إسحاق بن عبد هللا بن أيب طلحة مسع أنس بن مالك يقول : كان أبو طلحة  

يه بريحاء وكانت مستقبلة  أكثر أنصاري ابملدينة ماال وكان أحب أمواله إل
املسجد فكان النيب صلى هللا عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب  

قال أبو طلحة اي   {لن تنالوا الرب حىت تنفقوا مما حتبون  }قال أنس فلما نزلت 
وان أحب  {لن تنالوا الرب حىت تنفقوا مما حتبون   }رسول هللا ان هللا يقول 

ا صدقة هلل عز وجل أرجو برها وذخرها عند هللا فضعها اي  أموايل إىل بريحاء وإهن
ذلك مال رابح رسول هللا حيث أراك هللا فقال النيب صلى هللا عليه وسلم بخ 

ذاك مال رابح وقد مسعت وأان أرى ان جتعلها يف االقربني فقال أبو طلحة أفعل  
 اي رسول هللا قال فقسمها أبو طلحة يف أقاربه وبين عمه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن آدم ثنا يونس بن أيب  - 12462
إسحاق عن بريد بن أيب مرمي عن أنس قال قال رسول هللا صلى هللا عليه  

وسلم : ما يسأل رجل مسلم هللا اجلنة ثالاث اال قالت اجلنة اللهم أدخله وال  
جار رجل مسلم هللا من النار ثالاث اال قالت النار اللهم أجره  است  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح , وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد ثنا أابن ثنا قتادة عن   - 12463
  }أنس بن مالك ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : ال تزال جهنم تقول 

فيقول رب العاملني فيضع قدمه فيها فينزوي بعضها إىل بعض  {هل من مزيد 
ا آخر وتقول بعزتك قط قط وال يزال يف اجلنة فضال حىت ينشئ هللا خلق

 فيسكنه يف فضول اجلنة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا هشام بن سعيد الطالقاين ثنا   - 12464
أبو عوانة عن عبد الرمحن األصم عن أنس بن مالك قال : بعث رسول هللا 



قي عمر رسول هللا صلى هللا صلى هللا عليه وسلم إىل عمر جببة سندس قال فل
عليه وسلم فقال بعثت إىل جببة سندس وقد قلت فيها ما قلت قال اين مل  

 أبعث هبا إليك لتلبسها إمنا بعثت هبا إليك لتبيعها أو تستنفع هبا  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    142صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد بن احلباب أخربين سهيل أخو   - 12465
حزم ثنا اثبت البناين عن أنس بن مالك قال : قرأ رسول هللا صلى هللا عليه  

قال قال ربكم أان أهل ان اتقي  {املغفرة   أهل التقوى وأهل }وسلم هذه اآلية  
 فال جيعل معي إله فمن اتقى ان جيعل معي اهلا كان أهال أن أغفر له  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو الوليد ثنا شعبة عن اثبت عن  - 12466
أنس عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : لكل غادر لواء يوم القيامة يعرف 

 به 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا محاد بن سلمة أان عبيد هللا بن أيب  - 12467
بكر عن أنس بن مالك ان النيب صلى هللا عليه وسلم قال : هذا بن آدم  

 وههنا أجله ومث أمله وقدم عفان يده  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم , رجاله ثقات رجال ت
ن رجال مسلم الشيخني غري محاد بن سلمة فم  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا محاد عن محيد عن أنس  - 12468
 : ان النيب صلى هللا عليه وسلم كان ال جياوز شعره أذنيه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم , رجاله ثقات رجال ت



 الشيخني غري محاد بن سلمة فمن رجال مسلم 
 

 

عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد ثنا أيوب عن أيب قالبة  حدثنا - 12469
عن أنس قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : إذا نعس أحدكم وهو  

 يصلي فلينصرف فلينم حىت يعلم ما يقول 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح ثنا أشعث عن احلسن عن   - 12470
حابه قدموا مكة وقد  أنس بن مالك : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأص

لبوا حبج وعمرة فأمرهم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بعد ما طافوا ابلبيت 
بوا ذلك  وسعوا بني الصفا واملروة أن جيعلوها عمرة وان حيلوا وكان القوم ها

فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لوال أين سقت هداي ألحللت فأحل القوم 
 ومتتعوا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح , رجاله ثقات رجال الشيخني غري  ت
 أشعث فقد روى له البخاري تعليقا وأصحاب السنن وهو ثقة



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح بن عبادة ثنا شعبة عن يونس  - 12471
بن عبيد عن أيب قدامة احلنفي قال قلت ألنس : أبي شيء كان رسول هللا 
 صلى هللا عليه وسلم يهل قال مسعته سبع مرار بعمرة وحجة بعمرة وحجة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح , وهذا إسناد حسن ت  

 

 

عبد هللا حدثين أيب ثنا وهب بن جرير قال حدثين أيب قال حدثنا  - 12472
مسعت محيدا الطويل حيدث عن أنس قال : رأيت رسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم جيمع بني الرطب واخلربز 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

ام بن حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وهب بن جرير ثنا هش - 12473
سان عن حممد يعين بن سريين عن أنس بن مالك ان هالل بن أمية قذف ح

امرأته بشريك بن سحماء فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : انظروها فان  
جاءت به جعدا أكحل محش الساقني فهو لشريك بن سحماء وان جاءت به 



حل محش أبيض سبطا قضيء العينني فهو هلالل بن أمية فجاءت به جعدا أك
 الساقني  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن بكر ثنا ميمون املرائي ثنا  - 12474
ميمون بن سياه عن أنس بن مالك عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال :  

ما من مسلمني التقيا فأخذ أحدمها بيد صاحبه اال كان حقا على هللا ان حيضر  
 دعاءمها وال يفرق بني أيديهما حىت يغفر هلما  

 

 

ب األرنؤوط : صحيح لغريه , وهذا إسناد حسن عليق شعيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وهب بن جرير ثنا أيب قال مسعت   - 12475
يونس عن الزهري عن أنس بن مالك قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 : اللهم اجعل ابملدينة ضعفي ما مبكة من الربكة  

 

 

إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : ت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن بكر أان ميمون املرائي ثنا  - 12476
ميمون بن سياه عن أنس بن مالك عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال :  
ما من قوم اجتمعوا يذكرون هللا ال يريدون بذلك اال وجهه اال انداهم مناد من  

مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات   السماء ان قوموا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه , وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا حيىي بن محاد ثنا أبو عوانة عن   - 12477
فيما سلف من  قتادة عن أنس عن النيب صلى هللا عليه وسلم : ان ثالثة نفر 

الناس انطلقوا يراتدون ألهلهم فأخذهتم السماء فدخلوا غارا فسقط عليهم  
 حجر متجاف حىت ما يرون منه حصاصة فقال بعضهم لبعض قد وقع احلجر

وعفا األثر وال يعلم مبكانكم اال هللا فادعوا هللا أبوثق أعمالكم قال فقال رجل 
منهم اللهم ان كنت تعلم انه قد كان يل والدان فكنت أحلب هلما يف إانئهما 
فآتيهما فإذا وجدهتما راقدين قمت على رؤوسهما كراهية ان أرد سنتهما يف  

كنت تعلم اين إمنا فعلت ذلك رؤوسهما حىت يستيقظا مىت استيقظا اللهم ان  
رجاء رمحتك وخمافة عذابك ففرج عنا فزال ثلث احلجر وقال اآلخر اللهم ان  

كنت تعلم اين استأجرت أجريا على عمل يعمله فأاتين يطلب أجره وأان 



غضبان فزبرته فانطلق فرتك أجره ذلك فجمعته ومثرته حىت كان منه كل املال 
لك كله ولو شئت مل أعطه اال أجره األول فأاتين يطلب أجره فدفعت إليه ذ

اللهم ان كنت تعلم اين إمنا فعلت ذلك رجاء رمحتك وخمافة عذابك ففرج عنا  
قال فزال ثلثا احلجر وقال الثالث اللهم ان كنت تعلم انه أعجبته امرأة فجعل  
هلا جعال فلما قدر عليها وقر هلا نفسها وسلم هلا جعلها اللهم ان كنت تعلم  

ا فعلت ذلك رجاء رمحتك وخمافة عذابك ففرج عنا فزال احلجر وخرجوا اين إمن
معانيق يتماشون قال أبو عبيد بن عبد هللا حدثنا أبو حبر ثنا أبو عوانة عن  

 قتادة قال عبد هللا عن أنس فذكر حنوه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

الرمحن حدثنا أبو حبر حدثنا أبو عوانة آخره حتريف صوابه ] قال أبو عبد * 
 عن قتادة عن أنس فذكر حنوه [ كما ذكر األرانؤوط وقال : إسناده صحيح

 

 

------------------------------------- 

 

[    143صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 



  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هبز ثنا أبو عوانة عن قتادة عن - 12478
 أنس ان ثالثة نفر انطلقوا : فذكر معناه قال أيب ومل يرفعه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح , رجاله ثقات رجال الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هاشم بن القاسم ثنا سليمان بن   - 12479
نسأل رسول هللا املغرية عن اثبت عن أنس بن مالك قال كنا قد هنينا ان : 

صلى هللا عليه وسلم عن شيء فكان يعجبنا ان جييء الرجل من أهل البادية  
ان العاقل فيسأله وحنن نسمع فجاء رجل من أهل البادية فقال اي حممد أات

رسولك فزعم لنا انك تزعم ان هللا أرسلك قال صدق قال فمن خلق السماء 
قال هللا قال فمن خلق األرض قال هللا قال فمن نصب هذه اجلبال وجعل  
فيها ما جعل قال هللا قال فبالذي خلق السماء وخلق األرض ونصب هذه  

يف يومنا  اجلبال آهلل أرسلك قال نعم قال فزعم رسولك ان علينا مخس صلوات 
وليلتنا قال صدق قال فبالذي أرسلك آهلل أمرك هبذا قال نعم قال فزعم  

رسولك أن علينا زكاة يف أموالنا قال صدق قال فبالذي أرسلك آهلل أمرك هبذا 
قال نعم قال وزعم رسولك ان علينا صوم شهر رمضان يف سنتنا قال نعم  

وزعم رسولك ان علينا  صدق قال فبالذي أرسلك آهلل أمرك هبذا قال نعم قال 
حج البيت من استطاع إليه سبيال قال صدق قال مث وىل فقال والذي بعثك   }



ابحلق نبيا ال أزيد عليهن شيئا وال أنقص منهن شيئا فقال النيب صلى هللا عليه  
 وسلم لئن صدق ليدخلن اجلنة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا بن أمحد بن حممد بن حنبل حدثين أيب ثنا عبد   - 12480
ت قال : مسعت أنسا الصمد ثنا شعبة وأبو داود قال أان شعبة املعين ثنا اثب

يقول المرأة من أهله أتعرفني فالنة فان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مر هبا  
ك عين فإنك ال وهى تبكي على قرب فقال هلا اتقي هللا واصربي فقالت له إاي

تبايل مبصيبيت قال ومل تكن عرفته فقيل هلا انه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
فأخذ هبا مثل املوت فجاءت إىل اببه فلم جتد عليه بوااب فقالت اي رسول هللا 

 اين مل أعرفك فقال ان الصرب عند أول صدمة  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد ثنا أيب وعفان ثنا عبد   - 24811
الوارث ثنا شعيب يعين بن احلبحاب عن أنس قال قال رسول هللا صلى هللا  



 عليه وسلم : أكثرت عليكم يف السواك 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وهب بن جرير ثنا أيب قال مسعت   - 12482
محيدا الطويل حيدث عن أنس قال : رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 جيمع بني الرطب واخلربز  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

محاد بن  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن بن موسى حدثنا   - 12483
حيىي ثنا اثبت البناين عن أنس بن مالك عن النيب صلى هللا عليه وسلم انه قال 

 : مثل أميت مثل املطر ال يدري أوله خري أو آخره  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث قوي بطرقه وشواهده , وهذا إسناد حسنت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن بن موسى ثنا محاد بن سلمة   - 12484
عن اثبت ومحيد ويونس عن احلسن أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال :  

 مثل أميت فذكره  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : مرسل ورجله ثقات رجال الشيخني غري محاد بن ت
اد املرسل أصح سلمة فمن رجال مسلم ... وقد روي عن احلسن متصال وإسن

 من األسانيد املتصله وهو الصواب إن شاء هللا عن احلسن

 

 

------------------------------------- 

 

[    144صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يونس وسريج قاال ثنا فليح عن   - 12485
هالل بن علي قال قال أنس بن مالك : مل يكن رسول هللا صلى هللا عليه  

وسلم سبااب وال فحاشا وال لعاان وكان يقول ألحدان عند املعتبة ما له تربت 
 جبينه  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

 حدثين أيب ثنا يونس بن حممد ثنا ليث يعين بن حدثنا عبد هللا - 12486
عن أنس بن  سعد عن بكري بن عبد هللا عن حممد بن عبد هللا بن أيب سليم 

مالك انه قال : صليت مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مبىن ركعتني ومع  
 أيب بكر ركعتني ومع عمر ركعتني ومع عثمان ركعتني صدرا من إمارته  

 

 

األرنؤوط : صحيح لغريه , وهذا إسناد حسن  عليق شعيبت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يونس ثنا فليح عن حممد بن  - 12487
ا  مساحق عن عامر بن عبد هللا يعين بن الزبري عن أنس قال : ما رأيت إمام
أشبه بصالة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من امامكم هذا لعمر بن عبد  

 العزيز وهو ابملدينة يومئذ وكان عمر ال يطيل القراءة  
 

 

رنؤوط : حسن , وهذا إسناد ضعيف جلهالة حممد بن مساحق عليق شعيب األت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا يونس ثنا أابن يعين بن زيد  - 12488



العطار عن قتادة عن أنس بن مالك انه : رأى النيب صلى هللا عليه وسلم ذبح  
 أضحيته بيده وكان يكرب عليها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم , رجاله ثقات رجال ت
مسلم الشيخني غري أابن العطار فمن رجال   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يونس ثنا أابن عن قتادة عن أنس  - 12489
بن مالك قال : بينما نيب هللا صلى هللا عليه وسلم جالس يف أصحابه إذ مر  
هبم يهودي فسلم عليهم فقال النيب صلى هللا عليه وسلم ردوه فقال كيف 

يه وسلم إذا سلم  قلت قال قلت سام عليكم فقال رسول هللا صلى هللا عل 
 عليكم أحد من أهل الكتاب فقولوا وعليك أي ما قلت  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يونس ثنا ليث عن زيد يعين بن  - 12490
اهلاد عن عمرو عن أنس بن مالك قال مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

هللا عز وجل قال إذا ابتلي عبدي حببيبتيه مث صرب عوضته منهما   يقول : ان



 اجلنة يريد عينيه  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح , وهذا إسناد جيد ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يونس ثنا ليث عن يزيد يعين بن  - 12491
وسلم يقول : اين   اهلاد عن عمرو بن أنس قال مسعت رسول هللا صلى هللا عليه

ألول الناس تنشق األرض عن مججميت يوم القيامة وال فخر وأعطى لواء احلمد 
اجلنة يوم  وال فخر وأان سيد الناس يوم القيامة وال فخر وأان أول من يدخل

القيامة وال فخر وأين آيت ابب اجلنة فآخذ حبلقتها فيقولون من هذا فيقول أان 
حممد فيفتحون يل فأدخل فإذا اجلبار عز وجل مستقبلي فأسجد له فيقول 

ارفع رأسك اي حممد وتكلم يسمع منك وقل يقبل منك واشفع تشفع فأرفع  
ك فمن وجدت يف قلبه  رأسي فأقول أميت أميت اي رب فيقول اذهب إىل أمت

مثقال حبة من شعري من اإلميان فأدخله اجلنة فأقبل فمن وجدت يف قلبه ذلك  
فادخله اجلنة فإذا اجلبار عز وجل مستقبلي فاسجد له فيقول ارفع رأسك اي 

حممد وتكلم يسمع منك وقل يقبل منك واشفع تشفع فأرفع رأسي فأقول 
وجدت يف قلبه نصف حبة من   أميت أميت أي رب فيقول اذهب إىل أمتك فمن

شعري من اإلميان فادخلهم اجلنة فاذهب فمن وجدت يف قلبه مثقال ذلك 
أدخلهم اجلنة فإذا اجلبار عز وجل مستقبلي فأسجد له فيقول ارفع رأسك اي 



حممد وتكلم يسمع منك وقل يقبل منك واشفع تشفع فأرفع رأسي فأقول 
يف قلبه مثقال حبة من خردل  أميت أميت فيقول اذهب إىل أمتك فمن وجدت 

نة فاذهب فمن وجدت يف قلبه مثقال ذلك أدخلتهم  من اإلميان فأدخله اجل
اجلنة وفرغ هللا من حساب الناس وأدخل من بقى من أميت النار مع أهل النار  
فيقول أهل النار ما أغىن عنكم انكم كنتم تعبدون هللا عز وجل ال تشركون به  

فبعزيت ألعتقنهم من النار فريسل إليهم فيخرجون  شيئا فيقول اجلبار عز وجل
وقد امتحشوا فيدخلون يف هنر احلياة فينبتون فيه كما تنبت احلبة يف غثاء 

السيل ويكتب بني أعينهم هؤالء عتقاء هللا عز وجل فيذهب هبم فيدخلون 
اجلنة فيقول هلم أهل اجلنة هؤالء اجلهنميون فيقول اجلبار بل هؤالء عتقاء 

عز وجل   اجلبار  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده جيد هبذه السياقة من أجل عمرو بن أيب ت
عمرو موىل املطلب فقد روى له الشيخان وفيه كالم ينزله عن رتبة الصحيح  

 لكنه قد توبع يف معظم ألفاظ هذا احلديث 
 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو سلمة اخلزاعي ثنا ليث بن  - 12492
زيد بن اهلاد عن عمرو بن أيب عمرو عن أنس بن مالك قال مسعت سعد عن ي

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : اين ألول الناس فذكر معناه اال انه قال  



 كما تنبت احلبة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده جيدت  

الصواب ] كما تلبث احلبة [ ألن اإلمام أمحد هنا يشري إىل االختالف بني * 
 رواية أيب سلمة اخلزاعي ورواية يونس بن حممد املؤدب

 

 

------------------------------------- 

 

[    145صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يونس ثنا شيبان عن قتادة عن   - 12493
ه وسلم أمر ببضعة  أنس قال وحدث أنس بن مالك : أن نيب هللا صلى هللا علي 

وعشرين رجال من صناديد قريش فالقوا يف طوى من أطواء بدر خبيث خمبث 
  قال وكان إذا ظهر على قوم أقام ابلعرصة ثالث ليال قال فلما ظهر على بدر

أقام ثالث ليال حىت إذا كان الثالث أمر براحلته فشدت برحلها مث مشى 
واتبعه أصحابه قالوا فما نراه ينطلق اال ليقضي حاجته قال حىت قام على شفة  

الطوي قال فجعل يناديهم أبمسائهم وأمساء آابئهم اي فالن بن فالن أسركم  



ال عمر اي نيب هللا ما  أنكم أطعتم هللا ورسوله هل وجدمت ما وعدكم ربكم حقا ق
تكلم من أجساد ال أرواح فيها قال والذي نفس حممد بيده ما أنتم أبمسع ملا  

أقول منهم قال قتادة أحياهم هللا عز وجل له حىت مسعوا قوله توبيخا وتصغريا 
 ونقيمه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

يب ثنا إمساعيل بن حممد وهو أبو إبراهيم  حدثنا عبد هللا حدثين أ - 12494
صم عن أنس بن مالك قال : وخالف املعقب ثنا عباد يعين بن عباد عن عا

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بني قريش واألنصار يف داري اليت ابملدينة قال  
أبو عبد الرمحن ثناه أبو إبراهيم املعقب وكان من خيار الناس وعظم أبو عبد  

ره جدا الرمحن أم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح , رجاله ثقات رجال الشيخني غري  ت
 إمساعيل بن حممد 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا محاد بن سلمة عن أيوب عن أيب  - 12495



قالبة عن أنس بن مالك قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ال تقوم 
 الساعة حىت يتباهى الناس يف املساجد 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو سعيد موىل بين هاشم حدثنا   - 12496
هل سألت أنس  أبو يعقوب يعين إسحاق قال مسعت اثبتا البناين وسأله رجل

بن مالك قال اثبت سألت أنسا هل مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
قال : لقد قبض هللا عز وجل رسوله وما فضحه ابلشيب ما كان يف رأسه  

ه يوم مات ثالثون شعرة بيضاء وقيل له أفضيحة هو قال أما أنتم فتعدونه  وحليت
 فضيحة وأما حنن فكنا نعده زينا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو سعيد ثنا عبد العزيز يعين بن  - 12497
لحة عن أنس بن مالك عبد هللا بن أيب سلمة ثنا إسحاق بن عبد هللا بن أيب ط

قال : صلى بنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف بيت أم سليم على حصري 



 قدمي قد تغري من القدم قال ونضحته من ماء فسجد عليه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري , رجاله ثقات ت
ري رجال الشيخني غري أيب سعيد موىل بين هاشم فمن رجال البخا  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن ثنا بن هليعة عن أيب النضر  - 12498
ل  عن أنس بن مالك عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال : اال أخربكم أبه

النار وأهل اجلنة أما أهل اجلنة فكل ضعيف متضعف أشعث ذي طمرين لو 
اع مناع ذي تبع  أقسم على هللا ألبره وأما أهل النار فكل جعظري جواظ مج  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه , وهذا إسناد ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن حدثنا بن هليعة ثنا يزيد بن  - 12499
أيب حبيب وعقيل بن خالد عن بن شهاب عن أنس بن مالك : أن رسول هللا 

 صلى هللا عليه وسلم هنى أن يبيع الرجل فحلة فرسه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح , وهذا إسناد ضعيف لسوء حفظ  ت



 ابن هليعة 
 

 

نا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن ثنا بن هليعة عن بكري بن حدث - 12500
الك قال : صلى األشج عن حممد بن عبد هللا بن أيب سليم عن أنس بن م

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الصالة مبىن ركعتني وصالها أبو بكر مبىن 
ركعتني وصالها عمر مبىن ركعتني وصالها عثمان بن عفان مبىن ركعتني أربع 

  مث أمتها بعد  سنني

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه , وهذا إسناد ضعيف من أجل ابن ت
 هليعة 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن ثنا بن هليعة ثنا خالد بن  - 12501
صلى هللا عليه  يزيد عن سعيد بن أيب هالل عن أنس بن مالك أن رسول هللا 

وسلم قال : ان بين إسرائيل تفرقت إحدى وسبعني فرقة فهلكت سبعون فرقة  
وخلصت فرقة واحدة وإن أميت ستفرتق على اثنتني وسبعني فرقة فتهلك 

ى وسبعني وختلص فرقة قالوا اي رسول هللا من تلك الفرقة قال اجلماعة  إحد
 اجلماعة  

 



 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح بشواهده , وهذا إسناد ضعيفت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا حسن ثنا محاد بن سلمة عن   - 12502
اي أيها الذين   }اثبت البناين عن أنس بن مالك انه قال : ملا نزلت هذه اآلية 

إىل آخر اآلية جلس اثبت بن قيس يف بيته فقال   {آمنوا ال ترفعوا أصواتكم 
نيب صلى هللا أان من أهل النار واحتبس عن النيب صلى هللا عليه وسلم فسأل ال

عليه وسلم سعد بن معاذ فقال اي أاب عمر وما شأن اثبت اشتكى فقال سعد  
انه جلاري وما علمت له شكوى قال فااته سعد فذكر له قول رسول هللا صلى 
هللا عليه وسلم فقال اثبت أنزلت هذه اآلية ولقد علمتم اين من أرفعكم صوات 

ن أهل النار فذكر ذلك سعد للنيب  على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فاان م
صلى هللا عليه وسلم فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بل هو من أهل 

 اجلنة 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ... وقد تفرد محاد  ت
بن سلمة بذكر سعد بن معاذ يف هذا احلديث قال يف الفتح : واستشكل ذلك 

ية املذكورة كان يف زمن الوفود بسبب األقرع بن حابس احلفاظ أبن نزول اآل
وهو  4845البخاري وغريه وكان ذلك يف سنة تسع كما سيأيت يف التفسري ) 



( وسعد بن معاذ مات قبل ذلك يف بين قريظة وذلك سنة   6/  4يف املسند 
مخس وميكن اجلمع ابن الذي نزل يف قصة اثبت جمرد رفع الصوت والذي نزل 

قرع أول السورة وهو قوله التقدموا بني يدي هللا ورسوله وقد نزل يف قصة األ
فقد تقدم يف   من هذه السورة سابقا أيضا قوله وان طائفتان من املؤمنني اقتتلوا

كتاب الصلح من حديث أنس ويف آخره أهنا نزلت يف قصة عبد هللا بن أيب بن 
عبد هللا بعد وقعة    سلول ويف السياق وذلك قبل أن يسلم عبد هللا وكان إسالم

بدر ... . وروى ابن املنذر يف تفسريه من طريق سعيد بن بشري ) وهو ضعيف  
( عن قتادة عن أنس يف هذه القصة فقال سعد بن عبادة اي رسول هللا هو  

جاري ... احلديث وهذا أشبه ابلصواب ألن سعد بن عبادة من قبيلة اثبت بن  
معاذ ألنه من قبيلة أخرى قيس فهو أشبه أن يكون جاره من سعد بن   

قلنا ) األرانؤوط ( : ال يبعد أن يكون ذكر سعد بن معاذ يف هذا احلديث * 
ومها وأما تعيني قدوم وفد متيم يف سنة تسع ففيه نظر فقد صح أن األقرع بن 

كان مع النيب صلى هللا عليه وسلم يف غزوة    -وهو من سادات متيم  -حابس 
عليه وسلم من عطااي املؤلفة قلوهبم وذكر أنه  حنني وأعطاه النيب صلى هللا

شهد مع النيب صلى هللا عليه وسلم فتح مكة وغزوات الفتح وحنني كانتا سنة  
 مثان فلعل متيما وفدت على النيب صلى هللا عليه وسلم مرتني وهللا أعلم

 

 

------------------------------------- 



 

[    146ة صفح - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا محاد بن سلمة عن اثبت البناين  - 12503
يه وسلم  عن أنس بن مالك ان أهل اليمن قدموا على رسول هللا صلى هللا عل 

فقالوا : ابعث معنا رجال يعلمنا فأخذ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بيد أيب 
 عبيدة بن اجلراح فأرسله معهم فقال هذا أمني هذه األمة  

 

 

يق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم علت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن ثنا محاد بن سلمة عن اثبت  - 12504
عن أنس ان رجال قال : اي رسول هللا ان لفالن خنلة وأان أقيم حائطي هبا فأمره  

ه  ان يعطيين حىت أقيم حائطي هبا فقال له النيب صلى هللا عليه وسلم أعطها إاي
بنخلة يف اجلنة فأىب فااته أبو الدحداح فقال بعين خنلتك حبائطي ففعل فأتى 

النيب صلى هللا عليه وسلم فقال اي رسول هللا اين قد ابتعت النخلة حبائطي قال  
فاجعلها له فقد أعطيتكها فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كم من عذق  

ل فأتى امرأته فقال اي أم الدحداح راح أليب الدحداح يف اجلنة قاهلا مرارا قا
أخرجي من احلائط فإين قد بعته بنخلة يف اجلنة فقالت ربح البيع أو كلمة  



 تشبهها  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن ثنا محاد بن سلمة عن اثبت  - 12505
ان  البناين عن أنس بن مالك قال : ملا أراد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

حيلق احلجام رأسه أخذ أبو طلحة شعر أحد شقي رأسه بيده فأخذ شعره فجاء  
 به إىل أم سليم قال فكانت أم سليم تدوفه يف طيبها  

 

 

األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم  عليق شعيبت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن ثنا بن هليعة ثنا بكر بن  - 12506
سوادة عن وفاء اخلوالين عن أنس بن مالك قال بينما حنن نقرأ فينا العريب 
والعجمي واألسود واألبيض إذ خرج علينا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 تقرؤون كتاب هللا وفيكم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  فقال : أنتم يف خري
وسيأيت على الناس زمان يثقفونه كما يثقفون القدح يتعجلون أجورهم وال 

 يتأجلوهنا  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هارون بن معروف ثنا بن وهب  - 12507
ر عن أنس بن قال حدثين بن أيب ذئب عن موهوب بن عبد الرمحن بن أزه

مالك : انه كان خيالف عمر بن عبد العزيز فقال له عمر ما حيملك على هذا  
فقال اين رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يصلي صالة مىت توافقها أصلي 

عك ومىت ختالفها أصلي وانقلب إىل أهلي  م  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

قال السندي : ] خيالف عمر بن عبد العزيز [ أي فيصلي قبله منفردا أو ال  * 
 يصلي معه أحياان ] مىت توافقها [ أي تلك الصالة أبن تراعي وقتها 

ى ما قال السندي  قال األرانؤوط : لو صح السند كان ال بد من محله عل* 
خبصوص وقت الصالة ألن أنس بن مالك ثبت عنه أنه كان يثين على صالة 

 عمر بن عبد العزيز ويشبهها بصالة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هارون بن معروف ثنا عبد هللا بن  - 12508



ان الضحاك بن عبد   وهب قال وأخربين عمرو بن احلرث عن بكري بن األشج
دثه عن أنس بن مالك انه قال : رأيت رسول هللا صلى هللا عليه  هللا القرشي ح

وسلم يف سفر صلى سبحة الضحى مثان ركعات فلما انصرف قال اين صليت 
صالة رغبة ورهبة سألت ريب عز وجل ثالاث فأعطاين ثنتني ومنعين واحدة  

أن ال يظهر عليهم عدوهم   سألت ان ال يبتلي أميت ابلسنني ففعل وسألت
 ففعل وسألته ان ال يلبسهم شيعا فأىب علي  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه , وهذا إسناد ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هارون قال أبو عبد الرمحن ومسعته   - 12509
بن حازم انه مسع أان من هارون غري مرة ثنا عبد هللا بن وهب قال حدثين جرير 

قتادة بن دعامة ثنا أنس بن مالك : أن رجال جاء إىل النيب صلى هللا عليه  
هللا صلى هللا  وسلم قد توضأ وترك على قدمه مثل موضع الظفر فقال له رسول

 عليه وسلم ارجع فأحسن وضوءك  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح , رجاله ثقات رجال الشيخنيت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد هللا بن الوليد ثنا سفيان قال   - 12510
حدثين سلمة بن وردان قال مسعت أنس بن مالك يقول قال رسول هللا صلى  

هللا عليه وسلم قل : اي أيها الكافرون ربع القرآن وإذا زلزلت األرض ربع 
 القرآن وإذا جاء نصر هللا ربع القرآن 

 

 

إسناده ضعيف عليق شعيب األرنؤوط : ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    147صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أزهر بن القاسم ثنا هشام عن   - 12511
قتادة عن أنس ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : ليصينب أقواما سفع  

لوها مث ليدخلهم هللا اجلنة بفضل رمحته فيقال هلم  من النار عقوبة بذنوب عم
 اجلهنميون  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح , وهذا إسناد قوي ت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هبز بن القاسم ثنا هشام عن قتادة   - 12512
 عن أنس : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم هنى ان يشرب الرجل وهو قائم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح , وهذا إسناد قوي ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يونس بن حممد ثنا محاد بن زيد  - 12513
عمدت أم عن هشام عن حممد عن أنس قال محاد واجلعد قد ذكره قال :  

سليم إىل نصف مد شعري فطحنته مث عمدت إىل عكة كان فيها شيء من مسن  
فاختذت منه خطيفة قال مث أرسلتين إىل النيب صلى هللا عليه وسلم قال فأتيته  

هو يف أصحابه فقلت ان أم سليم أرسلتين إليك تدعوك فقال أان ومن معي  و 
قال فجاء هو ومن معه قال فدخلت فقلت أليب طلحة قد جاء النيب صلى هللا  

عليه وسلم ومن معه فخرج أبو طلحة فمشى إىل جنب النيب صلى هللا عليه  
نصف مد   وسلم قال فقال اي رسول هللا إمنا هي خطيفة اختذهتا أم سليم من

شعري قال فدخل فأتى به قال فوضع يده فيها مث قال أدخل عشرة قال فدخل  
عشرة فأكلوا حىت شبعوا مث دخل عشرة فأكلوا مث عشرة فأكلوا مث عشرة  

فأكلوا حىت أكل منها أربعون كلهم أكلوا حىت شبعوا قال وبقيت كما هي قال  
 فأكلنا  

 



 

ى شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناداه صحيحان عل ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حجني ثنا عبد العزيز بن عبد هللا   - 12514
بن أيب سلمة عن محيد الطويل عن أنس بن مالك قال قال رسول هللا صلى هللا 
عليه وسلم : والذي نفسي بيده لو اطلعت امرأة من نساء أهل اجلنة على أهل  

ينهما برحيها ولنصيفها على رأسها خري  األرض ألضاءت ما بينهما ومألت ما ب
 من الدنيا وما فيها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حجني ثنا عبد العزيز عن حممد عن   - 12515
أيب بكر الثقفي عن أنس بن مالك قال : كنا مع رسول هللا صلى هللا عليه  

رفة منا املكرب ومنا املهل ال يعاب على املكرب تكبريه وال على  وسلم غداة ع
 املهل إهالله 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا يونس ثنا محاد يعين بن زيد عن   - 12516
الناس وكان   اثبت عن أنس قال : كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أحسن

أجود الناس وكان أشجع الناس قال ولقد فزع أهل املدينة ليلة فانطلق قبل  
لصوت الصوت فرجع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم راجعا قد استربأ هلم ا

وهو على فرس أليب طلحة عري ما عليه سرج ويف عنقه السيف وهو يقول  
للناس مل تراعوا مل تراعوا وقال للفرس وجدانه حبرا وانه لبحر قال أنس وكان  

 الفرس قبل ذلك يبطأ قال ما سبق بعد ذلك 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

دثين أيب ثنا يونس حدثنا أبو عوانة عن قتادة  حدثنا عبد هللا ح - 12517
عن أنس قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ما من مسلم يزرع زرعا أو  

 يغرس غرسا فيأكل منه طري أو إنسان أو هبيمة اال كان له به صدقة  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يونس ثنا أبو عوانة عن عبد   - 12518



الرمحن األصم عن أنس بن مالك : أن النيب صلى هللا عليه وسلم بعث إىل 
عمر بن اخلطاب جببة سندس فقال عمر اي رسول هللا بعثت هبا إىل وقد قلت 

نتفع  فيها ما قلت فقال اين مل أبعث هبا إليك لتلبسها وإمنا بعثت هبا إليك لت
 بثمنها أو تبيعها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يونس ثنا محاد يعين بن زيد عن   - 12519
قدح رحراح فوضع  اثبت عن أنس : أن النيب صلى هللا عليه وسلم دعا مباء يف

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أصابعه يف القدح فجعل املاء ينبع وجعل القوم 
ل فحزرت يتوضؤون منه وخيرج من بني أصابعه قال وجعل القوم يتوضؤون قا

 القوم فإذا ما بني السبعني إىل الثمانني 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يونس ثنا محاد يعين بن زيد عن   - 12520
اثبت عن أنس أو غريه قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : من عال  



أختني أو ثالث أخوات حىت مينت أو ميوت عنهن كنت   ابنتني أو ثالث بنات أو
 أان وهو كهاتني وأشار أبصبعيه السبابة والوسطى 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    148صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يونس ثنا محاد يعين بن زيد أان  - 12521
ل : ان هللا عز  عبيد هللا بن أيب بكر عن جده أنس بن مالك يرفع احلديث قا

وجل قد وكل ابلرحم ملكا فيقول أي رب نطفة أي رب علقة أي رب مضغة  
  وإذا أراد هللا عز وجل أن يقضي خلقها قال يقول أي رب ذكر أو أنثى شقي

 أو سعيد فما الرزق فما األجل قال فيكتب كذلك يف بطن أمه  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد ثنا محاد بن زيد ثنا   - 12522
 عبيد هللا بن أيب بكر بن أنس عن أنس عن النيب صلى هللا عليه وسلم : حنوه  

 

 

يق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعلت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يونس ثنا عبد العزيز يعين بن عبد   - 12523
هللا بن أيب سلمة عن ربيعة بن أيب عبد الرمحن عن أنس بن مالك قال : تويف 

 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وما يف رأسه وحليته عشرون شعرة بيضاء 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أسود بن عامر أو حسن بن موسى   - 12524
ثنا زهري عن أيب إسحاق عن أيب أمساء الصيقل عن أنس بن مالك قال :  

خرجنا نصرخ ابحلج فلما قدمنا مكة أمران رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن  
عمرة قال ولو استقبلت من أمري ما استدبرت جلعلتها عمرة ولكن   جنعلها

 سقت اهلدي وقرنت بني احلج والعمرة  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح , وهذا إسناد ضعيف جلهالة أيب ت
 أمساء الصقيل

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن وعفان قاال حدثنا محاد بن   - 12525
 أبو ربيعة قال  سلمة عن سنان بن ربيعة عن أنس قال عفان يف حديثه قال أان

مسعت أنس بن مالك قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : إذا ابتلي هللا  
كان يعمله    العبد املسلم ببالء يف جسده قال هللا اكتب له صاحل عمله الذي

 فان شفاه غسله وطهره وان قبضه غفر له ورمحه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه , وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن ثنا محاد أان سليمان التيمي   - 12526
واثبت عن أنس بن مالك قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : أتيت 

 على موسى ليلة أسري يب عند الكثيب األمحر وهو قائم يصلي يف قربه 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 



هللا حدثين أيب ثنا حسن بن موسى ثنا محاد بن سلمة   حدثنا عبد - 12527
صلى هللا عليه وسلم قال :   أان اثبت البناين عن أنس بن مالك أن رسول هللا

أتيت ابلرباق وهو دابة أبيض فوق احلمار ودون البغل يضع حافره عند منتهى  
بط  طرفه فركبته فسار يب حىت أتيت بيت املقدس فربطت الدابة ابحللقة اليت ير 
فيها األنبياء مث دخلت فصليت فيه ركعتني مث خرجت فجاءين جربيل عليه  

السالم إبانء من مخر وإانء من لنب فاخرتت اللنب قال جربيل أصبت الفطرة مث  
عرج بنا إىل السماء الدنيا فاستفتح جربيل فقيل ومن أنت قال جربيل قيل  

يه ففتح لنا فإذا أان ومن معك قال حممد فقيل وقد أرسل إليه قال قد أرسل إل
آبدم فرحب ودعا يل خبري مث عرج بنا إىل السماء الثانية فاستفتح جربيل فقيل  
ومن أنت قال جربيل فقيل ومن معك قال حممد فقيل وقد أرسل إليه قال قد  
أرسل إليه قال ففتح لنا فإذا أان اببين اخلالة حيىي وعيسى فرحبا ودعوا يل خبري  

الثالثة فاستفتح جربيل فقيل من أنت قال جربيل فقيل   مث عرج بنا إىل السماء
ومن معك قال حممد صلى هللا عليه وسلم فقيل وقد أرسل إليه قال وقد أرسل 

إليه ففتح لنا فإذا أان بيوسف عليه السالم وإذا هو قد أعطي شطر احلسن 
فرحب ودعا يل خبري مث عرج بنا إىل السماء الرابعة فاستفتح جربيل فقيل من  

نت قال جربيل قيل ومن معك قال حممد فقيل قد أرسل إليه قال قد أرسل أ
إليه ففتح الباب فإذا أان إبدريس فرحب يب ودعا يل خبري مث قال يقول هللا عز  

مث عرج بنا إىل السماء اخلامسة فاستفتح جربيل  {ورفعناه مكاان عليا   }وجل 
قد بعث إليه قال   فقيل من أنت قال جربيل فقيل ومن معك قال حممد فقيل



قد بعث إليه ففتح لنا فإذا أان هبارون فرحب ودعا يل خبري مث عرج بنا إىل 
السماء السادسة فاستفتح جربيل فقيل من أنت قال جربيل قيل ومن معك  

قال حممد فقيل وقد بعث إليه قال قد بعث إليه ففتح لنا فإذا أان مبوسى عليه  
ا إىل السماء السابعة فاستفتح جربيل  السالم فرحب ودعا يل خبري مث عرج بن

فقيل من أنت قال جربيل قيل ومن معك قال حممد قيل وقد بعث إليه قال قد  
بعث إليه ففتح لنا فإذا أان إببراهيم صلى هللا عليه وسلم وإذا هو مستند إىل 
البيت املعمور وإذا هو يدخله كل يوم سبعون ألف ملك ال يعودون إليه مث  

ة املنتهى وإذا ورقها كآذان الفيلة وإذا مثرها كالقالل فلما  ذهب يب إىل سدر 
غشيها من أمر هللا ما غشيها تغريت فما أحد من خلق هللا يستطيع أن يصفها  
من حسنها قال فأوحي هللا عز وجل إىل ما أوحي وفرض على يف كل يوم وليلة  

 مخسني صالة فنزلت حىت انتهيت إىل موسى فقال ما فرض ربك على أمتك
قال قلت مخسني صالة يف كل يوم وليلة قال ارجع إىل ربك فاسأله التخفيف  
فان أمتك ال تطيق ذلك وأين قد بلوت بين إسرائيل وخربهتم قال فرجعت إىل 

ريب عز وجل فقلت أي رب خفف عن أميت فحط عين مخسا فرجعت إىل 
موسى فقال ما فعلت قلت حط عين مخسا قال ان أمتك ال تطيق ذلك 

إىل ربك فاسأله التخفيف المتك قال فلم أزل أرجع بني ريب وبني  فارجع
موسى وحيط عين مخسا مخسا حىت قال اي حممد هي مخس صلوات يف كل يوم 
وليلة بكل صالة عشرة فتلك مخسون صالة ومن هم حبسنة فلم يعملها كتبت  
  له حسنة فان عملها كتبت عشرا ومن هم بسيئة فلم يعملها مل تكتب شيئا فان



عملها كتبت سيئة واحدة فنزلت حىت انتهيت إىل موسى فأخربته فقال ارجع 
إىل ربك فاسأله التخفيف المتك فان أمتك ال تطيق ذاك فقال رسول هللا 

 صلى هللا عليه وسلم لقد رجعت إىل ريب حىت لقد استحيت  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    149صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن ثنا محاد أان اثبت البناين عن   - 12528
أنس بن مالك : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أاته جربيل وهو يلعب مع  

فاستخرج القلب مث شق القلب   الغلمان فأخذه فصرعه وشق عن قلبه
هذه حظ الشيطان منك قال فغسله يف طست من  فاستخرج منه علقة فقال  

ذهب من ماء زمزم مث ألمه مث أعاده يف مكانه قال وجاء الغلمان يسعون إىل 
أمه يعين ظئره فقالوا ان حممدا قد قتل قال فاستقبلوه وهو منتقع اللون قال  

دره  أنس وكنت أرى أثر املخيط يف ص  

 



 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إسحاق بن عيسى يعين الطباع ثنا   - 12529
مالك عن إسحاق بن عبد هللا بن أيب طلحة عن أنس بن مالك : ان جدته  

مليكة دعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لطعام صنعته فأكل منه رسول هللا 
صلى هللا عليه وسلم مث قال قوموا فأصلي لكم قال أنس فقمت إىل حصري لنا 

قد أسود من طول ما لبث فنضحته مباء فقام عليه رسول هللا صلى هللا عليه  
 وسلم وقمت أان واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا فصلى بنا ركعتني مث انصرف  

 

 

مسلم , رجاله ثقات رجال عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط ت
 الشيخني غري إسحاق بن عيسى فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إسحاق قال أان مالك عن إسحاق  - 12530
بن عبد هللا بن أيب طلحة عن أنس بن مالك قال قال رسول هللا صلى هللا عليه  
 وسلم : الرؤاي احلسنة من الرجل الصاحل جزء من ستة وأربعني جزءا من النبوة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إسحاق بن عيسى قال أخربين  - 12531
فقام يصلي  مالك عن العالء قال : دخلنا على أنس بن مالك بعد الظهر

العصر فلما فرغ من صالته تذاكران تعجيل الصالة فقال مسعت رسول هللا 
صلى هللا عليه وسلم يقول تلك صالة املنافقني ثالث مرات جيلس أحدهم  

اصفرت الشمس وكانت بني قرين شيطان قام نقر أربعا ال يذكر هللا   حىت إذا
 فيها اال قليال  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إسحاق حدثين مالك عن عمر   - 12532
ه  وموىل املطلب عن أنس بن مالك : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم طلع ل
أحد فقال هذا جبل حيبنا وحنبه اللهم ان إبراهيم حرم مكة وأين أحرم ما بني 

 البتيها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح , وهذا إسناد جيد ت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا مؤمل بن إمساعيل ثنا محاد بن زيد  - 12533
لم منزل زيد بن ثنا اثبت عن أنس قال : أتى رسول هللا صلى هللا عليه وس

حارثة فرأى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم امرأته زينب وكأنه دخله ال أدري 
من قول محاد أو يف احلديث فجاء زيد يشكوها إليه فقال له النيب صلى هللا 

أمسك عليك زوجك واتق هللا قال فنزلت واتق هللا وختفي يف  }عليه وسلم 
يعين زينب   {زوجناكها   }إىل قوله   {نفسك ما هللا مبديه   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ويف متنه غرابة مؤمل بن إمساعيل ت
سيء احلفظ وقد رواه مجاعة من الثقات عن محاد بن زيد دون قوله " فرأى 
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم امرأته زينب وكأنه دخله " ! وسيأيت ضمن  

ا انقضت عدة زينب قال رسول هللا صلى هللا حديث طويل عن أنس قال مل
عليه وسلم لزيد اذهب فاذكرها على قال فانطلق حىت أاتها قال وهى ختمر  

عجينها فلما رأيتها عظمت يف صدري حىت ما أستطيع أن انظر إليها وإسناده  
أي  - صحيح ففيه أن الذي أتى املنزل هو زيد بن خارثة وأن الذي دخله 

هو زيد وهذا هو الصواب وهللا أعلم - وجد يف نفسه شيئا   

 

 

------------------------------------- 

 



[    150صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسني بن حممد ثنا املبارك عن   - 12534
اثبت عن أنس قال قال رجل : اي رسول هللا اين أحب هذه السورة قل هو هللا  

 أحد فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حبك إايها أدخلك اجلنة  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح , وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان بن عيينة ثنا مالك بن أنس  - 12535
عن إسحاق بن عبد هللا عن عمه أنس قال : رأيت النيب صلى هللا عليه وسلم  

 يتبعه من الصحفة فال أزال أحبه أبدا 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

هاشم بن القاسم ثنا املبارك ثنا   حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا - 12536
للنيب صلى هللا عليه وسلم اين  اثبت البناين عن أنس بن مالك : ان رجال قال 

أحب فالان فقال النيب صلى هللا عليه وسلم فأخربته قال ال قال فأخربه قال  



 فلقيه بعد فقال وهللا اين ألحبك يف هللا فقال له أحبك الذي أحببتين له  

 

 

ألرنؤوط : حديث صحيح , وهذا إسناد حسن عليق شعيب ات  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سليمان بن داود ثنا فليح بن  - 12537
سليمان ثنا عثمان بن عبد الرمحن التيمي عن قريش عن أنس قال : كان 

 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يصلي بنا اجلمعة حني متيل الشمس  

 

 

ه حسنعليق شعيب األرنؤوط : إسناد ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سليمان بن داود ثنا بن عطية يعين   - 12538
احلكم عن اثبت عن أنس قال : كان النيب صلى هللا عليه وسلم خيرج إىل 

املسجد فيه املهاجرون واألنصار وما منهم أحد يرفع رأسه من حبوته اال أبو 
 بكر وعمر فيتبسم إليهما ويتبسمان إليه 

 

 

: إسناده ضعيف عليق شعيب األرنؤوط ت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سليمان بن داود ثنا أبو عامر يعين   - 12539
اخلراز عن اثبت عن أنس : ان أسود كان ينظف املسجد فمات فدفن ليال 

وأتى النيب صلى هللا عليه وسلم فأخرب فقال انطلقوا إىل قربه فانطلقوا إىل قربه  
هلها ظلمة وان هللا عز وجل ينورها بصاليت فقال ان هذه القبور ممتلئة على أ

عليها فأتى القرب فصلى عليه وقال رجل من األنصار اي رسول هللا ان أخي 
مات ومل تصل عليه قال فأين قربه فأخربه فانطلق رسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم مع األنصاري  

 

 

وهذا عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه دون قصة األنصاري يف آخره , ت
 إسناد حسن 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سليمان بن داود قال أيب وأماله   - 12540
علينا يعين أاب داود مع علي بن املديين فقال قال شعبة أخربين اثبت قال 

مسعت أنسا عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : لكل غادر لواء أحسبه قال  
 يوم القيامة  

 

 

إسناده صحيح على شرط مسلم , رجاله ثقات رجال  عليق شعيب األرنؤوط :ت



 الشيخني غري سليمان بن داود فمن رجال مسلم 
 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد ثنا اثبت ثنا عاصم   - 12541
عن حفصة قالت سألت أنس بن مالك مبا مات بن أيب عمرة فقالوا ابلطاعون  

: الطاعون شهادة لكل مسلم  فقال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم    

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد ثنا أيب أيوب عن أيب   - 12542
قالبة عن أنس قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : إذا نعس أحدكم  

 وهو يف الصالة فلينصرف فلينم حىت يعلم ما يقول  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد قال حدثنا حممد بن  - 12543
اثبت عن أنس ان النيب صلى هللا عليه وسلم قال أليب طلحة : أقرئ قومك 

 السالم فإهنم ما علمت أعفة صرب  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد ثنا حممد بن اثبت   - 12544
حدثين أيب ان أنسا حدثه : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم استقبله نساء 

وصبيان وخدم جائني من عرس من األنصار فسلم عليهم وقال وهللا اين 
 ألحبكم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح , وهذا إسناد ضعيف لضعف حممد  ت
 بن اثبت 

 

 

مد ثنا حممد حدثين أيب  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الص - 12545
عن أنس بن مالك ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : إذا مررمت برايض  

 اجلنة فارتعوا قالوا وما رايض اجلنة قال حلق الذكر  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد ثنا عمار يعين أاب  - 12546
صالة الصبح  هاشم صاحب الزعفراين عن أنس بن مالك : ان بالال بطأ عن

فقال له النيب صلى هللا عليه وسلم ما حبسك فقال مررت بفاطمة وهى تطحن 
والصيب يبكي فقلت هلا ان شئت كفيتك الرحا وكفيتين الصيب وان شئت 

الصيب وكفيتين الرحا فقالت أان أرفق اببين منك فذاك حبسين قال كفيتك 
 فرمحتها رمحك هللا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف النقطاعه عمار وهو ابن عمارة مل  ت
 يدرك أنسا وهذا احلديث مما تفرد به اإلمام أمحد 

 

 

------------------------------------- 

 

[    151صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد ثنا حرب يعين بن  - 12547
شداد ثنا حيىي ثنا حفص بن عبيد هللا بن أنس ان أنسا حدثه : ان رسول هللا 

صلى هللا عليه وسلم كان جيمع بني هاتني الصالتني يف السفر يعين املغرب 
 والعشاء 



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد ثنا محاد عن محيد عن   - 12548
أنس قال : كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقبل وما على األرض شخص 

 أحب إلينا منه فما نقوم له ملا نعلم من كراهيته لذلك 
 

 

نؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم , رجاله ثقات رجال عليق شعيب األر ت
 الشيخني غري محاد بن سلمة فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد حدثين أيب ثنا أبو  - 12549
التياح ثنا أنس بن مالك قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : من أشراط 

هل وتشرب اخلمور ويظهر الزان الساعة ان يرفع العلم ويثبت اجل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد ثنا احلكم بن عطية ثنا   - 12550



أبو املخيس عن أنس بن مالك قال قالوا : اي رسول هللا استشهد موالك فالن  
وم كذا وكذا  قال كال اين رأيت عليه عباءة غلها ي  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه , وهذا إسناد ضعيف جلهالة أيب ت
 املخيس

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد بن عبد الوارث ثنا أيب  - 12551
ء بن زايد ثنا انفع أبو غالب الباهلي شهد أنس بن مالك قال فقال العال

العدوي : اي أاب محزة سن أي الرجال كان نيب هللا صلى هللا عليه وسلم إذ بعث 
وابملدينة عشر  قال بن أربعني سنة قال مث كان ماذا قال كان مبكة عشر سنني  

سنني فتمت له ستون سنة مث قبضه هللا عز وجل إليه قال سن أي الرجال هو  
يومئذ قال كأشب الرجال وأحسنه وأمجله وأحلمه قال اي أاب محزة هل غزوت 

مع نيب هللا صلى هللا عليه وسلم قال نعم غزوت معه يوم حنني فخرج  
اء ظهوران ويف املشركني رجل املشركون بكثرة فحملوا علينا حىت رأينا خيلنا ور 

حيمل علينا فيدقنا وحيطمنا فلما رأى ذلك نيب هللا صلى هللا عليه وسلم نزل  
فهزمهم هللا عز وجل فولوا فقام نيب هللا صلى هللا عليه وسلم حني رأى الفتح 
فجعل نيب هللا صلى هللا عليه وسلم جياء هبم أسارى رجال رجال فيبايعونه على  

جل من أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ان على نذرا اإلسالم فقال ر 



لئن جيء ابلرجل الذي كان منذ اليوم حيطمنا ألضربن عنقه قال فسكت نيب 
هللا صلى هللا عليه وسلم وجيء ابلرجل فلما رأى نيب هللا صلى هللا عليه وسلم  

هللا صلى هللا قال اي نيب هللا تبت إىل هللا اي نيب هللا تبت إىل هللا فأمسك نيب 
عليه وسلم فلم يبايعه ليويف اآلخر نذره قال فجعل ينظر النيب صلى هللا عليه  

وسلم ليأمره بقتله وجعل يهاب نيب هللا صلى هللا عليه وسلم ان يقتله فلما رأى  
نيب هللا صلى هللا عليه وسلم ال يصنع شيئا أيتيه فقال اي نيب هللا نذري قال مل  

ال ليويف نذرك فقال اي نيب هللا أال أومضت إىل فقال انه  أمسك عنه منذ اليوم ا
 ليس لنيب أن يومض 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد ثنا أيب ثنا عبد العزيز  - 12552
أليب طلحة يتربز   عن أنس قال : بينما نيب هللا صلى هللا عليه وسلم يف خنل لنا 

حلاجته قال وبالل ميشي وراءه يكرم نيب هللا صلى هللا عليه وسلم ان ميشي إىل 
حىت مل إليه بالل فقال وحيك جنبه فمر نيب هللا صلى هللا عليه وسلم بقرب فقام 

اي بالل هل تسمع ما أمسع قال ما أمسع شيئا قال صاحب القرب يعذب قال  
 فسئل عنه فوجد يهوداي  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد حدثين أيب ثنا عبد   - 12553
رام لعائشة قد سرتت به جانب بيتها فقال رسول هللا العزيز عن أنس قال كان ق

صلى هللا عليه وسلم : أميطي عنا قرامك هذا فإنه ال تزال تصاويره تعرض يل 
 يف صاليت 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد حدثين أيب ثنا عبد   - 12554
ل : دخلنا على أنس بن مالك مع اثبت فقال له اين اشتكيت فقال  العزيز قا

أال أرقيك برقية أيب القاسم عليه الصالة والسالم قال بلى قال قل اللهم رب  
الناس مذهب البأس اشف أنت الشايف ال شايف اال أنت اشف شفاء ال يغادر  

 سقما  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد حدثين أيب ثنا سنان   - 12555
أبو ربيعة ثنا أنس ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : لو يعلم املتخلفون  

 عن صالة العشاء وصالة الغداة ما هلم فيهما ألتومها ولو حبوا  

 

 

ابعات عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد حسن يف املتت
 والشواهد

 

 

------------------------------------- 

 

[    152صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد حدثين أيب حدثنا   - 12556
غصنا فنفضه فلم   سنان ثنا أنس : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أخذ

ينتفض مث نفضه فلم ينتفض مث نفضه فانتفض فقال رسول هللا صلى هللا عليه  
ااي كما  وسلم ان سبحان هللا واحلمد هلل وال إله اال هللا وهللا أكرب تنفض اخلط

 تنفض الشجرة ورقها 
 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسن يف املتابعات والشواهد من أجل سنان  ت
بن ربيعة , وابقي رجال اإلسناد ثقات رجال الشيخني ... . فاحلديث حمتمل  

 للتحسني مبجموع الطريقني 
 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد ثنا عبد امللك النمريي  - 12557
ثنا اثبت عن أنس ان النيب صلى هللا عليه وسلم قال : ما من رجل مسلم  
ميوت له ثالثة من ولده مل يبلغوا احلنث إال أدخل هللا عز وجل أبويه اجلنة  

 بفضل رمحته إايهم  
 

 

إسناد رجاله ثقات رجال عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح , وهذا ت
 الشيخني غري عبد امللك النمريي فلم نتبينه 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد وعفان قاال ثنا محاد   - 12558
بن سلمة عن علي بن زيد عن أنس بن مالك ان رسول هللا صلى هللا عليه  

وسلم قال : أول من يكسي حلة من النار إبليس فيضعها على حاجبه 
يسحبها من خلفه وذريته من بعده وهو ينادي واثبوراه وينادون اي ثبورهم قال  و 

عبد الصمد قاهلا مرتني حىت يقفوا على النار فيقول اي ثبوراه ويقولون اي ثبورهم  
قال عفان وذريته   {ال تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثريا   }فيقال هلم  



ن حاجبيه  خلفه وهم يقولون اي ثبورهم قال عفا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد وعفان قاال ثنا محاد   - 12559
عن أيوب عن أيب قالبة عن أنس ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : ال  

 تقوم الساعة حىت يتباهى الناس يف املساجد 
 

 

صحيح على شرط مسلم , رجاله ثقات رجال عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ت
 الشيخني غري محاد بن سلمة فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد وعفان قاال ثنا محاد   - 12560
ثنا اثبت عن أنس : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان يقول يوم أحد 

 اللهم انك ان تشأ أن ال تعبد يف األرض 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 



 

الصمد ثنا محاد عن اثبت عن حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد  - 12561
أنس ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : ملا خلق هللا عز وجل آدم تركه  
ما شاء هللا ان يدعه فجعل إبليس يطيف به ينظر إليه فلما رآه أجوف عرف 

 انه خلق ال يتمالك  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثين أيب ثنا عبد الصمد قال ثنا محاد عن    حدثنا عبد هللا - 12562
اثبت عن أنس قال : كانت احلبشة يزفنون بني يدي رسول هللا صلى هللا عليه  

وسلم ويرقصون ويقولون حممد عبد صاحل فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
 ما يقولون قالوا يقولون حممد عبد صاحل 

 

 

شرط مسلم   عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح علىت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد ثنا محاد ثنا اثبت عن  - 12563
أنس قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : يدخل أهل اجلنة اجلنة فيبقى  

 منها ما شاء هللا عز وجل فينشئ هللا تعاىل هلا يعين خلقا حىت ميألها  



 

 

على شرط مسلم عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد ثنا محاد عن اثبت عن  - 12564
أنس قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : أعطيت الكوثر فإذا هو هنر  
جيري كذا على وجه األرض حافتاه قباب اللؤلؤ ليس مشفوفا فضربت بيدي 

 إىل تربته فإذا مسكة ذفرة وإذا حصاه اللؤلؤ 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد ثنا محاد ثنا اثبت عن  - 12565
نجار يعوده  أنس : ان النيب صلى هللا عليه وسلم دخل على رجل من بين ال

فقال له رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اي خال قل ال إله اال هللا فقال أو خال  
له قول ال إله اال أان أو عم فقال النيب صلى هللا عليه وسلم ال بل خال فقال 

 هللا هو خري يل قال نعم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم , رجاله ثقات رجال ت



 الشيخني غري محاد بن سلمة فمن رجال مسلم 
 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد ثنا محاد عن اثبت عن  - 12566
سلم أصواات فقال ما هذا قالوا  أنس قال : مسع رسول هللا صلى هللا عليه و 

وه فلم يلقحوه لصلح فرتكوه فلم يلقحوه فخرج  يلقحون النخل فقال لو ترك 
شيصا فقال النيب صلى هللا عليه وسلم ما لكم قالوا تركوه ملا قلت فقال رسول  
هللا صلى هللا عليه وسلم إذا كان شيء من أمر دنياكم فأنتم أعلم به فإذا كان  

   من أمر دينكم فإيل

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد ثنا محاد ثنا اثبت عن  - 12567
أنس أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : آخي بني أيب عبيدة بن اجلراح وبني 

 أيب طلحة  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 



ن حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد ثنا سليمان يعين ب - 12568
كثري ثنا عبد احلميد عن أنس : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كانت 

 تعجبه الفاغية وكان أعجب الطعام إليه الدابء  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  
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حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد ثنا جعفر ثنا اثبت ثنا  - 12569
أنس بن مالك : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان يكون يف الصالة فيقرأ 

 سورة خفيفة من أجل املرأة وبكاء الصيب 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم , رجاله ثقات رجال ت
سليمان الضبعي فمن رجال مسلم  الشيخني غري جعفر بن  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إسحاق بن سليمان قال مسعت  - 12570
مالك بن أنس عن إسحاق بن عبد هللا بن أيب طلحة عن أنس بن مالك قال :  
كنت أمشي مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وعليه برد جنراين غليظ احلاشية  

ىت رأيت صفح أو صفحة عنق رسول هللا صلى  فأدركه أعرايب فجبذه جبذة ح
هللا عليه وسلم قد أثرت هبا حاشية الربد من شدة جبذته فقال اي حممد أعطين 

 من مال هللا الذي عندك فالتفت إليه فضحك مث أمر له بعطاء  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حيىي بن إسحاق قال أخربين أبو حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا  - 12571
عبد هللا األسدي قال مسعت أنس بن مالك يقول قال رسول هللا صلى هللا 

 عليه وسلم : اتقوا دعوة املظلوم وإن كان كافرا فإنه ليس دوهنا حجاب 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

 ما ال  وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : دع ما يريبك إىل - 12572
 يريبك 



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح , وهذا إسناد ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن بن موسى ثنا محاد بن سلمة   - 12573
سيدان وبن سيدان   عن اثبت البناين عن أنس بن مالك أن رجال قال اي حممد اي

وخريان وبن خريان فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : اي أيها الناس عليكم  
هللا ورسوله وهللا ما  بتقواكم وال يستهوينكم الشيطان أان حممد بن عبد هللا عبد 

 أحب أن ترفعوين فوق منزليت اليت أنزلين هللا عز وجل  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم , رجاله ثقات رجال ت
 الشيخني غري محاد بن سلمة فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن بن موسى ثنا محاد بن سلمة   - 12574
أنس : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان إذا أوي إىل  عن اثبت عن

فراشة قال احلمد هلل الذي أطعمنا وسقاان وكفاان وآواان وكم ممن ال كايف له وال  
 مؤوى  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن يعين بن موسى ثنا محاد بن   - 12575
مة عن اثبت ومحيد عن أنس : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان على  سل

بغلة شهباء فمر على حائط لبين النجار فإذا هو بقرب يعذب صاحبه فحامت 
 البغلة فقال لوال ان ال تدافنوا لدعوت هللا ان يسمعكم عذاب القرب 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

دثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن بن موسى ثنا محاد بن سلمة  ح - 12576
عن اثبت عن أنس : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم استسقى فأشار بظهر  

 كفيه إىل السماء 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم , رجاله ثقات رجال ت
 الشيخني غري محاد بن سلمة فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن ثنا محاد بن سلمة عن محيد   - 12577



عن أنس بن مالك ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : جاهدوا املشركني 
 أبلسنتكم وأنفسكم وأموالكم وأيديكم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن ثنا محاد بن سلمة عن اثبت  - 12578
البناين عن أنس ان النيب صلى هللا عليه وسلم قال : لغدوة يف سبيل هللا أو 

روحة خري من الدنيا وما فيها ولقاب قوس أحدكم يف اجلنة خري من الدنيا وما  
 فيها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن ثنا محاد بن سلمة عن اثبت  - 12579
ا من  البناين عن أنس بن مالك ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : م

نفس متوت هلا عند هللا خري فيسرها ان ترجع إىل الدنيا اال الشهيد فان 
هادة  الشهيد يسره أن يرجع إىل الدنيا فيقتل ملا يرى من فضل الش  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن ثنا محاد بن سلمة عن اثبت  - 12580
البناين عن أنس بن مالك قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : البيت  

 املعمور يف السماء السابعة يدخله كل يوم سبعون ألف ملك مث ال يعودون إليه  
 

 

قات رجال عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم , رجاله ث ت
 الشيخني غري محاد بن سلمة فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن ثنا محاد بن سلمة عن اثبت  - 12581
البناين عن أنس بن مالك ان النيب صلى هللا عليه وسلم قال : حفت اجلنة  

 ابملكاره وحفت النار ابلشهوات 

 

 

مسلم  عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرطت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن ثنا محاد بن سلمة عن علي   - 12582
بن زيد عن أنس بن مالك قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : أول من  



يكسي حلة من النار إبليس يضعها على حاجبيه وهو يسحبها من خلفه  
حىت يقف على   وذريته من خلفه وهو يقول اي ثبوراه وهم ينادون اي ثبوراهم

ال تدعوا اليوم ثبورا واحدا  }النار فيقول اي ثبوراه فينادون اي ثبوراهم فيقال  
 وادعوا ثبورا كثريا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  
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حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن ثنا محاد بن سلمة عن علي   - 12583
بن زيد ويونس بن عبيد ومحيد عن أنس يعين بن مالك قال قال النيب صلى هللا 
عليه وسلم : املؤمن من أمنه الناس واملسلم من سلم املسلمون من لسانه ويده  

هاجر من هجر السوء والذي نفسي بيده ال يدخل اجلنة عبد ال أيمن جاره  وامل
 بوائقه 

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا محاد بن سلمة عن علي   - 12584
من بن زيد ويونس ومحيد عن احلسن ان النيب صلى هللا عليه وسلم قال : املؤ 

 من أمنه الناس فذكر مثله  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح , رجاله ثقات رجال الصحيح غري  ت
 علي بن زيد 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن ثنا محاد بن سلمة عن اثبت  - 12585
سلم عاد رجال من  البناين عن أنس بن مالك : ان رسول هللا صلى هللا عليه و 

األنصار فقال اي خال قل ال إله اال هللا فقال أخال أم عم فقال ال بل خال  
ه وسلم نعم  قال فخري يل أن أقول ال إله اال هللا فقال النيب صلى هللا علي   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الوهاب أان هشام عن قتادة   - 12586



عن أنس بن مالك ان نيب هللا صلى هللا عليه وسلم قال : ال عدوى وال طرية  
 ويعجبين الفال قالوا اي نيب هللا ما الفال قال الكلمة احلسنة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح , وهذا إسناد قوي على شرط مسلم  ت
له ثقات رجال الشيخني غري عبدالوهاب بن عطاء اخلفاف فمن رجال , رجا
 مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أسود بن عامر ثنا شريك عن   - 12587
عمرو بن عامر األنصاري عن أنس بن مالك قال سألناه عن الوضوء عند كل  

وأما صالة فقال : أما النيب صلى هللا عليه وسلم كان يتوضأ عند كل صالة  
 حنن فكنا نصلي الصلوات بطهور واحد 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح , وهذا إسناد ضعيف , شريك بن ت
 عبدهللا النخعي سيء احلفظ لكنه متابع , وابقي رجاله ثقات رجال الشيخني

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن ثنا سكني قال ذكر ذاك أيب  - 12588
قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : مل يلق بن آدم  عن أنس بن مالك قال 



 شيئا قط مذ خلقه هللا أشد عليه من املوت مث إن املوت ألهون مما بعده  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن ثنا أبو هالل الراسيب عن   - 12589
قتادة عن أنس قال قلما خطبنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اال قال : ال  

 إميان ملن ال أمانة له وال دين ملن ال عهد له  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث حسنت  

 

 

ثنا زهري عن املختار   حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أسود بن عامر - 12590
بن فلفل قال سألت أنسا عن ظروف النبيذ فقال : هنى رسول هللا صلى هللا 

عليه وسلم عما زفت من شيء قال وقال يل نيب هللا صلى هللا عليه وسلم هو  
 املقري 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم , رجاله ثقات رجال ت
فل فهو من رجال مسلم الشيخني غري املختار بن فل  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أسود بن عامر ثنا زهري عن املختار   - 12591
ليه وسلم :  بن فلفل ان أنس بن مالك حدثهم قال قال رسول هللا صلى هللا ع

اين لكم إمام فال تسبقوين ابلركوع وال ابلسجود وال ابلقيام فإين أراكم من 
لضحكتم قليال   أمامي ومن خلفي وأمي الذي نفس حممد بيده لو رأيتم ما رأيت

 ولبكيتم كثريا قالوا اي رسول هللا ما رأيت قال رأيت اجلنة والنار  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أسود بن عامر ثنا محاد بن سلمة   - 12592
م يف رمضان  عن مثامة عن أنس : ان النيب صلى هللا عليه وسلم خرج إليه

فخفف هبم مث دخل فأطال مث خرج فخفف هبم مث دخل فأطال فلما أصبحنا  
قلنا اي نيب هللا جلسنا الليلة فخرجت إلينا فخففت مث دخلت فأطلت قال من  

 أجلكم  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم , رجاله ثقات رجال ت
 الشيخني غري محاد بن سلمة فمن رجال مسلم 

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن ثنا أبو هالل ثنا قتادة عن   - 12593
أنس بن مالك قال : كانت شجرة يف طريق الناس تؤذي الناس فأاتها رجل 

طريق الناس قال قال النيب صلى هللا عليه وسلم فلقد رأيته يتقلب فعزهلا عن 
 يف ظلها يف اجلنة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه , وهذا إسناد حسن يف الشواهدت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أسود بن عامر أنبأان جعفر يعين   - 12594
هللا صلى هللا عليه  األمحر عن عطاء بن السائب عن أنس قال قال رسول 
 وسلم : راصوا الصفوف فان الشياطني تقوم يف اخللل 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح , وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا محاد يعين بن زيد عن سلم العلوي   - 12595
انه مسع أنس بن مالك يقول : دخل على النيب صلى هللا عليه وسلم رجل 

ه صفرة فكرهها فلما قام الرجل قال النيب صلى هللا عليه وسلم لبعض وعلي 
أصحابه لو أمرمت هذا ان يدع هذه الصفرة قاهلا مرتني أو ثالاث قال أنس وكان  



 النيب صلى هللا عليه وسلم قلما يواجه الرجل بشيء يكرهه يف وجهه  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أسود ثنا عمارة الصيدالين عن   - 12596
فأمر له بتمرة فلم  اثبت عن أنس قال : أتى النيب صلى هللا عليه وسلم سائل 

أيخذها أو وحش هبا قال وأاته آخر فأمر له بتمرة قال فقال سبحان هللا مترة  
أم سلمة   من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال فقال للجارية اذهيب إىل

 فأعطيه األربعني درمها اليت عندها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  
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حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أسود ثنا احلسن بن صاحل عن   - 12597



رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : اال ان املزات  خالد الغرز عن أنس قال قال 
 حرام واملزات خلط التمر والبسر  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أسود بن عامر ثنا شريك عن محيد   - 12598
 قال : رأيت عند أنس قدحا كان للنيب صلى هللا عليه وسلم فيه ضبة فضة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح , وهذا إسناد ضعيف من أجر ت
 شريك النخعي

 

 

عن عاصم  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن آدم ثنا شريك  - 12599
 : حنوه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح , وهذا إسناد ضعيف ت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا حسن   - 12600
عن اثبت عن أنس بن مالك قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : طوىب  

 ملن آمن يب ورآين مرة وطوىب ملن آمن يب ومل يرين سبع مرار  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه , وهذا إسناد ضعيف لضعف جسر بن ت
 فرقد

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هاشم بن القاسم ثنا حسن عن   - 01126
ت اين اثبت عن أنس بن مالك قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ودد

لقيت إخواين قال فقال أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم أو ليس حنن 
 إخوانك قال أنتم أصحايب ولكن إخواين الذين آمنوا يب ومل يروين 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه , وهذا إسناد ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد هللا بن بكر أبو وهب ثنا  - 12602
سنان بن ربيعة عن احلضرمي عن أنس بن مالك ان امرأة أتت النيب صلى هللا  
عليه وسلم فقالت : اي رسول هللا ابنة يل كذا وكذا ذكرت من حسنها ومجاهلا  



ثرتك هبا فقال قد قبلتها فلم تزل متدحها حىت ذكرت اهنا مل تصدع ومل  فآ
 تشتك شيئا قط قال ال حاجة يل يف ابنتك 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن إسحاق قال أان بن هليعة   - 12603
مالك عن النيب صلى هللا عن بكر بن سوادة عن أيب محزة اخلوالين عن أنس بن 

عليه وسلم : انه خرج إلينا فقال ان فيكم خريا منكم يعين رسول هللا صلى هللا 
عليه وسلم وتقرءون كتاب هللا عز وجل فيكم األمحر واألبيض والعريب 

والعجمي وسيأيت زمان يقرؤون فيه القرآن يتثقفونه كما يتثقف القدح يتعجلون  
 أجورهم وال يتأجلوهنا  

 

 

ليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف عت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن إسحاق قال ثنا حيىي بن  - 12604
أيوب عن محيد قال مسعت أنس بن مالك يقول قال رسول هللا صلى هللا عليه  

وسلم : يقدم عليكم غدا أقوام هم أرق قلواب ابإلسالم منكم قال فقدم 



موسى األشعري فلما دنوا من املدينة جعلوا يرجتزون  االشعريون فيهم أبو 
 يقولون

حممدا وحزبه ( فلما ان قدموا تصافحوا فكانوا هم أول   ...غدا نلقى األحبه  ) 
 من أحدث املصافحة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح , وهذا إسناد حسن ت  

 

 

عبد   حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا احلكم بن موسى قال أبو - 12605
 ومسعته أان من احلكم بن موسى ثنا عبد الرمحن بن أيب الرجال الرمحن عبد هللا

عن نبيط بن عمرو عن أنس بن مالك عن النيب صلى هللا عليه وسلم انه قال  
: من صلى يف مسجدي أربعني صالة ال يفوته صالة كتبت له براءة من النار  

 وجناة من العذاب وبريء من النفاق 

 

 

ب األرنؤوط : إسناده ضعيف جلهالة نبيط بن عمر عليق شعيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أسود وحسني بن حممد قاال ثنا   - 12606
إسرائيل عن أيب إسحاق عن بريد بن أيب مرمي عن أنس قال قال رسول هللا 



 صلى هللا عليه وسلم : ان الدعاء ال يرد بني األذان واإلقامة فادعوا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح , رجاله ثقات رجال الشيخني غري  ت
ريد بن أيب مرمي فقد روى له البخاري يف " األدب املفرد " وأصحاب السنن ب

 وهو ثقة 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أسود بن عامر ثنا يونس يعين بن  - 12607
أيب إسحاق عن بريد بن أيب مرمي عن أنس بن مالك قال قال رسول هللا صلى 

اجلنة ثالاث اال قالت اجلنة  هللا عليه وسلم : ما سأل رجل مسلم هللا عز وجل
اللهم أدخله اجلنة وال استجار من النار مستجري ثالث مرات اال قالت النار  

 اللهم أجره من النار  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسني بن حممد ثنا شريك عن   - 12608
ت مع النيب صلى هللا عليه  جابر عن خيثمة عن أنس بن مالك قال : دخل

وسلم نعود زيد بن أرقم وهو يشتكي عينيه فقال له اي زيد لو كان بصرك ملا به  



كيف كنت تصنع قال إذا أصرب واحتسب قال ان كان بصرك ملا به مث صربت 
 واحتسبت لتلقني هللا عز وجل وليس لك ذنب 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه وهذا إسناد ضعيف ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    156صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إبراهيم بن مهدي ثنا جعفر بن  - 12609
سليمان قال حدثنا اثبت البناين عن أنس بن مالك قال : كان رسول هللا صلى 

ه وهو يف الصالة فيقرأ ابلسورة  هللا عليه وسلم يسمع بكاء الصيب مع أم
 اخلفيفة قال جعفر أو ابلسورة القصرية  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح , رجاله ثقات رجال الصحيح غري  ت
 إبراهيم بن مهدي فقد روى عنه أبو داود 

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسني بن حممد ثنا مسلم يعين بن  - 12610
ن عبد الرمحن بن أيب حسني املكي املقرئ عن أنس بن خالد عن عبد هللا ب

مالك ان النيب صلى هللا عليه وسلم قال : من سره ان يعظم هللا رزقه وان ميد  
 يف أجله فليصل رمحه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح , وهذا إسناد ضعيف , مسلم بن  ت
 خالد الزجني ضعيف يعترب به يف املتابعات والشواهد

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسني بن غيالن ثنا رشدين قال   - 12611
 حدثين عمرو بن احلارث عن بكري عن الضحاك القرشي عن أنس بن مالك

قال : رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف سفر صلى سبحة الضحى مثان  
ركعات فلما انصرف قال اين صليت صالة رغبة ورهبة سألت ريب عز وجل  

الاث فأعطاين اثنتني ومنعين واحدة سألته أن ال يبتلي أميت ابلسنني وال يظهر  ث
 عليهم عدوهم ففعل وسألته ان ال يلبسهم شيعا فأىب على  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه , وهذا إسناد ضعيف جلهالة الضحاك ت
 القرشي , ولضعف رشدين 

 



 

وخلف بن الوليد قاال ثنا   حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسني - 12612
بناين أخربين أنس بن مالك : ان رجال قال للنيب املبارك قال حدثين اثبت ال

صلى هللا عليه وسلم اين أحب فالان يف هللا قال فأخربته قال ال قال فأخربه  
فقال تعلم اين أحبك يف هللا قال فقال له فاحبك الذي أحببتين له وقال خلف 

 يف حديثه فلقيه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح , وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سريج ويونس بن حممد قاال ثنا   - 12613
محاد بن سلمة عن قتادة واثبت البناين عن أنس بن مالك قال غال السعر  
على عهد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقالوا : اي رسول هللا لو سعرت 

 هو اخلالق القابض الباسط الرازق املسعر وأين ألرجو أن ألقي هللا فقال ان هللا
 وال يطلبين أحد مبظلمة ظلمتها إايه يف دم وال مال  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح , رجاله ثقات رجال الصحيح ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سريج ويونس بن حممد قاال ثنا   - 12614



البناين عن أنس بن مالك قال : كان رسول هللا صلى هللا عليه  محاد عن اثبت 
وسلم مع امرأة من نسائه فمر رجل فقال اي فالن هذه امرأيت فقال اي رسول 

هللا من كنت أظن به فإين مل أكن أظن بك قال إن الشيطان جيري من بن آدم  
 جمرى الدم 

 

 

رجال الصحيح عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح , رجاله ثقات ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يونس ثنا حممد بن زايد الربمجي  - 12615
قال مسعت اثبتا البناين حيدث عن أنس بن مالك قال قال رسول هللا صلى هللا  
عليه وسلم : من كان له ثالث بنات أو ثالث أخوات أتقى هللا عز وجل وأقام  

صابعه األربع عليهن كان معي يف اجلنة هكذا وأشار أب  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح بطرقه وشواهده , وهذا إسناد قابل ت
 للتحسني

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يونس ثنا حرب بن ميمون عن   - 12616
النضر بن أنس عن أنس عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : اللهم اغفر  



ولذراري األنصار األنصار كرشي  لألنصار وألبناء األنصار وألزواج األنصار
وعيبيت ولو ان الناس أخذوا شعبا وأخذت األنصار شعبا ألخذت شعب 

 األنصار ولوال اهلجرة لكنت امرأ من األنصار 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم , رجاله ثقات رجال ت
 الشيخني غري حرب بن ميمون فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يونس ثنا حرب عن النضر بن  - 12617
أنس عن أنس قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال هللا عز وجل : إذا 

 أخذت بصر عبدي فصرب عليه واحتسب فعوضه عندي اجلنة  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يونس ثنا حرب قال مسعت عمران   - 12618
العمي قال مسعت أنسا يقول ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : ان هللا 

 عز وجل حيث خلق الداء خلق الدواء فتداووا  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه , وهذا إسناد حسن ت  

 

 

ثنا معاوية بن عمرو ثنا زائدة ثنا عبد  حدثنا عبد هللا حدثين أيب  - 12619
هللا بن عبد الرمحن بن معمر قال مسعت أنسا يقول قال رسول هللا صلى هللا 
 عليه وسلم : ان فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

وهو ] حدثنا خلف بن الوليد قال يف طبعة األرانؤوط حديث سقط هنا * 
ى رسول هللا صلى هللا  حدثين أبو جعفر عن الربيع عن أنس بن مالك قال هن

عليه وسلم عن النهىب وقال : من انتهب فليس منا [ . قال األرانؤوط :  
توبع وابقي  -وهو الرازي  -حديث صحيح وهذا إسناد حسن أبو جعفر 

 رجال اإلسناد ثقات

 

 

عبد هللا حدثين أيب ثنا خلف بن الوليد ثنا أبو جعفر عن  حدثنا  - 12620
الربيع عن أنس بن مالك قال : هنى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن ينبذ  

 التمر والزبيب مجيعا والتمر والبسر مجيعا  
 

 



عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن أبو جعفر الرازي قد توبعت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    157صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هشيم بن خارجة ثنا رشدين بن  - 12621
نس بن مالك يقول سعد عن عبد هللا بن الوليد عن أيب حفص حدثه انه مسع أ

قال النيب صلى هللا عليه وسلم : ان مثل العلماء يف األرض كمثل النجوم يف  
ن السماء يهتدي هبا يف ظلمات الرب والبحر فإذا انطمست النجوم أوشك أ

 تضل اهلداة 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف جدا ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد ثنا محاد عن اثبت عن  - 12622
 أنس قال : كان شعر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ال جياوز أذنيه  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم , رجاله ثقات رجال ت
يخني غري محاد بن سلمة فمن رجال مسلم الش  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن إسحاق قال ثنا حيىي بن  - 12623
أيوب عن محيد قال مسعت أنسا يقول قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :  

 غدوة يف سبيل هللا أو روحة خري من الدنيا وما فيها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح , وهذا إسناد حسن ت  

 

 

 أيب ثنا حيىي بن إسحاق أان حيىي بن أيوب  حدثنا عبد هللا حدثين - 12624
هللا صلى هللا عليه وسلم : لقاب عن محيد عن أنس بن مالك قال قال رسول 

قوس أحدكم خري من الدنيا وما فيها ولو أن امرأة من أهل اجلنة اطلعت إىل 
الدنيا ملألت ما بينهما ريح املسك ولطيب ما بينهما ولنصيفها على رأسها خري  

يا وما فيها  من الدن  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح , وهذا إسناد حسن ت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن إسحاق ثنا مهدي قال ثنا   - 12625
غيالن بن جرير عن أنس بن مالك قال : انكم لتعملون أعماال هي أدق يف 

عليه وسلم من  أعينكم من الشعر ان كنا لنعدها على عهد رسول هللا صلى هللا  
 املوبقات 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم , رجاله ثقات رجال ت
 الشيخني غري حيىي بن إسحاق فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عارم ثنا أبو عوانة عن عبد الرمحن  - 12626
ث إىل عمر  األصم عن أنس بن مالك : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بع

بن اخلطاب جببة سندس فقال عمر أتبعث هبا إىل وقد قلت فيها ما قلت قال 
فع بثمنها  اين مل أبعث هبا إليك لتلبسها إمنا بعثت هبا إليك لتبيعها وتنت  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح , رجاله ثقات رجال الصحيح غري  ت
 هشام بن سعيد فقد روى له البخاري يف األدب وأبو داود والنسائي وهو ثقة 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عارم ثنا معتمر بن سليمان قال   - 12627



مسعت أيب يقول ثنا أنس بن مالك أنه ذكر له أن النيب صلى هللا عليه وسلم  
قال ملعاذ : من لقي هللا ال يشرك به دخل اجلنة قال اي نيب هللا أفال أبشر الناس 

 قال ال اين أخاف أن يتكلوا عليها أو كما قال  

 

 

شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عارم ثنا معتمر قال مسعت أيب  - 12628
حيدث أن أنسا قال : قيل للنيب صلى هللا عليه وسلم لو أتيت عبد هللا بن أيب 
فانطلق رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وركب محارا وانطلق املسلمون ميشون  

أرض سبخة فلما انطلق إليه النيب صلى هللا عليه وسلم قال إليك عين  وهى 
رسول هللا  فوهللا لقد آذاين ريح محارك فقال رجل من األنصار وهللا حلمار

صلى هللا عليه وسلم أطيب رحيا منك قال فغضب لعبد هللا رجل من قومه قال  
أليدي فغضب لكل واحد منهما أصحابه قال وكان بينهم ضرب ابجلريد واب

وإن طائفتان من املؤمنني اقتتلوا فأصلحوا   }والنعال فبلغنا أهنا نزلت فيهم 
   {بينهما 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عارم ثنا معتمر بن سليمان التيمي   - 12629
بن مالك قال : فتحنا  قال مسعت أيب يقول ثنا السميط السدوسي عن أنس 

مكة مث اان غزوان حنينا فجاء املشركون أبحسن صفوف رأيت أو رأيت فصف 
اخليل مث صفت املقاتلة مث صفت النساء من وراء ذلك مث صفت الغنم مث 

صفت النعم قال وحنن بشر كثري قد بلغنا ستة آالف وعلى جمنبة خيلنا خالد  
ران قال فلم نلبث ان انكشفت بن الوليد قال فجعلت خيولنا تلوذ خلف ظهو 

خيولنا وفرت األعراب ومن نعلم من الناس قال فنادى رسول هللا صلى هللا 
عليه وسلم اي للمهاجرين اي للمهاجرين مث قال اي لألنصار اي لألنصار قال أنس 

هذا حديث عميه قال قلنا لبيك اي رسول هللا قال فتقدم رسول هللا صلى هللا  
ما أتيناهم حىت هزمهم هللا قال فقبضنا ذلك املال مث   عليه وسلم فأمي هللا

انطلقنا إىل الطائف فحاصرانهم أربعني ليلة مث رجعنا إىل مكة قال فنزلنا فجعل  
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يعطي الرجل املائة ويعطي الرجل املائة قال  

يعطيه قال   فتحدث األنصار بينها أما من قاتله فيعطيه وأما من مل يقاتله فال
فرفع احلديث إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مث أمر بسراة املهاجرين 

واألنصار ان يدخلوا عليه مث قال ال يدخل على اال أنصاري أو األنصار قال  
فدخلنا القبة حىت مألان القبة قال نيب هللا صلى هللا عليه وسلم اي معشر 

ما أاتك اي رسول هللا قال ما حديث األنصار أو كما قال ما حديث أاتين قالوا 
أاتين قالوا ما أاتك اي رسول هللا قال اال ترضون ان يذهب الناس ابألموال 



وتذهبون برسول هللا صلى هللا عليه وسلم حىت تدخلوا بيوتكم قالوا رضينا اي  
رسول هللا قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لو أخذ الناس شعبا 

ا ألخذت شعب األنصار قالوا اي رسول هللا رضينا قال  وأخذت األنصار شعب
 فارضوا أو كما قال  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    158صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا موسى بن داود ثنا فليح بن  - 12630
سليمان عن هالل يعين بن علي عن أنس بن مالك قال : مل يكن رسول هللا 

صلى هللا عليه وسلم سبااب وال فحاشا وال لعاان كان يقول ألحدان عند املعاتبة  
 ما له تربت جبينه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن عبد هللا بن الزبري قال ثنا   - 12631
ل : لقد كنا  عبيد هللا يعين بن عبد هللا بن موهب قال مسعت أنس بن مالك يقو 

نصلي مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم صالة لو صالها أحدكم اليوم  
ألمريان واألمري لعبتموها عليه فقال له شريك ومسلم بن أيب منر أفال نذكر ذاك 

 يومئذ عمر بن عبد العزيز فقال قد فعلت  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : ضعيف ويف اإلسناد إشكال : عبيد هللا بن عبد هللا  ت
مل يذكر أحد أنه روى عن أنس وإن كان    -وهو جمهول احلال  -بن موهب 

حممد  ذلك حمتمال فإنه روى عن أيب هريرة وكذلك مل يذكر أحد أنه روى عنه 
بد هللا بن الزبري أبو أمحد الزبريي فبينهما بون شاسع من حيث طبقة كل  بن ع

 -واحد منهما وإن كان هو عبيد هللا بن عبد الرمحن بن عبد هللا بن موهب 
لكن نسب إىل جده فهذا حمتمل من جهة أن أاب أمحد  -وهو حسن احلديث 

من أنس لبعد طبقته منه  الزبريي روى عنه لكن يبقى أنه ال ميكن أن يكون مسع 
 فهو عندئذ منقطع أو معضل والتصريح ابلسماع خطأ من الراوي عنه 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسني بن حممد وعفان قاال ثنا   - 12632
خلف بن خليفة ثنا حفص بن عمر عن أنس قال : كنت جالسا مع رسول هللا 



فلما ركع وسجد جلس صلى هللا عليه وسلم يف احللقة ورجل قائم يصلي 
فقال اللهم اين أسألك أبن لك احلمد ال إله اال أنت احلنان  وتشهد مث دعا 

بديع السماوات واألرض ذا اجلالل واإلكرام اي حي اي قيوم اين أسألك فقال  
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أتدرون مبا دعا قالوا هللا ورسوله أعلم قال 

ابمسه العظيم الذي إذا دعي به أجاب وإذا والذي نفسي بيده لقد دعا هللا 
 سئل به أعطى قال عفان دعا ابمسه 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح , وهذا إسناد قوي ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسني ثنا خلف عن حفص بن  - 12633
عمر عن أنس قال : كنت مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم جالسا يف احللقة 

جاء رجل فسلم على النيب صلى هللا عليه وسلم والقوم فقال الرجل السالم إذ 
م ورمحة  عليكم ورمحة هللا فرد النيب صلى هللا عليه وسلم عليه وعليكم السال

هللا وبركاته فلما جلس الرجل قال احلمد هلل محدا كثريا طيبا مباركا فيه كما  
هللا عليه وسلم كيف قلت حيب ربنا ان حيمد وينبغي له فقال له النيب صلى 

فرد عليه كما قال فقال النيب صلى هللا عليه وسلم والذي نفسي بيده لقد 
ابتدرها عشرة أمالك كلهم حريص على ان يكتبها فما دروا كيف يكتبوها حىت  

 يرفعوها إىل ذي العزة فقال اكتبوها كما قال عبدي  



 

 

ة كان قد اختلط  عليق شعيب األرنؤوط : إسناده قوي لكن خلف بن خليف ت
قبل موته وهو هنا قد وهم يف روايته ألول احلديث فاحملفوظ عن أنس أن 

 الرجل قال ما قاله من احلمد يف أثناء الصالة 
 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسني وعفان قاال ثنا خلف بن  - 12634
خليفة حدثين حفص بن عمر عن أنس بن مالك قال : كان رسول هللا صلى 

هللا عليه وسلم أيمر ابلباءة وينهى عن التبتل هنيا شديدا ويقول تزوجوا الودود 
 الولود اين مكاثر األنبياء يوم القيامة 

 

 

صحيح لغريه , وهذا إسناد قوي عليق شعيب األرنؤوط : ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا خلف بن خليفة عن حفص عن  - 12635
م مجل يسنون عليه  عمه أنس بن مالك قال : كان أهل بيت من األنصار هل 

وان اجلمل استصعب عليهم فمنعهم ظهره وان األنصار جاؤوا إىل رسول هللا 
صلى هللا عليه وسلم فقالوا انه كان لنا مجل نسين عليه وانه استصعب علينا  

عنا ظهره وقد عطش الزرع والنخل فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  ومن



ألصحابه قوموا فقاموا فدخل احلائط واجلمل يف انحية فمشى النيب صلى هللا  
عليه وسلم حنوه فقالت األنصار اي نيب هللا انه قد صار مثل الكلب الكلب 

ل إىل رسول وأان خناف عليك صولته فقال ليس على منه أبس فلما نظر اجلم
لى هللا عليه وسلم أقبل حنوه حىت خر ساجدا بني يديه فأخذ رسول هللا هللا ص

صلى هللا عليه وسلم بناصيته أذل ما كانت قط حىت أدخله يف العمل فقال له  
أصحابه اي رسول هللا هذه هبيمة ال تعقل تسجد لك وحنن نعقل فنحن أحق ان 

ر ولو صلح لبشر ان يسجد نسجد لك فقال ال يصلح لبشر ان يسجد لبش
لبشر ألمرت املرأة ان تسجد لزوجها من عظم حقه عليها والذي نفسي بيده  

لو كان من قدمه إىل مفرق رأسه قرحة تنبجس ابلقيح والصديد مث استقبلته  
 فلحسته ما أدت حقه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه دون قوله " والذي نفسي بيده لو كان  ت
اخل " وهذا احلرف تفرد به حسني املروذي عن خلف بن خليفة  من قدمه ... 

وخلف كان اختلط قبل موته ) السند هنا فيه سقط صوابه كما يف طبعة  
 األرانؤوط : حدثنا حسني حدثنا خلف بن خليفة ... . اخل ( 

من طريق حممد بن معاوية   287وأبو نعيم يف الدالئل  2454أخرجه البزار و 
خلف بن خليفة به دون قوله " لو كان من قدمه ... .   بن ماجل البغدادي عن

" وحممد بن معاوية قال النسائي ومسلمة بن القاسم : ال أبس به وقال أبو 



 بكر البزار : ثقة 

يشهد لرواية حممد بن معاوية ويشدها حديث ابن عباس عند الطرباين يف و 
  2451ر  وإسناده قوي وحديث أيب هريرة خمتصرا عند البزا 12003الكبري 

من حديثه   1159وإسناده حسن وهو عند الرتمذي  4162وابن حبان 
خمتصرا دون قصة اجلمل ... . ويشهد له حديث عبد هللا بت أيب أوىف وأييت  

4171وإسناده حسن وصححه ابن حبان  381/   4يف مسنده   

 

 

------------------------------------- 

 

[    159حة صف - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسني بن حممد ثنا خلف عن   - 12636
حفص عن أنس بن مالك انه قال : انطلق بنا إىل الشام إىل عبد امللك وحنن 

أربعون رجال من األنصار ليفرض لنا فلما رجع وكنا بفج الناقة صلى بنا العصر 
كعتيه ركعتني أخريني قال مث سلم ودخل فسطاطه وقام القوم يضيفون إىل ر 

فقال قبح هللا الوجوه فوهللا ما أصابت السنة وال قبلت الرخصة فاشهد 
لسمعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول ان أقواما يتعمقون يف الدين 

 ميرقون كما ميرق السهم من الرمية  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده قويت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سليمان بن داود اهلامشي أان  - 12637
بد هللا بن حنطب  إمساعيل قال حدثين عمرو بن أيب عمرو موىل املطلب بن ع 

انه مسع أنس بن مالك يقول قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أليب طلحة :  
وكنت   التمس لنا غالما من غلمانكم خيدمين فخرج يب أبو طلحة يردفين وراءه

أخدم النيب صلى هللا عليه وسلم كلما نزل فكنت أمسعه يكثر أن يقول اللهم  
اين أعوذ بك من اهلم واحلزن والعجز والكسل واجلنب والبخل وضلع الدين 

وغلبة الرجال فلم أزل أخدمه حىت أقبلنا من خيرب وأقبل بصفية بنت حيي قد  
يردفها وراءه حىت إذا كنا  حازها فكنت أراه حيوي وراءه بعباءة أو بكساء مث 

ابلصهباء صنع حيسا يف نطع مث أرسلين فدعوت رجاال فأكلوا فكان ذلك 
بناءه هبا مث أقبل حىت إذا بدا له أحد قال هذا جبل حيبنا وحنبه فلما أشرف 
على املدينة قال اللهم اين أحرم ما بني جبليها كما حرم إبراهيم مكة اللهم  

 ابرك هلم يف مدهم وصاعهم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح , وهذا إسناد جيد ت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سليمان ثنا إمساعيل قال أخربين  - 12638
محيد عن أنس قال : آخر صالة صالها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مع  

 القوم صلى يف ثوب واحد متوشحا به خلف أيب بكر 
 

 

ناده صحيح , رجاله ثقات رجال الصحيح غري  عليق شعيب األرنؤوط : إس ت
 سليمان بن داود اهلامشي فقد روى له أصحاب السنن وهو ثقة

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سليمان ثنا إمساعيل حدثين محيد   - 12639
عن أنس بن مالك : ان النيب صلى هللا عليه وسلم كان إذا غزا قوما مل يغز بنا  

أذاان كف عنهم وان مل يسمع أذاان أغار عليهم   ليال حىت يصبح فان مسع   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سليمان أان إمساعيل قال أخربين  - 12640
محيد عن أنس : ان النيب صلى هللا عليه وسلم كان إذا قدم من سفر نظر إىل 

 جدران املدينة أوضع راحلته فان كان على دابة حركها من حبها  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

ثنا سليمان أان إمساعيل قال أخربين  حدثنا عبد هللا حدثين أيب - 12641
محيد عن أنس : ان النيب صلى هللا عليه وسلم كان إذا هبت الريح عرف ذلك 

 يف وجهه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إبراهيم بن إسحاق ثنا احلرث بن  - 12642
عمري عن محيد الطويل عن أنس بن مالك : ان النيب صلى هللا عليه وسلم كان  

 إذا هبت الريح عرف ذلك يف وجهه  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

ن أابن بن حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إبراهيم ثنا بن املبارك ع - 12643
خالد قال مسعت عبيد هللا بن رواحة يقول حدثين أنس بن مالك : انه مل ير  
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم صلى الضحى قط اال ان خيرج يف سفر أو 



 يقدم من سفر  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه , وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إبراهيم ثنا احلرث بن عمري عن   - 12644
محيد الطويل عن أنس : ان النيب صلى هللا عليه وسلم كان إذا قدم من سفر  

 فنظر إىل جدرات املدينة أوضع انقته وان كان على دابة حركها من حبها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

أيب ثنا أبو كامل وامسه مظفر بن مدرك ثنا   حدثنا عبد هللا حدثين - 64512
محاد بن سلمة عن اثبت عن أنس بن مالك : ان النيب صلى هللا عليه وسلم  

 كان يصوم حىت يقال صام صام ويفطر حىت يقال أفطر أفطر  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح , رجاله ثقات رجال الصحيح غري أيب ت
بو داود يف " التفرد " حديثا , وهو ثقةكامل , فقد روى له النسائي وأ  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو كامل ثنا محاد عن اثبت عن   - 12646
أنس بن مالك ان رجال قال : اي رسول هللا الرجل حيب القوم وال يبلغ عملهم  

 فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم املرء مع من أحب 

 

 

إسناده صحيح كسابقة عليق شعيب األرنؤوط : ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    160صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو كامل ثنا محاد ثنا اثبت عن   - 12647
أنس قال : صلى بنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم تطوعا قال فقامت أم 

فنا قال اثبت ال أعلمه اال قال وأقامين عن ميينه فصلينا  سليم وأم حرام خل 
 على بساط  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو كامل ثنا سعيد بن زيد ثنا   - 12648
اخليل زمن احلجاج  الزبري بن خريت ثنا أبو لبيد ملازة بن زابر قال : أرسلت

فقلنا لو أتينا لرهان قال فأتيناه مث قلنا لو أتينا إىل أنس بن مالك فسألناه هل  
قال فأتيناه فسألناه  كنتم تراهنون على عهد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

فقال نعم لقد راهن على فرس له يقال له سبحة فسبق الناس فهش لذلك 
 وأعجبه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو كامل ثنا محاد بن زيد ثنا سلم   - 12649
سلم على  العلوي قال مسعت أنس بن مالك قال : رأى النيب صلى هللا عليه و 

رجل صفرة أو قال أثر صفرة قال فلما قام قال لو أمرمت هذا فغسل عنه هذه  
 الصفرة قال وكان ال يكاد يواجه أحدا يف وجهه بشيء يكرهه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو كامل وعفان قاال ثنا محاد عن   - 12650



ن يف حديثه قال ثنا محيد عن موسى بن أنس بن مالك موسى بن أنس قال عفا
: لقد تركتم ابملدينة رجاال ما  عن أبيه قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

سرمت من مسري وال أنفقتم من نفقة وال قطعتم من واد اال وهم معكم فيه قالوا 
 اي رسول هللا وكيف يكونون معنا وهم ابملدينة قال حبسهم العذر  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناد عفان صحيح على شرط مسلم , رجاله ثقات  ت
 رجال الشيخني غري محاد بن سلمة فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو كامل ثنا محاد بن زيد ثنا سلم   - 12651
العلوي عن أنس بن مالك قال : قدمت إىل النيب صلى هللا عليه وسلم قصعة  

قال وكان يعجبه القرع قال فجعل يلتمس القرع أبصبعه أو قال   فيها قرع
 أبصابعه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح , وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو كامل ثنا إبراهيم يعين بن سعد   - 12652
يه  ثنا بن شهاب عن أنس بن مالك انه : أبصر يف يد رسول هللا صلى هللا عل



وسلم خامتا من ورق يوما واحدا فصنع الناس خواتيم من ورق قال فطرح  
 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم خامته وطرح الناس خواتيمهم  

 

 

شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح , رجاله ثقات رجال الشيخني غري أيب  عليقت
 كامل 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو كامل ثنا محاد عن اثبت عن   - 12653
أنس بن مالك : ان النيب صلى هللا عليه وسلم طاف على نسائه مجيعا يف يوم 

 واحد 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو كامل وعفان قاال ثنا محاد عن   - 12654
ل : أقيمت اثبت البناين قال عفان يف حديثه أان اثبت عن أنس بن مالك قا

صالة العشاء قال عفان أو أخرت ذات ليلة فقام رجل فقال اي رسول هللا ان 
مث صلى    يل إليك حاجة فقام معه يناجيه حىت نعس القوم أو قال بعض القوم

 ومل يذكر وضوءا 



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو كامل وعفان قاال ثنا محاد بن   - 12655
  سلمة عن موسى أيب العالء وقال عفان يف حديثه ثنا موسى أبو العالء عن

أنس بن مالك قال : كان النيب صلى هللا عليه وسلم يصلي صالة الظهر أايم  
 الشتاء وما ندري ما ذهب من النهار أكثر أو ما بقى منه  

 

 

شعيب األرنؤوط : حديث صحيح , وهذا إسناد ضعيف جلهالة موسى   عليقت
 أيب العالء 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن سلمة احلراين عن هشام   - 12656
عن حممد بن سريين قال سئل أنس بن مالك عن خضاب رسول هللا صلى هللا  

شاب اال يسريا  عليه وسلم فقال : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مل يكن 
بكر وعمر بعده خضبا ابحلناء والكتم قال وجاء أبو بكر أببيه أيب ولكن أاب 

قحافة إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يوم فتح مكة حيمله حىت وضعه بني  
يدي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أليب  



يناه مكرمة أليب بكر فاسلم وحليته ورأسه  بكر لو أقررت الشيخ يف بيته ألت
 كالثغامة بياضا فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم غريومها وجنبوه السواد 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم , رجاله ثقات رجال ت
 الشيخني غري حممد بن سلمة احلراين فمن رجال مسلم 

 

 

يب ثنا عبد الرزاق أان سفيان عن جابر عن  حدثنا عبد هلل حدثين أ - 12657
أرقم   خيثمة عن أنس قال : دخل النيب صلى هللا عليه وسلم على زيد بن

يعوده وهو يشكو عينيه قال كيف أنت لو كانت عينك ملا هبا قال إذا أصرب 
 واحتسب قال لو كانت عينك ملا هبا للقيت هللا عز وجل على غري ذنب 

 

 

حسن لغريه  عليق شعيب األرنؤوط :ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    161صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أان سفيان عن جابر   - 12658
عن أيب نصر عن أنس بن مالك قال : كناين رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 وأان غالم ببقلة كنت أجتنيها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أان سفيان عن شيخ لنا   - 12659
عن أنس قال : هنى النيب صلى هللا عليه وسلم عن بيع النخل حىت يزهو 

 واحلب حىت يفرك وعن الثمار حىت تطعم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح , وهذا إسناد ضعيف ت  

 

 

الرزاق أان سفيان عن أيوب  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد  - 12660
عن أيب قالبة عن أنس : أن انسا أتوا النيب صلى هللا عليه وسلم من عكل 

 فاجتووا املدينة فأمر هلم بذود لقاح فأمرهم أن يشربوا من أبواهلا وألباهنا 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق قال أان معمر عن قتادة   - 12661
عن أنس قال : كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يطيف على نسائه يف 

 غسل واحد 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

 حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أان معمر عن الزهري - 12662
قال أخربين أنس بن مالك قال : فرضت على النيب صلى هللا عليه وسلم  

الصلوات ليلة أسري به مخسني مث نقصت حىت جعلت مخسا مث نودي اي حممد 
 انه ال يبدل القول لدى وان لك هبذه اخلمس مخسني 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

ين أيب ثنا عبد الرزاق أان معمر عن الزهري حدثنا عبد هللا حدث - 12663
كانت الصالة تقام فيكلم النيب   عن اثبت البناين عن أنس بن مالك قال :

صلى هللا عليه وسلم الرجل يف حاجته تكون له فيقوم بينه وبني القبلة فما يزال 



قائما يكلمه فرمبا رأيت بعض القوم لينعس من طول قيام النيب صلى هللا عليه  
له   وسلم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن الزهري  - 12664
قال أخربين أنس بن مالك : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم صلى الظهر  

 حني زالت الشمس  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أان معمر عن الزهري  - 12665
قال أخربين أنس بن مالك : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان يصلي 

العصر فيذهب الذاهب إىل العوايل والشمس مرتفعة قال الزهري والعوايل على  
 ميلني من املدينة وثالثة أحسبه قال وأربعة 

 

 

ط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤو ت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن الزهري  - 12666
قال أخربين أنس بن مالك ان النيب صلى هللا عليه وسلم قال : إذا قرب 

 العشاء ونودي ابلصالة فابدؤوا ابلعشاء مث صلوا 
 

 

الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن اثبت   - 12667
البناين عن أنس قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : تعاهدوا هذه  

 الصفوف فإين أراكم من خلفي  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

نا عبد الرزاق ثنا معمر عن اثبت  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ث - 12668
البناين عن أنس بن مالك : أن النيب صلى هللا عليه وسلم صنع خامتا من ورق  

 فنقش فيه حممد رسول هللا مث قال ال تنقشوا عليه  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن اثبت   - 12669
را كان يهدي للنيب  البناين عن أنس : أن رجال من أهل البادية كان امسه زاه

صلى هللا عليه وسلم اهلدية من البادية فيجهزه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
ابديتنا وحنن إذا أراد أن خيرج فقال النيب صلى هللا عليه وسلم ان زاهرا 

حاضروه وكان النيب صلى هللا عليه وسلم حيبه وكان رجال دميما فااته النيب 
صلى هللا عليه وسلم يوما وهو يبيع متاعه فاحتضنه من خلفه وهو ال يبصره  

فقال الرجل أرسلين من هذا فالتفت فعرف النيب صلى هللا عليه وسلم فجعل  
 عليه وسلم حني عرفه وجعل النيب ال أيلو ما ألصق ظهره بصدر النيب صلى هللا

صلى هللا عليه وسلم يقول من يشرتي العبد فقال اي رسول هللا إذا وهللا جتدين  
كاسدا فقال النيب صلى هللا عليه وسلم لكن عند هللا لست بكاسد أو قال  

 لكن عند هللا أنت غال  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن اثبت عن  - 12670
أنس قال : ملا قدم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم املدينة لعبت احلبشة  



 لقدومه حبراهبم فرحا بذلك  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

نا معمر عن اثبت  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ث - 12671
البناين انه مسع أنس بن مالك قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ان  
األنصار عيبيت اليت أويت إليها فاقبلوا من حمسنهم واعفوا عن مسيئهم فإهنم  

 قد أدوا الذي عليهم وبقي الذي هلم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    162صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن الزهري  - 12672
عن قتادة عن أنس بن مالك قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : اللهم  



 اغفر لألنصار وألبناء األنصار وألبناء أبناء األنصار 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

ين أيوب عن أيب قالبة عن أنس عن رسول هللا قال معمر وأخرب  - 12673
 صلى هللا عليه وسلم : مثله  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن الزهري  - 12674
عن أنس بن مالك رضي هللا عنه أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : إذا  

 قال اإلمام مسع هللا ملن محده فقولوا ربنا ولك احلمد 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

 حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن اثبت عن حدثنا عبد هللا - 12675



أنس قال : كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا رفع رأسه من السجدة أو  
 الركعة فيمكث بينهما حىت نقول أنسى صلى هللا عليه وسلم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن اثبت عن  حدثنا عبد هللا حدثين أيب - 12676
أنس قال : ما صليت بعد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم صالة أخف من  

 صالة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف متام ركوع وسجود  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن عاصم   - 12677
عن أنس : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قنت شهرا يف صالة الصبح  

 يدعو على أحياء من أحياء العرب عصية وذكوان ورعل أو حليان  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن الزهري  - 12678
شقه األمين  عن أنس قال : سقط النيب صلى هللا عليه وسلم من فرس فجحش 

فدخلوا عليه فصلى هبم قاعدا وأشار إليهم ان اقعدوا فلما سلم قال إمنا جعل  
هللا ملن محده   اإلمام ليؤمت به فإذا كرب فكربوا وإذا ركع فاركعوا وإذا قال مسع

فقولوا ربنا ولك احلمد وإذا سجد فاسجدوا وان صلى جالسا فصلوا جلوسا  
 أمجعون 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق قال ثنا أبو جعفر يعين   - 12679
ما زال رسول هللا صلى هللا   الرازي عن الربيع بن أنس عن أنس بن مالك قال :

 عليه وسلم يقنت يف الفجر حىت فارق الدنيا 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا سفيان عمن مسع   - 12680
أنس بن مالك يقول قال النيب صلى هللا عليه وسلم : ال شغار يف اإلسالم وال  



م وال جلب وال جنب حلف يف اإلسال  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح , وهذا إسناد ضعيف إلهبام الراوي ت
 بني سفيان الثوري وبني أنس

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أان معمر عن الزهري  - 12681
لم خرج حني قال أخربين أنس بن مالك : أن رسول هللا صلى هللا عليه وس

زاغت الشمس فصلى الظهر فلما سلم قام على املنرب فذكر الساعة وذكر ان  
  بني يديها أمورا عظاما مث قال من أحب ان يسأل عن شيء فليسأل عنه فوهللا
ال تسألوين عن شيء اال أخربتكم به ما دمت يف مقامي هذا قال أنس فأكثر  

الناس البكاء حني مسعوا ذلك من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأكثر رسول  
هللا صلى هللا عليه وسلم ان يقول سلوين قال أنس فقام رجل فقال أين مدخلي  

ذافة فقال من أيب اي رسول هللا اي رسول هللا فقال النار قال فقام عبد هللا بن ح
قال أبوك حذافة قال مث أكثر ان يقول سلوين قال فربك عمر على ركبتيه فقال  

رضينا ابهلل راب وابإلسالم دينا ومبحمد صلى هللا عليه وسلم رسوال قال 
فسكت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حني قال عمر ذلك مث قال رسول هللا 

ذي نفسي بيده لقد عرضت على اجلنة والنار آنفا يف صلى هللا عليه وسلم وال
 عرض هذا احلائط وأان أصلي فلم أر كاليوم يف اخلري والشر 



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أان معمر عن اثبت عن  - 12682
أنس قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ال تقوم الساعة على أحد 

 يقول هللا هللا 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

قال   حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إبراهيم بن عمر بن كيسان - 12683
 عن أنس بن مالك قال :  أخربين أيب عن وهب بن مأنوس عن سعيد بن جبري

ما رأيت أحدا أشبه بصالة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من هذا الغالم يعين  
عمر بن عبد العزيز قال فحزران يف الركوع عشر تسبيحات ويف السجود عشر  

 تسبيحات 
 

 

بن مانوس روى عنه اثنان عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف وهب ت
وذكره ابن حبان يف الثقات فهو يف عداد اجملهولني لكن قول أنس يف هذا 



 احلديث : ما رأيت أحدا أشبه ... روي أبسانيد يرتقي هبا إىل الصحة
 

 

------------------------------------- 

 

[    163صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن قتادة   - 12684
واثبت عن أنس انه مسع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أو قال : ان رسول 
هللا صلى هللا عليه وسلم قال ان أقواما سيخرجون من النار قد أصاهبم سفع  

عقوبة بذنوب عملوها ليخرجهم هللا بفضل رمحته فيدخلون اجلنة    من النار  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن اثبت عن  - 12685
أنس قال : فزع أهل املدينة مرة فركب النيب صلى هللا عليه وسلم فرسا كأنه  

فركضه يف آاثرهم فلما رجع قال وجدانه حبرا  مقرف   

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق قال أان معمر عن اثبت  - 12686
 عن أنس قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ال يتمىن أحدكم املوت 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أان بن جريج قال يل   - 12687
لك ان أنس بن مالك قال عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : يؤم  عبد امل

 القوم أقرؤهم للقرآن  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه , وهذا إسناد ضعيف جلهالة عبد امللك ت
 شيخ ابن جريج

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق وحممد بن بكر قال أان   - 12688
اب عن أنس بن مالك انه قال آخر نظرة نظرهتا إىل بن جريج أخربين بن شه

فأمر أاب بكر فصلى للناس رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : انه اشتكى 



فكشف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم سرتة حجرة عائشة فنظر إىل الناس  
فنظرت إىل وجهه كأنه ورقة مصحف حىت نكص أبو بكر على عقبيه ليصل 

ل هللا صلى هللا عليه وسلم يريد ان يصلي للناس إىل الصف وظن ان رسو 
فتبسم حني رآهم صفوفا وأشار بيده إليهم ان أمتوا صالتكم وأرخي السرت بينه  

 وبينهم فتوىف من يومه ذلك  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

أيوب عن حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن   - 12689
ألنصار على  أيب قالبة عن أنس بن مالك : ان رجال من اليهود قتل جارية من ا

حلي هلا مث ألقاها يف قليب ورضخ رأسها ابحلجارة فأخذ فأتى به النيب صلى 
 هللا عليه وسلم فأمر به ان يرجم حىت ميوت فرجم حىت مات  

 

 

الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن قتادة عن   - 12690
 صلى هللا أنس : ان نفرا من عكل وعرينة تكلموا ابإلسالم فأتوا رسول هللا



عليه وسلم فأخربوه اهنم أهل ضرع ومل يكونوا أهل ريف وشكوا محى املدينة  
ا من املدينة  فأمر هلم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بذود وأمرهم ان خيرجو 

فيشربوا من ألباهنا وأبواهلا فانطلقوا فكانوا يف انحية احلرة فكفروا بعد إسالمهم  
وقتلوا راعي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وساقوا الذود فبلغ ذلك رسول 

هللا صلى هللا عليه وسلم فبعث الطلب يف آاثرهم فأيت هبم فسمل أعينهم  
ية احلرة يقضمون حجارهتا حىت ماتوا قال وقطع أيديهم وأرجلهم وتركوا بناح

   {إمنا جزاء الذين حياربون هللا ورسوله  }قتادة فبلغنا ان هذه اآلية نزلت فيهم 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن أيب  - 12691
تزوج النيب صلى هللا عليه وسلم زينب أهدت إليه أم عثمان عن أنس قال : ملا 

سليم حيسا يف تور من حجارة قال أنس فقال النيب صلى هللا عليه وسلم  
فاذهب فادع من لقيت فجعلوا يدخلون أيكلون وخيرجون ووضع النيب صلى 
هللا عليه وسلم يده على الطعام ودعا فيه وقال ما شاء هللا أن يقول ومل أدع 

ه اال دعوته فأكلوا حىت شبعوا وخرجوا فبقيت طائفة منهم فاطالوا أحدا لقيت
عليه احلديث فجعل النيب صلى هللا عليه وسلم يستحي منهم ان يقول هلم  

اي أيها الذين آمنوا ال  }شيئا فخرج وتركهم يف البيت فانزل هللا عز وجل  



كن إذا تدخلوا بيوت النيب إال أن يؤذن لكم إىل طعام غري انظرين إانه ول
لقلوبكم وقلوهبن   }حىت بلغ  {دعيتم فادخلوا   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن أيوب عن  - 12692
هللا عليه  بن سريين قال مسعت أنس بن مالك يقول : صبح رسول هللا صلى  

وسلم خيرب بكرة وقد خرجوا ابملساحي فلما نظروا إىل رسول هللا صلى هللا 
يديه عليه وسلم قالوا حممد واخلميس فرفع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 وقال هللا أكرب خربت خيرب أان إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح املنذرين 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    164صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 



لرزاق ثنا معمر عن قتادة عن  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد ا - 12693
صلى هللا عليه وسلم خيرب فوجدهم حني خرجوا إىل  أنس قال : ملا أتى النيب 

زروعهم ومعهم مساحيهم فلما رأوه ومعه اجليش نكصوا فرجعوا إىل حصنهم  
فقال النيب صلى هللا عليه وسلم هللا أكرب خربت خيرب إان إذا نزلنا بساحة قوم  

 فساء صباح املنذرين  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن قتادة عن   - 12694
جما  أنس : ان النيب صلى هللا عليه وسلم أتى ابلرباق ليلة أسري به مسرجا مل

لريكبه فاستصعب عليه وقال له جربيل ما حيملك على هذا فوهللا ما ركبك أحد 
 قط أكرم على هللا عز وجل منه قال فارفض عرقا  

 

 

يب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شع ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن قتادة عن   - 12695
أنس بن مالك ان النيب صلى هللا عليه وسلم قال : رفعت يل سدرة املنتهى يف  



السماء السابعة نبقها مثل قالل هجر وورقها مثل آذان الفيلة خيرج من ساقها  
ران ظاهران وهنران ابطنان فقلت اي جربيل ما هذان قال أما الباطنان ففي  هن

 اجلنة وأما الظاهران فالنيل والفرات 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق قال أان معمر عن   - 12696
: مل يكن أحد أشبه برسول هللا صلى الزهري قال أخربين أنس بن مالك قال 

 هللا عليه وسلم من احلسن بن علي وفاطمة صلوات هللا عليهم أمجعني  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أان معمر عن قتادة عن   - 12697
أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال :   أنس يف قوله عز وجل إان أعطيناك الكوثر

هو هنر يف اجلنة قال النيب صلى هللا عليه وسلم رأيت هنرا يف اجلنة حافتاه قباب  
 اللؤلؤ فقلت ما هذا اي جربيل قال هذا الكوثر الذي أعطاك هللا عز وجل 

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا جعفر بن سليمان   - 12698
قال حدثين اثبت البناين عن أنس بن مالك قال : كان النيب صلى هللا عليه  
وسلم يفطر على رطبات قبل ان يصلي فان مل يكن رطبات فتمرات فان مل  

 يكن مترات حسا حسوات من ماء  
 

 

صحيح على شرط مسلم , رجاله ثقات رجال عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ت
 الشيخني غري جعفر بن سليمان فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن قتادة يف   - 12699
قوله عز وجل وظل ممدود عن أنس بن مالك أن النيب صلى هللا عليه وسلم  

مائة عام ال يقطعها  قال : ان يف اجلنة شجرة يسري الراكب يف ظلها   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

قال معمر وأخربين حممد بن زايد انه مسع أاب هريرة يقوله عن   - 12700



وظل ممدود   }النيب صلى هللا عليه وسلم ويقول أبو هريرة : واقرؤوا ان شئتم    

 

 

لشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط ات  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أان معمر عن أيوب عن  - 12701
أيب قالبة عن أنس قال : كنت رديف أيب طلحة وهو يساير النيب صلى هللا 

عليه وسلم فقال ان رجلي لتمس غرز النيب صلى هللا عليه وسلم فسمعته يليب  
 ابحلج والعمرة معا  

 

 

ط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شر ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن أيوب عن  - 12702
بن سريين عن أنس : أن منادي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اندى ان هللا 

 ورسوله ينهيانكم عن أكل حلوم احلمر األهلية فإهنا رجس  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا مالك ثنا إسحاق  - 12703
يب بن عبد هللا بن أيب طلحة عن أنس بن مالك : ان جدته مليكة دعت الن

صلى هللا عليه وسلم لطعام صنعته له قال فأكل مث قال قوموا فألصلى لكم 
قام رسول  قال فقمت إىل حصري لنا قد أسود من طول ما لبث فنضحته مباء ف 

هللا صلى هللا عليه وسلم وصففت أان واليتيم وراءه والعجوز وراءان فصلى لنا  
 ركعتني مث انصرف 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا مالك عن بن  - 12704
ل هللا صلى هللا عليه وسلم  شهاب قال أخربين أنس بن مالك قال : دخل رسو 

مكة يوم الفتح وعليه املغفر فجاء رجل فقال هذا بن خطل متعلق ابألستار  
 فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اقتلوه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أان معمر عن قتادة عن   - 12705



أنس : ان النيب صلى هللا عليه وسلم احتجم وهو حمرم على ظهر القدم من  
 وجع كان به  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

ع  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا سفيان عمن مس - 12706
أنس بن مالك يقول قال النيب صلى هللا عليه وسلم : ان أعمالكم تعرض على  
أقاربكم وعشائركم من األموات فان كان خريا استبشروا به وان كان غري ذلك 

 قالوا اللهم ال متتهم حىت هتديهم كما هديتنا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف إلهبام الواسطة بني سفيان وأنس .  ت
احلديث تفرد به اإلمام أمحد  وهذا  

 

 

------------------------------------- 

 

[    165صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا عبد الرزاق أان معمر وعبد   - 12707
األعلى عن معمر عن الزهري عن أنس بن مالك قال : هنى رسول هللا صلى 

 هللا عليه وسلم عن الدابء واملزفت 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

ثنا معمر عن اثبت  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق  - 12708
نس بن مالك : أن النيب صلى هللا عليه وسلم لقي عبد الرمحن بن البناين عن أ

عوف وبه وضر من خلوق فقال له رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مهيم اي  
عبد الرمحن قال تزوجت امرأة من األنصار قال كم أصدقتها قال وزن نواة من  

أومل ولو بشاة قال أنس لقد رأيته قسم  ذهب فقال النيب صلى هللا عليه وسلم 
 لكل امرأة من نسائه بعد موته مائة ألف دينار 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن اثبت   - 12709
ال شغار يف  وأابن وغري واحد عن أنس أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال :  



 اإلسالم 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن قتادة عن   - 12710
 أنس : ان النيب صلى هللا عليه وسلم أعتق صفية وجعل عتقها صداقها 

 

 

الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أان معمر عن الزهري  - 12711
عن قتادة عن أنس : سأل أهل مكة النيب صلى هللا عليه وسلم آية فانشق 

اقرتبت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا   }القمر مبكة مرتني فقال  
   {ويقولوا سحر مستمر  

 

 

األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب ت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق قال أان معمر عن اثبت  - 12712
عن أنس قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ما كان الفحش يف شيء 

 قط اال شانه وال كان احلياء يف شيء قط اال زانه 

 

 

يح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق قال أان معمر عن اثبت  - 12713
عن أنس قال : ما عددت يف رأس رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وحليته اال  

 أربع عشرة شعرة بيضاء  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن الزهري  - 12714
عن أنس قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ال حتاسدوا وال تقاطعوا 
 وال تدابروا وكونوا عباد هللا إخواان وال حيل ملسلم ان يهجر أخاه فوق ثالث 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن الزهري  - 27151
 قال حدثين أنس بن مالك : ان رجال من األعراب أتى رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم فقال اي رسول هللا مىت الساعة فقال رسول هللا صلى هللا عليه  

د عليه نفسي وسلم وما أعددت هلا فقال األعرايب ما أعددت هلا من كبري أمح
اال اين أحب هللا ورسوله فقال له رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وانك مع من  

 أحببت  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن األشعث  - 12716
ول هللا صلى هللا عليه وسلم  بن عبد هللا عن أنس بن مالك قال : كان شعر رس

 إىل أنصاف أذنيه 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح , رجاله ثقات رجال الشيخني غري  ت
 األشعث بن عبدهللا 

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن اثبت   - 12717
ليه وسلم  وقتادة عن أنس قال نظر بعض أصحاب رسول هللا صلى هللا ع 

وضوءا فلم جيدوا قال فقال النيب صلى هللا عليه وسلم : ها هنا ماء قال 
فرأيت النيب صلى هللا عليه وسلم وضع يده يف اإلانء الذي فيه املاء مث قال  

توضؤوا بسم هللا فرأيت املاء يفور يعين بني أصابعه والقوم يتوضؤون حىت 
 توضؤوا عن آخرهم قال اثبت قلت ألنس كم تراهم كانوا قال حنوا من سبعني  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

عن  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أان معمر عن قتادة  - 12718
أنس أو عن النضر بن أنس عن أنس قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
: ان هللا عز وجل وعدين أن يدخل اجلنة من أميت أربعمائة ألف فقال أبو بكر 

زدان اي رسول هللا قال وهكذا ومجع كفه قال زدان اي رسول هللا قال وهكذا 
عمر وما عليك ان فقال عمر حسبك اي أاب بكر فقال أبو بكر دعين اي 

يدخلنا هللا عز وجل اجلنة كلنا فقال عمر ان هللا عز وجل ان شاء أدخل خلقه  
 اجلنة بكف واحد فقال النيب صلى هللا عليه وسلم صدق عمر  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح , رجاله ثقات رجال الشيخنيت  



 

 

أان معمر عن   حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق قال - 12719
ال أخربين أنس بن مالك : ان انسا من األنصار قالوا يوم حنني حني الزهري ق

أفاء هللا على رسوله أموال هوازن فطفق رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يعطي  
رجاال من قريش املائة من اإلبل كل رجل فقالوا يغفر هللا لرسول هللا صلى هللا  

وسيوفنا تقطر من دمائهم قال أنس فحدث   عليه وسلم يعطي قريشا ويرتكنا
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مبقالتهم فأرسل إىل األنصار فجمعهم يف قبة  
من آدم ومل يدع أحدا غريهم فلما اجتمعوا جاءهم رسول هللا صلى هللا عليه  
وسلم فقال ما حديث بلغين عنكم فقالت األنصار أما ذوو رأينا فلم يقولوا  

س حديثة أسناهنم فقالوا كذا وكذا للذي قالوا فقال النيب صلى هللا شيئا واما ان
عليه وسلم اين ألعطي رجاال حداثء عهد بكفر أأتلفهم أو قال استألفهم أفال  
ترضون ان يذهب الناس ابألموال وترجعون برسول هللا إىل رحالكم فوهللا ملا 

قد رضينا فقال هلم رسول  تنقلبون به خري مما ينقلبون به قالوا أجل اي رسول هللا 
هللا صلى هللا عليه وسلم انكم ستجدون بعدي أثرة شديدة فاصربوا حىت تلقوا 

 هللا ورسوله فإين فرطكم على احلوض قال أنس فلم نصرب 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 



------------------------------------- 

 

[    166صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن الزهري  - 12720
هللا عليه وسلم  قال أخربين أنس بن مالك قال كنا جلوسا مع رسول هللا صلى 

فقال : يطلع عليكم اآلن رجل من أهل اجلنة فطلع رجل من األنصار تنطف  
نيب صلى حليته من وضوئه قد تعلق نعليه يف يده الشمال فلما كان الغد قال ال

هللا عليه وسلم مثل ذلك فطلع ذلك الرجل مثل املرة األوىل فلما كان اليوم 
الثالث قال النيب صلى هللا عليه وسلم مثل مقالته أيضا فطلع ذلك الرجل على  
مثل حاله األوىل فلما قام النيب صلى هللا عليه وسلم تبعه عبد هللا بن عمرو بن  

أن ال أدخل عليه ثالاث فان رأيت ان العاص فقال اين الحيت أيب فأقسمت 
تؤويين إليك حىت متضي فعلت قال نعم قال أنس وكان عبد هللا حيدث انه ابت 

معه تلك الليايل الثالث فلم يره يقوم من الليل شيئا غري انه إذا تعار وتقلب 
على فراشه ذكر هللا عز وجل وكرب حىت يقوم لصالة الفجر قال عبد هللا غري  

ه يقول اال خريا فلما مضت الثالث ليال وكدت ان احتقر عمله  اين مل أمسع
قلت اي عبد هللا اين مل يكن بيين وبني أيب غضب وال هجر مث ولكن مسعت 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول لك ثالث مرار يطلع عليكم اآلن رجل 
من أهل اجلنة فطلعت أنت الثالث مرار فأردت ان آوي إليك ألنظر ما  



فاقتدى به فلم أرك تعمل كثري عمل فما الذي بلغ بك ما قال رسول عملك 
وليت دعاين فقال   هللا صلى هللا عليه وسلم فقال ما هو اال ما رأيت قال فلما

ما هو اال ما رأيت غري اين ال أجد يف نفسي ألحد من املسلمني غشا وال 
لغت بك وهى  أحسد أحدا على خري أعطاه هللا إايه فقال عبد هللا هذه اليت ب

 اليت ال نطيق 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حمبوب بن احلسن بن هالل بن أيب  - 12721
زينب عن خالد يعين احلذاء عن حممد يعين بن سريين قال سألت أنس بن 

ل هللا صلى هللا مالك هل قنت عمر قال : نعم ومن هو خري من عمر رسو 
 عليه وسلم بعد الركوع 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا غسان بن مضر ثنا سعيد يعين بن  - 12722
يزيد أبو مسلمة قال : سألت أنسا أكان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  



 يصلي يف النعلني قال نعم  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا غسان بن مضر ثنا سعيد يعين بن  - 12723
بسم   }أبو مسلمة قال : سألت أنسا أكان النيب صلى هللا عليه وسلم يقرأ زيد 

فقال انك لتسألين عن   {احلمد هلل رب العاملني  }أو  {هللا الرمحن الرحيم 
 شيء ما أحفظه أو ما سألين أحد قبلك 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

ز بن عبد الصمد العمي  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد العزي - 12724
ثنا سعيد عن قتادة عن أنس : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان يطوف 

 على نسائه يف ليلة واحدة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح , رجاله ثقات رجال الشيخنيت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا معتمر عن أبيه قال مسعت أنسا   - 12725
يقول قال النيب صلى هللا عليه وسلم : من كذب على متعمدا فليتبوأ مقعده  

 من النار  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    167صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حجاج ثنا ليث قال حدثين سعيد   - 12726
يعين املقربي عن شريك بن عبد هللا بن أيب منر عن أنس بن مالك : ان رسول  

هللا صلى هللا عليه وسلم قام فحذر الناس فقام رجل فقال مىت الساعة اي 
يه وسلم يف وجهه فقلنا له اقعد فإنك رسول هللا فبسر رسول هللا صلى هللا عل

ه وسلم ما يكره قال مث قام الثانية فقال اي قد سألت رسول هللا صلى هللا علي 
رسول هللا مىت الساعة قال فبسر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف وجهه أشد  
من األوىل فأجلسناه قال مث قام الثالثة فقال اي رسول هللا مىت الساعة فقال له  



ل هللا صلى هللا عليه وسلم وحيك وما أعددت هلا قال أعددت هلا حب رسو 
هللا ورسوله فقال له رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اجلس فإنك مع من 

 أحببت  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده قويت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن عبد هللا بن املثين ثنا محيد   - 12727
كسرت الطويل عن أنس بن مالك : ان الربيع بنت النضر عمة أنس بن مالك  

ثنية جارية فعرضوا عليهم األرش فأبوا وطلبوا العفو فأبوا فأتوا النيب صلى هللا 
أنس بن مالك عليه وسلم فأمر ابلقصاص فجاء أخوها أنس بن النضر عم 

فقال اي رسول هللا أتكسر ثنية الربيع ال والذي بعثك ابحلق ال تكسر ثنيتها  
فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اي أنس كتاب هللا القصاص قال فعفا  

القوم قال فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ان من عباد هللا من لو أقسم 
 على هللا ألبره  

 

 

وط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤ ت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو معاوية ثنا عاصم األحول عن   - 12728
أنس قال : سألته عن القنوت أقبل الركوع أو بعد الركوع فقال قبل الركوع 

قال قلت فإهنم يزعمون أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قنت بعد الركوع 
ت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم شهرا يدعو على انس فقال كذبوا إمنا قن

 قتلوا انسا من أصحابه يقال هلم القراء 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو معاوية ثنا حيىي بن سعيد عن   - 12729
لنا  أنس بن مالك قال : دعاان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ليكتب

ابلبحرين قطيعة قال فقلنا ال اال ان تكتب إلخواننا من املهاجرين مثلها فقال  
 انكم ستلقون بعدي أثرة فاصربوا حىت تلقوين قالوا فاان نصرب 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بن منري ثنا حممد يعين بن أيب  - 12730
إمساعيل عن عمارة بن عاصم قال دخلت على أنس بن مالك ابلكوفة فسألته  



 عن النبيذ فقال : هنى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن الدابء واملزفت 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح , وهذا إسناد ضعيف ت  

 

 

ثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بن منري ثنا إمساعيل بن عمر عن  حد - 12731
نفيع قال مسعت أنس بن مالك قيل : اي رسول هللا كيف حيشر الناس على 

وجوههم قال ان الذي أمشاهم على أرجلهم قادر على ان ميشيهم على 
 وجوههم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح , وهذا إسناد ضعيف جدا , نفيع  ت
احلديث , وإمساعيل بن عمر مل جند يف هذه الطبقة من يسمى هكذا مرتك  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بن منري ثنا حيىي عن أنس بن مالك  - 12732
: ان أعرابيا أتى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقضى حاجته مث قام إىل 

ليه وسلم  جانب املسجد قال فصاح بعض الناس فكفهم رسول هللا صلى هللا ع
 مث أمر بذنوب من ماء فصب على بوله 

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعلى ثنا إمساعيل عن نفيع عن   - 12733
أنس بن مالك قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ما من أحد غين وال  

انه كان أويت يف الدنيا قوات فقري اال يود يوم القيامة   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف جدا من أجل نفيع ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعلى ثنا مسعر عن بكري بن  - 12734
األخنس قال مسعت أنس بن مالك يقول : مر على النيب صلى هللا عليه وسلم  

 ببدنة أو هدية فقال لصاحبها اركبها فقال اهنا بدنة أو هدية قال وان  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم , رجاله ثقات رجال ت
شيخني غري بكري بن األخنس فمن رجال مسلم ال  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو كامل ثنا محاد عن اثبت البناين  - 12735
عن أنس قال : كان النيب صلى هللا عليه وسلم إذا أوي إىل فراشه قال احلمد 



 هلل الذي أطعمنا وسقاان وكفاان وآواان فكم من ال كايف له وال مؤوى  

 

 

عيب األرنؤوط : إسناده صحيح , رجاله ثقات رجال الصحيح غري أيب عليق شت
 كامل 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو كامل ثنا محاد يعين بن سلمة   - 12736
عن قتادة واثبت ومحيد عن أنس بن مالك : ان رجال جاء وقد حفزه النفس 

قضى النيب صلى هللا   فقال هللا أكرب احلمد هلل محدا كثريا طيبا مباركا فيه فلما
جل  عليه وسلم صالته قال أيكم املتكلم ابلكلمات فإنه مل يقل أبسا فقال الر 

أان اي رسول هللا جلست وقد حفزين النفس فقلتهن فقال صلى هللا عليه وسلم  
 لقد رأيت اثىن عشر ملكا يبتدروهنا أيهم يرفعها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    168صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو كامل أنبأان محاد قال أان قتادة   - 12737
واثبت ومحيد عن أنس بن مالك : ان النيب صلى هللا عليه وسلم وأاب بكر  

 وعمر وعثمان كانوا يستفتحون القرآن ابحلمد هلل رب العاملني 

 

 

 عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح , رجاله ثقات رجال الصحيح غري أيبت
 كامل 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو كامل ثنا محاد ثنا اثبت عن   - 12738
أنس ان رجال : سأل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن قيام الساعة وأقيمت  
الصالة فلما قضى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم صالته قال أين السائل عن  

ال وما أعددت هلا فإهنا قائمة  الساعة فقال الرجل ها أان ذا اي رسول هللا فق
قال ما أعددت هلا من كبري عمل غري اىن أحب هللا ورسوله قال فأنت مع من  

 أحببت قال فما فرح املسلمون بشيء بعد اإلسالم أشد مما فرحوا به  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح , رجاله ثقات رجال الصحيح غري أيب ت
 كامل 

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حجاج بن حممد ثنا ليث يعىن بن  - 12739
ألنصاري :  سعد قال حدثين عقيل عن بن شهاب قال حدثين أنس بن مالك ا

انه كان بن عشر سنني مقدم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم املدينة قال وكان  
لناس أمهايت يوطئنين على خدمة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فكنت أعلم ا

بشأن احلجاب حني أنزل وكان أول ما أنزل ابتىن رسول هللا صلى هللا عليه  
وسلم بزينب بنت جحش أصبح رسول هللا صلى هللا عليه وسلم هبا عروسا  

فدعا القوم فاصابوا من الطعام مث خرجوا وبقى رهط منهم عند رسول هللا صلى  
 عليه وسلم فخرج هللا عليه وسلم فاطالوا املكث فقام رسول هللا صلى هللا

وخرجت معه لكي خيرجوا فمشى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ومشينا معه  
حىت جاء عتبة حجرة عائشة وظن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اهنم قد 

خرجوا فرجع ورجعت معه فإذا هم قد خرجوا فضرب رسول هللا صلى هللا عليه  
احلجاب وسلم بينه وبينهم بسرت وأنزل هللا عز وجل   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حجاج ثنا ليث ثنا عقيل عن بن   - 12740
شهاب عن أنس بن مالك ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : لو أن 

رتاب  البن آدم واداي من ذهب الحب أن يكون له واد آخر وال ميأل فاه اال ال



 ويتوب هللا على من اتب 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حجاج ثنا ليث قال حدثين بكري  - 12741
عن حممد بن عبد هللا بن أيب سليمان عن أنس بن مالك انه قال : صليت مع  

مع أيب بكر ركعتني ومع عمر  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مبىن ركعتني و 
 ركعتني ومع عثمان ركعتني صدرا من إمارته  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه , وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حجاج ثنا ليث حدثين سعيد بن   - 12742
بن مالك يقول :   أيب سعيد عن شريك بن عبد هللا بن أيب منر انه مسع أنس

بينما حنن مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم جلوسا يف املسجد دخل رجل 
 على مجل فأانخه يف املسجد فعقله مث قال أيكم حممد رسول هللا ورسول هللا

صلى هللا عليه وسلم متكئ بني ظهرانيهم قال فقلنا هذا الرجل األبيض املتكئ  
فقال الرجل اي بن عبد املطلب فقال له رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قد  



أجبتك فقال الرجل اىن اي حممد سائلك فمشدد عليك يف املسألة فال جتد على  
ك ورب من كان  يف نفسك فقال سل ما بدا لك فقال الرجل نشدتك برب

قبلك آهلل أرسلك إىل الناس كلهم فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اللهم  
نعم قال فأنشدك هللا آهلل أمرك أن نصلى الصلوات اخلمس يف اليوم والليلة  

قال اللهم نعم قال فأنشدك هللا آهلل أمرك أن نصوم هذا الشهر من السنة قال  
هم نعم قال أنشدك هللا آهلل أمرك أن أتخذ  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الل

هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا قال رسول هللا صلى هللا عليه  
وسلم اللهم نعم قال الرجل آمنت مبا جئت به وأان رسول من ورائي من قومي  

 قال وأان ضمام بن ثعلبة أخو بىن سعد بن بكر  

 

 

صحيح , وهذا إسناد قوي عليق شعيب األرنؤوط : حديث ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة وحجاج   - 12743
قال حدثين شعبة قال مسعت قتادة حيدث عن أنس بن مالك قال : ملا أراد 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ان يكتب إىل الروم قالوا اهنم ال يقرؤون كتااب  
 صلى هللا عليه وسلم خامتا من فضة كأين أنظر اال خمتوما قال فاختذ رسول هللا

 إىل بياضه يف يد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم نقشه حممد رسول هللا  
 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    169صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة قال   - 12744
مسعت قتادة حيدث عن أنس بن مالك عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال :  

 يهرم بن آدم ويبقى منه اثنتان احلرص واألمل 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

ثنا حجاج قال حدثين شعبة قال  حدثنا عبد هللا حدثين أيب  - 12745
مسعت قتادة حدثنا أنس بن مالك : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان  

 يقول ان اخلري خري اآلخرة أو قال 

فاغفر لألنصار واملهاجرة ( قال شعبة    ...اللهم ال خري إال خري اآلخرة  ) 
 فكان قتادة يقول هذا يف قصصه  



 

 

إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حجاج حدثين شعبة عن أيب صدقة   - 12746
موىل أنس وأثىن عليه شعبة خريا قال سألت أنسا عن صالة رسول هللا صلى  
هللا عليه وسلم فقال : كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يصلي الظهر إذا  

تيكم هاتني واملغرب إذا غربت الشمس زالت الشمس والعصر بني صال
 والعشاء إذا غاب الشفق والصبح إذا طلع الفجر إىل ان ينفسح البصر 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح , وهذا إسناد قوي ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حجاج عن سليمان بن املغرية عن   - 12747
اثبت البناين عن أنس : ان النيب صلى هللا عليه وسلم أتى على صبيان وهم  

 يلعبون فسلم عليهم  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم , رجاله ثقات رجال ت
 الشيخني غري سليمان بن املغرية فمن رجال مسلم 



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حجاج قال شعبة أنبأانه عن هشام   - 12748
بن زيد بن أنس عن جده أنس بن مالك قال : دخلت على رسول هللا صلى  
هللا عليه وسلم وهو يسم غنما قال هشام أحسبه قال يف آذاهنا قال مث قال  

 بعد يف آذاهنا ومل يشك  
 

 

ح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حجاج حدثين شعبة عن منصور   - 12749
عن ربعي بن حراش عن أيب األبيض رجل من بىن عامر عن أنس بن مالك قال 

 : كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يصلي العصر والشمس بيضاء حملقة  

 

 

ناد قوي عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح , وهذا إست  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حجاج ثنا سليمان يعين بن املغرية   - 12750
عن اثبت عن أنس بن مالك قال قلت حدثنا بشيء شهدته من هذه  

األعاجيب ال حتدثنا به عن غريك قال : صلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  



الظهر وقعد على املقاعد اليت كان أيتيه عليها جربيل عليه السالم قال فجاء 
بالل فآذنه بصالة العصر فقال من كان له أهل بعيد ابملدينة ليقضى حاجته  
ويصيب من الوضوء وبقى انس من املهاجرين ليس هلم أهلون ابملدينة قال 

فأتى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بقدح أروح يف أسفله شيء من ماء قال 
كفه فوضع   فوضع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كفه يف القدح فما وسعت

أصابعه هؤالء األربع مث قال ادنوا فتوضؤوا قال فتوضؤوا حىت ما بقى منهم  
 أحد اال توضأ فقلنا اي أاب محزة كم تراهم كانوا قال بني السبعني إىل الثمانني 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم , رجاله ثقات رجال ت
رجال مسلم الشيخني غري سليمان بن املغرية فمن   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد ثنا عمارة يعين بن  - 12751
 زاذان عن اثبت عن أنس : ان النيب صلى هللا عليه وسلم كان يعجبه القرع 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح , وهذا إسناد حسن ت  

 

 

نا األعمش  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد ثنا زائدة ث - 12752



قال حدثت عن أنس عن النيب صلى هللا عليه وسلم انه قال : أطول الناس 
 أعناقا يوم القيامة املؤذنون  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه , وهذا إسناد ضعيف إلهبام الواسطة  ت
 بني األعمش وأنس

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن أيب  - 12753
التياح قال مسعت أنس بن مالك قال ملا فتحت مكة قال : قسم رسول هللا 

صلى هللا عليه وسلم الغنائم يف قريش فقالت األنصار ان هذا هلو العجب ان 
سيوفنا تقطر من دمائهم وان غنائمنا ترد عليهم فبلغ رسول هللا صلى هللا عليه  

الذي بلغك وكانوا  وسلم فجمعهم فقال ما هذا الذي بلغين عنكم فقالوا هو
ال يكذبون فقال أما ترضون ان يرجع الناس ابلدنيا وترجعون برسول هللا صلى 

هللا عليه وسلم إىل بيوتكم لو سلك الناس واداي أو شعبا وسلكت األنصار  
 واداي أو شعبا لسلكت وادي األنصار أو شعب األنصار  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن محيد   - 12754
 قال مسعت أنس بن مالك : قال ان رجال دعا رجال يف السوق فقال اي أاب

القاسم فالتفت النيب صلى هللا عليه وسلم فقال الرجل إمنا دعوت رجال فقال  
نييت  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مسوا ابمسي وال تكنوا بك  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    170صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن محيد   - 12755
األنصارقال مسعت أنس بن مالك قال قالت :   

على اجلهاد ما بقينا أبدا ( فأجاهبم رسول هللا   ...حنن الذين ابيعوا حممدا ) 
 صلى هللا عليه وسلم 

فاغفر لألنصار واملهاجرة (    ...اللهم إن اخلري خري اآلخرة )   

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر وحممد بن بكر قاال   - 12756
ثنا شعبة واخلفاف عن سعيد عن قتادة عن أنس ان رسول هللا صلى هللا عليه  

وسلم قال : أمتوا الركوع والسجود فوهللا اين ألراكم من بعد ظهري إذا ما  
 ركعتم وإذا ما سجدمت  

 

 

رجاله ثقات رجال الشيخني غري  عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح , ت
 اخلفاف فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر وأسباط قاال ثنا   - 12757
سعيد عن قتادة عن أنس قال : كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من أخف 

 الناس صالة يف متام  
 

 

ل الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح , رجاله ثقات رجات  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا سعيد عن قتادة   - 12758



عن أنس بن مالك : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم رأى رجال يسوق بدنة 
 فقال اركبها قال إهنا بدنة قال اركبها قال أركبها قال اركبها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا سعيد عن قتادة   - 12759
عن أنس بن مالك : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان يضحى بكبشني 

 أملحني يذكيهما بيده ويطأ على صفاحهما ويذكر هللا عز وجل  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

 حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر قال ثنا سعيد عن  حدثنا عبد هللا - 12760
رينة أتوا رسول هللا صلى هللا  قتادة عن أنس بن مالك ان رهطا من عكل أو ع

عليه وسلم فقالوا : اي رسول هللا اان كنا أهل ضرع ومل نكن أهل ريف  
فاستومخوا املدينة فأمر هلم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بذود وأمرهم أن  

فيها فيشربوا من ألباهنا وأبواهلا فقتلوا راعي رسول هللا صلى هللا عليه  خيرجوا 
وسلم واستاقوا الذود وكفروا بعد إسالمهم فبعث رسول هللا صلى هللا عليه  



وسلم يف طلبهم فأتى هبم فقطع أيديهم وأرجلهم ومسر أعينهم وتركهم يف احلرة 
 حىت ماتوا 

 

 

لى شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح عت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا سعيد وحممد بن   - 12761
بكر قال أان سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك : ان رسول هللا صلى هللا عليه  
وسلم ملا أراد أن يكتب إىل انس من هذه األعاجم قيل له اهنم ال يقبلون كتااب  

فضة نقشه وقال بن بكر ونقشه حممد رسول هللا ال خبامت قال فاختذ خامتا من 
 كأين أنظر إىل بصيصه أو بياضه يف يد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا سعيد بن أيب  - 12762
لم وزيد بن اثبت  عروبة عن قتادة عن أنس : ان رسول هللا صلى هللا عليه وس

تسحرا فلما فرغا من سحورمها قام رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إىل الصالة 
صالة قال  فصلى فقلنا ألنس كم كان بني فراغهما وسحورمها ودخوهلما يف ال



 كان قدر ما يقرأ رجل مخسني آية 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر وروح قاال ثنا سعيد   - 12763
عن قتادة عن أنس بن مالك قال ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : ال  

تواصلوا فقيل إنك تواصل اي رسول هللا قال إين لست كأحد منكم ان ريب 
 يطعمين ويسقيين  

 

 

لشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط ات  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا سعيد وحممد بن   - 12764
بكر أان سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك : أن يهوداي قتل جارية على 

 أوضاح هلا فقتله رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا سعيد عن قتادة   - 12765
زوراء فأتى إبانء عن أنس بن مالك : أن نيب هللا صلى هللا عليه وسلم كان ابل

فيه ماء ال يغمر أصابعه فأمر أصحابه أن يتوضؤا فوضع كفه يف املاء فجعل 
ل فقلت ألنس املاء ينبع من بني أصابعه وأطراف أصابعه حىت توضأ القوم قا

 كم كنتم قال كنا ثالث مائة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد هللا بن بكر وحممد بن جعفر   - 12766
قاال ثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك : ان رسول هللا صلى هللا عليه  

تقها صداقها  وسلم أعتق صفية بنت حيي وجعل ع  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح , رجاله ثقات رجال الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة وحجاج   - 12767
قال حدثين شعبة مسعت قتادة حيدث عن أنس بن مالك قال : كان فزع 

يقال له مندوب قال  ابملدينة فاستعار رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فرسا لنا



فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ما رأينا من فزع وان وجدانه لبحرا قال 
 حجاج يعين الفرس 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    171صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن أيب  - 12768
قزعة عن أنس بن مالك قال : كنت رديف أيب طلحة قال وكانت ركبة أيب 

طلحة تكاد أن تصيب ركبة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فكان رسول هللا 
وسلم يهل هبما  صلى هللا عليه   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم , رجاله ثقات رجال ت
 الشيخني غري أيب قزعة فمن رجال مسلم 

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر وحجاج قاال ثنا   - 12769
شعبة قال مسعت هشام بن زيد بن أنس بن مالك قال : دخلت مع جدي 

ار احلكم بن أيوب فإذا قوم قد نصبوا دجاجة يرموهنا فقال  أنس بن مالك د
 أنس هنى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ان تصرب البهائم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر وحجاج قاال ثنا   - 12770
نا أرنبا مبر شعبة عن هشام بن زيد عن أنس بن مالك قال : مرران فأنفج 

الظهران فسعوا عليها فلغبوا فسعيت حىت أدركتها فأتيت هبا أاب طلحة فذحبها  
حجاج    فبعث بوركها أو فخذها إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقبله قال 

 قلت لشعبة فقلت أكله قال نعم أكله قال يل بعد قبله  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر وحجاج قاال ثنا   - 12771
شعبة عن هشام بن زيد عن أنس بن مالك : ان يهوداي قتل جارية على أوضاح  



حبجر قال فجيء هبا إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهبا  هلا قال فقتلها
رمق فقال هلا قتلك فالن فاشارت برأسها أي ال مث قال هلا الثانية فاشارت 

برأسها أي ال مث سأهلا الثالثة فقالت نعم وأشارت برأسها فقتله رسول هللا صلى 
 هللا عليه وسلم بني حجرين 

 

 

إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن هشام   - 12772
بن زيد قال مسعت أنس بن مالك قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
 لألنصار : إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصربوا حىت تلقوين فموعدكم احلوض 

 

 

ده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسنات  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن هشام   - 12773
بن زيد قال مسعت أنس بن مالك : حيدث ان أمه حني ولدت انطلقوا ابلصيب  
إىل النيب صلى هللا عليه وسلم ليحنكه قال فإذا النيب صلى هللا عليه وسلم يف  

أكرب علمي انه قال يف آذاهنا  مربد يسم غنما قال شعبة و   



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر حدثنا شعبة قال   - 12774
مسعت أاب التياح يزيد بن محيد حيدث انه مسع أنس بن مالك قال قال رسول  

 هللا صلى هللا عليه وسلم : الربكة يف نواصي اخليل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن أيب حدثنا عبد هللا حدثين  - 12775
التياح انه مسع أنس بن مالك حيدث ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال  

 أليب ذر : امسع وأطع ولو حلبشي كأن رأسه زبيبة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن أيب  - 12776
 عليه وسلم  التياح انه مسع أنس بن مالك قال : كان رسول هللا صلى هللا



خيالطنا حىت ان كان ليقول ألخ يل اي أاب عمري ما فعل النغري قال وكان إذا 
ان  حضرت الصالة نضحنا له طرف بساط مث أمنا وصفنا خلفه قال شعبة مث 

 أاب التياح بعد ما كرب قال مث قام فصلى ومل يقل صفنا خلفه وال أمنا  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن عطاء   - 12777
بن أيب ميمونة انه مسع أنس بن مالك يقول : كان رسول هللا صلى هللا عليه  
وسلم يدخل اخلالء فامحل اان وغالم حنوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي 

 ابملاء 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة قال   - 27781
لم انه  مسعت علي بن زيد يقول مسعت أنسا حيدث عن النيب صلى هللا عليه وس

قال : ال يتمىن املؤمن أو قال أحدكم املوت فان كان ال بد فاعال فليقل اللهم 
ا يل  أحيين ما كانت احلياة خريا يل وتوفين ما كانت الوفاة خري   



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح , وهذا إسناد ضعيف لضعف علي  ت
 بن زيد

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن   - 12779
معاوية بن قرة عن أنس بن مالك عن النيب صلى هللا عليه وسلم انه قال : بن  

 أخت القوم منهم  
 

 

صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    172صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن   - 12780
معاوية بن قرة عن أنس بن مالك عن النيب صلى هللا عليه وسلم انه قال :  

إال عيش اآلخرة قال شعبة أو قال اللهم ال عيش   



فأصلح األنصار واملهاجرة (   ... اللهم إن العيش عيش اآلخرة )   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن خالد   - 12781
عمن مسع أنس بن مالك قال : كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا سجد  

 رئي أو رأيت بياض إبطيه 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه , وهذا إسناد ضعيف إلهبام الواسطة  ت
 بني خالد بن مهران احلذاء وبني أنس

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن عبد   - 78212
هللا العزيز بن صهيب قال مسعت أنس بن مالك يقول : ما أومل رسول هللا صلى 

عليه وسلم على امرأة من نسائه أكثر أو أفضل مما أومل على زينب فقال اثبت 
 البناين فما أومل قال أطعمهم خبزا وحلما حىت تركوه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن اثبت  - 12783
قال مسعت أنس بن مالك قال : كان ينعت لنا صالة رسول هللا صلى هللا عليه  

وسلم مث يقوم فيصلى فإذا رفع رأسه من الركوع قلنا قد نسي من طول ما  
م يقو   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن اثبت  - 12784
قال مسعت أنس بن مالك يقول : بينما رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يسري 

حى  وحاد حيدو بنسائه فضحك رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فإذا هو قد تن
 هبن قال فقال اي أجنشة وحيك ارفق ابلقوارير  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن   - 12785
ان رجال سأل النيب منصور عن سامل بن أيب اجلعد حيدث عن أنس بن مالك : 



صلى هللا عليه وسلم مىت الساعة فقال ما أعددت هلا فقال ما أعددت هلا من  
كثري صالة وال صوم وال صدقة اال اين أحب هللا ورسوله فقال أنت مع من  

 أحببت  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة قال   - 12786
مسعت عتااب موىل بن هرمز قال مسعت أنس بن مالك يقول : ابيعت رسول هللا 

صلى هللا عليه وسلم بيدي هذه يعين اليمىن على السمع والطاعة فيما 
ستطعت  ا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه , وهذا إسناد حسن , رجاله ثقات ت
 رجال الشيخني غري عتاب موىل ابن هرمز فمن رجال ابن ماجة 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حجاج أان شعبة وهاشم قال ثنا   - 12787
:  شعبة عن عتاب وقال هاشم موىل بىن هرمز قال مسعت أنس بن مالك يقول 

ها من رسول هللا صلى هللا عليه  لوال أن أخشى أن أخطئ حلدثتكم أبشياء مسعت



وسلم لكنه قال من كذب على متعمدا فليتبوأ مقعده من النار قال هاشم قاهلا  
 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أو مسعتها من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 

 

سناد حسن , رجاله ثقات عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح , وهذا إت
 رجال الشيخني غري عتاب موىل بين هرمز , فمن رجال ابن ماجة 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة وحجاج   - 12788
قال حدثين شعبة قال مسعت قتادة حيدث عن أنس بن مالك قال قال رسول 

اإلميان من كان حيب  هللا صلى هللا عليه وسلم : ثالث من كن فيه وجد طعم
املرء ال حيبه اال هلل ومن كان هللا تبارك وتعاىل ورسوله أحب إليه مما سوامها ومن  

كان أن يلقى يف النار أحب إليه من أن يرجع يف الكفر بعد إذ أنقذه هللا عز  
 وجل منه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة وحجاج   - 12789
ل : مجع قال حدثين شعبة قال مسعت قتادة حيدث عن أنس بن مالك قا



رسول هللا صلى هللا عليه وسلم األنصار فقال أفيكم أحد من غريكم قالوا ال  
ل  اال بن أخت لنا فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بن أخت القوم منهم قا

شا حديث عهد جباهلية ومصيبة وأين أردت حجاج أو من أنفسهم فقال ان قري 
ان أجربهم وأأتلفهم أما ترضون أن يرجع الناس ابلدنيا وترجعون برسول هللا 

صلى هللا عليه وسلم إىل بيوتكم لو سلك الناس واداي وسلكت األنصار شعبا  
 لسلكت شعب األنصار 

 

 

صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن قتادة   - 12790
عن أنس : عن النيب صلى هللا عليه وسلم فذكر معناه اال انه قال فأردت أن 

 أأتلفهم وأجربهم  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن قتادة  حدثنا عبد  - 12791
عن أنس : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان يقول اللهم ان العيش 



 عيش اآلخرة قال شعبة أو قال 

فأكرم األنصار واملهاجرة   ...اللهم ال عيش إال عيش اآلخرة )   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

-------------------------------------  

 

[    173صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة وحجاج   - 12792
قال حدثين شعبة عن قتادة قال مسعت أنس بن مالك قال جاء أعرايب إىل 

ال : ما أعددت هلا قال حب النيب صلى هللا عليه وسلم فقال مىت الساعة ق
 هللا عز وجل ورسوله قال أنت مع من أحببت  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة وحجاج   - 12793



قال أنبأان شعبة عن قتادة قال مسعت أنس بن مالك حيدث قال قال رسول هللا  
صلى هللا عليه وسلم : ما من نيب اال وقد أنذر أمته األعور الكذاب أال انه 

 أعور وان ربكم ليس أبعور مكتوب بني عينيه كفر قال حجاج كافر  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر أان شعبة وحجاج   - 12794
قال حدثين شعبة عن قتادة قال مسعت أنس بن مالك حيدث عن النيب صلى  

هللا عليه وسلم انه قال : ما من أحد يدخل اجلنة حيب أن يرجع إىل الدنيا وان  
ه ما على األرض من شيء غري الشهيد فإنه يتمىن أن يرجع فيقتل عشر ل

 مرات ملا يرى من الكرامة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة ثنا قتادة   - 12795
ال قال رسول هللا وحجاج قال حدثين شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك ق

صلى هللا عليه وسلم : اخرجوا من النار من قال ال إله اال هللا من كان يف قلبه  



من اخلري ما يزن شعرية اخرجوا من النار من قال ال إله اال هللا من كان يف قلبه  
من اخلري ما يزن ذرة اخرجوا من النار من قال ال إله اال هللا من كان يف قلبه  

ن برة  من اخلري ما يز   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حجاج ويزيد بن هارون قاال اان  - 12796
شعبة عن قتادة قال مسعت أنس بن مالك يقول : كان النيب صلى هللا عليه  

 وسلم من أخف الناس صالة يف متام  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

شعبة عن قتادة ويزيد حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حجاج ثنا  - 12797
ن قتادة وأسود يعين شاذان قال حدثنا شعبة قال  بن هارون قال أان شعبة ع

أنبأين قتادة قال مسعت أنس بن مالك قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
لرجل يسوق بدنة : اركبها قال اهنا بدنة قال اركبها قال إهنا بدنة قال اركبها  

 وحيك يف الثالثة  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حجاج قال مسعت شعبة حيدث  - 12798
قال قلت لقتادة أمسعت أنسا حيدث عن النيب صلى هللا عليه وسلم انه كان  

 يقول : البصاق يف املسجد خطيئة قال نعم وكفارته دفنه  
 

 

سناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هبز ثنا شعبة عن قتادة عن أنس  - 12799
بن مالك أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : ال تواصلوا قالوا إنك 

 تواصل قال إنكم لستم يف ذلك مثلي إين أظل أو قال أبيت أطعم وأسقي  
 

 

صحيح على شرط الشيخني عليق شعيب األرنؤوط : إسنادهت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هبز حدثنا شعبة ثنا قتادة أخربين  - 12800
األنصار   عن أنس بن مالك : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حني مجع



فقال هل فيكم أحد من غريكم قالوا ال اال بن أخت لنا فقال رسول هللا صلى 
رت ذلك هللا عليه وسلم بن أخت القوم من أنفسهم أو قال من القوم قال فذك

 ملعاوية بن قرة فحدثين عن أنس  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هبز ثنا شعبة أخربين قتادة انه مسع  - 12801
أنسا قال ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : ال عدوى وال طرية قال  

ل قال الكلمة الطيبة  ويعجبين الفأل فقلت ما الفأ  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حجاج حدثين شعبة عن قتادة عن   - 12802
إان فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك هللا  }عكرمة انه قال : ملا نزلت هذه اآلية 

مث يقول قال أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه   {ما تقدم من ذنبك وما أتخر  
ليدخل املؤمنني   }ة  وسلم هنيئا مريئا لك اي رسول هللا فما لنا فنزلت هذه اآلي

  {واملؤمنات جنات جتري من حتتها األهنار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاهتم 



وقال شعبة كان قتادة يذكر هذا احلديث يف قصصه عن أنس بن مالك قال  
إان  } نزلت هذه اآلية ملا رجع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من احلديبية  

مث يقول قال   {فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك هللا ما تقدم من ذنبك وما أتخر  
أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم هنيئا لك هذا احلديث قال فظننت  

انه كله عن أنس فأتيت الكوفة فحدثت عن قتادة عن أنس مث رجعت فلقيت  
مة قال فأتيتهم  قتادة بواسط فإذا هو يقول أوله عن أنس وآخره عن عكر 

 ابلكوفة فأخربهتم بذلك 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : هلذا احلديث إسنادان األول قتادة عن عكرمة مرسال  ت
ورجاله ثقات رجال الشيخني غري عكرمة فمن رجال البخاري . والثاين : قتادة  

 عن أنس و إسناده صحيح على شرط الشيخني

 

 

------------------------------------- 

 

[    174صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا حممد بن جعفر وحجاج قاال   - 12803
حدثنا شعبة قال بن جعفر يف حديثه قال مسعت علي بن زيد قال قال أنس بن  



مالك : ان كانت الوليدة من والئد أهل املدينة لتجيء فتأخذ بيد رسول هللا 
عليه وسلم فال ينزع يده من يدها حىت تذهب به حيث شاءت  صلى هللا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن عبد هللا يعين األنصاري  - 12804
لن تنالوا الرب حىت تنفقوا مما  }ثنا محيد عن أنس قال : ملا نزلت هذه اآلية 

قال جاء أبو طلحة    {من ذا الذي يقرض هللا قرضا حسنا  }أو قال   { حتبون 
كذا ولو بن سهل األنصاري فقال اي رسول هللا حائطي الذي مبكان كذا و 

استطعت اي رسول هللا ان أسره مل أعلنه فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
 اجعله يف فقراء قرابتك أو قال يف فقراء أهلك 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح , رجاله ثقات رجال الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن بن موسى قال مسعت هالل   - 12805
داود احلبطي أاب هشام قال أخي هارون بن أيب داود حدثين قال : أتيت  بن أيب

أنس بن مالك فقلت اي أاب محزة ان املكان بعيد وحنن يعجبنا أن نعودك فرفع  



رأسه فقال مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول أميا رجل يعود مريضا 
ة قال فقلت اي رسول  فإمنا خيوض يف الرمحة فإذا قعد عند املريض غمرته الرمح

 هللا هذا للصحيح الذي يعود املريض فاملريض ما له قال حتط عنه ذنوبه 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه , وهذا إسناد ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا املؤمل بن إمساعيل وعفان قاال ثنا   - 12806
ليه وسلم :  محاد بن سلمة ثنا اثبت عن أنس قال قال رسول هللا صلى هللا ع

ثالث من كن فيه وجد هبن حالوة اإلميان أن يكون هللا عز وجل ورسوله أحب 
أن يقذف يف  إليه مما سوامها وأن يكره العبد أن يرجع عن اإلسالم كما يكره

 النار وأن حيب العبد العبد ال حيبه اال هلل عز وجل  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا مؤمل ثنا محاد ثنا اثبت عن أنس  - 12807
سنني فانطلقت يب  قال : قدم النيب صلى هللا عليه وسلم املدينة وأان بن تسع

أم سليم إىل نيب هللا صلى هللا عليه وسلم فقالت اي رسول هللا هذا ابين 



لشيء  استخدمه فخدمت النيب صلى هللا عليه وسلم تسع سنني فما قال يل
علته مل فعلت كذا وكذا وما قال يل لشيء مل أفعله أال فعلت كذا وكذا وأاتين ف

ذات يوم وأان ألعب مع الغلمان أو قال مع الصبيان فسلم علينا ودعاين 
فارسلين يف حاجة فلما رجعت قال ال خترب أحدا واحتبست على أمي فلما  

صلى هللا عليه وسلم يف  أتيتها قالت اي بين ما حبسك قلت أرسلين رسول هللا 
حاجة له قالت وما هي قلت انه قال ال خترب هبا أحدا قالت أي بين فاكتم على  

 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم سره 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح , وهذا إسناد ضعيف , مؤمل بن ت
 إمساعيل سيء احلفظ لكنه قد توبع

 

 

نا مؤمل ثنا محاد ثنا اثبت عن أنس : حدثنا عبد هللا حدثين أيب ث - 12808
أن أاب طيبة حجم النيب صلى هللا عليه وسلم فأمر له بصاع من متر وكلم أهله  

 فوضعوا عنه من خراجه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح , وهذا إسناد ضعيف , مؤمل بن ت
 إمساعيل سيء احلفظ

 



 

اد ثنا اثبت عن أنس حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا مؤمل ثنا مح - 12809
ه سلوين فقام رجل فقال : اي رسول أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال ألصحاب

هللا من أيب قال أبوك حذافة للذي كان ينسب إليه فقالت له أمه اي بين لقد 
قمت أبمك مقاما عظيما قال أردت أن أبرئ صدري مما كان يقال وقد كان  

 يقال فيه  
 

 

: حديث صحيح , وهذا إسناد ضعيف عليق شعيب األرنؤوط ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا مؤمل ثنا محاد عن اثبت ومحيد عن   - 12810
أنس قال : كان النيب صلى هللا عليه وسلم يعجبه القرع فكان إذا جيء مبرقة 

 فيها قرع جعلت القرع مما يليه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح , وهذا إسناد ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا مؤمل ثنا محاد عن اثبت عن أنس  - 12811
داري أن عتبان بن مالك ذهب بصره فقال : اي رسول هللا لو جئت صليت يف 

أو قال يف بييت الختذت مصالك مسجدا فجاء النيب صلى هللا عليه وسلم  



 عليه  فصلى يف داره أو قال يف بيته واجتمع قوم عتبان إىل النيب صلى هللا
م فقالوا اي رسول هللا انه وانه يعرضون وسلم قال فذكروا مالك بن الدخش

ابلنفاق فقال النيب صلى هللا عليه وسلم أليس يشهد أن ال إله اال هللا وأين 
رسول هللا قالوا بلى قال والذي نفسي بيده ال يقوهلا عبد صادق هبا اال حرمت  

 عليه النار  

 

 

صحيح وهذا إسناد ضعيف عليق شعيب األرنؤوط : ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    175صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا مؤمل ثنا محاد ثنا اثبت عن أنس :  - 12812
فأراد أن يبعث ان وفدا من أهل اليمن قدموا على النيب صلى هللا عليه وسلم 

معهم رجال فقالوا ابعث معنا رجال فقال ابعث معكم أمني هذه األمة فبعث أاب 
 ابعث معنا رجال عبيدة بن اجلراح قال أيب ويف موضع آخر قالوا اي رسول هللا

يعلمنا فأخذ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بيد أيب عبيدة بن اجلراح فقال  
 لكل أمة أمني وهذا أمني هذه األمة 



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح , وهذا إسناد ضعيف , مؤمل بن ت
 إمساعيل سيء احلفظ

 

 

اثبت عن أنس  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا مؤمل ثنا محاد عن  - 12813
 أتى النيب صلى هللا عليه وسلم يسأله فأعطاه رسول هللا صلى هللا : ان رجال

عليه وسلم غنما بني جبلني فأتى الرجل قومه فقال أي قومي أسلموا فوهللا ان 
حممدا ليعطى عطية رجل ما خياف الفاقة أو قال الفقر قال وحدثناه اثبت قال 

 صلى هللا عليه وسلم يسلم ما يريد اال ان قال أنس ان كان الرجل ليأيت النيب
يصيب عرضا من الدنيا أو قال دنيا يصيبها فما ميسي من يومه ذلك حىت 

 يكون دينه أحب إليه أو قال أكرب عليه من الدنيا وما فيها  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح , وهذا إسناد ضعيف , مؤمل وإن ت
ه ثقات رجال الصحيح كان سيء احلفظ متابع , وابقي رجال  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا مؤمل وحسن األشيب قاال ثنا   - 12814
محاد ثنا اثبت عن أنس قال حسن عن اثبت ومحيد عن أنس : ان رسول هللا 



صلى هللا عليه وسلم مر على بغلته الشهباء حبائط لبين النجار فسمع أصوات  
النيب صلى هللا عليه وسلم لوال  قوم يعذبون يف قبورهم فحاصت البغلة فقال

 ان ال تدافنوا لسألت هللا عز وجل أن يسمعكم عذاب القرب 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا مؤمل ثنا محاد ثنا اثبت عن أنس :  - 12815
يناوله نعليه  ان غالما يهوداي كان يضع للنيب صلى هللا عليه وسلم وضوءه و 

فمرض فااته النيب صلى هللا عليه وسلم فدخل عليه وأبوه قاعد عند رأسه  
فنظر إىل أبيه  فقال له النيب صلى هللا عليه وسلم اي فالن قل ال إله اال هللا 

فسكت أبوه فأعاد عليه النيب صلى هللا عليه وسلم فنظر إىل أبيه فقال أبوه 
أطع أاب القاسم فقال الغالم أشهد ان ال إله اال هللا وانك رسول هللا فخرج  

 النيب صلى هللا عليه وسلم وهو يقول احلمد هلل الذي أخرجه يب من النار  
 

 

, وهذا إسناد ضعيف , مؤمل وإن  عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت
كان سيء احلفظ متابع , وابقي رجاله ثقات رجال الشيخني غري محاد بن 

 سلمة فمن رجال مسلم 

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا مؤمل ثنا محاد ثنا اثبت عن أنس :  - 12816
 مثله  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح , وهذا إسناد ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا مؤمل وعفان قاال ثنا محاد بن  - 12817
سجد إىل سلمة عن اثبت عن أنس قال : حضرت الصالة فقام جريان امل

منازهلم يتوضؤون وبقى يف املسجد انس من املهاجرين ما بني السبعني إىل 
الثمانني فدعا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مباء فأتى مبخضب من حجارة  

ماء فوضع أصابع يده اليمىن يف املخضب فجعل يصب عليهم وهم  فيه  
يتوضؤون ويقول توضؤوا حي على الوضوء حىت توضؤوا مجيعا وبقى فيه حنو مما  

 كان فيه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا مؤمل وعفان قاال ثنا محاد ثنا اثبت  - 12818
س قال : انطلقت بعبد هللا بن أيب طلحة إىل رسول هللا صلى هللا عليه  عن أن



وسلم حني ولد فأتيت النيب صلى هللا عليه وسلم وهو يف عباءة يهنأ بعريا له  
فقال يل أمعك متر قلت نعم فتناول مترات فألقاهن يف فيه فالكهن مث حنكه  

 صلى هللا عليه  ففغر الصيب فاه فاوجره فجعل الصيب يتلمظ فقال رسول هللا
 وسلم أبت األنصار اال حب التمر ومساه عبد هللا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا مؤمل ثنا محاد عن اثبت عن أنس  - 12819
 عليه وسلم : اان  ان أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم قالوا للنيب صلى هللا

إذا كنا عندك فحدثتنا رقت قلوبنا فإذا خرجنا من عندك عافنا النساء 
اعة لو  والصبيان وفعلنا وفعلنا فقال النيب صلى هللا عليه وسلم ان تلك الس

 تدومون عليها لصافحتكم املالئكة  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح , وهذا إسناد ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل يعين بن إبراهيم بن علية   - 12820
ليه وسلم رأى  ثنا عبد العزيز يعين بن صهيب عن أنس : ان النيب صلى هللا ع



الصبيان والنساء مقبلني قال عبد العزيز حسبت انه قال من عرس فقام النيب 
اللهم أنتم من   صلى هللا عليه وسلم ممثال فقال اللهم أنتم من أحب الناس إىل
 أحب الناس إىل اللهم أنتم من أحب الناس إىل يعين األنصار 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    176صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

ثنا سليمان التيمي ثنا  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل  - 12821
 صلى هللا عليه وسلم فشمت أحدمها أو أنس قال : عطس رجالن عند النيب 

قال مست أحدمها وترك اآلخر فقيل مها رجالن عطسا فشمت أو قال فسمت 
أحدمها وتركت اآلخر فقال ان هذا محد هللا عز وجل وان هذا مل حيمد هللا قال  

 سليمان أراه حنوا من هذا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل ثنا سليمان التيمي ثنا   - 12822
أنس بن مالك قال : كانت أم سليم مع أزواج النيب صلى هللا عليه وسلم وهو  

 يسوق هبن سواق فقال له اي أجنشة رويدك ابلقوارير 
 

 

: إسناده صحيح على شرط الشيخني عليق شعيب األرنؤوطت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل أان سليمان التيمي قال   - 12823
مسعت أنس بن مالك يقول قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : من كذب 

 علي فليتبوأ مقعده من النار فليتبوأ مقعده من النار  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

أيب هكذا مرتني وحدثنا به مرة أخرى فقال   حدثنا عبد هللا حدثنا  - 12823
قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : من كذب على متعمدا فليتبوأ مقعده من  

 النار 
 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة وحجاج   - 12824
قال حدثين شعبة قال مسعت قتادة حيدث عن أنس بن مالك عن النيب صلى  
هللا عليه وسلم انه قال : ال يؤمن أحدكم حىت حيب ألخيه أو جلاره ما حيب 

 لنفسه ومل يشك حجاج  
 

 

يخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر أان شعبة وحجاج   - 12825
قال حدثين شعبة قال مسعت قتادة حيدث عن أنس بن مالك ان رسول هللا 
صلى هللا عليه وسلم قال : ان األنصار كرشي وعيبيت وان الناس سيكثرون  

مسيهم  ويقلون فاقبلوا من حمسنهم واعفوا عن مسيئهم وقال حجاج عن   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة قال   - 12826



مسعت قتادة حيدث عن أنس بن مالك قال مسعت رسول هللا صلى هللا عليه  
  وسلم يقول وال أدري أشيء أنزل أو كان يقوله : لو ان البن آدم واديني من
مال لتمىن أو البتغى واداي اثلثا وال ميأل جوف بن آدم اال الرتاب ويتوب هللا 

 على من اتب 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حجاج قال حدثين شعبة قال   - 12827
مسعت قتادة قال مسعت أنسا قال مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول  

 فال أدري أشيء أنزل عليه : فذكره 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة ثنا حجاج   - 12828
عليه وسلم  قال مسعت قتادة حيدث عن أنس بن مالك : ان النيب صلى هللا  

أتى برجل قد شرب اخلمر فجلده جبريدتني حنو األربعني قال وفعله أبو بكر 
نون  فلما كان عمر استشار الناس فقال عبد الرمحن بن عوف أخف احلدود مثا



 قال فأمر به عمر  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة ويزيد بن  - 12829
هارون أان شعبة قال مسعت قتادة حيدث عن أنس بن مالك قال اال أحدثكم  

دثكم أحد بعدي مسعه  حبديث مسعته من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ال حي
منه : إن من أشراط الساعة ان يرفع العلم ويظهر اجلهل ويفشو الزان ويشرب  

 اخلمر ويذهب الرجال ويبقى النساء حىت يكون خلمسني امرأة قيم واحد 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

عبة قال مسعت حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حجاج حدثين ش - 12830
قتادة حيدث عن أنس بن مالك قال ألحدثنكم حديثا مسعته من رسول هللا 
 صلى هللا عليه وسلم : فذكر مثله اال انه قال يذهب الرجال ويبقى النساء 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  



 

 

ويزيد قال    حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا حممد قال ثنا شعبة - 12831
أخربان شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 قال : لوال ان ال تدافنوا لدعوت هللا عز وجل ان يسمعكم عذاب القرب 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة وحجاج   - 12832
ل قال رسول قال حدثين شعبة قال مسعت قتادة حيدث عن أنس بن مالك قا

هللا صلى هللا عليه وسلم : إذا كان أحدكم يف صالة فإنه يناجي ربه عز وجل  
فال يبزقن قال حجاج يبصقن بني يديه وال عن ميينه ولكن عن مشاله وحتت 

 قدمه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة وحجاج   - 12833
قال حدثين شعبة قال مسعت قتادة حيدث عن أنس بن مالك قال : صليت مع  



م  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأيب بكر وعمر وعثمان فلم أمسع أحدا منه 
يقرأ بسم هللا الرمحن الرحيم قال حجاج قال شعبة قال قتادة سألت أنس بن 

مالك أبي شيء كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يستفتح القراءة فقال  
 انك لتسألين عن شيء ما سألين عنه أحد  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

-------------------------------------  

 

[    177صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة وحجاج   - 12834
الك قال :  قال حدثين شعبة قال مسعت قتادة حيدث قال مسعت أنس بن م

كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حيب الدابء قال حجاج القرع قال فأتى  
   بطعام أو دعي له قال أنس فجعلت أتتبعه فأضعه بني يديه ملا أعلم انه حيبه

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة وحجاج   - 12835
قال حدثين شعبة قال مسعت قتادة حيدث عن أنس بن مالك عن النيب صلى  

هللا عليه وسلم انه قال : اعتدلوا يف السجود وال يبسط أحدكم ذراعيه انبساط 
 الكلب  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة وحجاج   - 36128
قال حدثين شعبة قال مسعت قتادة حيدث عن أنس بن مالك انه قال قال 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : سووا صفوفكم فان تسوية الصفوف من متام  
 الصالة 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة وحجاج   - 12837
قال حدثين شعبة قال مسعت قتادة حيدث عن أنس بن مالك قال قال رسول 

هللا صلى هللا عليه وسلم : ال يؤمن أحدكم حىت أكون أحب إليه من والده 



 وولده والناس أمجعني 

 

 

شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على  ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن ثنا محاد بن سلمة عن   - 12838
اثبت عن أنس : ان النيب صلى هللا عليه وسلم كان يلعق أصابعه الثالث إذا 

أكل وقال إذا وقعت لقمة أحدكم فليمط عنها األذى وليأكلها وال يدعها  
ون يف أي طعامكم الربكة  للشيطان وليسلت أحدكم الصحفة فإنكم ال تدر   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم , رجاله ثقات رجال ت
 الشيخني غري محاد بن سلمة فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن ثنا سفيان عن عمرو   - 12839
حيتجم ومل  بن عامر قال مسعت أنسا يقول : كان النيب صلى هللا عليه وسلم  

 يكن يظلم أحدا أجره  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن عن سفيان عن الزبري   - 12840
يعين بن عدي قال شكوان إىل أنس بن مالك ما نلقي من احلجاج فقال :  

اصربوا فإنه ال أييت عليكم عام أو يوم إال الذي بعده شر منه حىت تلقوا ربكم 
 عز وجل مسعته من نبيكم صلى هللا عليه وسلم  

 

 

وط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤ ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن عن سفيان عن حممد   - 12841
بن املنكدر وإبراهيم بن ميسرة عن أنس بن مالك : ان رسول هللا صلى هللا 

 عليه وسلم صلى الظهر ابملدينة أربعا وصلى العصر بذي احلليفة ركعتني 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

نا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد امللك بن عمر وثنا هشام بن  حدث - 12842
ان انسا أتوا املدينة  أيب عبد هللا سنرب اجلحدري عن قتادة عن أنس بن مالك :

فاجتووا املدينة فأمر هلم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اببل وراعيها وأمرهم  



وا اإلبل فبعث النيب أن يشربوا من أبواهلا وألباهنا قال فقتلوا الراعي واطرد
صلى هللا عليه وسلم يف طلبهم فجيء هبم فقطع أيديهم وأرجلهم ومسل أعينهم  

 وطرحهم يف الشمس حىت ماتوا 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد امللك بن عمرو ثنا هشام عن   - 12843
سأل الناس رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حىت أحفوه  قتادة عن أنس قال : 

عن شيء اال بينته لكم قال   ابملسألة فصعد املنرب ذات يوم فقال ال تسألوين
أنس فجعلت أنظر ميينا ومشاال فإذا كل إنسان الو رأسه يف ثوبه يبكي قال  
  وانشأ رجل كان إذا الحى يدعي إىل غري أبيه فقال اي رسول هللا من أيب قال

أبوك حذافة قال أبو عامر وأحسبه قال فقال رجل اي رسول هللا يف اجلنة أو يف  
النار قال يف النار قال مث أنشأ عمر فقال رضينا ابهلل راب وابإلسالم دينا 

ومبحمد نبيا نعوذ ابهلل من شر الفنت قال فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
رت اجلنة والنار حىت رأيتهما دون  ما رأيت يف اخلري والشر كاليوم قط انه صو 

 احلائط  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد امللك بن عمرو ثنا هشام عن   - 12844
قتادة عن أنس ان النيب صلى هللا عليه وسلم قال : أمتوا الركوع والسجود 

ري إذا ما ركعتم وإذا ما سجدمت  فوهللا اين ألراكم من بعد ظه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    178صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد امللك وعبد الصمد قاال ثنا   - 12845
ان النيب صلى هشام وعبد الوهاب قال أان هشام عن قتادة عن أنس بن مالك 

هللا عليه وسلم قال : ال عدوى وال طرية ويعجبين الفأل قال قيل اي نيب هللا ما  
بة  الفأل قال الكلمة احلسنة قال أبو عامر أو قال الكلمة الطي  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هشام ثنا عبد امللك ثنا هشام عن   - 12846
ليه وسلم فقال :  قتادة عن أنس قال جاء رجل أو أعرايب إىل النيب صلى هللا ع

اي رسول هللا مىت الساعة قال وما أعددت هلا قال ما أعددت هلا اال اين أحب 
لمني فرحوا هللا ورسوله فقال أنت مع من أحببت قال أنس فما رأيت املس

 بشيء بعد اإلسالم أشد ما فرحوا يومئذ  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يونس بن حممد ثنا حرب بن  - 12847
ميمون أبو اخلطاب األنصاري عن النضر بن أنس عن أنس قال حدثين نيب هللا 

لقائم أنتظر أميت تعرب على الصراط إذ جاءين عيسى  صلى هللا عليه وسلم : اين 
أو قال جيتمعون إليك ويدعون  فقال هذه األنبياء قد جاءتك اي حممد يشتكون 

هللا عز وجل أن يفرق مجع األمم إىل حيث يشاء هللا لغم ما هم فيه واخللق 
ملجمون يف العرق وأما املؤمن فهو عليه كالزكمة وأما الكافر فيتغشاه املوت 

قال قال عيسى انتظر حىت أرجع إليك قال فذهب نيب هللا صلى هللا عليه  
وسلم حىت قام حتت العرش فلقى ما مل يلق ملك مصطفى وال نيب مرسل 

فأوحي هللا عز وجل إىل جربيل اذهب إىل حممد فقل له ارفع رأسك سل تعط 



واشفع تشفع قال فشفعت يف أميت أن اخرج من كل تسعة وتسعني إنساان 
حدا قال فما زلت أتردد على ريب عز وجل فال أقوم مقاما اال شفعت حىت وا

أعطاين هللا عز وجل من ذلك ان قال اي حممد أدخل من أمتك من خلق هللا 
 عز وجل من شهد انه ال إله اال هللا يوما واحدا خملصا ومات على ذلك 

 

 

يث غرابةعليق شعيب األرنؤوط : رجاله رجال الصحيح , ويف منت هذا احلدت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يونس بن حممد ثنا حرب بن  - 12848
  ميمون عن النضر بن أنس عن أنس قال : سألت نيب هللا صلى هللا عليه وسلم
أن يشفع يل يوم القيامة قال قال أان فاعل هبم قال فأين أطلبك يوم القيامة اي  

اط قال قلت فإذا مل ألقك على  نيب هللا قال اطلبين أول ما تطلبين على الصر 
الصراط قال فاان عند امليزان قال قلت فان مل ألقك عند امليزان قال فاان عند  

 احلوض ال أخطيء هذه الثالث مواطن يوم القيامة  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : رجاله رجال الصحيح , ومتنه غريبت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع عن سفيان عن خمتار بن  - 12849



فلفل قال مسعت أنسا قال : قال رجل للنيب صلى هللا عليه وسلم اي خري الربية  
 قال فقال ذاك إبراهيم عليه السالم 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم , رجاله ثقات رجال ت
فمن رجال مسلم الشيخني غري املختار بن فلفل    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سهل بن يوسف يعين املسمعي عن   - 12850
 صلى هللا عليه  محيد ويزيد بن هارون أان محيد عن أنس قال : قدم رسول هللا

وسلم املدينة وألهل املدينة يومان يلعبون فيهما فقال قدمت عليكم ولكم  
طر ويوم يومان تلعبون فيهما فإن هللا قد أبدلكم يومني خريا منهما يوم الف

 النحر 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سهل بن يوسف عن محيد قال   - 12851
سئل أنس بن مالك : هل خضب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال ال مل  

ضب يشنه الشيب قال فقيل اي أاب محزة وشني هو قال يقال كلكم يكرهه وخ



 أبو بكر ابحلناء والكتم وخضب عمر ابحلناء 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري , رجاله ثقات ت
 رجال الشيخني غري سهل بن يوسف فمن رجال البخاري 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سهل أان محيد عن أنس : ان رجال  - 12852
م من خلل فسدد له رسول هللا صلى هللا اطلع على النيب صلى هللا عليه وسل 

 عليه وسلم مبشقص فاخرج الرجل رأسه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا سهل عن محيد وعبد هللا بن  - 12853
بكر ثنا محيد عن اثبت عن أنس ان النيب صلى هللا عليه وسلم كان يضحى 

بكبشني أملحني قال بن بكر : ان النيب صلى هللا عليه وسلم ضحى بكبشني 
 أملحني قال أيب أسنداه مجيعا عن اثبت عن أنس 

 

 

األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري عليق شعيب ت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سهل عن محيد عن أنس : ان   - 12854
النيب صلى هللا عليه وسلم شج يوم أحد وكسروا رابعيته فجعل ميسح الدم عن  

وجهه وهو يقول كيف يفلح قوم خضبوا وجه نبيهم ابلدم وهو يدعوهم إىل 
ليس لك من األمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذهبم   }رهبم عز وجل فأنزلت 

 فإهنم ظاملون  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    179صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد عن محيد قال سئل   - 12855
أنس عن صوم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم تطوعا قال : كان يصوم حىت 

 نقول ال يفطر ويفطر حىت نقول ال يصوم 
 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

ثنا محيد عن أنس : ان رسول حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي  - 12856
هللا صلى هللا عليه وسلم كان يقول اللهم اين أعوذ بك من الكسل والبخل 

 وعذاب القرب 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن محيد عن أنس عن النيب  - 12857
صلى هللا عليه وسلم قال : دخلت اجلنة فرأيت قصرا من ذهب قلت ملن هذا  

 القصر قالوا لشاب من قريش فظننت اين أان هو قالوا لعمر بن اخلطاب 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن محيد عن أنس : ان أاب حدثنا  - 12858
موسى استحمل النيب صلى هللا عليه وسلم فوافق منه شغال قال وهللا ال 
أمحلكم فلما قفى دعاه فقال حلفت ال حتملنا قال وأان أحلف ألمحلنكم  



 فحملهم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد ثنا محاد عن محيد   - 12859
قال مسعت أنسا أن أاب موسى قال : استحملنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

فحلف ال حيملنا مث محلنا قلت اي رسول هللا انك حلفت ال حتملنا قال وأان 
 أحلف ألمحلنكم  

 

 

مسلم , رجاله ثقات رجال  عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرطت
 الشيخني غري محاد بن سلمة فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد عن محيد عن أنس  - 12860
: ان جنازة مرت ابلنيب صلى هللا عليه وسلم فقيل هلا خريا وتتابعت األلسن هلا 

زة أخرى فقالوا هلا ابخلري فقال النيب صلى هللا عليه وسلم وجبت مث مرت جنا
شرا وتتابعت األلسن هلا ابلشر فقال النيب صلى هللا عليه وسلم وجبت أنتم 

 شهداء هللا يف األرض 



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد عن سفيان قال   - 12861
ا أنس بن مالك نشكو إليه احلجاج فقال ال  حدثين الزبري بن عدي قال : أتين

أييت عليكم يوم أو زمان اال الذي بعده شر منه مسعته من نبيكم صلى هللا عليه  
 وسلم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا شريك عن عبد هللا بن  - 12862
عيسى عن بن جرب بن عتيك عن أنس عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال :  

 جيزئ يف الوضوء رطالن من ماء  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا شعبة عن قتادة عن أنس  - 12863



قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : اعتدلوا يف السجود وال يبسط 
 أحدكم ذراعيه انبساط السبع 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

عن قتادة عن أنس   حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا شعبة - 12864
بن مالك قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : أقيموا صفوفكم فان من  

 حسن الصالة إقامة الصف 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا هشام عن قتادة عن أنس  - 12865
صلى هللا عليه وسلم من أخف الناس صالة يف   بن مالك قال : كان رسول هللا 

 متام  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أسود بن عامر ثنا شاذان ثنا   - 12866
شريك عن عبد هللا بن عيسى عن عبد هللا بن جبري عن أنس بن مالك قال :  

 كان النيب صلى هللا عليه وسلم يتوضأ إبانء يكون رطلني ويغتسل ابلصاع 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

أيب ثنا وكيع ثنا العمري عن إسحاق بن حدثنا عبد هللا حدثين  - 12867
عبد هللا بن أيب طلحة عن أنس : ان النيب صلى هللا عليه وسلم صلى على  

 حصري 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح , وهذا إسناد ضعيف لضعف ت
 العمري

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا شعبة عن قتادة عن أنس  - 12868
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وخلف أيب بكر وعمر  قال : صليت خلف 

 وعثمان وكانوا ال جيهرون ببسم هللا الرمحن الرحيم 

 



 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع حدثين سفيان عن السدي  - 12869
م كان ينصرف عن ميينه  عن أنس بن مالك : ان النيب صلى هللا عليه وسل   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا سلمة بن وردان قال   - 12870
مسعت أنس بن مالك يقول : خطب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على  

 املنرب 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح , وهذا إسناد ضعيف لضعف سلمة  ت
 بن وردان

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع عن سفيان عن عبد الرمحن  - 12871
األصم قال مسعت أنس بن مالك يقول : كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  



 وأبو بكر وعمر وعثمان ال ينقصون التكبري  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    180صفحة  - 3سند أمحد بن حنبل    ] جزء م   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا هشام عن قتادة عن أنس  - 12872
بن مالك قال : إمنا قنت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم شهرا يدعو بعد  

 الركوع  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا محاد بن سلمة عن أيب  - 12873
ياح الضبعي عن أنس بن مالك : قال مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  الت

 يقول وهو يناول أصحابه وهم يبنون املسجد



فاغفر لألنصار واملهاجرة (   ...أال إن العيش عيش اآلخرة )   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم , رجاله ثقات رجال ت
ن رجال مسلم الشيخني غري محاد بن سلمة فم  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع وبن جعفر قاال حدثنا شعبة   - 12874
عن قتادة عن أنس قال : كان ابملدينة فزع فاستعار النيب صلى هللا عليه وسلم  

فرسا أليب طلحة يقال له مندوب فركبه مث جاء فقال ما رأينا من فزع وان 
 وجدان لبحرا 

 

 

شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على  ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا مالك بن أنس عن  - 12875
الزهري عن أنس بن مالك : ان النيب صلى هللا عليه وسلم دخل مكة عام  

 الفتح وعليه مغفر  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  



 

 

احلكم بن عطية عن أيب  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا - 12876
املخيس اليشكري قال مسعت أنس بن مالك يقول قيل : اي رسول هللا قد  

 استشهد موالك فالن قال كال إين رأيت عليه عباءة غلها يوم كذا وكذا 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه , وهذا إسناد ضعيف جلهالة أيب ت
 املخيس , وضعف احلكم بن عطية 

 

 

ا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا سفيان عن السدي عن  حدثن - 12877
حيىي بن عباد عن أنس : ان أاب طلحة سأل النيب صلى هللا عليه وسلم عن  

أيتام يف حجرة ورثوا مخرا أن جيعلها خال فكره ذلك وقال وكيع مرة أفال 
 جيعلها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا هشام عن قتادة عن أنس  - 12878
لنعال واجلريد قال  قال : كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يعزر يف اخلمر اب



مث ضرب أبو بكر أربعني فلما كان زمن عمر ودان الناس من الريف والقرى 
وف أرى استشار يف ذلك الناس وفشا ذلك يف الناس فقال عبد الرمحن بن ع

 أن جتعله كأخف احلدود فضرب عمر مثانني  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا محاد بن سلمة عن علي   - 12879
ه وسلم : مررت بن زيد بن جدعان عن أنس قال قال رسول هللا صلى هللا علي 

ليلة أسري يب على قوم تقرض شفاههم مبقاريض من انر قلت ما هؤالء قال 
سهم  هؤالء خطباء أمتك من أهل الدنيا كانوا أيمرون الناس ابلرب وينسون أنف

 وهم يتلون الكتاب أفال يعقلون  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح , وهذا إسناد ضعيف من أجل علي  ت
 بن زيد بن جدعان 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا شعبة عن قتادة عن أنس  - 12880
 قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : بن أخت القوم منهم  



 

 

رنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع وبن جعفر يعين غندرا قاال ثنا   - 12881
شعبة عن قتادة عن أنس : أن النيب صلى هللا عليه وسلم أتى بلحم تصدق به  

 على بريرة فقال هو هلا صدقة وهو لنا هدية  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

يب ثنا وكيع ثنا أبو العميس عن أيب طلحة  حدثنا عبد هللا حدثين أ - 12882
األسدي قال مسعت أنسا يقول قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : لو 

 تعلمون ما أعلم لضحكتم قليال ولبكيتم كثريا 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح , وهذا إسناد حسن ت  

 

 

م قال  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا مصعب بن سلي  - 12883
مسعت أنس بن مالك يقول : بعثين النيب صلى هللا عليه وسلم يف حاجة فجئت  



 وهو أيكل مترا وهو مقع  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده قوي , رجاله ثقات رجال الشيخني غري ت
 مصعب بن سليم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع عن مهام عن قتادة عن أنس  - 12884
ه بطعام وقد جعله  : أن خياطا دعا النيب صلى هللا عليه وسلم إىل طعام فاات

إبهالة سنخة وقرع فرأيت النيب صلى هللا عليه وسلم يتبع القرع من الصحفة  
يه وسلم  قال أنس فما زلت يعجبين القرع منذ رأيت رسول هللا صلى هللا عل 

 يعجبه  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا شعبة عن هشام بن زيد  - 12885
 قال مسعت أنسا قال : هنى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن صرب البهيمة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا شعبة عن قتادة عن أنس  - 12886
للزبري بن العوام وعبد الرمحن بن عوف يف لبس احلرير حلكة كانت  قال رخص 

 هبما قال شعبة وقال : رخص هلما رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع عن شعبة عن قتادة وبن  - 12887
عت قتادة املعين عن أنس : أن النيب صلى هللا عليه  جعفر ثنا شعبة قال مس

وسلم أراد أن يكتب كتااب إىل الروم فقيل له ان مل يكن خمتوما مل يقرأ كتابك 
 فاختذ خامتا من ورق ونقش فيه حممد رسول هللا فكأين أنظر إىل بياضه يف كفه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    181صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    



 

 

قال أبو عبد الرمحن قرأت على أيب هذا احلديث وجده فأقر به   - 12888
ي ثنا مهام عن بن  وحدثنا ببعضه يف مكان آخر قال ثنا موسى بن هالل العبد

سريين عن أنس بن مالك قال : تزوج أبو طلحة أم سليم وهى أم أنس والرباء  
ديدا قال فولدت له ابنا قال فكان حيبه حبا شديدا قال فمرض الغالم مرضا ش
فكان أبو طلحة يقوم صالة الغداة يتوضأ وأييت النيب صلى هللا عليه وسلم  

فيصلي معه ويكون معه إىل قريب من نصف النهار وجييء يقيل وايكل فإذا 
صلى الظهر هتيأ وذهب فلم جيئ إىل صالة العتمة قال فراح عشية ومات 

قال هلا أبو الصيب قال وجاء أبو طلحة قال نسجت عليه ثواب وتركته قال ف
طلحة اي أم سليم كيف ابت بين الليلة قالت اي أاب طلحة ما كان ابنك منذ  

اشتكى أسكن منه الليلة قال مث جاءته ابلطعام فأكل وطابت نفسه قال فقام  
إىل فراشه فوضع رأسه قالت وقمت أان فمسست شيئا من طيب مث جئت حىت 

ان منه ما يكون من  دخلت معه الفراش فما هو اال ان وجد ريح الطيب ك
الرجل إىل أهله قال مث أصبح أبو طلحة يتهيأ كما كان يتهيأ كل يوم قال 

فقالت له اي أاب طلحة أرأيت لو ان رجال استودعك وديعة فاستمتعت هبا مث 
طلبها فأخذها منك جتزع من ذلك قال ال قالت فان ابنك قد مات قال أنس 

ى هللا عليه وسلم مبا كان من  فجزع عليه جزعا شديدا وحدث رسول هللا صل
أمرها يف الطعام والطيب وما كان منه إليها قال فقال رسول هللا صلى هللا عليه  

وسلم فبتما عروسني وهو إىل جنبكما قال نعم اي رسول هللا فقال رسول هللا 



صلى هللا عليه وسلم ابرك هللا لكما يف ليلتكما قال فحملت أم سليم تلك 
ما قال فحني أصبحنا قال يل أبو طلحة أمحله يف خرقة  الليلة قال فتلد غال

حىت أتيت به رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وامحل معك متر عجوة قال 
فحملته يف خرقة قال ومل حينك ومل يذق طعاما وال شيئا قال فقلت اي رسول هللا 

ولدت أم سليم قال هللا أكرب ما ولدت قلت غالما قال احلمد هلل فقال هاته  
إىل فدفعته إليه فحنكه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مث قال له معك متر  

عجوة قلت نعم فأخرجت مترات فأخذ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مترة  
وألقاها يف فيه فما زال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يلوكها حىت اختلطت  

مر جعل ميص بعض  بريقه مث دفع الصيب فما هو اال ان وجد الصيب حالوة الت
حالوة التمر وريق رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فكان أول من فتح أمعاء  

ذلك الصيب على ريق رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال رسول هللا صلى هللا 
عليه وسلم حب األنصار التمر فسمي عبد هللا بن أيب طلحة قال فخرج منه  

 رجل كثري قال واستشهد عبد هللا بفارس 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح , وهذا إسناد حسن من أجل موسى  ت
 بن هالل العبدي 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد ثنا هشام بن أيب  - 12889



عبد هللا ثنا شعيب بن احلبحاب عن أنس بن مالك : ان رسول هللا صلى هللا 
مهرها قال حيىي أو أصدقها  عليه وسلم أعتق صفية وجعل عتقها صداقها أو  

 عتقها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي ثنا بن أيب عروبة عن قتادة ان   - 12890
أنسا حدثهم قال : مل يكن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يرفع يديه يف شيء 
من دعائه وقال حيىي مرة من الدعاء اال يف االستسقاء فإنه كان يرفع يديه حىت 

 يرى بياض إبطيه 
 

 

ح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن محيد عن أنس ان النيب  - 12891
صلى هللا عليه وسلم قال لرجل : أسلم قال اين أجدين كارها قال وان كنت  

 كارها  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

ثنا محيد عن أنس قال : كنت حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي  - 12892
راح وأيب بن كعب وسهيل بن بيضاء ونفرا من أصحابه أسقي أاب عبيدة بن اجل

عند أيب طلحة وأان أسقيهم حىت كاد الشراب ان أيخذ فيهم فأتى آت من  
املسلمني فقال أو ما شعرمت إن اخلمر قد حرمت فما قالوا حىت ننظر ونسأل 

انئك قال فوهللا ما عادوا فيها وما هي إال فقالوا اي أنس اكفء ما بقي يف إ
 التمر والبسر وهي مخرهم يومئذ  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    182صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن محيد قال مسعت أنسا  - 12893
 قال مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : لبيك بعمرة وحج  

 



 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن شعبة ثنا قتادة عن أنس :   - 12894
هللا عليه وسلم هنى عن الشرب قائما قلت فاألكل قال   ان رسول هللا صلى

 ذاك أشد 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن محيد ويزيد أان محيد عن   - 12895
أنس قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : يقدم عليكم أقوام أرق منكم  

 أفئدة فقدم االشعريون فيهم أبو موسى فجعلوا ملا قدموا املدينة يرجتزون

حممدا وحزبه (   ...غدا نلقى األحبه  )   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد عن محيد عن أنس  - 12896



قال : مسع املسلمون ببدر وهو ينادي يعين النيب صلى هللا عليه وسلم اي أاب 
جهل بن هشام اي شيبة بن ربيعة اي عتبة بن ربيعة اي أمية بن خلف هل وجدمت  

قوما قد  ما وعد ربكم حقا فإين وجدت ما وعدين ريب حقا قالوا كيف تكلم 
 جيفوا أو ال يستطيعون ان جييبوا قال ما أنتم أبمسع ملا أقول منهم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن محيد عن أنس قال : ملا   - 12897
رجعنا من غزوة تبوك قال صلى هللا عليه وسلم ان ابملدينة أقواما ما قطعتم  
 واداي وال سرمت مسريا اال شركوكم فيه قالوا وهم ابملدينة قال حبسهم العذر  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن محيد عن أنس قال :   - 28981
سئل النيب صلى هللا عليه وسلم عن وقت صالة الصبح فصلى حني طلع 

الفجر مث صلى الغداة بعد ما اسفر مث قال أين السائل عن وقت صالة الصبح 
 ما بني هذين  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن محيد عن أنس : ان بىن  - 12899
صلى هللا   سلمة أرادوا ان يتحولوا من دايرهم إىل قرب املسجد فكره رسول هللا

عليه وسلم ان يعرى املسجد فقال اي بين سلمة أال حتتسبون آاثركم فأقاموا 
املدينة فقال حيىي املسجد قال أيب أخطأ فيه حيىي بن سعيد وإمنا هو أن يعروا 

 وضرب عليه أيب ههنا وقد حدثنا به يف كتاب حيىي بن سعيد  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن محيد عن أنس ان النيب  - 12900
ه خفف من  صلى هللا عليه وسلم : مسع بكاء صيب يف الصالة فخفف فظننا أن

 أجل أمه رمحة للصيب  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن محيد عن أنس قال : ما   - 12901
 رأيت أحدا أمت صالة من النيب صلى هللا عليه وسلم وال أوجز  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي ثنا أشعث عن احلسن عن   - 12902
 أنس : حنوه مثله  

 

 

شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح , رجاله ثقات رجال الشيخني غري   عليقت
 أشعث

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن محيد قال : سئل أنس  - 12903
هل اختذ النيب صلى هللا عليه وسلم خامتا قال نعم آخر العشاء ليلة إىل شطر  

الة ما انتظرمتوها  الليل فقال ان الناس قد صلوا ورقدوا وإنكم مل تزالوا يف ص
 فكأين انظر إىل وبيص خامته  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن محيد عن أنس قال :   - 12904
أقيمت الصالة ورسول هللا صلى هللا عليه وسلم جنى لرجل حىت نعس أو كاد  

 ينعس بعض القوم  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

ل  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد عن محيد قال سئ - 12905
أنس عن صالة النيب صلى هللا عليه وسلم ابلليل فقال : ما كنا نشاء ان نراه 

 مصليا اال رأيناه وال انئما اال رأيناه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد عن محيد قال سئل   - 12906
أنس بن مالك عن كسب احلجام قال : احتجم رسول هللا صلى هللا عليه  

وسلم حجمه أبو طيبة فأمر له بصاع من شعري وكلم مواليه ان خيففوا عنه من  
 ضريبته وقال أمثل ما تداويتم به احلجامة والقسط البحري  



 

 

األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد عن محيد عن أنس  - 12907
: ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أقبل على أصحابه فقال أقيموا صفوفكم  

 وتراصوا فإين أراكم من بعد ظهري  

 

 

نيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد قال مسعت أنس بن  - 12908
ب لناس من  مالك حيدث : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أراد ان يكت

األنصار إىل البحرين فقالوا ال اال ان تكتب إلخواننا من املهاجرين مثلها  
 فدعاهم فأبوا قال أما انكم سرتون بعدي أثرة فاصربوا حىت تلقوين  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

------------------------------------- 



 

[    183صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن التيمي عن أنس قال ذكر   - 12909
يل أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال ومل أمسعه منه : ان فيكم قوما 

يعبدون ويدأبون حىت يعجب هبم الناس وتعجبهم نفوسهم ميرقون من الدين 
 مروق السهم من الرمية  

 

 

ط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شر ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي ثنا هشام ثنا قتادة عن أنس  - 12910
بن مالك : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأاب بكر وعمر وعثمان كانوا 

 يفتتحون القراءة ابحلمد هلل رب العاملني 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

ثنا حيىي قال ثنا التيمي عن أنس قال  حدثنا عبد هللا حدثين أيب  - 12911



: كنت قائما على احلي أسقيهم من فضيخ متر قال فجاء رجل فقال ان اخلمر  
قد حرمت قالوا أكفئها اي أنس فاكفأهتا قلت ما كان شراهبم قال البسر 

والرطب وقال أبو بكر بن أنس كانت مخرهم يومئذ وأنس يسمع فلم ينكره  
أنس كانت مخرهم يومئذ  وقال بعض من كان معنا قال   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن محيد عن اثبت عن أنس  - 12912
: أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مر برجل وهو يهادي بني ابنيه قالوا نذر 

ا نفسه فأمره ان يركب ان ميشي قال ان هللا عز وجل لغىن عن تعذيب هذ  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد عن هشام ثنا قتادة   - 12913
ووكيع ثنا هشام عن قتادة عن أنس عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال :  

 التفل يف املسجد خطيئة وكفارته هو ان يواريه  
 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل أان هشام : مثله وقال   - 12914
 كفارهتا دفنها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح عل شرط الشيخني ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا مسعر عن بكري بن  - 12915
األخنس قال مسعت أنس بن مالك يقول مر على النيب صلى هللا عليه وسلم  

 هبدية أو بدنة فقال اركبها فقال اي رسول هللا : اهنا هدية أو بدنة قال وان 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا شعبة عن قتادة عن أنس  حدثنا - 12916
 بن مالك : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ذبح فسمى وكرب  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع عن شعبة عن قتادة وبن  - 12917
جعفر ثنا شعبة قال مسعت قتادة عن أنس : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

كان يضحى بكبشني أقرنني أملحني قال قيل ورأيته يذحبهما بيده قال ورأيته 
 واضعا قدمه على صفاحهما قال ومسى وكرب  

 

 

إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا مهام بن حيىي عن قتادة   - 12918
عن أنس بن مالك : أن يهوداي رضخ رأس امرأة بني حجرين فقتلها فرضخ 

 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم رأسه بني حجرين 

 

 

الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع عن حبيب عن قيس عن   - 12919
اثبت عن أنس قال : مر علينا النيب صلى هللا عليه وسلم وحنن نلعب فقال  



 السالم عليكم اي صبيان  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح , وهذا إسناد حسن ت  

 

 

نا يزيد بن أيب صاحل وكان  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ث - 12920
قول دابغا وكان حسن اهليئة عنده أربعة أحاديث قال مسعت أنس بن مالك ي

قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : يدخل انس اجلحيم حىت إذا كانوا محما 
 أخرجوا فادخلوا اجلنة فيقول أهل اجلنة هؤالء اجلهنميون  

 

 

له ثقات رجال الشيخني غري  عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح , رجات
 يزيد بن أيب صاحل وهو ثقة

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع عن بن أيب ليلى عن اثبت   - 12921
 عن أنس أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : لبيك حبجة وعمرة معا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح , وهذا إسناد ضعيف ت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا مصعب بن سليم قال   - 12922
النيب صلى هللا عليه وسلم حبجة وعمرة   مسعت أنسا يقول : أهل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح , وهذا إسناد قوي ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا األعمش عن سهيل بن  - 12923
ل من األنصار  أيب األسد عن بكري اجلزري عن أنس قال : كنا يف بيت رج

فجاء النيب صلى هللا عليه وسلم حىت وقف فأخذ بعضادة الباب فقال األئمة  
من قريش وهلم عليكم حق ولكم مثل ذلك ما إذا اسرتمحوا رمحوا وإذا حكموا 

عدلوا وإذا عاهدوا وفوا فمن مل يفعل ذلك منهم فعليه لعنة هللا واملالئكة  
 والناس أمجعني 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح بطرقه وشواهده , وهذا إسناد ت
 ضعيف جلهالة بكري اجلزري

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع عن سفيان عمن مسع أنسا  - 12924
صلى هللا عليه وسلم بسعد وهو يدعو أبصبعني فقال  يقول : مر رسول هللا 



 أحد اي سعد  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه , وهذا إسناد ضعيف إلهبام الراوي عن  ت
 أنس 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا محاد بن سلمة عن هشام   - 12925
عن أنس بن مالك قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ان قامت على  

 أحدكم القيامة ويف يده فسلة فليغرسها  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    184صفحة  - 3د أمحد بن حنبل    ] جزء مسن   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع قال قال شعبة مسعت اثبتا  - 12926
 عن أنس : أن النيب صلى هللا عليه وسلم رفع يديه حىت رئي بياض إبطيه  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع عن سفيان عن خالد احلذاء   - 12927
سلم : ارحم أميت عن أيب قالبة عن أنس قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و 

أبو بكر وأشدها يف دين هللا عمر وأصدقها حياء عثمان واعلمها ابحلالل 
د بن اثبت واحلرام معاذ بن جبل واقرؤوها لكتاب هللا أيب واعلمها ابلفرائض زي

 ولكل أمة أمني وأمني هذه األمة أبو عبيدة بن اجلراح 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع عن مهام عن قتادة قال قلت   - 12928
 ألنس : أي اللباس كان أحب إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال احلربة 

 

 

ليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع عن سفيان عن القاسم بن   - 12929



شعيب عن أيب حبر عن أنس قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : 
عجبت للمؤمن ان هللا ال يقضي للمؤمن قضاء اال كان خريا له أبو حبر امسه  

 ثعلبة  
 

 

ليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح , وهذا إسناد حسن يف الشواهد عت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن عن سفيان عن املختار   - 12930
بن فلفل قال مسعت أنس بن مالك قال : قال رجل للنيب صلى هللا عليه وسلم  

 اي خري الربية قال ذاك إبراهيم عليه السالم 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم , رجاله ثقات رجال ت
بن فلفل فمن رجال مسلم الشيخني غري خمتار   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو نعيم ثنا سفيان عن املختار بن   - 12931
فلفل عن أنس قال : قال رجل للنيب صلى هللا عليه وسلم اي خري الربية قال  

 ذاك إبراهيم أيب  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن بن مهدي ثنا املثين بن  - 12932
سعيد عن قتادة عن أنس عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : إذا رقد أحدكم  

أقم   } عن الصالة أو غفل عنها فليصلها إذا ذكرها فان هللا عز وجل يقول  
ال اللهم أنت قال وكان النيب صلى هللا عليه وسلم إذا غزا ق  {الصالة لذكري 

 عضدي وأنت نصريي وبك أقاتل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن بن مهدي ثنا شعبة   - 12933
عن أنس بن سريين قال مسعت أنسا رضي هللا عنه يقول : ان النيب صلى هللا 

عليه وسلم نضح له حصري فصلى عليه قال فقال له رجل رأيته يصلي الضحى 
 قال مل أره اال ذلك اليوم 

 

 

شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على  ت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن ثنا محاد بن سلمة عن   - 12934
أنس بن سريين عن أنس بن مالك : ان النيب صلى هللا عليه وسلم قنت شهرا 

 بعد الركوع 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم , رجاله ثقات رجال ت
رجال مسلم  الشيخني غري محاد بن سلمة فمن   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن ثنا سفيان عن منصور   - 12935
عن ربعي عن أيب األبيض عن أنس بن مالك قال : كان النيب صلى هللا عليه  

وسلم يصلي العصر والشمس بيضاء حملقة فارجع إىل أهلي وعشرييت من انحية  
سلم قد صلى فقوموا فصلوا املدينة فأقول ان رسول هللا صلى هللا عليه و   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح , وهذا إسناد قوي ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن عن محاد عن قتادة   - 12936
عن أنس قال : ان كان النيب صلى هللا عليه وسلم ليصيب التمرة فيقول لوال 

 اين أخشى اهنا من الصدقة ألكلتها 



 

 

شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم , رجاله ثقات رجال عليق ت
 الشيخني غري محاد بن سلمة فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن ثنا محاد عن اثبت عن  - 12937
 أنس : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم صلى يف بيت أم حرام على بساط 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن ثنا محاد بن سلمة عن   - 12938
د الرمحن بن أيب ليلى قال : رأى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  اثبت عن عب

حبال ممدودا بني ساريتني فقال ملن هذا قالوا حلمنة بنت جحش فإذا عجزت 
 تعلقت به فقال لتصل ما طاقت فإذا عجزت فلتقعد  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح , وإسناده هنا مرسل , رجاله ثقات ت
 رجال الصحيح

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن ثنا محاد عن محيد عن   - 91293
 أنس عن النيب صلى هللا عليه وسلم : مثله  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هبز ثنا شعبة أان أنس بن سريين  - 12940
األنصار ضخم ال يستطيع ان يصلي قال مسعت أنس بن مالك قال : كان من 

مع النيب صلى هللا عليه وسلم فقال للنيب صلى هللا عليه وسلم اين ال أستطيع  
ان أصلي معك فصنع له طعاما ودعا النيب صلى هللا عليه وسلم وبسطوا له 

حصريا ونضحوه فصلى عليه ركعتني فقال له رجل من آل اجلارود أكان رسول  
م يصلي الضحى قال ما رأيته صالها اال يومئذ  هللا صلى هللا عليه وسل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    185صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا هبز بن أسد ثنا محاد أان مثامة   - 12941
 عليه وسلم  بن عبد هللا بن أنس عن أنس بن مالك : ان رسول هللا صلى هللا

جاءه أصحابه ذات ليلة فخرج فصلى هبم فخفف مث دخل بيته فأطال مث خرج  
ليت فصلى هبم فخفف مث دخل بيته فأطال فلما أصبح قالوا اي رسول هللا ص
 فجعلت تطيل إذا دخلت وختفف إذا خرجت قال من أجلكم ما فعلت 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم , رجاله ثقات رجال ت
 الشيخني غري محاد بن سلمة فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن عن مهام وهبز ثنا مهام   - 12942
ن النيب صلى هللا عليه وسلم قال أليب : ان هللا أمرين ان عن قتادة عن أنس ا

أقرأ عليك قال أيب آهلل مساين لك قال هللا مساك يل قال هبز يف حديثه فجعل 
 يبكي  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن ثنا سفيان عن ربيعة   - 12943



قال مسعت أنس بن مالك يقول : ما كان يف رأس رسول هللا صلى هللا عليه  
 وسلم وحليته عشرون شعرة بيضاء  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

ثنا شعبة عن عتاب   حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن - 12944
قال مسعت أنس بن مالك قال : ابيعت النيب صلى هللا عليه وسلم على 

 السمع والطاعة فيما استطعت  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه , وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن بن مهدي عن محاد بن   - 12945
عن أنس قال :  زيد عن اثبت عن أنس وأبو كامل ثنا محاد بن زيد ثنا اثبت 

كان النيب صلى هللا عليه وسلم أحسن الناس وأشجع الناس وأجود الناس كان  
عليه    فزع ابملدينة فخرج الناس قبل الصوت فاستقبلهم رسول هللا صلى هللا

وسلم قد سبقهم فاستربأ الفزع على فرس أليب طلحة عرى ما عليه سرج يف 
 عنقه السيف فقال مل تراعوا وقال للفرس وجدانه حبرا أو انه لبحر  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن بن مهدي ثنا هشام   - 12946
عن أيب عاصم عن أنس : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان يتنفس يف 

 اإلانء ثالاث ويقول هو أهنأ وامرأ وأبرأ 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح , وهذا إسناد حسن ت  

 

 

الرمحن ثنا عزرة بن اثبت   حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد - 12947
األنصاري عن مثامة بن عبد هللا بن أنس أان أنسا كان يتنفس يف اإلانء مرتني أو 
ثالاث قال وزعم أنس : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان يتنفس يف اإلانء 

 ثالاث 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثين أيب ثنا عبد الرمحن بن مهدي عن سفيان    حدثنا عبد هللا - 12948



عن معمر عن قتادة عن أنس : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم طاف على  
 نسائه يف غسل واحد 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن ثنا محاد بن سلمة عن   - 12949
ن أنس : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم طاف على نسائه يف ليلة  اثبت ع

 واحدة يف غسل واحد  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هبز ثنا سليم بن حيان قال مسعت   - 12950
مروان األصغر حيدث عن أنس ان عليا قدم من اليمن فقال له النيب صلى هللا 

عليه وسلم مب أهللت فقال : أهللت مبا أهل به رسول هللا صلى هللا عليه  
 وسلم فقال فإين لوال أن معي اهلدي ألحللت  

 

 

ط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤو ت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن ثنا سليم بن حيان عن   - 12951
قتادة عن أنس قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ان يف اجلنة شجرة  
يسري الراكب يف ظلها مائة عام ال يقطعها قال فحدثت به أيب قال مسعت أاب  

 هريرة حيدث  

 

 

ليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب قال قرأت على عبد الرمحن مالك عن   - 12952
العالء بن عبد الرمحن انه قال : دخلنا على أنس بن مالك بعد الظهر فقام  

يصلي العصر فلما فرغ من صالته ذكران تعجيل الصالة أو ذكرها فقال مسعت  
 صلى هللا عليه وسلم يقول تلك صالة املنافقني تلك صالة املنافقني  رسول هللا

جيلس أحدهم حىت إذا اصفرت الشمس وكانت بني قرين الشيطان أو على  
 قرن الشيطان قام فنقر أربعا ال يذكر هللا فيها اال قليال  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم , رجاله ثقات رجال ت
  غري العالء بن عبدالرمحن فمن رجال مسلم الشيخني

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن عن شعبة عن قتادة   - 12953
عن أنس عن عبادة بن الصامت عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : رؤاي 

 املؤمن أو املسلم جزء من ستة وأربعني جزءا من النبوة  
 

 

إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن عن شعبة عن اثبت   - 12954
 عن أنس عن النيب صلى هللا عليه وسلم : مثله  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن مالك عن بن شهاب   - 12955
ل مكة عام الفتح  عن أنس بن مالك : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم دخ

وعلى رأسه املغفر فلما نزعه جاءه رجل وقال بن خطل متعلق أبستار الكعبة  
رما فقال اقتلوه قال مالك ومل يكن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يومئذ حم

 وهللا أعلم  

 



 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    186صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل بن إبراهيم ثنا عبد العزيز  - 12956
بن صهيب عن أنس بن مالك : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أعتق 
 صفية وتزوجها قال فقال له اثبت ما أصدقها قال نفسها أعتقها وتزوجها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

نا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل ثنا أيوب عن أيب قالبة حدث - 12957
عن أنس بن مالك : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم صلى الظهر ابملدينة  

 أربعا وصلى العصر بذي احلليفة ركعتني  
 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل ثنا أيوب عن أيب قالبة  - 12958
واق يسوق هبن عن أنس : ان النيب صلى هللا عليه وسلم أتى على أزواجه وس

يقال له أجنشة فقال وحيك اي أجنشة رويدك سوقك ابلقوارير قال أبو قالبة 
موها  تكلم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بكلمة لو تكلم هبا بعضكم لعبت

 عليه يعين قوله سوقك ابلقوارير 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل ثنا احلجاج بن أيب عثمان   - 12959
مالك إايي  حدثين أبو رجاء موىل أيب قالبة قال أان أحدثكم حديث أنس بن

حدثين أنس بن مالك : ان نفرا من عكل مثانية قدموا على رسول هللا صلى هللا 
هم فشكوا عليه وسلم وابيعوه على اإلسالم فاستومخوا األرض فسقمت أجسام

ذلك إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال أال خترجون مع راعينا يف ابله 
فتصيبون من أبواهلا وألباهنا قالوا بلى فخرجوا فشربوا من أبواهلا وألباهنا فصحوا 
فقتلوا الراعي واطردوا النعم فبلغ ذلك رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فأرسل  

فأمر هبم فقطعت أيديهم وأرجلهم ومسرت أعينهم   يف آاثرهم فادركوا فجيء هبم



 مث نبذوا يف الشمس حىت ماتوا 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل بن إبراهيم ثنا عبد العزيز  - 12960
ى هللا بن صهيب قال سئل أنس بن مالك عن الثوم فقال قال رسول هللا صل 

 عليه وسلم : من أكل من هذه الشجرة شيئا فال يقربن أو ال يصلني معنا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل ثنا عبد العزيز عن أنس :  - 12961
سلم وجبت قال مروا جبنازة فاثنوا عليها خريا فقال النيب صلى هللا عليه و 

وجبت ومروا جبنازة فاثنوا عليها شرا فقال النيب صلى هللا عليه وسلم   وجبت
وجبت وجبت وجبت فقال عمر فداك أيب وأمي مر جبنازة فأثىن عليها خريا 

فقلت وجبت وجبت وجبت ومر جبنازة فأثىن عليها شرا فقلت وجبت وجبت  
نيتم عليه شرا وجبت  وجبت فقال من أثنيتم عليه خريا وجبت له اجلنة ومن أث

له النار أنتم شهداء هللا يف األرض أنتم شهداء هللا يف األرض أنتم شهداء هللا يف 



 األرض  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يونس بن حممد ثنا محاد يعين بن  - 12962
ازة فأثىن القوم خريا فقال وجبت مث مر  زيد عن اثبت عن أنس قال : مر جبن

جبنازة أخرى فأثىن عليها شرا فقال وجبت فقالوا قلت هلذا وجبت وهلذا 
 وجبت قال شهادة القوم واملؤمنون شهداء هللا يف األرض 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يونس ثنا محاد يعين بن زيد عن   - 12963
لى هللا عليه  اثبت وعبد العزيز بن صهيب عن أنس قال : صلى رسول هللا ص

وسلم الصبح بغلس مث قال هللا أكرب خربت خيرب اان إذا نزلنا بساحة قوم فساء  
ميس  صباح املنذرين قال فخرجوا يسعون يف السكك وهم يقولون حممد واخل

قال فظهر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عليهم فقتل مقاتلتهم وسىب ذراريهم  
وصارت صفية لدحية الكليب مث صارت إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بعد  



فتزوجها وجعل صداقها عتقها قال فقال له عبد العزيز بن صهيب اي أاب حممد 
نفسها فضحك اثبت وقال  أنت سألت أنسا ما أمهرها فقال لك أنس أمهرها 

 نعم  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يونس ثنا محاد يعين بن زيد ثنا عبد   - 12964
العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اختذ  

فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم   خامتا من فضة ونقش فيه حممد رسول هللا
 اين قد اختذت خامتا من فضة ونقشت فيه حممد رسول هللا فال تنقشوا عليه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    187صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يونس حدثنا محاد يعين بن زيد عن   - 12965
عبد العزيز عن أنس بن مالك قال : هنى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 الرجال عن املزعفر  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا زيد بن حيىي الدمشقي ثنا أبو  - 61296
ندع االئتمار  سعيد ثنا مكحول عن أنس بن مالك قال قيل : اي رسول هللا مىت 

ابملعروف والنهى عن املنكر قال إذا ظهر فيكم ما ظهر يف بىن إسرائيل إذا 
   كانت الفاحشة يف كباركم وامللك يف صغاركم والعلم يف رذالكم

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده قويت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حجاج قال ثنا شعبة عن اثبت   - 12967
البناين عن أنس بن مالك : ان النيب صلى هللا عليه وسلم كان يف املسري وكان  
حاد حيدو بنسائه أو سائق قال فكان نساؤه يتقدمن بني يديه فقال اي أجنشة  

 وحيك ارفق ابلقوارير  



 

 

شرط الشيخني  عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح علىت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد األعلى بن عبد األعلى ثنا   - 12968
حيىي بن أيب إسحاق عن أنس بن مالك قال : خرجنا مع رسول هللا صلى هللا 
عليه وسلم من املدينة فجعل يصلي ركعتني ركعتني حىت رجع قال حيىي فقلت  

 ألنس كم أقام قال عشرا 

 

 

رط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد األعلى عن حيىي عن أنس قال  - 12969
: خرجنا مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إىل مكة فسمعته يقول لبيك عمرة  

 وحجة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

 إسحاق عن أنس قال حدثنا عبد هللا حدثين أيب عن حيىي بن أيب - 12970



: أقبلنا من خيرب أان وأبو طلحة ورسول هللا صلى هللا عليه وسلم وصفية رديفته  
قال فعثرت انقة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فصرع رسول هللا صلى هللا  

عليه وسلم وصرعت صفية قال فاقتحم أبو طلحة فقال اي رسول هللا جعلين  
 أضررت قال ال عليك املرأة قال فألقى أبو هللا فداك قال أشك قال ذاك أم ال 

طلحة على وجهه الثوب فانطلق إليها فمد ثوبه عليها مث أصلح هلا رحلها  
فركبنا مث اكتنفناه أحدان عن ميينه واآلخر عن مشاله فلما أشرفنا على املدينة أو  
ا  كنا بظهر احلرة قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم آيبون عابدون اتئبون لربن

 حامدون فلم يزل يقوهلن حىت دخلنا املدينة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح بن عبادة ثنا حجاج بن  - 12971
ث ضباب حديد حسان قال : كنا عند أنس بن مالك فدعا إبانء وفيه ثال

وحلقة من حديد فاخرج من غالف أسود وهو دون الربع وفوق نصف الربع  
فأمر أنس بن مالك فجعل لنا فيه ماء فأتينا به فشربنا وصببنا على رؤوسنا  

صلينا على النيب صلى هللا عليه وسلم  ووجوهنا و   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده قويت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثنا أيب ثنا عبيدة عن محيد الطويل قال سئل   - 12972
ى هللا عليه وسلم  أنس بن مالك عن رفع األيدي فقال : قام إىل رسول هللا صل

يوم اجلمعة بعض املسلمني فقال اي رسول هللا قحط املطر وأجدبت األرض  
هلك املال قال فاستسقى فرفع يديه حىت رأيت بياض إبطيه وما نرى يف 

السماء سحابة فقام فصلى حىت جعل يهم القريب الدار لرجوع إىل أهله من  
شدة املطر قال فمكثنا سبعا فلما كانت اجلمعة قالوا اي رسول هللا هتدمت 
البيوت واحتبس الركبان قال فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اللهم  

 حوالينا وال علينا قال فتكشفت عن املدينة  

 

 

رنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري , رجاله ثقات عليق شعيب األت
 رجال الشيخني غري عبيدة بن محيد فمن رجال البخاري 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبيدة بن محيد عن محيد الطويل   - 12973
عن أنس بن مالك قال : خرج نيب هللا صلى هللا عليه وسلم فتلقته األنصار  

مد بيده اين ألحبكم ان األنصار قد قضوا ما عليهم  بينهم فقال والذي نفس حم
 وبقى الذي عليكم فأحسنوا إىل حمسنهم وجتاوزوا عن مسيئهم  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبيدة عن محيد الطويل عن أنس  - 12974
ليه وسلم يف غداة قرة أو ابردة فإذا  بن مالك قال : خرج النيب صلى هللا ع

 املهاجرون واألنصار حيفرون اخلندق فقال 

فاغفر لألنصار واملهاجرة ( فأجابوه   ...اللهم إن اخلري خري اآلخرة )   

على اجلهاد ما بقينا أبدا   ...حنن الذين ابيعوا حممدا )   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    188صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبيدة بن محيد عن محيد عن أنس  - 12975
حنني عيينة  بن مالك قال : أعطى النيب صلى هللا عليه وسلم من غنائم 

واألقرع وغريمها فقالت األنصار أيعطى غنائمنا من تقطر سيوفنا من دمائهم أو  



ألنصار  تقطر دماؤهم من سيوفنا فبلغ ذلك النيب صلى هللا عليه وسلم فدعا ا 
نصار أما ترضون أن يذهب الناس ابلدنيا وتذهبون مبحمد  فقال اي معشر األ

إىل دايركم قالوا بلى اي رسول هللا قال والذي نفس حممد بيده لو سلك الناس 
واداي وسلكت األنصار شعبا لسلكت شعب األنصار األنصار كرشي وعيبيت  

 ولوال اهلجرة لكنت امرأ من األنصار  

 

 

األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري عليق شعيب ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبيدة بن محيد عن محيد عن أنس  - 12976
قال : جاء النيب صلى هللا عليه وسلم إىل أم سليم فقربت إليه مسنا ومترا فقال  

النيب صلى هللا عليه وسلم أعيدوا مسنكم يف سقائكم ومتركم يف وعائكم فإين  
مث قام فصلى يف انحية البيت فصلينا بصالته مث دعا ألم سليم وأهلها مث  صائم 

قالت أم سليم اي رسول هللا ان يل خويصة قال وما هي قالت أنس قال فما  
ترك يومئذ من خري أخرة وال دنيا اال دعا به من قوله اللهم ارزقه ماال وولدا  

صليب عشرون ومائة   وابرك له فيهم قال فقال أنس حدثتين ابنيت انه دفن من
 ونيف وأين ملن أكثر األنصار ماال  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري ت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبيدة عن محيد الطويل عن أنس  - 12977
بن مالك قال : استشار النيب صلى هللا عليه وسلم خمرجه إىل بدر فأشار عليه  

ار عمر فأشار عليه عمر مث استشارهم فقال بعض األنصار أبو بكر مث استش
األنصار فقال قائل األنصار   إايكم يريد نيب هللا صلى هللا عليه وسلم اي معشر

تستشريان اي نيب هللا اان ال نقول لك كما قالت بنو إسرائيل ملوسى عليه السالم 
ق لو ضربت اذهب أنت وربك فقاتال اان ههنا قاعدون ولكن والذي بعثك ابحل

 أكبادها إىل برك قال بن أيب عدي إىل برك الغماد التبعناك  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن عبد هللا يعين األنصاري  - 12978
ثنا محيد عن أنس قال : مسع النيب صلى هللا عليه وسلم نداء صيب وهو يف 

لصالة فخفف فظننا انه إمنا فعل ذلك رمحة للصيب إذ علم ان أمه معه يف ا
 الصالة 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن عبد هللا ثنا محيد عن   - 12979
 أنس انه سئل : اختضب النيب صلى هللا عليه وسلم قال مل يشنه الشيب 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن عبد هللا ثنا محيد الطويل   - 12980
أم سليم   عن أنس بن مالك : ان النيب صلى هللا عليه وسلم كان يدخل على

وهلا بن من أيب طلحة يكىن أاب عمري وكان ميازحه فدخل عليه فرآه حزينا فقال  
ه قال فجعل ما يل أرى أاب عمري حزينا فقالوا مات نغره الذي كان يلعب ب

 يقول أاب عمري ما فعل النغري  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن عبد هللا ثنا محيد عن   - 12981
أنس : ان أم سليم ولدت غالما من أيب طلحة فبعثت به مع ابنها أنس إىل 

حنكه  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ف  

 



 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن عبد هللا بن املثين ثنا محيد   - 12982
عن أنس قال : رأى خنامة يف قبلة املسجد فشق عليه حىت عرف ذاك يف 

ي ربه عز  وجهه فحكه وقال ان أحدكم أو املرء إذا قام إىل الصالة فإنه يناج
وجل أو ربه بينه وبني القبلة فليبزق إذا بزق عن يساره أو حتت قدمه وأومأ  

هكذا كأنه يف ثوبه قال وكنا نقول حلميد فيقول سبحان هللا من هو يعين النيب 
 صلى هللا عليه وسلم وال يزيدان عليه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن عبد هللا قال ثنا محيد عن   - 12983
قال حني قام  أنس قال : جاء رجل أسرع املشي فانتهى إىل القوم وقد انبهر ف 

يف الصالة احلمد هلل محدا كثريا طيبا مباركا فيه فلما قضى النيب صلى هللا عليه  
القوم فقال من وسلم الصالة قال من املتكلم أو من القائل قال فسكت 

املتكلم أو من القائل فإنه قال خريا أو مل يقل أبسا فقال اي رسول هللا اين 
انتهيت إىل الصف وقد انبهرت أو حفزين النفس قال صلى هللا عليه وسلم  



لقد رأيت أثىن عشر ملكا يبتدروهنا أيهم يرفعها مث قال إذا جاء أحدكم إىل 
ك ويقض ما سبقه  الصالة فليمش على هينته فليصل ما أدر   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    189صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن عبد هللا ثنا محيد عن   - 12984
أنس قال اندى رجل اي أاب القاسم فالتفت إليه النيب صلى هللا عليه وسلم فقال  

 : اي رسول هللا مل أعنك إمنا دعوت فالان قال تسموا ابمسي وال تكنوا بكنييت  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن عبد هللا ثنا محيد قال :   - 12985
ة سئل أنس هل اختذ النيب صلى هللا عليه وسلم خامتا قال نعم أخر ليلة صال



العشاء اآلخرة إىل قرب من شطر الليل فلما صلى أقبل علينا بوجهه فقال  
وها قال أنس كأين أنظر الناس قد صلوا وانموا ومل تزالوا يف صالة ما انتظرمت 

 اآلن إىل وبيص خامته  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن عبد هللا ثنا محيد عن   - 12986
أنس قال : سئل النيب صلى هللا عليه وسلم عن وقت صالة الغداة فصلى حني  

أسفر فقال أين السائل عن وقت صالة الغداة  طلع الفجر مث أسفر هبم حىت 
 قال ما بني هذين وقت  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن عبد هللا ثنا محيد عن   - 12987
أنس قال : كنا نصلى املغرب مث ينطلق املنطلق منا إىل بىن سلمة وهو يرى 

بله  مواقع ن  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل بن إبراهيم عن سعيد بن   - 12988
يزيد وهو أبو سلمة قال قلت ألنس : أصلي النيب صلى هللا عليه وسلم يف  

 نعليه قال نعم  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

ن أيب حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل ثنا خالد احلذاء ع - 12989
قالبة قال قال أنس قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : إن لكل أمة أمينا  

 وان أميننا أيها األمة أبو عبيدة بن اجلراح 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل ثنا محيد عن أنس : ان   - 12990
يه وسلم طاف على نسائه يف ليلة واحدة بغسل واحد النيب صلى هللا عل  

 



 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل ثنا سعيد عن قتادة عن   - 12991
أنس قال : كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يضحى بكبشني أقرنني يطأ 

ده ويسمي ويكرب  على صفاحهما ويذحبهما بي  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح , رجاله ثقات رجال الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل عن حيىي عن أيب إسحاق  - 12992
ان وأبو طلحة  قال قال أنس : أقبلت مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أ

وصفية رديفته على انقته فبينما حنن نسري إذ عثرت انقة النيب صلى هللا عليه  
نيب هللا وسلم فصرع وصرعت املرأة فاقتحم أبو طلحة عن انقته قال فقال اي  

هل ضرك شيء قال ال عليك ابملرأة فألقى أبو طلحة ثوبه على وجهه مث قصد  
املرأة فسدل الثوب عليها فقامت فشد هلما على راحلتهما فركبا وركبنا نسري 
حىت إذا كنا بظهر املدينة قال آيبون اتئبون لربنا حامدون فلم يزل يقول ذلك 

 حىت قدمنا املدينة  

 

 



األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل ثنا محيد عن أنس : ان   - 12993
عبد هللا بن سالم بلغه مقدم النيب صلى هللا عليه وسلم املدينة فااته فسأله عن  
أشياء قال اين سائلك عن أشياء ال يعلمها اال نيب قال ما أول أشراط الساعة 

أول طعام أيكله أهل اجلنة وما ابل الولد ينزع إىل أبيه والولد ينزع إىل أمه  وما
  قال أخربين هبن جربيل آنفا قال بن سالم فذلك عدو اليهود من املالئكة قال
أما أول أشراط الساعة فنار حتشرهم من املشرق إىل املغرب وأول طعام أيكله  

ق ماء الرجل ماء املرأة نزع الولد  أهل اجلنة زايدة كبد حوت وأما الولد فإذا سب 
 وإذا سبق ماء املرأة ماء الرجل نزعت الولد  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل أان خالد عن أيب قالبة  - 12994
ب فقال  قال أنس : أمر بالل ان يشفع األذان ويوتر اإلقامة فحدثت به أيو 

 اال اإلقامة  
 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل أان سليمان التيمي ثنا   - 12995
أنس بن مالك قال ذكر يل أن نيب هللا صلى هللا عليه وسلم قال ومل أمسعه منه :  

إن فيكم قوما يعبدون ويدأبون يعين يعجبون الناس وتعجبهم أنفسهم ميرقون 
 من الدين كما ميرق السهم من الرمية  

 

 

ط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤو ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل ثنا سليمان التيمي ثنا   - 12996
أنس بن مالك قال : اين لقائم على احلي أسقيهم من فضيخ هلم إذ جاء رجل 

فقال اهنا حرمت اخلمر فقالوا اكفئها اي أنس فأكفأهتا فقلت ألنس ما هي قال  
أبو بكر بن أنس كانت مخرهم يومئذ قال وحدثين رجل  بسر ورطب قال فقال

 عن أنس انه قال ذلك أيضا 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 



------------------------------------- 

 

[    190صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل قال سعيد بن يزيد أان قال   - 12997
قلت ألنس بن مالك : أكان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يستفتح القراءة 

فقال انك   {احلمد هلل رب العاملني  }أو ب  {بسم هللا الرمحن الرحيم  }ب 
 لتسألين عن شيء ما سألين عنه أحد 

 

 

إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل أان حيىي بن أيب إسحاق  - 12998
قال : سألت أنس بن مالك عن قصر الصالة فقال سافران مع النيب صلى هللا 
عليه وسلم من املدينة إىل مكة فصلى بنا ركعتني حىت رجعنا فسألته هل أقام  

را  فقال نعم أقمنا مبكة عش  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل ثنا محيد الطويل عن أنس  - 12999
بن مالك قال : ملا قدم عبد الرمحن بن عوف املدينة آخى النيب صلى هللا عليه  

رأاتن فأطلق  وسلم بينه وبني سعد بن الربيع فقال أقامسك مايل نصفني ويل ام
إحدامها فإذا انقضت عدهتا فتزوجها فقال ابرك هللا لك يف أهلك ومالك 

دلوين على السوق فدلوه فانطلق فما رجع اال ومعه شيء من أقط ومسن قد  
استفضله فرآه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بعد ذلك وعليه وضر من صفرة  

دقتها قال نواة من ذهب  فقال مهيم قال تزوجت امرأة من األنصار قال ما أص
 قال محيد أو وزن نواة من ذهب فقال أومل ولو بشاة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هبز بن أسد أبو األسود العمي ثنا   - 13000
مالك : ان   محاد بن سلمة أان إسحاق بن عبد هللا بن أيب طلحة عن أنس بن

هوازن جاءت يوم حنني ابلصبيان والنساء واإلبل والنعم فجعلوهم صفوفا 
ن مدبرين يكثرون على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فلما التقوا وىل املسلمو 

كما قال هللا عز وجل فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اي عباد هللا أان عبد  
هللا ورسوله اي معشر األنصار أان عبد هللا ورسوله فهزم هللا املشركني قال عفان  



ومل يضربوا بسيف ومل يطعنوا برمح وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يومئذ  
تل أبو طلحة يومئذ عشرين رجال وأخذ اسالهبم قال  من قتل كافرا فله سلبه فق

وقال أبو قتادة اي رسول هللا ضربت رجال على حبل العاتق وعليه درع  
فأجهضت عنه فانظر من أخذها فقام رجل فقال أان أخذهتا فأرضه منها 

وأعطنيها قال وكان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ال يسأل شيئا اال أعطاه أو  
ل هللا صلى هللا عليه وسلم فقال عمر ال وهللا ال يفيئها هللا  سكت فسكت رسو 

على أسد من أسده ويعطيكها فضحك رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وقال  
صدق عمر قال وكانت أم سليم معها خنجر فقال أبو طلحة ما هذا معك 
قالت اختذته ان دان مين بعض املشركني ان أبعج به بطنه فقال أبو طلحة اي 

ل هللا أال تسمع ما تقول أم سليم قالت اي رسول هللا أقتل من بعدان من  رسو 
 الطلقاء اهنزموا بك قال ان هللا قد كفاان وأحسن اي أم سليم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا سليم بن أخضر قال ثنا   - 13001
وم حنني بن عون قال حدثين هشام بن زيد بن أنس عن أنس : ملا كان ي

ومجعت هوزان وغطفان لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم مجعا كثريا ورسول هللا 
عم  صلى هللا عليه وسلم يف عشرة آالف أو أكثر ومعه الطلقاء فجاؤوا ابلن



 والذرية فذكر احلديث 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري سليم بن أخضر فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هبز حدثين موسى بن سعيد عن أيب   - 13002
يم وهلا بن التياح عن أنس قال : كان النيب صلى هللا عليه وسلم يزور أم سل 

صغري يقال له أبو عمري وكان النيب صلى هللا عليه وسلم يقول اي أاب عمري ما  
فعل النغري قال نغر يلعب به وان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان يزور أم 
سليم أحياان ويتحدث عندها فتدركه الصالة فيصلى على بساط وهو حصري 

 ينضحه ابملاء 
 

 

إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هبز بن أسد ثنا محاد بن سلمة ثنا   - 13003
اثبت عن أنس : ان أسيد بن حضري وعباد بن بشر كاان عند رسول هللا صلى 
هللا عليه وسلم يف ليلة ظلماء حندس قال فلما خرج من عنده أضاءت عصا  



فلما تفرقا أضاءت عصا هذا وعصا هذا  أحدمها فكاان ميشيان بضوئها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

------------------------------------- 
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حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هبز ثنا محاد ثنا هشام بن زيد قال   - 13004
مسعت أنس بن مالك قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ان قامت 

 الساعة وبيد أحدكم فسيلة فان استطاع ان ال يقوم حىت يغرسها فليفعل 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هبز ثنا محاد حدثين هشام بن زيد  - 13005
قال دخلت مع جدي دار االمارة فإذا دجاجة مصبورة ترمى فكلما أصاهبا 
 سهم صاحت فقال : هنى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ان تصرب البهائم  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هبز ثنا محاد بن سلمة قال أان أبو   - 13006
قال :   عمران اجلوين ومحيد عن أنس ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

دخلت اجلنة فرأيت قصرا من ذهب فقلت ملن هذا قالوا لفىت من قريش 
م  فظننته يل فإذا هو لعمر بن اخلطاب قال فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسل

ما منعين اي أاب حفص ان أدخله اال ما أعرف من غريتك قال قال اي رسول هللا 
 من كنت أغار عليه فإين مل أكن أغار عليك 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هبز ثنا عكرمة بن عمار ثنا إسحاق  - 13007
األنصاري عن عمه أنس بن مالك قال : كان رسول   بن عبد هللا بن أيب طلحة

هللا صلى هللا عليه وسلم جالسا يف املسجد وأصحابه معه إذ جاء أعرايب فبال  
يف املسجد فقال أصحابه مه مه فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ال 

تزرموه دعوه مث دعاه فقال له ان هذه املساجد ال تصلح لشيء من القذر  



الء أو كما قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إمنا هي لقراءة والبول واخل
القرآن وذكر هللا والصالة فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لرجل من القوم  

 قم فأتنا بدلو من ماء فشنه عليه فااته بدلو من ماء فشنه عليه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح , وهذا إسناد حسن ألجل عكرمة  ت
عمار , وابقي رجاله ثقات رجال الشيخني بن  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هبز وعفان قاال ثنا محاد بن سلمة   - 13008
أان إسحاق بن عبد هللا بن أيب طلحة عن أنس : ان رسول هللا صلى هللا عليه  

وسلم كان قائما يصلي يف بيته فجاء رجل فاطلع يف البيت وقال عفان يف بيته  
ول هللا صلى هللا عليه وسلم سهما من كنانته فسدده حنو عينيه حىت  فأخذ رس
 انصرف  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم , رجاله ثقات رجال ت
 الشيخني غري محاد بن سلمة فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هبز وعفان قاال ثنا محاد بن سلمة   - 13009



ثنا إسحاق بن عبد هللا بن أيب طلحة عن أنس بن مالك قال قال رسول هللا 
صلى هللا عليه وسلم : جييء الدجال فيطأ األرض اال مكة واملدينة فيأيت املدينة  

جلرف فيضرب فيجد بكل نقب من نقاهبا صفوفا من املالئكة فيأيت سبخة ا
 رواقه فرتجف املدينة ثالث رجفات فيخرج إليه كل منافق ومنافقة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هبز ثنا محاد أان إسحاق بن عبد هللا   - 13010
واثبت عن أنس قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : لوال اهلجرة لكنت 

 امرأ من األنصار  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

تادة عن أنس قال حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هبز ثنا مهام ثنا ق - 13011
النيب صلى هللا عليه وسلم يف الصالة فقال احلمد هلل محدا كثريا : جاء رجل و 

طيبا مباركا فيه فلما قضى النيب صلى هللا عليه وسلم الصالة قال أيكم القائل 
كذا وكذا قال فارم القوم قال فأعادها ثالث مرات فقال رجل أان قلتها وما  



ل النيب صلى هللا عليه وسلم لقد ابتدرها اثنا عشر  أردت هبا اال اخلري قال فقا
ملكا فما دروا كيف يكتبوهنا حىت سألوا رهبم عز وجل قال اكتبوها كما قال  

 عبدي  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هبز وعفان قاال ثنا مهام ثنا قتادة   - 13012
ن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : بينما أان أسري يف اجلنة فإذا أان عن أنس ا

بنهر حافتاه قباب الدر اجملوف قال فقلت ما هذا اي جربيل قال هذا الكوثر 
الذي أعطاك ربك عز وجل قال فضربت بيدي فإذا طينه مسك أذفر وقال  

 عفان اجملوف  

 

 

يخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هبز ثنا مهام قال أخربين قتادة قال   - 13013
 حدثين أنس بن مالك : أن النيب صلى هللا عليه وسلم قنت شهرا مث تركه  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هبز ثنا مهام عن قتادة وحدثنا   - 13014
رسول هللا صلى هللا  عفان قال ثنا زيد بن إبراهيم ثنا قتادة عن أنس قال قال 

عليه وسلم : اعتدلوا يف السجود وال يبسط أحدكم ذراعيه كالكلب وال يبزق 
قدمه   بني يديه وال عن ميينه فإمنا يناجي ربه ولكن عن يساره أو حتت  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناداه صحيحان على شرط الشيخنيت  

 

 

------------------------------------- 
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حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هبز وثنا عفان قاال ثنا مهام قال   - 13015
لرمحن بن عوف عفان يف حديثه ثنا قتادة أن أنسا أخربه : أن الزبري وعبد ا

شكوا إىل النيب صلى هللا عليه وسلم القمل فاستأذان يف غزاة هلما فرخص هلما  
قميصا من   يف قميص احلرير قال هبز قال أنس فرأيت على كل واحد منهما



 حرير 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هبز وثنا عفان قاال أنبأان مهام قال   - 13016
عفان ثنا وقال هبز أان قتادة عن أنس أن رجال من أهل البادية أتى النيب صلى 

وما أعددت للساعة قال ما  هللا عليه وسلم فقال : مىت الساعة قال ويلك 
اين أحب هللا ورسوله قال قال النيب صلى هللا عليه وسلم  أعددت هلا شيئا اال 

فإنك مع من أحببت قال قال أصحابه حنن كذلك قال نعم وأنتم كذلك قال 
ففرحوا يومئذ فرحا شديدا قال فمر غالم للمغرية بن شعبة قال أنس وكان من  

ليه وسلم ان يؤخر هذا فلن يدركه اهلرم حىت تقوم  أقراين قال النيب صلى هللا ع
 الساعة وقال عفان ففرحنا هبا يومئذ فرحا شديدا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هبز ثنا مهام عن قتادة قال سألت  - 13017
وسلم قال مل يبلغ ذلك إمنا  أنس بن مالك : أخضب رسول هللا صلى هللا عليه



 كان شيء يف صدغيه ولكن أبو بكر رضي هللا عنه خضب ابحلناء والكتم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هبز وعفان قاال ثنا مهام أان قتادة   - 13018
فقال السام  عن أنس : أن يهوداي مر على النيب صلى هللا عليه وسلم وأصحابه

عليكم فرد عليه أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم فقال النيب صلى هللا عليه  
ف فقال النيب وسلم إمنا قال السام عليكم فأخذ اليهودي فجيء به فاعرت 

 صلى هللا عليه وسلم ردوا عليهم ما قالوا 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هبز وعفان قاال ثنا أابن بن يزيد  - 13019
و حدثنا قتادة عن أنس بن مالك : ان نيب هللا صلى هللا عليه وسلم كان يقول ل

ان البن آدم واديني من مال البتغى واداي اثلثا وال ميأل جوف بن آدم اال 
 الرتاب قال عفان مث يتوب هللا على من اتب 

 

 



األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم , رجاله ثقات رجال عليق شعيب ت
 الشيخني غري أابن بن يزيد العطار فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا أبو عوانة عن قتادة عن   - 13020
أنس بن مالك قال قال صلى هللا عليه وسلم : لو كان البن آدم واديني فذكر  

 مثله  

 

 

ب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان وثين هبز قاال ثنا أبو عوانة  - 13021
ثنا قتادة وقال عفان عن قتادة عن أنس عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال :  

 يهرم بن آدم ويشب منه اثنتان احلرص على املال واحلرص على العمر  
 

 

ب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هبز وحدثنا عفان قاال ثنا أابن ثنا  - 13022
ل خنال ألم  قتادة ثنا أنس بن مالك : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم دخ



مبشر امرأة من األنصار فقال من غرس هذا الغرس أمسلم أم كافر قالوا مسلم  
ال كان له قال ال يغرس مسلم غرسا فيأكل منه إنسان أو دابة أو طائر ا

 صدقة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم , رجاله ثقات رجال ت
 الشيخني غري أابن بن يزيد العطار فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هبز ثنا أبو العوام القطان قال أيب  - 13023
وهو عمران بن داور وهو أعمى ثنا قتادة عن أنس بن مالك : ان رسول هللا 

صلى هللا عليه وسلم استخلف بن أم مكتوم على املدينة مرتني يصلي هبم وهو  
 أعمى  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

عبد هللا حدثين أيب ثنا هبز ثنا جرير بن حازم قال مسعت  حدثنا  - 13024
قتادة حيدث عن أنس بن مالك قال : كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 حيتجم ثالاث واحدة على كاهله واثنتني على األخدعني  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

نا هبز ثنا جرير قال مسعت قتادة قال  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ث - 13025
قلت ألنس كيف كانت قراءة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : كان ميد  

 صوته مدا 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هبز وثنا أبو كامل قاال ثنا محاد بن   - 13026
سلمة عن قتادة عن أنس : ان النيب صلى هللا عليه وسلم كان يقول اللهم اين 

 أعوذ بك من قول ال يسمع وعمل ال يرفع وقلب ال خيشع وعلم ال ينفع 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هبز وحسن بن موسى قاال ثنا محاد   - 13027
ثنا قتادة عن أنس قال كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : اللهم اين  



 أعوذ بك من الربص واجلنون واجلذام ومن سيء األسقام  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم , رجاله ثقات رجال ت
 الشيخني غري محاد بن سلمة فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هبز ثنا محاد ثنا قتادة عن أنس :  - 13028
ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان مير ابلتمرة فما مينعه من أخذها اال 

 خمافة ان تكون صدقة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

------------------------------------- 
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حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هبز ثنا محاد ثنا قتادة عن أنس :  - 13029
ان جارية وجد رأسها بني حجرين فقيل هلا من فعل بك هذا أفالن أفالن حىت  



ذ اليهودي فاعرتف فأمر به النيب صلى  مسى اليهودي فأومأت برأسها نعم فأخ
 هللا عليه وسلم فرض رأسه ابحلجارة 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هبز ثنا أبو هالل قال ثنا قتادة عن   - 13030
  أنس ان النيب صلى هللا عليه وسلم قال : وعدين ريب عز وجل ان يدخل من

أميت اجلنة مائة ألف فقال أبو بكر اي رسول هللا زدان قال له وهكذا وأشار بيده  
قال اي نيب هللا زدان فقال وهكذا وأشار بيده قال اي نيب هللا زدان فقال وهكذا 
فقال عمر قطك اي أاب بكر قال ما لنا ولك اي بن اخلطاب قال له عمر ان هللا 

هم حبفنة واحدة قال النيب صلى هللا عز وجل قادر ان يدخل الناس اجلنة كل
 عليه وسلم صدق عمر  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح , وهذا إسناد حسن يف املتابعات ت
 والشواهد

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هبز ثنا أبو هالل ثنا قتادة عن أنس  - 13031



قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ال يزال العبد خبري ما مل يستعجل 
 قالوا اي رسول هللا كيف يستعجل قال يقول دعوت ريب فلم يستجب يل 

 

 

هدعليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه , وهذا إسناد حسن يف الشوات  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هبز ثنا مهام قال مسعت قتادة قال   - 13032
ثنا أنس بن مالك ان النيب صلى هللا عليه وسلم قال : لو تعلمون ما أعلم  

 لضحكتم قليال ولبكيتم كثريا 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

ثنا هبز ثنا أابن ثنا قتادة عن أنس بن   حدثنا عبد هللا حدثين أيب - 13033
مالك : ان نيب هللا صلى هللا عليه وسلم كان يقول بعثت أان والساعة كهاتني 

 ورفع إصبعيه السبابة والوسطى فضل إحدامها على األخرى  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم , رجاله ثقات رجال ت
طار فمن رجال مسلم الشيخني غري أابن بن يزيد الع  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هبز وثنا عفان قاال ثنا سليمان بن   - 13034
املغرية عن اثبت قال عفان ثنا اثبت قال أنس : كنا هنينا يف القرآن ان نسأل 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن شيء قال وكان يعجبنا أن جييء الرجل من  
سول هللا صلى هللا عليه وسلم قال فجاء رجل فقال  أهل البادية العاقل يسأل ر 

اي حممد أاتان رسولك وزعم لنا أنك تزعم ان هللا عز وجل أرسلك قال صدق 
قال فمن خلق السماء قال هللا قال فمن خلق األرض قال هللا قال فمن نصب 

هذه اجلبال قال هللا قال فبالذي خلق السماء وخلق األرض ونصب اجلبال  
قال نعم قال وزعم رسولك ان علينا مخس صلوات يف يومنا وليلتنا  آهلل أرسلك 

قال صدق قال فبالذي أرسلك آهلل أمرك هبذا قال نعم قال وزعم رسولك ان 
علينا زكاة يف أموالنا قال صدق قال فبالذي أرسلك آهلل أمرك هبذا قال نعم  

دق قال وزعم رسولك ان علينا صوم شهر رمضان يف سنتنا قال عفان قال ص
قال فبالذي أرسلك آهلل أمرك هبذا قال نعم وزعم رسولك ان علينا احلج من  

استطاع إليه سبيال قال صدق قال فبالذي أرسلك آهلل أمرك هبذا قال نعم قال  
عفان مث وىل مث قال والذي بعثك ابحلق ال أزيد وال أنتقص منهن شيئا قال  

نة  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لئن صدق ليدخلن اجل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم , رجاله ثقات رجال ت



 الشيخني غري سليمان بن املغرية فمن رجال مسلم 
 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هبز ثنا حجاج ثنا سليمان بن  - 13035
 عليه وسلم يصلي املغرية املعين عن اثبت عن أنس قال : كان النيب صلى هللا

يف رمضان فجئت فقمت خلفه قال وجاء رجل فقام إىل جنيب مث جاء آخر  
حىت كنا رهطا فلما أحس رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أان خلفه جتوز يف 

الصالة مث قام فدخل منزله فصلى صالة مل يصلها عندان قال فلما أصبحنا قال  
قلنا اي رسول هللا أفطنت بنا الليلة قال نعم فذاك الذي محلين على الذي 

صنعت قال مث أخذ يواصل وذاك يف آخر الشهر قال فأخذ رجال يواصلون 
جال يواصلون من أصحابه قال فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ما ابل ر 

انكم لستم مثلي أما وهللا لو مد يل الشهر لواصلت وصاال يدع املتعمقون 
 تعمقهم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم , رجاله ثقات رجال ت
 الشيخني غري سليمان بن املغرية فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هبز وثنا حجاج قال ثنا سليمان بن  - 13036
يه وسلم وما هو  املغرية عن اثبت عن أنس : دخل علينا رسول هللا صلى هللا عل



اال أان وأمي وأم حرام خاليت قال فقال قوموا فألصلى لكم يف غري وقت صالة 
جعل أنسا قال حجاج قال فصلى بنا صالة قال رجل من القوم لثابت أين 

قال جعله على ميينه قال مث دعا لنا أهل البيت بكل خري من خري الدنيا 
واآلخرة قال قالت أمي اي رسول هللا خويدمك ادع هللا له مث قال فدعا يل بكل  

 خري قال هبز وكان يف آخر ما دعا به اللهم أكثر ماله وولده وابرك له فيه  

 

 

شرط مسلم   عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح علىت  

 

 

------------------------------------- 
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حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هبز وعفان قاال ثنا سليمان وثنا   - 13037
ل قال رسول هللا هاشم أان سليمان بن املغرية قال عفان ثنا اثبت ثنا أنس قا

صلى هللا عليه وسلم : ولد يل الليلة غالم فسميته ابسم أيب إبراهيم قال مث  
فانطلق رسول هللا   دفعه إىل أم سيف امرأة قني يقال له أبو سيف ابملدينة قال

صلى هللا عليه وسلم أيتيه وانطلقت معه فانتهيت إىل أيب سيف وهو ينفخ  
بكريه وقد امتأل البيت دخاان قال فاسرعت املشي بني يدي رسول هللا صلى 



هللا عليه وسلم قال فقلت اي أاب سيف جاء رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
عليه وسلم فدعا ابلصيب فضمه   قال فأمسك قال فجاء رسول هللا صلى هللا

إليه قال أنس فلقد رأيته بني يدي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهو يكيد  
بنفسه قال فدمعت عينا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال قال رسول هللا 

صلى هللا عليه وسلم تدمع العني وحيزن القلب وال نقول اال ما يرضى ربنا عز  
إبراهيم حملزونون  وجل وهللا اان بك اي  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم , رجاله ثقات رجال ت
 الشيخني غري سليمان بن املغرية فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هبز وثنا هاشم قاال ثنا سليمان بن   - 13038
: مسيت به مل  املغرية عن اثبت قال قال أنس عمي قال هاشم أنس بن النضر 

يشهد مع النيب صلى هللا عليه وسلم يوم بدر قال فشق عليه وقال يف أول 
مشهد شهده رسول هللا صلى هللا عليه وسلم غبت عنه لئن أراين هللا مشهدا 

فيما بعد مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لريين هللا ما أصنع قال فهاب ان 
هللا عليه وسلم يوم أحد قال يقول غريها قال فشهد مع رسول هللا صلى 

فاستقبل سعد بن معاذ قال فقال له أنس اي أاب عمرو أين واها لريح اجلنة  
أجده دون أحد قال فقاتلهم حىت قتل فوجد يف جسده بضع ومثانني من ضربة 



وطعنة ورمية قال فقالت أخته عميت الربيع بنت النضر فما عرفت أخي اال 
صدقوا ما عاهدوا هللا عليه فمنهم من قضى   رجال }ببنانه ونزلت هذه اآلية  

قال فكانوا يرون اهنا نزلت فيه ويف  {حنبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديال 
 أصحابه 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم , رجاله ثقات رجال ت
 الشيخني غري سليمان بن املغرية , فمن رجال مسلم 

 

 

 حدثين أيب ثنا هبز وثنا حجاج قاال ثنا سليمان بن حدثنا عبد هللا - 13039
ملنرب يوم اجلمعة ورسول هللا املغرية عن اثبت قال قال أنس : اين لقاعد عند ا

صلى هللا عليه وسلم خيطب إذ قال بعض أهل املسجد اي رسول هللا حبس  
املطر هلكت املواشي ادع هللا ان يسقينا قال أنس فرفع يديه رسول هللا صلى 

هللا عليه وسلم وما أرى يف السماء من سحاب فألف بني السحاب قال حجاج  
فألف هللا بني السحاب فوألنا قال حجاج سعينا حىت رأيت الرجل الشديد 

هتمه نفسه ان أييت أهله فمطران سبعا وخرج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
 هتدمت خيطب يف اجلمعة املقبلة إذ قال بعض أهل املسجد اي رسول هللا

البيوت حبس السفار ادع هللا عز وجل ان يرفعها عنا قال فرفع يديه فقال  
اللهم حوالينا وال علينا قال فتقور ما فوق رأسنا منها حىت كاان يف إكليل ميطر  



 ما حولنا وال منطر  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم , رجاله ثقات رجال ت
سليمان بن املغرية فمن رجال مسلم الشيخني غري   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حجاج ثنا شعبة عن عمرو بن  - 13040
عامر األنصاري قال مسعت أنس بن مالك يقول : أتى النيب صلى هللا عليه  

وسلم بقدح من ماء فتوضأ قال فقلت ألنس أكان رسول هللا صلى هللا عليه  
عم قال قلت فأنتم قال كنا نصلى الصلوات  وسلم يتوضأ عند كل صالة قال ن

 بوضوء واحد قال مث سألته بعد ذلك فقال ما مل حندث 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حجاج قال مسعت شعبة حيدث عن   - 13041
صلى هللا عليه وسلم   أيب التياح قال مسعت أنس بن مالك قال : كان رسول هللا

 قبل ان يبين املسجد يصلي يف مرابض الغنم 

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حجاج قال ثنا شعبة قال مسعت  - 13042
عبد هللا بن املختار عن موسى بن أنس حيدث عن أنس انه : كان هو ورسول 

 عليه وسلم وأمه وخالته فصلى هبم فجعل أنس عن ميينه وأمه  هللا صلى هللا
 وخالته خلفهما قال شعبة كان عبد هللا بن املختار أشب مين  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

-------------------------------------  

 

[    195صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حجاج ثنا شعبة عن اثبت البناين  - 13043
عن أنس بن مالك عن النيب صلى هللا عليه وسلم انه قال : ال يتمىن أحدكم  

املوت لضر أصابه فإن كان ال بد فاعال فليقل اللهم أحيين ما كانت احلياة  
  وتوفين إذا كانت الوفاة خريا يل خريا يل

 



 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حجاج ثنا سليمان عن اثبت عن   - 13044
أنس قال : خدمت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عشر سنني وما كل أمري 
كما حيب صاحيب ان يكون ما قال يل فيها أف وال قال يل مل فعلت هذا وأال 

 فعلت هذا  

 

 

ثقات رجال عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم , رجاله ت
 الشيخني غري سليمان بن املغرية فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حجاج وهاشم املعين قاال ثنا   - 13045
عليه وسلم يوما   سليمان عن اثبت عن أنس قال : خدمت رسول هللا صلى هللا

حىت إذا رأيت اين قد فرغت من خدميت قلت يقيل رسول هللا صلى هللا عليه  
وسلم فخرجت إىل صبيان يلعبون قال فجئت أنظر إىل لعبهم قال فجاء رسول 

هللا صلى هللا عليه وسلم فسلم على الصبيان وهم يلعبون فدعاين رسول هللا 
صلى هللا عليه وسلم فبعثين إىل حاجة له فذهبت فيها وجلس رسول هللا صلى 

هللا عليه وسلم يف يفء حىت أتيته واحتبست عن أمي عن اإلتيان الذي كنت  



 صلى هللا عليه  آتيها فيه فلما أتيتها قالت ما حبسك قلت بعثين رسول هللا
هللا عليه وسلم  وسلم يف حاجة له قالت وما هي قلت هو سر لرسول هللا صلى 

قالت فاحفظ على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم سره قال اثبت قال يل أنس 
 لو حدثت به أحدا من الناس أو لو كنت حمداث به حلدثتك به اي اثبت 

 

 

شرط مسلم عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على  ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هبز ثنا سليمان بن املغرية عن اثبت  - 13046
قال ثنا أنس قال : صارت صفية لدحية يف مقسمه وجعلوا ميدحوهنا عند  
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال ويقولون ما رأينا يف السيب مثلها قال 

إىل أمي فقال أصلحيها قال مث  فبعث إىل دحية فأعطاه هبا ما أراد مث دفعها 
خرج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من خيرب حىت إذا جعلها يف ظهره نزل مث 
ضرب عليها القبة فلما أصبح قال صلى هللا عليه وسلم من كان عنده فضل 

زاد فليأتنا به قال فجعل الرجل جييء بفضل التمر وفضل السويق وبفضل 
حيسا فجعلوا أيكلون من ذلك احليس  السمن حىت جعلوا من ذلك سوادا 

ويشربون من حياض إىل جنبهم من ماء السماء قال فقال أنس فكانت تلك 
وليمة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عليها وانطلقنا حىت إذا رأينا جدر املدينة  

هششنا إليها فرفعنا مطينا ورفع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مطيته قال  



دفها قال فعثرت مطية رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  وصفية خلفه قد أر 
فصرع وصرعت قال فليس أحد من الناس ينظر إليه وال إليها حىت قام رسول  
هللا صلى هللا عليه وسلم فسرتها قال فأتيناه فقال مل تضر قال فدخل املدينة  

 فخرج جواري نسائه يرتاءينها ويشمنت بصرعتها  

 

 

ناده صحيح على شرط مسلم , رجاله ثقات رجال عليق شعيب األرنؤوط : إس ت
 الشيخني غري سليمان بن املغرية فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هاشم بن القاسم ثنا سليمان عن   - 13047
اثبت عن أنس قال : لقد رأيت لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم وليمة ما فيها  

الكليب يف مقسمه فجعلوا ميدحوهنا  خبز وال حلم حني صارت صفية لدحية 
 فذكر معناه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هبز وحدثنا هاشم قاال ثنا سليمان   - 13048
سول هللا بن املغرية عن اثبت عن أنس قال : ملا انقضت عدة زينب قال ر 



صلى هللا عليه وسلم لزيد اذهب فاذكرها على قال فانطلق حىت أاتها قال  
وهى ختمر عجينها فلما رأيتها عظمت يف صدري حىت ما أستطيع أن انظر 

ليها ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ذكرها فوليتها ظهري وركضت على  إ
ذكرك  عقيب فقلت اي زينب أبشري أرسلين رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ي

قالت ما أان بصانعة شيئا حىت أؤامر ريب عز وجل فقامت إىل مسجدها ونزل 
بغري أذن قال  يعين القرآن وجاء رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فدخل عليها 

ولقد رأيتنا أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أطعمنا اخلبز واللحم قال هاشم  
حني عرفت ان النيب صلى هللا عليه وسلم خطبها قال هاشم يف حديثه لقد  

رأيتنا حني أدخلت على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أطعمنا اخلبز واللحم 
يت بعد الطعام فخرج رسول هللا فخرج الناس وبقى رجال يتحدثون يف الب

صلى هللا عليه وسلم واتبعته فجعل يتتبع حجر نسائه فجعل يسلم عليهن  
ويقلن اي رسول هللا كيف وجدت أهلك قال فما أدري أان أخربته ان القوم قد  
خرجوا أو أخرب قال فانطلق حىت دخل البيت فذهبت أدخل معه فألقى السرت  

  } وعظ القوم مبا وعظوا به قال هاشم يف حديثه بيين وبينه ونزل احلجاب قال و 
ال تدخلوا بيوت النيب إال أن يؤذن لكم إىل طعام غري انظرين إانه وال  

مستأنسني حلديث ان ذلكم كان يؤذي النيب فيستحيي منكم وهللا ال يستحيي  
 من احلق 

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    196صفحة  - 3جزء   مسند أمحد بن حنبل    ]   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هبز ثنا سليمان بن املغرية عن اثبت  - 13049
عن أنس قال : مات بن أليب طلحة من أم سليم فقالت ألهلها ال حتدثوا أاب  
طلحة اببنه حىت أكون أان أحدثه قال فجاء فقربت إليه عشاء فأكل وشرب 

تصنع قبل ذلك فوقع هبا فلما رأت أنه قد  قال مث تصنعت له أحسن ما كانت
شبع وأصاب منها قالت اي أاب طلحة أرأيت أن قوما أعاروا عاريتهم أهل بيت 

وطلبوا عاريتهم أهلم أن مينعوهم قال ال قالت فاحتسب ابنك فانطلق حىت أتى 
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فأخربه مبا كان فقال رسول هللا صلى هللا عليه  

ابرك هللا لكما يف غابر ليلتكما قال فحملت قال فكان رسول هللا صلى وسلم 
هللا عليه وسلم يف سفر وهى معه وكان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا أتى  

املدينة من سفر ال يطرقها طروقا فدنوا من املدينة فضرهبا املخاض واحتبس  
فقال أبو طلحة اي رب عليها أبو طلحة وانطلق رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

إنك لتعلم أنه يعجبين أن أخرج مع رسولك إذا خرج وأدخل معه إذا دخل  



وقد احتبست مبا ترى قال تقول أم سليم اي أاب طلحة ما أجد الذي كنت أجد 
فانطلقنا قال وضرهبا املخاض حني قدموا فولدت غالما فقالت يل أمي اي أنس 

هللا صلى هللا عليه وسلم قال فلما  ال يرضعنه أحد حىت تغدو به على رسول 
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال   أصبحت احتملته وانطلقت به إىل

فصادفته ومعه ميسم فلما رآين قال لعل أم سليم ولدت قلت نعم قال فوضع  
امليسم قال فجئت به فوضعته يف حجره قال ودعا رسول هللا صلى هللا عليه  

الكها يف فيه حىت ذابت مث قذفها يف يف الصيب  وسلم بعجوة من عجوة املدينة ف
فجعل الصيب يتلمظ فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم انظروا إىل حب 

 األنصار التمر قال فمسح وجهه ومساه عبد هللا  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم , رجاله ثقات رجال ت
ل مسلم الشيخني غري سليمان بن املغرية فمن رجا  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أان معمر قال أخربين  - 13050
لى هللا عليه  عاصم بن سليمان عن أنس بن مالك قال : ما رأيت رسول هللا ص

وسلم وجد على شيء قط ما وجد على أصحاب بئر معونة أصحاب سرية 
املنذر بن عمرو فمكث شهرا يدعو على الذين أصابوهم يف قنوت صالة  

عو على رعل وذكوان وعصية وحليان وهم من بىن سليم  الغداة يد  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق عن معمر قال قال   - 13051
الزهري وأخربين أنس بن مالك قال : ملا كان يوم اإلثنني كشف رسول هللا 

احلجرة فرأى أاب بكر وهو يصلي ابلناس قال فنظرت  صلى هللا عليه وسلم سرت 
ان ان نفتنت يف صالتنا فرحا  إىل وجهه كأنه ورقة مصحف وهو يتبسم قال وكد

لرؤية رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فأراد أبو بكر ان ينكص فأشار إليه ان  
كما أنت مث أرخى السرت فقبض من يومه ذلك فقام عمر فقال إن رسول هللا مل  

ت ولكن ربه أرسل إليه كما أرسل إىل موسى فمكث عن قومه أربعني ليلة  مي
وهللا اين ألرجو ان يعيش رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حىت يقطع أيدي 

رجال من املنافقني وألسنتهم يزعمون أو قال يقولون ان رسول هللا صلى هللا 
 عليه وسلم قد مات  

 

 

لى شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح عت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو اليمان قال أان شعيب عن   - 13052



الزهري قال أخربين أنس بن مالك وكان مع النيب صلى هللا عليه وسلم وخدمه  
وصحبه : ان أاب بكر كان يصلي هلم يف وجع النيب صلى هللا عليه وسلم الذي 

 توىف فيه حىت إذا كان يوم اإلثنني فذكر احلديث 
 

 

رنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    197صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعقوب ثنا أيب عن صاحل بن  - 13053
بكر كان يصلي هبم   كيسان قال قال بن شهاب أخربين أنس بن مالك : ان أاب

يف وجع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الذي توىف فيه كان يوم اإلثنني وهم  
صفوف إىل الصالة قال كشف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم سرت احلجرة  

ذكر معناه  ف  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن اثبت   - 13054
البناين عن أنس بن مالك ان فاطمة بكت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

أبتاه جنة الفردوس فقالت : اي أبتاه من ربه ما أدانه اي أبتاه إىل جربيل أنعاه اي 
 مأواه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن اثبت عن  - 13055
يعهن ان ال  أنس قال : أخذ النيب صلى هللا عليه وسلم على النساء حني اب

ينحن فقلن اي رسول هللا ان نساء أسعدننا يف اجلاهلية أفنسعدهن يف اإلسالم  
وال عقر يف   فقال النيب صلى هللا عليه وسلم ال إسعاد يف اإلسالم وال شغار
 اإلسالم وال جلب يف اإلسالم وال جنب ومن انتهب فليس منا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن قتادة عن   - 13056
ر : اي أنس أنس قال قال يل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وذلك يف السح



اين أريد الصيام فاطعمين شيئا قال فجئته بتمر وإانء فيه ماء بعد ما أذن بالل 
فقال اي رسول  فقال اي أنس انظر إنساان أيكل معي قال فدعوت زيد بن اثبت

هللا اين شربت شربة سويق وأان أريد الصيام قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
 وأان أريد الصيام فتسحر معه وصلى ركعتني مث خرج فأقيمت الصالة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح , رجاله ثقات رجال الشيخنيت  

 

 

رزاق ثنا معمر عن اثبت عن حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد ال - 13057
أنس قال : خدمت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عشر سنني ال وهللا ما  

سبين سبة قط وال قال يل أف قط وال قال يل لشيء فعلته مل فعلته وال لشيء 
 مل أفعله أال فعلته  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن قتادة عن  حدثنا عبد هللا   - 13058
ليغفر لك هللا ما تقدم من   }أنس قال : نزل على النيب صلى هللا عليه وسلم 

مرجعنا من احلديبية فقال النيب صلى هللا عليه وسلم لقد   {ذنبك وما أتخر 



أنزلت على آية أحب إىل مما على األرض مث قرأها عليهم النيب صلى هللا عليه  
وسلم فقالوا هنيئا مريئا اي رسول هللا لقد بني هللا عز وجل لك ماذا يفعل بك 

  }حىت بلغ  { ليدخل املؤمنني واملؤمنات جنات }فماذا يفعل بنا فنزلت عليهم 
 فوزا عظيما  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إبراهيم بن خالد ثنا رابح ثنا معمر   - 13059
عن قتادة عن أنس أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : يكون يف أميت 

ن ال جياوز تراقيهم سيماهم احللق اختالف وفرقة خيرج منهم قوم يقرؤون القرآ
 والتسبيت فإذا رأيتموهم فأنيموهم التسبيت يعين استئصال الشعر القصري 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إبراهيم بن خالد ثنا رابح عن معمر   - 13060
صالة رسول هللا  عن اثبت البناين عن أنس بن مالك قال : أال أصلي لكم

 صلى هللا عليه وسلم فصلى هبم صالة حسنة مل يطول فيها  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن الزهري  - 13061
يف داران فحلب عن أنس بن مالك قال : كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

له داجن فشابوا لبنها مباء الدار مث انولوه النيب صلى هللا عليه وسلم فشرب 
 أعط أاب بكر وأبو بكر عن يساره وإعرايب عن ميينه فقال له عمر اي رسول هللا

 عندك وخشى أن يعطيه األعرايب قال فأعطاه األعرايب مث قال األمين فاألمين  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن الزهري  - 13062
هللا عليه وسلم فقال  عن اثبت عن أنس : قال مر جبنازة على رسول هللا صلى 

أثنوا عليها فقالوا كان ما علمنا حيب هللا ورسوله وأثنوا عليه خريا فقال وجبت  
مث مر عليه جبنازة أخرى فقال أثنوا عليها فقالوا بئس املرء كان يف دين هللا 

 فقال وجبت أنتم شهداء هللا يف األرض 

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن بكر أان هشام بن حسان   - 13063
لتين  وروح ثنا هشام بن حسان عن مروان موىل هند ابنة املهلب قال روح أرس
هند إىل أنس بن مالك ومل يقل زوج النيب صلى هللا عليه وسلم يف حاجة  

ى عن الوصال فسمعته حيدث أصحابه : أنه مسع النيب صلى هللا عليه وسلم هن  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    198صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن زكراي بن أيب زائدة ثنا أبو  - 13064
أيوب اإلفريقي عن إسحاق بن عبد هللا بن أيب طلحة عن أنس بن مالك قال :  

قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يوم حنني من تفرد بدم رجل فقتله فله  
 سلبه قال فجاء أبو طلحة بسلب أحد وعشرين رجال  

 



 

شعيب األرنؤوط : حديث صحيح , وهذا إسناد حسن عليق ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا محاد بن أسامة عن سليمان بن  - 13065
املغرية عن اثبت عن أنس قال : جاء أبو طلحة يوم حنني يضحك رسول هللا 
صلى هللا عليه وسلم من أم سليم قال اي رسول هللا أمل تر إىل أم سليم متقلدة  

ال هلا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ما تصنعني به اي أم سليم قالت خنجرا فق
 أردت ان دان مين أحد منهم طعنته به 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا مروان بن معاوية قال أخربين هالل   - 13066
رسول هللا بن سويد أبو معلى قال مسعت أنس بن مالك وهو يقول : أهديت ل

صلى هللا عليه وسلم ثالث طوائر فأطعم خادمه طائرا فلما كان من الغد أتته  
شيئا فان هللا عز  به فقال هلا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أمل أهنك ان ترفعي 

 وجل أييت برزق كل غد  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا مروان بن معاوية ثنا حنظلة بن عبد   - 13067
هللا السدوسي قال ثنا أنس بن مالك قال قال رجل : اي رسول هللا أحدان يلقى  

هللا عليه وسلم ال قال فيلتزمه  صديقه أينحين له قال فقال رسول هللا صلى 
 ويقبله قال ال قال فيصافحه قال نعم ان شاء  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا الوليد بن مسلم ثنا األوزاعي قال   - 13068
حدثين حيىي بن أيب كثري قال حدثين أبو قالبة اجلرمي عن أنس بن مالك قال :  

ى النيب صلى هللا عليه وسلم مثانية نفر من عكل فأسلموا فاجتووا قدم عل 
الصدقة فيشربوا   املدينة فأمرهم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ان أيتوا إبل

من أبواهلا وألباهنا ففعلوا فصحوا فارتدوا وقتلوا رعاهتا أو رعاءها وساقوها  
تى هبم فقطع أيديهم  فبعث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف طلبهم قافة فأ

 وأرجلهم ومل حيسمهم حىت ماتوا ومسل أعينهم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن بشر ثنا سعيد بن أيب  - 13069
 صلى هللا عليه  عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك انه حدثهم : ان رسول هللا

وسلم أراد ان يكتب إىل األعاجم فقيل اهنم ال يقبلون كتااب اال بنقش فاختذ  
ل هللا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم خامتا من فضة ونقش فيه حممد رسو   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح , رجاله ثقات رجال الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا زيد بن احلباب قال حدثين حسني  - 13070
بن واقد قال حدثين اثبت البناين قال حدثين أنس بن مالك ان رجال قال : اي  

رسول هللا مىت الساعة قال ما قدمت هلا قال حب هللا ورسوله قال أنت مع من  
 أحببت  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح , وهذا إسناد قوي ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا زيد بن احلباب قال أخربين علي بن   - 13071
  مسعدة الباهلي قال ثنا قتادة عن أنس بن مالك قال قال رسول هللا صلى هللا

عليه وسلم : ال يستقيم إميان عبد حىت يستقيم قلبه وال يستقيم قلبه حىت 



ائقه  يستقيم لسانه وال يدخل رجل اجلنة ال أيمن جاره بو   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا زيد بن احلباب قال أخربين علي بن   - 13072
مسعدة الباهلي عن قتادة عن أنس قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :  

كل بن آدم خطاء فخري اخلطائني التوابون ولو أن البن آدم واديني من مال  
هلما اثلثا وال ميأل جوف بن آدم اال الرتاب   البتغى  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا زيد بن احلباب قال حدثين جرير  - 13073
بن حازم األزدي أبو النضر ثنا قتادة عن أنس بن مالك : ان قراءة رسول هللا 

 صلى هللا عليه وسلم كانت مدا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم , رجاله ثقات رجال ت
فمن رجال مسلم الشيخني غري زيد بن احلباب   



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هشام بن سعيد وهو أبو أمحد  - 13074
الطالقاين ثنا حممد بن راشد قال مسعت مكحوال حيدث عن موسى بن أنس عن  
أبيه قال مل يبلغ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : من الشيب ما خيضب ولكن 

شعره قال عبد هللا وجدت يف أاب بكر كان خيضب ابحلناء والكتم حىت يقنأ 
كتاب أيب خبط يده ثنا زيد بن احلباب قال أخربين عمرو بن محزة ثنا خلف أبو 

الربيع إمام مسجد سعيد بن أيب عروبة ثنا أنس بن مالك قال قال رسول هللا 
 صلى هللا عليه وسلم ان هذا الدين متني فأوغلوا فيه برفق  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : ت  

يبلغ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من الشيب ما خيضب ولكن  قوله ] مل* 
أاب بكر كان خيضب ابحلناء والكتم حىت يقنأ شعره [ إسناده قوي حممد بن 

صدوق ال أبس به وابقي رجاله ثقات -وهو املكحويل  -راشد   

قوله ] ان هذا الدين متني فأوغلوا فيه برفق [ حسن بشواهده وهذا إسناد  * 
 ضعيف 

 

 

-------------------------------------  

 



[    199صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد األعلى بن عبد األعلى عن   - 13075
معمر عن الزهري عن أنس بن مالك أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال :  
ال تباغضوا وال تقاطعوا وال تدابروا وال حتاسدوا وكونوا عباد هللا إخواان وال حيل  

 ملسلم ان يهجر أخاه فوق ثالثة أايم  

 

 

نؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األر ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد األعلى عن معمر عن الزهري  - 13076
عن أنس بن مالك قال : كان احلسن بن علي أشبههم وجها برسول هللا صلى 

 هللا عليه وسلم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد األعلى ثنا سعيد عن قتادة   - 13077
لم قالت : ترى عن أنس بن مالك ان أم سليم سألت النيب صلى هللا عليه وس



املرأة ما يرى الرجل يف منامها فقال نيب هللا صلى هللا عليه وسلم إذا رأت ما  
نيب صلى هللا يرى الرجل يعين املاء فلتغتسل قالت أم سلمة أو يكون فقال ال

عليه وسلم نعم ماء الرجل غليظ أبيض وماء املرأة رقيق أصفر فمن أيهما سبق  
 أو عال قال سعيد حنن نشك يكون الشبه 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا علي بن إسحاق قال أان عبد هللا   - 13078
 عليه وسلم :  أان محيد الطويل عن أنس بن مالك قال قال رسول هللا صلى هللا

أمرت ان أقاتل الناس حىت يشهدوا ان ال إله اال هللا وان حممدا رسول هللا فإذا  
قد حرمت علينا  شهدوا واستقبلوا قبلتنا وأكلوا ذبيحتنا وصلوا صالتنا ف

 دماؤهم وأمواهلم اال حبقها هلم ما للمسلمني وعليهم ما عليهم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح , رجاله ثقات رجال الشيخني غري  ت
 علي بن إسحاق السلمي فمن رجال الرتمذي , وهو ثقة 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الواحد أبو عبيدة عن سالم   - 13079



 املنذر عن اثبت عن أنس ان النيب صلى هللا عليه وسلم قال : حبب إىل أيب
 النساء والطيب وجعل قرة عيين يف الصالة 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الواحد أبو عبيدة احلداد ثنا   - 13080
أنس بن مالك عن أبيه   املعلي بن جابر يعين اللقيطي قال حدثين موسى بن

قال : كان إذا قام املؤذن فأذن صالة املغرب يف مسجد ابملدينة قام من شاء 
فصلى حىت تقام الصالة ومن شاء ركع ركعتني مث قعد وذلك بعيين النيب صلى 

 هللا عليه وسلم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : رجاله ثقات رجال الصحيح غري املعلى بن جابر ت
تفرد املعلى يف هذا احلديث بذكر أن بعض الصحابة رضي  اللقيطي . . وقد 

هللا عنهم كانوا يستمرون يف تطوعهم حىت تقام الصالة املكتوبة ومل يتابعه يف  
 ذلك أحد

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الواحد عن محيد عن أنس  - 13081



لق الرجل إىل قال : كنا نصلي املغرب مع نيب هللا صلى هللا عليه وسلم مث ينط
 بىن سلمة وهو يرى موقع سهمه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الواحد ثنا محيد عن أنس قال  - 13082
: أقيمت الصالة فخرج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فعرض له رجل 

 فحبسه حىت كاد بعض القوم ان ينعس 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري ت  

 

 

ثنا محاد بن زيد عن  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الواحد  - 13083
 سلم العلوي عن أنس بن مالك : ان النيب صلى هللا عليه وسلم قال له اي بين 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح , وهذا إسناد حسن ت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الواحد ثنا مهام عن قتادة عن   - 13084
رب قائما قال فقيل ألنس أنس : ان النيب صلى هللا عليه وسلم زجر عن الش

 فاألكل قال ذاك أشد أو أشر  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري , رجاله ثقات ت
 رجال الشيخني غري عبدالواحد فمن رجال البخاري 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد بن هارون أان عاصم قال :   - 13085
 صلى هللا عليه وسلم املدينة قال نعم هي  سألت أنس بن مالك أحرم رسول هللا

حرام حرمها هللا ورسوله ال خيتلي خالها فمن فعل ذلك فعليه لعنة هللا  
 واملالئكة والناس أمجعني 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أان محيد عن أنس قال : كان   - 13086
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حيب أن يليه املهاجرون واألنصار يف الصالة 

 ليأخذوا عنه  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أان محيد عن أنس : أن رسول  - 13087
أانس من  هللا صلى هللا عليه وسلم كان ذات ليلة يصلي يف حجرته فجاء

أصحابه فصلوا بصالته فخفف مث دخل البيت مث خرج ففعل ذلك مرارا كل 
ذلك يصلي وينصرف فلما أصبح قالوا اي رسول هللا صلينا معك البارحة وحنن  

ب ان متد يف صالتك فقال قد علمت مبكانكم وعمدا فعلت ذلك حن  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد ثنا محيد عن أنس بن مالك :   - 13088
ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم رأى خنامة يف قبلة املسجد فحكها فرئي يف 

ة ذلك عليه فقال إن العبد إذا قام يصلي فإمنا يناجي ربه عز وجل  وجهه شد
فيما بينه وبني القبلة فإذا بصق أحدكم فليبصق عن يساره أو حتت قدمه  

 اليسرى أو يفعل هكذا وأخذ طرف ردائه فبصق فيه مث دلك بعضه ببعض 
 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    200صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد بن هارون أان محيد عن أنس :  - 13089
أن أم سليم أخذت بيده مقدم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم املدينة فقالت اي 

م كاتب قال أنس فخدمته تسع سنني فما  رسول هللا هذا أنس ابين وهو غال
 قال يل لشيء صنعته أسأت أو بئسما صنعت 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أان محيد واألنصاري قال ثنا   - 13090
البادية   محيد املعين عن أنس بن مالك قال : إن كان يعجبنا الرجل من أهل

جيئ فيسأل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال فجاء أعرايب فقال اي رسول هللا 
مىت الساعة قال وأقيمت الصالة فنهض رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  



فصلى فلما قضى الصالة قال أين السائل عن الساعة فقام الرجل فقال أان 
الة وال صيام إال إين أحب  فقال وما أعددت هلا قال ما أعددت هلا من كثري ص

هللا ورسوله فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم املرء مع من أحب قال فما  
رأيت املسلمني فرحوا بشيء بعد اإلسالم فرحهم بذلك وقال األنصاري من  

 كثري عمل صالة والصوم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد بن هارون ثنا محيد عن أنس  - 13091
م خامتا قال  بن مالك قال : سئل هل أصطنع رسول هللا صلى هللا عليه وسل

نعم أخر ليلة الصالة صالة العشاء إىل شطر الليل مث صلى فلما صلى أقبل 
نتظرمت  بوجهه فقال إن الناس قد صلوا وانموا وإنكم مل تزالوا يف صالة منذ ا

 الصالة قال فكأين أنظر إىل وبيص خامته  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد ثنا محيد عن اثبت عن أنس :  - 13092



أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم واصل يف آخر الشهر فواصل انس من  
لى هللا عليه وسلم فقال لو مد لنا الشهر  الناس فبلغ ذلك رسول هللا ص

لواصلت وصاال يدع املتعمقون تعمقهم إين لست مثلكم إين أبيت يطعمين ريب 
 ويسقيين  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد بن هارون أان محيد عن أنس :  - 13093
هللا عليه وسلم انفكت قدمه فقعد يف مشربة له درجتها من  أن رسول هللا صلى 

جذوع وإىل من نسائه شهرا فااته أصحابه يعودونه فصلى هبم قاعدا وهم قيام  
فلما حضرت الصالة األخرى قال هلم ائتموا إبمامكم فإذا صلى قائما فصلوا 

  قياما وإن صلى قاعدا فصلوا معه قعودا قال ونزل يف تسع وعشرين قالوا اي
 رسول هللا إنك آليت شهرا قال الشهر تسع وعشرون  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد بن هارون أان محيد عن أنس  - 13094



قال : أومل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بزينب فأشبع املسلمني خبزا وحلما  
يصنع إذا تزوج فيأيت حجر أمهات املؤمنني فيسلم عليهن  مث خرج كما كان 

ه فلما انتهى إىل الباب إذا ويدعو هلن ويسلمن عليه ويدعون له مث رجع وأان مع
رجالن قد جرى بينهما احلديث يف انحية البيت فلما أبصرمها رسول هللا صلى 

قد رجع  هللا عليه وسلم انصرف فلما رأى الرجالن النيب صلى هللا عليه وسلم 
وثبا فزعني فخرجا فال أدري أان أخربته أو من أخربه فرجع النيب صلى هللا عليه  

 وسلم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أان محيد عن أنس قال :   - 13095
كانت صالة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم متقاربة وأبو بكر حىت كان عمر  

 فمد يف صالة الغداة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

قال : ما  حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا يزيد أان محيد عن أنس  - 13096



مشمت رحيا قط مسكا وال عنربا أطيب من ريح رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
 وال مسست قط خزا وال حريرا ألني من كف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

قال قال   حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أان محيد عن أنس - 13097
قوم قدمنا عليهم أحسن مواساة يف قليل  املهاجرون : اي رسول هللا ما رأينا مثل 

وال أحسن بذال يف كثري لقد كفوان املؤنة وأشركوان يف املهنا حىت لقد حسبنا أن  
 يذهبوا ابألجر كله قال ال ما أثنيتم عليهم ودعومت هللا عز وجل هلم  

 

 

يح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    201صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أان محيد عن أنس قال أىب  - 13098



وحدثنا األنصاري ثنا محيد عن أنس قال كان النيب صلى هللا عليه وسلم يقول  
: اللهم إين أعوذ بك من الكسل واهلرم واجلنب والبخل وفتنة الدجال وعذاب 

 القرب 
 

 

نيعليق شعيب األرنؤوط : إسناداه صحيحان على شرط الشيخت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أان محيد عن أنس : أن ابنا  - 13099
سول هللا صلى هللا ألم سليم صغريا كان يقال له أبو عمري وكان له نغري وكان ر 

عليه وسلم إذا دخل عليه ضاحكه فرآه حزينا فقال ما ابل أىب عمري قالوا اي  
النغري  رسول هللا مات نغريه قال فجعل يقول اي أاب عمري ما فعل   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد بن هارون أان محيد قال سئل   - 13100
أنس : أخضب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال مل يشنه الشيب قيل أو  

 شني هو قال كلكم يكرهه إمنا كانت شعريات يف مقدم حليته  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثين أيب ثنا يزيد أان محيد عن أنس أن رسول    حدثنا عبد هللا - 13101
هللا صلى هللا عليه وسلم قال : انصر أخاك ظاملا أو مظلوما قيل اي رسول هللا 

 هذا ننصره مظلوما فكيف ننصره ظاملا قال متنعه من الظلم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

 ثنا يزيد أان محيد عن أنس : أن النيب حدثنا عبد هللا حدثين أيب - 13102
رب صلى هللا عليه وسلم مر بنخل لبين النجار فسمع صوات فقال ما هذا قالوا ق

رجل دفن يف اجلاهلية فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لوال أن ال تدافنوا 
 لدعوت هللا عز وجل أن يسمعكم عذاب القرب 

 

 

ح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أان محيد عن أنس أن النيب  - 13103
صلى هللا عليه وسلم قال : إن الدجال ممسوح العني اليسرى عليها ظفرة  



 مكتوب بني عينيه كافر  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أان محيد عن أنس قال قال   - 13104
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ال تقوم الساعة حىت ال يقال يف األرض هللا 

 هللا 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

:  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد بن هارون أان محيد عن أنس - 13105
عيته ورمى أن النيب صلى هللا عليه وسلم شج يف وجهه يوم أحد وكسرت راب

رميه على كتفيه فجعل الدم يسيل على وجهه وهو ميسحه عن وجهه وهو 
  }يقول كيف تفلح أمة فعلوا هذا بنبيهم وهو يدعوهم إىل هللا عز وجل فأنزل 

إىل آخر اآلية   { ليس لك من األمر شيء أو يتوب عليهم   

 

 

يق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعلت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد بن هارون أان محيد عن أنس  - 13106
قال : أعطى النيب صلى هللا عليه وسلم من غنائم حنني األقرع بن حابس مائة  
من اإلبل وعيينة بن حصن مائة من اإلبل فقال انس من األنصار يعطي رسول  

 صلى هللا عليه وسلم غنائمنا انسا تقطر سيوفهم من دمائنا أو تقطر سيوفنا  هللا
من دمائهم فبلغه ذلك فأرسل إىل األنصار فقال هل فيكم من غريكم قالوا ال 

إال بن أخت لنا فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بن أخت القوم منهم  
ذهبون مبحمد إىل دايركم  أقلتم كذا وكذا أما ترضون أن يذهب الناس ابلدنيا وت

قالوا بلى اي رسول هللا قال والذي نفسي بيده لو أخذ الناس واداي أو شعبا  
أخذت وادي األنصار أو شعبهم األنصار كرشي وعيبيت ولو ال اهلجرة لكنت 

 امرأ من األنصار  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أان محيد عن أنس أن عمه   - 13107
لى هللا عليه  غاب عن قتال بدر فقال غبت عن : أول قتال قاتله النيب ص

وسلم املشركني لئن هللا أشهدين قتاال للمشركني لريين هللا ما أصنع فلما كان  
ء يعين يوم أحد انكشف املسلمون فقال اللهم إين أعتذر إليك مما صنع هؤال 



أصحابه وأبرأ إليك مما جاء به هؤالء يعين املشركني مث تقدم فلقيه سعد ألخراها  
دون أحد وقال يزيد ببغداد أبخراها دون أحد فقال سعد أان معك قال سعد  
فلم أستطع أن أصنع ما صنع فوجد فيه بضع ومثانون من بني ضربة بسيف 

فمنهم من   }صحابه نزلت وطعنة برمح ورمية بسهم قال فكنا نقول فيه ويف أ
   {قضى حنبه ومنهم من ينتظر 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا زيد أان هشام عن حييي يعين بن أيب  - 13108
كثري عن أنس بن مالك : أن النيب صلى هللا عليه وسلم كان إذا أفطر عند  

أانس قال أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم األبرار وتنزلت عليكم  
 املالئكة 

 

 

ىي بن أيب عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد ضعيف النقطاعه حيت
 كثري مل يسمع من أنس 

 

 

------------------------------------- 



 

[    202صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أان شعبة وحممد بن جعفر ثنا   - 13109
شعبة قال مسعت قتادة حيدث عن أنس بن مالك أن أصحاب رسول هللا صلى 

هللا عليه وسلم قالوا لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم : إن أهل الكتاب 
 يسلمون علينا فكيف نرد عليهم قال قولوا وعليكم  

 

 

وط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤ ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أان شعبة عن قتادة عن أنس  - 13110
عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : ال تواصلوا قالوا اي رسول هللا إنك 

 تواصل قال إين لست كأحدكم إين أبيت أطعم وأسقي  
 

 

شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على  ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أان شعبة عن قتادة عن أنس  - 13111



بن مالك عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال : املدينة ايتيها الدجال فيجد  
 املالئكة حيرسوهنا فال يقرهبا الدجال وال الطاعون إن شاء هللا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أان شعبة عن قتادة عن أنس  - 13112
قال : مر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على رجل وهو يسوق بدنة قال 

 اركبها قال إهنا بدنة قال اركبها وحيك 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

ثنا يزيد ثنا شعبة عن قتادة عن أنس حدثنا عبد هللا حدثين أيب  - 13113
بن مالك أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : ليعتدل أحدكم يف صالته وال  

 يفرتش ذراعيه كالكلب  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أان حممد بن عمرو عن كثري   - 13114
نس بن مالك أنه حدثهم : أن رجال أتى النيب صلى هللا عليه  بن خنيس عن أ

وسلم وهو خيطب فقال اي رسول هللا مىت الساعة قال وما أعددت للساعة قال  
 حب هللا ورسوله قال أنت مع من أحببت  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح , وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أان سفيان يعين بن حسني عن   - 13115
م مرضه الذي الزهري عن أنس قال : ملا مرض رسول هللا صلى هللا عليه وسل

توىف فيه أاته بالل يؤذنه ابلصالة فقال بعد مرتني اي بالل قد بلغت فمن شاء 
أنت وأمي من   فليصل ومن شاء فليدع فرجع إليه بالل فقال اي رسول هللا أبيب 

يصلي ابلناس قال مر أاب بكر فليصل ابلناس فلما أن تقدم أبو بكر رفعت عن  
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الستور قال فنظران إليه كأنه ورقة بيضاء عليه  
مخيصة فذهب أبو بكر يتأخر وظن أنه يريد اخلروج إىل الصالة فأشار رسول 

ر أن يقوم فيصلي فصلى أبو بكر ابلناس هللا صلى هللا عليه وسلم إىل أيب بك 
 فما رأيناه بعد  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد بن هارون أان حييي بن سعيد   - 13116
قال مسعت أنس بن مالك يقول أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : أال  

بلى قال دور بين النجار قال أال أخربكم ابلذين أخربكم خبري دور األنصار قالوا 
يلوهنم قالوا بلى اي رسول هللا قال دور بين احلرث بن اخلزرج أال أخربكم ابلذين 

يلوهنم قالوا نعم اي رسول هللا قال دور بين ساعده قال مث رفع صوته فقال يف  
 كل دور األنصار خري  

 

 

شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على  ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد ثنا شعبة عن قتادة عن أنس  - 13117
بن مالك قال ألحدثنكم حبديث ال حيدثكم به أحد بعدي مسعته من رسول هللا 
صلى هللا عليه وسلم قال : إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويظهر اجلهل 

يكثر النساء حىت يكون قيم مخسني ويشرب اخلمر ويظهر الزان ويقل الرجال و 
 امرأة رجل واحد  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حجاج ثنا شعبة عن اثبت البناين  - 13118
ري له فكان حاد  عن أنس بن مالك : أن النيب صلى هللا عليه وسلم كان يف مس

حيدو بنسائه أو سائق قال فكان نساؤه يتقدمن بني يديه فقال اي أجنشة وحيك 
ه لبحرا ارفق ابلقوارير قال شعبة هذا يف احلديث من حنو قوله وإن وجدان   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد بن هارون وروح قاال ثنا هشام   - 13119
بن حسان قال روح عن عبد هللا بن دهقان وقال يزيد عن عبيد هللا بن دهقان  

أن أيكل الرجل   عن أنس بن مالك قال : هنى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 
 بشماله أو يشرب بشماله قال روح يف حديثه ويشرب بشماله  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه , وهذا إسناد ضعيف جلهالة عبدهللا بن ت
 دهقان 

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا خالد بن احلرث ثنا هشام   - 13120
ن النيب صلى هللا عليه وسلم  بن حسان عن عبيد هللا بن دهقان عن أنس : أ

 هنى أن أيكل الرجل بشماله 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيفت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    203صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أان سعيد عن قتادة عن أنس  - 13121
بن مالك : أن النيب صلى هللا عليه وسلم أعتق صفية بنت حيي وجعل ذلك 

 صداقها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد وأبو قطن قاال ثنا شعبة عن   - 13122



اد عن أنس بن مالك قال قال أبو القاسم صلى هللا عليه وسلم : من كذب  مح
 علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ومل يقل أبو قطن متعمدا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح , وهذا إسناد حسن , رجاله ثقات ت
رجال الصحيح غري محاد بن أيب سليمان فقد روى له أصحاب السنن وهو 

 صدوق

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن احلسن الواسطي وهو   - 13123
ل هللا املزين قال حدثين مصعب بن سليم عن أنس بن مالك قال : أهدى لرسو 

صلى هللا عليه وسلم متر فجعل يقسمه مبكتل واحد وأان رسوله به حىت فرغ 
 منه قال فجعل أيكل وهو مقع أكال ذريعا فعرفت يف أكله اجلوع 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده قويت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أان مهام عن قتادة عن أنس  - 13124
 بن مالك : أن النيب صلى هللا عليه وسلم كان لنعليه قباالن  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أان محاد بن سلمة عن قتادة   - 13125
واثبت عن أنس بن مالك : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأاب بكر وعمر  

احلمد هلل رب العاملني   }وعثمان كانوا يستفتحون القراءة ب   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم , رجاله ثقات رجال ت
يخني غري محاد بن سلمة فمن رجال مسلم الش  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أان محاد بن سلمة عن اثبت  - 13126
عن أنس قال : كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع  

قام حىت نقول قد أوهم وإذا رفع رأسه من السجدة جلس بني السجدتني حىت 
 نقول قد أوهم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد بن هارون أان محاد بن سلمة   - 13127



عن اثبت عن أنس قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : لصوت أيب 
 طلحة يف اجليش أشد على املشركني من فئة  

 

 

على شرط مسلم عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أان جرير يعين بن حازم عن   - 13128
قتادة قال قلت ألنس بن مالك كيف كان شعر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 قال : كان شعرا رجال ليس ابلسبط وال ابجلعد بني أذنيه وعاتقيه  

 

 

لشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط ات  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أان شعبة عن هشام بن زيد بن  - 91312
دي أنس عن أنس بن مالك : أن جارية خرجت عليها أوضاح فأخذها يهو 

فرضخ رأسها وأخذ ما عليها فأتى هبا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهبا رمق  
ال فقال   فقال هلا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من قتلك فالن فقالت برأسها 

فالن فقالت برأسها ال قال ففالن اليهودي فقالت برأسها نعم فأخذه رسول 
 هللا صلى هللا عليه وسلم فرضخ رأسه بني حجرين 



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد بن هارون أان مهام عن قتادة   - 13130
عن أنس عن النيب صلى هللا عليه وسلم : مبثل حديث شعبة إال إن قتادة قال  

 يف حديثه فاعرتف اليهودي  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

رون قال أان ربعي بن  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد بن ها - 13131
التميمي قال حدثين عمرو بن أيب احلجاج عن اجلارود بن  اجلارود بن أيب سربة 

أيب سربة عن أنس بن مالك قال : كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا أراد 
أن يصلي على راحلته تطوعا استقبل القبلة فكرب للصالة مث خلى عن راحلته  

 فصلى حيثما توجهت به  

 

 

ليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح , وهذا إسناد حسن عت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد بن هارون أان شعبة عن عطاء   - 13132
بن أيب ميمونة عن أنس بن مالك قال : كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 إذا خرج للغائط أتيته أان وغالم إبداوة وعنزة فاستنجى  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

 حدثين أيب ثنا يزيد بن هارون أان صدقة بن موسى  حدثنا عبد هللا - 13133
أان أبو عمران اجلوين عن أنس بن مالك قال : وقت لنا رسول هللا صلى هللا 
عليه وسلم يف قص الشارب وتقليم األظافر وحلق العانة يف كل أربعني يوما 

 مرة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح , وهذا إسناد ضعيف لضعف صدقة  ت
سى بن مو   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد بن هارون أان محاد بن سلمة   - 13134
:  عن اثبت البناين عن أنس بن مالك قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
يؤتى أبنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة فيصبغ يف النار صبغة مث يقال  



نعيم قط فيقول ال وهللا اي رب له اي بن آدم هل رأيت خريا قط هل مر بك 
ويؤتى أبشد الناس يف الدنيا من أهل اجلنة فيصبغ يف اجلنة صبغة فيقال له اي 

بن آدم هل رأيت بؤسا قط هل مر بك شدة قط فيقول ال وهللا اي رب ما مر  
 يب بؤس قط وال رأيت شدة قط  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

-------------------------------------  

 

[    204صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد بن هارون أان مهام عن أنس  - 13135
بن سريين قال : تلقينا أنس بن مالك حني قدمنا من الشام فلقيناه بعني التمر  

فقلنا له إنك تصلي إىل غري القبلة فقال لوال  وهو يصلي على دابته لغري القبلة 
 أين رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يفعل ذلك ما فعلت  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أان مهام بن حيىي ثنا أبو غالب  - 13136
لى على جنازة رجل فقام عند رأسه  اخلياط قال : شهدت أنس بن مالك ص

فلما رفع أتى جبنازة امرأة من قريش أو من األنصار فقيل له اي أاب محزة هذه  
جنازة فالنة ابنة فالن فصل عليها فصلى عليها فقام وسطها وفينا العالء بن 

زايد العدوي فلما رأى اختالف قيامه على الرجل واملرأة قال اي أاب محزة هكذا  
 صلى هللا عليه وسلم يقوم من الرجل حيث قمت ومن املرأة كان رسول هللا

 حيث قمت قال نعم قال فالتفت إلينا العالء فقال احفظوا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

[    204صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد بن هارون أخربان محاد بن زيد  - 13137
م إىل عن سلم العلوي عن أنس بن مالك قال : كان القرع من أحب الطعا 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أو كان القرع يعجب رسول هللا صلى هللا عليه  
يتبع هبما   وسلم شك يزيد فأتى بقصعة فيها قرع فرأيته يدخل إصبعيه يف املرق



 القرع السبابة والوسطى فرق بينهما مث ضمهما  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح , وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أان شعبة قال مسعت عتااب   - 13138
موىل بن هرمز يقول صحبت أنس بن مالك يف سفينة فسمعته يقول : ابيعت 
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بيدي هذه وأشار بيده على السمع والطاعة  

 فيما استطعت  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه , وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد ثنا محاد بن زيد ثنا اثبت   - 13139
البناين قال أنس فلما دفنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ورجعنا قالت فاطمة  
: اي أنس أطابت أنفسكم إن دفنتم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف الرتاب  

 ورجعتم  

 

 

لى شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح عت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا زيد أان محاد بن سلمة عن اثبت  - 13140
عن أنس قال : صليت مع النيب صلى هللا عليه وسلم يف بيت أم حرام فأقامين  

 عن ميينه وأم حرام خلفنا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم , رجاله ثقات رجال ت
محاد بن سلمة فمن رجال مسلم الشيخني غري   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد وعفان قاال أان مهام بن حيىي  - 13141
عن إسحاق بن عبد هللا بن أيب طلحة قال عفان ومهام أان أسحق بن أخي أنس 

بن مالك عن أنس بن مالك قال : كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ال  
غدوة أو عشية  يطرق أهله ليال كان يقدم   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا معاذ بن معاذ أبو املثين ثنا سليمان   - 13142
التيمي عن أيب جملز عن أنس بن مالك قال : قنت رسول هللا صلى هللا عليه  



 وسلم شهرا بعد الركوع يدعو على رعل وذكوان وعصية  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا معاذ بن معاذ ثنا محيد الطويل وبن  - 13143
عليه وسلم   أيب عدي عن محيد الطويل عن أنس بن مالك : أن النيب صلى هللا

دخل املسجد فرأى حبال ممدودا بني ساريتني قال بن أيب عدي يف املسجد 
لت فسأل عنه فقالوا فالنة تصلي فإذا غلبت تعلقت به فقال لتصل ما عق 

 فإذا غلبت فلتنم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا معاذ ثنا محيد الطويل عن أنس بن  - 13144
مالك قال قالت املهاجرون : اي رسول هللا ما رأينا مثل قوم قدمنا عليهم  

فوان املؤنة وأشركوان يف أحسن بذال من كثري وال أحسن مواساة يف قليل قد ك
املهيأ فقد خشينا أن يذهبوا ابألجر كله قال فقال رسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم كالما أثنيتم عليهم به ودعومت هللا عز وجل هلم  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

س قال : ملا  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا معاذ ثنا محيد عن أن - 13145
الرمحن بن عوف مهاجرا آخى النيب صلى هللا عليه وسلم بينه وبني  قدم عبد

سعد بن الربيع فقال له سعد يل مال فنصفه لك ويل امرأاتن فأنظر أحبهما  
إليك حىت أطلقها فإذا انقضت عدهتا تزوجها قال فقال له عبد الرمحن ابرك 

فما رجع يومئذ حىت رجع   هللا لك يف أهلك ومالك دلوين على السوق قال
بشيء قد أصابه من السوق قال وفقده رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أايما مث  

أاته وعليه وضر صفرة فقال له رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مهيم قال 
تزوجت امرأة من األنصار قال ما سقت إليها قال نواة من ذهب أو قال وزن 

  صلى هللا عليه وسلم أو مل ولو بشاة نواة من ذهب قال فقال رسول هللا

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    205صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا معاذ ثنا بن عون عن حممد قال   - 13146
كان أنس بن مالك : إذا حدث عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حديثا  

 ففرغ منه قال أو كما قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا معاذ ثنا سعيد بن أيب عروبة عن   - 13147
قتادة عن أنس : أن النيب صلى هللا عليه وسلم وأاب بكر وعمر وعثمان كانوا 

احلمد هلل رب العاملني  } يستفتحون قراءهتم يف صالهتم ب    

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح , رجاله ثقات رجال الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بن أيب عدي عن محيد عن أنس  - 13148
قال : كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من أخف أو أمت الناس صالة  

 وأوجزه  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بن أيب عدي عن محيد عن أنس  - 13149
: خرج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم واملهاجرون حيفرون اخلندق يف قال 

 غداة ابردة قال أنس ومل يكن هلم خدم فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

فاغفر لألنصار واملهاجرة ( قال فأجابوه  ...اللهم إمنا اخلري خري اآلخرة  )   

على اجلهاد ما بقينا أبدا ( وال نفر وال نفر وال    ...حنن الذين ابيعوا حممدا ) 
 نفر  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بن أيب عدي عن محيد عن أنس  - 13150
فقال هلم رسول هللا صلى هللا  }قال : أسلم انس من عرينة فاجتووا املدينة 

م إىل ذود لنا فشربتم من ألباهنا قال محيد وقال قتادة عن  عليه وسلم لو خرجت 
تلوا راعي رسول هللا أنس وأبواهلا ففعلوا فلما صحوا كفروا بعد إسالمهم وق

صلى هللا عليه وسلم مؤمنا أو مسلما وساقوا ذود رسول هللا صلى هللا عليه  
هم فأخذوا وسلم وهربوا حماربني فأرسل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف آاثر 



 فقطع أيديهم وأرجلهم ومسر أعينهم وتركهم يف احلرة حىت ماتوا 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أان محيد عن أنس قال : قدم   - 13151
رهط من عرينة على النيب صلى هللا عليه وسلم فاجتووا املدينة فذكر معناه  

 وذكر أيضا يف حديثه قال محيد فحدث قتادة يف هذا احلديث وأبواهلا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

ثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بن أيب عدي عن محيد عن أنس حد - 13152
قال : كانت صالة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم متقاربة وصالة أيب بكر  

 حىت بسط عمر يف صالة الغداة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بن أيب عدي عن محيد عن أنس  - 13153
قال : كنا نصلي املغرب يف مسجد النيب صلى هللا عليه وسلم مث أنيت بين سلمة  

 وأحدان يرى مواقع نبله  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

يد عن أنس حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بن أيب عدي عن مح  - 13154
قال : بينما رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يصلي إذ مسع بكاء صيب فتجوز يف  

 صالته فظننا أنه إمنا خفف من أجل الصيب أن أمه كانت يف الصالة 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

سئل   حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بن أيب عدي عن محيد قال - 13155
أنس عن عذاب القرب فقال : كان النيب صلى هللا عليه وسلم يتعوذ يقول اللهم  

 إين أعوذ بك من الكسل واهلرم واجلنب والبخل وفتنة الدجال وعذاب القرب 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بن أيب عدي عن محيد عن أنس  - 13156
قال : أقيمت الصالة وعرض رجل للنيب صلى هللا عليه وسلم فحدثه فحبسه  

 بعد ما أقيمت الصالة حىت نعس بعض القوم 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

عدي عن محيد عن أنس :  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بن أيب - 13157
أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان حيب أن يليه يف الصالة املهاجرون  

 واألنصار ليحفظوا عنه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بن أيب عدي عن محيد عن أنس  - 13158
النيب صلى هللا عليه وسلم وبني نسائه شيء  قال : أقيمت الصالة وكان بني

فجعل يرد بعضهن على بعض فجاء أبو بكر فقال اي رسول هللا أحث يف 
 أفواههن الرتاب وأخرج إىل الصالة 



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بن أيب عدي عن محيد عن أنس :  - 13159
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم خرج ذات يوم وهو معصوب الرأس قال   أن

فتلقاه األنصار ونساؤهم وأبناؤهم فإذا هو بوجوه األنصار فقال والذي نفسي 
بيده إين ألحبكم وقال إن األنصار قد قضوا ما عليهم وبقي ما عليكم 

 فأحسنوا إىل حمسنهم وجتاوزوا عن مسيئهم  

 

 

: إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    206صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا أبو عبد الرمحن عبد هللا بن أمحد بن حنبل حدثين أيب ثنا  - 13160
عية رسول  بن أيب عدي عن محيد عن أنس قال : ملا كان يوم أحد كسرت راب



هللا صلى هللا عليه وسلم وشج يف وجهه فجعل الدم يسيل على وجهه فجعل  
ميسح الدم عن وجهه ويقول كيف يفلح قوم خضبوا وجه نبيهم ابلدم وهو  

ليس لك من األمر شيء أو  }وهم إىل هللا عز وجل فأنزل هللا عز وجل  يدع
   {يتوب عليهم أو يعذهبم فإهنم ظاملون 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بن أيب عدي عن محيد عن أنس  - 13161
وسلم وكان رسول هللا   قال : كان أبو طلحة بني يدي رسول هللا صلى هللا عليه

صلى هللا عليه وسلم يرفع رأسه من خلفه ينظر إىل مواقع نبله فيتطاول أبو 
سول هللا طلحة بصدره يقي به رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال ويقول اي ر 

 حنري دون حنرك  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بن أيب عدي عن محيد عن أنس  - 13162
قال : سار رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إىل خيرب فانتهى إليها ليال قال  



 مل يغر عليهم حىت يصبح  وكان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا طرق ليال
وإن مل يكونوا يصلون أغار عليهم قال فلما أصبحنا  فإن مسع أذاان أمسك 

ركب وركب املسلمون قال فخرج أهل القرية إىل حروثهم معهم مكاتلهم  
ومساحيهم فلما رأوا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم واملسلمني قالوا حممد 

ى هللا عليه وسلم هللا أكرب هللا أكرب وهللا واخلميس قال فقال رسول هللا صل
خربت خيرب إان إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح املنذرين قال أنس وإين 
 لرديف أيب طلحة وإن قدمي لتمس قدم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

روح ثنا بن جريج وعبد هللا بن  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا - 13163
ين زايد يعين بن سعد أن بن شهاب أخربه أن  احلرث عن بن جريج قال أخرب 

أنس بن مالك أخربه أنه : رأى يف يد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم خامتا من  
ورق يوما واحدا مث إن الناس اضطربوا اخلواتيم من ورق ولبسوها فطرح النيب 

خامته فطرح الناس خواتيمهم  صلى هللا عليه وسلم   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح ثنا زرارة بن أيب احلالل  - 13164
العتكي قال مسعت أنس بن مالك يقول : رأيت رسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم أيكل وبني يديه مرقة فيها دابء فجعل يتتبعه أيكله  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح , وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح ثنا هشام عن حممد قال  - 13165
سألت أنس بن مالك هل خضب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : مل  

يكن رأى من الشيب أال يعين يسريا وقد خضب أبو بكر وعمر أحسب 
 ابحلناء والكتم 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

ا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح ثنا زرارة بن أيب احلالل حدثن - 13166
العتكي قال مسعت أنس بن مالك حيدث أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 قال : اي أجنشة كذاك سريك ابلقوارير 

 



 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح , وهذا إسناد حسن ت  

 

 

وعبد الوهاب أخربان   حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح ثنا سعيد - 13167
سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك أن قائال من الناس قال : اي نيب هللا أما يرد  
الدجال املدينة قال أما إنه ليعمد إليها ولكنه جيد املالئكة صافة بنقاهبا وأبواهبا  

 حيرسوهنا من الدجال  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح , رجاله ثقات رجال الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب قال قال عبد الوهاب يف حديثه قال   - 13168
قتادة وثنا أنس بن مالك أن نيب هللا صلى هللا عليه وسلم قال : إنه مكتوب 

 بني عينيه كفر يهجاه يقرؤه كل مؤمن أمي أو كاتب  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح , رجاله ثقات رجال الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح ثنا حسني املعلم عن قتادة   - 13169



عن أنس بن مالك أن نيب هللا صلى هللا عليه وسلم قال : والذي نفسي بيده  
 ال يؤمن عبد حىت حيب ألخيه ما حيب لنفسه من اخلري  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

 حدثين أيب ثنا روح ثنا شعبة قال أخربين موسى  حدثنا عبد هللا - 13170
بن أنس قال مسعت أنس بن مالك يقول قال رجل : اي رسول هللا من أيب قال  

اي أيها الذين آمنوا ال تسألوا عن أشياء إن تبد لكم   }أبوك فالن فنزلت 
إىل متام اآلية   {تسؤكم   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح ثنا شعبة عن قتادة ثنا أنس  - 13171
بن مالك : أن أكيدر دومة أهدى إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم جبة  
سندس أو ديباج شك فيه سعيد قبل أن ينهي عن احلرير فلبسها فتعجب 

اجلنة أحسن  الناس منها فقال والذي نفس حممد بيده ملناديل سعد بن معاذ يف
 منها  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    207صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح ثنا سعيد عن قتادة أن أنس  - 13172
بن مالك أنبأهم أن نيب هللا صلى هللا عليه وسلم قال : إن بني عينيه مكتوب  

 ك ف ر أي كافر يقرؤها املؤمن أمي وكاتب 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح ثنا أشعث عن احلسن عن   - 13173
أنس بن مالك أنه قال : ما صليت خلف أحد بعد رسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم أوجز صالة وال أمت من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح , رجاله ثقات رجال الشيخني غري  ت
 أشعث

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح ثنا شعبة ثنا قتادة عن أنس  - 13174
 يكون بن مالك عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال : ال يؤمن أحدكم حىت

هللا ورسوله أحب إليه مما سوامها وحىت يقذف يف النار أحب إليه من أن يعود  
أكون أحب إليه من ولده  يف الكفر بعد أن جناه هللا منه وال يؤمن أحدكم حىت 

 ووالده والناس أمجعني 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح ثنا شعبة قال مسعت منصورا   - 13175
قال مسعت طلق بن حبيب حيدث عن أنس بن مالك عن النيب صلى هللا عليه  

 وسلم : مبثله  

 

 

ألرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم , رجاله ثقات رجال عليق شعيب ات
 الشيخني غري طلق بن حبيب فمن رجال مسلم 



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح ثنا أشعث عن احلسن عن   - 13176
أنس بن مالك : أن النيب صلى هللا عليه وسلم صلى الظهر مث ركب راحلته  

 فلما عال جبل البيداء أهل 

 

 

عيب األرنؤوط : إسناده صحيح , رجاله ثقات رجال الشيخني غري  عليق شت
 أشعث

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يونس بن حممد ثنا شيبان ثنا قتادة   - 13177
عن أنس بن مالك : أن أهل مكة سألوا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن  

 يريهم آية فأراهم انشقاق القمر مرتني 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

يونس ثنا شيبان عن قتادة ثنا أنس حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا  - 13178
بن مالك أن نيب هللا صلى هللا عليه وسلم قال : إن يف اجلنة شجرة يسري 

 الراكب يف ظلها مائة عام ال يقطعها 



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يونس ثنا شيبان عن قتادة قال   - 13179
أنس بن مالك أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : بينا أان أسري يف  حدث

اجلنة إذ عرض يل هنر حافتاه قباب اللؤلؤ اجملوف فقلت ما هذا اي جربيل قال  
هذا الكوثر الذي أعطاك ربك قال فأهوى امللك بيده فاخرج من طينه مسكا  

 أذفر  
 

 

لشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط ات  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أسود بن عامر أان أبو بكر بن  - 13180
عياش عن منصور عن سامل بن أيب اجلعد عن أنس قال : أقبل رسول هللا صلى 
هللا عليه وسلم ميشي حىت انتهى إىل املسجد قريبا منه قال أاته شيخ أو رجل 

ا فقال الرجل والذي بعثك  قال مىت الساعة اي رسول هللا قال وما أعددت هل 
ابحلق ما أعددت هلا من كثري صالة وال صيام ولكين أحب هللا ورسوله قال  

 فأنت مع من أحببت  

 



 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح , وهذا إسناد حسن رجاله ثقات ت
 رجال الشيخني غري أيب بكر بن عياش فمن رجال البخاري 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أسود ثنا أبو بكر عن محيد عن   - 13181
 أنس قال : قنت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عشرين يوما  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسن , وهذا احلديث من غرائب أيب بكر بن ت
 عياش 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح وحممد بن جعفر قاال ثنا سعيد   - 13182
عن قتادة عن أنس بن مالك : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم صرخ هبما  

 مجيعا أو لىب هبما مجيعا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح , رجاله ثقات رجال الشيخنيت  

 

 

ح وعفان املعىن قاال ثنا محاد عن  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا رو  - 13183



اثبت عن أنس بن مالك أن فىت من األنصار قال : اي رسول هللا إين أريد 
اجلهاد وليس يل مال أجتهز به فقال اذهب إىل فالن األنصاري فإنه قد كان  

جتهز ومرض فقل إن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقرئك السالم ويقول لك 
قال له ذلك فقال اي فالنة ادفعي إليه ما جهزتين به أدفع إيل ما جتهزت به ف

وال حتبسي عنه شيئا فإنك وهللا إن حبسين عنه شيئا ال يبارك هللا لك فيه قال  
 عفان أن فىت من أسلم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم , رجاله ثقات رجال ت
 الشيخني غري محاد بن سلمة فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح وعفان قاال ثنا محاد قال أان  - 13184
اثبت عن أنس بن مالك عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال : لغدوة يف 

سبيل هللا أو روحة خري من الدنيا وما فيها ولقاب قوس أحدكم من اجلنة خري  
 من الدنيا وما فيها  

 

 

إسناده صحيح على شرط مسلم عليق شعيب األرنؤوط : ت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح وعفان قاال ثنا محاد عن اثبت  - 13185
عن أنس قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : يؤتى ابلرجل من أهل 

اجلنة فيقول له اي بن آدم كيف وجدت منزلك فيقول أي رب خري منزل فيقول  
إال أن تردين إىل الدنيا فاقتل يف سبيلك عشر   سل ومتن فيقول ما أسأل وأمتىن

مرات ملا يرى من فضل الشهادة ويؤتى ابلرجل من أهل النار فيقول له اي بن 
آدم كيف وجدت منزلك فيقول أي رب شر منزل فيقول له أتفتدي منه  

بطالع األرض ذهبا فيقول أي رب نعم فيقول كذبت قد سألتك أقل من ذلك 
إىل النار  وأيسر فلم تفعل فريد   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    208صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح ثنا شعبة عن اثبت عن أنس  - 13186
قول يف دعائه اللهم  بن مالك قال : كان النيب صلى هللا عليه وسلم يكثر أن ي

أتنا يف الدنيا حسنة ويف اآلخرة حسنة وقنا عذاب النار قال شعبة فقلت 



وسلم  لثابت أمسعه عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال نعم صلى هللا عليه   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح ثنا هشام عن حممد عن أنس  - 13187
البدن بن مالك : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم رمى اجلمرة مث حنر 

واحلجام جالس مث قال للحجام ووصف هشام ذلك ووضع يده على ذؤابته  
 فحلق أحد شقيه األمين وقسمه بني الناس وحلق اآلخر فأعطاه أاب طلحة  

 

 

شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخني عليقت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح ثنا شعبة قال مسعت اثبتا  - 13188
البناين قال مسعت أنس بن مالك حيدث عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال  

: ال يتمن أحدكم املوت من ضر أصابه فإن كان ال بد فاعال فليقل اللهم  
كانت احلياة خريا يل وتوفين ما كانت الوفاة خريا يل    أحيين ما  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح ثنا شعبة قال مسعت علي بن   - 13189
زيد وعبد العزيز بن صهيب قاال مسعنا أنس بن مالك حيدث : مبثله إال أنه قال  

   من ضر نزل به

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح ثنا شعبة قال مسعت منصورا   - 13190
جال سأل رسول  قال مسعت سامل بن أيب اجلعد حيدث عن أنس بن مالك : أن ر 

هللا صلى هللا عليه وسلم مىت الساعة فقال ما أعددت هلا قال ما أعددت هلا 
ع من  من كثري صيام وال صالة وال صدقة ولكين أحب هللا ورسوله قال أنت م

 أحببت  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح ثنا عثمان بن سعد قال مسعت   - 13191
أنس بن مالك يقول : ما أعرف شيئا مما عهدت مع رسول هللا صلى هللا عليه  



ليس قد علمت ما   وسلم اليوم فقال أبو رافع اي أاب محزة وال الصالة فقال أو
 صنع احلجاج يف الصالة 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح , وهذا إسناد ضعيف لضعف عثمان  ت
 بن سعد 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح وعبد الصمد قاال ثنا هشام   - 13192
بن أيب عبد هللا عن قتادة عن أنس بن مالك : أنه مشي إىل رسول هللا صلى 

لم خببز شعري وأهالة سنخة ولقد رهن درعا له عند يهودي فأخذ  هللا عليه وس
شعريا ألهله ولقد مسعته ذات يوم يقول قال عبد الصمد يقول ذلك مرارا ما  

 أمسي عند آل حممد صاع بر وال صاع حب وأن عنده تسع نسوة حينئذ  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

هللا حدثين أيب ثنا روح ثنا شعبة عن قتادة عن أنس  حدثنا عبد - 13193
بن مالك قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : إن لكل نيب دعوة قد دعا  

 هبا يف أمته وإين اختبأت دعويت شفاعة ألميت  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح ثنا هشام بن أيب عبد هللا عن   - 13194
قتادة عن أنس بن مالك أن نيب هللا صلى هللا عليه وسلم قال : ليصينب انسا 
سفع من النار عقوبة بذنوب عملوها مث ليدخلهم هللا اجلنة بفضل رمحته يقال  

 هلم اجلهنميون  

 

 

شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على  ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هشام بن أيب عبد هللا عن قتادة   - 13195
عن أنس بن مالك : أن النيب صلى هللا عليه وسلم كان يقول يف دعائه اللهم  
إين أعوذ بك من العجز والكسل واجلنب والبخل واهلرم وعذاب القرب وأعوذ  

 بك من فتنة احمليا وفتنة املمات  
 

 

ه صحيح , رجاله ثقات رجال الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناد ت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حجني بن املثين ثنا إسرائيل عن   - 13196
أيب إسحاق عن بريد بن أيب مرمي عن أنس بن مالك قال قال رسول هللا صلى 

هللا عليه وسلم : من سأل هللا اجلنة ثالاث قالت اجلنة اللهم أدخله اجلنة ومن  
من النار ثالاث قالت النار اللهم أعذه من النار  استعاذ ابهلل    

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح , رجاله ثقات رجال الشيخني غري  ت
بريد بن أيب مرمي , فقد روى له البخاري يف " األدب املفرد " وأصحاب السنن 

 , وهو ثقة 

 

 

أنس  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح ثنا محاد عن اثبت عن - 13197
بن مالك : أن النيب صلى هللا عليه وسلم كان يصوم حىت يقال قد صام ويفطر  

 حىت يقال قد أفطر  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

------------------------------------- 

 



[    209صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح قال ثنا شعبة مسعت أاب التياح  - 13198
قال مسعت أنس بن مالك حيدث عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال :  

 يسروا وال تعسروا واسكنوا وال تنفروا 
 

 

على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح ثنا جرير بن حازم عن سلم   - 13199
العلوي عن أنس بن مالك قال : كنت أخدم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

فكنت أدخل عليه بغري إذن فجئت ذات يوم فدخلت عليه فقال اي بين إنه قد 
 حدث أمر فال تدخل علي إال إبذن 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح وعبد الوهاب قاال ثنا سعيد   - 13200
عن قتادة عن أنس بن مالك قال : لو أهدى إيل كراع لقبلت ولو دعيت قال 



 عبد الوهاب إليه وقال روح عليه ألجبت 

 

 

ل الشيخني من  عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح , رجاله ثقات رجات
 جهة روح بن عبادة 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح ثنا محاد عن اثبت عن أنس  - 13201
فلما جتلى ربه   } بن مالك عن النيب صلى هللا عليه وسلم : يف قوله عز وجل 

قال فأومأ خبنصره قال فساخ  {للجبل   

 

 

ه ثقات رجال عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم , رجالت
 الشيخني غري محاد بن سلمة فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح ثنا شعبة عن قتادة عن أنس  - 13202
بن مالك قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ال تقاطعوا وال تباغضوا 

 وال حتاسدوا وكونوا عباد هللا إخواان 

 

 

إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : ت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح ثنا بن جريج وزكراي بن  - 13203
إسحاق عن بن شهاب أخربين أنس بن مالك قال قال رسول هللا صلى هللا 

عليه وسلم : ال تقاطعوا وال تدابروا وال تباغضوا وال حيل ملسلم أن يهجر أخاه  
 فوق ثالث ليال 

 

 

شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا الضحاك بن خملد ثنا عبد الرمحن  - 13204
بن وردان قال : دخلنا على أنس بن مالك يف رهط من أهل املدينة قال 

صليتم يعين العصر قالوا نعم قلنا أخربان أصلحك هللا مىت كان رسول هللا صلى 
ه وسلم يصلي هذه الصالة قال كان يصليها والشمس بيضاء نقية  هللا علي  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح , وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا الضحاك بن خملد ثنا سعيد بن أيب  - 13205
عروبة عن قتادة أن أنس بن مالك حدثهم أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  



اعة يف املسجد خطيئة وكفارهتا دفنها  قال : النخ  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح , رجاله ثقات رجال الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عثمان بن عمر قال أنبأان يونس  - 13206
عن الزهري عن أنس : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أختذ خامتا من ورق 

 له فص حبشي ونقشه حممد رسول هللا 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

بن عمر أان شعبة عن عبد   حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عثمان - 13207
هللا بن عبد هللا بن جرب قال مسعت أنس بن مالك يقول : إن كان رسول هللا 

 صلى هللا عليه وسلم ليغتسل واملرأة من نسائه من اإلانء الواحد 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حمبوب بن احلسن عن خالد يعين  - 13208
احلذاء عن حممد قال سألت أنس بن مالك هل قنت عمر قال : نعم ومن هو  

 خري من عمر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بعد الركوع 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

ن داود أان شعبة عن  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سليمان ب - 13209
اثبت قال مسعت أنسا يقول : كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يكثر أن 
 يدعو يقول اللهم أتنا يف الدنيا حسنة ويف اآلخرة حسنة وقنا عذاب النار  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم , رجاله ثقات رجال ت
ل مسلم الشيخني غري سليمان بن داود فمن رجا  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سليمان بن داود أان شعبة عن   - 13210
م يرفع يديه يف الدعاء اثبت مسع أنسا قال : كان رسول هللا صلى هللا عليه وسل

حىت يرى بياض إبطيه فذكرت ذلك لعلي بن زيد فقال إمنا ذاك يف االستسقاء  
سبحان    قال قلت أمسعته من أنس قال سبحان هللا قال قلت أمسعته منه قال



 هللا 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سليمان بن داود أان شعبة عن   - 13211
قتادة عن أنس : أن النيب صلى هللا عليه وسلم أتى بثوب حرير فجعلوا ميسونه 

عاذ يف اجلنة وينظرون فقال أتعجبون من هذا ملناديل سعد أو منديل سعد بن م
 خري من هذا أو ألني من هذا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم , رجاله ثقات رجال ت
 الشيخني غري سليمان بن داود فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سليمان ثنا شعبة عن محاد وعبد   - 13212
أيضا مسعوا أنسا حيدث أن رسول العزيز بن رفيع وعتاب موىل بن هرمز ورافع 

هللا صلى هللا عليه وسلم قال : من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار  
 قال عبد هللا قال أيب كذا قال لنا أخطأ فيه وإمنا هو عبد العزيز بن صهيب  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    210صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سليمان وأبو سعيد يعين موىل بين   - 13213
هاشم قاال ثنا شعبة قال ثنا موسى بن أنس مسع أنسا عن النيب صلى هللا عليه  

م لضحكتم قليال ولبكيتم كثريا وسلم أنه قال : لو تعلمون ما أعل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح , رجاله ثقات رجال الصحيح ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سليمان ثنا شعبة عن معاوية بن  - 13214
 قرة عن أنس أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال وهم حيفرون اخلندق 

فأصلح األنصار واملهاجرة (    ...اللهم ال خري إال خري اآلخرة  )   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم , رجاله ثقات رجال ت



 الشيخني غري سليمان بن داود الطيالسي فمن رجال مسلم 
 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سليمان ثنا شعبة ثنا قتادة عن   - 13215
أنس بن مالك أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : يقول هللا عز وجل أان عند  

 ظن عبدي يب وأان معه إذا دعاين  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم , رجاله ثقات رجال ت
من رجال مسلم الشيخني غري سليمان الطيالسي ف  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سليمان بن داود ثنا شعبة عن   - 13216
هشام بن زيد بن أنس قال مسعت أنسا : يقول جاء رجل من أهل الكتاب 

فسلم على النيب صلى هللا عليه وسلم فقال السام عليكم فقال عمر اي رسول  
ا وعليكم  هللا أال أضرب عنقه قال ال إذا سلموا عليكم فقولو   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد ثنا مهام حدثنا   - 13217



إسحاق عن أنس قال : كنت أمشي مع النيب صلى هللا عليه وسلم وعليه برد  
جنراين غليظ احلاشية وأعرايب يسأله من أهل البادية حىت انتهى إىل بعض حجره 

هللا  فجذبه جذبة حىت انشق الربد وحىت تغيبت حاشيته يف عنق رسول هللا صلى
عليه وسلم وكان من تغيري رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أنه أمر له بشيء  

 فأعطيه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد ثنا مهام حدثنا   - 13218
ا بعث حراما خاله أخا  إسحاق عن أنس : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مل

أم سليم يف سبعني رجال فقتلوا يوم بئر معونة وكان رئيس املشركني يومئذ عامر  
 ثالث بن الطفيل وكان هو أتى النيب صلى هللا عليه وسلم فقال أخرت مين

خصال يكون لك أهل السهل ويكون يل أهل الوبر أو أكون خليفة من بعدك  
أو أغزوك بغطفان ألف أشقر وألف شقراء قال فطعن يف بيت امرأة من بين 

فالن فقال غدة كغدة البعري يف بيت امرأة من بين فالن ائتوين بفرسي فأتى به  
ورجالن معه رجل من  فركبه فمات وهو على ظهره فانطلق حرام أخو أم سليم 

بين أمية ورجل أعرج فقال هلم كونوا قريبا مين حىت آتيهم فإن أمنوين وإال كنتم  
قريبا فإن قتلوين أعلمتم أصحابكم قال فأاتهم حرام فقال أتؤمنوين أبلغكم  



رسالة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إليكم قالوا نعم فجعل حيدثهم وأومؤا إىل 
نه حىت أنفذه ابلرمح قال هللا أكرب فزت ورب الكعبة  رجل منهم من خلفه فطع

قال أنس فأنزل علينا وكان   قال مث قتلوهم كلهم غري األعرج كان يف رأس جبل
مما يقرأ فنسخ أن بلغوا قومنا إان لقينا ربنا فرضي عنا وأرضاان قال فدعا النيب 

ان صلى هللا عليه وسلم عليهم أربعني صباحا على رعل وذكوان وبين حلي
 وعصية الذين عصوا هللا ورسوله 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد ثنا مهام عن قتادة عن   - 13219
 أنس : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم هنى أن ينبذ البسر والتمر مجيعا  

 

 

صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد ثنا مهام ثنا قتادة عن   - 13220
أنس قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : لو تعلمون ما أعلم لضحكتم  

 قليال ولبكيتم كثريا  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد ثنا أبو هالل عن   - 13221
قتادة عن أنس أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : ال يزال العبد خبري ما  

 مل يستعجل قالوا وكيف يستعجل قال يقول قد دعوت ريب فلم يستجب يل 

 

 

الشواهد من  عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه , وهذا إسناد حسن يف ت
 أجل أيب هالل الراسيب 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد وحسن بن موسى قاال   - 13222
ثنا أبو هالل عن قتادة عن أنس قال ما خطبنا النيب صلى هللا عليه وسلم إال  

 قال : ال إميان ملن ال أمانة له وال دين ملن ال عهد له  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد ثنا أبو هالل ثنا قتادة   - 13223



عن أنس أن أم حارثة قالت : اي رسول هللا إن كان حارثة أصاب خريا وإال 
 أكثرت البكاء قال اي أم حارثة إهنا جنان كثرية وإنه لفي الفردوس األعلى 

 

 

حسن يف املتابعات  عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح , وهذا إسنادت
 والشواهد

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد ثنا أابن ثنا قتادة عن   - 13224
أنس : أن يهوداي دعا النيب صلى هللا عليه وسلم إىل خبز شعري وأهالة سنخة  

 فأجابه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    211صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد ثنا هشام عن قتادة   - 13225



عن أنس قال : كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يضحى بكبشني أملحني  
 أقرنني يذحبهما بيده ويضع رجله على صفاحهما ويسمي ويكرب 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

ثين أيب ثنا عبد الصمد ثنا سليمان ثنا اثبت حدثنا عبد هللا حد - 13226
عن أنس قال : مر على النيب صلى هللا عليه وسلم جبنازة فأثىن عليها خريا 

 فقال وجبت ومر جبنازة فأثىن عليها شرا فقال وجبت  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم , رجاله ثقات رجال ت
القيسي فمن رجال مسلم الشيخني غري سليمان بن املغرية   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد حدثين أيب ثنا عبد   - 13227
عليه وسلم ثالاث فأقيمت  العزيز عن أنس قال مل : خيرج إلينا نيب هللا صلى هللا 

الصالة فذهب أبو بكر يتقدم فقال النيب صلى هللا عليه وسلم ابحلجاب فرفعه  
را قط كان أعجب فلما وضح لنا وجه النيب صلى هللا عليه وسلم ما نظران منظ

إلينا من وجه نيب هللا صلى هللا عليه وسلم حني وضح لنا فأومأ بيده صلى هللا  



عليه وسلم إىل أيب بكر أن يتقدم وأرخى نيب هللا صلى هللا عليه وسلم احلجاب 
 فلن يقدر عليه حىت مات  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

 حدثين أيب ثنا عبد الصمد حدثين أيب ثنا عبد  حدثنا عبد هللا - 13228
هللا صلى هللا عليه وسلم إىل  العزيز قال ثنا أنس بن مالك قال : أقبل نيب

املدينة وهو مردف أاب بكر وأبو بكر شيخ يعرف ونيب هللا صلى هللا عليه وسلم  
شاب ال يعرف قال فيلقي الرجل أاب بكر فيقول اي أاب بكر من هذا الرجل 

ذي بني يديك فيقول هذا الرجل يهديين إىل السبيل فيحسب احلاسب أنه ال
إمنا يهديه الطريق وإمنا يعين سبيل اخلري فألتفت أبو بكر فإذا هو بفارس قد 
حلقهم فقال اي نيب هللا هذا فارس قد حلق بنا قال فألتفت نيب هللا صلى هللا 

محم قال مث قال اي عليه وسلم فقال اللهم اصرعه فصرعته فرسه مث قامت حت 
نيب هللا مرين مبا شئت قال قف مكانك ال ترتكن أحدا يلحق بنا قال فكان أول  

النهار جاهدا على نيب هللا صلى هللا عليه وسلم وكان آخر النهار مسلحة له  
قال فنزل نيب هللا صلى هللا عليه وسلم جانب احلرة مث بعث إىل األنصار 

وسلم فسلموا عليهما وقالوا اركبا آمنني  فجاؤوا نيب هللا صلى هللا عليه  
مطمئنني قال فركب نيب هللا صلى هللا عليه وسلم وأبو بكر وحفوا حوهلما  



ابلسالح قال فقيل ابملدينة جاء نيب هللا فاستشرفوا نيب هللا صلى هللا عليه  
وسلم ينظرون إليه ويقولون جاء نيب هللا فأقبل يسري حىت جاء إىل جانب دار 

قالوا فإنه ليحدث أهلها إذ مسع به عبد هللا بن سالم وهو يف خنل أيب أيوب 
ي معه فسمع  ألهله خيرتف هلم منه فعجل أن يصنع الذي خيرتف فيها فجاء وه

من نيب هللا صلى هللا عليه وسلم فرجع إىل أهله فقال رسول هللا صلى هللا عليه  
 هذه داري وهذا وسلم أي بيوت أهلنا أقرب قال فقال أبو أيوب أان اي نيب هللا

أبيب قال فانطلق فهيئ لنا مقيال قال فذهب فهيأ هلما مقيال مث جاء فقال اي نيب 
هللا قد هيأت لكما مقيال فقوما على بركة هللا فقيال فلما جاء نيب هللا صلى هللا 
عليه وسلم جاء عبد هللا بن سالم فقال أشهد إنك رسول هللا حقا وإنك جئت 

ود إين سيدهم وبن سيدهم وأعلمهم وبن أعلمهم حبق ولقد علمت اليه
فأدعهم فأسأهلم فدخلوا عليه فقال هلم نيب هللا صلى هللا عليه وسلم اي معشر  
اليهود ويلكم اتقوا هللا فوالذي ال إله اال هللا إنكم لتعلمون إين رسول هللا حقا  

 وإين جئتكم حبق أسلموا قالوا ما نعلمه ثالاث  

 

 

ط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤو ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا عبد الصمد حدثين أيب ثنا   - 13229
شعيب بن احلبحاب عن أنس أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : الدجال  



 ممسوح العني مكتوب بني عينيه ك ف ر يهجاها يقرؤه كل مسلم ك ف ر 

 

 

إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد حدثين أيب ثنا أبو  - 13230
عصام عن أنس بن مالك قال : كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يتنفس يف  

 الشراب ثالاث ويقول إنه أدوأ وأبرأ وأمرأ قال أنس وأان أتنفس ثالاث 
 

 

األرنؤوط : حديث صحيح , وهذا إسناد حسن عليق شعيب ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد حدثين أيب ثنا أبو  - 13231
التياح يزيد بن محيد الضبعي قال حدثين أنس بن مالك قال : ملا قدم رسول 

هللا صلى هللا عليه وسلم نزل يف علو املدينة يف حي يقال له بنو عمرو بن 
أربع عشرة ليلة مث إنه أرسل إىل مأل من بين النجار قال  عوف فأقام فيهم

فجاؤوا متقلدين سيوفهم قال فكأين أنظر إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
على راحلته وأبو بكر ردفه ومأل بين النجار حوله حىت ألقي بفناء أيب أيوب  

ر  قال فكان يصلي حيث أدركته الصالة ويصلي يف مرابض الغنم مث إنه أم



ابملسجد فأرسل إىل مأل من بين النجار فجاؤوا فقال اي بين النجار اثمنوين  
قول لكم  حائطكم هذا فقالوا وهللا ال نطلب مثنه إال إىل هللا قال وكان فيه ما أ

كانت فيه قبور املشركني وكان فيه حرث وكان فيه خنل فأمر رسول هللا صلى  
رث فسويت وابلنخل فقطع قال  هللا عليه وسلم بقبور املشركني فنبشت وابحل

فصفوا النخل إىل قبلة املسجد وجعلوا عضادتيه حجارة قال وجعلوا ينقلون  
 ذلك الصخر وهم يرجتزون ورسول هللا صلى هللا عليه وسلم معهم يقول

فانصر األنصار واملهاجرة    ...اللهم ال خري إال خري اآلخرة  )   

 

 

ط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شر ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    212صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد حدثين أيب قال أان أبو   - 13232
سن الناس خلقا  التياح ثنا أنس قال : كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أح

وكان يل أخ يقال له أبو عمري قال أحسبه قال فطيما قال وكان إذا جاء رسول 



قال نغر كان يلعب  هللا صلى هللا عليه وسلم فرآه قال أاب عمري ما فعل النغري
به قال فرمبا حتضره الصالة وهو يف بيتنا فيأمر ابلبساط الذي حتته فيكنس مث  
ينضح ابملاء مث يقوم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ونقوم خلفه فيصلي بنا  

 قال وكان بساطهم من جريد النخل 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد ثنا محاد عن اثبت عن  - 13233
يب طلحة حني ولد أنس قال : أتيت النيب صلى هللا عليه وسلم بعبد هللا بن أ

وهو يهنأ بعريا له وعليه عباءة فقال معك متر فناولته مترات فألقاهن يف فيه  
رسول هللا صلى فالكهن مث فغر فاه مث أوجرهن إايه فجعل يتلمظ الصيب فقال 

 هللا عليه وسلم حب األنصار التمر ومساه عبد هللا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم , رجاله ثقات رجال ت
 الشيخني غري محاد بن سلمة فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد ثنا محاد عن قتادة   - 13234



أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : إذا سلم عليكم  والقاسم مجيعا عن أنس 
 أهل الكتاب فقولوا عليكم وقال اآلخر وعليكم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح , رجاله ثقات رجال الصحيح غري  ت
 القاسم بن يزيد الرحال وهو ثقة 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد ثنا محاد عن محيد عن   - 13235
نس أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : أاتكم أهل اليمن وهم أرق أ

 قلواب منكم وهم أول من جاء ابملصافحة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم , رجاله ثقات رجال ت
 الشيخني غري محاد بن سلمة فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد ثنا محاد ثنا مثامة عن   - 13236
ليلة يف   أنس بن مالك : أن أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أتوه

رمضان وصلى هلم فخفف مث دخل فأطال الصالة مث خرج فصلى هبم مث دخل  
لت فأطال الصالة ففعل ذلك مرارا فلما أصبح قالوا اي رسول هللا أتيناك ففع



 كذا وكذا فقال من أجلكم فعلت ذلك 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم , رجاله ثقات رجال ت
 الشيخني غري محاد بن سلمة فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد وعفان قاال ثنا محاد   - 13237
صلى هللا عليه وسلم بعث  املعين عن مساك عن أنس بن مالك : أن رسول هللا 

برباءة مع أيب بكر الصديق رضي هللا عنه فلما بلغ ذا احلليفة قال عفان ال  
 يبلغها إال أان أو رجل من أهل بييت فبعث هبا مع علي  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف لنكارة متنه ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد ثنا محاد عن اثبت عن  - 13238
سلم فقيل هلا ما  أنس : أن أم أمين بكت ملا قبض رسول هللا صلى هللا عليه و 

يبكيك على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقالت إين قد علمت أن النيب 
ا  صلى هللا عليه وسلم سيموت ولكن إمنا أبكي على الوحي الذي رفع عن  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم , رجاله ثقات رجال ت
 الشيخني غري محاد بن سلمة فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد ثنا محاد عن اثبت عن  - 13239
أنس : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم رأى خناعة يف قبلة املسجد فحكها  

 بيده  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم , رجاله ثقات رجال ت
 الشيخني غري محاد بن سلمة فمن رجال مسلم 

 

 

عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد ثنا محاد عن اثبت عن حدثنا  - 13240
عث معنا  أنس قال ملا قدم أهل اليمن على النيب صلى هللا عليه وسلم قالوا : اب

رجال يعلمنا كتاب ربنا والسنة قال فأخذ النيب صلى هللا عليه وسلم بيد أيب 
 عبيدة فدفعه إليهم وقال هذا أمني هذه األمة  

 

 

رنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم عليق شعيب األت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد ثنا محاد عن اثبت عن  - 13241
أنس : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ملا أراد أن حيلق رأسه قبض أبو 

طلحة على أحد شقي رأسه فلما حلقه احلجام أخذه فجاء به أم سليم  
 فجعلت جتعله يف طيبها  

 

 

ليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم عت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    213صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد وحسن قاال ثنا محاد   - 13242
رأيت كأين الليلة  عن اثبت عن أنس أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال :  

يف دار رافع بن عقبة قال حسن يف دار عقبة بن رافع فأوتينا بتمر من متر بن  
ديننا قد طاب طاب فأولت أن لنا الرفعة يف الدنيا والعاقبة يف اآلخرة وأن   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم , رجاله ثقات رجال ت



 الشيخني غري محاد بن سلمة فمن رجال مسلم 
 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد ثنا عبد هللا يعين بن  - 13243
: ما    أيب بكر املزين ثنا عطاء بن أيب ميمونة قال وال أعلمه إال عن أنس قال

 رفع إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أمر فيه القصاص إال أمر فيه ابلعفو  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده قوي , رجاله ثقات رجال الشيخني غري ت
 عبدهللا بن بكر املزين 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد ثنا عبد هللا بن املثىن  - 13244
عن مثامة عن أنس : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان إذا تكلم بكلمة  

 رددها ثالاث وإذا أتى قوما فسلم عليهم سلم عليهم ثالاث  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

نا سليمان بن حرب ثنا بسطام بن  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ث - 13245
حريث عن أشعث احلراين عن أنس بن مالك قال قال رسول هللا صلى هللا 



 عليه وسلم : شفاعيت ألهل الكبائر من أميت  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد ثنا عمار أبو هاشم   - 13246
نس بن مالك : أن فاطمة انولت رسول هللا صلى هللا صاحب الزعفراين عن أ

 عليه وسلم كسرة من خبز شعري فقال هذا أول طعام أكله أبوك من ثالثة أايم 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث حسن , وهذا إسناد منقطع فإن عمارا أاب  ت
 هاشم مل يسمع من أنس

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد ثنا عمران القطان ثنا   - 13247
سلم عن قيام  احلسن عن أنس أن أعرابيا : سأل رسول هللا صلى هللا عليه و 

الساعة فقال له النيب صلى هللا عليه وسلم ما أعددت هلا قال ال إال إين أحب 
عة قال ومث هللا ورسوله قال املرء مع من أحب مث قال أين السائل عن السا

 غالم فقال إن يعش هذا فلن يبلغ اهلرم حىت تقوم الساعة  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح , وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد ثنا حرب بن شداد   - 13248
عنربي أن أنس بن مالك بصري ثنا حيىي يعين بن أيب كثري قال عمرو بن زينب ال

حدثه أن معاذا قال : اي رسول هللا أرأيت إن كان علينا أمراء ال يستنون 
 عليه  بسنتك وال أيخذون أبمرك فما أتمر يف أمرهم فقال رسول هللا صلى هللا 

 وسلم ال طاعة ملن مل يطع هللا عز وجل 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حمتمل للتحسنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد ثنا عبد هللا بن أيب  - 13249
يزيد قال مسعت موسى بن أنس حيدث عن أبيه : أن األنصار اشتدت عليهم  

وسلم ليدعو هلم أو حيفر هلم هنرا فأخرب النيب  السواين فأتوا النيب صلى هللا عليه
اليوم شيئا اال أعطوه فأخربت  صلى هللا عليه وسلم بذلك فقال ال يسألوين 

األنصار بذلك فلما مسعوا ما قال النيب صلى هللا عليه وسلم قالوا ادع هللا لنا 
ار ابملغفرة فقال اللهم اغفر لألنصار وألبناء األنصار وألبناء أبناء األنص  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح , رجاله ثقات رجال الشيخني غري  ت
 عبدهللا بن أيب يزيد

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد ثنا عمر بن إبراهيم ثنا   - 13250
قتادة عن أنس أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : هلل أشد فرحا بتوبة عبده  

ه وقد أضله أبرض فالة وحدث بذلك شهر عن  من أحدكم أن يسقط على بعري 
 أيب هريرة 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح , وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وهب بن جرير حدثنا أيب قال   - 13251
مسعت اثبتا البناين حيدث عن أنس : أن النيب صلى هللا عليه وسلم كان يعرض 

 له الرجل يوم اجلمعة بعد ما ينزل من املنرب فيكلمه مث يدخل يف الصالة  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

دثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وهب ثنا أيب قال مسعت محيد بن  ح - 13252



هالل حيدث عن أنس بن مالك أنه قال : كأين أنظر إىل غبار موكب جربيل  
 عليه السالم ساطعا يف سكة بين غنم حني سار إىل بين قريظة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

دثين أيب ثنا عبد امللك بن عمرو ثنا هشام يعين  حدثنا عبد هللا ح - 13253
ألحدثنكم حبديث ال حيدثكموه   بن سنرب أيب عبد هللا عن قتادة عن أنس قال

أحد بعدي مسعته من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مسعت رسول هللا صلى 
هللا عليه وسلم يقول : إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويظهر اجلهل 

ر ويظهر الزان وتقل الرجال ويكثر النساء حىت يكون يف اخلمسني ويشرب اخلم
 امرأة القيم الواحد 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    214صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد امللك بن عمرو ثنا هشام عن   - 13254
قتادة عن أنس بن مالك قال : هنى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن يشرب  

 الرجل قائما 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد امللك بن عمرو ثنا هشام عن   - 13255
قتادة عن أنس أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : اعتدلوا يف السجود وال  

 يسجد أحدكم ابسطا ذراعيه كالكلب 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد امللك ثنا هشام وعبد الوهاب   - 13256
اللهم  أان هشام عن قتادة عن أنس : أن النيب صلى هللا عليه وسلم كان يقول 

أين أعوذ بك من العجز والكسل واجلنب والبخل واهلرم ومن عذاب القرب ومن  
 فتنة احمليا واملمات قال عبد الوهاب والبخل واجلنب  

 



 

شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد امللك ثنا هشام عن قتادة عن   - 13257
أنس : أن النيب صلى هللا عليه وسلم ضحى بكبشني أقرنني أملحني ذحبهما  

 بيده ومسى وكرب ووضع رجله على صفاحهما  
 

 

ى شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح علت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد امللك بن عمرو عن بن أيب  - 13258
ذئب عن الزهري عن أنس بن مالك : أن النيب صلى هللا عليه وسلم كان  
يصلي العصر والشمس بيضاء حية مث يذهب الذاهب إىل العوايل فيأتيها  

 والشمس مرتفعة  

 

 

ح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد امللك بن عمرو ثنا عبد هللا   - 13259



بن جعفر عن إمساعيل بن حممد عن أنس بن مالك قال : خرج رسول هللا 
صلى هللا عليه وسلم على انس وهم يصلون قعودا من مرض فقال إن صالة 

 القاعد على النصف من صالة القائم  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا محاد بن سلمة قال أان  - 13260
محيد عن موسى بن أنس بن مالك عن أنس أن رسول هللا صلى هللا عليه  

وسلم قال : لقد تركتم ابملدينة رجاال ما سرمت من مسري وال أنفقتم من نفقة وال  
م من واد اال وهم معكم فيه قالوا اي رسول هللا وكيف يكونون معنا وهم  قطعت 

 ابملدينة قال حبسهم العذر  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم , رجاله ثقات رجال ت
 الشيخني غري محاد بن سلمة فمن رجال مسلم 

 

 

يد أن أنسا حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا محاد عن مح  - 13261
سئل عن شعر النيب صلى هللا عليه وسلم فقال : ما رأيت شعرا أشبه بشعر  



 النيب صلى هللا عليه وسلم من قتادة ففرح يومئذ قتادة  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد امللك بن عمرو ثنا خارجة بن   - 13262
من ولد زيد بن اثبت عن أبيه قال : انصرفنا من الظهر مع خارجة بن   عبد هللا

زيد فدخلنا على أنس بن مالك فقال اي جارية انظري هل حانت قال قالت 
نعم فقلنا له إمنا انصرفنا من الظهر اآلن مع اإلمام قال فقام فصلى العصر مث  

 قال هكذا كنا نصلى مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 

 

يق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح , وهذا إسناد ضعيف علت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد هللا بن بكر قال أان سعيد عن   - 13263
و مع أصحابه قتادة عن أنس : أن يهوداي أتى النيب صلى هللا عليه وسلم وه 

فقال السام عليكم فرد عليه القوم فقال نيب هللا صلى هللا عليه وسلم أتدرون 
وه فقال نيب هللا ما قال قالوا نعم قال السام عليكم قال ردوا على الرجل فرد

صلى هللا عليه وسلم قلت كذا وكذا قال نعم فقال نيب هللا صلى هللا عليه  



 وسلم إذا سلم عليكم أحد من أهل الكتاب فقولوا عليك أي عليك ما قلت 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح , رجاله ثقات رجال الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد هللا بن بكر السهمي ثنا محيد   - 13264
معه انس من   الطويل عن أنس قال : كان النيب صلى هللا عليه وسلم يف طريق

أصحابه فلقيته امرأة فقالت اي رسول هللا إن يل إليك حاجة فقال اي أم فالن  
ىت  اجلسي يف أي نواحي السكك شئت اجلس إليك ففعلت فجلس إليها ح

 قضت حاجتها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وهب بن جرير ثنا هشام عن حممد   - 13265
عن أنس بن مالك : أن النيب صلى هللا عليه وسلم ملا حلق بدأ بشق رأسه  

ر فقسمه بني األمين فحلقه مث انوله أاب طلحة قال مث حلق شق رأسه األيس
 الناس 

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن بكر أان سعيد عن قتادة   - 13266
عن أنس أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : إذا كان أحدكم يف صالته 

ل عن يساره أو حتت قدمه  فال يتفل أمامه وال عن ميينه فإنه يناجي ربه وليتف  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    215صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن بكر قال أان سعيد عن   - 13267
ا يغمر  قتادة عن أنس قال : أتى النيب صلى هللا عليه وسلم إبانء فيه ماء قدر م

أصابعه أو ال يغمر أصابعه شك سعيد فجعلوا يتوضؤون واملاء ينبع من بني 
 أصابعه قال قلنا ألنس كم كنتم قال ثالث مائة 

 

 



ألرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب ات  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن بكر أان سعيد عن قتادة   - 13268
 عن أنس عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : تسحروا فان يف السحور بركة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن بكر أان سعيد وعبد   - 13269
الوهاب عن سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك قال : ملا نزلت هذه اآلية على  

إان فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك هللا ما تقدم   } النيب صلى هللا عليه وسلم 
بة وقد حنر  مرجعه من احلديبية وهم خمالطهم احلزن والكآ  {من ذنبك وما أتخر 

اهلدي ابحلديبية فقال لقد أنزلت آية هي أحب ايل من الدنيا مجيعا قالوا اي  
ليدخل املؤمنني  }رسول هللا قد علمنا ما يفعل بك فما يفعل بنا فأنزلت 

واملؤمنات جنات جتري من حتتها األهنار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاهتم 
الوهاب يف حديثه وأصحابه خمالطو قال عبد  {وكان ذلك عند هللا فوزا عظيما  

احلزن والكآبة وقال فيه فقال قائل هنيئا مريئا لك اي رسول هللا قد بني هللا عز  
 وجل ماذا يفعل بك 

 



 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن بكر أان سعيد عن قتادة   - 13270
النيب صلى هللا عليه وسلم قال : أمتوا الصف األول والذي يليه  عن أنس أن 

 فان كان نقص فليكن يف الصف اآلخر  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن بكر أان سعيد عن قتادة   - 13271
 عليه وسلم أرخص لعبد  عن أنس بن مالك انه حدثهم : أن النيب صلى هللا

الرمحن بن عوف والزبري بن العوام يف قمص من حرير يف سفر من حكة كانت  
 هبما 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن آدم ثنا بن املبارك عن   - 13272



يونس بن يزيد عن أيب علي بن يزيد أخي يونس بن يزيد عن الزهري عن أنس 
وكتبنا عليهم فيها أن   }بن مالك : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قرأها  

نصب النفس ورفع العني  {النفس ابلنفس والعني ابلعني   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد هللا بن يزيد ثنا سليمان عن   - 13273
اثبت عن أنس قال انطلق حارثة بن عمري نظارا ما انطلق للقتال فاصابه سهم  
فقتله فجاءت أمه إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقالت اي رسول هللا ابين  

يف اجلنة اصرب واحتسب فقال : اي أم حارثة اهنا جنان كثرية وإن   حارثة إن يك
 حارثة يف الفردوس األعلى  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم , رجاله ثقات رجال ت
 الشيخني غري سليمان بن املغرية فمن رجال مسلم 

 

 

سعيد يعين بن   حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد هللا بن يزيد ثنا - 13274
أيب أيوب قال حدثين الضحاك بن شرحبيل عن أعني البصري عن أنس بن 



مالك قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : من ترك ماال فألهله ومن ترك  
 دينا فعلى هللا عز وجل وعلى رسوله  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه , وهذا إسناد ضعيف جلهالة أعني ت
 البصري

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أسباط ثنا سعيد عن قتادة عن   - 13275
أنس بن مالك قال : رخص رسول هللا صلى هللا عليه وسلم للزبري بن العوام 

 ولعبد الرمحن بن عوف يف لبس احلرير يف السفر من حكة كانت هبما  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

دثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن عبيد ثنا مسعر عن عمرو  ح - 13276
بن عامر األنصاري قال مسعت أنس بن مالك يقول : كان رسول هللا صلى هللا 

 عليه وسلم حيتجم وال يظلم أحدا أجره  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  



 

 

د بن خالد ثنا مالك ثنا زايد بن  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا محا - 13277
سعد عن الزهري عن أنس قال : سدل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم انصيته  

 ما شاء هللا ان يسدهلا مث فرق بعد  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : رجاله ثقات رجال الشيخني غري محاد بن خالد فمن  ت
948/   2املوطأ رجال مسلم والصواب يف هذا احلديث اإلرسال كما جاء يف   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عثمان بن عمر أان مالك بن أنس   - 13278
عن إسحاق بن عبد هللا بن أيب طلحة عن أنس بن مالك : ان رسول هللا صلى 

هللا عليه وسلم دعا على الذين قتلوا أهل بئر معونة ثالثني صباحا على رعل  
وله ونزل يف ذلك قرآن فقرأانه وذكوان وحليان وبين عصية عصت هللا ورس

 بلغوا عنا قومنا اان قد لقينا ربنا فرضي عنا وأرضاان  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد ثنا شعبة أان علي بن   - 13279



زيد عن أنس بن مالك قال : إن كانت اخلادم من أهل املدينة وهي أمة أتخذ  
بيد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فما ينزع يده منها حىت تذهب به حيث 

 شاءت 

 

 

صح بنحو عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف لضعف علي بن زيد لكن ت
 هذا اللفظ

 

 

------------------------------------- 

 

[    216صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد ثنا شعبة ثنا اثبت عن  - 13280
أنس قال : كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يرفع يديه يف الدعاء حىت يرى 
بياض إبطيه قال فذكرت ذلك لعلي بن زيد فقال إمنا ذلك يف االستسقاء قال  

 قلت أنت مسعته من أنس قال سبحان هللا  

 

 

ط : إسناد حديث اثبت صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤو ت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد هللا بن الوليد ثنا سفيان عن   - 13281
 محيد عن أنس أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال وهو يف رحل له 

فاغفر لألنصار واملهاجرة ( تواضعا يف   ...لبيك ال عيش إال عيش اآلخرة ) 
 رحله  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده قويت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد هللا بن الوليد ثنا سفيان عن   - 13282
خالد احلذاء عن أيب نعامة احلنفي عن أنس قال : كان رسول هللا صلى هللا 

 عليه وسلم وأبو بكر وعمر ال يقرؤون يعين ال جيهرون  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح , وهذا إسناد قوي ت  

 

 

دثين أيب ثنا عبد هللا بن الوليد ثنا سفيان عن  حدثنا عبد هللا ح - 13283
محيد عن أنس بن مالك قال : كان آخر صالة صالها رسول هللا صلى هللا 

 عليه وسلم عليه برد متوشحا به وهو قاعد  

 



 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح , وهذا إسناد قوي ت  

 

 

د الوهاب قاال  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أزهر بن القاسم وعب  - 13284
ثنا هشام عن قتادة عن أنس أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : مثل ما  

بني انحييت حوضي مثل ما بني صنعاء واملدينة أو مثل ما بني املدينة وعمان  
 قال عبد الوهاب شك هشام  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح , وهذا إسناد قوي ت  

 

 

ثين أيب ثنا أزهر بن القاسم ثنا هشام عن  حدثنا عبد هللا حد - 13285
قتادة عن أنس بن مالك انه : سأل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن الرجل 

 يرقد عن الصالة أو يغفل عنها قال ليصلها إذا ذكرها  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح , وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو سعيد ثنا املثين عن قتادة عن   - 13286



أنس : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مل خيضب قط إمنا كان البياض يف 
مقدم حليته ويف العنفقة ويف الرأس ويف الصدغني شيئا ال يكاد يرى وإن أاب 

 بكر خضب ابحلناء 
 

 

شرط البخاري , رجاله ثقات عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على  ت
 رجال الشيخني غري أيب سعيد فمن رجال البخاري

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو سعيد ثنا شعبة ثنا جعفر بن   - 13287
معبد بن أخي محيد بن عبد الرمحن احلمريي قال ذهبت مع محيد إىل أنس بن 

عه الناس أو كنا إذا  مالك فقال : كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا ابي
ابيعنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يلقننا أن يقول لنا فيما استطعت قال أيب 

 ليس هو محيد الطويل 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح , وهذا إسناد قابل للتحسني ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو سعيد ثنا شعبة ثنا قتادة عن   - 13288
قال : قنت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم شهرا يدعو على   أنس بن مالك



 رعل وذكوان وبين حليان وعصية عصوا هللا ورسوله  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري , رجاله ثقات ت
 رجال الشيخني غري أيب سعيد فمن رجال البخاري

 

 

حزم قال مسعت احلسن  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يونس ثنا  - 13289
ن مالك : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم خرج ذات يوم يقول ثنا أنس ب

لبعض خمارجه ومعه انس من أصحابه فانطلقوا يسريون فحضرت الصالة فلم  
جيد القوم ماء يتوضؤون به فقالوا اي رسول هللا وهللا ما جند ما نتوضأ به ورأى يف 

ق رجل من القوم فجاء بقدح من ماء يسري  وجوه أصحابه كراهية ذلك فانطل
فأخذ نيب هللا صلى هللا عليه وسلم فتوضأ منه مث مد أصابعه األربعة على القدح 
مث قال هلموا فتوضؤوا فتوضأ القوم حىت أبلغوا فيما يريدون قال سئل كم بلغوا  

 قال سبعني أو حنو ذلك 

 

 

البخاري , رجاله ثقات عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط ت
 رجال الشيخني غري حزم بن أيب حزم بن مهران القطعي فمن رجال البخاري

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو سعيد ثنا املثىن قال مسعت  - 13290
أنسا يقول : قل ليلة أتيت علي اال وأان أرى فيها خليلي عليه السالم وأنس 

 يقول ذلك وتدمع عيناه  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري , رجاله ثقات ت
 رجال الشيخني غري أيب سعيد فمن رجال البخاري

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو سعيد ثنا شداد أبو طلحة ثنا   - 13291
عبيد هللا بن أيب بكر عن أبيه عن جده قال : أتت األنصار النيب صلى هللا 

ماعتهم فقالوا إىل مىت ننزع من هذه اآلابر فلو أتينا رسول هللا عليه وسلم جب
عيوان فجاؤوا صلى هللا عليه وسلم فدعا هللا لنا ففجر لنا من هذه اجلبال  

جبماعتهم إىل النيب صلى هللا عليه وسلم فلما رآهم قال مرحبا وأهال لقد جاء  
ن تسألوين اليوم شيئا  بكم إلينا حاجة قالوا أي وهللا اي رسول هللا فقال انكم ل

اال أوتيتموه وال أسأل هللا شيئا اال أعطانيه فأقبل بعضهم على بعض فقالوا  
الدنيا تريدون فاطلبوا اآلخرة فقالوا جبماعتهم اي رسول هللا أدع هللا لنا أن يغفر  

لنا فقال اللهم اغفر لألنصار وألبناء األنصار وألبناء أبناء األنصار قالوا اي  
وأوالدان من غريان قال وأوالد األنصار قالوا اي رسول هللا وموالينا قال  رسول هللا 

 وموايل األنصار 



 

 

صدوق ال   -وهو ابن سعيد  -عليق شعيب األرنؤوط : إسناده قوي شداد ت
 أبس به وابقي رجاله ثقات رجال الشيخني

 

 

------------------------------------- 

 

[    217صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

قال وحدثتين أمي عن أم احلكم بنت النعمان بن صهباء أهنا  - 13292
مسعت أنسا يقول عن النيب صلى هللا عليه وسلم : مثل هذا غري أنه زاد فيه  

 وكنائن األنصار  

 

 

ية عنها  عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف أم احلكم بنت النعمان والراو ت
 ال يعرف حاهلما 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا محاد بن خالد ثنا سليمان بن  - 13293
املغرية عن اثبت عن أنس قال : دخل علينا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  



وأان وأمي وخاليت فقال قوموا أصلي بكم يف غري حني صالة قال فقال رجل 
ال على ميينه والنسوة خلفه  من القوم لثابت أين جعل أنسا منه ق  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم , رجاله ثقات رجال ت
 الشيخني غري محاد بن خالد فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا محاد بن خالد ثنا عبد هللا يعين  - 13294
بن أليب   العمري قال مسعت أم حيىي قالت مسعت أنس بن مالك يقول : مات

طلحة فصلى عليه النيب صلى هللا عليه وسلم فقام أبو طلحة خلف النيب صلى 
 هللا عليه وسلم وأم سليم خلف أيب طلحة كأهنم عرف ديك وأشار بيده 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف جلهالة أم حيىي ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا شبابة بن سوار قال أخربين سليمان   - 13295
عن اثبت البناين عن أنس قال : صلى بنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأان 

 معه وأم سليم فجعلين عن ميينه وأم سليم من خلفنا  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثين أيب ثنا محاد بن خالد عن بن أيب ذئب عن    حدثنا عبد هللا - 13296
بن شهاب عن أنس قال : كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يصلي العصر 
 والشمس بيضاء حية مث يذهب الذاهب إىل العوايل فيأتيها والشمس مرتفعة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله رجال ثقات ت
ري محاد بن خالد فمن رجال مسلم رجال الشيخني غ  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو قطن ثنا شعبة عن اثبت عن   - 13297
أنس عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : الصرب عند الصدمة أراه قال  

 األوىل شك أبو قطن 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
فمن رجال مسلم  -وهو عمرو بن اهليثم بن قطن  -غري أيب قطن  الشيخني  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو قطن ثنا هشام عن قتادة عن   - 13298



أنس قال : قنت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم شهرا بعد الركوع يدعو على  
 أحياء من أحياء العرب مث تركه  

 

 

يح على شرط مسلم عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق قال أان معمر عن اثبت  - 13299
ألسقي أحد  وقتادة عن أنس قال : ملا حرمت اخلمر قال اين يومئذ ألسقيهم

عشر رجال فأمروين فكفأهتا وكفأ الناس آنيتهم مبا فيها حىت كادت السكك ان 
لوطني قال فجاء متتنع من رحيها قال أنس وما مخرهم يومئذ اال البسر والتمر خم

رجل إىل النيب صلى هللا عليه وسلم فقال انه كان عندي مال يتيم فاشرتيت به  
مخرا أفتأذن يل أن أبيعه فارد على اليتيم ماله فقال النيب صلى هللا عليه وسلم  

قاتل هللا اليهود حرمت عليهم الثروب فباعوها وأكلوا أمثاهنا ومل أيذن هلم النيب 
يف بيع اخلمر   صلى هللا عليه وسلم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الوهاب أان سعيد عن قتادة   - 13300



عن أنس : أن رجال على عهد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان يبتاع وكان  
وسلم فقالوا اي نيب   يف عقدته يعين عقله ضعف فأتى أهله النيب صلى هللا عليه

ه ضعف فدعاه نيب هللا صلى هللا عليه  هللا احجر على فالن فإنه يبتاع ويف عقدت
وسلم فنهاه عن البيع فقال اي نيب هللا اين ال أصرب عن البيع فقال صلى هللا 
 عليه وسلم إن كنت غري اترك البيع فقل هو ها وال خالبة وال ها ال خالبة 

 

 

: حديث صحيح وهذا إسناد قوي عبد الوهاب بن عليق شعيب األرنؤوط ت
صدوق ال أبس به من رجال مسلم وابقي رجاله  -وهو اخلفاف  -عطاء 

 ثقات رجال الشيخني
 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا محيد بن عبد الرمحن الرواسي ثنا   - 13301
حسن عن السدي قال سألت أنسا عن االنصراف فقال : رأيت رسول هللا 

  عليه وسلم ينصرف عن ميينه  صلى هللا

 

 

وهو إمساعيل بن عبد   -عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسن ألجل السدي ت
وابقي رجاله ثقات رجال الصحيح -الرمحن بن أيب كرمية   

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن بن مهدي أان زائدة  - 13302
 صلى هللا عليه وسلم :  عن املختار بن فلفل عن أنس قال قال رسول هللا

والذي نفس حممد بيده لو رأيتم ما رأيت لبكيتم كثريا ولضحكتم قليال قالوا ما 
رأيت اي رسول هللا قال رأيت اجلنة والنار وهناهم ان يسبقوه إذا كان يؤمهم  
ابلركوع والسجود وان ينصرفوا قبل انصرافه من الصالة قال إين أراكم من  

 أمامي ومن خلفي  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري املختار بن فلفل فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أنس بن عياض حدثين يوسف بن  - 13303
أيب بردة األنصاري عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري عن أنس بن مالك 

ليه وسلم قال : ما من معمر يعمر يف اإلسالم أربعني أن رسول هللا صلى هللا ع 
جلنون واجلذام والربص فإذا بلغ سنة اال صرف هللا عنه ثالثة أنواع من البالء ا

مخسني سنة لني هللا عليه احلساب فإذا بلغ ستني رزقه هللا اإلانبة إليه مبا حيب 
ثمانني قبل هللا فإذا بلغ سبعني سنة أحبه هللا وأحبه أهل السماء فإذا بلغ ال

حسناته وجتاوز عن سيئاته فإذا بلغ تسعني غفر هللا له ما تقدم من ذنبه وما  
 أتخر ومسي أسري هللا يف أرضه وشفع ألهل بيته  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف جدا ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    218صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عمر بن سعد عن سفيان عن   - 13304
 عاصم عن أنس قال : قنت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم شهرا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
فمن رجال   -وهو ابن عبيد أبو داود احلفري  -الشيخني غري عمر بن سعد 

 مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا جعفر بن عون قال أان مسعر عن   - 13305
قتادة عن أنس أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : إن لكل نيب دعوة  

 دعا هبا ألمته وإين اختبأت دعويت شفاعة ألميت يوم القيامة  



 

 

ط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤو ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا جعفر بن عون قال أان مسعر عن   - 13306
قتادة عن أنس قال قال يعين النيب صلى هللا عليه وسلم : ال تواصلوا قالوا  

 فإنك تواصل قال فإين لست كأحدكم إين أبيت يطعمين ريب ويسقيين  

 

 

اده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بن منري أان سعيد يعين بن سعد قال   - 13307
أخربين أنس بن مالك قال : بعثين أبو طلحة إىل رسول هللا صلى هللا عليه  

وسلم ألدعوه وقد جعل له طعاما فأقبلت ورسول هللا صلى هللا عليه وسلم مع  
تحييت فقلت أجب أاب طلحة فقال للناس قوموا الناس قال فنظر ايل فاس

فقال أبو طلحة اي رسول هللا إمنا صنعت شيئا لك قال فمسها رسول هللا صلى 
هللا عليه وسلم ودعا فيها ابلربكة مث قال أدخل نفرا من أصحايب عشرة فقال  

كلوا فأكلوا حىت شبعوا وخرجوا وقال أدخل عشرة فأكلوا حىت شبعوا فما زال  
رة وخيرج عشرة حىت مل يبق منهم أحد اال دخل فأكل حىت شبع مث  يدخل عش



 هيأها فإذا هي مثلها حني أكلوا منها 

 

 

  -عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد حسن سعد بن سعيد ت
روى له مسلم يف " صحيحه " غري ما حديث وفيه   -وهو ابن قيس األنصاري 

حسن احلديث إذا مل خيالف كالم ينزله عن رتبة الصحيح وهو    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح قال ثنا شعبة قال ثنا هشام   - 13308
هوداي مر  بن زيد بن أنس بن مالك قال مسعت أنس بن مالك حيدث : أن ي

على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال السام عليك فقال رسول هللا صلى 
ه فقال  هللا عليه وسلم وعليك أتدرون ما قال قال السام عليكم فقالوا أال نقتل 

 ال ولكن إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح ثنا شعبة قال مسعت هشام بن   - 13309
زيد قال مسعت أنس بن مالك : حيدث أن يهودية جعلت مسا يف حلم مث أتت به 

ى هللا عليه وسلم فأكل منه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال  رسول هللا صل



اهنا جعلت فيه مسا قالوا اي رسول هللا أال نقتلها قال ال قال فجعلت أعرف 
 ذلك يف هلوات رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

أيب ثنا روح ثنا سعيد بن أيب عروبة عن  حدثنا عبد هللا حدثين  - 13310
صلى هللا عليه وسلم قال أليب بن  قتادة قال حدثنا أنس بن مالك أن نيب هللا

كعب : إن هللا عز وجل أمرين أن أقرئك القرآن أو أقرأ عليك القرآن قال آهلل  
مساين لك قال نعم قال قد ذكرت عند رب العاملني قال نعم قال فذرفت 

 عيناه  

 

 

ق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح أان سعيد عن قتادة عن أنس  - 13311
بن مالك : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان يرفع إصبعيه الوسطى واليت 

 تليها مث يقول إمنا بعثت أان والساعة كهاتني فما فضل إحدامها على األخرى 
 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح ثنا سعيد عن قتادة ثنا أنس  - 13312
القيامة فيقال  بن مالك أن نيب هللا صلى هللا عليه وسلم قال : جياء ابلكافر يوم 

له أرأيت لو كان لك ملء األرض ذهبا أكنت مفتداي به فيقول نعم اي رب قال 
ين كفروا إن الذ }فيقال لقد سئلت أيسر من ذلك فذلك قوله عز وجل  

   {وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء األرض ذهبا ولو افتدى به 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عامر ثنا معتمر بن سليمان قال   - 13313
والنار صورات  وقال أيب ثنا أنس أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : رأيت اجلنة 

 يف هذا احلائط فلم أر كاليوم يف اخلري والشر أو كما قال  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

------------------------------------- 



 

[    219صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عارم ثنا معتمر قال مسعت أيب  - 13314
حيدث عن أنس أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : كل نيب قد سأل سؤاال أو 
قال لكل نيب دعوة قد دعا هبا فاستخبأت دعويت شفاعة ألميت يوم القيامة أو  

 كما قال  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عارم وعفان قاال ثنا معتمر قال   - 13315
 مسعت أيب يقول ثنا أنس بن مالك عن نيب هللا صلى هللا عليه وسلم : أن

الرجل كان جعل له قال عفان جيعل له من ماله النخالت أو كما شاء هللا حىت 
هلي أمروين أن آيت فتحت عليه قريظة والنضري قال فجعل يرد بعد ذلك وان أ

النيب صلى هللا عليه وسلم فاسأله الذي كان أهله أعطوه أو بعضه وكان نيب هللا 
صلى هللا عليه وسلم قد أعطاه أم أمين أو كما شاء هللا قال فسألت النيب صلى 

هللا عليه وسلم فأعطانيهن فجاءت أم أمين فجعلت الثوب يف عنقي وجعلت 
اال هو ال يعطيكهن وقد أعطانيهن أو كما قال  تقول كال وهللا الذي ال إله 



فقال نيب هللا صلى هللا عليه وسلم لك كذا وكذا وتقول كال وهللا قال ويقول 
لك كذا وكذا قال حىت أعطاها فحسبت انه قال عشر أمثاهلا أو قال قريبا من  

 عشرة أمثاهلا أو كما قال  

 

 

نيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عارم ثنا معتمر قال مسعت أيب  - 13316
تيت عبد هللا بن أيب حيدث أن أنسا قال : قيل للنيب صلى هللا عليه وسلم لو أ

فانطلق إليه نيب هللا صلى هللا عليه وسلم ركب محارا وانطلق املسلمون ميشون  
ك عين فقد  وهي أرض سبخة فلما أاته النيب صلى هللا عليه وسلم قال إلي

آذاين ريح محارك فقال رجل من األنصار فوهللا لريح محار رسول هللا صلى هللا  
عليه وسلم أطيب رحيا منك قال فغضب لعبد هللا رجل من قومه قال فغضب 
لكل واحد منهما أصحابه قال فكان بينهم ضرب ابجلريد وابأليدي والنعال  

ملؤمنني اقتتلوا فأصلحوا بينهما  وإن طائفتان من ا }قال فبلغنا اهنا نزلت فيهم 
}   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عارم ثنا معتمر قال مسعت أيب  - 13317
حيدث عن أنس بن مالك قال : أسر إىل النيب صلى هللا عليه وسلم سرا فما  

م سليم فما أخربهتا به  أخربت به أحدا بعده ولقد سألتين عنه أ  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الوهاب قال أان هشام عن   - 13318
قتادة عن أنس بن مالك أن نيب هللا صلى هللا عليه وسلم قال : ما بني انحييت 

ملدينة وعمان شك هشام  حوضي كما بني صنعاء واملدينة أو مثل ما بني ا  

 

 

 -عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد قوي عبد الوهاب ت
صدوق ال أبس به وهو من رجال مسلم وابقي  -وهو ابن عطاء اخلفاف 

 رجاله ثقات رجال الشيخني

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن عبد هللا األنصاري ثنا   - 13319
هشام بن حسان عن أنس بن سريين عن أنس بن مالك : أن النيب صلى هللا  

عليه وسلم كان يصف من عرق النسا ألية كبش عريب أسود ليس ابلعظيم وال  



 ابلصغري جيزأ ثالثة أجزاء فيذاب فيشرب كل يوم جزء 

 

 

ؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد ثنا محاد عن اثبت عن  - 13320
أنس : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم شاور الناس يوم بدر فتكلم أبو بكر 
فأعرض عنه مث تكلم عمر فأعرض عنه فقالت األنصار اي رسول هللا إايان تريد 

بن األسود اي رسول هللا والذي نفسي بيده لو أمرتنا أن خنيضها   فقال املقداد
البحر ال خضناها ولو أمرتنا أن نضرب أكبادها إىل برك الغماد فعلنا فشأنك  
اي رسول هللا فندب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أصحابه فانطلق حىت نزل 

صحاب بدرا وجاءت روااي قريش وفيهم غالم لبين احلجاج أسود فأخذه أ
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فسألوه عن أيب سفيان وأصحابه فقال أما أبو 

سفيان فليس يل به علم ولكن هذه قريش وأبو جهل وأمية بن خلف قد 
جاءت فيضربونه فإذا ضربوه قال نعم هذا أبو سفيان فإذا تركوه فسألوه عن  

د جاءت ورسول أيب سفيان فقال مايل أبيب سفيان من علم ولكن هذه قريش ق
هللا صلى هللا عليه وسلم يصلي فانصرف فقال انكم لتضربونه إذا صدقكم  

وتدعونه إذا كذبكم وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بيده فوضعها فقال  
هذا مصرع فالن غدا وهذا مصرع فالن غدا إن شاء هللا تعاىل فالتقوا فهزمهم  



موضع كفى النيب صلى هللا عليه  هللا عز وجل فوهللا ما أماط رجل منهم عن 
 صلى هللا عليه وسلم بعد ثالثة أايم وقد جيفوا وسلم قال فخرج إليهم النيب

فقال اي أاب جهل اي عتبة اي شيبة اي أمية قد وجدمت ما وعدكم ربكم حقا فإين  
قد وجدت ما وعدين ريب حقا فقال له عمر اي رسول هللا تدعوهم بعد ثالثة 

ل ما أنتم أبمسع ملا أقول منهم غري اهنم ال يستطيعون جوااب أايم وقد جيفوا فقا
 فأمر هبم فجروا أبرجلهم فالقوا يف قليب بدر  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
فمن رجال مسلم  -وهو ابن سلمة  -الشيخني غري محاد   

 

 

------------------------------------- 

 

[    220صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا محاد عن اثبت عن أنس  - 13321
سفيان قال فتكلم  : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حيث بلغه إقبال أيب 

أبو بكر فأعرض عنه مث تكلم عمر فأعرض فقال سعد بن عبادة إايان تريد اي 
ا ولو أمرتنا  رسول هللا والذي نفسي بيده لو أمرتنا أن خنيضها البحار ال خضناه



أن نضرب أكبادها إىل برك الغماد قال فذكر عفان حنو حديث عبد الصمد  
 إىل قوله فما أماط أحدهم عن موضع يد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

بن   حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو جعفر املدائين وهو حممد - 13322
جعفر ثنا عباد بن العوام ثنا حممد بن إسحاق عن حممد بن املنكدر عن أنس 

بن مالك قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : أن أمام الدجال سنني 
خداعة يكذب فيها الصادق ويصدق فيها الكاذب وخيون فيها األمني ويؤمتن  

ال الفويسق يتكلم يف  فيها اخلائن ويتكلم فيها الرويبضة قيل وما الرويبضة ق
 أمر العامة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث حسن وهذا إسناد ضعيف حممد بن إسحاق ت
 حسن احلديث لكنه مدلس وقد عنعنه 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو جعفر املدائين ثنا عباد بن  - 13323
هللا العوام عن محيد الطويل عن أنس بن مالك قال : كان رسول هللا صلى 



 عليه وسلم يعجبه الثفل قال عباد يعين ثفل املرق 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد حسن أبو جعفر املدائين  ت
صدوق حسن احلديث وهو من رجال مسلم   -وهو حممد بن جعفر البزاز  -

 لكن فيه كالم ينزله عن رتبة الصحيح وابقي رجاله ثقات رجال الشيخني
 

 

ثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عثمان بن حممد بن أيب شيبه قال  حد - 13324
 بن إدريس عن حممد  أبو عبد الرمحن ومسعته أان من عثمان قال حدثين عبد هللا

بن إسحاق عن عبد هللا بن دينار قال مسعت أنس بن مالك قال مسعت رسول  
كر  هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : إن بني يدي الساعة سنني خداعات فذ 

 احلديث  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسن فإن حممد بن إسحاق قد صرح ت
 ابلتحديث عند البزار 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أسود بن عامر ثنا شريك عن عبد   - 13325
صلى هللا عليه  امللك بن عمري عن أيب طلحة عن أنس قال : مررت مع النيب 



وسلم يف طريق من طرق املدينة فرأى قبة من لنب فقال ملن هذه فقلت لفالن  
أو يف  فقال أما إن كل بناء هد على صاحبه يوم القيامة إال ما كان يف مسجد 

بناء مسجد شك أسود أو أو أو مث مر فلم يلقها فقال ما فعلت القبة قلت 
 بلغ صاحبها ما قلت فهدمها قال فقال رمحه هللا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث حمتمل للتحسني لطرقه وشواهده وهذا إسناد  ت
سيء احلفظ وأبو طلحة  -وهو ابن عبد هللا النخعي  -ضعيف شريك 
نه مجع وذكره ابن حبان يف " الثقات " األسدي روى ع   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أسود بن عامر ثنا إسرائيل عن عبد   - 13326
األعلى عن بالل بن أيب موسى عن أنس بن مالك قال أراد احلجاج أن جيعل  
ابنه على قضاء البصرة قال فقال أنس مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

لقضاء واستعان عليه وكل إليه ومن مل يطلبه ومل يستعن عليه  يقول : من طلب ا
 أنزل هللا ملكا يسدده  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف لضعف عبد األعلى : وهو ابن عامر  ت
 الثعليب وضعف بالل بن أيب موسى : وهو ابن مرداس 

 



 

دة  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الوهاب ثنا سعيد عن قتا - 13327
عن أنس بن مالك : أن أهل مكة سألوا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن  

 يريهم آية قال فاراهم انشقاق القمر مرتني  
 

 

 -عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد قوي عبد الوهاب ت
صدوق ال أبس به وهو من رجال مسلم ومن فوقه   -وهو ابن عطاء اخلفاف 

 ثقات من رجال الشيخني 
 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا مكي بن إبراهيم ثنا عبد هللا بن  - 13328
انه قال :   سعيد يعين بن أيب هند عن عمرو بن أيب عمرو عن أنس بن مالك

مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كثريا ما كان يدعو هبؤالء الدعوات 
لع اللهم اين أعوذ بك من اهلم واحلزن والعجز والكسل والبخل واجلنب وض

 الدين وغلبة الرجال  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد جيد عمرو بن أيب عمرو  ت
فيه كالم ينزله عن رتبة الصحيح وابقي   -وإن كان من رجال الشيخني  -

 رجاله ثقات رجال الشيخني



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إبراهيم بن إسحاق الطالقاين ثنا   - 13329
عبد هللا يعين بن مبارك عن عاصم بن سليمان عن حفصة بنت سريين عن  
أنس بن مالك قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : الطاعون شهادة  

 لكل مسلم  
 

 

اين روى له  عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح إبراهيم بن إسحاق الطالقت
مسلم يف املقدمة وأبو داود الرتمذي وهو ثقة ومن فوقه ثقات من رجال 

 الشيخني 
 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو سلمة اخلزاعي أان ليث عن   - 13330
يزيد يعين بن اهلاد عن عبد الوهاب بن أيب بكر عن عبد هللا بن مسلم عن بن  

وسلم سئل عن الكوثر فقال هنر   شهاب عن أنس : أن النيب صلى هللا عليه 
أعطانيه ريب أشد بياضا من اللنب وأحلى من العسل وفيه طري كأعناق اجلزر 
 فقال عمر اي رسول هللا إن تلك لطري انعمة فقال أكلتها أنعم منها اي عمر  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح غري عبد  ت



روى له أبو داود والنسائي وهو ثقة الوهاب بن أيب بكر فقد   

 

 

------------------------------------- 

 

[    221صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا فزارة بن عمر ويونس بن حممد قاال   - 13331
ثنا فليح عن حممد بن مساحق عن عامر بن عبد هللا عن أنس قال : ما رأيت 

إماما أشبه صالة برسول هللا صلى هللا عليه وسلم من امامكم لعمر بن عبد  
 العزيز قال وكان عمر ال يطيل القراءة 

 

 

حديث حسن وهذا إسناد ضعيف جلهالة حممد بن   عليق شعيب األرنؤوط :ت
 مساحق وفزارة بن عمر وكالمها من رجال " التعجيل " 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو سعيد موىل بين هاشم ثنا عبد   - 13332
هللا بن املثين قال مسعت مثامة بن أنس يذكر أن أنسا كان إذا تكلم تكلم ثالاث 

 عليه وسلم كان إذا تكلم تكلم ثالاث وكان يستأذن  ويذكر : أن النيب صلى هللا



ثالاث قال أبو سعيد وحدثنا بعد ذلك هبذا احلديث أن النيب صلى هللا عليه  
 وسلم كان يستأذن ثالاث 

 

 

وإن كان من رجال   -عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسن عبد هللا بن املثىن ت
صدوق حسن احلديث  فيه كالم ينزله عن رتبة الصحيح وهو -البخاري 

 وابقي رجاله ثقات رجال الصحيح 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد هللا بن احلرث قال حدثين  - 13333
ه وسلم حدثه :  سلمة بن وردان أن أنس بن مالك صاحب النيب صلى هللا علي 

أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم سأل رجال من صحابته فقال أي فالن هل  
  تزوجت قال ال وليس عندي ما أتزوج به قال أليس معك قل هو هللا أحد قال

بلى قال ربع القرآن قال أليس معك قل اي أيها الكافرون قال بلى قال ربع 
القرآن قال أليس معك إذا زلزلت األرض قال بلى قال ربع القرآن قال أليس 
معك إذا جاء نصر هللا قال بلى قال ربع القرآن قال أليس معك آية الكرسي 

تزوج تزوج ثالث مرات هللا ال إله اال هو قال بلى قال ربع القرآن قال تزوج   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف لضعف سلمة بن وردان ت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حجني بن املثين ثنا عبد العزيز  - 13334
يعين بن أيب سلمة املاجشون عن إسحاق بن عبد هللا بن أيب طلحة عن أنس 

يت أم سليم فينام على قال : كان النيب صلى هللا عليه وسلم يدخل على ب
قال فجاء ذات يوم فنام على فراشها فأتيت فقيل هلا هذا   فراشها وليست فيه

النيب صلى هللا عليه وسلم انئم يف بيتك على فراشك قال فجاءت وقد عرق  
واستنقع عرقه على قطعة أدمي على الفراش قال ففتحت عتيدها قال فجعلت 

فزع النيب صلى هللا عليه وسلم فقال  تنشف ذلك العرق فتعصره يف قواريرها ف
 ما تصنعني اي أم سليم قالت اي رسول هللا نرجو بركته لصبياننا قال أصبت 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هلل حدثين أيب ثنا سيار بن حامت ثنا جعفر بن سليمان   - 13335
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : أن طري  الضبعي ثنا اثبت عن أنس قال قال 

اجلنة كأمثال البخت ترعى يف شجر اجلنة فقال أبو بكر اي رسول هللا إن هذه  
لطري انعمة فقال أكلتها أنعم منها قاهلا ثالاث وأين ألرجو أن تكون ممن أيكل 

 منها اي أاب بكر  

 

 



حامت عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد ضعيف لضعف سيار بن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سيار ثنا جعفر ثنا اثبت عن أنس  - 13336
  قال : ملا كان اليوم الذي دخل فيه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم املدينة

أضاء من املدينة كل شيء فلما كان اليوم الذي مات فيه رسول هللا صلى هللا 
من دفنه حىت أنكران قلوبنا    عليه وسلم أظلم من املدينة كل شيء وما فرغنا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف لضعف سيار بن  ت
 حامت وقد توبع 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن ثنا محاد عن اثبت البناين  - 13337
 عليه وسلم قال :  وأيب عمران اجلوين عن أنس بن مالك أن رسول هللا صلى هللا

خيرج من النار أربعة يعرضون على هللا عز وجل فيأمر هبم إىل النار فيلتفت 
 فيها  أحدهم فيقول أي رب قد كنت أرجو ان أخرجتين منها أن ال تعيدين

 فيقول فال نعيدك فيها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت



 الشيخني غري محاد بن سلمة فمن رجال مسلم 
 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن ثنا محاد بن سلمة عن محيد   - 13338
عن أنس بن مالك : أن النيب صلى هللا عليه وسلم هنى ان تباع الثمرة حىت 

 تزهو وعن العنب حىت يسود وعن احلب حىت يشتد 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
مة فمن رجال مسلم الشيخني غري محاد بن سل  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن ثنا عمارة عن اثبت عن   - 13339
أنس بن مالك : ان ملك ذي يزن أهدى إىل النيب صلى هللا عليه وسلم حلة  

 قد أخذها بثالثة وثالثني بعريا أو ثالث وثالثني انقة 

 

 

يروي عن   - وهو ابن زاذان - عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف عمارة ت
اثبت عن أنس أحاديث مناكري فيما قاله اإلمام أمحد وعمارة قد تفرد هبذا 

 احلديث 
 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هاشم ثنا سليمان عن اثبت البناين  - 13340
سلم فقال : اي  عن أنس بن مالك قال جاء رجل إىل رسول هللا صلى هللا عليه و 

رسول هللا الرجل حيب الرجل وال يستطيع أن يعمل كعمله فقال رسول هللا 
رسول  صلى هللا عليه وسلم املرء مع من أحب فقال أنس فما رأيت أصحاب 

هللا صلى هللا عليه وسلم فرحوا بشيء قط اال أن يكون اإلسالم ما فرحوا هبذا  
من قول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال أنس فنحن حنب رسول هللا 

 صلى هللا عليه وسلم وال نستطيع أن نعمل كعمله فإذا كنا معه فحسبنا 

 

 

جاله ثقات رجال  عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ر ت
فمن رجال مسلم وروى له  -وهو ابن املغرية  -الشيخني غري سليمان 
 البخاري مقروان وتعليقا 

 

 

------------------------------------- 

 

[    222صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هاشم ثنا سليمان قال أان اثبت   - 13341
أنس : ما مشمت شيئا عنربا قط وال مسكا قط وال شيئا قط أطيب من   قال



ريح رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وال مسست شيئا قط ديباجا وال حريرا 
ألني مسا من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال اثبت فقلت اي أاب محزة  

 نغمته  ألست كأنك تنظر إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وكأنك تسمع إىل
فقال بلى وهللا اين ألرجو أن ألقاه يوم القيامة فأقول اي رسول هللا خويدمك 

قال خدمته عشر سنني ابملدينة وأان غالم ليس كل أمري كما يشتهي صاحيب 
 أن يكون ما قال يل فيها أف وال قال يل مل فعلت هذا وأال فعلت هذا  

 

 

مسلم عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هاشم ثنا سليمان عن اثبت عن   - 13342
مد فأسعى فال أرى أنس بن مالك قال : اين ألسعى يف الغلمان يقولون جاء حم

شيئا مث يقولون جاء حممد فأسعى فال أرى شيئا قال حىت جاء رسول هللا صلى 
ا رجل من  هللا عليه وسلم وصاحبه أبو بكر فكنا يف بعض حرار املدينة مث بعثن

أهل املدينة ليؤذن هبما األنصار فاستقبلهما زهاء مخسمائة من األنصار حىت 
انتهوا إليهما فقالت األنصار انطلقا آمنني مطاعني فأقبل رسول هللا صلى هللا 

عليه وسلم وصاحبه بني أظهرهم فخرج أهل املدينة حىت إن العواتق لفوق 
ل فما رأينا منظرا مشبها به يومئذ  البيوت يرتاءينه يقلن أيهم هو أيهم هو قا

قال أنس بن مالك ولقد رأيته يوم دخل علينا ويوم قبض فلم أر يومني مشبها  



 هبما 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هاشم ثنا شعبة عن أيب التياح   - 13343
س بن مالك يقول عن النيب صلى هللا عليه  وقتادة ومحزة الضيب اهنم مسعوا أن

وسلم : بعثت أان والساعة هكذا وأشار ابلسبابة والوسطى وكان قتادة يقول 
 كفضل إحدامها على األخرى  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري محزة  ت
ث مقروان  فقد روى له مسلم هذا احلدي -وهو ابن عمرو العائذي   -الضيب 

 وروى له أبو داود والنسائي

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هاشم ثنا شعبة عن قتادة قال قال   - 13344
أنس بن مالك قال أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : اي رسول هللا إن 

 أهل الكتاب يسلمون علينا فكيف نرد عليهم قال قولوا وعليكم  
 

 



سناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هاشم ثنا شعبة عن معاوية بن قرة   - 13345
أيب إايس قال قلت له مسعت أنسا حيدث عن النيب صلى هللا عليه وسلم انه 

 قال : يف النعمان بن مقرن بن أخت القوم منهم أو من أنفسهم قال نعم  

 

 

اده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هاشم ثنا شعبة عن قتادة قال   - 13346
مسعت أنس بن مالك يقول عن النيب صلى هللا عليه وسلم لألنصار أفيكم أحد  

 من غريكم قالوا بن أخت لنا قال : بن أخت القوم منهم أو من أنفسهم 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

عبد هللا حدثين أيب ثنا هاشم ثنا شعبة قال قتادة أنبأين حدثنا  - 13347
قال مسعت أنس بن مالك قال قلت أنت مسعته قال نعم قال : كان رسول هللا  
صلى هللا عليه وسلم يضحي بكبشني املحني أقرنني ويسمي ويكرب ولقد رأيته  



 يذحبهما بيده واضعا على صفاحهما قدمه  
 

 

صحيح على شرط الشيخني عليق شعيب األرنؤوط : إسنادهت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هاشم ثنا سليمان عن اثبت عن   - 13348
أنس بن مالك قال : كان منا رجل من بين النجار قد قرأ البقرة وآل عمران  

وكان يكتب لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم فانطلق هاراب حىت حلق أبهل 
كتب حملمد صلى هللا عليه وسلم وأعجبوا الكتاب قال فرفعوه وقالوا هذا كان ي

له فواروه فأصبحت األرض قد  به فما لبث ان قصم هللا عنقه فيهم فحفروا
نبذته على وجهها مث عادوا فحفروا له فواروه فأصبحت األرض قد نبذته على  

وجهها مث عادوا فحفروا له فواروه فأصبحت األرض قد نبذته على وجهها  
 فرتكوه منبوذا  

 

 

ق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  عليت
فمن رجال مسلم وروى له  -وهو ابن املغرية  -الشيخني غري سليمان 
 البخاري مقروان وتعليقا 

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هاشم ثنا سليمان عن اثبت عن   - 13349
به فقال رسول هللا صلى أنس بن مالك قال : كان بن أليب طلحة له نغر يلعب 

 هللا عليه وسلم اي أاب عمري ما فعل النغري  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    223صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هاشم ثنا سليمان عن اثبت قال :   - 13350
وصف لنا أنس بن مالك صالة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مث قام يصلي 
بنا فركع فاستوى قائما حىت رأى بعضنا انه قد نسي مث سجد فاستوى قاعدا  

 حىت رأي بعضنا انه قد نسي مث استوى قاعدا  

 

 

إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال   عليق شعيب األرنؤوط :ت
فمن رجال مسلم وروى له  -وهو ابن املغرية  -الشيخني غري سليمان 



 البخاري مقروان وتعليقا 
 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هاشم ثنا شعبة قال قتادة أخربين  - 13351
سلم أن يكتب إىل عن أنس بن مالك قال : ملا أراد رسول هللا صلى هللا عليه و 

الروم قيل له أن كتابك ال يقرأ حىت يكون خمتوما فاختذ خامتا من فضة فنقشه  
 أو نقش حممد رسول هللا قال فكأين أنظر إىل بياضه يف يده  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة قال   - 13352
مسعت قتادة حيدث عن أنس بن مالك قال : ملا أراد رسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم أن يكتب إىل الروم فذكر معناه  

 

 

يح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هاشم وحسني قاال ثنا حممد بن   - 13353
راشد عن مكحول عن موسى بن أنس عن أبيه قال مل يبلغ رسول هللا صلى هللا 



عليه وسلم : من الشيب ما خيضبه ولكن أبو بكر كان خيضب رأسه وحليته  
م  ابحلناء والكتم قال هاشم حىت يقنؤا شعره   

 

 

 -وهو املكحويل  -عليق شعيب األرنؤوط : إسناده قوي حممد بن راشد ت
وهو   - صدوق ال أبس به وابقي رجاله ثقات رجال الشيخني غري مكحول 

فمن رجال مسلم  -الشامي   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هاشم ثنا إبراهيم بن سعد قال   - 13354
رأي يف يد رسول هللا صلى هللا   مسعت الزهري حيدث عن أنس بن مالك انه :

عليه وسلم خامتا من ورق يوما واحد فصنع الناس اخلواتيم من ورق فلبسوها  
 فطرح رسول هللا صلى هللا عليه وسلم خامته فطرح الناس خواتيمهم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إسحاق بن عيسى وهاشم قاال ثنا   - 13355
ليث حدثين بن شهاب عن أنس بن مالك انه أخربه : أن رسول هللا صلى هللا  

عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس مرتفعة حية فيذهب الذاهب إىل 



 العوايل فيأيت العوايل والشمس مرتفعة  
 

 

ح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إسحاق حدثين ليث حدثين بن  - 13356
شهاب عن أنس عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم انه قال : من كذب علي  

 قال حسبته انه قال متعمدا فليتبوأ مقعده من النار  

 

 

رجال  عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات ت
فمن رجال مسلم  -وهو ابن عيسى  -الشيخني غري إسحاق   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن أيب عدي عن محيد قال   - 13357
قال أنس : ال عليكم أن ال تعجبوا لعمل رجل حىت تعلموا مبا خيتم له به فقد  

ات  يعمل الرجل برهة من دهره أو زماان من عمره عمال سيئا لو مات عليه م
على شر فيتحول إىل عمل صاحل فيختم له به وقد يعمل العبد برهة من دهره  
أو زماان من عمره عمال صاحلا لو مات عليه مات على خري فيتحول إىل عمل  

 سيء فيختم له به قال وقد رفعه محيد مرة مث كف عنه  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن إسحاق قال أان حيىي بن  - 13358
يب صلى هللا أيوب ثنا محيد الطويل قال مسعت أنس بن مالك يقول قال الن

عليه وسلم : سيقدم عليكم قوم هم أرق قلواب لإلسالم منكم قال فقدم  
االشعريون منهم أبو موسى األشعري فلما قربوا من املدينة جعلوا يرجتزون  

قال وكان هم أول   ...حممدا وحزبه   ...غدا نلقي األحبه   ...وجعلوا يقولون 
 من أحدث املصافحة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد حسن من أجل حيىي بن ت
وابقي رجاله ثقات رجال الصحيح -وهو املصري  -أيوب   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا عبد الواحد بن زايد ثنا   - 13359
عاصم األحول حدثتين حفصة بنت سريين قالت قال يل أنس بن مالك : مب  
مات حيىي بن أيب عمرة فقلت ابلطاعون فقال أنس بن مالك قال رسول هللا 

 صلى هللا عليه وسلم الطاعون شهادة لكل مسلم  

 



 

إسناده صحيح على شرط الشيخني عليق شعيب األرنؤوط :ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو املغرية ثنا األوزاعي ثنا إمساعيل   - 13360
بن عبيد هللا قال : قدم أنس بن مالك على الوليد بن عبد امللك فسأله ماذا  
مسعت من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يذكر به الساعة قال مسعت رسول 

ليه وسلم يقول أنتم والساعة كهاتني  هللا صلى هللا ع  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو املغرية ثنا األوزاعي قال كتب   - 13361
إىل قتادة حدثين أنس بن مالك قال : صليت خلف رسول هللا صلى هللا عليه  

  }وسلم وأيب بكر وعمر وعثمان رضي هللا عنهم فكانوا يستفتحون القراءة ب 
يف أول القراءة  {بسم هللا الرمحن الرحيم  }ال يذكرون   {احلمد هلل رب العاملني 

 وال يف آخرها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 



 

------------------------------------- 

 

[    224صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو املغرية قال ثنا األوزاعي حدثين  - 13362
ة عن أنس قتادة عن أنس بن مالك وأيب سعيد اخلدري وقد حدثناه أبو املغري 

عن أيب سعيد مث رجع إىل النيب صلى هللا عليه وسلم قال : سيكون يف أميت 
ال جياوز  خالف وفرقة قوم حيسنون القيل ويسيئون الفعل يقرؤون القرآن 

تراقيهم حيقر أحدكم صالته مع صالهتم وصيامه مع صيامهم ميرقون من الدين 
مروق السهم من الرمية ال يرجعون حىت يرتدوا على فوقه هم شر اخللق 

واخلليقة طوىب ملن قتلهم وقتلوه يدعون إىل كتاب هللا وليسوا منه يف شيء من  
  ما سيماهم قال التحليق  قاتلهم كان أوىل ابهلل منهم قالوا اي رسول هللا

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده عن أنس صحيح رجاله ثقات رجال الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو املغرية ثنا األوزاعي حدثين  - 13363
خل النيب إسحاق بن عبد هللا بن أيب طلحة حدثين أنس بن مالك قال : د



صلى هللا عليه وسلم املسجد وعليه رداء جنراين غليظ الصنعة فجاء أعرايب من  
خلفه فجذب بطرف ردائه جذبة شديدة حىت أثرت الصنعة يف صفح عنق  

ول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال اي حممد أعطنا من مال هللا الذي عندك  رس
 قال فالتفت إليه النيب صلى هللا عليه وسلم فتبسم مث قال مروا له  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو املغرية ثنا صفوان حدثين راشد  - 13364
ن سعد وعبد الرمحن بن جبري عن أنس بن مالك قال قال رسول هللا صلى ب

هللا عليه وسلم : ملا عرج يب ريب عز وجل مررت بقوم هلم أظفار من حناس 
خيمشون وجوههم وصدورهم فقلت من هؤالء اي جربيل قال هؤالء الذين 

 أيكلون حلوم الناس ويقعون يف أعراضهم  

 

 

ده صحيح على شرط مسلم من جهة عبد عليق شعيب األرنؤوط : إسنات
 الرمحن بن جبري وأما متابعة راشد بن سعد فمن رجال أصحاب السنن وهو ثقة 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو املغرية ثنا صفوان بن عمرو عن   - 13365



عثمان بن جابر عن أنس بن مالك أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : احلرب 
 خدعة  

 

 

عيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف جلهالة عثمان بن عليق شت
 جابر

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو اليمان ثنا صفوان بن عمرو   - 13366
عن عثمان بن جابر عن أنس بن مالك عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 قال : احلرب خدعة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيفت  

 

 

عمارة  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو اليمان ثنا بن عياش عن  - 13367
بن عبيد موىل بين املعلي يقول مسعت اثبتا  بن غزية األنصاري أنه مسع محيد

البناين حيدث عن أنس بن مالك عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أنه قال  
جلربيل عليه السالم : ما يل مل أر ميكائيل ضاحكا قط قال ما ضحك ميكائيل  

 منذ خلقت النار  



 

 

األرنؤوط : إسناده ضعيف جلهالة محيد بن عبيد موىل بين املعلى  عليق شعيب ت
يف روايته عن غري أهل بلده خملط  -وهو إمساعيل احلمصي  -وابن عياش 

 وعمارة بن غزية ليس من أهل بلده إمنا هو مدين 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن مصعب حدثنا األوزاعي  - 13368
رمحن عن أنس بن مالك قال قال رسول هللا صلى هللا  عن ربيعة بن أيب عبد ال

عليه وسلم : خيرج الدجال من يهودية أصبهان معه سبعون ألفا من اليهود  
 عليهم التيجان  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث حسن وهذا إسناد قابل للتحسني من أجل ت
فهو ضعيف يعترب به يف املتابعات  -وهو القرقسائي  -حممد بن مصعب 

لشواهد ومن فوقه ثقات من رجال الشيخنيوا  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن مصعب ثنا مالك بن أنس   - 13369
عن الزهري عن أنس بن مالك قال : دخل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 عام الفتح مكة وعلى رأسه مغفر  

 



 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا على بن عياش ثنا حممد بن مهاجر   - 13370
سفيان وهو   عن عروة بن رومي قال أقبل أنس بن مالك إىل معاوية بن أيب

بدمشق قال فدخل عليه فقال له معاوية حدثين حبديث مسعته من رسول هللا 
 صلى هللا عليه وسلم ليس بينك وبينه فيه أحد قال قال أنس مسعت رسول هللا

 صلى هللا عليه وسلم يقول : اإلميان ميان هكذا إىل خلم وجذام  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح غري ت
 عروة بن رومي فقد روى له أصحاب السنن غري الرتمذي وهو ثقة يرسل 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا علي بن إسحاق اان عبد هللا قال   - 13371
ان يونس عن الزهري قال أخربين أنس بن مالك قال قال رسول هللا صلى هللا  أ

عليه وسلم لألنصار : إنكم ستجدون أثرة شديدة فاصربوا حىت تلقوا هللا 
ورسوله فإين على احلوض قالوا سنصرب قال عبد هللا إن شاء هللا وأخفاه وظننت  

 أنه ليس يف احلديث  
 

 



صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري علي  عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ت
فمن رجال الرتمذي وهو ثقة  -وهو املروزي  -بن إسحاق   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا علي بن إسحاق واحلسن بن حيىي  - 13372
قاال ثنا عبد هللا يعين بن املبارك قال أان محيد الطويل عن أنس بن مالك أن 

ال : أمرت أن أقاتل الناس حىت يشهدوا أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ق
ان ال إله اال هللا وأن حممدا ال إله اال هللا وأن حممدا رسول هللا فإذا شهدوا 

رسول هللا واستقبلوا قبلتنا وأكلوا ذبيحتنا وصلوا صالتنا فقد حرمت علينا  
 دماؤهم وأمواهلم اال حبقها هلم ما للمسلمني وعليهم ما عليهم  

 

 

شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح من جهة علي بن إسحاق املروزي عليق ت
 وهو ثقة من رجال الرتمذي ومن فوقه من رجال الشيخني

 

 

------------------------------------- 

 

[    225صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن مصعب ثنا األوزاعي عن   - 13373
أيوب بن موسى عن عبد هللا بن عمري عن اثبت عن أنس قال : أان عند 

ثفنات انقة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حني قال لبيك حبجة وعمرة معا  
 وذلك يف حجة الوداع 

 

 

يف املتابعات  عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد حسنت
والشواهد من أجل حممد بن مصعب القرقسائي وقد توبع ومن فوقه ثقات من  

فقد روى له   -وهو موىل أم الفضل  -رجال الشيخني غري عبد هللا بن عمري 
 مسلم متابعة وابن ماجة 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو املغرية عن معان بن رفاعة قال   - 13374
بن خبت املكي عن أنس بن مالك عن رسول هللا صلى هللا  حدثين عبد الوهاب

عليه وسلم قال : نضر هللا عبدا مسع مقاليت هذه فحملها فرب حامل الفقه  
فيه غري فقيه ورب حامل الفقه إىل من هو أفقه منه ثالث ال يغل عليهن صدر  
مسلم إخالص العمل هلل عز وجل ومناصحة أويل األمر ولزوم مجاعة املسلمني 

إن دعوهتم حتيط من ورائهم  ف  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد حسن ت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عصام بن خالد ويونس بن حممد   - 13375
مع عمر بن عبد  قاال ثنا العطاف بن خالد عن زيد بن أسلم قال : صلينا  

العزيز الظهر مث انصرفنا إىل أنس بن مالك نسأل عنه وكان شاكيا فلما دخلنا  
ت وراء  عليه سلمنا قال أصليتم قلنا نعم قال اي جارية هلمي يل وضوءا ما صلي 

إمام بعد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أشبه صالة برسول هللا صلى هللا عليه  
وسلم من امامكم هذا قال عصام يف حديثه كذا قال أيب قال زيد ما يذكر يف  
ذلك أاب بكر وال عمر قال قال زيد وكان عمر يتم الركوع والسجود وخيفف  

 القعود والقيام  
 

 

ناده حسن من أجل عطاف بن خالد وابقي رجاله  عليق شعيب األرنؤوط : إس ت
 ثقات رجال الشيخني غري عصام بن خالد فمن رجال البخاري 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بشر بن شعيب بن أيب محزة قال   - 13376
نه : رأى يف إصبع  أخربين أيب قال حممد يعين الزهري أخربين أنس بن مالك ا

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم خامتا من ورق يوما واحدا مث ان الناس  
مته  اضطربوا خوامت من ورق فلبسوها فطرح رسول هللا صلى هللا عليه وسلم خا

 فطرح الناس خواتيمهم  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري رجاله ثقات ت
 رجال الشيخني غري بشر بن شعيب فمن رجال البخاري 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بشر بن شعيب قال حدثين أيب عن  - 13377
يه وسلم قال : إن  الزهري قال أخربين أنس بن مالك أن رسول هللا صلى هللا عل

 يف حوضي من األابريق عدد جنوم السماء 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو اليمان أان شعيب عن الزهري  - 13378
قال أخربين أنس بن مالك أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : ال تباغضوا وال 

ال تدابروا وكونوا عباد هللا إخواان وال حيل ملسلم أن يهجر أخاه فوق  حتاسدوا و 
 ثالث ليال يلتقيان فيصد هذا ويصد هذا وخريمها الذي يبدأ ابلسالم 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيوة بن شريح ثنا بقية ثنا شعبة   - 91337
عن هشام بن زيد عن أنس قال : كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يطوف 

 على نسائه بغسل واحد  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

اعيل بن حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو اليمان قال ثنا إمس - 13380
عن عمرو بن حممد عن أيب عقال عن أنس بن مالك قال قال رسول هللا  عياش

صلى هللا عليه وسلم : عسقالن أحد العروسني يبعث منها يوم القيامة سبعون  
ألفا ال حساب عليهم ويبعث منها مخسون ألفا شهداء وفودا إىل هللا عز وجل  

ج أوداجهم دما يقولون ربنا  وهبا صفوف الشهداء رؤوسهم مقطعة يف أيديهم تث
أتنا ما وعدتنا على رسلك انك ال ختلف امليعاد فيقول صدق عبيدي  

اغسلوهم بنهر البيضة فيخرجون منها نقيا بيضا فيسرحون يف اجلنة حيث 
 شاءوا 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : موضوعت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل بن عمر قال ثنا يونس ثنا  - 13381
بريد بن أيب مرمي عن أنس بن مالك قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :  

 الدعوة ال ترد بني األذان واإلقامة فادعوا 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

 ثنا معاوية بن عمرو ثنا عبد هللا بن حدثنا عبد هللا حدثين أيب - 13382
وهب عن يونس عن الزهري عن أنس قال : كان لرسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم خامت من ورق فصه حبشي  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هاشم بن القاسم ثنا سليمان عن   - 13383
أنس بن مالك قال : دعا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم رجل اثبت عن 

ول هللا صلى هللا فانطلق وانطلقت معه قال فجئ مبرقة فيها دابء فجعل رس
عليه وسلم أيكل ذلك الدابء ويعجبه فلما رأيت ذلك جعلت القيه إليه وال  
أطعم منه شيئا فقال أنس فما زلت أحبه قال سليمان فحدثت هبذا احلديث 



يمان التيمي فقال ما أتينا أنس بن مالك قط يف زمان الدابء اال وجدانه يف  سل
 طعامه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
فمن رجال مسلم -وهو ابن املغرية  -الشيخني غري سليمان شيخ هاشم    

 

 

------------------------------------- 

 

[    226صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هاشم ثنا حممد بن عبد هللا العمي  - 13384
عن علي بن زيد عن أنس بن مالك قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :  

عاق لوالديه وال املنان عطاءه  ال يلج حائط القدس مدمن مخر وال ال  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه وهذا إسناد ضعيف لضعف حممد بن ت
 عبد هللا العمي وعلي بن زيد : وهو ابن جدعان 

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هاشم ثنا حممد بن عبد هللا ثنا  - 13385
على   عيسى بن طهمان قال مسعت أنسا قال كانت زينب بنت جحش تفخر 

نساء النيب صلى هللا عليه وسلم تقول : إن هللا عز وجل أنكحين من السماء 
وأطعم عليها يومئذ خبزا وحلما وكان القوم جلوسا كما هم يف البيت فقام  

ول هللا صلى هللا عليه وسلم فخرج فلبث ما شاء هللا ان يلبث مث رجع رس
 والقوم جلوس كما هم فشق ذلك عليه وعرف يف وجهه فنزل آية احلجاب 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هاشم ثنا املبارك ثنا احلسن عن   - 13386
بيته فسأله رجل أنس بن مالك قال : كنت عند النيب صلى هللا عليه وسلم يف 

مىت الساعة اي رسول هللا قال أما اهنا قائمة فما أعددت هلا قال وهللا ما 
حببت أعددت من كثري عمل اال اين أحب هللا ورسوله قال فإنك مع من أ

 ولك ما احتسبت  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هاشم ثنا املبارك عن احلسن عن   - 13387
أنس بن مالك قال : كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا خطب يوم  

ربا أراد أن اجلمعة يسند ظهره إىل خشبة فلما كثر الناس قال ابنوا يل من
خربين أنس بن يسمعهم فبنوا له عتبتني فتحول من اخلشبة إىل املنرب قال فأ

مالك انه مسع اخلشبة حتن حنني الوالد قال فما زالت حتن حىت نزل رسول هللا 
 صلى هللا عليه وسلم عن املنرب فمشي إليها فاحتضنها فسكنت  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هاشم ثنا املبارك عن إمساعيل بن   - 13388
عبد هللا بن أيب طلحة عن أنس بن مالك قال : ما عرض على النيب صلى هللا  

 عليه وسلم طيب قط فرده  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

نا عبد العزيز يعين بن أيب حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هاشم ث - 13389
سلمة عن عمرو بن أيب عمرو عن أنس قال كان النيب صلى هللا عليه وسلم  



يقول : اللهم إين أعوذ بك من اهلم واحلزن والعجز والكسل والبخل واجلنب  
 وضلع الدين وغلبة الرجال  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد جيد رجاله رجال ت
كالما حيطه    - وهو موىل املطلب  -الشيخني إال أن يف عمرو بن أيب عمرو 

 عن رتبة الصحيح 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هاشم ثنا عبد العزيز عن إسحاق  - 13390
بن عبد هللا بن أيب طلحة عن أنس بن مالك قال : كان النيب صلى هللا عليه  

وليست يف بيتها قال فأتيت يوما  وسلم يدخل بيت أم سليم وينام على فراشها
 عليه وسلم انئم على فراشك قالت فجئت وذاك فقيل هلا هذا النيب صلى هللا

يف الصيف فعرق النيب صلى هللا عليه وسلم حىت أستنقع عرقه على قطعة آدم  
على الفراش فجعلت أنشف ذلك العرق وأعصره يف قارورة ففزع وأان أصنع  

سليم قلت اي رسول هللا نرجو بركته لصبياننا قال  ذلك فقال ما تصنعني اي أم 
 أصبت 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هاشم ثنا عبد العزيز عن إسحاق  - 13391
بن عبد هللا بن أيب طلحة عن أنس بن مالك قال : صلى بنا رسول هللا صلى  

بيت أم سليم على حصري قد تغري من القدم ونضحه بشيء  هللا عليه وسلم يف
 من ماء فسجد عليه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يونس بن حممد ثنا محاد يعين بن  - 13392
 زيد عن اثبت ال أعلمه اال عن أنس : أن أعرابيا أتى مسجد النيب صلى هللا

عليه وسلم فبال فيه فقام إليه القوم فقال هلم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
 دعوة ال تزرموه مث دعا مباء فصبه عليه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يونس ثنا محاد يعين بن زيد عن   - 13393
كما كان رسول اثبت عن أنس بن مالك انه قال : أين ال آلو أن أصلي بكم  

هللا صلى هللا عليه وسلم يصلي بنا قال فكان أنس يصنع شيئا ال أراكم  



تصنعونه كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حىت يقول القائل لقد  
 نسي وكان إذا رفع رأسه من السجدة قعد حىت يقول القائل لقد نسي 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يونس وسريج قاال ثنا محاد يعين   - 13394
بن زيد عن اثبت عن أنس : أن النيب صلى هللا عليه وسلم رأى على عبد  

الرمحن بن عوف أثر صفرة فقال ما هذا قال أين تزوجت امرأة على وزن نواة 
 من ذهب فقال ابرك هللا لك أو مل ولو بشاة 

 

 

إسناده صحيح على شرط البخاري رجاله ثقات عليق شعيب األرنؤوط : ت
فمن رجال البخاري  -وهو ابن النعمان  -رجال الشيخني غري سريج   

 

 

------------------------------------- 
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حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يونس ثنا محاد يعين بن زيد عن   - 13395
ساعة قال وماذا  اثبت عن أنس بن مالك أن رجال قال : اي رسول هللا مىت ال

أعددت هلا قال ال اال اين أحب هللا ورسوله قال فإنك مع من أحببت قال  
لم انك أنس فما فرحنا بشيء بعد اإلسالم فرحنا بقول النيب صلى هللا عليه وس 

مع من أحببت قال فاان أحب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأاب بكر وعمر  
 وأان أرجو أن أكون معهم حليب إايهم وان كنت ال أعمل بعملهم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يونس ثنا محاد يعين بن زيد عن   - 13396
ت : أن أنسا سئل خضب النيب صلى هللا عليه وسلم قال مل يبلغ شيب اثب

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ما كان خيضب ولو شئت أن أعد مشطات كن 
يف حليته لفعلت ولكن أاب بكر كان خيضب ابحلناء والكتم وكان عمر خيضب 

 ابحلناء 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يونس ثنا محاد يعين بن زيد عن   - 33971
اثبت عن أنس قال : خدمت النيب صلى هللا عليه وسلم عشر سنني فوهللا ما  
 قال يل أف قط وال قال لشيء صنعته مل صنعت كذا وهال صنعت كذا وكذا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يونس ثنا محاد عن اثبت عن أنس  - 13398
قال : ما مسست بيدي ديباجا وال حريرا ألني من كف رسول هللا صلى هللا 

عليه وسلم وال مشمت رائحة كانت أطيب من رائحة رسول هللا صلى هللا عليه  
 وسلم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يونس ثنا محاد عن اثبت قال وال   - 13399
لى هللا عليه وسلم  أعلمه اال عن أنس : ان غالما من اليهود كان خيدم النيب ص

فمرض فااته النيب صلى هللا عليه وسلم يعوده وهو ابملوت فدعاه إىل اإلسالم  
القاسم فاسلم مث   فنظر الغالم إىل أبيه وهو عند رأسه فقال له أبوه أطع أاب



مات فخرج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من عنده وهو يقول احلمد هلل 
 الذي أنقذه يب من النار  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يونس ثنا محاد يعين بن زيد عن   - 13400
وم يوم حرمت اخلمر قال وكان أبو طلحة  اثبت عن أنس قال : كنت ساقي الق

قد اجتمع إليه بعض أصحابه فجاء رجل فقال أال أن اخلمر قد حرمت قال  
فقال يل أبو طلحة أخرج فانظر قال فخرجت فنظرت فسمعت مناداي ينادي  

اال ان اخلمر قد حرمت قال فأخربته قال فاذهب فاهرقها قال فجئت  
يل بن بيضاء وهي يف بطنه قال فانزل فأهرقتها قال فقال بعضهم قد قتل سه

 {ليس على الذين آمنوا وعملوا الصاحلات جناح فيما طعموا  }هللا عز وجل  
 إىل آخر اآلية قال وكان مخرهم يومئذ الفضيخ البسر والتمر  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

ا محاد يعين بن زيد عن  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يونس ثن - 13401



اثبت عن أنس وأيوب عن أيب قالبة عن أنس بن مالك قال : كان رسول هللا 
صلى هللا عليه وسلم يف مسري له وكان معه غالم أسود يقال له أجنشة حيدو  

قال فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وحيك اي أجنشة رويدا سوقك 
أيب قالبة يعين النساء   ابلقوارير أرفق ابلقوارير قال ويف حديث  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناداه صحيحان على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يونس ثنا محاد يعين بن زيد عن   - 13402
اثبت عن أنس قال : ما رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أومل على امرأة  

 من نسائه ما أومل على زينب بنت جحش قال فأومل بشاة أو ذبح شاة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يونس ومؤمل قاال ثنا محاد يعين بن  - 13403
زيد ثنا سلم العلوي ثنا أنس بن مالك قال : ملا نزلت آية احلجاب ذهبت 

 أدخل كما كنت أدخل فقال يل النيب صلى هللا عليه وسلم وراءك اي بين 
 

 



عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد حسن من أجل سلم  ت
لويالع  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يونس ثنا حبيب بن حجر ثنا اثبت  - 13404
البناين عن أنس بن مالك قال : خرجت من عند رسول هللا صلى هللا عليه  
وسلم متوجها إىل أهلي فمررت بغلمان يلعبون فأعجبين لعبهم فقمت على  

ائم على الغلمان  الغلمان فانتهى إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأان ق
فسلم على الغلمان مث أرسلين رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف حاجة له  

فرجعت فخرجت إىل أهلي بعد الساعة اليت كنت أرجع إليهم فيها فقالت يل 
أمي ما حبسك اليوم اي بين فقلت أرسلين رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف  

ماه اهنا سر فقالت اي بين احفظ  حاجة له فقالت أي حاجة اي بين فقلت اي أ
على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم سره قال اثبت فقلت اي أاب محزة أحتفظ 
تلك احلاجة اليوم أو تذكرها قال أي وهللا وأين ال أذكرها ولو كنت حمداث هبا 

 أحدا من الناس حلدثتك هبا اي اثبت 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

------------------------------------- 
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حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يونس وحسن بن موسى قاال حدثنا   - 13405
محاد بن سلمة عن اثبت عن أنس بن مالك قال : كان رسول هللا صلى هللا 

ذا مشي تكفأ وال مسست ديباجا وال  عليه وسلم أزهر اللون كان عرقه اللؤلؤ إ
حريرا ألني من كف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وال مشمت رائحة مسك وال 

عنرب أطيب رائحة من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال حسن مسكة وال  
 عنربة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
ن سلمة فمن رجال مسلم الشيخني غري محاد ب  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يونس وسريج قاال ثنا فليح عن   - 13406
هالل بن علي عن أنس قال قال : صلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

صالة وقال سريج صلى لنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يوما صالة مث رقي  
ال اين ألراكم من ورائي كما أراكم من  املنرب فقال يف الصالة ويف الركوع مث ق

 أمامي  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد حسن من أجل فليح :  ت
 وهو ابن سليمان وابقي رجاله ثقات رجال الصحيح

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يونس وسريج قاال ثنا فليح عن   - 13407
رسول هللا صلى  هالل بن علي بن أسامة عن أنس بن مالك قال شهدان ابنة ل

هللا عليه وسلم ورسول هللا صلى هللا عليه وسلم جالس على القرب فرأيت عينيه  
ذنبا فقال  تدمعان مث قال هل منكم من رجل مل : يقارف الليلة قال سريج يعين 

 أبو طلحة أان اي رسول هللا قال فانزل قال فنزل يف قربها  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسن من أجل فليح بن سليمان ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يونس وسريج قاال ثنا فليح عن   - 13408
يه  عثمان بن عبد الرمحن أن أنس بن مالك أخربه : أن رسول هللا صلى هللا عل
وسلم كان يصلي العصر بقدر ما يذهب الذاهب إىل بين حارثة بن احلرث 
ويرجع قبل غروب الشمس وبقدر ما ينحر الرجل اجلزور ويبعضها لغروب 

الشمس وكان يصلي اجلمعة حني متيل الشمس وكان إذا خرج إىل مكة صلى  



 الظهر ابلشجرة ركعتني  
 

 

ليح بن سليمان وابقي رجاله  عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسن من أجل فت
 ثقات رجال الصحيح

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يونس ثنا محاد يعين بن سلمة عن   - 13409
محيد وشعيب بن احلبحاب عن أنس بن مالك أن رسول هللا صلى هللا عليه  

وسلم قال : الدجال أعور وان ربكم ليس أبعور مكتوب بني عينيه كافر يقرؤه  
ب وغري كاتب  كل مؤمن كات  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري محاد بن سلمة فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يونس وحسن بن موسى قاال ثنا   - 13410
محاد بن سلمة عن اثبت البناين عن أنس بن مالك : ان رجال سأل رسول هللا 

 عليه وسلم مىت تقوم الساعة وعنده غالم من األنصار يقال له حممد  صلى هللا
فقال له رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ان يعش هذا الغالم فعسى ان ال 



 يدركه اهلرم حىت تقوم الساعة  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
رجال مسلم الشيخني غري محاد بن سلمة فمن   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يونس وحسن بن موسى قاال ثنا   - 13411
سول هللا صلى هللا  محاد بن سلمة عن اثبت البناين عن أنس ان رجال : سأل ر 

عليه وسلم عن قيام الساعة وأقيمت الصالة فلما قضى صالته قال أين 
السائل عن الساعة فقال الرجل ها أان ذا اي رسول هللا قال وما أعددت هلا 

فإهنا قائمة قال ما أعددت هلا من كثري عمل غري أين أحب هللا ورسوله فقال  
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أنت مع من أحببت قال فما فرح املسلمون  

 بشيء بعد اإلسالم أشد مما فرحوا به  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

نا يونس وحسن بن موسى قاال ثنا  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ث - 13412
اين عن أنس بن مالك ان رجال قال : اي رسول هللا محاد بن سلمة عن اثبت البن



الرجل حيب القوم ومل يبلغ عملهم فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم املرء 
مع من أحب قال حسن أعماهلم قال املرء مع من أحب قال اثبت فكان أنس 

قال اللهم فاان حنبك وحنب رسولك إذا حدث هبذا احلديث   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يونس قال ثنا أبو عوانة عن قتادة   - 13413
عن أنس قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ما من مسلم يغرس غرسا  

و هبيمة اال كان له به صدقة  أو يزرع زرعا فيأكل منه طري أو إنسان أ  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

------------------------------------- 
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حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يونس ثنا أبو عوانة عن عبد العزيز   - 13414



بن صهيب وقتادة عن أنس قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : 
 تسحروا فإن يف السحور بركة 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يونس ثنا محاد بن سلمة عن اثبت  - 13415
ور  البناين عن أنس بن مالك أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : ملا ص

هللا آدم يف اجلنة تركه ما شاء هللا ان يرتكه فجعل إبليس يطيف به وينظر ما هو  
 فلما رآه أجوف عرف انه خلق خلقا مل يتمالك 

 

 

ب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم عليق شعيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يونس ثنا شيبان عن قتادة ثنا أنس  - 13416
بن مالك أن رجال قال : اي نيب هللا كيف حيشر الكافر على وجهه يوم القيامة  

قال نيب هللا صلى هللا عليه وسلم أن الذي أمشاه على رجليه قادر على أن 
 ميشيه على وجهه يف النار  

 

 



صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يونس ثنا شيبان عن قتادة قال   - 13417
وحدث أنس بن مالك أن قائال من الناس قال : اي نيب هللا أما يريد املدينة قال  

 بلى انه ليعمل إليها فيجد املالئكة بنقاهبا وأبواهبا حيرسوهنا من الدجال  
 

 

إسناده صحيح على شرط الشيخني عليق شعيب األرنؤوط :ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يونس ثنا شيبان عن قتادة قال   - 13418
وحدث أنس بن مالك أن نيب هللا صلى هللا عليه وسلم قال : ما بني عينيه  

 مكتوب ك ف ر كفر مهجي يقول كافر يقرؤه كل مؤمن أمي وكاتب 

 

 

لى شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح عت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يونس ثنا شيبان عن قتادة قال   - 13419
وحدث أنس بن مالك : أنه أهدى لنيب هللا صلى هللا عليه وسلم جبة من 

سندس وكان ينهي عن احلرير فعجب الناس منها فقال والذي نفس حممد بيده  



 إن مناديل سعد بن معاذ يف اجلنة أحسن من هذا  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سليمان بن حيان وهو أبو خالد   - 13420
األمحر عن محيد عن أنس قال : كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقبل  

 علينا بوجهه قبل أن يكرب فيقول تراصوا واعتدلوا فإين أراكم من وراء ظهري  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد قوي ت  

 

 

نا عبد هللا حدثين أيب ثنا سليمان بن حيان ثنا محيد عن  حدث - 13421
أنس قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : إذا جاء أحدكم إىل الصالة 

 فليمش على هينته فما أدركه صلى وما سبقه أمت  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد قوي من أجل سليمان  ت
 بن حيان 

 



 

هللا حدثين أيب ثنا يونس ثنا محاد يعين بن سلمة عن  حدثنا عبد  - 13422
اثبت عن أنس : أن رقية رضي هللا عنها ملا ماتت قال رسول هللا صلى هللا 

عليه وسلم ال يدخل القرب رجل قارف أهله فلم يدخل عثمان بن عفان رضي  
 هللا عنه القرب  

 

 

ت رجال  عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات
 الشيخني غري محاد بن سلمة فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يونس ثنا محاد يعين بن سلمة عن   - 13423
عند صالة   اثبت عن أنس : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان يغري

الفجر فيستمع األذان فإذا مسع األذان أمسك وإال أغار فاستمع ذات يوم 
م على  فسمع رجال يقول هللا أكرب هللا أكرب فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسل

 الفطرة فقال أشهد أن ال إله اال هللا فقال خرجت من النار  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يونس وإسحاق بن عيسى قاال ثنا   - 13424



محاد بن سلمة عن علي بن زيد عن أنس بن مالك انه قال : إن ملك الروم 
أهدى للنيب صلى هللا عليه وسلم مستقة من سندس فلبسها وكأين أنظر إىل 
ذه  يديها تذبذابن من طوهلما فجعل القوم يقولون اي رسول هللا أنزلت عليك ه

من السماء فقال وما يعجبكم منها فوالذي نفسي بيده إن منديال من مناديل  
سعد بن معاذ يف اجلنة خري منها مث بعث هبا إىل جعفر بن أيب طالب فلبسها 

فقال النيب صلى هللا عليه وسلم إين مل أعطكها لتلبسها قال فما أصنع هبا قال  
 أرسل هبا إىل أخيك النجاشي 

 

 

رنؤوط : إسناده ضعيف ومتنه منكر تفرد به هبذه السياقة علي  عليق شعيب األت
وهو ضعيف  - وهو ابن جدعان  -بن زيد   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يونس ثنا حزم عن ميمون بن سياه   - 13425
قال مسعت أنس بن مالك قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : من أحب 

يف رزقه فليرب والديه وليصل رمحه  أن ميد له يف عمره وأن يزاد له   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد حسن من أجل ميمون  ت
 بن سياه ومن دونه ثقات 

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يونس ثنا شيبان عن قتادة فذكر   - 13426
قال ثنا أنس بن  { يوم نقول جلهنم هل امتألت  }شيئا من التفسري قال قوله 

لك أن نيب هللا صلى هللا عليه وسلم قال : ال تزال جهنم تقول هل من مزيد  ما
حىت يضع فيها رب العزة قدمه فتقول قط قط وعزتك ويزوي بعضها إىل 

 بعض 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

-------------------------------------  
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حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يونس ثنا عثمان بن رشيد قال   - 13427
حدثين أنس بن سريين قال : أتينا أنس بن مالك يف يوم مخيس فدعا مبائدته 

فدعاهم إىل الغداء فتغدى بعض القوم وأمسك بعض مث آتوه يوم اإلثنني ففعل  
ا مبائدته مث دعاهم إىل الغداء فأكل بعض القوم وأمسك بعض فقال  مثلها فدع 

 صلى هللا هلم أنس بن مالك لعلكم اثنانيون لعلكم مخيسيون كان رسول هللا



عليه وسلم يصوم فال يفطر حىت نقول ما يف نفس رسول هللا صلى هللا عليه  
وم العام  وسلم أن يفطر العام مث يفطر فال يصوم حىت نقول ما يف نفسه أن يص 

 وكان أحب الصوم إليه يف شعبان  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف عثمان بن رشيد ضعفه حيىي بن معني ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يونس وحسن بن موسى قاال ثنا   - 13428
محاد بن سلمة عن أيوب السختياين عن أيب قالبة عن أنس بن مالك أن النيب 

 صلى هللا عليه وسلم قال : ال تقوم الساعة حىت يتباهى الناس يف املساجد 

 

 

ل  عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجات
 الشيخني غري محاد بن سلمة فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يونس وحسن بن موسى قاال أنبأان  - 13429
محاد بن سلمة عن علي بن زيد عن أنس بن مالك : ان قوما ذكروا عند عبيد  
هللا بن زايد احلوض فأنكره وقال ما احلوض فبلغ ذلك أنس بن مالك فقال ال  

ألفعلن فااته فقال ذكرمت احلوض فقال عبيد هللا هل مسعت رسول هللا جرم وهللا 



صلى هللا عليه وسلم يذكره فقال نعم يقول أكثر من كذا وكذا مرة ان ما بني 
طرفيه كما بني آيلة إىل مكة أو بني صنعاء ومكة وان آنيته أكثر من جنوم 

 السماء قال حسن وان آنيته ألكثر من عدد جنوم السماء 
 

 

ليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف لضعف علي بن عت
 زيد : وهو ابن جدعان 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا محاد عن علي بن زيد عن   - 13430
احلسن عن أنس بن مالك : انه ذكر احلوض عند عبيد هللا بن زايد فذكر مثله  

 اال انه قال وهللا ألفعلن به وألفعلن 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يونس وحسن بن موسى قاال ثنا   - 13431
محاد بن سلمة عن اثبت البناين عن أنس بن مالك قال قال رسول هللا صلى 

هللا عليه وسلم : ثالث من كن فيه وجد هبن حالوة اإلميان من كان هللا ورسوله 
مما سوامها ورجل حيب رجال ال حيبه اال هلل ورجل أن يقذف يف النار   أحب إليه



 أحب إليه من أن يرجع يهوداي نصرانيا قال حسن أو نصرانيا  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن عبد هللا األنصاري ثنا   - 13432
محيد الطويل عن أنس بن مالك قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : من  
يرد هللا به خريا استعمله قالوا اي رسول هللا ما استعماله قال يوفقه لعمل صاحل 

 قبل موته  

 

 

شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على  ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن عبد هللا ثنا محيد عن   - 13433
أنس قال : كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أييت بيت أم سليم فينام على  

فراشها وليست أم سليم يف بيتها فتأيت فتجده انئما وكان صلى هللا عليه وسلم  
  قارورة فتجعله يف مسكها  إذا انم ذف عرقا فتأخذ عرقه بقطنة يف

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني ت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن بن موسى ثنا أبو هالل ثنا   - 13434
قتادة عن أنس بن مالك : ان شجرة كانت على طريق الناس كانت تؤذيهم  

النيب صلى هللا عليه وسلم فلقد   فأاتها رجل فعزهلا عن طريق الناس قال قال
 رأيته يتقلب يف ظلها يف اجلنة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد حسن يف الشواهد من أجل  ت
 أيب هالل : وهو حممد بن سليم الراسيب

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن بن موسى ثنا سالم يعين بن  - 13435
س بن مالك عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال :  مسكني عن أيب ظالل عن أن

إن عبدا يف جهنم لينادي ألف سنة اي حنان اي منان قال فيقول هللا عز وجل 
جلربيل عليه السالم اذهب فأتين بعبدي هذا فينطلق جربيل فيجد أهل النار 
مكبني يبكون فريجع إىل ربه فيخربه فيقول ائتين به فإنه يف مكان كذا وكذا 

به فيوقفه على ربه عز وجل فيقول له اي عبدي كيف وجدت مكانك  فيجيء
ومقيلك فيقول أي رب شر مكان وشر مقيل فيقول ردوا عبدي فيقول اي رب 

 ما كنت أرجو إذ أخرجتين منها أن تردين فيها فيقول دعوا عبدي  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف جدا ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن بن موسى أان محاد يعين بن  - 13436
زيد عن مساك يعين بن عطية عن أيوب عن أيب قالبة عن أنس بن مالك رفعه  

 قال : إذا حضر العشاء وأقيمت الصالة فابدؤوا ابلعشاء 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

-------------------------------------  
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حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إسحاق بن عيسى قال مسعت  - 13437
مالكا حيدث عن الزهري عن أنس بن مالك : أن رسول هللا صلى هللا عليه  

وسلم دخل مكة يوم الفتح وعلى رأسه املغفر فلما نزعه جاءه رجل فقال بن 
 خطل متعلق أبستار الكعبة فقال اقتلوه  

 

 



إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  عليق شعيب األرنؤوط : ت
فمن رجال مسلم  -وهو ابن الطباع  - الشيخني غري إسحاق بن عيسى   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أسباط بن حممد ثنا سعيد عن   - 13438
قتادة عن أنس بن مالك قال : كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من أخف 

 الناس صالة يف متام  
 

 

ليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني عت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو قطن ثنا هشام عن قتادة عن   - 13439
أنس بن مالك قال : أتى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على رجل يسوق 

ك أو بدنة قال اركبها قال اهنا بدنة قال اركبها قال إهنا بدنة قال اركبها وحي 
 ويلك 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
فمن رجال مسلم  -وهو عمرو بن اهليثم  -الشيخني غري أيب قطن   

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو قطن ثنا شعبة عن معاوية بن  - 13440
لقوم منهم أو من  قرة عن أنس عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : بن أخت ا

 أنفسهم 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
فمن رجال مسلم  -وهو عمرو بن اهليثم  -الشيخني غري أيب قطن   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو قطن ثنا هشام عن قتادة عن   - 13441
أنس : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان يتعوذ من العجز واجلنب والبخل 

 والكسل واهلرم وعذاب القرب 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

ثنا جعفر ثنا عمران   حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا كثري بن هشام - 13442
سلم  البصري القصري عن أنس بن مالك قال : خدمت النيب صلى هللا عليه و 

عشر سنني فما أمرين أبمر فتوانيت عنه أو ضيعته فالمين فان المين أحد من  
 أهل بيته إال قال دعوه فلو قدر أو قال لو قضي أن يكون كان  



 

 

الصحيح وفيه انقطاع  عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح رجاله رجال ت
مل يسمع من أنس وإمنا رآه رؤية -وهو ابن مسلم  -فإن عمران القصري   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا علي بن اثبت حدثين جعفر بن   - 13443
برقان عن عمران البصري عن أنس بن مالك قال : خدمت رسول هللا صلى  

 هللا عليه وسلم عشر سنني فذكر مثله  

 

 

ب األرنؤوط : حديث صحيحعليق شعيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن يزيد عن أيوب يعين  - 13444
القصاب أيب العالء عن قتادة عن أنس عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال :  

 ال يفرتش أحدكم ذراعيه يف الصالة كالكلب 

 

 

 عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد حسن من أجل أيوبت
وابقي رجاله ثقات  -وهو ابن أيب مسكني  -القصاب   

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يونس ثنا محاد يعين بن سلمة عن   - 13445
ليه وسلم : ملا  علي بن زيد عن أنس بن مالك قال قال رسول هللا صلى هللا ع

أسري يب مررت برجال تقرض شفاههم مبقاريض من انر قال فقلت من هؤالء 
م وهم  اي جربيل قال هؤالء خطباء من أمتك أيمرون الناس ابلرب وينسون أنفسه

 يتلون الكتاب أفال يعقلون  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف لضعف علي بن ت
 زيد : وهو ابن جدعان 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو سلمة يوسف بن يعقوب  - 13446
رسول هللا صلى هللا املاجشون عن بن شهاب عن أنس بن مالك قال : زاران 

عليه وسلم يف داران فحلبنا له داجنا لنا وشبنا لبنها من ماء الدار وعن ميني 
ر بن  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم رجل من أهل البادية ومن وراء الرجل عم

اخلطاب وعن يسار رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أبو بكر فشرب رسول هللا 
صلى هللا عليه وسلم حىت إذا نزع القدح عن فيه أوهم بنزعه قال له عمر اي  

رسول هللا أعط أاب بكر فأعطى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم القدح األعرايب 
 مث قال األمين فاألمين  

 

 



وط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤ ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إسحاق بن منصور يعين السلويل  - 13447
ثنا عمارة يعين بن زاذان عن اثبت عن أنس قال : كان النيب صلى هللا عليه  
وسلم يقيل عند أم سليم وكان من أكثر الناس عرقا فاختذت له نطعا فكان  

ليه خطا فكانت تنشف العرق فتأخذه فقال ما هذا  يقيل عليه وخطت بني رج
 اي أم سليم قالت عرقك اي رسول هللا اجعله يف طييب فدعا هلا بدعاء حسن 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد حسن يف املتابعات ت
 والشواهد من أجل عمارة بن زادان وابقي رجاله ثقات رجال الشيخني 

 

 

 حدثين أيب ثنا إسحاق بن منصور ثنا عمارة عن  حدثنا عبد هللا - 13448
اثبت عن أنس : أن النيب صلى هللا عليه وسلم أرسل أم سليم تنظر إىل جارية  

 فقال مشي عوارضها وانظري إىل عرقوهبا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث حسن وإسناده حسن ت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الوهاب بن عطاء أبو نصر  - 13449
انه أنبأهم عن  العجلي اخلفاف قال أان سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك 

النيب صلى هللا عليه وسلم انه قال : بينما أان أسري يف اجلنة إذ عرض يل هنر 
وثر الذي حافتاه قباب اللؤلؤ اجملوف قال فقلت اي جربيل ما هذا قال هذا الك

أعطاك ربك عز وجل قال فضربت بيدي فيه فإذا طينه املسك االذفر وإذا 
 رضراضه اللؤلؤ 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد قوي على شرط مسلم  ت
 من أجل عبد الوهاب بن عطاء ومن فوقه ثقات من رجال الشيخني 

 

 

------------------------------------- 

 

[    232صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب قال أيب وقال عبد الوهاب من كتابه   - 13450
قرأت : قال امللك الذي معي أتدري ما هذا هذا الكوثر الذي أعطاك ربك 

 فضرب بيده إىل أرضه فأخرج من طينه املسك 

 



 

إسناد قوي على شرط مسلم من أجل عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا ت
 عبد الوهاب بن عطاء ومن فوقه ثقات من رجال الشيخني 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا علي بن عاصم أان عبد هللا بن أيب  - 13451
بكر بن أنس قال مسعت أنس بن مالك يقول : ما خرج رسول هللا صلى هللا 

ل وكان أنس أيكل قبل أن عليه وسلم يف يوم فطر قط حىت أيكل مترات قا
 خيرج ثالاث فإذا أراد أن يزداد أكل مخسا فإذا أراد أن يزداد أكل وترا 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف لضعف علي بن ت
 عاصم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا علي بن عاصم أان حصني بن عبد   - 13452
ى عن أنس بن مالك قال : أتى أبو طلحة  الرمحن عن عبد الرمحن بن أيب ليل

مبدين من شعري فأمر به فصنع طعاما مث قال يل اي أنس انطلق ائت رسول هللا 
صلى هللا عليه وسلم فادعه وقد تعلم ما عندان قال فأتيت النيب صلى هللا عليه  
وسلم وأصحابه عنده فقلت إن أاب طلحة يدعوك إىل طعامه فقام وقال للناس 

وا فجئت أمشي بني يديه حىت دخلت على أيب طلحة فأخربته قال  قوموا فقام



فضحتنا قلت أين مل أستطع أن أرد على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أمره  
فلما انتهى النيب صلى هللا عليه وسلم إىل الباب قال هلم اقعدوا ودخل عاشر  

ا مث قال  عشرة فلما دخل أيت ابلطعام تناول فأكل وأكل معه القوم حىت شبعو 
هلم قوموا وليدخل عشرة مكانكم حىت دخل القوم كلهم وأكلوا قال قلت كم  

 كانوا قال كانوا نيفا ومثانني قال وفضل ألهل البيت ما أشبعهم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف لضعف علي بن ت
 عاصم 

 

 

أنس قال : أقام   حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا علي أان محيد عن - 13453
بالل الصالة فعرض لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم رجل قال فأقامه حىت 

 نعس بعض القوم مث جاء رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فصلى ابلناس 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف لضعف علي بن ت
 عاصم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا علي ثنا محيد عن أنس : أن رسول  - 13454



هللا صلى هللا عليه وسلم سافر يف رمضان فركب راحلته فدعا مباء على يده مث  
 بعثها فلما استوت قائمة شرب والناس ينظرون إليه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف لضعف علي بن ت
 عاصم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا علي ثنا عبيد هللا بن أيب بكر قال   - 13455
ن سبق  مسعت أنس بن مالك يقول : اثرت أرنب فتبعها الناس فكنت يف أول م

إليها فأخذهتا فأتيت هبا أاب طلحة قال فأمر هبا فذحبت مث سويت قال مث أخذ  
به قال قلت إن أاب عجزها فقال ائت به النيب صلى هللا عليه وسلم قال فأتيته 

 طلحة أرسل إليك بعجز هذه األرنب قال فقبله مين  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف لضعف علي بن ت
 عاصم الواسطي

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا علي عن حنظلة السدوسي عن   - 13456
بعد الركوع يف  أنس بن مالك : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قنت شهرا



 صالة الغداة يدعو  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف لضعف علي بن ت
 عاصم وحنظلة السدوسي 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد هللا بن واقد عن الثوري عن   - 13457
جابر عن أيب نصر عن أنس قال : كناين رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ببقلة  

ت أجتنيها  كن  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف جدا ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن يزيد عن هشام الدستوائي  - 13458
وشعبة مجيعا عن قتادة عن أنس بن مالك عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال  

 : البزاق يف املسجد خطيئة وكفارهتا دفنها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري حممد ت
فقد روى له أصحاب السنن غري ابن  -عي الواسطي وهو الكال -بن يزيد 



 ماجة وهو ثقة 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا معاوية بن عمرو ثنا زائدة عن   - 13459
رسول هللا صلى  منصور عن ربعي ثنا أبو األبيض ثنا أنس بن مالك قال : كان

هللا عليه وسلم يصلي بنا العصر والشمس بيضاء حملقة مث أرجع إىل قومي وهم  
ول هللا صلى يف انحية املدينة فأجدهم جلوسا فأقول هلم قوموا فصلوا فإن رس

 هللا عليه وسلم قد صلى  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد قوي من أجل أيب ت
 األبيض وابقي رجاله ثقات رجال الشيخني

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن يزيد عن هشام الدستوائي  - 13460
 عليه وسلم  عن قتادة عن أنس بن مالك قال : ذهبت إىل رسول هللا صلى هللا

 خببز شعري وأهاله سنخة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري حممد ت
فقد روى له أصحاب السنن غري ابن  -وهو الواسطي الكالعي  -بن يزيد 



 ماجة وهو ثقة 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو أمحد الزبريي ثنا مالك عن بن  - 13461
شهاب أن أنس بن مالك أخربه : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم دخل 

مكة وعلى رأسه مغفر فقيل له ان بن خطل متعلق أبستار الكعبة فقال اقتلوه  
 حدثنا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

-------------------------------------  

 

[    233صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن إسحاق قال أخربين محاد بن  - 13462
سلمة عن قتادة عن أنس بن مالك : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم هنى  

  كان أيب قد ترك هذا احلديث عن اإلقعاء والتورك يف الصالة قال عبد هللا

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : صحيح دون النهي عن التورك ورجال إسناده رجال  ت
 الصحيح

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الوهاب ثنا سعيد عن قتادة   - 13463
عن أنس بن مالك أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال مل : يبعث نيب قبلي اال  
 حذر قومه من الدجال الكذاب فاحذروه فإنه أعور أال وإن ربكم ليس أبعور  

 

 

م  عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد قوي على شرط مسلت
 -وهو ابن عطاء اخلفاف  -رجاله ثقات رجال الشيخني غري عبد الوهاب 

 فمن رجال مسلم وهو صدوق ال أبس به

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الوهاب عن سعيد عن قتادة   - 13464
عن أنس أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : أمتوا الصف املقدم مث الذي يليه  

ن يف الصف املؤخر فما كان من نقص فليك  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وإسناده قوي ت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن بن موسى ثنا شيبان عن   - 13465
قتادة فذكر حدثنا وقال قتادة كان يقول : أمتوا الصف املقدم مث الذي يليه  

 فان كان نقص فليكن يف الصف املؤخر 

 

 

احلديث صحيح ورجاله ثقات رجال الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الوهاب عن سعيد عن قتادة   - 13466
عن أنس قال : مجع القرآن على عهد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أربعة 
 نفر كلهم من األنصار أيب بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد بن اثبت وأبو زيد 

 

 

ؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد قوي من أجل عبد عليق شعيب األرنت
 الوهاب بن عطاء وهو من رجال مسلم وابقي رجال اإلسناد رجال الشيخني

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الوهاب عن سعيد عن قتادة   - 13467
عن أنس عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال أليب : أن هللا عز وجل قد أمرين 

 أن أقرئك القرآن قال آهلل مساين لك قال نعم فجعل يبكي  
 

 



عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد قوي ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الوهاب أان سعيد عن قتادة   - 13468
وسلم فقالوا : اي  عن أنس أن رهطا من عكل وعرينة أتوا النيب صلى هللا عليه

رسول هللا إان كنا انسا أهل ضرع ومل نكن أهل ريف استومخنا املدينة فأمر هلم  
ا فيها فيشربوا من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بذود وراع وأمرهم أن خيرجو 

ألباهنا وأبواهلا فانطلقوا حىت إذا كانوا يف انحية احلرة قتلوا راعي رسول هللا 
صلى هللا عليه وسلم واستاقوا الذود وكفروا بعد إسالمهم فبعث رسول هللا 

صلى هللا عليه وسلم يف طلبهم فأتى هبم فقطع أيديهم وأرجلهم ومسر أعينهم  
ماتوا وهم كذلك قال قتادة وذكر لنا أن هذه اآلية    وتركهم يف انحية احلرة حىت

 نزلت فيهم  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد قوي من أجل عبد ت
 الوهاب : وهو ابن عطاء اخلفاف فهو صدوق ال أبس به من رجال مسلم

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الوهاب عن محيد عن أنس  - 13469
: صلى النيب صلى هللا عليه وسلم خلف أيب بكر يف ثوب واحد  بن مالك قال

 وهو قاعد  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح إسناده قوي ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبيد هللا بن أيب قرة ثنا سليمان بن  - 13470
بالل عن شريك انه مسع أنس بن مالك يقول : ما صليت خلف إمام أخف 

ول هللا صلى هللا عليه وسلم وال أمت وإن كان رسول هللا صلى هللا  صالة من رس
 عليه وسلم ليسمع بكاء الصيب فيخفف خمافة ان تفتنت أمه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد قوي ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الوهاب ثنا سعيد بن أيب  - 13471
ه وسلم أنه قال :  عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك عن النيب صلى هللا علي

إن العبد إذا وضع يف قربه وتوىل عنه أصحابه أنه ليسمع خفق نعاهلم فيأتيه  
عليه  ملكان فيقوالن له ما كنت تقول يف هذا الرجل يعين حممدا صلى هللا 

وسلم قال أما املؤمن فيقول أشهد أنه عبد هللا ورسوله فيقال له انظر إىل 
 مقعدك يف النار قد أبدلك هللا به مقعدا يف اجلنة فريامها مجيعا  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد قوي من أجل عبد ت
 الوهاب : وهو ابن عطاء اخلفاف

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الوهاب ثنا سعيد بن أيب  - 13472
ليه وسلم دخل خنال  عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك : أن النيب صلى هللا ع 

لبين النجار فسمع صوات ففزع فقال من أصحاب هذه القبور قالوا اي نيب هللا 
نار وفتنة  انس ماتوا يف اجلاهلية قال تعوذوا ابهلل من عذاب القرب وعذاب ال

الدجال قالوا وما ذاك اي رسول هللا قال إن هذه األمة تبتلي يف قبورها فان  
املؤمن إذا وضع يف قربه أاته ملك فسأله ما كنت تعبد فإن هللا هداه قال كنت  

أعبد هللا قال فيقال له ما كنت تقول يف هذا الرجل قال فيقول هو عبد هللا 
قال فينطلق به إىل بيت كان له يف ورسوله قال فما يسأل عن شيء بعدها 

النار فيقال هذا بيتك كان يف النار ولكن هللا عصمك ورمحك فأبدلك به بيتا  
يف اجلنة فيقول دعوين حىت أذهب فأبشر أهلي فيقال له اسكن وإن الكافر إذا  

وضع يف قربه أاته ملك فيقول له ما كنت تقول يف هذا الرجل فيقول كنت 
فيضربه مبطراق من حديد بني أذنيه فيصيح صيحة يسمعه  أقول ما يقول الناس 

 اخللق غري الثقلني  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد قوي ت  



 

 

------------------------------------- 

 

[    234صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الوهاب حدثنا هشام عن   - 13473
قتادة عن أنس قال : كان نيب هللا صلى هللا عليه وسلم من أخف الناس صالة 

 يف متام  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد قوي على شرط مسلم  ت
  رجاله ثقات رجال الشيخني غري عبد الوهاب بن عطاء اخلفاف فمن رجال

 مسلم وهو صدوق ال أبس به 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الوهاب عن سعيد عن قتادة   - 13474
 عن أنس عن النيب صلى هللا عليه وسلم : مثله  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد قوي ت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الوهاب عن سعيد عن قتادة   - 13475
س أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : النخاعة يف املسجد خطيئة  عن أن

 وكفارهتا دفنها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد قوي على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الوهاب عن سعيد عن قتادة   - 13476
عن أنس بن مالك أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : إذا كان أحدكم يف  

الصالة فال يتفل أمامه وال عن ميينه فإنه يناجي ربه عز وجل ولكن ليتفل عن  
 يساره أو حتت قدمه  

 

 

د قوي على شرط مسلم  عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسنات
 -وهو ابن عطاء اخلفاف  -رجاله ثقات رجال الشيخني غري عبد الوهاب 

 فمن رجال مسلم وهو صدوق 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الوهاب قال سئل سعيد عن   - 13477



ليلة القدر فأخربان عن قتادة عن أنس أن نيب هللا صلى هللا عليه وسلم قال :  
لعشر األواخر يف اتسعة وسابعة وخامسة  التمسوها يف ا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده قوي على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الوهاب عن سعيد عن قتادة   - 13478
عن أنس أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : أمتوا الركوع والسجود وهللا 

دمت  ألراكم من بعد ظهري إذا ركعتم وإذا سج  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد قوي على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الوهاب عن سعيد عن قتادة   - 13479
وحدثنا أنس بن مالك أن نيب هللا صلى هللا عليه وسلم قال وجنازة سعد  

 موضوعة : اهتز هلا عرش الرمحن عز وجل  

 

 

ط : صحيح لغريه وهذا إسناد قوي على شرط مسلم من  عليق شعيب األرنؤو ت
أجل عبد الوهاب بن عطاء اخلفاف فهو من رجاله وابقي رجال اإلسناد ثقات  



 رجال الشيخني

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الوهاب عن سعيد عن قتادة   - 13480
ى هللا عليه وسلم  عن أنس بن مالك : أن أكيدر دومة أهدى إىل رسول هللا صل

جبة حرير وذلك قبل أن ينهي نيب هللا صلى هللا عليه وسلم عن احلرير فلبسها  
د بيده  فعجب الناس منها فقال النيب صلى هللا عليه وسلم والذي نفس حمم 

 ملناديل سعد يف اجلنة أحسن من هذه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد قوي على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الوهاب أان هشام عن قتادة   - 13481
لى رجل يسوق  عن أنس بن مالك قال أتى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ع

بدنة فقال أركبها قال اي رسول هللا اهنا بدنة فقال : اركبها قال اهنا بدنة قال  
ام  اركبها قال اهنا بدنة قال اركبها وحيك أو ويلك أركبها شك هش  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد قوي على شرط مسلم  ت
 -وهو ابن عطاء اخلفاف  -رجاله ثقات رجال الشيخني غري عبد الوهاب 



 فمن رجال مسلم وهو صدوق ال أبس به

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الوهاب عن سعيد عن قتادة   - 13482
هللا عليه وسلم أنه قال : ال تزال جهنم    عن أنس بن مالك عن النيب صلى

يلقي فيها وتقول هل من مزيد حىت يضع رب العزة فيها قدمه فينزوي بعضها  
إىل بعض وتقول قط قط وعزتك وكرمك وال يزال يف اجلنة فضل حىت ينشئ  

 هللا عز وجل هلا خلقا فيسكنهم فضل اجلنة 

 

 

ى شرط مسلم عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح إسناده قوي علت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الوهاب عن سعيد عن قتادة   - 13483
عن أنس بن مالك : أن نيب هللا صلى هللا عليه وسلم كان يقول إن يف اجلنة  

 شجرة يسري الراكب يف ظلها مائة عام ال يقطعها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وإسناده قوي على شرط مسلمت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الوهاب عن سعيد عن قتادة   - 13484



عن أنس بن مالك : أن يهوداي مر على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
وأصحابه فقال السام عليكم فقال نيب هللا صلى هللا عليه وسلم أتدرون ما قال  

قال ردوه علي هذا قالوا سلم اي رسول هللا قال ال ولكنه قال كذا وكذا مث 
فردوه عليه فقال قلت السام عليكم قال نعم فقال نيب هللا صلى هللا عليه  
وسلم عند ذلك إذا سلم عليكم أحد من أهل الكتاب فقولوا وعليك أي 

 وعليك ما قلت  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح إسناده قوي ت  

 

 

عيد عن قتادة  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الوهاب ثنا س  - 13485
 صلى هللا عليه وسلم وزيد بن اثبت تسحرا عن أنس بن مالك : أن نيب هللا

فلما فرغا من سحورمها قام رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إىل الصالة فقلنا  
ألنس كم كان بني فراغهما من سحورمها ودخوهلما يف الصالة قال قدر ما يقرأ  

 الرجل مخسني آية 
 

 

األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد قوي عليق شعيب ت  

 

 



------------------------------------- 

 

[    235صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الوهاب قال سئل سعيد عن   - 13486
الوصال فأخربان عن قتادة عن أنس أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال :  
أال ال تواصلوا قيل له انك تواصل اي رسول هللا قال اين لست كأحد منكم إن  

 ريب يطعمين ويسقيين  

 

 

ناد قوي على شرط مسلم عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إست  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبيدة بن محيد عن محيد الطويل   - 13487
عن أنس بن مالك قال : كان شباب من األنصار سبعني رجال يقال هلم القراء 
قال كانوا يكونون يف املسجد فإذا أمسوا انتحوا انحية من املدينة فيتدارسون  

املسجد وحيسب أهل املسجد أهنم يف أهليهم  ويصلون حيسب أهلوهم أهنم يف 
حىت إذا كانوا يف وجه الصبح استعذبوا من املاء واحتطبوا من احلطب فجاؤوا 
به فأسندوه إىل حجرة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فبعثهم النيب صلى هللا 

عليه وسلم مجيعا فاصيبوا يوم بئر معونة فدعا النيب صلى هللا عليه وسلم على  



هم مخسة عشر يوما يف صالة الغداة  قتلت  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أسود بن عامر قال ثنا أبو بكر عن   - 13488
 محيد الطويل عن أنس قال : كانت فتية ابملدينة يقال هلم القراء فذكر معناه  

 

 

وهو   - حسن أبو بكر  عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ت
صدوق حسن احلديث وابقي رجال اإلسناد ثقات رجال  -ابن عياش 

 الشيخني 
 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو قطن ثنا بن عون عن حممد قال   - 13489
: كان أنس إذا حدث حديثا عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ففرغ منه قال  

 أو كما قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
فمن رجال مسلم  -وهو عمرو بن اهليثم بن قطن  -الشيخني غري أيب قطن   



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سليمان بن داود اهلامشي أان  - 13490
إمساعيل أخربين محيد عن أنس قال : كان شباب من األنصار يسمون القراء 

 فذكر معىن حديث أيب بكر  

 

 

ني غري عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخت
 سليمان بن داود اهلامشي فمن رجال أصحاب السنن وهو ثقة

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن عبد هللا األنصاري ثنا   - 13491
محيد الطويل عن أنس بن مالك قال : كانت صالة رسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم متقاربة وصالة أيب بكر وسط وبسط عمر يف قراءة صالة الغداة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن عبد هللا األنصاري حدثنا   - 13492
محيد عن أنس قال : كان صيب على ظهر الطريق فمر النيب صلى هللا عليه  

وسلم ومعه انس من أصحابه فلما رأت أم الصيب القوم خشيت أن يوطأ ابنها  



فسعت ومحلته وقالت ابين ابين قال فقال القوم اي رسول هللا ما كانت هذه  
لتلقي ابنها يف النار قال فقال النيب صلى هللا عليه وسلم ال وال يلقي هللا حبيبه  

 يف النار  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن عبد هللا ثنا محيد ثنا اثبت  - 13493
قال قال أنس : مر بشيخ كبري يهادي بني ابنيه قال فقال ما ابل هذا قالوا  
نذر اي رسول هللا أن ميشي قال إن هللا عز وجل عن تعذيب هذا نفسه لغين 

 فأمره أن يركب فركب  

 

 

على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن عبد هللا األنصاري ثنا   - 13494
هللا عليه وسلم   محيد الطويل عن أنس بن مالك قال : انتهى إلينا النيب صلى

وأان يف غلمان فسلم علينا مث أخذ بيدي فأرسلين يف رسالة وقعد يف ظل جدار  
ال قلت أو يف جدار حىت رجعت إليه فلما أتيت أم سليم قالت ما حبسك ق



أرسلين رسول هللا صلى هللا عليه وسلم برسالة قالت وما هي قلت اهنا سر  
 قالت أحفظ سر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فما أخربت به بعد أحدا قط 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

يد عن  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن عبد هللا ثنا مح  - 13495
وسلم : قدمت املدينة وألهل   أنس بن مالك قال قال رسول هللا صلى هللا عليه

املدينة يومان يلعبون فيهما يف اجلاهلية فقال قدمت عليكم ولكم يومان تلعبون  
 فيهما إن هللا عز وجل أبدلكم هبما خريا منهما يوم الفطر ويوم النحر  

 

 

رط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن عبد هللا ثنا محيد عن   - 13496
أنس بن مالك قال : جاء أبو موسى األشعري يستحمل النيب صلى هللا عليه  
وسلم فوافق منه شغال فقال وهللا ال أمحلك فلما قفى دعاه قال اي رسول هللا 

 قد حلفت أن ال حتملين قال وأان أحلف ألمحلنك  

 

 



نؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األر ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن عبد هللا ثنا محيد عن   - 13497
أنس قال سئل أنس عن عذاب القرب وعن الدجال فقال كان رسول هللا صلى 

هللا عليه وسلم يقول : اللهم إين أعوذ بك من الكسل واهلرم واجلنب والبخل 
القرب وفتنة الدجال وعذاب   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    236صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن عبد هللا ثنا محيد عن   - 13498
وصومه تطوعا  أنس بن مالك انه سئل عن صالة النيب صلى هللا عليه وسلم  

قال : كان يصوم من الشهر حىت نقول ما يريد ان يفطر منه شيئا ويفطر حىت  
اال  نقول ما يريد أن يصوم منه شيئا وما كنا نشاء أن نراه من الليل مصليا 



 رأيناه وال نراه انئما اال رأيناه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعقوب حدثنا أيب عن بن إسحاق  - 13499
قال ذكر الزهري عن أويس بن مالك بن أيب عامر عديد بين متيم عن أنس بن  

هللا عليه وسلم قال : هذا رمضان قد جاء  مالك األنصاري أن رسول هللا صلى 
 تفتح فيه أبواب اجلنة وتغلق فيه أبواب النار وتسلسل فيه الشياطني  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : منت احلديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سليمان بن داود اهلامشي أان  - 13500
خي بن شهاب عن أبيه  إبراهيم بن سعد ثنا حممد بن عبد هللا بن مسلم بن أ

عن أنس بن مالك قال : سئل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن الكوثر 
فقال هو هنر أعطانيه هللا عز وجل يف اجلنة ترابه املسك ماؤه أبيض من اللنب 

وأحلى من العسل ترده طري أعناقها مثل أعناق اجلزر قال قال أبو بكر اي 
أنعم منها  رسول هللا اهنا لناعمة فقال أكلتها   



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد حسن حممد بن عبد هللا  ت
فيه كالم ينزله عن رتبة الصحيح  -وإن روى له الشيخان  -بن مسلم الزهري 

 وابقي رجال اإلسناد ثقات 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعقوب ثنا أيب عن صاحل قال بن   - 13501
الك أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : لو أن شهاب حدثين أنس بن م

البن آدم واديني من ذهب أحب أن له واداي اثلثا ومل ميأل فاه اال الرتاب وهللا 
 يتوب على من اتب  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن عبد هللا بن املثين ثنا  - 13502
وسلم قال يوم   سليمان التيمي عن أنس بن مالك أن رسول هللا صلى هللا عليه

بدر : من ينظر ما فعل أبو جهل قال فانطلق عبد هللا بن مسعود فوجد ابين 
و جهل  عفراء قد ضرابه حىت برك قال فأخذ بلحيته بن مسعود فقال آنت أب

آنت الشيخ الضال قال فقال أبو جهل هل فوق رجل قتلتموه أو قال قتله  



 قومه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعقوب ثنا أيب عن صاحل قال بن   - 13503
ن أيب بن كعب  شهاب أن أنس بن مالك قال أان أعلم الناس ابحلجاب لقد كا 

يسألين عنه قال أنس : أصبح رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عروسا بزينب 
ع ابنة جحش قال قال وكان تزوجها ابملدينة فدعا الناس للطعام بعد ارتفا 

النهار فجلس رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وجلس معه رجال بعد ما قام  
القوم حىت قام رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فمشى ومشيت معه حىت بلغ 
حجرة عائشة مث ظن اهنم قد خرجوا فرجع ورجعت معه قال فإذا هم جلوس 

معه   مكاهنم فرجع ورجعت معه الثانية حىت بلغ حجرة عائشة فرجع ورجعت 
 فإذا هم قد قاموا فضرب بيين وبينه ابلسرت وأنزل احلجاب  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعقوب حدثين أيب عن صاحل قال   - 13504



بن شهاب أخربين أنس بن مالك : أن هللا عز وجل اتبع الوحي على رسول هللا 
عليه وسلم قبل وفاته حىت تويف أكثر ما كان الوحي يوم توىف رسول  صلى هللا 

 هللا صلى هللا عليه وسلم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعقوب ثنا أبو أويس قال أخربين  - 13505
ه : ان رجال سأل  بن شهاب أن أخاه أخرب أن أنس بن مالك األنصاري أخرب 

لى هللا عليه وسلم ما الكوثر فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  رسول هللا ص
هو هنر أعطانيه هللا يف اجلنة أبيض من اللنب وأحلى من العسل فيه طيور  

أعناقها كأعناق اجلزر فقال عمر بن اخلطاب اهنا لناعمة اي رسول هللا قال فقال  
لم أكلوها أنعم منها  رسول هللا صلى هللا عليه وس  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد حسن يف املتابعات ت
والشواهد من أجل أيب أويس : وهو عبد هللا بن عبد هللا بن أويس بن مالك 

 بن أيب عامر األصبحي وقد توبع وابقي رجاله ثقات رجال الصحيح 
 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعقوب ثنا أيب عن حممد بن  - 13506
إسحاق قال حدثين محيد الطويل عن أنس بن مالك األنصاري : أن رسول هللا 
صلى هللا عليه وسلم كان إذا غشي قرية بياات مل يغر حىت يصبح فان مسع أتذينا  

 للصالة أمسك وإن مل يسمع أتذينا للصالة أغار  
 

 

ؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد حسن من أجل ابن عليق شعيب األرنت
 إسحاق وابقي رجاله ثقات رجال الشيخني

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعقوب ثنا أيب عن بن إسحاق قال   - 13507
ن مالك حدثين عاصم بن عمر بن قتادة األنصاري مث الظفري عن أنس ب

األنصاري قال مسعته يقول : ما كان أحد أشد تعجيال لصالة العصر من رسول  
هللا صلى هللا عليه وسلم إن كان أبعد رجلني من األنصار دارا من مسجد 

ول هللا صلى هللا عليه وسلم ألبو لبابة بن عبد املنذر أخو بين عمرو بن رس
عوف وأبو عبس بن جرب أخو بين حارثة دار أيب لبابة بقباء أو دار أيب عبس  
بن جرب يف بين حارثة مث أن كاان ليصليان مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

  صلى هللا عليه وسلم هبا  العصر مث أيتيان قومهما وما صلوها لتبكري رسول هللا

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسن ابن إسحاق صدوق حسن احلديث ت



 وابقي رجال اإلسناد ثقات رجال الشيخني

 

 

------------------------------------- 

 

[    237صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعقوب أخربان أيب عن بن إسحاق  - 13508
لظهر اان وعمر  حدثين زايد بن أيب زايد موىل بن عباس قال : انصرفت من ا

حني صالها هشام بن إمساعيل ابلناس إذ كان على املدينة إىل عمرو بن عبد  
 قياما قال  هللا بن أيب طلحة نعوده يف شكوى له قال فما قعدان ما سألنا عنه اال

مث انصرفنا فدخلنا على أنس بن مالك يف داره وهي إىل جنب دار أيب طلحة  
قال فلما قعدان أتته اجلارية فقالت الصالة اي أاب محزة قال قلنا أي الصالة  

رمحك هللا قال العصر قال فقلنا إمنا صلينا الظهر اآلن قال فقال انكم تركتم  
ها حىت تركتموها اين مسعت رسول هللا الصالة حىت نسيتموها أو قال نسيتمو 

صلى هللا عليه وسلم يقول بعثت أان والساعة كهاتني ومد إصبعيه السبابة  
 والوسطى 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسن من أجل حممد بن إسحاق وابقي رجال  ت



 اإلسناد ثقات رجال الصحيح
 

 

العباس ثنا أبو  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إبراهيم بن أيب - 13509
أويس عن الزهري عن أخيه عبد هللا بن مسلم انه مسع أنس بن مالك يقول أن  

رجال : سأل النيب صلى هللا عليه وسلم عن الكوثر فذكره اال انه قال أكلتها  
 أنعم منها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد حسن يف املتابعات ت
هو عبد هللا بن عبد هللا بن أويس وابقي والشواهد من أجل أيب أويس : و 

 رجاله ثقات

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إبراهيم ثنا أبو أويس عن حممد بن  - 13510
عبد هللا بن مسلم بن أخي الزهري عن أبيه عن أنس بن مالك عن النيب صلى 

 هللا عليه وسلم : يف الكوثر مثل حديث الزهري سواء  

 

 

ط : حديث صحيح وهذا إسناد حسن يف املتابعات عليق شعيب األرنؤو ت
 والشواهد



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعقوب ثنا أيب عن حممد بن  - 13511
طويل عن  إسحاق قال حممد حدثين حيىي بن احلرث اجلابر قال حدثين محيد ال

أنس بن مالك األنصاري : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان إذا غشي  
 قرية بياات مل يغر حىت يصبح فان مل يسمع أتذينا للصالة أغار  

 

 

عيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد حسن من أجل حممد بن عليق شت
 إسحاق

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعقوب ثنا أيب عن بن إسحاق  - 13512
حدثين حيىي بن احلارث اجلابر عن عبد الوارث موىل أنس بن مالك وعمرو بن  

زايرة  عامر عن أنس بن مالك قال : هنى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن 
القبور وعن حلوم األضاحي بعد ثالث وعن النبيذ يف الدابء والنقري واحلنتم  

واملزفت قال مث قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بعد ذلك اال اين قد كنت  
هنيتكم عن ثالث مث بدا يل فيهن هنيتكم عن زايرة القبور مث بدا يل اهنا ترق 

ا وال تقولوا هجرا وهنيتكم عن حلوم القلب وتدمع العني وتذكر اآلخرة فزوروه
األضاحي أن أتكلوها فوق ثالث ليال مث بدأ يل أن الناس يتحفون ضيفهم  

وخيبئون لغائبهم فامسكوا ما شئتم وهنيتكم عن النبيذ يف هذه األوعية فاشربوا 



 مبا شئتم وال تشربوا مسكرا فمن شاء أوكأ سقاءه على أمث  

 

 

طرقه وشواهده وهذا إسناد ضعيف لضعف عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ب ت
 حيىي بن احلارث وهو حيىي بن عبد هللا بن احلارث 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعقوب ثنا أيب عن حممد بن  - 13513
إسحاق قال حدثين حممد بن املنكدر التيمي عن أنس بن مالك األنصاري قال  

يف مسجده ابملدينة أربع : صلى بنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الظهر 
 ركعات مث صلى بنا العصر بذي احلليفة ركعتني آمنا ال خياف يف حجة الوداع 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد حسن من أجل ابن ت
 إسحاق وقد توبع وابقي رجال اإلسناد ثقات رجال الشيخني

 

 

 عن حممد بن حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعقوب ثنا أيب - 13514
إسحاق قال حدثين محيد الطويل عن أنس بن مالك قال : كنا نصلي مع  

 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اجلمعة مث نرجع إىل القائلة فنقيل  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد حسن رجاله ثقات رجال ت
 الشيخني غري ابن إسحاق 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعقوب ثنا أيب عن حممد بن  - 13515
أقيمت الصالة إسحاق قال حدثين محيد الطويل عن أنس بن مالك قال : 

على عهد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وقد كان بني نساء رسول هللا صلى 
هللا عليه وسلم شيء قال فجعل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يرد بعضهن  

ض قال فجاءه أبو بكر فقال اي رسول هللا أحث يف أفواههن الرتاب  عن بع
 واخرج إىل الصالة 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    238صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعقوب ثنا أيب عن بن إسحاق قال   - 13516



حدثين محيد الطويل عن أنس بن مالك قال قال رسول هللا صلى هللا عليه  
 وسلم : إذا حضرت الصالة وقرب العشاء فابدؤوا ابلعشاء  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعقوب ثنا أيب عن بن إسحاق قال   - 13517
باء أكيدر  حدثين عاصم بن عمر بن قتادة عن أنس بن مالك قال : رأيت ق

حني قدم به على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فجعل املسلمون يلمسونه 
ذا  أبيديهم ويتعجبون منه فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أتعجبون من ه

 فوالذي نفس حممد بيده ملناديل سعد بن معاذ يف اجلنة أحسن من هذا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد حسن من أجل ابن ت
 إسحاق وابقي رجال اإلسناد ثقات رجال الشيخني

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سريج بن النعمان حدثنا أبو عبيدة   - 13518
بن عبيد هللا السدوسي حدثين أخشم السدوسي قال دخلت يعين عبد املؤمن 

على أنس بن مالك قال مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : يقول والذي 



نفسي بيده أو قال والذي نفس حممد بيده لو أخطأمت حىت متأل خطاايكم ما  
بني السماء واألرض مث استغفرمت هللا عز وجل لغفر لكم والذي نفس حممد  

والذي نفسي بيده لو مل ختطئوا جلاء هللا عز وجل بقوم خيطئون مث   بيده أو
 يستغفرون هللا فيغفر هلم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسني بن حممد ثنا محاد بن زيد  - 13519
عن سلم العلوي عن أنس قال : ملا نزلت آية احلجاب جئت أدخل كما كنت 

خل قال يل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وراءك اي بين أد  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد حسن من أجل سلم  ت
 العلوي

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن بن موسى ثنا شيبان عن   - 13520
حيىي عن إسحاق بن عبد هللا بن أيب طلحة عن أنس بن مالك قال قال رسول  

هللا صلى هللا عليه وسلم : ينزل الدجال حني ينزل يف انحية املدينة فرتجف 



 ثالث رجفات فيخرج إليه كل كافر ومنافق  
 

 

ده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسنات  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن بن موسى ثنا شيبان بن عبد   - 13521
الرمحن عن قتادة قال ثنا أنس بن مالك أن نيب هللا صلى هللا عليه وسلم قال :  

يرى فيه أابريق الذهب والفضة كعدد جنوم السماء أو أكثر من عدد جنوم 
 السماء  

 

 

ؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن ثنا شيبان عن قتادة عن   - 13522
أنس بن مالك قال : لقد دعي نيب هللا صلى هللا عليه وسلم ذات يوم على  
خبز شعري وأهاله سنخة قال ولقد مسعته ذات يوم املرار وهو يقول والذي 

آل حممد صاع حب وال صاع متر وإن له يومئذ   نفس حممد بيده ما أصبح عند 
تسع نسوة ولقد رهن درعا له عند يهودي ابملدينة أخذ منه طعاما فما وجد هلا  

 ما يفتكها به  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن ثنا شيبان عن قتادة عن   - 13523
ال مسعت نيب هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : لو أن البن آدم  أنس بن مالك ق

واديني من مال البتغى واداي اثلثا وال ميأل جوف بن آدم اال الرتاب ويتوب هللا 
 على من اتب 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن بن موسى ثنا محاد بن سلمة   - 13524
ليه وسلم قال  عن عاصم األحول عن أنس بن مالك أن رسول هللا صلى هللا ع

: املدينة حرام من لدن كذا إىل كذا فمن أحدث حداث أو آوى حمداث فعليه  
 لعلف لعنة هللا واملالئكة والناس أمجعني ال يعضد شجرها قال وقال احلسن اال

 بعري 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت



 الشيخني غري محاد بن سلمة فمن رجال مسلم 
 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن ثنا محاد عن اثبت عن أنس  - 13525
 : أن النيب صلى هللا عليه وسلم رأى خنامة يف قبلة املسجد فحتها بيده  

 

 

يق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  علت
فمن رجال مسلم  -وهو ابن سلمة  -الشيخني غري محاد   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن ثنا محاد بن سلمة عن أيب  - 13526
ربيعة عن أنس بن مالك أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : ما من عبد  

عز وجل ببالء يف جسده اال قال هللا عز وجل للملك اكتب له يبتليه هللا 
صاحل عمله الذي كان يعمله فان شفاه هللا غسله وطهره وإن قبضه غفر له  

 ورمحه 

 

 

وهو   -عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد حسن أبو ربيعة ت
حسن احلديث يف املتابعات والشواهد  -سنان بن ربيعة   

 

 



نا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن ثنا زهري عن بيان عن أنس حدث - 13527
بن مالك قال : بىن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ابمرأة فدعا رجاال على  

 الطعام  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن بن موسى ثنا عمارة يعين بن   - 13528
زاذان ثنا اثبت عن أنس بن مالك : أن املؤذن أو بالال كان يقيم فيدخل النيب 
صلى هللا عليه وسلم فيستقبله الرجل يف احلاجة فيقوم معه حىت ختفق عامتهم  

 رؤوسهم  

 

 

عمارة بن زاذان وزايد النمرييعليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف لضعف ت  

 

 

-------------------------------------  

 

[    239صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن ثنا عمارة ثنا زايد النمريي   - 13528
قال حدثين أنس بن مالك : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان إذا عال 

ا من األرض قال اللهم لك الشرف على كل شرف ولك احلمد على كل  نشز 
 حال  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف لضعف عمارة بن زاذان وزايد النمرييت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن بن موسى ثنا أبو هالل ثنا   - 13529
مطر الوراق عن أنس بن مالك قال : كان نيب هللا صلى هللا عليه وسلم يطوف 

 على تسع نسوة يف ضحوة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف النقطاعه مطر  ت
 الوراق مل يسمع من أنس

 

 

 حدثين أيب ثنا حسن بن موسى ثنا محاد بن زيد حدثنا عبد هللا - 13530
عن شعيب بن احلبحاب وعبد العزيز بن صهيب واثبت البناين عن أنس بن 

 مالك : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أعتق صفية وجعل عتقها صداقها  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

ين أيب ثنا حسن ثنا محاد يعين بن زيد عن  حدثنا عبد هللا حدث - 13531
ن رجال اطلع يف بعض حجر  عبيد هللا بن أيب بكر عن جده أنس بن مالك : أ

النيب صلى هللا عليه وسلم فقام النيب صلى هللا عليه وسلم إليه فأخذ مشقصا  
أو مشاقص شك عبيد هللا مث مشي إليه فجعل خيتله فكأين أنظر إليه ليطعن  

 هبا 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن ثنا محاد بن سلمة عن اثبت  - 13532
أن  البناين عن أنس بن مالك قال : ملا أراد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

حيلق احلجام رأسه أخذ أبو طلحة شعر أحد شقي رأسه بيده فأخذ شعره وجاء  
 به إىل أم سليم قال فكانت أم سليم تدوفه يف طيبها  

 

 

األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم  عليق شعيبت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن ثنا محاد بن سلمة عن اثبت  - 13533
البناين عن أنس بن مالك : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم صلى يف بيت 

 أم سليم وأم سليم وأم حرام خلفنا وال أعلمه اال قال أقامين عن ميينه  
 

 

رنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم عليق شعيب األت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن ثنا محاد بن سلمة عن محيد   - 13534
عن أنس واحلسن : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم خرج متوكئا على أسامة  

 بن زيد وعليه ثوب قطن قد خالف بني طرفيه فصلى هبم  
 

 

س صحيح على شرط مسلم رجاله عليق شعيب األرنؤوط : إسناد حديث أنت
 ثقات رجال الشيخني غري محاد بن سلمة فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن ثنا محاد بن سلمة عن اثبت  - 13535
البناين عن أنس بن مالك أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : يؤتى برجل 

اي بن آدم كيف وجدت منزلك  يوم القيامة من أهل اجلنة فيقول هللا عز وجل



فيقول أي رب خري منزل فيقول له سل ومتنه فيقول ما أسأل وأمتىن اال أن 
تردين إىل الدنيا فاقتل ملا رأي من فضل الشهادة قال مث يؤيت برجل من أهل 

النار فيقول له اي بن آدم كيف وجدت منزلك فيقول أي رب شر منزل فيقول  
فيقول نعم أي رب فيقول كذبت قد سألتك  أتفتدي منه بطالع األرض ذهبا 

 ما هو أقل من ذلك فلم تفعل فريد إىل النار 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن ثنا زهري ثنا عبد هللا بن عبد   - 13536
ه وسلم ومعه  الرمحن األنصاري عن أنس قال : انطلق رسول هللا صلى هللا علي

أبو بكر الصديق وعمر وانس من األعراب حىت دخل داران فحلبت له شاة  
وشن عليه من ماء بئران حسبته قال فشرب وأبو بكر عن يساره وعمر 

تقبله وعن ميينه أعرايب فقال عمر اي رسول هللا أبو بكر فأعطاه األعرايب مس
 فقال اال مينون قال فقال لنا أنس فهي سنة فهي سنة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا اهلامشي أنبأان إمساعيل يعين بن  - 13537
هللا بن عبد الرمحن بن معمر بن حزم أنه مسع أنس بن مالك  جعفر قال ثنا عبد 

 فذكر : معناه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري ت
فقد روى له أصحاب السنن وهو ثقة - وهو سليمان بن داود  -اهلامشي   

 

 

ن اثبت حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن ثنا محاد بن سلمة ع - 13538
البناين عن أنس بن مالك قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : دخلت 

اجلنة فسمعت خشفة فقلت ما هذه اخلشفة فقيل هذه الرميصاء بنت ملحان  
 وهي أم أنس بن مالك 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
مسلم  الشيخني غري محاد بن سلمة فمن رجال  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن ثنا محاد بن سلمة عن علي   - 13539
بن زيد بن جدعان عن أنس بن مالك قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  



: رأيت ليلة أسرى يب رجاال تقرض شفاههم مبقاريض من انر فقلت اي جربيل  
لرب وينسون أنفسهم  من هؤالء قال هؤالء خطباء من أمتك أيمرون الناس اب

 وهم يتلون الكتاب أفال يعقلون  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف لضعف علي بن ت
 زيد بن جدعان 

 

 

------------------------------------- 

 

[    240صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن وعثمان املعىن قاال ثنا محاد   - 13540
 عليه  بن سلمة أان اثبت البناين عن أنس بن مالك قال قال رسول هللا صلى هللا

وسلم : إن هللا عز وجل ملا صور آدم تركه ما شاء هللا أن يرتكه فجعل إبليس 
 يطيف به فلما رآه أجوف عرف أنه خلق ال يتمالك 

 

 

شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخني عليقت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو سعيد ثنا عبد هللا بن جعفر   - 13541
يعين املخزومي وثنا إمساعيل بن حممد عن أنس بن مالك أن رسول هللا صلى 

 هللا عليه وسلم قال : صالة القاعد نصف صالة القائم 

 

 

األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح عليق شعيب ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو سلمة اخلزاعي أان مالك عن   - 13542
الزهري بن شهاب عن أنس بن مالك : أن النيب صلى هللا عليه وسلم دخل  
يوم الفتح وعليه املغفر قال فقيل له إن بن خطل متعلق أبستار الكعبة فقال  

 اقتلوه  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو سلمة اخلزاعي أنبأان سليمان   - 13543
بن بالل قال حدثين ربيعة بن أيب عبد الرمحن أنه مسع أنس بن مالك ينعت 

كان  النيب صلى هللا عليه وسلم مبا شاء أن ينعته قال مث مسعت أنسا يقول : و 
النيب صلى هللا عليه وسلم ربعة من القوم ليس ابلقصري وال ابلطويل البائن أزهر  



ليس ابآلدم وال ابألبيض وال األمهق رجل الشعر ليس ابلسبط وال اجلعد  
القطط بعث على رأس أربعني أقام مبكة عشرا وابملدينة عشرا وتوىف على رأس 

ء  ستني سنة ليس يف رأسه وحليته عشرون شعرة بيضا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو سلمة أان مالك بن أنس عن   - 13544
إسحاق بن عبد هللا بن أيب طلحة عن أنس بن مالك قال قال رسول هللا صلى 

لوك  هللا عليه وسلم : يركب قوم من أميت ثبج البحر أو ثبج هذا البحر هم امل
 على اآلسرة أو كامللوك على األسرة 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو سلمة أان مالك عن حممد بن   - 13545
أيب بكر الثقفي أنه سأل أنس بن مالك ومها غاداين إىل عرفة كيف كنتم  

تصنعون يف هذا اليوم مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : كان يهل املهل 
 منا فال ينكر عليه ويكرب املكرب وال ينكر عليه  



 

 

رنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو سلمة أان محاد بن سلمة عن   - 13546
اثبت عن أنس قال : وشهدته صلى هللا عليه وسلم يوم دخل علينا املدينة فلم  

 أر يوما أضوأ منه وال أحسن منه وشهدته يوم مات فلم أر يوما أقبح منه  
 

 

ألرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  عليق شعيب ات
 الشيخني غري محاد بن سلمة فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو سعيد موىل بين هاشم ثنا   - 13547
سليمان بن بالل ثنا شريك يعين بن أيب منر عن أنس بن مالك قال : ما 

 صلى هللا عليه وسلم وال أمت صليت وراء إمام قط أخف صالة من رسول هللا
وإن كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ليسمع بكاء الصيب وراءه فيخفف 

 خمافة أن يشق على أمه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد قوي رجاله رجال ت



 الصحيح
 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو سعيد ثنا سليمان بن بالل عن   - 13548
عمرو بن أيب عمرو عن أنس : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان يقول 

اللهم إين أعوذ بك من اهلم واحلزن والبخل واجلنب والكسل واهلرم وضلع 
 الدين وغلبة العدو  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد جيد عمرو بن أيب عمرو  ت
احلديث وقد روى له الشيخان وابقي صدوق جيد  -وهو موىل املطلب  -

 رجال اإلسناد ثقات

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو سعيد ثنا سليمان يعين بن بالل  - 13549
عن عمرو بن أيب عمرو عن أنس بن مالك : أن رسول هللا صلى هللا عليه  
وسلم أقبل من خيرب فلما رأى أحدا قال هذا جبل حيبنا وحنبه فلما أشرف 

املدينة قال اللهم إين أحرم ما بني البتيها كما حرم إبراهيم مكة  على   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد جيد ت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو سعيد ثنا مهام ثنا إسحاق بن  - 13550
عبد هللا بن أيب طلحة عن أنس بن مالك قال : كان رسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم ال يطرق أهله ليال كان يدخل غدوة أو عشية  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري رجاله ثقات ت
فمن رجال البخاري  -وهو موىل بين هاشم  -أيب سعيد رجال الشيخني غري   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو سعيد ثنا زائدة ثنا املختار بن   - 13551
فلفل عن أنس بن مالك قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : والذي 
  نفسي بيده لو رأيتم ما رأيت لضحكتم قليال ولبكيتم كثريا قالوا وما رأيت اي

رسول هللا قال رأيت اجلنة والنار وحضهم على الصالة وهناهم أن يسبقوه  
ابلركوع والسجود وهناهم أن ينصرفوا قبل انصرافه من الصالة وقال إين أراكم  

 من أمامي ومن خلفي  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح ت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا مؤمل ثنا محاد يعين بن سلمة ثنا   - 13552
هم به علي بن زيد قال بلغ مصعب بن الزبري عن عريف األنصار شيء ف

فدخل عليه أنس بن مالك فقال له مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
  يقول : استوصوا ابألنصار خريا أو قال معروفا اقبلوا من حمسنهم وجتاوزوا عن
مسيئهم فالقي مصعب نفسه عن سريره وألزق خده ابلبساط وقال أمر رسول 

 هللا صلى هللا عليه وسلم على الرأس والعني فرتكه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : املرفوع منه صحيح وهذا إسناد ضعيف لضعف علي  ت
 بن زيد بن جدعان ومؤمل 

 

 

------------------------------------- 

 

[    241صفحة  - 3حنبل    ] جزء مسند أمحد بن    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا مؤمل ثنا محاد عن محيد عن أنس  - 13553
ان واي خريان وبن أن رجال قال للنيب صلى هللا عليه وسلم اي سيدان وبن سيد

خريان فقال النيب صلى هللا عليه وسلم : اي أيها الناس قولوا بقولكم وال 
أحب ان ترفعوين  يستهوينكم الشيطان أان حممد بن عبد هللا ورسول هللا وهللا ما 



 فوق ما رفعين هللا عز وجل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف لضعف مؤمل بن ت
 إمساعيل 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثناه األشيب عن محاد عن اثبت  - 13554
 عن أنس وعفان ثنا محاد ثنا اثبت : وال يستجرئنكم الشيطان  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا مؤمل ثنا محاد ثنا اثبت عن أنس  - 13555
لى النيب صلى هللا عليه وسلم فقالوا السام  بن مالك : أن اليهود دخلوا ع

عليك فقال النيب صلى هللا عليه وسلم السام عليكم فقالت عائشة السام 
عليكم اي إخوان القردة واخلنازير ولعنة هللا وغضبه فقال اي عائشة مه فقالت اي 

رسول هللا أما مسعت ما قالوا قال أو ما مسعت ما رددت عليهم اي عائشة مل  
لرفق يف شيء اال زانه ومل ينزع من شيء اال شأنه  يدخل ا  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا مؤمل ثنا محاد ثنا اثبت عن أنس  - 13556
قال : بينما حنن مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف سفر إذ مسع رجال يقول 

 فقال النيب صلى هللا عليه وسلم على الفطرة قال أشهد أن  هللا أكرب هللا أكرب
ال إله اال هللا وأشهد أن حممدا رسول هللا فقال النيب صلى هللا عليه وسلم خرج  

 هذا من النار  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف ت  

 

 

عن أنس حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا مؤمل ثنا محاد ثنا اثبت  - 13557
قال : كان النيب صلى هللا عليه وسلم مير ابلتمرة فما مينعه من أن أيخذها  

 فيأكلها اال خمافة أن تكون من متر الصدقة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا مؤمل ثنا محاد ثنا اثبت عن أنس :  - 13558



أن نفرا من أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال بعضهم ال أتزوج 
وقال بعضهم أصلي وال أانم وقال بعضهم أصوم وال أفطر فبلغ ذلك النيب 

طر  صلى هللا عليه وسلم فقال ما ابل أقوام قالوا كذا وكذا لكين أصوم وأف
 وأصلي وأانم وأتزوج النساء فمن رغب عن سنيت فليس مين  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف لسوء حفظ ت
 مؤمل : وهو ابن إمساعيل 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا مؤمل ثنا محاد ثنا اثبت عن أنس  - 13559
صلى هللا عليه وسلم  قال : مر رجل ابلنيب صلى هللا عليه وسلم وعند النيب 

رجل جالس فقال الرجل وهللا اي رسول هللا إين ألحب هذا يف هللا فقال رسول 
هللا صلى هللا عليه وسلم أخربته بذلك قال ال قال قم فأخربه تثبت املودة  

بينكما فقام إليه فأخربه فقال أين أحبك يف هللا أو قال أحبك هلل فقال الرجل  
 أحبك الذي أحببتين فيه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف ت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا مؤمل ثنا محاد ثنا اثبت عن أنس  - 13560
قال : رأيت النيب صلى هللا عليه وسلم يستسقي فبسط يديه ظاهرمها مما يلي 

 السماء  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف لسوء حفظ ت
ل مؤم  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا مؤمل ثنا محاد يعين بن سلمة ثنا   - 13561
إسحاق بن عبد هللا عن أنس بن مالك : أن النيب صلى هللا عليه وسلم كان  

يلقي رجال فيقول اي فالن كيف أنت فيقول خبري أمحد هللا فيقول له النيب صلى  
هللا عليه وسلم ذات يوم فقال   هللا عليه وسلم جعلك هللا خبري فلقيه النيب صلى

كرت قال فسكت عنه فقال اي نيب هللا كيف أنت اي فالن فقال خبري أن ش 
انك كنت تسألين فتقول جعلك هللا خبري وإنك اليوم سكت عين فقال له إين 

كنت أسألك فتقول خبري أمحد هللا فأقول جعلك هللا خبري وإنك اليوم قلت إن 
 شكرت فشككت فسكت عنك  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف لسوء حفظ مؤمل بن إمساعيلت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا مؤمل ثنا محاد يعين بن زيد أان  - 13562
أيوب عن أيب قالبة عن أنس قال : أان أعلم الناس أو من أعلم الناس آبية 

دعا  احلجاب تزوج النيب صلى هللا عليه وسلم زينب ابنة جحش فذبح شاة ف
أصحابه فأكلوا وقعدوا يتحدثون وجعل النيب صلى هللا عليه وسلم خيرج 

ويدخل وهم قعود مث خيرج فيمكث ما شاء هللا ويرجع وهم قعود وزينب قاعدة  
يف انحية البيت وجعل النيب صلى هللا عليه وسلم يستحيي منهم أن يقول هلم  

يب إال أن يؤذن لكم إىل اي أيها الذين آمنوا ال تدخلوا بيوت الن }شيئا فنزلت 
  }اآلايت إىل قوله عز وجل  {طعام غري انظرين إانه ولكن إذا دعيتم فادخلوا 

قال فأمر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم   {فاسألوهن من وراء حجاب 
 حبجاب مكانه فضرب  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    242صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا مؤمل ثنا عمارة بن زاذان ثنا اثبت  - 13563
ى هللا عليه  عن أنس بن مالك : أن ملك املطر استأذن ربه أن أييت النيب صل

وسلم فأذن له فقال ألم سلمة املكي علينا الباب ال يدخل علينا أحد قال  
صلى   وجاء احلسني ليدخل فمنعته فوثب فدخل فجعل يقعد على ظهر النيب

هللا عليه وسلم وعلى منكبه وعلى عاتقه قال فقال امللك للنيب صلى هللا عليه  
وسلم أحتبه قال نعم قال أما إن أمتك ستقتله وإن شئت أريتك املكان الذي 
يقتل فيه فضرب بيده فجاء بطينة محراء فأخذهتا أم سلمة فصرهتا يف مخارها  

 قال قال اثبت بلغنا اهنا كربالء 

 

 

يب األرنؤوط : إسناده ضعيف عليق شع ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا مؤمل ثنا محاد عن محيد وعاصم   - 13564
األحول عن أنس أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : املدينة حرام من  

كذا إىل كذا من أحدث فيها حداث أو آوى حمداث فعليه لعنة هللا واملالئكة  
منه صرفا وال عدال قال محاد وزاد فيها محيد ال   والناس أمجعني ال يقبل هللا

 حيمل فيها سالح لقتال  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف لسوء حفظ ت



 مؤمل بن إمساعيل 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا مؤمل ثنا محاد ثنا سامل عن أنس أن  - 13565
ميوت فيشهد له أربعة أهل  النيب صلى هللا عليه وسلم قال : ما من مسلم

أبيات من جريانه األدنني اال قال قد قبلت فيه علمكم فيه وغفرت له ما ال  
 تعلمون  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا مؤمل ثنا عبد الرمحن بن بديل بن   - 13566
ميسرة العقيلي قال حدثين أيب عن أنس بن مالك قال قال النيب صلى هللا عليه  

 وسلم : إن هلل عز وجل أهلني من الناس وإن أهل القرآن أهل هللا وخاصته  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث حسن وهذا إسناد ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إسحاق بن عيسى ثنا محاد يعين   - 13567
بن زيد ثنا عبيد هللا بن أيب بكر عن جده أنس بن مالك : أن رجال اطلع يف 



بعض حجر النيب صلى هللا عليه وسلم فقام إليه النيب صلى هللا عليه وسلم  
 مبشقص أو مشاقص فكأين أنظر إليه خيتله ليطعنه  

 

 

عيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  عليق شت
فمن رجال مسلم  -وهو ابن الطباع  - الشيخني غري إسحاق بن عيسى   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إسحاق ثنا شريك عن عاصم   - 13568
األحول عن أنس بن مالك قال قال يل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : اي ذا  

 األذنني 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث حسن وهذا إسناد ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سريج بن النعمان ثنا محاد بن زيد  - 13569
عن اثبت وعبد العزيز بن سهيل عن أنس بن مالك قال : أعتق رسول هللا 

 صلى هللا عليه وسلم صفية وجعل عتقها صداقها  

 

 

ه صحيح على شرط البخاري رجاله ثقات عليق شعيب األرنؤوط : إسناد ت



 رجال الشيخني غري سريج بن النعمان فمن رجال البخاري 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سريج ثنا محاد يعين بن سلمة عن   - 13570
اثبت عن أنس بن مالك : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم صلى به وأم 

 سليم وأم حرام خلفنا على بساط  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يونس بن حممد ثنا حرب بن  - 13571
سليم : اذهب إىل  ميمون عن النضر بن أنس عن أنس بن مالك قال قالت أم

نيب هللا صلى هللا عليه وسلم فقل إن رأيت أن تغدي عندان فافعل قال فجئته  
فبلغته فقال ومن عندي قلت نعم فقال اهنضوا قال فجئت فدخلت على أم  

وأان لدهش ملن أقبل مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال فقالت أم سليم 
سليم ما صنعت اي أنس فدخل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على أثر ذلك 

قال هل عندك مسن قالت نعم قد كان منه عندي عكة فيها شيء من مسن قال  
م فيها الربكة  فائت هبا قالت فجئته هبا ففتح رابطها مث قال بسم هللا اللهم أعظ

قال فقال اقلبيها فقلبتها فعصرها نيب هللا صلى هللا عليه وسلم وهو يسمي 
قال فأخذت نقع قدر فأكل منها بضع ومثانون رجال ففضل فيها فضل فدفعها  



 إىل أم سليم فقال كلي وأطعمي جريانك  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح ورجاله رجال الصحيح ت  

 

 

د هللا حدثين أيب ثنا سريج ثنا بن أيب الزاند عن عمرو  حدثنا عب - 13572
هللا صلى هللا عليه  بن أيب عمرو عن أنس بن مالك قال : أقبلت مع رسول 

وسلم من سفر من بعض أسفاره فلما بدا لنا أحد قال رسول هللا صلى هللا 
عليه وسلم هذا جبل حيبنا وحنبه فلما أشرف على املدينة قال اللهم إين أحرم 

ا بني البتيها مثل ما حرم إبراهيم مكة اللهم ابرك يف مدهم وصاعهم  م  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    243صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سريج ثنا سهيل أخو حزم بن أيب  - 13573



حزم القطعي قال حدثين اثبت البناين قال مسعت أنس بن مالك يقول : مسعت  
  {وما تشاءون إال أن يشاء هللا  }رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قرأ هذه اآلية  

ليه وسلم يقول فقال رسول هللا صلى هللا ع  {هو أهل التقوى وأهل املغفرة  }
ربكم عز وجل أان أهل أن اتقى أن جيعل معي إهلا آخر ومن اتقى أن جيعل معي  

 إهلا آخر فهو أهل ألن اغفر له  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف لضعف سهيل بن أيب حزم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سريج ثنا أبو عوانة عن قتادة عن   - 13574
أنس قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : من نسي صالة فليصلها إذا 

 ذكرها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري رجاله ثقات ت
فمن رجال البخاري  -وهو ابن النعمان  -رجال الشيخني غري سريج   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سريج ثنا أبو عوانة عن قتادة عن   - 13575
 أنس قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : تسحروا فإن يف السحور بركة  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري ت  

 

 

دة عن  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سريج ثنا أبو عوانة عن قتا - 13576
أنس قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : لو كان البن آدم واداين من  
مال البتغى إليهما اثلثا وال ميأل جوف بن آدم اال الرتاب ويتوب هللا على من  

 اتب 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري ت  

 

 

عليه وسلم : ما من  وهبذا اإلسناد قال قال رسول هللا صلى هللا   - 13577
مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طري أو إنسان أو هبيمة اال كان له  

 به صدقة  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سريج ثنا أبو عوانة عن قتادة عن   - 13578



 أنس قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ما من مسلم فذكر مثله  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا أبو عوانة عن قتادة عن   - 13579
نيب صلى هللا عليه وسلم : ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا  أنس عن ال

 فيأكل منه دابة أو إنسان اال كان له به صدقه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا علي بن عاصم عن محيد عن أنس  - 13580
عليه وسلم الناس وذكر رجال عن احلسن قال : استشار رسول هللا صلى هللا 

يف األسارى يوم بدر فقال إن هللا عز وجل قد أمكنكم منهم قال فقام عمر بن  
 اخلطاب فقال اي رسول هللا اضرب أعناقهم قال فأعرض عنه النيب صلى هللا

عليه وسلم قال مث عاد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال اي أيها الناس إن  
هللا قد أمكنكم منهم وإمنا هم إخوانكم ابألمس قال فقام عمر فقال اي رسول  
هللا اضرب أعناقهم فأعرض عنه النيب صلى هللا عليه وسلم قال مث عاد النيب 



ام أبو بكر فقال اي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال للناس مثل ذلك فق
أن ترى أن تعفو عنهم وتقبل منهم الفداء قال فذهب عن وجه رسول هللا 

صلى هللا عليه وسلم ما كان فيه من الغم قال فعفا عنهم وقبل منهم الفداء 
إىل  {لوال كتاب من هللا سبق ملسكم فيما أخذمت  }قال وأنزل هللا عز وجل 

 آخر اآلية 

 

 

ألرنؤوط : حسن لغريه وهذا إسناد ضعيف لضعف علي بن عليق شعيب ات
 عاصم : وهو ابن صهيب الواسطي

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا علي بن عاصم عن محيد الطويل   - 13581
عن أنس بن مالك قال : صلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم خلف أيب بكر 

 يف ثوب متوشحا به  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف لضعف علي بن ت
 عاصم 

 

 

رون قال أان محيد  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد بن ها - 13582



الطويل عن اثبت البناين قال بلغنا : أن النيب صلى هللا عليه وسلم صلى خلف 
أيب بكر يف وجعه الذي مات فيه قاعدا متوشحا بثوب قال أظنه قال بردا مث 
دعا أسامة فأسند ظهره إىل حنره مث قال اي أسامة ارفعين إليك قال يزيد وكان  

م يقل عن أنس فأنكره وأثبت اثبتا  يف الكتاب الذي معي عن أنس فل   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : رجاله ثقات رجال الشيخني فإن كان أنس حمفوظا فيه  ت
 فاإلسناد صحيح 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا علي بن عاصم عن محيد عن أنس  - 13583
وخالد عن حممد عن أيب هريرة أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : إذا جاء 

كم وقد أقيمت الصالة فليمش على هينته فليصل ما أدرك وليقض ما أحد 
 سبقه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف لضعف علي بن ت
 عاصم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن يزيد ثنا أبو سلمة   - 13584



صاحب الطعام قال أخربين جابر بن يزيد وليس جبابر اجلعفي عن الربيع بن 
أنس عن أنس بن مالك قال : بعثين رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إىل حليق  

ل هللا النصراين ليبعث إليه أبثواب إىل امليسرة فأتيته فقلت بعثين إليك رسو 
صلى هللا عليه وسلم لتبعث إليه أبثواب إىل امليسرة فقال وما امليسرة ومىت  
امليسرة وهللا ما حملمد سائقة وال راعية فرجعت فأتيت النيب صلى هللا عليه  

وسلم فلما رآين قال كذب عدو هللا أان خري من يبايع ألن يلبس أحدكم ثواب 
أو يف أمانته ما ليس عنده قال أبو من رقاع شىت خري له من أن أيخذ أبمانته 

 عبد الرمحن وجدت هذا احلديث يف كتاب أيب خبط يده  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    244صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الوهاب بن عطاء أان سليمان   - 13585
التيمي عن أنس بن مالك أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال ملعاذ بن جبل :  

 من لقي هللا ال يشرك به شيئا دخل اجلنة 



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده قوي على شرط مسلم ت  

 

 

ان ثنا محاد بن سلمة عن أيب حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عف - 13586
قال : كان موضع مسجد رسول هللا صلى هللا عليه  التياح عن أنس بن مالك 

وسلم لبين النجار وكان فيه حرث وخنل وقبور املشركني فقال اي بين النجار  
اثمنوين به فقالوا ال نبتغي به مثنا اال عند هللا قال فقطع النخل وسوى احلرث  

ال وكان نيب هللا صلى هللا عليه وسلم قبل أن يبين ونبش قبور املشركني ق
املسجد يصلي حيث أدركته الصالة ويف مرابض الغنم وكان النيب صلى هللا 

 عليه وسلم يقول وهم ينقلون الصخر لبناء املسجد 

فاغفر لألنصار واملهاجرة (    ...اللهم إن اخلري خري اآلخرة )   

 

 

صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ت
 الشيخني غري محاد بن سلمة فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا مهام ثنا قتادة عن أنس  - 13587
بن مالك أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : حيبس املؤمنون يوم القيامة  



وجل فريحينا من مكاننا  فيهتمون لذلك فيقولون لو استشفعنا على ربنا عز 
ن أنت أبوان خلقك هللا بيده وأسجد لك مالئكته وعلمك  فيأتون آدم فيقولو 

أمساء كل شيء فاشفع لنا إىل ربك قال فيقول لست هناكم ويذكر خطيئته اليت 
أصاب أكله من الشجرة وقد هني عنها ولكن ائتوا نوحا أول نيب بعثه هللا إىل 

يقول لست هناكم ويذكر خطيئته سؤاله هللا عز  أهل األرض قال فيأتون نوحا ف
وجل بغري علم ولكن ائتوا إبراهيم خليل الرمحن عز وجل فيأتون إبراهيم فيقول  

إين سقيم    }لست هناكم ويذكر خطيئته اليت أصاب ثالث كذابت كذهبن قوله 
وأيت على جبار مرتف ومعه امرأته فقال   {بل فعله كبريهم هذا  } وقوله  {

 أخوك فإين خمربه أنك أخيت ولكن ائتوا موسى عبدا كلمه هللا تكليما  أخربيه إين
وأعطاه التوراة قال فيأتون موسى فيقول لست هناكم ويذكر خطيئته اليت 

أصاب قتله الرجل ولكن ائتوا عيسى عبد هللا ورسوله وكلمة هللا وروحه فيأتون  
غفر له ما تقدم  عيسى فيقول لست هناكم ولكن ائتوا حممدا عبد هللا ورسوله  

من ذنبه وما أتخر قال فيأتوين فاستأذن على ريب عز وجل يف داره فيؤذن يل  
عليه فإذا رأيته وقعت ساجدا فيدعين ما شاء هللا أن يدعىن مث يقول ارفع 

رأسك اي حممد وقل تسمع واشفع تشفع وسل تعط قال فأرفع رأسي فأمحد 
حد يل حدا فأخرجهم فادخلهم  ريب عز وجل بثناء وحتميد يعلمنيه مث أشفع في

اجلنة ومسعته يقول فأخرجهم من النار وأدخلهم اجلنة مث أستأذن على ريب عز  
وجل الثانية فيؤذن يل عليه فإذا رأيته وقعت ساجدا فيدعين ما شاء هللا أن 
يدعين مث يقول ارفع رأسك حممد وقل تسمع واشفع تشفع وسل تعط قال  



ميد يعلمنيه مث أشفع فيحد يل حدا فأخرجهم  فارفع رأسي وأمحد ريب بثناء وحت
قول فأخرجهم من النار فأدخلهم اجلنة  فادخلهم اجلنة قال مهام وأيضا مسعته ي

قال مث أستأذن على ريب عز وجل الثالثة فإذا رأيت ريب وقعت ساجدا فيدعين  
ما شاء هللا أن يدعين مث يقول أرفع حممد وقل تسمع واشفع تشفع وسل تعط 

سي فامحد ريب بثناء وحتميد يعلمنيه مث أشفع فيحد يل حدا فاخرج  فارفع رأ
فادخلهم اجلنة قال مهام ومسعته يقول فأخرجهم من النار فادخلهم اجلنة فال  

عسى   }يبقى يف النار اال من حبسه القرآن أي وجب عليه اخللود مث تال قتادة  
وعد هللا عز وجل  قال هو املقام احملمود الذي  {أن يبعثك ربك مقاما حممودا  

 نبيه صلى هللا عليه وسلم  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح دون قوله " يف داره " فقد تفرد هبذا ت
 احلرف مهام بن حيىي عن قتادة 

 

 

------------------------------------- 

 

[    245صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا شعبة قال أخربين خالد  - 13588



احلذاء عن أيب قالبة عن أنس عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : إن لكل 
 أمة أمينا وإن أمني هذه األمة أبو عبيدة بن اجلراح 

 

 

سناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا مهام عن قتادة عن أنس  - 13589
 : أن النيب صلى هللا عليه وسلم كان يضرب شعره إىل منكبيه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا مهام عن قتادة قال  - 13590
ال أربعا عمرته اليت سألت أنسا : كم أعتمر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ق

صده عنها املشركون يف ذي القعدة وعمرته أيضا يف العام املقبل يف ذي القعدة  
مع حجته   وعمرته حني قسم غنيمة حنني من اجلعرانة يف ذي القعدة وعمرته   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان وهبز قاال ثنا مهام ثنا قتادة   - 13591
عن أنس بن مالك : أن رجال أتى النيب صلى هللا عليه وسلم وهو على املنرب 

يف السماء قزعة قال   فقال اي رسول هللا استسق هللا لنا قال فاستسقى وما نرى
فأمطران فما جعلت تقلع فلما أتت اجلمعة قام إليه ذلك الرجل أو غريه فقال  

اي رسول هللا ادع هللا أن يرفعها عنا قال فدعا فجعلت أنظر إىل السحاب 
 يسفر ميينا ومشاال وال ميطر من جوفها قطرة  

 

 

الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا مهام عن قتادة عن أنس  - 13592
بن مالك عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : إذا بزق أحدكم فال يبزق بني 

 يديه وال عن ميينه وليبزق عن مشاله أو حتت قدمه اليسرى 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا مهام عن قتادة عن أنس  - 59313
 : أن النيب صلى هللا عليه وسلم كانت نعله هلا قباالن  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا خلف بن خليفة قال أيب  - 13594
ك حمارب بن وقد رأيت خلف بن خليفة وقد قال له إنسان اي أاب أمحد حدث

داثر قال أيب فلم أفهم كالمه كان قد كرب فرتكته ثنا حفص عن أنس بن مالك 
تبتل هنيا  قال : كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أيمر ابلباءة وينهي عن ال

 شديدا ويقول تزوجوا الودود الولود إين مكاثر بكم األنبياء يوم القيامة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد قوي ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا خلف بن خليفة ثنا   - 13595
  حفص بن عمر عن أنس بن مالك قال : كنت مع رسول هللا صلى هللا عليه

وسلم جالسا يف احللقة ورجل قائم يصلي فلما ركع وسجد فتشهد مث قال يف  
دعائه اللهم إين أسألك أبن لك احلمد ال إله اال أنت املنان اي بديع السماوات 
واألرض اي ذا اجلالل واإلكرام اي حي اي قيوم إين أسألك فقال النيب صلى هللا  

 ورسوله أعلم قال والذي نفسي عليه وسلم أتدرون مبا دعا هللا قال فقالوا هللا



 بيده لقد دعا هللا ابمسه األعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد قوي ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا عبد الواحد ثنا املختار   - 13596
سول هللا صلى هللا عليه وسلم صالة  بن فلفل ثنا أنس بن مالك قال : صلى ر 

فأقبل علينا بوجهه فقال إين امامكم فال تسبقوين ابلركوع وال ابلسجود وال  
ابلقيام فإين أراكم من بني يدي ومن خلفي مث قال والذي نفسي بيده لو رأيتم  
ما رأيت لضحكتم قليال ولبكيتم كثريا قالوا اي رسول هللا وما رأيت قال رأيت 

ار  اجلنة والن  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري املختار بن فلفل فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا محاد ثنا اثبت عن أنس  - 13597
زة فاثنوا عليها  بن مالك : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مرت عليه جنا

خريا فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وجبت مث مر عليه جبنازة أخرى 



ال أنتم  فاثنوا عليها شرا فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وجبت مث ق 
 شهداء هللا يف األرض 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري محاد بن سلمة فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا محاد قال أان اثبت عن   - 13598
إذا أملي عليه  أنس : أن رجال كان يكتب لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم ف 

مسيعا يقول كتبت مسيعا بصريا قال دعه وإذا أملي عليه عليما حكيما كتب  
عليما حليما قال محاد حنو ذا قال وكان قد قرأ البقرة وآل عمران وكان من  

قرأمها قد قرأ قرآان كثريا فذهب فتنصر فقال لقد كنت أكتب حملمد ما شئت  
أو ثالاث قال أبو طلحة ولقد   فيقول دعه فمات فدفن فنبذته األرض مرتني

 رأيته منبوذا فوق األرض 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

------------------------------------- 



 

[    246صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا محاد بن سلمة قال أان  - 13599
أعطى أاب سفيان  اثبت عن أنس بن مالك : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

وعيينة واألقرع وسهيل بن عمرو يف اآلخرين يوم حنني فقالت األنصار اي 
نيب صلى رسول هللا سيوفنا تقطر من دمائهم وهم يذهبون ابملغنم فبلغ ذلك ال

هللا عليه وسلم فجمعهم يف قبة له حىت فاضت فقال أفيكم أحد من غريكم  
قالوا ال اال بن أختنا قال بن أخت القوم منهم مث قال أقلتم كذا وكذا قالوا نعم 

قال أنتم الشعار والناس الداثر أما ترضون أن يذهب الناس ابلشاة والبعري 
ى قال األنصار كرشي وعيبيت لو سلك وتذهبون برسول هللا إىل دايركم قالوا بل

الناس واداي وسلكت األنصار شعبا لسلكت شعبهم ولوال اهلجرة لكنت أمرا 
 من األنصار وقال محاد أعطي مائة من اإلبل يسمى كل واحد من هؤالء 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم محاد بن سلمة من  ت
رجال الشيخني رجاله وابقي رجال اإلسناد ثقات  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا محاد ثنا اثبت عن أنس  - 13600



بن مالك قال : كنت رديف أيب طلحة يوم خيرب وقدمي متس قدم رسول هللا 
صلى هللا عليه وسلم قال فأتيناهم حني بزغت الشمس وقد أخرجوا مواشيهم  

 وخرجوا بفؤوسهم ومكاتلهم ومروهنم فقالوا حممد واخلميس فقال رسول هللا
فساء   }صلى هللا عليه وسلم هللا أكرب خربت خيرب إان إذا نزلنا بساحة قوم 

قال فهزمهم هللا عز وجل قال وقعت يف سهم دحية جارية   {صباح املنذرين  
مجيلة فاشرتاها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بسبعة أرؤس مث دفعها إىل أم 

سول هللا صلى هللا سليم تصلحها وهتيئها وهي صفية ابنة حيي قال فجعل ر 
عليه وسلم وليمتها التمر واألقط والسمن قال فحصت األرض أفاحيص قال 
وجئ ابألنطاع فوضعت فيها مث جئ ابألقط والتمر والسمن فشبع الناس قال  
وقال الناس ما ندري أتزوجها أم اختذها أم ولد فقالوا إن حيجبها فهي امرأته 

ن يركب حجبها حىت قعدت على عجز  وإن مل حيجبها فهي أم ولد فلما أراد أ
البعري فعرفوا أنه قد تزوجها فلما دنوا من املدينة دفع ودفعنا قال فعثرت الناقة 

العضباء قال فندر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وندرت قال فقام فسرتها  
قال وقد أشرفت النساء فقلن أبعد هللا اليهودية فقلت اي أاب محزة أوقع رسول  

هللا عليه وسلم قال أي وهللا لقد وقع وشهدت وليمة زينب بنت هللا صلى 
جحش فاشبع الناس خبزا وحلما وكان يبعثين فأدعو الناس فلما فرغ قام وتبعته  

وختلف رجالن استأنس هبما احلديث مل خيرجا فجعل مير بنسائه ويسلم على  
ول كل واحدة سالم عليكم اي أهل البيت كيف أصبحتم فيقولون خبري اي رس

هللا كيف وجدت أهلك فيقول خبري فلما رجع ورجعت معه فلما بلغ الباب إذا 



هو ابلرجلني قد استأنس هبما احلديث فلما رأايه قد رجع قاما فخرجا قال  
فوهللا ما أدري أان أخربته أو نزل عليه الوحي أبهنما قد خرجا فرجع ورجعت 

 وبينه وأنزل هللا معه فلما وضع رجله يف أسكفة الباب أرخى احلجاب بيين
ال تدخلوا بيوت النيب إال أن يؤذن لكم إىل طعام غري   }احلجاب هذه اآلايت 

حىت فرغ منها   {انظرين إانه   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا محاد ثنا اثبت عن أنس  - 13601
د كانت إذا حاضت املرأة منهم أخرجوها من البيت فلم  بن مالك : أن اليهو 

يؤاكلوها ومل جيامعوها فسأل أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم عن ذلك 
ويسألونك عن احمليض قل هو أذى فاعتزلوا النساء يف  }فأنزل هللا عز وجل 

حىت فرغ من اآلية فأمرهم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن يصنعوا  {احمليض 
شيء اال النكاح قالت اليهود ما يريد هذا الرجل أن يدع شيئا من أمران  كل

 إن اال خالفنا فيه فجاء عباد بن بشر وأسيد بن حضري فقاال اي رسول هللا
اليهود قالت كذا وكذا أفال ننكحهن فتغري وجه رسول هللا صلى هللا عليه  

هما هدية من  وسلم حىت ظننا أنه قد وجد عليهما فخرجا من عنده واستقبلت 
لنب إىل النيب صلى هللا عليه وسلم فبعث يف آاثرمها فسقامها فظننا أنه مل جيد  



 عليهما  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

 -------------------------------------  

 

[    247صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا محاد بن سلمة أان اثبت   - 13602
عن أنس أنه قال : ما صليت خلف رجل أوجز صالة من رسول هللا صلى هللا 
عليه وسلم متقاربة وكانت صالة أيب بكر متقاربة فلما كان عمر مد يف صالة  

ل وكان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا قال مسع هللا ملن محده قام  الفجر قا
 حىت نقول قد أوهم وكان يقعد بني السجدتني حىت نقول قد أوهم 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري محاد بن سلمة فمن رجال مسلم 

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا محاد أان اثبت عن أنس  - 13603
سول هللا صلى هللا بن مالك أنه قرأ هذه اآلية إان أعطيناك الكوثر قال قال ر 

عليه وسلم : أعطيت الكوثر فإذا هو هنر جيري ومل يشق شقا فإذا حافتاه  
ه اللؤلؤ  قباب اللؤلؤ فضربت بيدي إىل تربته فإذا هو مسكة ذفرة وإذا حصا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان أان محاد عن اثبت عن أنس  - 13604
أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : ال يتمنني أحدكم املوت من ضر أصابه 

ولكن ليقل اللهم أحيين ما كانت احلياة خريا يل وتوفين إذا كانت الوفاة خريا  
 يل 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا محاد عن اثبت عن أنس  - 60513
: أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان يكثر أن يقول اللهم ربنا أتنا يف 

 الدنيا حسنة ويف اآلخرة حسنة وقنا عذاب النار  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

ين أيب ثنا عفان ثنا محاد ثنا اثبت عن أنس حدثنا عبد هللا حدث - 13606
قال : لقد سقيت النيب صلى هللا عليه وسلم بقدحي هذا الشراب كله العسل 

 واملاء واللنب  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
فمن رجال مسلم  -وهو ابن سلمة  -الشيخني غري محاد   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا مهام ثنا قتادة عن أنس :  - 13607
أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم هنى عن الوصال قال فقيل إنك تواصل 

 قال إين أبيت يطعمين ريب ويسقيين  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

وهبز قاال ثنا مهام ثنا قتادة  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان  - 13608



عن أنس بن مالك : أن رجال رفع إىل النيب صلى هللا عليه وسلم قد سكر  
 فأمر قريبا من عشرين رجال فجلده كل رجل جلدتني ابجلريد والنعال  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا قتيبة بن سعيد ثنا املفضل بن  - 13609
هللا صلى فضالة عن عقيل عن بن شهاب عن أنس بن مالك قال : كان رسول  

هللا عليه وسلم إذا ارحتل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إىل وقت العصر مث  
 نزل فجمع بينهما فإذا زاغت الشمس قبل أن يرحتل صلى الظهر مث ركب 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

تنبيه : خالل حبث األرانؤوط هذا احلديث ذكر حديث ابن عباس السالف  * 
قال أال أحدثكم عن صالة رسول هللا صلى هللا   3480يف هذا املسند برقم 

عليه وسلم يف السفر قال قلنا بلى قال كان إذا زاغت الشمس يف منزله مجع  
هر والعصر قبل ان يركب وإذا مل تزغ له يف منزله سار حىت إذا حانت بني الظ

العصر نزل فجمع بني الظهر والعصر وإذا حانت املغرب يف منزله مجع بينها  
وبني العشاء وإذا مل حتن يف منزله ركب حىت إذا حانت العشاء نزل فجمع  



لى حديث بينهما ... مث قال بعد كالم : " وبعد هذا فإن إطالقنا الصحة ع
فيه وقفة "   3480ابن عباس هذا يف املسند   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا قتيبة بن سعيد ثنا رشدين بن سعد   - 13610
عن قرة عن بن شهاب عن أنس بن مالك أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال :  

 من أحب أن يوسع هللا عليه يف رزقه وينسأ له يف أثره فليصل رمحة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف لضعف رشدين ت
 بن سعد 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا قتيبة بن سعيد ثنا رشدين بن سعد   - 13611
عن قرة وعقيل ويونس عن بن شهاب عن أنس بن مالك أن النيب صلى هللا 

عليه وسلم قال : لو كان البن آدم واد من ذهب التمس معه واداي آخر ولن  
 ميأل فمه اال الرتاب مث يتوب هللا على من اتب  

 

 

يب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف لضعف رشدين عليق شع ت
 بن سعد وقد توبع



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حجاج ثنا ليث حدثين عقيل :   - 13612
 فذكره  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا قتيبة قال أان بن هليعة عن خالد بن  - 13613
أيب عمران عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة عن أنس بن مالك قال  

 قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : غريوا الشيب وال تقربوه السواد 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف لسوء حفظ عبد  ت
بن هليعة  هللا  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هارون قال بن وهب وحدثين  - 13614
مسعت أنس بن مالك أسامة بن زيد أن حفص بن عبد هللا بن أنس حدثه قال 

يقول قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : أال أخربكم بصالة املنافق يدع 
العصر حىت إذا كانت بني قرين الشيطان أو على قرين الشيطان قام فنقرها  



رات الديك ال يذكر هللا فيها اال قليال  نق  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا محاد بن سلمة ثنا اثبت  - 13615
عن أنس أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : يطول يوم القيامة على 

نا إىل آدم أيب البشر فيشفع لنا إىل ربنا  الناس فيقول بعضهم لبعض انطلقوا ب
ون اي آدم أنت الذي خلقك هللا بيده  عز وجل فليقض بيننا فيأتون آدم فيقول

وأسكنك جنته فاشفع لنا إىل ربك فليقض بيننا فيقول إين لست هناكم ولكن  
ائتوا نوحا رأس النبيني فيأتونه فيقولون اي نوح اشفع لنا إىل ربك فليقض بيننا  

إين لست هناكم ولكن ائتوا إبراهيم خليل هللا عز وجل فيأتونه فيقولون   فيقول
اي إبراهيم اشفع لنا إىل ربك فليقض بيننا فيقول إين لست هناكم ولكن ائتوا  
موسى الذي اصطفاه هللا عز وجل برساالته وبكالمه قال فيأتونه فيقولون اي 

 لست هناكم ولكن  موسى اشفع لنا إىل ربك عز وجل فليقض بيننا فيقول إين
ائتوا عيسى روح هللا وكلمته فيأتون عيسى فيقولون اي عيسى اشفع لنا إىل ربك  

فليقض بيننا فيقول إين لست هناكم ولكن ائتوا حممدا صلى هللا عليه وسلم  
فإنه خامت النبيني فإنه قد حضر اليوم وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما أتخر  

اع يف وعاء قد ختم عليه هل كان يقدر على ما  فيقول عيسى أرأيتم لو كان مت



يف الوعاء حىت يفض اخلامت فيقولون ال قال فإن حممدا صلى هللا عليه وسلم  
خامت النبيني قال فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فيأتوين فيقولون اي حممد 

اشفع لنا إىل ربك فليقض بيننا قال فأقول نعم فآيت ابب اجلنة فآخذ حبلقة  
لباب فاستفتح فيقال من أنت فأقول حممد فيفتح يل فاخر ساجدا فامحد ريب ا

عز وجل مبحامد مل حيمده هبا أحد كان قبلي وال حيمده هبا أحد كان بعدي 
فيقول ارفع رأسك وقل يسمع منك وسل تعطه واشفع تشفع فيقول أي رب 

فأخرجهم مث  أميت أميت فيقال أخرج من كان يف قلبه مثقال شعرية من إميان قال 
أخر ساجدا فامحده مبحامد مل حيمده هبا أحد كان قبلي وال حيمده هبا أحد كان  
بعدي فيقال يل ارفع رأسك وسل تعطه واشفع تشفع فأقول أي رب أميت أميت  

فيقال أخرج من كان يف قلبه مثقال برة من إميان قال فأخرجهم قال مث أخر 
ه مثقال ذرة من إميان قال ساجدا فأقول مثل ذلك فيقال من كان يف قلب

 فأخرجهم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري محاد بن سلمة فمن رجال مسلم 

 

 

------------------------------------- 

 



[    248صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا محيد عن اثبت عن أنس  - 13616
  بن مالك : أن أم أمين بكت حني مات النيب صلى هللا عليه وسلم فقيل هلا

تبكني فقالت إين وهللا قد علمت أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم سيموت  
 ولكن إمنا أبكي على الوحي الذي انقطع عنا من السماء  

 

 

األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال   عليق شعيبت
فمن رجال مسلم  -وهو ابن سلمة  -الشيخني غري محاد   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا شعبة عن قتادة عن أنس  - 13617
يه وجد حالوة بن مالك عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : ثالث من كن ف

اإلميان من كان هللا ورسوله أحب إليه مما سوامها وأن حيب العبد ال حيبه اال هلل 
   عز وجل وأن يقذف يف النار أحب إليه من أن يعاد يف الكفر

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا محاد ثنا اثبت وسليمان   - 13618
التيمي عن أنس بن مالك أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : ملا أسرى 

 يب مررت على موسى وهو قائم يصلي يف قربه عند الكثيب األمحر  

 

 

يق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم علت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا محاد أان اثبت عن أنس  - 13619
بن مالك : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أتى أم حرام فأتيناه بتمر ومسن  

فقال ردوا هذا يف وعائه وهذا يف سقائه فإين صائم قال مث قام فصلى بنا 
ني تطوعا فأقام أم حرام وأم سليم خلفنا وأقامين عن ميينه فيما حيسب ركعت

اثبت قال فصلى بنا تطوعا على بساط فلما قضى صالته قالت أم سليم إن  
يل خويصة خويدمك أنس ادع هللا له فما ترك يومئذ خريا من خري الدنيا وال  

فيه قال أنس  اآلخرة اال دعا يل به مث قال اللهم أكثر ماله وولده وابرك له
فأخربتين ابنيت إين قد دفنت من صليب بضعا وتسعني وما أصبح يف األنصار  

 رجل أكثر مين ماال مث قال أنس اي اثبت ما أملك صفراء وال بيضاء اال خامتي  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
مسلم الشيخني غري محاد بن سلمة فمن رجال   



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا محاد عن اثبت عن أنس  - 13620
بن مالك قال : حضرت الصالة فقام جريان املسجد يتوضؤون وبقي ما بني 

السبعني والثمانني وكانت منازهلم بعيدة فدعا النيب صلى هللا عليه وسلم 
عليهم ويقول مبخضب فيه ماء ما هو مبآلن فوضع أصابعه فيه وجعل يصب 

توضؤوا حىت توضؤوا كلهم وبقي يف املخضب حنو ما كان فيه وهم حنو السبعني 
 إىل املائة 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    249صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا محاد بن سلمة عن اثبت  - 13621
دان وبن سيدان فقال  عن أنس : أن رجال قال اي حممد اي خريان وبن خريان واي سي

قولوا بقولكم وال يستجركم الشيطان أو الشياطني قال إحدى الكلمتني أان 
ن ترفعوين فوق حممد بن عبد هللا ورسوله أان حممد عبد هللا ورسوله ما أحب أ



 منزليت اليت أنزلين هللا عز وجل 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا شعبة عن عبد هللا بن عبد   - 13622
هللا بن جرب عن أنس بن مالك قال : كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

ن من اإلانء الواحد  واملرأة من نسائه يغتسال  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا عبد الوارث ثنا شعيب   - 13623
بن احلبحاب عن أنس قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : قد أكثرت  

 عليكم يف السواك 

 

 

يح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا عبد الوارث عن شعيب   - 13624
بن احلبحاب عن أنس بن مالك قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :  

الدجال ممسوح العني مكتوب بني عينيه كافر قال مث هتجاه ك ف ر يقرؤه كل  
 مسلم  

 

 

صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا وهيب ثنا أيوب عن أيب   - 13625
قالبة عن أنس بن مالك عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : إذا وضع 

 العشاء وحضرت الصالة فابدؤوا ابلعشاء 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا مهام ثنا محاد بن سلمة   - 13626
ثنا أنس بن سريين عن قتادة عن أنس : أن النيب صلى هللا عليه وسلم قنت  

 شهرا مث تركه  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

ا قتادة  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا محاد بن سلمة ثن - 13627
ثنا أنس بن سريين عن أنس بن مالك : أن النيب صلى هللا عليه وسلم قنت 

 شهرا بعد الركوع 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري محاد بن سلمة فمن رجال مسلم 

 

 

عن علي  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا محاد بن سلمة   - 13628
ك أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : إن أول  بن زيد عن أنس بن مال

من يكسى حلة من النار إبليس فيضعها على حاجبه ويسحبها وهو يقول اي  
ثبوراه وذريته خلفه وهم يقولون اي ثبوراهم حىت يقف على النار ويقول اي ثبوراه  

   {بورا واحدا وادعوا ثبورا كثريا ال تدعوا اليوم ث }ويقولون اي ثبوراهم فيقال 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف لضعف علي بن زيد بن جدعانت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا محاد بن سلمة ثنا علي   - 13629
بن زيد قال أظنه عن أنس بن مالك أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال :  

 لصوت أيب طلحة أشد على املشركني من فئة  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف لضعف علي بن ت
 زيد بن جدعان 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا يزيد بن زريع ثنا محيد عن   - 13630
أنس قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : اإلزار إىل نصف الساق فلما  
 رأى شدة ذلك على املسلمني قال إىل الكعبني ال خري فيما أسفل من ذلك 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا محاد بن سلمة أان محيد   - 11363
عن أنس بن مالك قال : كان النيب صلى هللا عليه وسلم ال جياوز شعره شحمة  

 أذنيه  
 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا شعبة قال أخربين عبد هللا   - 13632
بن عبد هللا بن جرب قال مسعت أنسا يقول قال النيب صلى هللا عليه وسلم :  

 آية النفاق بغض األنصار وآية اإلميان حب األنصار  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن أيب   حدثنا عبد هللا - 13633
تحت مكة قسم رسول هللا صلى  التياح قال مسعت أنس بن مالك قال : ملا ف 

هللا عليه وسلم الغنائم يف قريش فقالت األنصار هذا هلو العجب إن سيوفنا  
تقطر من دمائهم وإن غنائمنا ترد عليهم فبلغ ذلك رسول هللا صلى هللا عليه  

عهم فقال ما هذا الذي بلغين عنكم قالوا هو الذي بلغك وكانوا ال وسلم فجم
يكذبون فقال أما ترضون أن يرجع الناس ابلدنيا وترجعون برسول هللا صلى هللا 

عليه وسلم إىل بيوتكم لو سلك الناس واداي أو شعبا وسلكت األنصار واداي 
 أو شعبا لسلكت وادي األنصار أو شعب األنصار  

 

 



األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخني عليق شعيبت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا شعبة عن أيب التياح قال   - 13634
مسعت أنسا يقول قالت : األنصار يوم فتح مكة وأعطى قريشا أن هذا العجب 

 فذكر معناه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا مهام ثنا قتادة قال : كنا   - 13635
أنيت أنسا وخبازه قائم قال فقال يوما كلوا فوهللا ما أعلم رسول هللا صلى هللا 

 عليه وسلم رأي رغيفا رقيقا وال شاة مسيطا حىت حلق بربه عز وجل  

 

 

الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    250صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا وهيب ثنا أيوب عن أيب   - 13636
قالبة عن أنس أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : إذا نعس أحدكم وهو يف  

 الصالة فلينصرف فلينم  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا شعبة عن اثبت عن أنس  - 13637
 عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : لكل غادر لواء يوم القيامة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا محاد بن سلمة أان محيد   - 13638
عن أنس : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم هنى عن بيع الثمرة حىت تزهو  

 وعن بيع العنب حىت يسود وعن بيع احلب حىت يشتد 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت



محاد بن سلمة فمن رجال مسلم الشيخني غري   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا بشر بن املفضل ثنا محيد   - 13639
عن أنس قال : ما مسعته حيدث حديثا عن النيب صلى هللا عليه وسلم اال قال  

 أو كما قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
 

 

خنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان حدثنا أبو األحوص ثنا حيىي   - 13640
بن احلرث التيمي عن عمرو بن عامر عن أنس بن مالك قال : هنى رسول هللا 

صلى هللا عليه وسلم عن ثالث عن زايرة القبور وعن حلوم األضاحي فوق 
 صلى هللا عليه وسلم  ثالث وعن هذه األنبذة يف األوعية قال مث قال رسول هللا

كنت هنيتكم عن ثالث هنيتكم عن زايرة القبور مث بدأ يل أهنا بعد ذلك اال أين  
ترق القلوب وتدمع العني فزوروها وال تقولوا هجرا وهنيتكم عن حلوم األضاحي  

فوق ثالث مث بدأ يل أن الناس يبتغون أدمهم ويتحفون ضيفهم ويرفعون 
م وهنيتكم عن هذه األوعية فاشربوا فيما شئتم  لغائبهم فكلوا وامسكوا ما شئت 

 من شاء أو كأن سقاءه علي إمث  

 



 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح بطرقه وشواهده وهذا إسناد ضعيف لضعف ت
 حيىي بن احلارث 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا محاد بن سلمة ثنا أبو  - 13641
خل على ربيعة عن أنس بن مالك : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم د

أعرايب يعوده وهو حمموم فقال كفارة وطهور فقال األعرايب بل محي تفور علي  
 شيخ كبري تزيره القبور فقام رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وتركه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا املبارك قال حدثين  - 13642
إمساعيل بن عبد هللا بن أيب طلحة األنصاري قال مسعت أنس بن مالك يقول :  

 ما رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عرض عليه طيب فرده قط  

 

 

األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد حسن ألجل املبارك :  عليق شعيب ت
 وهو ابن فضالة

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا مهام ثنا قتادة عن أنس  - 13643
بن مالك : أن نيب هللا صلى هللا عليه وسلم زجر عن الشرب قائما قال فقلت  

 فاألكل قال أشر وأخبث  

 

 

إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا محاد أان محيد عن أنس  - 13644
بن مالك : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان يف سفر فأتى إبانء من ماء  

 فشرب يف رمضان والناس ينظرون  

 

 

رجال   عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات ت
 الشيخني غري محاد بن سلمة فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا محاد ثنا محيد قال مسعت   - 13645
يه  أنس بن مالك يقول أن أاب موسى قال : استحملنا رسول هللا صلى هللا عل
وسلم فحلف أن ال حيملنا مث محلنا فقلت اي رسول هللا انك حلفت أن ال 

 حتملنا مث محلتنا قال وأان أحلف ابهلل عز وجل ألمحلنكم  



 

 

شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  عليق ت
 الشيخني غري محاد بن سلمة فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا محاد قال أان محيد  - 13646
وشعيب بن احلبحاب عن أنس بن مالك أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

عز وجل ليس أبعور بني عينيه ك ف ر قال : إن الدجال أعور وأن ربكم  
 يقرؤه كل مؤمن قارئ وغري قارئ وقد قال محاد أيضا مكتوب بني عينيه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا محاد أان محيد قال مسعت   - 13647
 عليه وسلم املدينة وهلم يومان  أنس بن مالك قال : قدم رسول هللا صلى هللا

يلعبون فيهما فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ما هذان اليومان قالوا كنا 
نلعب فيهما يف اجلاهلية قال أن هللا عز وجل قد أبدلكم هبما خريا منهما يوم  

 الفطر ويوم النحر  
 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا محاد قال أان محيد عن   - 13648
أنس بن مالك قال : ما كان شخص أحب إليهم رؤية من رسول هللا صلى هللا 

 عليه وسلم وكانوا إذا رأوه مل يقوموا ملا يعلمون من كراهيته لذلك 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    251صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا محاد قال أان محيد عن   - 13649
أنس أنه قال ملا أقبل أهل اليمن قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : قد  

قال أنس وهم أول من جاء ابملصافحة  جاءكم أهل اليمن هم أرق منكم قلواب   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا مهام قال أان قتادة قال   - 13650
قلت ألنس : أي اللباس كان أحب أو أعجب إىل رسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم قال احلربة  

 

 

األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا محاد بن سلمة ثنا علي   - 13651
بن زيد عن أنس بن مالك : أن ملك الروم أهدى إىل رسول هللا صلى هللا عليه  

وسلم مستقة من سندس فكأين أنظر إىل يديها تذبذابن من طوهلما فجعل 
ويقولون أنزلت عليك اي رسول هللا هذه من السماء قال وما   القوم يلتمسوهنا

ن معاذ يف اجلنة خري  يعجبكم منها والذي نفسي بيده ملنديل من مناديل سعد ب
من هذه مث بعث هبا إىل جعفر قال فلبسها جعفر مث جاء فقال رسول هللا صلى 

ال أبعث هبا هللا عليه وسلم إين مل أبعث هبا إليك لتلبسها قال فما أصنع هبا ق
 إىل أخيك النجاشي 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ومتنه منكر ت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا مهام عن قتادة عن أنس  - 13652
 : أن النيب صلى هللا عليه وسلم هنى أن ينبذ التمر والبسر مجيعا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان وهبز قاال ثنا مهام ثنا قتادة   - 13653
ل هبز يف حديثه قال أان قتادة عن أنس أن النيب صلى هللا عليه  ثنا أنس قا

وسلم قال : ما من أهل اجلنة أحد يسره يرجع وقال هبز أن يرجع إىل الدنيا 
وله عشرة أمثاهلا اال الشهيد فإنه ود لو أنه رجع قال هبز رجع إىل الدنيا  

 فاستشهد ملا رأى من الفضل  

 

 

حيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده ص ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا مهام ثنا قتادة عن أنس  - 13654
عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : ال يؤمن عبد حىت حيب ألخيه املسلم ما  

 حيبه لنفسه من اخلري 

 



 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

ثنا قتادة قال قلت حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا مهام  - 13655
ألنس بن مالك : أخضب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال مل يبلغ ذلك إمنا 

 كان شيئا يف صدغيه ولكن أبو بكر خضب ابحلناء والكتم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

 أنس بن  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا مهام ثنا قتادة أان - 13656
مالك أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : لو تعلمون ما أعلم لضحكتم  

 قليال ولبكيتم كثريا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا مهام ثنا قتادة عن أنس :  - 13657
أن النيب صلى هللا عليه وسلم أتى على رجل يسوق بدنة فقال اركبها قال إهنا 



 بدنة قال ويلك اركبها  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان وهبز قاال ثنا مهام قال هبز يف   - 13658
حديثه قال ثنا قتادة عن أنس أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : ال عدوى  

 وال طرية ويعجبين الفأل الكلمة الطيبة والكلمة الصاحلة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

بد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا شعبة عن قتادة عن أنس حدثنا ع - 13659
 عن النيب صلى هللا عليه وسلم : حنوه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا عبد الوارث ثنا أبو عصام   - 13660



عليه وسلم يتنفس يف عن أنس بن مالك قال : كان رسول هللا صلى هللا 
الشراب ثالث مرات ويقول إنه أروى وأمرأ وأبرأ قال أنس وأان أتنفس يف 

 الشراب ثالاث  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد حسن ألجل أيب عاصم :  ت
 وهو املزين البصري

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا أبو عوانة ثنا عبد الرمحن  - 13661
رب إذا ركع  األصم قال : سئل أنس عن التكبري يف الصالة وأان أمسع فقال يك

وإذا سجد وإذا رفع رأسه من السجود وإذا قام بني الركعتني قال فقال له 
 بكر  حكيم عمن حتفظ هذا قال عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأيب

 وعمر مث سكت قال فقال له حكيم وعثمان قال وعثمان  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري عبد الرمحن بن األصم فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا محاد ثنا املغرية بن زايد   - 13662



مالك يقول إن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : ال  الثقفي مسع أنس بن 
 إميان ملن ال أمانة له وال دين ملن ال عهد له  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث حسن وهذا إسناد ضعيف املغرية بن زايد ال  ت
 يعرف

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا محاد ثنا محيد عن أنس  - 13663
عليه وسلم قال : جاهدوا املشركني أبموالكم وأنفسكم  ان النيب صلى هللا 

 وألسنتكم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
فمن رجال مسلم  -وهو ابن سلمة  -الشيخني غري محاد   

 

 

------------------------------------- 

 

[    252صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا مهام ثنا قتادة عن أنس  - 13664
إىل  {إان فتحنا لك فتحا مبينا  }قال : نزلت على النيب صلى هللا عليه وسلم  

  آخر اآلية مرجعه من احلديبية وأصحابه خمالطو احلزن والكآبة فقال نزلت على
 صلى هللا آية هي أحب إىل من الدنيا وما فيها مجيعا قال فلما تالها نيب هللا

عليه وسلم قال رجل من القوم هنيئا مريئا قد بني هللا لك ماذا يفعل بك فماذا  
ليدخل املؤمنني واملؤمنات  } يفعل بنا فانزل هللا عز وجل اآلية اليت بعدها 

آلية  حىت ختم ا {جنات جتري من حتتها األهنار    

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا مهام ثنا قتادة أن أنس بن  - 13665
مالك أخربه : أن الزبري بن العوام وعبد الرمحن بن عوف شكوا إىل رسول هللا 

 صلى هللا عليه وسلم القمل فرخص هلما يف قميص احلرير يف غزاة هلما  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا مهام عن قتادة عن أنس  - 61366



 : ان النيب صلى هللا عليه وسلم قنت شهرا مث تركه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان وهبز قاال ثنا مهام قال أان  - 13667
ان حاداي للنيب صلى هللا عليه وسلم كان يقال له   قتادة عن أنس بن مالك :

أجنشة قال وكان حسن الصوت قال فقال النيب صلى هللا عليه وسلم رويدك اي 
 أجنشة ال تكسر القوارير قال قتادة يعين ضعفة النساء  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

عفان ثنا مهام عن قتادة قال  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا - 13668
ملدينة دعا النيب صلى هللا عليه وسلم لطعامه قال  حدثين أنس : أن خياطا اب

فإذا خبز شعريا إبهالة سنخة وإذا فيها قرع قال فرأيت النيب صلى هللا عليه  
وسلم يعجبه القرع قال أنس مل يزل القرع يعجبين منذ رأيت رسول هللا صلى  

ه  هللا عليه وسلم يعجب   

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا عبد هللا بن بكر يعين  - 13669
اال عن أنس : ان   املزين قال مسعت عطاء يعين بن أيب ميمونة حيدث وال أعلمه

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مل يرفع إليه قصاص قط اال أمر ابلعفو قال بن  
أعلمه إال   بكر كنت أحدثه عن أنس فقالوا له عن أنس ألشك فيه فقلت ال 

 عن أنس 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده قوي رجاله ثقات رجال الشيخني غري عبد هللا  ت
 بن بكر املزين

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا محاد أان قتادة واثبت   - 13670
ال احلمد ومحيد عن أنس : ان رجال جاء فدخل الصف وقد حفزه النفس فق

هلل محدا كثريا طيبا مباركا فيه فلما قضى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم صالته  
فإنه مل يقل إال قال أيكم املتكلم ابلكلمات فارم القوم فقال أيكم املتكلم هبا 

خريا فقال الرجل جئت وقد حفزين النفس فقلتها فقال لقد رأيت اثين عشر  
ملكا يبتدروهنا أيهم يرفعها وزاد محيد عن أنس أن رسول هللا صلى هللا عليه  
وسلم قال إذا جاء أحدكم فليمش على حنو ما كان ميشي فليصل ما أدرك  



م السكوت وليقض ما سبقه قال أبو عبد الرمحن واألرما  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
فمن رجال مسلم  -وهو ابن سلمة  -الشيخني غري محاد   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا محاد قال أان اثبت عن   - 13671
أنس : أن أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم كانوا يقولون وهم حيفرون 

على اإلسالم ما بقينا أبدا ( والنيب   ...حنن الذين ابيعوا حممدا   ...اخلندق 
 صلى هللا عليه وسلم يقول 

ر لألنصار واملهاجرة ( وأيت رسول هللا فاغف  ...اللهم إن اخلري خري اآلخرة ) 
صلى هللا عليه وسلم خببز شعري عليه إهالة سنخة فأكلوا منها وقال النيب صلى 

 هللا عليه وسلم 

إمنا اخلري خري اآلخرة  )   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا محاد أان اثبت عن أنس :  - 13672



 أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم رأى خنامة يف قبلة املسجد فحكها بيده  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا محاد قال أخربين اثبت   - 13673
أن النيب صلى هللا عليه وسلم طاف على نسائه يف ليلة واحدة   عن أنس :

 أمجع هكذا ورمبا قال محاد يف يوم واحد 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا محاد قال أنبأان اثبت   - 13674
البناين عن أنس بن مالك : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال يوم أحد 

 اللهم إنك ان تشأ ال تعبد يف األرض 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 



ثنا محاد قال أخربين اثبت  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان  - 13675
عن أنس : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان يصوم حىت يقال قد صام  

 ويفطر حىت يقال قد أفطر وقد قال مرة أفطر أفطر أفطر  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري محاد بن سلمة فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا محاد عن محيد عن أنس  - 13676
 : مثل هذا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    253صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

ثنا محاد قال أان اثبت عن  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان  - 13677



أنس بن مالك : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان يغري عند صالة الفجر  
فكان يستمع فان مسع أذاان أمسك وإال أغار فاستمع ذات يوم فسمع رجال 
يقول هللا أكرب هللا أكرب فقال على الفطرة فقال أشهد أن ال إله اال هللا فقال  

 خرجت من النار  

 

 

ق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم عليت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا محاد قال أان اثبت عن   - 13678
أنس بن مالك : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان إذا أوى إىل فراشه  

 قال احلمد هلل الذي أطعمنا وسقاان وكفاان وأواان وكم ممن ال كايف له وال مؤوى  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا محاد بن سلمة قال  - 67913
 ألعب مع  أخربين اثبت عن أنس قال : مر يب النيب صلى هللا عليه وسلم وأان

الصبيان فسلم علينا مث دعاين فبعثين إىل حاجة له فجئت وقد أبطأت عن أمي  
وسلم إىل فقالت ما حبسك أين كنت فقال بعثين رسول هللا صلى هللا عليه  



حاجة فقالت أي بين وما هي فقلت إهنا سر قالت ال حتدث بسر رسول هللا 
صلى هللا عليه وسلم أحدا مث قال وهللا اي اثبت لو كنت حدثت به أحدا 

 حلدثتك 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

ت عن أنس حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا محاد أان اثب - 13680
ليه وسلم قال : اي معشر األنصار أمل آتكم ضالال أن رسول هللا صلى هللا ع 

فهداكم هللا يب وأعداء فألف هللا عز وجل بني قلوبكم يب مث قال هلم أال تقولون 
أتيتنا طريدا فآويناك وخائفا فأمناك وخمذوال فنصرانك فقالوا بل هلل املن علينا  

 ولرسوله 

 

 

ؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم عليق شعيب األرنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا غفان ثنا محاد بن سلمة قال أان  - 13681
اثبت عن أنس بن مالك : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم واصل يف 

رمضان فواصل انس من أصحابه فأخرب النيب صلى هللا عليه وسلم بذلك فقال  



مد يل الشهر لواصلت وصاال يدع املتعمقون   النيب صلى هللا عليه وسلم لو
 تعمقهم اين أظل يطعمين ريب ويسقيين 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري محاد بن سلمة فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا محاد أان اثبت عن أنس :  - 13682
أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال يوم أحد وهو يسلت الدم عن وجهه وهو  
يقول كيف يفلح قوم شجوا نبيهم وكسروا رابعيته وهو يدعوهم إىل هللا فأنزل 

إهنم ليس لك من األمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذهبم ف }هللا عز وجل  
 ظاملون  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا محاد قال أان اثبت عن   - 13683
ول مشهد أنس أن أنس بن النضر تغيب عن قتال بدر فقال تغيبت عن : أ

شهده النيب صلى هللا عليه وسلم لئن رأيت قتاال لريين هللا ما أصنع فلما كان  



بن  يوم أحد اهنزم أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم أقبل أنس فرأى سعد
معاذ منهزما فقال اي أاب عمر وأين أين قم فوالذي نفسي بيده إين ألجد ريح 
اجلنة دون أحد فحمل حىت قتل فقال سعد بن معاذ فوالذي نفسي بيده ما  
استطعت ما استطاع فقال أخته فما عرفت أخي اال ببنانه ولقد كانت فيه  

مح فأنزل هللا بضع ومثانون ضربة من بني ضربة بسيف ورمية بسهم وطعنة بر 
وما بدلوا   }إىل قوله  { رجال صدقوا ما عاهدوا هللا عليه  }عز وجل فيه  

 تبديال 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري محاد بن سلمة فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا محاد قال أان اثبت عن   - 13684
قعود له  أنس بن مالك : ان العضباء كانت ال تسبق فجاء أعرايب على 

فسابقها فسبقها األعرايب فكان ذلك اشتد على أصحاب رسول هللا صلى هللا 
ن  عليه وسلم فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ان حقا على هللا عز وجل أ

 ال يرفع شيئا من هذه الدنيا اال وضعه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا محاد قال أان اثبت عن   - 13685
أنس أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : يؤيت أبشد الناس كان بالء يف 

غوه صبغة يف اجلنة فيصبغونه فيها صبغة فيقول  الدنيا من أهل اجلنة فيقول اصب 
أو شيئا تكرهه فيقول ال وعزتك ما هللا عز وجل اي بن آدم هل رأيت بؤسا قط 

رأيت شيئا أكرهه قط مث يؤيت أبنعم الناس كان يف الدنيا من أهل النار فيقول  
اصبغوه فيها صبغة فيقول اي بن آدم هل رأيت خريا قط قرة عني قط فيقول ال  

زتك ما رأيت خريا قط وال قرة عني قط وع  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
فمن رجال مسلم  -وهو ابن سلمة  -الشيخني غري محاد   

 

 

------------------------------------- 

 

[    254صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا محاد أان اثبت عن أنس  - 13686
أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : ملا خلق هللا عز وجل آدم وصوره مث  



تركه يف اجلنة ما شاء هللا أن يرتكه فجعل إبليس يطيف به فلما رآه أجوف 
 عرف أنه خلق ال يتمالك 

 

 

إسناده صحيح على شرط مسلم عليق شعيب األرنؤوط : ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا محاد عن اثبت قال قيل   - 13687
ألنس هل شاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : ما شانه هللا ابلشيب ما 

 كان يف رأسه وحليته إال سبع عشرة أو مثان عشرة  

 

 

لم عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مست  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا شعبة عن هشام بن زيد  - 13688
عن أنس بن مالك قال : أتيت النيب صلى هللا عليه وسلم أبخ يل ليحنكه يف  

 املربد قال فرأيته يسم شياها أحسبه قال يف آذاهنا  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 



 

عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا شعبة قال أخربين قتادة  حدثنا  - 13689
عن أنس بن مالك قال : سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من متام الصالة 
 قال عبد هللا أظنه عن النيب صلى هللا عليه وسلم وأان أحسب أين قد أسقطته  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان أان خالد بن احلرث ثنا هشام   - 13690
بن حسان عن عبد هللا بن دهقان عن أنس : أن النيب صلى هللا عليه وسلم  

 هنى أن أيكل الرجل بشماله 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف جلهالة عبد هللا ت
 بن دهقان 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح ثنا سعيد عن قتادة عن أنس  - 13691
حىت أجهدوه ابملسألة  بن مالك : أهنم سألوا نيب هللا صلى هللا عليه وسلم يوما

فخرج ذات يوم فصعد املنرب فقال ال تسألوين اليوم عن شيء اال أنبأتكم به  
ي أمر قد  فأشفق أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ان يكون بني يد



حضر قال فجعلت ال التفت ميينا وال مشاال اال وجدت كل رجل الفا رأسه يف  
 ثوبه يبكي فأنشأ رجل كان يالحي فيدعي إىل غري أبيه فقال اي نيب هللا من أيب
قال أبوك حذافة قال مث قام عمر أو قال مث أنشأ عمر فقال رضينا ابهلل راب 

هلل من شر الفنت فقال رسول هللا صلى  وابإلسالم دينا ومبحمد رسوال عائذا اب
هللا عليه وسلم مل أر كاليوم يف اخلري والشر قط صورت يل اجلنة والنار حىت 

 رأيتهما دون هذا احلائط  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح ثنا هشام بن أيب عبد هللا عن   - 13692
دة عن أنس : مبثله قال وكان قتادة يذكر هذا احلديث إذا سئل عن هذه  قتا

ال تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم   }اآلية   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسني بن حممد ثنا إسرائيل عن   - 13693
أيب إسحاق عن بريد بن أيب مرمي عن أنس بن مالك قال قال رسول هللا صلى 



 هللا عليه وسلم : ان الدعاء ال يرد بني األذان واإلقامة فادعوا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

ثنا أمحد بن احلجاج أان حامت بن  حدثنا عبد هللا حدثين أيب - 36941
هللا بن الزبري قال : طلبنا علم العود  إمساعيل ثنا مصعب بن اثبت بن عبد

الذي يف مقام اإلمام فلم نقدر على أحد يذكر لنا فيه شيئا قال مصعب 
فأخربين حممد بن مسلم بن السائب بن خباب صاحب املقصورة فقال جلس  

تدري مل صنع هذا ومل أسأله عنه فقلت ال إىل أنس بن مالك يوما فقال هل 
وهللا ما أدري مل صنع فقال أنس كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يضع 

 عليه ميينه مث يلتفت إلينا فقال استووا واعدلوا صفوفكم 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف لضعف مصعب بن اثبت وجهالة  ت
 حممد بن مسلم بن السائب

 

 

نا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو كامل ثنا محاد عن اثبت عن  حدث - 13695
أنس بن مالك : ان الرباء بن مالك كان حيدو ابلرجال وأجنشة حيدو ابلنساء 



وكان حسن الصوت فحدا فأعنقت اإلبل فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
 اي أجنشة رويدا سوقك ابلقوارير  

 

 

إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح غري أيب عليق شعيب األرنؤوط : ت
 كامل شيخ املصنف

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا غسان بن الربيع ثنا محاد عن اثبت  - 13696
ومحيد عن أنس أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : حفت اجلنة ابملكاره  

 وحفت النار ابلشهوات 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد حسن ألجل غسان بن ت
 الربيع : وهو ابن منصور األزدي البصري

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إبراهيم بن خالد قال أخربين أمية   - 13697
ن يزيد بن شبل عن عثمان بن بوذويه قال : خرجت إىل املدينة مع عمر ب

وعمر بن عبد العزيز عامل عليها قبل أن يستخلف قال فسمعت أنس بن 
مالك وكان به وضح شديد قال وكان عمر يصلي بنا فقال أنس ما رأيت أحدا 



ه صالة برسول هللا صلى هللا عليه وسلم من هذا الفىت كان خيفف يف متام  أشب  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    255صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن بن موسى ثنا هالل بن أيب  - 13698
حدثين أيب قال :  داود يعين احلبطي أبو هشام قال أخي هارون بن أيب داود 

أتيت أنس بن مالك فقلت اي أاب محزة ان املكان بعيد وحنن يعجبنا ان نعودك  
ل عاد  فرفع رأسه فقال مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول أميا رج

مريضا فإمنا خيوض يف الرمحة فإذا قعد عند املريض غمرته الرمحة قال فقلت اي 
 رسول هللا هذا الصحيح الذي يعود املريض فاملريض ماله قال حتط عنه ذنوبه 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف جلهالة هارون بن ت
 أيب داود

 



 

يب ثنا حسن بن موسى ثنا محاد بن سلمة  حدثنا عبد هللا حدثين أ - 13699
عن قتادة عن أنس بن مالك : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان يقول 
اللهم اين أعوذ بك من علم ال ينفع وعمل ال يرفع وقلب ال خيشع وقول ال  

 يسمع 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن بن موسى ثنا سالم يعين بن  - 13700
مسكني عن اثبت قال مسعت أنس بن مالك يقول : خدمت رسول هللا صلى  

 هللا عليه وسلم عشر سنني فما قال يل أف قط وال قال مل صنعت كذا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن بن موسى ثنا سالم عن عمر   حدثنا - 13701
بن معدان عن أنس بن مالك قال : شهد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 وليمة ما فيها خبز وال حلم  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن يزيد ثنا صدقة صاحب  - 13702
الدقيق عن أيب عمران اجلوين عن أنس بن مالك قال : وقت لنا رسول هللا 

 صلى هللا عليه وسلم يف قص الشارب وتقليم األظفار وحلق العانة أربعني يوما 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف لضعف صدقة  ت
موسى لكنه قد توبع بن  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح ثنا يزيد بن أيب صاحل قال   - 13703
مسعت أنس بن مالك حيدث عن النيب صلى هللا عليه وسلم : يدخل انس النار 

حىت إذا صاروا فحما أدخلوا اجلنة فيقول أهل اجلنة من هؤالء فيقال هؤالء 
 اجلهنميون  

 

 

: إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط ت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح ثنا سعيد عن قتادة ثنا أنس  - 13704
بن مالك قال مسعت نيب هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : إذا أبصرهم أهل 

 اجلنة قالوا هؤالء اجلهنميون  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر قال ثنا سعيد عن   - 13705
قتادة عن أنس : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأاب بكر وعمر وعثمان  

احلمد هلل رب العاملني   }كانوا يستفتحون القراءة ب   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

ين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة قال  حدثنا عبد هللا حدث - 13706
مسعت قتادة حيدث عن أنس بن مالك : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

كان يضحى بكبشني أملحني أقرنني ويكرب ولقد رأيتهما يذحبهما بيده واضعا 
 قدمه على صفاحهما  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة قال  حدثنا  - 13707
مسعت قتادة حيدث عن أنس بن مالك قال : رخص أو أرخص النيب صلى هللا  

عليه وسلم لعبد الرمحن بن عوف والزبري بن العوام يف لبس احلرير من حكة  
 كانت هبما 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

ثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا سعيد إمالء عن  حد - 13708
ن أتوا النيب صلى قتادة عن أنس بن مالك : أن رعال وعصية وذكوان وبين حليا

هللا عليه وسلم فأخربوه اهنم قد أسلموا واستمدوا على قومهم فأمدهم رسول 
قراء يف زماهنم  هللا صلى هللا عليه وسلم بسبعني من األنصار قال كنا نسميهم ال

كانوا حيتطبون ابلنهار ويصلون ابلليل حىت إذا كانوا ببئر معونة غدروا هبم 
فقتلوهم فقنت النيب صلى هللا عليه وسلم شهرا يدعو على هذه األحياء عصية  
ورعل وذكوان وبين حليان وحدثنا أنس إان قرأان هبم قرآان بلغوا عنا قومنا اان قد 

نا وأرضاان مث نسخ أو رفع  لقينا ربنا عز وجل فرضي ع  

 



 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أسود بن عامر ثنا أبو بكر بن  - 13709
رسول هللا صلى  عياش عن منصور عن سامل بن أيب اجلعد عن أنس قال : أقبل

هللا عليه وسلم ميشى حىت انتهى إىل املسجد أو قريبا منه أاته شيخ أو رجل 
لرجل فقال مىت الساعة اي رسول هللا قال رسول هللا وما أعددت هلا قال ا

والذي بعثك ابحلق نبيا ما أعددت هلا من كثري عمل صالة وال صيام ولكين 
 أحب هللا ورسوله قال أنت مع من أحببت  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد حسن من أجل أيب بكر ت
 بن عياش وابقي رجاله ثقات رجال الشيخني 

 

 

-------------------------------------  

 

[    256صفحة  - 3د أمحد بن حنبل    ] جزء مسن   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا مؤمل بن إمساعيل ثنا محاد بن زيد  - 13710



عن أيوب وهشام عن حممد يعين بن سريين عن أنس قال : ملا حلق رسول هللا 
صلى هللا عليه وسلم رأسه مبىن أخذ شق رأسه األمين بيده فلما فرغ انولين 

ه من ذلك فقال اي أنس انطلق هبذا إىل أم سليم فلما رأى الناس ما خصها ب
تنافسوا يف الشق اآلخر هذا أيخذ الشيء وهذا أيخذ الشيء قال حممد 

فحدثته عبيدة السلماين فقال ألن يكون عندي منه شعرة أحب ايل من كل  
 صفراء وبيضاء أصبحت على وجه األرض ويف بطنها 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف لسوء حفظ مؤمل وقد صح بغري هذه  ت
 السياقة

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا علي بن إسحاق أان عبد هللا قال   - 37111
أان محيد الطويل عن أنس بن مالك قال : خدمت رسول هللا صلى هللا عليه  

وسلم تسع سنني فما قال يل قط لشيء صنعته قط أسأت وال بئس ما 
 صنعت  

 

 

غري علي  عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني ت
فقد روى له الرتمذي وهو ثقة  -وهو املروزي  -بن إسحاق   

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا مهام عن قتادة قال  - 13712
سألت أنسا كم أعتمر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : اعتمر أربعا عمرته  

ملقبل يف ذي  اليت صده املشركون عنها يف ذي القعدة وعمرته أيضا من العام ا
القعدة وعمرته حيث قسم غنائم حنني من اجلعرانة يف ذي القعدة وعمرته مع  

 حجته  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا مهام أان أسحق بن عبد   - 13713
هللا بن أيب طلحة عن أنس : أن أاب طلحة أتى النيب صلى هللا عليه وسلم وهو  
على املنرب فقال للنيب صلى هللا عليه وسلم ماذا ترى نزلت هذه اآلية قال إن 

وإنه ليس يل مال   {لن تنالوا الرب حىت تنفقوا مما حتبون   } هللا عز وجل قال 
أحب ايل من أرضي بريحاء وأين أتقرب هبا إىل هللا عز وجل قال فقال رسول 

 هللا صلى هللا عليه وسلم بخ بخ بريحاء خري رابح فقسمها بينهم حدائق 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا سعيد بن زيد قال حدثين  - 13714
اج واحلكم بن  الزبري بن اخلريت عن أيب لبيد قال : أرسلت اخليل زمن احلج

أيوب أمري على البصرة قال فأتينا الرهان فلما جاءت اخليل قلنا لو ملنا إىل 
هللا عليه  أنس بن مالك فسألناه أكنتم تراهنون على عهد رسول هللا صلى 

وسلم فأتيناه وهو يف قصره يف الزاوية فسألناه فقلنا اي أاب محزة أكنتم تراهنون  
على عهد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فكان رسول هللا صلى هللا عليه  

وسلم يراهن قال نعم وهللا لقد راهن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على فرس  
لذلك وأعجبه  له يقال له سبحة فسبق الناس فانتشى  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا محاد قال أان اثبت عن   - 13715
عبد الرمحن بن أيب ليلى : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم رأى يف املسجد 

نت حبال ممدودا بني ساريتني فقال ما هذا احلبل فقيل اي رسول هللا حلمنة ب
جحش تصلي فإذا أعيت تعلقت به فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 لتصل ما أطاقت فإذا أعيت فلتجلس 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وإسناده هنا مرسل رجاله ثقات رجال ت



 الصحيح
 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا محاد عن محيد عن أنس  - 13716
صلى هللا عليه وسلم : مبثله  بن مالك عن النيب   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا علي بن إسحاق أان عبد هللا يعين  - 13717
بن املبارك ثنا محيد عن أنس قال قال كأنه يعين النيب صلى هللا عليه وسلم قال  

: اإلزار إىل نصف الساق فشق عليهم فقال أو إىل الكعبني والخري يف أسفل 
 من ذلك  

 

 

ثقات رجال الشيخني غري علي  عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ت
فقد روى له الرتمذي وهو ثقة  -وهو املروزي  -بن إسحاق   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا علي بن إسحاق أان عبد هللا أان  - 13718
األوزاعي قال حدثين إسحاق بن عبد هللا بن أيب طلحة األنصاري قال حدثين 



ول هللا صلى هللا عليه  أنس بن مالك قال أصاب الناس سنة على عهد رس
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم خيطب يوم اجلمعة قام أعرايب وسلم قال : فبينا 

فقال اي رسول هللا هلك املال وجاع العيال فادع هللا أن يسقينا فرفع رسول هللا 
صلى هللا عليه وسلم يديه وما ترى يف السماء قزعة فثار سحاب أمثال اجلبال 

ربه حىت رأينا املطر يتحادر على حليته فذكر احلديث مث مل ينزل عن من  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري علي  ت
 بن إسحاق فقد روى له الرتمذي وهو ثقة 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا أبو عوانة عن قتادة عن   - 13719
يه وسلم قال : يهرم بن آدم ويشب منه  أنس بن مالك عن النيب صلى هللا عل

 اثنتان احلرص على املال واحلرص على العمر  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

------------------------------------- 

 



[    257صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا محاد قال أان محيد عن   - 13720
لربهة من عمره  أنس أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : إن الرجل ليعمل ا

ابلعمل الذي لو مات عليه دخل اجلنة فإذا كان قبل موته حتول فعمل عمل  
الذي  أهل النار فمات فدخل النار وإن الرجل ليعمل الربهة من عمره ابلعمل 

لو مات عليه دخل النار فإذا كان قبل موته حتول فعمل بعمل أهل اجلنة  
 فمات فدخل اجلنة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا عبد الواحد ثنا سليمان   - 13721
 صلى هللا بن مهران عن أيب سفيان عن أنس بن مالك قال : كان رسول هللا

عليه وسلم يكثر أن يقول اي مقلب القلوب ثبت قليب على دينك فقال له 
إن أصحابه وأهله اي رسول هللا أختاف علينا وقد آمنا بك ومبا جئت به قال 

 القلوب بيد هللا عز وجل يقلبها  
 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده قوي على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا محاد بن سلمة فذكر   - 13722
حديثا قال وأان عبيد هللا بن أيب بكر عن أنس عن النيب صلى هللا عليه وسلم  

 قال : هذا بن آدم وهذا أجله ومث أمله  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

ثنا سليمان عن اثبت عن   حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان  - 13723
كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يعجبه الرؤاي احلسنة أنس بن مالك قال :  

ورمبا قال رأى أحد منكم رؤاي فإذا رأى الرؤاي الرجل الذي ال يعرفه رسول هللا 
صلى هللا عليه وسلم سأل عنه فإن كان ليس به أبس كان أعجب لرؤايه إليه  

ت اي رسول هللا رأيت كأين دخلت اجلنة فسمعت وجبة  فجاءت إليه امرأة فقال
ارجتت هلا اجلنة فالن بن فالن وفالن بن فالن حىت عدت أثىن عشر رجال 

فجئ هبم عليهم ثياب طلس تشخب أوداجهم دما فقيل اذهبوا هبم إىل هنر 
البيدخ أو البيدح فغمسوا فيه فخرجوا منه وجوههم مثل القمر ليلة البدر مث  

ي من ذهب فقعدوا عليها وأتوا بصحفة فأكلوا منها فما يقلبوهنا  أتوا بكراس
لشق اال أكلوا فاكهة ما أرادوا وجاء البشري من تلك السرية فقال كان من  



أمران كذا وكذا وأصيب فالن وفالن حىت عد اثين عشر رجال الذين عدت 
ؤايك املرأة فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على ابملرأة قصي علي هذا ر 

 فقصت فقال هو كما قالت  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
فمن رجال مسلم  -وهو ابن املغرية  -الشيخني غري سليمان   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا أبو عوانة ثنا عبد الرمحن  - 13724
الة وأان أمسع فقال يكرب إذا ركع  األصم قال : سئل أنس عن التكبري يف الص

وإذا سجد وإذا رفع رأسه من السجود وإذا قام بني الركعتني قال فقال له 
حكيم عمن حتفظ هذا قال عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأيب بكر  

 وعمر مث سكت فقال له حكيم وعثمان قال وعثمان  

 

 

جاله ثقات رجال  عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ر ت
 الشيخني غري عبد الرمحن ابن األصم فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا علي بن إسحاق قال أان عبد هللا   - 13725



قال أان محاد بن زيد عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك : أن رسول  
ديه وأشار عبد  هللا صلى هللا عليه وسلم قام إليه رجل وهو خيطب فذكره فرفع ي

 العزيز فجعل ظهرمها مما يلي وجهه  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري علي  ت
 بن إسحاق وهو املروزي فقد روى له الرتمذي وهو ثقة 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا محاد بن زيد قال أان علي   - 13726
وسلم جوز  بن زيد ومحيد عن أنس بن مالك : أن رسول هللا صلى هللا عليه 

ذات يوم يف صالة الفجر فقيل اي رسول هللا مل جتوزت قال مسعت بكاء صيب 
فظننت   فظننت أن أمه معنا تصلي فأردت أن أفرغ له أمه وقد قال محاد أيضا

 أن أمه تصلي معنا فأردت أن أفرغ له أمه  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده من جهة محيد واثبت صحيح على شرط ت
فضعيف -وهو ابن جدعان  -الشيخني وأما من جهة علي بن زيد   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب قال عفان فوجدته عندي يف غري   - 13727



عن أنس بن مالك :   موضع عن علي بن زيد ومحيد واثبت  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده من جهة محيد واثبت صحيح على شرط ت
فضعيف -وهو ابن جدعان  -الشيخني وأما من جهة علي بن زيد   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا محاد بن سلمة قال أان  - 13728
صلى هللا عليه   محيد عن احلسن وعن أنس فيما حيسب محيد : أن رسول هللا

وسلم خرج وهو متوكئ على أسامة بن زيد وهو متوشح بثوب قطن قد خالف 
 بني طرفيه فصلى ابلناس  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري محاد بن سلمة فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا محاد عن اثبت عن أنس  - 13729
غه إقبال أيب بن مالك : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم شاور حيث بل

سفيان قال فتكلم أبو بكر فأعرض عنه مث تكلم عمر فأعرض عنه فقال سعد  
لبحار ال  بن عبادة إايان يريد رسول هللا والذي نفسي بيده لو أمرتنا أن خنيضها ا



خضناها ولو أمرتنا أن نضرب أكبادها إىل برك الغماد لفعلنا قال محاد قال  
سليم عن بن عون عن عمرو بن سعيد البغماد فندب رسول هللا صلى هللا عليه  

وسلم الناس فانطلقوا حىت نزلوا بدرا ووردت عليهم روااي قريش وفيهم غالم  
صلى هللا عليه وسلم يسألونه  أسود لبين احلجاج فأخذوه وكان أصحاب النيب 

عن أيب سفيان وأصحابه فيقول ما يل علم أبيب سفيان ولكن هذا أبو جهل بن 
هشام وعتبة بن ربيعة وشيبة وأمية بن خلف فإذا قال ذاك ضربوه فإذا ضربوه  

قال نعم أان أخربكم هذا أبو سفيان فإذا تركوه فسألوه قال ما يل أبيب سفيان  
وعتبة وشيبة وأمية يف الناس قال فإذا قال هذا أيضا  علم ولكن هذا أبو جهل

ضربوه ورسول هللا صلى هللا عليه وسلم قائم يصلي فلما رأى ذلك انصرف 
فقال والذي نفسي بيده انكم لتضربونه إذا صدقكم وترتكونه إذا كذبكم قال  

وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم هذا مصرع فالن غدا يضع يده على  
ا وههنا فما أماط أحدهم عن موضع يد رسول هللا صلى هللا عليه  األرض ههن

 وسلم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

------------------------------------- 

 



[    258صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا محاد بن سلمة قال ثنا   - 13730
عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال  

 : تسحروا فإن يف السحور بركة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا مهام ثنا قتادة عن أنس  - 13731
بن مالك أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : لكل نيب دعوة دعا هبا 

 فاستجيب له وإين استخبأت دعويت شفاعة ألميت يوم القيامة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

 حدثين أيب ثنا عفان ثنا محاد بن سلمة أان قتادة  حدثنا عبد هللا - 13732
عن أنس : أن النيب صلى هللا عليه وسلم كان مير ابلتمرة فما مينعه من أخذها  

 اال خمافة أن تكون من صدقة  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري محاد بن سلمة فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا شعبة قال عبد هللا بن  - 73313
املختار مسعت موسى بن أنس عن أبيه : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 أمه وامرأة منهم فجعل أنسا عن ميينه واملرأة خلف ذلك  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
غري عبد هللا بن املختار فمن رجال مسلم  الشيخني  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا عبد الواحد ثنا عاصم   - 13734
األحول قال حدثين النضر بن أنس وأنس يومئذ حي قال : لوال أن رسول هللا 

 صلى هللا عليه وسلم قال ال يتمنني أحدكم املوت لتمنيته  

 

 

األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب ت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا عبد الواحد بن زايد عن   - 13735
عاصم األحول قال حدثتين حفصة بنت سريين قالت قال يل أنس بن مالك :  
مبا مات حيىي بن أيب عمرة فقلت ابلطاعون فقال أنس بن مالك قال رسول هللا 

 صلى هللا عليه وسلم الطاعون شهادة لكل مسلم  

 

 

وط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤ ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا أابن العطار ثنا قتادة عن   - 13736
أنس أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : ما ابل أقوام يرفعون أبصارهم إىل 

السماء يف صالهتم فاشتد قوله يف ذلك حىت قال لينتهن عن ذلك أو لتخطفن  
 أبصارهم  

 

 

ليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  عت
فمن رجال مسلم وروى له  -وهو ابن يزيد  -الشيخني غري أابن العطار 

 البخاري تعليقا 
 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا شعبة أخربين هشام بن  - 13737



صار إىل النيب صلى زيد بن أنس قال مسعت أنسا قال : جاءت امرأة من األن
هللا عليه وسلم معها بن هلا فقال والذي نفسي بيده انكم الحب الناس ايل 

 ثالث مرات 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا محاد بن سلمة ثنا أبو  - 13738
ه وسلم قال : إذا ابتلى هللا العبد ربيعة عن أنس أن رسول هللا صلى هللا علي

املسلم ببالء يف جسده قال للملك أكتب له صاحل عمله الذي كان يعمل فإن  
 شفاه غسله وطهره وإن قبضه غفر له ورمحه 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد حسن ألجل أيب ربيعة :  ت
 وهو سنان بن ربيعة 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا أابن ثنا قتادة ثنا أنس بن  - 13739
مالك أنه : رأى النيب صلى هللا عليه وسلم يذبح أضحيته بيد نفسه ويكرب 

 عليها  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات غري  ت
خاري تعليقا فمن رجال مسلم وروى له الب -وهو ابن يزيد العطار  -أابن   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان وهبز قاال ثنا مهام ثنا قتادة   - 13740
عن أنس : أن النيب صلى هللا عليه وسلم كان يضحي بكبشني أملحني أقرنني  

 يضع رجله على صفحتيهما ويذحبهما بيده ويسمي ويكرب  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا خلف بن الوليد قال أان خالد عن   - 37411
محيد عن أنس قال : كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أمسر ومل أشم مسكة  

 وال عنربة أطيب رحيا من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري ت
وهو ثقة  -وهو أبو الوليد العتكي  -بن الوليد خلف   

 

 



------------------------------------- 

 

[    259صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان أان شعبة عن عبد هللا بن عبد   - 13742
هللا بن جرب قال مسعت أنسا يقول : كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يتوضأ  

 ابملكوك وكان يغتسل خبمس مكاكي 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا شعبة عن أيب معاذ عن   - 13743
عطاء بن أيب ميمون قال مسعت أنسا يقول : كان رسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم إذا خرج حلاجته جنيء أان وغالم منا إبداوة من ماء  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سريج بن النعمان ثنا فليح عن   - 13744



هالل بن علي عن أنس بن مالك قال : صلى النيب صلى هللا عليه وسلم بنا  
يوما مث رقي املنرب فأشار بيده قبل قبلة املسجد مث قال قد رأيت أيها الناس  

م أر كاليوم  منذ صليت لكم الصالة اجلنة والنار ممثلتني يف قبل هذا اجلدار فل
 يف اخلري والشر يقوهلا ثالث مرات  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد حسن من أجل فليح :  ت
 وهو ابن سليمان وابقي رجال اإلسناد ثقات رجال الصحيح 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سريج ثنا فليح عن هالل بن علي   - 13745
من ال أهتمه من أصحاب النيب صلى هللا  عن أنس بن مالك قال أخربين بعض

عليه وسلم أنه قال : بينما رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وبالل ميشيان  
ابلبقيع فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اي بالل هل تسمع ما أمسع قال ال  

وهللا اي رسول هللا ما أمسعه قال أال تسمع أهل هذه القبور يعذبون يعين قبور  
لية  اجلاه  

 

 

  -عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد حسن من أجل فليح ت
وابقي رجال اإلسناد ثقات رجال الشيخني -وهو ابن سليمان   

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سريج ثنا فليح عن حممد بن  - 13746
مساحق عن عامر بن عبد هللا قال قال أنس بن مالك : ما رأيت إماما أشبه  

ة برسول هللا صلى هللا عليه وسلم من إمامكم هذا قال وكان عمر يعين بن صال
 عبد العزيز ال يطيل القراءة 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث حسن وهذا إسناد ضعيف جلهالة حممد بن ت
 مساحق 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أسود بن عامر ثنا شريك عن محيد   - 13747
مالك قدحا كان للنيب صلى هللا عليه وسلم فيه ضبة  قال : رأيت عند أنس بن 

 فضة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف لضعف شريك : ت
 وهو ابن عبد هللا النخعي لكنه متابع

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثناه حيىي بن آدم ثنا شريك عن عاصم   - 13748
 : فذكره  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هاشم بن القاسم ثنا شعبة عن   - 13749
هشام بن زيد بن أنس عن أنس قال : دخلت على النيب صلى هللا عليه وسلم  

ربد وهو يسم غنما قال شعبة حسبته قال يف آذاهنا  يف امل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أسود بن عامر ثنا شعبة عن موسى   - 13750
بن أنس بن مالك عن أبيه : أن النيب صلى هللا عليه وسلم قنت شهرا يدعو  

عصوا هللا ورسوله   على رعل وذكوان وعصية  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أسود ثنا شعبة عن قتادة عن أنس  - 13751
: أن النيب صلى هللا عليه وسلم قنت شهرا يدعو يلعن رعال وذكوان وعصية  



 عصوا هللا ورسوله 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أسود بن عامر ثنا شعبة عن اثبت  - 13752
عن أنس قال : كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يرفع يديه يف الدعاء حىت  

 يرى بياض أبطيه 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

د عن اثبت حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أسود بن عامر ثنا محا  - 13753
ه وسلم عن عبادته يف السر عن أنس : أن انسا سألوا أزواج النيب صلى هللا علي

قال فحمد هللا وأثىن عليه مث قال ما ابل أقوام يسألون عما أصنع أما أان 
 فأصلي وأانم وأصوم وأفطر وأتزوج النساء فمن رغب عن سنيت فليس مين 

 

 

رط مسلم رجاله ثقات رجال  عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شت
فمن رجال مسلم  -وهو ابن سلمة  -الشيخني غري محاد   



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أسود بن عامر ثنا محاد بن سلمه   - 13754
عن علي بن زيد عن أنس بن مالك : أن النيب صلى هللا عليه وسلم كان مير  

إمنا   }ة اي أهل البيت ببيت فاطمة ستة أشهر إذا خرج إىل الفجر فيقول الصال
   {يريد هللا ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهريا 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف لضعف علي بن زيد : وهو ابن ت
 جدعان 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أسود بن عامر ثنا محاد بن سلمة   - 13755
عن اثبت عن أنس قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ال تقام الساعة  

 حىت ال يقال يف األرض هللا هللا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
ال مسلم الشيخني غري محاد بن سلمة فمن رج  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أسود بن عامر ثنا محاد بن سلمة   - 13756



عن اثبت عن أنس : أن رجال سأل النيب صلى هللا عليه وسلم فأعطاه غنما  
بني جبلني فأتى قومه فقال اي قوم أسلموا فإن حممدا يعطي عطاء رجل ال 

الدنيا فما ميسي حىت يكون  خياف الفاقة وإن كان الرجل ليجئ إليه ما يريد اال
 دينه أحب إليه من الدنيا مبا فيها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    260صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أسود بن عامر ثنا إسرائيل ثنا  - 13757
هللا عليه وسلم   عمارة بن زاذان عن اثبت عن أنس قال : أتى رسول هللا صلى

سائل فأمر له بتمرة فوحش هبا مث جاء سائل آخر فأمر له بتمرة فقال سبحان  
للجارية اذهيب   هللا مترة من رسول هللا قال فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

 إىل أم سلمة فأعطيه األربعني درمها اليت عندها  
 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف لضعف عمارة بن زاذان ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أسود بن عامر قال ثنا إسرائيل عن   - 13758
ليث عن حيىي بن عباد عن أنس : قال كان يف حجر أيب طلحة يتامى فابتاع  

م مخرا فلما حرمت اخلمر أتى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال اجعله  هل
 خال قال ال قال فأهراقه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف لضعف الليث :  ت
 وهو ابن أيب سليم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أسود بن عامر وحسني قاال ثنا   - 13759
ن السدي وقال أسود ثنا السدي عن حيىي بن عباد أيب  إسرائيل قال حسني ع

هبرية عن أنس بن مالك قال كان يف حجر أيب طلحة يتامى فابتاع هلم مخرا 
فلما حرمت اخلمر أتى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال : اصنعه خال قال  

 ال قال فاهراقه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أسود بن عامر ثنا إسرائيل وحجاج   - 13760
يقول قاال ثنا شعبة حدثين عمرو بن عامر األنصاري قال مسعت أنس بن مالك 
: إن النيب صلى هللا عليه وسلم أتى بقدح من ماء فتوضأ قال عمرو قلت 

صلي  ألنس أكان يتوضأ عند كل صالة قال نعم قلت فأنتم قال كنا ن
 الصلوات بوضوء واحد مث سألته بعد فقال ما مل حيدث  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أسود بن عامر وعفان قاال ثنا أابن   - 13761
 عليه وسلم  عن قتادة عن أنس قال أسود ثنا أنس بن مالك أن النيب صلى هللا

قال : راصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا ابألعناق فوالذي نفس حممد بيده  
ن إين ألرى  إين ألرى الشياطني تدخل من خلل الصف كأهنا احلذف وقال عفا

 الشيطان يدخل 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
فمن رجال مسلم وروى له  -وهو ابن يزيد العطار  -الشيخني غري أابن 



 البخاري تعليقا 
 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أسود بن عامر ثنا شريك عن عبد   - 13762
هللا بن جرب عن أنس قال : عاد النيب صلى هللا عليه  هللا بن عيسى عن عبد 

ه اال هللا فجعل ينظر إىل أبيه وسلم غالما كان خيدمه يهوداي فقال له قل ال إل
قال فقال له قل ما يقول لك قال فقاهلا فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

أين رسول  ألصحابه صلوا على أخيكم وقال غري أسود أشهد أن ال إله اال هللا و 
 هللا قال فقال له قل ما يقول لك حممد  

 

 

وهو   - عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف شريك ت
سيء احلفظ -ابن عبد هللا النخعي   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أسود ثنا شريك عن عاصم عن   - 13763
تنيها يعين النيب أنس وجابر عن أيب نضرة عن أنس قال : كناين ببقلة كنت أج

 صلى هللا عليه وسلم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف شريك سيء احلفظت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أسود ثنا شريك عن عاصم عن   - 13764
 أنس : أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال له اي ذا األذنني 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث حسن وهذا إسناد ضعيف لسوء حفظ ت
 شريك لكنه قد توبع

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسني ثنا شيبان عن قتادة عن   - 13765
بن مالك : أن النيب صلى هللا عليه وسلم ملا عرج به إىل السماء قال أنس 

 أتيت على إدريس يف السماء الرابعة  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسني يف تفسري شيبان عن قتادة   - 13766
قال مسعت أنس بن مالك قال مسعت نيب هللا صلى هللا عليه وسلم قال : إذا  

 أبصرهم أهل اجلنة قالوا هؤالء اجلهنميون  
 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا حسني يف تفسري شيبان عن   - 13767
هللا عليه وسلم وهي أم  قتادة ثنا أنس بن مالك أن أم الربيع أتت النيب صلى 

حارثة بن سراقة فقالت : اي نيب هللا أال حتدثين عن حارثة وكان قتل يوم بدر  
ليه  أصابه سهم غرب فإن كان يف اجلنة صربت وإن كان غري ذلك أجتهد ع

البكاء فقال اي أم حارثة اهنا جنان يف اجلنة وإن ابنك أصاب الفردوس األعلى  
 قال قتادة والفردوس ربوة اجلنة وأوسطها وأفضلها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسني يف تفسري شيبان عن قتادة   - 13768
لك : أن نيب هللا صلى هللا عليه وسلم كان يف بعض أسفاره  ثنا أنس بن ما

ورديفه معاذ بن جبل ليس بينهما غري آخرة الرحل إذ قال نيب هللا صلى هللا 
عليه وسلم اي معاذ بن جبل قال لبيك اي رسول هللا وسعديك مث سار ساعة مث  

حق  قال اي معاذ بن جبل قال لبيك اي رسول هللا وسعديك قال هل تدري ما 
هللا عز وجل على العباد قال هللا ورسوله أعلم قال فإن حق هللا على العباد أن  
يعبدوه وال يشركوا به شيئا قال فهل تدري ما حق العباد على هللا إذا هم فعلوا 



 ذلك قال هللا ورسوله أعلم قال فإن حقهم على هللا عز وجل أن ال يعذهبم 

 

 

لى شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح عت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    261صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسني يف تفسري شيبان عن قتادة   - 13769
 عليه وسلم يف  قال وحدثنا أنس بن مالك : أن رجال اندى رسول هللا صلى هللا

يوم اجلمعة وهو خيطب الناس ابملدينة فقال اي رسول هللا قحط املطر وأحملت 
سلم إىل األرض وقحط الناس فاستسق لنا ربك فنظر النيب صلى هللا عليه و 

السماء وما نرى كثري سحاب فاستسقى فنشا السحاب بعضه إىل بعض مث 
مطروا حىت سألت مثاعب املدينة واضطرت طرقها أهنارا فما زالت كذلك إىل 
يوم اجلمعة املقبلة ما تقلع مث قام ذلك الرجل أو غريه ونيب هللا صلى هللا عليه  

ا عنا فضحك نيب هللا صلى هللا وسلم خيطب فقال اي نيب هللا ادع هللا أن حيبسه
عليه وسلم مث قال اللهم حوالينا وال علينا فدعا ربه فجعل السحاب يتصدع 

 عن املدينة ميينا ومشاال ميطر ما حوهلا وال ميطر فيها شيئا  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

عبة عن عبد هللا بن حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسني ثنا ش - 13770
  املختار قال مسعت موسى بن أنس قال ورمبا قعدان إليه أان وهو قال وكان من

فتياننا أحدث مين سنا حيدث عن أنس : أن النيب صلى هللا عليه وسلم أم 
 أنسا وامرأة فجعل أنسا عن ميينه واملرأة خلفهما  

 

 

ثقات رجال   عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجالهت
 الشيخني غري عبد هللا بن املختار فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسني بن حممد ثنا سفيان يعين بن  - 13771
عيينة عن علي بن جدعان عن أنس أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال :  

رب مث صوت أيب طلحة يف اجليش خري من فئة قال وكان جيثو بني يديه يف احل
 ينثر كنانته ويقول 

ونفسي لنفسك الفداء (  ...وجهي لوجهك الوقاء )   

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف لضعف علي بن ت
 زيد بن جدعان 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسني ثنا املبارك عن إمساعيل بن   - 13772
عبد هللا بن أيب طلحة عن أنس بن مالك قال : ما عرض على النيب صلى هللا  

 عليه وسلم طيب قط فرده  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

 بن حازم عن  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسني ثنا جرير يعين - 13773
هللا صلى حممد بن سريين عن أنس بن مالك قال : فزع الناس فركب رسول 

هللا عليه وسلم فرسا أليب طلحة بطيئا مث خرج يركض وحده فركب الناس 
 يركضون خلفه فقال مل تراعوا أنه لبحر قال فوهللا ما سبق بعد ذلك اليوم 

 

 

الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسني ثنا جرير عن حممد عن أنس  - 13774



قال : أتى عبيد هللا بن زايد برأس احلسني رضي هللا تعاىل عنه فجعل يف طست 
فجعل ينكت عليه وقال يف حسنه شيئا فقال أنس أنه كان أشبههم برسول هللا 

 صلى هللا عليه وسلم وكان خمضواب ابلومسة 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا الفضل بن دكني ثنا عزرة بن اثبت   - 13775
األنصاري قال حدثين مثامة بن عبد هللا بن أنس أن أنسا كان ال يرد الطيب  

 ويزعم : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان ال يرد الطيب  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

بد هللا حدثين أيب ثنا الفضل بن دكني ثنا مسعر عن  حدثنا ع - 13776
بكري بن األخنس قال مسعت أنسا يقول : مر على النيب صلى هللا عليه وسلم  
ببدنة أو هدية فقال للذي معها أو لصاحبها اركبها قال اهنا بدنة أو هدية قال  

 وإن 

 

 



ال  عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجت
 الشيخني غري بكري بن األخنس فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو نعيم ثنا مسعر عن عمر بن   - 13777
عامر قال مسعت أنس بن مالك يقول : كان النيب صلى هللا عليه وسلم حيتجم  

 ومل يكن يظلم أحدا أجره  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو نعيم ثنا هشام عن قتادة عن   - 13778
أنس قال : قنت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم شهرا بعد الركوع يدعو على  

 حي من أحياء العرب مث تركه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو نعيم ثنا مالك يعين بن مغول   - 13779
عن الزبري بن عدي عن أنس بن مالك قال : ما زمان أييت عليكم اال أشر من  



 الزمان الذي كان قبله مسعت ذلك من نبيكم صلى هللا عليه وسلم  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

بد هللا حدثين أيب ثنا أبو نعيم ثنا يونس قال حدثين بريد حدثنا ع - 13780
بن أيب مرمي قال حدثين أنس بن مالك قال قال رسول هللا صلى هللا عليه  

وسلم : من صلى على صالة واحدة صلى هللا عليه عشر صلوات وحط عنه  
 عشر خطيئات  

 

 

 عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد حسن من أجل يونس :ت
 وهو ابن أيب إسحاق السبيعي

 

 

------------------------------------- 

 

[    262صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو نعيم ثنا يونس قال حدثين بريد  - 13781



بن أيب مرمي قال قال أنس قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ما سأل رجل 
مسلم اجلنة ثالث مرات قط اال قالت اجلنة اللهم أدخله اجلنة وال استجار من  

 النار اال قالت النار اللهم أجره  
 

 

ط : حديث صحيح وهذا إسناد حسن من أجل يونس بن عليق شعيب األرنؤو ت
 أيب إسحاق

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسني ثنا أابن عن قتادة ثنا أنس  - 13782
ا بني حجرين : أن يهوداي أخذ أو ضاحا على جارية مث عمد إليها فرض رأسه

فأدركوا اجلارية وهبا رمق فأخذوا اجلارية وجعلوا يتبعون هبا الناس أهذا هو أو  
سول هللا صلى هللا هذا هو فأتوا هبا على الرجل فأومت إليه برأسها فأمر به ر 

 عليه وسلم فرض رأسه بني حجرين 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
فمن رجال مسلم وروى له  -وهو ابن يزيد العطار  -الشيخني غري أابن 

 البخاري تعليقا 
 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسني ثنا حممد بن راشد عن   - 13783
كحول عن موسى بن أنس عن أبيه قال مل يبلغ رسول هللا صلى هللا عليه  م

وسلم : من الشيب ما خيضبه ولكن أاب بكر خضب رأسه وحليته حىت يقنو  
 شعره ابحلناء والكتم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده قويت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سليمان بن داود ثنا إمساعيل بن   - 13784
جعفر أان شريك بن عبد هللا بن أيب منر عن أنس بن مالك قال : ما صليت 

 وراء إمام قط أخف وأمت من صالة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد قوي شريك ابن أيب منر  ت
ال أبس به صدوق   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سليمان أان إمساعيل قال أخربين  - 13785
 العالء بن عبد الرمحن عن أنس : مثله  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن بن الربيع ثنا محاد بن زيد  - 13786
قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم   عن املعلي بن زايد عن أنس بن مالك قال

: من صلى العصر فجلس ميلي خريا حىت ميسي كان أفضل من عتق مثانية من  
 ولد إمساعيل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف النقطاعه املعلى بن زايد مل يلق أنس ت
 بن مالك

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد هللا بن حممد ثنا محاد بن  - 13787
سلمة عن حبيب بن الشهيد عن أنس بن مالك : أن رسول هللا صلى هللا عليه  

وسلم خرج وهو يتوكأ على أسامة بن زيد متوشحا يف ثوب قطري فصلى هبم  
 أو قال مشتمال فصلى هبم  

 

 

قات رجال الصحيح غري عبيد  عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثت
فقد روى له أصحاب السنن غري   -وهو ابن عائشة التيمي  -هللا بن حممد 



 ابن ماجة 
 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد هللا بن حممد ثنا محاد بن  - 13788
 سلمة عن محيد عن أنس : مثله  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سليمان بن حرب ثنا محاد بن  - 13789
سلمة عن حبيب بن الشهيد عن احلسن عن أنس بن مالك قال : خرج رسول  

ى هللا عليه وسلم يتوكأ على أسامة بن زيد متوشحا يف ثوب قطري هللا صل
 فصلى هبم أو قال مشتمال فصلى هبم 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم محاد بن سلمة من  ت
 رجاله وابقي رجال اإلسناد ثقات رجال الشيخني

 

 

التيمي ثنا محاد  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد هللا بن حممد  - 13790
بن سلمة عن علي بن زيد عن أنس بن مالك قال قال رسول هللا صلى هللا 



عليه وسلم : أن موسى بن عمران عليه السالم كان إذا أراد أن يدخل املاء مل 
 يلق ثوبه حىت يواري عورته يف املاء 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف لضعف علي بن زيد : وهو ابن ت
 جدعان 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو نعيم ثنا سفيان عن عبد الرمحن  - 13791
األصم قال مسعت أنسا يقول : كان النيب صلى هللا عليه وسلم وأبو بكر وعمر  

 وعثمان يتمون التكبري إذا رفعوا وإذا وضعوا 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري عبد الرمحن ابن األصم فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سويد بن عمرو الكليب ثنا أابن عن   - 13792
قتادة عن أنس بن مالك قال : بينما رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قاعدا يف  
أصحابه إذ مر هبم يهودي فسلم فلما مضى دعاه فقال كيف قلت قال قلت 

عليكم فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا سلم عليكم أحد من  سام 



 أهل الكتاب فقولوا وعليكم أي ما قلتم  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد هللا بن بكر ثنا محيد عن أنس  - 13793
من ذا   } أو   {لرب حىت تنفقوا مما حتبون لن تنالوا ا }قال : ملا نزلت هذه اآلية 

قال أبو طلحة وكان له حائط فقال اي رسول  {الذي يقرض هللا قرضا حسنا 
هللا حائطي هلل ولو استطعت أن أسره مل أعلنه فقال اجعله يف قرابتك أو 

 أقربيك 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

هللا حدثين أيب ثنا عبد هللا بن بكر ثنا محيد عن أنس حدثنا عبد  - 13794
قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : يقدم عليكم قوم هم أرق أفئدة  

 منكم فلما دنوا من املدينة جعلوا يرجتزون 

حممدا وحزبه ( فقدم االشعريون فيهم أبو موسى  ...غدا نلقي األحبة  ) 
 األشعري  



 

 

إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد هللا بن بكر قال ثنا محيد عن   - 13795
أنس بن مالك قال : أومل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حني بين بزينب بنت 

جحش فاشبع الناس خبزا وحلما مث خرج إىل حجر أمهات املؤمنني كما كان  
عليهن ويدعو هلن ويسلمن عليه ويدعون له فلما    يصنع صبيحة بنائه فيسلم

رجع إىل بيته رأى رجلني جري بينهما احلديث فلما رآمها رجع عن بيته فلما  
رأاي النيب صلى هللا عليه وسلم رجع عن بيته وثبا مسرعني قال فما أدري أان 

أخربته خبروجهما أم أخرب فرجع حىت دخل البيت وأرخى السرت بيين وبينه  
آية احلجاب    وأنزلت  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    263صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد هللا بن بكر ثنا محيد عن أنس  - 13796
قال : أراد بنو سلمة أن يتحولوا عن منازهلم إىل قرب املسجد فكره نيب هللا 
 صلى هللا عليه وسلم أن تعري املدينة فقال اي بين سلمة أال حتتسبون آاثركم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد هللا بن بكر ثنا محيد عن أنس  - 13797
ما قال : شاور رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إىل خيرب فانتهينا إليها فل 

أصبحنا الغداة ركب وركب املسلمون وركبت خلف أيب طلحة وأن قدمي 
تلهم  لتمس قدم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وخرج أهل خيرب مبكا

ومساحيهم إىل زروعهم وأراضيهم فلما رأوا النيب صلى هللا عليه وسلم  
واملسلمني رجعوا هرااب وقالوا حممد واخلميس فقال رسول هللا صلى هللا عليه  

فساء صباح املنذرين  }وسلم هللا أكرب خربت خيرب إان إذا نزلنا بساحة قوم    

 

 

لشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط ات  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد هللا بن بكر ثنا محيد عن أنس  - 13798



: أن النيب صلى هللا عليه وسلم كان عند بعض نسائه فأرسلت إحدى أمهات  
املؤمنني بقصعة فيها طعام فضربت يد اخلادم فسقطت القصعة فانفلقت فأخذ  

ع فيها الطعام ويقول  النيب صلى هللا عليه وسلم فضم الكسرين وجعل جيم
غارت أمكم غارت أمكم ويقول للقوم كلوا وحبس الرسول حىت جاءت 

األخرى بقصعتها فدفع القصعة الصحيحة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إىل  
 اليت كسرت قصعتها وترك املكسورة لليت كسرت 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد هللا بن بكر ثنا محيد عن أنس  - 13799
الليل اي أاب جهل : قال مسع املسلمون نيب هللا صلى هللا عليه وسلم ينادي من 

بن هشام واي عتبة بن ربيعة واي شيبة بن ربيعة واي أمية بن خلف هل وجدمت ما  
اي رسول هللا تنادي   وعدكم ربكم حقا فإين قد وجدت ما وعدين ريب حقا قالوا

أقواما قد جيفوا قال ما أنتم أبمسع ملا أقول منهم غري اهنم ال يستطيعون أن 
 جييبوا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد هللا بن بكر ثنا محيد عن أنس  - 13800
: أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان حيب أن يليه املهاجرون واألنصار  

 ليحفظوا عنه  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

يد عن أنس حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد هللا بن بكر ثنا مح - 13801
قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : دخلت اجلنة فرأيت قصرا من ذهب  

فقلت ملن هذا القصر فقالوا لشاب من قريش فظننت أين أان هو فقلت من  
 قالوا عمر بن اخلطاب 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

د هللا بن بكر ثنا محيد عن أنس حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عب - 13802
هر جيري قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : دخلت اجلنة فإذا أان بن

حافتاه خيام اللؤلؤ فضربت بيدي إىل ما جيري فيه فإذا هو مسك أذفر قلت 
 اي جربيل ما هذا قال هذا الكوثر الذي أعطاك هللا عز وجل  



 

 

إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد هللا بن بكر ثنا محيد عن أنس  - 13803
قال : أقبل علينا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بوجهه قبل أن يكرب يف 

 الصالة فقال أقيموا صفوفكم وتراصوا فإين أراكم من وراء ظهري  
 

 

صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا معاوية ثنا زائدة ثنا محيد الطويل   - 13804
ثنا أنس بن مالك قال : أقيمت الصالة فأقبل علينا رسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم بوجهه فقال أقيموا صفوفكم وتراصوا فإين أراكم من وراء ظهري 

 

 

إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو النضر ثنا حممد بن طلحة ثنا   - 13805
محيد عن أنس أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : لغدوة يف سبيل هللا أو 



 روحة فذكر يعين ذكر حديث سليمان بن داود  

 

 

جل حممد بن عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد حسن ألت
 طلحة : وهو ابن مصرف اليامي 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سليمان بن داود ثنا إمساعيل يعين   - 13806
لم قال :  بن جعفر قال أخربين محيد عن أنس أن النيب صلى هللا عليه وس 

لغدوة يف سبيل أو روحة خري من الدنيا ومافيها ولقاب قوس أحدكم أو موضع  
اجلنة  قدمه من اجلنة خري من الدنيا وما فيها ولو أن امرأة من نساء أهل 

اطلعت إىل األرض ألضاءت ما بينهما وملألت ما بينهما رحيا ولنصيفها على  
 رأسها خري من الدنيا وما فيها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري ت
فمن رجال السنن  - وهو اهلامشي  -سليمان بن داود   

 

 

------------------------------------- 

 



[    264صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد هللا بن بكر ثنا محيد عن أنس  - 13807
قال : ما كنا نشاء أن نرى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مصليا اال رأيناه أو  

طر منه  انئما اال رأيناه قال وكان يصوم من الشهر حىت نقول ال نراه يريد أن يف
 شيئا ويفطر من الشهر حىت نقول ال نراه يريد أن يصوم منه شيئا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد هللا بن بكر ثنا محيد قال سئل   - 13808
أنس عن عذاب القرب وعن الدجال فقال كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
يقول : اللهم إين أعوذ بك من الكسل واجلنب والبخل وفتنة الدجال وعذاب 

 القرب 
 

 

الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد هللا بن بكر ثنا محيد عن أنس  - 13809



قال : بعثت أم سليم معي مبكتل فيه رطب فلم أجد النيب صلى هللا عليه  
وسلم يف بيته إذ هو عند موىل له قد صنع له ثريدا أو قال ثريدة بلحم وقرع 

ت أدعه قبله فلما تغدي ورجع فدعاين فأقعدين معه فرأيته يعجبه القرع فجعل
 إىل بيته وضعت املكتل بني يديه فجعل أيكل منه ويقسم حىت أتى على آخره  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا األحوص بن جواب ثنا عمار بن   - 13810
صليت مع رسول هللا  رزيق عن األعمش عن شعبة عن اثبت عن أنس قال :

بسم هللا الرمحن  }صلى هللا عليه وسلم ومع أيب بكر ومع عمر فلم جيهروا ب 
 الرحيم 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده قوي على شرط مسلم األحوص بن جواب  ت
 صدوق ال أبس به وابقي رجال اإلسناد ثقات 

 

 

إمساعيل بن   حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سليمان بن داود ثنا - 13811
جعفر قال أخربين عبد هللا يعين بن عبد الرمحن بن معمر بن حزم أنه مسع أنس 



بن مالك يقول قال النيب صلى هللا عليه وسلم : فضل عائشة على النساء 
 كفضل الثريد على سائر الطعام  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري ت
فقد روى له أصحاب السنن وهو ثقة - وهو اهلامشي  -داود سليمان بن   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سليمان بن داود ثنا إمساعيل قال   - 13812
أخربين محيد عن أنس بن مالك قال : أقام النيب صلى هللا عليه وسلم بني خيرب  

ته فما كان  واملدينة ثالاث يبين عليه بصفية بنت حيي فدعوت املسلمني إىل وليم
فيها من خبز وال حلم أمران ابألنطاع فالقي فيها من التمر واألقط والسمن  

فكانت وليمته فقال املسلمون إحدى أمهات املؤمنني أو ما ملكت ميينه فقالوا 
إن حجبها فهي من أمهات املؤمنني وإن مل حيجبها فهي مما ملكت ميينه فلما  

وبني الناس  ارحتل وطأ هلا خلفه ومد احلجاب بينها   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري ت
فمن رجال أصحاب السنن وهو ثقة  - وهو اهلامشي  -سليمان بن داود   

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سليمان بن داود أان إمساعيل قال   - 13813
 عليه وسلم  أخربين محيد عن أنس قال إن أم حارثة أتت رسول هللا صلى هللا

وقد هلك حارثة يوم بدر أصابه سهم غرب فقالت : اي رسول هللا قد علمت  
ما  موقع حارثة من قليب فإن كان يف اجلنة فلم أبك عليه وإال فسوف ترى 

أصنع فقال هلا هبلت أو جنة واحدة هي أهنا جنان كثرية وإنه يف الفردوس 
 األعلى  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا معاوية بن عمرو ثنا زائدة عن   - 13814
سفيان عن عبد هللا بن عيسى قال حدثين جرب بن عبد هللا عن أنس بن مالك 

صلى هللا عليه وسلم أنه قال : يكفي أحدكم مد يف الوضوء  عن النيب  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا معاوية بن عمرو أخربان زائدة عن   - 13815
األعمش قال حدثت عن أنس بن مالك عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال :  



 أطول الناس أعناقا يوم القيامة املؤذنون 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف إلهبام الواسطة بني ت
 األعمش وأنس

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا معاوية بن عمرو ثنا زائدة ثنا عبد   - 13816
قول : اتكأ هللا بن عبد الرمحن بن معمر األنصاري قال مسعت أنس بن مالك ي

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عند ابنة ملحان قال فرفع رأسه فضحك 
بحر فقالت مم ضحكت اي رسول هللا فقال من أانس من أميت يركبون هذا ال

األخضر غزاة يف سبيل هللا مثلهم كمثل امللوك على اآلسرة قالت ادع هللا اي 
رسول هللا أن جيعلين منهم فقال اللهم اجعلها منهم فنكحت عبادة بن 

الصامت قال فركبت يف البحر مع ابنها قرظه حىت إذا هي قفلت ركبت دابة 
 هلا ابلساحل فوقصت هبا فسقطت فماتت 

 

 

نؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األر ت  

 

 

------------------------------------- 



 

[    265صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا معاوية ثنا أبو إسحاق عن عبد هللا   - 13817
بن عبد الرمحن بن معمر قال مسعت أنسا يقول : دخل رسول هللا صلى هللا 

 عليه وسلم على ابنة ملحان فاتكأ عندها فذكر معناه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

ثين أيب ثنا معاوية بن عمرو ثنا زائدة ثنا عمرو  حدثنا عبد هللا حد - 13818
ن مالك عن النيب صلى هللا عليه  بن عبد هللا بن وهب ثنا زيد العمي عن أنس ب

وسلم قال : من توضأ فأحسن الوضوء مث قال ثالث مرات أشهد أن ال إله إال 
هللا وحده ال شريك له وأن حممدا عبده ورسوله فتحت له من اجلنة مثانية  

ب من أيها شاء دخل  أبوا   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف لضعف زيد العمي  ت
 : وهو زيد بن احلواري أبو احلواري 

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سليمان بن حرب ثنا محاد بن  - 13819
سلمة عن اثبت عن أنس بن مالك قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :  

ن اجلنة ما شاء هللا أن يبقى فينشئ هللا هلا خلقا ما شاء  يبقى م  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري محاد بن سلمة فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد بن حسان قال أان  - 13820
أنس قال : استأذن ملك املطران أييت النيب عمارة يعين بن زاذان عن اثبت عن 

سلمة احفظي علينا الباب ال يدخل  صلى هللا عليه وسلم فأذن له فقال ألم
أحد فجاء احلسني بن علي رضي هللا عنها فوثب حىت دخل فجعل يصعد على  
منكب النيب صلى هللا عليه وسلم فقال له امللك أحتبه قال النيب صلى هللا عليه  

ل فإن أمتك تقتله وإن شئت أريتك املكان الذي يقتل فيه قال  وسلم نعم قا
فضرب بيده فأراه ترااب أمحر فأخذت أم سلمة ذلك الرتاب فصرته يف طرف 

 ثوهبا قال فكنا نسمع يقتل بكربالء 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف تفرد به عمارة بن زاذان عن اثبت ت



اثبت عن أنس أحاديث مناكريوقد قال اإلمام أمحد : يروي عن   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد بن حسان أان عمارة   - 13821
عن اثبت عن أنس : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أخذ ثالث حصيات 
فوضع واحدة مث وضع أخرى بني يديه ورمى ابلثالثة فقال هذا بن آدم وهذا 

 أجله وذاك أمله اليت رمى هبا  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد حسن يف املتابعات ت
 والشواهد

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد ثنا عمارة عن زايد   - 13822
النمريي عن أنس بن مالك قال : كان عبد هللا بن رواحة إذا لقي الرجل من  

غضب الرجل أصحابه يقول تعال نؤمن بربنا ساعة فقال ذات يوم لرجل ف
هللا أال ترى إىل بن رواحة  فجاء إىل النيب صلى هللا عليه وسلم فقال اي رسول 

يرغب عن إميانك إىل إميان ساعة فقال النيب صلى هللا عليه وسلم يرحم هللا بن 
 رواحة إنه حيب اجملالس اليت تباهي هبا املالئكة عليهم السالم  

 

 



ة بن زاذان وزايد بن عبد هللا عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف عمار ت
النمريي متكلم فيهما وقد تفردا هبذا احلديث هبذه السياقة ومل يتابعهما عليه  

 أحد
 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا عبد الصمد ثنا عمارة عن   - 13823
اثبت وعبد العزيز عن أنس قال : خدمت النيب صلى هللا عليه وسلم عشر  

ه مل صنعته وما مسست شيئا ألني من كف رسول سنني فما قال لشيء صنعت
هللا صلى هللا عليه وسلم وال مشمت طيبا أطيب من ريح رسول هللا صلى هللا 

 عليه وسلم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد حسن يف املتابعات ت
 والشواهد من أجل عمارة : وهو ابن زاذان . عبد الصمد : هو ابن حسان

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إسحاق بن إبراهيم الرازي ثنا   - 13824
بن مسلم عن  سلمة بن الفضل قال حدثين حممد بن إسحاق عن عبد العزيز 

عاصم عن إبراهيم بن عبيد بن رفاعة عن أنس بن مالك قال : مر رسول هللا 
صلى هللا عليه وسلم أبيب عياش زيد بن صامت الزرقي وهو يصلي وهو يقول 

هم إين أسألك أبن لك احلمد ال إله اال أنت اي منان اي بديع السماوات الل



واألرض اي ذا اجلالل واإلكرام فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لقد دعا  
 هللا ابمسه األعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد قابل للتحسنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن غيالن ثنا املفضل بن  - 82513
  فضالة قال حدثين عقيل عن بن شهاب انه حدثه عن أنس بن مالك قال :
كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا ارحتل قبل أن تزيغ الشمس أخر  

الظهر إىل وقت العصر مث ينزل فيجمع بينهما وإذا زاغت الشمس قبل أن 
حتل صلى الظهر مث ركب  ير   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري حيىي بن غيالن فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إسحاق بن إبراهيم الطالقاين ثنا بن   - 13826
: كان  مبارك عن األوزاعي عن إسحاق بن أيب طلحة عن أنس بن مالك قال  

أبو طلحة يترتس مع النيب صلى هللا عليه وسلم برتس واحد وكان أبو طلحة  



مواقع حسن الرمي فكان إذا رمى أشرف النيب صلى هللا عليه وسلم ينظر إىل 
 نبله  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري ت
إبراهيم بن إسحاق الطالقاين فقد روى له مسلم يف املقدمة وأبو داود والرتمذي 

 وهو ثقة 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إسحاق بن إبراهيم ثنا عبد هللا عن   - 13827
سريين عن أنس بن مالك قال قال رسول   عاصم بن سليمان عن حفصة ابنة

 هللا صلى هللا عليه وسلم : الطاعون شهادة لكل مسلم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

------------------------------------- 
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حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا موسى بن داود ثنا زهري عن محيد   - 13828
 عن أنس قال : كان خامت النيب صلى هللا عليه وسلم فضة فصه منه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
فقد   -وهو الضيب أبو عبد هللا الطرسوسي  -الشيخني غري موسى بن داود 

مسلم وأبو داود والنسائي وهو ثقة روى له   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا علي بن إسحاق ثنا عبد هللا قال   - 13829
أان عبيد هللا بن موهب عن مالك بن حممد بن حارثة األنصاري أن أنس بن 

مالك قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ما من رجل ينعش لسانه حقا  
ى هللا عليه أجره إىل يوم القيامة مث وفاه هللا عز وجل يعمل به بعده اال أجر 

 ثوابه يوم القيامة  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد حسن ألجل عبيد هللا بن ت
 -وهو عبيد هللا بن عبد الرمحن بن عبد هللا بن موهب التيمي   -موهب 

 ومالك بن حممد بن حارثة 

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا علي بن إسحاق أان عبد هللا  - 13830
ب عن أيب قالبة عن  وعتاب قال ثنا عبد هللا أان سالم بن أيب مطيع عن أيو 

عبد هللا رضيع عائشة عن عائشة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : ما من  
ال ميت يصلي عليه أمة من املسلمني يبلغون أن يكونوا مائة فيشفعون له ا

 شفعوا فيه قال سالم  

 

 

صحيح  -أي إسناد عائشة وإسناد أنس  - عليق شعيب األرنؤوط : إسناداه ت  

 

 

فحدثنا به شعيب بن احلبحاب فقال حدثين به أنس بن مالك  - 13831
 عن النيب صلى هللا عليه وسلم :  

 

 

صحيح  -أي إسناد عائشة وإسناد أنس  - عليق شعيب األرنؤوط : إسناداه ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا نوح بن ميمون أان عبد هللا يعين  - 21383
العمري عن إسحاق بن عبد هللا بن أيب طلحة عن أنس بن مالك قال :  

شهدت لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم وليمتني ليس فيهما خبز وال حلم قال  
 قلت اي أاب محزة أي شيء فيهما قال احليس 



 

 

: حديث حسن وهذا إسناد ضعيف لضعف عبد هللا عليق شعيب األرنؤوط ت
 العمري : وهو ابن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن اخلطاب 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعمر بن بشر ثنا عبد هللا أان محيد   - 13833
الطويل عن أنس بن مالك قال : ساق رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بدان 

حج وإين لعند فخذ انقته اليسرى كثرية وقال لبيك بعمرة و   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد حسن ألجل يعمر بن ت
بشر : وهو اخلراساين روى عنه مجع وذكره ابن حبان يف " الثقات " وابقي 

 رجال اإلسناد ثقات رجال الشيخني

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعمر ثنا عبد هللا أان سفيان عن زيد   - 13834
العمي عن أيب إايس عن أنس بن مالك عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال :  

 لكل نيب رهبانية ورهبانية هذه األمة اجلهاد يف سبيل هللا عز وجل  
 

 

ابن وهو  -عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف لضعف زيد العمي ت



وقد أعل ابإلرسال -احلواري   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أخربان محيد الطويل عن أنس بن  - 13835
مالك قال : إن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مل خيضب قط إمنا كان البياض 
يف مقدم حليته يف العنفقة قليال ويف الرأس نبذ يسري ال يكاد يرى وقال املثين 

 والصدغني 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري ت
فقد روى له ابن ماجة وهو ثقة  - وهو ابن زايد اخلراساين  -عتاب   

فقد ذكر األرانؤوط أن ما هنا خطأ واضطراب صوابه : ] حدثنا عتاب * 
  أخربان عبد هللا أخربان املثىن بن سعيد عن قتادة عن أنس : أن النيب صلى هللا
عليه وسلم مل خيضب قط إمنا كان البياض يف مقدم حليته يف العنفقة قليال ويف 

 الرأس نبذ يسري ال يكاد يرى وقال املثين والصدغني [
 

 

قال أيب حدثناه علي بن إسحاق أخربان عبد هللا أخربان املثين عن   - 13836
 قتادة فذكر : مثله  

 

 



ثقات رجال الشيخني غري علي  عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ت
فقد روى له الرتمذي وهو ثقة  -وهو السلمي موالهم املروزي  -بن إسحاق   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عتاب أان عبيد هللا أان املثين بن  - 13837
سعيد عن قتادة عن أنس : أن النيب صلى هللا عليه وسلم مل خيضب قط إمنا 

كان البياض يف مقدم حليته يف العنفقة قليال ويف الرأس نبذ يسري ال يكاد يرى  
 وقال املثين عن قتادة فذكر مثله  

 

 

: انظر السابقعليق شعيب األرنؤوط ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أمحد بن عبد امللك احلراين ثنا حزم   - 13838
بن أيب حزم القطعي ثنا ميمون بن سياه عن أنس بن مالك قال قال رسول هللا 

صلى هللا عليه وسلم : من سره أن ميد له يف عمره ويزاد له يف رزقه فليرب 
حليين يبارك له يف رزقه وقال والديه أيضا والديه وليصل رمحه قال وقال السا

 وقال يونس والديه وقال يزاد له يف رزقه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد حسن من أجل ميمون  ت



 بن سياه ومن دونه ثقات 
 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أمحد بن عبد امللك ثنا زهري ثنا   - 13839
الرمحن بن عوف محيد الطويل عن أنس قال كان بني خالد بن الوليد وبني عبد 

كالم : فقال خالد لعبد الرمحن تستطيلون علينا أبايم سبقتموان هبا فبلغنا أن  
والذي نفسي ذلك ذكر للنيب صلى هللا عليه وسلم فقال دعوا يل أصحايب ف
 بيده لو أنفقتم مثل أحد أو مثل اجلبال ذهبا ما بلغتم أعماهلم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري أمحد ت
 بن عبد امللك احلراين فقد روى له النسائي وابن ماجة وهو ثقة 

 

 

نا زهري ثنا أبو حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أمحد بن عبد امللك ث - 13840
قال : خرجنا نصرخ ابحلج  إسحاق عن أيب أمساء الصيقل عن أنس بن مالك

فلما قدمنا مكة أمران رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن جنعلها عمرة وقال لو 
استقبلت من أمري ما استدبرت جلعلتها عمرة ولكن سقت اهلدي وقرنت 

 احلج والعمرة 
 

 



األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف جلهالة أيب أمساء عليق شعيب ت
الصيقل وابقي رجاله ثقات رجال الشيخني غري أمحد بن عبد امللك احلراين 

 فمن رجال البخاري 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أمحد بن عبد امللك ثنا عبد الرمحن  - 13841
دثين أنس بن مالك قال قال  بن أيب الصهباء ثنا انفع أبو غالب الباهلي قال ح

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : يبعث الناس يوم القيامة والسماء تطش 
 عليهم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد حسن ت  

 

 

------------------------------------- 
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 حدثين أيب ثنا أمحد بن عبد امللك ثنا نوح بن حدثنا عبد هللا - 13842
نس قال جاء رجل إىل النيب قيس احلداين ثنا خالد بن قيس عن قتادة عن أ



صلى هللا عليه وسلم فقال : اي رسول هللا أخربين مبا افرتض هللا علي من 
الصالة فقال افرتض هللا على عباده صلوات مخسا قال هل قبلهن أو بعدهن  

هللا على عباده صلوات مخسا قاهلا ثالاث قال والذي بعثك ابحلق ال قال افرتض 
أزيد فيهن شيئا وال أنقص منهن شيئا قال فقال النيب صلى هللا عليه وسلم  

 دخل اجلنة إن صدق  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا علي بن عبد هللا ثنا معتمر قال   - 13843
مسعت محيدا حدث قال : سئل أنس عن احلجامة للمحرم فقال احتجم رسول  

 هللا صلى هللا عليه وسلم من وجع كان به  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري رجاله ثقات ت
فمن رجال البخاري -وهو املديين  - رجال الشيخني غري علي بن عبد هللا  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا خلف بن الوليد ثنا خالد بن عبد   - 13844
هللا عن محيد الطويل عن أنس بن مالك : أن رجال أتى النيب صلى هللا عليه  



وسلم فاستحمله فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أان حاملوك على ولد  
هللا ما أصنع بولد انقة فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  انقة قال اي رسول 

 وهل تلد اإلبل اال النوق 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري ت
وهو ثقة  -وهو أبو الوليد العتكي  -خلف بن الوليد   

 

 

عن محيد  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا خلف بن الوليد ثنا خالد  - 13845
عن أنس قال : كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أمسر ومل أشم مسكة وال  

 عنربة أطيب رحيا من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري ت
 خلف بن الوليد وهو ثقة 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا محاد بن سلمة قال أان  - 13846
عليه وسلم خامت    اثبت : اهنم سألوا أنس بن مالك أكان لرسول هللا صلى هللا

فقال نعم مث قال أخر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عشاء اآلخرة ذات ليلة  



مل تزالوا يف   حىت كاد يذهب شطر الليل فقال أن الناس قد صلوا وانموا وإنكم
صالة ما انتظرمت الصالة قال أنس وكأين أنظر إىل وبيص خامته ورفع يده  

 اليسرى 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري محاد بن سلمة فمن رجال مسلم 

 

 

نا  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا جعفر بن سليمان ث - 13847
اثبت عن أنس بن مالك قال : أصابنا مطر وحنن مع رسول هللا صلى هللا عليه  
وسلم فخرج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فحسر ثوبه حىت أصابه فقلنا اي  

 رسول هللا مل صنعت هذا قال إنه حديث عهد بربه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري جعفر بن سليمان فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا محاد ثنا مثامة عن أنس :  - 13848
أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم جاءه أصحابه فخرج إليهم فصلى هبم 



فخفف مث دخل بيته فأطال مث خرج إليهم فصلى هبم فخفف مث دخل فأطال  
جئناك البارحة اي رسول هللا فصليت بنا فخففت مث دخلت فلما أصبح قالوا 

بيتك فأطلت فقال إين فعلت ذلك من أجلكم قال محاد وكان حدثنا هذا 
 احلديث اثبت عن مثامة فلقيت مثامة فسألته  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
رجال مسلم  فمن -وهو ابن سلمة  -الشيخني غري محاد   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان أان يزيد بن زريع ثنا سعيد بن   - 13849
أيب عروبة عن حجاج األحول عن قتادة عن أنس عن النيب صلى هللا عليه  

وسلم قال : من نسي صالة أو انم عنها يعين فليصلها قال فلقيت حجاجا  
 األحول فحدثين به 

 

 

ناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إس ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا محاد بن سلمة عن محيد   - 13850
كان إذا دخل    ومحاد عن أنس بن مالك : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 



على املريض قال أذهب البأس رب الناس أشف أنت الشايف ال شايف إال أنت  
ادر  اشف شفاء ال يغادر سقما وقد قال محاد ال شفاء اال شفاؤك شفاء ال يغ

 سقما  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده من جهة محيد صحيح على شرط مسلم ومن  ت
حسن ألجله  -وهو ابن أيب سليمان   -جهة محاد   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا عبد الواحد بن زايد ثنا   - 13851
:   املختار بن فلفل ثنا أنس بن مالك قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

إن الرسالة والنبوة قد انقطعت فال رسول بعدي وال نيب قال فشق ذلك على  
الناس قال قال ولكن املبشرات قالوا اي رسول هللا وما املبشرات قال رؤاي 

 الرجل املسلم وهي جزء من أجزاء النبوة  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
ختار بن فلفل فمن رجال مسلم الشيخني غري امل  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا محاد بن سلمة عن علي   - 13852



بن زيد عن أنس أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : رأيت فيما يرى 
النائم كأين مردف كبشا وكان ظبة سيفي انكسرت فأولت إين أقتل صاحب 

تل الكتيبة وإن رجال من أهل بييت يق   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف لضعف علي بن زيد : وهو ابن ت
 جدعان 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا محاد قال أان اثبت عن   - 13853
أنس : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عاد رجال من األنصار فقال اي خال  

قل ال إله اال هللا قال خال أم عم قال بل خال قال وخري يل أن أقوهلا قال  
 نعم  

 

 

رجاله ثقات رجال  عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت
 الشيخني غري محاد بن سلمة فمن رجال مسلم 

 

 

------------------------------------- 

 



[    268صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا محاد عن اثبت عن أنس  - 13854
سهيل بن عمرو فقال   : أن قريشا صاحلوا النيب صلى هللا عليه وسلم فيهم

عليه وسلم لعلي أكتب بسم هللا الرمحن الرحيم فقال سهيل أما   النيب صلى هللا
بسم هللا الرمحن الرحيم فال ندري ما بسم هللا الرمحن الرحيم ولكن أكتب ما  

نعرف ابمسك اللهم فقال أكتب من حممد رسول هللا قال لو علمنا أنك رسول  
ك وأسم أبيك قال فقال النيب صلى هللا عليه  هللا التبعناك ولكن اكتب امس

وسلم أكتب من حممد بن عبد هللا واشرتطوا على النيب صلى هللا عليه وسلم  
أن من جاء منكم مل نرده عليكم ومن جاء منا رددمتوه علينا فقال اي رسول هللا 

 أتكتب هذا قال نعم أنه من ذهب منا إليهم فأبعده هللا  
 

 

: إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  عليق شعيب األرنؤوط ت
 الشيخني غري محاد بن سلمة فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان وأبو كامل قاال ثنا محاد عن   - 13855
اثبت عن أنس أن رجال قال : اي رسول هللا الرجل حيب القوم وال يبلغ عملهم  

 قال املرء مع من أحب 



 

 

شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم من جهة عفان أما  عليق ت
فقد روى له أبو داود   -وهو مظفر بن مدرك البغدادي  -متابعة أبو كامل 

 والنسائي وهو ثقة 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا محاد قال أان اثبت عن   - 13856
أنس أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : دخلت اجلنة فسمعت خشفة  

 فقلت ما هذه اخلشفة فقيل الرميصاء بنت ملحان  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

فان ثنا جعفر بن سليمان ثنا  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا ع - 13857
قدم فيه رسول هللا صلى هللا عليه   اثبت عن أنس قال : ملا كان اليوم الذي

وسلم املدينة أضاء منها كل شيء فلما كان اليوم الذي مات فيه أظلم منها كل  
شيء وقال ما نفضنا عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم األيدي حىت أنكران  

 قلوبنا  

 

 



األرنؤوط : إسناده قوي على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  عليق شعيب ت
فمن رجال مسلم  -وهو الضبعي   -الشيخني غري جعفر بن سليمان   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا وهيب ثنا خالد ثنا أيوب   - 81385
م الظهر  عن أيب قالبة عن أنس قال : صلى رسول هللا صلى هللا عليه وسل 

ابملدينة أربعا وصلى العصر بذي احلليفة ركعتني وابت هبا حىت أصبح فلما  
داء مث  صلى الصبح ركب راحلته فلما انبعثت به سبح وكرب حىت استوت به البي

مجع بينهما فلما قدمنا مكة أمرهم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن حيلوا 
فلما كان يوم الرتوية أهلوا ابحلج وحنر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم سبع  

بدانت بيده قياما وضحى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بكبشني أقرنني 
 أملحني 

 

 

على شرط الشيخني عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا محاد بن سلمة قال أان  - 13859
اثبت عن أنس قال : أقيمت الصالة للعشاء اآلخرة ذات ليلة فقال رجل اي 
رسول هللا يل حاجة فقام يناجيه حىت نعس القوم أو بعض القوم مث صلى ومل  

 يذكر وضوءا 



 

 

إسناده صحيح على شرط مسلم عليق شعيب األرنؤوط : ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا محاد أان اثبت عن أنس  - 13860
قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ال تقوم الساعة حىت ال يقال يف 

 األرض ال إله اال هللا  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا محاد عن اثبت عن أنس  - 13861
أن رجال قال : اي رسول هللا أين أيب قال يف النار قال فلما قفا دعاه فقال إن 

 أيب وأابك يف النار 
 

 

وهو ابن  -عليق شعيب األرنؤوط : رجاله ثقات رجال الشيخني غري محاد ت
فمن رجال مسلم  -سلمة   

 

 

عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا مرحوم قال مسعت اثبتا حدثنا  - 13862



يقول كنت مع أنس جالسا وعنده ابنة له فقال أنس جاءت امرأة إىل النيب 
صلى هللا عليه وسلم فقالت : اي نيب هللا هل لك يف حاجة فقالت ابنته ما كان  

أقل حياءها فقال هي خري منك رغبت يف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
عرضت عليه نفسها  ف  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان أان شعبة قال أخربين موسى   - 13863
بن أنس قال مسعت أنسا أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : لو تعلمون  

 ما أعلم لضحكتم قليال ولبكيتم كثريا 

 

 

األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا مهام ثنا قتادة ثنا أنس بن  - 13864
 مالك أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : لو تعلمون فذكر مثله  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا محاد عن اثبت عن أنس  - 13865
أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : استووا استووا فوهللا إين ألراكم من  

 خلفي كما أراكم من بني يدي 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
رجال مسلم الشيخني غري محاد بن سلمة فمن   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا عفان وهبز قاال ثنا مهام قال هبز   - 13866
يف حديثه قال مسعت قتادة يقول يف قصصه ثنا أنس بن مالك أن رسول هللا 
صلى هللا عليه وسلم قال : خيرج قوم من النار بعد ما يصيبهم سفع قال هبز  

ني قال عفان يف حديثه قال وكان  فيدخلون اجلنة يسميهم أهل اجلنة اجلهنمي
قتادة يقول عوقبوا بذنوب أصابوها قال مهام ال أدري يف الرواية هو أو كان  

 يقوله قتادة  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 



------------------------------------- 

 

[    269صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا مهام قال أان قتادة أن   - 13867
أنسا أخربه : أن جارية وجد رأسها بني حجرين فقيل هلا من فعل بك هذا 

أفالن أفالن حىت مسوا اليهودي فأومأت برأسها قال فأخذ اليهودي فجئ به 
ر به النيب صلى هللا عليه وسلم فرض رأسه ابحلجارة  فاعرتف فأم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان وهبز قاال ثنا مهام ثنا قتادة   - 13868
عن أنس : أن النيب صلى هللا عليه وسلم كان يضرب شعره منكبيه قال هبز أن  

ى هللا عليه وسلم شعرا يضرب بني منكبيه  لرسول هللا صل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان وهبز قاال ثنا مهام عن قتادة   - 13869
عن أنس أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : أمتوا الركوع والسجود فإين  

ما ركعتم وإذا ما سجدمت  أراكم من بعد ظهري إذا   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا مهام ثنا قتادة عن أنس  - 13870
أن أم سليم بعثت معه بقناع فيه رطب إىل النيب صلى هللا عليه وسلم قال :  

فقبض قبضة فبعث هبا إىل بعض أزواجه وذكره أما مرتني أو ثالاث مث أكل أكل 
 رجل يعرف أنه يشتهيه  

 

 

على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هبز وعفان قاال ثنا مهام ثنا قتادة   - 13871
عن أنس قال : جاء رجل إىل النيب صلى هللا عليه وسلم يف الصالة فقال 
احلمد هلل محدا كثريا طيبا مباركا فيه فلما قضى النيب صلى هللا عليه وسلم  

وكذا قال فارم القوم قال فأعادها ثالث  الصالة قال أيكم القائل كلمة كذا



مرات فقال رجل أان قلتها وما أردت هبا اال اخلري قال فقال النيب صلى هللا 
عليه وسلم لقد ابتدرها اثنا عشر ملكا فما دروا كيف يكتبوهنا حىت سألوا رهبم 

 عز وجل فقال اكتبوها كما قال عبدي 

 

 

شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على  ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان وهبز قاال ثنا مهام عن قتادة   - 13872
قال هبز ثنا قتادة عن أنس : أن النيب صلى هللا عليه وسلم كانت نعله هلا  

 قباالن  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

ثنا مهام عن قتادة عن أنس  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان  - 13873
عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : إذا بزق أحدكم فال يبزق بني يديه وال  

 عن ميينه وليبزق عن مشاله أو حتت قدمه اليسرى  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هبز ثنا مهام ثنا قتادة قال ثنا أنس  - 13874
إذا أان بقصر أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : بينما أان أسري يف اجلنة ف

فقلت ملن هذا اي جربيل ورجوت أن يكون يل قال قال لعمر قال مث سرت 
جربيل  ساعة فإذا أان بقصر خري من القصر األول قال فقلت ملن هذا اي

ورجوت أن يكون يل قال قال لعمر وإن فيه ملن احلور العني اي أاب حفص وما  
منعين أن أدخله إال غريتك قال فاغرورقت عينا عمر مث قال أما عليك فلم  

 أكن ألغار  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

اال ثنا مهام أان قتادة  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان وهبز ق - 13875
ه وسلم قال :  قال عفان يف حديثه ثنا أنس بن مالك أن النيب صلى هللا علي 

كل من نسي صالة فليصلها إذا ذكرها وال كفارة هلا اال ذلك قال هبز وقال  
 مهام مسعته حيدث بعد ذلك وزاد مع هذا الكالم أقم الصالة لذكري  

 

 

على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح ت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا عبد العزيز بن املختار ثنا   - 13876
اثبت ثنا أنس بن مالك قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : من رآين يف 

املنام فقد رآين فإن الشيطان ال يتمثل يب ورؤاي املؤمن جزء من ستة وأربعني 
فسألت محادا فحدثين به وذهب يف حراره  جزأ من النبوة قال عفان   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا محاد يعين بن سلمة أان   - 13877
اثبت عن أنس بن مالك أن رجال قال : اي رسول هللا مىت تقوم الساعة وعنده  

فقال إن يعش هذا فعسى أن ال يدركه اهلرم   غالم من األنصار يقال له حممد
 حىت تقوم الساعة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري محاد بن سلمة فمن رجال مسلم 

 

 

------------------------------------- 

 



[    270صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا محاد قال أان اثبت عن   - 13878
ر اللون كان عرقه  أنس بن مالك قال : كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أزه

اللؤلؤ وكان إذا مشي تكفأ وما مسست ديباجا قط وال حريرا وال شيئا قط 
كة وال  ألني من كف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وال مشمت رائحة قط مس

 عنربة أطيب من رحيه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا محاد عن اثبت عن أنس  - 13879
: أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مسع رجال يقول هللا أكرب هللا أكرب قال  

على الفطرة فقال أشهد أن ال إله اال هللا أشهد أن ال إله اال هللا فقال خرجت 
 من النار  

 

 

ط مسلم عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شر ت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا محاد ثنا اثبت عن أنس :  - 13880
أن رقية ملا ماتت قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ال يدخل القرب رجل 

 قارف أهله الليلة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

ثنا محاد بن سلمة قال أان  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان  - 13881
انس إىل النيب صلى هللا عليه وسلم فقالوا : ابعث اثبت عن أنس قال جاء أ

معنا رجاال يعلموان القرآن والسنة فبعث إليهم سبعني رجال من األنصار يقال  
هلم القراء فيهم خايل حرام يقرؤون القرآن ويتدارسونه ابلليل وكانوا ابلنهار  

ونه يف املسجد وحيتطبون فيبيعونه ويشرتون به الطعام ألهل  جييئون ابملاء فيضع
الصفة والفقراء فبعثهم النيب صلى هللا عليه وسلم فتفرقوا هلم فقتلوهم قبل أن  

يبلغوا املكان فقالوا اللهم ابلغ عنا نبينا إان قد لقيناك فرضينا عنك ورضيت 
أنفذه فقال   عنا قال فأتى رجل حراما خال أنس من خلفه فطعنه برحمه حىت

فزت ورب الكعبة فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ألصحابه إن إخوانكم 
 الذين قتلوا قالوا لرهبم بلغ عنا نبينا إان قد لقيناك فرضينا عنك ورضيت عنا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت



م الشيخني غري محاد بن سلمة فمن رجال مسل  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا محاد قال أان اثبت قال  - 13882
مسعت أنسا يقول عن النيب صلى هللا عليه وسلم : يدخل أهل اجلنة اجلنة  

 فيبقى منها ما شاء هللا أن يبقي مث ينشئ هللا عز وجل هلا خلقا مما يشاء 

 

 

مسلم رجاله ثقات رجال  عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط ت
فمن رجال مسلم  -وهو ابن سلمة  -الشيخني غري محاد   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا عبد الوارث ثنا أبو التياح  - 13883
ثنا أنس بن مالك قال : كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أحسن الناس 

 خلقا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا عفان ثنا شعبة عن اثبت عن   - 13884
س عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : لكل غادر لواء يوم القيامة يعرف أن



 به 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا محاد عن محيد أن أنسا  - 13885
  سئل عن شعر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال : ما رأيت شعرا أشبه
 بشعر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من شعر قتادة ففرح يومئذ قتادة 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا أابن بن يزيد ثنا قتادة عن   - 13886
أنس بن مالك : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مل جيتمع له غداء وال 

 عشاء من خبز وحلم اال على ضفف 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم . رجاله ثقات رجال ت
 الشيخني غري أابن بن يزيد العطار فقد روى له البخاري تعليقا واحتج به مسلم 

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا أابن ثنا قتادة عن أنس :  - 13887
أن يهوداي دعا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إىل خبز شعري وأهالة سنخة  

 فأجابه وقد قال أابن أيضا أن خياطا 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

ن ثنا سليمان بن املغرية ثنا  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفا - 13888
فيكم اليوم شيئا كنت أعهده على عهد رسول هللا اثبت قال أنس : ما أعرف 

صلى هللا عليه وسلم ليس قولكم ال إله اال هللا قال قلت اي أاب محزة الصالة 
قال قد صليت حني تغرب الشمس أفكانت تلك صالة رسول هللا صلى هللا 

مل أر زماان خريا لعامل من زمانكم هذا اال أن عليه وسلم قال فقال على إين 
 يكون زماان مع نيب  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
الشيخني غري سليمان بن املغرية فمن رجال مسلم وروى له البخاري تعليقا  

 ومقروان 

 

 



ن بن املغرية عن  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا سليما - 13889
بن مالك قال إين لرديف أيب طلحة قال وأبو طلحة إىل جنب   اثبت عن أنس

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال وإين ألرى قدمي لتمس قدم رسول هللا 
صلى هللا عليه وسلم قال فأمهلهم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حىت خرج  

اشيهم قال كرب مث أغار عليهم مث  أهل الزرع إىل زروعهم وأهل املواشي إىل مو 
فساء صباح املنذرين   }قال : إان إذا نزلنا بساحة قوم    

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    271صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا محاد قال أان اثبت ومحيد   - 13890
عن أنس : أن عبد الرمحن بن عوف قدم املدينة فآخى رسول هللا صلى هللا  

عليه وسلم بينه وبني سعد بن الربيع األنصاري فقال له سعد أي أخي أان أكثر  
املدينة ماال فانظر شطر مايل فخذه وحتيت امرأاتن فانظر أيهما أعجب  أهل

إليك حىت أطلقها فقال عبد الرمحن ابرك هللا لك يف أهلك ومالك دلوين على  



السوق فدلوه على السوق فذهب فاشرتى وابع وربح فجاء بشيء من أقط 
ول هللا ومسن مث لبث ما شاء هللا أن يلبث فجاء وعليه ردع زعفران فقال رس

صلى هللا عليه وسلم مهيم فقال اي رسول هللا تزوجت امرأة فقال ما أصدقتها  
قال وزن نواة من ذهب قال أومل ولو بشاة قال عبد الرمحن فلقد رأيتين ولو 

 رفعت حجرا لرجوت أن أصيب ذهبا أو فضة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
فمن رجال مسلم  -وهو ابن سلمة  -غري محاد  الشيخني  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا شعبة عن قتادة عن أنس  - 13891
بن مالك : أن عبد الرمحن بن عوف تزوج امرأة من األنصار على وزن نواة من  

 ذهب قال فجاز ذلك  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا محاد بن زيد قال مسعت   - 13892
عليه وسلم    اثبتا حيدث عن أنس بن مالك قال : كان رسول هللا صلى هللا



أشجع الناس وأحسن الناس وأجود الناس قال فزع أهل املدينة ليلة قال 
فانطلق الناس قبل الصوت فتلقاهم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وقد 

م وهو يقول مل تراعوا قال وهو على فرس أليب طلحة عري يف عنقه  سبقه 
السيف فجعل يقول للناس مل تراعوا قال وقال أان وجدانه حبرا أو أنه لبحر 

 يعين الفرس  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

بت عن حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا محاد أان محيد واث - 13893
أنس : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم رأى رجال يهادي بني ابنني له فقال  

ما هذا فقالوا اي رسول هللا نذر ان حيج ماشيا فقال إن هللا لغين عن تعذيبه  
 نفسه فلريكب  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
مسلم  الشيخني غري محاد فهو من رجال  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا محاد ثنا اثبت عن أنس  - 13894



أن الناس قالوا : اي رسول هللا هلك املال وأقحطنا اي رسول هللا وهلك املال 
فاستسق لنا فقام يوم اجلمعة وهو على املنرب فاستسقى وصف محاد وبسط 

السماء قزعة فما انصرف   يديه حيال صدره وبطن كفيه مما يلي األرض وما يف
وي نفسه أن يرجع إىل أهله فمطران إىل اجلمعة األخرى  حىت أمهت الشاب الق

فقالوا اي رسول هللا هتدم البنيان وانقطع الركبان ادع هللا أن يكشطها عنا 
فضحك رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وقال اللهم حوالينا وال علينا فاجنابت 

يف إكليل  حىت كانت املدينة كأهنا   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا محاد أان اثبت ومحيد عن   - 13895
أنس بن مالك قال : ملا قدم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم املدينة أخرب عبد  

ن أشياء ال يعلمها  هللا بن سالم بقدومه وهو يف خنله فااته فقال إين سائلك ع 
اال نيب فإن أخربتين هبا آمنت بك وإن مل تعلمهن عرفت إنك لست بنيب قال  
فسأله عن الشبه وعن أول شيء أيكله أهل اجلنة وعن أول شيء حيشر الناس 

قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أخربين هبن جربيل آنفا قال ذاك عدو  
ل ماء املرأة ذهب ابلشبه وإذا سبق ماء  اليهود قال أما الشبه إذا سبق ماء الرج

املرأة ماء الرجل ذهبت ابلشبه وأما أول شيء أيكله أهل اجلنة فزايدة كبد  



احلوت وأما أول شيء حيشر الناس فنار خترج من قبل املشرق فتحشرهم إىل 
املغرب فآمن وقال أشهد أنك رسول هللا قال بن سالم اي رسول هللا إن اليهود  

إن مسعوا إبسالمي يبهتوين فأخبئين عندك وابعث إليهم فتسأهلم   قوم هبت وأهنم
وا فقال أي رجل عين فخبأه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وبعث إليهم فجاؤ 

عبد هللا بن سالم فيكم قالوا هو خريان وبن خريان وسيدان وبن سيدان وعاملنا  
من ذلك فقال اي وبن عاملنا فقال أرأيتم إن أسلم تسلمون فقالوا أعاذه هللا 

عبد هللا بن سالم أخرج إليهم فأخربهم فخرج فقال أشهد أن ال إله اال هللا 
وأشهد أن حممدا رسول هللا فقالوا أشران وبن أشران وجاهلنا وبن جاهلنا فقال  

 بن سالم قد أخربتك اي رسول هللا إن اليهود قوم هبت  
 

 

مسلم عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    272صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا محاد بن سلمة عن اثبت  - 13896
عن أنس بن مالك : أن فارسيا كان جارا للنيب صلى هللا عليه وسلم وكانت 



يوم إىل النيب صلى هللا عليه وسلم فأومأ إليه  مرقته أطيب شيء رحيا فجاء ذات 
عائشة معي يومئ إمياء فقال هكذا وصف محاد بيده أي تعال فأومأ إليه و 

الرجل بيده هكذا ووصف محاد أي ال قال النيب صلى هللا عليه وسلم هكذا  
أي ال قال مث عاد إليه أن تعال فقال مثل ذلك مرتني أو ثالاث يقول كذا ويقول 

محاد أي ال ويقول ذا أي ال فقال هكذا أي قوما فذهبا  كذا وصف   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا محاد أان اثبت عن أنس :  - 13897
أن أسيد بن حضري وعباد بن بشر كاان عند النيب صلى هللا عليه وسلم يف ليلة  

جا من عنده فاضاءت عصا أحدمها فجعال ميشيان يف ظلماء حندس فخر 
ضوئها فلما تفرقا أضاءت عصا اآلخر وقد قال محاد أيضا فلما تفرقا أضاءت  

 عصا ذا وعصا ذا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا محاد يعين بن سلمة قال   - 13898



أان اثبت عن أنس : أن حارثة بن الربيع جاء يوم بدر نظارا وكان غالما فجاء 
سهم غرب فوقع يف ثغرة حنره فقتله فجاءت أمه الربيع فقالت اي رسول هللا قد  

سريى هللا ما  علمت مكان حارثة مين فإن كان من أهل اجلنة فسأصرب وإال ف
أصنع قال فقال اي أم حارثة أهنا ليست جبنة واحدة ولكنها جنان كثرية وأنه يف 

 الفردوس األعلى 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة وحجاج   - 13899
أنس بن مالك أن رسول هللا قال حدثين شعبة قال مسعت قتادة حيدث عن 

صلى هللا عليه وسلم قال قال ربكم عز وجل : إذا تقرب العبد مين شربا 
تقربت إليه ذراعا وإذا تقرب مين ذراعا تقربت إليه ابعا وإذا أاتين ميشي أتيته  

 هرولة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة وحجاج   - 13900



قال حدثين شعبة قال مسعت قتادة حيدث عن أنس بن مالك وقال حجاج يف  
حديثه مسعت أنس بن مالك قال مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وال  
أدري أشيء أنزل أم كان يقوله : لو أن البن آدم وقال حجاج لو كان البن 

واداين من مال لتمىن واداي اثلثا وال ميأل جوف بن آدم إال الرتاب ويتوب آدم 
 هللا على من اتب 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة وحجاج   - 13901
ثنا شعبة قال مسعت قتادة حيدث عن أنس بن مالك عن النيب صلى هللا عليه  
وسلم أنه قال : ال يؤمن أحدكم حىت حيب ألخيه أو جلاره ما حيب لنفسه ومل  

 يشك حجاج حىت حيب ألخيه ما حيب لنفسه  
 

 

ناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إس ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح ثنا شعبة عن قتادة قال مسعت   - 13902
أنسا حيدث عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : ال يؤمن أحدكم حىت حيب 



 للناس ما حيب لنفسه وحىت حيب املرء ال حيبه اال هلل عز وجل  
 

 

على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة وحجاج   - 13903
قال حدثين شعبة قال مسعت قتادة حيدث عن أنس بن مالك وحدثين أيب ثنا  
حيىي بن سعيد عن شعبة عن قتادة عن أنس : أن رسول هللا صلى هللا عليه  

يكرب هللا عز وجل رأيته وسلم كان يضحي بكبشني أملحني أقرنني ويسمي و 
 يذحبهما بيده واضعا قدمه يعين على صفحتهما  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : أسانيده صحيحة على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع وحيىي بن سعيد عن شعبة عن   - 13904
قتادة عن أنس قال حيىي أان قتادة عن أنس قال قال رسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم فذكر : معناه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هشيم أان شعبة عن قتادة قال أان  - 13905
 أنس قال : كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يضحي بكبشني فذكر معناه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر أان شعبة وحجاج   - 13906
شعبة قال مسعت قتادة حيدث عن أنس بن مالك أن رسول هللا قال حدثين 

صلى هللا عليه وسلم قال : إن األنصار كرشي وعيبيت وأن الناس يكثرون  
 ويقلون فاقبلوا من حمسنهم وأعفوا عن مسيئهم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

بن جعفر ثنا شعبة وحجاج   حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد - 13907
مسعت قتادة حيدث عن أنس بن مالك : أن النيب صلى قال حدثين شعبة قال 

هللا عليه وسلم أتى برجل قد شرب اخلمر فجلده حنو األربعني وفعله أبو بكر  
فلما كان عمر استشار الناس فقال عبد الرمحن بن عوف أخف احلدود مثانون  



ل حجاج مثانون وأمر به عمر  فأمر به عمر رضي هللا عنهما وقا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    273صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة واحلجاج  - 13908
أيب وحدثنا  قال حدثين شعبة قال مسعت قتادة حيدث عن أنس بن مالك قال 

حيىي بن سعيد عن شعبة قال ثنا قتادة عن أنس واملعىن واحد أن أصحاب 
تاب النيب صلى هللا عليه وسلم قالوا للنيب صلى هللا عليه وسلم : إن أهل الك

يسلمون علينا فكيف نرد عليهم فقال قولوا وعليكم وقال حجاج قال شعبة مل  
 أسأل قتادة عن هذا احلديث هل مسعته من أنس  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة قال   - 13909
مالك قال اال أحدثكم حديثا مسعته من رسول   مسعت قتادة حيدث عن أنس بن

هللا صلى هللا عليه وسلم ال حيدثكم أحد بعدي مسعته منه : إن من أشراط 
الساعة أن يرفع العلم ويظهر اجلهل ويفشو الزان ويشرب اخلمر ويذهب 

 الرجال ويبقي النساء حىت يكون خلمسني امرأة واحد  
 

 

لى شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح عت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هشيم قال أان شعبة عن قتادة عن   - 13910
أنس بن مالك يرفع احلديث قال : ال تقوم الساعة حىت يرفع العلم ويظهر  
 اجلهل ويقل الرجال ويكثر النساء حىت يكون قيم مخسني امرأة رجل واحد 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

نا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة وحجاج  حدث - 13911
قال حدثين شعبة قال مسعت قتادة حيدث عن أنس بن مالك قال قال رسول 

هللا صلى هللا عليه وسلم أليب بن كعب قال حجاج حني أنزل مل يكن الذين 



وا  مل يكن الذين كفر   }كفروا وقاال مجيعا : إن هللا عز وجل أمرين أن أقرأ عليك 
قال وقد مساين قال نعم قال فبكى  {  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة وحجاج   - 13912
قال حدثين شعبة قال مسعت قتادة حيدث عن أنس بن مالك قال : رخص أو 

محن بن عوف والزبري بن العوام يف  رخص النيب صلى هللا عليه وسلم لعبد الر 
 لبس احلرير من حكة كانت هبما  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا شعبة عن قتادة عن أنس  - 13913
: قال رخص للزبري بن العوام ولعبد الرمحن بن عوف يف لبس احلرير يعين لعلة  

 كانت هبما قال شعبة أو قال رخص هلما رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد عن شعبة ثنا قتادة   - 13914
عن أنس قال : رخص رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لعبد الرمحن بن عوف 

 والزبري يف احلرير 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

قتادة عن   حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر عن شعبة  - 13915
أنس أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : لوال أن ال تدافنوا لدعوت هللا 

 أن يسمعكم عذاب القرب 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة وحجاج   - 13916
أنس بن مالك قال قال رسول هللا  حدثين شعبة قال مسعت قتادة حيدث عن

صلى هللا عليه وسلم : إذا كان أحدكم يف الصالة فإنه يناجي ربه عز وجل فال 
يبزقن قال قال حجاج فال يبصقن بني يديه وال عن ميينه ولكن عن مشاله حتت  



 قدمه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد قال أخربين هشام   - 13917
عن قتادة عن أنس : أن النيب صلى هللا عليه وسلم وأاب بكر وعمر وعثمان  

احلمد هلل رب العاملني   }كانوا يستفتحون القراءة ب   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا حيىي بن سعيد عن شعبة : مثله   - 13918
 اال إنه شك يف عثمان  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة وحجاج   - 13919



ليت مع  قال حدثين شعبة قال مسعت قتادة حيدث عن أنس بن مالك قال : ص 
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأيب بكر وعمر وعثمان رضي هللا عنهم فلم  

   {بسم هللا الرمحن الرحيم  }أمسع أحدا منهم يقول 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حجاج ثنا شعبة قال قتادة :   - 13920
سألت أنس بن مالك أبي شيء كان يستفتح رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 القراءة قال إنك لتسألين عن شيء ما سألين عنه أحد  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة وحجاج  حدثنا عبد هللا حدثين أيب  - 13921
قال حدثين شعبة قال مسعت قتادة حيدث قال مسعت أنس بن مالك يقول :  
كان النيب صلى هللا عليه وسلم حيب الدابء قال فأيت بطعام أو دعي له قال  

 أنس فجعلت أتتبعه فأضعه بني يديه ملا أعلم أنه حيبه  
 

 



رط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    274صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة قال   - 13922
ليه وسلم أنه قال  مسعت قتادة حيدث عن أنس بن مالك عن النيب صلى هللا ع

وحدثين أيب قال حدثنا حيىي بن سعيد عن شعبة ثنا قتادة عن أنس قال قال  
كم بعدي  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : أمتوا الركوع والسجود فوهللا إين ألرا 

 ورمبا قال من بعد ظهري إذا ركعتم وسجدمت  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناداه صحيحان على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة وحجاج   - 13923
حدثين شعبة قال مسعت قتادة حيدث عن أنس بن مالك وحدثين أيب ثنا وكيع  

أنس قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :  عن شعبة عن قتادة عن   

 



 

عليق شعيب األرنؤوط : أسانيده صحيحة على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن شعبة حدثنا قتادة عن   - 13924
أنس عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : اعتدلوا يف السجود وال يبسط 

 أحدكم ذراعيه انبساط الكلب 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : أسانيده صحيحة على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد بن هارون أان شعبة ثنا قتادة   - 13925
عن أنس عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : اعتدلوا يف الصالة وال يبسط 

 أحدكم ذراعيه كانبساط الكلب هكذا قال يزيد اعتدلوا يف الصالة 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هاشم بن القاسم ثنا شعبة عن   - 13926
قتادة قال مسعت أنس بن مالك يقول قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :  



 اعتدلوا يف السجود فذكره  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

شعبة وحجاج  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا  - 13927
قال ثنا شعبة قال مسعت قتادة حيدث عن أنس بن مالك قال قال رسول هللا 
 صلى هللا عليه وسلم : سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من متام الصالة 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

عن أنس حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع عن شعبة عن قتادة  - 13928
قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : أقيموا صفوفكم فإن من حسن 

 الصالة إقامة الصف 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو قطن قال مسعت شعبة يقول   - 13929
يل عبد هللا بن عثمان هذا  عن قتادة :ما رفعه فظننت أنه يعين احلديث فقال 

 أحدها 
 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا شعبة عن قتادة عن أنس  - 13930
بن مالك أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : أمتوا صفوفكم فإن تسوية 

 الصف يعين من متام الصالة  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة وثنا   - 13931
حجاج قال حدثين شعبة قال مسعت قتادة حيدث عن أنس بن مالك : أن عبد  

 الرمحن بن عوف تزوج امرأة على وزن نواة من ذهب فجاز ذلك  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

 أيب ثنا وكيع ثنا شعبة عن قتادة عن أنس حدثنا عبد هللا حدثين - 13932



وسفيان عن محيد عن أنس بن مالك يقول : تزوج عبد الرمحن بن عوف امرأة 
 من األنصار على وزن نواة من ذهب فجاز ذلك قال وكان احلكم أيخذ هبذا 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة وحجاج   - 13933
ل : كان فزع قال حدثين شعبة قال مسعت قتادة حيدث عن أنس بن مالك قا

ابملدينة فاستعار رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فرسا أليب طلحة يقال له 
 مندوب فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ما رأينا من فزع وإن وجدانه

 لبحرا 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن يزيد الواسطي عن هشام   - 13934
الدستوائي عن قتادة عن أنس بن مالك عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال :  

 إن البزاق يف املسجد خطيئة وكفارهتا دفنها  
 

 



ؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري حممد عليق شعيب األرنت
 بن يزيد الواسطي فقد روى له أصحاب السنن غري ابن ماجة وهو ثقة

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع وهبز وأبو النضر قالوا حدثنا  - 13935
شعبة عن قتادة قال هبز ثنا قتادة عن أنس وقال أبو النضر مسعت أنس بن 

ول : كان فزع ابملدينة فاستعار رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فرسا  مالك يق
 أليب طلحة فذكر معين حديث حممد بن جعفر  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة وحجاج   - 13936
ل قال رسول هللا قال حدثين شعبة قال مسعت قتادة قال ثنا أنس بن مالك قا

صلى هللا عليه وسلم : بعثت أان والساعة كهاتني قال حجاج يف حديثه يعين 
إصبعيه السبابة والوسطى قال شعبة ومسعت قتادة يقول يف قصصه كفضل 

حدامها على األخرى فال أدري أذكره عن أنس أم قاله قتادة  إ  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  



 

 

------------------------------------- 

 

[    275صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حجاج حدثين شعبة واسود بن  - 13937
عامر شاذان حدثنا شعبة عن قتادة قال مسعت أنس بن مالك يقول قال رسول  

هللا صلى هللا عليه وسلم لرجل يسوق بدنة : اركبها قال إهنا بدنة قال أركبها  
 قال إهنا بدنة قال اركبها وحيك يف الثالثة  

 

 

: إسناده صحيح على شرط الشيخني عليق شعيب األرنؤوطت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد عن شعبة عن قتادة عن أنس  - 13938
قال : رأى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم رجال يسوق بدنة قال اركبها قال  

 إهنا بدنة قال اركبها وحيك 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة وحجاج   - 13939
قال حدثين شعبة قال مسعت قتادة حيدث عن أنس بن مالك قال قال رسول 

هللا صلى هللا عليه وسلم : ال يؤمن أحدكم حىت أكون أحب إليه من ولده  
 ووالده والناس أمجعني 

 

 

على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة وحجاج   - 13940
قال حدثين شعبة قال مسعت قتادة حيدث عن أنس بن مالك قال قال رسول 
هللا صلى هللا عليه وسلم : ثالث من كن فيه وجد طعم اإلميان من كان حيب 

ورسوله أحب إليه مما سوامها ومن  املرء ال حيبه اال هلل عز وجل ومن كان هللا 
 كان أن يلقى يف النار أحب إليه من أن يرجع يف الكفر بعد إذ أنقذه هللا منه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة وحجاج   - 13941



ث عن أنس قال : مجع رسول هللا صلى قال حدثين شعبة قال مسعت قتادة حيد
أفيكم أحد من غريكم فقالوا ال إال بن أخت لنا هللا عليه وسلم األنصار فقال 

فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بن أخت القوم منهم قال حجاج من  
أنفسهم فقال إن قريشا حديث عهد جباهلية ومصيبة وإين أردت أن أجيزهم  

يرجع الناس ابلدنيا وترجعون برسول هللا صلى هللا عليه  وأأتلفهم أما ترضون أن 
وسلم إىل بيوتكم لو سلك الناس واداي وسلكت األنصار شعبا لسلكت شعب 

 األنصار 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة وحجاج   - 13942
قال حدثين شعبة قال مسعت قتادة حيدث عن أنس بن مالك أنه قال : يف هذه  

قال احلديبية    {إان فتحنا لك فتحا مبينا  }اآلية   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

يب ثنا وكيع ثنا شعبة عن قتادة عن أنس حدثنا عبد هللا حدثين أ - 13943



قال : صليت خلف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وخلف أيب بكر وعمر  
بسم هللا الرمحن الرحيم   } وعثمان رضي هللا عنهم فكانوا ال جيهرون ب   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة وحجاج   - 13944
ل : ملا أراد قال حدثين شعبة قال مسعت قتادة حيدث عن أنس بن مالك قا

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن يكتب إىل الروم كتااب قالوا اهنم ال يقرؤون 
ا من فضة كأين  كتااب إال خمتوما قال فاختذ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم خامت

 أنظر إىل بياضه يف يد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم نقشه حممد رسول هللا 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة وحجاج   - 13945
حدثين شعبة قال مسعت قتادة حيدث عن أنس بن مالك : عن النيب صلى هللا 

 عليه وسلم  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : انظر ما يليت  

 

 

وحدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد عن شعبة ثنا قتادة عن أنس عن   - 13946
وسلم أنه قال : يهرم بن آدم وتبقى منه اثنتان احلرص  النيب صلى هللا عليه 

 واألمل 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة وحجاج   - 13947
حدثين شعبة قال مسعت قتادة حيدث عن أنس بن مالك أنه قال : انشق القمر  

هللا صلى هللا عليه وسلم فرقتني   على عهد رسول  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو داود ثنا شعبة عن قتادة مسع   - 13948
 أنسا يقول : انشق القمر على عهد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 



 

شرط مسلم رجاله ثقات رجال  عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على  ت
فمن رجال  -وهو سليمان بن داود الطيالسي  -الشيخني غري أيب داود 

 مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة وحجاج   - 13949
قال حدثين شعبة قال مسعت قتادة حيدث عن أنس بن مالك : عن النيب صلى 

 هللا عليه وسلم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : انظر ما يليت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع عن شعبة وهشام عن قتادة   - 13950
صلى هللا عليه وسلم قال : ال عدوى وال طرية وال فأل قال   عن أنس عن النيب

 قيل وما الفأل قال الكلمة الطيبة واللفظ حملمد بن جعفر  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : أسانيده صحيحة على شرط الشيخنيت  

 

 



------------------------------------- 

 

[    276صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن قتادة   - 13951
ثنا أنس بن مالك : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان يقول اللهم إن  

 العيش عيش اآلخرة وقال شعبة أو قال

فأكرم األنصار واملهاجرة (   ...اللهم ال عيش إال عيش اآلخرة )   

 

 

سناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة وحجاج   - 13952
قال حدثين شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك قال أيب ثنا وكيع ثنا شعبة عن  

قتادة عن أنس : أن النيب صلى هللا عليه وسلم أيت بلحم فقيل له إنه قد 
ا صدقة وهو لنا هدية  تصدق به على بريرة فقال هو هل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد ثنا شعبة عن قتادة   - 13953
عن أنس : أن بريرة تصدق عليها بصدقة فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 هو هلا صدقة ولنا هدية  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

ثنا شعبة وحجاج  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر  - 13954
قال حدثين شعبة عن قتادة قال مسعت أنس بن مالك قال : جاء أعرايب إىل 

النيب صلى هللا عليه وسلم فقال مىت الساعة قال وما أعددت هلا قال حب هللا 
 ورسوله قال أنت مع من أحببت  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن قتادة    حدثنا عبد هللا - 13955
قال مسعت أنس بن مالك حيدث قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ما  

من نيب اال وقد أنذر أمته األعور الكافر أال أنه أعور وإن ربكم ليس أبعور  



 مكتوب بني عينيه ك ف ر  

 

 

خنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة وحجاج   - 13956
حدثين شعبة عن قتادة قال مسعت أنس بن مالك حيدث عن النيب صلى هللا 

عليه وسلم قال : ما من أحد يدخل اجلنة حيب أن يرجع إىل الدنيا وإن له ما  
الدنيا ويقتل عشر  على األرض من شيء غري الشهيد فإنه يتمىن أن يرجع إىل 

 مرات ملا يرى من الكرامة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حجاج األعور حدثين شعبة ويزيد   - 13957
بن هارون قال أان شعبة عن قتادة قال مسعت أنس بن مالك يقول : كان النيب 

 صلى هللا عليه وسلم من أخف الناس صالة يف متام  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  



 

 

أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة وحجاج  حدثنا عبد هللا حدثين  - 13958
ال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  حدثين شعبة حدثين قتادة عن أنس ق

أخرجوا من النار وقال حجاج : يقول هللا عز وجل أخرجوا من النار من قال ال  
إله اال هللا ومن كان يف قلبه من اخلري ما يزن ذرة أخرجوا من النار من قال ال  

هللا ومن كان يف قلبه من اخلري ما يزن شعرية أخرجوا من النار من قال ال   إله اال
 إله اال هللا ومن كان يف قلبه من اخلري ما يزن برة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد بن هارون أان شعبة عن قتادة   - 13959
يب صلى هللا عليه وسلم قال يقول هللا عز وجل أخرجوا من عن أنس عن الن

النار : فذكر حنو حديث بن جعفر وزاد فيه أخرجوا من النار من قال ال إله اال 
 هللا وكان يف قلبه من اخلري ما يزن دودة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد بن هارون أان شعبة وهبز ثنا   - 13960
شعبة وحجاج ثنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك عن النيب صلى هللا عليه  

وسلم قال : ال تواصلوا قالوا اي رسول هللا إنك تواصل قال إين لست كأحدكم  
 إين أبيت وقال هبز إين أظل أو أبيت أطعم وأسقي  

 

 

األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخني عليق شعيبت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هبز ثنا شعبة قال أخربين قتادة عن   - 13961
أنس : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أتى على رجل يسوق بدنة قال 
أركبها قال اهنا بدنة قال اركبها قال اهنا بدنة قال أركبها قال إهنا بدنة قال  

أو ويلك أركبها  وحيك   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح ثنا شعبة عن قتادة عن أنس  - 13962
قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : إن لكل نيب دعوة قد دعا هبا يف 

 أمته وإين قد اختبأت دعويت شفاعة ألميت  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

هبز ثنا شعبة ثنا قتادة أخربين عن   حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا - 13963
ار فقال هل  أنس بن مالك : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مجع األنص

فيكم أحد من غريكم قالوا ال إال بن أخت لنا فقال رسول هللا صلى هللا عليه  
 وسلم بن أخت القوم من أنفسهم وقال مرة منهم فحدثين به عن أنس  

 

 

سناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    277صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد بن هارون أان شعبة قال مسعت   - 13964
قتادة عن أنس بن مالك أن أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قالوا  

لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم : إن أهل الكتاب يسلمون علينا فكيف نرد 



 عليهم قال قولوا وعليكم  

 

 

ى شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح علت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح ثنا شعبة عن قتادة عن أنس  - 13965
قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ال تقاطعوا وال تباغضوا وال حتاسدوا  

 وكونوا عباد هللا إخواان 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو داود أان شعبة عن اثبت قال  - 13966
مسعت أنسا يقول : كان النيب صلى هللا عليه وسلم يكثر أن يدعو اللهم أتنا يف  

الدنيا حسنة ويف اآلخرة حسنة وقنا عذاب النار قال شعبة فذكرت ذلك 
 لقتادة فقال قتادة كان أنس يقول هذا 

 

 

سناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  عليق شعيب األرنؤوط : إت
فمن رجال  -وهو سليمان بن داود الطيالسي  -الشيخني غري أيب داود 



 مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو داود أان شعبة عن قتادة قال :   - 13967
سألت أنسا عن نبيذ اجلر فقال مل أمسع من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فيه  

قال وكان أنس يكرهه  شيئا   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
فمن رجال  -وهو سليمان بن داود الطيالسي  -الشيخني غري أيب داود 

 مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو داود أان شعبة عن قتادة عن   - 13968
تى بثوب حرير فجعلوا ميسونه وينظرون  أنس : أن النيب صلى هللا عليه وسلم أ

إليه فقال أتعجبون من هذا ملناديل سعد بن معاذ يف اجلنة خري من هذا وألني  
 من هذا أو قال منديل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو داود ثنا شعبة ثنا قتادة عن   - 13969
أنس أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : يقول هللا عز وجل أان عند ظن 

 عبدي يب وأان معه إذا دعاين  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

عن قتادة عن أنس حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا شعبة   - 13970
 قال قال النيب صلى هللا عليه وسلم : بن أخت القوم منهم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد ثنا شعبة ثنا قتادة   - 13971
قال مسعت أنس بن مالك : قال كان أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم  

 ينامون مث يصلون وال يتوضؤون  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 



 

عن شعبة ثنا قتادة  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد  - 13972
آن على عهد  وثنا حجاج قال مسعت شعبة حيدث عن أنس قال : مجع القر 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أربعة قال حيىي كلهم من األنصار أيب بن كعب  
ومعاذ بن جبل وزيد بن اثبت وأبو زيد قال قلت من أبو زيد قال أحد 

 عموميت  

 

 

على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد عن شعبة حدثين  - 13973
قتادة عن أنس أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : هنى عن الشرب قائما قال  

 قلت فاألكل قال ذاك أشد  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

شعبة ثنا قتادة    حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد عن - 13974
 عن أنس قال : احلجر األسود من اجلنة  

 



 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد وأبو نوح قاال ثنا شعبة عن   - 13975
 قتادة عن أنس قال أبو نوح : ومسعه منه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : انظر ما يليت  

 

 

وحدثين أيب عن هاشم واحلجاج قاال ثنا شعبة عن قتادة قال   - 13976
صالة يف   مسعت أنسا يقول : كان النيب صلى هللا عليه وسلم من أخف الناس

 متام  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري أيب ت
فمن رجال البخاري  -وهو عبد الرمحن بن غزوان   -نوح   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حجاج ثنا شعبة قال مسعت قتادة   - 13977
حيدث عن أنس بن مالك قال أال أحدثكم حديثا مسعته من رسول هللا صلى 



 هللا عليه وسلم قال : يذهب الرجال ويبقي النساء  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

ثنا يزيد أان شعبة عن قتادة عن أنس حدثنا عبد هللا حدثين أيب  - 13978
أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال للمدينة : أيتيها الدجال فيجد املالئكة  
 عليهم السالم حيرسوهنا فال يقرهبا الدجال وال الطاعون إن شاء هللا تعاىل 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

 أيب ثنا يزيد بن هارون أان شعبة عن قتادة  حدثنا عبد هللا حدثين - 13979
عن أنس عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال أيب وحدثين الضحاك يعين بن 
 خملد قال أخربان شعبة عن قتادة عن أنس عن النيب صلى هللا عليه وسلم :  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : انظر ما يليت  

 

 



وحدثين أيب ثنا حممد بن يزيد الواسطي عن هشام الدستوائي  - 13980
وشعبة مجيعا عن قتادة عن أنس بن مالك عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال  
: البزاق وقال يزيد والضحاك بن خملد يف حديثهما النخاعة يف املسجد خطيئة  

 وكفارهتا دفنها  

 

 

ت رجال الشيخني غري  عليق شعيب األرنؤوط : أسانيده صحيحة رجاهلا ثقات
 حممد بن يزيد الواسطي فقد روى له أصحاب السنن غري ابن ماجة وهو ثقة 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي ثنا شعبة قال قتادة أخربين أنه  - 13981
مسع أنس بن مالك قال إن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : ال عدوى  

لفال قال الكلمة الطيبة  وال طرية ويعجبين الفال قلت وما ا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    278صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هاشم ثنا شعبة عن أيب التياح   - 13982
وقتادة ومحزة الضيب أهنم مسعوا أنسا يقول عن النيب صلى هللا عليه وسلم :  
بعثت أان والساعة هكذا وأشار ابلسبابة والوسطى وكان قتادة يقول كفضل 

 إحدامها على األخرى  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا األسود بن عامر ثنا شعبة عن   - 13983
قتادة عن أنس : ان النيب صلى هللا عليه وسلم قنت شهرا يلعن رعال وذ كوان  

 وعصية عصوا هللا ورسوله 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو سعيد موىل بىن هاشم ثنا شعبة   - 13984
ثنا قتادة عن أنس قال : قنت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم شهرا يدعو على  

رعل وذكوان وبىن فالن وعصية عصوا هللا ورسوله قال مروان يعىن فقلت 
 ألنس قنت عمر قال عمر ال  



 

 

على شرط البخاري رجاله ثقات عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح ت
وهو عبد الرمحن بن عبد هللا بن عبيد  -رجال الشيخني غري أيب سعيد 

فمن رجال البخاري  -البصري   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هبز ثنا شعبة ثنا قتادة عن أنس ان  - 13985
ربه  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : إذا كان أحدكم يف صالة فإنه يناجي 
 عز وجل فال يتفلن بني يديه وال عن ميينه وليتفل عن يساره أو حتت قدمه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن بشار ثنا سعيد بن عامر   - 13986
ثنا شعبة عن قتادة عن أنس قال : ان كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ليال  

 طفنا كثريا حىت انه قال ألخ يل صغري اي أاب عمري ما فعل النغري  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 



دثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حجاج حدثين شعبة قال مسعت ح - 13987
قتادة قال ثنا أنس بن مالك : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان يقول 

 اللهم ان اخلري خري اآلخرة أو قال 

فاغفر لألنصار واملهاجرة ( قال شعبة كان    ...اللهم ال خري إال خري اآلخرة  ) 
 يقول قتادة هذه يف قصصه  

 

 

ليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا شعبة عن قتادة عن أنس  - 13988
 : ان النيب صلى هللا عليه وسلم ذبح ومسى وكرب  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا أبو عبد هللا السلمي ثنا أبو داود عن شعبة عن قتادة عن   - 13989
ى هللا عليه وسلم وخلف أيب بكر  أنس قال : صليت خلف رسول هللا صل

بسم هللا   }وعمر وعثمان رضي هللا عنهم فلم يكونوا يستفتحون القراءة ب 
قال شعبة فقلت لقتادة أمسعته من أنس قال نعم حنن سألناه   {الرمحن الرحيم 



 عنه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف ت  

 

 

ي قال حدثين أبو داود عن شعبة عن  حدثنا أبو عبد هللا السلم - 13990
قتادة قال مسعت أنسا يقول : انشق القمر على عهد رسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح ثنا شعبة ثنا قتادة عن أنس  - 13991
حىت يكون هللا بن مالك عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : ال يؤمن أحدكم 

ورسوله أحب إليه مما سوامها وحىت يقذف يف النار أحب إليه من أن يعود يف 
ه من ولده  كفر بعد إذ جناه هللا منه وال يؤمن أحدكم حىت أكون أحب إلي

 ووالده والناس أمجعني 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح ثنا شعبة قال مسعت منصورا   - 13992
قال مسعت طلق بن حبيب حيدث عن أنس بن مالك عن النيب صلى هللا عليه  

 وسلم : مثله حدثنا عبد هللا  

 

 

شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم عليق ت  

 

 

حدثنا أبو عبد هللا السلمي قال حدثين حرمي بن عمارة ثنا   - 13993
شعبة قال أخربين قتادة ومحاد بن أيب سليمان وسليمان التيمي مسعوا أنس بن 
مالك ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : من كذب على متعمدا فليتبوأ 

ار  مقعده من الن  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح متواتر ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا شبابة عن شعبة عن قتادة عن   - 13994
أنس بن مالك : ان عبد الرمحن بن عوف تزوج على وزن نواة من ذهب قال 

 فكان احلكم أيخذ به  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبيد هللا بن معاذ ثنا أيب ثنا شعبة   - 13995
عن قتادة عن أنس بن مالك قال قال النيب صلى هللا عليه وسلم : ال يؤمن 

 أحدكم حىت حيب ألخيه ما حيب لنفسه 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

أيب ثنا أبو بكر بن أيب شيبة ثنا أبو خالد حدثنا عبد هللا حدثين  - 13996
قال قال رسول هللا صلى هللا عليه   األمحر عن محيد وشعبة عن قتادة عن أنس

وسلم : ما من نفس متوت هلا عند هللا عز وجل خري يسرها أن ترجع إىل الدنيا 
  وان هلا الدنيا وما فيها اال الشهيد يتمىن أن يرجع فيقتل يف الدنيا ملا يرى من

 فضل الشهادة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد قوي ت  
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حدثنا عبد هللا ثنا أبو عبد هللا السلمي ثنا أبو داود عن شعبة   - 13997
عن قتادة عن أنس قال : كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من أخف الناس 

 صالة يف متام  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف جلهالة أيب عبد  ت
 هللا السلمي

 

 

نا أبو داود ثنا شعبة عن قتادة مسع  حدثنا أبو عبد هللا السلمي ث - 13998
أنسا : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان يعجبه الدابء قال أنس فجعلت  

 أضعه بني يديه 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف ت  

 

 



حدثنا أبو عبد هللا السلمي العنربي ثنا أبو داود عن شعبة عن   - 13999
سا عن نبيذ اجلر فقال مل أمسع من النيب صلى هللا عليه  قتادة قال : سألت أن

 وسلم فيه شيئا وكان أنس يكرهه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبيد هللا بن عمر القواريري ثنا حرمي بن عمارة ثنا شعبة   - 14000
عن قتادة عن أنس قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : يلقى يف النار 

 وتقول هل من مزيد حىت يضع قدمه أو رجله عليها وتقول قط قط  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد قوي من أجل حرمي بن  ت
فهو صدوق ال أبس به من رجال الشيخني وابقي رجال اإلسناد ثقات عمارة 

 من رجاهلما أيضا

 

 

حدثنا حممد بن أمحد اجلنيدي ثنا رجل ثنا شعبة عن قتادة وكان   - 14001
هبذا احلديث معجبا عن أنس قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : سووا  

 صفوفكم فان تسوية الصف من متام الصالة 



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف إلهبام الراوي عن  ت
 شعبة 

 

 

د هللا بن عمر القواريري ثنا حرمي بن عمارة ثنا شعبة  حدثنا عبي  - 14002
عن قتادة عن أنس بن مالك قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : من  

 كذب على متعمدا فليتبوأ مقعده من النار حدثنا عبد هللا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح متواتر ت  

 

 

ثنا شعبة عن قتادة ومحيد عن  حدثنا عبيد هللا بن معاذ حدثنا أيب  - 14003
أنس قال : مطران بردا وأبو طلحة صائم فجعل أيكل منه قيل له أأتكل وأنت  

 صائم فقال إمنا هذا بركة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني ت  

 

 

حدثنا عبيد هللا بن سعد بن إبراهيم الزهري أبو القاسم قال  - 14004



حدثين عمى يعقوب بن إبراهيم عن شريك عن شعبة بن احلجاج عن قتادة عن  
أنس قال : كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يضحى بكبشني أقرنني أملحني 

 ويسمى ويكرب ولقد رأيته يذحبهما بيده واضعا على صفاحهما قدمه  

 

 

ق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف عليت  

 

 

حدثنا عبيد هللا بن سعيد قال حدثين عمى يعقوب عن شريك  - 14005
عن شعبة عن قتادة عن أنس عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : اعتدلوا يف  

سجودكم وال يفرتش أحدكم ذراعيه افرتاش الكلب أمتوا الركوع والسجود فوهللا  
من بعدي أو من بعد ظهري إذا ركعتم وإذا سجدمت حدثنا عبد هللا    اىن ألراكم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف لسوء حفظ ت
 شريك لكنه قد توبع

 

 

حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثين سعيد بن عامر   - 14006
عن شعبة عن قتادة عن أنس : ان عمومة له شهدوا عند النيب صلى هللا عليه  
 وسلم على رؤية اهلالل فأمر الناس ان يفطروا وان خيرجوا إىل عيدهم من الغد 



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه رجاله ثقات رجال الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا محاد بن سلمة قال أان  - 40071
إسحاق بن عبد هللا بن أيب طلحة عن أنس بن مالك : ان هوازن جاءت يوم 
حنني ابلنساء والصبيان واإلبل والغنم فجعلوها صفوفا وكثرن على رسول هللا 

قال هللا عز وجل  صلى هللا عليه وسلم فلما التقوا وىل املسلمون مدبرين كما 
فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اي عباد هللا أان عبد هللا ورسوله مث قال اي  

معشر األنصار أان عبد هللا ورسوله قال فهزم هللا املشركني ومل يضربوا بسيف ومل  
يطعنوا برمح قال وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يومئذ من قتل كافرا فله  

أبو طلحة يومئذ عشرين رجال وأخذ أسالهبم وقال أبو قتادة اي  سلبه قال فقتل 
رسول هللا اىن ضربت رجال على حبل العاتق وعليه درع له وأجهضت عنه وقد  
قال محاد أيضا فأعجلت عنه فانظر من أخذها قال فقام رجل فقال أان أخذهتا 

يئا اال  فأرضه منها وأعطنيها وكان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ال يسأل ش
أعطاه أو سكت قال فسكت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال فقال عمر  

وهللا ال يفيئها هللا على أسد من أسده ويعطيكها قال فقال رسول هللا صلى هللا 
عليه وسلم صدق عمر فضحك النيب صلى هللا عليه وسلم وقال صدق عمر  

هذا معك قالت  ولقي أبو طلحة أم سليم ومعها خنجر فقال أبو طلحة ما 



أردت إن دان مىن بعض املشركني أن أبعج به بطنه فقال أبو طلحة أال تسمعي  
ما تقول أم سليم قالت اي رسول اقتل من بعدان من الطلقاء اهنزموا بك فقال  

 إن هللا قد كفى وأحسن اي أم سليم  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري محاد بن سلمة فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا سليم بن أخضر ثنا بن  - 14008
عون حدثين هشام بن زيد عن أنس بن مالك قال : ملا كان يوم حنني ومجعت 

هوازن وغطفان للنيب صلى هللا عليه وسلم مجعا كثريا والنيب صلى هللا عليه  
عشرة آالف أو أكثر من عشرة آالف قال ومعه الطلقاء قال  وسلم يومئذ يف

التقوا وىل الناس قال   فجاؤوا ابلنعم والذرية فجعلوا خلف ظهورهم قال فلما
والنيب صلى هللا عليه وسلم يومئذ على بغلة بيضاء قال فنزل وقال اىن عبد هللا  

ميينه فقال    ورسوله قال واندى يومئذ نداءين مل خيلط بينهما كالم فالتفت عن
أي معشر األنصار قالوا لبيك اي رسول هللا أبشر حنن معك مث التفت عن  
يساره فقال أي معشر األنصار قالوا لبيك اي رسول هللا حنن معك مث نزل 

ابألرض والتقوا فهزموا وأصابوا من الغنائم فأعطى النيب صلى هللا عليه وسلم  
الكرة وتقسم الغنيمة لغريان الطلقاء وقسم فيها فقالت األنصار ندعى عند 



فبلغ ذلك النيب صلى هللا عليه وسلم فجمعهم وقعد يف قبة فقال أي معشر  
األنصار ما حديث بلغين عنكم فسكتوا مث قال اي معشر األنصار لو أن الناس 

سلكوا واداي وسلكت األنصار شعبا ألخذت شعب األنصار مث قال أما 
ن برسول هللا حتوزونه إىل بيوتكم قالوا ترضون أن يذهب الناس ابلدنيا وتذهبو 

رضينا اي رسول هللا رضينا قال بن عون قال هشام بن زيد فقلت ألنس وأنت  
 تشاهد ذاك قال فأين أغيب عن ذاك 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  
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حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سليمان بن حرب ثنا محاد بن زيد  - 14009
عن اثبت عن أنس بن مالك : أن غالما يهوداي كان خيدم النيب صلى هللا عليه  
وسلم فمرض فأاته النيب صلى هللا عليه وسلم يعوده فقعد عند رأسه فقال له  

فقال أطع أاب القاسم فاسلم فخرج النيب أسلم فنظر إىل أبيه وهو عند رأسه  
احلمد هلل الذي أنقذه يب من النار   }صلى هللا عليه وسلم من عنده وهو يقول   



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يونس ثنا محاد عن اثبت وال أعلمه   - 14010
عليه وسلم  اال عن أنس : أن غالما من اليهود كان خيدم النيب صلى هللا 

فمرض فأاته النيب صلى هللا عليه وسلم يعوده وهو ابملوت فدعاه إىل اإلسالم  
اسم فاسلم مث  فنظر الغالم إىل أبيه وهو عند رأسه فقال له أبوه أطع أاب الق

مات فخرج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من عنده وهو يقول احلمد هلل 
 الذي أنقذه يب من النار  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هاشم بن القاسم ثنا عيسى يعىن  - 14011
: ان للنيب صلى هللا عليه وسلم   بن طهمان قال مسعت أنس بن مالك يقول
 عندي سرا ال أخرب به أحدا أبدا حىت ألقاه 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هاشم ثنا عيسى بن طهمان قال   - 14012
مسعت أنس بن مالك يقول مسعت النيب صلى هللا عليه وسلم يقول : من كذب  

وأ مقعده من النار على متعمدا فليتب  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن آدم ثنا شريك عن منصور   - 14013
عن سامل بن أيب اجلعد عن أنس يرفعه إىل النيب صلى هللا عليه وسلم : انه مجع  

 بني العمرة واحلج فقال لبيك حبجة وعمرة معا  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف لسوء حفظ ت
 شريك 

 

 

بد هللا حدثين أيب ثنا إبراهيم بن خالد أان رابح عن معمر  حدثنا ع - 14014
عن اثبت عن أنس : أن النيب صلى هللا عليه وسلم أعتق صفية ابنة حيي 

 وجعل عتقها صداقها  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة قال   - 14015
املؤذن إذا أذن مسعت عمرو بن عامر األنصاري عن أنس بن مالك قال كان 

قام أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : يبتدرون السواري حىت خيرج  
  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهم كذلك يعىن الركعتني قبل املغرب ومل يكن

 بني األذان واإلقامة اال قريب 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا أبو عوانة ثنا عثمان بن   - 14016
املغرية عن سامل بن أيب اجلعد عن سعد موىل احلسن بن على قال خرجنا مع  

 أريد أن أمجع بني احلج والعمرة فمن أراد  على فأتينا ذا احلليفة فقال على : اىن
ذلك فليقل كما أقول مث لىب قال لبيك حبجة وعمرة معا قال وقال سامل وقد  

أخربين أنس بن مالك قال وهللا ان رجلي لتمس رجل رسول هللا صلى هللا عليه  
 وسلم وإنه ليهل هبما مجيعا  

 



 

البخاري رجاله ثقات عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط ت
 رجال الشيخني غري عثمان بن املغرية فمن رجال البخاري 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا أبو عوانة عن إمساعيل   - 14017
السدي قال سألت أنس بن مالك قال قلت : صلى رسول هللا صلى هللا عليه  

هيم لو عاش كان  وسلم على ابنه إبراهيم قال ال أدري رمحة هللا على إبرا
صديقا نبيا قال قلت كيف أنصرف إذا صليت عن مييين أو عن يسارى قال  

 أما أان فرأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ينصرف عن ميينه  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسن من أجل السدي : وهو إمساعيل بن ت
 عبد الرمحن 

 

 

------------------------------------- 

 

[    281صفحة  - 3سند أمحد بن حنبل    ] جزء م   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا حفص بن غياث ثنا  - 14018



عاصم األحول قال مسعت أنسا وقال له قائل بلغك أن رسول هللا صلى هللا 
عليه وسلم قال : ال حلف يف اإلسالم قال فغضب مث قال بلى بلى قد حالف 

 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بني قريش واألنصار يف داره  

 

 

شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا محاد بن سلمة ثنا عاصم   - 14019
األحول عن أنس بن مالك قال : حالف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بني 

 املهاجرين واألنصار يف دار أنس بن مالك 
 

 

لى شرط مسلم رجاله ثقات رجال  عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح عت
 الشيخني غري محاد بن سلمة فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا محاد بن سلمة قال ثنا   - 14020
محيد عن احلسن وعن أنس فيما حيسب محاد : أن رسول هللا صلى هللا عليه  

خالف بني وسلم خرج يتوكأ على أسامة بن زيد وهو متوشح بثوب قطن قد 
 طرفيه فصلى ابلناس  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناد حديث أنس صحيح على شرط مسلم وأما ت
 حديث احلسن فمرسل

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا محاد عن اثبت عن أنس  - 14021
: أن رجال كان يتهم ابمرأة فبعث النيب صلى هللا عليه وسلم عليا ليقتله فوجده  

يتربد فيها فقال له انولين يدك فناوله يده فإذا هو جمبوب ليس له ذكر   يف ركية 
فأتى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فأخربه فقال وهللا اي رسول هللا انه جملبوب  

 ما له من ذكر  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا وهيب ثنا خالد احلذاء   - 14022
م قال : ارحم عن أيب قالبة عن أنس بن مالك عن النيب صلى هللا عليه وسل

أميت أبميت أبو بكر وأشدهم يف دين هللا عمر وقال عفان مرة يف أمر هللا عمر  
أيب بن واصدقهم حياء عثمان وأفرضهم زيد بن اثبت وأقرؤهم لكتاب هللا 

كعب وأعلمهم ابحلالل واحلرام معاذ بن جبل اال وان لكل أمة أمينا وان أمني 



 هذه األمة أبو عبيدة بن اجلراح رضي هللا عنهم أمجعني  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا وهيب ثنا عبد العزيز بن  - 14023
صهيب عن أنس بن مالك عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : لريدن احلوض 

على رجال حىت إذا رأيتهم رفعوا إىل فاختلجوا دوين فألقولن اي رب أصحايب 
 أصحايب فيقال انك ال تدري ما أحدثوا بعدك 

 

 

وط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤ ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة قال   - 14024
مسعت عبد العزيز بن صهيب قال مسعت أنس بن مالك حيدث عن النيب صلى 

 هللا عليه وسلم انه قال : من لبس احلرير يف الدنيا فلن يلبسه يف اآلخرة  

 

 

سناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن عبد   - 14025
العزيز عن أنس بن مالك قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : تسحروا  

 فان يف السحور بركة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هلل حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن عبد   - 14026
ه وسلم قال :  العزيز بن صهيب انه مسع أنس بن مالك عن النيب صلى هللا علي

ال يتمىن أحدكم املوت من ضر نزل به فان كان ال بد فاعال فليقل اللهم  
 أحيين ما كانت احلياة خريا يل وتوفين إذا كانت الوفاة خريا يل 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة قال   - 14027
مسعت عبد العزيز بن صهيب حيدث عن أنس بن مالك : ان النيب صلى هللا 

 عليه وسلم كان يضحى بكبشني قال أنس وأان اضحى هبما 

 



 

األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن عبد   - 14028
العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
مرت عليه جنازة فاثنوا عليها خريا فقال وجبت وجبت ومرت عليه جنازة  

وجبت وجبت فقال عمر اي رسول هللا قولك األول   فاثنوا عليها شرا فقال 
وجبت وقولك اآلخر وجبت قال أما األول فاثنوا عليها خريا فقلت وجبت له  

اجلنة واما اآلخر فاثنوا عليها شرا فقلت وجبت له النار وأنتم شهداء هللا يف 
 أرضه 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

ا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن عبد  حدثن - 14029
العزيز بن صهيب قال مسعت أنس بن مالك يقول : كان رسول هللا صلى هللا  

 عليه وسلم جيوزها ويكملها يعىن خيفف الصالة 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  



 

 

------------------------------------- 

 

[    282صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن عبد   - 14030
العزيز عن أنس قال : تزوج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم صفية فقال له 

ا وتزوجها  اثبت ما أصدقها قال أصدقها نفسها اعتقه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن عبد   - 14031
العزيز بن صهيب قال مسعت أنس بن مالك قال : كان رسول هللا صلى هللا 

اخلبائث قال عليه وسلم إذا أتى اخلالء قال أعوذ ابهلل من اخلبث واخلبيث أو 
 شعبة وقد قاهلما مجيعا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن عبد   - 14032
هللا بن عبد هللا بن جرب قال مسعت أنس بن مالك يقول : كان رسول هللا صلى 

 هللا عليه وسلم يغتسل خبمسة مكاكيك وكان يتوضأ ابملكوك  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

 حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن حيىي  حدثنا عبد هللا - 14033
ة يف السفر فقال : خرجنا  بن أيب إسحاق قال سألت أنس بن مالك عن الصال

مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من املدينة فكنا نصلى ركعتني حىت نرجع 
إىل املدينة فسألته كم أقمتم مبكة قال عشرة أايم قلت فبما أهل رسول هللا 

هللا عليه وسلم قال لبيك بعمرة وحجة  صلى   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة قال   - 14034
أخربين محيد الطويل عن أنس قال مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول  



سول هللا صلى هللا عليه وسلم  : لبيك بعمرة وحجة معا أو قال قال ر   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن محيد   - 14035
الطويل قال مسعت أنس بن مالك يقول : دعا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

غالما منا فحجمه فأعطاه أجره صاعا أو صاعني وكلم مواليه ان خيففوا عنه  
 من ضريبته  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا سعيد عن قتادة   - 14036
عن أنس : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قنت شهرا يدعو على أحياء من  

 العرب رعل وبىن حليان وعصية وذكوان يف صالة الصبح 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني ت  

 



 

هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا سعيد عن   حدثنا عبد - 14037
حنظلة عن أنس بن مالك : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قنت شهرا بعد  

 الركوع  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف لضعف حنظلة :  ت
السدوسي -وقيل : ابن عبد الرمحن  -وهو ابن عبيد هللا   

 

 

هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا سعيد عن قتادة  حدثنا عبد  - 14038
عن أنس بن مالك : ان النيب صلى هللا عليه وسلم كان ال يرفع يديه يف شيء 

 من الدعاء اال عند االستسقاء حىت يرى بياض إبطيه 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن قتادة   - 14039
عن أنس ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : من نسي صالة أو انم عنها  

 فان كفارهتا ان يصليها إذا ذكرها  

 



 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

د بن جعفر ثنا شعبة عن على  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حمم - 14040
بن زيد قال مسعت أنسا يقول : ان كان املؤذن ليؤذن على عهد رسول هللا 

صلى هللا عليه وسلم فنرى اهنا اإلقامة من كثرة من يقوم فيصلى الركعتني قبل  
 املغرب 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف لضعف علي بن ت
جدعان زيد : وهو ابن   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة قال   - 14041
مسعت محزة الضيب قال مسعت أنس بن مالك يقول : ما صليت يعىن وراء رجل 

 أو أحد من الناس أخف صالة من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف متام  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 



هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا سعيد عن قتادة   حدثنا عبد - 14042
صلى هللا عليه وسلم   عن أنس بن مالك : ان أمه أم سليم سألت رسول هللا

قالت املرأة ترى يف منامها ما يرى الرجل فقال إذا رأت ذلك يف منامها 
فلتغتسل فقالت أم سلمة زوج النيب صلى هللا عليه وسلم واستحيت أو يكون 

رسول هللا قال نعم فمن أين يكون الشبه ماء الرجل أبيض غليظ وماء   هذا اي
 املرأة أصفر رقيق فمن أيهما سبق أو عال يكون الشبه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا سليمان بن املغرية ثنا   - 14043
ع رسول هللا اثبت عن أنس بن مالك قال : انطلق حارثة بن عميت يوم بدر م

صلى هللا عليه وسلم غالما نظارا ما انطلق للقتال قال فاصابه سهم فقتله قال  
رسول هللا ابين  فجاءت أمه عميت إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقالت اي 

حارثة إن يكن يف اجلنة أصرب وأحتسب وإال فسريى هللا ما أصنع قال اي أم 
 حارثة أهنا جنان كثرية وإن حارثة يف الفردوس األعلى 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
ري معلقا  الشيخني غري سليمان بن املغرية فمن رجال مسلم وروى له البخا



 ومقروان 

 

 

------------------------------------- 
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حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا مبارك بن فضالة ثنا   - 14044
هللا عليه وسلم   احلسن أخربين أنس بن مالك قال : كنت عند رسول هللا صلى

يف بيته فجاء رجل فقال اي رسول هللا مىت الساعة قال أما إهنا قائمة فما  
إين أحب أعددت هلا قال وهللا اي رسول هللا ما أعددت هلا من كثري عمل غري 

هللا ورسوله قال فإنك مع من أحببت ولك ما احتسبت قال مث قام رسول هللا 
صلى هللا عليه وسلم يصلي فلما قضي صالته قال أين السائل عن الساعة  
فأيت ابلرجل فنظر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إىل البيت فإذا غالم من  

سول هللا صلى هللا دوس من رهط أيب هريرة يقال له سعد بن مالك فقال ر 
عليه وسلم هذا الغالم إن طال به عمر مل يبلغ به اهلرم حىت تقوم الساعة قال  

 احلسن وأخربين أنس أن الغالم كان يومئذ من أقراين 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد حسن من أجل املبارك  ت



 بن فضالة
 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا إبراهيم أبو إمساعيل القناد   - 14045
يه عن ربه  ثنا قتادة عن أنس بن مالك عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يرو 

عز وجل قال : يقول ربكم عز وجل إذا تلقاين عبدي شربا تلقيته ذراعا وإذا 
ول  تلقاين ذراعا تلقيته ابعا وإذا تلقاين ميشي تلقيته أهر   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا أابن يعين العطار أخربان   - 14046
قتادة عن أنس بن مالك عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : بعثت أان 

 والساعة كهاتني وأومأ عفان ابلسبابة والوسطى 

 

 

إسناده صحيح على شرط مسلم  عليق شعيب األرنؤوط :ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا أابن ثنا قتادة عن أنس  - 14047
بن مالك قال كان حارثة أصيب يوم بدر فقالت أم حارثة : اي نيب هللا إن كان  



ابين أصاب اجلنة وإال أجهدت عليه ابلبكاء قال اي أم حارثة أهنا جنان كثرية يف  
أصاب الفردوس األعلى  جنة وأن حارثة   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

قال أيب وهبذا اإلسناد واللفظ إن نيب هللا صلى هللا عليه وسلم   - 14048
كان يقول : ال تدابروا وال تباغضوا وال حتاسدوا وكونوا عباد هللا إخواان حدثين 

 قال  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

وإن النيب صلى هللا عليه وسلم كان يقول : تراصوا صفوفكم   - 14049
وقاربوا بينها وحاذوا بني األعناق فوالذي نفس حممد بيده إين ألرى الشيطان  

 يدخل من خلل الصف كأنه احلذف 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 



 

ثنا مهام ثنا قتادة   حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان وهبز قاال - 14050
هللا صلى هللا عليه وسلم قال : إن هللا عز وجل  عن أنس بن مالك أن رسول 

ال يظلم املؤمن حسنة يثاب عليها الرزق يف الدنيا وجيزي هبا يف اآلخرة قال  
وأما الكافر فيطعم حبسناته يف الدنيا حىت إذا أفضى إىل اآلخرة مل يكن له 

 حسنة يعطي هبا خريا  

 

 

شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخني عليقت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا محاد قال أان مساك بن  - 14051
حرب عن أنس بن مالك : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بعث برباءة مع  
أيب بكر إىل أهل مكة قال مث دعاه فبعث هبا عليا قال ال يبلغها إال رجل من  

  أهلي

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف لنكارة متنه مساك بن حرب ليس بذاك ت
 القوي

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا محاد بن سلمة ثنا أيوب  - 14052



عن أيب قالبة عن أنس بن مالك قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ال  
 تقوم الساعة حىت يتباهى الناس يف املساجد 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم محاد بن سلمة من  ت
سناد ثقات رجال الشيخنيرجاله وابقي رجال اإل  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا نوح بن قيس ثنا األشعث  - 14053
بن جابر احلراين عن أنس بن مالك عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال قال  

 ربكم عز وجل : من أذهبت كرميتيه مث صرب واحتسب كان ثوابه اجلنة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده قويت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا عبد الوارث ثنا عبد   - 14054
العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك قال كان قرام لعائشة قد سرتت به جانب 

بيتها فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : أميطي قرامك هذا عين فإنه ال 
 يزال تصاويره تعرض يل يف صاليت 

 

 



حيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده ص ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا خلف بن خليفة ثنا   - 14055
حفص بن عمر عن أنس بن مالك قال : كان من دعاء رسول هللا صلى هللا 

عليه وسلم اللهم إين أعوذ بك من علم ال ينفع وقلب ال خيشع ودعاء ال 
 يسمع ونفس ال تشبع اللهم إين أعوذ بك من هؤالء األربع  

 

 

ط : حديث صحيح وهذا إسناد قوي عليق شعيب األرنؤو ت  

 

 

------------------------------------- 
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حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا حممد بن دينار حدثين  - 14056
حيىي بن يزيد عن أنس بن مالك : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم سئل عن  

كانت حتته امرأة فطلقها ثالاث فتزوجت بعده رجال فطلقها قبل أن يدخل رجل  
هبا أحتل لزوجها األول قال فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ال حىت يكون 



 اآلخر قد ذاق من عسيلتها وذاقت من عسيلته  
 

 

  -عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف حممد بن دينار ت
سيء احلفظ -العبدي وهو الطاحي   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا شعبة أخربين جعفر بن   - 14057
معبد قال ذهبت إىل أنس بن مالك أان ومحيد بن عبد الرمحن قال فسمعت  

أنسا قال : كنا إذا ابيعنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يلقننا هو فيما 
 استطعت  

 

 

للتحسني عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد حمتمل ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا شعبة عن أيب معاذ عطاء   - 14058
بن أيب ميمون قال مسعت أنسا يقول : كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا  

 خرج حلاجته جنئ أان وغالم منا إبداوة من ماء 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  



 

 

دثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا علي بن إسرائيل سألت أيب عنه  ح - 14059
عن إسحاق بن فقال شيخ ثقة أخربان أبو إسحاق يعين الفزاري عن األوزاعي 

عبد هللا بن أيب طلحة عن أنس بن مالك قال : بعثتين أمي إىل رسول هللا صلى 
 هللا عليه وسلم بشيء فرأيته قائما يف يده امليسم يسم الصدقة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ال أبس به رجاله ثقات ت
 رجال الشيخني غري علي بن أيب إسرائيل فهو من رجال " التعجيل " 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا محاد بن سلمة قال أان  - 14060
  اثبت عن أنس أن أخت الربيع أم حارثة جرحت إنساان فاختصموا إىل رسول

هللا صلى هللا عليه وسلم فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم القصاص 
القصاص فقالت أم الربيع اي رسول هللا أيقتص من فالنة ال وهللا ال يقتص منها  

أبدا قال النيب صلى هللا عليه وسلم سبحان هللا اي أم ربيع كتاب هللا قالت ال 
لوا منها الدية فقال رسول هللا وهللا ال يقتص منها أبدا قال فما زالت حىت قب

 صلى هللا عليه وسلم : إن من عباد هللا من لو أقسم على هللا ألبره  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا محاد ثنا اثبت عن أنس :  - 14061
ني فأتى قومه  أن رجال سأل النيب صلى هللا عليه وسلم فأعطاه غنما بني جبل

فقال أي قوم أسلموا فوهللا إن حممدا ليعطي عطاء من ال خياف الفاقة وإن كان  
ال الدنيا فما ميسي  الرجل ليجيء إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ما يريد إ
 حىت يكون دينه أحب إليه أو أعز عليه من الدنيا مبا فيها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري محاد بن سلمة فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا محاد وقال أان اثبت  - 14062
س بن مالك أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : حفت اجلنة ومحيد عن أن

 ابملكاره وحفت النار ابلشهوات 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا محاد قال أان اثبت ومحيد   - 14063
لنجار يف حائط عن أنس : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مر مبقربة لبين ا

وهو على بغلة شهباء فإذا هو بقرب يعذب فحاصت البغلة فقال رسول هللا 
عذاب القرب  صلى هللا عليه وسلم لوال أن ال تدافنوا لسألت هللا أن يسمعكم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان وهبز قاال ثنا مهام عن قتادة   - 14064
عن أنس أن النيب صلى هللا عليه وسلم دعا أبيا فقال : إن هللا عز وجل أمرين 

يبكي  أن أقرأ عليك فقال مساين لك فقال هللا مساك يل فجعل   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا محاد أان اثبت عن أنس  - 14065
أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : ما من نفس منفوسة متوت هلا عند  
هللا خري يسرها أن ترجع إىل الدنيا إال الشهيد فإنه يسره أن يرجع إىل الدنيا 

 فيقتل ملا يرى من فضل الشهادة  



 

 

سناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  عليق شعيب األرنؤوط : إت
فمن رجال مسلم  -وهو ابن سلمة  -الشيخني غري محاد   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا محاد عن اثبت عن أنس  - 14066
قد   }: أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان يصلي حنو بيت املقدس فنزلت 

ك قبلة ترضاها فول وجهك شطر نرى تقلب وجهك يف السماء فلنولين
فمر رجل من بين سلمة وهم ركوع يف صالة الفجر وقد  {املسجد احلرام 

صلوا ركعة فنادى أال إن القبلة قد حولت أال أن القبلة قد حولت إىل الكعبة  
 قال فمالوا كما هم حنو القبلة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا محاد بن سلمة قال أان  - 14067
هل اجلنة سوقا  اثبت عن أنس أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : إن أل

أيتوهنا كل مجعة فيها كثبان املسك فإذا خرجوا إليها هبت الريح قال محاد  
دون حسنا  أحسبه قال مشايل قال فتمأل وجوههم وثياهبم وبيوهتم مسكا فيزدا



ومجاال قال فيأتون أهليهم فيقولون لقد ازددمت بعدان حسنا ومجاال ويقولون هلن  
 وأنتم قد ازددمت بعدان حسنا ومجاال  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

------------------------------------- 
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حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا محاد قال أان اثبت عن   - 14068
قال أبو  {لن تنالوا الرب حىت تنفقوا مما حتبون  }أنس بن مالك قال ملا نزلت 

طلحة : اي رسول هللا أرى ربنا يسألنا من أموالنا وإين أشهدك أين قد جعلت 
أرضي بريحاء هلل عز وجل قال فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اجعلها يف  

قرابتك فقسمها بني حسان بن اثبت وأيب بن كعب قال عفان وقال يزيد عن  
محيد عن أنس برحيا وقال عفان سألت عنها غري واحد من أهل املدينة فزعموا  

 أهنا بريحاء وإن بريحاء ليس بشيء 
 

 



ؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم عليق شعيب األرنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا سالم أبو املنذر عن اثبت  - 14069
عن أنس قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : حبب ايل من الدنيا 

 النساء والطيب وجعلت قرة عيين يف الصالة 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسن رجاله ثقات رجال الشيخني غري سالم  ت
ن احلديثأيب املنذر فهو صدوق حس  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا أبو عوانة عن اجلعد أيب  - 14070
 عثمان عن أنس : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال له اي بين 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا سعيد بن زيد ثنا علي بن   - 14071
زيد قال مسعت أنس بن مالك يقول : إين ألعرف اليوم ذنواب هي أدق يف 

أعينكم من الشعر كنا نعدها على عهد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من  



 الكبائر 
 

 

لي بن عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف لضعف ع ت
وقد توبع -وهو ابن جدعان  -زيد   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا محاد أان علي بن زيد عن   - 14072
أنس بن مالك : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان مير بباب فاطمة ستة  

إمنا يريد هللا  }أشهر إذا خرج إىل صالة الفجر يقول الصالة اي أهل البيت 
   {م الرجس أهل البيت ويطهركم تطهريا ليذهب عنك

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف لضعف علي بن زيد : وهو ابن ت
 جدعان 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا محاد بن سلمة قال أان  - 14073
هللا عليه وسلم   اثبت وأبو عمران اجلوين عن أنس بن مالك أن رسول هللا صلى

قال : خيرج أربعة من النار قال أبو عمران أربعة قال اثبت رجالن فيعرضون 
قول أي رب قد  على هللا عز وجل مث يؤمر هبما إىل النار قال فيلتفت أحدهم في 



 كنت أرجو إذ أخرجتين منها أن ال تعيدين فيها فينجيه هللا منها عز وجل 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري محاد بن سلمة فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا محاد أان اثبت عن أنس  - 14074
مالك قال : بينما النيب صلى هللا عليه وسلم مع امرأة من نسائه إذ مر به   بن

رجل فقال النيب صلى هللا عليه وسلم اي فالن هذه فالنة زوجيت فقال الرجل اي 
رسول هللا من كنت أظن به فإين مل أكن ألظن بك قال إن الشيطان جيري من  

 بن آدم جمرى الدم 
 

 

ه صحيح على شرط مسلم عليق شعيب األرنؤوط : إسناد ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا محاد قال أان اثبت عن   - 14075
أنس بن مالك : أن النيب صلى هللا عليه وسلم استقبله ذات يوم صبيان 

 األنصار واإلماء فقال وهللا إين ألحبكم  
 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا محاد قال أان اثبت عن أنس بن  - 14076
داء وكان حادي  مالك : أن النيب صلى هللا عليه وسلم كان له حاد جيد احل

الرجال وكان أجنشة حيدو أبزواج النيب صلى هللا عليه وسلم فلما حدا أعنقت  
لقوارير اإلبل فقال النيب صلى هللا عليه وسلم وحيك اي أجنشة رويدا سوقك اب  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا محاد عن اثبت عن أنس  - 14077
: أن نفرا من أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم سألوا أزواج النيب صلى هللا  

بعضهم ال  عليه وسلم عن عمله يف السر فقال بعضهم ال أتزوج النساء وقال 
آكل اللحم وقال بعضهم ال أانم على فراش وقال بعضهم أصوم وال أفطر  
فقام فحمد هللا وأثىن عليه مث قال ما ابل أقوام قالوا كذا وكذا لكن أصلي 

 وأانم وأصوم وأفطر وأتزوج النساء فمن رغب عن سنيت فليس مين  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا محاد عن اثبت عن أنس  - 14078
أن امرأة كان يف عقلها شيء فقالت : اي رسول هللا إن يل حاجة فقال اي أم 
 فالن انظري إىل أي الطريق شئت فقام معها يناجيها حىت قضت حاجتها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    286صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا محاد عن اثبت عن أنس  - 14079
قال : كنا نتحدث أنه ال تقوم الساعة حىت ال متطر السماء وال تنبت األرض 

وحىت إن املرأة لتمر ابلبعل فينظر إليها   وحىت يكون خلمسني امرأة القيم الواحد
فيقول لقد كان هلذه مرة رجل ذكره محاد مرة هكذا وقد ذكره عن اثبت عن  

أنس عن النيب صلى هللا عليه وسلم ال يشك فيه وقد قال أيضا عن أنس عن  
 النيب صلى هللا عليه وسلم فيما حيسب 

 



 

مسلم عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا محاد ثنا اثبت عن أنس  - 14080
أن أهل اليمن ملا قدموا على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قالوا : ابعث معنا  
رجال يعلمنا السنة واإلسالم قال فأخذ بيد أيب عبيدة بن اجلراح وقال هذا أمني 

 هذه األمة  

 

 

إسناده صحيح على شرط مسلم  عليق شعيب األرنؤوط :ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا محاد قال أان اثبت عن   - 14081
سليم خنجر أنس : أن أم سليم كانت مع أيب طلحة يوم حنني فإذا مع أم 

فقال أبو طلحة ما هذا معك اي أم سليم فقالت أم سليم اختذته إن دان مين  
تقول أم أحد من الكفار أبعج به بطنه فقال أبو طلحة اي نيب هللا أال تسمع ما 

سليم تقول كذا وكذا فقالت اي رسول هللا أقتل من بعدان من الطلقاء اهنزموا 
 بك اي رسول هللا فقال اي أم سليم إن هللا عز وجل قد كفاان وأحسن  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  



 

 

أان حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا محاد بن سلمة قال  - 14082
اثبت عن أنس بن مالك قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : أعطى  

 يوسف صلى هللا عليه وسلم شطر احلسن 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا محاد بن سلمة عن قتادة   - 14083
هللا عليه وسلم وأاب بكر وعمر وعثمان  واثبت ومحيد عن أنس : أن النيب صلى 

إال أن  {رضي هللا عنهم كانوا يستفتحون القراءة ب احلمد هلل رب العاملني  }
 محيدا مل يذكر النيب صلى هللا عليه وسلم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري محاد بن سلمة فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا محاد بن سلمة عن اثبت  - 14084
عن أنس أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : رأيت كأين يف دار عقبة بن  



رافع فأتينا برطب من رطب بن طاب فأولت أن الرفعة لنا يف الدنيا والعاقبة يف  
 اآلخرة وإن ديننا قد طاب  

 

 

: إسناده صحيح على شرط مسلم  عليق شعيب األرنؤوطت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا محاد عن اثبت عن أنس  - 14085
أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : استووا فوهللا إين ألراكم من خلفي  

 كما أراكم من بني يدي 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

د هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا محاد عن محيد عن أنس حدثنا عب - 14086
 مبثله غري أنه قال : استووا وتراصوا 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم محاد بن سلمة من  ت
 رجاله وابقي رجال اإلسناد ثقات رجال الشيخني

 



 

بت عن  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا محاد قال أان اث - 14087
ه وسلم قال : لقد أخفت يف هللا عز  أنس بن مالك أن رسول هللا صلى هللا علي

وجل وما خياف أحد ولقد أوذيت يف هللا وما يؤذي أحد ولقد أتت على ثالثون 
من بني يوم وليلة ومايل وال لبالل طعام أيكله ذو كبد اال شيء يواريه إبط 

 بالل 
 

 

ح على شرط مسلم عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا محاد أان اثبت وعلي بن   - 14088
 عليه وسلم وهو  زيد عن أنس بن مالك : أن املشركني ملا رهقوا النيب صلى هللا

يف سبعة من األنصار ورجلني من قريش قال من يردهم عنا وهو رفيقي يف اجلنة  
من يردهم عين    فجاء رجل من األنصار فقاتل حىت قتل فلما أرهقوه أيضا قال

وهو رفيقي يف اجلنة حىت قتل السبعة فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
 لصاحبه ما أنصفنا إخواننا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم من جهة اثبت ت
فضعيف -وهو ابن جدعان  -البناين وأما متابعة علي بن زيد   



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا محاد بن سلمة قال أان  - 14089
ة على عهد قتادة واثبت ومحيد عن أنس بن مالك قال غال السعر ابملدين

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال الناس اي رسول هللا غال السعر سعر لنا  
لباسط فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : إن هللا هو املسعر القابض ا

الرزاق إين ألرجو أن ألقي هللا عز وجل وليس أحد منكم يطلبين مبظلمة يف دم  
 وال مال  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري محاد بن سلمة فمن رجال مسلم 

 

 

نس : حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا محاد أان اثبت عن أ - 14090
أن أاب طلحة كان يرمي بني يدي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يوم أحد 

والنيب صلى هللا عليه وسلم خلفه يترتس به وكان راميا وكان إذا رمي رفع رسول  
هللا صلى هللا عليه وسلم شخصه ينظر أين يقع سهمه ويرفع أبو طلحة صدره  

ك سهم حنري دون حنرك  ويقول هكذا أبيب أنت وأمي اي رسول هللا ال يصيب
وكان أبو طلحة يسوق نفسه بني يدي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ويقول 

 إين جلد اي رسول هللا فوجهين يف حوائجك ومرين مبا شئت 



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    287صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا محاد عن اثبت عن أنس  - 14091
: أن النيب صلى هللا عليه وسلم ملا أراد أن حيلق رأسه مبين أخذ أبو طلحة شق  

سليم وكانت أم سليم جتعله يف مسكها    رأسه فحلق احلجام فجاء به إىل أم
فجعلت  وكان جييء فيقيل عندها على نطع وكان معراقا فجاءت ذات يوم

تسلت العرق وجتعله يف قارورة هلا فاستيقظ النيب صلى هللا عليه وسلم فقال ما  
 جتعلني اي أم سليم قالت اي نيب هللا عرقك أريد أن أدوف به طييب  

 

 

إسناده صحيح على شرط مسلم عليق شعيب األرنؤوط : ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا محاد قال أان اثبت عن   - 14092



اي أيها الذين آمنوا ال ترفعوا أصواتكم فوق  }أنس بن مالك قال : ملا نزلت 
قال قعد اثبت بن قيس يف بيته ففقده رسول هللا صلى هللا عليه   {صوت النيب 

ذ اي أاب عمرو ما شأن اثبت بن قيس ال يرى أشتكي  وسلم فقال لسعد بن معا 
سعد فذكر له قول النيب  فقال ما علمت له مبرض وأنه جلاري فدخل عليه

صلى هللا عليه وسلم فقال قد علمت اين كنت من أشدكم رفع صوت على  
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وقد نزلت هذه اآلية وقد هلكت أان من أهل 

د للنيب صلى هللا عليه وسلم فقال بل هو من أهل اجلنة النار فذكر ذلك سع  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا محاد أان قتادة عن أنس :  - 14093
 صلى هللا عليه  أن انسا من عرينة قدموا املدينة فاجتووها فبعث هبم رسول هللا

وسلم يف إبل الصدقة وقال اشربوا من ألباهنا وأبواهلا فقتلوا راعي رسول هللا 
سالم فأتى هبم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم واستاقوا اإلبل وارتدوا عن اإل

صلى هللا عليه وسلم فقطع أيديهم وأرجلهم من خالف ومسر أعينهم وألقاهم  
ابحلرة قال أنس قد كنت أرى أحدهم يكدم األرض بفيه حىت ماتوا ورمبا قال  

 محاد يكدم األرض بفيه حىت ماتوا 

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
فمن رجال مسلم  -وهو ابن سلمة  -الشيخني غري محاد   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا محاد ومهام ثنا قتادة عن   - 14094
 أنس : بنحو حديث محاد  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

ن أنس حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا محاد عن اثبت ع - 14095
أن أاب بكر كان رديف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بني مكة واملدينة وكان   :

أبو بكر خيتلف إىل الشام وكان يعرف وكان النيب صلى هللا عليه وسلم ال 
يعرف فكانوا يقولون اي أاب بكر ما هذا الغالم بني يديك قال هذا يهديين 

ثا إىل األنصار فجاؤوا فقالوا قوما  السبيل فلما دنوا من املدينة نزال احلرة وبع
آمنني مطاعني قال فشهدته يوم دخل املدينة فما رأيت يوما قط كان أحسن 
وال أضوأ من يوم دخل علينا فيه وشهدته يوم مات فما رأيت يوما كان أقبح  

 وال أظلم من يوم مات فيه صلى هللا عليه وسلم  

 

 



مسلم رجاله ثقات رجال  عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط ت
 الشيخني غري محاد بن سلمة فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا محاد عن اثبت عن أنس  - 14096
أايم حىت جيفوا مث : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ترك قتلى بدر ثالثة 

أاتهم فقام عليهم فقال اي أمية بن خلف اي أاب جهل بن هشام اي عتبة بن ربيعة  
دت ما وعدين  اي شيبة بن ربيعة هل وجدمت ما وعدكم ربكم حقا فإين قد وج 

ريب حقا قال فسمع عمر صوته فقال اي رسول هللا أتناديهم بعد ثالث وهل 
فقال والذي نفسي بيده   {إنك ال تسمع املوتى  } يسمعون يقول هللا عز وجل 

 ما أنتم أبمسع منهم ولكنهم ال يستطيعون أن جييبوا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا محاد قال أان اثبت عن   - 14097
لحة حىت أكون أنس : أن أاب طلحة مات له بن فقالت أم سليم ال ختربوا أاب ط

أان الذي أخربه فسجت عليه فلما جاء أبو طلحة وضعت بني يديه طعاما  
آل فأكل مث تطيبت له فأصاب منها فعلقت بغالم فقالت اي أاب طلحة إن  

فالن استعاروا من آل فالن عارية فبعثوا إليهم ابعثوا إلينا بعاريتنا فأبوا أن 



يردوها فقال أبو طلحة ليس هلم ذلك إن العارية مؤداة إىل أهلها قالت فإن  
ابنك كان عارية من هللا عز وجل وأن هللا عز وجل قد قبضه فاسرتجع قال  

ل ابرك هللا هلما يف ليلتهما  أنس فأخرب النيب صلى هللا عليه وسلم بذلك فقا
أرسلت به معي أم سليم إىل النيب صلى هللا عليه  قال فعلقت بغالم فولدت ف

وسلم ومحلت مترا فأتيت به رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وعليه عباءة وهو  
يهنأ بعريا له فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم هل معك متر قال قلت نعم  

ن يف فيه فالكهن مث مجع لعابه مث فغر فاه فاوجره إايه فأخذ التمرات فألقاه
فجعل الصيب يتلمظ فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حب األنصار التمر  

 فحنكه ومساه عبد هللا فما كان يف األنصار شاب أفضل منه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
فمن رجال مسلم  -وهو ابن سلمة  -الشيخني غري محاد   

 

 

------------------------------------- 

 

[    288صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا أبو املنذر سالم : فذكره   - 14098  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا محاد قال أان اثبت عن   - 14099
صحابه يعوده  أنس : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم دخل على رجل من أ

وقد صار كالفرخ فقال له هل سألت هللا عز وجل قال قلت اللهم ما كنت  
وسلم    معاقيب به يف اآلخرة فعجله يف الدنيا فقال له رسول هللا صلى هللا عليه

يف الدنيا حسنة ويف اآلخرة   }ال طاقة لك بعذاب هللا هال قلت اللهم ربنا أتنا 
 حسنة وقنا عذاب النار  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا محاد قال أان اثبت عن   - 14100
عليه وسلم كانوا يقولون وهم حيفرون أنس : أن أصحاب النيب صلى هللا 

 اخلندق

على اإلسالم ما بقينا أبدا ( والنيب صلى هللا عليه    ...حنن الذين ابيعوا حممدا ) 
 وسلم يقول 



فاغفر لألنصار واملهاجرة ( فأيت رسول هللا   ...اللهم إن اخلري خري اآلخرة ) 
قال النيب صلى هللا صلى هللا عليه وسلم خببز شعري وإهالة سنخة فأكلوا منها و 

 عليه وسلم * إمنا اخلري خري اآلخرة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا محاد قال أان اثبت عن   - 14101
السالم وهو يلعب أنس : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أاته جربيل عليه 

مع الغلمان فأخذه فصرعه فشق عن قلبه فاستخرج منه علقة فقال هذا حظ 
كانه  الشيطان منك مث غسله يف طست من ذهب مباء زمزم مث ألمه وأعاده يف م

وجاء الغلمان يسعون إىل أمه يعين ظئره فقالوا إن حممدا قد قتل فاستقبلوه  
وهو منتقع اللون قال يل أنس فكنت أرى أثر املخيط يف صدره ورمبا قال محاد  

 أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أاته آت 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا محاد عن اثبت عن أنس  - 14102



أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : ثالث من كن فيه وجد حالوة اإلميان  
من كان هللا عز وجل ورسوله صلى هللا عليه وسلم أحب إليه مما سوامها 

ليه من أن  والرجل حيب الرجل ال حيبه إال هلل والرجل إن يقذف يف النار أحب إ
 يرجع يهوداي أو نصرانيا 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا محاد ثنا اثبت عن أنس  - 14103
قال : كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يدخل علينا وكان يل أخ صغري 

ن يلعب به فدخل النيب صلى هللا وكان له نغري يلعب به فمات نغره الذي كا
عليه وسلم ذات يوم فرآه حزينا فقال له ما شأن أيب عمري حزينا فقالوا مات  

 نغره الذي كان يلعب به اي رسول هللا فقال أاب عمري ما فعل النغري  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
فمن رجال مسلم  -سلمة وهو ابن  -الشيخني غري محاد   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا محاد قال أان اثبت عن   - 14104



أنس : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال يوم أحد وهو يسلت الدماء  
عن وجهه كيف يفلح قوم شجوا وجه نبيهم وكسروا رابعيته وهو يدعوهم إىل  

س لك من األمر شيء أو يتوب عليهم  لي }هللا عز وجل فانزل هللا عز وجل 
   {أو يعذهبم فإهنم ظاملون  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا محاد قال أان اثبت عن   - 14105
الساعة وأقيمت   أنس أن رجال : سأل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن قيام

الصالة فلما قضى صالته قال أين السائل عن الساعة قال الرجل أان اي رسول 
غري أين أحب  هللا قال ما أعددت هلا فأهنا قائمة قال ما أعددت هلا كثري عمل

هللا ورسوله قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فأنت مع من أحببت قال فما  
فرح املسلمون بشيء بعد اإلسالم ما فرحوا هبذا احلديث قال فكان أنس 

 يقول فنحن حنب هللا ورسوله  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا مهام قال أان إسحاق بن  - 14106
عليه وسلم بعث   عبد هللا بن أيب طلحة عن أنس بن مالك : أن النيب صلى هللا

خاله حراما أخا أم سليم يف سبعني إىل بين عامر فلما قدموا قال هلم خايل 
وسلم وإال كنتم  أتقدمكم فإن أمنوين حىت أبلغهم عن رسول هللا صلى هللا عليه 

مين قريبا قال فتقدم فأمنوه فبينما هو حيدثهم عن رسول هللا صلى هللا عليه  
وسلم إذ أومؤا إىل رجل فطعنه فانفذه فقال هللا أكرب فزت ورب الكعبة مث مالوا  
على بقية أصحابه فقتلوهم إال رجال أعرج منهم كان قد صعد اجلبل قال مهام  

معه على اجلبل قال وحدثنا أنس أن جربيل  فأراه قد ذكر مع األعرج آخر 
عليه السالم أتى النيب صلى هللا عليه وسلم فأخربه أهنم قد لقوا رهبم فرضي 

عنهم وأرضاهم قال أنس كانوا يقرؤون إن بلغوا قومنا أان قد لقينا ربنا فرضي 
عنا وأرضاان قال مث نسخ بعد ذلك فدعا عليهم رسول هللا صلى هللا عليه  

ني صباحا على رعل وذكوان وبين حليان وعصية الذين عصوا هللا وسلم ثالث
 ورسوله أو عصوا الرمحن 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

------------------------------------- 

 



[    289صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هبز ثنا أابن بن يزيد ثنا قتادة ثنا   - 41071
أنس بن مالك : أن نيب هللا صلى هللا عليه وسلم كان يقول التفل يف املسجد 

 خطيئة وكفارته دفنها  

 

 

 -م أابن بن يزيد عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلت
روى له البخاري تعليقا واحتج به مسلم وابقي رجال اإلسناد   -وهو العطار 

 ثقات رجال الشيخني
 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هبز ثنا جرير يعين بن حازم قال   - 14108
مسعت قتادة قال قلت ألنس كيف كانت قراءة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

ته مدا  قال : كان ميد صو   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هبز وثنا عفان قاال ثنا مهام ثنا   - 14109



قتادة عن أنس : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأاب بكر وعمر وعثمان  
يف الصالة  {احلمد هلل رب العاملني  }كانوا يستفتحون القراءة بعد التكبري ب 

 قال عفان يعين يف الصالة بعد التكبري  

 

 

نؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األر ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هبز ثنا مهام قال أان قتادة عن أنس  - 14110
أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : إن من أشراط الساعة قال مهام ورمبا 
قال ال تقوم الساعة قال مهام كالمها قد مسعت حىت يرفع العلم ويظهر اجلهل 

اخلمر ويظهر الزان ويقل الرجال ويكثر النساء حىت يكون خلمسني وتشرب 
 امرأة القيم الواحد 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هبز ثنا مهام قال أان قتادة عن أنس  - 14111
يف اجلنة وإذا أان بنهر   أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : بينما أان أسري

حافتاه قباب الدر قال قلت ما هذا اي جربيل قال هذا الكوثر الذي أعطاك  



 ربك عز وجل قال فضربت بيدي فإذا طينه مسك أذفر  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هبز ثنا مهام قال أان قتادة عن أنس  - 14112
: أن النيب صلى هللا عليه وسلم هنى عن الوصال قال قيل له إنك تواصل قال  

 إين أبيت يطعمين ريب ويسقيين 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

ثنا مهام عن قتادة عن أنس : حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هبز  - 14113
احتاج أصحابه إىل الوضوء أن النيب صلى هللا عليه وسلم كان عند الزوال ف

قال فجئ بقعب فيه ماء يسري فوضع النيب صلى هللا عليه وسلم كفه فيه  
فجعل ينبع من بني أصابعه حىت توضأ القوم كلهم قلت كم كنتم قال زهاء 

 ثالث مائة 
 

 

: إسناده صحيح على شرط الشيخني عليق شعيب األرنؤوطت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هبز ثنا مهام عن قتادة عن أنس أن  - 14114
النيب صلى هللا عليه وسلم قال : ال يؤمن عبد حىت حيب ألخيه ما حيب لنفسه  

 من اخلري 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

دة عن أنس حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هبز ثنا مهام قال أان قتا  - 14115
أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : ما من أهل اجلنة أحد يسره أن يرجع إىل 

الدنيا وله عشرة أمثاهلا إال الشهيد فإنه يود انه يرجع إىل الدنيا فاستشهد عشر  
 مرات ملا رأى من الفضل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هبز ثنا مهام قال أان قتادة عن أنس  - 14116
لسام عليكم  : أن يهوداي مر على النيب صلى هللا عليه وسلم وأصحابه فقال ا

فرد عليه أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم فقال النيب صلى هللا عليه وسلم  



لنيب صلى هللا إمنا قال السام عليكم فأخذ اليهودي فجيء به فاعرتف قال ا
 عليه وسلم ردوا عليهم ما قالوا 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هبز ثنا مهام ثنا قتادة عن أنس بن   - 14117
مالك قال : أتيت النيب صلى هللا عليه وسلم وقد دعاه خياط من أهل املدينة  

الة سنخة قال فإذا فيها قرع قال وكان رسول هللا صلى هللا  فإذا خبز شعري وأه
عليه وسلم يعجبه القرع قال فجعلت أقربه قدام رسول هللا صلى هللا عليه  

وسلم قال أنس مل أزل يعجبين القرع منذ رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
 يعجبه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

-------------------------------------  

 

[    290صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هبز وثنا عفان قاال ثنا مهام قال   - 14118
أنس بن مالك عفان يف حديثه أان قتادة قال ثنا أنس بن مالك وقال هبز عن 

أن رهطا من عرينة أتوا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقالوا : إان قد اجتوينا  
 صلى هللا عليه  املدينة فعظمت بطوننا وانتهشت أعضاؤان فأمرهم رسول هللا

وسلم أن يلحقوا براعي اإلبل فيشربوا من ألباهنا وأبواهلا قال فلحقوا براعي  
اإلبل فشربوا من ألباهنا وأبواهلا حىت صلحت بطوهنم وألواهنم مث قتلوا الراعي 

وساقوا اإلبل فبلغ ذلك النيب صلى هللا عليه وسلم فبعث يف طلبهم فجيء هبم 
أعينهم قال قتادة عن حممد بن سريين إمنا كان   فقطع أيديهم وأرجلهم ومسر 

 هذا قبل أن تنزل احلدود  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا عبد الواحد ثنا املختار   - 14119
ة  بن فلفل عن أنس بن مالك قال : صلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم صال

فأقبل علينا بوجهه فقال إين أمامكم فال تسبقوين ابلركوع وال ابلسجود وال  
ابلقيام فإين أراكم من بني يدي ومن خلفي قال مث قال والذي نفسي بيده لو  

رسول هللا وما رأيت قال  }رأيتم ما رأيت لضحكتم قليال ولبكيتم كثريا قالوا اي 



 رأيت اجلنة والنار 

 

 

: إسناده صحيح على شرط مسلم املختار بن فلفل   عليق شعيب األرنؤوطت
 من رجاله وابقي رجال اإلسناد ثقات من رجال الشيخني

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا سليمان بن املغرية ثنا   - 14120
اثبت عن أنس قال : مات بن أليب طلحة من أم سليم قال فقالت أم سليم  

نه حىت أكون أان أحدثه فذكر معين حديث هبز ألهلها ال حتدثوا أاب طلحة ابب
شيئا حىت تغدو به إىل رسول هللا صلى  إال أنه قال قالت أمي اي أنس ال يطعم 

هللا عليه وسلم قال فبات يبكي وبت جمتنحا عليه أكالئه حىت أصبحت 
فغدوت به إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فإذا معه ميسم فلما رأى الصيب  

أم سليم ولدت قال قلت نعم فوضع امليسم من يده وقعد   معي قال لعل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم سليمان بن املغرية  ت
روى له البخاري مقروان وتعليقا ومسلم احتجاجا وابقي رجال اإلسناد ثقات 

 رجال الشيخني

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا محاد قال أان اثبت عن   - 14121
ا لعق أصابعه  أنس : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان إذا أكل طعام

الثالث وقال إذا وقعت لقمة أحدكم فليمط عنها األذى وليأكلها وال يدعها  
للشيطان وأمران أن نسلت الصحفة وقال انكم ال تدرون يف أي طعامكم  

 الربكة  
 

 

وهو ابن  -عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم محاد ت
من رجاله وابقي رجال اإلسناد ثقات رجال الشيخني  -سلمة   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا محاد قال أان اثبت عن   - 14122
ليه وسلم  أنس : أن مثانني رجال من أهل مكة هبطوا على رسول هللا صلى هللا ع

وأصحابه من جبل التنعيم عند صالة الفجر فأخذهم رسول هللا صلى هللا عليه  
وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم  }وسلم سلما فعفا عنهم ونزل القرآن 

   {عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا مهام قال أان عبد العزيز  - 14123
بن صهيب عن أنس بن مالك : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اختذ خامتا  
ونقش فيه نقشا فقال إين اختذت خامتا ونقشت فيه نقشا فال ينقش أحد على  

 نقشه 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هبز ثنا شعبة قال أان قتادة عن   - 14124
أنس قال : كان النيب صلى هللا عليه وسلم حيب القرع أو قال الدابء قال 

 فرأيته يوما أيكله فجعلت أضعه بني يديه 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هبز ثنا شعبة ثنا عبد هللا بن عبد   - 14125
هللا بن جرب أنه مسع أنس بن مالك يقول : كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 يغتسل خبمسة مكاكيك ويتوضأ مبكوك 
 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

ا هبز ثنا شعبة قال أخربين قتادة قال  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثن - 61412
مسعت أنس بن مالك حيدث عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : ما بعث هللا 

عز وجل نبيا إال أنذر أمته الدجال أال أنه األعور الكذاب أال أنه أعور وإن 
 ربكم ليس أبعور مكتوب بني عينيه كفر  

 

 

الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هبز ثنا شعبة أخربين قتادة عن أنس  - 14127
أهنم قالوا : اي رسول هللا أهل الكتاب إذا سلموا علينا كيف نرد عليهم قال  

 قولوا وعليكم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

------------------------------------- 

 



[    291صفحة  - 3بل    ] جزء مسند أمحد بن حن   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هبز ثنا شعبة قال أان قتادة عن   - 14128
أنس بن مالك قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : سووا صفوفكم فإن  

 تسويه الصفوف من متام الصالة  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هبز ثنا شعبة عن قتادة عن أنس أن  - 14129
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : اعتدلوا يف السجود وال يبسط أحدكم  

 ذراعية كما يبسط الكلب 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

دثنا شعبة قال أخربين قتادة  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هبز ح - 14130
عن أنس : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أتى على رجل يسوق بدنة قال  

 أركبها قال أهنا بدنة قال أركبها قال أهنا بدنة قال وحيك أو ويلك أركبها 



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هبز ثنا شعبة عن قتادة عن أنس أن  - 14131
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : إذا كان أحدكم يف صالته فأنه يناجي ربه  

 عز وجل فال يتفلن بني يديه وال عن ميينه وليتفل عن يساره حتت قدمه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هبز ثنا شعبة ثنا قتادة عن أنس بن  - 32141
مالك قال : كانت ابملدينة فزعة فاستعار رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فرسا  

 أليب طلحة يقال له مندوب فركبه وقال ما رأينا من فزع وإن وجدانه لبحرا 

 

 

الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هبز ثنا شعبة قال أخربين أنس بن  - 14133
سريين قال مسعت أنس بن مالك قال كان رجل من األنصار ضخما ال يستطيع  



أن يصلي مع النيب صلى هللا عليه وسلم فقال : اي رسول هللا إين ال أستطيع أن  
 عليه وسلم إليه وبسطوا له أصلي معك فصنع له طعاما ودعا النيب صلى هللا

حصريا ونضحوه فصلى عليه ركعتني فقال له رجل من آل اجلارود أكان رسول  
 هللا صلى هللا عليه وسلم يصلي الضحى قال ما رأيته صالها إال يومئذ  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

ا محاد قال أان مثامة بن عبد  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هبز ثن - 14134
الك : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم جاءه  هللا بن أنس عن أنس بن م

أصحابه ذات ليلة فخرج فصلى هبم فخفف مث دخل بيته فأطال مث خرج 
فصلى هبم فخفف مث دخل بيته فأطال فلما أصبح قالوا اي رسول هللا صليت 

ال من أجلكم فعلت ما فجعلت تطيل إذا دخلت وختفف إذا خرجت ق
 فعلت  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
فمن رجال مسلم  -وهو ابن سلمة  -الشيخني غري محاد   

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هبز ثنا محاد يعين بن سلمة قال أان   - 14135
ن مالك : أن رسول شعيب بن احلبحاب وعبد العزيز بن صهيب عن أنس ب

 هللا صلى هللا عليه وسلم اعتق صفيه وجعل عتقها صداقها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري محاد بن سلمة فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هبز ثنا مهام ثنا قتادة عن أنس بن   - 14136
 مالك : أن النيب صلى هللا عليه وسلم اعتق صفية وجعل عتقها صداقها 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هبز ثنا مهام عن قتادة عن أنس بن  - 14137
أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم زجر عن الشرب قائما قال قتادة  مالك : 

 فسألنا أنسا عن األكل قال األكل أشد 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هبز ثنا محاد ثنا هشام بن زيد عن   - 14138
ا فصدت أرنبا فشويناها فأرسل  جده أنس بن مالك قال : كنت غالما جواد

 معي أبو طلحة بعجزها إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فأتيته هبا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
فمن رجال مسلم  -وهو ابن سلمة  -الشيخني غري محاد   

 

 

هللا ثنا معاذ بن هشام  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا علي بن عبد  - 14139
ثنا أيب عن قتادة عن أنس بن مالك أن نيب هللا صلى هللا عليه وسلم قال :  

يقال للكافر يوم القيامة أرأيت لو كان لك ملء األرض ذهبا أكنت تفتدي به  
 فيقول نعم قال يقال له قد سئلت أيسر من ذلك 

 

 

لي بن عبد هللا  عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري عت
: هو ابن املديين اإلمام الثبت وهو من رجال البخاري وابقي رجاله ثقات 

 رجال الشيخني

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا علي بن عبد هللا ثنا معاذ بن هشام   - 14140
حدثين أيب عن قتادة عن أنس بن مالك قال : كان أحب الثياب إىل رسول هللا 

 صلى هللا عليه وسلم أن يلبسها احلربة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري ت  

 

 

نا علي بن عبد هللا ثنا معاذ بن هشام  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ث - 14141
صلى هللا عليه وسلم  قال حدثين أيب عن قتادة ثنا أنس بن مالك : أن النيب 

كان يدور على نسائه يف الساعة الواحدة من الليل والنهار وهن إحدى عشرة  
 قال قلت ألنس وهل كان يطيق ذلك قال كنا نتحدث أنه أعطى قوة ثالثني  

 

 

ؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري عليق شعيب األرنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا علي بن عبد هللا ثنا معاذ قال   - 14142
حدثين أيب عن قتادة عن أنس بن مالك : أن النيب صلى هللا عليه وسلم وجد  

 مترة فقال لوال أين أخاف أن تكون صدقة ألكلتها  

 

 



شرط البخاري رجاله ثقات عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على  ت
فمن رجال  -وهو ابن املديين  -رجال الشيخني غري علي بن عبد هللا 

 البخاري
 

 

------------------------------------- 

 

[    292صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا علي بن عبد هللا ثنا معاذ بن هشام   - 14143
قال حدثين أيب عن قتادة ثنا أنس بن مالك أن نيب هللا صلى هللا عليه وسلم  
قال : إن لكل نيب دعوة وإين اختبأت دعويت شفاعة ألميت يوم القيامة صلى 

 هللا عليه وسلم  

 

 

شرط البخاري عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على  ت  

 

 

( مسند جابر بن عبد هللا رضي هللا عنه   )  

 

 



حدثنا أبو بكر أمحد بن جعفر بن محدان بن مالك القطيعي قال   - 14144
حدثين أيب ثنا أبو عامر    أان أبو عبد الرمحن عبد هللا بن أمحد بن حممد بن حنبل

عبد امللك بن عمر وثنا زهري عن زيد يعين بن أسلم عن جابر بن عبد هللا 
لم على فلق  رضي هللا تعاىل عنهما قال : أشرف رسول هللا صلى هللا عليه وس

من أفالق احلرة وحنن معه فقال نعمت األرض املدينة إذا خرج الدجال على  
كل نقب من أنقاهبا ملك ال يدخلها فإذا كان كذلك رجفت املدينة أبهلها  

ثالث رجفات ال يبقى منافق وال منافقة إال خرج إليه وأكثر يعين من خيرج إليه  
ملدينة اخلبث كما ينفي الكري النساء وذلك يوم التخليص وذلك يوم تنفي ا

خبث احلديد يكون معه سبعون ألفا من اليهود على كل رجل منهم ساج 
وسيف حملي فتضرب رقبته هبذا الضرب الذي عند جمتمع السيول مث قال  

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ما كانت فتنة وال تكون حىت تقوم الساعة أكرب  
حذر أمته وألخربنكم بشيء ما أخربه نيب   من فتنة الدجال وال من نيب اال وقد

 أمته قبلي مث وضع يده على عينه مث قال أشهد أن هللا عز وجل ليس أبعور  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح بطرقه وشواهده وهذا إسناد رجاله  ت
وهو ابن أسلم العدوي موىل   -ثقات رجال الشيخني إال أنه منقطع فإن زيد 

يسمع من جابر مل -عمر بن اخلطاب   

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد امللك بن عمرو ثنا هشام يعين   - 14145
سن بن حممد  بن سعد عن زيد بن أسلم عن عبيد هللا بن مقسم قال : سأل احل

جابر بن عبد هللا رضي هللا تعاىل عنهما عن الغسل من اجلنابة فقال تبل الشعر 
يغتسل قال  وتغسل البشرة قال فكيف كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

كان يصب على رأسه ثالاث قال إن رأسي كثري الشعر قال كان رأس رسول هللا 
 صلى هللا عليه وسلم أكثر من رأسك وأطيب 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد حسن رجاله ثقات رجال ت
فمن رجال مسلم وهو حسن  -وهو املدين  -الشيخني غري هشام بن سعد 

 احلديث 
 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن محاد أان أبو عوانة عن أيب   - 61414
بشر عن سليمان بن قيس عن جابر بن عبد هللا رضي هللا عنهما قال : ابيعنا  

 نيب هللا صلى هللا عليه وسلم يوم احلديبية على أن ال نفر  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري ت
فقد روى له الرتمذي وابن ماجة وهو   -وهو اليشكري  - يمان بن قيس سل
 ثقة



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن محاد ثنا أبو عوانة عن   - 47141
األسود بن قيس عن نبيح العنزي أن جابر بن عبد هللا رضي هللا عنهما قال :  

يومئذ بضعة عشر   غزوان أو سافران مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وحنن
الصالة فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم هل يف القوم  ومائتان فحضرت

من ماء فجاء رجل يسعى إبداوة فيها شيء من ماء قال فصبه رسول هللا صلى 
هللا عليه وسلم يف قدح قال فتوضأ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فأحسن 

لقدح ميسحوا وميسحوا فقال  الوضوء مث انصرف وترك القدح فركب الناس ا
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على رسلكم حني مسعهم يقولون ذلك قال  

فوضع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كفه يف املاء والقدح مث قال رسول هللا 
صلى هللا عليه وسلم بسم هللا مث قال اسبغوا الوضوء فوالذي هو ابتالين 

اء يومئذ خترج من بني أصابع رسول هللا صلى ببصري لقد رأيت العيون عيون امل
 هللا عليه وسلم حىت توضؤوا أمجعون 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري نبيح  ت
العنزي فقد روى له أصحاب السنن وهو ثقة  - وهو ابن عبد هللا  -  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن آدم وأبو النضر قاال ثنا   - 14148



زهري ثنا أبو الزبري عن جابر بن عبد هللا رضي هللا تعاىل عنهما قال : خرجنا مع  
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مهلني ابحلج معنا النساء والولدان فلما قدمنا  

هللا صلى هللا عليه وسلم من  مكة طفنا ابلبيت وابلصفا واملروة فقال لنا رسول 
قلنا أي احلل قال احلل كله قال فأتينا النساء ولبسنا  مل يكن معه هدي فليحلل 

الثياب ومسسنا الطيب فلما كان يوم الرتوية أهللنا ابحلج وكفاان الطواف 
األول بني الصفا واملروة وأمران رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن نشرتك يف 

سبعة منا يف بدنة فجاء سراقة بن مالك بن جعشم فقال اي اإلبل والبقر كل 
رسول هللا بني لنا ديننا كاان خلقنا اآلن أرأيت عمرتنا هذه لعامنا هذا أم لألبد 
فقال ال بل لألبد قال اي رسول هللا بني لنا ديننا كاان خلقنا اآلن فيما العمل  

نستقبل قال ال بل فيما  اليوم أفيما جفت به األقالم وجرت به املقادير أو فيما 
جفت به األقالم وجرت به املقادير قال ففيم العمل قال أبو النضر يف حديثه  
فسمعت من مسع من أيب الزبري يقول قال اعملوا فكل ميسر قال حسن قال  
زهري فسألت ايسني ما قال قال مث مل أفهم كالما تكلم به أبو الزبري فسألت 

 هذا املوضع فقال مسعته يقول اعملوا فكل رجال فقلت كيف قال أبو الزبري يف
 ميسر  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
فقد روى   -وهو حممد بن مسلم بن تدرس املكي  -الشيخني غري أيب الزبري 



 له البخاري مقروان بغريه واحتج به مسلم
 

 

------------------------------------- 

 

[    293صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن آدم وأبو النضر قاال ثنا   - 14149
زهري عن أيب الزبري عن جابر قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ال 

 عدوى وال طرية وال غول  

 

 

مسلم رجاله ثقات رجال  عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط ت
فقد روى   -وهو حممد بن مسلم بن تدرس املكي  -الشيخني غري أيب الزبري 

 له البخاري مقروان بغريه واحتج به مسلم
 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن آدم وحسن بن موسى قاال   - 14150
هللا صلى   ثنا زهري عن أيب الزبري عن جابر قال حيىي يف حديثه قال مسعت رسول 

قطع شسع  هللا عليه وسلم أو قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : إذا ان



أحدكم فال ميش يف نعل واحدة حىت يصلح شسعه وال ميش يف خف واحدة  
 وال أيكل بشماله وال حيتب ابلثوب الواحد وال يلتحف الصماء  

 

 

ات رجال  عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقت
 الشيخني غري أيب الزبري فقد روى له البخاري مقروان بغريه واحتج به مسلم

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن آدم ثنا إسرائيل عن أيب  - 14151
إسحاق عن سعيد بن أيب كرب عن جابر بن عبد هللا قال : كان رسول هللا 

رب حنت حنني الناقة إىل  صلى هللا عليه وسلم خيطب إىل خشبة فلما جعل من
 ولدها فأاتها فوضع يده عليها فسكنت 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري ت
 سعيد بن أيب كرب فقد روى له ابن ماجة 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن آدم ثنا سفيان عن أيب  - 14152
 الزبري عن جابر قال : رأيت النيب صلى هللا عليه وسلم يصلي يف ثوب واحد 

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
ال  فمن رج -وهو حممد بن مسلم بن تدرس املكي  -الشيخني غري أيب الزبري 

 مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي ثنا سفيان عن أيب الزبري عن  - 14153
جابر قال : هنى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن أيكل الرجل بشماله أو  

 ميشي يف نعل واحدة أو حيتيب بثوب واحد أو يشتمل الصماء  

 

 

رجاله ثقات رجال  عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت
 الشيخني غري أيب الزبري فمن رجال مسلم وروى له البخاري مقروان بغريه

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن آدم ثنا زهري قال : رأيت  - 14154
 أشعث بن سوار عند أيب الزبري قائما وهو يقول كيف قال وأيش قال  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : انظر التايلت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد ثنا زائدة ثنا عبد هللا   - 51415



بن حممد بن عقيل عن جابر قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : خري 
صفوف الرجال املقدم وشرها املؤخر وشر صفوف النساء املقدم وخريها املؤخر  

ترين عورات  مث قال اي معشر النساء إذا سجد الرجال فاغضضن أبصاركن ال
 الرجال من ضيق األزر  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد حسن يف املتابعات ت
 والشواهد من أجل عبد هللا بن حممد بن عقيل

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد هللا بن يزيد ثنا حيوة أخربين  - 14156
جابر بن عبد هللا األنصاري أبو هانئ أنه مسع أاب عبد الرمحن احلبلي يقول إن 

برك به بعري قد أزحف به فمر عليه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال له 
مالك : اي جابر فأخربه فنزل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إىل البعري مث قال  
أركب اي جابر فقال اي رسول هللا إنه ال يقوم فقال له أركب فركب جابر البعري 

 صلى هللا عليه وسلم البعري برجله فوثب البعري وثبة لوال أن مث ضرب رسول هللا
جابرا تعلق ابلبعري لسقط من فوقه مث قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم جلابر  
تقدم اي جابر اآلن على أهلك إن شاء هللا تعاىل جتدهم قد يسروا لك كذا وكذا  

اش للرجل وفراش حىت ذكر الفرش فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فر 
 المرأته والثالث للضيف والرابع للشيطان  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن آدم ثنا سفيان عن  - 14157
األعمش عن أيب سفيان عن جابر قال مسعت النيب صلى هللا عليه وسلم قبل  

 موته بثالث يقول : ال ميوتن أحدكم اال وهو حيسن ابهلل الظن  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد قوي على شرط مسلم  ت
وهو طلحة بن انفع الواسطي   -الشيخني غري أيب سفيان رجاله ثقات رجال 

فقد روى له البخاري مقروان واحتج به مسلم  -اإلسكاف   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أان سفيان عن أيب  - 14158
الزبري عن جابر قال قال النيب صلى هللا عليه وسلم : أمسكوا عليكم أموالكم 

أعمر شيئا فهو له   وال تعطوها أحدا فمن   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
فمن رجال مسلم  -وهو حممد بن مسلم بن تدرس  -الشيخني غري أيب الزبري   



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق وروح قاال ثنا مالك  - 14159
ديبية مع رسول هللا صلى هللا عليه  عن أيب الزبري عن جابر قال : حنران ابحل

 وسلم البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري أيب الزبري فمن رجال مسلم 

 

 

------------------------------------- 

 

[    294صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق عن بن جريج أخربين  - 14160
أبو الزبري أنه مسع جابر بن عبد هللا يقول قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :  

 إذا استجمر أحدكم فليوتر  
 

 

شرط مسلم رجاله ثقات رجال  عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على  ت



فمن رجال   -وهو حممد بن مسلم بن تدرس املكي  -الشيخني غري أيب الزبري 
 مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا داود بن قيس عن   - 14161
عبد الرمحن بن عطاء أنه مسع ابين جابر حيداثن عن أبيهما قال : بينا النيب 

جالس مع أصحابه شق قميصه حىت خرج منه فقيل له صلى هللا عليه وسلم 
 فقال واعدهتم يقلدون هداي اليوم فنسيت 

 

 

وهو ابن أيب   -عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف عبد الرمحن بن عطاء ت
ليس بذاك القوي مث اختلف عليه يف إسناده  -لبيبة   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أان بن جريج أخربين أبو   - 14162
عليه وسلم بنا يوم  الزبري أنه مسع جابر بن عبد هللا يقول : صلى النيب صلى هللا  

النحر ابملدينة فتقدم رجال فنحروا وظنوا أن النيب صلى هللا عليه وسلم قد حنر  
 ينحروا حىت ينحر النيب صلى فأمر من كان قد حنر قبله أن يعيد بنحر آخر وال 

 هللا عليه وسلم  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
فمن رجال مسلم  -وهو حممد بن مسلم بن تدرس  -الشيخني غري أيب الزبري   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أان معمر عن الزهري  - 14163
بن عبد الرمحن عن جابر بن عبد هللا قال : إمنا العمرى اليت  عن أيب سلمة 

أجاز رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن يقول هي لك ولعقبك فأما إذا قال 
 هي لك ما عشت فإهنا ترجع إىل صاحبها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

الرزاق أان سفيان عن حممد بن حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد  - 14164
هللا قال قال يل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :  املنكدر عن جابر بن عبد 

أتزوجت فقلت نعم فقال أبكرا أم ثيبا فقلت ال بل ثيبا يل أخوات وعمات 
فكرهت أن أضم إليهن خرقاء مثلهن قال أفال بكرا تالعبها قال لكم أمناط  

ل خف أما أهنا ستكون لكم أمناط فأان اليوم أقول قلت اي رسول هللا وإين فقا
المرأيت حني عين أمناطك فتقول نعم أمل يقل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أهنا  

 ستكون لكم أمناط فأتركها  

 



 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أان بن جريج أان عمرو   - 14165
د رسول هللا بن دينار أنه مسع جابر بن عبد هللا يقول : أعتق رجل على عه

صلى هللا عليه وسلم غالما له ليس له مال غريه على دبر منه فقال رسول هللا 
ان أبتاعه فابتاعه  صلى هللا عليه وسلم من يبتاعه مين فقال نعيم بن عبد هللا أ

فقال عمرو قال جابر غالم قبطي ومات عام األول زاد فيها أبو الزبري يقال له  
 يعقوب 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أان بن جريج وروح قال  - 14166
ثنا بن جريج قال قال عطاء وقال روح يف حديثه قال وقال يل عطاء مسعت 

جابر بن عبد هللا يقول قال النيب صلى هللا عليه وسلم : ال جتمعوا بني الرطب 
 والبسر والزبيب والتمر نبيذا 

 

 

ده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسنات  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا عقيل بن معقل   - 14167
مسعت وهب بن منبه حيدث عن جابر بن عبد هللا قال : سئل النيب صلى هللا 

 عليه وسلم عن النشرة فقال من عمل الشيطان  

 

 

ني غري عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخت
فقد روى له أبو داود وهو ثقة -وهو ابن منبه اليماين  - عقيل بن معقل   

يف طبعة األرانؤوط بعد هذا احلديث ما يلي : حدثنا عبد هللا قال أيب : عقيل  * 
بن معقل هو أبو إبراهيم بن عقيل . ذهبت إىل إبراهيم بن عقيل وكان عسرا ال 

و يومني حىت وصلت إليه فحدثين يوصل إليه فأقمت على اببه ابليمن يوما أ
حبديثني وكان عنده أحاديث وهب عن جابر فلم أقدر أن أمسعها من عسره ومل  

 حيدثنا هبا إمساعيل بن عبد الكرمي ألنه كان حيا فلم أمسعها من أحد 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أان سفيان ح وأبو نعيم   - 14168
عن جابر بن عبد هللا قال : رأيت النيب صلى هللا عليه   ثنا سفيان عن أيب الزبري

وسلم يصلي يف ثوب واحد متوشحا به قال أبو الزبري ورأيت أان جابرا يصلي 
يف ثوب واحد متوشحا به قال أبو نعيم يف حديثه ورأيت جابرا يصلي ومل يسم  

 أاب الزبري 



 

 

ثقات رجال  عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ت
فقد احتج به  -وهو حممد بن مسلم بن تدرس  -الشيخني غري أيب الزبري 

 مسلم وأخرج له البخاري مقروان بغريه 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أان سفيان ح وأبو نعيم   - 14169
أبو محيد  قال ثنا سفيان عن أيب الزبري عن جابر بن عبد هللا قال : جاء

األنصاري إبانء من لنب هنارا إىل النيب صلى هللا عليه وسلم وهو ابلبقيع فقال  
ودا  النيب صلى هللا عليه وسلم اال مخرته ولو أن تعرض عليه ع  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
فمن رجال مسلم  -وهو حممد بن مسلم بن تدرس  -الشيخني غري أيب الزبري   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب أن عقيل بن معقل هو أبو إبراهيم بن   - 14170
وصل إليه فأقمت  عقيل قال أيب : ذهبت إىل إبراهيم بن عقيل وكان عسرا ال ي

على اببه ابليمن يوما أو يومني حىت وصلت إليه فحدثين حبديثني وكان عنده  
ا إمساعيل  أحاديث وهب عن جابر فلم أقدر أن أمسعها من عسره ومل حيدثنا هب



 بن عبد الكرمي ألنه كان حيا أفلم أمسعها من أحد آخر  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : * الكالم يف طبعة األرانؤوط كاآليت : ] ... . ألنه ت
14167كان حيا فلم أمسعها من أحد [ وهو عنده بعد احلديث   

 

 

ور  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أنبأان معمر عن منص - 14171
عن سامل بن أيب اجلعد عن جابر بن عبد هللا قال : كان رسول هللا صلى هللا 

 عليه وسلم إذا سجد جاىف حىت يرى بياض إبطيه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

-------------------------------------  
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حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أان معمر عن حيىي بن  - 14172
أيب كثري عن حممد بن عبد الرمحن بن ثوابن عن جابر بن عبد هللا قال : أقام  



 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بتبوك عشرين يوما يقصر الصالة  

 

 

األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخني عليق شعيبت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أان بن جريج أخربين  - 14173
عمرو بن دينار أنه مسع جابر بن عبد هللا يقول : ملا بنيت الكعبة ذهب النيب 

صلى هللا عليه وسلم وعباس ينقالن حجارة فقال عباس اجعل إزارك على 
جارة ففعل فخر إىل األرض وطمحت عيناه إىل السماء مث قام  رقبتك من احل

 فقال إزاري إزاري فشد عليه إزاره  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أان بن جريج أخربين أبو   - 14174
  الزبري أنه مسع جابر بن عبد هللا يقول مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

يقول : أقاتل الناس حىت يقولوا ال إله اال هللا فإذا فعلوا ذلك عصموا دماءهم  
 وأمواهلم إال حبقها وحساهبم على هللا 

 

 



ب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  عليق شعيت
فمن رجال   -وهو حممد بن مسلم بن تدرس املكي  -الشيخني غري أيب الزبري 

 مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أان بن جريج وروح ثنا  - 14175
ان النيب صلى بن جريج أخربين أبو الزبري أنه مسع جابر بن عبد هللا يقول : ك

م إذا خطب يستند إىل جذع خنلة من سواري املسجد فلما صنع  هللا عليه وسل 
له منربه استوى عليه اضطربت تلك السارية كحنني الناقة حىت مسعها أهل 

املسجد حىت نزل إليها فاعتنقها فسكنت وقال روح فسكتت وقال بن بكر  
 فاضطربت تلك السارية وقال روح اضطربت كحنني 

 

 

ليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم عت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أان بن جريج قال   - 14176
سليمان بن موسى أان جابر أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : ال يقيم 

 أحدكم أخاه يوم اجلمعة مث خيالفه إىل مقعده ولكن ليقل أفسحوا 
 

 



وط : حديث صحيح وهذا إسناد منقطع فإن سليمان بن عليق شعيب األرنؤ ت
روايته عن جابر مرسلة   -وهو األموي موالهم الدمشقي األشدق  -موسى 

 كما قال حيىي بن معني

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن بكر أان بن جريج أخربين  - 14177
لم قال : ال  سليمان بن موسى قال أخربين جابر أن النيب صلى هللا عليه وس

 يقيم أحدكم أخاه يوم اجلمعة ولكن ليقل أفسحوا 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أان بن جريج أان أبو   - 14178
عليه وسلم : أنه الزبري أنه مسع جابر بن عبد هللا حيدث عن النيب صلى هللا 

خطب يوما فذكر رجال من أصحابه قبض فكفن يف كفن غري طائل وقرب ليال 
ليه إال أن فزجر النيب صلى هللا عليه وسلم أن يقرب الرجل ابلليل حىت يصلي ع

يضطر إنسان إىل ذلك وقال النيب صلى هللا عليه وسلم إذا كفن أحدكم أخاه  
 فليحسن كفنه  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
فمن رجال   -وهو حممد بن مسلم بن تدرس املكي  -الشيخني غري أيب الزبري 

 مسلم 

 

 

ثين أيب ثنا حممد بن بكر أان بن جريج قال  حدثنا عبد هللا حد - 14179
قال سليمان بن موسى سئل جابر عن الكفن فأخرب : أن النيب صلى هللا عليه  

 وسلم خطب يوما فذكر رجال قبض وكفن يف كفن غري طائل فذكر مثله 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد منقطع سليمان بن ت
مل يسمع من جابر  -دمشقي األشدق وهو األموي موالهم ال -موسى   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أان بن جريج أخربان أبو   - 14180
الزبري أنه مسع جابر بن عبد هللا يقول : قام النيب صلى هللا عليه وسلم جلنازة  

مرت به حىت توارت قال فأخربين أبو الزبري أيضا أنه مسع جابرا يقول قام النيب  
هللا عليه وسلم وأصحابه جلنازة يهودي حىت توارت  صلى  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا بن جريج أخربين  - 14181
أبو الزبري أنه مسع جابر بن عبد هللا يقول : مسعت النيب صلى هللا عليه وسلم  

 ينهى أن يقعد على القرب وأن يقصص أو يبىن عليه  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

 أيب ثنا حممد بن بكر ثنا بن جريج قال  حدثنا عبد هللا حدثين - 14182
قال سليمان بن موسى قال قال جابر : مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 ينهى أن يقعد الرجل على القرب وأن جيصص أو يبىن عليه  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد منقطع سليمان بن ت
مل يسمع من جابر  -دق وهو األموي موالهم الدمشقي األش -موسى   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أان بن جريج أخربين  - 14183
عطاء أنه مسع جابر بن عبد هللا يقول قال النيب صلى هللا عليه وسلم : قد توىف  

اليوم رجل صاحل من احلبش هلم فصفوا قال فصففنا فصلى النيب صلى هللا 



 عليه وسلم عليه وحنن  

 

 

لى شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح عت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الوهاب عن سعيد عن قتادة   - 14184
 عن عطاء عن جابر فذكر احلديث وقال : اسم النجاشي صحمة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد قوي على شرط مسلم  ت
 -ف وهو ابن عطاء اخلفا  -رجاله ثقات رجال الشيخني غري عبد الوهاب 

 فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أان بن جريج أخربين أبو   - 14185
عليه وسلم يوما  الزبري أنه مسع جابر بن عبد هللا يقول : دخل النيب صلى هللا 

خنال لبين النجار فسمع أصوات رجال من بين النجار ماتوا يف اجلاهلية يعذبون 
فأمر أصحابه أن تعوذوا  يف قبورهم فخرج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فزعا

 من عذاب القرب  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
فمن رجال مسلم  -وهو حممد بن مسلم بن تدرس  -الشيخني غري أيب الزبري   

 

 

-------------------------------------  
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قال وأخربين أيضا أنه مسع جابر بن عبد هللا يقول مسعت رسول  - 14186
هللا صلى هللا عليه وسلم يقول وجنازة سعد بن معاذ موضوعة بني أيديهم :  

 اهتز هلا عرش الرمحن 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أان بن جريج أخربين  - 14187
عبد احلميد بن جبري أنه أخربه حممد بن عباد بن جعفر أنه مسع جابر بن عبد  
هللا األنصاري وهو يطوف ابلبيت : أمسعت النيب صلى هللا عليه وسلم ينهى  

 عن صيام يوم اجلمعة قال نعم ورب هذا البيت  

 



 

نؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األر ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أان بن جريج أخربين أبو   - 14188
الزبري أنه مسع جابر بن عبد هللا يقول : زجر النيب صلى هللا عليه وسلم أن 

 تصل املرأة برأسها شيئا  
 

 

ه ثقات رجال  عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجالت
فمن رجال مسلم  -وهو حممد بن مسلم بن تدرس  -الشيخني غري أيب الزبري   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أان بن جريج أخربين أبو   - 14189
الزبري أنه مسع جابر بن عبد هللا يقول : رأيت النيب صلى هللا عليه وسلم يصلي  

ة ولكنه خيفض السجود من الركعة ويومئ وهو على راحلته النوافل يف كل جه 
 إمياء 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أان معمر عن الزهري  - 14190
عن أيب سلمة بن عبد الرمحن عن جابر بن عبد هللا قال : إمنا جعل رسول هللا 
صلى هللا عليه وسلم الشفعة يف كل مال مل يقسم فإذا وقعت احلدود وصرفت 

 الطرق فال شفعة  
 

 

الشيخني عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرطت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري  - 14191
عن أيب سلمة عن جابر    {النيب أوىل ابملؤمنني من أنفسهم  }يف قوله عز وجل 

عن النيب صلى هللا عليه وسلم كان يقول : أان أوىل بكل مؤمن من نفسه فأميا  
و لورثته  رجل مات وترك دينا فإىل ومن ترك ماال فه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن الزهري  - 14192
ن النيب صلى هللا عن أيب سلمة بن عبد الرمحن عن جابر بن عبد هللا قال : كا 

عليه وسلم ال يصلي على رجل عليه دين فأتى مبيت فسأل هل عليه دين قالوا  



رسول هللا نعم ديناران قال صلوا على صاحبكم فقال أبو قتادة مها على اي 
فصلى عليه فلما فتح هللا عز وجل على رسوله صلى هللا عليه وسلم قال أان 

 أوىل بكل مؤمن من نفسه فمن ترك دينا فعلى ومن ترك ماال فلورثته  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

د هللا  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن عب - 14193
عثمان بن خثيم عن أيب الزبري عن جابر قال : ملا مر رسول هللا صلى هللا  بن

عليه وسلم ابحلجر قال ال تسألوا اآلايت وقد سأهلا قوم صاحل فكانت ترد من  
هذا الفج وتصدر من هذا الفج فعتوا عن أمر رهبم فعقروها فكانت تشرب 

م صيحة أمهد هللا عز وجل من  ماءهم يوما ويشربون لبنها يوما فعقروها فأخذهت
حتت أدمي السماء منهم إال رجال واحدا كان يف حرم هللا عز وجل قيل من هو  

 اي رسول هللا قال هو أبو رغال فلما خرج من احلرم أصابه ما أصاب قومه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث قوي وهذا إسناد على شرط مسلم رجاله  ت
هللا بن عثمان بن خثيم وأيب الزبري فمن رجال ثقات رجال الشيخني غري عبد 

 مسلم 

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق وبن بكر قاال أان بن  - 14194
جريج أخربين أبو الزبري أنه مسع جابر بن عبد هللا يقول : خرصها بن رواحة 
أربعني ألف وسق وزعم ان اليهود ملا خريهم بن رواحة أخذوا الثمر وعليهم  

 عشرون ألف وسق  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
فمن رجال مسلم  -وهو حممد بن مسلم بن تدرس  -الشيخني غري أيب الزبري   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أنبأان حممد بن مسلم   - 14195
قال رسول هللا صلى هللا عليه   عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد هللا قال

وسلم : ال صدقة فيما دون مخس أواق وال فيما دون مخسة أوسق وال فيما  
 دون مخسة ذود  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف النقطاعه فإن  ت
وهو   -عمرو بن دينار مل يسمعه من جابر كما قال ابن خزمية وحممد بن مسلم 

فظسيء احل -الطائفي   

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق وبن بكر قاال أان بن  - 14196
لنيب صلى هللا جريج أان عطاء عن جابر بن عبد هللا قال مسعته يقول : ان ا

عليه وسلم قام يوم الفطر فبدأ ابلصالة قبل اخلطبة مث خطب الناس فلما فرغ  
وكأ على يد بالل نيب هللا صلى هللا عليه وسلم نزل فأتى النساء فذكرهن وهو يت

وبالل ابسط ثوبه يلقني فيه النساء صدقة قال تلقي املرأة فتخها ويلقني قال  
 بن بكر فتختها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أان معمر عن حيىي بن  - 14197
أيب كثري عن حممد بن عبد الرمحن بن ثوابن عن جابر بن عبد هللا قال : رأى  

 النيب صلى هللا عليه وسلم محارا قد وسم يف وجهه فقال لعن هللا من فعل هذا 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

------------------------------------- 
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حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن إمساعيل   - 14198
بن أمية أخربين عبد هللا بن عبيد بن عمري ان عبد الرمحن بن عبيد هللا أو عبد  

أشك أخربه قال : سألت جابر بن عبد هللا عن  هللا قال أبو عبد الرمحن أان 
 الضبع فقال حالل فقلت عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال نعم 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب وحيىي بن معني قاال ثنا عبد الرزاق ثنا  - 14199
عمر بن زيد الصنعاين أنه مسع أاب الزبري املكي عن جابر : أن النيب صلى هللا 

 عليه وسلم هنى عن مثن اهلر  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف لضعف عمر بن  ت
 زيد الصنعاين

األرانؤوط بعد هذا احليث عبارات وردت يف املسند تتعلق بعبد الرزاق كر ذ 
 وهي



قال عبد هللا قال حيىي بن معني قال يل عبد الرزاق أكتب عين ولو حديثا  * 
 واحدا من غري كتاب فقلت ال وال حرفا

حدثنا عبد هللا حدثين أيب قال مسعت سفيان بن وكيع قال مسعت أيب وذكر  * 
يشبه رجال أهل العراقعبد الرزاق فقال   

حدثنا عبد هللا قال ومسعت أيب يقول وما كان يف قرية عبد الرزاق بئر فكنا  * 
 نذهب نبكر على ميلني نتوضأ وحنمل معنا املاء

بعد أحاديث -يف هذه الطبعة  -هي ترد هنا و   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرازق وحممد بن بكر قاال ثنا   - 14200
وقال سليمان بن موسى قال جابر قال النيب صلى هللا عليه وسلم :   بن جريج

 ال وفاء لنذر يف معصية هللا عز وجل 

 

 

وهو   -عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف ابن جريج ت
مدلس ومل يصرح ابلسماع من سليمان بن موسى   -عبد امللك بن عبد العزيز 

 وهذا األخري مل يسمع من جابر 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق وبن بكر قاال أخربان بن   - 14201



جريج قال أخربين أبو الزبري أنه مسع جابر بن عبد هللا يقول : ال وفاء لنذر يف  
 معصية هللا عز وجل ومل يرفعاه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حممد بن جعفر ثنا شعبة عن  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا  - 14202
األسود بن قيس عن نبيح عن جابر : أن قتلى أحد محلوا من مكاهنم فنادى  

 منادي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ان ردوا القتلى إىل مضاجعها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري نبيح  ت
وى له أصحاب السنن ووثقه الرتمذي فقد ر  -وهو ابن عبد هللا العنزي  -

 وأبو زرعة والعجلي وابن حبان 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن   - 14203
األسود بن قيس عن نبيح عن جابر بن عبد هللا قال : انطلقت إىل رسول هللا 

 صلى هللا عليه وسلم يف دين كان على أيب فأتيته كأين شرارة  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

قال عبد هللا قال حيىي بن معني قال يل عبد الرزاق :أكتب عين   - 14204
 ولو حديثا واحدا من غري كتاب فقلت ال وال حرفا 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب قال مسعت سفيان بن وكيع قال  - 14205
العراقمسعت أيب وذكر عبد الرزاق فقال :يشبه رجال أهل   

 

 

حدثنا عبد هللا قال ومسعت أيب :يقول وما كان يف قرية عبد   - 14206
 الرزاق بئر فكنا نذهب نبكر على ميلني نتوضأ وحنمل معنا املاء

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا سعيد وثنا روح   - 14207
لوهاب وعبد الوهاب عن سعيد عن الوليد أيب بشر عن طلحة قال عبد ا

اإلسكاف أنه مسع جابر بن عبد هللا : حيدث ان سليكا جاء ورسول هللا صلى  
هللا عليه وسلم خيطب فجلس فأمره النيب صلى هللا عليه وسلم أن يصلي 

ركعتني قال حممد يف حديثه مث أقبل على الناس فقال إذا جاء أحدكم واإلمام  
 خيطب فليصل ركعتني يتجوز فيهما  



 

 

نؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد قوي على شرط مسلم عليق شعيب األر ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا سعيد عن قتادة   - 14208
عن عطاء عن جابر بن عبد هللا أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال :  

 العمرى جائزة ألهلها أو مرياث ألهلها  
 

 

ى شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح علت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا سعيد أن حممدا  - 14209
حدث أن ذكوان أاب صاحل حدث عن أيب سعيد اخلدري وجابر بن عبد هللا وأيب 

 هريرة : اهنم هنوا عن الصرف ورفعه رجالن منهم  

 

 

 -سعيدا عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد منقطع فإن ت
 -مل يسمعه من حممد بن سريين بينهما فيه مطر الوراق  -وهو ابن أيب عروبة 

 وهو حسن احلديث يف املتابعات

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حجاج حدثنا شعبة عن قتادة قال   - 14210
مسعت عطاء بن أيب رابح حيدث عن جابر بن عبد هللا عن النيب صلى هللا عليه  

 وسلم أنه قال : العمرى جائزة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

جعفر ثنا شعبة قال  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن  - 14211
مسعت قتادة عن عطاء بن أيب رابح عن جابر بن عبد هللا عن النيب صلى هللا 

 عليه وسلم انه قال : العمرى جائزة 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حجاج قال مسعت شعبة حيدث  - 14212
داثر قال مسعت جابر بن عبد هللا يقول : تزوجت ثيبا  غري مرة عن حمارب بن 

 فقال يل النيب صلى هللا عليه وسلم مالك وللعذارى ولعاهبا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حجاج عن بن جريج أخربين أبو  - 14213
 الزبري عن جابر قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : احلرب خدعة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
فمن رجال مسلم  -وهو حممد بن مسلم بن تدرس  -الشيخني غري أيب الزبري   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حجاج وروح عن بن جريج أخربين  - 42141
: ال متش يف  أبو الزبري أنه مسع جابرا يقول قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

نعل واحدة وال حتتبني يف إزار واحد وال أتكل بشمالك وال تشتمل الصماء وال  
الزبري أوضعه رجله   تضع إحدى رجليك على األخرى إذا استلقيت قلت أليب 

على الركبة مستلقيا قال نعم قال أما الصماء فهي إحدى اللبستني جتعل 
داخلة إزارك وخارجته على إحدى عاتقيك قلت أليب الزبري فإهنم يقولون ال  

حيتىب يف إزار واحد مفضيا قال كذلك مسعت جابرا يقول ال حيتيب يف إزار واحد 
مفضيا  قال حجاج عن بن جريج قال عمرو يل   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت



 الشيخني غري أيب الزبري فمن رجال مسلم 
 

 

------------------------------------- 
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حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الوهاب ثنا سعيد عن مطر   - 14215
عن حممد بن سريين أن ذكوان أاب صاحل وأثىن عليه خريا حيدث عن جابر بن 
عبد هللا وأيب سعيد وأيب هريرة أهنم هنوا عن : الصرف رفعه رجالن منهم إىل 

 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 

 

  -ح وهذا إسناد حسن من أجل مطر عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيت
 وهو ابن طهمان الوراق

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن احلكم   - 14216
عن يزيد الفقري عن جابر بن عبد هللا : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

صلى هبم صالة اخلوف فقام صف بني يديه وصف خلفه فصلى ابلذي خلفه  



وسجدتني مث تقدم هؤالء حىت قاموا يف مقام أصحاهبم وجاء أولئك حىت ركعة  
قاموا مقام هؤالء فصلى هبم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ركعة وسجدتني مث 

 سلم فكانت للنيب صلى هللا عليه وسلم ركعتني وهلم ركعة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

بد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن عمرو  حدثنا ع - 14217
بن مرة عن سامل بن أيب اجلعد قال : سألت جابر بن عبد هللا عن أصحاب 

 الشجرة قال فقال لو كنا مائة ألف لكفاان كنا ألفا ومخس مائة  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

ين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة وحجاج  حدثنا عبد هللا حدث - 14218
قال ثنا شعبة قال مسعت قتادة حيدث عن أيب نضرة قال حجاج يف حديثه  

مسعت أاب نضرة قال فذكر ذلك جلابر بن عبد هللا فقال على يدي دار احلديث  
 : متتعنا مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 

 



شرط مسلم رجاله ثقات رجال  عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على  ت
فقد روى له   -وهو منذر بن مالك بن قطعة  -الشيخني غري أيب نضرة 

 البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن
 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة وحجاج   - 14219
قال حدثين شعبة قال مسعت قتادة حيدث عن سامل بن أيب اجلعد قال حجاج يف  

ديثه قال مسعت ساملا عن جابر بن عبد هللا األنصاري : ان رجال من ح
األنصار ولد له غالم فأراد أن يسميه حممدا فأتى النيب صلى هللا عليه وسلم  

 فسأله فقال أحسنت األنصار تسموا ابمسي وال تكنوا بكنييت 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن سيار  حدثنا  - 14220
سلم قال له : إذا  عن الشعيب عن جابر بن عبد هللا ان النيب صلى هللا عليه و 

دخلت ليال فال تدخل على أهلك حىت تستحد املغيبة ومتتشط الشعثة قال  
 وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا دخلت فعليك الكيس والكيس 

 

 



يق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعلت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر وحجاج قاال ثنا   - 14221
شعبة عن حممد بن املنكدر قال مسعت جابر بن عبد هللا قال استأذنت على  

النيب صلى هللا عليه وسلم فقال : من ذا فقلت أان فقال النيب صلى هللا عليه  
اان أان قال حممد كأنه كره قوله اان  وسلم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة وحجاج   - 14222
بد هللا قال : دخل  أان شعبة قال مسعت حممد بن املنكدر قال مسعت جابر بن ع 

على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأان وجع ال أعقل قال فتوضأ مث صب 
اث علي أو قال صبوا علي فعقلت فقلت انه ال يرثين اال كاللة فكيف املري 

 قال فنزلت آية الفرض 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر وحجاج قاال ثنا   - 14223
 قال : ملا قتل  شعبة قال مسعت حممد بن املنكدر قال مسعت جابر بن عبد هللا

أيب قال جعلت أكشف الثوب عن وجهه قال فجعل القوم ينهوين ورسول هللا 
صلى هللا عليه وسلم ال ينهاين قال فجعلت عميت فاطمة بنت عمرو تبكي 
فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أتبكني أو ال تبكني ما زالت املالئكة  

 تظله أبجنحتهم حىت رفعتموه قال حجاج يف حديثه تظلله  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن خمول   - 14224
عن جابر بن عبد هللا : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم   عن حممد بن على

كان يفرغ على رأسه ثالاث قال شعبة أظنه يف الغسل من اجلنابة فقال رجل من  
بين هاشم أن شعرى كثري فقال جابر كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أكثر  

 شعرا منك وأطيب  

 

 

لشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط ات  

 

 



------------------------------------- 

 

[    299صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد يعين بن جعفر ثنا شعبة   - 14225
مسعت عبد ربه حيدث عن الزهري عن بن جابر عن جابر بن عبد هللا عن النيب 
صلى هللا عليه وسلم انه قال : يف قتلى أحد ال تغسلوهم فإن كل جرح أو كل  

 دم يفوح مسكا يوم القيامة ومل يصل عليهم  

 

 

حديث صحيح  عليق شعيب األرنؤوط :ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر وحجاج قاال ثنا   - 14226
شعبة عن حمارب بن داثر مسعت جابر بن عبد هللا األنصاري قال : أقبل رجل 

من األنصار ومعه انضحان له وقد جنحت الشمس ومعاذ يصلي املغرب 
الذي يشك فلما   فدخل معه الصالة فاستفتح معاذ البقرة أو النساء حمارب

رأى الرجل ذلك صلى مث خرج قال فبلغه ان معاذا انل منه قال حجاج ينال  
منه قال فذكر ذلك للنيب صلى هللا عليه وسلم فقال أفتان أنت اي معاذ أفتان  

أنت اي معاذ أو فاتن فاتن فاتن وقال حجاج أفاتن أفاتن أفاتن فلوال قرأت 



لى وراءك الكبري وذو احلاجة  سبح اسم ربك األعلى والشمس وضحاها فص
 والضعيف أحسب حماراب الذي يشك يف الضعيف 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر وحجاج قاال ثنا   - 14227
 شعبة عن حمارب بن داثر مسعت جابر بن عبد هللا ح  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : انظر التايلت  

 

 

وحدثنا عفان ثنا شعبة قال حمارب بن داثر أخربين أنه مسع جابر   - 14228
وسلم يكره ان أييت أهله  بن عبد هللا يقول : كان رسول هللا صلى هللا عليه 

 طروقا أو قال كان يكره ان أييت الرجل أهله طروقا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن   - 14229
  حمارب مسعت جابر بن عبد هللا قال : بعت من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

بعريا يل يف سفر فلما أتينا املدينة قال قال النيب صلى هللا عليه وسلم ائت 
املسجد فصل ركعتني مث وزن يل قال شعبة أوامر فوزن يل فارجح يل فما زال  

 عندي منها شيء حىت أصاهبا أهل الشام يوم احلرة 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

بد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن حممد  حدثنا ع - 14230
بن عبد الرمحن بن سعد بن زرارة األنصاري عن حممد بن عمرو بن احلسن بن 

 علي عن جابر بن عبد هللا قال : كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : انظر التايلت  

 

 

قال عبد هللا قال أيب قال أبو النضر يعين هامشا يف سفر قال   - 14231
ى رجال يزيد يعين بن هارون : بينا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف سفر فرأ

قد اجتمع الناس عليه وقد ظلل عليه قالوا هذا رجل صائم فقال رسول هللا 



 صلى هللا عليه وسلم ليس الرب أن تصوموا يف السفر 

 

 

شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن   - 14232
األسود بن قيس عن نبيح العنزي عن جابر بن عبد هللا قال قال رسول هللا 

صلى هللا عليه وسلم : إذا دخلتم ليال فال أيتني أحدكم أهله طروقا فقال جابر  
قد طرقناهن بعد  فوهللا ل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري نبيح  ت
فقد روى له أصحاب السنن  -وهو ابن عبد هللا أبو عمرو الكويف  -العنزي 
 وهو ثقة 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد عن زكراي حدثين  - 14233
: كنت أسري على مجل يل فأعيا فأردت أن عامر عن جابر بن عبد هللا قال  

 عليه وسلم فضربه برجله ودعا له فسار  أسيبه قال فلحقين رسول هللا صلى هللا
سريا مل يسر مثله وقال بعنيه بوقية فكرهت ان أبيعه قال بعنيه فبعته منه  



واشرتطت محالنه إىل أهلي فلما قدمنا أتيته ابجلمل فقال ظننت حني ما 
ملك خذ مجلك ومثنه مها لك  كستك أن أذهب جب  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو نعيم ثنا زكراي مسعت الشعيب  - 14234
قال حدثين جابر بن عبد هللا : أنه كان يسري على مجل وذكر معناه وقال 

 فاستثنيت محالنه إىل أهلي  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

عن سفيان حدثين حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد  - 14235
ح قال ثنا سفيان الثوري عن محيد بن قيس األعرج عن حممد بن محيد ح ورو 

إبراهيم عن جابر بن عبد هللا : ان رجال من األنصار أعطى أمه حديقة من خنل  
حياهتا فماتت فجاء أخوته فقالوا حنن فيه شرع سواء فأىب فاختصموا إىل النيب 

مريااث صلى هللا عليه وسلم فقسمها بينهم   

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف النقطاعه حممد  ت
مل يسمع من جابر وابقي رجاله ثقات   -وهو ابن احلارث التيمي  -بن إبراهيم 

 رجال الشيخني

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد عن عبيد هللا بن  - 14236
األخنس عن أيب الزبري عن جابر عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : إذا 

 جلس أو استلقى أحدكم فال يضع رجليه إحدامها على األخرى  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
فقد احتج   -وهو حممد بن مسلم بن تدرس املكي  -أيب الزبري الشيخني غري 

 به مسلم وروى له البخاري مقروان بغريه 
 

 

------------------------------------- 

 

[    300صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد عن بن جريج أخربين  - 14237



عطاء عن جابر بن عبد هللا عن النيب صلى هللا عليه وسلم : أنه هنى عن  
 الرطب والبسر والتمر والزبيب  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

ن أيب ذئب عن عثمان  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع أان ب - 14238
بن عبد هللا بن سراقة عن جابر بن عبد هللا قال : رأيت رسول هللا صلى هللا 

 عليه وسلم يصلي على راحلته حنو املشرق يف غزوة أمنار  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري رجاله ثقات ت
لعدوي املدين سبط  وهو ا -رجال الشيخني غري عثمان بن عبد هللا بن سراقة 

فقد أخرج له البخاري هذا احلديث الواحد وهو ثقة -عمر بن اخلطاب   

 

 

[    300صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع عن محاد بن سلمة عن أيب  - 14239



الزبري عن جابر قال : هنى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن يتعاطى السيف 
 مسلوال 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع عن سفيان عن حمارب بن  - 40142
داثر عن جابر : أن معاذا صلى أبصحابه فقرأ البقرة يف الفجر وقال عبد  

 الرمحن يعين بن مهدي املغرب فقال له النيب صلى هللا عليه وسلم أفتاان أفتاان 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع وعبد الرمحن عن سفيان عن   - 14241
أيب الزبري عن جابر بن عبد هللا قال : رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 يصلي يف ثوب واحد متوشحا به  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
فمن رجال   -د بن مسلم بن تدرس املكي وهو حمم  -الشيخني غري أيب الزبري 



 مسلم وروى له البخاري مقروان 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع عن بن أيب ذئب عن شرحبيل   - 14242
بن سعد عن جابر بن عبد هللا قال : سألت النيب صلى هللا عليه وسلم عن  

ا سواد  مسح احلصى فقال واحدة ولئن متسك عنها خري لك من مائة بدنة كله
 احلدقة 

 

 

وهو   - عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف لضعف شرحبيل بن سعد ت
وابقي رجاله ثقات رجال الشيخني   -اخلطمي املدين موىل األنصار   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا األعمش عن أيب سفيان   - 14243
جذع خنلة   عن جابر قال : صرع النيب صلى هللا عليه وسلم من فرس على

فانفكت قدمه فدخلنا عليه نعوده فوجدانه يصلي فصلينا بصالته وحنن قيام  
فلما صلى قال إمنا جعل اإلمام ليؤمت به فإن صلى قائما فصلوا قياما وإن 
صلى جالسا فصلوا جلوسا وال تقوموا وهو جالس كما يفعل أهل فارس 

 بعظمائهم  
 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده قوي على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
فمن رجال مسلم وهو   -وهو طلحة بن انفع  -الشيخني غري أيب سفيان 

 صدوق ال أبس به 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا عبد الواحد بن أمين عن   - 14244
ب إىل جذع خنلة  أبيه عن جابر قال : كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم خيط

قال فقالت امرأة من األنصار كان هلا غالم جنار اي رسول هللا إن يل غالما جنارا  
ذ له منربا قال فلما  أفآمره أن يتخذ لك منربا ختطب عليه قال بلى قال فاخت

كان يوم اجلمعة خطب على املنرب قال فأن اجلذع الذي كان يقوم عليه كما  
 يئن الصيب فقال النيب صلى هللا عليه وسلم إن هذا بكى ملا فقد من الذكر  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري رجاله ثقات ت
وهو احلبشي املكي املخزومي   -رجال الشيخني غري أمين أيب عبد الواحد 

فقد روى عن غري واحد من الصحابة ودخل على عائشة وروى   - موالهم 
 عنها ومل يرو عنه غري ابنه عبد الواحد ووثقه أبو زرعة الرازي وابن حبان

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا بن أيب ليلى عن أيب الزبري   - 14245
صلى هللا عليه وسلم : من ظن منكم أن ال  عن جابر قال قال رسول هللا



يستيقظ آخره فليوتر أوله ومن ظن منكم أنه يستيقظ آخره فليوتر آخره فإن  
 صالة آخر الليل حمضورة وهي أفضل 

 

 

  -عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف ابن أيب ليلى ت
سيء احلفظ لكنه متابع -وهو حممد بن عبد الرمحن   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا األعمش عن أيب سفيان   - 61424
عن جابر قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : لقد خلفتم ابملدينة رجاال  

 ما قطعتم واداي وال سلكتم طريقا اال شركوكم يف األجر حبسهم املرض 

 

 

شرط مسلم  عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد قوي على ت
فمن    -وهو طلحة بن انفع  -رجاله ثقات رجال الشيخني غري أيب سفيان 

 رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع عن سفيان ح وعبد الرمحن  - 14247
ثنا سفيان عن أيب الزبري عن جابر قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :  

ه اال هللا فإذا قالوها عصموا مين هبا أمرت أن أقاتل الناس حىت يقولوا ال إل



فذكر إمنا أنت مذكر   }دماءهم وأمواهلم اال حبقها وحساهبم على هللا مث قرأ 
   {لست عليهم مبصيطر  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
جال  فمن ر  -وهو حممد بن مسلم بن تدرس املكي  -الشيخني غري أيب الزبري 

 مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا األعمش عن أيب سفيان   - 14248
عن جابر قال قالوا : اي رسول هللا أي اجلهاد أفضل قال من عقر جواده  

 وأهريق دمه حدثنا وكيع  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد قوي على شرط مسلم  ت
  -وهو طلحة بن انفع الواسطي  -يب سفيان رجاله ثقات رجال الشيخني غري أ

 فمن رجال مسلم وهو صدوق ال أبس به

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا عبد الواحد بن أمين عن   - 14249
وهم حيفرون   أبيه عن جابر قال : مكث النيب صلى هللا عليه وسلم وأصحابه



اخلندق ثالاث مل يذوقوا طعاما فقالوا اي رسول هللا إن ههنا كدية من اجلبل فقال  
اء النيب صلى هللا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم رشوها ابملاء فرشوها مث ج

عليه وسلم فأخذ املعول أو املسحاة مث قال بسم هللا فضرب ثالاث فصارت 
كثيبا يهال قال جابر فحانت مين التفاتة فإذا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 قد شد على بطنه حجرا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري رجاله ثقات ت
أمين املكي والد عبد الواحد فمن رجال البخاري  رجال الشيخني غري  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا حسني عن عبد هللا بن  - 14250
حممد بن عقيل عن جابر قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : أميا عبد  

 تزوج بغري إذن مواليه أو أهله فهو عاهر  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف عبد هللا بن حممد بن عقيل تفرد به  ت
يه أحد ومثله ال يقبل عند التفرد عن جابر ومل يتابعه عل  

 

 

------------------------------------- 



 

[    301صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا شعبة عن حمارب بن داثر   - 14251
بقرة   عن جابر : أن النيب صلى هللا عليه وسلم ملا قدم املدينة حنروا جزورا أو 

 وقال مرة حنرت جزورا أو بقرة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع وعبد الرمحن عن سفيان عن   - 14252
سلمة بن كهيل عمن مسع قال عبد الرمحن حدثين من مسع جابر بن عبد هللا 

يقول قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : من ابع عبدا وله مال فماله للبائع  
 إال أن يشرتط املبتاع 

 

 

وهذا إسناد ضعيف إلهبام الراوي عن  عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح ت
 جابر لكنه متابع 

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا سفيان عن أيب الزبري عن  - 14253
 جابر : أن النيب صلى هللا عليه وسلم ابع املدبر  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
فمن رجال مسلم  -وهو حممد بن مسلم بن تدرس  -الشيخني غري أيب الزبري   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا بن أيب خالد وسفيان عن   - 14254
سلمة بن كهيل عن عطاء عن جابر : أن النيب صلى هللا عليه وسلم ابع 

 املدبر 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا علي بن حكيم األودي وأبو بكر  - 14255
بن أيب شيبة قاال ثنا شريك عن سلمة بن كهيل عن أيب الزبري عن جابر : ان  

 النيب صلى هللا عليه وسلم ابع املدبر 
 

 

وهو   - عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف شريك ت



لكنه متابع سيء احلفظ  -ابن عبد هللا النخعي   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا سفيان عن أيب الزبري عن  - 14256
 جابر : أن النيب صلى هللا عليه وسلم أوضع يف وادي حمسر  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري أيب ت
فمن رجال مسلم  -وهو حممد بن مسلم بن تدرس  -الزبري   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا سفيان عن أيب الزبري عن  - 14257
 جابر قال : لتأخذ أميت مناسكها وارموا مبثل حصى اخلذف 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا عبد الواحد بن أمين عن   - 14258
أبيه عن جابر قال : ملا حفر النيب صلى هللا عليه وسلم وأصحابه اخلندق 

أصاهبم جهد شديد حىت ربط النيب صلى هللا عليه وسلم على بطنه حجرا من  
 اجلوع  



 

 

ه ثقات عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري رجالت
 رجال الشيخني غري أمين املكي والد عبد الواحد فمن رجال البخاري 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا سفيان ح وعبد الرزاق أان   - 14259
سفيان عن أيب الزبري عن جابر قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : إذا 

أكل أحدكم طعاما فال ميسح يده يف املنديل حىت يلعقها أو يلعقها فإنه ال  
 يدري يف أي طعامه الربكة  

 

 

ه صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  عليق شعيب األرنؤوط : إسناد ت
فمن رجال مسلم  -وهو حممد بن مسلم بن تدرس  -الشيخني غري أيب الزبري   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا سفيان ح وعبد الرمحن  - 14260
عن سفيان عن أيب الزبري عن جابر قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :  

اإلثنني وطعام اإلثنني يكفي األربعة وطعام األربعة يكفي   طعام الواحد يكفي
 الثمانية  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن أان سفيان عن  - 14261
 األعمش عن أيب سفيان عن جابر : مثله  

 

 

د قوي على شرط مسلم  عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسنات
فمن    -وهو طلحة بن انفع  -رجاله ثقات رجال الشيخني غري أيب سفيان 

 رجال مسلم وهو صدوق ال أبس به 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع عن سفيان ح وعبد الرزاق   - 14262
قال أان سفيان عن أيب الزبري عن جابر قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

: إذا سقطت لقمة أحدكم فليمط ما هبا من األذى وليأكلها وال يدعها 
 للشيطان  

 

 

رجاله ثقات رجال  عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت
فمن رجال مسلم  -وهو حممد بن مسلم بن تدرس  -الشيخني غري أيب الزبري   

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع عن املثىن بن سعيد عن أيب  - 14263
سفيان طلحة بن انفع عن جابر بن عبد هللا قال قال رسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم : نعم األدم اخلل 

 

 

ب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد قوي رجاله ثقات رجال  عليق شعيت
 الشيخني غري أيب سفيان طلحة بن انفع فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع عن سفيان عن بن املنكدر   - 14264
عن جابر قال ملا تزوجت قال النيب صلى هللا عليه وسلم : هل اختذمت أمناطا  

أمناط قال أما اهنا ستكون وأان أقول المرأيت حني عين منطك  قال قلت أىن لنا 
 فتقول أو ليس قد قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اهنا ستكون  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا األعمش عن سامل بن أيب  - 14265
عبد هللا قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : تسموا  اجلعد عن جابر بن 

 ابمسي وال تكنوا بكنييت فإين أان أبو القاسم أقسم بينكم  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع عن قطر عن أيب الزبري عن  - 14266
وابكم ومخروا آنيتكم  جابر قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : أغلقوا أب

وأطفئوا سرجكم وأوكوا أسقيتكم فان الشيطان ال يفتح اباب مغلقا وال يكشف 
الفأرة  غطاء وال حيل وكاء وان الفويسقة تضرم البيت على أهله يعين   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح غري فطر  ت
فقد روى له البخاري مقروان بغريه وأصحاب السنن وهو   -وهو ابن خليفة  -

 ثقة
 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا عزرة بن اثبت عن أيب  - 14267
الزبري عن جابر قال : حججنا مع رسول هلل صلى هللا عليه وسلم فنحران البعري 

 عن سبعة والبقرة عن سبعة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت



فمن رجال مسلم  -مسلم بن تدرس  وهو حممد بن -الشيخني غري أيب الزبري   

 

 

------------------------------------- 

 

[    302صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع عن سفيان عن أيب الزبري عن  - 14268
جابر قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : أمسكوا عليكم أموالكم وال  

 تعمروها فمن أعمر عمري فهي سبيل املرياث  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

وكيع ثنا األعمش عن أيب سفيان   حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا - 14269
  عن جابر قال : كان خايل يرقى من العقرب فلما هنى رسول هللا صلى هللا عليه 

وسلم عن الرقى أاته فقال اي رسول هللا إنك هنيت عن الرقى وإين أرقي من  
 العقرب فقال من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل  

 

 



سلم رجاله ثقات رجال  عليق شعيب األرنؤوط : إسناده قوي على شرط مت
فمن رجال مسلم  -وهو طلحة بن انفع  -الشيخني غري أيب سفيان   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا سفيان عن حمارب عن   - 14270
جابر قال : هنى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن يطرق الرجل أهله ليال أن  

 خيوهنم أو يلتمس عثراهتم  

 

 

األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا األعمش عن أيب سفيان   - 14271
عن جابر قال : سئل النيب صلى هللا عليه وسلم أي اجلهاد أفضل قال من  

 عقر جواده واهريق دمه قال وسئل أي الصالة أفضل قال طول القنوت 

 

 

إسناده قوي على شرط مسلم رجاله ثقات رجال   عليق شعيب األرنؤوط :ت
فمن رجال مسلم  -وهو طلحة بن انفع  -الشيخني غري أيب سفيان   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع عن شعبة عن حمارب بن داثر  - 14272



عن جابر بن عبد هللا قال : اشرتى مين رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بعريا 
 فوزن يل مثنه وأرجح يل قال فقال يل هل صليت صل ركعتني  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

 حدثين أيب ثنا وكيع ثنا مسعر عن حمارب بن داثر حدثنا عبد هللا - 14273
عن جابر بن عبد هللا قال : كان يل على النيب صلى هللا عليه وسلم دين 

 فقضاين وزادين  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع عن سفيان عن األسود بن  - 14274
بيح عن جابر قال : كان أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم  قيس عن ن

 ميشون أمامه إذا خرج ويدعون ظهره للمالئكة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري نبيح  ت
فقد روى له أصحاب السنن ووثقه الرتمذي  -وهو ابن عبد هللا العنزي  -



 وأبو زرعة والعجلي وابن حبان 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد عن عبد امللك ح  - 14275
قال تزوجت وإسحاق بن يوسف األزرق ثنا عبد امللك عن عطاء عن جابر 

امرأة على عهد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال : اي جابر أتزوجت قال 
 قلت نعم قال بكرا أو ثيبا قال قلت ثيبا قال أال بكر تالعبها قال قلت اي

رسول هللا كن يل أخوات فخشيت أن تدخل بيين وبينهن فقال إن املرأة تنكح 
 لدينها وماهلا ومجاهلا فعليك بذات الدين تربت يداك 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
فمن رجال مسلم  -وهو ابن أيب سليمان العرزمي  -الشيخني غري عبد امللك   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد عن عبد امللك عن   - 14276
ع مضني عطاء عن جابر قال : قدمنا مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ألرب

من ذي احلجة وحنن حمرمون ابحلج فأمران أن جنعلها عمرة فضاقت بذلك 
اهلدى الذي صدوران وكرب علينا فبلغه ذلك فقال اي أيها الناس أحلوا فلوال 

معي لفعلت مثل ما تفعلون ففعلنا حىت وطئنا النساء ما يفعل احلالل حىت إذا 
 كان عشية الرتوية أو يوم الرتوية جعلنا مكة بظهر ولبينا ابحلج حدثنا إسحاق 



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

امللك عن عطاء   حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إسحاق ثنا عبد - 14277
عن جابر قال : قدمنا مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حمرمني ابحلج فذكر  

 مثله وقال فلما كان يوم الرتوية وجعلنا مكة بظهر لبينا ابحلج  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حازم   حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد عن جرير بن - 14278
قال مسعت عطاء قال ثنا جابر قال : هنى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن  

 التمر والبسر والزبيب والتمر ان ينبذا 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن بن عجالن حدثين عبيد   - 14279
هللا بن مقسم عن جابر بن عبد هللا : ان معاذ بن جبل كان يصلي مع رسول 



 هللا صلى هللا عليه وسلم العشاء مث أييت قومه فيصلي هبم تلك الصالة 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد قوي من أجل حممد بن  ت
الن وابقي رجال اإلسناد ثقات رجال الشيخنيعج  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن عبد امللك ثنا عطاء عن   - 14280
جابر قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : من كانت له أرض فليزرعها  

 فإن مل يستطع أو عجز عنها فليمنحها أخاه وال يؤاجرها 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
فمن رجال مسلم  -وهو ابن أيب سليمان العرزمي  -عبد امللك الشيخني غري   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن هشام عن حيىي عن أيب  - 14281
 سلمة عن جابر عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : العمرى ملن وهبت له 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 



 

بو عبد الرمحن قال أيب وثناه أبو داود عن سفيان :حنوه قال أ - 14282  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن سفيان عن منصور عن   - 14283
سامل بن أيب اجلعد عن جابر بن عبد هللا قال ملا هنى رسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم عن األوعية فقالت : األنصار فال بد لنا قال فال إذا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

 -------------------------------------  

 

[    303صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع عن سفيان عن األسود بن  - 14284
وسلم أستعينه يف  قيس عن نبيح عن جابر قال : أتيت النيب صلى هللا عليه 

دين كان على أيب قال فقال آتيكم قال فرجعت فقلت للمرأة ال تكلمي رسول  
لنا فقال اي  هللا صلى هللا عليه وسلم وال تسأليه قال فأاتان فذحبنا له داجنا كان 

جابر كأنكم عرفتم حبنا اللحم قال فلما خرج قالت له املرأة صل علي وعلى  



زوجي أو صل علينا قال فقال اللهم صل عليهم قال فقلت هلا أليس قد 
هنيتك قالت ترى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان يدخل علينا وال يدعو  

 لنا 
 

 

ثقات رجال الشيخني غري نبيح   عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجالهت
فقد روى له أصحاب السنن وهو ثقة  -وهو ابن عبد هللا العنزي  -  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع عن سفيان عن عبد هللا بن  - 14285
حية واملغرب حممد بن عقيل عن جابر قال : الظهر كامسها والعصر بيضاء 

كامسها وكنا نصلي مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم املغرب مث أنيت منازلنا  
ر وهي على قدر ميل فنرى مواقع النبل وكان يعجل العشاء ويؤخر والفج

 كامسها وكان يغلس هبا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسن من أجل عبد هللا بن حممد بن عقيل  ت
فإنه يعترب به يف املتابعات والشواهد فيحسن حديثه ومن دون ثقات من رجال  

 الشيخني 
 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هشيم أان علي بن زيد عن حممد   - 14286
جابر يعين بن عبد هللا قال قال رسول هللا صلى هللا بن املنكدر قال حدثين 

عليه وسلم : من كن له ثالث بنات يؤويهن ويرمحهن ويكفلهن وجبت له اجلنة 
البتة قال قيل اي رسول هللا فإن كانت اثنتني قال وإن كانت اثنتني قال فرأى 

 بعض القوم أن لو قالوا له واحدة لقال واحدة  
 

 

حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف لضعف علي بن عليق شعيب األرنؤوط :  ت
لكنه قد توبع وابقي رجاله ثقات رجال الشيخني -وهو ابن جدعان  -زيد   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هشيم أخربان سيار عن الشعيب عن   - 14287
جابر قال : كنا مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف سفر فلما رجعنا ذهبنا  

هلوا حىت ندخل ليال أي عشاء لكي متتشط الشعثة وتستحد  لندخل فقال أم
 املغيبة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هشيم عن حصني عن سامل بن أيب  - 14288



اجلعد عن جابر بن عبد هللا قال ولد لرجل منا غالم فسماه القاسم فقلنا ال  
ه حىت نسأل النيب صلى هللا عليه وسلم فذكران له فقال : تسموا نكنيك ب

 ابمسي وال تكتنوا بكنييت فإمنا بعثت قامسا بينكم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هشيم أان يزيد بن أيب زايد عن سامل   - 14289
بن أيب اجلعد عن جابر بن عبد هللا قال : كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 يغتسل ابلصاع ويتوضأ ابملد  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف لضعف يزيد بن ت
كنه متابع أيب زايد : وهو اهلامشي موالهم ل  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هشيم أان سيار عن أيب هبرية عن   - 14290
جابر بن عبد هللا قال : كنا مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف سفر 

فاشرتى مين بعريا فجعل يل ظهره حىت أقدم املدينة فلما قدمت أتيته ابلبعري  
ا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قد  فدفعته إليه وأمر يل ابلثمن مث انصرفت فإذ



حلقين قال قلت قد بدا له قال فلما أتيته دفع ايل البعري وقال هو لك فمررت 
برجل من اليهود فأخربته قال فجعل يعجب قال فقال اشرتى منك البعري  

 ودفع إليك الثمن ووهبه لك قال قلت نعم  

 

 

جاله ثقات رجال  عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ر ت
فمن رجال مسلم -وهو حيىي بن عباد بن شيبان  -الشيخني غري أيب هبرية   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هشيم قال أان األعمش عن أيب  - 14291
سفيان عن جابر بن عبد هللا قال : رمي أيب بن كعب يوم أحد بسهم فأصاب 

ى أكحله  أكحله فأمر النيب صلى هللا عليه وسلم فكوى عل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده قوي على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
فمن رجال مسلم  -وهو طلحة بن انفع  -الشيخني غري أيب سفيان   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هشيم أان عبد امللك عن عطاء عن   - 14292
جابر بن عبد هللا قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : اجلار أحق بشفعة  

 جاره ينتظر هبا وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا 



 

 

وهو   -عليق شعيب األرنؤوط : رجاله ثقات رجال الشيخني غري عبد امللك ت
قد أخطأ   -وإن كان ثقة  -فمن رجال مسلم وهو   -يب سليمان العرزمي ابن أ

 يف هذا احلديث على رأي بعضهم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هشيم أان داود عن أيب الزبري عن  - 14293
جابر أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : العمرى جائزة ألهلها والرقىب 

 جائزة ألهلها  

 

 

شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم عليق ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هشيم أان أبو الزبري عن جابر قال   - 14294
قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من  

 النار 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح متواتر وهذا إسناد على شرط مسلم ت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هشيم أان أبو الزبري عن جابر قال   - 14295
د زادان : كنا مع أيب عبيدة بعثنا النيب صلى هللا عليه وسلم معه يف سفر فنف 

فمرران حبوت قذفه البحر فاردان أن أنكل منه فمنعنا أبو عبيدة مث أنه قال بعد  
ويف سبيل هللا كلوا قال فأكلنا  ذلك حنن رسل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

منه أايما فلما قدمنا ذكران ذلك لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال إن كان  
 بقي معكم منه شيء فابعثوا به إلينا 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    304صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة مسعت  - 14296
سليمان مسعت أاب سفيان قال مسعت جابرا : فذكر احلديث إال أنه قال فكواه 

 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بيده  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده قوي على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
فمن رجال مسلم  -وهو طلحة بن انفع  -الشيخني غري أيب سفيان   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هشيم أان علي بن زيد عن حممد   - 14297
بن املنكدر عن جابر أن سراقة بن مالك قال : اي رسول هللا فيم العمل أيف 

يء قد فرغ منه أو يف شيء نستأنفه فقال بل يف شيء قد فرغ منه قال ففيم  ش
 العمل إذا قال اعملوا فكل ميسر ملا خلق له  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف لضعف علي بن ت
وابقي رجاله ثقات  -وهو ابن عبد هللا بن زهري بن عبد هللا بن جدعان  -زيد 

الشيخنيرجال   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هشيم عن أيب بشر عن أيب سفيان   - 14298
عن جابر : أن النيب صلى هللا عليه وسلم سئل عن الغسل من اجلنابة فقال  

 النيب صلى هللا عليه وسلم أما أان فأفرغ على رأسي ثالاث  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده قوي على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت



فمن رجال مسلم وهو   -وهو طلحة بن انفع  -أيب سفيان الشيخني غري 
 صدوق ال أبس به 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هشيم عن عبد احلميد بن جعفر   - 14299
عن عمر بن احلكم بن ثوابن عن جابر بن عبد هللا قال قال رسول هللا صلى 

ع فإذا جلس  هللا عليه وسلم : من عاد مريضا مل يزل خيوض يف الرمحة حىت يرج
 اغتمس فيها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف الضطرابه ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هشيم عن أيب بشر عن أيب سفيان   - 14300
عن جابر بن عبد هللا قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : نعم اإلدام  

 اخلل  
 

 

صحيح وهذا إسناد رجاله ثقات رجال عليق شعيب األرنؤوط : حديث ت
فمن رجال مسلم  -وهو طلحة بن انفع  -الشيخني غري أيب سفيان   

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هشيم عن علي بن زيد عن حممد   - 14301
بن املنكدر عن جابر قال : أكلت مع النيب صلى هللا عليه وسلم وأيب بكر 

 وعمر خبزا وحلما فصلوا ومل يتوضؤا 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف لضعف علي بن ت
لكنه متابع -وهو ابن جدعان  -زيد   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هشيم عن أيب الزبري عن جابر قال   - 14302
 : لعن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم آكل الراب وموكله وشاهديه وكاتبه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد على شرط مسلم رجاله  ت
ن  فم -وهو حممد بن مسلم بن تدرس  -ثقات رجال الشيخني غري أيب الزبري 

 رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هشيم أان سيار عن يزيد الفقري عن   - 14303
جابر بن عبد هللا قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : أعطيت مخسا مل  

يعطهن أحد قبلي بعثت إىل األمحر واألسود وكان النيب إمنا يبعث إىل قومه  



الغنائم ومل حتل ألحد قبلي ونصرت  خاصة وبعثت إىل الناس عامة وأحلت يل
ابلرعب من مسرية شهر وجعلت يل األرض طهورا ومسجدا فأميا رجل أدركته  

 الصالة فليصل حيث أدركته  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هشيم أان عبد امللك عن عطاء عن   - 14304
هللا قال : كنا نتمتع يف عهد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  جابر بن عبد 

 نذبح البقرة عن سبعة نشرتك فيها  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
فمن رجال مسلم  -وهو ابن أيب سليمان  -الشيخني غري عبد امللك   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بشر بن املفضل عن داود عن أيب   - 14305
الزبري عن جابر قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : على كل مسلم  

 غسل يف سبعة أايم كل مجعة  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح بطرقه وشواهده رجاله ثقات رجال  ت
 الصحيح

 

 

ثنا إسحاق بن يوسف ثنا عبد امللك حدثنا عبد هللا حدثين أيب  - 14306
ينتبذ له يف  عن أيب الزبري عن جابر قال : كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

سقاء فإذا مل يكن له سقاء نبذ له يف تور من برام قال وهني رسول هللا صلى هللا  
 عليه وسلم عن الدابء والنقري واجلر واملزفت 

 

 

إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  عليق شعيب األرنؤوط : ت
وأيب الزبري فهما من رجال   -وهو ابن أيب سليمان  -الشيخني غري عبد امللك 

 مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إسحاق ثنا عبد امللك عن عطاء   - 14307
عن جابر بن عبد هللا قال : كنا نتمتع على عهد رسول هللا صلى هللا عليه  

وأيب بكر وعمر رضي هللا عنهم حىت هناان عمر رضي هللا عنه أخريا يعين وسلم 
 النساء 

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إسحاق ثنا عبد امللك عن عطاء   - 14308
له عن جابر بن عبد هللا عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال : من كانت 

أرض فليزرعها فان مل يستطع أن يزرعها أو عجز عنها فليمنحها أخاه املسلم  
 وال يؤاجرها 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إسحاق ثنا هشام عن حيىي بن أيب  - 14309
كثري عن أيب سلمة بن عبد الرمحن عن جابر بن عبد هللا أن رسول هللا صلى 

 هللا عليه وسلم قال : العمرى ملن وهبت له  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

نا عباد بن عباد املهليب عن هشام بن  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ث - 14310
عروة عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد هللا قال قال رسول هللا صلى هللا 



عليه وسلم : من أحيا أرضا ميتة فله منها يعين أجرا وما أكلت العوايف منها  
 فهو له صدقة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

ثنا إمساعيل يعين بن علية أان هشام  حدثنا عبد هللا حدثين أيب  - 14311
هللا  الدستوائي عن حيىي بن أيب كثري عن حممد بن عبد الرمحن عن جابر بن عبد 

قال : كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يصلي على راحلته حنو املشرق فإذا  
 أراد أن يصلي املكتوبة نزل فاستقبل القبلة  

 

 

صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    305صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل أان أيوب عن أيب الزبري   - 14312



عن جابر : أن رجال من األنصار يقال له أبو مذكور أعتق غالما له يقال له 
يعقوب عن دبر مل يكن له مال غريه فدعا به رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

ثمامنائة درهم  فقال من يشرتيه من يشرتيه فاشرتاه نعيم بن عبد هللا النحام ب
فدفعها إليه وقال إذا كان أحدكم فقريا فليبدأ بنفسه وإن كان فضال فعلى  

عياله وإن كان فضال فعلى ذوي قرابته أو قال على ذوي رمحه وإن كان فضال  
 فهنا وههنا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
فمن رجال مسلم  -حممد بن مسلم بن تدرس وهو  -الشيخني غري أيب الزبري   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن فضيل ثنا األجلح عن أيب   - 14313
الزبري عن جابر قال : خرج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من مكة عند  

 غروب الشمس فلم يصل حىت أتى سرف وهي تسعة أميال من مكة  

 

 

وهو ابن   -ثقات رجال الصحيح غري األجلح عليق شعيب األرنؤوط : رجاله ت
فقد روى له البخاري يف " األدب " وأصحاب السنن وهو   -عبد هللا الكندي 

 صدوق

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن فضيل ثنا األعمش عن   - 14314
أيب سفيان عن جابر قال مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : مثل  
الصلوات اخلمس املكتوابت كمثل هنر جار بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 

 مخس مرات 

 

 

رجال   عليق شعيب األرنؤوط : إسناده قوي على شرط مسلم رجاله ثقاتت
فمن رجال مسلم  -وهو طلحة بن انفع  -الشيخني غري أيب سفيان   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن فضيل ثنا األعمش عن   - 14315
أيب سفيان عن جابر قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : إذا صلى 

 أحدكم فال يفرتش ذراعيه افرتاش الكلب 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده قوي على شرط مسلم ت  

 

 

ة عن هشام عن  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن سلم  - 14316
جابر بن عبد هللا قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : إذا  احلسن عن

سرمت يف اخلصب فأمكنوا الركاب أسناهنا وال جتاوزوا املنازل وإذا سرمت يف 



اجلدب فاستجدوا وعليكم ابلدجل فإن األرض تطوي ابلليل وإذا تغولت لكم 
على جواد الطريق والنزول عليها فإهنا  الغيالن فنادوا ابآلذان وإايكم والصالة 

 مأوى احليات والسباع وقضاء احلاجة فإهنا املالعن  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه دون قوله : " وإذا تغولت الغيالن ت
فبادروا ابألذان " ورجاله ثقات رجال الصحيح لكن احلسن البصري مل يسمع 

 من جابر 

 

 

أيب ثنا عبد الوهاب الثقفي عن جعفر عن   حدثنا عبد هللا حدثين - 14317
 عليه وسلم قضى ابليمني مع الشاهد  أبيه عن جابر : أن رسول هللا صلى هللا

قال جعفر قال أيب وقضى به علي ابلعراق قال أبو عبد الرمحن كان أيب قد  
ضرب على هذا احلديث قال ومل يوافق أحد الثقفي على جابر فلم أزل به حىت  

عليه هو صح  قرأه علي وكتب    

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : احلديث إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ت
وهو ابن حممد بن علي بن حسني بن علي   - ثقات رجال الشيخني غري جعفر 

فمن رجال مسلم  -بن أيب طالب   

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الوهاب الثقفي ثنا حبيب   - 14318
 عليه وسلم أهل  يعين املعلم عن عطاء حدثين جابر : أن رسول هللا صلى هللا 

وأصحابه ابحلج وليس مع أحد منهم يومئذ هدي إال النيب صلى هللا عليه  
وسلم وطلحة وكان على قدم من اليمن ومعه اهلدي فقال أهللت مبا أهل به  

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وإن النيب صلى هللا عليه وسلم أمر أصحابه أن 
جيعلوها عمرة ويطوفوا مث يقصروا وحيلوا إال من كان معه اهلدي فقالوا ننطلق  
إىل مىن وذكر أحدان يقطر فبلغ ذلك النيب صلى هللا عليه وسلم فقال لو أين 

معي اهلدي ألحللت وإن  استقبل من أمري ما استدبر ما أهديت ولوال أن
عائشة حاضت فنسكت املناسك كلها غري أهنا مل تطف ابلبيت فلما طهرت 

طافت قالت اي رسول هللا أتنطلقون حبج وعمرة وانطلق ابحلج فأمر عبد الرمحن 
أن خيرج معها إىل التنعيم فاعتمرت بعد احلج يف ذي احلجة وأن سراقة بن 

 عليه وسلم ابلعقبة وهو يرميها فقال  مالك بن جعشم لقي رسول هللا صلى هللا
 ألكم هذه خاصة اي رسول هللا قال ال بل لألبد 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده قوي رجاله رجال الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو قطن وروح قاال ثنا هشام قال   - 14319



 : أن رسول هللا صلى  روح بن أيب عبد هللا عن أيب الزبري عن جابر بن عبد هللا
 هللا عليه وسلم احتجم وهو حمرم من وثي كان بوركه أو ظهره  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد على شرط مسلم رجاله  ت
وأيب   -وهو عمرو بن اهليثم بن قطن  -ثقات رجال الشيخني غري أيب قطن  

فمن رجال مسلم  -وهو حممد بن مسلم  -الزبري   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن أيب عدي عن سليمان   - 14320
يعين التيمي عن أيب نضرة عن جابر قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
قبل موته بقليل أو بشهر : ما من نفس منفوسة أو ما منكم من نفس اليوم  

 منفوسة أييت عليها مائة سنة وهي يومئذ حية  

 

 

رنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  عليق شعيب األت
فمن رجال مسلم  -وهو املنذر بن مالك بن قطعة  -الشيخني غري أيب نضرة   

 

 

-------------------------------------  

 



[    306صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن أيب عدي عن سليمان   - 14321
هللا عليه وسلم يقوم   التيمي عن أيب نضرة عن جابر قال : كان رسول هللا صلى

يف أصل شجرة أو قال إىل جذع مث اختذ منربا قال فحن اجلذع قال جابر حىت  
كن مسعه أهل املسجد حىت أاته رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فمسحه فس

 فقال بعضهم لو مل أيته حلن أبدا إىل يوم القيامة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن أيب عدي عن حممد بن   - 14322
إسحاق ح ويزيد قال أان حممد بن إسحاق املعىن عن حممد بن إبراهيم عن  

بد هللا قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  عطاء بن يسار عن جابر بن ع 
 عليه وسلم يقول : إذا مسعتم  قال يزيد يف حديثه مسعت رسول هللا صلى هللا

نباح الكالب وهناق احلمري من الليل فتعوذوا ابهلل فأهنا ترى ما ال ترون وأقلوا 
اخلروج إذا هدأت الرجل فإن هللا عز وجل يبث يف ليلة من خلقه ما شاء 

أجيفوا األبواب واذكروا اسم هللا عليها فإن الشيطان ال يفتح اباب أجيف و 
وذكر اسم هللا عليه وأوكئوا االسقية وغطوا اجلرار واكفؤا اآلنية قال يزيد 



 وأوكئوا القرب 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسن رجاله ثقات رجال الشيخني غري حممد ت
ه مسلم بغريه بن إسحاق فقد روى له أهل السنن وقرن  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن ثنا مالك عن حممد بن  - 14323
يب صلى هللا عليه  املنكدر مسعت جابر بن عبد هللا يقول : جاء أعرايب إىل الن

وسلم فبايعه على اإلسالم فوعك فأتى النيب صلى هللا عليه وسلم فقال أقلين 
فقال رسول هللا صلى فأىب مث أاته فأىب فقال أقلين فأىب فسأل عنه فقالوا خرج 

 هللا عليه وسلم إن املدينة كالكري تنفي خبثها وتنصع طيبها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن أيب عدي عن حممد بن   - 14324
ر قال مسعت إسحاق حدثين حممد بن إبراهيم عن حممود بن لبيد عن جاب

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : من مات له ثالثة من الولد فاحتسبهم  
بر دخل اجلنة قال قلنا اي رسول هللا واثنان قال واثنان قال حممود فقلت جلا



 أراكم لو قلتم وواحد لقال وواحد قال وأان وهللا أظن ذاك  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد حسن رجاله ثقات رجال ت
 الصحيح غري حممد بن إسحاق فقد روى له أهل السنن 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن عن مالك عن وهب  - 14325
بد هللا أخربه : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  بن كيسان عن جابر بن ع 

بعث سرية ثالث مائة وأمر عليهم أاب عبيدة بن اجلراح فنفد زادان فجمع أبو 
عبيدة زادهم فجعله يف مزود فكان يقيتنا حىت كان يصيبنا كل يوم مترة فقال له  

 رجل اي أاب عبد هللا وما كانت تغين عنكم مترة قال قد وجدان فقدها حني
ذهبت حىت انتهينا إىل الساحل فإذا حوت مثل الظرب العظيم قال فأكل منه  

ذلك اجليش مثان عشرة ليلة مث أخذ أبو عبيدة ضلعني من اضالعه فنصبهما مث  
 أمر براحلته فرحلت فمرت حتتهما فلم يصبها شيء  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

 حدثين أيب ثنا الوليد بن مسلم ثنا األوزاعي أنه  حدثنا عبد هللا - 14326



مسع حيىي ح ووكيع ثنا علي بن املبارك عن حيىي بن أيب كثري املعىن قال : سألت 
أاب سلمة أي القرآن أنزل قبل فقال اي أيها املدثر قال حيىي فقلت أليب سلمة  

ثر فقلت أو أو أقرأ فقال سألت جابرا أي القرآن أنزل قبل فقال اي أيها املد
أقرأ فقال جابر أحدثكم ما حدثنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال جاورت 
حبراء شهرا فلما قضيت جواري نزلت فاستبطنت بطن الوادي فنوديت فنظرت  

أمامي وخلفي وعن مييين وعن مشايل فلم أر أحدا مث نوديت فنظرت فلم أر  
فإذا هو على العرش يف   أحدا مث نوديت قال الوليد يف حديثه فرفعت رأسي

اهلواء فأخذتين وجفة شديدة وقاال يف حديثهما فأتيت خدجية فقلت دثروين 
اي أيها املدثر قم فأنذر وربك   }فدثروين وصبوا علي ماء فأنزل هللا عز وجل  

   {فكرب وثيابك فطهر  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناداه صحيحان على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان أان أابن العطار ثنا حيىي بن  - 14327
أول فقال اي  أيب كثري قال : سألت أاب سلمة بن عبد الرمحن أي القرآن أنزل

أيها املدثر فذكر احلديث إال أنه قال فلما قضيت جواري نزلت فاستبطنت  
ى عرش بطن الوادي فنوديت فذكر أيضا قال فنظرت فوقي فإذا هو قاعد عل 

بني السماء واألرض فجئثت منه فأتيت منزل خدجية فقلت دثروين فذكر 



 احلديث  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
فمن رجال مسلم وروى له  -وهو ابن يزيد  -الشيخني غري أابن العطار 

 البخاري تعليقا 
 

 

-------------------------------------  

 

[    307صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب قال ثنا سفيان بن عيينة عن أيب الزبري   - 14328
مسعه من جابر : كان ينتبذ للنيب صلى هللا عليه وسلم يف سقاء فإذا مل يكن 

 سقاء فتور من حجارة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
فمن رجال مسلم  -لم بن تدرس وهو حممد بن مس -الشيخني غري أيب الزبري   

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان بن عيينة عن أيب الزبري عن  - 14329
جابر : أن النيب صلى هللا عليه وسلم سئل عن كسب احلجام فقال أعلفه  

 انضحك 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

سفيان بن عيينة ثنا أبو الزبري قال  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا - 14330
مسعت جابر بن عبد هللا يقول قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ال يبيع  

 حاضر لباد دعوا الناس يرزق هللا بعضهم من بعض 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

 عن جابر عن  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان عن أيب الزبري - 14331
النيب صلى هللا عليه وسلم : أيكم كانت له أرض أو خنل فال يبيعها حىت 

 يعرضها على شريكه  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان بن عيينة عن أيب الزبري عن  - 14332
جابر قال جاء رجل إىل النيب صلى هللا عليه وسلم فقال : رأيت كأن عنقي  

 ضربت قال مل حيدث أحدكم بلعب الشيطان 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

ان قال بن املنكدر مسعت حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفي - 14333
جابر بن عبد هللا يقول : ما سئل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم شيئا قط 

 فقال ال  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان عن بن املنكدر أنه مسع   - 14334
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم   جابرا : جيء أبيب يوم أحد فوضع بني يدي

ة  وهو مسجى فجعلت أريد أن أكشف عن وجهه وينهاين قومي فسمع ابكي
وقال مرة صوت صائحة قال فقال من هذا فقالوا ابنة عمرو أو أخت عمرو  



 قال فلم تبكني أو قال أتبكني فما زالت املالئكة تظله أبجنحتها حىت رفعت 

 

 

حيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده ص ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان عن بن املنكدر مسع جابر   - 14335
بن عبد هللا يقول : ولد لرجل منا غالم فأمساه القاسم فقلنا ال نكنيك أاب 

القاسم وال ننعمك عينا فأتى النيب صلى هللا عليه وسلم فذكر ذلك له فقال  
 أسم ابنك عبد الرمحن  

 

 

ى شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح علت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان عن بن املنكدر مسع جابرا  - 14336
يقول : ندب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الناس يوم اخلندق فانتدب الزبري  

مث ندب الناس فانتدب الزبري مث ندب الناس فانتدب الزبري فقال رسول هللا 
راي وحواري الزبري قال سفيان مسعت بن صلى هللا عليه وسلم إن لكل نيب حوا

 املنكدر يف هذا املسجد 
 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان عن بن املنكدر أنه مسع   - 14337
بكر   جابرا يقول : مرضت فأاتين النيب صلى هللا عليه وسلم يعودين هو وأبو

ماشيني وقد أغمى علي فلم أكلمه فتوضأ فصبه علي فأفقت فقلت اي رسول 
ل يستفتونك ق }هللا كيف أصنع يف مايل ويل أخوات قال فنزلت آية املرياث 

إن امرؤ هلك ليس له   }كأن ليس له ولد وله أخوات   {هللا يفتيكم يف الكاللة 
   {ولد وله أخت 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان مسعت بن املنكدر غري مرة   - 14338
وظننته مسعه من بن  يقول عن جابر وكأين مسعته مرة يقول أخربين من مسع جابرا 

عقيل وبن املنكدر وعبد هللا بن حممد بن عقيل عن جابر : أن النيب صلى هللا  
أ مث صلى ومل  عليه وسلم أكل حلما مث صلى ومل يتوضأ وإن أاب بكر أكل لب

 يتوضأ وإن عمر أكل حلما مث صلى ومل يتوضأ  
 

 



عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد رجاله ثقات رجال ت
الشيخني غري ابن عقيل فقد روى له البخاري يف " األدب املفرد " وأصحاب 

 السنن إال النسائي وهو حسن احلديث يف املتابعات والشواهد
 

 

هللا حدثين أيب ثنا سفيان ثنا بن املنكدر قال مسعت   حدثنا عبد - 14339
وسلم رجل من األعراب فأسلم  جابرا يقول : جاء إىل رسول هللا صلى هللا عليه 

فبايعه على اهلجرة فلم يلبث أن جاء إىل النيب صلى هللا عليه وسلم فقال أقلين 
قلين فقال ال  فقال ال أقيلك مث أاته فقال أقلين فقال ال أقيلك مث أاته فقال أ

 ففر فقال املدينة كالكري تنفي خبثها وتنصع طيبها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان قال مسع بن املنكدر جابرا   - 14340
يقول قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لو جاء مال البحرين لقد أعطيتك  

وهكذا وهكذا قال فلما جاء مال البحرين بعد وفاة رسول هللا صلى هللا هكذا 
ه وسلم دين  عليه وسلم قال أبو بكر : من كان له عند رسول هللا صلى هللا علي 

أو عدة فليأتنا قال فجئت قال فقلت إن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال  
فخذ قال فأخذت لو قد جاء مال البحرين ألعطيتك هكذا وهكذا ثالاث قال 



قال بعض من مسعه فوجدهتا مخسمائة فأخذت مث أتيته فلم يعطين مث أتيته فلم  
يعطين مث أتيته الثالثة فلم يعطين فقلت أما أن تعطيين وأما أن تبخل عين قال  

أقلت تبخل عين وأي داء أدوأ من البخل ما سألتين مرة إال وقد أردت أن 
 أعطيك  

 

 

ناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إس ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    308صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد هللا بن يزيد ثنا سعيد يعين بن  - 14341
أيب أيوب حدثين عمرو بن جابر احلضرمي قال مسعت جابر بن عبد هللا 
األنصاري يقول مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : من صام  

 رمضان وستا من شوال فكأمنا صام السنة كلها  

 

 

ح لغريه وهذا إسناد ضعيف لضعف عمرو بن عليق شعيب األرنؤوط : صحيت



 جابر احلضرمي وابقي رجاله ثقات رجال الشيخني

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثناه احلسن أان بن هليعة ثنا عمرو بن   - 14342
جابر احلضرمي قال مسعت جابر بن عبد هللا يقول مسعت رسول هللا صلى هللا 

 عليه وسلم يقول : فذكر معناه  

 

 

شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف لضعف ابن هليعة  عليق ت
وضعف عمرو بن جابر  -وهو عبد هللا  -  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان عن األسود عن نبيح عن   - 14343
 جابر : هناان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن نطرق النساء مث طرقناهن بعد  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري نبيح  ت
حاب السنن فقد احتج به أص -وهو ابن عبد هللا العنزي أبو عمرو الكويف  -

 وهو ثقة 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان عن األسود عن نبيح عن   - 14344



 جابر : أن النيب صلى هللا عليه وسلم أمر بقتلى أحد أن يردوا إىل مصارعهم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان قال عمرو مسعت جابرا  - 14345
يقول قال يل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : هل نكحت قلت نعم قال 

أبكرا أم ثيبا قلت ثيبا قال فهال بكرا تالعبها وتالعبك قلت اي رسول هللا قتل  
أيب يوم أحد وترك سبع بنات وكرهت أن أمجع إليهم خرقاء مثلهن ولكن امرأة  

 متشطهن وتقيم عليهن قال أصبت 

 

 

األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان عن عمرو مسعه من جابر :   - 14346
كان معاذ يصلي مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مث يرجع فيؤمنا وقال مرة  
مث يرجع فيصلي بقومه فأخر النيب صلى هللا عليه وسلم ليلة الصالة وقال مرة  

صلى معاذ مع النيب صلى هللا عليه وسلم مث جاء قومه فقرأ البقرة  العشاء ف
فأتى النيب  فاعتزل رجل من القوم فصلى فقيل انفقت اي فالن قال ما انفقت



صلى هللا عليه وسلم فقال إن معاذا يصلي معك مث يرجع فيؤمنا اي رسول هللا 
رة البقرة فقال  إمنا حنن أصحاب نواضح ونعمل أبيدينا وأنه جاء يؤمنا فقرأ سو 

اي معاذ أفتان أنت أفتان أنت اقرأ بكذا وكذا قال أبو الزبري بسبح اسم ربك 
 األعلى والليل إذا يغشى فذكران لعمرو فقال أراه قد ذكره  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان قال مسع عمرو جابر بن  - 14347
عبد هللا وقال مرة عمرو مسعه من جابر يقول قال رسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم : احلرب خدعة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

را : حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان عن عمرو مسع جاب - 14348
دخل رجل يوم اجلمعة والنيب صلى هللا عليه وسلم خيطب فقال له النيب صلى  

 هللا عليه وسلم أصليت قال ال قال صل ركعتني  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان قال قلت لعمرو أمسعت  - 14349
املسجد معه سهام فقال له النيب صلى هللا عليه  جابرا : يقول مر رجل يف 

 وسلم امسك بنصاهلا فقال نعم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان عن عمرو مسع جابرا : ابع  - 14350
النيب صلى هللا عليه وسلم عبدا مدبرا فاشرتاه بن النحام عبدا قبطيا مات عام  

 األول يف إمرة بن الزبري دبره رجل من األنصار ومل يكن له مال غريه  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان عن عمرو عن جابر عن   - 14351
 النيب صلى هللا عليه وسلم : خيرج هللا عز وجل من النار قوما فيدخلهم اجلنة  

 



 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان عن عمرو مسعت جابرا قال  - 14352
يوم احلديبية ألفا وأربعمائة فقال لنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أنتم  : كنا 

 اليوم خري أهل األرض 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان عن عمرو مسعت جابرا  - 43531
يقول : قال رجل يوم أحد لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم إن قتلت فأين أان 
قال يف اجلنة فألقى مترات كن يف يده فقاتل حىت قتل وقال غري عمرو وختلى 

 من طعام الدنيا  

 

 

يخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان مسع عمرو جابرا يقول :   - 14354



بعثنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف ثالث مائة راكب أمريان أبو عبيدة بن  
اجلراح فأقمنا على الساحل حىت فين زادان حىت أكلنا اخلبط مث أن البحر ألقى 

حىت صلحت أجسامنا فأخذ أبو  دابة يقال هلا العنرب فأكلنا منه نصف شهر
عبيدة ضلعا من أضالعه فنصبه ونظر إىل أطول بعري فجاز حتته وكان رجل جيزر  

 ثالثة جزر مث ثالثة جزر مث ثالثة جزر مث ثالثة جزر فنهاه أبو عبيدة  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    309صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان عن عمرو مسع جابر بن  - 55143
قال   {هو القادر على أن يبعث عليكم عذااب من فوقكم   }عبد هللا ملا نزلت 

أو من حتت  }رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : أعوذ بوجهك فلما نزلت 
أو   }قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أعوذ بوجهك فلما نزلت  {أرجلكم 

قال هذه أهون وأيسر  {يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم أبس بعض   

 



 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

نا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان عن عمرو : وذكروا الرجل  حدث - 14356
ملروة فسألت جابر يهل بعمرة فيحل هل له أن أييت قبل أن يطوف ابلصفا وا

بن عبد هللا فقال ال حىت يطوف بني الصفا واملروة وسألت بن عمر فقال قدم  
تني  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فطاف ابلبيت سبعا وصلى خلف املقام ركع

   {لقد كان لكم يف رسول هللا أسوة حسنة  }وسعى بني الصفا واملروة مث قال 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان عن عمرو عن جابر : كنا   - 14357
 نعزل على عهد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم والقرآن ينزل  

 

 

شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد رجاله ثقات رجال  عليقت
 الشيخني 

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان عن عمرو عن عطاء عن   - 14358
جابر : كنا نتزود حلوم اهلدي على عهد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إىل 

 املدينة 
 

 

الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان عن محيد األعرج عن   - 14359
سليمان بن عتيق مكي عن جابر : أن النيب صلى هللا عليه وسلم هنى عن بيع  

 السنني ووضع اجلوائح  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
رجال مسلم الشيخني غري سليمان بن عتيق فمن   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان عن عمرو وبن املنكدر مسعا   - 14360
جابرا يزيد أحدمها على اآلخر قال قال النيب صلى هللا عليه وسلم : دخلت 

اجلنة فرأيت فيها قصرا أو دارا فسمعت فيها صوات فقلت ملن هذا فقيل لعمر  
فبكى عمر وقال مرة أخرى فأردت أن أدخلها فذكرت غريتك اي أاب حفص 



فأخرب هبا عمر فقال اي رسول هللا وعليك يغار قال سفيان مسعته من بن 
 املنكدر وعمرو مسعا جابرا 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا قال وجدت هذه األحاديث يف كتاب أيب خبط  - 14361
موسى : يده إىل آخر حديث احلكم بن   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن بكر أان بن جريج أان أبو   - 14362
الزبري أنه مسع جابر بن عبد هللا يقول : دخل النيب صلى هللا عليه وسلم على  
عائشة وهي تبكي فقال مالك تبكني قالت أبكي أن الناس أحلوا ومل أحلل 

ل إن هذا أمر كتبه هللا على  وطافوا ابلبيت ومل أطف وهذا احلج قد حضر قا
بنات آدم فاغتسلي وأهلي ابحلج وحجي قالت ففعلت ذلك فلما طهرت قال 
طويف ابلبيت وبني الصفا واملروة مث قد أحللت من حجك ومن عمرتك قالت 
اي رسول هللا إين أجد يف نفسي من عمريت إين مل أكن طفت حىت حججت قال 

التنعيم  فأذهب هبا اي عبد الرمحن فأعمرها من   

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
فمن رجال مسلم  -وهو حممد بن مسلم بن تدرس  -الشيخني غري أيب الزبري   

 

 

قال عبد هللا وجدت يف كتاب أيب ثنا أبو سعيد موىل بين هاشم   - 14363
 أن رسول هللا صلى هللا ثنا زائدة ثنا عبد هللا بن حممد عن جابر بن عبد هللا

عليه وسلم قال أليب بكر : مىت توتر قال أول الليل بعد العتمة قال فأنت اي  
عمر قال آخر الليل قال أما أنت اي أاب بكر فأخذت ابلثقة وأما أنت اي عمر  

 فأخذت ابلقوة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسن من أجل عبد هللا بن حممد : وهو ابن ت
فإنه يعترب به يف املتابعات والشواهد فيحسن حديثه وابقي رجال اإلسناد  عقيل 

 ثقات رجال الصحيح
 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب قال وجدت يف كتاب أيب ثنا احلكم  - 14364
بن موسى ومسعته أان من احلكم بن موسى ثنا عيسى بن يونس ثنا اجملالد بن 

قال لنا رسول هللا صلى هللا عليه   سعيد عن الشعيب عن جابر بن عبد هللا قال
وسلم : ال تلجوا على املغيبات فإن الشيطان جيري من أحدكم جمرى الدم قلنا  

 ومنك اي رسول هللا قال ومين ولكن هللا أعانين عليه فأسلم  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف لضعف جمالد وقد مجع جمالد يف هذا  ت
 املنت ثالثة أحاديث وهي صحيحة 

 

 

قال عبد هللا وجدت يف كتاب أيب أان احلكم بن موسى قال عبد   - 14364
ب عن سليمان بن هللا وثناه احلكم بن موسى ثنا حيىي بن محزة عن أيب وه

موسى أن انفعا حدثه عن عبد هللا بن عمر وعطاء بن أيب رابح عن جابر بن 
فله  عبد هللا أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : من ابع عبدا وله مال 

ماله وعليه دينه إال أن يشرتط املبتاع قال عبد هللا إىل ههنا وجدت يف كتاب  
 أيب والباقي مساع 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد حسن من أجل أيب وهب ت
 : وهو عبد هللا بن عبيد الكالعي وسليمان بن موسى : هو املعروف ابألشدق

 

 

-------------------------------------  

 

[    310صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا زايد بن عبد هللا البكاري ثنا  - 14365
احلجاج بن أرطاة عن أيب الزبري عن جابر بن عبد هللا رضي هللا عنهما قال قال  

دار فأراد   رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : أميا قوم كانت بينهم رابعة أو
 أحدهم أن يبيع نصيبه فليعرضه على شركائه فإن أخذوه فهم أحق به ابلثمن  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف زايد بن عبد هللا  ت
 ليس ابلقوي يف غري ابن إسحاق واحلجاج بن أرطاة مدلس 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا نصر بن ابب عن حجاج عن أيب  - 14366
الزبري عن جابر بن عبد هللا األنصاري رضي هللا عنهما أنه قال : هنى رسول هللا 

 صلى هللا عليه وسلم أن يطرق الرجل أهله ليال  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف جدا من أجل ت
 -وحجاج  -اخلراساين أبو سهل املروزي نزيل بغداد وهو  -نصر بن ابب 

مدلس  -وهو ابن أرطاة النخعي الكويف   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا نصر بن ابب عن حجاج عن أيب  - 14367



الزبري عن جابر بن عبد هللا األنصاري رضي هللا عنهما أنه قال دخلت على  
جابر لو قد جاءان مال حلثيت لك  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال يل : اي

 صلى هللا عليه وسلم قبل أن ينجز يل تلك مث حثيت لك قال فقبض رسول هللا 
العدة فأتيت أاب بكر رضي هللا عنه فحدثته فقال أبو بكر وحنن لو قد جاءان 

شيء حلثيت لك مث حثيت لك مث حثيت لك قال فأاته مال فحثي يل حثية مث  
يها صدقة حىت حيول احلول قال فوزنتها فكانت ألفا حثية مث قال ليس عليك ف

 ومخسمائة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف جدات  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا نصر بن ابب عن حجاج عن   - 14368
عطاء عن جابر بن عبد هللا األنصاري رضي هللا عنه قال : صلى بنا رسول هللا 

وسلم يف العيدين بغري أذان وال إقامة مث خطبنا مث نزل فمشي  صلى هللا عليه
إىل النساء ومعه بالل ليس معه غريه فأمرهن ابلصدقة فجعلت املرأة تلقي  

 تومتها وخامتها إىل بالل 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف جدا ألجل نصر ت
 بن ابب : وهو اخلراساين املروزي 



 

 

ثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا نصر بن ابب عن حجاج عن  حد - 14369
الذايل بن حرملة قال سألت جابر بن عبد هللا األنصاري رضي هللا عنهما :  

كم كنتم يوم الشجرة قال كنا ألفا وأربعمائة قال وكان رسول هللا صلى هللا عليه  
 وسلم يرفع يديه يف كل تكبرية من الصالة 

 

 

ديث صحيح وهذا إسناد ضعيف جدا من أجل عليق شعيب األرنؤوط : حت
مدلس وقد عنعنه   -وهو ابن أرطاة  -نصر بن ابب وحجاج   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا نصر بن ابب عن حجاج عن أيب  - 14370
الزبري عن جابر بن عبد هللا األنصاري أنه قال : هنى رسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم عن بيع احليوان ابحليوان نسيئة اثنني بواحد وال أبس به يدا بيد  

 

 

ن عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه وهذا إسناد ضعيف لضعف نصر بت
وأبو الزبري مدلسان ومل يصرحا ابلسماع   -وهو ابن أرطاة  -ابب وحجاج   

 

 

حدثنا عبد هللا قلت أليب مسعت أاب خيثمة يقول :نصر بن ابب  - 14370



كذاب فقال استغفر هللا كذاب إمنا عابوا عليه أنه حدث عن إبراهيم الصائغ 
منه وإبراهيم الصائغ من أهل بلده فال ينكر أن يكون مسع    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح ثنا زكراي بن إسحاق ثنا عمرو   - 14371
بن دينار مسعت جابرا حيدث : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان ينقل  
معهم حجارة الكعبة وعليه إزار فقال له العباس عمه اي بن أخي لو حللت 

عله على منكبيه  إزارك فجعلته على منكبيك دون احلجارة قال فحله فج
 فسقط مغشيا عليه فما رؤى بعد ذلك اليوم عرايان 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا مصعب بن سالم مسعته من أيب  - 14372
مرتني ثنا األجلح عن الذايل بن حرملة عن جابر بن عبد هللا قال : أقبلنا مع  

 صلى هللا عليه وسلم من سفر حىت إذا دفعنا إىل حائط من حيطان  رسول هللا
فذكروا ذلك  بين النجار إذا فيه مجل ال يدخل احلائط أحد إال شد عليه قال

للنيب صلى هللا عليه وسلم فجاء حىت أتى احلائط فدعا البعري فجاء واضعا  
عليه وسلم  مشفره إىل األرض حىت برك بني يديه قال فقال النيب صلى هللا  

هاتوا خطاما فخطمه ودفعه إىل صاحبه قال مث التفت إىل الناس قال إنه ليس  



بني السماء واألرض إال يعلم إين رسول هللا إال عاصي اجلن واألنس  }شيء   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا مصعب بن سالم ثنا جعفر عن   - 14373
لم فحمد هللا وأثىن عليه  أبيه عن جابر قال خطبنا رسول هللا صلى هللا عليه وس

مبا هو له أهل مث قال : أما بعد فإن أصدق احلديث كتاب هللا وإن أفضل 
وحتمر  اهلدي هدي حممد وشر األمور حمداثهتا وكل بدعة ضاللة مث يرفع صوته 

وجنتاه ويشتد غضبه إذا ذكر الساعة كأنه منذر جيش قال مث يقول أتتكم  
الساعة بعثت أان والساعة هكذا وأشار أبصبعيه السبابة والوسطى صبحتكم  

الساعة ومستكم من ترك ماال فألهله ومن ترك دينا أو ضياعا فإيل وعلي 
 والضياع يعين ولده املساكني 

 

 

يث صحيح وهذا إسناد حسن من أجل مصعب عليق شعيب األرنؤوط : حدت
 بن سالم وقد توبع 

 

 

------------------------------------- 



 

[    311صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا قال وجدت هذا احلديث يف كتاب أيب خبط يده  - 14374
الزهري حدثين ومسعته يف موضع آخر ثنا أبو اليمان قال أخربين شعيب عن 

سنان بن أيب سنان الدؤيل وأبو سلمة بن عبد الرمحن أن جابر بن عبد هللا 
األنصاري وكان من أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم أخرب : أنه غزا مع  

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم غزوة قبل جند فلما قفل رسول هللا صلى هللا 
ا يف واد كثري العضاه فنزل النيب عليه وسلم قفل معهم فأدركتهم القائلة يوم

صلى هللا عليه وسلم وتفرق الناس يف العضاه يستظلون ابلشجر ونزل رسول 
هللا صلى هللا عليه وسلم يستظل حتت شجرة فعلق هبا سيفه قال جابر فنمنا هبا  

نومة مث أن النيب صلى هللا عليه وسلم يدعوان فأتيناه فإذا عنده أعرايب جالس 
 صلى هللا عليه وسلم إن هذا اخرتط سيفه وأان انئم فاستيقظت  فقال رسول هللا 

وهو يف يده صلتا فقال من مينعك مىن فقلت هللا فقال من مينعك مين فقلت  
 هللا فشام السيف وجلس فلم يعاقبه النيب صلى هللا عليه وسلم وقد فعل ذلك 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن بكر أان بن جريج أخربين  - 14375
وأمريان عمرو بن دينار قال مسعت جابر بن عبد هللا يقول : غزوان جيش اخلبط 

أبو عبيدة بن اجلراح فجعنا جوعا شديدا فألقي لنا البحر حوات مل نر مثله يقال  
عظما من عظامه فكان   له العنرب فأكلنا منه نصف شهر وأخذ أبو عبيدة

 الراكب مير حتته  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن بكر أان بن جريج أخربين  - 14376
أبو الزبري أنه مسع جابر بن عبد هللا خيرب حنوا من خرب عمرو هذا وزاد فيه قال :  

 عليه وسلم جرااب من متر فكان يقبض لنا قبضة قبضة مث  وزودان النيب صلى هللا
 نفد ما يف اجلراب فكنا  مترة مترة فنمضغها ونشرب عليها املاء حىت الليل مث

جنتين اخلبط بقسينا فجعنا جوعا شديدا فألقي لنا البحر حوات ميتا فقال أبو 
عه  عبيدة غزاة وجياع فكلوا فأكلنا فكان أبو عبيدة ينصب الضلع من اضال

فيمر الراكب على بعريه حتته وجيلس النفر اخلمسة يف موضع عينه فأكلنا منه  
وادهنا حىت صلحت أجسامنا وحسنت سحناتنا قال فلما قدمنا املدينة قال  

جابر فذكرانه لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال رزق أخرجه هللا لكم فإن  
يء فأرسل به إليه بعض  كان معكم منه شيء فاطعموانه قال فكان معنا منه ش



 القوم فأكل منه  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
فمن رجال مسلم  -وهو حممد بن مسلم بن تدرس  -الشيخني غري أيب الزبري   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هاشم بن القاسم وحسن بن موسى   - 14377
الزبري عن جابر قال : بعثنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم   قاال ثنا زهري ثنا أبو

وأمر علينا أاب عبيدة نتلقى عريا لقريش وزودان جرااب من متر مل جيد لنا غريه قال  
فكان أبو عبيدة يعطينا مترة مترة قال قلت كيف كنتم تصنعون هبا قال منصها  

إىل الليل قال وكنا  كما ميص الصيب مث نشرب عليها من املاء فيكفينا يومنا 
نضرب بعصينا اخلبط مث نبله ابملاء فنأكله قال وانطلقنا على ساحل البحر 

فرفع لنا على ساحل البحر كهيئة الكثيب الضخم فأتيناه فإذا هو دابة يدعى  
العنرب قال أبو عبيدة ميته قال حسن بن موسى مث قال ال بل حنن رسل رسول  

م يف حديثه قال ال بل حنن رسل رسول هللا هللا صلى هللا عليه وسلم وقال هاش 
صلى هللا عليه وسلم ويف سبيل هللا وقد اضطررمت فكلوا وأقمنا عليه شهرا 

وحنن ثالث مائة حىت مسنا ولقد رأيتنا نغرتف من وقب عينيه ابلقالل الدهن  
ونقتطع منه الغدر كالثور أو كقدر الثور قال ولقد أخذ منا أبو عبيدة ثالثة 

فأقعدهم يف وقب عينه وأخذ ضلعا من اضالعه فأقامها مث رحل عشر رجال 



أعظم بعري معنا قال حسن مث رحل أعظم بعري كان معنا فمر من حتتها وتزودان 
من حلمه وشائق فلما قدمنا املدينة أتينا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فذكران  

ه شيء ذلك له فقال هو رزق أخرجه هللا عز وجل لكم فهل معكم من حلم
 فتطعموان قال فارسلنا إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم منه فأكله  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري أيب الزبري فمن رجال مسلم 

 

 

------------------------------------- 

 

[    312صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هاشم وحسن بن موسى قاال ثنا   - 14378
زهري قال هاشم يف حديثه ثنا أبو الزبري عن جابر قال قال رسول هللا صلى هللا 

عليه وسلم : من كان له شريك يف ربعة أو خنل فليس أن يبيع حىت يؤذن 
رضي أخذه وإن كره تركه   شريكه فإن  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هاشم وحسن قاال ثنا زهري قال   - 14379
هاشم يف حديثه حدثنا أبو الزبري عن جابر قال قال رسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم : ال يبيع حاضر لباد دعوا الناس يرزق هللا بعضهم من بعض 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هاشم بن القاسم ثنا زهري ثنا أبو  - 14380
الزبري عن جابر قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : أمسكوا عليكم  
أموالكم فال تفسدوها فإنه من أعمر عمري فهي للذي أعمرها حيا وميتا  

 ولعقبه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هاشم بن القاسم ثنا زهري ثنا أبو  - 14381
الزبري عن جابر قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ال ترسلوا فواشيكم  



وصبيانكم إذا غابت الشمس حىت تذهب فحمة العشاء فإن الشيطان يبعث 
 إذا غابت الشمس حىت تذهب فحمة العشاء 

 

 

: إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال   عليق شعيب األرنؤوطت
فمن رجال مسلم  -وهو حممد بن مسلم بن تدرس  -الشيخني غري أيب الزبري   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هاشم ثنا زهري ثنا أبو الزبري عن   - 14382
جابر قال : رمي سعد بن معاذ يف أكحله فحسمه رسول هللا صلى هللا عليه  

مبشقص مث ورمت فحسمه الثانية   وسلم بيده  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
فمن رجال مسلم  -وهو حممد بن مسلم بن تدرس  -الشيخني غري أيب الزبري   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا زهري ثنا أبو الزبري عن جابر : أن   - 14383
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم صلى يف ثوب واحد متوشحا به فقال بعض 

 القوم أليب الزبري املكتوبة قال املكتوبة وغري املكتوبة  
 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا زهري ثنا أبو الزبري عن جابر قال :   - 14384
طلق فأتيته  أرسلين رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهو منطلق إىل بين املص

وهو يصلي على بعريه فكلمته فقال بيده هكذا مث كلمته فقال بيده هكذا وأان 
سلتك فإنه مل مينعين  أمسعه يقرأ ويومئ برأسه فلما فرغ قال ما فعلت يف الذي أر 

 إال أين كنت أصلي 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
فمن رجال   -وهو حممد بن مسلم بن تدرس املكي  -الشيخني غري أيب الزبري 

 مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هاشم ثنا زهري ثنا أبو الزبري عن   - 14385
اء رجل إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال : إن يل جارية  جابر قال ج

وهي خادمنا وسانيتنا أطوف عليها وأان أكره أن حتمل قال اعزل عنها إن 
شئت فإنه سيأتيها ما قدر هلا قال فلبث الرجل مث أاته فقال إن اجلارية قد 

 محلت قال قد أخربتك أنه سيأتيها ما قدر هلا  

 



 

ؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد على شرط مسلم رجاله  عليق شعيب األرنت
 ثقات رجال الشيخني غري أيب الزبري فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن بن موسى ثنا زهري عن أيب  - 14386
الزبري عن جابر قال : خرجنا مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف سفر  

رحله   فمطران قال ليصل من شاء منكم يف  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن ثنا زهري عن أيب الزبري عن  - 14387
جابر قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ال تذحبوا إال مسنة إال أن 

 تعسر عليكم فتذحبوا جذعة من الضأن  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده على شرط مسلم رجاله ثقات رجال الشيخني ت
رجال مسلم غري أيب الزبري فمن   

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن ثنا زهري عن أيب الزبري عن  - 14388
 جابر قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ال طرية وال عدوى وال غول  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري أيب الزبري فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن ثنا زهري عن أيب الزبري عن  - 89143
 جابر قال : هنى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن بيع الثمرة حىت تطيب 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري أيب ت
 الزبري فمن رجال مسلم 

 

 

ا حسن ثنا زهري عن أيب الزبري عن حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثن - 14390
 جابر قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : من انتهب هنبة فليس منا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري أيب الزبري فمن رجال مسلم 



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن ثنا زهري عن أيب الزبري عن  - 14391
جابر قال : كنا خنابر على عهد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فنصيب من  

البسر ومن كذا فقال من كانت له أرض فليزرعها أو ليحرثها أخاه وإال 
 فليدعها  

 

 

ات رجال  عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقت
 الشيخني غري أيب الزبري فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان بن عيينة عن عبد احلميد  - 14392
بن جبري بن شيبة مسع حممد بن عباد بن جعفر سألت جابرا : أهنى رسول هللا 
صلى هللا عليه وسلم عن صيام يوم اجلمعة فقال نعم ورب هذا البيت فقيل  

هو يطوف ابلبيت قال نعم  لسفيان و   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بن إدريس أان بن جريج عن أيب  - 14393



الزبري عن جابر قال : رمى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اجلمرة األوىل يوم 
 النحر ضحى ورماها بعد ذلك عند زوال الشمس 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    313صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بن إدريس عن األعمش عن أيب  - 14394
سفيان عن جابر قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : أن يف الليل لساعة  

ريا إال آاته إايه وذلك يف كل ليلة  ال يوافقها عبد مسلم يسأل هللا فيها خ  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده قوي على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
فمن رجال مسلم  -وهو طلحة بن انفع  -الشيخني غري أيب سفيان   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بن إدريس عن حصني عن سامل بن   - 14395



مرة املدينة ورسول هللا صلى هللا عليه  أيب اجلعد عن جابر قال : قدمت غري 
وإذا رأوا جتارة أو هلوا  }وسلم خيطب فخرج الناس وبقي اثنا عشر فنزلت 

   {انفضوا إليها 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل يعين بن علية ثنا هشام ح   - 14396
وعبد الصمد ثنا هشام ح وكثري بن هشام ثنا هشام عن أيب الزبري عن جابر 

قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : من تسمى ابمسي فال يتكىن بكنييت  
 ومن تكىن بكنييت فال يتسمى ابمسي 

 

 

حيح لغريه وهذا اإلسناد على شرط مسلم عليق شعيب األرنؤوط : صت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل ثنا أيوب عن أيب الزبري   - 14397
عن جابر : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم هنى عن احملاقلة واملزابنة 

 واملخابرة واملعاومة والثنيا ورخص يف العرااي 

 

 



ناده على شرط مسلم عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وإست  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا جرير عن مغرية عن الشعيب عن   - 14398
جابر قال : توىف عبد هللا بن عمرو بن حرام يعين أابه أو استشهد وعليه دين  

فاستعنت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على غرمائه أن يضعوا من دينه شيئا  
 صلى هللا عليه وسلم اذهب فصنف مترك  فطلب إليهم فأبوا فقال يل رسول هللا

أصنافا العجوة على حدة وعذق زيد على حدة وأصنافه مث ابعث ايل قال 
ففعلت فجاء رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فجلس على أعاله أو يف وسطه  
مث قال كل للقوم قال فكلت للقوم حىت أوفيتهم وبقي متري كأنه مل ينقص منه  

 شيء 

 

 

ألرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب ات  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد عن بن جريج أخربين  - 14399
 أبو الزبري أنه مسع جابرا وبن الزبري يعين : أنه رمي اجلمرة مبثل حصى اخلذف 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت



جال مسلم فمن ر  -وهو حممد بن مسلم بن تدرس  -الشيخني غري أيب الزبري   

 

 

حدثنا حيىي بن سعيد حدثنا بن جريج أخربين أبو الزبري عن جابر   - 14400
 عن النيب صلى هللا عليه وسلم : أنه رمى مبثل حصى اخلذف 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : مكرر سابقه ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن هشام بن سعيد يعين بن  - 14401
عروة أخربين عبيد هللا بن عبد الرمحن األنصاري قال مسعت جابر بن عبد هللا  

يقول قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : من أحيا أرضا ميتة له هبا أجر وما  
 أكلت منه العافية فله به أجر  

 

 

ديث صحيح وهذا إسناد حسن من أجل عبيد هللا  عليق شعيب األرنؤوط : حت
 بن عبد الرمحن األنصاري

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو معاوية ثنا األعمش عن سامل   - 14402
عن جابر بن عبد هللا قال : أتى النيب صلى هللا عليه وسلم رجل من األنصار  



كنت أعزل عنها  فقال إن يل خادما تسىن وقال مرة تسنو على انضح يل وإين  
وأصيب منها فجاءت بولد فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ما قدر هللا  

 لنفس أن خيلقها إال هي كائنة  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو معاوية ثنا األعمش عن سامل   - 14403
عن جابر قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : تسموا ابمسي وال تكنوا 

 بكنييت فإين جعلت قامسا أقسم بينكم  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

و معاوية ثنا األعمش عن أيب حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أب - 14404
سفيان عن جابر قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : تسموا ابمسي وال  

 تكنوا بكنييت 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد قوي على شرط مسلم  ت



فمن    -وهو طلحة بن انفع  -رجاله ثقات رجال الشيخني غري أيب سفيان 
 رجال مسلم 

 

 

دثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو معاوية ثنا األعمش عن أيب ح - 14405
عليه وسلم : يف   صاحل عن جابر رضي هللا عنه قال قال رسول هللا صلى هللا

حجته أي يوم أعظم حرمة قالوا يومنا هذا قال فأي شهر أعظم حرمة قالوا  
شهران هذا قال فأي بلد أعظم حرمة قالوا بلدان هذا قال فإن دماءكم  

موالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا يف شهركم هذا يف بلدكم هذا وأ  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو معاوية وبن منري قاال ثنا   - 14406
األعمش عن أيب سفيان عن جابر قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

وقال بن منري يف حديثه مسعت النيب صلى هللا عليه وسلم قال : إن الشيطان  
 قد أيس أن يعبده املصلون ولكن يف التحريش بينهم  

 

 

األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد قوي على شرط مسلم  عليق شعيب ت



فمن    -وهو طلحة بن انفع  -رجاله ثقات رجال الشيخني غري أيب سفيان 
 رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو معاوية ثنا األعمش عن أيب  - 14407
ل  صاحل عن جابر قال : كنا مع النيب صلى هللا عليه وسلم فاستسقى ماء فقا

رجل أال أسقيك نبيذا قال بلى قال فخرج الرجل يسعى قال فجاء إبانء فيه  
نبيذ فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أال مخرته ولو أن تعرض عليه عودا  

 قال مث شرب  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    314صفحة  - 3بن حنبل    ] جزء مسند أمحد    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو معاوية ويعلي ووكيع قالوا   - 14408
حدثنا األعمش عن أيب سفيان عن جابر قال : سئل رسول هللا صلى هللا عليه  



 وسلم أي الصالة أفضل قال طول القنوت 

 

 

مسلم رجاله ثقات رجال  عليق شعيب األرنؤوط : إسناده قوي على شرط  ت
فمن رجال مسلم  -وهو طلحة بن انفع  -الشيخني غري أيب سفيان   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو معاوية ثنا عبد امللك عن عطاء   - 14409
عن جابر بن عبد هللا قال : بدأ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ابلصالة قبل  

مة قال مث خطب الرجال وهو متوكئ على  اخلطبة يف العيدين بغري أذان وال إقا 
قوس قال مث أتى النساء فخطبهن وحثهن على الصدقة قال فجعلن يطرحن 

 القرطة واخلواتيم واحللي إىل بالل قال ومل يصل قبل الصالة وال بعدها  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
فقد روى   -وهو ابن أيب سليمان العرزمي الكويف  -الشيخني غري عبد امللك 

 له البخاري استشهادا واحتج به مسلم
 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بن منري ثنا أشعث عن أيب الزبري   - 14410
عن جابر قال : حججنا مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ومعنا النساء 



 والصبيان ورمينا عنهم  

 

 

: إسناده ضعيف لضعف أشعث : وهو ابن سوار عليق شعيب األرنؤوطت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو معاوية ثنا حجاج عن أيب الزبري   - 14411
عن جابر قال : هنى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن تباع النخل السنتني  

 والثالث 

 

 

وهو   - عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف حجاج ت
مدلسان وقد   -وهو حممد بن مسلم بن تدرس  -وأبو الزبري  -أرطاة ابن 

 عنعنا لكنهما قد توبعا 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو معاوية ثنا األعمش عن أيب  - 14412
سفيان عن جابر قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ما من نفس 

 منفوسة أييت عليها مائة سنة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده قوي على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت



فمن رجال مسلم  -وهو طلحة بن انفع  -الشيخني غري أيب سفيان   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو معاوية ثنا بعض أصحابنا عن   - 14413
األعمش عن أيب سفيان عن جابر قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :  

 من مات على شيء بعثه هللا عليه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف إلهبام الراوي عن  ت
 األعمش 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو معاوية ثنا هشام بن عروة عن   - 14414
حممد بن املنكدر عن جابر قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : الزبري  

 بن عميت وحواري من أميت  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

يمان بن حرب ثنا محاد بن زيد حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سل - 14415
ن كيسان فقال أشهد على جابر بن عبد هللا قال هشام وحدثت به وهب ب



حلدثين قال اشتد األمر يوم اخلندق فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : أال  
رجل ايتينا خبرب بين قريظة فانطلق الزبري فجاء خبربهم مث اشتد األمر أيضا فذكر  

ول هللا صلى هللا عليه وسلم إن لكل نيب حواراي وبن ثالث مرات فقال رس
 الزبري حواري 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو معاوية وحدثنا األعمش عن   - 14416
لنيب صلى هللا عليه  سامل بن أيب اجلعد عن جابر بن عبد هللا قال : كنت مع ا

وسلم يف سفر فلما دنوان من املدينة قال قلت اي رسول هللا إين حديث عهد  
ل بكرا بعرس فأذن يل يف أن أتعجل إىل أهلي قال أفتزوجت قال قلت نعم قا 

أم ثيبا قال قلت ثيبا قال فهال بكرا تالعبها وتالعبك قال قلت إن عبد هللا 
هلك وترك علي جواري فكرهت أن أضم إليهن مثلهن فقال ال أتت أهلك 

طروقا قال وكنت على مجل فاعتل قال فلحقين رسول هللا صلى هللا عليه  
اعتل بعريي قال   وسلم وأان يف آخر الناس قال فقال ما لك اي جابر قال قلت

فأخذ بذنبه مث زجره قال فما زلت إمنا أان يف أول الناس يهمين رأسه فلما دنوان  
من املدينة قال قال يل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ما فعل اجلمل قلت هو  

ذا قال فبعنيه قلت ال بل هو لك قال بعنيه قال قلت هو لك قال ال قد 



ائتنا به قال فلما قدمت املدينة جئت به فقال  أخذته أبوقية اركبه فإذا قدمت ف
 صلى هللا اي بالل زن له وقيه وزده قرياطا قال قلت هذا قرياط زادنيه رسول هللا

عليه وسلم ال يفارقين أبدا حىت أموت قال فجعلته يف كيس فلم يزل عندي  
 حىت جاء أهل الشام يوم احلرة فأخذوه فيما أخذوا  

 

 

سناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو معاوية ثنا األعمش عن أيب  - 14417
سفيان عن جابر قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : إن إبليس يضع 

عرشه على املاء مث يبعث سراايه فأدانهم منه منزلة أعظمهم فتنة جييء أحدهم  
ل ما صنعت شيئا قال وجييء أحدهم فيقول ما  فيقول فعلت كذا وكذا فيقو 

تركته حىت فرقت بينه وبني أهله قال فيدنيه منه أو قال فيلتزمه ويقول نعم أنت 
 قال أبو معاوية مرة فيدنيه منه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده قوي على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
ال مسلم وهو طلحة بن انفع فمن رج -الشيخني غري أيب سفيان   

 

 



------------------------------------- 

 

[    315صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو معاوية ثنا األعمش عن أيب  - 14418
سفيان عن جابر قال : كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف سفر قال فهبت  

ريح شديدة فقال هذه ملوت منافق قال فلما قدمنا املدينة إذا هو قد مات 
 منافق عظيم من عظماء املنافقني  

 

 

يح وهذا إسناد قوي على شرط مسلم عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو معاوية ثنا األعمش عن أيب  - 14419
سفيان عن جابر قال : بعث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إىل أيب بن كعب  

 طبيبا فقطع له عرقا مث كواه عليه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده قوي على شرط مسلم ت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو معاوية ثنا األعمش عن أيب  - 14420
 سفيان عن جابر قال : أهل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف حجته ابحلج 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده قوي على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو معاوية وحممد بن عبيد قاال ثنا   - 14421
األعمش عن أيب سفيان عن جابر قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :  

من خشي منكم أن ال يقوم من آخر الليل فليوتر من أول الليل فإن قراءة 
 آخر الليل حمضورة وذلك أفضل  

 

 

ح وهذا إسناد قوي على شرط مسلم  عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيت
فمن    -وهو طلحة بن انفع  -رجاله ثقات رجال الشيخني غري أيب سفيان 

 رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو معاوية ثنا األعمش ح وبن منري   - 14422
عن األعمش عن أيب سفيان عن جابر قال : هنى رسول هللا صلى هللا عليه  

ل بن منري يف حديثه فااته خايل وكان يرقى من العقرب قال وسلم عن الرقي قا



فجاء آل عمرو بن حزم إىل النيب صلى هللا عليه وسلم فقالوا اي رسول هللا أنه 
قد كانت عندان رقية نرقي هبا من العقرب وإنك هنيت عن الرقى قال فعرضوها  

 عليه فقال ما أرى أبسا من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده قوي على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو معاوية ثنا األعمش عن أيب  - 14423
سفيان عن جابر قال : أتى النيب صلى هللا عليه وسلم رجل فقال اي رسول هللا 
رأيت البارحة فيما يرى النائم كان عنقي ضربت فسقط رأسي فاتبعته فأخذته  

عدته مكانه فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا لعب الشيطان أبحدكم  فأ
 فال حيدثن به الناس  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد قوي على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو معاوية ووكيع قاال ثنا األعمش   - 14424
هللا صلى هللا عليه وسلم : إذا سجد  عن أيب سفيان عن جابر قال قال رسول 

 أحدكم فليعتدل وال يفرتش ذراعيه افرتاش الكلب  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده قوي على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
فقد   -وهو طلحة بن انفع الواسطي اإلسكاف  -الشيخني غري أيب سفيان 

 روى له البخاري مقروان بغريه واحتج به مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو معاوية وبن أيب عتبة املعىن قاال   - 14425
ثنا األعمش عن أيب سفيان عن جابر قال : دخل رسول هللا صلى هللا عليه  
وسلم على أم سلمة قال بن أيب عتبة دخل على عائشة بصيب يسيل منخراه 

ا قال فقال ما هلذا دما قال أبو معاوية يف حديثه وعندها صيب يبعث منخراه دم
قال فقالوا به العذرة قال فقال عالم تعذبن أوالدكن إمنا يكفي إحداكن أن 
أتخذ قسطا هنداي فتحكه مباء سبع مرات مث توجره إايه قال بن أيب عتبة مث  

 تسعطه إايه ففعلوا فربأ 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده قوي على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
وأيب  -وهو حيى بن عبد امللك بن محيد اخلزاعي  -ابن أيب غنية  الشيخني غري

فكالمها من رجال مسلم  -وهو طلحة بن انفع  -سفيان   

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو معاوية ثنا األعمش ح وبن منري   - 14426
عن األعمش عن أيب سفيان عن جابر قال مسعت النيب صلى هللا عليه وسلم  

ته بثالث : أال ال ميوتن أحد منكم إال وهو حيسن ابهلل الظن  يقول قبل مو   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد قوي على شرط مسلم  ت
وهو طلحة بن انفع الواسطي   -رجاله ثقات رجال الشيخني غري أيب سفيان 

فقد روى له البخاري متابعة واحتج به مسلم وهو صدوق ال  -اإلسكاف 
 أبس به

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو معاوية ثنا األعمش عن أيب  - 14427
ر وال  سفيان عن جابر قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ما من ذك

أنثى إال وعلى رأسه حرير معقود ثالث عقد حني يرقد فإن استيقظ فذكر هللا  
 الصالة احنلت تعاىل احنلت عقدة فإذا قام فتوضأ احنلت عقدة فإذا قام إىل

 عقده كلها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده قوي على شرط مسلم ت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو معاوية أان األعمش عن أيب  - 14428
سفيان عن جابر قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : إذا سقطت لقمة  

ال يدعها للشيطان أحدكم فليأخذها فليمط ما هبا من األذى وليأكلها و   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده قوي على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو معاوية ثنا األعمش عن أيب  - 14429
سفيان عن جابر قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : طعام الواحد 

 يكفي اإلثنني وطعام اإلثنني يكفي األربعة  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد قوي على شرط مسلم ت  

 

 

أيب ثنا أبو معاوية ثنا األعمش عن أيب  حدثنا عبد هللا حدثين - 14430
سفيان عن جابر قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : إذا طعم أحدكم  

 فال ميسح يده حىت ميصها فإنه ال يدري يف أي طعام يبارك له فيه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده قوي على شرط مسلم ت  



 

 

معاوية ثنا األعمش عن أيب  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو - 14431
سفيان عن جابر قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : إذا حضر أحدكم  
الصالة يف مسجد فليجعل لبيته نصيبا من صالته فإن هللا عز وجل جاعل يف  

 بيته من صالته خريا  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده قوي على شرط مسلم ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    316صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو معاوية ثنا األعمش عن أيب  - 14432
سفيان عن جابر قال : رأى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قوما يتوضؤون فلم  

من النار   ميس أعقاهبم املاء فقال ويل لألعقاب  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد قوي على شرط مسلم ت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو معاوية ثنا األعمش عن أيب  - 14433
سفيان عن جابر قال : استأذنت احلمى على النيب صلى هللا عليه وسلم فقال  

لقوا منها ما يعلم هللا فأتوه  من هذه قالت أم ملدم قال فأمر هبا إىل أهل قباء ف
فشكوا ذلك إليه فقال ما شئتم إن شئتم أن أدعو هللا لكم فيكشفها عنكم  

وإن شئتم أن تكون لكم طهورا قالوا اي رسول هللا أو تفعل قال نعم قالوا  
 فدعها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : رجاله رجال الصحيح ويف متنه غرابة ... وقد صح ت
البخاري أن النيب صلى هللا عليه وسلم دعا للمدينة أن  من حديث عائشة عند 

تنقل محاها إىل اجلحفة . واجلحفة ميقات أهل مصر والشام إذا مل يدخلوا  
 املدينة وهي جنوب غرب املدينة قرب رابغ على الساحل

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو معاوية عن األعمش وبن منري   - 14434
 عليه وسلم  أان األعمش عن أيب سفيان عن جابر قال : أتى النيب صلى هللا

النعمان بن قوقل فقال اي رسول هللا أرأيت إن حللت احلالل وحرمت احلرام 
نة  وصليت املكتوابت وقال بن منري يف حديثه ومل أزد على ذلك أأدخل اجل

 فقال له رسول هللا صلى هللا عليه وسلم نعم  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد قوي على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو معاوية ثنا األعمش عن أيب  - 14435
سفيان عن جابر قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : إذا قضى أحدكم  

ده فليجعل لبيته نصيبا من صالته فإن هللا عز وجل جاعل يف  الصالة يف مسج
 بيته من صالته خريا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده قوي على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بن منري ثنا األعمش عن أيب سفيان   - 14436
عن جابر قال مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : إذا قضى أحدكم  

 فذكره  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده قوي على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو معاوية ثنا احلجاج بن أرطاة   - 14437



حممد بن املنكدر عن جابر بن عبد هللا قال : أتى النيب صلى هللا عليه  عن 
وسلم أعرايب فقال اي رسول هللا أخربين عن العمرة أواجبة هي فقال رسول هللا 

 صلى هللا عليه وسلم ال وإن تعتمر خري لك 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف احلجاج بن أرطاة مدلس وقد عنعن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو معاوية ثنا األعمش عن أيب  - 14438
سفيان عن جابر قال : ساق رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عام احلديبية  

 سبعني بدنة قال فنحر البدنة عن سبعة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد قوي على شرط مسلم  ت
فمن    -وهو طلحة بن انفع  -سفيان  رجاله ثقات رجال الشيخني غري أيب

 رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو معاوية ثنا عاصم األحول عن   - 14439
أيب نضرة عن جابر بن عبد هللا قال : خرجنا مع رسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم منا الصائم ومنا املفطر فلم يكن يعيب بعضنا على بعض  



 

 

: إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال   عليق شعيب األرنؤوطت
فمن رجال مسلم  -وهو املنذر بن مالك  -الشيخني غري أيب نضرة   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو معاوية ثنا األعمش عن أيب  - 14440
سفيان عن جابر قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : اهتز عرش هللا 

 ملوت سعد بن معاذ  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد قوي على شرط مسلم  ت
فمن    -وهو طلحة بن انفع  -رجاله ثقات رجال الشيخني غري أيب سفيان 

 رجال مسلم وأخرج له البخاري مقروان

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو معاوية ثنا األعمش عن أيب  - 14441
سفيان عن جابر قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أهل : اجلنة أيكلون  
فيها ويشربون وال يتغوطون وال يبولون وال ميتخطون وال يبزقون طعامهم جشاء  

 ورشح كرشح املسك 

 

 



سناد قوي على شرط مسلم عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل أان ليث عن أيب الزبري عن  - 14442
جابر قال : جيء أبيب قحافة يوم الفتح إىل النيب صلى هللا عليه وسلم وكان  
رأسه ثغامة فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اذهبوا به إىل بعض نسائه 

واد فليغريه بشيء وجنبوه الس  

 

 

 -عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف لضعف ليث ت
لكنه متابع  -وهو ابن أيب سليم   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل عن بن جريج عن أيب  - 14443
الزبري عن جابر قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : الشفعة يف كل شرك 

أن يبيع حىت يؤذن شريكه فإن ابع فهو أحق به  ربعة أو حائط ال يصلح له
 حىت يؤذنه 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو معاوية ثنا األعمش عن أيب  - 14444
سفيان عن جابر قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : إذا أذن املؤذن  

كون ابلروحاء وهي من املدينة ثالثون ميال  هرب الشيطان حىت ي  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده قوي على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
فمن رجال مسلم  -وهو طلحة بن انفع  -الشيخني غري أيب سفيان   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو معاوية ثنا األعمش عن أيب  - 14445
سفيان عن جابر قال : جاء سليك الغطفاين يوم اجلمعة والنيب صلى هللا عليه  

وسلم خيطب فجلس فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا جاء أحدكم يوم  
 اجلمعة واإلمام خيطب فليصل ركعتني مث ليجلس  

 

 

ؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد قوي على شرط مسلم عليق شعيب األرنت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    317صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل هو بن علية عن اجلريري   - 14446
لعراق أن ال عن أيب نضرة قال كنا عند جابر بن عبد هللا قال : يوشك أهل ا

جيىب إليهم قفيز وال درهم قلنا من أين ذاك قال من قبل العجم مينعون ذلك مث 
قال يوشك أهل الشام أن ال جيىب إليهم دينار وال مد قلنا من أين ذاك قال من  

قبل الروم مينعون ذاك قال مث امسك هنيهة مث قال قال رسول هللا صلى هللا 
ة حيثو املال حثوا ال يعده عدا قال عليه وسلم يكون يف آخر أميت خليف

اجلريري فقلت أليب نضرة وأيب العالء أتراينه عمر بن عبد العزيز رضي هللا تعاىل 
 عنه فقاال ال  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
فمن رجال مسلم  -وهو منذر بن مالك  -الشيخني غري أيب نضرة   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل عن احلجاج الصواف عن  - 14447
أيب الزبري أن شاء هللا عن جابر بن عبد هللا قال قال رسول هللا صلى هللا عليه  
وسلم : اي معشر األنصار أمسكوا عليكم أموالكم وال تعمروها فإنه من أعمر  

 شيئا حياته فهو له حياته وموته  

 

 



رنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  عليق شعيب األت
فمن رجال مسلم  -وهو حممد بن مسلم بن تدرس  -الشيخني غري أيب الزبري   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو معاوية ثنا األعمش عن أيب  - 14448
سفيان عن جابر قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : مثل الصلوات 

ثل هنر جار غمر على ابب أحدكم يغتسل منه كل يوم مخس مرات اخلمس كم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده قوي على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل أان بن جريج عن عطاء   - 14449
 عليه وسلم ابحلج قال قال جابر بن عبد هللا : أهللنا أصحاب النيب صلى هللا

خالصا ليس معه غريه خالصا وحده فقدمنا مكة صبح رابعة مضت من ذي  
ول ملا  احلجة فقال النيب صلى هللا عليه وسلم حلوا واجعلوها عمرة فبلغه أان نق

مل يكن بيننا وبني عرفة إال مخس أمران أن حنل فريوح إىل مىن انس منا ومذاكريان  
تقطر منيا فخطبنا فقال قد بلغين الذي قلتم وإين ألتقاكم وأبركم ولوال اهلدي 
حلللت ولو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت حلوا واجعلوها عمرة  

اليمن قال مب أهللت فقال مبا أهل به  قال وقدم علي رضي هللا تعاىل عنه من 
 النيب صلى هللا عليه وسلم قال فاهده وامكث حراما كما أنت 



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل عن سعيد عن حممد بن   - 14450
حلسن بن علي أنه مسع عبد الرمحن بن سعد بن زرارة عن حممد بن عمرو بن ا

جابر بن عبد هللا يقول : بينا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف سفر فرأى 
زحاما ورجال قد ظلل عليه فسأل عنه فقالوا هذا صائم فقال ليس الرب أن 

 تصوموا يف السفر  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عباد بن العوام عن احلسن بن أيب  - 14451
جعفر عن أيب الزبري عن جابر بن عبد هللا قال : هنى رسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم عن مثن الكلب إال الكلب املعلم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه وهذا إسناد ضعيف لضعف احلسن بن ت
ابع أيب جعفر اجلفري لكنه مت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد عن بن جريج أخربين  - 14452
مىن  عطاء أنه مسع جابر بن عبد هللا يقول كنا ال أنكل من حلوم البدن إال ثالث
فرخص لنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : كلوا وتزودوا قال فأكلنا  

   وتزودان قلت لعطاء حىت جئنا املدينة قال ال

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد عن بن جريج أخربين  - 14453
أبو الزبري مسع جابر بن عبد هللا يسأل عن ركوب اهلدي فقال مسعت رسول هللا 

  جتد ظهرا  صلى هللا عليه وسلم يقول : أركبها ابملعروف إذا أجلئت إليها حىت

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
فمن رجال مسلم  -وهو حممد بن مسلم بن تدرس  -الشيخني غري أيب الزبري   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن بن جريج أخربين أبو  - 14454
الزبري قال مسعت جابر بن عبد هللا يقول : مل يطف النيب صلى هللا عليه وسلم  



 وأصحابه بني الصفا واملروة إال طوافا واحدا طوافه األول  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد عن بن جريج أخربين   حدثنا عبد هللا - 14455
أبو الزبري أنه مسع جابر بن عبد هللا يقول : طاف رسول هللا صلى هللا عليه  

وسلم يف حجة الوداع على راحلته ابلبيت وابلصفا واملروة لرياه الناس وليشرف 
 وليسألوه فإن الناس غشوه  

 

 

ط مسلم عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شر ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد عن عبد امللك  - 14456
أخربين عطاء عن جابر بن عبد هللا قال : هنى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 عن الرطب والبسر والتمر والزبيب 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 



 

ن عبد امللك أخربين عطاء  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي ع - 14457
الشمس على عهد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  عن جابر قال : كسفت 

وكان ذلك اليوم الذي مات فيه إبراهيم عليه السالم بن رسول هللا صلى هللا 
عليه وسلم فقال الناس إمنا كسفت الشمس ملوت إبراهيم فقام النيب صلى هللا 

يف أربع سجدات كرب مث قرأ فأطال  عليه وسلم فصلى ابلناس ست ركعات
القراءة مث ركع حنوا مما قام مث رفع رأسه فقرأ دون القراءة األوىل مث ركع حنوا مما 

قام مث رفع رأسه فقرأ دون القراءة الثانية مث ركع حنوا مما قام مث رفع رأسه فاحندر  
للسجود فسجد سجدتني مث قام فركع ثالث ركعات قبل أن يسجد ليس فيها  

كعة إال اليت قبلها أطول من اليت بعدها إال أن ركوعه حنو من قيامه مث أتخر يف  ر 
صالته وأتخرت الصفوف معه مث تقدم فقام يف مقامه وتقدمت الصفوف 

فقضى الصالة وقد طلعت الشمس فقال اي أيها الناس إن الشمس والقمر  
أيتم شيئا من  آيتان من آايت هللا عز وجل وأهنما ال ينكسفان ملوت بشر فإذا ر 

ذلك فصلوا حىت تنجلي أنه ليس من شيء توعدونه إال قد رأيته يف صاليت 
هذه ولقد جيء ابلنار فذلك حني رأيتموين أتخرت خمافة أن يصيبين من لفحها  

حىت قلت أي رب وأان فيهم ورأيت فيها صاحب احملجن جير قصبه يف النار 
لق مبحجين وإن غفل عنه  كان يسرق احلاج مبحجنه فإن فطن به قال إمنا تع 

ذهب به وحىت رأيت فيها صاحبة اهلرة اليت ربطتها فلم تطعمها ومل ترتكها أتكل  
من خشاش األرض حىت ماتت جوعا وجيء ابجلنة فذلك حني رأيتموين تقدمت  



حىت قمت يف مقامي فمددت يدي وأان أريد أن أتناول من مثرها لتنظروا إليه مث 
 بدا يل أن ال أفعل 

 

 

ق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات جال  عليت
فمن رجال مسلم  -وهو ابن أيب سليمان العرزمي  -الشيخني غري عبد امللك   

 

 

------------------------------------- 

 

[    318صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن بن جريج أخربين أبو  - 14458
الزبري قال : مسعت جابر بن عبد هللا يقول وهو خيرب عن حجة النيب صلى هللا 
عليه وسلم قال فأمران بعد ما طفنا أن حنل قال وإذا أردمت أن تنطلقوا إىل مىن  

 فأهلوا فأهللنا من البطحاء  

 

 

ده صحيح على شرط مسلم عليق شعيب األرنؤوط : إسنات  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن بن جريج أخربين أبو  - 14459
الزبري أنه مسع جابرا يقول : رأيت النيب صلى هللا عليه وسلم يرمي على راحلته  
يوم النحر يقول لنا خذوا مناسككم فإين ال أدري لعلي أن ال أحج بعد حجيت 

 هذه  

 

 

األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم عليق شعيب ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن عبد امللك ثنا عطاء عن   - 14460
جابر قال : شهدت الصالة مع النيب صلى هللا عليه وسلم يف يوم عيد فبدأ  
ابلصالة قبل اخلطبة بغري أذان وال إقامة فلما قضى الصالة قام متوكئا على  

وأثىن عليه ووعظ الناس وذكرهم وحثهم على طاعته مث مضى   بالل فحمد هللا
إىل النساء ومعه بالل فأمرهن بتقوى هللا ووعظهن ومحد هللا وأثىن عليه وحثهن  

على طاعته مث قال تصدقن فإن أكثركن حطب جهنم فقالت امرأة من سفلة  
النساء سفعاء اخلدين مل اي رسول هللا قال ألنكن تكثرن الشكاة وتكفرن 

لعشري فجعلن ينزعن حليهن وقالئدهن وقرطتهن وخواتيمهن يقذفن به يف  ا
 ثوب بالل يتصدقن به 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت



فمن   -وهو ابن أيب سليمان العرزمي الكويف  -الشيخني غري عبد امللك 
 رجال مسلم 

 

 

ثنا إسحاق بن يوسف ثنا عبد امللك  حدثنا عبد هللا حدثين أيب - 14461
عن عطاء عن جابر بن عبد هللا قال : شهدت مع النيب صلى هللا عليه وسلم  

 يوم عيد فبدأ ابلصالة قبل اخلطبة فذكر معناه  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
فمن رجال   -الكويف وهو ابن سليمان العرزمي  -الشيخني غري عبد امللك 

 مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن عبد امللك عن عطاء عن   - 14462
جابر قال : كنا نتمتع مع النيب صلى هللا عليه وسلم فنذبح البقرة عن سبع  

 نشرتك فيها  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن بن جريج أخربين أبو  - 14463
الزبري قال مسعت جابر بن عبد هللا يقول : هنى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 أن يقتل شيء من الدواب صربا 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
فمن رجال مسلم  -بن مسلم بن تدرس وهو حممد  -الشيخني غري أيب الزبري   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن بن جريج أخربين أبو  - 14464
الزبري قال مسعت جابر بن عبد هللا يقول : هناان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 عن الوسم يف الوجه والضرب يف الوجه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن بن جريج أخربين عبد هللا   - 14465
بن عبيد بن عمري : ان عبد الرمحن بن عبد هللا بن أيب عمار أخربه قال سألت 
جابرا فقلت الضبع آكلها قال نعم قال قلت أصيد هي قال نعم قلت أمسعت 

 ذاك من نيب هللا صلى هللا عليه وسلم قال نعم  



 

 

ليق شعيب األرنؤوط : إسناده على شرط مسلم عبد هللا بن عبيد وعبد  عت
 الرمحن بن عبد هللا من رجاله وابقي رجال اإلسناد من رجال الشيخني

 

 

------------------------------------- 

 

[    319صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد عن شعبة ثنا حممد   - 14466
هللا : أن بن عبد الرمحن عن حممد بن عمرو بن احلسن عن جابر بن عبد 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان يف سفر فرأى رجال عليه زحام قد ظلل 
يف عليه فقال ما هذا قالوا صائم قال ليس من الرب الصيام أو الرب الصائم 

 السفر 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن هشام ح وعبد الوهاب   - 14467



اخلفاف ثنا هشام عن حيىي بن أيب كثري عن عبيد هللا بن مقسم عن جابر قال :  
معه فقلت اي  مرت بنا جنازة فقام هلا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وقمنا

 رسول هللا إهنا جنازة يهودي قال إن املوت فزع فإذا رأيتم اجلنازة فقوموا 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن بن أيب عروبة عن قتادة   - 14468
عن النضر بن أنس عن بشري بن هنيك عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه  

 وسلم قال : العمرى مرياث ألهلها أو جائزة ألهلها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

 أيب ثنا حيىي ثنا بن أيب عروبة عن قتادة  حدثنا عبد هللا حدثين - 14469
 عن عطاء عن جابر عن النيب صلى هللا عليه وسلم : حنوه مثله كذا قال حيىي  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن جعفر حدثين أيب قال قال   - 14470
ك احلسن بن حممد عن : غسل اجلنابة فقلت كان  يل جابر قال سألين بن عم

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يصب بيديه على رأسه ثالاث فقال إين كثري  
الشعر فقلت مه اي بن أخي كان شعر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أكثر من  

 شعرك وأطيب  

 

 

رجال  عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات ت
وهو ابن حممد بن علي بن حسني بن علي بن أيب  - الشيخني غري جعفر 

فمن رجال مسلم  -طالب   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن جعفر حدثين أيب عن   - 14471
جابر بن عبد هللا : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان يقول يف خطبته بعد  

عز وجل وأحسن اهلدي هدي حممد قال   التشهد إن أحسن احلديث كتاب هللا
حيىي وال أعلمه إال قال وشر األمور حمداثهتا وكان إذا ذكر الساعة أعلى هبا 

صوته واشتد غضبه كأنه منذر جيش مث يقول بعثت أان والساعة كهاتني وأومأ  
 وصف حيىي ابلسبابة والوسطى 

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن مسعر حدثين حمارب قال   - 14472
مسعت جابر بن عبد هللا يقول : كان يل على النيب صلى هللا عليه وسلم دين  

 فقضاين وزادين وكان يف املسجد فقال يل صل ركعتني  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

 حدثين أيب ثنا حيىي عن بن جريج ثنا عطاء عن  حدثنا عبد هللا - 14473
جابر بن عبد هللا قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : مات اليوم عبد هلل  

 صاحل أصحمة فقوموا فصلوا عليه فقام فأمنا فصلى عليه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

 ثنا حيىي عن بن جريج ثنا عطاء عن  حدثنا عبد هللا حدثين أيب - 14474
ق اببك واذكر اسم هللا عز وجل  جابر عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : أغل 

فإن الشيطان ال يفتح اباب مغلقا وأطفئ مصباحك واذكر اسم هللا ومخر إانءك 



 ولو بعود تعرضه عليه واذكر اسم هللا وأوك سقاءك واذكر اسم هللا عز وجل  

 

 

األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخني عليق شعيبت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن بن جريج أخربين أبو  - 14475
الزبري قال مسعت جابر بن عبد هللا يقول : رأيت رسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم يرمي يوم النحر ضحى وحده وأما بعد ذلك فبعد زوال الشمس 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
فمن رجال مسلم  -وهو حممد بن مسلم بن تدرس  -غري أيب الزبري  الشيخني  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن عبد امللك حدثين عطاء   - 14476
عن جابر بن عبد هللا أنه : صلى مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم صالة 

 فكرب اخلوف وذكر أن العدو كانوا بينه وبني القبلة وأان صففنا خلفه صفني
وكربان معه مجيعا مث ركع وركعنا معه مجيعا فلما رفع رأسه من الركوع سجد 

وسجد معه الصف الذي يليه وقام الصف املؤخر يف حنر العدو فلما قام وقام  
معه الصف الذي يليه احندر الصف املؤخر ابلسجود مث تقدم الصف املؤخر 



وسجد معه الصف الذي وأتخر الصف املقدم فركع وركعنا معه مجيعا مث سجد 
يليه فلما سجد الصف الذي يليه وجلس احندر الصف املؤخر ابلسجود مث  

 سلم وسلمنا مجيعا قال جابر كما يفعل حرسكم هؤالء أبمرائهم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
فمن رجال مسلم  -وهو ابن أيب سليمان العرزمي  -الشيخني غري عبد امللك   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن بن جريج أخربين أبو  - 14477
الزبري أنه مسع جابرا يقول : رأيت النيب صلى هللا عليه وسلم رمى اجلمرة حبصى  

 اخلذف  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

نا سليم بن حيان ثنا سعيد  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي ث - 14478
بن ميناء مسعت جابر بن عبد هللا يقول : هنى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
 عن بيع الثمرة حىت تشقح قلت مىت تشقح قال حتمار أو تصفار ويؤكل منها  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    320صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن شعبة حدثين حممد بن  - 14479
املنكدر مسعت جابر بن عبد هللا يقول : استأذنت على النيب صلى هللا عليه  

 وسلم فقال من هذا فقلت أان فقال أان أان كأنه كره ذلك  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

دثين أيب ثنا حيىي ثنا جعفر حدثين أيب قال أتينا  حدثنا عبد هللا ح - 14480
ن حجة النيب صلى هللا عليه  جابر بن عبد هللا وهو يف بين سلمة فسألناه ع 

وسلم فحدثنا : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مكث ابملدينة تسع سنني مل  
حيج مث أذن يف الناس أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حاج هذا العام قال  
فنزل املدينة بشر كثري كلهم يلتمس أن أيمت برسول هللا صلى هللا عليه وسلم  



ويفعل مثل ما يفعل فخرج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لعشر بقني من ذي  
القعدة وخرجنا معه حىت أتى ذا احلليفة نفست أمساء بنت عميس مبحمد بن 

أصنع قال اغتسلي   أيب بكر فأرسلت إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كيف
ثوب مث أهلي فخرج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حىت إذا مث استذفري ب

استوت به انقته على البيداء أهل ابلتوحيد لبيك اللهم لبيك لبيك ال شريك 
لك لبيك إن احلمد والنعمة لك وامللك ال شريك لك ولىب الناس والناس 

صلى هللا عليه وسلم يسمع فلم   يزيدون ذا املعارج وحنوه من الكالم والنيب
يقل هلم شيئا فنظرت مد بصري وبني يدي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من  
راكب وماش ومن خلفه مثل ذلك وعن ميينه مثل ذلك وعن مشاله مثل ذلك 
قال جابر ورسول هللا صلى هللا عليه وسلم بني أظهران عليه ينزل القرآن وهو  

شيء عملنا به فخرجنا ال ننوي إال احلج حىت  يعرف أتويله وما عمل به من
أتينا الكعبة فاستلم نيب هللا صلى هللا عليه وسلم احلجر األسود مث رمل ثالثة 
  }ومشي أربعة حىت إذا فرغ عمد إىل مقام إبراهيم فصلى خلفه ركعتني مث قرأ 

قال أيب قال أبو عبد هللا يعين جعفرا فقرأ   {واختذوا من مقام إبراهيم مصلى  
  }فيها ابلتوحيد وقل اي أيها الكافرون مث استلم احلجر وخرج إىل الصفا مث قرأ 

مث قال نبدأ مبا بدأ هللا به فرقى على الصفا   {إن الصفا واملروة من شعائر هللا 
امللك وله  حىت إذا نظر إىل البيت كرب قال ال إله إال هللا وحده ال شريك له له

احلمد وهو على كل شيء قدير ال إله إال هللا أجنز وعده وصدق عبده وغلب  
األحزاب وحده مث دعا مث رجع إىل هذا الكالم مث نزل حىت إذا انصبت قدماه  



يف الوادي رمل حىت إذا صعد مشى حىت أتى املروة فرقى عليها حىت نظر إىل 
ان السابع عند املروة قال اي أيها البيت فقال عليها كما قال على الصفا فلما ك

الناس إين لو استقبلت من أمري ما استدبرت مل أسق اهلدي وجلعلتها عمرة  
فمن مل يكن معه هدي فليحلل وليجعلها عمرة فحل الناس كلهم فقال سراقة  

بن مالك بن جعشم وهو يف أسفل املروة اي رسول هللا ألعامنا هذا أم لألبد 
 عليه وسلم أصابعه فقال لألبد ثالث مرات مث قال  فشبك رسول هللا صلى هللا

دخلت العمرة يف احلج إىل يوم القيامة قال وقدم علي من اليمن فقدم هبدي 
وساق رسول هللا صلى هللا عليه وسلم معه من املدينة هداي فإذا فاطمة رضي 
هللا عنها قد حلت ولبست ثياهبا صبيغا واكتحلت فأنكر ذلك علي رضي هللا 

عليها فقالت أمرين به رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال قال علي عنه  
ابلكوفة قال جعفر قال أيب هذا احلرف مل يذكره جابر فذهبت حمرشا استفىت به  
النيب صلى هللا عليه وسلم يف الذي ذكرت فاطمة قلت إن فاطمة لبست ثياهبا 

 أمرهتا صبيغا واكتحلت وقالت أمرين به أيب قال صدقت صدقت صدقت أان 
به قال جابر وقال لعلي مب أهللت قال قلت اللهم إين أهل مبا أهل به رسولك 

قال ومعي اهلدي قال فال حتل قال فكانت مجاعة اهلدي الذي أيت به علي 
رضي هللا تعاىل عنه من اليمن والذي أتى به النيب صلى هللا عليه وسلم مائة  

ثة وستني مث أعطى عليا فنحر ما  فنحر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بيده ثال
غرب وأشركه يف هديه مث أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت يف قدر فأكال من  

حلمها وشراب من مرقها مث قال نيب هللا صلى هللا عليه وسلم قد حنرت ها هنا  



ومىن كلها منحر ووقف بعرفة فقال وقفت ها هنا وعرفة كلها موقف ووقف 
هنا واملزدلفة كلها موقف   ابملزدلفة فقال قد وقفت ها   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
فمن رجال مسلم  -وهو ابن حممد بن علي  - الشيخني غري جعفر   

 

 

------------------------------------- 

 

[    321صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أان معمر عن بن خثيم    حدثنا عبد هللا - 14481
: أن النيب صلى هللا عليه وسلم    عن عبد الرمحن بن اثبت عن جابر بن عبد هللا

قال لكعب بن عجرة أعاذك هللا من إمارة السفهاء قال وما إمارة السفهاء قال  
 أمراء يكونون بعدي ال يقتدون هبديي وال يستنون بسنيت فمن صدقهم بكذهبم
وأعاهنم على ظلمهم فأولئك ليسوا مين ولست منهم وال يردوا على حوضي 

ومن مل يصدقهم بكذهبم ومل يعنهم على ظلمهم فأولئك مين وأان منهم وسريدوا 
على حوضي اي كعب بن عجرة الصوم جنة والصدقة تطفئ اخلطيئة والصالة 

ت من سحت قرابن أو قال برهان اي كعب بن عجرة إنه ال يدخل اجلنة حلم نب



النار أوىل به اي كعب بن عجرة الناس غاداين فمبتاع نفسه فمعتقها وابئع 
 نفسه فموبقها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده قوي على شرط مسلم رجاله ثقات غري ابن ت
فصدوق ال أبس به  - وهو عبد هللا بن عثمان  -خثيم   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن بكر وعبد الرزاق قاال ثنا   - 14482
عت رسول هللا بن جريج أخربين أبو الزبري أنه مسع جابر بن عبد هللا يقول مس

صلى هللا عليه وسلم يقول : ما من صاحب إبل ال يفعل فيها حقها إال جاءت 
يه بقوائمها يوم القيامة أكثر ما كانت قط وأقعد هلا بقاع قرقر تسنت عل 

وأخفافها وال صاحب بقر ال يفعل فيها حقها إال جاءت يوم القيامة أكثر ما  
كانت وأقعد هلا بقاع قرقر تنطحه بقروهنا وتطؤه بقوائمها وال صاحب غنم ال  

يفعل فيها حقها إال جاءت يوم القيامة أكثر ما كانت وأقعد هلا بقاع قرقر  
ا مجاء وال منكسر قرهنا وال صاحب تنطحه بقروهنا وتطؤه أبظالفها ليس فيه

كنز ال يفعل فيه حقه إال جاء كنزه يوم القيامة شجاعا أقرع يتبعه فاغرا فاه  
فإذا أاته فر منه فيناديه ربه خذ كنزك الذي خبأته فأان عنه أغىن منك فإذا رأى 
أنه ال بد له منه سلك يده يف فيه فقضمها قضم الفحل قال أبو الزبري ومسعت  

عمري قال رجل اي رسول هللا قال عبد الرزاق يف حديثه قال رجل اي  عبيد بن



رسول هللا ما حق اإلبل قال حلبها على املاء وإعارة دلوها وإعارة فحلها  
ومنيحتها ومحل عليها يف سبيل هللا قال عبد الرزاق فيها كلها وقعد هلا وقال  

ذا القول مث سألنا  عبد الرزاق فيه قال أبو الزبري مسعت عبيد بن عمري يقول ه
 جابرا األنصاري عن ذلك فقال مثل قول عبيد بن عمري  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
فمن رجال مسلم   -وهو حممد بن مسلم بن تدرس  -الشيخني غري أيب الزبري 
 وروى له البخاري مقروان 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أان بن جريج أان أبو   - 14483
الزبري أنه مسع جابر بن عبد هللا يقول : هنى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن  

 الشغار 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

ربين أبو  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أان بن جريج أخ - 14484
الزبري أنه مسع جابر بن عبد هللا يقول : طلقت خاليت فأرادت أن جتد خنلها  



فزجرها رجل أن خترج فأتت النيب صلى هللا عليه وسلم فقال بلى فجدي خنلك  
 فإنك عسى أن تصدقي أو تفعلي معروفا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أان بن جريج ح وروح حدثنا عبد هللا   - 14485
أان بن جريج أخربين أبو الزبري أنه مسع جابر بن عبد هللا يقول : كتب النيب 

صلى هللا عليه وسلم على كل بطن عقوله مث أنه كتب أنه ال حيل أن يتواىل موىل  
 رجل مسلم بغري إذنه قال روح يتوىل 

 

 

إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  عليق شعيب األرنؤوط : ت
فمن رجال مسلم  -وهو حممد بن مسلم بن تدرس  -الشيخني غري أيب الزبري   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أان بن جريج أخربين أبو   - 14486
الزبري عن جابر أنه مسعه يقول : كنا نبيع سرارينا أمهات أوالدان والنيب صلى 

  عليه وسلم فينا حي ال يرى بذلك أبسا هللا

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري أيب الزبري فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هلل حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أان بن جريج أخربين أبو  - 14487
سول هللا صلى هللا عليه وسلم  الزبري أنه مسع جابر بن عبد هللا يقول : رجم ر 

 رجال من أسلم ورجال من اليهود وامرأة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن بكر ثنا بن جريج أخربين  - 14488
عبد هللا بن عبيد بن عمري : ان عبد الرمحن بن عبد هللا بن أيب عمار أخربه أن  
جابر بن عبد هللا يقول هنى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن يقتل شيء من  

 الدواب صربا  
 

 

شرط مسلم   عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح علىت  

 

 

------------------------------------- 



 

[    322صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن بكر ثنا بن جريج أخربين  - 14489
أيب عمار أخربه   عبد هللا بن عبيد بن عمري : ان عبد الرمحن بن عبد هللا بن

قال سألت جابر بن عبد هللا األنصاري عن الضبع قلت آكلها قال نعم قلت  
قال نعم    أصيد هي قال نعم قلت مسعت ذاك من نيب هللا صلى هللا عليه وسلم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم عبد هللا بن عبيد  ت
 وعبد الرمحن بن عبد هللا من رجاله وابقي رجال اإلسناد من رجال الشيخني

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن بكر أان بن جريج أخربين  - 14490
كلنا زمن خيرب اخليل ومحر الوحش :  أبو الزبري أنه مسع جابر بن عبد هللا يقول أ

 وهنى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن احلمار األهلي  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن بكر أان بن جريج أخربين  - 14491
أبو الزبري عن جابر بن عبد هللا قال مسعت النيب صلى هللا عليه وسلم يقول :  
يسألوين عن الساعة وإمنا علمها عند هللا وأقسم ابهلل ما على األرض من نفس  

 منفوسة اليوم أييت عليها مائة سنة  

 

 

األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم عليق شعيب ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن بكر أان بن جريج قال   - 14492
وأخربين أبو الزبري أنه مسع جابر بن عبد هللا يقول أن النيب صلى هللا عليه وسلم  

قال : ال متش يف نعل واحدة وال حتتب يف إزار واحد وال أتكل بشمالك وال 
صماء وال تضع إحدى رجليك على األخرى إذا استلقيت  تشتمل ال  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
فمن رجال   -وهو حممد بن مسلم بن تدرس املكي  -الشيخني غري أيب الزبري 

 مسلم وروى له البخاري مقروان 

 

 

ق أان بن جريج وحممد بن  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزا - 14493



بكر أخربين بن جريج أخربين حممد بن املنكدر قال مسعت جابر بن عبد هللا 
يقول : قرب لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم خبز وحلم مث دعا بوضوء فتوضأ  

مث صلى الظهر مث دعا بفضل طعامه فأكل مث قام إىل الصالة ومل يتوضأ مث 
ه وقال بن بكر أمامنا جفنة فيها خبز  دخلت مع عمر فوضعت له ههنا جفن

 وحلم وههنا جفنة فيها خبز وحلم فأكل عمر مث قام إىل الصالة ومل يتوضأ 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن عبد هللا   - 14494
هللا قال قال رسول هللا صلى هللا عليه   بن حممد بن عقيل عن جابر بن عبد

 وسلم : إن من متام الصالة إقامة الصف 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد حسن عبد هللا بن حممد بن ت
عقيل يعترب به يف املتابعات والشواهد فيحسن حديثه وابقي رجال اإلسناد  

 ثقات من رجال الشيخني 
 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن ليث عن   - 14495



أيب الزبري عن جابر قال : أتى أبيب قحافة إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
 يوم الفتح كأن رأسه ثغامة بيضاء فقال غريوه وجنبوه السواد 

 

 

 -عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف لضعف ليث ت
لكنه متابع وأبو الزبري مل يصرح بسماعه من جابر  -بن أيب سليم وهو ا  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق اان معمر عن بن خثيم   - 14496
وسلم مبكة   عن أيب الزبري عن جابر قال : مكث رسول هللا صلى هللا عليه

عشر سنني يتبع الناس يف منازهلم بعكاظ وجمنة ويف املواسم مبىن يقول من 
رج من  يؤويين من ينصرين حىت أبلغ رسالة ريب وله اجلنة حىت أن الرجل ليخ

اليمن أو من مضر كذا قال فيأتيه قومه فيقولون أحذر غالم قريش ال يفتنك  
وميشي بني رجاهلم وهم يشريون إليه ابألصابع حىت بعثنا هللا إليه من يثرب 

فآويناه وصدقناه فيخرج الرجل منا فيؤمن به ويقرئه القرآن فينقلب إىل أهله  
نصار إال وفيها رهط من  فيسلمون إبسالمه حىت مل يبق دار من دور األ

املسلمني يظهرون اإلسالم مث ائتمروا مجيعا فقلنا حىت مىت نرتك رسول هللا 
صلى هللا عليه وسلم يطرد يف جبال مكة وخياف فرحل إليه منا سبعون رجال 

حىت قدموا عليه يف املوسم فواعدانه شعب العقبة فاجتمعنا عليه من رجل 
ل هللا نبايعك قال تبايعوين على السمع ورجلني حىت توافينا فقلنا اي رسو 



والطاعة يف النشاط والكسل والنفقة يف العسر واليسر وعلى األمر ابملعروف 
والنهي عن املنكر وأن تقولوا يف هللا ال ختافون يف هللا لومه الئم وعلى أن 
تنصروين فتمنعوين إذا قدمت عليكم مما متنعون منه أنفسكم وأزواجكم 

جلنة قال فقمنا إليه فبايعناه وأخذ بيده أسعد بن زرارة وهو من  وأبناءكم ولكم ا
أصغرهم فقال رويدا اي أهل يثرب فإان مل نضرب أكباد اإلبل إال وحنن نعلم أنه  

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأن إخراجه اليوم مفارقة العرب كافة وقتل  
أجركم على  خياركم وأن تعضكم السيوف فأما أنتم قوم تصربون على ذلك و 

هللا وأما أنتم قوم ختافون من أنفسكم جبينة فبينوا ذلك فهو عذر لكم عند هللا  
قالوا أمط عنا اي أسعد فوهللا ال ندع هذه البيعة أبدا وال نسلبها أبدا قال فقمنا  

 إليه فبايعناه فأخذ علينا وشرط ويعطينا على ذلك اجلنة 
 

 

رط مسلم عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    323صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا داود بن مهران ثنا داود يعين  - 14497



العطار عن بن خثيم عن أيب الزبري حممد بن مسلم أنه حدثه عن جابر بن عبد  
هللا : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لبث عشر سنني فذكر احلديث وقال  

قال  حىت أن الرجل لريحل ضاحية من مضر ومن اليمن وقال مفارقة العرب و 
 ختافون من أنفسكم خيفة وقال يف البيعة ال نستقيلها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح غري داود  ت
فلم خيرج له أصحاب الكتب الستة  -وهو أبو سليمان الدابغ  -بن مهران 
 لكنه ثقة 

 

 

 بن حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إسحاق بن عيسى ثنا حيىي - 14498
خثيم عن أيب الزبري عن جابر بن عبد هللا : أن رسول هللا صلى   سليم عن بن

هللا عليه وسلم لبث عشر سنني فذكر احلديث إال أنه قال حىت إن الرجل 
يرحل من مضر ومن اليمن وقال مفارقة العرب وقال يف كالم أسعد ختافون من  

 أنفسكم خيفة وقال يف البيعة ال نستقيلها  
 

 

عيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد حسن من أجل حيىي بن عليق شت
وابقي رجال اإلسناد ثقات من رجال الصحيح -وهو الطائفي  -سليم   

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أان الثوري عن أيب  - 14499
  الزبري عن جابر بن عبد هللا قال : مر النيب صلى هللا عليه وسلم حبمار قد وسم
يف وجهه يدخن منخراه فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من فعل هذا ال  

 يسمن أحد الوجه ال يضربن أحد الوجه  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
فمن رجال مسلم  -وهو حممد بن مسلم بن تدرس  -الشيخني غري أيب الزبري   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا بن جريج أخربين  - 14500
أبو الزبري مسعت جابر بن عبد هللا يقول : أتى النيب صلى هللا عليه وسلم  

 بضب فأىب أن أيكله وقال إين ال أدري لعله من القرون اليت مسخت 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

د هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا داود بن قيس عن  حدثنا عب - 14501
قال رسول هللا صلى هللا  عبد هللا بن مقسم أنه مسع جابر بن عبد هللا يقول

عليه وسلم : إايكم والظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة واتقوا الشح فإن  



الشح أهلك من كان قبلكم محلهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا  
 حمارمهم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
فمن رجال مسلم  -وهو أبو سليمان الفراء  - الشيخني غري داود بن قيس   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أان معمر عن الزهري  - 14502
 عليه  عن أيب سلمة عن جابر : أن رجال من أسلم جاء إىل النيب صلى هللا

وسلم فاعرتف ابلزان فأعرض عنه مث اعرتف فأعرض عنه حىت شهد على نفسه  
أربع مرات فقال له النيب صلى هللا عليه وسلم أبك جنون قال ال قال أحصنت 
قال نعم فأمر به النيب صلى هللا عليه وسلم فرجم ابملصلى فلما أذلقته احلجارة 

صلى هللا عليه وسلم خريا ومل   فر فأدرك فرجم حىت مات فقال له رسول هللا
 يصل عليه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هاشم بن القاسم ثنا عكرمة يعين   - 14503



بن عمار عن حيىي بن أيب كثري عن أيب سلمة بن عبد الرمحن عن جابر بن عبد  
أصاب الناس جماعة فأخذوا احلمر اإلنسية فذحبوها   هللا قال : ملا كان يوم خيرب

 عليه وسلم قال جابر فأمران  وملؤوا منها القدور فبلغ ذلك نيب هللا صلى هللا
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فكفأان القدور فقال إن هللا عز وجل سيأتيكم  
  برزق هو أحل لكم من ذا وأطيب من ذا قال فكفأان يومئذ القدور وهي تغلي
فحرم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يومئذ احلمر اإلنسية وحلوم البغال وكل  
 ذي انب من السباع وكل ذي خملب من الطيور وحرم اجملثمة واخللسة والنهبة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسن من أجل عكرمة بن عمار وابقي رجال  ت
 اإلسناد ثقات من رجال الشيخني 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن آدم وأبو النضر ثنا زهري   - 14504
عن أيب الزبري عن جابر بن عبد هللا قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :  

 من انتهب هنبة فليس منا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد رجاله ثقات رجال  ت
فمن رجال مسلم  -حممد بن مسلم بن تدرس وهو  -الشيخني غري أيب الزبري   

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن آدم وأبو النضر ثنا زهري   - 14505
عن أيب الزبري عن جابر بن عبد هللا قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :  

 من مل جيد نعلني فليلبس خفني ومن مل جيد إزارا فليلبس سراويل 

 

 

رنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد رجاله ثقات رجال عليق شعيب األت
 الشيخني غري أيب الزبري فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو النضر ثنا زهري ثنا أبو الزبري   - 14506
عن جابر قال هنى أو : هناان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن بيع الثمرة  

 حىت تطيب 

 

 

ط : حديث صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري أيب عليق شعيب األرنؤو ت
 الزبري فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن آدم وأبو النضر قاال ثنا   - 14507
زهري أان أبو الزبري ثنا جابر قال اقتتل غالمان غالم من املهاجرين وغالم من  

اري اي لألنصار فخرج األنصار فقال املهاجري اي للمهاجرين وقال األنص



رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال : أدعوى اجلاهلية فقالوا ال وهللا إال أن 
غالمني كسع أحدمها اآلخر فقال ال أبس لينصر الرجل أخاه ظاملا أو مظلوما  

 فإن كان ظاملا فلينهه فإنه له نصرة وإن كان مظلوما فلينصره  

 

 

إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  عليق شعيب األرنؤوط : ت
 الشيخني غري أيب الزبري فمن رجال مسلم 

 

 

------------------------------------- 

 

[    324صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن بكر أان بن جريج أخربين  - 14508
ر بن عبد هللا يقول : كان النيب صلى هللا عليه وسلم إذا  أبو الزبري أنه مسع جاب

خطب يستند إىل جذع خنلة من سواري املسجد فلما صنع له املنرب فاستوى  
عليه اضطربت السارية كحنني الناقة حىت مسعها أهل املسجد فنزل إليها رسول  

هللا صلى هللا عليه وسلم فالتزمها فسكنت وقال عبد الرزاق وروح اضطربت 
 تلك السارية وقال روح فاعتنقها فسكنت وقال عبد الرزاق فسكتت  

 



 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
فقد احتج   -وهو حممد بن مسلم بن تدرس املكي  -الشيخني غري أيب الزبري 

 به مسلم وروى له البخاري مقروان بغريه 
 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن بكر أان بن جريج قال   - 14509
قال أبو الزبري قال جابر بن عبد هللا قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : من  

 صلى يف ثوب واحد فليتعطف به  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

كر ثنا بن جريج عن أيب  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن ب - 14510
الزبري عن جابر بن عبد هللا أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : إذا صلى 
أحدكم فال يبصق بني يديه وال عن ميينه وليبصق عن يسارة أو حتت قدمه  

 اليسرى 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد رجاله ثقات رجال  ت
ل مسلم الشيخني غري أيب الزبري فمن رجا  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن بكر أان بن جريج أخربين  - 14511
ه  أبو الزبري أنه مسع جابر بن عبد هللا قال : صلى بنا رسول هللا صلى هللا علي 

وسلم يوم النحر ابملدينة فتقدم رجالن فنحروا وظنوا أن النيب صلى هللا عليه  
ليه وسلم من كان حنر قبله أن يعيد بنحر  وسلم قد حنر فأمر النيب صلى هللا ع 

 آخر وال تنحروا حىت ينحر النيب صلى هللا عليه وسلم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حجاج ثنا ليث حدثين يزيد بن أيب  - 14512
د هللا وهو مبكة وهو  حبيب أنه قال قال عطاء بن أيب رابح مسعت جابر بن عب

يقول إن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : عام الفتح إن هللا عز وجل 
ورسوله حرم بيع اخلمر وامليتة واخلنزير واألصنام فقيل له عند ذلك اي رسول 
هللا أرأيت شحوم امليتة فإنه يدهن هبا السفن ويدهن هبا اجللود ويستصبح هبا 

ال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عند ذلك قاتل الناس قال ال هو حرام مث ق 
هللا اليهود إن هللا عز وجل ملا حرم عليها الشحوم مجلوها مث ابعوها وأكلوا 

 أمثاهنا 
 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن بكر أان بن جريج وحجاج   - 14513
عن بن جريج أخربين أبو الزبري أنه مسع جابر بن عبد هللا يسأل عن ركوب 

اهلدي فقال مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : اركبها ابملعروف إذا 
 أجلئت إليها حىت جتد ظهرا  

 

 

حيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ص ت
 الشيخني غري أيب الزبري فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو عامر ثنا بن أيب ذئب عن عبد   - 14514
الرمحن بن عطاء عن عبد امللك بن جابر بن عتيك عن جابر بن عبد هللا أن 

يث فالتفت فهي  النيب صلى هللا عليه وسلم قال : من حدث يف جملس حبد
 أمانة 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه وهذا إسناد حسن يف الشواهد من أجل ت
وابقي   -وهو القرشي موالهم أبو حممد الذارع املدين  -عبد الرمحن بن عطاء 



 رجال اإلسناد ثقات

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو عبد الرمحن عبد هللا بن يزيد أان  - 14515
أخربين أبو هانئ أنه مسع أاب عبد الرمحن احلبلي يقول أن جابر بن عبد  حيوة 

هللا قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : فراش للرجل وفراش للمرأة 
 وفراش للضيف والرابع للشيطان 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح ت  

 

 

ثنا أبو عبد الرمحن عبد هللا بن يزيد  حدثنا عبد هللا حدثين أيب - 14516
من حفظه ثنا سعيد بن أيب أيوب حدثين عمرو بن جابر أبو زرعة احلضرمي  

قال مسعت جابر بن عبد هللا يقول قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :  
 يدخل فقراء املسلمني اجلنة قبل األغنياء أبربعني خريفا  

 

 

لغريه وهذا إسناد ضعيف لضعف عمرو بن عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت
 جابر احلضرمي

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو عبد الرمحن ثنا سعيد حدثين  - 14517
عمرو بن جابر احلضرمي قال مسعت جابر بن عبد هللا األنصاري يقول مسعت  

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : من صام رمضان وستا من شوال فكأمنا  
السنة كلها  صام   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيفت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو عبد الرمحن ثنا سعيد حدثين  - 14518
عمرو بن جابر قال مسعت جابر بن عبد هللا األنصاري يقول قال رسول هللا 

صلى هللا عليه وسلم : الفار من الطاعون كالفار من الزحف والصابر فيه  
 كالصابر يف الزحف 

 

 

عيف عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه وهذا إسناد ضت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    325صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد ثنا محاد عن عاصم   - 14519
عن أيب نضرة عن جابر قال : متعتان كانتا على عهد النيب صلى هللا عليه  

 وسلم فنهاان عنهما عمر رضي هللا تعاىل عنه فانتهينا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

 ثنا عبد الصمد ثنا محاد عن علي بن  حدثنا عبد هللا حدثين أيب - 14520
بثالثة عشر دينارا فقال له رسول  زيد عن أيب املتوكل عن جابر : أنه ابتاع بعريا 

هللا صلى هللا عليه وسلم بكم أخذته قال بثالثة عشر دينارا فقال له رسول هللا 
 صلى هللا عليه وسلم بعنيه مبا أخذته ولك ظهره إىل املدينة  

 

 

ألرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف لضعف علي بن عليق شعيب ات
لكنه قد توبع -وهو ابن جدعان التيمي  -زيد   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد ثنا مهدي ثنا واصل  - 14521
عن أيب الزبري عن جابر قال : مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قبل موته  

دكم إال وهو حيسن الظن بربه بثالثة أايم يقول ال ميوتن أح  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
فقد روى   -وهو حممد بن مسلم بن تدرس املكي  -الشيخني غري أيب الزبري 

 له البخاري متابعة واحتج به مسلم 
 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد ثنا حممد بن اثبت ثنا  - 14522
حممد بن املنكدر عن جابر قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : احلج 

املربور ليس له جزاء إال اجلنة قالوا اي نيب هللا ما احلج املربور قال إطعام الطعام  
 وإفشاء السالم 

 

 

عيف من أجل حممد بن اثبتعليق شعيب األرنؤوط : إسناده ض ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حجاج ثنا ليث ثنا عقيل عن بن   - 14523
شهاب قال مسعت أاب سلمة بن عبد الرمحن يقول أخربين جابر بن عبد هللا أنه 

مسع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : مث فرت الوحي عين فرتة فبينا أان 
ء فرفعت بصري قبل السماء فإذا امللك الذي أمشي مسعت صوات من السما

جاءين حبراء اآلن قاعد على كرسي بني السماء واألرض فجئثت منه فرقا حىت  



هويت إىل األرض فجئت أهلي فقلت زملوين زملوين زملوين فزملوين فأنزل هللا 
  { اي أيها املدثر قم فأنذر وربك فكرب وثيابك فطهر والرجز فاهجر  }عز وجل  
سلمة الرجز األواثن مث محى الوحي بعد وتتابع  قال أبو   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حجاج ثنا بن جريج أخربين أبو  - 14524
الزبري أنه مسع جابرا يقول جاء عبد حلاطب بن أيب بلتعة أحد بين أسد يشتكي  

 ليدخلن حاطب النار فقال له رسول هللا صلى هللا سيده فقال : اي رسول هللا
 عليه وسلم كذبت ال يدخلها إنه قد شهد بدرا واحلديبية  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
فمن رجال مسلم  -وهو حممد بن مسلم بن تدرس  -الشيخني غري أيب الزبري   

 

 

حدثين أيب ثنا حجاج قال بن جريج أخربين أبو حدثنا عبد هللا   - 14525
يفة  الزبري : أنه مسع جابرا يسأل هل ابيع النيب صلى هللا عليه وسلم بذي احلل

قال ال ولكن صلى هبا ومل يبايع عند الشجرة إال الشجرة اليت للحديبية وأخربان 



 أنه مسع جابرا دعا على بئر احلديبية 
 

 

إسناده صحيح على شرط مسلم عليق شعيب األرنؤوط : ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هاشم بن القاسم ثنا إسرائيل عن   - 14526
لمة  جابر بن عبد هللا قال : أتى النيب صلى هللا عليه وسلم فىت شاب من بين س

فقال إين رأيت أرنبا فحذفتها ومل تكن معي حديدة أذكيها هبا وإين ذكيتها مبروة  
 فقال له النيب صلى هللا عليه وسلم كل 

 

 

األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف لضعف جابر :  عليق شعيب ت
 وهو ابن يزيد بن احلارث اجلعفي

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حجاج عن بن جريج أخربين أبو  - 14527
الزبري أنه مسع جابرا يسأل عن ركوب اهلدي قال مسعت رسول هللا صلى هللا 

إليها حىت جتد ظهرا   عليه وسلم يقول : اركبها ابملعروف إذا أجلئت  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو عبيدة احلداد ثنا هشام عن أيب   - 14528
الزبري عن جابر قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : من لقي هللا ال 

نار  يشرك به شيئا دخل اجلنة ومن مات يشرك به دخل ال  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو نوح قراد ثنا مالك عن أيب  - 14529
الزبري عن جابر : أن النيب صلى هللا عليه وسلم هنى أن ميشي الرجل يف نعل 

 واحدة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح ت  

 

 

بد هللا  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو النضر أان شريك عن ع - 14530
عبد هللا أن رجال أتى النيب صلى هللا عليه   بن حممد بن عقيل عن جابر بن

وسلم فقال : أرأيت إن جاهدت بنفسي ومايل فقتلت صابرا حمتسبا مقبال غري  
مدبر أأدخل اجلنة قال نعم فأعاد ذلك مرتني أو ثالاث قال إن مل متت وعليك  



 دين ليس عندك وفاؤه  

 

 

وهو ابن  -: صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف شريك عليق شعيب األرنؤوط ت
سيء احلفظ لكنه قد توبع -عبد هللا النخعي   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو النضر ثنا بن زهري ثنا أبو الزبري   - 14531
نة وأهل عن جابر قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : إذا ميز أهل اجل

النار فدخل أهل اجلنة اجلنة وأهل النار النار قامت الرسل فشفعوا فيقول 
حشوا فيلقوهنم يف  انطلقوا أو اذهبوا فمن عرفتم فأخرجوه فيخرجوهنم قد امت

هنر أو على هنر يقال له احلياة قال فتسقط حماشهم على حافة النهر وخيرجون 
بيضا مثل الثعارير مث يشفعون فيقول اذهبوا أو انطلقوا فمن وجدمت يف قلبه  

مثقال قرياط من إميان فأخرجوهم قال فيخرجون بشرا مث يشفعون فيقول 
مثقال حبة من خردلة من إميان فأخرجوه  اذهبوا أو انطلقوا فمن وجدمت يف قلبه 

مث يقول هللا عز وجل أان اآلن أخرج بعلمي ورمحيت قال فيخرج أضعاف ما  
أخرجوا وأضعافه فيكتب يف رقاهبم عتقاء هللا عز وجل مث يدخلون اجلنة 

 فيسمون فيها اجلهنميني  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت



لشيخني غري أيب الزبري فمن رجال مسلم ا  

 

 

------------------------------------- 

 

[    326صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو النضر وحسن بن موسى قاال   - 14532
ري عن جابر قال : قالت ثنا زهري ثنا أبو الزبري قال حسن يف حديثه عن أيب الزب

امرأة بشري احنل ابين غالمك وأشهد يل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال  
ين أن أحنل ابنها فأتى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال إن ابنة فالن سألت

غالمي وقالت وأشهد يل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال أله إخوة قال  
نعم فقال فكلهم أعطيت مثل ما أعطيته قال ال قال فليس يصلح هذا وإين ال 

 أشهد إال على حق  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد رجاله ثقات رجال  ت
من رجال مسلم الشيخني غري أيب الزبري ف  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو النضر ثنا املبارك ثنا احلسن  - 14533
عن جابر بن عبد هللا : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم سئل عن الساعة  
قبل أن ميوت بشهر فقال تسألوين عن الساعة وإمنا علمها عند هللا عز وجل  

منفوسة أييت عليها مائة سنة  فوالذي نفسي بيده ما أعلم اليوم نفسا   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف النقطاعه فإن  ت
مل يسمع من جابر  -وهو البصري  -احلسن   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل بن أابن أبو إسحاق ثنا   - 14534
يعقوب عن عيسى بن جارية عن جابر األنصاري قال : أمر رسول هللا صلى 

هللا عليه وسلم بكالب املدينة أن تقتل فجاء بن أم مكتوم فقال إن منزيل 
 شاسع ويل كلب فرخص له أايما مث أمر بقتل كلبه  

 

 

األرنؤوط : إسناده ضعيف لضعف عيسى بن جارية عليق شعيب ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو عاصم الضحاك بن خملد عن   - 14535
عبد احلميد بن جعفر قال أخربين يزيد بن أيب حبيب أن عطاء كتب يذكر أنه  



مسع جابر بن عبد هللا يقول مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : عام  
هللا عز وجل ورسوله حرم بيع اخلنازير وبيع امليتة وبيع اخلمر وبيع  الفتح إن 

األصنام وقال رجل اي رسول هللا ما ترى يف شحوم امليتة فإهنا يدهن هبا السفن 
واجللود ويستصبح هبا فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قاتل هللا يهود إن  

فأكلوا مثنه   هللا ملا حرم عليهم شحومها أخذوه فجملوه مث ابعوه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
فمن    -وهو ابن عبد هللا األنصاري  -الشيخني غري عبد احلميد بن جعفر 

 رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو بكر احلنفي ثنا الضحاك بن  - 14536
ام النيب صلى هللا عليه وسلم يصلي عثمان حدثين شرحبيل عن جابر قال : ق

املغرب فجئت فقمت إىل جنبه عن يساره فنهاين فجعلين عن ميينه فجاء 
صاحب يل فصففنا خلفه فصلى بنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف ثوب  

 واحد خمالفا بني طرفيه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف لضعف شرحبيل  ت
سعد : وهو ابن   



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عثمان بن عمر ثنا يونس عن   - 14537
عليه  الزهري عن أيب سلمة عن جابر أنه قال : كنا مع رسول هللا صلى هللا 

وسلم جنتين الكباث فقال عليكم ابألسود منه فإنه أطيبه قال قلنا وكنت ترعى 
ا  الغنم اي رسول هللا قال نعم وهل من نيب إال قد رعاه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عثمان بن عمر ثنا أسامة عن   - 14538
وسلم فحلق وجلس    عطاء عن جابر أنه قال : حنر رسول هللا صلى هللا عليه

للناس فما سئل عن شيء إال قال ال حرج ال حرج حىت جاءه رجل فقال 
حلقت قبل أن احنر قال ال حرج مث جاء آخر فقال اي رسول هللا حلقت قبل 

قال ال حرج قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عرفة كلها موقف أن أرمي 
 واملزدلفة كلها موقف ومىن كلها منحر وكل فجاج مكة طريق ومنحر  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد حسن ألجل أسامة بن  ت
 زيد : وهو الليثي موالهم 

 



 

نا أبو خيثمة ثنا أبو حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو النضر ث - 14539
الزبري عن جابر قال : كان ينبذ لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف سقاء فإذا 
مل يوجد سقاء نبذ له يف تور من حجارة فقال بعض القوم له وأان أمسع من برام  

 قال أو من برام  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري أيب الزبري فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو النضر ثنا أبو عقيل قال عبد   - 14540
هللا قال أيب أبو عقيل امسه عبد هللا بن عقيل ثنا هشام بن عروة حدثين عبيد  

هللا بن عبد الرمحن بن رافع عن جابر بن عبد هللا قال قال رسول هللا صلى هللا 
ه وسلم : من أحيا أرضا ميتة فله فيها أجر وما أكلت العافية منها فهو له  علي

 صدقة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد حسن من أجل عبيد هللا  ت
 بن عبد الرمحن بن رافع وقد توبع

 

 



------------------------------------- 

 

[    327صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو النضر ثنا حممد يعين بن راشد   - 14541
عن سليمان بن موسى عن عطاء عن جابر بن عبد هللا قال : كنا نصيب مع  

النيب صلى هللا عليه وسلم يف مغامننا من املشركني االسقية واألوعية فنقتسمها  
ها ميتة  وكل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد حسن من أجل سليمان  ت
وقد توبع -وهو األموي موالهم   -بن موسى   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هاشم وحسن بن موسى قاال ثنا   - 14542
زهري ثنا أبو الزبري قال حسن عن أيب الزبري عن جابر قال قال رسول هللا صلى 

يه وسلم : ال تذحبوا إال مسنة إال أن تعسر عليكم فتذحبوا جذعة من  هللا عل
 الضأن 

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري أيب الزبري فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هاشم وحيىي بن أيب بكري قاال ثنا   - 14543
زهري ثنا أبو الزبري عن جابر رضي هللا تعاىل عنه قال : خرجنا مع رسول هللا 

 صلى هللا عليه وسلم يف سفر فمطران فقال ليصل من شاء منكم يف رحله  

 

 

وأبو عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد على شرط مسلم ت
 الزبري مل يصرح ابلتحديث لكن قد صح احلديث عن غري واحد من الصحابة

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هاشم ثنا زهري ثنا أبو الزبري عن   - 14544
جابر قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أو مسعت رسول هللا صلى هللا 

شسع نعل أحدكم فال   عليه وسلم يقول : من انقطع شسع نعله أو إذا انقطع
ميشي يف نعل واحدة حىت يصلح شسعه وال ميشي يف خف واحد وال أيكل 

 بشماله وال حيتيب ابلثوب الواحد وال يلتحف الصماء 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت



رجال  فمن  -وهو حممد بن مسلم بن تدرس املكي  -الشيخني غري أيب الزبري 
 مسلم وروى له البخاري مقروان 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن بشر ثنا حممد بن عمرو   - 14545
حدثين يزيد بن عبد هللا بن أسامة بن زيد الليثي وحيىي بن سعيد عن معاذ بن  
رفاعة الزرقي عن جابر بن عبد هللا قال : قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

لصاحل الذي حترك له العرش وفتحت له أبواب السماء شدد عليه  هلذا العبد ا
ففرج هللا عنه وقال مرة فتحت وقال مرة مث فرج هللا عنه وقال مرة قال رسول  

 هللا صلى هللا عليه وسلم لسعد يوم مات وهو يدفن  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد فيه انقطاع فإن معاذ بن ت
ه من جابر بل رواه عن حممود بن عبد الرمحن بن عمرو بن رفاعة مل يسمع 

 اجلموح عن جابر 
 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن بشر ثنا حممد بن عمرو   - 14546
ثنا سعيد عن جابر بن عبد هللا قال : كنا نصلي مع رسول هللا صلى هللا عليه  

دي األخرى وسلم صالة الظهر وآخذ بيدي قبضة من حصى فأجعلها يف ي
حىت تربد مث اسجد عليها من شدة احلر قال عبد هللا وكان يف كتاب أيب عن  



سعيد عن أيب سعيد اخلدري فضرب أيب عليه ألنه خطأ وإمنا هو سعيد بن 
 احلارث أخطأ بن بشر 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسن من أجل حممد بن عمرو بن علقمة ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا خلف بن الوليد ثنا عباد بن عباد   - 14547
عن حممد بن عمرو عن سعيد بن احلارث األنصاري عن جابر بن عبد هللا قال  

: كنت أصلي مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الظهر فآخذ قبضة من  
 حصى يف كفي لتربد حىت أسجد عليه من شدة احلر 

 

 

إسناده حسن عليق شعيب األرنؤوط :ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا زيد بن احلباب حدثين حسني بن  - 14548
ى هللا عليه وسلم  واقد عن أيب الزبري قال مسعت جابرا يقول : مر النيب صل

برجل يقلب ظهره لبطن فسأل عنه فقالوا صائم اي نيب هللا فدعاه فأمره أن 
سلم حىت  يفطر فقال أما يكفيك يف سبيل هللا ومع رسول هللا صلى هللا عليه و 

 تصوم 



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد قوي حسني بن واقد ت
 صدوق ال أبس به وابقي رجال اإلسناد ثقات 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا زيد بن احلباب أان حسني بن واقد  - 14549
 عن أيب الزبري أنه مسع جابر بن عبد هللا يقول : أكلنا مع رسول هللا صلى هللا

 عليه وسلم القديد ابملدينة من قديد األضحى 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد قوي ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا زيد بن احلباب أان حسني بن واقد  - 14550
عن أيب الزبري قال مسعت جابرا يقول قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : إذا  

 ابتعتم طعاما فال تبيعوه حىت تقبضوه  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد قوي ت  

 

 

ا زيد بن احلباب ثنا عياش بن عقبة  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثن - 14551



حدثين خري بن نعيم عن أيب الزبري عن جابر عن النيب صلى هللا عليه وسلم  
 قال : إن العشر عشر األضحى والوتر يوم عرفة والشفع يوم النحر  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : هذا إسناد ال أبس برجاله وأبو الزبري مل يصرح ت
 بسماعه من جابر 

 

 

ثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا زيد بن احلباب حدثين حسني بن حد - 14552
واقد حدثين أبو الزبري ثنا جابر قال مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 يقول : أنه مكتوب بني عيين الدجال كافر يقرؤه كل مؤمن  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده قوي من أجل احلسني بن واقدت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا زيد ثنا حصني عن أيب الزبري عن  - 14553
جابر قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : أوتيت مبقاليد الدنيا على 

 فرس أبلق عليه قطيفة من سندس  

 

 

وهو حممد بن مسلم بن  -عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف أبو الزبري ت



مدلس وقد عنعنه  -تدرس   

 

 

------------------------------------- 
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حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو النضر عن بن أيب ذئب ح وبن  - 14554
أيب بكري أان بن أيب ذئب عن شرحبيل عن جابر قال قال رسول هللا صلى هللا 

احلصى خري له من مائة انقة كلها  عليه وسلم : ألن ميسك أحدكم يده عن 
 سود احلدقة فإن غلب أحدكم الشيطان فليمسح مسحة واحدة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف لضعف شرحبيل : وهو ابن سعد ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد امللك بن عمرو أبو عامر قال   - 14555
جابر قال : أقبل أبو بكر يستأذن  ثنا زكراي يعين بن إسحاق عن أيب الزبري عن 

على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم والناس ببابه جلوس فلم يؤذن له مث أقبل  
عمر فاستأذن فلم يؤذن له مث أذن أليب بكر وعمر فدخال والنيب صلى هللا 



عليه وسلم جالس وحوله نساؤه وهو ساكت فقال عمر رضي هللا عنه ألكلمن  
لم لعله يضحك فقال عمر اي رسول هللا لو رأيت بنت النيب صلى هللا عليه وس

زيد امرأة عمر فسألتين النفقة آنفا فوجأت عنقها فضحك النيب صلى هللا عليه  
وسلم حىت بدأ نواجذه قال هن حويل كما ترى يسألنين النفقة فقام أبو بكر 

رضي هللا عنه إىل عائشة ليضرهبا وقام عمر إىل حفصة كالمها يقوالن تسأالن 
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ما ليس عنده فنهامها رسول هللا صلى هللا عليه  

وسلم فقلن نساؤه وهللا ال نسأل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بعد هذا 
اجمللس ما ليس عنده قال وأنزل هللا عز وجل اخليار فبدأ بعائشة فقال إين أريد  

تأمري أبويك قالت ما هو  أن أذكر لك أمرا ما أحب أن تعجلي فيه حىت تس
اآلية قالت عائشة أفيك أستأمر   {اي أيها النيب قل ألزواجك  } قال فتال عليها 

أبوي بل أختار هللا ورسوله وأسألك أن ال تذكر المرأة من نسائك ما اخرتت 
فقال إن هللا عز وجل مل يبعثين معنفا ولكن بعثين معلما ميسرا ال تسألين امرأة 

 منهن عما اخرتت إال أخربهتا 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

د هللا حدثين أيب ثنا روح ثنا زكراي ثنا أبو الزبري عن  حدثنا عب - 14556
 جابر فذكر حنوه إال أنه قال : حوله نساؤه واجم وقال مل يبعثين معنتا أو مفتنا  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو عامر العقدي ثنا زهري عن عبد   - 14557
عليه وسلم فقال  هللا بن حممد بن عقيل عن جابر أن رجال أتى النيب صلى هللا 

: إن لفالن يف حائطي عذقا وأنه قد آذاين وشق علي مكان عذقه فأرسل إليه 
ن قال ال قال  النيب صلى هللا عليه وسلم فقال بعين عذقك الذي يف حائط فال

فهبه يل قال ال قال فبعنيه بعذق يف اجلنة قال ال فقال النيب صلى هللا عليه  
 وسلم ما رأيت الذي هو أخبل منك إال الذي يبخل ابلسالم 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه دون قوله : " ما رأيت الذي هو أخبل ت
وهو ضعيف يعترب بهمنك ...اخل " فقد تفرد به عبد هللا بن حممد بن عقيل   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو عامر ثنا فليح ثنا سعيد بن  - 14558
احلارث قال : دخلنا على جابر بن عبد هللا وهو يصلي يف ثوب واحد ملتحفا  
به ورداؤه قريب لو تناوله بلغه فلما سلم سألناه عن ذلك فقال إمنا أفعل هذا 

على جابر رخصة رخصها رسول هللا صلى هللا لرياين احلمقى أمثالكم فيفشوا 



عليه وسلم مث قال جابر خرجت مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف بعض 
أسفاره فجئته ليلة وهو يصلي يف ثوب واحد وعلى ثوب واحد فاشتملت به مث 
قمت إىل جنبه قال جابر ما هذا االشتمال إذا صليت وعليك ثوب واحد فإن  

ه وإن كان ضيقا فأتزر به  كان واسعا فالتحف ب  

 

 

  -عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد حسن من أجل فليح ت
وهو إن كان من رجال الصحيحني فيه كالم حيطه   -وهو ابن سليمان اخلزاعي 

 عن رتبة الصحيح وابقي إسناده ثقات رجال الشيخني

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو عامر ثنا فليح عن سعيد بن   - 14559
رجل من األنصار احلارث عن جابر : أن النيب صلى هللا عليه وسلم دخل على 

ومعه صاحب له فسلم فقال له النيب صلى هللا عليه وسلم إن كان عندك ماء  
ئط فقال  ابت يف هذه الليلة يف شنة وإال كرعنا قال والرجل حيول املاء يف حا

الرجل عندي ماء ابت فانطلق هبما إىل العريش فسكب ماء يف قدح مث حلب 
عليه من داجن فشرب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مث شرب الرجل الذي 

 جاء معه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سليمان بن حرب ثنا غالب بن  - 14560
و صاحل عن كثري بن زايد الربساين عن أيب مسية قال : اختلفنا ههنا  سليمان أب

يف الورود فقال بعضنا ال يدخلها مؤمن وقال بعضنا يدخلوهنا مجيعا مث ينجي 
هللا الذين اتقوا فلقيت جابر بن عبد هللا فقلت له إان اختلفنا يف ذلك الورود 

عا فأهوى أبصبعيه إىل  فقال بعضنا ال يدخلها مؤمن وقال بعضنا يدخلوهنا مجي
أذنيه وقال صمتا أن مل أكن مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول 
الورود الدخول ال يبقي بر وال فاجر إال دخلها فتكون على املؤمن بردا 

وسالما كما كانت على إبراهيم حىت إن للنار أو قال جلهنم ضجيجا من بردهم  
ني فيها جثيا  مث ينجي هللا الذين اتقوا ويذر الظامل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف جلهالة أيب مسية ت  

 

 

-------------------------------------  
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حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد بن عبد الوارث وأبو   - 14561



سعيد قاال ثنا زائدة ثنا عبد هللا بن حممد بن عقيل عن جابر بن عبد هللا قال :  
كفن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم محزة يف ثوب واحد قال جابر ذلك 

 الثوب منرة 
 

 

مد بن عقيل يعترب به يف عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسن عبد هللا بن حمت
املتابعات والشواهد فيحسن حديثه وهذا منها وابقي رجاله ثقات رجال 

وهو عبد الرمحن بن عبد هللا بن عبيد موىل بين  -الشيخني غري أيب سعيد 
فمن رجال البخاري دون مسلم   -هاشم   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد بن عبد الوارث ثنا  - 14562
د العزيز بن مسلم ثنا احلصني عن سامل بن أيب اجلعد عن جابر قال : عطش  عب

يتوضأ منها   الناس يوم احلديبية ورسول هللا صلى هللا عليه وسلم بني يديه ركوة
إذ جهش الناس حنوه فقال ما شأنكم قالوا اي رسول هللا انه ليس لنا ماء 

سول هللا صلى هللا عليه  نشرب منه وال ماء نتوضأ به إال ما بني يديك فوضع ر 
وسلم يده يف الركوة فجعل املاء يفور من بني أصابعه كأمثال العيون فشربنا 

 وتوضأان فقلت كم كنتم قال لو كنا مائة ألف كفاان كنا مخس عشرة مائة 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  



 

 

ا زكراي ثنا أبو الزبري أنه مسع حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح ثن - 14563
يه وسلم تسع جابر بن عبد هللا يقول : غزوت مع رسول هللا صلى هللا عل

عشرة غزوة قال جابر مل أشهد بدرا وال أحدا منعين أيب قال فلما قتل عبد هللا  
 يوم أحد مل أختلف عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف غزوة قط  

 

 

ناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  عليق شعيب األرنؤوط : إس ت
فمن رجال   -وهو حممد بن مسلم بن تدرس املكي  -الشيخني غري أيب الزبري 

 مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح ثنا زكراي يعين بن إسحاق قال   - 14564
مسعت أاب الزبري قال مسعت جابر بن عبد هللا يقول مسعت رسول هللا صلى هللا 

ه وسلم يقول : إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه إن استطاع  علي  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح ثنا زكراي ثنا أبو الزبري أنه مسع  - 14565



جابر بن عبد هللا يقول : قام النيب صلى هللا عليه وسلم جلنازة يهودي حىت 
 جاوزته 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

زبري أنه مسع حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح ثنا زكراي ثنا أبو ال - 14566
جابر بن عبد هللا يقول قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : إذا رأيتم اهلالل 

 فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فعدوا ثالثني يوما 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

الزبري أنه مسع  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح ثنا زكراي ثنا أبو - 14567
: هجر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم نساءه شهرا فكان يكون يف جابرا يقول 

العلو ويكن يف السفل فنزل النيب صلى هللا عليه وسلم إليهن يف تسع وعشرين 
ليلة فقال رجل اي رسول هللا إنك مكثت تسعا وعشرين ليلة فقال رسول هللا 

وهكذا أبصابع يده مرتني وقبض يف  صلى هللا عليه وسلم إن الشهر هكذا
 الثالثة إهبامه  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح ثنا بن جريج أخربين أبو الزبري  - 14568
أنه مسع جابر بن عبد هللا يقول : اعتزل النيب صلى هللا عليه وسلم نساءه شهرا  

 فذكر معناه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

بو الزبري أنه مسع حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح ثنا زكراي ثنا أ - 14569
 يقول : كنا مع النيب صلى هللا عليه وسلم يف غزوة غزاها جابر بن عبد هللا

وذلك يف رمضان فصام رجل من أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم فضعف 
ضعفا شديدا وكاد العطش أن يقتله وجعلت انقته تدخل حتت العضاه فأخرب به  

ه فأتى به فقال ألست يف سبيل هللا النيب صلى هللا عليه وسلم فقال ائتوين ب
 ومع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أفطر فأفطر  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن سابق ثنا إبراهيم بن  - 14570
رسول هللا صلى  طهمان عن أيب الزبري عن جابر قال : صام رجل منا وحنن مع 

هللا عليه وسلم يف بعض مغازيه فذكر معناه قال مث دعا رسول هللا صلى هللا 
 عليه وسلم بقدح فرفعه على يديه فشرب لريى الناس أنه ليس بصائم 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد قوي من أجل حممد بن  ت
 سابق وهو صدوق ال أبس به روى له الشيخان ومن فوقه ثقات 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح ثنا بن جريج أخربين أبو الزبري  - 14571
فضل أنه مسع جابر بن عبد هللا يقول قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : أ 

 الصدقة عن ظهر غىن وأبدأ مبن تعول واليد العليا خري من اليد السفلى 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
فمن رجال مسلم   -وهو حممد بن مسلم بن تدرس  -الشيخني غري أيب الزبري 
 وروى له البخاري تعليقا 

 

 



------------------------------------- 

 

[    330صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أان سفيان عن األعمش   - 14572
عن أيب سفيان عن جابر قال مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول قبل  

ال وهو حيسن ابهلل الظن  موته بثالث يقول : ال ميوتن أحدكم إ  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد قوي على شرط مسلم  ت
وامسه طلحة بن انفع الواسطي   -رجاله ثقات رجال الشيخني غري أيب سفيان 

فقد روى له البخاري بغريه واحتج به مسلم وهو صدوق ال أبس  -اإلسكاف 
 به

 

 

ثنا إمساعيل أان هشام الدستوائي عن حدثنا عبد هللا حدثين أيب  - 14573
حيىي بن أيب كثري عن حممد بن عبد الرمحن عن جابر بن عبد هللا قال : كان  

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يصلي على راحلته حنو املشرق فإذا أراد أن أن  
 يصلي املكتوبة نزل فاستقبل القبلة  

 



 

الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد بن عبد الوارث ثنا  - 14574
القاسم يعين بن الفضل وهو احلداين ثنا سعيد بن املهلب عن طلق بن حبيب  

قال : كنت من أشد الناس تكذيبا ابلشفاعة حىت لقيت جابر بن عبد هللا 
النار فقال اي طلق   فقرأت عليه كل آية ذكرها هللا عز وجل فيها خلود أهل

أتراك أقرأ لكتاب هللا مين وأعلم بسنة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
فاتضعت له فقلت ال وهللا بل أنت أقرأ لكتاب هللا مين وأعلم بسنته مين قال  

فان الذي قرأت أهلها هم املشركون ولكن قوم أصابوا ذنواب فعذبوا هبا مث  
ه أن مل أكن مسعت رسول هللا صلى هللا أخرجوا صمتا وأهوى بيديه إىل أذني 

 عليه وسلم يقول خيرجون من النار وحنن تقرأ ما تقرأ  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف سعد بن املهلب يف عداد اجملهولني ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد ومعاوية بن عمرو قاال   - 14575
ن عقيل عن جابر بن عبد هللا قال قال رسول ثنا زائدة ثنا عبد هللا بن حممد ب

هللا صلى هللا عليه وسلم أليب بكر : أي حني توتر قال أول الليل بعد العتمة  



قال فأنت اي عمر قال آخر الليل فقال صلى هللا عليه وسلم أما أنت اي أاب 
 بكر فأخذت ابلوثقى وأما أنت اي عمر فأخذت ابلقوة  

 

 

اده حسن من أجل عبد هللا بن حممد بن عقيل عليق شعيب األرنؤوط : إسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد وأبو سعيد املعىن قاال   - 14576
ثنا زائدة عن عبد هللا بن حممد بن عقيل عن جابر قال : توىف رجل فغسلناه  
وحنطناه وكفناه مث أتينا به رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يصلي عليه فقلنا  

عليه فخطا خطى مث قال أعليه دين قلنا ديناران فانصرف فتحملهما   تصلي
هللا صلى هللا عليه   أبو قتادة فأتيناه فقال أبو قتادة الديناران علي فقال رسول

وسلم أحق الغرمي وبرئ منهما امليت قال نعم فصلى عليه مث قال بعد ذلك 
من الغد فقال قد    بيوم ما فعل الديناران فقال إمنا مات أمس قال فعاد إليه

قضيتهما فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اآلن بردت عليه جلده فقال  
 معاوية بن عمرو يف هذا احلديث فغسلناه وقال فقلنا نصلي عليه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسن من أجل عبد هللا بن حممد بن عقيل  ت
ه وابقي رجال اإلسناد ثقات  فإنه يعترب به يف املتابعات والشواهد فيحسن حديث 

 رجال الصحيح



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد حدثين حرب يعين بن  - 14577
ري : أن رسول هللا صلى أيب العالية عن أيب الزبري عن جابر بن عبد هللا األنصا

هللا عليه وسلم رأى امرأة فأعجبته فأتى زينب وهي متعس منية فقضى منها  
ن فإذا رأى حاجته وقال إن املرأة تقبل يف صورة شيطان وتدبر يف صورة شيطا

 أحدكم امرأة فأعجبته فليأت أهله فإن ذاك يرد مما يف نفسه  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد رجاله رجال الصحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن آدم ثنا بن املبارك عن   - 14578
وهو  حسني بن علي قال حدثين وهب بن كيسان عن جابر بن عبد هللا

األنصاري : أن النيب صلى هللا عليه وسلم جاءه جربيل فقال قم فصله فصلى  
الظهر حني زالت الشمس مث جاءه العصر فقال قم فصله فصلى العصر حني  

كل شيء مثله أو قال صار ظله مثله مث جاءه املغرب فقال قم فصله  صار ظل  
فصلى حني وجبت الشمس مث جاءه العشاء فقال قم فصله فصلى حني غاب 

الشفق مث جاءه الفجر فقال قم فصله فصلى حني برق الفجر أو قال حني 
سطع الفجر مث جاءه من الغد للظهر فقال قم فصله فصلى الظهر حني صار  

ء مثله مث جاءه للعصر فقال قم فصله فصلى العصر حني صار  ظل كل شي



ظل كل شيء مثليه مث جاءه للمغرب املغرب وقتا واحدا مل يزل عنه مث جاء 
للعشاء العشاء حني ذهب نصف الليل أو قال ثلث الليل فصلى العشاء مث 

جاءه للفجر حني اسفر جدا فقال قم فصله فصلى الفجر مث قال ما بني هذين  
 وقت 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    331صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن آدم ثنا حسن بن عياش   - 14579
أخو أيب بكر عن جعفر بن حممد عن أبيه عن جابر قال : كنا نصلي اجلمعة  

مع النيب صلى هللا عليه وسلم مث نرجع فنريح نواضحنا قال حسن قلت جلعفر  
 ومىت ذاك قال زوال الشمس 

 

 

شرط مسلم عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على  ت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن آدم ثنا قطبة عن األعمش   - 14580
عن أيب سفيان عن جابر قال قال النيب صلى هللا عليه وسلم : إذا أمجرمت امليت 

 فأمجروه ثالاث 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده قوي على شرط مسلم ت  

 

 

ىي بن آدم وأبو أمحد قاال ثنا  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حي - 14581
عقبة بن عبد الرمحن بن عبد احلميد بن يزيد األنصاري قال أبو أمحد حدثين 

جابر عن جابر قال : كنا نصلي مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اجلمعة مث  
 نرجع فنقيل قال أبو أمحد مث نرجع إىل بين سلمة فنقيل وهو على ميلني 

 

 

: صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف جلهالة عقبة بن عليق شعيب األرنؤوط ت
 عبد الرمحن بن جابر فإنه مل يرو عنه سوى عبد احلميد بن زيد 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو أمحد ثنا عبد احلميد عن عقبة   - 14582
بن عبد الرمحن عن جابر قال : كنا نصلي مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 املغرب مث نرجع إىل بين سلمة فنرى مواقع النبل  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو أمحد ثنا سفيان عن األعمش   - 14583
عن أيب سفيان عن جابر قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : يبعث كل 

 عبد على ما مات عليه  

 

 

وهو   -عليق شعيب األرنؤوط : إسناده قوي على شرط مسلم أبو سفيان ت
ن دونه ثقات من رجال  من رجاله وهو صدوق ال أبس به وم  -طلحة بن انفع 

 الشيخني 
 

 

قال وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : إن يف الليل لساعة   - 14584
 ال يوافقها عبد مسلم يسأل هللا فيها شيئا إال أعطاه إايه وهي يف كل ليلة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده قوي على شرط مسلم ت  

 

 

و أمحد ثنا سفيان عن األعمش  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أب - 14585



عن أيب سفيان عن جابر قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : الناس تبع 
 لقريش يف اخلري والشر  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده قوي على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو أمحد ثنا سفيان عن عبد هللا بن   - 14586
جابر عن النيب صلى هللا عليه وسلم : أنه هنى أن يشتمل  حممد بن عقيل عن 

 الرجل الصماء وأن حيتيب يف الثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا شاذان ثنا أبو بكر بن عياش عن   - 14587
األعمش عن أيب سفيان عن جابر قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :  

 إذا رأى ما فسح له يف قربه يقول دعوين أبشر أهلي فيقال له اسكن  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد حسن من أجل أيب بكر ت
صدوق حسن احلديث -وإن كان من رجال الشيخني  -اش فهو بن عي  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن ميمون أبو النضر  - 14588
الزعفراين ثنا جعفر بن حممد عن أبيه قال : سألت جابرا مىت كان رسول هللا 
صلى هللا عليه وسلم يصلي اجلمعة فقال كنا نصليها مع رسول هللا صلى هللا 

ه وسلم مث نرجع فنريح نواضحنا قال جعفر وأراحه النواضح حني تزول  علي
 الشمس 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد حسن يف املتابعات ت
 والشواهد ألجل حممد بن ميمون الزعفراين فهو ضعيف يعترب به 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن ميمون حدثين جعفر عن   - 14589
يه عن جابر : أن البدن اليت حنر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كانت مائة  أب

بدنة حنر بيده ثالاث وستني وحنر على ما غرب وأمر النيب صلى هللا عليه وسلم  
 من كل بدنة ببضعة فجعلت يف قدر مث شراب من مرقها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد حسن يف املتابعات ت
واهد ألجل حممد بن ميمون فهو ضعيف يعترب به والش  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو أمحد ثنا سفيان عن عبد هللا بن   - 14590
وسلم عند  حممد بن عقيل عن جابر قال : كنا مع رسول هللا صلى هللا عليه  

امرأة من األنصار صنعت له طعاما فقال النيب صلى هللا عليه وسلم يدخل 
قال يدخل عليكم رجل من أهل اجلنة فدخل أبو بكر رضي هللا عنه فهنيناه مث 

عليكم رجل من أهل اجلنة فدخل عمر رضي هللا عنه فهنيناه مث قال يدخل 
عليكم رجل من أهل اجلنة فرأيت النيب صلى هللا عليه وسلم يدخل رأسه حتت  

 الودي فيقول اللهم إن شئت جعلته عليا فدخل علي رضي هللا عنه فهنيناه  
 

 

أجل عبد هللا بن حممد  عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حمتمل للتحسني منت
 بن عقيل ومن دونه ثقات من رجال الشيخني

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو أمحد وعبد هللا بن الوليد قاال   - 14591
ثنا سفيان عن عبد هللا بن حممد بن عقيل عن جابر عن النيب صلى هللا عليه  
وسلم قال : خري صفوف الرجال املقدم وشرها املؤخر وخري صفوف النساء 

 املؤخر وشرها املقدم  
 

 

إسناد حسن يف املتابعات  عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذات



 والشواهد من أجل عبد هللا بن حممد بن عقيل

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو أمحد أان سفيان عن أيب الزبري   - 14592
عن جابر قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : إذا سقطت اللقمة من يد  

ن وال ميسح يده أحدكم فليمط ما كان عليها من األذى وال يدعها للشيطا
 ابملنديل وليلعق أصابعه فإنه ال يدري يف أي طعامه الربكة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
فمن رجال مسلم   -وهو حممد بن مسلم بن تدرس  -الشيخني غري أيب الزبري 
 وروى له البخاري مقروان 

 

 

------------------------------------- 

 

[    332صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو أمحد ثنا سفيان عن أيب الزبري   - 14593
عن جابر قال : دفع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وعليه السكينة وأوضع يف  



وأمرهم ابلسكينة وقال لتأخذ أميت  وادي حمسر فاراهم مثل حصى اخلذف
 منسكها فإين ال أدري لعلي ال ألقاهم بعد عامهم هذا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو أمحد ثنا سفيان عن أيب الزبري   - 14594
ليس على البحر عن جابر عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : عرش إب

 يبعث سراايه فأعظمهم عنده منزلة أعظمهم فتنة  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو أمحد ثنا سفيان عن أيب الزبري   - 14595
لي عن جابر قال : بعثين النيب صلى هللا عليه وسلم يف حاجة فجئت وهو يص

على راحلته حنو املشرق ويومئ إمياء السجود أخفض من الركوع فسلمت عليه  
 فلما انصرف قال ما فعلت يف حاجة كذا وكذا إين كنت أصلي  

 

 

ق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  عليت



فمن رجال مسلم  -وهو حممد بن مسلم بن تدرس  -الشيخني غري أيب الزبري   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو أمحد ثنا سفيان عن األسود بن   - 14596
ذا خرج  قيس عن نبيح عن جابر قال : كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إ

 من بيته مشينا قدامه وتركنا ظهره للمالئكة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن محاد ثنا أبو عوانة عن أيب   - 14597
بشر عن سليمان بن قيس عن جابر بن عبد هللا قال قال رسول هللا صلى هللا 

ها وهي مرطبة قالوا فمن أيكلها اي رسول هللا عليه وسلم : املدينة يرتكها أهل
قال السباع والعائف قال أبو عوانة فحدثت أن أاب بشر قال كان يف كتاب 

 سليمان بن قيس  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري ت
 سليمان بن قيس اليشكري 

 

 



آدم ثنا أبو عوانة عن أيب   حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن - 14598
بشر عن سليمان عن جابر عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال : اإلميان يف  

 أهل احلجاز وغلظ القلوب واجلفاء يف الفدادين يف أهل املشرق 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري ت
روى له الرتمذي وابن ماجة وهو  فقد  -وهو ابن قيس اليشكري  -سليمان 

 ثقة
 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو عامر ثنا زهري عن أسيد عن   - 14599
عبد هللا بن أيب قتادة عن جابر بن عبد هللا عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال  

 : من ترك اجلمعة ثالث مرار من غري عذر طبع هللا على قلبه  

 

 

 -األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد حسن من أجل أسيد عليق شعيب ت
 وهو ابن أيب أسيد بن عمرو العقدي

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو عامر ثنا زهري ح وأبو النضر  - 14600
ثنا شريك عن عبد هللا بن حممد بن عقيل عن جابر أن النيب صلى هللا عليه  



يقولوا ال إله اال هللا فإذا قالوها وسلم قال : أمرت أن أقاتل الناس حىت 
 عصموا مين دماءهم وأمواهلم وأنفسهم إال حبقها وحساهبم على هللا عز وجل 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وله إسنادان : األول : حسن رجاله  ت
 ثقات رجال الشيخني غري عبد هللا بن حممد بن عقيل والثاين : ضعيف 

 

 

حدثين أيب ثنا أبو عامر العقدي ثنا قرة عن عمرو    حدثنا عبد هللا - 14601
بن دينار عن جابر قال : بينما رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقسم مغامن  

 حنني إذ قام إليه رجل فقال أعدل فقال لقد شقيت إن مل أعدل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو عامر ثنا يعقوب بن حممد بن  - 14602
طحالء ثنا خالد بن أيب حيان عن جابر أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال :  

 من توىل غري مواليه فقد خلع ربقة اإلميان من عنقه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده جيد أبو عامر العقدي ويعقوب بن حممد بن  ت



ن من رجال الصحيح وخالد بن أيب حيان وثقه أبو زرعة طحالء ثقتا  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو عامر ثنا كثري يعين بن زيد  - 14603
حدثين عبد هللا بن عبد الرمحن بن كعب بن مالك حدثين جابر يعين بن عبد  

ويوم هللا : أن النيب صلى هللا عليه وسلم دعا يف مسجد الفتح ثالاث يوم اإلثنني 
الثالاثء ويوم األربعاء فاستجيب له يوم األربعاء بني الصالتني فعرف البشر يف 
وجهه قال جابر فلم ينزل يب أمر مهم غليظ إال توخيت تلك الساعة فأدعو  

 فيها فأعرف اإلجابة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف كثري بن زيد يل بذاك القويت  

 

 

 أيب ثنا أبو عامر وأبو أمحد قاال ثنا كثري  حدثنا عبد هللا حدثين - 14604
د عن احلرث بن أيب يزيد قال مسعت  بن زيد حدثين احلرث بن يزيد قال أبو أمح

جابر بن عبد هللا يقول قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ال متنوا املوت 
فإن هول املطلع شديد وإن من السعادة أن يطول عمر العبد ويرزقه هللا 

ة األانب  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه وهذا إسناد حمتمل للتحسني ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بن علية أو غريه ثنا أيوب عن أيب   - 14605
 الزبري عن جابر قال : هنى رسول هللا عن جتصيص القبور  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
فمن رجال   -وهو حممد بن مسلم بن تدرس املكي  -الشيخني غري أيب الزبري 

 مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد ثنا أيب ثنا اجلريري عن   - 14606
لوا  أيب نضرة عن جابر قال خلت البقاع حول املسجد فأراد بنو سلمة أن ينتق

قرب املسجد فبلغ ذلك رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال هلم : أنه بلغين 
رسول هللا قد أردان ذلك إنكم تريدون أن تنتقلوا قرب املسجد قالوا نعم اي 

 قال فقال اي بين سلمة دايركم تكتب آاثركم دايركم تكتب آاثركم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
فمن رجال مسلم  -وهو املنذر بن مالك العبدي  -الشيخني غري أيب نضرة   



 

 

------------------------------------- 

 

[    333صفحة  - 3سند أمحد بن حنبل    ] جزء م   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد ثنا أيب ثنا داود عن   - 14607
أيب نضرة عن أيب سعيد وجابر بن عبد هللا قاال قال رسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم : يكون يف آخر الزمان خليفة يقسم املال وال يعده  

 

 

وط : إسناده صحيح على شرط مسلم عليق شعيب األرنؤ ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح ثنا أشعث عن احلسن عن   - 14608
جابر بن عبد هللا قال : كنا نسافر مع النيب صلى هللا عليه وسلم فإذا صعدان  

 كربان وإذا هبطنا سبحنا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد رجاله ثقات ت  

 

 



جريج أخربين أبو الزبري حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح ثنا بن  - 14609
أنه مسع جابر بن عبد هللا يقول قال النيب صلى هللا عليه وسلم : الدجال أعور  

 وهو أشد الكذابني 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
فمن رجال مسلم  -وهو حممد بن مسلم بن تدرس  -الشيخني غري أيب الزبري   

 

 

دثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح ثنا بن جريج أخربين أبو الزبري ح - 14610
أنه مسع جابرا يقول مسعت النيب صلى هللا عليه وسلم يقول : إمنا أان بشر وإين 
أشرتط على ريب أي عبد من املسلمني شتمته أو سببته أن يكون ذلك له زكاة  

 وأجرا 

 

 

سلم عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح أان بن جريج حدثين جعفر بن   - 14611
حممد أنه مسع أابه حيدث أنه مسع جابر بن عبد هللا حيدث عن حجة النيب صلى 

هللا عليه وسلم قال : مث نزل عن الصفا حىت انتصبت قدماه يف بطن الوادي 



 سعى حىت إذا صعدان الشق اآلخر مشى 

 

 

شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  عليق ت
 الشيخني غري جعفر بن حممد فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح ثنا بن جريج أخربين أبو الزبري  - 14612
أنه مسع جابر بن عبد هللا يسأل عن املهل فقال مسعت مث انتهى أراه يريد النيب 

وسلم يقول : مهل أهل املدينة من ذي احلليفة والطريق األخرى  صلى هللا عليه
اجلحفة ومهل أهل العراق من ذات عرق ومهل أهل جند من قرن ومهل أهل 

 اليمن من يلملم  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم أبو الزبري من رجالهت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح ثنا بن جريج أخربين أبو الزبري  - 14613
ما  أنه مسع جابرا يقول أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال ألمساء بنت عميس : 

شأن أجسام بين أخي ضارعة أتصيبهم حاجة قالت ال ولكن تسرع إليهم العني  
 أفنرقيهم قال ومباذا فعرضت عليه فقال أرقيهم  



 

 

يب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم عليق شع ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح ثنا بن جريج وعبد هللا بن  - 14614
احلرث عن بن جريج قال حدثين أبو الزبري أنه مسع جابر بن عبد هللا يقول  

مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : إن كان شيء ففي الربع والفرس  
 واملرأة 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
وغري أيب   -وهو ابن عبد امللك املخزمي  -الشيخني غري عبد هللا بن احلارث  

 الزبري فهما من رجال مسلم 
 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح ثنا بن جريج أخربين أبو الزبري  - 14615
وسلم بقتل  أنه مسع جابر بن عبد هللا يقول : أمران النيب صلى هللا عليه 

الكالب حىت إن املرأة تقدم من البادية بكلبها فنقتله مث هنى النيب صلى هللا 
طتني فإنه شيطان  عليه وسلم عن قتلها وقال عليكم ابألسود البهيم ذي النق  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح ثنا بن جريج أخربين زايد بن  - 14616
إمساعيل عن سليمان بن عتيق عن جابر بن عبد هللا قال : ملا دخلت صفية  

س وحضرت بنت حيي على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فسطاطه حضر ان
وا عن أمكم  معهم ليكون فيها قسم فخرج النيب صلى هللا عليه وسلم فقال قوم

فلما كان من العشي حضران فخرج النيب صلى هللا عليه وسلم إلينا يف طرف 
 ردائه حنو من مد ونصف من متر عجوة فقال كلوا من وليمة أمكم  

 

 

يمان بن عتيق :  عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسن زايد بن إمساعيل وسلت
 صدوقان من رجال مسلم ومن دوهنما ثقتان من رجال الشيخني

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح ثنا بن جريج أان أبو الزبري أنه  - 14617
مسع جابر بن عبد هللا يقول أنه مسع النيب صلى هللا عليه وسلم يقول : إن 

أمعاء املؤمن أيكل يف معي واحد والكافر أيكل يف سبعة   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح ثنا زكراي بن إسحاق ثنا عمرو   - 14618
 عليه وسلم  بن دينار قال مسعت جابر بن عبد هللا يقول : إن النيب صلى هللا

كان ينقل معهم احلجارة للكعبة وعليه إزار فقال له العباس عمه اي بن أخي لو 
له على حللت إزارك فجعلته على منكبيك دون احلجارة قال فحله فجع

 منكبيه فسقط مغشيا عليه فما رؤى بعد ذلك اليوم عرايان  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح أان بن جريج أخربين أبو الزبري  - 14619
أنه مسع جابر بن عبد هللا يقول : طاف النيب صلى هللا عليه وسلم يف حجة  

الوداع على راحلته ابلبيت وبني الصفا واملروة لرياه الناس وليشرف ويسألوه أن  
 الناس غشوه  

 

 

شرط مسلم رجاله ثقات رجال    عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح علىت
فمن رجال مسلم   -وهو حممد بن مسلم بن تدرس  -الشيخني غري أيب الزبري 
 وروى له البخاري مقروان 

 



 

------------------------------------- 

 

[    334صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

أخربين أبو الزبري حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح ثنا بن جريج  - 14620
أنه مسع جابر بن عبد هللا يقول مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول :  

 ال ميوتن أحدكم إال وهو حيسن الظن ابهلل 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد ثنا أبو هالل ثنا   - 14621
 إسحاق بن عبد هللا بن أيب طلحة عن جابر بن عبد هللا قال : صنعنا لرسول

هللا صلى هللا عليه وسلم فخارة فأتيته هبا فوضعتها بني يديه فاطلع فيها فقال  
 حسبته حلما فذكرت ذلك ألهلنا فذحبوا له شاة  

 

 

شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف لضعف أيب عليق ت
لكن يعترب به  -وهو حممد بن سليم الراسيب  -هالل   



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد ثنا حممد بن اثبت ثنا  - 14622
حممد بن املنكدر عن جابر قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : حج 

اجلنة قالوا اي نيب هللا ما احلج املربور قال إطعام الطعام  مربور ليس له جزاء إال 
 وإفشاء السالم 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حجني بن املثىن أبو عمرو ثنا ليث   - 14623
عن أيب الزبري عن جابر قال : مل يكن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يغزو يف  

احلرام إال أن يغزي أو يغزوا فإذا حضر ذلك أقام حىت ينسلخ   الشهر  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
فمن رجال مسلم  -وهو حممد بن مسلم بن تدرس  -الشيخني غري أيب الزبري   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حجني ويونس قاال ثنا ليث بن  - 14624
سعد عن أيب الزبري عن جابر بن عبد هللا : أن رجال من األنصار قال أيف 



العقرب رقية فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من استطاع منكم أن ينفع  
 أخاه فليفعل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حجني ويونس قاال ثنا ليث بن  - 14625
وسلم اعتزل    سعد عن أيب الزبري عن جابر قال : كان رسول هللا صلى هللا عليه

نساءه شهرا فخرج إلينا يف تسع وعشرين فقلنا إمنا اليوم تسع وعشرون فقال  
اآلخرة وقال  إمنا الشهر وصفق بيديه ثالث مرات وحبس إصبعا واحدا يف 

 يونس إصبعا واحدة  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يونس بن حممد ثنا عبد الواحد بن  - 14626
الرمحن بن  زايد ثنا حممد بن إسحاق عن داود بن احلصني عن واقد بن عبد

سعد بن معاذ عن جابر قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : إذا خطب 
يفعل قال  أحدكم املرأة فإن استطاع أن ينظر منها إىل ما يدعوه إىل نكاحها فل



فخطبت جارية من بين سلمة فكنت أختبئ هلا حتت الكرب حىت رأيت منها  
 بعض ما دعاين إىل نكاحها فتزوجتها 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يونس بن حممد وحجني قاال ثنا   - 14627
 عليه وسلم : ال ليث عن أيب الزبري عن جابر قال قال رسول هللا صلى هللا

 أتكلوا ابلشمال فإن الشيطان أيكل ابلشمال 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
فقد احتج   -وهو حممد بن مسلم بن تدرس املكي  -الشيخني غري أيب الزبري 

 به مسلم 
 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يونس بن حممد وحجني قاال ثنا   - 14628
  ليث عن أيب الزبري عن جابر قال : كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بعثين
حلاجة مث أدركته فسلمت عليه فأشار ايل فلما فرغ دعاين فقال إنك سلمت 

 علي آنفا وأان أصلي وهو موجه حينئذ قبل املشرق  



 

 

رنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم عليق شعيب األت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يونس وحجني قاال ثنا ليث عن أيب  - 14629
الزبري عن جابر عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أنه قال : عرض على 

األنبياء فإذا موسى عليه السالم رجل ضرب من الرجال كأنه من رجال شنوءة  
ليه السالم فإذا أقرب من رأيت به شبها عروة بن فرأيت عيسى بن مرمي ع 

مسعود ورأيت إبراهيم عليه السالم فإذا أقرب من رأيت به شبها صاحبكم  
يعين نفسه صلى هللا عليه وسلم ورأيت جربيل عليه السالم فإذا أقرب من  

 رأيت به شبها دحية  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

ثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يونس وحجني ثنا ليث عن أيب حد - 14630
يه وسلم فصلينا وراءه الزبري عن جابر قال : اشتكى رسول هللا صلى هللا عل 

وهو قاعد وأبو بكر رضي هللا عنه يكرب يسمع الناس تكبريه فالتفت إلينا فرآان  
كدمت آنفا قياما فأشار إلينا فقعدان فصلينا بصالته قعودا فلما صلى قال إن  



تفعلون فعل فارس والروم يقومون على ملوكهم وهم قعود فال تفعلوا ائتموا 
 أبئمتكم إن صلى قائما فصلوا قياما وإن صلى قاعدا فصلوا قعودا 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يونس ثنا أابن يعين العطار عن   - 14631
هللا قال : بينما حنن  حيىي بن أيب كثري عن عبيد هللا بن مقسم عن جابر بن عبد 

مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذ مرت جنازة فذهبنا لنحمل فإذا جنازة  
ي أو يهودية فقال  يهودي أو يهودية فقلنا اي رسول هللا إمنا كانت جنازة يهود

 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم املوت فزع فإذا رأيتم جنازة فقوموا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
فقد روى له البخاري  -وهو ابن يزيد البصري  -الشيخني غري أابن العطار 

والرتمذي والنسائي تعليقا واحتج به مسلم وأبو داود   

 

 

------------------------------------- 

 



[    335صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل بن حممد وهو أبو إبراهيم   - 14632
املعقب ثنا عباد بن عباد عن جمالد عن الشعيب عن جابر قال قال رسول هللا 

ه وسلم : السائبة قال عبد هللا قال أيب وقال خلف بن الوليد صلى هللا علي 
السائمة جبار واجلب جبار واملعدن جبار ويف الركاز اخلمس قال قال الشعيب 

 الركاز الكنز العادي  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف لضعف جمالد :  ت
 وهو ابن سعيد 

 

 

يب ثنا يونس بن حممد ثنا عبد الواحد ثنا حدثنا عبد هللا حدثين أ - 14633
جمالد بن سعيد حدثين الشعيب حدثين جابر بن عبد هللا : أن رسول هللا صلى  

 هللا عليه وسلم سن اجلزور والبقرة عن سبعة حدثنا يونس 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف لضعف جمالد بن ت
 سعيد 



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يونس ثنا عبد الرمحن يعين بن  - 14634
بد هللا وهو الغسيل حدثين شرحبيل أبو سعيد : أنه دخل على جابر بن ع 

يصلي يف ثوب واحد وحوله ثياب فلما فرغ من صالته قال قلت غفر هللا لك 
اي أاب عبد هللا تصلي يف ثوب واحد وهذه ثيابك إىل جنبك قال أردت أن 

على األمحق مثلك فرياين أصلي يف ثوب واحد أو كان لكل أصحاب  يدخل
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ثوابن قال مث أنشأ جابر حيدثنا فقال قال رسول  
هللا صلى هللا عليه وسلم إذا ما اتسع الثوب فتعاطف به على منكبيك مث صل  

 وإذا ضاق عن ذاك فشد به حقويك مث صل من غري رد له  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف شرحبيل بن سعد  ت
ضعيف  -وهو أبو سعد املدين  -  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد هللا بن احلرث املخزومي عن   - 14635
بن جريج أخربين أبو الزبري أنه مسع جابر بن عبد هللا يقول مسعت النيب صلى 

لقلوب واجلفاء يف أهل املشرق واإلميان يف أهل هللا عليه وسلم يقول : غلظ ا
 احلجاز 

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد هللا بن احلرث عن بن جريج  - 14636
أخربين أبو الزبري أنه مسع جابر بن عبد هللا يزعم : أن النيب صلى هللا عليه  

صور يف البيت وهنى الرجل أن يصنع ذلك وأن النيب صلى هللا وسلم هنى عن ال
عليه وسلم أمر عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه زمن الفتح وهو ابلبطحاء أن 
 أييت الكعبة فيمحو كل صورة فيها ومل يدخل البيت حىت حميت كل صورة فيه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هارون بن معروف ثنا بن وهب ثنا  - 14637
عمرو بن احلرث عن عبد ربه بن سعيد عن أيب الزبري عن جابر عن النيب صلى 

هللا عليه وسلم أنه قال : لكل داء دواء فإذا أصبت دواء الداء برأ إبذن هللا 
 تعاىل 

 

 

شرط مسلم رجاله  عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد على  ت
فمن   -وهو حممد بن مسلم بن تدرس  -ثقات رجال الشيخني غري أيب الزبري 



 رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هارون بن معروف ثنا بن وهب  - 14638
أخربين عمرو أن بكريا حدثه أن عاصم بن عمر بن قتادة حدثه : أن جابر بن 

حىت حتتجم فإين مسعت رسول هللا صلى هللا  عبد هللا عاد املقنع فقال ال أبرح
 عليه وسلم يقول إن فيه الشفاء  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن ثنا عبد هللا بن هليعة ثنا أبو  - 14639
الزبري حممد بن مسلم موىل حكيم بن حزام عن جابر بن عبد هللا األنصاري 

صاحب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
 هنى عن النهبة  

 

 

اد ضعيف لضعف عبد هللا بن عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسنت
 هليعة 

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هارون بن معروف ثنا بن وهب  - 14640
أخربين عمرو عن أيب الزبري عن جابر أنه قال : اي رسول هللا أنعمل ألمر قد  

فرغ منه أم ألمر أنتنفه قال ألمر قد فرغ منه فقال سراقة ففيم العمل إذا فقال  
  عليه وسلم كل عامل ميسر لعمله  رسول هللا صلى هللا

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن ثنا بن هليعة ثنا أبو الزبري   - 14641
عن جابر بن عبد هللا أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : من وجد سعة  

 فليكفن يف ثوب حربة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف لضعف عبد هللا  ت
 بن هليعة 

 

 

 ثنا حسن ثنا بن هليعة ثنا أبو الزبري  حدثنا عبد هللا حدثين أيب - 14642
عن جابر أنه مسع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : عذبت امرأة يف هر  
أو هرة ربطته حىت مات ومل ترسله فيأكل من خشاش األرض فوجبت هلا النار  



 بذلك  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف لضعف ابن هليعة ت  

 

 

-------------------------------------  

 

[    336صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن ثنا بن هليعة ثنا أبو الزبري   - 14643
قال : سألت جابرا أقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف الركاز اخلمس 

 فقال نعم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف لضعف ابن هليعة ت  

 

 

يعة ثنا أبو الزبري  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن ثنا بن هل - 14644
عن جابر قال مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : العبد مع من  

أحب وكتب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قبل أن ميوت إىل كسرى وقيصر  



 واىل كل جبار  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف لضعف ابن هليعة ت  

 

 

ثين أيب ثنا حسن ثنا بن هليعة ثنا أبو الزبري  حدثنا عبد هللا حد - 14645
 عن جابر قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : سددوا وأبشروا 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف من أجل ابن ت
 هليعة 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن ثنا بن هليعة ثنا أبو الزبري   - 14646
مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : إن عشت إن شاء عن جابر قال 

هللا زجرت أن يسمي بربكة ويسار وانفع قال جابر ال أدري ذكر رافعا أم ال أنه  
يقال له ههنا بركة فيقال ال ويقال ههنا يسار فيقال ال قال فقبض رسول هللا 

أن يزجر عنه   صلى هللا عليه وسلم ومل يزجر عن ذلك فأراد عمر رضي هللا عنه 
 مث تركه  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن ثنا بن هليعة ثنا أبو الزبري   - 14647
مر الذي دخل أخربين جابر : أن أمري البعث كان غالبا الليثي وقطبة بن عا

على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم النخل وهو حمرم مث خرج من الباب وقد  
هللا عليه    تسور من قبل اجلدار وعبد هللا بن أنيس الذي سأل رسول هللا صلى 

وسلم عن ليلة القدر وقد خلت اثنان وعشرون ليلة فقال رسول هللا صلى هللا  
 عليه وسلم التمسها يف هذه السبع األواخر اليت بقني من الشهر 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف من أجل ابن هليعة ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن ثنا بن هليعة ثنا أبو الزبري   - 14648
عن جابر أنه قال مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : إذا تغوط 

 أحدكم فليمسح ثالث مرات 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف ألجل ابن هليعة  ت
فهو سيء احلفظ -صري وهو عبد هللا احلضرمي أبو عبد الرمحن امل -  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن ثنا بن هليعة ثنا أبو الزبري   - 14649
قال : سألت جابرا رضي هللا عنه عن السجود قال مسعت رسول هللا صلى هللا 

 عليه وسلم أيمر أن يعتدل يف السجود وال يسجد الرجل وهو ابسط ذراعيه  

 

 

سن وهذا إسناد ضعيف عليق شعيب األرنؤوط : حديث حت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن ثنا بن هليعة ثنا أبو الزبري   - 14650
عن جابر أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : إن الشيطان إذا مسع نداء 

 الصالة فر بعد ما بني الروحاء واملدينة له ضراط  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف ت  

 

 

ين أيب ثنا حسن ثنا بن هليعة ثنا أبو الزبري  حدثنا عبد هللا حدث - 14651
عليه وسلم يقول : يف كثرة خطا   قال سألت جابرا أمسع رسول هللا صلى هللا

الرجل إىل املسجد شيئا فقال مهمنا أن ننتقل من دوران إىل املدينة لقرب 
املسجد فزجران رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن ذلك وقال ال تعروا املدينة 



كم فضيلة على من عند املسجد بكل خطوة درجة  فإن ل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن ثنا بن هليعة ثنا أبو الزبري   - 14652
عن جابر قال مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : خري ما ركبت إليه  

يه السالم ومسجدي  الرواحل مسجد إبراهيم عل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف من أجل ابن ت
 هليعة 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن ثنا بن هليعة ثنا أبو الزبري   - 14653
 عن جابر : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم هنى أن يستنجى ببعرة أو بعظم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف ت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن ثنا بن هليعة ثنا أبو الزبري   - 14654
حدثين جابر بن عبد هللا : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أمر عمر بن 

اخلطاب رضي هللا عنه زمان الفتح أن أييت البيت وهو ابلبطحاء فيمحو كل  
 صورة فيه ومل يدخله حىت حميت كل صورة فيه  

 

 

وط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف عليق شعيب األرنؤ ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن ثنا بن هليعة ثنا أبو الزبري   - 14655
قال سألت جابرا عن املهل قال مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول :  
مهل أهل املدينة من ذي احلليفة ومهل أهل الطريق األخرى من اجلحفة ومهل  

عرق ومهل أهل جند من قرن ومهل أهل اليمن من  أهل العراق من ذات
 يلملم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن ثنا بن هليعة ثنا أبو الزبري   - 14656
عن جابر : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حرم ما بني حريت املدينة ال 



ال أن يعلف الرجل بعريه  يقطع منها شجرة إ  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف من أجل ابن هليعة ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا حسن ثنا بن هليعة ثنا أبو الزبري   - 14657
عن جابر قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : كربوا على مواتكم ابلليل 

 والنهار أربع تكبريات 

 

 

وهو عبد هللا احلضرمي   -عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ابن هليعة ت
سيء احلفظ -املصري   

 

 

------------------------------------- 

 

[    337صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن بن موسى األشيب ثنا بن  - 14658
هليعة ثنا أبو الزبري عن جابر أنه قال : رمى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  



ل لتأخذوا مناسككم فإين ال أدري  اجلمرة على بعريه حبصى اخلذف وهو يقو 
 لعلي ال أحج بعد حجيت هذه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف لسوء حفظ ابن ت
 هليعة وقد توبع 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن ثنا بن هليعة ثنا أبو الزبري   - 14659
عن جابر أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : من قال حني ينادي 

املنادي اللهم رب هذه الدعوة التامة والصالة النافعة صل على حممد وارض  
 عنه رضا ال تسخط بعده استجاب هللا له دعوته  

 

 

: إسناده ضعيف  عليق شعيب األرنؤوطت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن ثنا بن هليعة ثنا أبو الزبري   - 14660
عن جابر : أن راهبا أهدى لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم جبة سندس 

فلبسها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مث أتى البيت فوضعها وأحس بوفد 
فقال رسول هللا صلى هللا عليه  أتوه فأمره عمر أن يلبس اجلبة لقدوم الوفد 



وسلم ال يصلح لباسها لنا يف الدنيا ويصلح لنا يف اآلخرة ولكن خذها اي عمر  
فقال تكرهها وآخذها فقال إين ال آمرك أن تلبسها ولكن أرسل هبا إىل أرض  

فارس فتصيب هبا ماال فأرسل هبا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إىل النجاشي  
من فر إليه من أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  وكان قد أحسن إىل   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن ثنا بن هليعة ثنا أبو الزبري   - 14661
ستطعمه  عن جابر قال : جاء رجل إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ي

فاطعمه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وسق شعري فما زال الرجل أيكل منه  
لو مل   هو وامرأته ووصيف هلم حىت كالوه فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

 تكيلوه ألكلتم منه ولقام لكم  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف من أجل ابن هليعة وقد توبع ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن ثنا بن هليعة ثنا أبو الزبري   - 14662
قال : سألت جابرا أبصرت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم صلى راكبا فقال  



شرتى انقة ليدعو هللا عز وجل عليها فكلم رسول هللا نعم مث أاته رجل قد ا
صلى هللا عليه وسلم فسكت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حىت سلم مث دعا  

 له 
 

 

وهو عبد هللا  -عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ألجل ابن هليعة ت
فهو سيء احلفظ -احلضرمي املصري   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن ثنا بن هليعة ثنا أبو الزبري   - 14663
عن جابر : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان أشد الناس ختفيفا يف 

 الصالة 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف لسوء حفظ ابن ت
 هليعة 

 

 

يعة ثنا أبو الزبري  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن ثنا بن هل - 14664
عن جابر قال مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : من خاف منكم  
أن ال يقوم ابلليل فليوتر مث ينام ومن طمع منكم بقيام فليوتر من آخر الليل 



 فإن قراءة آخر الليل حمضورة وذلك أفضل 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف من أجل ابن ت
 هليعة وقد توبع 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن ثنا بن هليعة ثنا أبو الزبري   - 14665
عن جابر أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : إذا بصق أحدكم فال يبصق 

 عن ميينه وال بني يديه وليبصق عن يساره أو حتت قدمه  

 

 

ضعيف من أجل ابن هليعة  عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ت
 لكنه متابع 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن ثنا بن هليعة ثنا أبو الزبري   - 14666
عن جابر قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : أكثروا من هذه النعال  

 فإنه ال يزال أحدكم راكبا إذا انتعل  

 

 

ابن هليعة عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف من أجل ت  



 

 

قال عبد هللا قال أيب ويف موضع آخر مسعت رسول هللا صلى هللا  - 14667
عليه وسلم يقول : يف غزوة غزاها استكثروا من النعال فإن الرجل ال يزال 

 راكبا ما انتعل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف من أجل ابن هليعة ت  

 

 

يج بن النعمان ثنا حممد بن حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سر  - 14668
طلحة عن األعمش عن أيب سفيان عن جابر قال قال رسول هللا صلى هللا 

عليه وسلم : قاربوا وسددوا فإنه ليس أحد منكم ينجيه عمله قالوا وال إايك اي 
 رسول هللا قال وال إايي إال أن يتغمدين هللا برمحته  

 

 

د حسن عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسنات  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد هللا بن الوليد الذي يقال له   - 14669
العدين ثنا سفيان عن أيب الزبري عن جابر قال قال رسول هللا صلى هللا عليه  

وسلم : إذا سقطت لقمة أحدكم فليمط ما عليها من أذى مث ليأكلها وال 



 يلعق أصابعه أو يلعقها  يدعها للشيطان وال ميسح أحدكم يده ابملنديل حىت
 فإنه ال يدري يف أي طعامه الربكة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد قوي عبد هللا بن الوليد ت
 العدين : صدوق ال أبس به ومن فوقه ثقات من رجال الصحيح 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بن الوليد ثنا سفيان ثنا جعفر عن   - 14670
أبيه عن جابر قال : كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا ذكر الساعة  
 امحرت وجنتاه وأشتد غضبه وعال صوته كأنه منذر جيش صبحتم مسيتم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : انظر التايلت  

 

 

-------------------------------------  

 

[    338صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

قال وكان يقول : أان أوىل ابملؤمنني من أنفسهم ومن ترك ماال   - 14671



 فألهله ومن ترك دينا أو ضياعا فإيل وعلي وأان أوىل ابملؤمنني  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد قوي من أجل عبد هللا ت
د العدين ومن فوقه ثقات من رجال الصحيحبن الولي  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يونس وغريه قال ثنا محاد يعين بن  - 14672
رسول هللا صلى  زيد ثنا جمالد عن عامر الشعيب عن جابر بن عبد هللا قال قال

هللا عليه وسلم : ال تسألوا أهل الكتاب عن شيء فإهنم لن يهدوكم وقد ضلوا 
سى حيا بني فإنكم إما أن تصدقوا بباطل أو تكذبوا حبق فإنه لو كان مو 

 أظهركم ما حل له إال أن يتبعين  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف لضعف جمالد : وهو ابن سعيدت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يونس ثنا محاد يعين بن زيد عن   - 14673
عمرو بن دينار عن جابر بن عبد هللا قال : كسع رجل من املهاجرين رجال من  

قوم ذا وقوم ذا وقال هؤالء اي للمهاجرين وقال هؤالء اي األنصار فاجتمع 
لألنصار فبلغ ذلك النيب صلى هللا عليه وسلم فقال دعوها فإهنا منتنة قال مث  



 قال أال ما ابل دعوى أهل اجلاهلية أال ما ابل دعوى أهل اجلاهلية  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يونس ثنا محاد يعين بن زيد عن   - 14674
عاصم عن الشعيب عن جابر قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ال 

تنكح املرأة على عمتها وال على خالتها وال املرأة على ابنة أخيها وال على ابنة  
 أختها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يونس ثنا عبد العزيز بن عبد هللا   - 14675
بن أيب سلمة عن حممد بن املنكدر عن جابر قال قال رسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم : لكل نيب حواري وحواري الزبري 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 



 

هللا حدثين أيب قال مسعت سفيان بن عيينة يقول  حدثنا عبد  - 14675
 :احلواري الناصر

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يونس ثنا محاد يعين بن زيد قال   - 14676
مسعت عمرو بن دينار يقول عن جابر : أن النيب صلى هللا عليه وسلم هنى عن  

 كراء األرض  

 

 

شيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يونس ثنا محاد يعين بن زيد ثنا   - 14677
هشام بن عروة عن وهب بن كيسان عن جابر قال قال رسول هللا صلى هللا 

عليه وسلم : من أحيا أرضا ميتة فهي له وما أكلت العافية فهو له صدقة  
ر هشام بن عروة ما فقال رجل اي أاب املنذر قال أبو عبد الرمحن أبو املنذ

 العافية قال ما اعتافها من شيء  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن بن موسى ثنا محاد يعين بن  - 14678
سلمة عن عمار بن أيب عمار عن جابر قال : أاتين النيب صلى هللا عليه وسلم  
وأبو بكر وعمر فأطعمتهم رطبا وأسقيتهم ماء فقال النيب صلى هللا عليه وسلم  

 هذا من النعيم الذي تسألون عنه  

 

 

ناده صحيح على شرط مسلم عليق شعيب األرنؤوط : إس ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا شاذان أسود بن عامر ثنا شريك  - 14679
: ملا أراد رسول هللا عن عبد هللا بن حممد بن عقيل عن جابر بن عبد هللا قال  

صلى هللا عليه وسلم أن خيلف عليا رضي هللا عنه قال قال له على ما يقول 
ارون من الناس يف إذا خلفتين قال فقال أما ترضى أن تكون مين مبنزلة ه

 موسى إال أنه ليس بعدي نيب أو ال يكون بعدي نيب 

 

 

وهو ابن  -عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف شريك ت
سيء احلفظ وعبد هللا بن حممد بن عقيل ليس بذاك القوي -عبد هللا النخعي   

 

 

 حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن ثنا محاد بن سلمة عن أيب - 14680



 الزبري عن جابر قال : هنى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن بيع فضل املاء 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن وموسى بن داود قاال ثنا   - 14681
  زهري عن أيب الزبري عن جابر قال : هنى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن

 بيع األرض البيضاء سنتني أو ثالاث  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن وأمحد بن عبد امللك قاال ثنا   - 14682
زهري عن أيب الزبري عن جابر قال أمحد يف حديثه ثنا أبو الزبري عن جابر قال :  

وسلم أبيب قحافة أو جاء عام الفتح ورأسه وحليته   أتى رسول هللا صلى هللا عليه
مثل الثغام أو مثل الثغامة قال حسن فأمر به إىل نسائه قال غريوا هذا الشيب 

 قال حسن قال زهري قلت أليب الزبري أقال جنبوه السواد قال ال  

 

 

 -عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم من جهة حسن ت



وأما متابعة أمحد بن عبد امللك فمن رجال   -األشيب وهو ابن موسى 
 البخاري دون مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن ثنا زهري عن أيب الزبري عن  - 14683
لق إىل بين جابر قال : أرسلين رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهو منط 

املصطلق فأتيته وهو يصلي على بعريه فكلمته فقال بيده هكذا وأشار زهري  
قال ما   بكفه مث كلمته فقال بيده هكذا وأان أمسعه يقرأ ويومئ برأسه فلما فرغ

 فعلت يف الذي أرسلتك له فإنه مل مينعين أن أكلمك إال إين كنت أصلي 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
فمن رجال مسلم  -وهو حممد بن مسلم بن تدرس  -الشيخني إال أاب الزبري   

 

 

------------------------------------- 

 

[    339صفحة  - 3بن حنبل    ] جزء مسند أمحد    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أسود بن عامر أان حسن بن صاحل  - 14684



عن أيب الزبري عن جابر عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : من كان له إمام  
 فقراءته له قراءة  

 

 

النقطاعه  عليق شعيب األرنؤوط : حسن بطرقه وشواهده وهذا إسناد ضعيف ت
مل يسمعه من أيب   -وهو حسن بن صاحل بن صاحل بن حي  -حسن بن صاحل 

 الزبري بينهما فيه جابر بن يزيد اجلعفي
 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن ثنا محاد بن سلمة عن أيب  - 14685
 الزبري عن جابر قال : هنى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن بيع فضل املاء 

 

 

شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم عليق ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أسود ثنا إسرائيل عن حممد بن  - 14686
علي عن جابر بن عبد هللا قال : غزوان مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 فأصبنا جرادا فأكلناه  

 

 

لضعف جابر :  عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف ت



 وهو ابن يزيد اجلعفي

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حجاج ثنا بن جريج أخربين أبو  - 14687
الزبري أنه مسع جابر بن عبد هللا يقول : هنى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن  

 يقتل شيء من الدواب صربا 
 

 

ات رجال  عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقت
 الشيخني غري أيب الزبري فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حجاج ثنا بن جريج أخربين أبو  - 14688
الزبري أنه مسع جابر بن عبد هللا يقول : مسعت النيب صلى هللا عليه وسلم هنى  

 أن يقعد الرجل على القرب أو يقصص أو يبين عليه  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

أيب ثنا حجاج قال بن جريج أخربين أبو حدثنا عبد هللا حدثين  - 14689
الزبري أنه مسع جابر بن عبد هللا يقول : هنى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن  



 الشغار 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أسود بن عامر ثنا شريك عن   - 14690
جابر عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : ال   أشعث بن سوار عن احلسن عن

 يدخل مسجدان هذا مشرك بعد عامنا هذا غري أهل الكتاب وخدمهم  
 

 

مل يسمع   -وهو البصري  -عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف احلسن ت
وأشعث بن سوار ضعيفان  -وهو ابن عبد هللا النخعي  -من جابر وشريك   

 

 

ثين أيب ثنا أسود ثنا شريك عن عبد هللا بن حدثنا عبد هللا حد - 14691
حممد بن عقيل عن جابر رفع احلديث قال : أمرت أن أقاتل الناس حىت يقولوا  

ال إله إال هللا فإذا قالوها حرمت علي دماؤهم وأمواهلم وعلى هللا حساهبم أو  
 وحساهبم على هللا عز وجل  

 

 

 -إسناد ضعيف فيه شريك عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا ت



وهو سيء احلفظ لكنه قد توبع -وهو ابن عبد هللا النخعي الكويف القاضي   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن إسحاق أان بن هليعة عن   - 14692
 عليه وسلم : من  أيب الزبري عن جابر بن عبد هللا قال قال رسول هللا صلى هللا

كان يؤمن ابهلل واليوم اآلخر فال يدخل احلمام إال مبئزر ومن كان يؤمن ابهلل 
هلل واليوم اآلخر فال  واليوم اآلخر فال يدخل حليلته احلمام ومن كان يؤمن اب

يقعد على مائدة يشرب عليها اخلمر ومن كان يؤمن ابهلل واليوم اآلخر فال 
 خيلون ابمرأة ليس معها ذو حمرم منها فإن اثلثهما الشيطان  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه وبعضه صحيح وهذا إسناد ضعيف ت
 لسوء حفظ ابن هليعة 

 

 

أيب ثنا إسحاق بن عيسى ثنا بن هليعة عن  حدثنا عبد هللا حدثين  - 14693
أيب الزبري عن جابر وعن خري بن نعيم عن عطاء عن جابر : أن النيب صلى هللا  

 عليه وسلم هنى عن مثن الكلب وهنى عن مثن السنور  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف من أجل عبد هللا  ت



 بن هليعة لكنه قد توبع
 

 

ثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إسحاق بن عيسى ثنا حيىي بن حد - 14694
أنه حدثه جابر بن عبد هللا  سليم عن عبد هللا بن عثمان بن خثيم عن أيب الزبري 

: أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لبث عشر سنني يتبع احلاج يف منازهلم يف  
ىت أبلغ رساالت  املوسم ومبجنة وبعكاظ ومبنازهلم مبىن من يؤويين من ينصرين ح

ريب عز وجل وله اجلنة فال جيد أحدا ينصره ويؤويه حىت أن الرجل يرحل من  
مضر أو من اليمن أو زور صمد فيأتيه قومه فيقولون أحذر غالم قريش ال 

يفتنك وميشي بني رحاهلم يدعوهم إىل هللا عز وجل يشريون إليه ابألصابع حىت 
لرجل فيؤمن به فيقرئه القرآن فينقلب بعثنا هللا عز وجل له من يثرب فيأتيه ا

إىل أهله فيسلمون إبسالمه حىت ال يبقى دار من دور يثرب إال فيها رهط من  
املسلمني يظهرون اإلسالم مث بعثنا هللا عز وجل فائتمران واجتمعنا سبعون رجال 

منا فقلنا حىت مىت نذر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يطرد يف جبال مكة  
نا حىت قدمنا عليه يف املوسم فواعدانه شعب العقبة فقال عمه  وخياف فدخل

العباس اي بن أخي إين ال أدري ما هؤالء القوم الذين جاؤك إين ذو معرفة أبهل  
يثرب فاجتمعنا عنده من رجل ورجلني فلما نظر العباس رضي هللا عنه يف 

عالم   وجوهنا قال هؤالء قوم ال أعرفهم هؤالء أحداث فقلنا اي رسول هللا
نبايعك قال تبايعوين على السمع والطاعة يف النشاط والكسل وعلى النفقة يف  



العسر واليسر وعلى األمر ابملعروف والنهي عن املنكر وعلى أن تقولوا يف هللا 
ال أتخذكم فيه لومه الئم وعلى أن تنصروين إذا قدمت يثرب فتمنعوين مما 

اجلنة فقمنا نبايعه فأخذ بيده   متنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم ولكم
سبعني فقال رويدا اي أهل يثرب إان مل نضرب إليه أسعد بن زرارة وهو أصغر ال

أكباد املطي إال وحنن نعلم أنه رسول هللا إن إخراجه اليوم مفارقة العرب كافة  
وقتل خياركم وأن تعضكم السيوف فأما أنتم قوم تصربون على السيوف إذا 

ياركم وعلى مفارقة العرب كافة فخذوه وأجركم على هللا  مستكم وعلى قتل خ 
عز وجل واما أنتم قوم ختافون من أنفسكم خيفة فذروه فهو أعذر عند هللا 
قالوا اي أسعد بن زرارة أمط عنا يدك فوهللا ال نذر هذه البيعة وال نستقيلها  

ة  فقمنا إليه رجال رجال أيخذ علينا بشرطة العباس ويعطينا على ذلك اجلن  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد حسن من أجل حيىي بن ت
 سليم وهو الطائفي 

 

 

------------------------------------- 

 

[    340صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن إسحاق ثنا بن هليعة عن   - 14695
أيب الزبري عن جابر قال مسعت النيب صلى هللا عليه وسلم يقول : إذا أنساين 

 الشيطان شيئا من صاليت فليسبح الرجال وليصفق النساء  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف لسوء حفظ ابن ت
قد توبعهليعة لكنه    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن إسحاق ثنا بن هليعة عن   - 14696
أيب الزبري عن جابر قال : كان النيب صلى هللا عليه وسلم أخف الناس صالة 

 يف متام  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف لسوء حفظ ابن ت
 هليعة 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن إسحاق أان بن هليعة عن   - 14697
جعفر بن ربيعة عن عطاء عن جابر بن عبد هللا قال : ملا كان يوم فتح مكة  

أهراق رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اخلمر وكسر جراره وهنى عن بيعه وبيع  



 األصنام  
 

 

لسوء حفظ ابن عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف ت
 هليعة 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن إسحاق ثنا بن هليعة عن   - 14698
أيب الزبري عن جابر قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : لو أن البن آدم 
واداي من مال لتمىن واديني ولو أن له واديني لتمىن اثلثا وال ميأل جوف بن آدم 

 إال الرتاب  
 

 

شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف لسوء حفظ ابن عليق ت
 هليعة وقد توبع 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الوهاب بن عطاء أان إسرائيل  - 14699
بن يونس عن زيد بن عطاء بن السائب عن حممد بن املنكدر عن جابر بن 

 لرجل كان من  عبد هللا قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : غفر هللا
 قبلكم سهال إذا ابع سهال إذا اشرتى سهال إذا قضى سهال إذا اقتضى 



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد حسن يف املتابعات ت
 والشواهد ألجل زيد بن عطاء بن السائب وقد توبع

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أسود بن عامر ثنا حسن بن صاحل  - 14700
عن ليث عن أيب الزبري عن جابر قال : كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ال  

 ينام حىت يقرأ أمل تنزيل السجدة وتبارك الذي بيده امللك 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف لضعف الليث :  ت
ابن أيب سليم وهو   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو سلمة اخلزاعي أان سليمان يعين   - 14701
بن بالل أخربه أو حدثه جعفر بن حممد عن أبيه عن جابر بن عبد هللا مسعه منه  

قال : قدمنا مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مكة قال فطاف سبعا ورمل 
 ثالاث ومشي أربعا 

 

 

ألرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  عليق شعيب ات



فمن رجال مسلم  -وهو ابن علي بن احلسني  -الشيخني غري جعفر بن حممد   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو سلمة اخلزاعي ثنا مالك عن   - 14702
جعفر عن أبيه عن جابر بن عبد هللا : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بدأ 

حلجر فرمل حىت عاد إليه ثالاث ومشي أربعا اب  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن بن حممد ثنا سليمان بن قرم   - 14703
عن أيب حيىي القتات عن جماهد عن جابر بن عبد هللا قال قال رسول هللا صلى 

نة الصالة ومفتاح الصالة الطهور هكذا وقع يف هللا عليه وسلم : مفتاح اجل
 األصل حسن والصواب حسني  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف لضعف سليمان بن قرم وأيب حيىي ت
 القتات

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن ثنا بن هليعة أان أبو الزبري عن  - 14704



جابر أنه قال : أمران رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بيوم عاشوراء أن نصومه 
 وقال هو يوم كانت اليهود تصومه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف لسوء حفظ ابن ت
 هليعة 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن ثنا بن هليعة ثنا أبو الزبري   - 14705
ىل رسول هللا عن جابر : أن أم مالك البهزية كانت هتدي يف عكة هلا مسنا إ

صلى هللا عليه وسلم فبينا بنوها يسألوهنا اإلدام وليس عندها شيء فعمدت 
وسلم فوجدت إىل عكتها اليت كانت هتدي فيها إىل رسول هللا صلى هللا عليه 

فيها مسنا فما زال يدوم هلا آدم بنيها حىت عصرته وأتت رسول هللا صلى هللا 
 عليه وسلم فقال أعصرتيه قالت نعم قال لو تركتيه ما زال ذلك لك مقيما  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف لسوء حفظ ابن هليعة ت  

 

 

------------------------------------- 

 



[    341صفحة  - 3بن حنبل    ] جزء مسند أمحد    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن ثنا بن هليعة ثنا أبو الزبري أنه  - 14706
واد متىن  سأل جابرا أقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لو كان البن آدم 

آخر فقال جابر مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : لو كان البن 
ال ميأل جوف بن آدم آدم واد من خنل متىن مثله مث متىن مثله حىت يتمىن أودية و 

 إال الرتاب  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف لسوء حفظ ابن ت
 هليعة وقد توبع 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن ثنا بن هليعة عن أيب الزبري   - 14707
عن جابر أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : فيما سقت السماء والعيون 

فيما سقت السانية نصف العشر العشر و   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف لسوء حفظ ابن ت
 هليعة وقد توبع 



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هارون ثنا بن وهب حدثين عمرو   - 14708
بن احلرث حدثين أبو الزبري أنه مسع جابر بن عبد هللا يذكر أن رسول هللا صلى 

وسلم قال : فيما سقت األهنار والغيم العشور وفيما سقت السانية  هللا عليه 
 نصف العشور 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
فمن رجال مسلم   -وهو حممد بن مسلم بن تدرس  -الشيخني غري أيب الزبري 
 وروى له البخاري مقروان 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن ثنا بن هليعة ثنا أبو الزبري   - 14709
 عن جابر قال : زجر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن يبال يف املاء الراكد  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف لسوء حفظ ابن ت
 هليعة 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن ثنا بن هليعة ثنا أبو الزبري   - 14710



عن جابر أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال قال ربنا عز وجل : الصيام  
 جنة يستجري هبا العبد من النار وهو يل وأان أجزى به 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح بطرقه وشواهده وهذا إسناد حسنت  

 

 

ثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن ثنا بن هليعة ثنا أبو الزبري  حد - 14711
ول : ال تصوموا  قال سألت جابرا هل مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يق

حىت تروا اهلالل فإن خفي عليكم فأمتوا ثالثني وقال جابر هجر رسول هللا 
هر تسع صلى هللا عليه وسلم نساءه شهرا فنزل لتسع وعشرين وقال إمنا الش

 وعشرون  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف لسوء حفظ ابن ت
 هليعة 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن ثنا بن هليعة ثنا أبو الزبري   - 14712
قال سألت جابرا : مىت كان يرمي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال أما  

ال الشمس أول يوم فضحى وأما بعد ذلك فعند زو   



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن ثنا بن هليعة ثنا أبو الزبري   - 14713
عن جابر أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : إذا أعجبت أحدكم املرأة 

 فليعمد إىل امرأته فليواقعها فإن ذلك يرد من نفسه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف لسوء حفظ ابن ت
 هليعة 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن ثنا بن هليعة ثنا أبو الزبري   - 14714
قال سألت جابرا عن شأن ثقيف إذ ابيعت فقال : اشرتطت على رسول هللا 

 صلى هللا عليه وسلم أن ال صدقة عليها وال جهاد  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف لسوء حفظ ابن ت
 هليعة 

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن ثنا بن هليعة ثنا أبو الزبري   - 14715
قال وأخربين جابر أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : سيصدقون 

 وجياهدون إذا أسلموا يعين ثقيفا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف ت  

 

 

ن هليعة ثنا أبو الزبري  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن ثنا ب - 14716
عن جابر قال مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : يف غزوة تبوك بعد  

أن رجعنا أن ابملدينة ألقواما ما سرمت مسريا وال هبطتم واداي إال وهم معكم  
 حبسهم املرض 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن ثنا بن هليعة ثنا أبو الزبري   - 14717
شديدة    عن جابر : أهنم غزوا غزوة فيما بني مكة واملدينة فهاجت عليهم ريح

حىت دفعت الرجال فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم هذا ملوت املنافق  
 فرجعنا إىل املدينة فوجدانه منافقا عظيم النفاق قد مات  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف لسوء حفظ ابن ت
 هليعة 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن ثنا بن هليعة ثنا أبو الزبري   - 14718
قال : سألت جابرا عن العقبة فقال شهدها سبعون فوافقهم رسول هللا صلى 

هللا صلى هللا  هللا عليه وسلم وعباس بن عبد املطلب آخذ بيده فقال رسول
 عليه وسلم أخذت وأعطيت  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث حسن وهذا إسناد ضعيف لسوء حفظ ابن ت
 هليعة 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن ثنا بن هليعة ثنا أبو الزبري   - 14719
عن جابر أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : ليسرين راكب يف جنب 

يقولن لقد كان يف هذه مرة حاضرة من املؤمنني كثري  وادي املدينة ل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث حسن وهذا إسناد ضعيف ت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن ثنا بن هليعة ثنا أبو الزبري   - 14720
قال وأخربين جابر أنه مسع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : يقول ليرتكنها  

فمن أيكلها اي رسول هللا قال عافية الطري والسباع  أهلها مرطبة قالوا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن ثنا بن هليعة ثنا أبو الزبري   - 14721
قال : ليأتني على  أخربين جابر بن عبد هللا أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

املدينة زمان ينطلق الناس فيها إىل اآلفاق يلتمسون الرخاء فيجدون رخاء مث 
لو كانوا يعلمون  أيتون فيتحملون أبهليهم إىل الرخاء واملدينة خري هلم   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف لسوء حفظ ابن ت
 هليعة 

 

 

------------------------------------- 

 



[    342صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن ثنا بن هليعة ثنا أبو الزبري   - 14722
أخربين جابر أنه مسع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : رؤاي الرجل املؤمن 

 جزء من النبوة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيفت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن ثنا بن هليعة ثنا أبو الزبري   - 14723
قال : سألت جابرا عن ميثرة األرجوان فقال قال رسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم ال أركبها وال ألبس قميصا مكفوفا حبرير وال ألبس القسي 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه وهذا إسناد ضعيف لسوء حفظ ابن ت
 هليعة 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن ثنا بن هليعة ثنا أبو الزبري :  - 14724
قال سألت جابرا عن الفأرة متوت يف الطعام أو الشراب أطعمه قال ال زجر  



رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن ذلك كنا نضع السمن يف اجلرار فقال إذا 
 ماتت الفأرة فيه فال تطعموه  

 

 

ؤوط : إسناده ضعيف ابن هليعة سيء احلفظ عليق شعيب األرنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن ثنا بن هليعة ثنا أبو الزبري   - 14725
قال سألت جابرا عن الضب فقال : أتى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم به  
فقال ال أطعمه وقذره فقال عمر بن اخلطاب أن رسول هللا صلى هللا عليه  

أن هللا عز وجل لينفع به غري واحد وهو طعام عامة الرعاء ولو  وسلم مل حيرمه و 
 كان عندي لطعمته  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف لسوء حفظ ابن ت
 هليعة 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن ثنا بن هليعة ثنا أبو الزبري   - 14726
عن جابر أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : ال يقيم أحدكم أخاه يوم 

 اجلمعة مث خيالفه إىل مقعده فيقعد فيه ولكن ليقولن تفسحوا 



 

 

وهو   -عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف ابن هليعة  ت
سيء احلفظ لكنه قد   -هللا احلضرمي املصري أبو عبد الرمحن القاضي  عبد
 توبع 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن ثنا بن هليعة ثنا أبو الزبري   - 14727
قال سألت جابرا عن الرجل يتوىل موىل الرجل بغري إذنه فقال : كتب رسول 

نه ال حيل أن يتوىل  هللا صلى هللا عليه وسلم على كل بطن عقوهلم مث كتب أ
 موىل رجل مسلم بغري إذنه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف لسوء حفظ ابن ت
 هليعة 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن ثنا بن هليعة ثنا أبو الزبري   - 14728
 عن جابر : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لعن يف صحيفته من فعل ذلك 

 

 

ليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف لسوء حفظ ابن عت



 هليعة 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن ثنا بن هليعة ثنا أبو الزبري   - 14729
عن جابر قال مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : من ترك دينارا 

 فهو كية  

 

 

ضعيف  عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه وهذا إسناد ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن ثنا بن هليعة ثنا أبو الزبري   - 14730
عن جابر أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : إذا ثوب ابلصالة فتحت 

 أبواب السماء واستجيب الدعاء  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه وهذا إسناد ضعيف لسوء حفظ ابن ت
 هليعة 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن ثنا بن هليعة ثنا أبو الزبري   - 14731
ر إىل الشام عن جابر قال : مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يوما ونظ



فقال اللهم أقبل بقلوهبم ونظر إىل العراق فقال حنو ذلك ونظر قبل كل أفق 
  وصاعنا  ففعل ذلك وقال اللهم ارزقنا من مثرات األرض وابرك لنا يف مدان

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن ثنا بن هليعة ثنا أبو الزبري   - 14732
عن جابر قال مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : طري كل عبد يف  

 عنقه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف لسوء حفظ ابن هليعة ت  

 

 

ثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن ثنا بن هليعة ثنا أبو الزبري  حد - 14733
هللا عليه وسلم سألنه  مسع جابر بن عبد هللا أنه قال : أن أزواج رسول هللا صلى 

النفقة فلم يوافق عنده شيء حىت أحجزنه فأاته أبو بكر فاستأذن عليه فلم  
 بعد ذلك فأذن هلما  يؤذن له مث أاته عمر فاستأذن عليه فلم يؤذن له مث استأذان

ووجداه بينهن فقال له عمر اي رسول هللا إن ابنة زيد سألتين النفقة فوجأهتا أو  
حنو ذلك وأراد بذلك أن يضحكه فضحك حىت بدت نواجذه وقال والذي 



نفسي بيده ما حبسين غري ذلك فقاما إىل ابنتيهما فأخذا أبيديهما فقاال 
م ما ليس عنده فنهامها رسول هللا صلى أتسأالن رسول هللا صلى هللا عليه وسل

 هللا عليه وسلم عنهما فقالتا ال نعد فعند ذلك نزل التخيري 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف لسوء حفظ ابن ت
 هليعة 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سريج بن النعمان ثنا عبد هللا بن  - 14734
عبد هللا قال   انفع عن بن أيب ذئب عن بن أخي جابر بن عبد هللا عن جابر بن

قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : اجملالس ابألمانة إال ثالثة جمالس جملس 
ل فيه مال  يسفك فيه دم حرام وجملس يستحل فيه فرج حرام وجملس يستح

 من غري حق  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف جلهالة ابن أخي جابر بن عبد هللات  

 

 

------------------------------------- 

 



[    343صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا حسني يعين بن حممد وعبد اجلبار بن حممد اخلطايب قاال   - 14735
اء عن جابر قال قال  ثنا عبيد هللا يعين بن عمرو الرقي عن عبد الكرمي عن عط

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : صالة يف مسجدي هذا أفضل من ألف 
ة  صالة فيما سواه إال املسجد احلرام وصالة يف املسجد احلرام أفضل من مائ

 ألف صالة قال حسني فيما سواه  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح من جهة حسني بن حممد وحسن من  ت
 جهة عبد اجلبار بن حممد 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسني ثنا عبيد هللا عن عبد هللا بن   - 14736
حممد بن عقيل قال قلت جلابر بن عبد هللا : صل بنا كما رأيت رسول هللا 
 صلى هللا عليه وسلم يصلي فصلى بنا يف ثوب واحد وشده حتت الثندوتني 

 

 

  عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد حسن من أجل عبد هللات
بن حممد بن عقيل فحديثه حسن يف املتابعات والشواهد وقد توبع وابقي رجال  



 اإلسناد ثقات رجال الشيخني
 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا معاوية بن عمرو ثنا أبو إسحاق  - 14737
عن األوزاعي حدثين أبو عمار حدثين جار جلابر بن عبد هللا قال قدمت من  

هللا يسلم علي فجعلت أحدثه عن افرتاق الناس  سفر فجاءين جابر بن عبد
وما أحدثوا فجعل جابر يبكي مث قال مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 يقول : إن الناس دخلوا يف دين هللا أفواجا وسيخرجون منه أفواجا  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف جلهالة جار جابر بن عبد هللا ت  

 

 

هللا حدثين أيب ثنا سيار بن حامت ثنا جعفر يعين بن حدثنا عبد  - 14738
ن جابر بن عبد هللا األنصاري سليمان ثنا اجلعد أبو عثمان ثنا أنس بن مالك ع

قال شكا أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إليه العطش قال فدعا  
بعس فصب فيه شيء من ماء فوضع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فيه يده  

اسقوا فاستقى الناس قال فكنت أرى العيون تنبع من بني أصابع وقال : 
 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد حسن ألجل سيار بن ت
 حامت وقد توبع 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسني بن حممد ثنا حممد بن راشد  - 14739
عن سليمان بن موسى عن عطاء عن جابر قال : كنا نصيب مع رسول هللا 

صلى هللا عليه وسلم يف مغامننا من املشركني األسقية واألوعية فنقسمها وكلها  
 ميتة  

 

 

وشيخه سليمان صدوقان  عليق شعيب األرنؤوط : إسناده قوي حممد بن راشد ت
 ال أبس هبما 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح ثنا زكراي بن إسحاق ثنا أبو  - 14740
الزبري أنه مسع جابر بن عبد هللا يقول : هناان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن  

 نتمسح بعظم أو بعر  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا موسى بن داود ثنا فليح عن سعيد   - 14741
 عليه وسلم  بن احلرث عن جابر بن عبد هللا األنصاري : أن النيب صلى هللا

دخل ورجل من أصحابه على رجل من األنصار يف حائط وهو حيول املاء فقال  
إىل   عندك ماء ابت الليلة يف شن وإال كرعنا فقال عندي ماء ابئت فانطلق

عريش فحلب له شاة مث صب عليه ماء ابئتا مث سقاه وصنع بصاحبه مثل 
 ذلك 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسن من أجل فليح بن سليمان ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن عبد هللا بن الزبري وهو   - 14742
م بن عمر بن  أبو أمحد الزبريي قال أان عبد الرمحن يعين بن الغسيل عن عاص 

قتادة عن جابر بن عبد هللا قال مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول :  
إن كان أو إن يكن يف شيء من أدويتكم خري ففي شرطة حمجم أو شربة عسل  

 أو لذعة بنار توافق داء وما أحب أن أكتوي  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن الصباح ثنا إمساعيل بن   - 14743
 عن زكراي عن عبد هللا بن عثمان بن خثيم عن عبد الرمحن بن سابط وأيب الزبري

جابر قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : اللهم اهد ثقيفا قال عبد هللا  
 ومسعته أان من حممد بن الصباح فذكر مثله  

 

 

األرنؤوط : إسناده قوي على شرط مسلم  عليق شعيبت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سليمان بن داود اهلامشي ثنا  - 14744
إمساعيل يعين بن جعفر أخربين داود بن بكر بن أيب الفرات عن حممد بن 

املنكدر عن جابر بن عبد هللا عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : ما اسكر  
 كثريه فقليله حرام  

 

 

حسن داود بن بكر عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ت
 صدوق حسن احلديث وابقي رجال اإلسناد ثقات 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إبراهيم بن إسحاق ثنا بن املبارك   - 14745
عن حممد بن إسحاق قراءة حدثين صدقة بن يسار عن عقيل بن جابر عن  



  جابر بن عبد هللا قال : خرجنا مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف غزوة
ذات الرقاع فأصيبت امرأة من املشركني فلما انصرف رسول هللا صلى هللا عليه  

وسلم قافال وجاء زوجها وكان غائبا فحلف أن ال ينتهي حىت يهريق دما يف 
أصحاب حممد صلى هللا عليه وسلم فخرج يتبع أثر النيب صلى هللا عليه وسلم  

يكلؤان ليلتنا هذه فانتدب فنزل النيب صلى هللا عليه وسلم منزال فقال من رجل 
رجل من املهاجرين ورجل من األنصار فقاال حنن اي رسول هللا قال فكونوا بفم 

الشعب قال وكانوا نزلوا إىل شعب من الوادي فلما خرج الرجالن إىل فم  
الشعب قال األنصاري للمهاجري أي الليل أحب إليك أن أكفيكه أوله أو  

اجري فنام وقام األنصاري يصلي وأتى آخره قال أكفين أوله فاضطجع امله
الرجل فلما رأي شخص الرجل عرف أنه ربيئة القوم فرماه بسهم فوضعه فيه  

فنزعه فوضعه وثبت قائما مث رماه بسهم آخر فوضعه فيه فنزعه فوضعه وثبت  
قائما مث عاد له بثالث فوضعه فيه فنزعه فوضعه مث ركع وسجد مث أهب صاحبه  

فوثب فلما رآمها الرجل عرف أن قد نذروا به فهرب فقال اجلس فقد أوتيت 
فلما رأى املهاجري ما ابألنصاري من الدماء قال سبحان هللا أال أهببتين قال  

كنت يف سورة أقرؤها فلم أحب أن أقطعها حىت أنفذها فلما اتبع الرمي ركعت  
حبفظه   فأريتك وأمي هللا لوال أن أضيع ثغرا أمرين رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

 لقطع نفسي قبل أن أقطعها أو أنفذها  
 

 



عليق شعيب األرنؤوط : حديث حسن وهذا إسناد ضعيف عقيل بن جابر يف  ت
 عداد اجملهولني مل يرو عنه غري صدقة بن يسار وذكره ابن حبان يف ثقاته

 

 

------------------------------------- 

 

[    344صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إسحاق بن عيسى أخربين مالك بن  - 14746
أنس عن أيب الزبري عن جابر : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم هنى أن أيكل  
الرجل بشماله أو ميشي يف نعل واحدة وأن يشتمل الصماء وأن حيتيب يف ثوب 

كاشفا عن فرجه    واحد  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إسحاق حدثين مالك عن هاشم   - 14747
بن هاشم بن عتبة بن أيب وقاص قال مسعت عبد هللا بن نسطاس حيدث عن  

لف أحد جابر بن عبد هللا قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : ال حي



 على منربي كاذاب إال تبوأ مقعده من النار  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده قويت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إسحاق بن عيسى وأبو سعيد يعين   - 14748
ن بن أيب املوال موىل بين هاشم املعىن وهذا لفظ إسحاق قاال ثنا عبد الرمح

املدين ثنا حممد بن املنكدر عن جابر بن عبد هللا قال : كان رسول هللا صلى 
آن يقول إذا هم  هللا عليه وسلم يعلمنا االستخارة كما يعلمنا السورة من القر 

أحدكم ابألمر فلريكع ركعتني من غري الفريضة مث ليقل اللهم إين أستخريك 
بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر وال أقدر  
وتعلم وال أعلم وأنت عالم الغيوب اللهم فإن كنت تعلم هذا األمر يسميه  

معيشيت وعاقبة أمري فاقدره يل  ابمسه خريا يل يف ديين ومعاشي قال أبو سعيد و 
ويسره مث ابرك يل فيه اللهم وإن كنت تعلمه شرا يل يف ديين ومعاشي وعاقبة  
أمري فاصرفين عنه وأصرفه عين وأقدر يل اخلري حيث كان مث رضين به وقال  

أبو سعيد وعاقبة أمري فاقدره يل ويسر يل وابرك يل فيه اللهم وإن كنت تعلمه  
اشي وعاقبة أمري فاصرفين عنه وأصرفه عين وأقدر يل شرا يل يف ديين ومع 

 اخلري حيث كان مث رضين به  
 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح ت  

 

 

قال أبو عبد الرمحن ثناه منصور بن أيب مزاحم ثنا عبد الرمحن  - 14749
 عليه وسلم :  بن أيب املوال عن حممد بن املنكدر عن جابر عن النيب صلى هللا

 حنوه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إسحاق حدثين فليح بن سليمان   - 14750
املدين عن سعيد بن احلرث عن جابر بن عبد هللا األنصاري : أن رسول هللا 

ود مريضا فاستقاهم وجدول  صلى هللا عليه وسلم أتى قوما من األنصار يع
 قريب منه فقال إن كان عندهم ماء قد ابت يف شن وإال كرعنا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسن من أجل فليح بن سليمان ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إسحاق بن عيسى ثنا املنكدر بن   - 14751
رسول هللا صلى هللا  حممد بن املنكدر عن أبيه عن جابر بن عبد هللا قال قال 



عليه وسلم : كل معروف صدقة ومن املعروف أن تلقي أخاك بوجه طلق وأن 
 تفرغ من دلوك يف إانئه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح بطرقه وشواهده وهذا إسناد ضعيف لضعف ت
 املنكدر بن حممد بن املنكدر 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد هللا بن يزيد ثنا سعيد بن أيب  - 14752
أيوب عن عمرو بن جابر احلضرمي عن جابر بن عبد هللا أن رسول هللا صلى  
هللا عليه وسلم قال : من صام رمضان وستة أايم من شوال فكأمنا صام السنة 

 كلها  

 

 

ضعيف لضعف عمرو بن عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ت
 جابر احلضرمي

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هاشم ثنا املبارك ثنا بكر بن عبد   - 14753
هللا املزين عن جابر بن عبد هللا عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : املوجبتان  
من لقي هللا عز وجل وال يشرك به شيئا دخل اجلنة ومن لقي هللا عز وجل وهو  



النار   مشرك دخل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد حسن من أجل املبارك  ت
وابقي رجال اإلسناد ثقات رجال الشيخني -وهو ابن فضالة البصري  -  

 

 

-------------------------------------  

 

[    345صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سريج ثنا عبد العزيز يعين بن عبد   - 14754
هللا عن حممد بن املنكدر عن جابر بن عبد هللا قال قال رسول هللا صلى هللا 

 عليه وسلم : إن لكل نيب حواراي وأن حواري الزبري  

 

 

: إسناد صحيح على شرط البخاري رجاله ثقات رجال عليق شعيب األرنؤوط ت
فمن رجال البخاري   -وهو ابن النعمان  -الشيخني غري سريج   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إسحاق بن عيسى ثنا ليث بن  - 14755



سعيد عن أيب الزبري عن جابر بن عبد هللا قال : مل يكن رسول هللا صلى هللا 
ر احلرام إال أن يغزي أو يغزوا فإذا حضره أقام حىت  عليه وسلم يغزو يف الشه

 ينسلخ 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا موسى بن داود وحسن بن موسى   - 14756
قاال حدثنا بن هليعة عن أيب الزبري قال حسن يف حديثه قال حدثنا أبو الزبري  

 عنه أنه مسع النيب صلى هللا عليه وسلم يقول : غفار غفر  عن جابر رضي هللا 
 هللا هلا وأسلم ساملها هللا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف لسوء حفظ ابن ت
 هليعة 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا موسى بن داود أان بن هليعة عن أيب  - 14757
الزبري عن جابر أنه مسع النيب صلى هللا عليه وسلم يقول : غلظ القلوب 

 واجلفاء قبل املشرق واإلميان والسكينة يف أهل احلجاز  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف ابن هليعة سيء ت
 احلفظ

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا موسى حدثنا بن هليعة عن أيب   - 81475
الزبري عن جابر أن عمر بن اخلطاب أخربه أنه مسع النيب صلى هللا عليه وسلم  

يقول : ألخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حىت ال أذر فيها إال 
 مسلما  

 

 

سوء حفظ ابن عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف لت
 هليعة 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا موسى حدثنا بن هليعة عن أيب   - 14759
الزبري عن جابر بن عبد هللا عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال قبل أن 
ميوت بشهر : تسألوين عن الساعة وإمنا علمها عند هللا أقسم ابهلل ما على 

ها مائة سنة  األرض نفس منفوسة اليوم أييت علي   

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا موسى حدثنا بن هليعة عن أيب  - 14760
الزبري عن جابر أنه قال مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : بني يدي 

ومنهم   الساعة كذابون منهم صاحب اليمامة ومنهم صاحب صنعاء العنسي
صاحب محري ومنهم الدجال وهو أعظمهم فتنة قال جابر وبعض أصحايب 

 يقول قريب من ثالثني كذااب 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف لسوء حفظ عبد هللا ابن هليعة ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا موسى حدثنا بن هليعة عن أيب  - 14761
الزبري عن جابر أنه مسع النيب صلى هللا عليه وسلم يقول : أان فرطكم بني 

أيديكم فإذا مل تروين فأان على احلوض قدر ما بني آيلة إىل مكة وسيأيت رجال  
 ونساء بقرب وآنية فال يطعمون منه شيئا  

 

 

: حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف لسوء حفظ ابن  عليق شعيب األرنؤوطت
 هليعة 



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا موسى حدثنا بن هليعة عن أيب   - 14762
الزبري عن جابر أنه مسع النيب صلى هللا عليه وسلم يقول : ال تزال طائفة من  

عليه  أميت يقاتلون على احلق ظاهرين إىل يوم القيامة قال فينزل عيسى بن مرمي 
السالم فيقول أمريهم تعال صل بنا فيقول ال إن بعضكم على بعض أمري 

 ليكرم هللا هذه األمة  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف لسوء حفظ ابن ت
 هليعة وقد توبع 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا موسى بن داود حدثنا بن هليعة عن   - 14763
جابرا عن الورود قال مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم   أيب الزبري أنه سأل

يقول : حنن يوم القيامة على كوم فوق الناس فيدعي ابألمم أبواثهنا وما كانت 
تعبد األول فاألول مث أيتينا ربنا عز وجل بعد ذلك فيقول ما تنتظرون فيقولون  

ال فيتجلى هلم  ننتظر ربنا عز وجل فيقول أان ربكم فيقولون حىت ننظر إليه ق
عز وجل وهو يضحك ويعطي كل إنسان منهم منافق ومؤمن نورا وتغشاه  

ظلمة مث يتبعونه معهم املنافقون على جسر جهنم فيه كالليب وحسك أيخذون  
من شاء مث يطفأ نور املنافقني وينجو املؤمنون فتنجو أول زمرة وجوههم كالقمر  



يلوهنم كأضوأ جنم يف السماء مث ليلة البدر سبعون ألفا ال حياسبون مث الذين 
ون حىت خيرج من قال ال إله إال هللا ممن يف قلبه  ذلك حىت حتل الشفاعة فيشفع

ميزان شعرية فيجعل بفناء اجلنة وجيعل أهل اجلنة يهريقون عليهم من املاء حىت 
ينبتون نبات الشيء يف السيل ويذهب حرقهم مث يسأل هللا عز وجل حىت جيعل  

رة أمثاهلا  له الدنيا وعش  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف من أجل ابن ت
 هليعة 

 

 

------------------------------------- 

 

[    346صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا موسى بن داود حدثنا بن هليعة   - 14764
فقال مسعت النيب صلى عن أيب الزبري أنه سأل جابر بن عبد هللا عن فتاين القرب 

هللا عليه وسلم يقول : أن هذه األمة تبتلى يف قبورها فإذا أدخل املؤمن قربه  
كنت تقول يف هذا    وتوىل عنه أصحابه جاء ملك شديد االنتهار فيقول له ما

الرجل فيقول املؤمن أقول أنه رسول هللا وعبده فيقول له امللك أنظر إىل 



مقعدك الذي كان يف النار قد أجناك هللا منه وأبدلك مبقعدك الذي ترى من  
النار مقعدك الذي ترى من اجلنة فريامها كالمها فيقول املؤمن دعوين أبشر 

قعد إذا توىل عنه أهله فيقال له ما كنت  أهلي فيقال له أسكن وأما املنافق في
قول ما يقول الناس فيقال له ال دريت تقول يف هذا الرجل فيقول ال أدري أ

هذا مقعدك الذي كان لك من اجلنة قد أبدلت مكانه مقعدك من النار قال  
جابر فسمعت النيب صلى هللا عليه وسلم يقول يبعث كل عبد يف القرب على ما  

ميانه واملنافق على نفاقه  مات املؤمن على إ   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف لسوء حفظ ابن ت
 هليعة وقد توبع 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا موسى ثنا بن هليعة عن أيب الزبري   - 14765
أنه سأل جابرا عن اجلنازة قال : قام رسول هللا صلى هللا عليه وسلم جلنازة  

 مرت ومن معه حىت توارت 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف ألجل ابن هليعة  ت
فهو سيء احلفظ - وهو عبد هللا احلضرمي املصري القاضي -  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا موسى ثنا بن هليعة عن أيب  - 14766
جو أن يكون من  الزبري عن جابر أنه مسع النيب صلى هللا عليه وسلم يقول : أر 

يتبعين من أميت يوم القيامة ربع أهل اجلنة قال فكربان مث قال أرجو أن يكونوا  
 ثلث الناس قال فكربان مث قال أرجو أن يكونوا الشطر 

 

 

يق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف لسوء حفظ ابن علت
 هليعة 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا موسى حدثنا بن هليعة عن أيب   - 14767
الزبري عن جابر أنه مسع النيب صلى هللا عليه وسلم يقول : ال ميرض مؤمن وال  

خطيئته  مؤمنة وال مسلم وال مسلمة إال حط هللا عز وجل هبا عنه   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف لسوء حفظ ابن ت
 هليعة وقد توبع 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا موسى بن داود حدثنا بن هليعة عن   - 14768
أيب الزبري عن جابر : أن النيب صلى هللا عليه وسلم دعا عند موته بصحيفة  



قال فخالف عليها عمر بن اخلطاب حىت ليكتب فيها كتااب ال يضلون بعده 
 رفضها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف لسوء حفظ ابن ت
 هليعة وقد توبع 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا موسى ثنا بن هليعة عن أيب  - 14769
من  الزبري أنه قال : سألت جابرا أقال النيب صلى هللا عليه وسلم أفضل اجلهاد 

 عقر جواده وأريق دمه فقال جابر نعم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا موسى حدثنا بن هليعة عن أيب   - 14770
الزبري عن جابر قال مسعت النيب صلى هللا عليه وسلم يقول : أفضل الصدقة  

 صدقة عن ظهر غين وأبدأ مبن تعول واليد العليا خري من اليد السفلى 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف ت  



 

 

عبد هللا حدثين أيب حدثنا موسى ثنا بن هليعة عن أيب حدثنا  - 14771
عليه وسلم يقول : إذا دخل   الزبري أنه سأل جابرا أمسعت رسول هللا صلى هللا

الرجل بيته يسلم واملؤمن أيكل يف معي واحد قال نعم قال وسألت جابرا 
أمسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول إذا دخل الرجل بيته فذكر اسم  

 حني يدخل وحني يطعم قال الشيطان ال مبيت لكم وال عشاء ههنا وإن  هللا
دخل فلم يذكر اسم هللا عند دخوله قال أدركتم املبيت وإن مل يذكر اسم هللا  

 عند مطعمه قال أدركتم املبيت والعشاء قال نعم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف لسوء حفظ ابن ت
ع هليعة وقد توب  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا موسى حدثنا بن هليعة عن أيب   - 14772
الزبري أنه : سأل جابرا عن خادم الرجل إذا كفاه املشقة واحلر فقال أمران النيب 

صلى هللا عليه وسلم أن ندعوه فإن كره أحد أن يطعم معه فليطعمه أكلة يف  
 يده 

 

 



ا إسناد ضعيف لسوء حفظ ابن عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذت
 هليعة لكنه قد توبع

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا موسى حدثنا بن هليعة عن أيب   - 14773
الزبري قال سألت جابرا أمسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : ال يزين 

الزاين حني يزين وهو مؤمن وال يسرق حني يسرق وهو مؤمن قال جابر مل أمسعه  
 قال جابر وأخربين بن عمر وأنه قد مسعه  

 

 

ؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف لسوء حفظ ابن عليق شعيب األرنت
 هليعة 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا موسى حدثنا بن هليعة عن أيب  - 14774
الزبري أن جابرا أخربه : أهنم غزوا غزوة بني مكة واملدينة فهاجت عليهم ريح 

شديدة فقال النيب صلى هللا عليه وسلم إهنا ملوت منافق فرجعنا إىل املدينة  
 فوجدان منافقا عظيم النفاق قد مات 

 

 

حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف لسوء حفظ ابن   عليق شعيب األرنؤوط :ت



 هليعة 

 

 

------------------------------------- 

 

[    347صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا موسى حدثنا بن هليعة عن أيب   - 14775
يه وسلم ملا فتحت الزبري عن جابر بن عبد هللا : أن رسول هللا صلى هللا عل 

حنني بعث سرااي فأتوا ابإلبل والشاء فقسمها يف قريش قال فوجدان أيها  
م رسول  األنصار عليه فبلغه ذلك فجمعنا فخطبنا فقال أال ترضون أنكم أعطيت 

هللا صلى هللا عليه وسلم فوهللا لو سلكت الناس واداي وسلكتم شعبا التبعت 
 شعبكم قالوا رضينا اي رسول هللا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف لسوء حفظ ابن ت
 هليعة 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا موسى حدثنا بن هليعة عن أيب  - 14776



: سألت جابرا عن العقبة قال شهدها سبعون فوافقهم النيب صلى الزبري قال 
هللا عليه وسلم وعباس بن عبد املطلب آخذ بيده فقال النيب صلى هللا عليه  

 وسلم قد أخذت وأعطيت  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث حسن وهذا إسناد ضعيف لسوء حفظ ابن ت
 هليعة 

 

 

موسى حدثنا بن هليعة عن أيب  حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا  - 14777
مسع النيب صلى هللا الزبري عن جابر أنه أخربه أن عمر بن اخلطاب أخربه أنه 

عليه وسلم يقول : سيخرج أهل مكة منها مث ال يعمروها أوال تعمر إال قليال مث  
 تعمر ومتتلئ وتبىن مث خيرجون منها فال يعودون إليها أبدا  

 

 

ه ضعيف لسوء حفظ ابن هليعة عليق شعيب األرنؤوط : إسناد ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا موسى وقتيبة قاال حدثنا بن  - 14778
هليعة عن أيب الزبري عن جابر أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : ليسرين 

راكب يف جهة املدينة قال قتيبة يف جانب املدينة فيقولن لقد كان يف هذه مرة  



 حاضر من املؤمنني كثري  

 

 

ذا إسناد ضعيف لسوء حفظ ابن عليق شعيب األرنؤوط : حديث حسن وهت
 هليعة 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا موسى حدثنا بن هليعة عن أيب   - 14779
الزبري أن جابرا أخربه أنه قال مسعت النيب صلى هللا عليه وسلم يقول : ال حيل  

 ألحد حيمل فيها السالح لقتال فقال قتيبة يعين املدينة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه وهذا إسناد ضعيف لسوء حفظ ابن ت
 هليعة 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا موسى ثنا بن هليعة عن أيب  - 14780
راهب من  الزبري عن جابر : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أهدى إليه 

الشام جبة من سندس فلبسها النيب صلى هللا عليه وسلم مث أتى البيت 
م الوفد فوضعها وأخرب بوفد أيتيه فأمره عمر بن اخلطاب أن يلبس اجلبة لقدو 

فقال النيب صلى هللا عليه وسلم ال يصلح لنا لباسها يف الدنيا ويصلح لنا  



لباسها يف اآلخرة ولكن خذها اي عمر فقال أتكرهها وآخذها فقال النيب صلى 
هللا عليه وسلم إين ال آمرك أن تلبسها ولكن ترسل هبا إىل أرض فارس فتصيب  

 عليه وسلم إىل النجاشي وكان قد  هبا ماال فأىب عمر فأرسل هبا النيب صلى هللا
 أحسن إىل من فر إليه من أصحاب حممد صلى هللا عليه وسلم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف لسوء حفظ ابن هليعة ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا موسى وحسن قاال حدثنا بن   - 14781
يعة عن أيب الزبري : أنه هليعة قال حسن يف حديثه حدثنا أبو الزبري وقال بن هل

سأل جابرا عن ميثرة قال األرجوان فقال جابر قال النيب صلى هللا عليه وسلم  
 ال أركبها وال ألبس قميصا مكفوفا حبرير وال ألبس القسي  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه وهذا إسناد ضعيف لسوء حفظ ابن ت
 هليعة 

 

 

ثنا موسى حدثنا بن هليعة عن أيب  حدثنا عبد هللا حدثين أيب حد - 14782
أم مالك : كانت هتدي يف عكة هلا مسنا للنيب صلى الزبري عن جابر عن البهزية 



هللا عليه وسلم فبينما بنوها يسألوهنا عن أدام وليس عندها شيء فعمدت إىل 
حنيها اليت كانت هتدي فيه السمن إىل النيب صلى هللا عليه وسلم فوجدت فيه  

يقيم هلا أدام بنيها حىت عصرته فأتت النيب صلى هللا عليه وسلم  مسنا فما زال 
 فقال أعصرتيه فقالت نعم قال لو تركتيه ما زال ذلك مقيما  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف لسوء حفظ ابن هليعة ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا موسى حدثنا بن هليعة عن أيب  - 14783
ه رجل يستطعمه  الزبري عن جابر عن النيب صلى هللا عليه وسلم : أنه أات

فاطعمه شطر وسق شعري فما زال الرجل أيكل منه هو وامرأته ووصيف هلم  
حىت كالوه فقال النيب صلى هللا عليه وسلم لو مل تكيلوه ألكلتم منه ولقام  

 لكم 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف لسوء حفظ ابن هليعة ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا موسى حدثنا بن هليعة عن أيب   - 14784
الزبري عن جابر أن بنة اجلهين أخربه : أن النيب صلى هللا عليه وسلم مر على  



هم غري مغمود  قوم يف املسجد أو يف اجمللس يسلون سيفا بينهم يتعاطونه بين
فقال لعن هللا من يفعل ذلك أو مل أزجركم عن هذا فإذا سللتم السيف 

 فليغمده الرجل مث ليعطه كذلك 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا موسى وحسن واللفظ لفظ  - 14785
هل مسعت النيب حسن قاال حدثنا بن هليعة ثنا أبو الزبري قال سألت جابرا 

عليه وسلم يقول : الرجل يف صالة ما أنتظر الصالة قال انتظران صلى هللا 
النيب صلى هللا عليه وسلم ليلة لصالة العتمة فأحتبس علينا حىت كان قريبا من  

شطر الليل أو بلغ ذلك مث جاء النيب صلى هللا عليه وسلم فصلينا مث قال  
عليه وسلم إن الناس قد صلوا ورقدوا اجلسوا فخطبنا فقال النيب صلى هللا 

 وأنتم مل تزالوا يف صالة ما انتظرمت الصالة 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف لسوء حفظ ابن ت
 هليعة 

 

 



------------------------------------- 

 

[    348صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا موسى بن داود حدثنا بن هليعة   - 14786
عن أيب الزبري قال أخربين جابر قال مسعت النيب صلى هللا عليه وسلم يقول :  

إذا أحدكم أعجبته املرأة فوقعت يف نفسه فليعمد إىل امرأته فليواقعها فإن  
ك يرد من نفسه  ذل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف لسوء حفظ ابن ت
 هليعة 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا موسى حدثنا بن هليعة عن أيب   - 14787
جابر مسعت النيب الزبري قال سألت جابرا عن الرجل يوتر عشاء مث يرقد قال 

صلى هللا عليه وسلم يقول : من خاف منكم أن ال يقوم من الليل فليوتر مث  
لليل لريقد ومن طمع منكم القيام فليوتر من آخر الليل فإن قراءة آخر ا

 حمضورة وذلك أفضل 

 



 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا موسى حدثنا بن هليعة عن أيب   - 14788
الزبري عن جابر أنه قال إن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : إن من الليل  

 ساعة ال يوافقها عبد مسلم يسأل هللا خريا إال أعطاه وهي كل ليلة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف من أجل ابن ت
يعة هل  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا موسى حدثنا بن هليعة عن أيب   - 14789
ل :  الزبري عن جابر أن نعمان بن قوقل جاء رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقا
اي رسول هللا أرأيت إذا صليت املكتوابت وصمت رمضان وحرمت احلرام 

ال نعم فقال وهللا ال وأحللت احلالل ومل أزد على ذلك شيئا أفأدخل اجلنة ق
 أزيد على ذلك شيئا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف من أجل ابن ت
 هليعة 



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا موسى حدثنا بن هليعة عن أيب  - 14790
الزبري عن جابر أنه أخربه : أن النيب صلى هللا عليه وسلم كان أشد الناس 

ة  ختفيفا يف الصال  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف لسوء حفظ ابن ت
 هليعة 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا موسى حدثنا بن هليعة عن أيب  - 14791
الزبري أنه قال : سألت جابرا أهل مجع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بني 

 املغرب والعشاء قال نعم زمان غزوان بين املصطلق 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف لسوء حفظ ابن هليعة ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا موسى حدثنا بن هليعة عن أيب  - 14792
الزبري أنه سأل جابرا عن التصفيق والتسبيح قال جابر مسعت النيب صلى هللا 

 عليه وسلم يقول : التصفيق للنساء يف الصالة والتسبيح للرجال  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف من أجل ابن هليعة ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا موسى حدثنا بن هليعة عن أيب  - 47931
الزبري عن جابر قال : غزا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ست مرار قبل  

 صالة اخلوف وكانت صالة اخلوف يف السنة السابعة 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف لسوء حفظ ابن ت
 هليعة 

 

 

ثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا موسى حدثنا بن هليعة عن أيب حد - 14794
 صلى هللا عليه  الزبري قال سألت جابرا عن الغسل قال جابر أتت ثقيف النيب

وسلم فقالت : إن أرضنا أرض ابردة فكيف أتمران ابلغسل فقال النيب صلى 
 هللا عليه وسلم أما أان فأصب على رأسي ثالث مرات ومل يقل غري ذلك 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف لضعف ابن هليعة  ت
 : وهو عبد هللا 



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا موسى حدثنا بن هليعة عن أيب  - 14795
الزبري قال سألت جابرا عن الرجل يباشر الرجل فقال جابر : زجر النيب صلى  

 هللا عليه وسلم عن ذلك 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيفت  

 

 

وإبسناده قال : سألت جابرا عن املرأة تباشر املرأة قال زجر   - 14796
 النيب صلى هللا عليه وسلم عن ذلك 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيفت  

 

 

وإبسناده قال : سألت جابرا عن الرجل يريد الصيام واإلانء  - 14797
ن النيب صلى هللا على يده ليشرب منه فيسمع النداء قال جابر كنا حندث أ

 عليه وسلم قال ليشرب  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه وهذا إسناد ضعيف لسوء حفظ ابن ت



 هليعة 

 

 

وإبسناده عن جابر قال مسعت النيب صلى هللا عليه وسلم يقول   - 14798
 : تطلع الشمس يف قرن شيطان  

 

 

حفظ ابن عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف لسوء ت
 هليعة 

 

 

وإبسناده قال سألت جابرا عن ركوب اهلدي قال جابر مسعت  - 14799
 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : اركبها ابملعروف حىت جتد ظهرا 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا موسى حدثنا بن هليعة عن أيب   - 14800
ال : أمر النيب صلى هللا عليه وسلم بيوم عاشوراء أن الزبري عن جابر أنه ق

 نصومه 
 



 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف لسوء حفظ ابن ت
 هليعة 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا موسى وحسن بن موسى قاال ثنا   - 14801
جابر : صلى بنا النيب  بن هليعة عن أيب الزبري قال سألت جابرا عن النحر فقال

صلى هللا عليه وسلم يوم النحر ابملدينة فتقدم رجال فنحروا وظنوا أن النيب 
من كان حنر أن صلى هللا عليه وسلم قد حنر فأمر النيب صلى هللا عليه وسلم 

 يعيد حنرا آخر وال ينحروا حىت ينحر 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    349صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا موسى حدثنا بن هليعة عن أيب  - 14802
الزبري قال سألت جابرا عن الرجل يوايل موايل الرجل بغري أذنه فقال : كتب  



النيب صلى هللا عليه وسلم على كل بطن عقوهلم مث كتب أنه ال حيل أن يوايل  
 موايل رجل بغري أذنه 

 

 

إسناد ضعيف عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا موسى وحسن قاال ثنا بن هليعة عن   - 14803
أيب الزبري عن جابر أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : مثل املؤمن كمثل  

السنبلة ختر مرة وتستقيم مرة ومثل الكافر مثل األرز ال يزال مستقيما حىت خير  
 وال يشعر قال حسن األرزة  

 

 

شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد حسن  عليقت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا موسى أان بن هليعة عن أيب الزبري   - 14804
قال سألت جابرا عن خسوف الشمس والقمر قال جابر مسعت النيب صلى هللا 

عليه وسلم يقول : إن الشمس والقمر إذا خسفا أو أحدمها فإذا رأيتم ذلك 
 فصلوا حىت ينجلي خسوف أيهما خسف 

 

 



حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف من أجل ابن عليق شعيب األرنؤوط :  ت
 هليعة 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا موسى أان بن هليعة عن أيب الزبري   - 14805
قال سألت جابرا عن القتيل الذي قتل فأذن فيه سحيم فقال جابر : أمر النيب  

صلى هللا عليه وسلم سحيما أن يؤذن يف الناس أال ال يدخل اجلنة إال مؤمن  
جابر وال أعلمه قتل أحد   قال  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ابن هليعة سيء احلفظ ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا حسن ثنا بن هليعة ثنا أبو الزبري  - 14806
قال سألت جابرا عن القتيل الذي قتل فأذن فيه سحيم قال : كنا حبنني فأمر  

يؤذن يف الناس أن ال يدخل اجلنة إال  النيب صلى هللا عليه وسلم سحيما أن
 مؤمن قال وال أعلمه قتل أحد قال موسى بن داود قتل أحدا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا موسى ثنا بن هليعة عن أيب  - 14807
والعدوى  الزبري قال : سألت جابرا أقال النيب صلى هللا عليه وسلم يف الطرية 

 شيئا قال جابر مسعته يقول كل عبد طائره يف عنقه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف لسوء حفظ ابن هليعة ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا موسى ثنا بن هليعة عن أيب  - 14808
الزبري عن جابر عن النيب صلى هللا عليه وسلم : إذا كفن أحدكم أخاه  
 فليحسن كفنه وصلوا على امليت أربع تكبريات يف الليل والنهار سواء 

 

 

وهو عبد هللا احلضرمي   -عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ابن هليعة ت
سيء احلفظ -عبد الرمحن املصري القاضي  أبو  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا موسى حدثنا بن هليعة عن أيب   - 14809
الزبري عن جابر : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم هنى عن مثن السنور وهو  

 القط 
 

 



عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف من أجل ابن ت
 هليعة 

 

 

هليعة عن أيب   حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا موسى حدثنا بن - 14810
الزبري عن جابر أنه مسع النيب صلى هللا عليه وسلم يقول وجنازة سعد بن معاذ  

 بني أيديهم : اهتز هلا عرش الرمحن  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا موسى أان بن هليعة عن أيب  - 14811
أهل اجلنة   الزبري عن جابر أنه مسع النيب صلى هللا عليه وسلم يقول : أيكل

فيها ويشربون وال ميتخطون وال يتغوطون وال يبولون إمنا طعامهم جشاء رشح 
 كرشح املسك فيلهمون التسبيح والتحميد كما يلهمون النفس  

 

 

شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف من أجل ابن  عليقت
 هليعة وقد توبع 

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا حجني ويونس قاال حدثنا ليث   - 14812
قال يونس عن أيب الزبري عن جابر بن عبد هللا عن رسول هللا صلى هللا عليه  

احد وأن يرفع الرجل وسلم : أنه هنى عن اشتمال الصماء واالحتباء يف ثوب و 
 إحدى رجليه على األخرى وهو مستلق على ظهره  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري أيب الزبري فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا حجني ويونس قاال حدثنا   - 14813
جابر بن عبد هللا : أن عبدا حلاطب جاء الليث بن سعد عن أيب الزبري عن 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يشتكي حاطبا فقال اي رسول هللا ليدخلن 
حاطب النار فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كذبت ال يدخلها فإنه شهد  

 بدرا واحلديبية 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا حجني حدثنا ليث عن أيب  - 14814



الزبري وإسحاق بن عيسى حدثنا ليث حدثين أبو الزبري عن جابر بن عبد هللا  
قال : جاء عبد فبايع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على اهلجرة ومل يشعر  

لى هللا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أنه عبد فجاء سيده يريده فقال النيب ص
عليه وسلم بعنيه فاشرتاه بعبدين أسودين مث مل يبايع أحدا بعد حىت يسأله أعبد  

 هو  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    350صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا حجني ويونس قاال ثنا الليث  - 14815
بن سعد عن أيب الزبري عن جابر أنه قال : رمي يوم األحزاب سعد بن معاذ  
فقطعوا أكحله فحسمه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ابلنار فانتفخت يده 

خت يده فحسمه أخرى فانتفخت يده فنزفه فلما رأى ذلك قال فحسمه فانتف
اللهم ال خترج نفسي حىت تقر عيين من بين قريظة فاستمسك عرقه فما قطر  
قطرة حىت نزلوا على حكم سعد فأرسل إليه فحكم أن تقتل رجاهلم ويستحيا  



نساؤهم وذراريهم ليستعني هبم املسلمون فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
 أصبت حكم هللا فيهم وكانوا أربعمائة فلما فرغ من قتلهم انفتق عرقه فمات 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري أيب الزبري فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا حجني ويونس قاال ثنا الليث  - 14816
بري عن جابر بن عبد هللا أن حاطب بن أيب بلتعة كتب إىل بن سعد عن أيب الز 

أهل مكة يذكر : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أراد غزوهم فدل رسول 
هللا صلى هللا عليه وسلم على املرأة اليت معها الكتاب فأرسل إليها فأخذ كتاهبا  

ول هللا من رأسها وقال اي حاطب أفعلت قال نعم أما إين مل أفعله غشا لرس
وقال يونس غشا اي رسول هللا وال نفاقا قد علمت أن هللا مظهر رسوله ومتم له  

أمره غري إين كنت عزيزا بني ظهريهم وكانت والديت منهم فأردت أن أختذ هذا  
عندهم فقال له عمر إال أضرب رأس هذا قال أتقتل رجال من أهل بدر ما  

فقال اعملوا ما شئتم يدريك لعل هللا عز وجل قد اطلع على أهل بدر   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا حجني ويونس قاال حدثنا   - 14817
أن أم سلمة استأذنت  الليث بن سعد عن أيب الزبري عن جابر بن عبد هللا :

على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف احلجامة فأمر رسول هللا صلى هللا عليه  
الما مل  وسلم أاب طيبة أن حيجمها قال حسبت أنه كان أخاها من الرضاعة أو غ

 حيتلم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا حجني ويونس قاال حدثنا   - 14818
الليث بن سعد عن أيب الزبري عن جابر : أهنم كانوا إذا حضروا مع رسول هللا 
 صلى هللا عليه وسلم ابملدينة فبعث ابهلدي فمن شاء منا أحرم ومن شاء ترك 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

نا عبد هللا حدثين أيب حدثنا حجني ويونس قاال حدثنا  حدث - 14819
الليث بن سعد عن أيب الزبري عن جابر عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :  

 أنه هنى أن يبال يف املاء الراكد  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

 حدثنا  حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا حجني ويونس قاال - 14820
الليث بن سعد عن أيب الزبري عن جابر عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أنه  

 قال : ال يدخل النار أحد ممن ابيع حتت الشجرة 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حجني ويونس قاال حدثنا الليث  - 14821
سلم قال : من  بن سعد عن أيب الزبري عن جابر أن رسول هللا صلى هللا عليه و 

رآين يف النوم فقد رآين أنه ال ينبغي للشيطان أن يتمثل يف صوريت وقال إذا 
 حلم أحدكم فال خيربن الناس بتلعب الشيطان به يف املنام  

 

 

ليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم عت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا حجني ويونس قاال حدثنا   - 14822



الليث بن سعد عن أيب الزبري عن جابر بن عبد هللا عن رسول هللا صلى هللا 
عليه وسلم أنه قال : إذا رأى أحدكم الرؤاي يكرهها فليبزق عن يساره ثالاث 

الذي وقال يونس فليبصق وليستعذ ابهلل من الشيطان ثالاث وليتحول عن جنبه 
 كان عليه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا حجني ويونس قاال حدثنا   - 14823
الليث بن سعد عن أيب الزبري عن جابر بن عبد هللا عن رسول هللا صلى هللا 

يء هبا إال عليه وسلم : أنه أمر رجال كان يتصدق ابلنبل يف املسجد أن ال جي
 وهو آخذ بنصوهلا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
فمن رجال مسلم  -وهو حممد بن مسلم بن تدرس  -الشيخني غري أيب الزبري   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا حجني ويونس قاال حدثنا   - 14824
الليث بن سعد عن أيب الزبري عن جابر بن عبد هللا عن رسول هللا صلى هللا 



عليه وسلم أنه قال : إن خري ما ركبت إليه الرواحل مسجدي هذا والبيت 
 العتيق  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

ثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا عبد الصمد حدثين أيب حدثنا  حد - 14825
د هللا قال : أرسلين كثري بن شنظري حدثنا عطاء بن أيب رابح عن جابر بن عب

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف حاجة فانطلقت مث رجعت وقد قضيتها  
فأتيت النيب صلى هللا عليه وسلم فسلمت عليه فلم يرد علي قال فوقع يف 

فسي ما هللا به أعلم قال قلت لعل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وجد علي  ن
أن أبطأت فسلمت عليه فلم يرد علي فوقع يف نفسي ما هللا أعلم أشد من  
األوىل مث سلمت فرد علي وقال أما أنه مل مينعين أن أرد عليك إال إين كنت 

 أصلي فكان على راحلته متوجها لغري القبلة  
 

 

  -ب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد حسن كثري بن شنظري عليق شعيت
وإن كان من رجال الصحيح فيه كالم حيطه عن رتبة   -وهو املازين البصري 

 الصحيح وابقي رجال اإلسناد ثقات رجال الشيخني
 



 

------------------------------------- 

 

[    351صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا عبد الصمد حدثين أيب حدثنا   - 14826
ابر بن واصل موىل أيب عيينة حدثين خالد بن عرفطة عن طلحة بن انفع عن ج

عبد هللا قال : كنا مع النيب صلى هللا عليه وسلم فارتفعت ريح جيفة منتنة  
هذه ريح الذين فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أتدرون ما هذه الريح 

 يغتابون املؤمنني  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا عبد الصمد حدثنا محاد عن   - 14827
محيد عن أيب املتوكل عن جابر : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأصحابه 

لت اي رسول هللا اان مروا ابمرأة فذحبت هلم شاة واختذت هلم طعاما فلما رجع قا
ا فادخلوا فكلوا فدخل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  اختذان لكم طعام

وأصحابه وكانوا ال يبدؤون حىت يبتدئ النيب صلى هللا عليه وسلم فأخذ النيب 



صلى هللا عليه وسلم لقمة فلم يستطع أن يسيغها فقال النيب صلى هللا عليه  
ا فقالت املرأة اي نيب هللا إان ال حنتشم من  وسلم هذه شاة ذحبت بغري إذن أهله

 آل سعد بن معاذ وال حيتشمون منا أنخذ منهم وأيخذون منا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
فمن رجال مسلم  -وهو ابن سلمة  -الشيخني غري محاد   

 

 

لصمد ثنا محاد حدثنا  حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا عبد ا - 14828
عمار مسعت جابر بن عبد هللا يقول : أكل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

وأبو بكر وعمر رطبا وشربوا ماء فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم هذا من  
 النعيم الذي تسألون عنه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثين أيب حدثنا عبد الصمد وعفان قاال حدثنا  حدثنا عبد هللا   - 14829
وقال عبد الصمد يف حديثه حدثنا أبو محاد قال عفان يف حديثه أان أبو الزبري 

الزبري عن جابر بن عبد هللا أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : رأيت  



كأين يف درع حصينة ورأيت بقرا منحره فأولت أن الدرع احلصينة املدينة وأن  
لبقر هو وهللا خري قال فقال ألصحابه لو أان أقمنا ابملدينة فإن دخلوا علينا  ا

فيها قاتلناهم فقالوا اي رسول هللا وهللا ما دخل علينا فيها يف اجلاهلية فكيف 
يدخل علينا فيها يف اإلسالم قال عفان يف حديثه فقال شأنكم إذا قال فلبس  

هللا صلى هللا عليه وسلم رأيه المته قال فقالت األنصار رددان على رسول 
فجاؤوا فقالوا اي نيب هللا شأنك إذا فقال إنه ليس لنيب إذا لبس المته أن 

 يضعها حىت يقاتل  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا عبد الصمد وكثري بن هشام   - 14830
ول هللا صلى هللا عليه  قاال ثنا هشام عن أيب الزبري عن جابر قال : بعثين رس

وسلم يف حاجة له فرجعت إليه وهو على راحلته فسلمت عليه فلم يرد علي  
ورأيته يركع ويسجد فتنحيت عنه مث قال يل ما صنعت يف حاجتك فقلت 

ت كذا وكذا فقال أما أنه مل مينعين أن أرد عليك إال إين كنت أصلي صنع  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا أبو جعفر املدائين حممد بن  - 14831
هللا قال : كنت مع  جعفر أنبأان ورقاء عن حممد بن املنكدر عن جابر بن عبد 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف سفر فانتهينا إىل مشرعة فقال أال تشرع اي 
أشرعت قال جابر قال فقلت بلى قال فنزل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم و 

مث ذهب حلاجته ووضعت له وضوءا فجاء فتوضأ مث قام فصلى يف ثوب واحد 
 خالف بني طرفيه فقمت خلفه فأخذ أبذين فجعلين عن ميينه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسن رجاله ثقات رجال الشيخني غري حممد ت
 بن جعفر املدائين

 

 

هللا بن احلرث حدثين ثور  حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا عبد - 14832
موسى عن عطاء بن أيب رابح عن جابر بن عبد هللا  بن يزيد عن سليمان بن

قال : سأل رجل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن وقت الصالة فقال صل 
معي فصلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الصبح حني طلع الفجر مث صلى  

ني كان يفء اإلنسان مثله مث  الظهر حني زاغت الشمس مث صلى العصر ح
صلى املغرب حني وجبت الشمس مث صلى العشاء حني غيبوبة الشفق مث  
صلى الصبح فأسفر مث صلى الظهر حني كان يفء اإلنسان مثله مث صلى 



العصر حني كان يفء اإلنسان مثليه مث صلى املغرب قبل غيبوبة الشفق مث 
شطره   صلى العشاء فقال بعضهم ثلث الليل وقال بعضهم  

 

 

 -وهو األشدق  - عليق شعيب األرنؤوط : إسناده قوي سليمان بن موسى ت
 صدوق ال أبس به وابقي رجال اإلسناد ثقات 

 

 

------------------------------------- 

 

[    352صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا إبراهيم بن إسحاق وعلي بن  - 14833
عتبة بن أيب حكيم    إسحاق قاال حدثنا بن املبارك عن عتبة وقال علي أنبأان

حدثين حصني بن حرملة عن أيب مصبح عن جابر بن عبد هللا قال قال رسول  
يوم القيامة  هللا صلى هللا عليه وسلم : اخليل معقود يف نواصيها اخلري والنيل إىل 

وأهلها معانون عليها فامسحوا بنواصيها وادعوا هلا ابلربكة وقلدوها وال 
 تقلدوها ابألواتر وقال علي وال تقلدوها األواتر  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه وهذا إسناد ضعيف جلهالة حصني بن ت
 حرملة 

 

 

حدثنا حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا أبو سلمة اخلزاعي  - 14834
تيك  سليمان بن بالل عن عبد الرمحن بن عطاء أن عبد امللك بن جابر بن ع

أخربه أن جابر بن عبد هللا أخربه أنه مسع النيب صلى هللا عليه وسلم يقول : إذا  
 حدث اإلنسان حديثا واحملدث يلتفت حوله فهو أمانة  

 

 

الشواهد من أجل عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه وهذا إسناد حسن يف ت
 عبد الرمحن بن عطاء وابقي رجال اإلسناد ثقات

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا أبو سلمة أنبأان بكر بن مضر   - 14835
عن عمرو بن جابر احلضرمي أنه مسع جابر بن عبد هللا يقول مسعت رسول هللا 

صلى هللا عليه وسلم يقول : يف الطاعون الفار منه كالفار يوم الزحف ومن  
 صرب فيه كأن له أجر شهيد  

 

 

ذا إسناد ضعيف لضعف عمرو بن عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه وهت



 جابر احلضرمي

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا أبو سلمة أان بكر بن مضر   - 14836
حدثنا عمارة بن غزية عن حممد بن عبد الرمحن بن أسعد بن زرارة عن جابر بن 

عبد هللا : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف بعض أسفاره رأى انسا 
فسأل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقالوا رجل جهده   جمتمعني على رجل

 الصيام فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ليس الرب الصيام يف السفر 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد رجاله ثقات رجال ت
 الصحيح

 

 

  حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا زكراي بن عدي أنبأان عبيد هللا - 14837
يعين بن عمرو الرقي عن عبد الكرمي عن عطاء عن جابر قال قال رسول هللا 

 صلى هللا عليه وسلم : عمرة يف رمضان تعدل حجة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا زكراي بن عدي حدثنا عبيد هللا عن   - 14838
عقيل عن جابر قال جاء رجل إىل رسول هللا صلى هللا عبد هللا بن حممد بن 

عليه وسلم فقال : أرأيت إن جاهدت يف سبيل هللا بنفسي ومايل حىت أقتل 
صابرا حمتسبا مقبال غري مدبر أأدخل اجلنة قال نعم فلما ويل دعاه فقال أال أن 

 يكون عليك دين ليس له عندك وفاء 
 

 

لغريه وهذا إسناد حسن عبد هللا بن حممد بن عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت
عقيل حسن احلديث يف املتابعات والشواهد وابقي رجال اإلسناد ثقات رجال  

 الشيخني 
 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إسحاق بن عيسى حدثنا شريك  - 14839
عن عبد هللا بن حممد بن عقيل عن جابر بن عبد هللا قال جاء رجل إىل رسول  

 هللا صلى هللا عليه وسلم فذكر : معناه  

 

 

وهو ابن  -عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف شريك ت
قد توبعسيء احلفظ و  -عبد هللا النخعي   

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا زكراي بن عدي أان عبيد هللا عن   - 14840
عبد هللا بن حممد بن عقيل عن جابر قال : جاءت امرأة سعد بن الربيع إىل 
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اببنتيها من سعد فقالت اي رسول هللا هااتن 

حد شهيدا وأن عمهما أخذ ماهلما  ابنتا سعد بن الربيع قتل أبومها معك يف أ
 يف ذلك قال فلم يدع هلما ماال وال ينكحان إال وهلما مال قال فقال يقضي هللا

فنزلت آية املرياث فأرسل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إىل عمهما فقال  
 أعط ابنيت سعد الثلثني وأمهما الثمن وما بقي فهو لك  

 

 

مل للتحسني من أجل ابن عقيل عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حمت ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا زكراي أنبأان عبيد هللا عن عبد   - 14841
هللا بن حممد بن عقيل عن جابر قال : صلى أبصحابه يف بيته فقلنا له صل بنا  

كما رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يصلي قال فصلى بنا يف ملحفة  
ال هكذا رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  فشدها حتت الثندوتني وق

 يصلي 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد حسن عبد هللا بن حممد  ت
بن عقيل حسن احلديث يف املتابعات والشواهد وقد توبع وابقي رجال اإلسناد  



 ثقات رجال الشيخني
 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا زكراي أنبأان عبيد هللا وحسني بن  - 14842
ابر قال : بينما  حممد قاال حدثنا عبيد هللا عن عبد هللا بن حممد بن عقيل عن ج 

حنن مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف صفوفنا يف الصالة صالة الظهر أو  
ئا مث أتخر فتأخر الناس العصر فإذا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يتناول شي 

فلما قضى الصالة قال له أيب بن كعب شيئا صنعته يف الصالة مل تكن تصنعه  
قال عرضت علي اجلنة مبا فيها من الزهرة والنضرة فتناولت منها قطفا من  
عنب آلتيكم به فحيل بيين وبينه ولو أتيتكم به آلكل منه من بني السماء 

علي النار فلما وجدت سفعها أتخرت واألرض ال ينقصونه شيئا مث عرضت 
عنها وأكثر من رأيت فيها النساء الاليت إن ائتمن أفشني وإن يسئلن خبلن وإن 
يسألن احلفن قال حسني وإن أعطني مل يشكرن ورأيت فيها حلي بن عمرو جير  
قصبه يف النار وأشبه من رأيت به معبد بن أكثم الكعيب قال معبد اي رسول هللا 

شبهه وهو والد فقال ال أنت مؤمن وهو كافر قال حسني   أخيشى علي من
وكان أول من محل العرب على عبادة األواثن قال حسني أتخرت عنها ولوال 

 ذلك لغشيتكم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف فقد تفرد عبد هللا بن حممد بن عقيل  ت



 به هبذه السياقة 
 

 

------------------------------------- 

 

[    353صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا أبو اجلواب حدثنا عمار بن   - 14843
ن األنصار يقال  رزيق عن األعمش عن أيب سفيان عن جابر قال : كان رجل م

له أبو شعيب وكان له غالم حلام فقال له أجعل لنا طعاما لعلي أدعو رسول هللا 
 صلى هللا عليه وسلم سادس ستة فدعاهم فاتبعهم رجل فقال له رسول هللا

 صلى هللا عليه وسلم إن هذا قد أتبعنا أفتأذن له قال نعم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده قوي على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا حسني بن حممد حدثنا أبو  - 14844
أويس حدثنا شرحبيل عن جابر عن النيب صلى هللا عليه وسلم : أنه هنى عن  

 مثن الكلب وقال طعمة جاهلية  

 



 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح دون قوله " طعمة جاهلية " وهذا إسناد  ت
وهو   - دين وأبو أويس ضعيف لضعف شرحبيل : وهو ابن سعد أبو سعد امل

ضعيف يعترب به  -عبد هللا بن عبدهللا بن عبد هللا بن أويس   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا سريج بن النعمان حدثنا عبد   - 14845
هللا بن وهب عن عمرو بن احلرث أن أاب الزبري حدثه أنه مسع جابر بن عبد هللا  

ل : فيما سقت األهنار والسيل يذكر أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقو 
 العشور وفيما سقى ابلسانية نصف العشور 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن بن موسى أان أبو شهاب عن   - 14846
هللا  حييي بن سعيد عن أيب الزبري عن جابر بن عبد هللا قال : كنت مع رسول

لى هللا عليه وسلم عام اجلعرانة وهو يقسم فضة يف ثوب بالل للناس فقال  ص
رجل اي رسول هللا أعدل فقال ويلك ومن يعدل إذا مل أعدل لقد خبت إن مل 
أكن أعدل فقال عمر اي رسول هللا دعين أقتل هذا املنافق فقال معاذ هللا أن 

قرؤون القرآن ال جياوز يتحدث الناس أين أقتل أصحايب أن هذا وأصحابه ي



 حناجرهم أو تراقيهم ميرقون من الدين مروق السهم من الرمية  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد قوي على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هاشم حدثنا أبو جعفر عن الربيع  - 84714
بن أنس عن احلسن عن جابر بن عبد هللا قال قال رسول هللا صلى هللا عليه  
وسلم : كل مولود يولد على الفطرة حىت يعرب عنه لسانه فإذا أعرب عنه  

   { إما شاكرا وإما كفورا  }لسانه 

 

 

وهو عيسى بن أيب  -إسناده ضعيف أبو جعفر عليق شعيب األرنؤوط : ت
ضعيف سيء احلفظ ويف روايته عن الربيع بن   -عيسى الرازي مشهور بكنيته 

 أنس اضطراب ويف اإلسناد أيضا عنعنة احلسن البصري
 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا هاشم حدثنا شعبة أخربين عمرو   - 14848
بن أيب اجلعد عن جابر بن عبد هللا بن مرة وحصني بن عبد الرمحن عن سامل 

جهشنا إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وبني  قال : أصابنا عطش ابحلديبية ف
يديه تور فيه ماء فقال أبصابعه هكذا فيها وقال خذوا بسم هللا قال فجعل 



املاء يتخلل من بني أصابعه كأهنا عيون فوسعنا وكفاان وقال حصني يف حديثه  
  فشربنا وتوضأان

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا حممد بن يزيد عن حجاج بن  - 14849
أيب ذئب عن أيب سفيان عن جابر قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :  

 نعم األدام اخلل ما أقفر بيت فيه خل 
 

 

صحيح دون قوله : " ما أقفر بيت فيه خل "  عليق شعيب األرنؤوط : حديث ت
 وهذا إسناد حسن يف املتابعات والشواهد من أجل حجاج بن أيب زينب

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا عفان حدثنا أبو عوانة حدثنا   - 14850
أبو بشر عن سليمان بن قيس عن جابر بن عبد هللا قال : حنران مع رسول هللا 

يوم احلديبية سبعني بدنة البدنة عن سبعة   صلى هللا عليه وسلم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري ت



 سليمان بن قيس فقد روى له ابن ماجة والرتمذي وهو ثقة 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا عفان حدثنا أبو عوانة حدثنا   - 14851
ن بن قيس عن جابر بن عبد هللا قال  أبو بشر جعفر بن أيب وحشية عن سليما 

: دعا النيب صلى هللا عليه وسلم أاب طيبة فحجمه قال فسأله كم ضريبتك قال 
 ثالثة آصع قال فوضع عنه صاعا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري ت
 سليمان بن قيس فقد روى له الرتمذي وابن ماجة وهو ثقة 

 

 

دثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا خلف بن الوليد حدثنا عباد بن  ح - 14852
عباد عن جمالد عن الشعيب عن جابر بن عبد هللا قال قال رسول هللا صلى هللا 
عليه وسلم : السائبة جبار واجلب جبار واملعدن جبار ويف الركاز اخلمس قال  

 وقال الشعيب الركاز الكنز العادي  

 

 

األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف لضعف جمالد :  عليق شعيب ت
 وهو ابن سعيد 



 

 

------------------------------------- 

 

[    354صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا خلف بن الوليد حدثنا عباد بن   - 14853
عباد عن جمالد عن الشعيب عن جابر بن عبد هللا قال قال رسول هللا صلى هللا 

عليه وسلم : إنكم اليوم على دين وإين مكاثر بكم األمم فال متشوا بعدي 
 القهقري  

 

 

هو ابن سعيدعليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف لضعف جمالد : و ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا أبو املغرية حدثنا األوزاعي  - 14854
حدثين حييي بن أيب كثري حدثين عبيد هللا بن مقسم حدثين جابر بن عبد هللا 

قال : كنا مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فمرت بنا جنازة فقام رسول هللا 
ا لنحملها إذا هي جنازة يهودية فقلنا اي  صلى هللا عليه وسلم وقمنا معه فذهبن

 رسول هللا إهنا جنازة يهودية قال إن للموت فزعا فإذا رأيتم اجلنازة فقوموا هلا  

 



 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا أبو املغرية وحممد بن مصعب  - 14855
بن أيب رابح عن   قاال حدثنا األوزاعي حدثين عطاء وقال أبو مصعب عن عطاء

جابر قال كانت لرجال فضول أرضني فكانوا يؤاجروهنا على الثلث والربع 
والنصف فقال النيب صلى هللا عليه وسلم : من كانت له أرض فليزرعها أو 

 ليمنحها أخاه فإن أىب فليمسك أرضه  
 

 

وهو عبد القدوس بن  -عليق شعيب األرنؤوط : إسناده من جهة أيب املغرية ت
صحيح على شرط الشيخني وأما متابعة حممد بن مصعب  -حجاج اخلوالين 

فحسن يف املتابعات والشواهد -وهو ابن صدقة القرقساين  -  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو املغرية حدثنا صفوان ثنا ماعز   - 14856
التميمي عن جابر بن عبد هللا قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : عرش  

إبليس يف البحر يبعث سراايه يف كل يوم يفتنون الناس فأعظمهم عنده منزلة  
 أعظمهم فتنة للناس  

 

 



هذا إسناد ضعيف جلهالة ماعز  عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح و ت
 التميمي 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا احلكم بن انفع حدثنا صفوان  - 14857
بن عمرو عن ماعز التميمي عن جابر بن عبد هللا قال : سئل رسول هللا صلى 

هللا عليه وسلم أأيكل أهل اجلنة قال نعم ويشربون وال يبولون فيها وال 
إمنا يكون ذلك جشاء ورشحا كرشح املسك ويلهمون   يتغوطون وال يتنخمون

 التسبيح والتحميد كما تلهمون النفس 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف جلهالة ماعز  ت
 التميمي 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا أبو اليمان حدثنا صفوان عن   - 14858
يب صلى هللا عليه وسلم أنه قال :  ماعز التميمي عن جابر بن عبد هللا عن الن

 إن الشيطان قد يئس أن يعبده املصلون ولكن يف التحريش بينهم  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف جلهالة ماعز  ت



 التميمي 
 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا علي بن عياش ثنا شعيب بن  - 14859
ل قال رسول هللا صلى أيب محزة عن حممد بن املنكدر عن جابر بن عبد هللا قا

هللا عليه وسلم : من قال حني يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة  
ذي أنت  والصالة القائمة آت حممدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما حممودا ال

 وعدته إال حلت له الشفاعة يوم القيامة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري رجاله ثقات ت
 رجال الشيخني غري علي بن عياش فمن رجال البخاري 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا علي بن عياش حدثنا حممد بن  - 14860
هللا : أن أمريا من أمراء الفتنة قدم  مطرف عن زيد بن أسلم عن جابر بن عبد 

املدينة وكان قد ذهب بصر جابر فقيل جلابر لو تنحيت عنه فخرج ميشي بني 
أبنيه فنكب فقال تعس من أخاف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال أبناه  

أو أحدمها اي أبت وكيف أخاف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وقد مات قال 
ى هللا عليه وسلم يقول من أخاف أهل املدينة فقد أخاف مسعت رسول هللا صل

 ما بني جنيب  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري علي  ت
بن عياش فمن رجال البخاري ويف هذا اإلسناد إنقطاع فإن زيد بن أسلم مل  

 يسمع من جابر 
 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا علي بن عياش حدثنا إمساعيل   - 14861
ت جابرا يقول :  بن عياش حدثين حييي بن سعيد أخربين أبو الزبري قال مسع

بصر عيين ومسع أذين رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ابجلعرانة ويف ثوب بالل 
ل أعدل  فضة ورسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقبضها للناس يعطيهم فقال رج 

قال ويلك ومن يعدل إذا مل أكن أعدل قال عمر بن اخلطاب اي رسول هللا 
دعين أقتل هذا املنافق اخلبيث فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم معاذ هللا  
أن يتحدث الناس إين أقتل أصحايب إن هذا وأصحابه يقرؤون القرآن ال جياوز  

الرمية  تراقيهم ميرقون من الدين كما ميرق السهم من   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد حسن من أجل إمساعيل  ت
 بن عياش 

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو املغرية ثنا معاذ بن رفاعة حدثنا   - 14862
 عليه وسلم  أبو الزبري عن جابر بن عبد هللا قال : ملا قسم رسول هللا صلى هللا 

غنائم هوازن بني الناس ابجلعرانة قام رجل من بين متيم فقال أعدل اي حممد  
مل اعدل قال فقال   فقال ويلك ومن يعدل إذا مل أعدل لقد خبت وخسرت ان

عمر اي رسول هللا أال أقوم فأقتل هذا املنافق قال معاذ هللا أن تتسامع األمم أن  
حممدا يقتل أصحابه مث قال النيب صلى هللا عليه وسلم إن هذا وأصحااب له 

يقرؤون القرآن ال جياوز تراقيهم ميرقون من الدين كما ميرق املرماة من الرمية  
و الزبري فعرضت هذا احلديث على الزهري فما خالفين إال قال معاذ فقال يل أب

 أنه قال النضي قلت القدح فقال ألست برجل عريب  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد حسن من أجل معاذ بن  ت
 رفاعة 

 

 

------------------------------------- 

 

[    355صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا يزيد بن عبد ربه حدثنا حممد   - 48631



بن حرب حدثين الزبيدي عن بن شهاب عن عمرو بن أابن بن عثمان عن  
جابر بن عبد هللا أنه كان حيدث أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : أرى  

م ونيط عمر  الليلة رجل صاحل أن أاب بكر نيط برسول هللا صلى هللا عليه وسل
أبيب بكر ونيط عثمان بعمر قال جابر فلما قمنا من عند رسول هللا صلى هللا 
عليه وسلم قلنا أما الرجل الصاحل فرسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأما ذكر  
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من نوط بعضهم لبعض فهم والة هذا األمر  

لم  الذي بعث هللا به نبيه صلى هللا عليه وس  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : رجاله ثقات رجال الصحيح غري عمرو بن أابن بن ت
عثمان فقد ذكره الزبري بن بكار يف أوالد أابن وقال : أمه أم سعد بنت عبد  

فقال : روى عنه   216/  7الرمحن بن هشام وذكره ابن حبان يف الثقات 
أدري أمسع منه أم ال الزهري وأهل املدينة وقد روى عن جابر بن عبد هللا فال   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا هاشم حدثنا شعبة حدثنا سيار   - 14864
أبو احلكم قال مسعت الشعيب حيدث عن جابر بن عبد هللا قال قال رسول هللا 
صلى هللا عليه وسلم : إذا دخل أحدكم ليال فال أيت أهله طروقا كي تستحد  

 املغيبة ومتتشط الشعثة  
 

 



صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يونس بن حممد وحجني قاال حدثنا   - 14865
ليث عن أيب الزبري عن جابر قال : كنا يوم احلديبية ألفا وأربعمائة فبايعناه  

وعمر آخذ بيده حتت الشجرة وهي مسرة وقال ابيعناه على أن ال نفر ومل نبايعه  
 على املوت 

 

 

يب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  عليق شع ت
 الشيخني غري أيب الزبري فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا يونس حدثنا صاحل بن مسلم   - 14866
بن رومان أخربين أبو الزبري حممد بن مسلم عن جابر بن عبد هللا أن رسول هللا 

و أن رجال أعطى امرأة صداقا ملء يديه طعاما  صلى هللا عليه وسلم قال : ل
 كانت له حالال  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف لضعف صاحل بن مسلم بن رومان ت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا يونس حدثنا فليح عن سعيد   - 14867
بن احلرث أو بن أيب احلرث عن جابر بن عبد هللا قال : دخل رسول هللا صلى 

 عليه وسلم ورجل من أصحابه على رجل من األنصار يف حائط وهو حيول  هللا
املاء فقال هل عندك ماء ابت هذه الليلة يف شن وإال كرعنا قال نعم اي رسول  

هللا فانطلق به إىل العريش فحلب له شاة مث صب عليه ماء ابت يف شن 
 فشرب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وسقى صاحبه  

 

 

  -األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد حسن من أجل فليح  عليق شعيبت
فهو وإن كان من رجال الصحيحني فيه كالم   -وهو ابن سليمان اخلزاعي 

 حيطه عن رتبة الصحيح وابقي رجال اإلسناد ثقات رجال الشيخني

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يونس حدثنا محاد يعين بن زيد عن   - 14868
أيوب حدثنا أبو الزبري عن جابر : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حيث 

 أفاض من عرفة جعل يقول بيده السكينة عباد هللا السكينة عباد هللا  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 



عبد هللا حدثين أيب حدثنا يونس ثنا محاد بن زيد عن   حدثنا - 14869
أيوب عن أيب الزبري عن جابر : أن النيب صلى هللا عليه وسلم صلى على 

 النجاشي وصففنا خلفه صفني  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد على شرط مسلم رجاله  ت
مسلم بن تدرس املكي وهو حممد بن  -ثقات رجال الشيخني غري أيب الزبري 

فمن رجال مسلم  -  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو أمحد الزبريي حدثنا قيس بن   - 14870
سليم العنربي حدثين يزيد الفقري حدثنا جابر بن عبد هللا قال قال رسول هللا 

صلى هللا عليه وسلم : إن قوما خيرجون من النار حيرتقون فيها إال دارات 
دخلوا اجلنة  وجوههم حىت ي  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري قيس بن سليم فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يونس ثنا ليث عن يزيد يعين بن  - 14871



اهلاد عن حييي بن سعيد عن جعفر بن عبد هللا بن احلكم عن القعقاع بن حكيم  
جابر بن عبد هللا األنصاري قال مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم   عن

يقول : غطوا اإلانء وأوكؤا السقاء فإن يف السنة ليلة ينزل فيها وابء ال مير إبانء  
 مل يغط وال سقاء مل يوك إال وقع فيه من ذلك الوابء 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يونس ثنا ليث عن يزيد يعين بن  - 14872
 عليه  اهلاد عن عمر بن علي بن احلسني أنه قال بلغين أن رسول هللا صلى هللا

وسلم قال : أقلوا اخلروج هداة فإن هلل عز وجل خلقا يبثهم فإذا مسعتم نباح  
 الكلب أو هناق احلمر فاستعيذوا ابهلل من الشيطان  

 

 

شعيب األرنؤوط : حديث حسن وهذا إسناد ضعيف عليق ت  
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وقال ثنا ليث قال قال يزيد وحدثين هذا احلديث شرحبيل عن   - 14873
 جابر بن عبد هللا قال : أنه مسعه من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن وهذا إسناد ضعيفت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سليمان بن حيان أبو خالد يعين  - 14874
الزبري عن جابر قال : رمى رسول هللا صلى هللا  األمحر أان بن جريج عن أيب

 عليه وسلم مبثل حصى اخلذف  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد قوي على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سليمان بن حيان عن بن جريج  - 14875
عليه وسلم   عن أيب الزبري عن جابر قال : ال أدري بكم رمى النيب صلى هللا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده قويت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يونس ثنا محاد يعين بن زيد عن   - 14876
أيوب قال مسعت جماهدا يقول عن جابر بن عبد هللا قال : خرجنا مع رسول 

 هللا صلى هللا عليه وسلم وحنن نقول لبيك ابحلج فأمران فجعلناها عمرة  

 

 

شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا يونس ثنا محاد يعين بن سلمة   - 14877
عن علي بن زيد وعاصم األحول عن أيب نضرة عن جابر بن عبد هللا قال :  
متتعنا متعتني على عهد النيب صلى هللا عليه وسلم احلج والنساء فنهاان عمر  

 عنهما فانتهينا  

 

 

لم من حديث عاصم  عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مست
فضعيف -وهو ابن جدعان  -األحول أما متابعة علي بن زيد   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إبراهيم بن أيب العباس ثنا أبو  - 14878
 قال إن أول خرب  املليح ثنا عبد هللا بن حممد بن عقيل عن جابر بن عبد هللا

قدم علينا عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : أن امرأة كان هلا اتبع قال  



نخربك وختربان فأاتها يف صورة طري فوقع على جذع هلم قال فقالت أال تنزل ف 
 قال أنه قد خرج رجل مبكة حرم علينا الزان ومنع من الفرار  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إبراهيم بن أيب العباس ثنا عبد   - 14879
الرمحن بن أيب الزاند عن موسى بن عقبة عن أيب الزبري عن جابر بن عبد هللا 

سول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : ال يباشر الرجل الرجل يف قال مسعت ر 
 الثوب الواحد وال تباشر املرأة املرأة يف الثوب الواحد 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد رجاله ثقات غري عبد ت
 الرمحن بن أيب الزاند

 

 

باس ثنا عبد  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إبراهيم بن أيب الع - 14880
ن أيب الزاند عن عمرو بن أيب عمرو أخربين موالي املطلب بن عبد هللا  الرمحن ب

بن حنطب أن جابر بن عبد هللا قال : صليت مع رسول هللا صلى هللا عليه  
وسلم عيد األضحى فلما انصرف أتى بكبش فذحبه فقال بسم هللا وهللا أكرب 



 اللهم إن هذا عين وعمن مل يضح من أميت 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهلذا إسناد حسن إن صح مساع ت
املطلب بن عبد هللا من جابر فقد نص غري واحد من أهل العلم أنه مل يسمع 

 منه لكن قد جاء تصرحيه ابلسماع عند الطحاوي واحلاكم وهللا تعاىل أعلم 

من أمته فأما  قوله " وعمن مل يضح من أميت " إمنا هذا يف من ال جيد سعة * 
املوسر منهم فتجب يف حقه األضحية وهو مذهب ربيعة الرأي واألوزاعي وأيب 

 حنيفة والليث وبعض املالكية 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إبراهيم بن أيب العباس ثنا أبو  - 14881
املليح ثنا عبد هللا بن حممد بن عقيل بن أيب طالب عن جابر قال قال رسول  

 عليه وسلم : يطلع عليكم من حتت هذا السور رجل من أهل هللا صلى هللا
ه مبا قال رسول هللا اجلنة قال فطلع عليهم أبو بكر رضوان هللا عليه فهنأان 

صلى هللا عليه وسلم مث لبث هنيهة مث قال يطلع عليكم من حتت هذا السور 
هللا  رجل من أهل اجلنة قال فطلع عمر قال فهنأانه مبا قال رسول هللا صلى

عليه وسلم قال مث قال يطلع عليكم من حتت هذا السور رجل من أهل اجلنة 
 اللهم إن شئت جعلته عليا ثالث مرات فطلع علي رضي هللا عنه  

 



 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حمتمل للتحسني من أجل عبد هللا بن حممد ت
 بن عقيل 

 

 

ي بن أيب بكري قاال  حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا يونس وحيي - 14882
يه  حدثنا محاد بن سلمة عن أيب الزبري عن جابر أن رسول هللا صلى هللا عل 

وسلم قال : من أحيا أرضا ميتة فله فيها أجر وما أكلت العافية منها فهو له  
 صدقة وقال بن أيب بكري من أحيا أرضا ميتة فهي له  

 

 

على شرط مسلم عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يونس وسريج وعفان قالوا ثنا محاد   - 14883
قال عفان يف حديثه أان أبو الزبري عن جابر قال ذحبنا يوم خيرب اخليل والبغال  
واحلمري : فنهاان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن البغال واحلمري ومل ينهنا  

 عن اخليل 

 

 

ألرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم عليق شعيب ات  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يونس ثنا محاد عن أيب الزبري عن  - 14884
جابر عن النيب صلى هللا عليه وسلم : أنه هنى عن املزابنة واحملاقلة واملخابرة 

 والثنيا واملعاومة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد على شرط مسلم ت  

 

 

وعفان قاال ثنا محاد قال   حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يونس - 14885
عفان يف حديثه أان أبو الزبري عن جابر فيما أحسب : أن النيب صلى هللا عليه  

 وسلم هنى عن بيع املاء  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يونس ثنا محاد عن أيب الزبري عن  - 14886
  صلى هللا عليه وسلم هنى عن الدابء واملزفت والنقري جابر : أن رسول هللا 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يونس وعفان قاال ثنا محاد عن أيب   - 14887
الزبري عن جابر قال : رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يصلي يف ثوب 

 واحد متوشحا به قال عفان قد خالف بني طرفيه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

------------------------------------- 
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حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يونس وعفان قاال ثنا معمر بن  - 14888
سليمان الرقي ثنا حجاج عن حممد بن املنكدر عن جابر قال جاء رجل إىل 

هللا العمرة أواجبة هي قال ال النيب صلى هللا عليه وسلم فقال : اي رسول   

 

 

مدلس    -وهو ابن أرطاة  -عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف احلجاج ت
 وقد عنعن 



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد القدوس بن بكر بن خنيس أان   - 48891
حجاج عن أيب الزبري قال : سئل جابر عما يدعى للميت فقال ما أابح لنا فيه  

 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وال أبو بكر وال عمر  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف حجاج بن أرطاة مدلس وقد عنعن ت  

 

 

نا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن محيد أبو سفيان يعين حدث - 14890
املعمري عن سفيان وأبو أمحد حدثنا سفيان عن أيب الزبري عن جابر أن رسول  
هللا صلى هللا عليه وسلم قال : إن الكافر أيكل يف سبعة أمعاء واملؤمن أيكل 

 يف معي واحد  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حييي بن إسحاق ثنا بن هليعة عن   - 14891
أيب الزبري عن جابر قال أخربين : من رأى النيب صلى هللا عليه وسلم يصلي يف  

 ثوب واحد قد خالف بني طرفيه  



 

 

وهو   -عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف ابن هليعة  ت
حلفظسيء ا -عبد هللا احلضرمي املصري   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا علي بن اثبت حدثين عبد هللا بن  - 14892
املؤمل عن أيب الزبري عن جابر قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ماء  

 زمزم ملا شرب له  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث حمتمل للتحسني عبد هللا بن املؤمل ضعيف  ت
 لكنه متابع 

 

 

أيب ثنا مسكني بن بكري ثنا األوزاعي عن   حدثنا عبد هللا حدثين - 14893
قال : أاتان رسول هللا صلى  حسان بن عطية عن حممد بن املنكدر عن جابر

هللا عليه وسلم زائرا يف منزلنا فرأى رجال شعثا فقال أما كان جيد هذا ما يسكن 
 به رأسه ورأى رجال عليه ثياب وسخة فقال أما كان جيد هذا ما يغسل به ثيابه  

 

 

ليق شعيب األرنؤوط : إسناده جيد مسكني بن بكري صدوق وابقي رجال  عت



 اإلسناد ثقات رجال الشيخني
 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن عبيد ثنا عبد امللك عن   - 14894
أيب الزبري عن جابر قال : هنى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن الدابء 

 واملزفت 

 

 

إسناده صحيح على شرط مسلم  عليق شعيب األرنؤوط :ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن عبيد ثنا عبد امللك عن   - 14895
أيب الزبري عن جابر بن عبد هللا وثنا معاوية بن عمرو أنبأان زائدة حدثنا عبد هللا  
بن حممد بن عقيل بن أيب طالب عن جابر بن عبد هللا قال : كفن النيب صلى 

محزة رضي هللا عنه يف ثوب واحد قال جابر ذلك الثوب منرة   هللا عليه وسلم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسن من أجل عبد هللا بن حممد بن عقيل ت  

ذكر األرانؤوط أن السند هنا خطأ فقد أضيف إسناد احلديث السابق إىل * 
أنبأان زائدة : ] حدثنا معاوية بن عمرو  -كما عنده   -هذا اإلسناد والصواب 

حدثنا عبد هللا بن حممد بن عقيل بن أيب طالب عن جابر بن عبد هللا قال كفن  



 النيب صلى هللا عليه وسلم محزة ... [
 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا عمار بن حممد عن األعمش   - 14896
عن أيب سفيان عن جابر قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : أن مثل  

لصلوات اخلمس كمثل هنر جار على ابب أحدكم يغتسل فيه كل يوم هذه ا
 مخس مرات فما يبقى ذلك من الدنس 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده قوي على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا عبد الوهاب بن عطاء عن   - 14897
سول هللا سعيد عن قتادة عن سليمان اليشكري عن جابر بن عبد هللا عن ر 

صلى هللا عليه وسلم أنه قال : من كان له شريك يف حائط فال يبعه حىت 
 يعرضه عليه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : رجاله رجال الصحيح غري سليمان اليشكري فقد  ت
روى له الرتمذي وابن ماجه وهو ثقة وقتادة مل يسمع منه وذكروا أنه روى من  

 صحيفته 



 

 

ين أيب حدثنا عبد الوهاب يعين بن عطاء  حدثنا عبد هللا حدث - 14898
مد بن املنكدر عن جابر بن عبد هللا قال :  أنبأان أسامة بن زيد الليثي عن حم

دخل النيب صلى هللا عليه وسلم املسجد فإذا فيه قوم يقرؤون القرآن قال  
اقرؤوا القرآن وابتغوا به هللا عز وجل من قبل أن أييت قوم يقيمونه أقامه القدح  

لونه وال يتأجلونه  يتعج  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد رجاله ثقات غري أسامة  ت
 بن زيد فحسن احلديث 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الوهاب أان هشام بن أيب عبد   - 14899
هللا عن أيب الزبري عن جابر بن عبد هللا أن نيب هللا صلى هللا عليه وسلم قال :  

ال ترتدوا الصماء يف ثوب واحد وال أيكل أحدكم بشماله وال ميش يف نعل 
 واحدة وال حيتب يف ثوب واحد 

 

 

يث صحيح وهذا إسناد قوي على شرط مسلم عليق شعيب األرنؤوط : حدت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الوهاب ثنا هشام عن أيب  - 49001
الزبري عن جابر قال : احتجم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهو حمرم من أمل  

 كان بظهره أو بوركه شك هشام  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا اإلسناد على شرط مسلم ت  

 

 

عبد الوهاب أان هشام عن أيب حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا  - 14901
الزبري عن جابر قال : هنى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن بيع النخل حىت 

 يطعم  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبيدة بن محيد حدثين حممد بن   - 14902
عبد الرمحن بن أيب ليلى عن أيب الزبري عن جابر بن عبد هللا قال قال رسول هللا 

 صلى هللا عليه وسلم : التسبيح يف الصالة للرجال والتصفيق للنساء  

 

 

بن عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف لضعف حممد ت



 عبد الرمحن بن أيب ليلى 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبيدة حدثين األسود بن قيس عن   - 14903
نبيح العنزي عن جابر بن عبد هللا قال : سافران مع رسول هللا صلى هللا عليه  
وسلم قال فحضرت الصالة قال فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إن يف 

جل بفضلة يف إداوة قال فصبه يف قدح قال فتوضأ  القوم من طهور قال فجاء ر 
م أتوا بقية الطهور فقالوا متسحوا  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مث إن القو 

متسحوا قال فسمعهم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال على رسلكم قال  
فضرب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يده يف القدح يف جوف املاء قال مث  

غوا الوضوء الطهور قال فقال جابر بن عبد هللا والذي اذهب بصري قال اسب
قال وكان قد ذهب بصره لقد رأيت املاء خيرج من بني أصابع رسول هللا صلى  
هللا عليه وسلم فلم يرفع يده حىت توضؤوا أمجعون قال األسود حسبته قال كنا  

 مائتني أو زايدة  

 

 

ه ثقات رجال الصحيح غري نبيح  عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجالت
فقد روى له أصحاب السنن  -وهو ابن عبد هللا أبو عمرو الكويف  -العنزي 
 وهو ثقة 

 

 



------------------------------------- 

 

[    358صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبيدة حدثين األسود عن نبيح   - 14904
هللا عليه وسلم : اي   العنزي عن جابر بن عبد هللا قال قال يل رسول هللا صلى

جابر ألك امرأة قال قلت نعم قال أثيبا نكحت أم بكرا قال قلت له تزوجتها  
معك يوم وهي ثيب قال فقال يل فهال تزوجتها جويرية قال قلت له قتل أيب 

كذا وكذا وترك جواري فكرهت أن أضم إليهن جارية كإحداهن فتزوجت ثيبا  
تقصع قملة إحداهن وختيط درع إحداهن إذا خترق قال فقال رسول هللا صلى  

 هللا عليه وسلم فإنك نعم ما رأيت 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح غري نبيح  ت
ه أصحاب السنن وهو ثقة العنزي فقد روى ل  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبيدة ثنا األسود بن قيس عن   - 14905
نبيح العنزي عن جابر بن عبد هللا قال : كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 ينهى أحدان إذا جاء من سفر أن يطرق أهله قال فطرقناهن بعد  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبيدة ثنا األسود بن قيس عن   - 90614
ى هللا نبيح العنزي عن جابر بن عبد هللا األنصاري حدث عن رسول هللا صل 

عليه وسلم : إنه أراد الغزو فقال اي معشر املهاجرين واألنصار ان من إخوانكم 
الثالثة فما  قوما ليس هلم مال وال عشرية فليضم أحدكم إليه الرجلني أو

ألحدان من ظهر مجله إال عقبة كعقبة أحدهم قال فضممت اثنني أو ثالثة إيل 
 وما يل اال عقبة كعقبة أحدهم من مجلي 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبيدة ثنا األسود بن قيس عن   - 14907
على رسول هللا  نبيح عن جابر بن عبد هللا قال : فقدت مجلي ليلة فمررت

صلى هللا عليه وسلم وهو يشد لعائشة قال فقال يل ما لك اي جابر قال قلت 
فقدت مجلي أو ذهب مجلي يف ليلة ظلماء قال فقال يل هذا مجلك اذهب 

قال فذهبت حنوا مما قال يل فلم أجده قال فرجعت إليه فقلت اي نيب  فخذه



هللا ما وجدته قال فقال يل هذا مجلك اذهب فخذه قال فذهبت حنوا مما قال  
يل فلم أجده قال فرجعت إليه فقلت أبيب وأمي اي نيب هللا ال وهللا ما وجدته  

ىت أتينا اجلمل قال فقال يل على رسلك حىت إذا فرغ أخذ بيدي فانطلق يب ح
قال هذا مجلك قال وقد سار الناس قال فبينما أان أسري على مجلي  فدفعه إيل 

يف عقبيت قال وكان مجال فيه قطاف قال قلت اي هلف أمي أن يكون يل إال 
مجل قطوف قال وكان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بعدي يسري قال فسمع  

قبل قال فنسيت ما قلت قال ما قلت قال فلحق يب فقال ما قلت اي جابر 
قلت ما قلت شيئا اي نيب هللا قال فذكرت ما قلت قال قلت اي نيب هللا اي هلفاه  

أن يكون يل إال مجل قطوف قال فضرب النيب صلى هللا عليه وسلم عجز 
اجلمل بسوط أو بسوطي قال فانطلق أوضع أو أسرع مجل ركبته قط وهو  

 صلى هللا عليه وسلم أنت ابئعي مجلك ينازعىن خطامه قال فقال يل رسول هللا
هذا قال قلت نعم قال بكم قال قلت بوقية قال قال يل بخ بخ كم يف أوقية  
من انضح وانضح قال قلت اي نيب هللا ما ابملدينة انضح أحب أنه لنا مكانه  
قال فقال النيب صلى هللا عليه وسلم قد أخذته بوقية قال فنزلت عن الرحل 

شأنك قال قلت مجلك قال قال يل اركب مجلك قال قلت  إىل األرض قال ما
ما هو جبملي ولكنه مجلك قال كنا نراجعه مرتني يف األمر إذا أمران به فإذا 

أمران الثالثة مل نراجعه قال فركبت اجلمل حىت أتيت عميت ابملدينة قال وقلت  
ل فما  هلا أمل تري أين بعت انضحنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أبوقية قا

رأيتها أعجبها ذلك قال وكان انضحا فارها قال مث أخذت شيئا من خبط أو  



جرته إايه مث أخذت خبطامه فقدته إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فوجدت 
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مقاوما رجال يكلمه قال قلت دونك اي نيب هللا 

جلابر أوقية وأوفه فانطلقت   مجلك قال فأخذ خبطامه مث اندى بالال فقال زن
وأوىف من الوزن قال فرجعت إىل رسول هللا صلى هللا مع بالل فوزن يل أوقية 

عليه وسلم وهو قائم حيدث ذلك الرجل قال قلت له قد وزن يل أوقية وأوفاين 
قال فبينما هو كذلك إذ ذهبت إىل بييت وال أشعر قال فنادى أين جابر قالوا 

ك ائتين به قال فأاتين رسوله يسعى قال اي جابر يدعوك  ذهب إىل أهله قال أدر 
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال فأتيته فقال فخذ مجلك قلت ما هو مجلي  

وإمنا هو مجلك اي رسول هللا قال خذ مجلك قلت ما هو مجلي إمنا هو مجلك 
اي رسول هللا قال خذ مجلك قال فأخذته قال فقال لعمري ما نفعناك لننزلك 

نه قال فجئت إىل عميت ابلناضح معي وابلوقية قال فقلت هلا ما ترين رسول  ع
 هللا صلى هللا عليه وسلم أعطاين أوقية ورد علي مجلي  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح غري نبيح  ت
 العنزي فقد روى له أصحاب السنن وهو ثقة 

 

 

-------------------------------------  

 



[    359صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعقوب ثنا أيب عن حممد بن  - 14908
بن عبد هللا إسحاق حدثين صدقة بن يسار عن عقيل بن جابر عن جابر 

األنصاري فيما يذكر من اجتهاد أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف  
العبادة قال : خرجنا مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال عبد هللا قال أيب 

يف موضع آخر خرجنا مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف غزوة من جند  و 
فأصاب امرأة رجل من املشركني إىل جند فغشينا دارا من دور املشركني قال  

فأصبنا امرأة رجل منهم قال مث انصرف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم راجعا  
 يهريق يف وجاء صاحبها وكان غائبا فذكر له مصاهبا فحلف ال يرجع حىت

أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم دما قال فلما كان رسول هللا صلى 
هللا عليه وسلم ببعض الطريق نزل يف شعب من الشعاب وقال من رجالن 
يكآلان يف ليلتنا هذه من عدوان قال فقال رجل من املهاجرين ورجل من 

دون العسكر مث   األنصار حنن نكلؤك اي رسول هللا قال فخرجا إىل فم الشعب
قال األنصاري للمهاجري أتكفيين أول الليل وأكفيك آخره أم تكفيين آخره 

وأكفيك أوله قال فقال املهاجري بل اكفين أوله وأكفيك آخره فنام املهاجري  
وقام األنصاري يصلي قال فافتتح سورة من القرآن فبينا هو فيها يقرأ إذ جاء 

ما عرف أنه ربيئة القوم فينتزع له بسهم  زوج املرأة قال فلما رأى الرجل قائ



فيضعه فيه قال فينزعه فيضعه وهو قائم يقرأ يف السورة اليت هو فيها ومل 
يتحرك كراهية أن يقطعها قال مث عاد له زوج املرأة بسهم آخر فوضعه فيه  

فانتزعه فوضعه وهو قائم يصلي ومل يتحرك كراهية أن يقطعها قال مث عاد له  
الثة بسهم فوضعه فيه فانتزعه فوضعه مث ركع فسجد مث قال زوج املرأة الث

لصاحبه اقعد فقد أوتيت قال فجلس املهاجري فلما رآمها صاحب املرأة 
هرب وعرف أنه قد نذر به قال وإذا األنصاري ميوج دما من رميات صاحب 
املرأة قال فقال له أخوه املهاجري يغفر هللا لك إال كنت آذنتين أول ما رماك  

فقال كنت يف سورة من القرآن قد افتتحتها أصلي هبا فكرهت أن أقطعها   قال
وأمي هللا لوال أن أضيع ثغرا أمرين به رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حبفظه  

 لقطع نفسي قبل أن أقطعها  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث حسن وهذا إسناد ضعيف عقيل بن جابر مل  ت
ه غري صدقة بن يسار يوثقه غري ابن حبان ومل يرو عن   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعقوب ثنا أيب عن بن إسحاق  - 14909
حدثين حممد بن حيىي بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن جابر بن عبد هللا  
األنصاري : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أمر بذلك من كل جاد عشرة  

 أوسق من التمر  



 

 

ق وابقي رجاله عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسن ألجل حممد بن إسحات
 ثقات رجال الشيخني

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أمحد بن عبد امللك ثنا حممد بن   - 14910
سلمة عن حممد بن إسحاق عن حممد بن حيىي بن حبان عن عمه واسع بن 

حبان عن جابر بن عبد هللا قال : أمر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من كل  
نو يعلق يف املسجد للمساكني جاد بعشرة أوسق من متر بق   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    360صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعقوب ثنا أيب عن بن إسحاق  - 14911
ن عبد هللا  حدثين حممد بن حيىي بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن جابر ب



األنصاري قال : مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حني أذن ألصحاب 
 العرااي أن يبيعوها خبرصها يقول الوسق والوسقني والثالثة واألربعة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسن ألجل حممد بن إسحاق وابقي رجاله ت
 ثقات رجال الشيخني

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعقوب ثنا أيب عن بن إسحاق  - 14912
حدثين داود بن احلصني موىل عمرو بن عثمان عن واقد بن عمرو بن سعد بن  

سول هللا صلى هللا عليه  معاذ عن جابر بن عبد هللا األنصاري قال مسعت ر 
وسلم يقول : إذا خطب أحدكم املرأة فقدر أن يرى منها بعض ما يدعوه إليها  

 فليفعل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعقوب حدثنا أيب عن بعض أهله  - 14913
هللا صلى هللا عن أبيه عن طلق بن حبيب عن جابر بن عبد هللا قال قال رسول 

 عليه وسلم : اتقوا فورة العشاء كأنه ملا خياف من االحتضار  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف جلهالة الذي ت
 روى عنه إبراهيم بن سعد وجلهالة أبيه يعقوب 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعقوب ثنا بن أخي بن شهاب عن   - 14914
أبو سلمة بن عبد الرمحن أن جابر بن عبد هللا أخربه : أن عمه وقد حدثين 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قضى أنه من أعمر رجال عمري له ولعقبه فإهنا  
 للذي يعمرها قد بتها من صاحبها الذي أعمرها ما وقع من مواريث هللا وحقه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا يعقوب ثنا أيب عن بن إسحاق  - 14915
اري قال :  حدثين أابن بن صاحل عن جماهد بن جرب عن جابر بن عبد هللا األنص

كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قد هناان عن أن نستدبر القبلة أو 
بعام يبول مستقبل  نستقبلها بفروجنا إذا أهرقنا املاء قال مث رأيته قبل موته 

 القبلة  
 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسن من أجل ابن إسحاق وابقي رجال ت
اإلسناد ثقات رجال الشيخني غري أابن بن صاحل فقد روى له البخاري تعليقا  

 وأصحاب السنن وهو ثقة

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعقوب ثنا أيب عن بن إسحاق  - 14916
عبد الرمحن بن عمرو   حدثين معاذ بن رفاعة األنصاري مث الزرقي عن حممود بن

بن اجلموح عن جابر بن عبد هللا األنصاري قال : خرجنا مع رسول هللا صلى  
رسول هللا هللا عليه وسلم يوما إىل سعد بن معاذ حني تويف قال فلما صلى عليه  

صلى هللا عليه وسلم ووضع يف قربه وسوى عليه سبح رسول هللا صلى هللا عليه  
وسلم فسبحنا طويال مث كرب فكربان فقيل اي رسول هللا مل سبحت مث كربت قال 

 لقد تضايق على هذا العبد الصاحل قربه حىت فرجه هللا عز وجل عنه  
 

 

ويقال   -ن إسحاق وحممود  عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسن من أجل ابت
بن عبد الرمحن مل يرو عنه غري معاذ بن رفاعة ووثقه أبو زرعة -: حممد   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا قتيبة ثنا بن هليعة عن أيب الزبري عن  - 14917
جابر بن عبد هللا أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : استكثروا من النعال  

راكبا ما انتعل   فإن الرجل ال يزال  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا قتيبة ثنا بكر بن مضر عن عمرو   - 14918
بن جابر احلضرمي عن جابر بن عبد هللا األنصاري أن رسول هللا صلى هللا 

عليه وسلم قال : الفار من الطاعون كالفار من الزحف والصابر فيه له أجر  
 شهيد  

 

 

رو بن عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه وهذا إسناد ضعيف لضعف عمت
 جابر

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا قتيبة حدثنا املفضل بن فضالة عن   - 14919
بن جريج عن عطاء وأيب الزبري عن جابر : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 هنى عن املخابرة واملزابنة واحملاقلة وبيع الثمر حىت يطعم إال العرااي 

 

 

وهو ابن  -وهو من حديث عطاء عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح ت
على شرط الشيخني ومن حديث أيب الزبري على شرط مسلم   -أيب رابح 



 وحده 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا قتيبة بن سعيد ثنا املنكدر بن  - 14920
حممد بن املنكدر عن أبيه عن جابر بن عبد هللا قال قال رسول هللا صلى هللا 

وإن من املعروف أن تلقى أخاك بوجه طلق   عليه وسلم : كل معروف صدقة
 وأن تفرغ من دلوك يف إانء أخيك 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح بطرقه وشواهده وهذا إسناد ضعيف لضعف ت
 املنكدر بن حممد بن املنكدر 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا قتيبة ثنا بن هليعة عن أيب الزبري عن  - 14921
جابر قال مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : طائر كل إنسان يف 

 عنقه قال بن هليعة يعين الطرية  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف لسوء حفظ ابن هليعة ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا قتيبة بن سعيد ثنا بن هليعة عن أيب   - 14922



الزبري عن جابر يقول مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : ما أحد 
يدعو بدعاء إال آاته هللا ما سأل أو كف عنه من السوء مثله ما مل يدع إبمث أو  

 بقطيعة رحم  
 

 

إسناد ضعيف لسوء حفظ ابن عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه وهذا ت
 هليعة 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا قتيبة ثنا عبد العزيز بن حممد عن   - 14923
عمارة بن غزية عن أيب الزبري عن جابر بن عبد هللا : أن رجال قدم من جيشان  
وجيشان من اليمن فسأل النيب صلى هللا عليه وسلم عن شراب يشربونه يصنع  

قال له املزر فقال النيب صلى هللا عليه وسلم أمسكر هو  أبرضهم من الذرة ي
لى هللا عز  قال نعم قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كل مسكر حرام وإن ع

وجل عهدا ملن يشرب املسكر أن يسقيه من طينة اخلبال فقالوا اي رسول هللا 
 وما طينة اخلبال قال عرق أهل النار أو عصارة أهل النار  

 

 

ب األرنؤوط : إسناده على شرط مسلم عليق شعيت  

 

 



------------------------------------- 

 

[    361صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا علي بن عبد هللا املديين ثنا سفيان   - 14924
ل عن جابر ثنا حممد بن علي بن ربيعة السلمي عن عبد هللا بن حممد بن عقي

قال قال يل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : اي جابر أما علمت أن هللا عز  
مرة أخرى فقال   وجل أحيا أابك فقال له متن علي فقال أرد إىل الدنيا فاقتل

 إين قضيت احلكم أهنم إليها ال يرجعون 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد اجلبار بن حممد اخلطايب ثنا   - 14925
عبيد هللا يعين بن عمرو الرقي عن عبد الكرمي عن عطاء عن جابر قال قال  

 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : عمرة يف رمضان تعدل حجة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد حسن ألجل عبد اجلبار  ت



خلطايببن حممد ا  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا علي ثنا سفيان عن جمالد عن   - 14926
هود :  الشعيب عن جابر بن عبد هللا قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم للي

اين سائلهم عن تربة اجلنة وهي درمكة بيضاء فسأهلم فقالوا هي خبزة اي أاب 
اخلبزة من الدرمك  القاسم فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه وهذا إسناد ضعيف لضعف جمالد : وهو  ت
 ابن سعيد 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين هبز ثنا سليم بن حيان ثنا سعيد بن ميناء   - 14927
عن جابر بن عبد هللا قال : هنى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن بيع الثمرة  

 حىت تشقح قال قلت لسعيد ما تشقح قال حتمار وتصفار ويؤكل منها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

دثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا محاد عن أيب الزبري عن ح - 14928



جابر عن النيب صلى هللا عليه وسلم ومحيد عن احلسن : ان رسول هللا صلى 
 هللا عليه وسلم هنى أن يتعاطى السيف مسلوال 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده من جهة أيب الزبري صحيح على شرط مسلم  ت
فإنه مل يسمع من جابر ومن جهة احلسن منقطع   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان وهبز قاال ثنا مهام ثنا قتادة   - 14929
عن عطاء حدثين جابر بن عبد هللا أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال :  

 العمرى جائزة  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا سليم بن حيان أان سعيد   - 14930
وسلم قال : مثلي    بن ميناء عن جابر بن عبد هللا أن رسول هللا صلى هللا عليه

ومثل األنبياء كمثل رجل أوقد انرا فجعل الفراش واجلنادب يقعن فيها قال  
من يدي   وهو يذهبن عنها قال وأان آخذ حبجزكم عن النار وأنتم تفلتون  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا سليم بن حيان ثنا سعيد   - 14931
م قال : مثلي بن ميناء عن جابر بن عبد هللا عن النيب صلى هللا عليه وسل

ومثل األنبياء كمثل رجل ابتىن دارا فأكملها وأحسنها إال موضع لبنة فجعل 
 صلى هللا الناس يدخلوهنا ويعجبون ويقولون لوال موضع اللبنة قال رسول هللا

 عليه وسلم فأان موضع اللبنة جئت فختمت األنبياء  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا سليم بن حيان ثنا سعيد   - 14932
بن ميناء عن جابر بن عبد هللا : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم صلى على  

ة النجاشي فكرب عليه أربعا  أصحم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا محاد بن زيد ثنا عمرو بن   - 14933



دينار عن حممد بن علي عن جابر : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم هنى يوم 
يل خيرب عن حلوم احلمر وأذن يف حلوم اخل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سليمان بن داود اهلامشي أان عبثر   - 14934
بن القاسم أبو زبيد عن األعمش عن أيب سفيان عن جابر قال : أهدى رسول  

 هللا صلى هللا عليه وسلم إىل البيت غنما  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده قوي رجاله ثقات رجال الشيخني غري أيب ت
فمن رجال مسلم وهو صدوق ال أبس به -انفع وهو طلحة بن  -سفيان   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن غيالن ثنا املفضل حدثين  - 14935
حيىي بن أيوب عن عبد الرمحن بن حرملة عن حممد بن عبد هللا بن احلصني عن  

عمر بن عبد الرمحن بن جرهد قال مسعت رجال يقول جلابر بن عبد هللا من  
أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال بقي أنس بن بقي معك من 

تد عن هجرته فقال جابر  مالك وسلمة بن األكوع فقال رجل أما سلمة فقد ار 



ال تقل ذلك فإين مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول ألسلم : أبدوا اي  
  أسلم قالوا اي رسول هللا وإان خناف أن نرتد بعد هجرتنا فقال إنكم أنتم 

 هتاجرون حيث كنتم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه وهذا إسناد ضعيف ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    362صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سعيد بن منصور ثنا يعقوب بن  - 14936
ملطلب بن عبد هللا عن جابر بن عبد  عبد الرمحن عن عمرو بن أيب عمرو عن ا

هللا قال : شهدت األضحى مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ابملصلى فلما  
قضى خطبته أتى بكبش فذحبه بيده وقال بسم هللا وابهلل اللهم إن هذا عين 

 وعمن مل يضح من أميت  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد حسن إن صح مساع ت



 املطلب بن عبد هللا من جابر 
 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد   - 14937
قاال ثنا يعقوب بن عبد الرمحن عن عمرو بن أيب عمرو عن املطلب عن جابر  

بن عبد هللا قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وقال قتيبة يف حديثه  
ليه وسلم يقول : صيد الرب لكم حالل قال سعيد  مسعت رسول هللا صلى هللا ع

 وأنتم حرم ما مل تصيدوه أو يصد لكم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد حسن إن صح مساع ت
 املطلب بن عبد هللا من جابر 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا قتيبة ثنا يعقوب عن عمرو عن   - 14938
صلى هللا عليه  املطلب عن جابر بن عبد هللا قال : شهدت مع رسول هللا 

وسلم األضحى ابملصلى فلما قضي خطبته نزل من منربه وأتى بكبش فذحبه  
  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بيده وقال بسم هللا وهللا أكرب هذا عين وعمن

 مل يضح من أميت  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد حسن إن صح مساع ت
 املطلب بن عبد هللا من جابر 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أسود بن عامر أان أبو بكر عن   - 14939
األعمش عن أيب سفيان عن جابر بن عبد هللا قال : كنا مع النيب صلى هللا 

ة قال فاستأذنت أتعجل قلت إين تزوجت قال ثيبا أم بكرا عليه وسلم يف غزا
قال قلت ثيبا قال فأال كانت بكرا تالعبها وتالعبك قال انطلق واعمل عمال  

 كيسا قال أبو بكر يعين ال تطرقهن ليال 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد قوي أبو سفيان صدوق  ت
 ال أبس به وقد توبع 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا محاد بن سلمة أان أبو   - 14940
الزبري عن جابر بن عبد هللا قال : هناان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن 

 ميشي أحدان يف النعل الواحدة 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  



 

 

محاد بن سلمة قال أان حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا  - 14941
حبيب املعلم عن عطاء عن جابر بن عبد هللا أن رسول هللا صلى هللا عليه  

وسلم قال : احبسوا صبيانكم حىت تذهب فوعة العشاء فإهنا ساعة خترتق فيها  
 الشياطني 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد قوي حبيب املعلم  ت
يخان وابقي رجاله ثقات رجال الصحيحصدوق ال أبس به . وروى له الش  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا محاد أان أبو الزبري عن   - 14942
جابر قال : أمران رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن نغلق األبواب وأن نوكئ  

األسقية وأن نطفئ املصابيح وأن نكف فواشينا حىت تذهب فحمة العشاء 
رجل بشماله وأن ميشي يف النعل الواحدة وعن الصماء وهناان أن أيكل ال

 واالحتباء يف ثوب واحد  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا محاد أان قيس بن سعد   - 14943
 عليه وسلم  عن عطاء عن جابر بن عبد هللا قال : قدم رسول هللا صلى هللا 

ألربع خلون من ذي احلجة فلما طفنا ابلبيت وبني الصفا واملروة قال رسول 
كان يوم هللا صلى هللا عليه وسلم اجعلوها عمرة إال من كان معه اهلدي فلما  

 الرتوية أهلوا ابحلج فلما كان يوم النحر طافوا ومل يطوفوا بني الصفا واملروة 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا عبد العزيز بن مسلم ثنا   - 14944
جابر بن سليمان األعمش عن أيب صاحل عن أيب هريرة وعن أيب سفيان عن  

عبد هللا قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : سددوا وقاربوا ولن ينجي  
يتغمدين هللا منه  أحدا منكم عمله قلنا وال أنت اي رسول هللا قال وال أان إال أن 

 برمحة 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناد أيب هريرة صحيح على شرط الشيخني وإسناد  ت
صدوق ال  -وهو طلحة بن انفع  -جابر قوي على شرط مسلم أبو سفيان 

 أبس به

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا محاد بن سلمة ثنا أبو  - 14945
قال ذحبنا يوم خيرب اخليل والبغال واحلمري : فنهاان  الزبري عن جابر بن عبد هللا 

 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن البغال واحلمري ومل ينه عن اخليل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا محاد بن سلمة أان علي   - 14946
ن جابر بن عبد هللا : أن رسول هللا صلى هللا عليه  بن زيد عن أيب املتوكل ع

ي فقال ما شأنك اي جابر وسلم مر جبابر يف غزوة تبوك قال وقد أعي بعري 
فقلت بعريي قد رزم قال فأاته من قبل عجزه وقال عفان وعجزه سواء فدعا  
وزجره قال فلم يزل يقدم اإلبل قال فأتى عليه فقال ما فعل البعري قلت ما  

مها قال بكم أخذته فقلت بثالثة عشر دينارا قال فبعين ابلثمن ولك زال يقد
ظهره إىل املدينة قلت نعم قال فلما قدمت املدينة خطمته مث أتيت به النيب 

 صلى هللا عليه وسلم فأعطاين الثمن وأعطاين البعري  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف لضعف علي بن ت
جدعان التيمي البصري وهو ابن -زيد   



 

 

------------------------------------- 

 

[    363صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا محاد أان أبو الزبري عن   - 14947
 جابر : أن النيب صلى هللا عليه وسلم دخل يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد على شرط مسلم ت  

 

 

عن حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا محاد عن أيب الزبري  - 14948
جابر بن عبد هللا : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كوى سعد بن معاذ من  

 رميته  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا يزيد بن إبراهيم ثنا أبو  - 14949



الزبري عن جابر قال : جاء رجل إىل النيب صلى هللا عليه وسلم وهو خيطب 
فقال أصليت الركعتني فقال ال قال فصلهما قال وكان جابر يقول ان صلى يف  

 بيته يعجبه إذا دخل أن يصليهما  
 

 

ده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  عليق شعيب األرنؤوط : إسنات
فمن رجال مسلم  -وهو حممد بن مسلم بن تدرس  -الشيخني غري أيب الزبري   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا يزيد بن إبراهيم ثنا أبو  - 14950
الزبري عن جابر بن عبد هللا األنصاري : أن النيب صلى هللا عليه وسلم بعثه  

قال فجاء والنيب صلى هللا عليه وسلم يصلي على راحلته قال   لبعض حاجته 
فسلم عليه فسكت فسلم عليه فسكت فسلم عليه فسكت ثالث مرات قال 

فقال له ملا فرغ أنه مل مينعين أن أرد عليك إال أين كنت أصلي قال فصلى 
 حيث توجهت به راحلته  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا يزيد بن إبراهيم ثنا أبو  - 14951



الزبري عن جابر بن عبد هللا : أن النيب صلى هللا عليه وسلم احتجم وهو حمرم 
 من وثي كان به  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وإسناده على شرط مسلم ت  

 

 

ثنا شعبة أخربين حممد بن  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان  - 14952
املنكدر عن جابر بن عبد هللا قال : أتيت النيب صلى هللا عليه وسلم فدققت  

 الباب فقال من هذا قلت أان قال أان أان كأنه كرهه  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا سليم بن حيان ثنا سعيد   - 14953
بن ميناء عن جابر بن عبد هللا : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم صلى على  

 أصحمة النجاشي فكرب عليه أربعا  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 



 

ن ثنا محاد بن سلمة أان مطر  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفا - 14954
عن رجل أحسبه احلسن عن جابر بن عبد هللا أن رسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم قال : ال أعفي من قتل بعد أخذه الدية  

 

 

مل يسمع   -وهو البصري  -عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف احلسن ت
واحد ضعفه غري -وهو ابن طهمان الوراق  -من جابر فهو منقطع ومطر   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا سعيد بن يزيد أان ليث  - 14955
عن أيب بكر وقال عفان مرة عن أيب بكر بن حممد عن جابر بن عبد هللا 

األنصاري عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : من أحيا أرضا دعوة من املصر 
 أو رمية من املصر فهي له  

 

 

األرنؤوط : إسناده ضعيف عليق شعيب ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا عبد الواحد ثنا حجاج   - 14956
عن عطاء عن جابر قال : كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم خيرج يف 

 العيدين وخيرج أهله  



 

 

وهو ابن  -عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه وهذا إسناد ضعيف حجاج ت
ليس بذاك القوي وهو مدلس وقد عنعن  -أرطاة   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا محاد أان قيس بن سعد   - 14957
عن عطاء عن جابر بن عبد هللا األنصاري : أن النيب صلى هللا عليه وسلم حنر  

 البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

نا شعبة قال حمارب بن داثر حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ث - 14958
أخربين قال مسعت جابرا يقول أنه : كان مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف  

 سفر فلما أتى املدينة أمره أن أييت املسجد فيصلي ركعتني  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

د أان علي بن زيد حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا محا - 14959



وعاصم األحول عن أيب نضرة عن جابر بن عبد هللا قال : متتعنا على عهد  
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم متعتني احلج والنساء وقد قال محاد أيضا متعة  

 احلج ومتعة النساء فلما كان عمر هناان عنهما فانتهينا  
 

 

بن سليمان األحول عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح من جهة عاصم ت
فضعيف - وهو ابن جدعان  -وأما متابعة علي بن زيد   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا مهام قال سأل سليمان   - 14960
لى هللا عليه  بن موسى عطاء وأان شاهد قال حدثك جابر : أن رسول هللا ص

وسلم هنى أن ينبذ البسر والتمر مجيعا والزبيب والتمر مجيعا قال عطاء نعم  
 وقال له سليمان بن موسى وأان شاهد حدثك جابر أن رسول هللا صلى هللا

عليه وسلم قال من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه وال يكريها قال  
 عطاء نعم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا محاد بن سلمة أان حبيب   - 14961



املعلم عن عطاء عن جابر : أن رجال قال يوم الفتح اي رسول هللا إين نذرت إن 
فتح هللا عليك مكة أن أصلي يف بيت املقدس فقال صل ها هنا فسأله فقال  

 صل ها هنا فسأله فقال شأنك إذا  

 

 

اده قوي رجاله رجال الصحيح عليق شعيب األرنؤوط : إسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان وهبز قاال حدثنا مهام قال هبز   - 14962
ثنا قتادة قال قال يل سليمان بن هشام : ان هذا يعين الزهري ال يدعنا أنكل  

شيئا إال أمران أن نتوضأ منه يعين ما مسته النار قال فقلت له سألت عنه سعيد  
ل إذا أكلته فهو طيب ليس عليك فيه وضوء فإذا خرج فهو  بن املسيب فقا

ت نعم أقدم رجل يف خبيث عليك فيه الوضوء قال فهل ابلبلد أحد قال قل
جزيرة العرب علما قال من قلت عطاء بن أيب رابح قال هبز فأرسل إليه فجيء  

به قال فبعث إليه فقال حدثين جابر أهنم أكلوا مع أيب بكر الصديق خبزا  
فصلى ومل يتوضأ قال قال لعطاء ما تقول يعين يف العمرى قال حدثين  وحلما

 جابر أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال العمرى جائزة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 



 

------------------------------------- 

 

[    364صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا محاد بن زيد أان أيوب عن  - 14963
أيب الزبري وسعيد بن ميناء عن جابر بن عبد هللا : أن النيب صلى هللا عليه  
بيع  وسلم هنى عن احملاقلة واملزابنة واملعاومة فقال أحدمها وبيع السنني وعن 

 الثنيا ورخص يف العرااي 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا عبد الواحد ثنا سليمان   - 14964
هللا يقول  بن مهران األعمش قال مسعت أاب سفيان قال مسعت جابر بن عبد

مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : إن أهل اجلنة أيكلون فيها  
 ويشربون ال يبولون وال يتغوطون وال يتفلون وال ميتخطون طعامهم جشاء

 ورشح كرشح املسك 

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد قوي على شرط مسلم  ت
فمن    -وهو طلحة بن انفع  -رجاله ثقات رجال الشيخني غري أيب سفيان 

 رجال مسلم وهو صدوق ال أبس به 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا عفان ثنا عبد الواحد ثنا  - 14965
النيب صلى هللا سليمان األعمش عن أيب سفيان عن جابر قال : خرجنا مع 

عليه وسلم مهلني ابحلج فطفنا ابلبيت وسعينا بني الصفا واملروة فأمران رسول 
لرجل  هللا صلى هللا عليه وسلم أن حنل قال فخرجنا إىل البطحاء قال فجعل ا

يقول عهدي ابهلي اليوم فقال الناس يف ذلك فقال رسول هللا صلى هللا عليه  
وسلم لو استقبلت من أمري ما استدبرت منه ألحللت ومل حيل رسول هللا 

 صلى هللا عليه وسلم ألنه ساق اهلدي فاحرمنا حني توجهنا إىل مىن  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا أبو عوانة ثنا أبو بشر أان  - 14966
سليمان بن قيس عن جابر بن عبد هللا قال : حنران مع رسول هللا صلى هللا 

 عليه وسلم يوم احلديبية سبعني بدنة البدنة عن سبعة  

 



 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري ت
قيس فقد روى له الرتمذي وابن ماجة وهو ثقة  سليمان بن  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا أبو عوانة ثنا أبو بشر عن   - 14967
أيب سفيان عن جابر : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم طلب وسأل أهله  
األدم قالوا ما عندان إال خل قال فدعا به فجعل أيكل به ويقول نعم األدم  

 اخلل  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد قوي على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا محاد بن سلمة عن محيد   - 14968
عن أيب املتوكل عن جابر بن عبد هللا : أهنم كانوا ال يضعون أيديهم يف الطعام  

 حىت يكون رسول هللا صلى هللا عليه وسلم هو يبدأ 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا محاد بن سلمة أان أبو   - 14969
الزبري عن جابر بن عبد هللا : أن رجال ذبح قبل أن يصلي النيب صلى هللا عليه  

وسلم عتودا جذعا فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ال جتزئ عن أحد 
 بعدك وهنى أن يذحبوا حىت يصلوا  

 

 

ده صحيح على شرط مسلم عليق شعيب األرنؤوط : إسنات  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا أابن ثنا حيىي بن أيب كثري   - 14970
عن أيب سلمة بن عبد الرمحن عن جابر بن عبد هللا قال : أقبلنا مع رسول هللا 

صلى هللا عليه وسلم حىت إذا كنا بذات الرقاع قال كنا إذا أتينا على شجرة  
هللا صلى هللا عليه وسلم فجاء رجل من املشركني وسيف   ظليلة تركناها لرسول

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم معلق بشجرة فأخذ سيف نيب هللا صلى هللا 
عليه وسلم فاخرتطه مث قال لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم أختافين قال ال  

قال فمن مينعك مين قال هللا عز وجل مينعين منك قال فتهدده أصحاب 
 صلى هللا عليه وسلم فأغمد السيف وعلقه فنودي ابلصالة فصلى  رسول هللا

بطائفة ركعتني وأتخروا وصلى ابلطائفة األخرى ركعتني فكانت لرسول هللا 
 صلى هللا عليه وسلم أربع ركعات وللقوم ركعتان  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
فقد احتج به مسلم  -وهو ابن يزيد العطار  -الشيخني غري أابن   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا أبو عوانة ثنا أبو بشر عن   - 14971
سليمان بن قيس عن جابر بن عبد هللا قال : قاتل رسول هللا صلى هللا عليه  
وسلم حمارب خصفة بنخل فرأوا من املسلمني غرة فجاء رجل منهم يقال له  

رث حىت قام على رأس رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ابلسيف غورث بن احل
فقال من مينعك مين قال هللا عز وجل فسقط السيف من يده فأخذه رسول 

هللا صلى هللا عليه وسلم فقال من مينعك مين قال كن كخري آخذ قال أتشهد 
أن ال إله إال هللا قال ال ولكين أعاهدك أن ال أقاتلك وال أكون مع قوم 

قاتلونك فخلى سبيله قال فذهب إىل أصحابه قال قد جئتكم من عند خري  ي
الناس فلما كان الظهر أو العصر صلى هبم صالة اخلوف فكان الناس طائفتني  

طائفة إبزاء عدوهم وطائفة صلوا مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فصلى 
ئك الذين كانوا ابلطائفة الذين كانوا معه ركعتني مث انصرفوا فكانوا مكان أول

إبزاء عدوهم وجاء أولئك فصلى هبم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ركعتني  
 فكان للقوم ركعتان ركعتان ولرسول هللا صلى هللا عليه وسلم أربع ركعات 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري ت



بن ماجة وهو ثقة سليمان بن قيس اليشكري فقد روى له الرتمذي وا  

 

 

-------------------------------------  

 

[    365صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا وهيب ثنا جعفر عن أبيه   - 14972
مر ابلسوق فمر  عن جابر : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أتى العالية ف

جبدي أسك ميت فتناوله فرفعه مث قال بكم حتبون أن هذا لكم قالوا ما حنب 
لو كان حيا لكان  أنه لنا بشيء وما نصنع به قال بكم حتبون أنه لكم قالوا وهللا 

عيبا فيه أنه أسك فكيف وهو ميت قال فوهللا للدنيا أهون على هللا من هذا  
 عليكم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
فمن رجال مسلم  -وهو ابن حممد بن علي بن احلسني  - الشيخني غري جعفر   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا محاد بن زيد ثنا أيوب ثنا   - 14973



جماهد عن جابر قال : قدمنا مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وحنن نقول 
 لبيك ابحلج فأمران فجعلناها عمرة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا عبد الواحد ثنا احلجاج  - 14974
ثنا أبو الزبري قال : سئل جابر بن عبد هللا كيف كان رسول هللا صلى هللا عليه  

وسلم يصنع ابخلمس قال كان حيمل الرجل منه يف سبيل هللا مث الرجل مث  
 الرجل  

 

 

  -وهو ابن أرطاة  -عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسن من أجل احلجاج ت
 وابقي رجال اإلسناد ثقات رجال الصحيح

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا شعبة أخربين حصني  - 14975
وعمرو بن مرة مسعا ساملا قال مسعت جابرا قال أصابنا عطش فجهشنا إىل  
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : فوضع يده يف تور من ماء بني يديه 

ثور من خالل أصابعه كأهنا عيون وقال عمرو وحصني كالمها قال فجعل ي



خذوا بسم هللا حىت وسعنا وكفاان وقال جلابر كم كنتم قال كنا ألفا ومخسمائة  
 ولو كنا مائة ألف لكفاان 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

دكني ثنا شريك عن حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا الفضل بن  - 14976
سلمة يعين بن كهيل عن عطاء وأيب الزبري عن جابر : أن رجال مات وترك 

مدبرا ودينا فأمرهم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن يبيعوه يف دينه فباعوه  
 بثمامنائة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح دون قوله : " مات وترك دينا " وهذا  ت
سيء احلفظ  -ابن عبد هللا النخعي وهو  -إسناد ضعيف شريك   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا أبو نعيم حدثنا زكراي ثنا عامر   - 14977
حدثين جابر بن عبد هللا أن أابه تويف وعليه دين فأتيت رسول هللا صلى هللا 

عليه وسلم وقلت له : أن أيب تويف وعليه دين وليس عندي إال ما خيرج خنلة  
رج سدس ما عليه قال فانطلق معي لكيال تفحش على الغرماء فال يبلغ ما خي



فمشي حول بيدر من بيادر التمر مث دعا وجلس عليه وقال أين غرماؤه 
 فأوفاهم الذي هلم وبقي مثل الذي أعطاهم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو نعيم ثنا سفيان عن حممد بن   - 14978
عليه وسلم : من    املنكدر عن جابر بن عبد هللا قال قال رسول هللا صلى هللا

أيتيين خبرب القوم يوم األحزاب فقال الزبري أان مث قال من أيتيين خبرب القوم قال  
ان قال لكل نيب حواري وإن الزبري أان قال من أيتيين خبرب القوم فقال الزبري أ

 حواري الزبري  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو نعيم ثنا سفيان عن حممد بن   - 14979
املنكدر قال مسعت جابرا قال جاء أعرايب إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

فبايعه على اإلسالم مث جاء من الغد حمموما فقال   فقال : ابيعين على اإلسالم
اي رسول هللا أقلين فأىب مث جاء من الغد حمموما فقال أقلين فأىب فلما وىل قال  



 املدينة كالكري تنفي خبثها وتنصع طيبها  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

نعيم ثنا سفيان عن أيب الزبري  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو  - 14980
م  عن جابر قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : إذا سقطت من أحدك

لقمة فليمط ما أصاهبا من األذى وال يدعها للشيطان وال ميسح يده ابملنديل 
 حىت يلعقها أو يلعقها فإنه ال يدري يف أي طعامه الربكة  

 

 

ى شرط مسلم رجاله ثقات رجال  عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح علت
فمن رجال مسلم  -وهو حممد بن مسلم بن تدرس  -الشيخني غري أيب الزبري   

 

 

 -------------------------------------  

 

[    366صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو نعيم ثنا سفيان عن أيب الزبري   - 14981



عن جابر قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : إن عرش إبليس على 
 البحر فيبعث سراايه فأعظمهم عنده أعظمهم فتنة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

نا أبو نعيم ثنا سفيان عن أيب الزبري  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ث - 14982
عن جابر قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : إن إبليس قد أيس أن 

 يعبده املصلون ولكن يف التحريش بينهم  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

قال عبد هللا قال أيب حدثناه وكيع عن سفيان :معناه  - 14983  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن  - 14984
األعمش عن أيب سفيان عن جابر عن النيب صلى هللا عليه وسلم : يبعث كل 

 عبد على ما مات عليه  

 



 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده قوي على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
من رجال مسلم ف -وهو طلحة بن انفع  -الشيخني غري أيب سفيان   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو أمحد حممد بن عبد هللا يعين  - 14985
الزبريي ثنا معقل يعين بن عبيد هللا اجلزري عن عطاء عن جابر بن عبد هللا قال  
: خرجنا مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حجاجا ال نريد إال احلج وال ننوي  

عائشة فدخل عليها رسول هللا صلى هللا   غريه حىت إذا بلغنا سرف حاضت
عليه وسلم وهي تبكي فقال ما لك تبكني قالت اي رسول هللا أصابين األذى  
قال إمنا أنت من بنات آدم يصيبك ما يصيبهن قال وقدمنا الكعبة يف أربع 
مضني من ذي احلجة أايما أو ليايل فطفنا ابلبيت وبني الصفا واملروة مث أن 

 عليه وسلم أمران فأحللنا اإلحالل كله قال فتذاكران بيننا  رسول هللا صلى هللا
فقلنا خرجنا حجاجا ال نريد إال احلج وال ننوي غريه حىت إذا مل يكن بيننا وبني  

عرفات إال أربعة أايم أو ليال خرجنا إىل عرفات ومذاكريان تقطر املين من 
خطيبا فقال إال أن   النساء قال فبلغ ذلك رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقام

العمرة قد دخلت يف احلج ولو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت 
اهلدي ولوال اهلدى ألحللت فمن مل يكن معه هدى فليحل فقام سراقة بن 

مالك بن جعشم فقال اي رسول هللا خربان خرب قوم كأمنا ولدوا اليوم ألعامنا هذا  
رفات وانصرفنا منها مث إن عائشة قالت أم لألبد قال ال بل لألبد قال فأتينا ع



اي رسول هللا إين أجد يف نفسي قد اعتمروا قال إن لك مثل ما هلم قالت اي 
رسول هللا إين أجد يف نفسي فوقف أبعلى وادي مكة وأمر أخاها عبد الرمحن 

 بن أيب بكر فأردفها حىت بلغت التنعيم مث أقبلت  
 

 

ا إسناد جيد رجاله ثقات رجال  عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذت
 الشيخني غري معقل بن عبيد هللا اجلزري فمن رجال مسلم وهو صدوق 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسني بن حممد وخلف بن الوليد  - 14986
قاال ثنا الربيع يعين بن صبيح عن عطاء عن جابر بن عبد هللا قال : قدمنا مع  

صبح أربع مضني من ذي احلجة مهلني ابحلج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 
سلم فطفنا ابلبيت وصلينا الركعتني وسعينا  كلنا فأمران النيب صلى هللا عليه و 

بني الصفا واملروة مث أمران فقصران مث قال أحلوا قلنا اي رسول هللا حل ماذا قال  
حل ما حيل للحالل من النساء والطيب قال فغشيت النساء وسطعت اجملامر  

خلف وبلغه أن بعضهم يقول ينطلق أحدان إىل مىن وذكره يقطر منيا قال   قال
فخطبهم فحمد هللا وأثىن عليه مث قال إين لو استقبلت من أمري ما استدبرت 

ما سقت اهلدي ولو مل أسق اهلدي ألحللت أال فخذوا مناسككم قال فقام  
أهلوا ابحلج قال   القوم حبلهم حىت إذا كان يوم الرتوية وأرادوا التوجه إىل مىن

فكان اهلدي على من وجد والصيام على من مل جيد وأشرك بينهم يف هديهم  



اجلزور بني سبعة والبقرة بني سبعة وكان طوافهم ابلبيت وسعيهم بني الصفا  
 واملروة حلجهم وعمرهتم طوافا واحدا وسعيا واحدا  

 

 

واحدا " وهذا عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح دون قوله : " طوافا ت
 إسناد حسن يف املتابعات والشواهد من أجل الربيع بن صبيح فإنه يعترب به

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو أمحد الزبريي ثنا قطن عن أيب   - 14987
لم ال حنسب إال الزبري عن جابر قال : خرجنا مع رسول هللا صلى هللا عليه وس

أننا حجاجا فلما قدمنا مكة نودي فينا من كان منكم ليس معه هدي فليحل  
من كان  ومن كان معه هدي فليقم على إحرامه قال فأحل الناس بعمرة إال 

ساق اهلدي قال وبقي النيب صلى هللا عليه وسلم ومعه مائة بدنة وقدم علي  
من اليمن فقال له أبي شيء أهللت قال قلت اللهم إين أهل مبا أهل به نبيك  
صلى هللا عليه وسلم قال فأعطاه نيفا على الثالثني من البدن قال مث بقيا على  

 إحرامهما حىت بلغ اهلدي حمله  
 

 

يب األرنؤوط : حديث صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح غري عليق شع ت
 قطن 

 



 

-------------------------------------  

 

[    367صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو أمحد ثنا سفيان عن أيب الزبري   - 14988
لناس معادن فخيارهم يف عن جابر عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : ا

 اجلاهلية خيارهم يف اإلسالم إذا فقهوا  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري أيب الزبري فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو أمحد ثنا سفيان عن أيب الزبري   - 14989
  عن جابر قال : دفع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وعليه السكينة وأوضع يف

وادي حمسر وأراهم مثل حصا اخلذف وأمرهم ابلسكينة وقال لتأخذ أميت 
 مناسكها فإين ال أدري لعلي ال ألقاهم بعد عامي هذا  

 

 

ب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم عليق شعيت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن بن الربيع ثنا بن مبارك عن   - 14990
عتبة بن أيب حكيم عن حصني عن أيب املصبح عن جابر بن عبد هللا قال 

مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : من اغربت قدماه يف سبيل هللا 
 فهما حرام على النار  

 

 

ضعيف جلهالة حصني :   عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ت
 وهو ابن حرملة املهري 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل بن أابن الوراق أبو  - 14991
إسحاق ثنا يعقوب أان عيسى بن جارية عن جابر بن عبد هللا قال أتى بن أم 

مكتوم النيب صلى هللا عليه وسلم فقال : اي رسول هللا منزيل شاسع وأان 
ان أمسع األذان قال فإن مسعت األذان فأجب ولو حبوا أو مكفوف البصر وأ

 زحفا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو اجلواب ثنا عمار بن رزيق عن   - 14992
 عليه وسلم  األعمش عن أيب سفيان عن جابر قال : جهز رسول هللا صلى هللا

جيشا ليلة حىت ذهب نصف الليل أو بلغ ذلك مث خرج فقال قد صلى الناس 
ظرمتوها  ورقدوا وأنتم تنتظرون هذه الصالة أما إنكم لن تزالوا يف صالة ما انت  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد قوي على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو أمحد الزبريي ثنا شريك عن   - 14993
عبد هللا بن حممد بن عقيل عن جابر عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : من  

 أراد أن يصوم فليتسحر بشيء  
 

 

وهو ابن  -ط : حسن لغريه وهذا إسناد ضعيف شريك عليق شعيب األرنؤو ت
سيء احلفظ وعبد هللا بن حممد بن عقيل ضعيف وكالمها  -عبد هللا النخعي 

 يعترب به 
 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن سابق ثنا إبراهيم بن  - 14994
هللا طهمان عن أيب الزبري عن جابر بن عبد هللا األنصاري أنه قال : هنى رسول 



 صلى هللا عليه وسلم أن ميشي أحدان يف النعل الواحدة 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد قوي على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن سابق ثنا إبراهيم بن  - 14995
طهمان عن أيب الزبري عن جابر قال : رمي رجل بسهم يف صدره أو قال يف 

 جوفه فمات فأدرج يف ثيابه كما هو وحنن مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن سابق ثنا إبراهيم بن  - 14996
اء هللا عز وجل خيرب  طهمان عن أيب الزبري عن جابر بن عبد هللا أنه قال : أف

على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فأقرهم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
عليهم مث قال    كما كانوا وجعلها بينه وبينهم فبعث عبد هللا بن رواحة فخرصها

هلم اي معشر اليهود أنتم أبغض اخللق إيل قتلتم أنبياء هللا عز وجل وكذبتم على  
هللا وليس حيملين بغضي إايكم على أن أحيف عليكم قد خرصت عشرين ألف  

وسق من متر فإن شئتم فلكم وإن أبيتم فلي فقالوا هبذا قامت السماوات 



 واألرض قد أخذان فاخرجوا عنا  

 

 

عيب األرنؤوط : إسناده قوي على شرط مسلم عليق شت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن سابق ثنا إبراهيم بن  - 14997
طهمان عن أيب الزبري عن جابر بن عبد هللا أنه قال قال رسول هللا صلى هللا 

عليه وسلم : خيرج الدجال يف خفقة من الدين وأدابر من العلم فله أربعون ليلة  
يف األرض اليوم منها كالسنة واليوم منها كالشهر واليوم منها كاجلمعة   يسيحها

مث سائر أايمه كأايمكم هذه وله محار يركبه عرض ما بني أذنيه أربعون ذراعا  
فيقول للناس أان ربكم وهو أعور وإن ربكم ليس أبعور مكتوب بني عينيه كافر  

ماء ومنهل إال ك ف ر مهجاة يقرؤه كل مؤمن كاتب وغري كاتب يرد كل 
املدينة ومكة حرمهما هللا عليه وقامت املالئكة أببواهبا ومعه جبال من خبز  

والناس يف جهد اال من تبعه ومعه هنران أان أعلم هبما منه هنر يقول اجلنة وهنر  
يقول النار فمن أدخل الذي يسميه اجلنة فهو النار ومن أدخل الذي يسميه  

 معه شياطني تكلم الناس ومعه فتنة عظيمة أيمر  النار فهو اجلنة قال ويبعث هللا
السماء فتمطر فيما يرى الناس ويقتل نفسا مث حيييها فيما يرى الناس ال يسلط 
على غريها من الناس ويقول أيها الناس هل يفعل مثل هذا إال الرب عز وجل  

قال فيفر املسلمون إىل جبل الدخان ابلشام فيأتيهم فيحاصرهم فيشتد 



جيهدهم جهدا شديدا مث ينزل عيسى بن مرمي فينادي من السحر حصارهم و 
اخلبيث فيقولون هذا   فيقول اي أيها الناس ما مينعكم أن خترجوا إىل الكذاب

رجل جين فينطلقون فإذا هم بعيسى بن مرمي صلى هللا عليه وسلم فتقام  
صلى   الصالة فيقال له تقدم اي روح هللا فيقول ليتقدم إمامكم فليصل بكم فإذا

صالة الصبح خرجوا إليه قال فحني يرى الكذاب ينماث كما ينماث امللح يف 
املاء فيمشي إليه فيقتله حىت إن الشجرة واحلجر ينادي اي روح هللا هذا يهودي 

 فال يرتك ممن كان يتبعه أحدا إال قتله  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده على شرط مسلم ت  

 

 

-------------------------------------  

 

[    368صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن سابق ثنا إبراهيم بن  - 14998
امرأة من اليهود  طهمان عن أيب الزبري عن جابر بن عبد هللا أنه قال : أن

ابملدينة ولدت غالما ممسوحة عينه طالعة انتئة فأشفق رسول هللا صلى هللا عليه  
لت اي عبد  وسلم أن يكون الدجال فوجده حتت قطيفة يهمهم فآذنته أمه فقا



هللا هذا أبو القاسم قد جاء فاخرج إليه فخرج من القطيفة فقال رسول هللا 
رى  صلى هللا عليه وسلم ما هلا قاتلها هللا لو تركته لبني مث قال اي بن صائد ما ت

قال أرى حقا وأرى ابطال وأرى عرشا على املاء قال فلبس عليه فقال أتشهد 
رسول هللا فقال رسول هللا آمنت ابهلل ورسله  أين رسول هللا فقال هو أتشهد أين 

مث خرج وتركه مث أاته مرة أخرى فوجده يف خنل له يهمهم فآذنته أمه فقالت اي 
عبد هللا هذا أبو القاسم قد جاء فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ما هلا  

ن قاتلها هللا لو تركته لبني قال فكان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يطمع أ
يسمع من كالمه شيئا فيعلم هو هو أم ال قال اي بن صائد ما ترى قال أرى 

حقا وأرى ابطال وأرى عرشا على املاء قال أتشهد أين رسول هللا قال هو  
أتشهد أين رسول هللا فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم آمنت ابهلل ورسوله 

عة ومعه أبو بكر وعمر بن  فلبس عليه مث خرج فرتكه مث جاء يف الثالثة أو الراب
اخلطاب يف نفر من املهاجرين واألنصار وأان معه قال فبادر رسول هللا صلى هللا 
عليه وسلم بني أيدينا ورجا أن يسمع من كالمه شيئا فسبقته أمه إليه فقالت اي 

عبد هللا هذا أبو القاسم قد جاء فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ما هلا  
و تركته لبني فقال اي بن صائد ما ترى قال أرى حقا وأرى ابطال قاتلها هللا ل

وأرى عرشا على املاء قال أتشهد أين رسول هللا قال أتشهد أنت أين رسول هللا 
فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم آمنت ابهلل ورسله فلبس عليه فقال له 

خبيئا فما هو قال  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اي بن صائد أان قد خبأان لك 
الدخ الدخ فقال له رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اخسأ اخسأ فقال عمر بن  



اخلطاب رضي هللا عنه ائذن يل فأقتله اي رسول هللا فقال رسول هللا صلى هللا 
عليه وسلم ان يكن هو فلست صاحبه إمنا صاحبه عيسى بن مرمي صلى هللا 

تقتل رجال من أهل العهد قال فلم   عليه وسلم وان ال يكن هو فليس لك أن
 يزل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مشفقا أنه الدجال  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن عمرو   - 14999
بن دينار عن عطاء بن أيب رابح حيدث عن جابر بن عبد هللا قال : كنا مع  

 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم نتزود حلوم األضاحي إىل املدينة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

بد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن عمرو  حدثنا ع - 15000
بن دينار عن جابر بن عبد هللا قال : كنا نفعله على عهد رسول هللا صلى هللا  

 عليه وسلم يعين العزل قال قلت لعمرو آنت مسعته من جابر قال ال  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني ت  

 

 

نا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن عمرو  حدث - 15001
بن دينار قال مسعت جابرا حيدث : ان رجال اعتق مملوكا له عن دبر منه فدعا  

 به النيب صلى هللا عليه وسلم فباعه  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    369صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن عمرو   - 15002
بن دينار قال مسعت جابرا حيدث ان النيب صلى هللا عليه وسلم خطب فقال :  

ركعتني  إذا جاء أحدكم وقد خرج اإلمام فليصل   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن عمرو   - 15003
 صلى هللا بن دينار قال مسعت جابرا يقول : كان معاذ يصلي مع رسول هللا

عليه وسلم مث يرجع فيؤم قومه قال فصلى هبم مرة العشاء فقرأ سورة البقرة  
يه  فعمد رجل فانصرف فكان معاذ ينال منه فبلغ ذلك النيب صلى هللا عل 

وسلم فقال فتان فتان أو قال فاتن فاتن فاتن وأمره بسورتني من أوسط 
 املفصل قال عمرو ال احفظهما  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن عمرو   - 15004
قال يل رسول هللا صلى هللا عليه  بن دينار قال مسعت جابر بن عبد هللا يقول 

 وسلم : اال جارية تالعبها وتالعبك 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا سعيد عن قتادة   - 15005



عن عطاء بن أيب رابح عن جابر بن عبد هللا : ان رسول هللا صلى هللا عليه  
وسلم ملا بلغه موت النجاشي قال صلوا على أخ لكم مات بغري بالدكم قال  

فصلى عليه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأصحابه قال جابر فكنت يف 
 الصف الثاين أو الثالث قال وكان امسه أصحمة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : احلديث إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخنيت  

 

 

عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن  حدثنا  - 15006
 قال : ولد لرجل من  حصني عن سامل بن أيب اجلعد عن جابر بن عبد هللا

األنصار غالم فأراد ان يسميه حممدا فانطلق به إىل رسول هللا صلى هللا عليه  
 وسلم فسألوه فقال مسوا ابمسي وال تكنوا بكنييت فإين بعثت قامسا أقسم بينكم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن   - 15007
ان رجال من األنصار ولد  منصور عن سامل بن أيب اجلعد عن جابر بن عبد هللا : 

له غالم فأراد ان يسميه حممدا فكأهنم كرهوه فحمله على عاتقه فأتى به رسول  



سموا ابمسي وال  هللا صلى هللا عليه وسلم فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ت
 تكنوا بكنييت 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن أيب  - 15008
إسحاق انه مسع سعيد بن أيب كريب أو شعيب بن أيب كريب قال مسعت جابر 

 صلى هللا عليه وسلم يقول :  بن عبد هللا وهو على مجل يقول مسعت رسول هللا
 ويل للعراقيب من النار  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري ت
 سعيد بن أيب كرب فقد روى له ابن ماجة 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق اان بن جريج أخربين  - 15009
 يقول : جاء رجل والنيب صلى هللا عمرو بن دينار انه مسع جابر بن عبد هللا

عليه وسلم على املنرب يوم اجلمعة خيطب فقال له النيب صلى هللا عليه وسلم  
 أركعت ركعتني فقال ال فقال اركع  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

ف  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة ثنا مطر  - 15010
هللا عليه وسلم قال : من كانت  عن عطاء عن جابر بن عبد هللا أن النيب صلى

له أرض فليزرعها فإن عجز عنها فليزرعها أخاه وإال فليدعها وال يكاريها قال  
 وهنى نيب هللا صلى هللا عليه وسلم عن خليط البسر والتمر والزبيب والتمر  

 

 

إسناد حسن يف املتابعات عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا ت
من أجل مطر : وهو ابن طهمان الوراق  -والشواهد   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن سعيد   - 15011
بن إبراهيم عن حممد بن عمرو بن احلسن بن علي قال قدم احلجاج املدينة  

عليه وسلم يصلي   فسألنا جابر بن عبد هللا فقال : كان رسول هللا صلى هللا
الظهر ابهلاجرة والعصر والشمس نقيه واملغرب إذا وجبت والعشاء أحياان 

يؤخرها وأحياان يعجل وكان إذا رآهم قد اجتمعوا عجل وإذا رآهم قد أبطئوا  
 أخر والصبح قال كانوا أو قال كان يصليها بغلس  

 



 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أان سفيان عن أيب  - 15012
بطي عن دبر  الزبري عن جابر قال اعتق أبو مذكور غالما له يقال له يعقوب الق

فبلغ ذلك النيب صلى هللا عليه وسلم فقال : أله مال غريه قالوا ال قال من  
ب بثمامنائة فقال النيب يشرتيه مين فاشرتاه نعيم بن النحام خنت عمر بن اخلطا

صلى هللا عليه وسلم أنفقها على نفسك فإن كان فضل فعلى أهلك فإن كان  
 فضل فعلى أقاربك فإن كان فضل فهاهنا وها هنا وهاهنا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
فمن رجال مسلم  -وهو حممد بن مسلم بن تدرس  -الشيخني غري أيب الزبري   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أان سفيان عن عبد هللا   - 15013
بن حممد بن عقيل عن جابر بن عبد هللا قال : كنا نصلي مع النيب صلى هللا 

 عليه وسلم املغرب مث نرجع إىل منازلنا وهي ميل وأان أبصر مواقع النبل 

 

 

نعليق شعيب األرنؤوط : إسناده حست  



 

 

------------------------------------- 

 

[    370صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن عبيد ثنا إمساعيل عن   - 15014
ل هللا صلى هللا سلمة بن كهيل عن عطاء بن أيب رابح عن جابر قال بلغ رسو 

عليه وسلم : أن رجال من أصحابه أعتق عبدا له عن دبر ومل يكن له مال غريه  
واليه  فباع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم العبد بثمامنائة ودفعه إىل م  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن منصور   - 15015
عن سامل بن أيب اجلعد عن جابر بن عبد هللا قال ولد لرجل من األنصار غالم  

ك رسول هللا فسماه القاسم فقالت : األنصار وهللا ال نكنيك به أبدا فبلغ ذل
صلى هللا عليه وسلم فأثىن على األنصار خريا مث قال تسموا ابمسي وال تكنوا 

 بكنييت  
 



 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن األعمش   - 15016
عن أيب سفيان عن جابر قال : جاء أبو محيد األنصاري إىل رسول هللا صلى 

هللا عليه وسلم بقدح فيه لنب حيمله مكشوفا فقال له النيب صلى هللا عليه  
 وسلم اال كنت مخرته ولو بعود تعرضه عليه  

 

 

: إسناده قوي على شرط مسلم من أجل أيب سفيان :   عليق شعيب األرنؤوطت
 وهو طلحة بن انفع 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سعيد بن عامر قال شعبة أان عن  - 15017
خمول عن أيب جعفر حممد بن علي بن حسني عن جابر : أن رسول هللا صلى 

من بين   هللا عليه وسلم كان إذا اغتسل أفرغ على رأسه ثالاث قال فقال رجل
هاشم أن شعري كثري فقال جابر إن شعر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان  

 أكثر من شعرك وأطيب  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا علي بن عاصم عن يزيد يعين بن  - 15018
عبد هللا عن النيب صلى هللا عليه  أيب زايد عن سامل بن أيب اجلعد عن جابر بن 

وسلم قال : جيزئ من الوضوء املد من املاء ومن اجلنابة الصاع فقال رجل ما  
يكفيين فقال جابر قد كفى من هو خري منك وأكثر شعرا رسول هللا صلى هللا  

 عليه وسلم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف لضعف علي بن ت
ولضعف يزيد بن أيب زايد لكنهما قد توبعا -واسطي وهو ال -عاصم   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن سابق ثنا إبراهيم بن  - 15019
طهمان عن أيب الزبري عن جابر قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : لعن  

 هللا اليهود حرمت عليهم شحومها فأكلوا أمثاهنا 

 

 

األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد على شرط مسلم عليق شعيب ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا معاوية بن عمرو ثنا زائدة عن   - 15020



حصني عن سامل بن أيب اجلعد ثنا جابر بن عبد هللا قال : بينما حنن نصلي 
اجلمعة مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذ أقبلت عري حتمل طعاما قال 

إليها حىت ما بقي مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إال اثنا عشر فالتفتوا 
   {وإذا رأوا جتارة أو هلوا انفضوا إليها وتركوك قائما  }رجال فنزلت هذه اآلية  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا معاوية بن عمرو ثنا أبو إسحاق  - 15021
عن األعمش عن أيب سفيان عن جابر قال مسعت رسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم يقول : بني العبد وبني الكفر أو الشرك ترك الصالة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده قوي على شرط مسلم من أجل أيب سفيان  ت
فع وامسه طلحة بن ان  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا معاوية بن عمرو ثنا أبو إسحاق  - 15022
عن بن جريج عن سليمان بن موسى عن جابر : أن رسول هللا صلى هللا عليه  

وسلم مر بقوم يف جملس يسلون سيفا يتعاطونه بينهم غري مغمود فقال أمل 



خاه  أزجركم عن هذا فإذا سل أحدكم السيف فليغمده مث ليعطه أ  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد منقطع فإن سليمان بن ت
مل يسمع من جابر  -وهو األشدق  -موسى   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا معاوية بن عمرو حدثنا أبو إسحاق  - 15023
قال قال بن جريج أخربين أبو الزبري أنه مسع جابرا : حيدث ذلك عن النيب 

 صلى هللا عليه وسلم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
فمن رجال مسلم  -بن تدرس  وامسه حممد بن مسلم  -الشيخني غري أيب الزبري   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سليمان بن حرب ثنا محاد بن زيد  - 15024
عن احلجاج الصواف عن أيب الزبري عن جابر ان الطفيل بن عمرو الدوسي أتى 

النيب صلى هللا عليه وسلم فقال : اي رسول هللا هل لك يف حصن حصينة  
اجلاهلية فأىب ذلك رسول هللا صلى هللا  ومنعة قال فقال حصن كان لدوس يف

نصار فلما هاجر النيب صلى هللا عليه  عليه وسلم للذي ذخر هللا عز وجل لأل



وسلم إىل املدينة هاجر إليه الطفيل بن عمرو وهاجر معه رجل من قومه 
فاجتووا املدينة فمرض فجزع فأخذ مشاقص له فقطع هبا برامجة فشخبت يداه 

ل بن عمرو يف منامه فرآه يف هيئة حسنة ورآه مغطيا يده  حىت مات فرآه الطفي
ه صلى هللا عليه وسلم  فقال له ما صنع بك ربك قال غفر يل هبجريت إىل نبي

قال فمايل أراك مغطيا يدك قال قال يل لن نصلح منك ما أفسدت قال 
فقصها الطفيل على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال رسول هللا صلى هللا 

وسلم اللهم وليديه فاغفر  عليه   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده على شرط مسلم رجاله ثقات رجال الشيخني ت
فمن رجال مسلم  -وهو حممد بن مسلم بن تدرس  -غري أيب الزبري   

 

 

------------------------------------- 

 

[    371صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو داود ثنا رابح املكي عن أيب  - 15025
الزبري عن جابر بن عبد هللا : أن النيب صلى هللا عليه وسلم أمرهم أن يرموا 

 اجلمار مثل حصى اخلذف 



 

 

ف لضعف رابح عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيت
لكنه قد توبع -وهو ابن أيب معروف  -املكي   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع عن سفيان عن جعفر عن   - 15026
أبيه عن جابر قال : كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقوم فيخطب فيحمد  

 هللا ويثين عليه مبا هو أهله ويقول من يهده هللا فال مضل له ومن يضلل فال
هادي له ان خري احلديث كتاب هللا وخري اهلدي هدي حممد صلى هللا عليه  
وسلم وشر األمور حمداثهتا وكل حمدثة بدعة وكان إذا ذكر الساعة امحرت 

وجنتاه وعال صوته واشتد غضبه كأنه منذر جيش صبحكم مساكم من ترك 
   ماال فللورثة ومن ترك ضياعا أو دينا فعلي وايل وأان ويل املؤمنني

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
فقد روى له البخاري يف  -وهو ابن حممد الصادق  - الشيخني غري جعفر 

 األدب واحتج به مسلم 
 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أسباط بن حممد ثنا عبيد هللا بن  - 15027



ن عمري قال دخل على جابر نفر من  الوليد الوصايف عن عبد هللا بن عبيد ب
وسلم فقدم إليهم خبزا وخال فقال كلوا فإين أصحاب النيب صلى هللا عليه  

مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : نعم اإلدام اخلل إنه هالك 
ابلرجل أن يدخل عليه النفر من إخوانه فيحتقر ما يف بيته أن يقدمه إليهم  

ما قدم إليهم   وهالك ابلقوم أن حيتقروا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف عبيد هللا بن الوليد الوصايف متفق  ت
 على ضعفه وقد اضطرب يف إسناد هذا احلديث 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن عبيد ثنا عبد امللك عن   - 15028
ه النيب صلى هللا عليه  أيب الزبري عن جابر قال ملا مات عبد هللا بن أيب أتى ابن

وسلم فقال : اي رسول هللا إنك ان مل أتته مل نزل نعري هبذا فااته النيب صلى هللا  
قبل أن تدخلوه فاخرج من  عليه وسلم فوجده قد أدخل يف حفرته فقال أفال 

 حفرته فتفل عليه من قرنه إىل قدمه وألبسه قميصه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وإسناده على شرط مسلم ت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن عبيد ثنا حممد بن إسحاق  - 15029
نصاري قال : كان  عن عبد هللا بن أيب جنيح عن جماهد عن جابر بن عبد هللا األ

رجل من بين عذرة يقال له أبو مذكور وكان له عبد قبطي فأعتقه عن دبر منه  
حدكم ذا حاجة  وكان ذا حاجة قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا كان أ

فليبدأ بنفسه قال فأمره أن يستنفع به فباعه من نعيم بن عبد هللا النحام  
 العدوي بثمامنائة درهم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد حسن من أجل حممد بن ت
 إسحاق

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن عبيد ثنا عبيد هللا بن  - 15030
ارب بن داثر قال دخل إىل جابر بن عبد هللا أانس من أصحاب الوليد عن حم

النيب صلى هللا عليه وسلم فقرب إليهم خبزا وخال فقال كلوا فإين مسعت رسول 
 هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : نعم اإلدام اخلل 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف لضعف عبيد هللا  ت
 بن الوليد الوصايف 

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن عبيد ثنا األعمش عن أيب   - 15031
سفيان عن جابر قال : مرض أيب بن كعب مرضا فأرسل إليه النيب صلى هللا 

 عليه وسلم طبيبا فكواه على أكحله  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده قوي على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
وهو طلحة بن انفع فمن رجال مسلم الشيخني غري أيب سفيان   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن عبيد ثنا األعمش عن أيب   - 15032
النحر فقال :   صاحل عن جابر قال خطبنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يوم

أي يوم أعظم حرمة فقالوا يومنا هذا قال فأي شهر أعظم حرمة قالوا شهران 
والكم عليكم  هذا قال أي بلد أعظم حرمة قالوا بلدان هذا قال فإن دماءكم وأم

حرام كحرمة يومكم هذا يف بلدكم هذا يف شهركم هذا هل بلغت قالوا نعم قال  
 اللهم أشهد  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا علي بن حبر ثنا عيسى بن يونس  - 15033



قال رسول هللا صلى هللا  عن األعمش عن أيب صاحل عن أيب سعيد اخلدري قال
 عليه وسلم : يف حجة الوداع فذكر معناه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري علي  ت
بن حبر : وهو ابن بري القطان فقد روى له البخاري تعليقا وأبو داود  

 والنسائي وهو ثقة 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد بن عبد الوارث ثنا  - 15034
شعبة ثنا اجلريري عن أيب نضرة عن جابر أنه قال أراد بنو سلمة أن يبيعوا  

دايرهم ينتقلون قرب املسجد فبلغ ذلك رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال  
 : دايركم إمنا تكتب آاثركم  

 

 

ح على شرط مسلم عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسني بن حممد ثنا جرير يعين بن  - 15035
حازم عن أيوب عن أيب الزبري عن جابر قال قال رسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم : من ويل أخاه فليحسن كفنه 



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
فقد أخرج   -وهو حممد بن مسلم بن تدرس املكي  -الشيخني غري أيب الزبري 

 له البخاري يف املتابعات واحتج به مسلم 
 

 

------------------------------------- 

 

[    372صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

ل  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد هللا بن احلرث حدثين شب - 15036
قال مسعت عمرو بن دينار يقول عن جابر بن عبد هللا وبن عمر وبن عباس :  

 أن النيب صلى هللا عليه وسلم هنى عن بيع الثمر حىت يبدو صالحه  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الصحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد هللا بن الوليد يعين العدين ثنا   - 15037
فيان عن األعمش عن أيب سفيان عن جابر قال : قال رجل للنيب صلى هللا  س



عليه وسلم أي اإلسالم أفضل قال أن يسلم املسلمون من لسانك ويدك قال  
 أيب وحدثناه وكيع عن األعمش  

 

 

وامسه  -عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وإسناده قوي أبو سفيان ت
صدوق ال أبس به من رجال مسلم وهو   -طلحة بن انفع   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد هللا بن الوليد ثنا عبد هللا بن  - 15038
املؤمل عن أيب الزبري عن جابر قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ماء  

 زمزم ملا شرب منه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث حمتمل للتحسني ت  

 

 

ثنا أزهر بن القاسم الراسيب مبكة وكثري   حدثنا عبد هللا حدثين أيب - 15039
بن هشام قاال ثنا هشام عن أيب الزبري عن جابر قال : هنى رسول هللا صلى هللا 

 عليه وسلم عن بيع النخل حىت يطعم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد على شرط مسلم ت  



 

 

وكثري بن هشام    حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أزهر بن القاسم - 15040
شام عن أيب الزبري عن جابر قال : اشتكيت وعندي سبع أخوات يل  قاال ثنا ه

فدخل علي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فنضح يف وجهي فأفقت فقلت اي 
رسول هللا أوصي ألخوايت ابلثلثني قال أحسن قلت ابلشطر قال أحسن قال مث  

اك ميتا من وجعك هذا فإن هللا عز  خرج وتركين مث رجع فقال اي جابر إين ال أر 
وجل قد أنزل فبني الذي ألخواتك فجعل هلن الثلثني فكان جابر يقول نزلت  

   {يستفتونك قل هللا يفتيكم يف الكاللة  }هذه اآلية يف  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أزهر بن القاسم حدثنا صاحل بن  - 15041
أيب األخضر عن الزهري عن أيب سلمة عن جابر : أن رسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم قضى ابلشفعة ما مل تقسم أو يوقف حدودها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد حسن يف املتابعاتت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو سعيد موىل بين هاشم ثنا ليث  - 15042
لم فبايعه  ثنا أبو الزبري عن جابر قال : جاء عبد إىل النيب صلى هللا عليه وس

فجاءه مواله فعرفه فاشرتاه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم منه فأعتقه مث مل  
 يكن يبايع أحدا بعد ذلك حىت يسأله حر أو عبد  

 

 

شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الصحيح عليقت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو سعيد ثنا ليث ثنا أبو الزبري عن  - 15043
 جابر قال : اشرتى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عبدا بعبدين  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

بن القاسم ثنا عبد العزيز  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هاشم  - 15044
مد بن املنكدر عن جابر قال قال رسول هللا صلى هللا يعين بن أيب سلمة عن حم

عليه وسلم : رأيتين دخلت اجلنة فإذا أان ابلرميصاء امرأة أيب طلحة قال 
ومسعت خشفا أمامي فقلت من هذا اي جربيل قال هذا بالل قال ورأيت قصرا 

ملن هذا القصر قال لعمر بن اخلطاب فأردت أن  أبيض بفنائه جارية قال قلت



أدخل فأنظر إليه قال فذكرت غريتك فقال عمر أبيب أنت وأمي اي رسول هللا 
 أو عليك أغار  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو سعيد ثنا عبد العزيز بن عبد   - 15045
هللا بن أيب سلمة ثنا حممد بن املنكدر ثنا جابر بن عبد هللا قال قال رسول هللا 

 صلى هللا عليه وسلم : فذكر معناه قال فسمعت خشفا أمامي يعين صوات 

 

 

ه ثقات عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري رجالت
وهو عبد الرمحن بن عبد هللا بن عبيد موىل   -رجال الشيخني غري أيب سعيد 

فمن رجال البخاري  -بين هاشم   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو سعيد ثنا أبو عقيل يعين بشري  - 15046
بن عقبة الدورقي ثنا أبو املتوكل الناجي عن جابر بن عبد هللا قال : سافرت 

 صلى هللا عليه وسلم يف بعض أسفاره وأحسبه قال غازاي فلما  مع رسول هللا
ل أرمك ليس يف أقبلنا قافلني قال من أحب أن يتعجل فليتعجل وأان على مج



اجلند مثله فاندفعت عليه فإذا الناس خلفي فبينا أان كذلك إذ قام مجلي فجعل  
اي جابر  ال يتحرك فإذا صوت النيب صلى هللا عليه وسلم فقال ما شأن مجلك 

اي رسول هللا ال أدري ما عرض له قال استمسك وأعطين السوط فأعطيته   قلت
السوط فضربه ضربة فذهب يب البعري كل مذهب فقال يل النيب صلى هللا عليه  
وسلم عند ذلك اي جابر أتبيعين مجلك قلت نعم اي رسول هللا قال أقدم املدينة  

جد فعقلت بعريي فقلت هذا فقدم املدينة فدخل يف طوائف من أصحابه املس
مجلك اي رسول هللا فخرج فجعل يطيف به ويقول نعم اجلمل مجلي فقال اي 
فالن انطلق فائتين أبواق من ذهب فقال أعطها جابرا فقبضتها فقال النيب 

صلى هللا عليه وسلم استوفيت الثمن قلت نعم اي رسول هللا قال فلك الثمن 
 ولك اجلمل أو لك اجلمل ولك الثمن  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري رجاله ثقات ت
وهو عبد الرمحن بن عبد هللا البصري موىل   -رجال الشيخني غري أيب سعيد 

فمن رجال البخاري  -بين هاشم   

 

 

------------------------------------- 

 

[    373صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو سعيد ثنا أبو عقيل ثنا أبو  - 15047
املتوكل قال أتيت جابر بن عبد هللا فقلت حدثين حبديث شهدته من رسول هللا 
صلى هللا عليه وسلم فقال : تويف والدي وترك عليه عشرين وسقا مترا دينا ولنا  
متران شىت والعجوة ال يفي مبا علينا من الدين فأتيت رسول هللا صلى هللا عليه  

وسلم فذكرت ذلك له فبعث إىل غرميي فأىب إال أن أيخذ العجوة كلها فقال  
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم انطلق فأعطه فانطلقت إىل عريش لنا أان 

د مسنت إذ أقبل وصاحبة يل فصرمنا متران ولنا عنز نطعمها من احلشف ق
رجالن إلينا إذا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وعمر فقلت مرحبا اي رسول 
هللا مرحبا اي عمر فقال يل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اي جابر انطلق بنا  
حىت نطوف يف خنلك هذا فقلت نعم فطفنا هبا وأمرت ابلعنز فذحبت مث جئنا  

وسلم بوسادة من شعر حشوها ليف فأما    بوسادة فتوسد النيب صلى هللا عليه
عمر فما وجدت له من وسادة مث جئنا مبائدة لنا عليها رطب ومتر وحلم  

فقدمناه إىل النيب صلى هللا عليه وسلم وعمر فأكال وكنت أان رجال من نشوى 
احلياء فلما ذهب النيب صلى هللا عليه وسلم ينهض قالت صاحبيت اي رسول 

م فبارك هللا لكم قال نعم فبارك هللا لكم مث بعثت بعد هللا دعوات منك قال نع 
ذلك إىل غرمائي فجاؤوا أبمحرة وجواليق وقد وطنت نفسي ان أشرتي هلم من  

العجوة أوفيهم العجوة الذي على أيب فأوفيتهم والذي نفسي بيده عشرين 
وسقا من العجوة وفضل فضل حسن فانطلقت إىل النيب صلى هللا عليه وسلم  



ا ساق هللا عز وجل إيل فلما أخربته قال اللهم لك احلمد اللهم لك أبشره مب
 احلمد فقال لعمر أن جابرا قد أوىف غرميه فجعل عمر حيمد هللا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد هللا بن الوليد ثنا سفيان عن   - 15048
يب سفيان عن جابر قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :  األعمش عن أ

 من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده قويت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا محاد بن خالد عن مالك عن جعفر   - 15049
جر إىل احلجر عن أبيه عن جابر : أن النيب صلى هللا عليه وسلم رمل من احل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
فمن رجال مسلم  -وهو اخلياط  -الشيخني غري محاد بن خالد   

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا محاد اخلياط ثنا عاصم بن عمر عن   - 15050
عاصم بن عبيد هللا عن عبد هللا بن عامر بن ربيعة عن جابر بن عبد هللا قال  

قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : من أضحى يوما حمرما ملبيا حىت غربت 
 الشمس غربت بذنوبه كما ولدته أمه  

 

 

األرنؤوط : إسناده ضعيف عاصم بن عمر : هو ابن حفص بن عليق شعيب ت
عاصم بن عمر بن اخلطاب وعاصم بن عبيد هللا هو ابن عاصم بن عمر بن 

 اخلطاب ومها ضعيفان وقد اضطراب يف إسناده 
 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سهل بن يوسف عن حجاج عن   - 15051
صلى هللا عليه وسلم وأصحابه حني  عطاء عن جابر بن عبد هللا : أن رسول هللا 

 قدموا مل يزيدوا على طواف واحد  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد حسن من أجل حجاج  ت
وهو ابن أرطاة  -  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن بن مهدي ثنا زهري عن   - 15052



نيب صلى هللا عليه وسلم  عبد هللا بن حممد بن عقيل عن جابر أن رجال أتى ال
فقال : أرأيت ان جاهدت يف سبيل هللا بنفسي ومايل حىت أقتل صابرا حمتسبا  

 مقبال غري مدبر أأدخل اجلنة قال نعم إال أن تدع دينا ليس عندك وفاء له 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد حسن عبد هللا بن حممد بن ت
عات والشواهد وابقي رجاله ثقات رجال الشيخنيعقيل حسن احلديث يف املتاب  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن بن مهدي عن سفيان   - 15053
عن حممد بن املنكدر عن جابر قال : جاء النيب صلى هللا عليه وسلم يعودين  

 ليس براكب بغال وال برذوان  
 

 

الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو القاسم بن أيب الزاند أخربين  - 15054
إسحاق بن حازم عن أيب مقسم قال أيب يعين عبيد هللا بن مقسم عن جابر بن 
عبد هللا عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال يف البحر : هو الطهور ماؤه احلل 

 ميتته  



 

 

حيح وهذا إسناد حسن عليق شعيب األرنؤوط : حديث صت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن أيب عدي عن سليمان   - 15055
انضح يل يف  يعين التيمي عن أيب نضرة عن جابر قال : كنت أسري على 

أخرايت الركاب فضربه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ضربة أو قال فنخسه  
خنسه قال فكان بعد ذلك يكون يف أول الركاب إال ما كففته قال فأاتين رسول  

 صلى هللا عليه وسلم فقال أتبيعنيه بكذا وكذا وهللا يغفر لك قال قلت هو  هللا
لك اي رسول هللا قال فزادين قال أتبيعنيه بكذا وكذا وهللا يغفر لك قال قلت 

هو لك اي رسول هللا قال سليمان فال أدري كم من مرة قال أتبيعنيه بكذا وكذا 
أبكرا أم ثيبا قال قلت ثيبا  مث قال هل تزوجت بعد أبيك قال قلت نعم قال 

 قال أال تزوجتها بكرا تالعبك وتالعبها وتضاحكك وتضاحكها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
فمن رجال   -وهو منذر بن مالك بن قطعة العوقي  -الشيخني غري أيب نضرة 

 مسلم 

 

 



-------------------------------------  

 

[    374صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا كثري بن هشام عن أيب الزبري عن  - 15056
لم عن أكل البصل جابر رضي هللا عنه قال : هنى رسول هللا صلى هللا عليه وس

والكراث فغلبتنا احلاجة فأكلنا منه فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من  
تتأذى مما يتأذى  أكل من هذه الشجرة املنتنة فال يقربن مسجدان فإن املالئكة 

 منه اإلنس  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا كثري بن هشام ثنا هشام عن أيب  - 15057
الزبري عن جابر أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : أغلقوا األبواب 

لطعام والشراب ولو أن تعرضوا ابلليل وأطفئوا السرج وأوكؤا األسقية ومخروا ا
 عليه بعود  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا كثري بن هشام ثنا هشام عن أيب  - 15058
الزبري عن جابر أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : من لقي هللا عز وجل  

ن لقي هللا يشرك به دخل النار  ال يشرك به شيئا دخل اجلنة وم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا كثري ثنا هشام عن أيب الزبري عن   - 15059
جابر أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : أمسكوا عليكم أموالكم وال  

 تعمروها فإن من أعمر شيئا حياته فهو له حياته وبعد موته  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثين أيب ثنا كثري بن هشام ثنا هشام بن أيب   حدثنا عبد هللا - 15060
ن جابر بن عبد هللا األنصاري قال  عبد هللا صاحب الدستوائي عن أيب الزبري ع

: خسفت الشمس على عهد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف يوم شديد 



احلر فصلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أبصحابه فأطال القيام حىت جعلوا 
ركع فأطال الركوع مث رفع رأسه فأطال مث ركع فأطال الركوع مث رفع  خيرون مث 

رأسه فأطال مث سجد سجدتني مث قام فصنع مثل ذلك مث جعل يتقدم مث جعل  
يتأخر فكانت أربع ركعات وأربع سجدات مث قال أنه عرض علي كل شيء 

توعدونه فعرضت على اجلنة حىت لو تناولت منها قطفا أخذته أو قال تناولت 
منها قطفا فقصرت يدي عنه شك هشام وعرضت على النار فجعلت أأتخر 

رهبة أن تغشاكم فرأيت فيها امرأة محريية سوداء طويلة تعذب يف هرة هلا  
ربطتها فلم تطعمها ومل تسقها ومل تدعها أتكل من خشاش األرض ورأيت أاب  

عز وجل  مثامة عمرو بن مالك جير قصبه يف النار وأهنما آيتان من آايت هللا
 يريكموها فإذا خسفت فصلوا حىت تنجلي  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا كثري بن هشام ثنا هشام عن أيب  - 15061
الزبري عن جابر بن عبد هللا قال : كنا مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف  

به صالة الظهر قال فهم هبم املشركون قال فقال دعوهم  خنل فصلى أبصحا
قال فنزل جربيل على فإن هلم صالة بعد هذه هي أحب إليهم من أبنائهم 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فأخربه فصلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  



أبصحابه فصفهم صفني ورسول هللا صلى هللا عليه وسلم بني أيديهم فكربوا 
مث سجد الذين يلون رسول هللا صلى هللا عليه وسلم واآلخرون قيام فلما   مجيعا

رفع الذين سجدوا رؤوسهم سجد اآلخرون فلما قاموا يف الركعة الثانية أتخر  
الذين يلون الصف األول فقام أهل الصف الثاين وتقدم اآلخرون إىل الصف 

ين يلون النيب األول فركعوا مجيعا فلما رفعوا رؤوسهم من الركوع سجد الذ
 صلى هللا عليه وسلم واآلخرون قيام فلما رفعوا رؤوسهم سجد اآلخرون 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعقوب ثنا أيب عن بن إسحاق  - 15062
ن حدثين عبد هللا بن حممد بن عقيل بن أيب طالب قال : دخلت على جابر ب
عبد هللا األنصاري أخي بين سلمة ومعي حممد بن عمرو بن حسن بن علي  

وأبو األسباط موىل لعبد هللا بن جعفر كان يتبع العلم قال فسألناه عن الوضوء  
مما مست النار من الطعام فقال خرجت أريد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

د بنات سعد بن  يف مسجده فلم أجده فسألت عنه فقيل يل هو ابألسواق عن
الربيع أخي بلحرث بن احلرث بن اخلزرج يقسم بينهن مرياثهن من أبيهن قال  
وكن أول نسوة ورثن من أبيهن يف اإلسالم قال فخرجت حىت جئت األسواق 
وهو مال سعد بن الربيع فوجدت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف صور من  



وحلم قد صنع له فأكل رسول خنل قد رش له فهو فيه قال فأتى بغداء من خبز 
سلم وأكل القوم معه قال مث ابل مث توضأ رسول هللا صلى هللا صلى هللا عليه و 

هللا عليه وسلم للظهر وتوضأ القوم معه قال مث صلى هبم الظهر قال مث قعد  
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف بعض ما بقي من قسمته هلن حىت حضرت 

قال فردوا على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  الصالة وفرغ من أمره منهن 
فضل غدائه من اخلبز واللحم فأكل وأكل القوم معه مث هنض فصلى بنا العصر 

 وما مس ماء وال أحد من القوم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حمتمل للتحسنيت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    375صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعقوب ثنا أيب عن بن إسحاق  - 15063
ن بن حممد بن علي  حدثين بشر بن أيب بشري موىل آل الزبري قال مسعت احلس

بن أيب طالب يسأل جابر بن عبد هللا األنصاري أخا بين سلمة عن الغسل من 
  اجلنابة فقال جابر : كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يغرف على رأسه



ثالث غرفات بيديه مث يفيض املاء على جلده قال فقال له احلسن أن شعر  
رأسي كثري وأخشى أن ال تغسله ثالث غرفات بيدي فقال له جابر رأس رسول 

 هللا صلى هللا عليه وسلم كان أكثر وأطيب من رأسك  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف ت  

 

 

دثين أيب ثنا يعقوب حدثنا أيب عن بن إسحاق حدثنا عبد هللا ح - 15064
د بن أيب عمران عن أيب عياش عن  حدثين يزيد بن أيب حبيب املصري عن خال

جابر بن عبد هللا األنصاري : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ذبح يوم 
العيد كبشني مث قال حني وجههما إين وجهت وجهي للذي فطر السماوات 

وما أان من املشركني إن صاليت ونسكي وحمياي وممايت هلل واألرض حنيفا مسلما 
رب العاملني ال شريك له وبذلك أمرت وأان أول املسلمني بسم هللا هللا أكرب 

 اللهم منك ولك عن حممد وأمته  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حمتمل للتحسنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعقوب قال ومسعته يذكر يعين أابه  - 15065



عن حممد بن عكرمة عن إبراهيم بن عبد الرمحن عن عبد هللا بن أيب ربيعة وعن  
حسن بن حممد بن علي بن أيب طالب : أهنما دخال على جابر بن عبد هللا 
لينا السلمي وهو يصلي ملتحفا ورداؤه على جدر مسجده فصلى مث انصرف إ
فقال لنا إمنا صليت لرتايين إين رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يصلي 

 هكذا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعقوب قال مسعت أيب حيدث عن   - 15066
ن عبد  حممد بن عكرمة بن علية حدثين رجل من جهينة وحنن مع أيب سلمة ب

عليه وسلم   الرمحن بن جابر عن أبيه جابر بن عبد هللا أن رسول هللا صلى هللا
قال : أميا امرئ من الناس حلف عند منربي هذا على ميني كاذبة يستحق هبا 

 حق مسلم أدخله هللا عز وجل النار وان على سواك أخضر  

 

 

د بن عليق شعيب األرنؤوط : حديث قوي وهذا إسناد ضعيف جلهالة حممت
 عكرمة 

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعقوب ثنا أيب عن بن إسحاق  - 15067
حدثين عاصم بن عمرو بن قتادة عن عبد الرمحن بن جابر بن عبد هللا عن  

جابر بن عبد هللا قال مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : إذا ذكر  
حنض اجلبل يعين أصحاب أحد أما وهللا لوددت أين غودرت مع أصحاب 

 سفح اجلبل 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسن رجاله ثقات رجال الشيخني غري ابن ت
فهو صدوق   -وهو حممد بن إسحاق بن يسار صاحب املغازي  -إسحاق 

 حسن احلديث 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعقوب ثنا أيب عن حممد بن  - 15068
: خرجت مع  إسحاق حدثين وهب بن كيسان عن جابر بن عبد هللا قال 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف غزوة ذات الرقاع مرحتال على مجل يل 
ضعيف فلما قفل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم جعلت الرفاق متضي 

دركين رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال ما لك اي وجعلت أختلف حىت أ
جابر قال قلت اي رسول هللا أبطأ يب مجلي هذا قال فأخنه وأانخ رسول هللا 

صلى هللا عليه وسلم مث قال أعطين هذه العصا من يدك أو قال اقطع يل عصا  
من شجرة قال ففعلت قال فأخذ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فنخسه هبا 



ت مث قال اركب فركبت فخرج والذي بعثه ابحلق يواهق انقته مواهقة قال  خنسا
اي جابر   وحتدث معي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال أتبيعين مجلك هذا

قال قلت اي رسول هللا بل أهبه لك قال ال ولكن بعنيه قال قلت فسمين به 
صلى هللا عليه  قال قد قلت أخذته بدرهم قال قلت ال إذا يغبنين رسول هللا 

وسلم قال فبدرمهني قال قلت ال قال فلم يزل يرفع يل رسول هللا صلى هللا 
عليه وسلم حىت بلغ األوقية قال قلت فقد رضيت قال قد رضيت قلت نعم  

قلت هو لك قال قد أخذته قال مث قال يل اي جابر هل تزوجت بعد قال قلت 
ثيبا قال أفال جارية تالعبها   نعم اي رسول هللا قال أثيبا أم بكرا قال قلت بل

وتالعبك قال قلت اي رسول هللا ان أيب أصيب يوم أحد وترك بنات له سبعا  
فنكحت امرأة جامعة جتمع رؤوسهن وتقوم عليهن قال أصبت ان شاء هللا قال  
أما أان لو قد جئنا صرارا أمران جبزور فنحرت وأقمنا عليها يومنا ذلك ومسعت 

قلت وهللا اي رسول هللا ما لنا من منارق قال إهنا  بنا فنفضت منارقها قال
ستكون فإذا أنت قدمت فاعمل عمال كيسا قال فلما جئنا صرارا أمر رسول  
هللا صلى هللا عليه وسلم جبزور فنحرت فأقمنا عليها ذلك اليوم فلما أمسى 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم دخل ودخلنا قال فأخربت املرأة احلديث وما  
يل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قالت فدونك فسمعا وطاعة قال فلما  قال 

أصبحت أخذت برأس اجلمل فأقبلت به حىت أخنته على ابب رسول هللا صلى 
هللا عليه وسلم مث جلست يف املسجد قريبا منه قال وخرج رسول هللا صلى هللا 

ل جاء به جابر  عليه وسلم فرأى اجلمل فقال ما هذا قالوا اي رسول هللا هذا مج



قال فأين جابر فدعيت له قال تعال أي اي بن أخي خذ برأس مجلك فهو لك 
قال فدعا بالال فقال اذهب جبابر فأعطه أوقية فذهبت معه فأعطاين أوقية  
وزادين شيئا يسريا قال فوهللا ما زال ينمي عندان ونرى مكانه من بيتنا حىت 

ة أصيب أمس فيما أصيب الناس يعين يوم احلر   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد حسن ألجل حممد بن ت
فهو حسن احلديث وابقي   -وهو ابن يسار القرشي موالهم املدين  -إسحاق 

 رجاله ثقات رجال الشيخني

 

 

------------------------------------- 

 

[    376صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا يعقوب ثنا أيب عن بن إسحاق  - 15069
عن عاصم بن عمر بن قتادة عن عبد الرمحن بن جابر عن جابر بن عبد هللا 

قال : ملا استقبلنا وادي حنني قال احندران يف واد من أودية هتامة أجوف 
نحدر فيه احندارا قال ويف عماية الصبح وقد كان القوم كمنوا لنا  حطوط إمنا ن

فوهللا ما راعنا وحنن  يف شعابه ويف أجنابه ومضايقه قد أمجعوا وهتيؤا وأعدوا قال 



منحطون إال الكتائب قد شدت علينا شدة رجل واحد واهنزم الناس راجعني  
ى هللا عليه وسلم  فاستمروا ال يلوي أحد منهم على أحد واحناز رسول هللا صل

ذات اليمني مث قال إيل أيها الناس هلم إيل أان رسول هللا أان حممد بن عبد هللا  
قال فال شيء احتملت اإلبل بعضها بعضا فانطلق الناس إال أن مع رسول هللا 
صلى هللا عليه وسلم رهطا من املهاجرين واألنصار وأهل بيته غري كثري وفيمن  

سلم أبو بكر وعمر ومن أهل بيته علي بن أيب طالب ثبت معه صلى هللا عليه و 
والعباس بن عبد املطلب وابنه الفضل بن عباس وأبو سفيان بن احلرث وربيعة  
بن احلرث وأمين بن عبيد وهو بن أم أمين وأسامة بن زيد قال ورجل من هوازن 

على مجل له أمحر يف يده راية له سوداء يف رأس رمح طويل له أمام الناس 
زن خلفه فإذا أدرك طعن برحمه وإذا فاته الناس رفعه ملن وراءه فاتبعوه قال  وهوا

بن إسحاق وحدثين عاصم بن عمر بن قتادة عن عبد الرمحن بن جابر عن أبيه  
جابر بن عبد هللا قال بينا ذلك الرجل من هوازن صاحب الراية على مجله  

ألنصار يريدانه  ذلك يصنع ما يصنع إذ هوى له علي بن أيب طالب ورجل من ا
قال فيأتيه علي من خلفه فضرب عرقويب اجلمل فوقع على عجزه ووثب 

األنصاري على الرجل فضربه ضربة أطن قدمه بنصف ساقه فانعجف عن  
رحله واجتلد الناس فوهللا ما رجعت راجعة الناس من هزميتهم حىت وجدوا 

 األسرى مكتفني عند رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
 

 



شعيب األرنؤوط : إسناده حسن رجاله ثقات رجال الشيخني غري ابن عليق ت
 إسحاق فهو صدوق حسن احلديث

 

 

------------------------------------- 

 

[    377صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعقوب حدثنا أيب عن بن إسحاق  - 15070
مع رسول هللا صلى  حدثين سعيد بن ميناء عن جابر بن عبد هللا قال : عملنا  

هللا عليه وسلم يف اخلندق قال فكانت عندي شويهة عنز جذع مسينة قال 
يت فقلت وهللا لو صنعناها لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال فأمرت امرأ

فطحنت لنا شيئا من شعري وصنعت لنا منه خبزا وذحبت تلك الشاة فشويناها  
لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال فلما أمسينا وأراد رسول هللا صلى هللا 

عليه وسلم االنصراف عن اخلندق قال وكنا نعمل فيه هنارا فإذا أمسينا رجعنا  
ك شويهة كانت عندان وصنعنا  إىل أهلنا قال قلت اي رسول هللا إين قد صنعت ل

معها شيئا من خبز هذا الشعري فأحب أن تنصرف معي إىل منزيل وإمنا أريد أن 
ينصرف معي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وحده قال فلما قلت له ذلك 

قال نعم مث أمر صارخا فصرخ أن انصرفوا مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  



 وإان إليه راجعون فأقبل رسول هللا صلى هللا إىل بيت جابر قال قلت إان هلل
عليه وسلم وأقبل الناس معه قال فجلس وأخرجناها إليه قال فربك ومسى مث  
أكل وتواردها الناس كلما فرغ قوم قاموا وجاء انس حىت صدر أهل اخلندق  

 عنها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد حسن من أجل ابن ت
اتبعه حنظلة بن أيب سفيان وهو ثقة من رجال الشيخنيإسحاق وقد   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعقوب ثنا أيب عن بن إسحاق  - 15071
حدثين معاذ بن رفاعة عن حممود بن عبد الرمحن بن عمرو بن اجلموح عن  

جابر بن عبد هللا قال : ملا دفن سعد وحنن مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
ول هللا صلى هللا عليه وسلم فسبح الناس معه طويال مث كرب فكرب سبح رس

الناس مث قالوا اي رسول هللا مم سبحت قال لقد تضايق على هذا الرجل 
 الصاحل قربه حىت فرجه هللا عز وجل عنه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 



بن سعيد األموي حدثنا   حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا حيىي - 15072
األعمش قال بلغين عن جابر بن عبد هللا قال قال رسول هللا صلى هللا عليه  
 وسلم : إذا طبختم اللحم فأكثروا املرق أو املاء فإنه أوسع أو أبلغ للجريان 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف النقطاعه  ت
 فاألعمش مل يسمعه من جابر 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد األموي عن بن  - 15073
جريج أخربين عبد هللا بن حممد بن عقيل عن جابر بن عبد هللا قال قال رسول  

 هللا صلى هللا عليه وسلم : أميا عبد تزوج بغري أذن سيده فهو عاهر  

 

 

بن  عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف فقد تفرد به عبد هللا بن حممد ت
 عقيل وهو ضعيف إذا مل يتابع 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد األموي أان بن جريج  - 15074
عن عطاء : أنه مسع جابرا وسئل عن العزل قال فقال قد كنا نصنعه على عهد  

 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح ثنا حممد بن أيب حفصة ثنا بن   - 15075
حي شهاب عن أيب سلمة بن عبد الرمحن عن جابر بن عبد هللا قال : حبس الو 

عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف أول أمره وحبب إليه اخلالء فجعل خيلو  
ي فرفعت رأسي فإذا  يف حراء فبينما هو مقبل من حراء إذا أان حبس من فوق

الذي أاتين حبراء فوق رأسي على كرسي قال فلما رأيته جئثت على األرض 
فلما أفقت أتيت أهلي مسرعا فقلت دثروين دثروين فأاتين جربيل صلى هللا 

اي أيها املدثر قم فأنذر وربك فكرب وثيابك فطهر والرجز  }عليه وسلم فقال 
   {فاهجر  

 

 

ث صحيح وهذا إسناد حسن من أجل حممد بن عليق شعيب األرنؤوط : حديت
 أيب حفصة وهو متابع 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعقوب ثنا أيب عن صاحل عن بن   - 15076
شهاب قال أبو سلمة مسعت جابر بن عبد هللا حيدث أنه مسع رسول هللا صلى  



ت هللا عليه وسلم قال : ملا كذبتين قريش حني أسري يب إىل بيت املقدس قم
 يف احلجر فجال هللا يل بيت املقدس فطفقت أخربهم عن آايته وأان أنظر إليه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق عن معمر قال الزهري  - 15077
: مسعت رسول هللا أخربين أبو سلمة بن عبد الرمحن عن جابر بن عبد هللا قال 

صلى هللا عليه وسلم وهو حيدث عن فرتة الوحي فقال يف حديثه فبينا أان 
راء أمشي مسعت صوات من السماء فرفعت رأسي فإذا امللك الذي جاءين حب

جالس على كرسي بني السماء واألرض فجئثت منه رعبا فرجعت فقلت 
اي أيها املدثر قم فأنذر وربك   }زملوين زملوين فدثروين فأنزل هللا عز وجل 

قبل أن تفرض الصالة وهي األواثن قال   {والرجز فاهجر    }إىل قوله  {فكرب 
 قال قال رسول  الزهري وأخربين أبو سلمة بن عبد الرمحن عن جابر بن عبد هللا

هللا صلى هللا عليه وسلم فقمت يف احلجر حني كذبين قومي فرفع يل بيت 
 املقدس حىت جعلت أنعت هلم آايته 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 



 

------------------------------------- 

 

[    378صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا إبراهيم يعين بن خالد حدثنا   - 15078
رابح عن معمر عن حيىي بن أيب كثري قال حدثين رجل عن جابر بن عبد هللا  

قال جاء شاب إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال : أأتذن يل يف اخلصاء  
م وسل هللا من فضله  فقال ص  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف جلهالة راويه عن  ت
 جابر بن عبد هللا 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا إبراهيم ثنا رابح عن معمر عن   - 15079
مد بن علي  زيد بن أسلم عن عبيد هللا بن مقسم قال : كنت مع حسن بن حم

فسأل جابر بن عبد هللا عن غسل اجلنابة فقال تبل الشعر وتغسل البشر قال  
الث رأسي كثري الشعر قال كان النيب صلى هللا عليه وسلم حيثو على رأسه ث

حثيات من املاء قال احلسن بن حممد رأسي كثري الشعر قال كان رأس رسول 



 هللا صلى هللا عليه وسلم أكثر وأطيب 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق عن معمر عن حيىي بن  - 15080
بر بن عبد هللا قال : كان  أيب كثري عن حممد بن عبد الرمحن بن ثوابن عن جا

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يصلي على راحلته تطوعا حيث توجهت به يف 
 السفر فإذا أراد أن يصلي املكتوبة نزل عن راحلته واستقبل القبلة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن بكر أان بن جريج أخربين  - 15081
صلى هللا عليه   أبو الزبري أنه مسع جابر بن عبد هللا وهو خيرب عن حجة النيب

وسلم قال : فأمران بعد ما طفنا أن حنل قال النيب صلى هللا عليه وسلم فإذا  
 أردمت أن تنطلقوا إىل مىن فأهلوا فأهللنا من البطحاء  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن بكر أان بن جريج عن   - 15082
حممد بن املنكدر عن أنس بن مالك قال : صلى رسول هللا صلى هللا عليه  
وسلم الظهر ابملدينة أربعا وصلى العصر بذي احلليفة ركعتني مث ابت بذي 

  أصبح فلما ركب راحلته واستوت به أهل  احلليفة حىت

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن بكر أان بن جريج أخربين  - 15083
أبو الزبري أنه مسع جابر بن عبد هللا يقول : رأيت النيب صلى هللا عليه وسلم  

حر يقول لتأخذوا مناسككم فإين ال أدري لعلي ال  يرمي على راحلته يوم الن
 أحج بعد حجيت هذه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن بكر أان بن جريج وحجاج   - 15084
عن بن جريج أخربين عطاء أنه مسع جابر بن عبد هللا يقول كنا ال أنكل من  



البدن إال ثالث مىن فأرخص لنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : كلوا 
 وتزودوا وقال حجاج فأكلنا وتزودان 

 

 

ناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إس ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن بكر أان بن جريج وروح  - 15085
ثنا بن جريج حدثين أبو الزبري أنه مسع جابر بن عبد هللا يقول : اشرتكنا مع  
النيب صلى هللا عليه وسلم يف احلج والعمرة كل سبعة يف بدنة فنحران سبعني  

 بدنة يومئذ  
 

 

مسلم عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن بكر وروح قاال أان بن  - 15086
جريج أخربين أبو الزبري أنه مسع جابرا يقول : حنر النيب صلى هللا عليه وسلم  

 حنر عن عائشة بقرة يف حجته  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت



زبري فمن رجال مسلم الشيخني غري أيب ال  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن بكر وروح قاال ثنا بن   - 15087
جريج أخربين أبو الزبري أنه مسع جابر بن عبد هللا حيدث عن حجة النيب صلى  

هللا عليه وسلم قال : فأمران النيب صلى هللا عليه وسلم إذا أحللنا أن هندي 
وذلك حني أمرهم أن حيلوا من حجتهم  وجيتمع النفر منا يف البدنة   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن بكر ثنا بن جريج أخربين  - 15088
أبو الزبري أنه مسع جابر بن عبد هللا يقول : هنى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

الوجه   عن الوسم يف الوجه والضرب يف  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن بكر أان بن جريج أخربين  - 15089
 صلى هللا عليه وسلم  أبو الزبري أنه مسع جابر بن عبد هللا قال : زودان رسول هللا



جرااب من متر فكان يقبض لنا قبضة قبضة مث مترة مترة فنمصها ونشرب عليها  
دة غزاة وجياع فكلوا  املاء حىت الليل فألقى البحر حوات ميتا فقال أبو عبي

فأكلنا فذكرانه لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال رزقا أخرجه هللا لكم فإن  
كان معكم شيء فأطعموان فكان معنا منه شيء فأرسل به إليه بعض القوم  

 فأكل منه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    379صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا زيد بن احلباب ثنا احلسني بن واقد  - 15090
هللا عليه   الليثي حدثين أبو الزبري حدثين جابر قال مسعت رسول هللا صلى

وسلم يقول : إن أقواما خيرجون من النار بعد ما حمشوا فيها فينطلق هبم إىل هنر  
ه أمثال الثعارير  يف اجلنة يقال له هنر احلياة فيغتسلون فيه فيخرجون من  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده قويت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا الفضل بن دكني وأبو أمحد قاال ثنا   - 15091
سفيان عن األعمش عن أيب سفيان عن جابر أن النيب صلى هللا عليه وسلم  

 قال : الناس لقريش تبع يف اخلري والشر 

 

 

ده قوي على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  عليق شعيب األرنؤوط : إسنات
فمن رجال مسلم  -وامسه طلحة بن انفع  -الشيخني غري أيب سفيان   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع عن األعمش عن أيب سفيان   - 15092
 أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : الناس تبع لقريش يف اخلري والشر 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده قوي على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو أمحد وموسى بن داود قاال ثنا   - 15093
 بن حممد بن عقيل عن جابر عن النيب صلى هللا عليه وسلم  شريك عن عبد هللا

 قال : من أراد أن يصوم فليتسحر بشيء وقال موسى ولو بشيء 



 

 

وهو ابن  -عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه وهذا إسناد ضعيف شريك ت
سيء احلفظ وعبد هللا بن حممد بن عقيل ضعيف يعترب به  -عبد هللا النخعي   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الوهاب الثقفي عن جعفر عن   - 15094
ذا اغتسل من جنابة  أبيه عن جابر قال : كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إ

يصب على رأسه ثالث حفنات فقال له احلسن بن حممد أن شعري كثري قال  
ب اي بن أخي كان شعر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أكثر من شعرك وأطي  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
فمن رجال مسلم  -وهو ابن حممد الصادق  - الشيخني غري جعفر   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد األعلى بن عبد األعلى عن   - 15095
  برد عن عطاء عن جابر قال : كنا نغزو مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

 فنصيب من آنية املشركني وأسقيتهم فنستمتع هبم فال يعاب علينا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده قوي برد : هو ابن سنان الشامي روى له ت



البخاري يف األدب وأصحاب السنن وهو صدوق ال أبس به وابقي رجاله 
 ثقات رجال الشيخني

 

 

جاج عن أيب الزبري عن حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد ثنا ح - 15096
جابر : أن أاب سعيد اخلدري دخل على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهو  

 يصلي يف ثوب 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد رجاله ثقات رجال ت
فقد روى له البخاري يف "    -وهو ابن أرطاة النخعي  -الصحيح غري حجاج 

لسنناألدب " ومسلم مقروان وأصحاب ا  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد عن حجاج عن عطاء عن   - 15097
 جابر قال : كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يصلي يوم العيد مث خيطب 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد رجاله ثقات رجال ت
وهو ابن أرطاة النخعي الكويف القاضي  -الشيخني غري حجاج   

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد ثنا سليمان يعين التيمي عن   - 15098
أيب نضرة عن جابر بن عبد هللا أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال ألصحابه :  

 ما منكم من نفس منفوسة أييت عليها مائة سنة وهي حية يومئذ  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

دثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد ثنا سليمان عن عبد الرمحن ح - 15099
 صاحب السقاية عن جابر : مبثله ففسر جابر نقصان من العمر  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أان حجاج يعين بن أيب زينب  - 15100
 سفيان يقول مسعت جابر بن عبد هللا يقول :  قال مسعت طلحة بن انفع أاب

كنت يف ظل داري فمر يب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فلما رأيته وثبت 
إليه فجعلت أمشي خلفه فقال ادن فدنوت منه فأخذ بيدي فانطلقنا حىت أتى 

بعض حجر نسائه أم سلمة أو زينب بنت جحش فدخل مث أذن يل فدخلت 
ندكم غداء فقالوا نعم فأتى بثالثة أقرصة فوضعت وعليها احلجاب فقال أع 



على نقي فقال هل عندكم من آدم فقالوا ال إال شيء من خل قال هاتوه فأتوه  
به فأخذ قرصا فوضعه بني يديه وقرصا بني يدي وكسر الثالث ابثنني فوضع 

 نصفا بني يديه ونصفا بني يدي 
 

 

ن عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد حست  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد ثنا عبد امللك عن أيب الزبري   - 15101
عن جابر بن عبد هللا قال : كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ينبذ له يف 

 سقاء فإذا مل يكن سقاء نبذ له يف تور من برام  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أان عبد امللك عن أيب الزبري   - 15102
عن جابر بن عبد هللا قال : هنى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن الدابء 

 والنقري واملزفت واحلنتم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  



 

 

ان يعين الثوري عن أيب  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أان سفي - 15103
الزبري عن جابر قال : بعثين رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حلاجة فجئت وهو 

يسري على راحلته ووجهه من قبل املشرق وهو يومئ إمياء فكلمته فلم يرد 
 علي فلما انصرف قال إين كنت أصلي 

 

 

  عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجالت
فمن رجال   -وهو حممد بن مسلم بن تدرس املكي  -الشيخني غري أيب الزبري 

 مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أان بن أيب ذئب وأبو عامر عن   - 15104
بن أيب ذئب عن عبد الرمحن بن عطاء عن عبد امللك بن جابر بن عتيك عن  

يه وسلم : إذا حدث الرجل  جابر بن عبد هللا قال قال رسول هللا صلى هللا عل 
 حديثا فالتفت فهي أمانة قال أبو عامر يف جملسه حبديث 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه وهذا إسناد حسن يف الشواهد من أجل ت
 عبد الرمحن بن عطاء وابقي رجال اإلسناد ثقات

 



 

------------------------------------- 

 

[    380صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أان احلجاج عن أيب الزبري عن  - 15105
جابر عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : يف احليوان اثنان بواحد ال أبس به 

 يدا بيد وال يصلح نساء 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه وهذا إسناد ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد أن شرحبيل بن سعد   - 15106
أخربه عن جابر بن عبد هللا قال : أقبلنا مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من  

ل جابر  احلديبية حىت نزلنا السقيا فقال معاذ بن جبل من يسقينا يف أسقيتنا قا 
فخرجت يف فئة من األنصار حىت أتينا املاء الذي ابألاثية وبينهما قريب من  

ثالثة وعشرين ميال فسقينا يف أسقيتنا حىت إذا كان بعد عتمة إذا رجل ينازعه  
بعريه إىل احلوض فقال أورد فإذا هو النيب صلى هللا عليه وسلم فأورد مث 

مة وجابر فيما ذكر إىل جنبه مث  أخذت بزمام انقته فأخنتها فقام فصلى العت



 صلى بعدها ثالث عشرة سجدة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف لضعف شرحبيل  ت
وهو اخلطمي املدين موالهم األنصاري  -بن سعد   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أان شريك بن عبد هللا عن   - 15107
مع رسول هللا صلى  عبد هللا بن حممد بن عقيل عن جابر بن عبد هللا قال كنا  

هللا عليه وسلم فقال : يطلع عليكم رجل أو قال يدخل عليكم رجل يريد رجل 
يدخل من أهل اجلنة فجاء أبو بكر رضي هللا عنه مث قال يطلع عليكم أو 

عليكم شاب يريد رجل من أهل اجلنة قال فجاء عمر رضي هللا عنه مث قال  
يطلع عليكم رجل من أهل اجلنة اللهم اجعله عليا اللهم اجعله عليا قال فجاء 

 علي رضي هللا عنه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث حمتمل للتحسني وهذا إسناد ضعيف لضعف ت
كنه متابع ل -وهو النخعي   -شريك بن عبد هللا   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن بكر أان بن جريج أخربين  - 15108



أبو الزبري أنه مسع جابر بن عبد هللا يقول : أتى بضب إىل النيب صلى هللا عليه  
 وسلم فأىب أن أيكله وقال ال أدري لعله من القرون األوىل اليت مسخت 

 

 

على شرط مسلم عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن بكر أنبأان بن جريج  - 15109
أخربين عمرو بن دينار أنه مسع جابر بن عبد هللا يقول : جاء رجل والنيب صلى 

هللا عليه وسلم على املنرب يوم اجلمعة خيطب فقال له النيب صلى هللا عليه  
 وسلم أركعت ركعتني قال ال قال فاركع  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن بكر أان بن جريج أخربين  - 15110
الكعبة كان  عمرو بن دينار قال مسعت جابر بن عبد هللا يقول : ملا بنيت

العباس والنيب صلى هللا عليه وسلم ينقالن حجارة فقال العباس للنيب صلى هللا 
فخر إىل  عليه وسلم اجعل إزارك قال عبد الرزاق على رقبتك من احلجارة 

 األرض وطمحت عيناه إىل السماء فقام فقال إزاري إزاري فقام فشده عليه  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أان بن جريج قال زعم   - 15111
يل عطاء قال مسعت جابر بن عبد هللا يقول قال النيب صلى هللا عليه وسلم :  

 من أكل هذه الشجرة قال يريد الثوم فال يغشنا يف مسجدان  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

هللا حدثين أيب ثنا حممد بن بكر أان بن جريج قال  حدثنا عبد  - 15112
قال أبو الزبري قال جابر بن عبد هللا قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :  

ليس على املنتهب قطع ومن انتهب هنبة مشهورة فليس منا وقال ليس على  
 اخلائن قطع 

 

 

شيخني عليق شعيب األرنؤوط : إسناده على شرط مسلم رجاله ثقات رجال ال ت
 غري أيب الزبري فمن رجال مسلم 

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن بكر أان بن جريج أخربين  - 15113
أبو الزبري أنه مسع جابر بن عبد هللا وذكروا األنصاري يقول : رأيت النيب صلى 

هللا عليه وسلم وهو على راحلته يصلي النوافل يف كل وجه ولكنه خيفض 
لركعة ويومئ إمياء  السجدتني من ا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أان بن جريج أخربين  - 15114
عطاء أنه مسع جابر بن عبد هللا : وذكروا العزل فقال كنا نصنعه على عهد  

 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أان بن جريج قال عطاء   - 15115
القوم عن أشياء مث  حني قدم جابر بن عبد هللا معتمرا فجئناه يف منزله : فسأله 

ذكروا له املتعة فقال نعم استمتعنا على عهد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
  عنه  وأيب بكر وعمر حىت إذا كان يف آخر خالفة عمر رضي هللا



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق قال مسعت احلجاج بن  - 15116
أرطاة عن أيب الزبري عن جابر بن عبد هللا : أن النيب صلى هللا عليه وسلم  

 غابت له الشمس بسرف فلم يصل املغرب حىت أتى مكة  

 

 

ب األرنؤوط : إسناده ضعيف احلجاج بن أرطاة وأبو الزبري مدلسانعليق شعيت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    381صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن  - 15117
دينار مسعه من جابر بن عبد هللا : أتى النيب صلى هللا عليه وسلم عبد هللا بن 
أيب بعد ما أدخل يف حفرته فوضعه على ركبته وألبسه قميصه ونفث عليه من  

 ريقه  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان قال مسع عمرو جابرا يقول  - 15118
مسعت : أذاني من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قوم خيرجون من النار  

 فيدخلون اجلنة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان عن عمرو عن سليمان بن   - 15119
يسار : ان أمريا كان ابملدينة يقال له طارق قضى ابلعمرى للوارث على قول  

 جابر بن عبد هللا عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

 أيب ثنا سفيان عن أيب الزبري مسع جابرا حدثنا عبد هللا حدثين - 15120
يقول : مل نبايع النيب صلى هللا عليه وسلم على املوت إمنا ابيعناه على أن ال 



 نفر  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان عن أيب الزبري مسع جابرا  - 15121
هللا عليه وسلم سئل عن كسب احلجام فقال اعلفه   يقول : أن النيب صلى

 انضحك 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان ثنا بن عقيل عن جابر : أن   - 15122
 النيب صلى هللا عليه وسلم أكل خبزا وحلما فصلى ومل يتوضأ  

 

 

حديث صحيح وهذا إسناد حسن عليق شعيب األرنؤوط :  ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا محاد بن أسامة حدثين هشام بن  - 15123



عروة حدثين عبيد هللا بن عبد الرمحن بن رافع عن جابر بن عبد هللا قال قال  
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : من أحيا أرضا ميتة فهي له وما أكلت العافية  

 منه له به صدقة  

 

 

إسناد حسن من أجل عبيد هللا  عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا ت
 بن عبد الرمحن بن رافع 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن زكراي أان حجاج عن عطاء   - 15124
وعن أيب الزبري عن جابر : أن النيب صلى هللا عليه وسلم هنى ان يباع ما يف 

لثمار  رؤوس النخل بتمر كيال وبه أن النيب صلى هللا عليه وسلم هنى أن تباع ا
 حىت يبدو صالحها وأن تباع سنتني أو ثالاث 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن زكراي بن أيب زائدة ثنا   - 15125
حجاج عن عطاء وعن أيب الزبري عن جابر : أن النيب صلى هللا عليه وسلم هنى  

 أن يباع ما يف رؤوس النخل بتمر مكيل  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبدة بن سليمان ثنا عبد امللك  - 15126
عن عطاء عن جابر قال : شهدت النيب صلى هللا عليه وسلم يف يوم عيد بدأ 

 ابلصالة قبل اخلطبة بغري أذان وال إقامة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
فمن رجال مسلم  -و ابن أيب سليمان العرزمي وه -الشيخني غري عبد امللك   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن ميان عن املثىن عن عطاء   - 15127
 عن جابر : ان النيب صلى هللا عليه وسلم طاف طوافا واحدا 

 

 

وهو ابن الصباح ضعيف  -عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف املثىن ت
س بذاك القويوحيىي بن ميان شيخ أمحد لي  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا زيد بن احلباب حدثين حسني بن  - 15128



واقد حدثين أبو الزبري عن جابر أن رجال أتى النيب صلى هللا عليه وسلم فقال  
 : ان أخي مات فكيف أكفنه قال أحسن كفنه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد قوي رجاله ثقات رجال  ت
 الصحيح غري حسني بن واقد

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن بشر ثنا سعيد بن أيب  - 29151
عروبة ثنا قتادة عن سليمان بن قيس اليشكري عن جابر بن عبد هللا 

األنصاري أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : من حاط حائطا على أرض  
 فهي له  

 

 

قيس  عليق شعيب األرنؤوط : رجاله ثقات رجال الشيخني غري سليمان بن ت
اليشكري فقد روى له الرتمذي وابن ماجة وهو ثقة لكن رواية قتادة عنه  

 صحيفة ومل يسمع منه 

: قال التوربشيت : يستدل به من   369/  3قال القاري يف مرقاة املفاتيح * 
يرى التمليك ابلتحجري وال يقوم به حجة ألن التمليك إمنا هو ابإلحياء وحتجري 

من اإلحياء يف شيء األرض وإحاطته ابحلائط ليس   

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد بن هارون ثنا حممد بن  - 15130
إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة قال احلسن بن حممد بن علي قلت جلابر 

بن عبد هللا فقال جابر بن عبد هللا اي بن أخي أان أعلم الناس هبذا احلديث : 
ا رمجناه وجد مس احلجارة فقال أي كنت فيمن رجم الرجل يعين ماعزا أان مل

قوم ردوين إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فإن قومي هم قتلوين وغروين من  
نفسي وقالوا أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم غري قاتلك قالوا فلم ننزع عن  
الرجل حىت فرغنا منه قال فلما رجعنا إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ذكران  

له فقال أال تركتم الرجل وجئتموين به إمنا أراد رسول هللا صلى هللا عليه  له قو 
 وسلم أن يتثبت يف أمره  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسن رجاله ثقات رجال الشيخني غري حممد ت
 بن إسحاق فهو صدوق 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن احلسن الواسطي يعين  - 15131
أبو يوسف احلجاج يعين بن أيب ذئب الصيقل عن أيب سفيان عن  املزين ثنا 

جابر قال : مر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم برجل وهو يصلي وقد وضع 
 يده اليسرى على اليمىن فانتزعها ووضع اليمىن على اليسرى 

 



 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف احلجاج بن أيب زينب الصيقل فيه  ت
 ضعف

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد بن هارون ثنا هشام بن حسان  - 15132
لم :  عن احلسن عن جابر بن عبد هللا قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وس 

إذا كنتم يف اخلصب فأمكنوا الركب أسنتها وال تعدوا املنازل وإذا كنتم يف 
ل فإذا تغولت بكم اجلدب فاستنجوا وعليكم ابلدجلة فإن األرض تطوي ابللي

الغيالن فبادروا ابألذان وال تصلوا على جواد الطرق وال تنزلوا عليها فإهنا 
 مأوى احليات والسباع وال تقضوا عليها احلوائج فإهنا املالعن 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه دون قصة الغيالن وهذا إسناد ضعيف  ت
يسمع من جابر مل  -وهو البصري  -النقطاعه فإن احلسن   

 

 

------------------------------------- 

 

[    382صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد بن هارون أان مهام بن حيىي   - 15133
عن القاسم بن عبد الواحد بن عبد هللا بن حممد بن عقيل عن جابر بن عبد  

ى هللا عليه وسلم قال : أميا عبد تزوج بغري أذن أو قال  هللا أن رسول هللا صل
نكح بغري أذن أهله فهو عاهر قال ومسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 يقول أن أخوف ما أخاف على أميت عمل قوم لوط  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أان احلجاج عن أيب الزبري عن  - 15134
جابر أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : يف احليوان اثنان بواحد ال أبس 

 به يدا بيد وال خري فيه نساء  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه وهذا إسناد ضعيف احلجاج : هو ابن ت
ان ومل يصرحا ابلسماعأرطاة وهو وأبو الزبري مدلس  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب أان احلجاج بن أرطاة عن أيب الزبري عن  - 15135
جابر بن عبد هللا قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : من كان بينه وبني  



 أخيه مزارعة فأراد أن يبيعها فليعرضها على صاحبه فهو أحق هبا ابلثمن 
 

 

حديث صحيح وهذا اإلسناد فيه عنعنة احلجاج بن   عليق شعيب األرنؤوط :ت
 أرطاة وأيب الزبري 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أان بن أيب ذئب عن املقربي  - 15136
عن القعقاع بن حكيم عن جابر بن عبد هللا قال : كنا نصلي مع رسول هللا 

 صلى هللا عليه وسلم املغرب مث أنيت بين سلمة وحنن نبصر مواقع النبل  

 

 

ل  عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجات
الشيخني غري القعقاع بن حكيم فقد روى له البخاري يف " األدب " واحتج به  

 مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو قطن وكثري بن هشام قاال ثنا   - 15137
هشام عن أيب الزبري عن جابر بن عبد هللا : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 احتجم وهو حمرم من وثي كان بوركه أو ظهره  
 

 



عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد على شرط مسلم ت  

 

 

 حدثين أيب ثنا أبو قطن ثنا هشام عن أيب الزبري  حدثنا عبد هللا - 15138
صلى هللا عليه وسلم يف   عن جابر قال : خسفت الشمس على عهد رسول هللا

يوم شديد احلر فصلى أبصحابه فأطال القيام حىت جعلوا خيرون مث ركع فأطال  
مث رفع فأطال مث ركع فأطال مث رفع فأطال مث سجد سجدتني مث قام فصنع حنوا  

ك فكانت أربع ركعات وأربع سجدات من ذل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبدة بن سليمان ثنا عاصم يعين   - 15139
األحول عن عامر عن جابر قال : هنى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن تزوج 

ها  املرأة على عمتها أو على خالت   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح ثنا بن جريج أخربين أبو الزبري  - 15140



أنه مسع جابر بن عبد هللا يقول : أرخص النيب صلى هللا عليه وسلم يف رقية  
 احلمة لبين عمرو  

 

 

شرط مسلم رجاله ثقات رجال  عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على  ت
 الشيخني غري أيب الزبري فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبدة بن سليمان ثنا عبد امللك  - 15141
عن عطاء عن جابر قال : مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف يوم عيد  

 بدأ ابلصالة قبل اخلطبة بغري أذان وال إقامة  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
فمن رجال مسلم  -وهو ابن أيب سليمان العرزمي  -الشيخني غري عبد امللك   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح ثنا بن جريج أخربين أبو الزبري  - 15142
أنه مسع جابر بن عبد هللا يقول : لدغت رجال منا عقرب وحنن جلوس مع  
النيب صلى هللا عليه وسلم فقال رجل اي رسول هللا أرقيه فقال من استطاع  

ن ينفع أخاه فلينفعه  منكم أ  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم أبو الزبري من رجاله  ت
 وابقي رجاله ثقات رجال الشيخني 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح بن عبادة ثنا بن جريج أخربين  - 15143
عليه  أبو الزبري أنه مسع جابر بن عبد هللا يقول مسعت رسول هللا صلى هللا  

وسلم يقول : ال عدوى وال صفر وال غول ومسعت أاب الزبري يذكر أن جابرا 
فسر هلم قوله ال صفر فقال أبو الزبري الصفر البطن قيل جلابر كيف هذا القول 

فقال دواب البطن قال ومل يفسر الغول قال أبو الزبري من قبله هذا الغول 
 الشيطانة اليت يقولون  

 

 

: إسناده صحيح على شرط مسلم عليق شعيب األرنؤوط ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح ثنا بن جريج أخربين أبو الزبري  - 15144
أنه مسع جابر بن عبد هللا يقول مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول :  
طعام الواحد يكفي اإلثنني وطعام اإلثنني يكفي األربعة وطعام األربعة يكفي  

 الثمانية  
 



 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح ثنا حسني املعلم عن حيىي بن  - 15145
أيب كثري عن رجل عن جابر بن عبد هللا : أن رجال شااب أتى النيب صلى هللا 

 عليه وسلم يستأذنه يف اخلصاء فقال صم وسل هللا عز وجل من فضله 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف جلهالة راويه عن  ت
 جابر

 

 

------------------------------------- 

 

[    383صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح ثنا بن جريج أخربين أبو الزبري  - 15146
 صلى هللا أنه مسع جابر بن عبد هللا : يقول سلم انس من اليهود على النيب

عليه وسلم فقالوا السام عليك اي أاب القاسم فقال وعليكم فقالت عائشة 
هتا عليهم  رضي هللا عنها وغضبت أمل تسمع ما قالوا قال بلى قد مسعت فردد



 أان جناب عليهم وال جيابون علينا  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح ثنا بن جريج أخربين أبو الزبري  - 15147
أنه مسع جابر بن عبد هللا يقول : لبس النيب صلى هللا عليه وسلم قباء من  

أن ينزعه وأرسل به إىل عمر بن اخلطاب فقيل قد  ديباج أهدى له مث أوشك 
م  أوشكت ما نزعته اي رسول هللا فقال هناين عنه جربيل صلى هللا عليه وسل

فجاءه عمر يبكي فقال اي رسول هللا كرهت أمرا وأعطيتنيه فما يل فقال مل  
 أعطكه لتلبسه إمنا أعطيتكه تبيعه فباعه أبلفي درهم  

 

 

ناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  عليق شعيب األرنؤوط : إس ت
 الشيخني غري أيب الزبري فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح ثنا بن جريج أخربين أبو الزبري  - 15148
أنه مسع جابر بن عبد هللا يقول أنه مسع النيب صلى هللا عليه وسلم يقول : إذا  

ه وعند طعامه قال الشيطان ما من مبيت دخل الرجل بيته فذكر هللا عند دخول



وال عشاء ها هنا وإذا دخل ومل يذكر هللا عند دخوله قال الشيطان أدركتم  
 املبيت والعشاء 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح ثنا بن جريج أخربين أبو الزبري  - 15149
ن عبد هللا يقول : أن النيب صلى هللا عليه وسلم أمر عمر بن  أنه مسع جابر ب

اخلطاب يوم الفتح وهو ابلبطحاء أن أييت الكعبة فيمحو كل صورة فيها ومل  
 يدخل البيت حىت حميت كل صورة فيه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح ثنا زكراي بن إسحاق ثنا أبو  - 15150
نيب صلى هللا عليه  الزبري أنه مسع جابر بن عبد هللا يقول أن رجال جاء إىل ال

وسلم فقال : اي رسول هللا إين رأيت يف املنام أن رأسي قطع فهو يتجحدل وأان 
طان فإذا رأى أحدكم  أتبعه فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ذاك من الشي

 رؤاي يكرهها فال يقصها على أحد وليستعذ ابهلل من الشيطان  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري أيب الزبري فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح ثنا بن جريج أخربين أبو الزبري  - 15151
ع جابر بن عبد هللا يقول قال النيب صلى هللا عليه وسلم : الناس تبع  أنه مس

 لقريش يف اخلري والشر  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح ثنا بن جريج أخربين أبو الزبري  - 15152
ى هللا عليه وسلم يقول أنه مسع جابر بن عبد هللا يقول مسعت رسول هللا صل

 خيار : الناس يف اجلاهلية خيارهم يف اإلسالم إذا فقهوا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح ثنا بن جريج أخربين أبو الزبري  - 15153



وسلم يقول :    أنه مسع جابر بن عبد هللا يقول مسعت رسول هللا صلى هللا عليه
 غفار غفر هللا هلا وأسلم ساملها هللا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح ثنا بن جريج أخربين أبو الزبري  - 15154
وسلم يقول :    أنه مسع جابر بن عبد هللا يقول مسعت رسول هللا صلى هللا عليه

أرجو أن يكون من يتبعين من أميت يوم القيامة ربع أهل اجلنة قال فكربان قال  
ن تكونوا الشطر  أرجو أن يكونوا ثلث أهل اجلنة قال فكربان قال أرجو أ  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح بن عبادة ثنا بن جريج أخربين  - 15155
أبو الزبري أنه مسع جابر بن عبد هللا يسأل عن الورود قال : حنن يوم القيامة  

مم أبواثهنا وما كانت على كذا وكذا انظر أي ذلك فوق الناس قال فتدعى األ
مث أيتينا ربنا بعد ذلك فيقول من تنتظرون فيقولون ننتظر   تعبد األول فاألول

ربنا عز وجل فيقول أان ربكم يقولون حىت ننظر إليك فيتجلى هلم يضحك قال 



مسعت النيب صلى هللا عليه وسلم قال فينطلق هبم ويتبعونه ويعطي كل إنسان 
عونه على جسر جهنم كالليب وحسك أتخذ من شاء  منافق أو مؤمن نورا مث يتب 

هللا مث يطفأ نور املنافق مث ينجو املؤمنون فتنجو أول زمرة وجوههم كالقمر ليلة  
البدر سبعون ألفا ال حياسبون مث الذين يلوهنم كأضوأ جنم يف السماء مث كذلك 

به من  مث حتل الشفاعة حىت خيرج من النار من قال ال إله إال هللا وكان يف قل
اخلري ما يزن شعرية فيجعلون بفناء أهل اجلنة وجيعل أهل اجلنة يرشون عليهم  
املاء حىت ينبتون نبات الشيء يف السيل مث يسأل حىت جيعل له الدنيا وعشرة  

 أمثاهلا معها  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

-------------------------------------  

 

[    384صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح ثنا بن جريج أخربين أبو الزبري  - 15156
أنه مسع جابر بن عبد هللا يقول : لكل نيب دعوة قد دعا هبا يف أمته وخبأت  

 دعويت شفاعة ألمته يوم القيامة يعين النيب صلى هللا عليه وسلم  



 

 

شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  عليق ت
فمن رجال مسلم  -وهو حممد بن مسلم بن تدرس  -الشيخني غري أيب الزبري   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح ثنا بن جريج أخربين أبو الزبري  - 15157
يقول : أيكل  أنه مسع جابر بن عبد هللا يقول مسعت النيب صلى هللا عليه وسلم 

أهل اجلنة فيها ويشربون وال يتمخطون وال يتغوطون وال يبولون ويكون طعامهم  
 ذلك جشاء ويلهمون التسبيح واحلمد كما يلهمون النفس  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح ثنا بن جريج أخربين أبو الزبري  - 15158
أنه مسع جابر بن عبد هللا يقول : قد يئس الشيطان أن يعبده املسلمون ولكن  

 يف التحريش بينهم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح أخربين أبو الزبري أنه مسع جابر   - 15159
بن عبد هللا يقول مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : عرش إبليس 

 على البحر مث يبعث سراايه فيفتنون الناس فأعظمهم عنده أعظمهم فتنة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح ثنا بن جريج أخربين أبو الزبري  - 15160
أنه مسع جابر بن عبد هللا ومل يرفعه : أان فرطكم بني أيديكم فإن مل جتدوين فأان 

على احلوض واحلوض قدر ما بني أيلة إىل مكة وسيأيت رجال ونساء فال 
 يذوقون منه شيئا موقوف ومل يرفعه  

 

 

ط : إسناده صحيحعليق شعيب األرنؤو ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح ثنا زكراي بن إسحاق ثنا أبو  - 15161
الزبري أنه مسع جابر بن عبد هللا يقول قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : أان  
على احلوض أنظر من يرد علي قال فيؤخذ انس دوين فأقول اي رب مين ومن  

ملوا بعدك ما برحوا بعدك يرجعون على أميت قال فيقال وما يدريك ما ع



أعقاهبم قال جابر قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم احلوض مسرية شهر  
وزواايه سواء يعين عرضه مثل طوله وكيزانه مثل جنوم السماء وهو أطيب رحيا 

 من املسك وأشد بياضا من اللنب من شرب منه مل يظمأ بعده أبدا 

 

 

ناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  عليق شعيب األرنؤوط : إس ت
 الشيخني غري أيب الزبري فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح ثنا زكراي ثنا أبو الزبري أنه مسع  - 15162
جابر بن عبد هللا يقول : هنى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن نبيذ اجلر 

هللا صلى هللا عليه وسلم إذا مل جيد له شيئا  واملزفت والدابء والنقري وكان رسول 
 ينبذ له فيه نبذ له يف تور من حجارة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح ثنا زكراي بن إسحاق ثنا أبو  - 15163
الزبري أنه مسع جابر بن عبد هللا يقول : هناان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن  

 نتمسح بعظم أو بعر  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

سم عن بن أيب ذئب حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هاشم بن القا - 15164
هللا عليه    عن شرحبيل بن سعد عن جابر بن عبد هللا قال قال رسول هللا صلى

وسلم : ألن ميسك أحدكم يده عن احلصباء خري له من أن يكون له مائة انقة  
 كلها سود احلدقة فإن غلب أحدكم الشيطان فليمسح مسحة واحدة  

 

 

يل بن سعد عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف لضعف شرحب ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حجاج قال قال بن جريج أخربين  - 15165
أبو الزبري أنه مسع جابر بن عبد هللا يزعم : أن النيب صلى هللا عليه وسلم هنى  

 عن الصور يف البيت وهنى الرجل أن يصنع ذلك  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

نا عبد هللا حدثين أيب ثنا حجاج قال بن جريج أخربين أبو حدث - 15166



الزبري أنه مسع جابر بن عبد هللا يقول مسعت النيب صلى هللا عليه وسلم يقول :  
إمنا أان بشر وإين اشرتطت على ريب عز وجل أي عبد من املسلمني سببته أو  

 شتمته ان يكون له ذلك زكاة وأجرا 

 

 

األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم عليق شعيب ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثين حجاج قال بن جريج أخربين  - 15167
هللا صلى هللا عليه   أبو الزبري أنه مسع جابر بن عبد هللا يقول مسعت رسول

وسلم يقول : ال تزال طائفة من أميت يقاتلون على احلق ظاهرين إىل يوم القيامة  
ال صل بنا قال فينزل عيسى بن مرمي صلى هللا عليه وسلم فيقول أمريهم تع

 فيقول ال أن بعضكم على بعض أمراء تكرمة هللا عز وجل هذه األمة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حجاج قال بن جريج أخربين أبو  - 15168
ول الزبري أنه مسع جابر بن عبد هللا يقول مسعت النيب صلى هللا عليه وسلم يق

قبل أن ميوت بشهر : تسألوين عن الساعة وإمنا علمها عند هللا وأقسم ابهلل ما  



 على ظهر األرض من نفس منفوسة اليوم أييت عليها مائة سنة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    385صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سريج بن النعمان ثنا سعيد يعين  - 15168
بن زيد عن عمرو بن دينار حدثين جابر بن عبد هللا قال كسع رجل من 

املهاجرين رجال من األنصار فقال األنصاري اي لألنصار وقال املهاجري اي 
ل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : اال ما ابل دعوى اجلاهلية  للمهاجرين فقا 

 دعوا الكسعة فإهنا منتنة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد حسن رجاله رجال ت
 الصحيح سعيد بن زيد حسن احلديث

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا زايد بن عبد هللا بن الطفيل قال   - 15169
عت أيب مرة يقول حدثنا زايد بن عبد هللا بن الطفيل البكائي عبد هللا ومس 

العامري ثنا منصور عن سامل عن جابر بن عبد هللا قال : ولد لرجل منا غالم  
فسماه حممدا فقلنا ال ندعك تسميه حممدا ابسم النيب صلى هللا عليه وسلم  

ول هللا إنه ولد فأتى الرجل اببنه إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال اي رس
يل غالم وإين مسيته ابمسك فأىب قومي أن يدعوين قال بلى تسموا ابمسي وال  

 تكنوا بكنييت فأىن قاسم أقسم بينكم  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد حسن رجاله ثقات رجال ت
الشيخني غري زايد بن عبد هللا البكائي فقد روى له البخاري حديثا واحدا 

وان بغريه واحتج به مسلم مقر   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسني بن حممد أان حممد بن  - 15170
ب قال : دخلت مطرف عن عاصم بن عبيد هللا بن عاصم بن عمر بن اخلطا

على جابر بن عبد هللا فحضرت الصالة وثياب له على السرير أو املشجب 
فقام متوشحا بثوبه مث صلى مث قال هلم حني انصرف رأيت رسول هللا صلى هللا 

سلم صلى هكذا  عليه و   

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف لضعف عاصم  ت
 بن عبيد هللا 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسني بن حممد ثنا الفضل يعين بن  - 15171
ر بن عبد هللا سليمان ثنا حممد بن أيب حيىي عن احلرث بن أيب يزيد عن جاب

األنصاري : أن قوما قدموا املدينة مع النيب صلى هللا عليه وسلم وهبا مرض  
رجوا بغري إذنه فنهاهم النيب صلى هللا عليه وسلم أن خيرجوا حىت أيذن هلم فخ

فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إمنا املدينة كالكري تنفى اخلبث كما ينفي  
 الكري خبث احلديد  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد حمتمل للتحسني ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن بن موسى وعفان قاال ثنا   - 15172
عد عن عطاء بن أيب رابح عن جابر بن عبد هللا  محاد بن سلمة عن قيس بن س 

أن رجال قال : اي رسول هللا ذحبت قبل أن أرمي قال أرم وال حرج قال رجل اي 
 رسول هللا حلقت قبل أن أذبح قال اذبح وال حرج  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

أيب عن بن إسحاق قال   حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعقوب ثنا - 15173
فحدثين عبد هللا بن سهل بن عبد الرمحن بن سهل أخو بين حارثة عن جابر 
بن عبد هللا األنصاري قال قال : خرج مرحب اليهودي من حصنهم قد مجع  

 سالحه يرجتز ويقول 

شاكي السالح بطل جمرب (  ...قد علمت خيرب أين مرحب )   

إذا الليوث أقبلت تلهب ( ...أطعن أحياان وحينا أضرب )   

وهو يقول من مبارز فقال رسول هللا صلى (  ... كان محاي حلمى ال يقرب  )  
هللا عليه وسلم من هلذا فقال حممد بن مسلمة أان له اي رسول هللا وأان وهللا 

دان أحدمها  املأثور الثائر قتلوا أخي ابألمس قال فقم إليه اللهم أعنه عليه فلما
من صاحبه دخلت بينهما شجرة عمرية من شجر العشر فجعل أحدمها يلوذ 

هبا من صاحبه كلما الذ هبا منه اقتطع بسيفه ما دونه حىت برز كل واحد منهما  
لصاحبه وصارت بينهما كالرجل القائم ما فيها فنن مث محل مرحب على حممد  

فأمسكته وضربه حممد بن فضربه فاتقى ابلدرقة فوقع سيفه فيها فعضت به 
 مسلمة حىت قتله  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسن رجاله رجال الصحيح غري ابن إسحاق ت
 فقد روى له أصحاب السنن ومسلم يف املتابعات وهو حسن احلديث

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسني بن موسى وسريج قاال ثنا   - 15174
محاد بن زيد عن عمرو بن دينار عن حممد بن علي عن جابر بن عبد هللا قال  
: هنى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن حلوم احلمر قال سريج األهلية يوم  

 خيرب وأذن يف حلوم اخليل  

 

 

رجاله ثقات رجال الشيخني غري عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح ت
فمن رجال البخاري -وهو ابن النعمان  -سريج   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن ثنا زهري بن معاوية أبو  - 15175
خيثمة ثنا أبو الزبري عن جابر قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :  

هي للذي أعمرها  أمسكوا عليكم أموالكم وال تقسموها فإنه من أعمر عمري ف
 حيا وميتا ولعقبه تقسموها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  



 

 

------------------------------------- 

 

[    386صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا زهري عن أيب الزبري عن جابر   - 15176
قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ال ترسلوا فواشيكم وصبيانكم إذا 

غابت الشمس حىت تذهب فحمة العشاء فإن الشياطني تعبث إذا غابت 
 الشمس حىت تذهب فحمة العشاء  

 

 

رط مسلم رجاله ثقات رجال  عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شت
فمن رجال مسلم  -وهو حممد بن مسلم بن تدرس  -الشيخني غري أيب الزبري   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن ثنا زهري عن أيب الزبري عن  - 15177
جابر : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان يصلي يف ثوب واحد متوشحا 

وأان أمسع املكتوبة قال املكتوبة وغري املكتوبة  به فقال بعض القوم أليب الزبري   

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
فمن رجال   -وهو حممد بن مسلم بن تدرس املكي  -الشيخني غري أيب الزبري 

 مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن بن موسى وموسى بن داود   - 15178
قاال ثنا زهري عن أيب الزبري عن جابر قال : أكلنا مع رسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم حلوم األضاحي وتزودان حىت بلغنا هبا املدينة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد على شرط مسلم ت  

 

 

هللا حدثين أيب ثنا حسن ثنا زهري عن أيب الزبري عن  حدثنا عبد - 15179
: إن يل جارية وهي خادمنا   جابر أن رجال أتى النيب صلى هللا عليه وسلم قال

وسايستنا أطوف عليها وأان أكره أن حتمل فقال اعزل عنها ان شئت فإنه 
قد  سيأتيها ما قدر هلا قال فلبث الرجل مث أاته فقال إن اجلارية قد محلت قال 

 أخربتك أنه سيأتيها ما قدر هلا  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد على شرط مسلم ت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن ثنا زهري عن أيب الزبري عن  - 15180
جابر قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ال يبيع حاضر لباد دعوا 

 الناس يرزق هللا بعضهم من بعض  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

د ثنا زهري : مثله  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثناه موسى بن داو  - 15181
 إبسناده  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا حسن حدثنا زهري عن أيب الزبري   - 15182
عن جابر وبن عمر : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم هنى عن النقري 

 واملزفت والدابء  

 

 

إسناده صحيح على شرط مسلم عليق شعيب األرنؤوط : ت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن حدثنا زهري عن أيب الزبري   - 15183
عن جابر قال : رمى سعد بن معاذ يف أكحله فحسمه رسول هللا صلى هللا 

 عليه وسلم بيده مبشقص قال مث ورمت قال فحسمه الثانية  

 

 

مسلم عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا حسن حدثنا زهري عن أيب الزبري   - 15184
عن جابر قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : أغلقوا األبواب وأوكئوا 

األسقية ومخروا اإلانء وأطفئوا السرج فإن الشيطان ال يفتح غلقا وال حيل وكاء  
هل البيت  وال يكشف إانء فإن الفويسقة تضرم على أ  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا معاوية يعين بن عمرو ثنا أبو  - 15185
إسحاق يعين الفزاري عن األعمش عن أيب سفيان عن جابر قال قال رسول 

ميرض  هللا صلى هللا عليه وسلم : ما من مسلم وال مسلمة وال مؤمن وال مؤمنة



 مرضا إال حط هللا عنه من خطاايه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده قوي على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
فمن رجال مسلم وهو   -وهو طلحة بن انفع  -الشيخني غري أيب سفيان 

 صدوق ال أبس به 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن حدثنا بن هليعة حدثنا بكر   - 15186
ن موىل جلابر بن عبد هللا أخربه عن جابر بن عبد هللا : أن رسول  بن سوادة أ

هللا صلى هللا عليه وسلم مر هبم وهم جيتنون أراكا فأعطاه رجل جىن أراك فقال  
 لو كنت متوضأ أكلته  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف لسوء حفظ عبد هللا بن هليعة وجلهالة  ت
 موىل جابر 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن حدثنا بن هليعة حدثنا أبو  - 15187
الزبري قال : سألت جابرا عن مثن الكلب والسنور فقال مسعت رسول هللا صلى 

 هللا عليه وسلم زجر عن ذلك  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف ابن هليعة سيء ت
 احلفظ

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن حدثنا بن هليعة حدثنا أبو  - 15188
الزبري أخربين جابر : أن امرأة من بين خمزوم سرقت فعاذت أبسامة بن زيد حب 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فأتى هبا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال  
 لو كانت فاطمة لقطعت يدها فقطعها  

 

 

: صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف ابن هليعة سيء عليق شعيب األرنؤوط ت
 احلفظ

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا حسن حدثنا بن هليعة حدثنا   - 15189
أبو الزبري قال : سألت جابرا عن الرجل يطلق امرأته وهي حائض فقال طلق  

عبد هللا بن عمر امرأته وهي حائض فأتى عمر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
ه ذلك فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لرياجعها فإهنا امرأته  فأخرب   

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف عبد هللا بن هليعة سيء احلفظت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا حسن حدثنا بن هليعة حدثنا   - 15190
فقال :  أبو الزبري قال سألت جابرا هل رجم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

نعم رجم رجال من أسلم ورجال من اليهود وامرأة وقال لليهودي حنن حنكم  
 عليكم اليوم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح دون قوله : وقال لليهودي : " حنن  ت
حنكم عليكم اليوم " وهذا اإلسناد ضعيف من أجل عبد هللا بن هليعة فهو  

 سيء احلفظ

 

 

------------------------------------- 

 

[    387صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا حسن حدثنا بن هليعة حدثنا   - 15191
أبو الزبري عن جابر أنه قال : زجر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ان تصل 



 املرأة برأسها شيئا  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف من أجل ابن ت
 هليعة 

 

 

حدثنا بن هليعة حدثنا   حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا حسن - 15192
أبو الزبري عن جابر : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم هنى أن أيكل الرجل 

 بشماله فإن الشيطان أيكل بشماله 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف ألجل ابن هليعة ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا حسن حدثنا بن هليعة ثنا أبو  - 15193
الزبري عن جابر أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : مثل املؤمن مثل 

السنبلة تستقيم مرة وختر مرة ومثل الكافر مثل األرزة ال تزال مستقيمة حىت 
 ختر وال تشعر  

 

 

حسن  عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسنادت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا حسن حدثنا بن هليعة حدثنا   - 15194
أبو الزبري قال : سألت جابرا كم طاف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بني 

 الصفا واملروة فقال مرة واحدة  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف لسوء حفظ ابن ت
 هليعة 

 

 

د هللا حدثين أيب حدثنا سريج بن النعمان قال حدثنا  حدثنا عب - 15195
: أن عمر بن اخلطاب أتى   هشيم أان جمالد عن الشعيب عن جابر بن عبد هللا

النيب صلى هللا عليه وسلم بكتاب أصابه من بعض أهل الكتب فقرأه النيب 
صلى هللا عليه وسلم فغضب فقال أمتهوكون فيها اي بن اخلطاب والذي نفسي 

قد جئتكم هبا بيضاء نقية ال تسألوهم عن شيء فيخربوكم حبق فتكذبوا  بيده ل
به أو بباطل فتصدقوا به والذي نفسي بيده لو أن موسى صلى هللا عليه وسلم  

 كان حيا ما وسعه إال أن يتبعين  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف لضعف جمالد : وهو ابن سعيدت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا أبو سلمة اخلزاعي حدثنا شريك  - 15196
عن عمار الدهين عن أيب الزبري عن جابر : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 دخل يوم الفتح مكة وعليه عمامة سوداء 

 

 

وهو   - عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف شريك ت
احلفظسيء  -ابن عبد هللا النخعي   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا اخلزاعي ثنا عبد العزيز عن   - 15197
عمرو بن أيب عمرو عن رجل من األنصار عن جابر بن عبد هللا قال قال رسول  

هللا صلى هللا عليه وسلم : كلوا حلم الصيد وأنتم حرم ما مل تصيدوه أو يصد 
 لكم 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا اخلزاعي أان محاد بن سلمة أان   - 19815
البصل  أبو الزبري عن جابر : أن النيب صلى هللا عليه وسلم هنى زمن خيرب عن

والكراث فأكلهما قوم مث جاؤوا إىل املسجد فقال النيب صلى هللا عليه وسلم  



رسول هللا ولكن أجهدان اجلوع  أمل أنه عن هاتني الشجرتني املنتنتني قالوا بلى اي 
فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من أكلهما فال حيضر مسجدان فإن  

 املالئكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو سعيد موىل بين هاشم ثنا عبد   - 15199
بن أيب املوال ثنا حممد بن املنكدر قال : دخلت على جابر بن عبد هللا  الرمحن 

وهو يصلي ملتحفا يف ثوب واحد ورداؤه موضوع فقلنا له تصلي يف ثوب 
واحد ورداؤك موضوع قال ليدخل علي مثلك فرياين أصلي يف ثوب واحد إين 

 رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يصلي هكذا  

 

 

ؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري عليق شعيب األرنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو سعيد ثنا زائدة ثنا عبد هللا بن  - 15200
عليه وسلم    حممد بن عقيل عن جابر بن عبد هللا قال قال رسول هللا صلى هللا

: خري صفوف الرجال املقدم وشرها املؤخر وخري صفوف النساء املؤخر وشرها  



ترين عورات  املقدم اي معشر النساء إذا سجد الرجال فاغضضن أبصاركن ال
 الرجال من ضيق األزر  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد حسن يف املتابعات ت
 والشواهد من أجل عبد هللا بن حممد بن عقيل

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا زائدة عن عبد هللا بن حممد بن  - 15201
هللا عليه وسلم  عقيل عن جابر بن عبد هللا قال : مشيت مع رسول هللا صلى 

إىل امرأة من األنصار فذحبت لنا شاة فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
جلنة ليدخلن رجل من أهل اجلنة فدخل أبو بكر فقال ليدخلن رجل من أهل ا

فدخل عمر فقال ليدخلن رجل من أهل اجلنة فقال اللهم ان شئت فاجعله  
عليا فدخل علي مث أتينا بطعام فأكلنا فقمنا إىل صالة الظهر ومل يتوضأ أحد 

 منا مث أتينا ببقية الطعام مث قمنا إىل العصر وما مس أحد منا ماء 

 

 

بد هللا بن حممد عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حمتمل للتحسني من أجل ع ت
 بن عقيل وابقي رجاله ثقات رجال الصحيح

 

 



------------------------------------- 

 

[    388صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا مؤمل ثنا سفيان عن أيب الزبري عن  - 15202
فقدمنا مكة   جابر قال : خرجنا مع النيب صلى هللا عليه وسلم مهلني ابحلج

فطفنا ابلبيت وابلصفا واملروة فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أحلوا  
ساء فلما  واجعلوها عمرة إال من ساق اهلدي قال فسطعت اجملامر ووقعت الن

كان يوم الرتوية أهللنا ابحلج قال سراقة بن مالك بن جعشم اي رسول هللا 
 عمرتنا هذه ألعامنا أم لألبد قال ال بل لألبد  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف لضعف مؤمل :  ت
 وهو ابن إمساعيل 

 

 

أيب الزبري عن  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا مؤمل ثنا سفيان عن  - 15203
جابر قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ان عشت إن شاء هللا هنيت 

 أن يسمى بركة ويسار  
 



 

وهو   -عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف مؤمل ت
سيء احلفظ -ابن إمساعيل   

 

 

زيد  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا مؤمل ثنا محاد ثنا علي يعين بن - 15204
عن أيب نضرة عن جابر قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم البن صائد ما  
ترى قال : أرى عرشا على املاء أو قال على البحر حوله حيات قال رسول هللا 

 صلى هللا عليه وسلم ذاك عرش إبليس 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح دون قوله : " حوله حيات " وهذا إسناد  ت
لضعف مؤمل : وهو ابن إمساعيل ولضعف علي بن زيد : وهو ابن ضعيف 
 جدعان 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إسحاق بن عيسى قال حدثنا محاد   - 15205
يعين بن زيد عن كثري بن شنظري عن عطاء بن أيب رابح عن جابر بن عبد هللا 

ت عليه فلم  قال : بعثين النيب صلى هللا عليه وسلم يف حاجة فلما رجعت سلم
يرد علي فلما فرغ قلت اي رسول هللا سلمت عليك فلم ترد علي قال إين 

 كنت أصلي وهو على راحلته متوجها لغري القبلة  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إسحاق بن عيسى ثنا محاد عن   - 15206
رسول هللا صلى هللا كثري بن شنظري عن عطاء عن جابر بن عبد هللا قال قال 

عليه وسلم : مخروا اآلنية وأوكئوا األسقية وأجيفوا الباب وأطفئوا املصابيح 
توا صبيانكم  عند الرقاد فإن الفويسقة رمبا اجرتت الفتيلة فأحرقت البيت وأكف

 عند املساء فإن للجن انتشارا وخطفة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إسحاق بن عيسى أان مالك عن   - 15207
أيب الزبري عن جابر : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم هنى عن أكل حلوم 

د ذلك كلوا وتزودوا وادخروا األضاحي بعد ثالث مث قال بع  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد على شرط مسلم ت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إسحاق أخربين مالك عن جعفر   - 15208
عن أبيه عن جابر بن عبد هللا قال : رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم رمل  

طواف  من احلجر األسود حىت انتهى إليه ثالثة أ  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب قال قرأت على عبد الرمحن مالك ح  - 15209
وثنا إسحاق أان مالك عن جعفر بن حممد عن أبيه أن جابر بن عبد هللا قال :  
مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حني خرج من املسجد وهو يريد الصفا 

 وهو يقول نبدأ مبا بدأ هللا عز وجل به 

 

 

سناده صحيح على شرط مسلم عليق شعيب األرنؤوط : إت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب قال قرأت على عبد الرمحن مالك ح  - 15210
وثنا إسحاق أان مالك عن جعفر عن أبيه عن جابر بن عبد هللا : أن رسول هللا 
صلى هللا عليه وسلم كان إذا وقف على الصفا يكرب ثالاث ويقول ال إله إال هللا 

لك وله احلمد وهو على كل شيء قدير ويف حديث وحده ال شريك له له امل



 عبد الرمحن يصنع ذلك ثالث مرات ويدعو ويصنع على املروة مثل ذلك 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب قال قرأت على عبد الرمحن مالك ح  - 15211
عن جابر بن عبد هللا : أن رسول هللا وثنا إسحاق أان مالك عن جعفر عن أبيه 

صلى هللا عليه وسلم كان إذا نزل من الصفا مشى حىت إذا انصبت قدماه يف  
 بطن الوادي سعى حىت خيرج منه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إسحاق أان مالك عن جعفر عن   - 15212
ر بن عبد هللا : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حنر بعض هديه أبيه عن جاب

 بيده وبعضه حنره غريه  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أان سفيان عن األعمش   - 15213
رجل إىل النيب  ومنصور عن سامل بن أيب اجلعد عن جابر بن عبد هللا قال جاء

صلى هللا عليه وسلم فقال : إن يل جارية وأان أعزل عنها فقال له ما يقدر يكن  
ال اي نيب هللا أمل تر فلم يلبث أن محلت فجاء إىل النيب صلى هللا عليه وسلم فق

أهنا محلت فقال النيب صلى هللا عليه وسلم ما قضى هللا لنفس أن خترج إال هي  
 كائنة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أان سفيان عن أيب  - 15214
سلم حلاجة فجئت وهو الزبري عن جابر قال : بعثين رسول هللا صلى هللا عليه و 

يصلي حنو املشرق ويومئ إمياء على راحلته السجود أخفض من الركوع 
فسلمت عليه فلم يرد على قال فلما قضى صالته قال ما فعلت يف حاجة كذا 

كذا إين كنت أصلي  و   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 



------------------------------------- 

 

[    389صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أان سفيان وأبو نعيم ثنا   - 15215
سفيان عن أيب الزبري عن جابر قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :  

 أمسكوا عليكم أموالكم وال تعطوها أحدا فمن أعمر شيئا فهو له  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
لشيخني غري أيب الزبري فمن رجال مسلم ا  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أان سفيان عن أيب  - 15216
الزبري عن جابر قال : هنى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن التمر والزبيب  

 والرطب والبسر يعين أن ينبذا 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أان سفيان عن األعمش   - 21715
سجد  عن أيب سفيان عن جابر قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : إذا 

أحدكم فليعتدل وال يفرتش ذراعيه افرتاش الكلب قال وقال رسول هللا صلى 
يوتر من أول هللا عليه وسلم من خاف منكم أن ال يستيقظ من آخر الليل فل 

الليل مث لريقد ومن طمع منكم أن يستيقظ من آخر الليل فليوتر من آخر  
 الليل فإن قراءة آخر الليل حمضورة وذلك أفضل 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد قوي على شرط مسلم  ت
رجاله ثقات رجال الشيخني غري أيب سفيان : هو الثوري واألعمش : هو 

 سليمان بن مهران 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أان سفيان عن األعمش   - 15218
عن أيب سفيان عن جابر عن السليك قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 : إذا جاء أحدكم إىل اجلمعة واإلمام خيطب فليصل ركعتني خفيفتني  

 

 

وهذا إسناد قوي عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح ت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سريج ثنا محاد يعين بن زيد عن   - 15219
احلجاج بن أرطاة عن عطاء عن جابر بن عبد هللا قال : قدمنا مع رسول هللا 
صلى هللا عليه وسلم فطفنا ابلبيت وبني الصفا واملروة فلما كان يوم النحر مل  

 نقرب الصفا واملروة 
 

 

ب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد حسن من أجل حجاج  عليق شعيت
 بن أرطاة

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سريج ثنا محاد يعين بن زيد عن   - 15220
عمرو عن جابر بن عبد هللا قال هنى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فذكر  

ن عمر  ذلك البن عمر فقال رجل أان رأيت بن جابر يطلب أرضا خمابرة فقال ب 
: انظروا إىل هذا أن أابه حيدث عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه هنى عن  

 كراء األرض وهو يطلب أرضا خيابر هبا 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : احلديث إسناده صحيح على شرط البخاري رجاله ت
فمن رجال   -وهو ابن النعمان اجلوهري  -ثقات رجال الشيخني غري سريج 

 البخاري
 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سريج ثنا بن أيب الزاند عن موسى   - 15221
 صلى هللا بن عقبة عن أيب الزبري عن جابر بن عبد هللا قال مسعت رسول هللا

عليه وسلم يقول : بني الرجل وبني الشرك أو الكفر ترك الصالة ومسعت 
الثوب الواحد وال  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول ال تباشر املرأة املرأة يف 

يباشر الرجل الرجل يف الثوب الواحد قال فقلنا جلابر أكنتم تعدون الذنوب  
 شركا قال معاذ هللا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد رجاله ثقات رجال  ت
فصدوق حسن احلديث -وهو عبد الرمحن  -الصحيح غري ابن أيب الزاند   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سريج ثنا بن أيب الزاند عن عمرو   - 15222
بن أيب عمرو أخربين رجل ثقة من بين سلمة عن جابر بن عبد هللا قال مسعت 
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : حلم الصيد حالل للمحرم ما مل يصده  

 أو يصد له 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه ت  

 

 



نا عبد هللا حدثين أيب ثنا سريج ثنا هشيم عن أيب بشري عن  حدث - 15223
أيب سفيان عن جابر بن عبد هللا قال : دخل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
على بعض أهله فقال هل عندكم من أدام فقالوا ال إال شيء من خل فقال  

 هلموا فجعل يصطبغ به ويقول نعم اإلدام اخلل 

 

 

ديث صحيح وهذا إسناد رجاله ثقات رجال عليق شعيب األرنؤوط : حت
 الصحيح

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سريج ثنا هشيم أان علي بن زيد  - 15224
عن حممد بن املنكدر عن جابر بن عبد هللا قال قال رسول هللا صلى هللا عليه  

وسلم : ان ما بني منربي إىل حجريت روضة من رايض اجلنة وإن منربي على  
ترع اجلنة  ترعة من   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف لضعف علي بن ت
 زيد : وهو ابن جدعان 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سريج ثنا حممد يعين بن راشد عن   - 15225



سليمان بن موسى عن عطاء عن جابر بن عبد هللا قال : كنا نصيب مع رسول  
مغامننا من املشركني األسقية واألوعية فيقسمها  هللا صلى هللا عليه وسلم يف  

 وكلها ميتة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد حسن من أجل سليمان  ت
وهو األموي موالهم  -بن موسى   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سريج ثنا عبد العزيز يعين بن أيب  - 15226
هللا صلى هللا  سلمة عن حممد بن املنكدر عن جابر بن عبد هللا قال قال رسول

عليه وسلم : أريتين دخلت اجلنة فإذا أان ابلرميصاء امرأة أيب طلحة ومسعت 
قصرا أبيض  خشفة أمامي قلت من هذا اي جربيل قال هذا بالل قال ورأيت 

بفنائه جارية فقلت ملن هذا القصر قالت هذا لعمر بن اخلطاب فأردت أن 
أدخله فأنظر إليه فذكرت غريتك فقال عمر أبيب أنت وأمي اي رسول هللا أو 

 عليك أغار  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري رجاله ثقات ت
فمن رجال البخاري  - وهو ابن النعمان -رجال الشيخني غري سريج   

 



 

------------------------------------- 

 

[    390صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سريج ثنا أبو عوانة عن أيب بشر  - 15227
 صلى هللا عن سليمان بن قيس عن جابر بن عبد هللا قال : قاتل رسول هللا

عليه وسلم حمارب بن خصفة فجاء رجل منهم يقال له غورث بن احلرث حىت 
هللا  قام على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ابلسيف فقال من مينعك مين قال 

عز وجل فسقط السيف من يده فأخذه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال  
من مينعك مين قال كن كخري آخذ قال أتشهد أن ال إله إال هللا وإين رسول هللا 

قال ال ولكن أعاهدك على أن ال أقاتلك وال أكون مع قوم يقاتلونك فخلى  
ا حضرت الصالة صلى  سبيله فأتى قومه فقال جئتكم من عند خري الناس فلم

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم صالة اخلوف فكان الناس طائفتني طائفة إبزاء 
العدو وطائفة صلوا مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فصلى ابلطائفة الذين 
معه ركعتني وانصرفوا فكانوا مبكان أولئك الذين إبزاء عدوهم وانصرف الذين 

 صلى هللا عليه وسلم ركعتني فكان لرسول إبزاء عدوهم فصلوا مع رسول هللا
 هللا صلى هللا عليه وسلم أربع ركعات وللقوم ركعتني ركعتني  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح غري ت
فقد روى له الرتمذي وابن ماجة وهو   -وهو اليشكري  - سليمان بن قيس 

 ثقة
 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سريج يعين بن النعمان ثنا أبو  - 15228
صلى   عوانة عن أيب بشر عن أيب سفيان عن جابر بن عبد هللا : أن رسول هللا 

هللا عليه وسلم سأل أهله اإلدام قالوا ما عندان إال اخلل قال فدعا به فجعل 
 أيكل به ويقول نعم اإلدام اخلل نعم اإلدام اخلل 

 

 

وهو   -يب األرنؤوط : إسناده قوي رجاله رجال الصحيح أبو سفيان عليق شع ت
صدوق ال أبس به -طلحة بن انفع   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أسود بن عامر أان إسرائيل عن   - 15229
عثمان يعين بن املغرية عن سامل بن أيب اجلعد عن جابر بن عبد هللا قال : كان  

رض نفسه على الناس ابملوقف فيقول هل من  النيب صلى هللا عليه وسلم يع
منعوين أن أبلغ كالم ريب عز وجل فأاته  رجل حيملين إىل قومه فإن قريشا قد 

رجل من مهدان فقال ممن أنت فقال الرجل من مهدان قال فهل عند قومك 
من منعة قال نعم مث إن الرجل خشي أن حيقره قومه فأتى رسول هللا صلى هللا  



آتيهم فأخربهم مث آتيك من عام قابل قال نعم فانطلق وجاء عليه وسلم فقال 
 وفد األنصار يف رجب  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري رجاله ثقات ت
 رجال الشيخني غري عثمان بن املغرية فمن رجال البخاري 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هاشم بن القاسم ثنا شعبة عن   - 15230
ارب بن داثر قال مسعت جابر بن عبد هللا األنصاري قال : تزوجت فقال يل  حم

النيب صلى هللا عليه وسلم ما تزوجت قال قلت تزوجت ثيبا فقال مالك 
وللعذارى ولعاهبا قال شعبة فذكرت ذلك لعمرو بن دينار فقال مسعت جابرا 

بك قال عبد  يقول قال النيب صلى هللا عليه وسلم أفهال جارية تالعبها وتالع
 هللا قال أيب حدثنامها أسود بن عامر يعين شاذان املعىن  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناداه صحيحان على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هاشم ثنا شعبة عن اجلريري عن   - 15231
ران ونتحول قريبا من  أيب نضرة قال قال جابر بن عبد هللا : أردان أن نبيع دو 



رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من أجل الصالة قال فذكرت ذلك للنيب صلى 
ب آاثركم  هللا عليه وسلم فقال اي فالن لرجل من األنصار دايركم فإهنا تكت  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
فمن رجال مسلم  -وهو املنذر بن مالك العبدي  -الشيخني غري أيب نضرة   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أسود بن عامر ثنا إسرائيل عن أيب  - 15232
إسحاق عن سعيد بن أيب كريب عن جابر بن عبد هللا قال : رأى النيب صلى 
هللا عليه وسلم يف رجل رجل منا مثل الدرهم مل يغسله فقال ويل للعقب من  

 النار 
 

 

شيخني غري عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الت
 سعيد بن أيب كرب فقد روى له ابن ماجة وهو ثقة 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أسود ثنا شريك عن سلمة بن  - 15233
كهيل عن عطاء عن جابر : أن رجال دبر عبدا له وعليه دين فباعه النيب صلى 

 هللا عليه وسلم يف دين مواله  



 

 

له : وعليه دين ... إخل وهذا عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح دون قو ت
سيء احلفظ  -وهو ابن عبد هللا النخعي  -إسناد ضعيف شريك   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا النضر بن إمساعيل القاص وهو أبو  - 15234
املغرية ثنا بن أيب ليلى عن أيب الزبري عن جابر قال قال رسول هللا صلى هللا 

وهو حيسن ابهلل الظن فإن قوما ما قد أرداهم  عليه وسلم : ال ميوتن أحدكم إال 
وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم   }سوء ظنهم ابهلل عز وجل 

 من اخلاسرين 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح دون قوله : " فإن قوما قد أرداهم  ت
وهو   -... " إخل وهذا إسناد ضعيف لضعف النضر بن إمساعيل وابن أيب ليلى 

سيء احلفظ -حممد بن عبد الرمحن   

 

 

------------------------------------- 

 

[    391صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو معاوية عن األعمش عن أيب  - 15235
يعذب انس من   سفيان عن جابر قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :

أهل التوحيد يف النار حىت يكونوا محما فيها مث تدركهم الرمحة فيخرجون 
غثاء يف فيلقون على ابب اجلنة فريش عليهم أهل اجلنة املاء فينبتون كما ينبت ال

 محالة السيل مث يدخلون اجلنة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد قوي على شرط مسلم  ت
فمن    -وهو طلحة بن انفع  -رجاله ثقات رجال الشيخني غري أيب سفيان 

 رجال مسلم وهو صدوق ال أبس به 

 

 

 حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو معاوية عن األعمش عن أيب - 15236
سفيان عن جابر قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : اللهم أميا مؤمن  

 سببته أو لعنته أو جلدته فاجعلها له زكاة وأجرا 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد قوي على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا أبو معاوية عن األعمش عن أيب   - 15237



سفيان عن جابر قال : أتى النيب صلى هللا عليه وسلم رجل فقال اي رسول هللا 
ما املوجبتان قال من مات ال يشرك ابهلل عز وجل شيئا دخل اجلنة ومن مات  

 يشرك ابهلل دخل النار  
 

 

ذا إسناد قوي على شرط مسلم عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو معاوية عن األعمش عن أيب  - 15238
سفيان عن جابر قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : من غرس غرسا 

 فأكل منه إنسان أو طري أو سبع أو دابة فهو له صدقة  

 

 

رجاله ثقات رجال   عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد قويت
فمن رجال مسلم وهو   -وهو طلحة بن انفع  -الشيخني غري أيب سفيان 

 صدوق ال أبس به 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن عبيد ثنا األعمش عن أيب   - 15239
سفيان عن جابر قال جاء رجل إىل النيب صلى هللا عليه وسلم فقال : اي رسول 

 هللا ما املوجبتان فذكر احلديث 



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد قوي على شرط مسلم ت  

 

 

 ثنا عفان ثنا أبو عوانة عن األسود بن  حدثنا عبد هللا حدثين أيب - 15240
قيس عن نبيح العنربي عن جابر بن عبد هللا قال قال رسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم : ال يطرقن أحدكم أهله ليال  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري نبيح  ت
احتج به أصحاب السنن وهو ثقة فقد  -وهو ابن عبد هللا الكويف   -العنزي   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان حدثنا سليم بن حيان حدثنا   - 15241
سعيد بن ميناء عن جابر قال : هنى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن املزابنة 

 واحملاقلة واملخابرة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

نا عبد هللا حدثين أيب حدثنا عفان ثنا سليم بن حيان ثنا  حدث - 15242



محاد عن أيب الزبري عن جابر بن عبد هللا قال : رأيت النيب صلى هللا عليه  
 وسلم يصلي يف ثوب واحد قد خالف بني طرفيه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

ن ثنا محاد عن عمار بن أيب حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفا - 15243
 قال : قتل أيب يوم أحد وترك حديقتني وليهودي عمار عن جابر بن عبد هللا

عليه متر ومتر اليهودي يستوعب ما يف احلديقتني فقال له رسول هللا صلى هللا  
عليه وسلم هل لك أن أتخذ العام بعضا وتؤخر بعضا إىل قابل فأىب فقال 

سلم إذا حضر اجلداد فآذين قال فآذنته فجاء النيب رسول هللا صلى هللا عليه و 
صلى هللا عليه وسلم وأبو بكر وعمر فجعلنا جند ويكال له من أسفل النخل 

ورسول هللا صلى هللا عليه وسلم يدعو ابلربكة حىت أوفيناه مجيع حقه من أصغر  
  احلديقتني فيما حيسب عمار مث أتيناهم برطب وماء فأكلوا وشربوا مث قال هذا

 من النعيم الذي تسألون عنه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح ثنا الثوري عن أيب الزبري عن  - 15244
جابر بن عبد هللا قال : أفاض رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وعليه السكينة  
 وأمرهم ابلسكينة وأمرهم أن يرموا مبثل حصى اخلذف وأوضع يف وادي حمسر 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح ثنا بن جريج أخربين أبو الزبري  - 15245
 أنه مسع جابر بن عبد هللا يقول : وال أدري بكم رمى اجلمرة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أسود بن عامر ثنا أبو بكر عن   - 15246
عن جابر قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لعائشة  أجلح عن أيب الزبري

 : أهديتم اجلارية إىل بيتها قالت نعم قال فهال بعثتم معهم من يغنيهم يقول

فحيوان حنياكم ( فإن األنصار قوم فيهم غزل   ... أتيناكم أتيناكم  )   

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه وهذا إسناد ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا النضر بن إمساعيل أبو املغرية ثنا   - 15247
 عليه وسلم رجل  بن أيب ليلى عن أيب الزبري عن جابر قال : أتى النيب صلى هللا

فقال اي رسول هللا أي الصالة أفضل قال طول القنوت قال اي رسول هللا وأي 
 أي اهلجرة  اجلهاد أفضل قال من عقر جواده وأريق دمه قال اي رسول هللا

أفضل قال من هجر ما كره هللا عز وجل قال اي رسول هللا فأي املسلمني 
أفضل قال من سلم املسلمون من لسانه ويده قال اي رسول هللا فما املوجبتان  
قال من مات ال يشرك ابهلل شيئا دخل اجلنة ومن مات يشرك ابهلل شيئا دخل  

 النار 
 

 

ح وهذا إسناد ضعيف النضر بن عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيت
سيء  -وهو حممد بن عبد الرمحن  -إمساعيل ليس ابلقوي وابن أيب ليلى 

 احلفظ وكالمها متابع 
 

 

-------------------------------------  

 

[    392صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إسحاق بن يوسف ثنا عبد امللك  - 15248
عن عطاء عن جابر بن عبد هللا عن النيب صلى هللا عليه وسلم انه قال : من  
كانت له أرض فليزرعها فإن مل يستطع أن يزرعها وعجز عنها فليمنحها أخاه  

 املسلم وال يؤاجرها  
 

 

ط مسلم رجاله ثقات رجال  عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شر ت
فمن رجال مسلم  -وهو ابن أيب سليمان العرزمي  -الشيخني غري عبد امللك   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إسحاق بن يوسف ثنا سعيد عن   - 15249
قتادة عن عطاء بن أيب رابح عن جابر بن عبد هللا أن رسول هللا صلى هللا عليه  

ها أو مرياث ألهلها  وسلم قال : العمرى جائزة ألهل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا سليم بن حيان ثنا سعيد   - 15250
بن ميناء عن جابر بن عبد هللا قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : مثلي  



نادب يقعن فيها وهو يذهبن ومثلكم كمثل رجل أوقد انرا فجعل الفراش واجل
 عنها وأان آخذ حبجزكم عن النار وأنتم تفلتون من يدي  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا أابن العطار ثنا حيىي بن  - 15251
ل أول قال اي أيها أيب كثري قال : سألت أاب سلمة بن عبد الرمحن أي القرآن نز 

املدثر قال فإين أنبئت أن أول سورة نزلت اقرأ ابسم ربك الذي خلق قال 
جابر ال أحدثك إال كما حدثنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال جاورت يف 
حراء فلما قضيت جواري نزلت فاستبطنت الوادي فنوديت فنظرت بني يدي 

نوديت أيضا فنظرت بني يدي وخلفي وعن مييين وعن مشايل فلم أر شيئا ف
وخلفي وعن مييين وعن مشايل فلم أر شيئا فنظرت فوقي فإذا أان به قاعد على  

عرش بني السماء واألرض فجئثت منه فأتيت منزل خدجية فقلت دثروين 
اي أيها املدثر قم فأنذر وربك فكرب  }وصبوا علي ماء ابردا قال فنزلت علي 

}   

 

 

األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم عليق شعيب ت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو سعد الصنعاين حممد بن ميسرة   - 15252
ثنا بن جريج عن أيب الزبري عن جابر قال : هنى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

عن احملاقلة واملزابنة واملخابرة وأن يباع الثمر حىت يطعم إال بداننري أو دراهم  
 إال العرااي  

 

 

وهذا إسناد ضعيف من أجل أيب  عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت
 سعد الصغاين لكنه قد توبع

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو سعد الصنعاين ثنا بن جريج  - 15253
عن أيب الزبري عن جابر قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : من ابتاع 

 طعاما فال يبيعه حىت يستوفيه  

 

 

هذا إسناد ضعيفعليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه و ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أان سفيان عن بن  - 15254
املنكدر عن جابر قال : جاء أعرايب إىل النيب صلى هللا عليه وسلم فبايعه على  
اإلسالم فجاء من الغد حمموما فقال اي رسول هللا أقلين فأىب فجاءه ثالثة أايم 



هللا أقلين فيأىب النيب صلى هللا عليه وسلم فلما  متوالية كل ذلك يقول اي رسول 
وىل قال النيب صلى هللا عليه وسلم إن املدينة كالكري تنفي خبثها وتنصع 

 طيبها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أان سفيان عن أيب  - 15255
الزبري عن جابر أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : الكافر أيكل يف سبعة  

 أمعاء واملؤمن أيكل يف معي واحد  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
سلم الشيخني غري أيب الزبري فمن رجال م  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أان سفيان عن أيب  - 15256
الزبري عن جابر قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : إذا دعي أحدكم  

 فليجب فإن شاء طعم وإن شاء ترك 

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أسود بن عامر ثنا احلسن يعين بن  - 15257
صاحل عن أيب الزبري عن جابر قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ال  

 يبيعن حاضر لباد دعوا الناس يرزق هللا بعضهم من بعض  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

ثين أيب ثنا حسني ثنا شريك عن األشعث حدثنا عبد هللا حد - 15258
يعين بن سوار عن احلسن عن جابر قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :  

 ال يدخل مسجدان هذا بعد عامنا هذا مشرك إال أهل العهد وخدمهم  

 

 

وهو ابن عبد هللا النخعي   -عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف شريك ت
مل يسمع من جابر  -وهو البصري  -ضعيفان واحلسن واألشعث بن سوار  -  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسني ثنا شريك عن املغرية عن   - 15259
عامر عن جابر بن عبد هللا قال : اشرتى النيب صلى هللا عليه وسلم مين بعريا 



 على أن يفقرين ظهره سفره أو سفري ذلك مث أعطاين البعري والثمن  

 

 

ب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف لضعف شريك عليق شعيت
 لكنه قد توبع 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسني بن حممد ثنا سفيان يعين بن  - 15260
عيينة عن عمرو قال مسعت جابر بن عبد هللا يقول : كنا مع رسول هللا صلى  

سع رجل من  هللا عليه وسلم يف غزوة قال يرون أهنا غزوة بين املصطلق فك
جرين رجال من األنصار فقال األنصاري اي لألنصار وقال املهاجري اي املها

للمهاجرين فسمع ذلك النيب صلى هللا عليه وسلم فقال ما ابل دعوى 
اجلاهلية فقيل رجل من املهاجرين كسع رجال من األنصار فقال النيب صلى هللا 

اجرون حني قدموا املدينة أقل  عليه وسلم دعوها فإهنا منتنة قال جابر وكان امله 
من األنصار مث أن املهاجرين كثروا فبلغ ذلك عبد هللا بن أيب فقال فعلوها وهللا  

لئن رجعنا إىل املدينة ليخرجن األعز منها األذل فسمع ذلك عمر فأتى النيب 
صلى هللا عليه وسلم فقال اي رسول هللا دعين اضرب عنق هذا املنافق فقال  

عليه وسلم اي عمر دعه ال يتحدث الناس إن حممدا يقتل  النيب صلى هللا
 أصحابه 

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

------------------------------------- 
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حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسني ثنا سفيان عن أيب الزبري عن  - 15261
جابر : أن النيب صلى هللا عليه وسلم أمر بلعق األصابع والصحفة وقال ال  

 يدري أحدكم يف أي ذلك الربكة  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

مد بن مطرف عن زيد  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسني ثنا حم - 15262
بن أسلم عن جابر بن عبد هللا قال مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 يقول : من أخاف أهل املدينة فقد أخاف ما بني جنيب  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني ت  



 

 

أيب حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسني ثنا يزيد بن عطاء عن  - 15263
إسحاق عن سعيد بن أيب كرب وعبد هللا بن مرثد عن جابر بن عبد هللا قال  

 مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : ويل للعراقيب من النار  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري ت
 سعيد بن أيب كرب فمن رجال ابن ماجة وهو ثقة 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا حسني حدثنا أبو أويس حدثنا   - 15264
عن النيب شرحبيل بن سعد األنصاري موىل بين خطمة عن جابر بن عبد هللا 

صلى هللا عليه وسلم قال : ألن يكف أحدكم يده عن احلصى خري له من مائة  
 انقة كلها سود احلدقة فإن غلب أحدكم الشيطان فليمسح مسحة واحدة  

 

 

ليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف لضعف شرحبيل بن سعد عت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسني أان بن أيب ذئب عن  - 15265
شرحبيل عن جابر بن عبد هللا قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ألن  



 ميسك أحدكم يده عن احلصى فذكر مثله  

 

 

ضعيف لضعف شرحبيل : وهو ابن سعد عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسني أان بن أيب ذئب عن حممد   - 15266
بن املنكدر عن جابر بن عبد هللا : أن رجال أعتق عبدا له ليس له غريه فرده  

 عليه النيب صلى هللا عليه وسلم فابتاعه منه نعيم بن النحام  

 

 

ه صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناد ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسني ثنا بن أيب ذئب عن رجل  - 15267
من بين سلمة عن جابر بن عبد هللا : أن النيب صلى هللا عليه وسلم أتى 

مسجد يعين األحزاب فوضع رداءه وقام ورفع يديه مدا يدعو عليهم ومل يصل 
 قال مث جاء ودعا عليهم وصلى  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف إلهبام الراوي عن جابر ت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن األشيب ثنا شيبان عن حيىي   - 15268
بن أيب كثري عن أيب سلمة أن جابر بن عبد هللا أخربه : أن رسول هللا صلى هللا 

 عليه وسلم قضى يف العمرى أهنا ملن وهبت له  

 

 

نؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األر ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن ثنا بن هليعة ثنا أبو الزبري   - 15269
سألت جابرا عن الطواف ابلكعبة فقال : كنا نطوف فنمسح الركن الفاحتة  

واخلامتة ومل نكن نطوف بعد صالة الصبح حىت تطلع الشمس وال بعد العصر 
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول تطلع الشمس حىت تغرب وقال مسعت 

 على قرين الشيطان  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : املرفوع منه صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف لضعف ت
 ابن هليعة : وهو عبد هللا 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن ثنا بن هليعة أان أبو الزبري   - 15270
ول : مثل املدينة  قال وأخربين جابر أنه مسع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يق



كالكري وحرم إبراهيم مكة وأان أحرم املدينة وهي كمكة حرام ما بني حرتيها  
ال يقرهبا إن شاء هللا ومحاها كلها ال يقطع منها شجرة إال أن يعلف رجل منها و 

الطاعون وال الدجال واملالئكة حيرسوهنا على أنقاهبا وأبواهبا قال وإين مسعت 
 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول وال حيل ألحد حيمل فيها سالحا لقتال  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح لغريه إىل قوله عليه الصالة والسالم "  ت
" وابقي احلديث حسن لغريه وإسناد احلديث ضعيف لسوء   على أنقاهبا وأبواهبا

 حفظ ابن هليعة 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن وموسى بن داود قاال ثنا بن   - 15271
حد األنصار  هليعة ثنا أبو الزبري قال سألت جابرا عن الرقية فقال أخربين خايل أ

أنه قال : اي رسول هللا أرقى من العقرب فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
 من استطاع منكم أن ينفع أخاه بشيء فليفعل  

 

 

عيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف لسوء حفظ ابن عليق شت
 هليعة 

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن حدثنا بن هليعة ثنا أبو الزبري  - 15272
عن جابر : أن عمرو بن حزم دعي المرأة ابملدينة لدغتها حية لريقيها فأىب 

و اي رسول هللا فأخرب بذلك رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فدعاه فقال عمر 
إنك تزجر عن الرقي فقال اقرأها علي فقرأها عليه فقال رسول هللا صلى هللا 

 عليه وسلم ال أبس إمنا هي مواثيق فأرق هبا 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    943صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا حسن حدثنا بن هليعة حدثنا   - 15273
أبو الزبري حدثين جابر أنه مسع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : ال 

يدخل أحدكم اجلنة عمله وال ينجيه عمله من النار قيل وال أنت اي رسول هللا 
 قال وال أان إال برمحة هللا عز وجل  

 

 



ديث صحيح وهذا إسناد ضعيف ابن هليعة سيء عليق شعيب األرنؤوط : حت
 احلفظ وقد توبع وابقي رجال اإلسناد ثقات

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا حسن حدثنا بن هليعة حدثنا   - 15274
قال : إذا أكل أحدكم  أبو الزبري عن جابر أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

فسقطت لقمته فليمط ما أرابه منها مث ليطعمها وال يدعها للشيطان وال ميسح  
مه يبارك له  أحدكم يده ابملنديل حىت يلعق يده فإن الرجل ال يدري يف أي طعا

 فإن الشيطان يرصد بن آدم عند كل شيء حىت عند طعامه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا حسن حدثنا بن هليعة حدثنا   - 15275
أبو الزبري عن جابر أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : اجتنبوا الكبائر 

وأبشروا  وسددوا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف من أجل ابن ت
 هليعة 



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا حسن حدثنا بن هليعة حدثنا   - 15276
أبو الزبري عن جابر أنه : مسع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ينهى عن اخلرص  

كل مال أخيه ابلباطل  وقال أرأيتم إن هلك التمر أحيب أحدكم أن أي   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح دون قوله : " ينهى عن اخلرص " ت
فقد تفرد به ابن هليعة وهو سيء احلفظ وقد ثبت خالفه عن النيب صلى هللا 

 عليه وسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا حسن حدثنا بن هليعة حدثنا   - 15277
أبو الزبري عن جابر أنه مسع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : العبد مع  

 من أحب 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف من أجل ابن هليعة ت  

 

 

سى حدثنا  حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا إسحاق بن عي - 15278
بن عبد هللا قال قال رسول  شريك عن عبد هللا بن حممد بن عقيل عن جابر 



هللا صلى هللا عليه وسلم : أمرت أن أقاتل الناس حىت يقولوا ال إله إال هللا فإذا  
 قالوها عصموا مين دماءهم وأمواهلم إال حبقها وحساهبم على هللا عز وجل 

 

 

وهو   - صحيح وهذا إسناد ضعيف شريك عليق شعيب األرنؤوط : حديث ت
سيء احلفظ وقد توبع -ابن عبد هللا النخعي   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا موسى بن داود حدثنا سليمان   - 15279
بن بالل عن عبد الرمحن بن عطاء عن ابين جابر عن جابر بن عبد هللا قال  

احملدث يتلفت فهي   قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : إذا رأى احملدث
 أمانة 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريهت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا موسى بن داود حدثنا سليمان   - 15280
بن بالل عن جعفر عن أبيه عن جابر بن عبد هللا : أن النيب صلى هللا عليه  

 احلجر وسلم رمل ثالثة أطواف من احلجر إىل احلجر وصلى ركعتني مث عاد إىل 
مث ذهب إىل زمزم فشرب منها وصب على رأسه مث رجع فاستلم الركن مث رجع  



 إىل الصفا فقال ابدؤوا مبا بدأ هللا عز وجل به  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حجني بن املثىن ويونس قاال ثنا   - 15281
قبلنا مع رسول هللا الليث بن سعد عن أيب الزبري عن جابر بن عبد هللا قال : أ

صلى هللا عليه وسلم مهلني ابحلج مفردا فأقبلت عائشة مهلة بعمرة حىت إذا 
ة وأمران رسول كانت بسرف عركت حىت إذا قدمنا طفنا ابلكعبة والصفا واملرو 

هللا صلى هللا عليه وسلم أن حيل منا من مل يكن معه هدي قال فقلنا حل ماذا  
قال احلل كله فواقعنا النساء وتطيبنا ابلطيب وليس بيننا وبني عرفة إال أربع 

ليال مث أهللنا يوم الرتوية مث دخل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على عائشة  
الت شأين إين حضت وقد حل الناس ومل أحلل فوجدها تبكي قال ما شأنك ق

ومل أطف ابلبيت والناس يذهبون إىل احلج اآلن قال فإن هذا أمر كتبه هللا عز  
وجل على بنات آدم فاغتسلي مث أهلي ابحلج ففعلت ووقفت املواقف كلها  

حىت إذا طهرت طافت ابلكعبة وابلصفا واملروة مث قال قد حللت من حجك 
ت اي رسول هللا إين أجد يف نفسي إن مل أطف ابلبيت حىت وعمرتك مجيعا فقال

حججت قال فاذهب هبا اي عبد الرمحن بن أيب بكر فاعمرها من التنعيم وذلك  
 ليلة احلصبة  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا موسى بن داود ثنا بن هليعة عن   - 15282
الزبري عن جابر قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : مثل املؤمن مثل  أيب 

السنبلة مرة تستقيم ومرة متيل وتعتدل ومثل الكافر مثل األرزة مستقيمة ال  
 يشعر هبا حىت ختر  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد حسن ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    395صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا حيىي بن غيالن ثنا املفضل عن   - 15283
ثالث سنني فسمع  خالد بن يزيد أنه مسع عطاء أن بن الزبري ابع مثر أرض له 

بذلك جابر بن عبد هللا األنصاري فخرج إىل املسجد يف انس فقال يف املسجد 



ب  : منعنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن نبيع الثمرة حىت تطي  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
فمن   -وهو ابن عبد هللا اخلزاعي أو األسلمي  -الشيخني غري حيىي بن غيالن 

 رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا سليمان بن داود اهلامشي حدثنا   - 15284
بة عن أيب الزبري عن جابر قال :  عبد الرمحن بن أيب الزاند عن موسى بن عق

لم ابمرأة قد سرقت فعاذت بربيب رسول هللا صلى أتى النيب صلى هللا عليه وس
هللا عليه وسلم فقال النيب صلى هللا عليه وسلم وهللا لو كانت فاطمة لقطعت  
يدها فقطعها قال بن أيب الزاند وكان ربيب النيب صلى هللا عليه وسلم سلمة  

مر بن أيب سلمة فعاذت إبحدمها  بن أيب سلمة وع  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد رجاله ثقات غري عبد ت
 الرمحن بن أيب الزاند فحسن احلديث وأبو الزبري مل يصرح ابلسماع

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا سليمان بن داود ثنا عبد   - 15285



عن أيب الزبري عن جابر قال : مسعت  الرمحن بن أيب الزاند عن موسى بن عقبة
ينهى أن يباشر الرجل الرجل يف ثوب واحد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

واملرأة املرأة يف ثوب واحد وقال إذا أعجبت أحدكم املرأة فليقع على أهله  
فإن ذلك يرد من نفسه وقال جابر هناان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن  

ن السفر الطروق إذا جئنا م  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد رجاله ثقات غري عبد ت
 الرمحن بن أيب الزاند فحسن

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو جعفر حممد بن جعفر املدائين   - 15286
هللا قال : وثيت  أان ورقاء عن منصور عن سامل بن أيب اجلعد عن جابر بن عبد 

رجل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فدخلنا عليه فخرج إلينا أو وجدانه يف 
ما قضى حجرته جالسا بني يدي غرفة فصلى جالسا وقمنا خلفه فصلينا فل

الصالة قال إذا صليت جالسا فصلوا جلوسا وإذا صليت قائما فصلوا قياما  
 وال تقوموا كما تقوم فارس جلبابرهتا أو مللوكها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد حسن من أجل أيب جعفر  ت
حممد بن جعفر املدائين وهو متابع وابقي رجال اإلسناد ثقات من رجال 



 الشيخني 
 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا موسى بن داود حدثنا زهري عن   - 15287
أيب الزبري عن جابر قال : هنى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن بيع األرض  

 البيضاء السنتني والثالثة 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

بن آدم قاال ثنا  حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا موسى وحيىي  - 15288
زهري عن أيب الزبري عن جابر قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : من مل  

 جيد نعلني فليلبس خفني ومن مل جيد إزارا فليلبس سراويل 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد رجاله ثقات رجال ت
 الشيخني غري موسى بن داود وأيب الزبري فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا موسى ثنا زهري عن أيب الزبري   - 15289
عن جابر قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : من انتهب هنبة فليس منا  



 قال أيب حدثناه حيىي بن آدم وأبو النضر أيضا 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد رجاله ثقات رجال  ت
  الزبري مل يصرح ابلسماعالصحيح لكن أاب

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا موسى بن داود حدثنا زهري عن   - 15290
أيب الزبري عن جابر قال : هنى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن بيع الثمر  

 حىت يطيب قال أيب حدثناه أبو النضر 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح وأبو ت
متابع  -وإن مل يصرح ابلسماع  -الزبري   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا موسى بن داود حدثنا زهري عن   - 15291
اب  أيب الزبري عن جابر قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : أغلقوا األبو 

وأوكئوا األسقية ومخروا اآلنية وأطفئوا السرج فإن الشيطان ال يفتح غلقا وال  
تضرم على أهل البيت وال ترسلوا  حيل وكاء وال يكشف إانء وإن الفويسقة

فواشيكم وصبيانكم إذا غابت الشمس حىت تذهب فحمة العشاء فإن 



 الشياطني تبعث إذا غابت الشمس حىت تذهب فحمة العشاء  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا علي بن إسحاق ثنا عبد هللا بن   - 15292
ال يل جابر قلت : اي  املبارك ثنا عمر بن سلمة ثنا بن أيب يزيد حدثين أيب قال ق

رسول هللا أن أيب ترك دينا ليهود فقال سآتيك يوم السبت إن شاء هللا وذلك 
سبت جاءين رسول يف زمن التمر مع استجداد النخل فلما كان صبيحة يوم ال

هللا صلى هللا عليه وسلم فلما دخل علي يف ماء يل دان إىل الربيع فتوضأ مث قام  
إىل املسجد فصلى ركعتني مث دنوت به إىل خيمة يل فبسطت له جبادا من شعر  
وطرحت خديه من قتب من شعر حشوها من ليف فاتكأ عليها فلم ألبث إال 

ما عمل نيب هللا صلى هللا عليه وسلم   قليال حىت طلع أبو بكر وكأنه نظر إىل
فتوضأ وصلى ركعتني فلم ألبث إال قليال حىت جاء عمر فتوضأ وصلى ركعتني  
كأنه نظر إىل صاحبيه فدخال فجلس أبو بكر رضي هللا عنه عند رأسه وعمر  

 رضي هللا عنه عند رجليه  

 

 

وه  عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف عمر بن سلمة بن أيب يزيد وأبت
 جمهوالن



 

 

------------------------------------- 

 

[    396صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا علي بن إسحاق حدثنا عبد   - 52931
يزيد املديين حدثين  الوهاب وعتاب أخربان عبد هللا أان عمر بن سلمة بن أيب

أيب قال مسعت جابر بن عبد هللا يقول : استشهد أيب أبحد فأرسلنين أخوايت  
ة بين إليه بناضح هلن فقلن اذهب فاحتمل أابك على هذا اجلمل فادفنه يف مقرب 
سلمة قال فجئته وأعوان يل فبلغ ذلك نيب هللا صلى هللا عليه وسلم وهو  

جالس أبحد فدعاين وقال والذي نفسي بيده ال يدفن إال مع أخوته فدفن مع  
 أصحابه أبحد  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا سليمان بن داود ثنا عبد   - 15294
 عن جابر قال : كان  الرمحن بن أيب الزاند عن موسى بن عقبة عن أيب الزبري

العباس آخذا بيد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ورسول هللا صلى هللا عليه  



أعطيت  وسلم يواثقنا فلما فرغنا قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أخذت و 
ال فسألت جابرا يومئذ كيف ابيعتم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أعلى  ق

املوت قال ال ولكن ابيعناه على أن ال نفر قلت له أفرأيت يوم الشجرة قال  
كنت آخذا بيد عمر بن اخلطاب حىت ابيعناه قلت كم كنتم قال كنا أربع عشر  

طن بعري وحنران يومئذ سبعني  مائة فبايعناه كلنا إال اجلد بن قيس اختبأ حتت ب
 من البدن لكل سبعة جزور  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسن من أجل عبد الرمحن بن أيب الزاندت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا سليمان بن داود ثنا عبد   - 15295
الرمحن عن موسى بن عقبة عن أيب الزبري عن جابر بن عبد هللا السلمي أن 

لى هللا عليه وسلم قال : إذا كان أحدكم يصلي فال يبصق أمامه وال  النيب ص
 عن ميينه وليبصق عن يساره أو حتت قدميه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد رجاله ثقات غري عبد ت
فحسن احلديث وقد توبع  -وهو ابن أيب الزاند  -الرمحن   

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سليمان بن داود حدثنا عبد   - 15296
كان يف الكعبة صور  الرمحن عن موسى بن عقبة عن أيب الزبري عن جابر قال :  

فأمر النيب صلى هللا عليه وسلم عمر بن اخلطاب أن ميحوها فبل عمر ثواب  
 وحماها به فدخلها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وما فيها منها شيء  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سليمان بن داود ثنا أبو بكر بن   - 15297
عياش حدثين األعمش عن أيب سفيان عن جابر قال قال رسول هللا صلى هللا  

 عليه وسلم : لن يدخل النار رجل شهد بدرا واحلديبية  

 

 

األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد حسن عليق شعيب ت  

 

 

[    396صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعمر أان عبد هللا أان هشام قال   - 15298



مسعت احلسن يذكر عن جابر بن عبد هللا قال قال رسول هللا صلى هللا عليه  
ستخبأت دعويت شفاعة ألميت يوم وسلم : لكل نيب دعوة فدعا هبا وإين ا

 القيامة  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد رجاله ثقات لكن احلسن  ت
مل يسمع جابرا -وهو البصري  -  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عتاب بن زايد ثنا عبد هللا ثنا بن  - 15299
يه وسلم قال : إمنا  هليعة حدثين أبو الزبري عن جابر عن النيب صلى هللا عل

 الصيام جنة يستجن هبا العبد من النار هو يل وأان أجزي به  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح بطرقه وشواهده وهذا إسناد حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عتاب ثنا عبد هللا ثنا عاصم بن   - 15300
سليمان عن الشعيب أنه مسع جابر بن عبد هللا قال قال رسول هللا صلى هللا 

 عليه وسلم : إذا أطال أحدكم الغيبة فال يطرقن أهله ليال  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري ت
فقد روى له ابن ماجة وهو ثقة  - و ابن زايد اخلراساين وه -عتاب   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عتاب ثنا عبد هللا أخربين عمر بن   - 15301
سلمة بن أيب يزيد قال قال يل جابر : دخل على رسول هللا صلى هللا عليه  

ا وسلم فعمدت إىل عنز ألذحبها فثغت فسمع ثغوهتا فقال اي جابر ال تقطع در 
 وال نسال فقال اي نيب هللا إمنا هي عتودة علفتها البلح والرطبة حىت مسنت 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف عمر بن سلمة وأبوه جمهوالن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أمحد بن عبد امللك ثنا زهري عن   - 15302
حلام فلما رأى   األعمش عن أيب سفيان عن جابر قال : كان أليب شعيب غالم

ما برسول هللا من اجلهد أمر غالمه أن جيعل له طعاما يكفي مخسة فأرسل إىل 
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن ائتنا خامس مخسة فقام رسول هللا صلى هللا 

عليه وسلم واتبعه رجل فلما انتهيا إىل اببه قال إنك أرسلت إىل أن آتيك 
أذنت له دخل وإال رجع قال فإين قد   خامس مخسة وإن هذا قد اتبعنا فإن

 أذنت له اي رسول هللا فدخل  
 



 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده قوي على شرط مسلم رجاله ثقات غري أيب ت
فصدوق ال أبس به  -وهو طلحة بن انفع  -سفيان   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أمحد بن عبد امللك ثنا زهري ثنا   - 15303
 األعمش عن أيب وائل عن أيب مسعود عن النيب صلى هللا عليه وسلم : حنوه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري رجاله ثقات ت
 رجال الشيخني غري أمحد بن عبد امللك فمن رجال البخاري 

 

 

-------------------------------------  

 

[    397صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أمحد بن عبد امللك ثنا اخلطاب بن  - 15304
لى هللا عليه  القاسم عن خصيف عن أيب الزبري عن جابر قال قال رسول هللا ص

وسلم : إذا استقرت النطفة يف الرحم أربعني يوما أو أربعني ليلة بعث إليها  
يقال له فيقول اي  ملكا فيقول اي رب ما رزقه فيقال له فيقول اي رب ما أجله ف



 رب ذكر أو أنثى فيعلم فيقول اي رب شقي أو سعيد فيعلم  

 

 

وهو   -عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف خصيف ت
سيء احلفظ -ابن عبد الرمحن اجلزري   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أمحد بن عبد امللك ثنا عبيد هللا   - 15305
بن عمرو عن عبد الكرمي عن عطاء عن جابر قال قال رسول هللا صلى هللا 

 عليه وسلم : عمرة يف رمضان تعدل حجة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري رجاله ثقات ت
لك فمن رجال البخاري رجال الشيخني غري أمحد بن عبد امل  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أمحد بن عبد امللك ثنا عبيد هللا   - 15306
عن عبد الكرمي عن عطاء عن جابر بن عبد هللا قال قال رسول هللا صلى هللا 

عليه وسلم : صالة يف مسجدي هذا أفضل من ألف صالة فيما سواه إال 
ام أفضل من مائة ألف صالة فيما سواه  املسجد احلرام وصالة يف املسجد احلر   

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا موسى بن داود ثنا بن هليعة عن أيب  - 15307
الزبري عن جابر قال : مر بنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من الغائط 

لى ترس فأكل منها ومل يكن توضأ قبل أن أيكل فدعوانه إىل عجوة بني أيدينا ع
 منها  

 

 

سيء   -وهو عبد هللا  -عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ابن هليعة ت
 احلفظ لكنه قد توبع وابقي رجال اإلسناد ثقات

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا خلف بن الوليد ثنا خالد بن محيد   - 81530
علينا رسول هللا األعرج عن حممد بن املنكدر عن جابر بن عبد هللا قال : خرج  

صلى هللا عليه وسلم وحنن نقرأ القرآن وفينا العجمي واألعرايب قال فاستمع  
يتعجلونه وال  فقال اقرؤوا فكل حسن وسيأيت قوم يقيمونه كما يقام القدح 

 يتأجلونه  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري ت



 خلف بن الوليد شيخ أمحد وهو ثقة وثقه ابن معني وأبو زرعة وأبو حامت

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا خلف بن الوليد ثنا الربيع يعين بن  - 15309
بن عبد هللا قال : إن رسول هللا صلى هللا  صبيح عن أيب الزبري املكي عن جابر

عليه وسلم هناان عن أكل الكراث والبصل قال الربيع فسألت عطاء عن ذلك 
 فقال حدثين جابر بن عبد هللا أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم هنى عنه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف الربيع بن صبيح  ت
وبعسيء احلفظ وقد ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا موسى بن داود ثنا مالك عن   - 15310
جعفر عن أبيه عن جابر بن عبد هللا : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم رمل  

 من احلجر حىت عاد إليه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد هللا بن حممد ثنا حيىي بن زكراي   - 15311



بن أيب زائدة عن بن جريج عن عطاء عن جابر : أن النيب صلى هللا عليه وسلم  
 قال له قد أخذت مجلك أبربعة الداننري ولك ظهره إىل املدينة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

ثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد هللا بن حممد ثنا أبو خالد حد - 15312
د النيب صلى هللا األمحر عن جمالد عن الشعيب عن جابر قال : كنا جلوسا عن

عليه وسلم فخط خطا هكذا أمامه فقال هذا سبيل هللا عز وجل وخطني عن  
د  ميينه وخطني عن مشاله قال هذه سبيل الشيطان مث وضع يده يف اخلط األسو 

وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه وال تتبعوا السبل فتفرق   }مث تال هذه اآلية  
   {بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون 

 

 

 -عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه وهذا إسناد ضعيف لضعف جمالد ت
واختلف عليه فيه -وهو ابن سعيد   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد هللا بن حممد قال عبد هللا  - 15313
ومسعته أان من عبد هللا بن حممد ثنا حفص عن جمالد عن الشعيب عن جابر قال  



 : هناان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن ندخل على املغيبات  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف لضعف جمالد بن ت
د سعي  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن أيب بكري حدثنا زهري حدثنا   - 15314
أبو الزبري عن جابر قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : من كان شريكا 

يف ربعة أو خنل فليس له أن يبيع حىت يؤذن شريكه فإن رضي أخذ وان كره  
 ترك 

 

 

اله ثقات رجال  عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجت
فمن رجال مسلم  -وهو حممد بن مسلم بن تدرس  -الشيخني غري أيب الزبري   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن أيب بكري ثنا زهري ثنا أبو  - 15315
الزبري عن جابر قال : خرجنا مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف سفر  

   فمطران فقال من شاء منكم فليصل يف رحله

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا أبو عوانة ثنا األسود بن  - 15316
قيس عن نبيح العنزي عن جابر بن عبد هللا قال : خرج رسول هللا صلى هللا 

عبد هللا اي جابر ال  عليه وسلم من املدينة إىل املشركني ليقاتلهم وقال يل أيب 
نظاري أهل املدينة حىت تعلم إىل ما يصري أمران فإين ] ص  عليك أن تكون يف

[ وهللا لوال أين أترك بنات يل بعدي ألحببت أن تقتل بني يدي قال   398
فبينما أان يف النظارين إذ جاءت عميت أبيب وخايل عادلتهما على انضح 

ران إذ حلق رجل ينادي إال إن النيب صلى فدخلت هبما املدينة لتدفنهما يف مقاب
هللا عليه وسلم أيمركم أن ترجعوا ابلقتلى فتدفنوها يف مصارعها حيث قتلت 
فرجعنا هبما فدفنامها حيث قتال فبينما أان يف خالفة معاوية بن أيب سفيان إذ  

جاءين رجل فقال اي جابر بن عبد هللا وهللا لقد أاثر أابك عمل معاوية فبدا  
طائفة منه فأتيته فوجدته على النحو الذي دفنته مل يتغري إال ما مل يدع فخرج 

القتل أو القتيل فواريته قال وترك أيب عليه دينا من التمر فاشتد على بعض 
غرمائه يف التقاضي فأتيت نيب هللا صلى هللا عليه وسلم فقلت اي نيب هللا إن أيب 

اشتد علي بعض غرمائه يف  أصيب يوم كذا وكذا وترك علي دينا من التمر و 
التقاضي فأحب أن تعينين عليه لعله أن ينظرين طائفة من متره إىل هذا الصرام 
املقبل فقال نعم آتيك إن شاء هللا قريبا من وسط النهار وجاء معه حواريه مث  



استأذن ودخل فقلت المرأيت إن النيب صلى هللا عليه وسلم جاءين اليوم وسط  
تؤذي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف بييت بشيء وال  النهار فال أريتك وال

تكلميه فدخل ففرشت له فراشا ووسادة فوضع رأسه فنام قال وقلت ملوىل يل  
اذبح هذه العناق وهي داجن مسينة والوحا والعجل افرغ منها قبل أن يستيقظ  

و  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأان معك فلم نزل فيها حىت فرغنا منها وه
انئم فقلت له إن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا استيقظ يدعو ابلطهور  

وإين أخاف إذا فرغ أن يقوم فال يفرغن من وضوئه حىت تضع العناق بني يديه 
فلما قام قال اي جابر ائتين بطهور فلم يفرغ من طهوره حىت وضعت العناق  

أاب بكر قال مث دعا  عنده فنظر إيل فقال كأنك قد علمت حبنا للحم ادع يل 
حوارييه الذين معه فدخلوا فضرب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بيده وقال  
بسم هللا كلوا فأكلوا حىت شبعوا وفضل حلم منها كثري قال وهللا إن جملس بين 
سلمة لينظرون إليه وهو أحب إليهم من أعينهم ما يقربه رجل منهم خمافة أن  

ابه فخرجوا بني يديه وكان يقول خلوا ظهري  يؤذوه فلما فرغ قام وقام أصح
للمالئكة واتبعتهم حىت بلغوا أسكفة الباب قال وأخرجت امرأيت صدرها  

وكانت مسترتة بسقيف يف البيت قالت اي رسول هللا صل علي وعلى زوجي  
صلى هللا عليك فقال صلى هللا عليك وعلى زوجك مث قال ادع يل فالان 

طلب قال فجاء فقال أيسر جابر بن عبد هللا يعين لغرميي الذي اشتد علي يف ال
إىل امليسرة طائفة من دينك الذي على أبيه إىل هذا الصرام املقبل قال ما أان 

بفاعل واعتل وقال إمنا هو مال يتامى فقال أين جابر فقال أان ذا اي رسول هللا 



قد  قال كل له فإن هللا عز وجل سوف يوفيه فنظرت إىل السماء فإذا الشمس 
دلكت قال الصالة اي أاب بكر فاندفعوا إىل املسجد فقلت قرب أوعيتك 

فكلت له من العجوة فوفاه هللا عز وجل فضل لنا من التمر كذا وكذا فجئت 
أسعى إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف مسجده كأين شرارة فوجدت 

ر أين كلت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قد صلى فقلت اي رسول هللا أمل ت
لغرميي متره فوفاه هللا وفضل لنا من التمر كذا وكذا فقال أين عمر بن اخلطاب 
فجاء يهرول فقال سل جابر بن عبد هللا عن غرميه ومتره فقال ما أان بسائله قد  

علمت أن هللا عز وجل سوف يوفيه إذ أخربت أن هللا عز وجل سوف يوفيه  
ك يقول ما أان بسائله وكان ال  فكرر عليه هذه الكلمة ثالث مرات كل ذل

يراجع بعد املرة الثالثة فقال اي جابر ما فعل غرميك ومترك قال قلت وفاه هللا  
عز وجل وفضل لنا من التمر كذا وكذا فرجع إىل امرأته فقال أمل أكن هنيتك 

أن تكلمي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قالت أكنت تظن أن هللا عز وجل  
ى هللا عليه وسلم بييت مث خيرج وال أسأله الصالة علي وعلى  يورد رسول هللا صل

 زوجي قبل أن خيرج  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري نبيح  ت
 العنزي فقد روى له أصحاب السنن وهو ثقة 

 

 



------------------------------------- 

 

[    399صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا عفان ثنا شعبة ثنا حممد بن عبد   - 15317
الرمحن عن حممد بن عمرو بن حسن بن علي عن جابر بن عبد هللا : أن 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم رأى رجال قد ظلل عليه قال ليس من الرب أن 
 يصوم يف السفر 

 

 

نيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا عفان حدثنا سليم بن حيان   - 15318
ه  حدثنا سعيد بن ميناء عن جابر بن عبد هللا قال قال رسول هللا صلى هللا علي
وسلم : من كان له فضل أرض أو ماء فليزرعها أو ليزرعها أخاه وال تبيعوها  

 فسألت سعيدا ماال تبيعوها الكراء قال نعم  

 

 

ق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا عفان حدثنا وهيب حدثنا عبد   - 15319
الرمحن بن سابط عن  هللا بن وهيب حدثنا عبد هللا بن عثمان بن خثيم عن عبد 

جابر بن عبد هللا قال حدثنا أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : اي كعب  
هللا قال أمراء بن عجرة أعيذك ابهلل من إمارة السفهاء قال وما ذاك اي رسول 

سيكونون من بعدي من دخل عليهم فصدقهم حبديثهم وأعاهنم على ظلمهم  
فليسوا مين ولست منهم ومل يردوا على احلوض ومن مل يدخل عليهم ومل  

يصدقهم حبديثهم ومل يعنهم على ظلمهم فأولئك مين وأان منهم وأولئك يردون  
ة والصدقة تطفئ  علي احلوض اي كعب بن عجرة الصالة قرابن والصوم جن 

اخلطيئة كما يطفئ املاء النار اي كعب بن عجرة ال يدخل اجلنة من نبت حلمه 
من سحت النار أوىل به اي كعب بن عجرة الناس غاداين فغاد ابئع نفسه 

 وموبق رقبته وغاد مبتاع نفسه ومعتق رقبته  

 

 

 عليق شعيب األرنؤوط : إسناده قوي على شرط مسلم رجاله ثقات غري ابنت
 خثيم فصدوق ال أبس به 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا شعبة أخربين األسود بن  - 15320
قيس عن نبيح العنزي عن جابر بن عبد هللا قال قال رسول هللا صلى هللا عليه  



 وسلم : إذا دخل أحدكم ليال فال يطرقن أهله طروقا  

 

 

ت رجال الشيخني غري نبيح  عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات
فقد أخرج له أصحاب السنن  -وهو ابن عبد هللا أبو عمرو الكويف  -العنزي 
 وهو ثقة 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا املبارك حدثين نصر بن  - 15321
راشد سنة مائة عمن حدثه عن جابر بن عبد هللا األنصاري قال : هناان رسول  

وسلم أن جتصص القبور أو يبين عليها   هللا صلى هللا عليه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف جلهالة نصر بن ت
 راشد وإهبام الراوي عن جابر 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا املبارك حدثين نصر بن  - 15322
رجل على عهد  راشد عمن حدثه عن جابر بن عبد هللا األنصاري قال : تويف 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من بين عذرة فقرب ليال فنهى رسول هللا صلى  
إىل ذلك  هللا عليه وسلم أن يقرب الرجل ليال حىت يصلي عليه إال أن يضطروا  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف جلهالة نصر بن ت
 راشد وإهبام الراوي عن جابر 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا على بن عبد هللا ثنا سفيان عن   - 15323
هللا عليه وسلم قال  جمالد عن الشعيب عن جابر بن عبد هللا أن رسول هللا صلى 

: رأيت كأين أتيت بكتلة متر فعجمتها يف فمي فوجدت فيها نواة آذتين 
فلفظتها مث أخذت أخرى فعجمتها فوجدت فيها نواة فلفظتها مث أخذت 

خرى فعجمتها فوجدت فيها نواة فلفظتها فقال أبو بكر دعين فألعربها قال  أ
قال اعربها قال هو جيشك الذي بعثت يسلم ويغنم فيلقون رجال فينشدهم  

ذمتك فيدعونه مث يلقون رجال فينشدهم ذمتك فيدعونه مث يلقون رجال 
 فينشدهم ذمتك فيدعونه قال كذلك قال امللك 

 

 

: إسناده ضعيف لضعف جمالد : وهو ابن سعيدعليق شعيب األرنؤوط ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا عفان حدثنا عبد الواحد بن  - 15324
زايد حدثنا معمر عن الزهري عن أيب سلمة عن جابر قال : قضى رسول هللا 



صلى هللا عليه وسلم ابلشفعة يف كل ما مل يقسم فإذا وقعت احلدود وصرفت 
 الطرق فال شفعة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا عبد الرزاق وحممد بن بكر قاال   - 15325
أنبأان بن جريج أخربين بن شهاب الزهري عن حديث أيب سلمة بن عبد الرمحن 

ليه  بن عوف عن جابر بن عبد هللا األنصاري أخربه : أن رسول هللا صلى هللا ع
وسلم قضى أميا رجل أعمر عمري له ولعقبة فقال قد أعطيتكها وعقبك ما  

بقي منكم أحد فإمنا هي قال أبو بكر ملن أعطاها وقال عبد الرزاق ملن أعطيها  
 وإهنا ال ترجع إىل صاحبها من أجل أنه أعطاها عطاء وقعت فيه املواريث 

 

 

نيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا عفان حدثنا محاد يعين بن  - 15326
سلمة أان بن جريج عن أيب الزبري عن جابر : أن رسول هللا صلى هللا عليه  

وسلم رمى مجرة العقبة يوم النحر ضحى ورمى يف سائر أايم التشريق بعد ما  



 زالت الشمس 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

-------------------------------------  

 

[    400صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا يزيد بن هارون أنبأان قتادة عن   - 15327
عطاء بن أيب رابح عن جابر بن عبد هللا قال قال رسول هللا صلى هللا عليه  

ضكم قالوا من اي رسول هللا قال وسلم : صلوا على أخ لكم مات بغري أر 
 النجاشي صحمة قال فقلت فصففتم عليه قال نعم كنت يف الصف الثالث 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد رجاله ثقات رجال ت
الشيخني إال أن الواسطة بني يزيد بن هارون وقتادة سقطت من النسخ اليت  

 بني أيدينا 
 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا هبز حدثنا مثىن بن سعيد ثنا   - 15328
 عليه وسلم أخذ  طلحة بن انفع عن جابر بن عبد هللا : أن نيب هللا صلى هللا

بيده إىل منزله فلما انتهى قال ما من غداء أو عشاء شك طلحة قال فأخرجوا 
فإن اخلل  فلقا من خبز قال ما من آدم قالوا ال إال شيء من خل قال أدنيه  

نعم األدم هو قال جابر ما زلت أحب اخلل منذ مسعته من رسول هللا صلى هللا 
 عليه وسلم وقال طلحة ما زلت أحب اخلل منذ مسعته من جابر  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد قوي على شرط مسلم  ت
دوق  رجاله ثقات رجال الشيخني غري طلحة بن انفع فمن رجال مسلم وهو ص

 ال أبس به

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا علي بن حبر حدثنا عيسى بن  - 15329
يونس حدثنا األعمش عن أيب صاحل عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى 

هللا عليه وسلم : اللهم إمنا أان بشر فأميا رجل من املسلمني سببته أو جلدته أو  
 لعنته فاجعلها له زكاة وأجرا 

 

 

ق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري علي  عليت
 بن حبر فقد روى له البخاري تعليقا وأبو داود والرتمذي وهو ثقة 



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا علي بن حبر حدثنا عيسى عن   - 15330
 األعمش عن أيب سفيان عن جابر مثله غري أنه قال : زكاة ورمحة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد قوي رجاله رجال ت
الصحيح غري علي بن حبر فقد روى له البخاري تعليقا وأبو داود والرتمذي 

 وهو ثقة 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا علي بن حبر حدثنا عيسى بن  - 11533
يونس عن األعمش عن أيب سفيان عن جابر قال قال رسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم : إذا استجمر أحدكم فليستجمر ثالاث 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد قوي ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا علي بن حبر ثنا عيسى ثنا   - 15332
األعمش عن أيب سفيان عن جابر قال مسعت النيب صلى هللا عليه وسلم يقول  
: ما من مسلم وال مسلمة وال مؤمن وال مؤمنة يصيبه مرض إال حط هللا عنه  



 من خطاايه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده قويت  

 

 

هللا حدثين أيب حدثنا علي بن حبر ثنا حامت بن حدثنا عبد  - 15333
محن بن عطاء عن عبد امللك بن إمساعيل قراءة علينا من كتابه عن عبد الر 

جابر عن جابر بن عبد هللا قال : كنت عند رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
جالسا فقد قميصه من جيبه حىت أخرجه من رجليه فنظر القوم إىل رسول هللا 

عليه وسلم فقال إين أمرت ببدين اليت بعثت هبا أن تقلد اليوم وتشعر  صلى هللا 
اليوم على ماء كذا وكذا فلبست قميصا ونسيت فلم أكن أخرج قميصي من  

 رأسي وكان قد بعث ببدنه من املدينة وأقام ابملدينة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

ي بن عبد هللا حدثنا أبو حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا عل - 15334
هذا احلديث عبد هللا بن سعيد بن عبد امللك بن مروان  صفوان ومساه يف غري 

أخربين يونس بن يزيد عن بن شهاب حدثين عطاء أن جابر بن عبد هللا زعم أن  



رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : من أكل ثوما أبو بصال فليعتزلنا أو قال  
يف بيته   فليعتزل مسجدان وليقعد   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري رجاله ثقات ت
فمن رجال  -وهو ابن املديين  -رجال الشيخني غري علي بن عبد هللا 

 البخاري
 

 

( مسند املكيني  )  

 

 

( مسند صفوان بن أمية العجمي عن النيب صلى هللا عليه وسلم   )  

 

 

حدثنا أبو عبد الرمحن عبد هللا بن أمحد بن حممد بن حنبل بن  - 15335
هالل بن أسد الشيباين قال حدثين أيب أمحد بن حممد بن حنبل بن هالل بن 

أسد قال ثنا سفيان بن عيينة عن عبد الكرمي عن عبد هللا بن احلرث قال 
زوجين أيب يف إمارة عثمان فدعا نفرا من أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه  

وسلم فجاء صفوان بن أمية وهو شيخ كبري فقال إن رسول هللا صلى هللا عليه  
وسلم قال : اهنسوا اللحم هنسا فإنه أهنأ وأمرأ أو أشهى وأمرأ قال سفيان  



 الشك مين أو منه  
 

 

لغريه وهذا إسناد ضعيف لضعف عبد الكرمي : عليق شعيب األرنؤوط : حسن ت
 وهو ابن أيب املخارق أبو أمية البصري وبقية رجاله ثقات رجال الشيخني

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد التيمي يعين سليمان   - 15336
بن عثمان يعين النهدي عن عامر بن مالك عن صفوان بن أمية قال : 

رق والنفساء شهادة حدثنا به أبو عثمان مرارا وقد رفعه  الطاعون والبطن والغ
 إىل النيب صلى هللا عليه وسلم مرة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف عامر بن ت
مالك تفرد ابلرواية عنه أبو عثمان : وهو عبد الرمحن بن مل النهدي ومل يؤثر  

ثقات رجال الشيخني توثيقه عن غري ابن حبان وبقية رجاله  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد بن هارون قال اان شريك عن  - 15337
عبد العزيز بن رفيع عن أمية بن صفوان بن أمية عن أبيه : أن رسول هللا صلى 
هللا عليه وسلم استعار منه يوم خيرب أدراعا فقال أغصبا اي حممد فقال بل عارية  



فعرض عليه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن  مضمونة قال فضاع بعضها 
 يضمنها له فقال أان اليوم اي رسول هللا يف اإلسالم أرغب  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث حسن وهذا إسناد ضعيف لضعف شريك : ت
 وهو ابن عبد هللا النخعي وجهالة حال أمية بن صفوان

 

 

------------------------------------- 

 

[    401صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح ثنا حممد بن أيب حفصة ثنا   - 15338
ان بن أمية بن  الزهري عن صفوان بن عبد هللا بن صفوان عن أبيه : أن صفو 

خلف قيل له هلك من مل يهاجر قال فقلت ال أصل إىل أهلي حىت آيت رسول  
وسلم   هللا صلى هللا عليه وسلم فركبت راحليت فأتيت رسول هللا صلى هللا عليه

فقلت اي رسول هللا زعموا أنه هلك من مل يهاجر قال كال أاب وهب فارجع إىل 
أابطح مكة قال فبينما أان راقد إذ جاء السارق فأخذ ثويب من حتت رأسي 

فأدركته فأتيت به إىل النيب صلى هللا عليه وسلم فقلت إن هذا سرق ثويب فأمر  
سول هللا ليس هذا أردت هو به صلى هللا عليه وسلم أن يقطع قال قلت اي ر 



 عليه صدقة قال فهال قبل أن أتتيين به 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح بطرقه وشواهده وهذا إسناد ضعيف  ت
 الضطرابه فقد اختلف فيه على حممد بن أيب حفصة 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا زكراي بن عدي عن سعيد بن  - 15339
قال : أعطاين رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يوم    املسيب عن صفوان بن أمية

 حنني وأنه ألبغض الناس إيل فما زال يعطيين حىت صار وإنه أحب الناس إيل 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر حدثنا سعيد يعين   - 15340
ن قتادة عن عطاء عن طارق بن مرقع عن صفوان بن أمية : أن  بن أيب عروبة ع

رجال سرق برده فرفعه إىل النيب صلى هللا عليه وسلم فأمر بقطعه فقال اي 
رسول هللا قد جتاوزت عنه قال فلوال كان هذا قبل أن أتتيين به اي أاب وهب 

 فقطعه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 

 



صحيح بطرقه وشاهده وهذا إسناد ضعيف   عليق شعيب األرنؤوط : حديثت
 سعيد بن أيب عروبة اختلط ومساع حممد بن جعفر منه بعد اختالطه 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا عفان حدثنا وهيب حدثنا بن   - 15341
اجلنة إال من هاجر  طاوس عن أبيه عن صفوان بن أمية : أنه قيل له ال يدخل 

قال فقلت ال أدخل منزيل حىت آيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فأسأله  
ة يل  فأتيت النيب صلى هللا عليه وسلم فقلت اي رسول هللا إن هذا سرق مخيص

لرجل معه فأمر بقطعه فقلت اي رسول هللا فإين قد وهبتها له قال فهال قبل أن  
يدخل اجلنة إال من هاجر   }أتتيين به قال قلت اي رسول هللا إهنم يقولون ال 

فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ال هجرة بعد فتح مكة ولكن جهاد ونية  
 فإذا استنفرمت فانفروا  

 

 

رنؤوط : حديث صحيح بطرقه وشاهديه عليق شعيب األت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا يزيد بن هارون قال أخربان  - 15342
سليمان يعين التيمي عن أيب عثمان يعين النهدي عن عامر يعين بن مالك عن  
صفوان بن أمية عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : الطاعون شهادة والغرق 

 شهادة والبطن شهادة والنفساء شهادة  



 

 

صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف عامر بن  عليق شعيب األرنؤوط : حديثت
 مالك تفرد ابلرواية عنه أبو عثمان النهدي 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا حممد بن عدي عن سليمان عن   - 15343
أيب عثمان عن عامر بن مالك عن صفوان بن أمية قال : الطاعون والبطن  

عثمان مرارا ورفعه مرة   والغرق والنفساء شهادة قال سليمان حدثنا به يعين أاب
 إىل النيب صلى هللا عليه وسلم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا إمساعيل بن إبراهيم حدثنا عبد   - 15344
الرمحن بن إسحاق عن عبد الرمحن بن معاوية عن عثمان بن أيب سليمان قال  

بن أمية : رآين رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأان آخذ اللحم قال صفوان 
عن العظم بيدي فقال اي صفوان قلت لبيك قال قرب اللحم من فيك فإنه  

 أهنأ وأمرأ  
 

 



عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه وهذا إسناد ضعيف لضعف عبد الرمحن ت
وهو ابن جبري بن   -سليمان بن معاوية : وهو الزرقي والنقطاعه عثمان بن أيب 

مل يسمع من صفوان بن أمية  -مطعم   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا حسني بن حممد حدثنا سليمان   - 15345
يعين بن قرم عن مساك عن جعيد بن أخت صفوان بن أمية عن صفوان بن أمية  

  قال : كنت انئما يف املسجد على مخيصة يل فسرقت فأخذان السارق فرفعناه
إىل النيب صلى هللا عليه وسلم فأمر بقطعه فقلت اي رسول هللا أيف مخيصة مثن  

 ثالثني درمها أان أهبها له أو أبيعها له قال فهال كان قبل أن أتتيين به  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح بطرقه وشاهده وهذا إسناد ضعيف  ت
 لضعف سليمان بن قرم وجهالة جعيد ابن أخت صفوان

 

 

( سند حكيم بن حزام عن النيب صلى هللا عليه وسلم  م )  

 

 

-------------------------------------  
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حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا هشيم بن بشري أان يونس عن   - 15346
يوسف بن ماهك عن حكيم بن حزام قال قلت : اي رسول هللا أيتيين الرجل 

يسألين البيع ليس عندي ما أبيعه مث أبيعه من السوق فقال ال تبع ما ليس 
 عندك  

 

 

النقطاعه  عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف ت
 يوسف بن ماهك مل يسمع من حكيم بن حزام 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا حممد بن جعفر حدثنا شعبة عن   - 15347
أيب بشر عن يوسف بن ماهك حيدث عن حكيم بن حزام قال : ابيعت رسول 

هللا صلى هللا عليه وسلم على أن ال أخر إال قائما قال قلت اي رسول هللا 
  البيع وليس عندي أفأبيعه قال ال تبع ما ليس عندك  الرجل يسألين

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح لغريه دون قوله : " ابيعت رسول هللا ت
صلى هللا عليه وسلم على أن ال أخر إال قائما " وهذا إسناد ضعيف النقطاعه  



 . وبقية رجاله ثقات رجال الشيخني

 

 

ثنا إمساعيل بن إبراهيم أان أيوب عن  حدثنا عبد هللا حدثين أيب  - 15348
يوسف بن ماهك عن حكيم بن حزام قال : هناين رسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم أن أبيع ما ليس عندي قال أيوب أو قال سلعة ليست عندي  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف النقطاعه  ت
م يوسف بن ماهك مل يسمع من حكم بن حزا  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا إمساعيل ثنا سعيد يعين بن أيب  - 15349
ن  عروبة عن قتادة عن أيب اخلليل عن عبد هللا بن احلرث اهلامشي عن حكيم ب

حزام قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : البيعان ابخليار ما مل يتفرقا فإن  
كتما حمق بركة بيعهما  صدقا وبينا رزقا بركة بيعهما وإن كذاب و   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن آدم عن شعبة ثنا أبو بشر  - 15350



عن يوسف بن ماهك عن حكيم بن حزام قال قلت : اي رسول هللا يطلب مين 
 املتاع وليس عندي أفأبيعه له قال ال تبع ما ليس عندك  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف النقطاعه  ت
  يسمع من حكيم بن حزام يوسف بن ماهك مل

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد ثنا هشام يعين  - 15351
الدستوائي حدثين حيىي بن أيب كثري عن رجل أن يوسف بن ماهك أخربه أن  

عبد هللا بن عصمة أخربه أن حكيم بن حزام أخربه قال : قلت اي رسول هللا إين 
ا حيرم علي قال فإذا اشرتيت بيعا فال تبعه  أشرتي بيوعا فما حيل يل منها وم

 حىت تقبضه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح لغريه وهذا إسناد حسن من أجل ت
عبد هللا بن عصمة وهو اجلشمي احلجازي فقد روى عنه مجع وذكره ابن حبان  

 يف " الثقات " 

 

 

ن عثمان  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن عتبة عن عمرو ب - 15352



عن موسى بن طلحة عن حكيم بن حزام قال قال رسول هللا صلى هللا عليه  
وسلم : إن خري الصدقة عن ظهر غىن واليد العليا خري من اليد السفلى وابدأ 

 مبن تعول 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

ا معمر عن الزهري حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثن - 15353
مورا عن عروة بن الزبري عن حكيم بن حزام قال قلت : اي رسول هللا أرأيت أ

كنت أحتنث هبا يف اجلاهلية من عتاقة وصلة رحم هل يل فيها أجر فقال له 
 النيب صلى هللا عليه وسلم أسلمت على ما أسلفت من خري  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عثمان بن عمر أان يونس عن   - 15354
الزهري عن عروة أن حكيم بن حزام أخربه قال قلت : اي رسول هللا أرأيت 
أمورا كنت أحتنث هبا يف اجلاهلية فقال أسلمت على ما أسلفت والتحنث 

 التعبد  



 

 

الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط ت  

 

 

حدثنا عبد هللا قال وجدت يف كتاب أيب خبط يده ثنا سعيد يعين   - 15355
بن سليمان ثنا عباد يعين بن العوام عن سفيان بن حسني عن الزهري عن 

أيوب بن بشري األنصاري عن حكيم بن حزام أن رجال : سأل رسول هللا صلى 
حم الكاشح هللا عليه وسلم عن الصدقات أيها أفضل قال على ذي الر   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف لضعف سفيان  ت
بن حسني : وهو الواسطي يف روايته عن الزهري وبقية رجاله ثقات رجال 

الصحيح غري أيوب ابن بشري األنصاري فقد روى له البخاري يف األدب املفرد  
 وأبو داود والرتمذي وهو ثقة 

 

 

حدثين أيب ثنا يزيد أان بن أيب ذئب عن مسلم بن    حدثنا عبد هللا - 15356
صلى هللا عليه وسلم من   جندب عن حكيم بن حزام قال : سألت رسول هللا

املال فأحلفت فقال اي حكيم ما أكثر مسألتك اي حكيم إن هذا املال خضرة  
حلوة وإمنا هو مع ذلك أوساخ أيدي الناس ويد هللا فوق يد املعطي ويد 



املعطى وأسفل األيدي يد املعطى  املعطي فوق يد   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري ت
مسلم بن جندب فقد أخرج له البخاري يف " خلق أفعال العباد " والرتمذي 

 وهو ثقة 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا محاد بن سلمة أان قتادة   - 15357
عبد هللا بن احلرث بن نوفل عن حكيم بن حزام أن رسول   عن أيب اخلليل عن

هللا صلى هللا عليه وسلم قال : البيعان ابخليار ما مل يتفرقا فإن صدقا وبينا  
 بورك هلما يف بيعهما وإن كذاب وكتما حمقت بركة بيعهما  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري محاد بن سلمة فمن رجال مسلم وهو ثقة 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عتاب بن زايد ثنا عبد هللا يعين بن  - 15358
مبارك أان ليث بن سعد حدثين عبيد هللا بن املغرية عن عراك بن مالك أن 

حكيم بن حزام قال : كان حممد صلى هللا عليه وسلم أحب رجل يف الناس إيل 



 اجلاهلية فلما تنبأ وخرج إىل املدينة شهد حكيم بن حزام املوسم وهو كافر  يف
ى هللا فوجد حلة لذي يزن تباع فاشرتاها خبمسني دينارا ليهديها لرسول هللا صل

عليه وسلم فقدم هبا عليه املدينة فأراده على قبضها هدية فأىب قال عبيد هللا 
ني ولكن إن شئت أخذانها ابلثمن  حسبت أنه قال إان ال نقبل شيئا من املشرك

 فأعطيته حني أىب علي اهلدية  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري ت
وهو ابن معيقيب   -عتاب بن زايد فمن رجال ابن ماجة وعبيد هللا بن املغرية 

فمن رجال الرتمذي وابن ماجة ومها ثقتان  -السبيت   

 

 

-------------------------------------  

 

[    403صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا مهام ثنا قتادة عن أيب  - 15359
صلى هللا عليه  اخلليل عن عبد هللا بن احلرث عن حكيم بن حزام أن رسول هللا 

وسلم قال : البيعان ابخليار ما مل يتفرقا قال وجدت يف كتاب أيب اخليار ثالث 
تما حمقت بركة بيعهما  مرات فإن صدقا وبينا فعسى أن يرحبا رحبا وان كذاب وك   



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا سعيد عن قتادة   - 15360
عن صاحل أيب اخلليل عن عبد هللا بن احلرث عن حكيم بن حزام أن النيب صلى 

يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك هلما يف  هللا عليه وسلم قال : البيعان ابخليار ما مل 
 بيعهما وإن كذاب وكتما حمق بركة بيعهما  

 

 

  -عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح حممد بن جعفر وإن مسع من سعيد ت
قد توبع وبقية رجاله ثقات رجال  -وهو ابن أيب عروبة بعد االختالط  

 الشيخني 
 

 

ل مسعت هشام بن عروة  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع قا - 15361
عن أبيه عن حكيم بن حزام قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : اليد 

العليا خري من اليد السفلى وابدأ مبن تعول من يستغن يغنه هللا ومن يستعفف  
 يعفه هللا  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

ثنا عبد الرمحن بن مهدي وبن جعفر   حدثنا عبد هللا حدثين أيب - 15362
ن جعفر يف حديثه قال مسعت أاب اخلليل عن عبد  قاال ثنا شعبة عن قتادة قال ب

هللا بن احلرث عن حكيم بن حزام عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : البيعان  
ابخليار ما مل يتفرقا قال فإن صدقا وبينا بورك هلما يف بيعهما وإن كذاب وكتما  

بركة بيعهما وقال بن جعفر حمق حمقت   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر : عن مثله قال ما   - 15363
 مل يتفرقا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح ثنا بن جريج أخربين عطاء أن   - 15364
بن حزام   صفوان بن موهب أخربه عن عبد هللا بن حممد بن صيفي عن حكيم



قال قال يل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : أمل أيتين أو أمل يبلغين أو كما شاء  
سول هللا صلى هللا  هللا من ذلك أنك تبيع الطعام قال بلى اي رسول هللا فقال ر 

 عليه وسلم فال تبع طعاما حىت تشرتيه وتستوفيه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف جلهالة حال  ت
 صفوان بن موهب وعبد هللا بن حممد بن صيفي 

 

 

قال عطاء وأخربين أيضا عبد هللا بن عصمة اجلشمي أنه مسع  - 15365
النيب صلى هللا عليه وسلم :  حكيم بن حزام حيدثه عن   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح لغريه وهذا إسناد حسن من أجل ت
 عبد هللا بن عصمة اجلشمي

 

 

( ومن حديث هشام بن حكيم بن حزام رضي هللا عنه   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا هشام بن عروة عن أبيه   - 15366
س ابلشام فقال  عن بن حزام أنه مر أبانس من أهل الذمة قد أقيموا يف الشم



ما هؤالء قالوا بقي عليهم شيء من اخلراج فقال إين أشهد أين مسعت رسول 
الذين  هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : إن هللا عز وجل يعذب يوم القيامة

يعذبون الناس قال وأمري الناس يومئذ عمري بن سعد على فلسطني قال فدخل  
 عليه فحدثه فخلى سبيلهم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بن منري حدثنا هشام عن أبيه عن   - 15367
هشام بن حكيم : أنه مر ابلشام على قوم من األنباط وقد أقيموا يف الشمس 

 فذكر معناه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد األعلى عن معمر عن الزهري  - 15368
بن حكيم رأى  وهشام بن عروة أهنما حداثه عن عروة بن الزبري : أن هشام

انسا من أهل الذمة قياما يف الشمس فقال ما هؤالء فقالوا من أهل اجلزية 
فدخل على عمري بن سعد وكان على طائفة الشام فقال هشام مسعت رسول 



 صلى هللا عليه وسلم يقول من عذب الناس يف الدنيا عذبه هللا تبارك وتعاىل  هللا
 فقال عمري خلوا عنهم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو املغرية ثنا صفوان حدثين شريح  - 15369
نم صاحب دار حني فتحت  بن عبيد احلضرمي وغريه قال : جلد عياض بن غ 

حكيم القول حىت غضب عياض مث مكث ليايل فأاته  فأغلظ له هشام بن
هشام بن حكيم فاعتذر إليه مث قال هشام لعياض أمل تسمع النيب صلى هللا 

عليه وسلم يقول إن من أشد الناس عذااب أشدهم عذااب يف الدنيا للناس فقال  
ا مسعت ورأينا ما رأيت أومل تسمع  عياض بن غنم اي هشام بن حكيم قد مسعنا م

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول من أراد أن ينصح لسلطان أبمر فال يبد  
له عالنية ولكن ليأخذ بيده فيخلو به فإن قبل منه فذاك وإال كان قد أدى 

الذي عليه له وإنك اي هشام ألنت اجلريء إذ جترتيء على سلطان هللا فهال  
طان فتكون قتيل سلطان هللا تبارك وتعاىل  خشيت أن يقتلك السل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه دون قوله : من أراد أن ينصح لسلطان  ت
أبمر ... فحسن لغريه وهذا إسناد ضعيف النقطاعه شريح بن عبيد احلضرمي 



 مل يذكروا له مساعا من عياض وال من هشام 

 

 

------------------------------------- 

 

[    404صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عثمان بن عمر قال أخربان يونس   - 15370
عن الزهري عن عروة أنه بلغه أن عياض بن غنم رأى نبطا يشمسون يف اجلزية 

ه وسلم يقول : إن هللا تبارك وتعاىل  فقال إين مسعت رسول هللا صلى هللا علي 
 يعذب الذين يعذبون الناس يف الدنيا 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : مرفوعه صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف النقطاعه  ت
 عروة بن الزبري مل يسمعه من عياض بن غنم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو اليمان أان شعيب عن الزهري  - 15371
اض بن غنم وهو  أخربين عروة بن الزبري : أن هشام بن حكيم بن حزام وجد عي

على محص يشمس انسا من النبط يف أداء اجلزية فقال له هشام ما هذا اي 



عاىل عياض إين مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول إن هللا تبارك وت
 يعذب الذين يعذبون الناس يف الدنيا 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد ثنا   - 15372
ياض بن غنم  بن أخي بن شهاب عن عمه قال أخربين عروة بن الزبري : أن ع

وهشام بن حكيم بن حزام مرا بعامل محص وهو يشمس أنباطا يف الشمس  
  فقال أحدمها للعامل ما هذا اي فالن إين مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

 يقول إن هللا تبارك وتعاىل يعذب الذين يعذبون الناس يف الدنيا 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : مرفوعه صحيحت  

 

 

( حديث سربة بن معبد رضي هللا عنه  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل بن إبراهيم ثنا معمر عن   - 15373
الزهري عن ربيع بن برة عن أبيه : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم هنى عن  



 متعة النساء يوم الفتح  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
سلم الشيخني غري الربيع بن سربة فمن رجال م  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد ثنا أيب ثنا إمساعيل بن   - 15374
أمية عن الزهري قال تذاكران عند عمر بن عبد العزيز املتعة متعة النساء فقال  

ربيع بن سربة مسعت أيب يقول : مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف 
 حجة الوداع ينهى عن نكاح املتعة  

 

 

عيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح عليق شت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا زيد بن احلباب حدثين عبد امللك  - 15375
بن الربيع بن سربة اجلهين عن أبيه عن جده قال قال رسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم : إذا بلغ الغالم سبع سنني أمر ابلصالة فإذا بلغ عشرا ضرب عليها  

 

 

الربيععليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسن من أجل عبد امللك بن ت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا زيد أخربين عبد امللك بن الربيع بن  - 15376
سربة عن أبيه عن جده قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : إذا صلى 

 أحدكم فليسترت لصالته ولو بسهم  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

بن احلباب حدثين عبد امللك حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا زيد  - 15377
بن الربيع بن سربة اجلهين عن أبيه عن جده أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 هنى أن يصلى يف أعطان اإلبل ورخص أن يصلى يف مراح الغنم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

م حدثنا عبد  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعقوب بن إبراهي - 15378
امللك بن الربيع بن سربة عن أبيه عن جده قال قال رسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم : سرتة الرجل يف الصالة السهم وإذا صلى أحدكم فليسترت بسهم  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

قال حدثنا يعقوب ثنا عبد امللك بن الربيع بن سربة عن أبيه عن   - 15379
جده أنه قال : هنى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن نصلي يف أعطان اإلبل 

ورخص أن نصلي يف مراح الغنم وهنى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن  
 املتعة  

 

 

عبد    عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد حسن من أجلت
 امللك بن الربيع

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن الزهري  - 15380
 عن الربيع بن سربة عن أبيه : أن النيب صلى هللا عليه وسلم حرم متعة النساء 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا معمر أخربين عبد   - 15381
ز بن عمر عن الربيع بن سربة عن أبيه قال : خرجنا مع رسول هللا صلى  العزي



هللا عليه وسلم من املدينة يف حجة الوداع حىت إذا كنا بعسفان قال رسول هللا 
صلى هللا عليه وسلم إن العمرة قد دخلت يف احلج فقال له سراقة بن مالك أو 

عليه وسلم علمنا    مالك بن سراقة شك عبد العزيز أي رسول هللا صلى هللا
منا ولدوا اليوم عمرتنا هذه لعامنا هذا أم لألبد قال ال بل لألبد تعليم قوم كأ 

فلما قدمنا مكة طفنا ابلبيت وبني الصفا واملروة مث أمران مبتعة النساء فرجعنا  
إليه فقلنا اي رسول هللا اهنن قد أبني إال إىل أجل مسمى قال فافعلوا قال 

علي برد وعليه برد فدخلنا على امرأة فعرضنا عليها  فخرجت أان وصاحب يل 
أنفسنا فجعلت تنظر إىل برد صاحيب فرتاه أجود من بردي وتنظر إيل فرتاين 
أشب منه فقالت برد مكان برد واختارتين فتزوجتها عشرا بربدى فبت معها  
تلك الليلة فلما أصبحت غدوت إىل املسجد فسمعت رسول هللا صلى هللا 

هو على املنرب خيطب يقول من كان منكم تزوج امرأة إىل أجل عليه وسلم و 
فليعطها ما مسي هلا وال يسرتجع مما أعطاها شيئا وليفارقها فإن هللا تعاىل قد  

 حرمها عليكم إىل يوم القيامة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
ال مسلم الشيخني غري الربيع بن سربة فمن رج  

تعني يف هذه الرواية وقت حترمي نكاح املتعة يف حجة الوداع وهو خالف * 
الصحيح . ومحل البيهقي الوهم يف ذلك على عبد العزيز بن عمر فقال : وهو  



 وهم منه فرواية اجلمهور عن الربيع بن سربة أن ذلك كان زمن الفتح 

 

 

------------------------------------- 

 

[    405صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا وهيب قال ثنا عمارة بن   - 15382
غزية األنصاري قال ثنا الربيع بن سربة اجلهين عن أبيه قال : خرجنا مع رسول  

فتح فأقمنا مخس عشرة من بني ليلة ويوم قال  هللا صلى هللا عليه وسلم يوم ال
وسلم يف املتعة قال وخرجت أان وبن  قال فإذن لنا رسول هللا صلى هللا عليه

عم يل يف أسفل مكة أو قال يف أعلى مكة فلقينا فتاة من بين عامر بن 
صعصعة كأهنا البكرة العنطنطة قال وأان قريب من الدمامة وعلى برد جديد 

برد خلق قال فقلنا هلا هل لك أن يستمتع منك أحدان  غض وعلى بن عمي
قالت وهل يصلح ذلك قال قلنا نعم قال فجعلت تنظر إىل بن عمي فقلت هلا  

إن بردي هذا جديد غض وبرد بن عمي هذا خلق مح قالت برد بن عمك 
هذا ال أبس به قال فاستمتع منها فلم خنرج من مكة حىت حرمها رسول هللا 

سلم  صلى هللا عليه و   

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة قال   - 15383
مسعت عبد رب بن سعيد حيدث عن عبيد بن حممد بن عمر بن عبد العزيز عن  

سلم : أنه الربيع بن سربة عن أبيه يقال له السربي عن النيب صلى هللا عليه و 
أمرهم ابملتعة قال فخطبت أان ورجل امرأة قال فلقيت النيب صلى هللا عليه  

وسلم بعد ثالث فإذا هو حيرمها أشد التحرمي ويقول فيها أشد القول وينهى  
 عنها أشد النهي  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح على خطأ يف إسناده . عبد رب بن ت
عبد ربه بن سعيد وهو األنصاري سعيد تصحف امسه هنا وإمنا هو   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعقوب ثنا عبد امللك بن الربيع بن  - 15384
سربة عن أبيه عن جده : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم هنى أن يصلي يف  

 أعطان اإلبل ورخص أن يصلي يف مراح الغنم  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد حسن ت  



 

 

نا يونس ثنا ليث يعين بن سعد قال  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ث - 15385
ه سربة اجلهين أنه قال : أذن لنا رسول هللا صلى  حدثين الربيع بن سربة عن أبي

هللا عليه وسلم يف املتعة قال فانطلقت أان ورجل هو أكرب مين سنا من  
أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم فلقينا فتاة من بين عامر كأهنا بكرة عطاء  

فسنا فقالت ما تبذالن قال كل واحد منا ردائي قال وكان رداء  فعرضنا عليها أن
صاحيب أجود من ردائي وكنت أشب منه قالت فجعلت تنظر إىل رداء صاحيب 

مث قالت أنت ورداؤك تكفيين قال فأقمت معها ثالاث قال مث قال رسول هللا 
صلى هللا عليه وسلم من كان عنده من النساء اليت متتع هبن شيء فليخل 

يلها قال ففارقتها  سب  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن   - 15386
الربيع بن سربة عن أبيه قال : هنى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن نكاح  

 املتعة  
 

 



مسلم  عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرطت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا عبد العزيز قال أخربين  - 15387
الربيع بن سربة اجلهين عن أبيه قال : خرجنا مع رسول هللا صلى هللا عليه  

وسلم فلما قضينا عمرتنا قال لنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم استمتعوا من  
زويج قال فعرضنا ذلك على النساء هذه النساء قال واالستمتاع عندان يوم الت

فأبني إال أن يضرب بيننا وبينهن أجال قال فذكران ذلك للنيب صلى هللا عليه  
وسلم فقال افعلوا فانطلقت أان وبن عم يل ومعه بردة ومعي بردة وبردته أجود  

من برديت وأان أشب منه فأتينا امرأة فعرضنا ذلك عليها فأعجبها شبايب 
ي فقالت برد كربد قال فتزوجتها فكان األجل بيين وبينها  وأعجبها برد بن عم

عشرا قال فبت عندها تلك الليلة مث أصبحت غاداي إىل املسجد فإذا رسول 
هللا صلى هللا عليه وسلم بني الباب واحلجر خيطب الناس يقول أال أيها الناس 

اىل قد  قد كنت أذنت لكم يف االستمتاع من هذه النساء اال وإن هللا تبارك وتع
حرم ذلك إىل يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيلها وال 

 أتخذوا مما آتيتموهن شيئا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : رجاله ثقات رجال الصحيحت  

قوله " فلما قضينا عمرتنا " : يشري إىل أن ذلك كان يف حجة الوداع كما  * 



الصحيح واملشهور أن التحرمي كان  سلف وقد ذكران هناك أن ذلك وهم وأن 
 عام الفتح 

 

 

------------------------------------- 

 

[    406صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

( حديث عبد الرمحن بن أبزى اخلزاعي رضي هللا عنه  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح بن عبادة ثنا شعبة ثنا احلسن  - 15388
بن عمر أن رجال كان بواسط قال مسعت عبد هللا بن عبد الرمحن بن أبزى 
حيدث عن أبيه أنه : صلى مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فكان ال يتم  

 التكبري يعين إذا خفض وإذا رفع  
 

 

ف أعله األئمة لنكارته فقد تفرد به عليق شعيب األرنؤوط : حديث ضعيت
احلسن بن عمران وهو ممن ال حيتمل تفرده فلم يؤثر توثيقه عن غري ابن حبان  
وقال أبو حامت : شيخ وقال احلافظ يف التقريب : لني وقال الطربي : جمهول .  



 وقد اضطرب يف تعيني شيخه فيه 

اب ] احلسن  قوله ] احلسن بن عمر أن رجال كان بواسط [ حتريف والصو * 
 بن عمران : رجل كان بواسط [

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة وحجاج   - 15389
قال حدثين شعبة قال مسعت قتادة حيدث عن زرارة قال حجاج يف حديثه قال  
مسعت زرارة عن عبد الرمحن بن أبزى عن النيب صلى هللا عليه وسلم : أنه كان  

ربك األعلى يوتر بسبح اسم   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن سلمة   - 15390
بن كهيل وزبيد األايمي عن ذر عن بن عبد الرمحن بن أبزى عن أبيه عن النيب 
صلى هللا عليه وسلم : أنه كان يقرأ يف الوتر بسبح اسم ربك األعلى وقل اي 

يها الكافرون وقل هو هللا أحد فإذا سلم قال سبحان امللك القدوس سبحان  أ
 امللك القدوس سبحان امللك القدوس ورفع هبا صوته 

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا هبز ثنا مهام أان قتادة عن عزرة   - 15391
محن بن أبزى عن أبيه عن النيب صلى هللا عليه وسلم :  عن سعيد بن عبد الر 

كان يقرأ يف الوتر بسبح اسم ربك األعلى وقل اي أيها الكافرون وقل هو هللا  
 أحد وكان إذا سلم قال سبحان امللك القدوس يطوهلا ثالاث 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
فمن رجال مسلم -وهو ابن عبد الرمحن اخلزاعي  -عزرة الشيخني غري   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو داود ثنا شعبة أان قتادة قال   - 15392
مسعت زرارة حيدث عن عبد الرمحن بن أبزى : أن رسول هللا صلى هللا عليه  
وسلم كان يوتر بسبح اسم ربك األعلى وقل اي أيها الكافرون وقل هو هللا 

حد فإذا سلم قال سبحان امللك القدوس يقوهلا ثالاث  أ  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو داود الطيالسي ثنا شعبة عن   - 15393
قتادة عن عزرة عن سعيد بن عبد الرمحن عن أبيه عن النيب صلى هللا عليه  

 وسلم : مبثل هذا 

 

 

ط : حديث صحيح وله إسنادان عن شعبة األول على  عليق شعيب األرنؤو ت
 شرط مسلم والثاين على شرط الشيخني

 

 

قال أخربين زبيد وسلمة بن كهيل مسعا ذرا حيدث عن بن عبد   - 15394
 الرمحن بن أبزى عن أبيه عن النيب صلى هللا عليه وسلم : مثل هذا  

 

 

األول على   عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وله إسنادان عن شعبةت
 شرط مسلم والثاين على شرط الشيخني

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا شعبة قال زبيد وسلمة   - 15395
يه عن النيب صلى هللا أخرباين أهنما مسعا ذرا عن بن عبد الرمحن بن أبزى عن أب

عليه وسلم : كان يوتر بسبح اسم ربك األعلى وقل اي أيها الكافرون وقل هو  
ع صوته ابآلخرة  هللا أحد وكان إذا سلم يقول سبحان امللك القدوس ثالاث يرف  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن قتادة   - 15396
لى هللا عن عزرة عن سعيد بن عبد الرمحن بن أبزي عن أبيه : أن رسول هللا ص

عليه وسلم كان يوتر بسبح اسم ربك األعلى وقل اي أيها الكافرون وقل هو  
 هللا أحد ويقول إذا سلم سبحان امللك القدوس ثالث مرار 

 

 

ق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم عليت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب قال ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن   - 15397
سلمة بن كهيل عن ذر عن بن عبد الرمحن بن أبزى عن أبيه عن النيب صلى 
هللا عليه وسلم أنه قال : أصبحنا على فطرة اإلسالم وعلى كلمة اإلخالص 

ا حممد صلى هللا عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا  وعلى دين نبين
 مسلما وما كان من املشركني 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق قال اان سفيان عن زبيد   - 15398
أبزى عن أبيه قال :   عن ذر بن عبد هللا املرهيب عن سعيد بن عبد الرمحن بن

كان النيب صلى هللا عليه وسلم يوتر بسبح اسم ربك األعلى وقل اي أيها 
الكافرون وقل هو هللا أحد وإذا أراد أن ينصرف من الوتر قال سبحان امللك 

 القدوس ثالث مرات مث يرفع صوته يف الثالثة  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    407صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا سفيان عن زبيد عن ذر   - 15399
اهلمداين عن سعيد بن عبد الرمحن بن أبزي اخلزاعي عن أبيه : أن النيب صلى  

بك األعلى وقل اي أيها الكافرون وقل  هللا عليه وسلم كان يوتر بسبح اسم ر 
هو هللا أحد ويقول إذا جلس يف آخر صالته سبحان امللك القدوس ثالاث ميد  

 ابآلخرة صوته  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع عن سفيان عن سلمة عن   - 15400
صلى هللا عليه وسلم كان   عبد هللا بن عبد الرمحن بن أبزي عن أبيه : أن النيب

يقول إذا أصبح وإذا أمسى أصبحنا على فطرة اإلسالم وعلى كلمة اإلخالص 
نيفا وما  وعلى دين نبينا حممد صلى هللا عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم ح

 كان من املشركني  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد حسن رجاله ثقات رجال ت
الشيخني غري عبد هللا بن عبد الرمحن بن أبزى فقد أخرج له أبو داود  

 والنسائي وهو حسن احلديث 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن عن شعبة عن سلمة   - 15401
: أن رسول هللا  بن كهيل عن ذر عن سعيد بن عبد الرمحن بن أبزي عن أبيه

صلى هللا عليه وسلم كان يقول أصبحنا على فطرة اإلسالم وكلمة اإلخالص 
من    ودين نبينا حممد صلى هللا عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم حنيفا ومل يكن



 املشركني 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حييي بن سعيد عن سفيان ثنا سلمة   - 15402
بن كهيل عن ذر عن سعيد بن عبد الرمحن بن أبزي عن أبيه : أن النيب صلى  

القوم أيب بن كعب   هللا عليه وسلم صلى يف الفجر فرتك آية فلما صلى قال أيف
 قال أيب اي رسول هللا نسخت آية كذا وكذا أو نسيتها قال نسيتها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حييي بن سعيد عن شعبة ثنا قتادة   - 15403
وسلم كان يوتر   عن زرارة عن عبد الرمحن بن أبزي : أن النيب صلى هللا عليه

 بسبح أسم ربك األعلى  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حييي بن سعيد عن سفيان قال ثنا   - 15404
سلمة بن كهيل عن عبد هللا بن عبد الرمحن بن أبزي عن أبيه قال : كان رسول  

ى فطرة اإلسالم وكلمة  هللا صلى هللا عليه وسلم إذا أصبح يقول أصبحنا عل
اإلخالص ودين نبينا حممد صلى هللا عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم حنيفا وما  

 كان من املشركني  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن بن مهدي عن سفيان   - 15405
عن منصور عن أيب سعيد اخلزاعي عن بن أبزي : أن رسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم كان يشري أبصبعه السباحة يف الصالة 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف أبو سعيد ت
ر بن املعتمر اخلزاعي انفرد ابلرواية عنه منصو   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حييي بن محاد قال أخربان شعبة عن   - 15406
احلسن عن بن عمران عن عبد هللا بن عبد الرمحن بن أبزي عن أبيه أنه : صلى  



 خلف النيب صلى هللا عليه وسلم فكان ال يتم التكبري  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث ضعيف ت  

 

 

د هللا حدثين أيب ثنا جرير عن منصور عن راشد أيب حدثنا عب - 15407
سعد عن سعيد بن عبد الرمحن بن أبزي عن أبيه قال : كان رسول هللا صلى 

هللا عليه وسلم إذا جلس يف الصالة فدعا وضع يده اليمىن على فخذه مث كان  
 يشري أبصبعه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هارون بن معروف ثنا ضمرة عن   - 15408
بن أبزي فقال   بن شوذب عن عبد هللا عن القاسم قال جلسنا إىل عبد الرمحن

: أال أريكم صالة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال فقلنا بلى قال فقام  
مث رفع   فكرب مث قرأ مث ركع فوضع يديه على ركبتيه حىت أخذ كل عضو مأخذه

حىت أخذ كل عضو مأخذه مث سجد حىت أخذ كل عضو مأخذه مث رفع حىت  
أخذ كل عظم ما أخذه مث سجد حىت أخذ كل عظم مأخذه مث رفع فصنع يف  



الركعة الثانية كما صنع يف الركعة األوىل مث قال هكذا صالة رسول هللا صلى 
 هللا عليه وسلم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

( حديث انفع بن عبد احلرث رضي هللا عنه  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع عن سفيان عن حبيب بن أيب  - 15409
اثبت حدثين مخيل أان وجماهد عن انفع بن عبد احلرث قال قال رسول هللا 

صلى هللا عليه وسلم : من سعادة املرء اجلار الصاحل واملركب اهلينء واملسكن 
 الواسع  

 

 

الشواهدعليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح لغريه وهذا حسن يف ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    408صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو نعيم ثنا سفيان عن حبيب عن   - 15410
مخيل عن انفع بن عبد احلرث قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فذكر :  

 مثله  

 

 

نؤوط : حديث صحيحعليق شعيب األر ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد بن هارون أان حممد بن عمرو   - 15411
 صلى هللا عن أيب سلمة قال قال انفع بن عبد احلرث : خرجت مع رسول هللا

عليه وسلم حىت دخل حائطا فقال يل أمسك علي الباب فجاء حىت جلس 
على القف وديل رجليه يف البئر فضرب الباب قلت من هذا قال أبو بكر قلت  

رسول هللا هذا أبو بكر قال ائذن له وبشره ابجلنة قال فأذنت له وبشرته  اي
ابجلنة قال فدخل فجلس مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على القف وديل  
رجليه يف البئر مث ضرب الباب فقلت من هذا فقال عمر فقلت اي رسول هللا 

جلنة قال فدخل هذا عمر قال ائذن له وبشره ابجلنة قال فأذنت له وبشرته اب
فجلس مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على القف وديل رجليه يف البئر قال  
مث ضرب الباب فقلت من هذا قال عثمان فقلت اي رسول هللا هذا عثمان قال  
ائذن له وبشره ابجلنة معها بالء فأذنت له وبشرته ابجلنة فجلس مع رسول هللا 



رجليه يف البئر   صلى هللا عليه وسلم على القف وديل  

 

 

مل   -وهو ابن عبد الرمحن بن عوف   -عليق شعيب األرنؤوط : أبو سلمة  ت
وهو ابن علقمة بن   -يذكروا له مساعا من انفع بن احلارث وحممد بن عمرو : 

تكلم فيه بعضهم من قبل حفظه وقد وهم فيه وروي عنه   -وقاص الليثي 
ف فيه كذلك فسريد إبسناد  أيضا أن الذي كان أيذن هو بالل بن رابح وخول

صحيح أن أاب سلمة مسعه من عبد الرمحن بن انفع بن عبد احلارث عن أيب 
موسى األشعري وهو الذي كان أيذن هلم وهو الصواب فيما قاله احلافظ يف 

 الفتح
 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا وهيب حدثين موسى بن  - 15412
وال أعلمه إال عن انفع بن عبد احلرث : أن عقبة قال مسعت أاب سلمة حيدث 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم دخل حائطا من حوائط املدينة فجلس على  
قف البئر فجاء أبو بكر يستأذن فقال ائذن له وبشره ابجلنة مث جاء عمر 
يستأذن فقال ائذن له وبشره ابجلنة مث جاء عثمان يستأذن فقال ائذن له 

بالء   وبشره ابجلنة وسيلقى  

 

 

مل   -وهو ابن عبد الرمحن بن عوف   -عليق شعيب األرنؤوط : أبو سلمة  ت



 يذكروا له مساعا من انفع بن احلارث و قد سلف الكالم عليه يف الذي قبله 
 

 

( أحاديث أيب حمذورة املؤذن رضي هللا عنه   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أخربين بن جريج  - 15413
يب حمذورة وعن أم  حدثين عثمان بن السائب موالهم عن أبيه السائب موىل أ

عبد امللك بن أيب حمذورة أهنما مسعاه من أيب حمذورة قال أبو حمذورة : خرجت 
فأذنوا   يف عشرة فتيان مع النيب صلى هللا عليه وسلم وهو أبغض الناس إلينا

فقمنا نؤذن نستهزئ هبم فقال النيب صلى هللا عليه وسلم ائتوين هبؤالء الفتيان  
فقال أذنوا فأذنوا فكنت أحدهم فقال النيب صلى هللا عليه وسلم نعم هذا 

الذي مسعت صوته أذهب فأذن ألهل مكة فمسح على انصيته وقال قل هللا 
 إله إال هللا مرتني وأشهد أن حممدا أكرب هللا أكرب هللا أكرب هللا أكرب أشهد أن ال

رسول هللا مرتني مث أرجع فأشهد أن ال إله إال هللا مرتني وأشهد أن حممدا رسول 
هللا مرتني حي على الصالة حي على الصالة حي على الفالح حي على 

الفالح مرتني هللا أكرب هللا أكرب ال إله إال هللا وإذا أذنت ابألول من الصبح  
خري من النوم الصالة خري من النوم وإذا أقمت فقلها مرتني قد   فقل الصالة

قامت الصالة قد قامت الصالة أمسعت قال وكان أبو حمذورة ال جيز انصيته  
 وال يفرقها ألن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مسح عليها  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح بطرقه وهذا إسناد ضعيف جلهالة  ت
السائب وأبيه وأم عبد امللك بن أيب حمذورة حال عثمان بن  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن زكراي أان بن جريج قال   - 15414
ن أيب حمذورة قال  أخربين عثمان بن السائب عن أم عبد امللك بن أيب حمذورة ع

: ملا رجع النيب صلى هللا عليه وسلم إىل حنني خرجت عاشر عشرة فذكر  
مرتني  احلديث إال أنه قال هللا أكرب هللا أكرب مرتني فقط وقال روح أيضا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح بطرقه وهذا إسناد ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن ثنا سفيان عن أيب  - 15415
جعفر قال عبد الرمحن ليس هو الفراء عن أيب سليمان عن أيب حمذورة قال :  

ذا قلت حي كنت أؤذن يف زمن النيب صلى هللا عليه وسلم يف صالة الصبح فإ 
 على الفالح قلت الصالة خري من النوم الصالة خري من النوم األذان األول  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح بطرقه وهذا إسناد ضعيف ت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سريج بن النعمان ثنا احلرث بن  - 15416
ه قال قلت : اي عبيد عن حممد بن عبد امللك بن أيب حمذورة عن أبيه عن جد 

علمين سنة األذان فمسح مبقدم رأسي وقال قل هللا أكرب هللا أكرب رسول هللا 
ترفع هبا صوتك مث تقول أشهد أن ال إله إال هللا أشهد أن ال إله إال هللا أشهد  
أن حممدا رسول هللا مرتني ختفض هبا صوتك مث ترفع صوتك أشهد أن ال إله 

رسول هللا مرتني حي على الصالة حي على  إال هللا مرتني أشهد أن حممدا
الصالة حي على الفالح حي على الفالح مرتني فإن كان صالة الصبح قلت 

 الصالة خري من النوم الصالة خري من النوم هللا أكرب هللا أكرب ال إله إال هللا 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح بطرقه ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    409صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح بن عبادة ثنا بن جريج وحممد   - 15417
بن بكر أن بن جريج قال أخربين عبد العزيز بن عبد امللك بن أيب حمذورة أن  



يما يف حجر أيب حمذورة قال روح بن معني ومل  عبد هللا بن حمرييز أخربه وكان يت 
لت أليب حمذورة اي عم إين خارج إىل  يقله بن بكر حني جهزه إىل الشام قال فق

الشام وأخشى أن أسأل عن أتذينك فأخربين أن أاب حمذورة قال له نعم :  
خرجت يف نفر فكنا ببعض طريق حنني فقفل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

نا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ببعض الطريق فأذن مؤذن  من حنني فلقي 
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ابلصالة عند رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

فسمعنا صوت املؤذن وحنن متنكبون فصرخنا حنكيه ونستهزئ به فسمع رسول  
ل هللا صلى هللا عليه وسلم الصوت فأرسل إلينا إىل أن وقفنا بني يديه فقا 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أيكم الذي مسعت صوته قد أرتفع فأشار القوم  
كلهم إيل وصدقوا فأرسل كلهم وحبسين فقال قم فأذن ابلصالة فقمت وال 

شيء أكره إىل من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وال مما أيمرين به فقمت بني 
هللا صلى هللا عليه وسلم  يدي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فألقي إيل رسول 

التأذين هو نفسه فقال قل هللا أكرب هللا أكرب أشهد أن ال إله إال هللا أشهد أن  
ال إله إال هللا أشهد أن حممدا رسول هللا أشهد أن حممدا رسول هللا مث قال يل 

ارجع فامدد من صوتك مث قال أشهد أن ال إله إال هللا أشهد أن ال إله إال هللا 
حممدا رسول هللا أشهد ان حممدا رسول هللا حي على الصالة حي أشهد أن 

على الصالة حي على الفالح حي على الفالح هللا أكرب هللا أكرب ال إله إال هللا  
مث دعاين حني قضيت التأذين فأعطاين صرة فيها شيء من فضة مث وضع يده  

يديه مث على  على انصية أيب حمذورة مث أمارها على وجهه مرتني مث مرتني على 



كبده مث بلغت يد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم سرة أيب حمذورة مث قال 
 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ابرك هللا فيك فقلت اي رسول هللا مرين ابلتأذين
مبكة فقال قد أمرتك به وذهب كل شيء كان لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

صلى هللا عليه وسلم فقدمت على  من كراهية وعاد ذلك حمبة لرسول هللا
عتاب بن أسيد عامل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مبكة فأذنت معه ابلصالة 
عن أمر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأخربين ذلك من أدركت من أهلي ممن  

 أدرك أاب حمذورة على حنو ما أخربين عبد هللا بن حمرييز  
 

 

بطرقه وهذا إسناد حسن  عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا مهام ثنا عامر األحول  - 15418
حدثين مكحول أن عبد هللا بن حمرييز حدثه أن أاب حمذورة حدثه : أن رسول 
هللا صلى هللا عليه وسلم علمه األذان تسع عشرة كلمة واإلقامة سبع عشرة  

رب أشهد أن ال إله إال هللا أشهد أن ال إله إال هللا كلمة األذان هللا أكرب هللا أك
أشهد أن حممدا رسول هللا أشهد أن حممدا رسول هللا أشهد أن ال إله إال هللا 
أشهد أن ال إله إال هللا أشهد أن حممدا رسول هللا أشهد أن حممدا رسول هللا 

أكرب حي على الصالة حي على الصالة حي على الفالح حي على الفالح هللا 
هللا أكرب ال إله إال هللا واإلقامة مثىن مثىن هللا أكرب هللا أكرب أشهد أن ال إله إال 



هللا أشهد أن حممدا رسول هللا حي على الصالة حي على الصالة حي على  
الفالح حي على الفالح قد قامت الصالة قد قامت الصالة هللا أكرب هللا أكرب 

 ال إله إال هللا 

 

 

رنؤوط : صحيح بطرقه وهذا إسناد حسن عليق شعيب األت  

 

 

( أحاديث شيبة بن عثمان احلجيب رضي هللا عنه  )  

 

 

------------------------------------- 

 

[    410صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا سفيان عن واصل  - 15419
فقال جلس عمر بن   األحدب عن أيب وائل قال : جلست إىل شيبة بن عثمان

اخلطاب يف جملسك هذا فقال لقد مهمت أن ال أدع يف الكعبة صفراء وال 
بيضاء إال قسمتها بني الناس قال قلت ليس ذلك لك قد سبقك صاحباك مل  

ال مها املرءان يقتدي هبما  يفعال ذلك فق  

 



 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن عن سفيان عن واصل  - 15420
عن أيب وائل قال : جلست إىل شيبة بن عثمان يف هذا املسجد فقال جلس  

 أدع فيها صفراء وال إىل عمر بن اخلطاب جملسك هذا فقال لقد مهمت أن ال
بيضاء إال قسمتها بني املسلمني قال قلت ما أنت بفاعل قال مل قلت مل يفعله  

 صاحباك قال مها املرءان يقتدي هبما 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

( أحاديث أيب احلكم أو احلكم بن سفيان رضي هللا عنه   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا جرير عن منصور عن جماهد عن   - 15421
أيب احلكم أو احلكم بن سفيان الثقفي قال : رأيت رسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم ابل مث توضأ ونضح فرجه  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : حديث ضعيف الضطرابه ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أسود بن عامر قال قال شريك :  - 15422
 سألت أهل احلكم بن سفيان فذكروا أنه مل يدرك النيب صلى هللا عليه وسلم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : شريك هو ابن عبد هللا النخعي وأورده البخاري يف ت
مل يدرك  فقال : وقال بعض ولد احلكم بن سفيان :   330/  2التاريخ الكبري 

النيب صلى هللا عليه وسلم وقال احلافظ يف اإلصابة : قال أمحد والبخاري :  
 ليست للحكم صحبة وقال أبو زرعة وإبراهيم احلريب : له صحبة 

 

 

حدثنا عبد هللا قال وجدت يف كتاب أيب خبط يده ثنا يعلى بن  - 15423
يان بن عبيد ثنا سفيان عن منصور عن جماهد عن احلكم بن سفيان أو سف

 احلكم قال : رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ابل مث يعين نضح فرجه 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث ضعيف الضطرابه ت  

 

 

( أحاديث عثمان بن طلحة رضي هللا عنه   )  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن بن مهدي وحسن بن  - 15424
موسى قاال ثنا محاد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عثمان بن 

طلحة : أن النيب صلى هللا عليه وسلم دخل البيت فصلى ركعتني وجاهك حني 
 تدخل بني الساريتني  

 

 

ضعيف النقطاعه   عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح لغريه وهذا إسنادت
عروة بن الزبري مل يسمع من عثمان بن طلحة وبقية رجاله ثقات رجال  

 الصحيح
 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هشام أان خالد عن القاسم بن   - 15425
صلى هللا عليه  ربيعة بن جوشن عن عقبة بن أوس عن رجل من أصحاب النيب 

وسلم : أن النيب صلى هللا عليه وسلم خطب يوم فتح مكة فقال ال إله إال هللا 
ي وحده نصر عبده وهزم األحزاب وحده قال هشيم مرة أخرى احلمد هلل الذ

صدق وعده ونصر عبده إال أن كل مأثرة كانت يف اجلاهلية تعد وتدعى وكل  
دم أو دعوى موضوعة حتت قدمي هاتني إال سدانة البيت وسقاية احلاج إال 

وأن قتيل خطأ العمد قال هشيم مرة ابلسوط والعصا واحلجر دية مغلظة مائة  
من ثنية إىل ابزل  من اإلبل منها أربعون يف بطوهنا أوالدها وقال مرة أربعون



 عامها كلهن خلفه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري ت
ويقال : يعقوب   -القاسم بن ربيعة بن جوشن وعقبة بن أوس هو السدوسي 

فقد روى هلما أبو داود والنسائي وابن ماجة ومها ثقتان  -بن أوس   

 

 

ثنا هشيم أان محيد عن القاسم بن   حدثنا عبد هللا حدثين أيب - 15426
ربيعة أنه قال : يف هذا احلديث وأن قتيل خطا العمد ابلسوط والعصا واحلجر 

مائة من اإلبل منها أربعون يف بطوهنا أوالدها فمن أزداد بعريا فهو من أهل 
 اجلاهلية  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

هشيم أان يونس عن القاسم بن  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا  - 15427
ربيعة عن النيب صلى هللا عليه وسلم : بقريب من ذلك إال أنه قال مائة من  
اإلبل ثالثون حقة وثالثون جذعة وثالثون بنات لبون وأربعون ثنية خلفه إىل 

 ابزل عامه  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف النقطاعه ت  

 

 

( أحاديث عبد هللا بن السائب رضي هللا عنه  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد عن السائب بن  - 15428
عمر قال حدثين حممد بن عبد هللا بن السائب : أن عبد هللا بن السائب كان  
يقود عبد هللا بن عباس ويقيمه عند الشقة الثالثة مما يلي الباب مما يلي احلجر 

عين القائل بن عباس لعبد هللا بن السائب أن رسول هللا صلى هللا عليه  فقلت ي
 وسلم كان يقوم ها هنا أو يصلي ها هنا فيقول نعم فيقوم بن عباس فيصلي 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف جلهالة حممد بن عبد هللا بن السائب ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حييي بن سعيد عن بن جريج قال  - 15429
حدثين حممد بن عباد بن جعفر عن عبد هللا بن سفيان عن عبد هللا بن 

السائب : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم صلى يوم الفتح فوضع نعليه عن  
 يساره قال عبد هللا مسعت هذا احلديث من أيب ثالث مرار 



 

 

ألرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم عليق شعيب ات  

 

 

------------------------------------- 

 

[    411صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا بن جريج عن حممد بن   - 15430
تتح  عباد املخزومي عن عبد هللا بن السائب : أن النيب صلى هللا عليه وسلم اف

الصالة يوم الفتح يف الفجر فقرأ بسورة املؤمنني فلما بلغ ذكر موسى وهارون  
 أصابته سعلة فركع  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف النقطاعه حممد  ت
بن عباد : وهو ابن جعفر املخزومي مل يسمع من جده ألمه عبد هللا بن 

بن سفيان ومن اتبعه السائب بينهما أبو سلمة عبد هللا   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حجاج قال قال بن جريج مسعت  - 15431



حممد بن عباد بن جعفر قال أخربين أبو سلمة بن سفيان وعبد هللا بن عمرو  
بن العاص وعبد هللا بن املسيب العابدي عن عبد هللا بن السائب : أن النيب 

 ذكر  صلى هللا عليه وسلم صلى الصبح مبكة قال فافتتح سورة فلما انتهى إىل
موسى وهارون أو ذكر عيسى حممد بن عباد يشك فاختلفوا عليه أخذت النيب 

 صلى هللا عليه وسلم سعلة فركع قال وبن السائب حاضر ذلك 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق وروح قاال أان بن جريج  - 15432
حممد بن عباد بن جعفر قال أخربين أبو سلمة بن سفيان وعبد هللا  قال مسعت 

بن عمرو قال روح بن العاص وعبد هللا بن املسيب العابدي عن عبد هللا بن 
السائب قال : صلى بنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الصبح مبكة فأستفتح  

وح حممد  سورة املؤمنني حىت إذا جاء ذكر موسى وهارون أو ذكر عيسى قال ر 
بن عباد يشك واختلفوا عليه أخذت النيب صلى هللا عليه وسلم سعلة فخذف 

 فركع قال وعبد هللا بن السائب حاضر ذلك 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو داود الطيالسي قال ثنا مسلم   - 15433
رمي عن جماهد عن عبد هللا بن السائب قال : كان  بن أيب الوضاح عن عبد الك

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يصلي قبل الظهر بعد الزوال أربعا ويقول أن 
 أبواب السماء تفتح فأحب أن أقدم فيها عمال صاحلا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هوذة بن خليفة أان بن جريج قال  - 15434
بد هللا بن عمرو  حممد بن عباد حدثين حديثا رفعه إىل أيب سلمة بن سفيان وع 

عن عبد هللا بن السائب قال : حضرت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يوم 
ح سورة  الفتح وصلى يف قبل الكعبة فخلع نعليه فوضعهما عن يساره مث أستفت 

 املؤمنني فلما جاء ذكر عيسى أو موسى أخذته سعلة فركع  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح غري ت
 هوذة بن خليفة فقد أخرج له ابن ماجة وهو جيد احلديث وقد توبع

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق وروح قاال ثنا بن جريج  - 15435



بكر قال أان بن جريج حدثين حييي بن عبيد موىل السائب أن أابه أخربه  وأبو 
أن عبد هللا بن السائب أخربه أنه مسع النيب صلى هللا عليه وسلم يقول : فيما  

ربنا آتنا يف الدنيا حسنة ويف اآلخرة حسنة   } بني ركين بين مجح والركن األسود 
   {وقنا عذاب النار 

 

 

األرنؤوط : إسناده حمتمل للتحسني عبيد والد حيىي هو موىل  عليق شعيب ت
السائب بن أيب السائب املخزومي انفرد ابلرواية عنه ولده حيىي وهو ثقة وذكره  

 ابن حبان يف الثقات وقد عده بعضهم صحابيا فوهم 
 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حييي بن سعيد عن بن جريج قال  - 15435
بيد عن أبيه عن عبد هللا بن السائب قال : مسعت رسول هللا أخربين حييي بن ع 

ربنا آتنا يف الدنيا حسنة   }صلى هللا عليه وسلم يقرأ بني الركن اليماين واحلجر 
قال عبد الرزاق وبن بكر وروح يف هذا   {ويف اآلخرة حسنة وقنا عذاب النار 

ن بين مجح والركن احلديث أنه مسع النيب صلى هللا عليه وسلم يقول فيما بني رك 
   {ربنا آتنا   }األسود 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حمتمل للتحسني عبيد والد حيىي هو موىل  ت
السائب بن أيب السائب املخزومي انفرد ابلرواية عنه ولده حيىي وهو ثقة وذكره  



 ابن حبان يف الثقات وقد عده بعضهم صحابيا فوهم 
 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح ثنا بن جريج قال مسعت حممد   - 15436
بن عمرو بن  بن عباد بن جعفر قال أخربين أبو سلمة بن سفيان وعبد هللا

العاص وعبد هللا بن املسيب العابدي عن عبد هللا بن السائب قال : صلى بنا  
إذا جاء رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الصبح فأستفتح سورة املؤمنني حىت 

ذكر موسى وهارون أو ذكر عيسى حممد بن عباد شك اختلفوا عليه أخذت 
 النيب صلى هللا عليه وسلم سعلة فحذف فركع قال وبن السائب حاضر ذلك 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم على وهم فيه ت  

 

 

( حديث عبد هللا بن حبشي رضي هللا عنه   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حجاج قال قال بن جريج حدثين  - 15437
ن عبد هللا بن عثمان بن أيب سليمان عن علي األزدي عن عبيد بن عمري ع

حبشي اخلثعمي : أن النيب صلى هللا عليه وسلم سئل أي األعمال أفضل قال  
أميان ال شك فيه وجهاد ال غلول فيه وحجة مربورة قيل فأي الصالة أفضل 



ل طول القنوت قيل فأي الصدقة أفضل قال جهد املقل قيل فأي اهلجرة  قا
أفضل قال من هجر ما حرم هللا عليه قيل فأي اجلهاد أفضل قال من جاهد  
 املشركني مباله ونفسه قيل فأي القتل أشرف قال من أهريق دمه وعقر جواده 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده قويت  

 

 

-------------------------------------  

 

[    412صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

( حديث جد إمساعيل بن أمية رضي هللا عنه  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا معمر بن حوشب  - 15438
الم يقال له طهمان  حدثين إمساعيل بن أمية عن أبيه عن جده قال : كان هلم غ

أو ذكوان فأعتق جده نصفه فجاء العبد إىل النيب صلى هللا عليه وسلم فقال  
دم سيده  النيب صلى هللا عليه وسلم تعتق يف عتقك وترق يف رقك قال وكان خي
 حىت مات قال عبد الرزاق وكان معمر يعين بن حوشب رجال صاحلا  

 



 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد بن هارون قال أان عامر بن   - 15439
صاحل بن رستم املزين ثنا أيوب بن موسى بن عمرو بن سعيد بن العاصي قال  
أو بن سعيد بن العاص عن أبيه عن جده قال قال رسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم : ما حنل والد ولده أفضل من أدب حسن 

 

 

: إسناده ضعيف لضعف عامر بن صاحل بن رستم عليق شعيب األرنؤوط ت  

 

 

قال أبو عبد الرمحن حدثنا به خلف بن هشام البزار والقواريري   - 15440
 قاال ثنا عامر بن أيب عامر إبسناده فذكر : مثله  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

( حديث احلرث بن برصاء رضي هللا عنه   )  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حييي بن سعيد عن زكراي عن   - 15441
الشعيب عن احلرث بن مالك بن برصاء قال : مسعت النيب صلى هللا عليه  

 وسلم يوم فتح مكة يقول ال يغزي هذا يعين بعد اليوم إىل يوم القيامة  

 

 

األرنؤوط : حديث حسن . زكراي : وهو ابن أيب زائدة يدلس عن  عليق شعيب ت
 الشعيب وقد عنعن وبقية رجاله ثقات رجال الشيخني

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا حممد بن عبيد قال حدثين زكراي  - 15442
عن عامر قال قال احلرث بن مالك بن برصاء مسعت رسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم يقول يوم فتح مكة وهو يقول : ال يغزى بعدها إىل يوم القيامة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث حسنت  

 

 

(  عنه  حديث مطيع بن األسود رضي هللا )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا معاوية بن هشام أبو احلسن قال   - 15443
ثنا شيبان عن فراس عن الشعيب قال قال مطيع بن األسود : قال رسول هللا 



 صلى هللا عليه وسلم يوم الفتح ال ينبغي أن يقتل قرشي بعد يومه هذا صربا 

 

 

  عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف النقطاعه ملت
 يسمع الشعيب هذا احلديث من مطيع بن األسود بينهم ابنه عبد اله بن مطيع 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا زكراي عن عامر عن عبد   - 15444
هللا بن مطيع عن أبيه قال مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول يوم فتح  

امة  مكة : ال يقتل قرشي صربا بعد اليوم إىل يوم القي  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعقوب ثنا أيب عن أيب إسحاق  - 15445
مر الشعيب عن عبد  حدثين شعبة بن احلجاج عن عبد هللا بن أيب السفر عن عا

هللا بن مطيع بن األسود أخي بين عدي بن كعب عن أبيه مطيع وكان امسه  
العاص فسماه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مطيعا قال مسعت رسول هللا 

لى هللا عليه وسلم حني أمر بقتل هؤالء الرهط مبكة يقول : ال تغزى مكة  ص
 بعد هذا العام أبدا وال يقتل رجل من قريش بعد العام صربا أبدا 



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح دون قوله : " ال تغزى مكة بعد هذا  ت
 العام أبدا " فهو حسن 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حييي بن سعيد عن زكراي ثنا عامر   - 15446
عليه وسلم يوم فتح  عن عبد هللا بن مطيع عن أبيه أنه مسع رسول هللا صلى هللا  

مكة يقول : ال يقتل قرشي صربا بعد اليوم ومل يدرك اإلسالم أحدا من عصاة  
ى هللا عليه  قريش غري مطيع وكان امسه عاصي فسماه مطيعا يعين النيب صل

 وسلم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

( حديث قدامة بن عبد هللا بن عمار رضي هللا عنه   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا موسى بن طارق أبو قرة الزبيدي  - 15447
ري قال أيب وكان  من أهل احلصيب وإىل جانبها رمع وهي قرية أيب موسى األشع

أبو قرة قاضيا هلم ابليمن قال ثنا أمين بن انبل أبو عمران قال مسعت رجال من  



هللا : يقول   أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم يقال له قدامة يعين بن عبد
رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم رمي مجرة العقبة يوم النحر قال أبو قرة  
وزادين سفيان الثوري يف حديث أمين هذا على انقة صهباء بال زجر وال طرد  

 وال إليك إليك 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    413صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا أمين بن انبل قال مسعت  - 15448
شيخا من بين كالب يقال له قدامة بن عبد هللا بن عمار قال : رأيت رسول 

رمي اجلمرة على انقة له صهباء ال ضرب هللا صلى هللا عليه وسلم يوم النحر ي
 وال طرد وال إليك إليك 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو أمحد حممد بن عبد هللا الزبريي   - 15449
هللا ثنا أمين بن انبل ثنا قدامة بن عبد هللا الكاليب أنه : رأى رسول هللا صلى 

عليه وسلم رمي اجلمرة مجرة العقبة من بطن الوادي يوم النحر على انقة له  
 صهباء ال ضرب وال طرد وال إليك إليك 

 

 

األرنؤوط : إسناده حسن عليق شعيبت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا قران يف احلديث قال : يرمي   - 15450
 اجلمار على انقة له  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سريج بن يونس وحمرز بن عون بن   - 15451
أيب عون أبو الفضل قاال ثنا قران بن متام األسدي ثنا أمين عن قدامة بن عبد  

هللا قال : رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على انقة يستلم احلجر 
 مبحجنه  

 



 

ابن انبل عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسن من أجل أمين : وهوت  

 

 

قال أبو عبد الرمحن حدثين حمرز بن عون وعباد بن موسى قاال   - 15452
لى ثنا قران بن متام عن أمين بن انبل عن قدامة بن عبد هللا أنه : رأى النيب ص

هللا عليه وسلم يرمي اجلمار على انقة ال ضرب وال طرد وال إليك إليك وزاد 
هللا عليه وسلم على انقة صهباء   عباد يف حديثه قال رأيت رسول هللا صلى

 يرمي اجلمرة  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا معتمر عن أمين بن انبل عن قدامة   - 15453
بن عبد هللا قال : رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يوم النحر يرمي اجلمرة  

وال إليك إليك على انقة له صهباء ال ضرب وال طرد   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 



( حديث سفيان بن عبد هللا الثقفي رضي هللا عنه  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع وأبو معاوية قاال حدثنا هشام   - 15454
بن عروة عن أبيه عن سفيان بن عبد هللا الثقفي قال قلت : اي رسول هللا قل 

يل يف اإلسالم قوال ال أسأل عنه أحدا غريك قال أبو معاوية بعدك قال قل 
 آمنت ابهلل مث استقم  

 

 

إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن يعلى   - 15455
بن عطاء عن عبد هللا بن سفيان عن أبيه قال اي رسول هللا : أخربين أمرا يف 

اإلسالم ال أسأل عنه أحدا بعدك قال قل آمنت ابهلل مث استقم قال اي رسول 
ال فأشار بيده إىل لسانه هللا فأي شيء أتقي ق  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح غري عبد  ت
 هللا بن سفيان فقد أخرج له النسائي وهو ثقة 

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو كامل ثنا إبراهيم يعين بن سعد   - 15456
ين بن شهاب عن حممد  ثنا بن شهاب ويزيد بن هارون قال أان إبراهيم قال حدث

بن عبد الرمحن بن ماعز العامري عن سفيان بن عبد هللا الثقفي قال قلت اي 
رسول هللا حدثين أبمر أعتصم به قال : قل ريب هللا مث أستقم قال قلت اي 

رسول هللا ما أكرب ما ختاف علي قال فأخذ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
  حديثه بطرف لسان نفسه  بلسان نفسه مث قال هذا قال يزيد يف

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا علي بن إسحاق قال أان عبد هللا   - 15457
يعين بن املبارك قال أان معمر عن الزهري عن عبد الرمحن بن ماعز عن سفيان  

قال : قل ريب   بن عبد هللا الثقفي قال قلت اي رسول هللا حدثين أبمر أعتصم به 
هللا مث أستقم قال قلت اي رسول هللا ما أخوف ما ختاف علي قال فأخذ بلسان 

 نفسه مث قال هذا  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 



( حديث رجل عن أبيه رضي هللا عنه  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل ثنا أيوب قال مسعت رجال  - 15458
منا حيدث عن أبيه قال : بعث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم سرية كنت فيها  

 فنهاان أن نقتل العسفاء والوصفاء 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد ضعيف إلهبام الرجل الذي روى  ت
 عنه أيوب

 

 

( حديث رجل من أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هبز وعفان قاال ثنا مهام قال عفان   - 15459
يف حديثه ثنا قتادة عن كثري عن أيب عياض عن رجل من أصحاب النيب صلى  

هللا عليه وسلم : أن النيب صلى هللا عليه وسلم هنى أن جيلس بني الضح والظل 
ال جملس الشيطان  وق  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد حسن رجاله ثقات رجال ت



 الشيخني غري كثري بن أيب كثري : وهو البصري
 

 

------------------------------------- 

 

[    414صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

( حديث رجل من أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا معتمر بن سليمان التيمي قال أان  - 15460
محيد عن عبد هللا بن عبيد عن رجل من أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم  

قال : رأيت نيب هللا صلى هللا عليه وسلم انم حىت نفخ مث قام فصلى ومل  
 يتوضأ 

 

 

 غري عبد  عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح رجاله ثقات رجال الشيخنيت
 هللا بن عبيد : وهو ابن عمري الليثي فمن رجال مسلم 

 

 

( حديث رجل أدرك النيب صلى هللا عليه وسلم  )  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق وروح قاال ثنا بن جريج  - 15461
ليه  قال أخربين حسن بن مسلم عن طاوس عن رجل قد أدرك النيب صلى هللا ع

وسلم أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : إمنا الطواف صالة فإذا طفتم فاقلوا  
 الكالم قال عبد هللا قال أىب ومل يرفعه حممد بن بكر  

 

 

ليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني عت  

 

 

( حديث رجل عن النيب صلى هللا عليه وسلم  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن أيب عدي عن محيد عن   - 15462
ريش نلي مال  رجل من أهل مكة يقال له يوسف قال : كنت أان ورجل من ق

أيتام قال وكان رجل قد ذهب مين أبلف درهم قال فوقعت له يف يدي ألف  
درهم قال فقلت للقرشي أنه قد ذهب يل أبلف درهم وقد أصبت له ألف  

ل القرشي حدثين أيب أنه مسع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  درهم قال فقا
 يقول أد األمانة إىل من ائتمنك وال ختن من خانك 

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : مرفوعه حسن لغريه وهذا إسناد ضعيف إلهبام ابن ت
الصحايب الذي روى عنه يوسف ويوسف هو ابن ماهك كما جاء مصرحا به  

له ثقات رجال الشيخنيعند أيب داود . وبقية رجا  

 

 

( حديث كلدة بن احلنبل رضي هللا عنه   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح ثنا بن جريح والضحاك بن  - 15463
على بن جريج قال  خملد قال أخربين بن جريج وعبد هللا بن احلارث قال عرض

أخربين عمرو بن أيب سفيان أن عمرو بن أيب صفوان أخربه قال الضحاك وعبد  
بل أخربه  هللا بن احلرث أن عمرو بن عبد هللا بن صفوان أخربه أن كلدة بن احلن

: أن صفوان بن أمية بعثه يف الفتح بلبأ وجداية وضغابيس والنيب صلى هللا 
عليه وسلم أبعلى الوادي قال فدخلت عليه ومل أسلم ومل أستأذن فقال النيب 
صلى هللا عليه وسلم ارجع فقل السالم عليكم أدخل بعد ما أسلم صفوان 

قل مسعته من كلدة قال قال عمرو أخربين هذا اخلرب أمية بن صفوان ومل ي
الضحاك وبن احلرث وذلك بعد ما أسلم وقال الضحاك وعبد هللا بن احلرث  

 بلنب وجداية 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح غري ت



عمرو بن أيب سفيان : وهو اجلمحي وعمرو بن أيب صفوان وهو عمرو بن عبد  
 هللا بن صفوان

 

 

( حديث مصدقي النيب صلى هللا عليه وسلم   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا زكراي بن أيب أسحق عن   - 15464
عمرو بن أيب سفيان مسعه منه عن مسلم بن ثفنة قال : استعمل بن علقمة أيب  

على عرافة قومه فأمره أن يصدقهم قال فبعثين أيب يف طائفة آلتيه بصدقتهم  
ىت أتيت شيخا كبريا يقال له سعر فقلت أن أيب بعثين إليك قال فخرجت ح

لتؤدي صدقة غنمك قال اي بن أخي وأي حنو أتخذون قلت خنتار حىت أان 
لنشرب ضروع الغنم قال بن أخي فإين أحدثك إين كنت يف شعب من هذه  

الشعاب يف غنم يل على عهد النيب صلى هللا عليه وسلم فجاءين رجالن على  
حنن رسوال النيب صلى هللا عليه وسلم إليك لتؤدي صدقة غنمك بعري فقاال 

قلت ما علي فيها قاال شاة فاعمد إىل شاة قد علمت مكاهنا ممتلئة حمضا 
وشحما فأخرجتها إليهما فقاال هذه الشافع احلائل وقد هناان رسول هللا صلى 

قال   هللا عليه وسلم أن أنخذ شافعا قلت فأي شيء قاال عناقا جذعة أو ثنية
فأعمد إىل عناق معتاطا قال واملعتاط اليت مل تلد ولدا وقد حان والدها 

فأخرجتها إليهما فقاال انولناها فدفعتها إليهما فجعالها معهما على بعريمها مث 



انطلقا قال عبد هللا مسعت أيب يقول كذا قال وكيع مسلم بن ثفنة صحف وقال  
بن السري ال إله إال هللا هو   روح بن شعبة وهو الصواب وقال أيب وقال بشر

 ذا ولده ههنا يعين مسلم بن شعبة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    415صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح ثنا زكراي بن أسحق قال  - 15465
ن علقمة استعمل  حدثين عمرو بن أيب سفيان قال حدثين مسلم بن شعبة : أ

أابه على عرافة قومه قال مسلم فبعثين إىل مصدقة يف طائفة من قومي قال  
فخرجت حىت آتى شيخا يقال له سعر يف شعب من الشعاب فقلت أن أيب 

ك لتعطيين صدقة غنمك فقال أي بن أخي وأي حنو أتخذون فقلت  بعثين إلي
أنخذ أفضل ما جند فقال الشيخ إين لفي شعب من هذه الشعاب يف غنم يل إذ  

جاءين رجالن مرتد فأن بعريا فقاال أان رسوال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
قد   بعثنا إليك لتؤتينا صدقة غنمك قلت وما هي قاال شاة فعمدت إىل شاة



علمت مكاهنا ممتلئة خماضا أو حماضا وشحما فأخرجتها إليهما فقاال هذه شافع  
وقد هناان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن أنخذ شافعا والشافع اليت يف 

بطنها ولدها قال فقلت فأي شيء أتخذان قاال عناقا أو جذعة أو ثنية قال  
الها وجعالها معهما على بعريمها فأخرج هلما عناقا قال فقاال أدفعها إلينا فتناو   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

( حديث بشر بن سحيم رضي هللا عنه   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع قال أان سفيان وعبد الرمحن  - 15466
طعم عن بشر  عن سفيان عن حبيب بن أيب اثبت قال وقال انفع بن جبري بن م

بن سحيم : أن النيب صلى هللا عليه وسلم خطب يف يوم التشريق قال عبد  
م أايم الرمحن يف أايم احلج فقال ال يدخل اجلنة إال نفس مسلمة وأن هذه األاي

 أكل وشرب 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني ت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر قال ثنا شعبة عن   - 15467
النيب صلى  عمرو بن دينار عن انفع بن جبري بن مطعم عن رجل من أصحاب

هللا عليه وسلم عن النيب صلى هللا عليه وسلم : أنه بعث بشر بن سحيم فأمره  
يعين أايم   أن ينادي أال أنه ال يدخل اجلنة إال نفس مؤمن وأهنا أايم أكل وشرب

 التشريق  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري ت
 صحابيه 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هبز ثنا شعبة قال أخربين حبيب بن   - 15468
أيب اثبت أنه مسع انفع بن جبري بن مطعم حيدث عن رجل من أصحاب رسول  

ه بشر بن سحيم أن النيب صلى هللا عليه وسلم  هللا صلى هللا عليه وسلم يقال ل
 خطب فقال : أنه ال يدخل اجلنة إال مؤمن وأن هذه األايم أايم أكل وشرب 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري ت
 صحابيه 

 

 



( حديث األسود بن خلف رضي هللا عنه   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أان بن جريج قال   - 15469
بن خلف أخربه : أن  أخربين عبد هللا بن عثمان بن خثيم أن حممد بن األسود 

أابه األسود رأى النيب صلى هللا عليه وسلم يبايع الناس يوم الفتح قال جلس  
لشهادة  عند قرن مسقلة فبايع الناس على اإلسالم والشهادة قال قلت وما ا

قال أخربين حممد بن األسود بن خلف أنه ابيعهم على اإلميان ابهلل وشهادة أن  
 ال إله إال هللا وأن حممدا عبده ورسوله صلى هللا عليه وسلم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حمتمل للتحسنيت  

 

 

( حديث أيب كليب رضي هللا عنه  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أان بن جريج قال   - 15470
يب صلى هللا عليه  أخربين عن غنيم بن كليب عن أبيه عن جده : أنه جاء الن

وسلم فقال قد أسلمت فقال ألق عنك شعر الكفر يقول أحلق قال وأخربين 
آخر معه أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال آلخر ألق عنك شعر الكفر 



  واختنت

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف فيه راو جمهول مل يسم هو شيخ ابن ت
 جريج

 

 

( حديث من مسع منادي النيب صلى هللا عليه وسلم  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو نعيم ثنا مسعر عن عمرو بن   - 15471
دينار قال مسعت عمرو بن أوس قال أخربين : من مسع منادي رسول هللا صلى 
هللا عليه وسلم حني قامت الصالة أو حني حانت الصالة أو حنو هذا أن صلوا 

 يف رحالكم ملطر كان  

 

 

رجاله ثقات رجال الشيخني عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    416صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    



 

 

( حديث عريف من عرفاء قريش رضي هللا عنه  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد وعفان قاال ثنا اثبت  - 15472
الد قال حدثين قال عفان بن زيد أبو زيد ثنا هالل بن خباب عن عكرمة بن خ

عريف من عرفاء قريش حدثين أيب أنه مسع : من فلق يف رسول هللا صلى هللا 
جلنة  عليه وسلم من صام رمضان وشواال واألربعاء واخلميس واجلمعة دخل ا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف فيه راو مل يسم وهو شيخ عكرمة بن  ت
خالد املخزومي وبقية رجاله ثقات رجال الشيخني غري هالل بن خباب وهو  

 العبدي فقد روى له أصحاب السنن وهو ثقة 
 

 

( حديث جد عكرمة بن خالد املخزومي رضي هللا عنه  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا محاد بن سلمة أان عكرمة   - 15473
بن خالد املخزومي عن أبيه أو عن عمه عن جده أن رسول هللا صلى هللا عليه  
وسلم قال يف غزوة تبوك : إذا وقع الطاعون أبرض وأنتم هبا فال خترجوا منها  



 وإذا وقع ولستم هبا فال تقدموا عليه  

 

 

وط : حديث صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف لضعف عليق شعيب األرنؤ ت
 عكرمة بن خالد : وهو ابن سلمة بن العاص املخزومي

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد ثنا محاد يعين بن  - 15474
سلمة عن عكرمة يعين بن خالد عن أبيه أو عن عمه عن جده أن رسول هللا 

: إذا وقع الطاعون أبرض وأنتم هبا فال  صلى هللا عليه وسلم قال يف غزوة تبوك 
 خترجوا منها وإذا كان أبرض ولستم هبا فال تقربوها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف ت  

 

 

( حديث أيب طريف رضي هللا عنه  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أزهر بن القاسم الراسيب ثنا زكراي   - 15475
بن أسحق عن الوليد بن عبد هللا بن مشيلة عن أيب طريف قال : كنت مع  
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حني حاصر الطائف وكان يصلي بنا صالة 



 العصر حىت لو أن رجال رمي لرأي موقع نبله  
 

 

حيح لغريه وهذا إسناد ضعيفعليق شعيب األرنؤوط : صت  

 

 

( من حديث صخر الغامدي رضي هللا عنه   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن يعلي   - 15476
 صلى هللا  بن عطاء عن عمارة بن حديد البجلي عن صخر الغامدي عن النيب

عليه وسلم أنه قال : اللهم ابرك ألميت يف بكورهم قال فكان رسول هللا صلى 
را وكان ال  هللا عليه وسلم إذا بعث سرية بعثها أول النهار وكان صخر رجال اتج

 يبعث غلمانه إال من أول النهار فكثر ماله حىت كان ال يدري أين يضع ماله  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف دون قوله " اللهم ابرك ألميت يف ت
 بكورهم " فهو حسن بشواهده

 

 

( حديث أيب بكر بن أيب زهري عن أبيه رضي هللا عنه   )  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد امللك بن عمرو وسريج املعىن  - 15477
قاال ثنا انفع بن عمر عن أمية بن صفوان عن أيب بكر بن أيب زهري قال أيب 

 كالمها قال عن أيب بكر بن أيب زهري الثقفي عن أبيه قال مسعت النيب صلى هللا
عليه وسلم يقول ابلنباءة أو النباوة شك انفع من الطائف وهو يقول : اي أيها 

الناس إنكم توشكون أن تعرفوا أهل اجلنة من أهل النار أو قال خياركم من  
شراركم قال فقال رجل من الناس مب اي رسول هللا قال ابلثناء السيئ والثناء 

 احلسن وأنتم شهداء هللا بعضكم على بعض 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد حمتمل للتحسني ت  

 

 

( حديث احلرث بن عبد هللا بن أوس رضي هللا عنه  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هبز وعفان قاال ثنا أبو عوانة عن   - 15478
يعلي بن عطاء عن الوليد بن عبد الرمحن عن احلرث بن عبد هللا بن أوس 

لت عمر بن اخلطاب عن املرأة تطوف ابلبيت مث حتيض قال الثقفي : قال سأ
لى ليكن آخر عهدها الطواف ابلبيت فقال احلرث كذلك أفتاين رسول هللا ص
هللا عليه وسلم فقال عمر رضي هللا تعاىل عنه أديت عن يديك سألتين عن  



 شيء سألت عنه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لكين ما أخالف  

 

 

األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح إال عليق شعيب ت
 صحابيه فإنه مل يرو له إال أبو داود والرتمذي والنسائي 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أمحد بن احلجاج وعلي بن إسحاق  - 15479
قاال أان عبد هللا قال اان احلجاج بن أرطاة عن عبد امللك بن املغرية عن عبد  

بيلماين عن عمرو بن أوس قال قال رسول هللا صلى هللا عليه  الرمحن بن ال
وسلم : من حج البيت أو أعتمر فليكن آخر عهده ابلبيت فبلغ حديثه عمر  
رضي هللا تعاىل عنه فقال له خررت من يدك مسعت هذا من رسول هللا صلى 

 هللا عليه وسلم فلم ختربان به  

 

 

لضعف احلجاج بن أرطاة وعبد عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت
 الرمحن بن البيلماين وإلرساله 

 

 

------------------------------------- 

 



[    417صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سريج بن النعمان قال أان عباد بن   - 15480
الرمحن بن البيلماين عن   احلجاج ع عبد امللك بن املغرية الطائفي عن عبد

عمرو بن أوس عن احلرث بن أوس قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :  
من حج أو أعتمر فليكن آخر عهده الطواف ابلبيت فقال له عمر بن  

اخلطاب خررت من يديك مسعت هذا من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مث مل  
 حتدثين 

 

 

إسناده ضعيف لضعف احلجاج : وهو ابن أرطاة  عليق شعيب األرنؤوط : ت
وعبد الرمحن بن البيلماين وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح غري عبد امللك بن 

 املغرية : وهو الطائفي فقد روى عنه مجع وذكره ابن حبان يف " الثقات "
 

 

( ومن حديث صخر الغامدي رضي هللا عنه  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هشيم ثنا يعلي بن عطاء عن   - 15481
ى هللا عليه وسلم  عمارة بن حديد عن صخر الغامدي قال قال رسول هللا صل



هللا : اللهم ابرك ألميت يف بكورها قال فكان إذا بعث سرية أو جيشا بعثهم من  
ار قال  أول النهار قال فكان صخر رجال اتجرا وكان يبعث جتارته من أول النه

 فأثري وكثر ماله  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث ضعيف دون قوله : " اللهم ابرك ألميت يف ت
 بكورها " فهو حسن بشواهده 

 

 

( حديث إايس بن عبد من أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح ثنا بن جريح قال أخربين  - 15482
النيب صلى عمرو بن دينار أن أاب املنهال أخربه أن إايس بن عبد من أصحاب 

هللا عليه وسلم قال : ال تبيعوا فضل املاء فإن النيب صلى هللا عليه وسلم هنى  
 عن بيع املاء قال والناس يبيعون ماء الفرات فنهاهم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

( حديث كيسان عن النيب صلى هللا عليه وسلم  )  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يونس بن حممد أان عمرو بن كثري   - 15483
لت أال حتدثين املكي قال سألت عبد الرمحن بن كيسان موىل خالد بن أسيد ق

عن أبيك فقال ما سألتين فقال حدثين أيب أنه : رأى رسول هللا صلى هللا عليه  
رداء فرأى  وسلم خرج من املطابخ حىت أتى البئر وهو متزر إبزار ليس عليه

عند البئر عبيدا يصلون فحل اإلزار وتوشح به وصلى ركعتني ال أدري الظهر  
 أو العصر 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حمتمل للتحسنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا محاد بن خالد اخلياط ثنا عمرو بن   - 15484
سان ما أدركت من  كثري بن أفلح عن عبد الرمحن بن كيسان قال سألت أيب كي

النيب صلى هللا عليه وسلم قال : رأيته يصلي عند البئر العليا ببئر بين مطيع  
 ملببا يف ثوب الظهر أو العصر فصالها ركعتني  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حمتمل للتحسنيت  

 

 



( حديث األرقم بن أيب األرقم رضي هللا عنه  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عباد بن عباد املهليب عن هشام بن   - 15485
زايد عن عثمان بن األرقم بن أيب األرقم املخزومي عن أبيه وكان من أصحاب 

النيب صلى هللا عليه وسلم : أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال إن الذي 
اب الناس يوم اجلمعة ويفرق بني اإلثنني بعد خروج األمام كاجلار يتخطى رق

 قصبه يف النار  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف جدا لضعف هشام بن زايد : وهو ت
ابن أيب يزيد القرشي وعثمان بن األرقم روى عنه مجع وذكره ابن حبان يف "  

 الثقات " 
 

 

( حديث بن عابس عن النيب صلى هللا عليه وسلم  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هشيم بن قاسم ثنا أبو معاوية يعين   - 15486
شيبان عن حييي بن أيب كثري عن حممد بن إبراهيم أن بن عابس اجلهين قال قال  

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : اي بن عابس أال أخربك أبفضل ما تعوذ منه  



املتعوذون قلت بلى اي رسول هللا قال قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب 
 الناس 

 

 

وهو   -عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف النقطاعه حممد بن إبراهيم ت
وهو عقبة بن عامر  -مل يدرك ابن عابس  -ابن احلارث التيمي   

 

 

( حديث أيب عمرة األنصاري رضي هللا عنه  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا علي بن أسحق أان عبد هللا يعين  - 15487
بن مبارك قال أان األوزاعي قال حدثين املطلب بن حنطب املخزومي قال 

حدثين عبد الرمحن بن أيب عمرة األنصاري حدثين أيب قال : كنا مع رسول هللا 
وسلم يف غزاة فأصاب الناس خممصة فأستأذن الناس رسول هللا صلى هللا عليه 

صلى هللا عليه وسلم يف حنر بعض ظهورهم وقالوا يبلغنا هللا به فلما رأى عمر  
بن اخلطاب أن رسول هللا قد هم أن أيذن هلم يف حنر بعض ظهرهم قال اي 

أيت اي رسول هللا كيف بنا إذا حنن لقينا القوم غدا جياعا أرجاال ولكن أن ر 
رسول هللا أن تدعو لنا ببقااي أزوادهم فتجمعها مث تدعو هللا فيها ابلربكة فإن هللا  
تبارك وتعاىل سيبلغنا بدعوتك أو قال سيبارك لنا يف دعوتك فدعا النيب صلى  

هللا عليه وسلم ببقااي أزوادهم فجعل الناس جييؤون ابحلثية من الطعام وفوق 



من متر فجمعها رسول هللا صلى هللا عليه  ذلك وكان أعالهم من جاء بصاع 
دعو مث دعا اجليش أبوعيتهم فأمرهم أن وسلم مث قام فدعا ما شاء هللا أن ي

حيتثوا فما بقي يف اجليش وعاء إال ملؤه وبقي مثله فضحك رسول هللا صلى هللا 
عليه وسلم حىت بدت نواجذه فقال أشهد أن ال إله إال هللا وإين رسول هللا ال 

هللا عبد مؤمن هبما إال حجبت عنه النار يوم القيامة  يلقي   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده قويت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    418صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

( حديث عمري بن سلمة الضمري رضي هللا عنه  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هشيم قال أان حييي بن سعيد عن   - 15488
عن عمري بن سلمة  حممد بن إبراهيم قال أخربين عيسى بن طلحة بن عبيد هللا 

الضمري : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مر ابلعرج فإذا هو حبمار عقري  



كم هبا فأمر  فلم يلبث أن جاء رجل من هبز فقال اي رسول هللا هذه رمييت فشأن
وسلم أاب بكر رضي هللا عنه فقسمه بني الرفاق مث رسول هللا صلى هللا عليه 

سار حىت أتى عقبة أاثبه فإذا هو بظيب فيه سهم وهو حاقف يف ظل صخرة  
فأمر النيب صلى هللا عليه وسلم رجال من أصحابه فقال قف ها هنا حىت مير  

 الرفاق ال يرميه أحد بشيء  
 

 

األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب ت  

 

 

( حديث حممد بن حاطب اجلمحي رضي هللا عنه  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هشيم أان أبو بلح عن حممد بن   - 15489
حاطب اجلمحي قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : فصل بني احلالل 

 واحلرام الدف والصوت يف النكاح 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حييي بن سعيد عن شعبة عن مساك - 15490



قال قال حممد بن حاطب : انصبت على يدي من قدر فذهبت يب أمي إىل 
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهو يف مكان قال فقال كالما فيه أذهب 

 البأس رب الناس وأحسبه قال أشف أنت الشايف قال وكان يتفل  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : مرفوعه صحيح وهذا إسناد حسن من أجل مساك ت
ب وبقية رجاله ثقات رجال الشيخنيوهو ابن حر   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إبراهيم بن أيب العباس ويونس بن  - 15491
حممد قاال ثنا عبد الرمحن بن عثمان قال إبراهيم بن العباس يف حديثه إبراهيم  

بن حممد بن حاطب قال حدثين أيب عن جده حممد بن حاطب عن أمه أم 
: أقبلت بك من أرض احلبشة حىت إذا كنت من املدينة  مجيل بنت اجمللل قالت 

فخرجت أطلبه فتناولت  على ليلة أو ليلتني طبخت لك طبيخا ففين احلطب
القدر فانكفأت على ذراعك فأتيت بك النيب صلى هللا عليه وسلم فقلت أبيب 

وأمي اي رسول هللا هذا حممد بن حاطب فتفل يف فيك ومسح على رأسك 
فل على يديك ويقول أذهب البأس رب الناس وأشف أنت  ودعا لك وجعل يت

الشايف ال شفاء إال شفاؤك شفاء ال يغادر سقما فقالت فما قمت بك من  
 عنده حىت برأت يدك 

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : مرفوعه صحيح وهذا إسناد ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إبراهيم بن أيب العباس قال ثنا   - 15492
عن مساك بن حرب عن حممد بن حاطب قال : دببت إىل قدر وهي شريك 

تغلي فأدخلت يدي فيها فاحرتقت أو قال فورمت يدي فذهبت يب أمي إىل 
رجل كان ابلبطحاء فقال شيئا ونفث فلما كان يف إمرة عثمان قلت المي من  

 كان ذلك الرجل قالت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 

 

األرنؤوط : إسناده ضعيف لضعف شريك : وهو ابن عبد هللا عليق شعيب ت
 النخعي

 

 

(حديث بن أيب زيد رضي هللا عنه   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد ثنا أيب ثنا عطاء بن  - 15493
السائب قال حدثين حكيم بن أيب زيد عن أبيه قال حدثين أيب أن رسول هللا 

دعوا الناس يصيب بعضهم من بعض فإذا صلى هللا عليه وسلم قال :  
 استنصح أحدكم أخاه فلينصحه  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف جلهالة حال  ت
 حكيم بن أيب يزيد 

 

 

------------------------------------- 

 

[    419صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

( حديث كردم بن سفيان رضي هللا عنه  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد حدثين أبو احلويرث   - 15494
عبد الرمحن بن حفص من ولد عثمان بن أيب العاص قال حدثين عبد هللا بن 

يعلي بن كعب عن ميمونة بنت كردم عن أبيها كردم بن سفيان أنه : سأل 
 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن نذر نذر يف اجلاهلية فقال له النيب صلى
هللا عليه وسلم ألوثن أو لنصب قال ال ولكن هلل تبارك وتعاىل قال فأوف هلل 

 تبارك وتعاىل ما جعلت له احنر على بوانة وأوف بنذرك 
 

 



عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف ت  

 

 

( حديث عبد هللا املزين رضي هللا عنه  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا معتمر بن سليمان قال مسعت  - 15495
حممد بن فضاء حيدث عن أبيه عن علقمة بن عبد هللا عن أبيه قال : هنى نيب 
 هللا صلى هللا عليه وسلم أن تكسر سكة املسلمني اجلائزة بينهم إال من أبس 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده اتلفت  

 

 

( ضي هللا عنه  حديث أيب سليط البدري ر  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعقوب قال حدثين أيب عن بن  - 15496
عبد هللا بن أيب   إسحاق قال فحدثين عبد هللا بن عمرو بن ضمرة الفزاري عن

سليط عن أبيه أيب سليط قال أاتان : هنى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن  
 أكل حلوم احلمر اإلنسية والقدور تفور هبا فكفأانها على وجوهها  

 



 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد هللا بن حممد بن أيب شيبة قال   - 15497
عبد هللا ومسعت أان من بن أيب شيبة قال ثنا عبد هللا بن منري عن حممد بن 

 سليط عن  أسحق عن عبيد هللا بن عمرو بن ضمرة الفزاري عن عبد هللا بن أيب
أبيه أيب سليط وكان بدراي قال أاتان : هنى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن  

 حلوم احلمر وحنن خبيرب فكفأانها وأان جلياع  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

( حديث عبد الرمحن بن خنبش رضي هللا عنه  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سيار بن حامت أبو سلمة العنزي   - 15498
ت لعبد الرمحن بن قال ثنا جعفر يعين بن سليمان قال ثنا أبو التياح قال قل

خنبش التميمي وكان كبريا أدركت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال نعم  
ياطني  قال قلت : كيف صنع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ليلة كادته الش

فقال إن الشياطني حتدرت تلك الليلة على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من  



األودية والشعاب وفيهم شيطان بيده شعلة انر يريد أن حيرق هبا وجه رسول 
هللا صلى هللا عليه وسلم فهبط إليه جربيل عليه السالم فقال اي حممد قل قال  

ن شر ما خلق وذرأ وبرأ ومن شر  ما أقول قال قل أعوذ بكلمات هللا التامة م
ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر فنت الليل والنهار ومن شر  
كل طارق إال طارقا يطرق خبري اي رمحن قال فطفئت انرهم وهزمهم هللا تبارك  

 وتعاىل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا جعفر بن سليمان ثنا أبو  - 15499
 صلى هللا التياح قال : سأل رجل عبد الرمحن بن خنبش كيف صنع رسول هللا

عليه وسلم حني كادته الشياطني قال جاءت الشياطني إىل رسول هللا صلى هللا 
شعلة من   عليه وسلم من األودية وحتدرت عليه من اجلبال وفيهم شيطان معه

انر يريد أن حيرق هبا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال فرعب قال جعفر  
أحسبه قال جعل يتأخر قال وجاء جربيل عليه السالم فقال اي حممد قل قال  

من   }ما أقول قال قل أعوذ بكلمات هللا التامات اليت ال جياوزهن بر وال فاجر 
لسماء ومن شر ما يعرج فيها ومن  شر ما خلق وذرأ وبرا ومن شر ما ينزل من ا

شر ما ذرأ يف األرض ومن شر ما خيرج منها ومن شر فنت الليل والنهار ومن  



شر كل طارق إال طارقا يطرق خبري اي رمحن فطفئت انر الشياطني وهزمهم هللا  
 عز وجل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

( حديث بن عبس ععن النيب صلى هللا عليه وسلم  )  

 

 

------------------------------------- 

 

[    420صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن بكر أان عبيد هللا بن أيب  - 15500
شيخ أدرك   زايد قال حدثين عبد هللا بن كثري الداري عن جماهد قال ثنا

اجلاهلية وحنن يف غزوة رودس يقال له بن عبس : قال كنت أسوق آلل لنا بقرة  
قال فسمعت من جوفها ايل ذريح قول فصيح رجل يصيح أن ال إله إال هللا 

 قال فقدمنا مكة فوجدان النيب صلى هللا عليه وسلم قد خرج  

 

 



هللا بن أيب زايد : وهو  عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف تفرد به عبيد ت
 القداح وهو ممن ال حيتمل تفرده 

 

 

( حديث عياش بن أيب ربيعة رضي هللا عنه   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق قال أان معمر عن   - 15501
أيوب عن انفع عن عياش بن أيب ربيعة قال مسعت النيب صلى هللا عليه وسلم  

 يقول : جتئ ريح بني يدي الساعة تقبض فيها أرواح كل مؤمن  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف النقطاعه  ت
وهو موىل ابن عمر مل يدرك عياش بن أيب ربيعة وبقية رجاله ثقات رجال انفع : 

 الشيخني 
 

 

( حديث املطلب بن أيب وداعة رضي هللا عنه  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أان معمر عن بن طاوس  - 15502
عن عكرمة بن خالد عن املطلب بن أيب وداعة قال : رأيت رسول هللا صلى  



هللا عليه وسلم سجد يف النجم وسجد الناس معه قال املطلب ومل أسجد معهم  
 وهو يومئذ مشرك فقال املطلب فال أدع السجود فيها أبدا 

 

 

يب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف النقطاعه عكرمة  عليق شع ت
بن خالد : وهو املخزومي مل يسمع من املطلب بن أيب وداعة بينهما جعفر بن  

 املطلب بن أيب وداعة 
 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إبراهيم بن خالد ثنا رابح عن معمر   - 15503
املطلب بن أيب وداعة  عن بن طاوس عن عكرمة بن خالد عن جعفر بن 

السهمي عن أبيه قال : قرأ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مبكة سورة النجم 
فسجد وسجد من عنده فرفعت رأسي وأبيت أن أسجد ومل يكن أسلم يومئذ  

 املطلب وكان بعد ال يسمع أحدا قرأها إال سجد  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيفت  

 

 

( حديث جممع بن جارية رضي هللا عنه   )  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان بن عيينة ثنا الزهري عن   - 15504
عبد هللا بن عبيد هللا بن ثعلبة عن عبد هللا بن يزيد قال مسعت جممع بن جارية  

 : أن النيب صلى هللا عليه وسلم ذكر الدجال فقال يقتله بن مرمي بباب لد 

 

 

ب األرنؤوط : حديث صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف عبد هللا بن عليق شعيت
 عبيد هللا بن ثعلبة األنصاري انفرد ابلرواية عنه الزهري واختلف عليه فيه 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هاشم بن القاسم قال ثنا ليث يعين  - 15505
ي حيدث عن  بن سعد قال ثنا بن شهاب أنه مسع عبد هللا بن ثعلبة األنصار 

عبد الرمحن بن يزيد األنصار من بين عمرو بن عوف يقول مسعت عمي جممع  
رمي  بن جارية يقول مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : يقتل بن م

 املسيح الدجال بباب لد 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح لغريه ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حممد بن مصعب قال ثنا األوزاعي  - 15506
عن الزهري عن عبد هللا بن ثعلبة عن عبد الرمحن بن يزيد عن عمه جممع قال  



ح الدجال بباب مسعت النيب صلى هللا عليه وسلم يقول : يقتل بن مرمي املسي
 لد 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أان معمر عن الزهري  - 15507
عن عبد هللا بن عبيد هللا بن ثعلبة األنصاري عن عبد هللا بن يزيد عن جممع بن 

وسلم يقول : يقتل بن مرمي الدجال جارية قال مسعت رسول هللا صلى هللا عليه 
 بباب لد أو إىل جانب لد 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أسحق بن عيسى قال ثنا جممع بن  - 15508
يعقوب قال مسعت أيب يقول عن عمه عبد الرمحن بن يزيد عن عمه جممع بن  

اري وكان أحد القراء الذين قرؤوا القرآن قال : شهدان احلديبية  جارية األنص
عضهم لبعض ما فلما انصرفنا عنها إذا الناس ينفرون األابعر فقال الناس ب

للناس قالوا أوحى إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فخرجنا مع الناس 



ع نوجف حىت وجدان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على راحلته عند كرا 
فقال رجل    {إان فتحنا لك فتحا مبينا  } الغميم واجتمع الناس إليه فقرأ عليهم 

من أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أي رسول هللا وفتح هو قال أي 
والذي نفس حممد بيده أنه لفتح فقسمت خيرب على أهل احلديبية مل يدخل 

 صلى هللا عليه وسلم  معهم فيها أحدا إال من شهد احلديبية فقسمها رسول هللا
على مثانية عشر سهما وكان اجليش ألفا ومخسمائة فيهم ثالث مائة فارس 

 فأعطى الفارس سهمني وأعطى الراجل سهما  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف يعقوب بن جممع بن جارية والد جممع  ت
انفرد به -وإن كان حسن احلديث  -  

 

 

------------------------------------- 

 

[    421صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

( حديث جبار بن صخر عن النيب صلى هللا عليه وسلم   )  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسني بن حممد ثنا أويس ثنا   - 15509
ل رسول هللا شرحبيل عن جبار بن صخر األنصاري أحد بين سلمة قال قا

صلى هللا عليه وسلم وهو بطريق مكة : من يسبقنا إىل األاثية قال أبو أويس 
هو حيث نفران رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فيمدر حوضها ويفرط فيه  

ه حىت أنتيه قال قال جبار فقمت فقلت أان قال أذهب فذهبت فأتيت فيملؤ 
األاثية فمدرت حوضها وفرطت فيه ومألته مث غلبتين عيناي فنمت فما 

انتبهت إال برجل تنازعه راحلته إىل املاء ويكفها عنه فقال اي صاحب احلوض 
نصرف فإذا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقلت نعم قال فأورد راحلته مث أ

فأانخ مث قال اتبعين ابألداوة فتبعته هبا فتوضأ وأحسن وضوءه وتوضأت معه مث  
قام يصلي فقمت عن يسارة فأخذ بيدي فحولين عن ميينه فصلينا فلم يلبث 

 يسريا أن جاء الناس  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف لضعف شرحبيل : وهو ابن سعد  ت
 -وهو عبد هللا بن عبد هللا بن أويس  -اخلطمي موىل األنصار وأبو أويس  

 صدوق سيء احلفظ

 

 

( حديث أيب خزامة رضي هللا عنه  )  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن   - 15510
مرة سألت رسول  بن أيب خزامة عن أبيه قال قلت اي رسول هللا وقال سفيان

هللا صلى هللا عليه وسلم : أرأيت دواء نتداوى به ورقي نسرتقي هبا وتقى نتقيها  
بارك وتعاىل  أترد من قدر هللا تبارك وتعاىل شيئا قال أهنا من قدر هللا ت  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف على خطأ فيه ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا علي بن عياش ثنا بقية بن الوليد  - 15511
عن الزبيدي حممد بن الوليد عن الزهري عن أيب خزامة أحد بين احلرث عن  

 أرأيت دواء أبيه أنه أتى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال : اي رسول هللا
نتداوى به ورقي نسرتقي هبا وتقي نتقيها هل ترد ذلك من قدر هللا شيئا قال  

 فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ذلك من قدر هللا تبارك وتعاىل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هارون ثنا بن وهب قال أخربين  - 15512
بن هرمي حدثه  عمرو عن بن شهاب : أن أاب خزامة أحد بين احلرث بن سعد 



أن أابه حدثه أنه قال اي رسول هللا أرأيت دواء نتداوى به ورقي نسرتقيها وتقي  
 صلى نتقيه هل ترد ذلك من قدر هللا تبارك وتعاىل من شيء فقال رسول هللا

 هللا عليه وسلم إنه من قدر هللا عز وجل 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسني بن حممد بن حييي بن أيب  - 15513
بكر عن سفيان بن عيينة عن الزهري عن أيب خزامة عن أبيه قال أيب وهو  

 الصواب كذا قال الزبيدي :  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صوابه حسني بن حممد ] و [ حييي بن أيب بكرت  

 

 

( حديث قيس بن سعد بن عبادة عن النيب صلى هللا عليه وسلم  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا الوليد بن مسلم ثنا األوزاعي قال   - 15514
مسعت حييي بن أيب كثري يقول حدثين حممد بن عبد الرمحن بن أسعد بن زرارة  

لنا فقال  عن قيس بن سعد قال : زاران رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف منز 



السالم عليكم ورمحة هللا قال فرد سعد ردا خفيا فرجع رسول هللا صلى هللا 
عليه وسلم وأتبعه سعد فقال اي رسول هللا قد كنت أمسع تسليمك وأرد عليك  
ردا خفيا لتكثر علينا من السالم قال فأنصرف معه رسول هللا صلى هللا عليه  

له أو قال انولوه ملحفة  وسلم فأمر له سعد بغسل فوضع فأغتسل مث انو 
مصبوغة بزعفران وورس فاشتمل هبا مث رفع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

يديه وهو يقول اللهم أجعل صلواتك ورمحتك على آل سعد بن عبادة قال مث  
أصاب من الطعام فلما أراد االنصراف قرب إليه سعد محارا قد وطأ عليه  

وسلم فقال سعد اي قيس أصحب  بقطيفة فركب رسول هللا صلى هللا عليه 
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال قيس فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 أركب فأبيت مث قال أما أن تركب وأما أن تنصرف قال فانصرفت  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف النقطاعه حممد بن عبد الرمحن بن ت
يس بن عبادة أسعد بن زرارة مل يثبت له مساع من ق  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا سفيان عن سلمة بن  - 15515
كهيل عن القاسم بن خميمرة عن أيب عمار عن قيس بن سعد قال : أمران النيب 
صلى هللا عليه وسلم أن نصوم عاشوراء قبل أن ينزل صيام رمضان فلما نزل 

 صيام رمضان مل أيمران ومل ينهنا وحنن نفعله  



 

 

: إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح غري أيب عليق شعيب األرنؤوط ت
عمار : وهو عريب بن محيد اهلمداين الدهين فقد روى له النسائي وابن ماجة  

 وهو ثقة 

 

 

------------------------------------- 

 

[    422صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا أبو عبد الرمحن عبد هللا بن أمحد بن حممد بن حنبل بن  - 15516
أبو عبد الرمحن ثنا هالل بن أسد الشيباين حدثين أيب ثنا عبد هللا بن يزيد 

حيوة قال أخربين عبد العزيز بن عبد امللك بن مليل عن عبد الرمحن بن أيب 
ألوىل وهو  أمية : أن حبيب بن مسلمة أتى قيس بن سعد بن عبادة يف الفتنة ا

على فرس فاخر عن السرج وقال أركب فأىب فقال له قيس بن سعد أين مسعت 
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول صاحب الدابة أوىل بصدرها فقال له 

حبيب أين لست أجهل ما قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ولكين أخشى 
 عليك  

 

 



ذا إسناد حسنعليق شعيب األرنؤوط : مرفوعه صحيح لغريه وه ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو النضر ثنا إسرائيل عن جابر   - 15517
ل  عن عامر بن قيس بن سعد بن عبادة قال : ما من شيء كان على عهد رسو 

هللا صلى هللا عليه وسلم إال وقد رأيته إال شيئا واحدا أن رسول هللا صلى هللا 
 عليه وسلم كان يقلس له يوم الفطر قال جابر هو اللعب  

 

 

شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف لضعف جابر : وهو ابن يزيد اجلعفي  عليقت
 وبقية رجاله ثقات رجال الشيخني 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وهب بن جرير ثنا أيب قال مسعت   - 15518
منصور بن زاذان حيدث عن ميمون بن أيب شبيب عن قيس بن سعد بن عبادة  

عليه وسلم ليخدمه فأتى على النيب صلى هللا  : أن أابه دفعه إىل النيب صلى هللا
عليه وسلم وقد صليت ركعتني قال فضربين برجله وقال أال أدلك على ابب 

 من أبواب اجلنة قلت بلى قال ال حول وال قوة إال ابهلل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه وهذا إسناد ضعيف ميمون بن أيب شبيب  ت



ن سعد وهو كثري اإلرسال مل يذكروا له مساعا من قيس اب  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حييي بن أسحق قال أخربين حييي   - 15519
بن أيوب عن عبيد هللا بن زحر عن بكر بن سوادة عن قيس بن سعد بن عبادة  
أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : أن ريب تبارك وتعاىل حرم علي اخلمر 

غبرياء فإهنا ثلث مخر العامل  والكوبة والقنني وإايكم وال  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه دون قوله : " فإهنا ثلث مخر العامل "  ت
 وهذا إسناد ضعيف 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن بن موسى ثنا بن هليعة قال   - 15520
حدثنيه بن هبرية قال مسعت شيخا من محري حيدث أاب متيم اجليشاين أنه مسع 

بن سعد بن عبادة األنصاري وهو على مصر يقول مسعت رسول هللا قيس 
صلى هللا عليه وسلم يقول : من كذب علي كذبة متعمدا فليتبوأ مضجعا من  

 النار أو بيتا يف جهنم  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف لضعف ابن هليعة :  ت



وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح وهو عبد هللا وإهبام الشيخ من محري   

 

 

مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : من شرب اخلمر  - 15521
أتى عطشاان يوم القيامة إال فكل مسكر مخر وإايكم والغبرياء قال هذا الشيخ  

مث مسعت عبد هللا بن عمر بعد ذلك يقول مثله فلم خيتلفا إال يف بيت أو  
 مضجع  

 

 

مر أتى عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه دون قوله : " من شرب اخلت
 عطشاان يوم القيامة " وهذا إسناد ضعيف 

 

 

( حديث وهب بن حذيفة عن النيب صلى هللا عليه وسلم   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هشام بن سعيد قال ثنا خالد يعين  - 15522
بن حبان قال  بن عبد هللا قال ثنا عمرو بن حييي بن عمارة عن حممد بن حييي 

حدثين عمي واسع بن حبان عن وهب بن حذيفة أن النيب صلى هللا عليه  
 وسلم قال : الرجل أحق مبجلسه وإن قام منه مث رجع أي فهو أحق به  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري ت
هشام بن سعيد : وهو الطالقاين فقد روى له أبو داود والنسائي والبخاري يف  

 " األدب " وهو ثقة 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان قال ثنا خالد الواسطي قال   - 15523
مه واسع بن حبان عن وهب بن ثنا عمرو بن حييي عن حممد بن حييي عن ع 

حذيفة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : إذا قام الرجل من جملسه فرجع 
 إليه فهو أحق به وإن كانت له حاجة فقام إليها مث رجع فهو أحق به  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري ت
 صحابيه 

 

 

( حديث عومي بن ساعدة رضي هللا عنه  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسني بن حممد ثنا أبو أويس ثنا  - 15524
لى هللا عليه  شرحبيل عن عومي بن ساعدة األنصاري أنه حدثه : أن النيب ص

وسلم أاتهم يف مسجد قباء فقال أن هللا تبارك وتعاىل قد أحسن عليكم الثناء  



وهللا اي  يف الطهور يف قصة مسجدكم فما هذا الطهور الذي تطهرون به قالوا
رسول هللا ما نعلم شيئا إال أنه كان لنا جريان من اليهود فكانوا يغسلون 

 أدابرهم من الغائط فغسلنا كما غسلوا 
 

 

 -عليق شعيب األرنؤوط : حديث حسن لغريه وهذا إسناد ضعيف أبو أويس ت
قد تكلم فيه األئمة من جهة حفظه   -وهو عبد هللا بن عبد هللا املدين 

هو ابن سعد أبو سعد اخلطمي ضعيف وشرحبيل :   

 

 

( حديث فهيد بن مطرف الغفاري رضي هللا عنه  )  

 

 

------------------------------------- 

 

[    423صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو عامر عبد امللك بن عمرو ثنا   - 15525
املطلب عن أبيه   عبد العزيز بن املطلب بن عبد هللا قال حدثين أخي احلكم بن

عن قهيد بن مطرف الغفاري : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم سأله سائل 



بقتاله قال  أن عدا علي عاد فأمره أن ينهاه ثالث مرار قال فإن أىب فأمره
 فكيف بنا قال إن قتلك فأنت يف اجلنة وإن قتلته فهو يف النار  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد حمتمل للتحسني ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعقوب ثنا عبد العزيز بن املطلب  - 15526
قال سأل   املخزومي عن أخيه احلكم بن املطلب عن أبيه عن قهيد الغفاري

سائل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال : إن عدا علي عاد فقال رسول هللا 
صلى هللا عليه وسلم ذكره وأمره بتذكريه ثالث مرات فإن أىب فقاتله فإن قتلك  

 فإنك يف اجلنة وإن قتلته فإنه يف النار  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حمتمل للتحسنيت  

 

 

( حديث عمرو بن يثريب رضي هللا عنه   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو عامر ثنا عبد امللك يعين بن  - 15527
ن حارثة  حسن احلارثي ثنا عبد الرمحن بن أيب سعيد قال مسعت عمارة ب



الضمري حيدث عن عمرو بن يثريب الضمري قال : شهدت خطبة رسول هللا 
صلى هللا عليه وسلم مبىن فكان فيما خطب به أن قال وال حيل المرئ من مال  

يه إال ما طابت به نفسه قال فلما مسعت ذلك قلت اي رسول هللا أرأيت لو  أخ
لقيت غنم بن عمي فأخذت منها شاة فاحرتزهتا هل علي يف ذلك شيء قال  

 إن لقيتها نعجة حتمل شفرة وزاندا فال متسها  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : عمارة بن حارثة الضمري انفرد ابلرواية عنه عبد  ت
سعيد : وهو اخلدري ومل يؤثر توثيقه عن غري ابن حبان وبقية  الرمحن بن أيب 

 رجاله ثقات

 

 

( حديث أيب حدرد األسلمي رضي هللا عنه  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إبراهيم بن إسحاق ثنا حامت بن  - 15528
عن أبيه عن بن أيب   إمساعيل املدين قال حدثنا عبد هللا بن حممد بن أيب حييي

حدرد األسلمي : أنه كان ليهودي عليه أربعة دراهم فاستعدى عليه فقال اي 
قه قال حممد أن يل على هذا أربعة دراهم وقد غلبين عليها فقال أعطه ح 

والذي بعثك ابحلق ما أقدر عليها قال أعطه حقه قال والذي نفسي بيده ما  
أقدر عليها قد أخربته إنك تبعثنا إىل خيرب فأرجو أن تغنمنا شيئا فأرجع فاقضه  



قال أعطه حقه قال وكان النيب صلى هللا عليه وسلم إذا قال ثالاث مل يراجع 
ه عصابة وهو متزر بربد فنزع فخرج به بن أيب حدرد إىل السوق وعلى رأس

العمامة عن رأسه فأتزر هبا ونزع الربدة فقال أشرت مين هذه الربدة فباعها منه  
أبربعة الدراهم فمرت عجوز فقالت مالك اي صاحب رسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم فأخربها فقالت ها دونك هذا بربد عليها طرحته عليه  

 

 

يف النقطاعه حممد بن أيب حيىي األسلمي  عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعت
 وهو والد عبد هللا مل يدرك ابن أيب حدرد األسلمي وبقية رجاله ثقات

 

 

( حديث عمرو بن أم مكتوم رضي هللا عنه   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو النضر ثنا شيبان عن عاصم   - 15529
 صلى هللا عليه  عن أيب رزين عن عمرو بن أم مكتوم قال : جئت إىل رسول هللا

وسلم فقلت اي رسول هللا كنت ضريرا شاسع الدار ويل قائد ال يالئمين فهل  
ما أجد  جتد يل رخصة أن أصلي يف بييت قال أتسمع النداء قال قلت نعم قال 

 لك رخصة 
 

 



عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف النقطاعه  ت
مل يسمع من ابن أم مكتوم -وهو مسعود بن مالك األسدي  -أبو رزين   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد ثنا عبد العزيز يعين بن  - 15530
وم : أن رسول  مسلم ثنا احلصني عن عبد هللا بن شداد بن اهلاد عن بن أم مكت

هللا صلى هللا عليه وسلم أتى املسجد فرأى يف القوم رقة فقال أىن ال هم أن  
الصالة يف بيته  أجعل للناس إماما مث أخرج فال أقدر على إنسان يتخلف عن 

إال أحرقته عليه فقال بن أم مكتوم اي رسول هللا أن بيين وبني املسجد خنال 
وشجرا وال أقدر على قائد كل ساعة أيسعين ان أصلي يف بييت قال أتسمع  

 اإلقامة قال نعم قال فإهنا  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح لغريه وهذا إسناد صحيح إن كان  ت
شداد بن اهلاد مسعه من ابن أم مكتوم وبقية رجاله ثقات رجال  عبد هللا بن 

 الشيخني 
 

 

( حديث عبد هللا الزرقي ويقال عبيد بن رفاعة الزرقي رضي هللا عنه   )  

 

 



------------------------------------- 

 

[    424صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا مروان بن معاوية الفزاري ثنا عبد   - 15531
الواحد بن أمين املكي عن عبيد هللا بن عبد هللا الزرقي عن أبيه قال وقال 

د  الفزاري مرة عن بن رفاعة الزرقي عن أبيه قال قال أيب وقال غري الفزاري عبي 
بن رفاعة الزرقي قال ملا كان يوم أحد وانكفأ املشركون قال رسول هللا صلى 
هللا عليه وسلم : استووا حىت أثين على ريب فصاروا خلفه صفوفا فقال اللهم  
لك احلمد كله اللهم ال قابض ملا بسطت وال ابسط ملا قبضت وال هادي ملا  

نع ملا أعطيت وال أضللت وال مضل ملن هديت وال معطي ملا منعت وال ما
مقرب ملا ابعدت وال مباعد ملا قربت اللهم ابسط علينا من بركاتك ورمحتك 
وفضلك ورزقك اللهم إين أسألك النعيم املقيم الذي ال حيول وال يزول اللهم  

إين أسألك النعيم يوم العيلة وإال من يوم اخلوف اللهم إين عائذ بك من شر ما  
ب إلينا اإلميان وزينه يف قلوبنا وكره إلينا الكفر  أعطيتنا وشر ما منعت اللهم حب

والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم توفنا مسلمني وأحينا مسلمني 
وأحلقنا ابلصاحلني غري خزااي وال مفتونني اللهم قاتل الكفرة والذين يكذبون 

رسلك ويصدون عن سبيلك وأجعل عليهم رجزك وعذابك اللهم قاتل الكفرة 
ذين أوتوا الكتاب إله احلق ال  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : رجاله ثقات عبيد هللا بن عبد هللا الزرقي إمنا هو عبيد  ت
بن رفاعة وهم يف امسه هنا مروان بن معاوية الفزاري وقد جاء عنه على اجلادة  

من طرق أخرى . . ولد يف حياة النيب صلى هللا عليه وسلم وروى عنه مجع 
العجلي والذهيب وذكره ابن حبان يف الثقاتووثقه   

وقال : صحيح على شرطهما وتعقبه   507 - 506/  1أخرجه احلاكم و 
الذهيب بقوله : الشيخان مل خيرجا لعبيد وهو ثقة واحلديث مع نظافة إسناده  

 منكر أخاف أن يكون موضوعا 

قد اختلف فيه على عبد الواحد بن أمين فأخرجه النسائي يف الكربى و 
من طريق أيب نعيم عن عبد  610وهو يف عمل اليوم والليلة  04461

 الواحد بن أمين عن عبيد بن رفاعة الزرقي مرسال

قد أشار اإلمام أمحد إىل إرساله يف اإلسناد فقال : وقال غري الفزاري عبيد بن  و 
 رفاعة الزرقي 

  وقال : هذا 420 - 319/  1قد أورده الذهيب مطوال يف السرية النبوية و 
 حديث غريب منكر 

 

 

( حديث رجل عن النيب صلى هللا عليه وسلم  )  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن بن موسى ثنا بن هليعة ثنا   - 15532
شيخ فرأوه مؤثرا احلرث بن يزيد عن أيب مصعب قال قدم رجل من أهل املدينة 

يف جهازه فسأهلم فأخربهم أنه يريد املغرب وقال مسعت رسول هللا صلى هللا 
هم على  عليه وسلم يقول : سيخرج انس إىل املغرب أيتون يوم القيامة وجوه

 ضوء الشمس  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف لضعف ابن هليعة : وهو عبد هللا وأبو ت
مصعب مل نقع له على ترمجة ومل يعرف به احلافظ يف " التعجيل " وهو على  

 شرطه . وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح

 

 

( حديث جد أيب األشد السلمي رضي هللا عنه  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إبراهيم بن أيب العباس قال ثنا بقية   - 15533
أبيه عن   قال حدثين عثمان بن زفر اجلهين قال حدثين أبو األشد السلمي عن

جده قال : كنت سابع سبعة مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال فأمران  
اي رسول هللا جنمع لكل رجل منا درمها فاشرتينا أضحية بسبع الدراهم فقلنا 

لقد أغلينا هبا فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إن أفضل الضحااي أغالها  



وأمسنها وأمر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فأخذ رجل برجل ورجل برجل 
 ورجل بيد ورجل بيد ورجل بقرن ورجل بقرن وذحبها السابع وكربان عليها مجيعا  

 

 

يف لضعف بقية : وهو ابن الوليد عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعت
 وعثمان بن زفر اجلهين

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إبراهيم بن أيب العباس ثنا بقية ثنا   - 15534
حبري بن سعد عن خالد بن معدان عن بعض أصحاب النيب صلى هللا عليه  

وسلم : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم رأى رجال يصلي ويف ظهر قدمه  
ة قدر الدرهم مل يصبها املاء فأمره رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن يعيد  ملع

 الوضوء  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف بقية : وهو  ت
 ابن الوليد يدلس عن الضعفاء ويسوي

 

 

( حديث عبيد بن خالد السلمي رضي هللا عنه  )  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حييي بن سعيد عن شعبة قال   - 15535
حدثين منصور عن متيم بن سلمة عن عبيد بن خالد وكان من أصحاب النيب 

صلى هللا عليه وسلم قال : موت الفجأة أخذة أسف وحدث به مرة عن النيب 
 صلى هللا عليه وسلم  

 

 

الشيخني غري متيم  عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال ت
 بن سلمة 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن   - 15536
منصور عن متيم بن سلمة عن عبيد بن خالد رجل من أصحاب النيب صلى هللا 

 عليه وسلم أنه قال : يف موت الفجأة أخذة أسف  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وقد روي هنا موقوفا ت  

 

 

( حديث أيب اجلعد الضمري رضي هللا عنه   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حييي بن سعيد عن حممد بن عمرو   - 15537



قال حدثين عبيدة بن سفيان احلضرمي عن أيب اجلعد الضمري وكانت له  
صحبة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : من ترك ثالث مجع هتاوان من  

 غري عذر طبع هللا تبارك وتعاىل على قلبه  

 

 

ناده حسن من أجل حممد بن عمرو : وهو ابن عليق شعيب األرنؤوط : إس ت
علقمة بن وقاص الليثي صدوق له أوهام روى له البخاري مقروان بغريه ومسلم  

 متابعة وبقية رجاله ثقات 

 

 

------------------------------------- 
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( حديث رجل عن النيب صلى هللا عليه وسلم  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسني بن حممد أان حممد بن  - 15538
مطرف عن زيد بن أسلم عن عبد الرمحن بن البيلماين قال اجتمع أربعة من  

أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال أحدهم مسعت رسول هللا صلى 



أن هللا تبارك وتعاىل يقبل توبة العبد قبل أن ميوت بيوم هللا عليه وسلم يقول : 
ليه وسلم قال نعم قال  فقال الثاين أأنت مسعت هذا من رسول هللا صلى هللا ع

وأان مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول أن هللا تبارك وتعاىل يقبل توبة 
سول هللا العبد قبل أن ميوت بنصف يوم فقال الثالث أأنت مسعت هذا من ر 

صلى هللا عليه وسلم قال نعم قال وأان مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
يقول أن هللا تبارك وتعاىل يقبل توبة العبد قبل أن ميوت بضحوة قال الرابع 

أأنت مسعت هذا من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال نعم وأان مسعت رسول 
يقبل توبة العبد ما مل يغرغر بنفسه هللا صلى هللا عليه وسلم يقول أن هللا   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف لضعف عبد الرمحن بن البيلماين وبقية  ت
 رجاله ثقات رجال الشيخني

 

 

( حديث السائب بن عبد هللا رضي هللا عنه  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أسود بن عامر ثنا إسرائيل عن   - 15539
قال : جيء يب إىل  إبراهيم يعين بن مهاجر عن جماهد عن السائب بن عبد هللا

النيب صلى هللا عليه وسلم يوم فتح مكة جاء يب عثمان بن عفان وزهري فجعلوا 
 به قد كان  يثنون عليه فقال هلم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ال تعلموين 



صاحيب يف اجلاهلية قال قال نعم اي رسول هللا فنعم الصاحب كنت قال فقال  
اي سائب أنظر أخالقك اليت كنت تصنعها يف اجلاهلية فأجعلها يف اإلسالم أقر  

 الضيف وأكرم اليتيم وأحسن إىل جارك  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن بن مهدي ثنا سفيان   - 15540
ثنا إبراهيم يعين بن مهاجر عن جماهد عن قائد السائب عن السائب عن النيب 

 صلى هللا عليه وسلم قال : صالة القاعد على النصف من صالة القائم  

 

 

  عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف إبراهيم بنت
 مهاجر : هو البجلي ليس بذاك القوي

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن بن مهدي عن سفيان   - 15541
عن إبراهيم يعين بن مهاجر عن جماهد عن قائد السائب عن السائب أنه : قال  

للنيب صلى هللا عليه وسلم كنت شريكي فكنت خري شريك كنت ال تداري 
 والمتاري  



 

 

ألرنؤوط : إسناده ضعيف عليق شعيب ات  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح ثنا سيف قال مسعت جماهدا  - 15542
يقول كان السائب بن أيب السائب العابدي شريك رسول هللا صلى هللا عليه  
وسلم يف اجلاهلية قال فجاء النيب صلى هللا عليه وسلم يوم فتح مكة فقال :  

 أبيب وأمي ال تداري والمتاري  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف إلرساله ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد ثنا اثبت يعين أاب زيد  - 15543
ثنا هالل يعين بن خباب عن جماهد عن مواله أنه حدثه : أنه كان فيمن يبين 

الكعبة يف اجلاهلية قال ويل حجر أان حنته بيدي أعبده من دون هللا تبارك 
ىل فأجئ ابللنب اخلاثر الذي أنفسه على نفسي فأصبه عليه فيجيء الكلب وتعا

فيلحسه مث يشغر فيبول فبنينا حىت بلغنا موضع احلجر وما يرى احلجر أحد 
فإذا هو وسط حجارتنا مثل رأس الرجل يكاد يرتاءى منه وجه الرجل فقال  

م حكما  بطن من قريش حنن نضعه وقال آخرون حنن نضعه فقالوا اجعلوا بينك



قالوا أول رجل يطلع من الفج فجاء النيب صلى هللا عليه وسلم فقالوا أاتكم 
األمني فقالوا له فوضعه يف ثوب مث دعا بطوهنم فأخذوا بنواحيه معه فوضعه هو  

 صلى هللا عليه وسلم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري ت
رجال أصحاب السنن وهو ثقة هالل بن خباب فمن   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا وهيب ثنا عبد هللا بن  - 15544
عثمان بن خثيم عن جماهد عن السائب بن أيب السائب أنه : كان يشارك 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قبل اإلسالم يف التجارة فلما كان يوم الفتح  
ه وسلم مرحبا أبخي وشريكي كان ال يداري وال  جاءه فقال النيب صلى هللا علي

مياري اي سائب قد كنت تعمل أعماال يف اجلاهلية ال تقبل منك وهي اليوم  
 تقبل منك وكان ذا سلف وصلة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

------------------------------------- 
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( حديث السائب بن خباب رضي هللا عنه   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حييي بن أسحق أان بن هليعة عن   - 15545
حممد بن عبد هللا بن مالك أن حممد بن عمرو بن عطاء حدثه قال : رأيت 

السائب يشم ثوبة فقلت له مم ذاك فقال إين مسعت رسول هللا صلى هللا عليه  
 وسلم يقول ال وضوء إال من ريح أو مساع  

 

 

يث صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف لضعف ابن عليق شعيب األرنؤوط : حدت
وحممد بن عبد هللا بن مالك من رجال " التعجيل "  -وهو عبد هللا  -هليعة   

 

 

( حديث عمرو بن األحوص رضي هللا عنه   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حييي بن آدم ثنا أبو األحوص عن   - 15546
شبيب بن غرقدة البارقي عن سليمان بن عمرو بن األحوص عن أبيه قال :  



شهدت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم خيطب الناس يف حجة الوداع فقال أي  
 يوم يومكم فذكر خطبته يوم النحر  

 

 

صحيحعليق شعيب األرنؤوط : حديث ت  

 

 

( حديث رافع بن عمرو املزين رضي هللا عنه  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب اان حييي بن سعيد ثنا املشمعل قال   - 15547
حدثين عمرو بن سليم املزين قال مسعت رافع بن عمرو املزين قال مسعت النيب 

 صلى هللا عليه وسلم وأان وصيف يقول : العجوة والشجرة من اجلنة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده قوي رجاله ثقاتت  

 

 

( حديث معيقيب عن النيب صلى هللا عليه وسلم  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حييي بن سعيد ثنا هشام قال   - 15548



حدثين حييي بن أيب كثري عن أيب سلمة قال حدثين معيقيب قال : قيل للنيب 
صلى هللا عليه وسلم املسح يف املسجد يعين احلصي قال فقال إن كنت ال بد 

 فاعال فواحدة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا خلف بن الوليد ثنا أيوب بن عتبة   - 15549
عن حييي بن أيب كثري عن أيب سلمة عن معيقيب قال قال رسول هللا صلى هللا  

 عليه وسلم : ويل لألعقاب من النار  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف لضعف ت
جاله ثقات رجال الشيخني غري خلف بن أيوب بن عتبة وهو اليمامي وبقية ر 

 الوليد : وهو العتكي اجلوهري فمن رجال " التعجيل " وهو ثقة 
 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب قال ثنا حييي بن أيب بكري قال ثنا   - 15550
شيبان عن حييي بن أيب كثري عن أيب سلمة قال حدثين معيقيب أن رسول هللا 
صلى هللا عليه وسلم قال : يف الرجل يسوي الرتاب حيث يسجد إن كنت 



 فاعال فواحدة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

( حديث حمرش الكعيب اخلزاعي رضي هللا عنه  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان بن عيينة عن إمساعيل بن   - 15551
عبد هللا بن خالد بن أمية عن موىل هلم مزاحم بن أيب مزاحم عن عبد العزيز بن 

أسيد عن رجل من خزاعة يقال له حمرش أو خمرش مل يثبت سفيان امسه : أن  
فأصبح  النيب صلى هللا عليه وسلم خرج من اجلعرانة ليال فأعتمر مث رجع

 كبائت هبا فنظرت إىل ظهره كأنه سبيكة فضة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حييي بن سعيد عن بن جريج  - 15552
 عن حمرش الكعيب : أن  حدثين مزاحم بن أيب مزاحم عن عبد العزيز بن عبد هللا

النيب صلى هللا عليه وسلم خرج من اجلعرانة معتمرا فدخل مكة ليال مث خرج  



رف من حتت ليلته فأصبح ابجلعرانة كبائت فلما زالت الشمس أخذ يف بطن س
 حىت جامع الطريق طريق املدينة قال فلذلك خفيت عمرته  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح ثنا بن جريج قال أخربين  - 15553
مزاحم بن أيب مزاحم عن عبد العزيز بن عبد هللا عن حمرش الكعيب : أن النيب 

 صلى هللا عليه وسلم خرج فذكره  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

( حديث أيب حازم عن النيب صلى هللا عليه وسلم  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حييي بن سعيد قال ثنا إمساعيل   - 15554
قال ثنا قيس عن أبيه قال : جاء ورسول هللا صلى هللا عليه وسلم خيطب فقام  

 يف الشمس فأمر به فحول إىل الظل 

 



 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أسود بن عامر ثنا هرمي عن  - 15555
إمساعيل عن قيس بن أيب حازم عن أبيه أنه : كان يف الشمس فأمره النيب صلى 

 هللا عليه وسلم أن يتحول إىل الظل أو جيعل يف الظل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن   حدثنا عبد هللا حدثين - 15556
إمساعيل عن قيس بن أيب حازم : أن أابه جاء ورسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 خيطب فقعد يف الشمس قال فأومأ إليه أو قال فأمر به أن يتحول إىل الظل 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

-------------------------------------  

 



[    427صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا بن أيب خالد عن قيس بن   - 15557
أيب حازم عن أبيه قال : رآين النيب صلى هللا عليه وسلم وهو خيطب فأمر يب  

 فحولت إىل الظل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

( بقية حديث حمرش الكعيب رضي هللا عنه   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح ثنا بن جريج قال أخربين  - 15558
ش الكعيب : أن النيب مزاحم بن أيب مزاحم عن عبد العزيز بن عبد هللا عن حمر 

صلى هللا عليه وسلم خرج ليال من اجلعرانة حني أمسى معتمرا فدخل مكة ليال  
ا زالت  فقضى عمرته مث خرج من حتت ليلته فأصبح ابجلعرانة كبائت حىت إذ

الشمس خرج من اجلعرانة يف بطن سرف حىت جامع الطريق طريق املدينة  
 بسرف قال حمرش فلذلك خفيت عمرته على كثري من الناس  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

( حديث أيب اليسر األنصاري كعب بن عمرو رضي هللا عنه   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل بن إبراهيم ثنا عبد الرمحن  - 15559
أيب  بن إسحاق عن عبد الرمحن بن معاوية عن حنظلة بن قيس الزرقي عن 

اليسر صاحب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال قال رسول هللا صلى هللا 
ليضع  عليه وسلم : من أحب أن يظله هللا عز وجل يف ظله فلينظر املعسر أو 

 عنه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد حسن من أجل عبد  ت
الرمحن بن إسحاق : وهو املدين وعبد الرمحن بن معاوية : وهو الزرقي فقد  

 اختلف فيهما ومها حسنا احلديث وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح 
 

 

زائدة   حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسني بن علي اجلعفي عن - 15560
عن ربعي قال حدثين  ومعاوية بن عمرو قال ثنا زائدة عن عبد امللك بن عمري

أبو اليسر أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : من أنظر معسرا أو وضع  



 عنه أظله هللا تبارك وتعاىل يف ظله قال معاوية يوم ال ظل إال ظله  

 

 

يخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هارون بن معروف وسريج ومعاوية   - 15561
سعيد بن أيب  بن عمرو قالوا ثنا عبد هللا بن وهب عن عمرو بن احلرث عن

هالل عن عمر بن احلكم األنصاري عن أيب اليسر صاحب رسول هللا صلى هللا 
ة عليه وسلم أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : منكم من يصلي الصال

كاملة ومنكم من يصلي النصف والثلث والربع حىت بلغ العشر قال سريج يف 
 حديثه حىت بلغ العشر  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا مكي بن إبراهيم قال ثنا عبد هللا   - 15562
أيب أيوب األنصاري عن   بن سعيد يعين بن أيب هند عن صيفي موىل أفلح موىل

أيب اليسر : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان يدعو هبؤالء الكلمات 
السبع يقول اللهم إين أعوذ بك من اهلرم وأعوذ بك من الرتدي وأعوذ بك من 



الغم والغرق واحلرق واهلرم وأعوذ بك أن يتخبطين الشيطان عند املوت وأعوذ 
ا وأعوذ بك أن أموت لديغا بك من أن أموت يف سبيلك مدبر   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف الضطرابه ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا علي بن حبر قال ثنا أبو ضمرة قال   - 15563
حدثين عبد هللا بن سعيد عن جده أيب هند عن صيفي عن أيب اليسر السلمي  

اللهم إين أعوذ بك من  : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان يدعو فيقول
اهلدم والرتدي واهلرم والغرق واحلريق وأعوذ بك أن يتخبطين الشيطان عند  

 املوت وأن أقتل يف سبيلك مدبرا وأن أموت لديغا 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف الضطرابه ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب قال قرئ على يعقوب يف مغازي أبيه   - 15564
حاق قال بن إسحاق وحدثين بريدة بن سفيان األسلمي عن بعض عن بن إس

وهللا أان ملع رسول  رجال بين سلمة عن أيب اليسر كعب بن عمرو قال قال : 
هللا صلى هللا عليه وسلم خبيرب عشية إذ أقبلت غنم لرجل من يهود تريد 



حصنهم وحنن حماصروهم إذ قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من رجل 
ا من هذه الغنم قال أبو اليسر فقلت أان اي رسول هللا قال فأفعل قال  يطعمن

فخرجت أشتد مثل الظليم فلما نظر إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم موليا  
قال اللهم أمتعنا به قال فأدركت الغنم وقد دخلت أوائلها احلصن فأخذت 

أنه ليس معي  شاتني من أخراها فاحتضنتهما حتت يدي مث أقبلت هبما أشتد ك
شيء حىت ألقيتهما عند رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فذحبومها فأكلومها 
فكان أبو اليسر من آخر أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم هالكا  
 فكان إذا حدث هبذا احلديث بكي مث يقول أمتعوا يب لعمري كنت آخرهم  

 

 

سفيان األسلمي   عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف لضعف بريدة بنت
 وإلهبام رواته عن أيب اليسر 

 

 

------------------------------------- 

 

[    428صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

( حديث أيب فاطمة عن النيب صلى هللا عليه وسلم  )  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا موسى بن داود ثنا بن هليعة عن   - 15565
يزيد بن عمرو عن أيب عبد الرمحن احلبلى عن أيب فاطمة األزدي أو األسدي 

قال قال يل النيب صلى هللا عليه وسلم : اي أاب فاطمة ان أردت أن تلقاين 
 فأكثر السجود  

 

 

اد ضعيف لضعف ابن  عليق شعيب األرنؤوط : حديث حسن لغريه وهذا إسنت
 هليعة وهو عبد هللا وبقية رجاله ثقات

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن بن موسى ثنا بن هليعة ثنا   - 15566
احلرث بن يزيد عن كثري األعرج الصديف قال مسعت أاب فاطمة وهو معنا بذي  

ن  الفواري يقول قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : اي أاب فاطمة أكثر م
السجود فإنه ليس من مسلم يسجد هلل تبارك وتعاىل سجدة إال رفعه هللا تبارك  

 وتعاىل هبا درجة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن إسحاق قال أخربين بن  - 15567



 هليعة عن احلرث بن يزيد عن كثري األعرج عن أيب فاطمة قال قال رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم : اي أاب فاطمة أكثر من السجود فإنه ليس من رجل 

 يسجد هلل تبارك وتعاىل سجدة إال رفعه هللا تبارك وتعاىل هبا درجة  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

( زايدة يف حديث عبد الرمحن بن شبل رضي هللا عنه   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل بن إبراهيم عن هشام يعين   - 15568
الدستوائي قال حدثين حييي بن أيب منري عن أيب راشد احلرباين قال قال عبد  
 الرمحن بن شبل مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : اقرؤوا القرآن

 وال تغلوا فيه وال جتفوا عنه وال أتكلوا به وال تستكثروا به 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد قوي رجاله ثقات رجال  ت
الشيخني غري أيب راشد احلرباين فقد روى له البخاري يف " األدب املفرد " وأبو  

 داود والرتمذي وابن ماجة وروى عنه مجع 

 

 



وقال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إن التجار هم الفجار  - 15569
قال قيل : اي رسول هللا أو ليس قد أحل هللا البيع قال بلى ولكنهم حيدثون 

 فيكذبون وحيلفون وأيمثون  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد قوي ت  

 

 

فساق هم أهل  قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : إن ال - 15570
النار قيل اي رسول هللا ومن الفساق قال النساء قال رجل اي رسول هللا أو لسن 

أمهاتنا وأخواتنا وأزواجنا قال بلى ولكنهم إذا أعطني مل يشكرن وإذا ابتلني مل  
 يصربن 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري أيب ت
ه البخاري يف " األدب املفرد " وأبو داود والرتمذي  راشد احلرباين فقد روى ل

 وابن ماجة وروى عنه مجع 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حييي بن سعيد عن عبد احلميد قال   - 15571
حدثين أيب عن متيم بن حممود عن عبد الرمحن بن شبل قال : مسعت رسول هللا 



ب وعن افرتاش السبع وأن  صلى هللا عليه وسلم ينهى عن ثالث عن نقرة الغرا
 يوطن الرجل املقام كما يوطن البعري 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف متيم بن حممود ذكره العقيلي والدواليب ت
 وابن اجلارود يف الضعفاء

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا احلجاج ثنا الليث يعين بن سعد   - 15572
ر بن عبد هللا بن احلكم حدثه عن متيم  قال حدثين يزيد بن أيب حبيب أن جعف

بن حممود الليثي عن عبد الرمحن بن شبل األنصاري أنه قال : أن رسول هللا 
صلى هللا عليه وسلم هنى يف الصالة عن ثالث نقر الغراب وافرتاش السبع وأن  

 يوطن الرجل املقام الواحد كإيطان البعري  
 

 

علته متيم بن حممود عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هاشم قال ثنا ليث عن يزيد بن أيب  - 15573
حبيب عن جعفر بن احلكم عن متيم بن حممود عن عبد الرمحن بن شبل 

صاحب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أنه قال : هناان رسول هللا صلى هللا 



 عليه وسلم عن ثالثة فذكره  

 

 

شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف عليق ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع عن الدستوائي عن حييي بن   - 15574
أيب كثري عن أيب راشد عن عبد الرمحن بن شبل قال قال رسول هللا صلى هللا 
عليه وسلم : اقرؤوا القرآن وال أتكلوا به وال تستكثروا به وال جتفوا عنه وال  

 تغلوا فيه  
 

 

ق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد قوي عليت  

 

 

( حديث عامر بن شهر رضي هللا عنه  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو النضر ثنا أبو سعيد يعين  - 15575
خالد واجملالد بن  املؤذن حممد بن مسلم بن أيب الوضاح ثنا إمساعيل بن أيب

سعيد عن عامر الشعيب عن عامر بن شهر قال : مسعت كلمتني من النيب صلى 
يه  هللا عليه وسلم كلمة ومن النجاشي أخرى مسعت رسول هللا صلى هللا عل



وسلم يقول انظروا قريشا فخذوا من قوهلم وذروا فعلهم وكنت عند النجاشي  
جالسا فجاء ابنه من الكتاب فقرأ آية من اإلجنيل فعرفتها أو فهمتها  

فضحكت فقال مم تضحك أمن كتاب هللا تعاىل فوهللا إن مما أنزل هللا تعاىل  
ؤها الصبيان على عيسى بن مرمي أن اللعنة تكون يف األرض إذا كان أمرا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم من جهة إمساعيل  ت
 بن أيب خالد

 

 

-------------------------------------  

 

[    429صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

( حديث معاوية الليثي رضي هللا عنه  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سليمان بن داود الطيالسي ثنا   - 15576
معاوية الليثي قال  عمران يعين القطان عن قتادة عن نصر بن عاصم الليثي عن 

قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : يكون الناس جمدبني فينزل هللا تبارك 



 رسول وتعاىل عليهم رزقا من رزقه فيصبحون مشركني فقيل له وكيف ذاك اي
 هللا قال يقولون مطران بنوء كذا وكذا 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسن من أجل عمران القطان : وهو ابن ت
 داور وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح

 

 

( حديث معاوية بن جامهة السلمي رضي هللا عنه  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح قال أان بن جريج قال أخربين  - 15577
عبد هللا عن  حممد بن طلحة بن عبد هللا بن عبد الرمحن عن أبيه طلحة بن 

معاوية بن جامهة جاء إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال : اي رسول هللا 
لزمها فإن  أردت الغزو وجئتك أستشريك فقال هل لك من أم قال نعم فقال ا
 اجلنة عند رجلها مث الثانية مث الثالثة يف مقاعد شىت كمثل هذا القول  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

( حديث أيب عزة رضي هللا عنه  )  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل قال أان أيوب عن أيب  - 15578
املليح بن أسامة عن أيب عزة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ان هللا 

 تبارك وتعاىل إذا أراد قبض روح عبد أبرض جعل له فيها أو قال هبا حاجة  
 

 

ني غري عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخت
 صحابيه 

 

 

( حديث احلرث بن زايد رضي هللا عنه   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يونس بن حممد ثنا عبد الرمحن بن  - 15579
ث بن زايد الغسيل قال أان محزة بن أيب أسيد وكان أبوه بدراي عن احلر 

الساعدي األنصاري : أنه أتى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يوم اخلندق وهو  
ا قال بن يبايع الناس على اهلجرة فقال اي رسول هللا ابيع هذا قال ومن هذ

عمي حوط بن يزيد أو يزيد بن حوط قال فقال رسول هللا صلى هللا عليه  
وسلم ال أابيعك إن الناس يهاجرون إليكم وال هتاجرون إليهم والذي نفس 
حممد صلى هللا عليه وسلم بيده ال حيب رجل األنصار حىت يلقي هللا تبارك  



ض رجل األنصار حىت يلقي وتعاىل إال لقي هللا تبارك وتعاىل وهو حيبه وال يبغ
 هللا تبارك وتعاىل إال لقي هللا تبارك وتعاىل وهو يبغضه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده قويت  

 

 

( حديث شكل بن محيد وهو أبو شتري رضي هللا عنه   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع قال حدثين سعد بن أوس   - 15580
عن بالل بن حييي شيخ هلم عن شتري بن شكل عن أبيه قال قلت : اي رسول  
هللا علمين دعاء أنتفع به قال قل اللهم إين أعوذ بك من شر مسعي وبصري 

 وقليب ومنيي  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أمحر ثنا سعد بن أوس عن بالل  - 15581
العبسي عن شتري بن شكل عن أبيه شكل بن محيد قال أتيت النيب صلى هللا 

 عليه وسلم : فذكر احلديث 



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات ت  

 

 

( حديث طخفة بن قيس الغفاري رضي هللا عنه  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل بن إبراهيم عن هشام  - 15582
يعيش بن الدستوائي عن حييي بن أيب كثري عن أيب سلمة بن عبد الرمحن عن 

طخفة بن قيس الغفاري قال : كان أيب من أصحاب الصفة فأمر رسول هللا 
 حىت صلى هللا عليه وسلم هبم فجعل الرجل ينقلب ابلرجل والرجل ابلرجلني

بقيت خامس مخسة فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم انطلقوا فانطلقنا معه  
إىل بيت عائشة فقال اي عائشة أطعمينا فجاءت حبشيشة فأكلنا مث جاءت 
حبيسة مثل القطاة فأكلنا مث قال اي عائشة اسقينا فجاءت بعس فشربنا مث  

هللا عليه وسلم إن  جاءت بقدح صغري فيه لنب فشربنا فقال رسول هللا صلى 
شئتم بتم وإن شئتم انطلقتم إىل املسجد فقلت ال بل ننطلق إىل املسجد قال  
فبينا أان من السحر مضطجع على بطين إذا رجل حيركين برجله فقال إن هذه  

ضجعة يبغضها هللا تبارك وتعاىل فنظرت فإذا هو رسول هللا صلى هللا عليه  
 وسلم  

 

 



ي عن النوم على البطن فيه حسن لغريه وهذا عليق شعيب األرنؤوط : النه ت
 إسناد ضعيف الضطرابه وجلهالة ابن طخفة 

 

 

------------------------------------- 

 

[    430صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هاشم ثنا أبو معاوية يعين شيبان ثنا   - 15583
حييي يعين بن أيب كثري عن أيب سلمة قال أخربين يعيش بن طخفة بن قيس عن  

أبيه وكان أبوه من أهل الصفة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : اي  
 فالن انطلق هبذا معك فذكر معناه  

 

 

: إسناده ضعيف الضطرابه وجلهالة ابن طخفة عليق شعيب األرنؤوط ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن بن مهدي ثنا زهري   - 15584
يعين بن حممد عن حممد بن عمرو بن حلحلة عن نعيم بن عبد هللا عن أيب 

طخفة الغفاري قال أخربين أيب أنه قال : ضاف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  



تنا عنده فخرج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من الليل يطلع مع نفر قال فب 
 فرآه منبطحا على وجهه فركضه برجله فأيقظه فقال هذه ضجعة أهل النار 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف الضطرابه وجلهالة ابن طخفة ت  

 

 

( زايدة يف حديث أيب لبابة بن عبد املنذر البدري رضي هللا عنه  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حييي بن سعيد عن عبيد هللا يعين  - 15585
بن عمر قال أخربين انفع أنه مسع أاب لبابة خيرب بن عمر : أن رسول هللا صلى  

 هللا عليه وسلم هنى عن قتل احليات 

 

 

ط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤو ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا جرير يعين بن حازم قال   - 15586
مسعت انفعا قال كان بن عمر أيمر بقتل احليات كلهن ال يدع منهن شيئا حىت  
حدثه أبو لبابة البدري بن عبد املنذر : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم هنى  

 عن قتل جنان البيوت 



 

 

إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو عامر عبد امللك بن عمرو قال   - 15587
ثنا زهري يعين بن حممد عن عبد هللا بن حممد بن عقيل عن عبد الرمحن بن يزيد 

األنصاري عن أيب لبابة البدري بن عبد املنذر أن رسول هللا صلى هللا عليه  
ألايم يوم اجلمعة وأعظمها عنده وأعظم عند هللا عز وجل وسلم قال : سيد ا

من يوم الفطر ويوم األضحى وفيه مخس خالل خلق هللا فيه آدم وأهبط هللا 
فيه آدم إىل األرض وفيه توىف هللا آدم وفيه ساعة ال يسأل العبد فيها شيئا إال  

ما من ملك آاته هللا تبارك وتعاىل إايه ما مل يسأل حراما وفيه تقوم الساعة 
مقرب وال مساء وال أرض وال رايح وال جبال وال حبر إال هن يشفقن من يوم 

 اجلمعة  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف عبد هللا بن حممد بن عقيل : هو ابن ت
 أيب طالب القرشي خمتلف فيه 

 

 

( حديث عمرو بن اجلموح رضي هللا عنه   )  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا اهليثم بن خارجة قال أبو عبد   - 15588
هللا بن الوليد عن أيب الرمحن ومسعته أان من اهليثم ثنا رشدين بن سعد عن عبد 

منصور موىل األنصار عن عمرو بن اجلموح انه مسع النيب صلى هللا عليه وسلم  
يبغض هلل فإذا يقول : ال حيق العبد حق صريح اإلميان حىت حيب هلل تعاىل و 

أحب هلل تبارك وتعاىل وأبغض هلل تبارك وتعاىل فقد استحق الوالء من هللا وأن 
 أوليائي من عبادي وأحبائي من خلقي الذين يذكرون بذكري وأذكر بذكرهم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف لضعف رشدين بن سعد وعبد هللا بن ت
طاعه أبو منصور موىل األنصار مل يلق  والنق  -وهو ابن قيس التجييب  -الوليد 

 عمرو بن اجلموح 

 

 

( حديث عبد الرمحن بن صفوان عن النيب صلى هللا عليه وسلم   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبيدة بن محيد قال حدثين يزيد  - 58915
بن أيب زايد عن جماهد عن عبد الرمحن بن صفوان قال : رأيت رسول هللا صلى  

 هللا عليه وسلم بني احلجر والباب واضعا وجهه على البيت 

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف لضعف يزيد بن أيب زايد : وهو ت
 القرشي اهلامشي

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا جرير عن يزيد بن أيب زايد عن   - 15590
بن صفوان وكان له  جماهد قال : كان رجل من املهاجرين يقال له عبد الرمحن 

بالء يف اإلسالم حسن وكان صديقا للعباس فلما كان يوم فتح مكة جاء أببيه  
اهلجرة فأىب  إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال اي رسول هللا ابيعه على 

وقال إهنا ال هجرة فأنطلق إىل العباس وهو يف السقاية فقال اي أاب الفضل أتيت 
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أبيب يبايعه على اهلجرة فأىب قال فقام العباس  

معه وما عليه رداء فقال اي رسول هللا قد عرفت ما بيين وبني فالن وأاتك أببيه  
ت فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إهنا ال هجرة  لتبايعه على اهلجرة فأبي

فقال العباس أقسمت عليك لتبايعنه قال فبسط رسول هللا صلى هللا عليه  
 وسلم يده قال فقال هات أبررت قسم عمي وال هجرة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

------------------------------------- 

 



[    431صفحة  - 3] جزء    مسند أمحد بن حنبل    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أمحد بن احلجاج ثنا جرير بن عبد   - 15590
احلميد عن يزيد بن أيب زايد عن جماهد عن عبد الرمحن بن صفوان قال : رأيت 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ملتزما الباب ما بني احلجر والباب ورأيت 
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم   الناس ملتزمني البيت مع  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أمحد بن احلجاج أان جرير عن يزيد  - 15591
تتح رسول هللا بن أيب زايد عن جماهد عن عبد الرمحن بن صفوان قال : ملا اف

صلى هللا عليه وسلم مكة قلت أللبسن ثيايب وكان داري على الطريق فألنظرن 
هللا صلى  ما يصنع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فانطلقت فوافقت رسول

هللا عليه وسلم قد خرج من الكعبة وأصحابه قد استلموا البيت من الباب إىل 
احلطيم وقد وضعوا خدودهم على البيت ورسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
وسطهم فقلت لعمر كيف صنع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حني دخل 

 الكعبة قال صلى ركعتني  
 



 

ده ضعيف عليق شعيب األرنؤوط : إسنات  

 

 

( حديث وفد عبد القيس عن النيب صلى هللا عليه وسلم   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو النضر ثنا حممد بن عبد هللا  - 15592
ص عن وفد عبد  العمري ثنا أبو سهل عوف بن أيب مجيلة عن زيد بن أيب القمو 

القيس أهنم مسعوا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : اللهم اجعلنا من  
رسول هللا ما عباد   عبادك املنتخبني الغر احملجلني الوفد املتقبلني قال فقالوا اي

هللا املنتخبون قال عباد هللا الصاحلون قالوا فما الغر احملجلون قال الذين يبيض 
منهم مواضع الطهور قالوا فما الوفد املتقبلون قال وفد يفدون من هذه األمة  

 مع نبيهم إىل رهبم تبارك وتعاىل  

 

 

العمري مل نعرفه  عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف حممد بن عبد هللا ت
 وبقية رجاله ثقات 

 

 

( حديث نصر بن دهر عن النيب صلى هللا عليه وسلم   )  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعقوب ثنا أيب عن بن أسحق قال   - 15593
ن نصر بن دهر حدثين حممد بن إبراهيم بن احلرث التيمي عن أيب اهليثم ب

األسلمي عن أبيه قال : أتى ماعز بن خالد بن مالك رجل منا رسول هللا صلى 
 عليه  هللا عليه وسلم فاستودى على نفسه ابلزان فأمران رسول هللا صلى هللا

وسلم برمجه فخرجنا إىل حرة بين نيار فرمجناه فلما وجد مس احلجارة جزع 
جزعا شديدا فلما فرغنا منه ورجعنا إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ذكران 

 له جزعه فقال هال تركتموه  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف جلهالة حال  ت
بن دهر األسلمي  أيب اهليثم بن نصر  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعقوب ثنا أيب عن بن أسحق قال   - 15594
ثنا حممد بن إبراهيم بن احلرث التيمي عن أيب اهليثم بن نصر بن دهر األسلمي  

أن أابه حدثه أنه مسع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : يف مسريه إىل 
سلمة بن عمرو بن األكوع وكان أسم األكوع خيرب لعامر بن األكوع وهو عم 

سناان أنزل اي بن األكوع فأحد لنا من هنياتك قال فنزل يرجتز لرسول هللا صلى 
 هللا عليه وسلم فقال 



وال تصدقنا وال صلينا (  ...وهللا لوال هللا ما اهتدينا )   

وإن أرادوا فتنة أبينا (  ...إان إذا قوم بغوا علينا )   

وثبت األقدام إن القينا (   ...علينا فأنزلن سكينة  )   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

( متام حديث صخر الغامدي رضي هللا عنه  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هشيم قال أنبأان يعلي بن عطاء   - 15595
هللا عليه   عن عمارة بن حديد عن صخر الغامدي قال قال رسول هللا صلى

وسلم : اللهم ابرك ألميت يف بكورها قال وكان إذا بعث سرية أو جيشا بعثهم  
نهار  من أول النهار قال وكان صخر رجال اتجرا وكان يبعث جتارته من أول ال

 فأثري وكثر ماله  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث ضعيف دون قوله : " اللهم ابرك ألميت يف ت
 بكورها " فهو حسن بشواهده 

 



 

------------------------------------- 

 

[    432صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا شعبة قال يعلي بن عطاء   - 15596
الغامدي   أنبأين قال مسعت عمارة بن حديد رجل من جبيلة قال مسعت صخر

رجل من األزد أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : اللهم ابرك ألميت يف 
ول بكورها قال وكان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا بعث سرية بعثهم أ

النهار وكان صخر رجال اتجرا وكان له غلمان فكان يبعث غلمانه من أول 
 النهار قال فكثر ماله حىت كان ال يدري أين يضعه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : هو مكرر سابقه وقد سلف ] وقال هناك : إسناده  ت
 ضعيف دون قوله : " اللهم ابرك ألميت يف بكورها " فهو حسن بشواهده [ 

 

 

( بقية حديث وفد عبد القيس رضي هللا عنه  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يونس بن حممد قال حدثين حييي   - 15597



بن عبد الرمحن العصري ثنا شهاب بن عباد أنه مسع بعض وفد عبد القيس  
وهم يقولون : قدمنا على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فأشتد فرحهم بنا  

لقوم أوسعوا لنا فقعدان فرحب بنا النيب صلى هللا عليه وسلم  فلما انتهينا إىل ا
مجعنا إىل املنذر بن  ودعا لنا مث نظر إلينا فقال من سيدكم وزعيمكم فأشران أب

عائذ فقال النيب صلى هللا عليه وسلم أهذا األشج وكان أول يوم وضع عليه  
لف بعد القوم هذا االسم بضربة لوجهه حبافر محار قلنا نعم اي رسول هللا فتخ

فعقل رواحلهم وضم متاعهم مث أخرج عيبته فألقى عنه ثياب السفر ولبس من  
صاحل ثيابه مث أقبل إىل النيب صلى هللا عليه وسلم وقد بسط النيب صلى هللا 

عليه وسلم رجله واتكأ فلما دان منه األشج أوسع القوم له وقالوا ههنا اي أشج 
ستوى قاعدا وقبض رجله ههنا اي أشج فقال النيب صلى هللا عليه وسلم وا 

فقعد عن ميني النيب صلى هللا عليه وسلم فرحب به وألطفه وسأله عن بالده  
ومسى له قرية قرية الصفا واملشقر وغري ذلك من قرى هجر فقال أبيب وأمي اي 

رسول هللا ألنت أعلم أبمساء قراان منا فقال إين قد وطئت بالدكم وفسح يل 
على األنصار فقال اي معشر األنصار اكرموا إخوانكم فإهنم    فيها قال مث أقبل

أشباهكم يف اإلسالم أشبه شيئا بكم أشعارا وأبشارا أسلموا طائعني غري 
مكرهني وال موتورين إذ أىب قوم أن يسلموا حىت قتلوا قال فلما أن أصبحوا  

نوا  قال كيف رأيتم كرامة إخوانكم لكم وضيافتهم إايكم قالوا خري أخوان أال
فراشنا وأطابوا مطعمنا وابتوا وأصبحوا يعلموان كتاب ربنا تبارك وتعاىل وسنة  
نبينا صلى هللا عليه وسلم فأعجبت النيب صلى هللا عليه وسلم وفرح هبا مث  



أقبل علينا رجال رجال فعرضنا عليه ما تعلمنا وعلمنا فمنا من علم التحيات 
قبل علينا بوجهه فقال هل معكم  وأم الكتاب والسورة والسورتني والسنن مث أ

من أزوادكم شيء ففرح القوم بذلك وابتدروا رحاهلم فأقبل كل رجل منهم معه  
صرة من متر فوضعوها على نطع بني يديه فأومأ جبريدة يف يده كان خيتصر هبا  
فوق الذراع ودون الذراعني فقال أتسمون هذا التعضوض قلنا نعم مث أومأ إىل  

ون هذا الصرفان قلنا نعم مث أومأ إىل صرة فقال صرة أخرى فقال أتسم
أتسمون هذا الربين قلنا نعم فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أما أنه خري  

متركم وأنفعه لكم قال فرجعنا من وفادتنا تلك فأكثران الغرز منه وعظمت 
رغبتنا فيه حىت صار معظم خنلنا ومتران الربين فقال األشج اي رسول هللا إن 

أرضنا أرض ثقيلة ومخة وإان إذا مل نشرب هذه األشربة هيجت ألواننا وعظمت  
بطوننا فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ال تشربوا يف الدابء واحلنتم والنقري  

وليشرب أحدكم يف سقاء يالث على فيه فقال له األشج أبيب وأمي اي رسول 
أشج إين إن رخصت لك يف هللا رخص لنا يف مثل هذه وأومأ بكفيه فقال اي 

مثل هذه وقال يكفيه هكذا شربته يف مثل هذه وفرج يديه وبسطها يعين أعظم  
منها حىت إذا مثل أحدكم من شرابه قام إىل بن عمه فهزر ساقه ابلسيف وكان  
يف الوفد رجل من بين عضل يقال له احلرث قد هزرت ساقه يف شراب هلم يف  

م فقام بعض أهل ذلك البيت فهزر ساقه  بيت متثله من الشعر يف امرأة منه
ابلسيف فقال احلرث ملا مسعتها من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم جعلت 

 أسدل ثويب فأغطي الضربة بساقي وقد أبداها هللا تبارك وتعاىل  



 

 

 -عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف حيىي بن عبد الرمحن العصري  ت
عنه سوى اثنني ومل يؤثر توثيقه عن غري  مل ير   -وعصر : بطن من عبد القيس 

 ابن حبان 
 

 

------------------------------------- 

 

[    433صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

( من مسند سهل بن سعد الساعدي رضي هللا عنه  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع بن اجلراح وعبد الرمحن بن  - 15598
مهدي عن سفيان عن أيب حازم عن سهل بن سعد الساعدي قال قال رسول 

هللا صلى هللا عليه وسلم : غدوة أو روحة يف سبيل هللا عز وجل خري من الدنيا 
 وما فيها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب قال ثنا بشر بن املفضل قال ثنا أبو  - 15599
 حازم عن سهل بن سعد قال : رأيت الرجال تقيل وتتغدى يوم اجلمعة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع عن سفيان عن أيب حازم عن   - 15600
سعد قال : رأيت الرجال عاقدي أزرهم يف أعناقهم أمثال الصبيان  سهل بن 

من ضيق األزر خلف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف الصالة فقال قائل اي 
 معشر النساء ال ترفعن رؤوسكن حىت يرفع الرجال 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

أيب ثنا أبو كامل اجلحدري فضل بن حدثنا عبد هللا حدثين  - 15601
صل قال ثنا عمر بن علي قال ثنا أبو حازم قال  احلسن أماله علي من كتابه األ

مسعت سهل بن سعد الساعدي يقول قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :  
لغدوة يف سبيل أو روحة خري من الدنيا وما فيها وملوضع سوط أحدكم يف اجلنة  



فيها  خري من الدنيا وما   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب قال ثنا سفيان بن عيينة عن أيب حازم   - 15602
عن سهل بن سعد قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : موضع سوط يف 

 اجلنة خري من الدنيا وما فيها  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

ث بن خالد البلخي حدثنا عبد هللا حدثين أيب قال حدثين اللي - 15603
أبو بكر قال ثنا عمر بن علي عن أيب حازم عن سهل بن سعد قال قال رسول  

هللا صلى هللا عليه وسلم : لغدوة أو روحة يف سبيل هللا خري من الدنيا وما  
 فيها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 



 

ن علي  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو بشر عاصم بن عمر ب  - 15604
لساعدي قال قال  املقدمي قال ثنا أيب عن أيب حازم املدين عن سهل بن سعد ا

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : غدوة أو روحة يف سبيل هللا خري من الدنيا 
 وما فيها وموضع سوط أحدكم من اجلنة خري من الدنيا وما فيها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

عبد هللا حدثين أيب قال حدثين سويد بن سعيد وأبو حدثنا  - 15605
يب حازم عن أبيه عن سهل بن سعد  إبراهيم الربمجاين قاال ثنا عبد العزيز بن أ

قال مسعت النيب صلى هللا عليه وسلم يقول : موضع سوط يف اجلنة خري من  
 الدنيا وما فيها ولغدوة يغدوها العبد يف سبيل هللا خري من الدنيا ومافيها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثين حممد بن أيب بكر املقدمي قال   - 15606
ثنا فضيل بن سليمان النمريي عن أيب حازم عن سهل بن سعد عن النيب صلى 

 هللا عليه وسلم قال : غدوة أو روحة يف سبيل هللا خري من الدنيا وما فيها  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يونس بن حممد قال ثنا العطاف بن   - 15607
 صلى هللا خالد ثنا أبو حازم قال مسعت سهل بن سعد قال مسعت رسول هللا

عليه وسلم وهو يقول : غدوة يف سبيل هللا خري من الدنيا وما فيها وروحة يف  
الدنيا وما  سبيل هللا خري من الدنيا وما فيها وموضع سوط يف اجلنة خري من 

 فيها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد حسن من أجل العطاف  ت
 بن خالد : وهو ابن عبد هللا املخزومي وبقية رجاله ثقات رجال الشيخني

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسني بن حممد قال ثنا حممد بن  - 15608
د أنه مسع رسول هللا مطرف وهو أبو غسان عن أيب حازم عن سهل بن سع

صلى هللا عليه وسلم يقول : روحة يف سبيل هللا خري من الدنيا وما فيها فذكر  
 معناه  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب قال ثنا عصام بن خالد وأبو النضر  - 15609
ساعدي قال قاال ثنا العطاف بن خالد عن أيب حازم عن سهل بن سعد ال

مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : غزوة يف سبيل هللا خري من 
الدنيا وما فيها وروحة يف سبيل هللا خري من الدنيا وما فيها وموضع سوط يف 

 اجلنة خري من الدنيا وما فيها  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد حسن من أجل العطاف  ت
بن خالد : وهو املخزومي وبقية رجاله ثقات رجال الشيخني غري عصام بن 

 خالد : وهو احلضرمي فمن رجال البخاري

 

 

أماله   حدثنا عبد هللا حدثين أيب قال حدثين جعفر بن أيب هريرة - 15610
من كتابه قال ثنا سعيد بن عبد الرمحن اجلمحي عن أيب حازم عن سهل بن 

سعد أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : موضع سوط يف اجلنة خري من  
 الدنيا وما فيها  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    434صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

( حديث حكيم بن حزام عن النيب صلى هللا عليه وسلم   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هشيم قال أان أبو بشر عن يوسف  - 15611
بن ماهك عن حكيم بن حزام قال قلت : اي رسول هللا أيتيين الرجل يسألين 

 البيع ليس عندي ما أبيعه منه مث أبيعه من السوق فقال ال تبع ما ليس عندك  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح لغريه ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان عن الزهري مسع عروة  - 15612
سألت النيب صلى هللا وسعيد بن املسيب يقوالن مسعنا حكيم بن حزام يقول :  

عليه وسلم فأعطاين مث سألته فأعطاين مث سألته فأعطاين مث قال إن هذا املال 



ارك له  خضرة حلوة فمن أخذه حبقه بورك له فيه ومن أخذه أبشراف نفس مل يب
 فيه وكان كالذي أيكل وال يشبع واليد العليا خري من اليد السفلى  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب قال قرئ على سفيان مسعت هشاما   - 15613
عن أبيه عن حكيم بن حزام : قال أعتقت يف اجلاهلية أربعني حمررا فقال رسول  

 هللا صلى هللا عليه وسلم أسلمت على ما سبق لك من خري  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل بن إبراهيم ثنا سعيد عن   - 15614
قتادة عن أيب اخلليل عن عبد هللا بن احلرث اهلامشي عن حكيم بن حزام قال  

صلى هللا عليه وسلم : البيعان ابخليار ما مل يتفرقا فإن صدقا   قال رسول هللا
 وبينا رزقا بركة بيعهما وإن كذاب وكتما حمق بركة بيعهما  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حييي بن سعيد قال ثنا عمرو بن   - 15615
عثمان قال مسعت موسى بن طلحة أن حكيم بن حزام حدثه قال قال النيب 
صلى هللا عليه وسلم : خري الصدقة أو أفضل الصدقة ما أبقت غين واليد 

 العليا خري من اليد السفلى وابدأ مبن تعول  
 

 

األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب قال ثنا بن منري أان هشام عن حكيم   - 15616
بن حزام قال مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : اليد العليا خري من  
اليد السفلى وليبدأ أحدكم مبن يعول وخري الصدقة ما كان عن ظهر غين ومن  

ه هللا ومن يستعفف يعفه هللا فقلت ومنك اي رسول هللا قال ومين  يستغن يغن
 قال حكيم قلت ال تكون يدي حتت يد رجل من العرب أبدا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا حممد بن عبد هللا الشعيثي   - 15617



محن املدين عن حكيم بن حزام قال قال رسول هللا عن العباس بن عبد الر 
 صلى هللا عليه وسلم : ال تقام احلدود يف املساجد وال يستقاد فيها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف جلهالة العباس بن عبد الرمحن املدينت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حجاج ثنا الشعيثي عن زفر بن   - 15618
كيم بن حزام قال : املساجد ال ينشد فيها األشعار وال تقام فيها  وثيمة عن ح

 احلدود وال يستقاد فيها قال أيب مل يرفعه يعين حجاجا  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف النقطاعه زفر بن وثيمة مل يلق حكيم  ت
 بن حزام وقد روي مرفوعا كذلك وبقية رجاله ثقات 

 

 

( حديث معاوية بن قرة عن أبيه رضي هللا عنه  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن يعين األشيب وأبو النضر  - 15619
بن قرة عن أبيه قال   قاال ثنا زهري عن عروة بن عبد هللا بن قشري عن معاوية

أبو النضر يف حديثه ثنا زهري ثنا عروة بن عبد هللا بن قشري أبو مهل احلنفي  



هللا عليه وسلم  قال حدثين معاوية بن قرة عن أبيه قال : أتيت رسول هللا صلى 
ايعناه مث أدخلت يدي يف يف رهط من مزينة فبايعناه وأن قميصه ملطلق قال فب 

جيب قميصه فمسست اخلامت مث قال عروة فما رأيت معاوية وال ابنه قال 
 حسن يعين أاب إايس يف شتاء قط وال حر إال مطلقي أزرارمها ال يزرانه أبدا  

 

 

رجاله ثقات رجال الشيخني غري عروة  عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح ت
بن عبد هللا بن قشري اجلعفي فقد روى له أبو داود والرتمذي يف " الشمائل "  

 وابن ماجة وهو ثقة 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح ثنا قرة بن خالد قال مسعت  - 15620
معاوية بن قرة حيدث عن أبيه قال : أتيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

فاستأذنته أن أدخل يدي يف جرابنه وأنه ليدعو يل فما منعه أن أملسه أن دعا  
 يل قال فوجدت على نغض كتفه مثل السلعة 

 

 

: إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط ت  

 

 

------------------------------------- 



 

[    435صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حديث أيب إايس رضي هللا عنه هو معاوية بن قرة فهو من تتمة حديث قرة   )
نه صحايب آخر ( أال   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وهب بن جرير ثنا شعبة عن أيب  - 15621
 إايس عن أبيه أنه : أتى النيب صلى هللا عليه وسلم فدعا له ومسح رأسه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري أن ت
 صحابيه مل يرو له إال البخاري يف " األدب املفرد " وأصحاب السنن

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وهب ثنا شعبة عن معاوية بن قرة   - 15622
عن أبيه عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : يف صيام ثالثة أايم من الشهر 

 صوم الدهر وإفطاره  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري أن ت



البخاري يف " األدب املفرد " وأصحاب السنن صحابيه مل خيرج له سوى   

 

 

( حديث األسود بن سريع رضي هللا عنه   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا محاد بن سلمة أان علي   - 15623
: أتيت النيب  بن زيد عن عبد الرمحن بن أيب بكرة عن األسود بن سريع قال

صلى هللا عليه وسلم فقلت اي رسول هللا إين قد محدت ريب تبارك وتعاىل 
مبحامد ومدح وإايك قال هات ما محدت به ربك عز وجل قال فجعلت 

فجاء رجل أدمل فاستأذن قال فقال النيب صلى هللا عليه وسلم بني بني   أنشده
قال فتكلم ساعة مث خرج قال فجعلت أنشده قال مث جاء فاستأذن قال فقال  

النيب صلى هللا عليه وسلم بني بني ففعل ذاك مرتني أو ثالاث قال قلت اي رسول 
جل ال حيب هللا من هذا الذي أستنصتين له قال عمر بن اخلطاب هذا ر 

 الباطل 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف لضعف علي بن زيد : وهو ابن ت
جدعان وعبد الرمحن بن أيب بكرة : وهو الثقفي وبقية رجاله ثقات رجال 

 الصحيح
 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح قال ثنا عوف عن احلسن عن  - 15624
أال أنشدك حمامد محدت هبا ريب  األسود بن سريع قال قلت : اي رسول هللا

 تبارك وتعاىل قال أما أن ربك عز وجل حيب احلمد 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف النقطاعه احلسن : وهو البصري مل  ت
 يسمع من األسود بن سريع 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن مصعب ثنا سالم بن  - 15625
األسود بن سريع أن النيب صلى هللا عليه   مسكني واملبارك عن احلسن عن

وسلم : أتى أبسري فقال اللهم إين أتوب إليك وال أتوب إىل حممد فقال النيب 
 صلى هللا عليه وسلم عرف احلق ألهله  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف النقطاعه احلسن : وهو البصري مل  ت
 يسمع من األسود بن سريع 

 

 

 حدثين أيب ثنا يونس ثنا أابن عن قتادة عن  حدثنا عبد هللا - 15626
صلى هللا عليه وسلم بعث سرية احلسن عن األسود بن سريع : أن رسول هللا 



يوم حنني فقاتلوا املشركني فأفضى هبم القتل إىل الذرية فلما جاؤوا قال رسول  
كانوا هللا صلى هللا عليه وسلم ما محلكم على قتل الذرية قالوا اي رسول هللا إمنا  

أوالد املشركني قال أو هل خياركم إال أوالد املشركني والذي نفس حممد بيده  
 ما من نسمة تولد إال على الفطرة حىت يعرب عنها لساهنا 

 

 

وهو   -عليق شعيب األرنؤوط : رجاله ثقات رجال الشيخني إال أن احلسن  ت
مل يسمع من األسود بن سريع -البصري   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل قال أان يونس عن احلسن  - 15627
سلم وغزوت معه  عن األسود بن سريع قال : أتيت رسول هللا صلى هللا عليه و 

فأصبت ظهرا فقتل الناس يومئذ حىت قتلوا الولدان وقال مرة الذرية فبلغ ذلك 
ل اليوم حىت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال ما ابل أقوام جاوزهم القت

قتلوا الذرية فقال رجل اي رسول هللا إمنا هم أوالد املشركني فقال أال أن خياركم  
أبناء املشركني مث قال أال ال تقتلوا ذرية أال ال تقتلوا ذرية قال كل نسمة تولد 

 على الفطرة حىت يعرب عنها لساهنا فأبواها يهوداهنا وينصراهنا 

 

 

ثقات رجال الشيخني لكن مساع احلسن من  عليق شعيب األرنؤوط : رجاله ت
 األسود بن سريع ال يثبت عند بعضهم 



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن بن موسى ثنا محاد بن سلمة   - 15628
عن علي بن زيد عن عبد الرمحن بن أيب بكرة أن األسود بن سريع قال : أتيت 

قد محدت ريب تبارك   رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقلت اي رسول هللا إين
ومدح وإايك فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أما أن ربك وتعاىل مبحامد 

تبارك وتعاىل حيب املدح هات ما امتدحت به ربك قال فجعلت أنشده فجاء 
رجل فاستأذن أدمل أصلع أعسر أيسر قال فاستنصتين له رسول هللا صلى هللا 

تنصته قال كما صنع ابهلر فدخل عليه وسلم ووصف لنا أبو سلمة كيف اس
الرجل فتكلم ساعة مث خرج مث أخذت أنشده أيضا مث رجع بعد فاستنصتين 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ووصفه أيضا فقلت اي رسول هللا من ذا الذي 
 أستنصتين له فقال هذا رجل ال حيب الباطل هذا عمر بن اخلطاب 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح ثنا محاد قال أان علي بن زيد  - 15629
عن عبد الرمحن بن أيب بكرة عن األسود بن سريع قال أتيت رسول هللا صلى 

 هللا عليه وسلم : فذكر احلديث 

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

-------------------------------------  

 

[    436صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

( بقية حديث معاوية بن قرة رضي هللا عنه   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل بن إبراهيم ثنا زايد بن  - 15630
خمراق عن معاوية بن قرة عن أبيه أن رجال قال : اي رسول هللا إين ألذبح الشاة 

وأان أرمحها أو قال إين ألرحم الشاة إن أذحبها فقال والشاة إن رمحتها رمحك 
 هللا 

 

 

ات رجال الشيخني غري زايد عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقت
 بن خمراق : وهو املزين فقد روى له البخاري يف " األدب املفرد " وأبو داود 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع عن شعبة عن معاوية بن قرة   - 15631



 عن أبيه قال : مسح النيب صلى هللا عليه وسلم على رأسي  

 

 

اله ثقات رجال الشيخني غري عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجت
 صحابيه فلم يرو له إال البخاري يف " األدب املفرد " وأصحاب السنن

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا شعبة عن معاوية بن قرة   - 15632
عن أبيه قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : صيام ثالثة أايم من كل  

 شهر صيام الدهر وإفطاره  

 

 

ليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري عت
 صحابيه فلم خيرج له سوى البخاري يف " األدب املفرد " وأصحاب السنن

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا شعبة عن معاوية بن قرة   - 15633
فقال له   عن أبيه : أن رجال كان أييت النيب صلى هللا عليه وسلم ومعه بن له

 صلى هللا عليه وسلم أحتبه فقال اي رسول هللا أحبك هللا كما أحبه ففقده  النيب
النيب صلى هللا عليه وسلم فقال يل ما فعل بن فالن قالوا اي رسول هللا مات 

فقال النيب صلى هللا عليه وسلم ألبيه أما حتب أن ال أتيت اباب من أبواب اجلنة 



اي رسول هللا إله خاصة أم لكلنا قال بل  إال وجدته ينتظرك فقال الرجل
 لكلكم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري ت
 صحابيه فلم خيرج له سوى البخاري يف " األدب املفرد " وأصحاب السنن

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أان شعبة عن معاوية بن قرة   - 15634
عن أبيه قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : إذا فسد أهل الشام فال  
خري فيكم وال يزال أانس من أميت منصورين ال يبالون من خذهلم حىت تقوم  

 الساعة 
 

 

رجال الشيخني غري عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات ت
 صحابيه فقد أخرج له البخاري يف " األدب املفرد " وأصحاب السنن

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حييي بن سعيد عن شعبة قال   - 15635
حدثين معاوية بن قرة عن أبيه عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : إذا فسد 

منصورين ال يضرهم من   أهل الشام فال خري فيكم ولن تزال طائفة من أميت



 خذهلم حىت تقوم الساعة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

( حديث مالك بن احلويرث رضي هللا عنه   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل بن إبراهيم ثنا أيوب عن   - 15636
هللا عليه وسلم  أيب قالبة عن مالك بن احلويرث قال : أتينا رسول هللا صلى 

وحنن شببة متقاربون فأقمنا معه عشرين ليلة قال وكان رسول هللا صلى هللا 
تركنا يف أهلنا  عليه وسلم رحيما رفيقا فظن أان قد اشتقنا أهلنا فسألنا عمن 

فأخربانه فقال ارجعوا إىل أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم إذا حضرت 
 الصالة فليؤذن لكم أحدكم مث ليؤمكم أكربكم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل ثنا أيوب عن أيب قالبة  - 15637
هللا إين ألصلي  قال : جاء أبو سليمان مالك بن احلويرث إىل مسجدان فقال و



وما أريد الصالة ولكين أريد أن أريكم كيف رأيت النيب صلى هللا عليه وسلم  
رية مث قام  يصلي قال فقعد يف الركعة األوىل حني رفع رأسه من السجدة األخ  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن أيب عدي عن سعيد عن   - 15638
قتادة عن نصر بن عاصم عن مالك بن احلويرث : أنه رأى نيب هللا صلى هللا 

د وإذا رفع  عليه وسلم يرفع يديه يف صالته إذا رفع رأسه من ركوعه وإذا سج
 رأسه من سجوده حىت حياذي هبما فروع أذنيه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : رجاله ثقات رجال الصحيح إال أن فيه عنعنة قتادة  ت
ومتنه صحيح دون قوله : " وإذا سجد وإذا رفع رأسه من سجوده " فشاذ ...  

شيء وقد نفى ابن عمر أن يكون رسول هللا صلى هللا عليه وسلم رفع يديه يف 
من السجود . واألحاديث اليت فيها ذكر رفع اليدين للسجود وللرفع منه  

 ضعيفة 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل عن خالد احلذاء عن أيب   - 15639



قالبة عن مالك بن احلويرث أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال له ولصاحب 
قيما مث ليؤمكما أكربكما قال  له : إذا حضرت الصالة فأذان وأقيما وقال مرة فأ

 خالد فقلت أليب قالبة فأين القراءة قال إهنما كاان متقاربني  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو عبيدة يعين احلداد قال ثنا أابن   - 15640
حلويرث قال : زاران يف قال العطار عن بديل عن أيب عطية عن مالك بن ا

مسجدان قال فأقيمت الصالة فقالوا أمنا رمحك هللا فقال ال يصلي رجل منكم  
قال فلما قضي الصالة قال إن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال إذا زار 

 رجل قوما فال يؤمهم يؤمهم رجل منهم  

 

 

قيلعليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف جلهالة أيب عطية موىل بين ع ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يونس بن حممد ثنا أابن بن يزيد  - 15641
 منا عن مالك العطار عن بديل بن ميسرة العقيلي قال حدثين أبو عطية موىل

بن احلويرث قال : كان أيتينا يف مصالان فقيل له تقدم فصل فقال ليصل 



بعضكم حىت أحدثكم مل مل أصل بكم فلما صلى القوم قال قال رسول هللا 
 صلى هللا عليه وسلم إذا زار أحدكم قوما فال يصل هبم ليصل هبم رجل منهم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    437صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

تادة  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا سعيد عن ق - 15642
عن نصر بن عاصم عن مالك بن احلويرث : أنه رأى رسول هللا صلى هللا عليه  
وسلم يرفع يديه إذا أراد أن يركع وإذا رفع رأسه من الركوع وإذا رفع رأسه من  

 السجود حىت حياذي هبما فروع أذنيه  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : مكرر ت  

 

 

( حديث هبيب بن معقل الغفاري رضي هللا عنه  )  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هارون بن معروف ثنا بن وهب  - 15643
يعين عبد هللا بن وهب املصري قال عبد هللا ومسعته أان من هارون ثنا عمرو بن  

احلرث عن يزيد بن أيب حبيب عن أسلم أيب عمران عن هبيب بن معقل 
مدا القرشي قام جير إزاره فنظر إليه هبيب فقال مسعت الغفاري أنه رأى حم

 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : من وطئه خيالء وطئه يف النار  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري ت
أسلم أيب عمران : وهو ابن يزيد التجييب فقد روى له أصحاب السنن خال ابن 

 ماجة وهو ثقة 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حييي بن إسحاق قال أان بن هليعة   - 15644
عن يزيد بن أيب حبيب قال أخربين أسلم أبو عمران عن هبيب الغفاري قال  
قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : من وطىء على إزاره خيالء وطىء يف 

 انر جهنم  

 

 

وإن كان   -حيح ابن هليعة : وهو عبد هللا عليق شعيب األرنؤوط : حديث صت



قد توبع وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح -ضعيفا   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا قتيبة بن سعيد قال ثنا بن هليعة   - 15645
عن يزيد بن أيب حبيب عن أسلم أنه مسع هبيب بن معقل صاحب النيب صلى 

ه ويطؤه فقال سبحان هللا مسعت هللا عليه وسلم ورأى رجال جير رداءه خلف 
 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : من وطئه من اخليالء وطئه يف النار  

 

 

قد   -وإن كان ضعيفا   -عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح ابن هليعة ت
 توبع 

 

 

( حديث أيب بردة بن قيس أخي أيب موسى األشعري رضي هللا عنه   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا عبد الواحد بن زايد ثنا   - 15646
عاصم األحول ثنا كريب بن احلرث بن أيب موسى عن أيب بردة بن قيس أخي 
أيب موسى األشعري قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : اللهم أجعل  

 فناء أميت يف سبيلك ابلطعن والطاعون 

 

 



اده حسنعليق شعيب األرنؤوط : إسنت  

 

 

( حديث معاذ بن أنس اجلهين رضي هللا عنه  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو سعيد موىل بين هاشم وحسن   - 15647
قاال ثنا بن هليعة عن زابن قال حسن يف حديثه ثنا زابن بن فائد عن سهل بن 

معاذ عن أبيه أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : من ختطى املسلمني يوم 
 اجلمعة اختذ جسرا إىل جهنم  

 

 

ف لضعف زابن بن فائد : وهو املصري عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيت
 وابن هليعة : وهو سيء احلفظ وسهل بن معاذ يف رواايت زابن عنه 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن ثنا بن هليعة قال وثنا حييي   - 15648
معاذ بن أنس بن غيالن ثنا رشدين ثنا زابن بن فائد احلرباين عن سهل بن 

اجلهين عن أبيه معاذ بن أنس اجلهين صاحب النيب صلى هللا عليه وسلم عن  
ا عشر  النيب صلى هللا عليه وسلم قال : من قرأ قل هو هللا أحد حىت خيتمه

مرات بين هللا له قصرا يف اجلنة فقال عمر بن اخلطاب إذا أستكثر اي رسول هللا 



 فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم هللا أكثر وأطيب  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف لضعف زابن بن فائد وسهل بن معاذ  ت
ولكن  ضعيفان -وهو ابن سعد  -يف رواية زابن عنه وابن هليعة ورشدين 

 أحدمها قد اتبع اآلخر وبقية رجاله ثقات
 

 

حدثنا عبد هللا بن أمحد قال حدثين أيب ثنا حسن ثنا بن هليعة   - 15649
قال ثنا حييي بن غيالن قال حدثين رشدين بن سعد عن زابن عن سهل بن 

معاذ عن أبيه عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : من قرأ ألف آية يف 
ارك وتعاىل كتب يوم القيامة مع النبيني والصديقني والشهداء سبيل هللا تب

 والصاحلني وحسن أولئك رفيقا إن شاء هللا تعاىل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن ثنا بن هليعة ثنا زابن وثنا   - 15650
عن أبيه عن رسول هللا حييي بن غيالن ثنا رشدين عن زابن عن سهل بن معاذ 

صلى هللا عليه وسلم أنه قال : من حرس من وراء املسلمني يف سبيل هللا تبارك  



وتعاىل متطوعا ال أيخذه سلطان مل ير النار بعينيه إال حتلة القسم فإن هللا تبارك  
وإن منكم إال واردها  }وتعاىل يقول   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    438صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن ثنا بن هليعة قال وثنا حييي   - 15651
بن غيالن قال ثنا رشدين عن سهل بن معاذ عن أبيه عن رسول هللا صلى هللا  

 تعاىل يضعف فوق النفقة بسبعمائة  عليه وسلم قال : إن الذكر يف سبيل هللا
 ضعف قال حيىي يف حديثه بسبعمائة ألف ضعف 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن ثنا بن هليعة ثنا زابن عن   - 15652



سهل بن معاذ عن أبيه عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : أن رجال سأله  
هاد أعظم أجرا قال أكثرهم هلل تبارك وتعاىل ذكرا قال فأي فقال أي اجل

الصائمني أعظم أجرا قال أكثرهم هلل تبارك وتعاىل ذكرا مث ذكر لنا الصالة 
والزكاة واحلج والصدقة كل ذلك رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول أكثرهم  

ضي هللا تعاىل  هلل تبارك وتعاىل ذكرا فقال أبو بكر رضي هللا تعاىل عنه لعمر ر 
عنه اي أاب حفص ذهب الذاكرون بكل خري فقال رسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم أجل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن ثنا بن هليعة ثنا زابن عن   - 15653
نه قال حق على :  سهل بن معاذ عن أبيه عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أ

من قام على جملس أن يسلم عليهم وحق على من قام من جملس أن يسلم  
 فقام رجل ورسول هللا صلى هللا عليه وسلم يتكلم فلم يسلم فقال رسول هللا

 صلى هللا عليه وسلم ما أسرع ما نسي 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن ثنا بن هليعة ثنا زابن عن   - 15654
 سهل بن معاذ عن أبيه عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أنه قال : من بين
بنياان من غري ظلم وال اعتداء أو غرس غرسا يف غري ظلم وال اعتداء كان له  

 أجر جار ما أنتفع به من خلق هللا تبارك وتعاىل  
 

 

األرنؤوط : إسناده ضعيف عليق شعيب ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن ثنا بن هليعة عن زابن عن   - 15655
سهل بن معاذ عن أبيه عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أنه قال : من  

أعطى هلل تعاىل ومنع هلل تعاىل وأحب هلل تعاىل وأبغض هلل تعاىل وأنكح هلل تعاىل  
 فقد استكمل إميانه  

 

 

يق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف علت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن ثنا بن هليعة قال ثنا زابن عن   - 15656
سهل بن معاذ بن أنس عن أبيه عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم انه قال :  
 أفضل الفضائل أن تصل من قطعك وتعطي من منعك وتصفح عمن شتمك  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن ثنا بن هليعة ثنا زابن عن   - 15657
سهل بن معاذ عن أبيه عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أنه قال : من كظم  

غيظه وهو يقدر على أن ينتصر دعاه هللا تبارك وتعاىل على رؤوس اخلالئق حىت 
عني أيتهن شاء ومن ترك أن يلبس صاحل الثياب وهو يقدر عليه  خيريه يف حور ال

تواضعا هلل تبارك وتعاىل دعاه هللا تبارك وتعاىل على رؤوس اخلالئق حىت خيريه  
 هللا تعاىل يف حلل اإلميان أيتهن شاء 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث حسن وهذا إسناد ضعيف ت  

 

 

سن ثنا بن هليعة ثنا زابن عن  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا ح - 15658
سهل بن معاذ عن أبيه عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أنه قال : إذا مسعتم  

 املنادي يثوب ابلصالة فقولوا كما يقول  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن ثنا بن هليعة عن زابن عن   - 15659
سهل بن معاذ عن أبيه عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أنه كان يقول :  

 الضاحك يف الصالة وامللتفت واملفقع أصابعه مبنزله واحدة  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن ثنا بن هليعة ثنا زابن ثنا   - 15660
أصحابه ابلغزو  سهل عن أبيه عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : أنه أمر 

وأن رجال ختلف وقال ألهله أختلف حىت أصلي مع رسول هللا صلى هللا عليه  
لقيامة  وسلم الظهر مث أسلم عليه وأودعه فيدعو يل بدعوة تكون شافعه يوم ا 

فلما صلى النيب صلى هللا عليه وسلم أقبل الرجل مسلما عليه فقال له رسول  
هللا صلى هللا عليه وسلم أتدري بكم سبقك أصحابك قال نعم سبقوين 

بغدوهتم فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم والذي نفسي بيده لقد سبقوك  
 أببعد ما بني املشرقني واملغربني يف الفضيلة  

 

 

شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف  عليقت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن ثنا بن هليعة ثنا زابن عن   - 15661
سهل بن معاذ عن أبيه عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أنه قال : من قعد  
يف مصاله حني يصلي الصبح حىت يسبح الضحى ال يقول إال خريا غفرت له 

د البحر خطاايه وإن كانت أكثر من زب  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    439صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن ثنا بن هليعة ثنا زابن بن فائد   - 15662
عن سهل عن أبيه عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أنه قال : أال أخربكم مل  

مسى هللا تبارك وتعاىل إبراهيم خليله الذي ويف ألنه كان يقول كلما أصبح 
اآلية  حىت خيتم   {فسبحان هللا حني متسون وحني تصبحون  }وأمسى   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن ثنا بن هليعة ثنا زابن عن   - 15663
سهل بن معاذ عن أبيه عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أنه كان يقول : إذا 

إىل آخر  {احلمد هلل الذي مل يتخذ ولدا ومل يكن له شريك يف امللك  }نفر 
 السورة 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

ا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن ثنا بن هليعة ثنا زابن عن  حدثن - 15664
سهل بن معاذ عن أبيه عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أنه قال : من قرأ  
أول سورة الكهف وآخرها كانت له نورا من قدمه إىل رأسه ومن قرأها كلها  

 كانت له نورا ما بني السماء إىل األرض  

 

 

ده ضعيف عليق شعيب األرنؤوط : إسنات  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن ثنا بن هليعة ثنا زابن ثنا   - 15665
سهل عن أبيه عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أنه قال : اجلفاء كل اجلفاء 



 والكفر والنفاق من مسع منادي هللا ينادي ابلصالة يدعو إىل الفالح وال جييبه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن ثنا بن هليعة ثنا زابن عن  حدثنا  - 15666
 تزال األمة على الشريعة سهل عن أبيه عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ال 

ما مل يظهر فيها ثالث ما مل يقبض العلم منهم ويكثر فيهم ولد احلنث ويظهر  
شر يكون  فيهم الصقارون قال وما الصقارون أو الصقالوون اي رسول هللا قال ب

 يف آخر الزمان حتيتهم بينهم التالعن 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن ثنا بن هليعة ثنا زابن عن   - 15667
سهل بن معاذ عن أبيه عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : أنه مر على قوم  

ركبوها ساملة ودعوها ساملة وال  وهم وقوف على دواب هلم ورواحل فقال هلم ا
تتخذوها كراسي ألحاديثكم يف الطرق واألسواق فرب مركوبة خري من راكبها  

 وأكثر ذكرا هلل تبارك وتعاىل منه  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث حسن إىل قوله : وال تتخذوها كراسي وهذا ت
 إسناد ضعيف

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو عبد الرمحن عبد هللا بن يزيد  - 15668
مون  ثنا يزيد ثنا سعيد بن أيب أيوب قال أخربين أبو مرحوم عبد الرحيم بن مي 

عن سهل بن معاذ بن أنس اجلهين عن أبيه عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
 : أنه هنى عن احلبوة يوم اجلمعة واإلمام خيطب  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسن من أجل أيب مرحوم عبد الرحيم بن  ت
 ميمون 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو عبد الرمحن ثنا سعيد قال   - 15669
حدثين أبو مرحوم عبد الرحيم بن ميمون عن سهل بن معاذ بن أنس اجلهين 

للباس وهو يقدر  عن أبيه قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : من ترك ا
عليه تواضعا هلل تبارك وتعاىل دعاه هللا تبارك وتعاىل يوم القيامة على رؤوس 

 اخلالئق حىت خيريه يف حلل اإلميان أيها شاء  
 



 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو عبد الرمحن ثنا سعيد قال   - 15670
بن معاذ بن أنس اجلهين عن أبيه أن رسول هللا حدثين أبو مرحوم عن سهل 

صلى هللا عليه وسلم قال : من أكل طعاما مث قال احلمد هلل الذي أطعمين هذا  
 ورزقنيه من غري حول مين وال قوة غفر هللا له ما تقدم من ذنبه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

غيالن ثنا رشدين عن  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حييي بن  - 15671
أبيه عن النيب صلى هللا عليه وسلم : أن امرأة أتته فقالت اي  زابن عن سهل عن

رسول هللا انطلق زوجي غازاي وكنت أقتدي بصالته إذا صلى وبفعله كله  
فأخربين بعمل يبلغين عمله حىت يرجع فقال هلا أتستطيعني أن تقومي وال 

تبارك وتعاىل وال تفرتي حىت يرجع  تقعدي وتصومي وال تفطري وتذكري هللا
قالت ما أطيق هذا اي رسول هللا فقال والذي نفسي بيده لو طوقتيه ما بلغت 

 العشر من عمله حىت يرجع  
 

 



عليق شعيب األرنؤوط : حديث حسن وهذا إسناد ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حييي بن غيالن ثنا رشدين عن   - 15672
  }زابن عن سهل عن أبيه عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال : آية العز 

اآلية كلها   {احلمد هلل الذي مل يتخذ ولدا   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    440صفحة  - 3ن حنبل    ] جزء مسند أمحد ب   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حييي بن غيالن ثنا رشدين عن   - 15673
زابن عن سهل عن أبيه عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال : املسلم من  

 سلم الناس من لسانه ويده  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف ت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حييي قال ثنا رشدين عن زابن عن   - 15674
وتعاىل   سهل عن أبيه عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال : أن هلل تبارك

عبادا ال يكلمهم هللا يوم القيامة وال يزكيهم وال ينظر إليهم قيل له من أولئك 
مترب من ولده ورجل أنعم عليه  اي رسول هللا قال مترب من والديه راغب عنهما و 

 قوم فكفر نعمتهم وتربأ منهم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد هللا بن يزيد ثنا سعيد ثنا أبو  - 15675
مرحوم عن سهل بن معاذ عن أبيه أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال :  

أن ينفذه دعاه هللا تبارك وتعاىل على رؤوس  من كظم غيظا وهو قادر على
 اخلالئق حىت خيريه من أي احلور شاء 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد هللا بن يزيد حبفظه قال حدثين  - 15676



سعيد بن أيب أيوب أبو حييي قال حدثين أبو مرحوم عبد الرحيم بن ميمون عن  
سهل بن معاذ اجلهين عن أبيه قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : من  

استكمل إميانه  أعطى هلل تعاىل ومنع هلل وأحب هلل وأبغض هلل وأنكح هلل فقد  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حجاج أان ليث بن سعد قال   - 15677
ن أصحاب حدثين يزيد بن أيب حبيب عن بن معاذ بن أنس عن أبيه وكان م

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : أنه ذكر أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
 قال اركبوا هذه الدواب ساملة وابتدعوها ساملة وال تتخذوها كراسي  

 

 

ق شعيب األرنؤوط : إسناده حسن ابن معاذ : هو سهل ال أبس به وبقية  عليت
رجاله ثقات رجال الشيخني غري أن صحايب احلديث وابنه سهل إمنا روى هلما  

 البخاري يف " األدب املفرد " وأصحاب السنن ما عدا النسائي
 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حجاج ثنا ليث قال حدثين زابن  - 15678
فائد عن بن معاذ بن أنس عن أبيه عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :   بن



 مثل ذلك  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث حسن وهذا إسناد ضعيف لضعف زابن بن ت
 فائد وقد توبع

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو الوليد الطيالسي قال ثنا ليث  - 15679
أنس عن أبيه وكانت له صحبه قال  عن يزيد بن أيب حبيب عن بن معاذ بن 

قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : اركبوا هذه الدواب ساملة وابتدعوها  
 ساملة وال تتخذوها كراسي  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن قال حدثنا بن هليعة ثنا زابن   - 15680
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أنه قال : من  عن سهل بن معاذ عن أبيه عن 

 كان صائما وعاد مريضا وشهد جنازة غفر له من أبس إال أن حيدث من بعد  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن ثنا بن هليعة ثنا زابن عن   - 15681
سهل بن معاذ عن أبيه عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أنه قال : ألن أشيع  
جماهدا يف سبيل هللا فأكفنه على راحلة غدوة أو روحة أحب إيل من الدنيا وما  

 فيها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

نا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن ثنا بن هليعة ثنا زابن عن  حدث - 15682
سهل عن أبيه عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أنه قال : أن السامل من سلم  

 الناس من يده ولسانه  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن ثنا بن هليعة ثنا زابن عن   - 15683
ن أبيه عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أنه قال : من قال سبحان  سهل ع

هللا العظيم نبت له غرس يف اجلنة ومن قرأ القرآن فأكمله وعمل مبا فيه ألبس  



والديه يوم القيامة اتجا هو أحسن من ضوء الشمس يف بيوت من بيوت الدنيا 
 لو كانت فيه فما ظنكم ابلذي عمل به 

 

 

وط : حديث حسن لغريه دون قوله : " ومن قرأ القرآن عليق شعيب األرنؤ ت
 فأكمله ... " وهذا إسناد ضعيف 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن ثنا بن هليعة ثنا زابن عن   - 15684
سهل بن معاذ عن أبيه عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : أنه مر على قوم  

هللا صلى هللا عليه وسلم   وهم وقوف على دواب هلم ورواحل فقال هلم رسول 
اركبوها ساملة ودعوها ساملة وال تتخذوها كراسي ألحاديثكم يف الطرق  

 واألسواق فرب مركوبة خري من راكبها هي أكثر ذكرا هلل تعاىل منه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث حسن إىل قوله : " وال تتخذوها كراسي "  ت
 وهذا إسناد ضعيف 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أسحق بن عيسى ثنا بن هليعة عن   - 15685
خري بن نعيم احلضرمي عن سهل بن معاذ بن أنس اجلهين عن أبيه قال قال  



رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : يفضل الذكر على النفقة يف سبيل هللا تبارك  
 وتعاىل بسبعمائة ألف ضعف 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا احلكم بن انفع ثنا إمساعيل بن  - 15686
هل  عياش عن أسيد بن عبد الرمحن اخلثعمي عن فروة بن جماهد اللخمي عن س

بن معاذ اجلهين عن أبيه قال : نزلنا على حصن سنان أبرض الروم مع عبد هللا  
معاذ أيها الناس إان بن عبد امللك فضيق الناس املنازل وقطعوا الطريق فقال 

غزوان مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم غزوة كذا وكذا فضيق الناس الطريق  
فبعث النيب صلى هللا عليه وسلم مناداي فنادى من ضيق منزال أو قطع طريقا  

 فال جهاد له  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسن من أجل سهل بن معاذ وبقية رجاله  ت
 ثقات

 

 

-------------------------------------  



 

[    441صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أمحد بن احلجاج ويعمر بن بشر  - 15687
ين حييي بن أيوب عن  قال أمحد أان عبد هللا وقال يعمر ثنا عبد هللا قال أخرب 

عبد هللا بن سليمان أن إمساعيل بن حييي املعافري أخربه عن سهل بن معاذ بن  
ا من منافق  أنس اجلهين عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : من محى مؤمن

يعيبه بعث هللا تبارك وتعاىل ملكا حيمي حلمه يوم القيامة من انر جهنم ومن بغى  
 مؤمنا بشيء يريد به شينه حبسه هللا تعاىل على جسر جهنم حىت خيرج مما قال  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

د بن أيب حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن ثنا بن هليعة ثنا يزي - 15688
حبيب عن بن معاذ بن أنس عن أبيه أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال :  

ال تتخذوا الدواب كراسي فرب مركوبة عليها هي أكثر ذكرا هلل تعاىل من 
 راكبها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث حسن دون قوله : " فرب مركوبة عليها هي  ت



سناد ضعيف لضعف ابن هليعة أكثر ذكرا هلل تعاىل من راكبها " وهذا إ  

 

 

( حديث رجل من أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا معاوية بن عمرو وأبو سعيد قاال   - 15689
األزدي عن بن   ثنا زائدة قال ثنا السائب بن حبيش الكالعي عن أيب الشماخ

عم له من أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم : أتى معاوية فدخل عليه فقال  
اس مث  مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول من ويل أمرا من أمر الن

أغلق اببه دون املسكني واملظلوم أو ذي احلاجة أغلق هللا تبارك وتعاىل دونه  
 أبواب رمحته عند حاجته وفقره أفقر ما يكون إليها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف أبو الشماخ ت
 األزدي قال احلسيين : جمهول 

 

 

( حديث رجل من أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا علي بن إسحاق قال أان عبد هللا   - 15690



قال أان يونس عن بن شهاب قال حدثين عبيد هللا بن عبد هللا بن عتبة بن 
مسعود أن رجال من أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حدثه أنه مسع  

صلى هللا عليه وسلم قال : إذا كان أحدكم يف صالته فال يرفع رسول هللا 
 بصره إىل السماء أن يلتمع بصره  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري علي  ت
فقد روى له الرتمذي وهو   -وهو السلمي أبو احلسن املروزي  -بن إسحاق 

 ثقة
 

 

( حديث عبادة بن الوليد بن عبادة عن أبيه رضي هللا عنه  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن سيار   - 15691
وحييي بن سعيد القاضي أهنما مسعا عبادة بن الوليد بن عبادة حيدث عن أبيه  

عن   أما سيار فقال عن النيب صلى هللا عليه وسلم وأما حييي فقال عن أبيه 
جده قال : ابيعنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على السمع والطاعة يف  

عسران ويسران ومنشطنا ومكرهنا واألثرة علينا وأن ال ننازع األمر أهله ونقوم  
 ابحلق حيث كان وال خناف يف هللا لومه الئم  

 



 

الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده من طريق حيىي بن سعيد على شرط ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب قال وقال شعبة سيار مل يذكر هذا   - 15692
احلرف وحيث ما كان ذكره حييي قال شعبة إن كنت ذكرت فيه شيئا فهو عن  

 سيار أو عن حييي :  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : غري شعبة ممن رواه عن حيىي بن سعيد قال : حيث ت
 كنا أو حيثما كنا 

 

 

(  عليه وسلم حديث التنوخي عن النيب صلى هللا )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إسحاق بن عيسى قال حدثين  - 15693
عيد بن أيب راشد قال :  حييي بن سليمان عن عبد هللا بن عثمان بن خثيم عن س 

لقيت التنوخي رسول هرقل إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حبمص وكان  
ل إىل جارا يل شيخا كبريا قد بلغ الفند أو قرب فقلت أال ختربين عن رسالة هرق

النيب صلى هللا عليه وسلم ورسالة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إىل هرقل  
فقال بلى قدم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم تبوك فبعث دحية الكليب إىل 



هرقل فلما أن جاءه كتاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم دعا قسيسي الروم 
زل هذا الرجل حيث رأيتم وقد  وبطارقتها مث أغلق عليه وعليهم اباب فقال قد ن

أرسل إيل يدعوين إىل ثالث خصال يدعوين إىل أن أتبعه على دينه أو على أن  
نعطيه مالنا على أرضنا واألرض أرضنا أو نلقي إليه احلرب وهللا لقد عرفتم  

فيما تقرؤون من الكتب ليأخذن ما حتت قدمي فهلم نتبعه على دينه أو نعطيه  
ا خنرة رجل واحد حىت خرجوا من برانسهم وقالوا  مالنا على أرضنا فنخرو 

تدعوان إىل أن ندع النصرانية أو نكون عبيدا ألعرايب جاء من احلجاز فلما ظن  
أهنم إن خرجوا من عنده أفسدوا عليه الروم رفأهم ومل يكد وقال إمنا قلت 

ذلك لكم ألعلم صالبتكم على أمركم مث دعا رجال من عرب جتيب كان على  
عرب فقال أدع يل رجال حافظا للحديث عريب اللسان أبعثه إىل هذا نصارى ال

الرجل جبواب كتابه فجاء يب فدفع إىل هرقل كتااب فقال أذهب بكتايب إىل هذا 
الرجل فما ضيعت من حديثه فأحفظ يل منه ثالث خصال أنظر هل يذكر  

يف   صحيفته اليت كتب إىل بشيء وانظر إذا قرأ كتايب فهل يذكر الليل وأنظر
ظهره هل به شيء يريبك فانطلقت بكتابه حىت جئت تبوك فإذا هو جالس بني 

ظهراين أصحابه حمتبيا على املاء فقلت أين صاحبكم قيل ها هو ذا فأقبلت 
امشي حىت جلست بني يديه فناولته كتايب فوضعه يف حجره مث قال ممن أنت  

بيك إبراهيم قلت فقلت أان أحد تنوخ قال هل لك يف اإلسالم احلنيفية ملة أ
  }إين رسول قوم وعلى دين قوم ال أرجع عنه حىت أرجع إليهم فضحك وقال 
  {إنك ال هتدي من أحببت ولكن هللا يهدي من يشاء وهو أعلم ابملهتدين اي 



أخا تنوخ إين كتبت بكتاب إىل كسرى فمزقه وهللا ممزقه وممزق ملكه وكتبت إىل 
خمرق ملكه وكتبت إىل صاحبك النجاشي بصحيفة فخرقها وهللا خمرقة و 

بصحيفة فأمسكها فلن يزل الناس جيدون منه أبسا ما دام يف العيش خري قلت 
هذه إحدى الثالثة اليت أوصاين هبا صاحيب وأخذت سهما من جعبيت فكتبتها  
يف جلد سيفي مث أنه انول الصحيفة رجال عن يساره قلت من صاحب كتابكم  

يف كتاب صاحيب تدعوين إىل جنة عرضها  الذي يقرأ لكم قال معاوية فإذا 
السماوات واألرض أعدت للمتقني فأين النار فقال رسول هللا صلى هللا عليه  

وسلم سبحان هللا أين الليل إذا جاء النهار قال فأخذت سهما من جعبيت 
فكتبته يف جلد سيفي فلما أن فرغ من قراءة كتايب قال إن لك حقا وإنك 

ئزة جوزانك هبا إان سفر مرملون قال فناداه رجل رسول فلو وجدت عندان جا
من طائفة الناس قال أان أجوزه ففتح رحله فإذا هو أييت حبلة صفورية فوضعها  
يف حجري قلت من صاحب اجلائزة قيل يل عثمان مث قال رسول هللا صلى هللا  

عليه وسلم أيكم ينزل هذا الرجل فقال فىت من األنصار أان فقام األنصاري 
معه حىت إذا خرجت من طائفة اجمللس انداين رسول هللا صلى هللا عليه  وقمت 

وسلم وقال تعال اي أخا تنوخ فأقبلت أهوي إليه حىت كنت قائما يف جملسي 
الذي كنت بني يديه فحل حبوته عن ظهره وقال ههنا امض ملا أمرت له 

ة  فجلت يف ظهره فإذا أان خبامت يف موضع غضون الكتف مثل احلجمة الضخم  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : حديث غريب وإسناده ضعيف جلهالة سعيد بن أيب ت
راشد فلم يرو عنه غري عبد هللا بن عثمان بن خثيم ومل يؤثر توثيقه عن غري ابن 

 حبان وابقي رجاله عدا التنوخي رجال الصحيح

 

 

------------------------------------- 

 

[    442صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

( حديث قثم بن متام أو متام بن قثم عن أيب رضي هللا عنه   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا معاوية بن هشام قال ثنا سفيان   - 15694
أتينا النيب عن أيب علي الصيقل عن قثم بن متام أو متام بن قثم عن أبيه قال 

صلى هللا عليه وسلم فقال : ما ابلكم أتتوين قلحا ال تسوكون لوال أن أشق 
 على أميت لفرضت عليهم السواك كما فرضت عليهم الوضوء  

 

 

وهو احلسن  -ق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف أبو علي الصيقل عليت
قال أبو علي ابن السكن وغريه : جمهول  -الزراد   

 



 

( حديث حسان بن اثبت رضي هللا عنه  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا معاوية بن هشام ثنا سفيان عن   - 15695
عبد هللا بن عثمان قال أيب وثنا قبيصة عن سفيان عن بن خثيم عن عبد  

الرمحن بن هبمان عن عبد الرمحن بن حسان عن أبيه قال : لعن رسول هللا 
 صلى هللا عليه وسلم زوارات القبور 

 

 

ريه وهذا إسناد ضعيف جلهالة حال  عليق شعيب األرنؤوط : حديث حسن لغت
 عبد الرمحن بن هبمان 

 

 

------------------------------------- 

 

[    443صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

( حديث بشر أو بسر عن النيب صلى هللا عليه وسلم   )  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عثمان بن عمر قال ثنا عبد احلميد   - 15696
لسملي عن  بن جعفر ثنا حممد بن علي أبو جعفر عن رافع بن بشر أو بسر ا

أبيه أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : يوشك أن خترج انر من حبس  
ل غدت سيل تسري سري بطيئة اإلبل تسري النهار وتقيم الليل تغدو وتروح يقا

النار أيها الناس فاغدوا قالت النار أيها الناس فأقيلوا راحت النار أيها الناس 
 فروحوا من أدركته أكلته  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : ت  

رافع بن بشر [ : من رجال التعجيل وترجم له البخاري يف التاريخ الكبري * ] 
اثنان  روى عنه 481/  3وابن أيب حامت يف اجلرح والتعديل  304/  3

 وذكره ابن حبان يف الثقات 

أبوه ] بشر [ ويقال بشري ويقال بسر : ترجم له يف الصحابة أبو عمر بن * 
عبد الرب وابن األثري وابن حجر يف اإلصابة وتناقض فيه ابن حبان فأخرج 

يف قسم التابعني وقال :   73/  4حديثه يف صحيحه وذكره يف كتاب الثقات 
عنه ابنه انفع ابن بشري ومن زعم أن له صحبة فقد وهم يروي املراسيل روى   

وهو   -وبقية رجاله ثقات رجال الشيخني غري عبد احلميد بن جعفر * 
خمتلف فيه حسن احلديث  -األنصاري   

 



 

( حديث سويد األنصاري رضي هللا عنه  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو اليمان قال أان شعيب عن   - 15697
ه وكان من أصحاب الزهري قال أخربين عقبة بن سويد األنصاري أنه مسع أاب

النيب صلى هللا عليه وسلم قال : قفلنا مع نيب هللا صلى هللا عليه وسلم من  
رب جبل حيبنا  غزوة خيرب فلما بدا له أحد قال النيب صلى هللا عليه وسلم هللا أك

 وحنبه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

( حديث عبد الرمحن بن أيب قراد رضي هللا عنه  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا حييي بن سعيد عن أيب  - 15698
ن عبد الرمحن جعفر اخلطمي قال حدثين عمارة بن خزمية واحلرث بن فضيل ع 

بن أيب قراد قال : خرجت مع النيب صلى هللا عليه وسلم حاجا فرأيته خرج من  
حاجته   اخلالء فأتبعته ابألداوة أو القدح فجلست له ابلطريق وكان إذا أتى

 أبعد 



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثين حييي بن سعيد قال   - 15699
حدثين أبو جعفر عمري بن يزيد قال حدثين احلرث بن فضيل وعمارة بن خزمية  

 بن اثبت عن عبد الرمحن بن أيب قراد قال خرجت مع رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم حاجا قال فنزل منزال وخرج من اخلالء فأتبعته ابألداوة أو القدح 

وكان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا أراد حاجة أبعد فجلست له ابلطريق 
حىت أنصرف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقلت له اي رسول هللا الوضوء 

ل هللا صلى هللا عليه  فأقبل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إيل فصب رسو 
وسلم على يده فغسلها مث أدخل يده فكفها فصب على يده واحدة مث مسح  

على رأسه مث قبض املاء قبضا بيده فضرب به على ظهر قدمه فمسح بيده  
 على قدمه مث جاء فصلى لنا الظهر  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

ديث موىل لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم ح  



15700 -   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح ت  

 

 

( حديث معاوية بن احلكم رضي هللا عنه   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حجاج ثنا ليث عن عقيل عن بن   - 15701
احلكم السلمي :  شهاب عن أيب سلمة بن عبد الرمحن بن عوف عن معاوية بن 

أنه قال لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم أرأيت أشياء كنا نفعلها يف اجلاهلية كنا  
سك فال نتطري قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ذلك شيء جتده يف نف
 يصدنك قال اي رسول هللا كنا أنيت الكهان قال فال أتت الكهان  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

( حديث أيب هاشم بن عتبة رضي هللا عنه   )  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو معاوية ثنا األعمش عن شقيق   - 15702
بكى قال فقال له  قال : دخل معاوية على خاله أيب هاشم بن عتبة يعوده قال ف 

معاوية ما يبكيك اي خال أوجعا يشئزك أم حرصا على الدنيا قال فقال فكال 
هاشم إهنا علها  ال ولكن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عهد إلينا فقال اي أاب 

تدرك أمواال يؤاتها أقوام وإمنا يكفيك من مجع املال خادم ومركب يف سبيل هللا  
 تبارك وتعاىل وإين أراين قد مجعت  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف النقطاعه شقيق : وهو ابن سلمة مل  ت
 يسمع هذا احلديث من أيب هاشم بن عتبة بينهما مسرة بن سهم األسدي

 

 

-------------------------------------  

 

[    444صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أان سفيان عن األعمش   - 15703
وعن سفيان أو منصور عن أيب وائل قال : دخل معاوية على أيب هاشم بن 

 عتبة وهو مريض يبكي فذكر معناه  

 



 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

( حديث عبد الرمحن بن شبل رضي هللا عنه  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق قال أان معمر عن حييي   - 15704
الرمحن بن  بن أيب كثري عن زيد بن سالم عن جده قال كتب معاوية إىل عبد

شبل أن علم الناس ما مسعت من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فجمعهم  
فإذا فقال : إين مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول تعلموا القرآن 

علمتموه فال تغلوا فيه وال جتفوا عنه وال أتكلوا به وال تستكثروا به مث قال إن  
التجار هم الفجار قالوا اي رسول هللا أليس قد أحل هللا البيع وحرم الراب قال  

بلى ولكنهم حيلفون وأيمثون مث قال إن الفساق هم أهل النار قالوا اي رسول هللا 
ا اي رسول هللا ألسن أمهاتنا وبناتنا وأخواتنا قال  ومن الفساق قال النساء قالو 

بلى ولكنهن إذا أعطني مل يشكرن وإذا ابتلني مل يصربن مث قال يسلم الراكب 
على الراجل والراجل على اجلالس واألقل على األكثر فمن أجاب السالم كان  

 له ومن مل جيب فال شيء له  
 

 

مسلم رجاله ثقات رجال   عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرطت



فمن    -وهو أبو سالم ممطور احلبشي  -الشيخني غري زيد بن سالم وجده  
 رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عثمان بن عمر ثنا عبد احلميد   - 15705
متيم بن حممود عن   وحممد بن بكر قال أان عبد احلميد بن جعفر حدثين أيب عن

عبد الرمحن بن شبل : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم هنى عن ثالث عن  
 املسجد نقرة الغراب وعن افرتاش السبع وأن يوطن الرجل املقام قال عثمان يف 

 كما يوطن البعري  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد ثنا مهام ثنا حييي عن   - 15706
زيد بن سالم عن جده عن أيب راشد احلرباين عن عبد الرمحن بن شبل أن النيب 

ال جتفوا عنه وال صلى هللا عليه وسلم قال : اقرؤوا القرآن وال تغلوا فيه و 
 أتكلوا به وال تستكثروا به  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد قوي رجاله ثقات رجال  ت



فمن    -وهو أبو سالم ممطور احلبشي  -الشيخني غري زيد بن سالم وجده  
رجال مسلم وغري أيب راشد احلرباين فمن رجال األربعة سوى النسائي وروى له 

ألدب املفرد " وهو ثقةالبخاري يف " ا  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا أابن ثنا حييي بن أيب كثري   - 15707
عن زيد عن أيب سالم عن أيب راشد احلرباين عن عبد الرمحن بن شبل األنصاري 

أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : إن التجار هم الفجار قال رجل اي 
البيع قال أهنم يقولون فيكذبون وحيلفون وأيمثون   نيب هللا أمل حيل هللا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح إسناده قوي ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا أابن ثنا حييي بن أيب كثري   - 15708
ل األنصاري عن زيد عن أيب سالم عن أيب راشد احلرباين عن عبد الرمحن بن شب

أن معاوية قال له إذا أتيت فسطاطي فقم فأخرب ما مسعت من رسول هللا صلى 
قول : اقرؤوا  هللا عليه وسلم قال مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ي

 القرآن وال تغلوا فيه وال جتفوا عنه وال أتكلوا به وال تستكثروا به  
 

 



عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد قوي ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا موسى بن خلف أبو  - 15709
 خلف وكان يعد من البدالء : وذكر حديثا آخر حنوه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

( حديث عامر بن ربيعة رضي هللا عنه   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سكن بن انفع ثنا صاحل بن أيب  - 15710
األخضر عن الزهري قال أخربين عبد هللا بن عامر بن ربيعة أن أابه أخربه أنه :  

رأى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يصلي يف السبحة ابلليل يف السفر على  
 ظهر راحلته حيث توجهت به  

 

 

حعليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا قتيبة بن سعيد ثنا عبد العزيز يعين   - 15711
بن حممد الدراوردي عن حممد بن زيد التيمي عن عبد هللا بن عامر عن أبيه 
قال : مر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بقرب فقال ما هذا القرب قالوا قرب 

رهنا أن نوقظك قال فال تفعلوا فالنة قال أفال آذنتموين قالوا كنت انئما فك
 فادعوين جلنائزكم فصف عليها فصلى 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
الشيخني غري عبد العزيز بن حممد الدراوردي فمن رجال مسلم وروى له  

 البخاري متابعة 
 

 

------------------------------------- 

 

[    445صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد بن هارون أان بن عون عن   - 15712
انفع عن بن عمر عن عامر بن ربيعة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : إذا  

حىت جتاوزك قال وكان بن عمر إذا   رأيت جنازة فقم حىت جتاوزك أو قال قف
 رأى جنازة قام حىت جتاوزه وكان إذا خرج مع جنازة ويل ظهره املقابر  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حييي عن عبيد هللا قال أخربين انفع   - 15713
 صلى هللا عليه وسلم قال : إذا رأى عن بن عمر عن عامر بن ربيعة عن النيب

 أحدكم اجلنازة ومل يكن ماشيا معها فليقم حىت جتاوزه أو توضع  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا سفيان عن عاصم بن   - 15714
عبيد هللا عن عبد هللا بن عامر بن ربيعة عن أبيه : أن رجال من بين فزارة تزوج 

 امرأة على نعلني فأجاز النيب صلى هللا عليه وسلم نكاحه  
 

 

وهو   - عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف لضعف عاصم بن عبيد هللا ت
وابقي رجال اإلسناد ثقات رجال الشيخني -العمري   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق وأبو بكر قاال ثنا بن  - 15715



جريج قال مسعت انفعا يقول كان عبد هللا بن عمر أيثر عن عامر بن ربيعة أنه  
كان يقول قال النيب صلى هللا عليه وسلم : إذا رأى أحدكم اجلنازة فليقم حني  

ها حىت ختلفه إذا كان غري متبعها يرا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا سفيان وعبد الرمحن عن   - 15716
:  سفيان عن عاصم بن عبيد هللا عن عبد هللا بن عامر بن ربيعة عن أبيه قال 
رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ما ال أعد وما ال أحصى يستاك وهو 

 صائم وقال عبد الرمحن ما ال أحصى يتسوك وهو صائم  

 

 

األرنؤوط : إسناده ضعيف لضعف عاصم بن عبيد هللا : وهو عليق شعيب ت
 ابن عاصم بن عمر بن اخلطاب وابقي رجاله ثقات رجال الشيخني 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة وحجاج   - 15717
قال مسعت شعبة عن عاصم بن عبيد هللا قال مسعت عبد هللا بن عامر حيدث 

ال تزوج امرأة على نعلني قال فأتت النيب صلى هللا عليه وسلم  عن أبيه : أن رج



فقالت ذاك له فقال أرضيت من نفسك ومالك بنعلني قالت نعم قال شعبة  
فقلت له كأنه أجاز ذلك قال كأنه أجازه قال شعبة مث لقيته فقال أرضيت من  

 نفسك ومالك بنعلني فقالت رأيت ذاك فقال وأان أرى ذاك  
 

 

شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف عليق ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر قال أان شعبة   - 15718
وحجاج قال حدثين شعبة عن عاصم بن عبيد هللا قال مسعت عبد هللا بن عامر  

بن ربيعة حيدث عن أبيه قال مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم خيطب 
املالئكة تصلي عليه ما صلى علي فليقل  يقول : من صلى علي صالة مل تزل 

 عبد من ذلك أو ليكثر  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق قال أان بن جريج قال  - 15719
أخربين عاصم بن عبيد هللا أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : إهنا ستكون من  

لوقتها ويؤخروهنا عن وقتها فصلوها معهم فإن   بعدي أمراء يصلون الصالة



صلوها لوقتها وصليتموها معهم فلكم وهلم وإن أخروها عن وقتها فصليتموها  
معهم فلكم وعليهم من فارق اجلماعة مات ميتة جاهلية ومن نكث العهد  

ومات انكثا للعهد جاء يوم القيامة ال حجة له قلت له من أخربك هذا اخلرب  
بد هللا بن عامر بن ربيعة عن أبيه عامر بن ربيعة خيرب عامر بن قال أخربنيه ع

 ربيعة عن النيب صلى هللا عليه وسلم 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : بعضه صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف لضعف ت
عاصم بن عبيد هللا وهو ابن عاصم بن عمر بن اخلطاب وابقي رجال اإلسناد  

 ثقات رجال الشيخني
 

 

عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن الزهري  حدثنا - 15720
عن سامل عن بن عمر عن عامر بن ربيعة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم : إذا رأى أحدكم اجلنازة فليقم حىت ختلفه أو توضع  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن أيوب عن  - 15721



 انفع عن بن عمر عن عامر بن ربيعة عن النيب صلى هللا عليه وسلم : مثله  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق قال أان معمر عن   - 15722
عبد هللا بن عامر بن ربيعة عن أبيه قال : رأيت رسول هللا صلى الزهري عن 

 هللا عليه وسلم يصلي على ظهر راحلته النوافل يف كل جهة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل أان أيوب عن انفع عن بن   - 15723
قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : إذا رأيت عمر عن عامر بن ربيعة  

جنازة فإن مل تك ماشيا معها فقم هلا حىت ختلفك أو توضع قال فكان بن عمر  
 رمبا تقدم اجلنازة فقعد حىت إذا رآها قد أشرفت قام حىت توضع ورمبا سرتته 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 



 

عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد األعلى ثنا معمر عن الزهري حدثنا  - 15724
عن عبد هللا بن عامر بن ربيعة عن أبيه أنه : رأى رسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت به 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    446صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان عن بن شهاب عن سامل عن   - 15725
أبيه عن عامر بن ربيعة يبلغ عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : إذا رأيتم 

وضع اجلنازة فقوموا هلا حىت ختلفكم أو ت  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حييي عن سفيان عن عاصم بن   - 15726
عبيد هللا عن عبد هللا بن عامر بن ربيعة عن أبيه قال : رأيت رسول هللا صلى  

 هللا عليه وسلم يستاك ماال أعد وال أحصى وهو صائم  

 

 

ألرنؤوط : حسن لغريه وهذا إسناد ضعيف عليق شعيب ات  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع عن شعبة عن عاصم بن عبيد   - 15727
هللا عن عبد هللا بن عامر بن ربيعة عن أبيه قال قال رسول هللا صلى هللا عليه  
وسلم : ما صلى علي أحد صالة إال صلت عليه املالئكة ما دام يصلي علي  

 فليقل عبد من ذلك أو ليكثر  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا شعيب بن حرب ثنا حرب ثنا  - 15728
شعبة قال أان عاصم بن عبيد هللا قال مسعت عبد هللا بن عامر بن ربيعة حيدث 
عن أبيه وكان بدراي عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : من صلى علي صالة  

 فذكره  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث حسنت  

 

 

حدثنا أبو عبد الرمحن عبد هللا بن أمحد بن حممد بن حنبل بن  - 15729
ع ثنا سفيان عن  هالل بن أسد الشيباين قال حدثين أيب رمحه هللا عليه ثنا وكي 

عاصم بن عبيد هللا عن عبد هللا بن عامر عن أبيه : أن رجال من بين فزارة  
 تزوج امرأة على نعلني فأجازه النيب صلى هللا عليه وسلم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف لضعف عاصم بن عبيد هللا ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أان املسعودي عن أيب بكر بن  - 15730
حفص بن عمر بن سعد بن أيب وقاص عن عبد هللا بن عامر بن ربيعة عن أبيه  

يف السرية اي  وكان بدراي قال : لقد كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يبعثنا
بين مالنا زاد إال السلف من التمر فيقسمه قبضة قبضة حىت يصري إىل مترة مترة  
قال فقلت له اي أبت وما عسى أن تغين التمرة عنكم قال ال تقل ذلك اي بين 

 فبعد أن فقدانها فاختللنا إليها  

 

 



 -الرمحن وهو عبد  -عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف فيه املسعودي ت
قد مسع منه بعد   -وهو ابن هارون  -قد اختلط ويزيد  -بن عبد هللا بن عتبة 

 االختالط وابقي رجال اإلسناد ثقات رجال الشيخني
 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن بكر قال أان بن جريج  - 15731
يكون  قال أخربين عاصم بن عبيد هللا : أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال س

أمراء بعدي يصلون الصالة لوقتها ويؤخروهنا فصلوها معهم فإن صلوها لوقتها  
وصليتموها معهم فلكم وهلم وإن أخروها عن وقتها وصليتموها معهم فلكم  
وعليهم من فارق اجلماعة مات ميتة جاهلية ومن نكث العهد فمات انكثا  

رب قال أخربين عبد  للعهد جاء يوم القيامة ال حجة له قلت من أخربك هذا اخل
هللا بن عامر بن ربيعة عن أبيه عامر بن ربيعة خيرب عن النيب صلى هللا عليه  

 وسلم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : مكرر ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أان بن جريج قال عن   - 15732
رسول هللا  عاصم بن عبيد هللا عن عبد هللا بن عامر بن ربيعة عن أبيه قال قال

صلى هللا عليه وسلم : اتبعوا بني احلج والعمرة فإن متابعة بينهما تنفي الفقر  



 والذنوب كما ينفي الكري خبث احلديد 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف لضعف عاصم بن  ت
 عبيد هللا وهو ابن عاصم بن عمر بن اخلطاب وقد اضطرب يف هذا احلديث 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حجاج ثنا ليث حدثين عقيل عن   - 15733
قال : رأيت رسول  بن شهاب عن عبد هللا بن عامر بن ربيعة أن عامر بن ربيعة

هللا صلى هللا عليه وسلم يسبح وهو على الراحلة ويومئ برأسه قبل أي وجه  
املكتوبة   توجه ومل يكن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يصنع ذلك يف الصالة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو النضر وحسن قال ثنا شريك  - 15734
عة عن أبيه قال قال  عن عاصم بن عبيد هللا عن عبد هللا بن عامر يعين بن ربي

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : من مات وليست عليه طاعة مات ميتة  
له  جاهلية فإن خلعها من بعد عقدها يف عنقه لقي هللا تبارك وتعاىل وليست

حجة أال ال خيلون رجل أبمرأة ال حتل له فإن اثلثهما الشيطان إال حمرم فإن  



الشيطان مع الواحد وهو من اإلثنني أبعد من ساءته سيئته وسرته حسنته فهو  
 مؤمن قال حسن بعد عقده إايها يف عنقه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف لضعف عاصم بن  ت
هو ابن عاصم بن عمر بن اخلطاب وابقي رجاله ثقات رجال عبيد هللا و 

الشيخني غري شريك بن عبد هللا النخعي فقد روى له مسلم متابعة والبخاري 
 تعليقا وهو سيء احلفظ 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أسود بن عامر ثنا شريك عن   - 15735
مبا ذكر شريك عن عاصم عن أبيه عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال أسود ور 

عاصم عن عبد هللا بن عامر عن أبيه قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
: اتبعوا بني احلج والعمرة فإن متابعة بينهما تزيد يف العمر والرزق وتنفيان  

 الذنوب كما ينفي الكري خبث احلديد 
 

 

الرزق "  عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه دون قوله : " تزيد يف العمر و ت
مل يكن ابحلافظ -وهو ابن عبيد هللا   - وهذا إسناد ضعيف علته عاصم   

 

 



------------------------------------- 

 

[    447صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان عن عاصم عن عبد هللا بن  - 15736
وقال مرة عن النيب عامر بن ربيعة حيدث عن عمر رضي هللا تعاىل عنه يبلغ به 

صلى هللا عليه وسلم قال : اتبعوا بني احلج والعمرة فإن متابعة بينهما ينفيان  
أبوه ويزيد يف الذنوب والفقر كما ينفي الكري اخلبث قال سفيان ليس فيه 

 العمر مائة مرة  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه دون قوله : " ويزيد يف العمر " ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعقوب ثنا بن أخي بن شهاب عن   - 15737
عمه قال أخربين سامل بن عبد هللا أن عبد هللا بن عمر قال أخربين عامر بن 

أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : إذا  ربيعة أحد بين عدي بن كعب
 رأيتم اجلنازة فقوموا هلا حىت ختلفكم 

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
وهو حممد بن عبد هللا بن مسلم ابن شهاب   -الشيخني غري ابن أخي الزهري 

فمن رجال مسلم وروى له البخاري متابعة  -  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا أيب عن عبد هللا بن عيسى   - 15738
ر  عن أمية بن هند بن سهل بن حنيف عن عبد هللا بن عامر قال : انطلق عام 
بن ربيعة وسهل بن حنيف يريدان الغسل قال فانطلقا يلتمسان اخلمر قال 

فنزل املاء  فوضع عامر جبة كانت عليه من صوف فنظرت إليه فأصبته بعيين
ال فسمعت له يف املاء قرقعة فأتيته فناديته ثالاث فلم جيبين فأتيت يغتسل ق

النيب صلى هللا عليه وسلم فأخربته قال فجاء ميشي فخاض املاء كأين أنظر إىل 
بياض ساقيه قال فضرب صدره بيده مث قال اللهم أذهب عنه حرها وبردها  

 عليه وسلم إذا رأى أحدكم من  ووصبها قال فقام فقال رسول هللا صلى هللا
 أخيه أو من نفسه أو من ماله ما يعجبه فليربكه فإن العني حق  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : قوله : " العني حق " صحيح لغريه وهذا إسناد ت
 ضعيف مع وهم فيه 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثتين أيب ثنا حجاج قال بن جريج حدثين حييي   - 15739



قال حدثين عبد هللا بن عامر قال : رأى عامر رسول   بن جرجة عن بن شهاب
قال ثنا يونس بن حممد    هللا صلى هللا عليه وسلم يصلي على ظهر راحلته

وسريج بن النعمان قاال حدثنا فليح عن عاصم بن عبيد هللا عن عبد هللا بن 
عامر عن أبيه قال سريج بن ربيعة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

إىل العمرة كفارة ملا بينهما من الذنوب واخلطااي واحلج املربور ليس له  العمرة
 جزاء إال اجلنة 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف لضعف عاصم بن  ت
عبيد هللا وابقي رجاله ثقات رجال الشيخني غري سريج بن النعمان فمن رجال  

 البخاري
 

 

( حديث عبد هللا بن عامر رضي هللا عنه   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هاشم ثنا الليث عن حممد بن  - 15740
عجالن عن موىل لعبد هللا بن عامر بن ربيعة العدوي عن عبد هللا بن عامر أنه  

قال : أاتان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف بيتنا وأان صيب قال فذهبت 
الت أمي اي عبد هللا تعال أعطك فقال رسول هللا صلى هللا أخرج أللعب فق

عليه وسلم وما أردت أن تعطيه قالت أعطيه مترا قال فقال رسول هللا صلى هللا 



 عليه وسلم أما إنك لو مل تفعلي كتبت عليك كذبة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه وهذا إسناد ضعيف إلهبام موىل عبد هللا  ت
وبقية رجاله ثقات رجال الشيخني غري حممد بن عجالن فقد أخرج له  بن عامر  

 مسلم متابعة وهو حسن احلديث

 

 

( حديث سويد بن مقرن رضي هللا عنه   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن حممد   - 15741
رجال لطم   بن املنكدر قال مسعت أاب شعبة حيدث عن سويد بن مقرن : أن

جارية آلل سويد بن مقرن فقال له سويد أما علمت أن الصورة حمرمة لقد  
النيب  رأيتين سابع سبعة مع أخويت وما لنا إال خادما واحدا فلطمه أحدان فأمران

 صلى هللا عليه وسلم أن نعتقه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن أيب  - 15742



محزة قال مسعت رجال من بين مازن حيدث عن سويد بن مقرن قال : أتيت 
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بنبيذ يف جر فسألته عنه فنهاين عنه فأخذت 

 اجلرة فكسرهتا 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

عبد هللا حدثين أيب ثنا بن منري ثنا سفيان عن سلمة عن   حدثنا - 15743
 الظهر فصليت معه  معاوية بن سويد قال : لطمت موىل لنا مث جئت وأيب يف

فلما سلم أخذ بيدي فقال اتئذمنه فعفا مث أنشأ حيدث قال كنا ولد مقرن على  
  عهد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم سبعة ليس لنا إال خادم واحدة فلطمها
أحدان فبلغ النيب صلى هللا عليه وسلم فقال أعتقوها فقالوا ليس لنا خادم  

 غريها قال فليستخدموها فإذا استغنوا فليخلوا سبيلها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري ت
 صحابيه فمن رجال مسلم وأخرج له البخاري يف " األدب املفرد " 

 

 

------------------------------------- 



 

[    448صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

( حديث أيب حدرد األسلمي رضي هللا عنه  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع عن سفيان عن حييي بن  - 15744
سعيد عن حممد بن إبراهيم التيمي عن بن أيب حدرد األسلمي أنه : أيت النيب 
صلى هللا عليه وسلم يستفتيه يف مهر امرأة فقال كم أمهرهتا قال مائيت درهم  

 فقال لو كنتم تغرفون من بطحان ما زدمت  

 

 

األرنؤوط : إسناده ضعيف النقطاعه حممد بن إبراهيم التيمي مل  عليق شعيب ت
 يسمع من أيب حدرد 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا سفيان عن حييي بن   - 15745
سعيد عن حممد بن إبراهيم التيمي قال حدثنا أبو حدرد األسلمي : أن رجال 

 جاء فذكر مثله  

 

 



اده منقطع عليق شعيب األرنؤوط : إسنت  

 

 

( حديث مهران موىل لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا سفيان عن عطاء بن  - 15746
وقالت حدثين  السائب قال أتيت أم كلثوم ابنة علي بشيء من الصدقة فردهتا

موىل للنيب صلى هللا عليه وسلم يقال له مهران أن رسول هللا صلى هللا عليه  
 وسلم قال : إن آل حممد ال حتل لنا الصدقة وموىل القوم منهم  

 

 

ليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح بشواهده وهذا إسناد حسن عت  

 

 

( حديث رجل من أسلم رضي هللا عنه   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر قال ثنا شعبة عن   - 15747
ر ذلك للنيب  سهيل بن أيب صاحل عن أبيه عن رجل من أسلم : أنه لدغ فذك

صلى هللا عليه وسلم فقال النيب صلى هللا عليه وسلم لو أنك قلت حني 
أمسيت أعوذ بكلمات هللا التامات من شر ما خلق مل يضرك قال سهيل فكان  



إذا لدغ أحد منا يقول قاهلا فإن قالوا نعم قال كأنه يرى اهنا ال تضره   أيب  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد رجاله ثقات رجال ت
 الشيخني غري سهيل بن أيب صاحل فمن رجال مسلم 

 

 

( حديث سهل بن أيب حثمة رضي هللا عنه   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر قال ثنا شعبة عن   - 15748
الصديق عن  حييي بن سعيد وعبد الرمحن بن القاسم بن حممد بن أيب بكر

القاسم عن صاحل بن خوات عن سهل بن أيب حثمة أما عبد الرمحن فرفعه إىل  
ف  النيب صلى هللا عليه وسلم وأما حييي فذكر عن سهل قال : يقوم األمام وص

خلفه وصف بني يديه فيصلي ابلذي خلفه ركعة وسجدتني مث يقوم قائما حىت  
يصلوا ركعة أخرى مث يتقدمون إىل مكان أصحاهبم مث جييء أولئك فيقومون  
مقام هؤالء فيصلي هبم ركعة وسجدتني مث يقعد حىت يقضوا ركعة أخرى مث  

 يسلم عليهم  
 

 

شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على  ت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح ثنا شعبة ومالك بن أنس عن   - 15749
حييي عن أيب سعيد عن القاسم بن حممد عن صاحل بن خوات عن سهل بن أيب 

حثمة : فذكر معناه إال أنه قال يصلي ابلذين خلفه ركعة وسجدتني مث يقعد  
مقام أصحاهبم مث يتحول  مكانه حىت يقضوا ركعة وسجدتني مث يتحولوا إىل

 أصحاهبم إىل مكان هؤالء فذكر معناه  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح ثنا شعبة عن عبد الرمحن بن  - 15750
القاسم عن أبيه عن صاحل بن خوات عن سهل بن أيب حثمة عن النيب صلى  

: مثل هذا   هللا عليه وسلم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا شعبة قال أخربين خبيب   - 15751
بن عبد الرمحن األنصاري قال مسعت عبد الرمحن بن مسعود بن نيار قال جاء  



ليه وسلم قال  سهل بن أيب حثمة إىل جملسنا فحدث أن رسول هللا صلى هللا ع
 : إذا خرصتم فجدوا ودعوا دعوا الثلث فإن مل جتدوا وتدعوا فدعوا الربع 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف ت  

 

 

( حديث عصام املزين رضي هللا عنه  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان قال ذكره عبد امللك بن  - 15752
ال له بن نوفل بن مساحق قال سفيان وجده بدري عن رجل من مزينة يق

عصام عن أبيه وكان من أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم قال : كان النيب 
  صلى هللا عليه وسلم إذا بعث السرية يقول إذا رأيتم مسجدا أو مسعتم مناداي

فال تقتلوا أحدا قال بن عصام عن أبيه بعثنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف  
 سرية 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف جلهالة ابن عصام املزينت  

 

 

------------------------------------- 



 

[    449صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

( حديث السائب بن يزيد رضي هللا عنه  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد بن عبد ربه ثنا بقية بن الوليد  - 15753
يقص على  قال حدثين الزبيدي عن الزهري عن السائب بن يزيد أنه : مل يكن 

عهد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وال أيب بكر وكان أول من قص متيم  
مر  الداري أستأذن عمر بن اخلطاب أن يقص على الناس قائما فأذن له ع   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف من أجل بقية بن الوليد احلمصي فهو  ت
 مدلس تدليس التسوية وهو شر أنواع التدليس

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعقوب ثنا أيب عن بن إسحاق قال   - 15754
حدثين حممد بن مسلم بن عبيد هللا الزهري عن السائب بن يزيد بن أخت منر  

مل يكن لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم إال مؤذن واحد يف الصلوات  قال :  
كلها يف اجلمعة وغريها يؤذن ويقيم قال كان بالل يؤذن إذا جلس رسول هللا 

صلى هللا عليه وسلم على املنرب يوم اجلمعة ويقيم إذا نزل وأليب بكر وعمر  



 رضي هللا عنهما حىت كان عثمان  

 

 

ديث صحيح وهذا إسناد حسن من أجل حممد بن عليق شعيب األرنؤوط : حت
إسحاق وقد صرح ابلتحديث عن الزهري وهو متابع . وابقي رجاله ثقات 

 رجال الشيخني

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هارون بن معروف قال عبد هللا  - 15755
 بن األسود القرشي ومسعته أان من هارون قال أان بن وهب قال حدثنا عبد هللا 

أن يزيد بن خصيفة حدثه عن السائب بن يزيد أن رسول هللا صلى هللا عليه  
نجوم وسلم قال : ال تزال أميت على الفطرة ما صلوا املغرب قبل طلوع ال  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه وهذا إسناد ضعيف جلهالة عبد هللا بن ت
 األسود القرشي

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا قتيبة بن سعيد ثنا حامت بن إمساعيل   - 15756
عن حممد يعين بن يوسف عن السائب بن يزيد قال : حج يب مع رسول هللا 

اع وأان بن سبع سنني  صلى هللا عليه وسلم يف حجة الود  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا مكي بن إبراهيم ثنا اجلعيد عن   - 15757
لشارب يف عهد  يزيد بن أيب خصيفة عن السائب بن يزيد قال : كنا أنيت اب

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ويف إمرة أيب بكر وصدرا من إمرة عمر فنقوم  
فجلد فيها  إليه فنضربه أبيدينا ونعالنا وأرديتنا حىت كان صدرا من إمرة عمر 

 أربعني حىت إذا عتوا فيها وفسقوا جلد مثانني  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا مكي ثنا اجلعيد عن يزيد بن  - 15758
خصيفة عن السائب بن يزيد أن امرأة جاءت إىل رسول هللا صلى هللا عليه  

ة أتعرفني هذه قالت ال اي نيب هللا فقال هذه قينه بين وسلم فقال : اي عائش
فالن حتبني أن تغنيك قالت نعم قال فأعطاها طبقا فغنتها فقال النيب صلى هللا 

 عليه وسلم قد نفخ الشيطان يف منخريها 

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

ان عن الزهري عن السائب بن  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفي - 15759
ليه  يزيد قال : خرجت مع الصبيان إىل ثنية الوداع نتلقى رسول هللا صلى هللا ع

وسلم من غزوة تبوك وقال سفيان مرة أذكر مقدم النيب صلى هللا عليه وسلم  
 ملا قدم النيب صلى هللا عليه وسلم من تبوك  

 

 

يخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد بن خصيفة عن السائب بن   - 15760
يزيد أن شاء هللا : أن النيب صلى هللا عليه وسلم ظاهر بني درعني يوم أحد 

 وحدثنا به مرة أخرى فلم يستثن فيه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حييي بن آدم قال ثنا بن إدريس  - 15761
بن أخت  وأبو شهاب عن حممد بن أسحق عن الزهري عن السائب بن يزيد



منر قال : ما كان لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم إال مؤذن واحد يؤذن إذا 
  قعد على املنرب ويقيم إذا نزل وأبو بكر كذلك وعمر كذلك رضي هللا تعاىل

 عنهما  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حييي بن آدم قال ثنا بن مبارك عن   - 15762
يونس عن الزهري عن السائب بن يزيد أن شرحيا احلضرمي قال ذكر عند النيب  

 صلى هللا عليه وسلم فقال : ذاك رجل ال يتوسد القرآن  

 

 

إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حييي بن آدم ثنا بن مبارك عن   - 15763
يونس عن الزهري عن السائب بن يزيد أن شرحيا احلضرمي ذكر عند النيب 

 صلى هللا عليه وسلم فقال : ذاك رجل ال يتوسد القرآن  

 

 

شيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا علي بن إسحاق قال أان عبد هللا   - 15764
 قال أان يونس بن يزيد عن الزهري قال أخربين السائب بن يزيد فذكر : مثله  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري علي  ت
 بن إسحاق وهو السلمي فمن رجال الرتمذي وهو ثقة 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو اليمان ثنا شعيب عن الزهري  - 15765
قال حدثين السائب بن يزيد بن أخت منر أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال :  

 ال عدوى وال صفر وال هامة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    450صفحة  - 3د بن حنبل    ] جزء مسند أمح   

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا بن أيب ذئب عن الزهري  - 15766
عن السائب بن يزيد قال : كان األذان على عهد رسول هللا صلى هللا عليه  

وسلم وأيب بكر وعمر رضي هللا تعاىل عنهما أذانني حىت كان زمن عثمان فكثر  
 الناس فأمر ابألذان األول ابلزوراء  

 

 

سناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يونس ثنا ليث عن يزيد يعين بن  - 15767
اهلاد عن إمساعيل بن عبد هللا بن جعفر قال بلغين أن رسول هللا صلى هللا عليه  
وسلم قال : ما من إنسان يكون يف جملس فيقول حني يريد أن يقوم سبحانك 

ال أنت أستغفرك وأتوب إليك إال غفر له ما كان يف اللهم وحبمدك ال إله إ
ذلك اجمللس فحدثت هذا احلديث يزيد بن خصيفة قال هكذا حدثين السائب  

 بن يزيد عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري ت
فمن رجال ابن ماجة   - طالب وهو ابن أيب -إمساعيل بن عبد هللا بن جعفر 

 وهو ثقة 

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن   - 15768
خبيب بن عبد الرمحن عن حفص بن عاصم عن أيب سعيد بن املعلي قال كنت  
أصلي فمر يب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فدعاين فلم آته حىت صليت مث  

يين فقال إين كنت أصلي قال أمل يقل هللا تبارك أتيته فقال ما منعك أن أتت
مث   {اي أيها الذين آمنوا استجيبوا هلل وللرسول إذا دعاكم ملا حيييكم  }وتعاىل 

قال أال أعلمكم أعظم سورة يف القرآن قبل أن أخرج من املسجد قال فذهب  
هي  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ليخرج فذكرته فقال احلمد هلل رب العاملني 

 السبع املثاين والقرآن العظيم الذي أوتيته  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري ت  

 

 

ديث احلجاج بن عمرو األنصاري رضي هللا عنه ح  

15769 -   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخني غري أن صحابيه  ت
أصحاب السننمل يرو له الشيخان وإمنا روى له   

 



 

ديث أيب سعيد الزرقي رضي هللا عنه ح  

15770 -   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح بشواهده وهذا إسناد ضعيف جلهالة عبد هللا  ت
وابقي رجاله ثقات رجال الشيخني غري أيب  - وهو الزرقي األنصاري  -بن مرة 

فقد   املهري احلمصي -ويقال : ابن أيب أيوب  -الفيض وهو موسى بن أيوب 
 روى له األربعة سوى ابن ماجة وهو ثقة 

 

 

ديث حجاج األسلمي رضي هللا عنه ح  

15771 -   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حمتمل للتحسنيت  

 

 

ديث رجل عن النيب صلى هللا عليه وسلم ح  

15772 -   

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري ت
فليست له رواية يف الكتب الستةصحابيه   

 

 

ديث عبد هللا بن حذافة رضي هللا عنه ح  

15773 -   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : مرفوعه صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف النقطاعه ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    451صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

( حديث عبد هللا بن رواحة رضي هللا عنه   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن ثنا سفيان عن محيد   - 15774
رواحة : أنه قدم  األعرج عن حممد بن إبراهيم عن أيب سلمة عن عبد هللا بن 

من سفر ليال فتعجل إىل امرأته فإذا يف بيته مصباح وإذا مع امرأته شيء فأخذ  



صلى هللا عليه  السيف فقالت امرأته إليك إليك عين فالنة متشطين فأتى النيب 
 وسلم فأخربه فنهى أن يطرق الرجل أهله ليال  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : مرفوعه صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف النقطاعه  ت
مل يسمع من عبد هللا بن رواحة  -وهو ابن عبد الرمحن بن عوف  -أبو سلمة   

 

 

ال أان حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعمر بن بشر ثنا عبد هللا ق - 15775
يونس عن الزهري قال مسعت سنان بن أيب سنان قال : مسعت أاب هريرة يقول  

 قائما يف قصصه أن أخا لكم كان ال يقول الرفث يعين بن رواحة قال 

إذا انشق معروف من الليل ساطع (  ... وفينا رسول هللا يتلو كتابه  )   

ابلكافرين املضاجع ( إذا استثقلت  ...يبيت جيايف جنبه عن فراشه  )   

به موقنات أن ما قال واقع (   ... أراان اهلدي بعد العمى فقلوبنا  )   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري ت
 يعمل بن بشر فمن رجال " التعجيل "

 

 



( حديث سهيل بن البيضاء عن النيب صلى هللا عليه وسلم   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا قتيبة بن سعيد قال أان أبو بكر بن  - 15776
يل بن مضر عن بن اهلاد عن حممد بن إبراهيم عن سعيد بن الصلت عن سه

البيضاء قال : بينما حنن يف سفر مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأان رديفه  
صوته مرتني أو  فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اي سهيل بن البيضاء ورفع

ثالاث كل ذلك جييبه سهيل فسمع الناس صوت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
فظنوا أنه يريدهم فحبس من كان بني يديه وحلقه من كان خلفه حىت إذا 

اجتمعوا قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم انه من شهد أن ال إله إال هللا 
 حرمه هللا على النار وأوجب له اجلنة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : مرفوعه صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف النقطاعه  ت
سعيد بن الصلت مل يدرك سهيل بن بيضاء ومل يسمع منه ألن سهيال تويف 

 ورسول هللا صلى هللا عليه وسلم حي

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هارون ثنا بن وهب قال حيوة   - 15777
ن إبراهيم عن سعيد بن الصلت عن سهيل بن  حدثين بن اهلاد عن حممد يعين ب

البيضاء من بين عبد الدار قال : بينما حنن مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  



 يف سفر فذكر معناه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : مرفوعه صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف النقطاعه  ت
تويف سعيد بن الصلت مل يدرك سهيل بن بيضاء ومل يسمع منه ألن سهيال 

 ورسول هللا صلى هللا عليه وسلم حي

 

 

( حديث عقيل بن أيب طالب رضي هللا عنه  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا احلكم بن انفع قال ثنا إمساعيل بن   - 15778
: تزوج عقيل  عياش عن سامل بن عبد هللا عن عبد هللا بن حممد بن عقيل قال  

بن أيب طالب فخرج علينا فقلنا ابلرفاء والبنني فقال مه ال تقولوا ذلك فإن  
رك هللا لك وابرك النيب صلى هللا عليه وسلم قد هناان عن ذلك وقال قولوا اب

 عليك وابرك لك فيها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : مرفوعه صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف النقطاعه ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل بن إبراهيم ثنا يونس عن   - 15779



احلسن : أن عقيل بن أيب طالب تزوج امرأة من بين جشم فدخل عليه القوم 
فقالوا ابلرفاء والبنني فقال ال تقولوا ذاكم قالوا فما نقول اي أاب يزيد قال قولوا  

 ابرك هللا لكم وابرك عليكم إان كذلك كنا نؤمر  

 

 

يق شعيب األرنؤوط : مرفوعه صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف النقطاعه علت  

 

 

( حديث فروة بن مسيك رضي هللا عنه  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق قال أان معمر عن حييي   - 15780
دي قال قلت : اي  بن عبد هللا بن حبري قال أخربين من مسع فروة بن مسيك املرا

رسول هللا إن أرضا عندان يقال هلا أرض أبني هي أرض رفقتنا ومريتنا وأهنا وبئة  
عليه وسلم دعها عنك   أو قال إن هبا وابء شديدا فقال رسول هللا صلى هللا

 فإن القرف التلف 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف إلهبام الرجل الذي مسع فروة بن ت
مسيك وجلهالة حيىي بن عبد هللا بن حبري وابقي رجال اإلسناد ثقات رجال 

 الشيخني 



 

 

( حديث رجل من األنصار رضي هللا عنه   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن الزهري  - 15781
سوداء وقال : اي    عن عبد هللا بن عبد هللا عن رجل من األنصار أنه جاء أبمة

رسول هللا إن علي رقبة مؤمنة فإن كنت ترى هذه مؤمنة أعتقتها فقال هلا  
ت نعم قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أتشهدين أن ال إله إال هللا قال

أتشهدين إين رسول هللا قالت نعم قال أتؤمنني ابلبعث بعد املوت قالت نعم  
 قال اعتقها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري ت
 صحابيه 

 

 

------------------------------------- 

 

[    452صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 



( حديث رجل من هبز رضي هللا عنه  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد بن هارون قال أان حييي أن  - 15782
 أخربه أن عمري  حممد بن إبراهيم التيمي أخربه أن عيسى بن طلحة بن عبيد هللا

بن سلمة الضمري أخربه عن رجل من هبز : أنه خرج مع رسول هللا صلى هللا  
لناس محار  عليه وسلم يريد مكة حىت إذا كانوا يف بعض وادي الروحاء وجد ا

وحش عقريا فذكروا للنيب صلى هللا عليه وسلم فقال أقروه حىت أييت صاحبه  
فأتى البهزي وكان صاحبه فقال اي رسول هللا شأنكم هبذا احلمار فأمر رسول 
هللا صلى هللا عليه وسلم أاب بكر فقسمه يف الرفاق وهم حمرمون قال مث مرران  

ف يف ظل فيه سهم فأمر النيب صلى هللا  حىت إذا كنا ابإلاثية إذا حنن بظيب حاق
 عليه وسلم رجال أن يقف عنده حىت جييز الناس عنه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح على وهم يف إسناده ت  

 

 

( حديث الضحاك بن سفيان رضي هللا عنه  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن الزهري  - 15783



عن سعيد بن املسيب أن عمر بن اخلطاب رضي هللا تعاىل عنه قال : ما أرى 
الدية إال للعصبة ألهنم يعقلون عنه فهل مسع أحد منكم من رسول هللا صلى 

ستعمله  هللا عليه وسلم يف ذلك شيئا فقال الضحاك بن سفيان الكاليب وكان ا 
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على األعراب كتب إىل رسول هللا صلى هللا 

عليه وسلم إن أورث امرأة أشيم الضبايب من دية زوجها فأخذ بذلك عمر بن  
 اخلطاب رضي هللا تعاىل عنه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

ثنا سفيان قال مسعته من الزهري عن  حدثنا عبد هللا حدثين أيب  - 15784
 أخربه  سعيد أن عمر قال الدية للعاقلة وال ترث املرأة من دية زوجها حىت

الضحاك بن سفيان الكاليب : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كتب إيل أن 
 أورث امرأة أشيم الضبايب من دية زوجها فرجع عمر عن قوله  

 

 

صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أمحد بن عبد امللك ثنا محاد بن   - 15785



زيد عن علي بن جدعان عن احلسن عن الضحاك بن سفيان الكاليب أن رسول 
هللا صلى هللا عليه وسلم قال له : اي ضحاك ما طعامك قال اي رسول هللا 

تبارك  اللحم واللنب قال مث يصري إىل ماذا قال إىل ما قد علمت قال فإن هللا 
 وتعاىل ضرب ما خيرج من بن آدم مثال للدنيا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف لضعف علي بن ت
مل يسمع من   - وهو البصري  -والنقطاعه فاحلسن  -وهو ابن جدعان  -زيد 

 الضحاك بن سفيان 
 

 

( حديث أيب لبابة عن النيب صلى هللا عليه وسلم  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن الزهري  - 15786
عن سامل عن بن عمر قال مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : اقتلوا  
  احليات واقتلوا ذا الطفيتني واألبرت فإهنما يسقطان احلبل ويطمسان البصر قال

بن عمر فرآين أبو لبابة أو زيد بن اخلطاب وأان أطارد حية ال قتلها فنهاين 
فقلت إن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قد أمر بقتلهن فقال إنه قد هنى بعد 

 ذلك عن قتل ذوات البيوت قال الزهري وهي العوامر  

 



 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد قال أان حممد بن إسحاق عن   - 15787
لى املنرب يقول انفع عن بن عمر قال مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ع

: اقتلوا احليات واقتلوا ذا الطفيتني واألبرت فإهنما يلتمعان البصر ويستسقطان  
بن عبد املنذر أال  احلبل قال فكنت ال أرى حية إال قتلتها قال يل أبو لبابة

تفتح بيين وبينك خوخة فقلت بلى قال فقمت أان وهو ففتحناها فخرجت 
حية فعدوت عليها ألقتلها فقال يل مهال فقلت إن رسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم قد أمر بقتلهن قال إنه قد هنى عن قتل ذوات البيوت 

 

 

ن كان مدلسا وإ -عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح حممد بن إسحاق ت
قد توبع وبقية رجاله ثقات رجال الشيخني -وقد عنعن   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح قال ثنا بن جريج قال أخربين  - 15788
بن شهاب أن احلسني بن السائب بن أيب لبابة أخرب : أن أاب لبابة بن عبد  

أهجر دار قومي  املنذر ملا اتب هللا عليه قال اي رسول هللا إن من توبيت أن 
وأساكنك وإين اخنلع من مايل صدقة هلل ولرسوله فقال رسول هللا صلى هللا 



 عليه وسلم جيزئ عنك الثلث  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

-------------------------------------  

 

[    453صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد حدثنا شعبة قال عن عبد   - 15789
رب عن انفع عن عبد هللا بن عمر : أنه كان أيمر بقتل احليات كلهن فاستأذنه  
أبو لبابة أن يدخل من خوخة هلم إىل املسجد فرآهم يقتلون حية فقال هلم أبو  

ة أما بلغكم أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم هنى عن قتل أوالت البيوت لباب
 والدور وأمر بقتل ذي الطفيتني واألبرت 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن عبيد قال ثنا عبيد هللا   - 15790



اب فخرجت منه حية فأمر بقتلها فقال له أبو عن انفع عن بن عمر أنه فتح اب
لبابة : ال تفعل فإن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قد هنى عن قتل احليات 

 اليت تكون يف البيوت  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

( حديث الضحاك بن قيس رضي هللا عنه   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا محاد بن سلمة قال أان  - 15791
اهليثم حني  علي بن زيد عن احلسن : أن الضحاك بن قيس كتب إىل قيس بن 

مات يزيد بن معاوية سالم عليك أما بعد فإين مسعت رسول هللا صلى هللا عليه  
الدخان  وسلم يقول إن بني يدي الساعة فتنا كقطع الليل املظلم فتنا كقطع 

ميوت فيها قلب الرجل كما ميوت بدنه يصبح الرجل مؤمنا وميسي كافرا 
وميسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع أقوام خالقهم ودينهم بعرض من الدنيا وأن 

 يزيد بن معاوية قد مات وأنتم إخواننا وأشقاؤان فال تسبقوان حىت خنتار ألنفسنا  
 

 

دون قوله " فتنا كقطع الدخان  عليق شعيب األرنؤوط : مرفوعه صحيح لغريه  ت



ميوت فيها قلب الرجل كما ميوت بدنه " وهذا إسناد ضعيف لضعف علي بن  
وابقي رجال اإلسناد ثقات رجال الصحيح  -وهو ابن جدعان  -زيد   

 

 

( حديث أيب صرمة رضي هللا عنه  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد قال أان حييي بن سعيد أن  - 15792
حممد بن حييي بن حبان أخربه أن عمه أاب صرمة كان حيدث أن رسول هللا صلى 

 هللا عليه وسلم كان يقول : اللهم إين أسألك غناي وغىن موالي  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا قتيبة بن سعيد ثنا ليث عن حييي   - 15793
بن سعيد عن حممد بن حييي بن حبان عن لؤلؤة عن أيب صرمة عن رسول هللا 
 صلى هللا عليه وسلم أنه قال : من ضار أضر هللا به ومن شاق شق هللا عليه  

 

 

لة عليق شعيب األرنؤوط : حديث حسن بشواهده وهذا إسناد ضعيف جلهات
 لؤلؤة موالة األنصار وابقي رجال اإلسناد ثقات رجال الشيخني



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا قتيبة بن سعيد قال ثنا ليث عن   - 15794
حييي بن سعيد عن حممد بن حييي بن حبان عن لؤلؤة عن أيب صرمة عن رسول  

الي هللا صلى هللا عليه وسلم أنه قال : اللهم إين أسألك غناي وغىن مو   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف جلهالة لؤلؤة ت  

 

 

( حديث عبد الرمحن بن عثمان رضي هللا عنه  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد قال أان بن أيب ذئب عن   - 15795
سعيد بن خالد عن سعيد بن املسيب عن عبد الرمحن بن عثمان قال : ذكر  

طبيب عند رسول هللا صلى هللا عليه وسلم دواء وذكر الضفدع جيعل فيه فنهى  
 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن قتل الضفدع  

 

 

إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح غري  عليق شعيب األرنؤوط :ت
فقد روى له أصحاب السنن األربعة خال    -وهو القارظي  -سعيد بن خالد 

 الرتمذي وهو ثقة 



 

 

( حديث معمر بن عبد هللا رضي هللا عنه   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد قال ثنا حممد بن إسحاق عن   - 15796
حممد بن إبراهيم التيمي عن سعيد بن املسيب عن معمر بن عبد هللا بن نضلة  

القرشي قال مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : ال حيتكر إال 
 خاطئ  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبدة بن سليمان قال ثنا حممد بن  - 15797
إسحاق عن حممد بن إبراهيم عن سعيد بن املسيب عن معمر بن عبد هللا 

 العدوي قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ال حيتكر إال خاط 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن حممد  حدثنا عبد هللا حدثين أيب  - 15798



بن إسحاق عن حممد بن إبراهيم التيمي عن سعيد بن املسيب عن معمر رجل  
 من قريش قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ال حيتكر إال خاط 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

قال ثنا   حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حييي بن سعيد األموي - 15799
حييي بن سعيد عن سعيد بن املسيب عن معمر العدوي قال قال رسول هللا 

صلى هللا عليه وسلم : ال حيتكر إال خاطئ وكان سعيد بن املسيب حيتكر  
 الزيت  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    454صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

( حديث عومير بن أشقر رضي هللا عنه   )  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد قال اان حييي بن سعيد عن   - 15800
عباد بن متيم أخربه عن عومير بن أشقر أنه : ذبح قبل أن يغدو رسول هللا 

صلى هللا عليه وسلم فلما صلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ذكر ذلك له 
 فأمره أن يعيد أضحيته  

 

 

وهذا إسناد ضعيف النقطاعه  عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح لغريه ت
 عباد بن متيم : وهو األنصاري مل يسمع من عومير بن أشقر 

 

 

(حديث جد خبيب رضي هللا عنه   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد قال أان املستلم بن سعيد عن   - 15801
سول هللا عبادة ثنا خبيب عن عبد الرمحن عن أبيه عن جده قال : أتيت ر 

صلى هللا عليه وسلم وهو يريد غزوا أان ورجل من قومي ومل نسلم فقلنا إان 
ال قال  نستحىي أن يشهد قومنا مشهد إال نشهده معهم قال أو أسلمتما قلنا  

فال نستعني ابملشركني على املشركني قال فأسلمنا وشهدان معه فقتلت رجال 
وضربين ضربة وتزوجت اببنته بعد ذلك فكانت تقول ال عدمت رجال وشحك 



 هذا الوشاح فأقول ال عدمت رجال عجل أابك النار  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف دون قوله : " فال نستعني ابملشركني ت
ى املشركني " فهو صحيح لغريه عل  

 

 

( حديث كعب بن مالك األنصاري رضي هللا عنه  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا وكيع قال ثنا هشام بن عروة   - 15802
عن عبد هللا بن سعد عن بن كعب بن مالك األنصاري عن أبيه وبن منري عن  

هشام عن عبد الرمحن بن سعد عن بن مالك عن أبيه : أن النيب صلى هللا 
 عليه وسلم أكل طعاما فلعق أصابعه  

 

 

على شرط مسلم رجاله ثقات رجال   عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت
 الشيخني غري عبد الرمحن بن سعد وهو املدين فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع عن أسامة بن زيد عن  - 15803
الزهري عن بن كعب بن مالك : أن جارية لكعب كانت ترعى غنما له بسلع 



فعدا الذئب على شاة من شائها فادركتها الراعية فذكتها مبروة فسأل كعب بن 
 مالك النيب صلى هللا عليه وسلم فأمره أبكلها  

 

 

ديث صحيح وهذا إسناد ظاهر االنقطاع بني ابن عليق شعيب األرنؤوط : حت
 كعب وأبيه 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا زمعة عن الزهري عن بن   - 15804
ه وهو مالزم  كعب بن مالك عن أبيه : أن النيب صلى هللا عليه وسلم مر ب

رجال يف أوقيتني فقال النيب صلى هللا عليه وسلم للرجل هكذا أي ضع عنه  
لرجل أد الشطر قال الرجل نعم اي رسول هللا فقال النيب صلى هللا عليه وسلم ل

 إليه ما بقي من حقه  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح بغري هذه السياقة وهذا إسناد ت
ضعيف لضعف زمعة : وهو ابن صاحل اجلندي وبقية رجاله ثقات رجال 

 الشيخني 
 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن عن سفيان عن سعد   - 15805



أيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  عن بن كعب بن مالك عن أبيه قال : ر 
 يلعق أصابعه الثالث من الطعام  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو معاوية ثنا حجاج عن انفع عن   - 15806
بن كعب بن مالك عن أبيه : أن جارية هلم سوداء ذكت شاة هلم مبروة فسأل 

  صلى هللا عليه وسلم عن ذلك فأمره أبكلها  النيب

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن عن سفيان عن سعد   - 15807
عن عبد هللا أو عبد الرمحن بن كعب بن مالك قال عبد الرمحن هو شك يعين 

سلم : مثل املؤمن مثل  سفيان عن أبيه قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و 
له ومثل  اخلامة من الزرع تقيمها الرايح تعدهلا مرة وتصرعها أخرى حىت أيتيه أج 

الكافر مثل األرزة اجملذية على أصلها ال يقلها شيء حىت يكون اجنعافها  
 خيتلعها أو اجنعافها مرة واحدة شك عبد الرمحن  



 

 

الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح ثنا بن جريج قال أخربين بن  - 15808
ن مالك ملا شهاب عن عبد الرمحن بن عبد هللا بن كعب بن مالك ان كعب ب

اتب هللا عليه أتى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال : إن هللا مل ينجين إال 
ن مايل صدقة هلل  ابلصدق وإن من توبيت إىل هللا أن ال أكذب أبدا وأين أخنلع م

تعاىل ورسوله فقال له رسول هللا صلى هللا عليه وسلم امسك عليك بعض 
 مالك فإنه خري لك قال فإين أمسك سهمي من خيرب  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد رجاله ثقات رجال ت
 الشيخني 

 

 

عن عمر  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل قال أان بن عون   - 15809
كثري بن فليح قال قال كعب بن مالك ما كنت يف غزاة أيسر للظهر والنفقة    بن

مين يف تلك الغزاة قال : ملا خرج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قلت أجتهز  
غدا مث أحلقه فأخذت يف جهازي فأمسيت ومل أفرغ فقلت آخذ يف جهازي غدا  



فلما كان اليوم الثالث أخذت والناس قريب بعد مث احلقهم فأمسيت ومل أفرغ 
رغ فقلت أيهات سار الناس ثالاث فأقمت فلما قدم  يف جهازي فأمسيت فلم أف

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم جعل الناس يعتذرون إليه فجئت حىت قمت 
بني يديه فقلت ما كنت يف غزاة أيسر للظهر والنفقة مين يف هذه الغزاة  

يه وسلم وأمر الناس أن ال يكلموان وأمرت فأعرض عين رسول هللا صلى هللا عل 
نساؤان أن يتحولن عنا قال فتسورت حائطا ذات يوم فإذا أان جبابر بن عبد هللا  

فقلت أي جابر نشدتك ابهلل هل علمتين غششت هللا ورسوله يوما قط قال  
فسكت عين فجعل ال يكلمين قال فبينا أان ذات يوم إذ مسعت رجال على  

كعبا حىت دان مين فقال بشروا كعبا  الثنية يقول كعبا    

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح دون قوله : " فإذا أان جبابر بن عبد  ت
هللا " وهذا إسناد ضعيف النقطاعه عمر بن كثري بن أفلح : هو املدين موىل أيب  

 أيوب األنصاري مل يدرك كعب بن مالك
 

 

------------------------------------- 

 

[    455صفحة  - 3أمحد بن حنبل    ] جزء  مسند   

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حجاج ثنا ليث قال حدثين عقيل   - 15810
ليهم إن كعب  عن بن شهاب عن بن كعب بن مالك أحد الثالثة الذين تيب ع

بن مالك قال : كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا قدم من سفر بدأ 
ابملسجد فسبح فيه ركعتني مث سلم فجلس يف مصاله فيأتيه الناس فيسلمون  

ه  علي  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق قال ثنا معمر عن   - 15811
الزهري عن عبد الرمحن بن كعب بن مالك عن أبيه : أن النيب صلى هللا عليه  
وسلم قدم من غزوة تبوك ضحى فصلى يف املسجد ركعتني وكان إذا جاء من  

ر فعل ذلك سف  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا علي بن إسحاق قال أان عبد هللا   - 15812
قال أان معمر عن الزهري عن عبد الرمحن بن كعب بن مالك عن أبيه قال :  



قدم النيب صلى هللا عليه وسلم يعين من تبوك فصلى يف املسجد ركعتني وكان  
 إذا قدم من سفر فعل ذلك  

 

 

اله ثقات رجال الشيخني غري علي  عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجت
 بن إسحاق : وهو السلمي املروزي فمن رجال الرتمذي وهو ثقة 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق وبن بكر قاال أان بن  - 15813
جريج قال حدثين بن شهاب أن عبد الرمحن بن عبد هللا بن كعب بن مالك 

عبيد هللا بن كعب عن كعب بن حدثه عن أبيه عبد هللا بن كعب وعن عمه 
مالك قال : كان النيب صلى هللا عليه وسلم ال يقدم من سفر إال هنارا يف 

الضحى فإذا قدم بدأ ابملسجد فصلى فيه ركعتني مث جلس فيه وقال أبو بكر  
 يف حديثه عن أبيه عبد هللا بن كعب بن مالك عن عمه  

 

 

شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على  ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق قال ثنا معمر عن   - 15814
الزهري عن عبد الرمحن بن كعب بن مالك قال قالت أم مبشر لكعب بن 



مالك وهو شاك اقرأ على ابين السالم تعين مبشرا فقال يغفر هللا لك اي أم 
سلم : إمنا نسمة املسلم  مبشر أومل تسمعي ما قال رسول هللا صلى هللا عليه و 

طري تعلق يف شجر اجلنة حىت يرجعها هللا عز وجل إىل جسده يوم القيامة قالت 
 صدقت فاستغفر هللا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سعد بن إبراهيم ثنا أيب عن صاحل   - 15815
عبد الرمحن بن عبد هللا بن كعب أنه بلغه أن كعب  عن بن شهاب قال حدثين 

بن مالك قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : نسمة املؤمن إذا مات 
 طائر تعلق بشجر اجلنة حىت يرجعه هللا تبارك وتعاىل إىل جسده يوم يبعثه هللا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف النقطاعه عبد  ت
بن عبد هللا بن كعب مل يسمع هذا احلديث من جده كعب بن مالك الرمحن  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن إدريس يعين الشافعي عن   - 15816
أن أابه  مالك عن بن شهاب عن عبد الرمحن بن كعب بن مالك أنه أخربه



كعب بن مالك كان حيدث أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : إمنا نسمة  
ه يوم  املؤمن طائر يعلق يف شجر اجلنة حىت يرجعه هللا تبارك وتعاىل إىل جسد 

 يبعثه  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن الزهري  - 15817
عن بن كعب بن مالك عن أبيه : أن النيب صلى هللا عليه وسلم خرج يوم 

 اخلميس يف غزوة تبوك  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

يونس عن  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عثمان بن عمر قال أان  - 15818
الزهري عن عبد الرمحن بن كعب عن أبيه أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

قال : إمنا نسمة املسلم طري يعلق بشجر اجلنة حىت يرجعه هللا تبارك وتعاىل إىل 
 جسده يوم يبعثه  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

-------------------------------------  

 

[    456صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عثمان بن عمر قال ثنا يونس عن   - 15819
الزهري عن عبد الرمحن بن كعب بن مالك ان كعب بن مالك قال : أقل ما  

 كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم خيرج إذا أراد سفرا إال يوم اخلميس 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عتاب بن زايد قال ثنا عبد هللا قال   - 15820
ب أن عبد هللا  أان يونس عن الزهري قال أخربين عبد الرمحن بن عبد هللا بن كع

بن كعب قال مسعت كعب بن مالك يقول : كان رسول هللا صلى هللا عليه  
ك فغزاها رسول  وسلم قلما يريد غزوة يغزوها إال وري بغريها حىت كان غزوة تبو 

هللا صلى هللا عليه وسلم يف حر شديد استقبل سفرا بعيدا ومفازا وأستقبل غزو  



عدو كثري فجال للمسلمني أمرهم ليتأهبوا أهبة عدوهم أخربهم بوجهه الذي 
 يريد 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري ت
رجال ابن ماجة وهو ثقة عتاب بن زايد : وهو اخلراساين فمن   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد بن عبد ربه قال حدثين حممد  - 15821
بن حرب قال حدثين الزبيدي عن الزهري عن عبد الرمحن بن عبد هللا بن 

كعب بن مالك عن كعب بن مالك أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال :  
ميت على تل ويكسوين ريب تبارك وتعاىل يبعث الناس يوم القيامة فاكون أان وأ

 حلة خضراء مث يوذن يل فأقول ما شاء هللا أن أقول فذاك املقام احملمود 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
فمن رجال مسلم  -وهو الزبيدي احلمصي  -الشيخني غري يزيد بن عبد ربه   

 

 

 حدثين أيب ثنا علي بن حبر قال ثنا عيسى بن حدثنا عبد هللا - 15822
ب بن يونس عن زكراي عن حممد بن عبد الرمحن بن سعد بن زرارة أن بن كع 



مالك حدثه عن أبيه أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : ما ذئبان جائعان  
 أرسال يف غنم أفسد هلا من حرص املرء على املال والشرف لدينه 

 

 

ط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري علي  عليق شعيب األرنؤو ت
فقد روى له البخاري تعليقا وأبو داود    -وهو ابن بري القطان  -بن حبر 

 والرتمذي وهو ثقة 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو اليمان قال أان شعيب عن   - 15823
الك أن كعب بن الزهري قال حدثين عبد الرمحن بن عبد هللا بن كعب بن م

مالك حني أنزل هللا تبارك وتعاىل يف الشعر ما أنزل أتى النيب صلى هللا عليه  
كيف ترى وسلم فقال : إن هللا تبارك وتعاىل قد أنزل يف الشعر ما قد علمت و 
 فيه فقال النيب صلى هللا عليه وسلم إن املؤمن جياهد بسيفه ولسانه 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو اليمان قال أان شعيب عن   - 15824
ن الزهري قال حدثين أبو بكر بن عبد الرمحن بن احلرث بن هشام أن مروان ب



احلكم أخربه أن عبد الرمحن بن األسود بن عبد يغوث أخربه أن أيب بن كعب  
ان  األنصاري أخربه أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : من الشعر حكمة وك

بشري بن عبد الرمحن بن كعب حيدث أن كعب بن ملك كان حيدث أن النيب 
ابلنبل فيما  صلى هللا عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لكإمنا تنضحوهنم 

 تقولون هلم من الشعر  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديثان صحيحان وهلما إسنادان . احلديث األول ت
إسناده صحيح على شرط البخاري . واحلديث الثاين : هو حديث صحيح  

 لغريه وهذا إسناد ضعيف
 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو اليمان قال أنبأان شعيب عن   - 15825
ك األنصاري الزهري قال أان عبد الرمحن بن كعب بن مالك أن كعب بن مال

وهو أحد الثالثة الذين تيب عليهم كان حيدث أن النيب صلى هللا عليه وسلم  
بارك وتعاىل  قال : إمنا نسمة املؤمن طائر يعلق يف شجر اجلنة حىت يرجعها هللا ت

 إىل جسده يوم يبعثه  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عامر بن صاحل قال حدثين يونس  - 15826
بن يزيد عن بن شهاب عن عبد الرمحن بن كعب بن مالك األنصاري عن أبيه  

حني اتب هللا تبارك وتعاىل عليه اي  أنه : قال لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم 
رسول هللا أخنلع من مايل صدقة إىل هللا ورسوله فقال له رسول هللا صلى هللا 

 عليه وسلم أمسك عليك بعض مالك فإنه خري لك 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعقوب بن إبراهيم ثنا بن أخي  - 15827
ال أخربين عبد  الزهري حممد بن عبد هللا عن عمه حممد بن مسلم الزهري ق 

الرمحن بن عبد هللا بن كعب بن مالك : أن عبد هللا بن كعب بن مالك وكان  
قائد كعب من بنيه حني عمى قال مسعت كعب بن مالك حيدث حديثه حني 

عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف غزوة تبوك فقال كعب بن مالك  ختلف
مل أختلف عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف غزوة غريها قط إال يف غزوة  

[ إين كنت ختلفت يف غزوة بدر ومل يعاتب أحدا ختلف  457تبوك غري ] ص 
ىت مجع هللا عنها إمنا خرج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يريد عري قريش ح

بينهم وبني عدوهم على غري ميعاد ولقد شهدت مع رسول هللا صلى هللا عليه  



وسلم ليلة العقبة حني توافقنا على اإلسالم ما أحب ان يل هبا مشهد بدر وإن  
كانت بدر أذكر يف الناس منها واشهر وكان من خربي حني ختلفت عن رسول  

 مل أكن قط أقوى وال أيسر مين  هللا صلى هللا عليه وسلم يف غزوة تبوك ألين
اة وهللا ما مجعت قبلها راحلتني قط حىت مجعتها  حني ختلفت عنه يف تلك الغز 

يف تلك الغزاة وكان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فلما يريد غزاة يغزوها إال  
روى بغريه حىت كانت تلك الغزاة فغزاها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف حر  

بل سفرا بعيدا ومفازا واستقبل عدوا كثريا فجال للمسلمني أمره  شديد واستق
ليتأهبوا أهبة عدوهم فأخربهم بوجهه الذي يريد واملسلمون مع رسول هللا 

صلى هللا عليه وسلم كثري ال جيمعهم كتاب حافظ يريد الديوان فقال كعب 
هللا  فقل رجل يريد يتغيب إال ظن أن ذلك سيخفي له ما مل ينزل فيه وحي من 

عز وجل وغزا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم تلك الغزوة حني طابت الثمار  
والظل وأان إليها أصعر فتجهز إليها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم واملؤمنون  
معه وطفقت أغدو لكي أجتهز معه فارجع ومل أقضي شيئا فأقول يف نفسي أان 

 حىت مشر ابلناس اجلد قادر على ذلك إذا أردت فلم يزل كذلك يتمادى يب
فأصبح رسول هللا صلى هللا عليه وسلم غاداي واملسلمون معه ومل أقض من  

جهازي شيئا فقلت اجلهاز بعد يوم أو يومني مث احلقهم فغدوت بعد ما فصلوا 
ألجتهز فرجعت ومل أقض شيئا من جهازي مث غدوت فرجعت ومل اقض شيئا  

رط الغزو فهممت أن أرحتل فلم يزل ذلك يتمادى يب حىت أسرعوا وتفا
فأدركهم وليت أين فعلت مث مل يقدر ذلك يل فطفقت إذا خرجت يف الناس بعد  



خروج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فطفت فيهم حيزنين أن ال أرى إال رجال 
مغموصا عليه يف النفاق أو رجال ممن عذره هللا ومل يذكرين رسول هللا صلى هللا  

وك فقال وهو جالس يف القوم بتبوك ما فعل كعب بن عليه وسلم حىت بلغ تب
 برداه والنظر يف عطفيه فقال  مالك قال رجل من بين سلمة حبسه اي رسول هللا

له معاذ بن جبل بئسما قلت وهللا اي رسول هللا ما علمنا عليه إال خريا فسكت 
 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال كعب بن مالك فلما بلغين أن رسول هللا

صلى هللا عليه وسلم قد توجه قافال من تبوك حضرين بثي فطفقت أتفكر  
الكذب وأقول مباذا أخرج من سخطه غدا أستعني على ذلك كل ذي رأي من  

أهلي فلما قيل أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قد أظل قادما زاح عين 
هللا الباطل وعرفت إين لن أجنو منه بشيء أبدا فأمجعت صدقه وصبح رسول 

صلى هللا عليه وسلم وكان إذا قدم من سفر بدأ ابملسجد فركع فيه ركعتني مث  
جلس للناس فلما فعل ذلك جاءه املتخلفون فطفقوا يعتذرون إليه وحيلفون له  
وكانوا بضعة ومثانني رجال فقبل منهم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عالنيتهم  

وتعاىل حىت جئت فلما سلمت عليه   ويستغفر هلم ويكل سرائرهم إىل هللا تبارك
تبسم تبسم املغضب مث قال يل تعال فجئت أمشي حىت جلست بني يديه فقال  
يل ما خلفك أمل تكن قد استمر ظهرك قال فقلت اي رسول هللا إين لو جلست 
عند غريك من أهل الدنيا لرأيت أين أخرج من سخطته بعذر لقد أعطيت جدال  

دثتك اليوم حديث كذب ترضى عين به ليوشكن  ولكنه وهللا لقد علمت لئن ح
هللا تعاىل يسخطك علي ولئن حدثتك اليوم بصدق جتد علي فيه أين ألرجو قرة  



عيين عفوا من هللا تبارك وتعاىل وهللا ما كان يل عذر وهللا ما كنت قط أفرغ وال  
أيسر مين حني ختلفت عنك قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أما هذا فقد  

[ فقمت وابدرت رجال  458فقم حىت يقضي هللا تعاىل فيك ] ص صدق 
أذنبت ذنبا قبل هذا  من بين سلمة فاتبعوين فقالوا يل وهللا ما علمناك كنت

ولقد عجزت أن ال تكون اعتذرت إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مبا 
 اعتذر به املتخلفون لقد كان كافيك من ذنبك استغفار رسول هللا صلى هللا

عليه وسلم لك قال فوهللا ما زالوا يؤنبوين حىت أردت أن أرجع فأكذب نفسي 
قال مث قلت هلم هل لقي هذا معي أحد قالوا نعم لقيه معك رجالن قاال ما  

قلت فقيل هلما مثل ما قيل لك قال فقلت هلم من مها قالوا مرارة بن الربيع 
 صاحلني قد شهدا بدرا العامري وهالل بن أمية الواقفي قال فذكروا يل رجلني

يل فيهما أسوة قال فمضيت حني ذكرومها يل قال وهنى رسول هللا صلى هللا 
عليه وسلم املسلمني عن كالمنا أيها الثالثة من بني من ختلف عنه فاجتنبنا  

الناس قال وتغريوا لنا حىت تنكرت يل من نفسي األرض فما هي ابألرض اليت  
ليلة فأما صاحباي فاستكنا وقعدا يف  كنت أعرف فلبثنا على ذلك مخسني

بيوهتما يبكيان وأما أان فكنت أشب القوم وأجلدهم فكنت أشهد الصالة مع  
املسلمني وأطوف ابألسواق وال يكلمين أحد وأيت رسول هللا صلى هللا عليه  

وسلم وهو يف جملسه بعد الصالة فأسلم عليه فأقول يف نفسي حرك شفتيه برد  
لي قريبا منه وأسارقه النظر فإذا أقبلت على صاليت نظر السالم أم ال مث أص

إيل فإذا التفت حنوه أعرض حىت إذا طال علي ذلك من هجر املسلمني 



مشيت حىت تسورت حائط أيب قتادة وهو بن عمي وأحب الناس إىل فسلمت 
عليه فوهللا مارد علي السالم فقلت له اي أاب قتادة أنشدك هللا هل تعلم أين 

ورسوله قال فسكت قال فعدت فنشدته فسكت فعدت فنشدته أحب هللا 
تسورت اجلدار فبينما أان  فقال هللا ورسوله أعلم ففاضت عيناي وتوليت حىت

أمشي بسوق املدينة إذا نبطي من أنباط أهل الشام ممن قدم بطعام يبيعه  
ابملدينة يقول من يدلين على كعب بن مالك قال فطفق الناس يشريون له إيل 

جاء فدفع إيل كتااب من ملك غسان وكنت كاتبا فإذا فيه أما بعد فقد  حىت 
بلغنا أن صاحبك قد جفاك ومل جيعلك هللا بدار هوان وال مضيعة فاحلق بنا  

نواسك قال فقلت حني قرأهتا وهذا أيضا من البالء قال فتيممت هبا التنور  
سول هللا فسجرته هبا حىت إذا مضت أربعون ليلة من اخلمسني إذا برسول ر 

صلى هللا عليه وسلم أيتيين فقال ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أيمرك أن 
تعتزل امرأتك قال فقلت أطلقها أم ماذا أفعل قال بل اعتزهلا فال تقرهبا قال  
وأرسل إىل صاحيب مبثل ذلك قال فقلت المرأيت احلقي أبهلك فكوين عندهم  

امرأة هالل بن أمية رسول هللا صلى حىت يقضي هللا يف هذا األمر قال فجاءت 
هللا عليه وسلم فقالت له اي رسول هللا إن هالال شيخ ضائع ليس له خادم فهل  
تكره أن أخدمه قال ال ولكن ال يقربنك قالت فإنه وهللا ما به حركة إىل شيء 

وهللا ما يزال يبكي من لدن أن كان من أمرك ما كان إىل يومه هذا قال فقال يل  
لو أستأذنت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف امرأتك فقد أذن   بعض أهلي

المرأة هالل بن أمية أن ختدمه قال فقلت وهللا ال استأذن فيه رسول هللا صلى 



هللا عليه وسلم وما أدري ما يقول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا أستأذنته  
ليلة حني هنى عن   وأان رجل شاب قال فلبثنا بعد ذلك عشر ليال كمال مخسني

كالمنا قال مث صليت صالة الفجر صباح مخسني ليلة على ظهر بيت من  
بيوتنا فبينما أان جالس على احلال اليت ذكر هللا تبارك وتعاىل منا قد ضاقت 

علي نفسي وضاقت علي األرض مبا رحبت مسعت صارخا أوىف على جبل سلع  
ت ساجدا وعرفت أن قد يقول أبعلى صوته اي كعب بن مالك أبشر قال فخرر 

جاء فرج وآذن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بتوبة هللا تبارك وتعاىل علينا  
حني صلى صالة الفجر فذهب يبشروننا وذهب قبل صاحيب يبشرون وركض 

إىل رجل فرسا وسعى ساع من أسلم وأوىف اجلبل فكان الصوت أسرع من 
له ثويب فكسوهتما إايه  الفرس فلما جاءين الذي مسعت صوته يبشرين نزعت

ببشارته وهللا ما أملك غريمها يومئذ فاستعرت ثوبني فلبستهما فانطلقت أؤم  
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يلقاين الناس فوجا فوجا يهنئوين ابلتوبة يقولون 

ليهنك توبة هللا عليك حىت دخلت املسجد فإذا رسول هللا صلى هللا عليه  
له الناس فقام إيل طلحة بن عبيد هللا يهرول حىت  وسلم جالس يف املسجد حو 

صافحين وهنأين وهللا ما قام إيل رجل من املهاجرين غريه قال فكان كعب ال 
ينساها لطلحة قال كعب فلما سلمت على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
قال وهو يربق وجهه من السرور أبشر خبري يوم مر عليك منذ ولدتك أمك 

ندك اي رسول هللا أم من عند هللا قال ال بل من عند هللا قال  قال قلت أمن ع 
وكان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا سر استنار وجهه كأنه قطعة قمر حىت  



يعرف ذلك منه قال فلما جلست بني يديه قال قلت اي رسول هللا إن من  
 صلى  توبيت أن أخنلع من مايل صدقة إىل هللا تعاىل وإىل رسوله قال رسول هللا 

هللا عليه وسلم أمسك بعض مالك فهو خري لك قال فقلت إين أمسك سهمي  
الذي خبيرب قال فقلت اي رسول هللا إمنا هللا تعاىل جناين ابلصدق وان من توبيت 
أن ال أحدث إال صدقا ما بقيت قال فوهللا ما أعلم أحدا من املسلمني أباله 

ل هللا صلى هللا عليه وسلم  هللا من الصدق يف احلديث مذ ذكرت ذلك لرسو 
أحسن مما أبالين هللا تبارك وتعاىل وهللا ما تعمدت كذبة مذ قلت ذلك لرسول 
هللا صلى هللا عليه وسلم إىل يومي هذا وأين ألرجو أن حيفظين فيما بقي قال  

لقد اتب هللا على النيب واملهاجرين واألنصار الذين   }وأنزل هللا تبارك وتعاىل 
ة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم مث اتب عليهم  اتبعوه يف ساع

إنه هبم رءوف رحيم وعلى الثالثة الذين خلفوا حىت إذا ضاقت عليهم األرض  
مبا رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن ال ملجأ من هللا إال إليه مث اتب 

ا هللا وكونوا مع عليهم ليتوبوا إن هللا هو التواب الرحيم اي أيها الذين آمنوا اتقو 
قال كعب فوهللا ما أنعم هللا تبارك وتعاىل علي من نعمة قط بعد  {الصادقني 

أن هداين أعظم يف نفسي من صدقي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يومئذ أن  
ال أكون كذبته فأهلك كما هلك الذين كذبوه حني كذبوه فإن هللا تبارك وتعاىل  

سيحلفون    }ما يقال ألحد فقال هللا تعاىل  قال للذين كذبوه حني كذبوه شر
ابهلل لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إهنم رجس ومأواهم  
جهنم جزاء مبا كانوا يكسبون حيلفون لكم لرتضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن  



قال وكنا خلفنا أيها الثالثة عن أمر أولئك   {هللا ال يرضى عن القوم الفاسقني 
ذين قبل منهم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حني حلفوا فبايعهم واستغفر  ال

هلم فأرجأ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أمران حىت قضى هللا تعاىل فبذلك  
وليس ختليفه إايان وإرجاؤه أمران   {وعلى الثالثة الذين خلفوا  } قال هللا تعاىل 

هو عمن حلف له واعتذر إليه الذي ذكر مما خلفنا بتخلفنا عن الغزو وإمنا 
 فقبل منه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري ابن أخي الزهري حممد بن عبد هللا فقد روى له البخاري متابعة 

 

 

------------------------------------- 

 

[    459صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حجاج قال ثنا ليث بن سعد قال   - 15828
حدثين عقيل بن خالد عن بن شهاب أنه قال أخربين عبد الرمحن بن عبد هللا  

بن كعب بن مالك أن عبد هللا بن كعب بن مالك وكان قائد كعب من بنيه  
عت كعب بن مالك حيدث حديثه حني ختلف عن رسول هللا حني عمى قال مس



صلى هللا عليه وسلم يف غزوة تبوك قال كعب بن مالك : مل أختلف عن رسول  
هللا صلى هللا عليه وسلم يف غزوة غزاها قط إال يف غزوة تبوك غري أين كنت  
ختلفت عن غزوة بدر ومل يعاتب أحدا ختلف عنها ألنه إمنا خرج رسول هللا 

هللا عليه وسلم يريد العري اليت كانت لقريش كان فيها أبو سفيان بن  صلى
حرب ونفر من قريش مث قال تعال فجئت أمشي حىت جلست بني يديه فقال  

ما خلفك أمل تكن قد ابتعت ظهرك قلت بلى اي رسول هللا إين وهللا لو جلست 
طيت  عند غريك من أهل الدنيا لرأيت إين سأخرج من سخطته بعذر ولقد أع 

جدال فذكر احلديث وقال فيه إين ألرجو عفو هللا وقال فقلت المرأيت احلقي 
أبهلك فكوين عندهم حىت يقضي هللا يف هذا األمر وقال مسعت صوت صارخ 
أوىف على أعلى جبل سلع أبعلى صوته اي كعب بن مالك أبشر قال فخررت 

وسلم الناس ساجدا وعرفت أنه قد جاء فرج وآذن رسول هللا صلى هللا عليه 
ابلتوبة علينا حني صلى صالة الفجر فذكر معىن حديث بن أخي بن شهاب 

 وقال فيه وأقول يف نفسي هل حرك شفتيه برد السالم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

------------------------------------- 

 



[    460صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن قال ثنا بن هليعة قال ثنا   - 15829
أنه كان له مال   عبد الرمحن األعرج عن عبد هللا بن كعب عن كعب بن مالك :

على عبد هللا بن أيب حدرد األسلمي فلقيه فلزمه حىت ارتفعت األصوات فمر  
يقول  هبما رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال اي كعب فأشار بيده كأنه

 النصف فأخذ نصفا مما عليه وترك النصف 
 

 

وإن كان    -وهو عبد هللا  -عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح ابن هليعة ت
 سيء احلفظ قد توبع . وبقية رجال اإلسناد ثقات رجال الشيخني

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إبراهيم بن أيب العباس ثنا أبو  - 15830
ربين عبد الرمحن بن عبد هللا األنصاري أن كعب بن أويس قال الزهري أخ

مالك كان حيدث أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : إمنا نسمة املؤمن  
 طري يعلق يف شجر اجلنة حىت يرجعه هللا تعاىل إىل جسده يوم يبعثه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف النقطاعه عبد  ت



هللا هو ابن كعب بن مالك مل يسمع هذا احلديث من جده كما  الرمحن بن عبد 
 صرح هو بذلك

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن سابق قال أان إبراهيم بن   - 15831
طهمان عن أيب الزبري عن بن كعب بن مالك عن أبيه كعب بن مالك أنه حدثه  

ن يف أايم التشريق : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بعثه وأوس بن احلداث
 فناداي ان ال يدخل اجلنة إال مؤمن وأايم التشريق أايم أكل وشرب 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا علي بن إسحاق قال أان عبد هللا   - 15832
د بن زرارة عن بن  قال أان زكراي بن أيب زائدة عن حممد بن عبد الرمحن بن سع 

كعب بن مالك األنصاري عن أبيه قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :  
ال والشرف  ما ذئبان جائعان أرسال يف غنم أبفسد هلا من حرص املرء على امل

 لدينه 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري علي  ت



 بن إسحاق : وهو السلمي املروزي فمن رجال الرتمذي وهو ثقة 
 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عتاب بن زايد قال أان عبد هللا قال   - 15833
عبد هللا بن أان بن هليعة قال حدثين موسى بن جبري موىل بين سلمة أنه مسع 

كعب حيدث عن أبيه قال : كان الناس يف رمضان إذا صام الرجل فأمسى فنام  
ر بن اخلطاب حرم عليه الطعام والشراب والنساء حىت يفطر من الغد فرجع عم

من عند النيب صلى هللا عليه وسلم ذات ليلة وقد سهر عنده فوجد امرأته قد 
انمت فأرادها فقالت إين قد منت قال ما منت مث وقع هبا وصنع كعب بن 

مالك مثل ذلك فغدا عمر إىل النيب صلى هللا عليه وسلم فأخربه فأنزل هللا 
   {فتاب عليكم وعفا عنكم  علم هللا أنكم كنتم ختتانون أنفسكم  }تعاىل 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا علي بن حبر ثنا عبد العزيز بن  - 15834
حممد الدراوردي عن حممد بن عبد هللا بن أخي بن شهاب عن بن شهاب عن  
ى عبد الرمحن بن عبد هللا بن كعب عن كعب بن مالك قال قال رسول هللا صل
هللا عليه وسلم : أهجوا ابلشعر إن املؤمن جياهد بنفسه وماله والذي نفس 

 حممد صلى هللا عليه وسلم بيده كأمنا ينضحوهم ابلنبل  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسن من أجل عبد العزيز بن حممد  ت
وهو ابن بري   -الدراوردي وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح غري علي بن حبر 

فمن رجال أيب داود والرتمذي وأخرج له البخاري تعليقا وهو ثقة  - القطان  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يونس قال ثنا أبو معشر عن عبد   - 15835
الرمحن بن عبد هللا األنصاري قال دخل أبو بكر بن حممد بن عمرو بن حزم  

ول هللا على عمر بن احلكم بن ثوابن فقال اي أاب حفص حدثنا حديثا عن رس
صلى هللا عليه وسلم ليس فيه اختالف قال حدثين كعب بن مالك قال قال  
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : من عاد مريضا خاض يف الرمحة فإذا جلس  

 عنده استنقع فيها وقد استنقعتم إن شاء هللا يف الرمحة 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث حسن وهذا إسناد ضعيف لضعف أيب معشر  ت
وهو جنيح بن عبد الرمحن السندي :  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعقوب قال ثنا أيب عن بن إسحاق  - 15836
بين سلمة أن   قال فحدثين معبد بن كعب بن مالك بن أيب كعب بن القني أخو



أخاه عبيد هللا بن كعب وكان من أعلم األنصار حدثه أن أابه كعب بن مالك 
قال :   وكان كعب ممن شهد العقبة وابيع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم هبا

خرجنا يف حجاج قومنا من املشركني وقد صلينا وفقهنا ومعنا الرباء بن ] ص 
[ معرور كبريان وسيدان فلما توجهنا لسفران وخرجنا من املدينة قال  461

الرباء لنا اي هؤالء اين قد رأيت وهللا رأاي وأين وهللا ما أدري توافقوين عليه أم ال  
أن ال أدع هذه البنية مين بظهر يعين الكعبة    قال قلنا له وما ذاك قال قد رأيت

وأن أصلي إليها قال فقلنا وهللا ما بلغنا أن نبينا يصلي إال إىل الشام وما نريد 
ان خنالفه فقال إين أصلي إليها قال فقلنا له لكنا ال نفعل فكنا إذا حضرت 
نا  الصالة صلينا إىل الشام وصلى إىل الكعبة حىت قدمنا مكة قال أخي وقد ك

عبنا عليه ما صنع وأيب إال اإلقامة عليه فلما قدمنا مكة قال اي بن أخي انطلق 
إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فأسأله عما صنعت يف سفري هذا فإنه وهللا  
قد وقع يف نفسي منه شيء ملا رأيت من خالفكم إايي فيه قال فخرجنا نسأل  

نعرفه مل نره قبل ذلك فلقينا رجل عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وكنا ال 
من أهل مكة فسألناه عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال هل تعرفانه 

قال قلنا ال قال فهل تعرفان العباس بن عبد املطلب عمه قلنا نعم قال وكنا  
نعرف العباس كان ال يزال يقدم علينا اتجرا قال فإذا دخلتما املسجد فهو  

باس قال فدخلنا املسجد فإذا العباس جالس ورسول هللا الرجل اجلالس مع الع
صلى هللا عليه وسلم معه جالس فسلمنا مث جلسنا إليه فقال رسول هللا صلى 

هللا عليه وسلم للعباس هل تعرف هذين الرجلني اي أاب الفضل قال نعم هذا 



الرباء بن معرور سيد قومه وهذا كعب بن مالك قال فوهللا ما أنسى قول 
هللا صلى هللا عليه وسلم الشاعر قال نعم قال فقال الرباء بن معرور اي رسول 

نيب هللا إين خرجت يف سفري هذا وهداين هللا لإلسالم فرأيت أن ال أجعل هذه  
البنية مين بظهر فصليت إليها وقد خالفين أصحايب يف ذلك حىت وقع يف 

قبلة لو  نفسي من ذلك شيء فماذا ترى اي رسول هللا قال لقد كنت على
صربت عليها قال فرجع الرباء إىل قبلة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فصلى  
معنا إىل الشام قال وأهله يزعمون أنه صلى إىل الكعبة حىت مات وليس ذلك 

كما قالوا حنن أعلم به منهم قال وخرجنا إىل احلج فواعدان رسول هللا صلى هللا 
يق فلما فرغنا من احلج وكانت الليلة  عليه وسلم العقبة من أوسط أايم التشر 

اليت وعدان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ومعنا عبد هللا بن عمرو بن حرام 
أبو جابر سيد من سادتنا وكنا نكتم من معنا من قومنا من املشركني أمران 

فكلمناه وقلنا له اي أاب جابر إنك سيد من سادتنا وشريف من أشرافنا وإان  
نت فيه أن تكون حطبا للنار غدا مث دعوته إىل اإلسالم  نرغب بك عما أ

وأخربته مبيعاد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فأسلم وشهد معنا العقبة وكان  
نقيبا قال فنمنا تلك الليلة مع قومنا يف رحالنا حىت إذا مضى ثلث الليل 
 خرجنا من رحالنا مليعاد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم نتسلل مستخفني

تسلل القطا حىت اجتمعنا يف الشعب عند العقبة وحنن سبعون رجال ومعنا  
امرأاتن من نسائهم نسيبة بنت كعب أم عمارة إحدى نساء بين مازن بن 

النجار وأمساء بنت عمرو بن عدي بن اثبت إحدى نساء بين سلمة وهي أم 



جاءان  منيع قال فاجتمعنا ابلشعب ننتظر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حىت
عه يومئذ عمه العباس بن عبد املطلب وهو يومئذ على دين قومه إال انه وم

أحب أن حيضر أمر بن أخيه ويتوثق له فلما جلسنا كان العباس بن عبد 
املطلب أول متكلم فقال اي معشر اخلزرج قال وكانت العرب مما يسمون هذا  

يث قد علمتم وقد  احلي من األنصار اخلزرج أو سها وخزرجها ان حممدا منا ح 
منعناه من قومنا ممن هو على مثل رأينا فيه وهو يف عز من قومه ومنعة يف بلده  

قال فقلنا قد مسعنا ما قلت فتكلم اي رسول هللا فخذ لنفسك ولربك ما 
أحببت قال فتكلم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فتال ودعا إىل هللا عز وجل  

أن متنعوين مما متنعون منه نساءكم وأبناءكم  ورغب يف اإلسالم قال أابيعكم على 
قال فأخذ الرباء بن معرور بيده مث قال نعم والذي بعثك ابحلق لنمنعنك مما 

مننع منه أزران فبايعنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فنحن أهل احلروب وأهل 
ى احللقة ورثناها كابرا عن كابر قال فأعرتض القول والرباء يكلم رسول هللا صل

هللا عليه وسلم أبو اهليثم بن التيهان حليف بين عبد األشهل فقال اي رسول هللا 
إن بيننا وبني الرجال حباال وإان قاطعوها يعين العهود فهل عسيت أن حنن  
فعلنا ذلك مث أظهرك هللا أن ترجع إىل قومك وتدعنا قال فتبسم رسول هللا 

م اهلرم أان منكم وأنتم مين صلى هللا عليه وسلم مث قال بل الدم الدم اهلر 
أحارب من حاربتم وأسامل من ساملتم وقد قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

أخرجوا إيل منكم أثين عشر نقيبا يكونون على قومهم فأخرجوا منهم أثين عشر 
نقيبا منهم تسعة من اخلزرج وثالثة من األوس وأما معبد بن كعب فحدثين يف 



ه كعب بن مالك قال كان أول من ضرب على يد حديثه عن أخيه عن أبي
بن معرور مث تتابع القوم فلما ابيعنا رسول   رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الرباء

هللا صلى هللا عليه وسلم صرخ الشيطان من رأس العقبة أببعد صوت مسعته قط  
اي أهل اجلباجب واجلباجب املنازل هل لكم يف مذمم والصباة معه قد أمجعوا 

لى حربكم قال علي يعين بن إسحاق ما يقوله عدو هللا حممد فقال رسول هللا  ع
صلى هللا عليه وسلم هذا أزب العقبة هذا بن أذيب أمسع أي عدو هللا أما وهللا  

ألفرغن لك مث قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ارفعوا إيل رحالكم قال  
ق لئن شئت لنميلن على  فقال له العباس بن عبادة بن نضلة والذي بعثك ابحل

أهل مىن غدا أبسيافنا قال فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مل أومر بذلك  
قال فرجعنا فنمنا حىت أصبحنا فلما أصبحنا غدت علينا جلة قريش حىت 

جاؤوان يف منازلنا فقالوا اي معشر اخلزرج أنه قد بلغنا أنكم قد جئتم إىل صاحبنا  
ظهران وتبايعونه على حربنا وهللا إنه ما من العرب هذا تستخرجونه من بني أ

أحد أبغض إلينا أن تنشب احلرب بيننا وبينه منكم قال فانبعث من هنالك من 
مشركي قومنا حيلفون هلم ابهلل ما كان من هذا شيء وما علمناه وقد صدقوا مل 

بن  يعلموا ما كان منا قال فبعضنا ينظر إىل بعض قال وقام القوم وفيهم احلرث
هشام بن املغرية املخزومي وعليه نعالن جديدان قال فقلت كلمة كأين أريد أن 

أشرك القوم هبا فيما قالوا ما تستطيع اي أاب جابر وأنت سيد من سادتنا أن 
تتخذ نعلني مثل نعلي هذا الفىت من قريش فسمعها احلرث فخلعها مث رمي  

بر أحفظت وهللا الفىت فأردد  هبما إيل فقال وهللا لتنتعلنهما قال يقول أبو جا



عليه نعليه قال فقلت وهللا ال أردمها قال وهللا صلح وهللا لئن صدق الفال  
 ألسلبنه فهذا حديث كعب بن مالك عن العقبة وما حضر منها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث قوي وهذا إسناد حسن ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    462صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

( حديث سويد بن النعمان رضي هللا عنه   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن حييي   - 15837
رجال من   بن سعيد قال مسعت بشري بن يسار قال مسعت سويد بن النعمان

أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من أصحاب الشجرة قال : كان  
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف سفر فلم يكن عندهم طعام قال فأتوا  

كوا منه وشربوا منه مث أتوا مباء فمضمضوا مث قام رسول هللا صلى بسويق فال 
 هللا عليه وسلم فصلى  

 



 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بن منري ثنا حييي عن بشري بن يسار  - 15838
وسلم عام    عن سويد بن النعمان قال : خرجنا مع رسول هللا صلى هللا عليه

خيرب حىت إذا كنا ابلصهباء وصلى العصر دعا ابألطعمة فما أتى إال بسويق 
س ماء  فأكلوا وشربوا منه مث قام إىل املغرب فمضمض ومضمضنا معه وما م   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

( حديث رجل رضي هللا عنه   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة قال   - 15839
مسعت أاب مالك األشجعي حيدث عن أيب سلمة بن عبد الرمحن قال أخربين :  
 من رأى النيب صلى هللا عليه وسلم يصلي يف ثوب واحد قد خالف بني طرفيه  

 

 

أيب عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري ت



فمن رجال مسلم  -وهو سعد بن طارق  -مالك األشجعي   

 

 

------------------------------------- 

 

[    463صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

( حديث رجل رضي هللا عنه   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا عوف قال   - 15840
س فيه عمر بن حدثين علقمة املزين قال حدثين رجل قال : كنت يف جمل

اخلطاب ابملدينة فقال لرجل من القوم اي فالن كيف مسعت رسول هللا صلى هللا 
عليه وسلم ينعت اإلسالم قال مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول إن 

اإلسالم بدا جذعا مث ثنيا مث رابعيا مث سديسيا مث ابزال قال فقال عمر بن 
 اخلطاب فما بعد البزول إال النقصان 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف إلهبام راويه عن الصحايب وبقية رجاله  ت
فمن   -وهو ابن عبد هللا بن سنان   -ثقات رجال الشيخني غري علقمة املزين 



السنن وهو ثقة رجال أصحاب   

 

 

( حديث رافع بن خديج رضي هللا عنه   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان قال مسعت عمرا مسع بن  - 15841
عمر قال كنا خنابر وال نرى بذلك أبسا حىت زعم رافع بن خديج : أن رسول  

 هللا صلى هللا عليه وسلم هنى عنه فرتكناه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد قال أان حييي عن حممد بن  - 15842
حييي بن حبان عن رافع بن خديج قال مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 يقول : ال قطع يف مثر وال كثر  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد فيه انقطاع بني حممد بن  ت
 حيىي بن حبان ورافع بن خديج

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا الضحاك بن خملد عن عبد الواحد   - 15843
الصالة بن انفع الكاليب من أهل البصرة قال مررت مبسجد ابملدينة فأقيمت 

فإذا شيخ فالم املؤذن وقال : ما علمت أن أيب أخربين أن رسول هللا صلى هللا 
ا الشيخ قالوا هذا عليه وسلم كان أيمر بتأخري هذه الصالة قال قلت من هذ

 عبد هللا بن رافع بن خديج  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ومتنه منكر ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سعيد بن عامر قال ثنا شعبة عن   - 15844
سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج عن جده رافع بن 

قوا العدو غدا وليس معنا مدى قال ما  خديج قال قلت : اي رسول هللا إان ال
كل ليس السن والظفر وسأحدثك أما السن أهنر الدم وذكر عليه اسم هللا ف

فعظم وأما الظفر فمدى احلبشة قال وأصاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
هنبا فند منها بعري فسعوا له فلم يستطيعوا فرماه رجل بسهم فحبسه فقال 

يه وسلم إن هلذه اإلبل أو قال هلذه النعم أوابد كأوابد رسول هللا صلى هللا عل
 الوحش فما غلبكم فاصنعوا به هكذا 

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري ت
سعيد بن عامر : وهو الضبعي فقد روى له البخاري يف " األدب املفرد " وهو  

 ثقة
 

 

 ثنا يعقوب قال ثنا أيب عن حممد بن  حدثنا عبد هللا حدثين أيب - 15845
ن عطاء أن رجال من بين حارثة حدثه أن إسحاق قال حدثين حممد بن عمرو ب

رافع بن خديج حدثهم : أهنم خرجوا مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف  
سفر قال فلما نزل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم للغداء قال علق كل رجل 

ا هتز يف الشجر قال مث جلسنا مع رسول هللا صلى هللا خبطام انقته مث أرسله
عليه وسلم قال ورحالنا على أاب عران قال فرفع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
رأسه فرأى أكسية لنا فيها خيوط من عهن أمحر قال فقال رسول هللا صلى هللا 

هللا  عليه وسلم أال أرى هذه احلمرة قد علتكم قال فقمنا سراعا لقول رسول
 صلى هللا عليه وسلم حىت نفر بعض إبلنا فأخذان األكسية فنزعناها منها 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف إلهبام راويه عن رافع بن خديج وابقي  ت
رجال اإلسناد ثقات رجال الشيخني غري حممد بن إسحاق فقد روى له مسلم  

 متابعة وهو صدوق 

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا عبد الواحد بن زايد قال   - 15846
قال قال رافع  ثنا سعيد حدثنا جماهد قال حدثين أسيد بن أخي رافع بن خديج 

بن خديج : هناان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن أمر كان لنا انفعا وطاعة  
فإن عجز عنها  هللا وطاعة رسوله أنفع لنا قال من كانت له أرض فليزرعها 

فليزرعها أخاه قال أبو عبد الرمحن قال أيب هذا سعيد بن عبد الرمحن الزبيدي 
 حدث عنه سفيان الثوري وحكام  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا قتيبة بن سعيد قال ثنا عبد العزيز  - 15847
ع بن خديج :  بن حممد عن ربيعة بن أيب عبد الرمحن عن حنظلة الزرقي عن راف

أن الناس كانوا يكرون املزارع يف زمان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
هللا عليه   ابملاذايانت وما سقى الربيع وشيء من التنب فكره رسول هللا صلى

وسلم كراء املزارع هبذا وهنى عنها وقال رافع ال أبس بكرائها ابلدراهم  
 والداننري  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا أبو األحوص قال ثنا   - 15848
سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة عن جده رافع بن خديج قال مسعت 

هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : إن احلمى فور جهنم فأبردوها ابملاء رسول   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    464صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان قال ثنا شعبة قال احلكم  - 15849
هللا عليه   أخربين عن جماهد عن رافع بن خديج قال : هنى رسول هللا صلى

وسلم عن احلقل قال قلت وما احلقل قال الثلث والربع فلما مسع ذلك إبراهيم  
 كره الثلث والربع ومل ير أبسا ابألرض البيضاء أيخذها ابلدراهم  

 

 

وهو   -عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد ضعيف النقطاعه جماهد  ت
مل يسمع من رافع بن خديج -ابن جرب   



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا أابن قال ثنا حييي بن أيب  - 15850
كثري عن إبراهيم بن قارظ عن السائب بن يزيد عن رافع بن خديج أن رسول  

وسلم قال : كسب احلجام خبيث ومهر البغي خبيث ومثن هللا صلى هللا عليه 
 الكلب خبيث 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
وهو إبراهيم بن عبد هللا بن قارظ نسبه هنا   -الشيخني غري إبراهيم بن قارظ 

فمن رجال مسلم  -إىل جده   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر قال ثنا شعبة عن   - 15851
يج جده أنه سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة بن رافع عن رافع بن خد

قال : اي رسول هللا إان القو العدو غدا وليس معنا مدى قال ما اهنر الدم وذكر  
الظفر   اسم هللا عليه فكل ليس السن والظفر وسأحدثك أما السن فعظم وأما 

فمدى احلبشة وأصاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم هنبا فند بعري منها  
فسعوا فلم يستطيعوه فرماه رجل من القوم بسهم فحبسه فقال رسول هللا 

صلى هللا عليه وسلم ان هلذه اإلبل أو النعم أوابد كأوابد الوحش فإذا غلبكم  
 عليه وسلم جيعل يف شيء منها فاصنعوا به هكذا قال وكان النيب صلى هللا



قسم الغنائم عشرا من الشاء ببعري قال شعبة وأكثر علمي أين قد مسعت من  
سعيد هذا احلرف وجعل عشرا من الشاء ببعري وقد حدثين سفيان عنه قال  

 حممد وقد مسعت من سفيان هذا احلرف 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن حييي   حدثنا عبد - 15852
لنعمان األنصاري خنال بن سعيد عن حممد بن حييي بن حبان قال سرق غالم 

صغارا فرفع إىل مروان فأراد أن يقطعه فقال رافع بن خديج قال رسول هللا 
صلى هللا عليه وسلم : ال يقطع يف الثمر وال يف الكثر قال قلت ليحيي ما  

ر قال اجلمار  الكث  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد منقطع ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق قال أخربان سفيان عن   - 15853
منصور عن جماهد عن أسيد بن ظهري بن أخي رافع بن خديج عن رافع بن 

ع والنصف خديج قال : كان أحدان إذا استغىن عن أرضه أعطاها ابلثلث والرب



ويشرتط ثالث جداول والقصارة وما سقي الربيع وكان العيش إذ ذاك شديدا 
يج وكان يعمل فيها ابحلديد وما شاء هللا ويصيب منها منفعة فأاتان رافع بن خد

فقال ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ينهاكم عن أمر كان لكم انفعا وطاعة  
لم أنفع لكم إن النيب صلى هللا عليه  هللا وطاعة رسول هللا صلى هللا عليه وس

وسلم ينهاكم عن احلقل ويقول من استغىن عن أرضه فليمنحها أخاه أو ليدع 
وينهاكم عن املزابنة واملزابنة أن يكون الرجل له املال العظيم من النخل فيأتيه  

 الرجل فيقول قد أخذته بكذا وسقا من متر  
 

 

شرط الشيخني  عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح علىت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد هللا بن الوليد قال ثنا سفيان   - 15854
عن منصور عن جماهد عن أسيد بن ظهري قال : كان أحدان إذا استغىن عن  

أرضه فذكر احلديث وقال يشرتط ثالث جداول والقصارة ما سقط من 
 السنبل 

 

 

على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح ت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر قال ثنا شعبة عن   - 15855
منصور قال مسعت جماهدا حيدث عن أسيد بن ظهري قال : كان أحدان إذا 

استغىن عن أرضه أو افتقر إليها أعطاها ابلنصف والثلث والربع ويشرتط ثالث 
فيها عمال شديدا ونصيب منها    جداول والقصارة وما سقي الربيع وكنا نعمل

منفعة فأاتان رافع بن خديج فقال هنى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن أمر  
كان لكم انفعا وطاعة هللا وطاعة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم خري لكم 

هناكم عن احلقل وقال من كانت له أرض فليمنحها أخاه أو ليدعها وهناان عن  
لرجل يكون له املال العظيم من النخل فيجيء الرجل فيأخذها  املزابنة واملزابنة ا

 بكذا وكذا وسقا من متر  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حييي بن سعيد وبن منري قاال ثنا   - 15856
عمر يكري املزارع عبيد هللا قال حييي عن عبيد هللا أخربين انفع قال كان بن 

فبلغه أن رافعا أيثر فيه حديثا عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فخرج إليه 
 عليه وسلم هنى عن  بن عمر إىل البالط فسأله فأخربه : أن رسول هللا صلى هللا

كراء املزارع فرتك عبد هللا كراءها قال بن منري يف حديثه فذهب إليه بن عمر  
وذهبت معه وكذا قال أيب وحدثناه حممد بن عبيد أيضا قال فذهب بن عمر  



 وذهبت معه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

 -------------------------------------  

 

[    465صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد قال أان حممد بن إسحاق قال   - 15857
أنبأان بن عجالن عن عاصم بن عمر عن حممود بن لبيد عن رافع بن خديج 

عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال يزيد مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
 يقول : أصبحوا ابلصبح فإنه أعظم لألجر أو ألجرها  

 

 

األرنؤوط : صحيح بطرقه وهذا إسناد قوي من أجل ابن عجالن  عليق شعيب ت
توبع  -وإن عنعن  -فهو حسن احلديث وحممد بن إسحاق  -وهو حممد  -

 وابقي رجال اإلسناد ثقات رجال الشيخني

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا سفيان عن حييي بن سعيد   - 15858
ديج قال إن جربيل أو ملكا جاء إىل عن عباية بن رفاعة عن جده رافع بن خ

النيب صلى هللا عليه وسلم فقال : ما تعدون من شهد بدرا فيكم قالوا خياران  
 قال كذلك هم عندان خياران من املالئكة 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

شريك عن   حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع وأبو كامل قاال ثنا - 15859
أيب إسحاق عن عطاء بن أيب رابح عن رافع بن خديج قال قال رسول هللا 

صلى هللا عليه وسلم : من زرع أرضا بغري أذن أهلها فله نفقته قال أبو كامل  
 يف حديثه وليس له من الزرع شيء 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح بطرقه وهذا إسناد ضعيف لضعف ت
عبد هللا النخعي والنقطاعه فإن عطاء بن أيب رابح مل يسمع شريك : وهو ابن 
 من رافع بن خديج 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا عمر بن ذر عن جماهد   - 15860



عن بن رافع بن خديج عن أبيه قال جاءان من عند رسول هللا صلى هللا عليه  
وسلم فقال : هنى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن أمر كان يرفق بنا وطاعة  

رع أرضا إال أرضا هللا وطاعة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أرفق بنا هناان أن نز 
 ميلك أحدان رقبتها أو منحة رجل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل ثنا أيوب عن يعلي بن  - 15861
حكيم عن سليمان بن يسار عن رافع بن خديج قال : كنا حناقل ابألرض على  

ابلثلث والربع والطعام املسمى عهد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فنكريها 
وميت فقال هناان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  فجاءان ذات يوم رجل من عم

عن أمر كان لنا انفعا وطاعة هللا ورسوله أنفع لنا هناان أن حناقل ابألرض 
فنكريها على الثلث والربع والطعام املسمى وأمر رب األرض أن يزرعها أو  

ا سوى ذلك  يزرعها وكره كراءها وم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل قال أان أيوب عن عمرو   - 15862
بن دينار قال مسعت بن عمر يقول ما كنا نرى ابخلرب أبسا حىت زعم بن خديج 

 عام أول : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم هنى عنه  

 

 

يق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعلت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حجاج ثنا ليث بن سعد عن عقيل   - 15863
عن بن شهاب أنه قال أخربين سامل بن عبد هللا أن عبد هللا بن عمر قال اي بن 
خديج ماذا حتدث عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : يف كراء األرض قال 

ع لقد مسعت عمي وكاان قد شهدا بدرا حيداثن أهل الدار أن رسول هللا راف
 صلى هللا عليه وسلم هنى عن كراء األرض 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعلي بن عبيد ثنا حممد يعين بن  - 15864
إسحاق عن عاصم بن عمر عن رافع بن خديج قال مسعت رسول هللا صلى 

هللا عليه وسلم يقول : العامل يف الصدقة ابحلق لوجه هللا عز وجل كالغازي يف  



 سبيل هللا عز وجل حىت يرجع إىل أهله  

 

 

حسن عليق شعيب األرنؤوط : حديثت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق قال ثنا معمر عن حييي   - 15865
بن أيب كثري عن إبراهيم بن عبد هللا بن قارظ عن السائب بن يزيد عن رافع بن 

خديج أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : كسب احلجام خبيث ومهر  
 البغي خبيث ومثن الكلب خبيث  

 

 

رنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم عليق شعيب األت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن حييي بن   - 15866
أيب كثري عن إبراهيم بن عبد هللا بن قارظ عن السائب بن يزيد عن رافع بن 

 خديج قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : أفطر احلاجم واحملجوم  

 

 

ؤوط : حديث صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري عليق شعيب األرنت
 إبراهيم بن عبد هللا بن قارظ فمن رجال مسلم وهو ثقة 



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن احلكم   - 58671
عن جماهد عن رافع بن خديج قال : هنى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن  

 احلقل قال احلكم واحلقل الثلث والربع 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد ضعيف النقطاعه جماهد مل يسمع  ت
 من رافع 

 

 

-------------------------------------  

 

[    466صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

( حديث أيب بردة بن نيار رضي هللا عنه  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حييي بن سعيد عن حييي بن سعيد   - 15868
عن بشري بن يسار عن أيب بردة بن نيار أنه : ذبح قبل أن يذبح النيب صلى هللا 

 عليه وسلم فأمره أن يعيد قال إين ال أجد إال جذعة فأمره أن يذبح  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد رجاله ثقات رجال ت
لشيخني ا  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا الوليد بن عبد هللا بن  - 15869
مجيع عن اجلهم بن أيب اجلهم عن بن نيار قال مسعت رسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم يقول : ال تذهب الدنيا حىت تكون للكع بن لكع 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا سند حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هاشم وحجاج قاال ثنا ليث يعين  - 15870
ن األشج عن بن سعد قال ثنا يزيد بن أيب حبيب عن بكري بن عبد هللا ب

سليمان بن يسار عن عبد الرمحن بن جابر بن عبد هللا عن أيب بردة أن رسول  
هللا صلى هللا عليه وسلم قال : ال جيلد فوق عشر جلدات إال يف حد من  

 حدود هللا تعاىل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حجاج ثنا شريك عن عبد هللا بن  - 15871
عيسى عن مجيع بن عمري ومل يشك عن خاله أيب بردة بن نيار قال : انطلقت  

ه يف طعام مث أخرجها مع النيب صلى هللا عليه وسلم إىل بقيع املصلى فأدخل يد
 فإذا هو مغشوش أو خمتلف فقال ليس منا من غشنا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف لضعف مجيع بن  ت
وهو   -وابقي رجاله ثقات رجال الشيخني غري شريك   -وهو التيمي  -عمري 

فسيء احلفظ -ابن عبد هللا النخعي   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حييي بن إسحاق قال أان بن هليعة   - 15872
عن بكري بن عبد هللا قال قال سليمان لعبد الرمحن بن جابر حدث فحدث 
عن أيب بردة بن نيار قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ال جلد فوق 

 عشر جلدات إال يف حد من حدود هللا عز وجل  

 

 

: حديث صحيح عليق شعيب األرنؤوطت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو سلمة اخلزاعي ثنا ليث عن   - 15873
بكري بن عبد هللا بن األشج عن سليمان بن يسار عن عبد الرمحن بن جابر 
عن أيب بردة بن نيار قال مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : ال  

عز وجل وكان ليث حدثناه  جيلد فوق عشر جلدات إال يف حد من حدود هللا 
ببغداد عن يزيد بن أيب حبيب عن بكري عن سليمان فلما كنا مبصر أان بكري 

 بن عبد هللا بن األشج  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أسود بن عامر قال ثنا شريك عن  - 15874
وائل عن مجيع بن عمري عن خاله قال : سئل النيب صلى هللا عليه وسلم عن  

 أفضل الكسب فقال بيع مربور وعمل الرجل بيده  
 

 

 -عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه وهذا إسناد ضعيف لضعف شريك ت
 وهو ابن عبد هللا النخعي 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو نعيم ثنا الوليد يعين بن عبد هللا   - 15875



بن مجيع قال حدثين أبو بكر بن أيب اجلهم قال : أقبلت أان وزيد بن حسن 
بيننا بن رمانة موىل عبد العزيز بن مروان قد نصبنا له أيدينا فهو متكئ عليها  

وسلم وهنى بن نيار رجل من  داخل املسجد مسجد رسول هللا صلى هللا عليه 
تين فأاته فقال  أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فأرسل إىل أيب بكر ائ

رأيت بن رمانة بينكما يتوكأ عليك وعلى زيد بن حسن مسعت رسول هللا صلى 
 هللا عليه وسلم يقول لن تذهب الدنيا حىت تكون عند لكع بن لكع  

 

 

رجاله ثقات رجال الصحيح غري أن  عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت
 الوليد بن عبد هللا بن مجيع فيه كالم خفيف ينزل مرتبة عن درجة الصحيح

 

 

( حديث أيب سعيد بن أيب فضالة رضي هللا عنه  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن بكر الربساين قال أان عبد   - 15876
ن أيب فضالة احلميد بن جعفر قال أان أيب عن زايد بن ميناء عن أيب سعيد ب

األنصاري وكان من الصحابة أنه قال مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
ه اندى مناد من  يقول : إذا مجع هللا عز وجل األولني واآلخرين ليوم ال ريب في

كان أشرك يف عمل عمله هلل تبارك وتعاىل أحدا فليطلب ثوابه من عند غري هللا  
 عز وجل فإن هللا عز وجل أغىن الشركاء عن الشرك 



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد حسن ت  

 

 

( حديث سهيل بن بيضاء عن النيب صلى هللا عليه وسلم   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعقوب قال مسعت أيب حيدث عن   - 15877
يعقوب قال مسعت أيب حيدث عن يزيد يعين بن اهلاد عن حممد بن إبراهيم بن  
احلرث عن سهيل بن بيضاء أنه قال : اندى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

لة وأان رديفه اي سهيل بن بيضاء رافعا هبا صوته مرارا حىت مسع من  ذات لي
خلفنا وأمامنا فاجتمعوا وعلموا أنه يريد أن يتكلم بشيء أنه من قال ال إله إال 

 هللا أوجب هللا عز وجل له هبا اجلنة وأعتقه هبا من النار  

 

 

طاعه  عليق شعيب األرنؤوط : مرفوعه صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف النق ت
مل يدرك سهيل بن بيضاء . وابقي رجال    -وهو التيمي  -حممد بن إبراهيم 

 اإلسناد ثقات رجال الشيخني
 

 

------------------------------------- 



 

[    467صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هارون ثنا بن وهب قال حيوة   - 15878
حدثين يزيد بن اهلاد عن حممد بن إبراهيم عن سعيد بن الصلت عن سهيل بن  
البيضاء من بين عبد الدار قال بينما حنن يف سفر مع رسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم فذكر : معناه  

 

 

وهذا إسناد ضعيف النقطاعه عليق شعيب األرنؤوط : مرفوعه صحيح لغريه ت  

 

 

( حديث سلمة بن سالمة بن وقش عن النيب صلى هللا عليه وسلم  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعقوب قال حدثين أيب عن بن  - 15879
وف عن حممود بن إسحاق قال حدثين صاحل بن إبراهيم بن عبد الرمحن بن ع

لبيد أخي بين عبد األشهل عن سلمة بن سالمة بن وقش وكان من أصحاب 
بدر قال : كان لنا جار من يهود يف بين عبد األشهل قال فخرج علينا يوما من  

ه قبل مبعث النيب صلى هللا عليه وسلم بيسري فوقف على جملس عبد بيت
األشهل قال سلمة وأان يومئذ أحدث من فيه سنا على بردة مضطجعا فيها  



بفناء أهلي فذكر البعث والقيامة واحلساب وامليزان واجلنة والنار فقال ذلك 
ا له لقوم أهل شرك أصحاب أواثن ال يرون أن بعثا كائن بعد املوت فقالو 

وحيك اي فالن ترى هذا كائنا أن الناس يبعثون بعد موهتم إىل دار فيها جنة وانر  
جيزون فيها أبعماهلم قال نعم والذي حيلف به لود أن له حبظه من تلك النار 

أعظم تنور يف الدنيا حيمونه مث يدخلونه إايه فيطبق به عليه وأن ينجو من تلك 
لك قال نيب يبعث من حنو هذه البالد وأشار  النار غدا قالوا له وحيك وما آية ذ

بيده حنو مكة واليمن قالوا ومىت تراه قال فنظر إيل وأان من أحدثهم سنا فقال  
إن يستنفد هذا الغالم عمره يدركه قال سلمة فوهللا ما ذهب الليل والنهار  

حىت بعث هللا تعاىل رسوله صلى هللا عليه وسلم وهو حي بني أظهران فآمنا به  
ر به بغيا وحسدا فقلنا ويلك اي فالن ألست ابلذي قلت لنا فيه ما قلت وكف

 قال بلى وليس به  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسن من أجل حممد بن إسحاق ت  

 

 

( حديث سعيد بن حريث أخو عمرو بن حريث رضي هللا عنه  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بن منري قال ثنا إمساعيل بن إبراهيم   - 15880
خي يعين بن مهاجر عن عبد امللك بن عمري عن عمرو بن حريث قال حدثين أ



سعيد بن حريث قال مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : من ابع 
 عقارا كان قمنا أن ال يبارك له إال أن جيعله يف مثله أو غريه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث حسن مبتابعاته وشواهده وهذا إسناد ضعيف  ت
لضعف إمساعيل بن إبراهيم بن مهاجر وابقي رجال اإلسناد ثقات رجال 

 الشيخني 
 

 

( حديث حوشب صاحب النيب صلى هللا عليه وسلم   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حييي بن إسحاق من كتابه قال أان  - 15881
منهم توىف فوجد  بن هليعة عن عبد هللا بن هبرية عن حسان بن كريب أن غالما  

عليه أبواه أشد الوجد فقال حوشب صاحب النيب صلى هللا عليه وسلم : أال  
ابنك أن  أخربكم مبا مسعت من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول يف مثل

رجال من أصحابه كان له بن قد أدب أو دب وكان أييت مع أبيه إىل النيب صلى 
هللا عليه وسلم مث أن ابنه توىف فوجد عليه أبوه قريبا من ستة أايم ال أييت النيب 

صلى هللا عليه وسلم فقال النيب صلى هللا عليه وسلم ال أرى فالان قالوا اي  
عليه فقال له رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اي  رسول هللا إن ابنه توىف فوجد 

فالن أحتب لو أن ابنك عندك اآلن كأنشط الصبيان نشاطا أحتب أن ابنك 



عندك أحر الغلمان جراءة أحتب أن ابنك عندك كهال كأفضل الكهول أو يقال  
 لك أدخل اجلنة ثواب ما أخذ منك 

 

 

هليعة سيء احلفظ وابقي رجال  عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ابن ت
 اإلسناد ثقات رجال مسلم غري حسان بن كريب

 

 

( حديث جندب بن مكيث عن النيب صلى هللا عليه وسلم   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعقوب قال قال أيب كما حدثين بن  - 15882
إسحاق عن يعقوب بن عتبة عن مسلم بن عبد هللا بن جندب اجلهين عن  

ن مكيث اجلهين قال : بعث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم غالب جندب ب
أن يغري عليهم   بن عبد هللا الكليب كلب ليث إىل بين ملوح ابلكديد وأمره 

فخرج فكنت يف سريته فمضينا حىت إذا كنا بقديد لقينا به احلرث بن مالك 
عبد هللا  وهو بن الربصاء الليثي فأخذانه فقال إمنا جئت ألسلم فقال غالب بن 

أن كنت إمنا جئت مسلما فلن يضرك رابط يوم وليلة وإن كنت على غري ذلك 
استوثقنا منك قال فأوثقه رابطا مث خلف عليه رجال أسود كان معنا فقال 

أمكث معه حىت منر عليك فإن انزعك فاجتز رأسه قال مث مضينا حىت أتينا 
يف ربيئة فعمدت إىل بطن الكديد فنزلنا عشيشية بعد العصر فبعثين أصحايب 



تل يطلعين على احلاضر فانبطحت عليه وذلك املغرب فخرج رجل منهم فنظر  
فرآين منبطحا على التل فقال المرأته وهللا إين ألرى على هذا التل سوادا ما  

رأيته أول النهار فانظري ال تكون الكالب اجرتت بعض أوعيتك قال فنظرت  
اوليين قوسي وسهمني من كنانيت قال فقالت ال وهللا ما أفقد شيئا قال فن 

فناولته فرماين بسهم فوضعه يف جنيب قال فنزعته فوضعته ومل أحترك مث رماين  
آبخر فوضعه يف رأس منكيب فنزعته فوضعته ومل أحترك فقال المرأته وهللا لقد 

خالطه سهماي ولو كان دابة لتحرك فإذا أصبحت فابتغي سهمي فخذيهما ال  
ب قال وأمهلناهم حىت راحت رائحتهم حىت إذا احتلبوا  متضغهما على الكال

وعطنوا أو سكنوا وذهبت عتمة من الليل شننا عليهم الغارة فقتلنا من قتلنا  
منهم وأستقنا النعم فتوجهنا قافلني وخرج صريخ القوم إىل قومهم مغواث 

وخرجنا سراعا حىت منر ابحلرث بن الربصاء وصاحبه فانطلقنا به معنا وأاتان 
صريخ الناس فجاءان ماال قبل لنا به حىت إذا مل يكن بيننا وبينهم إال بطن 

الوادي أقبل سيل حال بيننا وبينهم بعثه هللا تعاىل من حيث شاء ما رأينا قبل  
ذلك مطرا وال حاال فجاء مبا ال يقدر أحد أن يقوم عليه فلقد رأيناهم وقوفا  

ن حنوزها سراعا حىت أسندانها يف  ينظرون إلينا ما يقدر أحد منهم أن يتقدم وحن
 املشلل مث حدرانها عنا فأعجزان القوم مبا يف أيدينا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 



 

------------------------------------- 

 

[    468صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

( حديث سويد بن هبرية عن النيب صلى هللا عليه وسلم   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح بن عبادة قال ثنا أبو نعامة   - 15883
عن النيب  العدوي عن مسلم بن بديل عن إايس بن زهري عن سويد بن هبرية

صلى هللا عليه وسلم قال : خري مال املرء له مهرة مأمورة أو سكة مأبورة وقال  
يه وسلم فقال  روح يف بيته وقيل له إنك قلت لنا مسعت رسول هللا صلى هللا عل

 مسعت النيب صلى هللا عليه وسلم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

( حديث هشام بن حكيم بن حزام رضي هللا عنه  )  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن   - 15884
أبيه عن هشام بن حكيم بن حزام قال مر بقوم يعذبون يف اجلزية بفلسطني قال  
فقال مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : إن هللا عز وجل يعذب يوم 

 القيامة الذين يعذبون الناس يف الدنيا  
 

 

وط : إسناده صحيح على شرط مسلم عليق شعيب األرنؤ ت  

 

 

( حديث جماشع بن مسعود رضي هللا عنه   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو النضر قال ثنا أبو معاوية يعين  - 15885
ود أنه :  شيبان عن حييي بن أيب كثري عن حييي بن إسحاق عن جماشع بن مسع

أتى النيب صلى هللا عليه وسلم اببن أخ له يبايعه على اهلجرة فقال رسول هللا 
رة بعد الفتح ويكون صلى هللا عليه وسلم ال بل يبايع على اإلسالم فإنه ال هج

 من التابعني أبحسان  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري حيىي ت
 بن إسحاق



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بكر بن عيسى قال ثنا أبو عوانة  - 15886
عن عاصم األحول عن أيب عثمان النهدي عن جماشع بن مسعود قال :  

معبد إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بعد الفتح فقلت اي  انطلقت أبخي
رسول هللا ابيعه على اهلجرة فقال مضت اهلجرة ألهلها قال فقلت فماذا قال  

 على اإلسالم واجلهاد  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري بكر ت
النسائي وهو ثقة  فقد روى له -وهو أبو بشر البصري  -بن عيسى   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن بن موسى قال ثنا شيبان   - 15887
جماشع بن مسعود  عن حييي بن أيب كثري عن حييي بن إسحاق أنه أخربه عن 

البهزي أنه : أتى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اببن أخيه ليبايعه على اهلجرة  
فأنه ال هجرة  فقال له رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ال بل يبايع على اإلسالم  

 بعد الفتح قال ويكون من التابعني أبحسان  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات ت  

 



 

------------------------------------- 

 

[    469صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا يزيد بن زريع قال ثنا   - 15888
الد احلذاء عن أيب عثمان عن جماشع بن مسعود قال قلت : اي رسول هللا خ

هذا جمالد بن مسعود يبايعك على اهلجرة قال ال هجرة بعد فتح مكة ولكن 
 أابيعه على اإلسالم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أمحد بن عبد امللك بن واقد قال   - 15889
اشع قال :  ثنا زهري قال ثنا عاصم األحول عن أيب عثمان النهدي عن جم

قدمت أبخي معبد على النيب صلى هللا عليه وسلم بعد الفتح فقلت اي رسول  
ت هللا جئتك أبخي لتبايعه على اهلجرة فقال ذهب أهل اهلجرة مبا فيها فقل

على أي شيء تبايعه قال على اإلسالم واإلميان واجلهاد قال فلقيت معبدا بعد  
 وكان هو أكربمها فسألته فقال صدق جماشع 



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري رجاله ثقات ت
 رجال الشيخني غري أمحد بن عبد امللك بن واقد فمن رجال البخاري وهو ثقة 

 

 

( بن احلرث املزين رضي هللا عنه  حديث بالل )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو معاوية ثنا حممد بن عمرو بن   - 15890
ين قال قال علقمة الليثي عن أبيه عن جده علقمة عن بالل بن احلرث املز 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : إن الرجل ليتكلم ابلكلمة من رضوان هللا عز  
إىل يوم وجل ما يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب هللا عز وجل له هبا رضوانه 

القيامة وأن الرجل ليتكلم ابلكلمة من سخط هللا عز وجل ما يظن أن تبلغ ما  
بلغت يكتب هللا عز وجل هبا عليه سخطه إىل يوم القيامة قال فكان علقمة  

 يقول كم من كالم قد منعنيه حديث بالل بن احلرث  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه ت  

 

 

أيب ثنا سريج بن النعمان قال ثنا عبد   حدثنا عبد هللا حدثين - 15891



العزيز يعين بن حممد قال أخربين بن ربيعة بن أيب عبد الرمحن عن احلرث بن 
بالل عن أبيه قال قلت : اي رسول هللا فسخ احلج لنا خاصة أم للناس عامة  

 قال بل لنا خاصة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف جلهالة حال احلارث بن باللت  

 

 

حدثنا عبد هللا قال وجدت يف كتاب أيب خبط يده حدثين قريش  - 15892
ة بن أيب عبد  بن إبراهيم قال ثنا عبد العزيز بن الدراوردي قال أخربين ربيع 

الرمحن قال مسعت احلرث بن بالل بن احلرث حيدث عن أبيه قال : اي رسول 
نا خاصة  هللا أرأيت متعة احلج لنا خاصة أم للناس عامة فقال ال بل ل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

( حديث حبة وسواء ابين خالد رضي هللا عنهما   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو معاوية قال ثنا األعمش عن   - 15893
ى النيب صلى هللا سالم أيب شرحبيل عن حبة وسواء ابين خالد قال : دخلنا عل



عليه وسلم وهو يصلح شيئا فأعناه فقال ال أتيسا من الرزق ما هتززت 
وجل رؤوسكما فإن اإلنسان تلده أمه أمحر ليس عليه قشرة مث يرزقه هللا عز    

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف جلهالة حال سالم أيب شرحبيل ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع قال ثنا األعمش عن سالم   - 15894
نا رسول هللا صلى  أيب شرحبيل قال مسعت حبة وسواء ابين خالد يقوالن : أتي

هللا عليه وسلم وهو يعمل عمال أو يبين بناء فأعناه عليه فلما فرغ دعا لنا  
أمحر ليس   وقال ال أتيسا من اخلري ما هتززت رؤوسكما إن اإلنسان تلده أمه

 عليه قشرة مث يعطيه هللا ويرزقه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

( حديث عبد هللا بن أيب اجلدعاء رضي هللا عنه  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل بن إبراهيم قال ثنا خالد   - 15895
فقال أحدهم  عن عبد هللا بن شقيق قال جلست إىل رهط أان رابعهم إبيلياء 



مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : ليدخلن اجلنة بشفاعة رجل من  
ت مسعته قال  أميت أكثر من بين متيم قلنا سواك اي رسول هللا قال سواي قلت أن

 نعم فلما قام قلت من هذا قالوا بن أيب اجلدعاء 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    470صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا وهيب قال ثنا خالد عن   - 15896
نيب صلى هللا عليه  عبد هللا بن شقيق عن عبد هللا بن أيب اجلدعاء أنه مسع ال

وسلم يقول : ليدخلن اجلنة بشفاعة رجل من أميت أكثر من بين متيم فقالوا اي  
 صلى هللا رسول هللا سواك قال سواي سواي قلت أنت مسعته من رسول هللا

 عليه وسلم قال أان مسعته  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 



 

( حديث عباد بن قرط رضي هللا عنه  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل قال أان أيوب عن محيد بن   - 15897
هالل قال قال عبادة بن قرط : أنكم لتأتون أمورا هي أدق يف أعينكم من  

الشعر كنا نعدها على عهد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم املوبقات قال فذكر  
 ذلك حملمد بن سريين فقال صدق وأرى جر اإلزار منها  

 

 

عيب األرنؤوط : هذا األثر صحيح وهذا إسناد ضعيف النقطاعه محيد  عليق شت
 بن هالل مل يسمع من عبادة بينهما أبو قتادة العدوي 

 

 

( حديث معن بن يزيد السلمي رضي هللا عنه  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا مصعب بن املقدام وحممد بن سابق  - 15898
ال : ابيعت رسول هللا قاال ثنا إسرائيل عن أيب اجلويرية أن معن بن يزيد حدثه ق 

صلى هللا عليه وسلم أان وأيب وجدي وخطب علي فأنكحين وخاصمت إليه 
فأخذهتا   فكان أيب يزيد خرج بداننري يتصدق هبا فوضعها عند رجل يف املسجد

فأتيته هبا فقال وهللا ما إايك أردت هبا فخاصمته إىل رسول هللا صلى هللا عليه  



 وسلم فقال لك ما نويت اي يزيد ولك اي معن ما أخذت 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حييي بن محاد قال ثنا أبو عوانة  - 15899
زيد أو أاب عن عاصم بن كليب قال حدثين سهيل بن ذراع أنه مسع معن بن ي

معن قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : اجتمعوا يف مساجدكم فإذا 
نا حىت أجتمع قوم فليؤذنوين قال فاجتمعنا أول الناس فأتيناه فجاء ميشي مع 

جلس إلينا فتكلم متكلم منا فقال احلمد هلل الذي ليس للحمد دونه مقتصر  
وليس وراءه منفذ وحنوا من هذا فغضب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقام  

فتالومنا والم بعضنا بعضا فقلنا خصنا هللا به إن أاتان أول الناس وأن فعل  
كلمناه فأقبل ميشي معنا حىت  وفعل قال فأتيناه فوجدانه يف مسجد بين فالن ف

جلس يف جملسه الذي كان فيه أو قريبا منه مث قال إن احلمد هلل ما شاء هللا 
جعل بني يديه وما شاء جعل خلفه وإن من البيان سحرا مث أقبل علينا فأمران  

 وكلمنا وعلمنا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : بعضه صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف ت  

 



 

بد هللا حدثين أيب ثنا عفان قال ثنا أبو عوانة قال ثنا  حدثنا ع - 15900
رة محراء فيها داننري عاصم بن كليب قال حدثين أبو اجلويرية قال : أصبت ج

يف أمارة معاوية يف أرض الروم قال وعلينا رجل من أصحاب رسول هللا صلى  
بني   هللا عليه وسلم من بين سليم يقال له معن بن يزيد قال فأتيت هبا يقسمها

املسلمني فأعطاين مثل ما أعطى رجال منهم مث قال لوال أين مسعت رسول هللا 
صلى هللا عليه وسلم ورأيته يفعله مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول 
ألنفل إال بعد اخلمس إذا ألعطيتك قال مث أخذ فعرض علي من نصيبه فأبيت 

 عليه قلت ما أان أبحق به منك 

 

 

ألرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح عليق شعيب ات  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هشام بن عبد امللك وسريج بن  - 15901
 النعمان قال ثنا أبو عوانة عن أيب اجلويرية : 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : انظر التايلت  

 

 

عوانة  وحدثنا عبد هللا قال حدثين أيب قال ثنا عفان قال ثنا أبو  - 15902



قال حدثنا أبو اجلويرية عن معن بن يزيد قال : ابيعت رسول هللا صلى هللا 
 عليه وسلم أان وأيب وجدي وخاصمت إليه فأفلجين وخطب علي فأنكحين 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري ت  

 

 

( حديث عبد هللا بن اثبت رضي هللا عنه   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق قال أنبأان سفيان عن   - 15903
ب إىل النيب جابر عن الشعيب عن عبد هللا بن اثبت قال جاء عمر بن اخلطا

صلى هللا عليه وسلم فقال : اي رسول هللا إين مررت أبخ يل من قريظة فكتب 
صلى هللا يل جوامع من التوراة أال أعرضها عليك قال فتغري وجه رسول هللا 

عليه وسلم قال عبد هللا فقلت له اال ترى ما بوجه رسول هللا صلى هللا عليه  
وسلم فقال عمر رضينا ابهلل راب وابإلسالم دينا ومبحمد صلى هللا عليه وسلم  

رسوال قال فسرى عن النيب صلى هللا عليه وسلم مث قال والذي نفسي بيده لو  
لضللتم إنكم حظي من األمم وأان  أصبح فيكم موسى مث اتبعتموه وتركتموين

 حظكم من النبيني  

 

 



وهو ابن يزيد اجلعفي   -عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف لضعف جابر ت
وفيه اضطراب  -  

 

 

------------------------------------- 

 

[    471صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

( حديث رجل من جهينة رضي هللا عنه   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حييي بن آدم قال ثنا سفيان عن   - 15904
أيب إسحاق عن رجل من جهينة قال : مسعه النيب صلى هللا عليه وسلم وهو  

 يقول اي حرام فقال اي حالل  
 

 

وهو   -عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف النقطاعه أبو إسحاق ت
جال اإلسناد كلهم ثقات مل يثبت مساعه من الرجل من جهينة ور  -السبيعي 

 رجال الشيخني

 

 



( حديث منري اخلزاعي رضي هللا عنه  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حييي بن آدم قال ثنا عصام بن   - 15905
يت رسول قدامة البجلي قال حدثين مالك بن منري اخلزاعي عن أبيه قال : رأ

هللا صلى هللا عليه وسلم وهو قاعد يف الصالة قد وضع ذراعه اليمىن على  
 فخذه اليمىن رافعا أبصبعه السبابة قد حناها شيئا وهو يدعو  

 

 

شعيب األرنؤوط : حديث صحيح لغريه دون قوله : قد حناها شيئا   عليقت
مل يرو عنه غري عصام   -وهو اخلزاعي البصري  -وهذا إسناد ضعيف مالك 

 بن قدامة 
 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا عصام بن قدامة عن   - 15906
مالك بن منري اخلزاعي عن أبيه قال : رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 واضعا يده اليمىن على فخذه اليمىن يف الصالة يشري أبصبعه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح لغريه ت  

 

 



( حديث جعدة رضي هللا عنه  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر قال ثنا شعبة قال   - 15907
مسعت أاب إسرائيل قال مسعت جعدة قال : مسعت النيب صلى هللا عليه وسلم  
ورأى رجال مسينا فجعل النيب صلى هللا عليه وسلم يومئ إىل بطنه بيده ويقول 

 لو كان هذا يف غري هذا املكان لكان خريا لك 
 

 

شعيب األرنؤوط : انظر التايلعليق ت  

 

 

قال : وأتى النيب صلى هللا عليه وسلم برجل فقالوا هذا أراد أن  - 15908
يقتلك فقال له النيب صلى هللا عليه وسلم مل ترع مل ترع ولو أردت ذلك مل 

 يسلطك هللا علي  
 

 

وامسه  - عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف أبو إسرائيل : هو اجلشمي ت
مل يرو عنه غري شعبة ومل يؤثر توثيقه عن غري ابن حبان  -شعيب   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد ثنا شعبة ثنا أبو  - 15909



إسرائيل يف بيت قتادة قال مسعت جعدة وهو موىل أيب إسرائيل قال : رأيت  
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ورجل يقص عليه رؤاي وذكر مسنه وعظمه فقال  

 له رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لو كان هذا يف غري هذا كان خريا لك 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

( حديث حممد بن صفوان رضي هللا عنه   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن عاصم   - 15910
األحول عن الشعيب عن حممد بن صفوان : أنه صاد أرنبني فلم جيد حديدة  

 يذحبهما هبا فذحبهما مبروة فأتى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فأمره أبكلهما  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد قال أان داود يعين بن أيب هند   - 15911
عن عامر عن حممد بن صفوان أنه : مر على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 أبرنبني معلقهما فذكر معناه  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

( حديث أيب روح الكالعي رضي هللا عنه   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أسحق بن يوسف عن شريك عن  - 15912
 صلى هللا عبد امللك بن عمري عن أيب روح الكالعي قال : صلى بنا رسول هللا

عليه وسلم صالة فقرأ فيها سورة الروم فلبس بعضها قال إمنا لبس علينا  
أتيتم الصالة الشيطان القراءة من أجل أقوام أيتون الصالة بغري وضوء فإذا 

 فأحسنوا الوضوء  

 

 

 -عليق شعيب األرنؤوط : حديث حسن وهذا إسناد ضعيف لضعف شريك ت
وإلرساله -وهو ابن عبد هللا النخعي   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن عبد   - 15913
 امللك بن عمري قال مسعت شبيبا أاب روح حيدث عن رجل من أصحاب النيب
صلى هللا عليه وسلم عن النيب صلى هللا عليه وسلم : أنه صلى الصبح فقرأ  



 فيها الروم فأوهم فذكره  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسن رجاله ثقات رجال الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا أبو سعيد موىل   - 15914
أاب روح من ذي   بين هاشم ثنا زائدة ثنا عبد امللك بن عمري قال مسعت شبيبا

الكالع أنه : صلى مع النيب صلى هللا عليه وسلم الصبح فقرأ ابلروم فرتدد يف  
م يصلون معنا ال  آية فلما أنصرف قال أنه يلبس علينا القرآن أن أقواما منك 
 حيسنون الوضوء فمن شهد الصالة معنا فليحسن الوضوء 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث حسن وهذا إسناد ضعيف إلرساله ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    472صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

(  عنه حديث طارق بن أشيم األشجعي بن أيب مالك رضي هللا )  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد بن هارون قال أان أبو مالك  - 15915
األشجعي عن أبيه أنه مسع النيب صلى هللا عليه وسلم وهو يقول لقوم : من  
وحد هللا تعاىل وكفر مبا يعبد من دونه حرم ماله ودمه وحسابه على هللا عز  

 وجل 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

قال أيب ثنا به يزيد بواسط وبغداد قال مسع النيب صلى هللا عليه   - 91615
 وسلم : 

 

 

قال أيب ثنا يزيد بن هارون ببغداد أنبأان أبو مالك األشجعي   - 15917
سعد بن طارق عن أبيه أنه مسع النيب صلى هللا عليه وسلم يقول : حبسب 

 أصحايب القتل 
 

 

على شرط مسلم عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح ت  

 

 



قال أيب ثنا يزيد قال أان أبو مالك األشجعي قال حدثين أيب أنه  - 59181
ول كيف اي مسع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : إذا أاته اإلنسان يق

رسول هللا أقول حني أسأل ريب قال قل اللهم أغفر يل وارمحين وأهدين وارزقين 
وأخرتك  وقبض أصابعه األربع إال اإلهبام فإن هؤالء جيمعن لك دنياك  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

قال ومسعته يقول للقوم : من وحد هللا وكفر مبا يعبد من دونه   - 15919
 حرم ماله ودمه وحسابه على هللا عز وجل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

بن هارون قال أان أبو مالك  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد - 15920
قال قلت أليب : اي أبت إنك قد صليت خلف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
وأيب بكر وعمر وعثمان وعلي ههنا ابلكوفة قريبا من مخس سنني أكانوا يقنتون  

 قال أي بين حمدث 

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسني بن حممد ثنا خلف يعين بن  - 15921
خليفة عن أيب مالك األشجعي عن أبيه قال قال رسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم : من رآين يف املنام فقد رآين  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

بن زايد  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا عبد الواحد يعين - 15922
ثنا أبو مالك األشجعي قال حدثين أيب طارق بن أشيم قال : مسعت رسول هللا 
صلى هللا عليه وسلم يعلم من أسلم يقول اللهم اغفر يل وارمحين وارزقين وهو 

 يقول هؤالء جيمعن لك خري الدنيا واآلخرة  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بكر بن عيسى أبو بشر البصري  - 15923
الراسيب قال ثنا أبو عوانة قال ثنا أبو مالك األشجعي قال مسعت أيب وسألته  



 فقال : كان خضابنا مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الورس والزعفران 

 

 

بكر   عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح غريت
 بن عيسى فمن رجال النسائي وهو ثقة 

 

 

( حديث عبد هللا اليشكري عن رجل عن النيب صلى هللا عليه وسلم  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع عن عمرو بن حسان يعين  - 15924
قال : دخلت مسجد  املسلي قال ثنا املغرية بن عبد هللا اليشكري عن أبيه 

الكوفة أول ما بىن مسجدها وهو يف أصحاب التمر يومئذ وجدره من سهلة  
فإذا رجل حيدث الناس قال بلغين حجة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حجة  

داع فاستتبعت راحلة من أبلي مث خرجت حىت جلست له يف طريق عرفة أو  الو 
وقفت له يف طريق عرفة قال فإذا ركب عرفت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
فيهم ابلصفة فقال رجل أمامه خل يل عن طريق الركاب فقال النيب صلى هللا 

 قال قلت عليه وسلم وحيه فأرب ماله فدنوت منه حىت اختلفت رأس الناقتني
اي رسول هللا دلين على عمل يدخلين اجلنة وينجيين من النار قال بخ بخ لئن 
كنت قصرت يف اخلطبة لقد أبلغت يف املسألة أفقه إذا تعبد هللا عز وجل ال 
تشرك به شيئا وتقيم الصالة وتؤدي الزكاة وحتج البيت وتصوم رمضان خل 



 طريق الركاب 

 

 

ه ضعيف عليق شعيب األرنؤوط : إسناد ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع عن يونس قال مسعت هذا  - 15925
 احلديث من املغرية بن عبد هللا عن أبيه : حنوه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق قال ثنا معمر عن أيب   - 15926
جلست فقال  إسحاق عن املغرية عن أبيه قال انتهيت إىل رجل حيدث قوما ف

وصف يل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأان مبىن غاداي إىل عرفات : فذكر  
ن النار  احلديث فقلت اي رسول هللا خربين بعمل يقربين من اجلنة ويباعدين م

قال تقيم الصالة وتؤيت الزكاة وحتج البيت وتصوم رمضان وحتب للناس ما  
 حتب أن يؤتى إليك وتكره هلم ما تكره أن يؤتى إليك خل عن وجوه الركاب 

 

 

وهو عبد هللا بن  -عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف من أجل املغرية ت



رجال الشيخنيوابقي رجال اإلسناد ثقات  -أيب عقيل اليشكري   

 

 

------------------------------------- 

 

[    473صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

( حديث رجل من أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع قال ثنا شعبة عن عمرو بن   - 15927
 عليه وسلم  مرة عن مرة الطيب قال حدثين رجل من أصحاب النيب صلى هللا

يف غرفيت هذه حسبت : قال خطبنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يوم النحر  
  على انقة له محراء خمضرمة فقال هذا يوم النحر وهذا يوم احلج األكرب

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني ت  

 

 

( حديث مالك بن نضلة أيب األحوص رضي هللا عنه  )  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق قال أان معمر عن أيب   - 15928
صلى هللا  إسحاق عن أيب األحوص اجلشمي عن أبيه قال : رآين رسول هللا

عليه وسلم وعلي أطمار فقال هل لك مال قلت نعم قال من أي املال قلت 
وكرامته  من كل املال قد آاتين هللا عز وجل من الشاء واإلبل قال فلرت نعم هللا 

 عليك فذكر حنو حديث شعبة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر قال ثنا شعبة عن   - 15929
رسول هللا  أيب إسحاق قال مسعت أاب األحوص حيدث عن أبيه قال : أتيت

صلى هللا عليه وسلم وأان قشف اهليئة فقال هل لك مال قال قلت نعم قال  
إذا  من أي املال قال قلت من كل املال من اإلبل والرقيق واخليل والغنم فقال 

آاتك هللا ماال فلري عليك مث قال هل تنتج أبل قومك صحاحا آذاهنا فتعمد إىل 
موسى فتقطع آذاهنا فتقول هذه حبر وتشقها أو تشق جلودها وتقول هذه صرم  
وحترمها عليك وعلى أهلك قال نعم قال فإن ما آاتك هللا عز وجل لك وساعد  

شد من ساعدك وموسى هللا أحد هللا أشد وموسى هللا أحد ورمبا قال ساعد هللا أ
من موساك قال فقلت اي رسول هللا أرأيت رجال نزلت به فلم يكرمين ومل يقرين  

 مث نزل يب أجزيه مبا صنع أم أقريه قال أقره  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع قال ثنا أيب وإسرائيل عن أيب  - 15930
ه وسلم :  إسحاق عن أيب األحوص عن أبيه قال قال رسول هللا صلى هللا علي

هل لك من مال قال قلت نعم من كل املال قد آاتين هللا عز وجل من اإلبل 
 ومن اخليل والرقيق قال فإذا آاتك هللا عز وجل خريا فلري عليك  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبيدة بن محيد أبو عبد الرمحن  - 15931
التيمي قال ثنا أبو الزعراء عن أيب األحوص عن أبيه مالك بن نضلة قال قال  

ي اليت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : األيدي ثالثة فيد هللا العليا ويد املعط
 تليها ويد السائل السفلى فأعط الفضل وال تعجز عن نفسك 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح غري أيب ت
 الزعراء : وهو عمرو بن عمرو 



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا شعبة قال أبو إسحاق  - 15932
لنيب صلى هللا عليه  أنبأان قال مسعت أاب األحوص حيدث عن أبيه قال : أتيت ا

وسلم وأان قشيف اهليئة فقال هل لك مال قال قلت نعم قال فما مالك فقال  
عز وجل ماال   من كل املال من اخليل واإلبل والرقيق والغنم قال فإذا آاتك هللا

فلري عليك فقال هل تنتج أبل قومك صحاحا آذاهنا فتعمد إىل املوسى 
فتقطعها أو تقطعها وتقول هذه حبر وتشق جلودها وتقول هذه صرم فتحرمها  

عليك وعلى أهلك قال قلت نعم قال كل ما أاتك هللا عز وجل لك حل 
ا ورمبا قال ساعد هللا وساعد هللا أشد وموسى هللا أحد ورمبا قاهلا ورمبا مل يقله

أشد من ساعدك وموسى هللا أحد من موساك قال قلت اي رسول هللا رجل 
 نزلت به يقرين ومل يكرمين مث نزل يب أقريه أو أجزيه مبا صنع قال بل أقره  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

ل ثنا محاد بن سلمة  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هبز بن أسد قا - 15933
لك بن عمر عن أيب األحوص : أن أابه أتى النيب صلى هللا عليه  قال أان عبد امل

وسلم وهو أشعث سيء اهليئة فقال له رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أمالك 
مال قال من كل املال قد أاتين هللا عز وجل قال فإن هللا عز وجل إذا أنعم 



يه  على عبد نعمة أحب أن ترى عل   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    474صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

( حديث رجل عن النيب صلى هللا عليه وسلم  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا بن أيب خالد يعين إمساعيل   - 15934
عن أبيه قال : دخلت على رجل وهو يتمجع لبنا بتمر فقال أدن فإن رسول 

 هللا صلى هللا عليه وسلم مسامها األطيبني  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 



( حديث رجل عن النيب صلى هللا عليه وسلم  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن بن موسى قال ثنا محاد بن   - 15935
سلمة عن عطاء بن السائب عن زاذان أيب عمرو قال حدثين من مسع النيب 
 صلى هللا عليه وسلم يقول : من لقن عند املوت ال إله إال هللا دخل اجلنة  

 

 

األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد حسن رجاله ثقات رجال عليق شعيب ت
 الصحيح غري عطاء بن السائب فمن رجال أصحاب السنن

 

 

( حديث رجل رضي هللا عنه   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن عن سفيان عن عطاء   - 15936
ل هللا يعين بن السائب عن رجل من بكر بن وائل عن خاله قال قلت : اي رسو 

أعشر قومي قال إمنا العشور على اليهود والنصارى وليس على أهل اإلسالم  
 عشور  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف الضطرابه فقد اختلف فيه على عطاء ت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن عطاء   - 15937
عن حرب بن عبيد هللا الثقفي عن خاله قال : أتيت النيب صلى هللا عليه وسلم  

فذكر له أشياء فسأله فقال أعشرها فقال إمنا العشور على اليهود والنصارى 
 وليس على أهل اإلسالم عشور  

 

 

ضعيف الضطرابه عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا جرير عن عطاء بن السائب عن   - 15938
حرب بن هالل الثقفي عن أيب أمية رجل من بين تغلب أنه مسع النيب صلى هللا 

عليه وسلم يقول : ليس على املسلمني عشور إمنا العشور على اليهود  
 والنصارى 

 

 

الضطرابه  عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيفت  

 

 

( حديث بعض أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم  )  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا معاوية بن عمرو قال ثنا زائدة عن   - 15939
قال قال    األعمش عن أيب صاحل عن بعض أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم

النيب صلى هللا عليه وسلم لرجل : كيف تقول يف الصالة قال أتشهد مث أقول 
ك وال دندنة  اللهم إين أسألك اجلنة وأعوذ بك من النار أما إين ال أحسن دندنت

 معاذ فقال النيب صلى هللا عليه وسلم حوهلا ندندن  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

( حديث رجل من أصحاب بدر عن النيب صلى هللا عليه وسلم   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هبز ثنا شعبة قال أخربين عبد امللك   - 15940
بن ميسرة قال مسعت كردوسا قال أخربين رجل من أصحاب بدر عن رسول 

هللا صلى هللا عليه وسلم قال : ألن أقعد يف مثل هذا اجمللس أحب إيل من أن  
 أعتق أربع رقاب  

 

 

وهو ابن قيس -دوس عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف جلهالة كر ت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هاشم ثنا شعبة عن عبد امللك بن  - 15941
ل أخربين ميسرة قال مسعت كردوس بن قيس وكان قاص العامة ابلكوفة قا

رجل من أصحاب بدر أنه مسع النيب صلى هللا عليه وسلم يقول : ألن أقعد يف  
 مثل هذا اجمللس أحب إيل من أن أعتق أربع رقاب قال شعبة فقلت أي جملس

 تعين قال كان قاصا  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف جلهالة كردوس بن قيس ت  

 

 

( حديث معقل بن سنان عن النيب صلى هللا عليه وسلم   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو اجلواب حدثنا عمار بن رزيق  - 15942
سن عن معقل  عن عطاء بن السائب قال حدثين نفر من أهل البصرة منهم احل

بن سنان األشجعي أنه قال : مر على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأان 
م أحتجم يف مثان عشرة ليله خلت من شهر رمضان فقال أفطر احلاجم واحملجو   

 

 

وهو   -عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد منقطع احلسن ت
مل يسمع من معقل بن سنان وقد اختلف فيه على احلسن -البصري   



 

 

( حديث عمرو بن سلمة عن النيب صلى هللا عليه وسلم   )  

 

 

------------------------------------- 

 

[    475صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا علي بن عاصم قال خالد احلذاء   - 15943
أخربين عن أيب قالبة عن عمرو بن سلمة قال : كان أتتينا الركبان من قبل 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فنستقرئهم فيحدثوان أن رسول هللا صلى هللا 
 عليه وسلم قال ليؤمكم أكثركم قرآان 

 

 

األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف لضعف علي بن عليق شعيب ت
وابقي رجال اإلسناد ثقات رجال الشيخني  -وهو الواسطي  -عاصم   

 

 

( حديث بعض أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم  )  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أسحق بن عيسى قال أخربين  - 15944
هشام عن بعض  مالك عن مسي عن أيب بكر بن عبد الرمحن بن احلرث بن

أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أمر  
الناس ابلفطر عام الفتح وقال تقووا لعدوكم وصام رسول هللا صلى هللا عليه  

م قال أبو بكر قال الذي حدثين لقد رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  وسل
ابلعرج يصب على رأسه املاء من العطش أو من احلر مث قيل اي رسول هللا إن 
طائفة من الناس قد صاموا حني صمت فلما كان ابلكديد دعا بقدح فشرب 

 فأفطر الناس  

 

 

مسلم إسحاق بن عيسى  عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط ت
 : وهو ابن الطباع من رجاله وبقية رجال اإلسناد ثقات رجال الشيخني 

 

 

( حديث رجل مل يسم   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب قال ثنا أبو أمحد حممد بن عبد هللا عن   - 15945
عمران بن  الزبريي ثنا سعد يعين بن أوس العبسي عن بالل العبسي قال أان

حصني الضيب أنه أيت البصرة وهبا عبد هللا بن عباس أمريا فإذا هو برجل قائم  
د على ذلك يف ظل القصر يقول صدق هللا ورسوله صدق هللا ورسوله ال يزي



فدنوت منه شيئا فقلت له لقد أكثرت من قولك صدق هللا ورسوله فقال أما  
وهللا لئن شئت ألخربتك فقلت أجل فقال اجلس إذا فقال : إين أتيت رسول 

هللا صلى هللا عليه وسلم وهو ابملدينة يف زمان كذا وكذا وقد كان شيخان 
ملدينة وأن ابنا لنا قد حلق للحي قد أنطلق بن هلما فلحق به فقاال إنك قادم ا

هبذا الرجل فاته فأطلبه منه فإن أىب إال االفتداء فافتده فأتيت املدينة فدخلت 
على نيب هللا صلى هللا عليه وسلم فقلت اي نيب هللا إن شيخني للحي أمراين أن 
أطلب ابنا هلما عندك فقال تعرفه فقال أعرف نسبه فدعا الغالم فجاء فقال  

أبويه فقلت الفداء اي نيب هللا قال إنه ال يصلح لنا آل حممد أن هو ذا فأت به 
أنكل مثن أحد من ولد إمساعيل مث ضرب على كتفي مث قال ال أخشى على  

قريش إال أنفسها قلت وما هلم اي نيب هللا قال إن طال بك العمر رأيتهم ها هنا  
هذا فأان أرى   حىت ترى الناس بينهما كالغنم بني حوضني مرة إىل هذا ومرة إىل

انسا يستأذنون على بن عباس رأيتهم العام يستأذنون على معاوية فذكرت ما  
 قال النيب صلى هللا عليه وسلم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف جلهالة عمران بن حصني الضيبت  

 

 

( حديث أيب عمرو بن حفص بن املغرية رضي هللا عنه  )  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا علي بن أسحق ثنا عبد هللا يعين  - 15946
رث بن يزيد بن مبارك قال أان سعيد بن يزيد وهو أبو شجاع قال مسعت احل

احلضرمي حيدث عن علي بن رابح عن ابشره بن مسي اليزين قال مسعت عمر  
ن هللا  بن اخلطاب رضي هللا تعاىل عنه يقول يف يوم اجلابية وهو خيطب الناس : إ

عز وجل جعلين خازان هلذا املال وقامسه له مث قال بل هللا يقسمه وأان ابدئ 
أبهل النيب صلى هللا عليه وسلم مث أشرفهم ففرض ألزواج النيب صلى هللا عليه  

وسلم عشرة آالف اال جويرية وصفية وميمونة فقالت عائشة إن رسول هللا 
نهن عمر مث قال إين ابدئ صلى هللا عليه وسلم كان يعدل بيننا فعدل بي 

أبصحايب املهاجرين األولني فأان أخرجنا من دايران ظلما وعدواان مث أشرفهم  
ففرض ألصحاب بدر منهم مخسة آالف وملن كان شهد بدرا من األنصار أربعه  

آالف وملن شهد أحدا ثالثة آالف قال ومن أسرع يف اهلجرة أسرع به العطاء 
العطاء فال يلومن رجل إال مناخ راحلته وأين أعتذر  ومن أبطأ يف اهلجرة أبطأ به 

إليكم من خالد بن الوليد أين أمرته أن حيبس هذا املال على ضعفة املهاجرين 
فأعطاه ذا البأس وذا الشرف وذا اللسانة فنزعته وأمرت أاب عبيدة بن اجلراح 

د فقال أبو عمرو بن حفص بن املغرية وهللا ما أعذرت اي عمر بن اخلطاب لق
نزعت عامال أستعمله رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وغمدت سيفا سله  

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ووضعت لواء نصبه رسول هللا صلى هللا عليه  
وسلم ولقد قطعت الرحم وحسدت بن العم فقال عمر بن اخلطاب إنك قريب  

 القرابة حديث السن معصب من بن عمك  



 

 

ذا األثر رجاله ثقاتعليق شعيب األرنؤوط : هت  

 

 

-------------------------------------  

 

[    476صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

( حديث أيب النعمان األنصاري رضي هللا عنه  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو أمحد الزبريي ثنا أبو النعمان   - 15947
عبد الرمحن بن النعمان األنصاري عن أبيه عن جده وكان قد أدرك النيب صلى 

هللا عليه وسلم قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : اكتحلوا ابألمثد  
 املروح فإنه جيلو البصر وينبت الشعر 

 

 

وط : إسناده ضعيف عليق شعيب األرنؤ ت  

 

 

( حديث سلمة بن احملبق رضي هللا عنه   )  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد ثنا حرب بن شداد ثنا   - 15948
حييي يعين بن أيب كثري قال حدثين حناز بن جدي احلنفي عن سنان بن سلمة أن  
أابه حدثه : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أمر ابلقدور فأكفئت يوم خيرب  

 وكان فيها حلوم محر الناس  

 

 

صحيح لغريه عليق شعيب األرنؤوط : حديث ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد ثنا هشام ومهام عن   - 15949
قتادة عن احلسن عن جون بن قتادة عن سلمة بن احملبق : أن رسول هللا صلى 
هللا عليه وسلم مر ببيت بفنائه قربة معلقة فأستسقى فقيل إهنا ميتة قال ذكاة  

 األدمي دابغه  
 

 

ذا إسناد ضعيف جلهالة حال  عليق شعيب األرنؤوط : مرفوعه صحيح لغريه وه ت
 جون بن قتادة 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عمرو بن اهليثم أبو قطن قال ثنا   - 15950



هشام عن قتادة عن احلسن عن جون بن قتادة عن سلمة بن احملبق عن رسول  
 هللا صلى هللا عليه وسلم : دابغها طهورها أو ذكاهتا  

 

 

حيح لغريه وها إسناد ضعيف جلهالة حال  عليق شعيب األرنؤوط : مرفوعه ص ت
 جون بن قتادة 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع قال ثنا الفضل بن دهلم عن   - 15951
احلسن عن قبيصة بن حريث عن سلمة بن احملبق قال قال رسول هللا صلى هللا 
عليه وسلم : خذوا عين خذوا عين قد جعل هللا هلن سبيال البكر ابلبكر جلد  

ائة ونفى سنة والثيب ابلثيب جلد مائة والرجم  م  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف على خطأ فيه ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو النضر ثنا املبارك عن احلسن   - 15952
عن سلمة بن احملبق قال : سئل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن الرجل 

يواقع جارية امرأته قال إن أكرهها فهي حرة وهلا عليه مثلها وأن طاوعته فهي  
 أمته وهلا عليه مثلها  



 

 

 -وهو البصري  -النقطاعه احلسن عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت
 مل يسمع من سلمة بن احملبق 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو النضر قال ثنا عبد الصمد بن   - 15953
حبيب بن عبد هللا األزدي مث النمريي قال حدثين حبيب بن عبد هللا يعين أابه 

ل رسول هللا قال مسعت سنان بن سلمة بن احملبق اهلذيل حيدث عن أبيه قال قا
صلى هللا عليه وسلم : من كانت له محولة أتوي إىل شبع فليصم رمضان حيث  

 أدركه  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف جلهالة حال حبيب بن عبد هللات  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أبو داود الطيالسي قال ثنا حرب بن  - 15954
شداد عن حييي بن أيب كثري عن النحاز احلنفي أن سنان بن سلمة أخربه عن  

أبيه : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أمر بلحوم محر الناس يوم خيرب وهي  
 يف القدور فأكفئت 

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح لغريه ت  

 

 

( حديث قبيصة بن خمارق رضي هللا عنه  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن أيب عدي عن سليمان   - 15955
يعين التيمي عن أيب عثمان يعين النهدي عن قبيصة بن خمارق قال : ملا نزلت  

انطلق  {وأنذر عشريتك األقربني  }على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 
يه وسلم إىل رضمة من جبل فعال أعالها مث اندى أو رسول هللا صلى هللا عل

قال قال اي آل عبد منافاة إين نذير أن مثلي ومثلكم كمثل رجل رأى العدو  
فانطلق يربو أهله ينادي أو قال يهتف اي صباحاه قال أيب قال بن أيب عدي يف  

هذا احلديث عن قبيصة بن خمارق أو وهب بن عمرو وهو خطأ إمنا هو زهري  
رو فلما أخطأ تركت وهب بن عمرو  بن عم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

-------------------------------------  

 



[    477صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حييي بن سعيد قال حدثين عوف  - 15956
قال حدثين حيان قال حدثين قطن بن قبيصة عن أبيه قبيصة بن خمارق أنه مسع 

النيب صلى هللا عليه وسلم يقول : العيافة والطرية والطرق من اجلبت قال 
 العيافة من الزجر والطرق من اخلط 

 

 

ضعيف  عليق شعيب األرنؤوط : إسنادهت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان بن عيينة عن هارون بن  - 15957
حتملت حبمالة فأتيت  رابب عن كنانة بن نعيم عن قبيصة بن املخارق اهلاليل :

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أسأله فيها فقال نؤديها عنك وخنرجها من نعم  
لصدقة وقال اي  الصدقة وقال مرة وخنرجها إذا جاءتنا الصدقة أو إذا جاء نعم ا

قبيصة أن املسألة ال تصلح وقال مرة حرمت إال يف ثالث رجل حتمل حبمالة  
حلت له املسألة حىت يؤديها مث ميسك ورجل أصابته حاجة وفاقة حىت يشهد 
له ثالثة من ذوي احلجا من قومه وقال مرة رجل أصابته فاقة أو حاجة حىت 

أنه قد أصابته حاجة أو فاقة   يشهد له أو يكلم ثالثة من ذوي احلجا من قومه 
إال قد حلت له املسألة فيسأل حىت يصيب قواما من عيش أو سدادا من 



عيش مث ميسك ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله حلت له املسألة فيسأل 
حىت يصيب قواما من عيش أو سدادا من عيش مث ميسك وما كان سوى ذلك 

 من املسألة سحت 

 

 

األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم عليق شعيب ت  

 

 

( حديث كرز بن علقمة اخلزاعي رضي هللا عنه  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن   - 15958
لإلسالم من منتهى  كرز بن علقمة اخلزاعي قال قال رجل : اي رسول هللا هل 

قال أميا أهل بيت وقال يف موضع آخر قال نعم أميا أهل بيت من العرب أو 
الفنت كأهنا  العجم أراد هللا هبم خريا أدخل عليهم اإلسالم قال مث مه قال مث تقع 

الظلل قال كال وهللا إن شاء هللا قال بلى والذي نفسي بيده مث تعودون فيها  
أساود صبا يضرب بعضكم رقاب بعض وقرأ على سفيان قال الزهري أساود  

 صبا قال سفيان احلية السوداء تنصب أي ترتفع 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري ت



يه فإنه مل يرو له أصحاب الكتب الستةصحاب  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق قال أان معمر عن   - 15959
الزهري عن عروة بن الزبري عن كرز بن علقمة اخلزاعي قال قال أعرايب : اي  

رسول هللا هل لإلسالم من منتهى قال نعم أميا أهل بيت من العرب أو العجم 
هبم خريا أدخل عليهم اإلسالم قال مث ماذا اي رسول هللا قال   أراد هللا عز وجل

مث تقع فنت كأهنا الظلل فقال األعرايب كال اي رسول هللا قال النيب صلى هللا عليه  
وسلم بلى والذي نفسي بيده لتعودن فيها أساود صبا يضرب بعضكم رقاب 

 بعض 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو املغرية قال ثنا األوزاعي ثنا عبد   - 15960
 الواحد بن قيس قال ثنا عروة بن الزبري عن كرز اخلزاعي قال : أتى النيب صلى

هللا عليه وسلم أعرايب فقال اي رسول هللا هل هلذا األمر من منتهى قال نعم  
أدخله عليهم مث تقع فنت كالظلل فمن أراد هللا به خريا من أعجم أو عرب 

يعودون فيها أساود صبا يضرب بعضكم رقاب بعض وأفضل الناس يومئذ  
 مؤمن معتزل يف شعب من الشعاب يتقي ربه تبارك وتعاىل ويدع الناس من شره  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

القرقساين مثل حديث بن قال أيب وحدثين حممد بن مصعب  - 15961
 املغرية إال أنه قال كرز بن حبيش اخلزاعي : 

 

 

( حديث عامر املزين عن النيب صلى هللا عليه وسلم  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو معاوية قال ثنا هالل بن عامر   - 15962
طب الناس مبىن املزين عن أبيه قال : رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم خي 

على بغلة وعليه برد أمحر قال ورجل من أهل بدر بني يديه يعرب عنه قال 
   فجئت حىت أدخلت يدي بني قدمه وشراكه قال فجعلت أعجب من بردها

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : رجاله ثقاتت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن عبيد قال حدثنا شيخ من   - 15963
بين فزارة عن هالل بن عامر املزين عن أبيه قال : رأيت رسول هللا صلى هللا 



 عليه وسلم خيطب الناس على بغلة شهباء وعلى يعرب عنه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : هو مكرر الذي قبله خمتصرا وهذا إسناد ضعيف ت
يخ من بين فزارة وابقي رجال اإلسناد ثقات جلهالة الش  

 

 

( حديث أيب املعلي رضي هللا عنه  )  

 

 

------------------------------------- 

 

[    478صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو الوليد هشام قال ثنا أبو عوانة  - 15964
 عليه وسلم  عن عبد امللك عن بن أيب املعلي عن أبيه : أن رسول هللا صلى هللا

خطب يوما فقال أن رجال خريه ربه عز وجل بني أن يعيش يف الدنيا ما شاء أن 
قاء ربه عز وجل يعيش فيها أيكل من الدنيا ما شاء أن أيكل منها وبني ل

فأختار لقاء ربه قال فبكى أبو بكر رضي هللا عنه قال فقال أصحاب رسول 
هللا صلى هللا عليه وسلم أال تعجبون من هذا الشيخ أن ذكر رسول هللا صلى 



هللا عليه وسلم رجال صاحلا خريه ربه تبارك وتعاىل بني الدنيا وبني لقاء ربه تبارك  
جل وكان أبو بكر رضي هللا عنه أعلمهم مبا قال  وتعاىل فأختار لقاء ربه عز و 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال أبو بكر رضي هللا عنه بل نفديك أبموالنا 
وأبنائنا أو آبابئنا فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ما من الناس أحد أمن  

ت علينا يف صحبته وذات يده من بن أيب قحافة ولو كنت متخذا خليال الختذ
بن أيب قحافة ولكن ود وإخاء إميان ولكن ود وإخاء إميان مرتني وأن صاحبكم  

 خليل هللا عز وجل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف جلهالة ابن أيب ت
 املعلى وابقي رجال اإلسناد ثقات رجال الشيخني

 

 

( حديث سلمة بن يزيد اجلعفي رضي هللا عنه  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بن أيب عدي عن داود بن أيب هند   - 15965
عن الشعيب عن علقمة عن سلمة بن يزيد اجلعفي قال انطلقت أان وأخي إىل 
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال قلنا : اي رسول هللا إن أمنا مليكة كانت 

وتقرى الضيف وتفعل وتفعل هلكت يف اجلاهلية فهل ذلك انفعها   تصل الرحم
شيئا قال ال قال قلنا فإهنا كانت وأدت أختا لنا يف اجلاهلية فهل ذلك انفعها  



شيئا قال الوائدة واملوؤدة يف النار إال أن تدرك الوائدة اإلسالم فيعفو هللا 
 عنها  

 

 

الشيخني غري داود بن أيب هند  عليق شعيب األرنؤوط : رجاله ثقات رجال ت
ه النسائي وله ذكر يف صحيح مسلم ... .  فمن رجال مسلم وصحابيه روى ل

تكون  -وهي البنت اليت تدفن حيه   -لكن يف متنه نكارة ... فيه أن املوؤدة 
غري ابلغة ونصوص الشريعة متضافرة على أنه ال تكليف قبل البلوغ واملذهب 

 من أهل العلم أن أطفال املشركني الذين ميوتون الصحيح املختار عند احملققني
 قبل احلنث هم من أهل اجلنة 

 

 

( حديث عاصم بن عمر رضي هللا عنه   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو سلمة اخلزاعي ثنا بكر بن  - 15966
مضر قال حدثين موسى بن جبري عن أيب أمامة بن سهل بن حنيف عن عاصم  

بن عمر : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم طلق حفصة بنت عمر بن 
 اخلطاب مث ارجتعها  

 

 



إلرسالهعليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف ت  

 

 

( حديث رجل من أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أسحق بن عيسى بن الطباع قال   - 15967
شريح قال مسعت   ثنا جرير يعين بن حازم عن واصل األحدب عن أيب وائل عن

رجال من أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم يقول قال النيب صلى هللا عليه  
ك وسلم : قال هللا تعاىل اي بن آدم قم إيل أمش إليك وأمش إيل أهرول إلي  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري ت
فقد أخرج له البخاري يف "   -وهو ابن احلارث الكويف القاضي  -شريح 

 األدب املفرد " والنسائي وهو ثقة 
 

 

( حديث جرهد األسلمي رضي هللا عنه  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن بن مهدي عن مالك  - 15968
بن أنس عن أيب النضر عن زرعة بن عبد الرمحن بن جرهد عن أبيه عن جده :  



أن النيب صلى هللا عليه وسلم مر به وهو كاشف عن فخذه فقال أما علمت 
 أن الفخذ عورة  

 

 

هو مضطرب عليق شعيب األرنؤوط : حسن بشواهده وهذا إسناد ضعيف و ت
 جدا

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان عن أيب النضر عن زرعة بن   - 15969
مسلم بن جرهد : أن النيب صلى هللا عليه وسلم رأى جرهدا يف املسجد وعليه  

 بردة قد أنكشف فخذه فقال الفخذ عورة  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن بشواهده وهذا إسناد ضعيف الضطرابه  ت
مع وهم يف اسم أحد رواته وإرساله   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان ثنا أبو الزاند وقال أخربين  - 15970
 آل جرهد عن جرهد قال : الفخذ عورة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن بشواهده وهذا إسناد مضطرب ت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق قال ثنا معمر عن أيب   - 15971
الزاند عن بن جرهد عن أبيه قال : مر يب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأان 

 كاشف فخذي فقال النيب صلى هللا عليه وسلم غطها فإهنا من العورة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن بشواهده وهذا إسناد مضطرب ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو عامر قال ثنا زهري يعين بن  - 15972
حممد عن عبد هللا بن حممد بن عقيل عن عبد هللا بن جرهد األسلمي أنه مسع 

أابه جرهدا يقول مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : فخذ املرء 
 املسلم عورة  

 

 

لفظ " مسلم " عليق شعيب األرنؤوط : حسن بشواهده دون ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أسحق بن عيسى قال أخربين  - 15973
مالك عن أيب النضر عن زرعة بن جرهد األسلمي عن أبيه وكان من أصحاب 

الصفة قال : جلس رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فرأى فخذي منكشفة  



 فقال مخر عليك أما علمت أن الفخذ عورة  

 

 

رنؤوط : حسن بشواهده وهذا إسناد ضعيف الضطرابهعليق شعيب األت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    479صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسني بن حممد قال ثنا بن أيب  - 15974
جده ونفر من   الزاند عن أبيه عن زرعة بن عبد الرمحن بن جرهد عن جرهد

أسلم سواه ذوي رضا : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مر على جرهد  
وفخذ جرهد مكشوفة يف املسجد فقال له رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اي  

د غط فخذك فإن اي جرهد الفخذ عورة  جره  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن بشواهده وهذا إسناد ضعيف الضطرابهت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حييي بن سعيد عن سفيان قال   - 15975



حدثين أبو الزاند عن زرعة بن عبد الرمحن بن جرهد عن جده جرهد قال : مر  
وعلي بردة وقد انكشفت فخذي قال غط فإن   رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

 الفخذ عورة  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن بشواهده وهذا إسناد ضعيف الضطرابهت  

 

 

( حديث اللجالج رضي هللا عنه  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو سعيد موىل بين هاشم قال   - 15976
بن عمر بن عبد العزيز حدثنا حممد بن عبد هللا بن عالثة قال ثنا عبد العزيز 

قال ثنا خالد بن اللجالج أن أابه حدثه قال : بينما حنن يف السوق إذ مرت 
صلى هللا عليه  امرأة حتمل صبيا فثار الناس وثرت معهم فانتهيت إىل رسول هللا 

وسلم وهو يقول هلا من أبو هذا فسكتت فقال من أبو هذا فسكتت فقال  
شاب حبذائها اي رسول هللا إهنا حديثة السن حديثة عهد جبزية وأهنا مل ختربك وأان 

أبوه اي رسول هللا فألتفت إىل من عنده كأنه يسأهلم عنه فقالوا ما علمنا إال 
 صلى هللا عليه وسلم أحصنت قال نعم  خريا أو حنو ذلك فقال له رسول هللا

فأمر برمجه فذهبنا فحفران له حىت أمكنا ورميناه ابحلجارة حىت هدأ مث رجعنا إىل  
جمالسنا فبينما حنن كذلك إذ أان بشيخ يسأل عن الفىت فقمنا إليه فأخذان 



ا  بتالبيبه فجئنا به إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقلنا اي رسول هللا إن هذ
جاء يسأل عن اخلبيث فقال مه هلو أطيب عند هللا رحيا من املسك قال فذهبنا  

 فأعناه على غسله وحنوطه وتكفينه وحفران له وال أدري أذكر الصالة أم ال  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

( حديث أيب عبس رضي هللا عنه   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا الوليد بن مسلم قال مسعت يزيد   - 15977
إىل املسجد إىل  بن أيب مرمي قال حلقين عباية بن رافع بن خديج وأان رائح

اجلمعة ماشيا وهو راكب قال أبشر فإين مسعت أاب عبس يقول قال رسول هللا 
ا هللا عز  صلى هللا عليه وسلم : من اغربت قدماه يف سبيل هللا عز وجل حرمهم

 وجل على النار  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري ت  

 

 

( حديث أعرايب رضي هللا عنه   )  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو سلمة اخلزاعي قال أخربان أبو   - 15978
هالل عن محيد بن هالل العدوي مسعه منه عن أيب قتادة عن األعرايب الذي 

مسع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : إن خري دينكم أيسره إن خري 
 دينكم أيسره  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

( حديث رجل عن أبيه رضي هللا عنه  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا وهيب ثنا موسى بن عقبة   - 15979
قال حدثين أبو النضر عن رجل كان قدميا من بين متيم كان يف عهد عثمان  

رجل خيرب عن أبيه أنه لقي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال : اي رسول هللا  
إن ال أؤاخذ جبريرة غريي فقال له رسول هللا صلى هللا عليه  أكتب يل كتااب 

 وسلم إن ذلك لك ولكل مسلم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف إلهبام  ت



 الرجل من بين متيم وبقية رجاله ثقات رجال الشيخني
 

 

( حديث جممع بن يزيد رضي هللا عنه  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا مكي بن إبراهيم قال أان عبد امللك   - 15980
ن سلمة بن  بن جريج عن عمرو بن دينار أن هشام بن حييي أخربه أن عكرمة ب

ربيعة أخربه : أن أخوين من بين املغرية لقيا جممع بن يزيد األنصاري فقال أين 
اره أن يغرز خشبة  أشهد أن النيب صلى هللا عليه وسلم أمر أن ال مينع جار ج

يف جداره فقال احلالف أي أخي قد علمت أنك مقضي لك وقد حلفت 
فأجعل أسطواان دون جداري ففعل اآلخر فغرز يف األسطوان خشبة قال بن 

 جريج قال عمرو أان نظرت إىل ذلك 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : مرفوعه صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف عكرمة بن  ت
و عنه غري هشام بن حيىي : وهو ابن العاص املخزومي سلمة بن ربيعة مل ير   

 

 

------------------------------------- 

 



[    480صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حجاج قال بن جريج أخربين عمرو   - 15981
عة أخربه : أن  بن دينار عن هشام بن حييي أخربه أن عكرمة بن سلمة بن ربي 

أخوين من بين املغرية أعتق أحدمها أن ال يغرز خشبا يف جداره فلقيا جممع بن  
يزيد األنصاري ورجاال كثريا فقالوا نشهد أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

قال ال مينع جار جاره أن يغرز خشبا يف جداره فقال احلالف أي أخي قد 
ل أسطواان دون جداري ففعل  علمت أنك مقضي لك علي وقد حلفت فأجع

 اآلخر فغرز يف األسطوان خشبة فقال يل عمرو فأان نظرت إىل ذلك 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : مرفوعه صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هارون قال ثنا بن وهب قال   - 15982
أخربين يزيد بن عياض عن يزيد بن عبد الرمحن بن رقيش عن عبد الرمحن بن 

يزيد بن جارية عن جممع بن يزيد بن جارية أنه : رأى النيب صلى هللا عليه  
 وسلم يصلي يف نعلني  

 

 



ضعيف جداعليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ت  

 

 

( حديث رجل رضي هللا عنه   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو سعيد موىل بين هاشم قال ثنا   - 15983
عم له من   زائدة قال ثنا السائب بن حبيش عن أيب الشماخ األزدي عن بن

أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم : أنه أتى معاوية فدخل عليه وقال مسعت 
به دون  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول من ويل من أمر الناس مث أغلق اب 

املسكني أو املظلوم أو ذي احلاجة أغلق هللا عز وجل دونه أبواب رمحته عند  
 حاجته وفقره أفقر ما يكون إليها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه ت  

 

 

( حديث رجل رضي هللا عنه   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو نعيم قال ثنا شريك عن يزيد  - 15984
بن أيب زايد عن عبد الرمحن بن أيب ليلى قال اندى رجل من أهل الشام يوم 



صفني أفيكم أويس القرين قالوا نعم قال مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
 : أن من خري التابعني أويسا القرين  

 

 

حديث صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف لضعف   عليق شعيب األرنؤوط :ت
 شريك : وهو ابن عبد هللا النخعي 

 

 

( حديث معقل بن سنان األشجعي رضي هللا عنه  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد بن هارون قال أان سفيان عن   - 85159
جها رجل مث  منصور عن إبراهيم عن علقمة قال : أتى عبد هللا يف امرأة تزو 

مات عنها ومل يفرض هلا صداقا ومل يكن دخل هبا قال فاختلفوا إليه فقال أرى 
ن سنان هلا مثل صداق نسائها وهلا املرياث وعليها العدة فشهد معقل ب

األشجعي أن النيب صلى هللا عليه وسلم قضى يف بروع ابنة واشق مبثل ما  
 قضى 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد هللا بن حممد بن أيب شيبة قال   - 15986
نا بن فضيل عن  عبد هللا ومسعته أان من عبد هللا بن حممد بن أيب شيبة قال ث

عطاء بن السائب قال : شهد عندي نفر من أهل البصرة منهم احلسن بن أيب 
به وهو  احلسن عن معقل بن سنان أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مر 

 حيتجم لثمان عشرة قال أفطر احلاجم واحملجوم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد منقطع ت  

 

 

( حديث هبيسة عن أبيها رضي هللا عنهما  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع قال ثنا كهمس بن احلسن  - 15987
عن أبيها قال :  عن منصور بن سيار بن منظور الفزاري عن أبيه عن هبيسة  

أستأذنت النيب صلى هللا عليه وسلم فدخلت بينه وبني قميصه قال فقلت اي 
لشيء  رسول هللا ما الشيء الذي ال حيل منعه قال املاء قلت اي رسول هللا ما ا 

الذي ال حيل منعه قال املاء قال قلت اي رسول هللا ما الشيء الذي ال حيل 
 منعه قال أن تفعل اخلري خري لك 

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف مسلسل ابجملاهيل ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر قال ثنا كهمس   - 15988
حدثين أيب عن هبيسة قالت : أستأذن   قال مسعت سيار بن منظور الفزاري قال

 أيب على النيب صلى هللا عليه وسلم فدخل بينه وبني قميصه فذكر معناه 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف مسلسل ابجملاهيل ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    481صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد حدثنا كهمس قال حدثين  - 15989
سيار بن منظور الفزاري عن أبيه عن هبيسة قالت : أستأذن أيب النيب صلى هللا 
عليه وسلم فجعل يدنو منه ويلتزمه مث قال اي نيب هللا ما الشيء الذي ال حيل  

ه قال املاء مث قال اي نيب هللا ما الشيء الذي ال حيل منعه قال امللح مث قال  منع 
اي نيب هللا ما الشيء الذي ال حيل منعه قال النيب صلى هللا عليه وسلم أن تفعل  



اخلري خري لك قال فانتهي قوله إىل املاء وامللح قال وكان ذلك الرجل ال مينع  
 شيئا وإن قل  

 

 

: إسناده ضعيف مسلسل ابجملاهيل  عليق شعيب األرنؤوطت  

 

 

( حديث بن الرسيم عن أبيه رضي هللا عنه   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب قال ثنا عبد هللا ومسعته أان من عبد هللا   - 15990
ث التيمي  بن حممد بن شيبة قال ثنا عبد الرحيم بن سليمان عن حييي بن احلر 

عن حييي بن غسان التيمي عن بن الرسيم عن أبيه أنه قال : وفدان على رسول  
عليه فقلنا إن أرضنا   هللا صلى هللا عليه وسلم فنهاان عن الظروف قال مث قدمنا

 أرض ومخة قال فقال أشربوا فيما شئتم من شاء أوكأ سقاءه على أمث  
 

 

 -عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف لضعف حيىي بن احلارث التيمي ت
 وهو حيىي بن عبد هللا بن احلارث اجلابر أبو احلارث الكويف

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن بن موسى قال ثنا عبد   - 15991



العزيز بن مسلم أبو زيد عن حييي بن عبد هللا التيمي عن حييي بن غسان 
التيمي عن أبيه قال : كان أيب يف الوفد الذين وفدوا إىل رسول هللا صلى هللا 

العام   عليه وسلم من عبد قيس فنهاهم عن هذه األوعية قال فأختمنا مث أتيناه 
املقبل قال فقلنا اي رسول هللا إنك هنيتنا عن هذه األوعية فأختمنا قال رسول 
هللا صلى هللا عليه وسلم انتبذوا فيما بدأ لكم وال تشربوا مسكرا فمن شاء 

 أوكأ سقاءه على أمث  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

( حديث عبيدة بن عمرو رضي هللا عنه  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عثمان بن حممد ومسعته أان من   - 15992
قال مسعت جديت  عثمان بن حممد بن أيب شيبة قال ثنا سعيد بن خثيم اهلاليل 

ربيعة ابنة عياض قالت مسعت جدي عبيدة بن عمرو الكاليب يقول : رأيت  
إذا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم توضأ فأسبغ الوضوء قال وكانت ربعية 

 توضأت أسبغت الوضوء  
 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حمتمل للتحسنيت  

 

 

( حديث جد طلحة األايمي رضي هللا عنه   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال  - 15993
حدثين أيب قال ثنا ليث عن طلحة عن أبيه عن جده أنه : رأى رسول هللا صلى 

هللا عليه وسلم ميسح رأسه حىت بلغ القذال وما يليه من مقدم العنق مبرة قال  
 القذال السالفة العنق 

 

 

جلهالة مصرف والد طلحة ولضعف عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت
وابقي رجال اإلسناد ثقات رجال الشيخني -وهو ابن أيب سليم  -ليث   

 

 

( حديث احلرث بن حسان البكري رضي هللا عنه  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو بكر بن عياش قال ثنا عاصم   - 15994
دينة فإذا رسول بن أيب النجود عن احلرث بن حسان البكري قال : قدمنا امل

هللا صلى هللا عليه وسلم على املنرب وبالل قائم بني يديه متقلد السيف بني 



ه الراايت  يدي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وإذا راايت سود وسألت ما هذ
 فقالوا عمرو بن العاص قدم من غزاة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف النقطاعه عاصم بن أيب النجود مل  ت
 يدرك احلارث بن حسان بينهما أبو وائل شقيق بن سلمة 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان قال ثنا سالم أبو املنذر عن   - 15995
جوز  عاصم بن هبدلة عن أيب وائل عن احلرث بن حسان قال : مررت بع

ابلربذة منقطع هبا من بين متيم قال فقالت أين تريدون قال فقلت نريد رسول 
دخلت هللا صلى هللا عليه وسلم قالت فامحلوين معكم فإن يل إليه حاجة قال ف 

املسجد فإذا هو غاص ابلناس وإذا راية سوداء ختفق فقلت ما شأن الناس 
اليوم قالوا هذا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يريد أن يبعث عمرو بن العاص 
وجها قال فقلت اي رسول هللا إن رأيت أن جتعل الدهناء حجازا بيننا وبني بين 

العجوز وأخذهتا احلمية فقالت اي  متيم فأفعل فإهنا كانت لنا مرة قال فاستوفزت
رسول هللا أين تضطر مضرك قلت اي رسول هللا محلت هذه وال أشعر أهنا كائنة  
يل خصما قال قلت أعوذ ابهلل أن أكون كما قال األول قال رسول هللا صلى  
هللا عليه وسلم وما قال األول قال على اخلبري سقطت يقول سالم هذا أمحق 

 عليه وسلم على اخلبري سقطت قال قال رسول هللا يقول الرسول صلى هللا



صلى هللا عليه وسلم هيه يستطعمه احلديث قال إن عادا أرسلوا وافدهم قيال  
فنزل على معاوية بن بكر شهرا يسقيه اخلمر وتغنيه اجلراداتن فانطلق حىت أتى 

ق  على جبال مهرة فقال اللهم إين مل آت ألسري أفاديه وال ملريض فأداويه فاس
عبدك ما كنت ساقيه واسق معاوية بن بكر شهرا يشكر له اخلمر اليت شرهبا 

عنده قال فمرت سحاابت سود فنودي أن خذها رمادا رمددا ال تذر من عاد  
أحدا قال أبو وائل فبلغين أن ما أرسل عليهم من الريح كقدر ما جيري يف 

 اخلامت 
 

 

وهو ابن  -سالم أيب املنذر عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسن من أجل ت
وعاصم بن أيب النجود وبقية رجاله ثقات رجال  -سليمان النحوي القاريء 

 الشيخني 
 

 

------------------------------------- 

 

[    482صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا زيد بن احلباب قال حدثين أبو  - 15996
نذر سالم بن سليمان النحوي قال ثنا عاصم بن أيب النجود عن أيب وائل  امل



عن احلرث بن يزيد البكري قال : خرجت أشكو العالء بن احلضرمي إىل 
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فمررت ابلربذة فإذا عجوز من بين متيم منقطع  

وسلم حاجة فهل    هبا فقالت يل اي عبد هللا إن يل إىل رسول هللا صلى هللا عليه
أنت مبلغي إليه قال فحملتها فأتيت املدينة فإذا املسجد غاص أبهله وإذا راية 

سوداء ختفق وبالل متقلد السيف بني يدي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
فقلت ما شأن الناس قالوا يريد أن يبعث عمرو بن العاص وجها قال فجلست 

عليه فأذن يل فدخلت فسلمت قال فدخل منزله أو قال رحلة فاستأذنت 
فقال هل كان بينكم وبني بين متيم شيء قال فقلت نعم قال وكانت لنا الدبرة 
عليهم ومررت بعجوز من بين متيم منقطع هبا فسألتين أن أمحلها إليك وها هي  
ابلباب فأذن هلا فدخلت فقلت اي رسول هللا إن رأيت أن جتعل بيننا وبني بين 

هناء فحميت العجوز واستوفزت قالت اي رسول هللا فإىل  متيم حاجزا فأجعل الد
أين تضطر مضرك قال قلت إمنا مثلي ما قال األول معزاء محلت حتفها محلت 
هذه وال أشعر أهنا كانت يل خصما أعوذ ابهلل ورسوله أن أكون كوافد عاد قال  

هيه وما وافد عاد وهو أعلم ابحلديث منه ولكن يستطعمه قلت إن عادا 
فبعثوا وافدا هلم يقال له قيل فمر مبعاوية بن بكر فأقام عنده شهرا  قحطوا

يسقيه اخلمر وتغنيه جاريتان يقال هلما اجلراداتن فلما مضى الشهر خرج جبال  
هتامة فنادى اللهم إنك تعلم أين مل أجئ إىل مريض فأداويه وال إىل أسري فأفاديه  

ود فنودي منها اخرت اللهم أسق عادا ما كنت تسقيه فمرت به سحاابت س
فأومأ إىل سحابة منها سوداء فنودي منها خذها رمادا رمددا ال تبقي من عاد  



أحدا قال فما بلغين أنه بعث عليهم من الريح إال قدر ما جيري يف خامتي هذا  
حىت هلكوا قال بن وائل وصدق قال فكانت املرأة والرجل إذا بعثوا وافدا هلم  

 قالوا ال تكن كوافد عاد  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

( حديث أيب متيمة اهلجيين عن النيب صلى هللا عليه وسلم   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل بن إبراهيم قال ثنا سعيد   - 15997
رة عن أيب متيمة  اجلريري عن أيب السليل عن أيب متيمة اهلجيمي قال إمساعيل م

اهلجيمي عن رجل من قومه قال : لقيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف  
السالم اي  بعض طرق املدينة وعليه أزار من قطن منتثر احلاشية فقلت عليك

رسول هللا فقال أن عليك السالم حتية املوتى أن عليك السالم حتية املوتى 
سالم عليكم سالم عليكم مرتني أو ثالاث هكذا قال سألت عن اإلزار فقلت  

أين أتزر فأقنع ظهره بعظم ساقه وقال ها هنا أتزر فإن أبيت فهاهنا أسفل من  
ت فإن هللا عز وجل ال حيب كل ذلك فإن أبيت فهاهنا فوق الكعبني فإن أبي

خمتال فخور قال وسألته عن املعروف فقال ال حتقرن من املعروف شيئا ولو أن 
تعطي صلة احلبل ولو أن تعطي شسع النعل ولو أن تنزع من دلوك يف إانء  



املستسقي ولو أن تنحي الشيء من طريق الناس يؤذيهم ولو أن تلقى أخاك  
أخاك فتسلم عليه ولو أن تؤنس الوحشان يف   ووجهك إليه منطلق ولو أن تلقى

األرض وأن سبك رجل بشيء يعلمه فيك وأنت تعلم فيه حنوه فال تسبه  
فيكون أجره لك ووزره عليه وما سر أذنك أن تسمعه فاعمل به وما ساء 

 أذنك أن تسمعه فاجتنبه  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    483صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

( حديث صحار العبدي رضي هللا عنه   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا قال ثنا إمساعيل بن إبراهيم عن   - 15998
العبدي عن أبيه  اجلريري عن أيب العالء بن الشخري عن عبد الرمحن بن صحار 

قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ال تقوم الساعة حىت خيسف بقبائل 



ب ألن العجم  فيقال من بقي من بين فالن قال فعرفت حني قال قبائل أهنا العر 
 تنسب إىل قرأها 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سليمان بن داود الطيالسي قال   - 15999
وحدثنا الضحاك بن يسار قال ثنا يزيد بن عبد هللا بن الشخري قال حدثنا عبد  

هللا عليه وسلم  الرمحن بن صحار العبدي عن أبيه قال : أستأذنت النيب صلى 
 أن أيذن يل يف جرة أنتبذ فيها فرخص يل فيها أو أذن يل فيها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف جلهالة حال عبد الرمحن بن صحار ت  

 

 

( حديث سربة بن أيب فاكه رضي هللا عنه   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هاشم بن القاسم قال ثنا أبو عقيل   - 16000
امل بن أيب اجلعد عن  يعين الثقفي عبد هللا بن عقيل ثنا موسى بن املثين أخربين س

سربة بن أيب فاكه قال مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : إن 



له أتسلم وتذر   الشيطان قعد البن آدم أبطرقه فقعد له بطريق اإلسالم فقال
آابئك وآابء أبيك قال فعصاه فأسلم مث قعد له بطريق اهلجرة  دينك ودين 

فقال أهتاجر وتذر أرضك ومساءك وإمنا مثل املهاجر كمثل الفرس يف الطول 
قال فعصاه فهاجر قال مث قعد له بطريق اجلهاد فقال له هو جهد النفس 

قال فعصاه فجاهد فقال رسول   واملال فتقاتل فتقتل فتنكح املرأة ويقسم املال
هللا صلى هللا عليه وسلم فمن فعل ذلك منهم فمات كان حقا على هللا أن 

يدخله اجلنة أو قتل كان حقا على هللا عز وجل أن يدخله اجلنة وإن غرق كان  
حقا على هللا أن يدخله اجلنة أو وقصته دابته كان حقا على هللا أن يدخله  

 اجلنة 
 

 

نؤوط : إسناده قويعليق شعيب األر ت  

 

 

( حديث عبد هللا بن أرقم عن النيب صلى هللا عليه وسلم   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حييي بن سعيد عن هشام بن عروة   - 16001
صحابه يؤذن ويقيم  قال أخربين أيب عن عبد هللا بن أرقم أنه حج فكان يصلي أب

فأقام يوما الصالة وقال ليصل أحدكم فأين مسعت رسول هللا صلى هللا عليه  
فليذهب   وسلم يقول : إذا أراد أحدكم أن يذهب إىل اخلالء وأقيمت الصالة



 إىل اخلالء  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني ت  

 

 

( حديث عمرو بن شاس األمسلي رضي هللا عنه  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعقوب بن إبراهيم ثنا أيب ثنا حممد   - 16002
سار عن  بن إسحاق عن أابن بن صاحل عن الفضل بن عبد هللا بن معقل بن ي

عبد هللا بن نيار األسلمي عن عمرو بن شاس األسلمي قال وكان من أصحاب 
دت  احلديبية قال : خرجت مع علي إىل اليمن فجفاين يف سفري ذلك حىت وج

يف نفسي عليه فلما قدمت أظهرت شكايته يف املسجد حىت بلغ ذلك رسول 
هللا صلى هللا عليه وسلم فدخلت املسجد ذات غدوة ورسول هللا صلى هللا 
عليه وسلم يف انس من أصحابه فلما رآين أبدين عينيه يقول حدد إيل النظر  

أن أوذيك اي   حىت إذا جلست قال اي عمرو وهللا لقد آذيتين قلت أعوذ ابهلل
 رسول هللا قال بلى من آذى عليا فقد آذاين 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  



 

 

( حديث سوادة بن الربيع رضي هللا عنه  )  

 

 

-------------------------------------  

 

[    484صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو النضر قال ثنا املرجي بن رجاء  - 16003
بيع قال :  اليشكري قال حدثين سلم بن عبد الرمحن قال مسعت سوادة بن الر 

أتيت النيب صلى هللا عليه وسلم فسألته فأمر يل بذود مث قال يل إذا رجعت إىل 
وال يعبطوا هبا  بيتك فمرهم فليحسنوا غذاء رابعهم ومرهم فليقلموا أظفارهم

 ضروع مواشيهم إذا حلبوا 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حديث هند بن أمساء األسلمي رضي هللا عنه وكان هند من أصحاب احلديبية  )
) 



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعقوب بن إبراهيم قال ثنا أيب عن   - 16004
ن هند بن بن إسحاق قال حدثين عبد هللا بن أيب بكر بن حممد عن حبيب ب

أمساء األسلمي عن هند بن أمساء قال : بعثين رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
ء فمن  إىل قومي من أسلم فقال مر قومك فليصوموا هذا اليوم يوم عاشورا

 وجدته منهم قد أكل يف أول يومه فليصم آخره  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب قال ثنا عفان قال ثنا وهيب ثنا عبد   - 16005
الرمحن بن حرملة عن حييي بن هند عن حارثة وكان هند من أصحاب احلديبية  

ه وسلم أيمر قومه بصيام عاشوراء وأخوه الذي بعثه رسول هللا صلى هللا علي
وهو أمساء بن حارثة فحدثين حييي بن هند عن أمساء بن حارثة : أن رسول هللا 

صلى هللا عليه وسلم بعثه فقال مر قومك بصيام هذا اليوم قال أرأيت إن 
 وجدهتم قد طعموا قال فليتموا آخر يومهم  

 

 

ف جلهالة حيىي بن هند  عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيت



 بن حارثة فلم يرو عنه غري عبد الرمحن بن حرملة 
 

 

( حديث جارية بن قدامة رضي هللا عنه  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب قال ثنا حييي بن سعيد عن هشام يعين   - 16006
له جارية بن بن عروة قال أخربين أيب عن األحنف بن قيس عن عم له يقال 

قدامة أن رجال قال له : اي رسول هللا قل يل قوال وأقلل علي لعلي أعقله قال  
شام  ال تغضب فأعاد عليه مرارا كل ذلك يقول ال تغضب قال حييي قال ه

 قلت اي رسول هللا وهم يقولون مل يدرك النيب صلى هللا عليه وسلم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري أن ت
 جارية بن قدامة مل خيرج له الشيخان وال أحدمها 

 

 

( حديث ذي اجلوشن عن النيب صلى هللا عليه وسلم  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب قال ثنا عفان بن خالد ثنا عيسى بن  - 16007
ن قال : أتيت يونس بن أيب إسحاق اهلمداين عن أبيه عن جده عن ذي اجلوش



النيب صلى هللا عليه وسلم بعد أن فرغ من أهل بدر اببن فرس يل فقلت اي 
ئت  حممد إين قد جئتك اببن العرجاء لتتخذه قال ال حاجة يل فيه ولكن إن ش

أن أقيضك به املختارة من دروع بدر فقلت ما كنت ألقيضك اليوم بعدة قال  
فال حاجة يل فيه مث قال ايذا اجلوشن أال تسلم فتكون من أول هذا األمر قلت  
ال قال مل قلت إين رأيت قومك قد ولعوا بك قال فكيف بلغك عن مصارعهم  

قال لعلك إن  ببدر قال قلت بلغين قال قلت أن تغلب على مكة وتقطنها 
عشت أن ترى ذلك قال مث قال اي بالل خذ حقيبة الرجل فزوده من العجوة  
فلما أن أدبرت قال أما أنه من خري بين عامر قال فوهللا إين لبأهلي ابلغور إذ  
أقبل راكب فقلت من أين قال من مكة فقلت ما فعل الناس قال قد غلب 

ين أمي فوهللا لو أسلم يومئذ مث  عليها حممد صلى هللا عليه وسلم قال قلت هبلت
 أسأله احلرية ألقطعنيها  

 

 

وهو عمرو   -عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف النقطاعه أبو إسحاق ت
مل يسمع من ذي اجلوشن وإمنا مسعه من ابنه مشر عنه  -بن عبد هللا السبيعي   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو بكر بن أيب شيبة واحلكم بن   - 16008
موسى قاال ثنا عيسى بن يونس عن أبيه عن جده عن ذي اجلوشن عن النيب 

 صلى هللا عليه وسلم : حنوه  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

قال ثنا حممد بن عباد قال ثنا سفيان عن أيب إسحاق عن ذي   - 16009
أيب مشر الضبايب : حنو هذا احلديث قال سفيان فكان بن ذي اجلوشن  اجلوشن

 جارا أليب إسحاق ال أراه إال مسعه منه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

( حديث أيب عبيد رضي هللا عنه عن النيب صلى هللا عليه وسلم   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا أابن العطار ثنا قتادة عن   - 16010
وسلم قدرا   شهر بن حوشب عن أيب عبيد : أنه طبخ لرسول هللا صلى هللا عليه

فيه حلم فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم انولين ذراعها فناولته فقال انولين 
 كم للشاة من ذراع قال  ذراعها فناولته فقال انولين ذراعها فقال اي نيب هللا

 والذي نفسي بيده لو سكت ألعطتك ذراعا ما دعوت به  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : حديث حسن وهذا إسناد ضعيف لضعف شهر بن  ت
حوشب وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح غري أن صحابيه مل خيرج له سوى 

 الرتمذي يف " الشمائل "
 

 

------------------------------------- 

 

[    485صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

( حديث اهلرماس بن زايد رضي هللا عنه  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حييي بن سعيد عن عكرمة بن  - 16011
عمارة قال حدثين اهلرماس بن زايد الباهلي قال : رأيت رسول هللا صلى هللا 

 عليه وسلم خيطب على راحلته يوم النحر مبىن 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

نا عكرمة بن  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هاشم بن القاسم ث - 16012



عمار وهو العجلي ثنا اهلرماس بن زايد الباهلي قال : كنت ردف أيب يوم 
 األضحى ورسول هللا صلى هللا عليه وسلم خيطب على انقته مبىن  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب تنا عبد هللا بن واقد قال أخربين  - 16013
هلرماس قال : رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  عكرمة بن عمار عن ا

 يصلي على بعري حنو الشام  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد هللا بن عمران بن علي أبو  - 16014
حممد من أهل الري وكان أصله أصبهانيا قال حدثنا حييي بن الضريس قال ثنا  

ار عن هرماس قال : كنت ردف أيب فرأيت رسول هللا صلى هللا  عكرمة بن عم
 عليه وسلم على بعري وهو يقول لبيك حبجة وعمرة معا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث حسن دون قوله : " لبيك حبجة وعمرة معا "  ت



 فإهنا زايدة منكرة 

 

 

( حديث احلرث بن عمرو رضي هللا عنه  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا حييي بن زرارة السهمي   - 16015
قال حدثين أيب عن جدي احلرث بن عمرو أنه : لقي رسول هللا صلى هللا عليه  

وسلم يف حجة الوداع فقلت أبيب أنت اي رسول هللا أستغفر يل قال غفر هللا  
انقته العضباء قال فاستدرت له من الشق اآلخر أرجو أن  لكم قال وهو على

خيصين دون القوم فقلت أستغفر يل قال غفر هللا لكم قال رجل اي رسول هللا 
الفرائع والعتائر قال من شاء فرع ومن شاء مل يفرع ومن شاء عرت ومن شاء مل  

مة  يعرت يف الغنم أضحية مث قال أال أن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحر 
يومكم هذا يف بلدكم هذا وقال عفان مرة حدثين حييي بن زرارة السهمي قال  

 حدثين أيب عن جده احلرث 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

( حديث سهل بن حنيف رضي هللا عنه  )  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب قال حدثنا إمساعيل بن إبراهيم قال أان   - 16016
سهل بن   حممد بن إسحاق قال حدثين سعيد بن عبيد بن السباق عن أبيه عن

حنيف قال كنت ألقي من املذي شدة فكنت أكثر االغتسال منه فسألت 
 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن ذلك فقال : إمنا جيزئك منه الوضوء فقلت
كيف مبا يصيب ثويب فقال يكفيك أن أتخذ كفا من ماء فتمسح هبا من ثوبك  

 حيث ترى أنه أصاب 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسن من أجل حممد بن إسحاق ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا   - 16017
أيكم فلقد رأيتنا يوم  األعمش عن أيب وائل قال قال سهل بن حنيف : اهتموا ر 

أيب جندل ولو نستطيع أن نرد أمره لرددانه وهللا ما وضعنا سيوفنا عن عواتقنا  
ألمر ما سددان منذ أسلمنا ألمر يفظعنا إال أسهل بنا إىل أمر نعرفه إال هذا ا

 خصما إال انفتح لنا خصم آخر  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعلي بن عبيد عن عبد العزيز بن  - 16018
سياه عن حبيب بن أيب اثبت قال : أتيت أاب وائل يف مسجد أهله أسأله عن  

ي ابلنهروان ففيما استجابوا له وفيما فارقوه وفيما  هؤالء القوم الذين قتلهم عل
وا بتل أستحل قتاهلم قال كنا بصفني فلما استحر القتل أبهل الشام اعتصم

فقال عمرو بن العاص ملعاوية أرسل إىل علي مبصحف وأدعه إىل كتاب هللا 
أمل تر إىل  }فإنه لن أيىب عليك فجاء به رجل فقال بيننا وبينكم كتاب هللا 

ين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إىل كتاب هللا ليحكم بينهم مث يتوىل فريق الذ
فقال علي نعم أان أوىل بذلك بيننا وبينكم كتاب هللا قال   {منهم وهم معرضون 

فجاءته اخلوارج وحنن ندعوهم يومئذ القراء وسيوفهم على عواتقهم فقالوا اي  
لى التل أال منشي إليهم بسيوفنا  أمري املؤمنني ما ننتظر هبؤالء القوم الذين ع

حىت حيكم هللا بيننا وبينهم فتكلم سهل بن حنيف فقال اي أيها الناس اهتموا 
أنفسكم فلقد رأيتنا يوم احلديبية يعين الصلح الذي كان بني رسول هللا صلى  
هللا عليه وسلم وبني املشركني ولو نرى قتاال لقاتلنا فجاء عمر إىل رسول هللا 

ليه وسلم فقال اي رسول هللا ألسنا على احلق وهم على ابطل أليس صلى هللا ع
قتالان يف اجلنة وقتالهم يف النار قال بلى قال ففيم نعطي الدنية يف ديننا ونرجع 

وملا حيكم هللا بيننا وبينهم فقال اي بن اخلطاب إين رسول هللا ولن يضيعين أبدا  
فقال اي أاب بكر ألسنا على   قال فرجع وهو متغيظ فلم يصرب حىت أتى أاب بكر

حق وهم على ابطل أليس قتالان يف اجلنة وقتالهم يف النار قال بلى قال ففيم  



نعطي الدنية يف ديننا ونرجع وملا حيكم هللا بيننا وبينهم فقال اي بن اخلطاب أنه 
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ولن يضيعه أبدا قال فنزلت سورة الفتح قال  

هللا صلى هللا عليه وسلم إىل عمر فأقرأها إايه قال اي رسول هللا  فأرسلين رسول
 وفتح هو قال نعم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    486صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد بن هارون قال أنبأان العوام  - 16019
قال حدثين أبو إسحاق الشيباين عن يسري بن عمرو عن سهيل بن حنيف قال  

قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : بلية قوم قبل املشرق حملقة رؤوسهم  
املدينة فقال حرام أمنا حرام أمنا  وسئل عن   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو النضر قال حدثنا حرام بن  - 16020
إمساعيل العامري عن أيب أسحق الشيباين عن يسري بن عمرو قال دخلت على  

ل هللا صلى هللا عليه وسلم  سهل بن حنيف فقلت حدثين ما مسعت من رسو 
حدثك ما مسعت ال أزيدك عليه : مسعت رسول هللا صلى قال يف احلرورية قال أ

هللا عليه وسلم يذكر قوما خيرجون من ههنا وأشار بيده حنو العراق يقرؤون  
القرآن ال جياوز حناجرهم ميرقون من الدين كما ميرق السهم من الرمية قلت 

ا ما مسعت ال أزيدك عليه  هل ذكر هلم عالمة قال هذ  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب قال ثنا يونس بن حممد وعفان قاال ثنا   - 16021
جديت الرابب   عبد الواحد يعين بن زايد قال ثنا عثمان بن حكيم قال حدثتين

وقال يونس يف حديثه قالت مسعت سهل بن حنيف يقول مرران بسيل فدخلت 
سلم  فاغتسلت منه فخرجت حمموما فنمي ذلك إىل رسول هللا صلى هللا عليه و 

فقال : مروا أاب اثبت يتعوذ قلت اي سيدي والرقي صاحلة قال ال رقيه إال يف 
 نفس أو محة أو لدغة قال عفان النظرة واللدغة واحلمة  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف الرابب جدة عثمان  ت
 بن حكيم انفرد ابلرواية عنها حفيدها عثمان 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أسحق بن عيسى قال ثنا مالك  - 16022
أيب طلحة األنصاري عن أيب النضر عن عبيد هللا بن عبد هللا أنه دخل على 

يعوده قال فوجدان عنده سهل بن حنيف قال : فدعا أبو طلحة أنساان فنزع 
يها  منطا حتته فقال له سهل بن حنيف مل تنزعه قال ألن فيه تصاوير وقد قال ف

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ما قد علمت قال سهل أو مل يقل إال ما كان  
 رقما يف ثوب قال بلى ولكنه أطيب لنفسي  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح لغريه ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسني بن حممد قال ثنا أبو أويس  - 16023
يف أن أابه حدثه : أن رسول هللا ثنا الزهري عن أيب أمامة بن سهل بن حن

صلى هللا عليه وسلم خرج وساروا معه حنو مكة حىت إذا كانوا بشعب اخلرار 
من اجلحفة أغتسل سهل بن حنيف وكان رجال أبيض حسن اجلسم واجللد 

فنظر إليه عامر بن ربيعة أخو بين عدي بن كعب وهو يغتسل فقال ما رأيت  
فأتى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقيل  كاليوم وال جلد خمبأة فلبط فسهل  



له اي رسول هللا هل لك يف سهل وهللا ما يرفع رأسه وما يفيق قال هل تتهمون  
فيه من أحد قالوا نظر إليه عامر بن ربيعة فدعا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

عامرا فتغيظ عليه وقال عالم يقتل أحدكم أخاه هال إذا رأيت ما يعجبك 
قال له أغتسل له فغسل وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه   بركت مث

وداخلة إزاره يف قدح مث صب ذلك املاء عليه يصبه رجل على رأسه وظهره من  
 خلفه مث يكفئ القدح وراءه ففعل به ذلك فراح سهل مع الناس ليس به أبس  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    487صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أسحق بن عيسى حدثين جممع بن  - 16024
يعقوب األنصاري بقباء قال حدثين حممد بن الكرماين قال مسعت أاب أمامة بن 

 صلى هللا عليه وسلم : من خرج  سهل بن حنيف يقول قال أيب قال رسول هللا
 حىت أييت هذا املسجد يعين مسجد قباء فيصلي فيه كان كعدل عمرة  

 



 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح بشواهده وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا قتيبة بن سعيد قال ثنا جممع بن   - 16025
ل مسعت أاب أمامة بن سهل  يعقوب األنصاري عن حممد بن سليمان الكرماين قا 

 بن حنيف فذكر : مثله  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح بشواهدهت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا علي بن حبر قال ثنا حامت ثنا حممد   - 16026
 بن سليمان الكرماين فذكر : معناه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح بشواهدهت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب قال ثنا روح وعبد الرزاق قال أان بن  - 16027
مالك بن عبد  جريج قال حدثين عبد الكرمي بن أيب املخارق أن الوليد بن 

خربه وقال عبد الرزاق من عبد القيس أن حممد بن قيس موىل سهل  القيس أ



بن حنيف من بين ساعدة أخربه أن سهال أخربه : أن النيب صلى هللا عليه  
وسلم بعثه قال أنت رسويل إىل أهل مكة قل أن رسول هللا صلى هللا عليه  

حتلفوا بغري هللا وإذا ختليتم  وسلم أرسلين يقرأ عليكم السالم وأيمركم بثالث ال 
 فال تستقبلوا القبلة وال تستدبروها وال تستنجوا بعظم وال ببعرة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : ما ورد فيه من هني صحيح وهذا إسناد ضعيف ت
 لضعف عبد الكرمي ابن أيب املخارق وجلهالة الوليد بن مالك

 

 

ن بن موسى قال ثنا  حدثنا عبد هللا حدثين أيب قال حدثنا حس - 16028
حنيف عن أبيه عن   بن هليعة قال ثنا موسى بن جبري عن أيب أمامة بن سهل بن

النيب صلى هللا عليه وسلم انه قال : من أذل عنده مؤمن فلم ينصره وهو قادر  
 على أن ينصره أذله هللا عز وجل على رؤوس اخلالئق يوم القيامة  

 

 

 -وهو عبد هللا  -عف ابن هليعة عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف لضت
وهو األنصاري  -وموسى بن جبري   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب قال ثنا زكراي بن عدي قال أان عبيد   - 16029



هللا بن عمرو عن عبد هللا بن حممد بن عقيل عن عبد هللا بن سهل بن حنيف  
ا يف سبيل  عن أبيه قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : من أعان جماهد

هللا أو غار ما يف عسرته أو مكاتبا يف رقبته أظله هللا يف ظله يوم ال ظل إال 
 ظله  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف عبد هللا بن سهل بن حنيف من رجال  ت
" التعجيل " مل يذكروا يف الرواة عنه سوى عبد هللا بن حممد بن عقيل ومل يؤثر 

عداد اجملاهيلتوثيقه عن أحد فهو يف    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب قال حدثنا حييي بن بكري قال ثنا زهري   - 16030
بن حممد قال ثنا عبد هللا بن حممد بن عقيل عن عبد هللا بن سهل بن حنيف  
أن سهال حدثه أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : من أعان جماهدا يف 

اتبا يف رقبته أظله هللا يف ظله يوم ال ظل  سبيل هللا أو غار ما يف عسرته أو مك
 إال ظله  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث ضعيف دون قوله : " أو غارما يف عسرته "  ت
 فهو صحيح لغريه 

 



 

( حديث رجل يسمى طلحة وليس هو بطلحة بن عبيد هللا رضي هللا عنه  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال  - 16031
طلحة حدثه وكان   حدثين أيب ثنا أبو داود يعين بن أيب هند عن أيب حرب أن

من أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : أتيت املدينة وليس يل هبا 
صلى معرفة فنزلت يف الصفة مع رجل فكان بيين وبينه كل يوم مد من متر ف 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ذات يوم فلما أنصرف قال رجل من أصحاب 
الصفة اي رسول هللا أحرق بطوننا التمر وخترقت عنا اخلنف فصعد رسول هللا 

صلى هللا عليه وسلم فخطب مث قال وهللا لو وجدت خبزا أو حلما  
اح ألطعمتكموه أما أنكم توشكون أن تدركوا ومن أدرك ذلك منكم أن ير 

عليكم ابجلفان وتلبسون مثل أستار الكعبة قال فمكثت أان وصاحيب مثانية  
عشر يوما وليلة مالنا طعام إال الربير حىت جئنا إىل إخواننا من األنصار فواسوان 

 وكان خري ما أصبنا هذا التمر  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري داود  ت
فمن رجال مسلم  -وهو ابن أيب األسود  -وأيب حرب بن أيب هند   

 

 



( حديث نعيم بن مسعود رضي هللا عنه  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أسحق بن إبراهيم الرازي قال ثنا   - 16032
سعد بن سلمة بن الفصل األنصاري قال ثنا حممد بن إسحاق قال حدثين 

طارق األشجعي وهو أبو مالك عن سلمة بن نعيم بن مسعود األشجعي عن  
أبيه نعيم قال مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول حني قرأ كتاب 

الكذاب قال للرسولني : فما تقوالن أنتما قاال نقول كما قال فقال   مسيلمة
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهللا لو ال أن الرسل ال تقتل لضربت 

 أعناقكما  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح بطرقه وشاهده ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    488صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

( حديث سويد بن النعمان رضي هللا عنه   )  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حييي بن سعيد عن حييي بن سعيد   - 16033
أن رسول هللا األنصاري قال حدثين بشري بن يسار عن سويد بن النعمان : 

صلى هللا عليه وسلم نزل ابلصهباء عام خيرب فلما صلى العصر دعا ابألطعمة  
مض فلم يؤت إال بسويق قال فلكنا يعين أكلنا منه فلما كانت املغرب متض

 ومتضمضنا معه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

( حديث األقرع بن حابس رضي هللا عنه   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا وهيب قال حدثين موسى   - 16034
حابس أنه :   بن عقبة قال حدثين أبو سلمة بن عبد الرمحن عن األقرع بن

اندى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من وراء احلجرات فقال اي رسول هللا فلم  
دي زين وأن جيبه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال اي رسول هللا أال أن مح

ذمي شني فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كما حدث أبو سلمة ذاك هللا 
 عز وجل  

 

 



 -عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف النقطاعه أبو سلمة بن عبد الرمحن ت
مل يثبت مساعه من األقرع بن حابس  -وهو ابن عوف القرشي   

 

 

( حديث رابح بن الربيع رضي هللا عنه   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو عامر عبد امللك بن عمرو قال   - 16035
ي عن جده  ثنا املغرية بن عبد الرمحن عن أيب الزاند قال حدثين املرقع بن صيف

رابح بن الربيع أخي حنظلة الكاتب أنه أخربه أنه : خرج مع رسول هللا صلى  
ن الوليد فمر رابح هللا عليه وسلم يف غزوة غزاها وعلى مقدمته خالد ب

وأصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على امرأة مقتولة مما أصابت املقدمة  
فوقفوا ينظرون إليها ويتعجبون من خلقها حىت حلقهم رسول هللا صلى هللا عليه  
وسلم على راحلته فانفرجوا عنها فوقف عليها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

قال ألحدهم احلق خالدا فقل له ال تقتلون ذرية  فقال ما كانت هذه لتقاتل ف
 وال عسيفا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد حسن ت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إبراهيم بن أيب العباس قال ثنا عبد   - 16036
الرمحن بن أيب الزاند عن أيب الزاند قال أخربين املرقع بن صيفي بن رابح أن 

جده بن الربيع أخربه أنه كان مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : فذكر  رابحا 
 احلديث  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسني بن حممد قال ثنا بن أيب  - 16037
الزاند عن أبيه عن املرقع بن صيفي بن رابح أخي حنظلة الكاتب قال أخربين 

 جدي : أنه خرج مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فذكر احلديث قال 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد حسن ت  

 

 

بد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق قال أان بن جريج قال حدثنا ع - 16038
أخربت عن أيب الزاند قال أخربين مرقع بن صيفي التميمي شهد على جده  
رابح بن ربيع احلنظلي الكاتب أنه أخربه أنه : خرج مع رسول هللا صلى هللا 

 عليه وسلم يف غزوة فذكر مثل حديث بن أيب الزاند  



 

 

: حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف النقطاعه ابن عليق شعيب األرنؤوط ت
مل يسمع من أيب الزاند -وهو عبد امللك بن عبد العزيز  -جريج   

 

 

( حديث أيب مويهبة موىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو النضر حدثنا احلكم بن فضيل   - 16039
ول هللا صلى هللا ثنا يعلي بن عطاء عن عبيد بن جبري عن أيب مويهبة موىل رس

عليه وسلم قال : أمر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن يصلي على أهل 
فلما   البقيع فصلى عليهم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ليلة ثالث مرات

كانت ليلة الثانية قال اي أاب مويهبة أسرج يل دابيت قال فركب ومشيت حىت 
انتهى إليهم فنزل عن دابته وأمسكت الدابة ووقف عليهم أو قال قام عليهم  
فقال ليهنكم ما أنتم فيه مما فيه الناس أتت الفنت كقطع الليل يركب بعضها  

يه مث رجع فقال اي أاب مويهبة إين  بعضا اآلخرة أشد من األوىل فليهنكم ما أنتم ف
أعطيت أو قال خريت مفاتيح ما يفتح على أميت من بعدي واجلنة أو لقاء ريب 

فقلت أبيب وأمي اي رسول هللا فأخربين قال ألن ترد على عقبها ما شاء هللا 
فاخرتت لقاء ريب عز وجل فما لبث بعد ذلك إال سبعا أو مثانيا حىت قبض 

وقال أبو النضر مرة ترد على عقبيها قال   صلى هللا عليه وسلم  



 

 

وهو موىل   -عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف جلهالة عبيد بن جبري ت
روى عنه اثنان  -احلكم بن أيب العاص   

 

 

-------------------------------------  
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حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعقوب قال ثنا أيب قال عن حممد   - 16040
يد بن جبري  بن إسحاق قال حدثين عبد هللا بن عمر العبلي قال حدثين عب 

موىل احلكم بن أيب العاص عن عبد هللا بن عمرو عن أيب مويهبة موىل رسول 
من جوف    هللا صلى هللا عليه وسلم قال : بعثين رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

الليل فقال اي أاب مويهبة إين قد أمرت أن أستغفر ألهل البقيع فأنطلق معي  
فانطلقت معه فلما وقف بني أظهرهم قال السالم عليكم اي أهل املقابر ليهن  
لكم ما أصبحتم فيه مما أصبح فيه الناس لو تعلمون ما جناكم هللا منه أقبلت 

ها اآلخرة شر من األوىل قال مث أقبل الفنت كقطع الليل املظلم يتبع أوهلا آخر 
علي فقال اي أاب مويهبة إين قد أوتيت مفاتيح خزائن الدنيا واخللد فيها مث اجلنة  

وخريت بني ذلك وبني لقاء ريب عز وجل واجلنة قال قلت أبيب وأمي فخذ 



مفاتيح الدنيا واخللد فيها مث اجلنة قال ال وهللا اي أاب مويهبة لقد اخرتت لقاء 
عز وجل واجلنة مث أستغفر ألهل البقيع مث انصرف فبدئ رسول هللا صلى  ريب

 هللا عليه وسلم يف وجعه الذي قبضه هللا عز وجل فيه حني أصبح  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح يف استغفاره ألهل البقيع واختياره  ت
ين وهو من ب -لقاء ربه وهذا إسناد ضعيف جلهالة عبد هللا بن عمر العبلي 

 العبالت
 

 

( حديث راشد بن حبيش رضي هللا عنه  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب قال حدثنا حممد بن بكر قال ثنا   - 16041
األشعث الصنعاين  سعيد بن أيب عروبة عن قتادة عن مسلم بن يسار عن أيب 

عن راشد بن حبيش : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم دخل على عبادة بن  
الصامت يعوده يف مرضه فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أتعلمون من  

شهيد من أميت فارم القوم فقال عبادة ساندوين فأسندوه فقال اي رسول هللا ال
الصابر احملتسب فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إن شهداء أميت إذا 
لقليل القتل يف سبيل هللا عز وجل شهادة والطاعون شهادة والغرق شهادة  

وزاد فيها أبو العوام والبطن شهادة والنفساء جيرها ولدها بسرره إىل اجلنة قال 



 سادن بيت املقدس واحلرق والسيل 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح لغريه وهذا إسناد فيه ضعف وانقطاع ت
مل يسمع من مسلم بن يسار  -وهو ابن دعامة  -قتادة   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد ثنا مهام ثنا قتادة عن   - 16042
صاحب له عن راشد بن حبيش عن عبادة بن الصامت : أن رسول هللا صلى  

 هللا عليه وسلم أاته يعوده يف مرضه فذكر احلديث 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف إلهبام شيخ قتادة وهو ابن دعامة  ت
ثقات رجال الشيخني غري راشد بن حبيش فمختلف  السدوسي وابقي رجاله

 يف صحبته وهو من رجال " التعجيل "

 

 

( حديث أيب حبة البدري عن النيب صلى هللا عليه وسلم   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو سعيد موىل بين هاشم قال ثنا   - 16043
بة البدري  محاد بن سلمة عن علي بن زيد عن عمار بن أيب عمار عن أيب ح



قال : ملا نزلت مل يكن قال جربيل عليه السالم اي حممد إن ربك أيمرك أن 
إن ريب   تقرئ هذه السورة أيب بن كعب فقال النيب صلى هللا عليه وسلم اي أيب
 عز وجل أمرين أن أقرئك هذه السورة فبكى وقال ذكرت مثة قال نعم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف لضعف علي بن ت
 زيد : وهو ابن جدعان وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا محاد بن سلمة أان علي   - 16044
مل   }بن زيد عن عمار بن أيب عمار قال مسعت أاب حبة البدري قال : ملا نزلت 

إىل آخرها قال جربيل عليه السالم اي   {يكن الذين كفروا من أهل الكتاب  
ليه وسلم أليب رسول هللا إن ربك أيمرك أن تقرئها أبيا فقال النيب صلى هللا ع

أن جربيل أمرين أن أقرئك هذه السورة قال أيب وقد ذكرت مث اي رسول هللا قال  
 نعم قال فبكى أيب  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح لغريه ت  

 

 

( حديث أيب عمري رضي هللا عنه  )  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حييي بن آدم ثنا معروف يعين بن  - 16045
عن أيب عمري  واصل قال حدثتين حفصة ابنه طلق امرأة من احلي سنة تسعني 

قال : كنا جلوسا عند رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يوما فجاء رجل بطبق  
قال    عليه متر فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ما هذا أصدقة أم هدية

صدقة قال فقدمه إىل القوم وحسن صلوات هللا عليه وسالمه يتعفر بني يديه 
فأخذ الصيب مترة فجعلها يف فيه فأدخل النيب صلى هللا عليه وسلم أصبعه يف  

يف الصيب فنزع التمرة فقذف هبا مث قال إان آل حممد ال حتل لنا الصدقة فقلت  
 ملعروف أبو عمري جدك قال جد أيب قال  

 

 

يق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف جلهالة حفصة بنت علت
 طلق

 

 

-------------------------------------  
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حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن بن موسى قال ثنا معروف   - 16046



عن حفصة بنت طلق عن أيب عمرية أسيد بن مالك جد معروف قال كنا 
 جلوسا عند رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فذكر : مثله  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح لغريه ت  

 

 

( حديث واثلة بن األسقع من الشاميني رضي هللا عنه  )  

 

 

حدثين عبد هللا حدثين أيب قال ثنا إبراهيم بن أيب العباس قال   - 16047
حدثين حممد بن حرب اخلوالين قال حدثين عمر بن رؤبة التغليب عن عبد  

الواحد بن عبد هللا النصري عن واثلة بن األسقع الليثي قال قال رسول هللا 
 عليه وسلم املرأة : حتوز ثالث مواريث عتيقها ولقيطها وولدها الذي صلى هللا

 ال عنت عليه قال  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف لضعف عمر بن رؤبة ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هيثم بن خارجة قال أان أبو عبد   - 16048
ة بن األسقع  امللك احلسن بن حييي اخلشين عن بشر بن حيان قال جاء واثل



وحنن نبين مسجدان قال فوقف علينا فسلم مث قال مسعت رسول هللا صلى هللا  
نة  عليه وسلم يقول : من بىن مسجدا يصلي فيه بين هللا عز وجل له يف اجل

 أفضل منه قال أبو عبد الرمحن وقد مسعته من هيثم بن خارجة  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف لضعف احلسن ت
 بن حيىي اخلشين وجلهالة بشر بن حيان : وهو اخلشين 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عتاب قال ثنا عبد هللا بن املبارك   - 16049
ة قال حدثين يزيد يعين بن حبيب أن ربيعة بن يزيد الدمشقي قال أان بن هليع 

فة فدعا رسول هللا أخربه عن واثلة يعين بن األسقع قال : كنت من أهل الص
صلى هللا عليه وسلم يوما بقرص فكسره يف القصعة وصنع فيها ماء سخنا مث  

أنت  صنع فيها ودكا مث سفسفها مث لبقها مث صعنبها مث قال أذهب فأتين بعشرة
عاشرهم فجئت هبم فقال كلوا وكلوا من أسفلها وال أتكلوا من أعالها فإن  

 الربكة تنزل من أعالها فأكلوا منها حىت شبعوا  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل قال ثنا ليث عن أيب بردة  - 16050
األسقع قال قال رسول هللا صلى هللا عليه  عن أيب مليح بن أسامة عن واثلة بن 

 وسلم : أمرت ابلسواك حىت خشيت أن يكتب علي  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث حسن لغريه وهذا إسناد ضعيف لضعف ليث ت
 : وهو ابن أيب سليم وبقية رجاله ثقات رجال الشيخني

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن بن مهدي قال ثنا   - 16051
ألسقع يقول مسعت معاوية بن صاحل عن ربيعة بن يزيد قال مسعت واثلة بن ا

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : إن أعظم الفري ثالثة أن يفرتى الرجل  
أبيه أو  على عينيه يقول رأيت ومل ير وأن يفرتى على والديه فيدعي إىل غري 

 يقول مسعين ومل يسمع مين  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري معاوية بن صاحل : وهو احلضرمي فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هشام قال ثنا أبو فضالة الفرج  - 16052



قال ثنا أبو سعد قال : رأيت واثلة بن األسقع يصلي يف مسجد دمشق فبزق  
حتت رجله اليسرى مث عركها برجله فلما أنصرف قلت أنت من أصحاب 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم تبزق يف املسجد قال هكذا رأيت رسول هللا 
  عليه وسلم يفعل قال  صلى هللا

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف لضعف أيب ت
 فضالة الفرج بن فضالة احلمصي وجلهالة أيب سعد وهو احلمريي احلمصي

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو النضر هاشم قال أان بن عالثة  - 16053
ثلة بن األسقع قال جاء نفر من بين سليم  قال ثنا إبراهيم بن أيب عبلة عن وا

إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقالوا : اي رسول هللا إن صاحبا لنا قد 
أوجب فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ليعتق رقبة مثله يفك هللا عز وجل  

 بكل عضو منها عضوا منه من النار 
 

 

إبراهيم بن أيب عبلة مل   عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف النقطاعهت
يسمع هذا احلديث من واثلة بن األسقع بينهما الغريف الديلمي : وهو 

 الغريف بن عياش بن فريوز 
 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو النضر قال ثنا بقية بن الوليد  - 16054
احلمصي عن أيب سلمة احلمصي قال ثنا عمر بن رؤبة التغليب قال ثنا عبد  

بن عبد هللا النصري عن واثلة بن األسقع قال قال رسول هللا صلى هللا الواحد 
عليه وسلم : املرأة حتوز ثالث مواريث عتيقها ولقيطها وولدها الذي تالعن  

 عليه قال  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف لضعف عمر بن رؤبة ت  

 

 

ثنا ضمرة   حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إبراهيم بن إسحاق قال - 16055
يعة عن إبراهيم بن أيب عبلة عن الغريف الديلمي قال أتينا واثلة بن بن رب

األسقع الليثي فقلنا حدثنا حبديث مسعته من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
قال : أتينا النيب صلى هللا عليه وسلم يف صاحب لنا قد أوجب فقال أعتقوا  

من النار  عنه يعتق هللا عز وجل بكل عضو عضوا منه    

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف جلهالة حال ت
 الغريف الديلمي وهو الغريف بن عياش بن فريوز 

 

 



------------------------------------- 

 

[    491صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو النضر قال ثنا أبو جعفر يعين   - 16056
انقة من دار   الرازي عن يزيد بن أيب مالك قال ثنا أبو سباع قال : اشرتيت

واثلة بن األسقع فلما خرجت هبا أدركنا واثلة وهو جير رداءه فقال اي عبد هللا  
ل إهنا لسمينة  اشرتيت قلت نعم قال هل بني لك ما فيها قلت وما فيها قا

ظاهرة الصحة قال فقال أردت هبا سفرا أم أردت هبا حلما قلت بل أردت 
عليها احلج قال فإن خبفها نقبا قال فقال صاحبها أصلحك هللا أي هذا تفسد 

علي قال إين مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول ال حيل ألحد يبيع  
إال يبينه قال   شيئا إال يبني ما فيه وال حيل ملن يعلم ذلك  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف جلهالة أيب سباع ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو النضر قال ثنا شيبان عن ليث   - 16057
عن أيب بردة بن أيب موسى عن أيب مليح بن أسامة عن واثلة بن األسقع قال :  

رجل فقال اي رسول هللا شهدت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ذات يوم وأاته 



أين أصبت حدا من حدود هللا عز وجل فأقم يف حد هللا فأعرض مث أاته الثانية  
فأعرض عنه مث قاهلا الثالثة فأعرض عنه مث أقيمت الصالة فلما قضى الصالة 
أاته الرابعة فقال إين أصبت حدا من حدود هللا عز وجل فأقم يف حد هللا عز  

سن الطهور أو الوضوء مث شهدت الصالة معنا  وجل قال فدعاه فقال أمل حت
 آنفا قال بلى قال أذهب فهي كفارتك قال 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف لضعف ليث : وهو ابن أيب سليم  ت
 وبقية رجاله ثقات رجال الشيخني 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا زيد بن احلباب قال ثنا معاوية بن  - 16058
ألسقع يقول صاحل قال حدثين ربيعة بن يزيد الدمشقي قال مسعت واثلة بن ا

مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : إن أعظم الفرية ثالث أن يفرتي  
إىل غري أبيه   الرجل على عينيه يقول رأيت ومل ير وأن يفرتي على والديه يدعي

 وأن يقول قد مسعت ومل يسمع قال  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا الوليد بن مسلم قال حدثين الوليد  - 16059
بن سليمان يعين بن أيب السائب قال حدثين حبان أبو النضر قال : دخلت 

األسود اجلرشي يف مرضه الذي مات فيه فسلم   مع واثلة بن األسقع على أيب
اثلة فمسح هبا على عينيه ووجهه  عليه وجلس قال فأخذ أبو األسود ميني و 

لبيعته هبا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال له واثلة واحدة أسألك عنها  
قال وما هي قال كيف ظنك بربك قال فقال أبو األسود وأشار برأسه أي 

بشر اين مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول قال هللا  حسن قال واثلة أ
 عز وجل أان عند ظن عبدي يب فليظن يب ما شاء قال  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا الوليد بن مسلم قال حدثين سعيد   - 16060
بن عبد العزيز وهشام بن الغاز : أهنما مسعاه من حبان أيب النضر حيدث به وال  

 أيتيان على حفظ الوليد من سليمان قال  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات ت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا علي بن حبر قال ثنا الوليد بن  - 16061
ن واثلة بن مسلم قال ثنا مروان بن جناح عن يونس بن ميسرة بن حلبس ع

األسقع أنه مسع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : أال إن فالن بن فالن  
حلق يف ذمتك وحبل جوارك فقه فتنة القرب وعذاب النار أنت أهل الوفاء وا 

 اللهم فأغفر له وأرمحه فإنك أنت الغفور الرحيم قال  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسن من أجل مروان بن جناح : وهو ت
 األموي الدمشقي 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا احلكم بن انفع قال ثنا إمساعيل بن   - 16062
عبد الواحد بن عياش عن أيب شيبة حييي بن يزيد عن عبد الوهاب املكي عن  

عبد هللا النضري عن واثلة بن األسقع قال مسعت رسول هللا صلى هللا عليه  
وسلم يقول : املسلم على املسلم حرام دمه وعرضه وماله املسلم أخو املسلم 
ال يظلمه وال خيذله والتقوى ههنا وأومأ بيده إىل القلب قال وحسب امرئ من  

 الشر أن حيقر أخاه املسلم  
 

 

عيب األرنؤوط : حديث صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف عليق شت  

 



 

( حديث ربيعة بن عباد الديلي رضي هللا عنه  )  

 

 

------------------------------------- 

 

[    492صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا مصعب بن عبد هللا الزبريي قال   - 16063
سعيد بن خالد  حدثين عبد العزيز بن حممد بن أيب عبيد عن بن أيب ذئب عن 

القرظي عن ربيعة بن عباد الديلي أنه قال رأيت أاب هلب بعكاظ وهو يتبع  
غوى فال  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهو يقول : اي أيها الناس إن هذا قد  

يغوينكم عن آهلة آابئكم ورسول هللا صلى هللا عليه وسلم يفر منه وهو على  
أثره وحنن نتبعه وحنن غلمان كأين أنظر إليه أحول ذا غديرتني أبيض الناس 

 وأمجلهم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن بشار بندار قال ثنا عبد   - 16064



الوهاب قال ثنا حممد بن عمرو عن حممد بن املنكدر عن ربيعة بن عباد قال :  
رأيت النيب صلى هللا عليه وسلم بذي اجملاز يدعو الناس وخلفه رجل أحول 

بو هلب يقول ال يصدنكم هذا عن دين آهلتكم قلت من هذا قالوا هذا عمه أ  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثين سريج بن يونس قال ثنا عباد   - 16065
بن عباد عن حممد بن عمرو عن ربيعة بن عباد قال : رأيت رسول هللا صلى 
هللا عليه وسلم وهو يدعو الناس إىل اإلسالم بذي اجملاز وخلفه رجل أحول 

نكم هذا عن دينكم ودين آابئكم قلت أليب وأان غالم من هذا يقول ال يغلب 
األحول الذي ميشي خلفه قال هذا عمه أبو هلب قال عباد أظن بني حممد بن  

 عمرو وبني ربيعة حممد بن املنكدر  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد فيه انقطاع بني حممد بن  ت
 عمرو وربيعة حممد بن املنكدر 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثين أبو سليمان الضيب داود بن   - 66160



عمرو بن زهري املسييب قال ثنا عبد الرمحن بن أيب الزاند عن أبيه عن ربيعة بن  
عباد الديلي وكان جاهليا أسلم فقال : رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

إله إال هللا تفلحوا   بصر عيين بسوق ذي اجملاز يقول اي أيها الناس قولوا ال
لناس متقصفون عليه فما رأيت أحدا يقول شيئا وهو ال  ويدخل يف فجاجها وا

يسكت يقول أيها الناس قولوا ال إله إال هللا تفلحوا إال أن وراءه رجال أحول 
وضيء الوجه ذا غديرتني يقول أنه صابئ كاذب فقلت من هذا قالوا حممد بن 

من هذا الذي يكذبه قالوا عمه أبو هلب قلت  عبد هللا وهو يذكر النبوة قلت
 إنك كنت يومئذ صغريا قال ال وهللا إين يومئذ ألعقل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد حسن عبد الرمحن بن أيب ت
 الزاند ينزل عن رتبة الصحيح وابقي رجاله ثقات رجال الصحيح 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سعيد بن أيب الربيع السمان قال   - 16067
املنكدر أنه مسع حدثين سعيد بن سلمة يعين بن أيب احلسام قال ثنا حممد بن 

ربيعة بن عباد الديلي يقول : رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يطوف 
يها الناس إن هللا على الناس مبىن يف منازهلم قبل أن يهاجر إىل املدينة يقول اي أ

عز وجل أيمركم أن تعبدوه وال تشركوا به شيئا قال ووراءه رجل يقول هذا 
 أيمركم أن تدعوا دين آابئكم فسألت من هذا الرجل فقيل هذا أبو هلب 



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد ضعيف سعيد بن سلمة بن أيب ت
النسائي والدواليبضعفه  -وهو أبو عمرو السدوسي  -احلسام   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا مسروق بن املرزابن الكويف ثنا بن  - 16068
أيب زائدة قال قال بن إسحاق فحدثين حسني بن عبد هللا بن عبيد هللا بن 

العباس قال مسعت ربيعة بن عباد الديلي قال : إين ملع أيب رجل شاب أنظر إىل 
يتبع القبائل ووراءه رجل أحول وضئ ذو مجة   رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

يقف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على القبيلة ويقول اي بين فالن إين رسول  
هللا إليكم آمركم أن تعبدوا هللا وال تشركوا به شيئا وأن تصدقوين حىت أنفذ عن  

اآلخر   هللا ما بعثين به فإذا فرغ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من مقالته قال 
من خلفه اي بين فالن إن هذا يريد منكم أن تسلخوا الالت والعزى وحلفاءكم  

من احلي بين مالك بن أقيش إىل ما جاء به من البدعة والضاللة فال تسمعوا له 
 وال تتبعوه فقلت أليب من هذا قال عمه أبو هلب  

 

 

يد  عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف لضعف حسني بن عبد هللا بن عبت
 هللا بن العباس وابقي رجاله ثقات غري أن مسروق بن املرزابن حسن احلديث

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن بكار قال حدثنا عبد   - 16069
الرمحن بن عبد هللا بن ذكوان عن أبيه أيب الزاند قال رأيت رجال يقال له ربيعة  

عليه وسلم وهو مير يف فجاج   بن عباد الديلي قال : رأيت رسول هللا صلى هللا
قال   ذي اجملاز إال أهنم يتبعونه وقالوا هذا حممد بن عبد هللا بن عبد املطلب

ورجل أحول وضيء الوجه ذو غديرتني يتبعه يف فجاج ذي اجملاز ويقول أنه 
 صابئ كاذب فقلت من هذا قالوا هذا عمه أبو هلب  

 

 

حسن عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ت  

 

 

------------------------------------- 
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حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سعيد بن حييي بن سعيد القرشي  - 16070
ن ربيعة بن عباد  قال ثنا أيب عن بن إسحاق قال حدثين حسني بن عبد هللا ع

الديلي عمن حدثه عن زيد بن أسلم عن ربيعة بن عباد قال وهللا : أين ألذكره  
وجه  يطوف على املنازل مبىن وأان مع أيب غالم شاب ووراءه رجل حسن ال

أحول ذو غديرتني فلما وقف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على قوم قال أان  



رسول هللا أيمركم أن تعبدوه وال تشركوا به شيئا ويقول الذي خلفه إن هذا 
يدعوكم إىل أن تفارقوا دين آابئكم وأن تسلخوا الالت والعزى وحلفاءكم من  

ضالل قال فقلت أليب من  بين مالك بن أقيش إىل ما جاء به من البدعة وال
 هذا قال هذا عمه أبو هلب عبد العزى بن عبد املطلب  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناداه ضعيفان يف اإلسناد األول حسني بن عبد هللا  ت
وهو ضعيف ويف الثاين رجل مل يسم ومساه    -وهو ابن عبيد هللا بن العباس  -

 الطرباين سعيد بن سلمة وهو ضعيف
 

 

ابقي حديث حممد بن مسلمة رضي هللا عنه وأييت حديثه يف مسند الشاميني   )
) 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا زيد بن هارون قال أان احلجاج بن  - 16071
قال : رأيت أرطاة عن حممد بن سليمان بن أيب حثمة عن سهل بن أيب حثمة 

حممد بن مسلمة يطارد امرأة ببصره فقلت تنظر إليها وأنت من أصحاب حممد 
قول إذا صلى هللا عليه وسلم فقال أين مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ي
 ألقى هللا عز وجل يف قلب امرئ خطبة المرأة فال أبس أن ينظر إليها  

 



 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف جلهالة حال حممد بن سليمان بن أيب ت
 حثمة 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد بن هارون قال أان محاد بن   - 16072
فسطاط فقلت   سلمة عن علي بن زيد عن أيب بردة قال : مررت ابلربذة فإذا

ملن هذا فقيل حملمد بن مسلمة فاستأذنت عليه فدخلت عليه فقلت رمحك هللا 
أنك من هذا األمر مبكان فلو خرجت إىل الناس فأمرت وهنيت فقال إن 

سول هللا صلى هللا عليه وسلم قال إنه ستكون فتنة وفرقة واختالف فإذا كان  ر 
ذلك فأت بسيفك أحدا فأضرب به عرضه وأكسر نبلك وأقطع وترك وأجلس 

يف بيتك فقد كان ذلك وقال يزيد مرة فأضرب به حىت تقطعه مث أجلس يف 
رسول هللا بيتك حىت أتتيك يد خاطئة أو يعافيك هللا عز وجل فقد كان ما قال 

صلى هللا عليه وسلم وفعلت ما أمرين به مث أستنزل سيفا كان معلقا بعمود  
الفسطاط فاخرتطه فإذا سيف من خشب فقال قد فعلت ما أمرين به رسول 

 هللا صلى هللا عليه وسلم واختذت هذا أرهب به الناس قال  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف لضعف علي بن زيد : وهو ابن ت
 جدعان وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا مؤمل قال ثنا محاد عن علي بن  - 16073
زيد عن أيب بردة قال : مرران ابلربذة فإذا فسطاط مضروب فذكره قال إهنا 

 ستكون فتنة وفرقة فأضرب بسيفك عرض أحد قال  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان قال ثنا محاد بن سلمة أان   - 16074
علي بن زيد عن أيب بردة بن أيب موسى قال : مرران ابلربذة فإذا فسطاط 

 فقلت ملن هذا فذكر احلديث 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

( حديث كعب بن زيد أو زيد بن كعب رضي هللا عنه   )  

 

 

قال حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا القاسم بن مالك املزين أبو  - 16075
ذكر أنه  جعفر قال أخربين مجيل بن زيد قال : صحبت شيخا من األنصار 



كانت له صحبة يقال له كعب بن زيد أو زيد بن كعب فحدثين أن رسول هللا 
صلى هللا عليه وسلم تزوج امرأة من بين غفار فلما دخل عليها وضع ثوبه 

عد على الفراش أبصر بكشحها بياضا فاحناز عن الفراش مث قال خذي وق
 عليك ثيابك ومل أيخذ مما أاتها شيئا 

 

 

وهو الطائي  -عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف لضعف مجيل بن زيد ت
قال ابن معني : ليس بثقة  -  

 

 

( حديث شداد بن اهلاد رضي هللا عنه   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب قال ثنا يزيد قال أان جرير بن حازم   - 16076
خرج علينا   عن حممد بن أيب يعقوب عن عبد هللا بن شداد عن أبيه قال : 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف إحدى صاليت العشي الظهر أو العصر وهو  
 حامل احلسن أو احلسني فتقدم النيب صلى هللا عليه وسلم فوضعه مث كرب

للصالة فصلى فسجد بني ظهراين صالته سجدة أطاهلا فقال إين رفعت رأسي 
فإذا الصيب على ظهر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهو ساجد فرجعت يف 

سجودي فلما قضى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الصالة قال الناس اي 
أنه   رسول هللا إنك سجدت بني ظهراين صالتك هذه سجدة قد أطلتها فظننا



قد حدث أمر أو أنه قد يوحى إليك قال فكل ذلك مل يكن ولكن ابين ارحتلين 
 فكرهت أن أعجله حىت يقضى حاجته  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري أن ت
 صحابيه مل خيرج له سوى النسائي

 

 

------------------------------------- 

 

[    494صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

( حديث محزة بن عمرو األسلمي رضي هللا عنه  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سعيد بن منصور ثنا املغرية بن عبد   - 16077
يه : أن رسول  الرمحن عن أيب الزاند قال حدثين حممد بن محزة األسلمي عن أب

هللا صلى هللا عليه وسلم أمره على سرية فخرجت فيها فقال إن أخذمت فالان 
فإنه ال يعذب ابلنار  فأحرقوه ابلنار فلما وليت انداين فقال إن أخذمتوه فاقتلوه

 إال رب النار 
 



 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن بكر أان بن جريج قال   - 16078
لة بن علي عن محزة بن أخربين زايد يعين بن سعد أن أاب الزاند قال أخربين حنظ

عمرو األسلمي صاحب النيب صلى هللا عليه وسلم حدثه : أن رسول هللا صلى 
على فالن  هللا عليه وسلم بعثه ورهطا معه إىل رجل من عذرة فقال إن قدرمت

فأحرقوه ابلنار فانطلقوا حىت إذا تواروا منه انداهم أو أرسل يف أثرهم فردوهم  
مث قال إن أنتم قدرمت عليه فاقتلوه وال حترقوه ابلنار فإمنا يعذب ابلنار رب النار 

 قال  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
ي : وهو األسلمي وصحايب احلديث فمن رجال الشيخني غري حنظلة بن عل

 مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق قال أان بن جريج قال  - 16079
أان زايد أن أاب الزاند أخربه قال أخربين حنظلة بن علي األسلمي أن محزة بن 

عمرو األسلمي صاحب النيب صلى هللا عليه وسلم حدثه : أن رسول هللا صلى 



  عليه وسلم بعثه ورهطا معه سرية إىل رجل فذكر معناه قال  هللا

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر قال ثنا شعبة عن   - 16080
قتادة عن سليمان بن يسار عن محزة بن عمرو األسلمي أنه : سأل رسول هللا 

سلم عن الصوم يف السفر فقال إن شئت صمت وإن شئت صلى هللا عليه و 
 أفطرت قال 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف قتادة : وهو ابن ت
دعامة السدوسي مل يسمع من سليمان بن يسار وسليمان بن يسار مل يسمع 

 من محزة بن عمرو األسلمي بينهما أبو مرواح الغفاري

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر قال ثنا سعيد عن   - 16081
رأى رجال على   قتادة عن سليمان بن يسار عن محزة بن عمرو األسلمي أنه :

مجل يتبع رحال الناس مبىن ونيب هللا صلى هللا عليه وسلم شاهد والرجل يقول 
أن ذلك ال تصوموا هذه األايم فإهنا أايم أكل وشرب قال قتادة فذكر لنا 



 املنادي كان بالال قال  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عتاب قال ثنا عبد هللا وعلي بن  - 16082
إسحاق قال أان عبيد هللا يعين بن املبارك قال أخربان أسامة بن زيد قال أخربين 

يقول مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول :  حممد بن محزة أنه مسع أابه 
على ظهر كل بعري شيطان فإذا ركبتموها فسموا هللا عز وجل مث ال تقصروا عن 

 حاجاتكم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

( حديث عليم عن عبس رضي هللا عنه   )  

 

 

قال حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد بن هارون قال ثنا شريك  - 16083
ال كنا جلوسا  بن عبد هللا عن عثمان بن عمري عن زاذان أيب عمر عن عليم ق

على سطح معنا رجل من أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم قال يزيد ال 



ون  أعلمه إال عبسا الغفاري والناس خيرجون يف الطاعون فقال عبس : اي طاع
خذين ثالاث يقوهلا فقال له عليم مل تقول هذا أمل يقل رسول هللا صلى هللا عليه  
وسلم ال يتمىن أحدكم املوت فإنه عند انقطاع عمله وال يرد فيستعتب فقال  

إين مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول ابدروا ابملوت ستا إمرة 
دم وقطيعة الرحم ونشوا  السفهاء وكثرة الشرط وبيع احلكم واستخفافا ابل

 يتخذون القرآن مزامري يقدمونه يغنيهم وإن كان أقل منهم فقها  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف شريك بن عبد  ت
سيء احلفظ ال يقبل منه ما تفرد به وعثمان بن عمري   -وهو النخعي  -هللا 

 ضعيف 

 

 

------------------------------------- 

 

[    495صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

( حديث شقران موىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم   )  

 

 



حدثنا أبو عبد الرمحن عبد هللا بن أمحد بن حنبل قال حدثين  - 16084
ن حييي املازين عن  أيب ثنا أسود بن عامر قال ثنا مسلم بن خالد عن عمرو ب

أبيه عن شقران موىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : رأيته يعين النيب 
مياء صلى هللا عليه وسلم متوجها إىل خيرب على محار يصلي عليه يومئ إ   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف لضعف ت
مسلم بن خالد : وهو الزجني وبقية رجاله ثقات رجال الشيخني وصاحبيه مل  

 خيرج له سوى الرتمذي 

 

 

( حديث عبد هللا بن أنيس رضي هللا عنه   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد بن هارون قال أان مهام بن   - 16085
بن عقيل أنه مسع  حييي عن القاسم بن عبد الواحد املكي عن عبد هللا بن حممد

جابر بن عبد هللا يقول بلغين حديث عن رجل مسعه من رسول هللا صلى هللا  
 قدمت  عليه وسلم فاشرتيت بعريا مث شددت عليه رحلي فسرت إليه شهرا حىت

عليه الشام فإذا عبد هللا بن أنيس فقلت للبواب قل له جابر على الباب فقال  
بن عبد هللا قلت نعم فخرج يطأ ثوبه فاعتنقين واعتنقته فقلت حديثا بلغين 

عنك أنك مسعته من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف القصاص فخشيت أن 



صلى هللا عليه وسلم يقول   متوت أو أموت قبل أن أمسعه قال مسعت رسول هللا
يامة أو قال العباد عراة غرال هبما قال قلنا وما هبما قال  : حيشر الناس يوم الق

ليس معهم شيء مث يناديهم بصوت يسمعه من قرب أان امللك أان الداين وال  
ينبغي ألحد من أهل النار أن يدخل النار وله عند أحد من أهل اجلنة حق حىت  

ألحد من أهل اجلنة أن يدخل اجلنة وألحد من أهل النار    أقصه منه وال ينبغي
عنده حق حىت أقصه منه حىت اللطمة قال قلنا كيف وأان إمنا أنيت هللا عز وجل  

 عراة غرال هبما قال ابحلسنات والسيئات  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

قال ثنا   حدثنا عبد هللا حدثين أيب قال ثنا عبد هللا بن يونس - 16086
عن هشام بن سعد عن حممد بن زيد بن املهاجر بن قنفذ التيمي عن أيب   أنيس

أمامة األنصاري عن عبد هللا بن أنيس اجلهين قال قال رسول هللا صلى هللا 
عليه وسلم : إن من أكرب الكبائر الشرك ابهلل وعقوق الوالدين واليمني 

يها مثل جناح بعوضة إال الغموس وما حلف حالف ابهلل ميينا صربا فأدخل ف
 جعله هللا نكتة يف قلبه إىل يوم القيامة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح دون قوله : " وما حلف حالف ابهلل ميينا . .  ت



" وهذا إسناد ضعيف هشام بن سعد ضعفه حيىي القطان وأمحد بن معني 
 والنسائي وابن سعد وابن حبان وابن عبد الرب ويعقوب بن سفيان 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو سلمة اخلزاعي قال ثنا عبد هللا   - 60871
بن جعفر يعين املخرمي عن يزيد بن اهلاد عن أيب بكر بن حزم عن عبد هللا بن 

أنيس أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال هلم : وسألوه عن ليلة يرتاؤهنا يف 
 رمضان قال ليلة ثالث وعشرين  

 

 

نؤوط : حديث حسن وهذا إسناد ضعيف النقطاعه أبو بكر عليق شعيب األر ت
مل يسمع من    -وهو أبو بكر بن حممد بن عمرو بن حزم األنصاري  -بن حزم 

 عبد هللا بن أنيس بينهما عبد الرمحن بن كعب بن مالك 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أنس بن عياض أبو ضمرة قال   - 16088
 النضر موىل عمر بن عبيد هللا عن يسر بن حدثين الضحاك بن عثمان عن أيب

 صلى هللا عليه وسلم قال : رأيت  سعيد عن عبد هللا بن أنيس أن رسول هللا
ليلة القدر مث أنسيتها وأراين صبيحتها أسجد يف ماء وطني فمطران ليلة ثالث  

وعشرين فصلى بنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فأنصرف وإن أثر املاء 
جبهته وأنفه  والطني على   



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعقوب قال حدثين أيب عن بن  - 16089
أخيه عبد هللا بن  إسحاق قال حدثين معاذ بن عبد هللا بن خبيب اجلهين عن

عبد هللا بن خبيب قال : كان رجل يف زمان عمر بن اخلطاب قد سأله فأعطاه  
  قال جلس معنا عبد هللا بن أنيس صاحب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف

جملسه يف جملس جهينة قال يف رمضان قال فقلنا له اي أاب حييي مسعت من 
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف هذه الليلة املباركة من شيء فقال نعم  
جلسنا مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف أخر هذا الشهر فقلنا له اي 

هذه الليلة وقال رسول هللا مىت نلتمس هذه الليلة املباركة قال التمسوها  
وذلك مساء ليلة ثالث وعشرين فقال له رجل من القوم وهي إذا اي رسول هللا 

أول مثان قال فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إهنا ليست أبول مثان 
 ولكنها أول السبع أن الشهر ال يتم 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث حسنت  

 

 



------------------------------------- 

 

[    496صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا قال ثنا يعقوب ثنا أيب قال عن بن   - 16090
أسحق قال حدثين حممد بن جعفر بن الزبري عن بن عبد هللا بن أنيس عن أبيه  

ه وسلم فقال : أنه قد بلغين أن خالد بن قال دعاين رسول هللا صلى هللا علي
ين وهو بعرنة فاته فأقتله قال قلت اي سفيان بن نبيح جيمع يل الناس ليغزو 

رسول هللا أنعته يل حىت أعرفه قال إذا رأيته وجدت له اقشعريرة قال فخرجت 
متوشحا بسيفي حىت وقعت عليه وهو بعرنة مع طعن يراتد هلن منزال وحني كان  

فلما رأيته وجدت ما وصف يل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  وقت العصر 
من االقشعريرة فأقبلت حنوه وخشيت أن يكون بيين وبينه حماولة تشغلين عن  
الصالة فصليت وأان أمشي حنوه أومئ برأسي الركوع والسجود فلما انتهيت  

إليه قال من الرجل قلت رجل من العرب مسع بك وجبمعك هلذا الرجل فجاءك 
ذا قال أجل أان يف ذلك قال فمشيت معه شيئا حىت إذا أمكنين محلت عليه  هل

السيف حىت قتلته مث خرجت وتركت ظعائنه مكبات عليه فلما قدمت على  
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فرآين فقال أفلح الوجه قال قلت قتلته اي  

سلم فدخل  رسول هللا قال صدقت قال مث قام معي رسول هللا صلى هللا عليه و 
يف بيته فأعطاين عصا فقال أمسك هذه عندك اي عبد هللا بن أنيس قال 



فخرجت هبا على الناس فقالوا ما هذه العصا قال قلت أعطانيها رسول هللا 
صلى هللا عليه وسلم وأمرين أن أمسكها قالوا أوال ترجع إىل رسول هللا صلى 

هللا صلى هللا عليه   هللا عليه وسلم فتسأله عن ذلك قال فرجعت إىل رسول
ة بيين وبينك يوم وسلم فقلت اي رسول هللا مل أعطيتين هذه العصا قال آي

القيامة أن أقل الناس املتخصرون يومئذ يوم القيامة فقرهنا عبد هللا بسيفه فلم  
 تزل معه حىت إذا مات أمر هبا فصبت معه يف كفنه مث دفنا مجيعا  

 

 

وهو عبد هللا بن عبد هللا بن  -هللا بن أنيس عليق شعيب األرنؤوط : ابن عبد  ت
حلراين عن حممد بن اسحق عند  أنيس كما جاء مبينا من رواية حممد بن سلمة ا

 90/  5وابن أيب حامت  125/  5ترجم له البخاري يف التاريخ  -البيهقي 
ومل يذكروا فيه جرحا وال تعديال وابقي رجال    37/  5وابن حبان يف الثقات 

قات غري حممد بن اسحق روى له البخاري تعليقا ومسلم متابعة وقد  اإلسناد ث
 صرح ابلتحديث

 7160وابن حبان  983و  982وابن خزمية  905أخرجه أبو يعلى و 
خمتصرا وحسن احلافظ يف الفتح إسناد أيب داود  1249وأخرجه أبو داود   

 

 

دريس حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حييي بن آدم قال ثنا بن إ - 16091
عن حممد بن إسحاق عن حممد بن جعفر بن الزبري عن بعض ولد عبد هللا بن 



أنيس عن أيب عبد هللا بن أنيس : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بعثه إىل  
خالد بن سفيان بن نبيح اهلذيل ليقتله وكان جيمع لقتال رسول هللا صلى هللا 

قد دخل وقت العصر فخفت أن عليه وسلم قال فأتيته بعرنة وهو يف ظهر له و 
يكون بيين وبينه حماولة تشغلين عن الصالة قال فصليت وأان أمشي أومئ إمياء 
فلما انتهيت إليه قلت كذا وكذا حىت ذكر احلديث مث أتى النيب صلى هللا عليه  

 وسلم فأخربه بقتله إايه وذكر احلديث 

 

 

د هو حيىي بن آدم  عليق شعيب األرنؤوط : هو مكرر سابقه إال أن شيخ أمحت
وشيخه ابن إدريس هو عبد هللا ومها ثقتان روى هلما اجلماعة وصرح حممد بن  

 إسحق ابلتحديث يف الرواية السابقة
 

 

( حديث أيب أسيد الساعدي رضي هللا عنه  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حجاج قال حدثين شعبة قال   - 16092
ل أيب وقال بن مسعت قتادة عن أنس بن مالك عن أيب أسيد الساعدي قا

جعفر عن أيب أسيد قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : خري دور  
األنصار بنو النجار مث بنو عبد األشهل مث بنو احلرث بن اخلزرج مث بنو ساعدة  

كل دور األنصار خري فقال سعد بن عبادة ما أرى رسول هللا صلى هللا ويف  



 عليه وسلم إال قد فضل علينا فقيل قد فضلكم على كثري قال  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن بن مهدي عن سفيان   - 16093
هللا صلى عن أيب الزاند عن أيب سلمة عن أيب أسيد الساعدي قال قال رسول  

هللا عليه وسلم : خري األنصار بنو النجار مث بنو عبد األشهل مث بنو احلرث بن 
 اخلزرج مث بنو ساعدة مث قال ويف كل دور األنصار خري  

 

 

ق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب قال أان عبد الرزاق قال ثنا سفيان عن   - 16094
عبد هللا بن ذكوان عن أيب سلمة عن أيب أسيد الساعدي عن النيب صلى هللا 
عليه وسلم : خري دور األنصار بنو النجار مث بنو عبد األشهل مث بنو احلرث  

ن اخلزرج مث بنو ساعدة مث قال ويف كل دور األنصار خري فقال سعد بن ب
عبادة جعلنا رابع أربعة أسر جوا يل محاري فقال بن أخيه أتريد أن ترد على  

 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حسبك أن تكون رابع أربعة قال  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

-------------------------------------  

 

[    497صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع قال ثنا سفيان عن أيب الزاند  - 16095
عن أيب سلمة عن أيب أسيد قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : خري 

األنصار بنو النجار مث بنو عبد األشهل مث بنو احلرث بن اخلزرج مث بنو ساعدة  
 ويف كل األنصار خري  

 

 

ح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو سعيد موىل بين هاشم قال ثنا   - 16096
حرب يعين بن شداد قال ثنا حييي بن أيب كثري عن أيب سلمة أنه مسع أاب أسيد  

أنه مسع النيب صلى هللا عليه وسلم يقول : خري داير األنصار فذكر احلديث 



 قال  

 

 

األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري أيب عليق شعيب ت
فقد   -وهو عبد الرمحن بن عبد هللا بن عبيد البصري  -سعيد موىل بين هاشم 

 أخرج له البخاري متابعة وهو ثقة 
 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن بن مهدي ثنا سفيان   - 16097
ء رجل كان يكون ابلساحل عن أيب عن عبد هللا بن عيسى قال حدثين عطا

أسيد أو أسيد بن اثبت شك سفيان أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : كلوا  
 الزيت وادهنوا ابلزيت فإنه من شجرة مباركة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف جلهالة عطاء الرجل الذي كان يكون ت
بن عيسى ومل يؤثر توثيقه  مل يرو عنه غري عبد هللا  -وهو الشامي  -ابلساحل 

 عن غري ابن حبان 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا سفيان عن عبد هللا بن  - 16098
عيسى عن عطاء الشامي عن أيب أسيد قال قال رسول هللا صلى هللا عليه  



 وسلم : كلوا الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة قال  

 

 

ه ضعيف جلهالة عطاء الرجل الذي كان يكون عليق شعيب األرنؤوط : إسناد ت
مل يرو عنه غري عبد هللا بن عيسى ومل يؤثر توثيقه   -وهو الشامي  -ابلساحل 

 عن غري ابن حبان 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد بن هارون قال أان حممد بن   - 16099
ول : أصبت يوم إسحاق قال حدثين عبد هللا بن أيب بكر أن أاب أسيد كان يق

بدر سيف بن عابد املرزابن فلما أمر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن يردوا 
 صلى هللا عليه  ما يف أيديهم أقبلت به حىت ألقيته يف النفل قال وكان رسول هللا

وسلم ال مينع شيئا يسأله قال فعرفه األرقم بن أيب األرقم املخزومي فسأله 
 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فأعطاه إايه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث ضعيف وهذا إسناد ضعيف النقطاعه عبد  ت
ينهما بعض هللا بن أيب بكر : هو ابن حممد بن عمرو بن حزم مل يدرك أاب أسيد ب

 بين ساعدة 
 

 



قال قرئ على يعقوب يف مغازي أبيه أو مساع قال بن إسحاق  - 16100
قال حدثين عبد هللا بن أيب بكر قال حدثين بعض بين ساعدة عن أيب أسيد  

مالك بن ربيعة قال : أصبت سيف بين عابد املخزوميني املرزابن يوم بدر فلما  
اس أن يؤدوا ما يف أيديهم من النفل  أمر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الن

أقبلت به حىت ألقيته يف النفل وكان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ال مينع  
شيئا يسأله فعرفه األرقم بن أيب األرقم فسأله رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 فأعطاه إايه قال  

 

 

وي عن  عليق شعيب األرنؤوط : حديث ضعيف وهذا إسناد ضعيف إلهبام الرات
أيب أسيد ووالد يعقوب : وهو إبراهيم بن سعد بن إبراهيم الزهري مل يسمع  

 هذا احلديث من ابن إسحاق

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو عامر قال ثنا سليمان بن بالل  - 16101
عن ربيعة بن أيب عبد الرمحن عن عبد امللك بن سعيد بن سويد األنصاري قال  

أسيد يقوالن قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : إذا  مسعت أاب محيد وأاب
دخل أحدكم املسجد فليقل اللهم أفتح لنا أبواب رمحتك وإذا خرج فليقل  

 اللهم إين أسألك من فضلك قال  
 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو عامر قال ثنا سليمان بن بالل  - 16102
عن أيب محيد  عن ربيعة بن أيب عبد الرمحن عن عبد امللك بن سعيد بن سويد  

وعن أيب أسيد أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : إذا مسعتم احلديث عين 
فأان أوالكم به  تعرفه قلوبكم وتلني له أشعاركم وأبشاركم وترون أنه منكم قريب 

وإذا مسعتم احلديث عين تنكره قلوبكم وتنفر أشعاركم وأبشاركم وترون أنه 
 منكم بعيد فأان أبعدكم منه قال  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يونس بن حممد قال ثنا عبد الرمحن  - 16103
يب أسيد  بن الغسيل قال حدثين أسيد بن علي عن أبيه علي بن عبيد عن أ

صاحب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وكان بدراي وكان موالهم قال قال أبو 
رجل من   أسيد : بينما أان جالس عند رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذ جاءه

األنصار فقال اي رسول هللا هل بقي علي من بر أبوي شيء بعد موهتما أبرمها 
به قال نعم خصال أربعة الصالة عليهما واالستغفار هلما وإنفاذ عهدمها وإكرام 

صديقهما وصلة الرحم اليت ال رحم لك إال من قبلهما فهو الذي بقي عليك  



 من برمها بعد موهتما قال  

 

 

ألرنؤوط : إسناده ضعيف جلهالة حال علي بن عبيد فقد انفرد  عليق شعيب ات
 ابلرواية عنه ابنه أسيد بن علي ومل يؤثر توثيقه عن غري ابن حبان 

 

 

------------------------------------- 

 

[    498صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن عبد هللا بن الزبري قال أان  - 16104
أبيه قال  عبد الرمحن بن الغسيل عن عباس بن سهل أو محزة بن أيب أسيد عن 

: ملا التقينا حنن والقوم يوم بدر قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يومئذ لنا  
واستبقوا نبلكم قال إذا أكثبوكم يعين غشوكم فارموهم ابلنبل وأراه قال   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري والشك يف هذا  ت
 اإلسناد ال يؤثر ألنه انتقال من ثقة إىل ثقة

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن عبد هللا الزبريي قال   - 16105
أبيه وعباس بن  حدثنا عبد الرمحن بن الغسيل عن أيب محزة بن أيب أسيد عن 

سهل عن أبيه قاال : مر بنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأصحاب له 
طني فخرجنا معه حىت انطلقنا إىل حائط يقال له الشوط حىت انتهينا إىل حائ 

منهما فجلسنا بينهما فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أجلسوا ودخل هو  
وقد أوتى ابجلونية يف بيت أمية بنت النعمان بن شراحيل ومعها داية هلا فلما  

دخل عليها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال هيب يل نفسك قال وهل هتب 
قال لقد عذت مبعاذ مث خرج  امللكة نفسها للسوقة قالت إين أعوذ ابهلل منك 

علينا فقال اي أاب أسيد أكسها رازقيتني وأحلقها أبهلها قال وقال غري أيب أمحد 
 امرأة من بين اجلون يقال هلا أمينة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري ت  

 

 

  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا قتيبة بن سعيد ثنا يعقوب بن عبد - 16106
ل : أتى أبو أسيد الساعدي فدعا  الرمحن عن أيب حازم قال مسعت سهال يقو 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف عرسه فكانت امرأته خادمهم يومئذ وهي  
العروس قال تدرون ما سقت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أنقعت مترات من 

 الليلة يف تور  



 

 

شرط الشيخني  عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح علىت  

 

 

( بقية حديث عبد هللا بن أنيس رضي هللا عنه  )  

 

 

قال حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هارون بن معروف قال عبد   - 16107
و بن احلرث أن موسى  هللا ومسعته أان من هارون قال ثنا بن وهب قال ثنا عمر 

بن جبري حدثه أن عبد الرمحن بن احلباب األنصاري حدثه أن عبد هللا بن 
أمل  أنيس حدثه : أهنم تذاكروا هو وعمر بن اخلطاب يوما الصدقة فقال عمر 

تسمع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حني ذكر غلول الصدقة أنه من غل 
 فيها بعريا أو شاة أتى به حيمله يوم القيامة قال عبد هللا بن أنيس بلى  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف ت  

 

 

( حديث سليمان بن عمرو بن األحوص عن أبيه رضي هللا عنه  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب قال ثنا أبو سعيد موىل بين هاشم قال   - 16108



ثنا زائدة قال ثنا شبيب بن غرقدة عن سليمان بن عمرو بن األحوص قال  
حدثين أيب أنه شهد حجة الوداع مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال  

ل هللا صلى هللا عليه وسلم : ال جيين جان إال على نفسه ال جيين والد على  رسو 
 ولده وال مولود على والده  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف جلهالة حال ت
 سليمان بن عمرو ابن األحوص

 

 

------------------------------------- 

 

[    499صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

( بقية حديث خرمي بن فاتك رضي هللا عنه   )  

 

 

قال حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هيثم بن خارجة قال ثنا حممد   - 16109
األسدي بن أيوب عن ميسرة بن خالد قال مسعت أيب مسع خرمي بن فاتك 

يقول : أهل الشام سوط هللا يف األرض ينتقم هبم ممن يشاء كيف يشاء وحرام  



حزان على منافقيهم أن يظهروا على مؤمنيهم ولن ميوتوا إال مها أو غيظا أو    

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : أثر ضعيفت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هيثم بن خارجة قال ثنا طياف   - 16110
اإلسكندراين عن بن شراحيل بن بكيل عن أبيه شراحبيل قال قلت البن عمر  

: إن يل أرحاما مبصر يتخذون من هذه األعناب قال وفعل ذلك أحد من 
تكونوا مبنزلة اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها   املسلمني قلت نعم قال ال

وأكلوا أمثاهنا قال قلت ما تقول يف رجل أخذ عنقودا فعصره فشربه قال ال  
 أبس فلما نزلت قال ما حل شربه حل بيعه قال  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : أثر حسن ت  

 

 

ميمون  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هيثم قال حدثنا عبد هللا بن  - 16111
األشعري عن العالء بن احلرث عن مكحول رفعه قال : أميا شجرة أظلت على  

 قوم فصاحبه ابخليار من قطع ما أظل أو أكل مثرها  

 

 



  -وهو الشامي  -عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف إلرساله مكحول ت
اتبعي مل يدرك النيب صلى هللا عليه وسلم وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح  

عبد ربه بن ميمون األشعري غري   

 

 

( حديث عبد الرمحن بن عثمان عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إبراهيم بن إسحاق قال حدثين  - 16112
املنكدر بن حممد يعين بن املنكدر عن أبيه عن عبد الرمحن بن عثمان التيمي  
قال : رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قائما يف السوق يوم العيد ينظر  

 والناس ميرون قال  

 

 

ملنكدر بن حممد عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف لضعف ات  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هاشم عن بن أيب ذئب ويزيد قال   - 16113
بد الرمحن بن أان بن أيب ذئب عن سعيد بن جبري عن سعيد بن املسيب عن ع

عثمان : قال ذكر طبيب الدواء عند رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وذكر  
ال  الضفدع تكون يف الدواء فنهى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن قتلها ق  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سريج وهارون قاال ثنا بن وهب  - 16114
عن عمرو بن احلرث عن بكري بن األشج عن حييي بن عبد الرمحن بن حاطب 

عن عبد الرمحن بن عثمان التيمي : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم هنى 
ل هارون يف حديثه عمرو بن احلرث قال عبد هللا ومسعته أان  عن لقطة احلاج وقا

 من هارون  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم حيىي بن عبد الرمحن ت
بن حاطب من رجاله وبقية رجاله ثقات رجال الشيخني غري سريج : وهو ابن 

 النعمان اجلوهري فمن رجال البخاري وحده وهو ثقة 
 

 

( حديث علباء رضي هللا عنه   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا علي بن اثبت قال حدثين عبد   - 16115
احلميد بن جعفر األنصاري عن أبيه عن علباء السلمي قال أن رسول هللا 



 صلى هللا عليه وسلم يقول : ال تقوم الساعة إال على حثالة الناس  

 

 

اله ثقات رجال مسلم غري علي بن  عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجت
اثبت : وهو اجلزري فقد روى له أبو داود والرتمذي وصحابيه ليس له رواية يف 

 الكتب الستة
 

 

( حديث هوذة األنصاري عن جده رضي هللا عنهما   )  

 

 

قال حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا علي بن اثبت قال حدثين عبد   - 16116
الرمحن بن النعمان بن معبد بن هوذة األنصاري عن أبيه عن جده : أن رسول  

 هللا صلى هللا عليه وسلم أمر ابألمثد املروح عند النوم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    500صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    



 

 

( حديث بشري بن عقربة رضي هللا عنه   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سعيد بن منصور قال عبد هللا  - 16117
من أهل الرملة عن  حدثناه أيب عنه وهو حي قال ثنا حجر بن احلرث الغساين 

عبد هللا بن عون الكناين وكان عامال لعمر بن عبد العزيز على الرملة أنه شهد  
ن سعيد بن  عبد امللك بن مروان قال لبشري بن عقربة اجلهين يوم قتل عمرو ب

العاص اي أاب اليمان إين قد احتجت اليوم إىل كالمك فقم فتكلم قال إين 
مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : من قام خبطبة ال يلتمس هبا إال 

 رايء ومسعة أوقفه هللا عز وجل يوم القيامة موقف رايء ومسعة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

( ن خالد السلمي رضي هللا عنه حديث عبيد ب )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو النضر قال ثنا شعبة عن عمرو   - 16118
السلمي عن   بن مرة قال مسعت عمرو بن ميمون حيدث عن عبد هللا بن ربيعة



عبيد بن خالد السلمي وكان من أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم قال :  
لى  آخى النيب صلى هللا عليه وسلم بني رجلني قتل أحدمها على عهد النيب ص

هللا عليه وسلم مث مات اآلخر فصلوا عليه فقال النيب صلى هللا عليه وسلم ما  
قلتم قال قلنا اللهم أغفر له اللهم أرمحه اللهم أحلقه بصاحبه فقال النيب صلى 

هللا عليه وسلم فأين صالته بعد صالته وأين صيامه أو عمله بعد عمله ما  
 بينهما أبعد ما بني السماء واألرض 

 

 

ق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحعليت  

 

 

( حديث رجل عن النيب صلى هللا عليه وسلم  )  

 

 

قال حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو اليمان قال أان شعيب عن   - 16119
أحد الثالثة  الزهري قال أخربين عبد هللا بن كعب بن مالك األنصاري وهو 

الذين تيب عليهم أنه أخربه بعض أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم : خرج  
قد يوما عاصبا رأسه فقال يف خطبته أما بعد اي معشر املهاجرين فإنكم 

أصبحتم تزيدون وأصبحت األنصار ال تزيد على هيئتها اليت هي عليها اليوم 
 وأن األنصار عيبيت اليت آويت إليها فأكرموا كرميهم وجتاوزوا عن مسيئهم  

 



 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني ت  

 

 

( حديث خادم النيب صلى هللا عليه وسلم قال  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا خالد يعين الواسطي قال   - 16120
خادم   ثنا عمرو بن حييي األنصاري عن زايد بن أيب زايد موىل بين خمزوم عن

للنيب صلى هللا عليه وسلم رجل أو امرأة : قال كان النيب صلى هللا عليه وسلم  
قال اي رسول هللا حاجيت  مما يقول للخادم ألك حاجة قال حىت كان ذات يوم ف

قال وما حاجتك قال حاجيت أن تشفع يل يوم القيامة قال ومن دلك على هذا  
 قال ريب قال أما ال فأعين بكثرة السجود 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري زايد ت
ربيعة املخزومي   وامسه ميسرة وهو موىل عبد هللا بن عياش بن أيب -بن أيب زايد 

فمن رجال مسلم  -  

 

 

( حديث وحشي احلبشي عن النيب صلى هللا عليه وسلم   )  

 



 

------------------------------------- 

 

[    501صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

قال حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حجني بن املثىن أبو عمر قال   - 16121
 بن الفضل عن  حدثنا عبد العزيز يعين بن عبد هللا بن أيب أسامة عن عبد هللا

سليمان بن يسار عن جعفر بن عمرو الضمري قال : خرجت مع عبيد هللا بن 
ك يف عدي بن اخليار إىل الشام فلما قدمنا محص قال يل عبيد هللا هل ل

وحشي نسأله عن قتل محزة قلت نعم وكان وحشي يسكن محص قال فسألنا 
عنه فقيل لنا هو ذاك يف ظل قصره كأنه محيت قال فجئنا حىت وقفنا عليه  
فسلمنا فرد علينا السالم قال وعبيد هللا معتجر بعمامته ما يرى وحشي إال 

يه مث قال ال وهللا  عينيه ورجليه فقال عبيد هللا اي وحشي أتعرفين قال فنظر إل
إال إين أعلم أن عدي بن اخليار تزوج امرأة يقال هلا أم قتال ابنة أيب العيص  
فولدت له غالما مبكة فاسرتضعه فحملت ذلك الغالم مع أمه فناولتها إايه 

فلكأين نظرت إىل قدميك قال فكشف عبيد هللا وجهه مث قال أال ختربان بقتل 
مة بن عدي ببدر فقال يل موالي جبري بن محزة قال نعم إن محزة قتل طعي 

مطعم إن قتلت محزة بعمى فأنت حر فلما خرج الناس يوم عينني قال وعينني  
جبيل حتت أحد وبينه وبينه واد خرجت مع الناس إىل القتال فلما أن اصطفوا 



للقتال قال خرج سباع من مبارز قال فخرج إليه محزة بن عبد املطلب فقال  
اي بن مقطعة البظور احتاد هللا ورسوله مث شد عليه فكان  سباع بن أم أمنار

كأمس الذاهب وأكمنت حلمزة حتت صخرة حىت إذا مر علي فلما أن دان مين  
رميته فاضعها يف ثنته حىت خرجت من بني وركيه قال فكان ذلك العهد به قال  
فلما رجع الناس رجعت معهم قال فأقمت مبكة حىت فشا فيها اإلسالم قال مث  
خرجت إىل الطائف قال فأرسل إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال وقيل  
له أنه ال يهيج للرسل قال فخرجت معهم حىت قدمت على رسول هللا صلى 

هللا عليه وسلم قال فلما رآين قال أنت وحشي قال قلت نعم قال أنت قتلت  
ا تستطيع أن  محزة قال قلت قد كان من األمر ما بلغك اي رسول هللا إذ قال م

تغيب عين وجهك قال فرجعت فلما توىف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
وخرج مسيلمة الكذاب قال قلت ألخرجن إىل مسيلمة لعلي أقتله فأكافئ به  
محزة قال فخرجت مع الناس فكان من أمرهم ما كان قال فإذا رجل قائم يف 

يت فأضعها بني ثدييه حىت  ثلمة جدار كأنه مجل أورق اثئر رأسه قال فأرميه حبرب
خرجت من بني كتفيه قال ودب إليه رجل من األنصار قال فضربه ابلسيف 

على هامته قال عبد هللا بن الفضل فأخربين سليمان بن يسار أنه مسع عبد هللا  
 بن عمر فقالت جارية على ظهر بيت وأمري املؤمنني قتله العبد األسود 

 

 

حيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري أن عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ص ت



 صحابيه مل خيرج له سوى البخاري 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد بن عبد ربه قال ثنا الوليد بن  - 16122
مسلم عن وحشي بن حرب عن أبيه عن جده : أن رجال قال للنيب صلى هللا  

اجتمعوا على عليه وسلم إان أنكل وما نشبع قال فلعلكم أتكلون مفرتقني 
 طعامكم واذكروا اسم هللا تعاىل عليه يبارك لكم فيه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن بشواهده وهذا إسناد ضعيف الوليد بن مسلم  ت
 يدلس تدليس التسوية وقد عنعن 

 

 

(حديث رافع بن مكيث رضي هللا عنه عن النيب صلى هللا عليه وسلم   )  

 

 

------------------------------------- 

 

[    502صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق قال أان معمر عن   - 16123



عثمان بن زفر عن بعض بين رافع بن مكيث وكان ممن شهد احلديبية أن النيب 
ء وسوء اخللق شؤم والرب زايدة يف  صلى هللا عليه وسلم قال حسن : اخللق منا

 العمر والصدقة متنع ميته السوء  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف إلهبام راويه عن رافع بن مكيث ت
فلم يرو عنه سوى اثنني ومل يؤثر  -وهو اجلهين  -وجلهالة عثمان بن زفر 

 توثيقه عن غري ابن حبان 
 

 

( حديث أيب لبابة عبد املنذر بن عبد املنذر رضي هللا عنه  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح ثنا بن جريج حدثين بن  - 16124
أاب لبابة عبد املنذر ملا  شهاب أن احلسني بن السائب بن أيب لبابة أخربه : أن 

اتب هللا عليه قال اي رسول هللا إن من توبيت إىل هللا عز وجل أن أهجر دار  
ال رسول قومي وأساكنك وأن أخنلع من مايل صدقة هلل عز وجل ولرسوله فق

 هللا صلى هللا عليه وسلم جيزئ عنك الثلث 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  



 

 

حديث جممع بن يعقوب عن غالم من أهل قباء أدرك النيب صلى هللا عليه   )
( وسلم    

 

 

قال حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يونس بن حممد قال ثنا   - 61251
ه أدركه شيخا  العطاف قال حدثين جممع بن يعقوب عن غالم من أهل قباء أن

أنه قال : جاءان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بقباء فجلس يف يفء األمحر  
  واجتمع إليه انس فأستسقى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فسقى فشرب وأان

عن ميينه وأان أحدث القوم فناولين فشربت وحفظت أنه صلى بنا يومئذ 
 الصالة وعليه نعاله مل ينزعهما  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

( حديث زينب امرأة عبد هللا رضي هللا عنهما   )  

 

 

قال حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر قال ثنا شعبة   - 16126
بد هللا أهنا عن سليمان عن أيب وائل عن عمرو بن احلرث عن زينب امرأة ع



قالت قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم للنساء : تصدقن ولو من حليكن  
ك قالت فكان عبد هللا خفيف ذات اليد فقالت له أيسعين أن أضع صدقيت في

ويف بين أخي أو بين أخ يل يتامى فقال عبد هللا سلي عن ذلك النيب صلى هللا  
عليه وسلم قالت فأتيت النيب صلى هللا عليه وسلم فإذا على اببه امرأة من  

األنصار يقال هلا زينب تسأل عما أسأل عنه فخرج إلينا بالل فقلنا أنطلق إىل 
ال خترب من حنن فانطلق إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فسله عن ذلك و 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال من مها فقال زينب فقال أي الزاينب  
فقال زينب امرأة عبد هللا وزينب األنصارية فقال نعم هلما أجران أجر القرابة 

 وأجر الصدقة قال  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بن منري ثنا األعمش عن منصور   - 16127
عن عمرو بن احلرث بن املصطلق عن زينب امرأة عبد هللا قالت : أمران رسول 
هللا صلى هللا عليه وسلم ابلصدقة فقال تصدقن اي معشر النساء فذكر احلديث  

 قال  

 

 

اعه منصور  عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف النقطت



مل يدرك عمرو بن احلارث - وهو ابن املعتمر  -  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق قال أان سفيان عن   - 16128
األعمش عن شقيق عن عمرو بن احلرث بن املصطلق عن زينب قالت قال  

 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم تصدقن : اي معشر النساء فذكره  

 

 

نؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األر ت  

 

 

-------------------------------------  

 

[    503صفحة  - 3مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

( حديث رائطة امرأة عبد هللا عن النيب صلى هللا عليه وسلم  )  

 

 

قال حدثنا عبد هللا حدثين أيب قال ثنا حسني بن حممد ثنا بن  - 16129
يه عن عروة عن عبيد  أيب الزاند وسليمان بن داود قاال ثنا عبد الرمحن عن أب

هللا بن عبد هللا بن عتبة عن رائطة امرأة عبد هللا وكانت امرأة صناعا وكانت 



ا أستطيع أن تبيع وتصدق فقالت لعبد هللا يوما لقد شغلتين أنت وولدك فم
أتصدق معكم فقال ما أحب إن مل يكن يف ذلك أجران تفعلي فسأال عن ذلك  
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال هلا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : لك  

 أجر ما أنفقت عليهم  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

قال حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعقوب حدثنا أيب عن بن  - 16130
ن عبد هللا بن عتبة  أسحق قال حدثين هشام بن عروة عن أبيه عن عبيد هللا ب

عن رائطة امرأة عبد هللا بن مسعود وأم ولده وكانت امرأة صناع اليد قال 
لقد   وكانت تنفق عليه وعلى ولده من صنعتها قالت فقلت لعبد هللا بن مسعود

شغلتين أنت وولدك عن الصدقة فما أستطيع أن أتصدق معكم بشيء فقال  
هلا عبد هللا وهللا ما أحب إن مل يكن يف ذلك أجر ان تفعلي فأتت رسول هللا 

صلى هللا عليه وسلم فقالت اي رسول هللا إين امرأة ذات صنعة أبيع منها وليس  
ن الصدقة فما أستطيع أن  يل وال لولدي وال لزوجي نفقة غريها وقد شغلوين ع

أتصدق بشيء فهل يل من أجر فيما أنفقت قال فقال هلا رسول هللا صلى هللا  
 عليه وسلم : أنفقي عليهم فإن لك يف ذلك أجر ما أنفقت عليهم  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

( حديث أم سليمان بن عمرو بن األحوص رضي هللا عنهما  )  

 

 

قال حدثنا عبد هللا بن أمحد قال حدثين أيب قال ثنا بن فضيل   - 16131
يت رسول هللا عن يزيد عن سليمان بن عمرو بن األحوص عن أمه قالت : رأ

صلى هللا عليه وسلم يرمي مجرة العقبة من بطن الوادي يوم النحر وهو يقول اي 
وها مبثل  أيها الناس ال يقتل بعضكم وال يصيب بعضكم وإذا رميتم اجلمرة فارم 

حصى اخلذف فرمى بسبع ومل يقف وخلفة رجل يسرته قلت من هذا قالوا  
 الفضل بن العباس قال 

 

 

وهو ابن   -عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه وإسناده ضعيف لضعف يزيد ت
وجلهالة حال سليمان بن عمرو بن األحوص -أيب زايد القرشي اهلامشي   

حذف كلمة ] قال [ آخر احلديث زايدة فلت*    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أان معمر عن يزيد بن  - 16132
أيب زايد عن سليمان بن عمرو بن األحوص عن أمه وكانت ابيعت النيب صلى 



هللا عليه وسلم فقالت مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول وهو يرمي  
 يقتل بعضكم بعضا وإذا اجلمرة من بطن الوادي وهو يقول : اي أيها الناس ال

 رأيتم اجلمرة فارموها مبثل حصى اخلذف 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

قال حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح قال ثنا شعبة عن يزيد بن  - 16133
 أيب زايد عن سليمان بن عمرو بن األحوص األزدي عن أمه عن النيب صلى هللا
عليه وسلم أهنا مسعته يقول عند مجرة العقبة : اي أيها الناس ال تقتلوا أنفسكم  

 وارموا اجلمرة أو اجلمرات مبثل حصى اخلذف 

 

 

يب األرنؤوط : إسناده ضعيف عليق شع ت  

 

 

 

[    2صفحة  - 4مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 



( مسند املدنيني  أول)   

ضي هللا عنهم بقية حديث سهل بن أيب حثمة رضي هللا عنه ر   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان بن عيينة عن صفوان بن  - 16134
هللا عليه   سليم عن انفع بن جبري عن سهل بن أيب حثمة يبلغ به النيب صلى 

وسلم قال وقال سفيان مرة ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : إذا صلى  
 أحدكم إىل سرتة فليدن منها ما ال يقطع الشيطان عليه صالته  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني ت  

 

 

قال أان سفيان عن حيىي بن سعيد مسع بشري بن يسار موىل بين  - 16135
حارثة قال سفيان هذا حديث بن حارثة خيرب عن سهل بن أيب حثمة ووجد  

عبد هللا بن سهل من األنصار قتيال يف قليب من قلب خيرب فجاء عماه وأخوه  
ىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أخوه عبد الرمحن بن سهل وعماه حويصة إ

وحميصة فذهب عبد الرمحن يتكلم عند رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال  
الكرب الكرب فتكلم أحد عميه أما حويصة واما حميصة قال سفيان نسيت أيهما 

ال يف قليب من قلب الكبري منهما فقال اي رسول هللا اان وجدان عبد هللا قتي



خيرب مث ذكر يهود وشرهم وعداوهتم قال : ليقسم منكم مخسون ان يهود قتلته  
قالوا كيف نقسم على ما مل نر قال فتربئكم يهود خبمسني حيلفون اهنم مل يقتلوه  

قالوا كيف نرضى إبمياهنم وهم مشركون قال فوداه رسول هللا صلى هللا عليه  
منه قيل لسفيان يف احلديث وتستحقون دم  وسلم من عنده فركضتين بكرة 

 صاحبكم قال هو ذا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب قال ثنا سفيان عن حيىي بن سعيد عن   - 16136
بشري بن يسار عن سهل بن أيب حثمة قال : هنى رسول هللا صلى هللا عليه  

مر ابلتمر ورخص يف العرااي أن تشرتى خبرصها أيكلها أهلها  وسلم عن بيع الت
رطبا قال سفيان قال يل حيىي بن سعيد وما علم أهل مكة ابلعرااي قلت أخربهم  

 عطاء مسعه من جابر  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

ن عبد  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا خبيب بن عبد الرمحن ع  - 16137



الرمحن بن مسعود بن نيار عن سهل بن أيب حثمة قال أاتان وحنن يف مسجدان 
قال فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : إذا خرصتم فخذوا ودعوا دعوا 

 الثلث فان مل تدعوا أو جتدوا شعبة الشاك الثلث فالربع  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف لضعف عبد  ت
 الرمحن بن مسعود ابن نيار وابقي رجال اإلسناد ثقات رجال الشيخني 

 

 

------------------------------------- 

 

[    3صفحة  - 4مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد ثنا شعبة قال أخربين  - 16138
بن  خبيب بن عبد الرمحن عن عبد الرمحن بن مسعود بن نيار قال أاتان سهل

أيب حثمة يف مسجدان فقال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : إذا خرصتم  
 فخذوا ودعوا دعوا الثلث فان مل جتدوا أو تدعوا فالربع 

 

 

يق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف لضعف عبد  علت



 الرمحن بن مسعود ابن نيار وابقي رجال اإلسناد ثقات رجال الشيخني 
 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب قال ثنا سفيان عن عبد القدوس بن  - 16139
بكر بن خنيس قال أخربان حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد هللا  

حلجاج عن حممد بن سليمان بن أيب حثمة عن عمه سهل بن أيب بن عمرو وا
مشاس األنصاري  حثمة قال : كانت حبيبة ابنة سهل حتت اثبت بن قيس بن

فكرهته وكان رجال دميما فجاءت إىل النيب صلى هللا عليه وسلم فقالت اي 
 رسول هللا اىن ألراه فلوال خمافة هللا عز وجل لبزقت يف وجهه فقال رسول هللا

صلى هللا عليه وسلم أتردين عليه حديقته اليت أصدقك قالت نعم فأرسل إليه 
 فردت عليه حديقته وفرق بينهما قال فكان ذلك أول خلع كان يف اإلسالم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه وهلذا احلديث إسنادان . ومها ضعيفان  ت
 مدارمها على احلجاج بن أرطاة وهو ضعيف 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعقوب حدثنا أيب عن بن إسحاق  - 16140
هللا بن سهل  حدثين بشري بن يسار عن سهل بن أيب حثمة قال : خرج عبد 

أخو بىن حارثة يعىن يف نفر من بىن حارثة إىل خيرب ميتارون منها مترا قال فعدى  
خيرب  على عبد هللا بن سهل فكسرت عنقه مث طرح يف منهر من مناهر عيون 



وفقده أصحابه فالتمسوه حىت وجدوه فغيبوه قال مث قدموا على رسول هللا 
صلى هللا عليه وسلم فأقبل أخوه عبد الرمحن بن سهل وابنا عمه حويصة  
وحميصة ومها كاان أسن من عبد الرمحن وكان عبد الرمحن إذا أقدم القوم 

قبل ابين   وصاحب الدم فتقدم لذلك فكلم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 
عمه حويصة وحميصة قال فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الكرب الكرب 

فاستأخر عبد الرمحن وتكلم حويصة مث تكلم حميصة مث تكلم عبد الرمحن 
فقالوا اي رسول هللا عدى على صاحبنا فقتل وليس خبيرب عدو إال يهود قال  

مث حتلفون عليه مخسني فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم تسمون قاتلكم 
ميينا مث تسلمه قال فقالوا اي رسول هللا ما كنا لنحلف على ما مل نشهد قال  

فيحلفون لكم مخسني ميينا ويربؤون من دم صاحبكم قالوا اي رسول هللا ما كنا  
لنقبل إميان يهود ما هم فيه من الكفر أعظم من أن حيلفوا على أمث قال فوداه  

يه وسلم من عنده مائة انقة قال يقول سهل فوهللا ما  رسول هللا صلى هللا عل
 أنسى بكرة منها محراء ركضتين وأان أحوزها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد حسن من أجل حممد بن ت
 إسحاق

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب قال حدثنا حممد بن إدريس الشافعي  - 16141



عبد هللا بن عبد الرمحن بن سهل بن أيب   قال حدثنا مالك عن بن أيب ليلى
ال من كرباء قومه : ان رسول هللا صلى حثمة ان سهل بن أيب حثمة أخربه ورج

هللا عليه وسلم قال حلويصة وحميصة وعبد الرمحن أحتلفون وتستحقون دم  
صاحبكم قالوا ال قال فتحلف يهود قالوا ليس مبسلمني فوداه النيب صلى هللا 

نده  عليه وسلم من ع  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح من فوق اإلمام الشافعي على شرط ت
 الشيخني 

 

 

( حديث عبد هللا بن الزبري بن العوام رضي هللا عنه   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل بن إبراهيم ثنا سعيد بن   - 16142
يزيد يعىن أاب مسلمة قال حدثنا عبد العزيز بن أسيد قال مسعت رجال قال  
البن الزبري : افتنا يف نبيذ اجلر فقال مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 ينهى عنه  
 

 

يف جلهالة حال عبد  عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعت



 العزيز بن أسيد : وهو البصري 
 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد القدوس بن بكر بن خنيس   - 16143
قال اان حجاج عن عامر بن عبد هللا بن الزبري عن أبيه قال : رأيت رسول هللا 

 صلى هللا عليه وسلم افتتح الصالة فرفع يديه حىت جاوز هبما أذنيه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف لضعف حجاج : وهو ابن أرطاة  ت
القدوس بن بكر بن خنيس  وعبد  

 

 

قال قرئ على سفيان وأان شاهد مسعت بن عجالن وزايد بن  - 16144
سعد عن عامر بن عبد هللا بن الزبري عن أبيه قال : رأيت النيب صلى هللا عليه  

 وسلم هكذا وعقد بن الزبري 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخني رجاله ثقات ت
فقد أخرج له مسلم متابعة   -وهو حممد   -ني غري ابن عجالن رجال الشيخ

 والبخاري تعليقا وقد توبع 

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد عن بن عجالن قال   - 16145
حدثين عامر بن عبد هللا بن الزبري عن أبيه قال : كان رسول هللا صلى هللا عليه  

مىن على فخذه اليمىن ويده اليسرى وسلم إذا جلس يف التشهد وضع يده الي
 على فخذه اليسرى وأشار ابلسبابة ومل جياوز بصره إشارته  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب قال ثنا حممد بن جعفر قال ثنا شعبة   - 16146
عن عطاء بن السائب عن أيب البخرتي عن أيب عبيدة عن عبد هللا بن الزبري  

عن النيب صلى هللا عليه وسلم : ان رجال حلف ابهلل الذي ال إله اال هو كاذاب  
 فغفر هللا له قال شعبة من قبل التوحيد  

 

 

ؤوط : إسناده ضعيف فقد اضطرب فيه عطاء بن السائب  عليق شعيب األرنت
 الختالطه 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب قال ثنا عبد الرمحن عن سفيان عن   - 16147
منصور عن جماهد عن يوسف عن بن الزبري أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال  



 لرجل : أنت أكرب ولد أبيك فحج عنه  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح دون قوله : " أنت أكرب ولد أبيك " ت
 وهذا إسناد ضعيف 

 

 

عبد هللا حدثين أيب قال ثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثين  حدثنا - 16148
إان لبمكة إذ خرج  أيب عن بن إسحاق قال حدثين أيب إسحاق بن يسار قال : 

علينا عبد هللا بن الزبري فنهى عن التمتع ابلعمرة إىل احلج وأنكر ان يكون 
 بن الناس صنعوا ذلك مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فبلغ ذلك عبد هللا

عباس فقال وما علم بن الزبري هبذا فلريجع إىل أمه أمساء بنت أيب بكر فليسأهلا  
فإن مل يكن الزبري قد رجع إليها حالال وحلت فبلغ ذلك أمساء فقالت يغفر هللا  

البن عباس وهللا لقد أفحش قد وهللا صدق بن عباس لقد حلوا وأحللنا  
 وأصابوا النساء  

 

 

إسناده حسن عليق شعيب األرنؤوط :ت  

 

 

------------------------------------- 



 

[    4صفحة  - 4مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب قال ثنا خلف بن الوليد قال ثنا عبد   - 16149
ن الزبري كانت بينه  هللا بن املبارك قال حدثين مصعب بن اثبت : ان عبد هللا ب

وبني أخيه عمرو بن الزبري خصومة فدخل عبد هللا بن الزبري على سعيد بن 
بن الزبري ههنا  العاص وعمرو بن الزبري معه على السرير فقال سعيد لعبد هللا 

فقال ال قضاء رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أو سنة رسول هللا صلى هللا عليه  
 وسلم ان اخلصمني يقعدان بني يدي احلكم 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف لضعف مصعب بن اثبت والنقطاعه  ت
 مصعب بن اثبت مل يسمع من جده عبد هللا بن الزبري بينهما اثبت

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد هللا بن منري قال ثنا هشام يعىن   - 16150
حني بن عروة بن الزبري قال : كان عبد هللا بن الزبري يقول يف دبر كل صالة 

يسلم ال إله إال هللا وحده ال شريك له له امللك وله احلمد وهو على كل شيء 
 وال نعبد اال إايه وله النعمة وله  قدير ال حول وال قوة اال ابهلل ال إله اال هللا

الفضل وله الثناء احلسن ال إله اال هللا خملصني له الدين ولو كره الكافرون قال  



 وكان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يهلل هبن دبر كل صالة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
: وهو حممد بن مسلم بن تدرس فقد أخرج له   الشيخني غري أيب الزبري

 البخاري مقروان بغريه واحتج به مسلم 
 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا موسى بن داود ثنا انفع يعىن بن  - 16151
عمر عن بن أيب مليكة فقال بن الزبري : فما كان عمر يسمع النيب صلى هللا 

ال ترفعوا أصواتكم  }له تعاىل  عليه وسلم بعد هذه اآلية حىت يستفهمه يعىن قو 
  {فوق صوت النيب 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري موسى بن داود : وهو الضيب فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا معمر بن سليمان الرقى قال ثنا   - 16152
جبري قال :   احلجاج عن فرات بن عبد هللا وهو فرات القزاز عن سعيد بن

كنت جالسا عند عبد هللا بن عتبة بن مسعود وكان بن الزبري جعله على 



القضاء إذ جاءه كتاب بن الزبري سالم عليك أما بعد فإنك كتبت تسألين عن 
جلد وان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال لو كنت متخذا من هذه األمة  ا

خليال دون ريب عز وجل الختذت بن أيب قحافة ولكنه أخي يف الدين وصاحيب  
 يف الغار جعل اجلد أاب وأحق ما أخذانه قول أيب بكر الصديق رضي هللا عنه  

 

 

عف حجاج :  عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف لضت
وهو ابن أرطاة وبقية رجاله ثقات رجال الشيخني غري معمر بن سليمان الرقي 

 فقد أخرج له أصحاب السنن خال أبو داود

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب قال ثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا   - 16153
أيب عن بن إسحاق قال حدثين وهب بن كيسان موىل بن الزبري قال : مسعت 

 بن الزبري يف يوم العيد يقول حني صلى قبل اخلطبة مث قام خيطب عبد هللا
 الناس اي أيها الناس كال سنة هللا وسنة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسن من أجل ابن إسحاق : وهو حممد ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب قال ثنا أبو سلمة اخلزاعي ثنا عبد   - 16154



الرمحن بن أيب املوايل قال أخربين انفع بن اثبت عن عبد هللا بن الزبري قال :  
كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا صلى العشاء ركع أربع ركعات وأوتر 

 بسجدة مث انم حىت يصلي بعد صالته ابلليل 
 

 

رنؤوط : إسناده ضعيف النقطاعه انفع بن اثبت : هو ابن عليق شعيب األت
عبد هللا بن الزبري من رجال " التعجيل " مل يدرك جده عبد هللا وبقية رجاله  

 ثقات رجال الصحيح
 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب قال ثنا حيىي بن سعيد عن هشام قال   - 16155
 عليه وسلم قال : ال حيرم  أخربين أيب عن عبد هللا بن الزبري أن النيب صلى هللا

 من الرضاع املصة واملصتان قال  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عارم قال ثنا عبد هللا بن املبارك   - 16156
ن أبيه قال :  قال ثنا مصعب بن اثبت قال ثنا عامر بن عبد هللا بن الزبري ع

قدمت قبيلة ابنة عبد العزى بن عبد أسعد من بىن مالك بن حسل على ابنتها  



أمساء ان تقبل  أمساء ابنة أيب بكر هبدااي ضباب وأقط ومسن وهى مشركة فأبت 
هديتها وتدخلها بيتها فسألت عائشة النيب صلى هللا عليه وسلم فأنزل هللا عز  

إىل آخر اآلية فأمرها   {ال ينهاكم هللا عن الذين مل يقاتلوكم يف الدين  }وجل 
 ان تقبل هديتها وان تدخلها بيتها قال 

 

 

ابن  عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف لضعف مصعب بن اثبت : وهوت
 عبد هللا بن الزبري وبقية رجاله ثقات رجال الشيخني

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد عن بن جريج عن  - 16157
بن أيب مليكة عن بن الزبري قال ان الذي قال له رسول هللا صلى هللا عليه  

وسلم : لو كنت متخذا خليال سوى هللا عز وجل حىت ألقاه الختذت أاب بكر 
 جعل اجلد أاب 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

قال حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يونس قال ثنا محاد يعىن بن  - 16158
زيد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد هللا بن الزبري أن النيب صلى هللا عليه  



 وسلم قال : لكل نيب حواري وحواري الزبري وبن عميت قال  

 

 

األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد اختلف فيه على هشام  عليق شعيب ت
 بن عروة

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي ووكيع عن هشام بن عروة :   - 16159
 مرسل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

قال حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سليمان بن حرب قال حدثنا   - 16160
 محاد بن زيد مرسل ليس فيه بن الزبري قال :  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هاشم بن القاسم قال ثنا ليث بن  - 16161



ن الزبري قال :  سعد قال وحدثين بن شهاب عن عروة بن الزبري عن عبد هللا ب
ن األنصار الزبري إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف شراج خاصم رجل م

احلرة اليت يسقون هبا النخل فقال األنصاري للزبري سرح املاء فأىب فكلم رسول  
هللا صلى هللا عليه وسلم قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اسق اي زبري مث 

فقال اي رسول هللا أن كان بن عمتك فتلون  أرسل إىل جارك فغضب األنصاري  
وجهه مث قال احبس املاء حىت يبلغ إىل اجلدر قال الزبري وهللا اىن ألحسب هذه  

  {فال وربك ال يؤمنون حىت حيكموك فيما شجر بينهم   }اآلية نزلت يف ذلك 
قال   { ويسلموا تسليما  }إىل قوله   

 

 

شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على  ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    5صفحة  - 4مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يونس قال حدثنا محاد يعىن بن زيد  - 16162
قال حدثنا حبيب املعلم عن عطاء عن عبد هللا بن الزبري قال قال رسول هللا 

: صالة يف مسجدي هذا أفضل من ألف صالة فيما  صلى هللا عليه وسلم  



سواه من املساجد اال املسجد احلرام وصالة يف املسجد احلرام أفضل من مائة  
 صالة يف هذا قال  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
مسلم الشيخني غري حبيب املعلم فقد أخرج له البخاري متابعة واحتج به   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يونس وعفان قاال حدثنا محاد بن   - 16163
زيد قال عفان يف حديثه ثنا اثبت البناين وقال يونس عن اثبت قال مسعت بن 

الزبري قال عفان خيطبنا وقال يونس وهو خيطب يقول قال حممد صلى هللا عليه  
اآلخرة  وسلم : من لبس احلرير يف الدنيا مل يلبسه يف   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

قال حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا األسود بن عامر قال حدثنا   - 16164
إسرائيل قال ثنا ثوير قال مسعت بن الزبري : يقول هذا يوم عاشوراء فصوموه  

 فان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال صوموه قال  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف جدا لضعف ثوير : وهو ابن فاختة  ت
ات رجال الشيخني وبقية رجاله ثق  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد عن بن جريج عن  - 16165
أيب مليكة عن بن الزبري قال ان الذي قال له رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :  
 لو كنت متخذا خليال سوى هللا حىت ألقاه الختذت أاب بكر جعل اجلد أاب قال 

 

 

حيحعليق شعيب األرنؤوط : حديث صت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا هشام عن أبيه عن بن  - 16166
 الزبري قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ال حترم املصة واملصتان قال  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل ثنا حجاج بن أيب عثمان   - 16167
ا املنرب وهو يقول :  ثنا أبو الزبري قال مسعت عبد هللا بن الزبري حيدث على هذ

كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا سلم يف دبر الصالة أو الصلوات  



هو على كل شيء يقول ال إله اال هللا وحده ال شريك له له امللك وله احلمد و 
قدير ال حول وال قوة اال ابهلل وال نعبد اال إايه أهل النعمة والفضل والثناء  

 احلسن ال إله اال هللا خملصني له الدين ولو كره الكافرون  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
تدرس فقد أخرج له  الشيخني غري أيب الزبري : وهو حممد بن مسلم بن 

 البخاري مقروان بغريه واحتج به مسلم 
 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل بن إبراهيم قال أان أيوب   - 16168
عن عبد هللا بن أيب مليكة عن عبد هللا بن الزبري ان عليا ذكر ابنة أيب جهل  

ين ما آذاها فبلغ النيب صلى هللا عليه وسلم فقال : اهنا فاطمة بضعة مىن يؤذي
 وينصبين ما أنصبها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن سلمة   - 16169
بن كهيل قال مسعت أاب احلكم قال : سألت عبد هللا بن الزبري عن اجلر 



 والدابء  

 

 

صحيح على شرط مسلم أبو احلكم : وهو   عليق شعيب األرنؤوط : إسنادهت
عمران بن احلارث السلمي من رجاله وبقية رجال اإلسناد ثقات رجال  

 الشيخني 
 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا جرير عن منصور عن جماهد   - 16170
عن يوسف بن الزبري عن عبد هللا بن الزبري قال جاء رجل من خثعم إىل رسول  

وسلم فقال : أن أيب أدركه اإلسالم وهو شيخ كبري ال هللا صلى هللا عليه 
يستطيع ركوب الرحل واحلج مكتوب عليه أفأحج عنه قال أنت أكرب ولده  

قال نعم قال أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته عنه أكان ذلك جيزئ عنه  
 قال نعم قال فاحجج عنه  

 

 

  ولده " عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح دون قوله : " أنت أكربت

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو كامل ثنا محاد يعىن بن سلمة   - 16171
عن أيوب عن عبد هللا بن الزبري : ان النيب صلى هللا عليه وسلم وقت ألهل  



 جند قران  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف النقطاعه أيوب ت
 وهو السختياين مل يسمع من ابن الزبري

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق قال أان سفيان عن   - 16172
وا منصور عن جماهد عن بن الزبري : أن زمعة كانت له جارية وكان يبطنها وكان

يتهموهنا فولدت فقال النيب صلى هللا عليه وسلم لسودة أما املرياث فله وأما  
 أنت فاحتجيب منه اي سودة فإنه ليس لك أبخ 

 

 

رنؤوط : حديث صحيح دون قوله : " فإنه ليس لك أبخ "  عليق شعيب األت
وهذا إسناد ضعيف جماهد : وهو ابن جرب املكي مل يسمع من ابن الزبري بينهما  

 يوسف بن الزبري وهو القرشي األسدي
 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أان بن عيينة عن   - 16173
عت عبد هللا بن الزبري وهو مستند إىل  إمساعيل بن أيب خالد عن الشعيب قال مس

الكعبة وهو يقول : ورب هذه الكعبة لقد لعن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  



 فالان وما ولد من صلبه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : رجاله ثقات رجال الشيخني وأخرجه البزار من طريق ت
 احلكم وما ولد  عبد الرزاق هبذا اإلسناد ولفظه : ورب هذا البيت لقد لعن هللا

على لسان نبيه صلى هللا عليه وسلم ... . وقد سلف من حديث عبد هللا بن 
عمرو بن العاص إبسناد صحيح وفيه قوله صلى هللا عليه وسلم " ليدخلن 

من   2273عليكم رجل لعني " ومل يذكر ولده وعند البزار يف البحر الزخار 
خالد عن عبد هللا بن البهي  طريق عبد الرمحن بن مغراءعن امساعيل بن أيب 

موىل الزبري قال كنت يف املسجد ومروان خيطب فقال عبد الرمحن بن أيب بكر 
وهللا ما استخلف أحدا من أهله فقال مروان أنت الذي نزلت فيك والذي 

 قال لوالديه أف لكما فقال عبد الرمحن كذبت ولكن رسول هللا لعن أابك

كم ال السندي : قوله : فالان أي احلق  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو اليمان ثنا إمساعيل بن عياش   - 16174
:    عن هشام بن عروة عن أبيه قال قال عبد هللا بن الزبري لعبد هللا بن جعفر

أتذكر يوم استقبلنا النيب صلى هللا عليه وسلم فحملين وتركك وكان صلى هللا 
 عليه وسلم يستقبل ابلصبيان إذا جاء من سفر  

 



 

األرنؤوط : إسناده ضعيف لضعف إمساعيل بن عياش يف روايته  عليق شعيبت
 عن غري أهل بلده وهذه منها وبقية رجاله ثقات رجال الشيخني

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هارون بن معروف قال عبد هللا  - 16175
ومسعته أان من هارون قال حدثنا عبد هللا بن وهب قال حدثين عبد هللا بن 

رشي عن عامر بن عبد هللا بن الزبري عن أبيه ان النيب صلى هللا عليه  األسود الق
 وسلم قال : أعلنوا النكاح  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه وهذا إسناده فيه عبد هللا بن األسود ت
القرشي من رجال " التعجيل " انفرد ابلرواية عنه عبد هللا بن وهب وبقية رجاله  

عبد هللا بن أمحد فمن رجال النسائي وهو ثقةثقات رجال الشخيني غري   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن بن   - 16176
مسلمة انه مسع عبد هللا بن أسيد قال مسعت بن الزبري وسأله رجل عن نبيذ  

 اجلر فقال : هنى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن نبيذ اجلر  
 

 

األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف من أجل عبد  عليق شعيب ت



 العزيز بن أسيد وبقية رجاله ثقات رجال الشيخني
 

 

------------------------------------- 

 

[    6صفحة  - 4مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسني بن حممد ثنا إسرائيل عن   - 16177
ثوير قال مسعت عبد هللا بن الزبري وهو على املنرب يقول : هذا يوم عاشوراء 

 فصوموه فان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أمر بصومه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف جدا ت  

 

 

ا وكيع ثنا انفع بن عمر اجلمعي عن  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثن - 16178
ان أن يهلكا أبو بكر وعمر ملا قدم على النيب بن أيب مليكة قال : كاد اخلري 

صلى هللا عليه وسلم وفد بىن متيم أشار أحدمها ابألقرع بن حابس احلنظلي  
أخي بىن جماشع وأشار اآلخر بغريه قال أبو بكر لعمر إمنا أردت خاليف فقال  

فك فارتفعت أصواهتما عند النيب صلى هللا عليه وسلم  عمر ما أردت خال



إىل قوله  {اي أيها الذين آمنوا ال ترفعوا أصواتكم فوق صوت النيب  }فنزلت 
قال بن أيب مليكة قال بن الزبري فكان عمر بعد ذلك ومل يذكر   {عظيم   }

ذلك عن أبيه يعىن أاب بكر إذا حدث النيب صلى هللا عليه وسلم حديثه كأخي  
 السرار مل يسمعه حىت يستفهمه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

( حديث قيس بن أيب غرزة رضي هللا تعاىل عنه  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب قال حدثنا سفيان بن عيينة عن جامع   - 16179
مى  بن أيب راشد وعاصم عن أيب وائل عن قيس بن أيب غرزة قال : كنا نس 

السماسرة على عهد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فأاتان ابلبقيع فقال اي 
ف والكذب معشر التجار فسماان ابسم أحسن من امسنا إن البيع حيضره احلل

 فشوبوه ابلصدقة قال  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري ت
عاصم : وهو ابن هبدلة فقد أخرج له الشيخان مقروان بغريه وهو حسن 



 احلديث وقد توبع 
 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع قال ثنا األعمش عن أيب  - 16180
دينة وكنا نسمى وائل عن قيس بن أيب غرزة قال : كنا نبتاع األوساق ابمل

السماسرة قال فأاتان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فسماان ابسم هو أحسن 
لغو  مما كنا نسمى به أنفسنا فقال اي معشر التجار ان هذا البيع حيضره ال

 واحللف فشوبوه ابلصدقة 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني إال أن ت
 صحابيه مل خيرج له سوى أصحاب السنن

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر قال ثنا شعبة عن   - 16181
لى هللا عليه  مغرية عن أيب وائل عن قيس بن أيب غرزة قال : أاتان رسول هللا ص

وسلم وحنن يف السوق فقال ان هذه السوق خيالطها اللغو وحلف فشوبوها  
 بصدقة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري أن ت



 صحابيه مل خيرج له سوى أصحاب السنن

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هبز قال ثنا شعبة قال حبيب بن  - 16182
اثبت أخربين قال مسعت أاب وائل حيدث عن قيس بن أيب غرزة قال : خرج   أيب

إلينا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وحنن نبيع الرقيق نسمى السماسرة فقال  
اي معشر التجار ان بيعكم هذا خيالطه لغو وحلف فشوبوه بصدقة أو بشيء 

 من صدقة  

 

 

ثقات رجال الشيخني غري أن عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ت
 صحابيه مل خيرج له سوى أصحاب السنن

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن بن مهدي عن سفيان   - 16183
عن حبيب بن أيب اثبت عن أيب وائل عن قيس بن أيب غرزة قال : كنا نبيع  

ه  الرقيق يف السوق وكنا نسمى السماسرة فسماان رسول هللا صلى هللا علي
وسلم أبحسن مما مسينا به أنفسنا فقال اي معشر التجار ان هذا البيع حيضره  

 اللغو واألميان فشوبوه ابلصدقة  
 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري أن ت
 صحابيه مل خيرج له سوى أصحاب السنن

 

 

ا األعمش عن شقيق  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو معاوية ثن - 16184
سول هللا صلى هللا عليه  عن قيس بن أيب غرزة قال : كنا نسمى على عهد ر 

وسلم السماسرة فمر بنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فسماان ابسم هو  
أحسن منه فقال اي معشر التجار ان هذا البيع حيضره اللغو واحللف فشوبوه 

 ابلصدقة 

 

 

إسناده صحيحعليق شعيب األرنؤوط : ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد بن هارون قال أان العوام بن  - 16185
حوشب قال حدثين إبراهيم موىل صخري عن بعض أصحاب النيب صلى هللا  

عليه وسلم قال : أراد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ان ينهى عن بيع فقالوا 
ب إذا وكنا نسمى السماسرة فذكر  اي رسول هللا اهنا معايشنا قال فقال ال خال

 احلديث  
 

 



وهو   -عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف النقطاعه إبراهيم موىل صخري ت
مل يدرك أحدا من الصحابة  -إبراهيم بن عبد الرمحن السكسكي   

 

 

( حديث أيب سرحية الغفاري حذيفة بن أسيد رضي هللا تعاىل عنه  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان بن عيينة عن فرات عن أيب  - 16186
الطفيل عن حذيفة بن أسيد : اطلع النيب صلى هللا عليه وسلم علينا وحنن  

وم حىت نتذاكر الساعة فقال ما تذكرون قالوا نذكر الساعة فقال اهنا لن تق
ترون عشر آايت الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغرهبا ونزول 

عيسى بن مرمي وأيجوج ومأجوج وثالث خسوف خسف ابملشرق وخسف 
ابملغرب وخسف جبزيرة العرب وآخر ذلك انر خترج من قبل تطرد الناس إىل 

 حمشرهم قال أبو عبد الرمحن سقط كلمة  

 

 

اده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري أن عليق شعيب األرنؤوط : إسنت
 صحابيه مل خيرج له سوى مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان عن عمرو عن أيب الطفيل   - 16187



عن حذيفة بن أسيد الغفاري قال مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أو  
قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : يدخل امللك على النطفة بعد ما تستقر  

ل اي رب يف الرحم أبربعني ليلة وقال سفيان مرة أو مخسني وأربعني ليلة فيقو 
ماذا أشقى أم سعيد أذكر أم أنثى فيقول هللا تبارك وتعاىل فيكتبان فيقوالن ماذا  

أذكر أم أنثى فيقول هللا عز وجل فيكتبان فيكتب عمله وأثره ومصيبته ورزقه 
 مث تطوى الصحيفة فال يزاد على ما فيها وال ينقص  

 

 

يخني غري أن عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشت
 صحابيه مل خيرج له سوى مسلم 

 

 

------------------------------------- 

 

[    7صفحة  - 4مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر قال ثنا شعبة عن   - 16188
لى هللا عليه وسلم  فرات عن أيب الطفيل عن أيب سرحية قال : كان رسول هللا ص

يف غرفة وحنن حتتها نتحدث قال فاشرف علينا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
ن عشر آايت  فقال ما تذكرون قالوا الساعة قال ان الساعة لن تقوم حىت ترو 



خسف ابملشرق وخسف ابملغرب وخسف يف جزيرة العرب والدخان والدجال 
والدابة وطلوع الشمس من مغرهبا وأيجوج ومأجوج وانر خترج من قعر عدن  

ترحل الناس فقال شعبة مسعته وأحسبه قال تنزل معهم حيث نزلوا وتقيل معهم  
 حيث قالوا 

 

 

رجاله ثقات رجال الشيخني غري عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح ت
 صحابيه فإنه مل خيرج له سوى مسلم لكن اختلف يف رفعه ووقفه 

 

 

قال شعبة وحدثين هبذا احلديث رجل عن أيب الطفيل عن أيب  - 16188
سرحية :ومل يرفعه إىل النيب صلى هللا عليه وسلم فقال أحد هذين الرجلني نزول 

  البحر عيسى بن مرمي وقال اآلخر ريح تلقيهم يف 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن بن مهدي ثنا سفيان   - 16189
عن فرات عن أيب الطفيل عن حذيفة بن أسيد الغفاري قال : أشرف علينا  
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من غرفة وحنن نتذاكر الساعة فقال ال تقوم 

الدخان والدابة الساعة حىت ترون عشر آايت طلوع الشمس من مغرهبا و 
وخروج أيجوج ومأجوج وخروج عيسى بن مرمي والدجال وثالث خسوف 

خسف ابملغرب وخسف ابملشرق وخسف جبزيرة العرب وانر خترج من قعر  



 عدن تسوق أو حتشر الناس تبيت معهم حيث ابتوا وتقيل معهم حيث قالوا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

 حدثين أيب ثنا روح قال ثنا سعيد بن أيب عروبة  حدثنا عبد هللا - 16190
وعبد الوهاب عن سعيد عن قتادة عن أيب الطفيل عن حذيفة بن أسيد 

الغفاري ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أخرب مبوت النجاشي قال فقال :  
 صلوا على أخ لكم مات بغري بالدكم  

 

 

جال الشيخني غري عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات ر ت
 صحابيه فإنه مل خيرج له سوى مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد وأزهر بن القاسم قاال   - 16191
ثنا املثىن ثنا قتادة عن أيب الطفيل عن حذيفة بن أسيد : ان رسول هللا صلى 

هللا عليه وسلم خرج عليهم يوما فقال صلوا على صاحبكم مات بغري بالدكم  
قالوا من هو اي رسول هللا قال صحمة النجاشي وقال أزهر صحمة وقال أزهر  

 أيب الطفيل الليثي عن حذيفة بن أسيد الغفاري  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سعيد موىل بىن هاشم قال ثنا املثىن   - 16192
رسول هللا بن سعيد قال ثنا قتادة عن أيب الطفيل عن حذيفة بن أسيد : ان 

صلى هللا عليه وسلم جاء ذات يوم فقال صلوا على أخ لكم مات بغري 
ه  أرضكم قالوا من هو اي رسول هللا قال صحمة النجاشي فقاموا فصلوا علي  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري أن ت
 صحابيه فإنه مل خيرج له سوى مسلم 

 

 

( حديث عقبة بن احلرث رضي هللا تعاىل عنه  )  

 

 

قال حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل بن إبراهيم قال أان  - 16193
 عن عقبة بن أيوب عن عبد هللا بن أيب مليكة قال حدثين عبيد بن أيب مرمي

احلرث قال وقد مسعته من عقبة ولكين حلديث عبيد أحفظ قال : تزوجت 
ه  فجاءتنا امرأة سوداء فقالت إين قد أرضعتكما فأتيت النيب صلى هللا علي



وسلم فقلت إين تزوجت امرأة فالنة ابنة فالن فجاءتنا امرأة سوداء فقالت إين  
أرضعتكما وهي كافرة فأعرض عىن فأتيته من قبل وجهه فقلت إهنا كاذبة فقال  

 يل كيف هبا وقد زعمت أهنا قد أرضعتكما دعها عنك  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري رجاله ثقات ت
ل الشيخني غري أن صحابيه مل خيرج له سوى البخاري رجا  

 

 

قال حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان بن عيينة عن إمساعيل   - 16194
يعىن بن أمية عن بن أيب مليكة عن عقبة بن احلرث : تزوجت ابنة أيب أيهاب 
فجاءت امرأة سوداء يعىن فذكرت اهنا أرضعتكما فأتيت النيب صلى هللا عليه  

لم فقمت بني يديه فكلمته فأعرض عىن فقمت عن ميينه فأعرض عىن وس
 فقلت اي رسول هللا إمنا هي سوداء قال فكيف وقد قيل قال  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري رجاله ثقات ت
 رجال الشيخني غري صحابيه فلم خيرج له سوى البخاري 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد قال حدثنا أيب قال ثنا   - 16195



أيوب عن بن أيب مليكة قال حدثين عقبة بن احلرث قال أيت رسول : هللا صلى 
هللا عليه وسلم ابلنعيمان قد شرب اخلمر فأمر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

من ضربه قال  من يف البيت فضربوه ابأليدي واجلريد والنعال قال فكنت في   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري رجاله ثقات ت
 رجال الشيخني غري صحابيه فلم خيرج له سوى البخاري 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح قال ثنا عمر بن سعيد بن أيب  - 16196
ال : صليت حسني قال حدثين عبد هللا بن أيب مليكة عن عقبة بن احلرث ق

مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم العصر فلما سلم قام سريعا فدخل على  
بعض نسائه مث خرج ورأى ما يف وجوه القوم من تعاجبهم وليس عليه قال 

كرت وأان يف الصالة تربا عندان فكرهت ان ميسي أو يبيت عندان فأمرت ذ 
 بقسمته قال  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري رجاله ثقات ت
 رجال الشيخني غري صحابيه فلم خيرج له سوى البخاري 

 

 



------------------------------------- 

 

[    8صفحة  - 4مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو أمحد الزبريي قال ثنا عمر بن   - 16197
سعيد عن بن أيب مليكة عن عقبة بن احلرث قال : انصرف رسول هللا صلى 

 هللا عليه وسلم حني صلى العصر فذكر معناه قال  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري رجاله ثقات ت
ه فمن رجال البخاري رجال الشيخني غري صحابي  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد عن بن جريج عن  - 16198
بن أيب مليكة قال حدثين عقبة بن احلرث أو مسعته منه : انه تزوج أم حيىي ابنة 

أيب أيهاب فجاءت امرأة سوداء فقالت قد أرضعتكما فذكرت ذلك لرسول هللا 
تنحيت فذكرته له فقال فكيف وقد زعمت  صلى هللا عليه وسلم فأعرض عىن ف 

 ان قد أرضعتكما فنهاه عنها  
 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري صحابيه من  ت
 رجاله وابقي السند من رجال الشيخني

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق قال اان بن جريج قال  - 16199
أيب مليكة ان عقبة بن احلرث بن عامر أخربه أو   اان عبد هللا بن عبيد هللا بن

مسعه منه ان مل يكن خصه به : انه نكح ابنة أيب أيهاب فقالت أمة سوداء قد 
أرضعتكما فجئت النيب صلى هللا عليه وسلم فذكرت ذلك له فأعرض عىن 

 فجئت فذكرت له فقال فكيف وقد زعمت ان قد أرضعتكما فنهاه عنها قال  

 

 

رنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري رجاله ثقات عليق شعيب األت
 رجال الشيخني غري صحابيه فلم خيرج له سوى البخاري 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سليمان بن حرب وعفان قاال ثنا   - 16200
 بن أيب مليكة  وهيب بن خالد قال عفان يف حديثه قال ثنا أيوب عن عبد هللا 

عن عقبة بن احلرث : أن النيب صلى هللا عليه وسلم أتى ابلنعيمان أو بن 
وأمر من  النعيمان وهو سكران قال فاشتد على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

يف البيت أن يضربوه فضربوه قال عفان يف حديثه فشق على رسول هللا صلى 
 هللا عليه وسلم مشقة شديدة قال عقبة فكنت فيمن ضربه  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري رجاله ثقات ت
 رجال الشيخني غري صحابيه فلم خيرج له سوى البخاري 

 

 

( حديث أوس بن أيب أوس الثقفي وهو أوس بن حذيفة رضي هللا تعاىل عنه  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هشيم عن يعلى بن عطاء عن أبيه   - 16201
عن أوس بن أيب أوس الثقفي قال : رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أتى 

 كظامة قوم فتوضأ قال  

 

 

وهو عطاء   -يف جلهالة حال والد يعلى عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعت
فقد انفرد ابلرواية عنه ابنه يعلى وقال ابن القطان : جمهول احلال -العامري   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد عن شعبة عن   - 16202
النعمان بن سامل عن بن أيب أوس عن جده انه : كان يؤتى بنعليه وهو يصلي 

 فيلبسهما ويقول أىن رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يصلي يف نعليه قال  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف جلهالة ابن أيب أوست  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن شعبة قال ثنا يعلى بن  - 16203
أمية عن أوس بن أيب أوس قال : رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم توضأ 

 ومسح على نعليه مث قام إىل الصالة قال  

 

 

 -وهو عطاء العامري  -عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف والد يعلى ت
 جمهول

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع قال ثنا شعبة عن النعمان بن   - 16204
سامل عن بن أيب أوس عن جده : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم صلى يف  

 نعليه واستوكف ثالاث قال  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف جلهالة ابن أيب أوست  

 

 

عفر قال ثنا شعبة عن  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن ج - 16205
ت أوسا يقول : أتيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف وفد  النعمان قال مسع



ثقيف فكنا يف قبة فقام من كان فيها غريي وغري رسول هللا صلى هللا عليه  
وسلم فجاء رجل فساره فقال اذهب فاقتله مث قال أليس يشهد أن ال إله اال 

ا فقال رده مث قال أمرت أن أقاتل الناس حىت هللا قال بلى ولكنه يقوهلا تعوذ
قلت  يقولوا ال إله اال هللا فإذا قالوها حرمت على دماؤهم وأمواهلم اال حبقها ف

لشعبة أليس يف احلديث مث قال أليس يشهد أن ال إله اال هللا وإين رسول هللا 
 قال شعبة أظنها معها وما أدري قال 

 

 

صحيح وهذا إسناد رجاله ثقات رجال عليق شعيب األرنؤوط : حديث ت
 الصحيح غري صحابيه فقد روى له أصحاب السنن ما خال الرتمذي

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق قال أان بن جريج عن  - 16206
عمر بن حممد عن سعيد بن أيب هالل عن حممد بن سعيد عن أوس بن أيب 

إذا كان يوم اجلمعة فغسل أحدكم   أوس عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال :
رأسه واغتسل مث غدا أو ابتكر مث دان فاستمع وأنصت كان له بكل خطوة  

 خطاها كصيام سنة وقيام سنة قال  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد اتلف حممد بن سعيد :  ت
 وهو املصلوب مرتوك كذبوه 



 

 

ني بن على اجلعفي عن عبد  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حس - 16207
ابر عن أيب األشعث الصنعاين عن أوس بن أيب أوس قال  الرمحن بن يزيد بن ج

قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : من أفضل أايمكم يوم اجلمعة فيه خلق  
آدم وفيه قبض وفيه النفخة وفيه الصعقة فاكثروا على من الصالة فيه فان  

رسول هللا وكيف تعرض عليك صالتنا وقد  صالتكم معروضة على فقالوا اي 
أرمت يعىن وقد بليت قال إن هللا عز وجل حرم على األرض أن أتكل أجساد 

 األنبياء صلوات هللا عليهم قال  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله رجال الصحيح غري صحابيه  ت
 فمن رجال أصحاب السنن 

 

 

ا عبد هللا بن بكر السهمي قال ثنا  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثن - 16208
بن سامل ان عمرو بن أوس أخربه ان أابه أوسا   حامت بن أيب صغرية عن النعمان

أخربه قال : اان لقعود عند رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف الصفة وهو 
يقص علينا ويذكران إذ جاء رجل فساره فقال اذهبوا فاقتلوه قال فلما وىل 

هللا صلى هللا عليه وسلم قال أيشهد ان ال إله اال هللا قال  الرجل دعاه رسول 
الرجل نعم نعم اي رسول هللا فقال اذهبوا فخلوا سبيله فإمنا أمرت ان أقاتل 



الناس حىت يشهدوا أن ال إله اال هللا فإذا فعلوا ذلك حرمت على دماؤهم  
 وأمواهلم اال حبقها قال  

 

 

  -وهو الطائفي  - لنعمان بن سامل عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح ات
من رجال مسلم وبقية رجاله ثقات رجال الشيخني غري صحابيه فلم خيرج له  

 سوى أصحاب السنن خال الرتمذي

 

 

------------------------------------- 

 

[    9صفحة  - 4مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن عبد هللا األنصاري قال   - 16209
ثنا أبو يونس حامت بن أيب صغرية قال حدثين النعمان بن سامل ان عمرو بن 

أوس أخربه عن أبيه أوس قال : إان لقعود عند رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
 حيدثنا ويوصينا إذ أاته رجل فذكر مثله قال  

 

 

رنؤوط : إسناده صحيحعليق شعيب األت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هبز بن أسد ثنا محاد بن سلمة أان   - 16210
يعلى بن عطاء عن أوس بن أيب أوس قال رأيت أيب يوما توضأ فمسح على  

النعلني فقلت له أمتسح عليهما فقال : هكذا رأيت رسول هللا صلى هللا عليه  
 وسلم يفعل قال  

 

 

نؤوط : إسناده ضعيف النقطاعه يعلى بن عطاء مل يدرك أوس عليق شعيب األر ت
 بن أيب أوس بينهما والده عطاء العامري

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن بن مهدي ثنا عبد هللا   - 16211
عن جده أوس   بن عبد الرمحن الطائفي عن عثمان بن عبد هللا بن أوس الثقفي

بن حذيفة قال : كنت يف الوفد الذين أتوا النيب صلى هللا عليه وسلم أسلموا 
 بيوته وبني من ثقيف من بىن مالك أنزلنا يف قبة له فكان خيتلف إلينا بني

املسجد فإذا صلى العشاء اآلخرة انصرف إلينا وال نربح حىت حيدثنا ويشتكى  
قريشا ويشتكى أهل مكة مث يقول ال سواء كنا مبكة مستذلني ومستضعفني  

فلما خرجنا إىل املدينة كانت سجال احلرب علينا ولنا فمكث عنا ليلة مل أيتنا  
ما أمكثك عنا اي رسول هللا قال طرأ    حىت طال ذلك علينا بعد العشاء قال قلنا

على حزب من القرآن فأردت أن ال أخرج حىت أقضيه قال فسألنا أصحاب 



رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حني أصبحنا قال قلنا كيف حتزبون القرآن  
قالوا حنزبه ثالث سور ومخس سور وسبع سور وتسع سور وإحدى عشرة سورة  

من قاف حىت خيتم  وثالث عشرة سورة وحزب املفصل   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف لضعف عبد هللا بن عبد الرمحن ت
 الطائفي

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع قال حدثنا شعبة عن النعمان   - 16212
بن سامل عن بن أيب أوس عن جده : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم صلى  

 يف نعليه قال  

 

 

األرنؤوط : إسناده ضعيف عليق شعيب ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع عن شريك عن يعلى بن  - 16213
عطاء عن أوس بن أيب أوس عن أبيه : ان النيب صلى هللا عليه وسلم توضأ 

 ومسح على نعليه قال  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف لضعف شريك : وهو ابن عبد هللا ت
لى بن عطاء مل يدرك أوس بن أيب أوس بينها والد يعلى :  النخعي والنقطاعه يع

 وهو عطاء العامري وهو جمهول احلال

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هبز ثنا شعبة ثنا النعمان بن سامل   - 16214
عن رجل جده أوس بن أيب أوس : كان يصلي ويومئ إىل نعليه وهو يف الصالة 

يقول كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  فيأخذمها فينتعلهما ويصلي فيهما و 
 يصلي يف نعليه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن   - 62151
النعمان بن سامل عن بن أيب أوس عن جده أوس قال : رأيت رسول هللا صلى 

 هللا عليه وسلم توضأ واستوكف ثالاث أي غسل كفيه قال  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف جلهالة ابن أيب أوست  

 

 



أيب ثنا يزد بن هارون أان شعبة بن احلجاج  حدثنا عبد هللا حدثين - 16216
عن النعمان بن سامل عن بن أيب أوس عن جده أوس قال : رأيت رسول هللا 

صلى هللا عليه وسلم توضأ فاستوكف ثالاث يعىن غسل يديه ثالاث فقلت لشعبة  
 ادخلهما يف اإلانء أو غسلهما خارجا قال ال أدري قال  

 

 

ضعيف جلهالة ابن أيب أوس عليق شعيب األرنؤوط : إسنادهت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسني بن على اجلعفي قال ثنا به   - 16217
لصنعاين عن أوس عبد الرمحن بن يزيد عن جابر بن عبد هللا عن أيب األشعث ا

بن أيب أوس قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : من غسل أو اغتسل 
  وغدا وابتكر فدان وأنصت ومل يلغ كان له بكل خطوة كأجر سنة صيامها

 وقيامها قال  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح غري أن ت
 صحابيه مل خيرج له إال أصحاب السنن

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن آدم ثنا بن املبارك عن   - 16218



األوزاعي عن حسان بن عطية عن أيب األشعث الصنعاين عن أوس بن أيب أوس  
الثقفي قال رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : من غسل واغتسل  

غ كان  يوم اجلمعة وبكر وابتكر ومشى ومل يركب فدان من اإلمام فاستمع ومل يل
 له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها قال  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح غري أن ت
 صحابيه مل خيرج له إال أصحاب السنن

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إبراهيم بن إسحاق قال ثنا بن  - 16219
ة قال حدثين أبو األشعث املبارك عن األوزاعي قال ثنا حسان بن عطي 

الصنعاين قال حدثين أوس بن أيب أوس الثقفي قال مسعت رسول هللا صلى هللا 
 عليه وسلم : فذكر مثله اال انه قال مث غدا وابتكر قال  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده قوي رجاله ثقات رجال الصحيح غري إبراهيم  ت
اود والرتمذي وهو ثقة بن إسحاق : وهو الطالقاين فقد روى له أبو د  

 

 

------------------------------------- 



 

[    10صفحة  - 4مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا على بن إسحاق قال أان على بن   - 16220
عبد الرمحن الدمشقي   املبارك قال أان عبد الرمحن بن يزيد بن جابر قال حدثين

قال حدثين أبو األشعث قال حدثين أوس بن أوس الثقفي قال مسعت رسول  
ا هللا صلى هللا عليه وسلم وذكر اجلمعة فقال : من غسل أو اغتسل مث غد

وابتكر وخرج ميشى ومل يركب مث دان من اإلمام فأنصت ومل يلغ كان له كأجر  
سنة صيامها وقيامها قال وزعم حيىي بن احلرث انه حفظ عن أيب األشعث انه 
قال له بكل خطوة كأجر سنة صيامها وقيامها قال حيىي ومل أمسعه يقول مشى  

 ومل يركب قال  

 

 

رجاله ثقات رجال الصحيح غري أن  عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت
 صحابيه فلم خيرج له سوى أصحاب السنن 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا احلكم بن انفع قال ثنا إمساعيل بن   - 16221
وس بن عياش عن راشد بن داود الصنعاين عن أيب األشعث الصنعاين عن أ

أوس الثقفي عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : من اغتسل يوم اجلمعة  



وغسل مث ابتكر وغدا إىل املسجد مث جلس قريبا من اإلمام حىت ينصت كان  
 له بكل خطوة خطاها عمل سنة صيامها وقيامها قال  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر قال ثنا شعبة عن   - 16222
النعمان بن سامل عن بن أيب أوس قال : كان جدي أوس أحياان يصلي فيشري 
إىل وهو يف الصالة فأعطيه نعليه ويقول رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 يصلي يف نعليه قال  
 

 

ابن أيب أوس عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف جلهالةت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو أمحد الزبريي قال ثنا سفيان   - 16223
عن عبد هللا بن عيسى عن حيىي بن احلرث عن أيب األشعث الصنعاين عن أوس 
بن أوس الثقفي قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : من غسل واغتسل 

مع وأنصت كان بكل خطوة أجر  مث غدا فابتكر وجلس من اإلمام قريبا فاست 
 سنة صيامها وقيامها قال  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح غري حيىي  ت
 بن احلارث : وهو الذماري فقد روى له أصحاب السنن وهو ثقة 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان قال ثنا شعبة قال ثنا النعمان   - 16224
ل مسعت فالان أوس جده قال : كان جدي يقول يل وهو يف الصالة بن سامل قا

يومئ إىل انولين النعلني فأانوهلما إايه فيلبسهما ويصلي فيهما ويقول رأيت 
 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يصلي يف نعليه قال  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

ن حفص وحسني بن حممد  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا على ب - 16225
ه  قاال ثنا شعبة عن النعمان بن سامل قال مسعت عمرو بن أوس حيدث عن جد

أوس بن أيب أوس انه : رأى النيب صلى هللا عليه وسلم يتوضأ فاستوكف ثالاث  
 قال قلت أي شيء استوكف ثالاث قال غسل يديه ثالاث قال  

 

 

ابن عمرو بن أوسعليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف جلهالة ت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا الفضل بن دكني قال ثنا شريك  - 16226
عن يعلى بن عطاء عن أوس بن أيب أوس قال : كنت مع أيب على ماء من مياه  

العرب فتوضأ ومسح على نعليه فقيل له فقال ما أزيدك على ما رأيت رسول 
 هللا صلى هللا عليه وسلم يصنع  

 

 

ضعف شريك : وهو ابن عبد هللا عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف لت
النخعي والنقطاعه يعلى بن عطاء مل يدرك أوس بن أيب أوس بينهما والد يعلى  

 : وهو عطاء العامري وهو جمهول احلال

 

 

( حديث أيب رزين العقيلي لقيط بن عامر بن املنتفق رضي هللا تعاىل عنه  )  

 

 

قال حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هشيم قال أان يعلى بن عطاء   - 16227
 عليه وسلم  عن وكيع بن عدس عن عمه أيب رزين قال قال رسول هللا صلى هللا

: الرؤاي على رجل طائر ما مل تعرب فإذا عربت وقعت قال والرؤاي جزء من ستة  
أو ذي رأى وأربعني جزأ من النبوة قال وأحسبه قال ال يقصها اال على واد   

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : حديث حسن لغريه وهذا إسناد ضعيفت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هبز قال ثنا محاد بن سلمة عن   - 16228
صلى هللا عليه   يعلى بن عطاء عن وكيع بن عدس عن عمه أيب رزين عن النيب

وسلم قال : الرؤاي معلقة برجل طائر ما مل حيدث هبا صاحبها فإذا حدث هبا 
جزء من أربعني  وقعت وال حتدثوا هبا اال عاملا أو انصحا أو لبيبا والرؤاي الصاحلة

 جزأ من النبوة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث حسن لغريه وهذا إسناد ضعيفت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع قال ثنا شعبة عن النعمان بن   - 16229
سامل عن عمرو بن أوس عن أيب رزين العقيلي انه أتى النيب صلى هللا عليه  

ستطيع احلج وال العمرة وال الظعن قال  وسلم فقال : ان أيب شيخ كبري ال ي 
 حج عن أبيك واعتمر قال  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري ت
 النعمان بن سامل فمن رجال مسلم 



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا شعبة عن النعمان بن سامل   - 16230
عن عمرو بن أوس عن أيب رزين العقيلي انه أتى النيب صلى هللا عليه وسلم  

فقال : ان أيب شيخ كبري ال يستطيع احلج وال العمرة وال الظعن قال حج عن  
 أبيك واعتمر قال  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    11صفحة  - 4مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد بن هارون قال اان محاد بن   - 16231
سلمة عن يعلى بن عطاء عن وكيع بن عدس عن عمه أيب رزين قال قلت : اي 

يامة وما آية ذلك يف خلقه قال اي أاب رسول هللا أكلنا يرى هللا عز وجل يوم الق
رزين أليس كلكم يرى القمر خمليا به قال قلت بلى اي رسول هللا قال فاهلل 

 أعظم  
 



 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف جلهالة حال وكيع بن حدس ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب قال ثنا يزيد بن هارون قال أان محاد   - 16232
بن عطاء عن وكيع بن عدس عن عمه أيب رزين قال قال  بن سلمة عن يعلى 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ضحك ربنا من قنوط عباده وقرب غريه قال  
قلت اي رسول هللا أو يضحك الرب عز وجل قال نعم قال لن نعدم من رب 

 يضحك خريا 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد بن هارون أان محاد بن سلمة   - 16233
عن يعلى بن عطاء عن وكيع بن عدس عن عمه أيب رزين قال قلت : اي رسول  

هللا أين كان ربنا عز وجل قبل ان خيلق خلقه قال كان يف عماء ما حتته هواء 
 وما فوقه هواء مث خلق عرشه على املاء 

 

 

إسناده ضعيف  عليق شعيب األرنؤوط :ت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب قال ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن   - 16234
يعلى بن عطاء عن وكيع بن حدس عن أيب رزين عمه قال قلت : اي رسول هللا 
أين أمي قال أمك يف النار قال قلت فأين من مضى من أهلك قال أما ترضى  

 ان تكون أمك مع أمي قال أيب الصواب حدس  
 

 

ناده ضعيف عليق شعيب األرنؤوط : إس ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان قال ثنا شعبة قال أخربين  - 16235
النعمان بن سامل قال مسعت عمرو بن أوس حيدث عن أيب رزين انه قال : اي  

رسول هللا ان أيب شيخ كبري ال يستطيع احلج والعمرة وال الظعن قال حج عن  
 أبيك واعتمر  

 

 

ه صحيحعليق شعيب األرنؤوط : إسناد ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب قال ثنا عبد الرزاق قال اان سفيان عن   - 16236
يعلى بن عطاء عن أيب رزين لقيط عن عمه رفعه قال قال النيب صلى هللا عليه  

وسلم : رؤاي املؤمن جزء من أربعني جزأ من النبوة أشك انه قال رؤاي املؤمن  



هبا وقعت   على رجل طائر ما مل خيرب هبا فإذا أخرب  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث حسن لغريه وهذا إسناد وقع فيه خطأ فقد  ت
سقط منه وكيع ابن عدس ورواه أبو رزين عن عمه ومل ندر أهذا خطأ من أحد 

 الرواة أم من النساخ
 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب قال ثنا هبز قال ثنا محاد بن سلمة   - 16237
لعقيلي أنه قال :  قال اان يعلى بن عطاء عن وكيع بن حدس عن عمه أيب رزين ا

اي رسول هللا أكلنا يرى ربه عز وجل يوم القيامة وما آية ذلك يف خلقه فقال  
يا به قال بلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أليس كلكم ينظر إىل القمر خمل

قال فاهلل أعظم قال قلت اي رسول هللا كيف حيىي هللا املوتى وما آية ذلك يف 
خلقه قال أما مررت بوادي أهلك حمال قال بلى قال أما مررت به يهتز خضرا  

قال قلت بلى قال مث مررت به حمال قال بلى قال فكذلك حيىي هللا املوتى 
 وذلك آيته يف خلقه  

 

 

رنؤوط : إسناده ضعيف جلهالة حال وكيع بن حدس عليق شعيب األت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب قال ثنا حممد بن جعفر قال ثنا شعبة   - 16238
عن يعلى بن عطاء عن وكيع بن حدس عن أيب رزين عمه قال قلت : اي رسول 

هللا كيف حيىي هللا املوتى فقال أما مررت ابلوادي ممحال مث متر به خضرا قال  
اله أكثر من مرتني كذلك حيىي هللا املوتى شعبة ق  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف جلهالة حال وكيع بن عدست  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب قال ثنا على بن إسحاق قال أان عبد   - 16239
بر عن سليمان بن هللا يعىن بن املبارك قال أان عبد الرمحن بن يزيد بن جا

موسى عن أيب رزين العقيلي قال : أتيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقلت  
جمدبة مث   اي رسول هللا كيف حيىي هللا املوتى قال أما مررت أبرض من أرضك

مررت هبا خمصبة قال نعم قال كذلك النشور قال اي رسول هللا وما اإلميان قال  
أن تشهد ان ال إله اال هللا وحده ال شريك له وان حممدا عبده ورسوله وان 

يكون هللا ورسوله أحب إليك مما سوامها وان حترق ابلنار أحب إليك من أن 
اال هلل عز وجل فإذا كنت كذلك  تشرك ابهلل وأن حتب غري ذي نسب ال حتبه

فقد دخل حب اإلميان يف قلبك كما دخل حب املاء للظمآن يف اليوم القائظ 
قلت اي رسول هللا كيف يل أبن أعلم اىن مؤمن قال ما من أميت أو هذه األمة  
عبد يعمل حسنة فيعلم اهنا حسنة وان هللا عز وجل جازيه هبا خريا وال يعمل  



ة واستغفر هللا عز وجل منها ويعلم انه ال يغفر إال هو اال  سيئة فيعلم اهنا سيئ
 وهو مؤمن  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف النقطاعه سليمان بن موسى وهو  ت
 األشدق مل يدرك أحدا من الصحابة وبقية رجاله ثقات 

 

 

------------------------------------- 

 

[    12صفحة  - 4مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب قال ثنا هبز قال ثنا شعبة قال أخربين  - 16240
يعلى بن عطاء قال مسعت وكيع بن حدس حيدث عن عمه أيب رزين أن رسول 
هللا صلى هللا عليه وسلم قال : ان رؤاي املسلم جزء من أربعني جزأ من النبوة  

ى رجل طائر ما مل حيدث هبا فإذا حدث هبا وقعت قال أظنه قال ال  وهى عل
 حيدث هبا اال حبيبا أو لبيبا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث حسن لغريه ت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب قال ثنا عبد الرمحن وبن جعفر قاال ثنا   - 16241
قلت : اي شعبة عن يعلى بن عطاء عن وكيع بن حدس عن عمه أيب رزين قال 

رسول هللا كيف حيىي هللا املوتى فقال أما مررت بواد ممحل مث مررت به خصيبا  
 قال بن جعفر مث متر به خضرا قال قلت بلى قال كذلك حيىي هللا املوتى 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب قال ثنا عبد الرمحن بن مهدي وهبز  - 16242
ه قال أخربين يعلى بن  املعىن قاال ثنا شعبة عن يعلى بن عطاء قال هبز يف حديث

عطاء قال مسعت وكيع بن حدس عن عمه أيب رزين قال قال رسول هللا صلى  
لى رجل هللا عليه وسلم : رؤاي املؤمن جزء من أربعني جزأ من النبوة وهى ع

طائر ما مل حيدث هبا فإذا حدث هبا سقطت وأحسبه قال ال حيدث هبا اال 
 حبيبا أو لبيبا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث حسن لغريه وهذا إسناد ضعيفت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن وهبز قاال ثنا محاد بن   - 16243



سلمة عن يعلى بن عطاء عن وكيع بن عدس عن عمه أيب رزين قال هبز 
العقيلي قال قلت اي رسول هللا قال هبز : أكلنا يرى ربه عز وجل قال عبد  
  الرمحن كيف نرى ربنا يوم القيامة وما آية ذلك يف خلقه فقال أليس كلكم

 ينظر إىل القمر خمليا به قال قلت بلى قال فإنه أعظم  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هبز وعفان قاال ثنا شعبة قال   - 16244
أخربين النعمان بن سامل قال مسعت عمرو بن أوس قال قال أبو رزين قال عفان  

اي رسول هللا ان أيب شيخ كبري ال يطيق احلج يف حديثه عن أيب رزين انه قال : 
 وال العمرة وال الظعن قال حج عن أبيك واعتمر  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب قال ثنا هبز ثنا محاد بن سلمة قال   - 16245
:    أخربين يعلى بن عطاء عن وكيع بن حدس عن عمه أيب رزين العقيلي انه قال
اي رسول هللا أين كان ربنا عز وجل قبل أن خيلق السماوات واألرض قال يف 



 عماء ما فوقه هواء وما حتته هواء مث خلق عرشه على املاء 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب قال ثنا هبز وحسن قاال ثنا محاد بن   - 16246
ل حسن سلمة عن يعلى بن عطاء عن وكيع بن حدس عن عمه أيب رزين قا 

العقيلي عن النيب صلى هللا عليه وسلم انه قال : ضحك ربنا من قنوط عباده  
وقرب غريه قال أبو رزين فقلت اي رسول هللا أو يضحك الرب عز وجل 

لن نعدم من رب يضحك خريا قال حسن يف حديثه فقال نعم لن نعدم  العظيم 
 من رب يضحك خريا 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هبز وعفان قاال ثنا أبو عوانة قال  - 16247
هو لقيط بن ثنا يعلى بن عطاء عن وكيع بن حدس العقيلي عن عمه أيب رزين و 

عامر قال أخربين أبو رزين أنه قال : اي رسول هللا اان كنا نذبح يف رجب ذابئح 
صلى هللا عليه وسلم   فنأكل منها ونطعم منها من جاءان قال فقال له رسول هللا



 ال أبس بذلك قال فقال وكيع فال أدعها أبدا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد بن هارون قال أان شعبة عن   - 16248
النعمان بن سامل عن عمرو بن أوس عن عمه أيب رزين أن رجال أتى النيب صلى 

: ان أيب أدرك اإلسالم وهو شيخ كبري ال يستطيع احلج هللا عليه وسلم فقال 
 وال العمرة وال الظعن قال حج عن أبيك واعتمر  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب قال ثنا حيىي بن محاد قال أان أبو  - 16249
عن عمه أيب    عوانة عن يعلى بن عطاء عن وكيع بن حدس أيب مصلت العقيلي

رزين وهو لقيط بن عامر بن املنتفق قال أخربين أبو رزين انه قال : اي رسول 
قال فقال  هللا اان كنا نذبح يف رجب ذابئح فنأكل منها ونطعم منها من جاءان 

 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ال أبس بذلك فقال وكيع ال أدعها أبدا 

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    13صفحة  - 4مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

شعبة قال  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر قال ثنا  - 16250
عن يعلى بن عطاء عن وكيع بن حدس عن أيب رزين عمه أن نيب هللا صلى هللا 

عليه وسلم قال : رؤاي املسلم جزء من أربعني جزأ من النبوة وهى يعىن على  
 رجل طائر ما مل حيدث هبا فإذا حدث هبا وقعت  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث حسن لغريه ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد هللا قال : كتب إىل إبراهيم بن   - 16251
يث وقد  محزة بن حممد بن محزة بن مصعب بن الزبري كتبت إليك هبذا احلد 

عرضته ومجعته على ما كتبت به إليك فحدث بذلك عىن قال حدثين عبد  
اري الرمحن بن املغرية احلزامي قال حدثين عبد الرمحن بن عياش السمعي األنص



القبائى من بىن عمرو بن عوف عن دهلم بن األسود بن عبد هللا بن حاجب بن 
ه أيب  عامر بن املنتفق العقيلي عن أبيه عن عمه لقيط بن عامر قال دهلم وحدثني

األسود عن عاصم بن لقيط أن لقيطا خرج وافدا إىل رسول هللا صلى هللا عليه  
مالك بن املنتفق قال لقيط   وسلم ومعه صاحب له يقال له هنيك بن عاصم بن

فخرجت أان وصاحيب حىت قدمنا على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
النسالخ رجب فأتينا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فوافيناه حني انصرف من  

صالة الغداة فقام يف الناس خطيبا فقال أيها الناس أال اىن قد خبأت لكم  
اال فهل من امرئ بعثه قومه فقالوا أعلم لنا   صويت منذ أربعة أايم أال ألمسعنكم

ما يقول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أال مث لعله أن يلهيه حديث نفسه أو  
حديث صاحبه أو يلهيه الضالل اال اىن مسؤل هل بلغت أال امسعوا تعيشوا أال 

اجلسوا أال اجلسوا قال فجلس الناس وقمت أان وصاحيب حىت إذا فرغ لنا  
بصره قلت اي رسول هللا ما عندك من علم الغيب فضحك لعمر هللا  فؤاده و 

وهز رأسه وعلم أىن أبتغي لسقطه فقال ضن ربك عز وجل مبفاتيح مخس من  
الغيب ال يعلمها اال هللا وأشار بيده قلت وما هي قال علم املنية قد علم منية  

علمون وعلم  أحدكم وال تعلمونه وعلم املين حني يكون يف الرحم قد علمه وال ت
ما يف غد وما أنت طاعم غدا وال تعلمه وعلم اليوم الغيث يشرف عليكم  

آزلني آدلني مشفقني فيظل يضحك قد علم ان غريكم إىل قرب قال لقيط لن 
نعدم من رب يضحك خريا وعلم يوم الساعة قلت اي رسول هللا علمنا مما تعلم  

حد من مذحج اليت ترأب الناس وما تعلم فاان من قبيل ال يصدقون تصديقنا أ



علينا وخثعم اليت توالينا وعشريتنا اليت حنن منها قال تلبثون ما لبثتم مث يتوىف  
نبيكم صلى هللا عليه وسلم مث تلبثون ما لبثتم مث تبعث الصائحة لعمر اهلك ما  
تدع على ظهرها من شيء اال مات واملالئكة الذين مع ربك عز وجل فأصبح  

ألرض وخلت عليه البالد فأرسل ربك عز وجل ربك عز وجل يطيف يف ا
السماء هتضب من عند العرش فلعمر اهلك ما تدع على ظهرها من مصرع 
قتيل وال مدفن ميت اال شقت القرب عنه حىت جتعله من عند رأسه فيستوي  
جالسا فيقول ربك مهيم ملا كان فيه يقول اي رب أمس اليوم ولعهده ابحلياة  

اي رسول هللا كيف جيمعنا بعد ما متزقنا الرايح والبلى  حيسبه حديثا أبهله فقلت
والسباع قال أنبئك مبثل ذلك يف آالء هللا األرض أشرفت عليها وهى مدرة  

ابلية فقلت ال حتيا أبدا مث أرسل ربك عز وجل عليها السماء فلم تلبث عليك  
ن اال أايما حىت أشرفت عليها وهى شرية واحدة ولعمر اهلك هلو أقدر على ا
جيمعهم من املاء على أن جيمع نبات األرض فيخرجون من األصواء ومن  

مصارعهم فتنظرون إليه وينظر إليكم قال قلت اي رسول هللا وكيف حنن ملء 
األرض وهو شخص واحد ننظر إليه وينظر إلينا قال أنبئك مبثل ذلك يف آالء 

اعة واحدة ال  هللا عز وجل الشمس والقمر آية منه صغرية تروهنما ويراينكم س
تضارون يف رؤيتهما ولعمر إهلك هلو أقدر على أن يراكم وترونه من أن تروهنما 
ويراينكم ال تضارون يف رؤيتهما قلت اي رسول هللا فما يفعل بنا ربنا عز وجل  

إذا لقيناه قال تعرضون عليه ابدية له صفحاتكم ال خيفى عليه منكم خافية  
ملاء فينضح قبيلكم هبا فلعمر اهلك ما  فيأخذ ربك عز وجل بيده غرفة من ا



ختطئ وجه أحدكم منها قطرة فأما املسلم فتدع وجهه مثل الريطة البيضاء وأما 
الكافر فتخطمه مثل احلميم األسود أال مث ينصرف نبيكم صلى هللا عليه وسلم  

ويفرتق على أثره الصاحلون فيسلكون جسرا من النار فيطأ أحدكم اجلمر 
بك عز وجل أوانه اال فتطلعون على حوض الرسول على  فيقول حس يقول ر 

أظمأ وهللا انهلة عليها قط ما رأيتها فلعمر اهلك ما يبسط واحد منكم يده اال 
وضع عليها قدح يطهره من الطوف والبول واألذى وحتبس الشمس والقمر  

وال ترون منهما واحدا قال قلت اي رسول هللا فيما نبصر قال مبثل بصرك 
ه وذلك قبل طلوع الشمس يف يوم أشرقت األرض واجهت به ساعتك هذ

اجلبال قال قلت اي رسول هللا فبما جنزى من سيئاتنا وحسناتنا قال احلسنة  
بعشرة أمثاهلا والسيئة مبثلها اال ان يعفو قال قلت اي رسول أما اجلنة أما النار  

راكب بينهما  قال لعمر اهلك ان للنار لسبعة أبواب ما منهن ابابن اال يسري ال
سبعني عاما وان للجنة لثمانية أبواب ما منهما ابابن اال يسري الراكب بينهما  

سبعني عاما قلت اي رسول هللا فعلى ما نطلع من اجلنة قال على أهنار من 
عسل مصفى وأهنار من كأس ما هبا من صداع وال ندامة وأهنار من لنب مل يتغري  

ك ما تعلمون وخري من مثله معه وأزواج طعمه وماء غري آسن وبفاكهة لعمر اهل
مطهرة قلت اي رسول هللا ولنا فيها أزواج أو منهن مصلحات قال الصاحلات 

للصاحلني تلذوهنن مثل لذاتكم يف الدنيا ويلذذن بكم غري ان ال توالد قال 
لقيط فقلت أقضي ما حنن ابلغون ومنتهون إليه فلم جيبه النيب صلى هللا عليه  

رسول هللا ما أابيعك قال فبسط النيب صلى هللا عليه وسلم يده  وسلم قلت اي 



وقال على أقام الصالة وإيتاء الزكاة وزايل املشرك وان ال تشرك ابهلل اهلا غريه  
قلت وان لنا ما بني املشرق واملغرب فقبض النيب صلى هللا عليه وسلم يده  

ا وال جيىن امرؤ  وظن أىن مشرتط شيئا ال يعطينيه قال قلت حنل منها حيث شئن
ه فبسط يده وقال ذلك لك حتل حيث شئت وال جيىن عليك اال اال على نفس

نفسك قال فانصرفنا عنه مث قال ان هذين لعمر اهلك من اتقى الناس يف 
األوىل واآلخرة فقال له كعب بن اخلدرية أحد بين بكر بن كالب منهم اي  

وأقبلت عليه فقلت اي  رسول هللا قال بنو املنتفق أهل ذلك قال فانصرفنا
رسول هللا هل ألحد ممن مضى من خري يف جاهليتهم قال قال رجل من عرض 
قريش وهللا ان أابك املنتفق لفي النار قال فلكأنه وقع حر بني جلدي ووجهى  

وحلمى مما قال أليب على رؤوس الناس فهممت ان أقول وأبوك اي رسول هللا مث  
 وأهلك قال وأهلي لعمر هللا ما أتيت إذا األخرى أجهل فقلت اي رسول هللا

عليه من قرب عامري أو قرشي من مشرك فقل أرسلين إليك حممد فأبشرك مبا 
يسوءك جتر على وجهك وبطنك يف النار قال قلت اي رسول هللا ما فعل هبم 
ذلك وقد كانوا على عمل ال حيسنون اال إايه وكانوا حيسبون اهنم مصلحون 

وجل بعث يف آخر كل سبع أمم يعىن نبيا فمن عصى قال ذلك ألن هللا عز 
 نبيه كان من الضالني ومن أطاع نبيه كان من املهتدين  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف مسلسل ابجملاهيل ت  

 



 

------------------------------------- 

 

[    14صفحة  - 4مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

( لسلمي رضي هللا تعاىل عنه  حديث عباس بن مرداس ا )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين إبراهيم بن احلجاج الناجي قال ثنا عبد   - 16252
عن أبيه ان أابه القاهر بن السري قال حدثين بن لكنانة بن عباس بن مرداس 

العباس بن مرداس حدثه : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم دعا عشية عرفة  
فعلت وغفرت   ألمته ابملغفرة والرمحة فأكثر الدعاء فأجابه هللا عز وجل أن قد

ألمتك إال من ظلم بعضهم بعضا فقال اي رب إنك قادر أن تغفر للظامل وتثيب  
املظلوم خريا من مظلمته فلم يكن يف تلك العشية إال ذا فلما كان من الغد 
دعا غداة املزدلفة فعاد يدعو ألمته فلم يلبث النيب صلى هللا عليه وسلم أن  

يب أنت وأمي ضحكت يف ساعة مل  تبسم فقال بعض أصحابه اي رسول هللا أب
تكن تضحك فيها فما أضحكك أضحك هللا سنك قال تبسمت من عدو هللا  

إبليس حني علم أن هللا عز وجل قد استجاب يل يف أميت وغفر للظامل أهوى 
 يدعو ابلثبور والويل وحيثو الرتاب على رأسه فتبسمت مما يصنع جزعه  

 



 

ابن كنانة بن العباس بن مرداس مبهما عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    15صفحة  - 4مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

( حديث عروة بن مضرس بن أوس بن حارثة بن الم رضي هللا تعاىل عنه  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب قال حدثنا هشيم عن بن أيب خالد  - 16253
ت النيب صلى هللا وزكراي عن الشعيب قال أخربين عروة بن مضرس قال : أتي

عليه وسلم وهو جبمع فقلت اي رسول هللا جئتك من جبلى طيء أتعبت نفسي 
وانصبت راحليت وهللا ما تركت من جبل اال وقفت عليه فهل يل من حج فقال  

شهد معنا هذه الصالة يعىن صالة الفجر جبمع ووقف معنا حىت نفيض منه   من
 وقد أفاض قبل ذلك من عرفات ليال أو هنارا فقد مت حجه وقضى تفثه قال  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري أن ت
 صحابيه مل خيرج له سوى أصحاب السنن



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو نعيم قال ثنا زكراي عن الشعيب  - 16254
ى عهد  قال حدثين عروة بن مضرس بن أوس بن حارثة بن الم أنه : حج عل

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فلم يدرك الناس اال ليال وهو جبمع فانطلق إىل 
نفسي عرفات فأفاض منها مث رجع فأتى مجعا فقال اي رسول هللا أتعبت 

وانصبت راحليت فهل يل من حج فقال من صلى معنا صالة الغداة جبمع  
ووقف معنا حىت نفيض وقد أفاض قبل ذلك من عرفات ليال أو هنارا فقد مت  

 حجه وقضى تفثه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

( حديث قتادة بن النعمان رضي هللا تعاىل عنه  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن بكر قال أان بن جريج  - 16255
الن وعن أيب قال أخربت ان أاب سعيد اخلدري وعن سليمان بن موسى عن ف

الزبري عن جابر بن عبد هللا ومل يبلغ أبو الزبري هذه القصة كلها ان أاب قتادة  
ادة بن  أتى أهله فوجد قصعة ثريد من قديد األضحى فأيب ان أيكله فأتى قت



النعمان فأخربه ان النيب صلى هللا عليه وسلم قام يف حج فقال : اىن كنت 
أمرتكم ان ال أتكلوا األضاحي فوق ثالثة أايم لتسعكم وإين أحله لكم فكلوا 
منه ما شئتم قال وال تبيعوا حلوم اهلدى واألضاحي فكلوا وتصدقوا واستمتعوا 

ان شئتم قال  جبلودها وان أطعمتم من حلومها شيئا فكلوه   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : أسانيده ضعيفة وهي ثالثة : األول ضعيف إلعضاله  ت
وهو   -فإن ابن جريج يروي عن التابعني . والثاين إسناده منقطع ألن زبيدا 

مل يلق أحدا من الصحابة . والثالث : أاب الزبري وهو حممد بن  -الرجل املبهم 
 مسلم بن تدرس املكي مدلس وقد عنعن 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حجاج قال حدثين بن جريج قال  - 16256
تى أهله فوجد قصعة  قال سليمان بن موسى أخربين زبيد ان أاب سعيد اخلدري أ

من قديد األضحى فأيب ان أيكله فأتى قتادة بن النعمان فأخربه : ان النيب 
ي فوق صلى هللا عليه وسلم قام فقال اىن كنت أمرتكم ان ال أتكلوا األضاح

ثالثة أايم لتسعكم وإين أحله لكم فكلوا منه ما شئتم وال تبيعوا حلوم اهلدى 
واألضاحي فكلوا وتصدقوا واستمتعوا جبلودها وال تبيعوها وان أطعمتم من  

حلمها فكلوا ان شئتم وقال يف هذا احلديث عن أيب سعيد عن النيب صلى هللا 
 عليه وسلم فاآلن فكلوا واجتروا وادخروا قال 



 

 

وهو عبد امللك بن عبد   -عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ابن جريج ت
مدلس وقد عنعن وزبيد : وهو ابن احلارث اليامي مل يلق أحدا من  -العزيز 

 الصحابة فهو منقطع 
 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حجاج عن بن جريج قال أخربين  - 16257
أبو الزبري عن جابر : حنو حديث زبيد هذا عن أيب سعيد مل يبلغه كله ذلك عن 

 النيب صلى هللا عليه وسلم قال  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف أبو الزبري : وهو حممد بن مسلم بن  ت
 تدرس مدلس وقد عنعن 

 

 

دثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد امللك بن عمرو قال ثنا زهري  ح - 16258
يعىن بن حممد عن شريك يعىن بن عبد هللا بن أيب منر متيم عن عبد الرمحن بن 

أيب سعيد اخلدري عن أبيه وعمه قتادة ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال  
 : كلوا حلوم األضاحي وادخروا قال 

 

 



: إسناده صحيح على شرط مسلم من طريق أيب سعيد  عليق شعيب األرنؤوط ت
اخلدري رجاله ثقات رجال الشيخني غري عبد الرمحن بن أيب سعيد فمن رجال  

 مسلم وهو منقطع من طريق قتادة ألن عبد الرمحن مل يدرك عمه قتادة 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعقوب قال ثنا أيب عن حممد بن   - 16259
حممد بن على بن حسني بن جعفر وأيب إسحاق بن يسار  إسحاق قال حدثين

عن عبد هللا بن خباب موىل بىن عدى بن النجار عن أيب سعيد اخلدري قال :  
كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قد هناان عن أن أنكل حلوم نسكنا فوق 
ثالث قال فخرجت يف سفر مث قدمت على أهلي وذلك بعد األضحى أبايم 

صاحبيت بساق قد جعلت فيه قديدا فقلت هلا اىن لك هذا القديد قال فأتتين 
فقالت من ضحاايان قال فقلت هلا أومل ينهنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

عن أن أنكلها فوق ثالث قال فقالت انه قد رخص للناس بعد ذلك قال فلم  
قال  أصدقها حىت بعثت إىل أخي قتادة بن النعمان وكان بدراي أسأله عن ذلك

فبعث إىل ان كل طعامك فقد صدقت قد أرخص رسول هللا صلى هللا عليه  
 وسلم للمسلني يف ذلك 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسن من أجل حممد بن إسحاق ت  

 

 



------------------------------------- 

 

[    16صفحة  - 4مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

( حديث رفاعة بن عرابة اجلهين رضي هللا تعاىل عنه  )  

 

 

قال حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل بن إبراهيم قال حدثنا   - 16260
عن عطاء بن هشام الدستوائي عن حيىي بن أيب كثري عن هالل بن أيب ميمونة  

يسار عن رفاعة اجلهين قال : أقبلنا مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حىت 
أهليهم فيأذن هلم  إذا كنا ابلكديد أو قال بقديد فجعل رجال منا يستأذنون إىل 

فقام رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فحمد هللا وأثىن عليه مث قال ما ابل رجال  
يكون شق الشجرة اليت تلي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أبغض إليهم من  

الشق اآلخر فلم نر عند ذلك من القوم اال ابكيا فقال رجل ان الذي  
حينئذ أشهد عند هللا ال ميوت عبد   يستأذنك بعد هذا لسفيه فحمد هللا وقال

يشهد أن ال إله اال هللا وإين رسول هللا صدقا من قلبه مث يسدد اال سلك يف 
اجلنة * قال وقد وعدين ريب عز وجل أن يدخل من أميت سبعني ألفا ال حساب 

عليهم وال عذاب وإين ألرجو أن ال يدخلوها حىت تبوؤا أنتم ومن صلح من  
رايتكم مساكن يف اجلنة  آابئكم وأزواجكم وذ  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري أن ت
 صحابيه مل يرو له سوى النسائي وابن ماجة 

 

 

وقال إذا مضى نصف الليل أو قال : ثلثا الليل ينزل هللا عز   - 16260
وجل إىل السماء الدنيا فيقول ال أسأل عن عبادي أحدا غريي من ذا 

يستغفرىن فاغفر له من الذي يدعوين أستجيب له من ذا الذي يسألين أعطيه  
 حىت ينفجر الصبح قال  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : انظر السابقت  

 

 

عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو املغرية قال ثنا األوزاعي قال ثنا   حدثنا - 16261
ن رفاعة بن حيىي بن أيب كثري عن هالل بن أيب ميمونة عن عطاء بن يسار ع

عرابة اجلهين قال : صدران مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من مكة فجعل  
ك بعد هذه  الناس يستأذنونه فذكر احلديث قال وقال أبو بكر ان الذي يستأذن

لسفيه يف نفسي مث ان النيب صلى هللا عليه وسلم محد هللا وقال خريا مث قال  
أشهد عند هللا وكان إذا حلف قال والذي نفس حممد بيده ما من عبد يؤمن 



 ابهلل واليوم اآلخر مث يسدد اال سلك يف اجلنة فذكر احلديث 

 

 

الشيخني عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن بن موسى قال ثنا شيبان   - 16262
عن حيىي يعىن بن أيب كثري قال حدثين هالل بن أيب ميمونة رجل من أهل 

املدينة عن عطاء بن يسار عن رفاعة بن عرابة اجلهين قال : أقبلنا مع رسول 
ال بعرفة فذكر احلديث هللا صلى هللا عليه وسلم حىت إذا كنا ابلكديد أو ق

 قال  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد قال ثنا هشام يعىن   - 16263
ونة قال ثنا عطاء  الدستوائي قال حدثنا حيىي بن أيب كثري عن هالل بن أيب ميم

بن يسار ان رفاعة اجلهين حدثه قال : أقبلنا مع رسول هللا صلى هللا عليه  
إىل أهليهم   وسلم حىت إذا كنا ابلكديد أو قال بقديد جعل رجال يستأذنون

فيؤذن هلم قال فحمد هللا وأثىن عليه وقال خريا وقال أشهد عند هللا ال ميوت 



عبد شهد أن ال إله اال هللا وأن حممدا رسول هللا صادقا من قلبه مث يسدد اال  
سلك يف اجلنة مث قال وعدين ريب ان يدخل من أميت سبعني ألفا بغري حساب 

ؤا أنتم ومن صلح من أزواجكم وذراريكم وإين ألرجو أن ال يدخلوها حىت تبو 
ليل أو ثلث الليل ينزل هللا عز وجل  مساكن يف اجلنة وقال إذا مضى نصف ال

إىل السماء الدنيا فيقول ال أسأل عن عبادي أحدا غريي من ذا الذي  
يستغفرىن أغفر له من ذا الذي يدعوين فاستجيب له من ذا الذي يسألين 

 فأعطيه حىت ينفجر الصبح  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني ت  

 

 

( حديث رجل رضي هللا عنه   )  

 

 

------------------------------------- 

 

[    17صفحة  - 4مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان قال ثنا وهيب قال ثنا موسى   - 16264



بن عقبة قال حدثين أبو سلمة عن الرجل الذي مر برسول هللا صلى هللا عليه  
وسلم وهو يناجي جربيل عليه السالم فزعم أبو سلمة أنه جتنب ان يدنو من  

ال له رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ختوفا ان يسمع حديثه فلما أصبح ق
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ما منعك ان تسلم إذ مررت يب البارحة قال  

رأيتك تناجى رجال فخشيت ان تكره أن أدنو منكما قال وهل تدري من  
الرجل قال ال قال فذلك جربيل عليه السالم ولو سلمت لرد السالم وقد  

 مسعت من غري أيب سلمة انه حارثة بن النعمان قال  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر قال ثنا شعبة قال   - 16265
مسعت أاب مالك األشجعي حيدث عن أيب سلمة بن عبد الرمحن قال أخربين :  

 من رأى النيب صلى هللا عليه وسلم يصلي يف ثوب قد خالف بني طرفيه 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

( حديث عبد هللا بن زمعة رضي هللا تعاىل عنه  )  



 

 

قال حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع عن هشام عن أبيه عن   - 16266
عبد هللا بن زمعة قال : مسعت النيب صلى هللا عليه وسلم يذكر النساء فوعظ 
فيهن وقال عالم يضرب أحدكم امرأته ولعله ان يضاجعها من آخر النهار أو  

 آخر الليل قال  

 

 

يخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو معاوية قال ثنا هشام بن عروة   - 16267
إذ   }عن أبيه عن عبد هللا بن زمعة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : 

انبعث هلا رجل عارم عزيز منيع يف رهط مثل بن زمعة مث   {انبعث أشقاها  
قال مث  وعظهم يف الضحك من الضرطة فقال إىل ما يضحك أحدكم مما يفعل  

قال إىل ما جيلد أحدكم امرأته جلد العبد مث لعله ان يضاجعها من آخر يومه  
 قال  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بن منري قال ثنا هشام عن أبيه عن   - 16268
لم : فذكر الناقة  عبد هللا بن زمعة قال خطب رسول هللا صلى هللا عليه وس 

انبعث هلا رجل عارم عزيز منيع   { إذ انبعث أشقاها  }وذكر الذي عقرها فقال  
يف رهط مثل بن زمعة مث ذكر النساء فوعظهم فيهن فقال عالم جيلد أحدكم  
امرأته جلد العبد ولعله يضاجعها من آخر يومه مث وعظهم يف ضحكهم من  

   الضرطة فقال عالم يضحك أحدكم على ما يفعل

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان بن عيينة عن هشام عن أبيه   - 16269
عن عبد هللا بن زمعة وعظهم يف النساء وقال : عالم يضرب أحدكم امرأته 

 ضرب العبد مث يضاجعها من آخر الليل 

 

 

صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده ت  

 

 

( حديث سلمان بن عامر رضي هللا تعاىل عنه  )  

 

 



قال حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر قال ثنا هشام   - 16270
ل : إذا أفطر  عن حفصة عن الرابب الضبية عن سلمان بن عامر الضيب انه قا

أحدكم فليفطر على متر فان مل جيد فليفطر على املاء فان املاء طهور قال 
وسلم  هشام وحدثين عاصم األحول ان حفصة رفعته إىل النيب صلى هللا عليه  

 قال  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف جلهالة الرابب الضبية وهي بنت ت
 صليع أم الرائح فقد تفردت ابلرواية عنها حفصة بنت سريين 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان بن عيينة عن عاصم عن   - 16271
 صلى هللا عليه  حفصة عن الرابب عن عمها سلمان بن عامر الضيب عن النيب

وسلم قال : فليفطر على متر فان مل جيد فليفطر على ماء فإنه طهور ومع 
ة الغالم عقيقته فأميطوا عنه األذى وأريقوا عنه دما والصدقة على ذي القراب

 اثنتان صدقة وصلة قال  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح دون قوله : " فليفطر على متر فإن مل  ت
 جيد فليفطرعلى ماء فإنه طهور " وهذا إسناد ضعيف جلهالة الرابب

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع قال ثنا بن عون عن حفصة   - 16272
ن بن عامر الضيب قال قال بنت سريين عن الرابب بنت صليع عن سلما

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : الصدقة على املسكني صدقة وهى على ذي  
 القرابة اثنتان صلة وصدقة قال قال 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف جلهالة ت
 الرابب بنت صليع

 

 

نا سفيان عن  حدثنا عبد هللا حدثين أيب قال ثنا وكيع قال ث - 16273
عاصم األحول عن حفصة عن الرابب أم الرائح ابنة صليع عن سلمان بن 

عامر الضيب قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : إذا أفطر أحدكم  
 فليفطر على متر فان مل جيد فليفطر على ماء فإنه طهور قال  

 

 

بنة صليع عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف جلهالة الرابب أم الرائح ا ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر وبن منري قاال ثنا   - 16274
هشام ويزيد قال أان هشام عن حفصة ابنة سريين عن سلمان بن عامر الضيب 



ان النيب صلى هللا عليه وسلم قال بن منري انه مسع رسول هللا صلى هللا عليه  
صلى هللا عليه وسلم يقول : مع  وسلم وقال يزيد بن هارون مسعت رسول هللا 

 الغالم عقيقته فاهريقوا عنه دما وأميطوا عنه األذى  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف النقطاعه حفصة  ت
 ابنة سريين مل تسمع من سلمان بن عامر بينهما الرابب بنت صليع 

 

 

------------------------------------- 

 

[    18صفحة  - 4مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هشيم قال أخربان يونس عن بن   - 16275
سريين عن سلمان بن عامر الضيب قال قال : مع الغالم عقيقته فاريقوا عنه  

 دما وأميطوا عنه األذى قال  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري أن ت
 صحابيه مل خيرج له سوى البخاري 

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو معاوية قال ثنا عاصم عن   - 16276
حفصة عن الرابب عن سلمان بن عامر الضيب قال قال رسول هللا صلى هللا 
عليه وسلم : إذا أفطر أحدكم فليفطر على متر فان مل جيد فليفطر على ماء  

 فإنه طهور قال  

 

 

الراببعليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف جلهالة ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق قال أان هشام عن   - 16277
حفصة ابنة سريين عن الرابب عن سلمان بن عامر قال قال رسول هللا صلى  

هللا عليه وسلم : إذا أفطر أحدكم فليفطر على متر فان مل جيد فليفطر مباء فان  
ه دما وأميطوا عنه األذى وقال  املاء طهور وقال مع الغالم عقيقته فاهريقوا عن

 الصدقة على املسكني صدقة وهى على ذي الرحم اثنتان صلة وصدقة 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح دون قوله : " إذا أفطر أحدكم  ت
فليفطر على مترة فإن مل جيد فليفطر مباء فإن املاء طهور " وهذا إسناد ضعيف  

 جلهالة الرابب : وهي بنت صليع 

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد بن هارون قال أان هشام عن   - 78162
حفصة عن سلمان بن عامر قال مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول :  

 الصدقة على املسكني صدقة والصدقة على ذي الرحم اثنتان صدقة وصلة  
 

 

عه  عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف النقطات
مل تسمع من سلمان بن عامر بينهما الرابب  -وهي بنت سريين  -حفصة 

 بنت صليع 
 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد عن هشام قال   - 16279
حدثتين حفصة عن سلمان بن عامر قال مسعت رسول هللا صلى هللا عليه  

ه األذى قال وسلم يقول : مع الغالم عقيقته فاهريقوا عنه دما وأميطوا عن
ومسعته يقول صدقتك على املسكني صدقة وهى على ذي الرحم اثنتان صدقة  

 وصلة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن أيب عدى عن بن عون   - 16280



عن حفصة بنت سريين عن أم الرائح ابنة صليع عن سلمان بن عامر ان النيب 
صلى هللا عليه وسلم قال : الصدقة على املسكني صدقة وإهنا على ذي الرحم 

 اثنتان اهنا صدقة وصلة  
 

 

اد ضعيف جلهالة الرابب أم عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسنت
 الرائح ابنة صليع 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا محاد يعىن بن سلمة قال   - 16281
أان أيوب وحبيب ويونس وقتادة عن حممد بن سريين عن سلمان بن عامر  

الضيب ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : يف الغالم عقيقته فاهريقوا عنه  
طوا عنه األذى  دما وأمي  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح محاد بن  ت
سلمة من رجال مسلم وأخرج له البخاري تعليقا وبقية رجاله ثقات رجال 

 الشيخني غري أن صحابيه مل خيرج له سوى البخاري وأصحاب السنن
 

 

ل ثنا عاصم عن  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو معاوية قا  - 16282



حفصة عن الرابب عن سلمان بن عامر الضيب قال قال رسول هللا صلى هللا 
عليه وسلم : إذا أفطر أحدكم فليفطر على متر فان مل جيد مترا فليفطر على ماء  

 فإنه له طهور  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف جلهالة الراببت  

 

 

ونس قال ثنا محاد يعىن بن زيد حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا ي - 16283
ب النيب صلى  عن أيوب عن حممد بن سريين عن سلمان بن عامر مل يذكر أيو 

هللا عليه وسلم وهشام عن حممد عن سلمان رفعه إىل النيب صلى هللا عليه  
 وسلم انه قال : عن الغالم عقيقة فاهريقوا عنه دما وأميطوا عنه األذى 

 

 

األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري أن عليق شعيب ت
 صحابيه مل خيرج له سوى البخاري 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يونس قال ثنا محاد بن سلمة عن   - 16284
أيوب وقتادة عن حممد بن سريين عن سلمان بن عامر الضيب ان رسول هللا 
صلى هللا عليه وسلم قال : يف الغالم عقيقته فاهريقوا عنه دما وأميطوا عنه  



 األذى قال  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الوهاب بن عطاء عن بن عون   حدثنا - 16285
ى هللا عليه  وسعيد عن حممد بن سريين عن سلمان بن عامر عن النيب صل

وسلم قال : مع الغالم عقيقته فاريقوا عنه الدم وأميطوا عنه األذى قال وكان  
 بن سريين يقول ان مل تكن إماطة األذى حلق الرأس فال أدري ما هو قال  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا مهام ثنا قتادة عن بن  - 16286
سريين عن سلمان بن عامر الضيب ان النيب صلى هللا عليه وسلم قال : مع  

 الغالم عقيقته فاهريقوا عنه الدم وأميطوا عنه األذى  
 

 

األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري أن عليق شعيب ت
 صحابيه مل خيرج له سوى البخاري وأصحاب السنن 



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر قال ثنا شعبة عن   - 16287
عاصم عن حفصة عن سلمان بن عامر عن النيب صلى هللا عليه وسلم انه قال 

 : من وجد مترا فليفطر عليه فان مل جيد مترا فليفطر على املاء فان املاء طهور  

 

 

سريين مل  عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف النقطاعه حفصة وهي بنتت
الرابب بنت صليع -تسمع من سلمان بن عامر بينهما    

 

 

------------------------------------- 

 

[    19صفحة  - 4مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

( حديث قرة املزين رضي هللا تعاىل عنه   )  

 

 

قال حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هاشم بن القاسم قال ثنا أبو  - 16288
ية بن قرة عن  خيثمة عن عروة بن عبد هللا بن قشري اجلعفي قال حدثين معاو 

أبيه قال : أتيت يف رهط من مزينة فبايعنا وان قميصه ملطلق فبايعته فأدخلت 



ال أابه يدي من جيب القميص فمسست اخلامت قال عروة فما رأيت معاوية و 
 شتاء وال حرا إال مطلقي أزرارمها ال يزران أبدا قال 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سليمان ثنا روح قال ثنا بسطام بن   - 16289
مسلم عن معاوية بن قرة قال قال أيب : لقد عمران مع نبينا صلى هللا عليه  

األسودان مث قال هل تدري ما األسودان قلت ال قال   وسلم وما لنا طعام اال
 التمر واملاء قال  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري ت
وهو ابن منري العوذي  -بسطام بن مسلم   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سليمان بن داود قال ثنا شعبة عن   - 16290
ه أنه : أتى النيب صلى هللا عليه وسلم وقد كان حلب معاوية بن قرة عن أبي

 وصر قال  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سليمان عن شعبة عن معاوية قال   - 16291
كان أيب حدثنا عن النيب صلى هللا عليه وسلم : فال أدري أمسعه منه أو حدث  

 عنه قال  

 

 

شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم عليق ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد امللك بن عمرو قال ثنا خالد   - 16292
صلى هللا عليه وسلم  بن ميسرة ثنا معاوية بن قرة عن أبيه قال : هنى رسول هللا 

عن هاتني الشجرتني اخلبيثتني وقال من أكلهما فال يقربن مسجدان وقال ان 
وم  كنتم ال بد آكليهما فأميتمومها طبخا قال يعىن البصل والث  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح لغريه وهذا سند حسن من أجل خالد ت
 بن ميسرة 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسني بن حممد قال ثنا شعبة عن   - 16293



معاوية أيب إايس قال مسعت أيب : وقد كان أدرك النيب صلى هللا عليه وسلم  
 فمسح رأسه واستغفر له  

 

 

وط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري أن عليق شعيب األرنؤ ت
 صحابيه مل خيرج له سوى البخاري يف " األدب املفرد " و " أصحاب السنن " 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان قال ثنا شعبة عن معاوية بن   - 16294
قرة عن أبيه عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : يف صيام ثالثة أايم من 

شهر صوم الدهر وإفطاره  ال  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حجاج قال حدثين شعبة عن أيب  - 16295
إايس قال : جاء أيب إىل النيب صلى هللا عليه وسلم وهو غالم صغري فمسح 
رأسه واستغفر له قال شعبة قلنا له صحبة قال ال ولكنه كان على عهده قد  

 حلب وصر  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني ت  

 

 

( حديث هشام بن عامر األنصاري رضي هللا تعاىل عنه   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع عن سليمان بن املغرية عن   - 16296
أحد أصاب  محيد بن هالل عن هشام بن عامر األنصاري قال ملا كان يوم

الناس قرح وجهد شديد فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : احفروا 
 وأوسعوا وادفنوا اإلثنني والثالثة يف القرب قالوا اي رسول هللا من نقدم قال

 أكثرهم مجعا وأخذا للقرآن قال  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل قال ثنا أيوب عن أيب  - 16297
العطاء فأتى عليهم  قالبة قال : كان الناس يشرتون الذهب ابلورق نسيئة إىل 

هشام بن عامر فنهاهم وقال ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم هناان ان نبيع  
قال الذهب ابلورق نسيئة وأنبأان أو قال وأخربان ان ذلك هو الراب   

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : مرفوعه صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف النقطاعه  ت
أبو قالبة : وهو عبد هللا بن زيد اجلرمي مل يسمع من هشام بن عامر األنصاري 

 وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل قال أان أيوب عن محيد بن   - 16298
أشياخهم قال قال هشام بن عامر جلريانه : انكم لتخطون إىل هالل عن بعض 

رجال ما كانوا أبحضر لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم وال أوعى حلديثه مىن  
وإين مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول ما بني خلق آدم إىل قيام  

 الساعة أمر أكرب من الدجال قال  
 

 

حيح على شرط مسلم عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ص ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان بن عيينة عن أيوب عن   - 29916
وام ما هم أبعلم  محيد بن هالل عن هشام بن عامر قال : انكم لتخطون إىل أق

حبديث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم منا قتل أيب يوم أحد فقال رسول هللا 
القرب وقدموا صلى هللا عليه وسلم احفروا وأوسعوا وادفنوا اإلثنني والثالثة يف 

أكثرهم قرآان وكان أيب أكثرهم قرآان فقدم قال ومسعت رسول هللا صلى هللا 
عليه وسلم يقول وهللا ما بني خلق آدم إىل قيام الساعة أمر أعظم من الدجال 



 قال  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    20صفحة  - 4جزء   مسند أمحد بن حنبل    ]   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل قال ثنا أيوب عن محيد بن   - 16300
ليه وسلم  هالل عن هشام بن عامر قال : شكوا إىل رسول هللا صلى هللا ع

القرح يوم أحد وقالوا كيف أتمر بقتالان قال احفروا وأوسعوا وأحسنوا وادفنوا 
دم أيب بني يدي يف القرب اإلثنني والثالثة وقدموا أكثرهم قرآان قال هشام فق

 اثنني 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح بن عبادة قال ثنا شعبة عن   - 16301



يزيد الرشك قال شعبة قرأته عليه قال مسعت معاذة العدوية قالت مسعت 
هشام بن عامر قال مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : ال حيل 

لم أن يهجر مسلما فوق ثالث ليال فان كان تصادرا فوق ثالث فإهنما ملس
يء كفارته فان  انكبان عن احلق ما داما على صرامهما وأوهلما فيا فسبقه ابلف

سلم عليه فلم يرد عليه ورد عليه سالمه ردت عليه املالئكة ورد على اآلخر  
ال  الشيطان فان ماات على صرامهما مل جيتمعا يف اجلنة أبدا ق  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
الشيخني غري صحابيه فلم خيرج له سوى البخاري يف " األدب املفرد " ومسلم  

 وأصحاب السنن 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر قال ثنا شعبة عن   - 16302
نه قال قال رسول هللا صلى هللا يزيد الرشك عن معاذة عن هشام بن عامر ا

أن يهجر مسلما فوق ثالث ليال فإهنما انكبان عن  عليه وسلم : ال حيل ملسلم 
احلق ما داما على صرامهما وأوهلما فيا يكون سبقه ابلفيء كفارة له وان سلم  
فلم يقبل ورد عليه سالمه ردت عليه املالئكة ورد على اآلخر الشيطان وان 

مل يدخال اجلنة مجيعا أبدا ماات على صرامهما   

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هبز قال ثنا سليمان بن املغرية قال   - 16303
ثنا محيد بن هالل قال قال هشام بن عامر : جاءت األنصار إىل رسول هللا 

رسول هللا أصابنا قرح وجهد فكيف صلى هللا عليه وسلم يوم أحد فقالوا اي 
أتمران قال احفروا وأوسعوا واجعلوا الرجلني والثالثة يف القرب قالوا فأيهم نقدم  

 قال أكثرهم قرآان قال فقدم أيب عامر بني يدي رجل أو اثنني قال  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق قال ثنا معمر عن   - 16304
 عليه  أيوب عن أيب قالبة عن هشام بن عامر قال قال رسول هللا صلى هللا

وسلم : ان رأس الدجال من ورائه حبك حبك فمن قال أنت ريب افتنت ومن  
 قال كذبت ريب هللا عليه توكلت فال يضره أو قال فال فتنة عليه قال  

 

 

ق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف النقطاعه أبو قالبة : وهو عبد هللا بن عليت
 زيد اجلرمي مل يسمع من هشام بن عامر وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن   - 16305
يوم أحد فقال   أيوب عن محيد بن هالل قال اان هشام بن عامر قال قتل أيب

النيب صلى هللا عليه وسلم : احفروا ووسعوا وأحسنوا وادفنوا اإلثنني والثالثة 
رهم قرآان فقدم  يف القرب وقدموا أكثرهم قرآان فكان أيب اثلث ثالثة وكان أكث

 قال  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد قال ثنا أيب ثنا أيوب   - 16306
عن محيد عن أيب الدمهاء عن هشام بن عامر قال : شكوا إىل النيب صلى هللا 

إلثنني عليه وسلم ما هبم من القرح فقال احفروا واحسنوا وأوسعوا وادفنوا ا
 والثالثة يف القرب وقدموا أكثرهم قرآان فمات أيب فقدم بني يدي رجلني 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري أيب الدمهاء : وهو قرفة بن هبيس فمن رجال مسلم 

 

 



يب قال  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وهب بن جرير قال ثنا أ  - 16307
مسعت محيد بن هالل حيدث عن سعيد بن هشام عن أبيه هشام بن عامر قال  

 : ملا كان يوم أحد فذكر احلديث قال 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
الشيخني غري صحابيه فلم خيرج له سوى مسلم والبخاري يف " األدب املفرد "  

السنن وأصحاب   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان قال مسعت جرير بن حازم   - 16308
حيدث هذا احلديث عن محيد بن هالل وزاد فيه عن سعد بن هشام : وزاد فيه  

 وأعمقوا قال  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

قال ثنا سليمان  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسني بن حممد  - 16309
بن املغرية عن محيد يعىن بن هالل عن هشام بن عامر األنصاري قال مسعت 
النيب صلى هللا عليه وسلم يقول : ما بني خلق آدم إىل ان تقوم الساعة فتنة  



 أكرب من فتنة الدجال قال  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن بن موسى قال ثنا محاد يعىن   - 16310
ة فوجدهم  بن زيد عن أيوب عن أيب قالبة قال قدم هشام بن عامر البصر 

يتبايعون الذهب يف أعطياهتم فقام فقال : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
ل هنى عن بيع الذهب ابلورق نسيئة وأخربان أو قال ان ذلك هو الراب قا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : مرفوعه صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف النقطاعه  ت
 أبو قالبة مل يسمع من هشام بن عامر 

 

 

------------------------------------- 

 

[    21صفحة  - 4مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أمحد بن عبد امللك قال ثنا محاد   - 16311



يعىن بن زيد عن أيوب عن محيد بن هالل عن أيب الدمهاء عن هشام بن عامر  
قال انكم لتجاوزون إىل رهط من أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم ما كانوا 

وسلم يقول   أحصى وال أحفظ حلديثه مىن وإين مسعت رسول هللا صلى هللا عليه
 : ما بني آدم إىل يوم القيامة أمر أكرب من الدجال  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح ت  

 

 

( حديث عثمان بن أيب العاص الثقفي رضي هللا تعاىل عنه  )  

 

 

قال حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح قال ثنا مالك بن أنس  - 16312
أخربه ان انفع   عن يزيد بن خصيفة : ان عمرو بن عبد هللا بن كعب السلمي

بن جبري أخربه ان عثمان بن أيب العاص أتى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
لم  قال عثمان ويب وجع قد كاد يهلكىن فقال رسول هللا صلى هللا عليه وس

امسك ميينك سبع مرات وقل أعوذ بعزة هللا وقدرته من شر ما أجد قال 
 ففعلت ذلك فاذهب هللا ما كان يب فلم أزل آمر به أهلي وغريهم قال  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح غري ت



 عمرو بن عبد هللا بن كعب السلمي فقد أخرج له أصحاب السنن وهو ثقة 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح وعبد الصمد قاال ثنا محاد   - 16313
العاص وامرأة من   قال روح قال أان اجلريري عن أيب العالء عن عثمان بن أيب

قيس اهنما مسعا النيب صلى هللا عليه وسلم قال أحدمها مسعته يقول : اللهم  
يك ألرشد  أغفر يل ذنيب وخطئي وعمدي وقال اآلخر مسعته يقول اللهم استهد

 آمري وأعوذ بك من شر نفسي قال 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري محاد : وهو ابن سلمة وصحابيه فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد قال ثنا محاد عن   - 16314
أيب العاص قال قلت : اي رسول هللا  اجلريري عن أيب العالء عن عثمان بن

اجعلين إمام قومي فقال أنت إمامهم واقتد أبضعفهم واختذ مؤذان ال أيخذ على  
 أذانه أجرا 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان قال ثنا محاد بن سلمة قال   - 16315
يب العالء عن مطرف عن عثمان بن أيب العاص قال  أان سعيد اجلريري عن أ

قلت : اي رسول هللا اجعلين إمام قومي قال أنت امامهم فاقتد أبضعفهم واختذ  
 مؤذان ال أيخذ على أذانه أجرا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
مسلم وسعيد اجلريري الشيخني غري محاد بن سلمة وصحابيه فقد روى هلما  

 قد اختلط 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان قال ثنا محاد بن زيد اان  - 16316
سعيد اجلريري عن أيب العالء عن مطرف عن عثمان بن أيب العاص قال قلت :  

اي رسول هللا اجعلين إمام قومي قال أنت إمامهم واقتد أبضعفهم واختذ مؤذان  
  ال أيخذ على أذانه أجرا

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري صحابيه فمن رجال مسلم

 



 

حدثنا عبد هللا حدثنا أيب ثنا يونس قال ثنا محاد يعىن بن زيد عن   - 16317
ان  حممد بن إسحاق عن سعيد بن أيب هند عن مطرف قال دخلت على عثم

بن أيب العاص فقال اىن مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : الصيام 
عليه  جنة كجنة أحدكم من القتال وكان آخر ما عهد إىل رسول هللا صلى هللا 
وسلم حني بعثين إىل الطائف قال اي عثمان جتوز يف الصالة فان يف القوم  

 الكبري وذا احلاجة قال  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد حسن من أجل حممد بن ت
 إسحاق

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إسحاق بن عيسى قال ثنا مالك  - 16318
ن انفع بن جبري  عن يزيد بن خصيفة ان عمرو بن عبد هللا بن كعب أخربه ع

عن عثمان بن أيب العاص قال : أاتين رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ويب وجع  
سبع   قد كاد يهلكىن فقال يل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم امسحه بيمينك

مرات وقل أعوذ بعزة هللا وقدرته من شر ما أجد قال ففعلت ذلك فاذهب هللا  
 ما كان يب فلم أزل آمر به أهلي وغريهم قال  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن بكر ثنا شعبة عن النعمان   - 16319
قالوا أان عثمان بن أيب العاص انه قال  بن سامل قال مسعت أشياخنا من ثقيف 

قال يل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : أم قومك وإذا أممت قومك فأخف 
 هبم الصالة فإنه يقوم فيها الصغري والكبري والضعيف واملريض وذو احلاجة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

رو بن عثمان عن  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا عم - 16320
موسى بن طلحة عن عثمان بن أيب العاص قال قال يل رسول هللا صلى هللا 

عليه وسلم : اي عثمان أم قومك ومن أم القوم فليخفف فان فيهم الضعيف  
 والكبري وذا احلاجة فإذا صليت لنفسك فصل كيف شئت  

 

 

صحابيه  عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخني غري أن  ت
 مل يرو له سوى مسلم 

 

 



------------------------------------- 

 

[    22صفحة  - 4مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن عمرو   - 16321
بن مرة قال مسعت سعيد بن املسيب قال حدث عثمان بن أيب العاص قال :  

ىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا أميت قوما فأخف هبم آخر ما عهد إ
 الصالة قال 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري صحابيه فمن رجال مسلم

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حجاج قال ثنا ليث بن سعد قال   - 16322
ن بىن عامر بن حدثين يزيد بن أيب حبيب عن سعيد بن أيب هند ان مطرفا م

صعصعة حدثه : ان عثمان بن أيب العاص الثقفي دعا له بلنب ليسقيه فقال  
مطرف اىن صائم فقال عثمان مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول 

يام جنة من النار كجنة أحدكم من القتال ومسعت رسول هللا صلى هللا عليه  الص
 وسلم يقول صيام حسن صيام ثالثة أايم من الشهر  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري أن صحابيه مل خيرج له سوى مسلم 

 

 

حدثنا أبو عبد الرمحن عبد هللا بن أمحد بن حممد بن حنبل بن  - 16323
ثنا محاد بن سلمة   هالل بن أسد الشيباين قال حدثين أيب ثنا يزيد بن هارون

عن على بن زيد عن احلسن عن عثمان بن أيب العاص قال قال رسول هللا 
  صلى هللا عليه وسلم : ينادى مناد كل ليلة هل من داع فيستجاب له هل من

 سائل فيعطى هل من مستغفر فيغفر له حىت ينفجر الفجر قال  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف لضعف ت
 علي بن زيد : وهو ابن جدعان 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد قال اان محاد بن زيد قال ثنا   - 16324
العاص على كالب بن أمية   على بن زيد عن احلسن قال : مر عثمان بن أيب

وهو جالس على جملس العاشر ابلبصرة فقال ما جيلسك ههنا قال استعملين  
هذا على هذا املكان يعىن زايدا فقال له عثمان اال أحدثك حديثا مسعته من  



رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال بلى فقال عثمان مسعت رسول هللا صلى 
يب هللا عليه السالم من الليل ساعة يوقظ فيها  هللا عليه وسلم يقول كان لداود ن

أهله فيقول اي آل داود قوموا فصلوا فان هذه ساعة يستجيب هللا فيها الدعاء 
 اال لساحر أو عشار فركب كالب بن أمية سفينته فأتى زايدا فاستعفاه فأعفاه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف لضعف علي بن زيد : وهو ابن ت
 جدعان 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبيد هللا بن عمر القواريري قال ثنا   - 16325
محاد بن زيد عن على بن زيد عن احلسن قال مر عثمان بن أيب العاص على  

 كالب بن أمية فذكر : حنوه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

( حديث طلق بن علي رضي هللا تعاىل عنه  )  

 

 

قال حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع قال ثنا عكرمة بن عمار   - 16326



عن عبد هللا بن زيد أو بدر أان أشك عن طلق بن علي احلنفي قال قال رسول  
هللا صلى هللا عليه وسلم : ال ينظر هللا عز وجل إىل صالة عبد ال يقيم فيها  

ركوعها وسجودها قال  صلبه بني   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف النقطاعه ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو النضر قال ثنا أيوب بن عتبة   - 16327
ثنا عبد هللا بن بدر عن عبد الرمحن بن علي بن شيبان عن أبيه ان رسول هللا 
صلى هللا عليه وسلم قال : ال ينظر هللا عز وجل إىل رجل ال يقيم صلبه بني 

 ركوعه وسجوده  

 

 

أيوب بن عتبة : وهو اليمامي  عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف لضعف ت
 وبقية رجاله ثقات 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد قال ثنا مالزم قال ثنا   - 16328
عبد هللا بن بدر عن قيس بن طلق عن أبيه أنه : سأل رسول هللا صلى هللا عليه  

وسلم عن الصالة يف الثوب الواحد فأطلق رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  



ره فطارق به رداءه مث قام فصلى فلما قضى الصالة قال كلكم جيد ثوبني إزا
 قال قال  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح لغريه وهذا إسناد حسن من أجل ت
 قيس بن طلق فقد اختلف فيه 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب قال ثنا محاد بن خالد قال ثنا أيوب   - 16329
بيه قال : سأل رجل رسول هللا صلى هللا عليه  بن عتبة عن قيس بن طلق عن أ

 وسلم أيتوضأ أحدان إذا مس ذكره قال إمنا هو بضعة منك أو جسدك  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب قال ثنا يونس ثنا أابن عن حيىي بن أيب  - 16330
 صلى كثري عن عيسى بن خثيم عن قيس بن طلق : ان أابه شهد رسول هللا 

هللا عليه وسلم وسأله رجل عن الصالة يف الثوب الواحد فلم يقل له شيئا فلما  
لى فيهما  أقيمت الصالة طارق رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بني ثوبيه فص  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح لغريه وهذا إسناد حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا موسى بن داود ثنا حممد بن جابر  - 16331
عن قيس بن طلق عن أبيه قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : إذا أراد 

 أحدكم من امرأته حاجه فليأهتا ولو كانت على تنور قال  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث ضعيف هبذه السياقة لضعف حممد بن جابر :  ت
سيار احلنفي وقيس بن طلق خمتلف فيه حسن احلديثوهو ابن   

 

 

------------------------------------- 

 

[    23صفحة  - 4مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا موسى بن داود ثنا حممد بن جابر  - 16332
عن عبد هللا بن بدر عن طلق بن علي عن أبيه قال قال رسول هللا صلى هللا 

عليه وسلم : ال يكون وتران يف ليله قال وسئل النيب صلى هللا عليه وسلم عن  
 الرجل يصلي يف ثوب واحد قال وكلكم جيد ثوبني  

 



 

ألرنؤوط : حديث صحيح لغريه دون قوله : " ال يكون وتران يف عليق شعيب ات
ليلة " فهو حسن وهذا إسناد ضعيف لضعف حممد بن جابر : وهو ابن سيار  

 بن طلق السحيمي احلنفي 
 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا موسى قال ثنا حممد بن جابر عن   - 16333
عليه وسلم : إذا رأيتم قيس بن طلق عن أبيه قال قال رسول هللا صلى هللا 

 اهلالل فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن أغمي عليكم فأمتوا العدة قال 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا موسى ثنا حممد بن جابر عن عبد   - 16334
هللا بن النعمان عن قيس بن طلق عن أبيه أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال :  

 ليس الفجر املستطيل يف األفق ولكنه املعرتض األمحر قال  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث حسنت  

 

 



موسى بن داود ثنا حممد بن جابر حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا  - 16335
عن قيس بن طلق عن أبيه قال : كنت جالسا عند النيب صلى هللا عليه وسلم  

فسأله رجل فقال مسست ذكري أو الرجل ميس ذكره يف الصالة عليه الوضوء  
 قال ال إمنا هو منك قال  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا موسى بن داود ثنا حممد بن جابر  - 16336
صلى هللا عليه   عن عبد هللا بن بدر عن طلق بن علي قال : وفدان على النيب

وسلم فلما ودعنا أمرين فأتيته إبداوة من ماء فحثا منها مث مج فيها ثالاث مث 
ءوسهم أن  أوكأها مث قال اذهب هبا وأنضح مسجد قومك وأمرهم يرفعوا بر 

رفعها هللا قلت أن األرض بيننا وبينك بعيدة وأهنا تيبس قال فإذا يبست 
 فمدها قال  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف هبذه السياقة حممد بن جابر : وهو  ت
ابن سيار احلنفي ضعيف وعبد هللا بن بدر : وهو احلنفي مل يسمع من طلق بن  

 علي بينهما ابنه قيس بن طلق 

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إسحاق بن عيسى أان حممد بن  - 37163
جابر عن قيس بن طلق عن أبيه قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : إن  
هللا عز وجل جعل هذه األهلة مواقيت للناس صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فان  

 غم عليكم فأمتوا العدة 

 

 

ح لغريه وهذا إسناد ضعيف عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا قران بن متام عن حممد بن جابر   - 16338
عن قيس بن طلق عن أبيه قال قال رجل : اي رسول هللا أيتوضأ أحدان إذا مس 

 ذكره يف الصالة قال هل هو اال منك أو بضعه منك قال  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا مالزم بن عمرو   - 16339
عقبه ان قيس بن  السحيمي ثنا جدي عبد هللا بن بدر قال وحدثين سراج بن

طلق حدثهما : ان أابه طلق بن علي أاتان يف رمضان وكان عندان حىت أمسى 
حىت  فصلي بنا القيام يف رمضان وأوتر بنا مث احندر إىل مسجد رميان فصلى هبم 



بقي الوتر فقدم رجال فأوتر هبم وقال مسعت نيب هللا صلى هللا عليه وسلم يقول  
 ال وتران يف ليلة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسن من أجل قيس بن طلق ت  

 

 

( حديث علي بن شيبان رضي هللا عنهما قال  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد وسريج قاال ثنا مالزم   - 16340
ن أابه علي بن بن عمرو ثنا عبد هللا بن بدر ان عبد الرمحن بن علي حدثه ا

شيبان حدثه : انه خرج وافدا إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال فصلينا  
يقيم صلبه يف   خلف النيب صلى هللا عليه وسلم فلمح مبؤخر عينيه إىل رجل ال

الركوع والسجود فلما انصرف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال اي معشر  
املسلمني انه ال صالة ملن ال يقيم صلبه يف الركوع والسجود قال ورأى رجال 

يصلي خلف الصف فوقف حىت انصرف الرجل فقال رسول هللا صلى هللا عليه  
لصف قال عبد الصمد  وسلم استقبل صالتك فال صالة لرجل فرد خلف ا

 فردا خلف الصف قال 

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا علي بن عبد هللا قال حدثين مالزم   - 16341
بن عمرو قال حدثين عبد هللا بن بدر عن قيس بن طلق عن أبيه طلق بن علي  

 قال قال : لدغتين عقرب عند نيب هللا صلى هللا عليه وسلم فرقاين ومسحها 

 

 

تلف فيه  عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسن من أجل قيس بن طلق وهو خم ت
 حسن احلديث 

 

 

( حديث األسود بن سريع رضي هللا عنه قال   )  

 

 

------------------------------------- 

 

[    24صفحة  - 4مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح قال ثنا سعيد وعبد الوهاب   - 16342
رسول هللا صلى  قال اان سعيد عن قتادة عن احلسن عن األسود بن سريع : ان



هللا عليه وسلم بعث سريه يوم حنني قال روح فأتوا حيا من أحياء العرب فذكر  
ىت يعرب احلديث قال والذي نفسي بيده ما من نسمه تولد اال على الفطرة ح

 عنها لساهنا قال  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف النقطاعه ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن بن موسى ثنا محاد بن زيد  - 16343
عن علي بن زيد عن عبد الرمحن بن أيب بكرة عن األسود بن سريع قال قلت 

: اي رسول هللا أين قد مدحت هللا مبدحه ومدحتك أبخرى فقال النيب صلى هللا 
 عليه وسلم هات وابدأ مبدحة هللا عز وجل قال  

 

 

وط : إسناده ضعيف عليق شعيب األرنؤ ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا علي بن عبد هللا ثنا معاذ بن هشام   - 16344
قال حدثين أيب عن قتادة عن األحنف بن قيس عن األسود بن سريع أن نيب 

هللا صلى هللا عليه وسلم قال : أربعة يوم القيامة رجل أصم ال يسمع شيئا  
ة فأما األصم فيقول رب لقد جاء ورجل أمحق ورجل هرم ورجل مات يف فرت 



اإلسالم وما أمسع شيئا وأما األمحق فيقول رب لقد جاء اإلسالم والصبيان  
حيذفوين ابلبعر وأما اهلرم فيقول ريب لقد جاء اإلسالم وما أعقل شيئا وأما 

الذي مات يف الفرتة فيقول رب ما أاتين لك رسول فيأخذ مواثيقهم ليطيعنه  
لوا النار قال فوالذي نفس حممد بيده لو دخلوها لكانت  فريسل إليهم ان أدخ

 عليهم بردا وسالما قال  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث حسن وهذا إسناد ضعيف النقطاعه قتادة :  ت
 وهو ابن دعامة السدوسي مدلس وقد عنعن 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا علي ثنا معاذ بن هشام قال حدثين  - 16345
سن عن أيب رافع عن أيب هريرة : مثل هذا غري انه قال يف آخره  أيب عن احل

 فمن دخلها كانت عليه بردا وسالما ومن مل يدخلها يسحب إليها قال  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسن من أجل معاذ بن هشام : وهو ت
 الدستوائي 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر قال ثنا السري بن  - 16346



حيىي ثنا احلسن بن األسود بن سريع وكان رجال من بين سعد قال وكان أول 
من قص يف هذا املسجد يعين املسجد اجلامع قال غزوت مع رسول هللا صلى 

اتلة فبلغ  هللا عليه وسلم أربع غزوات قال فتناول قوم الذرية بعد ما قتلوا املق
ذلك رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال أال ما ابل أقوام قتلوا املقاتلة حىت  

تناولوا الذرية قال فقال رجل اي رسول هللا أو ليس أبناء املشركني قال فقال  
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : إن خياركم أبناء املشركني أهنا ليست نسمة  

تزال عليها حىت يبني عنها لساهنا فأبواها  تولد اال ولدت على الفطرة فما 
 يهوداهنا أو ينصراهنا قال وأخفاها احلسن 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف النقطاعه احلسن البصري رغم تصرحيه ت
 ابلسماع هنا من األسود بن سريع إال أن الصحيح أنه مل يسمع منه 

 

 

(  عنهما  حديث مطرف بن عبد هللا عن أبيه رضي هللا تعاىل )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن شعبة وهبز قال ثنا شعبة   - 16347
ل شعبة قال  عن قتادة عن مطرف عن أبيه عن النيب صلى هللا عليه وسلم قا

قتادة أخربين قال مسعت مطرفا عن أبيه عن النيب صلى هللا عليه وسلم : يف  
حديثة ال  صوم الدهر قال ما صام وما أفطر أو ال صام وال أفطر وقال هبز يف 



 صام وال أفطر قال  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري أن صحابيه مل خيرج له سوى مسلم وأصحاب السنن

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع قال ثنا هشام عن قتادة عن   - 16348
إىل رسول هللا صلى هللا عليه   مطرف بن عبد هللا عن أبيه : أن رجال انتهى

وسلم وهو يقول وقال وكيع مرة انتهى إىل النيب صلى هللا عليه وسلم وهو يقرأ 
قال يقول بن آدم مايل مايل وهل لك من   { أهلاكم التكاثر حىت زرمت املقابر   }

 مالك اال ما تصدقت فأمضيت أو لبست فأبليت أو أكلت فأفنيت قال 

 

 

إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال   عليق شعيب األرنؤوط :ت
 الشيخني غري صحابيه فمن رجال مسلم وأصحاب السنن

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة وحجاج   - 16349
قال حدثين شعبة قال مسعت قتادة حيدث عن مطرف عن أبيه قال انتهيت إىل 

ول : أهلاكم التكاثر يقول بن آدم مايل  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهو يق



مايل ومالك من مالك اال ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت 
 فأمضيت  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري صحابيه فمن رجال مسلم وأصحاب السنن

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حجاج حدثين شعبة قال مسعت  - 16350
أبيه قال جاء رجل  قتادة قال مسعت مطرف بن عبد هللا بن الشخري حيدث عن

إىل النيب صلى هللا عليه وسلم فقال : أنت سيد قريش فقال النيب صلى هللا 
ال  عليه وسلم السيد هللا قال أنت أفضلها فيها قوال وأعظمها فيها طوال فق

 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ليقل أحدكم بقوله وال يستجره الشيطان قال  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    25صفحة  - 4مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا سعيد عن قتادة   - 16351
عن مطرف بن عبد هللا بن الشخري عن أبيه انه : مسع النيب صلى هللا عليه  

 وسلم وسئل عن رجل يصوم الدهر قال ال صام وال أفطر قال  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن سعيد   - 16352
اجلريري عن أيب العالء بن الشخري عن أبيه قال : رأيت رسول هللا صلى هللا 

 عليه وسلم يصلي يف نعليه قال  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
صحاب السننالشيخني غري صحابيه فمن رجال مسلم وأ  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن سعيد   - 16353
اجلريري عن أيب العالء بن عبد هللا بن الشخري عن أبيه قال : رأيت رسول هللا 
صلى هللا عليه وسلم يصلي مث يتنخم حتت قدمه مث دلكها بنعله وهى يف رجله  

 قال  



 

 

صحيح على شرط مسلم عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سويد بن عمرو وعبد الصمد قاال   - 16354
بيه : انه وفد إىل ثنا مهدي ثنا غيالن عن مطرف بن عبد هللا بن الشخري عن أ

النيب صلى هللا عليه وسلم يف رهط من بىن عامر قال فأتيناه فسلمنا عليه فقلنا  
ول علينا طوال  أنت ولينا وأنت سيدان وأنت أطول علينا قال يونس وأنت أط

وأنت أفضلنا علينا فضال وأنت اجلفنة الغراء فقال قولوا قولكم وال يستجرنكم  
 الشيطان قال ورمبا قال وال يستهوينكم قال  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني إال صحابيه مل خيرج له سوى مسلم 

 

 

حدثين أيب ثنا يزيد قال أان محاد بن سلمة عن  حدثنا عبد هللا   - 16355
اثبت البناين عن مطرف بن عبد هللا عن أبيه قال : رأيت رسول هللا صلى هللا 

عليه وسلم ويف صدره أزيز كأزيز املرجل من البكاء قال عبد هللا مل يقل من  
 البكاء اال يزيد بن هارون قال  

 



 

ط مسلم عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شر ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل بن إبراهيم عن اجلريري   - 16356
عن أيب العالء بن الشخري عن أبيه أنه : صلى مع رسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم فتنخع فدلكها بنعله اليسرى قال  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
مسلم وأصحاب السنن الشيخني غري صحابيه فمن رجال  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد قال ثنا محيد يعىن  - 16357
الطويل ثنا احلسن عن مطرف عن أبيه أن رجال قال : اي رسول هللا هوام اإلبل 

 نصيبها قال ضالة املسلم حرق النار قال  
 

 

ت رجال  عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات
 الشيخني غري صحابيه فمن رجال مسلم

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد بن هارون قال أان شعبة عن   - 16358
قتادة عن مطرف عن أبيه قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : من صام  

 الدهر ال صام وال أفطر أو ما صام وال أفطر قال  
 

 

يح على شرط مسلم عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة وحجاج   - 16359
طرف بن عبد  قال حدثين شعبة عن قتادة وقال بن جعفر مسعت قتادة عن م

هللا قال حجاج يف حديثه قال مسعت مطرفا عن أبيه قال جاء رجل إىل النيب 
  صلى هللا عليه وسلم فقال : أنت سيد قريش فقال النيب صلى هللا عليه وسلم

السيد هللا فقال أنت أفضلها فيها قوال وأعظمها فيها طوال فقال رسول هللا 
صلى هللا عليه وسلم ليقل أحدكم بقوله وال يستجرنه الشيطان أو الشياطني 

 قال  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
السننالشيخني غري صحابيه فمن رجال مسلم وأصحاب   

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن بن مهدي قال ثنا   - 16360
محاد بن سلمة عن اثبت عن مطرف عن أبيه قال : انتهيت إىل رسول هللا 

 صلى هللا عليه وسلم وهو يصلي ولصدره أزيز كأزيز املرجل قال  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

نا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا مهام عن قتادة عن  حدث - 16361
مطرف عن أبيه ان رجال : سأل النيب صلى هللا عليه وسلم عن صوم الدهر  
فقال النيب صلى هللا عليه وسلم ال صام وال أفطر أو قال مل يصم ومل يفطر  

 قال  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري صحابيه فمن رجال مسلم

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا علي بن عاصم أخربين اجلريري عن   - 16362
أيب العالء بن الشخري عن أبيه قال : رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

يصلي يف نعليه قال فتنخع فتفله حتت نعله اليسرى قال مث رأيته حكها بنعليه  



 قال  

 

 

عيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا سند ضعيف لضعف علي بن عليق شت
 عاصم : وهو الواسطي ومساعه من اجلريري بعد االختالط

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح قال ثنا سعيد عن قتادة عن   - 16363
مطرف بن عبد هللا بن الشخري عن أبيه أنه : سأل النيب صلى هللا عليه وسلم  
أو سئل نيب هللا صلى هللا عليه وسلم عن رجل يصوم الدهر فقال ال صام وال  

 أفطر قال  
 

 

مسلم عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان قال ثنا محاد بن سلمة قال   - 16364
أان اجلريري عن أيب العالء عن مطرف بن عبد هللا عن أبيه : ان رسول هللا 

 صلى هللا عليه وسلم كان يصلي ويبزق حتت قدمه اليسرى  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  



 

 

-------------------------------------  

 

[    26صفحة  - 4مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب قال أان عبد الوهاب قال أان سعيد   - 16365
عن قتادة عن مطرف بن عبد هللا عن أبيه أنه مسع النيب صلى هللا عليه وسلم  
يقول : ويقول بن آدم مايل مايل وهل لك من مالك اال ما أكلت فأفنيت أو 

 لبست فأبليت أو تصدقت فأمضيت 
 

 

يح على شرط مسلم عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحت  

 

 

حدثنا عبد هللا ثنا أيب ثنا حسني قال ثنا شعبة عن قتادة عن   - 16366
مطرف بن الشخري عن أبيه وكان أبوه قد أتى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 قال : من صام الدهر فال صام وال أفطر قال  

 

 

ل  عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجات



 الشيخني غري صحابيه فمن رجال مسلم وأصحاب السنن
 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا أابن ثنا قتادة ثنا مطرف   - 16367
بن عبد هللا ان أابه حدثه قال : دفعت إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
ة  وهو يقرأ هذه السورة أهلاكم التكاثر فذكر مثله سواء وليس فيه قول قتاد

 يعين مثل حديث مهام  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد هللا بن حممد قال عبد هللا  - 16368
بن احلباب عن شداد   ومسعته أان من عبد هللا بن حممد بن أيب شيبة قال ثنا زيد

بن سعيد أيب طلحة الراسيب قال حدثين غيالن بن جرير عن مطرف بن عبد  
لم وهو هللا بن الشخري عن أبيه قال : أتيت رسول هللا صلى هللا عليه وس
 يصلي قاعدا أو قائما وهو يقرأ أهلاكم التكاثر حىت ختمها قال  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان قال ثنا محاد قال أان اثبت   - 16369
عن مطرف عن أبيه قال : أتيت النيب صلى هللا عليه وسلم وهو يصلي 

 ولصدره أزيز كأزيز املرجل قال  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

اان قتادة عن   حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان قال ثنا مهام - 16370
مطرف بن عبد هللا عن أبيه قال : دخلت على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

قال فقال يقول بن آدم مايل مايل   {أهلاكم التكاثر حىت زرمت املقابر  }وهو يقرأ 
وهل لك اي بن آدم من مالك اال ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو 

ة مل تقبض فليس بشيء قال  تصدقت فأمضيت وكان قتادة يقول كل صدق  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري صحابيه فمن رجال مسلم وأصحاب السنن

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هبز قال ثنا مهام ثنا قتادة عن   - 16371
يقول : فذكر   مطرف عن أبيه دخل على النيب صلى هللا عليه وسلم فسمعه



 مثل حديث عفان ومل يذكر قول قتادة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

( حديث عمر بن أيب سلمة رضي هللا تعاىل عنه  )  

 

 

قال حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد عن هشام يعين   - 16372
هشام عن أبيه    بن عروة قال حدثين أيب عن عمر بن أيب سلمة ووكيع قال ثنا

عن عمر بن أيب سلمة قال : رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يصلي يف 
ه يف  ثوب واحد قال وكيع يف بيت أم سلمة يف ثوب قد ألقى طرفيه على عاتق

 بيت أم سلمة قال  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع قال ثنا هشام بن عروة  - 16373
زينة عن عمر بن وإبراهيم بن إمساعيل عن أيب وجزة السعدي عن رجل من م

أيب سلمة : ان النيب صلى هللا عليه وسلم أتى بطعام فقال اي عمر قال هشام  



عد  اي بىن سم هللا عز وجل وكل بيمينك وكل مما يليك قال فما زالت أكليت ب
 قال  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا سند ضعيف جلهالة الرجل من  ت
 مزينة 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو معاوية قال ثنا هشام بن عروة   - 16374
عن أيب وجزة رجل من بىن سعد عن رجل من بىن مزينة عن عمر بن أيب سلمة  

بين إذا أكلت فسم هللا وكل  قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : اي
 بيمينك وكل مما يليك قال فما زالت أكليت بعد قال  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان بن عيينة عن الوليد بن كثري   - 16375
عن وهب بن كيسان عن عمر بن أيب سلمة قال قال يل النيب صلى هللا عليه  

غالم سم هللا وكل بيمينك وكل مما يليك فلم تزل تلك طعميت بعد   وسلم : اي
 وكانت يدي تطيش  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب قال ثنا سفيان عن هشام عن أبيه عن   - 16376
عمر بن أيب سلمة قال : رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يصلي يف بيت 

 أم سلمة يف ثوب واحد مشتمال به قال  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

ن عن هشام بن عروة عن أبيه  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيا  - 16377
عن عمر بن أيب سلمة قال قال يل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : سم هللا  

 وكل بيمينك وكل مما يليك قال  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني ت  

 

 

------------------------------------- 

 



[    27فحة ص - 4مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن أيب إسحاق قال ثنا الليث  - 16378
بن سعد عن حيىي بن سعيد عن أيب أمامة بن سهل عن عمر بن أيب سلمة قال  

: رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يصلي يف ثوب واحد قد خالف بني 
 طرفيه جعل طرفيه على عاتقيه قال  

 

 

حيح على شرط مسلم حيىي بن إسحاق :  عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ص ت
 وهو السيلحيين من رجاله وبقية رجاله ثقات رجال الشيخني

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعقوب ثنا أيب عن بن إسحاق قال   - 16379
وذكر حيىي بن سعيد عن قيس األنصاري عن أيب أمامة بن سهل عن عمر بن  

هللا عليه وسلم يصلي يف ثوب واحد أيب سلمة قال : قد رأيت رسول هللا صلى 
 متوشحا به قال  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف النقطاعه حممد  ت
 بن إسحاق مل يسمع هذا احلديث من حيىي بن سعيد األنصاري 



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن بن موسى قال ثنا بن هليعة   - 16380
ثنا أبو األسود عبد الرمحن بن سعد املقعد عن عمر بن أيب سلمة قال : قرب  
لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم طعام فقال ألصحابه اذكروا اسم هللا وليأكل  

 كل امرئ مما يليه  

 

 

لسياقة لضعف ابن هليعة وقد  عليق شعيب األرنؤوط : حديث ضعيف هبذه ات
 تفرد به وبقية رجاله ثقات

 

 

قال عبد هللا قال أيب إذا قال بن إسحاق وذكر مل يسمعه يدل   - 16381
على صدقه قال قرأت على أيب حدثكم أبو سعيد موىل بىن هاشم قال ثنا 

سليمان بن بالل قال ثنا أبو وجزة عن عمر بن أيب سلمة ان رسول هللا صلى  
ه وسلم قال له : اي بىن ادنه وسم هللا وكل مما يليك قال  هللا علي  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري أيب ت
سعيد موىل بين هاشم : وهو عبد الرمحن بن عبد هللا بن عبيد البصري فقد  

 روى له البخاري متابعة وهو ثقة 

 



 

حدثنا عبد هللا قال قرأت على أيب موسى بن داود قال ثنا   - 16382
سليمان بن بالل عن أيب وجزة السعدي قال أخربين عمر بن أيب سلمة قال :  

دعاين رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لطعام أيكله فقال ادن فسم هللا عز  
 وجل وكل بيمينك وكل مما يليك  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا قال قرأت على أيب منصور بن سلمة اخلزاعي  - 63831
قال أان سليمان بن بالل قال حدثين أو أخربين أبو وجزة السعدي انه مسع 

عمر بن أيب سلمة ربيب النيب صلى هللا عليه وسلم يقول : دعاين رسول هللا 
 صلى هللا عليه وسلم فقال ادن اي بىن فسم وكل مما يليك  

 

 

ق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحعليت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثناه لوين قال ثنا سليمان بن بالل عن   - 16384
 أيب وجزة عن عمر بن أيب سلمة عن النيب صلى هللا عليه وسلم : حنوه  

 



 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات ت  

 

 

( حديث عبد هللا بن عبد هللا بن أيب أمية املخزومي رضي هللا عنه   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعقوب قال حدثين أيب عن بن  - 16385
إسحاق قال حدثين هشام بن عروة عن أبيه عن عبد هللا بن عبد هللا بن أيب 

بيت أم   أمية املخزومي قال : رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يصلي يف
سلمة زوج النيب صلى هللا عليه وسلم يف ثوب واحد متوشحا ما عليه غريه  

 قال  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح على وهم يف إسناده ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسني بن حممد قال ثنا بن أيب  - 16386
الزاند عن أبيه عن عروة بن الزبري انه قال أخربين عبد هللا بن أيب أمية انه :  

رأى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يصلي يف بيت أم سلمة يف ثوب ملتحفا  
 به خمالفا بني طرفيه  

 



 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

( حديث أيب سلمة بن عبد األسد رضي هللا تعاىل عنه   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح قال ثنا محاد بن سلمة عن   - 16387
حدثهم ان رسول   اثبت قال حدثين بن عمر عن أبيه عن أم سلمة ان أاب سلمة

هللا صلى هللا عليه وسلم قال : إذا أصابت أحدكم مصيبة فليقل إان هلل وإان 
ريا منها  إليه راجعون اللهم عندك أحتسب مصيبيت فأجرين فيها وأبدلين هبا خ

 فلما قبض أبو سلمة خلفين هللا عز وجل يف أهلي خريا منه قال  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف جلهالة حال  ت
 ابن عمر بن أيب سلمة 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يونس قال ثنا ليث يعين بن سعد   - 16388
اد عن عمرو يعىن بن أيب عمرو عن عن يزيد بن عبد هللا بن أسامة بن اهل

املطلب عن أم سلمة قالت أاتين أبو سلمة يوما من عند رسول هللا صلى هللا  
عليه وسلم فقال : لقد مسعت من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قوال  



فسررت به قال ال تصيب أحدا من املسلمني مصيبة فيسرتجع عند مصيبته مث  
واخلف يل خريا منها اال فعل ذلك به قالت أم  يقول اللهم آجرين يف مصيبيت

سلمة فحفظت ذلك منه فلما تويف أبو سلمة اسرتجعت وقلت اللهم آجرين يف 
مصيبيت واخلفين خريا منه مث رجعت إىل نفسي قلت من أين يل خري من أيب 
سلمة فلما انقضت عديت استأذن على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأان 

غسلت يدي من القرظ وأذنت له فوضعت له وسادة آدم  أدبغ إهااب يل ف
حشوها ليف فقعد عليها فخطبين إىل نفسي فلما فرغ من مقالته قلت اي 

رسول هللا ما يب ان ال تكون بك الرغبة يف ولكين امرأة يف غرية شديدة فأخاف 
ان ترى مىن شيئا يعذبىن هللا به وأان امرأة قد دخلت يف السن وأان ذات عيال  

ل أما ما ذكرت من الغرية فسوف يذهبها هللا عز وجل منك واما ما ذكرت  فقا
من السن فقد أصابين مثل الذي أصابك وأما ما ذكرت من العيال فإمنا عيالك 

عيايل قالت فقد سلمت لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم فتزوجها رسول هللا 
سلمة خريا منه رسول  صلى هللا عليه وسلم فقالت أم سلمة فقد أبدلين هللا أبيب 

 هللا صلى هللا عليه وسلم  

 

 

وهو ابن عبد هللا بن  -عليق شعيب األرنؤوط : رجاله ثقات إال أن املطلب ت
روايته عن الصحابة مرسلة ... وهو عند مسلم بغري هذه السياقة   -حنطب 
وانظر ما قبله  317و  314و 313/   6وسيأيت حنوه مطوال  3 - 918  

 



 

-------------------------------------  
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حديث أيب طلحة زيد بن سهل األنصاري عن النيب صلى هللا عليه وسلم   )
( قال   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا احلجاج بن حممد وهاشم بن  - 16389
عين بن عبد هللا بن األشج القاسم قاال ثنا ليث يعين بن سعد قال حدثين بكري ي

عن بسر بن سعيد عن زيد بن خالد عن أيب طلحة صاحب رسول هللا صلى 
هللا عليه وسلم انه قال : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال ال تدخل 
املالئكة بيتا فيه صورة قال بسر مث اشتكى فعدانه فإذا على اببه سرت فيه  

صورة فقلت لعبيد هللا اخلوالين ربيب ميمونة زوج النيب صلى هللا عليه وسلم أمل  
خيربان ويذكر الصور يوم األول فقال عبيد هللا أمل تسمعه يقول قال األرقم يف  

م األول فقال عبيد هللا أمل تسمعه  ثوب قال هاشم أمل خيربان زيد عن الصور يو 
 حني قال األرقم يف ثوب وكذا قال يونس قال 

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو معاوية ثنا حجاج وبن أيب زائدة  - 16390
حة : أن  قال أان حجاج عن احلسن بن سعد عن بن عباس قال أخربين أبو طل

 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مجع بني احلج والعمرة 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف لضعف ت
حجاج : وهو ابن أرطاة وبقية رجاله ثقات رجال الشيخني غري احلسن بن 

فمن رجال مسلم  -وهو ابن معبد القرشي اهلامشي  -سعد   

 

 

زاق ثنا معمر عن الزهري قال أخربين عبيد هللا بن وقال عبد الر  - 16391
عبد هللا بن عتبة انه مسع بن عباس يقول مسعت أاب طلحة يقول مسعت رسول 

هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : ال تدخل املالئكة بيتا فيه كلب وال صورة  
 متاثيل قال  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح ثنا سعيد بن أيب عروبة عن   - 16392
 عليه  قتادة عن أنس بن مالك عن أيب طلحة قال : ملا صبح نيب هللا صلى هللا

وسلم خيرب وقد أخذوا مساحيهم وغدوا إىل حروثهم وأرضهم فلما رأوا نيب هللا 
 هللا هللا أكرب هللا أكرب صلى هللا عليه وسلم معه اجليش ركضوا مدبرين فقال نيب

قال   {فساء صباح املنذرين  }اان إذا نزلنا بساحة قوم   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان قال ثنا مهام قال قيل ملطر   - 16393
الوراق وأان عنده عمن كان أيخذ احلسن : انه يتوضأ مما غريت النار قال أخذه  
عن أنس وأخذه أنس عن أيب طلحة وأخذه أبو طلحة عن رسول هللا صلى هللا  

 عليه وسلم قال  

 

 

راق خمتلف فيه وهو إىل عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف مطر الو ت
الضعف أقرب وقد انفرد به وهو ممن ال حيتمل تفرده وبقية رجاله ثقات رجال 

 الشيخني 
 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد قال ثنا شعبة قال ثنا   - 16394
أبو بكر بن حفص عن األغر عن رجل آخر عن أيب هريرة ان النيب صلى هللا  

ا مما غريت النار  عليه وسلم قال : توضؤو   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

وقال أبو بكر يعين بن حفص قال ثنا الزهري عن بن أيب طلحة   - 16395
 عن أبيه عن النيب صلى هللا عليه وسلم : مبثله  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد صحيح على شرط ت
 مسلم 

 

 

فقال وثنا شعبة عن األعمش عن أيب صاحل عن أيب هريرة عن   - 16396
 النيب صلى هللا عليه وسلم : مبثله  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد صحيح على شرط ت
 الشيخني 



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسني يف تفسري شيبان عن قتادة   - 16397
ى هللا عليه  قال حدث أنس بن مالك عن أيب طلحة قال : صبح نيب هللا صل

وسلم خيرب وقد أخذوا مساحيهم وغدوا إىل حروثهم فلما رأوا نيب هللا صلى 
وسلم   هللا عليه وسلم معه اجليش نكصوا مدبرين فقال نيب هللا صلى هللا عليه 

فساء صباح املنذرين  } هللا أكرب هللا أكرب خربت خيرب اان إذا نزلنا بساحة قوم 
قال   {  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يونس قال ثنا شيبان عن قتادة   - 16398
قال حدث أنس  {  فإذا نزل بساحتهم فساء صباح املنذرين }قوله عز وجل  

بن مالك عن أيب طلحة قال : صبح نيب هللا صلى هللا عليه وسلم خيرب فذكر  
 مثله قال  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 



------------------------------------- 

 

[    29صفحة  - 4مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سريج قال ثنا أبو معشر عن   - 16399
إسحاق بن كعب بن عجرة عن أيب طلحة األنصاري قال : أصبح رسول هللا 

صلى هللا عليه وسلم يوما طيب النفس يرى يف وجهه البشر قالوا اي رسول هللا 
النفس يرى يف وجهك البشر قال أجل أاتين آت من ريب   أصبحت اليوم طيب

عز وجل فقال من صلى عليك من أمتك صالة كتب هللا له هبا عشر حسنات 
 وحما عنه عشر سيئات ورفع له عشر درجات ورد عليه مثلها  

 

 

وامسه جنيح بن عبد   -عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف أبو معشر ت
ه مل يدرك إسحاق بن كعب بن عجرة ضعيف مث إن -الرمحن السندي   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن   - 16400
عبيد هللا عن بن عباس عن أيب طلحة يبلغ به النيب صلى هللا عليه وسلم قال :  

 ال تدخل املالئكة بيتا فيه صورة وال كلب قال  

 



 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن زكراي عن أيب زائدة قال اان   - 16401
حجاج عن احلسن بن سعد عن بن عباس قال أنبأين أبو طلحة : ان رسول هللا 

 صلى هللا عليه وسلم مجع بني حجة وعمرة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح لغريه ت  

 

 

معاذ قال ثنا سعيد بن أيب حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا معاذ بن  - 16402
عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك عن أيب طلحة : ان رسول هللا صلى هللا 

 عليه وسلم كان إذا غلب قوما أحب ان يقيم بعرصتهم ثالاث  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح معاذ بن معاذ : وهو ابن نصر ت
قد توبع وبقية   - وإن مسع من سعيد بن أيب عروبة بعد اختالطه -العنربي 

 رجاله ثقات رجال الشيخني

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الوهاب بن عطاء قال أخربان  - 16403
سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك عن أيب طلحة : ان النيب صلى هللا عليه  
وسلم كان إذا قاتل قوما فهزمهم أقام ابلعرصة ثالاث وانه ملا كان يوم بدر أمر  

د قريش فالقوا يف قليب من قلب بدر خبيث مننت قال مث راح إليهم  بصنادي
ورحنا معه مث قال اي أاب جهل بن هشام واي عتبة بن ربيعة واي شيبة بن ربيعة واي  

وليد بن عتبة هل وجدمت ما وعدكم ربكم حقا فإين قد وجدت ما وعدين ريب 
ها قال والذي حقا قال فقال عمر اي رسول هللا أتكلم أجسادا ال أرواح في 

بعثين ابحلق ما أنتم أبمسع ملا أقول منهم قال قتادة بعثهم هللا عز وجل ليسمعوا  
كالمه توبيخا وصغارا وتقمئة قال يف أول احلديث ملا فرغ من أهل بدر أقام  

 ابلعرصة ثالاث قال  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
د الوهاب بن عطاء اخلفاف فمن رجال مسلم الشيخني غري عب  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يونس ثنا شيبان وحسني يف تفسري  - 16404
شيبان عن قتادة قال وثنا أنس بن مالك : ان أاب طلحة قال غشينا النعاس  

وحنن يف مصافنا يوم بدر قال أبو طلحة وكنت فيمن غشيه النعاس يومئذ  
 فجعل سيفي يسقط من يدي وآخذه ويسقط وآخذه قال  



 

 

: إسناده صحيح على شرط الشيخني عليق شعيب األرنؤوطت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح قال ثنا سعيد بن أيب عروبة   - 16405
هللا صلى هللا  عن قتادة عن أنس بن مالك عن أيب طلحة قال : ملا صبح رسول

عليه وسلم خيرب وقد أخذوا مساحيهم وغدوا إىل حروثهم وأرضيهم فلما رأوا 
 صلى هللا  النيب صلى هللا عليه وسلم معه اجليش نكصوا مدبرين فقال نيب هللا

  {فساء صباح املنذرين  } عليه وسلم هللا أكرب هللا أكرب اان إذا نزلنا بساحة قوم 
 قال  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح ثنا سعيد عن قتادة قال ذكر   - 16406
صلى هللا عليه وسلم أمر يوم   لنا أنس بن مالك عن أيب طلحة : ان رسول هللا

بدر أبربعة وعشرين رجال من صناديد قريش فقذفوا يف طوى من أطواء بدر  
خبيث خمبث وكان إذا ظهر على قوم أقام ابلعرصة ثالث ليال فلما كان ببدر  
اليوم الثالث أمر براحلته فشد عليه رحلها مث مشى وأتبعه أصحابه فقالوا ما 



ته حىت قام على شفة الركي فجعل يناديهم أبمسائهم  نراه اال ينطلق ليقضى حاج
فالن أيسركم أنكم أطعتم هللا وأمساء آابئهم اي فالن بن فالن واي فالن بن 

ورسوله فإان قد وجدان ما وعدان ربنا حقا فهل وجدمت ما وعد ربكم حقا فقال  
عمر اي رسول هللا ما تكلم من أجساد ال أرواح هلا فقال والذي نفس حممد 

ده ما أنتم أبمسع ملا أقول منهم قال قتادة أحياهم هللا حىت أمسعهم قوله بي
 توبيخا وتصغريا وتقمئة وحسرة وندامة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب قال حدثنا حسني عن شيبان ومل   - 16407
 يسنده عن أيب طلحة قال وتقمئة قال :  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف النقطاعه ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان قال ثنا محاد بن سلمة قال   - 16408
أان اثبت قال قدم علينا سليمان موىل للحسن بن على زمن احلجاج فحدثنا  
عن عبد هللا بن أيب طلحة عن أبيه : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم جاء  



م والبشر يرى يف وجهه فقلنا اان لنرى البشر يف وجهك فقال انه أاتين ذات يو 
ملك فقال اي حممد ان ربك يقول أما يرضيك ان ال يصلي عليك أحد من  
 أمتك اال صليت عليه عشرا وال يسلم عليك اال سلمت عليه عشرا قال  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث حسن لغريه وهذا إسناد ضعيفت  

 

 

-------------------------------------  

 

[    30صفحة  - 4مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر قال ثنا شعبة عن   - 16409
أيب بكر بن حفص عن بن شهاب عن بن أيب طلحة عن أيب طلحة قال شعبة  

وأراه ذكره عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : توضؤوا مما أنضجت 
 النار قال  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو كامل ثنا محاد يعين بن سلمة   - 16410
طلحة عن أبيه  عن اثبت عن سليمان موىل احلسن بن على عن عبد هللا بن أيب 

: أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم جاء ذات يوم والسرور يرى يف وجهه  
فقال اي  فقالوا اي رسول هللا اان لنرى السرور يف وجهك فقال انه أاتين ملك

حممد أما يرضيك ان ربك عز وجل يقول انه ال يصلي عليك أحد من أمتك 
اال صليت عليه عشرا وال يسلم عليك أحد من أمتك اال سلمت عليه عشرا 

 قال بلى قال  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه وهذا إسناد ضعيف ت  

 

 

ثنا اثبت قال حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان قال ثنا محاد  - 16411
قدم علينا سليمان موىل احلسن بن على زمن احلجاج فحدثنا عن عبد هللا بن 
أيب طلحة عن أبيه : ان النيب صلى هللا عليه وسلم جاء ذات يوم والبشر يرى 

 يف وجهه فذكره  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه وهذا إسناد ضعيف ت  

 

 



تاب بن زايد ثنا عبد هللا يعين بن حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا ع - 16412
عبد الرمحن بن زيد بن عقبة عن أنس بن مالك املبارك ثنا موسى بن عقبة عن  

قال : كنت أان وأيب بن كعب وأبو طلحة جلوسا فأكلنا حلما وخبزا مث دعوت 
بوضوء فقاال مل تتوضأ فقلت هلذا الطعام الذي أكلنا فقال أتتوضأ من الطيبات  

ن هو خري منك مل يتوضأ منه م  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد ثنا حرب بن اثبت   - 16413
طلحة عن أبيه عن   كان يسكن بىن سليم قال ثنا إسحاق بن عبد هللا بن أيب

جده قال قرأ رجل عند عمر فغري عليه فقال قرأت على رسول هللا صلى هللا 
ل  عليه وسلم فلم يغري على قال فاجتمعنا عند النيب صلى هللا عليه وسلم قا

فقرأ الرجل على النيب صلى هللا عليه وسلم فقال له قد أحسنت قال فكان  
عمر وجد من ذلك فقال النيب صلى هللا عليه وسلم اي عمر : ان القرآن كله  
صواب ما مل جيعل عذاب مغفرة أو مغفرة عذااب وقال عبد الصمد مرة أخرى 

 أبو اثبت من كتابه قال  
 

 

إسناده حسنعليق شعيب األرنؤوط : ت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا عبد الواحد بن زايد ثنا   - 16414
عثمان بن حكيم قال حدثين إسحاق بن عبد هللا بن أيب طلحة قال حدثين أيب 
قال قال أبو طلحة كنا جلوسا ابألفنية فمر بنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

نبوا جمالس الصعدات قال قلنا اي رسول فقال : ما لكم وجملالس الصعدات اجت
هللا اان جلسنا لغري ما أبس نتذاكر ونتحدث قال فأعطوا اجملالس حقها قلنا وما  

 حقها قال غض البصر ورد السالم وحسن الكالم قال  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

قال أان عبد هللا   حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أمحد بن حجاج - 16415
رك قال أان ليث بن سعد فذكر حديثا قال وحدثين ليث بن سعد  يعين بن املبا

قال حدثين حيىي بن سليم بن زيد موىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم انه مسع 
إمساعيل بن بشري موىل بىن مغالة يقول مسعت جابر بن عبد هللا وأاب طلحة بن 

سول هللا صلى هللا عليه وسلم : ما من امرئ  سهل األنصاريني يقوالن قال ر 
خيذل امرأ مسلما عند موطن تنتهك فيه حرمته وينتقص فيه من عرضه اال 

خذله هللا عز وجل يف موطن حيب فيه نصرته وما من امرئ ينصر امرأ مسلما  
يف موطن ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته اال نصره هللا يف موطن  



ل  حيب فيه نصرته قا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف جلهالة حيىي بن سليم بن زيد فقد  ت
 انفرد ابلرواية عنه الليث بن سعد ومل يؤثر توثيقه عن غري ابن حبان 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا محاد يعين بن سلمة قال   - 16416
نصاري أن رسول  أان سهيل بن أيب صاحل عن سعيد بن يسار عن أيب طلحة األ

 هللا صلى هللا عليه وسلم قال : ان املالئكة ال تدخل بيتا فيه كلب وال صورة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    31صفحة  - 4مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

( حديث أيب شريح اخلزاعي رضي هللا تعاىل عنه  )  

 

 



قال حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح بن عبادة قال أان زكراي   - 16417
م عن أيب بن إسحاق قال حدثنا عمرو بن دينار عن انفع بن جبري بن مطع

شريح اخلزاعي وكانت له صحبة قال مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
 يقول : من كان يؤمن ابهلل واليوم اآلخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن ابهلل

واليوم اآلخر فليحسن إىل جاره ومن كان يؤمن ابهلل واليوم اآلخر فليقل خريا 
 أو ليصمت قال  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا عبد احلميد بن جعفر عن   - 16418
ال قال رسول هللا صلى هللا سعيد بن أيب سعيد املقربي عن أيب شريح اخلزاعي ق

عليه وسلم : الضيافة ثالثة أايم وجائزته يوم وليلة وال حيل للرجل أن يقيم عند  
أحد حىت يؤمثه قالوا اي رسول هللا فكيف يؤمثه قال يقيم عنده وليس له شيء 

 يقريه 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم عبد احلمد بن ت
اري من رجاله وبقية رجاله ثقات رجال الشيخنيجعفر : وهو األنص  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حجاج وروح قاال ثنا بن أيب ذئب  - 16419
عن سعيد املقربي عن أيب شريح الكعيب وقال روح عن أيب هريرة ان النيب صلى  

هللا عليه وسلم قال : وهللا ال يؤمن وهللا ال يؤمن وهللا ال يؤمن قاهلا ثالث 
مرات قالوا وما ذاك اي رسول هللا قال اجلار ال أيمن اجلار بوائقه قالوا وما  

 بوائقه قال شره قال  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حجاج قال ثنا ليث قال حدثين  - 16420
لعمرو بن سعيد وهو يبعث  سعيد يعين املقربي عن أيب شريح العدوى انه قال 

البعوث إىل مكة ائذن يل أيها األمري أحدثك قوال قام به رسول هللا صلى هللا 
عليه وسلم الغد من يوم الفتح مسعته أذاني ووعاه قليب وأبصرته عيناي حني 
تكلم به ان محد هللا وأثىن عليه مث قال : ان مكة حرمها هللا ومل حيرمها الناس 

ن ابهلل واليوم اآلخر ان يسفك هبا دما وال يعضد هبا شجرة  فال حيل المرئ يؤم
فان أحد ترخص لقتال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فيها فقولوا ان هللا عز  

وجل أذن لرسوله ومل أيذن لكم إمنا أذن يل فيها ساعة من هنار وقد عادت 
 حرمتها اليوم كحرمتها ابألمس وليبلغ الشاهد الغائب قال 

 



 

عيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حجاج وأبو كامل قاال حدثنا ليث   - 16421
دوى انه قال  يعين بن سعد قال حدثين سعيد بن أيب سعيد عن أيب شريح الع

مسعت أذاني وأبصرت عيناي حني تكلم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال  
واليوم : من كان يؤمن ابهلل واليوم اآلخر فليكرم جاره ومن كان يؤمن ابهلل 

اآلخر فليكرم ضيفه جائزته قالوا وما جائزته اي رسول هللا قال يوم وليلة 
والضيافة ثالث فما كان وراء ذلك فهو صدقة عليه وقال من كان يؤمن ابهلل 

واليوم اآلخر فليقل خريا أو ليصمت وقال أبو كامل وال يثوي عنده حىت 
 حيرجه قال  

 

 

صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن سلمة احلراين عن بن  - 16422
إسحاق ويزيد بن هارون قال أنبأان حممد بن إسحاق عن احلارث بن فضيل عن  

فضيل عن سفيان بن أيب العوجاء قال يزيد السلمي عن أيب شريح اخلزاعي 
وقال يزيد مسعت رسول هللا صلى هللا  قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 



عليه وسلم يقول : من أصيب بدم أو خبل اخلبل اجلراح فهو ابخليار بني 
إحدى ثالث أما ان يقتص أو أيخذ العقل أو يعفو فان أراد رابعة فخذوا على  
 يديه فان فعل شيئا من ذلك مث عدا بعد فقتل فله النار خالدا فيها خملدا قال  

 

 

رنؤوط : إسناده ضعيف لضعف سفيان بن أيب العوجاء عليق شعيب األت
 السلمي

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وهب بن جرير قال حدثين أيب قال  - 16423
مسعت يونس حيدث عن الزهري عن مسلم بن يزيد أحد بىن سعد بن بكر انه 
مسع أاب شريح اخلزاعي مث الكعيب وكان من أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه  
وسلم وهو يقول : أذن لنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يوم الفتح يف قتال  

بىن بكر حىت أصبنا منهم أثران وهو مبكة مث أمر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
برفع السيف فلقى رهط منا الغد رجال من هذيل يف احلرم يؤم رسول هللا صلى 

اهلية وكانوا يطلبونه فقتلوه  هللا عليه وسلم كيس مل وكان قد وترهم يف اجل
وابدروا ان خيلص إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فيأمر فلما بلغ ذلك 
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم غضب غضبا شديدا وهللا ما رأيته غضب 

غضبا أشد منه فسعينا إىل أيب بكر وعمر وعلى رضي هللا عنهم نستشفعهم  
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الصالة  وخشينا أن نكون قد هلكنا فلما صلى



قام فأثىن على هللا عز وجل مبا هو أهله مث قال أما بعد فان هللا عز وجل هو  
حرم مكة ومل حيرمها الناس وإمنا أحلها يل ساعة من النهار أمس وهى اليوم  

حرام كما حرمها هللا عز وجل أول مرة وان أعىت الناس على هللا عز وجل ثالثة 
ل فيها ورجل قتل غري قاتله ورجل طلب بذحل يف اجلاهلية وإين وهللا  رجل قت

 ألدين هذا الرجل الذي قتلتم فوداه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح دون قوله : " وإن أعىت الناس على  ت
بذحل يف   هللا عز وجل ثالثة : رجل قتل فيها ورجل قتل غري قاتله ورجل طلب

 اجلاهلية " فحسن لغريه وهذا إسناد ضعيف 
 

 

------------------------------------- 

 

[    32صفحة  - 4مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعقوب قال ثنا أيب عن بن إسحاق  - 16424
قال ملا بعث  قال حدثين سعيد بن أيب سعيد املقربي عن أيب شريح اخلزاعي

عمرو بن سعيد إىل مكة بعثه يغزو بن الزبري أاته أبو شريح فكلمه وأخربه مبا  
جلس فيه  مسع من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مث خرج إىل اندى قومه ف



فقمت إليه فجلست معه فحدث قومه كما حدث عمرو بن سعيد ما مسع من  
ا اان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وعما قال له عمرو بن سعيد قال قلت هذ

كنا مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حني افتتح مكة فلما كان الغد من يوم  
ك فقام رسول هللا الفتح عدت خزاعة على رجل من هذيل فقتلوه وهو مشر 

صلى هللا عليه وسلم فينا خطيبا فقال : اي أيها الناس ان هللا عز وجل حرم  
مكة يوم خلق السماوات واألرض فهي حرام من حرام هللا تعاىل إىل يوم القيامة  
ال حيل المرئ يؤمن ابهلل واليوم اآلخر أن يسفك فيها دما وال يعضد هبا شجرا 

حتل ألحد يكون بعدي ومل حتلل يل إال هذه الساعة   مل حتلل ألحد كان قبلي وال
غضبا على أهلها اال مث قد رجعت كحرمتها ابألمس أال فليبلغ الشاهد منكم  
الغائب فمن قال لكم ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قد قاتل هبا فقولوا  

ان هللا عز وجل قد أحلها لرسوله ومل حيللها لكم اي معشر خزاعة وارفعوا  
يكم عن القتل فقد كثر ان يقع لئن قتلتم قتيال ألدينه فمن قتل بعد مقامي  أيد

هذا فأهله خبري النظرين ان شاؤوا فدم قاتله وان شاؤوا فعقله مث ودى رسول 
هللا صلى هللا عليه وسلم الرجل الذي قتلته خزاعة فقال عمرو بن سعيد أليب  

ا ال متنع سافك دم وال  شريح انصرف أيها الشيخ فنحن أعلم حبرمتها منك اهن
خالع طاعة وال مانع خزية قال فقلت قد كنت شاهدا وكنت غائبا وقد بلغت 
وقد أمران رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن يبلغ شاهدان غائبنا وقد بلغتك  

 فأنت وشأنك قال عبد هللا وجدت يف كتاب أيب خبط يده  

 

 



ن من أجل ابن عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد حست
 إسحاق : وهو حممد وبقية رجاله ثقات رجال الشيخني

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا على بن عبد هللا وأكرب علمي أن   - 16425
إسحاق قال ثنا   أيب ثنا عنه قال ثنا يزيد بن زريع قال ثنا عبد الرمحن بن

الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أيب شريح اخلزاعي أن رسول هللا صلى هللا 
غري قاتله أو  عليه وسلم قال : ان من أعىت الناس على هللا عز وجل من قتل  

 طلب بدم اجلاهلية من أهل اإلسالم أو بصر عينيه يف النوم ما مل تبصر  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف عبد الرمحن بن إسحاق : وهو املدين ت
 فيه كالم من جهة حفظه 

 

 

( حديث الوليد بن عقبة بن أيب معيط رضي هللا تعاىل عنه   )  

 

 

قال حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا فياض بن حممد الرقى عن   - 16426
جعفر بن برقان عن اثبت بن احلجاج الكاليب عن عبد هللا اهلمداين عن الوليد 

بن عقبة قال : ملا فتح رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مكة جعل أهل مكة  



أيتونه بصبياهنم فيمسح على رؤوسهم ويدعو هلم فجئ يب إليه وإين مطيب 
ابخللوق ومل ميسح على رأسي ومل مينعه من ذلك اال ان أمي خلقتين ابخللوق 

 فلم ميسين من أجل اخللوق 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف جلهالة عبد هللا اهلمداين وهو أبو ت
 موسى 

 

 

( حديث لقيط بن صربة رضي هللا تعاىل عنه   )  

 

 

حدثنا عبد هللا قال حدثين أيب ثنا وكيع ثنا سفيان عن أيب هاشم   - 16427
عن عاصم بن لقيط بن صربة عن أبيه قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 : إذا استنشقت فبالغ اال ان تكون صائما قال  

 

 

إسناده صحيح رجاله ثقات عليق شعيب األرنؤوط : ت  

 

 

------------------------------------- 

 



[    33صفحة  - 4مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع قال ثنا سفيان عن أيب هاشم   - 16428
إمساعيل بن كثري عن عاصم بن لقيط بن صربة عن أبيه قال أتيت النيب صلى 

 هللا عليه وسلم فقال : إذا توضأت فخلل األصابع قال  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

ثنا سفيان عن أيب هاشم   حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع  - 16429
نيب صلى  إمساعيل بن كثري عن عاصم بن لقيط بن صربة عن أبيه قال : أتيت ال

هللا عليه وسلم فذبح لنا شاة وقال ال حتسنب ومل يقل ال حيسنب اان إمنا ذحبناها  
 لك ولكن لنا غنم فإذا بلغت مائة ذحبنا شاة قال  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن عن سفيان عن  - 16430
إمساعيل بن كثري أيب هاشم عن عاصم بن لقيط بن صربة عن أبيه عن النيب 



 صلى هللا عليه وسلم : إذا توضأت فأبلغ االستنشاق ما مل تك صائما قال 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

ثين أيب ثنا عبد الرزاق قال أان بن جريج قال حدثنا عبد هللا حد - 16431
عاصم بن لقيط بن صربة عن أبيه أو  ثنا إمساعيل بن كثري أبو هاشم املكي عن 

جده وافد بن املنتفق قال : انطلقت أان وصاحب يل حىت انتهينا إىل رسول هللا  
صلى هللا عليه وسلم فلم جنده فأطعمتنا عائشة مترا وعصدت لنا عصيدة إذ  

النيب صلى هللا عليه وسلم يتقلع فقال هل أطعمتم من شيء قلنا نعم اي  جاء 
رسول هللا فبينما حنن كذلك ربع راعى الغنم يف املراح على يده سخلة قال هل  

ولدت قال نعم قال فاذبح لنا شاة مث أقبل علينا فقال ال حتسنب ومل يقل ال 
يد ان تزيد عليها فإذا ولد حيسنب اان ذحبنا الشاة من أجلكما لنا غنم مائة ال نر 

الراعي هبمة أمرانه بذبح شاة فقال اي رسول هللا أخربين عن الوضوء قال إذا 
توضأت فاسبغ وخلل األصابع وإذا استنثرت فأبلغ اال ان تكون صائما قال اي  
رسول هللا ان يل امرأة فذكر من طول لساهنا وإيذائها فقال طلقها قال اي رسول 

ة وولد قال فامسكها وأمرها فان يك فيها خري فستفعل وال  هللا اهنا ذات صحب
 تضرب ظعينتك ضربك أمتك  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات ت  

 

 

( حديث اثبت بن الضحاك األنصاري رضي هللا تعاىل عنه   )  

 

 

قال حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد قال ثنا هشام   - 16432
بن الضحاك ان  ويزيد قال أان هشام قال حدثين حيىي عن أيب قالبة عن اثبت

النيب صلى هللا عليه وسلم قال : لعن املؤمن كقتله ومن قتل نفسه بشيء يف 
من رمى  الدنيا عذب به يف اآلخرة وليس على رجل مسلم نذر فيما ال ميلك و 

 مؤمنا بكفر فهو كقتله ومن حلف مبلة سوى اإلسالم كاذاب فهو كما قال قال  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا سفيان عن خالد  - 16433
احلذاء عن أيب قالبة عن اثبت بن الضحاك األنصاري قال قال رسول هللا 

صلى هللا عليه وسلم : من حلف مبلة سوى اإلسالم كاذاب متعمدا فهو كما  
 قال وقال من قتل نفسه بشيء عذبه هللا به يف انر جهنم قال  

 

 



ب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد ثنا حرب ثنا حيىي قال   - 16434
حدثين أبو قالبة قال حدثين اثبت بن الضحاك األنصاري وكان ممن ابيع حتت 

الشجرة ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : من حلف على ميني مبلة 
كاذاب فهو كما قال ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة    سوى اإلسالم

 وليس على رجل نذر فيما ال ميلك قال  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان قال ثنا عبد الواحد بن زايد  - 16435
قال سألت عبد هللا بن معقل عن   ثنا سليمان الشيباين ثنا عبد هللا بن السائب

املزارعة فقال ثنا اثبت بن الضحاك : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم هنى  
 عن املزارعة قال  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم عبد هللا بن السائب  ت
من رجاله وبقية رجاله ثقات رجال الشيخني -وهو الكندي  -  



 

 

عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان قال ثنا أابن قال ثنا حيىي بن  حدثنا  - 16436
رسول هللا صلى هللا أيب كثري عن أيب قالبة عن اثبت بن الضحاك األنصاري أن 

عليه وسلم قال : من حلف على ملة سوى اإلسالم كاذاب فهو كما قال وليس  
م على رجل نذر فيما ال ميلك ومن قتل نفسه بشيء يف الدنيا عذب به يو 

 القيامة  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب قال حدثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة   - 16437
الشجرة مث   عن خالد عن أيب قالبة عن اثبت بن الضحاك وكان من أصحاب

قال بعد أو عن رجل عن اثبت بن الضحاك عن النيب صلى هللا عليه وسلم انه  
قال : من حلف مبلة سوى اإلسالم كاذاب متعمدا فهو كما قال ومن قتل نفسه 

 بشيء أو ذبح ذحبه هللا به يف انر جهنم  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 



------------------------------------- 

 

[    34صفحة  - 4مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن أيوب عن  - 16438
ن اثبت بن الضحاك رفع احلديث إىل النيب صلى هللا عليه وسلم  أيب قالبة ع

قال : من قتل نفسه بشيء عذب به ومن شهد على مسلم أو قال مؤمن  
بكفر فهو كقتله ومن لعنه فهو كقتله ومن حلف على ملة غري اإلسالم كاذاب  

 فهو كما حلف  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا على بن عاصم عن خالد عن أيب   - 16439
قالبة عن اثبت بن الضحاك قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : من  
حلف مبلة سوى اإلسالم كاذاب متعمدا فهو كما قال ومن قتل نفسه بشيء 

 عذبه هللا يف انر جهنم  

 

 



وهو الواسطي وإن  - ن عاصم عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح علي بت
قد توبع وبقية رجاله ثقات رجال الشيخني  -كان ضعيفا   

 

 

( حديث حمجن الديلي عن النيب صلى هللا عليه وسلم   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن ثنا سفيان ثنا زيد بن  - 16440
زيد بن أسلم  أسلم عن بسر بن حمجن عن أبيه وعبد الرزاق قال أان معمر عن 

عن بسر بن حمجن عن أبيه قال : أتيت النيب صلى هللا عليه وسلم فأقيمت 
ان  الصالة فجلست فلما صلى قال يل ألست مبسلم قلت بلى قال فما منعك 

تصلى مع الناس قال قلت صليت يف أهلي قال فصل مع الناس ولو كنت قد  
 صليت يف أهلك قال  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث حسن وهذا إسناد ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو نعيم ثنا سفيان عن زيد بن  - 16441
هللا عليه   أسلم عن بسر بن حمجن الديلي عن أبيه قال : أتيت النيب صلى

وسلم وقد صليت يف أهلي فأقيمت الصالة فذكر معىن حديث عبد الرمحن 



 قال  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث حسن وهذا إسناد ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب قال قرأت على عبد الرمحن مالك عن   - 16442
عن أبيه حمجن انه زيد بن أسلم عن رجل من بىن الديل يقال له بسر بن حمجن 

: كان يف جملس مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأذن ابلصالة فقام رسول  
سلم وحمجن  هللا صلى هللا عليه وسلم فصلى مث رجع رسول هللا صلى هللا عليه و 

يف جملسه فقال له رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ما منعك أن تصلى مع  
الناس ألست برجل مسلم قال بلى اي رسول هللا ولكين كنت قد صليت يف 

 أهلي فقال له إذا جئت فصل مع الناس وان كنت قد صليت  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث حسن وهذا إسناد ضعيف ت  

 

 

( ل املدينة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال حديث رجل من أه )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يونس ثنا أبو عوانة عن مساك بن  - 16443



حرب عن رجل من أهل املدينة انه : صلى خلف النيب صلى هللا عليه وسلم  
 فسمعته يقرأ يف صالة الفجر ق والقرآن اجمليد ويس والقرآن احلكيم قال 

 

 

م  عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح دون قوله : " و يس والقرآن احلكيت
 " لتفرد مساك بن حرب به وهو ممن ال حيتمل تفرده لسوء حفظه 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن سعد   - 16444
بن إبراهيم قال مسعت حممد بن عبد الرمحن بن ثوابن حيدث عن رجل من 

األنصار عن رجل من أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم انه قال : ثالث حق 
 على كل مسلم الغسل يوم اجلمعة والسواك وميس من طيب ان وجد  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد اختلف فيه على سعد  ت
 بن إبراهيم : وهو ابن عبد الرمحن بن عوف

 

 

( حديث رجل من أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن عن سفيان عن سعد   - 16445



بن إبراهيم عن حممد بن عبد الرمحن بن ثوابن عن رجل من األنصار من 
أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : حق  

 على كل مسلم يغتسل يوم اجلمعة يتسوك وميس من طيب ان كان ألهله  

 

 

شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني وجهالة  عليق ت
 الصحايب ال تضر

 

 

( حديث ميمون أو مهران موىل النيب صلى هللا عليه وسلم قال  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا سفيان عن عطاء   - 16446
قة كان أمر هبا بن السائب قال حدثتين أم كلثوم ابنة علي قال أتيتها بصد

قالت أحد رابئبنا فان ميمون أو مهران موىل النيب صلى هللا عليه وسلم أخربين 
اي مهران اان أهل  أنه مر على النيب صلى هللا عليه وسلم فقال له : اي ميمون أو

 بيت هنينا عن الصدقة وان موالينا من أنفسنا وال أنكل الصدقة  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 



------------------------------------- 

 

[    35صفحة  - 4مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

( حديث عبد هللا بن األرقم رضي هللا تعاىل عنه  )  

 

 

قال حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد هللا بن سعيد عن هشام   - 16447
يؤمهم ويؤذن ويقيم  قال حدثين أيب عبد هللا بن أرقم : انه خرج من مكة وكان 

فأقام يوما الصالة فقال ليصل بكم رجل منكم فإين مسعت رسول هللا صلى هللا 
ة فليذهب عليه وسلم يقول إذا أراد أحدكم يذهب إىل اخلالء وأقيمت الصال

 إىل اخلالء  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

( حديث عبد هللا بن أقرم رضي هللا تعاىل عنه  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن بن مهدي قال ثنا   - 16448



داود بن قيس عن عبيد هللا بن عبد هللا بن أقرم قال حدثين أيب : انه كان مع  
أبيه ابلقاع من منرة فمر بنا ركب فقال أيب اي بين كن يف هبمك حىت آيت هؤالء 

هللا صلى هللا   القوم فأسائلهم فدان ودنوت فكنت أنظر إىل عفريت إبطي رسول
 عليه وسلم وهو ساجد  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع قال ثنا داود بن قيس عن   - 16449
عبيد هللا بن عبد هللا بن أقرم اخلزاعي عن أبيه قال : كنت مع أيب أقرم ابلقاع 

لطريق فقال يل أيب أي بين كن يف هبمك حىت قال فمر بنا ركب فأانخوا بناحية ا
آيت هؤالء القوم وأسائلهم قال فخرج وخرجت يف أثره فإذا رسول هللا صلى هللا 

عليه وسلم قال فحضرت الصالة فصليت معه فكنت أنظر إىل عفريت إبطي 
 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كلما سجد قال  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو نعيم ثنا داود يعين بن قيس   - 64501



قال حدثين عبيد هللا بن عبد هللا بن أقرم اخلزاعي قال حدثين أيب : انه كان مع  
أبيه ابلقاع من منرة قال فمر بنا ركب فأانخوا بناحية الطريق فقال أيب أي بىن  

ال دان منهم ودنوت منه  كن يف هبمك حىت آتى هؤالء الركب فأسائلهم ق 
وأقيمت الصالة فإذا فيهم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فصليت معهم وكأين  

 أنظر إىل عفريت إبطي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا سجد  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

( حديث يوسف بن عبد هللا بن سالم رضي هللا تعاىل عنه  )  

 

 

قال حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع قال ثنا حيىي بن أيب  - 16451
اهليثم العطار قال مسعت يوسف بن عبد هللا بن سالم وقال مرة مسعه من 
يوسف بن عبد هللا بن سالم قال : مساين رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

مسح على رأسي  يوسف و   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات ت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا مسعر عن نضر بن قيس   - 16452
قال مسعت يوسف بن عبد هللا بن سالم يقول : مساين رسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم يوسف  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان بن عيينة قال ثنا بن  - 16453
وسف بن عبد هللا بن سالم يقول قال رسول هللا صلى هللا املنكدر قال مسعت ي

عليه وسلم لرجل من األنصار وامرأته اعتمرا يف رمضان : فان عمرة يف رمضان  
لكما كحجة وقال سفيان مرة ومل يقل حدثين يعين بن املنكدر فان عمرة فيه  

 كحجة قال  

 

 

خني غري أن عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيت
 صحابيه مل خيرج له سوى البخاري يف " األدب املفرد " وأصحاب السنن 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو أمحد الزبريي ثنا حيىي بن أيب  - 16454
اهليثم قال مسعت يوسف بن عبد هللا بن سالم يقول : أجلسين رسول هللا صلى  



ين يوسف قال  هللا عليه وسلم يف حجرة ومسح على رأسي ومسا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد بن هارون قال أان سالم بن  - 16455
عبد هللا بن مسكني قال ثنا شهر بن حوشب عن حممد بن يوسف بن عبد هللا  

 بن سالم : وذكر احلديث املار  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف لضعف شهر بن حوشب وحممد بن ت
 يوسف بن عبد هللا بن سالم 

 

 

( حديث عبد الرمحن بن يزيد عن أبيه عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن قال ثنا سفيان عن   - 16456
ان رسول هللا صلى   عاصم يعين بن عبيد هللا عن عبد الرمحن بن يزيد عن أبيه

هللا عليه وسلم قال : يف حجة الوداع أرقاءكم أرقاءكم أرقاءكم أطعموهم مما  
وه فبيعوا  أتكلون وأكسوهم مما تلبسون فان جاؤوا بذنب ال تريدون ان تغفر 



 عباد هللا وال تعذبوهم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف لضعف عاصم بن عبيد هللا : وهو ت
ابن عاصم بن عمر بن اخلطاب وبقية رجاله ثقات رجال الشيخني غري عبد  
 الرمحن بن يزيد بن جارية فقد أخرج له البخاري وأصحاب السنن وهو ثقة 

 

 

-------------------------------------  

 

[    36صفحة  - 4مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

( حديث عبد هللا بن أيب ربيعة رضي هللا تعاىل عنه   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا إبراهيم بن إمساعيل بن  - 16457
 صلى هللا عليه  عبد هللا بن أيب ربيعة املخزومي عن أبيه عن جده : ان النيب

وسلم استسلف منه حني غزا حنينا ثالثني أو أربعني ألفا فلما انصرف قضاه  
وفاء واحلمد  إايه مث قال ابرك هللا لك يف أهلك ومالك إمنا جزاء السلف ال  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على قلب يف اسم أحد رواته وهو ت
إمساعيل بن إبراهيم ابن عبد هللا املخزومي فقد انقلب هنا إىل إبراهيم بن 

 إمساعيل ويبدو أنه خطأ قدمي 
 

 

( حديث رجل من بىن أسد رضي هللا تعاىل عنه  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا سفيان عن زيد بن أسلم   - 16458
عن عطاء بن يسار عن رجل من بىن أسد قال قال رسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم : من سأل وله أوقية أو عدهلا فقد سأل إحلافا  

 

 

صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني وجهالة  عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ت
 الصحايب ال تضر

 

 

( حديث بعض أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم قال  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع قال ثنا األعمش عن أيب  - 16459
صاحل عن بعض أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم عن النيب صلى هللا عليه  



 وسلم قال : أفضل الكالم سبحان هللا واحلمد هلل وال إله اال هللا وهللا أكرب 

 

 

وجهالة  عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني ت
 الصحايب ال تضر

 

 

( حديث رجل رأى النيب صلى هللا عليه وسلم قال   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر قال ثنا شعبة   - 16460
عن  وحجاج قال أان شعبة عن عبد ربه بن سعيد وقال غندر عبد ربه بن سعيد  

حممد بن إبراهيم قال أخربين : من رأى النيب صلى هللا عليه وسلم عند أحجار  
 الزيت يدعو بكفيه قال حجاج ورفع شعبة كفيه وبسطهما  

 

 

شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري أن عليق ت
مل خيرج له سوى مسلم وأصحاب  -وهو عمري موىل آيب اللحم  -صحابيه 

 السنن
 

 

( حديث عبد هللا بن عتيك رضي هللا تعاىل عنه  )  



 

 

قال حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد بن هارون قال أان حممد  - 16461
 بن عتيك بن إسحاق عن حممد بن إبراهيم بن احلرث عن حممد بن عبد هللا 

أحد بىن سلمة عن أبيه عبد هللا بن عتيك قال مسعت رسول هللا صلى هللا عليه  
أبصابعه   وسلم يقول : من خرج من بيته جماهدا يف سبيل هللا عز وجل مث قال

هؤالء الثالث الوسطى والسبابة واإلهبام فجمعهن وقال وأين اجملاهدون فخر  
عن دابته ومات فقد وقع أجره على هللا تعاىل أو لدغته دابة فمات فقد وقع  
أجره على هللا أو مات حتف أنفه فقد وقع أجره على هللا عز وجل وهللا اهنا 

ل هللا صلى هللا عليه وسلم  لكلمة ما مسعتها من أحد من العرب قبل رسو 
 فمات فقد وقع أجره على هللا تعاىل ومن مات فعصا فقد استوجب املآب 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف حممد بن إسحاق مدلس وقد عنعن ت  

 

 

( حديث رجال من األنصار رضي هللا تعاىل عنه  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هشيم عن أيب بشر عن على بن  - 16462
بالل عن انس من األنصار قالوا : كنا نصلى مع رسول هللا صلى هللا عليه  



وسلم املغرب مث ننصرف فنرتامى حىت أنيت دايران فما خيفي علينا مواقع سهامنا  
 قال  

 

 

ضعيف عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح لغريه وهذا إسناد ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان قال حدثنا أبو عوانة قال ثنا   - 16463
أبو بشر عن على بن بالل الليثي قال : صليت مع نفر من أصحاب رسول 

هللا صلى هللا عليه وسلم فحدثوين اهنم كانوا يصلون املغرب مع رسول هللا 
يهم مواقع سهامهم حىت صلى هللا عليه وسلم مث ينطلقون يرتامون ال خيفي عل 

 أيتون دايرهم يف أقصى املدينة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف جلهالة حال  ت
 علي بن بالل الليثي وبقية رجاله ثقات رجال الشيخني

 

 

( حديث رجال من أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم قال  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن فضيل قال حدثنا حيىي بن   - 16464



سعيد عن بشري بن يسار عن رجال من أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم :  
أدركهم يذكرون أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حني ظهر على خيرب 

وصارت خيرب لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم واملسلمني ضعف عن عملها  
وها إىل اليهود يقومون عليها وينفقون عليها على ان هلم نصف ما خرج  فدفع

منها فقسمها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على ستة وثالثني سهما مجع كل  
سهم مائة سهم فجعل نصف ذلك كله للمسلمني وكان يف ذلك النصف سهام  

خر ملن  املسلمني وسهم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم معها وجعل النصف اآل
 ينزل به من الوفود واألمور ونوائب الناس 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    37صفحة  - 4مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

( حديث ثالثني من أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم   )  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد بن هارون قال ثنا حجاج بن  - 16465
أرطاة عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن املسيب قال حفظنا عن ثالثني من  

أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم انه قال : من اعتق شقصا له يف 
 مملوك ضمن بقيته  

 

 

ة وبقية رجاله  عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف لضعف حجاج بن أرطا ت
ثقات رجال الشيخني غري عمرو بن شعيب فقد روى له البخاري يف القراءة 

 خلق اإلمام وأصحاب السنن

 

 

( حديث سلمة بن صخر الزرقي األنصاري رضي هللا تعاىل عنه   )  

 

 

قال حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد السالم بن حرب املالئي  - 16466
ن األشج عن  عن إسحاق بن عبد هللا بن أيب فروة عن بكري بن عبد هللا ب

سليمان بن يسار عن سلمة بن صخر الزرقي قال : تظاهرت من امرأيت مث 
وقعت هبا قبل أن أكفر فسألت النيب صلى هللا عليه وسلم فأفتاين ابلكفارة  

 قال  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح بطرقه وشاهده وهذا إسناد ضعيف  ت
فيه علتان : إسحاق بن عبد هللا بن أيب فروة مرتوك وسليمان بن يسار مل  

 يسمع من سلمة بن صخر وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح 
 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد بن هارون أنبأان حممد بن  - 16467
إسحاق عن حممد بن عمرو بن عطاء عن سليمان بن يسار عن سلمة بن 

صخر الزرقي قال : تظاهرت من امرأيت مث وقعت هبا قبل ان أكفر فسألت 
 النيب صلى هللا عليه وسلم فأفتاين ابلكفارة  

 

 

مركب من إسناد احلديث التايل ومنت عليق شعيب األرنؤوط : هذا خطأ  ت
 احلديث السابق 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد بن هارون قال أان حممد بن   - 16468
إسحاق عن حممد بن عمرو بن عطاء عن سليمان بن يسار عن سلمة بن 

صخر األنصاري قال : كنت امرأ قد أوتيت من مجاع النساء ما مل يؤت غريي  
تظهرت من امرأيت حىت ينسلخ رمضان فرقا من ان أصيب  فلما دخل رمضان 

لنهار وأان ال اقدر على ان أنزع يف ليليت شيئا فأتتابع يف ذلك إىل ان يدركين ا
فبينا هي ختدمين إذ تكشف يل منها شيء فوثبت عليها فلما أصبحت غدوت  



على قومي فأخربهتم خربي وقلت هلم انطلقوا معي إىل النيب صلى هللا عليه  
وسلم فأخربه أبمري فقالوا ال وهللا ال نفعل نتخوف أن ينزل فينا قرآن أو يقول  

ت  فينا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مقالة يبقى علينا عارها ولكن اذهب أن
فاصنع ما بدا لك قال فخرجت فأتيت النيب صلى هللا عليه وسلم فأخربته 

ذاك فقلت أان بذاك قال  خربي فقال يل أنت بذاك فقلت أان بذاك فقال أنت ب
أنت بذاك قلت نعم ها اان ذا فامض يف حكم هللا عز وجل فإين صابر له قال  
اعتق رقبة قال فضربت صفحة رقبيت بيدي وقلت ال والذي بعثك ابحلق ما  

أصبحت أملك غريها قال فصم شهرين قال قلت اي رسول هللا وهل أصابين ما  
قلت والذي بعثك ابحلق لقد بتنا  أصابين اال يف الصيام قال فتصدق قال ف

ليلتنا هذه وحشاء ما لنا عشاء قال اذهب إىل صاحب صدقة بىن زريق فقل له  
فليدفعها إليك فأطعم عنك منها وسقا من متر ستني مسكينا مث استعن بسائرة 

عليك وعلى عيالك قال فرجعت إىل قومي فقلت وجدت عندكم الضيق وسوء  
لى هللا عليه وسلم السعة والربكة قد أمر يل  الرأي ووجدت عند رسول هللا ص

 بصدقتكم فادفعوها يل قال فدفعوها إىل 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح بطرقه وشاهده وهذا إسناد ضعيف  ت
حممد بن إسحاق مدلس وقد عنعن وسليمان بن يسار مل يسمع من سلمة بن  

 صخر وبقية رجاله ثقات رجال الشيخني

 



 

( حديث الصعب بن جثامة رضي هللا تعاىل عنه  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان عن الزهري عن عبيد هللا   - 16469
بن عبد هللا عن بن عباس عن الصعب بن جثامة قال : مر يب رسول هللا صلى 

هللا عليه وسلم وأان ابألبواء أو بودان فأهديت له من حلم محار وحش وهو 
ى فلما رأى يف وجهي الكراهة قال انه ليس بنا رد عليك ولكنا  حمرم فرده عل

حرم ومسعته يقول ال محى اال هلل ولرسوله وسئل عن أهل الدار من املشركني 
يبيتون فيصاب من نسائهم وذراريهم فقال هم منهم مث يقول الزهري مث هنى 

 عن ذلك بعد  

 

 

لشيخني عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح رجاله ثقات رجال ات  

 

 

------------------------------------- 

 

[    38صفحة  - 4مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب قال قرأت على عبد الرمحن بن مهدي   - 16470



مالك بن أنس عن بن شهاب عن عبيد هللا بن عبد هللا عن بن عباس عن  
الصعب بن جثامة الليثي انه : أهدى إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهو  

م فلما  ابألبواء أو بودان محارا وحشيا فرده عليه رسول هللا صلى هللا عليه وسل 
 رأى ما يف وجهي قال اان مل نرد عليك اال أان حرم قال  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق قال أان بن جريج قال  - 16471
بد هللا بن عتبة  أخربين عمرو بن دينار ان بن شهاب أخربه عن عبيد هللا بن ع 

عن بن عباس عن الصعب بن جثامة : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قيل  
هم من آابئهم له لو أن خيال أغارت من الليل فاصابت من أبناء املشركني قال 

 قال  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق قال ثنا معمر عن   - 16472
الزهري عن عبيد هللا بن عبد هللا بن عتبة عن بن عباس عن الصعب بن جثامة  



قال مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : ال محى اال هلل ولرسوله 
 قال  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن الزهري  - 31647
عن عبيد هللا بن عبد هللا بن عتبة عن بن عباس عن الصعب بن جثامة قال :  

قلت لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم اان نصيب يف البيات من ذراري املشركني 
 قال هم منهم قال  

 

 

لى شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح عت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن الزهري  - 16474
عن عبيد هللا بن عبد هللا عن بن عباس عن الصعب بن جثامة قال : مر يب  

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأان ابألبواء فأهديت له محار وحش فرده على  
يس بنا رد عليك ولكنا حرم قال فلما رأى الكراهية يف وجهي قال انه ل  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن بكر قال أان بن جريج  - 16475
عن عبد هللا بن عباس  قال أخربين بن شهاب عن عبيد هللا بن عبد هللا بن عتبة  

عن صعب بن جثامة انه قال : مر يب وأان ابألبواء أو بودان فأهديت له محار  
ية يف وجهي  وحش فرده على فلما رأى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الكراه

قال انه ليس بنا رد عليك ولكنا حرم قلت البن شهاب احلمار عقري قال ال  
 أدري 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد بن هارون قال أان بن أيب  - 16476
عباس عن الصعب  ذئب عن الزهري عن عبيد هللا بن عبد هللا بن عتبة عن بن

بن جثامة انه : أهدى إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم محار وحش وهو  
 حمرم فذكره  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  



 

 

حديث عبد هللا بن زيد بن عاصم املازين رضي هللا تعاىل عنه وكانت له   )
( صحبة   

 

 

قال حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن بن مهدي قال ثنا   - 16477
مالك عن الزهري وعبد الرزاق قال أان معمر عن الزهري عن عباد بن متيم عن  

عمه : قال رأيت النيب صلى هللا عليه وسلم قال عبد الرزاق يف حديثه يف 
 املسجد واضعا إحدى رجليه على األخرى  

 

 

إسناداه صحيحان على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب قال قرأت على عبد الرمحن بن مهدي   - 16478
ال لعبد هللا بن زيد مالك بن أنس عن عمرو بن حيىي املازين عن أبيه ان جده ق

بن عاصم وكان من أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : هل تستطيع ان  
بن زيد نعم   تريين كيف كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يتوضأ قال عبد هللا

فدعا بوضوء فافرغ على يده فغسل يده مرتني مث متضمض واستنثر ثالاث مث 
غسل وجهه ثالاث مث غسل يديه مرتني إىل املرفقني مث مسح رأسه بيديه فأقبل  



هبما وأدبر بدأ مبقدم رأسه مث ذهب هبما إىل قفاه مث ردمها حىت رجع إىل املكان 
 الذي بدأ منه مث غسل رجليه قال  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد عن حيىي بن سعيد   - 16479
األنصاري عن أيب بكر بن حممد عن عباد بن متيم قال قال عبد هللا بن زيد :  

 خرج النيب صلى هللا عليه وسلم فاستسقى وحول رداءه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

-------------------------------------  

 

[    39صفحة  - 4مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن بن مهدي ثنا سفيان   - 16480
عن عبد هللا بن أيب بكر عن عبد هللا بن متيم عن عمه عبد هللا بن زيد أن 



رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : ما بني بييت ومنربي روضة من رايض 
 اجلنة قال  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن قال ثنا سفيان عن   - 16481
عبد هللا بن أيب بكر عن عباد بن متيم عن عمه : ان النيب صلى هللا عليه وسلم  

 استسقى وحول رداءه قال  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

رأت على عبد الرمحن مالك عن  حدثنا عبد هللا حدثين أيب قال ق - 16482
عبد هللا بن أيب بكر انه مسع عباد بن متيم يقول مسعت عبد هللا بن زيد املازين 

يقول : خرج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إىل املصلى فاستسقى وحول 
 رداءه حني استقبل القبلة قال  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو معاوية قال ثنا بن أيب ذئب عن   - 16483
الزهري عن عباد بن متيم عن عمه قال : خرج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 يستسقى فاستقبل القبلة وحول رداءه وجهر ابلقراءة وصلى ركعتني قال 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق قال ثنا معمر عن   - 16484
الزهري عن عباد بن متيم عن عمه قال : خرج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

ابلناس يستسقى فصلى هبم ركعتني وجهر ابلقراءة فيها وحول رداءه ودعا  
 واستقبل القبلة قال  

 

 

على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق قال أان مالك عن   - 16485
عمرو بن حيىي عن أبيه عن عبد هللا بن زيد : ان النيب صلى هللا عليه وسلم  

مسح رأسه بيديه فأقبل هبما وأدبر وبدأ مبقدم رأسه مث ذهب هبما إىل قفاه مث  



أ منه قال  ردمها حىت رجع إىل املكان الذي بد   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد قال أان بن أيب ذئب عن   - 16486
الزهري عن عباد بن متيم عن عمه قال : شهدت رسول هللا صلى هللا عليه  
  وسلم خرج يستسقى فوىل ظهره الناس واستقبل القبلة وحول رداءه وجعل

 يدعو وصلى ركعتني وجهر ابلقراءة قال  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا موسى بن داود ثنا بن هليعة عن   - 16487
حبان بن واسع عن أبيه عن عبد هللا بن زيد بن عاصم قال : رأيت رسول هللا 

مسح رأسه مباء غري فضل يديه قال  صلى هللا عليه وسلم توضأ يوما ف   

 

 

وهو   -عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف ابن هليعة  ت
سيء احلفظ  -عبد هللا   



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو داود الطيالسي قال ثنا شعبة   - 16488
عن حبيب بن زيد مسع عباد بن متيم عن عمه عبد هللا بن زيد : أن النيب صلى 

 هللا عليه وسلم توضأ فجعل يقول هكذا يدلك قال 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

بادة قال ثنا حممد بن أيب حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح بن ع - 16489
حفصة قال ثنا بن شهاب عن سعيد بن املسيب وعباد بن متيم عن عمه ان  

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : ال وضوء اال فيما وجدت الريح أو 
 مسعت الصوت قال 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

ثنا مالك عن  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عثمان بن عمر  - 16490
أبيه انه مسع عبد هللا بن زيد األنصاري : سئل عن وضوء رسول هللا  عمرو عن

صلى هللا عليه وسلم فدعا مباء فغسل يديه ومضمض واستنشق ثالاث وغسل 



وجهه ثالاث وغسل يديه مرتني مرتني ومسح رأسه قال عثمان مسح مالك رأسه 
رأيت رسول هللا صلى هللا  فأقبل بيديه وأدبر هبما وغسل رجليه وقال هكذا

 عليه وسلم يتوضأ قال  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حجاج بن حممد عن بن جريج قال   - 16491
أخربين حيىي بن جرجة عن بن شهاب عن عباد بن متيم عن عمه انه : أبصر 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مستلقيا يف املسجد على ظهره واضعا إحدى 
 رجليه على األخرى  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

عبد هللا حدثين أيب ثنا هشام بن سعيد قال أان خالد قال   حدثنا - 16492
ن الوليد قال ثنا خالد  أان عمرو بن حيىي بن عمارة األنصاري قال أيب وخلف ب

عن عمرو بن حيىي عن أبيه عن عبد هللا بن زيد بن عاصم وكانت له صحبة  
ء فقيل له توضأ لنا وضوء رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : فدعا إبان



فاكفأ منه على يديه ثالاث فغسلهما مث أدخل يده واستخرجها فمضمض 
  واستنشق من كف واحدة ففعل ذلك ثالاث واستخرجها مث غسل وجهه مث
أدخل يده فاستخرجها فغسل يديه إىل املرفقني مرتني مرتني مث أدخل يده  

ال  فاستخرجها فمسح برأسه فأقبل بيده وأدبر مث غسل رجليه إىل الكعبني مث ق
 هكذا كان وضوء رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري ت
هشام بن سعيد : وهو الطالقاين فقد روى له البخاري يف " األدب املفرد "  

 وأبو داود والنسائي وهو ثقة 

 

 

------------------------------------- 

 

[    40صفحة  - 4مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان قال ثنا وهيب قال ثنا عمرو   - 16493
صلى هللا عليه   بن حيىي عن عباد بن متيم عن عبد هللا بن زيد عن رسول هللا

وسلم انه قال : ان إبراهيم حرم مكة ودعا هلا وحرمت املدينة كما حرم إبراهيم  
كة قال  مكة ودعوت هلم يف مدها وصاعها مثل ما دعا به إبراهيم مل   



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا معتمر بن سليمان عن معمر عن   - 16494
الزهري عن عباد بن متيم عن عمه قال : رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 واضعا إحدى رجليه على األخرى قال 

 

 

اده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق قال أان سفيان عن حيىي   - 16495
بن سعيد عن أيب بكر بن حممد عن عباد بن متيم عن عمه : أن رسول هللا 

 صلى هللا عليه وسلم استسقى فاستقبل القبلة وحول رداءه قال  

 

 

لى شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح عت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان عن الزهري عن عباد بن   - 16496
متيم عن عمه : رأى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف املسجد مستلقيا واضعا  



 إحدى رجليه على األخرى قال  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان عن الزهري عن عباد بن   - 16497
متيم عن عمه انه شكا إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الرجل جيد الشيء يف 
الصالة خييل إليه أنه قد كان منه فقال : ال ينفتل حىت جيد رحيا أو يسمع صوات 

 قال  

 

 

نيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان عن أيب بكر بن حممد بن   - 16498
وسلم  عمرو بن حزم مسع عباد بن متيم عن عمه : أن رسول هللا صلى هللا عليه 

خرج إىل املصلى واستسقى فاستقبل القبلة وقلب رداءه وصلى ركعتني قال  
ال  سفيان قلب الرداء جعل اليمني الشمال والشمال اليمني ق  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان قال ثنا عمرو بن حيىي بن  - 16499
عمارة بن أيب حسن املازين األنصاري عن أبيه عن عبد هللا بن زيد : أن النيب 

بن حيىي صلى هللا عليه وسلم توضأ قال سفيان ثنا حيىي بن سعيد عن عمرو 
منذ أربع وسبعني سنة وسألته بعد ذلك بقليل وكان حيىي أكرب منه قال سفيان  
مسعت منه ثالث أحاديث فغسل يديه مرتني ووجهه ثالاث ومسح برأسه مرتني  

قال أيب مسعته من سفيان ثالث مرات يقول غسل رجليه مرتني وقال مرة مسح  
 برأسه مرة وقال مرتني مسح برأسه مرتني قال  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح دون قوله : ومسح برأسه مرتني فقد  ت
 وهم فيه سفيان بن عيينة ويبدو أنه رجع عنه 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن ثنا مالك عن عبد هللا   - 16500
بن أيب بكر عن عباد بن متيم عن عبد هللا بن زيد أن رسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم قال : ما بني بييت ومنربي روضة من رايض اجلنة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب قال قرأت على عبد الرمحن عن عبد   - 16501
د الرمحن املقرئ قال ثنا سعيد  هللا بن زيد املازين قال ثنا عبد هللا بن يزيد أبو عب

يعىن بن أيب أيوب قال حدثين أبو األسود عن عباد بن متيم املازين عن أبيه انه 
وميسح ابملاء على رجليه  قال : رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يتوضأ 

 قال  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري أن ت
مل خيرج له أحد من أصحاب الكتب  -وهو متيم بن زيد املازين   -صحابيه 

 الستة
 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو اليمان قال ثنا شعيب عن   - 16502
ن متيم أن عمه وكان من أصحاب النيب صلى هللا الزهري قال أخربين عباد ب

عليه وسلم : أن النيب صلى هللا عليه وسلم خرج ابلناس إىل املصلى يستسقى  
 هلم فقام فدعا قائما مث توجه قبل القبلة وحول رداءه فاسقوا قال  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 



أيب حدثنا هاشم بن القاسم قال ثنا عبد   حدثنا عبد هللا حدثين - 16503
مة املاجشون عن عمرو بن حيىي عن أبيه عن  العزيز يعىن بن عبد هللا بن أيب سل

عبد هللا بن زيد صاحب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : جاءان رسول هللا 
صلى هللا عليه وسلم فأخرجت إليه ماء فتوضأ فغسل وجهه ثالاث ويديه مرتني 

ومسح برأسه أقبل به وأدبر ومسح أبذنيه وغسل قدميه قال   مرتني  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا موسى بن داود قال ثنا بن هليعة   - 16504
عن حبان بن واسع عن أبيه عن عبد هللا بن زيد قال : رأيت النيب صلى هللا 

 عليه وسلم توضأ ومسح رأسه مباء غري فضل يديه قال  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

ل ثنا فليح عن عبد هللا  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يونس قا - 16505
رسول هللا بن أيب بكر عن عباد بن متيم عن عمه عبد هللا بن زيد األنصاري ان 

صلى هللا عليه وسلم قال : ما بني هذه البيوت يعىن بيوته إىل منربي روضة من  



 رايض اجلنة واملنرب على ترعة من ترع اجلنة قال  

 

 

قوله : " ما بني هذه البيوت " عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح دون  ت
 بصيغة اجلمع 

 

 

------------------------------------- 

 

[    41صفحة  - 4مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا احلسن بن موسى قال ثنا بن هليعة   - 16506
عمه املازين قال   قال ثنا حبان بن واسع عن أبيه عن عبد هللا بن زيد بن عاصم 

: رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يتوضأ ابجلحفة فمضمض مث استنشق  
ري فضل يديه مث غسل وجهه ثالاث وغسل يده اليمىن ثالاث مث مسح رأسه مباء غ

 مث غسل رجليه حىت انقامها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف ت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سكن بن انفع قال ثنا صاحل بن  - 16507
أيب األخضر عن الزهري عن عباد بن متيم األنصاري أنه مسع عمه وكان من  

يقول : خرج رسول هللا صلى هللا أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 
عليه وسلم فاستسقى مث توجه قبل القبلة وحول إىل الناس ظهره يدعو وحول  
رداءه وصلى ركعتني قال أبو عبد الرمحن قلب الرداء حىت حتول السنة يصري 

 الغالء رخصا قال 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف لضعف صاحل بن ت
وهو اليمامي وبقية رجاله ثقات رجال الشيخني غري سكن بن أيب األخضر 

فمن رجال " التعجيل " وهو ثقة  -وهو الباهلي  -انفع   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب قال ثنا منصور بن سلمة قال أان بكر  - 16508
بن مضر عن يزيد بن اهلاد عن أيب بكر بن حممد بن عمرو بن حزم عن عباد  

 بن زيد انه مسع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : ما  بن متيم عن عبد هللا
 بني منربي وبني بييت روضة من رايض اجلنة قال  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سريج بن النعمان قال ثنا عبد   - 16509
عباد بن متيم عن عمه عبد هللا بن العزيز الدراوردي عن عمارة بن غزية عن  

زيد : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم استسقى وعليه مخيصة له سوداء 
فأراد ان أيخذ أبسفلها فيجعله أعالها فثقلت عليه فقلبها عليه األمين على  

 األيسر واأليسر على األمين قال  
 

 

العزيز : وهو ابن حممد  عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسن من أجل عبد ت
 الدراوردي فقد اختلف فيه وبقية رجاله ثقات رجال الشيخني

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا مؤمل قال ثنا وهيب قال ثنا عمرو   - 16510
بن حيىي عن أبيه قال قيل لعبد هللا بن زيد يوم احلرة : هلم إىل بن حنظلة يبايع  

ملوت قال ال أابيع عليه أحدا بعد رسول الناس قال عالم يبايعهم قالوا على ا
 هللا صلى هللا عليه وسلم قال  

 

 

وهو ابن إمساعيل البصري  -عليق شعيب األرنؤوط : هذا األثر صحيح مؤمل ت
قد توبع وبقية رجاله ثقات رجال الشيخني  -وإن كان سيء احلفظ   

 

 



عن   حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يونس وسريج قاال ثنا فليح - 16511
عبد هللا بن أيب بكر بن حممد بن عمرو بن حزم عن عباد بن متيم عن عبد هللا  
بن زيد األنصاري مث املازين : ان النيب صلى هللا عليه وسلم توضأ مرتني مرتني 

 قال  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

نا أيب عن بن إسحاق حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعقوب قال ث - 16512
هللا بن أيب بكر عن عباد بن متيم األنصاري مث املازين عن عبد  قال حدثين عبد 

هللا بن زيد بن عاصم وكان أحد رهطه وكان عبد هللا بن زيد من أصحاب 
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قد شهد معه أحدا قال : قد رأيت رسول هللا 

نا أطال الدعاء وأكثر املسألة قال مث حتول  صلى هللا عليه وسلم حني استسقى ل
 إىل القبلة وحول رداءه فقلبه ظهر البطن وحتول الناس معه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح دون قوله : وحتول الناس معه فهو  ت
حسن وهذا إسناد حسن من أجل حممد بن إسحاق وقد صرح ابلتحديث 

ال الشيخنيفانتفت شبهة تدليسه وبقية رجاله ثقات رج  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب قال قرأت على عبد الرمحن مالك  - 16513
ر عن عباد بن متيم  وحدثنا إسحاق قال حدثين مالك عن عبد هللا بن أيب بك

يقول مسعت عبد هللا بن زيد املازين يقول : خرج رسول هللا صلى هللا عليه  
وسلم إىل املصلى واستسقى وحول رداءه حني استقبل القبلة قال إسحاق يف 

 حديثه وبدأ ابلصالة قبل اخلطبة مث استقبل القبلة فدعا قال  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سريج بن النعمان قال ثنا عبد هللا   - 16514
بن بن وهب املصري عن عمرو بن احلرث بن يعقوب األنصاري ان حبان 

واسع األنصاري حدثه انه مسع عبد هللا بن زيد بن عاصم املازين يذكر أنه :  
رأى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم توضأ فمضمض مث استنشق مث غسل 

ه ثالاث ويده اليمىن ثالاث واألخرى ثالاث ومسح رأسه مباء غري فضل يده  وجه
 وغسل رجليه أنقامها قال  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح ت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو نعيم قال ثنا بن أيب ذئب عن  - 16515
سول هللا صلى هللا عليه وسلم خرج  الزهري عن عباد بن متيم عن عمه : أن ر 

 فتوجه القبلة يدعو وحول رداءه مث صلى ركعتني جهر فيهما ابلقراءة قال 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا علي بن إسحاق قال أان عبد هللا   - 16516
رك قال أخربان بن هليعة قال ثنا حبان بن وعتاب قال ثنا عبد هللا يعين بن املبا

واسع عن أبيه عن عبد هللا بن زيد بن عاصم املازين قال : رأيت رسول هللا 
صلى هللا عليه وسلم يتوضأ ابجلحفة فذكر معىن حديث حسن اال انه قال  

 ومسح رأسه مباء من غري فضل يده قال  

 

 

غرب من فضل يده  عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح دون قوله : مباءت
 فشاذ

 

 

------------------------------------- 

 



[    42صفحة  - 4مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان قال ثنا وهيب ثنا عمرو بن   - 16517
ملا أفاء هللا على  حيىي عن عباد بن متيم عن عبد هللا بن زيد بن عاصم قال : 

رسوله يوم حنني ما أفاء قال قسم يف الناس يف املؤلفة قلوهبم ومل يقسم ومل يعط  
س فخطبهم فقال اي األنصار شيئا فكأهنم وجدوا إذ مل يصبهم ما أصاب النا

معشر األنصار أمل أجدكم ضالال فهداكم هللا يب وكنتم متفرقني فجمعكم هللا يب  
وعالة فأغناكم هللا يب قال كلما قال شيئا قالوا هللا ورسوله أمن قال ما مينعكم  

ان جتيبوين قالوا هللا ورسوله أمن قال لو شئتم لقلتم جئتنا كذا وكذا أما ترضون 
ابلشاة والبعري وتذهبون برسول هللا إىل رحالكم لوال اهلجرة  ان يذهب الناس 

لكنت امرأ من األنصار لو سلك الناس واداي وشعبا لسلكت وادي األنصار 
وشعبهم األنصار شعار والناس داثر وإنكم ستلقون بعدي أثرة فاصربوا حىت 

 تلقوين على احلوض قال  
 

 

لشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط ات  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان قال ثنا وهيب قال ثنا عمرو   - 16518
ن زمن احلرة أاته آت  بن حيىي عن عباد بن متيم عن عبد هللا بن زيد قال : ملا كا



فقال هذا بن حنظلة وقال عفان مرة هذاك بن حنظلة يبايع الناس قال على  
بعد رسول هللا أي شيء يبايعهم قال على املوت قال ال أابيع على هذا أحدا 

 صلى هللا عليه وسلم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا خلف بن الوليد قال ثنا خالد يعىن  - 16519
بن عبد هللا الواسطي الطحان عن عمرو بن حيىي عن أبيه عن عبد هللا بن زيد 

بن عاصم : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم متضمض واستنشق من كف 
 واحد قال  

 

 

لشيخني غري عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال ات
 خلف بن الوليد : وهو العتكي من رجال " التعجيل " وهو ثقة 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا على بن حبر قال ثنا الدراوردي عن   - 16520
عمارة بن غزية عن عباد بن متيم عن عبد هللا بن زيد : أن رسول هللا صلى هللا 

داء فأخذ أبسفلها  عليه وسلم خرج إىل املصلى يستسقي وعليه مخيصة سو 



 ليجعلها أعالها فثقلت عليه فقلبها على عاتقه  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حديث عبد هللا بن زيد بن عبد ربه صاحب األذان عن النيب صلى هللا عليه   )
سلم قال ( و   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال  - 16521
أيب سلمة عن حممد بن  ثنا أابن هو العطار قال ثنا حيىي يعىن بن أيب كثري عن 

عبد هللا بن زيد ان أابه حدثه انه : شهد النيب صلى هللا عليه وسلم على 
احبه  املنحر ورجال من قريش وهو يقسم أضاحي فلم يصبه منها شيء وال ص

فحلق رسول هللا صلى هللا عليه وسلم رأسه يف ثوبه فأعطاه فقسم منه على  
رجال وقلم أظفاره فأعطاه صاحبه قال فإنه لعندان خمضوب ابحلناء والكتم يعىن  

 شعره قال  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح غري ت
لسنن صحابيه فلم خيرج له سوى البخاري وأصحاب ا  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو داود الطيالسي قال ثنا أابن   - 16522
عبد هللا بن زيد العطار عن حيىي بن أيب كثري أن أاب سلمة حدثه ان حممد بن  

أخربه عن أبيه انه : شهد النيب صلى هللا عليه وسلم عند املنحر هو ورجل من  
به وال صاحبه  األنصار فقسم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ضحااي فلم يص

شيء وحلق رأسه يف ثوبه فأعطاه وقسم منه على رجال وقلم أظفاره فأعطاه  
 صاحبه فان شعره عندان خمضوب ابحلناء والكتم قال  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا زيد بن احلباب أبو احلسني العكلي  - 16523
مد بن عمرو قال أخربين عبد هللا بن حممد بن زيد قال أخربين أبو سهل عن حم

عن عمه عبد هللا بن زيد رائي األذان قال : فجئت إىل رسول هللا صلى هللا 
عليه وسلم فأخربته فقال القه على بالل فألقيته فأذن قال فأراد أن يقيم فقلت  

قال  اي رسول هللا اان رأيت أريد ان أقيم قال فأقم أنت فأقام هو وأذن بالل   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف لضعف أيب سهل حممد بن عمرو :  ت



 وهو األنصاري الواقفي

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعقوب قال أان أيب عن بن إسحاق  - 16524
قال وذكر حممد بن مسلم الزهري عن سعيد بن املسيب عن عبد هللا بن زيد 

هللا صلى هللا عليه وسلم ان يضرب ابلناقوس  بن عبد ربه قال : ملا أمجع رسول  
ته النصارى طاف يب من الليل طائف جيمع للصالة الناس وهو له كاره ملوافق

وأان انئم رجل عليه ثوابن أخضران ويف يده انقوس حيمله قال فقلت له اي عبد  
هللا أتبيع الناقوس قال وما تصنع به قلت ندعو به إىل الصالة قال أفال أدلك 

خري من ذلك قال فقلت بلى قال تقول هللا أكرب هللا أكرب هللا أكرب هللا على 
أكرب أشهد أن ال إله اال هللا أشهد أن ال إله إال هللا أشهد أن حممدا رسول هللا 

أشهد أن حممدا رسول هللا حي على الصالة حي على الصالة حي على الفالح 
هللا قال مث استأخرت غري بعيد  حي على الفالح هللا أكرب هللا أكرب ال إله إال 

قال مث تقول إذا أقمت الصالة هللا أكرب هللا أكرب أشهد أن ال إله اال هللا أشهد  
أن حممدا رسول هللا حي على الصالة حي على الفالح قد قامت الصالة قد  
قامت الصالة هللا أكرب هللا أكرب ال إله اال هللا قال فلما أصبحت أتيت رسول  

 عليه وسلم فأخربته مبا رأيت قال فقال رسول هللا صلى هللا عليه  هللا صلى هللا
وسلم ان هذه لرؤاي حق إن شاء هللا مث أمر ابلتأذين فكان بالل موىل أيب بكر 

يؤذن بذلك ويدعو رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إىل الصالة قال فجاءه 



ليه وسلم انئم  فدعاه ذات غداة إىل الفجر فقيل له ان رسول هللا صلى هللا ع
قال فصرخ بالل أبعلى صوته الصالة خري من النوم قال سعيد بن املسيب 

 فأدخلت هذه الكلمة يف التأذين إىل صالة الفجر قال  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث حسن دون قوله : ويدعو رسول هللا صلى هللا ت
زايدة   عليه وسلم إىل الصالة قال : فجاءه فدعاه . . إىل آخر اخلرب فهي

منكرة انفرد هبا ابن إسحاق يف هذه الرواية وابن إسحاق مدلس ومل يسمع هذا  
 احلديث من الزهري

 

 

------------------------------------- 

 

[    43صفحة  - 4مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعقوب قال حدثين أيب عن حممد   - 16525
عن حممد بن عبد  بن إسحاق قال حدثين حممد بن إبراهيم بن احلارث التيمي  

هللا بن زيد بن عبد ربه قال حدثين عبد هللا بن زيد قال : ملا أمر رسول هللا 
طاف يب صلى هللا عليه وسلم ابلناقوس ليضرب به للناس يف اجلمع للصالة 

وأان انئم رجل حيمل انقوسا يف يده فقلت له اي عبد هللا أتبيع الناقوس قال ما  



تصنع به قال فقلت ندعو به إىل الصالة قال أفال أدلك على ما هو خري من  
ذلك قال فقلت له بلى قال تقول هللا أكرب هللا أكرب هللا أكرب هللا أكرب أشهد 

اال هللا أشهد أن حممدا رسول هللا أشهد أن أن ال إله اال هللا أشهد أن ال إله 
الصالة حي على الفالح حي على   حممدا رسول هللا حي على الصالة حي على

الفالح هللا أكرب هللا أكرب ال إله اال هللا مث أستأخر غري بعيد مث قال تقول إذا 
سول أقيمت الصالة هللا أكرب هللا أكرب أشهد أن ال إله اال هللا أشهد أن حممدا ر 

هللا حي على الصالة حي على الفالح قد قامت الصالة قد قامت الصالة هللا  
أكرب هللا أكرب ال إله اال هللا فلما أصبحت أتيت رسول هللا صلى هللا عليه  

وسلم فأخربته مبا رأيت فقال اهنا لرؤاي حق ان شاء هللا فقم مع بالل فألق عليه  
ال فقمت مع بالل فجعلت ألقيه  ما رأيت فليؤذن به فإنه أندى صوات منك ق

عليه ويؤذن به قال فسمع بذلك عمر بن اخلطاب وهو يف بيته فخرج جير  
رداءه يقول والذي بعثك ابحلق لقد رأيت مثل الذي أرى قال فقال رسول هللا 

 صلى هللا عليه وسلم فلله احلمد  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسن من أجل حممد بن إسحاق وقد صرح  ت
لتحديث هنا فانتفت شبهة تدليسه وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح غري أن  اب

 صحابيه مل خيرج له سوى البخاري يف " خلق أفعال العباد " وأصحاب السنن

 

 



( حديث عتبان بن مالك رضي هللا تعاىل عنه  )  

 

 

قال حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن آدم قال ثنا بن مبارك   - 16526
عن معمر عن الزهري عن حممود بن ربيع عن عتبان بن مالك قال : صلى 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ضحى وسلمنا حني سلم وانه يعىن صلى هبم يف  
 مسجد عندهم قال  

 

 

يخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان عن الزهري فسئل سفيان   - 16527
عمن قال : هو حممود ان شاء هللا ان عتبان بن مالك كان رجال حمجوب 
البصر وانه ذكر للنيب صلى هللا عليه وسلم التخلف عن الصالة قال هل 

 تسمع النداء قال نعم قال فلم يرخص له قال 
 

 

ف لشذوذه عليق شعيب األرنؤوط : حديث ضعيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد بن هارون قال أان سفيان بن   - 16528



حسني عن الزهري عن حممود بن الربيع أو الربيع بن حممود شك يزيد عن  
عتبان بن مالك قال : أتيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقلت اىن رجل 

ته ان أييت فيصلى يف بييت ضرير البصر وبيين وبينك هذا الوادي والظلمة وسأل
دين ان يفعل فجاء هو وأبو بكر وعمر فتسامعت به فاختذ مصاله مصلى فوع

األنصار فأتوه وختلف رجل منهم يقال له مالك بن الدخشن وكان يزن ابلنفاق  
فاحتبسوا على طعام فتذاكروا بينهم فقالوا ما ختلف عنا وقد علم أن رسول هللا 

اال لنفاقه ورسول هللا صلى هللا عليه وسلم يصلي  صلى هللا عليه وسلم زاران
فلما انصرف قال وحيه أما شهد أن ال إله اال هللا هبا خملصا فان هللا عز وجل  

 حرم النار على من شهد هبا قال  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث ضعيف هبذه السياقة سفيان بن حسني وهو ت
خيالف فيها أصحاب الواسطي ضعيف احلديث عن الزهري يروي أشياء 

 الزهري
 

 

------------------------------------- 

 

[    44صفحة  - 4مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد األعلى بن عبد األعلى عن   - 16529
نه قال : اي رسول معمر عن الزهري عن حممود بن الربيع عن عتبان بن مالك أ

هللا ان السيول حتول بيين وبني مسجد قومي فأحب أن أتتيين فتصلى يف مكان  
ال فلما  يف بييت اختذه مسجدا فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم سنفعل ق

أصبح رسول هللا صلى هللا عليه وسلم غدا على أيب بكر فاستتبعه فلما دخل  
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال أين تريد فأشرت له إىل انحية من البيت 

فقام رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فصففنا خلفه فصلى بنا ركعتني وحبسناه  
القرية فجعلوا يثوبون فامتأل  على خزير صنعناه فسمع أهل الدار يعىن أهل 

البيت فقال رجل من القوم أين مالك بن الدخشم فقال رجل ذاك من املنافقني  
فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ال تقوله يقول ال إله اال هللا يبتغى هبا وجه  

هللا قال أما حنن فنرى وجهه وحديثه إىل املنافقني فقال رسول هللا صلى هللا 
ال تقوله يقول ال إله اال هللا يبتغى بذلك وجه هللا فقال رجل من   عليه وسلم

القوم بلى اي رسول هللا فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لئن واىف عبد يوم  
القيامة يقول ال إله اال هللا يبتغى بذلك وجه هللا اال حرم على النار فقال حممود  

رسول هللا صلى هللا عليه  فحدثت بذلك قوما فيهم أبو أيوب قال ما أظن 
وسلم قال هذا قال فقلت لئن رجعت وعتبان حي ألسألنه فقدمت وهو أعمى  

 وهو إمام قومه فسألته فحدثين كما حدثين أول مرة وكان عتبان بدراي قال  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

لرزاق قال أان معمر عن  حدثنا عبد هللا حدثين أيب قال ثنا عبد ا - 16530
ت النيب صلى هللا الزهري عن حممود بن الربيع عن عتبان بن مالك قال : أتي

عليه وسلم فقلت اىن قد أنكرت بصرى فذكر معناه اال أنه قال مالك بن 
 الدخشن ورمبا قال الدخيشن وقال حرم على النار ومل يقل كان بدراي قال 

 

 

ح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسني بن حممد قال ثنا جرير يعىن  - 16531
بن حازم عن على بن زيد بن جدعان قال حدثين أبو بكر بن أنس بن مالك 

قال قدم أيب من الشام وافدا وأان معه فلقينا حممود بن الربيع فحدث أيب 
 أحفظ هذا احلديث فإنه من كنوز  حديثا عن عتبان بن مالك قال أيب أي بىن

احلديث فلما قفلنا انصرفنا إىل املدينة فسألنا عنه فإذا هو حي وإذا شيخ 
أعمى قال فسألناه عن احلديث فقال نعم : ذهب بصرى على عهد رسول هللا 

صلى هللا عليه وسلم فقلت اي رسول هللا ذهب بصرى وال أستطيع الصالة 
فصليت فيه فاختذه مصلى قال نعم فإين   خلفك فلو بوأت يف داري مسجدا

غاد عليك غدا قال فلما صلى من الغد التفت إليه فقام حىت أاته فقال اي 



عتبان أين حتب أن أبوئ لك فوصف له مكاان فبوأ له وصلى فيه مث حبس أو  
جلس وبلغ من حولنا من األنصار فجاؤوا حىت ملئت علينا الدار فذكروا 

أذاهم وشرهم حىت صريوا أمرهم إىل رجل منهم يقال له  املنافقني وما يلقون من 
هللا صلى هللا عليه وسلم   مالك بن الدخشم وقالوا من حاله ومن حاله ورسول

ساكت فلما أكثروا قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أليس يشهد أن ال إله 
لئن قاهلا  اال هللا فلما كان يف الثالثة قالوا انه ليقوله قال والذي بعثين ابحلق 

 صادقا من قلبه ال أتكله النار أبدا قالوا فما فرحوا بشيء قط كفرحهم مبا قال  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف هبذه السياقة لضعف علي بن زيد بن ت
جدعان وبقية رجاله ثقات رجال الشيخني غري أيب بكر بن أنس بن مالك فقد 

 روى له مسلم وهو صدوق 

 

 

بقية حديث أيب بردة بن نيار رضي هللا تعاىل عنه وامسه هانئ بن نيار خال   )
لرباء قال (ا  

 

 

------------------------------------- 

 

[    45صفحة  - 4مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حجاج وحجني قاال ثنا إسرائيل  - 16532
رسول هللا اان عجلنا   عن أيب إسحاق عن الرباء عن خاله أيب بردة انه قال : اي

شاة حلم لنا قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أقبل الصالة قلت نعم قال  
ىل من مسنة  تلك شاة حلم قال اي رسول هللا ان عندان عناقا جذعة هي أحب إ

 قال جتزئ عنه وال جتزئ عن أحد بعده قال  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حجاج قال ثنا ليث يعين بن سعد   - 16533
شج عن سليمان بن  قال حدثين يزيد بن أيب حبيب عن بكري بن عبد هللا بن األ

يسار عن عبد الرمحن بن جابر بن عبد هللا عن أيب بردة : أن رسول هللا صلى 
حدود هللا  هللا عليه وسلم كان يقول ال جيلد فوق عشر جلدات اال يف حد من 

 عز وجل قال  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا معاوية بن عمرو قال ثنا عبد هللا   - 16534
بن وهب عن عمرو أن بكريا حدثه قال : بينما أان جالس عند سليمان بن 

ا سليمان فقال حدثين يسار إذ جاء عبد الرمحن حيدث سليمان مث أقبل علين 
ابر ان أابه حدثه أنه مسع أاب بردة يقول مسعت رسول هللا عبد الرمحن بن ج

صلى هللا عليه وسلم يقول ال جتلدوا فوق عشرة أسواط اال يف حد من حدود  
هللا عز وجل قال عبد هللا قال أيب كذا قال لنا فيه قال أيب وأان أذهب إليه يعين  

دة بن نيار قال  احلديث يعين حديث أيب بر   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سريج قال ثنا عبد هللا بن وهب  - 16535
عن عمرو بن احلرث عن بكري عن سليمان بن يسار قال حدثين عبد الرمحن 

ر األنصاري يقول  بن جابر بن عبد هللا ان أابه حدثه انه مسع أاب بردة بن نيا
مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : ال جتلدوا فوق عشرة أسواط اال  

 يف حد من حدود هللا عز وجل قال 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري سريج : هو ابن ت
 النعمان اجلوهري من رجاله وبقية رجاله ثقات رجال الشيخني



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سويد بن عمرو الكليب قال ثنا   - 16536
شريك عن عبد هللا بن عبس عن مجيع أو أيب مجيع عن خاله أيب بردة بن نيار  

: أن النيب صلى هللا عليه وسلم رأى طعاما فادخل يده فيه فرأى غري ذلك 
 فقال ليس منا من غشنا قال  

 

 

ا إسناد ضعيف عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعقوب بن إبراهيم قال ثنا أيب عن   - 16537
يب بردة بن  حممد بن إسحاق قال حدثين بشري بن يسار موىل بىن حارثة عن أ

نيار قال : شهدت العيد مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال فخالفت 
قال  امرأيت حيث غدوت إىل الصالة إىل أضحييت فذحبتها وصنعت منها طعاما 

فلما صلى بنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وانصرفت إليها جاءتين بطعام  
قد فرغ منه فقلت اىن هذا قالت أضحيتك ذحبناها وصنعنا لك منها طعاما  

لتغدى إذا جئت قال فقلت هلا وهللا لقد خشيت ان يكون هذا ال ينبغي قال  
فقال ليست فجئت إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فذكرت ذلك له 

بشيء من ذبح قبل ان نفرغ من نسكنا فليس بشيء فضح قال فالتمست 
مسنة فلم أجدها قال فجئته فقلت وهللا اي رسول هللا لقد التمست مسنة فما  



وجدهتا قال فالتمس جذعا من الضأن فضح به قال فرخص له رسول هللا 
ملسنة قال  صلى هللا عليه وسلم يف اجلذع من الضأن فضحى به حيث مل جيد ا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد هللا املقرئ قال أان سعيد بن   - 16538
أيب أيوب قال حدثين يزيد بن أيب حبيب عن بكري بن عبد هللا بن األشج عن  
سليمان بن يسار عن عبد الرمحن بن جابر بن عبد هللا عن أيب بردة بن نيار  

ل مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : ال جيلد فوق عشرة أسواط  قا
فيما دون حد من حدود هللا عز وجل قال عبد هللا قال أيب كذا قال لنا مل يقل  

 عن أبيه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

( حديث سلمة بن األكوع رضي هللا تعاىل عنه  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع قال ثنا أبو عميس عن إايس  - 16539



بن سلمة عن أبيه قال : ابرزت رجال فقتلته فنفلين رسول هللا صلى هللا عليه  
 وسلم سلبه قال  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع قال ثنا عكرمة بن عمار عن   - 16540
إايس بن سلمة بن األكوع عن أبيه : ان النيب صلى هللا عليه وسلم رأى رجال 

أيكل بشماله فقال كل بيمينك فقال ال أستطيع فقال ال استطعت قال فما  
 رجعت إليه قال  

 

 

شرط مسلم عكرمة بن عمار :    عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح علىت
 هو اليمامي من رجاله وبقية رجاله ثقات رجال الشيخني

 

 

------------------------------------- 

 

[    46صفحة  - 4مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع قال ثنا عكرمة بن عمار عن   - 16541
إايس بن سلمة عن أبيه قال قتلت رجال فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 : من قتل هذا فقالوا بن األكوع فقال له سلبه قال  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع قال ثنا عكرمة بن عمار عن   - 16542
إايس بن سلمة عن أبيه قال : كان للنيب صلى هللا عليه وسلم غالم يسمى  

 رابحا قال  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن بن مهدي قال ثنا   - 16543
بن احلرث قال مسعت إايس بن سلمة بن األكوع عن أبيه قال : كنا  يعلى 

نصلى مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اجلمعة مث نرجع فال جند للحيطان فيا  
 يستظل فيه قال  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

قال ثنا  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن بن مهدي  - 16544
عكرمة بن عمار عن إايس بن سلمة عن أبيه قال : بيتنا هوازن مع أيب بكر 

 الصديق وكان أمره علينا النيب صلى هللا عليه وسلم  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن بن مهدي ثنا عكرمة   - 16545
نا  بن عمار عن إايس بن سلمة بن األكوع عن أبيه قال : كان شعاران ليلة بيت 
فيها هوازن مع أيب بكر الصديق أمره علينا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 أمت أمت وقتلت بيدي ليلتئذ سبعة أهل أبيات قال  
 

 

األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم عليق شعيب ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هبز قال ثنا عكرمة بن عمار   - 16546
اليمامي قال ثنا إايس بن سلمة بن األكوع ان أابه حدثه قال مسعت رسول هللا 



صلى هللا عليه وسلم يقول لرجل يقال له بسر بن راعى العري أبصره أيكل 
يمينك فقال ال أستطيع فقال ال استطعت قال فما بشماله فقال : كل ب

وصلت ميينه إىل فمه بعد وقال أبو النضر يف حديثه بن راعى العري من أشجع 
 قال  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هبز قال ثنا عكرمة بن عمار عن   - 16547
قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : من سل إايس بن سلمة عن أبيه 

 علينا السيف فليس منا قال  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هبز عن عكرمة بن عمار قال ثنا   - 16548
إايس بن سلمة بن األكوع قال حدثين أيب قال : كنت قاعدا عند رسول هللا 

لى هللا عليه وسلم فعطس رجل فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يرمحك ص
 هللا مث عطس أخرى فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الرجل مزكوم  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هبز ثنا عكرمة بن عمار ثنا إايس  - 16549
فة أمره رسول بن سلمة قال حدثين أيب قال : خرجنا مع أيب بكر بن أيب قحا

هللا صلى هللا عليه وسلم علينا قال غزوان فزاره فلما دنوان من املاء أمران أبو  
الغارة فقتلنا على املاء بكر فعرسنا قال فلما صلينا الصبح أمران أبو بكر فشننا 

من قتلنا قال سلمة مث نظرت إىل عنق من الناس فيه الذرية والنساء حنو اجلبل 
وأان أعدو يف آاثرهم فخشيت ان يسبقوين إىل اجلبل فرميت بسهم فوقع بينهم  
وبني اجلبل قال فجئت هبم أسوقهم إىل أيب بكر رضي هللا عنه حىت أتيته على  

فزارة عليها قشع من آدم ومعها ابنة هلا من أحسن العرب املاء وفيهم امرأة من  
قال فنفلين أبو بكر ابنتها قال فما كشفت هلا ثواب حىت قدمت املدينة مث بت 

فلم أكشف هلا ثواب قال فلقيىن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف السوق 
وما  فقال اي سلمة هب يل املرأة قال فقلت اي رسول هللا وهللا لقد أعجبتين 

كشفت هلا ثواب قال فسكت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وتركين حىت إذا 
كان من الغد لقيين رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف السوق فقال اي سلمة  

هب يل املرأة هلل أبوك قال قلت اي رسول هللا وهللا أعجبتين ما كشفت هلا ثواب 
صلى هللا عليه وسلم إىل أهل  وهى لك اي رسول هللا قال فبعث هبا رسول هللا



مكة ويف أيديهم أسارى من املسلمني ففداهم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
 بتلك املرأة قال  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق قال أان بن جريج عن  - 16550
الرمحن بن عبد هللا بن كعب بن مالك األنصاري ان بن شهاب أخربين عبد 

سلمة بن األكوع قال : ملا كان يوم خيرب قاتل أخي قتاال شديدا مع رسول هللا 
صلى هللا عليه وسلم فارتد عليه سيفه فقتله فقال أصحاب رسول هللا صلى هللا 

عليه وسلم يف ذلك وشكوا فيه رجل مات بسالحه شكوا يف بعض أمره قال  
فقفل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من خيرب فقلت اي رسول هللا أأتذن   سلمة

يل أن أرجز بك فأذن له رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال له عمر أعلم ما  
 تقول قال فقلت

وال تصدقنا وال صلينا ( فقال رسول هللا صلى   ...وهللا لوال هللا ما اهتدينا ) 
 هللا عليه وسلم صدقت 

وثبت األقدام إن القينا (  ...سكينة علينا فأنزلن )   

واملشركون قد بغوا علينا ( فلما قضيت رجزي قال رسول هللا صلى هللا عليه  ) 



وسلم من قال هذا قلت أخي قاهلا فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يرمحه  
هللا فقلت اي رسول هللا وهللا إن انسا ليهابون ان يصلوا عليه ويقولون رجل 

ات جاهدا جماهدا مات بسالحه فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم م  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

-------------------------------------  

 

[    47صفحة  - 4مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

قال بن شهاب مث سألت بن سلمة بن األكوع فحدثين عن أبيه   - 16550
ن سلمة قال قال مع ذلك رسول :مثل الذي حدثين عنه عبد الرمحن غري ان ب

هللا صلى هللا عليه وسلم يهابون الصالة عليه كذبوا مات جاهدا جماهدا فله  
 أجره مرتني وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أبصبعيه قال 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق قال أان بن جريج قال  - 16551
بد هللا أخربين عمرو بن دينار عن حسن بن حممد بن على عن جابر بن ع



وسلمة بن األكوع رجل من أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اهنما قاال  
سول هللا : كنا يف غزاة فجاءان رسول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال ان ر 

 صلى هللا عليه وسلم يقول استمتعوا قال 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا قران بن متام عن عكرمة اليمامي   - 16552
عن إايس بن سلمة عن أبيه قال : خرجت مع أيب بكر يف غزاة هوازن فنفلين  

هللا صلى هللا عليه وسلم فبعث هبا إىل مكة ففدى هبا  جارية فاستوهبها رسول 
 أانسا من املسلمني قال  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا الضحاك بن خملد قال ثنا يزيد بن  - 16553
أيب عبيد عن سلمة بن األكوع قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : من  

 كذب على متعمدا فليتبوأ مقعده من النار قال  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

يب ثنا محاد بن مسعدة عن يزيد يعىن بن حدثنا عبد هللا حدثين أ - 16554
أيب عبيد عن سلمة بن األكوع : ان النيب صلى هللا عليه وسلم أمر رجال من  
أسلم ان يؤذن يف الناس يوم عاشوراء من كان صائما فليتم صومه ومن كان  

 أكل فال أيكل شيئا وليتم صومه قال 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا محاد بن مسعدة عن يزيد بن أيب  - 16555
عبيد عن سلمة انه : أستأذن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف البدو فأذن له  

 قال  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا محاد بن مسعدة عن يزيد بن أيب  - 16556
بيد عن سلمة بن األكوع قال : ابيعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مع  ع



الناس يف احلديبية مث قعدت متنحيا فلما تفرق الناس عن رسول هللا صلى هللا 
عليه وسلم قال اي بن األكوع أال تبايع قال قلت قد ابيعت اي رسول هللا قال  

 أيضا قلت عالم ابيعتم قال على املوت قال 
 

 

شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا محاد بن مسعدة عن يزيد يعىن بن  - 16557
أيب عبيد عن سلمة قال : كنت جالسا مع النيب صلى هللا عليه وسلم فأيت 
جبنازة فقال هل ترك من دين قالوا ال قال هل ترك من شيء قالوا ال قال 

 أتى أبخرى فقال هل ترك من دين قالوا ال قال هل ترك من  فصلى عليه مث
يات قال مث أتى ابلثالثة  شيء قالوا نعم ثالث داننري قال فقال أبصابعه ثالث ك 

فقال هل ترك من دين قالوا نعم قال هل ترك من شيء قالوا ال قال صلوا 
على صاحبكم فقال رجل من األنصار علي دينه اي رسول هللا قال فصلى 

يه  عل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا محاد عن يزيد عن سلمة قال :   - 16558
 كان عامر رجال شاعرا فنزل حيد وقال ويقول 

وال تصدقنا وال صلينا (  ...اللهم لوال أنت ما اهتدينا )   

وثبت االقدام إن القينا (  ...فاغفر فدى لك ما أتينا  )   

إان إذا صيح بنا أتينا (  ...وألقني سكينة علينا )   

فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من هذا  (  ... وابلصياح عولوا علينا  ) 
احلادي قالوا بن األكوع قال يرمحه هللا قال فقال رجل وجبت اي رسول هللا لوال 

ال فأصيب ذهب يضرب رجال يهوداي من آل فأصاب ذابب أمتعتنا به ق 
قال فجئت إىل رسول هللا  السيف عني ركبته فقال الناس حبط عمله قتل نفسه 

صلى هللا عليه وسلم بعد أن قدم املدينة وهو يف املسجد فقلت اي رسول هللا 
يزعمون أن عامرا حبط عمله قال ومن يقوله قال قلت رجال من األنصار  

ن وفالن قال كذب من قاله ان له ألجرين أبصبعيه وانه جلاهد جماهد  منهم فال
 وقل عريب ما مشى هبا يريدك عليه قال  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

------------------------------------- 



 

[    48صفحة  - 4مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا صفوان بن عيسى قال أان يزيد  - 16559
يعىن بن أيب عبيد عن سلمة : أن النيب صلى هللا عليه وسلم أمر مناديه يوم 

 عاشوراء ان من كان اصطبح فليمسك ومن مل يكن اصطبح فليتم صومه قال  

 

 

األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم عليق شعيب ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا صفوان عن يزيد بن أيب عبيد عن   - 16560
سلمة قال : ملا قدمنا خيرب رأى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم نرياان توقد 

فقال عالم توقد هذه النريان قالوا على حلوم احلمر األهلية قال كسروا القدور 
ما فيها قال فقام رجل من القوم فقال اي رسول هللا أهنريق ما فيها   وأهريقوا

 ونغسلها قال أو ذاك  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 



قال حدثين مكي بن إبراهيم قال ثنا يزيد بن أيب عبيد عن سلمة   - 16561
الغابة حىت إذا كنت بن األكوع انه أخربه قال : خرجت من املدينة ذاهبا حنو 

بثنية الغابة لقيين غالم لعبد الرمحن بن عوف قال قلت وحيك ما لك قال 
أخذت لقاح رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال قلت من أخذها قال غطفان  

وفزارة قال فصرخت ثالث صرخات أمسعت من بني البتيها اي صباحاه اي 
فجعلت أرميهم وأقولصباحاه مث اندفعت حىت ألقاهم وقد أخذوها قال    

واليوم يوم أقرع ( قال فاستنقذهتا منهم قبل أن يشربوا   ...أان بن األكوع ) 
فأقبلت هبا أسوقها فلقيىن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقلت اي رسول هللا 

إن القوم عطاش وأىن أعجلتهم قبل أن يشربوا فاذهب يف أثرهم فقال اي بن 
يقرون يف قومهم   األكوع ملكت فاسجح ان القوم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا أبو عبد الرمحن عبد هللا بن أمحد بن حممد بن حنبل بن  - 16562
هالل بن أسد الشيباين قال حدثين أيب ثنا مكي قال ثنا يزيد بن أيب عبيد قال  

هذه الضربة قال هذه  : رأيت أثر ضربة يف ساق سلمة فقلت اي أاب مسلم ما  
ضربة أصبتها يوم خيرب قال يوم أصبتها قال الناس أصيب سلمة فأتى يب 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فنفث فيه ثالث نفثات فما اشتكيتها حىت 



 الساعة قال  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إبراهيم بن مهدي قال ثنا حامت   - 16563
يعىن بن إمساعيل عن يزيد بن أيب عبيد قال مسعت سلمة بن األكوع : يقول  

خرجت فذكر حنو حديث مكي اال أنه قال واليوم يوم الرضع وزاد فيه واردفين 
 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على راحلته قال  

 

 

نؤوط : حديث صحيحعليق شعيب األر ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا مكي قال ثنا يزيد بن أيب عبيد قال   - 16564
: كنت آتى مع سلمة املسجد فيصلى مع اإلسطوانة اليت عند املصحف 

فقلت اي أاب مسلم أراك تتحرى الصالة عند هذه اإلسطوانة قال فإين رأيت 
ة عندها قال  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يتحرى الصال  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد قال ثنا عمر بن راشد  - 16565
اليمامي قال ثنا إايس بن سلمة بن األكوع عن أبيه أن رسول هللا صلى هللا 

عليه وسلم قال : أسلم ساملها هللا وغفار غفر هللا هلا أما وهللا ما أان قلته ولكن  
 هللا قاله قال  

 

 

لغريه وهذا إسناد ضعيف لضعف عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح ت
 عمر بن راشد اليمامي وبقية رجاله ثقات رجال الشيخني

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد قال ثنا عكرمة قال ثنا   - 16566
إايس قال حدثين أيب قال : قدمنا مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم احلديبية  

ال ترويها فقعد رسول هللا صلى هللا   وحنن أربع عشرة مائة وعليها مخسون شاة
واما بسق فجاشت فسقينا واستقينا قال مث ان  عليه وسلم على حياهلا فأما دعا 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم دعا ابلبيعة يف أصل الشجرة فبايعه أول الناس 
وابيع وابيع حىت إذا كان يف وسط من الناس قال اي سلمة ابيعين قال قد 

ل الناس اي رسول هللا قال وأيضا فبايع ورآين أعزال فأعطاين ابيعتك يف أو 
حجفة أو درقة مث ابيع وابيع حىت إذا كان يف آخر الناس قال أال تبايعين قال  
قلت اي رسول هللا قد ابيعت أول الناس وأوسطهم وأخرهم قال وأيضا فبايع  



ل هللا فبايعته مث قال أين درقتك أو حجفتك اليت أعطيتك قال قلت اي رسو 
يين عمي عامر أعزال فأعطيته إايها قال فقال إنك كالذي قال اللهم ابغين لق

حبيبا هو أحب إىل من نفسي وضحك مث إن املشركني راسلوان الصلح حىت 
مشى بعضنا إىل بعض قال وكنت تبيعا لطلحة بن عبيد هللا أحس فرسه وأسقيه  

رسوله فلما اصطلحنا  وآكل من طعامه وتركت أهلي ومايل مهاجرا إىل هللا و 
حنن وأهل مكة واختلط بعضنا ببعض أتيت الشجرة فكسحت شوكها 

واضطجعت يف ظلها فأاتين أربعة من أهل مكة فجعلوا وهم مشركون يقعون يف  
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فتحولت عنهم إىل شجرة أخرى وعلقوا 

لوادي اي آل سالحهم واضطجعوا فبينما هم كذلك إذ اندى مناد من أسفل ا
املهاجرين قتل بن زنيم فاخرتطت سيفى فشددت على األربعة فأخذت 

سالحهم فجعلته ضغثا مث قلت والذي أكرم حممد اال يرفع رجل منكم رأسه  
اال ضربت الذي يعىن فيه عيناه فجئت أسوقهم إىل رسول هللا صلى هللا عليه  

 حىت وقفناهم  وسلم وجاء عمى عامر اببن مكرز يقود به فرسه يقود سبعني
فنظر إليهم فقال دعوهم يكون هلم بدو الفجور وعفا عنهم رسول هللا صلى 

هللا عليه وسلم وأنزلت وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم مث رجعنا  
إىل املدينة فنزلنا منزال يقال له حلي مجل فاستغفر رسول هللا صلى هللا عليه  

ن طليعة لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم  وسلم ملن رقى اجلبل يف تلك الليلة كا
وأصحابه فرقيت تلك الليلة مرتني أو ثالثة مث قدمنا املدينة وبعث رسول هللا 
صلى هللا عليه وسلم بظهره مع غالمه رابح وأان معه وخرجت بفرس طلحة  



أبديه على ظهره فلما أصبحنا إذا عبد الرمحن بن عيينة الفزاري قد أغار على  
  صلى هللا عليه وسلم فانتسفه أمجع وقتل راعيه قال  ظهر رسول هللا 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم عكرمة بن عمار  ت
 من رجاله وهذا احلديث مما انتقاه له وبقية رجاله ثقات رجال الشيخني 

 

 

------------------------------------- 

 

[    49صفحة  - 4مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن بن يزيد قال ثنا  - 16567
عكرمة بن عمار قال ثنا إايس بن سلمة بن األكوع عن أبيه قال : نزل رسول  
هللا صلى هللا عليه وسلم منزال فجاء عني املشركني ورسول هللا صلى هللا عليه  

أصحابه يتصبحون فدعوه إىل طعامهم فلما فرغ الرجل ركب على وسلم و 
راحلته ذهب مسرعا لينذر أصحابه قال سلمة فأدركته فأخنت راحلته وضربت  

 عنقه فغنمين رسول هللا صلى هللا عليه وسلم سلبه قال  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

ثنا محاد بن خالد قال ثنا عطاف بن حدثنا عبد هللا حدثين أيب  - 16568
خالد عن موسى بن إبراهيم عن سلمة بن األكوع قال : قلت للنيب صلى هللا  
عليه وسلم أكون أحياان يف الصيد فأصلي يف قميصي فقال زره ولو مل جتد اال  

 شوكة قال  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا محاد بن خالد عن أيوب بن عتبة   - 16569
عن إايس بن سلمة بن األكوع عن أبيه قال قال رسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم : إذا حضرت الصالة والعشاء فابدؤوا ابلعشاء قال 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف لضعف ت
اليمامي وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح أيوب بن عتبة : وهو   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هاشم بن القاسم قال ثنا عطاف   - 16570



عن موسى بن إبراهيم بن أيب ربيعة قال مسعت سلمة بن األكوع قال قلت : اي  
رسول هللا اىن أكون يف الصيد فأصلي وليس علي اال قميص واحد قال فزره  

كة قال  وان مل جتد اال شو   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هاشم بن القاسم قال ثنا عكرمة   - 16571
قال حدثين إايس بن سلمة بن األكوع قال حدثين أيب قال : غزوت مع رسول  

هللا صلى هللا عليه وسلم هوازن قال فبينما حنن نتضحى وعامتنا مشاة فينا  
ء رجل على مجل أمحر فانتزع طلقا عن حقبه فقيد به مجله رجل ضعفة إذ جا

خرج إىل مجله   شاب مث جاء يتغدى مع القوم فلما رأى ضعفهم ورقة ظهرهم
فاطلقه مث أانخه فقعد عليه فخرج يركض وتبعه رجل من أسلم من صحابة 
النيب صلى هللا عليه وسلم على انقه ورقاء هي أمثل ظهر القوم فاتبعه قال 

جت أعد فأدركته ورأس الناقة عند ورك اجلمل وكنت عند ورك الناقة مث  وخر 
تقدمت حىت كنت عند ورك اجلمل مث تقدمت حىت أخذت خبطام اجلمل فأخنته  

فلما وضع ركبته إىل األرض اخرتطت سيفى فاضرب به رأسه فندر فجئت 
ال قال  براحلته وما عليها أقوده فاستقبلىن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مقب 

 من قتل الرجل قالوا بن األكوع قال له سلبه امجع قال  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    50صفحة  - 4مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد عن يزيد بن أيب  - 16572
عبيد قال ثنا سلمة بن األكوع قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ال  

 يقول أحد علي ابطال أو ما مل أقل اال تبوأ مقعده من النار قال  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد عن يزيد بن أيب  - 16573
عبيد قال ثنا سلمة بن األكوع قال : خرجنا إىل النيب صلى هللا عليه وسلم إىل  
خيرب فقال رجل من القوم أي عامر لو أمسعتنا من هنياتك قال فنزل حيدو هبم  

 ويذكر 



وذكر شعرا غري هذا ولكن مل أحفظ فقال (  ...اتهلل لوال هللا ما اهتدينا  ) 
ا السائق قالوا عامر بن األكوع فقال  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من هذ

يرمحه هللا فقال رجل من القوم اي نيب هللا لوال متعتنا به فلما أصاف القوم  
قاتلوهم فأصيب عامر بن األكوع بقائم سيف نفسه فمات فلما أمسوا أوقدوا 

قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ما هذه النار على أي شيء انرا كثرية ف 
توقد قالوا على محر أنسية قال أهريقوا ما فيها وكسروها فقال رجل أال هنريق 

 ما فيها ونغسلها قال أو ذاك قال  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

بن سعيد عن يزيد بن أيب  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي - 41657
عبيد قال ثنا سلمة بن األكوع ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال لرجل : 

من أسلم أذن يف قومك أوىف الناس يوم عاشوراء من أكل فليصم بقية يومه 
 ومن مل يكن أكل فليصم قال  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 



بد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد عن يزيد قال ثنا  حدثنا ع - 16575
ه وسلم فأتى جبنازة فقالوا سلمة بن األكوع قال : كنت مع النيب صلى هللا علي

اي نيب هللا صل عليها قال هل ترك شيئا قالوا ال قال هل ترك عليه دينا قالوا ال 
الوا ال قال  فصلى عليه مث أتى جبنازة بعد ذلك فقال هل ترك عليه من دين ق

هل ترك من شيء قالوا ثالث داننري قال ثالث كيات قال فأتى ابلثالثة فقال  
هل ترك عليه من دين قالوا نعم قال هل ترك من شيء قالوا ال قال صلوا على 

صاحبكم فقال رجل من األنصار يقال له أبو قتادة اي رسول هللا علي دينه  
 فصلى عليه قال  

 

 

إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد عن يزيد بن أيب  - 16576
ى هللا عليه وسلم  عبيد قال حدثين سلمة بن األكوع قال : خرج رسول هللا صل 

على قوم من أسلم وهم يتناضلون يف السوق فقال ارموا اي بىن إمساعيل فان  
يديهم فقال  أابكم كان راميا ارموا وأان مع بىن فالن ألحد الفريقني فامسكوا أ

ارموا قالوا اي رسول هللا كيف نرمى وأنت مع بىن فالن قال ارموا وأان معكم  
 كلكم  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

( بقية حديث بن األكوع يف املضاف من األصل  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد عن عكرمة بن عمار   - 16577
نيب صلى هللا قال حدثين إايس بن سلمة ان أابه أخربه : ان رجال عطس عند ال

عليه وسلم فقال له النيب صلى هللا عليه وسلم يرمحك هللا مث عطس الثانية أو  
 الثالثة فقال النيب صلى هللا عليه وسلم انه مزكوم قال  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسن من أجل عكرمة بن عمار ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد عن عكرمة قال   - 16578
حدثين إايس بن سلمة عن أبيه : ان النيب صلى هللا عليه وسلم رأى رجال 
أيكل بشماله فقال كل بيمينك قال ال أستطيع قال ال استطعت قال فما  

فيه بعد قال   وصلت إىل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا جعفر بن عون قال ثنا أبو عميس   - 16579
 إىل رسول هللا عن إايس بن سلمة بن األكوع عن أبيه قال جاء عني للمشركني

صلى هللا عليه وسلم قال : فلما طعم انسل قال فقال رسول هللا صلى هللا 
الفرس عليه وسلم على الرجل اقتلوا قال فابتدر القوم قال وكان أيب يسبق 

شدا قال فسبقهم إليه قال فأخذ بزمام انقته أو خبطامها قال مث قتله قال فنفله  
 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم سلبه قال  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    51صفحة  - 4مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا صفوان قال ثنا بن أيب عبيد عن   - 16580
سلمة بن األكوع قال : كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يصلي املغرب 

 ساعة تغرب الشمس إذا غاب حاجبها قال  

 



 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا صفوان قال ثنا يزيد بن أيب عبيد   - 16581
قال قلت لسلمة بن األكوع : على أي شيء ابيعتم رسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم يوم احلديبية قال ابيعناه على املوت قال 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

ثنا حممد بن جعفر قال ثنا شعبة عن   حدثنا عبد هللا حدثين أيب - 16582
عن جابر بن عبد هللا عمرو بن دينار قال مسعت احلسن بن حممد حيدث 

وسلمة بن األكوع قاال : خرج علينا منادى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
فنادى ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قد أذن لكم فاستمتعوا يعىن متعة  

 لنساء قال 
 

 

األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخني عليق شعيبت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن بن مهدي عن زهري   - 16583
وحدثنا حيىي بن أيب بكري قال ثنا زهري بن حممد عن يزيد بن أيب خصيفة عن  
سلمة بن األكوع قال : كنت أسافر مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فما  

العصر وال بعد الصبح قط قال  رأيته صلى بعد   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : ت  

زهري بن حممد هو التيمي أبو املنذر اخلرساين سكن الشام مث احلجاز وهو ثقة  * 
يف غري رواية أهل الشام عنه وهذا منها وأما رواية أهل الشام عنه فغري 

 مستقيمة وروى له اجلماعة 

خصيفة نسب إىل جده هنا وثقه  ويزيد بن خصيفة هو يزيد بن عبد هللا بن * 
وأبو حامت والنسائي وابن سعد وقول  -األثرم  يف رواية -ابن معني وأمحد 

أمحد فيه يف رواية أيب داود : منكر احلديث ليس جبرح ألنه يطلق هذه اللفظة  
على من يغرب على أقرانه احلديث عرف ذلك ابالستقراء من حاله وقد احتج  

ده احلافظ يف مقدمة فتح الباري به مالك واألئمة كلهم أفا  

وابقي رجاله ثقات رجال الشيخني*   

وقال : رواه أمحد والطرباين يف األوسط  266/   2وأورده اهليثمي يف اجملمع ] 
 ورجال أمحد رجال الصحيح [

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هبز بن أسد قال ثنا عكرمة بن  - 16584
وان مع رسول هللا عمار قال ثنا إايس بن سلمة بن األكوع عن أبيه قال : غز 

صلى هللا عليه وسلم هوازن وغطفان فبينما حنن كذلك إذ جاء رجل على مجل 
عد معنا  أمحر فانتزع شيئا من حقب البعري فقيد به البعري مث جاء ميشى حىت ق

يتغدى قال فنظر يف القوم فإذا ظهرهم فيه قلة وأكثرهم مشاة فلما نظر إىل 
القوم خرج يعدو قال فأتى بعريه فقعد عليه قال فخرج يركضه وهو طليعة  

للكفار فأتبعه رجل منا من أسلم على انقة له ورقاء قال إايس قال أيب فأتبعته  
مل قال وحلقته فكنت عند  أعدو على رجلي قال ورأس الناقة عند ورك اجل

ورك الناقة وتقدمت حىت كنت عند ورك اجلمل مث تقدمت حىت أخذت خبطام  
اجلمل فقلت له أخ فلما وضع اجلمل ركبته إىل األرض اخرتطت سيفى 

فضربت رأسه فندر مث جئت براحلته أقودها فاستقبلىن رسول هللا صلى هللا 
لوا بن األكوع فقال رسول هللا عليه وسلم مع الناس قال من قتل هذا الرجل قا

 صلى هللا عليه وسلم له سلبه أمجع قال  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هاشم بن القاسم قال ثنا عكرمة   - 16585



قال ثنا إايس بن سلمة بن األكوع عن أبيه قال : بعث رسول هللا صلى هللا 
عليه وسلم أاب بكر رضي هللا عنه إىل فزارة وخرجت معه حىت إذا دنوان من  

 املاء فقتل  املاء عرس أبو بكر حىت إذا صلينا الصبح أمران فشننا الغارة فوردان
أبو بكر من قتل وحنن معه قال سلمة فرأيت عنقا من الناس فيهم الذراري 

فخشيت ان يسبقوين إىل اجلبل فأدركتهم فرميت بسهم بينهم وبني اجلبل فلما  
رأوا السهم قاموا فإذا امرأة من فزارة عليها قشع من آدم معها ابنة من أحسن 

أبو بكر ابنتها فلم أكشف هلا ثواب  العرب فجئت اسوقهن إىل أيب بكر فنفلين
حىت قدمت املدينة مث ابتت عندي فلم أكشف هلا ثواب حىت لقيين رسول هللا 

صلى هللا عليه وسلم يف السوق فقال اي سلمة هب يل املرأة قال اي رسول هللا 
لقد أعجبتين وما كشفت هلا ثواب قال فسكت حىت إذا كان الغد لقيين رسول  

يه وسلم يف السوق ومل أكشف هلا ثواب فقال اي سلمة هب يل هللا صلى هللا عل 
املرأة هلل أبوك قال قلت هي لك اي رسول هللا قال فبعث هبا رسول هللا صلى 

هللا عليه وسلم إىل أهل مكة ففدى هبا إسراء من املسلمني كانوا يف أيدي 
 املشركني قال 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو النضر قال ثنا عكرمة قال   - 16586



حدثين إايس بن سلمة قال أخربين أيب قال : ابرز عمى يوم خيرب مرحب 
 اليهودي فقال مرحب

شاكي السالح بطل جمرب (  ...قد علمت خيرب أين مرحب )   

فقال عمى عامر (   ...إذا احلروب أقبلت تلهب )   

شاكى السالح بطل مغامر ( فاختلفا ضربتني  ...قد علمت خيرب أين عامر ) 
فوقع سيف مرحب يف ترس عامر وذهب يسفل له فرجع السيف على ساقه  

قطع أكحله فكانت فيها نفسه قال سلمة بن األكوع لقيت انسا من صحابة 
النيب صلى هللا عليه وسلم فقالوا بطل عمل عامر قتل نفسه قال سلمة فجئت  
إىل نيب هللا صلى هللا عليه وسلم أبكى قلت اي رسول هللا بطل عمل عامر قال  

من قال ذاك قلت انس من أصحابك فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
كذب من قال ذاك بل له أجره مرتني انه حني خرج إىل خيرب جعل يرجز  

ه وسلم  أبصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وفيهم النيب صلى هللا علي 
 يسوق الركاب وهو يقول

وال تصدقنا وال صلينا (  ...اتهلل لوال هللا ما اهتدينا  )   

إذا أرادوا فتنة أبينا (  ...إن الذين قد بغوا علينا )   

فثبت األقدام إن القينا (   ...وحنن عن فضلك ما استغنينا )   

هذا قال    فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من(  ... وأنزلن سكينة علينا  ) 



عامر اي رسول هللا قال غفر لك ربك قال وما استغفر إلنسان قط خيصه إال 
استشهد فلما مسع ذلك عمر بن اخلطاب قال اي رسول هللا لو متعتنا بعامر  

فقدم فاستشهد قال سلمة مث ان نيب هللا صلى هللا عليه وسلم أرسلين إىل على  
وله أو حيبه هللا ورسوله قال فجئت  فقال ألعطني الراية اليوم رجال حيب هللا ورس

به أقوده أرمد فبصق نيب هللا صلى هللا عليه وسلم يف عينه مث أعطاه الراية 
 فخرج مرحب خيطر بسيفه فقال 

شاكي السالح بطل جمرب (  ...قد علمت خيرب أين مرحب )   

فقال علي بن أيب طالب كرم هللا وجهه (   ...إذا احلروب أقبلت تلهب )   

كليث غاابت كريه املنظرة (   ... مستين أمي حيدره  أان الذي)   

ففلق رأس مرحب ابلسيف وكان الفتح (   ...أوفيهم ابلصاع كيل السندرة ) 
 على يديه قال  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم عكرمة : هو ابن ت
 عمار اليمامي من رجاله وبقية رجاله ثقات رجال الشيخني

 

 

------------------------------------- 

 



[    52صفحة  - 4مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هاشم بن القاسم ثنا عكرمة بن   - 16587
عمار قال ثنا إايس بن سلمة بن األكوع عن أبيه قال : قدمنا املدينة زمن  

عليه وسلم فخرجنا أان ورابح غالم رسول هللا احلديبية مع رسول هللا صلى هللا  
هللا عليه وسلم وخرجت بفرس  صلى هللا عليه وسلم بظهر رسول هللا صلى

لطلحة بن عبيد هللا كنت أريد ان أبديه مع اإلبل فلما كان بغلس غار عبد  
الرمحن بن عيينة على إبل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وقتل راعيها وخرج  

انس معه يف خيل فقلت اي رابح أقعد على هذا الفرس فأحلقه  يطردها هو وأ
بطلحة وأخرب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم انه قد أغري على سرحه قال 
وقمت على تل فجعلت وجهي من قبل املدينة مث انديت ثالث مرات اي 

صباحاه مث اتبعت القوم معي سيفى ونبلي فجعلت أرميهم وأعقر هبم وذلك 
شجر فإذا رجع إىل فارس جلست له يف أصل شجرة مث رميت فال  حني يكثر ال

 يقبل على فارس اال عقرت به فجعلت ارميهم وأان أقول 

واليوم يوم الرضع ( فأحلق برجل منهم فأرميه وهو على   ...أان بن األكوع ) 
 راحلته فيقع سهمي يف الرجل حىت انتظمت كتفه فقلت خذها 

واليوم يوم الرضع ( فإذا كنت يف الشجر أحرقتهم ابلنبل   ...وأان بن األكوع ) 
م  فإذا تضايقت الثنااي علوت اجلبل فرديتهم ابحلجارة فما زال ذاك شأىن وشأهن



اتبعهم فارجتز حىت ما خلق هللا شيئا من ظهر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
أيديهم مث مل أزل ارميهم  [ وراء ظهري فاستنقذته من  53اال خلفته ] ص 

حىت ألقوا أكثر من ثالثني رحما وأكثر من ثالثني بردة يستخفون منها وال يلقون  
من ذلك شيئا اال جعلت عليه حجارة ومجعت على طريق رسول هللا صلى هللا 
عليه وسلم حىت إذا امتد الضحى أاتهم عيينة بن بدر الفزاري مددا هلم وهم  

بل فاان فوقهم فقال عيينة ما هذا الذي أرى قالوا يف ثنية ضيقة مث علوت اجل
لقينا من هذا الربح ما فارقنا بسحر حىت اآلن وأخذ كل شيء يف أيدينا وجعله  
وراء ظهره قال عيينة لوال ان هذا يرى ان وراءه طلبا لقد ترككم ليقم إليه نفر  

ت منكم فقام إليه منهم أربعة فصعدوا يف اجلبل فلما أمسعتهم الصوت قل 
أتعرفوين قالوا ومن أنت قلت أان بن األكوع والذي كرم وجه حممد صلى هللا 

عليه وسلم ال يطلبىن منكم رجل فيدركين وال أطلبه فيفوتين قال رجل منهم ان  
أظن قال فما برحت مقعدي ذلك حىت نظرت إىل فوارس رسول هللا صلى هللا 

وعلى أثره أبو قتادة  عليه وسلم يتخللون الشجر وإذا أوهلم األخرم األسدي 
فارس رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وعلى أثر أيب قتادة املقداد الكندي فوىل  
املشركون مدبرين وأنزل من اجلبل فأعرض لألخرم فأخذ بعنان فرسه فقلت اي 

أخرم ائذن القوم يعىن أحذرهم فإين ال آمن ان يقطعوك فاتئد حىت يلحق 
أصحابه قال اي سلمة ان كنت تؤمن ابهلل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم و 

واليوم اآلخر وتعلم ان اجلنة حق والنار حق فال حتل بيين وبني الشهادة قال  
فخليت عنان فرسه فيلحق بعبد الرمحن بن عيينة ويعطف عليه عبد الرمحن 



فاختلفا طعنتني فعقر األخرم بعبد الرمحن وطعنه عبد الرمحن فقتله فتحول عبد  
رس األخرم فيلحق أبو قتادة بعبد الرمحن فاختلفا طعنتني فعقر  الرمحن عن ف

أبيب قتادة وقتله أبو قتادة وحتول أبو قتادة على فرس األخرم مث اىن خرجت 
أعدو يف أثر القوم حىت ما أرى من غبار صحابة النيب صلى هللا عليه وسلم  

فارادوا   شيئا ويعرضون قبل غيبوبة الشمس إىل شعب فيه ماء يقال له ذو قرد
أن يشربوا منه فأبصروين أعدو وراءهم فعطفوا عنه واشتدوا يف الثنية ثنية ذي  

 بئر وغربت الشمس فأحلق رجال فأرميه فقلت خذها 

واليوم يوم الرضع ( قال فقال اي ثكل أم أكوع بكرة   ...وأان بن األكوع ) 
به   قلت نعم أي عدو نفسه وكان الذي رميته بكرة فاتبعته سهما آخر فعلق

سهمان وخيلفون فرسني فجئت هبما أسوقهما إىل رسول هللا صلى هللا عليه  
وسلم وهو على املاء الذي جليتهم عنه ذو قرد فإذا بنيب هللا صلى هللا عليه  

وسلم يف مخسمائة وإذا بالل قد حنر جزورا مما خلفت فهو يشوى لرسول هللا 
هللا صلى هللا عليه وسلم  صلى هللا عليه وسلم من كبدها وسنامها فأتيت رسول 

فقلت اي رسول هللا خلين فانتخب من أصحابك مائة فأخذ على الكفار عشوة  
فال يبقى منهم خمرب اال قتلته قال أكنت فاعال ذلك اي سلمة قال نعم والذي 
أكرمك فضحك رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حىت رأيت نواجذه يف ضوء 

غطفان فجاء رجل من غطفان فقال مروا   النار مث قال اهنم يقرون اآلن أبرض
على فالن الغطفاين فنحر هلم جزورا قال فلما أخذوا يكشطون جلدها رأوا 

غربة فرتكوها وخرجوا هرااب فلما أصبحنا قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  



خري فرساننا اليوم أبو قتادة وخري رجالتنا سلمة فأعطاين رسول هللا صلى هللا 
هم الراجل والفارس مجيعا مث أردفين وراءه على العضباء راجعني  عليه وسلم س

إىل املدينة فلما كان بيننا وبينها قريبا من ضحوة ويف القوم رجل من األنصار 
كان ال يسبق جعل ينادى هل من مسابق أال رجل يسابق إىل املدينة فأعاد  

له أما تكرم   ذلك مرارا وأان وراء رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مرديف قلت
كرميا وال هتاب شريفا قال ال اال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال قلت اي 

رسول هللا أبيب أنت وأمي خلين فألسابق الرجل قال ان شئت قلت اذهب 
إليك فظفر عن راحلته وثنيت رجلي فطفرت عن الناقة مث اىن ربطت عليها  

حىت أحلقه فأصك بني  شرفا أو شرفني يعىن استبقيت نفسي مث أىن عدوت
كتفيه بيدي قلت سبقتك وهللا أو كلمة حنوها قال فضحك وقال ان أظن حىت 

 قدمنا املدينة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم عكرمة بن عمار :  ت
 وهو اليمامي من رجال مسلم وبقية رجاله ثقات رجال الشيخني

 

 

-------------------------------------  

 

[    54صفحة  - 4مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو النضر قال ثنا أيوب بن عتبة   - 16588
أبو حيىي قاضى اليمامة قال ثنا إايس بن سلمة بن األكوع عن أبيه قال مسعت  

النيب صلى هللا عليه وسلم يقول : إذا حضرت الصالة والعشاء فابدؤوا 
 ابلعشاء قال 

 

 

د ضعيف لضعف عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح لغريه وهذا إسنات
 أيوب بن عتبة 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو النضر قال ثنا أيوب بن عتبة   - 16589
قال ثنا إايس بن سلمة عن أبيه قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : من  

 سل علينا السيف فليس منا  

 

 

ن وإ -عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح أيوب بن عتبة : وهو اليمامي ت
قد توبع وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح  -كان ضعيفا   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا محاد بن مسعدة عن يزيد عن   - 16590



سلمة : انه كان يتحرى موضع املصحف وذكر ان رسول هللا صلى هللا عليه  
 وسلم يتحرى ذلك املكان وكان بني املنرب والقبلة ممر شاة قال  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

دثين أيب ثنا محاد بن مسعدة عن يزيد عن  حدثنا عبد هللا ح - 16591
سلمة قال : غزوت مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم سبع غزوات فذكر  

 احلديبية ويوم حنني ويوم القرد ويوم خيرب قال يزيد ونسيت بقيتهن قال 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا محاد بن مسعدة عن يزيد يعىن بن  - 16592
قال  أيب عبيد عن سلمة قال جاءين عمى عامر فقال : أعطين سالحك

فأعطيته قال فجئت إىل النيب صلى هللا عليه وسلم فقلت اي رسول هللا أبغين 
سالحك قال أين سالحك قال قلت أعطيته عمي عامرا قال ما أجد شبهك  

ي قال هب يل أخا أحب إىل من نفسي قال فأعطاين قوسه وجمانه  إال الذ
 وثالثة أسهم من كنانته قال  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا محاد بن مسعدة عن يزيد عن   - 16593
له قال  سلمة انه : استأذن النيب صلى هللا عليه وسلم يف البدو فأذن   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو سلمة اخلزاعي قال أان يعلى بن   - 16594
احلرث قال أان إايس بن سلمة بن األكوع وأبو أمحد الزبريي قال ثنا يعلى قال  

 صلى هللا عليه  حدثين إايس بن سلمة عن أبيه قال : كنا نصلى مع رسول هللا
 وسلم اجلمعة مث نرجع وما للحيطان يفء يستظل به 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إسحاق بن عيسى ويونس وهذا  - 16595
 موسى بن حديث إسحاق قال ثنا عطاف بن خالد املخزومي قال حدثين



إبراهيم قال ثنا يونس بن ربيعة قال مسعت سلمة بن األكوع وكان إذا نزل ينزل  
على أيب قال قلت : اي رسول هللا إين أكون يف الصيد وليس علي اال قميص  

لي فيه قال زره ولو مل جتد اال شوكة قال  أفأص  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد قال ثنا عمر بن راشد  - 16596
اليمامي قال ثنا إايس بن سلمة بن األكوع األسلمى عن أبيه قال ما : مسعت 

 استفتحه بسبحان ريب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يستفتح دعاء اال
األعلى العلي الوهاب وقال سلمة ابيعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فيمن  
ابيعه حتت الشجرة مث مررت به بعد ذلك ومعه قوم فقال ابيع اي سلمة فقلت  

 قد فعلت قال وأيضا فبايعته الثانية قال  

 

 

مي وبقية  عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف لضعف عمر بن راشد اليمات
 رجاله ثقات رجال الشيخني

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا مكي بن إبراهيم قال ثنا يزيد بن  - 16597



أيب عبيد عن سلمة بن األكوع قال : ابيعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مث  
عدلت إىل ظل شجرة فلما خف الناس عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 تبايع قلت قد ابيعت اي رسول هللا قال وأيضا قال قال اي بن األكوع اال
فبايعته الثانية قال يزيد فقلت اي أاب مسلم على أي شيء تبايعون يومئذ قال  

 على املوت قال  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا مكي ثنا يزيد بن أيب عبيد عن   - 16598
ة بن األكوع قال : كنا نصلى املغرب مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  سلم

 إذا توارت ابحلجاب قال 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يونس قال ثنا العطاف قال حدثين  - 16599
ة هو وأصحابه عبد الرمحن قال أيب وقال غري يونس بن رزين انه نزل الربذ

يريدون احلج قيل هلم ههنا سلمة بن األكوع صاحب رسول هللا صلى هللا عليه  



هللا عليه   وسلم فأتيناه فسلمنا عليه مث سألناه فقال : ابيعت رسول هللا صلى
وسلم بيدي هذه وأخرج لنا كفه كفا ضخمة قال فقمنا إليه فقبلنا كفيه مجيعا  

 قال  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حمتمل للتحسنيت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    55صفحة  - 4مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

ونس بن حممد قال ثنا عبد  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا ي - 16600
الواحد بن زايد قال ثنا أبو عميس عن إايس بن سلمة بن األكوع عن أبيه قال  
: رخص رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف متعة النساء عام أوطاس ثالثة أايم 

 مث هنى عنها قال  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن غيالن قال ثنا املفضل  - 16601
حرملة عن سعيد   يعىن بن فضالة قال حدثين حيىي بن أيوب عن عبد الرمحن بن

بن إايس بن سلمة بن األكوع أن أابه حدثه : أن سلمة قدم املدينة فلقيه بريدة  
يف إذن من   بن احلصيب فقال ارتددت عن هجرتك اي سلمة فقال معاذ هللا إين

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إين مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول  
ابدوا اي أسلم فتنسموا الرايح واسكنوا الشعاب فقالوا إان خناف اي رسول هللا 

 أن يضران ذلك يف هجرتنا قال أنتم مهاجرون حيث كنتم  
 

 

عيد بن إايس بن عليق شعيب األرنؤوط : حديث حسن وهذا إسناد ضعيف ست
 سلمة مل نقع له على ترمجة 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب قال ثنا حيىي بن غيالن قال ثنا   - 16602
املفضل بن فضالة قال حدثين حيىي بن أيوب عن بكر بن عبد هللا عن يزيد 

موىل سلمة بن األكوع عن سلمة بن األكوع قال : أتيت رسول هللا صلى هللا 
رسول هللا فقال أنتم أهل بدوان وحنن أهل حضركم   عليه وسلم فقلت اي  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح لغريه وهذا إسناد حسن من أجل ت
 حيىي بن أيوب : وهو الغافقي املصري وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح



 

 

قال حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حجاج قال أان شعبة عن   - 16603
سعيد اجلريري عن أيب السليل عن عجوز من بىن منري اهنا رمقت رسول هللا 

صلى هللا عليه وسلم وهو يصلي ابألبطح جتاه البيت قبل اهلجرة قال فسمعته  
 يقول اللهم اغفر يل ذنيب خطئي وجهلي  

 

 

حيح لغريه وهذا إسناد ضعيف النقطاعه  عليق شعيب األرنؤوط : حديث صت
أبو السليل : وهو ضريب بن نقري ويقال : ابن نفري ويقال : ابن نفيل مل يسمع  

 من أحد من الصحابة وبقية رجاله ثقات رجال الشيخني

 

 

ديث عجوز من األنصار رضي هللا تعاىل عنه ح  

16604 -   

 

 

ضعيف جلهالة حال عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ت
 مصعب : هو ابن نوح األنصاري

 

 

قال حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان بن عيينة عن عبد هللا   - 16605



بن أيب بكر بن احلرث عن خالد بن السائب بن خالد عن أبيه عن النيب صلى 
هللا عليه وسلم قال : أاتين جربيل عليه السالم فقال مر أصحابك فلريفعوا 

ابإلهالل  أصواهتم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري ت
 خالد بن السائب فقد روى له أصحاب السنن وهو ثقة 

 

 

وقال سفيان مرة أاتين جربيل صلى هللا عليه وسلم فأمرين أن  - 16606
آمر أصحايب ان يرفعوا أصواهتم ابإلهالل قال أنس بن عياض الليثي أبو 

قال حدثين يزيد بن خصيفة عن عبد هللا بن عبد الرمحن بن أيب  ضمرة
صلى هللا صعصعة عن عطاء بن يسار عن السائب بن خالد ان رسول هللا 

عليه وسلم قال : من أخاف أهل املدينة ظلما أخافه هللا وعليه لعنة هللا 
ال واملالئكة والناس أمجعني ال يقبل هللا منه يوم القيامة صرفا وال عدال ق  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على قلب يف اسم أحد رواته ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع قال ثنا أسامة بن زيد عن   - 16607



املطلب بن عبد هللا بن حنطب عن خالد بن السائب عن أبيه قال قال رسول  
هللا صلى هللا عليه وسلم : من زرع زرعا فأكل منه الطري أو العافية كان له به  

 صدقة قال  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان قال ثنا محاد يعىن بن سلمة   - 16608
السائب بن عن حيىي بن سعيد عن مسلم بن أيب مرمي عن عطاء بن يسار عن 

خالد ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : من أخاف أهل املدينة أخافه  
 منه يوم  هللا عز وجل وعليه لعنة هللا واملالئكة والناس أمجعني ال يقبل هللا

 القيامة صرفا وال عدال قال  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري محاد  ت
 بن سلمة فمن رجال مسلم وغري صحابيه فمن رجال أصحاب السنن

 

 

------------------------------------- 

 



[    56صفحة  - 4مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن غيالن قال حدثنا رشدين   - 16609
قال حدثين يزيد بن عبد هللا يعىن بن اهلاد عن أيب بكر بن املنكدر عن عطاء  
بن يسار عن السائب بن خالد عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم انه قال :  

شيء يصيب املؤمن حىت الشوكة تصيبه اال كتب هللا له هبا حسنة أو    ما من
 حط عنه هبا خطيئة قال  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف لضعف ت
رشدين : وهو ابن سعد املهري وبقية رجاله ثقات رجال الشيخني غري حيىي بن 

 غيالن فمن رجال مسلم 

 

 

 حدثين أيب ثنا سريج بن النعمان قال ثنا عبد هللا  حدثنا عبد هللا - 16610
مي عن صاحل بن بن وهب عن عمرو بن احلرث عن بكر بن سوادة اجلذا

خيوان عن أيب سهلة السائب بن خالد : ان رجال أم قوما فبسق يف القبلة  
ورسول هللا صلى هللا عليه وسلم ينظر فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

صل لكم فأراد بعد ذلك أن يصلي هلم فمنعوه وأخربوه بقول  حني فرغ ال ي
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فذكر ذلك لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم  



 فقال نعم وحسبت انه قال آذيت هللا عز وجل قال  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث حسن لغريه وهذا إسناد ضعيفت  

 

 

ثنا عبد الصمد قال حدثين أيب قال  حدثنا عبد هللا حدثين أيب  - 16611
مرمي عن عطاء بن يسار عن السائب بن ثنا حيىي بن سعيد عن مسلم بن أيب 

خالد قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : من أخاف املدينة أخافه هللا  
عز وجل وعليه لعنة هللا واملالئكة والناس أمجعني ال يقبل هللا منه صرفا وال  

 عدال قال  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري أن ت
 صحابيه مل خيرج له سوى أصحاب السنن

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن إسحاق قال اان بن هليعة   - 16612
عن حبان بن واسع عن خالد بن السائب األنصاري : ان رسول هللا صلى هللا 

 عليه وسلم كان إذا دعا جعل ابطن كفيه إىل وجهه قال  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف لضعف ابن هليعة : وهو عبد هللا وقد  ت
ه فيه إسنادا ومتنا اختلف علي   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن إسحاق ثنا بن هليعة عن   - 16613
حبان بن واسع عن خالد بن السائب األنصاري : ان النيب صلى هللا عليه  

 وسلم كان إذا سأل جعل ابطن كفيه إليه وإذا استعاذ جعل ظاهرمها إليه قال  

 

 

يف عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سليمان بن داود اهلامشي قال أان  - 16614
إمساعيل بن جعفر قال أخربين يزيد عن عبد الرمحن بن أيب صعصعة األنصاري 
ان عطاء بن يسار أخربه ان السائب بن خالد أخا بىن احلرث بن اخلزرج أخربه 

املدينة ظاملا أخافه هللا  ان النيب صلى هللا عليه وسلم قال : من أخاف أهل
وكانت عليه لعنة هللا واملالئكة والناس أمجعني ال يقبل منه عدل وال صرف 

 قال  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح غري ت



سليمان بن داود اهلامشي فقد أخرج له البخاري يف " خلق أفعال العباد "  
 وأصحاب السنن وهو ثقة

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان قال ثنا محاد بن سلمة قال   - 15166
 بن أان حممد بن إسحاق عن عبد هللا بن أيب لبيد عن املطلب بن عبد هللا

حنطب عن السائب بن خالد ان جربيل عليه السالم أتى النيب صلى هللا عليه  
 وسلم قال : كن عجاجا ثجاجا والعج التلبية والثج حنر البدن  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث حسن وهذا إسناد ضعيف . حممد بن ت
إسحاق مدلس وقد عنعن واملطلب بن عبد هللا بن حنطب ال يعرف له مساع  

 عن أحد من أصحاب النيب عليه السالم وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح

 

 

قال قرأت على عبد الرمحن بن مهدي مالك وثنا روح قال ثنا   - 16616
ن عمرو بن حزم عن  مالك يعىن بن أنس عن عبد هللا بن أيب بكر بن حممد ب

عبد امللك بن أيب بكر بن عبد الرمحن بن احلرث بن هشام عن خالد بن 
السائب األنصاري عن أبيه أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : أاتين 

عليه السالم فقال أن آمر أصحايب أو من معي ان يرفعوا أصواهتم  جربيل
 ابلتلبية أو ابإلهالل يريد أحدمها قال 



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري ت
 خالد بن السائب فقد روى له أصحاب السنن وهو ثقة 

 

 

كر قال اان بن جريج حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن ب - 16617
ن جريج قال كتب إىل عبد هللا بن أيب بكر بن حممد بن عمرو  وروح قال ثنا ب

بن حزم يقول حدثين عبد امللك بن أيب بكر بن احلرث انه حدثه خالد بن 
السائب بن سويد األنصاري عن أبيه السائب بن خالد انه مسع رسول هللا 

عليه السالم فقال ان هللا أيمرك أن صلى هللا عليه وسلم : يقول أاتين جربيل 
أتمر أصحابك ان يرفعوا أصواهتم ابلتلبية واإلهالل وقال روح ابلتلبية أو  
ابإلهالل قال وال أدري أينا وهل أان أو عبد هللا أو خالد يف اإلهالل أو 

 التلبية  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

سفيان عن عبد هللا بن أيب بكر عن  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا  - 16618
عبد امللك بن أيب بكر بن احلرث عن خالد بن السائب بن خالد عن أبيه عن  



النيب صلى هللا عليه وسلم قال : أاتين جربيل عليه السالم وقال مر أصحابك 
 فلريفعوا أصواهتم ابإلهالل 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    57صفحة  - 4مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

( حديث خفاف بن إمياء بن رحضة الغفاري رضي هللا تعاىل عنه  )  

 

 

قال حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد بن هارون قال اان حممد  - 16619
خفاف    بن إسحاق عن عمران بن أيب أنس عن حنظلة بن على األسلمى عن

بن إمياء بن رحضة الغفاري قال : صلى بنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
رعال الصبح وحنن معه فلما رفع رأسه من الركعة اآلخرة قال لعن هللا حلياان و 

وذكواان وعصية عصت هللا ورسوله أسلم ساملها هللا وغفار غفر هللا هلا مث وقع  
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ساجدا فلما انصرف قرأ على الناس فقال اي  



 أيها الناس اىن أان لست قلته ولكن هللا عز وجل قاله قال  
 

 

وإن كان مدلسا  -عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح حممد بن إسحاق ت
قد توبع وبقية رجاله ثقات رجال مسلم غري يزيد بن هارون فهو   -وقد عنعن 

 من رجال الشيخني 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد بن هارون قال اان حممد بن   - 16620
إسحاق عن خالد بن عبد هللا بن حرملة عن احلرث بن خفاف عن أبيه خفاف  

قال : ركع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف  بن إمياء بن رحضة الغفاري
ة عصت الصالة مث رفع رأسه فقال غفار غفر هللا هلا وأسلم ساملها هللا وعصي

هللا ورسوله اللهم العن بىن حليان اللهم العن رعال وذكواان مث كرب ووقع ساجدا 
 قال خفاف فجعلت لعنة الكفرة من أجل ذلك قال  

 

 

ديث صحيحعليق شعيب األرنؤوط : حت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعقوب بن إبراهيم قال ثنا أيب عن   - 16621
بن إسحاق : قال حدثين عن افرتاش رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فخذه  



اليسرى يف وسط الصالة ويف آخرها وقعوده على وركه اليسرى ووضعه يده  
يده اليمىن على فخذه  اليسرى على فخذه اليسرى ونصبه قدمه اليمىن ووضعه 

 اليمىن ونصبه أصبعه السبابة يوحد هبا ربه عز وجل  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف إلهبام الرجل الراوي عن خفاف بن ت
إمياء وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح غري حممد بن إسحاق فقد روى له 

 مسلم متابعة وهو حسن احلديث

 

 

بىن عامر بن لؤي وكان ثقة عن أيب  عمران بن أيب أنس أخو - 16622
احلرث بن نوفل قال حدثين رجل من أهل  القاسم مقسم موىل عبد هللا بن

املدينة قال : صليت يف مسجد بىن غفار فلما جلست يف صاليت افرتشت 
فخذي اليسرى ونصبت السبابة قال فرآين خفاف بن إمياء بن رحضة الغفاري  

هللا عليه وسلم وأان أصنع ذلك قال فلما  وكانت له صحبة مع رسول هللا صلى 
انصرفت من صاليت قال يل أي بىن مل نصبت أصبعك هكذا قال وما تنكر  
رأيت الناس يصنعون ذلك قال فإنك أصبت ان رسول هللا صلى هللا عليه  

وسلم كان إذا صلى يصنع ذلك فكان املشركون يقولون إمنا يصنع هذا حممد 
ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يصنع ذلك أبصبعه يسحرها وكذبوا إمنا ك

 يوحد هبا ربه عز وجل  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف إلهبام الرجل الراوي عن خفاف بن ت
إمياء وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح غري حممد بن إسحاق فقد روى له 

 مسلم متابعة وهو حسن احلديث

 

 

( حديث الوليد بن الوليد رضي هللا تعاىل عنه  )  

 

 

قال حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر قال ثنا شعبة   - 16623
عن حيىي بن سعيد عن حممد بن حيىي بن حبان عن الوليد بن الوليد انه قال :  

اي رسول هللا اىن أجد وحشة قال إذا أخذت مضجعك فقل أعوذ بكلمات هللا 
ن غضبه وعقابه وشر عباده ومن مهزات الشياطني وأن حيضرون فإنه ال  التامة م

 يضر وابحلري ان ال يقربك 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث حمتمل للتحسني بشواهده وهذا إسناد ت
ضعيف النقطاعه حممد بن حبان مل يدرك الوليد بن الوليد وبقية رجاله ثقات 

 رجال الشيخني

 

 



( حديث ربيعة بن كعب األسلمى رضي هللا تعاىل عنه  )  

 

 

قال حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق قال ثنا معمر عن   - 16624
الزهري عن حيىي بن أيب كثري عن أيب سلمة بن عبد الرمحن عن ربيعة بن كعب  
األسلمى قال : كنت أانم يف حجرة النيب صلى هللا عليه وسلم فكنت أمسعه  

اهلوى قال مث يقول  {احلمد هلل رب العاملني  }قام من الليل يصلي يقول  إذا
 سبحان هللا العظيم وحبمده اهلوى قال 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم صحابيه من رجاله  ت
 وبقية رجاله ثقات رجال الشيخني 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد امللك بن عمرو قال ثنا هشام   - 16625
األسلمى قال :  عن حيىي بن أيب كثري عن أيب سلمة قال حدثين ربيعة بن كعب 

كنت أبيت عند ابب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أعطيه وضوءه فامسعه  
  }ل يقول بعد هوى من الليل يقول مسع هللا ملن محده وامسعه بعد هوى من اللي

قال   {احلمد هلل رب العاملني   

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل بن إبراهيم قال ثنا هشام   - 16626
الدستوائي قال ثنا حيىي بن أيب كثري عن أيب سلمة بن عبد الرمحن عن ربيعة بن  

ت عند ابب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  كعب األسلمي قال : كنت أبي
أعطيه وضوءه فامسعه بعد هوى من الليل يقول مسع هللا ملن محده واهلوى من  

قال   {احلمد هلل رب العاملني  }الليل يقول   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    58صفحة  - 4مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو النضر هاشم بن القاسم قال   - 16627
ربيعة األسلمي قال   ثنا املبارك يعىن بن فضالة قال ثنا أبو عمران اجلوين عن

كنت أخدم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال : اي ربيعة اال تزوج قال قلت 



رأة وما أحب ان وهللا اي رسول هللا ما أريد أن أتزوج ما عندي ما يقيم امل
شيء فأعرض عىن فخدمته ما خدمته مث قال يل الثانية اي ربيعة   يشغلىن عنك

أال تزوج فقلت ما أريد أن أتزوج ما عندي ما يقيم املرأة وما أحب أن يشغلين 
عنك شيء فأعرض عين مث رجعت إىل نفسي فقلت وهللا لرسول هللا صلى هللا 

خرة أعلم مىن وهللا لئن قال تزوج ألقولن عليه وسلم مبا يصلحىن يف الدنيا واآل
نعم اي رسول هللا مرين مبا شئت قال فقال اي ربيعة أال تزوج فقلت بلى مرين مبا 

شئت قال انطلق إىل آل فالن حي من األنصار وكان فيهم تراخ عن النيب 
صلى هللا عليه وسلم فقل هلم ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أرسلين إليكم  

ان تزوجوين فالنة المرأة منهم فذهبت فقلت هلم ان رسول هللا صلى  أيمركم 
هللا عليه وسلم أرسلين إليكم أيمركم أن تزوجوين فالنة فقالوا مرحبا برسول هللا 
وبرسول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهللا ال يرجع رسول رسول هللا صلى  

لوين البينة فرجعت إىل هللا عليه وسلم اال حباجته فزوجوين وألطفوين وما سأ
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حزينا فقال يل مالك اي ربيعة فقلت اي رسول 

هللا أتيت قوما كراما فزوجوين وأكرموين وألطفوين وما سألوين بينة وليس عندي  
صداق فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اي بريدة األسلمي امجعوا له وزن 

ا يل وزن نواة من ذهب فأخذت ما مجعوا يل فأتيت نواه من ذهب قال فجمعو 
به النيب صلى هللا عليه وسلم فقال اذهب هبذا إليهم فقل هذا صداقها فأتيتهم  

فقلت هذا صداقها فرضوه وقبلوه وقالوا كثري طيب قال مث رجعت إىل النيب 
صلى هللا عليه وسلم حزينا فقال اي ربيعة مالك حزين فقلت اي رسول هللا ما  



يت قوما أكرم منهم رضوا مبا أتيتهم واحسنوا وقالوا كثريا طيبا وليس عندي  رأ
فقال يل   ما أومل قال اي بريدة امجعوا له شاة قال فجمعوا يل كبشا عظيما مسينا

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اذهب إىل عائشة فقل هلا فلتبعث ابملكتل 
به رسول هللا صلى هللا عليه   الذي فيه الطعام قال فأتيتها فقلت هلا ما أمرين

وسلم فقالت هذا املكتل فيه تسع أصع شعري ال وهللا ان أصبح لنا طعام غريه  
خذه فآخذته فأتيت به النيب صلى هللا عليه وسلم وأخربته مبا قالت عائشة 

فقال اذهب هبذا إليهم فقل ليصبح هذا عندكم خبزا فذهبت إليهم وذهبت  
قال ليصبح هذا عندكم خبزا وهذا طبيخا ابلكبش ومعي أانس من أسلم ف 

فقالوا أما اخلبز فسنكفيكموه وأما الكبش فاكفوان أنتم فأخذان الكبش أان 
وأانس من أسلم فذحبناه وسلخناه وطبخناه فأصبح عندان خبز وحلم فأوملت 
ودعوت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مث قال ان رسول هللا صلى هللا عليه  

ذلك أرضا وأعطاين أبو بكر أرضا وجاءت الدنيا فاختلفنا  وسلم أعطاين بعد 
يف عذق خنلة فقلت أان هي يف حدي وقال أبو بكر هي يف حدي فكان بيين  
وبني أيب بكر كالم فقال أبو بكر كلمة كرهها وندم فقال يل اي ربيعة رد على  

مثلها حىت تكون قصاصا قال قلت ال أفعل فقال أبو بكر لتقولن أو  
عليك رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقلت ما أان بفاعل قال  ألستعدين  

ورفض األرض وانطلق أبو بكر رضي هللا عنه إىل النيب صلى هللا عليه وسلم  
وانطلقت أتلوه فجاء انس من أسلم فقالوا يل رحم هللا أاب بكر يف أي شيء 

يستعدى عليك رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهو قال لك ما قال فقلت 



أتدرون ما هذا هذا أبو بكر الصديق هذا اثين اثنني وهذا ذو شيبة املسلمني 
عليه   إايكم ال يلتفت فرياكم تنصروين عليه فيغضب فيأيت رسول هللا صلى هللا

وسلم فيغضب لغضبه فيغضب هللا عز وجل لغضبهما فيهلك ربيعة قالوا ما 
ىل رسول هللا صلى هللا أتمران قال ارجعوا قال فانطلق أبو بكر رضي هللا عنه إ

عليه وسلم فتبعته وحدي حىت أتى النيب صلى هللا عليه وسلم فحدثه احلديث  
كما كان فرفع إىل رأسه فقال اي ربيعة مالك وللصديق قلت اي رسول هللا كان  
كذا كان كذا قال يل كلمة كرهها فقال يل قل كما قلت حىت يكون قصاصا 

يه وسلم أجل فال ترد عليه ولكن قل غفر  فأبيت فقال رسول هللا صلى هللا عل 
هللا لك اي أاب بكر فقلت غفر هللا لك اي أاب بكر قال احلسن فوىل أبو بكر 

 رضي هللا عنه وهو يبكى قال  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف جدا على نكارة فيه املبارك بن فضالة  ت
وقد عنعن  -وهو شر أنواع التدليس  -يدلس ويسوي   

 

 

-------------------------------------  

 

[    59صفحة  - 4مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو اليمان قال ثنا إمساعيل بن  - 16628
بن جممر  عياش عن حممد بن إسحاق عن حممد بن عمرو بن عطاء عن نعيم 

عن ربيعة بن كعب قال قال يل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : سلين أعطك 
لت قلت اي رسول هللا أنظرين أنظر يف أمري قال فانظر يف أمرك قال فنظرت فق

إن أمر الدنيا ينقطع فال أرى شيئا خريا من شيء آخذه لنفسي آلخريت 
فدخلت على النيب صلى هللا عليه وسلم فقال ما حاجتك فقلت اي رسول هللا 

اشفع يل إىل ربك عز وجل فليعتقين من النار فقال من أمرك هبذا فقلت ال 
أيت ان الدنيا وهللا اي رسول هللا ما أمرين به أحد ولكين نظرت يف آمري فر 

زائلة من أهلها فأحببت ان آخذ آلخريت قال فأعين على نفسك بكثرة 
 السجود  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث حسن هبذا السياق دون قوله : " فأعين على  ت
 نفسك بكثرة السجود " فصحيح لغريه 

 

 

قال حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعقوب قال ثنا أيب عن بن  - 16629
قال حدثين حممد بن عمرو بن عطاء عن نعيم بن جممر عن ربيعة بن  إسحاق 

كعب قال : كنت أخدم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأقوم له يف حوائجه  
هناري أمجع حىت يصلي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم العشاء اآلخرة فاجلس  



ه وسلم  ببابه إذا دخل بيته أقول لعلها ان حتدث لرسول هللا صلى هللا علي
جة فما أزال امسعه يقول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم سبحان هللا سبحان  حا

هللا سبحان هللا وحبمده حىت أمل فارجع أو تغلبين عيين فارقد قال فقال يل 
يوما ملا يرى من خفيت له وخدميت إايه سلين اي ربيعة أعطك قال فقلت أنظر 

فكرت يف نفسي فعرفت ان الدنيا يف آمري اي رسول هللا مث أعلمك ذلك قال ف
منقطعة زائلة وان يل فيها رزقا سيكفيين وأيتيين قال فقلت أسأل رسول هللا 
صلى هللا عليه وسلم آلخريت فإنه من هللا عز وجل ابملنزل الذي هو به قال  

فجئت فقال ما فعلت اي ربيعة قال فقلت نعم اي رسول هللا أسألك أن تشفع 
النار قال فقال من أمرك هبذا اي ربيعة قال فقلت ال  يل إىل ربك فيعتقين من

وهللا الذي بعثك ابحلق ما أمرين به أحد ولكنك ملا قلت سلين أعطك وكنت  
من هللا ابملنزل الذي أنت به نظرت يف آمري وعرفت ان الدنيا منقطعة وزائلة 

يت وان يل فيها رزقا سيأتيين فقلت اسأل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم آلخر 
قال فصمت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم طويال مث قال يل اىن فاعل فأعين  

 على نفسك بكثرة السجود  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث حسن دون قوله : " فأعين على نفسك ت
بكثرة السجود " فصحيح لغريه وهذا إسناد حسن من أجل ابن إسحاق :  

هة تدليسه وبقية رجاله ثقات وهو حممد وقد صرح ابلتحديث هنا فانتفت شب



 رجال الشيخني

 

 

( حديث أيب عياش الزرقي رضي هللا تعاىل عنه  )  

 

 

قال حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا الثوري عن   - 16630
 صلى هللا عليه  منصور عن جماهد عن أيب عياش الزرقي قال : كنا مع رسول هللا

وسلم بعسفان فاستقبلنا املشركون عليهم خالد بن الوليد وهم بيننا وبني القبلة  
كانوا على حال لو   فصلى بنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الظهر فقالوا قد

أصبنا غرهتم مث قالوا أتيت عليهم اآلن صالة هي أحب إليهم من أبنائهم  
وإذا  }وأنفسهم قال فنزل جربيل عليه السالم هبذه اآلايت بني الظهر والعصر 

قال فحضرت فأمرهم رسول هللا صلى هللا  {كنت فيهم فأقمت هلم الصالة 
فه صفني قال مث ركع فركعنا مجيعا  عليه وسلم فاخذوا السالح قال فصففنا خل

مث رفع فرفعنا مجيعا مث سجد النيب صلى هللا عليه وسلم ابلصف الذي يليه  
واآلخرون قيام حيرسوهنم فلما سجدوا وقاموا جلس اآلخرون فسجدوا يف 

مكاهنم مث تقدم هؤالء إىل مصاف هؤالء وجاء هؤالء إىل مصاف هؤالء قال مث  
فرفعوا مجيعا مث سجد النيب صلى هللا عليه وسلم  ركع فركعوا مجيعا مث رفع  

والصف الذي يليه واآلخرون قيام حيرسوهنم فلما جلس جلس اآلخرون 
فسجدوا فسلم عليهم مث انصرف قال فصالها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  



 مرتني مرة بعسفان ومرة أبرض بىن سليم قال  

 

 

قات رجال الشيخني غري أن عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثت
 صحابيه مل خيرج له سوى أيب داود والنسائي 

 

 

------------------------------------- 

 

[    60صفحة  - 4مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر قال ثنا شعبة عن   - 16631
شعبة كتب به   منصور قال مسعت جماهدا حيدث عن أيب عياش الزرقي قال قال

إىل وقرأته عليه ومسعته منه حيدث به ولكين حفظته من الكتاب : ان النيب 
ن صلى هللا عليه وسلم كان يف مصاف العدو بعسفان وعلى املشركني خالد ب

الوليد فصلى هبم النيب صلى هللا عليه وسلم الظهر مث قال املشركون ان هلم  
صالة بعد هذه هي أحب إليهم من أبنائهم وأمواهلم فصلى هبم رسول هللا صلى 
هللا عليه وسلم العصر فصفهم صفني خلفه قال فركع هبم رسول هللا صلى هللا 

ي يليه وقام اآلخرون  عليه وسلم مجيعا فلما رفعوا رؤوسهم سجد الصف الذ
فلما رفعوا رؤوسهم سجد الصف املؤخر لركوعهم مع رسول هللا صلى هللا عليه  



وسلم قال مث أتخر الصف املقدم وتقدم الصف املؤخر فقام كل واحد منهم يف  
مقام صاحبه مث ركع هبم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مجيعا فلما رفعوا  

يليه وقام اآلخرون مث سلم رسول هللا رؤوسهم من الركوع سجد الصف الذي 
 صلى هللا عليه وسلم عليهم قال  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري أن ت
 صحابيه مل خيرج له سوى أيب داود والنسائي 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا مؤمل ثنا سفيان عن منصور عن   - 16632
الزرقي قال : صلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم صالة  جماهد عن أيب عياش 

اخلوف واملشركون بينهم وبني القبلة مرتني مرة أبرض بىن سليم ومرة بعسفان  
 قال  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن بن موسى قال ثنا محاد بن   - 16633
رسول هللا صلى  سلمة عن سهيل بن أيب صاحل عن أبيه عن أيب عياش قال قال



هللا عليه وسلم : من قال حني أصبح ال إله اال هللا وحده ال شريك له له امللك 
عيل وكتب  وله احلمد وهو على كل شيء قدير كان له كعدل رقبة من ولد إمسا

له هبا عشر حسنات وحط عنه هبا عشر سيئات ورفعت له هبا عشر درجات 
وكان يف حرز من الشيطان حىت ميسي وإذا أمسى مثل ذلك حىت يصبح قال  
فرأى رجل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فيما يرى النائم فقال اي رسول هللا 

 أن أاب عياش يروى عنك كذا وكذا قال صدق أبو عياش  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح على خالف يف صحابيه هل هو  ت
 الزرقي أم غريه 

 

 

( حديث عمرو بن القارىء عن أبيه عن جده رضي هللا تعاىل عنه   )  

 

 

قال حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان قال ثنا وهيب ثنا عبد   - 16634
ه عمرو بن هللا بن عثمان بن خثيم عن عمرو بن القارىء عن أبيه عن جد 

القارىء : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قدم فخلف سعدا مريضا حيث  
خرج إىل حنني فلما قدم من جعرانة معتمرا دخل عليه وهو وجع مغلوب فقال  
اي رسول هللا ان يل ماال وإين أورث كاللة أفأوصي مبايل كله أو أتصدق به قال  
ال قال أفأوصي بثلثيه قال ال قال أفأوصي بشطره قال ال قال أفأوصي بثلثه  



قال نعم وذاك كثري قال أي رسول هللا أموت ابلدار اليت خرجت منها مهاجرا  
ينفع بك آخرين اي عمرو بن قال اىن ألرجو ان يرفعك هللا فينكأ بك أقواما و 

القارىء ان مات سعد بعدي فها هنا فادفنه حنو طريق املدينة وأشار بيده  
 هكذا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف جلهالة حال عمرو بن القاري وهو ت
 عمرو بن عبد هللا ابن عمرو بن عبد القاري

 

 

( حديث من شهد النيب صلى هللا عليه وسلم قال   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق قال أان إسرائيل عن   - 16635
النيب  مساك عن عبد العزيز بن عبد هللا بن عمرو القرشي قال حدثين من شهد

صلى هللا عليه وسلم : وأمر برجم رجل بني مكة واملدينة فلما أصابته احلجارة 
كتموه قال  فر فبلغ ذلك النيب صلى هللا عليه وسلم قال فهال تر   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث حسن لغريه غري أن قوله : بني مكة واملدينة ت
فيه نظر وهذا إسناده ضعيف جلهالة حال عبد العزيز بن عبد هللا بن عمرو  



 القرشي فقد انفرد ابلرواية عنه مساك بن حرب
 

 

------------------------------------- 

 

[    61صفحة  - 4مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق قال أان داود بن قيس   - 16636
الصنعاين قال حدثين عبد هللا بن وهب عن أبيه قال حدثين فنج قال : كنت  

ن أمية أمريا على اليمن وجاء معه رجال  أعمل الدينباد وأعاجل فيه فقدم يعلى ب
م فجاءين رجل ممن قدم معه وأان يف من أصحاب النيب صلى هللا عليه وسل

الزرع أصرف املاء يف الزرع ومعه يف كمه جوز فجلس على ساقية من املاء وهو 
يكسر من ذلك اجلوز وأيكل مث أشار إىل فنج فقال اي فارسي هلم قال فدنوت 

فنج أتضمن يل غرس هذا اجلوز على املاء فقال له فنج ما  منه فقال الرجل ل
ينفعين ذلك فقال الرجل مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول أبذين  

هاتني من نصب شجرة فصرب على حفظها والقيام عليها حىت تثمر كان له يف 
كل شيء يصاب من مثرهتا صدقة عند هللا عز وجل فقال فنج أنت مسعت هذا  

ل هللا صلى هللا عليه وسلم قال نعم قال فنج فأان أضمنها قال فمنها  من رسو 
 جوز الدينباد  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف جلهالة حال فنج فقد انفرد ابلرواية ت
 عنه عبد هللا بن وهب بن منبه ومل يؤثر توثيقه عن غري ابن حبان 

 

 

( حديث رجل عن عمه رضي هللا تعاىل عنه   )  

 

 

قال حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق قال أان بن جريج  - 16637
قال أخربين عبيد هللا بن أيب يزيد أن عبد الرمحن بن طارق بن علقمة أخربه عن  

عمه : أن النيب صلى هللا عليه وسلم كان إذا جاء مكاان من دار يعلى نسبه 
  استقبل القبلة فدعا وقال روح عن أبيه وقال بن بكر عن أمه  عبيد هللا

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف جلهالة حال عبد الرمحن بن طارق بن ت
 علقمة فقد انفرد ابلرواية عنه عبيد هللا بن أيب يزيد املكي 

 

 

( حديث رجل من أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم   )  

 

 

قال حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أان معمر عن محيد   - 16638



األعرج عن حممد بن إبراهيم التيمي عن عبد الرمحن بن معاذ عن رجل من  
أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم قال : خطب النيب صلى هللا عليه وسلم  

 ونزهلم منازهلم وقال لينزل املهاجرون ههنا وأشار إىل ميمنة القبلة  الناس مبىن
واألنصار ههنا وأشار إىل ميسرة القبلة مث لينزل الناس حوهلم قال وعلمهم  
مناسكهم ففتحت أمساع أهل مىن حىت مسعوه يف منازهلم قال فسمعته يقول 

 ارموا اجلمرة مبثل حصى اخلذف 
 

 

اده ضعيف دون قوله : " ارموا اجلمرة مبثل عليق شعيب األرنؤوط : إسنت
 حصى اخلذف " فهو صحيح لغريه 

 

 

قال عبد هللا مسعت مصعبا الزبريي يقول جاء أبو طلحة القاص  - 16639
إىل مالك بن أنس فقال اي أاب عبد هللا أن قوما قد هنوين ان أقص هذا احلديث  

: صلى هللا على إبراهيم انك محيد جميد وعلى حممد وعلى أهل بيته وعلى 
 أزواجه فقال مالك حدث به وقص به وقوله  

 

 

هذا األثر مقطوع عليق شعيب األرنؤوط :  ت  

 

 



حديث عبد الرمحن بن معاذ التيمي وكان من أصحاب النيب صلى هللا عليه   )
( وسلم    

 

 

قال حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد قال حدثين أيب  - 16640
قال ثنا محيد بن قيس عن حممد بن إبراهيم التيمي عن عبد الرمحن بن معاذ  

التيمي قال وكان من أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم قال : خطبنا رسول 
 هللا صلى هللا عليه وسلم فذكر احلديث 

 

 

اده ضعيف عليق شعيب األرنؤوط : إسنت  

 

 

( حديث رجل من أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم   )  

 

 

قال حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو النضر قال ثنا األشجعي   - 16641
عن سفيان عن األعمش عن هالل بن يساف عن رجل عن النيب صلى هللا 

عليه وسلم انه قال : سيكون قوم هلم عهد فمن قتل رجال منهم مل يرح رائحة 
 اجلنة وان رحيها ليوجد من مسرية سبعني عاما  

 

 



سناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري عليق شعيب األرنؤوط : إت
 هالل بن يساف فمن رجال مسلم وروى له البخاري تعليقا 

 

 

( حديث عبد احلميد بن صيفي عن أبيه عن جده رضي هللا تعاىل عنه   )  

 

 

قال حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو النضر قال ثنا عبد هللا بن  - 16642
ا قدم على  املبارك عن عبد احلميد بن صيفي عن أبيه عن جده قال : ان صهيب 

النيب صلى هللا عليه وسلم وبني يديه متر وخبز فقال ادن فكل قال فأخذ أيكل  
ا فقال اي رسول هللا من التمر فقال له النيب صلى هللا عليه وسلم ان بعينك رمد

 إمنا أكل من الناحية األخرى قال فتبسم النيب صلى هللا عليه وسلم  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حمتمل للتحسنيت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    62صفحة  - 4مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 



( حديث رجل مسع النيب صلى هللا عليه وسلم  )  

 

 

قال حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا زيد بن احلباب قال أخربين  - 16643
سفيان عن عطاء بن السائب قال مسعت عبد الرمحن بن احلضرمي يقول 

أخربين من مسع النيب صلى هللا عليه وسلم يقول : ان من أميت قوما يعطون مثل  
 أجور أوهلم فينكرون املنكر  

 

 

الرمحن بن احلضرمي مل نقف له  عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف عبدت
 على ترمجة فيما بني أيدينا من كتب الرجال فلم يتبني لنا حاله 

 

 

( حديث بعض أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم  )  

 

 

قال حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن آدم قال ثنا إسرائيل  - 16644
عن أيب إسحاق عن حارثة بن مضرب عن بعض أصحاب النيب صلى هللا عليه  

وسلم ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال ألصحابه : إن منكم رجاال ال  
 أعطيهم شيئا أكلهم منهم فرات بن حيان قال من بىن عجل  

 

 



األرنؤوط : حديث صحيح دون قوله : " ال أعطيهم شيئا " ففي   عليق شعيبت
 زايدهتا نظر 

 

 

( حديث رجل من بىن هالل رضي هللا تعاىل عنه  )  

 

 

قال حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو عبد الرمحن عبد هللا بن  - 16645
يزيد قال ثنا عكرمة قال ثنا أبو زميل مساك قال حدثين رجل من بىن هالل قال  
مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : ال تصلح الصدقة لغين وال لذي 

 مرة سوى  

 

 

رجال الصحيح عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات ت  

 

 

( حديث رجل خدم النيب صلى هللا عليه وسلم  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو عبد الرمحن قال ثنا سعيد بن   - 16646
عبد الرمحن بن أيب أيوب قال حدثين بكر بن عمرو عن عبد هللا بن هبرية عن  

جبري : انه حدثه رجل خدم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مثان سنني أنه مسع 



 وإذا فرغ من  النيب صلى هللا عليه وسلم إذا قرب إليه طعامه يقول بسم هللا
طعامه قال اللهم أطعمت وأسقيت وأغنيت وأقنيت وهديت وأحييت فلك 

 احلمد على ما أعطيت  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح ت  

 

 

( حديث رجل عن رجل رضي هللا تعاىل عنه   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا مؤمل بن إمساعيل أبو عبد الرمحن  - 16647
ال بلغ رجال قال ثنا محاد قال ثنا عبد امللك بن عمري عن مسبب عن عمه ق 

عن رجل من أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم انه حيدث عن النيب صلى هللا 
م القيامة فرحل  عليه وسلم انه قال : من سرت أخاه املسلم يف الدنيا سرته هللا يو 

إليه وهو مبصر فسأله عن احلديث قال نعم مسعت رسول هللا صلى هللا عليه  
وسلم يقول من سرت أخاه املسلم يف الدنيا سرته هللا يوم القيامة قال وأان قد  

 مسعته من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : مرفوعه صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف ت  



 

 

( حديث جنادة بن أيب أمية ورجال من أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب قال ثنا حجاج ثنا ليث قال حدثين  - 16648
يزيد بن أيب حبيب عن أيب اخلري ان جنادة بن أيب أمية حدثه : أن رجاال من  

قد انقطعت  أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال بعضهم ان اهلجرة
فاختلفوا يف ذلك قال فانطلقت إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقلت اي 
رسول هللا ان أانسا يقولون ان اهلجرة قد انقطعت فقال رسول هللا صلى هللا 

 عليه وسلم ان اهلجرة ال تنقطع ما كان اجلهاد  

 

 

الشيخني غري أن عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال ت
 صحابيه مل خيرج له أحد يف الكتب الستة

 

 

( حديث إنسان من األنصار رضي هللا تعاىل عنه  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حجاج قال ثنا ليث قال حدثين  - 16649
ن يسار عن  عقيل عن بن شهاب عن أيب سلمة بن عبد الرمحن وسليمان ب



إنسان من األنصار من أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم : ان القسامة  
كانت يف اجلاهلية قسامة الدم فأقرها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على ما  

عليه يف اجلاهلية وقضى هبا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بني أانس من  كانت
 األنصار من بىن حارثة ادعوه على اليهود  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

( حديث رجل رمق النيب صلى هللا عليه وسلم قال   )  

 

 

------------------------------------- 

 

[    63صفحة  - 4مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

قال حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حجاج قال ثنا شعبة عن   - 16650
سعيد اجلريري قال مسعت عبيد بن القعقاع حيدث رجال من بىن حنظلة قال :  
رمق رجل النيب صلى هللا عليه وسلم وهو يصلي فجعل يقول يف صالته اللهم  

 اغفر يل ذنيب ووسع يل يف داري وابرك يل فيما رزقتين  
 



 

نؤوط : مرفوعه حسن لغريه وهذا إسناد ضعيف جلهالة حال  عليق شعيب األر ت
 عبيد بن القعقاع وقد اختلف فيه على شعبة فروي هنا مرسال 

 

 

( حديث فالن عن النيب صلى هللا عليه وسلم  )  

 

 

قال حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حجاج قال ثنا شعبة عن أيب  - 16651
وأهنم يريدون ان   عمران قال قلت جلندب اىن قد ابيعت هؤالء يعىن بن الزبري

أخرج معهم إىل الشام فقال امسك فقلت اهنم أيبون فقال افتد مبالك قال  
 قلت اهنم أيبون اال أن أضرب معهم ابلسيف فقال جندب حدثين فالن ان

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : جييء املقتول بقاتله يوم القيامة فيقول اي  
رب سل هذا فيم قتلين قال شعبة فاحسبه قال فيقول عالم قتلته فيقول قتلته  

 على ملك فالن قال فقال جندب فاتقها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخني رجاله ثقات ت
الشيخنيرجال   

 

 

( حديث رجل من أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم   )  



 

 

قال حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو نوح قال أان مالك عن   - 16652
من أصحاب  مسى عن أيب بكر بن عبد الرمحن بن احلرث بن هشام عن رجل

النيب صلى هللا عليه وسلم قال : رأيت النيب صلى هللا عليه وسلم يسكب على  
ما  رأسه املاء ابلسقيا أما من احلر واما من العطش وهو صائم مث مل يزل صائ

 حىت أتى كديدا مث دعا مباء فأفطر وأفطر الناس وهو عام الفتح  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري أيب ت
 نوح : وهو عبد الرمحن بن غزوان 

 

 

( حديث رجل من أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم   )  

 

 

قال حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عثمان بن عمر قال أان مالك  - 16653
من   بن أنس عن مسي عن أيب بكر بن عبد الرمحن بن احلرث عن رجل

أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم صام  
يف سفر عام الفتح وأمر أصحابه ابإلفطار وقال انكم تلقون عدوا لكم فتقووا  
فقيل اي رسول هللا ان الناس قد صاموا لصيامك فلما أتى الكديد أفطر قال  



الذي حدثين فلقد رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يصب املاء على رأسه  
 من احلر وهو صائم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني ت  

 

 

( حديث شيخ من بىن مالك بن كنانة رضي هللا تعاىل عنه   )  

 

 

قال حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو النضر قال ثنا شيبان عن   - 16654
أشعث قال حدثين شيخ من بىن مالك بن كنانة قال : رأيت رسول هللا صلى 

اال هللا هللا عليه وسلم بسوق ذي اجملاز يتخللها يقول اي أيها الناس قولوا ال إله 
تفلحوا قال وأبو جهل حيثي عليه الرتاب ويقول اي أيها الناس ال يغرنكم هذا  

عن دينكم فإمنا يريد لترتكوا آهلتكم وترتكوا الالت والعزى قال وما يلتفت إليه 
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال قلنا انعت لنا رسول هللا صلى هللا عليه  

ع كثري اللحم حسن الوجه شديد سواد وسلم قال بني بردين أمحرين مربو 
 الشعر أبيض شديد البياض سابغ الشعر  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني ت  



 

 

( حديث األسود بن هالل عن رجل رضي هللا تعاىل عنه   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو النضر قال ثنا شيبان عن   - 16655
ل يف خالفه  أشعث عن األسود بن هالل عن رجل من قومه قال : كان يقو 

عمر بن اخلطاب ال ميوت عثمان حىت يستخلف قلنا من أين تعلم ذلك قال 
مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول رأيت الليلة يف املنام كأن ثالثة من  

أصحايب وزنوا فوزن أبو بكر فوزن مث وزن عمر فوزن مث وزن عثمان فنقص 
 صاحبنا وهو صاحل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني ت  

 

 

( حديث شيخ أدرك النيب صلى هللا عليه وسلم  )  

 

 

قال حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو النضر قال ثنا املسعودي   - 16656
قال :  عن مهاجر أيب احلسن عن شيخ أدرك النيب صلى هللا عليه وسلم

خرجت مع النيب صلى هللا عليه وسلم يف سفر فمر برجل يقرأ قل اي أيها  



د الكافرون قال أما هذا فقد برئ من الشرك قال وإذا آخر يقرأ قل هو هللا أح
 فقال النيب صلى هللا عليه وسلم هبا وجبت له اجلنة قال  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    64صفحة  - 4مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب وأبو بكر بن أيب شيبة ثنا معاوية بن  - 16657
هشام ثنا سفيان عن محران بن أعني عن أيب الطفيل عن فالن بن حارثة 

األنصاري قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ان أخاكم النجاشي قد  
 مات فصلوا عليه  

 

 

إسناد ضعيف لضعف عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح لغريه وهذا ت
محران بن أعني : وهو الكويف وبقية رجاله ثقات رجال الشيخني غري معاوية بن  

 هشام فمن رجال مسلم 

 



 

( حديث بنت كردمة عن أبيها رضي هللا تعاىل عنه   )  

 

 

قال حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو بكر احلنفي قال ثنا بن   - 16658
ول هللا صلى  جعفر عن عمرو بن شعيب عن ابنة كردمة عن أبيها انه سأل رس

هللا عليه وسلم فقال : اىن نذرت أن احنر ثالثة من إبلي فقال ان كان على  
 وان مجع من مجع اجلاهلية أو على عيد من أعياد اجلاهلية أو على وثن فال

كان على غري ذلك فاقض نذرك قال اي رسول هللا ان على أم هذه اجلارية 
 مشيا أفأمشي عنها قال نعم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف النقطاعه عمرو بن شعيب مل يسمع  ت
وبقية رجاله ثقات -من ابنه كردمة ويقال : كردم   

 

 

( حديث رجل مقعد رضي هللا تعاىل عنه  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو عاصم عن سعيد بن عبد   - 16659
العزيز التنوخي قال ثنا موىل ليزيد بن منران قال حدثين يزيد بن منران قال 

لقيت رجال مقعدا شواال فسألته قال : مررت بني يدي رسول هللا صلى هللا 



و محار فقال قطع علينا صالتنا قطع هللا أثره فاقعد  عليه وسلم على أاتن أ  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف جلهالة موىل يزيد بن منران : وهو  ت
 سعيد 

 

 

( حديث رجل من األنصار صاحب بدن النيب صلى هللا عليه وسلم   )  

 

 

قال حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو النضر قال ثنا أبو معاوية   - 16660
 صلى يعىن شيبان عن ليث عن شهر قال حدثين األنصاري صاحب بدن النيب

هللا عليه وسلم : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ملا بعثه قال رجعت فقلت 
نعلها يف دمها مث  نعم اي رسول هللا ما أتمرين مبا عطب منها قال احنرها مث اصبغ 

ضعها على صفحتها أو على جنبها وال أتكل منها أنت وال أحد من أهل 
 رفقتك  

 

 

 -عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف لضعف ليث ت
وبقية رجاله ثقات رجال   -هو ابن حوشب  -وشهر :  -وهو ابن أيب سيلم 

 الشيخني 



 

 

( حديث ابنة أيب احلكم الغفاري رضي هللا تعاىل عنه  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بن أيب عدى عن حممد بن إسحاق  - 16661
عن سليمان بن سحيم عن أمه ابنة أيب احلكم الغفاري قالت مسعت رسول هللا 

صلى هللا عليه وسلم يقول : ان الرجل ليدنو من اجلنة حىت يكون ما بينه  
ا قيد ذراع فيتكلم ابلكلمة فيتباعد منها ابعد من صنعاء وبينه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف حممد بن إسحاق مدلس وقد عنعن  ت
 وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح 

 

 

(حديث امرأة رضي هللا تعاىل عنه   )  

 

 

قال حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح قال ثنا مالك عن زيد بن  - 16662
أسلم عن عمرو بن معاذ األشهلي عن جدته اهنا قالت قال رسول هللا صلى 

هللا عليه وسلم : اي نساء املؤمنات ال حتقرن إحداكن جلارهتا ولو كراع شاة  
 حمرق 



 

 

إسناد ضعيف جلهالة عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح لغريه وهذا ت
عمرو بن معاذ األشهلي فقد انفرد ابلرواية عنه زيد بن أسلم ومل يؤثر توثيقه  

 عن غري ابن حبان وبقية رجاله ثقات رجال الشيخني

 

 

( حديث رجل أدرك النيب صلى هللا عليه وسلم  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح وعبد الرزاق قاال أان بن جريج  - 16663
قال أخربين حسن بن مسلم عن طاوس عن رجل أدرك النيب صلى هللا عليه  

وسلم أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : إمنا الطواف صالة فإذا طفتم فأقلوا  
 الكالم ومل يرفعه بن بكر  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

( حديث رجل من بىن يربوع رضي هللا تعاىل عنه  )  

 

 

قال حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يونس قال ثنا أبو عوانة عن   - 16664



األشعث بن سليم عن أبيه عن رجل من بىن يربوع قال أتيت النيب صلى هللا  
عليه وسلم فسمعته وهو يكلم الناس يقول : يد املعطى العليا أمك وأابك 

ثعلبة  وأختك وأخاك مث أدانك فأدانك قال فقال رجل اي رسول هللا هؤالء بنو 
بن يربوع الذين أصابوا فالان قال فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أال ال 

 جتىن نفس على أخرى  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    65صفحة  - 4مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

( حديث رجل من أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم   )  

 

 

قال حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن بن موسى قال ثنا محاد   - 16665
بن سلمة عن األزرق بن قيس عن حيىي بن يعمر عن رجل من أصحاب النيب 

صلى هللا عليه وسلم قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : أول ما 



صالته فان كان أمتها كتبت له اتمة وان مل يكن أمتها قال هللا  حياسب به العبد 
عز وجل انظروا هل جتدون لعبدي من تطوع فتكملوا هبا فريضته مث الزكاة  

 كذلك مث تؤخذ األعمال على حسب ذلك 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح ت  

 

 

( حديث رجل من أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب قال ثنا أسود بن عامر قال ثنا شريك  - 16666
عن أيب إسحاق عن املهلب بن أيب صفرة عن رجل من أصحاب النيب صلى 

هللا عليه وسلم عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : ما أراهم الليلة اال 
 سيبيتونكم فان فعلوا فشعاركم حم ال ينصرون  

 

 

سناده ضعيف هبذه السياقة لضعف شريك : وهو  عليق شعيب األرنؤوط : إت
ابن عبد هللا النخعي وبقية رجاله ثقات رجال الشيخني غري املهلب بن أيب 

 صفرة فقد روى له أصحاب السنن سوى ابن ماجة وهو ثقة 

 

 



( حديث رجل من قومه رضي هللا تعاىل عنه   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب قال ثنا أبو النضر قال ثنا احلكم بن  - 16667
رسول هللا  فصيل عن خالد احلذاء عن أيب متيمة عن رجل من قومه أنه أتى

صلى هللا عليه وسلم أو قال : شهدت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأاته  
نعم   رجل فقال أنت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أو قال أنت حممد فقال

قال فإالم تدعو قال أدعو إىل هللا عز وجل وحده من إذا كان بك ضر فدعوته  
كشفه عنك ومن إذا أصابك عام سنة فدعوته أنبت لك ومن إذا كنت يف 
أرض قفر فأضللت فدعوته رد عليك قال فاسلم الرجل مث قال أوصين اي 

سببت بعريا رسول هللا قال له ال تسنب شيئا أو قال أحدا شك احلكم قال فما 
وال شاة منذ أوصاين رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وال تزهد يف املعروف ولو 

منبسط وجهك إىل أخيك وأنت تكلمه وأفرغ من دلوك يف إانء املستسقي  
واتزر إىل نصف الساق فان أبيت فإىل الكعبني وإايك وإسبال اإلزار فإهنا من  

ة  املخيلة وهللا تبارك وتعاىل ال حيب املخيل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

( حديث رجل مل يسمه رضي هللا تعاىل عنه  )  



 

 

قال حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا األسود بن عامر قال ثنا   - 16668
صلى هللا عليه  شريك عن مهاجر الصائغ عن رجل مل يسمه من أصحاب النيب 

وسلم أنه : مسع رجال يعىن النيب صلى هللا عليه وسلم يقرأ قل اي أيها الكافرون  
ال أما هذا  قال أما هذا فقد برئ من الشرك ومسع آخر يقرأ قل هو هللا أحد فق

 فقد غفر له  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

( حديث بعض أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم  )  

 

 

قال حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن بن موسى قال ثنا زهري   - 16669
نيب صلى هللا عن أيب الزبري عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن بعض أصحاب ال

عليه وسلم قال : كوى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم سعدا أو أسعد بن 
زرارة يف حلقه من الذحبة وقال ال أدع يف نفسي حرجا من سعد أو أسعد بن 

 زرارة  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف أبو الزبري : وهو حممد بن مسلم بن  ت
 تدرس املكي مدلس وقد عنعن وهو منقطع 

 

 

( حديث رجال يتحدثون رضي هللا تعاىل عنه  )  

 

 

قال حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن إسحاق قال ثنا بن  - 16670
ية عن أبيه قال  هليعة عن عبيد هللا بن أيب جعفر عن الفضل بن عمرو بن أم

مسعت رجاال يتحدثون عن النيب صلى هللا عليه وسلم انه قال : إذا أعتقت 
هلا وال   األمة فهي ابخليار ما مل يطأها ان شاءت فارقته وان وطئها فال خيار

 تستطيع فراقه قال  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث حسن وهذا إسناد ضعيف لضعف ابن هليعة  ت
 : وهو عبد هللا وقد اختلف عليه فيه

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن قال ثنا بن هليعة قال ثنا   - 16671
قال  عبيد هللا بن أيب جعفر عن الفضل بن احلسن بن عمرو بن أمية الضمري 

مسعت رجاال من أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يتحدثون ان رسول  



هللا صلى هللا عليه وسلم قال : إذا أعتقت األمة وهى حتت العبد فأمرها بيدها  
 فان هي أقرت حىت يطأها فهي امرأته ال تستطيع فراقه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث حسنت  

 

 

-------------------------------------  

 

[    66صفحة  - 4مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

( حديث بعض أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو عامر ثنا زهري بن حممد عن   - 16672
لرمحن بن عائش  يزيد بن يزيد يعىن بن جابر عن خالد بن اللجالج عن عبد ا

عن بعض أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم : ان رسول هللا صلى هللا عليه  
وسلم خرج عليهم ذات غداة وهو طيب النفس مسفر الوجه أو مشرق الوجه 

قلنا اي رسول هللا اان نراك طيب النفس مسفر الوجه أو مشرق الوجه فقال  ف
وما مينعين وأاتين ريب عز وجل الليلة يف أحسن صورة قال اي حممد قلت لبيك  



ريب وسعديك قال فيم خيتصم املال األعلى قلت ال أدري أي رب قال ذلك 
ديي حىت جتلى يل  مرتني أو ثالاث قال فوضع كفيه بني كتفي فوجدت بردها بني ث

وكذلك نرى إبراهيم  }ما يف السماوات وما يف األرض مث تال هذه اآلية  
مث قال اي حممد فيم خيتصم   {ملكوت السماوات واألرض وليكون من املوقنني  

املأل األعلى قال قلت يف الكفارات قال وما الكفارات قلت املشي على 
الصلوات وإبالغ الوضوء   االقدام إىل اجلماعات واجللوس يف املسجد خالف

يف املكاره قال من فعل ذلك عاش خبري ومات خبري وكان من خطيئته كيوم 
ولدته أمه ومن الدرجات طيب الكالم وبذل السالم وإطعام الطعام والصالة 

ابلليل والناس نيام قال اي حممد إذا صليت فقل اللهم اىن أسألك الطيبات 
وب على وإذا أردت فتنة يف الناس وترك املنكرات وحب املساكني وان تت

 فتوفين غري مفتون  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف الضطرابه ت  

 

 

( حديث من مسع النيب صلى هللا عليه وسلم   )  

 

 

قال حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا الزبريي عن حممد بن عبد هللا   - 16673
بن عامر قال   قال ثنا إسرائيل عن مساك قال حدثين عبد العزيز بن عبد هللا



حدثين من مسع النيب صلى هللا عليه وسلم : وأمر برجم رجل بني مكة واملدينة 
سلم فهال  فلما وجد مس احلجارة خرج فهرب فقال النيب صلى هللا عليه و 

 تركتموه  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث حسن لغريه وهذا إسناد ضعيفت  

 

 

(حديث رجل رضي هللا تعاىل عنه   )  

 

 

قال حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سريج بن النعمان قال ثنا   - 16674
محاد عن خالد احلذاء عن عبد هللا بن شقيق عن رجل قال قلت : اي رسول 

 هللا مىت جعلت نبيا قال وآدم بني الروح واجلسد  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح ت  

 

 

( حديث شيخ من بىن سليط رضي هللا تعاىل عنه  )  

 

 



قال حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو النضر قال ثنا املبارك قال   - 16675
ثنا احلسن ان شيخا من بىن سليط أخربه قال : أتيت النيب صلى هللا عليه  
وسلم أكلمه يف سىب أصيب لنا يف اجلاهلية فإذا هو قاعد وعليه حلقة قد 

وهو حيدث القوم عليه إزار قطر له غليظ قال مسعته يقول وهو   أطافت به
يشري أبصبعه املسلم أخو املسلم ال يظلمه وال خيذله التقوى ههنا التقوى ههنا  

 يقول أي يف القلب 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد حسن من أجل املبارك :  ت
قد صرح ابلتحديث يف  -ويسوي وإن كان يدلس  -وهو ابن فضالة وهو 

مجيع طبقات اإلسناد فانتفت شبهة تدليسه وقد توبع وبقية رجاله ثقات رجال 
 الشيخني 

 

 

( حديث إعرايب رضي هللا تعاىل عنه  )  

 

 

قال حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عمر بن سعد أبو داود  - 16676
ثين سعد بن طارق عن بالل احلفري قال ثنا حيىي بن زكراي بن أيب زائدة قال حد

بن حيىي عن عمران بن حصني قال أخربين أعرايب انه مسع رسول هللا صلى هللا 
شحة  عليه وسلم يقول : ما أخاف على قريش اال أنفسها قلت ما هلم قال أ 



جبرة وان طال بك عمر لتنظرن إليهم يفتنون الناس حىت ترى الناس بينهم  
 كالغنم بني احلوضني إىل هذا مرة واىل هذا مرة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف جلهالة عمران بن حصني : وهو ت
 الضيب وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح

 

 

------------------------------------- 

 

[    67صفحة  - 4سند أمحد بن حنبل    ] جزء م   

 

 

( حديث زوج بنت أيب هلب رضي هللا تعاىل عنه  )  

 

 

قال حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا الزبريي قال ثنا إسرائيل عن   - 16677
مساك عن معبد بن قيس عن عبد هللا بن عمري أو عمرية قال حدثين زوج ابنة 
أيب هلب قال : دخل علينا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حني تزوجت ابنة 

 أيب هلب فقال هل من هلو  
 

 



لغريه وهذا إسناد ضعيف جلهالة عليق شعيب األرنؤوط : مرفوعه صحيح ت
 معبد بن قيس وشيخه عبد هللا بن عمري أو عمرية 

 

 

( حديث حية التميمي رضي هللا تعاىل عنه   )  

 

 

قال حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو عامر قال ثنا على عن   - 16678
حيىي يعىن بن أيب كثري قال حدثين حية التميمي ان أابه أخربه أنه مسع النيب 

صلى هللا عليه وسلم يقول : ال شيء يف اهلام والعني حق وأصدق الطري الفال 
 قال  

 

 

عيف عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح لغريه وهذا إسناد ض ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يونس بن حممد قال ثنا أابن وعبد   - 16679
عن بعض الصمد قال ثنا هشام عن حيىي عن أيب جعفر عن عطاء بن يسار 

أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم قال : بينما رجل يصلي وهو مسبل إزاره 
  إذ قال له رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اذهب فتوضأ قال فذهب فتوضأ مث

جاء فقال له رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اذهب فتوضأ قال فذهب فتوضأ  



مث جاء فقال ما لك اي رسول هللا ما لك أمرته يتوضأ مث سكت قال انه كان  
 يصلي وهو مسبل إزاره وان هللا عز وجل ال يقبل صالة عبد مسبل إزاره  

 

 

هو األنصاري و  -عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف جلهالة أيب جعفر ت
 املدين

 

 

( حديث ذي العزة رضي هللا تعاىل عنه   )  

 

 

قال حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عمرو بن حممد الناقد قال ثنا   - 16680
ن بن أيب ليلى  عبيدة بن محيد الضيب عن عبيد هللا بن عبد هللا عن عبد الرمح

عن ذي العزة قال : عرض أعرايب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ورسول هللا 
وحنن يف أعطان   صلى هللا عليه وسلم يسري فقال اي رسول هللا تدركنا الصالة

اإلبل أفنصلي فيها فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ال قال أفنتوضأ من  
حلومها قال نعم قال أفنصلي يف مرابض الغنم فقال رسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم نعم قال أفنتوضأ من حلومها قال ال  

 

 

من  عليق شعيب األرنؤوط : هو صحيح لكن من حديث الرباء بن عازب ال ت



 حديث ذي الغرة هذا 

 

 

( حديث ذي اللحية الكاليب رضي هللا تعاىل عنه  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب قال ثنا حيىي بن معني قال ثنا أبو  - 16681
بن أيب منصور عن  عبيدة يعىن احلداد قال ثنا عبد العزيز بن مسلم عن يزيد 

ذي اللحية الكاليب انه قال : اي رسول هللا أنعمل يف أمر مستأنف أو أمر قد  
اعملوا فكل فرغ منه قال ال بل يف أمر قد فرغ منه قال ففيم نعمل إذا قال 

 ميسر ملا خلق له  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح لغريه وهذا إسناد حسن من أجل ت
 يزيد بن أيب منصور 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو عبد هللا البصري ثنا سهل بن  - 16682
يب قال قلت :  أسلم العدوى قال ثنا يزيد بن أيب منصور عن ذي اللحية الكال

اي رسول هللا أنعمل يف أمر مستأنف أو يف أمر قد فرغ منه قال بل يف أمر قد  
 فرغ منه قال ففيم العمل فقال اعملوا فكل ميسر ملا خلق له  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه ت  

 

 

( حديث ذي األصابع رضي هللا تعاىل عنه   )  

 

 

قال حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو صاحل احلكم بن موسى  - 16683
ذي األصابع قال ثنا ضمرة بن ربيعة عن عثمان بن عطاء عن أيب عمران عن 

قال قلت : اي رسول هللا ان ابتلينا بعدك ابلبقاء أين أتمران قال عليك ببيت  
 املقدس فلعله ان ينشأ لك ذرية يغدون إىل ذلك املسجد ويروحون 

 

 

وهو ابن  -عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف لضعف عثمان بن عطاء ت
وقد اختلف عليه وابقي رجال اإلسناد ثقات  -أيب مسلم اخلراساين   

 

 

( حديث ذي اجلوشن الضباىب رضي هللا تعاىل عنه   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثين أبو صاحل احلكم بن موسى ثنا   - 16684
قال : أتيت  عيسى بن يونس قال أيب أان عن أبيه عن ذي اجلوشن الضبايب



النيب صلى هللا عليه وسلم بعد أن فرغ من أهل بدر اببن فرس يل يقال هلا  
يل فيه  القرحاء فقلت اي حممد أىن قد جئتك اببن القرحاء لتتخذه قال ال حاجة 
وان أردت أن أقيضك فيها املختارة من دروع بدر فعلت فقلت ما كنت 

ألقيضه اليوم بعدة قال ال حاجة يل فيه مث قال اي ذا اجلوشن أال تسلم فتكون  
من أول أهل هذا األمر فقلت ال قال مل قلت اىن رأيت قومك ولعوا بك قال 

دى لك قلت ان فكيف بلغك عن مصارعهم ببدر قلت قد بلغين قال فاان هن
تغلب على الكعبة وتقطنها قال لعلك ان عشت ترى ذلك مث قال اي بالل خذ  

حقيبة الرجل فزوده من العجوة فلما أدبرت قال أما انه من خري فرسان بىن 
عامر قال فوهللا اىن ابهلي ابلغور إذ أقبل راكب فقلت ما فعل الناس قال وهللا  

هبلتين أمي ولو أسلم يومئذ مث أسأله   قد غلب حممد على الكعبة وقطنها فقلت
 احلرية ألقطعنيها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

-------------------------------------  

 

[    68صفحة  - 4مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا شيبان بن أيب شيبة أبو حممد قال   - 16685
لى النيب صلى  ثنا جرير يعىن بن حازم عن أيب إسحاق اهلمداين قال : قدم ع

هللا عليه وسلم ذو اجلوشن وأهدى له فرسا وهو يومئذ مشرك فأىب رسول هللا 
ن تبعينيه  صلى هللا عليه وسلم أن يقبله مث قال ان شئت بعتنيه أو هل لك أ

ابملتخرية من دروع بدر مث قال له صلى هللا عليه وسلم هل لك أن تكون أول 
من يدخل يف هذا األمر فقال ال فقال له النيب صلى هللا عليه وسلم ما مينعك  
من ذلك قال رأيت قومك قد كذبوك وأخرجوك وقاتلوك فانظر ما تصنع فان  

مل أتبعك فقال له رسول  ظهرت عليهم آمنت بك واتبعتك وان ظهروا عليك  
 هللا صلى هللا عليه وسلم اي ذا اجلوشن لعلك ان بقيت وذكر احلديث حنوا منه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثين أبو بكر بن أيب شيبة قال ثنا   - 16686
صلى  عيسى بن يونس عن أبيه عن جده عن ذي اجلوشن قال : أتيت النيب

هللا عليه وسلم بعد ان فرغ من بدر اببن فرس يل يقال هلا القرحاء فقلت اي 
 حممد وذكر احلديث 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  



 

 

( حديث أم عثمان ابنة سفيان وهى أم بىن شيبة األكابر رضي هللا تعاىل عنه   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا علي بن إسحاق قال أان عبد هللا   - 16687
مه عن أم عثمان  قال أان حممد بن عبد الرمحن عن منصور بن عبد الرمحن عن أ

ابنة سفيان وهى أم بىن شيبة األكابر قال حممد بن عبد الرمحن وقد ابيعت 
يبة ففتح  النيب صلى هللا عليه وسلم : ان النيب صلى هللا عليه وسلم دعا ش 

فلما دخل البيت ورجع وفرغ ورجع شيبة إذا رسول رسول هللا صلى هللا عليه  
وسلم ان أجب فااته فقال أىن رأيت يف البيت قران فغيبه قال منصور فحدثين 

عبد هللا بن مسافع عن أمي عن أم عثمان بنت سفيان ان النيب صلى هللا عليه  
كون يف البيت شيء يلهى املصلني وسلم قال له يف احلديث فإنه ال ينبغي ان ي  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف لضعف حممد بن ت
وهو ابن طلحة احلجيب أخو منصور  -عبد الرمحن   

 

 

( حديث امرأة من بىن سليم رضي هللا تعاىل عنه  )  

 

 



قال حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان قال حدثين منصور عن   - 16688
مرأة من بىن خاله مسافع عن صفية بنت شيبة أم منصور قالت : أخربتين ا

سليم ولدت عامة أهل داران أرسل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إىل عثمان  
عليه  بن طلحة وقال مرة اهنا سألت عثمان بن طلحة مل دعاك النيب صلى هللا 

وسلم قال اىن كنت رأيت قرين الكبش حني دخلت البيت فنسيت أن أمرك أن 
ختمرمها فخمرمها فإنه ال ينبغي ان يكون يف البيت شيء يشغل املصلى قال  

 سفيان مل تزل قران الكبش يف البيت حىت احرتق البيت فاحرتقا 

 

 

ري عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غ ت
 مسافع : وهو ابن عبد هللا احلجيب فمن رجال مسلم وهو ثقة 

 

 

( حديث بعض أزواج النيب صلى هللا عليه وسلم  )  

 

 

قال حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد عن عبيد هللا   - 16689
قال حدثين انفع عن صفية عن بعض أزواج النيب صلى هللا عليه وسلم عن  
النيب صلى هللا عليه وسلم قال : من أتى عرافا فصدقه مبا يقول مل يقبل له 

 صالة أربعني يوما  

 



 

سلم رجاله ثقات رجال  عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مت
وهي بنت أيب عبيد بن مسعود الثقفية امرأة عبد هللا بن  -الشيخني غري صفية 

فقد روى هلا مسلم وحده  -عمر بن اخلطاب   

 

 

(حديث امرأة رضي هللا تعاىل عنه   )  

 

 

------------------------------------- 

 

[    69صفحة  - 4مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

قال حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل يعىن بن إبراهيم قال   - 16690
ثنا حسني بن ذكوان عن إسحاق بن عبد هللا بن أيب طلحة عن عبد هللا بن 

حممد عن امرأة منهم قالت : دخل على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأان 
يل وكنت امرأة عسراء فضرب يدي فسقطت اللقمة فقال ال أتكلي  آكل بشما

بشمالك وقد جعل هللا تبارك وتعاىل لك ميينا أو قال قد أطلق هللا عز وجل 
 لك ميينك قال فتحولت مشايل ميينا فما أكلت هبا بعد  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : ت  

وقد نسبه اهليثمي يف  عبد هللا بن حممد [ هكذا وقع غري منسوب ومل نعرفه * ] 
فقال : عبد هللا بن حممد بن عبد هللا بن زيد  26/  5جممع الزوائد   

وبقية رجاله ثقات *   

نسبه اهليثمي إىل أمحد والطرباين وقال : رجال أمحد ثقات ! و   

قوله ] فتحولت مشايل ميينا [ قال السندي : أي كما كانت مييين مما مل آكل * 
 به صارت الشمال كذلك

 

 

( ديث رجل من خزاعة رضي هللا تعاىل عنه ح )  

 

 

قال حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان بن عيينة عن إمساعيل   - 16691
العزيز بن عبد هللا  بن أمية عن موىل هلم يقال له مزاحم بن أيب مزاحم عن عبد 

بن خالد بن أسيد عن رجل منهم من خزاعة يقال له خمرش أو حمرش مل يكن 
صلى هللا عليه   سفيان يقيم على امسه ورمبا قال حمرس ومل أمسعه أان : ان النيب

وسلم خرج من اجلعرانة ليلة فاعتمر مث رجع وأصبح هبا كبائت فنظرت إىل 
 ظهره كأنه سبيكة فضة  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

( حديث رجل من ثقيف عن أبيه عن أبيه رضي هللا تعاىل عنه  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان عن بن أيب جنيح عن جماهد   - 16692
عن رجل من ثقيف عن أبيه عن أبيه : أن النيب صلى هللا عليه وسلم ابل 

 فنضح فرجه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث ضعيف الضطرابه ت  

 

 

( حديث أيب جبرية بن الضحاك األنصاري عن عمومة له رضي هللا تعاىل عنه   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب قال ثنا حفص بن غياث قال حدثنا   - 16693
عن عمومة  داود بن أيب هند عن الشعيب عن أيب جبرية بن الضحاك األنصاري 

له : قدم النيب صلى هللا عليه وسلم وليس أحد منا اال له لقب أو لقبان قال  
وال   } ل فنزلت فكان إذا دعا بلقبه قلنا اي رسول هللا ان هذا يكره هذا قا

 تنابزوا ابأللقاب 



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : رجاله ثقات رجال الشيخني غري داود بن أيب هند  ت
فمن رجال مسلم وأخرج له البخاري تعليقا وهو ثقة ... . فاحلديث صحيح 

 إن صحت صحبة أيب جبرية وإال فمرسل
 

 

( حديث معاذ بن عبد هللا بن خبيب رضي هللا تعاىل عنه  )  

 

 

قال حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو عامر قال ثنا عبد هللا بن  - 16694
أيب سليمان شيخ صاحل حسن اهليئة مديين قال ثنا معاذ بن عبد هللا بن خبيب  

عليه  عن أبيه عن عمه قال : كنا يف جملس فطلع علينا رسول هللا صلى هللا 
 وسلم فذكره  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : ت  

ولفظه : كنا يف جملس فطلع علينا   372/   5ذكره اإلمام أمحد يف الرواية * 
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فذكره وعلى رأسه أثر ماء فقلنا اي رسول هللا 

نراك طيب النفس قال أجل قال مث خاض القوم يف ذكر الغىن فقال رسول هللا 
هللا عليه وسلم فذكره ال أبس ابلغىن ملن اتقى هللا عز وجل والصحة ملن  صلى 



 اتقى هللا خري من الغىن وطيب النفس من النعم . وإسناده حسن 
 

 

( حديث رجل من بىن سليط رضي هللا تعاىل عنه  )  

 

 

قال حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو عامر قال ثنا عباد يعىن بن  - 16695
عن رجل من بىن سليط انه : مر على رسول هللا صلى هللا  راشد عن احلسن

عليه وسلم وهو قاعد على ابب مسجده حمتب وعليه ثوب له قطر ليس عليه  
ثوب غريه وهو يقول املسلم أخو املسلم ال يظلمه وال خيذله مث أشار بيده إىل 

 صدره يقول التقوى ههنا التقوى ههنا  

 

 

صحيح وهذا إسناد حسن عباد بن راشد :  عليق شعيب األرنؤوط : حديث ت
هو البصري خمتلف فيه حسن احلديث وقد توبع وبقية رجاله ثقات رجال 

 الشيخني 
 

 

( حديث رجل من األنصار رضي هللا تعاىل عنه  )  

 

 

قال حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا معاوية بن عمرو قال ثنا زائدة   - 16696



قال ثنا الركني بن الربيع بن عميلة عن أيب عمرو الشيباين عن رجل من 
األنصار عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : اخليل ثالثة فرس يربطه الرجل  

أجر وفرس يف سبيل هللا عز وجل فثمنه أجر وركوبه أجر وعاريته أجر وعلفه 
يغالق عليه الرجل ويراهن فثمنه وزر وعلفه وزر وفرس للبطنة فعسى ان يكون 

 سدادا من الفقر ان شاء هللا تعاىل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

( حديث حيىي بن حصني بن عروة عن جدته رضي هللا تعاىل عنه   )  

 

 

قال حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد عن شعبة قال   - 16697
ثنا حيىي بن حصني بن عروة قال حدثتين جديت قالت مسعت رسول هللا صلى  
هللا عليه وسلم يقول : ولو استعمل عليكم عبد يقودكم بكتاب هللا عز وجل  

 فامسعوا له وأطيعوا قال  

 

 

رط مسلم رجاله ثقات رجال  عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شت
 الشيخني غري حيىي بن حصني وجدته أم احلصني فلم خيرج هلما سوى مسلم



 

 

------------------------------------- 

 

[    70صفحة  - 4مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع قال ثنا شعبة عن حيىي بن  - 16698
لت مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : يرحم حصني عن جدته قا

 هللا احمللقني يرحم هللا احمللقني قالوا يف الثالثة واملقصرين قالوا واملقصرين 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

( حديث بن جناد عن جدته رضي هللا تعاىل عنه  )  

 

 

قال حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع قال ثنا سفيان عن   - 16699
منصور بن حيان األسدي عن بن جناد عن جدته قالت قال رسول هللا صلى 

 هللا عليه وسلم : ردوا السائل ولو بظلف حمرتق أو حمرق 

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسن على وهم يف تسمية أحد رواته وهو  ت
ه بعض الرواة فقال كذلك وصوابه ابن جبيدابن جناد فقد وهم في  

 

 

( حديث حيىي بن حصني عن أمه رضي هللا تعاىل عنه  )  

 

 

قال حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع عن إسرائيل عن أيب  - 16700
عليه  إسحاق عن حيىي بن حصني عن أمه قالت مسعت رسول هللا صلى هللا  

وسلم خيطب يف حجة الوداع يقول : اي أيها الناس اتقوا هللا وامسعوا وأطيعوا  
 وان أمر عليكم عبد حبشي جمدع ما أقام فيكم كتاب هللا عز وجل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
مل خيرج هلما   -يعين جدته أم احلصني  -الشيخني غري أن حيىي بن حصني وأمه 

 سوى مسلم 

 

 

( ديث امرأة رضي هللا تعاىل عنه  )  

 

 

قال حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد بن هارون قال أان حممد  - 16701



ن بن ضمرة بن سعيد عن جدته عن امرأة من نسائه قال وقد  بن إسحاق ع
لم قالت : دخل على  كانت صلت القبلتني مع رسول هللا صلى هللا عليه وس

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال يل اختضيب ترتك إحداكن اخلضاب حىت 
تكون يدها كيد الرجل قالت فما تركت اخلضاب حىت لقيت هللا عز وجل وان 

تختضب وإهنا البنة مثانني  كانت ل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف لعنعنة ابن إسحاق وابن ضمرة بن ت
 سعيد 

 

 

( حديث رابح بن عبد الرمحن بن حويطب عن جدته رضي هللا تعاىل عنه   )  

 

 

قال حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا اهليثم بن خارجة قال عبد هللا   - 16702
عن أيب ثفال  وقد مسعته أان من اهليثم قال ثنا حفص بن ميسرة عن بن حرملة 

املري انه قال مسعت رابح بن عبد الرمحن بن حويطب يقول حدثتين جديت اهنا 
صالة ملن ال  مسعت آابها يقول مسعت النيب صلى هللا عليه وسلم يقول : ال 

وضوء له وال وضوء ملن مل يذكر هللا تعاىل وال يؤمن ابهلل من مل يؤمن يب وال 
 يؤمن يب من ال حيب األنصار قال  

 



 

وامسه مثامة   -عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف لضعف أيب ثفال املري ت
 بن وائل بن حصني 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب قال ثنا شيبان قال ثنا يزيد بن عياض   - 16703
 عن أيب ثفال : هبذا احلديث وقال مسعت آابها سعيد بن زيد  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

( حديث أسد بن كرز جد خالد القسري رضي هللا تعاىل عنه   )  

 

 

قال حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو معمر ثنا هشيم قال أان  - 16704
سيار عن خالد بن عبد هللا القسري عن أبيه أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال  

 جلده يزيد بن أسد : أحب للناس ما حتب لنفسك قال  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث حسن وهذا إسناد فيه ضعف وانقطاع والد ت
مل يرو عنه سوى ابنه خالد   -وهو عبد هللا بن يزيد بن أسد  -خالد القسري 



 وذكره ابن حبان يف " الثقات " وهو من رجال " التعجيل " 

 

 

حدثنا عبد هللا قال ثنا عقبة بن مكرم العمى قال ثنا سلم بن  - 16705
قتيبة عن يونس بن أيب إسحاق عن إمساعيل بن أوسط عن خالد بن عبد هللا 
عن جده أسد بن كرز مسع النيب صلى هللا عليه وسلم يقول : املريض حتات 

 خطاايه كما يتحات ورق الشجر 

 

 

سناد ضعيف النقطاعه بني عليق شعيب األرنؤوط : حديث حسن وهذا إت
وبني جد أبيه أسد بن  -وهو ابن يزيد بن أسد القسري  -خالد بن عبد هللا 

 كرز 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب قال حدثين حممد بن عبد هللا الرازي  - 16706
أبو جعفر قال ثنا روح بن عطاء بن أيب ميمونة قال ثنا يسار انه مسع خالد بن 

خيطب على املنرب وهو يقول حدثين أيب عن جدي انه عبد هللا القسري وهو  
قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : أحتب اجلنة قال قلت نعم قال 

 فأحب ألخيك ما حتب لنفسك  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : حديث حسن وهذا إسناد ضعيف لضعف روح بن ت
 عطاء بن أيب ميمونة 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب قال حدثين أبو احلسن عثمان بن أيب  - 16707
نا هشيم بن بشري قال شيبة ابلكوفة سنة ثالثني ومائتني ويعقوب الدورقي قاال ث

عثمان بن أيب شيبة أان يسار قال مسعت خالد بن عبد هللا القسري على املنرب 
صلى هللا عليه   يقول حدثين أيب عن جدي يزيد بن أسد قال قال يل رسول هللا

 وسلم : اي يزيد بن أسد أحب للناس ما حتب لنفسك  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث حسن وهذا إسناد ضعيف ت  

 

 

-------------------------------------  
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( بقية حديث الصعب بن جثامة رضي هللا تعاىل عنه  )  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب قال ثنا حممد بن أيب بكر وهو املقدمي   - 16708
هري عن عبيد  قال ثنا حممد بن اثبت العبدي قال ثنا عمرو بن دينار عن الز 

هللا بن عبد هللا عن بن عباس عن الصعب بن جثامة : انه أهدى لرسول هللا 
فقال انه  صلى هللا عليه وسلم حلم صيد فلم يقبله فرأى ذلك يف وجه الصعب 

مل مينعنا أن نقبل منك اال اان كنا حرما قال وسئل عن اخليل يوطئوهنا أوالد  
 املشركني ابلليل فقال هم يعىن من آابئهم وقال ال محى اال هلل ولرسوله  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح غري أن قوله : أهدى إىل رسول هللا ت
ى إليه محارا وحشيا صلى هللا عليه وسلم حلم صيد األثبت أنه هد  

 

 

حدثنا عبد هللا قال حدثين أبو خيثمة زهري بن حرب قال ثنا   - 91670
سفيان عن الزهري عن عبيد هللا بن عبد هللا عن بن عباس عن الصعب بن 
جثامة قال : مر يب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأان ابألبواء أو بودان 

لى فلما رأى يف وجهي الكراهية  فأهديت له حلم محار وحش وهو حمرم فرده ع
قال ليس بنا رد عليك ولكنا حرم قال ومسعته يقول ال محى اال هلل ولرسوله 

قال وسئل عن أهل الدار من املشركني يبيتون فيصاب من نسائهم وذراريهم  
 قال هم منهم  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري عبد  ت
أمحد فمن رجال النسائي وهو ثقة هللا بن   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب قال حدثين مصعب هو الزبريي قال   - 16710
حدثين عبد العزيز بن حممد بن عبد الرمحن بن احلرث بن عبد هللا بن عياش  

املخزومي عن بن شهاب عن عبيد هللا بن عبد هللا بن عتبة بن مسعود عن عبد  
جثامة الليثي : ان رسول هللا صلى هللا عليه   هللا بن عباس عن الصعب بن

 وسلم محى النقيع وقال ال محى اال هلل ولرسوله 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح دون قوله : أن رسول هللا صلى هللا ت
عليه وسلم محى النقيع فقد تفرد بوصله عبد الرمحن بن احلارث بن عبد هللا بن 

يعترب بهعياش املخزومي وهو ضعيف   

 

 

حدثنا عبد هللا قال ثنا مصعب بن عبد هللا قال حدثين مالك بن  - 16711
أنس عن بن شهاب عن عبيد هللا بن عبد هللا بن عتبة بن مسعود عن عبد هللا  

بن عباس عن الصعب بن جثامة الليثي عن النيب صلى هللا عليه وسلم : انه 
شيا وهو ابألبواء أو بودان أهدى لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم محارا وح

فرده رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فلما رأى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  



 ما يف وجهي فقال اان مل نرده عليك اال اان حرم 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري عبد  ت
وهو الزبريي  -ن عبد هللا هللا بن أمحد فمن رجال النسائي وهو ثقة مصعب ب

فمن رجال النسائي وابن ماجة وهو ثقة  -  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب قال ثنا منصور بن أيب مزاحم قال ثنا   - 16712
أبو أويس عبد هللا بن أويس مسعت منه يف خالفة املهدي عن الزهري عن عبيد  

يت للنيب صلى هللا بن عبد هللا عن بن عباس عن الصعب بن جثامة قال : أهد
هللا عليه وسلم محارا عقريا وحشيا بودان أو قال ابألبواء قال فرده على فلما  

 رأى شدة ذلك يف وجهي قال اان إمنا رددانه عليك ألان حرم قال  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح دون قوله : عقريا فقد خالف فيها  ت
لرواة عن الزهري وهو ضعيف أبو أويس عبد هللا بن عبد هللا بن أويس املدين ا  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثين عبيد هللا بن عمر القواريري   - 16713
قال ثنا محاد بن زيد قال مسعت صاحل بن كيسان حيدث عن عبيد هللا بن عبد  



هللا عن عبد هللا بن عباس عن الصعب بن جثامة : ان رسول هللا صلى هللا 
أاته الصعب بن جثامة أو رجل ببعض محار  عليه وسلم بينما هو بودان إذ 

 وحش فرده عليه فقال اان حرم ال أنكل الصيد 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : رجاله ثقات رجال الشيخني غري عبد هللا بن أمحد ت
 فمن رجال النسائي وهو ثقة 

قد رواه محاد بن زيد هكذا عن صاحل بن كيسان عن عبيد هللا بن عبد هللا مل  و 
يف اإلسناد الزهري وقال : أو رجل على الشك وقال : ببعض يذكر بينهما 
 محار وحش 

سيأيت من طريق صاحل بن كيسان عن الزهري عن عبيد هللا بن عبد هللا به و 
وفيه أن الصعب بن جثامة هو الذي أهدى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

:   55/   9التمهيد : دون شك وأنه أهداه محار وحش . قال ابن عبد الرب يف 
 وهو أوىل ابلصواب عند أهل العلم 

 

 

حدثنا عبد هللا قال ثنا حممد بن أيب بكر قال ثنا محاد بن زيد  - 16714
قال ثنا عمرو بن دينار عن بن عباس عن الصعب بن جثامة ان رسول هللا 

 صلى هللا عليه وسلم قال : ال محى اال هلل ورسوله 

 



 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري عبد  ت
ال النسائي وهو ثقة هللا بن أمحد فمن رج  

 

 

حدثنا عبد هللا قال ثنا حممد بن أيب بكر قال ثنا محاد ثنا عمرو   - 16715
بن دينار عن بن عباس عن الصعب بن جثامة قال قيل : اي رسول هللا ان 
خيلنا أوطت أوالد املشركني فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم هم من 

 آابئهم 

 

 

صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري عبد   عليق شعيب األرنؤوط : حديثت
 هللا بن أمحد فمن رجال النسائي وهو ثقة 

 

 

حدثنا عبد هللا قال حدثين حممد بن أيب بكر قال ثنا محاد ثنا   - 16716
عمرو بن دينار عن بن عباس عن الصعب بن جثامة قال : أوتى رسول هللا 

حرم ال أنكل الصيد   صلى هللا عليه وسلم بودان حبمار وحش فرده وقال اان  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري عبد  ت
 هللا بن أمحد فمن رجال النسائي وهو ثقة 



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عامر بن صاحل الزبريي سنة مثانني  - 16717
ومائة قال حدثين يونس بن يزيد عن بن شهاب عن عبيد هللا بن عبد هللا بن 

عتبة عن بن عباس عن الصعب بن جثامة مسعت رسول هللا صلى هللا عليه  
 وسلم يقول : ال محى اال هلل ولرسوله  

 

 

صحيح عامر بن صاحل الزبريي مرتوك  عليق شعيب األرنؤوط : حديثت
 احلديث لكنه توبع وبقية رجاله ثقات رجال الشيخني

 

 

حدثنا عبد هللا قال حدثين أبو محيد احلمصي أمحد بن حممد بن  - 16718
املغرية بن يسار قال ثنا حيوة قال ثنا بقية عن صفوان بن عمرو عن راشد بن 

ان الدجال قد خرج قال فلقيهم  سعد قال : ملا فتحت اصطخر اندى مناد أال 
الصعب بن جثامة قال فقال لوال ما تقولون ألخربتكم اىن مسعت رسول هللا 

صلى هللا عليه وسلم يقول ال خيرج الدجال حىت يذهل الناس عن ذكره وحىت  
 ترتك األئمة ذكره على املنابر  

 

 

املقرائي احلمصي عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف راشد بن سعد : هو ت



 مل يدرك الصعب بن جثامة 

 

 

------------------------------------- 
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حدثنا عبد هللا قال حدثين أبو محيد قال ثنا عبد الوهاب بن  - 16719
ث عن حممد بن جندة قال ثنا إمساعيل بن عياش قال حدثين جعفر بن احلر 

إسحاق عن الزهري عن عبيد هللا بن عبد هللا بن عتبة بن مسعود عن بن 
عباس عن الصعب بن جثامة الليثي قال : سألت رسول هللا صلى هللا عليه  

الدار من دور املشركني نغشاها بياات فكيف مبن يكون حتت الغارة   وسلم عن
 من الولدان قال هم منهم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف حممد بن إسحاق ت
 مدلس وقد عنعن 

 

 

حدثنا عبد هللا قال اان إسحاق بن منصور الكوسج من أهل مرو   - 16720



قال اان سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد هللا  يف سنة مثان وعشرين ومائتني  
يعىن بن عبد هللا عن بن عباس أخربه الصعب بن جثامة : سئل النيب صلى هللا 
عليه وسلم عن أهل الدار من املشركني يبيتون فيصاب من نسائهم وذراريهم  

 قال هم منهم  

 

 

غري عبد  عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني ت
 هللا بن أمحد فمن رجال النسائي وهو ثقة 

 

 

حدثنا عبد هللا اان إسحاق بن منصور قال اان عبد الرزاق قال اان  - 16721
معمر عن الزهري عن عبيد هللا بن عبد هللا عن بن عباس عن الصعب بن 

جثامة قال قلت : اي رسول هللا اان نصيب يف البيات من ذراري املشركني قال  
م  هم منه   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري عبد  ت
 هللا بن أمحد فمن رجال النسائي وهو ثقة 

 

 

حدثنا عبد هللا قال حدثين إسحاق بن منصور قال اان يعقوب   - 16722



بن إبراهيم يعىن بن سعد قال أان أيب عن صاحل يعىن بن كيسان عن بن شهاب  
عبد هللا أخربه ان بن عباس أخربه ان الصعب بن جثامة أخربه   ان عبيد هللا بن

: انه أهدى لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم محار وحش وهو بودان فرده عليه  
 قال فلما رأى ما يف وجهي قال اان مل نرده عليك اال اان حرم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري عبد  ت
 هللا بن أمحد فمن رجال النسائي وهو ثقة 

 

 

حدثنا عبد هللا قال ثنا إسحاق بن منصور قال ثنا يعقوب بن  - 16723
كيسان عن بن شهاب  إبراهيم يعىن بن سعد قال حدثين أيب عن صاحل يعىن بن  

ان عبيد هللا بن عبد هللا أخربه ان بن عباس أخربه ان الصعب بن جثامة أخربه  
ده فلما  : انه أهدى لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم محار وحش وهو بودان فر 

 رأى ما يف وجهي قال اان مل نرده عليك اال أان حرم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا قال حدثنا قال ثنا إسحاق قال أان يعقوب بن  - 16724



إبراهيم قال حدثنا بن أخي بن شهاب عن عمه قال أخربين عبيد هللا بن عبد  
هللا بن عباس كان يقول مسعت الصعب بن هللا بن عتبة بن مسعود ان عبد 

جثامة بن قيس الليثي يقول : أهديت لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم محار  
وحش ابألبواء فرده على فلما عرف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف وجهي  

 كراهية رده قال انه ليس بنا رد عليك ولكنا حرم  

 

 

ه ثقات رجال الشيخني غري عبد  عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح رجالت
 هللا بن أمحد فمن رجال النسائي وهو ثقة 

 

 

حدثنا عبد هللا قال حدثين إسحاق بن منصور قال أخربان أبو   - 16725
اليمان احلكم بن انفع قال أان شعيب عن الزهري قال أخربين عبيد هللا بن عبد  

ع الصعب بن جثامة  هللا بن عتبة بن مسعود ان عبد هللا بن عباس أخربه انه مس
ن أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم خيرب : انه أهدى للنيب  الليثي وكان م

صلى هللا عليه وسلم محار وحش ابألبواء أو بودان والنيب حمرم فرده النيب 
صلى هللا عليه وسلم قال الصعب فلما عرف النيب صلى هللا عليه وسلم يف  

ولكين حرم  وجهي رده هدييت قال ليس بنا رد عليك   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري عبد  ت



 هللا بن أمحد فمن رجال النسائي وهو ثقة 

 

 

حدثنا عبد هللا قال ثنا حممد بن سليمان بن حبيب لوين قال ثنا   - 16726
محاد بن زيد عن صاحل بن كيسان عن عبيد هللا بن عبد هللا عن بن عباس عن  

صعب بن جثامة : ان النيب صلى هللا عليه وسلم أقبل حىت إذا كان بودان ال
 أهدى له أعرايب حلم صيد فرده وقال اان ال أنكل الصيد  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : رجاله ثقات رجال الشيخني غري عبد هللا بن أمحد ت
والنسائي ومها  فقد روى له النسائي وحممد بن سليمان فقد روى له أبو داود 

 ثقتان 

قد رواه محاد هكذا عن صاحل بن كيسان عن عبيد هللا بن عبد هللا مل يذكر  و 
 بينهما يف اإلسناد الزهري وقال : أهدى له أعرايب حلم صيد 

سلف من طريق صاحل بن كيسان عن الزهري عن عبيد هللا بن عبد هللا به و 
صلى هللا عليه وسلم  وفيه أن الصعب بن جثامة هو الذي أهدى لرسول هللا 

: وهو أوىل  55/  9وقد أهداه محار وحش . قال ابن عبد الرب يف التمهيد : 
 ابلصواب عند أهل العلم 

 

 



حدثنا عبد هللا قال ثنا حممد بن سليمان قال ثنا محاد بن زيد  - 16727
عن عمرو بن دينار عن بن عباس عن الصعب بن جثامة انه : أتى النيب صلى  

 هللا عليه وسلم حبمار وحش فرده عليه وقال اان حرم ال أنكل الصيد  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري عبد  ت
 بن أمحد فقد روى له النسائي وحممد بن سليمان : وهو ابن لوين فقد روى  هللا

 له أبو داود والنسائي وكالمها ثقة 
 

 

------------------------------------- 

 

[    73صفحة  - 4مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثنا احلكم بن موسى قال ثنا مسلم بن خالد  - 16728
عن بن عباس عن   عن الزهري عن عبيد هللا بن عبد هللا بن عتبة بن مسعود

الصعب بن جثامة انه قال : اي رسول هللا نغشى الدار أو الداير من املشركني 
هم منهم  ليال معهم صبياهنم ونساؤهم فنقتلهم قال النيب صلى هللا عليه وسلم    

 

 



وإن  -عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح مسلم بن خالد : هو الزجني  ت
قد توبع وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح غري عبد هللا بن   -كان ضعيفا 

 أمحد فمن رجال النسائي وهو ثقة 
 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب قال ثنا أبو القاسم بن أيب الزاند عن   - 29167
ت الزهري صابغا رأسه ابلسواد  الزجني قال : رأي  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : هذا األثر صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا قال ثنا إسحاق بن منصور الكوسج قال أان بن  - 16730
ن عبيد هللا بن عبد  مشيل يعىن النضر قال اان حممد هو بن عمرو عن الزهري ع

هللا بن عتبة عن بن عباس عن الصعب بن جثامة الليثي قال كان حيدث عن  
يه  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أحاديث قال قال رسول هللا صلى هللا عل

وسلم : ال محى اال هلل ولرسوله قال وأهديت لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
محار وحش وهو حمرم فرده على فعرف ذلك يف وجهي فقال اان مل نرده عليك  
اال اان حرم وسألته عن أوالد املشركني فقال اقتلهم معهم قال وقد هنى عنهم  

 يوم خيرب  
 



 

صحيحعليق شعيب األرنؤوط : حديث ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثنا إسحاق بن منصور قال ثنا عبد هللا بن  - 16731
 بن الزبري يعىن احلميدي قال ثنا سفيان قال ثنا الزهري قال أخربين عبيد هللا

عبد هللا انه مسع بن عباس يقول أخربين الصعب بن جثامة الليثي قال : مسعت 
لدار من املشركني فيبيتون رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وسئل عن أهل ا

فيصاب من نسائهم وذراريهم فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم هم منهم  
ومسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول ال محى اال هلل ولرسوله وأهديت 
لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم حلم محار وحش وهو ابألبواء أو بودان فرده  

وجهي قال انه ليس منا رد عليك ولكنا حرم قال   على فلما رأى الكراهية يف 
سفيان فحدثنا عمرو بن دينار حبديث الصعب هذا عن الزهري قبل ان نلقاه  

فقال فيه هم من آابئهم فلما قدم علينا الزهري تفقدته فلم يقل وقال هم خري  
 منهم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : أحاديث صحيحة أسانيدها صحيحة رجاهلا ثقات ت
الشيخني غري عبد هللا بن أمحد فمن رجال النسائي وهو ثقة رجال   

 

 



حدثنا عبد هللا حدثنا داود بن عمرو أبو سليمان الضيب قال ثنا   - 16732
عبد الرمحن بن أيب الزاند عن عبد الرمحن بن احلرث عن عبيد هللا بن عبد هللا  

الدار بن عتبة عن بن عباس ان الصعب بن جثامة قال قلت : اي رسول هللا 
من دور املشركني نصبحها للغارة فنصيب الولدان حتت بطون اخليل وال نشعر  

 فقال اهنم منهم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثنا إسحاق بن منصور قال أان عبد هللا بن  - 16733
بن عتبة بن مسعود  مسلمة عن مالك عن بن شهاب عن عبيد هللا بن عبد هللا 

عن عبد هللا بن عباس عن الصعب بن جثامة الليثي : أنه أهدى لرسول هللا 
صلى هللا عليه وسلم وهو ابألبواء أو بودان محارا وحشيا فرده عليه رسول هللا 

صلى هللا عليه وسلم فلما رأى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ما يف وجهي  
 قال مل نرده عليك اال أان حرم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري عبد  ت
 هللا بن أمحد فمن رجال النسائي وهو ثقة 

 



 

حدثنا عبد هللا ثنا إسحاق قال أان روح بن عبادة : مثله يعىن  - 16734
 عن مالك وقال روح وجهه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب قال ثنا إسحاق قال أان أبو نعيم قال   - 16735
ثنا بن عيينة عن الزهري عن عبيد هللا بن عبد هللا عن بن عباس عن الصعب 

ن جثامة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ال محى اال هلل ورسوله ب  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري عبد  ت
 هللا بن أمحد فمن رجال النسائي وهو ثقة 

 

 

( حديث عبد الرمحن بن سنة رضي هللا تعاىل عنه  )  

 

 

حدثنا عبد هللا قال ثنا أبو أمحد اهليثم بن خارجة قال ثنا  - 16736
إمساعيل بن عياش عن إسحاق بن عبد هللا بن أيب فروة عن يوسف بن سليمان  



عن جدته ميمونة عن عبد الرمحن بن سنة انه مسع النيب صلى هللا عليه وسلم  
اإلسالم غريبا مث يعود غريبا كما بدا فطوىب للغرابء قيل اي رسول  يقول : بدأ

هللا ومن الغرابء قال الذين يصلحون إذا فسد الناس والذي نفسي بيده  
لينحازن اإلميان إىل املدينة كما جيوز السيل والذي نفسي بيده ليأرزن اإلسالم  

 إىل ما بني املسجدين كما أترز احلية إىل جحرها  
 

 

عيب األرنؤوط : إسناده ضعيف جدا هبذه السياقة عليق شت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    74صفحة  - 4مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

( حديث سعد الدليل رضي هللا تعاىل عنه   )  

 

 

حدثنا عبد هللا ثنا مصعب بن عبد هللا هو الزبريي قال حدثين  - 16737
الرمحن بن عبد هللا  أيب عن فائد موىل عبادل قال : خرجت مع إبراهيم بن عبد 

بن أيب ربيعة فأرسل إبراهيم بن عبد الرمحن إىل بن سعد حىت إذا كنا ابلعرج  



لى طريق أاتان بن لسعد وسعد الذي دل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ع
بة فقال إبراهيم أخربين ما حدثك أبوك قال بن سعد حدثين أيب أن رسول  ركو 

هللا صلى هللا عليه وسلم أاتهم ومعه أبو بكر وكان أليب بكر عندان بنت 
مسرتضعة وكان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أراد االختصار يف الطريق إىل 

لصان من أسلم يقال هلما  املدينة فقال له سعد هذا الغائر من ركوبة وبه
املهاانن فان شئت أخذان عليهما فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم خذ بنا  
عليهما قال سعد فخرجنا حىت أشرفنا إذا أحدمها يقول لصاحبه هذا اليماين  

فدعامها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فعرض عليهما اإلسالم فاسلما مث  
ن املهاانن فقال بل أنتما املكرمان وأمرمها أن سأهلما عن أمسائهما فقاال حن

يقدما عليه املدينة فخرجنا حىت أتينا ظاهر قباء فتلقى بنو عمرو بن عوف 
فقال النيب صلى هللا عليه وسلم أين أبو أمامة أسعد بن زرارة فقال سعد بن 

خيثمة انه أصاب قبلي اي رسول هللا أفال أخربه لك مث مضى حىت إذا طلع على  
نخل فإذا الشرب مملوء فالتفت النيب صلى هللا عليه وسلم إىل أيب بكر رضي  ال

 هللا عنه فقال اي أاب بكر هذا املنزل رأيتين انزل على حياض كحياض بىن مدجل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف عبد هللا بن مصعب بن اثبت والد ت
 مصعب بن عبد هللا من رجال " التعجيل " 

 

 



( حديث مسور بن يزيد رضي هللا تعاىل عنه   )  

 

 

حدثنا عبد هللا قال حدثين سريج بن يونس قال ثنا مروان بن  - 16738
معاوية عن حيىي بن كثري الكاهلي عن مسور بن يزيد األسدي قال : صلى 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وترك أية فقال له رجل اي رسول هللا تركت آية 
 كذا وكذا قال فهال ذكرتنيها  

 

 

ضعف حيىي بن كثري الكاهلي وبقية  عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف لت
 رجاله ثقات

 

 

( حديث رسول قيصر إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم   )  

 

 

حدثنا عبد هللا قال ثنا سريج بن يونس من كتابه قال ثنا عباد   - 16739
سعيد بن أيب راشد بن عباد يعىن املهليب عن عبد هللا بن عثمان بن خثيم عن  

موىل آلل معاوية قال قدمت الشام فقيل يل يف هذه الكنيسة رسول قيصر إىل 
خ كبري فقلت  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال فدخلنا الكنيسة فإذا أان بشي

له أنت رسول قيصر إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال نعم قال قلت 



حدثين عن ذلك قال : انه ملا غزا تبوك كتب إىل قيصر كتااب وبعث به مع رجل  
يقال له دحية بن خليفة فلما قرأ كتابه وضعه معه على سريره وبعث إىل 

بعث إليكم رسوال وكتب بطارقته ورءوس أصحابه فقال ان هذا الرجل قد 
كم إحدى ثالث أما أن تتبعوه على دينه أو تقروا له خبراج جيرى  إليكم كتااب خيري 

له عليكم ويقركم على هيئتكم يف بالدكم أو أن تلقوا إليه ابحلرب قال فنخروا 
خنرة حىت خرج بعضهم من برانسهم وقالوا ال نتبعه على دينه وندع ديننا ودين  

خبراج جيرى له علينا ولكن نلقى إليه احلرب فقال قد كان ذاك   آابئنا وال نقر له
ولكين كرهت أن أفتأت دونكم أبمر قال عباد فقلت البن خثيم أو ليس قد  

كان قارب وهم ابإلسالم فيما بلغنا قال بلى لوال أنه رأى منهم قال فقال 
ابغوين رجال من العرب أكتب معه إليه جواب كتابه قال فأتيت وأان شاب 

فانطلق يب إليه فكتب جوابه وقال يل مهما نسيت من شيء فاحفظ عىن ثالث 
خالل انظر إذا هو قرأ كتايب هل يذكر الليل والنهار وهل يذكر كتابه إىل وانظر 
هل ترى يف ظهره علما قال فأقبلت حىت أتيته وهو بتبوك يف حلقة من أصحابه 

عاوية فقرأ عليه الكتاب حمتبني فسألت فأخربت به فدفعت إليه الكتاب فدعا م
فلما أتى على قوله دعوتين إىل جنة عرضها السماوات واألرض فأين النار قال  

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لذا جاء الليل فأين النهار قال فقال اىن قد  
كتبت إىل النجاشي فخرقه فخرقه هللا خمرق امللك قال عباد فقلت البن خثيم  

عاه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ابملدينة إىل أليس قد أسلم النجاشي ون
أصحابه فصلى عليه قال بلى ذاك فالن بن فالن وهذا فالن بن فالن قد 



ذكرهم بن خثيم مجيعا ونسيتهما وكتبت إىل كسرى كتااب فمزقه فمزقه هللا متزيق 
امللك وكتبت إىل قيصر كتااب فأجابين فيه فلم تزل الناس خيشون منهم أبسا ما  

ن يف العيش خري مث قال يل من أنت قلت من تنوخ قال اي أخا تنوخ هل لك كا
 يف اإلسالم قلت ال اىن أقبلت من قبل قوم وأان فيهم على دين ولست

مستبدال بدينهم حىت أرجع إليهم قال فضحك رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
هلم   أو تبسم فلما قضيت حاجيت قمت فلما وليت دعاين فقال اي أخا تنوخ

فامض للذي أمرت به قال وكنت قد نسيتها فاستدرت من وراء احللقة وألقى 
 بردة كانت عليه عن ظهره فرأيت غضروف كتفه مثل احملجم الضخم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف جلهالة سعيد بن أيب راشد وبقية رجاله  ت
رجال الصحيح -عدا التنوخي  -  

 

 

-------------------------------------  

 

[    75صفحة  - 4مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا قال حدثين أبو عامر حوثرة بن اشرس إمالء على   - 16740
عن سعيد بن أيب قال أخربين محاد بن سلمة عن عبد هللا بن عثمان بن خثيم 



راشد قال كان رسول قيصر جار إىل زمن يزيد بن معاوية فقلت له أخربين عن  
لى هللا  كتاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إىل قيصر فقال ان رسول هللا ص 

عليه وسلم أرسل دحية الكليب إىل قيصر وكتب معه إليه كتااب فذكر حنو 
حديث عباد بن عباد وحديث عباد أمت وأحسن اقتصاصا للحديث وزاد قال  
فضحك رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حني دعاه إىل اإلسالم فأىب ان يسلم 

مث قال   {من يشاء   إنك ال هتدى من أحببت ولكن هللا يهدي }وتال هذه اآلية  
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم انك رسول قوم وان لك حقا ولكن جئتنا وحنن  
مرملون فقال عثمان بن عفان اان أكسوه حلة صفورية وقال رجل من األنصار 

 على ضيافته  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف جلهالة سعيد بن أيب راشد وبقية رجاله  ت
ثرة بن أشرس فمن رجال " التعجيل " رجال الصحيح غري حو   

 

 

قال حدثنا عبد هللا حدثين أيب قال ثنا حممد بن بكر الربساين  - 16741
ري الداري عن جماهد قال  قال أان عبد هللا بن أيب زايد قال حدثين عبد هللا بن كث

ثنا شيخ أدرك اجلاهلية وحنن يف غزوة رودس يقال له بن عبس : قال كنت  
رجل أسوق آلل لنا بقرة قال فسمعت من جوفها اي آل ذريح قول فصيح 

يصيح ال إله اال هللا قال فقدمنا مكة فوجدان النيب صلى هللا عليه وسلم قد  



 خرج مبكة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

( حديث عبد الرمحن بن خباب السلمي رضي هللا تعاىل عنه  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب قال حدثين أبو موسى العنزي قال ثنا   - 16742
دثين الوليد بن عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثين سكن بن املغرية قال ح

أيب هشام عن فرقد أيب طلحة عن عبد الرمحن بن خباب السلمي قال : خرج  
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فحث على جيش العسرة فقال عثمان بن 

فان على مائة بعري أبحالسها وأقتاهبا قال مث حث فقال عثمان على مائة ع
أخرى أبحالسها وأقتاهبا قال مث نزل مرقاة من املنرب مث حث فقال عثمان بن 

عفان على مائة أخرى أبحالسها وأقتاهبا قال فرأيت النيب صلى هللا عليه وسلم  
جب ما على عثمان ما  يقول بيده هكذا حيركها وأخرج عبد الصمد يده كاملتع

 عمل بعد هذا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف جلهالة فرقد أيب طلحة فقد انفرد ت



 ابلرواية عنه الوليد ابن أيب هشام

 

 

حدثنا عبد هللا قال حدثين أبو موسى العنزي قال ثنا عثمان بن   - 16743
عمر قال ثنا سكن بن املغرية قال ثنا الوليد بن هشام وطلحة عن عبد الرمحن 
بن خباب السلمي قال : رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم خطب فحض 

 على جيش العسرة فذكره  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

-------------------------------------  

 

[    76صفحة  - 4مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

( بقية حديث أيب الغادية رضي هللا تعاىل عنه  )  

 

 

حدثنا عبد هللا قال حدثين أبو موسى العنزي حممد بن املثىن قال   - 16744
بواسط  حدثنا حممد بن أيب عدى عن بن عون عن كلثوم بن جرب قال كنا



القصب عند عبد األعلى بن عبد هللا بن عامر قال فإذا عنده رجل يقال له أبو 
ى هللا الغادية : استسقى ماء فأتى إبانء مفضض فأىب أن يشرب وذكر النيب صل

عليه وسلم فذكر هذا احلديث ال ترجعوا بعدي كفارا أو ضالال شك بن أيب 
عدى يضرب بعضكم رقاب بعض فإذا رجل يسب فالان فقلت وهللا لئن 
أمكنين هللا منك يف كتيبة فلما كان يوم صفني إذا أان به وعليه درع قال 

ر بن ايسر قال  ففطنت إىل الفرجة يف جرابن الدرع فطعنته فقتلته فإذا هو عما 
 قلت وأي يد كفتاه يكره أن يشرب يف إانء مفضض وقد قتل عمار بن ايسر  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب قال ثنا عبد الصمد بن عبد الوارث  - 16745
هين قال خطبنا رسول  قال ثنا ربيعة بن كلثوم قال حدثين أيب عن أيب غادية اجل

هللا صلى هللا عليه وسلم يوم العقبة فقال : اي أيها الناس ان دماءكم وأموالكم 
م هذا يف شهركم  عليكم حرام إىل ان تلقوا ربكم كحرمة يومكم هذا يف بلدك 

 هذا أال هل بلغت قالوا نعم قال اللهم هل بلغت 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان قال حدثين ربيعة قال حدثين  - 16746
أيب قال مسعت أاب غادية اجلهين قال : ابيعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

عقبة فقال اي أيها الناس ان دماءكم فذكر مثله  يوم ال  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب قال حدثين الصلت بن مسعود  - 16747
اجلحدري قال ثنا حممد بن عبد الرمحن الطفاوي قال : خرج أبو الغادية 

ن إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  وحبيب بن احلرث وأم أيب العالية مهاجري
 فأسلموا فقالت املرأة أوصين اي رسول هللا قال إايك وما يسوء اإلذن 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف جلهالة حال العاص بن عمرو  ت
 الطفاوي 

 

 

( حديث ضرار بن األزور رضي هللا تعاىل عنه  )  

 

 



حدثنا عبد هللا قال ثنا حممد بن بكار موىل بىن هاشم قال ثنا   - 16748
عبد هللا بن املبارك عن األعمش عن يعقوب بن حبري عن ضرار بن األزور : أن  

 النيب صلى هللا عليه وسلم مر به وهو حيلب فقال دع داعي اللنب  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف جلهالة حال يعقوب بن حبري ت  

 

 

حدثنا عبد هللا قال ثنا أبو بكر بن حممد بن عبد هللا جاران قال   - 16749
قارىء ثنا حممد بن سعيد الباهلي األثرم البصري قال ثنا سالم بن سليمان ال

قال ثنا عاصم بن هبدلة عن أيب وائل عن ضرار بن األزور قال : أتيت النيب 
الم قال ضرار مث قلت صلى هللا عليه وسلم فقلت أمدد يدك أابيعك على اإلس  

واخلمر تصلية وابتهاال (  ...تركت القداح وعزف القيان  )   

ومحلي على املشركني القتاال (  ...وكرى احملرب يف غمرة )   

فقد بعت مايل وأهلي ابتداال ( فقال رسول هللا  ...فيا رب ال أغبنن صفقيت ) 
 صلى هللا عليه وسلم ما غبنت صفقتك اي ضرار  

 

 

شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف عليق ت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب قال حدثين حممد بن عبد هللا بن منري   - 16750
قال ثنا وكيع قال ثنا األعمش عن يعقوب بن حبري عن ضرار بن األزور قال :  

بعثين أهلي بلقوح إىل النيب صلى هللا عليه وسلم فأمرين أن أحلبها فحلبتها  
  فقال دع داعي اللنب

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف جلهالة حال يعقوب بن حبري ت  

 

 

حدثنا عبد هللا قال حدثين صاحل احلكم بن موسى قال أان  - 16751
عيسى بن يونس عن األعمش عن عمرو بن مرة عن املغرية بن سعد عن أبيه  

ته  أو عن عمه قال : أتيت النيب صلى هللا عليه وسلم بعرفة فأخذت بزمام انق
أو خبطامها فدفعت عنه فقال دعوه فأرب ما جاء به فقلت نبئين بعمل يقربىن 

إىل اجلنة ويبعدين من النار قال فرفع رأسه إىل السماء مث قال لئن كنت أوجزت 
يف اخلطبة لقد أعظمت أو أطولت تعبد هللا ال تشرك به شيئا وتقيم الصالة  

ىل الناس ما حتب ان يؤتوه  وتؤتى الزكاة وحتج البيت وتصوم رمضان وأتيت إ
 إليك وما كرهت لنفسك فدع الناس منه خل عن زمام الناقة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 



 

 -------------------------------------  

 

[    77صفحة  - 4مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

( حديث يونس بن شداد رضي هللا تعاىل عنه  )  

 

 

حدثنا عبد هللا قال حدثين أبو موسى العنزي قال ثنا حممد بن   - 16752
عثمة قال ثنا سعيد بن بشري عن قتادة عن أيب قالبة عن أيب الشعثاء عن 
يونس بن شداد : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم هنى عن صوم أايم 

 التشريق  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف ت  

 

 

( ديث ذي اليدين رضي هللا تعاىل عنه  ح )  

 

 

حدثنا عبد هللا قال حدثين حممد بن املثىن قال ثنا معدي بن  - 16753



سليمان قال ثنا شعيب بن مطري عن أبيه مطري ومطري حاضر يصدقه مقالته  
قال كيف كنت أخربتك قال اي أبتاه أخربتين : أنك لقيك ذو اليدين بذي 

خشب فأخربك ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم صلى هبم إحدى صاليت 
ى العصر فصلى ركعتني وخرج سرعان الناس وهم يقولون أقصرت العشي وه

الصالة أقصرت الصالة فقام رسول هللا صلى هللا عليه وسلم واتبعه أبو بكر 
وعمر رضي هللا عنهما ومها مبتدأ به فلحقه ذو اليدين فقال اي رسول هللا 

أقصرت الصالة أقصرت الصالة أم نسيت فقال ما قصرت وال نسيت مث أقبل  
لى أيب بكر وعمر رضي هللا عنهما فقال ما يقول ذو اليدين فقاال صدق اي ع

رسول هللا فرجع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم واثب الناس فصلى ركعتني مث  
سلم مث سجد سجديت السهو قال أبو سليمان حدثت ست سنني أو سبع  

 سنني مث سلم وشككت فيه وهو أكثر حفظي  

 

 

حديث صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف عليق شعيب األرنؤوط :  ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين نصر بن على قال أخربين معدي بن  - 16754
سليمان قال أتيت مطريا ألسأله عن حديث ذي اليدين فأتيته فسألته فإذا هو  
شيخ كبري ال ينفذ احلديث من الكرب فقال ابنه شعيب بلى اي أبت حدثتين ان 

دثك : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  ذا اليدين لقيك بذي خشب فح



صلى هبم إحدى صاليت العشي وهي العصر ركعتني مث سلم فخرج سرعان  
الناس فقال أقصرت الصالة ويف القوم أبو بكر وعمر فقال ذو اليدين 

أقصرت الصالة أم نسيت قال ما قصرت الصالة وال نسيت مث أقبل على أيب 
يقول ذو اليدين فقاال صدق اي رسول هللا  بكر وعمر رضي هللا عنهما فقال ما 

فرجع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم واثب الناس وصلى هبم ركعتني مث سلم مث  
 سجد هبم سجديت السهو  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أبو معمر عن بن أيب حازم قال : جاء   - 16755
رجل إىل على بن حسني فقال ما كان منزلة أيب بكر وعمر من النيب صلى هللا  

 عليه وسلم فقال منزلتهما الساعة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حديث جد أيوب بن موسى بن عمرو بن سعيد بن العاص رضي هللا تعاىل  )
( عنه    



 

 

حدثنا عبد هللا قال ثنا عبيد هللا بن عمر القواريري وخلف بن  - 16756
هشام قاال ثنا عامر بن أيب عامر اخلزاز عن أيوب بن موسى عن أبيه عن جده  

لده حنال أفضل من  قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ما حنل والد و 
 أدب حسن 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

( حديث أيب حسن املازين رضي هللا تعاىل عنه بلغين ان له صحبة   )  

 

 

حدثنا عبد هللا قال ثنا عبيد هللا بن عمر قال ثنا عبد العزيز بن  - 16757
جده أيب   حممد الدراوردي قال عمرو بن حيىي حدثين عن حيىي بن عمارة عن

حسن قال : دخلت األسواق وقال فآثرت وقال القواريري مرة فأخذت 
دبستني قال وأمهما ترشرش عليهما وأان أريد ان آخذمها قال فدخل على أبو 

سن فنزع متيخة قال فضربين هبا فقالت يل امرأة منا يقال هلا مرمي لقد ح
تعست من عضده ومن تكسري املتيخة فقال يل أمل تعلم ان رسول هللا صلى هللا 

 عليه وسلم حرم ما بني البيت املدينة 

 



 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسن من أجل عبد العزيز بن حممد  ت
رجاله ثقات رجال الشيخني غري عبد هللا بن أمحد فمن رجال  الدراوردي وبقية 

 النسائي وهو ثقة وصحابيه مل يرو له أصحاب الكتب الستة
 

 

حدثنا عبد هللا ثنا أبو الفضل املروزي قال حدثين بن أيب أويس  - 16758
قال وحدثين حسني بن عبد هللا بن ضمرة عن عمرو بن حيىي املازين عن جده  

لنيب صلى هللا عليه وسلم كان يكره نكاح السر حىت يضرب أيب حسن : ان ا
 بدف ويقال

فحيوان حنييكم  ... أتيناكم أتيناكم  )   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده مظلم حسني بن عبد هللا بن ضمرية من رجال  ت
 " التعجيل " 

 

 

------------------------------------- 

 

[    78صفحة  - 4مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 



حدثنا عبد هللا قال ثنا أمحد بن حامت الطويل وكان ثقة رجال  - 16759
ىي عن أبيه  صاحلا قال ثنا عبد العزيز بن حممد يعىن الدراوردي عن عمرو بن حي

أو عمه قال : كانت يل مجة كنت إذا سجدت رفعتها فرآين أبو حسن املازين 
 فقال ترفعها ال يصيبها الرتاب وهللا ألحلقنها فحلقها  

 

 

شعيب األرنؤوط : هذا األثر ضعيف للشك بني والد عمرو بن حيىي أو عليق ت
عمه وبقية رجاله ثقات غري عبد العزيز بن حممد الدراوردي فقد اختلف فيه  

 وهو حسن احلديث

 

 

( حديث عريف من عرفاء قريش عن أبيه رضي هللا تعاىل عنه  )  

 

 

حدثنا عبد هللا قال حدثين أبو مالك احلنفي كثري بن حيىي بن  - 16760
ب عن عكرمة بن كثري البصري قال ثنا اثبت أبو زيد قال ثنا هالل بن خبا

خالد املخزومي قال حدثين عريف من عرفاء قريش عن أبيه مسعه من فلق يف  
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : من صام رمضان وشوال واألربعاء 

ميس دخل اجلنة  واخل  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف فيه راو مل يسم وهو شيخ عكرمة بن  ت
قد توبع وبقية رجاله   -وإن كان فيه ضعف  -خالد املخزومي وكثري بن حيىي 

 ثقات
 

 

( حديث قيس بن عائذ رضي هللا تعاىل عنه   )  

 

 

حدثنا عبد هللا قال حدثين سريج بن يونس من كتابه قال أان أبو   - 16761
إمساعيل املؤدب عن إمساعيل بن أيب خالد عن قيس بن عائذ قال : رأيت 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم خيطب على انقة خرماء وعبد حبشي ممسك 
 خبطامها وهلك قيس أايم املختار  

 

 

إمساعيل بن أيب خالد مل يسمع من  عليق شعيب األرنؤوط : حديث ضعيف ت
 قيس بن عائذ بينهما أخو إمساعيل 

 

 

( حديث أمساء بن حارثة رضي هللا تعاىل عنه   )  

 

 

حدثنا عبد هللا قال حدثين حممد بن أيب بكر املقدمي قال ثنا أبو  - 16762



معشر الرباء قال ثنا بن حرملة عن حيىي بن هند بن حارثة عن أبيه وكان من  
أصحاب احلديبية وأخوه الذي بعثه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أيمر قومه  

 عليه وسلم  بصيام يوم عاشوراء وهو أمساء بن حارثة ان رسول هللا صلى هللا
بعثه فقال مر قومك : فليصوموا هذا اليوم قال أرأيت إن وجدهتم قد طعموا  

 قال فليتموا بقية يومهم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف على خطأ فيه ت  

 

 

( حديث أيوب بن موسى رضي هللا تعاىل عنه  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب قال ثنا نصر بن على اجلهضمي وعبد   - 16763
األعلى بن محاد أبو حيىي الفرسى قاال حدثنا عامر بن أيب عامر اخلزاز قال ثنا  
أيوب بن موسى عن أبيه عن جده قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :  

 ما حنل والد ولدا أفضل من أدب حسن 

 

 

األرنؤوط : إسناده ضعيف عليق شعيب ت  

 

 



( حديث قطبة بن قتادة رضي هللا تعاىل عنه   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين حممد بن ثعلبة بن سواء قال ثنا حممد بن  - 16764
سواء قال ثنا محران بن يزيد األعمى عن قتادة عن رجل من بىن سدوس عن  

فطر إذا غربت قطبة بن قتادة قال : رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ي
 الشمس 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف إلهبام الرجل الراوي عن قطبة بن ت
قتادة وحممد بن ثعلبة بن سواء شيخ عبد هللا مستور احلال روى عنه مجع ومل  

 يؤثر توثيقه عن أحد 
 

 

حدثنا عبد هللا قال حدثين حممد بن ثعلبة بن سواء قال حدثين  - 16765
بن سواء قال حدثين محران بن يزيد عن قتادة عن رجل من بىن سدوس عن  
قطبة بن قتادة قال : ابيعت النيب صلى هللا عليه وسلم على ابنيت احلوصلة  

 وكان يكىن أبيب احلوصلة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  



 

 

( حديث الفاكه بن سعد رضي هللا تعاىل عنه  )  

 

 

حدثنا عبد هللا قال حدثين نصر بن على قال ثنا يوسف بن  - 16766
خالد قال ثنا يوسف بن جعفر اخلطمي عن عبد الرمحن بن عقبة بن الفاكه عن  

جده الفاكه بن سعد وكانت له صحبة : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
ويوم عرفة ويوم الفطر ويوم النحر قال وكان الفاكه بن   كان يغتسل يوم اجلمعة

 سعد أيمر أهله ابلغسل يف هذه األايم 

 

 

وهو ابن  -عليق شعيب األرنؤوط : إسناده اتلف من أجل يوسف بن خالد ت
فقد كذبه ابن معني وأبو داود والفالس -عمري السميت   

 

 

( حديث عبيدة بن عمرو الكاليب رضي هللا تعاىل عنه  )  

 

 

------------------------------------- 

 

[    79صفحة  - 4مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    



 

 

حدثنا عبد هللا قال حدثين إمساعيل بن إبراهيم أبو معمر اهلذيل   - 16767
نت عياض الكالبية  ثنا سعيد بن خثيم اهلاليل قال حدثتين جديت أم أيب ربيعة ب

عن جدها عبيدة بن عمرو الكاليب قال : رأيت النيب صلى هللا عليه وسلم  
ترفع  وهو يتوضأ فاسبغ الطهور وكانت هي إذا توضأت أسبغت الطهور حىت 

 اخلمار فتمسح رأسها  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حمتمل للتحسنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا قال حدثين عثمان بن حممد بن أيب شيبة قال ثنا   - 16768
سعيد بن خثيم اهلاليل قال مسعت جديت ربعية ابنة عياض عن جدها عبيدة بن  

عمرو الكاليب قال : رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم توضأ فاسبغ 
 الوضوء قال وكانت ربعية إذا توضأت أسبغت الوضوء قال 

 

 

ألرنؤوط : إسناده حمتمل للتحسنيعليق شعيب ات  

 

 

حدثنا عبد هللا قال حدثين عمرو بن حممد الناقد قال ثنا سعيد   - 16769



بن خثيم اهلاليل قال حدثتين جديت ربعية ابنة عياض الكالبية عن جدها عبيدة  
بن عمرو الكاليب قال : رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يتوضأ فأسبغ  

ي يعىن جدته إذا أخذت الطهور أسبغت  الطهور قال وكانت ه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حمتمل للتحسنيت  

 

 

( حديث مالك بن هبرية رضي هللا تعاىل عنه   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب قال ثنا يزيد بن هارون قال أان محاد   - 16770
عبد هللا بن زيد عن حممد بن إسحاق عن يزيد بن أيب حبيب عن مرثد بن 

اليزين عن مالك بن هبرية قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ما من  
اال مؤمن ميوت فيصلي عليه أمة من املسلمني بلغوا ان يكونوا ثالث صفوف 

غفر له قال فكان مالك بن هبرية يتحرى إذا قل أهل جنازة ان جيعلهم ثالث 
 صفوف 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف حممد بن إسحاق مدلس وقد عنعن ت  

 

 



( حديث املقداد بن األسود رضي هللا تعاىل عنه  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب قال ثنا يزيد قال اان حممد بن إسحاق  - 16771
عن هشام بن عروة عن أبيه عن املقداد بن األسود قال قال يل على : سل 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن الرجل يالعب امرأته فيخرج منه املذي من  
 غري ماء احلياة قال يغسل فرجه ويتوضأ وضوءه للصالة  

 

 

شعيب األرنؤوط : حديث صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف حممد بن عليق ت
 إسحاق مدلس وقد عنعن وبقية رجاله ثقات رجال الشيخني

 

 

( حديث سويد بن حنظلة رضي هللا تعاىل عنه  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد بن هارون قال اان إسرائيل بن  - 16772
بن عبد األعلى عن جدته عن أبيها سويد  يونس بن أيب إسحاق قال ثنا إبراهيم 

بن حنظلة قال : خرجنا نريد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ومعنا وائل بن 
حجر فأخذه عدو له فتحرج الناس ان حيلفوا وحلفت انه أخي فخلى عنه  

فأتينا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال أنت كنت أبرهم  



خو املسلم  وأصدقهم صدقت املسلم أ  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : ت  

جدة إبراهيم بن عبد األعلى [ مل جند هلا ترمجة ومع أنه روى هلا أبو داود  * ] 
 وابن ماجه فإنه مل يرتجم هلا يف التهذيب وفروعه 

و ] سويد بن حنظلة [ ليس له سوى هذا احلديث الواحد قال ابن عبد الرب  * 
األزدي : ما روى عنه إال ابنته : ال أعلم له نسبا وقال   

وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح*   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا الوليد بن القاسم واسود بن عامر   - 16773
قاال ثنا إسرائيل عن إبراهيم بن عبد األعلى عن جدته عن أبيها سويد بن 

 حنظلة قال : خرجنا نريد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فذكره  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : سلف الكالم على إسناده يف الرواية السابقة والوليد ت
 بن القاسم هو اهلمداين صدوق خيطئ وقد توبع

 

 



( حديث سعيد بن أيب ذابب رضي هللا تعاىل عنه  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا صفوان بن عيسى قال أان احلرث   - 16774
أيب ذابب قال :  بن عبد الرمحن عن منري بن عبد هللا عن أبيه عن سعد بن 

قدمت على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فاسلمت قلت اي رسول هللا اجعل 
  لقومي ما أسلموا عليه من أمواهلم ففعل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

واستعملين عليهم مث استعملين أبو بكر رضي هللا تعاىل عنه مث استعملين عمر  
 من بعده  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف جلهالة حال منري بن عبد هللا ووالدهت  

 

 

( حديث محل بن مالك رضي هللا تعاىل عنه   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق قال أان بن جريج قال  - 16775
رضي هللا تعاىل أان عمرو بن دينار انه مسع طاوسا خيرب عن بن عباس عن عمر 

عنه انه : نشد قضاء رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف ذلك فجاء محل بن 
رى مبسطح مالك بن النابغة فقال كنت بني بييت امرأيت فضربت إحدامها األخ



فقتلتها وجنينها فقضى النيب صلى هللا عليه وسلم يف جنينها بغرة وان تقتل هبا  
 قلت لعمر وال أخربين عن أبيه بكذا وكذا قال لقد شككتين  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    80صفحة  - 4مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

( حديث أيب بكر عن أبيه رضي هللا تعاىل عنه  )  

 

 

حدثنا عبد هللا قال ثنا أبو خالد هدبة بن خالد قال ثنا مهام بن  - 16776
حيىي قال ثنا أبو مجرة الضبعي عن أيب بكر عن أبيه أن رسول هللا صلى هللا 

 عليه وسلم قال : من صلى الربدين دخل اجلنة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري عبد  ت
ن رجال النسائي وهو ثقة هللا بن أمحد فم  



 

 

( حديث جبري بن مطعم رضي هللا تعاىل عنه   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب من كتابه قال ثنا هشيم عن حصني  - 16777
عن حممد بن طلحة بن دكانة عن جبري بن مطعم قال قال رسول هللا صلى هللا  

عليه وسلم : صالة يف مسجدي هذا أفضل من ألف صالة فيما سواه اال 
 املسجد احلرام  

 

 

نقطاعه  عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف الت
 حممد بن طلحة ابن ركانة مل يدرك جبري بن مطعم روايته عنه مرسلة 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب قال ثنا سفيان عن الزهري عن حممد   - 16778
بن جبري بن مطعم عن أبيه عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : ال يدخل 

 اجلنة قاطع  
 

 

ط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شر ت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان عن الزهري عن حممد بن   - 16779
جبري بن مطعم عن أبيه عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : لو كان املطعم بن  

 عدى حيا فكلمين يف هؤالء النتنني أطلقتهم يعىن أسارى بدر  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان عن الزهري عن حممد بن   - 16780
أمساء أان جبري بن مطعم عن أبيه عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : ان يل 

حممد وأان أمحد وأان احلاشر الذي حيشر الناس على قدمي وأان املاحي الذي 
 صلى هللا عليه وسلم  ميحى يب الكفر وأان العاقب والعاقب الذي ليس بعده نيب

 قال  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان عن الزهري عن حممد بن   - 16781
جبري بن مطعم عن أبيه انه : مسع النيب صلى هللا عليه وسلم يقرأ يف املغرب 

 ابلطور قال  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

د هللا  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان ثنا أبو الزبري عن عب - 16782
بن ابابه عن جبري بن مطعم يبلغ به النيب صلى هللا عليه وسلم قال : اي بين 

عبد مناف ال متنعن أحدا طاف هبذا البيت أو صلى أي ساعة من ليل أو هنار  
 قال  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حممد عن  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان عن عمرو بن  - 16783
 بن مطعم عن أبيه قال : أضللت بعريا يل بعرفة فذهبت أطلبه فإذا النيب جبري

صلى هللا عليه وسلم واقف قلت ان هذا من احلمس ما شأنه ههنا وقال 
سفيان مرة عن عمرو عن حممد بن جبري بن مطعم عن أبيه قال ذهبت أطلب 

اقفا قلت هذا من  بعريا يل بعرفة فوجدت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم و 
 احلمس ما شأنه ههنا قال  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعلى بن عبيد قال ثنا حممد يعىن   - 16784
: قام رسول  بن إسحاق عن الزهري عن حممد بن جبري بن مطعم عن أبيه قال 

هللا صلى هللا عليه وسلم ابخليف من مىن فقال نضر هللا امرأ مسع مقاليت فوعاها  
مل فقه إىل من  مث أداها إىل من مل يسمعها فرب حامل فقه ال فقه له ورب حا

هو أفقه منه ثالث ال يغل عليهم قلب املؤمن إخالص العمل والنصيحة لوىل  
 األمر ولزوم اجلماعة فان دعوهتم تكون من ورائه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف حممد بن ت
 إسحاق مدلس وقد عنعن وبقية رجاله ثقات رجال الشيخني

 

 

عبد هللا حدثين أيب قال ثنا حيىي بن سعيد عن مسعر قال   حدثنا - 16785
عن أبيه قال مسعت    حدثين عمرو بن مرة عن رجل عن انفع بن جبري بن مطعم

النيب صلى هللا عليه وسلم يقول يف التطوع : هللا أكرب كبريا ثالث مرار واحلمد 
 أعوذ بك هلل كثريا ثالث مرار وسبحان هللا بكرة وأصيال ثالث مرار اللهم اىن

من الشيطان الرجيم من مهزه ونفثه ونفخه قلت اي رسول هللا ما مهزه ونفثه  
 ونفخه قال أما مهزه فاملوتة اليت أتخذ بن آدم وأما نفخه الكرب ونفثه الشعر  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث حسن لغريه وهذا إسناد ضعيف لضعف ت
 الراوي عن انفع بن جبري 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب قال ثنا وكيع قال ثنا مسعر عن عمرو   - 16786
: أن رسول هللا بن مرة عن رجل من عنزة عن انفع بن جبري بن مطعم عن أبيه  

صلى هللا عليه وسلم كان يقول هللا أكرب كبريا واحلمد هلل كثريا وسبحان هللا 
ونفثه ونفخه   بكرة وأصيال اللهم اىن أعوذ بك من الشيطان الرجيم من مهزه

قال قلت ما مهزه قال فذكر كهيئة املوتة يعىن يصرع قلت فما نفخه قال الكرب 
 قلت فما نفثه قال الشعر قال  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث حسن وهذا إسناد ضعيف ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    81صفحة  - 4مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد بن هارون قال أان حممد بن   - 16787
إسحاق عن الزهري عن سعيد بن املسيب عن جبري بن مطعم قال : ملا قسم  

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم سهم القرىب من خيرب بني بىن هاشم وبىن 
وعثمان بن عفان فقلت اي رسول هللا هؤالء بنو هاشم ال  املطلب جئت أان

ينكر فضلهم ملكانك الذي وصفك هللا عز وجل به منهم أرأيت إخواننا من  
بىن املطلب أعطيتهم وتركتنا وإمنا حنن وهم منك مبنزلة واحدة قال اهنم مل  

ال  يفارقوين يف جاهلية وال إسالم وإمنا هم بنو هاشم وبنو املطلب شيء واحد ق
 مث شبك بني أصابعه قال  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد قال أان بن أيب ذئب عن   - 16788
الزهري عن طلحة بن عبد هللا بن عوف عن عبد الرمحن بن األزهر عن جبري  

وة  بن مطعم قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ان للقرشي مثلي ق 
 الرجل من غري قريش فقيل للزهري ما عىن بذلك قال نبل الرأي قال  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري ت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن عمرو قال أان بن جريج  - 91678
ن مطعم عن النيب صلى قال أان أبو الزبري انه مسع عبد هللا بن أببيه عن جبري ب

هللا عليه وسلم : خري عطاء هذا اي بىن عبد مناف واي بىن عبد املطلب ان كان  
يت أي ساعة من  لكم من األمر شيء فألعرفن ما منعتم أحدا يطوف هبذا الب

 ليل أو هنار قال  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو عامر قال ثنا زهري بن حممد   - 16790
أبيه أن رجال  عن عبد هللا بن حممد بن عقيل عن حممد بن جبري بن مطعم عن

أتى النيب صلى هللا عليه وسلم فقال : اي رسول هللا أي البلدان شر قال فقال  
ان شر قال ال  ال أدري فلما أاته جربيل عليه السالم قال اي جربيل أي البلد

أدري حىت أسأل ريب عز وجل فانطلق جربيل عليه السالم مث مكث ما شاء هللا 
ان ميكث مث جاء فقال اي حممد إنك سألتين أي البلدان شر فقلت ال أدري 

 وإين سألت ريب عز وجل أي البلدان شر فقال أسواقها قال  

 

 

مد بن عقيل :  عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف لضعف عبد هللا بن حمت



 وهو ابن أيب طالب اهلامشي

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أسود بن عامر قال ثنا محاد بن   - 16791
سلمة عن عمرو بن دينار عن انفع بن جبري عن أبيه عن النيب صلى هللا عليه  

وسلم قال : ينزل هللا عز وجل يف كل ليلة إىل السماء الدنيا فيقول هل من  
هل من مستغفر فأغفر له حىت يطلع الفجر قال  سائل فأعطيه   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم محاد بن سلمة من  ت
 رجاله وبقية رجاله ثقات رجال الشيخني

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد وعفان قاال ثنا محاد   - 16792
يه قال : كان  بن سلمة عن عمرو بن دينار عن انفع بن جبري بن مطعم عن أب

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف سفر قال من يكلؤان الليلة ال نرقد عن  
ا  صالة الفجر فقال بالل أان فاستقبل مطلع الشمس فضرب على آذاهنم فم

أيقظهم اال حر الشمس فقاموا فأدوها مث توضؤوا فأذن بالل فصلوا الركعتني  
 مث صلوا الفجر 

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم محاد بن سلمة من  ت
 رجاله وبقية رجاله ثقات رجال الشيخني

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا محاد بن سلمة قال ثنا   - 16793
عمرو بن دينار عن انفع بن جبري بن مطعم عن أبيه ان رسول هللا صلى هللا 
عليه وسلم قال : ينزل هللا عز وجل كل ليلة إىل مساء الدنيا فيقول هل من  

 سائل فأعطيه هل من مستغفر فأغفر له قال  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

أيب ثنا حسن وعفان قاال ثنا محاد بن حدثنا عبد هللا حدثين  - 16794
سلمة عن جعفر بن أيب وحشية وقال أحدمها جعفر بن إايس عن انفع بن جبري  
بن مطعم عن أبيه قال مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : أان حممد 

 وأمحد واحلاشر واملاحي واخلامت والعاقب قال  

 

 

على شرط مسلم محاد بن سلمة من  عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح ت
 رجاله وبقية رجاله ثقات رجال الشيخني



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حجني بن املثىن قال ثنا إسرائيل  - 16795
ان غسل عن أيب إسحاق عن سليمان بن صرد عن جبري بن مطعم قال تذاكر 

اجلنابة عند النيب صلى هللا عليه وسلم فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :  
ر أما أان فأخذ ملء كفي ثالاث فاصب على رأسي مث أفيضه بعد على سائ 

 جسدي قال  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن كثري قال ثنا سليمان بن   - 16796
كثري عن حصني بن عبد الرمحن عن حممد بن جبري بن مطعم عن أبيه قال :  

ني فرقة على  انشق القمر على عهد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فصار فرقت
هذا اجلبل وفرقة على هذا اجلبل فقالوا سحران حممد فقالوا ان كان سحران فإنه 

 ال يستطيع ان يسحر الناس كلهم قال 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف حصني بن عبد الرمحن : وهو ت
السلمي مل يسمع هذا احلديث من حممد بن جبري بن مطعم بينهما جبري بن 



 حممد بن جبري 

 

 

------------------------------------- 

 

[    82صفحة  - 4مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو املغرية قال ثنا سعيد بن عبد   - 16797
هللا  العزيز قال حدثين سليمان بن موسى عن جبري بن مطعم عن النيب صلى

عليه وسلم قال : كل عرفات موقف وارفعوا عن بطن عرنة وكل مزدلفة موقف  
 وارفعوا عن حمسر وكل فجاج مىن منحر وكل أايم التشريق ذبح قال  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف سليمان بن  ت
مل يدرك جبري بن مطعم وقد  -وهو األموي املعروف ابألشدق  -موسى 

 اضطرب فيه ألواان 
 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو اليمان قال ثنا سعيد بن عبد   - 16798
العزيز عن سليمان بن موسى عن جبري بن مطعم عن النيب صلى هللا عليه  



 وسلم فذكر مثله وقال : كل أايم التشريق ذبح قال 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا أيب عن بن حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعقوب قال  - 16799
 بن أيب جنيح عن عبد هللا بن ابابه موىل آل حجري إسحاق قال حدثين عبد هللا

بن أيب اهاب قال مسعت جبري بن مطعم يقول مسعت رسول هللا صلى هللا عليه  
وسلم يقول : اي بين عبد مناف ألعرفن ما منعتم طائفا يطوف هبذا البيت 

 ساعة من ليل أو هنار قال  

 

 

يب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد حسن من أجل حممد بن عليق شع ت
 إسحاق

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعقوب قال ثنا أيب عن بن إسحاق  - 16800
قال فذكر حممد بن مسلم بن عبيد هللا بن شهاب عن حممد بن جبري بن مطعم  

الناس عن أبيه جبري قال مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهو خيطب 
ابخليف : نضر هللا عبدا مسع مقاليت فوعاها مث أداها ملن مل يسمعها فرب حامل  



فقه ال فقه له ورب حامل فقه إىل من هو افقه منه ثالث ال يغل عليهن قلب 
املؤمن إخالص العمل وطاعة ذوى األمر ولزوم اجلماعة فان دعوهتم تكون من  

عمرو موىل املطلب عن عبد  ورائه وعن بن إسحاق قال حدثين عمرو بن أيب 
الرمحن بن احلويرث عن حممد بن جبري بن مطعم عن أبيه مثل حديث بن 

 شهاب مل يزد ومل ينقص قال  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح لغريه وله إسنادان ضعيفان . اإلسناد  ت
األول : مل يصرح ابن اسحاق بسماعه من الزهري ويف اإلسناد الثاين : عمرو  

أيب عمرو موىل املطلب خمتلف فيه حسن احلديثبن   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعقوب قال ثنا أيب عن أبيه قال   - 16801
أخربين حممد بن جبري أن أابه جبري بن مطعم أخربه : ان امرأة أتت رسول هللا 
صلى هللا عليه وسلم فكلمته يف شيء فأمرها أبمر فقالت أرأيت اي رسول هللا 

مل أجدك قال ان مل جتديىن فأتى أاب بكر قال ان   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعقوب قال ثنا أيب عن صاحل قال   - 16802
بن شهاب أخربين عمرو بن حممد بن جبري بن مطعم ان حممد بن جبري بن 

انه : بينا هو يسري مع رسول هللا صلى هللا مطعم قال أخربين جبري بن مطعم 
لقت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  عليه وسلم ومعه الناس مقبال من حنني ع

األعراب يسألونه حىت اضطروه إىل مسرة فخطفت رداءه فوقف رسول هللا 
صلى هللا عليه وسلم مث قال أعطوين ردائي فلو كان عدد هذه العضاه نعما  

وىن خبيال وال كذااب وال جباان قال  لقسمته مث ال جتد  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعقوب قال ثنا أيب عن بن إسحاق  - 16803
ألنصاري عن  قال حدثين عبد هللا بن أيب بكر بن حممد بن عمرو بن حزم ا

عثمان بن أيب سليمان بن جبري بن مطعم عن عمه انفع بن جبري بن مطعم عن  
ه وانه أبيه جبري قال : رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قبل أن ينزل علي 

 لواقف على بعري له بعرفات مع الناس حىت يدفع معهم منها توفيقا من هللا له 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسن من أجل حممد بن إسحاق ت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن إسحاق قال أان بن هليعة   - 16804
مد بن جبري بن  عن احلرث بن يزيد عن احلرث بن أيب ذابب ان شاء هللا عن حم

مطعم عن أبيه : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم رفع رأسه إىل السماء فقال  
ن كان  آاتكم أهل اليمن كقطع السحاب خري أهل األرض فقال له رجل مم

 عنده ومنا اي رسول هللا قال كلمة خفية أال أنتم قال  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث حسن وهذا إسناد ضعيف لضعف ابن هليعة ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان قال ثنا شعبة قال النعمان   - 16805
ري  بن سامل أخربين عن رجل مساه عن جبري بن مطعم قال أراه قد مسعه من جب

بن مطعم قال قلت : اي رسول هللا ان الناس يزعمون انه ليس لنا أجور مبكة  
 قال فاحسبه قال كذبوا لتأتينكم أجوركم ولو كنتم يف حجر ثعلب قال  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف إلهبام الراوي عن جبري بن مطعم  ت
فقد   -الطائفي  وهو -وبقية رجاله ثقات رجال الشيخني غري النعمان بن سامل 

 روى له مسلم وأصحاب السنن

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد هللا بن حممد عن حصني قال   - 16806
أبو عبد الرمحن عبد هللا بن أمحد ومسعته أان من عبد هللا بن حممد عن عبد هللا  

بن إدريس عن حصني عن عمرو بن مرة عن عباد بن عاصم عن انفع بن جبري  
ن أبيه قال : مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حني افتتح  بن مطعم ع

الصالة قال هللا أكرب كبريا ثالاث احلمد هلل كثريا ثالاث سبحان هللا بكرة وأصيال 
ثالاث اللهم اين أعوذ بك من الشيطان من مهزه ونفثه ونفخه قال حصني مهزه 

ال  املوتة اليت أتخذ صاحب املس ونفثه الشعر ونفخه الكرب ق  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث حسن لغريه وهذا إسناد ضعيفت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    83صفحة  - 4مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد هللا بن حممد ثنا بن منري وأبو  - 16807
أسامة عن زكراي عن سعد بن إبراهيم عن أبيه عن جبري بن مطعم قال قال  
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ال حلف يف اإلسالم وأميا حلف كان يف 

 اجلاهلية مل يزده اإلسالم اال شدة قال 



 

 

إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان وحممد بن جعفر قاال ثنا   - 16808
شعبة عن سعد بن إبراهيم قال مسعت بعض إخويت عن أيب عن جبري بن مطعم  
أنه : أتى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف فداء بدر قال بن جعفر يف فداء 

دخلت املسجد ورسول هللا صلى هللا عليه وسلم  املشركني وما أسلم يومئذ ف
يصلي املغرب فقرأ ابلطور فكأمنا صدع عن قليب حني مسعت القرآن قال بن 

 جعفر فكأمنا صدع قليب حيث مسعت القرآن قال 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح دون قوله : فكأمنا صدع عن قليب حني ت
بن إبراهيم الذي مسع منه  مسعت القرآن وهذا إسناد ضعيف إلهبام أخي سعد 

 هذا احلديث 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان قال ثنا شعبة قال اان سفيان   - 16809
يعىن بن حسني قال مسعت الزهري حدث عن حممد بن جبري بن مطعم عن أبيه  

 انه مسع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : ال يدخل اجلنة قاطع قال 
 



 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

ين أيب ثنا حممد بن جعفر قال ثنا شعبة عن  حدثنا عبد هللا حدث - 16810
عم قال قلت : اي رسول هللا اهنم النعمان بن سامل عن رجل عن جبري بن مط

يزعمون انه ليس لنا أجر مبكة قال لتأتينكم أجوركم ولو كنتم يف حجر ثعلب 
قال فأصغى إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم برأسه فقال ان يف أصحايب 

 منافقني قال  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف إلهبام الراوي عن جبري بن مطعم  ت
 وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن عبيد قال ثنا حممد بن   - 16811
عمرو عن الزهري عن حممد بن جبري بن مطعم عن أبيه قال : قدمت على  

فداء أهل بدر فقام فصلى ابلناس صالة  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف
 املغرب فقرأ ابلطور قال  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح حممد بن عمرو : وهو ابن علقمة  ت



قد توبع وبقية رجاله ثقات رجال  - وإن تكلم بعض األئمة يف حفظه  -الليثي 
 الشيخني 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد بن هارون قال اان بن أيب  - 16812
ن بن األزهر  ذئب عن الزهري عن طلحة بن عبد هللا بن عوف عن عبد الرمح

عن جبري بن مطعم ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : ان للقرشي مثلي  
   قوة الرجل من غري قريش فقيل للزهري ما يعىن بذلك قال نبل الرأي قال

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد بن هارون قال اان إبراهيم بن   - 16813
يب صلى هللا سعد عن أبيه عن بن جبري بن مطعم عن أبيه : ان امرأة أتت الن

عليه وسلم تسأله شيئا فقال هلا ارجعي إىل فقالت فان رجعت فلم أجدك اي 
م فان رجعت رسول هللا تعرض ابملوت فقال هلا رسول هللا صلى هللا عليه وسل

 فلم جتديىن فألقى أاب بكر رضي هللا عنه قال  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عثمان بن عمر قال ثنا يونس عن   - 16814
الزهري عن سعيد بن املسيب قال ثنا جبري بن مطعم : ان رسول هللا صلى هللا 

يقسم لعبد مشس وال لبىن نوفل من اخلمس شيئا كما كان يقسم   عليه وسلم مل
و قسم رسول هللا لبىن هاشم وبىن املطلب وان أاب بكر كان يقسم اخلمس حن

صلى هللا عليه وسلم غري انه مل يكن يعطى قرىب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
 عنه  كما كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يعطيهم وكان عمر رضي هللا

 يعطيهم وعثمان من بعده منه قال  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن عبيد قال ثنا حممد يعىن   - 16815
بن إسحاق قال ثنا عبد هللا بن أيب جنيح عن عبد هللا بن أببيه قال مسعت جبري  

 صلى هللا عليه وسلم يقول ألعرفن : اي بين بن مطعم يقول مسعت رسول هللا 
 عبد مناف ما منعتم طائفا يطوف هبذا البيت ساعة من ليل أو هنار قال 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد حسن من أجل حممد بن ت



إسحاق وقد صرح ابلتحديث فانتفت شبهة تدليسه وبقية رجاله ثقات رجال  
  بن ابابه فمن رجال مسلم الشيخني غري عبد هللا

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد هللا بن أمحد قال حدثين أيب   - 16816
ثنا هبز بن أسد قال ثنا محاد عن جعفر بن أيب وحشية عن انفع بن جبري بن 

مطعم عن أبيه انه مسع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : أان حممد وأمحد 
 واحلاشر واملاحي واخلامت والعاقب قال 

 

 

وط : إسناده صحيح على شرط مسلم عليق شعيب األرنؤ ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    84صفحة  - 4مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق قال ثنا معمر عن   - 16817
الزهري عن حممد بن جبري بن مطعم عن أبيه قال مسعت رسول هللا صلى هللا  

م يقول : ان يل أمساء أان أمحد وأان حممد وأان املاحي الذي ميحو هللا عليه وسل 



يب الكفر وأان احلاشر الذي حيشر الناس على قدمي وأان العاقب قال معمر  
 قلت للزهري ما العاقب قال الذي ليس بعده نيب صلى هللا عليه وسلم 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق قال ثنا معمر عن   - 16818
الزهري عن حممد بن جبري بن مطعم عن أبيه قال مسعت النيب صلى هللا عليه  

 وسلم يقول : ال يدخل اجلنة قاطع قال  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

د الرزاق ثنا معمر عن الزهري حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عب - 16819
عن حممد بن جبري بن مطعم عن أبيه وكان جاء يف فداء األسارى يوم بدر قال  

 : مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقرأ يف املغرب ابلطور قال  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق وبن بكر قاال ثنا بن  - 16820
رب عن جبري بن مطعم  جريج قال أخربين أبو الزبري انه مسع عبد هللا بن أببيه خي

عن النيب صلى هللا عليه وسلم حني عطاء هدااي بىن عبد املطلب : اي بىن عبد  
ا يصلي عند هذا  مناف ان كان إليكم من األمر شيء فألعرفن ما منعتم أحد

 البيت أي ساعة شاء من ليل أو هنار وقال بن بكر ان يطوف هبذا البيت قال 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن الزهري  - 16821
ان أابه  عن عمر بن حممد بن عمرو بن مطعم عن حممد بن جبري بن مطعم

أخربه : بينا هو يسري مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ومعه انس مقفلة من  
حنني علقه األعراب يسألونه فاضطروه إىل مسرة فخطفت رداءه وهو على 

راحلته فوقف فقال ردوا على ردائي أختشون على البخل فلو كان عدد هذه  
جباان وال كذااب صلى هللا العضاه نعما لقسمته بينكم مث ال جتدوىن خبيال وال  

عليه وسلم قال أبو عبد الرمحن أخطأ معمر يف نسب عمر بن حممد بن عمرو  
 هو عمر بن حممد بن جبري بن مطعم قال  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن بكر قال اان بن جريج  - 16822
قال أخربين عن جبري بن مطعم قال : أضللت مجال يل يوم عرفة فانطلقت إىل 

عرفة ابتغيه فإذا اان مبحمد صلى هللا عليه وسلم واقف يف الناس بعرفة على  
 بعريه عشية عرفة وذلك بعد ما انزل عليه قال  

 

 

وهو عبد امللك بن عبد   -ؤوط : إسناده ضعيف ابن جريج عليق شعيب األرنت
أهبم يف هذا اإلسناد من مسع منه عن جبري  -العزيز   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو اليمان قال اان شعيب عن   - 16823
الزهري قال أخربين عمرو بن حممد بن جبري بن مطعم أن حممد بن جبري قال  

بينا هو يسري مع النيب صلى هللا عليه وسلم فذكر   أخربين جبري بن مطعم : انه
 احلديث يعىن حنو حديث معمر قال 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري ت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعقوب قال ثنا بن أخي بن شهاب   - 16824
جبري قال  عن عمه قال أخربين عمرو بن حممد بن جبري بن مطعم ان حممد بن 

أخربين جبري بن مطعم انه : بينا هو يسري مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
 مقفلة من حنني فذكر معناه قال  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد بن هارون قال اان بن أيب  - 16825
أبيه قال :   ذئب عن احلرث بن عبد الرمحن عن حممد بن جبري بن مطعم عن 

بينا حنن مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بطريق مكة إذ قال يطلع عليكم  
ال  أهل اليمن كأهنم السحاب هم خيار من يف األرض فقال رجل من األنصار و 
حنن اي رسول هللا فسكت قال وال حنن اي رسول هللا فسكت قال وال حنن اي 

 رسول هللا فقال يف الثالثة كلمة ضعيفة اال أنتم قال  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع بن عبد الرمحن عن سفيان   - 16826



عن أيب إسحاق عن سليمان بن صرد عن جبري بن مطعم قال تذاكران الغسل 
من اجلنابة عند النيب صلى هللا عليه وسلم فقال : أما أان فأفيض على رأسي 

قال أما  ثالاث وقال عبد الرمحن ذكرت اجلنابة عند النيب صلى هللا عليه وسلم ف 
 اان فآخذ بكفي ثالاث فأفيض على رأسي قال  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هبز قال ثنا شعبة قال ثنا النعمان   - 16827
بن سامل قال مسعت إنساان ال أحفظ امسه حيدث عن جبري بن مطعم قال قلت 

أانسا يزعمون انه ليست لنا أجور مبكة قال لتأتينكم أجوركم  : اي رسول هللا ان 
 ولو كان أحدكم يف حجر ثعلب  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    85صفحة  - 4مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن بن مهدي قال حدثين  - 16828
ين سعيد بن عبد هللا بن املبارك عن يونس بن يزيد عن الزهري قال أخرب 

املسيب قال حدثين جبري بن مطعم انه : جاء وعثمان بن عفان يكلمان رسول  
طلب هللا صلى هللا عليه وسلم فيما قسم من مخس حنني بني بىن هاشم وبىن امل

فقاال اي رسول هللا قسمت إلخواننا بىن املطلب وبىن عبد مناف ومل تعطنا شيئا  
وقرابتنا مثل قرابتهم فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إمنا أرى هامشا 

واملطلب شيئا واحدا قال جبري ومل يقسم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لبىن  
قسم لبىن هاشم وبىن املطلب   عبد مشس وال لبىن نوفل من ذلك اخلمس كما  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

قال قرأت على عبد الرمحن مالك وحدثين محاد اخلياط عن   - 16829
مالك عن بن شهاب عن حممد بن جبري بن مطعم عن أبيه انه قال مسعت 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : قرأ ابلطور يف املغرب وقال محاد ان النيب 
 صلى هللا عليه وسلم قرأ قال  

 

 

لشيخني رجاله ثقات عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط ات



فمن رجال مسلم وقد   -وهو ابن خالد  - رجال الشيخني غري محاد اخلياط 
 توبع 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر قال ثنا شعبة عن   - 16830
عمرو بن مرة عن عاصم العنزي عن بن جبري بن مطعم عن أبيه وقال يزيد بن 

بيه قال : رأيت رسول هللا صلى هللا هارون عن انفع بن جبري بن مطعم عن أ
ل هللا أكرب كبريا هللا أكرب كبريا هللا أكرب عليه وسلم حني دخل يف صالة فقا 

كبريا احلمد هلل بكرة وأصيال ثالاث سبحان هللا بكرة وأصيال ثالاث اللهم اين 
أعوذ بك من الشيطان الرجيم من مهزه ونفخه ونفثه قال عمر ومهزه املوتة 

رب ونفثه الشعر قال  ونفخه الك  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه وهذا إسناد ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر وهبز قاال ثنا شعبة   - 16831
بن مطعم    عن سعد بن إبراهيم قال مسعت بعض إخويت حيدث عن أيب عن جبري

انه : أتى النيب صلى هللا عليه وسلم يف فداء املشركني وقال هبز يف فداء أهل 
املغرب وهو  بدر وقال بن جعفر وما أسلم يومئذ قال فانتهيت إليه وهو يصلي 

يقرأ فيها ابلطور قال فكأمنا صدع قليب حيث مسعت القرآن وقال هبز يف حديثه  



 فكأمنا صدع قليب حني مسعت القرآن قال  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح دون قوله : فكأمنا صدع قليب حيث  ت
 مسعت القرآن

 

 

شعبة قال   حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر قال ثنا - 16832
مسعت أاب إسحاق حيدث انه مسع سليمان بن صرد حيدث عن جبري بن مطعم  
عن النيب صلى هللا عليه وسلم : انه ذكر عنده الغسل من اجلنابة فقال أما أان 

 فأفرغ على رأسي ثالاث 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

( حديث عبد هللا بن مغفل املزين عن النيب صلى هللا عليه وسلم   )  

 

 

قال حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل قال ثنا سعيد بن  - 16833
إايس اجلريري عن قيس بن عباية عن بن عبد هللا بن مغفل يزيد بن عبد هللا 

بىن إايك قال  فقال أي  {بسم هللا الرمحن الرحيم  }قال : مسعين أيب وأان أقول 



ومل أر أحدا من أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان أبغض إليه حداث  
يف اإلسالم منه فإين قد صليت مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ومع أيب 
بكر وعمر ومع عثمان فلم امسع أحدا منهم يقوهلا فال تقلها إذا أنت قرأت  

قال   }فقل احلمد هلل رب العاملني   

 

 

يق شعيب األرنؤوط : إسناده حسن يف الشواهد علت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل قال أان يونس عن احلسن  - 16834
لم : لوال ان عن عبد هللا بن مغفل قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وس

الكالب أمة من األمم ألمرت بقتلها فاقتلوا منها األسود البهيم وأميا قوم 
يوم اختذوا كلبا ليس بكلب حرث أو صيد أو ماشية نقصوا من أجورهم كل 

قرياطا قال وكنا نؤمر أن نصلى يف مرابض الغنم وال نصلى يف أعطان اإلبل 
 فإهنا خلقت من الشياطني قال  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بن إدريس قال مسعت شعبة يذكر   - 16835



زين عن عبد هللا بن مغفل قال : مسعته يقرأ يعىن عن أيب إايس معاوية بن قرة امل
أن جيتمع الناس على حلكيت لكم النيب صلى هللا عليه وسلم يوم الفتح فلوال 

قراءة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال قرأ سورة الفتح قال لوال أن جيتمع  
الناس على حلكيت لكم ما قال عبد هللا يعىن بن مغفل كيف قرأ رسول هللا 

لى هللا عليه وسلم وقال هبز وغندر قال فرجع فيها  ص  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    86صفحة  - 4مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا بن أمحد قال ثنا أيب قال ثنا حيىي بن سعيد قال   - 16836
ثنا كهمس قال ثنا عبد هللا بن بريدة عن بن مغفل عن النيب صلى هللا عليه  

 وسلم قال : بني كل أذانني صالة ملن شاء قال  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد وهبز قاال ثنا   - 16837
هللا بن مغفل قال قال :  سليمان بن املغرية قال ثنا محيد بن هالل قال ثنا عبد 

دىل جراب من شحم يوم خيرب قال فالتزمته قلت ال أعطى أحدا منه شيئا قال  
قال   فالتفت فإذا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يتبسم قال هبز إىل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري سليمان بن املغرية فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن شعبة قال ثنا أبو التياح   - 16838
عن مطرف عن بن مغفل : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أمر بقتل 

 قال ما هلم وهلا فرخص يف كلب الصيد ويف كلب الغنم قال وإذا الكالب مث
 ولغ الكلب يف اإلانء فاغسلوه سبع مرار والثامنة عفروه ابلرتاب قال  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن هشام قال مسعت احلسن   - 16839
عن عبد هللا بن مغفل املزين : ان النيب صلى هللا عليه وسلم هنى عن الرتجل إال  



 غبا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه رجاله ثقات رجال الشيخني لكن فيه  ت
 عنعنة احلسن

 

 

كيع قال حدثين كهمس عن عبد  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا و  - 16840
هللا بن بريدة عن بن مغفل قال : هنى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن  

 اخلذف وقال اهنا ال ينكأ هبا عدو وال يصاد هبا صيد قال  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يونس بن حممد قال ثنا عبد   - 16841
ي قال : كنا عند عبد  الواحد قال ثنا عاصم األحول عن الفضل بن زيد الرقاش

هللا بن مغفل قال فتذاكران الشراب فقال اخلمر حرام قلت له اخلمر حرام يف 
 كتاب هللا عز وجل قال فإيش تريد تريد ما مسعت من رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ينهى عن الدابء واحلنتم  

واملزفت قال قلت ما احلنتم قال كل خضراء وبيضاء قال قلت ما املزفت قال  



 كل مقري من زق أو غريه قال  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

ل اان محاد بن  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد بن هارون قا - 16842
زيد الرقاشي عن أيب نعامة ان عبد هللا بن مغفل مسع ابنا له يقول :  سلمة عن ي

اللهم اىن أسألك الفردوس وكذا وأسألك كذا فقال أي بىن سل هللا اجلنة وتعوذ  
ابهلل من النار فإين مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول يكون يف هذه  

والطهور قال   األمة قوم يعتدون يف الدعاء  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث حسن لغريه وهذا إسناد ضعيف لضعف يزيد ت
 الرقاشي وهو ابن أابن

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر وعبد األعلى قاال   - 16843
ثنا سعيد عن قتادة عن احلسن عن عبد هللا بن مغفل ان رسول هللا صلى هللا 

 عليه وسلم قال : يقطع الصالة املرأة والكلب واحلمار قال  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه رجاله ثقات رجال الشيخنيت  

 

 

ا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو النضر قال ثنا املبارك عن  حدثن - 16844
احلسن عن عبد هللا بن مغفل قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : من  

تبع جنازة حىت يصلي عليها فله قرياط ومن انتظرها حىت يفرغ منها فله 
 قرياطان قال  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه ت  

 

 

 حدثين أيب ثنا أبو النضر قال ثنا املبارك عن  حدثنا عبد هللا - 16845
احلسن عن عبد هللا بن مغفل قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : صلوا 

 يف مرابض الغنم وال تصلوا يف أعطان اإلبل فإهنا خلقت من الشياطني قال  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا زيد بن احلباب قال حدثين حسني  - 16846
زين قال : كنا مع  بن واقد قال حدثين اثبت البناين عن عبد هللا بن مغفل امل



رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ابحلديبية يف أصل الشجرة اليت قال هللا تعاىل 
 صلى هللا  يف القرآن وكان يقع من أغصان تلك الشجرة على ظهر رسول هللا

عليه وسلم وعلي بن أيب طالب وسهيل بن عمرو بني يديه فقال رسول هللا 
صلى هللا عليه وسلم لعلي رضي هللا تعاىل عنه اكتب بسم هللا الرمحن الرحيم  
فأخذ سهيل بن عمرو بيده فقال ما نعرف بسم هللا الرمحن الرحيم اكتب يف 

هذا ما صاحل عليه حممد  قضيتنا ما نعرف قال اكتب ابمسك اللهم فكتب 
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أهل مكة فأمسك سهيل بن عمرو بيده وقال  

لقد ظلمناك ان كنت رسوله أكتب يف قضيتنا ما نعرف فقال اكتب هذا ما  
صاحل عليه حممد بن عبد هللا بن عبد املطلب وأان رسول هللا فكتب فبينا حنن  

هم السالح فثاروا يف وجوهنا فدعا  كذلك إذ خرج علينا ثالثون شااب علي
عليهم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فأخذ هللا عز وجل أببصارهم فقدمنا  

إليهم فأخذانهم فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم هل جئتم يف عهد أحد 
وهو   }أو هل جعل لكم أحد أماان فقالوا ال فخلى سبيلهم فانزل هللا عز وجل 

م وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم  الذي كف أيديهم عنك
قال أبو عبد الرمحن قال محاد بن سلمة يف هذا   {وكان هللا مبا تعملون بصريا 

احلديث عن اثبت عن أنس وقال حسني بن واقد عن عبد هللا بن مغفل وهذا 
 الصواب عندي ان شاء هللا قال  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    87صفحة  - 4مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سليمان بن حرب قال ثنا محاد بن   - 16847
يقول :   سلمة عن سعيد اجلريري عن أيب نعامة ان عبد هللا بن مغفل مسع ابنا له

اللهم اىن أسألك القصر األبيض من اجلنة إذا دخلتها عن مييين قال فقال له اي  
عت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  بىن سل هللا اجلنة وتعوذه من النار فإين مس

 يقول سيكون بعدي قوم من هذه األمة يعتدون يف الدعاء والطهور قال 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث حسن لغريه ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان قال ثنا محاد بن سلمة قال   - 16848
أان يونس ومحيد عن احلسن عن عبد هللا بن مغفل عن النيب صلى هللا عليه  

وسلم قال : ان هللا عز وجل رفيق حيب الرفق ويعطى على الرفق ما ال يعطى  



 على العنف قال  

 

 

له ثقات رجال الشيخني عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا سند رجات
 غري محاد بن سلمة فمن رجال مسلم لكن فيه عنعنة احلسن

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يونس قال ثنا إبراهيم يعىن بن  - 16849
سعد عن عبيدة بن أيب رائطة عن عبد هللا بن عبد الرمحن عن عبد هللا بن 

أصحايب : ال تتخذوهم  مغفل املزين قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 
غرضا بعدي فمن أحبهم فبحيب أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم ومن  

 آذاهم فقد آذاين ومن أذاين فقد آذى هللا ومن أذى هللا أوشك أن أيخذه قال  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف عبد هللا بن عبد الرمحن خمتلف يف ت
 امسه

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع قال ثنا أبو جعفر الرازي عن   - 16850
  الربيع بن أنس عن أيب العالية أو عن غريه عن عبد هللا بن مغفل املزين قال :

اان شهدت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حني هنى عن نبيذ اجلر وأان شهدته  



 حني رخص فيه قال واجتنبوا املسكر قال  

 

 

رنؤوط : إسناده ضعيف عليق شعيب األت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أسود بن عامر قال ثنا محاد بن   - 16851
سلمة عن يونس عن احلسن عن عبد هللا بن مغفل عن النيب صلى هللا عليه  
وسلم قال : ان هللا رفيق حيب الرفق ويرضاه ويعطى على الرفق ما ال يعطى  

 على العنف قال  

 

 

وط : صحيح لغريه عليق شعيب األرنؤ ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان قال ثنا محاد بن سلمة عن   - 16852
كانت بغيا يف   يونس عن احلسن عن عبد هللا بن مغفل : أن رجال لقي امرأة

اجلاهلية فجعل يالعبها حىت بسط يده إليها فقالت املرأة مه فان هللا عز وجل  
وىل الرجل  قد ذهب ابلشرك وقال عفان مرة ذهب ابجلاهلية وجاءان ابإلسالم ف 

فأصاب وجهه احلائط فشجه مث أتى النيب صلى هللا عليه وسلم فأخربه فقال  
أنت عبد أراد هللا بك خريا إذا أراد هللا عز وجل بعبد خريا عجل له عقوبة ذنبه  



 وإذا أراد بعبد شرا أمسك عليه بذنبه حىت يوىف به يوم القيامة كأنه عري قال  

 

 

ريه رجاله ثقات رجال الشيخني غري محاد  عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغ ت
 بن سلمة فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان قال حدثنا اثبت بن يزيد أبو   - 16853
زيد قال ثنا عاصم األحول عن فضيل بن زيد الرقاشي وقد غزا سبع غزوات  

مغفل فقال  يف إمرة عمر بن اخلطاب رضي هللا تعاىل عنه انه أتى عبد هللا بن 
أخربين مبا حرم هللا علينا من هذا الشراب فقال اخلمر قال هذا يف القرآن أفال 
أحدثك مسعت حممدا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بدأ ابالسم أو ابلرسالة  
قال شرعى اىن اكتفيت قال : هنى عن الدابء واحلنتم والنقري واملقري قال ما  

املقري قال ما لطخ ابلقار من زق أو غريه   احلنتم قال األخضر واألبيض قال ما
 قال فانطلقت إىل السوق فاشرتيت أفيقة فما زالت معلقة يف بييت  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق قال اان معمر عن   - 16854



أيوب عن سعيد بن جبري قال كنت عند عبد هللا بن مغفل فحدث رجل عنده  
من قومه : فذكر احلديث قال أبو عبد الرمحن أخطأ فيه معمر ألن سعيد بن  

 جبري مل يلق عبد هللا بن مغفل  

 

 

اإلسناد منقطع عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    88صفحة  - 4مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

( حديث عبد الرمحن بن األزهر عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا زيد بن احلباب قال حدثين أسامة   - 16855
رسول هللا  بن زيد قال حدثين الزهري عن عبد الرمحن بن أزهر قال : رأيت

صلى هللا عليه وسلم يتخلل الناس يوم حنني يسأل عن منزل خالد بن الوليد 
 فأتى بسكران فأمر من كان معه أن يضربوه مبا كان يف أيديهم قال  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : حديث حسن وهذا إسناد ضعيف النقطاعه الزهري ت
مل يسمع هذا احلديث من عبد الرمحن بن األزهر بينهما عبد هللا بن عبد 

 الرمحن بن األزهر وهو جمهول 
 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عثمان بن عمر قال ثنا أسامة بن   - 16856
ن بن أزهر يقول : رأيت رسول هللا صلى هللا زيد عن الزهري انه مسع عبد الرمح

الناس يسأل عن منزل خالد  عليه وسلم غزاة يوم الفتح وأان غالم شاب يتخلل 
بن الوليد فأتى بشارب فأمرهم فضربوه مبا يف أيديهم فمنهم من ضربه بعصا 
ومنهم من ضربه بسوط وحثي عليه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الرتاب  

 قال  

 

 

شعيب األرنؤوط : حديث حسن وهذا إسناد ضعيف  عليقت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري  - 16857
قال وكان عبد الرمحن بن األزهر حيدث أن خالد بن الوليد بن املغرية جرح  

يومئذ وكان على اخليل خيل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال بن األزهر قد  
ول هللا صلى هللا عليه وسلم بعد ما هزم هللا الكفار ورجع املسلمون  رأيت رس

إىل رحاهلم ميشى يف املسلمني ويقول من يدل على رحل خالد بن الوليد قال  



فمشيت أو قال فسعيت بني يديه وأان حمتلم أقول من يدل على رحل خالد 
فااته رسول  حىت حللنا على رحله فإذا خالد بن الوليد مستند إىل مؤخرة رحله 

هللا صلى هللا عليه وسلم فنظر إىل جرحه قال الزهري وحسبت انه قال ونفث 
 فيه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

خر مسند املكيني واملدنيني عن النيب صلى هللا عليه وسلم رضي هللا تعاىل  آ
 عنهم  

 

 

عبد  عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف النقطاعه الزهري مل يسمع من ت
 الرمحن بن األزهر وبقية رجاله ثقات رجال الشيخني

 

 

قال حدثنا أبو عبد الرمحن عبد هللا بن أمحد بن حممد بن حنبل   - 16858
قال حدثين أيب قال ثنا يعقوب بن إبراهيم قال أان أيب عن صاحل بن كيسان 

وحدث بن شهاب عن أيب أمامة بن سهل عن بن عباس انه أخربه ان خالد بن 
يد أخربه انه دخل مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على ميمونة بنت الول

احلرث وهى خالته فقدمت إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حلم ضب 
جاءت به أم حفيد بنت احلرث من جند وكانت حتت رجل من بىن جعفر وكان  

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ال أيكل شيئا حىت يعلم ما هو فقال بعض 
النسوة أال ختربن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ما أيكل فأخربنه انه حلم ضب 



فرتكه فقال خالد سألت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أحرام هو قال ال 
ولكنه طعام ليس يف قومي فأجدين أعافه قال خالد فاجرترته إىل فآكلته  

األصم يعىن بن  ورسول هللا صلى هللا عليه وسلم ينظر قال بن شهاب وحدثه
 يزيد بن األصم عن ميمونة وكان يف حجرها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح ثنا مالك عن بن شهاب عن   - 16859
أيب أمامة بن سهل عن عبد هللا بن عباس وخالد بن الوليد : اهنما دخال مع  

 عليه وسلم بيت ميمونة فأتى بضب حمنوذ فأهوى إليه رسول هللا صلى هللا
خربوا رسول هللا صلى هللا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال بعض النسوة أ

عليه وسلم ما يريد ان أيكل فقالوا هو ضب اي رسول هللا فرفع رسول هللا 
ن صلى هللا عليه وسلم يده فقلت أحرام هو اي رسول هللا قال ال ولكن مل يك

أبرض قومي فأجدين أعافه قال خالد فاجرترته فآكلته ورسول هللا صلى هللا 
 عليه وسلم ينظر  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني ت  

 



 

------------------------------------- 

 

[    89صفحة  - 4مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد بن هارون اان العوام بن  - 16860
حوشب عن سلمة بن كهيل عن علقمة عن خالد بن الوليد قال : كان بيين 

وبني عمار بن ايسر كالم فأغلظت له يف القول فانطلق عمار يشكوىن إىل النيب 
ه وسلم فجاء خالد وهو يشكوه إىل النيب صلى هللا عليه وسلم  صلى هللا علي 

قال فجعل يغلظ له وال يزيد اال غلظة والنيب صلى هللا عليه وسلم ساكت ال 
يتكلم فبكى عمار وقال اي رسول هللا أال تراه فرفع رسول هللا صلى هللا عليه  

ه هللا قال  وسلم رأسه وقال من عادى عمارا عاداه هللا ومن أبغض عمارا أبغض
خالد فخرجت فما كان شيء أحب إىل من رضا عمار فلقيته فرضى قال عبد  

 هللا مسعته من أيب مرتني  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد اختلف فيه على سلمة  ت
 بن كهيل : وهو احلضرمي 

 

 



( حديث يزيد عن العوام رضي هللا تعاىل عنه  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عتاب ثنا عبد هللا يعىن بن املبارك   - 16861
ثنا يونس عن الزهري أخربين أبو أمامة بن سهل بن حنيف األنصاري ان بن 

عباس أخربه ان خالد بن الوليد الذي يقال له سيف هللا أخربه : انه دخل مع  
 صلى هللا عليه وسلم على ميمونة زوج النيب صلى هللا عليه وسلم  رسول هللا

وهى خالته وخالة بن عباس فوجد عندها ضبا حمنوذا قدمت به أختها حفيدة  
بنت احلرث من جند فقدمت الضب لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم وكان  
 قلما يقدم يده لطعام حىت حيدث به ويسمى له فأهوى رسول هللا صلى هللا

عليه وسلم يده إىل الضب فقالت امرأة من النسوة احلضور أخربن رسول هللا 
صلى هللا عليه وسلم ما قدمنت إليه قلن هو الضب اي رسول هللا فرفع رسول 

هللا صلى هللا عليه وسلم يده عن الضب فقال خالد بن الوليد أحرام الضب اي 
افه قال خالد فاجرترته  رسول هللا قال ال ولكن مل يكن أبرض قومي فأجدين أع

 فآكلته ورسول هللا صلى هللا عليه وسلم ينظر إىل فلم ينهين  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري ت
 عتاب : وهو ابن زايد اخلراساين فمن رجال ابن ماجة وهو ثقة 

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أمحد بن عبد امللك ثنا حممد بن   - 16862
 يعىن بن حيىي حرب يعىن األبرش قال ثنا سليمان بن سليم أبو سلمة عن صاحل

بن املقدام عن جده املقدام بن معدي كرب قال : غزوان مع خالد بن الوليد 
له فدفعتها   الصائفة فقرم أصحابنا إىل اللحم فقالوا أأتذن لنا أن نذبح رمكة

إليهم فحبلوها مث قلت مكانكم حىت أتى خالدا فأسأله قال فأتيته فسألته فقال  
غزوان مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم غزوة خيرب فاسرع الناس يف حظائر  
يهود فأمرين أن أاندي الصالة جامعة وال يدخل اجلنة اال مسلم مث قال أيها 

د اال ال حتل أموال املعاهدين اال حبقها  الناس أنكم قد أسرعتم يف حظائر يهو 
وحرام عليكم حلوم احلمر األهلية وخيلها وبغاهلا وكل ذي انب من السباع وكل  

 ذي خملب من الطري 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف الضطرابه على نكارة يف بعض ألفاظه ت  

 

 

بقية بن الوليد حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد بن عبد ربه ثنا  - 16863
حدثين ثور بن يزيد عن صاحل بن حيىي بن املقدام بن معدي كرب عن أبيه عن  
جده عن خالد بن الوليد قال : هنى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن أكل 

 حلوم اخليل والبغال واحلمري 

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

ى بن حبر ثنا حممد بن حرب حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عل - 16864
ة احلمصي عن صاحل بن حيىي بن املقدام عن بن املقدام  اخلوالين ثنا أبو سلم

عن جده املقدام بن معدي كرب قال : غزوت مع خالد بن الوليد الصائفة  
فقرم أصحايب إىل اللحم فقالوا أأتذن لنا أن نذبح رمكة له قال فحبلوها فقلت  

وليد فأسأله عن ذلك فأتيته فأخربته خرب أصحايب مكانكم حىت آتى خالد بن ال
فقال غزوت مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم غزوة خيرب فاسرع الناس يف  
حظائر يهود فقال اي خالد اند يف الناس أن الصالة جامعة ال يدخل اجلنة اال  
مسلم ففعلت فقام يف الناس فقال اي أيها الناس ما ابلكم أسرعتم يف حظائر  

اال ال حتل أموال املعاهدين اال حبقها وحرام عليكم محر األهلية واألنسية   يهود
 وخيلها وبغاهلا وكل ذي انب من السباع وكل ذي خملب من الطري  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف الضطرابه وعلى نكارة يف بعض ت
 ألفاظه

 

 

------------------------------------- 

 



[    90صفحة  - 4مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن  - 16865
اول أبو عبيدة رجال  دينار عن أيب جنيح عن خالد بن حكيم بن حزام قال : تن

بشيء فنهاه خالد بن الوليد فقال أغضبت األمري فااته فقال اىن مل أرد ان 
 أغضبك ولكين مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول ان أشد الناس

 عذااب يوم القيامة أشد الناس عذااب للناس يف الدنيا 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف خالد بن حكيم بن حزام خمتلف يف ت
 صحبته 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان قال ثنا أبو عوانة عن عاصم   - 16866
 عن أيب وائل عن عزرة بن قيس عن خالد بن الوليد قال : كتب ايل أمري

املؤمنني حني ألقى الشام بوانيه بثنية وعسال وشك عفان مرة قال حني ألقى 
الشام كذا وكذا فأمرين ان اسري إىل اهلند واهلند يف أنفسنا يومئذ البصرة قال  
وأان لذلك كاره قال فقام رجل فقال يل اي أاب سليمان اتق هللا فان الفنت قد  

عده والناس بذي بليان أو بذي ظهرت قال فقال وبن اخلطاب حي إمنا تكون ب
بليان مبكان كذا وكذا فينظر الرجل فيتفكر هل جيد مكاان مل ينزل به مثل ما  



نزل مبكانه الذي هو فيه من الفتنة والشر فال جيده قال وتلك األايم اليت ذكر  
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بني يدي الساعة أايم اهلرج فنعوذ ابهلل ان 

تلك األايم  تدركنا وإايكم   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف جلهالة عزرة بن قيس البجلي ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن سلمة   - 16867
بن يزيد عن   بن كهيل قال مسعت حممد بن عبد الرمحن حيدث عن عبد الرمحن

األشرت قال كان بني عمار وبني خالد بن الوليد كالم فشكاه عمار إىل رسول 
ه من يعاد  هللا صلى هللا عليه وسلم فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ان

عمارا يعاده هللا عز وجل ومن يبغضه يبغضه هللا عز وجل ومن يسبه يسبه هللا  
 عز وجل فقال سلمة هذا أو حنوه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري ت
فقد روى له البخاري يف "   -وهو ابن يزيد النخعي  -حممد بن عبد الرمحن 

أصحاب السنن وهو ثقة األدب املفرد " و   

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو املغرية ثنا صفوان بن عمرو   - 16868
قال حدثين عبد الرمحن بن جبري بن نفري عن أبيه عن عوف بن مالك 

 األشجعي وخالد بن الوليد : ان النيب صلى هللا عليه وسلم مل خيمس السلب 
 

 

ى شرط مسلم رجاله ثقات رجال  عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح علت
مسلم غري أيب املغرية : وهو عبد القدوس بن احلجاج اخلوالين فمن رجال 

 الشيخني 
 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسني بن على اجلعفي عن زائدة   - 16869
عبيدة بن اجلراح  عن عبد امللك بن عمري قال : استعمل عمر بن اخلطاب أاب 

على الشام وعزل خالد بن الوليد قال فقال خالد بن الوليد بعث عليكم أمني  
ة أبو هذه األمة مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول أمني هذه األم 

عبيدة بن اجلراح قال أبو عبيدة مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول 
 خالد سيف من سيوف هللا عز وجل ونعم فىت العشرية  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح لغريه دون قوله : " ونعم فىت العشرية ت
  وهو -" فهو حسن لغريه وهذا إسناد ضعيف النقطاعه عبد امللك بن عمري  

مل يدرك أاب عبيدة وال خالد بن الوليد وال عمر بن اخلطاب  -اللخمي   



 

 

حديث ذي خممر احلبشي وكان من أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم   )
نه بن أخي النجاشي ويقال ذي خمرب ( أويقال   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو النضر ثنا جرير عن يزيد بن  - 16870
 عليه وسلم  صليح عن ذي خممر وكان رجال من احلبشة خيدم النيب صلى هللا

قال : كنا معه يف سفر فاسرع السري حني انصرف وكان يفعل ذلك لقلة الزاد 
معه  فقال له قائل اي رسول هللا قد انقطع الناس وراءك فحبس وحبس الناس 

حىت تكاملوا إليه فقال هلم هل لكم ان هنجع هجعة أو قال له قائل فنزل 
ونزلوا فقال من يكلؤان الليلة فقلت اان جعلين هللا فداءك فأعطاين خطام انقته  

فقال هاك ال تكونن لكع قال فأخذت خبطام انقة رسول هللا صلى هللا عليه  
ما يرعيان فإين كذاك وسلم وخبطام انقيت فتنحيت غري بعيد فخليت سبيله

انظر إليهما حىت أخذين النوم فلم أشعر بشيء حىت وجدت حر الشمس على  
وجهي فاستيقظت فنظرت ميينا ومشاال فإذا اان ابلراحلتني مىن غري بعيد  

فأخذت خبطام انقة النيب صلى هللا عليه وسلم وخبطام انقيت فأتيت أدىن القوم 
ظ الناس بعضهم بعضا حىت استيقظ النيب فأيقظته فقلت له أصليتم قال ال فأيق

صلى هللا عليه وسلم فقال اي بالل هل يل يف امليضأة يعىن اإلداوة قال نعم  
جعلين هللا فداءك فااته بوضوء فتوضأ مل يلت منه الرتاب فأمر بالال فأذن مث  



قام النيب صلى هللا عليه وسلم فصلى الركعتني قبل الصبح وهو غري عجل مث 
الصالة فصلى وهو غري عجل فقال له قائل اي نيب هللا أفرطنا قال ال   أمره فأقام

 قبض هللا عز وجل أرواحنا وقد ردها إلينا وقد صلينا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    91صفحة  - 4مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح ثنا األوزاعي عن حسان بن  - 16871
عطية عن خالد بن معدان عن ذي خممر رجل من أصحاب النيب صلى هللا 
عليه وسلم قال مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : ستصاحلكم 

زون وهم عدوا فتنصرون وتسلمون وتغنمون مث تنصرون  الروم صلحا أمنا مث تغ
الروم حىت تنزلوا مبرج ذي تلول فريفع رجل من النصرانية صليبا فيقول غلب  
الصليب فيغضب رجل من املسلمني فيقوم إليه فيدقه فعند ذلك يغدر الروم  

 وجيمعون للملحمة  

 



 

غري  عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح رجاله ثقات رجال الشيخنيت
 صحابيه فلم خيرج له سوى أبو داود وابن ماجة 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن مصعب هو القرقساين  - 16872
قال ثنا األوزاعي عن حسان بن عطية عن خالد بن معدان عن جبري بن نفري 

عن ذي خممر عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : تصاحلون الروم صلحا آمنا  
تم وهم عدوا من ورائهم فتسلمون وتغنمون مث تنزلون مبرج ذي تلول وتغزون أن

فيقوم إليه رجل من الروم فريفع الصليب ويقول األغلب الصليب فيقوم إليه  
رجل من املسلمني فيقتله فعند ذلك تغدر الروم وتكون املالحم فيجتمعون  

 إليكم فيأتونكم يف مثانني غاية مع كل غاية عشرة آالف 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد القدوس أبو املغرية قال ثنا   - 16873
حريز يعىن بن عثمان الرحيب قال ثنا راشد بن سعد املقرائي عن أيب حي عن  
ذي خممر أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : كان هذا األمر يف محري 

نهم فجعله يف قريش وس ي ع ود إ ل ي ه م وكذا كان  فنزعه هللا عز وجل م 



 يف كتاب أيب مقطع وحيث حدثنا به تكلم على االستواء 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده جيدت  

 

 

( حديث معاوية بن أيب سفيان رضي هللا تعاىل عنه   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل بن إبراهيم أان هشام  - 16874
ىي بن أيب كثري عن  الدستوائي قال أيب وأبو عامر العقدي قال ثنا هشام عن حي

حممد بن إبراهيم عن عيسى بن طلحة قال أبو عامر يف حديثه قال حدثين 
 عيسى بن طلحة قال : دخلنا على معاوية فنادى املنادى ابلصالة فقال هللا

أكرب هللا أكرب فقال معاوية هللا أكرب هللا أكرب فقال أشهد أن ال إله اال هللا قال  
معاوية وأان أشهد قال أبو عامر ان ال إله اال هللا قال أشهد أن حممدا رسول 

هللا قال معاوية وأان أشهد قال أبو عامر أن حممدا رسول هللا قال حيىي فحدثنا  
الة قال ال حول وال قوة اال ابهلل قال معاوية  رجل أنه ملا قال حي على الص

 هكذا مسعت نبيكم صلى هللا عليه وسلم يقول  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده إىل قوله : " وأان أشهد أن حممدا رسول هللا "  ت



 صحيح على شرط الشيخني وابقيه صحيح لغريه إلهبام شيخ حيىي بن أيب كثري 

 

 

 أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن عمرو  حدثنا عبد هللا حدثين - 16875
كبه من    بن مرة عن سعيد بن املسيب قال : قدم معاوية املدينة فخطبنا وأخرج

شعر فقال ما كنت أرى أن أحدا يفعله اال اليهود ان رسول هللا صلى هللا عليه  
 وسلم بلغه فسماه الزور أو الزير شك حممد بن جعفر  

 

 

ناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إس ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر حدثنا سعيد عن   - 16876
لى عبد هللا بن حبيب بن الشهيد قال مسعت أاب جملز قال : دخل معاوية ع

الزبري وبن عامر قال فقام بن عامر ومل يقم بن الزبري قال وكان الشيخ أوزهنما 
له عباد  قال قال مه فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من أحب ان ميثل 

 هللا قياما فليتبؤ مقعده من النار  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني ت  

 

 



قال عبد هللا وجدت هذا احلديث يف كتاب أيب خبط يده قال ثنا   - 16877
مرو بن حيىي أن حممد بكر وهو الربساين قال أنبأان بن جريج قال حدثين ع 

عيسى بن عمر أخربه عن عبد هللا بن علقمة بن وقاص عن علقمة بن وقاص 
ا قال  قال : إين لعند معاوية إذ أذن مؤذنه فقال معاوية كما قال املؤذن حىت إذ

حي على الصالة قال ال حول وال قوة إال ابهلل فلما قال حي على الفالح قال  
ال حول وال قوة إال ابهلل وقال بعد ذلك ما قال املؤذن مث قال مسعت رسول 

 هللا صلى هللا عليه وسلم قال ذلك  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف عيسى بن عمر  ت
امليزان " : ال يعرف قال الذهيب يف "  

 

 

------------------------------------- 

 

[    92صفحة  - 4مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا محاد بن سلمة قال أان  - 16878
فقالت له  علي بن زيد عن سعيد بن املسيب : ان معاوية دخل على عائشة

أما خفت ان اقعد لك رجال فيقتلك فقال ما كنت لتفعليه وأان يف بيت أمان 



اان يف  وقد مسعت النيب صلى هللا عليه وسلم يقول يعين اإلميان قيد الفتك كيف
الذي بيين وبينك ويف حوائجك قالت صاحل قال فدعينا وإايهم حىت نلقى ربنا  

 عز وجل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد اختلف فيه على محاد بن  ت
 سلمة 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان قال ثنا مهام قال ثنا قتادة   - 16879
يف مأل من أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه  عن أيب شيخ اهلنائي قال كنت 

م هللا أتعلمون ان رسول هللا صلى هللا  وسلم عند معاوية فقال معاوية : أنشدك
عليه وسلم هنى عن لبس احلرير قالوا اللهم نعم قال وأان أشهد قال أنشدكم  

هللا تعاىل أتعلمون ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم هنى عن لبس الذهب اال 
عا قالوا اللهم نعم قال وأان أشهد قال أنشدكم هللا تعاىل أتعلمون ان رسول  مقط

هللا صلى هللا عليه وسلم هنى عن ركوب النمور قالوا اللهم نعم قال وأان أشهد  
قال أنشدكم هللا تعاىل أتعلمون ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم هنى عن  

 أشهد قال أنشدكم هللا تعاىل الشرب يف آنية الفضة قالوا اللهم نعم قال وأان
أتعلمون ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم هنى عن مجع بني حج وعمرة قالوا 

 أما هذا فال قال أما اهنا معهن  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح لغريه وهذا إسناد حسن رجاله ثقات ت
 -خيوان وامسه حيوان بن خالد وقيل  -رجال الشيخني غري أيب شيخ اهلنائي 

 فمن رجال أيب داود والنسائي وهو حسن احلديث 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان قال ثنا محاد يعين بن سلمة   - 16880
قال أان جبلة بن عطية عن عبد هللا بن حمرييز عن معاوية بن أيب سفيان ان النيب 

ن صلى هللا عليه وسلم قال : إذا أراد هللا بعبد خريا فقهه يف الدي  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح غري جبلة  ت
 بن عطية : وهو الفلسطيين فمن رجال النسائي وهو ثقة 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا علي بن حبر قال حدثين مرحوم بن   - 16881
هدي عن أيب عبد العزيز قال حدثين أبو نعامة السعدي عن أيب عثمان الن

سعيد اخلدري قال : خرج معاوية على حلقة يف املسجد فقال ما أجلسكم  
  قالوا جلسنا نذكر هللا عز وجل قال آهلل ما أجلسكم اال ذاك قالوا آهلل ما

أجلسنا اال ذاك قال أما اين مل استحلفكم هتمة لكم وما كان أحد مبنزليت من 



رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أقل عنه حديثا مين وان رسول هللا صلى هللا 
عليه وسلم خرج على حلقة من أصحابه فقال ما أجلسكم قالوا جلسنا نذكر  

بك قال آهلل ما   هللا عز وجل وحنمده على ما هداان لإلسالم ومن علينا
أجلسكم اال ذلك قالوا آهلل ما أجلسنا اال ذلك قال أما اين مل استحلفكم هتمة  

لكم وانه أاتين جربيل عليه السالم فأخربين ان هللا عز وجل يباهي بكم 
 املالئكة 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح غري علي  ت
روى له البخاري تعليقا وأبو داود والرتمذي وهو بن حبر : وهو القطان فقد 

 ثقة
 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا محاد يعين بن سلمة اان   - 16882
قيس عن عطاء : ان معاوية بن أيب سفيان بن حرب أخذ من أطراف يعين شعر  

النيب صلى هللا عليه وسلم يف أايم العشر مبشقص معي وهو حمرم والناس 
 ينكرون ذلك  

 

 

العشر وهذا إسناد   عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه دون قوله : يف أايمت
مل يسمع هذا احلديث من   -وهو ابن أيب رابح  -ضعيف النقطاعه عطاء 



 معاوية إمنا مسعه من ابن عباس 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا شعبة قال أنباين سعد بن   - 16883
إبراهيم عن معبد اجلهين قال كان معاوية قلما حيدث عن رسول هللا صلى هللا  

سلم شيئا ويقول هؤالء الكلمات قلما يدعهن أو حيدث هبن يف اجلمع عليه و 
عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : من يرد هللا به خريا يفقهه يف الدين وان 

هذا املال حلو خضر فمن أيخذه حبقه يبارك له فيه وإايكم والتمادح فإنه 
 الذبح  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

ثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد عن بن عجالن قال  حد - 16884
بن أيب سفيان عن  أخربين حممد بن حيىي بن حبان عن بن حمرييز عن معاوية 

النيب صلى هللا عليه وسلم قال : ال تبادروين بركوع وال بسجود فإنه مهما  
اسبقكم به إذا ركعت تدركوين إذا رفعت ومهما اسبقكم به إذا سجدت 

كوين إذا رفعت اين قد بدنت  تدر   

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد حسن من أجل ابن عجالن  ت
 : وهو حممد وابقي رجال اإلسناد ثقات رجال الشيخني

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا أسامة بن زيد عن حممد   - 16885
ع ملا أعطيت وال بن كعب القرظي قال قال معاوية على املنرب : اللهم ال مان

معطي ملا منعت وال ينفع ذا اجلد منك اجلد من يرد هللا به خريا يفقهه يف الدين 
لى هذا املنرب  مسعت هؤالء الكلمات من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ع  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد حسن من أجل أسامة بن  ت
زيد : وهو الليثي فقد روى له الشيخان متابعة وهو حسن احلديث وقد توبع 

 وبقية رجاله ثقات رجال الشيخني 

 

 

------------------------------------- 

 

[    93صفحة  - 4مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا أبو املعتمر عن بن سريين  - 16886



عن معاوية قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ال تركبوا اخلز وال النمار  
وسلم  قال بن سريين وكان معاوية ال يتهم يف احلديث عن النيب صلى هللا عليه 

قال أبو عبد الرمحن يقال له احلربي يعين أاب املعتمر ويزيد بن طهمان أبو 
 املعتمر هذا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري أيب ت
 املعتمر يزيد بن طهمان فمن رجال أيب داود وابن ماجة وهو ثقة 

 

 

ع ثنا حممد بن حيىي عن أيب حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكي - 16887
أمامة بن سهل عن معاوية : ان النيب صلى هللا عليه وسلم كان يتشهد مع  

 املؤذنني 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن بن مهدي وهبز قاال ثنا   - 16888
محاد بن سلمة عن جبلة بن عطية عن بن حمرييز قال هبز عبد هللا بن حمرييز عن 

معاوية بن أيب سفيان قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : إذا أراد هللا  



 عز وجل بعبد خريا يفقهه يف الدين 

 

 

رنؤوط : إسناده صحيحعليق شعيب األت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد امللك بن عمرو وعبد الصمد  - 16889
: انكم قد  قاال ثنا هشام عن قتادة عن سعيد قال قال معاوية ذات يوم

أحدثتم زي سوء هنى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن الزور وقال عبد  
الصمد الزور قال وجاء رجل بعصا على رأسها خرقة فقال اال وهذا الزور قال  

 أبو عامر قال قتادة هو ما يكثر به النساء أشعارهن من اخلرق  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل قال ثنا خالد احلذاء عن  - 16890
ميمون القتاد عن أيب قالبة عن معاوية بن أيب سفيان : ان رسول هللا صلى هللا 

ه وسلم هنى عن ركوب النمار وعن لبس الذهب اال مقطعا  علي  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف ميمون القتاد  ت



 حديثه عن أيب قالبة مرسل 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل ثنا حبيب بن الشهيد عن   - 16891
قام بن عامر وجلس  أيب جملز : ان معاوية دخل بيتا فيه بن عامر وبن الزبري ف

بن الزبري فقال له معاوية اجلس فإين مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
   يقول من سره ان ميثل له العباد قياما فليتبوأ بيتا يف النار

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر قال ثنا شعبة   - 16892
وحجاج قال أان شعبة عن سعد بن إبراهيم عن معبد اجلهين قال كان معاوية  

ع يوم قلما حيدث عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال فكان قلما يكاد أن يد 
اجلمعة هؤالء الكلمات أن حيدث هبن عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
يقول من يرد هللا به خريا يفقه يف الدين : وأن هذا املال حلو خضر فمن  

 أيخذه حبقه يبارك له فيه وإايكم والتمادح فإنه الذبح 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  



 

 

أيب ثنا عارم ثنا أبو عوانة عن املغرية عن   حدثنا عبد هللا حدثين - 16893
معبد القاص عن عبد الرمحن بن عبد عن معاوية قال مسعت رسول هللا صلى 
هللا عليه وسلم يقول : من شرب اخلمر فاجلدوه فان عاد فاجلدوه فان عاد  

 فاجلدوه فان عاد الرابعة فاقتلوه  

 

 

ثقات رجال الشيخني غري عبد  عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ت
 الرمحن بن عبد : وهو أبو عبد هللا اجلديل

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هاشم بن القاسم ثنا جرير عن عبد   - 16894
الرمحن بن عوف اجلرشي عن معاوية قال : رأيت رسول هللا صلى هللا عليه  

 عليه وانه لن وسلم ميص لسانه أو قال شفته يعين احلسن بن علي صلوات هللا
 يعذب لسان أو شفتان مصهما رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح غري عبد  ت
 الرمحن بن أيب عوف اجلرشي فقد روى له أبو داود والنسائي وهو ثقة 

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا كثري بن هشام قال ثنا جعفر ثنا   - 16895
واه عن النيب يزيد بن األصم قال مسعت معاوية بن أيب سفيان ذكر حديثا ر 

صلى هللا عليه وسلم مل امسعه روى عن النيب صلى هللا عليه وسلم حديثا غريه  
يف الدين وال   ان النيب صلى هللا عليه وسلم قال : من يرد هللا به خريا يفقهه

تزال عصابة من املسلمني يقاتلون على احلق ظاهرين على من انوأهم إىل يوم 
 القيامة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا شجاع بن الوليد قال ذكر عثمان   - 16896
رسول هللا صلى هللا عليه  بن حكيم عن زايد بن أيب زايد عن معاوية قال مسعت 

وسلم يقول على هذه األعواد : اللهم ال مانع ملا أعطيت وال معطي ملا منعت  
 وال ينفع ذا اجلد منك اجلد من يرد هللا به اخلري يفقه يف الدين 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد اختلف فيه على عثمان  ت
 بن حكيم : وهو ابن عباد األنصاري

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا شعبة قال أخربين عمرو   - 68971
بن مرة قال مسعت سعيد بن املسيب قال : خطب معاوية على منرب النيب 

صلى هللا عليه وسلم أو منرب املدينة فاخرج كبه من شعر قال ما كنت أرى ان 
مساه الزور أحدا يفعل هذا غري اليهود ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    94صفحة  - 4مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بشر بن شعيب بن أيب محزة قال   - 16898
ث انه بلغ معاوية  حدثين أيب عن الزهري قال كان حممد بن جبري بن مطعم حيد

وهو عنده يف وفد من قريش ان عبد هللا بن عمرو بن العاص حيدث انه  
سيكون ملك من قحطان فغضب معاوية فقام فأثىن على هللا عز وجل مبا هو  

ه مث قال أما بعد فإنه بلغين ان رجاال منكم حيدثون أحاديث ليست يف أهل
كتاب هللا وال تؤثر عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أولئك جهالكم فإايكم  

واألماين اليت تضل أهلها فإين مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول :  



لى وجهه ما أقاموا  ان هذا األمر يف قريش ال ينازعهم أحد اال أكبه هللا ع
 الدين  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري رجاله ثقات ت
 رجال الشيخني غري بشر بن شعيب بن أيب محزة فمن رجال البخاري 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا علي بن إسحاق اان عبد هللا بن  - 16899
قال حدثين أبو عبد ربه قال  املبارك قال اان عبد الرمحن بن يزيد بن جابر

مسعت معاوية يقول على هذا املنرب مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول  
: ان ما بقي من الدنيا بالء وفتنة وإمنا مثل عمل أحدكم كمثل الوعاء إذا 

 طاب أعاله طاب أسفله وإذا خبث أعاله خبث أسفله  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا علي بن حبر ثنا الوليد بن مسلم   - 16900
م وضوء قال ثنا عبد هللا بن العالء عن أيب األزهر عن معاوية : انه ذكر هل

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وانه مسح رأسه بغرفة من ماء حىت يقطر املاء 



ى هللا عليه وسلم فلما  من رأسه أو كاد يقطر وانه أراهم وضوء رسول هللا صل
بلغ مسح رأسه وضع كفيه على مقدم رأسه مث مر هبما حىت بلغ القفا مث ردمها  

 حىت بلغ املكان الذي بدأ منه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف الوليد بن مسلم  ت
 يدلس ويسوي

 

 

الوليد يعين بن حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا علي بن حبر قال ثنا  - 16901
هر  مسلم قال ثنا عبد هللا بن العالء انه مسع يزيد يعين بن أيب مالك وأاب األز 

حيداثن عن وضوء معاوية قال : يريهم وضوء رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
 فتوضأ ثالاث ثالاث وغسل رجليه بغري عدد  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيفت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعقوب وسعد قاال ثنا أيب عن   - 16902
اس بن حممد بن إسحاق قال حدثين عبد الرمحن بن هرمز األعرج : ان العب

عبد هللا بن عباس انكح عبد الرمحن بن احلكم ابنته وأنكحه عبد الرمحن ابنته  



إىل مروان أيمره  وقد كاان جعال صداقا فكتب معاوية بن أيب سفيان وهو خليفة 
ابلتفريق بينهما وقال يف كتابه هذا الشغار الذي هنى عنه رسول هللا صلى هللا 

 عليه وسلم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسن من أجل حممد بن إسحاق وقد صرح  ت
ابلتحديث فانتفت شبهة تدليسه وبقية رجاله ثقات رجال الشيخني غري سعد  

 أخي يعقوب
 

 

عبد هللا حدثين أيب ثنا يعقوب ثنا أيب عن بن إسحاق ثنا  حدثنا  - 16903
قال : ملا قدم علينا معاوية  حيىي بن عباد بن عبد هللا بن الزبري عن أبيه عباد  

حاجا قدمنا معه مكة قال فصلى بنا الظهر ركعتني مث انصرف إىل دار الندوة  
عصر قال وكان عثمان حني أمت الصالة إذا قدم مكة صلى هبا الظهر وال

والعشاء اآلخرة أربعا أربعا فإذا خرج إىل مىن وعرفات قصر الصالة فإذا فرغ 
من احلج وأقام مبىن أمت الصالة حىت خيرج من مكة فلما صلى بنا الظهر ركعتني  
هنض إليه مروان بن احلكم وعمرو بن عثمان فقاال له ما عاب أحد بن عمك  

 له أمل تعلم انه أمت الصالة مبكة  أبقبح ما عبته به فقال هلما وما ذاك قال فقاال
قال فقال هلما وحيكما وهل كان غري ما صنعت قد صليتهما مع رسول هللا 

صلى هللا عليه وسلم ومع أيب بكر وعمر رضي هللا عنهما قاال فان بن عمك  



قد كان أمتها وان خالفك إايه له عيب قال فخرج معاوية إىل العصر فصالها  
 بنا أربعا 

 

 

شعيب األرنؤوط : إسناده حسن من أجل ابن إسحاق وهو حممد وابقي  عليق ت
رجاله ثقات رجال الشيخني غري حيىي بن عباد بن عبد هللا بن الزبري فمن رجال  

 أصحاب السنن وأخرج له البخاري يف " القراءة " وهو ثقة 
 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة وحجاج   - 16904
ثين شعبة قال مسعت قتادة حيدث عن أيب الطفيل قال حجاج يف قال حد

فطاف بن عباس حديثه قال مسعت أاب الطفيل قال قدم معاوية وبن عباس 
فاستلم األركان كلها فقال له معاوية : إمنا استلم رسول هللا صلى هللا عليه  

ج  وسلم الركنني اليمانيني قال بن عباس ليس من أركانه شيء مهجور قال حجا 
قال شعبة الناس خيتلفون يف هذا احلديث يقولون معاوية هو الذي قال ليس 

 من البيت شيء مهجور ولكنه حفظه من قتادة هكذا 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : رجاله ثقات رجال الشيخني على قلب يف متنه  ت
فاحملفوظ أن القائل " ليس من البيت شيء مهجور " هو معاوية وأن ابن عباس  

نكر عليه كما أشار شعبة هنا هو الذي أ  



 

 

------------------------------------- 

 

[    95صفحة  - 4مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة انه مسع   - 16905
عاصم بن هبدلة حيدث عن أيب صاحل عن معاوية ان نيب هللا صلى هللا عليه  

: إذا شربوا اخلمر فاجلدوهم مث إذا شربوا فاجلدوهم مث إذا شربوا   وسلم قال
 فاجلدوهم مث إذا شربوها الرابعة فاقتلوهم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد حسن من أجل عاصم  ت
 بن هبدلة وبقية رجاله ثقات رجال الشيخني

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بن منري ويعلى قاال ثنا عثمان بن   - 16906
معاوية  حكيم وأبو بدر عن عثمان بن حكيم عن حممد بن كعب القرظي عن  

قال يعلى يف حديثه مسعت معاوية قال مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
من   يقول على هذه األعواد : اللهم ال مانع ملا أعطيت وال معطي ملا منعت

 يرد هللا به خريا يفقهه يف الدين 



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بن منري ويعلى قاال ثنا طلحة يعين   - 16907
بن حيىي عن عيسى بن طلحة قال مسعت معاوية يقول مسعت رسول هللا صلى 

أطول الناس أعناقا يوم القيامة  هللا عليه وسلم يقول : ان املؤذنني   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعلى ويزيد بن هارون قاال ثنا جممع   - 16908
بن حيىي األنصاري قال : كنت إىل جنب أيب أمامة بن سهل وهو مستقبل 

اثنتني وشهد ان ال إله اال هللا اثنتني  املؤذن وكرب املؤذن اثنتني فكرب أبو أمامة
فشهد أبو أمامة اثنتني وشهد املؤذن ان حممدا رسول هللا اثنتني وشهد أبو 

أمامة اثنتني مث التفت ايل فقال هكذا حدثين معاوية بن أيب سفيان عن رسول  
 هللا صلى هللا عليه وسلم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو عمرو مروان بن شجاع اجلزري  - 16909
أى قال ثنا خصيف عن جماهد وعطاء عن بن عباس ان معاوية أخربه انه : ر 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قصر من شعره مبشقص فقلنا البن عباس ما  
لى هللا عليه  بلغنا هذا اال عن معاوية فقال ما كان معاوية على رسول هللا ص

 وسلم متهما  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد حسن من أجل خصيف ت
وهو ابن عبد الرمحن اجلزري -  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن قتادة عن   - 16910
أيب شيخ اهلنائي ان معاوية قال لنفر من أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم :  

أتعلمون ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم هنى عن جلود النمور ان يركب 
طعا قالوا عليها قالوا اللهم نعم قال وتعلمون انه هنى عن لباس الذهب اال مق 

اللهم نعم قال وتعلمون انه هنى عن الشرب يف آنية الذهب والفضة قالوا  
حلج قالوا اللهم ال اللهم نعم قال وتعلمون انه هنى عن املتعة يعين متعة ا  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح لغريه ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن الزهري  - 16911
ويف يده قصة من   عن محيد بن عبد الرمحن : انه رأى معاوية خيطب على املنرب

شعر قال مسعته يقول أين علماؤكم اي أهل املدينة مسعت رسول هللا صلى هللا 
ختذت هذه  عليه وسلم ينهى عن مثل هذا وقال إمنا عذب بنو إسرائيل حني ا

 نساؤهم 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق وبن بكر قاال اان بن  - 16912
جريج قال أخربين عمر بن عطاء بن أيب اخلوار : ان انفع بن جبري أرسله إىل 

معاوية يف الصالة فقال  السائب بن يزيد بن أخت منر يسأله عن شيء رآه منه  
املقصورة فلما سلم قمت يف مقامي فصليت فلما   نعم صليت معه اجلمعة يف

دخل أرسل ايل فقال ال تعد ملا فعلت إذا صليت اجلمعة فال تصله اي بصالة 
حىت تتكلم أو خترج فان نيب هللا صلى هللا عليه وسلم أمر بذلك ال توصل 

 صالة بصالة حىت خترج أو تتكلم  

 



 

ليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم عت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن الزهري  - 16913
ب ابملدينة يقول  قال حدثين محيد بن عبد الرمحن بن عوف انه مسع معاوية خيط

اي أهل املدينة أين علماؤكم مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : هذا  
ليصم فإين يوم عاشوراء ومل يفرض علينا صيامه فمن شاء منكم ان يصوم ف

 صائم فصام الناس  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح ثنا مالك وحممد بن أيب حفصة   - 16914
عن بن شهاب عن محيد بن عبد الرمحن انه مسع معاوية بن أيب سفيان يوم 

ث عاشوراء عام حج وهو على املنرب : فذكر احلدي  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخني رجاله ثقات ت
رجال الشيخني غري حممد بن أيب حفصة فقد أخرج له الشيخان متابعة وهو  

 حسن احلديث يف املتابعات



 

 

------------------------------------- 

 

[    96صفحة  - 4مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق عن سفيان عن عاصم   - 16915
بن أيب النجود عن ذكوان عن معاوية بن أيب سفيان عن النيب صلى هللا عليه  

وسلم قال : يف شارب اخلمر إذا شرب اخلمر فاجلدوه مث إذا شرب فاجلدوه  
الثالثة فاجلدوه مث إذا شرب الرابعة فاضربوا عنقه  مث إذا شرب   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد حسن من أجل عاصم  ت
 بن أيب النجود وبقية رجاله ثقات رجال الشيخني

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن بكر قال اان بن جريج  - 16916
ن مسلم عن طاوس عن عبد هللا بن وروح ثنا بن جريج قال أخربين احلسن ب

العباس ان معاوية بن أيب سفيان قال روح أخربه قال : قصرت عن رسول هللا 
صلى هللا عليه وسلم مبشقص على املروة أو رأيته يقصر عنه مبشقص على 

 املروة 



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

ثنا يزيد بن هارون قال ثنا حيىي بن  حدثنا عبد هللا حدثين أيب - 16917
ن احلكم بن ميناء : ان يزيد بن جارية  سعيد ان سعد بن إبراهيم أخربه ع

األنصاري أخربه انه كان جالسا يف نفر من األنصار فخرج عليهم معاوية  
فسأهلم عن حديثهم فقالوا كنا يف حديث من حديث األنصار فقال معاوية اال 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قالوا بلى اي أمري ازيدكم حديثا مسعته من 
املؤمنني قال مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول من أحب األنصار  

 أحبه هللا عز وجل ومن ابغض األنصار ابغضه هللا عز وجل  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح ثنا عمر بن سعيد بن أيب  - 16918
ن بين عبد مشس حسني قال حدثين علي بن عبد هللا ان علي بن علي رجال م

قال أيب وعبد هللا بن احلرث وحدثين عمر بن سعيد ان علي بن عبد هللا بن 
رسول  علي أخربه ان أابه أخربه قال مسعت معاوية على املنرب مبكة يقول : هنى 



 هللا صلى هللا عليه وسلم عن لبس الذهب واحلرير 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح ثنا شعبة قال حدثنا أبو  - 16919
 يقول مسعت إسحاق قال مسعت عامر بن سعد يقول مسعت جرير بن عبد هللا

معاوية بن أيب سفيان يقول وهو خيطب : تويف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
ني  وهو بن ثالث وستني وتويف أبو بكر رضي هللا تعاىل عنه وهو بن ثالث وست

 وتويف عمر وهو بن ثالث وستني قال معاوية وأان اليوم بن ثالث وستني 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح قال ثنا محاد بن سلمة عن   - 16920
جبلة بن عطية عن بن حمرييز عن معاوية عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال :  

ا أراد هللا عز وجل بعبد خريا يفقهه يف الدين إذ  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  



 

 

حدثنا عبد هللا قال وجدت : هذا الكالم يف آخر هذا احلديث   - 16921
يف كتاب أيب خبط يده متصال به وقد خط عليه فال أدري اقرأه علي أم ال وان 

اصي ال حجة له  السامع املطيع ال حجة عليه وان السامع الع  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أسود بن عامر اان أبو بكر عن   - 16922
عاصم عن أيب صاحل عن معاوية قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : من  

 مات بغري إمام مات ميتة جاهلية  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح لغريه وهذا إسناد حسن من أجل ت
ات رجال الشيخني غري أن أاب بكر وبقية رجاله ثق -وهو ابن هبدلة  -عاصم 

إمنا روى له مسلم يف املقدمة وهو صدوق حسن احلديث  -وهو ابن عياش  -  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد ثنا حرب يعين بن  - 16923
شداد قال حدثين حيىي بن أيب كثري قال حدثين أبو شيخ اهلنائي عن أخيه محان  



فرا من أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف  : ان معاوية عام حج مجع ن
دكم هللا هل هنى رسول هللا صلى الكعبة فقال أسألكم عن أشياء فأخربوين أنش

هللا عليه وسلم عن لبس احلرير قالوا نعم قال وأان أشهد مث قال أنشدكم ابهلل  
هد اهنى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن لبس الذهب قالوا نعم قال وأان أش

قال أنشدكم ابهلل اهنى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن لبس صوف النمور  
 قالوا نعم قال وأان أشهد  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف الضطراب حيىي ت
 بن أيب كثري فيه ومحان خمتلف يف امسه وهو جمهول 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن محاد قال ثنا شعبة بن  - 16924
احلجاج عن جراد رجل من بين متيم عن رجاء بن حيوة عن معاوية بن أيب 
سفيان عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : من يرد هللا به خريا يفقهه يف 

 الدين  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 



حدثنا عبد هللا قال وجدت هذا احلديث يف كتاب أيب خبط يده  - 16925
اكتبه وكان بكر ينزل  ثنا بكر بن يزيد وأظنين قد مسعته منه يف املذاكرة فلم 

املدينة أظنه كان يف احملنة كان قد ضرب على هذا احلديث يف كتابه قال ثنا  
س الكاليب ان بكر بن يزيد قال اان أبو بكر يعين بن أيب مرمي عن عطية بن قي

معاوية بن أيب سفيان قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ان العينني  
 وكاء السه فإذا انمت العينان استطلق الوكاء 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف لضعف أيب بكر بن أيب مرمي ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    97صفحة  - 4مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن إسحاق قال ثنا بن هليعة   - 16926
عن جعفر بن ربيعة عن ربيعة بن يزيد الدمشقي أخربه عن عبد هللا بن عامر  

ن يقول مسعت رسول هللا صلى هللا اليحصيب قال مسعت معاوية بن أيب سفيا
 عليه وسلم يقول : إذا أراد هللا عز وجل بعبد خريا فقهه يف الدين 

 



 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف لضعف ابن هليعة  ت
 : وهو عبد هللا وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح

 

 

قال اان بن هليعة  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن إسحاق  - 16927
بيعة عن ربيعة بن يزيد عن عامر بن عبد هللا اليحصيب قال عبد  عن جعفر بن ر 

هللا قال أيب كذا قال حيىي بن إسحاق وإمنا هو عبد هللا بن عامر اليحصيب قال  
مسعت معاوية بن أيب سفيان يقول مسعت النيب صلى هللا عليه وسلم : يقول ال  

ق ال يبالون من خالفهم أو خذهلم حىت أييت أمر  تزال طائفة من أميت على احل
 هللا عز وجل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو نعيم ثنا يونس عن أيب السفر  - 16928
عن عامر عن جرير قال كنت عند معاوية فقال : تويف رسول هللا صلى هللا 

عليه وسلم وهو بن ثالث وستني وتويف أبو بكر رضي هللا عنه وهو بن ثالث  
 وستني وتويف عمر رضي هللا عنه وهو بن ثالث وستني 

 

 



 -رنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد اضطرب فيه يونس عليق شعيب األت
 وهو ابن أيب إسحاق السبيعي

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا محاد بن سلمة قال اان  - 16929
عبد هللا بن حممد بن عقيل عن حممد بن علي بن احلنفية عن معاوية بن أيب 

ول : العمرى جائزة  سفيان قال مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يق
 ألهلها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

قال أبو عبد الرمحن حدثين عمرو بن حممد بن بكري الناقد قال   - 16930
ثنا سفيان بن عيينة عن هشام بن حجري عن طاوس عن بن عباس قال قال يل  

ص معاوية : علمت اين قصرت من راس رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مبشق
 فقلت له ال أعلم هذا اال حجة عليك 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عمرو بن حممد الناقد قال ثنا أبو  - 16931
أمحد الزبريي ثنا سفيان عن جعفر بن حممد عن أبيه عن بن عباس عن معاوية  

 قال : قصرت عن رأس رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عند املروة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد اختلف فيه على جعفر  ت
وهو ابن علي بن احلسني املعروف ابلصادق -مد بن حم  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو بكر بن أيب شيبة ثنا حممد بن  - 16932
عبد هللا األسدي عن سفيان عن جعفر عن أبيه عن بن عباس عن معاوية قال  

 : رأيت النيب صلى هللا عليه وسلم يقصر مبشقص 

 

 

حديث صحيحعليق شعيب األرنؤوط :  ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل أبو معمر وحممد بن عباد   - 16933
قاال ثنا بن عيينة عن هشام بن حجري عن طاوس قال قال معاوية البن عباس  

: أما علمت اين قصرت من راس رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مبشقص 
س وهذه حجة على فقال بن عباس ال قال بن عباد يف حديثه قال بن عبا



 معاوية  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هاشم عن مغرية عن معبد بن خالد  - 16934
عن عبد الرمحن بن عبد عن معاوية قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :  

 من شرب اخلمر فاضربوه فان عاد فاضربوه فان عاد فاضربوه فان عاد 
 فاقتلوه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن فضيل قال ثنا عثمان بن   - 16935
حكيم قال مسعت حممد بن كعب القرظي قال مسعت معاوية يقول مسعت رسول 

هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : إذا انصرف من الصالة اللهم ال مانع ملا 
 أعطيت وال معطي ملا منعت وال ينفع ذا اجلد منك اجلد 

 

 

األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم عليق شعيب ت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عمرو بن اهليثم أبو قطن قال ثنا   - 16936
شعبة عن أيب إسحاق عن عامر بن سعد عن جرير عن معاوية قال : مات 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهو بن ثالث وستني سنة ومات أبو بكر وهو  
ر وهو بن ثالث وستني وأان اليوم بن ثالث وستني  بن ثالث وستني ومات عم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان عن الزهري عن محيد بن   - 16937
نرب رسول هللا صلى هللا  عبد الرمحن بن معاوية مسع معاوية يقول ابملدينة على م 

عليه وسلم : أين علماؤكم اي أهل املدينة مسعت رسول هللا صلى هللا عليه  
ه فليصمه  وسلم يف هذا اليوم يوم عاشوراء وهو يقول من شاء منكم ان يصوم

ومسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ينهى عن مثل هذا واخرج قصة من  
 شعر من كمه فقال إمنا هلكت بنو إسرائيل حني اختذهتا نساؤهم 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 



------------------------------------- 

 

[    98صفحة  - 4مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان عن بن عجالن عن حممد   - 16938
بن حيىي بن حبان عن بن حمرييز عن معاوية قال قال رسول هللا صلى هللا عليه  

فإين قد بدنت ومهما اسبقكم به إذا وسلم : ال تبادروين يف الركوع والسجود 
 ركعت تدركوين إذا رفعت ومهما اسبقكم به إذا سجدت تدركوين إذا رفعت 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان عن عمرو عن بن منبه عن   - 93916
أخيه عن معاوية مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : ال تلحفوا يف 

 املسألة فوهللا ال يسألين أحد شيئا فتخرج له مسألته فيبارك له فيه  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 



عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد عن بن عجالن قال  حدثنا  - 16940
طب على هذا املنرب حدثين حممد بن كعب يعين القرظي قال مسعت معاوية خي 

يقول : تعلمن انه ال مانع ملا أعطى وال معطي ملا منع هللا وال ينفع ذا اجلد منه  
ول هللا اجلد من يرد هللا به خريا يفقهه يف الدين مسعت هذه األحرف من رس

 صلى هللا عليه وسلم على هذه األعواد 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد حسن من أجل ابن ت
 عجالن : وهو حممد وبقية رجاله ثقات رجال الشيخني

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد عن بن جريج قال  - 16941
حدثين حسن بن مسلم عن طاوس ان بن عباس أخربه ان معاوية أخربه قال  

قصرت عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مبشقص أو قال : رايته يقصر عنه  
 مبشقص عند املروة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن حممد بن عمر وقال   - 42169



حدثين أيب عن جدي قال : كنا عند معاوية فقال املؤذن هللا أكرب هللا أكرب 
فقال معاوية هللا أكرب هللا أكرب فقال أشهد ان ال إله اال هللا فقال معاوية أشهد  

شهد ان حممدا رسول ان ال إله اال هللا فقال أشهد ان حممدا رسول هللا فقال أ
هللا فقال حي على الصالة فقال ال حول وال قوة اال ابهلل فقال حي على 

الفالح فقال ال حول وال قوة اال ابهلل فقال هللا أكرب هللا أكرب فقال هللا أكرب 
هللا أكرب فقال ال إله اال هللا قال ال إله اال هللا فقال هكذا كان رسول هللا صلى 

قول أو نبيكم إذا أذن املؤذن  هللا عليه وسلم ي  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا سند حمتمل للتحسنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد عن شعبة قال   - 16943
حدثين قتادة عن أيب الطفيل قال حج بن عباس ومعاوية فجعل بن عباس 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم   يستلم األركان كلها فقال معاوية : إمنا استلم
 هذين الركنني اليمانيني فقال بن عباس ليس من أركانه مهجور  

 

 

 16904عليق شعيب األرنؤوط : رجاله ثقات رجال الشيخني وهو مكرر ت
 إال أن شيخ أمحد هنا هو حيىي بن سعيد وهو القطان 



فوظ أن إىل قلب يف منت احلديث قال : احمل  16904أشار األرانؤوط هناك ] 
القائل " ليس من البيت شيء مهجور " هو معاوية وأن ابن عباس هو الذي 

 أنكر عليه [ 
 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بن منري ثنا طلحة بن حيىي عن   - 16944
عيسى بن طلحة قال مسعت معاوية يقول إذا أاته املؤذن يؤذنه ابلصالة مسعت 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : ان املؤذنني أطول الناس أعناقا يوم 
 القيامة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعلى بن عبيد قال ثنا طلحة يعين   - 16945
بن حيىي عن أيب بردة عن معاوية قال مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
يقول : ما من شيء يصيب املؤمن يف جسده يؤذيه اال كفر هللا عنه به من  

 سيئاته  

 

 

مسلم عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط ت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا سفيان عن جابر بن عمرو   - 16946
بن حيىي عن معاوية قال : لعن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الذين يشققون  

 الكالم تشقيق الشعر 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف لضعف جابر : وهو ابن يزيد اجلعفي ت
لصحيح وبقية رجاله ثقات رجال ا  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع قال حدثين بيهس بن فهدان   - 16947
عن أيب شيخ اهلنائي مسعته منه عن معاوية قال : هنى رسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم عن لبس الذهب اال مقطعا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع قال ثنا جممع بن حيىي عن أيب  - 16948
أمامة بن سهل عن معاوية : ان النيب صلى هللا عليه وسلم كان يتشهد مع  

 املؤذنني 



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد قال اان إبراهيم بن سعد عن - 16949
أبيه عن معبد اجلهين قال مسعت معاوية وكان قليل احلديث عن النيب صلى هللا 
عليه وسلم وكان قلما خطب اال ذكر هذا احلديث يف خطبته مسعت رسول هللا 
صلى هللا عليه وسلم يقول : ان هذا املال حلو خضر فمن أخذه حبقه ابرك هللا 

دين وإايكم واملدح فإنه الذبح  عز وجل له فيه ومن يرد هللا به خريا يفقهه يف ال  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    99صفحة  - 4مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعقوب قال فيه : وإايكم والتمادح   - 16950
 فإنه الذبح 



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد بن هارون قال اان محاد بن   - 16951
سلمة عن عبد هللا بن حممد بن عقيل عن حممد بن احلنفية قال مسعت معاوية  

يقول قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : العمرى جائزة   بن أيب سفيان
 ألهلها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد بن هارون قال أخربان حريز بن  - 16952
عثمان قال ثنا عبد الرمحن بن أيب عوف اجلرشي عن أيب هند البجلي قال كنا  

سريره وقد غمض عينيه فتذاكران اهلجرة والقائل منا   عند معاوية وهو على
تنبه معاوية فقال ما كنتم فيه  يقول قد انقطعت والقائل منا يقول مل تنقطع فاس 

فأخربانه وكان قليل الرد على النيب صلى هللا عليه وسلم فقال تذاكران عند  
توبة وال  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال : ال تنقطع اهلجرة حىت تنقطع ال

 تنقطع التوبة حىت تطلع الشمس من مغرهبا  
 



 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه وهذا إسناد ضعيف جلهالة أيب هند ت
 البجلي فقد تفرد ابلرواية عنه عبد الرمحن بن أيب عوف اجلرشي 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا صفوان بن عيسى قال اان ثور بن   - 16953
ل احلديث عن  يزيد عن أيب عون عن أيب إدريس قال مسعت معاوية وكان قلي

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
يقتل  وهو يقول : كل ذنب عسى هللا ان يغفره اال الرجل ميوت كافرا أو الرجل 

 مؤمنا متعمدا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح لغريه وهذا إسناد حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن أيب  - 16954
التياح قال مسعت محران بن أابن حيدث عن معاوية قال : انكم لتصلون صالة  
لقد صحبنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فما رأيناه يصليها ولقد هنى عنهما  

 يعين الركعتني بعد العصر  
 

 

يح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر قال ثنا سعيد عن   - 16955
قتادة عن أيب شيخ اهلنائي انه شهد معاوية وعنده مجع من أصحاب النيب صلى 

هللا عليه وسلم فقال هلم معاوية : أتعلمون ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
وا نعم قال أتعلمون ان رسول هللا صلى هللا هنى عن ركوب جلود النمور قال

عليه وسلم هنى عن لبس احلرير قالوا اللهم نعم قال أتعلمون ان رسول هللا 
صلى هللا عليه وسلم هنى ان يشرب يف آنية الفضة قالوا اللهم نعم قال 

أتعلمون ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم هنى عن لبس الذهب اال مقطعا  
م قال أتعلمون ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم هنى عن مجع  قالوا اللهم نع

 بني حج وعمرة قالوا اللهم ال قال فوهللا اهنا ملعهن  
 

 

وهو   -عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف سعيد ت
قد اختلط ومساع حممد بن جعفر منه بعد االختالط لكنه توبع  -ابن أيب عروبة   

 

 

عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن بن مهدي عن معاوية  حدثنا  - 16956
يحصيب قال مسعت معاوية  بن صاحل عن ربيعة بن يزيد عن عبد هللا بن عامر ال

حيدث وهو يقول إايكم وأحاديث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اال حديثا  
  كان على عهد عمر وان عمر رضي هللا تعاىل عنه كان أخاف الناس يف هللا عز



وجل مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : يقول من يرد هللا به خريا يفقهه  
ه عطاء  يف الدين ومسعته يقول إمنا اان خازن وإمنا يعطي هللا عز وجل فمن أعطيت 

عن طيب نفس فهو ان يبارك ألحدكم ومن أعطيته عطاء عن شره وشره  
ن أميت ظاهرين عن  مسألة فهو كاآلكل وال يشبع ومسعته يقول ال تزال أمة م

 احلق ال يضرهم من خالفهم حىت أييت أمر هللا وهم ظاهرون على الناس 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : أسنانيدها صحيحة على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن بكر قال اان جريج قال   - 16957
سله إىل السائب بن أخربين عمر بن عطاء بن أيب اخلوار : ان انفع بن جبري أر 

يزيد بن أخت منر يسأله عن شيء رآه منه معاوية يف الصالة قال نعم صليت 
أرسل معه اجلمعة يف املقصورة فلما سلم قمت يف مقامي فصليت فلما دخل  

ايل فقال ال تعد ملا فعلت إذا صليت اجلمعة فال تصلها بصالة حىت خترج أو  
تكلم فان نيب هللا صلى هللا عليه وسلم أمر بذلك ان ال توصل صالة بصالة 

 حىت خترج أو تكلم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 



 

ثنا شعبة عن أيب التياح  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حجاج قال - 16958
قال مسعت محران بن أابن حيدث عن معاوية انه رأى أانسا يصلون بعد العصر 
فقال : انكم لتصلون صالة قد صحبنا النيب صلى هللا عليه وسلم فما رأيناه  

 يصليها ولقد هنى عنها يعين الركعتني بعد العصر  
 

 

الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    100صفحة  - 4مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح بن عبادة ثنا بن جريج أخربين  - 16959
حممد بن يوسف موىل عمرو بن عثمان عن أبيه عن معاوية بن أيب سفيان انه 

مسع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : من نسي شيئا من صالته فليسجد  
 سجدتني وهو جالس  

 

 

اد حسن عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسنت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح ثنا شعبة عن أيب الفيض عن  - 16960
معاوية بن أيب سفيان عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : من كذب علي  

 متعمدا فليتبوأ مقعده من النار  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد وهم فيه روح بن عبادة عن  ت
 شعبة 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يونس ثنا ليث يعين بن سعد عن   - 16961
ه يوسف عن  حممد يعين بن عجالن عن حممد بن يوسف موىل عثمان عن أبي

معاوية بن أيب سفيان : انه صلى امامهم فقام يف الصالة وعليه جلوس فسبح 
الناس فتم على قيامه مث سجدان سجدتني وهو جالس بعد ان أمت الصالة مث  

على املنرب فقال مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول من نسي من   قعد
 صالته شيئا فليسجد مثل هاتني السجدتني 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد حسن من أجل ابن عجالن  ت
ويوسف والد حممد وابقي رجاله ثقات رجال الشيخني غري حممد بن يوسف 



ماجة وهو ثقة فمن رجال النسائي وابن   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا مروان بن معاوية الفزاري ثنا حبيب   - 16962
بن الشهيد عن أيب جملز قال خرج معاوية فقاموا له فقال مسعت رسول هللا 

صلى هللا عليه وسلم يقول : من سره ان ميثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده  
 من النار  

 

 

األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني عليق شعيب ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد بن هارون اان حيىي بن سعيد   - 16963
ان سعد بن إبراهيم أخربه عن احلكم بن ميناء : ان يزيد بن جارية أخربه انه 

كان جالسا يف نفر من األنصار فخرج عليهم معاوية فسأهلم عن حديثهم  
ا كنا يف حديث من حديث األنصار فقال معاوية اال ازيدكم حديثا مسعته  فقالو 

من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقالوا بلى اي أمري املؤمنني فقال مسعت 
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول من أحب األنصار أحبه هللا عز وجل 

 ومن ابغض األنصار ابغضه هللا عز وجل 

 

 



وط : إسناده صحيحعليق شعيب األرنؤ ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعقوب حدثين أيب عن أبيه قال   - 16964
أخربين احلكم بن ميناء عن يزيد بن جارية قال : اين لفي جملس معاوية يف نفر  

 من األنصار وحنن نتحدث إذ خرج علينا معاوية فذكر معناه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن إسحاق اان بن هليعة عن   - 16965
حصيب قال مسعت جعفر بن ربيعة عن ربيعة بن يزيد عن عبد هللا بن عامر الي

معاوية بن أيب سفيان يقول مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : إمنا  
إنه يبارك له  اان خازن وإمنا يعطي هللا عز وجل فمن أعطيته عطاء بطيب نفس ف

 فيه ومن أعطيته عطاء بشره نفس وشره مسألة فهو كالذي أيكل فال يشبع  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن إسحاق ثنا محاد بن سلمة   - 16966



عن عاصم بن هبدلة عن أيب صاحل عن معاوية بن أيب سفيان : مسعت النيب 
 صلى هللا عليه وسلم إذا أذن املؤذن قال مثل ما يقول  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن من أجل عاصم بن هبدلة ت
ت رجال الصحيح وبقية رجاله ثقا  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن عبد هللا بن الزبري ثنا عمر   - 16967
بن سعيد قال أخربين علي بن عبد هللا بن علي أخربين أيب انه مسع معاوية 

خيطب يف ظل الكعبة وهو يقول : هنى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن  
 حلي الذهب ولبس احلرير 

 

 

ذا إسناد ضعيف جلهالة علي بن عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهت
 عبد هللا بن علي وأبيه 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يونس ثنا محاد عن عاصم بن هبدلة  - 16968
عن أيب صاحل عن معاوية بن أيب سفيان : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

شهد ان  كان إذا مسع املؤذن يقول هللا أكرب هللا أكرب قال مثل قوله وإذا قال أ



 ال إله اال هللا قال مثل قوله وإذا قال أشهد ان حممدا رسول هللا قال مثل قوله  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن من أجل عاصم بن هبدلةت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة قال   - 16969
ن جرير انه مسع معاوية  مسعت أاب إسحاق حيدث عن عامر بن سعد البجلي ع

خيطب يقول : مات رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهو بن ثالث وستني وأبو 
بكر رضي هللا تعاىل عنه وهو بن ثالث وستني وعمر وهو بن ثالث وستني وأان 

 بن ثالث وستني 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هاشم بن القاسم قال ثنا شيبان   - 16970
عن عاصم عن أيب صاحل عن معاوية بن أيب سفيان قال قال رسول هللا صلى 

هللا عليه وسلم : إذا شرب اخلمر فاجلدوه فان عاد فاجلدوه فان عاد  
 فاجلدوه فان عاد فاقتلوه  

 

 



حسن من أجل عاصم :  عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ت
 وهو ابن أيب النجود وبقية رجاله ثقات رجال الشيخني

 

 

------------------------------------- 

 

[    101صفحة  - 4مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو نعيم قال ثنا عبد هللا بن مبشر   - 16971
موىل أم حبيبة عن زيد بن أيب عتاب عن معاوية قال مسعت رسول هللا صلى هللا 

عليه وسلم يقول : أميا امرأة أدخلت يف شعرها من شعر غريها فإمنا تدخله  
 زورا 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

قال وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : الناس تبع لقريش  - 16971
يف هذا األمر خيارهم يف اجلاهلية خيارهم يف اإلسالم إذا فقهوا وهللا لوال ان 

 تبطر قريش ألخربهتا ما خليارها عند هللا عز وجل  
 



 

عليق شعيب األرنؤوط : انظر السابق ) إسناده صحيح ( ت  

 

 

هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : اللهم ال    قال ومسعت رسول - 16971
 مانع ملا أعطيت وال معطي ملا منعت وال ينفع ذا اجلد منك اجلد من يرد هللا به
خريا يفقهه يف الدين وخري نسوة ركنب اإلبل صاحل نساء قريش أرعاه على زوج 

 يف ذات يده وأحناه على ولد يف صغره  

 

 

) إسناده صحيح ( عليق شعيب األرنؤوط : انظر السابق ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد هللا بن احلرث قال حدثين  - 16972
عمر بن سعيد بن أيب حسني ان علي بن عبد هللا بن علي العدوي أخربه ان  

أابه أخربه قال مسعت معاوية على املنرب مبكة يقول : هنى رسول هللا صلى هللا  
 عليه وسلم عن لبس الذهب واحلرير 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو سلمة اخلزاعي اان ليث يعين بن  - 16973
سعد عن يزيد بن اهلاد عن عبد الوهاب بن أيب بكر عن بن شهاب عن محيد  
بن عبد الرمحن عن معاوية بن أيب سفيان قال مسعت رسول هللا صلى هللا عليه  

 به خريا يفقهه يف الدين ولن تزال هذه األمة أمة  وسلم يقول : من يرد هللا
قائمة على أمر هللا ال يضرهم من خالفهم حىت أييت أمر هللا وهم ظاهرون على  

 الناس 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري عبد  ت
والنسائي وهو ثقة الوهاب بن أيب بكر : وهو املدين فقد روى له أبو داود   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إسحاق بن عيسى قال ثنا حيىي بن   - 16974
محزة عن عبد الرمحن بن يزيد بن جابر ان عمري بن هانئ حدثه قال مسعت 
معاوية بن أيب سفيان على هذا املنرب يقول مسعت رسول هللا صلى هللا عليه  

ئمة أبمر هللا ال يضرهم من خذهلم أو  وسلم يقول : ال تزال طائفة من أميت قا
خالفهم حىت أييت أمر هللا عز وجل وهم ظاهرون على الناس فقام مالك بن 
خيامر السكسكي فقال اي أمري املؤمنني مسعت معاذ بن جبل يقول وهم أهل 

الشام فقال معاوية ورفع صوته هذا مالك يزعم انه مسع معاذا يقول وهم أهل  
 الشام 



 

 

األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح عليق شعيب ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب قال ثنا روح قال ثنا أبو أمية عمرو بن   - 16975
حيىي بن سعيد قال مسعت جدي حيدث ان معاوية أخذ اإلداوة بعد أيب هريرة  

يتبع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم هبا واشتكى أبو هريرة فبينا هو يوضئ 
ول هللا صلى هللا عليه وسلم رفع رأسه إليه مرة أو مرتني فقال : اي معاوية  رس

ان وليت أمرا فاتق هللا عز وجل واعدل قال فما زلت اظن اين مبتلى بعمل 
 لقول النيب صلى هللا عليه وسلم حىت ابتليت 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : ت  

و سعيد بن وه -رجاله ثقات رجال الصحيح غري أن جد عمرو بن حيىي * 
مل يتبني لنا مساعه من معاوية فقد ذكر البخاري  -سعيد بن العاص عمرو بن 

يف التاريخ الكبري مساعه من عائشة وابن عمر وأيب هريرة فحسب وجزم اهليثمي  
إبرساله وضعفه الذهيب يف مجلة ما ضعفه من أحاديث  186/  5يف اجملمع 

شياء ضعيفة حتتمل وذكر منها   فضائل معاوية فقال : ويروى يف فضائل معاوية
 هذا احلديث 



[ حدثنا سويد بن سعيد حدثنا عمرو بن حيىي  7380وأخرجه أبو يعلى ] * 
بن سعيد عن جده سعيد بن عمرو بن العاص عن معاوية قال قال رسول هللا 

صلى هللا عليه وسلم توضؤوا قال فلما توضأ نظر إيل فقال اي معاوية إن وليت  
سويد بن سعيد ضعيف ... احلديث وفيه   

/ )   19والطرباين يف الكبري  148 - 147/  11وأخرجه ابن أيب شيبة * 
( من طريق إمساعيل بن إبراهيم عن عبد امللك بن عمري قال قال  850

معاوية ما زلت أطمع يف اخلالفة منذ قال يل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اي  
ر ضعيف وعبد امللك بن عمري  معاوية إن ملكت فأحسن . وإمساعيل بن مهاج
131 3مل يسمع من معاوية نص عليه الذهيب يف السري   

وقال : رواه أمحد وهو مرسل ورجاله  186/  5وأورده اهليثمي يف اجملمع * 
رجال الصحيح ورواه أبو يعلى عن سعيد عن معاوية فوصله ورجاله رجال 

ن معاويه وفيه  الصحيح ورواه الطرباين ابختصار عن عبد امللك بن عمريع 
 إمساعيل بن ابراهيم بن مهاجر وهو ضعيف 

لنا ) األرانؤوط ( : رواية أيب يعلى يف إسنادها سويد بن سعيد وهو ضعيف  ق
 فال تفيد العنعنة يف إسنادها الوصل

وقد قال احلافظ يف الفتح : وقد ورد يف فضائل معاوية أحاديث كثرية ليس  * 
اإلسناد وبذلك جزم إسحق بن راهويه والنسائي فيها ما يصح من طريق 

 وغريمها



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هاشم حدثنا شعبة عن عمرو بن   - 16976
مرة قال مسعت سعيد بن املسيب قال : قدم معاوية بن أيب سفيان املدينة  
وكانت آخر قدمه قدمها فاخرج كبه من شعر فقال ما كنت أرى ان أحدا 

اليهود وان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مساه الزور قال كأنه   يصنع هذا غري
 يعين الوصال 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا خلف بن الوليد قال ثنا بن عياش   - 16977
ىل معاوية قال خطب  يعين إمساعيل عن عبد هللا بن دينار وغريه عن أيب حريز مو 

الناس معاوية حبمص فذكر يف خطبته : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حرم  
ر والتصاوير سبعة أشياء وأين أبلغكم ذلك وأهناكم عنه منهن النوح والشع

 والتربج وجلود السباع والذهب واحلرير 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيفت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو املغرية قال ثنا صفوان قال ثنا   - 16978
أبو الزاهرية عن معاوية بن أيب سفيان ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال :  

مبلغ وهللا يهدي وقاسم وهللا يعطي فمن بلغه مين شيء حبسن رغبة  إمنا اان 
وحسن هدى فان ذلك الذي يبارك له فيه ومن بلغه عين شيء بسوء رغبة  

 وسوء هدى فذاك الذي أيكل وال يشبع  

 

 

وهو   -عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف أبو الزاهرية ت
من معاوية على األظهر  مل يسمع -حدير بن كريب احلضرمي   

 

 

------------------------------------- 

 

[    102صفحة  - 4مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو املغرية قال ثنا صفوان قال   - 16979
آخر احلرازي عن أيب  حدثين ازهر بن عبد هللا اهلوزين قال أبو املغرية يف موضع

عامر عبد هللا بن حلي قال : حججنا مع معاوية بن أيب سفيان فلما قدمنا مكة  
يه وسلم قال ان قام حني صلى صالة الظهر فقال ان رسول هللا صلى هللا عل

أهل الكتابني افرتقوا يف دينهم على ثنتني وسبعني ملة وان هذه األمة ستفرتق 



على ثالث وسبعني ملة يعين األهواء كلها يف النار اال واحدة وهي اجلماعة  
وانه سيخرج يف أميت أقوام جتاري هبم تلك األهواء كما يتجارى الكلب 

دخله وهللا اي معشر العرب لئن مل  بصاحبه ال يبقى منه عرق وال مفصل اال 
تقوموا مبا جاء به نبيكم صلى هللا عليه وسلم لغريكم من الناس أحرى ان ال  

 يقوم به  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسن وحديث افرتاق األمنه منه صحيح  ت
 بشواهده

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا مروان بن شجاع قال حدثين  - 16980
اهد وعطاء عن بن عباس ان معاوية أخربه انه : رأى رسول هللا خصيف عن جم

صلى هللا عليه وسلم قصر من شعره مبشقص فقلت البن عباس ما بلغنا هذا  
األمر اال عن معاوية فقال ما كان معاوية على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 متهما  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إبراهيم بن عبد هللا بن يسار   - 16981
الواسطي ثنا مؤمل وأبو أمحد أحدمها عن سفيان عن جعفر بن حممد عن أبيه  

 عن بن عباس عن معاوية : ان النيب صلى هللا عليه وسلم قصر مبشقص 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

(  عنه حديث متيم الداري رضي هللا )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن بن مهدي ثنا سفيان   - 16982
داري قال قال  عن سهيل بن أيب صاحل عن عطاء بن يزيد الليثي عن متيم ال

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ان الدين النصيحة إمنا الدين النصيحة قالوا 
امتهم  ملن اي رسول هللا قال هلل ولكتابه ولرسوله والئمة املسلمني وع  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد عن سفيان قال   - 16983
حدثين سهيل بن أيب صاحل عن عطاء بن يزيد عن متيم الداري عن النيب صلى  



ابه  هللا عليه وسلم قال : إمنا الدين النصيحة قيل ملن قال هلل ولرسوله ولكت
 والئمة املسلمني وعامتهم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق عن سفيان عن سهيل   - 16984
 بن أيب صاحل فذكر مثله اال انه قال : إمنا الدين النصيحة ثالاث  

 

 

مسلم عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا محاد بن أسامة قال اان هشام عن   - 16985
 مر  أبيه قال : خرج عمر على الناس يضرهبم على السجدتني بعد العصر حىت

بتميم الداري فقال ال أدعهما صليتهما مع من هو خري منك رسول هللا صلى  
 هللا عليه وسلم فقال عمر ان الناس لو كانوا كهيئتك مل أابل  

 

 

 -وهو ابن الزبري  -ق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف النقطاعه عروة عليت
 مل يسمع عمر وال متيما 



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إسحاق بن يوسف األزرق قال   - 16986
حدثين عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز قال مسعت عبد هللا بن موهب 

ل : سئل رسول هللا صلى هللا حيدث عن عمر بن عبد العزيز عن متيم الداري قا
عليه وسلم عن الرجل يسلم على يدي الرجل فقال هو أوىل الناس مبحياه  

 ومماته  

 

 

ويقال   -عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف النقطاعه عبد هللا بن موهب  ت
مل يدرك متيما  -: ابن وهب   

 

 

بن أيب  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان بن عيينة عن سهيل - 16987
ل هللا صلى هللا عليه  صاحل عن عطاء بن يزيد الليثي عن متيم الداري ان رسو 

وسلم قال : إن الدين النصيحة ان الدين النصيحة ان الدين النصيحة قالوا  
 ملن اي رسول هللا قال هلل ولكتابه ولنبيه والئمة املؤمنني وعامتهم  

 

 

صحيح رجاهلما ثقات  عليق شعيب األرنؤوط : للحديث إسنادان كالمهات
 رجال الصحيح غري عبد هللا بن أمحد فمن رجال النسائي وهو ثقة 

 



 

قال أبو عبد الرمحن ثنا حممد بن عباد ثنا سفيان قال قلت  - 16987
لسهيل بن أيب صاحل يف حديث حدثناه عمرو بن دينار عن القعقاع بن حكيم  

مسعت عطاء بن يزيد الليثي  عن أبيه فقال سهيل مسعته من الذي مسعه منه أيب 
حيدث عن متيم الداري عن النيب صلى هللا عليه وسلم :مثل حديث أيب عن بن  

 عيينة 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا سفيان عن سهيل بن أيب  - 16988
صاحل عن عطاء بن يزيد الليثي عن متيم الداري قال قال رسول هللا صلى هللا  

النصيحة الدين النصيحة ثالاث قالوا ملن اي رسول هللا قال  عليه وسلم : الدين 
 هلل ولكتابه ولرسوله والئمة املسلمني وعامتهم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    103صفحة  - 4مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع قال ثنا عبد العزيز بن عمر   - 16989
بن عبد العزيز عن عبد هللا بن موهب قال مسعت متيما الداري قال قلت : اي 

رسول هللا ما السنة يف الرجل من أهل الكتاب يسلم على يدي رجل من 
 املسلمني قال هو أوىل الناس مبحياه ومماته  

 

 

إسناده ضعيف النقطاعه  عليق شعيب األرنؤوط :ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا احلسن بن موسى قال ثنا محاد بن   - 16990
سلمة عن األزرق بن قيس عن حيىي بن يعمر عن رجل من أصحاب النيب 

صلى هللا عليه وسلم قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : أول ما 
أمتها كتبت له اتمة وان مل يكن  حياسب به العبد يوم القيامة صالته فان كان 

أمتها قال هللا عز وجل انظروا هل جتدون لعبدي من تطوع فتكملون هبا فريضته  
 مث الزكاة كذلك مث تؤخذ األعمال على حساب ذلك 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن ثنا محاد عن محيد عن   - 16991



يب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم : مثله  احلسن عن أ  

 

 

 -عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف احلسن ت
مل يلق أاب هريرة بينهما أنس بن حكيم الضيب -وهو البصري   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن قال ثنا محاد بن سلمة عن   - 16992
عن داود بن أيب هند عن زرارة بن أوىف عن متيم    محيد عن احلسن عن أيب سلمة

 الداري عن النيب صلى هللا عليه وسلم : مبثله  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إسحاق بن عيسى يعين الطباع قال   - 16993
عبد هللا عن  حدثين ليث بن سعد قال حدثين اخلليل بن مرة عن األزهر بن 

متيم الداري قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : من قال ال إله اال هللا 
د عشر مرات  واحدا أحدا صمدا مل يتخذ صاحبة وال ولدا ومل يكن له كفوا أح

 كتب له أربعون ألف حسنة  

 

 



وهو الضبعي  -عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف لضعف خليل بن مرة ت
والنقطاعه األزهر بن عبد هللا مل يسمع من متيم الداري وبقية رجاله   -البصري 

 ثقات رجال الصحيح
 

 

عمر بن  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو نعيم ثنا عبد العزيز بن - 16994
ت عبد العزيز عن عبد هللا بن موهب قال مسعت متيما الداري يقول : سأل 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ما السنة يف الرجل من أهل الكفر يسلم على  
 يدي الرجل من املسلمني فقال هو أوىل الناس حبياته وموته  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف النقطاعه ت  

 

 

ا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا محاد بن سلمة عن محيد  حدثن - 16995
م الداري عن النيب عن احلسن عن رجل عن أيب هريرة وداود عن زرارة عن متي

صلى هللا عليه وسلم قال : أول ما حياسب به العبد يوم القيامة الصالة فان  
هل كان أكملها كتبت له كاملة وان مل يكن أكملها قال للمالئكة انظروا 

جتدون لعبدي من تطوع فأكملوا هبا ما ضيع من فريضة مث الزكاة مث تؤخذ 
 األعمال على حسب ذلك  

 



 

عليق شعيب األرنؤوط : هذا احلديث له إسنادان : األول ضعيف جلهالة ت
الرجل الراوي عن أيب هريرة وهو أنس بن حكيم الضيب . واإلسناد الثاين :  

 إسناد صحيح على شرط مسلم 
 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو املغرية قال ثنا إمساعيل بن  - 16996
زار متيما  عياش قال حدثين شرحبيل بن مسلم اخلوالين : ان روح بن زنباع 

الداري فوجده ينقي شعريا لفرسه قال وحوله أهله فقال له روح أما كان يف 
ليه وسلم  هؤالء من يكفيك قال متيم بلى ولكين مسعت رسول هللا صلى هللا ع

يقول ما من امرئ مسلم ينقي لفرسه شعريا مث يعلقه عليه اال كتب له بكل حبة  
 حسنة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا اهليثم بن خارجة ثنا إمساعيل بن  - 16997
 عياش عن شرحبيل بن مسلم فذكر : مثل هذا احلديث 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو املغرية قال ثنا صفوان بن  - 16998
سول هللا صلى مسلم قال حدثين سليم بن عامر عن متيم الداري قال مسعت ر 

هللا عليه وسلم يقول : ليبلغن هذا األمر ما بلغ الليل والنهار وال يرتك هللا بيت 
ليل عزا يعز هللا به مدر وال وبر اال أدخله هللا هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذ

اإلسالم وذال يذل هللا به الكفر وكان متيم الداري يقول قد عرفت ذلك يف 
أهل بييت لقد أصاب من أسلم منهم اخلري والشرف والعز ولقد أصاب من كان  

 منهم كافرا الذل والصغار واجلزية 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

هللا حدثين أيب أماله علينا من النوادر قال كتب ايل  حدثنا عبد - 16999
د عن سليمان  أبو توبة الربيع بن انفع قال ثنا اهليثم بن محيد عن زيد بن واق

بن موسى عن كثري بن مرة عن متيم الداري قال قال رسول هللا صلى هللا عليه  
 وسلم : من قرأ مبائة آية يف ليلة كتب له قنوت ليلة  

 

 

األرنؤوط : حديث حسن بشواهده وهذا إسناد ضعيف  عليق شعيب ت



مل يدرك كثري بن مرة  -وهو األشدق  -النقطاعه سليمان بن موسى   

 

 

------------------------------------- 

 

[    104صفحة  - 4مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

( حديث مسلمة بن خملد رضي هللا عنه  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن بكر اان بن جريج عن بن   - 17000
عليه وسلم قال   املنكدر عن أيب أيوب عن مسلمة بن خملد ان النيب صلى هللا

: من سرت مسلما يف الدنيا سرته هللا عز وجل يف الدنيا واآلخرة ومن جنى 
خيه كان هللا  مكرواب فك هللا عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن كان يف حاجة أ

 عز وجل يف حاجته  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف ابن جريج ت
مل يلق أاب أيوب يعين   -وهو حممد   -مدلس وقد عنعن وابن املنكدر 

 األنصاري
 



 

حدثنا عبد هللا قال قرأت على أيب هذا احلديث ثنا عباد بن  - 17001
أيب عدي : أتى  عباد وبن أيب عدي عن بن عون عن مكحول ان عقبة قال بن

مسلمة بن خملد مبصر وكان بينه وبني البواب شيء فسمع صوته فأذن له فقال  
ول  اين مل آتك زائرا ولكين جئتك حلاجة أتذكر يوم قال عباد يف حديثه قال رس

هللا صلى هللا عليه وسلم من علم من أخيه سيئة فسرتها سرته هللا عز وجل هبا 
يوم القيامة فقال نعم فقال هلذا جئت قال بن أيب عدي يف حديثه ركب عقبة  

 بن عامر إىل مسلمة بن خملد وهو أمري على مصر  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف النقطاعه ت
مل يلق عقبة بن عامر وال مسلمة بن خملد وبقية    -و الشامي وه -مكحول 

 رجاله ثقات رجال الصحيح 

 

 

( حديث أوس بن أوس عن النيب صلى هللا عليه وسلم   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب قال حسني بن علي اجلعفي ثنا به عبد   - 17002
  الرمحن بن يزيد بن جابر عن أيب األشعث الصنعاين عن أوس بن أوس قال قال

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : من غسل واغتسل وغدا وابتكر فدان 



 وأنصت ومل يلغ كان له بكل خطوة كأجر سنة صيامها وقيامها  

 

 

األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم  عليق شعيبت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن آدم قال ثنا بن املبارك عن   - 17003
أوس األوزاعي عن حسان بن عطية عن أيب األشعث الصنعاين عن أوس بن 

الثقفي قال مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : من غسل واغتسل  
غ كان  يوم اجلمعة وبكر وابتكر ومشى ومل يركب فدان من اإلمام واستمع ومل يل 

 له بكل خطوة أجر سنة صيامها وقيامها  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم غري أن صحابيه مل  ت
 خيرج له سوى أصحاب السنن 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا علي بن إسحاق قال ثنا بن املبارك   - 17004
 قال حدثين بن عن األوزاعي حدثين حسان بن عطية ثنا أبو األشعث الصنعاين 

أوس الثقفي قال مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : فذكر معناه اال انه 
 قال مث غدا وابتكر  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

( حديث سلمة بن نفيل السكوين رضي هللا عنه  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو املغرية قال ثنا أرطاة يعين بن  - 17005
كنا جلوسا    املنذر ثنا ضمرة بن حبيب قال ثنا سلمة بن نفيل السكوين قال : 

عند رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذ قال له قائل اي رسول هللا هل أتيت 
كان فيها فضل   بطعام من السماء قال نعم قال ومباذا قال مبسخنة قالوا فهل

عنك قال نعم قال فما فعل به قال رفع وهو يوحى ايل اين مكفوت غري البث 
فيكم ولستم البثني بعدي اال قليال بل تلبثون حىت تقولوا مىت وستأتون أفنادا  

 يفين بعضكم بعضا وبني يدي الساعة مواتن شديد وبعده سنوات الزالزل 
 

 

اله ثقات على غرابة يف متنهعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا احلكم بن انفع قال ثنا إمساعيل بن   - 17006
عن جبري بن  عياش عن إبراهيم بن سليمان عن الوليد بن عبد الرمحن اجلرشي 



نفري ان سلمة بن نفيل أخربهم انه أتى النيب صلى هللا عليه وسلم فقال : اين 
ال فقال له  سئمت اخليل وألقيت السالح ووضعت احلرب أوزارها قلت ال قت 

النيب صلى هللا عليه وسلم اآلن جاء القتال ال تزال طائفة من أميت ظاهرين 
على الناس يرفع هللا قلوب أقوام فيقاتلوهنم ويرزقهم هللا منهم حىت أييت أمر هللا  

عز وجل وهم على ذلك اال ان عقر دار املؤمنني الشام واخليل معقود يف 
يث يزيد بن األخنس عن النيب صلى هللا عليه  نواصيها اخلري إىل يوم القيامة حد

 وسلم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسن إمساعيل بن عياش صدوق يف روايته ت
 عن أهل بلده وهذه منها وابقي رجال اإلسناد ثقات

 

 

حدثنا عبد هللا قال وجدت يف كتاب أيب خبط يده قال كتب ايل  - 17007
كتابه حدثنا اهليثم بن محيد عن زيد بن واقد   أبو توبة الربيع بن انفع وكان يف 

عن سليمان بن موسى عن كثري بن مرة عن يزيد بن األخنس ان رسول هللا 
صلى هللا عليه وسلم قال : ال تنافس بينكم اال يف اثنتني رجل أعطاه هللا عز  
وجل القرآن فهو يقوم به أانء الليل وآانء النهار ويتبع ما فيه فيقول رجل لو 

 تعاىل أعطاين مثل ما أعطى فالان فأقوم به كما يقوم به ورجل أعطاه هللا  ان هللا
ماال فهو ينفق ويتصدق فيقول رجل لو ان هللا أعطاين مثل ما أعطى فالان 



فأتصدق به فقال رجل اي رسول هللا أرأيتك النجدة تكون يف الرجل وسقط 
 ابقي احلديث  

 

 

دون ذكر النجدة وهذا إسناد    عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح لغريهت
مل يدرك كثري بن مرة   -وهو األشدق  -ضعيف النقطاعه سليمان بن موسى   

 

 

-------------------------------------  

 

[    105صفحة  - 4مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

( حديث غضيف بن احلرث رضي هللا عنه   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا محاد بن خالد ثنا معاوية بن صاحل  - 17008
عن يوسف بن سيف عن غضيف بن احلرث أو احلرث بن غضيف قال : ما  

نسيت من األشياء ما نسيت اين رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم واضعا 
 ميينه على مشاله يف الصالة  

 

 



ن عد غضيفا صحابياعليق شعيب األرنؤوط : حديث حسن على قول مت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن بن مهدي ثنا معاوية   - 17009
عن يونس بن سيف عن احلرث بن غضيف أو غضيف بن احلرث قال ما  

نسيت من األشياء مل أنس : اين رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم واضعا 
 ميينه على مشاله يف الصالة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث حسنت  

 

 

ثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو املغرية ثنا صفوان حدثين حد - 17010
د سوقه فقال هل  املشيخة : اهنم حضروا غضيف بن احلرث الثمايل حني اشت

منكم أحد يقرأ يس قال فقراها صاحل بن شريح السكوين فلما بلغ أربعني منها  
قبض قال فكان املشيخة يقولون إذا قرئت عند امليت خفف عنه هبا قال 

ان وقراها عيسى بن املعتمر عند بن معبد  صفو   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : أثر إسناده حسن وإهبام املشيخة ال يضر ت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سريج بن النعمان قال ثنا بقية عن   - 17011
أيب بكر بن عبد هللا عن حبيب بن عبيد الرحيب عن غضيف بن احلرث الثمايل  

امللك بن مروان فقال اي أاب أمساء إان قد أمجعنا الناس على   قال : بعث إىل عبد
عة والقصص بعد  أمرين قال وما مها قال رفع األيدي على املنابر يوم اجلم 

الصبح والعصر فقال أما إهنما أمثل بدعتكم عندي ولست جميبك إىل شيء 
إال  منهما قال مل قال ألن النيب صلى هللا عليه وسلم قال ما أحدث قوم بدعة 

 رفع مثلها من السنة فتمسك بسنة خري من إحداث بدعة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف لضعف أيب بكر بن عبد هللا وهو ابن ت
 -وقد عنعن  -وإن كان مدلسا  -أيب مرمي الغساين الشامي بقية بن الوليد 

 توبع وابقي رجاله ثقات رجال الصحيح غري غضيف بن احلارث
 

 

( حديث رجل من أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو املغرية ثنا حريز قال ثنا  - 17012
شرحبيل بن شفعة عن بعض أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم انه مسع النيب 

صلى هللا عليه وسلم يقول : يقال للولدان يوم القيامة ادخلوا اجلنة قال 
اي رب حىت يدخل آابؤان وأمهاتنا قال فيأتون قال فيقول هللا عز وجل  فيقولون 



مايل أراهم حمبنطئني ادخلوا اجلنة قال فيقولون اي رب آابؤان وأمهاتنا قال 
 فيقول ادخلوا اجلنة أنتم وآابؤكم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده جيد رجاله ثقات رجال الصحيح غري  ت
 شرحبيل بن شفعة 

 

 

( حديث حابس بن سعد الطائي رضي هللا عنه  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو املغرية ثنا حريز بن عثمان   - 17013
الرحيب قال مسعت عبد هللا بن عامر األهلاين قال : دخل املسجد حابس بن 
سعد الطائي من السحر وقد أدرك النيب صلى هللا عليه وسلم فرأى الناس 

سجد فقال مراءون ورب الكعبة أرعبوهم فمن أرعبهم فقد  يصلون يف مقدم امل
أطاع هللا ورسوله فأاتهم الناس فأخرجوهم قال فقال ان املالئكة يصلون من  

 السحر يف مقدم املسجد  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : أثر إسناده صحيح إىل حابس بن سعد . رجاله ثقات  ت
البخاري يف " األدب املفرد رجال الصحيح سوى عبد هللا بن غابر فمن رجال 



 " والنسائي وابن ماجة 

 

 

( حديث عبد هللا بن حوالة رضي هللا عنه   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن إسحاق عن حيىي بن أيوب   - 17014
قال حدثين يزيد بن أيب حبيب عن ربيعة بن لقيط عن عبد هللا بن حوالة ان  

ال : من جنا من ثالث فقد جنا ثالث مرات رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ق
 مويت والدجال وقتل خليفة مصطرب ابحلق معطيه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث حسنت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    106صفحة  - 4مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

( حديث خرشة بن احلر رضي هللا عنه   )  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا علي بن حبر قال ثنا حممد بن محري  - 17015
يقول مسعت احلمصي قال ثنا اثبت بن عجالن قال مسعت أاب كثري احملاريب 

خرشة بن احلر يقول مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : ستكون من  
ئم والقائم بعدي فتنة النائم فيها خري من اليقظان والقاعد فيها خري من القا

فيها خري من الساعي فمن أتت عليه فليمش بسيفه إىل صفاة فليضربه هبا 
 حىت ينكسر مث ليضطجع هلا حىت تنجلي عما اجنليت  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف جلهالة أيب كثري  ت
قه  ومل يؤثر توثي  -وهو الشامي  -احملاريب فلم يرو عنه سوى اثبت بن عجالن 

 عن أحد 

 

 

( حديث أيب مجعة حبيب بن سباع رضي هللا عنه  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا موسى بن داود قال ثنا بن هليعة   - 17016
حدثه : ان أاب  عن يزيد بن أيب حبيب عن حممد بن يزيد ان عبد هللا بن عوف

مجعة حبيب بن سباع وكان قد أدرك النيب صلى هللا عليه وسلم ان النيب صلى 
حد منكم  هللا عليه وسلم عام األحزاب صلى املغرب فلما فرغ قال هل علم أ

اين صليت العصر قالوا اي رسول هللا ما صليتها فأمر املؤذن فأقام الصالة 



 فصلى العصر مث أعاد املغرب  

 

 

وهو سيء احلفظ -عليق شعيب األرنؤوط : حديث منكر تفرد به ابن هليعة ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو املغرية قال ثنا األوزاعي قال   - 17017
ن عبد الرمحن قال حدثين صاحل بن حممد قال حدثين أبو مجعة  حدثين اسيد ب

قال : تغدينا مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ومعنا أبو عبيدة بن اجلراح  
قال فقال اي رسول هللا هل أحد خري منا اسلمنا معك وجاهدان معك قال نعم  

 قوم يكونون من بعدكم يؤمنون يب ومل يروين 

 

 

: حديث صحيح عليق شعيب األرنؤوطت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو املغرية قال ثنا األوزاعي قال   - 17018
حدثين اسيد بن عبد الرمحن عن خالد بن دريك عن أيب حمرييز قال قلت أليب 
مجعة رجل من الصحابة حدثنا حديثا مسعته من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

ا مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  قال نعم أحدثكم حديثا جيدا : تغدين
ومعنا أبو عبيدة بن اجلراح فقال اي رسول هللا أحد خري منا اسلمنا معك 



 وجاهدان معك قال نعم قوم يكونون من بعدكم يؤمنون يب ومل يروين 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري ت
فمن رجال أيب داود  -مي الفلسطيين وهو اخلثع -أسيد بن عبد الرمحن 

 وخالد بن دريك فمن رجال أصحاب السنن وكالمها ثقة 

 

 

حديث أيب ثعلبة اخلشين عن النيب صلى هللا عليه وسلم ذكر الشيخ انه معاد   )
لم اكتبه ( ف  

ديث واثلة بن األسقع رضي هللا عنه معاد أيضا يف املكيني واملدنيني اال ح
أثبتها ههنا وابقيها يف املكيني واملدنينيأحاديث منها قد   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو املغرية قال مسعت األوزاعي   - 17019
قال حدثين ربيعة بن يزيد قال مسعت واثلة بن األسقع يقول خرج علينا رسول  

هللا صلى هللا عليه وسلم فقال : أتزعمون اين من آخركم وفاة اال اين من أولكم  
ة وتتبعوين أفنادا يهلك بعضكم بعضا وفا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو املغرية قال ثنا هشام بن الغاز   - 17020
ره فقال اي  قال حدثين أبو النضر قال : دعاين واثلة بن األسقع وقد ذهب بص

خباب قدين إىل يزيد بن األسود اجلرشي فذكر احلديث فقال أبشر فإين مسعت 
ظن عبدي يب  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول عن هللا عز وجل اان عند

 فليظن يب ما شاء  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عصام بن خالد وأبو املغرية قاال ثنا   - 17021
حريز بن عثمان قال مسعت عبد الواحد بن عبد هللا النصري قال مسعت واثلة 

ان من أعظم الفري ان بن األسقع يقول قال نيب هللا صلى هللا عليه وسلم : 
يدعي الرجل إىل غري أبيه أو يري عينيه يف املنام ما مل تراي أو يقول على رسول  

 هللا صلى هللا عليه وسلم ما مل يقل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري ت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد بن عبد ربه قال ثنا حممد بن  - 17022
اخلوالين قال حدثين عمر بن رؤبة قال مسعت عبد الواحد النصري يقول  حرب

مسعت واثلة بن األسقع يذكر ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : املرأة 
 حتوز ثالثة مواريث عتيقها ولقيطها والولد الذي العنت عليه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    107صفحة  - 4مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سليمان بن داود أبو داود  - 17023
الطيالسي قال اان عمران القطان عن قتادة عن أيب املليح اهلذيل عن واثلة بن 

ل : أعطيت مكان التوراة السبع  األسقع ان النيب صلى هللا عليه وسلم قا
 وأعطيت مكان الزبور املئني وأعطيت مكان اإلجنيل املثاين وفضلت ابملفصل 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 



 

[    107صفحة  - 4مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد هللا بن يزيد قال ثنا سعيد يعين   - 17024
لرمحن بن أيب أيوب قال حدثين حممد بن عجالن قال مسعت النضر بن عبد ا 

بن عبد هللا يقول مسعت واثلة بن األسقع يقول قال رسول هللا صلى هللا عليه  
ملنام ما مل تراي وسلم : أعظم الفري من يقولين ما مل أقل ومن أرى عينيه يف ا

 ومن ادعى إىل غري أبيه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو سعيد موىل بين هاشم ثنا   - 17025
عمران أبو العوام عن قتادة عن أيب املليح عن واثلة بن األسقع ان رسول هللا 

ليه السالم يف أول ليلة من  صلى هللا عليه وسلم قال : أنزلت صحف إبراهيم ع
رمضان وأنزلت التوراة لست مضني من رمضان واإلجنيل لثالث عشرة خلت 

 من رمضان وانزل الفرقان ألربع وعشرين خلت من رمضان  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : حديث ضعيف تفرد به عمران القطان وهو ممن ال  ت
 حيتمل تفرده 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عارم بن الفضل قال ثنا عبد هللا   - 17026
واثلة بن األسقع  بن املبارك عن إبراهيم بن أيب عبلة عن الغريف بن عياش عن 

قال : أتى النيب صلى هللا عليه وسلم نفر من بين سليم فقالوا ان صاحبا لنا  
ن النار  أوجب قال فليعتق رقبة يفدي هللا بكل عضو منها عضوا منه م  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف جلهالة حال الغريف بن عياش ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو املغرية قال ثنا األوزاعي قال   - 17027
حدثين أبو عمار شداد عن واثلة بن األسقع قال قال رسول هللا صلى هللا عليه  

واصطفى من بين كنانة قريشا وسلم : ان هللا اصطفى كنانة من بين إمساعيل 
 واصطفى من قريش بين هاشم واصطفاين من بين هاشم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
فقد أخرج له  -وهو ابن عبد هللا القرشي  -الشيخني غري أيب عمار شداد 



 مسلم والبخاري يف " األدب املفرد " وهو ثقة 

 

 

دثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن مصعب قال ثنا األوزاعي ح - 17028
عليه وسلم قال :    عن شداد أيب عمار عن واثلة بن األسقع ان النيب صلى هللا

ان هللا عز وجل اصطفى من ولد إبراهيم إمساعيل واصطفى من بين إمساعيل  
ين  كنانة واصطفى من بين كنانة قريشا واصطفى من قريش بين هاشم واصطفا

 من بين هاشم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح دون قوله : " اصطفى من ولد ت
وهو  -وهو القرقساين  -إبراهيم إمساعيل " فقد تفرد حممد بن مصعب 

 ضعيف يعترب به يف املتابعات والشواهد 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن مصعب قال ثنا األوزاعي  - 17029
مار قال دخلت على واثلة بن األسقع وعنده قوم فذكروا عليا  عن شداد أيب ع 

 صلى هللا عليه وسلم  فلما قاموا قال يل أال أخربك : مبا رأيت من رسول هللا
قلت بلى قال أتيت فاطمة رضي هللا تعاىل عنها أسأهلا عن علي قالت توجه 

صلى  إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فجلست أنتظره حىت جاء رسول هللا
هللا عليه وسلم ومعه علي وحسن وحسني رضي هللا تعاىل عنهم آخذ كل واحد 



منهما بيده حىت دخل فأدىن عليا وفاطمة فأجلسهما بني يديه واجلس حسنا  
وحسينا كل واحد منهما على فخذه مث لف عليهم ثوبه أو قال كساء مث تال 

  {ت ويطهركم تطهريا إمنا يريد هللا ليذهب عنكم الرجس أهل البي }هذه اآلية  
 وقال اللهم هؤالء أهل بييت وأهل بييت أحق 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا زايد بن الربيع قال ثنا عباد بن  - 17030
اهنا قالت مسعت كثري الشامي من أهل فلسطني عن امرأة منهم يقال هلا فسيلة 

أيب يقول : سألت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقلت اي رسول هللا امن  
رجل قومه  العصبية ان حيب الرجل قومه قال ال ولكن من العصبية ان ينصر ال

على الظلم قال أبو عبد الرمحن مسعت من يذكر من أهل العلم ان آابها يعين 
فسيلة واثلة بن األسقع ورأيت أيب جعل هذا احلديث يف آخر أحاديث واثلة 

 فظننت انه أحلقه يف حديث واثلة 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث حسنت  

 

 



( حديث رويفع بن اثبت األنصاري رضي هللا عنه  )  

 

 

------------------------------------- 

 

[    108صفحة  - 4مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن زكراي بن أيب زائدة قال   - 17031
جتيب  حدثين حممد بن إسحاق عن يزيد بن أيب حبيب عن أيب مرزوق موىل

وجتيب بطن من كندة عن رويفع بن اثبت األنصاري قال : كنت مع النيب 
صلى هللا عليه وسلم حني افتتح حنينا فقام فينا خطيبا فقال ال حيل المرئ 

يؤمن ابهلل واليوم اآلخر أن يسقى ماءه زرع غريه وال أن يبتاع مغنما حىت يقسم 
قه رده فيه وال يركب دابة من  وال أن يلبس ثواب من يفء املسلمني حىت إذا أخل

 يفء املسلمني حىت إذا أعجفها ردها فيه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح بطرقه وشواهده وهذا إسناد ضعيف ت
 النقطاعه بني أيب مرزوق التجييب ورويفع بن اثبت حنش الصنعاين 

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن بن موسى ثنا بن هليعة قال   - 17032
ن اثبت  ثنا بكر بن سوادة عن زايد بن نعيم عن وفاء احلضرمي عن رويفع ب

األنصاري أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : من صلى على حممد وقال  
 اللهم أنزله املقعد املقرب عندك يوم القيامة وجبت له شفاعيت  

 

 

 -وهو عبد هللا  -يق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف لضعف ابن هليعة علت
وهو ابن شريح  -وجلهالة حال وفاء احلضرمي   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن إسحاق قال أان بن هليعة   - 17033
وقتيبة بن سعيد قال ثنا بن هليعة عن احلرث بن يزيد عن حنش الصنعاين عن  

ال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ال حيل ألحد وقال  رويفع بن اثبت ق
قتيبة لرجل أن يسقي ماءه ولد غريه وال يقع على أمة حىت حتيض أو يبني 

 محلها  

 

 

  -عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد حسن حيىي بن إسحق ت
يب من قدماء أصحاب ابن هليعة كما ذكر احلافظ يف التهذ -وهو السيلحيين 

 يف ترمجة حفص بن هاشم بن عتبة 

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن إسحاق أان بن هليعة عن   - 17034
احلرث بن يزيد عن حنش الصنعاين عن رويفع بن اثبت قال : هنى رسول هللا 
صلى هللا عليه وسلم أن توطأ األمة حىت حتيض وعن احلباىل حىت يضعن ما يف  

 بطوهنن 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : انظر ما قبله ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن إسحاق من كتابه قال أان  - 17035
ن شيبان بن بن هليعة عن عياش بن عباس عن شييم بن بيتان عن أيب سامل ع

أمية عن رويفع بن اثبت األنصاري أنه غزا مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
ان القدح  قال : وكان أحدان أيخذ الناقة على النصف مما يغنم حىت أن ألحد

 ولآلخر النصل والريش 

 

 

وهو   - عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف جلهالة حال شيبان بن أمية ت
فقد روى عنه اثنان  -القتباين   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن إسحاق قال ثنا بن هليعة   - 17036



سفل عن عياش بن عباس عن شييم بن بيتان قال كان مسلمة بن خملد على أ
األرض قال فاستعمل رويفع بن اثبت األنصاري فسران معه من شريك إىل كوم  
علقام أو من كوم علقام إىل شريك قال فقال رويفع بن اثبت : كنا نغزو على  

عهد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فيأخذ أحدان مجل أخيه على أن له  
ر النصل والريش النصف مما يغنم قال حىت ان أحدان ليطري له القدح ولآلخ

قال فقال رويفع بن اثبت قال يل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اي رويفع لعل 
احلياة ستطول بك فأخرب الناس أنه من عقد حليته أو تقلد وترا أو استنجى 
 برجيع دابة أو عظم فقد برئ مما أنزل هللا على حممد صلى هللا عليه وسلم  

 

 

عيف عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ض ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن بن موسى األشيب قال أان  - 17037
بت  بن هليعة قال ثنا عياش بن عباس عن شييم بن بيتان قال ثنا رويفع بن اث

قال : كان أحدان يف زمان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أيخذ مجل أخيه على  
ليطري له النصل والريش   أن يعطيه النصف مما يغنم وله النصف حىت أن أحدان

واآلخر القدح مث قال يل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اي رويفع لعل احلياة  
ستطول بك فأخرب الناس أنه من عقد حليته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع  

 دابة أو عظم فإن حممدا صلى هللا عليه وسلم منه بريء 



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعقوب قال ثنا أيب عن بن إسحاق  - 17038
الصنعاين  قال حدثين يزيد بن أيب حبيب عن أيب مرزوق موىل جتيب عن حنش 

قال : غزوان مع رويفع بن اثبت األنصاري قرية من قرى املغرب يقال هلا جربة  
عت رسول هللا فقام فينا خطيبا فقال أيها الناس إين ال أقول فيكم إال ما مس 

صلى هللا عليه وسلم يقول قام فينا يوم حنني فقال ال حيل المرئ يؤمن ابهلل 
واليوم اآلخر أن يسقي ماءه زرع غريه يعين آتيان احلباىل من السبااي وأن 

يصيب امرأة ثيبا من السيب حىت يستربئها يعين إذا اشرتاها وأن يبيع مغنما حىت  
سلمني حىت إذا أعجفها ردها فيه وان يلبس  يقسم وان يركب دابة من يفء امل

 ثواب من يفء املسلمني حىت إذا أخلقه رده فيه  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح بشواهده وهذا إسناد حسن من أجل ابن ت
وقد صرح ابلتحديث فانتفت شبهة تدليسه وبقية   -وهو حممد  -إسحاق 

من رجال أيب داود  رجاله ثقات رجال الصحيح غري أيب مرزوق موىل جتيب ف 
 وابن ماجة وهو ثقة 

 

 



------------------------------------- 

 

[    109صفحة  - 4مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعقوب قال ثنا أيب عن بن إسحاق  - 17039
شا الصنعاين  حدثين عبيد هللا بن أيب جعفر املصري قال حدثين من مسع حن

يقول مسعت رويفع بن اثبت األنصاري يقول مسعت رسول هللا صلى هللا عليه  
اال وزان وسلم يقول : من كان يؤمن ابهلل واليوم اآلخر فال يبتاعن ذهبا بذهب 

 بوزن وال ينكح ثيبا من السيب حىت حتيض 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف إلهبام الراوي عن  ت
 حنش الصنعاين وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن بن موسى قال ثنا بن هليعة   - 17040
قال كنا مع رويفع بن اثبت غزوة جربة  عن احلرث بن يزيد قال حدثين حنش 

فقسمها علينا وقال لنا رويفع : من أصاب من هذا السيب فال يطؤها حىت 
حتيض فإين مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول ال حيل لرجل ان يسقي 

 ماءه ولد غريه  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن غيالن قال ثنا املفضل  - 17041
شيبان القتباين   قال حدثين عياش بن عباس ان شييم بن بيتان أخربه انه مسع

يقول : استخلف مسلمة بن خملد رويفع بن اثبت األنصاري على أسفل 
األرض قال فسران معه قال قال يل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اي رويفع  

لعل احلياة ستطول بك بعدي فأخرب الناس انه من عقد حليته أو تقلد وترا أو 
 استنجى برجيع دابة أو بعظم فان حممدا صلى هللا عليه وسلم بريء منه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف جلهالة حال شيبان القتباين ت  

 

 

ا بن هليعة  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا قتيبة بن سعيد قال ثن - 17042
عن يزيد بن أيب حبيب عن أيب اخلري قال : عرض مسلمة بن خملد وكان أمريا 
على مصر على رويفع بن اثبت ان يوليه العشور فقال اين مسعت رسول هللا 

 صلى هللا عليه وسلم يقول ان صاحب املكس يف النار  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : حديث حسن لغريه ت  

 

 

( حديث حابس عن النيب صلى هللا عليه وسلم  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو املغرية قال ثنا حريز قال مسعت   - 17043
عبد هللا بن عامر األهلاين قال : دخل املسجد حابس بن سعد الطائي من  
السحر وقد أدرك النيب صلى هللا عليه وسلم فرأى الناس يصلون يف مقدم  

راءون ورب الكعبة أرعبوهم فمن أرعبهم فقد أطاع هللا ورسوله املسجد فقال م
قال فأاتهم الناس فأخرجوهم قال فقال ان املالئكة تصلي من السحر يف 

 مقدم املسجد 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : أثر صحيح اإلسناد إىل حابس ت  

 

 

( حديث عبد هللا بن حوالة عن النيب صلى هللا عليه وسلم   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن إسحاق أخربين حيىي بن  - 44170
أيوب قال حدثين يزيد بن أيب حبيب عن ربيعة بن لقيط عن عبد هللا بن حوالة 



 أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : من جنا من ثالث فقد جنا ثالث
 مرات مويت والدجال وقتل خليفة مصطرب ابحلق معطيه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل بن إبراهيم قال ثنا   - 17045
رسول هللا صلى هللا  اجلريري عن عبد هللا بن شقيق عن بن حوالة قال : أتيت 

عليه وسلم وهو جالس يف ظل دومة وعنده كاتب له ميلي عليه فقال أال 
أكتبك اي بن حوالة قلت ال أدري ما خار هللا يل ورسوله فأعرض عين وقال  
إمساعيل مرة يف األوىل نكتبك اي بن حوالة قلت ال أدري فيم اي رسول هللا 

فأعرض عين فأكب على كاتبه ميلي عليه مث قال أنكتبك اي بن حوالة قلت ال 
أدري ما خار هللا يل ورسوله فأعرض عين فأكب على كاتبه ميلي عليه قال  

ري مث قال فنظرت فإذا يف الكتاب عمر فقلت إن عمر ال يكتب إال يف خ
أنكتبك اي بن حوالة قلت نعم فقال اي بن حوالة كيف تفعل يف فتنة خترج يف 
أطراف األرض كأهنا صياصي بقر قلت ال أدري ما خار هللا يل ورسوله قال  

وكيف تفعل يف أخرى خترج بعدها كأن األوىل فيها انتفاحة أرنب قلت ال أدري  
ورجل مقفى حينئذ قال فانطلقت  ما خار هللا يل ورسوله قال اتبعوا هذا قال 

فسعيت وأخذت مبنكبيه فأقبلت بوجهه إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  



 فقلت هذا قال نعم قال وإذا هو عثمان بن عفان رضي هللا تعاىل عنه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري عبد  ت
فمن رجال مسلم وروى له البخاري  -ري وهو العقيلي البص -هللا بن شقيق 

 يف " األدب املفرد " 

 

 

------------------------------------- 

 

[    110صفحة  - 4مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيوة بن شريح ويزيد بن عبد ربه   - 17046
ن أيب قتيلة عن  قاال ثنا بقية قال حدثين حبري بن سعد عن خالد بن معدان ع

بن حوالة انه قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : سيصري األمر إىل ان 
بن حوالة خر تكون جنود جمندة جند ابلشام وجند ابليمن وجند ابلعراق فقال 

يل اي رسول هللا ان أدركت ذاك قال عليك ابلشام فإنه خرية هللا من أرضه  
جيتيب إليه خريته من عباده فان أبيتم فعليكم بيمنكم واسقوا من غدركم فان هللا  

 عز وجل قد توكل يل ابلشام وأهله  

 



 

  -عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح بطرقه وهذا إسناد ضعيف بقية ت
يدلس ويسوي وقد عنعن وبقية رجاله ثقات  -ابن الوليد وهو   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن إسحاق أخربين حيىي بن  - 17047
أيوب قال حدثين يزيد بن أيب حبيب عن ربيعة بن لقيط عن عبد هللا بن حوالة 

ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : من جنا من ثالث فقد جنا ثالث 
ات مويت والدجال وقتل خليفة مصطرب ابحلق معطيه  مر   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث حسنت  

 

 

( حديث عقبة بن مالك رضي هللا عنه   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد ثنا سليمان بن املغرية   - 17048
ي عن عقبة بن  القيسي قال ثنا محيد بن هالل قال حدثين بشري بن عاصم الليث

مالك وكان من رهطه قال : بعث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم سرية 
صلى فسلحت رجال سيفا قال فلما رجع قال ما رأيت مثل ماال منا رسول هللا 

هللا عليه وسلم قال أعجزمت إذ بعثت رجال فلم ميض ألمري ان جتعلوا مكانه  



 من ميضي ألمري  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح إن كان بشر بن عاصم الليثي هو  ت
 الذي وثقه النسائي

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هاشم قال ثنا سليمان عن محيد   - 17049
ال : بينما رسول  بن هالل عن بشر بن عاصم قال ثنا عقبة بن مالك الليثي ق

هللا صلى هللا عليه وسلم خيطب إذ قال القائل اي رسول هللا وهللا ما قال الذي 
هللا عليه   قال اال تعوذا من القتل فذكر قصته فأقبل عليه رسول هللا صلى 

وسلم تعرف املساءة يف وجهه مث قال ان هللا عز وجل أيب علي من قتل مؤمنا  
 قاهلا ثالث مرات 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح إن كان بشر بن عاصم الليثي هو  ت
 الذي وثقه النسائي وإال فهو حسن احلديث 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يونس ثنا محاد يعين بن سلمة عن   - 17050
عاصم رجل يونس بن عبيد عن محيد بن هالل قال مجع بيين وبني بشر بن 



فحدثين عن عقبة بن مالك : ان سرية لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم غشوا 
أهل ماء صبحا فربز رجل من أهل املاء فحمل عليه رجل من املسلمني فقال  

اين مسلم فقتله فلما قدموا أخربوا النيب صلى هللا عليه وسلم بذلك فقام  
أما بعد فما  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم خطيبا فحمد هللا وأثىن عليه مث قال 

ابل املسلم يقتل الرجل وهو يقول اين مسلم فقال الرجل إمنا قاهلا متعوذا 
ده اليمىن فقال أيب هللا فصرف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وجهه ومد ي

 علي من قتل مسلما ثالث مرات  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

( حديث خرشة رضي هللا عنه   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا علي بن حبر قال ثنا حممد بن محري  - 17051
يقول مسعت احلمصي قال ثنا اثبت بن عجالن قال مسعت أاب كثري احملاريب 

خرشة يقول مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : ستكون من بعدي  
ئم فيها خري  فتنة النائم فيها خري من اليقظان والقاعد فيها خري من القائم والقا

من الساعي فمن أتت عليه فليمش بسيفه إىل صفاة فليضربه هبا حىت ينكسر  
 مث ليضجع هلا حىت تنجلي عما اجنلت 



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيفت  

 

 

( حديث رجل عن النيب صلى هللا عليه وسلم  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا محيد بن عبد الرمحن الرؤاسي ثنا   - 17052
ت رجال من  زهري عن داود بن عبد هللا االودي عن محيد احلمريي قال لقي

أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم صحبه مثل ما صحبه أبو هريرة فما زادين  
ل من  على ثالث كلمات قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ال يغتسل الرج

 فضل امرأته وال تغتسل بفضله وال يبول يف مغتسله وال ميتشط يف كل يوم 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري داود  ت
 بن عبد هللا األودي فمن رجال أصحاب السنن

 

 

-------------------------------------  

 

[    111صفحة  - 4مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يونس وعفان قاال ثنا أبو عوانة عن   - 17053
داود بن عبد هللا االودي عن محيد بن عبد الرمحن احلمريي قال : لقيت رجال 

قد صحب النيب صلى هللا عليه وسلم أربع سنني كما صحبه أبو هريرة أربع 
قال هناان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ان ميتشط أحدان كل يوم وأن   سنني

يبول يف مغتسله وأن تغتسل املرأة بفضل الرجل وأن يغتسل الرجل بفضل املرأة 
 وليغرتفوا مجيعا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري داود  ت
السنن وهو ثقة  بن عبد هللا األودي فمن رجال أصحاب  

 

 

( حديث رجل من أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد هو بن جعفر ثنا شعبة عن   - 17054
ت النيب صلى إسحاق هو بن سويد عن أيب حبيبة عن ذلك الرجل قال : أتي

هللا عليه وسلم ويل حاجة فرأى علي خلوقا فقال اذهب فاغسله فغسلته مث  
عدت إليه فقال اذهب فاغسله فذهبت فوقعت يف بئر فأخذت مشقة 



مث عدت إليه فقال حاجتك  فجعلت أتتبعه   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

( حديث عمرو بن عبسة رضي هللا عنه  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا غندر قال ثنا عكرمة بن عمار قال   - 17055
صلى هللا عليه   حدثين شداد بن عبد هللا وكان قد أدرك نفرا من أصحاب النيب

وسلم عن أيب أمامة عن عمرو بن عبسة قال : قلت اي رسول هللا علمين مما 
ع  علمك هللا عز وجل قال إذا صليت الصبح فاقصر عن الصالة حىت تطل
الشمس فإذا طلعت فال تصل حىت ترتفع فإهنا تطلع حني تطلع بني قرين 

شيطان وحينئذ يسجد هلا الكفار فإذا ارتفعت قيد رمح أو رحمني فصل فان  
الصالة مشهودة حمضورة حىت يعين يستقل الرمح ابلظل مث اقصر عن الصالة 

حمضورة  فإهنا حينئذ تسجر جهنم فإذا فاء الفيء فصل فان الصالة مشهودة 
حىت تصلي العصر فإذا صليت العصر فاقصر عن الصالة حىت تغرب الشمس 

 فإهنا تغرب بني قرين شيطان فحينئذ يسجد هلا الكفار  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
وأيب أمامة رضي هللا عنه فقد أخرج   - وهو حممد بن جعفر  -مسلم غري غندر 

الشيخان  هلما  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر قال ثنا شعبة عن   - 17056
الروم وكان بينهم  أيب الفيض عن سليم بن عامر قال : كان معاوية يسري أبرض 

وبينه أمد فأراد ان يدنو منهم فإذا انقضى األمد غزاهم فإذا شيخ على دابة 
عليه وسلم قال   يقول هللا أكرب هللا أكرب وفاء ال غدر ان رسول هللا صلى هللا

من كان بينه وبني قوم عهد فال حيلن عقدة وال يشدها حىت ينقضي أمدها أو  
 ينبذ إليهم على سواء فبلغ ذلك معاوية فرجع وإذا الشيخ عمرو بن عبسة 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح بشاهده وهذا إسناد منقطع بني سليم  ت
سة وبني عمرو بن عب -وهو اخلبائري  -بن عامر   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو اليمان قال ثنا إمساعيل بن  - 17057
عياش عن حيىي بن أيب عمرو الشيباين عن أيب سالم الدمشقي وعمرو بن عبد  

هللا اهنما مسعا أاب أمامة الباهلي حيدث عن حديث عمرو بن عبسة السلمي  
ل فسألت عنه  قال : رغبت عن آهلة قومي يف اجلاهلية فذكر احلديث قا



فوجدته مستخفيا بشأنه فتلطفت له حىت دخلت عليه فسلمت عليه فقلت له  
ما أنت فقال نيب فقلت وما النيب فقال رسول هللا فقلت ومن أرسلك قال هللا  

عز وجل قلت مباذا أرسلك فقال أبن توصل األرحام وحتقن الدماء وتؤمن  
شيء قلت نعم ما أرسلك  السبل وتكسر األواثن ويعبد هللا وحده ال يشرك به

به وأشهدك اين قد آمنت بك وصدقتك أفأمكث معك أم ما ترى فقال قد  
ترى كراهة الناس ملا جئت به فامكث يف أهلك فإذا مسعتم يب قد خرجت 

 خمرجي فائتين فذكر احلديث 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد حسن من أجل إمساعيل  ت
روايته عن أهل بلده وهذه منها بن عياش فهو صدوق يف   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عتاب بن زايد قال ثنا عبد هللا ثنا   - 17058
السري بن حيىي عن كثري بن زايد قال قال بن عبسة : رأيت رسول هللا صلى 

 هللا عليه وسلم مضمض واستنشق يف رمضان  

 

 

بن زايد مل يدرك عمرو   عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف النقطاعه كثريت
 بن عبسة وابقي رجال اإلسناد ثقات

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هبز قال ثنا محاد بن سلمة ثنا يعلى   - 17059
بن عطاء عن يزيد بن طلق عن عبد الرمحن بن البيلماين عن عمرو بن عبسة  

لم يعين  قال : أتيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقلت اي رسول هللا من أس 
معك فقال حر وعبد يعين أاب بكر وبالال فقلت اي رسول هللا علمين مما تعلم  
وأجهل هل من الساعات ساعة أفضل من األخرى قال جوف الليل اآلخر  

أفضل فإهنا مشهودة متقبلة حىت تصلى الفجر مث أهنه حىت تطلع الشمس ما  
جد هلا الكفار مث  دامت كاحلجفة حىت تنتشر فإهنا تطلع بني قرين شيطان ويس

تصلى فإهنا مشهودة متقبلة حىت يستوي العمود على ظله مث أهنه فإهنا ساعة  
تسجر فيها اجلحيم فإذا زالت فصل فإهنا مشهودة متقبلة حىت تصلي العصر 

مث أهنه حىت تغرب الشمس فإهنا تغرب بني قرين شيطان ويسجد هلا الكفار  
وكان عبد الرمحن يصلي بعد  وكان عمرو بن عبسة يقول اان ربع اإلسالم

 العصر ركعتني  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث ضعيف هبذه السياقة وهذا إسناد مضطربت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    112صفحة  - 4مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد هللا بن يزيد أبو عبد الرمحن  - 17060
قي وكان قد أدرك  املقرئ ثنا عكرمة يعين بن عمار ثنا شداد بن عبد هللا الدمش

نفرا من أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم قال قال أبو أمامة اي عمرو بن 
انك   عبسة صاحب العقل عقل الصدقة رجل من بين سليم أبي شيء تدعي 

ربع اإلسالم قال : إين كنت يف اجلاهلية أرى الناس على ضاللة وال أرى 
األواثن شيئا مث مسعت عن رجل خيرب أخبار مكة وحيدث أحاديث فركبت 

راحليت حىت قدمت مكة فإذا اان برسول هللا صلى هللا عليه وسلم مستخف 
ان نيب هللا وإذا قومه عليه جراء فتلطفت له فدخلت عليه فقلت ما أنت قال ا

فقلت وما نيب هللا قال رسول هللا قال قلت آهلل أرسلك قال نعم قلت أبي 
شيء أرسلك قال أبن يوحد هللا وال يشرك به شيء وكسر األواثن وصلة الرحم 
فقلت له من معك على هذا قال حر وعبد أو عبد وحر وإذا معه أبو بكر بن  

قال انك ال تستطيع ذلك أيب قحافة وبالل موىل أيب بكر قلت اين متبعك 
يومك هذا ولكن ارجع إىل أهلك فإذا مسعت يب قد ظهرت فاحلق يب قال 

فرجعت إىل أهلي وقد أسلمت فخرج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مهاجرا  
إىل املدينة فجعلت أخترب األخبار حىت جاء ركبة من يثرب فقلت ما هذا املكي 

يستطيعوا ذلك وحيل بينهم وبينه وتركنا   الذي آاتكم قالوا أراد قومه قتله فلم
الناس سراعا قال عمرو بن عبسة فركبت راحليت حىت قدمت عليه املدينة  

فدخلت عليه فقلت اي رسول هللا أتعرفين قال نعم الست أنت الذي أتيتين  



مبكة قال قلت بلى فقلت اي رسول هللا علمين مما علمك هللا واجهل قال إذا 
الصالة حىت تطلع الشمس فإذا طلعت فال تصل  صليت الصبح فاقصر عن

حىت ترتفع فإهنا تطلع حني تطلع بني قرين شيطان وحينئذ يسجد هلا الكفار  
فإذا ارتفعت قيد رمح أو رحمني فصل فان الصالة مشهودة حمضورة حىت 

يستقل الرمح ابلظل مث اقصر عن الصالة فإهنا حينئذ تسجر جهنم فإذا فاء 
ة مشهودة حمضورة حىت تصلي العصر فإذا صليت الفيء فصل فان الصال

العصر فاقصر عن الصالة حىت تغرب الشمس فإهنا تغرب حني تغرب بني قرين 
شيطان وحينئذ يسجد هلا الكفار قلت اي نيب هللا أخربين عن الوضوء قال ما  

منكم من أحد يقرب وضوءه مث يتمضمض ويستنشق وينتثر اال خرجت 
مع املاء حني ينتثر مث يغسل وجهه كما امره هللا   خطاايه من فمه وخياشيمه

تعاىل اال خرجت خطااي وجهه من أطراف حليته من املاء مث يغسل يديه ايل 
املرفقني اال خرجت خطااي يديه من أطراف أانمله مث ميسح رأسه اال خرجت 
خطااي رأسه من أطراف شعره مع املاء مث يغسل قدميه إىل الكعبني كما أمره  

ز وجل إال خرجت خطااي قدميه من أطراف أصابعه مع املاء مث يقوم هللا ع
فيحمد هللا عز وجل ويثين عليه ابلذي هو له أهل مث يركع ركعتني اال خرج من  

ذنبه كهيئته يوم ولدته أمه قال أبو أمامه اي عمرو بن عبسة انظر ما تقول 
ل كله يف أمسعت هذا من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أيعطي هذا الرج

مقامه قال فقال عمرو بن عبسة اي أاب أمامة لقد كربت سين ورق عظمي 
واقرتب أجلي وما يب من حاجة ان اكذب على هللا عز وجل وعلى رسوله لو مل  



امسعه من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اال مرة أو مرتني أو ثالاث لقد مسعته  
 سبع مرات أو أكثر من ذلك 

 

 

نؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم عليق شعيب األر ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    113صفحة  - 4مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا احلكم بن انفع ثنا جرير عن سليم   - 17061
حديثا ليس    يعين بن عامر ان شرحبيل بن السمط قال لعمرو بن عبسة حدثنا

فيه ترديد وال نسيان قال عمرو مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول :  
ة يف  من اعتق رقبة مسلمة كانت فكاكه من النار عضوا بعضو ومن شاب شيب

سبيل هللا كانت له نورا يوم القيامة ومن رمى بسهم فبلغ فأصاب أو أخطأ كان  
 كمن اعتق رقبة من ولد إمساعيل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح دون قوله : " من ولد إمساعيل "  ت



مل يدرك عمرو بن عبسة  -وهو اخلبائري  -وهذا إسناد منقطع سليم بن عامر    

 

 

د هللا حدثين أيب ثنا أسود بن عامر قال ثنا أبو بكر  حدثنا عب - 17062
امة قال أتيناه فإذا  يعين بن عياش عن عاصم عن شهر بن حوشب عن أيب أم

هو جالس يتغلى يف جوف املسجد قال فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
: إذا توضأ املسلم ذهب اإلمث من مسعه وبصره ويديه ورجليه قال فجاء أبو  

و حيدثنا فقال ما حدثكم فذكران له الذي حدثنا قال فقال أجل مسعت ظبية وه
عمرو بن عبسة ذكره عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وزاد فيه قال قال  

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ما من رجل يبيت على طهر مث يتعار من الليل 
ه هللا عز وجل  فيذكر ويسأل هللا عز وجل خريا من خري الدنيا واآلخرة اال آات

 إايه 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : هذان حديثان إبسناد واحد وهو إسناد ضعيف ت
لضعف شهر بن حوشب واحلديثان صحيحان لغريمها وابقي رجاله ثقات رجال 

 الصحيح غري عاصم وهو ابن أيب النجود 
 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح قال ثنا هشام بن أيب عبد هللا   - 17063
ن قتادة عن سامل بن أيب اجلعد عن معدان بن أيب طلحة عن أيب جنيح ع



السلمي قال : حاصران مع نيب هللا صلى هللا عليه وسلم حصن الطائف 
فسمعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول من بلغ بسهم فله درجة يف  

اجلنة قال فبلغت يومئذ ستة عشر سهما فسمعت رسول هللا صلى هللا عليه  
م يقول من رمى بسهم يف سبيل هللا عز وجل فهو عدل حمرر ومن شاب وسل

شيبة يف سبيل هللا كانت له نورا يوم القيامة وأميا رجل مسلم اعتق رجال مسلما  
فان هللا عز وجل جاعل وفاء كل عظم من عظامه عظما من عظام حمرره من  

جاعل وفاء كل  النار وأميا امرأة مسلمة أعتقت امرأة مسلمة فان هللا عز وجل 
 عظم من عظامها عظما من عظام حمررها من النار  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح قال ثنا عبد احلميد بن هبرام  - 17064
عبسة  قال مسعت شهر بن حوشب قال حدثين أبو ظبية قال قال عمرو بن 

مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : أميا رجل مسلم رمى بسهم يف  
لد سبيل هللا عز وجل فبلغ خمطئا أو مصيبا فله من األجر كرقبة اعتقها من و 

 إمساعيل  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح دون قوله : " من ولد إمساعيل "  ت



 وهذا إسناد ضعيف لضعف شهر بن حوشب وبقية رجاله ثقات 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن بكر ثنا عبد احلميد يعين   - 17065
د امللك بن جعفر قال حدثين األسود بن العالء عن حوى موىل سليمان بن عب 

عن رجل أرسل إليه عمر بن عبد العزيز وهو أمري املؤمنني قال كيف احلديث  
الذي حدثتين عن الصناحبي قال أخربين الصناحبي انه لقي عمرو بن عبسة 
فقال هل من حديث عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ال زايدة فيه وال 

ول : من أعتق رقبة  نقصان قال نعم مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يق
أعتق هللا بكل عضو منها عضوا منه من النار ومن رمى بسهم يف سبيل هللا بلغ 

 أو قصر كان عدل رقبة ومن شاب شيبة يف سبيل هللا كان له نورا يوم القيامة  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف إلهبام الراوي عن  ت
ل الصحيحالصناحبي وبقية رجاله ثقات رجا  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن بن مهدي وبن جعفر   - 17066
املعين قاال ثنا شعبة عن أيب الفيض قال عبد الرمحن يف حديثه مسعت سليم بن  

عامر يقول كان بني معاوية وبني الروم عهد وكان يسري حنو بالدهم حىت ينقضي  
فاء ال غدر وفاء ال غدر فإذا هو  العهد فيغزوهم فجعل رجل على دابة يقول و 



عمرو بن عبسة فسألته عن ذلك فقال مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
يقول : من كان بينه وبني قوم عهد فال حيل عقدة وال يشدها حىت ميضي أمدها  

 أو ينبذ إليهم على سواء فرجع معاوية رضي هللا تعاىل عنه  
 

 

بشاهده عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن يعلى   - 17067
بن عطاء عن يزيد بن طلق عن عبد الرمحن بن البيلماين عن عمرو بن عبسة  
قال : أتيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قلت اي رسول هللا من أسلم قال  

اىل من أخرى قال جوف حر وعبد قال فقلت وهل من ساعة أقرب إىل هللا تع
ما بدا لك حىت تصلي الصبح مث أهنه حىت تطلع الشمس وما  الليل اآلخر صل 

دامت كأهنا حجفة حىت تنتشر مث صل ما بدا لك حىت يقوم العمود على ظله  
مث أهنه حىت تزول الشمس فان جهنم تسجر لنصف النهار مث صل ما بدا لك  

فإهنا تغرب بني قرين شيطان  حىت تصلى العصر مث أهنه حىت تغرب الشمس 
وتطلع بني قرين شيطان فان العبد إذا توضأ فغسل يديه خرت خطاايه من بني 

يديه فإذا غسل وجهه خرت خطاايه من وجهه فإذا غسل ذراعيه ومسح برأسه 
خرت خطاايه من ذراعيه ورأسه وإذا غسل رجليه خرت خطاايه من رجليه فإذا  

وجهه أو كله حنو الوجه إىل هللا عز وجل قام إىل الصالة وكان هو وقلبه و 



انصرف كما ولدته أمه قال فقيل له آنت مسعت هذا من رسول هللا صلى هللا 
 عليه وسلم قال لو مل امسعه مرة أو مرتني أو عشرا أو عشرين ما حدثت به 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : ضعيف هبذه السياقة ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    114صفحة  - 4مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق قال ثنا معمر عن   - 17068
رسول هللا ما أيوب عن أيب قالبة عن عمرو بن عبسة قال قال رجل : اي 

اإلسالم قال ان يسلم قلبك هلل عز وجل وان يسلم املسلمون من لسانك  
ويدك قال فأي اإلسالم أفضل قال اإلميان قال وما اإلميان قال تؤمن ابهلل 

ئكته وكتبه ورسله والبعث بعد املوت قال فأي اإلميان أفضل قال اهلجرة  ومال
قال فما اهلجرة قال هتجر السوء قال فأي اهلجرة أفضل قال اجلهاد قال وما  
اجلهاد قال ان تقاتل الكفار إذا لقيتهم قال فأي اجلهاد أفضل قال من عقر  

عمالن مها أفضل  جواده واهريق دمه قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مث 
 األعمال اال من عمل مبثلهما حجة مربورة أو عمرة  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري ت
مل   -وهو عبد هللا بن زيد اجلرمي  -صحابيه فمن رجال مسلم إال أن أاب قالبة 

 يدرك عمرو بن عبسة 
 

 

يد بن هارون اان محاد بن سلمة  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يز  - 17069
بن طلق عن عبد الرمحن بن البيلماين عن عمرو  عن يعلى بن عطاء عن يزيد 

بن عبسة السلمي قال قلت : اي رسول هللا من معك على هذا األمر قال حر  
وعبد ومعه أبو بكر وبالل مث قال له ارجع إىل قومك حىت ميكن هللا عز وجل  

سة يقول لقد رأيتين وأين لربع اإلسالم  لرسوله قال وكان عمرو بن عب  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد فيه اضطرابت  

 

 

( بقية حديث زيد بن خالد اجلهين عن النيب صلى هللا عليه وسلم  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حجاج وعثمان بن عمر قاال ثنا بن   - 17070
أيب ذئب عن صاحل قال عثمان موىل التوأمة عن زيد بن خالد اجلهين قال :  



كنا نصلى مع النيب صلى هللا عليه وسلم املغرب وننصرف إىل السوق ولو رمى  
 أحدان ابلنبل قال عثمان رمى بنبل ألبصر مواقعها  

 

 

شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد حسن من أجل صاحل عليق ت
وهو صدوق اختلط لكن رواية  -وامسه صاحل بن نبهان املدين  -موىل التوأمة 

 ابن أيب ذئب عنه قبل اختالطه 
 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بن منري قال ثنا يعلى قال ثنا يزيد  - 17071
بن خالد اجلهين عن النيب صلى هللا عليه  قال ثنا عبد امللك عن عطاء عن زيد 

 وسلم قال : ال تتخذوا بيوتكم قبورا صلوا فيها  

 

 

 -عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف النقطاعه عطاء ت
مل يسمع زيد بن خالد اجلهين -وهو ابن أيب رابح   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بن منري عن حيىي بن سعيد عن   - 17072
حيىي عن بن أيب عمرة  حممد بن حيىي ويزيد قال ثنا حيىي بن سعيد عن حممد بن 

عن أيب عمرة انه مسع زيد بن خالد اجلهين قال يزيد ان أاب عمرة موىل زيد بن 



املسلمني تويف خالد اجلهين أنه مسع زيد بن خالد اجلهين حيدث : ان رجال من 
لوا على صاحبكم قال  خبيرب وانه ذكر لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال ص

فتغريت وجوه القوم لذلك فلما رأى الذي هبم قال ان صاحبكم غل يف سبيل  
 هللا ففتشنا متاعه فوجدان فيه خرزا من خرز اليهود ما يساوي درمهني  

 

 

سنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده حمتمل للتحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعلى وحممد ابنا عبيد قاال ثنا حممد   - 17073
بن إسحاق عن حممد بن إبراهيم عن أيب سلمة بن عبد الرمحن عن زيد بن 
خالد اجلهين قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : لوال ان أشق وقال  

 ثلث الليل وألمرهتم  حممد لوال ان يشق على أميت ألخرت صالة العشاء إىل
 ابلسواك عند كل صالة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف حممد بن إسحاق ت
 مدلس وقد عنعن وبقية رجاله ثقات رجال الشيخني

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعلى ثنا عبد امللك عن عطاء عن   - 17074



زيد بن خالد اجلهين عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : من فطر صائما  
كتب له مثل أجره اال انه ال ينقص من أجر الصائم شيء ومن جهز غازاي يف 

الغازي   سبيل هللا أو خلفه يف أهله كتب له مثل أجره اال انه ال ينقص من أجر
 شيء ويزيد قال أنبأان اال انه قال من غري ان ال ينتقص  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه دون قوله " من فطر صائما " فحسن ت
مل يسمع    -وهو ابن أيب رابح  -بشواهده وهذا إسناد ضعيف النقطاعه عطاء 

 من زيد بن خالد 

 

 

------------------------------------- 

 

[    115صفحة  - 4أمحد بن حنبل    ] جزء مسند    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق اان معمر عن صاحل بن  - 17075
كيسان عن عبيد هللا بن عبد هللا بن عتبة عن زيد بن خالد اجلهين قال لعن 
رجل ديكا صاح عند النيب صلى هللا عليه وسلم فقال النيب صلى هللا عليه  

لعنه فإنه يدعو إىل الصالة  وسلم : ال ت  

 



 

عليق شعيب األرنؤوط : رجاله ثقات رجال الشيخني وقد اختلف يف وصله  ت
وإرساله فصحح أبو حامت والبزار وأبو نعيم وصله وقال الدارقطين : املرسل 

 أشبه ابلصواب 
 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن صاحل بن  - 17076
كيسان عن عبيد هللا بن عبد هللا عن زيد بن خالد قال : صلى بنا النيب صلى 

 هللا عليه وسلم الصبح ابحلديبية يف أثر مساء فذكر احلديث 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

د هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق وبن بكر قاال اان بن حدثنا عب - 17077
له السائب موىل جريج قال مسعت أاب سعيد األعمى خيرب عن رجل يقال 

الفارسيني وقال بن بكر موىل لفارس وقال حجاج موىل الفارسي عن زيد بن 
خالد : انه رآه عمر بن اخلطاب وهو خليفة ركع بعد العصر ركعتني فمشى 

ابلدرة وهو يصلي كما هو فلما انصرف قال زيد اي أمري املؤمنني  إليه فضربه 
فوهللا ال أدعهما أبدا بعد ان رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يصليهما  

قال فجلس إليه عمر وقال اي زيد بن خالد لوال اين أخشى ان يتخذها الناس 



 سلما إىل الصالة حىت الليل مل اضرب فيهما  

 

 

نؤوط : إسناده ضعيف جلهالة أيب سعيد األعمى عليق شعيب األر ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق قال ثنا معمر عن عبد   - 17078
هللا بن حممد بن عقيل بن أيب طالب عن خالد بن زيد اجلهين عن أبيه زيد بن 
خالد انه : سأل النيب صلى هللا عليه وسلم أو ان رجال سأل النيب صلى هللا 

وسلم عن ضالة راعي الغنم قال هي لك أو للذئب قال اي رسول هللا ما   عليه 
تقول يف ضالة راعي اإلبل قال ومالك وهلا معها سقاؤها وحذاؤها وأتكل من  

أطراف الشجر قال اي رسول هللا ما تقول يف الورق إذا وجدهتا قال أعلم  
إليه وإال وعاءها ووكاءها وعددها مث عرفها سنة فان جاء صاحبها فادفعها 

 فهي لك أو استمتع هبا أو حنو هذا 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف جلهالة خالد بن ت
 زيد بن خالد اجلهين

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن الزهري  - 17079



رجال جاء إىل  عن عبيد هللا بن عبد هللا عن أيب هريرة وزيد بن خالد اجلهين ان
هللا عليه وسلم فقال : ان ابين كان عسيفا على هذا فزىن ابمرأته  النيب صلى

فأخربوين ان على ابين الرجم فافتديت منه بوليدة ومبائة شاة مث أخربين أهل 
العلم ان على ابين جلد مائة وتغريب عام وان على امرأة هذا الرجم حسبت 

ل النيب صلى هللا عليه وسلم والذي نفسي انه قال فاقض بيننا بكتاب هللا فقا 
بيده ألقضني بينكما بكتاب هللا أما الغنم والوليدة فرد عليك واما ابنك فعليه  

جلد مائة وتغريب عام مث قال لرجل من أسلم يقال له أنيس قم اي أنيس فاسأل  
 امرأة هذا فان اعرتفت فارمجها  

 

 

الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا معاوية بن عمرو قال ثنا بن وهب  - 17080
عن عمرو بن احلرث عن بكري بن األشج عن بسر بن سعيد عن زيد بن خالد  

اجلهين عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : من جهز غازاي يف سبيل هللا عز  
 وجل فقد غزا ومن خلفه فقد غزا  

 

 

إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : ت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إسحاق بن عيسى أنبأان مالك عن  - 17081
عبد هللا بن أيب بكر عن أبيه عن عبد هللا بن عمرو بن عثمان عن أيب عمرة  

األنصاري عن زيد بن خالد اجلهين ان شاء هللا قال إسحاق قال ان النيب صلى 
اال أخربكم خبري الشهداء الذي أييت ابلشهادة قبل ان هللا عليه وسلم قال : 

 يسأهلا 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري ت
وهو   -وعبد هللا بن عمرو بن عثمان  -وهو ابن الطباع  -إسحاق بن عيسى 

فمن رجال مسلم  -ابن عفان   

 

 

شجعي قال أيب عن سفيان  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بن األ - 17082
عن صاحل موىل التوأمة قال مسعت زيد بن خالد اجلهين قال : كنت أصلي مع  

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم املغرب مث اخرج إىل السوق فلو ارمي ألبصرت 
 مواقع نبلي  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 



هري قال أخربين حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان عن الز  - 17083
بن عبد هللا انه مسع أاب هريرة وزيد بن خالد اجلهين وشبال قال سفيان  عبيد هللا 

قال بعض الناس بن معبد والذي حفظت شبال قالوا : كنا عند رسول هللا 
صلى هللا عليه وسلم فقام رجل فقال أنشدك هللا اال قضيت بيننا بكتاب هللا 

ق اقض بيننا بكتاب هللا عز وجل وأذن  فقام خصمه وكان افقه منه فقال صد
يل فأتكلم قال قل ان ابين كان عسيفا على هذا وانه زىن ابمرأته فافتديت منه  

مبائة شاة وخادم مث سألت رجاال من أهل العلم فأخربوين ان على ابين جلد  
مائة وتغريب عام وعلى امرأة هذا الرجم فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

بيده ألقضني بينكما بكتاب هللا عز وجل املائة شاة واخلادم رد   والذي نفسي
عليك وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام واغد اي أنيس رجل من أسلم على  

 امرأة هذا فان اعرتفت فارمجها فغدا عليها فاعرتفت فرمجها  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح على وهم يف إسناده ت  

 

 

 -------------------------------------  

 

[    116صفحة  - 4مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان عن الزهري عن عبيد هللا   - 17084
بن عبد هللا عن أيب هريرة وزيد بن خالد وشبل قالوا : سئل النيب صلى هللا 

عليه وسلم عن األمة تزين قبل ان حتصن قال اجلدوها فان عادت فاجلدوها  
 فان عادت فاجلدوها فان عادت فبيعوها ولو بضفري  

 

 

رنؤوط : حديث صحيح على وهم يف إسناده عليق شعيب األت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إسحاق بن يوسف اان عبد امللك  - 17085
هللا عليه وسلم :  عن عطاء عن زيد بن خالد اجلهين قال قال رسول هللا صلى 

ال تتخذوا بيوتكم قبورا صلوا فيها ومن فطر صائما كتب له مثل أجر الصائم 
يف أهله  ال ينقص من أجر الصائم شيء ومن جهز غازاي يف سبيل هللا أو خلفه  

 كتب له مثل أجر الغازي يف انه ال ينقص من أجر الغازي شيء 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه دون قوله : " من فطر صائما " فحسن ت
 بشواهده وهذا إسناد ضعيف

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح قال ثنا حسني املعلم قال ثنا   - 17086



عن بسر بن سعيد عن زيد بن خالد اجلهين ان حيىي بن أيب كثري عن أيب سلمة  
نيب هللا صلى هللا عليه وسلم قال : من جهز غازاي يف سبيل هللا فقد غزا ومن  

 خلف غازاي يف أهله خبري فقد غزا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

ا الضحاك حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو بكر احلنفي قال ثن - 17087
د اجلهين قال :  بن عثمان عن أيب النضر عن بسر بن سعيد عن زيد بن خال

سئل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن اللقطة فقال عرفها سنة فان اعرتفت 
 فادها وإال فاعرف عفاصها ووكاءها وعددها وإال فكلها فان اعرتفت فادها  

 

 

سلم الضحاك بن عثمان  عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مت
 من رجاله وابقي رجال اإلسناد ثقات رجال الشيخني

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا صفوان بن عيسى قال اان حممد بن  - 17088
عمارة عن أيب بكر بن حممد عن عبد هللا بن عمرو عن زيد بن خالد اجلهين ان 

الشهادة الذين يبدءون  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : اال أخربكم خبري 



 بشهادهتم من غري ان يسألوا عنها  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد منقطع فبني عبد هللا بن ت
وزيد بن خالد عبد الرمحن بن أيب عمرة  -وهو ابن عثمان بن عفان   -عمرو   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد قال ثنا حرب يعين بن  - 17089
عن حممد بن شداد عن حيىي ثنا أبو سلمة وحدثنا أيب ثنا حممد بن فضيل  

إسحاق عن حممد بن إبراهيم عن أيب سلمة عن زيد بن خالد اجلهين قال قال  
اك عند  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : لوال ان أشق على أميت ألمرهتم ابلسو 

كل صالة قال فكان زيد بن خالد يضع السواك منه موضع القلم من أذن  
 الكاتب كلما قام إىل الصالة استاك 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : هذا احلديث له إسنادان : األول : إسناده صحيح  ت
على شرط الشيخني . والثاين : فيه زايدة قول أيب سلمة : فكان زيد بن خالد  

عيفة تفرد هبا حممد بن إسحاق وهو مدلس وقد عنعن... وهي زايدة ض  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان ثنا صاحل بن كيسان عن   - 17090



عبيد هللا بن عبد هللا عن زيد بن خالد اجلهين : مطر الناس على عهد رسول 
هللا صلى هللا عليه وسلم ذات ليلة فلما أصبحوا قال أمل تسمعوا ما قال ربكم  

وجل الليلة قال ما أنعمت على عبادي نعمة اال أصبح هبا قوم كافرين عز 
 ابلذي آمن يب 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان عن حيىي بن سعيد عن يزيد  - 17091
فسألت ربيعة  موىل املنبعث قال حيىي أخربين ربيعة انه قال عن زيد بن خالد 

فقال أخربنيه عن زيد بن خالد : سئل النيب صلى هللا عليه وسلم عن ضالة 
اإلبل فغضب وامحرت وجنتاه وقال مالك وهلا معها احلذاء والسقاء ترد املاء 

وأتكل الشجر حىت جتيء رهبا وسئل عن ضالة الغنم فقال خذها فإمنا هي لك 
رف عفاصها ووكاءها مث عرفها  أو ألخيك أو للذئب وسئل عن اللقطة فقال اع

 سنة فان اعرتفت وإال فاخلطها مبالك 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان عن سامل أيب النضر موىل   - 17092
عمر بن عبيد هللا بن معمر عن بسر بن سعيد قال أرسلين أبو جهيم بن أخت 

كعب إىل زيد بن خالد أسأله ما مسع يف املار بني يدي املصلي قال أيب بن  
مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : ألن يقوم أربعني ال أدري من يوم  

 أو شهر أو سنة خري له من ان مير بني يديه 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح على قلب يف إسناده ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    117صفحة  - 4مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هاشم بن القاسم عن بن أيب ذئب  - 17093
قال حدثين موىل اجلهينة عن عبد الرمحن بن زيد بن خالد اجلهين حيدث عن  

 أبيه انه : مسع النيب صلى هللا عليه وسلم هنى عن النهبة واخللسة  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه وهذا إسناد ضعيف جلهالة عبد الرمحن ت



 بن زيد بن خالد وإلهبام الراوي عنه 
 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو النضر قال ثنا بن أيب ذئب عن   - 17094
صاحل موىل التوأمة عن زيد بن خالد اجلهين قال كنا نصلي مع : النيب صلى هللا 

 عليه وسلم املغرب مث ننصرف إىل السوق ولو رمى بنبل ألبصرت مواقعها  

 

 

شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد حسن عليق ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو عامر ثنا هشام يعين بن سعد   - 17095
عن زيد يعين بن أسلم عن عطاء بن يسار عن زيد بن خالد اجلهين ان النيب 

صلى هللا عليه وسلم قال : من توضأ فأحسن وضوءه مث صلى ركعتني ال يسهو 
  له ما تقدم من ذنبه  فيهما غفر هللا

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف لضعف ت
وابقي رجال اإلسناد ثقات رجال الشيخني  -املدين  -هشام بن سعد   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن إسحاق أنبأان بن هليعة عن   - 17096



ريج هو بن النعمان قال ثنا بن بكر بن سوادة قال عبد هللا قال أيب وثنا س
وهب عن عمرو بن احلرث عن بكر بن سوادة عن أيب سامل اجليشاين عن زيد  

بن خالد اجلهين قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : من آوى ضالة فهو  
 ضال ما مل يعرفها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح غري ابن ت
هو صدوق سيء احلفظ وقد توبعهليعة ف  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل بن إبراهيم قال ثنا علي   - 17097
بن مبارك اهلنائي بصري ثقة عن حيىي بن أيب كثري عن أيب سلمة عن بسر بن 

سعيد عن زيد بن خالد اجلهين قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : من  
خلفه يف أهله فقد غزا جهز غازاي فقد غزا ومن   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن بن مهدي قال ثنا   - 17098
الد اجلهين وأيب هريرة  مالك عن الزهري عن عبيد هللا بن عبد هللا عن زيد بن خ



: ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم سئل عن األمة تزين ومل حتصن قال 
بعها ولو اجلدها فان زنت فاجلدها فقال يف الثالثة أو يف الرابعة فان زنت ف 

 بضفري والضفري احلبل 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر قال ثنا معمر قال   - 17099
 ثنا بن شهاب عن عبيد هللا بن عبد هللا بن عتبة : املعىن  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن الزهري  - 17100
عن عبيد هللا بن عبد هللا بن عتبة عن زيد بن خالد اجلهين وأيب هريرة قاال :  

سئل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن األمة فذكر احلديث وقال يف الثالثة  
 أو الرابعة الزهري شك 

 

 

ط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤو ت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن عن سفيان عن ربيعة   - 17101
بن أيب عبد الرمحن قال حدثين يزيد موىل املنبعث عن زيد بن خالد اجلهين قال  

: جاء أعرايب إىل النيب صلى هللا عليه وسلم بلقطة فقال عرفها سنة مث اعرف 
ا فان جاء أحد خيربك هبا وإال فاستنفقها قال اي رسول هللا عفاصها ووكاءه

فضالة الغنم قال لك أو ألخيك أو للذئب قال اي رسول هللا ضالة اإلبل قال  
فتغري وجه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مث قال مالك وهلا معها حذاؤها  

 وسقاؤها ترد املاء وأتكل الشجر  

 

 

حيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده ص ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب قال قرأت على عبد الرمحن مالك  - 17102
عن عبيد هللا بن عبد  قال أيب وثنا إسحاق قال ثنا مالك عن صاحل بن كيسان 

هللا عن زيد بن خالد اجلهين قال : صلى لنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
على   صالة الصبح ابحلديبية على أثر مساء كانت من الليل فلما انصرف أقبل

الناس قال هل تدرون ماذا قال ربكم قالوا هللا ورسوله أعلم قال أصبح من  
عبادي مؤمن يب قال إسحاق كافر ابلكوكب ومؤمن ابلكوكب كافر يب فأما من  

قال مطران بفضل هللا وبرمحته فذلك مؤمن يب كافر ابلكوكب واما من قال 



 مطران بنوء كذا وكذا فذلك كافر يب مؤمن ابلكوكب  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
فمن رجال مسلم   -وهو ابن عيسى الطباع  -الشيخني غري إسحاق   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل قال ثنا عبد الرمحن بن  - 17103
إسحاق عن حممد بن أيب بكر بن حزم عن أبيه عن عبد الرمحن بن عمرو بن 

ن عن زيد بن خالد اجلهين قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : خري  عثما 
 الشهادة من شهد هبا صاحبها قبل ان يسأهلا 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف النقطاعه على  ت
 وهم فيه 
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( بقية حديث أيب مسعود البدري األنصاري رضي هللا عنه   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان قال ثنا شعبة قال أخربين  - 17104
ود األنصاري إمساعيل بن رجاء قال مسعت أوس بن ضمعج قال مسعت أاب مسع

البدري عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : يؤم القوم أقرؤهم لكتاب هللا 
ن تعاىل وإقدمهم قراءة فان كانت قراءهتم سواء فليؤمهم أقدمهم هجرة فا 

كانت هجرهتم سواء فليؤمهم أكربهم سنا وال يؤم الرجل يف أهله وال يف 
 سلطانه وال جيلس على تكرمته يف بيته اال ان أيذن لك أو اال إبذنه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد بن هارون قال ثنا أبو مالك  - 17105
قال ماذا عن ربعي بن حراش عن حذيفة : ان رجال أتى هللا به عز وجل ف

عملت يف الدنيا فقال له الرجل ما عملت من مثقال ذرة من خري أرجوك هبا 
الدنيا فقاهلا له ثالاث وقال يف الثالثة أي رب كنت أعطيتين فضال من مال يف 

فكنت أابيع الناس وكان من خلقي أجتاوز عنه وكنت أيسر على املوسر وانظر 
 املعسر فقال عز وجل حنن أوىل بذلك منك جتاوزوا عن عبدي فغفر له 

 



 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
مسلم فهومن رجال   -وهو األشجعي  -الشيخني غري أيب مالك   

 

 

فقال أبو مسعود هكذا مسعت من يف رسول هللا صلى هللا عليه   - 17105
يوم  وسلم : ورجل آخر أمر أهله إذا مات ان حيرقوه مث يطحنوه مث يذرونه يف

ريح عاصف ففعلوا ذلك به فجمع إىل ربه عز وجل فقال له ما محلك على  
ل هللا عز وجل  هذا قال اي رب مل يكن عبد أعصي لك مين فرجوت ان أجنو قا

جتاوزوا عن عبدي فغفر له قال أبو مسعود هكذا مسعته من يف رسول هللا صلى 
 هللا عليه وسلم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
فهومن رجال مسلم  -وهو األشجعي  -الشيخني غري أيب مالك   

 

 

يزيد ثنا إمساعيل بن أيب خالد عن  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا  - 17106
د قال جاء رجل إىل رسول هللا صلى هللا عليه  قيس بن أيب حازم عن أيب مسعو 

وسلم فقال : اي رسول هللا وهللا اين ألأتخر يف صالة الغداة خمافة فالن يعين 
امامهم قال فما رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أشد غضبا يف موعظة  



أيها الناس ان منكم منفرين فأيكم ما صلى ابلناس فليخفف  منه يومئذ فقال 
 فان فيهم الضعيف والكبري وذا احلاجة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد اان إمساعيل بن أيب خالد  - 71071
األنصاري  وحممد بن عبيد ثنا إمساعيل عن قيس بن أيب حازم عن أيب مسعود

قال : أشار رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بيده حنو اليمن فقال اإلميان ههنا  
يطلع  قال اال وان القسوة وغلظ القلوب يف الفدادين أصحاب اإلبل حيث

 قرن الشيطان يف ربيعة ومضر قال حممد عند أصول أذانب اإلبل 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا عثمان بن عمر اان مالك عن   - 17108
نعيم اجملمر عن حممد يعين بن عبد هللا عن أيب مسعود قال قيل : اي رسول هللا 

ف نصلي عليك فقال قولوا اللهم صل على حممد وعلى آل حممد وابرك كي
 على حممد وعلى آل حممد كما ابركت على إبراهيم يف العاملني انك محيد جميد  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
ري فإنه من  الشيخني غري حممد بن عبد هللا : وهو ابن زيد بن عبد ربه األنصا

 رجال مسلم 

 

 

قال عبد هللا وقال أيب وقرأت هذا احلديث على عبد الرمحن  - 17108
 مالك عن نعيم بن عبد هللا ان حممد بن عبد هللا بن زيد أخربه عن أيب مسعود : 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن آدم ثنا شريك عن عاصم   - 17109
عن املسيب بن رافع عن علقمة عن أيب مسعود عن النيب صلى هللا عليه وسلم  

 قال : من قرأ اآليتني من آخر البقرة يف ليلة كفتاه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح شريك ابن عبد هللا وإن كان سيء ت
رجال اإلسناد ثقات رجال الشيخني غري عاصم بن هبدلة احلفظ توبع وابقي  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن   - 17110
حبيب يعين بن أيب اثبت عن عبيد هللا بن القاسم أو القاسم بن عبيد هللا بن 



عتبة عن أيب مسعود قال خطبنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال : ان 
األمر فيكم وإنكم والته ولن يزال فيكم حىت حتدثوا أعماال فإذا فعلتم  هذا 

 ذلك بعث هللا عز وجل عليكم شر خلقه فيلتحيكم كما يلتحي القضيب 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف على وهم واختالف فيه ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هاشم بن القاسم قال ثنا الليث  - 17111
بن سعد قال حدثين بن شهاب ان أاب بكر بن عبد الرمحن بن احلرث بن  يعين 

هشام أخربه انه مسع أاب مسعود عقبة بن عمرو قال : هنى رسول هللا صلى هللا  
 عليه وسلم عن مثن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  
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حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن عبد هللا بن املثىن قال ثنا   - 17112
هشام بن أيب عبد هللا الدستوائي قال ثنا محاد عن إبراهيم عن أيب عبد هللا 

عمرو األنصاري قال : كان رسول هللا صلى  اجلديل عن أيب مسعود عقبة بن
 هللا عليه وسلم يوتر أول الليل وأوسطه وآخره  

 

 

وهو ابن يزيد  -عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف النقطاعه إبراهيم ت
مل يسمع أاب عبد هللا اجلديل -النخعي   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعقوب ثنا أيب عن بن إسحاق قال   - 17113
ا املرء املسلم  وحدثين : يف الصالة على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذ

صلى عليه يف صالته حممد بن إبراهيم بن احلرث التيمي عن حممد بن عبد هللا  
د عقبة بن  بن زيد بن عبد ربه األنصاري أخي بلحرث بن اخلزرج عن أيب مسعو 

عمرو قال أقبل رجل حىت جلس بني يدي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
وحنن عنده فقال اي رسول هللا أما السالم عليك فقد عرفناه فكيف نصلي 

عليك إذا حنن صلينا يف صالتنا صلى هللا عليك قال فصمت رسول هللا صلى 
أنتم صليتم علي فقولوا  هللا عليه وسلم حىت أحببنا ان الرجل مل يسأله فقال إذا

اللهم صل على حممد النيب األمي وعلى آل حممد كما صليت على إبراهيم  
وآل إبراهيم وابرك على حممد النيب األمي كما ابركت على إبراهيم وعلى آل 



 إبراهيم انك محيد جميد  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسني بن حممد ثنا شعبة عن   - 17114
سليمان قال مسعت عمارة بن عمري التيمي حيدث عن أيب معمر األزدي عن  

أيب مسعود عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : ال جتزئ صالة الرجل أو 
 ألحد ال يقيم ظهره يف الركوع والسجود 

 

 

على شرط الشيخني عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إبراهيم بن أيب العباس حدثنا أبو  - 17115
يونس قال قال الزهري : ان أاب بكر بن عبد الرمحن بن احلرث بن هشام بن  

املغرية حدثه ان أاب مسعود األنصاري صاحب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
يد بن احلسن بن علي بن أيب طالب أبو  أخا بين احلرث بن اخلزرج وهو جد ز 

أمه حدثه ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم هناهم عن مثن الكلب ومهر البغي  
 وحلوان الكاهن 



 

 

وهو عبد هللا بن عبد   -عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح أبو أويس ت
توبع وابقي رجال اإلسناد ثقات رجال   -هللا بن أويس املدين وإن كان ضعيفا 
فقد روى له النسائي  -شيخ أمحد  -الشيخني غري إبراهيم بن أيب العباس 

 وهو ثقة 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا علي بن إسحاق ثنا عبد هللا وهو   - 17116
بن املبارك قال ثنا األوزاعي عن حيىي بن أيب كثري عن أيب قالبة عن أيب مسعود  

صلى هللا عليه وسلم يقول يف  األنصاري : قال قيل له ما مسعت رسول هللا
 زعموا قال بئس مطية الرجل 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف النقطاعه أبو قالبة : وهو عبد هللا بن ت
 زيد اجلرمي مل يدرك أاب مسعود البدري

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا عفان ثنا مهام ثنا عطاء بن  - 17117
ي قال قال لنا أبو السائب قال ثنا سامل الرباد قال وكان عندي أوثق من نفس

مسعود البدري : أال أصلي لكم صالة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال  



فكرب فركع فوضع كفيه على ركبتيه وفصلت أصابعه على ساقيه وجاىف عن  
إبطيه حىت استقر كل شيء منه مث قال مسع هللا ملن محده فاستوى قائما حىت 
استقر كل شيء منه مث كرب وسجد وجاىف عن إبطيه حىت استقر كل شيء منه  
مث رفع رأسه فاستوى جالسا حىت استقر كل شيء منه مث سجد الثانية فصلى  

هللا عليه  بنا أربع ركعات هكذا مث قال هكذا كانت صالة رسول هللا صلى 
 وسلم أو قال هكذا رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم صلى  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسن من أجل عطاء بن السائبت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن   - 17118
ان رجال أتى النيب  إمساعيل انه مسع قيس بن أيب حازم حيدث عن أيب مسعود

صلى هللا عليه وسلم فقال : اي رسول هللا ان فالان يطيل بنا الصالة حىت اين 
ألأتخر فغضب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم غضبا ما رايته غضب يف 

موعظة فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ان فيكم منفرين فمن أم قوما  
 فليخفف هبم الصالة فان وراءه الكبري واملريض وذا احلاجة 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن زكراي بن أيب زائدة حدثين   - 17119
ر قال : انطلق النيب صلى هللا عليه وسلم ومعه العباس عمه إىل أيب عن عام 

السبعني من األنصار عند العقبة حتت الشجرة فقال ليتكلم متكلمكم وال  
يطيل اخلطبة فان عليكم من املشركني عينا وان يعلموا بكم يفضحوكم فقال  

قائلهم وهو أبو أمامة سل اي حممد لربك ما شئت مث سل لنفسك وألصحابك 
ما شئت مث أخربان ما لنا من الثواب على هللا عز وجل وعليكم إذا فعلنا ذلك 

قال فقال أسألكم لريب عز وجل ان تعبدوه وال تشركوا به شيئا وأسألكم  
لنفسي وألصحايب ان تؤووان وتنصروان ومتنعوان مما منعتم منه أنفسكم قالوا فما 

 لنا إذا فعلنا ذلك قال لكم اجلنة قالوا فلك ذلك  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : مرسل صحيحت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    120صفحة  - 4مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن زكراي قال ثنا جمالد عن   - 17120



 عامر عن أيب مسعود األنصاري : حنو هذا قال وكان أبو مسعود أصغرهم سنا  

 

 

وهو ابن سعد  -عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف لضعف جمالد ت
وابقي رجاله ثقات رجال الشيخني -اهلمداين   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن زكراي ثنا إمساعيل بن أيب  - 17121
 خالد قال مسعت الشعيب يقول : ما مسع الشيب وال الشبان خطبة مثلها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : مرسل صحيح عامر الشعيب مل يدرك النيب صلى هللا  ت
 عليه وسلم وابقي رجاله ثقات رجال الشيخني

 

 

 حدثين أيب ثنا حسني بن علي عن زائدة عن  حدثنا عبد هللا - 17122
ال قال عقبة بن عمرو : اال أريكم  عطاء بن السائب عن سامل أيب عبد هللا ق

صالة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال فقام وكرب مث ركع وجاىف يديه ووضع 
يديه على ركبتيه وفرج بني أصابعه من وراء ركبتيه حىت استقر كل شيء منه مث  

رأسه فقام حىت استقر كل شيء منه مث سجد فجاىف حىت استقر كل شيء  رفع
منه قال فصلى أربع ركعات مث قال هكذا رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  



 يصلي أو هكذا كان يصلي بنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا شعبة قال عدي بن اثبت   - 17123
أخربين قال مسعت عبد هللا بن يزيد حيدث عن أيب مسعود قلت عن النيب صلى 

هللا عليه وسلم قال عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : ان املسلم إذا انفق 
 على أهله نفقة وهو حيتسبها كانت له صدقة  

 

 

نؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األر ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو معاوية ثنا األعمش عن شقيق   - 17124
عن أيب مسعود قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : حوسب رجل ممن 
كان قبلكم فلم يوجد له من اخلري شيء اال انه كان رجال موسرا وكان خيالط 

لمانه جتاوزوا عن املعسر قال فقال هللا عز وجل ملالئكته  الناس فكان يقول لغ
 حنن أحق بذلك منه جتاوزوا عنه  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بن منري ويعلى وحممد يعين ابين   - 17125
سعود األنصاري قال :  عبيد قالوا اان األعمش عن أيب عمرو الشيباين عن أيب م

أتى النيب صلى هللا عليه وسلم رجل فقال اين أبدع يب فامحلين قال ما عندي ما  
أمحلك عليه ولكن ائت فالان فااته فحمله فأتى رسول هللا صلى هللا عليه  

وسلم فأخربه فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من دل على خري فله مثل  
دع يب أجر فاعله قال حممد فإنه قد ب  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بن منري ثنا األعمش عن شقيق عن   - 17126
سول هللا صلى أيب مسعود عن رجل من األنصار يكىن أاب شعيب قال : أتيت ر 

هللا عليه وسلم فعرفت يف وجهه اجلوع فأتيت غالما يل قصااب فأمرته ان جيعل  
لم خامس  لنا طعاما خلمسة رجال قال مث دعوت رسول هللا صلى هللا عليه وس

مخسة وتبعهم رجل فلما بلغ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الباب قال هذا  
 قد تبعنا ان شئت ان أتذن له وإال رجع فأذن له  

 



 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق اان سفيان عن األعمش   - 17127
عن أيب عمرو الشيباين عن أيب مسعود قال جاء رجل إىل النيب صلى هللا عليه  

 وسلم فقال : اين أبدع يب أي انقطع يب فامحلين فذكر احلديث 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

بد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق قال ثنا سفيان عن  حدثنا ع - 17128
األنصاري قال : بينا اان   األعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أيب مسعود

اضرب غالما يل إذ مسعت صوات من ورائي أعلم أاب مسعود ثالاث فالتفت فإذا 
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال وهللا هلل اقدر منك على هذا قال 

لفت ان ال اضرب مملوكا أبدا فح  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن الزهري  - 17129
عن أيب بكر بن عبد الرمحن بن احلرث بن هشام عن أيب مسعود قال : هنى 

وعن مهر البغي وعن حلوان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن مثن الكلب 
 الكاهن 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن الزهري  - 17130
له عروة بن الزبري  قال كنا مع عمر بن عبد العزيز فاخر صالة العصر مرة فقال 

حدثين بشري بن أيب مسعود األنصاري ان املغرية بن شعبة آخر الصالة مرة  
ان جربيل عليه   يعين العصر فقال له أبو مسعود : أما وهللا اي مغرية لقد علمت

السالم نزل فصلى وصلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وصلى الناس معه مث  
نزل فصلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وصلى الناس معه حىت عد مخس 

صلوات فقال له عمر انظر ما تقول اي عروة أو ان جربيل هو سن الصالة قال  
عمر يتعلم وقت الصالة  عروة كذلك حدثين بشري بن أيب مسعود فما زال

 بعالمة حىت فارق الدنيا  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  



 

 

------------------------------------- 

 

[    121صفحة  - 4مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر قال ثنا شعبة عن   - 17131
منصور قال مسعت ربعي بن حراش حيدث عن أيب مسعود قال قال رسول هللا 

صلى هللا عليه وسلم : ان مما أدرك الناس من كالم النبوة األوىل إذا مل تستحي 
 فاصنع ما شئت  

 

 

شيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر قال ثنا شعبة   - 17132
لرمحن بن يزيد قال  وحجاج قال أنبأان شعبة عن منصور عن إبراهيم عن عبد ا

كنت أحدث عن أيب مسعود حديثا فلقيته وهو يطوف ابلبيت فسألته فحدث 
عن النيب صلى هللا عليه وسلم انه قال : من قرأ اآليتني اآلخرتني من سورة  

 البقرة يف ليلة كفتاه  
 



 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن   - 17133
إمساعيل بن رجاء قال مسعت أوس بن ضمعج يقول مسعت أاب مسعود يقول  

لكتاب هللا تعاىل قال لنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : يؤم القوم أقرؤهم 
نوا يف  وإقدمهم قراءة فان كانت قراءهتم سواء فليؤمهم أقدمهم هجرة فان كا

اهلجرة سواء فليؤمهم أكربهم سنا وال يؤمن الرجل يف أهله وال يف سلطانه وال  
 جيلس على تكرمته يف بيته اال ان أيذن له أو إبذنه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر قال ثنا شعبة عن   - 17134
سليمان قال مسعت أاب وائل حيدث عن أيب مسعود : ان رجال من قومه يقال له  
أبو شعيب صنع طعاما فأرسل إىل النيب صلى هللا عليه وسلم ائتين أنت ومخسة  

 معك قال فبعث إليه ان ائذن يل يف السادس 

 

 

وط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤ ت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن   - 17135
سليمان قال مسعت أاب عمرو الشيباين عن أيب مسعود ان رجال تصدق بناقة  

خمطومة يف سبيل هللا فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : لتأتني يوم القيامة  
مة  بسبعمائة انقة خمطو   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر قال ثنا شعبة عن   - 17136
سليمان عن إبراهيم عن عبد الرمحن عن علقمة عن أيب مسعود عن النيب صلى  

هللا عليه وسلم قال : من قرأ اآليتني من البقرة يف ليلة كفتاه قال عبد الرمحن 
 فلقيت أاب مسعود فحدثين به  

 

 

ه صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناد ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن   - 17137
عبد الرمحن بن يزيد عن أيب مسعود األنصاري قال قال رسول هللا صلى هللا 



 عليه وسلم : من قرأ اآليتني من آخر سورة البقرة يف ليلة كفتاه  

 

 

لى شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح عت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو معاوية قال ثنا األعمش عن   - 17138
إمساعيل بن رجاء عن أوس بن ضمعج عن أيب مسعود األنصاري قال قال  

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ليؤم القوم أقرؤهم لكتاب هللا تعاىل فان كانوا 
انوا يف السنة سواء فأقدمهم هجرة فان  يف القراءة سواء فأعلمهم ابلسنة فان ك

كانوا يف اهلجرة سواء فأكربهم سنا وال يؤمن رجل يف سلطانه وال جيلس على  
 تكرمته اال ان أيذن  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح قال ثنا شعبة والثوري قاال ثنا   - 17139
منصور عن ربعي بن حراش قال مسعت أاب مسعود عقبة بن عمرو البدري يقول  

قال نيب هللا صلى هللا عليه وسلم : ان مما أدرك الناس من كالم النبوة األوىل 
 إذا مل تستح فاصنع ما شئت  



 

 

األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن شعبة قال حدثين إمساعيل   - 17140
بن رجاء وإمساعيل يعين بن علية قال شعبة عن إمساعيل بن رجاء عن أوس بن 
ضمعج عن أيب مسعود عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : يؤم القوم أقرؤهم  

وإقدمهم قراءة فان كانوا يف القراءة سواء فأقدمهم هجرة فان كانوا  لكتاب هللا
يف اهلجرة سواء فأكربهم سنا وال يؤمن الرجل يف سلطانه قال إمساعيل وال يف  

 أهله وال جيلس على تكرمته قال إمساعيل يف بيته اال إبذنه أو أيذن لك 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

-------------------------------------  

 

[    122صفحة  - 4مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي وعبد الرمحن عن سفيان عن   - 17141



األعمش ومنصور عن إبراهيم عن عبد الرمحن بن يزيد عن أيب مسعود عن  
عن منصور عن إبراهيم عن    النيب صلى هللا عليه وسلم ووكيع قال ثنا سفيان

عبد الرمحن بن يزيد عن عقبة بن عمرو عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال :  
 من قرأ اآليتني من آخر سورة البقرة يف ليلة كفتاه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل ويزيد بن هارون اان  - 17142
إمساعيل عن قيس عن أيب مسعود قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :  

ان الشمس والقمر ال ينكسفان ملوت أحد قال يزيد وال حلياته ولكنهما آيتان  
 من آايت هللا تعاىل فإذا رأيتمومها فصلوا 

 

 

األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع وأبو معاوية قاال ثنا األعمش   - 17143
عن عمارة بن عمري التيمي عن أيب معمر عبد هللا بن سخربة األزدي عن أيب 

مسعود األنصاري قال : كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ميسح مناكبنا يف  



قال وكيع ويقول استووا وال ختتلفوا فتختلف قلوبكم ليلين منكم أولو الصالة 
األحالم والنهى مث الذين يلوهنم مث الذين يلوهنم قال أبو مسعود فانتم اليوم  

 أشد اختالفا  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

وبن منري قال ثنا   حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا األعمش - 17144
مر عن أيب األعمش وبن أيب زائدة ثنا األعمش عن عمارة بن عمري عن أيب مع

مسعود قال بن أيب زائدة األنصاري قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :  
 ال جتزئ صالة ألحد ال يقيم فيها ظهره يف الركوع والسجود 

 

 

الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حفص بن جعفر حدثنا شعبة قال   - 17145
 مسعت سليمان قال مسعت عمارة بن عمري : مثله  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع عن سفيان عن سلمة بن  - 17146
 كهيل : فذكره  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع عن سفيان عن أيب قيس عن   - 17147
عمرو بن ميمون عن أيب مسعود قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : قل  

 هو هللا أحد تعدل ثلث القرآن  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري أيب ت
رجال البخاري  فمن -وهو عبد الرمحن بن ثروان  -قيس   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن عن سفيان عن منصور   - 17148
عن ربعي بن حراش عن أيب مسعود عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : ان  

 مما أدرك الناس من كالم النبوة األوىل إذا مل تستحي فافعل ما شئت  

 

 



الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن   - 17149
منصور قال مسعت ربعي بن حراش حيدث عن أيب مسعود األنصاري قال قال  

 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فذكر : مثله  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

رمحن هو بن مهدي عن  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد ال - 17150
سفيان عن أيب قيس عن عمرو بن ميمون عن أيب مسعود عن النيب صلى هللا  

عليه وسلم قال : أيعجز أحدكم ان يقرا ثلث القرآن يف ليلة هللا الواحد 
 الصمد 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

ا شعبة  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر وهبز قاال ثن - 17151
عن عدي بن اثبت قال مسعت عبد هللا بن يزيد األنصاري حيدث عن أيب 



مسعود قال هبز البدري عن النيب صلى هللا عليه وسلم انه قال : ان املسلم إذا 
 انفق على أهله نفقة وهو حيتسبها كانت له صدقة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

( حديث شداد بن أوس رضي هللا عنه   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد عن حسني املعلم   - 17152
قال حدثين عبد هللا بن بريدة عن بشري بن كعب عن شداد بن أوس : عن  

النيب صلى هللا عليه وسلم قال سيد االستغفار ان يقول العبد اللهم أنت ريب 
أان عبدك وأان على عهدك ووعدك ما استطعت أبوء  ال إله اال أنت خلقتين و 

لك ابلنعمة وأبوء لك بذنيب فاغفر يل انه ال يغفر الذنوب اال أنت قال ان 
قاهلا بعد ما يصبح موقنا هبا مث مات كان من أهل اجلنة وان قاهلا بعد ما ميسي  

 موقنا هبا مث مات كان من أهل اجلنة 

 

 

ح على شرط البخاري رجاله ثقات عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيت
 رجال الشيخني غري بشري بن كعب فإنه من رجال البخاري 



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل بن إبراهيم ثنا خالد عن   - 17153
أيب قالبة عن أيب األشعث عن شداد بن أوس انه : مر مع رسول هللا صلى هللا 
عليه وسلم زمن الفتح على رجل حيتجم ابلبقيع لثمان عشرة خلت من رمضان  

 وهو آخذ بيدي فقال أفطر احلاجم واحملجوم 

 

 

ط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  عليق شعيب األرنؤو ت
وهو شراحيل بن آده فمن رجال   -الصنعاين  -الشيخني غري أيب األشعث 

 مسلم 

 

 

------------------------------------- 
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ذاء عن أيب  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل عن خالد احل - 17154
ان حفظتهما عن رسول هللا قالبة عن أيب األشعث عن شداد بن أوس قال اثنت

صلى هللا عليه وسلم : ان هللا عز وجل كتب اإلحسان على كل شيء فإذا 
قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذحبتم فأحسنوا الذبح وليحد أحدكم شفرته ولريح 



 ذبيحته  

 

 

إسناده صحيح على شرط مسلم عليق شعيب األرنؤوط : ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح قال ثنا األوزاعي عن حسان   - 17155
المه ائتنا ابلشفرة  بن عطية قال كان شداد بن أوس يف سفر فنزل منزال فقال لغ

نعبث هبا فأنكرت عليه فقال ما تكلمت بكلمة منذ أسلمت إال وأان أخطمها  
م مسعت وأزمها إال كلميت هذه فال حتفظوها علي واحفظوا مين ما أقول لك

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : إذا كنز الناس الذهب والفضة فاكنزوا 
هؤالء الكلمات اللهم اين أسألك الثبات يف األمر والعزمية على الرشد وأسألك  

شكر نعمتك وأسألك حسن عبادتك وأسألك قلبا سليما وأسألك لساان 
علم واستغفرك ملا تعلم  صادقا وأسألك من خري ما تعلم وأعوذ بك من شر ما ت

 انك أنت عالم الغيوب 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث حسن بطرقه وهذا إسناد ضعيف النقطاعه  ت
حسان بن عطية مل يدرك شداد بن أوس . ورجال اإلسناد ثقات رجال  

 الشيخني 
 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق قال معمر أخربين أيوب   - 17156
ة عن أيب األشعث الصنعاين عن أيب أمساء الرحيب عن شداد بن عن أيب قالب

أوس ان النيب صلى هللا عليه وسلم قال : ان هللا عز وجل زوى يل األرض حىت 
رأيت مشارقها ومغارهبا وان ملك أميت سيبلغ ما زوي يل منها وأين أعطيت 

عامة  الكنزين األبيض واألمحر وأين سألت ريب عز وجل ال يهلك أميت بسنة ب
وان ال يسلط عليهم عدوا فيهلكهم بعامة وان ال يلبسهم شيعا وال يذيق 

بعضهم أبس بعض وقال اي حممد اين إذا قضيت قضاء فإنه ال يرد وأين قد  
أعطيتك المتك ان ال أهلكهم بسنة بعامة وال اسلط عليهم عدوا ممن سواهم  

ضا وبعضهم  فيهلكوهم بعامة حىت يكون بعضهم يهلك بعضا وبعضهم يقتل بع
يسيب بعضا قال وقال النيب صلى هللا عليه وسلم وأين ال أخاف على أميت اال 

 األئمة املضلني فإذا وضع السيف يف أميت مل يرفع عنهم إىل يوم القيامة 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد خالف فيه معمر محاد بن  ت
 زيد

 

 

حدثنا عبد هللا ثين أيب حدثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن أيوب عن  - 71715
ل هللا أيب قالبة عن أيب األشعث عن شداد بن أوس قال : حفظت من رسو 



صلى هللا عليه وسلم اثنتني انه قال ان هللا عز وجل كتب اإلحسان على كل  
م  شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذحبتم فأحسنوا الذبح وليحد أحدك

 شفرته مث لريح ذبيحته  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن أيوب عن  - 17158
أيب قالبة عن أيب األشعث عن أيب أمساء عن شداد بن أوس قال مسعت رسول  

جوم  هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : أفطر احلاجم واحمل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هيثم بن خارجة ثنا إمساعيل بن  - 17159
عياش عن راشد بن داود الصنعاين عن أيب األشعث الصنعاين : انه راح إىل 

مسجد دمشق وهجر ابلرواح فلقي شداد بن أوس والصناحبي معه فقلت أين  
دان يرمحكما هللا قاال نريد ههنا إىل أخ لنا مريض نعوده فانطلقت معهما  تري

حىت دخال على ذلك الرجل فقاال له كيف أصبحت قال أصبحت بنعمة فقال  



له شداد أبشر بكفارات السيئات وحط اخلطااي فإين مسعت رسول هللا صلى هللا 
من عبادي مؤمنا  عليه وسلم يقول ان هللا عز وجل يقول اين إذا ابتليت عبدا 

فحمدين على ما ابتليته فإنه يقوم من مضجعه ذلك كيوم ولدته أمه من اخلطااي 
ويقول الرب عز وجل اان قيدت عبدي وابتليته وأجروا له كما كنتم جترون له  

 وهو صحيح  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف لضعف راشد بن ت
وهو الدمشقي  -داود الصنعاين   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد بن هارون ثنا عاصم األحول  - 17160
أيب أمساء الرحيب   عن عبد هللا بن زيد أيب قالبة عن أيب األشعث الصنعاين عن

عن شداد بن أوس قال : مررت مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف مثان  
هللا عشرة ليلة خلت من رمضان فأبصر رجال حيتجم فقال رسول هللا صلى  

 عليه وسلم أفطر احلاجم واحملجوم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا زيد بن احلباب قال حدثين عبد   - 17161
الواحد بن زيد أخربان عبادة بن نسي عن شداد بن أوس انه بكى فقيل له ما  

لى هللا عليه وسلم يقوله فذكرته يبكيك قال شيئا مسعته من رسول هللا ص
هللا عليه وسلم يقول : أختوف على أميت الشرك   فأبكاين مسعت رسول هللا صلى 

والشهوة اخلفية قال قلت اي رسول هللا أتشرك أمتك من بعدك قال نعم أما  
اهنم ال يعبدون مشسا وال قمرا وال حجرا وال وثنا ولكن يراءون أبعماهلم  

بح أحدهم صائما فتعرض له شهوة من شهواته فيرتك  والشهوة اخلفية ان يص
 صومه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف جدا ت  
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حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا احلكم بن انفع أبو اليمان قال ثنا   - 17162
أيب شداد   إمساعيل بن عياش عن راشد بن داود عن يعلى بن شداد قال حدثين

بن أوس وعبادة بن الصامت حاضر يصدقه قال كنا عند النيب صلى هللا عليه  



 فأمر  وسلم فقال : هل فيكم غريب يعين أهل الكتاب فقلنا ال اي رسول هللا
ق الباب وقال ارفعوا أيديكم وقولوا ال إله اال هللا فرفعنا أيدينا ساعة مث  بغل

وضع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يده مث قال احلمد هلل اللهم بعثتين هبذه  
الكلمة وأمرتين هبا ووعدتين عليها اجلنة وانك ال ختلف امليعاد مث قال أبشروا  

 فان هللا عز وجل قد غفر لكم  

 

 

وهو  -عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف لضعف راشد رن داود ت
وبقية رجاله ثقات -الصنعاين الدمشقي   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا احلكم بن انفع ثنا بن عياش عن   - 17163
راشد بن داود عن أيب أمساء الرحيب عن شداد بن أوس عن النيب صلى هللا 

من بعدي أئمة مييتون الصالة عن مواقيتها   عليه وسلم انه قال : سيكون 
 فصلوا الصالة لوقتها واجعلوا صالتكم معهم سبحة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف لضعف راشد بن ت
وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح غري  - وهو الصنعاين الدمشقي  -داود 

 إمساعيل بن عياش فمن رجال أصحاب السنن
 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا علي بن إسحاق قال اان عبد هللا   - 17164
شداد بن   يعين بن املبارك قال اان أبو بكر بن أيب مرمي عن ضمرة بن حبيب عن

أوس قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : الكيس من دان نفسه وعمل  
   ملا بعد املوت والعاجز من اتبع نفسه هواها ومتىن على هللا

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف لضعف أيب بكر بن أيب مرمي وابقي ت
 رجال اإلسناد ثقات

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يونس ثنا محاد بن زيد ثنا أيوب   - 17165
عن أيب قالبة عن أيب األشعث عن شداد بن أوس قال : بينما اان امشي مع  

بعض طرق املدينة لثمان عشرة مضت من   رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف
رمضان وهو آخذ بيدي فمر على رجل حيتجم فقال رسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم أفطر احلاجم واحملجوم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن يزيد ثنا أبو العالء يعين  - 17166



القصاب عن قتادة عن أيب قالبة عن أيب أمساء عن شداد بن أوس قال : كنت  
مع النيب صلى هللا عليه وسلم ابملدينة قال وذاك لثمان عشرة خلون من 
احلاجم رمضان فأبصر رجال حيتجم فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أفطر 

 واحملجوم 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح قتادة مل يسمع من أيب قالبةت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر قال ثنا شعبة عن   - 17167
عاصم األحول عن أيب قالبة عن أيب األشعث عن شداد بن أوس : ان رسول  

فقال أفطر احلاجم    هللا صلى هللا عليه وسلم مر برجل حيتجم يف رمضان
 واحملجوم 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا سعيد بن أيب  - 17168
عروبة عن عاصم األحول عن أيب قالبة عن أيب األشعث الصنعاين عن أيب 

 عليه وسلم قال :  أمساء الرحيب عن شداد بن أوس ان رسول هللا صلى هللا



 أفطر احلاجم واحملجوم  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هشيم اان خالد عن أيب قالبة عن   - 17169
عليه وسلم   أيب األشعث الصنعاين عن شداد بن أوس ان رسول هللا صلى هللا

قال : ان هللا عز وجل كتب اإلحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا 
 القتلة وإذا ذحبتم فأحسنوا الذحبة وليحدن أحدكم شفرته ولريح ذبيحته  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن فضيل عن داود بن أيب  - 17170
هند عن عبد هللا بن زيد وهو أبو قالبة عن أيب األشعث الصنعاين عن أيب 

أمساء الرحيب عن شداد بن أوس قال : مر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم علي  
احتجم يف مثان عشرة خلون من رمضان فقال أفطر احلاجم واحملجوم  وأان  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن أيب عدي ثنا حسني يعين  - 17171
املعلم عن عبد هللا بن بريدة عن بشري بن كعب عن شداد بن أوس قال قال  

لى هللا عليه وسلم : سيد االستغفار اللهم أنت ريب ال إله اال أنت  رسول هللا ص
شر ما  خلقتين وأان عبدك وأان على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من  

صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنيب فاغفر يل إنه ال يغفر الذنوب 
أهل  اال أنت قال من قاهلا بعد ما يصبح موقنا هبا فمات من يومه كان من

 اجلنة ومن قاهلا بعد ما ميسي موقنا هبا فمات من ليلته كان من أهل اجلنة  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    125صفحة  - 4مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد قال ثنا أيب ثنا حسني  - 17172
عن بن بريدة قال حدثين بشري بن كعب العدوي ان شداد بن أوس حدثه ان 

 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال سيد : االستغفار فذكر احلديث 



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري ت  

 

 

د هللا حدثين أيب ثنا يزيد بن هارون ثنا أبو مسعود  حدثنا عب - 17173
ن شداد بن أوس قال قال  اجلريري عن أيب العالء بن الشخري عن احلنظلي ع 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ما من رجل ايوي إىل فراشه فيقرا سورة من  
كتاب هللا عز وجل اال بعث هللا عز وجل إليه ملكا حيفظه من كل شيء يؤذيه 

 يهب مىت هب قال وكان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يعلمنا كلمات  حىت
ندعو هبن يف صالتنا أو قال يف دبر صالتنا اللهم اين أسألك الثبات يف األمر  

وأسألك عزمية الرشد وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك وأسألك قلبا  
أعوذ بك سليما ولساان صادقا واستغفرك ملا تعلم وأسألك من خري ما تعلم و 

 من شر ما تعلم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إىل قوله عليه الصالة والسالم " يهب مىت هب " ت
وامسه  -إسناده ضعيف إلهبام الراوي عن شداد بن أوس وأبو مسعود اجلريري  

قد اختلط أما ابقي احلديث فهو حديث حسن بطرقه   -سعيد بن إايس 
 وإسناده ضعيف 

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد بن هارون اان قزعة بن سويد  - 17174
ثنا األشيب الباهلي عن عاصم بن خملد عن أيب األشعث الصنعاين قال أيب 

فقال عن أيب عاصم األحول عن أيب األشعث عن شداد بن أوس قال قال  
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : من قرض بيت شعر بعد العشاء اآلخرة مل  

بل له صالة تلك الليلة  تق  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف جدا ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هاشم قال ثنا عبد احلميد يعين بن  - 17175
هبرام قال ثنا شهر يعين بن حوشب حدثين بن غنم أن شداد بن أوس حدثه  

مة على  عن حديث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ليحملن شرار هذه األ
 سنن الذين خلوا من قبلهم أهل الكتاب حذو القذة ابلقذة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف لضعف شهر بن حوشب وابقي رجاله  ت
 ثقات

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن بن موسى قال ثنا قزعة قال   - 17176



س قال  حدثين محيد األعرج عن الزهري عن حممود بن لبيد عن شداد بن أو 
قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : إذا حضرمت مواتكم فأغمضوا البصر فان  

 البصر يتبع الروح وقولوا خريا فإنه يؤمن على ما قال أهل امليت  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف لضعف ت
ل  وابقي رجاله ثقات رجا - وهو ابن سويد بن حجري الباهلي  -قزعة 

 الشيخني غري حممود بن لبيد فإنه من رجال مسلم 
 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن األشيب قال ثنا بن هليعة   - 17177
وس قال قال شداد بن قال حدثناه عبيد هللا بن املغرية عن يعلى بن شداد بن أ

أوس : كان أبو ذر يسمع احلديث من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فيه  
هللا  الشدة مث خيرج إىل قومه يسلم لعله يشدد عليهم مث ان رسول هللا صلى 

 عليه وسلم يرخص فيه بعد فلم يسمعه أبو ذر فيتعلق أبو ذر ابألمر الشديد 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل ثنا أيوب عن أيب قالبة  - 17178



عمن حدثه عن شداد بن أوس : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أتى على  
رجل حيتجم يف البقيع لثمان عشرة خلت من رمضان وهو آخذ بيدي فقال  

 أفطر احلاجم واحملجوم  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

دثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر قال ثنا شعبة عن  ح - 17179
ثنتان حفظتهما  خالد عن أيب قالبة عن أيب األشعث عن شداد بن أوس قال ا

من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم انه قال : ان هللا كتب اإلحسان على كل  
دكم  شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذحبتم فأحسنوا الذحبة وليحد أح 

 شفرته ولريح ذبيحته  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو النضر قال ثنا عبد احلميد يعين   - 17180
بن هبرام قال قال شهر بن حوشب قال بن غنم : ملا دخلنا مسجد اجلابية اان 

يين بشماله ومشال أيب الدرداء وأبو الدرداء لقينا عبادة بن الصامت فأخذ مي 



بيمينه فخرج ميشي بيننا وحنن ننتجي وهللا أعلم فيما نتناجى وذاك قوله فقال  
عبادة بن الصامت لئن طال بكما عمر أحدكما أو كالكما ليوشكان ان تراي 

الرجل من ثبج املسلمني يعين من وسط قرا القرآن على لسان حممد صلى هللا  
داه وأحل حالله وحرم حرامه ونزل عند منازله أو قراه  عليه وسلم فاعاده وأب

على لسان أخيه قراءة على لسان حممد صلى هللا عليه وسلم فاعاده وأبداه 
وأحل حالله وحرم حرامه ونزل عند منازله ال حيور فيكم اال كما حيور راس 
احلمار امليت قال فبينا حنن كذلك إذ طلع شداد بن أوس وعوف بن مالك 

لينا فقال شداد إن أخوف ما أخاف عليكم أيها الناس ملا مسعت من  فجلسا إ
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول من الشهوة اخلفية والشرك فقال عبادة  

بن الصامت وأبو الدرداء اللهم غفرا أومل يكن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
الشهوة اخلفية  قد حدثنا ان الشيطان قد يئس ان يعبد يف جزيرة العرب فأما 

فقد عرفناها هي شهوات الدنيا من نسائها وشهواهتا فما هذا الشرك الذي 
ختوفنا به اي شداد فقال شداد أرأيتكم لو رأيتم رجال يصلي لرجل أو يصوم له  

أو يتصدق له أترون انه قد اشرك قالوا نعم وهللا انه من صلى لرجل أو صام له  
 قد مسعت رسول هللا صلى هللا عليه  أو تصدق له لقد اشرك فقال شداد فإين

وسلم يقول من صلى يرائي فقد اشرك ومن صام يرائي فقد اشرك ومن تصدق 
يرائي فقد اشرك فقال عوف بن مالك عند ذلك أفال يعمد إىل ما ابتغي فيه  
وجهه من ذلك العمل كله فيقبل ما خلص له ويدع ما يشرك به فقال شداد 

 صلى هللا عليه وسلم يقول ان هللا عز وجل  عند ذلك فإين قد مسعت رسول هللا 



يقول اان خري قسيم ملن اشرك يب من اشرك يب شيئا فإن حشده عمله قليله  
 وكثريه لشريكه الذي اشرك به وأان عنه غين  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف لضعف شهر بن حوشبت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    126صفحة  - 4مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

( حديث العرابض بن سارية عن النيب صلى هللا عليه وسلم   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد ووكيع قاال ثنا هشام   - 17181
قال ثنا حيىي بن كثري عن حممد بن إبراهيم عن خالد بن معدان عن العرابض بن  

سارية : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان يستغفر للصف املقدم ثالاث 
 وللثاين مرة  

 

 

ناد منقطع خالد بن معدان  عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إست



إمنا يرويه عن جبري بن نفري عن العرابض وبقية رجاله ثقات رجال الشيخني غري 
 أن صحابيه مل خيرج له سوى أصحاب السنن 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن بن مهدي ثنا معاوية   - 17182
لمي انه مسع يعين بن صاحل عن ضمرة بن حبيب عن عبد الرمحن بن عمرو الس

العرابض بن سارية قال : وعظنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم موعظة ذرفت  
منها العيون ووجلت منها القلوب قلنا اي رسول هللا ان هذه ملوعظة مودع 

فماذا تعهد إلينا قال قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها ال يزيغ عنها بعدي  
فا كثريا فعليكم مبا عرفتم من سنيت  اال هالك ومن يعش منكم فسريى اختال

وسنة اخللفاء الراشدين املهديني وعليكم ابلطاعة وان عبدا حبشيا عضوا عليها  
 ابلنواجذ فإمنا املؤمن كاجلمل األنف حيثما انقيد انقاد  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح بطرقه وشواهده وهذا إسناد حسنت  

 

 

 ثنا محاد بن خالد اخلياط ثنا معاوية  حدثنا عبد هللا حدثين أيب - 17183
يعين بن صاحل عن يونس بن سيف عن احلرث بن زايد عن أيب رهم عن 

عرابض بن سارية قال : دعاين رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إىل السحور يف  
 رمضان فقال هلم إىل هذا الغذاء املبارك  



 

 

ضعيف جلهالة  عليق شعيب األرنؤوط : حديث حسن بشواهده وهذا إسنادت
فقد تفرد يونس بن سيف ابلرواية عنه  -وهو الشامي  -احلارث بن زايد   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا الضحاك بن خملد عن ثور عن   - 17184
خالد بن معدان عن عبد الرمحن بن عمرو السلمي عن عرابض بن سارية قال  

بل علينا فوعظنا موعظة  : صلى لنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الفجر مث أق
عني ووجلت منها القلوب قلنا أو قالوا اي رسول هللا كان  بليغة ذرفت هلا األ

هذه موعظة مودع فأوصنا قال اوصيكم بتقوى هللا والسمع والطاعة وان كان  
عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم يرى بعدي اختالفا كثريا فعليكم بسنيت وسنة  

عضوا عليها ابلنواجذ وإايكم وحمداثت األمور فان  اخللفاء الراشدين املهديني و 
 كل حمدثة بدعة وان كل بدعة ضاللة 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح ورجاله ثقاتت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا الوليد بن مسلم ثنا ثور بن يزيد ثنا  - 17185
خالد بن معدان قال ثنا عبد الرمحن بن عمرو السلمي وحجر بن حجر قاال :  



وال على الذين إذا ما أتوك  }أتينا العرابض بن سارية وهو ممن نزل فيه  
ئرين وعائدين  فسلمنا وقلنا أتيناك زا {لتحملهم قلت ال أجد ما أمحلكم عليه 

ومقتبسني فقال عرابض صلى بنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الصبح ذات 
يوم مث أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها 

القلوب فقال قائل اي رسول هللا كان هذه موعظة مودع فماذا تعهد إلينا فقال  
عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم    اوصيكم بتقوى هللا والسمع والطاعة وان كان

بعدي فسريى اختالفا كثريا فعليكم بسنيت وسنة اخللفاء الراشدين املهديني 
فتمسكوا هبا وعضوا عليها ابلنواجذ وإايكم وحمداثت األمور فان كل حمدثة 

 بدعة وكل بدعة ضاللة  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

-------------------------------------  

 

[    127صفحة  - 4مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيوة بن شريح ثنا بقية حدثين جبري  - 17186
بن سعد عن خالد بن معدان عن بن أيب بالل عن عرابض بن سارية انه  



حدثهم : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وعظهم يوما بعد صالة الغداة 
 فذكره  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثين أيب حدثنا إمساعيل عن هشام الدستوائي حدثنا عبد هللا   - 17187
عن حيىي بن أيب كثري عن حممد بن إبراهيم بن احلرث عن خالد بن معدان عن  

أيب بالل عن العرابض بن سارية انه حدثهم : ان رسول هللا صلى هللا عليه  
 وسلم وعظهم يوما بعد صالة الغداة فذكره  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل عن هشام الدستوائي عن  - 88171
حيىي بن أيب كثري عن حممد بن إبراهيم بن احلرث عن خالد بن معدان عن 
العرابض بن سارية انه حدثهم : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان 

 يستغفر للصف املقدم ثالث مرار وللثاين مرة  
 

 



األرنؤوط : حديث صحيحعليق شعيب ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن بن مهدي قال ثنا   - 17189
معاوية بن صاحل عن سعيد بن هانئ قال مسعت العرابض بن سارية قال : بعت  
من النيب صلى هللا عليه وسلم بكرا فأتيته أتقاضاه فقلت اي رسول هللا أقضين 

ال جلينية قال فقضاين فأحسن قضائي قال  مثن بكري فقال أجل ال أقضيكها إ
وجاءه أعرايب فقال اي رسول هللا أقضين بكري فأعطاه رسول هللا صلى هللا عليه  

وسلم يومئذ مجال قد اسن فقال اي رسول هللا هذا خري من بكري قال فقال  
 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ان خري القوم خريهم قضاء  

 

 

ناده صحيح ورجاله ثقاتعليق شعيب األرنؤوط : إس ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن بن مهدي ثنا معاوية   - 17190
ل السلمي عن  يعين بن صاحل عن سعيد بن سويد الكليب عن عبد هللا بن هال

عرابض بن سارية قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : اين عبد هللا خلامت 
ذلك دعوة أيب  النبيني وان آدم عليه السالم ملنجدل يف طينته وسأنبئكم أبول 

 إبراهيم وبشارة عيسى يب ورؤاي أمي اليت رأت وكذلك أمهات النبيني ترين 
 



 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح لغريه دون قوله : " وكذلك أمهات ت
 النبيني ترين " 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو العالء وهو احلسن بن سوار  - 17191
يد بن سويد عن عبد األعلى بن هالل السلمي قال ثنا ليث عن معاوية عن سع 

عن عرابض بن سارية قال مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : اين 
عبد هللا وخامت النبيني فذكر مثله وزاد فيه ان أم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 رأت حني وضعته نورا أضاءت منه قصور الشام  

 

 

يح لغريه عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن بن مهدي عن معاوية   - 17192
يعين بن صاحل عن يونس بن سيف عن احلرث بن زايد عن أيب رهم عن 

العرابض بن سارية السلمي قال : مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهو  
ارك مث مسعته يقول  يدعوان إىل السحور يف شهر رمضان هلموا إىل الغذاء املب

 اللهم علم معاوية الكتاب واحلساب وقه العذاب 
 

 



عليق شعيب األرنؤوط : حديث السحور منه حسن وهذا إسناد ضعيف ت
 جلهالة احلارث بن زايد

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو عاصم ثنا وهب بن خالد  - 17193
 : ان رسول هللا احلمصي حدثتين أم حبيبة بنت العرابض قالت حدثين أيب

صلى هللا عليه وسلم حرم يوم خيرب كل ذي خملب من الطري وحلوم احلمر  
 األهلية واخلليسة واجملثمة وان توطا السبااي حىت يضعن ما يف بطوهنن  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح لغريه دون قوله : " واخلليسة "  ت
 فحسن لغريه وهذا إسناد حمتمل للتحسني

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو عاصم ثنا وهب أبو خالد قال   - 17194
ليه وسلم  حدثتين أم حبيبة بنت العرابض عن أبيها : ان رسول هللا صلى هللا ع 

كان أيخذ الوبرة من قصة من يفء هللا عز وجل فيقول مايل من هذا اال مثل ما  
خيط فما فوقهما  ألحدكم اال اخلمس وهو مردود فيكم فادوا اخليط وامل

وإايكم والغلول فإنه عار وشنار على صاحبه يوم القيامة قال أبو عبد الرمحن 
وروى سفيان عن أيب سنان عن وهب هذا قال عبد هللا عبد األعلى بن هالل  

 هو الصواب  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث حسن لغريه وإسناده حمتمل للتحسنيت  

 

 

-------------------------------------  

 

[    128صفحة  - 4مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو جعفر وهو حممد بن جعفر   - 17195
املدائين أخربين عباد بن العوام عن سفيان بن احلسني عن خالد بن سعد عن  

العرابض بن سارية قال مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : ان 
جل إذا سقى امرأته من املاء أجر قال فأتيتها فسقيتها وحدثتها مبا مسعت الر 

 من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح بشواهده وهذا إسناد ضعيف النقطاعه بني  ت
خالد والعرابض بن سارية ورجاله ثقات غري حممد بن جعفر املدائين فمختلف 

 فيه 

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن بن موسى قال ثنا شيبان   - 17196
ن جبري بن نفري عن حيىي عن حممد بن إبراهيم عن خالد بن معدان حدثه ا

حدثه ان العرابض حدثه وكان العرابض بن سارية من أصحاب الصفة قال :  
كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يصلي على الصف املقدم ثالاث وعلى  

واحدة  الثاين   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم جبري بن نفري من  ت
رجاله وابقي رجاله من رجال الشيخني غري صحابيه فمن رجال أصحاب 

 السنن
 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيوة بن شريح حدثنا بقية بن  - 17197
الوليد ثنا حبري بن سعد عن خالد بن معدان عن جبري بن نفري عن العرابض بن  
سارية عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : انه كان يصلي على الصف األول 

 ثالاث وعلى الذي يليه واحدة  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هيثم بن خارجة قال ثنا بن عياش   - 17198
بن  يعين إمساعيل عن صفوان بن عمرو عن عبد الرمحن بن ميسرة عن العرابض 

سارية قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال هللا عز وجل : املتحابون 
واحسبين قد مسعته منه  جباليل يف ظل عرشي يوم ال ظل اال ظلي قال عبد هللا   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد حسن من أجل إمساعيل بن  ت
 عياش فهو صدوق يف روايته عن أهل بلده وهذه منها وبقية رجاله ثقات

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيوة بن شريح يعين بن يزيد  - 17199
ري بن سعد عن خالد بن احلضرمي ويزيد بن عبد ربه قاال ثنا بقية قال حدثين حب

معدان عن بن أيب بالل عن عرابض بن سارية ان رسول هللا صلى هللا عليه  
الذين  وسلم قال : خيتصم الشهداء واملتوفون على فرشهم إىل ربنا عز وجل يف

يتوفون من الطاعون فيقول الشهداء إخواننا قتلوا كما قتلنا ويقول املتوفون 
على فرشهم إخواننا ماتوا على فرشهم كما متنا على فرشنا فيقول الرب عز  

وجل انظروا إىل جراحهم فان أشبهت جراحهم جراح املقتولني فإهنم منهم  
 ومعهم فإذا جراحهم قد أشبهت جراحهم  

 

 

ب األرنؤوط : حسن لغريه وهذا إسناد ضعيف عليق شعيت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد بن عبد ربه ثنا بقية بن الوليد  - 17200
قال حدثين حبري بن سعد عن خالد بن معدان عن بن أيب بالل عن عرابض بن 

سارية انه حدثهم : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان يقرا املسبحات قبل  
قد وقال ان فيهن آية أفضل من ألف آية  ان ير   

 

 

وهو عبد هللا   -عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف جلهالة ابن أيب بالل ت
فلم يرو عنه غري خالد بن معدان ومل يؤثر توثيقه عن غري ابن حبان ولعنعنة   -

 بقية بن الوليد فهو يدلس ويسوي 
 

 

ن انفع ثنا إمساعيل بن حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا احلكم ب - 17201
لعرابض بن سارية :  عياش عن ضمضم بن زرعة عن شريح بن عبيد قال قال ا

كان النيب صلى هللا عليه وسلم خيرج علينا يف الصفة وعلينا احلوتكية فيقول لو  
 تعلمون ما ذخر لكم ما حزنتم على ما زوي عنكم وليفتحن لكم فارس والروم 

 

 

ده ضعيف النقطاعه شريح بن عبيد مل يدرك عليق شعيب األرنؤوط : إسنات
 العرابض بن سارية

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا احلكم بن انفع قال ثنا إمساعيل بن   - 17202
عياش عن حبري بن سعد عن خالد بن معدان عن جبري بن نفري عن العرابض بن  

سارية قال : صلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على الصف املقدم ثالاث 
 وعلى الذي يليه واحدة  

 

 

عيل بن عياش صدوق يف روايته عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح إمسات
 عن أهل بلده وهذه منها وابقي رجال اإلسناد ثقات

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو اليمان احلكم بن انفع ثنا أبو  - 17203
سول هللا بكر عن سعيد بن سويد عن العرابض بن سارية السلمي قال مسعت ر 

صلى هللا عليه وسلم يقول : اين عبد هللا يف أم الكتاب خلامت النبيني وان آدم  
بشارة عيسى قومه  ملنجدل يف طينته وسأنبئكم بتأويل ذلك دعوة أيب إبراهيم و 

ورؤاي أمي اليت رأت انه خرج منها نور أضاءت له قصور الشام وكذلك ترى 
 أمهات النبيني صلوات هللا عليهم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه دون قوله : " وكذلك ترى أمهات ت
 النبيني صلوات هللا عليهم " وهذا إسناد ضعيف 



 

 

ثنا أبو اليمان ثنا إمساعيل بن عياش  حدثنا عبد هللا حدثين أيب  - 17204
ن عن بن أيب بالل عن العرابض بن سارية  عن حبري بن سعد عن خالد بن معدا

قال مسعت النيب صلى هللا عليه وسلم يقول : خيتصم الشهداء واملتوفون على  
فرشهم إىل هللا عز وجل يف الذين ماتوا من الطاعون فيقول الشهداء إخواننا 

توفون على فرشهم إخواننا ماتوا على فرشهم كما متنا فيقضي  قتلوا ويقول امل
هللا عز وجل بينهم ان انظروا إىل جراحات املطعنني فان أشبهت جراحات 

الشهداء فهم منهم فينظرون إىل جراح املطعنني فإذا هم قد أشبهت فيلحقون  
 معهم  

 

 

يب باللعليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه وهذا إسناد ضعيف جلهالة ابن أت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    129صفحة  - 4مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

( حديث أيب عامر األشعري رضي هللا عنه   )  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال  - 17205
ثنا مالك بن مغول ثنا علي بن مدرك عن أيب عامر األشعري قال كان رجل 

قتل منهم أبوطاس فقال له النيب صلى هللا عليه وسلم : اي أاب عامر اال غريت 
ضل إذا اي أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم ال يضركم من  }فتال هذه اآلية 

فغضب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وقال أين ذهبتم إمنا هي اي   {اهتديتم  
 أيها الذين آمنوا ال يضركم من ضل من الكفار إذا اهتديتم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف النقطاعه علي بن مدرك ذكره كل من  ت
الصحابةترمجه يف أتباع التابعني فلم يذكروا له رواية عن أحد من   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وهب بن جرير قال ثنا أيب قال   - 17206
مسعت عبد هللا بن مالذ حيدث عن منري بن أوس عن مالك بن مسروح عن  

عامر بن أيب عامر األشعري عن أبيه عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : نعم  
ون هم مين وأان منهم قال  احلي األسد واألشعريون ال يفرون يف القتال وال يغل

عامر فحدثت به معاوية فقال ليس هكذا قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
ولكنه قال هم مين وايل فقال ليس هكذا حدثين أيب عن النيب صلى هللا عليه  

وسلم ولكنه قال هم مين وأان منهم قال فأنت إذا أعلم حبديث أبيك قال عبد  



رواه اال جرير   هللا هذا من أجود احلديث ما  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف فيه جمهوالن عبد هللا بن مالذ مل يرو  ت
عنه سوى جرير ابن حازم ومل يؤثر توثيقه عن أحد ومالك بن مسروح تفرد  

 ابلرواية عنه منري بن أوس ومل يؤثر توثيقه عن غري ابن حبان 

 

 

مان اان شعيب قال ثنا عبد  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو الي - 17207
نا شهر بن حوشب عن عامر أو أيب عامر أو أيب مالك :  هللا بن أيب حسني حدث

ان النيب صلى هللا عليه وسلم بينما هو جالس يف جملس فيه أصحابه جاءه 
جربيل عليه السالم يف غري صورته حيسبه رجال من املسلمني فسلم عليه فرد  

على ركبيت النيب صلى هللا عليه وسلم وقال له   عليه السالم مث وضع جربيل يده
اي رسول هللا ما اإلسالم فقال ان تسلم وجهك هلل وان تشهد ان ال إله اال هللا  
وان حممدا عبده ورسوله وتقيم الصالة وتؤيت الزكاة قال فإذا فعلت ذلك فقد  

ئكة أسلمت قال نعم مث قال ما اإلميان قال ان تؤمن ابهلل واليوم اآلخر واملال
والكتاب والنبيني واملوت واحلياة بعد املوت واجلنة والنار واحلساب وامليزان  
والقدر كله خريه وشره قال فإذا فعلت ذلك فقد آمنت قال نعم مث قال ما  

اإلحسان اي رسول هللا قال ان تعبد هللا كأنك تراه فإنك ان كنت ال تراه فهو  
ونسمع رجع رسول هللا صلى   يراك قال فإذا فعلت ذلك فقد أحسنت قال نعم



هللا عليه وسلم إليه وال يرى الذي يكلمه وال يسمع كالمه قال فمىت الساعة اي  
رسول هللا فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم سبحان هللا مخس من الغيب ال  

إن هللا عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما يف   }يعلمها اال هللا عز وجل 
ري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس أبي أرض متوت إن األرحام وما تد
فقال السائل اي رسول هللا ان شئت حدثتك بعالمتني تكوانن  {هللا عليم خبري  

قبلها فقال حدثين فقال إذا رأيت األمة تلد رهبا ويطول أهل البنيان ابلبنيان  
لعريب قال وعاد العالة احلفاة رؤوس الناس قال ومن أولئك اي رسول هللا قال ا

مث وىل فلما مل نر طريقه بعد قال سبحان هللا ثالاث هذا جربيل جاء ليعلم الناس 
دينهم والذي نفس حممد بيده ما جاءين قط اال وأان اعرفه اال ان تكون هذه  

 املرة 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف على نكارة يف بعض ألفاظه ت  

 

 

ثنا أبو النضر قال ثنا عبد احلميد قال  حدثنا عبد هللا حدثين أيب  - 17208
: هنى رسول هللا صلى هللا عليه   حدثين شهر بن حوشب عن بن عباس قال

وسلم عن أصناف النساء وذكر احلديث وذكر ملصقا به قال جلس رسول هللا 
صلى هللا عليه وسلم جملسا فااته جربيل عليه السالم فجلس بني يدي رسول 

فذكر احلديث وقال فيه ان شئت حدثتك مبعامل هلا  هللا صلى هللا عليه وسلم 



دون ذلك قال أجل اي رسول هللا فحدثين قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
 إذا رأيت األمة ولدت ربتها فذكر احلديث  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : احلديث إىل قوله عليه الصالة والسالم : " عن ت
هناية احلديث : حديث حسن وهذا أصناف النساء " إسناده ضعيف وأما إىل 

 إسناد ضعيف
 

 

------------------------------------- 

 

[    130صفحة  - 4مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

( حديث احلرث األشعري عن النيب صلى هللا عليه وسلم   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا أبو خلف موسى بن  - 17209
د بن سالم عن جده  خلف كان يعد يف البدالء ثنا حيىي بن أيب كثري عن زي

ممطور عن احلرث األشعري ان نيب هللا صلى هللا عليه وسلم قال : ان هللا عز  
مر  وجل أمر حيىي بن زكراي عليهما السالم خبمس كلمات ان تعمل هبن وان أي



بين إسرائيل ان يعملوا هبن وكاد ان يبطئ فقال له عيسى انك قد أمرت خبمس  
ما ان  كلمات ان تعمل هبن وأتمر بين إسرائيل ان يعملوا هبن فأما ان تبلغهن وا

ابلغهن فقال اي أخي اين أخشى ان سبقتين ان أعذب أو خيسف يب قال فجمع  
جد فقعد على الشرف فحمد  حيىي بين إسرائيل يف بيت املقدس حىت إمتأل املس

هللا وأثىن عليه مث قال ان هللا عز وجل أمرين خبمس كلمات ان اعمل هبن 
وآمركم ان تعملوا هبن أوهلن ان تعبدوا هللا ال تشركوا به شيئا فان مثل ذلك 
مثل رجل اشرتى عبدا من خالص ماله بورق أو ذهب فجعل يعمل ويؤدي 

ن عبده كذلك وان هللا عز وجل خلقكم  غلته إىل غري سيده فأيكم سره ان يكو 
ورزقكم فاعبدوه وال تشركوا به شيئا وآمركم ابلصالة فان هللا عز وجل ينصب 
وجهه لوجه عبده ما مل يلتفت فإذا صليتم فال تلتفتوا وآمركم ابلصيام فان مثل  

ذلك كمثل رجل معه صرة من مسك يف عصابة كلهم جيد ريح املسك وان 
هللا اطيب من ريح املسك وآمركم ابلصدقة فان مثل  خلوف فم الصائم عند 

ذلك كمثل رجل أسره العدو فشدوا يديه إىل عنقه وقدموه ليضربوا عنقه فقال  
هل لكم أن أفتدي نفسي منكم فجعل يفتدي نفسه منهم ابلقليل والكثري حىت  

فك نفسه وآمركم بذكر هللا عز وجل كثريا وأن مثل ذلك كمثل رجل طلبه  
ا يف أثره فآيت حصنا حصينا فتحصن فيه وان العبد أحصن ما  العدو سراع

يكون من الشيطان إذا كان يف ذكر هللا عز وجل قال فقال رسول هللا صلى هللا 
عليه وسلم وأان آمركم خبمس هللا أمرين هبن ابجلماعة والسمع والطاعة واهلجرة  

ع ربقة واجلهاد يف سبيل هللا فإنه من خرج من اجلماعة قيد شرب فقد خل



اإلسالم من عنقه اال ان يرجع ومن دعا بدعوى اجلاهلية فهو من جثاء جهنم  
قالوا اي رسول هللا وان صام وان صلى قال وان صام وان صلى وزعم انه مسلم  
فادعوا املسلمني أبمسائهم مبا مساهم هللا عز وجل املسلمني املؤمنني عباد هللا عز  

 وجل 

 

 

وإن  - صحيح أبو خلف موسى بن خلف عليق شعيب األرنؤوط : حديث ت
متابع وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح  -اختلف فيه   

 

 

حديث املقدام بن معد يكرب الكندي أيب كرمية عن النيب صلى هللا عليه   )
( وسلم    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد قال ثنا ثور يعين بن  - 17210
يزيد قال حدثين حبيب بن عبيد عن املقدام بن معد يكرب أيب كرمية عن النيب 

 صلى هللا عليه وسلم قال : إذا أحب أحدكم أخاه فليعلمه انه حيببه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح ت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد قال ثنا شعبة حدثين   - 17211
 منصور عن الشعيب عن املقدام بن معد يكرب أيب كرمية انه مسع رسول هللا

صلى هللا عليه وسلم يقول : ليلة الضيف واجبة على كل مسلم فان أصبح  
ه  بفنائه حمروما كان دينا له عليه ان شاء اقتضاه وان شاء ترك   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا زايد بن عبد هللا البكائي قال ثنا   - 17212
منصور عن عامر عن أيب كرمية رجل من أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه  
كل  وسلم قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ليلة الضيف واجبة على  

 مسلم فان أصبح بفنائه حمروما كان دينا له عليه ان شاء اقتضاه وان شاء تركه 

 

 

وإن  -عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح زايد بن عبد هللا البكائي ت
متابع وبقية رجاله ثقات رجال الشيخني غري صحابيه فمن   -اختلف فيه 

 رجال البخاري وأصحاب السنن

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد بن هارون قال اان حريز بن  - 17213



عبد الرمحن بن أيب عوف اجلرشي عن املقدام بن معد يكرب الكندي قال قال  
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : اال اين أوتيت الكتاب ومثله معه اال اين 

يقول عليكم  أوتيت القرآن ومثله معه اال يوشك رجل ينثين شبعاان على أريكته 
ابلقرآن فما وجدمت فيه من حالل فأحلوه وما وجدمت فيه من حرام فحرموه اال  
ال حيل لكم حلم احلمار األهلي وال كل ذي انب من السباع اال وال لقطة من  

مال معاهد اال ان يستغين عنها صاحبها ومن نزل بقوم فعليهم ان يقروهم فان  
   مل يقروهم فلهم ان يعقبوهم مبثل قراهم

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح غري عبد  ت
 الرمحن بن أيب عروف اجلرشي فمن رجال أيب داود والنسائي وهو ثقة 

 

 

------------------------------------- 

 

[    131صفحة  - 4مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن بديل  - 17214
عن علي بن أيب طلحة عن راشد بن سعد عن أيب عامر اهلوزين عن املقدام أيب  

كرمية عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم انه قال : من ترك كال فإىل هللا 



ه ورمبا قال فإلينا ومن ترك ماال فلوارثه واخلال وارث من ال وارث له وأان ورسول
 وارث من ال وارث له أرثه واعقل عنه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده جيد علي بن أيب طلحة صدوق من رجال  ت
 مسلم وابقي رجال اإلسناد ثقات 

 

 

فذكره وقال  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حجاج قال ثنا شعبة  - 17215
عن املقدام من كندة وكان من أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم عن النيب 

 صلى هللا عليه وسلم : حنوه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث جيد ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن بن مهدي عن بن  - 17216
املبارك عن ثور عن خالد بن معدان عن املقدام بن معد يكرب قال قال رسول  

 هللا صلى هللا عليه وسلم : كيلوا طعامكم يبارك لكم فيه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري رجاله ثقات ت



فمن رجال البخاري -وهو ابن يزيد احلمصي  -الشيخني غري ثور رجال   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حجاج قال ثنا شعبة قال مسعت أاب  - 17217
اجلودي حيدث عن بن املهاجر عن املقدام بن معد يكرب أيب كرمية عن النيب 

ان حقا  صلى هللا عليه وسلم : أميا مسلم أضاف قوما فأصبح الضيف حمروما ف
 على كل مسلم نصره حىت أيخذ بقرى ليلته من زرعه وماله  

 

 

  -وامسه سعيد   -عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف جلهالة ابن املهاجر ت
فإنه مل يرو عنه غري أيب اجلودي ومل يؤثر توثيقه عن غري ابن حبان وابقي رجال  

 -بن عمري وهو احلارث  -اإلسناد ثقات رجال الصحيح غري أيب اجلودي 
 فمن رجال أيب داود وهو ثقة 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إبراهيم بن أيب العباس قال ثنا بقية   - 17218
قال ثنا حبري بن سعد عن خالد بن معدان عن املقدام بن معدي كرب قال قال  

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ما أطعمت نفسك فهو لك صدقة وما 
صدقة وما أطعمت زوجك فهو لك صدقة وما  أطعمت ولدك فهو لك

 أطعمت خادمك فهو لك صدقة  
 



 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سريج بن النعمان ثنا بقية بن  - 17219
الوليد عن أرطاة بن املنذر عن بعض أشياخ اجلند عن املقدام بن معدي كرب  

قال : مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ينهى عن لطم خدود الدواب 
 وقال ان هللا عز وجل قد جعل لكم عصيا وسياطا  

 

 

إسناده ضعيف لتدليس بقية وهو ابن الوليد وإلهبام   عليق شعيب األرنؤوط :ت
ة بن املنذر وابقي رجال اإلسناد ثقات رجال   \الرجل الذي روى عنه أرط 

البخاري غري أرطاة بن املنذر فقد أخرج له البخاري وأبو داود والنسائي وابن 
 ماجة وهو ثقة 

 

 

باس ثنا بقية ثنا  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إبراهيم بن أيب الع - 17220
حبري بن سعد ثنا خالد بن معدان عن املقدام بن معدي كرب انه مسع رسول هللا 
صلى هللا عليه وسلم يقول : ما أكل أحد منكم طعاما أحب إىل هللا عز وجل  

 من عمل يديه  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إسحاق بن عيسى واحلكم بن انفع   - 17221
دان عن املقدام  قاال ثنا إمساعيل بن عياش عن حبري بن سعد عن خالد بن مع

بن معدي كرب الكندي قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ان للشهيد  
ه  عند هللا عز وجل قال احلكم ست خصال ان يغفر له يف أول دفعة من دم

ويرى قال احلكم ويرى مقعده من اجلنة وحيلى حلة اإلميان ويزوج من احلور 
العني وجيار من عذاب القرب وايمن من الفزع األكرب قال احلكم يوم الفزع 

األكرب ويوضع على رأسه اتج الوقار الياقوتة منه خري من الدنيا وما فيها ويزوج 
سبعني إنساان من أقاربه  اثنتني وسبعني زوجة من احلور العني ويشفع يف   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : رجاله ثقات غري إمساعيل بن عياش فقد اضطرب فيه ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا احلكم بن انفع ثنا بن عياش عن   - 17222
حبري بن سعد عن خالد بن معدان عن كثري بن مرة عن عبادة بن الصامت عن  

ل ذلك النيب صلى هللا عليه وسلم : مث  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : رجاله ثقات وذكران يف الرواية السابقة اضطراب  ت
 امساعيل بن عياش فيه 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيوة بن شريح ثنا بقية ثنا حبري بن   - 17223
سعد عن خالد بن معدان عن املقدام بن معدي كرب انه مسع رسول هللا صلى 

 هللا عليه وسلم يقول : ان هللا عز وجل يوصيكم ابألقرب فاألقرب  

 

 

وإن كان  -عليق شعيب األرنؤوط : حديث حسن بقية : هو ابن الوليد ت
توبع وابقي رجال اإلسناد ثقات  -لس تدليس التسوية يد  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيوة بن شريح وأمحد بن عبد   - 17224
امللك قاال ثنا بقية ثنا حبري بن سعد عن خالد بن معدان عن املقدام بن معدي  

كرب قال : هنى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن احلرير والذهب وعن  
لنمور  مياثر ا  

 

 

وهو   -عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف فيه بقية ت
يدلس تدليس التسوية -ابن الوليد   



 

 

------------------------------------- 

 

[    132صفحة  - 4مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو املغرية قال ثنا سليمان بن  - 17225
دام بن معدي كرب سليم الكناين قال ثنا حيىي بن جابر الطائي قال مسعت املق

الكندي قال مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : ما مأل بن آدم  
ثلث  وعاء شرا من بطن حسب بن آدم أكالت يقمن صلبه فان كان ال حمالة ف

 طعام وثلث شراب وثلث لنفسه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : رجاله ثقات غري أن حيىي بن جابر الطائي تكلموا يف ت
 مساعه من املقدام ... فإن صح مساعه منه فاحلديث صحيح وإال فمنقطع

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا خلف بن الوليد قال ثنا بن عياش   - 17226
د بن معدان عن املقدام بن معد يكرب الكندي عن  عن حبري بن سعد عن خال

النيب صلى هللا عليه وسلم : ان هللا عز وجل يوصيكم أبمهاتكم ان هللا  
 يوصيكم آبابئكم ان هللا يوصيكم ابألقرب فاألقرب  



 

 

صدوق    -وهو إمساعيل  -عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسن ابن عياش ت
قي رجال اإلسناد ثقات يف روايته عن أهل بلده وهذه منها واب  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو املغرية قال ثنا حريز قال حدثنا   - 17227
عبد الرمحن بن ميسرة احلضرمي قال مسعت املقدام بن معدي كرب الكندي  
قال : أيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بوضوء فتوضأ فغسل كفيه ثالاث مث 

يه ثالاث ثالاث مث مضمض واستنشق ثالاث ومسح غسل وجهه ثالاث مث غسل ذراع 
 برأسه وأذنيه ظاهرمها وابطنهما وغسل رجليه ثالاث ثالاث 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث ضعيف لنكارة فيه فالصحيح أن املضمضة  ت
واالستنشاق إمنا تكوانن عقب غسل اليدين كما صح من حديث عبد هللا بن 

 زيد

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيوة بن شريح ثنا بقية ثنا حبري بن   - 17228
األسود  سعد عن خالد بن معدان قال وفد املقدام بن معدي كرب وعمرو بن 

إىل معاوية فقال معاوية للمقدام : أعلمت ان احلسن بن علي تويف فرجع  



وضعه رسول   املقدام فقال له معاوية أتراها مصيبة فقال ومل ال أراها مصيبة وقد
هللا صلى هللا عليه وسلم يف حجره وقال هذا مين وحسني من علي رضي هللا 

 تعاىل عنهما  
 

 

مدلس  -وهو ابن الوليد  -عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف بقية ت
 ويسوي وقد عنعن وابقي رجال اإلسناد ثقات 

 

 

إمساعيل بن  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا احلكم بن انفع قال ثنا  - 17229
عياش عن حبري بن سعد عن خالد بن معدان عن املقدام بن معدي كرب انه 
رأى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ابسطا يديه يقول : ما أكل أحد منكم  

 طعاما يف الدنيا خريا له من ان أيكل من عمل يديه  

 

 

عياش  عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد حسن إمساعيل بن ت
 صدوق يف روايته عن أهل بلده وهذه منها وابقي رجال اإلسناد ثقات 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا احلكم بن انفع قال حدثنا إمساعيل   - 17230
بن عياش عن حبري بن سعد عن خالد بن معدان عن املقدام بن معدي كرب 



ك فهو لك انه مسع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : ما أطعمت نفس
 صدقة وولدك وزوجتك وخادمك  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عتاب ثنا عبد هللا يعين بن املبارك   - 17231
قال ثنا بقية بن الوليد قال ثنا حبري بن سعد عن خالد بن معدان عن املقدام بن  

ل : عليكم بغذاء السحر فإنه  معدي كرب عن النيب صلى هللا عليه وسلم قا
 هو الغذاء املبارك  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث حسن بشواهده وهذا إسناد ضعيف فيه بقية  ت
 بن الوليد يدلس تدليس التسوية وقد عنعن وابقي رجال اإلسناد ثقات 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن بن مهدي ثنا معاوية   - 17232
بن صاحل عن أيب عبد الرمحن الكندي قال مسعت املقدام بن معدي كرب قال 

: هنى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن حلوم احلمر اإلنسية وعن كل ذي  
 انب من السباع 



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن وزيد بن حباب قاال ثنا   حدثنا - 17233
ين احلسن بن معاوية بن صاحل عن احلسن بن جابر قال زيد يف حديثه حدث

جابر قال مسعت املقدام بن معدي كرب يقول : حرم رسول هللا صلى هللا عليه  
وسلم يوم خيرب أشياء مث قال يوشك أحدكم ان يكذبين وهو متكئ على  

ه حيدث حبديثي فيقول بيننا وبينكم كتاب هللا فما وجدان فيه من حالل أريكت
استحللناه وما وجدان فيه من حرام حرمناه اال وان ما حرم رسول هللا صلى هللا 

 عليه وسلم مثل ما حرم هللا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

 ثنا سفيان عن  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع وأبو نعيم قاال - 17234
م املقدام أبو كرمية الشامي منصور عن الشعيب عن املقدام أيب كرمية قال أبو نعي

قال : قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لليلة الضيف قال أبو نعيم حق 
 واجبة فان أصبح بفنائه فهو دين عليه فان شاء اقتضى وان شاء ترك  

 



 

صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة قال   - 17235
مسعت منصورا حيدث عن الشعيب عن املقدام أيب كرمية انه مسع رسول هللا صلى 

هللا عليه وسلم يقول : على كل مسلم لليلة الضيف حق واجبة فان أصبح  
شاء ترك  بفنائه فهو عليه دين ان شاء اقتضى وان  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    133صفحة  - 4مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة قال   - 17236
أيب كرمية عن النيب  مسعت أاب اجلودي حيدث عن سعيد بن املهاجر عن املقدام

صلى هللا عليه وسلم انه قال : أميا مسلم أضاف قوما فأصبح الضيف حمروما 
له  فان حقا على كل مسلم نصره حىت أيخذ بقرى الليلة ليلته من زرعه وما  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد قال ثنا شعبة قال أبو  - 17237
اجلودي أخربين انه مسع سعيد بن املهاجر انه مسع املقدام ان رسول هللا صلى 

 هللا عليه وسلم يقول : فذكر مثله  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا محاد بن خالد قال ثنا معاوية بن  - 23817
صاحل عن راشد بن سعد عن املقدام بن معدي كرب الكندي عن النيب صلى 

هللا عليه وسلم انه قال : من ترك ماال فلورثته ومن ترك دينا أو ضيعة فايل وأان 
ويل له يفك عنه   ويل من ال ويل له إفك عنه وارث ماله واخلال ويل من ال

 ويرث ماله 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث جيد رجاله ثقات ت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن بن مهدي عن معاوية   - 17239
بن صاحل قال مسعت راشد بن سعد حيدث عن املقدام بن معدي كرب قال  

إفك عنوه  قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : فذكر مثله اال إنه قال  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث جيد رجاله ثقات ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو اليمان قال ثنا أبو بكر بن أيب  - 17240
املقدام الثمن  مرمي قال : كانت ملقدام بن معدي كرب جارية تبيع اللنب ويقبض 

فقيل له سبحان هللا أتبيع اللنب وتقبض الثمن فقال نعم وما أبس بذلك مسعت 
زمان ال ينفع فيه اال  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول ليأتني على الناس 

 الدينار والدرهم  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف لضعف أيب بكر بن أيب مرمي  ت
 والنقطاعه 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا سفيان عن منصور عن   - 17241
الشعيب عن املقدام أيب كرمية قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : لليلة  



جبة فان أصبح بفنائه فهو دين له فان شاء اقتضى وان شاء ترك الضيف وا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو كامل ثنا محاد يعين بن زيد قال   - 17242
ثنا بديل بن ميسرة عن علي بن أيب طلحة عن راشد بن سعد عن أيب عامر  

ن املقدام قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : من ترك دينا أو  اهلوزين ع
ضيعة فإيل ومن ترك ماال فلوارثه وأان موىل من ال موىل له أرث ماله وأفك عانه  

 واخلال موىل من ال موىل له يرث ماله ويفك عانه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده جيدت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان قال ثنا شعبة قال بديل  - 17243
د بن سعد عن أيب  العقيلي أخربين قال مسعت علي بن أيب طلحة حيدث عن راش

عامر اهلوزين عن املقدام من أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم عن النيب 
ىل رسوله صلى هللا عليه وسلم قال : من ترك كال فايل قال ورمبا قال إىل هللا وا

ومن ترك ماال فلورثته وأان وارث من ال وارث له اعقل عنه وارثه واخلال وارث 



 من ال وارث له يعقل عنه ويرثه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده جيدت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أمحد بن عبد امللك احلراين ثنا   - 17244
حممد بن حرب األبرش ثنا سليمان بن سليم عن صاحل بن حيىي بن املقدام عن  
جده املقدام بن معدي كرب قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أفلحت 

 : اي قدمي ان مل تكن أمريا وال جابيا وال عريفا  

 

 

رنؤوط : إسناده ضعيف لضعف صاحل بن حيىي بن املقدام عليق شعيب األت
 وابقي رجاله ثقات 

 

 

( حديث أيب رحيانة رضي هللا عنه  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو املغرية قال ثنا حريز قال مسعت   - 17245
ن بن سعد بن مرثد الرحيب قال مسعت عبد الرمحن بن حوشب حيدث عن ثواب

شهر قال مسعت كريب بن أبرهة وهو جالس مع عبد امللك بدير املران وذكروا 



عليه وسلم  الكرب فقال كريب مسعت أاب رحيانة يقول مسعت رسول هللا صلى هللا 
رب اجلنة قال فقال قائل اي رسول هللا اين يقول : انه ال يدخل شيء من الك

أحب ان أجتمل بسبق سوطي وشسع نعلي فقال النيب صلى هللا عليه وسلم ان  
ذلك ليس ابلكرب ان هللا عز وجل مجيل حيب اجلمال إمنا الكرب من سفه احلق 

 وغمص الناس بعينيه  

 

 

صحيح لغريه دون قوله : " بعينيه " وهذا إسناد   عليق شعيب األرنؤوط :ت
 ضعيف جلهالة عبد الرمحن بن حوشب وجهالة ثوابن بن شهر 

 

 

-------------------------------------  

 

[    134صفحة  - 4مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عصام بن خالد ثنا حريز بن عثمان   - 17246
عن ثوابن عن سعد بن مرثد الرحيب قال مسعت عبد الرمحن بن حوشب حيدث  

بن شهر األشعري قال مسعت كريب بن أبرهة وهو : جالس مع عبد امللك 
على سريره بدير املران وذكر الكرب فقال كريب مسعت أاب رحيانة يقول مسعت 

سول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول ال يدخل شيء من الكرب اجلنة فقال قائل  ر 



اي نيب هللا اين أحب أن أجتمل حببالن سوطي وشسع نعلي فقال النيب صلى هللا 
عليه وسلم ان ذلك ليس ابلكرب إن هللا عز وجل مجيل حيب اجلمال إمنا الكرب 

ري السوط وشسع النعل  من سفه احلق وغمص الناس بعينيه يعين ابحلبالن س  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيفت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حجاج بن حممد ثنا ليث حدثين  - 17247
يزيد بن أيب حبيب عن أيب احلصني احلمريي عن أيب رحيانة انه قال بلغنا : ان  

شم والنتف واملشاغرة  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم هنى عن الوشر والو 
 واملكامعة والوصال واملالمسة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا اإلسناد فيه انقطاع ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن غيالن ثنا املفضل بن  - 17248
فضالة حدثين عياش بن عباس عن أيب احلصني اهليثم بن شفي : انه مسعه يقول  

حب يل يسمى أاب عامر رجل من املعافر ليصلي إبيلياء وكان  خرجت اان وصا
قال أبو احلصني  قاصهم رجال من األزد يقال له أبو رحيانة من الصحابة



فسبقين صاحيب إىل املسجد مث أدركته فجلست إىل جنبه فسألين هل أدركت  
قصص أيب رحيانة فقلت ال فقال مسعته يقول هنى رسول هللا صلى هللا عليه  

عن عشرة عن الوشر والوشم والنتف وعن مكامعة الرجل الرجل بغري وسلم  
شعار وعن مكامعة املرأة املرأة بغري شعار وان جيعل الرجل يف أسفل ثيابه حريرا 

مثل االعالم وان جيعل على منكبيه مثل األعاجم وعن النهيب وركوب النمور  
 ولبوس اخلامت اال لذي سلطان  

 

 

يح لغريه دون النهي عن اختاذ األعالم من احلرير عليق شعيب األرنؤوط : صح ت
أسفل الثياب والنهي عن لبوس اخلامت إال لذي سلطان وهذا إسناد ضعيف 

وهو عبد هللا بن جابر  -جلهالة حال أيب عامر املعافري   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا زيد بن احلباب حدثين حيىي بن  - 17249
امر احلجري أيوب عن عياش بن عباس احلمريي عن أيب حصني احلجري عن ع

عن أيب رحيانة عن النيب صلى هللا عليه وسلم : انه كره عشر خصال الوشر  
بة  والنتف والوشم ومكامعه الرجل الرجل واملرأة املرأة ليس بينهما ثوب والنه

وركوب النمور واختاذ الديباج ههنا وههنا أسفل يف الثياب ويف املناكب واخلامت 
 اال لذي سلطان  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه دون النهي عن اختاذ األعالم من احلرير ت
أسفل الثياب والنهي عن لبوس اخلامت إال لذي سلطان وهذا إسناد ضعيف 

وهو عبد هللا بن جابر  - جلهالة حال أيب عامر املعافري  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا احلسن بن موسى األشيب قال ثنا   - 17250
بن هليعة قال ثنا عياش بن عباس قال حدثين أبو احلصني عن أيب رحيانة 

صاحب النيب صلى هللا عليه وسلم : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم هنى  
 عن اخلامت اال لذي سلطان  

 

 

سيء   -وهو عبد هللا  -ق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ابن هليعة عليت
 احلفظ

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسني بن حممد ثنا أبو بكر بن   - 17251
عياش عن محيد الكندي عن عبادة بن نسي عن أيب رحيانة ان رسول هللا صلى 
هللا عليه وسلم قال : من انتسب إىل تسعة آابء كفار يريد هبم عزا وكرما فهو  

 عاشرهم يف النار  

 

 



ه عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف النقطاعت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا زيد بن احلباب قال حدثين عبد   - 17252
الرمحن بن شريح قال مسعت حممد بن مسري الرعيين يقول مسعت أاب عامر 

التجييب قال أيب وقال غريه اجلنيب يعين غري زيد أبو علي اجلنيب يقول مسعت أاب 
م يف غزوة فأتينا ذات ليلة  رحيانة يقول : كنا مع رسول هللا صلى هللا عليه وسل 

إىل شرف فبتنا عليه فاصابنا برد شديد حىت رأيت من حيفر يف األرض حفرة  
يدخل فيها ويلقي عليه احلجفة يعين الرتس فلما رأى ذلك رسول هللا صلى هللا  

عليه وسلم من الناس اندى من حيرسنا يف هذه الليلة وأدعو له بدعاء يكون 
صار اان اي رسول هللا فقال أدنه فدان فقال من  فيه فضل فقال رجل من األن

أنت فتسمى له األنصاري ففتح رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ابلدعاء فأكثر  
منه قال أبو رحيانة فلما مسعت ما دعا به رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقلت  
اان رجل آخر فقال أدنه فدنوت فقال من أنت قال فقلت اان أبو رحيانة فدعا  

بدعاء هو دون ما دعا لألنصاري مث قال حرمت النار على عني دمعت أو 
بكت من خشية هللا وحرمت النار على عني سهرت يف سبيل هللا أو قال 

حرمت النار على عني أخرى اثلثة مل يسمعها حممد بن مسري قال عبد هللا قال  
 أيب وقال غريه يعين غري زيد أبو علي اجلنيب 

 

 



ؤوط : مرفوعه حسن لغريه وهذا إسناد ضعيف جلهالة حممد  عليق شعيب األرنت
وابقي رجال   -ويقال : حممد بن مشر ويقال : ابن مشر  -بن مسري الرعيين 

 اإلسناد ثقات 
 

 

------------------------------------- 

 

[    135صفحة  - 4مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عتاب قال ثنا عبد هللا يعين بن  - 17253
املبارك قال ثنا حيوة بن شريح أخربين عياش بن عباس القتباين عن أيب احلصني  

 احلجري انه أخربه : انه وصاحبا له يلزمان أاب رحيانة يتعلمان منه خريا قال
فحضر صاحيب يوما ومل أحضر فأخربين صاحيب انه مسع أاب رحيانة يقول ان 
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حرم عشرة الوشر والوشم والنتف ومكامعه  

الرجل ابلرجل ليس بينهما ثوب ومكامعة املرأة ابملرأة ليس بينهما ثوب وخطي  
ين جلدة النمر  حرير على أسفل الثوب وخطي حرير على العاتقني والنمر يع

 والنهبة واخلامت اال لذي سلطان  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه دون النهي عن اختاذ األعالم من احلرير ت



أسفل الثياب والنهي عن لبوس اخلامت إال لذي سلطان وهذا إسناد ضعيف 
وهو عبد هللا بن جابر  -جلهالة حال أيب عامر املعافري   

 

 

( حديث أيب مرثد الغنوي رضي هللا عنه  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا الوليد بن مسلم قال مسعت بن  - 17254
ثلة بن األسقع جابر يقول حدثين بسر بن عبيد هللا احلضرمي انه مسع وا

صاحب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول حدثين أبو مرثد الغنوي مسع 
ها  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : ال تصلوا إىل القبور وال جتلسوا علي  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري صحايب احلديث أيب مرثد فلم خيرج له سوى مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عتاب بن زايد قال ثنا عبد هللا  - 17255
هللا قال ثنا عبد  يعين بن املبارك قال أيب وثنا علي بن إسحاق قال ثنا عبد 

الرمحن بن يزيد بن جابر وقال ثنا بسر بن عبيد هللا قال علي ثنا بسر بن عبيد  
ل مسعت أاب مرثد هللا قال مسعت أاب إدريس يقول مسعت واثلة بن األسقع يقو 



الغنوي يقول مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : ال جتلسوا على  
 القبور وال تصلوا عليها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد رجاله ثقات إال أن ابن ت
 املبارك وهم فيه 

 

 

( حديث عمر اجلمعي رضي هللا عنه  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيوة بن شريح ويزيد بن عبد ربه   - 17256
عدان ثنا جبري بن قاال ثنا بقية بن الوليد حدثين حبري بن سعد عن خالد بن م 

نفري ان عمر اجلمعي حدثه ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : إذا أراد 
ستعمله قال يهديه هللا بعبد خريا استعمله قبل موته فسأله رجل من القوم ما ا

 هللا عز وجل إىل العمل الصاحل قبل موته مث يقبضه على ذلك  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف لتدليس  ت
 بقية بن الوليد

 

 



( حديث بعض من شهد النيب صلى هللا عليه وسلم  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعقوب قال ثنا أيب عن صاحل بن  - 17257
ب بن مالك انه كيسان قال بن شهاب أخربين عبد الرمحن بن عبد هللا بن كع

أخربه بعض من شهد النيب صلى هللا عليه وسلم خبيرب : ان رسول هللا صلى هللا  
قتال قاتل عليه وسلم قال لرجل ممن معه ان هذا ملن أهل النار فلما حضر ال

الرجل أشد القتال حىت كثرت به اجلراح فااته رجال من أصحاب النيب صلى 
هللا عليه وسلم فقالوا اي رسول هللا أرأيت الرجل الذي ذكرت انه من أهل النار  
فقد وهللا قاتل يف سبيل هللا أشد القتال وكثرت به اجلراح فقال رسول هللا صلى 

نار وكاد بعض الناس ان يراتب فبينما هم  هللا عليه وسلم أما انه من أهل ال
على ذلك وجد الرجل أمل اجلراح فأهوى بيده الرجل إىل كنانته فانتزع منها  

سهما فانتحر به فاشتد رجل من املسلمني إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
 فقال اي نيب هللا قد صدق هللا حديثك قد انتحر فالن فقتل نفسه  

 

 

وط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤ ت  

 

 

( حديث عمارة بن رويبة رضي هللا عنه   )  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق قال ثنا سفيان عن   - 17258
ان حصني بن عبد الرمحن عن عمارة بن رويبة الثقفي قال رأى بشر بن مرو 

رافعا يديه يوم اجلمعة فقال : رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على املنرب 
 يوم اجلمعة وما يقول اال هكذا وأشار أبصبعه السبابة  

 

 

عيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    136صفحة  - 4مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان بن عيينة عن عبد امللك بن  - 17259
م وقال سفيان  عمري عن عمارة بن رويبة مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسل

مرة مسع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : لن يلج النار أحد صلى قبل  
رويبة  طلوع الشمس وقبل غروهبا قيل لسفيان ممن مسعه قال من عمارة بن   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح رجاله ثقات ت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع عن سفيان عن حصني ان  - 17260
بشر بن مروان رفع يديه يوم اجلمعة على املنرب فقال عمارة بن رويبة : ما زاد  

 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على هذا وأشار أبصبعه السبابة  

 

 

شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري عليق ت
 صحابيه فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع عن سفيان قال ثنا أبو الوليد  - 17261
بد امللك بن هشام وعفان قاال ثنا أبو عوانة عن عبد امللك قال عفان ثنا ع

عمري عن بن عمارة بن رويبة عن أبيه عن النيب صلى هللا عليه وسلم انه قال :  
رجل قال عفان  ال يلج النار من صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروهبا وعنده 

من أهل البصرة فقال أنت مسعت هذا من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
فقال نعم أشهد به عليه قال وأان أشهد لقد مسعت النيب صلى هللا عليه وسلم  

 يقوله يف املكان الذي مسعته منه قال عفان فيه  
 

 

  عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجالت



وأبيه عمارة فمن رجال   -وهو أبو بكر  -الشيخني غري ابن عمارة بن رويبة  
 مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن بن موسى قال ثنا شيبان   - 17262
عن عبد امللك عن بن عمارة بن رويبة الثقفي عن أبيه قال قال رسول هللا 

 صلى هللا عليه وسلم : ال يلج النار فذكر حنوه  

 

 

يق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  علت
 الشيخني غري ابن عمارة وأبيه فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا موسى بن داود ثنا زهري عن   - 17263
حصني بن عبد الرمحن السلمي قال كنت إىل جنب عمارة بن رويبة وبشر 

ل عمارة يعين قبح هللا هاتني اليدين أو هاتني خيطبنا فلما دعا رفع يديه فقا
اليديتني : رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهو خيطب إذا دعا يقول 

 هكذا ورفع السبابة وحدها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  



 

 

( حديث أيب منلة األنصاري رضي هللا عنه   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حجاج قال اان ليث بن سعد قال   - 17264
حدثين عقيل عن بن شهاب عن بن أيب منلة ان أاب منلة األنصاري أخربه انه :  

بينا هو جالس عند رسول هللا صلى هللا عليه وسلم جاءه رجل من اليهود فقال  
تتكلم هذه اجلنازة قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم هللا أعلم  اي حممد هل 

قال اليهودي اان أشهد اهنا تتكلم فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا 
حدثكم أهل الكتاب فال تصدقوهم وال تكذبوهم وقولوا آمنا ابهلل وكتبه ورسله  

 فان كان حقا مل تكذبوهم وان كان ابطال مل تصدقوهم  

 

 

يق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنعلت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عثمان بن عمر قال ثنا يونس عن   - 17265
الزهري قال أخربين بن أيب منلة ان أابه حدثه قال : بينما اان جالس عند رسول  

هللا صلى هللا عليه وسلم جاءه رجل من اليهود فذكر مثله اال انه قال وكتابه  
 ورسله 

 



 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

( حديث سعد بن األطول رضي هللا عنه  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سليمان بن حرب ثنا محاد بن  - 17266
طول قال مات  سلمة عن عبد امللك بن جعفر عن أيب نضرة عن سعد بن األ

أخي وترك ثالث مائة دينار وترك ولدا صغارا فأردت ان انفق عليهم فقال يل  
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ان أخاك حمبوس بدينه فاذهب فاقض عنه  

فذهبت فقضيت عنه مث جئت فقلت اي رسول هللا قد قضيت عنه ومل يبق   قال
 اال امرأة تدعي دينارين وليست هلا بينة قال أعطها فإهنا صادقة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

( حديث أيب األحوص عن أبيه رضي هللا عنه  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان بن عيينة مرتني قال ثنا أبو  - 17267



الزعراء عمرو بن عمرو عن عمه أيب األحوص عن أبيه قال : أتيت النيب صلى  
هللا عليه وسلم فصعد يف النظر وصوب وقال أرب إبل أنت أو رب غنم قال  

هنا فتجدع من كل قد آاتين هللا فأكثر وأطيب قال فتنتجها وافية أعينها وآذا
هذه فتقول صرماء مث تكلم سفيان بكلمة مل أفهمها وتقول حبرية هللا فساعد هللا  

أشد وموساه أحد ولو شاء ان أيتيك هبا صرماء أاتك قلت إىل ما تدعو قال  
إىل هللا وإىل الرحم قلت أيتيين الرجل من بين عمي فأحلف أن ال أعطيه مث  

خري أرأيت لو كان لك عبدان  أعطيه قال فكفر عن ميينك وائت الذي هو
أحدمها يطيعك وال خيونك وال يكذبك واآلخر خيونك ويكذبك قال قلت ال 
بل الذي ال خيونين وال يكذبين ويصدقين احلديث أحب ايل قال كذاكم أنتم 

 عند ربكم عز وجل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري أيب ت
مالك بن نضلة فمن رجال مسلم  األحوص عوف بن  

 

 

------------------------------------- 

 

[    137صفحة  - 4مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد اان شريك بن عبد هللا عن أيب   - 17268
عليه وسلم   إسحاق عن أيب األحوص عن أبيه قال : أتيت رسول هللا صلى هللا

وعلي مشلة أو مشلتان فقال يل هل لك من مال قلت نعم قد آاتين هللا عز وجل  
 ماال فلري عليك  من كل ماله من خيله وابله وغنمه ورقيقه فقال فإذا آاتك هللا

 نعمته فرحت إليه يف حلة  
 

 

  -عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح شريك بن عبد هللا : هو النخعي ت
توبع . وابقي رجال اإلسناد ثقات رجال   -وهو وإن كان سيء احلفظ 

الشيخني غري أيب األحوص عوف بن مالك بن نضلة اجلشمي فمن رجال 
 مسلم 

 

 

دثين أيب ثنا أسود بن عامر ثنا شريك : فذكره  حدثنا عبد هللا ح - 17269
 إبسناده ومعناه قال فغدوت إليه يف حلة محراء  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو أمحد قال ثنا سفيان عن أيب  - 17270



إسحاق عن أيب األحوص عن أبيه مالك قال قلت : اي رسول هللا الرجل أمر  
به فال يضيفين وال يقريين فيمر يب فاجزيه قال ال بل اقره قال فرآين رث اهليئة  

من اإلبل   فقال هل لك من مال فقلت قد أعطاين هللا عز وجل من كل املال
 والغنم قال فلري أثر نعمة هللا عليك 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
الشيخني غري أيب األحوص عوف بن مالك بن نضلة اجلشمي فمن رجال 

 مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبيدة قال حدثين أبو الزعراء عن   - 17271
عن أبيه مالك بن نضلة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  أيب األحوص 

: األيدي ثالثة فيد هللا العليا ويد املعطي اليت تليها ويد السائل السفلى 
 فأعطني الفضل وال تعجز عن نفسك 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

( حديث بن مربع األنصاري رضي هللا عنه   )  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان عن عمرو يعين بن دينار   - 17272
ان بن مربع عن عمرو بن عبد هللا بن صفوان عن يزيد بن شيبان قال أات

األنصاري وحنن يف مكان من املوقف بعيد فقال : اين رسول رسول هللا إليكم  
يقول كونوا على مشاعركم هذه فإنكم على إرث من إرث إبراهيم ملكان 

ده عمرو  تباع  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات ت  

 

 

( حديث عمرو بن عوف عن النيب صلى هللا عليه وسلم   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعقوب قال ثنا أيب عن صاحل قال   - 17273
ه ان عمرو بن بن شهاب أخربين عروة بن الزبري : ان املسور بن خمرمة أخرب 

عوف وهو حليف بين عامر بن لؤي وكان شهد بدرا مع رسول هللا صلى هللا  
اجلراح  عليه وسلم أخربه ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بعث أاب عبيدة بن

إىل البحرين أييت جبزيتها وكان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم هو صاحل أهل 
البحرين وأمر عليهم العالء بن احلضرمي فقدم أبو عبيدة مبال من البحرين 



فسمعت األنصار بقدومه فوافت صالة الفجر مع رسول هللا صلى هللا عليه  
الة الفجر انصرف وسلم فلما صلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ص

فتعرضوا له فتبسم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حني رآهم فقال أظنكم قد  
مسعتم ان أاب عبيدة قد جاء وجاء بشيء قالوا أجل اي رسول هللا قال فأبشروا  
وأملوا ما يسركم فوهللا ما الفقر أخشى عليكم ولكين أخشى ان تبسط الدنيا 

فتنافسوها كما تنافسوها وتلهيكم كما   عليكم كما بسطت على من كان قبلكم
 آهلتهم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سعد حدثين أيب عن صاحل عن بن   - 17274
أخربه ان عمرو بن شهاب قال أخربين عروة بن الزبري : ان املسور بن خمرمة 

عوف وهو حليف بين عامر بن لؤي وكان شهد بدرا مع رسول هللا صلى هللا  
ر  عليه وسلم أخربه ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بعث أاب عبيدة فذك

 مثله  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 



 

( حديث إايس بن عبد املزين عن النيب صلى هللا عليه وسلم  )  

 

 

------------------------------------- 

 

[    138صفحة  - 4مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان عن عمرو قال أخربين أبو  - 17275
املنهال مسع إايس بن عبد املزين وكان من أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم  
قال ال تبيعوا املاء فإين مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : هنى عن بيع  

 املاء ال يدري عمرو أي ماء هو  
 

 

األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني إال أن عليق شعيب ت
 صحابيه مل يرو له إال أصحاب السنن

 

 

( حديث رجل من مزينة رضي هللا عنه   )  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو بكر احلنفي قال ثنا عبد   - 17276
تسأل  احلميد بن جعفر عن أبيه عن رجل من مزينة انه قالت له أمه اال تنطلق ف

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كما يسأله الناس فانطلقت أسأله فوجدته قائما  
خيطب وهو يقول : من استعف أعفه هللا ومن استغىن أغناه هللا ومن سأل 

الناس وله عدل مخس أواق فقد سأل إحلافا فقلت بيين وبني نفسي لناقة له  
مخس أواق فرجعت هي خري من مخس أواق ولغالمه انقة أخرى هي خري من 

 ومل أسأله  

 

 

  -عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم أبو بكر احلنفي ت
من رجال الشيخني وابقي رجال اإلسناد عدا   -وهو عبد الكبري بن عبد اجمليد 

 صحابيه من رجال مسلم 

 

 

( حديث اسعد بن زرارة رضي هللا عنه   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا روح ثنا زمعة بن صاحل قال   - 17277
عن أيب أمامة    مسعت بن شهاب حيدث ان أاب أمامة بن سهل بن حنيف أخربه

اسعد بن زرارة وكان أحد النقباء يوم العقبة : أنه أخذته الشوكة فجاءه رسول  
ن لوال هللا صلى هللا عليه وسلم يعوده فقال بئس امليت ليهود مرتني سيقولو 



دفع عن صاحبه وال أملك له ضرا وال نفعا وال متحلن له فأمر به وكوي خبطني  
 فوق رأسه فمات  

 

 

وإن  -عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف أبو أمامة بن سهل بن حنيف  ت
مل يسمع من النيب صلى هللا عليه وسلم  -كانت له رؤية   

 

 

( حديث أيب عمرة عن أبيه رضي هللا عنهما  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو عبد الرمحن املقرئ ثنا  - 17278
املسعودي قال حدثين أبو عمرة عن أبيه قال : أتينا رسول هللا صلى هللا عليه  
وسلم وحنن أربعة نفر ومعنا فرس فأعطى كل إنسان منا سهما وأعطى الفرس 

 سهمني  

 

 

أيب عمرة عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف جلهالة ت  

 

 

( حديث عثمان بن حنيف رضي هللا عنه   )  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عثمان بن عمر اان شعبة عن أيب  - 17279
رجال ضرير  جعفر قال مسعت عمارة بن خزمية حيدث عن عثمان بن حنيف ان

البصر أتى النيب صلى هللا عليه وسلم فقال : ادع هللا ان يعافيين قال ان شئت  
دعوت لك وان شئت أخرت ذاك فهو خري فقال ادعه فأمره ان يتوضأ 

سن وضوءه فيصلي ركعتني ويدعو هبذا الدعاء اللهم اين أسألك وأتوجه فيح
إليك بنبيك حممد نيب الرمحة اي حممد اين توجهت بك إىل ريب يف حاجيت هذه  

 فتقضى يل اللهم شفعه يف  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات ت  

 

 

بة عن أيب جعفر  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح قال ثنا شع - 17280
ل مسعت عمارة بن خزمية بن اثبت حيدث عن عثمان بن حنيف : ان املديين قا

رجال ضريرا أتى النيب صلى هللا عليه وسلم فقال اي نيب هللا ادع هللا ان يعافيين  
فقال ان شئت أخرت ذلك فهو أفضل آلخرتك وان شئت دعوت لك قال ال  

ي ركعتني وان يدعو هبذا الدعاء اللهم  بل ادع هللا يل فأمره ان يتوضأ وان يصل
اين أسألك وأتوجه إليك بنبيك حممد صلى هللا عليه وسلم نيب الرمحة اي حممد 

إين أتوجه بك إىل ريب يف حاجيت هذه فتقضى وتشفعين فيه وتشفعه يف قال  



فكان يقول هذا مرارا مث قال بعد احسب ان فيها ان تشفعين فيه قال ففعل  
 الرجل فربا  

 

 

ليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات عت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا مؤمل قال ثنا محاد يعين بن سلمة   - 17281
قال ثنا أبو جعفر اخلطمي عن عمارة بن خزمية بن اثبت عن عثمان بن حنيف  

 : ان رجال أتى النيب صلى هللا عليه وسلم قد ذهب بصره فذكر احلديث 

 

 

وهو ابن إمساعيل البصري  -شعيب األرنؤوط : حديث صحيح مؤمل عليق ت
قد توبع وابقي رجال اإلسناد ثقات  -وإنه كان سيء احلفظ   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن بن موسى ثنا بن هليعة ثنا   - 17282
احلرث بن يزيد عن الرباء بن عثمان األنصاري عن هانئ بن معاوية الصديف 

ججت زمان عثمان بن عفان فجلست يف مسجد النيب صلى حدثه قال : ح
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم   هللا عليه وسلم فإذا رجل حيدثهم قال كنا عند 

يوما فأقبل رجل فصلى يف هذا العمود فعجل قبل ان يتم صالته مث خرج فقال  



رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ان هذا لو مات ملات وليس من الدين على  
ان الرجل ليخفف صالته ويتمها قال فسألت عن الرجل من هو فقيل   شيء

 عثمان بن حنيف األنصاري  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف لسوء حفظ ابن هليعة فقد روى عنه  ت
وهو ابن  -حسن بن موسى بعد االختالط وجلهالة حال الرباء بن عثمان 

 حنيف 

 

 

------------------------------------- 

 

[    139صفحة  - 4مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

( متام حديث عمرو بن أمية الضمري رضي هللا عنه  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعقوب قال ثنا أيب عن بن إسحاق  - 17283
قال حدثين جعفر بن عمرو بن أمية الضمري وعن أيب سلمة بن عبد الرمحن 
عن جعفر بن عمرو بن أمية عن أبيه قال : رأيت رسول هللا صلى هللا عليه  



 وسلم ميسح على اخلفني  

 

 

د ضعيف جلهالة جعفر بن  عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسنات
 عمرو بن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن مصعب قال ثنا األوزاعي  - 17284
عن حيىي بن أيب كثري عن أيب سلمة عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري عن  

 أبيه قال : رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ميسح على اخلفني واخلمار  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

ثين أيب ثنا حسن بن موسى وحسني بن حممد حدثنا عبد هللا حد - 17285
قاال حدثنا شيبان عن حيىي عن أيب سلمة ان جعفر بن عمرو بن أمية الضمري  

 أخربه ان أابه أخربه انه : رأى النيب صلى هللا عليه وسلم ميسح على اخلفني 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو عامر ثنا علي يعين بن مبارك   - 17286
عن حيىي عن أيب سلمة قال أخربين جعفر بن عمرو بن أمية عن أبيه انه : رأى  

 النيب صلى هللا عليه وسلم ميسح على اخلفني 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

يب ثنا أبو عامر ثنا فليح عن الزهري قال  حدثنا عبد هللا حدثين أ - 17287
حدثين جعفر بن عمرو بن أمية عن أبيه انه : رأى النيب صلى هللا عليه وسلم  

 أكل عضوا مث صلى ومل يتوضأ  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعقوب ثنا أيب عن صاحل قال بن   - 17288
شهاب حدثين جعفر بن عمرو بن أمية ان أابه قال : رأيت رسول هللا صلى هللا 

 عليه وسلم حيتز من كتف شاة فدعي إىل الصالة فطرح السكني ومل يتوضأ 

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

دثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعقوب قال ثنا أيب عن بن شهاب  ح - 17289
عن جعفر بن عمرو بن أمية عن أبيه قال : رأيت رسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم أيكل حيتز من كتف شاة مث دعي إىل الصالة فصلى ومل يتوضأ  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

هللا حدثين أيب ثنا أبو عبد الرمحن املقرئ ثنا حيوة  حدثنا عبد  - 17290
لزبرقان حدثه عن عمه  أخربين عياش بن عباس ان كليب بن صبيح حدثه ان ا

عمرو بن أمية الضمري قال : كنا مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف بعض 
أسفاره فنام عن صالة الصبح حىت طلعت الشمس مل يستيقظوا وان النيب 

عليه وسلم بدا ابلركعتني فركعهما مث أقام الصالة فصلى  صلى هللا   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف فيه علتان : جهالة  ت
واالنقطاع بني زبرقان وعمه عمرو بن   -وهو ابن عبد هللا الضمري  -الزبرقان 

 أمية الضمري 



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد هللا بن حممد بن أيب شيبة قال   - 17291
نا جعفر بن عون عن  عبد هللا ومسعته اان من عبد هللا بن أيب شيبة ابلكوفة قال ث 

إبراهيم بن إمساعيل قال أخربين جعفر بن عمرو بن أمية عن أبيه : ان رسول 
ل جئت إىل خشبة  هللا صلى هللا عليه وسلم بعثه وحده عينا إىل قريش قا

خبيب وأان أختوف العيون فرقيت فيها فحللت خبيبا فوقع إىل األرض فانتبذت  
غري بعيد مث التفت فلم أر خبيبا ولكأمنا ابتلعته األرض فلم ير خلبيب أثر حىت 

الساعة قال أبو عبد الرمحن وقال بن أيب شيبة لنا فيه عن الزهري واما أيب 
ناه بن أيب شيبة ابلكوفة فجعله لنا عن الزهري فحدثنا عنه مل يذكر الزهري وث  

 

 

على وهم يف إسناده  -عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

( حديث عبد هللا بن جحش رضي هللا عنه   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن بشر قال ثنا حممد بن  - 17292
هللا بن جحش عن   عمرو قال حدثنا أبو كثري موىل الليثيني عن حممد بن عبد

أبيه ان رجال جاء إىل النيب صلى هللا عليه وسلم فقال : اي رسول هللا ماذا يل  



ين به جربيل عليه  ان قتلت يف سبيل هللا قال اجلنة فلما وىل قال اال الدين سار 
 السالم آنفا 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح لغريه وهذا إسناد حسن من أجل أيب ت
 كثري موىل الليثيني ويقال : موىل اهلذليني

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا خلف بن الوليد ثنا عباد بن عباد   - 17293
د بن عبد هللا بن جحش  ثنا حممد بن عمرو عن أيب كثري موىل اهلذليني عن حمم

عن أبيه قال جاء رجل إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال : اي رسول هللا  
ماذا يل ان قاتلت يف سبيل هللا حىت اقتل قال اجلنة قال فلما وىل قال رسول 

 هللا صلى هللا عليه وسلم اال الدين سارين به جربيل عليه السالم آنفا 

 

 

حديث صحيح لغريه وهذا إسناد حسن من أجل أيب عليق شعيب األرنؤوط :  ت
 كثري موىل الليثيني ويقال : موىل اهلذليني

 

 

------------------------------------- 

 



[    140صفحة  - 4مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

( حديث أيب مالك األشجعي عن النيب صلى هللا عليه وسلم   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد امللك بن عمرو قال ثنا زهري   - 17294
يعين بن حممد عن عبد هللا يعين بن حممد بن عقيل عن عطاء بن يسار عن أيب 

 مالك األشجعي عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : أعظم الغلول عند هللا
عز وجل ذراع من األرض جتدون الرجلني جارين يف األرض أو يف الدار فيقتطع  

أحدمها من حظ صاحبه ذراعا فإذا اقتطعه طوقه من سبع ارضني إىل يوم  
 القيامة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف لضعف عبد هللا بن حممد بن عقيل  ت
 وابقي رجال اإلسناد ثقات رجال الصحيح

 

 

( حديث رافع بن خديج رضي هللا عنه   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل بن إبراهيم قال اان أيوب   - 17295



عن انفع ان بن عمر بلغه ان رافعا حيدث يف ذلك بنهي عن رسول هللا صلى  
هللا عليه وسلم فااته وأان معه فسأله فقال : هنى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

زارع فرتكها بن عمر فكان ال يكريها فكان إذا سئل يقول زعم بن  عن كراء امل
 خديج ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم هنى عن كراء املزارع  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان عن بن عجالن عن عاصم   - 17296
بن عمر بن قتادة عن حممود بن لبيد عن رافع بن خديج عن النيب صلى هللا 
 عليه وسلم انه قال : أصبحوا ابلصبح فإنه أعظم ألجوركم أو أعظم لألجر  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

 حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد عن مالك بن أنس  حدثنا عبد هللا - 17297
رسول هللا قال حدثين ربيعة عن حنظلة بن قيس عن رافع بن خديج قال : هنى 

صلى هللا عليه وسلم عن كراء املزارع قال قلت ابلذهب والفضة قال ال إمنا  
 هنى عنه ببعض ما خيرج منها فأما ابلذهب والفضة فال أبس به  



 

 

األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد ثنا حممد بن يوسف  - 17298
قال مسعت السائب بن يزيد بن أخت النمر عن رافع بن خديج ان نيب هللا 
صلى هللا عليه وسلم قال : شر الكسب مثن الكلب وكسب احلجام ومهر  

 البغي 
 

 

رنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد ثنا حيىي بن سعيد األنصاري  - 17299
عن حممد بن حيىي عن رافع بن خديج عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : ال  

 قطع يف مثر وال كثر  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن سفيان قال حدثين أيب  - 17300



عن عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج عن جده رافع بن خديج قال قلت : اي 
رسول هللا اان القو العدو غدا وليست معنا مدى قال اعجل أو ارن ما اهنر 
م  الدم وذكر اسم هللا عليه فكل ليس السن والظفر وسأحدثك أما السن فعظ

واما الظفر فمدى احلبشة قال وأصابنا هنب إبل وغنم فند منها بعري فرماه رجل  
بسهم فحبسه فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ان هلذه اإلبل أوابد كأوابد  

 الوحش فإذا غلبكم منها شيء فافعلوا به هكذا 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو أسامة قال ثنا الوليد بن كثري   حدثنا - 17301
قال ثنا بشري بن يسار موىل بين حارثة ان رافع بن خديج وسهل بن أيب حثمة  

حداثه : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم هنى عن املزابنة التمر ابلتمر اال 
 أصحاب العرااي فإنه قد أذن هلم  

 

 

ناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إس ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع قال ثنا سفيان عن أبيه عن   - 17302



عباية بن رفاعة عن جده رافع بن خديج قال : كنا مع النيب صلى هللا عليه  
وسلم بذي احلليفة من هتامة فأصبنا غنما وابال قال فعجل القوم فاغلوا هبا 

عدل عشرة    القدور فجاء النيب صلى هللا عليه وسلم فأمر هبا فأكفئت مث قال
من الغنم جبزور قال مث ان بعريا ند وليس يف القوم اال خيل يسرية فرماه رجل  

بسهم فحبسه فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ان هلذه البهائم أوابد 
كأوابد الوحش فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا قال فقال رافع بن خديج 

يس معنا مدى أفنذبح ابلقصب اان لنرجو وأان لنخاف ان نلقى العدو غدا ول
قال اعجل أو ارن ما اهنر الدم وذكر اسم هللا عليه فكل ليس السن والظفر  

 وسأحدثكم عن ذلك أما السن فعظم واما الظفر فمدى احلبشة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    141صفحة  - 4مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع قال ثنا شريك عن أيب حصني  - 17303
عن جماهد عن رافع بن خديج قال : هنى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ان  



لثلث والربع تستأجر األرض ابلدراهم املنقودة أو اب  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : بعضه صحيح وبعضه منكر وهذا إسناد ضعيف وفيه  ت
وهو ابن عبد هللا  -انقطاع . جماهد مل يسمع من رافع بن خديج وشريك 

سيء احلفظ وابقي رجال اإلسناد ثقات رجال الشيخني -النخعي   

 

 

عن وائل أيب  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد ثنا املسعودي  - 17304
بكر عن عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج عن جده رافع بن خديج قال قيل  

 : اي رسول هللا أي الكسب اطيب قال عمل الرجل بيده وكل بيع مربور 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه على خطأ يف إسناده ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن عن سفيان عن أبيه   - 17305
عن عباية بن رفاعة قال أخربين رافع بن خديج قال مسعت رسول هللا صلى هللا 

 عليه وسلم يقول : احلمى من فور جهنم فأبردوها ابملاء  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هاشم بن القاسم قال ثنا عكرمة   - 17306
اء األرض قلت عن أيب النجاشي موىل رافع بن خديج قال سألت رافعا عن كر 

ان يل أرضا أكريها فقال رافع ال تكرها بشيء فإين مسعت رسول هللا صلى هللا  
ها أخاه  عليه وسلم يقول : من كانت له أرض فليزرعها فإن مل يزرعها فليزرع

فان مل يفعل فليدعها فقلت له أرأيت إن تركته وأرضي فإن زرعها مث بعث إيل 
من التنب قال ال أتخذ منها شيئا وال تبنا قلت إين مل أشارطه إمنا أهدى ايل شيئا  

 قال ال أتخذ منه شيئا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
فمن رجال مسلم وأخرج له   -وهو ابن عمار العجلي  - رمة الشيخني غري عك

 البخاري تعليقا 
 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو النضر قال ثنا شعبة عن حيىي   - 17307
بن أيب سليم قال مسعت عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج حيدث : أن جده  

هللا صلى هللا حني مات ترك جارية وانضحا وغالما حجاما وأرضا فقال رسول 
عليه وسلم يف اجلارية فنهى عن كسبها قال شعبة خمافة ان تبغي وقال ما  

 أصاب احلجام فاعلفه الناضح وقال يف األرض ازرعها أو ذرها  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : مرفوعه صحيح وهذا إسناد ضعيف إلرساله  ت
 واضطرابه

 

 

واخلزاعي قاال ثنا   حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أسود بن عامر - 17308
ى شريك عن أيب إسحاق عن عطاء عن رافع بن خديج قال قال رسول هللا صل
هللا عليه وسلم : من زرع يف أرض قوم بغري آذهنم فليس له من الزرع شيء 

 وترد عليه نفقته قال اخلزاعي ما أنفقه وليس له من الزرع شيء  

 

 

غري أن شيخي أمحد 15859(  465/  3عليق شعيب األرنؤوط : مكرر )  ت
هنا مها أسود بن عامر واخلزاعي هو منصور بن سلمة أبو سلمة ومها من رجال  

قال األرانؤوط : صحيح بطرقه (  465/   3الشيخني ) هناك   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق قال ثنا معمر عن حيىي   - 17309
عن السائب بن يزيد عن رافع   بن أيب كثري عن إبراهيم عن عبد هللا بن قارظ

بن خديج قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : مثن الكلب خبيث ومهر  
 البغي خبيث وكسب احلجام خبيث 

 



 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن غيالن ثنا رشدين عن يزيد  - 17310
ن أيب بكر بن حممد بن عمرو بن حزم عن عبد هللا بن عمرو عن  بن عبد هللا ع

رافع بن خديج عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : انه ذكر مكة قال ان 
 إبراهيم حرم مكة وأين احرم ما بني البتيها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف لضعف رشدين :  ت
اإلسناد ثقات رجال الشيخني غري حيىي بن غيالن  وهو ابن سعد وابقي رجال 

 وعبد هللا بن عمرو فمن رجال مسلم

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سريج قال ثنا فليح عن عتبة بن   - 17311
مسلم عن انفع بن جبري قال : خطب مروان الناس فذكر مكة وحرمتها فناداه  

ينة حرم حرمها رسول هللا رافع بن خديج فقال ان مكة ان تكن حرما فان املد
صلى هللا عليه وسلم وهو مكتوب عندان يف أدمي خوالين ان شئت ان نقرئكه  

 فعلنا فناداه مروان أجل قد بلغنا ذلك 

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا قتيبة بن سعيد قال ثنا بكر بن  - 17312
عن   مضر عن بن اهلاد عن أيب بكر بن حممد عن عبد هللا بن عمرو بن عثمان

رافع بن خديج قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ان إبراهيم عليه  
 السالم حرم مكة وأين احرم ما بني البتيها يريد املدينة  

 

 

عيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  عليق شت
 الشيخني غري عبد هللا بن عمرو بن عثمان فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو سعيد موىل بين هاشم قال ثنا   - 17313
عبد هللا بن جعفر قال ثنا عثمان بن حممد عن رافع بن خديج : ان رسول هللا 

عليه وسلم رأى احلمرة قد ظهرت فكرهها فلما مات رافع بن خديج  صلى هللا
 جعلوا على سريره قطيفة محراء فعجب الناس من ذلك 

 

 

 -عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف فيه انقطاع بني عثمان بن حممد ت
ورافع بن خديج وبقية رجاله   -وهو ابن املغرية بن األخنس الثقفي األخنسي 



 ثقات
 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو املغرية قال ثنا األوزاعي قال ثنا   - 17314
صلى  أبو النجاشي قال حدثين رافع بن خديج قال : كنا نصلي مع رسول هللا

هللا عليه وسلم صالة العصر مث ننحر اجلزور فنقسم عشر قسم مث تطبخ فنأكل  
عهد رسول  حلما نضيجا قبل ان تغيب الشمس قال وكنا نصلي املغرب على

 هللا صلى هللا عليه وسلم فينصرف أحدان وانه لينظر إىل مواقع نبله  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

------------------------------------- 
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حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يونس قال ثنا محاد يعين بن زيد ثنا   - 17315
ديج : ان حيىي بن سعيد عن بشري بن يسار عن سهل بن أيب حثمة ورافع بن خ

عبد هللا بن سهل وحميصة بن مسعود أتيا خيرب يف حاجة هلما فتفرقا فقتل عبد  



ود وجاء عبد  هللا بن سهل ووجدوه قتيال قال فجاء حميصة وحويصة ابنا مسع
بن سهل أخو القتيل وكان أحدثهما فأتوا رسول هللا صلى هللا عليه  الرمحن 

وسلم فتكلم فبدأ الذي أوىل ابلدم وكاان هذين اسن فقال رسول هللا صلى هللا  
عليه وسلم كرب الكرب قال فتكلما يف أمر صاحبهما قال فقال رسول هللا صلى 

لكم أبميان مخسني منكم قالوا اي هللا عليه وسلم استحقوا صاحبكم أو قتي
رسول هللا أمر مل نشهد فكيف حنلف قال فتربئكم يهود خبمسني إمياان منهم  

فقالوا قوم كفار قال فوداه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من قبله قال 
فدخلت مربدا هلم فركضتين انقة من تلك اإلبل اليت وداها رسول هللا برجلها 

 ركضة  

 

 

ألرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب ات  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا خلف بن هشام قال ثنا محاد بن   - 17316
زيد عن حيىي بن سعيد عن بشري بن يسار عن سهل بن أيب حثمة ورافع بن 

 خديج عن النيب صلى هللا عليه وسلم : حنوه  

 

 

رجال الشيخني غري  عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقاتت
 خلف بن هشام فمن رجال مسلم 



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يونس قال ثنا ليث عن ربيعة بن   - 17317
ل حدثين عمي :  أيب عبد الرمحن عن حنظلة بن قيس عن رافع بن خديج انه قا 

اهنم كانوا يكرون األرض على عهد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مبا ينبت  
صلى هللا  على األربعاء وشيئا من الزرع يستثنيه صاحب الزرع فنهى رسول هللا 

عليه وسلم عن ذلك فقلت لرافع كيف كراؤها ابلدينار والدرهم فقال رافع 
 ليس هبا أبس ابلدينار والدرهم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو خالد األمحر اان بن عجالن عن   - 17318
د بن لبيد عن رافع بن خديج قال قال عاصم بن عمر بن قتادة عن حممو 

 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : اسفروا ابلفجر فإنه أعظم لألجر أو ألجرها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان بن عيينة قال مسعت عمرا   - 17319



قال مسع بن عمر قال كنا خنابر وال نرى بذلك أبسا حىت زعم رافع : ان رسول  
 هللا صلى هللا عليه وسلم هنى عنه فرتكناه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

ثنا يزيد اان حيىي بن سعيد عن حممد  حدثنا عبد هللا حدثين أيب  - 17320
بن حيىي بن حبان عن رافع بن خديج قال مسعت رسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم يقول : ال قطع يف مثر وال كثر 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا الضحاك بن خملد عن عبد الواحد   - 17321
فأقيمت الصالة  بن انفع الكالعي من أهل البصرة قال مررت مبسجد ابملدينة

فإذا شيخ فالم املؤذن وقال أما علمت ان أيب أخربين أن رسول هللا صلى هللا  
قالوا هذا  عليه وسلم : كان أيمر بتأخري هذه الصالة قال قلت من هذا الشيخ

 عبد هللا بن رافع بن خديج  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سعيد بن عامر قال ثنا شعبة قال   - 17322
ثنا سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج عن جده رافع بن 

وليس معنا مدى قال ما  خديج قال قلت : اي رسول هللا اان القو العدو غدا 
سم هللا عليه فكل ليس السن والظفر وسأحدثك أما السن اهنر الدم وذكر ا

فعظم واما الظفر فمدى احلبشة قال وأصاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
هنبا فند منها بعري فسعوا له فلم يستطيعوه فرماه رجل بسهم فحبسه فقال  

ه اإلبل أو قال النعم أوابد كأوابد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ان هلذ
 الوحش فما غلبكم فاصنعوا به هكذا 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : مكرر سندا ومتنا ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا قتيبة بن سعيد قال ثنا عبد العزيز  - 17323
بن حممد عن ربيعة بن أيب عبد الرمحن عن حنظلة الزرقي عن رافع بن خديج :  

كانوا يكرون املزارع يف زمان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم    ان الناس
ابملاذايانت وما سقى الربيع وشيء من التنب فكره رسول هللا صلى هللا عليه  

وسلم كراء املزارع هبذا وهنى عنها قال رافع وال أبس بكرائها ابلدراهم  



 والداننري  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : مكرر سندا ومتنا ت  
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حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعقوب قال ثنا أيب عن بن إسحاق  - 17324
قال حدثين عاصم بن عمر بن قتادة األنصاري عن حممود بن لبيد عن رافع بن 

ى هللا عليه وسلم يقول : العامل  خديج األنصاري قال مسعت رسول هللا صل
 ابحلق على الصدقة كالغازي يف سبيل هللا حىت يرجع إىل بيته  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسن من أجل حممد بن إسحاق وقد صرح  ت
ابلتحديث وابقي رجال اإلسناد ثقات رجال الشيخني غري أن حممد بن لبيد  

م وهو من صغار الصحابة مل خيرج له سوى مسل  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب قال ثنا أسباط بن حممد ثنا هشام بن   - 17325
سعد عن زيد بن أسلم عن حممود بن لبيد عن بعض أصحاب النيب صلى هللا  

عليه وسلم قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : اسفروا ابلفجر فإنه 
 أعظم لألجر  

 

 

ناد ضعيف : زيد بن أسلم مل  عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إست
 يسمع من حممود بن لبيد وهشام بن سعد املدين ضعفوه ومل حيتجوا حبديثه 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعقوب قال ثنا أبو أويس عبد هللا   - 17326
املزارع فقال بن عبد هللا عن الزهري قال سألت سامل بن عبد هللا عن كراء 

أخربين رافع بن خديج عن عبد هللا بن عمر ان عميه وكاان قد شهدا بدرا 
  اخرباه : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم هنى عن كراء املزارع

 

 

 -وإن يكن ضعيفا  -عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح أبو أويس ت
 توبع وابقي رجاله ثقات رجال الشيخني

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا قتيبة بن سعيد قال ثنا رشدين بن  - 17327



سعد عن موسى بن أيوب الغافقي عن بعض ولد رافع بن خديج عن رافع بن 
 صلى هللا عليه وسلم وأان على بطن امرايت خديج قال : انداين رسول هللا

فقمت ومل انزل فاغتسلت وخرجت إيل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فأخربته 
أنك دعوتين وإان علي بطن امرأيت فقمت ومل أنزل فاغتسلت فقال رسول هللا 

صلى هللا عليه وسلم ال عليك املاء من املاء قال رافع مث أمران رسول هللا صلى 
  عليه وسلم بعد ذلك ابلغسل  هللا

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : مرفوعه صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف لضعف ت
 رشدين بن سعد وجلهالة بعض ولد رافع

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن مصعب ثنا األوزاعي عن   - 17328
أيب النجاشي عن رافع بن خديج قال : كنا نصلي العصر مع رسول هللا صلى  

هللا عليه وسلم مث ننحر اجلزور فنقسمه عشرة أجزاء مث نطبخ فنأكل حلما 
 نضيجا قبل ان نصلي املغرب  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هاشم بن القاسم ثنا أيوب بن عتبة   - 29173
رافع   ثنا عطاء أبو النجاشي قال ثنا رافع بن خديج قال لقيين عمي ظهري بن

فقال اي بن أخي قد : هناان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن أمر كان بنا  
ا يعين أرضنا اليت بصرار رافقا قال فقلت ما هو اي عم قال هناان ان نكري حماقلن

قال قلت أي عم طاعة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أحق قال رسول هللا 
صلى هللا عليه وسلم مث تكروها قال ابجلداول الرب وابألصواع من الشعري قال  

فال تفعلوا ازرعوها أو ازرعوها قال فبعنا أموالنا بصرار قال عبد هللا وسألت 
خديج مرة يقول هناان النيب صلى هللا عليه وسلم ومرة  أيب عن أحاديث رافع بن 

 يقول عن عميه فقال كلها صحاح وأحبها إيل حديث أيوب 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف لضعف أيوب بن ت
 عتبة اليمامي وابقي رجاله ثقات رجال الشيخني

 

 

( حديث عقبة بن عمار اجلهين عن النيب صلى هللا عليه وسلم   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هشيم أخربين حيىي بن سعيد عن   - 17330
عبيد هللا بن زحر عن أيب سعيد عن عبد هللا بن مالك : ان أخت عقبة بن 

عامر نذرت ان حتج ماشية فسأل عقبة عن ذلك النيب صلى هللا عليه وسلم  



ل مرها فلرتكب فظن انه مل يفهم عنه فلما خال من كان عنده عاد فسأله فقا
 فقال مرها فلرتكب فان هللا عز وجل عن تعذيب أختك نفسها لغين  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هشيم أخربين يونس عن احلسن  - 17331
عن عقبة بن عامر اجلهين قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ال عهدة  

 بعد أربع 
 

 

 -وهو البصري  -عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف النقطاعه احلسن ت
 مل يسمع عقبة بن عامر 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن سلمة عن بن إسحاق عن   - 17332
بن عامر اجلهين قال :  يزيد بن أيب حبيب عن مرثد بن عبد هللا اليزين عن عقبة 

صلى بنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم املغرب وعليه فروج من حرير وهو  
للمتقني القباء فلما قضى صالته نزعه نزعا عنيفا وقال ان هذا ال ينبغي   

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح حممد بن إسحاق مدلس وقد عنعن  ت
وهو   -لكنه قد توبع وابقي رجاله ثقات رجال الشيخني غري حممد بن سلمة  

فهو من رجال مسلم  -احلراين   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن سلمة عن بن إسحاق عن   - 17333
لرمحن بن مشاسة التجييب عن عقبة بن عامر قال  يزيد بن أيب حبيب عن عبد ا

مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : ال يدخل اجلنة صاحب مكس  
 يعين العشار 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه وهذا إسناد ضعيف حممد بن إسحاق ت
 مدلس وقد رواه ابلعنعنة وابقي رجال اإلسناد ثقات رجال الصحيح 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن أيب عدي عن بن إسحاق  - 17334
 عن أيب عبد الرمحن قال حدثين يزيد بن أيب حبيب عن مرثد بن عبد هللا اليزين

اجلهين قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : اين راكب غدا إىل يهود فال  
هللا قال أيب تبدءوهم ابلسالم فإذا سلموا عليكم فقولوا وعليكم قال عبد 

خالفه عبد احلميد بن جعفر وبن هليعة قاال عن أيب بصرة ثنا أبو عاصم عن  
عبد احلميد بن جعفر قال أبو بصرة يعين يف حديث بن أيب عدي عن بن 



 إسحاق 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  
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حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا الوليد بن مسلم قال ثنا بن جابر   - 17335
عن القاسم أيب عبد الرمحن عن عقبة بن عامر قال : بينا اان أقود برسول هللا 
صلى هللا عليه وسلم يف نقب من تلك النقاب إذ قال يل اي عقبة أال تركب 

ه وسلم أن أركب مركبه مث قال اي عقيب  قال فأجللت رسول هللا صلى هللا علي
أال تركب قال فأشفقت أن تكون معصية قال فنزل رسول هللا صلى هللا عليه  

وسلم وركبت هنية مث ركب مث قال اي عقيب أال أعلمك سورتني من خري 
قل أعوذ برب  }سورتني قرأ هبما الناس قال قلت بلى اي رسول هللا قال فأقرأين 

مث أقيمت الصالة فتقدم رسول هللا صلى   { أعوذ برب الناس  }وقل   {الفلق 
هللا عليه وسلم فقرأ هبما مث مر يب قال كيف رأيت اي عقيب اقرأ هبما كلما منت  
وكلما قمت قال أبو عبد الرمحن هو عقبة بن عامر بن عابس ويقال بن عبس  



 اجلهين 
 

 

رجال الشيخني غري عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات ت
فقد روى له  -وهو ابن عبد الرمحن الدمشقي  -القاسم أيب عبد الرمحن 

 البخاري يف " األدب " وأصحاب السنن وهو ثقة 
 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن بن موسى ثنا شيبان عن   - 17336
س حيىي بن أيب كثري عن حممد بن إبراهيم ان أاب عبد الرمحن أخربه ان بن عاب

اجلهين أخربه ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال له : اي بن عابس اال 
أخربك أبفضل ما تعوذ املتعوذون قال قلت بلى فقال رسول هللا صلى هللا عليه  

هاتني السورتني  {أعوذ برب الناس  }وقل  { قل أعوذ برب الفلق  }وسلم    

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

ثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن قال ثنا بن هليعة قال ثنا أبو حد - 17336
نه عشانة انه مسع عقبة بن عامر يقول عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ا

قال : من أثكل ثالثة من صلبه فاحتسبهم على هللا عز وجل فقال أبو عشانة  



 مرة يف سبيل هللا ومل يقلها مرة أخرى وجبت له اجلنة  

 

 

وإن كان سيء احلفظ  -عيب األرنؤوط : حديث صحيح وابن هليعة عليق شت
قد توبع وابقي رجال اإلسناد رجال الشيخني غري أيب عشانة فقد أخرج له   -

 البخاري يف " األدب املفرد " وأصحاب السنن سوى الرتمذي وهو ثقة
 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حفص بن غياث عن إمساعيل عن   - 17337
قيس عن عقبة بن عامر قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : أنزلت علي 

 سوراتن فتعوذوا هبن فإنه مل يتعوذ مبثلهن يعين املعوذتني  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثين أيب ثنا إمساعيل بن إبراهيم ثنا هشام عن    حدثنا عبد هللا - 17338
هللا األزرق عن عقبة بن عامر  حيىي بن أيب كثري قال ثنا أبو سالم عن عبد 

اجلهين قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ان هللا عز وجل يدخل 
الثالثة ابلسهم الواحد اجلنة صانعه حيتسب يف صنعته اخلري واملمد به والرامي 

وقال ارموا واركبوا وان ترموا أحب ايل من ان تركبوا وان كل شيء يلهو به   به



الرجل ابطل اال رمية الرجل بقوسه وأتديبه فرسه ومالعبته امرأته فإهنن من  
 احلق ومن نسي الرمي بعد ما علمه فقد كفر الذي علمه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث حسن مبجموع طرقه وشواهده وهذا إسناد  ت
يف جلهالة عبد هللا األزرق ضع  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو بكر بن عياش قال حدثين  - 17339
حممد موىل املغرية بن شعبة قال حدثين كعب بن علقمة عن أيب اخلري مرثد بن 
عبد هللا عن عقبة بن عامر قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : كفارة  

 النذر كفارة اليمني  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف من أجل حممد ت
 موىل املغرية ابن شعبة 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد عن عبد احلميد بن   - 17340
جعفر قال حدثين يزيد بن أيب حبيب عن مرثد بن عبد هللا اليزين عن عقبة بن  

وسلم : ان أحق الشروط ان يوىف به   عامر قال قال رسول هللا صلى هللا عليه 



 ما استحللتم به الفروج  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
فمن رجال مسلم  -األنصاري  -الشيخني غري عبد احلميد بن جعفر   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد عن إمساعيل قال   - 17341
حدثين قيس عن عقبة بن عامر عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : أنزلت 

أعوذ   }إىل آخر السورة وقل  {قل أعوذ برب الناس  }علي آايت مل ير مثلهن  
إىل آخر السورة  {برب الفلق   

 

 

على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد عن هشام   - 17342
الدستوائي قال ثنا حيىي عن بعجة بن عبد هللا عن عقبة بن عامر : ان رسول 

هللا صلى هللا عليه وسلم قسم ضحااي بني أصحابه فأصاب عقبة بن عامر  
هبا   جذعة فسأل النيب صلى هللا عليه وسلم عنها فقال ضح  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  
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حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا احلكم بن انفع قال ثنا بن عياش   - 17343
خرجت يف سفر    عن عبد الرمحن بن حرملة األسلمي عن أيب علي اهلمداين قال

ومعنا عقبة بن عامر قال فقلنا له إنك يرمحك هللا من أصحاب رسول هللا 
ه وسلم  صلى هللا عليه وسلم فأمنا فقال ال إين مسعت رسول هللا صلى هللا علي

يقول : من أم الناس فأصاب الوقت وأمت الصالة فله وهلم ومن انتقص من 
 ذلك شيئا فعليه وال عليهم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع قال ثنا سفيان عن حيىي بن  - 17344
بن مالك سعيد عن عبد هللا بن زجر عن أيب سعيد الرعيين عن عبد هللا 



اليحصيب عن عقبة بن عامر اجلهين ان أخته نذرت ان متشي حافية غري خمتمرة  
فسأل النيب صلى هللا عليه وسلم فقال : ان هللا ال يصنع بشقاء أختك شيئا  

 مرها فلتختمر ولرتكب ولتصم ثالثة أايم 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح دون قوله : " ولتصم ثالثة أايم "  ت
سناد فيه ضعفوهذا إ  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا علي بن إسحاق قال اان عبد هللا   - 17345
حبيب قال ثنا أبو  يعين بن املبارك قال اان بن هليعة قال حدثين يزيد بن أيب

اخلري انه مسع عقبة بن عامر يقول قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ان  
ه درع ضيقة  مثل الذي يعمل السيئات مث يعمل احلسنات كمثل رجل كانت علي

قد خنقته مث عمل حسنة فانفكت حلقة مث عمل حسنة أخرى فانفكت حلقة  
 أخرى حىت خيرج إىل األرض 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسن ألنه من رواية عبد هللا بن املبارك ت
ومساعه من ابن هليعة قبل احرتاق كتبه وابقي رجال اإلسناد ثقات رجال 

 الشيخني غري علي بن إسحاق 
 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا علي بن إسحاق ثنا عبد هللا يعين  - 17346
ك بن بن املبارك قال ثنا حرملة بن عمران قال حدثين عبد العزيز بن عبد املل 

مليل السليحي وهم إىل قضاعة قال حدثين أيب قال كنت مع عقبة بن عامر  
حذيفة فاستوى على   جالسا قريبا من املنرب يوم اجلمعة فخرج حممد بن أيب

املنرب فخطب الناس مث قرا عليهم سورة من القرآن قال وكان من اقرا الناس  
قال فقال عقبة بن عامر صدق هللا ورسوله اين مسعت رسول هللا صلى هللا عليه  
وسلم يقول : ليقرأن القرآن رجال ال جياوز تراقيهم ميرقون من الدين كما ميرق  

 السهم من الرمية  
 

 

شعيب األرنؤوط : املرفوع منه صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف جلهالة عليق ت
 عبد املطلب بن مليل 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عتاب بن زايد قال ثنا عبد هللا قال   - 17347
ثنا بن هليعة أخربين يزيد بن عمرو املعافري عمن مسع عقبة بن عامر يقول :  

لم ساعيا فاستأذنته ان أنكل من الصدقة  بعثين رسول هللا صلى هللا عليه وس 
 فأذن لنا  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف إلهبام الراوي الذي مسع عقبة بن ت
 عامر وابقي رجال اإلسناد ثقات

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن غيالن قال ثنا رشدين  - 17348
ة انه مسع عقبة  يعين بن سعد قال حدثين عمرو يعين بن احلرث عن أيب عشان

بن عامر خيرب عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : انه كان مينع أهل احللية  
الدنيا  واحلرير ويقول ان كنتم حتبون حلية اجلنة وحريرها فال تلبسوها يف   

 

 

وإن كان ضعيفا   -عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح رشدين بن سعد ت
فقد توبع وابقي رجال اإلسناد ثقات رجال الشيخني غري حيىي بن غيالن  -

 فهو من رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن غيالن قال ثنا رشدين  - 17349
ييب عن عقبة بن  يعين بن سعد أبو احلجاج املهري عن حرملة بن عمران التج 

مسلم عن عقبة بن عامر عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : إذا رأيت هللا 
رسول هللا يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما حيب فإمنا هو استدراج مث تال 

فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء  }صلى هللا عليه وسلم  
 حىت إذا فرحوا مبا أوتوا أخذانهم بغتة فإذا هم مبلسون  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث حسن وهذا إسناد ضعيف لضعف رشدين بن ت
 سعد وابقي رجال اإلسناد ثقات 

 

 

ثنا قتيبة بن سعيد قال ثنا بن هليعة   حدثنا عبد هللا حدثين أيب - 17350
عن أيب عشانة عن عقبة بن عامر ان النيب صلى هللا عليه وسلم قال : يعجب 

 ربكم من راعي الغنم يف شظية يؤذن ابلصالة ويقيم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

ثنا بن هليعة   حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا قتيبة بن سعيد قال - 17351
عن علي بن رابح عن عقبة بن عامر ان رسول هللا صلى عن احلرث بن يزيد 

هللا عليه وسلم قال : ان انسابكم هذه ليست بسباب على أحد وإمنا أنتم ولد  
آدم طف الصاع مل متلؤه ليس ألحد فضل اال ابلدين أو عمل صاحل حسب 

 الرجل ان يكون فاحشا بذاي خبيال جباان  
 

 

شعيب األرنؤوط : إسناده حسن ألنه من رواية قتيبة بن سعيد عن ابن  عليقت



 هليعة وروايته عنه صاحلة 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو العالء احلسن بن سوار قال ثنا   - 17352
عن أيب  ليث عن معاوية عن أيب عثمان عن جبري بن نفري وربيعة بن يزيد

إدريس اخلوالين وعبد الوهاب بن خبت عن الليث بن سليم اجلهين كلهم  
ية  حيدث عن عقبة بن عامر قال قال عقبة : كنا خندم أنفسنا وكنا نتداول رع

اإلبل بيننا فاصابين رعية اإلبل فروحتها بعشي فأدركت رسول هللا صلى هللا 
عليه وسلم وهو قائم حيدث الناس فأدركت من حديثه وهو يقول ما منكم من  
أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء مث يقوم فريكع ركعتني يقبل عليهما بقلبه ووجهه اال  

قال فقال قائل بني يدي  وجبت له اجلنة وغفر له قال فقلت له ما أجود هذا
اليت كان قبلها اي عقبة أجود منها فنظرت فإذا عمر بن اخلطاب قال فقلت 

وما هي اي أاب حفص قال انه قال قبل ان أتيت ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ  
الوضوء مث يقول أشهد ان ال إله اال هللا وحده ال شريك له وان حممدا عبده  

نة الثمانية يدخل من أيها شاء ورسوله اال فتحت له أبواب اجل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وإسناداه األول والثاين قواين من  ت
أجل احلسن بن سوار وهو صدوق ال أبس به وابقي رجاهلما ثقات رجال 

وجبري بن نفري فإهنم من   -وهو ابن صاحل بن حدير  -الشيخني غري معاوية 



 رجال مسلم 
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حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا علي بن إسحاق اان عبد هللا اان  - 17353
سعيد بن أيب أيوب قال ثنا عبد هللا بن الوليد عن أيب اخلري عن عقبة بن عامر  

 عليه وسلم : ثالاث ان كان يف شيء شفاء  اجلهين قال قال رسول هللا صلى هللا 
 ففي شرطة حمجم أو شربة عسل أو كية تصيب أملا وأان أكره الكي وال أحبه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا سند حسن يف املتابعات  ت
 والشواهد

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا علي بن إسحاق قال ثنا عبد هللا   - 17354
ع عقبة بن عامر  أخربين بن هليعة قال حدثين يزيد ان أاب اخلري حدثه انه مس

حيدث عن النيب صلى هللا عليه وسلم انه قال : ليس من عمل يوم اال وهو 



حبسته  خيتم عليه فإذا مرض املؤمن قالت املالئكة اي ربنا عبدك فالن قد 
 فيقول الرب عز وجل اختموا له على مثل عمله حىت يربا أو ميوت  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد حسن ألنه من رواية عبد  ت
عن ابن هليعة ومساعه منه قبل احرتاق كتبه  -وهو ابن املبارك  -هللا   

 

 

املبارك عبد  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا علي بن إسحاق ثنا بن  - 17355
ل  هللا قال ثنا موسى بن علي قال مسعت أيب يقول مسعت عقبة بن عامر يقو 

قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : تعلموا كتاب هللا وتعاهدوه وتغنوا به 
 فوالذي نفسي بيده هلو أشد تفلتا من املخاض يف العقل 

 

 

يح غري علي  عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الصحت
 بن إسحاق املروزي فقد روى له الرتمذي وهو ثقة 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب قال ثنا حسن بن موسى قال ثنا بن  - 17356
هليعة قال ثنا أبو قبيل قال مسعت عقبة بن عامر يقول قال رسول هللا صلى هللا 

 ما ابل  عليه وسلم : إمنا أخاف على أميت الكتاب واللنب قال قيل اي رسول هللا 



الكتاب قال يتعلمه املنافقون مث جيادلون به الذين آمنوا فقيل وما ابل اللنب  
 قال أانس حيبون اللنب فيخرجون من اجلماعات ويرتكون اجلمعات 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن قال ثنا بن هليعة قال ثنا   - 17357
كعب بن علقمة عن عبد الرمحن بن مشاسة عن أيب اخلري عن عقبة بن عامر  

 عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : كفارة النذر كفارة اليمني  

 

 

 -وإن كان سيء احلفظ  -عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح ابن هليعة ت
 قد توبع

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن غيالن ثنا رشدين ثنا بكر   - 17358
بن عمرو املعافري ثنا شعيب بن زرعة املعافري حدثه انه مسع عقبة بن عامر  
يقول ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : ال ختيفوا أنفسكم بعد أمنها  

 قالوا وما ذاك اي رسول هللا قال الدين 

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : حديث حسن وهذا إسناد ضعيف لضعف رشدين :  ت
 وهو ابن سعد لكنه قد توبع 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إسحاق بن عيسى قال ثنا حيىي بن   - 17359
محزة عن عبد الرمحن بن يزيد ان أاب سالم حدثه قال حدثين خالد بن زيد قال  

ا نرمي فأبطأت عليه ذات يوم أو تثاقلت فقال  كان عقبة ايتيين فيقول اخرج بن
ل : ان هللا عز وجل يدخل ابلسهم مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقو 

الواحد ثالثة اجلنة صانعه احملتسب فيه اخلري والرامي به ومنبله فارموا واركبوا 
وإلن ترموا أحب ايل من ان تركبوا وليس من اللهو إال ثالث مالعبة الرجل 

رأته وأتديبه فرسه ورميه بقوسه ومن علمه هللا الرمي فرتكه رغبة عنه فنعمة  ام
 كفرها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث حسن مبجموع طرقه وشواهده وهذا إسناد  ت
ويقال : ابن يزيد  -ضعيف جلهالة خالد بن زيد   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن إسحاق قال ثنا بن هليعة   - 17360
ن مشرح بن هاعان عن عقبة بن عامر قال قال يل رسول هللا صلى هللا عليه  ع

 وسلم : اقرا ابملعوذتني فإنك لن تقرأ مبثلهما  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف من أجل ابن ت
 هليعة : وهو عبد هللا ومشرح بن هاعان خمتلف فيه 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إسحاق بن عيسى قال ثنا عطاف   - 17361
امر قال مسعت عن عبد الرمحن بن حرملة عن رجل من جهينة عن عقبة بن ع

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : اهنا ستكون عليكم أئمة من بعدي فان  
  صلوا الصالة لوقتها فأمتوا الركوع والسجود فهي لكم وهلم وان مل يصلوا

 الصالة لوقتها ومل يتموا ركوعها وال سجودها فهي لكم وعليهم  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  
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حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إسحاق بن إبراهيم الرازي ثنا   - 17362



لفضل قال حدثين حممد بن إسحاق عن يزيد بن أيب حبيب عن  سلمة بن ا
مرثد بن عبد هللا اليزين عن عقبة بن عامر اجلهين قال قال يل رسول هللا صلى  

هللا عليه وسلم : اقرا اآليتني من آخر سورة البقرة فإين أعطيتهما من حتت 
 العرش  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عتاب يعين بن زايد ثنا عبد هللا  - 17363
عبد الرمحن يعين بن املبارك اان حيىي بن أيوب حدثين كعب بن علقمة انه مسع  

بن مشاسة حيدث عن أيب اخلري قال مسعت عقبة بن عامر يقول مسعت رسول هللا 
 صلى هللا عليه وسلم يقول : كفارة النذر كفارة اليمني  

 

 

ليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد حسن من أجل حيىي بن عت
وهو الغافقي املصري -أيوب   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الوهاب اخلفاف عن سعيد   - 17364
عن قتادة قال ذكر ان قيسا اجلذامي حدثه عن عقبة بن عامر اجلهين ان 



ق رقبة مؤمنة فهي فكاكه من  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : من اعت
 النار 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف النقطاعه  ت
مل يلقه   -وهو ابن دعامة السدوسي  -قيس اجلذامي صحايب جليل وقتادة   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعقوب قال ثنا أيب عن بن إسحاق  - 17365
سة التجييب قال  قال حدثين يزيد بن أيب حبيب املصري عن عبد الرمحن بن مشا

مسعت عقبة بن عامر اجلهين يقول وهو على منرب مصر مسعت رسول هللا صلى 
 هللا عليه وسلم يقول : ال حيل المرئ يبيع على بيع أخيه حىت يذره  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد حسن من أجل حممد بن ت
إسحاق وقد توبع وابقي رجال اإلسناد ثقات رجال الشيخني غري عبد الرمحن 

 بن مشاسة فمن رجال مسلم 
 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعقوب قال ثنا أيب عن بن إسحاق  - 17366
د الرمحن بن مشاسة التجييب عن عقبة بن  قال حدثين يزيد بن أيب حبيب عن عب



عامر قال مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : ال حيل المرئ مسلم  
 خيطب على خطبة أخيه حىت يرتك وال يبيع على بيع أخيه حىت يرتك  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد حسن من أجل ابن ت
اإلسناد ثقات رجال الشيخني غري عبد الرمحن إسحاق وقد توبع وابقي رجال 

 بن مشاسة فمن رجال مسلم 
 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعقوب قال ثنا أيب عن بن إسحاق  - 17367
قال حدثين يزيد بن أيب حبيب املصري عن مرثد بن عبد هللا اليزين ويزن بطن  

صاحب رسول هللا  من محري قال : قدم علينا أبو أيوب خالد بن زيد األنصاري
يه وسلم مصر غازاي وكان عقبة بن عامر بن عبس اجلهين امره  صلى هللا عل

علينا معاوية بن أيب سفيان قال فحبس عقبة بن عامر ابملغرب فلما صلى قام  
إليه أبو أيوب األنصاري فقال له اي عقبة أهكذا رأيت رسول هللا صلى هللا 

سول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول عليه وسلم يصلي املغرب أما مسعته من ر 
ال تزال أميت خبري أو على الفطرة ما مل يؤخروا املغرب حىت تشتبك النجوم قال  
فقال بلى قال فما محلك على ما صنعت قال شغلت قال فقال أبو أيوب أما 
وهللا ما يب اال ان يظن الناس انك رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يصنع  

 هذا 



 

 

شعيب األرنؤوط : إسناده حسن من أجل حممد بن إسحاق وابقي رجال  عليق ت
 اإلسناد ثقات رجال الشيخني

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن ثنا بن هليعة ثنا بكر بن  - 17368
سوادة عن أيب سعيد جعثل القتباين عن أيب متيم اجليشاين عن عقبة بن عامر :  

حافية بغري مخار فبلغ ذلك رسول هللا ان أخت عقبة نذرت يف بن هلا لتحجن 
 صلى هللا عليه وسلم فقال حتج راكبة خمتمرة ولتصم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح دون قوله : " يف ابن هلا " ودون قوله  ت
 : " ولتصم " وهذا إسناد ضعيف من أجل ابن هليعة فهو سيء احلفظ 

 

 

ال ثنا بن هليعة ثنا كعب  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن ق - 17369
بن علقمة عن أيب كثري موىل عقبة بن عامر اجلهين عن عقبة بن عامر ان رسول  
 هللا صلى هللا عليه وسلم قال : من سرت مؤمنا كان كمن أحيا موءودة من قربها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف لسوء حفظ ابن هليعة وجلهالة موىل  ت



 عقبة بن عامر 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن بن موسى وموسى بن داود   - 17370
ن عامر يقال له أبو كثري  قاال ثنا بن هليعة ثنا كعب بن علقمة عن موىل لعقبة ب

قال لقيت عقبة بن عامر فأخربته ان لنا جرياان يشربون اخلمر قال دعهم مث  
عت رسول جاءه فقال اال أدعو عليهم الشرط فقال عقبة وحيك دعهم فإين مس

هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : من رأى عورة فسرتها كان كمن أحيا موءودة 
 من قربها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا علي بن إسحاق اان عبد هللا بن  - 17371
ري مبارك اان حرملة بن عمران انه مسع يزيد بن أيب حبيب حيدث ان أاب اخل 

حدثه انه مسع عقبة بن عامر يقول مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول  
: كل امرئ يف ظل صدقته حىت يفصل بني الناس أو قال حيكم بني الناس قال  
يزيد وكان أبو اخلري ال خيطئه يوم اال تصدق فيه بشيء ولو كعكة أو بصلة أو  

 كذا 

 



 

له ثقات رجال الشيخني غري عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجات
حرملة بن عمران فإنه من رجال مسلم وعلي بن إسحاق املروزي فمن رجال  

 الرتمذي وهو ثقة 
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حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو املغرية ثنا معاذ بن رفاعة   - 17372
بة بن عامر قال  حدثين علي بن يزيد عن القاسم عن أيب أمامة الباهلي عن عق 

: لقيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فابتدأته فأخذت بيده قال فقلت اي 
وابك على  رسول هللا ما جناة املؤمن قال اي عقبة احرس لسانك وليسعك بيتك 

خطيئتك قال مث لقيين رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فابتدأين فأخذ بيدي 
فقال اي عقبة بن عامر أال أعلمك خري ثالث سور أنزلت يف التوراة واإلجنيل  

والزبور والفرقان العظيم قال قلت بلى جعلين هللا فداك قال فأقرأين قل هو هللا  
ب الناس مث قال اي عقبة ال تنساهن  أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ بر 

وال تبيت ليلة حىت تقرأهن قال فما نسيتهن من منذ قال ال تنساهن وما بت 
ليلة قط حىت أقرأهن قال عقبة مث لقيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  



فابتدأته فأخذت بيده فقلت اي رسول هللا أخربين بفواضل األعمال فقال اي 
ن حرمك واعرض عمن ظلمك عقبة صل من قطعك وأعط م  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث حسن وهذا إسناد ضعيف لضعف علي بن ت
 يزيد : وهو ابن زايد األهلاين 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو اليمان ثنا إمساعيل بن عياش   - 17373
عن عبد الرمحن بن يزيد بن جابر عن أيب سالم عن خالد بن زيد األنصاري 

نت مع عقبة بن عامر اجلهين وكان رجال حيب الرمي إذا خرج خرج يب  قال : ك 
رسول هللا صلى معه فدعاين يوما فأبطأت عليه فقال تعال أقول لك ما قال يل 

هللا عليه وسلم وما حدثين مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول ان هللا 
سب يف صنعته اخلري عز وجل يدخل ابلسهم الواحد ثالثة نفر اجلنة صانعه احملت

والرامي به ومنبله وقال ارموا واركبوا وإلن ترموا أحب ايل من ان تركبوا وليس  
من اللهو اال ثالث أتديب الرجل فرسه ومالعبته امرأته ورميه بقوسه ومن ترك  

 الرمي بعد ما علمه رغبة عنه فإهنا نعمة تركها  
 

 

وشواهده وهذا إسناد ضعيف  عليق شعيب األرنؤوط : حديث حسن بطرقه ت
 جلهالة خالد بن زيد 



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد بن عبد ربه قال ثنا الوليد بن  - 17374
مسلم عن بن جابر عن أيب سالم عن خالد بن زيد عن عقبة بن عامر عن  

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : من علم الرمي مث تركه بعد ما علمه فهي  
فرها  نعمة ك   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث حسن بطرقه وشواهده وهذا إسناد ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق اان معمر عن حيىي بن  - 17375
أيب كثري عن زيد بن سالم عن عبد هللا بن زيد األزرق قال : كان عقبة بن 

كاد ان ميل فقال اال عامر اجلهين خيرج فريمي كل يوم وكان يستتبعه فكأنه  
من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال بلى قال مسعته يقول  أخربك مبا مسعت 

ان هللا عز وجل يدخل ابلسهم الواحد ثالثة نفر اجلنة صاحبه الذي حيتسب يف 
صنعته اخلري والذي جيهز به يف سبيل هللا والذي يرمي به يف سبيل هللا وقال  

ري من ان تركبوا وقال كل شيء يلهو به بن آدم فهو  ارموا واركبوا وان ترموا خ
ابطل اال ثالاث رمية عن قوسه وأتديبه فرسه ومالعبته أهله فإهنن من احلق قال  

فتويف عقبة وله بضع وستون أو بضع وسبعون قوسا مع كل قوس قرن ونبل 
 وأوصى هبن يف سبيل هللا  



 

 

ذا إسناد ضعيف  عليق شعيب األرنؤوط : حديث حسن بطرقه وشواهده وهت
 جلهالة عبد هللا بن زيد األزرق

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد بن هارون قال ثنا هشام عن   - 17376
حيىي عن أيب سالم عن عبد هللا بن األزرق ان عقبة بن عامر قال قال رسول 
هللا صلى هللا عليه وسلم : ان هللا عز وجل يدخل ابلسهم الواحد ثالثة اجلنة 

 فذكر احلديث 

 

 

ده وهذا إسناد ضعيف عليق شعيب األرنؤوط : حديث حسن بطرقه وشواهت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد بن هارون اان إمساعيل يعين بن  - 17377
أيب خالد عن عبد الرمحن بن عائذ رجل من أهل الشام قال : انطلق عقبة بن  

عامر اجلهين إىل املسجد األقصى ليصلي فيه فاتبعه انس فقال ما جاء بكم 
 عليه وسلم أحببنا أن نسري معك ونسلم  قالوا صحبتك رسول هللا صلى هللا

عليك قال انزلوا فصلوا فنزلوا فصلى وصلوا معه فقال حني سلم مسعت رسول 
هللا صلى هللا عليه وسلم يقول ليس من عبد يلقى هللا عز وجل ال يشرك به 



 شيئا مل يتند بدم حرام اال دخل من أي أبواب اجلنة شاء 

 

 

صحيح إن كان عبد الرمحن بن عائذ مسعه من  عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ت
 عقبة بن عامر ومساعه منه حمتمل 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو سعيد موىل بين هاشم قال ثنا   - 17378
تينا  بن هليعة قال ثنا كعب بن علقمة قال مسعت عبد الرمحن بن مشاسة يقول أ
أاب اخلري فقال مسعت عقبة بن عامر يقول مسعت رسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم يقول : إمنا النذر ميني كفارهتا كفارة اليمني  

 

 

عيب األرنؤوط : حديث صحيح لكن بلفظ : " كفارة النذر كفارة  عليق شت
اليمني " وهذا إسناد ضعيف ابن هليعة سيء احلفظ لكنه قد توبع وابقي رجال  

 اإلسناد ثقات رجال الصحيح
 

 

------------------------------------- 
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حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا ليث حدثين يزيد بن أيب حبيب ثنا   - 17379
هاشم عن أيب عمران أسلم عن عقبة بن عامر اجلهين انه قال : اتبعت رسول 

هللا صلى هللا عليه وسلم وهو راكب فوضعت يدي على قدمه قلت أقرئين من 
فقال لن تقرأ شيئا ابلغ عند هللا عز وجل من قل أعوذ برب  سورة يوسف

 الفلق 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري أيب ت
 عمران أسلم فقد روى له أصحاب السنن غري ابن ماجة وهو ثقة 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيوة بن شريح قال ثنا بقية ثنا   - 17380
ري بن سعد عن خالد بن معدان عن جبري بن نفري عن عقبة بن عامر انه قال حب

: ان رسول هللا أهديت له بغلة شهباء فركبها فأخذ عقبة يقودها له فقال 
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لعقبة اقرا فقال وما اقرا اي رسول هللا قال النيب 

ادها عليه حىت قراها فعرف  صلى هللا عليه وسلم اقرا قل أعوذ برب الفلق فأع
 اين مل افرح هبا جدا فقال لعلك هتاونت هبا فما قمت تصلي بشيء مثلها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد حسن يف املتابعات ت



 والشواهد من أجل بقية : وهو ابن الوليد 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حجاج وهاشم قاال ثنا ليث حدثين  - 17381
ي إىل رسول  يزيد بن أيب حبيب عن أيب اخلري عن عقبة بن عامر انه قال : اهد

هللا صلى هللا عليه وسلم فروج حرير فلبسه مث صلى فيه مث انصرف فنزعه نزعا  
 عنيفا شديدا كالكاره له مث قال ال ينبغي هذا للمتقني  

 

 

ليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حجاج بن حممد حدثنا الليث بن  - 17382
امر : ان رسول سعد حدثين يزيد بن أيب حبيب عن أيب اخلري عن عقبة بن ع

هللا صلى هللا عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد صالته على امليت مث  
ظر إىل انصرف إىل املنرب فقال اين فرط لكم وأين شهيد عليكم وأين وهللا ألن

احلوض اال وأين قد أعطيت مفاتيح خزائن األرض أو مفاتيح األرض اين وهللا  
 ما أخاف عليكم ان تشركوا بعدي ولكين أخاف عليكم ان تنافسوا فيها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  



 

 

أيب  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حجاج اان ليث حدثين يزيد بن - 17383
حبيب عن أيب اخلري عن عقبة بن عامر انه قال قلنا لرسول هللا صلى هللا عليه  
وسلم : انك تبعثنا فننزل بقوم ال يقروان فما ترى يف ذلك فقال لنا رسول هللا 

صلى هللا عليه وسلم إذا نزلتم بقوم فأمروا لكم مبا ينبغي للضيف فاقبلوا وان مل 
ي ينبغي هلم  يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذ  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حجاج ثنا ليث بن سعد حدثين  - 17384
يزيد بن أيب حبيب عن أيب اخلري عن عقبة بن عامر : ان رسول هللا صلى هللا 

نها فذكره  عليه وسلم أعطاه غنما فقسمها على أصحابه ضحااي فبقي عتود م 
 لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال ضح به  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حجاج اان ليث حدثين يزيد بن أيب  - 17385



حبيب عن أيب اخلري عن عقبة بن عامر ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال  
: إايكم والدخول على النساء فقال رجل من األنصار اي رسول هللا أفرأيت 

 احلمو قال احلمو املوت 
 

 

على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بن منري ثنا حيىي بن سعيد عن عبد   - 17386
هللا بن زحر الضمري انه مسع أاب سعيد الرعيين حيدث ان عبد هللا بن مالك  

أخربه عن عقبة بن عامر اجلهين أخربه : ان أخته نذرت ان متشي حافية غري  
صلى هللا عليه وسلم وان رسول هللا صلى  خمتمرة فذكر ذلك عقبة لرسول هللا  

 هللا عليه وسلم قال مر أختك فلرتكب ولتختمر ولتصم ثالثة أايم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح دون قوله : " ولتصم ثالثة أايم " ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سويد بن عمرو الكليب ويونس قاال  - 17387
هللا صلى هللا عليه  ثنا أابن قال ثنا قتادة عن احلسن عن عقبة بن عامر ان نيب 

وسلم قال : إذا أنكح الوليان فهو لألول منهما وإذا ابع من رجلني فهو  



ني  لألول منهما قال أيب وقال يونس وإذا ابع الرجل بيعا من رجل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف رجاله ثقات رجال الصحيح إال أن ت
 فيه عنعنة احلسن البصري

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا زيد بن احلباب ثنا معاوية بن صاحل  - 17388
ن أيب سفيان عن  ثنا العالء بن احلرث عن القاسم بن عبد الرمحن موىل معاوية ب

عقبة بن عامر قال : كنت أقود برسول هللا صلى هللا عليه وسلم انقته قال 
 قل أعوذ برب  فقال يل اال أعلمك سورتني مل يقرا مبثلهما قلت بلى فعلمين

الناس وقل أعوذ برب الفلق فلم يرين أعجبت هبما فلما نزل الصبح فقرا هبما  
 مث قال يل كيف رأيت اي عقبة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    150صفحة  - 4مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 



 

 حدثين أيب ثنا هارون ثنا بن وهب أخربين جرير حدثنا عبد هللا - 17389
بن حازم عن أيوب السختياين عن حممد بن سريين عن أيب هريرة انه قال :  

 صلوا يف مرابض الغنم وال تصلوا يف أعطان اإلبل أو مبارك اإلبل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح وهذا احلديث هنا موقوف على أيب ت
وعا يف مسنده هريرة وقد سلف مرف  

 

 

وقال ثنا بن وهب حدثين عاصم بن حكيم عن حيىي بن أيب  - 17389
عمرو الشيباين عن أبيه عن عقبة بن عامر اجلهين عن رسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم : بذلك 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده قوي من أجل عاصم بن حكيم وأيب عمرو  ت
 السيباين وابقي رجاله ثقات 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد بن هارون ثنا حممد بن  - 17390
لد عن عبد احلميد  إسحاق عن يزيد بن أيب حبيب وثنا أيب عن الضحاك بن خم

بن جعفر ثنا يزيد بن أيب حبيب عن مرثد بن عبد هللا اليزين عن عقبة بن عامر  



لبسه  اجلهين قال : اهدي إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فروج حرير ف
فصلى فيه ابلناس املغرب فلما سلم من صالته نزعه نزعا عنيفا مث ألقاه فقلنا  

 اي رسول هللا قد لبسته وصليت فيه قال ان هذا ال ينبغي للمتقني  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده من جهة الضحاك بن خملد صحيح على شرط  ت
فهو من رجال مسلم رجاله ثقات رجال الشيخني غري عبد احلميد بن جعفر 

مسلم . واإلسناد الثاين : فيه حممد بن إسحاق وهو مدلس وقد عنعن لكنه  
 توبع وابقي رجاله ثقات رجال الشيخني

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد اان حممد بن إسحاق عن يزيد  - 17391
بن أيب حبيب عن عبد الرمحن بن مشاسة قال مسعت عقبة بن عامر اجلهين 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : ال يدخل صاحب مكس   يقول مسعت
 اجلنة يعين العشار  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه وهذا إسناد ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد بن هارون اان إمساعيل بن أيب  - 17392



 خالد عن قيس بن أيب حازم عن عقبة بن عامر اجلهين قال قال رسول هللا
 صلى هللا عليه وسلم : انزل علي آايت مل ار مثلهن املعوذتني مث قرامها 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا موسى بن داود قال ثنا بن هليعة   - 17393
عن يزيد بن أيب حبيب عن أيب اخلري عن عقبة بن عامر قال جاء رجل إىل النيب 

صلى هللا عليه وسلم فقال : ان أمي ماتت وأين أريد ان أتصدق عنها قال  
 أمرتك قال ال قال فال تفعل  

 

 

يف فيه ابن هليعة وهو سيء احلفظعليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد ثنا هشام عن قتادة   - 17394
عن قيس اجلذامي عن عقبة بن عامر اجلهين أن رسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم قال : من أعتق رقبة مسلمة فهي فداؤه من النار  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف النقطاعه ت  



 

 

حدثين أيب ثنا عبد الصمد ثنا هشام عن قتادة    حدثنا عبد هللا - 17395
عن احلسن عن عقبة بن عامر ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : عهدة  

 الرقيق أربع ليال قال قتادة وأهل املدينة يقولون ثالث ليال  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

يزيد ثنا بن هليعة ثنا  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد هللا بن  - 17396
مشرح قال مسعت عقبة بن عامر يقول مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

يقول : كل ميت خيتم على عمله اال املرابط يف سبيل هللا فإنه جيرى له أجر 
 عمله حىت يبعث  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا قتيبة قال فيه : ويؤمن من فتان   - 17397
 القرب 

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد هللا بن يزيد ثنا بن هليعة قال   - 17398
 أبو عبد الرمحن قال عبد هللا بن يزيد أظنه عن مشرح عن عقبة بن عامر ان

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : نعم أهل البيت أبو عبد هللا وأم عبد هللا  
 وعبد هللا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف فيه ابن هليعة وهو سيء احلفظت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد هللا بن يزيد ثنا قباث بن رزين  - 17399
اجلهين اللخمي قال مسعت علي بن رابح اللخمي يقول مسعت عقبة بن عامر  

يقول : كنا جلوسا يف املسجد نقرا القرآن فدخل رسول هللا صلى هللا عليه  
اقتنوه قال  وسلم فسلم علينا فرددان عليه السالم مث قال تعلموا كتاب هللا و 

قباث وحسبته قال وتغنوا به فوالذي نفس حممد بيده هلو أشد تفلتا من 
 املخاض من العقل 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد جيد من أجل قباث بن ت



 رزين وابقي رجال اإلسناد ثقات رجال الصحيح

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد هللا بن يزيد ثنا بن هليعة   - 17400
اليزين وهاشم ثنا ليث عن يزيد بن أيب حبيب عن أيب اخلري مرثد بن عبد هللا 

عن عقبة بن عامر اجلهين قال مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول :  
 ان أحق الشروط ان توفوا به ما استحللتم به الفروج 

 

 

عيب األرنؤوط : احلديث إبسناده الثاين صحيح على شرط الشيخني عليق شت
 وأما ابإلسناد األول فهو حسن 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد هللا بن يزيد عن سعيد بن أيب  - 17401
أيوب حدثين زهرة بن معبد عن بن عم له أخي أبيه انه مسع عقبة بن عامر  

وسلم : من توضأ فأحسن وضوءه مث رفع  يقول قال رسول هللا صلى هللا عليه 
نظره إىل السماء فقال أشهد ان ال إله اال هللا وحده ال شريك له وان حممدا 

 عبده ورسوله فتحت له مثانية أبواب من اجلنة يدخل من أيها شاء  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح دون قوله : " مث رفع نظره إىل ت



الة ابن عم زهرة بن معبد وابقي رجال السماء " وهذا إسناد ضعيف جله
 اإلسناد ثقات رجال الشيخني غري زهرة بن معبد فهو من رجال البخاري

 

 

------------------------------------- 

 

[    151صفحة  - 4مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو سعيد موىل بين هاشم ثنا بن  - 17402
هليعة ثنا مشرح بن هاعان أبو مصعب املعافري قال مسعت عقبة بن عامر يقول  
قلت : اي رسول هللا أفضلت سورة احلج على سائر القرآن بسجدتني قال نعم  

 فمن مل يسجدمها فال يقرامها 

 

 

بطرقه وشواهده دون قوله : " فمن مل  عليق شعيب األرنؤوط : حسن ت
 يسجدمها فال يقرأمها "

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو سعيد ثنا بن هليعة ثنا مشرح   - 17403
قال مسعت عقبة بن عامر يقول ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : لو  



 ان القرآن جعل يف اهاب مث القي يف النار ما احرتق  
 

 

األرنؤوط : إسناده ضعيف مشرح بن هاعان ليس بذاك القويعليق شعيب ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو سعيد ثنا بن هليعة ثنا مشرح   - 17404
قال مسعت عقبة بن عامر يقول قال يل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : اقرا 

 قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس فإنك ال تقرأ مبثلهما  

 

 

يق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف من أجل عبد هللا  علت
 بن هليعة 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو سعيد ثنا بن هليعة ثنا مشرح   - 17405
عن عقبة بن عامر قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : أكثر منافقي  

 أميت قراؤها  
 

 

لغريه وهذا إسناد حسن يف املتابعات  عليق شعيب األرنؤوط : حسن ت
 والشواهد



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا محاد بن خالد ثنا معاوية بن صاحل  - 17406
عن حبري بن سعد عن خالد بن معدان عن كثري بن مرة عن عقبة بن عامر قال  
قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : اجلاهر ابلقرآن كاجلاهر ابلصدقة واملسر 

لقرآن كاملسر ابلصدقة قال أبو عبد الرمحن قال أيب كان محاد بن خالد اب
 حافظا وكان حيدثنا وكان حيفظ كتبت عنه اان وحيىي بن معني  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هاشم ثنا عبد احلميد ثنا شهر بن   - 17407
 صلى هللا  حوشب قال مسعت رجال حيدث عن عقبة بن عامر انه مسع رسول هللا 

عليه وسلم يقول : ما من رجل ميوت حني ميوت ويف قلبه مثقال حبة من  
يقال  خردل من كرب حتل له اجلنة ان يريح رحيها وال يراها فقال رجل من قريش 

له أبو رحيانة وهللا اي رسول هللا اين ألحب اجلمال وأشتهيه حىت إين ألحبه يف  
عالقة سوطي ويف شراك نعلي قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ليس ذاك  
الكرب إن هللا عز وجل مجيل حيب اجلمال ولكن الكرب من سفه احلق وغمص  

 الناس بعينيه  
 

 



ه وهذا إسناد ضعيف لضعف شهر بن عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغري ت
 حوشب وإلهبام الرجل الذي حيدث عن عقبة 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا أبو عوانة عن بيان عن   - 17408
قيس بن أيب حازم ثنا عقبة بن عامر اجلهين قال قال رسول هللا صلى هللا عليه  

مثلهن املعوذتني  وسلم : أمل تر آايت انزلن الليلة مل ير أو ال يرى  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا قتيبة بن سعيد ثنا بن هليعة عن أيب   - 17409
عشانة عن عقبة بن عامر قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ان هللا عز  

 وجل ليعجب من الشاب ليست له صبوة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريهت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا قتيبة ثنا بن هليعة عن أيب عشانة   - 17410
عن عقبة بن عامر قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : أول خصمني يوم  



 القيامة جاران  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث حسن فابن هليعة قد توبع ت  

 

 

د هللا حدثين أيب ثنا قتيبة ثنا بن هليعة عن أيب عشانة  حدثنا عب - 17411
عن عقبة بن عامر قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ال تكرهوا البنات 

 فإهنن املؤنسات الغاليات  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف لسوء حفظ ابن هليعة وقد تفرد به ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا احلكم بن انفع ثنا إمساعيل بن  - 17412
عياش عن ضمضم بن زرعة عن شريح بن عبيد احلضرمي عمن حدثه عن عقبة  
بن عامر انه مسع النيب صلى هللا عليه وسلم يقول : ان أول عظم من اإلنسان 

 يتكلم يوم خيتم على األفواه فخذه من الرجل الشمال 
 

 

نؤوط : حسن لغريه دون قوله : " من الرجل الشمال " وهذا  عليق شعيب األر ت
 إسناد ضعيف إلهبام الرجل الذي روى عن عقبة بن عامر 



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد القطان عن حيىي بن  - 17413
ر ان أاب سعيد قال  سعيد ويزيد بن هارون اان حيىي بن سعيد عن عبيد هللا بن زج

يزيد الرعيين أخربه ان عبد هللا بن مالك أخربه ان عقبة بن عامر أخربه : انه 
ي حافية غري سأل النيب صلى هللا عليه وسلم عن أخت له نذرت ان متش

 خمتمرة فقال النيب صلى هللا عليه وسلم فلتختمر ولرتكب ولتصم ثالثة أايم 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح دون قوله : " ولتصم ثالثة أايم " ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا عبد احلميد بن جعفر   - 17414
بد هللا اليزين عن عقبة بن األنصاري عن يزيد بن أيب حبيب عن مرثد بن ع

عامر اجلهين قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ان أحق الشروط ان 
 يوىف به ما استحللتم به الفروج 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري عبد احلميد بن جعفر فمن رجال مسلم 

 

 



-------------------------------------  

 

[    152صفحة  - 4مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع عن موسى بن علي عن أبيه   - 17415
نهاان رسول هللا قال مسعت عقبة بن عامر اجلهين يقول : ثالث ساعات كان ي

صلى هللا عليه وسلم ان نصلي فيهن أو ان نقرب فيهن مواتان حني تطلع 
الشمس ابزغة حىت ترتفع وحني يقوم قائم الظهرية حىت متيل الشمس وحني 

يف للغروب حىت تغرب تض  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا بن أيب خالد عن قيس عن   - 17416
عقبة بن عامر قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : أنزلت علي آايت مل 

 ير مثلهن أو مل نر مثلهن يعين املعوذتني 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 



 

ثنا وكيع ثنا موسى بن علي عن أبيه   حدثنا عبد هللا حدثين أيب - 17417
قال مسعت عقبة بن عامر قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : يوم عرفة  

 ويوم النحر ويوم التشريق عيدان أهل اإلسالم وهن أايم أكل وشرب  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

ع عن أسامة بن زيد عن معاذ  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكي - 17418
بن عبد هللا بن خبيب عن بن املسيب عن عقبة بن عامر قال : سألت رسول  

 هللا صلى هللا عليه وسلم عن اجلذع فقال ضح به ال أبس به  

 

 

وهو الليثي   - عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسن من أجل أسامة بن زيد ت
الشيخني غري معاذ بن عبد هللا بن خبيب وابقي رجال اإلسناد ثقات رجال  -  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع عن بن أيب خالد عن عبد   - 17419
الرمحن بن عائذ عن عقبة بن عامر اجلهين قال قال رسول هللا صلى هللا عليه  
 وسلم : من لقي هللا عز وجل ال يشرك به شيئا مل يتند بدم حرام دخل اجلنة  

 



 

األرنؤوط : إسناده صحيحعليق شعيب ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن بن مهدي قال مسعت   - 17420
موسى بن علي بن رابح اللخمي يقول مسعت أيب يقول مسعت عقبة بن عامر  
يقول : ثالث ساعات كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ينهاان ان نصلي 

لشمس ابزغة حىت ترتفع وعند قائم فيهن وان نقرب فيهن مواتان حني تطلع ا
 الظهرية حىت متيل الشمس وحني تضيف للغروب حىت تغرب  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن ثنا موسى يعين بن  - 17421
علي عن أبيه عن عقبة بن عامر ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : ان  

يوم النحر ويوم عرفة وأايم التشريق هن عيدان أهل اإلسالم وهن أايم أكل 
 وشرب 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل عن سعيد عن قتادة عن   - 17422
احلسن عن عقبة بن عامر عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : عهدة الرقيق 

 ثالث  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن قتادة   - 17423
بن عامر اجلهين ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال :   عن احلسن عن عقبة 

 عهدة الرقيق ثالثة أايم 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا عبد الرزاق وبن بكر قاال اان بن  - 17424
جريج أخربين سعيد بن أيب أيوب ان يزيد بن أيب حبيب أخربه ان أاب اخلري 

ثه عن عقبة بن عامر اجلهين انه قال : ان أخيت نذرت ان متشي إىل بيت حد
هللا عز وجل فأمرتين ان استفيت هلا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فاستفتيت  
النيب صلى هللا عليه وسلم فقال لتمش ولرتكب قال وكان أبو اخلري ال يفارق  



 عقبة  

 

 

الشيخني عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرطت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح ثنا بن جريج ثنا حيىي بن أيوب   - 17425
 : ان يزيد بن أيب حبيب أخربه فذكر احلديث  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن عبيد ثنا حممد يعين بن  - 17426
 عن أيب عبد  إسحاق حدثين يزيد بن أيب حبيب عن مرثد بن عبد هللا اليزين

الرمحن اجلهين قال : بينا حنن عند رسول هللا صلى هللا عليه وسلم طلع ركبان  
قال فدان  فلما رآمها قال كنداين مذحجيان حىت أتياه فإذا رجال من مذحج 

إليه أحدمها ليبايعه قال فلما أخذ بيده قال اي رسول هللا أرأيت من رآك فآمن  
بك وصدقك واتبعك ماذا له قال طوىب له قال فمسح على يده فانصرف مث 

أقبل اآلخر حىت أخذ بيده ليبايعه قال اي رسول هللا أرأيت من آمن بك 
طوىب له قال فمسح على   وصدقك واتبعك ومل يرك قال طوىب له مث طوىب له مث



 يده فانصرف 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسن من أجل حممد بن إسحاق وابقي رجال  ت
اإلسناد ثقات رجال الشيخني غري أن صحايب احلديث مل خيرج له سوى ابن 

 ماجة 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن بن موسى ثنا شيبان عن   - 17427
يم ان أاب عبد هللا أخربه ان بن عابس اجلهين أخربه ان  حيىي عن حممد بن إبراه

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال له : اي بن عابس اال أخربك أبفضل ما  
تعوذ به املتعوذون قال قلت بلى فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قل 

 أعوذ برب الناس وأعوذ برب الفلق هاتني السورتني  
 

 

: حديث صحيحعليق شعيب األرنؤوط ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    153صفحة  - 4مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد بن هارون ثنا أابن بن يزيد  - 17428
العطار عن قتادة عن نعيم بن مهار عن عقبة بن عامر اجلهين ان رسول هللا 

صلى هللا عليه وسلم قال : ان هللا عز وجل يقول اي بن آدم اكفين أول النهار  
 أبربع ركعات أكفك هبن آخر يومك 

 

 

سناده صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح غري نعيم  عليق شعيب األرنؤوط : إت
 بن مهار فقد روى له أبو داود والنسائي

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان عن بن جريج قال مسعت  - 17429
عامر فأتى مسلمة بن  أاب سعيد حيدث عطاء قال : رحل أبو أيوب إىل عقبة بن 

خملد فخرج إليه قال دلوين فأتى عقبة فقال حدثنا ما مسعت من رسول هللا 
يه  صلى هللا عليه وسلم مل يبق أحد مسعه قال مسعت رسول هللا صلى هللا عل

وسلم يقول من سرت على مؤمن يف الدنيا سرته هللا يوم القيامة فأتى راحلته  
 فركب ورجع 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : املرفوع منه صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف جلهالة ت
: وهو املكي األعمى  -ويقال : أبو سعد  -أيب سعيد   



 

 

هدي عن معاوية  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن بن م  - 17430
احل عن العالء بن احلرث عن القاسم موىل معاوية عن عقبة بن عامر  يعين بن ص

قال : كنت أقود برسول هللا صلى هللا عليه وسلم راحلته يف السفر فقال اي 
عقبة اال أعلمك خري سورتني قرئتا قلت بلى قال قل أعوذ برب الفلق وقل  

الغداة قال كيف ترى اي عقبة   أعوذ برب الناس فلما نزل صلى هبما صالة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن ثنا معاوية يعين بن  - 17431
صاحل عن ربيعة عن أيب إدريس اخلوالين عن عقبة بن عامر قال وحدثه أبو 

عاية اإلبل عثمان عن جبري بن نفري عن عقبة بن عامر قال : كانت علينا ر 
نوبيت فروحتها بعشي فأدركت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قائما  فجاءت 

حيدث الناس فأدركت من قوله ما من مسلم يتوضأ فيحسن الوضوء مث يقوم  
فيصلي ركعتني مقبال عليهما بقلبه ووجهه اال وجبت له اجلنة فقلت ما أجود 

ها فنظرت فإذا عمر بن هذه فإذا قائل بني يدي يقول اليت قبلها أجود من 
اخلطاب قال اين قد رايتك جئت آنفا قال ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ  
الوضوء مث يقول أشهد ان ال إله اال هللا وأشهد ان حممدا عبده ورسوله اال 



 فتحت له أبواب اجلنة الثمانية يدخل من أيها شاء  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هاشم بن القاسم ثنا ليث ثنا قباث   - 17432
علينا رسول  بن رزين عن علي بن رابح عن عقبة بن عامر اجلهين قال : خرج  

هللا صلى هللا عليه وسلم وحنن نتدارس القرآن قال تعلموا القرآن واقتنوه قال  
اض يف عقلها قباث وال أعلمه اال قال وتغنوا به فإنه أشد تفلتا من املخ  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد جيد من أجل قباث بن ت
 رزين وابقي رجال اإلسناد ثقات رجال الصحيح

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هاشم ثنا ليث عن إبراهيم بن   - 31743
نشيط اخلوالين عن كعب بن علقمة عن أيب اهليثم عن دخني كاتب عقبة بن 

ل قلت لعقبة ان لنا جرياان يشربون اخلمر وأان داع هلم الشرط  عامر قا
نتهوا قال  فيأخذوهم فقال ال تفعل ولكن عظهم وهتددهم قال ففعل فلم ي

فجاءه دخني فقال اين هنيتهم فلم ينتهوا وأان داع هلم الشرط فقال عقبة وحيك 



ورة  ال تفعل فإين مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : من سرت ع
 مؤمن فكأمنا استحيا موؤدة من قربها 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف الضطراب يف إسناده ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هاشم ثنا ليث حدثين يزيد بن أيب  - 17434
 حبيب عن أيب اخلري مرثد بن عبد هللا اليزين عن عقبة بن عامر ان رسول هللا

صلى هللا عليه وسلم قال : إايكم والدخول على النساء فقال رجل من 
 األنصار اي رسول هللا أفرأيت احلمو قال احلمو املوت 

 

 

األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخني عليق شعيبت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هاشم ثنا ليث حدثين يزيد بن أيب  - 17435
حبيب عن أيب اخلري عن عقبة بن عامر اجلهين : ان رسول هللا صلى هللا عليه  
وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد صالته على امليت مث خرج إىل املنرب 

ط لكم وأان شهيد عليكم وأين وهللا ألنظر إىل حوضي اآلن وأين قد فقال اين فر 
أعطيت مفاتيح خزائن األرض وأين وهللا ما أخاف عليكم ان تشركوا بعدي 



 ولكين أخاف عليكم ان تنافسوا فيها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    154صفحة  - 4ند أمحد بن حنبل    ] جزء مس   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن حيىي بن  - 17436
بة بن عامر أيب كثري عن زيد بن سالم عن عبد هللا بن زيد األزرق عن عق

اجلهين قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : غرياتن إحدامها حيبها هللا عز  
وجل واألخرى وجل واألخرى يبغضها هللا وخميلتان إحدامها حيبها هللا عز 

يبغضها هللا الغرية يف الرمية حيبها هللا عز وجل والغرية يف غريه يبغضها هللا 
واملخيلة إذا تصدق الرجل حيبها هللا واملخيلة يف الكرب يبغضها هللا وقال ثالث 

مستجاب هلم دعوهتم املسافر والوالد واملظلوم وقال ان هللا عز وجل يدخل 
صانعه واملمد به والرامي به يف سبيل هللا عز وجل ابلسهم الواحد اجلنة ثالثة   

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إىل قوله عليه الصالة والسالم : " والوالد واملظلوم "  ت
: حسن لغريه وهذا إسناد ضعيف جلهالة عبد هللا بن زيد األزرق ووهم معمر  

 "  يف هذا اإلسناد . وابقي احلديث إىل قوله عليه السالم : " يف سبيل هللا 
 حديث حسن بطرقه وشواهده وإسناده ضعيف 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو النضر ثنا الفرج ثنا عبد هللا بن   - 17437
عامر األسلمي عن أيب علي املصري قال : سافران مع عقبة بن عامر اجلهين 

فحضرتنا الصالة فاردان ان يتقدمنا قال قلنا أنت من أصحاب رسول هللا صلى 
 عليه وسلم وال تتقدمنا قال اين مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول  هللا

 من أم قوما فان أمت فله التمام وهلم التمام وان مل يتم فلهم التمام وعليه اإلمث 

 

 

 -وهو ابن فضالة  -عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف لضعف فرج ت
 وعبد هللا بن عامر األسلمي 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن آدم ثنا بن مبارك عن   - 17438
ة بن عامر : ان  حيوة بن شريح عن يزيد بن أيب حبيب عن أيب اخلري عن عقب

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم صلى على قتلى أحد بعد مثان سنني كاملودع 
ن لألحياء واألموات مث طلع املنرب فقال اين فرطكم وأان عليكم شهيد وا



موعدكم احلوض وأين ألنظر إليه ولست أخشى عليكم ان تشركوا أو قال  
 تكفروا ولكن الدنيا ان تنافسوا فيها 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو عبد الرمحن عبد هللا بن يزيد  - 17439
بو عشانة املعافري قال مسعت عقبة بن املقرئ ثنا حرملة بن عمران حدثين أ

عامر اجلهين يقول مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : من كانت 
وقال مرة من كان له ثالث بنات فصرب عليهن فأطعمهن وسقاهن وكساهن من  

 جدته كن له حجااب من النار  

 

 

الصحيح غري أيب عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال ت
فقد أخرج له البخاري يف " األدب املفرد "   - وامسه حي بن يومن  -عشانة 

 وأصحاب السنن سوى الرتمذي وهو ثقة 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو عبد الرمحن اان حيوة اان خالد  - 17440
بن عبيد قال مسعت مشرح بن هاعان يقول مسعت عقبة بن عامر يقول مسعت 



هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : من تعلق متيمة فال أمت هللا له ومن تعلق  رسول 
 ودعة فال ودع هللا له  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث حسن وهذا إسناد ضعيف جلهالة خالد بن ت
املعافري  -عبيد   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو عبد الرمحن ثنا حيوة ثنا بكر   - 17441
رح بن هاعان أخربه انه مسع عقبة بن عامر يقول مسعت رسول بن عمرو ان مش

 هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : لو كان من بعدي نيب لكان عمر بن اخلطاب 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو عبد الرمحن ثنا حيوة اان بكر  - 17442
بن عمرو ان مشرح بن هاعان أخربه انه مسع عقبة بن عامر يقول مسعت رسول 
 هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : أهل اليمن أرق قلواب وألني أفئدة وأجنع طاعة  

 

 

طاعة " وهذا إسناد   عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه دون قوله : " وأجنعت



 حسن

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا أبو عبد الرمحن ثنا حيوة أخربين   - 17443
اجلهين انه بكر بن عمرو أن شعيب بن زرعة أخربه قال حدثين عقبة بن عامر 

مسع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول ألصحابه : ال ختيفوا أنفسكم أو  
 قال األنفس فقيل له اي رسول هللا وما خنيف أنفسنا قال الدين 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسن من أجل شعيب بن زرعة ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو عبد الرمحن ثنا موسى بن علي   - 17444
قال مسعت أيب يقول مسعت عقبة بن عامر اجلهين يقول : خرج علينا رسول هللا  

إىل بطحان  صلى هللا عليه وسلم يوما وحنن يف الصفة فقال أيكم حيب ان يغدو 
أو العقيق فيأيت كل يوم بناقتني كوماوين زهراوين فيأخذمها يف غري أمث وال قطع  
رحم قال قلنا كلنا اي رسول هللا حيب ذلك قال فالن يغدو أحدكم إىل املسجد 
فيتعلم آيتني من كتاب هللا خري له من انقتني وثالث خري من ثالث وأربع خري  

 من أربع ومن أعدادهن من اإلبل 

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو عبد الرمحن ثنا بن هليعة حدثين   - 17445
مشرح بن هاعان أبو املصعب املعافري قال مسعت عقبة بن عامر اجلهين يقول 

لقي مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : لو ان القرآن يف اهاب مث ا
 يف النار ما احرتق  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف لسوء حفظ ابن هليعة ت  

 

 

------------------------------------- 
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حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو عبد الرمحن ثنا بن هليعة حدثين   - 17446
أبو املصعب قال مسعت عقبة يقول مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 يقول : أكثر منافقي هذه األمة قراؤها  
 

 



عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه وهذا إسناد حسن يف املتابعات  ت
 والشواهد

 

 

 حدثين أيب ثنا أبو سلمة اخلزاعي ثنا الوليد بن  حدثنا عبد هللا - 17447
املغرية ثنا مشرح بن هاعان عن عقبة بن عامر عن رسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم انه كان يقول : إن أكثر منافقي هذه األمة لقراؤها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه وهذا إسناد حسن يف املتابعات  ت
ن هاعان فقد اختلف فيه والشواهد من أجل مشرح ب  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو عبد الرمحن ثنا بن هليعة عن   - 44817
مشرح بن هاعان عن عقبة بن عامر قال قلت : اي رسول هللا أفضلت سورة  

احلج على القرآن أبن جعل فيها سجداتن فقال نعم ومن مل يسجدمها فال 
 يقرامها 

 

 

مل  عليق شعيب األرنؤوط : حسن بطرقه وشواهده دون قوله : " ومن ت
 يسجدمها فال يقرأمها " وهذا اإلسناد ضعيف 



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو عبد الرمحن ثنا بن هليعة حدثين   - 17449
مشرح بن هاعان قال مسعت عقبة بن عامر يقول مسعت رسول هللا صلى هللا 

 عليه وسلم يقول : أسلم الناس وآمن عمرو بن العاصي  

 

 

يث حمتمل للتحسني عليق شعيب األرنؤوط : حدت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو عبد الرمحن ثنا موسى يعين بن  - 17450
أيوب الغافقي حدثين عمي إايس بن عامر قال مسعت عقبة بن عامر اجلهين 

قال لنا رسول هللا صلى هللا   {فسبح ابسم ربك العظيم  }يقول : ملا نزلت 
قال   {سبح اسم ربك األعلى   }عليه وسلم اجعلوها يف ركوعكم فلما نزلت 

 اجعلوها يف سجودكم  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حمتمل للتحسنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو عبد الرمحن ثنا بن هليعة عن أيب  - 17451
ة وحدثنيه  قبيل قال مل امسع من عقبة بن عامر اال هذا احلديث قال بن هليع 



يزيد بن أيب حبيب عن أيب اخلري عن عقبة بن عامر اجلهين قال مسعت رسول 
 قالوا اي رسول  هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : هالك أميت يف الكتاب واللنب

هللا ما الكتاب واللنب قال يتعلمون القرآن فيتأولونه على غري ما انزل هللا عز  
 وجل وحيبون اللنب فيدعون اجلماعات واجلمع ويبدون  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناداه حسنان ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو عبد الرمحن ثنا سعيد يعين بن  - 17452
حدثين يزيد بن أيب حبيب قال مسعت أاب اخلري يقول : رأيت أاب متيم   أيب أيوب

اجليشاين عبد هللا بن مالك يركع ركعتني حني يسمع أذان املغرب قال فأتيت 
عقبة بن عامر اجلهين فقلت له اال أعجبك من أيب متيم اجليشاين يركع ركعتني  

كنا نفعله على عهد  قبل صالة املغرب وأان أريد ان أغمصه قال عقبة أما اان  
 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقلت ما مينعك اآلن قال الشغل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو عبد الرمحن ثنا سعيد يعين بن  - 17453



أيب أيوب حدثين يزيد بن عبد العزيز الرعيين وأبو مرحوم عن يزيد بن حممد 
القرشي عن علي بن رابح عن عقبة بن عامر انه قال : أمرين رسول هللا صلى  

 هللا عليه وسلم ان اقرا ابملعوذات يف دبر كل صالة  

 

 

عيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد حسن عليق شت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو عبد الرمحن ثنا حيوة وبن هليعة   - 17454
قاال مسعنا يزيد بن أيب حبيب يقول حدثين أبو عمران انه مسع عقبة بن عامر  

يقول : تعلقت بقدم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقلت اي رسول هللا أقرئين 
ورة هود وسورة يوسف فقال يل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اي عقبة بن  س

عامر انك مل تقرأ سورة أحب إىل هللا عز وجل وال ابلغ عنده من قل أعوذ برب 
الفلق قال يزيد مل يكن أبو عمران يدعها وكان ال يزال يقرؤها يف صالة 

 املغرب 
 

 

حيوة عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح من حديث ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حجاج وحسن بن موسى قاال ثنا   - 17455



بن هليعة عن يزيد بن أيب حبيب عن أيب اخلري عن عقبة بن عامر عن النيب 
 صلى هللا عليه وسلم انه قال : ال خري فيمن ال يضيف  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث حسن وهذا إسناد ضعيف من أجل ابن هليعة ت  

 

 

بد هللا حدثين أيب ثنا حجاج ثنا بن هليعة عن مشرح بن حدثنا ع - 17456
هاعان املعافري عن عقبة بن عامر قال مسعت النيب صلى هللا عليه وسلم يقول  

 : لو كان القرآن يف اهاب ما مسته النار 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا زيد بن احلباب حدثين أبو السمح  - 17457
صلى هللا عليه  حدثين أبو قبيل انه مسع عقبة بن عامر يقول ان رسول هللا 

وسلم قال : اين أخاف على أميت اثنتني القرآن واللنب أما اللنب فيبتغون الريف  
نافقون فيجادلون ويتبعون الشهوات ويرتكون الصلوات وأما القرآن فيتعلمه امل

 به املؤمنني  
 

 



عليق شعيب األرنؤوط : حديث حسنت  

 

 

------------------------------------- 
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حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد بن عبد الوارث ثنا  - 17458
عن دخني احلجري عن عقبة بن عبد العزيز بن مسلم ثنا يزيد بن أيب منصور 

عامر اجلهين : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أقبل إليه رهط فبايع تسعة 
وامسك عن واحد فقالوا اي رسول هللا ابيعت تسعة وتركت هذا قال ان عليه  

 متيمة فادخل يده فقطعها فبايعه وقال من علق متيمة فقد اشرك  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده قويت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إسحاق بن عيسى ثنا بن هليعة ثنا   - 17459
كعب بن علقمة عن عبد الرمحن بن مشاسة عن أيب اخلري عن عقبة بن عامر  

 قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : إمنا النذر كفارته كفارة اليمني 

 



 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

دثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الوهاب بن عطاء اان هشام  ح - 17460
عن حيىي عن بعجة اجلهين عن عقبة بن عامر اجلهين قال : قسم رسول هللا 
صلى هللا عليه وسلم ضحااي بني أصحابه فصار لعقبة جذعة قال فقلت اي 

 رسول هللا اين صارت يل جذعة قال ضح هبا 

 

 

يح وهذا إسناد قوي عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد هللا بن احلرث حدثين  - 17461
األسلمي حدثين أبو علي اهلمداين عن عقبة بن عامر قال : خرجنا مع عقبة  

بن عامر يف خمرج خرجناه فحانت صالة فسألناه ان يؤمنا فأىب علينا وقال  
يؤم عبد قوما اال توىل ما كان   مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول ال

 عليهم يف صالهتم ان أحسن فله وان أساء فعليه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف لضعف األسلمي : وامسه عبد هللا بن ت
 عامر 



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن ثنا بن هليعة ثنا احلرث بن  - 17462
امر قال : هنى رسول هللا صلى  يزيد عن عبد الرمحن بن جبري عن عقبة بن ع

هللا عليه وسلم عن الكي وكان يكره شرب احلميم وكان إذا اكتحل اكتحل وترا 
 وإذا استجمر استجمر وترا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث حسن صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن ثنا بن هليعة عن عبد هللا بن  - 17463
هبرية قال أخربين عبد الرمحن بن جبري انه مسع عقبة بن عامر يقول قال رسول  

هللا صلى هللا عليه وسلم : إذا استجمر أحدكم فليستجمر وترا وإذا اكتحل  
 فليكتحل وترا 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن إسحاق ثنا بن هليعة عن   - 17464
عبد هللا بن هبرية عن عبد الرمحن بن جبري عن عقبة بن عامر اجلهين ان رسول  



هللا صلى هللا عليه وسلم قال : إذا اكتحل أحدكم فليكتحل وترا وإذا استجمر  
 فليستجمر وترا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هارون بن معروف قال أبو عبد   - 17465
بن  الرمحن ومسعته اان من هارون مثله سواء قال أخربين بن وهب عن عمرو 

احلرث عن عمرو بن شعيب حدثه : ان موىل لشرحبيل بن حسنة حدثه انه 
 عليه  مسع عقبة بن عامر وحذيفة بن اليمان يقوالن قال رسول هللا صلى هللا

 وسلم كل ما ردت عليك قوسك 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف إلهبام رجل فيه  ت
وهو موىل شرحبيل بن حسنة وابقي رجال اإلسناد ثقات رجال الشيخني غري  
عمرو بن شعيب فقد روى له البخاري وأصحاب السنن وهو صدوق حسن 

 احلديث 
 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن ثنا بن هليعة ثنا عمرو بن  - 17466



احلرث عن عمرو بن شعيب انه حدثه موىل شرحبيل بن حسنة حدثه انه مسع  
عقبة بن عامر وحذيفة بن اليمان يقوالن قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :  

 كل ما ردت عليك قوسك  

 

 

سناد ضعيفعليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هارون بن معروف قال عبد هللا  - 17467
وأظن اين مسعته منه قال ثنا بن وهب أخربين عمرو ان هشام بن أيب رقية حدثه  

قال مسعت مسلمة بن خملد وهو قاعد على املنرب خيطب الناس وهو يقول اي 
يكم عن احلرير وهذا رجل فيكم  أيها الناس أما لكم يف العصب والكتان ما يكف

هللا عليه وسلم قم اي عقبة بن عامر وأان امسع فقال   خيربكم عن رسول هللا صلى
اين مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : من كذب علي متعمدا 

فليتبوأ مقعده من النار واشهد اين مسعته يقول من لبس احلرير يف الدنيا حرمه  
 ان يلبسه يف اآلخرة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري ت
 هشام بن أيب رقية وهو من رجال " التعجيل " 

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هارون بن معروف وسريج قاال ثناه   - 17468
بن وهب قال سريج عن عمرو قال هارون أخربين عمرو بن احلرث عن أيب 

نه مسع عقبة بن عامر يقول مسعت رسول هللا صلى هللا علي مثامة بن شفي ا
اال ان   {وأعدوا هلم ما استطعتم من قوة   }عليه وسلم يقول وهو على املنرب :  

 القوة الرمي اال ان القوة الرمي اال ان القوة الرمي  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    157صفحة  - 4مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هارون وسريج بن معروف قاال ثنا   - 17469
بن وهب أخربين عمرو بن احلرث عن أيب علي عن عقبة بن عامر انه قال 

ستفتح عليكم أرضون ويكفيكم  مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : 
 هللا عز وجل فال يعجز أحدكم ان يلهو أبسهمه قال سريج مثامة بن شفي  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن ثنا بن هليعة ثنا وهب بن  - 17470
لى هللا  عبد هللا عن عبد الرمحن بن مشاسة عن عقبة بن عامر ان رسول هللا ص 

 عليه وسلم قال : امليت من ذات اجلنب شهيد  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه وهذا إسناد ضعيف ابن هليعة سيء ت
احلفظ وابقي رجال اإلسناد ثقات رجال الشيخني غري عبد الرمحن بن مشاسة  

 فهو من رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن ثنا بن هليعة ثنا مشرح بن  - 17471
هاعان انه قال مسعت عقبة بن عامر يقول مسعت رسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم يقول : من مات مرابطا يف سبيل هللا عز وجل أجري عليه أجره  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن وأبو سعيد وحيىي بن إسحاق  - 17472



قالوا ثنا بن هليعة ثنا مشرح بن هاعان عن عقبة بن عامر قال حيىي بن إسحاق 
مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : كل ميت خيتم على عمله اال 

ثه هللا عز  املرابط قال حيىي يف سبيل هللا فإنه جيرى عليه أجر عمله حىت يبع 
 وجل 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إسحاق بن عيسى وموسى بن  - 17473
داود قاال ثنا بن هليعة عن يزيد بن أيب حبيب عن أيب اخلري عن عقبة بن عامر  
ان غالما أتى النيب صلى هللا عليه وسلم وقال موسى يف حديثه : سأل رجل 

هللا صلى هللا عليه وسلم فقال اي رسول هللا ان أمي ماتت وتركت حليا   رسول
أفأتصدق به عنها قال أمك أمرتك بذلك قال ال قال فأمسك عليك حلي  

 أمك 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ومتنه منكر ت  

 

 

قال عبد هللا حدثين أيب ثناه أبو عبد الرمحن يعين املقرئ : - 17473  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن غيالن ثنا رشدين حدثين  - 17474
عن   عمرو بن احلرث واحلسن بن ثوابن عن يزيد بن أيب حبيب عن أيب اخلري

عقبة بن عامر قال : سأل رجل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ان يتصدق 
عليه وسلم  حبلي كان ألمه عن أمه بعد موهتا فقال له رسول هللا صلى هللا 

 أمرتك بذلك قال ال قال فال  
 

 

ضعيف    -وهو ابن سعد  -عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف رشدين ت
 سيء احلفظ وكان خيلط يف احلديث وله مناكري 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن ثنا بن هليعة ثنا أبو عشانة   - 17475
مسعت رسول هللا صلى هللا   حي بن يؤمن املعافري انه مسع عقبة بن عامر يقول

عليه وسلم يقول : تدنو الشمس من األرض فيعرق الناس فمن الناس من يبلغ  
عرقه عقبيه ومنهم من يبلغ إىل نصف الساق ومنهم من يبلغ إىل ركبتيه ومنهم  
من يبلغ العجز ومنهم من يبلغ اخلاصرة ومنهم من يبلغ منكبيه ومنهم من يبلغ  

فيه وأشار بيده فأجلمها فاه رأيت رسول هللا صلى  عنقه ومنهم من يبلغ وسط  
 هللا عليه وسلم يشري هكذا ومنهم من يغطيه عرقه وضرب بيده إشارة  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف ابن هليعة سيء ت
احلفظ وابقي رجال اإلسناد ثقات رجال الشيخني غري أيب عشانة فقد روى له  

دب املفرد " وأصحاب السنن سوى الرتمذي وهو ثقةالبخاري يف " األ  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن ثنا بن هليعة ثنا أبو عشانة   - 47617
انه مسع عقبة بن عامر حيدث عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم انه قال : إذا  
تطهر الرجل مث أتى املسجد يرعى الصالة كتب له كاتباه أو كاتبه بكل خطوة  

خيطوها إىل املسجد عشر حسنات والقاعد يرعى الصالة كالقانت ويكتب من  
 املصلني من حني خيرج من بيته حىت يرجع إليه 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف ابن هليعة سيء ت
احلفظ لكنه قد توبع وابقي رجال اإلسناد ثقات رجال الشيخني غري أيب عشانة  

 وهو ثقة 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن ثنا بن هليعة ثنا يزيد بن  - 17477
عمرو املعافري عمن مسع عقبة بن عامر يقول : بعثين رسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم ساعيا فاستأذنته ان آكل من الصدقة فأذن يل  

 



 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف إلهبام الراوي عن عقبة بن عامر وابن ت
 هليعة سيء احلفظ

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن ثنا بن هليعة ثنا أبو عشانة   - 17478
عن عقبة بن عامر قال مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : يعجب 

ربك عز وجل من راعي غنم يف راس الشظية للجبل يؤذن ابلصالة ويصلي 
ويقيم خياف شيئا قد غفرت له   فيقول هللا عز وجل انظروا إىل عبدي هذا يؤذن

 وأدخلته اجلنة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    158صفحة  - 4مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هارون بن معروف ثنا بن وهب عن   - 17479
عمرو بن احلرث ان أاب عشانة املعافري حدثه عن عقبة بن عامر قال مسعت 



رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : يعجب ربك فذكر معناه اال انه قال  
 خياف مين قد غفرت له فادخلته اجلنة  

 

 

ه صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح غري أيب عليق شعيب األرنؤوط : إسناد ت
 عشانة املعافري 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا محاد بن خالد ثنا معاوية بن صاحل  - 17480
عن حبري بن سعد عن خالد بن معدان عن كثري بن مرة عن عقبة بن عامر قال  
قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : اجلاهر ابلقرآن كاجلاهر ابلصدقة واملسر 

 ابلقرآن كاملسر ابلصدقة  

 

 

صحيحعليق شعيب األرنؤوط : إسناده ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن إسحاق اان بن هليعة عن   - 17481
يزيد عن أيب اخلري عن عقبة بن عامر قال مسعت رسول هللا صلى هللا عليه  

وسلم يقول على املنرب : اقرؤوا هاتني اآليتني اللتني من آخر سورة البقرة فان  
ش ريب عز وجل أعطاهن أو أعطانيهن من حتت العر   



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن إسحاق اان بن هليعة عن   - 17482
ل قال رسول هللا احلرث بن يزيد عن علي بن رابح عن عقبة بن عامر اجلهين قا 

صلى هللا عليه وسلم : ان انسابكم هذه ليست مبسبة على أحد كلكم بنو 
فى  آدم طف الصاع مل متلئوه ليس ألحد على أحد فضل اال بدين أو تقوى وك

 ابلرجل ان يكون بذاي خبيال فاحشا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا علي بن إسحاق اان بن هليعة عن   - 17483
كعب بن علقمة حدثين موىل لعقبة بن عامر قال قلت لعقبة بن عامر : ان لنا  

هم أريد ان اذهب جرياان يشربون اخلمر قال اسرت عليهم قال ما اسرت علي
أجيء ابلشرط عليهم قال فقال له عقبة وحيك مهال عليهم مسعت رسول هللا 

صلى هللا عليه وسلم يقول من رأى عورة فسرتها كان كمن استحيا موءودة من  
 قربها  

 



 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

بن  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي اان بن هليعة عن بكر  - 17484
سول هللا سوادة عن رجل عن ربيعة بن قيس عن عقبة بن عامر قال مسعت ر 

صلى هللا عليه وسلم يقول : من توضأ فأحسن الوضوء مث صلى غري ساه وال  
 اله غفر له ما تقدم من ذنبه وقال حيىي مرة غفر ما كان قبلها من سيئة 

 

 

ام الرجل الذي عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف إلهبت
 روى عنه بكر بن سوادة وجلهالة ربيعة بن قيس 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا علي بن إسحاق ثنا عبد هللا اان بن  - 17485
حدثه انه  هليعة حدثين بكر بن سوادة ان رجال حدثه عن ربيعة بن قيس انه

مسع عقبة بن عامر اجلهين يقول مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول :  
ما كان  من توضأ فأحسن الوضوء مث صلى صالة غري ساه وال اله كفر عنه 

 قبلها من شيء  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيفت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن إسحاق السيلحيين ثنا بن  - 17486
ق الثقفي عن بن هليعة عن رزيق الثقفي وقتيبة بن سعيد ثنا بن هليعة عن رزي

مشاسة حيدث عن عقبة بن عامر اجلهين قال قال رسول هللا صلى هللا عليه  
ال عرفة  وسلم : من مل يقبل رخصة هللا عز وجل كان عليه من الذنوب مثل جب  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف جلهالة رزيق الثقفي ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن إسحاق ثنا بن هليعة عن   - 17487
يزيد بن أيب حبيب عن بن مشاسة عن عقبة بن عامر قال قال رسول هللا صلى 

يغيب ما بسلعته  هللا عليه وسلم : املسلم أخو املسلم ال حيل المرئ مسلم ان 
 عن أخيه ان علم هبا تركها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث حسن وهذا إسناد ضعيف من أجل ابن هليعة  ت
 وقد توبع وابقي رجال اإلسناد ثقات رجال الصحيح

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسني بن حممد حدثنا بن عياش   - 17488



بن جماهد اللخمي عن عقبة بن  عن اسيد بن عبد الرمحن اخلثعمي عن فروة 
 صلى هللا عليه وسلم فقال يل : اي عقبة بن عامر  عامر قال لقيت رسول هللا

صل من قطعك وأعط من حرمك واعف عمن ظلمك قال مث أتيت رسول هللا 
صلى هللا عليه وسلم فقال يل اي عقبة بن عامر املك لسانك وابك على 

 صلى هللا عليه وسلم فقال يل  خطيئتك وليسعك بيتك قال مث لقيت رسول هللا
اي عقبة بن عامر اال أعلمك سورا ما أنزلت يف التوراة وال يف الزبور وال يف 

اإلجنيل وال يف الفرقان مثلهن ال أيتني عليك ليلة إال قرأهتن فيها قل هو هللا 
أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس قال عقبة فما أتت علي ليلة  

فيها وحق يل ان ال ادعهن وقد أمرين هبن رسول هللا صلى هللا عليه   إال قرأهتن
وسلم وكان فروة بن جماهد إذا حدث هبذا احلديث يقول اال فرب من ال ميلك  

 لسانه أو ال يبكي على خطيئته وال يسعه بيته  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    159صفحة  - 4مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا موسى ثنا بن هليعة عن احلرث بن   - 17489
يزيد عن علي بن رابح عن عقبة بن عامر : ان النيب صلى هللا عليه وسلم قال  
لرجل يقال له ذو البجادين انه أواه وذلك انه كان كثري الذكر هلل عز وجل يف 

 القرآن ويرفع صوته يف الدعاء 
 

 

ن لغريه وهذا إسناد ضعيف ابن هليعة سيء عليق شعيب األرنؤوط : حست
 احلفظ وابقي رجال اإلسناد ثقات 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن بكر قال قال بن جريج  - 17490
وركب أبو أيوب إىل عقبة بن عامر إىل مصر فقال اين سائلك عن أمر مل يبق  

كيف مسعت رسول   ممن حضره مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اال اان وأنت
ل هللا صلى هللا  هللا صلى هللا عليه وسلم يقول يف سرت املؤمن فقال مسعت رسو 

عليه وسلم يقول : من سرت مؤمنا يف الدنيا على عورة سرته هللا عز وجل يوم 
 القيامة فرجع إىل املدينة فما حل رحله حيدث هذا احلديث 

 

 

ه وهذا إسناد ضعيف عليق شعيب األرنؤوط : املرفوع منه صحيح لغري ت
 النقطاعه فإن ابن جريج مل يدرك أحدا من الصحابة

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حجاج ثنا ليث حدثين يزيد بن أيب  - 17491
 صلى هللا  حبيب عن أيب عمران عن عقبة بن عامر انه قال : اتبعت رسول هللا

عليه وسلم وهو راكب فوضعت يدي على قدمه فقلت أقرئين سورة هود أو  
 سورة يوسف فقال لن تقرأ شيئا ابلغ عند هللا من قل أعوذ برب الفلق 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن إسحاق اان بن هليعة عن   - 17492
شيخ من معافر قال مسعت عقبة بن عامر اجلهين يقول مسعت رسول هللا صلى 

هللا عليه وسلم يقول : إذا توضأ الرجل فأتى املسجد كتب هللا عز وجل له 
ر حسنات فإذا صلى يف املسجد مث قعد فيه كان بكل خطوة خيطوها عش

 كالصائم القانت حىت يرجع 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن ثنا بن هليعة حدثنا أبو  - 17493
عشانة انه مسع عقبة بن عامر يقول ال أقول اليوم على رسول هللا صلى هللا 



وسلم ما مل يقل مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : من قال   عليه 
عليه وسلم   علي ما مل أقل فليتبوأ بيتا من جهنم ومسعت رسول هللا صلى هللا 

يقول رجالن من أميت يقوم أحدمها من الليل فيعاجل نفسه إىل الطهور وعليه  
لت عقدة وإذا عقد فيتوضأ فإذا وضا يديه احنلت عقدة وإذا مسح رأسه احن

وضا وجهه احنلت عقدة وإذا مسح رأسه احنلت عقدة وإذا وضا رجليه احنلت 
عقدة فيقول الرب عز وجل للذين وراء احلجاب انظروا إىل عبدي هذا يعاجل 

 نفسه ما سألين عبدي هذا فهو له  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وابن هليعة قد توبع ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن ثنا بن هليعة ثنا أبو قبيل عن   - 17494
هللا عليه وسلم  أيب عشانة املعافري عن عقبة بن عامر قال قال رسول هللا صلى 

: من خرج من بيته إىل املسجد كتب له بكل خطوة خيطوها عشر حسنات 
رجع إىل والقاعد يف املسجد ينتظر الصالة كالقانت ويكتب من املصلني حىت ي

 بيته  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف من أجل ابن ت
 هليعة وهو سيء احلفظ وابقي رجال اإلسناد ثقات 



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إسحاق بن عيسى اان بن هليعة عن   - 17495
عمرو بن احلرث عن أيب عشانة عن عقبة بن عامر عن النيب صلى هللا عليه  

 وسلم : من خرج من بيته فذكر مثله  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

اق اان عبد هللا اان بن حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا علي بن إسح - 17496
هليعة حدثين أبو قبيل عن أيب عشانة عن عقبة بن عامر عن النيب صلى هللا 

 عليه وسلم قال : من خرج من بيته فذكر احلديث 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

 حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا سفيان وعبد الرزاق أنبأان - 17497
سفيان عن يزيد بن يزيد بن جابر عن مكحول عن زيد بن جارية عن حبيب  

بن مسلمة قال عبد الرزاق التميمي يعين زيد بن جارية عن حبيب بن مسلمة  
 الفهري : ان النيب صلى هللا عليه وسلم نفل الثلث بعد اخلمس  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن ثنا سعيد بن عبد   - 17498
العزيز عن مكحول عن زيد بن جارية عن حبيب بن مسلمة قال : شهدت 

 النيب صلى هللا عليه وسلم نفل الثلث 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق اان بن جريج حدثين  - 17499
زايد يعين بن سعد عن يزيد بن يزيد بن جابر عن مكحول عن زايد بن جارية  

التميمي قال حدثين حبيب بن مسلمة قال : شهدت رسول هللا صلى هللا عليه  
 وسلم نفل الثلث  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

------------------------------------- 



 

[    160صفحة  - 4مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا محاد بن خالد وهو اخلياط عن   - 17500
معاوية يعين بن صاحل عن العالء بن احلرث عن مكحول عن زايد بن جارية عن  
حبيب بن مسلمة : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم نفل الربع بعد اخلمس 

 يف بدأته ونفل الثلث بعد اخلمس يف رجعته  

 

 

إسناده صحيحعليق شعيب األرنؤوط : ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد عن سعيد بن عبد   - 17501
العزيز ثنا مكحول عن زايد بن جارية عن حبيب بن مسلمة : ان النيب صلى 

 هللا عليه وسلم نفل الثلث بعد اخلمس 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو املغرية ثنا سعيد بن عبد العزيز  - 17502



ثنا سليمان بن موسى عن زايد بن جارية عن حبيب بن مسلمة قال : شهدت  
 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم نفل الثلث بعد اخلمس 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف النقطاعه ت  

 

 

هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد عن سفيان حدثين  حدثنا عبد - 17503
يزيد بن يزيد بن جابر عن مكحول عن زيد بن جارية عن حبيب بن مسلمة :  

 ان النيب صلى هللا عليه وسلم نفل الثلث بعد اخلمس 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو املغرية ثنا سعيد بن عبد العزيز  - 17504
شهدت  ثنا سليمان بن موسى عن زايد بن جارية عن حبيب بن مسلمة قال :  

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم نفل الربع بعد اخلمس يف البداة والثلث يف 
ح حديثا  الرجعة قال أبو عبد الرمحن مسعت أيب يقول ليس يف الشام رجل أص

 من سعيد بن عبد العزيز يعين التنوخي 

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

( حديث رجل من أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو اليمان ثنا أبو بكر يعين بن أيب  - 17505
أصحاب  مرمي عن عبد الرمحن بن جبري بن نفري عن أبيه قال حدثنا رجل من

حممد صلى هللا عليه وسلم ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : ستفتح  
دمشق فإهنا معقل   عليكم الشام فإذا خريمت املنازل فيها فعليكم مبدينة يقال هلا

 املسلمني من املالحم وفسطاطها منها أبرض يقال هلا الغوطة  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف لضعف أيب بكر ت
 بن أيب مرمي

 

 

( حديث كعب بن عياض رضي هللا عنه  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو العالء احلسن بن سوار ثنا ليث   - 17506
بن سعد عن معاوية بن صاحل عن عبد الرمحن بن جبري بن نفري عن أبيه عن  



كعب بن عياض قال مسعت رسول هللا يقول : ان لكل أمة فتنة وان فتنة أميت  
 املال 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد قوي ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا زايد بن الربيع ثنا عباد بن كثري   - 50717
يب يقول الشامي من أهل فلسطني عن امرأة منهم يقال هلا فسيلة قالت مسعت أ

: سألت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقلت اي رسول هللا امن العصبية ان  
ه على الظلم  حيب الرجل قومه قال ال ولكن من العصبية ان يعني الرجل قوم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : مكرر ت  

 

 

( حديث زايد بن لبيد رضي هللا عنه  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا األعمش عن سامل بن أيب  - 17508
م شيئا فقال وذاك  اجلعد عن زايد بن لبيد قال : ذكر النيب صلى هللا عليه وسل

عند اوان ذهاب العلم قال قلنا اي رسول هللا وكيف يذهب العلم وحنن نقرا 



يامة قال ثكلتك أمك اي القرآن ونقرئه أبناءان ويقرئه أبناؤان أبناءهم إىل يوم الق
بن أم لبيد ان كنت ألراك من افقه رجل ابملدينة أو ليس هذه اليهود والنصارى  

 يقرؤون التوراة واإلجنيل ال ينتفعون مما فيهما بشيء 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هشيم ثنا يعلي بن عطاء قال   - 17509
ن يزيد بن األسود العامري عن أبيه قال : شهدت مع رسول هللا حدثين جابر ب

مسجد اخليف صلى هللا عليه وسلم حجته قال فصليت معه صالة الفجر يف  
فلما قضى صالته إذا هو برجلني يف آخر املسجد مل يصليا معه فقال علي هبما  

 قد  فأيت هبما ترعد فرائصهما قال ما منعكما ان تصليا معنا قاال اي رسول هللا
كنا صلينا يف رحالنا قال فال تفعال إذا صليتما يف رحالكما مث أتيتما مسجد 

مجاعة فصليا معهم فإهنا لكما انفلة قال أيب ورمبا قيل هلشيم فلما قضى صالته 
 حترف فيقول حترف عن مكانه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 



------------------------------------- 

 

[    161صفحة  - 4مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن بن مهدي ثنا سفيان   - 17510
: صلى رسول   عن يعلى بن عطاء عن جابر بن يزيد بن األسود عن أبيه قال

هللا صلى هللا عليه وسلم الفجر مبىن فاحنرف فرأى رجلني وراء الناس فدعا هبما  
اال قد كنا  فجيء هبما ترعد فرائصهما فقال ما منعكما ان تصليا مع الناس فق

صلينا يف الرحال قال فال تفعال إذا صلى أحدكم يف رحله مث أدرك الصالة مع  
 اإلمام فليصلها معه فإهنا له انفلة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هبز ثنا أبو عوانة عن يعلى بن  - 17511
يه قال : حججنا مع رسول هللا صلى عطاء عن جابر بن يزيد بن األسود عن أب

هللا عليه وسلم حجة الوداع قال فصلى بنا رسول هللا صالة الصبح أو الفجر  
قال مث احنرف جالسا أو استقبل الناس بوجهه فإذا هو برجلني من وراء الناس 
مل يصليا مع الناس فقال ائتوين هبذين الرجلني قال فآيت هبما ترعد فرائصهما  



ا ان تصليا مع الناس قاال اي رسول هللا اان قد كنا صلينا يف  فقال ما منعكم
صالة مع اإلمام  الرحال قال فال تفعال إذا صلى أحدكم يف رحله مث أدرك ال

فليصلها معه فإهنا له انفلة قال فقال أحدمها استغفر يل اي رسول هللا فاستغفر  
معهم وأان  له قال وهنض الناس إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهنضت

يومئذ أشب الرجال وأجلده قال فما زلت أزحم الناس حىت وصلت إىل رسول  
هللا صلى هللا عليه وسلم فأخذت بيده فوضعتها أما على وجهي أو صدري  

قال فما وجدت شيئا أطيب وال أبرد من يد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
 قال وهو يومئذ يف مسجد اخليف  

 

 

ط : إسناده صحيحعليق شعيب األرنؤو ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد بن هارون اان هشام بن حسان  - 17512
وشعبة وشريك عن يعلى بن عطاء عن جابر بن يزيد عن أبيه قال : صلينا مع  
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم صالة الفجر يف مسجد اخليف فذكر احلديث  

رسول هللا استغفر يل قال غفر هللا  قال قال شريك يف حديثه فقال أحدمها اي 
 لك  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أسود بن عامر وأبو النضر قاال ثنا   - 17513
شعبة قال أبو النضر عن يعلى بن عطاء وقال أسود أخربين يعلى بن عطاء قال  

ه انه : صلى مع النيب صلى مسعت جابر بن يزيد بن األسود السوائي عن أبي
هللا عليه وسلم الصبح فذكر احلديث قال مث اثر الناس أيخذون بيده ميسحون 

هبا وجوههم قال فأخذت بيده فمسحت هبا وجهي فوجدهتا أبرد من الثلج 
 وأطيب رحيا من املسك  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن يعلى   - 17514
رسول هللا صلى  بن عطاء عن جابر بن يزيد بن األسود عن أبيه انه : صلى مع

هللا عليه وسلم صالة الصبح مبىن وهو غالم شاب فلما صلى رسول هللا صلى 
د فرائصهما  هللا عليه وسلم إذا هو برجلني مل يصليا فدعا هبما فجيء هبما ترع

فقال هلما ما منعكما ان تصليا معنا قاال قد صلينا يف رحالنا قال فال تفعال إذا  
 صليتم يف رحالكم مث أدركتم اإلمام مل يصل فصليا معه فهي لكم انفلة  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

( حديث زيد بن حارثة رضي هللا عنه  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن ثنا بن هليعة عن عقيل بن  - 17515
بن حارثة عن  خالد عن بن شهاب عن عروة عن أسامة بن زيد عن أبيه زيد 

النيب صلى هللا عليه وسلم : ان جربيل عليه السالم أاته يف أول ما أوحي إليه  
ا فعلمه الوضوء والصالة فلما فرغ من الوضوء أخذ غرفة من ماء فنضح هب

 فرجه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث ضعيف يف إسناده ابن هليعة وهو سيئ احلفظت  

 

 

( حديث عياض بن محار اجملاشعي رضي هللا عنه  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هشيم اان خالد عن يزيد بن عبد   - 17516
عياض بن محار  هللا بن الشخري عن أخيه مطرف بن عبد هللا بن الشخري عن  

قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : من وجد لقطة فليشهد ذوي عدل  



ئ  وليحفظ عفاصها ووكاءها فان جاء صاحبها فال يكتم وهو أحق هبا وان مل جي
صاحبها فإنه مال هللا يؤتيه من يشاء قال أبو عبد الرمحن قلت أليب ان قوما  

 يقولون عقاصها ويقولون عفاصها قال عفاصها ابلفاء  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    162صفحة  - 4مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هشيم اان بن عون عن احلسن عن   - 17517
عياض بن محار اجملاشعي وكانت بينه وبني النيب صلى هللا عليه وسلم معرفة قبل  

ان يبعث فلما بعث النيب صلى هللا عليه وسلم : أهدى له هدية قال احسبها  
فأىب ان يقبلها وقال اان ال نقبل زبد املشركني قال قلت وما زبد املشركني  إبال

 قال رفدهم هديتهم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح ت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد ثنا سعيد عن قتادة   - 17518
ل هللا رجل من قومي عن مطرف عن عياض بن محار قال قلت : اي رسو 

يشتمين وهو دوين علي أبس ان انتصر منه قال املستبان شيطاانن يتهاذاين  
 ويتكاذابن  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد ثنا هشام ثنا قتادة   - 17519
ب ذات عن مطرف عن عياض بن محار : ان النيب صلى هللا عليه وسلم خط

يوم فقال يف خطبته ان ريب عز وجل أمرين ان أعلمكم ما جهلتم مما علمين يف  
م  يومي هذا كل مال حنلته عبادي حالل وأين خلقت عبادي حنفاء كلهم واهن

أتتهم الشياطني فأضلتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت هلم وأمرهتم ان 
يشركوا يب ما مل انزل به سلطاان مث ان هللا عز وجل نظر إىل أهل األرض فمقتهم  

عجميهم وعربيهم إال بقااي من أهل الكتاب وقال إمنا بعثتك ألبتليك وابتلي 
انئما ويقظاان مث ان هللا عز وجل   بك وأنزلت عليك كتااب ال يغسله املاء تقرؤه

أمرين ان احرق قريشا فقلت اي رب إذا يثلغوا رأسي فيدعوه خبزة فقال 
استخرجهم كما استخرجوك فاغزهم نغزك وأنفق عليهم فسننفق عليك وابعث 



جندا نبعث مخسة مثله وقاتل مبن أطاعك من عصاك وأهل اجلنة ثالثة ذو  
رقيق القلب لكل ذي قرىب ومسلم   سلطان مقسط متصدق موفق ورجل رحيم

ورجل فقري عفيف متصدق وأهل النار مخسة الضعيف الذي ال زبر له الذين  
هم فيكم تبعا أو تبعاء شك حيىي ال يبتغون أهال وال ماال واخلائن الذي ال خيفى  

عليه طمع وإن دق إال خانه ورجل ال يصبح وال ميسي إال وهو خيادعك عن  
والكذب والشنظري الفاحش  أهلك ومالك وذكر البخل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد ثنا سعيد عن قتادة   - 17520
قال مسعت مطرفا يف هذا احلديث قال عبد هللا قال أيب وقال عفان يف حديث 

خل مهام والشنظري الفاحش قال وذكر : الكذب أو الب  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد بن هارون اان مهام عن قتادة   - 17521
عن يزيد بن عبد هللا عن عياض بن محار عن النيب صلى هللا عليه وسلم : أمث  



املستبني ما قاال على البادئ حىت يعتدي املظلوم أو اال ان يعتدي املظلوم  
 شك يزيد 

 

 

لم عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مست  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هبز ثنا مهام عن قتادة عن يزيد عن  - 17522
عياض بن محار ان النيب صلى هللا عليه وسلم قال : املستبان شيطاانن 

 يتكاذابن ويتهاتران  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هبز وعفان قاال ثنا مهام قال عفان   - 17523
يف حديثه ثنا قتادة عن يزيد أخي مطرف عن عياض بن محار ان النيب صلى 

هللا عليه وسلم قال : أمث املستبني ما قاال فعلى البادئ ما مل يعتد قال عفان أو  
 حىت يعتدي املظلوم  

 

 

يح على شرط مسلم عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يونس ثنا شيبان عن قتادة قال   - 17524
وحدث مطرف عن عياض بن محار انه سأل النيب صلى هللا عليه وسلم فقال :  
اي رسول هللا أرأيت الرجل يشتمين وهو انقص مين نسبا فقال رسول هللا صلى 

ان ويتكاذابن  هللا عليه وسلم املستبان شيطاانن يتهاتر   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الوهاب اان سعيد عن قتادة   - 17525
عن مطرف بن عبد هللا بن الشخري عن عياض بن محار ان نيب هللا صلى هللا 

علمكم فذكر  عليه وسلم قال يف خطبته ذات يوم : ان هللا عز وجل أمرين ان أ
احلديث اال انه قال الذين هم فيكم تبعا ال يبغون أهال وذكر الكذب والبخل 

 قال سعيد قال مطرف عن قتادة الشنظري الفاحش  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده قوي على شرط مسلم ت  

 

 

------------------------------------- 
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( حديث أيب رمثة التيمي ويقال التميمي رضي هللا عنه   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هشيم اان عبد امللك بن عمري عن   - 17526
إايد بن لقيط قال أخربين أبو رمثة التميمي قال : أتيت رسول هللا صلى هللا 

عليه وسلم ومعي بن يل فقال هذا ابنك قلت نعم أشهد به قال ال جيين عليك  
 وال جتين عليه قال ورأيت الشيب امحر 

 

 

: حديث صحيحعليق شعيب األرنؤوط ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان بن عيينة حدثين عبد امللك  - 17527
بن اجبر عن إايد بن لقيط عن أيب رمثة قال : أتيت رسول هللا صلى هللا عليه  
وسلم مع أيب فرأى اليت بظهره فقال اي رسول هللا اال أعاجلها لك فإين طبيب  

هذا معك قلت ابين قال أشهد به قال   قال أنت رفيق وهللا الطبيب قال من
أما انه ال جتين عليه وال جيين عليك قال عبد هللا قال أيب اسم أيب رمثة رفاعة  

 بن يثريب 



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا سفيان عن إايد بن لقيط   - 17528
: خرجت مع أيب حىت أتيت رسول هللا  السدوسي عن أيب رمثة التميمي قال

صلى هللا عليه وسلم فرأيت برأسه ردع حناء ورأيت على كتفه مثل التفاحة  
قال أيب اين طبيب اال إبطها لك قال طيبها الذي خلقها قال وقال أليب هذا 

 ابنك قال نعم قال أما انه ال جيين عليك وال جتين عليه  
 

 

يح على شرط مسلم عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع عن علي بن صاحل عن إايد   - 17529
بن لقيط عن أيب رمثة التميمي قال : كنت مع أيب فأتيت النيب صلى هللا عليه  

 وسلم فوجدانه جالسا يف ظل الكعبة وعليه بردان أخضران  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد بن هارون اان املسعودي عن   - 17530
ه وسلم وهو خيطب إايد بن لقيط عن أيب رمثة قال : أتيت النيب صلى هللا علي 

ويقول يد املعطي العليا أمك وأابك وأختك وأخاك وأدانك فأدانك قال فدخل  
هؤالء النفر  نفر من بين ثعلبة بن يربوع فقال رجل من األنصار اي رسول هللا  

الريبوعيون الذين قتلوا فالان فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أال ال جتين  
 نفس على أخرى مرتني 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن بكار هو بن الراين ثنا   - 17531
ثة قال : انطلقت مع أيب قيس بن الربيع األسدي عن إايد بن لقيط عن أيب رم

وأان غالم فأتينا رجال يف اهلاجرة جالسا يف ظل بيت عليه بردان أخضران 
وشعره وفرة وبرأسه ردع من حناء قال فقال يل أيب أتدري من هذا فقلت ال 

 قال هذا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فذكره  

 

 

قيس بن  عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف لضعف ت
 الربيع

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن عبد هللا املخرمي ثنا أبو  - 17532
سفيان احلمريي سعيد بن حيىي قال ثنا الضحاك بن محزة عن غيالن بن جامع  
عن إايد بن لقيط عن أيب رمثة قال : كان النيب صلى هللا عليه وسلم خيضب 

أو منكبيه   ابحلناء والكتم وكان شعره يبلغ كتفيه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف لضعف الضحاك ت
 بن محزة وابقي رجاله اإلسناد ثقات

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن العالء أبو كريب اهلمداين  - 17533
ثنا بن إدريس قال مسعت بن اجبر عن إايد بن لقيط عن أيب رمثة التميمي قال  

النيب صلى هللا عليه وسلم مع أيب وله ملة هبا ردع من حناء وذكره   : أتيت  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا العباس الدوري ثنا عمر بن حفص   - 17534
بن غياث ثنا أيب عن الشيباين عن إايد بن لقيط قال حدثين أبو رمثة انه :  

دخل على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ومعه بن له فقال ابنك هذا قال نعم  



 قال أما انه ال جيين عليك وال جتين عليه  

 

 

وط : حديث صحيحعليق شعيب األرنؤ ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن حسان األزرق ثنا أبو  - 17535
سفيان احلمريي ثنا الضحاك بن محزة عن غيالن بن جامع عن إايد بن لقيط  

عن أيب رمثة قال : كان النيب صلى هللا عليه وسلم خيضب ابحلناء والكتم وكان  
ان معاد  شعره يبلغ كتفيه أو منكبيه شك أبو سفي  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف لضعف الضحاك ت
 بن محزة

 

 

( حديث أيب عامر األشعري رضي هللا عنه   )  

 

 

------------------------------------- 
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حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وهب بن جرير ثنا أيب قال مسعت   - 17536
امر بن أيب عامر  عبد هللا بن مالذ عن منري بن أوس عن مالك بن مسروح عن ع

األشعري عن أبيه عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : نعم احلي األسد 
ر فحدثت واألشعريون ال يفرون يف القتال وال يغلون هم مين وأان منهم قال عام

به معاوية فقال ليس هكذا قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إمنا قال هم  
مين وايل فقلت ليس هكذا حدثين أيب عن النيب صلى هللا عليه وسلم ولكنه  

 قال هم مين وأان منهم قال فأنت إذا أعلم حبديث أبيك 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : مكرر ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو اليمان اان شعيب ثنا عبد هللا   - 17537
أيب مالك بن أيب حسني قال حدثين شهر بن حوشب عن عامر أو أيب عامر أو 

: ان النيب صلى هللا عليه وسلم بينما هو جالس يف جملس فيه أصحابه جاءه  
ليه فرد  جربيل عليه السالم يف غري صورته حيسبه رجال من املسلمني فسلم ع

عليه السالم مث وضع جربيل يده على ركبيت النيب صلى هللا عليه وسلم وقال له  
اي رسول هللا ما اإلسالم قال ان تسلم وجهك هلل وتشهد ان ال إله اال هللا وان 

حممدا عبده ورسوله وتقيم الصالة وتؤيت الزكاة قال فإذا فعلت ذلك فقد 



ابهلل واليوم اآلخر واملالئكة  }ان تؤمن أسلمت قال نعم مث قال ما اإلميان قال 
واملوت واحلياة بعد املوت واجلنة والنار واحلساب وامليزان  {والكتاب والنبيني 

والقدر كله خريه وشره قال فإذا فعلت ذلك فقد آمنت قال نعم مث قال ما  
اإلحسان اي رسول هللا قال ان تعبد هللا كأنك تراه فإنك ان كنت ال تراه فهو  

قال فإذا فعلت ذلك فقد أحسنت قال نعم ويسمع رجع رسول هللا صلى  يراك
هللا عليه وسلم إليه وال يرى الذي يكلمه وال يسمع كالمه قال فمىت الساعة اي  
رسول هللا فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم سبحان هللا مخس من الغيب ال  

يث ويعلم ما يف األرحام  إن هللا عنده علم الساعة وينزل الغ }يعلمها اال هللا  
وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس أبي أرض متوت إن هللا عليم  

قال السائل اي رسول هللا ان شئت حدثتك بعالمتني تكوانن قبلها   {خبري 
فقال حدثين فقال إذا رأيت األمة تلد رهبا ويطول أهل البنيان ابلبنيان وكان  

ومن أولئك اي رسول هللا قال العريب قال مث  العالة اجلفاة رؤوس الناس قال 
وىل فلم ير طريقه بعد قال سبحان هللا ثالاث جاء ليعلم الناس دينهم والذي 

 نفس حممد بيده ما جاء يل قط اال وأان اعرفه اال ان تكون هذه املرة  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : مكرر ت  

 

 

ا عبد احلميد حدثين حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو النضر ثن - 17538



شهر بن حوشب عن بن عباس قال : هنى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن  
أصناف النساء فذكر احلديث ملصقا به قال جلس رسول هللا صلى هللا عليه  
وسلم جملسا فأتى جربيل عليه السالم فجلس بني يدي رسول هللا صلى هللا 

ثتك مبعامل هلا دون ذلك قال عليه وسلم فذكر احلديث وقال فيه ان شئت حد
أجل اي رسول هللا فحدثين وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا رأيت األمة  

 ولدت ربتها فذكر احلديث 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : مكرر ت  

 

 

( حديث أيب سعيد بن زيد عن النيب صلى هللا عليه وسلم   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن جابر   - 17539
قال مسعت الشعيب قال أشهد على أيب سعيد بن زيد : ان رسول هللا صلى هللا  

 عليه وسلم مرت به جنازة فقام  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف لضعف جابر :  ت
 وهو ابن يزيد اجلعفي



 

 

( حديث حبشي بن جنادة السلويل رضي هللا عنه  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن آدم وبن أيب بكري قاال ثنا   - 17540
إسرائيل عن أيب إسحاق عن حبشي بن جنادة قال حيىي بن آدم السلويل وكان  
قد شهد يوم حجة الوداع قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : علي مىن  

منه وال يؤدي عين اال اان أو علي وقال بن أيب بكري ال يقضي عين ديين وأان 
 اال اان أو علي رضي هللا عنه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ومتنه منكر أبو إسحاق السبيعي  ت
 شهر ابلتدليس 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا الزبريي ثنا إسرائيل مثله وثناه يعين   - 17541
الزبريي ثنا شريك عن أيب إسحاق عن حبشي بن جنادة : مثله قال فقلت أليب 

إسحاق اين مسعت منه قال وقف علينا على فرس له يف جملسنا يف جبانة  
 السبيع 

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : ضعيف ت  

 

 

-------------------------------------  
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حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن آدم أو بن أيب بكري قاال   - 17542
ثنا إسرائيل عن أيب إسحاق عن حبشي بن جنادة قال حيىي وكان ممن شهد  

فر للمحلقني  حجة الوداع قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : اللهم اغ 
قالوا اي رسول هللا واملقصرين قال اللهم اغفر للمحلقني قالوا اي رسول هللا 

 واملقصرين قال يف الثالثة واملقصرين 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيفت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن آدم وحيىي بن أيب بكري  - 17543
قاال ثنا إسرائيل عن أيب إسحاق عن حبشي بن جنادة قال قال رسول هللا 

 صلى هللا عليه وسلم : من سأل من غري فقر فكأمنا أيكل اجلمر  

 



 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه ت  

 

 

أبو أمحد الزبريي ثنا إسرائيل عن  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا  - 17544
أيب إسحاق عن حبشي بن جنادة قال مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 يقول : من سأل من غري فقر فذكر مثله  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أسود بن عامر اان شريك عن أيب  - 17545
إسحاق عن حبشي بن جنادة قال مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول  

 : علي مين وأان منه وال يؤدي عين اال اان أو علي  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن آدم ثنا شريك عن أيب  - 17546
يه  إسحاق عن حبشي بن جنادة السلويل قال مسعت رسول هللا صلى هللا عل



وسلم يقول : علي مين وأان منه وال يؤدي عين اال اان أو علي قال شريك قلت 
 أليب إسحاق أنت أين مسعته منه قال موضع كذا وكذا ال احفظه  

 

 

شعيب األرنؤوط : ضعيف عليق ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو أمحد ثنا إسرائيل عن أيب  - 17547
إسحاق عن حبشي بن جنادة السلويل وكان قد شهد حجة الوداع قال قال  
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : علي مين وأان منه وال يؤدي عين اال اان أو 

 علي  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : ضعيف ت  

 

 

( حديث أيب عبد امللك بن املنهال رضي هللا عنه  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن أنس  - 17548
بن سريين عن عبد امللك بن املنهال عن أبيه قال : أمران رسول هللا صلى هللا 

 عليه وسلم أبايم البيض فهو صوم الشهر 



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه وهذا إسناد ضعيف جلهالة عبد امللكت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد ثنا مهام ثنا أنس بن  - 17549
سريين عن عبد امللك بن قتادة بن ملحان العبسي عن أبيه قال : كان النيب 

 صلى هللا عليه وسلم أيمر بصيام فذكره  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه وهذا إسناد ضعيف ت  

 

 

( بد املطلب رضي هللا عنه حديث عبد املطلب بن ربيعة بن احلرث بن ع )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا جرير بن عبد احلميد عن يزيد بن  - 17550
ال دخل العباس  أيب زايد عن عبد هللا بن احلرث عن عبد املطلب بن ربيعة ق 

على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال : اي رسول هللا اان لنخرج فنرى 
ودر    قريشا حتدث فإذا رأوان سكتوا فغضب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

عرق بني عينيه مث قال وهللا ال يدخل قلب امرئ إميان حىت حيبكم هلل عز وجل  
 ولقرابيت 



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف لضعف يزيد بن أيب زايدت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسني بن حممد ثنا يزيد يعين بن  - 17551
ن احلرث بن نوفل حدثين عبد  عطاء عن يزيد يعين بن أيب زايد عن عبد هللا ب

املطلب بن ربيعة بن احلرث بن عبد املطلب قال : دخل العباس على رسول 
هللا صلى هللا عليه وسلم مغضبا فقال له ما يغضبك قال اي رسول هللا ما لنا  

ولقريش إذا تالقوا بينهم تالقوا بوجوه مبشرة وإذا لقوان لقوان بغري ذلك 
ليه وسلم حىت امحر وجهه وحىت استدر عرق بني فغضب رسول هللا صلى هللا ع

عينيه وكان إذا غضب استدر فلما سري عنه قال والذي نفسي بيده أو قال  
والذي نفس حممد بيده ال يدخل قلب رجل اإلميان حىت حيبكم هلل عز وجل 

ولرسوله مث قال اي أيها الناس من آذى العباس فقد آذاين إمنا عم الرجل صنو  
 أبيه 

 

 

شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف لضعف يزيد بن أيب زايد ولضعف  عليقت
 يزيد بن عطاء

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسني بن حممد ثنا يزيد بن عطاء   - 17552
عن يزيد عن عبد هللا بن احلرث بن نوفل عن عبد املطلب بن ربيعة بن احلرث  

 عليه وسلم فقالوا : بن عبد املطلب قال أتى انس من األنصار النيب صلى هللا
حىت يقول القائل منهم إمنا مثل حممد مثل خنلة نبتت يف اان لنسمع من قومك 

كباء قال حسني الكباء الكناسة فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أيها 
الناس من اان قالوا أنت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال اان حممد بن عبد  

فما مسعناه قط ينتمي قبلها اال ان هللا عز وجل خلق  هللا بن عبد املطلب قال 
خلقه فجعلين من خري خلقه مث فرقهم فرقتني فجعلين من خري الفرقتني مث  

جعلهم قبائل فجعلين من خريهم قبيلة مث جعلهم بيوات فجعلين من خريهم بيتا  
 وأان خريكم بيتا وخريكم نفسا صلى هللا عليه وسلم  

 

 

حسن لغريه وهذا إسناد ضعيف لضعف راوييه  عليق شعيب األرنؤوط :ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    166صفحة  - 4مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن آدم ثنا بن املبارك عن   - 17553



يونس عن الزهري عن عبد هللا بن احلرث بن نوفل عن عبد املطلب بن ربيعة  
بن احلرث انه هو والفضل أتيا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ليزوجهما  

ه  ويستعملهما على الصدقة فيصيبان من ذلك فقال رسول هللا صلى هللا علي 
وسلم : إن هذه الصدقة إمنا هي أوساخ الناس وإهنا ال حتل حملمد وال آلل حممد  

مث إن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال حملمية الزبيدي زوج الفضل وقال  
لنوفل بن احلرث بن عبد املطلب زوج عبد املطلب بن ربيعة وقال حملمية بن 

م يستعمله على األمخاس جزء الزبيدي وكان رسول هللا صلى هللا عليه وسل 
فأمره رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يصدق عنهما من اخلمس شيئا مل يسمه  
عبد هللا بن احلرث ويف أول هذا احلديث ان عليا لقيهما فقال ان رسول هللا 
صلى هللا عليه وسلم ال يستعملكما فقاال هذا حسدك فقال اان أبو حسن 

يكما فلما كلماه سكت فجعلت زينب تلوح القوم ال أبرح حىت انظر ما يرد عل
 بثوهبا انه يف حاجتكما  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعقوب وسعد قاال ثنا أيب عن   - 17554
صاحل عن الزهري عن عبيد هللا بن عبد هللا بن احلرث بن نوفل بن احلرث بن 

ربه ان عبد املطلب بن ربيعة بن احلارث بن عبد املطلب أخربه عبد املطلب أخ



انه اجتمع ربيعة بن احلرث وعباس بن عبد املطلب فقاال : وهللا لو بعثنا هذين  
الغالمني فقال يل وللفضل بن عباس إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

ناس من  فأمرمها على هذه الصدقات فاداي ما يؤدى الناس وأصااب ما يصيب ال
املنفعة فبينما مها يف ذلك جاء علي بن أيب طالب فقال ماذا تريدان فأخرباه 
ابلذي أرادا قال فال تفعال فوهللا ما هو بفاعل فقال مل تصنع هذا فما هذا 

منك اال نفاسة علينا لقد صحبت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ونلت صهره  
أرسلومها مث اضطجع قال فلما  فما نفسنا ذلك عليك قال فقال اان أبو حسن 

صلى الظهر سبقناه إىل احلجرة فقمنا عندها حىت مر بنا فأخذ أبيدينا مث قال  
أخرجا ما تصرران ودخل فدخلنا معه وهو حينئذ يف بيت زينب بنت جحش 

قال فكلمناه فقلنا اي رسول هللا جئناك لتؤمران على هذه الصدقات فنصيب ما  
ي إليك ما يؤدي الناس قال فسكت رسول هللا يصيب الناس من املنفعة ونؤد

صلى هللا عليه وسلم ورفع رأسه إىل سقف البيت حىت أردان ان نكلمه قال  
فاشارت إلينا زينب من وراء حجاهبا كأهنا تنهاان عن كالمه واقبل فقال اال ان 
الصدقة ال تنبغي حملمد وال آلل حممد إمنا هي أوساخ الناس ادعوا يل حممية بن  

وكان على العشر وأاب سفيان بن احلرث فأتيا فقال حملمية اصدق عنهما  جزء 
 من اخلمس  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعقوب ثنا أيب عن حممد بن  - 17555
إسحاق قال ثنا الزهري عن حممد بن عبد هللا بن نوفل بن احلرث عن عبد  

املطلب بن ربيعة بن احلارث قال : اجتمع العباس بن عبد املطلب وبن ربيعة  
 بن احلرث يف املسجد فذكر احلديث 

 

 

ذا إسناد حسن من أجل حممد بن عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهت
 إسحاق

 

 

( حديث عباد بن شرحبيل عن النيب صلى هللا عليه وسلم   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن أيب  - 17556
أصابتنا سنة   بشر قال مسعت عباد بن شرحبيل وكان منا من بين غرب قال :

فأتيت املدينة فدخلت حائطا من حيطاهنا فأخذت سنبال ففركته واكلت منه  
ومحلت يف ثويب فجاء صاحب احلائط فضربين وأخذ ثويب فأتيت رسول هللا 

ى هللا عليه وسلم فقال ما علمته إذ كان جاهال وال أطعمته إذ كان ساغبا  صل
 أو جائعا فرد علي الثوب وأمر يل بنصف وسق أو وسق  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    167صفحة  - 4مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن ثنا بن هليعة قال ثنا يزيد بن  - 17557
أيب حبيب عن خرشة بن احلرث وكان من أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم  
عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : ال يشهدن أحدكم قتيال لعله ان يكون 

ظلما فيصيبه السخط قد قتل   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ابن هليعة سيئ احلفظت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة قال   - 17558
مسعت عبد ربه بن سعيد حيدث عن أنس بن أيب أنس عن عبد هللا بن انفع بن 

لى هللا عليه وسلم قال  العمياء عن عبد هللا بن احلرث عن املطلب عن النيب ص
: الصالة مثىن مثىن وتشهد يف كل ركعتني وتبأس ومتسكن وتقنع يدك وتقول 



 اللهم اللهم فمن مل يفعل ذلك فهي خداج وقال حجاج وتقنع يديك 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف جلهالة عبد هللا بن انفع بن العمياء ت  

 

 

ا حجاج قال مسعت شعبة قال  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثن - 17559
مسعت عبد ربه بن سعيد حيدث عن أنس بن أيب أنس من أهل مصر عن عبد  
هللا بن انفع بن العمياء عن عبد هللا بن احلرث عن املطلب عن النيب صلى هللا 

 عليه وسلم انه قال : الصالة مثىن مثىن فذكر مثله  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هارون بن معروف ثنا بن وهب  - 17560
د هللا عن ربيعة  أخربين الليث بن سعد عن عبد ربه بن سعيد عن عمران عن عب 

بن احلرث عن الفضل بن عباس عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال :  
ك  الصالة مثىن مثىن تشهد يف كل ركعتني وتضرع وختشع وتساكن مث تقنع يدي

يقول ترفعهما إىل ربك عز وجل مستقبال ببطوهنما وجهك وتقول اي رب اي 
رب ثالاث فمن مل يفعل ذلك فهي خداج قال أبو عبد الرمحن هذا هو عندي  



 الصواب  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هارون بن معروف أخربين بن وهب  - 17561
عياض عن عمران بن أنس عن عبد هللا بن انفع بن أيب العمياء عن  اان يزيد بن 

صالة الليل مثىن  املطلب بن ربيعة ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : 
مثىن وإذا صلى أحدكم فليتشهد يف كل ركعتني مث ليلحف يف املسألة مث إذا 

 دعا فليتساكن وليتبأس وليتضعف فمن مل يفعل ذلك فذاك اخلداج أو
 كاخلداج 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف جدا جلهالة عبد هللا بن انفع بن ت
 عمياء ولضعف يزيد ابن عياض

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حجاج بن حممد أخربين شعبة عن   - 17562
عمرو بن دينار عن عمرو بن أوس عن رجل حدثه مؤذن النيب صلى هللا عليه  

ي النيب صلى هللا عليه وسلم يف يوم مطر اال صلوا يف وسلم قال : اندى مناد



 الرحال 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حجاج بن حممد قال شعبة أخربين  - 17563
عن عبد ربه بن سعيد عن أنس بن أيب أنس من أهل مصر عن عبد هللا بن 

لب ان النيب صلى هللا عليه وسلم قال :  انفع عن عبد هللا بن احلرث عن املط
الصالة مثىن مثىن وتشهد وتسلم يف كل ركعتني وتبأس ومتسكن وتقنع يديك 

 وتقول اللهم اللهم فمن مل يفعل ذلك فهي خداج  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح ثنا شعبة عن عبد ربه بن  - 17564
ن عبد هللا بن احلرث  سعيد عن بن أيب أنس عن عبد هللا بن انفع بن العمياء ع

عن املطلب ان النيب صلى هللا عليه وسلم قال : الصالة مثىن مثىن تشهد يف  
فعل ذلك كل ركعتني وتبأس ومتسكن وتقنع يديك وتقول اللهم اللهم فمن مل ي

فهي خداج قال شعبة فقلت صالته خداج قال نعم فقلت له ما اإلقناع فبسط  



 يديه كأنه يدعو  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

( حديث رجل من ثقيف عن النيب صلى هللا عليه وسلم   )  

 

 

------------------------------------- 

 

[    168صفحة  - 4مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن آدم ثنا مفضل بن مهلهل   - 17565
عن مغرية عن شباك عن الشعيب عن رجل من ثقيف قال : سألنا رسول هللا 

صلى هللا عليه وسلم ثالاث فلم يرخص لنا فقلنا ان أرضنا أرض ابردة فسألناه  
لنا يف الطهور فلم يرخص لنا وسألناه ان يرخص لنا يف الدابء فلم  ان يرخص 

يرخص لنا فيه ساعة وسألناه ان يرد إلينا أاب بكرة فأىب وقال هو طليق هللا 
وطليق رسوله وكان أبو بكرة خرج إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حني 

 حاصر الطائف فاسلم  

 



 

صحيحعليق شعيب األرنؤوط : إسناده ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا الوركاين اان أبو األحوص عن مغرية   - 17566
عن شباك عن الشعيب عن رجل من ثقيف عن النيب صلى هللا عليه وسلم :  

 حنوه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

( حديث أيب إسرائيل عن النيب صلى هللا عليه وسلم  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا بن جريج وحممد بن   - 17567
إسرائيل قال   بكر قال أخربين بن جريج قال أخربين بن طاوس عن أبيه عن أيب

: دخل النيب صلى هللا عليه وسلم املسجد وأبو إسرائيل يصلي فقيل للنيب 
س وال يستظل صلى هللا عليه وسلم هو ذا اي رسول هللا ال يقعد وال يكلم النا

وهو يريد الصيام فقال النيب صلى هللا عليه وسلم ليقعد وليكلم الناس 
 وليستظل وليصم  

 



 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

( حديث فالن من أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد ثنا عمر بن محزة ثنا   - 17568
ن حصى عكرمة بن خالد قال وانل رجل من بين متيم عنده فأخذ كفا م

ليحصبه مث قال عكرمة حدثين فالن من أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم :  
  إن متيما ذكروا عند رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال رجل إبطا هذا احلي

من متيم عن هذا األمر فنظر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إىل مزينة فقال ما  
إبطا قوم هؤالء منهم وقال رجل يوما إبطا هؤالء القوم من متيم بصدقاهتم قال  

فأقبلت نعم محر وسود لبين متيم فقال النيب صلى هللا عليه وسلم هذه نعم  
ى هللا عليه وسلم يوما فقال ال  قومي وانل رجل من بين متيم عند رسول هللا صل

 تقل لبين متيم اال خريا فإهنم أطول الناس رماحا على الدجال  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

( حديث األسود بن خلف عن النيب صلى هللا عليه وسلم   )  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق اان بن جريج أخربين  - 17569
ه : ان أابه عبد هللا بن عثمان بن خثيم ان حممد بن األسود بن خلف أخرب 

األسود أتى النيب صلى هللا عليه وسلم يبايع الناس يوم الفتح قال جلس عند  
ال أخربين قرن مصقلة فبايع الناس على اإلسالم والشهادة قلت وما الشهادة ق

حممد بن األسود يعين بن خلف انه ابيعهم على اإلميان ابهلل وشهادة ان ال إله 
 اال هللا وان حممدا عبده ورسوله صلى هللا عليه وسلم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حمتمل للتحسنيت  

 

 

( حديث سفيان بن وهب اخلوالين عن النيب صلى هللا عليه وسلم  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن ثنا بن هليعة حدثين أبو  - 17570
عشانة ان سفيان بن وهب اخلوالين حدثه انه : كان حتت ظل راحلة رسول هللا 

 صلى هللا عليه وسلم يوم حجة الوداع أو ان رجال حدثه ذلك ورسول هللا
صلى هللا عليه وسلم خيطب فقال رسول هللا هل بلغت فظننا انه يريدان فقلنا  
نعم مث أعاده ثالث مرات وقال فيما يقول روحة يف سبيل هللا خري من الدنيا 



وما عليها وغدوة يف سبيل هللا خري من الدنيا وما عليها وان املؤمن على املؤمن  
وم حرام عرضه وماله ونفسه حرمة كحرمة هذا الي  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف من أجل عبد هللا ت
 بن هليعة فهو سيئ احلفظ 

 

 

( حديث حبان بن بح الصدائي عن النيب صلى هللا عليه وسلم   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن ثنا بن هليعة ثنا بكر بن  - 17571
يب صلى هللا سوادة عن زايد بن نعيم عن حبان بن بح الصدائي صاحب الن

عليه وسلم انه قال : ان قومي كفروا فأخربت ان النيب صلى هللا عليه وسلم  
  جهز إليهم جيشا فأتيته فقلت ان قومي على اإلسالم فقال أكذلك فقلت نعم

قال فاتبعته ليليت إىل الصباح فأذنت ابلصالة ملا أصبحت وأعطاين إانء 
توضأت منه فجعل النيب صلى هللا عليه وسلم أصابعه يف اإلانء فانفجر عيوان  

فقال من أراد منكم ان يتوضأ فليتوضأ فتوضأت وصليت وامرين عليهم  
فالن ظلمين  وأعطاين صدقتهم فقام رجل إىل النيب صلى هللا عليه وسلم فقال 

فقال النيب صلى هللا عليه وسلم ال خري يف اإلمرة ملسلم مث جاء رجل يسأل 
صدقة فقال له رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ان الصدقة صداع يف الرأس 



وحريق يف البطن أو داء فأعطيته صحيفيت أو صحيفة إمريت وصدقيت فقال ما  
قال هو ما مسعت شانك فقلت كيف اقبلها وقد مسعت منك ما مسعت ف  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف من أجل ابن هليعة ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    169صفحة  - 4مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

( حديث زايد بن احلرث الصدائي رضي هللا عنه  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع عن سفيان عن عبد الرمحن  - 17572
بن زايد عن زايد بن نعيم احلضرمي عن زايد بن احلرث الصدائي انه أذن فأراد  

بالل ان يقيم فقال النيب صلى هللا عليه وسلم : اي أخا صداء ان الذي أذن 
 فهو يقيم  

 

 

ن بن زايد عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف لضعف عبد الرمحت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن يزيد الواسطي اإلفريقي   - 17573
عن زايد بن نعيم احلضرمي عن زايد بن احلرث الصدائي قال قال رسول هللا 

صلى هللا عليه وسلم : أذن اي أخا صداء قال فأذنت وذلك حني أضاء الفجر 
قام إىل الصالة فأراد بالل ان  قال فلما توضأ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

يقيم فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقيم أخو صداء فان من أذن فهو  
 يقيم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حديث بعض عمومة رافع بن خديج وهو ظهري عن النيب صلى هللا عليه   )
( وسلم    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا سعيد بن أيب  - 17574
عروبة عن قتادة عن يعلى بن حكيم عن سليمان بن يسار عن رافع بن خديج 

الثلث أو الربع   قال : كنا حناقل على عهد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على
ى قال فأاتان بعض عموميت فقال هناان رسول هللا صلى هللا عليه  أو طعام مسم



وسلم عن أمر كان لنا انفعا وطواعية رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ارفع لنا  
وانفع قال قلنا وما ذاك قال قال نيب هللا صلى هللا عليه وسلم من كانت له 

وال يكاريها بثلث وال ربع وال بطعام مسمى  أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه
 قال قتادة وهو ظهري  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني ت  

 

 

( حديث أيب جهيم بن احلرث بن الصمة رضي هللا عنه  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب قال قرأت على عبد الرمحن مالك عن   - 17575
د بن خالد اجلهين أيب النضر موىل عمر بن عبيد هللا عن بسر بن سعيد ان زي

أرسله إىل أيب جهيم يسأله ماذا مسع من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف املار  
لى هللا عليه وسلم  بني يدي املصلي ماذا عليه قال أبو اجلهيم قال رسول هللا ص

: لو يعلم املار بني يدي املصلي ماذا عليه لكان ان يقف أربعني خريا له من ان  
مير بني يديه قال أبو النضر ال أدري أقال أربعني يوما أو أربعني شهرا أو أربعني 

 سنة  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن بن موسى ثنا بن هليعة ثنا   - 17576
لت اان وعبد هللا  عبد الرمحن األعرج قال مسعت عمريا موىل بن عباس قال أقب

بن يسار موىل ميمونة زوج النيب صلى هللا عليه وسلم : دخلنا على أيب جهيم  
هللا عليه   بن احلرث بن الصمة األنصاري قال أبو جهيم أقبل رسول هللا صلى

وسلم من حنو بئر مجل فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد عليه رسول هللا صلى 
هللا عليه وسلم حىت أقبل على اجلدار فمسح بوجهه ويديه مث رد عليه رسول 

 هللا صلى هللا عليه وسلم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف من أجل ابن ت
 هليعة 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو سلمة اخلزاعي ثنا سليمان بن   - 17577
بو جهيم ان  بالل حدثين يزيد بن خصيفة أخربين بسر بن سعيد قال حدثين أ

رجلني اختلفا يف آية من القرآن فقال هذا تلقيتها من رسول هللا صلى هللا عليه  
فسأال النيب وسلم وقال اآلخر تلقيتها من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

صلى هللا عليه وسلم فقال : القرآن يقرأ على سبعة أحرف فال متاروا يف القرآن 



 فان مراء يف القرآن كفر  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    170صفحة  - 4مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

( حديث أيب إبراهيم األنصاري عن أبيه رضي هللا عنه   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يونس بن حممد ثنا أابن يعين بن  - 17578
يزيد العطار عن حيىي بن أيب كثري عن أيب إبراهيم شيخ من األنصار عن أبيه :  

غفر  ان نيب هللا صلى هللا عليه وسلم كان إذا صلى على اجلنازة قال اللهم ا
 حلينا وميتنا وكبريان وصغريان وذكران وأنثاان وشاهدان وغائبنا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف أبو إبراهيم وأبوه ال  ت
 يعرفان 



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد عن هشام عن حيىي بن  - 17579
أيب كثري عن أيب إبراهيم عن أبيه انه حدثه انه مسع رسول هللا صلى هللا عليه  

وسلم يقول : يف الصالة على امليت اللهم اغفر حلينا وميتنا وشاهدان وغائبنا  
 وذكران وأنثاان وصغريان وكبريان  

 

 

: صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف عليق شعيب األرنؤوطت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا أابن ثنا حيىي بن أيب كثري   - 17580
ثنا شيخ من األنصار يقال له أبو إبراهيم عن أبيه : ان نيب هللا صلى هللا عليه  
وسلم كان إذا صلى على امليت قال اللهم اغفر حلينا وميتنا وشاهدان وغائبنا  

وأنثاان وصغريان وكبريان   وذكران  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وإسناد املوصول ضعيف ت  

 

 

قال حيىي وحدثين أبو سلمة بن عبد الرمحن :هبذا احلديث عن   - 17580
النيب صلى هللا عليه وسلم وزاد فيه اللهم من أحييته منا فأحيه على اإلسالم  



 ومن توفيته فتوفه على اإلميان 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا مهام اان حيىي بن أيب كثري   - 17581
صلى ثنا عبد هللا بن أيب قتادة عن أبيه انه شهد النيب صلى هللا عليه وسلم 

على ميت فسمعه يقول : اللهم اغفر حلينا وميتنا وشاهدان وغائبنا وصغريان 
ؤالء الثمان الكلمات وزاد وكبريان وذكران وأنثاان قال وحدثين أبو سلمة هب

 كلمتني من أحييته منا فأحيه على اإلسالم ومن توفيته منا فتوفه على اإلميان  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناد املوصول منهما رجاله ثقات رجال الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا أابن ثنا حيىي بن أيب كثري   - 17582
 عن إبراهيم عن النيب صلى هللا عليه وسلم : بنحوه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف ت  

 

 

( حديث يعلى بن مرة الثقفي عن النيب صلى هللا عليه وسلم   )  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد هللا بن منري عن عثمان بن  - 17583
رة قال : لقد حكيم قال أخربين عبد الرمحن بن عبد العزيز عن يعلى بن م 

رأيت من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ثالاث ما رآها أحد قبلي وال يراها 
رأة  أحد بعدي لقد خرجت معه يف سفر حىت إذا كنا ببعض الطريق مرران ابم

جالسة معها صيب هلا فقالت اي رسول هللا هذا صيب أصابه بالء وأصابنا منه  
بالء يؤخذ يف اليوم ما أدري كم مرة قال انولينيه فرفعته إليه فجعلته بينه وبني 
واسطة الرحل مث فغرفاه فنفث فيه ثالاث وقال بسم هللا أان عبد هللا اخسأ عدو  

الرجعة يف هذا املكان فأخربينا ما فعل قال  هللا مث انوهلا إايه فقال القينا يف
فذهبنا ورجعنا فوجدانها يف ذلك املكان معها شياه ثالث فقال ما فعل صبيك  
فقالت والذي بعثك ابحلق ما حسسنا منه شيئا حىت الساعة فاجرتر هذه الغنم  
قال انزل فخذ منها واحدة ورد البقية قال وخرجت ذات يوم إىل اجلبانة حىت  

ان قال انظر وحيك هل ترى من شيء يواريين قلت ما أرى شيئا يواريك  إذا برز 
اال شجرة ما أراها تواريك قال فما بقرهبا قلت شجرة مثلها أو قريب منها قال  
فاذهب إليهما فقل ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أيمركما أن جتتمعا إبذن  

هما فقل هلما إن رسول هللا قال فاجتمعتا فربز حلاجته مث رجع فقال اذهب إلي
هللا صلى هللا عليه وسلم أيمركما ان ترجع كل واحدة منكما إىل مكاهنا فرجعت 

قال وكنت عنده جالسا ذات يوم إذ جاءه مجل خيبب حىت صوب جبرانه بني 
يديه مث ذرفت عيناه فقال وحيك انظر ملن هذا اجلمل ان له لشأان قال 



نصار فدعوته إليه فقال ما شأن  فخرجت التمس صاحبه فوجدته لرجل من األ
وهللا ما شانه عملنا عليه ونضحنا عليه  مجلك هذا فقال وما شانه قال ال أدري 

حىت عجز عن السقاية فائتمران البارحة أن ننحره ونقسم حلمه قال فال تفعل 
هبه يل أو بعنيه فقال بل هو لك اي رسول هللا قال فومسه بسمة الصدقة مث  

 بعث به 
 

 

عيب األرنؤوط : إسناده ضعيف جلهالة عبد الرمحن بن عبد العزيزعليق شت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    171صفحة  - 4مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا األعمش عن املنهال بن   - 17584
مل يقل مرة عن أبيه  عمرو عن يعلى بن مرة عن أبيه قال وكيع مرة يعين الثقفي و 

: ان امرأة جاءت إىل النيب صلى هللا عليه وسلم معها صيب هلا به ملم فقال  
ال فربا فأهدت إليه النيب صلى هللا عليه وسلم اخرج عدو هللا اان رسول هللا ق

كبشني وشيئا من أقط وشيئا من مسن قال فقال رسول هللا صلى هللا عليه  
 وسلم خذ األقط والسمن واحد الكبشني ورد عليها اآلخر  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف النقطاعه ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا املسعودي عن عمرو بن   - 17585
قفي عن يعلى بن مرة قال : كان النيب صلى هللا عليه وسلم إذا قام إىل يعلى الث

الصالة مسح وجوه أصحابه قبل ان يكرب فأصبت شيئا من خلوق فمسح 
النيب صلى هللا عليه وسلم وجوه أصحابه وتركين قال فرجعت وغسلته مث جئت 

ت إىل الصالة األخرى فمسح وجهي وقال عاد خبري دينه العال اتب واستهل
 السماء  

 

 

بن يعلى  -وهو ابن عثمان  -عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف عمرو ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد بن هارون اان املسعودي عن   - 17586
صلى هللا عليه   يونس بن خباب عن بن يعلى بن مرة عن أبيه قال : كان النيب

وسلم ميسح وجوهنا يف الصالة ويبارك علينا قال فجاء ذات يوم فمسح وجوه  
الذين عن مييين وعن يساري وتركين وذلك اين كنت دخلت على أخت يل 

فمسحت وجهي بشيء من صفرة فقيل يل إمنا تركك رسول هللا صلى هللا عليه  



وسلم ملا رأى بوجهك فانطلقت إىل بئر فدخلت فيها فاغتسلت مث اين 
حضرت صالة أخرى فمر يب النيب صلى هللا عليه وسلم فمسح وجهي وبرك 

 علي وقال عاد خبري دينه العال اتب واستهلت السماء 

 

 

ؤوط : إسناده ضعيف عليق شعيب األرنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن عطاء   - 17587
بن السائب عن أيب عمرو بن حفص أو أيب حفص بن عمرو عن يعلى بن مرة  

قال : رأى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم علي خلوقا فقال الك امرأة قال  
 قلت ال قال فاذهب فاغسله مث ال تعد 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف جلهالة أيب عمرو بن حفصت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا محاد عن عطاء بن  - 17588
السائب عن حفص بن عبد هللا عن يعلى بن مرة قال : أتيت رسول هللا صلى 
هللا عليه وسلم ويب ردع من زعفران قال اغسله مث اغسله مث اغسله مث ال تعد  

 قال فغسلته مث مل أعد  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يونس بن حممد ثنا محاد عن عطاء   - 17589
بن السائب عن حفص بن عبد هللا عن يعلى بن مرة قال : أتيت النيب صلى 
هللا عليه وسلم وعلي صفرة من زعفران فقال اغسله مث اغسله مث ال تعد قال  

 فغسلته مث مل أعد  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يونس بن حممد ثنا محاد عن عطاء   - 17590
بن السائب عن حفص بن عبد هللا عن يعلى بن مرة قال : أتيت النيب صلى 
هللا عليه وسلم وعلي صفرة من زعفران فقال اغسله مث اغسله مث ال تعد قال  

 فغسلته مث مل أعد  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبيدة عن محيد حدثين عمر بن   - 17591
سلت عبد هللا بن يعلى بن مرة عن أبيه عن جده يعلى بن مرة قال : اغت

وختلقت خبلوق وكان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ميسح وجوهنا فلما دان  
ى اخللوق مين جعل جيايف يده عن اخللوق فلما فرغ قال اي يعلى ما محلك عل

أتزوجت قلت ال قال يل اذهب فاغسله قال فمررت على ركية فجعلت أقع 
فيها مث جعلت أتدلك ابلرتاب حىت ذهب قال مث جئت إليه فلما رآين النيب 

 صلى هللا عليه وسلم قال عاد خبري دينه العال اتب واستهلت السماء  

 

 

يعلى وأبوه  عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف عمر بن عبد هللا بن ت
 ضعيفان 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إبراهيم بن أيب الليث ثنا األشجعي   - 17592
عن سفيان عن عمرو بن يعلى بن مرة الثقفي عن أبيه عن جده قال : أتى 
النيب صلى هللا عليه وسلم رجل عليه خامت من الذهب عظيم فقال له النيب 

 رسول هللا فما زكاة هذا فلما أدبر صلى هللا عليه وسلم أتزكى هذا فقال اي
 الرجل قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مجرة عظيمة عليه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف جدا ت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد هللا بن حممد قال عبد هللا  - 17593
فضيل عن عطاء بن  ومسعته اان من عبد هللا بن حممد بن أيب شيبة ثنا حممد بن

السائب عن عبد هللا بن حفص عن يعلى بن مرة : انه كان عند زايد جالسا 
أحدثك  فأتى برجل شهد فغري شهادته فقال ألقطعن لسانك فقال له يعلى اال

حديثا مسعته من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مسعت رسول هللا صلى هللا 
 عليه وسلم يقول قال هللا عز وجل ال متثلوا بعبادي قال فرتكه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف جلهالة عبد هللا بن حفصت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    172صفحة  - 4] جزء مسند أمحد بن حنبل       

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل بن حممد وهو أبو إبراهيم   - 17594
املعقب ثنا مروان يعين الفزاري ثنا أبو يعقوب عن أيب اثبت قال مسعت يعلى  
بن مرة الثقفي يقول مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : من أخذ 

ل تراهبا إىل احملشر أرضا بغري حقها كلف ان حيم  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو سلمة اخلزاعي ثنا محاد بن  - 17595
سيابة قال :   سلمة عن عاصم بن هبدلة عن حبيب بن أيب جبرية عن يعلى بن

كنت مع النيب صلى هللا عليه وسلم يف مسري له فأراد ان يقضي حاجة فأمر  
اء بعري وديتني فانضمت إحدامها إىل األخرى مث أمرمها فرجعتا إىل منابتهما وج 

فضرب حبرانه إىل األرض مث جرجر حىت ابتل ما حوله فقال النيب صلى هللا 
عليه وسلم أتدرون ما يقول البعري انه يزعم ان صاحبه يريد حنره فبعث إليه 
النيب صلى هللا عليه وسلم فقال أواهبه أنت يل فقال اي رسول هللا مايل مال  

جرم ال أكرم ماال يل كرامته اي  أحب إيل منه قال استوص به معروفا فقال ال 
رسول هللا وأتى على قرب يعذب صاحبه فقال إنه يعذب يف غري كبري فأمر  

 جبريدة فوضعت على قربه فقال عسى أن خيفف عنه ما دامت رطبة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف جلهالة حبيب بن أيب جبرية ت  

 

 

ان بن حرب ثنا محاد عن  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سليم  - 17596



عاصم بن هبدلة عن حبيب بن أيب جبرية عن يعلى بن سيابة : ان النيب صلى  
هللا عليه وسلم مر بقرب فقال ان صاحب هذا القرب يعذب يف غري كبري مث دعا  

 جبريدة فوضعها على قربه فقال لعله ان خيفف عنه ما دامت رطبة  

 

 

ضعيف عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا وهيب ثنا عبد هللا بن  - 17597
عثمان بن خثيم عن سعيد بن أيب راشد عن يعلى العامري انه : خرج مع 
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إىل طعام دعوا له قال فاستمثل رسول هللا 

 صلى هللا عليه  صلى هللا عليه وسلم قال عفان قال وهيب فاستقبل رسول هللا
وسلم أمام القوم وحسني مع غلمان يلعب فأراد رسول هللا صلى هللا عليه  

وسلم ان أيخذه قال فطفق الصيب ههنا مرة وههنا مرة فجعل رسول هللا صلى 
هللا عليه وسلم يضاحكه حىت أخذه قال فوضع إحدى يديه حتت قفاه  

سني مين وأان من حسني واألخرى حتت ذقنه فوضع فاه على فيه فقبله وقال ح
 أحب هللا من أحب حسينا حسني سبط من األسباط  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف جلهالة سعيد بن أيب راشد ت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا وهيب ثنا عبد هللا بن  - 17598
 عثمان بن خثيم عن سعيد بن أيب راشد عن يعلى العامري انه : جاء حسن
وحسني رضي هللا تعاىل عنهما يستبقان إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
فضمهما إليه وقال إن الولد مبخلة جمبنة وأن آخر وطأة وطئها الرمحن عز  

 وجل بوج  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا األعمش عن املنهال بن   - 17599
أتته امرأة اببن هلا عمرو عن يعلى بن مرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم : انه 

قد أصابه ملم فقال له النيب صلى هللا عليه وسلم اخرج عدو هللا اان رسول هللا 
ول هللا صلى هللا عليه  قال فربا فأهدت له كبشني وشيئا من أقط ومسن فقال رس

وسلم اي يعلى خذ األقط والسمن وخذ أحد الكبشني ورد عليها اآلخر وقال  
 وكيع مرة عن أبيه ومل يقل اي يعلى  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف املنهال بن عمرو مل يسمع من يعلى  ت
 بن مرة 



 

 

ملنهال بن  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا األعمش عن ا - 17600
عن يعلى بن مرة عن أبيه قال : كنت مع النيب صلى هللا عليه وسلم يف  عمرو  

سفر فنزل منزال فقال يل ائت تلك األشاءتني فقل هلما إن رسول هللا أيمركما  
أن جتتمعا فأتيتهما فقلت هلما ذلك فوثبت إحدامها إىل األخرى فاجتمعتا  

ما فقضى حاجته مث وثبت كل فخرج النيب صلى هللا عليه وسلم فاسترت هب
 واحدة منهما إىل مكاهنا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    173صفحة  - 4مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق اان معمر عن عطاء بن   - 17601
الثة أشياء  السائب عن عبد هللا بن حفص عن يعلى بن مرة الثقفي قال : ث

رأيتهن من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بينا حنن نسري معه إذ مرران ببعري  
صلى هللا يسىن عليه فلما رآه البعري جرجر ووضع جرانه فوقف عليه النيب 



عليه وسلم فقال أين صاحب هذا البعري فجاء فقال بعنيه فقال ال بل أهبه  
لك فقال ال بعنيه قال ال بل هنبه لك وانه ألهل بيت ماهلم معيشة غريه قال  
أما إذ ذكرت هذا من امره فإنه شكا كثرة العمل وقلة العلف فأحسنوا إليه 

 عليه وسلم فجاءت شجرة تشق قال مث سران فنزلنا منزال فنام النيب صلى هللا
األرض حىت غشيته مث رجعت إىل مكاهنا فلما استيقظ ذكرت له فقال هي  

شجرة استأذنت رهبا عز وجل ان تسلم على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
فأذن هلا قال مث سران فمرران مباء فأتته امرأة اببن هلا به جنة فأخذ النيب صلى 

قال اخرج اين حممد رسول هللا قال مث سران فلما رجعنا  هللا عليه وسلم مبنخره ف
من سفران مرران بذلك املاء فأتته املرأة جبزر ولنب فأمرها ان ترد اجلزر وأمر  

أصحابه فشرب من اللنب فسأهلا عن الصيب فقالت والذي بعثك ابحلق ما رأينا  
 منه ريبا بعدك  

 

 

هللا بن حفص وعطاء بن عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف جلهالة عبد ت
 السائب كان قد اختلط

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد بن هارون اان إسرائيل بن  - 17602
يونس حدثين عمر بن عبد هللا بن يعلى عن جدته حكيمة عن أبيها يعلى قال  

يزيد فيما يروي يعلى بن مرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : من  



يسرية درمها أو حبال أو شبه ذلك فليعرفه ثالثة أايم فان كان فوق  التقط لقطة 
 ذلك فليعرفه سنة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف لضعف عمر بن عبد هللا بن يعلى ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أسود بن عامر ثنا أبو بكر بن  - 17603
ن يعلى قال : ما اظن عياش عن حبيب بن أيب عمرة عن املنهال بن عمرو ع

س رأى من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اال دون ما رأيت ان أحدا من النا
فذكر أمر الصيب والنخلتني وأمر البعري اال انه قال ما لبعريك يشكوك زعم انك 

سانية حىت إذا كرب تريد أن تنحره قال صدقت والذي بعثك ابحلق نبيا قد 
أفعل   أردت ذلك والذي بعثك ابحلق ال  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف النقطاعه ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا وهيب ثنا عطاء بن  - 17604
السائب عن يعلى بن مرة الثقفي قال مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 يقول قال هللا عز وجل : ال متثلوا بعبادي  



 

 

إسناده ضعيف النقطاعه عليق شعيب األرنؤوط : ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا عبد الواحد بن زايد ثنا   - 17605
أبو يعقوب عبد هللا جدي ثنا أبو اثبت قال مسعت يعلى بن مرة الثقفي يقول 
مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : من أخذ أرضا بغري حقها كلف  

 ان حيمل تراهبا إىل احملشر 
 

 

سن من أجل أيب اثبت عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ح ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبيدة بن محيد حدثين عطاء بن  - 17606
السائب عن رجل يقال له عبد هللا بن حفص عن يعلى بن مرة قال : رآين 
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأان متخلق خبلوق فقال يل اي يعلى ما هذا 

فاغسله عنك مث اغسله مث اغسله   اخللوق الك امرأة قال قلت ال قال فاذهب
 وال تعد  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف جلهالة عبد هللا بن حفصت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد هللا بن حممد ومسعته اان من   - 17607
عبد هللا بن حممد بن أيب شيبة ثنا حسني بن علي عن زائدة عن الربيع بن عبد  

بل عن يعلى بن مرة قال مسعت النيب صلى هللا عليه وسلم  هللا عن امين بن ان
يقول : أميا رجل ظلم شربا من األرض كلفه هللا عز وجل ان حيفره حىت يبلغ  

 آخر سبع ارضني مث يطوقه إىل يوم القيامة حىت يقضى بني الناس  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف جلهالة الربيع بن عبد هللا ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح بن عبادة ثنا شعبة عن عطاء   - 17608
في قال  بن السائب قال مسعت أاب حفص بن عمرو أو أاب عمرو بن حفص الثق

مسعت يعلى بن مرة الثقفي قال : رآين رسول هللا صلى هللا عليه وسلم خملقا  
 فقال الك امرأة قلت ال قال اغسله مث اغسله مث اغسله وال تعد  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف جلهالة أيب حفص بن عمرو ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سريج بن النعمان ثنا عمر بن  - 17609



ميمون بن الرماح عن أيب سهل كثري بن زايد البصري عن عمرو بن عثمان بن 
إىل يعلى بن مرة عن أبيه عن جده : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم انتهى 
مضيق هو وأصحابه وهو على راحلته والسماء من فوقهم والبلة من أسفل 

منهم فحضرت الصالة فأمر املؤذن فأذن وأقام مث تقدم رسول هللا صلى هللا 
عليه وسلم على راحلته فصلى هبم يومئ إمياء جيعل السجود أخفض من الركوع 

 أو جيعل سجوده اخفض من ركوعه  
 

 

األرنؤوط : إسناده ضعيف قال ابن القطان : عمرو بن عثمان ال  عليق شعيب ت
 يعرف كوالده

 

 

------------------------------------- 

 

[    174صفحة  - 4مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

( حديث عتبة بن غزوان عن النيب صلى هللا عليه وسلم   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا قرة بن خالد عن محيد بن   - 17610



هالل العدوي عن خالد بن عمري رجل منهم قال مسعت عتبة بن غزوان يقول  
: لقد رأيتين سابع سبعة مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ما لنا طعام إال 

 ورق اخلبة حىت قرحت اشداقنا  

 

 

صحيح على شرط مسلم عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هبز بن أسد ثنا سليمان بن املغرية   - 17611
ان قال هبز  ثنا محيد يعين بن هالل عن خالد بن عمري قال خطب عتبة بن غزو 

وقال قبل هذه املرة خطبنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال فحمد هللا 
ذاء ومل يبق  وأثىن عليه مث قال : أما بعد فان الدنيا قد آذنت بصرم وولت ح

منها اال صبابة كصبابة اإلانء يتصاهبا صاحبها وإنكم منتقلون منها إىل دار ال  
زوال هلا فانتقلوا خبري ما حبضرتكم فإنه قد ذكر لنا ان احلجر يلقى من شفري  

جهنم فيهوي فيها سبعني عاما ما يدرك هلا قعرا وهللا لتملؤنه أفعجبتم وهللا لقد  
ع اجلنة مسرية أربعني عاما وليأتني عليه يوم كظيظ ذكر لنا ان ما بني مصار 

الزحام ولقد رأيتين سابع سبعة مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ما لنا طعام  
اال ورق الشجر حىت قرحت اشداقنا وأين التقطت بردة فشققتها بيين وبني 

سعد فأتزر بنصفها وائتزرت بنصفها فما أصبح منا أحد اليوم اال أصبح أمري 
مصر من األمصار وأين أعوذ ابهلل ان أكون يف نفسي عظيما وعند هللا صغريا 



وإهنا مل تكن نبوة قط اال تناسخت حىت يكون عاقبتها ملكا وستبلون أو  
 ستخربون األمراء بعدان  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

( يه وسلم  حديث دكني بن سعيد اخلثعمي عن النيب صلى هللا عل  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا إمساعيل عن قيس عن   - 17612
عليه وسلم وحنن  دكني بن سعيد اخلثعمي : قال أتينا رسول هللا صلى هللا

أربعون وأربع مائة نسأله الطعام فقال النيب صلى هللا عليه وسلم لعمر قم  
لقيظ يف  فأعطهم قال اي رسول هللا ما عندي اال ما يقيظين والصبية قال وكيع ا

كالم العرب أربعة اشهر قال قم فأعطهم قال عمر اي رسول هللا مسعا وطاعة  
قال فقام عمر وقمنا معه فصعد بنا إىل غرفة له فاخرج املفتاح من حجزته 
ففتح الباب قال دكني فإذا يف الغرفة من التمر شبيه ابلفصيل الرابض قال  

التفت وأين ملن آخرهم   شانكم قال فأخذ كل رجل منا حاجته ما شاء قال مث
 وكاان مل نرزا منه مترة  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعلى بن عبيد ثنا إمساعيل عن   - 17613
هللا عليه وسلم   قيس عن دكني بن سعيد املزين قال : أتينا رسول هللا صلى

أربعني راكبا وأربع مائة نسأله الطعام فقال لعمر اذهب فأعطهم فقال اي رسول  
قال مسعا   هللا ما بقي اال آصع من متر ما أرى ان يقيظين قال اذهب فأعطهم 

وطاعة قال فاخرج عمر املفتاح من حجزته ففتح الباب فإذا شبه الفصيل 
الرابض من متر فقال لتأخذوا فأخذ كل رجل منا ما أحب مث التفت وكنت من  

 آخر القوم وكاان مل نرزا مترة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا إمساعيل عن قيس عن   - 17614
دكني بن سعيد اخلثعمي قال : أتينا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وحنن 

 أربعون وأربع مائة فذكر احلديث 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  



 

 

  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن عبيد ثنا إمساعيل عن - 17615
قيس عن دكني بن سعيد قال أتينا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : فذكر  

 احلديث  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعلى وحممد ابنا عبيد قاال ثنا   - 17616
إمساعيل عن قيس عن دكني بن سعيد املزين قال أتينا رسول هللا صلى هللا عليه  

: فذكر احلديث   وسلم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    175صفحة  - 4مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 



( حديث سراقة بن مالك بن جعشم رضي هللا تعاىل عنه  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعلى أخربان حممد يعين بن إسحاق  - 17617
بن عن الزهري عن عبد الرمحن بن مالك بن جعشم عن أبيه عن عمه سراقة 
جعشم قال : سألت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن الضالة من اإلبل 

 تغشى حياضي هل يل من أجر اسقيها قال نعم من كل ذات كبد حراء أجر 
 

 

يق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد حسن علت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا مسعر عن عبد امللك بن  - 17618
ميسرة عن طاوس عن سراقة بن مالك بن جعشم قال : قام رسول هللا صلى 
هللا عليه وسلم خطيبا يف الوادي فقال اال ان العمرة دخلت يف احلج إىل يوم 

 القيامة  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه رجاله ثقات رجال الصحيح إال أن فيه  ت
 انقطاعا 

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا مكي بن إبراهيم ثنا داود يعين بن  - 17619
يزيد قال مسعت عبد امللك الزراد يقول مسعت النزال بن يزيد بن سربة صاحب 

صلى هللا عليه وسلم يقول :   علي يقول مسعت سراقة يقول مسعت رسول هللا
دخلت العمرة يف احلج إىل يوم القيامة قال وقرن رسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم يف حجة الوداع 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف لضعف داود بن ت
 يزيد األودي

 

 

 حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد بن هارون اان حممد بن - 17620
عبد الرمحن بن مالك بن جعشم عن أبيه عن عمه  إسحاق عن الزهري عن  

سراقة بن مالك بن جعشم قال : سألت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن  
الضالة من اإلبل تغشى حياضي قد لطتها من اإلبل هل يل من أجر يف شأن ما  

 اسقيها قال نعم يف كل ذات كبد حراء أجر 
 

 

األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد حسن عليق شعيب ت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد هللا بن يزيد املقرئ ثنا موسى   - 17621
ملدجلي ان بن علي قال مسعت أيب يقول بلغين عن سراقة بن مالك بن جعشم ا

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال له : اي سراقة اال أخربك أبهل اجلنة وأهل 
جواظ مستكرب  النار قال بلى اي رسول هللا قال أما أهل النار فكل جعظري

 واما أهل اجلنة الضعفاء املغلوبون  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه رجاله ثقات رجال الصحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد هللا بن يزيد ثنا موسى بن علي   - 17622
قال مسعت أيب يقول بلغين عن سراقة بن مالك يقول انه حدث ان رسول هللا 

ه وسلم قال له : اي سراقة اال أدلك على أعظم الصدقة أو من  صلى هللا علي 
أعظم الصدقة قال بلى اي رسول هللا قال ابنتك مردودة إليك ليس هلا كاسب 

 غريك 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : رجاله ثقات رجال الصحيح غري أن علي بن رابح مل  ت
غريه عن موسى  يسمعه من سراقة يف رواية عبد هللا بن يزيد املقرئ هنا ورواه

 بن علي عن أبيه عن سراقة موصوال 
 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعقوب ثنا أيب عن صاحل وحدث  - 17623
بن شهاب ان عبد الرمحن بن مالك أخربه ان أابه أخربه : ان سراقة بن جعشم  

دخل على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف وجعه الذي تويف فيه قال 
ول هللا صلى هللا عليه وسلم حىت ما أذكر ما أسأله عنه فقال  فطفقت أسأل رس

اذكره قال وكان مما سألته عنه ان قلت اي رسول هللا الضالة تغشى حياضي وقد  
مألهتا ماء إلبلي فهل يل من أجر ان اسقيها فقال رسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم نعم يف سقي كل كبد حراء أجر هلل عز وجل  

 

 

ألرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد مرسل عليق شعيب ات  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن الزهري  - 17624
عن عروة بن الزبري عن سراقة بن مالك انه : جاء إىل رسول هللا صلى هللا عليه  

وسلم يف وجعه فقال أرأيت الضالة ترد على حوض إبلي هل يل أجر ان 
  الكبد احلراء أجر  اسقيها فقال نعم يف

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن عبد   - 17625
امللك بن ميسرة عن طاوس عن سراقة بن مالك بن جعشم انه قال : اي رسول 

هللا أرأيت عمرتنا هذه ألعامنا هذا أم لألبد فقال رسول هللا صلى هللا عليه  
 وسلم بل لألبد 

 

 

رجال الصحيح إال أن فيه   عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه رجاله ثقاتت
 انقطاعا 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسني بن حممد ثنا شعبة عن عبد   - 17626
امللك قال مسعت طاوسا حيدث عن سراقة بن جعشم الكناين ومل يسمعه منه  

كذا يف احلديث انه سأل النيب صلى هللا عليه وسلم فقال : اي رسول هللا 
لألبد قال لألبد  عمرتنا هذه لعامنا هذا أو  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه رجاله ثقات رجال الصحيح إال أنه ت
 منقطع 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري  - 17627



قال الزهري وأخربين عبد الرمحن بن مالك املدجلي وهو بن أخي سراقة بن 
ع سراقة يقول : جاءان رسل كفار قريش مالك بن جعشم ان أابه أخربه انه مس

جيعلون يف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ويف أيب بكر رضي هللا عنه دية كل  
واحد منهما ملن قتلهما أو أسرمها فبينا اان جالس يف جملس من جمالس قومي  
بين مدجل أقبل رجل منهم حىت قام علينا فقال اي سراقة إين رأيت آنفا أسودة  

ين أراها حممدا وأصحابه قال سراقة فعرفت اهنم هم فقلت اهنم ابلساحل إ
ليسوا هبم ولكن رأيت فالان وفالان انطلق آنفا قال مث لبثت يف اجمللس ساعة  

حىت قمت فدخلت بييت فأمرت جارييت ان خترج يل فرسي وهي من وراء أكمة  
فتحبسها علي وأخذت رحمي فخرجت به من ظهر البيت فخططت برحمي 

وخفضت عالية الرمح حىت أتيت فرسي فركبتها فرفعتها تقرب يب حىت األرض 
رأيت أسودهتما فلما دنوت منهم حيث يسمعهم الصوت عثرت يب فرسي 

فخررت عنها فقمت فأهويت بيدي إىل كنانيت فاستخرجت منها االزالم 
فاستقسمت هبا أضرهم أم ال فخرج الذي أكره ان ال أضرهم فركبت فرسي 

فرفعتها تقرب يب حىت إذا دنوت منهم عثرت يب فرسي  وعصيت األزالم
فخررت عنها فقمت فأهويت بيدي إىل كنانيت فأخرجت األزالم فاستقسمت 

هبا فخرج الذي أكره أن ال أضرهم فعصيت االزالم وركبت فرسي فرفعتها  
تقرب يب حىت إذا مسعت قراءة النيب صلى هللا عليه وسلم وهو ال يلتفت وأبو  

 عنه يكثر االلتفات ساخت يدا فرسي يف األرض حىت بلغت بكر رضي هللا
الركبتني فخررت عنها فزجرهتا فنهضت فلم تكد خترج يديها فلما استوت 



قائمة إذ ال أثر هبا عثان ساطع يف السماء مثل الدخان قال معمر قلت أليب 
عمرو بن العالء ما العثان فسكت ساعة مث قال هو الدخان من غري انر قال  

ري يف حديثه فاستقسمت ابألزالم فخرج الذي أكره ان ال أضرهم الزه
 نفسي حني لقيت فناديتهما ابألمان فوقفوا فركبت فرسي حىت جئتهم فوقع يف

ما لقيت من احلبس عنهم انه سيظهر أمر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
د فقلت له ان قومك قد جعلوا فيك الدية وأخربهتم من أخبار سفرهم وما يري
الناس هبم وعرضت عليهم الزاد واملتاع فلم يرزؤين شيئا ومل يسألوين اال ان 
أخف عنا فسألته ان يكتب يل كتاب موادعة آمن به فأمر عامر بن فهرية  

 فكتب يل يف رقعة من أدمي مث مضى 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد حسن وإسناده حسن يف ت
 املتابعات والشواهد 

 

 

------------------------------------- 

 

[    176صفحة  - 4مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

( حديث بن مسعدة صاحب اجليوش رضي هللا تعاىل عنه   )  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن بكر وعبد الرزاق قاال اان  - 17628
بن جريج أخربين عثمان بن أيب سليمان عن بن مسعدة صاحب اجليش قال  

مسعت النيب صلى هللا عليه وسلم يقول : اين قد بدنت فمن فاته ركوعي أدركه  
 يف بطء قيامي وقال عبد الرزاق يف بطيء قيامي  

 

 

األرنؤوط : صحيح لغريه رجاله ثقات رجال الصحيحعليق شعيب ت  

 

 

( حديث أيب عبد هللا رجل من أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد ثنا محاد يعين بن  - 17629
صلى هللا عليه   سلمة ثنا اجلريري عن أيب نضرة ان رجال من أصحاب النيب

وسلم يقال له أبو عبد هللا دخل عليه أصحابه يعودونه وهو يبكي فقالوا له ما 
اقره   يبكيك : أمل يقل لك رسول هللا صلى هللا عليه وسلم خذ من شاربك مث

حىت تلقاين قال بلى ولكين مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول ان هللا 
عز وجل قبض بيمينه قبضة وأخرى ابليد األخرى وقال هذه هلذه وهذه هلذه  

 وال أابيل فال أدري يف أي القبضتني اان 

 



 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله رجال الصحيح ت  

 

 

هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا محاد بن سلمة قال أخربان  حدثنا عبد - 17630
رسول هللا صلى سعيد اجلريري عن أيب نضرة قال : مرض رجل من أصحاب 

هللا عليه وسلم فدخل عليه أصحابه يعودونه فبكى فقيل له ما يبكيك اي أاب 
عبد هللا أمل يقل لك رسول هللا صلى هللا عليه وسلم خذ من شاربك مث اقره  

تلقاين قال بلى ولكين مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول ان هللا  حىت
عز وجل قبض قبضة بيمينه وقال هذه هلذه وال أابيل وقبض قبضة أخرى بيده  

 األخرى جل وعال فقال هذه هلذه وال أابيل فال أدري يف أي القبضتني اان 
 

 

ح عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله رجال الصحيت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    177صفحة  - 4مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حديث عكرمة بن خالد املخزومي عن أبيه أو عن عمه عن جده رضي هللا  )



( عنهم   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد ثنا محاد يعين بن  - 17631
سلمة عن عكرمة بن خالد عن أبيه أو عن عمه عن جده ان رسول هللا صلى  

هللا عليه وسلم قال يف غزوة تبوك : إذا كان الطاعون أبرض وأنتم هبا فال 
 خترجوا عنها وإذا كان أبرض ولستم هبا فال تقربوها  

 

 

األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف لضعف عكرمة بن  عليق شعيب ت
 خالد

 

 

( حديث ربيعة بن عامر رضي هللا عنه   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إبراهيم بن إسحاق ثنا عبد هللا بن  - 17632
املبارك عن حيىي بن حسان من أهل بيت املقدس وكان شيخا كبريا حسن الفهم  

عن ربيعة بن عامر قال مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : ألظوا  
 بياذا اجلالل واإلكرام 

 

 



إسناده صحيحعليق شعيب األرنؤوط : ت  

 

 

( حديث عبد هللا بن جابر رضي هللا عنه   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن عبيد ثنا هاشم يعين بن  - 17633
الربيد قال ثنا عبد هللا بن حممد بن عقيل عن بن جابر قال : انتهيت إىل رسول  

سول هللا هللا صلى هللا عليه وسلم وقد إهراق املاء فقلت السالم عليك اي ر 
فلم يرد علي فقلت السالم عليك اي رسول هللا فلم يرد علي فقلت السالم 

عليك اي رسول هللا فلم يرد علي فانطلق رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ميشي  
وأان خلفه حىت دخل على رحله ودخلت اان املسجد فجلست كئيبا حزينا 

ال عليك السالم  فخرج علي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قد تطهر فق 
ورمحة هللا وعليك السالم ورمحة هللا وعليك السالم ورمحة هللا مث قال اال أخربك 
اي عبد هللا بن جابر خبري سورة يف القرآن قلت بلى اي رسول هللا قال اقرا احلمد 

 هلل رب العاملني حىت ختتمها  

 

 

والشواهدعليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسن يف املتابعات ت  

 

 



( حديث مالك بن ربيعة عن النيب صلى هللا عليه وسلم   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سريج بن النعمان حدثين أوس بن   - 17634
عبيد هللا أبو مقاتل السلويل قال حدثين بريد بن أيب مرمي عن أبيه مالك بن 

للهم اغفر  ربيعة انه مسع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهو يقول : ا
للمحلقني اللهم اغفر للمحلقني قال يقول رجل من القوم واملقصرين فقال  

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف الثالثة أو يف الرابعة واملقصرين مث قال وأان 
 يومئذ حملوق الرأس فما يسرين حبلق رأسي محر النعم أو خطرا عظيما  

 

 

وهذا إسناد حسن عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح ت  

 

 

( حديث وهب بن خنبش الطائي عن النيب صلى هللا عليه وسلم  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا وكيع ثنا داود الزعافري عن   - 17635
الشعيب عن بن خنبش الطائي قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : عمرة  

 يف رمضان تعدل حجة  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف لضعف داود ت
 الزعافري

 

 

د بن عبيد ثنا داود االودي  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حمم - 17636
عن عامر االودي عن هرم بن خنبش قال : كنت جالسا عند رسول هللا صلى 

هللا عليه وسلم فأتته امرأة فقالت اي رسول هللا يف أي الشهور اعتمر قال 
 اعتمري يف رمضان فان عمرة يف رمضان تعدل حجة  

 

 

ف داود عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف لضعت
 األودي

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب وحيىي بن معني قاال ثنا وكيع ثنا سفيان   - 17637
وقال مرة وكيع وقال سفيان عن بيان وجابر عن الشعيب عن وهب بن خنبش  

الطائي قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : عمرة يف رمضان تعدل 
 حجة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  



 

 

( حديث قيس بن عائذ رضي هللا عنه  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن عبيد حدثنا إمساعيل يعين   - 17638
بن أيب خالد عن قيس بن عائذ قال : رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 خيطب الناس على انقة وحبشي ممسك خبطامها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : ضعيف إمساعيل بن أيب خالد مل يسمع من قيس بن ت
 عائذ

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سريج بن يونس بن كفاية ثنا أبو  - 17639
إمساعيل املؤدب عن إمساعيل بن أيب خالد عن قيس بن عائذ قال : رأيت 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم خيطب على انقة محراء وعبد حبشي ممسك 
 خبطامها  

 

 

) وقال هناك حديث ضعيف  78/   4عليق شعيب األرنؤوط : مكرر ت
اعيل بن أيب خالد مل يسمع من قيس بن عائذ بينهما أخو إمساعيل ( إمس  



 

 

------------------------------------- 

 

[    178صفحة  - 4مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

( حديث امين بن خرمي عن النيب صلى هللا عليه وسلم   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا مروان بن معاوية الفزاري أنبأان  - 17640
سفيان بن زايد عن فاتك بن فضالة عن امين بن خرمي قال : قام رسول هللا 
صلى هللا عليه وسلم خطيبا فقال اي أيها الناس عدلت شهادة الزور اشراكا  

   {لزور فاجتنبوا الرجس من األواثن واجتنبوا قول ا }ابهلل ثالاث مث قرأ 

 

 

وهو ابن شريك  -عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف فاتك بن فضالة ت
جمهول -  

 

 

( حديث خيثمة بن عبد الرمحن عن أبيه رضي هللا عنهما  )  

ضي هللا عنهما ر   



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع حدثين يونس بن أيب إسحاق  - 17641
عن خيثمة بن عبد الرمحن عن أبيه قال : كان اسم أيب يف اجلاهلية عزيزا 

 فسماه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عبد الرمحن  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا أيب عن أيب إسحاق عن   - 17642
خيثمة بن عبد الرمحن عن أبيه ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : ان  

 من خري أمسائكم عبد هللا وعبد الرمحن واحلرث  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

نا حسني بن حممد ثنا وكيع عن أيب حدثنا عبد هللا حدثين أيب ث - 17643
ن بن سربة ان أابه عبد الرمحن ذهب مع جده  إسحاق عن خيثمة بن عبد الرمح

إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال : له رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
ما اسم ابنك قال عزيز فقال النيب صلى هللا عليه وسلم ال تسمه عزيزا ولكن 



مث قال ان خري األمساء عبد هللا وعبد الرمحن واحلرث  مسه عبد الرمحن   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد رجاله موثقون ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سريج بن النعمان ثنا زايد أو عباد   - 17644
عن احلجاج عن عمري بن سعيد عن سربة بن أيب سربة عن أبيه انه أتى النيب 

 عليه وسلم قال : ما ولدك قال فالن وفالن وعبد العزى فقال رسول  صلى هللا
هللا صلى هللا عليه وسلم هو عبد الرمحن ان أحق أمسائكم أو من خري أمسائكم  

 ان مسيتم عبد هللا وعبد الرمحن واحلرث 
 

 

مدلس   -وهو ابن أرطاة  -عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف حجاج ت
 وقد عنعن 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو نعيم حدثنا يونس عن أيب  - 17645
إسحاق عن خيثمة قال ولد جدي غالما فسماه عزيزا فأتى النيب صلى هللا 

عليه وسلم فقال ولد يل غالم قال : فما مسيته قال قلت عزيزا قال ال بل هو 
 عبد الرمحن قال أيب فهو  



 

 

وهذا إسناد رجاله موثقون عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح ت  

 

 

( حديث حنظلة الكاتب االسيدي رضي هللا عنه  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو نعيم ثنا سفيان عن سعيد   - 17646
ي الكاتب قال كنا  اجلريري عن أيب عثمان النهدي عن حنظلة التميمي االسيد

عند رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فذكران : اجلنة والنار حىت كاان رأي عني  
فأتيت أهلي وولدي فضحكت ولعبت وذكرت الذي كنا فيه فخرجت فلقيت  
أاب بكر فقلت انفقت انفقت فقال اان لنفعله فأتيت النيب صلى هللا عليه وسلم  

فذكرت ذلك له فقال اي حنظلة لو كنتم تكونون كما تكونون عندي  
لصافحتكم املالئكة على فرشكم أو يف طرقكم أو كلمة حنو هذا هكذا قال 

 هو يعين سفيان اي حنظلة ساعة وساعة  

 

 

ناده صحيح على شرط مسلم عليق شعيب األرنؤوط : إس ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا سفيان عن أيب الزاند عن   - 17647



املرقع بن صيفي عن حنظلة الكاتب قال : غزوان مع النيب صلى هللا عليه  
وسلم فمرران على امرأة مقتولة وقد اجتمع عليها الناس قال فافرجوا له فقال  

لرجل انطلق إىل خالد بن الوليد فقل له ان رسول  ما كانت هذه تقاتل مث قال 
 هللا صلى هللا عليه وسلم أيمرك ان ال تقتل ذرية وال عسيفا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد رجاله موثقون ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسني بن حممد ثنا بن أيب الزاند  - 17648
بن صيفي بن رابح أخي حنظلة الكاتب قال أخربين  عن أبيه قال أخربين املرقع

 جدي انه خرج مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : فذكر احلديث 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إبراهيم بن أيب العباس ثنا بن أيب  - 17649
 املرقع بن صيفي بن رابح ان جده رابح بن الزاند عن أيب الزاند قال أخربين

 ربيعة أخربه : فذكر احلديث 

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد حسن ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    179صفحة  - 4مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

( حديث عمرو بن أمية الضمري رضي هللا تعاىل عنه  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد عن هشام بن عروة   - 17650
قال حدثين الزهري عن فالن بن عمرو بن أمية عن أبيه قال : رأيت النيب 
 صلى هللا عليه وسلم أكل حلما أو عرقا فلم ميضمض ومل ميس ماء فصلى 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو كامل ثنا إبراهيم بن سعد ثنا  حدثنا  - 17651
بن شهاب عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري عن أبيه انه : رأى النيب صلى 
 هللا عليه وسلم أيكل من كتف حيتز منها مث دعي إىل الصالة فصلى ومل يتوضأ 



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن حيىي بن  - 76521
أيب كثري عن أيب سلمة بن عبد الرمحن عن عمرو بن أمية الضمري قال : رأيت 

 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ميسح على اخلفني  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد رجاله ثقات رجال ت
 الشيخني 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو املغرية ثنا األوزاعي ثنا حيىي بن  - 17653
أيب كثري اليمامي عن أيب سلمة عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري عن أبيه  

 انه : رأى النيب صلى هللا عليه وسلم ميسح على اخلفني والعمامة  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الوهاب بن مهام أخو عبد   - 17654



الرزاق قال مسعت حممد بن محيد املديين قال ثنا عبد هللا بن عمرو بن أمية عن  
أبيه قال مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : ما أعطي الرجل امرأته 

أخو عبد الرزاق فهو صدقة قال أبو عبد الرمحن عبد الوهاب بن مهام   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف لضعف حممد بن ت
 أيب محيد

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن الزهري  - 17655
عن جعفر بن أمية الضمري عن أبيه انه : رأى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

ن فألقى السكني مث قام إىل الصالة ومل يتوضأ احتز من كتف فأكل فااته املؤذ  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يونس ثنا أابن عن حيىي يعين بن أيب  - 17656
كثري قال حدثين أبو سلمة بن عبد الرمحن عن جعفر بن عمرو بن أمية ان أابه 

سول هللا صلى هللا عليه وسلم ميسح على اخلفني  حدثه انه : أبصر ر   

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

( حديث احلكم بن سفيان رضي هللا عنه   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد عن سفيان حدثين  - 17657
صور عن جماهد  منصور وعبد الرمحن بن مهدي قال ثنا سفيان وزائدة عن من

عن احلكم بن سفيان أو سفيان بن احلكم قال عبد الرمحن يف حديثه : رأيت  
 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ابل وتوضأ ونضح فرجه ابملاء قال حيىي يف

 حديثه ان النيب صلى هللا عليه وسلم ابل ونضح  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : ضعيف الضطرابهت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا األسود بن عامر ثنا شريك قال  - 17658
لى هللا عليه وسلم  سألت أهل احلكم بن سفيان فذكروا : انه مل يدرك النيب ص

قال أبو عبد الرمحن ورواه شعبة ووهيب عن منصور عن جماهد عن احلكم بن  
نصور عن  سفيان عن أبيه انه رأى النيب صلى هللا عليه وسلم وقال غريمها عن م

 جماهد عن احلكم بن سفيان قال رأيت النيب صلى هللا عليه وسلم  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : شطره األول سبق وشطره الثاين ضعيف الضطراب ت
 أسانيده 

 

 

( حديث سهل بن احلنظلية رضي هللا عنه   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد امللك بن عمرو أبو عامر قال   - 17659
يب وكان جليسا  ثنا هشام بن سعد قال ثنا قيس بن بشر التغليب قال أخربين أ

أليب الدرداء قال كان بدمشق رجل من أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم  
يف صالة يقال له بن احلنظلية وكان رجال متوحدا قلما جيالس الناس إمنا هو 

فإذا فرغ فإمنا يسبح ويكرب حىت أييت أهله فمر بنا يوما وحنن عند أيب الدرداء 
فقال له أبو الدرداء كلمة تنفعنا وال تضرك قال : بعث رسول هللا صلى هللا 

عليه وسلم سرية فقدمت فجاء رجل منهم فجلس يف اجمللس الذي فيه رسول  
به لو رايتنا حني التقينا حنن والعدو  هللا صلى هللا عليه وسلم فقال لرجل إىل جن

فحمل فالن فطعن فقال خذها وأان الغالم الغفاري كيف ترى يف قوله قال ما  
أراه إال قد أبطل أجره فسمع ذلك آخر فقال ما أرى بذلك أبسا فتنازعا حىت  
مسع النيب صلى هللا عليه وسلم فقال سبحان هللا ال أبس ان حيمد ويؤجر قال  

رداء سر بذلك وجعل يرفع رأسه إليه ويقول آنت مسعت ذلك فرأيت أاب الد



من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فيقول نعم فما زال يعيد عليه حىت اين 
ألقول ليربكن على ركبتيه قال مث مر بنا يوما آخر فقال له أبو الدرداء كلمة  

فق على  تنفعنا وال تضرك قال قال لنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ان املن
اخليل يف سبيل هللا كباسط يديه ابلصدقة ال يقبضها قال مث مر بنا يوما آخر  

فقال له أبو الدرداء كلمة تنفعنا وال تضرك فقال قال رسول هللا صلى هللا عليه  
وسلم نعم الرجل خرمي األسدي لوال طول مجته وإسبال إزاره فبلغ ذلك خرميا  

صاف أذنيه ورفع إزاره إىل إنصاف فجعل أيخذ شفرة يقطع هبا شعره إىل إن
ساقيه قال فأخربين أيب قال دخلت بعد ذلك على معاوية فإذا عنده شيخ مجته  
فوق أذنيه ورداؤه إىل ساقيه فسألت عنه فقالوا هذا خرمي األسدي قال مث مر  

بنا يوما آخر وحنن عند أيب الدرداء فقال له أبو الدرداء كلمة تنفعنا وال تضرك 
سول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول انكم قادمون على إخوانكم فقال مسعت ر 

فاصلحوا رحالكم واصلحوا لباسكم فإن هللا عز وجل ال حيب الفحش وال  
 التفحش 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حمتمل للتحسنيت  

 

 

------------------------------------- 

 



[    180صفحة  - 4مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن بن مهدي قال ثنا   - 17660
معاوية يعين بن صاحل عن سليمان أيب الربيع قال أيب هو سليمان بن عبد 
الرمحن الذي روى عنه شعبة وليث بن سعد عن القاسم موىل معاوية قال 

أيت أانسا جمتمعني وشيخا حيدثهم قلت من هذا قالوا  دخلت مسجد دمشق فر 
سهل بن احلنظلية فسمعته يقول مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول :  

 من أكل حلما فليتوضأ  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف جلهالة سليمان أيب الربيعت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا هشام بن سعد حدثين  - 17661
بدمشق قال كان  قيس بن بشر التغليب عن أبيه وكان جليسا أليب الدرداء 

بدمشق رجل يقال له بن احلنظلية متوحدا ال يكاد يكلم أحدا إمنا هو يف صالة  
م فإذا فرغ يسبح ويكرب ويهلل حىت يرجع إىل أهله قال فمر علينا ذات يو 

وحنن عند أيب الدرداء فقال له أبو الدرداء كلمة منك تنفعنا وال تضرك قال :  
بعثنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف سرية فلما ان قدمنا جلس رجل منهم  

يف جملس فيه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وقال اي فالن لو رأيت فالان طعن  



قال ما أراه اال قد حبط أجره قال  مث قال خذها وأان الغالم الغفاري فما ترى 
 صلى هللا عليه وسلم أصواهتم فقال بل حيمد  فتكلموا يف ذلك حىت مسع النيب

ويؤجر قال فسر بذلك أبو الدرداء حىت هم ان جيثو على ركبتيه فقال آنت  
مسعته مرارا قال نعم مث مر علينا يوما آخر فقال أبو الدرداء كلمة تنفعنا وال  

سول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول نعم الرجل خرمي تضرك قال مسعت ر 
األسدي لو قص من شعره وقصر إزاره فبلغ ذلك خرميا فعجل فأخذ الشفرة 

فقصر من مجته ورفع إزاره إىل إنصاف ساقيه قال أيب فدخلت على معاوية  
فرأيت رجال معه على السرير شعره فوق أذنيه مؤتزرا إىل إنصاف ساقيه قلت  

ا خرمي األسدي قال مث مر علينا يوما آخر فقال أبو الدرداء كلمة  من هذا قالو 
منك تنفعنا وال تضرك قال نعم كنا مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال لنا  
انكم قادمون على إخوانكم فاصلحوا رحالكم ولباسكم حىت تكونوا يف الناس 

 كأنكم شامة فان هللا عز وجل ال حيب الفحش وال التفحش  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حمتمل للتحسنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا علي بن عبد هللا حدثين الوليد بن  - 17662
مسلم حدثين عبد الرمحن بن يزيد بن جابر قال حدثين ربيعة بن يزيد حدثين 

أبو كبشة السلويل انه مسع سهل بن احلنظلية األنصاري صاحب رسول هللا 



ليه وسلم : ان عيينة واألقرع سأال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  صلى هللا ع
ى هللا عليه  شيئا فأمر معاوية ان يكتب به هلما ففعل وختمها رسول هللا صل 

وسلم وأمر بدفعه إليهما فأما عيينة فقال ما فيه قال فيه الذي أمرت به فقبله  
محل صحيفة ال أدري  وعقده يف عمامته وكان احكم الرجلني واما األقرع فقال ا

ما فيها كصحيفة املتلمس فأخرب معاوية رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بقوهلما  
وخرج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف حاجة فمر ببعري مناخ على ابب 

املسجد من أول النهار مث مر به آخر النهار وهو على حاله فقال أين صاحب 
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اتقوا هللا يف هذا البعري فابتغي فلم يوجد فقال 

هذه البهائم مث اركبوها صحاحا واركبوها مساان كاملتسخط آنفا انه من سأل  
وعنده ما يغنيه فإمنا يستكثر من انر جهنم قالوا اي رسول هللا وما يغنيه قال ما  

 يغديه أو يعشيه  
 

 

الصحيح عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    181صفحة  - 4مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 



( حديث بسر بن أرطأة رضي هللا عنه  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن بن موسى ثنا عبد هللا بن  - 17663
أيب أمية انه قال  هليعة ثنا عياش بن عباس عن شييم بن بيتان عن جنادة بن 

على املنرب برودس حني جلد الرجلني اللذين سرقا غنائم الناس فقال انه مل  
ال له مينعين من قطعهما اال ان بسر بن أرطاة وجد رجال سرق يف الغزو يق 

مصدر فجلده ومل يقطع يده وقال : هناان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن  
 القطع يف الغزو  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : رجاله موثقون ابن هليعة وإن كان سيء احلفظ قد رواه  ت
عنه قتيبة بن سعيد وروايته عنه مقبولة عند بعض أهل العلم مث هو متابع لكن 

أرطاة... ويف الباب عن حذيفة موقوفا عند سعيد  اختلف يف صحبة بسر بن 
وإسناده صحيح  103/  10وابن أيب شيبة   2501بن منصور   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عتاب بن زايد قال ثنا عبد هللا قال   - 17664
جنادة بن أيب اان سعيد بن يزيد قال ثنا عياش بن عباس عن شييم بن بيتان عن 

أمية قال كنت عند بسر بن أرطاة فأتى مبصدر قد سرق خبتية فقال لوال اين 
الغزو لقطعتك مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : هناان عن القطع يف 



 فجلد مث خلى سبيله  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : رجاله ثقات لكن اختلف يف صحبة بسر . عبد هللا :  ت
 هو ابن مبارك 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هيثم بن خارجة ثنا حممد بن أيوب   - 17665
بن ميسرة بن حلبس قال مسعت أيب حيدث عن بسر بن أرطاة القرشي يقول  

ل هللا صلى هللا عليه وسلم يدعو : اللهم أحسن عاقبتنا يف األمور  مسعت رسو 
 كلها واجران من خزي الدنيا وعذاب اآلخرة قال عبد هللا ومسعته اان من هيثم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : رجاله موثقون غري أيوب بن ميسرة فقد روى عنه  ت
حبته اثنان وذكره ابن حبان يف الثقات وبسر بن أرطاة خمتلف يف ص  

 

 

( حديث النواس بن مسعان الكاليب األنصاري رضي هللا عنه  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا الوليد بن مسلم أبو العباس  - 17666
جابر قال حدثين  الدمشقي مبكة إمالء قال حدثين عبد الرمحن بن يزيد بن



حيىي بن جابر الطائي قاضي محص قال حدثين عبد الرمحن بن جبري بن نفري 
احلضرمي عن أبيه انه مسع النواس بن مسعان الكاليب قال : ذكر رسول هللا 

لى هللا عليه وسلم الدجال ذات غداة فخفض فيه ورفع حىت ظنناه يف طائفة  ص
 ذكرت النخل فلما رحنا إليه عرف ذلك يف وجوهنا فسألناه فقلنا اي رسول هللا 

الدجال الغداة فخفضت فيه ورفعت حىت ظنناه يف طائفة النخل قال غري  
كم وان خيرج  الدجال أخوف مين عليكم فان خيرج وأان فيكم فاان حجيجه دون

ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه وهللا خليفيت على كل مسلم انه شاب جعد  
قطط عينه طافية وانه خيرج خلة بني الشام والعراق فعاث ميينا ومشاال اي عباد  
هللا اثبتوا قلنا اي رسول هللا ما لبثه يف األرض قال أربعني يوما يوم كسنة ويوم  

مكم قلنا اي رسول هللا فذلك اليوم الذي كشهر ويوم كجمعة وسائر أايمه كأاي
هو كسنة أيكفينا فيه صالة يوم وليلة قال ال اقدروا له قدره قلنا اي رسول هللا 
فما إسراعه يف األرض قال كالغيث استدبرته الريح قال فيمر ابحلي فيدعوهم  
فيستجيبون له فيأمر السماء فتمطر واألرض فتنبت وتروح عليهم سارحتهم  

ما كانت ذرى وأمده خواصر وأسبغه ضروعا ومير ابحلي فيدعوهم   وهي أطول
فريدوا عليه قوله فتتبعه أمواهلم فيصبحون ممحلني ليس هلم من أمواهلم شيء 

ومير ابخلربة فيقول هلا اخرجي كنوزك فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل قال وأيمر  
وه فيقبل إليه برجل فيقتل فيضربه ابلسيف فيقطعه جزلتني رمية الغرض مث يدع

يتهلل وجهه قال فبينا هو على ذلك إذ بعث هللا عز وجل املسيح بن مرمي  
فينزل عند املنارة البيضاء شرقي دمشق بني مهرودتني واضعا يده على أجنحة  



ملكني فيتبعه فيدركه فيقتله عند ابب لد الشرقي قال فبينما هم كذلك إذ 
لسالم اين قد أخرجت عبادا من  أوحى هللا عز وجل إىل عيسى بن مرمي عليه ا

عبادي ال يدان لك بقتاهلم فحوز عبادي إىل الطور فيبعث هللا عز وجل أيجوج  
فريغب عيسى   {من كل حدب ينسلون   }ومأجوج وهم كما قال هللا عز وجل 

وأصحابه إىل هللا عز وجل فريسل عليهم نغفا يف رقاهبم فيصبحون فرسي 
به فال جيدون يف األرض بيتا اال قد كموت نفس واحدة فيهبط عيسى وأصحا

مأله زمههم ونتنهم فريغب عيسى وأصحابه إىل هللا عز وجل فريسل عليهم  
طريا كأعناق البخت فتحملهم فتطرحهم حيث شاء هللا عز وجل قال بن جابر  

فحدثين عطاء بن يزيد السكسكي عن كعب أو غريه قال فتطرحهم ابملهبل  
وأين املهبل قال مطلع الشمس قال ويرسل هللا  قال بن جابر فقلت اي أاب يزيد

عز وجل مطرا ال يكن منه بيت وبر وال مدر أربعني يوما فيغسل األرض حىت 
يرتكها كالزلفة ويقال لألرض انبيت مثرتك وردي بركتك قال فيومئذ أيكل النفر  

من الرمانة ويستظلون بقحفها ويبارك يف الرسل حىت ان اللقحة من اإلبل 
فئام من الناس واللقحة من البقر تكفي الفخذ والشاة من الغنم تكفي  لتكفي ال

أهل البيت قال فبينا هم على ذلك إذ بعث هللا عز وجل رحيا طيبة حتت 
آابطهم فتقبض روح كل مسلم أو قال كل مؤمن ويبقى شرار الناس يتهارجون 

 هتارج احلمري وعليهم أو قال وعليه تقوم الساعة  

 

 



األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم عليق شعيب ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    182صفحة  - 4مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا الوليد بن مسلم قال مسعت يعين  - 17667
 إدريس اخلوالين بن جابر يقول حدثين بسر بن عبد هللا احلضرمي انه مسع أاب

يقول مسعت النواس بن مسعان الكاليب يقول مسعت رسول هللا صلى هللا عليه  
 إن شاء وسلم يقول : ما من قلب إال وهو بني أصبعني من أصابع رب العاملني

أن يقيمه أقامه وإن شاء أن يزيغه أزاغه وكان يقول اي مقلب القلوب ثبت 
 قلوبنا على دينك وامليزان بيد الرمحن عز وجل خيفضه ويرفعه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن بن مهدي عن معاوية   - 17668
 بن صاحل عن عبد الرمحن بن جبري عن أبيه ان النواس بن مسعان يعين



األنصاري قال وكذا قال زيد بن احلباب األنصاري قال سألت النيب صلى هللا  
عليه وسلم عن الرب واإلمث فقال : الرب حسن اخللق واإلمث ما حاك يف صدرك  

 وكرهت ان يطلع الناس عليه  

 

 

إسناده صحيح على شرط مسلم عليق شعيب األرنؤوط : ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد القدوس أبو املغرية اخلوالين  - 17669
قال ثنا صفوان يعين بن عمرو ثنا حيىي بن جابر القاص عن النواس بن مسعان  
قال سألت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن الرب واإلمث فقال : الرب حسن 

نفسك وكرهت ان يعلمه الناس   اخللق واإلمث ما حاك يف  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا زيد بن احلباب ثنا معاوية بن صاحل  - 17670
قال مسعت عبد الرمحن بن جبري بن نفري احلضرمي يذكر عن أبيه عن النواس 

هللا عليه وسلم عن الرب واإلمث بن مسعان األنصاري انه سأل رسول هللا صلى 
فقال : الرب حسن اخللق واإلمث ما حاك يف نفسك وكرهت ان يطلع الناس  



 عليه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا احلسن بن سوار أبو العالء ثنا ليث  - 17671
د الرمحن بن جبري حدثه عن أبيه عن  يعين بن سعد عن معاوية بن صاحل ان عب

النواس بن مسعان األنصاري عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : ضرب 
هللا مثال صراطا مستقيما وعلى جنبيت الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة  

وعلى األبواب ستور مرخاة وعلى ابب الصراط داع يقول أيها الناس ادخلوا 
ا وداع يدعو من جوف الصراط فإذا أراد يفتح شيئا  الصراط مجيعا وال تتفرجو 

من تلك األبواب قال وحيك ال تفتحه فإنك ان تفتحه تلجه والصراط اإلسالم  
والسوران حدود هللا تعاىل واألبواب املفتحة حمارم هللا تعاىل وذلك الداعي على  
راس الصراط كتاب هللا عز وجل والداعي فوق الصراط واعظ هللا يف قلب كل 

 مسلم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 



------------------------------------- 

 

[    183صفحة  - 4مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عمر بن هارون عن ثور بن يزيد  - 17672
عن شريح عن جبري بن نفري احلضرمي عن نواس بن مسعان قال قال رسول هللا 
صلى هللا عليه وسلم : كربت خيانة حتدث أخاك حديثا هو لك مصدق وأنت  

 به كاذب  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف جدا من أجل عمر بن هارون ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيوة بن شريح ثنا بقية قال حدثين   - 17673
  حبري بن سعد عن خالد بن معدان عن جبري بن نفري عن النواس بن مسعان قال

قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ان هللا عز وجل ضرب مثال صراطا  
األبواب ستور   مستقيما على كنفي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة على

وهللا يدعو إىل دار   } وداع يدعو على راس الصراط وداع يدعو من فوقه 
فاألبواب اليت على كنفي  {السالم ويهدي من يشاء إىل صراط مستقيم  

الصراط حدود هللا ال يقع أحد يف حدود هللا حىت يكشف سرت هللا والذي 



 يدعو من فوقه واعظ هللا عز وجل  
 

 

األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد حسن عليق شعيب ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد بن عبد ربه قال ثنا الوليد بن  - 17674
مسلم عن حممد بن مهاجر عن الوليد بن عبد الرمحن اجلرشي عن جبري بن 
نفري قال مسعت النواس بن مسعان الكاليب يقول مسعت رسول هللا صلى هللا 

يؤتى ابلقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به  عليه وسلم يقول :
تقدمهم سورة البقرة وآل عمران وضرب هلما رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
ثالثة أمثال ما نسيتهن بعد قال كأهنما غمامتان أو ظلتان أو سوداوان بينهما  

 شرف كأهنما فرقان من طري صواف حياجان عن صاحبهما  

 

 

ألرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم عليق شعيب ات  

 

 

( حديث عتبة بن عبد السلمي أيب الوليد رضي هللا تعاىل عنه  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أنبأان سفيان عن ثور   - 17675



بن يزيد عن نفري عن رجل يقال له عتبة بن عبد السلمي قال : هنى رسول هللا 
صلى هللا عليه وسلم عن نتف أذانب اخليل وأعرافها ونواصيها وقال أذانهبا 

القيامة  مذاهبا وأعرافها ادفاؤها ونواصيها معقود هبا اخلري إىل يوم   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف الضطرابه ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل بن عمر وحسن بن موسى   - 17676
بن عبد السلمي   قاال ثنا حريز عن شرحبيل بن شفعة الرحيب قال مسعت عتبة

صاحب النيب صلى هللا عليه وسلم انه مسع النيب صلى هللا عليه وسلم يقول  
من ميوت وقال حسن مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : ما من  

رجل مسلم يتوىف له ثالثة من الولد مل يبلغوا احلنث اال تلقوه من أبواب اجلنة 
 الثمانية من أيها شاء دخل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد هللا بن احلرث حدثين ثور بن   - 17677
بة بن عبد السلمي أن النيب صلى يزيد عن نصر عن رجل من بين سليم عن عت 



هللا عليه وسلم : هنى عن جز أعراف اخليل ونتف أذانهبا وجز نواصيها وقال  
أما أذانهبا فإهنا مذاهبا واما أعرافها فإهنا ادفاؤها واما نواصيها فإن اخلري معقود  

 فيها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف الضطرابه ت  

 

 

حدثين أيب ثنا عصام بن خالد ثنا أبو عبد هللا حدثنا عبد هللا   - 17678
ضرمي قال حدثين عتبة بن عبد  احلسن بن أيوب حدثين عبد هللا بن انسج احل

قال : أمر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ابلقتال فرمى رجل من أصحابه 
بسهم فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أوجب هذا وقالوا حني أمرهم  

اذهب أنت وربك   }رسول هللا ال نقول كما قالت بنو إسرائيل  ابلقتال أذن اي
ولكن اذهب أنت وربك فقاتال اان معكما من  {فقاتال إان ههنا قاعدون  

 املقاتلني 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا علي بن حبر ثنا هشام بن يوسف  - 17679



كثري عن عامر بن زيد البكايل انه مسع عتبة بن عبد    ثنا معمر عن حيىي بن أيب
عليه وسلم فسأله عن احلوض  السلمي يقول : جاء أعرايب إىل النيب صلى هللا 

وذكر اجلنة مث قال األعرايب فيها فاكهة قال نعم وفيها شجرة تدعى طوىب فذكر  
شيئا ال أدري ما هو قال أي شجر أرضنا تشبه قال ليست تشبه شيئا من  

أرضك فقال النيب صلى هللا عليه وسلم أتيت الشام فقال ال قال تشبه   شجر
شجرة ابلشام تدعى اجلوزة تنبت على ساق واحد وينفرش أعالها قال ما عظم  

أصلها قال لو ارحتلت جذعة من إبل أهلك ما أحاطت أبصلها حىت تنكسر 
ة شهر  ترقوهتا هرما قال فيها عنب قال نعم قال فما عظم العنقود قال مسري 

للغراب األبقع وال يعرت قال فما عظم احلبة قال هل ذبح أبوك تيسا من غنمه  
قط عظيما قال نعم قال فسلخ إهابه فأعطاه أمك قال اختذي لنا منه دلوا قال 

 نعم قال األعرايب فان تلك احلبة لتشبعين وأهل بييت قال نعم وعامة عشريتك  
 

 

للتحسنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده قابل ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    184صفحة  - 4مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا علي بن حبر ثنا بقية بن الوليد  - 17680
بن عبد حدثين نصر بن علقمة قال حدثين رجال من بين سليم عن عتبة 

السلمي قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ال تقصوا نواصي اخليل 
ا مذاهبا فان فيها الربكة وال جتزوا أعرافها فإنه ادفاؤها وال تقصوا أذانهبا فإهن  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف الضطرابه ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو النضر هاشم بن القاسم قال   - 17681
ي انه مسع ثنا حريز عن شرحبيل بن شفعة قال مسعت عتبة بن عبد السلم

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : ما من عبد ميوت له ثالثة من الولد مل 
 يبلغوا احلنث اال تلقوه من أبواب اجلنة الثمانية من أيها شاء دخل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هشام بن سعيد ثنا حسن بن أيوب   - 17682
احلضرمي حدثين عبد هللا بن انسج احلضرمي وكان قد أدرك أاب بكر وعمر  

رضي هللا عنهما فمن دوهنما عن عتبة بن عبد السلمي ان النيب صلى هللا عليه  



سلم قال ألصحابه : قوموا فقاتلوا قالوا نعم اي رسول هللا وال نقول كما قالت و 
بنو إسرائيل ملوسى عليه السالم انطلق أنت وربك فقاتال اان ههنا قاعدون  

 ولكن انطلق أنت وربك اي حممد فقاتال وأان معكما نقاتل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

ثين أيب ثنا هشام بن سعيد ثنا احلسن بن حدثنا عبد هللا حد - 17683
ي أيوب احلضرمي قال ثنا عبد هللا بن انسج احلضرمي عن عتبة بن عبد السلم
أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال ألصحابه : قوموا فقاتلوا قال فرمى رجل 

 بسهم قال فقال النيب صلى هللا عليه وسلم أوجب هذا  
 

 

إسناده حسنعليق شعيب األرنؤوط : ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيوة بن شريح حدثين بقية حدثين   - 17684
حبري بن سعد عن خالد بن معدان عن عتبة بن عبد انه قال : ان رجال قال اي  
رسول هللا العن أهل اليمن فإهنم شديد أبسهم كثري عددهم حصينة حصوهنم  

لم األعجميني وقال رسول هللا فقال ال مث لعن رسول هللا صلى هللا عليه وس



صلى هللا عليه وسلم إذا مروا بكم يسوقون نساءهم حيملون أبناءهم على 
 عواتقهم فإهنم مين وأان منهم  

 

 

يدلس -وهو ابن الوليد  -عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف بقية ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيوة ويزيد بن عبد ربه قاال ثنا   - 17685
مي عن عتبة  بقية حدثين حبري بن سعد عن خالد بن معدان عن بن عمرو السل

بن عبد السلمي انه حدثهم : ان رجال سأل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
ن  فقال كيف كان أول شانك اي رسول هللا قال كانت حاضنيت من بين سعد ب

بكر فانطلقت اان وبن هلا يف هبم لنا ومل أنخذ معنا زادا فقلت اي أخي اذهب  
فاتنا بزاد من عند امنا فانطلق أخي ومكثت عند البهم فأقبل طريان أبيضان  

كأهنما نسران فقال أحدمها لصاحبه أهو هو قال نعم فاقبال يبتدراين فأخذاين 
فشقاه فاخرجا منه علقتني  فبطحاين إىل القفا فشقا بطين مث استخرجا قليب

سوداوين فقال أحدمها لصاحبه قال يزيد يف حديثه ائتين مباء ثلج فغسال به 
جويف مث قال ائتين مباء برد فغسال به قليب مث قال ائتين ابلسكينة فذراها يف 

قليب مث قال أحدمها لصاحبه حصه فحاصه وختم عليه خبامت النبوة وقال حيوة  
ختم عليه خبامت النبوة فقال أحدمها لصاحبه اجعله يف  يف حديثه حصه فحصه وا

كفة واجعل ألفا من أمته يف كفة فإذا أان انظر إىل األلف فوقي أشفق أن خير  



علي بعضهم فقال لو أن أمته وزنت به ملال هبم مث انطلقا وتركاين وفرقت فرقا 
البس  شديدا مث انطلقت إىل أمي فأخربهتا ابلذي لقيته فاشفقت علي ان يكون

يب قالت أعذك ابهلل فرحلت بعريا هلا فجعلتين وقال يزيد فحملتين على الرحل  
وركبت خلفي حىت بلغنا إىل أمي فقالت أو أديت أمانيت وذميت وحدثتها ابلذي 

لقيت فلم يرعها ذلك فقالت اين رأيت خرج مين نورا أضاءت منه قصور  
 الشام 

 

 

يدلس -وهو ابن الوليد  - عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف بقيةت  

 

 

-------------------------------------  

 

[    185صفحة  - 4مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيوة بن شريح ثنا بقية حدثين حبري  - 17686
بن سعد عن خالد بن معدان عن عتبة بن عبد قال ان رسول هللا صلى هللا 

م قال : لو ان رجال جير على وجهه من يوم ولد إىل يوم ميوت هرما  عليه وسل 
 يف مرضاة هللا عز وجل حلقره يوم القيامة  

 



 

يدلس -وهو ابن الوليد  -عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف بقية ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا علي بن إسحاق ثنا عبد هللا يعين  - 17687
نفري عن حممد بن  بن املبارك ثنا ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن جبري بن 

أيب عمرية وكان من أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم قال : لو ان عبدا خر  
ذلك اليوم ولود  على وجهه من يوم ولد إىل ان ميوت هرما يف طاعة هللا حلقره 

 انه يرد إىل الدنيا كيما يزداد من األجر والثواب 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا احلكم بن انفع ثنا إمساعيل بن  - 17688
لسلمي عن  عياش عن ضمضم بن زرعة عن شريح بن عبيد عن عتبة بن عبد ا

النيب صلى هللا عليه وسلم قال : أييت الشهداء واملتوفون ابلطاعون فيقول 
أصحاب الطاعون حنن شهداء فيقال انظروا فان كانت جراحهم كجراح 

تسيل دما ريح املسك فهم شهداء فيجدوهنم كذلك  الشهداء   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا علي بن حبر قال حدثنا عيسى بن  - 17689
يونس قال ثنا ثور بن يزيد حدثين أبو محيد الرعيين قال أخربين يزيد ذو مصر  

 الوليد : إين خرجت ألتمس قال أتيت عتبة بن عبد السلمي فقلت اي أاب
يعجبين غري ثرماء فما تقول قال اال جئتين هبا قلت الضحااي فلم أجد شيئا 

سبحان هللا جتوز عنك وال جتوز عين قال نعم انك تشك وال اشك إمنا هنى 
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن املصفرة واملستأصلة قرهنا من أصلها  

يت تستأصل أذهنا حىت يبدو صماخها واملستأصلة  والنجباء واملشيعة واملصفرة ال
قرهنا من أصله والنجفاء اليت تنجق عينها واملشيعة اليت ال تتبع الغنم عجفا  

 وضعفا وعجزا والكسراء اليت ال تنقى 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه وهذا إسناد ضعيف ت  

 

 

:فذكر   قال أيب وحدثين أمحد بن جناب حدثنا عيسى بن يونس - 17689
 حنوه 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا احلكم بن انفع ثنا إمساعيل بن  - 17690



عياش عن ضمضم بن زرعة عن شريح بن عبيد عن كثري بن مرة عن عتبة بن  
عبد ان النيب صلى هللا عليه وسلم قال : اخلالفة يف قريش واحلكم يف األنصار 

 والدعوة يف احلبشة واهلجرة يف املسلمني واملهاجرين بعد  

 

 

عيب األرنؤوط : إسناده ضعيف عليق شت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيوة بن شريح ثنا بقية ثنا حممد   - 17691
بن زايد أو حدثين من مسعه قال حدثين يزيد بن زيد اجلرجاين قال رحت إىل 

املسجد فلقيين عتبة بن عبد املازين فقال يل أين تريد فقلت إىل املسجد فقال  
هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : ما من عبد خيرج من   أبشر فإين مسعت رسول

 بيته إىل غدو أو رواح إىل املسجد اال كانت خطاه خطوة كفارة وخطوة درجة  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيفت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هيثم بن خارجة اان إمساعيل بن  - 17692
عياش عن عقيل بن مدرك السلمي عن لقمان بن عامر الوصايب عن عتبة بن  

عبد السلمي قال : استكسيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فكساين 



 خيشتني فلقد رأيتين ألبسهما وأان من أكسي أصحايب 

 

 

سناده حسنعليق شعيب األرنؤوط : إت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا معاوية بن عمرو قال ثنا أبو  - 17693
إسحاق يعين الفزاري عن صفوان يعين بن عمرو عن أيب املثىن عن عتبة بن 

عبد السلمي وكان من أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم قال قال رسول هللا 
بنفسه وماله يف سبيل هللا   صلى هللا عليه وسلم : القتل ثالثة رجل مؤمن قاتل

حىت إذا لقي العدو قاتلهم حىت يقتل فذلك الشهيد املفتخر يف خيمة هللا حتت 
عرشه ال يفضله النبيون اال بدرجة النبوة ورجل مؤمن قرف على نفسه من  

الذنوب واخلطااي جاهد بنفسه وماله يف سبيل هللا حىت إذا لقي العدو قاتل حىت 
ه ان السيف حماء اخلطااي وادخل من أي أبواب اجلنة يقتل حميت ذنوبه وخطااي

شاء فان هلا مثانية أبواب وجلهنم سبعة أبواب وبعضها أفضل من بعض ورجل 
منافق جاهد بنفسه وماله حىت إذا لقي العدو قاتل يف سبيل هللا حىت يقتل فان  

 ذلك يف النار السيف ال ميحو النفاق 

 

 

إسناده ضعيف عليق شعيب األرنؤوط : ت  

 



 

------------------------------------- 

 

[    186صفحة  - 4مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعمر بن بشر ثنا عبد هللا اان  - 17694
صفوان بن عمرو ان أاب املثىن املليكي حدثه انه مسع عتبة بن عبد السلمي  

ى هللا عليه وسلم حيدث عن رسول هللا صلى هللا وكان من أصحاب النيب صل
 عليه وسلم قال : القتل ثالثة فذكر معناه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا احلكم بن انفع ثنا إمساعيل بن  - 17695
عياش عن ضمضم بن زرعة عن شريح بن عبيد قال : كان عتبة يقول عرابض 

خري مين وعرابض يقول عتبة خري مين سبقين إىل النيب صلى هللا عليه وسلم  
 بسنة 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف الضطراب متنه ت  



 

 

( حديث عبد الرمحن بن قتادة السلمي رضي هللا عنه  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا احلسن بن سوار ثنا ليث يعين بن  - 17696
سلمي انه قال سعد عن معاوية عن راشد بن سعد عن عبد الرمحن بن قتادة ال

مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : ان هللا عز وجل خلق آدم مث  
وال أابيل  أخذ اخللق من ظهره وقال هؤالء يف اجلنة وال أابيل وهؤالء يف النار

 قال فقال قائل اي رسول هللا فعلى ماذا نعمل قال على مواقع القدر  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه واسناده مضطربت  

 

 

( متام حديث وهب بن خنبش الطائي رضي هللا عنه  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع قال قال سفيان عن بيان   - 17697
وجابر عن عامر عن وهب بن خنبش الطائي عن النيب صلى هللا عليه وسلم  

 قال : عمرة يف رمضان تعدل حجة  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

( متام حديث عكرمة بن خالد رضي هللا عنه  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا محاد بن سلمة قال اان  - 17698
عكرمة بن خالد املخزومي عن أبيه أو عن عمه عن جده ان رسول هللا صلى 

هللا عليه وسلم قال يف غزوة تبوك : إذا وقع الطاعون أبرض وأنتم هبا فال 
 خترجوا منها وإذا وقع أبرض ولستم هبا فال تقدموا عليه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف لضعف ت
 عكرمة بن خالد 

 

 

( حديث عمرو بن خارجة رضي هللا عنه   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق اان سفيان عن ليث عن   - 17699
وعن بن أيب شهر بن حوشب قال أخربين من مسع النيب صلى هللا عليه وسلم  

ليلى انه مسع عمرو بن خارجة قال ليث يف حديثه خطبنا رسول هللا صلى هللا 



هل بييت عليه وسلم وهو على انقته فقال : اال ان الصدقة ال حتل يل وال أل 
وأخذ وبرة من كاهل انقته فقال وال ما يساوي هذه أو ما يزن هذه لعن هللا من  

ادعى إىل غري أبيه أو توىل غري مواليه الولد للفراش وللعاهر احلجر ان هللا 
 أعطى كل ذي حق حقه وال وصية لوارث  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف لضعف ليثت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا سعيد ويزيد بن  - 17700
ن بن غنم  هارون قال اان سعيد عن قتادة عن شهر بن حوشب عن عبد الرمح

عن عمرو بن خارجة قال : خطبنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مبىن وهو  
لكل  على راحلته وهي تقصع جبرهتا ولعاهبا يسيل بني كتفي فقال ان هللا قسم

إنسان نصيبه من املرياث فال جتوز لوارث وصية الولد للفراش وللعاهر احلجر 
اال ومن ادعى إىل غري أبيه أو توىل غري مواليه رغبة عنهم فعليه لعنة هللا 

واملالئكة والناس أمجعني قال بن جعفر وقال يزيد وقال مطر وال يقبل منه  
د يف حديثه وال عدل ان صرف وال عدل أو عدل وال صرف قال أيب قال يزي

 عمرو بن خارجة حدثهم ان النيب صلى هللا عليه وسلم خطبهم على راحلته  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف لضعف شهر بن ت



 حوشب

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان قال ثنا أبو عوانة قال اان  - 17701
رمحن بن غنم عن عمرو بن خارجة قال  قتادة عن شهر بن حوشب عن عبد ال

: كنت آخذا بزمام انقة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهي تقصع جبرهتا 
ولعاهبا يسيل بني كتفي فقال ان هللا عز وجل أعطى لكل ذي حق حقه وليس  

لوارث وصية الولد للفراش وللعاهر احلجر ومن ادعى إىل غري أبيه أو انتمى إىل  
لعنة هللا واملالئكة والناس أمجعني قال عفان وزاد فيه مهام هبذا غري مواليه فعليه 

اإلسناد ومل يذكر عبد الرمحن بن غنم وأين لتحت جران راحلته وزاد فيه ال  
يقبل منه عدل وال صرف ويف حديث مهام ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 خطب وقال رغبة عنهم  

 

 

إسناد ضعيف لضعف شهر بن  عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذت
 حوشب

 

 

------------------------------------- 

 

[    187صفحة  - 4مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا محاد عن قتادة عن شهر   - 17702
ب رسول  بن حوشب عن عبد الرمحن بن غنم عن عمرو بن خارجة قال : خط

هللا صلى هللا عليه وسلم وهو على انقته وأان حتت جراهنا وهي تقصع جبرهتا 
ولعاهبا يسيل بني كتفي قال ان هللا عز وجل أعطى لكل ذي حق حقه وال 

ية لوارث والولد للفراش وللعاهر احلجر ومن ادعى إىل غري أبيه أو انتمى  وص
إىل غري مواليه فعليه لعنة هللا واملالئكة والناس أمجعني ال يقبل منه صرف وال 

 عدل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف لضعف شهرت  

 

 

مد ثنا شريك عن  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسني بن حم - 17703
رجة الثمايل قال : سألت النيب ليث عن شهر بن حوشب عن عمرو بن خا

صلى هللا عليه وسلم عن اهلدي يعطب فقال النيب صلى هللا عليه وسلم احنر  
واصبغ نعله يف دمه واضرب به على صفحته أو قال على جنبه وال أتكلن منه  

 شيئا أنت وال أهل رفقتك  

 

 



ط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيفعليق شعيب األرنؤو ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أسود بن عامر ثنا شريك عن ليث   - 17704
عن شهر بن حوشب عن عمرو الثمايل قال : بعث النيب صلى هللا عليه وسلم  
معي هداي وقال إذا عطب شيء منها فاحنره مث اضرب نعله يف دمه مث اضرب 

أهل رفقتك وخل بينه وبني الناس  به صفحته وال أتكل أنت وال  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيفت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد بن هارون اان سعيد يعين بن  - 17705
أيب عروبة عن قتادة عن شهر بن حوشب عن عبد الرمحن بن غنم ان عمرو  

 عليه وسلم خطبهم على راحلته  بن خارجة اخلشين حدثهم : ان النيب صلى هللا
وان لعاهبا ليسيل بني كتفي فقال ان هللا عز وجل وان راحلته لتقصع جبرهنا 

قسم لكل إنسان نصيبه من املرياث وال جتوز وصية للوارث الولد للفراش 
وللعاهر احلجر اال ومن ادعى إىل غري أبيه أو توىل غري مواليه فعليه لعنة هللا  

أمجعني ال يقبل هللا منه صرفا وال عدال أو عدال وال صرفا واملالئكة والناس   

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف لضعف شهر بن ت
 حوشب

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الوهاب اخلفاف قال اان سعيد   - 17706
خارجة    عن قتادة عن شهر بن حوشب عن عبد الرمحن بن غنم عن عمرو بن

قال : خطبنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهو مبىن على راحلته وأين لتحت 
ز وجل قد  جران انقته وهي تقصع جبرهنا ولعاهبا يسيل بني كتفي فقال ان هللا ع

قسم لكل إنسان نصيبه من املرياث وال جتوز لوارث وصية اال وان الولد 
للفراش وللعاهر احلجر اال ومن ادعى إىل غري أبيه أو توىل غري مواليه رغبة  

 عنهم فعليه لعنة هللا واملالئكة والناس أمجعني 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف لضعف شهر بن ت
 حوشب

 

 

قال سعيد وحدثنا مطر عن شهر بن حوشب عن عبد الرمحن  - 17706
بن غنم عن عمرو بن خارجة عن النيب صلى هللا عليه وسلم :مبثله وزاد مطر  

 يف احلديث وال يقبل منه صرف وال عدل 

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا سعيد : فذكر   - 17707
ال يقبل منه صرف وال عدل  احلديث وقال قال مطر و   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف لضعف شهر بن ت
 حوشب

 

 

( حديث عبد هللا بن بسر املازين رضي هللا عنه  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حجاج بن حممد عن جرير بن  - 17708
عثمان قال كنا غلماان جلوسا عند عبد هللا بن بسر وكان من أصحاب النيب 

صلى هللا عليه وسلم ومل نكن حنن نسأله فقلت أشيخا كان النيب صلى هللا عليه  
 وسلم قال : كان يف عنفقته شعرات بيض 

 

 

ده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسنات  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هشيم اان هشام بن يوسف قال  - 17709



مسعت عبد هللا بن بسر : حيدث ان أابه صنع للنيب صلى هللا عليه وسلم طعاما  
فدعاه فأجابه فلما فرغ من طعامه قال اللهم اغفر هلم وارمحهم وابرك هلم فيما  

 رزقتهم  

 

 

فعليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    188صفحة  - 4مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا زيد بن احلباب ثنا معاوية بن صاحل  - 17710
قال حدثين أبو الزاهرية عن عبد هللا بن بسر : ان رجال جاء إىل النيب صلى 

 هللا عليه وسلم وهو خيطب الناس يوم اجلمعة فقال اجلس فقد آذيت وآنيت 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن محاد اان شعبة عن يزيد بن  - 17711



مخري عن عبد هللا بن بسر عن أبيه : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم نزل  
فذكروا رطبة وطعاما وشرااب فكان أيكل التمر ويضع النوى على ظهر أصبعيه  

ها فقلت اي نيب هللا ادع مث يرمي به مث قام فركب بغلة له بيضاء فأخذت بلجام
 هللا لنا فقال اللهم ابرك هلم فيما رزقتهم واغفر هلم وارمحهم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا محاد بن خالد عن معاوية بن صاحل  - 17712
عن بن عبد هللا بن بسر عن أبيه قال : أاتان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

دمت إليه جديت مترا يقلله وطبخت له وسقيناهم فنفد القدح فجئت بقدح فق
آخر وكنت اان اخلادم فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أعط القدح الذي 

 انتهى إليه  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف جلهالة ابن عبد هللا بن بسر ت  

 

 

الد ثنا احلسن بن حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عصام بن خ  - 17713
أيوب احلضرمي قال حدثين عبد هللا بن بسر قال : كانت أخيت رمبا بعثتين 



 ابلشيء إىل النيب صلى هللا عليه وسلم تطرفه إايه فيقبله مين  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو املغرية ثنا صفوان بن أمية ثنا   - 17714
 أيب إىل صفوان بن عمرو قال حدثين عبد هللا بن بسر املازين قال : بعثين

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ادعوه إىل الطعام فجاء معي فلما دنوت املنزل 
ه وسلم ورحبا به  أسرعت فأعلمت أبوي فخرجا فتلقيا رسول هللا صلى هللا علي

ووضعنا له قطيفة كانت عند زبريته فقعد عليها مث قال أيب ألمي هات طعامك  
فجاءت بقصعة فيها دقيق قد عصدته مباء وملح فوضعته بني يدي رسول هللا 
صلى هللا عليه وسلم فقال خذوا بسم هللا من حواليها وذروا ذروهتا فان الربكة  

ه وسلم وأكلنا معه وفضل منها فضلة مث  فيها فأكل رسول هللا صلى هللا علي
قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اللهم اغفر هلم وارمحهم وابرك عليهم  

 ووسع عليهم يف أرزاقهم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو املغرية ثنا صفوان ثنا ازهر بن   - 17715
 عن عبد هللا بن بسر قال : لقد مسعت حديثا منذ زمان إذا كنت يف عبد هللا

قوم عشرين رجال أو أقل أو أكثر فتصفحت يف وجوههم فلم تر فيهم رجال 
 يهاب يف هللا فاعلم ان األمر قد رق 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

بن نوح حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا علي بن عياش ثنا حسان  - 17716
عمرو بن قيس عن عبد هللا بن بسر قال : أتى النيب صلى هللا عليه وسلم   عن

أعرابيان فقال أحدمها من خري الرجال اي حممد قال النيب صلى هللا عليه وسلم  
من طال عمره وحسن عمله وقال اآلخر ان شرائع اإلسالم قد كثرت علينا  

ذكر هللا عز وجل  فباب نتمسك به جامع قال ال يزال لسانك رطبا من  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو املغرية ثنا حريز قال سألت  - 17717
عبد هللا بن بسر املازين صاحب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : فقلت أرأيت  



  النيب صلى هللا عليه وسلم أشيخا كان قال كان يف عنفقته شعرات بيض

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن بن موسى ثنا حريز قال   - 17718
قلت لعبد هللا بن بسر وحنن غلمان ال نعقل العلم أشيخا كان رسول هللا صلى 

 هللا عليه وسلم قال : كان بعنفقته شعرات بيض 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا شعبة عن يزيد بن مخري  - 17719
سلم إىل أيب فنزل  عن عبد هللا بن بسر قال : جاء رسول هللا صلى هللا عليه و 

عليه أو قال له أيب انزل علي قال فااته بطعام وحيسة وسويق فأكله وكان  
من فيه مث  أيكل التمر ويلقي النوى وصف أبصبعيه السبابة والوسطى بظهرمها 

أاته بشراب فشرب مث انوله من عن ميينه فقام فأخذ بلجام دابته فقال ادع هللا 
 عز وجل يل فقال اللهم ابرك هلم فيما رزقتهم واغفر هلم وارمحهم  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

زيد بن مخري حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هبز ثنا شعبة أخربين ي - 17720
ت عبد هللا بن بسر قال : نزل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على  قال مسع

أيب أو قال أيب لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم انزل علي قال فنزل عليه فااته  
بطعام أو حبيس قال فأكل مث أاته بشراب قال فشرب قال مث انول من عن  

شعبة انه وضع النواة على السبابة   ميينه قال وكان إذا أكل ألقي النواة وصف
والوسطى مث رمى هبا فقال له أيب اي رسول هللا ادع لنا فقال اللهم ابرك هلم فيما  

 رزقتهم واغفر هلم وارمحهم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    189صفحة  - 4مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا علي بن حبر قال ثنا عيسى بن  - 17721



يونس قال ثنا عبد الرمحن بن يزيد يعين بن جابر عن عبيد هللا بن زايد عن ابين 
قلت يرمحكما هللا الرجل منا يركب دابته بسر السلميني قال : دخلت عليهما ف

فيضرهبا ابلسوط ويكفحها ابللجام هل مسعتما من رسول هللا صلى هللا عليه  
وسلم يف ذلك شيئا قاال ال ما مسعنا منه يف ذلك شيئا فإذا امرأة قد اندت من  

وما من دابة يف األرض وال   }جوف البيت أيها السائل ان هللا عز وجل يقول 
فقاال هذه   {جبناحيه إال أمم أمثالكم ما فرطنا يف الكتاب من شيء  طائر يطري

 اختنا وهي أكرب منا وقد أدركت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إبراهيم بن إسحاق الطالقاين قال   - 17722
ن حسان قال مسعت عبد هللا بن بسر املازين ثنا الوليد بن مسلم عن حيىي ب

يقول ترون يدي هذه فأان ابيعت هبا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وقال 
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ال تصوموا يوم السبت اال فيما افرتض 

 عليكم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : هذا حديث رجاله ثقات إال أنه أعل ابالضطراب ت
 واملعارضة 



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هشام بن سعيد أبو أمحد ثنا حسن   - 17723
بن أيوب احلضرمي قال حدثين عبد هللا بن بسر صاحب رسول هللا صلى هللا 

عليه وسلم قال : كانت أخيت تبعثين إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ابهلدية  
 فيقبلها  

 

 

ده حسنعليق شعيب األرنؤوط : إسنات  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هشام بن سعيد قال حدثين احلسن   - 17724
بن أيوب احلضرمي قال حدثين عبد هللا بن بسر قال : كان رسول هللا صلى هللا 

 عليه وسلم يقبل اهلدية وال يقبل الصدقة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد حسن ت  

 

 

 حدثين أيب ثنا عصام بن خالد قال ثنا أبو عبد  حدثنا عبد هللا - 17725
هللا احلسن بن أيوب احلضرمي قال أراين عبد هللا بن بسر شامة يف قرنه 

فوضعت إصبعي عليها فقال : وضع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إصبعه  



 عليها مث قال لتبلغن قران قال أبو عبد هللا وكان ذا مجة  

 

 

إسناده حسنعليق شعيب األرنؤوط : ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا علي بن عياش قال ثنا حسان بن  - 17726
نوح محصي قال : رأيت عبد هللا بن بسر يقول ترون كفي هذه فاشهد اين 

وضعتها على كف حممد صلى هللا عليه وسلم وهنى عن صيام يوم السبت اال 
 يف فريضة وقال ان مل جيد أحدكم اال حلاء شجرة فليفطر عليه  

 

 

األرنؤوط : رجاله ثقات لكنه معل ابالضطراب واملعارضةعليق شعيب ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيوة بن شريح ثنا بقية حدثين حبري  - 17727
بن سعد عن خالد بن معدان عن بن أيب بالل عن عبد هللا بن بسر ان رسول  

ج  هللا صلى هللا عليه وسلم قال : بني امللحمة وفتح املدينة ست سنني وخير 
 مسيح الدجال يف السابعة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف لضعف بقية ت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا احلكم بن موسى قال عبد هللا  - 17728
ا حممد بن عبد الرمحن ومسعته اان من احلكم ثنا إمساعيل يعين بن عياش قال ثن

احلمريي عن عبد هللا بن بسر املازين صاحب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
مما يلي جداره   قال : كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا أتى بيت قوم أاته

 وال أيتيه مستقبال اببه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو املغرية قال حدثنا صفوان قال  - 17729
حدثين يزيد بن مخري الرحيب عن عبد هللا بن بسر املازين عن رسول هللا صلى  

د اال وأان اعرفه يوم القيامة قالوا هللا عليه وسلم انه قال : ما من أميت من أح
وكيف تعرفهم اي رسول هللا يف كثرة اخلالئق قال أرأيت لو دخلت صربة فيها  
خيل دهم هبم وفيها فرس أغر حمجل أما كنت تعرفه منها قال بلى قال فان  

 أميت يومئذ غر من السجود حمجلون من الوضوء 
 

 

الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط ت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا احلكم بن موسى قال عبد هللا  - 17730
عبد الرمحن اليحصيب  ومسعته اان من احلكم قال ثنا بقية قال وحدثين حممد بن

قال مسعت عبد هللا بن بسر صاحب النيب صلى هللا عليه وسلم يقول : كان  
ول ميشي  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا جاء الباب يستأذن مل يستقبله يق

 مع احلائط حىت يستأذن فيؤذن له أو ينصرف  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    190صفحة  - 4مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن يزيد  - 17731
 عليه وسلم على  بن مخري عن عبد هللا بن بسر قال : نزل رسول هللا صلى هللا

أيب قال فقربنا له طعاما ورطبة فأكل منها مث أيت بتمر فكان أيكله ويلقي النوى  
ان شاء هللا مث أيت  أبصبعيه جيمع السبابة والوسطى قال شعبة هو ظين وهو فيه

بشراب فشربه مث انوله الذي عن ميينه قال فقال أيب وأخذ بلجام دابته ادع هللا 



 لنا قال اللهم ابرك هلم فيما رزقتهم واغفر هلم وارمحهم  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح ثنا شعبة عن يزيد بن مخري  - 17732
قال مسعت عبد هللا بن بسر حيدث عن أبيه : ان رسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم زارهم فذكر معىن حديث بن جعفر  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

معاوية   حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن بن مهدي عن - 17733
يعين بن صاحل عن أيب الزاهرية قال : كنت جالسا مع عبد هللا بن بسر يوم 

اجلمعة فجاء رجل يتخطى رقاب الناس ورسول هللا صلى هللا عليه وسلم خيطب  
 فقال اجلس فقد آذيت وآنيت 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 



 

ا عبد الرمحن بن مهدي عن معاوية  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثن - 17734
س قال مسعت عبد هللا بن بسر يقول : جاء يعين بن صاحل عن عمرو بن قي

أعرابيان إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال أحدمها اي رسول هللا أي 
الناس خري قال من طال عمره وحسن عمله وقال اآلخر اي رسول هللا ان 

رين أبمر أتثبت به فقال ال يزال لسانك رطبا  شرائع اإلسالم قد كثرت علي فم
 بذكر هللا عز وجل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو النضر قال ثنا حريز بن عثمان   - 17735
قال سألت عبد هللا بن بسر صاحب النيب صلى هللا عليه وسلم قال : أكان  

النيب صلى هللا عليه وسلم شيخا قال كان أشب من ذلك ولكن كان يف حليته  
 ورمبا قال يف عنفقته شعرات بيض 

 

 

صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده ت  

 

 

(حديث عبد هللا بن احلرث بن جزء الزبيدي  )  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يونس بن حممد ثنا ليث يعين بن  - 17736
سعد عن يزيد يعين بن أيب حبيب انه مسع عبد هللا بن احلرث الزبيدي يقول اان 
أول من مسع النيب صلى هللا عليه وسلم يقول : ال يبول أحدكم مستقبل القبلة  

 وأان أول من حدث الناس بذلك 

 

 

اده صحيحعليق شعيب األرنؤوط : إسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا الضحاك بن خملد عن عبد احلميد   - 17737
يعين بن جعفر قال حدثين يزيد بن أيب حبيب عن عبد هللا بن احلرث بن جزء 
الزبيدي قال اان أول املسلمني : مسع النيب صلى هللا عليه وسلم ينهى ان يبول  

هتم  أحد مستقبل القبلة فخرجت إىل الناس فأخرب   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن بن موسى ثنا بن هليعة ثنا   - 17738
سليمان بن زايد عن عبد هللا بن احلرث بن جزء الزبيدي قال : أكلنا مع 



رسول هللا صلى هللا عليه وسلم شواء يف املسجد فأقيمت الصالة فادخلنا  
ى مث قمنا نصلي ومل نتوضأ  أيدينا يف احلص  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن ثنا بن هليعة ثنا سليمان بن   - 17739
زايد احلضرمي انه مسع عبد هللا بن احلرث بن جزء الزبيدي صاحب النيب صلى 

ول أحدان هللا عليه وسلم يقول : هناان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ان يب
 مستقبل القبلة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن ثنا بن هليعة عن عبد هللا بن  - 17740
املغرية قال مسعت عبد هللا بن احلرث بن جزء يقول : ما رأيت أحدا كان أكثر  

 تبسما من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث حسنت  



 

 

عبد الرمحن ومسعت   حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هارون قال أبو - 17741
عبد هللا بن وهب قال أخربين حيوة بن شريح قال أخربين اان من هارون قال ثنا  

عقبة بن مسلم عن عبد هللا بن احلرث بن جزء الزبيدي قال : كنا يوما عند  
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف الصفة فوضع لنا طعام فأكلنا فأقيمت 

 الصالة فصلينا ومل نتوضأ  
 

 

شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح عليقت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هارون ثنا عبد هللا بن وهب قال  - 17742
حدثين حيوة عن عقبة بن مسلم التجييب قال مسعت عبد هللا بن احلرث بن 
جزء الزبيدي من أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم يقول : ويل لألعقاب 

لقيامة قال عبد هللا ومل يرفعه قال عبد هللا ومسعته  وبطون االقدام من النار يوم ا
 اان من هارون  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح لكنه موقوفت  

 

 



------------------------------------- 

 

[    191صفحة  - 4مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن ثنا بن هليعة ثنا حيوة بن   - 17743
شريح عن عقبة بن مسلم قال مسعت عبد هللا بن احلارث بن جزء يقول مسعت  
 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : ويل لألعقاب وبطون األقدام من النار  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حجاج قال ثنا ليث بن سعد قال   - 17744
ثنا يزيد بن أيب حبيب انه مسع عبد هللا بن احلرث الزبيدي يقول اان أول من  

مسع النيب صلى هللا عليه وسلم يقول : ال يبول أحدكم مستقبل القبلة وأان أول 
 من حدث الناس بذلك 

 

 

رجاله ثقات رجال الشيخني عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح ت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن إسحاق قال ثنا بن هليعة   - 17745
عن عبد هللا بن املغرية قال أخربين عبد هللا بن احلرث بن جزء الزبيدي قال  

يقول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ال يبول أحدكم مستقبل القبلة وأان أول 
 من حدث الناس بذلك 

 

 

يف لضعف ابن هليعة عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا موسى ثنا بن هليعة عن خالد بن  - 17746
أيب عمران وسليمان بن زايد احلضرمي عن عبد هللا بن احلرث بن جزء الزبيدي 

قال : أكلنا مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم شواء يف املسجد مث أقيمت 
قمنا فصلينا ومل نتوضأ   الصالة فضربنا أيدينا يف احلصى مث  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن ثنا بن هليعة ثنا حيوة بن   - 17747
شريح عن عقبة بن مسلم قال مسعت عبد هللا بن احلرث بن جزء الزبيدي قال  

دام  مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : ويل لألعقاب وبطون االق



 من النار  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هارون ثنا عبد هللا بن وهب ثنا  - 17748
عمرو : أن سليمان بن زايد احلضرمي حدثه ان عبد هللا بن احلرث بن جزء 

الزبيدي حدثه انه مر وصاحب له أبمين وفئة من قريش قد حلوا أزرهم 
ريق جيتلدون هبا وهم عراة قال عبد هللا فلما مرران هبم قالوا ان فجعلوها خما

هؤالء قسيسون فدعوهم مث ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم خرج عليهم  
فلما أبصروه تبددوا فرجع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مغضبا حىت دخل  

وال من   وكنت اان وراء احلجرة فسمعته يقول سبحان هللا ال من هللا استحيوا
رسوله استرتوا وأم امين عنده تقول استغفر هلم اي رسول هللا قال عبد هللا فبألي  

 ما استغفر هلم قال عبد هللا ومسعته اان من هارون  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا موسى بن داود وحسن بن موسى   - 17749



قاال ثنا بن هليعة وحسن بن موسى قال ثنا بن هليعة عن دراج قال موسى يف 
حديثه قال مسعت عبد هللا بن احلرث بن جزء الزبيدي قال قال رسول هللا 

ن صلى هللا عليه وسلم : ان يف النار حيات كأمثال أعناق البخت تلسع إحداه
اللسعة فيجد محوهتا أربعني خريفا وان يف النار عقارب كأمثال البغال املوكفة  

 تلسع إحداهن اللسعة فيجد محوهتا أربعني سنة  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف دراج بن مسعان ضعفه غري واحد من  ت
 األئمة

 

 

هللا بن حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا موسى ثنا بن هليعة عن عبد  - 17750
املغرية قال مسعت عبد هللا بن احلرث بن جزء الزبيدي قال : ما رأيت أحدا 

 أكثر تبسما من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا موسى ثنا ليث بن سعد عن يزيد  - 17751
جزء الزبيدي قال اان أول من مسع   بن أيب حبيب عن عبد هللا بن احلرث بن



النيب صلى هللا عليه وسلم يقول : ال يبولن أحدكم مستقبل القبلة وأان أول من  
 حدث الناس بذلك  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

( حديث عدي بن عمرية الكندي رضي هللا عنه  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد عن جرير بن حازم   - 17752
عمرية عن أبيه  قال ثنا عدي بن عدي قال أخربين رجاء بن حيوة والعرس بن 

عدي قال : خاصم رجل من كندة يقال له امرؤ القيس بن عابس رجال من  
حضرموت إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف أرض فقضى على احلضرمي  

نة فلم تكن له بينة فقضى على امرئ القيس ابليمني فقال احلضرمي إن ابلبي
أمكنته من اليمني اي رسول هللا ذهبت وهللا أو ورب الكعبة أرضي فقال رسول  
هللا صلى هللا عليه وسلم من حلف على ميني كاذبة ليقتطع هبا مال أخيه لقي  

إن   }عليه وسلم  هللا وهو عليه غضبان قال رجاء وتال رسول هللا صلى هللا  
فقال امرؤ القيس ماذا ملن تركها اي    {الذين يشرتون بعهد هللا وأمياهنم مثنا قليال 

 رسول هللا قال اجلنة قال فاشهد اين قد تركتها له كلها  

 



 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    192صفحة  - 4مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب مرتني ثنا حيىي بن سعيد عن إمساعيل   - 17753
بن خالد قال حدثين قيس عن عدي بن عمرية الكندي قال قال رسول هللا 

ل منكم لنا على عمل فكتمنا منه  صلى هللا عليه وسلم : اي أيها الناس من عم
 به يوم القيامة قال فقام رجل من األنصار أسود خميطا فما فوقه فهو غل أييت 

قال جمالد هو سعد بن عبادة كأين انظر إليه قال اي رسول هللا أقبل عين عملك  
فقال وما ذاك قال مسعتك تقول كذا وكذا قال وأان أقول ذلك اآلن من 

يجئ بقليله وكثريه فما أويت منه أخذه وما هنى عنه  استعملناه على عمل فل 
 انتهى 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد بن هارون قال اان إمساعيل عن   - 17754
 قيس قال حدثين عدي بن عمرية : فذكر احلديث 

 

 

صحيح على شرط مسلم عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا بن أيب خالد عن قيس بن   - 51775
أيب حازم عن عدي بن عمرية الكندي قال مسعت رسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم يقول : من استعملناه على عمل فذكر معناه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بن منري ثنا سيف قال مسعت عدي   - 17756
عداي يقول   بن عدي الكندي حيدث عن جماهد قال حدثين موىل لنا انه مسع

مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : ان هللا عز وجل ال يعذب العامة  
كروه فال  بعمل اخلاصة حىت يروا املنكر بني ظهرانيهم وهم قادرون على ان ين 

 ينكروه فإذا فعلوا ذلك عذب هللا اخلاصة والعامة  
 

 



عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه وهذا إسناد ضعيف إلهبام الراوي عن  ت
 الصحايب 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا جرير بن حازم قال حدثين عدي   - 17757
بن عدي عن رجاء بن حيوة والعرس بن عمرية عن أبيه عدي : فذكر احلديث  

قال جرير وزادين أيوب وكنا مجيعا حني مسعنا احلديث من عدي قال قال عدي  
إن الذين يشرتون بعهد هللا  }وحدثنا العرس بن عمرية فنزلت هذه اآلية 

إىل آخرها ومل احفظه اان يومئذ من عدي   {أمياهنم مثنا قليال و   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إسحاق بن عيسى قال حدثين  - 17758
ليث يعين بن سعد قال حدثين عبد هللا بن عبد الرمحن بن أيب حسني عن  

هللا صلى هللا عليه وسلم قال :  عدي بن عدي الكندي عن أبيه عن رسول 
 الثيب تعرب عن نفسها والبكر رضاها صمتها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد رجاله ثقات لكنه منقطع  ت



 فإن عدي بن عدي مل يسمع من أبيه

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر قال ثنا سعيد عن   - 17759
سا حيدث عن عدي بن عمرية عن النيب صلى هللا عليه  إمساعيل قال مسعت قي

وسلم انه قال : من استعملناه منكم على عمل فكتمنا خميطا فهو غل أييت به  
يوم القيامة فقام رجل من القوم آدم طوال من األنصار فقال ال حاجة يل يف 
عملك فقال له رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مل قال اين مسعتك آنفا تقول 

ل فأان أقول اآلن من استعملناه منكم على عمل فليأت بقليله وكثريه فان  قا
 أتى بشيء أخذه وان هني عنه انتهى 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا علي بن عياش وإسحاق بن عيسى   - 17760
 بن عبد الرمحن وهذا حديث علي قال ثنا الليث بن سعد قال حدثين عبد هللا

بن أيب حسني املكي عن عدي بن عدي الكندي عن أبيه عن رسول هللا صلى 
حي هللا عليه وسلم قال : اشريوا على النساء يف أنفسهن فقالوا ان البكر تست
اي رسول هللا قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الثيب تعرب عن نفسها 

 بلساهنا والبكر رضاها صمتها  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد رجاله ثقات لكنه منقطع ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أمحد بن احلجاج قال ثنا عبد هللا   - 17761
يعين بن مبارك قال اان سيف بن أيب سليمان قال مسعت عدي بن عدي 

الكندي يقول حدثين موىل لنا انه مسع جدي يقول مسعت رسول هللا صلى هللا 
 عليه وسلم يقول : ان هللا عز وجل ال يعذب فذكر احلديث 

 

 

ألرنؤوط : حسن لغريه وهذا إسناد ضعيف إلهبام الراوي عن  عليق شعيب ات
 الصحايب 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا علي بن عبد هللا ثنا معتمر بن  - 17762
سليمان قال قرأت على الفضيل بن ميسرة قال حدثين بن حريز ان قيس بن 

م إذا أيب حازم حدثه بن عدي بن عمرية قال : كان النيب صلى هللا عليه وسل 
سجد يرى بياض إبطه مث إذا سلم أقبل بوجهه عن ميينه حىت يرى بياض خده  

 مث يسلم عن يساره ويقبل بوجهه حىت يرى بياض خده عن يساره  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيفت  

 

 

------------------------------------- 
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قال أبو عبد الرمحن وحدثين حيىي بن معني قال ثنا معتمر بن  - 17762
 سليمان :فذكر احلديث

 

 

( حديث مرداس األسلمي رضي هللا عنه   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن عبيد قال ثنا إمساعيل عن   - 17763
قيس عن مرداس األسلمي قال مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول :  

 يقبض الصاحل األول فاألول ويبقى كحثالة التمر  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري ت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد ثنا إمساعيل حدثين  - 17764
قيس قال مسعت مرداسا األسلمي قال : يقبض الصاحلون األول فاألول حىت 

 يبقى كحثالة التمر أو الشعري ال يبايل هللا هبم شيئا  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري ت  

 

 

ثين أيب ثنا يعلى قال ثنا إمساعيل عن قيس  حدثنا عبد هللا حد - 17765
عن مرداس األسلمي قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : يقبض 

الصاحلون األول فاألول حىت يبقى كحثالة التمر أو الشعري ال يبايل هللا هبم  
 شيئا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري ت  

 

 

( حديث أيب ثعلبة اخلشين رضي هللا عنه   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر قال ثنا شعبة عن   - 17766
أيوب عن أيب قالبة عن أيب ثعلبة انه : سأل النيب صلى هللا عليه وسلم عن  



قدور أهل الكتاب فقال ان مل جتدوا غريها فاغسل واطبخ وسأله عن حلوم 
ك وعن كل سبع ذي انب  احلمر فنهاه عن ذل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد رجاله ثقات رجال ت
 الشيخني لكنه منقطع 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن عدي عن داود عن   - 17767
عليه وسلم : ان  مكحول عن أيب ثعلبة اخلشين قال قال رسول هللا صلى هللا 

أحبكم ايل وأقربكم مين يف اآلخرة حماسنكم أخالقا وان أبغضكم ايل وأبعدكم  
 مين يف اآلخرة مساويكم أخالقا الثراثرون املتفيهقون املتشدقون  

 

 

يق شعيب األرنؤوط : حسن لغريهعلت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا احلجاج بن أرطاة عن مكحول عن   - 17768
فقال إذا أرسلت  أيب ثعلبة اخلشين يقول قلت : اي رسول هللا اان أهل صيد

كلبك وذكرت اسم هللا فأمسك عليك فكل قال قلت وان قتل قال وان قتل  
قال قلت اان أهل رمي قال ما ردت عليك قوسك فكل قال قلت اان أهل 



ابليهود والنصارى واجملوس وال جند غري آنيتهم قال فان مل جتدوا غريها   سفر منر
 فاغسلوها ابملاء مث كلوا فيها واشربوا 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف حجاج بن أرطاة  ت
 مدلس

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هاشم قال ثنا ليث عن معاوية بن   - 17769
الرمحن بن جبري عن أبيه قال مسعت أاب ثعلبة اخلشين صاحب صاحل عن عبد 

لفسطاط يف خالفة معاوية  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم انه مسعه يقول وهو اب
وكان معاوية أغزى الناس القسطنطينية فقال : وهللا ال تعجز هذه األمة من  

نصف يوم إذا رأيت الشام مائدة رجل واحد وأهل بيته فعند ذلك فتح 
 القسطنطينية  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حجاج ثنا ليث قال حدثين عقيل   - 17770
بن خالد عن بن شهاب عن أيب إدريس عن أيب ثعلبة اخلشين صاحب رسول 



م هللا صلى هللا عليه وسلم انه قال : حرم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حلو 
 احلمر األهلية وحلم كل ذي انب من السباع 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا علي بن حبر قال ثنا الوليد بن  - 17771
ول ثنا أبو ثعلبة  مسلم ثنا عبد هللا يعين بن زبر انه مسع مسلم بن مشكم يق

اخلشين قال : كان الناس إذا نزل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم منزال فعسكر  
كانوا بعد ذلك تفرقوا عنه يف الشعاب واألودية إمنا ذلكم من الشيطان قال ف

إذا نزلوا انضم بعضهم إىل بعض حىت انك لتقول لو بسطت عليهم كساء 
 لعمهم أو حنو ذلك  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن أيوب عن  - 17772
عليه وسلم فقلت اي أيب قالبة عن أيب ثعلبة اخلشين قال : أتيت النيب صلى هللا 

رسول هللا اكتب يل أبرض كذا وكذا أبرض ابلشام مل يظهر عليها النيب صلى هللا 



عليه وسلم حينئذ فقال النيب صلى هللا عليه وسلم اال تسمعون إىل ما يقول  
هذا فقال أبو ثعلبة والذي نفسي بيده لتظهرن عليها قال فكتب له هبا قال  

أرض صيد فأرسل كليب املكلب وكليب الذي  قلت له اي رسول هللا ان أرضنا
لب ومسيت فكل ما امسك عليك ليس مبكلب قال إذا أرسلت كلبك املك

كلبك املكلب وان قتل وان أرسلت كلبك الذي ليس مبكلب فأدركت ذكاته  
فكل وكل ما رد عليك سهمك وان قتل وسم هللا قال قلت اي نيب هللا ان 

حلم اخلنزير ويشربون اخلمر فكيف اصنع أرضنا أرض أهل كتاب واهنم أيكلون 
آبنيتهم وقدورهم قال ان مل جتدوا غريها فارحضوها واطبخوا فيها واشربوا قال 
قلت اي رسول هللا ما حيل لنا مما حيرم علينا قال ال أتكلوا حلوم احلمر اإلنسية  

 وال كل ذي انب من السباع  

 

 

إسناد رجاله ثقات  عليق شعيب األرنؤوط : صحيح دون قصة األرض وهذات
 رجال الشيخني لكنه منقطع 

 

 

------------------------------------- 
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حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن الزهري  - 17773
عن أيب إدريس اخلوالين عن أيب ثعلبة اخلشين قال : هنى رسول هللا صلى هللا 

 عليه وسلم عن أكل كل ذي انب من السباع 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

نا حممد بن بكر قال اان بن جريج حدثنا عبد هللا حدثين أيب ث - 17774
قال أخربين بن شهاب عن حديث أيب إدريس بن عبد هللا يف خالفة عبد امللك 

ان أاب ثعلبة اخلشين حدثه انه : مسع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم هنى عن  
 كل ذي انب من السباع  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

نا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان عن الزهري عن أيب إدريس حدث - 17775
عن أيب ثعلبة اخلشين : ان النيب صلى هللا عليه وسلم هنى عن أكل كل ذي 

 انب من السباع 

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا زكراي بن عدي قال أان بقية عن - 17776
حبري بن سعد عن خالد بن معدان عن جبري بن نفري عن أيب ثعلبة اخلشين أنه 
حدثهم قال : غزوت مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم خيرب والناس جياع  

فأصبنا هبا محرا من محر اإلنس فذحبناها قال فأخرب النيب صلى هللا عليه وسلم  
ر اإلنس ال حتل ملن فأمر عبد الرمحن بن عوف فنادى يف الناس ان حلوم مح

شهد اين رسول هللا قال ووجدان يف جناهنا بصال وثوما والناس جياع فجهدوا 
فراحوا فإذا ريح املسجد بصل وثوم فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من  

أكل من هذه البقلة اخلبيثة فال يقربنا وقال ال حتل النهيب وال حيل كل ذي انب 
ة  من السباع وال حتل اجملثم  

 

 

وهو ابن الوليد  -عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد ضعيف بقية ت
مدلس -  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا زيد بن حيىي الدمشقي قال ثنا عبد   - 17777
اي رسول  العالء قال مسعت مسلم بن مشكم قال مسعت اخلشين يقول : قلت 

هللا أخربين مبا حيل يل وحيرم علي قال فصعد النيب صلى هللا عليه وسلم وصوب 



نفس واطمأن  يف النظر فقال النيب صلى هللا عليه وسلم الرب ما سكنت إليه ال
إليه القلب واإلمث ما مل تسكن إليه النفس ومل يطمئن إليه القلب وان أفتاك  

 املفتون وقال ال تقرب حلم احلمار األهلي وال ذا انب من السباع  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد قال اان داود عن مكحول عن   - 17778
ة اخلشين ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : أحبكم ايل وأقربكم أيب ثعلب

مين حماسنكم أخالقا وان أبغضكم ايل وأبعدكم مين مساويكم أخالقا الثراثرون  
 املتشدقون املتفيهقون  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريهت  

 

 

ن عبد  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا محاد بن خالد ثنا معاوية ع - 17779
الرمحن بن جبري بن نفري عن أبيه عن أيب ثعلبة اخلشين قال قال رسول هللا 

صلى هللا عليه وسلم : إذا رميت بسهمك فغاب ثالث ليال فأدركته فكل ما  
 مل يننت  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو املغرية قال ثنا العالء بن زبر  - 17780
 رسول  قال حدثين مسلم بن مشكم قال مسعت أاب ثعلبة اخلشين قال قلت اي 

هللا أخربين : مبا حيل يل مما حيرم علي قال فصعد يف النظر وصوب مث قال نويبته  
ويبته خري ال أتكل حلم  قال قلت اي رسول هللا نويبته خري أم نويبته شر قال بل ن

 احلمار األهلي وال كل ذي انب من السباع 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب قال ثنا أبو املغرية قال ثنا عبد هللا بن  - 17781
 العالء قال حدثين بسر بن عبيد هللا عن أيب إدريس عن أيب ثعلبة : مثل ذلك 

 

 

شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري عليق ت  

 

 

------------------------------------- 
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حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعقوب قال ثنا أيب عن صاحل  - 17782
وحدثين بن شهاب ان أاب إدريس أخربه ان أاب ثعلبة قال : حرم رسول هللا 

 صلى هللا عليه وسلم حلوم احلمر األهلية  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

بن عبد هللا قال ثنا حممد بن  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد - 17783
ونس بن سيف الكالعي مث مرمي عن أيب إدريس حرب قال ثنا الزبيدي عن ي

عائذ هللا بن عبد هللا اخلوالين عن أيب ثعلبة اخلشين قال : أتيت رسول هللا 
صلى هللا عليه وسلم فصعد يف النظر مث صوبه فقال نويبته قلت اي رسول هللا 

شر قال بل نويبته خري قلت اي رسول هللا اان يف أرض صيد نويبته خري أو نويبته 
فأرسل كليب املعلم فمنه ما أدرك ذكاته ومنه ما ال أدرك ذكاته وارمي بسهمي  

فمنه ما أدرك ذكاته ومنه ما ال أدرك ذكاته فقال رسول هللا صلى هللا عليه  
 وسلم كل ما ردت عليك يدك وقوسك وكلبك املعلم ذكيا وغري ذكي  

 

 



ليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحعت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا وهيب قال ثنا النعمان   - 17784
بن راشد عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أيب ثعلبة اخلشين : ان 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم رأى يف يدي خامتا من ذهب فجعل يقرع يده 
ى هللا عليه وسلم عنه فأخذ اخلامت فرمى به فنظر النيب بعود معه فغفل النيب صل

صلى هللا عليه وسلم فلم يره يف إصبعه فقال ما أراان اال قد اوجعناك  
 وأغرمناك  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف لضعف النعمان بن  ت
 راشد

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا مهين بن عبد احلميد وعفان وهذا   - 17785
أيب أمساء الرحيب  لفظ مهين قال ثنا محاد بن سلمة عن أيوب عن أيب قالبة عن 

عن أيب ثعلبة اخلشين انه قال : اي رسول هللا اان أبرض أهل كتاب أفنطبخ يف 
م ان مل جتدوا قدورهم ونشرب يف آنيتهم فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسل

غريها فارحضوها ابملاء واطبخوا فيها قال اي رسول هللا اان أبرض صيد فكيف 
نصنع فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا أرسلت كلبك املكلب وذكرت 



اسم هللا عز وجل فقتل فكل وان كان غري مكلب فذك وكل وإذا رميت 
 بسهمك وذكرت اسم هللا وقتل فكل 

 

 

شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحعليق ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين وهب قال ثنا أيب قال مسعت النعمان   - 17786
حيدث عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن أيب ثعلبة اخلشين قال : جلس رجل 
إىل نيب هللا صلى هللا عليه وسلم ويف يده خامت من ذهب فقرع النيب صلى هللا 

يده مث غفل عنه النيب صلى هللا عليه وسلم  عليه وسلم يده بقضيب كان يف 
فرمى الرجل خبامته فنظر إليه النيب صلى هللا عليه وسلم فقال أين خامتك قال 

 ألقيته فقال النيب صلى هللا عليه وسلم أظننا قد اوجعناك وأغرمناك  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف لضعف النعمان بن  ت
 راشد

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد هللا بن يزيد ثنا حيوة أخربين  - 17787
شين أنه قال :  ربيعة بن يزيد الدمشقي عن أيب إدريس اخلوالين عن أيب ثعلبة اخل



أتيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقلت اي رسول هللا إان أبرض أهل كتاب  
د بكليب املعلم وأصيد  أفنأكل يف آنيتهم وأان يف أرض صيد أصيد بقوسي وأصي

بكليب الذي ليس مبعلم فأخربين ماذا يصلح قال أما ما ذكرت أنكم أبرض 
أهل كتاب أتكل يف آنيتهم فإن وجدمت غري آنيتهم فال أتكلوا فيها وإن مل جتدوا  
غري آنيتهم فاغسلوها مث كلوا فيها وأما ما ذكرت أنكم أبرض صيد فإن صدت 

صدت بكلبك املعلم فاذكر اسم هللا مث كل    بقوسك وذكرت اسم هللا فكل وما
 وما صدت بكلبك الذي ليس مبعلم فأدركت ذكاته فكل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

( حديث شرحبيل بن حسنة عن النيب صلى هللا عليه وسلم   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد ثنا مهام قال ثنا قتادة   - 17788
خطب عمرو  عن شهر عن عبد الرمحن بن غنم قال : ملا وقع الطاعون ابلشام 

بن العاص الناس فقال إن هذا الطاعون رجس فتفرقوا عنه يف هذه الشعاب 
ويف هذه األودية فبلغ ذلك شرحبيل بن حسنة قال فغضب فجاء وهو جير  

وبه معلق نعله بيده فقال صحبت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وعمرو  ث
 أضل من محار أهله ولكنه رمحة ربكم ودعوة نبيكم ووفاة الصاحلني قبلكم  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد ضعيف لضعف شهر : وهو ابن ت
 حوشب

 

 

------------------------------------- 

 

[    196صفحة  - 4مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن يزيد  - 17789
العاص انه  بن مخري عن شرحبيل بن شفعة قال وقع الطاعون فقال عمرو بن

رجس فتفرقوا عنه فبلغ ذلك شرحبيل بن حسنة فقال : لقد صحبت رسول 
هللا صلى هللا عليه وسلم وعمرو أضل من بعري أهله انه دعوة نبيكم ورمحة  

م وموت الصاحلني قبلكم فاجتمعوا له وال تفرقوا عنه فبلغ ذلك عمرو بن ربك
 العاص فقال صدق  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا شعبة قال يزيد بن مخري  - 17790
أخربين قال مسعت شرحبيل بن شفعة حيدث عن عمرو بن العاص : ان 

طاعون وقع فقال عمرو بن العاص انه رجس فتفرقوا عنه وقال شرحبيل بن  ال
مجل حسنة اين قد صحبت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وعمرو أضل من 

أهله ورمبا قال شعبة أضل من بعري أهله وانه قال اهنا رمحة ربكم ودعوة نبيكم  
عمرو بن  وموت الصاحلني قبلكم فاجتمعوا وال تفرقوا عنه قال فبلغ ذلك

 العاص فقال صدق  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو سعيد موىل بين هاشم ثنا اثبت  - 17791
 آخر خطبة  ثنا عاصم عن أيب منيب : ان عمرو بن العاص قال يف الطاعون يف

خطب الناس فقال ان هذا رجس مثل السيل من ينكبه أخطأه ومثل النار من  
رمحة ينكبها أخطأته ومن أقام أحرقته وآذته فقال شرحبيل بن حسنة إن هذا 

 ربكم ودعوة نبيكم وقبض الصاحلني قبلكم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد قوي ت  

 



 

( حديث عبد الرمحن بن حسنة رضي هللا عنه  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو معاوية ثنا األعمش عن زيد بن  - 17792
ليه وسلم يف  وهب عن عبد الرمحن بن حسنة قال : كنا عند النيب صلى هللا ع

سفر فنزلنا أرضا كثرية الضباب قال فأصبنا منها وذحبنا قال فبينا القدور تغلي  
أمة من بين إسرائيل  هبا إذ خرج علينا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال ان

 فقدت وأين أخاف ان تكون هي فأكفئوها فأكفأانها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو معاوية ثنا األعمش عن زيد بن  - 17793
هللا عليه  وهب عن عبد الرمحن بن حسنة قال : خرج علينا رسول هللا صلى 

وسلم ويف يده كهيئة الدرقة قال فوضعها مث جلس فبال إليه النيب صلى هللا 
ل فسمعه النيب  عليه وسلم فقال بعض القوم انظروا إليه يبول كما تبول املرأة قا

صلى هللا عليه وسلم فقال وحيك أما علمت ما أصاب صاحب بين إسرائيل 
 كانوا إذا أصاهبم شيء من البول قرضوه ابملقاريض فنهاهم فعذب يف قربه  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد عن األعمش  - 17794
هب عن عبد الرمحن بن وحدثنا وكيع قال حدثين األعمش املعين عن زيد بن و 

حسنة قال وكيع اجلهين قال : غزوان مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
فاصابتنا جماعة فنزلنا أبرض كثرية الضباب فاختذان منها فطبخنا يف قدوران 

ألنا النيب صلى هللا عليه وسلم فقال أمة فقدت أو مسخت شك حيىي وهللا  فس
أعلم فأمران فأكفأان القدور قال وكيع مسخت فأخشى أن تكون هذه  

 فأكفأانها وإان جلياع  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا األعمش عن زيد بن  - 17795
بد الرمحن بن حسنة قال كنت اان وعمرو بن العاص جالسني قال  وهب عن ع 

: فخرج علينا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ومعه درقة أو شبهها فاسترت هبا  
فبال جالسا قال فقلنا أيبول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كما تبول املرأة 

الرجل منهم   قال فجاءان فقال أو ما علمتم ما أصاب صاحب بين إسرائيل كان
 إذا أصابه الشيء من البول قرضه فنهاهم عن ذلك فعذب يف قربه  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

( حديث عمرو بن العاص عن النيب صلى هللا عليه وسلم   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد عن األعمش قال   - 17796
مسعت أاب صاحل عن عمرو بن العاص قال : هناان رسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم ان ندخل على املغيبات  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح بطرقه وشواهده ت  

 

 

------------------------------------- 
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حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن بن مهدي ثنا موسى   - 17797
عن أبيه عن أيب قيس موىل عمرو بن العاص عن عمرو بن العاص قال قال  



بني صيامنا وصيام أهل الكتاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ان فصال ما 
 أكلة السحر 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن ثنا موسى بن علي عن   - 17798
أبيه قال مسعت عمرو بن العاص يقول بعث ايل رسول هللا صلى هللا عليه  

مث ائتين فأتيته وهو يتوضأ فصعد يف  وسلم فقال : خذ عليك ثيابك وسالحك 
ان ابعثك على جيش فيسلمك هللا ويغنمك النظر مث طأطأه فقال اين أريد 

وارغب لك من املال رغبة صاحلة قال قلت اي رسول هللا ما أسلمت من أجل 
املال ولكين أسلمت رغبة يف اإلسالم وأن أكون مع رسول هللا صلى هللا عليه  

املال الصاحل للمرء الصاحل  وسلم فقال اي عمرو نعم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد هللا بن يزيد قال ثنا موسى   - 17799
 مسعت أيب يقول مسعت عمرو بن العاص يقول فذكره وقال : صعد يف النظر  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر وحجاج قاال ثنا   - 17800
دينار عن رجل من أهل مصر حيدث عن عمرو بن العاص شعبة عن عمرو بن 

انه قال : أسر حممد بن أيب بكر فأىب قال فجعل عمرو يسأله يعجبه ان يدعى  
أماان قال فقال عمرو قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم جيري على املسلمني 

 أدانهم  
 

 

ضعيف جلهالة عليق شعيب األرنؤوط : املرفوع منه صحيح لغريه وهذا إسناد ت
 الرجل املصري 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر قال ثنا حجاج قال   - 17801
ثنا شعبة اان عمرو بن دينار عن رجل من أهل مصر حيدث : ان عمرو بن 

العاص أهدى إىل انس هدااي ففضل عمار بن ايسر فقيل له فقال مسعت رسول 
ه الفئة الباغية  هللا صلى هللا عليه وسلم يقول تقتل   

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : وقع يف هذا االسناد خطأ واضطراب حديث صحيح  ت
 وهذا إسناد ضعيف 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هبز حدثنا شعبة قال أخربين احلكم  - 17802
قال مسعت ذكوان أاب صاحل حيدث عن موىل لعمرو بن العاص : أن عمرو بن 

تأذنه على امرأته أمساء بنت عميس فأذن له فتكلما  العاص أرسله إىل علي يس
يف حاجة فلما خرج املوىل سأله عن ذلك فقال عمرو هناان رسول هللا صلى هللا 

 عليه وسلم ان نستأذن على النساء إال إبذن أزواجهن  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح بطرقه وشواهده ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح ثنا مالك عن يزيد بن عبد هللا   - 17803
عمرو على أبيه   بن اهلاد عن أيب مرة موىل أم هانئ : انه دخل مع عبد هللا بن

عمرو بن العاص فقرب إليهما طعاما فقال كل قال اين صائم قال عمرو كل  
بفطرها وينهى عن  فهذه األايم اليت كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أيمران 

 صيامها قال مالك وهي أايم التشريق 

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح ثنا بن جريج أخربين سعيد بن   - 17804
كثري : ان جعفر بن املطلب أخربه ان عبد هللا بن عمرو بن العاص دخل على  

عاه إىل الغداء فقال اين صائم مث الثانية كذلك مث الثالثة  عمرو بن العاص فد 
كذلك فقال ال اال ان تكون مسعته من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال  

 اين مسعته من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسن يف املتابعات والشواهدت  

 

 

يب ثنا عبد الصمد ثنا محاد قال ثنا أبو حدثنا عبد هللا حدثين أ - 17805
بينا حنن مع عمرو بن العاص يف حج  جعفر اخلطمي عن عمارة بن خزمية قال

أو عمرة فقال : بينما حنن مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف هذا الشعب  
إذ قال انظروا هل ترون شيئا فقلنا نرى غرابان فيها غراب اعصم امحر املنقار  

قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ال يدخل اجلنة من النساء إال والرجلني ف
 من كان منهن مثل هذا الغراب يف الغرابن 

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد ثنا موسى قال مسعت أيب  - 17806
العاص كان يسرد يقول حدثين أبو قيس موىل عمرو بن العاص : ان عمرو بن 

الصوم وقلما كان يصيب من العشاء أول الليل أكثر ما كان يصيب من 
السحر قال ومسعته يقول مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول ان فصال  

صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر بني   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد هللا بن يزيد قال ثنا موسى   - 17807
قال مسعت أيب يقول كنت عند عمرو بن العاص ابإلسكندرية فذكروا ما هم  

د تويف رسول هللا صلى هللا عليه  فيه من العيش فقال رجل من الصحابة : لق
وسلم وما شبع أهله من اخلبز الغليث قال موسى يعين الشعري والسلت إذا 

 خلطا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  



 

 

------------------------------------- 
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حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد هللا بن يزيد قال ثنا موسى   - 17808
قال مسعت أيب يقول مسعت عمرو بن العاص خيطب الناس مبصر يقول : ما  

ابعد هديكم من هدي نبيكم صلى هللا عليه وسلم أما هو فكان ازهد الناس يف 
 الدنيا واما أنتم فارغب الناس فيها  

 

 

صحيح على شرط مسلم  عليق شعيب األرنؤوط : إسنادهت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد هللا بن يزيد ثنا حيوة حدثين  - 17809
بسر بن سعيد   يزيد بن عبد هللا بن اهلاد عن حممد بن إبراهيم بن احلرث عن

عن أيب قيس موىل عمرو بن العاص عن عمرو بن العاص انه مسع رسول هللا 
ان وإذا صلى هللا عليه وسلم يقول : إذا حكم احلاكم فاجتهد فأصاب فله أجر 

 حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر  

 



 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناداه صحيحان على شرط الشيخنيت  

 

 

قال فحدثت :هبذا احلديث أاب بكر بن عمرو بن حزم قال  - 17809
 هكذا حدثين أبو سلمة بن عبد الرمحن عن أيب هريرة 

 

 

اعيل بن حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو اليمان قال ثنا إمس - 17810
العزيز بن عبيد هللا عن عبد هللا بن احلرث قال مسعت عمرو بن   عياش عن عبد

العاص يقول مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : بينا اان يف منامي  
أتتين املالئكة فحملت عمود الكتاب من حتت وساديت فعمدت به إىل الشام 

 اال فاإلميان حيث تقع الفنت ابلشام  
 

 

ق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد ضعيف لضعف عبد العزيز بن عليت
 عبيد هللا 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان قال ثنا محاد بن سلمة قال   - 17811
ايسر فأخرب  اان أبو حفص وكلثوم بن جرب عن أيب غادية قال قتل عمار بن

عمرو بن العاص قال مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : ان قاتله  



وسالبه   وسالبه يف النار فقيل لعمرو فإنك هو ذا تقاتله قال إمنا قال قاتله  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده قويت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعقوب بن إبراهيم قال ثنا أيب عن   - 17812
أيب إسحاق قال حدثين يزيد بن أيب حبيب عن راشد موىل حبيب بن أيب أوس  
الثقفي عن حبيب بن أيب أوس قال حدثين عمرو بن العاص من فيه قال : ملا  

من األحزاب عن اخلندق مجعت رجاال من قريش كانوا يرون مكاين  انصرفنا 
ويسمعون مين فقلت هلم تعلمون وهللا اين ألرى أمر حممد يعلو األمور علوا 

كبريا منكرا وأين قد رأيت رأاي فما ترون فيه قالوا وما رأيت قال رأيت ان 
اشي فاان  نلحق ابلنجاشي فنكون عنده فان ظهر حممد على قومنا كنا عند النج

ان نكون حتت يديه أحب إلينا من ان نكون حتت يدي حممد وان ظهر قومنا  
فنحن من قد عرف فلن ايتينا منهم اال خري فقالوا ان هذا الرأي قال فقلت 
هلم فامجعوا له ما هندي له وكان أحب ما يهدى إليه من أرضنا األدم فجمعنا  

ان لعنده إذ جاء عمرو بن أمية  له أدما كثريا فخرجنا حىت قدمنا عليه فوهللا ا
الضمري وكان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قد بعثه إليه يف شأن جعفر  

وأصحابه قال فدخل عليه مث خرج من عنده قال فقلت ألصحايب هذا عمرو  
بن أمية الضمري لو قد دخلت على النجاشي فسألته إايه فأعطانيه فضربت  



د أجزأت عنها حني قتلت رسول حممد  عنقه فإذا فعلت ذلك رأت قريش اين ق
كنت اصنع فقال مرحبا بصديقي أهديت   قال فدخلت عليه فسجدت له كما 

يل من بالدك شيئا قال قلت نعم أيها امللك قد أهديت لك أدما كثريا قال مث  
قدمته إليه فأعجبه واشتهاه مث قلت له أيها امللك اين قد رأيت رجال خرج من  

لنا فأعطنيه ألقتله فإنه قد أصاب من أشرافنا  عندك وهو رسول رجل عدو 
وخياران قال فغضب مث مد يده فضرب هبا انفه ضربة ظننت انه قد كسره فلو  

انشقت يل األرض لدخلت فيها فرقا منه مث قلت أيها امللك وهللا لو ظننت 
انك تكره هذا ما سألتكه فقال له أتسألين أن أعطيك رسول رجل أيتيه 

لذي كان أييت موسى لتقتله قال قلت أيها امللك أكذاك هو  الناموس األكرب ا
فقال وحيك اي عمرو أطعين واتبعه فإنه وهللا لعلي احلق وليظهرن على من 

خالفه كما ظهر موسى على فرعون وجنوده قال قلت فبايعين له على اإلسالم  
قال نعم فبسط يده وابيعته على اإلسالم مث خرجت إىل أصحايب وقد حال  

عما كان عليه وكتمت أصحايب إسالمي مث خرجت عامدا لرسول هللا رأيي 
صلى هللا عليه وسلم ألسلم فلقيت خالد بن الوليد وذلك قبيل الفتح وهو 

مقبل من مكة فقلت أين اي أاب سليمان قال وهللا لقد استقام املنسم وان 
م  الرجل لنيب اذهب وهللا أسلم فحىت مىت قال قلت وهللا ما جئت اال ألسل

قال فقدمنا على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقدم خالد بن الوليد فاسلم  
وابيع مث دنوت فقلت اي رسول هللا اين أابيعك على ان تغفر يل ما تقدم من  
ذنيب وال أذكر وما أتخر قال فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اي عمرو  



ب ما كان قبلها قال فبايعته  ابيع فان اإلسالم جيب ما كان قبله وان اهلجرة جت
مث انصرفت قال بن إسحاق وقد حدثين من ال اهتم ان عثمان بن طلحة بن 

 أيب طلحة كان معهما أسلم حني أسلما  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسن يف املتابعات والشواهدت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    199صفحة  - 4مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق قال ثنا معمر عن   - 17813
: ملا قتل عمار بن طاوس عن أيب بكر بن حممد بن عمرو بن حزم عن أبيه قال 

ايسر دخل عمرو بن حزم على عمرو بن العاص فقال قتل عمار وقد قال 
عا  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم تقتله الفئة الباغية فقام عمرو بن العاص فز 

يرجع حىت دخل على معاوية فقال له معاوية ما شانك قال قتل عمار فقال  
معاوية قد قتل عمار فماذا قال عمرو مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
يقول تقتله الفئة الباغية فقال له معاوية دحضت يف بولك أو حنن قتلناه إمنا  

و قال بني سيوفنا  قتله علي وأصحابه جاؤوا به حىت القوه بني رماحنا أ  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب قال ثنا إبراهيم بن خالد قال ثنا رابح   - 17814
عن معمر عن عاصم بن سليمان عن جعفر بن املطلب وكان رجال من رهط  

عمرو بن العاص قال دعا أعرابيا إىل طعام وذلك بعد النحر بيوم فقال 
ايب اين صائم فقال له ان عمرو بن العاص دعا رجال إىل طعام يف هذا  األعر 

اليوم فقال اين صائم فقال عمرو : إن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم هنى عن  
 صوم هذا اليوم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا علي بن إسحاق قال اان عبد هللا   - 17815
 بن املبارك قال اان بن هليعة قال حدثين يزيد بن أيب حبيب : ان عبد  يعين

الرمحن بن مشاسة حدثه قال ملا حضرت عمرو بن العاص الوفاة بكى فقال له  
ابنه عبد هللا مل تبكي أجزعا على املوت فقال ال وهللا ولكن مما بعد فقال له قد  

عليه وسلم وفتوحه  كنت على خري فجعل يذكره صحبة رسول هللا صلى هللا 



الشام فقال عمرو تركت أفضل من ذلك كله شهادة ان ال إله اال هللا إين كنت  
على ثالثة أطباق ليس فيها طبق اال قد عرفت نفسي فيه كنت أول شيء 

كافرا فكنت أشد الناس على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فلو مت حينئذ  
 عليه وسلم كنت أشد الناس وجبت يل النار فلما ابيعت رسول هللا صلى هللا

حياء منه فما مألت عيين من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وال راجعته فيما  
أريد حىت حلق ابهلل عز وجل حياء منه فلو مت يومئذ قال الناس هنيئا لعمرو  

أسلم وكان على خري فمات فرجى له اجلنة مث تلبست بعد ذلك ابلسلطان  
 فإذا مت فال تبكني علي وال تتبعين مادحا وال انرا  وأشياء فال أدري علي أم يل

وشدوا علي إزاري فإين خماصم وسنوا علي الرتاب سنا فان جنيب األمين ليس  
أبحق ابلرتاب من جنيب األيسر وال جتعلن يف قربي خشبة وال حجرا فإذا 

 واريتموين فاقعدوا عندي قدر حنر جزور وتقطيعها استأنس بكم  

 

 

رنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد حسن عليق شعيب األت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا األسود بن شيبان قال ثنا   - 17816
أبو نوفل بن أيب عقرب قال : جزع عمرو بن العاص عند املوت جزعا شديدا 

فلما رأى ذلك ابنه عبد هللا بن عمرو قال اي أاب عبد هللا ما هذا اجلزع وقد كان  
صلى هللا عليه وسلم يدنيك ويستعملك قال أي بين قد كان ذلك  رسول هللا



وسأخربك عن ذلك اين وهللا ما أدري أحبا ذلك كان أم اتلفا يتألفين ولكن 
أشهد على رجلني انه قد فارق الدنيا وهو حيبهما بن مسية وبن أم عبد فلما  

تنا فركبنا  حدثه وضع يده موضع الغالل من ذقنه وقال اللهم أمرتنا فرتكنا وهني
 وال يسعنا اال مغفرتك وكانت تلك هجرياه حىت مات  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    200صفحة  - 4مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

( حديث عمرو األنصاري رضي هللا عنه  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا الوليد بن مسلم ثنا الوليد بن  - 17817
األنصاري قال  سليمان ان القاسم بن عبد الرمحن حدثهم عن عمرو بن فالن 

: بينا هو ميشي قد أسبل إزاره إذ حلقه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وقد  
أخذ بناصية نفسه وهو يقول اللهم عبدك بن عبدك بن أمتك قال عمرو  



قلت اي رسول هللا اين رجل محش الساقني فقال اي عمرو ان هللا عز وجل قد  ف
 أحسن كل شيء خلقه اي عمرو وضرب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أبربع

أصابع من كفه اليمىن حتت ركبة عمرو فقال اي عمرو هذا موضع اإلزار مث  
 رفعها مث وضعها حتت الثانية فقال اي عمرو هذا موضع اإلزار  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  

 

 

( حديث قيس اجلذامي رضي هللا عنه  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا زيد بن حيىي الدمشقي قال ثنا بن   - 17818
ل كانت له ثوابن عن أبيه عن مكحول عن كثري بن مرة عن قيس اجلذامي رج

صحبة قال قال النيب صلى هللا عليه وسلم : يعطى الشهيد ست خصال عند  
ر أول قطرة من دمه يكفر عنه كل خطيئة ويرى مقعده من اجلنة ويزوج من احلو 

 العني ويؤمن من الفزع األكرب ومن عذاب القرب وحيلى حلة اإلميان  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث حسنت  

 

 



( حديث أيب عنبة اخلوالين رضي هللا عنه   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سريج بن النعمان قال حدثنا بقية   - 17819
ه صحبة قال قال  عن حممد بن زايد األهلاين قال حدثين أبو عنبة قال سريج ول

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : إذا أراد هللا عز وجل بعبد خريا عسله قيل  
يقبضه عليه   وما عسله قال يفتح هللا عز وجل له عمال صاحلا قبل موته مث  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو املغرية قال ثنا بن عياش قال   - 17820
د صحبوا حدثين شرحبيل بن مسلم اخلوالين قال : رأيت سبعة نفر مخسة ق

النيب صلى هللا عليه وسلم واثنني قد اكال الدم يف اجلاهلية ومل يصحبا النيب 
ه وسلم فأبو صلى هللا عليه وسلم فأما اللذان مل يصحبا النيب صلى هللا علي

 عنبة اخلوالين وأبو فاتح األمناري  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو اليمان قال ثنا إمساعيل بن  - 17821
خلوالين الشهداء عياش عن حممد بن زايد األهلاين قال : ذكر عند أيب عنبة ا

فذكروا املبطون واملطعون والنفساء فغضب أبو عنبة وقال حدثنا أصحاب نبينا  
ض أمناء هللا يف عن نبينا صلى هللا عليه وسلم انه قال ان شهداء هللا يف األر 

 األرض يف خلقه قتلوا أو ماتوا 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا اهليثم بن خارجة قال اان اجلراح بن  - 17822
مليح البهراين محصي عن بكر بن زرعة اخلوالين قال مسعت أاب عنبة اخلوالين 

لم يقول : ال يزال هللا عز وجل يغرس يف يقول مسعت النيب صلى هللا عليه وس
 هذا الدين بغرس يستعملهم يف طاعته  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

( حديث مسرة بن فاتك األسدي رضي هللا عنه  )  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعمر بن بشر قال ثنا عبد هللا قال   - 17823
ثنا هشيم بن بشري عن داود بن عمرو عن بسر بن عبد هللا عن مسرة بن فاتك 

 األسدي : فذكر حديثا  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسن لوال عنعنة هشيم . داود بن عمرو وهو  ت
احلديث وابقي رجال اإلسناد ثقاتاألودي الدمشقي صدوق حسن   

 

 

قال حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعمر بن بشر قال ثنا عبد هللا   - 17823
قال ثنا هشيم عن داود بن عمرو عن بسر بن عبيد هللا عن مسرة بن فاتك ان 

النيب صلى هللا عليه وسلم قال : نعم الفىت مسرة لو أخذ من ملته ومشر من مئزره  
 ففعل ذلك مسرة أخذ من ملته ومشر من مئزره  

 

 

يب األرنؤوط : إسناده حسن لوال عنعنة هشيم . داود بن عمرو وهو  عليق شع ت
 األودي الدمشقي صدوق حسن احلديث وابقي رجال اإلسناد ثقات

 

 

( حديث زايد بن نعيم احلضرمي رضي هللا عنه  )  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا قتيبة بن سعيد قال ثنا بن هليعة   - 17824
عن زايد بن نعيم   عن يزيد بن أيب حبيب عن أيب مرزوق عن املغرية بن أيب بردة

احلضرمي قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : أربع فرضهن هللا يف 
الصالة والزكاة  اإلسالم فمن جاء بثالث مل يغنني عنه شيئا حىت أييت هبن مجيعا

 وصيام رمضان وحج البيت  

 

 

سيء   -وهو عبد هللا  -عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ابن هليعة ت
 احلفظ

 

 

------------------------------------- 

 

[    201صفحة  - 4مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

( بقية حديث عقبة بن عامر اجلهين رضي هللا عنه  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هارون قال ثنا عبد هللا بن وهب  - 17825
 أقول عن عمرو بن احلرث ان أاب عشانة حدثه انه مسع عقبة بن عامر يقول ال



اليوم على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ما مل يقل مسعت رسول هللا صلى هللا 
يتا من جهنم ومسعت النيب عليه وسلم يقول : من كذب علي ما مل أقل فليتبوأ ب

صلى هللا عليه وسلم يقول رجالن من أميت يقوم أحدمها الليل يعاجل نفسه إىل 
الطهور وعليه عقده فيتوضأ فإذا وضأ يديه احنلت عقدة وإذا وضأ وجهه  
احنلت عقدة وإذا مسح برأسه احنلت عقدة وإذا وضا رجليه احنلت عقدة  

ب انظروا إىل عبدي هذا يعاجل نفسه  فيقول هللا عز وجل للذين وراء احلجا
 يسألين ما سألين عبدي فهو له  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هارون حدثنا بن وهب حدثين  - 17826
الليث عن حسني بن أيب حكيم حدثه عن علي بن رابح اللخمي عن عقبة بن  

عامر اجلهين قال : أمرين رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ان اقرأ ابملعوذات  
 دبر كل صالة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان قال ثنا عبد العزيز بن مسلم   - 27178
قال ثنا مطرف عن عكرمة عن عقبة بن عامر اجلهين قال نذرت أخيت ان 
متشي إىل الكعبة فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ان هللا لغين عن 

 مشيها لرتكب ولتهد بدنة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان قال أان أابن قال ثنا قتادة   - 17828
قال ثنا نعيم بن مهار عن عقبة بن عامر أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
قال قال ربكم : أتعجز اي بن آدم أن تصلي أول النهار أربع ركعات أكفك 

 هبن آخر يومك 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا علي بن عاصم قال حدثين عبد   - 17829
مر يف سفر  الرمحن بن حرملة عن أيب مكي اهلمداين قال : صحبنا عقبة بن عا

فجعل ال يؤمنا قال فقلنا له رمحك هللا اال تؤمنا وأنت من أصحاب حممد صلى  



وسلم يقول من أم  هللا عليه وسلم قال ال اين مسعت رسول هللا صلى هللا عليه  
الناس فأصاب الوقت وأمت الصالة فله وهلم ومن انتقص من ذلك فعليه وال  

 عليهم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن وهذا إسناد ضعيفت  

 

 

قال أبو عبد الرمحن وجدت هذا احلديث يف كتاب أيب خبط يده   - 17829
ا اهليثم بن محيد عن زيد كتب إىل الربيع بن انفع أبو توبة وكان يف كتابه حدثن

بن واقد عن سليمان بن موسى عن كثري بن مرة عن عقبة بن عامر قال قال  
جملهر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : املسر ابلقرآن كاملسر ابلصدقة وا

 ابلقرآن كاجملهر ابلصدقة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد قوي ت  

 

 

( بقية حديث عبادة بن الصامت رضي هللا عنه  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان قال ثنا شعبة قال أبو بكر  - 17830



بن حفص قال أخربين قال مسعت أاب مصبح أو بن مصبح شك أبو بكر عن  
بن السمط عن عبادة بن الصامت : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عاد  
عبد هللا بن رواحة قال فما حتوز له عن فراشه فقال أتدرون من شهداء أميت 

الوا قتل املسلم شهادة قال ان شهداء أميت إذا لقليل قتل املسلم شهادة  ق
 والطاعون شهادة واملرأة يقتلها ولدها مجعاء  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

( حديث أيب عامر األشعري رضي هللا عنه   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال  - 17831
ثنا مالك بن مغول ثنا علي بن مدرك عن أيب عامر األشعري كان رجل قتل  

منهم أبوطاس فقال له النيب صلى هللا عليه وسلم : اي أاب عامر اال غريت فتال  
ذا اي أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم ال يضركم من ضل إ }هذه اآلية  

فغضب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وقال أين ذهبتم إمنا هي اي   {اهتديتم  
 أيها الذين آمنوا ال يضركم من ضل من الكفار إذا اهتديتم  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    202صفحة  - 4مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد امللك بن عمرو قال ثنا زهري   - 17832
مالك  يعين بن حممد عن عبد هللا بن حممد عن عطاء بن يسار عن أيب

األشجعي عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : أعظم الغلول عند هللا ذراع من  
حظ األرض جتدون الرجلني جارين يف األرض أو يف الدار فيقتطع أحدمها من 

 صاحبه ذراعا فإذا اقتطعه طوقه من سبع ارضني إىل يوم القيامة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

( حديث احلرث األشعري عن النيب صلى هللا عليه وسلم   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا أبو خلف موسى بن  - 17833



خلف كان يعد من البدالء قال ثنا حيىي بن أيب كثري عن زيد بن سالم عن جده  
ممطور عن احلرث األشعري ان نيب هللا صلى هللا عليه وسلم قال : ان هللا عز  

ائيل ان  وجل أمر حيىي بن زكراي خبمس كلمات ان يعمل هبن وان أيمر بين إسر 
يعملوا هبن فكاد ان يبطئ فقال له عيسى انك قد أمرت خبمس كلمات ان 
تعمل هبن وان أتمر بين إسرائيل ان يعملوا هبن فأما ان تبلغهن واما ابلغهن  

فقال له اي أخي اين أخشى ان سبقتين ان أعذب أو خيسف يب قال فجمع حيىي  
على الشرف فحمد هللا    بين إسرائيل يف بيت املقدس حىت امتأل املسجد وقعد

وأثىن عليه مث قال ان هللا عز وجل أمرين خبمس كلمات ان اعمل هبن وأمركم  
ان تعملوا هبن أوهلن ان تعبدوا هللا وال تشركوا به شيئا فان مثل ذلك مثل رجل 
اشرتى عبدا من خالص ماله بورق أو ذهب فجعل يعمل ويؤدي عمله إىل غري 

ه كذلك وان هللا عز وجل خلقكم ورزقكم  سيده فأيكم يسره ان يكون عبد 
فاعبدوه وال تشركوا به شيئا وأمركم ابلصالة فان هللا عز وجل ينصب وجهه  

لوجه عبده ما مل يلتفت فإذا صليتم فال تلتفتوا وأمركم ابلصيام فان مثل ذلك 
كمثل رجل معه صرة من مسك يف عصابة كلهم جيد ريح املسك وان خلوف 

هللا من ريح املسك وأمركم ابلصدقة فان مثل ذلك فم الصائم اطيب عند 
كمثل رجل أسره العدو فشدوا يديه إىل عنقه وقربوه ليضربوا عنقه فقال هل  
لكم ان افتدي نفسي منكم فجعل يفتدي نفسه منهم ابلقليل والكثري حىت 

فك نفسه وأمركم بذكر هللا كثريا وان مثل ذلك كمثل رجل طلبه العدو سراعا  
تى حصنا حصينا فتحصن فيه وان العبد أحصن ما يكون من يف أثره فأ



الشيطان إذا كان يف ذكر هللا عز وجل قال وقال رسول هللا صلى هللا عليه  
وسلم اان آمركم خبمس هللا أمرين هبن ابجلماعة وابلسمع والطاعة واهلجرة  
واجلهاد يف سبيل هللا فإنه من خرج من اجلماعة قيد شرب فقد خلع ربقة 

م من عنقه إىل ان يرجع ومن دعا بدعوى اجلاهلية فهو من جثاء جهنم  اإلسال
قالوا اي رسول هللا وان صام وصلى قال وان صام وصلى وزعم انه مسلم  

 فادعوا املسلمني مبا مساهم املسلمني املؤمنني عباد هللا عز وجل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

( بقية حديث عمرو بن العاص عن النيب صلى هللا عليه وسلم   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا موسى بن علي بن رابح  - 17834
عن أبيه عن أيب قيس موىل عمرو بن العاص عن عمرو بن العاص قال قال  

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : فصل ما بني صيامكم وبني صيام أهل 
كلة السحر الكتاب أ  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا موسى بن علي بن رابح  - 17835
رسول هللا  ذاك اللخمي عن أبيه قال مسعت عمرو بن العاص يقول قال يل

صلى هللا عليه وسلم : اي عمرو اشدد عليك سالحك وثيابك وائتين ففعلت  
فجئته وهو يتوضأ فصعد يف البصر وصوبه وقال اي عمرو اين أريد ان ابعثك  

ها فيسلمك هللا ويغنمك وارغب لك من املال رغبة صاحلة قال قلت اي وج
رسول هللا اين مل أسلم رغبة يف املال إمنا أسلمت رغبة يف اجلهاد والكينونة معك  

قال اي عمرو نعما ابملال الصاحل للرجل الصاحل قال كذا يف النسخة نعما  
  بنصب النون وكسر العني قال أبو عبيد بكسر النون والعني

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    203صفحة  - 4مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد بن هارون قال اان سعيد عن   - 17836
قتادة عن رجاء بن حيوة عن قبيصة بن ذؤيب عن عمرو بن العاص قال : ال  



 تلبسوا علينا سنة نبينا عدة أم الولد إذا تويف عنها سيدها أربعة اشهر وعشرا 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف النقطاعه ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر قال ثنا شعبة عن   - 17837
إمساعيل عن قيس بن أيب حازم عن عمرو بن العاص قال مسعت رسول هللا 

صلى هللا عليه وسلم جهارا غري سر يقول : ان آل أيب فالن ليسوا يل أبولياء 
 إمنا وليي هللا وصاحل املؤمنني  

 

 

يح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر قال ثنا شعبة عن   - 17838
احلكم قال مسعت ذكوان حيدث عن موىل لعمرو بن العاص : انه أرسله إىل 

علي يستأذنه على أمساء بنت عميس فأذن له حىت إذا فرغ من حاجته سأل  
هللا عليه وسلم هناان أو هنى ان  املوىل عمرا عن ذلك فقال ان رسول هللا صلى

 ندخل على النساء بغري أذن ازواجهن 
 

 



عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح بطرقه وشواهده ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إسحاق بن عيسى قال حدثين بن  - 17839
هليعة عن أيب قبيل عن عمرو بن العاص قال : عقلت عن رسول هللا صلى هللا  

م ألف مثل  عليه وسل   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أسود بن عامر قال ثنا جرير يعين  - 17840
يت رجال بن حازم قال مسعت احلسن قال قال رجل لعمرو بن العاص : أرأ

مات رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهو حيبه أليس رجال صاحلا قال بلى قال  
د  قد مات رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهو حيبك وقد استعملك فقال ق
استعملين فوهللا ما أدري أحبا كان يل منه أو استعانة يب ولكن سأحدثك 

برجلني مات رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهو حيبهما عبد هللا بن مسعود  
 وعمار بن ايسر  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : رجاله ثقات رجال الشيخني إال أنه منقطع فاحلسن ت



 وهو البصري مل يسمع من عمرو بن العاص

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن   - 17841
و بن العاص خبيب بن الزبري قال مسعت عبد هللا بن أيب اهلذيل قال : كان عمر 

يتخولنا فقال رجل من بكر بن وائل لئن مل تنته قريش ليضعن هذا األمر يف  
مسعت رسول مجهور من مجاهري العرب سواهم فقال عمرو بن العاص كذبت 

هللا صلى هللا عليه وسلم يقول قريش والة الناس يف اخلري والشر إىل يوم 
 القيامة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن بن مهدي قال ثنا   - 17842
موسى يعين بن علي عن أبيه قال مسعت عمرو بن العاص يقول : ما ابعد 

م من هدي نبيكم صلى هللا عليه وسلم أما هو فكان ازهد الناس يف هديك
 الدنيا وأنتم أرغب الناس فيها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن بن مهدي عن موسى   - 17843
فأتيت على سامل موىل أيب  عن أبيه عن عمرو بن العاص قال : كان فزع ابملدينة 

حذيفة وهو حمتب حبمائل سيفه فأخذت سيفا فاحتبيت حبمائله فقال رسول 
هللا صلى هللا عليه وسلم اي أيها الناس إال كان مفزعكم إىل هللا وإىل رسوله مث 

 قال أال فعلتم كما فعل هذان الرجالن املؤمنان  

 

 

م عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن محاد قال اان عبد العزيز  - 17844
العاص قال :   بن املختار عن خالد احلذاء عن أيب عثمان قال حدثين عمرو بن

بعثين رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على جيش ذات السالسل قال فأتيته  
الرجال قال قلت اي رسول هللا أي الناس أحب إليك قال عائشة قال قلت من 

 قال أبوها إذا قال قلت مث من قال عمر قال فعد رجاال  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن بن موسى قال ثنا بن هليعة   - 17845
قال ثنا يزيد بن أيب حبيب عن عمران بن أيب أنس عن عبد الرمحن بن جبري  

العاص انه قال : ملا بعثه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عام  عن عمرو بن 
قت ان اغتسلت  ذات السالسل قال احتلمت يف ليلة ابردة شديدة الربد فاشف 

ان أهلك فتيممت مث صليت أبصحايب صالة الصبح قال فلما قدمنا على 
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ذكرت ذلك له فقال اي عمرو صليت  

جنب قال قلت نعم اي رسول هللا اين احتلمت يف ليلة ابردة   أبصحابك وأنت
وال   }شديدة الربد فاشفقت ان اغتسلت ان أهلك وذكرت قول هللا عز وجل 

فتيممت مث صليت فضحك رسول  {تقتلوا أنفسكم إن هللا كان بكم رحيما 
 هللا صلى هللا عليه وسلم ومل يقل شيئا  

 

 

هذا إسناد ضعيف فيه عبد هللا بن عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح و ت
 هليعة وهو سيئ احلفظ 

 

 

------------------------------------- 

 

[    204صفحة  - 4مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن قال ثنا بن هليعة قال ثنا   - 17846
ان عمرو بن   يزيد بن أيب حبيب قال أخربين سويد بن قيس عن قيس بن شقي

العاص قال قلت : اي رسول هللا أابيعك على ان تغفر يل ما تقدم من ذنيب 
هلجرة  فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ان اإلسالم جيب ما كان قبله وان ا

جتب ما كان قبلها قال عمرو فوهللا ان كنت ألشد الناس حياء من رسول هللا 
صلى هللا عليه وسلم فما مألت عيين من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وال  

 راجعته مبا أريد حىت حلق ابهلل عز وجل حياء منه  

 

 

  عليق شعيب األرنؤوط : الشطر األول منه حسن وهذا اإلسناد ضعيف عبدت
 هللا بن هليعة سيئ احلفظ

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن غيالن قال ثنا رشدين  - 17847
حدثين موسى بن علي عن أبيه عن عمرو بن العاص قال قال رجل : اي رسول  
هللا أي العمل أفضل قال إميان ابهلل وتصديق وجهاد يف سبيل هللا وحج مربور  

فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فلني  قال الرجل أكثرت اي رسول هللا
الكالم وبذل الطعام ومساح وحسن خلق قال الرجل أريد كلمة واحدة قال له  

 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اذهب فال تتهم هللا على نفسك  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : حديث حمتمل للتحسني لشواهده وهذا إسناد ت
 ضعيف لضعف رشدين : وهو ابن سعد 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو سلمة اخلزاعي ثنا بكر بن  - 17848
عمرو بن   مضر قال مسعت أاب هانئ يقول مسعت علي بن رابح يقول مسعت

العاص يقول وهو على املنرب للناس : ما أبعد هديكم من هدي نبيكم صلى 
 هللا عليه وسلم أما هو فازهد الناس يف الدنيا واما أنتم فارغب الناس فيها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو سلمة قال اان بكر بن مضر   - 17849
اهيم عن بسر بن سعيد  عن يزيد بن عبد هللا بن أسامة بن اهلاد عن حممد بن إبر 

عن أيب قيس موىل عمرو عن عمرو بن العاص انه مسع رسول هللا صلى هللا 
حكم  عليه وسلم يقول : إذا حكم احلاكم فاجتهد مث أصاب فله أجران وإذا 

 واجتهد مث أخطأ فله أجر  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن إسحاق قال ثنا ليث بن  - 17850
سعد عن يزيد بن أيب حبيب عن علي بن رابح قال مسعت عمرو بن العاص 

هللا صلى هللا عليه وسلم   يقول : لقد أصبحتم وأمسيتم ترغبون فيما كان رسول
ون يف الدنيا وكان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يزهد  يزهد فيه أصبحتم ترغب

فيها وهللا ما أتت على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ليلة من دهره اال كان  
الذي عليه أكثر مما له قال فقال له بعض أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه  

هللا صلى هللا عليه وسلم يستسلف وسلم قد رأينا رسول   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب قال وقال غري حيىي : وهللا ما مر   - 17851
برسول هللا صلى هللا عليه وسلم ثالثة من الدهر اال والذي عليه أكثر من  

 الذي له 
 

 

صحيح على شرط مسلم عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن بن موسى قال ثنا بن هليعة   - 17852
ثنا أبو قبيل عن خالد بن عبد هللا عن عمرو بن العاص عن النيب صلى هللا 

عليه وسلم ويف موضع آخر قال مالك بن عبد هللا عن عبد هللا بن عمرو عن  
اذ من سبع مواتت موت الفجأة ومن لدغ النيب صلى هللا عليه وسلم : أنه استع

احلية ومن السبع ومن الغرق ومن احلرق ومن ان خير على شيء أو خير عليه  
 شيء ومن القتل عند فرار الزحف 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ابن هليعة سيئ احلفظت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سعيد موىل بين هاشم قال ثنا عبد   - 17853
سامة بن اهلاد عن  هللا بن جعفر يعين املخرمي قال ثنا يزيد بن عبد هللا بن أ

بسر بن سعيد عن أيب قيس موىل عمرو بن العاص عن عمرو بن العاص ان 
ى أي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : نزل القرآن على سبعة أحرف عل 

 حرف قرأمت فقد أصبتم فال تتماروا فيه فان املراء فيه كفر  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو سعيد ثنا عبد هللا بن جعفر   - 17854
قال ثنا يزيد بن عبد هللا عن حممد بن إبراهيم عن بسر بن سعيد عن أيب قيس  

ن عمرو بن العاص قال قال رسول هللا صلى هللا عليه  موىل عمرو بن العاص ع
 وسلم : إذا حكم احلاكم فاجتهد فأصاب فله أجران وان أخطأ فله أجر 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الصحيحت  

 

 

قال يزيد فذكرت ذلك أليب بكر بن حزم فقال هكذا حدثين به  - 17854
صلى هللا عليه وسلم :مبثله  أبو سلمة عن أيب هريرة عن النيب  

 

 

------------------------------------- 

 

[    205صفحة  - 4مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو سلمة اخلزاعي قال اان عبد هللا   - 17855
ن عبد هللا بن بن جعفر بن عبد الرمحن بن املسور بن خمرمة قال أخربين يزيد ب

أسامة بن اهلاد عن بسر بن سعيد عن أيب قيس موىل عمرو بن العاص قال مسع  



قال رسول هللا  عمرو بن العاص رجال يقرأ آية من القرآن فقال من أقراكها 
ليه وسلم قال : فقد أقرانيها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على  صلى هللا ع

غري هذا فذهبا إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال أحدمها اي رسول هللا 
آية كذا وكذا مث قراها فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم هكذا أنزلت فقال  

على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال أليس اآلخر اي رسول هللا فقراها 
هكذا اي رسول هللا قال هكذا أنزلت فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ان  
هذا القرآن انزل على سبعة أحرف فأي ذلك قرأمت فقد أحسنتم وال متاروا فيه  

 فإن املراء فيه كفر أو آية الكفر  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا موسى بن داود قال اان بن هليعة   - 17856
قال  عن عبد هللا بن سليمان عن حممد بن راشد املرادي عن عمرو بن العاص

مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : ما من قوم يظهر فيهم الراب إال 
لرعب  أخذوا ابلسنة وما من قوم يظهر فيه الرشا إال أخذوا اب  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف جدا عبد هللا بن هليعة سيئ احلفظت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو معاوية عن األعمش عن أيب  - 17857
ال مث علي قالوا صاحل قال : استأذن عمرو بن العاص على فاطمة فأذنت له ق

ال قال فرجع مث استأذن عليها مرة أخرى فقال مث علي قالوا نعم فدخل عليها  
 صلى فقال له علي ما منعك أن تدخل حني مل جتدين ههنا قال إن رسول هللا

 هللا عليه وسلم هناان أن ندخل على املغيبات  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح بطرقه وشواهده ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو النضر قال ثنا الفرج قال ثنا   - 17858
حممد بن عبد األعلى عن أبيه عن عبد هللا بن عمرو عن عمرو بن العاص قال 

هللا عليه وسلم خصمان خيتصمان فقال لعمرو اقض : جاء رسول هللا صلى 
بينهما اي عمرو فقال أنت أوىل بذلك مين اي رسول هللا قال وان كان قال فإذا  
قضيت بينهما فما يل قال ان أنت قضيت بينهما فأصبت القضاء فلك عشر  

 حسنات وان أنت اجتهدت فأخطأت فلك حسنة  

 

 

وهو ابن فضالة كما   -الفرج  عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف جدات
ضعيف   -جاء منسواب عند غري املصنف   



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هاشم قال ثنا الفرج عن ربيعة بن   - 17859
يزيد عن عقبة بن عامر عن النيب صلى هللا عليه وسلم : مثله غري انه قال فان  

ك أجر اجتهدت فأصبت القضاء فلك عشرة أجور وان اجتهدت فأخطأت فل
 واحد 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف لضعف الفرج ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سليمان بن حرب وحسن بن  - 17860
موسى قاال ثنا محاد بن سلمة عن أيب جعفر اخلطمي عن عمارة بن خزمية بن  
اثبت قال كنا مع عمرو بن العاص يف حج أو عمرة حىت إذا كنا مبر الظهران  

إذا امرأة يف هودجها قد وضعت يدها على هودجها قال فمال فدخل ف
الشعب فدخلنا معه فقال : كنا مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف هذا 
املكان فإذا حنن بغرابن كثرية فيها غراب اعصم امحر املنقار والرجلني فقال  

هذا الغراب   رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ال يدخل اجلنة من النساء اال مثل
يف هذه الغرابن قال حسن فإذا امرأة يف يديها حبائرها وخواتيمها قد وضعت 

 يديها ومل يقل حسن مبر الظهران  
 

 



  4عليق شعيب األرنؤوط : رجاله ثقات لكن تفرد به محاد بن سلمة وقد سبق ت
دون قصة املرأة ) وقال هناك : إسناده صحيح (  197 /  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن إسحاق اان ليث بن سعد   - 17861
ملا ألقي هللا عز  عن يزيد بن أيب حبيب عن بن مشاسة ان عمرو بن العاص قال 

وجل يف قليب اإلسالم قال : أتيت النيب صلى هللا عليه وسلم ليبايعين فبسط 
ذنيب قال فقال    يده ايل فقلت ال أابيعك اي رسول هللا حىت تغفر يل ما تقدم من

يل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اي عمرو أما علمت ان اهلجرة جتب ما قبلها  
 من الذنوب اي عمرو أما علمت ان اإلسالم جيب ما كان قبله من الذنوب 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حديث وفد عدب القيس عن النيب صلى هللا عليه وسلم ( )   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل قال ثنا يونس قال زعم   - 17862
ى هللا عبد الرمحن بن أيب بكرة قال قال أشج بن عصر قال يل رسول هللا صل 

عليه وسلم : ان فيك خلتني حيبهما هللا عز وجل قلت ما مها قال احللم  



هلل الذي جبلين   واحلياء قلت أقدميا كان يف أم حديثا قال بل قدميا قلت احلمد
 على خلتني حيبهما  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    206صفحة  - 4مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل بن إبراهيم قال ثنا عوف   - 17863
فدوا على  حدثين أبو القموص زيد بن علي قال حدثين أحد الوفد الذين و 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من عبد القيس قال : وأهدينا له فيما يهدى  
سبه  نوطا أو قربة من تعضوض أو برين فقال ما هذا قلنا هذه هدية قال وأح

نظر إىل مترة منها فأعادها مكاهنا وقال أبلغوها آل حممد قال فسأله القوم عن  
أشياء حىت سألوه عن الشراب فقال ال تشربوا يف دابء وال حنتم وال نقري وال  

مزفت اشربوا يف احلالل املوكى عليه فقال له قائلنا اي رسول هللا وما يدريك ما 
ل أان ألدري ماهيه أي هجر أعز قلنا املشقر الدابء واحلنتم والنقري واملزفت قا

قال فوهللا لقد دخلتها وأخذت إقليدها قال وكنت قد نسيت من حديثه شيئا  



فأذكرنيه عبيد هللا بن أيب جروة قال وقفت على عني الزارة مث قال اللهم اغفر  
لعبد القيس إذ أسلموا طائعني غري كارهني غري خزااي وال موتورين إذ بعض 

 يسلموا حىت خيزوا ويوتروا قال وابتهل وجهه ههنا من القبلة يعين عن  قومنا ال
ميني القبلة حىت استقبل القبلة مث يدعو لعبد القيس مث قال إن خري أهل 

 املشرق عبد القيس  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر قال ثنا عوف عن  - 17864
هللا صلى هللا أيب القموص قال حدثين أحد الوفد الذين وفدوا على رسول 

عليه وسلم فإن ال يكن قال قيس بن النعمان فإين أنسيت امسه : فذكر 
احلديث قال وابتهل حىت استقبل القبلة مث يدعو لعبد القيس مث قال إن خري  

هل املشرق نساء عبد القيس  أ  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يونس بن حممد ثنا حيىي بن عبد   - 17865



الرمحن العصري قال ثنا شهاب بن عباد انه مسع بعض وفد عبد القيس وهو  
يقول : قدمنا على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فاشتد فرحهم بنا فلما  

سلم ودعا  انتهينا إىل القوم أوسعوا لنا فقعدان فرحب بنا النيب صلى هللا عليه و 
لنا مث نظر إلينا فقال من سيدكم وزعيمكم فأشران مجيعا إىل املنذر بن عائذ  

فقال النيب صلى هللا عليه وسلم أهذا األشج فكان أول يوم وضع عليه هذا  
االسم لضربة بوجهه حبافر محار فقلنا نعم اي رسول هللا فتخلف بعد القوم فعقل  

قى عنه ثياب السفر ولبس من صاحل  رواحلهم وضم متاعهم مث اخرج عيبته فأل
ثيابه مث أقبل إىل النيب صلى هللا عليه وسلم وقد بسط النيب صلى هللا عليه  

وسلم رجله واتكأ فلما دان منه األشج أوسع القوم له وقالوا ههنا اي أشج فقال  
النيب صلى هللا عليه وسلم واستوى قاعدا وقبض رجله ههنا اي أشج فقعد عن  

ى هللا عليه وسلم واستوى قاعدا فرحب به وألطفه مث سأل عن  ميني النيب صل
بالده ومسى له قرية الصفا واملشقر وغري ذلك من قرى هجر فقال أبيب وأمي اي 

رسول هللا ألنت أعلم أبمساء قراان منا فقال اين قد وطئت بالدكم وفسح يل 
نكم فإهنم  فيها قال مث أقبل على األنصار فقال اي معشر األنصار اكرموا إخوا

أشباهكم يف اإلسالم وأشبه شيء بكم شعارا وإبشارا أسلموا طائعني غري 
مكرهني وال موتورين إذ أيب قوم ان يسلموا حىت قتلوا فلما ان قال كيف رأيتم 

كرامة إخوانكم لكم وضيافتهم إايكم قالوا خري إخوان أالنوا فرشنا وأطابوا  
ا وسنة نبينا صلى هللا عليه وسلم  مطعمنا وابتوا وأصبحوا يعلموننا كتاب ربن

فأعجب النيب صلى هللا عليه وسلم وفرح هبا مث أقبل علينا رجال رجال يعرضنا  



على ما تعلمنا وعلمنا فمنا من تعلم التحيات وأم الكتاب والسورة والسورتني 
والسنة والسنتني مث أقبل علينا بوجهه فقال هل معكم من ازوادكم شيء ففرح  

بتدروا رحاهلم فأقبل كل رجل منهم معه صربة من متر فوضعها  القوم بذلك وا
فوق الذراع ودون   على نطع بني يديه وأومأ جبريدة يف يده كان خيتصر هبا

الذراعني فقال أتسمون هذا التعضوض قلنا نعم مث أومأ إىل صربة أخرى فقال  
ين فقلنا  أتسمون هذا الصرفان قلنا نعم مث أومأ إىل صربة فقال أتسمون هذا الرب 

نعم قال أما انه خري متركم وانفعه لكم قال فرجعنا من وفادتنا تلك فأكثران  
الغرز منه وعظمت رغبتنا فيه حىت صار عظم خنلنا ومتران الربين قال فقال 

األشج اي رسول هللا ان أرضنا أرض ثقيلة ومخة وأان إذا مل نشرب هذه األشربة 
هللا صلى هللا عليه وسلم ال تشربوا هيجت ألواننا وعظمت بطوننا فقال رسول 

يف الدابء واحلنتم والنقري وليشرب أحدكم يف سقائه يالث على فيه فقال له 
األشج أبيب وأمي اي رسول هللا رخص لنا يف هذه فأوما بكفيه وقال اي أشج ان 

رخصت لكم يف مثل هذه وقال بكفيه هكذا شربته يف مثل هذه وفرج يديه 
ها حىت إذا مثل أحدكم من شرابه قام إىل بن عمه فهزر  وبسطها يعين أعظم من 

ساقه ابلسيف وكان يف الوفد رجل من بين عصري يقال له احلرث قد هزرت 
ساقه يف شرب هلم يف بيت متثله من الشعر يف امرأة منهم فقام بعض أهل ذلك 
البيت فهزر ساقه ابلسيف قال فقال احلرث ملا مسعتها من رسول هللا صلى هللا 

يه وسلم جعلت أسدل ثويب ألغطي الضربة بساقي وقد أبداها هللا لنبيه  عل
 صلى هللا عليه وسلم  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

-------------------------------------  

 

[    207صفحة  - 4مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو النضر قال ثنا حممد بن عبد   - 17866
 القموص عن وفد  هللا العمري قال ثنا أبو سهل عوف بن أيب مجيلة عن زيد أيب

عبد القيس اهنم مسعوا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : اللهم اجعلنا من  
وا اي رسول هللا ما عباد  عبادك املنتخبني الغر احملجلني الوفد املتقبلني قال فقال

هللا املنتخبون قال عباد هللا الصاحلون قالوا فما الغر احملجلون قال الذين يبيض 
منهم مواضع الطهور قالوا فما الوفد املتقبلون قال وفد يفدون من هذه األمة  

 مع نبيهم إىل رهبم عز وجل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 



( عن النيب صلى هللا عليه وسلم   حديث مالك بن صعصعة )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد قال ثنا هشام  - 17867
صعصعة ان النيب الدستوائي قال ثنا قتادة عن أنس بن مالك عن مالك بن 

صلى هللا عليه وسلم قال : بينا اان عند البيت بني النائم واليقظان إذ أقبل أحد  
من الثالثة بني الرجلني فأتيت بطست من ذهب مأله حكمة وإمياان فشق  

النحر إىل مراقي البطن فغسل القلب مباء زمزم مث ملئ حكمة وإمياان مث أتيت 
بدابة دون البغل وفوق احلمار مث انطلقت مع جربيل عليه السالم فأتينا السماء 

الدنيا قيل من هذا قيل جربيل قيل ومن معك قيل حممد قيل وقد أرسل إليه 
على آدم عليه السالم فسلمت  قال نعم قيل مرحبا به ونعم اجمليء جاء فأتيت

عليه فقال مرحبا بك من بن ونيب مث أتينا السماء الثانية قيل من هذا قيل  
جربيل قيل ومن معك قال حممد فمثل ذلك فأتيت على حيىي وعيسى عليهما  

السالم فسلمت عليهما فقاال مرحبا بك من أخ ونيب مث أتينا السماء الثالثة  
يه السالم فسلمت عليه فقال مرحبا بك من فمثل ذلك فأتيت على يوسف عل 

أخ ونيب مث أتينا السماء الرابعة فمثل ذلك فأتيت على إدريس عليه السالم 
فسلمت عليه فقال مرحبا بك من أخ ونيب مث أتينا السماء اخلامسة فمثل 

ذلك فأتيت على هارون عليه السالم فأتيت عليه فقال مرحبا بك من أخ ونيب 
السادسة فمثل ذلك مث أتيت على موسى عليه السالم  مث أتينا السماء 



فسلمت عليه فقال مرحبا بك من أخ ونيب فلما جاوزته بكى قيل ما أبكاك  
قال اي رب هذا الغالم الذي بعثته بعدي يدخل من أمته اجلنة أكثر وافضل مما 

يدخل من أميت مث أتينا السماء السابعة فمثل ذلك فأتيت على إبراهيم عليه  
م فسلمت عليه فقال مرحبا بك من بن ونيب قال مث رفع إىل البيت السال

املعمور فسألت جربيل عليه السالم فقال هذا البيت املعمور يصلي فيه كل  
يوم سبعون ألف ملك إذا خرجوا منه مل يعودوا فيه آخر ما عليهم قال مث 

ن الفيلة  رفعت إىل سدرة املنتهى فإذا نبقها مثل قالل هجر وإذا ورقها مثل آذا 
وإذا يف أصلها أربعة اهنار هنران ابطنان وهنران ظاهران فسألت جربيل فقال أما  
الباطنان ففي اجلنة واما الظاهران فالفرات والنيل قال مث فرضت على مخسون 

صالة فأتيت على موسى عليه السالم فقال ما صنعت قلت فرضت على  
بين إسرائيل أشد املعاجلة   مخسون صالة فقال اين أعلم ابلناس منك اين عاجلت

وان أمتك لن يطيقوا ذلك فارجع إىل ربك فاسأله ان خيفف عنك قال فرجعت 
إىل ريب عز وجل فسألته ان خيفف عين فجعلها أربعني مث رجعت إىل موسى 
فأتيت عليه فقال ما صنعت قلت جعلها أربعني فقال يل مثل مقالته األوىل 

ني فأتيت موسى عليه السالم فأخربته فرجعت إىل ريب عز وجل فجعلها ثالث
فقال يل مثل مقالته األوىل فرجعت إىل ريب عز وجل فجعلها عشرين مث عشرة  

مث مخسة فأتيت على موسى فأخربته فقال يل مثل مقالته األوىل فقلت اين 
استحي من ريب عز وجل من كم ارجع إليه فنودي ان قد أمضيت فريضيت 

ة عشر أمثاهلا  وخففت عن عبادي وأجزى ابحلسن   



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    208صفحة  - 4مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يونس بن حممد ثنا شيبان عن   - 17868
ن نيب هللا صلى هللا قتادة قال ثنا أنس بن مالك ان مالك بن صعصعة حدثهم ا

عليه وسلم قال : بينما اان عند الكعبة بني النائم واليقظان فذكر احلديث قال 
يل من هذا قيل  مث انطلقنا إىل السماء السابعة فاستفتح جربيل عليه السالم فق

جربيل قيل ومن معك قيل حممد قيل اوقد بعث إليه قال نعم ففتح له قالوا  
مرحبا به ونعم اجمليء جاء فأتينا على إبراهيم عليه السالم قلت من هذا قال  

جربيل هذا أبوك إبراهيم فسلمت عليه فقال مرحبا ابالبن الصاحل والنيب 
قها مثل آذان الفيول وإذا نبقها مثل  الصاحل مث رفعت يل سدرة املنتهى فإذا ور 

قالل هجر وإذا أربعة اهنار خيرجن من أصلها هنران ظاهران وهنران ابطنان 
فقلت ما هذا اي جربيل قال أما النهران الظاهران فالنيل والفرات واما الباطنان  
فنهران يف اجلنة قال فأتيت إبانءين أحدمها مخر واآلخر لنب قال فأخذت اللنب  



ربيل أصبت الفطرة  فقال ج  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان قال ثنا مهام بن حيىي قال   - 17869
ن نيب هللا مسعت قتادة حيدث عن أنس بن مالك ان مالك بن صعصعة حدثه ا

صلى هللا عليه وسلم حدثهم عن ليلة أسري به قال : بينا اان يف احلطيم ورمبا 
بني  قال قتادة يف احلجر مضطجع إذ أاتين آت فجعل يقول لصاحبه األوسط

الثالثة قال فأاتين فقد ومسعت قتادة يقول فشق ما بني هذه إىل هذه قال قتادة  
فقلت للجارود وهو إىل جنيب ما يعين قال من ثغرة حنره إىل شعرته وقد مسعته  

يقول من قصته إىل شعرته قال فاستخرج قليب فأتيت بطست من ذهب مملوءة 
تيت بدابة دون البغل وفوق إمياان وحكمة فغسل قليب مث حشي مث أعيد مث أ

احلمار أبيض قال فقال اجلارود هو الرباق اي أاب محزة قال نعم يقع خطوه عند  
أقصى طرفه قال فحملت عليه فانطلق يب جربيل عليه السالم حىت أتى يب 
السماء الدنيا فاستفتح فقيل من هذا قال جربيل قيل ومن معك قيل حممد 

مرحبا به ونعم اجمليء جاء قال ففتح فلما   قيل اوقد أرسل إليه قال نعم قيل
خلصت فإذا فيها آدم عليه السالم فقال هذا أبوك آدم فسلم عليه فسلمت 
عليه فرد السالم مث قال مرحبا ابالبن الصاحل والنيب الصاحل مث صعد حىت أتى 



السماء الثانية فاستفتح فقيل من هذا قال جربيل قيل ومن معك قال حممد 
إليه قال نعم قيل مرحبا به ونعم اجمليء جاء قال ففتح فلما   قيل اوقد أرسل

خلصت فإذا حيىي وعيسى ومها ابنا اخلالة فقال هذا حيىي وعيسى فسلم  
عليهما قال فسلمت فردا السالم مث قاال مرحبا ابألخ الصاحل والنيب الصاحل مث 

ن  صعد حىت أتى السماء الثالثة فاستفتح فقيل من هذا قال جربيل قيل وم
معك قال حممد أوقد أرسل إليه قال نعم قيل مرحبا به ونعم اجمليء جاء قال 

ففتح فلما خلصت فإذا يوسف عليه السالم قال هذا يوسف فسلم عليه قال  
[ مرحبا ابألخ الصاحل والنيب  209فسلمت عليه فرد السالم وقال ] ص 

ال جربيل  الصاحل مث صعد حىت أتى السماء الرابعة فاستفتح فقيل من هذا ق
قيل من معك قال حممد قيل وقد أرسل إليه قال نعم فقيل مرحبا به ونعم  

اجمليء جاء قال ففتح فلما خلصت قال فإذا إدريس عليه السالم قال هذا 
إدريس فسلم عليه قال فسلمت عليه فرد السالم مث قال مرحبا ابألخ الصاحل 

استفتح فقيل من هذا  والنيب الصاحل قال مث صعد حىت أتى السماء اخلامسة ف
قال جربيل قيل ومن معك قال حممد قيل اوقد أرسل إليه قيل نعم قيل مرحبا  
به ونعم اجمليء جاء قال ففتح فلما خلصت فإذا هارون عليه السالم قال هذا  

هارون فسلم عليه قال فسلمت عليه قال فرد السالم مث قال مرحبا ابألخ 
أتى السماء السادسة فاستفتح قيل   الصاحل والنيب الصاحل قال مث صعد حىت

من هذا قال جربيل قيل ومن معك قال حممد قيل اوقد أرسل إليه قال نعم  
قيل مرحبا به ونعم اجمليء جاء ففتح فلما خلصت فإذا اان مبوسى عليه السالم 



قال هذا موسى فسلم عليه فسلمت عليه فرد السالم مث قال مرحبا ابألخ 
فلما جتاوزت بكى قيل له ما يبكيك قال أبكي ألن   الصاحل والنيب الصاحل قال

غالما بعث بعدي مث يدخل اجلنة من أمته أكثر مما يدخلها من أميت قال مث  
صعد حىت أتى السماء السابعة فاستفتح قيل من هذا قال جربيل قيل ومن  

معك قال حممد قيل اوقد أرسل إليه قال نعم قيل مرحبا به ونعم اجمليء جاء 
فلما خلصت فإذا إبراهيم عليه السالم فقال هذا إبراهيم فسلم  قال ففتح 

عليه فسلمت عليه فرد السالم مث قال مرحبا ابالبن الصاحل والنيب الصاحل قال  
مث رفعت ايل سدرة املنتهى فإذا نبقها مثل قالل هجر وإذا ورقها مثل آذان 

طنان وهنران الفيلة فقال هذه سدرة املنتهى قال وإذا أربعة اهنار هنران اب
ظاهران فقلت ما هذا اي جربيل قال أما الباطنان فنهران يف اجلنة واما الظاهران  
فالنيل والفرات قال مث رفع ايل البيت املعمور قال قتادة وحدثنا احلسن عن أيب  

هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم انه رأى البيت املعمور يدخله كل يوم 
إليه مث رجع إىل حديث أنس قال مث أتيت إبانء  سبعون ألف ملك مث ال يعودون

من مخر وإانء من لنب وإانء من عسل قال فأخذت اللنب قال هذه الفطرة أنت 
عليها وأمتك قال مث فرضت الصالة مخسني صالة كل يوم قال فرجعت 

فمررت على موسى عليه السالم فقال مباذا أمرت قال أمرت خبمسني صالة 
تستطيع خلمسني صالة وأين قد خربت الناس قبلك   كل يوم قال ان أمتك ال 

وعاجلت بين إسرائيل أشد املعاجلة فارجع إىل ربك فاسأله التخفيف المتك قال  
فرجعت فوضع عين عشرا قال فرجعت إىل موسى فقال مبا أمرت قلت أبربعني 



صالة كل يوم قال ان أمتك ال تستطيع أربعني صالة كل يوم وأين قد خربت 
وعاجلت بين إسرائيل أشد املعاجلة فارجع إىل ربك فاسأله   الناس قبلك

التخفيف المتك قال فرجعت فوضع عين عشرا آخر فرجعت إىل موسى فقال  
يل مبا أمرت قلت أمرت بثالثني صالة كل يوم قال ان أمتك ال تستطيع لثالثني 

صالة كل يوم وأين قد خربت الناس قبلك وعاجلت بين إسرائيل أشد املعاجلة  
ارجع إىل ربك فاسأله التخفيف المتك قال فرجعت فوضع عين عشرا آخر ف

فرجعت إىل موسى فقال يل مبا أمرت قلت بعشرين صالة كل يوم فقال ان 
أمتك ال تستطيع لعشرين صالة كل يوم وأين قد خربت الناس قبلك وعاجلت 

جعت بين إسرائيل أشد املعاجلة فارجع إىل ربك فاسأله التخفيف المتك قال فر 
فأمرت بعشر صلوات كل يوم فرجعت إىل موسى فقال مبا أمرت قلت بعشر 

صلوات كل يوم فقال ان أمتك ال تستطيع لعشر صلوات كل يوم فإين قد  
خربت الناس قبلك وعاجلت بين إسرائيل أشد املعاجلة فارجع إىل ربك فاسأله  

التخفيف المتك قال فرجعت فأمرت خبمس صلوات كل يوم فرجعت إىل 
وسى فقال مبا أمرت قلت أمرت خبمس صلوات كل يوم فقال ان أمتك ال م

تستطيع خلمس صلوات كل يوم وأين قد خربت الناس قبلك وعاجلت بين 
إسرائيل أشد املعاجلة فارجع إىل ربك فاسأله التخفيف ألمتك قال قلت قد 

سألت ريب حىت استحييت منه ولكن أرضى واسلم فلما نفذت اندى مناد قد  
ت فريضيت وخففت عن عبادي أمضي  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    210صفحة  - 4مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر قال ثنا سعيد بن   - 17870
مة عن أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة عن  أيب عروبة عن قتادة بن دعا

النيب صلى هللا عليه وسلم انه قال : بينما اان عند الكعبة بني النائم واليقظان  
فسمعت قائال يقول أحد الثالثة فذكر احلديث قال مث رفع لنا البيت املعمور  
يدخله كل يوم سبعون ألف ملك إذا خرجوا منه مل يعودوا فيه آخر ما عليهم  

مث رفعت ايل سدرة املنتهى فإذا ورقها مثل آذان الفيلة فذكر احلديث قال قال 
فقلت لقد اختلفت إىل ريب عز وجل حىت استحييت ال ولكن أرضى واسلم  

قال فلما جاوزته نوديت اين قد خففت على عبادي وأمضيت فرائضي 
 وجعلت لكل حسنة عشر أمثاهلا  

 

 

على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح ت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن بكر قال اان سعيد عن   - 17871
 قتادة عن أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة رجل : من قومه فذكره 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو النضر ثنا داود يعين العطار   - 17872
عن عمرو بن حيىي عن أيب زيد موىل ثعلبة عن معقل بن أيب معقل األسدي :  

 ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم هنى ان نستقبل القبلتني ببول أو غائط 
 

 

ثعلبة عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف جلهالة أيب زيد موىل بين ت  

 

 

( حديث أم معقل األسدية رضي هللا عنها  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد عن هشام ثنا حيىي   - 17873
بن أيب كثري عن أيب سلمة عن معقل بن أيب معقل األسدي قال أرادت أمي 

احلج وكان مجلها أعجف فذكر ذلك للنيب صلى هللا عليه وسلم فقال :  



 اعتمري يف رمضان فان عمرة يف رمضان كحجة  
 

 

صحيح على شرط الشيخني عليق شعيب األرنؤوط : إسنادهت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان قال ثنا وهيب قال ثنا عمرو   - 17874
بن حيىي عن أيب زيد عن معقل بن أيب معقل األسدي قال : هنى رسول هللا 

 صلى هللا عليه وسلم ان تستقبل القبلتان بغائط أو بول  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف جلهالة أيب زيد موىل بين ثعلبة ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا وهيب ثنا عمرو بن حيىي  - 17875
عن أيب زيد عن معقل بن أيب معقل انه قال : اي رسول هللا ان أم معقل فاهتا 
احلج معك قال فخرجت حني فاهتا احلج معك قال فلتعتمر يف رمضان فان  

 عمرة يف رمضان كحجة  

 

 

إسناد ضعيف جلهالة أيب زيدعليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا ت  

 



 

( حديث بسر بن جحاش عن النيب صلى هللا عليه وسلم   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو النضر ثنا حريز عن عبد   - 17876
رشي : ان النيب الرمحن بن ميسرة عن جبري بن نفري عن بسر بن جحاش الق

صلى هللا عليه وسلم بزق يوما يف كفه فوضع عليها إصبعه مث قال قال هللا بن 
آدم اىن تعجزين وقد خلقتك من مثل هذه حىت إذا سويتك وعدلتك مشيت 

بردين ولألرض منك وئيد فجمعت ومنعت حىت إذا بلغت الرتاقي قلت  بني
 أتصدق وإين اوان الصدقة 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن بن موسى قال ثنا حريز عن   - 17877
عبد الرمحن بن ميسرة عن جبري بن نفري عن بسر بن جحاش القرشي قال :  

 بزق النيب صلى هللا عليه وسلم على كفه فقال بن آدم فذكر معناه  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 



 

املغرية ثنا حريز قال حدثين عبد   قال عبد هللا قال أيب ثناه أبو - 17877
نفري عن بسر بن جحاش القرشي : ان رسول الرمحن بن ميسرة عن جبري بن 

هللا صلى هللا عليه وسلم بصق يوما يف كفه فوضع عليها إصبعه مث قال قال هللا  
عز وجل بين آدم اىن تعجزين وقد خلقتك من مثل هذه حىت إذا سويتك 

رض منك وئيد فجمعت ومنعت حىت إذا وعدلتك مشيت بني بردين ولأل
 بلغت الرتاقي قلت أتصدق وإين اوان الصدقة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو اليمان قال ثنا حريز عن عبد   - 17878
الرمحن يعين بن ميسرة عن جبري بن نفري عن بسر بن جحاش القرشي : فذكره  

 ومل يقل قال هللا عز وجل وقال وإين اوان الصدقة 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

------------------------------------- 

 



[    211صفحة  - 4مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

( حديث لقيط بن صربة رضي هللا عنه   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد عن بن جريج قال  - 17879
ين املنفق وقال عبد  حدثين إمساعيل بن كثري عن عاصم بن لقيط عن أبيه وافد ب

الرزاق املنتفق : انه انطلق هو وصاحب له إىل النيب صلى هللا عليه وسلم فلم  
صلى هللا عليه  جيداه فأطعمتهما عائشة مترا وعصيدة فلم نلبث أن جاء النيب 

وسلم يتقلع يتكفأ فقال أطعمتهما قلنا نعم قلت اي رسول هللا أسألك عن  
الصالة قال أسبغ الوضوء وخلل األصابع وإذا استنشقت فأبلغ اال ان تكون 

صائما قلت اي رسول هللا يل امرأة فذكر من بذائها قال طلقها قلت ان هلا  
ا خري فستفعل وال تضرب صحبة وولدا قال مرها أو قل هلا فان يكن فيه 

ظعينتك ضربك أميتك فبينا هو كذلك إذ دفع الراعي الغنم يف املراح على يده  
سخلة فقال أولدت قال نعم قال ماذا قال هبمة قال اذبح مكاهنا شاة مث أقبل  
علي فقال ال حتسنب ومل يقل ال حتسنب ان ما ذحبناها من أجلك لنا غنم مائة ال  

ا ولد الراعي هبمة أمرانه فذبح مكاهنا شاة  حنب ان تزيد عليها فإذ  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  



 

 

( حديث األغر املزين رضي هللا عنه  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد ثنا شعبة قال ثنا   - 17880
عمرو بن مرة قال مسعت أاب بردة قال مسعت األغر رجال من جهينة حيدث بن 

عمر انه مسع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : اي أيها الناس توبوا إىل 
 ربكم فإين أتوب إليه يف اليوم مائة مرة  

 

 

األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم عليق شعيب ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يونس قال ثنا محاد يعين بن زيد  - 17881
قال ثنا اثبت قال ثنا أبو بردة عن األغر املزين قال وكانت له صحبة قال قال  
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : انه ليغان على قليب فإين استغفر هللا يف اليوم 

ة مرة  مائ  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا محاد يعين بن سلمة قال   - 17882
اان اثبت عن أيب بردة عن األغر أغر مزينة قال مسعت رسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم يقول : انه ليغان على قليب حىت استغفر هللا مائة مرة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا شعبة قال عمرو أخربين  - 17883
قال مسعت أاب بردة حيدث انه مسع رجال من جهينة يقال له األغر حيدث بن 
 عمر انه مسع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : اي أيها الناس توبوا إىل

 ربكم فإين أتوب إليه يف اليوم مائة مرة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

( حديث أيب سعيد بن املعلى رضي هللا عنه  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد عن شعبة قال   - 17884
يد بن املعلى حدثين حبيب بن عبد الرمحن عن حفص بن عاصم عن أيب سع 



قال : كنت أصلي فدعاين رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فلم اجبه حىت 
صليت فأتيته فقال ما منعك ان أتتيين قال قلت اي رسول هللا اين كنت أصلي 

الذين آمنوا استجيبوا هلل وللرسول إذا  }يقل هللا عز وجل اي أيها   قال أمل
مث قال ألعلمنك أعظم سورة يف القرآن أو من القرآن قبل ان خترج   {دعاكم  

من املسجد قال فأخذ بيدي فلما أراد ان خيرج من املسجد قلت اي رسول هللا 
انك قلت ألعلمنك أعظم سورة يف القرآن قال نعم احلمد هلل رب العاملني هي  

 السبع املثاين والقرآن العظيم الذي أوتيته  
 

 

شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري عليق ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو الوليد قال ثنا أبو عوانة عن   - 17885
عبد امللك يعين بن عمري عن بن أيب املعلى عن أبيه : ان النيب صلى هللا عليه  
وسلم خطب يوما فقال ان رجال خريه ربه عز وجل بني ان يعيش يف الدنيا ما  

شاء ان يعيش فيها وايكل يف الدنيا ما شاء ان أيكل فيها وبني لقاء ربه فاختار  
لقاء ربه قال فبكى أبو بكر فقال أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اال  

تعجبون من هذا الشيخ ان ذكر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم رجال صاحلا 
ار لقاء ربه وكان أبو بكر خريه ربه عز وجل بني لقاء ربه وبني الدنيا فاخت

أعلمهم مبا قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال أبو بكر بل نفديك اي 



رسول هللا أبموالنا وأبنائنا فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ما من الناس 
أحد امن علينا يف صحبته وذات يده من بن أيب قحافة ولو كنت متخذا خليال  

ولكن ود وإخاء إميان ولكن ود وإخاء إميان مرتني وان الختذت بن أيب قحافة 
 صاحبكم خليل هللا عز وجل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف جلهالة ابن أيب ت
 املعلى

 

 

------------------------------------- 

 

[    212صفحة  - 4مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

( حديث أيب احلكم أو احلكم بن سفيان رضي هللا عنه   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا جرير عن منصور عن جماهد عن   - 17886
أيب احلكم أو احلكم بن سفيان الثقفي قال : رأيت رسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم ابل مث توضأ ونضح على فرجه  

 



 

ه عليق شعيب األرنؤوط : حديث ضعيف الضطرابت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أسود بن عامر قال قال شريك :  - 17887
 سألت أهل احلكم بن سفيان فذكروا انه مل يدرك النيب صلى هللا عليه وسلم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث ضعيف الضطرابه ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد عن سفيان قال   - 17888
دة عن منصور عن  حدثين منصور وعبد الرمحن بن مهدي قال ثنا سفيان وزائ

جماهد عن احلكم بن سفيان أو سفيان بن احلكم قال عبد الرمحن يف حديثه :  
  رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ابل وتوضأ ونضح فرجه ابملاء قال عبد

 هللا وجدت يف كتاب أيب خبط يده  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث ضعيف الضطرابه ت  

 

 

حدثنا يعلى بن عبيد قال ثنا سفيان عن منصور عن جماهد عن   - 17888



احلكم بن سفيان أو سفيان بن احلكم قال : رأيت رسول هللا صلى هللا عليه  
 وسلم ابل يعين مث توضأ مث نضح على فرجه  

 

 

يب األرنؤوط : حديث ضعيف الضطرابه عليق شع ت  

 

 

( حديث احلكم بن حزن الكلفي رضي هللا عنه  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا احلكم بن موسى قال عبد هللا  - 17889
يق الطائفي قال  ومسعته من احلكم حدثنا شهاب بن خراش حدثين شعيب بن رز 

كنت جالسا عند رجل يقال له احلكم بن حزن الكلفي وله صحبة من النيب 
صلى هللا عليه وسلم قال فأنشأ حيدثنا قال : قدمت على رسول هللا صلى هللا  
عليه وسلم سابع سبعة أو اتسع تسعة قال فأذن لنا فدخلنا فقلنا اي رسول هللا 
أتيناك لتدعو لنا خبري قال فدعا لنا خبري وأمر بنا فأنزلنا وأمر لنا بشيء من متر  

والشان إذ ذاك دون قال فلبثنا عند رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أايما  
 عليه وسلم متوكئا على قوس أو شهدان فيها اجلمعة فقام رسول هللا صلى هللا

قال على عصا فحمد هللا وأثىن عليه كلمات خفيفات طيبات مباركات مث قال  
 اي أيها الناس انكم لن تفعلوا ولن تطيقوا كل ما أمرمت به ولكن سددوا وأبشروا  

 



 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده قويت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سعيد بن منصور ثنا شهاب بن  - 17890
خراش بن حوشب ثنا شعيب بن رزيق الطائفي قال : جلست إىل رجل له 

صحبة من النيب صلى هللا عليه وسلم يقال له احلكم بن حزن الكلفي فأنشأ 
 حيدث فذكر معناه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده قويت  

 

 

( حديث احلرث بن أقيش رضي هللا عنه  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن بن موسى ثنا محاد بن سلمة   - 17891
بن أقيش حيدث  عن داود بن أيب هند عن عبد هللا بن قيس قال مسعت احلرث 

ان أاب برزة قال مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : ان من أميت ملن  
ركنا من   يشفع ألكثر من ربيعة ومضر وان من أميت ملن يعظم للنار حىت يكون

 أركاهنا 
 



 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن أيب عدي عن داود عن   - 17892
عبد هللا بن قيس عن احلرث بن أقيش قال كنا عند أيب برزة ليلة فحدث ليتئذ  

إفراط  عن النيب صلى هللا عليه وسلم انه قال : ما من مسلمني ميوت هلما أربعة
اال ادخلهما هللا اجلنة بفضل رمحته قالوا اي رسول هللا وثالثة قال وثالثة قالوا 
واثنان وان من أميت ملن يدخل اجلنة بشفاعته مثل مضر قال واثنان قال وان 

 من أميت ملن يعظم للنار حىت يكون أحد زواايها 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

( حديث احلكم بن عمرو الغفاري رضي هللا عنه  )  

 

 

------------------------------------- 

 

[    213صفحة  - 4مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن أيب عدي عن سليمان   - 17893
رجل أو قال له رجل :  عن أيب متيمة عن دجلة بن قيس ان احلكم الغفاري قال ل

أتذكر حني هنى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن النقري واملقري أو أحدمها 
محن حدثين وعن الدابء واحلنتم قال نعم وأان أشهد على ذلك قال أبو عبد الر 

بعض أصحابنا قال مسعت عارما يقول تدرون مل مسى دجلة قلنا ال قال أدجلوا به  
 إىل مكة فوضعته أمه يف الدجلة يف ذلك الوقت فسمي دجلة 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف جلهالة دجلة بن ت
 قيس 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب قال ثنا سفيان بن عيينة قال عمرو   - 17894
يعين بن دينار قلت أليب الشعثاء : اهنم يزعمون ان رسول هللا صلى هللا عليه  

قل ال أجد  } وسلم هنى عن حلوم احلمر قال اي عمرو أيب ذلك البحر وقرأ 
كان    اي عمرو أيب ذلك البحر قد  {فيما أوحي إيل حمرما على طاعم يطعمه  

يقول ذلك احلكم بن عمرو الغفاري يعين يقول أيب ذلك علينا البحر بن 
 عباس  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد عن التيمي عن أيب   - 17895
لرجل متيمة عن دجلة بن قيس ان رجال قال للحكم الغفاري أو قال احلكم 

أتذكر يوم : هنى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن النقري واملقري أو أحدمها 
 وعن الدابء واحلنتم فقال نعم وأان أشهد على ذلك 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف جلهالة دجلة بن ت
 قيس 

 

 

ة عن  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وهب بن جرير قال ثنا شعب - 17896
عاصم األحول عن أيب حاجب عن احلكم بن عمرو : ان النيب صلى هللا عليه  

 وسلم هنى ان يتوضأ الرجل من سؤر املرأة  

 

 

وهو   -عليق شعيب األرنؤوط : رجاله ثقات رجال الشيخني غري أيب حاجب ت
فقد روى له أصحاب السنن وهو ثقة . وقد أعل ابلوقف  - سوادة بن عاصم   

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا معتمر قال قال أيب حدثنا أبو متيمة   - 17897
 عن دجلة بن قيس ان احلكم الغفاري قال لرجل مرة : أتذكر إذ هنى رسول هللا

صلى هللا عليه وسلم عن الدابء واحلنتم واملقري والنقري قال وأان أشهد ومل يذكر  
 املقري أو ذكر النقري أو ذكرمها مجيعا 

 

 

عيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف جلهالة دجلة بن عليق شت
 قيس 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد ثنا شعبة ثنا عاصم   - 17898
عن أيب حاجب عن احلكم الغفاري : ان النيب صلى هللا عليه وسلم هنى ان 

 يتوضأ بفضلها ال يدري بفضل وضوئها أو فضل سؤرها  
 

 

وهو   -األرنؤوط : رجاله ثقات رجال الشيخني غري أيب حاجب عليق شعيب ت
فقد روى له أصحاب السنن وهو ثقة . وقد أعل ابلوقف  - سوادة بن عاصم   

 

 

( حديث مطيع بن األسود رضي هللا عنه   )  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا معاوية بن هشام أبو احلسن ثنا   - 17899
شيبان عن فراس عن الشعيب قال قال مطيع بن األسود : قال رسول هللا صلى 

 هللا عليه وسلم يوم الفتح ال ينبغي ان يقتل قرشي بعد يومه هذا صربا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف النقطاعه ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد عن زكراي ثنا عامر   - 17900
سلم يوم  عن عبد هللا بن مطيع عن أبيه : انه مسع رسول هللا صلى هللا عليه و 

فتح مكة يقول ال يقتل قرشي صربا بعد اليوم ومل يدرك اإلسالم أحد من عصاة  
  عليه وسلم مطيعا  قريش غري مطيع وكان امسه عاصي فسماه النيب صلى هللا

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا زكراي عن عامر عن عبد   - 17901
هللا بن مطيع عن أبيه قال مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول يوم فتح  

امة  مكة : ال يقتل قرشي صربا بعد اليوم إىل يوم القي  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعقوب قال ثنا أيب عن بن إسحاق  - 17902
قال حدثين شعبة بن احلجاج عن عبد هللا بن أيب السفر عن عامر الشعيب عن  

مسه  عبد هللا بن مطيع بن األسود أخي بين عدي بن كعب عن أبيه مطيع وكان ا
العاص فسماه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مطيعا قال : مسعت رسول هللا 

صلى هللا عليه وسلم حني أمر بقتل هؤالء الرهط مبكة يقول ال تغزى مكة بعد  
 هذا العام أبدا وال يقتل قرشي بعد هذا العام صربا أبدا 

 

 

عد هذا  عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح دون قوله : " ال تغزى مكة بت
 العام أبدا " فهو حسن 

 

 

( حديث سلمان بن عامر رضي هللا عنه  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر قال ثنا هشام عن   - 17903
ذا أفطر  حفصة عن رابب الضبية عن سلمان بن عامر الضيب انه قال : إ

أحدكم فليفطر على متر فان مل جيد فليفطر على املاء فان املاء طهور قال 



 هشام وحدثين عاصم األحول ان حفصة رفعته إىل النيب صلى هللا عليه وسلم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف جلهالة الرابب الضبية ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    214صفحة  - 4مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد عن هشام قال   - 17904
عليه وسلم  حدثتين حفصة عن سلمان بن عامر قال مسعت النيب صلى هللا  

يقول : مع الغالم عقيقته فأهرقوا عنه دما وأميطوا عنه األذى قال ومسعته يقول  
 صدقتك على املسكني صدقة وعلى ذي القرىب الرحم اثنتان صدقة وصلة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن أيب عدي عن بن عون   - 17905
عن حفصة بنت سريين عن الرابب أم الرائح بنت صليع عن سلمان بن عامر  



الضيب ان النيب صلى هللا عليه وسلم قال : الصدقة على املسكني صدقة وإهنا 
حم اثنتان صدقة وصلة على ذي الر   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف جلهالة الراببت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان بن عيينة عن عاصم عن   - 17906
حفصة عن الرابب أم الرائح بنت صليع عن سلمان بن عامر الضيب قال قال  
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : إذا أفطر أحدكم فليفطر على متر فان مل جيد  

 فليفطر على ماء فإنه طهور  

 

 

هالة الراببعليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف جلت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هشيم ثنا يونس عن بن سريين عن  - 17907
سلمان بن عامر الضيب قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : مع الغالم 

 عقيقة أريقوا عنه دما وأميطوا عنه األذى  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  



 

 

أيب ثنا أبو معاوية قال ثنا عاصم عن  حدثنا عبد هللا حدثين  - 17908
حفصة عن الرابب عن سلمان بن عامر الضيب قال قال رسول هللا صلى هللا 

عليه وسلم : إذا أفطر أحدكم فليفطر على متر فان مل جيد مترا فليفطر على ماء  
 فإنه له طهور  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف جلهالة الراببت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا هشام عن حفصة   - 17909
سول هللا صلى بنت سريين عن الرابب عن سلمان بن عامر الضيب قال قال ر 

هللا عليه وسلم : إذا أفطر أحدكم فليفطر على متر فان مل جيد فليفطر مباء فان  
األذى وقال   املاء طهور وقال مع الغالم عقيقته فاهرقوا عنه دما وأميطوا عنه

 الصدقة على املسكني صدقة وعلى ذي الرحم اثنتان صلة وصدقة  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح دون قوله : " إذا أفطر أحدكم  ت
فليفطر بتمر فإن مل جيد فليفطر مباء فإن املاء طهور " وهذا إسناد ضعيف 

 جلهالة الرابب 

 



 

بن جعفر وبن منري قاال ثنا  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد  - 17910
عامر الضيب هشام ويزيد قال اان هشام عن حفصة بنت سريين عن سلمان بن 

ان النيب صلى هللا عليه وسلم قال بن منري انه مسع النيب صلى هللا عليه وسلم  
 يقول : مع الغالم عقيقته فاهريقوا عنه دما وأميطوا عنه األذى  

 

 

ح وهذا إسناد ضعيف النقطاعه حفصة  عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيت
 ابنة سريين مل تسمع من سليمان بن عامر بينهما الرابب بنت صليع 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا محاد يعين بن سلمة قال   - 17911
اان أيوب وحبيب ويونس وقتادة عن حممد بن سريين عن سلمان بن عامر  

الضيب ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : يف الغالم عقيقته فاهريقوا عنه  
 دما وأميطوا عنه األذى  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو معاوية ثنا عاصم عن حفصة   - 17912
عن الرابب عن سلمان بن عامر الضيب قال قال رسول هللا صلى هللا عليه  



وسلم : إذا أفطر أحدكم فليفطر على متر فان مل جيد مترا فليفطر على ماء فإنه  
 له طهور  

 

 

الراببعليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف جلهالة ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يونس قال ثنا محاد يعين بن زيد  - 17913
النيب صلى   عن أيوب عن حممد بن سريين عن سلمان بن عامر مل يذكر أيوب

هللا عليه وسلم وهشام عن حممد عن سلمان رفعه إىل النيب صلى هللا عليه  
ى وسلم انه قال : عن الغالم عقيقته فاهريقوا عنه دما وأميطوا عنه األذ   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يونس ثنا محاد بن سلمة عن أيوب  - 17914
وقتادة عن حممد بن سريين عن سلمان بن عامر الضيب ان رسول هللا صلى هللا 

 عليه وسلم قال : يف الغالم عقيقته فاهريقوا عنه دما وأميطوا عنه األذى 

 

 

يب األرنؤوط : إسناده صحيحعليق شع ت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع قال ثنا بن عون عن حفصة   - 17915
بنت سريين عن الرابب أم الرائح بنت صليع عن سلمان بن عامر الضيب قال  
قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : الصدقة على املسكني صدقة وهي على  

 ذي القرىب اثنتان صلة وصدقة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف جلهالة الراببت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد قال اان هشام عن حفصة عن   - 17916
سلمان بن عامر الضيب قال مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول :  

لة  الصدقة على املسكني صدقة والصدقة على ذي الرحم اثنتان صدقة وص  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف النقطاعه حفصة مل  ت
 تسمع من سلمان بينهما الرابب 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الوهاب بن عطاء عن بن عون   - 17917
 عليه  وسعيد عن حممد بن سريين عن سلمان بن عامر عن النيب صلى هللا



وسلم قال : مع الغالم عقيقته فاهريقوا عنه الدم وأميطوا عنه األذى قال وكان  
 بن سريين يقول ان مل يكن إماطة األذى حلق الرأس فال أدري ما هو  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

-------------------------------------  

 

[    215صفحة  - 4مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا مهام ثنا قتادة عن بن  - 17917
سريين عن سلمان بن عامر الضيب ان النيب صلى هللا عليه وسلم قال :مع  

 الغالم عقيقته فاهريقوا عنه الدم وأميطوا عنه األذى 
 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن عاصم   - 17918
عن حفصة عن سلمان بن عامر عن النيب صلى هللا عليه وسلم انه قال : من  

 وجد مترا فليفطر عليه فان مل جيد مترا فليفطر على ماء فان املاء طهور  

 

 



مان عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف النقطاعه حفصة مل تسمع من سلت  

 

 

( حديث أيب سعيد بن أيب فضالة رضي هللا عنه  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن بكر اان عبد احلميد يعين   - 17919
يب فضالة بن جعفر قال أخربين أيب عن زايد بن ميناء عن أيب سعيد بن أ

األنصاري وكان من الصحابة انه قال مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
من كان  يقول : إذا مجع هللا األولني واآلخرين ليوم ال ريب فيه اندى مناد 

اشرك يف عمل عمله هلل عز وجل أحدا فليطلب ثوابه من عند غري هللا فان هللا  
 أتغىن الشركاء عن الشرك  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد حسن من أجل زايد بن ت
 ميناء 

 

 

( حديث حمنف بن سليم رضي هللا عنه   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن أيب عدي عن بن عون   - 17920



عن أيب رملة قال ثناه حمنف بن سليم قال وحنن مع النيب صلى هللا عليه وسلم  
وهو واقف بعرفات فقال : اي أيها الناس ان على كل أهل بيت أو على كل  
 أهل بيت يف كل عام أضحاة وعترية قال تدرون ما العترية قال بن عون فال

 أدري ما ردوا قال هذه اليت يقول الناس الرحبية  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه وهذا إسناد ضعيف جلهالة أيب رملة ت  

 

 

( حديث رجل من بين الديل رضي هللا عنه   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعقوب ثنا أيب عن بن إسحاق قال   - 17921
من بين حدثين عمران بن أيب أنس عن حنظلة بن علي األسلمي عن رجل 

الديل قال : صليت الظهر يف بييت مث خرجت أبابعر يل ألصدرها إىل الراعي 
فمررت برسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهو يصلي ابلناس الظهر فمضيت 

أصل معه فلما أصدرت أاب عري ورجعت ذكر ذلك لرسول هللا صلى هللا فلم 
عليه وسلم فقال يل ما منعك اي فالن ان تصلي معنا حني مررت بنا قال فقلت  

 اي رسول هللا اين قد كنت صليت يف بييت قال وإن  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسن من أجل ابن إسحاق وهو حممدت  

 

 

( حديث قيس بن خمرمة رضي هللا عنه   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعقوب ثنا أيب عن بن إسحاق قال   - 17922
فحدثين املطلب بن عبد هللا بن قيس بن خمرمة بن املطلب بن عبد مناف عن  

أبيه عن جده قيس بن خمرمة قال : ولدت اان ورسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
ان ولدان مولدا واحدا عام الفيل فنحن لد  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث حسن وهذا إسناد ضعيف من أجل املطلب ت
 بن عبد هللا فلم يرو عنه غري ابن إسحاق

 

 

( حديث املطلب بن أيب وداعة رضي هللا عنه  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن بن  - 17923
 طاوس عن عكرمة بن خالد عن املطلب بن أيب وداعة قال : رأيت رسول هللا

صلى هللا عليه وسلم سجد يف النجم وسجد الناس معه قال املطلب ومل اسجد  



 معهم وهو يومئذ مشرك قال املطلب فال ادع السجود فيها أبدا 

 

 

شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف النقطاعه عكرمة  عليق ت
 بن خالد مل يسمع من املطلب بينهما جعفر بن املطلب

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إبراهيم بن خالد ثنا رابح عن معمر   - 17924
عن بن طاوس عن عكرمة بن خالد عن جعفر بن املطلب بن أيب وداعة عن  

سول هللا صلى هللا عليه وسلم مبكة سورة النجم فسجد وسجد  أبيه قال : قرأ ر 
من عنده فرفعت رأسي وأبيت ان اسجد ومل يكن أسلم يومئذ املطلب وكان  

 بعد ذلك ال يسمع أحدا يقرا هبا اال سجد معه  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف ألجل جعفر بن ت
 املطلب بن أيب وداعة 

 

 

-------------------------------------  

 

[    216صفحة  - 4مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 



 

( حديث عبد الرمحن بن أيب عمرية األزدي رضي هللا عنه   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيوة بن شريح قال ثنا بقية قال   - 17925
 عمرية ان  حدثين حبري بن سعد عن خالد بن معدان عن جبري بن نفري عن أيب

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : ما من الناس نفس مسلم يقبضها هللا عز  
 وجل حتب ان تعود إليكم وان هلا الدنيا وما فيها غري الشهيد  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه . وهذا إسناد ضعيف . بقية بن الوليد ت
 كان يدلس تدليس التسوية

 

 

وقال بن أيب عمرية قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ألن   - 17925
 اقتل يف سبيل هللا أحب ايل من ان يكون يل املدر والوبر 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه . وهذا إسناد ضعيف . بقية بن الوليد ت
 كان يدلس تدليس التسوية

 

 



ا الوليد بن مسلم ثنا  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا علي بن حبر ثن - 17926
سعيد بن عبد العزيز عن ربيعة بن يزيد عن عبد الرمحن بن أيب عمرية األزدي  

عن النيب صلى هللا عليه وسلم : انه ذكر معاوية وقال اللهم اجعله هاداي مهداي  
 واهد به  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : رجاله ثقات رجال الصحيح إال أن سعيد بن عبد  ت
احلديث عليه اختلط يف آخر عمره فيما قاله أبو مسهر   العزيز الذي مدار

 4وحيىي بن معني وغمز يف هذا احلديث ابن عبد الرب وابن حجر انظر اإلصابة 
104/  7والفتح  343 - 342 /  

 

 

( حديث حممد بن طلحة بن عبيد هللا رضي هللا عنه  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا أبو عوانة حدثنا هالل بن   - 17927
عبد احلميد أو  أيب محيد عن عبد الرمحن بن أيب ليلى قال : نظر عمر إىل أيب 

بن عبد احلميد شك أبو عوانة وكان امسه حممدا ورجل يقول له اي حممد فعل  
عند ذلك اي بن هللا بك وفعل وفعل قال وجعل يسبه قال فقال أمري املؤمنني 

زيد ادن مين قال اال أرى حممدا يسب بك ال وهللا ال تدعى حممدا ما دمت  
حيا فسماه عبد الرمحن مث أرسل إىل بين طلحة ليغري أهلهم أمساءهم وهم يومئذ  



سبعة وسيدهم وأكربهم حممد قال فقال حممد بن طلحة أنشدك هللا اي أمري 
ال حممد صلى هللا عليه وسلم فقال عمر  املؤمنني فوهللا ان مساين حممدا يعين ا

 قوموا ال سبيل يل إىل شيء مساه حممد  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : رجاله ثقات لكنه مرسل عبد الرمحن بن أيب ليلى مل  ت
 يثبت أنه لقي عمر بن اخلطاب

 

 

( حديث عثمان بن أيب العاص عن النيب صلى هللا عليه وسلم  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل بن إبراهيم عن اجلريري   - 17928
عن أيب العالء بن الشخري ان عثمان قال : اي رسول هللا حال الشيطان بيين  
  وبني صاليت وبني قراءيت قال ذاك شيطان يقال له خنزب فإذا أنت حسسته

فتعوذ ابهلل منه واتفل عن يسارك ثالاث قال ففعلت ذاك فاذهبه هللا عز وجل  
 عين 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 



 

[    216صفحة  - 4مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق اان سفيان عن سعيد   - 17929
اجلريري عن يزيد بن عبد هللا بن الشخري عن عثمان بن أيب العاص الثقفي قال  

 قلت : اي رسول هللا حال الشيطان فذكر معناه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

ثنا حيىي بن سعيد قال ثنا عمرو بن حدثنا عبد هللا حدثين أيب  - 17930
: ان النيب صلى عثمان حدثين موسى بن طلحة ان عثمان بن أيب العاص حدثه 

هللا عليه وسلم امره ان يؤم قومه قال مث قال من أم قوما فليخفف فان فيهم  
 الضعيف والكبري واملريض وذا احلاجة فإذا صلى وحده فليصل كيف شاء 

 

 

إسناده صحيح على شرط مسلم  عليق شعيب األرنؤوط :ت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد بن هارون ثنا محاد بن سلمة   - 17931
ص يف يوم مجعة  عن علي بن زيد عن أيب نضرة قال : أتينا عثمان بن أيب العا

لنعرض عليه مصحفا لنا على مصحفه فلما حضرت اجلمعة أمران فاغتسلنا مث  
دجال مث  أتينا بطيب فتطيبنا مث جئنا املسجد فجلسنا إىل رجل فحدثنا عن ال

جاء عثمان بن أيب العاص فقمنا إليه فجلسنا فقال مسعت رسول هللا صلى هللا 
عليه وسلم يقول يكون للمسلمني ثالثة أمصار مصر مبلتقى البحرين ومصر  
ابحلرية ومصر ابلشام فيفزع الناس ثالث فزعات فيخرج الدجال يف أعراض 

ذي مبلتقى البحرين الناس فيهزم من قبل املشرق فأول مصر يرده املصر ال
فيصري أهله ثالث فرق فرقة تقول نشامة ننظر ما هو وفرقة تلحق ابألعراب 

وفرقة تلحق ابملصر الذي يليهم ومع الدجال سبعون ألفا عليهم السيجان  
وأكثر تبعه اليهود والنساء مث أييت املصر الذي يليه فيصري أهله ثالث فرق 

حق ابألعراب وفرقة تلحق ابملصر فرقة تقول نشامة وننظر ما هو وفرقة تل
الذي يليهم بغريب الشام وينحاز املسلمون إىل عقبة أفيق فيبعثون سرحا هلم  

فيصاب سرحهم فيشتد ذلك عليهم وتصيبهم جماعة شديدة وجهد شديد حىت 
ان أحدهم ليحرق وتر قوسه فيأكله فبينما هم كذلك إذ اندى مناد من 

ثالاث فيقول بعضهم لبعض ان هذا لصوت السحر اي أيها الناس آاتكم الغوث  
رجل شبعان وينزل عيسى بن مرمي عليه السالم عند صالة الفجر فيقول له 

امريهم روح هللا تقدم صل فيقول هذه األمة أمراء بعضهم على بعض فيتقدم  
امريهم فيصلي فإذا قضى صالته أخذ عيسى حربته فيذهب حنو الدجال فإذا  



الرصاص فيضع حربته بني ثندوته فيقتله وينهزم  رآه الدجال ذاب كما يذوب 
أصحابه فليس يومئذ شيء يواري منهم أحدا حىت ان الشجرة لتقول اي مؤمن  

 هذا كافر ويقول احلجر اي مؤمن هذا كافر  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف لضعف علي بن زيد ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    217صفحة  - 4نبل    ] جزء مسند أمحد بن ح    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا محاد بن سلمة ثنا علي   - 17932
بن زيد عن أيب نضرة قال : أتينا عثمان بن أيب العاص لنعرض عليه مصحفا لنا  
على مصحفه فذكر معناه اال انه قال فليس شيء يومئذ جين منهم أحدا وقال  

  ذاب كما يذوب الرصاص

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هاشم قال ثنا ليث حدثين يزيد بن  - 17933
صعصعة   أيب حبيب عن سعيد بن أيب هند ان مطرفا رجل من بين عامر بن

حدثه : ان عثمان بن أيب العاص الثقفي دعا له بلنب ليسقيه قال مطرف اين 
من  صائم فقال عثمان مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول الصيام جنة  
النار كجنة أحدكم من القتال ومسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول 

 صيام حسن ثالثة أايم من الشهر  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح بن عبادة ثنا محاد بن سلمة   - 17934
ن النيب صلى هللا قال ثنا علي بن زيد عن احلسن عن عثمان بن أيب العاص ع

عليه وسلم قال : ينادي كل ليلة ساعة فيها مناد هل من داع فاستجيب له 
 هل من سائل فأعطيه هل من مستغفر فاغفر له  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف لضعف علي بن ت
 زيد

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن بن موسى ثنا محاد بن سلمة   - 17935
امرأة من قيس  عن سعيد اجلريري عن أيب العالء عن عثمان بن أيب العاص و 

اهنما مسعا النيب صلى هللا عليه وسلم قال أحدمها مسعته يقول : اللهم اغفر يل  
ر  ذنيب خطئي وعمدي اللهم اين استهديك ألرشد أمري وأعوذ بك من ش

 نفسي 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن بن موسى ثنا محاد بن سلمة   - 17936
عن سعيد اجلريري عن أيب العالء عن مطرف بن عبد هللا ان عثمان بن أيب 

مؤذان  العاص قال : اي رسول هللا اجعلين إمام قومي قال اقتد أبضعفهم واختذ 
 ال أيخذ على أذانه أجرا 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سليمان اهلامشي ثنا إمساعيل يعين  - 17937
هللا بن كعب   بن جعفر املديين أخربين يزيد يعين بن خصيفة عن عمرو بن عبد



السلمي ان انفع بن جبري أخربه : ان عثمان بن أيب العاص قدم على النيب 
صلى هللا   صلى هللا عليه وسلم وقد أخذه وجع قد كاد يبطله فذكر ذلك للنيب

عليه وسلم فزعم ان النيب صلى هللا عليه وسلم قال له ضع ميينك على 
مكانك الذي تشتكي فامسح هبا سبع مرات وقل أعوذ بعزة هللا وقدرته من  

 شر ما أجد يف كل مسحة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

عن بن حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن سلمة احلراين  - 17938
ة بن كريز عن احلسن إسحاق يعين حممدا عن عبيد هللا أو عبد هللا بن طلح

قال : دعي عثمان بن أيب العاص إىل ختان فأىب ان جييب فقيل له فقال اان كنا  
 ال أنيت اخلتان على عهد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وال ندعى له  

 

 

حاق مدلس وقد عنعن عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف حممد بن إست  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا محاد بن سلمة اان سعيد   - 17939
اجلريري عن أيب العالء عن مطرف قال دخلت على عثمان بن أيب العاص فأمر  



يل بلنب لقحة فقلت اين صائم فقال مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
أحدكم من القتال وصيام حسن ثالثة يقول : الصوم جنة من عذاب هللا كجنة 

أايم من كل شهر قال وكان آخر شيء عهده النيب صلى هللا عليه وسلم ايل ان 
قال جوز يف صالتك واقدر الناس أبضعفهم فان منهم الصغري والكبري 

 والضعيف وذا احلاجة 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    218صفحة  - 4مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يونس ثنا محاد عن اجلريري عن أيب   - 17940
 العالء عن مطرف قال : دخلت على عثمان بن أيب العاص فذكر معناه 

 

 

شرط مسلم عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على  ت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد وعفان املعىن قاال ثنا   - 17941
محاد بن سلمة ثنا علي بن زيد عن احلسن : ان بن عامر استعمل كالب بن 

أمية على األيلة وعثمان بن أيب العاص يف أرضه فااته عثمان فقال مسعت 
حديثه يقول ان يف الليل   رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال عبد الصمد يف

ساعة تفتح فيها أبواب السماء ينادي مناد هل من سائل فأعطيه هل من داع 
فاستجيب له هل من مستغفر فاغفر له قاال مجيعا وان داود خرج ذات ليلة  

فقال ال يسأل هللا عز وجل أحد شيئا اال أعطاه اال ان يكون ساحرا أو عشارا  
حندر إىل بن عامر فقال دونك عملك قال مل  فدعا كالب بقرقور فركب فيه وا

 قال حدثنا عثمان بكذا وكذا 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف لضعف علي بن زيد بن جدعانت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان قال ثنا محاد بن سلمة عن   - 17942
وا على رسول  محيد عن احلسن عن عثمان بن أيب العاص : ان وفد ثقيف قدم

هللا صلى هللا عليه وسلم فأنزهلم املسجد ليكون أرق لقلوهبم فاشرتطوا على  
يستعمل النيب صلى هللا عليه وسلم ان ال حيشروا وال يعشروا وال جيبوا وال 

عليهم غريهم قال فقال ان لكم ان ال حتشروا وال تعشروا وال يستعمل عليكم  
غريكم وقال النيب صلى هللا عليه وسلم ال خري يف دين ال ركوع فيه قال وقال  



 عثمان بن أيب العاص اي رسول هللا علمين القرآن واجعلين إمام قومي  

 

 

ح غري أن يف مساع احلسن  عليق شعيب األرنؤوط : رجاله ثقات رجال الصحيت
 من عثمان اختالف

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان قال ثنا وهيب قال ثنا عبد   - 17943
هللا بن عثمان عن داود بن أيب عاصم عن عثمان بن أيب العاص ان آخر ما  

فارقه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : إذا صليت بقوم فخفف هبم حىت  
سم ربك الذي خلق وقت يل اقرا اب  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده قويت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان قال ثنا محاد بن سلمة ثنا   - 17944
علي بن زيد عن احلسن عن عثمان بن أيب العاص ان رسول هللا صلى هللا عليه  
وسلم قال : ينادي كل ليلة مناد هل من سائل فأعطيه هل من مستغفر فاغفر  

 له هل من داع فاستجيب له  
 

 



ذا إسناد ضعيف عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو معاوية بن عمرو عن زائدة عن   - 17945
عبد هللا بن خثيم قال حدثين داود بن أيب عاصم الثقفي عن عثمان بن أيب 

العاص : ان آخر كالم كلمين به رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذ استعملين  
س حىت وقت يل اقرا ابسم ربك  على الطائف فقال خفف الصالة على النا

 الذي خلق وأشباهها من القرآن  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده قويت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو أمحد الزبريي ثنا عبد هللا يعين  - 17946
عثمان بن أيب بن عبد الرمحن بن يعلى الطائفي عن عبد هللا بن احلكم انه مسع 

العاص يقول : استعملين رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على الطائف وكان  
على الناس آخر ما عهده ايل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال خفف 

 الصالة 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف لضعف عبد هللا  ت



 بن عبد الرمحن 
 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أسود بن عامر ثنا هرمي عن ليث  - 17947
عن شهر بن حوشب عن عثمان بن أيب العاص قال : كنت عند رسول هللا 

ببصره مث صوبه حىت كاد ان يلزقه   صلى هللا عليه وسلم جالسا إذ شخص
ابألرض قال مث شخص ببصره فقال أاتين جربيل عليه السالم فأمرين ان أضع 

إن هللا أيمر ابلعدل واإلحسان وإيتاء  } هذه اآلية هبذا املوضع من هذه السورة 
   {ذي القرىب وينهى عن الفحشاء واملنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون  

 

 

  -وهو ابن أيب سليم  -وط : إسناده ضعيف لضعف ليث عليق شعيب األرنؤ ت
 وشهر بن حوشب 

 

 

( حديث زايد بن لبيد  )  

ضي هللا عنه ر   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا األعمش عن سامل بن أيب  - 17948
م شيئا قال وذاك  اجلعد عن زايد بن لبيد قال : ذكر النيب صلى هللا عليه وسل



عند اوان ذهاب العلم قال قلنا اي رسول هللا وكيف يذهب العلم وحنن نقرأ 
امة قال ثكلتك أمك اي القرآن ونقرئه أبناءان ويقرئه أبناؤان أبناءهم إىل يوم القي

بن أم لبيد ان كنت ألراك من افقه رجل ابملدينة أو ليس هذه اليهود والنصارى  
 يقرؤون التوراة واإلجنيل فال ينتفعون مما فيهما بشيء 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد رجاله ثقات ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    219صفحة  - 4مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن عمرو   - 17949
بن مرة قال مسعت سامل بن أيب اجلعد حيدث عن بن لبيد األنصاري قال قال  

وان ذهاب العلم قال شعبة أو قال هذا  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : هذا أ
ينا كتاب هللا نعلمه أبناءان ويعلمه أبناؤان اوان انقطاع العلم فقلت وكيف وف 

أبناءهم قال ثكلتك أمك بن لبيد ما كنت أحسبك اال من اعقل أهل املدينة  
أليس اليهود والنصارى فيهم كتاب هللا تعاىل قال شعبة أو قال أليس اليهود  

هم التوراة واإلجنيل مث مل ينتفعوا منه بشيء أو قال أليس اليهود  والنصارى في



 والنصارى أو أهل الكتاب شعبة يقول ذلك فيهم كتاب هللا عز وجل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وإسناده رجاله ثقات ت  

 

 

( حديث عبيد بن خالد السلمي رضي هللا عنه  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن عمرو   - 17950
ن خالد السلمي  بن مرة عن عمرو بن ميمون عن عبد هللا بن ربيعة عن عبيد ب

قال : آخى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بني رجلني فقتل أحدمها ومات 
م قالوا  اآلخر بعده فصلينا عليه فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ما قلت

دعوان له اللهم أحلقه بصاحبه فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فأين صالته 
بعد صالته وأين صومه بعد صومه وأين عمله بعد عمله شك يف الصالة  

 والعمل شعبة يف أحدمها الذي بينهما كما بني السماء واألرض  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو النضر ثنا شعبة عن عمرو بن   - 17951



مرة قال مسعت عمرو بن ميمون حيدث عن عبد هللا بن ربيعة السلمي عن  
عبيد بن خالد وكان من أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم قال : آخى النيب 

 صلى هللا عليه وسلم بني رجلني فذكر احلديث 

 

 

إسناده صحيحعليق شعيب األرنؤوط : ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا شعبة ثنا بن مرة قال   - 17952
مسعت عمرو بن ميمون عن عبد هللا بن ربيعة عن عبيد بن خالد رجل من بين 

سليم قال : آخى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بني رجلني فقتل أحدمها 
صلى هللا عليه وسلم ما قلتم  ومات اآلخر بعده فصلينا عليه فقال رسول هللا 

ى قالوا دعوان له ان يغفر له وان يرمحه وان يلحقه بصاحبه فقال رسول هللا صل
هللا عليه وسلم فأين صالته بعد صالته وعمله بعد عمله أو صيامه بعد صيامه  

 قال ان ما بينهما كما بني السماء واألرض  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

دثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد ثنا شعبة قال حدثين ح - 17953



منصور عن متيم بن سلمة أو سعد بن عبيدة عن عبيد بن خالد السلمي وكان  
من أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم قال : موت الفجأة أخذة أسف 

 وحدث به مرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم  

 

 

ه صحيحعليق شعيب األرنؤوط : إسناد ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن   - 17954
منصور عن متيم بن سلمة عن عبيد بن خالد السلمي وكان من أصحاب 

 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : يف موت الفجأة أخذة أسف 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

( حديث معاذ بن عفراء عن النيب صلى هللا عليه وسلم   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة وحجاج   - 17955
عن جده معاذ بن  قال اان شعبة عن سعد بن إبراهيم عن نصر بن عبد الرمحن 

عفراء القرشي : انه طاف ابلبيت مع معاذ بن عفراء بعد العصر أو بعد الصبح 



عد  فلم يصل فسألته فقال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ال صالة ب 
 صالتني بعد الغداة حىت تطلع الشمس وبعد العصر حىت تغرب الشمس 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف جلهالة نصر بن ت
 عبد الرمحن وجده معاذ القرشي ال يعرف

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا شعبة قال سعد بن  - 17956
معاذ بن عفراء : انه إبراهيم أخربين قال مسعت نصر بن عبد الرمحن عن جده  

طاف مع معاذ بن عفراء فلم يصل بعد العصر أو بعد الصبح فقال ما مينعك  
ان تصلي قال مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ينهى أو يقول ال صالة 

 بعد الصبح حىت تطلع الشمس وبعد العصر حىت تغرب الشمس 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيفت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    220صفحة  - 4مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 



 

( حديث اثبت بن يزيد بن وداعة رضي هللا عنه  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن عدي   - 17957
بن اثبت عن زيد بن وهب حيدث عن اثبت بن وداعة عن النيب صلى هللا عليه  

وسلم : ان رجال أاته بضباب قد احرتشها فجعل ينظر إىل ضب منها مث قال  
 ان أمة مسخت فال أدري لعل هذا منها  

 

 

صحيح عليق شعيب األرنؤوط : إسنادهت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هبز ثنا شعبة قال أخربين عدي بن   - 17958
جل إىل اثبت قال مسعت زيد بن وهب حيدث عن اثبت بن وداعة قال : جاء ر 

النيب صلى هللا عليه وسلم بضباب قد احرتشها قال فجعل ينظر إليه ويقلبه  
 وقال ان أمة مسخت فال يدرى ما فعلت وأين ال أدري لعل هذا منها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا شعبة عن عدي بن اثبت   - 17959
عن زيد بن وهب عن اثبت بن وداعة : ان رجال من بين فزارة أتى النيب صلى 

هللا عليه وسلم بضباب قال فجعل يقلب ضبا منها بني يديه فقال ان أمة  
انه قال ما أدري لعل هذا منها  مسخت قال وأكثر علمي   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

قال شعبة وقال حصني عن زيد بن وهب عن حذيفة قال :فذكر   - 17959
 شيئا حنوا من هذا قال فلم أيمره ومل ينه أحدا عنه 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسني ثنا يزيد بن عطاء عن   - 17960
هب اجلهين عن اثبت بن يزيد بن وداعة األنصاري قال :  حصني عن زيد بن و 

اصطدان ضبااب وحنن مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف بعض مغازيه قال  
فطبخ الناس وشووا قال فأخذت ضبا فشويته فأتيت به رسول هللا صلى هللا  

عليه وسلم فوضعته بني يديه فأخذ عودا فجعل يقلب به أصابعه أو يعدها مث  
ان أمة من بين إسرائيل مسخت دواب يف األرض وأين ال أدري أي قال 

 الدواب هي قال قلت ان الناس قد شووا قال فلم أيكل منه ومل ينههم عنه  
 



 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف لضعف يزيد بن ت
 عطاء 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان وحممد بن جعفر قاال ثنا   - 17961
شعبة قال عفان يف حديثه قال احلكم أخربين عن زيد بن وهب عن الرباء بن 

عازب عن اثبت بن وداعة قال : أنه أيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بضب 
 فقال أمة مسخت وهللا أعلم قال عفان فاهلل أعلم  

 

 

نؤوط : إسناده صحيحعليق شعيب األر ت  

 

 

( حديث نعيم بن النحام رضي هللا عنه   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق اان معمر عن عبيد بن   - 17962
 صلى هللا عمري عن شيخ مساه عن نعيم بن النحام قال : مسعت مؤذن النيب

عليه وسلم يف ليلة ابردة وأان يف حلايف فتمنيت ان يقول صلوا يف رحالكم فلما  
نيب صلى هللا بلغ حي على الفالح قال صلوا يف رحالكم مث سألت عنها فإذا ال

 عليه وسلم قد امره بذلك 



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث حسن وهذا إسناد ضعيف إلهبام الراوي عن  ت
 نعيم بن النحام 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا علي بن عياش ثنا إمساعيل بن  - 17963
عباس قال حدثين حيىي بن سعيد قال أخربين حممد بن حيىي بن حبان عن نعيم  

لنحام قال : نودي ابلصبح يف يوم ابرد وأان يف مرط امرايت فقلت ليت بن ا
املنادي قال من قعد فال حرج عليه فنادى منادى النيب صلى هللا عليه وسلم  

 يف آخر أذانه ومن قعد فال حرج عليه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف إمساعيل بن عياش ضعيف يف روايتهت  

 

 

( حديث أيب خداش السلمي عن النيب صلى هللا عليه وسلم  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد هللا بن يزيد قال ثنا حيوة بن   - 17964
شريح ثنا أبو عثمان الوليد بن أيب الوليد املدين ان عمران بن أنس حدثه عن  

أخاه   أيب خداش السلمي انه مسع النيب صلى هللا عليه وسلم يقول : من هجر



 سنة فهو كسفك دمه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

( حديث خالد بن عدي اجلهين عن النيب صلى هللا عليه وسلم   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد هللا بن يزيد ثنا سعيد بن أيب  - 17965
عن خالد بن أيوب حدثين أبو األسود عن بكري بن عبد هللا عن بسر بن سعيد  

عدي اجلهين قال مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : من بلغه  
ا هو  معروف عن أخيه من غري مسألة وال أشراف نفس فليقبله وال يرده فإمن

 رزق ساقه هللا عز وجل إليه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    221صفحة  - 4مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    



 

 

( حديث احلرث بن زايد عن النيب صلى هللا عليه وسلم   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد بن هارون اان حممد بن عمرو   - 17966
د قال مسعت عن سعد بن املنذر بن أيب محيد الساعدي عن محزة بن أيب اسي

احلرث بن زايد صاحب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال قال رسول هللا 
 صلى هللا عليه وسلم : من أحب األنصار أحبه هللا حني يلقاه ومن ابغض

 األنصار ابغضه هللا حني يلقاه  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث قوي وهذا إسناد حمتمل للتحسني ت  

 

 

( حديث أيب آلس اخلزاعي ويقال له بن آلس رضي هللا عنه   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن عبيد ثنا حممد بن إسحاق  - 17967
اخلزاعي قال   عن حممد بن إبراهيم عن عمرو بن احلكم بن ثوابن عن أيب آلس

: محلنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على إبل من إبل الصدقة للحج فقلنا  
 ذروته شيطان  اي رسول هللا ما نرى ان حتملنا هذه قال ما من بعري لنا اال يف



فاذكروا اسم هللا عليها إذا ركبتموها كما امرتكم مث امتهنوها ألنفسكم فإمنا  
 حيمل هللا عز وجل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعقوب ثنا أيب عن بن إسحاق  - 17968
ثوابن وكان ثقة عن  حدثين حممد بن إبراهيم بن احلرث عن عمرو بن احلكم بن 

أيب آلس اخلزاعي قال : محلنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على إبل من إبل 
الصدقة ضعاف إىل احلج قال فقلنا له اي رسول هللا ان هذه اإلبل ضعاف 

خنشى ان ال حتملنا قال فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ما من بعري اال يف 
ا اسم هللا عليهن كما أمرمت مث امتهنوهن ذروته شيطان فاركبوهن واذكرو 

 ألنفسكم فإمنا حيمل هللا عز وجل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

( حديث يزيد بن السائب بن يزيد رضي هللا عنه  )  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق اان معمر عن بن أيب  - 17969
هللا عليه   ذئب عن عبد هللا بن السائب عن أبيه عن جده انه مسع النيب صلى 

وسلم قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ال أيخذن أحدكم متاع 
 صاحبه جادا وال العبا وإذا وجد أحدكم عصا صاحبه فلريددها عليه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد اان بن أيب ذئب عن عبد هللا   - 17970
بن السائب بن يزيد عن أبيه عن جده عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : ال  

أيخذن أحدكم متاع صاحبه لعبا جادا وإذا وجد أحدكم عصا أخيه فلريددها  
 عليه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

بد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد عن بن أيب ذئب حدثنا ع - 17971
قال حدثين عبد هللا بن السائب بن يزيد عن أبيه عن جده عن النيب صلى هللا 
عليه وسلم قال : ال أيخذن أحدكم متاع صاحبه لعبا جادا وإذا أخذ أحدكم  



 عصا أخيه فلريددها عليه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا قتيبة بن سعيد ثنا بن هليعة عن   - 17972
بيه : ان حفص بن هاشم بن عتبة بن أيب وقاص عن السائب بن يزيد عن أ

النيب صلى هللا عليه وسلم كان إذا دعا فرفع يديه مسح وجهه بيديه قال عبد  
يقولون   هللا وقد خالفوا قتيبة يف إسناد هذا احلديث وأيب حسب قتيبة وهم فيه

 عن خالد بن السائب عن أبيه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف جلهالة حفص بن هاشم بن عتبة  ت
 ولسوء حفظ ابن هليعة 

 

 

( حديث عبد هللا بن أيب حبيبة رضي هللا عنه  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد امللك بن عمرو ثنا جممع بن  - 17973
ه قال جلده من  يعقوب من أهل قباء قال حدثين حممد بن إمساعيل ان بعض أهل 



قبل أمه وهو عبد هللا بن أيب حبيبة ما أدركت من رسول هللا صلى هللا عليه  
اب وسلم قال : أاتان يف مسجدان هذا فجئت فجلست إىل جنبه فآيت بشر 

فشرب مث انولين وأان عن ميينه قال ورايته يومئذ صلى يف نعليه وأان يومئذ 
 غالم  

 

 

وهو   -عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف النقطاعه . حممد بن إمساعيل  ت
مل يدرك جده . وهو جمهول احلال -ابن جممع   

 

 

( حديث الشريد بن سويد الثقفي رضي هللا عنه  )  

 

 

------------------------------------- 

 

[    222صفحة  - 4مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد ثنا محاد بن سلمة ثنا   - 17974
ق عنها رقبة  حممد بن عمرو عن أيب سلمة عن الشريد : ان أمه أوصت ان يعت

مؤمنة فسأل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن ذلك فقال عندي جارية 



سوداء أو نوبية فاعتقها فقال ائت هبا فدعوهتا فجاءت فقال هلا من ربك 
قالت هللا قال من اان فقالت أنت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال اعتقها  

 فإهنا مؤمنة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا وبر بن أيب دليلة شيخ من   - 17975
أهل الطائف عن حممد بن ميمون بن مسيكة وأثىن عليه خريا عن عمرو بن 

لشريد عن أبيه قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يل : الواجد حيل ا
 عرضه وعقوبته قال وكيع عرضه شكايته وعقوبته حبسه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حمتمل للتحسنيت  

 

 

( حديث جار خلدجية بنت خويلد رضي هللا عنها  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو أسامة محاد بن أسامة ثنا هشام   - 17976
ع النيب صلى يعين بن عروة عن أبيه قال حدثين جار خلدجية بنت خويلد انه مس



هللا عليه وسلم وهو يقول خلدجية : أي خدجية وهللا ال اعبد الالت والعزى وهللا  
ل كانت صنمهم اليت ال اعبد أبدا قال فتقول خدجية خل الالت خل العزى قا

 كانوا يعبدون مث يضطجعون  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

( حديث يعلى بن أمية رضي هللا عنه  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد عن بن جريج قال  - 17977
ان يقول لعمر بن  أخربين عطاء ان صفوان بن يعلى بن أمية أخربه ان يعلى ك

اخلطاب رضي هللا تعاىل عنه : ليتين أرى النيب صلى هللا عليه وسلم حني ينزل 
لم ثوب قد عليه قال فلما كان ابجلعرانة وعلى رسول هللا صلى هللا عليه وس

أطل به معه انس من أصحابه منهم عمر إذ جاءه رجل عليه جبة متضمخا 
بطيب قال فقال اي رسول هللا كيف ترى يف رجل احرم بعمرة يف جبة بعد ما  

تضمخ بطيب فنظر النيب صلى هللا عليه وسلم ساعة مث سكت فجاءه الوحي 
النيب صلى هللا فأشار عمر إىل يعلى ان تعال فجاء يعلى فادخل رأسه فإذا 

عليه وسلم حممر الوجه يغط كذلك ساعة مث سري عنه فقال أين الذي سألين 
عن العمرة آنفا فالتمس الرجل فآيت به فقال النيب صلى هللا عليه وسلم أما  



الطيب الذي بك فاغسله ثالث مرات واما اجلبة فانزعها مث اصنع يف عمرتك 
 كما تصنع يف حجتك  

 

 

ط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤو ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد عن بن جريج قال  - 17978
اتل أجريي أخربين عطاء قال أخربين صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه قال : ق

رجال فعض يده فنزع يده من فيه فاندر ثنيته فأتى النيب صلى هللا عليه وسلم  
 فأهدره وقال فيدع يده يف فيك تقضمها كما يقضم الفحل 

 

 

شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخني عليقت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هبز بن أسد ثنا مهام عن قتادة عن   - 17979
عليه وسلم قال  عطاء عن صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه عن النيب صلى هللا 

: إذا آتتك رسلي فأعطهم أو قال فادفع إليهم ثالثني درعا وثالثني بعريا أو 
النيب صلى هللا عليه   أقل من ذلك فقال له العارية مؤداة اي رسول هللا قال فقال

 وسلم نعم  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا بن جريج قال   - 17980
أخربين سليمان بن عتيق عن عبد هللا بن أببيه عن بعض بين يعلى بن أمية عن  

 تعاىل عنه فاستلم الركن قال يعلى  يعلى بن أمية قال : كنت مع عمر رضي هللا
الركن الغريب الذي يلي األسود وحدرت بني وكنت مما يلي البيت فلما بلغت 

يديه ألستلم فقال ما شأنك قلت اال تستلم هذين قال أمل تطف مع رسول هللا 
صلى هللا عليه وسلم فقلت بلى قال أرأيته يستلم هذين الركنني يعين الغربيني 

يس لك فيه أسوة حسنة قلت بلى قال فانفذ عنك  قلت ال قال فل   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد هللا بن الوليد قال ثنا سفيان   - 17981
عن بن جريج عن رجل عن بن يعلى عن يعلى قال : رأيت النيب صلى هللا 

 عليه وسلم مضطبعا برداء حضرمي  

 

 



شعيب األرنؤوط : إسناده قويعليق ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعقوب ثنا أيب عن بن إسحاق قال   - 17982
حدثين عطاء بن أيب رابح عن صفوان بن عبد هللا بن صفوان عن عميه يعلى  
بن أمية وسلمة بن أمية قاال : خرجنا مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف  

فاقتتل هو ورجل من املسلمني فعض ذلك الرجل  غزوة تبوك معنا صاحب لنا 
بذراعه فاجتبذ يده من فيه فطرح ثنيته فذهب الرجل إىل رسول هللا صلى هللا 
عليه وسلم يسأله العقل فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ينطلق أحدكم  
إىل أخيه يعضه عضيض الفحل مث أييت يلتمس العقل ال دية لك قال فأطلها  

لى هللا عليه وسلم يعين فأبطلها  رسول هللا ص  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد حسن ألجل حممد بن ت
 إسحاق

 

 

------------------------------------- 
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حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن قتادة   - 17983
عن عطاء بن أيب رابح عن بن يعلى عن يعلى عن النيب صلى هللا عليه وسلم :  

 مثل حديث قتادة عن زرارة عن عمران يف الذي يعض أحدمها 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

 حدثين أيب ثنا عمر بن هارون البلخي أبو حفص حدثنا عبد هللا - 17984
ثنا بن جريج عن بعض بين يعلى بن أمية عن أبيه قال : رأيت النيب صلى هللا 

 عليه وسلم مضطبعا بني الصفا واملروة بربد له جنراين 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف عمر بن هارون  ت
 البلخي مرتوك احلديث 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع قال ثنا سفيان عن بن جريج  - 17985
عن بن يعلى عن أبيه : ان النيب صلى هللا عليه وسلم ملا قدم طاف ابلبيت  

 وهو مضطبع بربد له حضرمي  

 



 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد رجاله ثقات رجال ت
من ابن يعلى الشيخني إال أنه منقطع ابن جريج مل يسمعه    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا اهليثم بن خارجة قال ثنا بشري بن  - 17986
طلحة أبو نصر احلضرمي أو اخلشين عن خالد بن دريك عن يعلى بن أمية قال  

: كان النيب صلى هللا عليه وسلم يبعثين يف سرااي فبعثين ذات يوم يف سرية 
النيب صلى هللا عليه وسلم قد بعثين  وكان رجل يركب ثقلي فقلت له ارحل فان 

يف سرية فقال ما اان خبارج معك قلت ومل قال حىت جتعل يل ثالثة داننري قلت 
اآلن حيث ودعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ما اان براجع إليه ارحل ولك 

ثالثة داننري فلما رجعت من غزايت ذكرت ذلك للنيب صلى هللا عليه وسلم  
غزاته هذه ومن دنياه ومن آخرته اال ثالثة الداننري  فقال ليس له من    

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث حسن وهذا إسناد ضعيف النقطاعه . خالد  ت
 بن دريك مل يسمع من يعلى بن أمية 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حجاج بن حممد قال ثنا ليث يعين  - 17987
د الرمحن بن سعد قال حدثين عقيل بن خالد عن بن شهاب عن عمرو بن عب



بن أمية ان أابه أخربه ان يعلى قال : جئت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
ول هللا وأيب أمية يوم الفتح فقلت اي رسول هللا ابيع أيب على اهلجرة فقال رس

 صلى هللا عليه وسلم بل أابيعه على اجلهاد فقد انقطعت اهلجرة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث حسن وهذا إسناد ضعيف عمرو بن عبد  ت
 الرمحن بن أمية وأبوه جمهوالن 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو عاصم ثنا عبد هللا بن أمية بن   - 17988
بيه قال :  أيب عثمان القرشي قال ثنا حممد بن حيي بن يعلى بن أمية عن أ

رأيت يعلى يصلي قبل أن تطلع الشمس فقال له رجل أو قيل له أنت رجل 
  من أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم تصلي قبل أن تطلع الشمس قال
يعلى مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول إن الشمس تطلع بني قرين 

شيطان قال له يعلى فأن تطلع الشمس وأنت يف أمر هللا خري من أن تطلع  
 وأنت اله 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف حممد بن حىي وأبوه جمهوالن ت  

 

 



ثنا عبد هللا بن أمية   حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو عاصم قال  - 17989
قال حدثين حممد بن حيي قال حدثين صفوان بن يعلى عن أبيه ان النيب صلى 

هللا عليه وسلم قال : البحر هو جهنم قالوا ليعلى فقال اال ترون ان هللا عز  
قال ال والذي نفس يعلى بيده ال  {انرا أحاط هبم سرادقها  }وجل يقول 

عز وجل وال يصيبين منها قطرة حىت ألقي هللا ادخلها أبدا حىت اعرض على هللا 
 عز وجل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف حممد بن حيي جمهول وعبد هللا بن ت
 أمية مل يرو عنه غري أيب عاصم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان بن عيينة عن عمرو يعين بن   - 17990
دينار عن عطاء عن صفوان عن أبيه قال : مسعت النيب صلى هللا عليه وسلم  

   {واندوا اي مالك  } على املنرب يقرا 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

رون قال اان بن وهب قال حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا ها - 17991



أخربين عمرو بن احلرث عن بن شهاب عن عمرو بن عبد الرمحن بن أمية بن  
أخي يعلى بن أمية حدثه ان أابه أخربه ان يعلى بن أمية قال : جئت رسول هللا 
صلى هللا عليه وسلم أبيب يوم الفتح فقلت له اي رسول هللا ابيع أيب على اهلجرة  

 عليه وسلم بل أابيعه على اجلهاد وقد انقطعت فقال رسول هللا صلى هللا
 اهلجرة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث حسن وهذا إسناد ضعيف . عمرو بن عبد  ت
 الرمحن وأبوه جمهوالن

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو الربيع الزهراين ثنا فليح عن بن   - 17992
إبسناد مثله  شهاب عن عمرو بن عبد الرمحن بن يعلى بن أمية :   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    224صفحة  - 4مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هشيم ثنا منصور وعبد امللك عن   - 17993
لى هللا عليه وسلم  عطاء عن يعلى بن أمية قال : جاء أعرايب إىل رسول هللا ص

وعليه جبة وعليه ردع من زعفران فقال اي رسول هللا اين أحرمت فيما ترى 
اجلبة والناس يسخرون مين واطرق هنيهة قال مث دعاه فقال اخلع عنك هذه 

 واغسل عنك هذا الزعفران واصنع يف عمرتك كما تصنع يف حجك  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد رجاله ثقات رجال ت
 الصحيح

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان عن عمرو عن عطاء عن   - 17994
و صفوان بن يعلى عن أبيه قال : سأل رجل النيب صلى هللا عليه وسلم وه

متضمخ خبلوق وعليه مقطعات فقال أهللت بعمرة قال انزع هذه واغتسل 
 واصنع يف عمرتك ما تصنع يف حجك 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل عن بن جريج قال أخربين  - 17995



عطاء عن صفوان بن يعلى عن يعلى بن أمية قال : غزوت مع النيب صلى هللا 
عليه وسلم جيش العسرة وكان من أوثق أعمايل يف نفسي وكان يل أجري فقاتل  

ه يف فيك  إنساان فعض أحدمها صاحبه فانتزع إصبعه فاندر ثنيته وقال أفيدع يد
 تقضمها قال أحسبه كما يقضم الفحل 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بن منري ثنا عبد امللك عن عطاء   - 17996
مر ان يريه النيب عن يعلى بن أمية انه : كان مع عمر يف سفر وانه طلب إىل ع

صلى هللا عليه وسلم إذا نزل عليه قال فبينما النيب صلى هللا عليه وسلم يف  
ا ردع من  سفر وعليه سرت مستور من الشمس إذ أاته رجل عليه جبة وعليه

زعفران فقال اي رسول هللا اين أحرمت بعمرة وان الناس يسخرون مين فكيف  
اصنع قال فسكت النيب صلى هللا عليه وسلم فلم جيبه فبينا هو كذلك إذ أومأ  

إيل عمر بيده فأدخلت رأسي معهم يف السرت فإذا النيب صلى هللا عليه وسلم  
فقال أين السائل عن العمرة  حممر وجنتاه له غطيط ساعة مث سري عنه فجلس 

فقام إليه الرجل فقال انزع جبتك هذه عنك وما كنت صانعا يف حجك إذا 
 أحرمت فاصنعه يف عمرتك 

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع عن بن أيب ليلى عن عطاء   - 17997
ال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ان هللا عز وجل  عن يعلى بن أمية ق
 حيب احلياء والسرت  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف النقطاعه عطاء مل يسمع من يعلى  ت
ضعيف  -وامسه حممد بن عبد الرمحن  -وابن أيب ليلى   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا سفيان عن بن جريج عن  - 17998
يعلى عن أبيه : ان النيب صلى هللا عليه وسلم ملا قدم طاف ابلبيت وهو   بن

 مضطبع بربد له حضرمي  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد منقطع ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أسود بن عامر ثنا أبو بكر بن  - 17999
عياش عن عبد امللك بن أيب سليمان عن عطاء عن صفوان بن يعلى بن أمية  



عن أبيه قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ان هللا عز وجل حيي ستري  
 فإذا أراد أحدكم ان يغتسل فليتوار بشيء  

 

 

إسناده حسنعليق شعيب األرنؤوط : ت  

 

 

( حديث عبد الرمحن بن أيب قراد رضي هللا عنه  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد ثنا عبد هللا قال   - 18000
حيىي بن معني قال  وحدثين حممد بن حيىي بن سعيد القطان قال ثنا أيب وحدثين 

حدثين حيىي بن سعيد عن أيب جعفر اخلطمي قال حدثين عمارة بن خزمية  
ى  واحلرث بن فضيل عن عبد الرمحن بن أيب قراد قال : خرجت مع النيب صل

هللا عليه وسلم حاجا فرأيته خرج من اخلالء فاتبعته ابألداوة أو القدح  
 فجلست له ابلطريق وكان إذا أتى حاجة ابعد  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

( حديث رجلني أتيا النيب صلى هللا عليه وسلم  )  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد عن هشام قال ثىن  - 18001
لى هللا أيب ان عبيد هللا بن عدي حدثه ان رجلني اخرباه اهنما : أتيا النيب ص

عليه وسلم يسأالنه من الصدقة فقلب فيهما البصر ورآمها جلدين فقال ان 
 شئتما أعطيتكما وال حظ فيها لغين وال لقوي مكتسب  

 

 

ب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا هشام عن أبيه عن عبيد   - 18002
هللا قال حدثين رجالن اهنما أتيا النيب صلى هللا عليه وسلم يف حجة الوداع قال  

 فصعد فيهما : فذكر احلديث 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    225صفحة  - 4ند أمحد بن حنبل    ] جزء مس   



 

 

( حديث ذؤيب أيب قبيصة بن ذؤيب رضي هللا عنه  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا سعيد عن قتادة   - 18003
نيب هللا صلى  عن سنان بن سلمة عن بن عباس ان ذؤيبا أاب قبيصة حدثه : ان

هللا عليه وسلم كان يبعث ابلبدن فيقول ان عطب منها شيء فخشيت عليه  
أحد فاحنرها واغمس نعلها يف دمها واضرب صفحتها وال أتكل منها أنت وال 

 من رفقتك  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق اان معمر عن قتادة عن   - 18004
 عليه وسلم  سنان بن سلمة عن بن عباس ان ذؤيبا أخربه : ان النيب صلى هللا

بعث معه ببدنتني وأمره ان عرض هلما شيء أو عطبة ان ينحرمها مث يغمس  
س وال نعاهلما يف دمائهما مث يضرب بنعل كل واحدة صفحتها وخيليهما للنا

أيكل منها هو وال أحد من أصحابه قال عبد الرزاق وكان يقول مرسل يعين 
معمرا عن قتادة مث كتبته له من كتاب سعيد فأعطيته فنظر فقراه فقال نعم  



 ولكين أهاب إذا مل انظر يف الكتاب 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

( ضي هللا عنه حديث حممد بن مسلمة األنصاري ر  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر غندر وحيىي بن  - 18005
بن سليمان عن عمه   زكراي بن أيب زائدة قاال ثنا احلجاج بن أرطاة عن حممد

قال بن أيب زائدة سهل بن أيب حثمة قال : رأيت حممد بن مسلمة يطارد امرأة  
حاك يريد ان من األنصار يريد ان ينظر إليها قال بن أيب زائدة بثينة ابنة الض

ينظر إليها فقلت أنت صاحب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وتفعل هذا قال  
مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول إذا ألقي هللا عز وجل يف قلب 

 امرئ خطبة امرأة فال أبس ان ينظر إليها  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف فيه جهالة حال حممد بن سليمان  ت
بن أيب حثمة واحلجاج بن أرطاة مدلس وقد عنعنه وهو ا  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سريج بن النعمان قال ثنا عباد بن   - 18006
العوام قال ثنا حجاج بن أرطاة عن حممد بن سليمان بن أيب حثمة عن عمه  
سهل بن أيب حثمة قال : رأيت حممد بن مسلمة يطارد بثينة ابنة الضحاك 

رية بن الضحاك وهي على أجار هلم فذكر احلديث أخت أيب جب  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن الزهري  - 18007
عن قبيصة بن ذؤيب ان أاب بكر رضي هللا عنه قال : هل مسع أحد منكم من  

ام املغرية بن شعبة فقال شهدت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فيها شيئا فق
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقضي هلا ابلسدس فقال هل مسع ذلك معك  

أحد فقام حممد بن مسلمة فقال شهدت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
 يقضي هلا ابلسدس فأعطاها أبو بكر السدس 

 

 

رجال  عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد رجاله ثقات ت
 الشيخني 

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا زيد بن احلباب قال أخربين سهل   - 18008
بن أيب الصلت قال مسعت احلسن يقول : ان عليا بعث إىل حممد بن مسلمة  

فجيء به فقال ما خلفك عن هذا األمر قال دفع ايل بن عمك يعين النيب 
لعدو فإذا رأيت الناس يقتل صلى هللا عليه وسلم سيفا فقال قاتل به ما قوتل ا

بعضهم بعضا فاعمد به إىل صخرة فاضربه هبا مث الزم بيتك حىت أتتيك منية  
 قاضية أو يد خاطئة قال خلوا عنه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن مبجموع طرقه ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إسحاق بن سليمان يعين الرازي   - 18009
عن الزهري  قال مسعت مالك بن أنس وإسحاق بن عيسى قال أخربين مالك 

عن عثمان بن خرشة قال أيب وقال إسحاق بن عيسى عن عثمان بن خرشة  
قال عبد هللا وثنا مصعب الزبريي عن مالك : مثله فقال عثمان بن إسحاق بن 

بين عامر بن لؤي ومل يسنده عن الزهري أحد اال مالك عن قبيصة   خرشة من 
بن ذؤيب قال جاءت اجلدة إىل أيب بكر رضي هللا تعاىل عنه تسأله مرياثها 

فقال ما أعلم لك يف كتاب هللا شيئا وال أعلم لك يف سنة رسول هللا صلى هللا  
مسعت  عليه وسلم من شيء حىت أسأل الناس فسأل فقال املغرية بن شعبة 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم جعل هلا السدس فقال من يشهد معك أو من  



يعلم معك فقام حممد بن مسلمة فقال مثل ذلك فانفذه هلا وقال إسحاق بن 
 عيسى هل معك غريك  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : احلديث صحيح بشواهدهت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    226صفحة  - 4نبل    ] جزء مسند أمحد بن ح    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع عن ثور عن رجل من أهل  - 18010
البصرة عن حممد بن مسلمة قال مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول 

 : إذا قذف هللا عز وجل يف قلب امرئ خطبة امرأة فال أبس ان ينظر إليها  

 

 

األرنؤوط : إسناده ضعيف إلهبام الرجل من أهل البصرة عليق شعيب ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد ثنا زايد بن مسلم أبو  - 18011
إىل بن الزبري فلما  عمر ثنا أبو األشعث الصنعاين قال : بعثنا يزيد بن معاوية 



قدمت املدينة دخلت على فالن مسى زايد امسه فقال ان الناس قد صنعوا ما  
ه وسلم ان صنعوا فما ترى فقال أوصاين خليلي أبو القاسم صلى هللا علي

أدركت شيئا من هذه الفنت فاعمد إىل أحد فاكسر به حد سيفك مث اقعد يف 
بيتك قال فان دخل عليك أحد إىل البيت فقم إىل املخدع فان دخل عليك 
املخدع فاجث على ركبتيك وقل بؤ إبمثي وأمثك فتكون من أصحاب النار  

 وذلك جزاء الظاملني فقد كسرت حد سيفي وقعدت يف بييت  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

( حديث عطية السعدي رضي هللا عنه   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن مساك بن  - 18012
الفضل عن عروة بن حممد بن عطية عن أبيه عن جده قال مسعت رسول هللا 

 صلى هللا عليه وسلم يقول : اليد املعطية خري من اليد السفلى 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد حسن بشواهده ت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إبراهيم بن خالد حدثين أمية بن   - 18013
شبل وغريه عن عروة بن حممد قال حدثين أيب عن جدي قال قال رسول هللا 

 صلى هللا عليه وسلم : إذا استشاط السلطان تسلط الشيطان 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف جلهالة حال حممد بن عطية ت  

 

 

د هللا حدثين أيب ثنا إبراهيم بن خالد قال ثنا أبو وائل  حدثنا عب - 18014
ذ أدخل عليه رجل صنعاين مرادي قال كنا جلوسا عند عروة بن حممد قال إ

فكلمه بكالم أغضبه قال فلما ان غضب قام مث عاد إلينا وقد توضأ فقال  
حدثين أيب عن جدي عطية وقد كانت له صحبة قال قال رسول هللا صلى هللا  

سلم : ان الغضب من الشيطان وان الشيطان خلق من النار وإمنا تطفا  عليه و 
 النار ابملاء فإذا غضب أحدكم فليتوضأ 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

( متام حديث اسيد بن حضري رضي هللا عنه  )  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح ثنا بن جريج أخربين عكرمة   - 18015
أخربه انه كان   بن خالد عن اسيد بن حضري األنصاري مث أحد بين حارثة انه

عامال على اليمامة وان مروان كتب إليه ان معاوية كتب إليه : أميا رجل سرق 
ن النيب منه سرقة فهو أحق هبا ابلثمن حيث وجدها قال فكتبت إىل مروان ا

صلى هللا عليه وسلم قضى انه إذا كان الذي ابتاعها من الذي سرقها غري  
متهم خري سيدها فان شاء أخذ الذي سرق منه ابلثمن وان شاء اتبع سارقه  

 قال وقضى بذلك أبو بكر وعمر وعثمان رضي هللا تعاىل عنهم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا بن جريج قال   - 18016
سألت عطاء فذكر مثله قال مسعت انه يقال خذ مالك حيث وجدته ولقد  
أخربين عكرمة بن خالد : ان اسيد بن حضري األنصاري مث أحد بين حارثة 

 أخربه انه كان عامال على اليمامة فذكر معناه  
 

 

ثر عن عطاء بن أيب رابح إسناده صحيحعليق شعيب األرنؤوط : هذا األت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هوذة بن خليفة ثنا بن جريج قال  - 18017
حدثين عكرمة بن خالد : ان اسيد بن حضري بن مساك حدثه قال كتب معاوية  

 إىل مروان بن احلكم إذا سرق الرجل فذكر احلديث 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده قويت  

 

 

( حديث جممع بن جارية رضي هللا عنه   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن الزهري  - 18018
عن عبيد هللا بن عبد هللا بن ثعلبة األنصاري عن عبد هللا بن زيد األنصاري عن  

جممع بن جارية قال مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : يقتل بن 
بباب لد أو إىل جانب لد مرمي الدجال   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف جلهالة عبد هللا بن ت
 عبد هللا بن ثعلبة 

 

 

( حديث عبد الرمحن بن غنم األشعري رضي هللا عنه  )  



 

 

------------------------------------- 

 

[    227صفحة  - 4مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح ثنا مهام ثنا عبد هللا بن أيب  - 18019
لى هللا حسني املكي عن شهر بن حوشب عن عبد الرمحن بن غنم عن النيب ص

عليه وسلم انه قال : من قال قبل ان ينصرف ويثين رجله من صالة املغرب 
اخلري حييي  والصبح ال إله اال هللا وحده ال شريك له له امللك وله احلمد بيده 

ومييت وهو على كل شيء قدير عشر مرات كتب له بكل واحدة عشر 
حسنات وحميت عنه عشر سيئات ورفع له عشر درجات وكانت حرزا من كل  
مكروه وحرزا من الشيطان الرجيم ومل حيل لذنب يدركه اال الشرك فكان من  

 أفضل الناس عمال اال رجال يفضله يقول أفضل مما قال  
 

 

ب األرنؤوط : حسن لغريه وهذا إسناد ضعيف إلرساله ولضعف عليق شعيت
 شهر بن حوشب 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا عبد احلميد عن شهر بن   - 18020



حوشب عن عبد الرمحن بن غنم قال : سئل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
الواجد  عن العتل الزنيم فقال هو الشديد اخللق املصحح األكول الشروب

 للطعام والشراب الظلوم للناس رحب اجلوف  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف لضعف شهر بن حوشب ورواية عبد  ت
 الرمحن بن غنم عن النيب صلى هللا عليه وسلم مرسلة 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع حدثين عبد احلميد بن هبرام  - 18021
ن بن غنم قال قال رسول هللا صلى هللا عن شهر بن حوشب عن عبد الرمح

عليه وسلم : أن سبطا من بين إسرائيل هلك ال يدري أين مهلكه وأان أخاف 
 أن تكون هذه الضباب  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف لضعف شهر بن ت
 حوشب وإلرساله 

 

 

يد عن شهر بن  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا عبد احلم - 18022
حوشب عن عبد الرمحن بن غنم قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ال  



 يدخل اجلنة اجلواظ واجلعظري والعتل الزنيم قال هو سقط من كتاب أيب 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف لضعف شهر بن ت
 حوشب

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا عبد احلميد بن هبرام عن   - 18023
شهر بن حوشب عن بن غنم األشعري ان النيب صلى هللا عليه وسلم قال أليب  

 بكر وعمر رضي هللا عنهما : لو اجتمعتما يف مشورة ما خالفتكما  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف لضعف شهر بن حوشب وحديث ت
ن بن غنم عن النيب مرسلعبد الرمح  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح ثنا عبد احلميد بن هبرام قال   - 18024
مسعت شهر بن حوشب قال حدثين عبد الرمحن بن غنم : ان الداري كان  

يهدي لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم كل عام راوية من مخر فلما كان عام  
 هللا صلى هللا عليه وسلم ضحك قال  حرمت فجاء براوية فلما نظر إليه نيب

هل شعرت اهنا قد حرمت بعدك قال اي رسول هللا أفال أبيعها فانتفع بثمنها  



فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لعن هللا اليهود انطلقوا إىل ما حرم عليهم  
من شحوم البقر والغنم فإذ أبوه فجعلوه مثنا له فباعوا به ما أيكلون وان اخلمر  

م ومثنها حرام وان اخلمر حرام ومثنها حرام وان اخلمر حرام ومثنها حرام حرا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه دون قوله : " أن الداري كان يهدي ت
 لرسول هللا رواية مخر فهي منكرة وهذا إسناد ضعيف 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هاشم بن القاسم قال ثنا عبد   - 18025
قال ثنا شهر عن بن غنم : ان الداري كان يهدي لرسول هللا صلى هللا  احلميد 

 عليه وسلم فذكر معناه إال أنه قال فأذابوه وجعلوه إهالة فباعوا به ما أيكلون  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيفت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد ثنا هشام عن قتادة   - 18026
عن شهر عن عبد الرمحن بن غنم ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : من  

 حتلى أو حلى خبز بصيصه من ذهب كوي هبا يوم القيامة  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف حديث عبد الرمحن بن غنم عن النيب ت
 مرسل وشهر بن حوشب ضعيف

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان عن بن أيب احلسني عن   - 18027
شهر بن حوشب عن عبد الرمحن بن غنم يبلغ به النيب صلى هللا عليه وسلم :  

خيار عباد هللا الذين إذا رءوا ذكر هللا وشرار عباد هللا املشاءون ابلنميمة  
 املفرقون بني األحبة الباغون الرباء العنت 

 

 

ؤوط : حسن بشواهده وهذا إسناد ضعيف حديث عبد  عليق شعيب األرنت
 الرمحن بن غنم عن النيب مرسل وشهر بن حوشب ضعيف

 

 

( حديث وابصة بن معبد األسدي نزل الرقة رضي هللا عنه   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن بن مهدي عن معاوية   - 18028
بد صاحب بن صاحل عن أيب عبد الرمحن السلمي قال مسعت وابصة بن مع 

النيب صلى هللا عليه وسلم قال : جئت إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
أسأله عن الرب واإلمث فقال جئت تسأل عن الرب واإلمث فقلت والذي بعثك  



ق ما جئتك أسألك عن غريه فقال الرب ما انشرح له صدرك واإلمث ما حاك  ابحل
 يف صدرك وان أفتاك عنه الناس  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف . أبو عبد هللا السلمي جاء عند غري  ت
 املصنف

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن عمرو   - 18029
بن مرة قال مسعت هالل بن يساف حيدث عن عمرو بن راشد عن وابصة : ان  
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم رأى رجال صلى وحده خلف الصف فأمره ان  

 يعيد صالته  
 

 

ثقات غري عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف رجاله ت
 عمرو بن راشد فهو جمهول احلال 

 

 

-------------------------------------  
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حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد بن هارون ثنا محاد بن سلمة   - 18030
بن معبد  عن الزبري أيب عبد السالم عن أيوب بن عبد هللا بن مكرز عن وابصة 

قال : أتيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأان أريد ان ال ادع شيئا من الرب 
واإلمث اال سألته عنه وإذا عنده مجع فذهبت أختطى الناس فقالوا إليك اي 

وابصة عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إليك اي وابصة فقلت اان وابصة  
أدنو منه فقال يل ادن اي وابصة دعوين أدنو منه فإنه من أحب الناس ايل ان 

ادن اي وابصة فدنوت منه حىت مست ركبيت ركبته فقال اي وابصة أخربك ما  
جئت تسألين عنه أو تسألين فقلت اي رسول هللا فأخربين قال جئت تسألين عن 
الرب واإلمث قلت نعم فجمع أصابعه الثالث فجعل ينكت هبا يف صدري ويقول  

ما اطمأن إليه القلب واطمأنت إليه النفس واإلمث  اي وابصة استفت نفسك الرب
 ما حاك يف القلب وتردد يف الصدر وان أفتاك الناس قال سفيان وأفتوك 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف جدا الزبري أبو عبد السالم ذكره  ت
 احلافظ يف " التعجيل " 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع قال ثنا سفيان عن حصني  - 18031
عن هالل بن يساف عن زايد بن أيب اجلعد قال أقامين على وابصة بن معبد  



فقال حدثين هذا : ان رجال صلى خلف الصف وحده فأمره النيب صلى هللا 
 عليه وسلم ان يعيد صالته  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع قال حدثين يزيد بن زايد بن  - 18032
أيب اجلعد عن عمه عبيد بن أيب اجلعد عن زايد بن أيب اجلعد عن وابصة بن 

معبد : ان رجال صلى خلف الصفوف وحده فأمره النيب صلى هللا عليه وسلم  
 أن يعيد  

 

 

املتابعاتعليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد حسن يف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو معاوية ثنا األعمش عن مشر بن   - 18033
عطية عن هالل بن يساف عن وابصة بن معبد قال : سئل رسول هللا صلى هللا  

 عليه وسلم عن رجل صلى خلف الصفوف وحده فقال يعيد الصالة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  



 

 

بد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد عن شعبة ثنا عمرو  حدثنا ع - 18034
بن مرة عن هالل بن يساف عن عمرو بن راشد عن وابصة : ان النيب صلى  

 هللا عليه وسلم رأى رجال يصلي يف الصف وحده فأمره ان يعيد الصالة 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف جلهالة عمرو بن  ت
 راشد

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا محاد بن سلمة اان الزبري   - 18035
 أبو عبد السالم عن أيوب بن عبد هللا بن مكرز ومل يسمعه منه قال حدثين
جلساؤه وقد رايته عن وابصة األسدي قال عفان حدثين غري مرة ومل يقل 

ان أريد ان ال  حدثين جلساؤه قال : أتيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأ
ادع شيئا من الرب واإلمث إال سألته عنه وحوله عصابة من املسلمني يستفتونه  
فجعلت أختطاهم فقالوا إليك اي وابصة عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
فقلت دعوين فأدنو منه فإنه أحب الناس ايل ان أدنو منه قال دعوا وابصة  

منه حىت قعدت بني يديه فقال اي  ادن اي وابصة مرتني أو ثالاث قال فدنوت
وابصة أخربك أو تسألين قلت ال بل أخربين فقال جئت تسألين عن الرب واإلمث 
فقال نعم فجمع أانمله فجعل ينكت هبن يف صدري ويقول اي وابصة استفت 



قلبك واستفت نفسك ثالث مرات الرب ما اطمأنت إليه النفس واإلمث ما حاك  
وان أفتاك الناس وأفتوك  يف النفس وتردد يف الصدر   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف من أجل الزبري أيب عبد السالمت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن   - 18036
حصني عن هالل بن يساف قال : أراين زايد بن أيب اجلعد شيخا ابجلزيرة يقال  

وقال هذا حدثين ان رسول هللا صلى هللا  له وابصة بن معبد قال فأقامين عليه
عليه وسلم رأى رجال صلى يف الصف وحده فأمره فأعاد الصالة قال وكان أيب  

 يقول هبذا احلديث  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

( حديث املستورد بن شداد رضي هللا عنه   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع قال ثنا إمساعيل بن أيب خالد  - 18037
عن قيس عن املستورد أخي بين فهر قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  



: ما الدنيا يف اآلخرة اال كمثل ما جيعل أحدكم إصبعه هذه يف اليم فلينظر مبا  
 يرجع وأشار ابلسبابة 

 

 

صحيح على شرط مسلم عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ت  

 

 

------------------------------------- 
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حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بن منري ثنا إمساعيل ويزيد بن  - 18038
 فهر يقول قال  هارون قال اان إمساعيل عن قيس قال مسعت املستورد أخا بين

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهللا : ما الدنيا يف اآلخرة اال مثل ما جيعل  
ام أحدكم إصبعه هذه يف اليم فلينظر مب ترجع يعين اليت تلي اإلهب  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا موسى بن داود قال اان بن هليعة   - 18039



عن يزيد بن عمرو عن أيب عبد الرمحن احلبلي عن املستورد بن شداد صاحب 
النيب صلى هللا عليه وسلم قال : رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا 

 توضأ خلل أصابع رجليه خبنصره  
 

 

ه عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغري ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح قال ثنا بن جريج قال قال   - 18040
صلى هللا عليه وسلم  سليمان ثنا وقاص بن ربيعة ان املستورد حدثهم ان النيب 

قال : من أكل برجل مسلم أكلة وقال مرة أكلة فان هللا عز وجل يطعمه  
ه  مثلها من جهنم ومن اكتسى برجل مسلم ثواب فان هللا عز وجل يكسوه مثل 

من جهنم ومن قام برجل مسلم مقام مسعة فان هللا عز وجل يقوم به مقام مسعة  
 يوم القيامة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا جعفر بن عون قال ثنا إمساعيل عن   - 18041
قيس قال مسعت املستورد أخا بين فهر يقول مسعت رسول هللا صلى هللا عليه  



وسلم يقول : وهللا ما الدنيا يف اآلخرة اال مثل ما جيعل أحدكم إصبعه يف اليم 
 فلينظر مب ترجع إليه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا محاد بن زيد ثنا جمالد بن  - 18042
شداد قال : كنت يف ركب مع  سعيد عن قيس بن أيب حازم عن املستورد بن 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذ مر بسخلة ميتة منبوذة فقال رسول هللا 
صلى هللا عليه وسلم أترون هذه هانت على أهلها فقالوا اي رسول هللا من 

هواهنا القوها قال فوالذي نفس حممد بيده للدنيا اهون على هللا عز وجل من  
 هذه على أهلها  

 

 

ب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف لضعف جمالد بن عليق شعيت
 سعيد 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد عن إمساعيل قال   - 18043
حدثين قيس قال مسعت املستورد أخا بين فهر قال قال رسول هللا صلى هللا 



عليه وسلم وهللا : ما الدنيا يف اآلخرة اال مثل ما جيعل أحدكم إصبعه يف اليم 
 فلينظر مب ترجع إليه  

 

 

صحيحعليق شعيب األرنؤوط : إسناده ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا موسى بن داود ثنا بن هليعة عن بن   - 18044
هبرية واحلرث بن يزيد عن عبد الرمحن بن جبري قال مسعت املستورد بن شداد  

يقول مسعت النيب صلى هللا عليه وسلم يقول : من ويل لنا عمال وليس له منزل  
ليس له خادم فليتخذ خادما أو  فليتخذ منزال أو ليست له زوجة فليتزوج أو 

 ليست له دابة فليتخذ دابة ومن أصاب شيئا سوى ذلك فهو غال  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف لسوء حفظ ابن ت
 هليعة 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن بن موسى وبن داود قاال ثنا   - 18045
ىي بن إسحاق قال اان بن هليعة عن يزيد بن هليعة قال حدثنا يزيد بن عمرو وحي

بن عمرو املعافري عن أيب عبد الرمحن احلبلي عن املستورد بن شداد صاحب 



النيب صلى هللا عليه وسلم قال : رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا 
 توضأ خيلل أصابع رجليه خبنصره  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه ت  

 

 

بد هللا حدثين أيب حدثنا حسن بن موسى قال ثنا بن حدثنا ع - 18046
الرمحن بن جبري : انه كان يف   هليعة قال ثنا احلرث بن يزيد احلضرمي عن عبد 

جملس فيه املستورد بن شداد وعمرو بن غيالن بن سلمة فسمع املستورد يقول  
مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول من ويل لنا عمال فلم يكن له 

فليتزوج أو خادما فليتخذ خادما أو مسكنا فليتخذ مسكنا أو دابة  زوجة
 فليتخذ دابة فمن أصاب شيئا سوى ذلك فهو غال أو سارق  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف لسوء حفظ ابن ت
 هليعة 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن إسحاق ثنا بن هليعة عن   - 18047
 احلرث بن يزيد وعبد هللا بن هبرية عن عبد الرمحن بن جبري : فذكر احلديث  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن ثنا بن هليعة قال ثنا عبد هللا   - 18048
بن هبرية عن عبد الرمحن بن جبري قال كنت يف جملس فيه املستورد بن شداد 

وعمرو بن غيالن فسمعت املستورد يقول مسعت رسول هللا صلى هللا عليه  
 وسلم يقول : من ويل لنا عمال فذكر مثل حديث احلرث  

 

 

األرنؤوط : حديث صحيح عليق شعيبت  

 

 

------------------------------------- 
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حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يونس بن حممد ثنا محاد بن زيد ثنا   - 18049
هللا صلى   جمالد عن قيس بن أيب حازم عن املستورد بن شداد قال قال رسول

هللا عليه وسلم : والذي نفسي بيده ما الدنيا يف اآلخرة اال كرجل وضع إصبعه  



 عليه وسلم فمر  يف اليم مث رجعها قال وأين لفي الركب مع رسول هللا صلى هللا
على سخلة منبوذة على كناس فقال أترون هذه هانت على أهلها فقالوا من 
هواهنا القوها ههنا قال والذي نفسي بيده للدنيا على هللا عز وجل اهون من  

 هذه على أهلها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف رجاله ثقات غري ت
 جمالد بن سعيد فهو ضعيف

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا خلف بن الوليد ثنا عباد بن عباد   - 18050
بن شداد  يعين املهليب ثنا اجملالد بن سعيد عن قيس بن أيب حازم عن املستورد 

قال مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : وهللا ما الدنيا يف اآلخرة اال  
أخذ منه قال وقال املستورد  كرجل وضع إصبعه يف اليم مث رجعت إليه فما 

أشهد اين كنت مع الركب الذين كانوا مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حني  
مر مبنزل قوم قد ارحتلوا عنه فإذا سخلة مطروحة فقال أترون هذه هانت على  

أهلها حني القوها قالوا من هواهنا عليهم القوها قال فوهللا للدنيا اهون على  
على أهلها    هللا عز وجل من هذه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف لضعف جمالدت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا علي بن عياش ثنا ليث بن سعد ثنا   - 18051
موسى بن علي عن أبيه عن املستورد الفهري انه قال لعمرو بن العاص : تقوم  

اص أبصر ما تقول قال أقول الساعة والروم أكثر الناس فقال له عمرو بن الع
 صلى هللا عليه وسلم فقال عمرو بن العاص ان لك ما مسعت من رسول هللا

تكن قلت ذاك ان فيهم خلصاال أربعا اهنم ألسرع الناس كرة بعد فرة واهنم خلري 
الناس ملسكني وفقري وضعيف واهنم ألحلم الناس عند فتنة والرابعة حسنة  

ظلم امللوك مجيلة واهنم ألمنع الناس من   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الصحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن بن موسى ثنا بن هليعة ثنا   - 18052
ينا اان عند عمرو  احلرث بن يزيد عن عبد الرمحن بن جبري ان املستورد قال ب

بن العاص فقلت له مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : أشد الناس 
مثل هذا   عليكم الروم وإمنا هلكتهم مع الساعة فقال له عمرو أمل أزجرك عن  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ابن هليعة سيئ احلفظت  

 



 

( حديث أيب كبشة األمناري رضي هللا عنه   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا األعمش عن سامل بن أيب  - 18053
ليه وسلم : مثل  اجلعد عن أيب كبشة األمناري قال قال رسول هللا صلى هللا ع

هذه األمة مثل أربعة نفر رجل آاته هللا ماال وعلما فهو يعمل به يف ماله فينفقه  
لو كان يل مثل ما هلذا يف حقه ورجل آاته هللا علما ومل يؤته ماال فهو يقول 

عملت فيه مثل الذي يعمل قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فهما يف  
األجر سواء ورجل آاته هللا ماال ومل يؤته علما فهو خيبط فيه ينفقه يف غري حقه  
ورجل مل يؤته هللا ماال وال علما فهو يقول لو كان يل مال مثل هذا عملت فيه  

ال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فهما يف الوزر سواء  مثل الذي يعمل قال ق  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث حسن رجاله ثقات رجال الشيخني غري ت
صحابيه أيب كبشة وسامل مل يسمع من أيب كبشة فيما قاله احلافظ يف النكت 

274/  9الظراف   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن   - 18054
 كبشة األمناري عن  سليمان عن سامل بن أيب اجلعد ومسعته منه حيدث عن أيب



غطفان عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : مثل أميت مثل أربعة نفر فذكر  
 يصل فيه  احلديث اال انه قال رجل آاته هللا ماال ومل يؤته علما فهو خيبط فيه ال

 رمحا وال يعطي فيه حقا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : رجاله ثقات رجال الشيخني غري صحابيه أيب كبشة  ت
 274/   9وسامل مل يسمع من أيب كبشة فيما قاله احلافظ يف النكت الظراف 

 وانظر السابق 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد هللا بن الوليد العدين ثنا سفيان   - 18055
عن منصور عن سامل بن أيب اجلعد عن أيب كبشة قال : ضرب رسول هللا صلى  

 هللا عليه وسلم مثل هذه األمة مثل أربعة نفر فذكر احلديث 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : عبد هللا بن الوليد العدين صدوق حسن احلديث ومن ت
 فوقه من رجال الشيخني غري أيب كبشة

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح ثنا شعبة عن سليمان قال   - 18056
مسعت سامل بن أيب اجلعد قال مسعت أاب كبشة األمناري قال قال رسول هللا 



 صلى هللا عليه وسلم : مثل أميت مثل أربعة فذكر احلديث 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : رجاله ثقات رجال الشيخنيت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    231صفحة  - 4مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن بن مهدي عن معاوية   - 18057
يعين بن صاحل عن ازهر بن سعيد احلرازي قال مسعت أاب كبشة األمناري قال :  

السا يف أصحابه فدخل مث خرج وقد  كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ج
اغتسل فقلنا اي رسول هللا قد كان شيء قال أجل مرت يب فالنة فوقع يف قليب  

شهوة النساء فأتيت بعض أزواجي فاصبتها فكذلك فافعلوا فإنه من أماثل 
 أعمالكم آتيان احلالل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد حسن ت  

 

 



د هللا حدثين أيب ثنا يزيد بن هارون اان املسعودي عن  حدثنا عب - 18058
ن أبيه قال : ملا كان يف إمساعيل بن أوسط عن حممد بن أيب كبشة األمناري ع

غزوة تبوك تسارع الناس إىل أهل احلجر يدخلون عليهم فبلغ ذلك رسول هللا 
صلى هللا عليه وسلم فنادى يف الناس الصالة جامعة قال فأتيت رسول هللا 

صلى هللا عليه وسلم وهو ممسك بعريه وهو يقول ما تدخلون على قوم غضب 
هللا عليهم فناداه رجل منهم نعجب منهم اي رسول هللا قال أفال أنذركم 

أبعجب من ذلك رجل من أنفسكم ينبئكم مبا كان قبلكم وما هو كائن بعدكم  
 قوم ال فاستقيموا وسددوا فان هللا عز وجل ال يعبأ بعذابكم شيئا وسيأيت

 يدفعون عن أنفسهم بشيء 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هاشم بن القاسم ثنا املسعودي عن   - 18059
حممد بن أيب كبشة األمناري عن أبيه قال : ملا كان يف غزوة تبوك تسارع قوم  

 إىل أهل احلجر يدخلون عليهم فذكر معناه  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد هللا بن حممد بن منري ثنا عبادة   - 18060
 كبشة  بن مسلم حدثين يونس بن حباب عن سعيد أيب البخرتي الطائي عن أيب

األمناري قال مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : ثالث اقسم عليهن  
نه ما نقص وأحدثكم حديثا فاحفظوه قال فأما الثالث الذي اقسم عليهن فإ

مال عبد صدقة وال ظلم عبد مبظلمة فيصرب عليها اال زاده هللا عز وجل هبا 
عزا وال يفتح عبد ابب مسألة اال فتح هللا له ابب فقر واما الذي أحدثكم  
حديثا فاحفظوه فإنه قال إمنا الدنيا ألربعة نفر عبد رزقه هللا عز وجل ماال 

ويعلم هلل عز وجل فيه حقه قال فهذا  وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رمحه 
أبفضل املنازل قال وعبد رزقه هللا عز وجل علما ومل يرزقه ماال قال فهو يقول 
لو كان يل مال عملت بعمل فالن قال فاجرمها سواء قال وعبد رزقه هللا ماال  
ومل يرزقه علما فهو خيبط يف ماله بغري علم ال يتقي فيه ربه عز وجل وال يصل 

ه وال يعلم هلل فيه حقه فهذا أبخبث املنازل قال وعبد مل يرزقه هللا ماال  فيه رمح 
وال علما فهو يقول لو كان يل مال لعملت بعمل فالن قال هي نيته فوزرمها 

 فيه سواء 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث حسنت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد بن عبد ربه قال ثنا حممد بن  - 18061
قال ثنا الزبيدي عن راشد بن سعد عن أيب عامر اهلوزين عن أيب كبشة  حرب 

األمناري أنه أاته فقال أطرقين من فرسك فإين مسعت رسول هللا صلى هللا عليه  
وسلم يقول : من أطرق فعقب له الفرس كان له كأجر سبعني فرسا محل عليه  

 يف سبيل هللا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

( حديث عمرو بن مرة اجلهين رضي هللا عنه  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل بن إبراهيم عن علي بن  - 18062
احلكم قال حدثين أبو حسن ان عمرو بن مرة قال ملعاوية اي معاوية اين مسعت 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : ما من إمام أو وال يغلق اببه دون ذوي  
واخللة واملسكنة إال أغلق هللا عز وجل أبواب السماء دون حاجته  احلاجة 

 وخلته ومسكنته قال فجعل معاوية رجال على حوائج الناس 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف جلهالة أيب احلسنت  



 

 

( حديث الديلمي احلمريي رضي هللا عنه   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا الضحاك بن خملد ثنا عبد احلميد   - 18063
هللا اليزين قال ثنا  يعين بن جعفر قال ثنا يزيد بن أيب حبيب ثنا مرثد بن عبد 

الديلمي : انه سأل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال اان أبرض ابردة وأان 
 عليه وسلم  لنستعني بشراب يصنع لنا من القمح فقال رسول هللا صلى هللا

أيسكر قال نعم قال فال تشربوه فأعاد عليه الثانية فقال له رسول هللا صلى 
هللا عليه وسلم أيسكر قال نعم قال فال تشربوه قال فأعاد عليه الثالثة فقال  
له رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أيسكر قال نعم قال فال تشربوه قال فإهنم  

وا عنه فاقتلهم  ال يصربون عنه قال فان مل يصرب   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    232صفحة  - 4مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن عبيد ثنا حممد بن إسحاق  - 18064
احلمريي قال :  عن يزيد بن أيب حبيب عن مرثد بن عبد هللا اليزين عن ديلم 

سألت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقلت اي رسول هللا اان أبرض ابردة نعاجل  
لى أعمالنا وعلى  هبا عمال شديدا وأان نتخذ شرااب من هذا القمح نتقوى به ع

برد بالدان قال هل يسكر قلت نعم قال فاجتنبوه قال مث جئت من بني يديه 
فقلت له مثل ذلك فقال هل يسكر قلت نعم قال فاجتنبوه قلت ان الناس 

 غري اتركيه قال فان مل يرتكوه فاقتلوهم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

ا أبو بكر احلنفي ثنا عبد احلميد بن  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثن - 18065
ب عن مرثد بن عبد هللا اليزين ان ديلما  جعفر قال حدثين يزيد بن أيب حبي 

أخربهم أنه سأل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال : اي رسول هللا اان أبرض  
ابردة وأان نشرب شرااب نتقوى به فقال له رسول هللا صلى هللا عليه وسلم هل  

نعم قال مث أعاد عليه املسألة قال هل يسكر قال نعم قال فال يسكر قال 
 تقربوه قال فإهنم لن يصربوا قال فمن مل يصرب عنه فاقتلوه  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

( حديث فريوز الديلمي رضي هللا عنه   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد بن عبد ربه قال ثنا الوليد بن  - 18066
: اهنم أسلموا  مسلم قال ثنا األوزاعي عن عبد هللا بن فريوز الديلمي عن أبيه

وكان فيمن أسلم فبعثوا وفدهم إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ببيعتهم  
فقالوا اي رسول هللا  وإسالمهم فقبل ذلك رسول هللا صلى هللا عليه وسلم منهم

حنن من قد عرفت وجئنا من حيث قد علمت وأسلمنا فمن ولينا قال هللا 
 ورسوله قالوا حسبنا رضينا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هيثم بن خارجة ثنا ضمرة عن حيىي   - 18067
عن عبد   بن أيب عمرو الشيباين عن بن فريوز الديلمي عن أبيه قال هيثم مرة 

هللا بن فريوز عن أبيه قال قلت : اي رسول هللا صلى هللا عليك حنن من قد  
 علمت وجئنا من حيث قد علمت فمن ولينا قال هللا ورسوله 



 

 

يق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحعلت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هيثم بن خارجة اان ضمرة عن حيىي   - 18068
بن أيب عمرو عن بن فريوز الديلمي عن أبيه قال قال رسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم : لينقضن اإلسالم عروة عروة كما ينقض احلبل قوة قوة  

 

 

لغريه عليق شعيب األرنؤوط : حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن إسحاق ثنا بن هليعة عن   - 18069
ه  أيب وهب اجليشاين عن الضحاك بن فريوز ان أابه فريوزا : أدركه اإلسالم وحتت
أختان فقال له النيب صلى هللا عليه وسلم طلق أيهما شئت وقال حيىي مرة ثنا  

عن الضحاك بن فريوز عن أبيه انه  بن هليعة عن وهب بن عبد هللا املعافري
 أدرك اإلسالم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حمتمل للتحسنيت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا موسى بن داود قال ثنا بن هليعة   - 18070
عن أيب وهب اجليشاين عن الضحاك بن فريوز عن أبيه قال : أسلمت وعندي  

 امرأاتن أختان فأمرين النيب صلى هللا عليه وسلم ان أطلق إحدامها  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حمتمل للتحسنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو املغرية ثنا عياش بن عياش يعين   - 18071
ن الديلمي عن  إمساعيل حدثين حيىي يعين بن أيب عمرو الشيباين عن عبد هللا ب

أبيه فريوز قال : قدمت على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقلت اي رسول 
هبا قال تتخذونه   هللا اان أصحاب أعناب وكرم وقد نزل حترمي اخلمر فما نصنع

زبيبا قال فنصنع ابلزبيب ماذا قال تنقعونه على غدائكم وتشربونه على 
عشائكم وتنقعونه على عشائكم وتشربونه على غدائكم قال قلت اي رسول هللا 

حنن من قد علمت وحنن نزول بني ظهراين من قد علمت فمن ولينا قال هللا 
 ورسوله قال قلت حسيب اي رسول هللا 

 

 

ق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحعليت  

 

 



( حديث رجل من أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم   )  

 

 

------------------------------------- 

 

[    233صفحة  - 4مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد بن هارون اان حممد بن  - 18072
إسحاق عن يزيد بن أيب حبيب عن مرثد بن عبد هللا اليزين حدثين بعض 

أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم انه مسع رسول هللا صلى هللا عليه  
 وسلم يقول : ان ظل املؤمن يوم القيامة صدقته  

 

 

األرنؤوط : حديث صحيحعليق شعيب ت  

 

 

( حديث امين بن خرمي رضي هللا عنه  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا مروان الفزاري ثنا سفيان بن زايد  - 18073
عن فاتك بن فضالة عن امين بن خرمي قال : قام رسول هللا صلى هللا عليه  



وسلم خطيبا فقال اي أيها الناس عدلت شهادة الزور اشراكا ابهلل ثالاث مث قال  
 اجتنبوا الرجس من األواثن واجتنبوا قول الزور 

 

 

يب األرنؤوط : إسناده ضعيف أمين بن خرمي خمتلف يف صحته وفاتك  عليق شع ت
 بن فضالة جمهول

 

 

( حديث أيب عبد الرمحن اجلهين رضي هللا عنه  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد بن هارون اان حممد بن  - 18074
يب وقال يزيد إسحاق وبن أيب عدي عن حممد بن إسحاق حدثين بن أيب حب

عن بن أيب حبيب عن مرثد بن عبد هللا اليزين عن أيب عبد الرمحن اجلهين قال  
دءوهم  قال لنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : اين راكب غدا إىل يهود فال تب

 ابلسالم وإذا سلموا عليكم فقولوا وعليكم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح لكن من حديث أيب بصرة الغفاري  ت
 وهذا اإلسناد قد أخطأ فيه ابن إسحاق

 

 



( حديث عبد هللا بن هشام جد زهرة بن معبد رضي هللا عنه  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد هللا بن يزيد ثنا سعيد يعين بن  - 18075
 بن هشام  أيب أيوب حدثين أبو عقيل زهرة بن معبد التيمي عن جده عبد هللا

وكان قد أدرك النيب صلى هللا عليه وسلم وذهبت به أمه زينب ابنة محيد إىل 
فقال النيب صلى  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقالت : اي رسول هللا ابيعه

هللا عليه وسلم هو صغري فمسح رأسه ودعا له وكان يضحي ابلشاة الواحدة 
 عن مجيع أهله  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا قتيبة بن سعيد ثنا بن هليعة عن   - 18076
صلى هللا عليه وسلم وهو آخذ بيد  زهرة بن معبد عن جده قال : كنا مع النيب 

عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه فقال وهللا ألنت اي رسول هللا أحب ايل من كل  
شيء اال نفسي فقال النيب صلى هللا عليه وسلم ال يؤمن أحدكم حىت أكون 
عنده أحب إليه من نفسه فقال عمر فألنت اآلن وهللا أحب ايل من نفسي 

ليه وسلم اآلن اي عمر  فقال رسول هللا صلى هللا ع   

 



 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

قال عبد هللا قرأت على كتاب أيب اان سفيان ثنا مهدي بن جعفر   - 18077
قال رأيت أاب أيب  الرملي ثنا أبو الوليد رديح بن عطية عن إبراهيم بن أيب عبلة 

األنصاري وهو بن أيب حرام األنصاري فأخربين انه : صلى مع رسول هللا صلى 
 هللا عليه وسلم القبلتني مجيعا وعليه كساء خز اغرب  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسن من أجل مهدي بن جعفر الرمليت  

 

 

( حديث عبد هللا بن عمرو بن أيب حرام رضي هللا عنه   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا كثري بن مروان أبو حممد سنة   - 18078
يت عبد هللا بن عمرو بن إحدى ومثانني ومائة ثنا إبراهيم بن أيب عبلة قال : رأ

أم حرام األنصاري وقد صلى مع النيب صلى هللا عليه وسلم القبلتني وعليه  
ء  ثوب خز اغرب وأشار إبراهيم بيده إىل منكبيه فظن كثري انه ردا  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : حديث حسن وهذا إسناد ضعيف جداص من أجل ت
 كثري بن مروان 

 

 

( حديث رجل من أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد بن هارون اان العوام ثنا عبد   - 18079
وسلم املسجد اجلبار اخلوالين قال دخل رجل من أصحاب النيب صلى هللا عليه 

فإذا كعب يقص فقال من هذا قالوا كعب يقص فقال مسعت رسول هللا صلى  
لغ ذلك كعبا  هللا عليه وسلم يقول : ال يقص إال أمري أو مأمور أو خمتال قال فب

 فما رؤى يقص بعد  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه وهذا إسناد ضعيف . عبد اجلبار اخلوالين  ت
 من رجال " التعجيل " 

 

 

( حديث رجل من أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم   )  

 

 

------------------------------------- 
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حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح قال ثنا صاحل بن أيب األخضر   - 18080
هللا عليه  عن بن شهاب ان عطاء بن يزيد حدثه ان بعض أصحاب النيب صلى 

وسلم حدثه انه : قال لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم اي رسول هللا أي الناس 
له يف سبيل  أفضل فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مؤمن جماهد بنفسه وما

هللا عز وجل قالوا مث من اي رسول هللا قال مث مؤمن يف شعب من الشعاب يتقي  
 هللا ويدع الناس من شره  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

( حديث معاذ بن أنس رضي هللا عنه  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا موسى بن داود ثنا ليث بن سعد   - 18081
عن سهل بن معاذ عن أبيه قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : اركبوا 

 هذه الدواب ساملة وابتدعوها ساملة وال تتخذوها كراسي  

 



 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسن من أجل سهل بن معاذ بن أنست  

 

 

( حديث شرحبيل بن أوس رضي هللا عنه   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا علي بن عياش وعصام بن خالد   - 18082
حمرب عن شرحبيل بن   قاال ثنا حريز قال حدثين عمران بن خممر وقال عصام بن

أوس وكان من أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم انه قال قال النيب صلى هللا 
وه  عليه وسلم : من شرب اخلمر فاجلدوه فان عاد فاجلدوه فان عاد فاجلد

 فان عاد فاقتلوه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد حسن من أجل منران بن ت
 خممر

 

 

( حديث احلرث التميمي رضي هللا عنه   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد بن عبد ربه قال ثنا الوليد بن  - 18083



مسلم عن عبد الرمحن بن حسان الكناين ان مسلم بن احلرث التميمي حدثه  
عن أبيه قال قال يل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : إذا صليت الصبح فقل  

ك ان مت  قبل ان تكلم أحدا من الناس اللهم آجرين من النار سبع مرات فإن
من يومك ذلك كتب هللا عز وجل لك جوارا من النار وإذا صليت املغرب 
فقل قبل ان تكلم أحدا من الناس اللهم اين أسألك اجلنة اللهم آجرين من  

النار سبع مرات فإنك ان مت من ليلتك تلك كتب هللا عز وجل لك جوارا 
 من النار  

 

 

احلارث جهلة الدارقطينعليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف مسلم بن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا علي بن حبر قال ثنا الوليد بن  - 18084
مسلم ثنا عبد الرمحن بن حسان الكناين عن احلرث بن مسلم بن احلرث 

التميمي عن أبيه : ان النيب صلى هللا عليه وسلم كتب له كتااب ابلوصاة له إىل 
ه  من بعده من والة األمر وختم علي  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف جلهالة التابعي ت  

 

 



( حديث رجل رضي هللا عنه   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إبراهيم بن إسحاق الطالقاين ثنا بن   - 18085
لنيب مبارك عن حيىي بن حسان عن رجل من بين كنانة قال : صليت خلف ا

صلى هللا عليه وسلم عام الفتح فسمعته يقول اللهم ال ختزين يوم القيامة قال  
حسن بن املبارك حيىي بن حسان من أهل بيت املقدس وكان شيخا كبريا 

 الفهم  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

( حديث مالك بن عتاهية رضي هللا عنه  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا موسى بن داود ثنا بن هليعة عن   - 18086
يزيد بن أيب حبيب عن عبد الرمحن بن أيب حسان عن خميس بن ظبيان عن  

رجل من بين جذام عن مالك بن عتاهية قال مسعت النيب صلى هللا عليه وسلم  
 يقول : إذا لقيتم عاشرا فاقتلوه  

 

 



من أجل ابن هليعة فهو سيئ احلفظ  عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيفت
 وجلهالة خميس ابن ظبيان وإلهبام شيخه الرجل من جذام 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا قتيبة بن سعيد : هبذا احلديث  - 18087
 وقصر عن بعض اإلسناد وقال يعين بذلك الصدقة أيخذها على غري حقها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : هو ضعيفت  

 

 

( حديث كعب بن مرة السلمي أو مرة بن كعب رضي هللا عنه   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن   - 18088
ن مرة السلمي قال  منصور عن سامل بن أيب اجلعد عن مرة بن كعب أو كعب ب

شعبة قال قد حدثين به منصور وذكر ثالثة بينه وبني مرة بن كعب مث قال بعد  
عن منصور عن سامل عن مرة أو عن كعب : قال سألت رسول هللا صلى هللا 

يه وسلم أي الليل امسع قال جوف الليل اآلخر مث قال الصالة مقبولة حىت عل
تصلي الصبح مث ال صالة حىت تطلع الشمس وتكون قيد رمح أو رحمني مث 

الصالة مقبولة حىت يقوم الظل قيام الرمح مث ال صالة حىت تزول الشمس مث  



ا توضأ الصالة مقبولة حىت تصلى العصر مث ال صالة حىت تغيب الشمس وإذ
عبد فغسل يديه خرت خطاايه من بني يديه فإذا غسل وجهه خرت خطاايه  ال

من وجهه وإذا غسل ذراعيه خرت خطاايه من ذراعيه وإذا غسل رجليه خرت  
خطاايه من رجليه قال شعبة ومل يذكر مسح الرأس وأميا رجل اعتق رجال مسلما  

عضائه وأميا كان فكاكه من النار جيزى بكل عضو من أعضائه عضوا من أ
رجل مسلم اعتق امراتني مسلمتني كانتا فكاكه من النار جيزى بكل عضوين من 

أعضائهما عضوا من أعضائه وأميا امرأة مسلمة أعتقت امرأة مسلمة كانت 
 فكاكها من النار جيزى بكل عضو من أعضائها عضوا من أعضائها  

 

 

رجل مسلم أعتق  عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه دون قوله : " أميا ت
امرأتني مسلمتني كانتا فكاكة من النار جيزى بكل عضوين من أعضائهما عضوا 

من أعضائه " وهذا إسناد ضعيف النقطاعه سامل بن أيب اجلعد مل يسمعه من  
 كعب بن مرة 

 

 

------------------------------------- 
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حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل بن إبراهيم ثنا أيوب عن   - 18089
أيب قالبة قال ملا قتل عثمان رضي هللا عنه قام خطباء إبيلياء فقام من آخرهم  

رجل من أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم يقال له مرة بن كعب فقال : لوال  
حديث مسعته من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ما قمت ان رسول هللا صلى 

هللا عليه وسلم ذكر فتنة وأحسبه قال نقر هبا شك إمساعيل فمر رجل متقنع  
فقال هذا وأصحابه يومئذ على احلق فانطلقت فأخذت مبنكبه وأقبلت بوجهه 

إذا هو عثمان  إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقلت هذا قال نعم قال ف
 رضي هللا تعاىل عنه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف النقطاعه أبو ت
مل يسمع من مرة بن كعب  -وهو عبد هللا ابن زيد اجلرمي  -قالبة   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن عمرو   - 18090
رجل لكعب  بن مرة عن سامل بن أيب اجلعد عن شرحبيل بن السمط قال قال 

بن مرة أو مرة بن كعب حدثنا حديثا مسعته من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
ا رجل هلل أبوك واحذر قال مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : أمي

اعتق رجال مسلما كان فكاكه من النار جيزى بكل عظم من عظامه عظما من  
عظامه وأميا رجل مسلم اعتق امراتني مسلمتني كانتا فكاكه من النار جيزى بكل 



عظمني من عظامهما عظما من عظامه وأميا امرأة مسلمة أعتقت امرأة مسلمة  
ظما من عظامها قال  كانت فكاكها من النار جتزى بكل عظم من عظامها ع

ودعا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على مضر قال فأتيته فقلت اي رسول هللا 
ان هللا عز وجل قد نصرك وأعطاك واستجاب لك وان قومك قد هلكوا فادع 

هللا هلم فأعرض عنه قال فقلت له اي رسول هللا ان هللا عز وجل قد نصرك 
فادع هللا هلم فقال اللهم اسقنا  وأعطاك واستجاب لك وان قومك قد هلكوا 

غيثا مغيثا مريعا طبقا غدقا غري رائث انفعا غري ضار فما كانت اال مجعة أو  
حنوها حىت مطروا قال شعبة يف الدعاء كلمة مسعتها من حبيب بن أيب اثبت عن 

سامل يف االستسقاء ويف حديث حبيب أو عمرو عن سامل قال جئتك من عند  
وال يتزود هلم راع قوم ما خيطر هلم فحل    

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إىل قوله يف احلديث الشريف : " عظما من عظامها "  ت
صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف النقطاعه سامل بن أيب اجلعد مل يسمع من  

شرحبيل بن السمط . وإىل هنايه احلديث الثاين : " هلم راع " إسناده ضعيف  
بيل بن السمطسامل بن أيب اجلعد مل يسمع من شرح   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو معاوية ثنا األعمش عن عمرو   - 18091
بن مرة عن سامل بن أيب اجلعد عن شرحبيل بن السمط قال قال لكعب بن مرة  



اي كعب بن مرة حدثنا عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم واحذر قال مسعت  
ا أهل صنع من بلغ العدو بسهم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : ارمو 

رفعه هللا به درجة قال فقال عبد الرمحن بن أيب النحام اي رسول هللا وما الدرجة 
قال فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أما اهنا ليست بعتبة أمك ولكنها بني  

الدرجتني مائة عام قال اي كعب بن مرة حدثنا عن رسول هللا صلى هللا عليه  
قال مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول من اعتق أمرا  وسلم واحذر

مسلما كان فكاكه من النار جيزى بكل عظم منه عظما منه ومن اعتق امراتني 
مسلمتني كانتا فكاكه من النار جيزى بكل عظمني منهما عظما منه ومن شاب 

نا عن  شيبة يف سبيل هللا كانت له نورا يوم القيامة قال اي كعب بن مرة حدث
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم واحذر قال مسعت رسول هللا صلى هللا عليه  
وسلم يقول من رمى بسهم يف سبيل هللا عز وجل كان كمن اعتق رقبة وقال  
مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول وجاءه رجل فقال استسق هللا 

ت هللا عز وجل ملضر قال فقال انك جلرئ أملضر قال اي رسول هللا استنصر 
فنصرك ودعوت هللا عز وجل فأجابك قال فرفع رسول هللا صلى هللا عليه  

وسلم يديه يقول اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريعا مريئا طبقا غدقا عاجال غري رائث  
انفعا غري ضار قال فاحيوا قال فما لبثوا ان آتوه فشكوا إليه كثرة املطر فقالوا 

يه وقال اللهم حوالينا وال علينا قال فجعل قد هتدمت البيوت قال فرفع يد
 السحاب يتقطع ميينا ومشاال  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إىل هناية احلديث األول : " بني الدرجتني مئة عام "  ت
حسن لغريه وهذا إسناد ضعيف النقطاعه بني سامل وشرحبيل . وإىل هناية 

ون قوله : " ومن أعتق  احلديث الثاين : " نورا يوم القيامة " صحيح لغريه د
وهذا إسناد ضعيف النقطاعه . سامل مل يسمع من  امرأتني مسلمتني... "

شرحبيل . وإىل هناية احلديث الثالث : " كمن أعتق رقبة " صحيح لغريه وهذا  
إسناد ضعيف النقطاعه . سامل مل يسمع من شرحبيل . وإىل هنايه احلديث 

ف سامل بن أيب اجلعد مل يسمع من شرحبيل  الرابع : " ميينا ومشاال " أسناده ضعي 
 بن السمط 

 

 

------------------------------------- 
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حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن بن مهدي ثنا معاوية   - 18092
وية بعد قتل  عن سليم بن عامر عن جبري بن نفري قال كنا معسكرين مع معا

عثمان رضي هللا عنه فقام كعب بن مرة البهزي فقال لوال شيء مسعته من  
هللا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ما قمت هذا املقام فلما مسع بذكر رسول 

صلى هللا عليه وسلم اجلس الناس فقال : بينما حنن عند رسول هللا صلى هللا  



عليه وسلم إذ مر عثمان بن عفان عليه مرجال قال فقال رسول هللا صلى هللا  
عليه وسلم لتخرجن فتنة من حتت قدمي أو من بني رجلي هذا هذا يومئذ ومن  

ند املنرب فقال انك لصاحب اتبعه على اهلدى قال فقام بن حوالة األزدي من ع
هذا قال نعم قال وهللا اين حلاضر ذلك اجمللس ولو علمت ان يل يف اجليش  

 مصدقا كنت أول من تكلم به  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن بكر يعين الربساين اان  - 18093
ة عن أيب األشعث قال قامت خطباء  وهيب بن خالد ثنا أيوب عن أيب قالب

ي هللا تعاىل عنه فتكلموا وكان آخر من تكلم مرة بن  إبيلياء يف إمارة معاوية رض
كعب فقال : لوال حديث مسعته من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ما قمت 
مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يذكر فتنة فقرهبا فمر رجل مقنع فقال  

به على احلق واهلدى فقلت هذا اي رسول هللا وأقبلت بوجهه هذا يومئذ وأصحا
 إليه فقال هذا فإذا هو عثمان رضي هللا عنه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 



 

( حديث أيب سيارة املتعي عن النيب صلى هللا عليه وسلم   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع وعبد الرمحن عن سعيد بن   - 18094
رمحن املتعي قال  عبد العزيز عن سليمان بن موسى عن أيب سيارة قال عبد ال

قلت : اي رسول هللا ان يل خنال قال أد العشور قال قلت اي رسول هللا امحها يل 
ها  قال فحماها يل قال عبد الرمحن احم يل جبلها قال فحمى يل جبل   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف النقطاعه ت  

 

 

( حديث رجل من أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا سفيان عن خالد  - 18095
حاب النيب صلى احلذاء عن أيب قالبة عن حممد بن أيب عائشة عن رجل من أص

هللا عليه وسلم قال قال النيب صلى هللا عليه وسلم : لعلكم تقرءون واإلمام  
لوا اال ان يقرأ يقرأ مرتني أو ثالاث قالوا اي رسول هللا اان لنفعل قال فال تفع

 أحدكم بفاحتة الكتاب  
 



 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

( حديث رجل من بين سليم رضي هللا عنه   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع قال ثنا عبد هللا بن عامر   - 18096
ل من بين األسلمي عن أيب عبيد حاجب سليمان عن نعيم بن سالمة عن رج

سليم وكانت له صحبة : ان النيب صلى هللا عليه وسلم كان إذا فرغ من طعامه  
قال اللهم لك احلمد أطعمت وسقيت وأشبعت وأرويت فلك احلمد غري 

وال مودع وال مستغىن عنك   مكفور  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف لضعف عبد هللا بن عامر األسلمي ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    237صفحة  - 4مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 



( حديث رجل من أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا أيب عن منصور عن هالل   - 18097
بن يساف عن القاسم بن خميمرة عن رجل من أصحاب النيب صلى هللا عليه  

وسلم قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : من قتل رجال من أهل الذمة  
 مل جيد ريح اجلنة وان رحيها ليوجد من مسرية سبعني عاما  

 

 

يب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد حسن من أجل والد عليق شع ت
وامسه اجلراح ابن مليح الرؤاسي -وكيع   

 

 

( حديث رجل من أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن بن مهدي عن شعبة   - 18098
بن حمرييز  وحممد بن جعفر قال ثنا شعبة عن أيب بكر بن حفص قال مسعت

حيدث عن رجل من أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم قال قال رسول هللا 
 صلى هللا عليه وسلم : ان أانسا من أميت يشربون اخلمر يسموهنا بغري امسها  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

( حديث رجل من أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هشيم اان داود بن عمرو قال ثنا   - 18099
أبو سالم قال حدثين : من رأى النيب صلى هللا عليه وسلم ابل مث تال شيئا من  

 القرآن وقال هشيم مرة آاي من القرآن قبل ان ميس ماء  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد حسن من أجل داود بن ت
فهو حسن احلديث - وهو األودي الدمشقي  -عمرو   

 

 

( زايدة حديث عبد الرمحن بن أيب قراد رضي هللا عنه   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا حيىي بن سعيد قال حدثين   - 18100
ة بن اثبت  أبو جعفر عمري بن يزيد حدثين احلرث بن فضيل وعمارة بن خزمي

عن عبد الرمحن بن أيب قراد قال : خرجت مع النيب صلى هللا عليه وسلم  
ل هللا حاجا قال فرأيته خرج من اخلالء فاتبعته ابألداوة أو القدح وكان رسو 



صلى هللا عليه وسلم إذا أراد حاجة ابعد فجلست له ابلطريق حىت انصرف 
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقلت له اي رسول هللا الوضوء قال فأقبل 
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ايل فصب على يده فغسلها مث أدخل يده  

لى يد واحدة  بكفها فصب على يد واحدة مث مسح على رأسه مث قبض املاء ع
مث مسح على رأسه مث قبض املاء قبضا بيده فضرب به على ظهر قدمه فمسح  

 بيده على قدمه مث جاء فصلى لنا الظهر  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

( حديث موىل لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا أابن ثنا حيىي بن أيب كثري   - 18101
رسول هللا   عن زيد عن أيب سالم عن موىل لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم ان

صلى هللا عليه وسلم قال : بخ بخ خلمس ما أثقلهن يف امليزان ال إله إال هللا 
توىف فيحتسبه والده وقال  وهللا أكرب وسبحان هللا واحلمد هلل والولد الصاحل ي

بخ بخ خلمس من لقي هللا عز وجل مستيقنا هبن دخل اجلنة يؤمن ابهلل واليوم 
 اآلخر وابجلنة والنار وابلبعث بعد املوت واحلساب  

 



 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

( حديث هبيب بن مغفل رضي هللا عنه  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هارون بن معروف قال ثنا عبد هللا   - 18102
ن احلرث عن  بن وهب قال عبد هللا ومسعته اان من هارون قال حدثين عمرو ب

يزيد بن أيب حبيب عن أسلم أيب عمران عن هبيب بن مغفل الغفاري انه رأى 
صلى هللا   حممدا القرشي قام جير إزاره فنظر إليه هبيب فقال مسعت رسول هللا

 عليه وسلم يقول : من وطئه خيالء وطئه يف النار  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن إسحاق اان بن هليعة عن   - 18103
يزيد بن أيب حبيب قال أخربين أسلم أبو عمران عن هبيب الغفاري قال قال  
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : من وطىء على إزاره خيالء وطىء يف انر  

 جهنم  

 



 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

 حدثين أيب ثنا قتيبة بن سعيد ثنا بن هليعة عن  حدثنا عبد هللا - 18104
حب النيب صلى هللا  يزيد بن أيب حبيب عن أسلم انه مسع هبيب بن مغفل صا

عليه وسلم ورأى رجال جير إزاره خلفه ويطؤه خيالء فقال سبحان هللا مسعت 
 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : من وطئه من اخليالء وطئه يف النار  

 

 

ليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحعت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    238صفحة  - 4مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

( حديث أيب بربدة بن قيس أخي أيب موسى األشعري رضي هللا عنه   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا عبد الواحد بن زايد ثنا   - 18105



عاصم األحول ثنا كريب بن احلرث بن أيب موسى عن أيب بردة بن قيس أخي 
أيب موسى قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : اللهم اجعل فناء أميت 

 قتال يف سبيلك ابلطعن والطاعون  

 

 

إسناده حسنعليق شعيب األرنؤوط : ت  

 

 

( متام حديث عمرو بن خارجة رضي هللا عنه  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا سعيد ويزيد بن  - 18106
غنم عن   هارون اان سعيد عن قتادة عن شهر بن حوشب عن عبد الرمحن بن

عمرو بن خارجة قال : خطبنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مبىن وهو على  
قسم  راحلته وهي تقصع جبرهتا ولعاهبا يسيل بني كتفي فقال ان هللا عز وجل  

لكل إنسان نصيبه من املرياث فال جيوز لوارث وصية الولد للفراش وللعاهر  
احلجر اال ومن ادعى إىل غري أبيه أو توىل غري مواليه رغبة عنهم فعليه لعنة هللا  
واملالئكة والناس أمجعني قال بن جعفر وقال شعبة قال مطر ال يقبل منه صرفا  

منه صرف وال عدل أو عدل وال صرف وال عدال قال يزيد ويف حديثه ال يقبل 
قال أيب قال يزيد يف حديثه ان عمرو بن خارجة حدثهم ان النيب صلى هللا 

 عليه وسلم خطبهم على راحلته  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف لضعف شهر بن ت
 حوشب

 

 

نا قتادة  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا محاد بن سلمة ث - 18107
هر بن حوشب عن عبد الرمحن بن غنم عن عمرو بن خارجة قال :  عن ش

كنت آخذا بزمام انقة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهي تقصع جبرهتا 
ولعاهبا يسيل بني كتفي فقال ان هللا عز وجل قد أعطى كل ذي حق حقه  

أبيه أو   وليس لوارث وصية والولد للفراش وللعاهر احلجر ومن ادعى إىل غري
انتمى إىل غري مواليه فعليه لعنة هللا واملالئكة والناس أمجعني قال عفان وزاد 
فيه مهام هبذا اإلسناد ومل يذكر عبد الرمحن بن غنم وأين لتحت جران راحلته  

وزاد فيه ال يقبل منه عدل وال صرف ويف حديث مهام ان رسول هللا صلى هللا 
 عليه وسلم خطب وقال رغبة عنهم 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف لضعف شهر بن ت
 حوشب

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا محاد عن قتادة عن شهر   - 18108
بن حوشب عن عبد الرمحن بن غنم عن عمرو بن خارجة قال : خطب رسول  

صع جبرهتا هللا صلى هللا عليه وسلم وهو على انقته وأان حتت جراهنا وهي تق
عز وجل قد أعطى كل ذي حق حقه وال  ولعاهبا يسيل بني كتفي فقال ان هللا 

وصية لوارث والولد للفراش وللعاهر احلجر ومن ادعى إىل غري أبيه أو انتمى  
إىل غري مواليه فعليه لعنة هللا واملالئكة والناس أمجعني ال يقبل منه صرف وال 

 عدل  

 

 

لغريه وهذا إسناد ضعيفعليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسني بن حممد ثنا شريك عن   - 18109
ليث عن شهر بن حوشب عن عمرو بن خارجة الثمايل قال : سألت النيب 

صلى هللا عليه وسلم عن اهلدي يعطب قال احنره واصبغ نعله يف دمه واضرب  
شيئا أنت وال أهل رفقتك   به على صفحته أو قال على جنبه وال أتكلن منه   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه ت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أسود بن عامر ثنا شريك عن ليث   - 18110
سلم  عن شهر بن حوشب عن عمرو الثمايل قال : بعث النيب صلى هللا عليه و 

مع أيب هداي قال إذا عطب شيء منها فاحنره مث اضرب خفه يف دمه مث اضرب 
 به صفحته وال أتكل أنت وال أهل رفقتك وخل بينه وبني الناس 

 

 

شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه عليق ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد بن هارون اان سعيد يعين بن  - 18111
أيب عروبة عن قتادة عن شهر بن حوشب عن عبد الرمحن بن غنم ان عمرو  

بن خارجة اخلشين حدثهم : ان النيب صلى هللا عليه وسلم خطبهم على راحلته  
لعاهبا يسيل بني كتفي فقال ان هللا عز وجل قد   وان راحلته لتقصع جبرهتا وان

قسم لكل إنسان نصيبه من املرياث فال جتوز وصية لوارث الولد للفراش 
وللعاهر احلجر اال ومن ادعى إىل غري أبيه أو توىل غري مواليه فعليه لعنة هللا  
 واملالئكة والناس أمجعني ال يقبل هللا منه صرفا وال عدال أو عدال وال صرفا 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف لضعف شهر بن ت
 حوشب

 



 

------------------------------------- 

 

[    239صفحة  - 4مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الوهاب اخلفاف اان سعيد عن   - 18112
ارجة قال  قتادة عن شهر بن حوشب عن عبد الرمحن بن غنم عن عمرو بن خ

: خطبنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهو مبىن على راحلته وأين لتحت 
ل قد  جران انقته وهي تقصع جبرهتا ولعاهبا يسيل بني كتفي فقال ان هللا عز وج
قسم لكل إنسان نصيبه من املرياث وال جيوز لوارث وصية اال وان الولد 

للفراش وللعاهر احلجر اال ومن ادعى إىل غري أبيه أو توىل غري مواليه رغبة  
 عنهم فعليه لعنة هللا واملالئكة والناس أمجعني 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف لضعف شهر بن ت
 حوشب

 

 

قال سعيد وثنا مطر عن شهر بن حوشب عن عبد الرمحن بن  - 18112
غنم عن عمرو بن خارجة عن النيب صلى هللا عليه وسلم :مثله وزاد مطر يف  



 احلديث وال يقبل منه صرف وال عدل
 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا سعيد : فذكر   - 18113
نه صرف وال عدل أو عدل وال صرف هذا احلديث وقال قال مطر وال يقبل م  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف لضعف شهر بن ت
 حوشب

 

 

( مسند الكوفيني  أول)   

 

 

( حديث صفوان بن عسال املرادي  )  

 

 

حدثنا عبد هللا بن أمحد بن حممد بن حنبل حدثين أيب ثنا عفان   - 18114
غدوت على ثنا محاد بن سلمة اان عاصم بن هبدلة عن زر بن حبيش قال  

صفوان بن عسال املرادي أسأله عن املسح على اخلفني فقال ما جاء بك قلت 
لم  ابتغاء العلم قال اال أبشرك ورفع احلديث إىل رسول هللا صلى هللا عليه وس

 قال : ان املالئكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا مبا يطلب فذكر احلديث  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسن من أجل عاصم بن هبدلة ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد ثنا مهام ثنا عاصم بن   - 18115
وإمنا محلين هبدلة حدثين زر بن حبيش قال وفدت يف خالفة عثمان بن عفان 

على الوفادة لقي أيب بن كعب وأصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
  فلقيت صفوان بن عسال فقلت له : هل رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

 قال نعم وغزوت معه اثنيت عشرة غزوة 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن آدم ثنا سفيان عن عاصم   - 18116
عن زر بن حبيش قال أتيت صفوان بن عسال املرادي فسألته عن املسح على  

سلم فيأمران ان ال ننزع اخلفني فقال : كنا نكون مع رسول هللا صلى هللا عليه و 
خفافنا ثالثة أايم اال من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم وجاء أعرايب جهوري  

الصوت فقال اي حممد الرجل حيب القوم وملا يلحق هبم فقال رسول هللا صلى 
 هللا عليه وسلم املرء مع من أحب 

 



 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح لغريه وهذا إسناد حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة وحدثناه   - 18117
  يزيد اان شعبة عن عمرو بن مرة قال مسعت عبد هللا بن سلمة حيدث عن

صفوان بن عسال قال يزيد املرادي قال : قال يهودي لصاحبه اذهب بنا إىل 
ليه وسلم حىت  النيب صلى هللا عليه وسلم وقال يزيد إىل هذا النيب صلى هللا ع

فقال ال تقل له نيب  {ولقد آتينا موسى تسع آايت  }نسأله عن هذه اآلية 
فإنه ان مسعك لصارت له أربعة أعني فسأاله فقال النيب صلى هللا عليه وسلم  

ال تشركوا ابهلل شيئا وال تسرقوا وال تزنوا وال تقتلوا النفس اليت حرم هللا اال 
لراب وال متشوا بربيء إىل ذي سلطان ليقتله وال  ابحلق وال تسحروا وال أتكلوا ا

تقذفوا حمصنة أو قال تفروا من الزحف شعبة الشاك وأنتم اي يهود عليكم  
خاصة ان ال تعتدوا قال يزيد تعدوا يف السبت فقبال يده ورجله قال يزيد فقبال  

يديه ورجليه وقاال نشهد انك نيب قال فما مينعكما ان تتبعاين قاال ان داود  
ليه السالم دعا ان ال يزال من ذريته نيب وأان خنشى قال يزيد ان اسلمنا ان  ع

 تقتلنا يهود  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف لضعف عبد هللا بن سلمة ت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن عاصم بن   - 18118
دي فقال ما  أيب النجود عن زر بن حبيش قال : أتيت صفوان بن عسال املرا

جاء بك قال فقلت جئت اطلب العلم قال فإين مسعت رسول هللا صلى هللا 
عليه وسلم يقول ما من خارج خيرج من بيت يف طلب العلم اال وضعت له 

الئكة أجنحتها رضا مبا يصنع قال جئت أسألك عن املسح ابخلفني قال نعم  امل
لقد كنت يف اجليش الذين بعثهم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فأمران ان 

منسح على اخلفني إذا حنن أدخلنامها على طهر ثالاث إذا سافران ويوما وليلة إذا  
 صلى هللا عليه وسلم  أقمنا وال خنلعهما اال من جنابة قال ومسعت رسول هللا

يقول ان ابملغرب اباب مفتوحا للتوبة مسريته سبعون سنة ال يغلق حىت تطلع  
 الشمس من حنوه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث املسح على اخلفني منه صحيح لغريه وهذا ت
 إسناد حسن من أجل عاصم 

 

 

------------------------------------- 

 

[    240صفحة  - 4] جزء   مسند أمحد بن حنبل     

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أسود بن عامر قال اان زهري عن   - 18119
أيب روق اهلمداين ان أاب الغريف حدثهم قال قال صفوان بعثنا رسول هللا صلى 
هللا عليه وسلم يف سرية قال : سريوا ابسم هللا يف سبيل هللا تقاتلون أعداء هللا 

تلوا وليدا وللمسافر ثالثة أايم ولياليهن ميسح على خفيه إذا ال تغلوا وال تق
 أدخل رجليه على طهور وللمقيم يوم وليلة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف لضعف أيب الغريف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان بن عيينة قال ثنا عاصم   - 18120
ما جاء بك   مسع زر بن حبيش قال : أتيت صفوان بن عسال املرادي فقال

فقلت ابتغاء العلم قال فان املالئكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا مبا 
يطلب قلت حك يف نفسي مسح على اخلفني وقال سفيان مرة أو يف صدري 

ئط والبول وكنت امرأ من أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  بعد الغا
فأتيتك أسألك هل مسعت منه يف ذلك شيئا قال نعم كان أيمران إذا كنا سفرا 

أو مسافرين ان ال ننزع خفافنا ثالثة أايم ولياليهن اال من جنابة ولكن من  
حنن معه يف   غائط وبول ونوم قال قلت له هل مسعته يذكر اهلوى قال نعم بينما

مسريه إذ انداه أعرايب بصوت جهوري فقال اي حممد فقلنا وحيك اغضض من 



صوتك فإنك قد هنيت عن ذلك فقال وهللا ال اغضض من صويت فقال رسول  
هللا صلى هللا عليه وسلم هاء وأجابه على حنو من مسألته وقال سفيان مرة  

وملا يلحق هبم قال هو مع  وأجابه حنوا مما تكلم به فقال أرأيت رجال أحب قوما 
من أحب قال مث مل يزل حيدثنا حىت قال ان من قبل املغرب لبااب مسرية عرضه  
سبعون أو أربعون عاما فتحه هللا عز وجل للتوبة يوم خلق السماوات واألرض  

 وال يغلقه حىت تطلع الشمس منه  

 

 

صم  عليق شعيب األرنؤوط : بعضه صحيح لغريه هذا إسناد حسن من أجل عات
 وهو ابن أيب النجود وبقية رجاله ثقات

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد عن شعبة حدثين  - 18121
ن  عمرو بن مرة عن عبد هللا بن سلمة عن صفوان بن عسال قال : قال رجل م

اليهود آلخر انطلق بنا إىل هذا النيب قال ال تقل هذا فإنه لو مسعها كان له أربع 
موسى تسع آايت  ولقد آتينا  }أعني قال فانطلقنا إليه فسألناه عن هذه اآلية  

قال ال تشركوا ابهلل شيئا وال تقتلوا النفس اليت حرم هللا اال ابحلق وال  {بينات 
تسرقوا وال تزنوا وال تفروا من الزحف وال تسحروا وال أتكلوا الراب وال تدلوا  
بربيء إىل ذي سلطان ليقتله وعليكم خاصة يهود ان ال تعتدوا يف السبت 

 فقاال نشهد انك رسول هللا  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يونس وعفان قاال ثنا عبد الواحد   - 18122
بن زايد ثنا أبو روق عطية بن احلرث ثنا أبو الغريف قال عفان أبو الغريف عبد  

هللا بن خليفة عن صفوان بن عسال املرادي قال : بعثنا رسول هللا صلى هللا 
سلم يف سرية فقال اغزوا بسم هللا يف سبيل هللا وال تغلوا وال تغدروا وال عليه و 

متثلوا وال تقتلوا وليدا للمسافر ثالث مسح على اخلفني وللمقيم يوم وليلة قال  
 عفان يف حديثه بعثين رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 

 

غريف عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف لضعف أيب الت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يونس ثنا محاد يعين بن سلمة عن   - 18123
عاصم عن زر عن صفوان بن عسال ان النيب صلى هللا عليه وسلم قال : ان  

 املالئكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا مبا يطلب  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  



 

 

بد الواحد عن أيب روق حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سريج ثنا ع - 18124
عن عطية بن احلرث ثنا عبد هللا بن خليفة عن صفوان بن عسال قال : بعثنا  

 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف سرية فذكر مثل حديث يونس 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيفت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    241صفحة  - 4] جزء     مسند أمحد بن حنبل   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن بن موسى ثنا محاد بن زيد  - 18125
سال املرادي عن عاصم بن هبدلة عن زر بن حبيش قال : أتيت صفوان بن ع

فقال ما جاء بك فقلت ابتغاء العلم فقال لقد بلغين ان املالئكة لتضع 
أجنحتها لطالب العلم رضا مبا يفعل فذكر احلديث فقال له رسول هللا صلى 

 عليه وسلم املرء مع من أحب قال فما برح حيدثين حىت حدثين ان هللا عز  هللا
وجل جعل ابملغرب اباب مسرية عرضه سبعون عاما للتوبة ال يغلق ما مل تطلع  

يوم أييت بعض آايت ربك ال ينفع   }الشمس من قبله وذلك قول هللا عز وجل 



 نفسا إمياهنا 
 

 

مع من أحب " منه صحيح وهذا  عليق شعيب األرنؤوط : حديث : " املرءت
 إسناد حسن من أجل عاصم وابقي رجال اإلسناد ثقات 

 

 

( حديث كعب بن عجرة رضي هللا عنه   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هشيم أخربان أبو بشر عن جماهد   - 18126
رسول هللا صلى  عن عبد الرمحن بن أيب ليلى عن كعب بن عجرة قال : كنا مع

هللا عليه وسلم ابحلديبية وحنن حمرمون وقد حصران املشركون وكانت يل وفرة  
فقال  فجعلت اهلوام تساقط على وجهي فمر يب النيب صلى هللا عليه وسلم 

فمن    }أيؤذيك هوام رأسك قلت نعم فأمره ان حيلق قال ونزلت هذه اآلية  
 كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هشيم اان خالد عن أيب قالبة عن   - 18127



لت حىت ظننت ان كل شعرة من رأسي فيها القمل كعب بن عجرة قال : قم
من أصلها إىل فرعها فأمرين النيب صلى هللا عليه وسلم حني رأى ذلك قال 

 احلق ونزلت اآلية قال اطعم ستة مساكني ثالثة آصع من متر  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد منقطع ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل بن عمر ثنا داود بن قيس   - 18128
ناط حدثه ان  عن سعد بن إسحاق بن فالن بن كعب بن عجرة ان أاب مثامة احل

كعب بن عجرة حدثه قال مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : إذا 
ه توضأ أحدكم فأحسن وضوءه مث خرج عامدا إىل الصالة فال يشبك بني يدي

 فإنه يف الصالة 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث حسن وهذا إسناد ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق اان سفيان عن األعمش   - 12918
 قال  عن احلكم عن عبد الرمحن بن أيب ليلى عن كعب بن عجرة : ان رجال

للنيب صلى هللا عليه وسلم اي رسول هللا قد علمنا السالم عليك فكيف الصالة 



عليك قال قولوا اللهم صل على حممد وعلى آل حممد كما صليت على 
راهيم انك محيد جميد اللهم ابرك على حممد وعلى آل حممد كما ابركت على  إب

 إبراهيم انك محيد جميد  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد عن شعبة قال   - 18130
ان شعبة عن احلكم حدثين احلكم عن بن أيب ليلى قال وثنا حممد بن جعفر ا

أيب ليلى قال لقيين كعب بن عجرة قال بن جعفر قال : اال قال مسعت بن 
اهدي لك هدية خرج علينا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقلنا اي رسول هللا 

قد علمنا أو عرفنا كيف السالم عليك فكيف الصالة قال قولوا اللهم صل 
إبراهيم انك محيد جميد اللهم  على حممد وعلى آل حممد كما صليت على آل 

 ابرك على حممد وعلى آل حممد كما ابركت على آل إبراهيم انك محيد جميد  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب قال قرأت على عبد الرمحن مالك عن   - 18131



عبد الكرمي بن مالك اجلزري عن جماهد عن عبد الرمحن بن أيب ليلى عن كعب  
بن عجرة انه : كان مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فآذاه القمل يف رأسه  

أايم أو   فأمره رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ان حيلق رأسه وقال صم ثالثة
اطعم ستة مساكني مدين مدين لكل إنسان أو انسك بشاة أي ذلك فعلت  

 أجزأك 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل ثنا أيوب عن جماهد عن   - 18132
 صلى عبد الرمحن بن أيب ليلى عن كعب بن عجرة قال : أتى علي رسول هللا

هللا عليه وسلم وأان اوقد حتت قدر والقمل يتناثر على وجهي أو قال على 
حاجيب فقال أيؤذيك هوام رأسك قال قلت نعم قال فاحلقه وصم ثالثة أايم  

 أو اطعم ستة مساكني أو انسك نسيكة قال أيوب ال أدري أبيتهن بدأ  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا شعبة أخربين احلكم قال   - 18133



 مسعت عبد الرمحن بن أيب ليلى قال : لقيين كعب بن عجرة فذكر احلديث 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    242صفحة  - 4مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن عبد   - 18134
الرمحن بن األصبهاين عن عبد هللا بن معقل قال قعدت إىل كعب بن عجرة  

من صيام أو صدقة أو نسك قال   وهو يف املسجد فسألته عن هذه اآلية ففدية
فقال كعب : نزلت يف كان يب أذى من رأسي فحملت إىل رسول هللا صلى هللا  
عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي فقال ما كنت أرى ان اجلهد بلغ بك ما 

ففدية من صيام أو صدقة أو  }أرى أجتد شاة فقلت ال فنزلت هذه اآلية 
طعام ستة مساكني نصف صاع نصف صاع قال صوم ثالثة أايم أو إ {نسك 

 طعام لكل مسكني قال فنزلت يف خاصة وهي لكم عامة  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا شعبة ثنا عبد الرمحن بن  - 18135
يف هذا املسجد األصبهاين قال مسعت عبد هللا بن معقل يقول قعدت إىل كعب 

 : فذكر معناه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هبز ثنا شعبة ثنا عبد الرمحن بن  - 18136
األصبهاين قال مسعت عبد هللا بن معقل قال قعدت إىل كعب بن عجرة يف هذا  

املسجد فسألته عن هذه اآلية : فذكر احلديث وقال أطعم ستة مساكني كل 
 مسكني نصف صاع من طعام  

 

 

شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على  ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حجاج اان بن أيب ذئب عن سعيد   - 18137
املقربي عن رجل من بين سامل عن أبيه عن جده عن كعب بن عجرة ان النيب 



صلى هللا عليه وسلم قال : ال يتطهر رجل يف بيته مث خيرج ال يريد اال الصالة 
لف أحدكم بني أصابع يديه يف  اال كان يف صالة حىت يقضي صالته وال خيا

 الصالة 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث حسن وهذا إسناد ضعيف الضطرابه وإلهبام  ت
 بعض رجاله . وبقية رجاله ثقات رجال الشيخني

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن بن أيب  - 18138
قال : رآين  جنيح عن جماهد عن عبد الرمحن بن أيب ليلى عن كعب بن عجرة 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وقملي يتساقط على وجهي فقال أتؤذيك 
أهنم  هوامك هذه قال قلت نعم قال فأمرين أن أحلق وهم ابحلديبية ومل يبني هلم 

حيلقون هبا وهم على طمع أن يدخلوا مكة فأنزل هللا الفدية فأمرين رسول هللا 
صلى هللا عليه وسلم ان اطعم فرقا بني ستة مساكني أو اصوم ثالثة أايم أو  

 اذبح شاة  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن بكر اان بن جريج أخربين  - 18139
حممد بن عجالن عن سعيد املقربي عن بعض بين كعب بن عجرة عن كعب ان 
النيب صلى هللا عليه وسلم قال : إذا توضأت فأحسنت وضوءك مث عمدت إىل 

 املسجد فأنت يف صالة فال تشبك بني أصابعك  
 

 

يث حسنعليق شعيب األرنؤوط : حدت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا قران بن متام أبو متام األسدي عن   - 18140
حممد بن عجالن عن سعيد بن أيب سعيد عن كعب بن عجرة قال قال رسول 

هللا صلى هللا عليه وسلم : إذا توضأت فأحسنت وضوءك مث خرجت عامدا إىل 
ك يف صالة  املسجد فال تشبكن بني أصابعك قال قران أراه قال فإن  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن بكر اان بن جريج أخربين  - 18141
عمرو بن دينار عن حيىي بن جعدة عن كعب بن عجرة : ان النيب صلى هللا 

عليه وسلم أمر كعبا ان حيلق رأسه من القمل قال صم ثالثة أايم أو اطعم ستة  



مدين مدين أو اذبح  مساكني  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا وهيب ثنا خالد عن أيب  - 18142
تى على رسول  قالبة عن عبد الرمحن بن أيب ليلى عن كعب بن عجرة قال : أ

هللا صلى هللا عليه وسلم زمن احلديبية وأان كثري الشعر فقال كان هوام رأسك 
ق بثالثة تؤذيك فقلت أجل قال فاحلقه واذبح شاة أو صم ثالثة أايم أو تصد 

 آصع من متر بني ستة مساكني  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إسحاق بن سليمان الرازي أخربين  - 18143
قال : ذكر   مغرية بن مسلم عن مطر الوراق عن بن سريين عن كعب بن عجرة

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فتنة فقرهبا وعظمها قال مث مر رجل متقنع يف  
ت ملحفة فقال هذا يومئذ على احلق فانطلقت مسرعا أو قال حمضرا فأخذ

بضبعيه فقلت هذا اي رسول هللا قال هذا فإذا هو عثمان بن عفان رضي هللا 



 عنه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا مؤمل بن إمساعيل ثنا سفيان عن   - 18144
عبد الرمحن بن األصبهاين عن عبد هللا بن معقل بن مقرن عن كعب بن عجرة  

 عليه وسلم امره ان يصوم ثالثة أايم أو يطعم ستة مساكني : ان النيب صلى هللا
 أو يذبح شاة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    243صفحة  - 4مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسني بن حممد ثنا سليمان يعين  - 18145
املزين قال مسعت  بن قرم عن عبد الرمحن بن األصبهاين عن عبد هللا بن معقل



كعب بن عجرة يقول : يف هذا املسجد يعين مسجد الكوفة يف نزلت هذه  
ل يف اآلية خرجنا مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهلينا بعمرة فوقع القم 

وحاجيب وشاريب فبلغ ذلك النيب صلى هللا عليه وسلم فأرسل ايل  رأسي وحلييت
فدعاين فلما رآين قال لقد أصابك بالء وحنن ال نشعر ادع احلجام فلما جاءه  
امره فحلقين قال أتقدر على نسك قلت ال قال فصم ثالثة أايم أو اطعم ستة  

 مساكني لكل مسكني نصف صاع من متر  

 

 

يب األرنؤوط : حديث صحيح دون قوله : " لقد أصابك بالء ...  عليق شع ت
وحنن ال نشعر " والصحيح فيه قوله : " ما كنت أرى أن اجلهد بلغ بك ما  

 أرى "
 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا شعبة اان احلكم عن بن   - 18146
 أيب ليلى عن كعب بن عجرة قال : نزلت يف  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا محاد عن داود عن   - 18147



احلديث  الشعيب عن بن أيب ليلى عن كعب بن عجرة : هذا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هشيم اان أشعث عن الشعيب عن   - 18148
عبد هللا بن معقل عن كعب بن عجرة : بنحو من ذلك اال انه قال اطعم  

 املساكني ثالثة آصع من متر بني ستة مساكني  
 

 

األرنؤوط : حديث صحيحعليق شعيب ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل بن أيب عدي عن داود عن   - 18149
الشعيب عن كعب بن عجرة قال بن أيب عدي : ان كعبا احرم مع رسول هللا 

 صلى هللا عليه وسلم فذكراه وقاال ثالثة آصع من متر بني ستة مساكني  

 

 

ذا إسناد منقطع عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان عن بن أيب جنيح عن جماهد   - 18150
عن بن أيب ليلى : ان النيب صلى هللا عليه وسلم أمر كعبا حني حلق رأسه ان 

 يذبح شاة أو يصوم ثالثة أايم أو يطعم فرقا بني ستة مساكني  
 

 

وإن كان ظاهره   -إسناد عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا ت
سلف متصال  -اإلرسال   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد عن سفيان حدثين  - 18151
أبو حصني عن الشعيب عن عاصم العدوي عن كعب بن عجرة قال : خرج  
علينا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أو دخل وحنن تسعة وبيننا وسادة من  

بعدي أمراء يكذبون ويظلمون فمن دخل عليهم آدم فقال اهنا ستكون 
فصدقهم بكذهبم وأعاهنم على ظلمهم فليس مين ولست منه وليس بوارد علي  

احلوض ومن مل يصدقهم بكذهبم ويعنهم على ظلمهم فهو مين وأان منه وهو 
 وارد علي احلوض 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري ت
لعدوي فمن رجال الرتمذي والنسائي وهو ثقة عاصم ا  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبدة بن سليمان اان مصعب عن   - 18152
جال سأل النيب احلكم عن عبد الرمحن بن أيب ليلى عن كعب بن عجرة ان ر 

صلى هللا عليه وسلم فقال : اي رسول هللا اان قد علمنا السالم عليك فكيف 
الصالة قال فعلمه ان يقول اللهم صل على حممد وعلى آل حممد كما صليت  

لى آل إبراهيم انك محيد جميد وابرك على حممد وعلى آل حممد كما ابركت ع
 على آل إبراهيم إنك محيد جميد  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن سيف قال مسعت جماهدا  - 18153
جرة : ان النيب صلى هللا عليه  يقول حدثين بن أيب ليلى قال حدثين كعب بن ع

وسلم وقف عليه ابحلديبية قال ورأسه يتهافت قمال قال أيؤذيك هوامك قال 
فمن كان منكم مريضا أو به أذى  }قلت نعم قال فاحلق رأسك قال يف نزلت 

قال فأمرين رسول هللا صلى هللا  {من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك 
ايم أو تصدق بفرق بني ستة أو بنسك ما تيسر عليه وسلم فقال صم ثالثة أ  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد اان هشام عن حممد عن كعب   - 18154
بن عجرة قال كنت عند رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : فذكر فتنة فقرهبا 

ئذ على اهلدى قال فاتبعته حىت أخذت بضبعيه  فمر رجل متقنع فقال هذا يوم
فحولت وجهه إليه وكشفت عن رأسه وقلت هذا اي رسول هللا قال نعم فإذا  

 هو عثمان بن عفان رضي هللا عنه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد اان شريك بن عبد هللا عن   - 18155
هللا  حممد بن عجالن عن املقربي عن كعب بن عجرة قال : دخل علي رسول

صلى هللا عليه وسلم املسجد وقد شبكت بني أصابعي فقال يل اي كعب إذا 
 كنت يف املسجد فال تشبك بني أصابعك فأنت يف صالة ما انتظرت الصالة 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث حسنت  

 

 

------------------------------------- 



 

[    244صفحة  - 4مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن أيوب عن  - 18156
جماهد عن عبد الرمحن بن أيب ليلى عن كعب بن عجرة : ان رسول هللا صلى  

عليه وسلم امره ان حيلق رأسه أو ينسك نسكا أو يصوم ثالثة أايم أو يطعم   هللا
 فرقا بني ستة مساكني  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هاشم ثنا عيسى بن املسيب  - 18157
جالس يف مسجد البجلي عن الشعيب عن كعب بن عجرة قال : بينما اان 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مسندي ظهوران إىل قبلة مسجد رسول هللا 
صلى هللا عليه وسلم سبعة رهط أربعة موالينا وثالثة من عربنا إذ خرج إلينا 

هللا صلى هللا عليه وسلم صالة الظهر حىت انتهى إلينا فقال ما جيلسكم  رسول 
ههنا قلنا اي رسول هللا ننتظر الصالة قال فارم قليال مث رفع رأسه فقال أتدرون 

ما يقول ربكم عز وجل قال قلنا هللا ورسوله أعلم قال فان ربكم عز وجل  
استخفافا حبقها فله  يقول من صلى الصالة لوقتها وحافظ عليها ومل يضيعها 



علي عهد ان أدخله اجلنة ومن مل يصل لوقتها ومل حيافظ عليها وضيعها 
 استخفافا حبقها فال عهد له ان شئت عذبته وان شئت غفرت له  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : مرفوعه صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف النقطاعه ت  

 

 

ل ثنا يزيد بن أيب حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن فضي - 18158
إن هللا ومالئكته   }زايد عن عبد الرمحن يب أيب ليلى عن كعب قال : ملا نزلت 

قالوا كيف نصلي عليك اي نيب هللا قال قولوا اللهم صل   {يصلون علي النيب 
على حممد وعلى آل حممد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك  

مد كما ابركت على إبراهيم وعلى آل  محيد جميد وابرك على حممد وعلى آل حم
إبراهيم انك محيد جميد قال وحنن نقول وعلينا معهم قال يزيد فال أدري أشيء 

 زاده بن أيب ليلى من قبل نفسه أو شيء رواه كعب  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

( حديث املغرية بن شعبة رضي هللا عنه   )  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل اان أيوب عن حممد عن   - 18159
عمرو بن وهب الثقفي قال كنا مع املغرية بن شعبة فسئل هل أم النيب صلى 

هللا عليه وسلم أحد من هذه األمة غري أيب بكر رضي هللا تعاىل عنه فقال : نعم  
صلى هللا عليه وسلم يف سفر فلما كان من السحر ضرب عنق   كنا مع النيب

راحليت فظننت ان له حاجة فعدلت معه فانطلقنا حىت برزان عن الناس فنزل  
عن راحلته مث انطلق فتغيب عين حىت ما أراه فمكث طويال مث جاء فقال 

حاجتك اي مغرية قلت مايل حاجة فقال هل معك ماء فقلت نعم فقمت إىل 
ىل سطيحة معلقة يف آخرة الرحل فأتيته مباء فصببت عليه فغسل يديه قربة أو إ

فأحسن غسلهما قال واشك أقال دلكهما برتاب أم ال مث غسل وجهه مث  
ذهب حيسر عن يديه وعليه جبة شامية ضيقة الكمني فضاقت فاخرج يديه من  

حتتها إخراجا فغسل وجهه ويديه قال فيجيء يف احلديث غسل الوجه مرتني 
ال أدري أهكذا كان أم ال مث مسح بناصيته ومسح على العمامة ومسح  قال

على اخلفني وركبنا فأدركنا الناس وقد أقيمت الصالة فتقدمهم عبد الرمحن بن 
عوف وقد صلى هبم ركعة وهم يف الثانية فذهبت أوذنه فنهاين فصلينا الركعة  

 اليت أدركنا وقضينا الركعة اليت سبقنا 
 

 

رنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني عليق شعيب األت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعلى بن عبيد أبو يوسف ثنا   - 18160
إمساعيل عن قيس عن املغرية بن شعبة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 : ال يزال من أميت قوم ظاهرين على الناس حىت أيتيهم أمر هللا وهم ظاهرون  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق اان بن جريج حدثين  - 18161
: انه  هشام عن عروة بن الزبري انه حدث عن املغرية بن شعبة عن عمر

استشارهم يف إمالص املرأة فقال له املغرية قضى فيه رسول هللا صلى هللا عليه  
د حممد  وسلم ابلغرة فقال له عمر ان كنت صادقا فائت أبحد يعلم ذلك فشه 

 بن مسلمة ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قضى به  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق اان سفيان عن عاصم   - 18162
األحول عن بكر بن عبد هللا املزين عن املغرية بن شعبة قال : أتيت النيب صلى 

يه وسلم فذكرت له امرأة أخطبها فقال اذهب فانظر إليها فإنه اجدر ان  هللا عل



يؤدم بينكما قال فأتيت امرأة من األنصار فخطبتها إىل أبويها وأخربهتما بقول  
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فكأهنما كرها ذلك قال فسمعت ذلك املرأة 

سلم أمرك ان تنظر  وهي يف خدرها فقالت ان كان رسول هللا صلى هللا عليه و 
فانظر وإال فإين أنشدك كأهنا عظمت ذلك عليه قال فنظرت إليها فتزوجتها  

 فذكر من موافقتها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح إن صح مساع بكر بن عبد هللا املزين ت
 من املغرية 

 

 

------------------------------------- 

 

[    245صفحة  - 4مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن بن مهدي عن سفيان   - 18163
عبة : ان امراتني عن منصور عن إبراهيم عن عبيد بن نضيلة عن املغرية بن ش

ضربت إحدامها األخرى بعمود فسطاط فقتلتها فقضى رسول هللا صلى هللا 
أتغرمين عليه وسلم ابلدية على عصبة القاتلة وفيما يف بطنها غرة قال األعرايب  

من ال أكل وال شرب وال صاح فاستهل مثل ذلك بطل فقال رسول هللا صلى  



 هللا عليه وسلم اسجع كسجع األعراب ومبا يف بطنها غرة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم . رجاله ثقات رجال ت
 الشيخني غري عبيد بن نضيلة فمن رجال مسلم وهو ثقة 

 

 

بد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق وبن بكر قاال اان بن حدثنا ع - 18164
بة : ان ورادا موىل املغرية  جريج وثنا روح ثنا بن جريج أخربين عبدة بن أيب لبا

بن شعبة أخربه ان املغرية بن شعبة كتب إىل معاوية كتب ذلك الكتاب له وراد 
 هللا وحده ال  اين مسعت النيب صلى هللا عليه وسلم يقول حني يسلم ال إله اال

شريك له له امللك وله احلمد اللهم ال مانع ملا أعطيت وال معطي ملا منعت وال  
ينفع ذا اجلد منك اجلد قال وراد مث وفدت بعد ذلك على معاوية فسمعته  

 على املنرب أيمر الناس بذلك القول ويعلمه موه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا قران بن متام عن سعيد بن عبيد   - 18165
ه قرطه  الطائي عن علي بن ربيعة األسدي قال : مات رجل من األنصار يقال ل



بن كعب فنيح عليه فخرج املغرية بن شعبة فصعد املنرب فحمد هللا وأثىن عليه  
 صلى هللا عليه وسلم  مث قال ما ابل النوح يف اإلسالم أما اين مسعت رسول هللا

يقول ان كذاب علي ليس ككذب على أحد اال ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ 
مقعده من النار اال وأين مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول من ينح 

 عليه يعذب مبا يناح به عليه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني ت  

 

 

دثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبدة بن سليمان أبو حممد الكاليب ح - 18166
صلى هللا عليه   ثنا جمالد عن الشعيب عن املغرية بن شعبة قال : وضأت النيب

وسلم يف سفر فغسل وجهه وذراعيه ومسح برأسه ومسح على خفيه فقلت اي 
امش حافيا  رسول هللا اال انزع خفيك قال ال اين أدخلتهما ومها طاهراتن مث مل 

 بعد مث صلى صالة الصبح 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا قال وجدت يف كتاب أيب خبط يده حدثين عبد   - 18167



املتعال بن عبد الوهاب ثنا حيىي بن سعيد األموي ثنا اجملالد عن عامر قال :  
كسفت الشمس ضحوة حىت اشتدت ظلمتها فقام املغرية بن شعبة فصلى 
كع  ابلناس فقام قدر ما يقرا سورة من املثاين مث ركع مثل ذلك مث رفع رأسه مث ر 

مثل ذلك مث رفع رأسه فقام مثل ذلك مث ركع الثانية مثل ذلك مث ان الشمس 
جتلت فسجد مث قام قدر ما يقرا سورة مث ركع وسجد مث انصرف فصعد املنرب  
فقال ان الشمس كسفت يوم تويف إبراهيم بن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

لقمر ال ينكسفان  فقام رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال ان الشمس وا
ملوت أحد وإمنا مها آيتان من آايت هللا عز وجل فإذا انكسف واحد منهما  

فافزعوا إىل الصالة مث نزل فحدث ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان يف  
الصالة فجعل ينفخ بني يديه مث انه مد يده كأنه يتناول شيئا فلما انصرف قال 

ا عن وجهي فرأيت فيها صاحب احملجن ان النار أدنيت مين حىت نفخت حره
 والذي حبر البحرية وصاحبة محري صاحبة اهلرة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : مرفوعه صحيح وهذا إسناد ضعيف لضعف جمالدت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سعيد بن حيىي بن سعيد األموي   - 18168
 قال حدثين أيب ثنا اجملالد عن عامر : مثله  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف رجاله ثقات ت
 رجال الشيخني غري جمالد فهو ضعيف

 

 

حدثنا عبد هللا قال وجدت يف كتاب أيب خبط يده حدثين أبو  - 18169
النضر احلرث بن النعمان عن شيبان عن جابر عن عامر عن املغرية بن شعبة  

سلم يف اهلذليتني ان العقل على العصبة  قال : قضى رسول هللا صلى هللا عليه و 
 وان املرياث للورثة وان يف اجلنني غرة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد ضعيف لضعف جابر ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    246صفحة  - 4مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

مد بن عبيد ثنا بكري عن عبد  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حم - 18170
ملغرية بن شعبة انه : سافر مع رسول هللا صلى هللا عليه  الرمحن بن أيب نعم ثنا ا

وسلم فدخل النيب صلى هللا عليه وسلم واداي فقضى حاجته مث خرج فااته 



فتوضأ فخلع خفيه فتوضأ فلما فرغ وجد رحيا بعد ذلك فعاد فخرج فتوضأ 
يب هللا نسيت مل ختلع اخلفني قال كال بل أنت ومسح على خفيه فقلت اي ن

 نسيت هبذا أمرين ريب عز وجل  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : ضعيف هبذه السياقة ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعقوب ثنا أيب عن بن إسحاق قال   - 18171
وقد كنت حفظت من كثري من علمائنا ابملدينة ان حممد بن عمرو بن حزم كان  

يروي عن املغرية أحاديث منها انه حدثه انه مسع النيب صلى هللا عليه وسلم  
 يقول : من غسل ميتا فليغتسل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : ت  

سحق صرح حبفظه للحديث عن كثري من علماء املدينة وجهالتهم ال  ابن ا* 
تضر المتناع تواطؤهم على الكذب يف العادة كما صرح بذلك احلافظ يف 

وبقية رجاله ثقات رجال الشيخني عدا حممد بن عمرو بن   635/  6الفتح 
 حزم فقد روى له أبو داود يف املراسيل والنسائي وهو ثقة 

يعين  -وقال : قال حممد   402/  1احلديث يف العلل  وذكر الرتمذي هذا* 



: إن أمحد بن حنبل وعلي بن عبد هللا قاال : ال يصح من هذا  -البخاري 
 الباب شيء

: ال أعلم أحدا من الفقهاء يوجب  307/  1وقال اخلطايب يف السنن * 
االغتسال من غسل امليت وال الوضوء من محله ويشبه أن يكون األمر يف  

لى االستحبابذلك ع  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسني ثنا شيبان عن منصور عن   - 18172
الشعيب عن وراد عن املغرية بن شعبة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

: ان هللا كره لكم ثالاث قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة املال وحرم عليكم  
نات وعقوق األمهات ومنع وهات رسول هللا صلى هللا عليه وسلم واد الب  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو سعيد ثنا زائدة ثنا منصور عن   - 18173
بتها امرأة بعمود  إبراهيم عن عبيد بن نضلة عن املغرية بن شعبة : أن امرأة ضر 

فسطاط فقتلتها وهي حبلى فآيت هبا النيب صلى هللا عليه وسلم فقضى فيها  
 اجلنني غرة فقال  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على عصبة القاتلة ابلدية ويف



عصبتها أندي من ال طعم وال شرب وال صاح فاستهل مثل ذلك بطل فقال  
 سجع مثل سجع األعراب وقال شعبة مسعت عبيدا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح . رجاله ثقات رجال الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا شعبة قال منصور أخربين   - 18174
ل مسعت إبراهيم حيدث عن عبيد بن نضلة عن املغرية بن شعبة : أن امرأتني قا

كانتا حتت رجل فغارات فضربتها بعمود فسطاط فقتلتها فاختصموا إىل رسول 
هللا صلى هللا عليه وسلم فقال أحدمها اي رسول هللا كيف ندي من ال أكل وال  

سجع كسجع شرب وال صاح فاستهل فقال النيب صلى هللا عليه وسلم ا
 األعراب قال فقضى فيه غرة قال وجعله على عاقلة املرأة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا محاد بن سلمة أان عاصم   - 18175
بن هبدلة ومحاد عن أيب وائل عن املغرية بن شعبة : أن رسول هللا صلى هللا عليه  

وسلم أتى على سباطة بين فالن فبال قائما قال محاد بن أيب سليمان ففحج 



 رجليه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

نا عبد هللا حدثين أيب ثنا هاشم بن القاسم ثنا شريك عن  حدث - 18176
عبد امللك بن عمري عن حصني عن املغرية بن شعبة قال : رأيت النيب صلى 
هللا عليه وسلم أخذ حبجزة سفيان بن أيب سهل وهو يقول اي سفيان بن أيب 

 سهل ال تسبل إزارك فإن هللا ال حيب املسبلني 

 

 

ناده ضعيف عليق شعيب األرنؤوط : إس ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع حدثين مسلمة بن نوفل عن   - 18177
رجل من ولد املغرية بن شعبة عن املغرية بن شعبة قال : هنى رسول هللا صلى 

 هللا عليه وسلم عن املثلة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف إلهبام الرجل من  ت
 ولد املغرية 



 

 

حدثين أيب ثنا أبو معاوية ثنا هشام عن عروة عن  حدثنا عبد هللا   - 18178
أبيه عن املغرية بن شعبة : أنه صحب قوما من املشركني فوجد منهم غفلة  

فقتلهم وأخذ أمواهلم فجاء هبا إىل النيب صلى هللا عليه وسلم فأىب رسول هللا 
 صلى هللا عليه وسلم أن يقبلها  

 

 

ط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شر ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو معاوية ثنا عاصم عن بكر بن  - 18179
عبد هللا عن املغرية بن شعبة قال خطبت امرأة فقال يل رسول هللا صلى هللا 

عليه وسلم : أنظرت إليها قلت ال قال فانظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم 
 بينكما  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن   - 18180
  إمساعيل عن قيس عن املغرية بن شعبة قال : ما سأل أحد النيب صلى هللا عليه 



وسلم أكثر مما سألت أان عنه فقال إنه ال يضرك قال قلت إهنم يقولون معه هنر  
 وكذا وكذا قال هو أهون على هللا من ذاك  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إبراهيم بن أيب العباس ثنا عبد   - 18181
الرمحن بن أيب الزاند عن أيب الزاند عن عروة بن الزبري قال قال املغرية بن شعبة  

 : رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ميسح على ظهور اخلفني  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد حسن يف املتابعاتت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    247صفحة  - 4مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

قال عبد هللا قال أيب حدثناه سريج واهلامشي :أيضا - 18181  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا سعيد قال   - 18182
ال : خصلتان ال أسأل  مسعت بكر بن عبد هللا حيدث عن املغرية بن شعبة إنه ق

عنهما أحدا من الناس رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فعلهما صالة 
لى  اإلمام خلف الرجل من رعيته وقد رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ص

خلف عبد الرمحن بن عوف ركعة من صالة الصبح ومسح الرجل على خفيه  
 وقد رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ميسح على اخلفني  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد فيه ضعف وانقطاعت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح ثنا بن عون قال أنبأين أبو  - 18183
ملغرية إن كتب إيل سعيد قال أنبأين وراد كاتب املغرية قال كتب معاوية إىل ا

بشيء مسعته من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال : كان إذا صلى ففرغ  
وله احلمد وهو   قال ال إله إال هللا قال وأظنه قال وحده ال شريك له له امللك

على كل شيء قدير اللهم ال مانع ملا أعطيت وال معطي ملا منعت وال ينفع ذا  
 اجلد منك اجلد 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح . رجاله ثقات رجال الشيخني غري  ت
فهو جمهول -وهو الشامي  -أيب سعيد   



 

 

ن عن األعمش  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أان سفيا  - 18184
نيب صلى هللا عليه وسلم  عن أيب الضحى عن املغرية بن شعبة قال : كنت مع ال

يف سفر فقضى حاجته مث جئته إبداوة من ماء وعليه جبة شامية قال فلم يقدر  
 أن خيرج يديه من كميها فأخرج يديه من أسفلها مث توضأ ومسح على خفيه  

 

 

ثقات رجال الشيخني  عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح رجالهت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب قال قرأت على عبد الرمحن مالك عن   - 18185
يه عن املغرية بن بن شهاب عن عباد بن زايد من ولد املغرية بن شعبة عن أب

شعبة : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ذهب حلاجته يف غزوة تبوك قال  
عليه  املغرية فذهبت معه مباء فجاء رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فسكبت  

ماء فغسل وجهه مث ذهب خيرج يديه من كم جبته فلم يستطع من ضيق كم  
اجلبة فأخرجها من حتت جبته فغسل يديه ومسح برأسه ومسح على اخلفني 

فجاء النيب صلى هللا عليه وسلم وعبد الرمحن بن عوف يؤمهم وقد صلى هبم  
ت عليهم  ركعة فصلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم معهم الركعة اليت بقي

 فلما فرغ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال أحسنتم  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثناه مصعب بن عبد هللا الزبريي  - 18186
حدثين مالك بن أنس عن بن شهاب عن عباد بن زايد من ولد املغرية بن شعبة  

أ فيه مالك خطأ قبيحا  : فذكر هذا احلديث قال مصعب وأخط  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : تتمة قول مصعب هو : " حيث قال : عن عباد بن  ت
زايد من ولد املغرية بن شعبة والصواب : عن عباد بن زايد عن رجل من ولد 

 املغرية بن شعبة " . ذكره املزي يف ترمجة عباد بن زايد من هتذيب الكمال

  -يث من زايدات عبد هللا فصواب السند نبه األرانؤوط على أن هذا احلد* 
كاآليت : " قال عبد هللا حدثناه مصعب بن عبد هللا الزبريي   -كما يف طبعته 

 حدثين مالك بن أنس ... . " 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الواحد احلداد ثنا سعيد بن   - 18187
شعبة قال قال رسول   عبيد هللا الثقفي عن زايد بن جبري عن أبيه عن املغرية بن

هللا صلى هللا عليه وسلم : الراكب خلف اجلنازة واملاشي حيث شاء منها  
 والطفل يصلي عليه  

 



 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح رجاله ثقات رجال البخاري غري زايد ت
 بن جبري فمن رجال الشيخني

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أان املسعودي عن زايد بن  - 18188
جيلس فسبح  عالقة قال : صلى بنا املغرية بن شعبة فلما صلى ركعتني قام ومل

به من خلفه فأشار إليهم أن قوموا فلما فرغ من صالته سلم مث سجد سجدتني 
 وسلم مث قال هكذا صنع بنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح بطرقه ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أان هشام عن حممد قال :   - 18189
دخلت مسجد اجلامع فإذا عمرو بن وهب الثقفي قد دخل من الناحية  

األخرى فالتقينا قريبا من وسط املسجد فابتدأين ابحلديث وكان حيب ما ساق  
ديث فقال كنا عند املغرية بن شعبة فزاده يف نفسي إىل من خري فابتدأين ابحل

تصديقا الذي قرب به احلديث قال قلنا هل أم النيب صلى هللا عليه وسلم  
رجل من هذه األمة غري أيب بكر الصديق رضي هللا تعاىل عنه قال نعم كنا يف  

سفر كذا وكذا فلما كان يف السحر ضرب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عنق  



ه وانطلق فتبعته فتغيب عين ساعة مث جاء فقال حاجتك فقلت ليست يل راحلت
ديه مث  حاجة اي رسول هللا قال هل من ماء قلت نعم فصببت عليه فغسل ي

غسل وجهه مث ذهب حيسر عن ذراعيه وكانت عليه جبة له شامية فضاقت 
فادخل يديه فأخرجهما من حتت اجلبة فغسل وجهه وغسل ذراعيه ومسح 

مسح على العمامة وعلى اخلفني مث حلقنا الناس وقد أقيمت الصالة بناصيته و 
وعبد الرمحن بن عوف يؤمهم وقد صلى ركعة فذهبت ألوذنه فنهاين فصلينا  

 اليت أدركنا وقضينا اليت سبقنا هبا  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    248صفحة  - 4] جزء    مسند أمحد بن حنبل    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أسود بن عامر ثنا جرير بن حازم   - 18190
 عن حممد بن سريين قال حدثين رجل عن عمرو بن وهب يعين فذكر : حنوه  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أان إمساعيل يعين بن أيب خالد  - 18191
عن قيس بن أيب حازم عن املغرية بن شعبة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال  

: ال يزال انس من أميت يقاتلون على احلق ظاهرين حىت أيتيهم أمر هللا عز  
 وجل 

 

 

الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أان إمساعيل بن أيب خالد عن   - 18192
قيس بن أيب حازم عن املغرية بن شعبة قال : ما سأل أحد رسول هللا صلى هللا 

عليه وسلم عن الدجال أكثر مما سألته عنه فقال يل أي بين وما ينصبك منه  
يزعمون أن معه جبال اخلبز وأهنار أنه لن يضرك قال قلت اي رسول هللا أهنم 

 املاء فقال هو أهون على هللا عز وجل من ذاك  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هشام بن عبد امللك أبو الوليد ثنا  - 18193
شعبة قال سعد   أبو عوانة عن عبد امللك عن وراد كاتب املغرية عن املغرية بن

بن عبادة : لو رأيت رجال مع امرأيت لضربته ابلسيف غري مصفح فبلغ ذلك 
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال أتعجبون من غرية سعد وهللا ألان أغري منه  

وهللا أغري مين ومن أجل غرية هللا حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن وال 
العذر من هللا من أجل ذلك بعث  شخص أغري من هللا وال شخص أحب إليه

هللا املرسلني مبشرين ومنذرين وال شخص أحب إليه مدحه من هللا من أجل 
 ذلك وعد هللا اجلنة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبيد هللا القواريري ثنا أبو عوانة  - 18194
إبسناده مثله سواء قال أبو عبد الرمحن قال عبيد هللا القواريري : ليس حديث 

أشد على اجلهمية من هذا احلديث قوله ال شخص أحب إليه مدحه من هللا 
 عز وجل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 



 

نا عبد هللا حدثين أيب ثنا هشام بن عبد امللك ثنا عبيد هللا  حدث - 18195
ة بن شعبة قال :  بن إايد قال مسعت إايدا حيدث عن قبيصة بن برمة عن املغري 

خرجت مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف بعض ما كان يسافر فسران حىت 
دعا  إذا كنا يف وجه السحر انطلق حىت توارى عين فضرب اخلالء مث جاء ف

بطهور وعليه جبة شامية ضيقة الكمني فأدخل يده من أسفل اجلبة مث غسل 
 وجهه ويديه ومسح برأسه ومسح على اخلفني 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن عبيد ثنا حممد بن عمرو   - 18196
عن أيب سلمة عن املغرية بن شعبة قال : كنت مع رسول هللا صلى هللا عليه  

وسلم يف بعض أسفاره وكان إذا ذهب أبعد يف املذهب فذهب حلاجته وقال اي  
 مغرية اتبعين مباء فذكر احلديث 

 

 

ذا إسناد حسن من أجل حممد بن عمرو عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن أيب عدي عن محيد عن   - 18197



بكر عن محزة بن املغرية بن شعبة عن أبيه قال : ختلف رسول هللا صلى هللا 
عليه وسلم فقضى حاجته فقال هل معك طهور قال فاتبعته مبيضاة فيها ماء  

حيسر عن ذراعيه وكان يف يدي اجلبة ضيق فأخرج   فغسل كفيه ووجهه مث ذهب
ى عمامته وخفيه وركب وركبت يديه من حتت اجلبة فغسل ذراعيه مث مسح عل

راحليت فانتهينا إىل القوم وقد صلى هبم عبد الرمحن بن عوف ركعة فلما أحس 
ابلنيب صلى هللا عليه وسلم ذهب يتأخر فأومأ إليه أن يتم الصالة وقال قد  

لك فافعل  أحسنت كذ  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري محزة بن املغرية فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أان سفيان عن بن أيب  - 18198
ليلى عن الشعيب عن املغرية بن شعبة : أنه قام يف الركعتني األوليني فسبحوا به 
فلم جيلس فلما قضى صالته سجد سجدتني بعد التسليم مث قال هكذا فعل 

 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 

 

صحيح بطرقه  عليق شعيب األرنؤوط : حديثت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هاشم بن القاسم ثنا املبارك قال   - 18199
أخربين زايد بن جبري أخربين أيب عن املغرية بن شعبة عن النيب صلى هللا عليه  

وسلم قال : الراكب خلف اجلنازة واملاشي أمامها قريبا عن ميينها أو عن 
ديه ابملغفرة والرمحة يسارها والسقط يصلي عليه ويدعي لوال  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    249صفحة  - 4مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سعد ويعقوب قاال ثنا أيب عن   - 18200
فيان عن عروة  صاحل عن بن شهاب حدثين عباد بن زايد قال سعد بن أيب س

بن املغرية عن أبيه املغرية بن شعبة أنه قال : ختلفت مع رسول هللا صلى هللا 
ع إيل عليه وسلم يف غزوة تبوك فتربز رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مث رج

ومعي اإلداوة قال فصببت على يدي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مث استنثر  
قال يعقوب مث متضمض مث غسل وجهه ثالث مرات مث أراد أن يغسل يديه قبل  



أن خيرجهما من كمي جبته فضاق عنه كماها فأخرج يده من اجلبة فغسل يده 
ه ومل ينزعهما مث عمد  اليمىن ثالث مرات ويده اليسرى ثالث مرات ومسح خبفي 

إىل الناس فوجدهم قد قدموا عبد الرمحن بن عوف يصلي هبم فأدرك رسول 
هللا صلى هللا عليه وسلم إحدى الركعتني فصلى مع الناس الركعة اآلخرة بصالة  

عبد الرمحن فلما سلم عبد الرمحن قام رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يتم  
تسبيح فلما قضى رسول هللا صلى هللا عليه  صالته فأفزع املسلمني فأكثروا ال

 وسلم أقبل عليهم فقال قد أحسنتم وأصبتم يغبطهم أن صلوا الصالة لوقتها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن بن مهدي ثنا أبو  - 18201
بة قال انتهيت إىل هالل عن محيد بن هالل عن أيب بردة عن املغرية بن شع

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : فوجد مين ريح الثوم فقال من أكل الثوم 
 قال فأخذت يده فأدخلتها فوجد صدري معصواب قال إن لك عذرا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف لضعف أيب هالل ت  

 

 



حدثنا  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن عن سفيان و  - 18202
بد هللا حدثين أيب ثنا زيد بن احلباب أان سفيان املعىن عن منصور عن إبراهيم  ع

عن عبيد بن نضلة قال زيد اخلزاعي عن املغرية بن شعبة : أن ضرتني ضربت  
إحدامها األخرى بعمود فسطاط فقتلتها فقضى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

رة فقال األعرايب أتغرمين من ال أكل ابلدية على عصبة القاتلة وفيما يف بطنها غ
وال شرب وال صاح فاستهل فمثل ذلك بطل فقال رسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم أسجع كسجع األعراب وملا يف بطنها غرة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

د بن حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن ثنا زائدة عن زاي - 18203
القة قال مسعت املغرية بن شعبة يقول : انكسفت الشمس على عهد رسول  ع

هللا صلى هللا عليه وسلم يوم مات إبراهيم فقال الناس انكسفت ملوت إبراهيم  
فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آايت هللا 

دعوا هللا وصلوا حىت ال ينكسفان ملوت أحد وال حلياته فإذا رأيتموه فا
 تنكشف 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل ثنا خالد احلذاء حدثين بن  - 18204
عاوية إىل أشوع عن الشعيب قال حدثين كاتب املغرية بن شعبة قال : كتب م 

املغرية بن شعبة إن اكتب إيل بشيء مسعته من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
هللا كره لكم  فكتب إليه أين مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول إن 

 قيل وقال وإضاعة املال وكثرة السؤال 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل أان ليث عن جماهد عن   - 18205
العقار بن املغرية بن شعبة عن أبيه عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال : من  

 اكتوى أو اسرتقى فقد برئ من التوكل 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث حسنت  

 

 

عن زايد بن حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل أان يونس  - 18206
بن شعبة قال : الراكب يسري خلف اجلنازة واملاشي   جبري عن أبيه أن املغرية



ميشي خلفها وأمامها وميينها ومشاهلا قريبا والسقط يصلي عليه يدعي لوالديه 
ابلعافية والرمحة قال يونس وأهل زايد يذكرون النيب صلى هللا عليه وسلم وأما  

 أان فال أحفظه  
 

 

رنؤوط : حديث صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري والد عليق شعيب األت
فمن رجال البخاري وهو ثقة   -وهو جبري ابن حية  -زايد   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل أان أيوب عن حممد بن  - 18207
شعبة فسئل هل أم   سريين عن عمرو بن وهب الثقفي قال : كنا عند املغرية بن

النيب صلى هللا عليه وسلم أحد من هذه األمة غري أيب بكر قال نعم قال فزاده  
ليه وسلم  عندي تصديقا الذي قرب به احلديث قال كنا مع النيب صلى هللا ع

يف سفر فلما كان من السحر ضرب عقب راحليت فظننت أن له حاجة فعدلت  
معه فانطلقنا حىت برزان عن الناس فنزل عن راحلته مث انطلق فتغيب عين حىت 
ما أراه فمكث طويال مث جاء فقال حاجتك اي مغرية قلت ما يل حاجة فقال  

لقة يف أخرة الرحل  هل معك ماء قلت نعم فقمت إىل قربة أو قال سطيحة مع
فأتيته هبا فصببت عليه فغسل يديه فأحسن غسلهما قال وأشك أقال دلكهما  

برتاب أم ال مث غسل وجهه مث ذهب حيسر عن يده وعليه جبة شامية ضيقة  
الكم فضاقت فأخرج يديه من حتتها إخراجا فغسل وجهه ويديه قال فيجيء يف 



أم ال مث مسح بناصيته ومسح   احلديث غسل الوجه مرتني فال أدري أهكذا كان
لصالة على العمامة ومسح على اخلفني مث ركبنا فأدركنا الناس وقد أقيمت ا

فتقدمهم عبد الرمحن بن عوف وقد صلى هبم ركعة وهم يف الثانية فذهبت 
 أوذنه فنهاين فصلينا الركعة اليت أدركنا وقضينا اليت سبقنا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

-------------------------------------  

 

[    250صفحة  - 4مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن   - 18208
منصور قال مسعت املسيب بن رافع حيدث عن وراد كاتب املغرية بن شعبة أن  

هللا عليه وسلم كان إذا سلم قال  املغرية كتب إىل معاوية : ان رسول هللا صلى 
ال إله إال هللا وحده ال شريك له له امللك وله احلمد وهو علي كل شيء قدير 

 اللهم ال مانع ملا أعطيت وال معطي ملا منعت وال ينفع ذا اجلد منك اجلد 
 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر وهبز قاال ثنا شعبة   - 18209
عن حبيب بن أيب اثبت قال بن جعفر قال مسعت ميمون بن أيب شبيب حيدث 

عن املغرية بن شعبة عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال : من روى عين 
 حديثا وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكذابني  

 

 

حديث صحيح  عليق شعيب األرنؤوط :ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إسحاق بن يوسف األزرق عن   - 18210
شريك عن بيان بن بشر عن قيس بن أيب حازم عن املغرية بن شعبة قال : كنا  
نصلي مع نيب هللا صلى هللا عليه وسلم صالة الظهر ابهلاجرة فقال لنا رسول  

دة احلر من فيح جهنم هللا صلى هللا عليه وسلم أبردوا ابلصالة فإن ش   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف من أجل شريك ت
وبقية رجاله ثقات رجال الشيخني  -وهو ابن عبد هللا النخعي  -  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حجاج ثنا شريك عن عبد امللك  - 18211
 صلى هللا عليه وسلم  بن عمري عن املغرية بن شعبة أنه قال : رأيت رسول هللا

آخذا حبجزة سفيان بن أيب سهل فقال اي سفيان بن أيب سهل ال تسبل إزارك 
 فإن هللا ال حيب املسبلني  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أان شريك عن عبد امللك عن   - 18212
 حصني بن عقبة عن املغرية :  

 

 

شعيب األرنؤوط : مكرر ما قبله غري أن شيخ أمحد هنا هو يزيد بن عليق ت
 هارون ومسى شيخ عبد امللك بن عمري حصني بن عقبة 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا موسى بن داود عن قبيصة بن  - 18213
 جابر عن املغرية :  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو النضر قال عن حصني عن   - 18214
 املغرية :  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : مكرر ما قبله غري أن شيخ أمحد هنا هو أبو النضر ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو معاوية ثنا األعمش عن مسلم   - 18215
سلم يف  عن مسروق عن املغرية بن شعبة قال : كنت مع النيب صلى هللا عليه و 

سفر فقال يل اي مغرية خذ اإلداوة قال فأخذهتا قال مث انطلقت معه فانطلق  
ة الكمني قال  حىت توارى عين فقضى حاجته مث جاء وعليه جبة شامية ضيق 

فذهب خيرج يديه منها فضاقت فأخرج يديه من أسفل اجلبة فصببت عليه  
 فتوضأ وضوءه للصالة مث مسح على خفيه مث صلى  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسني بن علي عن بن شوقه عن   - 18216
غرية بن شعبة أن أكتب إيل وراد موىل املغرية بن شعبة قال : كتب معاوية إىل امل



بشيء مسعته من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ليس بينك وبينه أحد قال  
 حرم  فأملى علي وكتبت مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول إن هللا

ثالاث وهنى عن ثالث فأما الثالث الاليت هنى هللا عنهن فقيل وقال واحلاف 
 السؤال وإضاعة املال 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد منقطع ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هشيم أان غري واحد منهم مغرية   - 18217
ن معاوية كتب إىل املغرية بن شعبة  عن الشعيب عن وراد كاتب املغرية بن شعبة أ

اكتب إيل حبديث مسعته من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال فكتب إليه 
املغرية إين مسعته يقول عند انصرافه من الصالة : ال إله إال هللا وحده ال شريك 

له له امللك وله احلمد وهو على كل شيء قدير ثالث مرات وكان ينهى عن  
السؤال وإضاعة املال ومنع وهات وعقوق األمهات ووأد قيل وقال وكثرة 

 البنات 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 



------------------------------------- 
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حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد بن هارون أان بن عون عن   - 18218
ين رفعه إىل املغرية  الشعيب عن عروة بن املغرية بن شعبة عن أبيه وعن بن سري 

بن شعبة قال : كنا مع النيب صلى هللا عليه وسلم فغمز ظهري أو كتفي بشيء 
مث جاء  كان معه قال وتبعته فقضى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حاجته

فقال أمعك ماء قلت نعم ومعي سطيحة من ماء فغسل وجهه وكانت عليه  
جبة شامية ضيقة الكمني فأدخل يده فرفع اجلبة على عاتقه وأخرج يديه من  

أسفل اجلبة فغسل ذراعيه ومسح على العمامة قال وذكر الناصية بشيء 
الرمحن يؤمهم  ومسح على خفيه مث أقبلنا فأدركنا القوم يف صالة الغداة وعبد 

 وقد صلوا ركعة فذهبت ألوذنه فنهاين فصلينا معه ركعة وقضينا اليت سبقنا هبا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناداه صحيحان األول منهما على شرط الشيخني ت
وإن كان ظاهره يوهم االنقطاع  -والثاين   

 

 

ال أان  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق وحممد بن بكر قا - 18219



بن جريج قال حدثين بن شهاب عن حديث عباد بن زايد أن عروة بن املغرية  
 عليه  بن شعبة أخربه أن املغرية بن شعبة أخربه : أنه غزا مع رسول هللا صلى هللا

وسلم غزوة تبوك قال املغرية فتربز رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قبل الغائط 
ا رجع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  فحملت معه إداوة قبل صالة الفجر فلم

داوة وغسل يديه ثالث مرار مث غسل وجهه  إيل أخذت أهريق على يديه من اإل 
مث ذهب خيرج جبته عن ذراعيه فضاق كما جبته فأدخل يديه يف اجلبة حىت 

أخرج ذراعيه من أسفل اجلبة وغسل ذراعيه إىل املرفقني مث مسح على خفيه مث  
قبلت معه حىت جند الناس قد قدموا عبد الرمحن بن عوف أقبل قال املغرية فأ

يصلي هبم فأدرك إحدى الركعتني قال عبد الرزاق وبن بكر فصلى مع الناس 
الركعة اآلخرة فلما سلم عبد الرمحن قام رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يتم  

صالته فأفزع ذلك املسلمني فأكثروا التسبيح فلما قضى رسول هللا صلى هللا 
عليه وسلم صالته أقبل عليهم مث قال أحسنتم أو قد أصبتم يغبطهم أن صلوا 

 الصالة لوقتها  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق عن بن جريج حدثين  - 18220
بن شهاب عن إمساعيل بن حممد بن سعد عن محزة بن املغرية : حنو حديث 



املغرية وأردت أتخري عبد الرمحن بن عوف فقال النيب صلى هللا عليه   عباد قال
 وسلم دعه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري محزة بن املغرية بن شعبة فمن رجال مسلم وهو ثقة 

 

 

راي بن أيب حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إسحاق بن يوسف ثنا زك - 18221
عن الشعيب عن عروة بن املغرية عن أبيه قال : كنت مع النيب صلى هللا زائدة 

عليه وسلم ذات ليلة يف مسري فقال أمعك ماء قلت نعم فنزل عن راحلته مث  
مشى حىت توارى عين يف سواد الليل مث جاء فأفرغت عليه من األداوة فغسل 

أن خيرج ذراعيه منها   وجهه وعليه جبة صوف ضيقة الكمني فلم يستطع
فأخرجهما من أسفل اجلبة فغسل ذراعيه ومسح برأسه مث أهويت ألنزع خفيه  

 فقال دعهما فأىن أدخلتهما طاهرتني فمسح عليهما  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا الوليد بن مسلم ثنا ثور عن رجاء  - 18222



بن حيوة عن كاتب املغرية عن املغرية : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
 توضأ فمسح أسفل اخلف وأعاله 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

ع حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان عن زايد بن عالقة مس - 18223
املغرية بن شعبة قال : قام رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حىت تورمت قدماه  

فقيل له اي رسول هللا قد غفر هللا لك ما تقدم من ذنبك فقال أوال أكون عبدا  
 شكورا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

ة وعبد امللك مسعا  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان عن عبد  - 18224
 املغرية كتب إليه معاوية اكتب إيل بشيء مسعته من رسول  ورادا كتب إليه يعين

هللا صلى هللا عليه وسلم فكتب إليه يعين املغرية أن رسول هللا صلى هللا عليه  
وسلم كان : يقول ال إله إال هللا وحده ال شريك له له امللك وله احلمد وهو  

 على كل شيء قدير  



 

 

ليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان عن بن أيب جنيح عن جماهد   - 18225
عن العقار بن املغرية بن شعبة عن أبيه أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال مل :  

 يتوكل من اسرتقى واكتوى وقال سفيان مرتني أو اكتوى  
 

 

شعيب األرنؤوط : إسناده حسن من أجل العقار بن املغرية عليق ت  

 

 

------------------------------------- 
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حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد هللا بن إدريس قال مسعت أيب  - 18226
بعثين رسول هللا  يذكره عن مساك عن علقمة بن وائل عن املغرية بن شعبة قال :

صلى هللا عليه وسلم إىل جنران قال فقالوا أرأيت ما تقرءون اي أخت هارون  
هللا عليه    وموسى قبل عيسى بكذا وكذا قال فرجعت فذكرت لرسول هللا صلى



 وسلم فقال أال أخربهتم أهنم كانوا يسمون ابألنبياء والصاحلني قبلهم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد عن سعيد بن عبيد   - 18227
على   قال مسعت علي بن ربيعة قال : شهدت املغرية بن شعبة خرج يوما فرقى

املنرب فحمد هللا وأثىن عليه مث قال ما ابل هذا النوح يف اإلسالم وكان مات 
رجل من األنصار فنيح عليه قال مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول 
إن كذاب علي ليس ككذب على أحد فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده  

نه من نيح عليه يعذب من النار مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول إ
 مبا نيح عليه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن إمساعيل حدثين قيس قال   - 18228
مسعت املغرية بن شعبة يقول قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : لن يزال 

 أانس من أميت ظاهرين على الناس حىت أيتيهم أمر هللا وهم ظاهرون  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

ا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن إمساعيل حدثين قيس قال  حدثن - 18229
لدجال قال يل املغرية بن شعبة ما : سأل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن ا 

أحد أكثر مما سألته وإنه قال يل ما يضرك منه قال قلت إهنم يقولون إن معه  
 جبل خبز وهنر ماء قال هو أهون على هللا من ذاك 

 

 

ألرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب ات  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا سليمان بن املغرية عن   - 18230
ثوما مث أتيت  محيد بن هالل عن أيب بردة عن املغرية بن شعبة قال : أكلت

مصلى النيب صلى هللا عليه وسلم فوجدته قد سبقين بركعة فلما صلى قمت 
أقضي فوجد ريح الثوم فقال من أكل هذه البقلة فال يقربن مسجدان حىت 
يذهب رحيها قال فلما قضيت الصالة أتيته فقلت اي رسول هللا إن يل عذرا  

انولين يدك قال فوجدته وهللا سهال فناولين يده فأدخلتها يف كمي إىل صدري 
 فوجده معصواب فقال إن لك عذرا  

 



 

عليق شعيب األرنؤوط : رجاله ثقات رجال الشيخني غري أن الدارقطين قد  ت
 رجح إرساله

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا سفيان عن أيب قيس عن   - 18231
هذيل بن شرحبيل عن املغرية بن شعبة : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 توضأ ومسح على اجلوربني والنعلني 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : هذا حديث ضعفه األئمة علته عندهم تفرد أيب قيس  ت
أن من صحح املسح على اجلوربني بتصحيح   ... ومن اإلنصاف أن نقول :

ئمة على تضعيفه لكن من ذهب  هذا احلديث فحسب فقد وهم ألن أكثر األ
إىل عدم جواز املسح مطلقا بسبب تضعيفه هلذا احلديث قد قصر وفاته أن  
املسح على اجلوربني إمنا ثبت من أحاديث أخر أصحها حديث ثوابن سريد 

: بعث رسول هللا  146خرجه أبو داود ومن طريقه أ  277/   5عند أمحد 
صلى هللا عليه وسلم سرية فأصاهبم الربد فلما قدموا على رسول هللا صلى هللا 

 عليه وسلم أمرهم أن ميسحوا على العصائب والتساخني . وإسناده صحيح

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع وروح قاال ثنا سعيد بن عبيد   - 18232



روح بن جبري بن حية قال حدثين عمي زايد بن جبري وقال هللا الثقفي قال 
وكيع عن زايد بن جبري بن حية عن أبيه عن املغرية بن شعبة قال قال رسول 

هللا صلى هللا عليه وسلم : الراكب خلف اجلنازة واملاشي حيث شاء منها  
 والطفل يصلي عليه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا سفيان عن زايد بن عالقة   حدثنا عبد - 18233
عن املغرية بن شعبة قال : هنى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن سب 

 األموات  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو نعيم ثنا سفيان عن زايد قال   - 18234
رية بن شعبة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ال تسبوا مسعت املغ

 األموات فتؤذوا األحياء 
 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن ثنا سفيان عن زايد بن   - 18235
عالقة قال مسعت رجال عند املغرية بن شعبة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم : ال تسبوا األموات فتؤذوا األحياء  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني ت  

 

 

حدثين أيب ثنا وكيع قال ثنا سفيان وشعبة عن  حدثنا عبد هللا   - 18236
حبيب بن أيب اثبت عن ميمون بن أيب شبيب عن املغرية بن شعبة قال قال  

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : من حدث حبديث وهو يرى أنه كذب فهو  
 أحد الكذابني  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

ا وكيع ثنا مسعر عن أيب صخرة  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثن - 18237
ن عبد هللا عن املغرية بن شعبة قال : ضفت ابلنيب جامع بن شداد عن مغرية ب



صلى هللا عليه وسلم ذات ليلة فأمر جبنب فشوى قال فأخذ الشفرة فجعل 
حيز يل هبا منه قال فجاءه بالل يؤذنه ابلصالة فألقى الشفرة وقال ما له تربت  

اريب ويف فقصه يل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على  يداه قال مغرية وكان ش 
 سواك أو قال أقصه لك على سواك 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

------------------------------------- 
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حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا هشام بن عروة عن أبيه   - 18238
الص املرأة قال  عن املسور بن خمرمة قال استشار عمر بن اخلطاب الناس يف م

فقال املغرية بن شعبة : شهدت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قضى فيه بغرة  
د بن عبد أو أمة قال فقال عمر ائتين مبن يشهد معك قال فشهد له حمم 

 مسلمة  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا طعمة بن عمرو اجلعفري  - 18239
عن عمرو بن بيان التغليب عن عروة بن املغرية الثقفي عن أبيه قال قال رسول  

 هللا صلى هللا عليه وسلم : من ابع اخلمر فليشقص اخلنازير يعين يقصبها  

 

 

التغليب عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف جلهالة حال عمر بن بيان ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أان شريك بن عبد هللا عن   - 18240
عبد امللك بن عمري عن حصني بن عقبة عن املغرية بن شعبة قال : رأيت النيب 

صلى هللا عليه وسلم أخذ حبجزة سفيان بن سهل الثقفي فقال اي سفيان ال  
 تسبل إزارك فإن هللا ال حيب املسبلني 

 

 

سناده ضعيف عليق شعيب األرنؤوط : إت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أخربان املسعودي عن زايد بن   - 11824
عالقة عن املغرية بن شعبة قال : صلى بنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  



فنهض يف الركعتني فسبحنا به فمضى فلما أمت الصالة سجد سجديت السهو 
 وقال مرة فسبح به من خلفه فأشار أن قوموا 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح بطرقه ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر وحجاج قاال ثنا   - 18242
شعبة عن منصور قال مسعت جماهدا حيدث قال حدثين عقار بن املغرية بن 

شعبة حديثا فلما خرجت من عنده مل أمعن حفظه فرجعت إليه أان وصاحب يل 
زة وقد خرج من عنده فقال ما جاء بك فقلت كذا فلقيت حسان بن أيب وج 

وكذا فقال حسان حدثناه عقار عن أبيه عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال  
 : مل يتوكل من اكتوى واسرتقى  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث حسن من أجل عقار بن املغرية ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو النضر ثنا شيبان عن زايد بن  - 18243
هللا صلى عالقة عن املغرية بن شعبة قال : كسفت الشمس على عهد رسول  

هللا عليه وسلم يوم مات إبراهيم فقال الناس كسفت ملوت إبراهيم فقال رسول  



كسفان  هللا صلى هللا عليه وسلم إن الشمس والقمر آية من آايت هللا ال ين
 ملوت أحد وال حلياته فإذا رأيتم ذلك فصلوا وادعوا هللا عز وجل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو الوليد وعفان قاال ثنا عبيد هللا   - 18244
ول هللا صلى بن إايد ثنا إايد عن سويد بن سرحان عن املغرية بن شعبة : أن رس

هللا عليه وسلم أكل طعاما مث أقيمت الصالة فقام وقد كان توضأ قبل ذلك 
 ذلك مث صلى  فأتيته مباء ليتوضأ منه فانتهرين وقال وراءك فساءين وهللا

فشكوت ذلك إىل عمر فقال اي نيب هللا إن املغرية قد شق عليه انتهارك إايه 
وخشي أن يكون يف نفسك عليه شيء فقال النيب صلى هللا عليه وسلم ليس  
عليه يف نفسي شيء إال خري ولكن أاتين مباء ألتوضأ وإمنا أكلت طعاما ولو 

 فعلته فعل ذلك الناس بعدي 

 

 

األرنؤوط : إسناده حسن عليق شعيبت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا بكري بن عامر عن بن أيب  - 18245



نعم عن املغرية بن شعبة قال : كنت مع النيب صلى هللا عليه وسلم يف سفر  
فقضى حاجته مث توضأ ومسح على خفيه قلت اي رسول هللا نسيت قال بل 

 أنت نسيت هبذا أمرين ريب عز وجل 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : ضعيف هبذه السياقة ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن عن سفيان عن منصور   - 18246
عن جماهد عن عقار بن املغرية بن شعبة عن أبيه أن رسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم قال : من اكتوى أو اسرتقى فقد برئ من التوكل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

بن عامر ثنا إسرائيل عن   حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أسود - 18247
شبل عن قيس بن أيب حازم عن املغرية بن شعبة قال : أمنا  جابر عن املغرية بن 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف الظهر أو العصر فقام فقلنا سبحان هللا 
فقال سبحان هللا وأشار بيده يعين قوموا فقمنا فلما فرغ من صالته سجد 

كم قبل أن يستتم قائما فليجلس وإذا استتم  سجدتني مث قال إذا ذكر أحد 



 قائما فال جيلس  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح بطرقه ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حجاج قال مسعت سفيان عن   - 18248
ملغرية بن جابر بن عبد هللا عن املغرية بن شبل عن قيس بن أيب حازم عن ا

شعبة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : إذا قام أحدكم فلم يستتم  
 قائما فليجلس وإذا استتم قائما فال جيلس ويسجد سجديت السهو  

 

 

يب األرنؤوط : حديث صحيح بطرقه عليق شع ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    254صفحة  - 4مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا مكي بن إبراهيم ثنا هاشم يعين بن  - 18249
املغرية بن   هاشم عن عمرو بن إبراهيم بن حممد عن حممد بن كعب القرظي عن



شعبة أنه قال : قام فينا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مقاما فأخربان مبا يكون 
 يف أمته إىل يوم القيامة وعاه من وعاه ونسيه من نسيه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف جلهالة عمر  ت
 بن إبراهيم بن حممد 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو املغرية ثنا معان بن رفاعة   - 18250
حدثين علي بن يزيد عن القاسم أيب عبد الرمحن عن أيب أمامة الباهلي عن  

هللا صلى هللا عليه وسلم مباء فأتيت خباء املغرية بن شعبة قال : دعاين رسول 
هذا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهو  فإذا فيه امرأة أعرابية قال فقلت إن 

يريد ماء يتوضأ فهل عندك من ماء قالت أبيب وأمي رسول هللا صلى هللا عليه  
وسلم فوهللا ما تظل السماء وال تقل األرض روحا أحب إيل من روحه وال أعز  

هذه القربة مسك ميتة وال أحب أجنس به رسول هللا صلى هللا عليه  ولكن 
وسلم فرجعت إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فأخربته فقال ارجع إليها  

فإن كانت دبغتها فهي طهورها قال فرجعت إليها فذكرت ذلك هلا فقالت أي 
خفان ومخار  وهللا لقد دبغتها فأتيته مباء منها وعليه يومئذ جبة شامية وعليه 

قال فأدخل يديه من حتت اجلبة قال من ضيق كميها قال فتوضأ فمسح على  
 اخلمار واخلفني 



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هاشم بن القاسم ثنا عبد العزيز  - 18251
عروة بن املغرية    يعين بن أيب سلمة ثنا سعد بن إبراهيم عن انفع بن جبري عن

بن شعبة عن أبيه املغرية قال : ذهب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لبعض 
فضاق   حاجته مث جاء فسكبت عليه املاء فغسل وجهه مث ذهب يغسل ذراعيه

 عنهما كم اجلبة فأخرجهما من حتت اجلبة فغسلهما مث مسح على خفيه 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن ربيعة ثنا يونس بن احلرث   - 18252
الطائفي عن أيب عون عن أبيه عن املغرية بن شعبة قال : كان رسول هللا صلى 

 هللا عليه وسلم يصلي أو يستحب أن يصلي على فروة مدبوغة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 



ثنا إبراهيم بن أيب العباس ثنا عبد  حدثنا عبد هللا حدثين أيب  - 18253
الرمحن بن أيب الزاند عن أيب الزاند عن عروة قال قال املغرية بن شعبة : رأيت 

 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ميسح على ظهور اخلفني  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثناه سريج واهلامشي :أيضا - 18254  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سليمان بن داود اهلامشي ثنا  - 18255
أنه مسع أاب  إمساعيل يعين بن جعفر أخربين شريك يعين بن عبد هللا بن أيب منر

السائب موىل هشام بن زهرة يقول مسعت املغرية بن شعبة يقول : خرج النيب 
لى هللا عليه وسلم  صلى هللا عليه وسلم يف سفر فنزل منزال فتربز النيب ص
 فتبعته إبداوة فصببت عليه فتوضأ ومسح على اخلفني  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح رجاله ثقات ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا محاد ثنا عطاء بن  - 18256



السائب عن وراد موىل املغرية عن املغرية بن شعبة أن رسول هللا صلى هللا عليه  
ال : إايكم وقيل وقال ومنع وهات ووأد البنات وعقوق األمهات وسلم ق

 وإضاعة املال  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حجاج حدثين شعبة عن جابر  - 18257
ن أيب حازم عن املغرية  اجلعفي عن املغرية بن شبل قال مسعته حيدث عن قيس ب

بن شعبة : أنه قام يف الركعتني فسبح القوم قال فأراه فسبح ومضى مث سجد  
ا شك  سجدتني بعد ما سلم فقال هكذا فعلنا مع النيب صلى هللا عليه وسلم إمن

 يف سبح  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح بطرقه ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا علي بن عاصم ثنا املغرية بن شبل   - 18258
عامر عن وراد كاتب املغرية بن شعبة قال كتب معاوية إىل املغرية بن شعبة  

قال    اكتب إيل مبا مسعت من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فدعاين املغرية



فكتبت إليه إين مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول إذا انصرف من  
على   الصالة قال : ال إله إال هللا وحده ال شريك له له امللك وله احلمد وهو

كل شيء قدير اللهم ال مانع ملا أعطيت وال معطي ملا منعت وال ينفع ذا اجلد 
السؤال وإضاعة املال وعن   منك اجلد ومسعته ينهى عن قيل وقال وعن كثرة 

 وأد البنات وعقوق األمهات ومنع وهات 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    255صفحة  - 4مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا علي أنبأان اجلريري عن عبد ربه   - 18259
: كان إذا سلم    عن وراد عن املغرية بن شعبة عن النيب صلى هللا عليه وسلم

قال ال إله إال هللا وحده ال شريك له له امللك وله احلمد وهو على كل شيء 
غرية إال أنه مل قدير اللهم ال مانع ملا أعطيت وال معطي ملا منعت مثل حديث امل

 يذكر وأد البنات  
 



 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد قال ثنا التيمي عن   - 18260
بكر عن احلسن عن بن املغرية بن شعبة عن أبيه : أن النيب صلى هللا عليه  

ل بكر وقد مسعته  وسلم توضأ فمسح بناصيته ومسح على اخلفني والعمامة قا
 من بن املغرية  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد عن زكراي عن عامر   - 18261
لى هللا عليه وسلم  قال حدثين عروة بن املغرية عن أبيه قال : كنت مع النيب ص

ذات ليلة يف مسري فقال يل معك ماء قلت نعم فنزل عن راحلته مث ذهب عين 
ديه فلم  حىت توارى عين يف سواد الليل قال وكانت عليه جبة فذهب خيرج ي

يستطع أن خيرج يديه منها فأخرج يديه من أسفل اجلبة فغسل يديه ومسح 
برأسه مث ذهبت أنزع خفيه قال دعهما فإين أدخلتهما ومها طاهراتن فمسح 

 عليهما  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

 صخرة عن  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا مسعر عن أيب - 18262
ة بن عبد هللا عن املغرية بن شعبة قال : بت برسول هللا صلى هللا عليه  املغري 

وسلم ذات ليلة فأمر جبنب فشوى مث أخذ الشفرة فجعل حيز يل هبا منه فجاء 
بالل يؤذنه ابلصالة فألقى الشفرة وقال ماله تربت يداه قال وكان شاريب ويف 

ى سواك فقصه يل على سواك أو قال أقصه لك عل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا سعيد بن عبيد الطائي  - 18263
وحممد بن قيس األسدي عن علي بن ربيعة الواليب قال إن أول من نيح عليه  

ابلكوفة قرظة بن كعب األنصاري فقال املغرية بن شعبة مسعت رسول هللا صلى 
وسلم يقول : من نيح عليه فإنه يعذب مبا نيح عليه يوم القيامة   هللا عليه   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع عن مسعر وسفيان عن زايد   - 18264
بن عالقة عن املغرية بن شعبة : ان النيب صلى هللا عليه وسلم كان يصلي حىت 

 ترم قدماه فقيل له فقال أوال أكون عبدا شكورا 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

أيب ثنا وكيع عن يونس بن أيب إسحاق حدثنا عبد هللا حدثين  - 18265
عن الشعيب عن عروة بن املغرية عن أبيه : أن النيب صلى هللا عليه وسلم لبس  

 جبة رومية ضيقة الكمني  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد حسن من أجل يونس بن ت
 أيب إسحاق وابقي رجاله ثقات رجال الشيخني

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا سفيان قال وحدثنا عبد   - 18266
الرمحن عن سفيان عن حبيب عن ميمون بن أيب شبيب عن املغرية بن شعبة  
قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : من حدث حبديث وهو يرى أنه 

 كذب فهو أحد الكاذبني وقال عبد الرمحن فهو أحد الكذابني 



 

 

ألرنؤوط : حديث صحيحعليق شعيب ات  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هبز بن أسد ثنا شعبة ثنا حبيب بن   - 18267
 أيب اثبت فذكر حنوه قال : فهو أحد الكاذبني 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا يونس بن أيب إسحاق  - 18268
أنه شهد له أبوه على   مسعته من الشعيب قال شهد يل عروة بن املغرية على أبيه

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : أنه كان يف سفر فأانخ وأانخ أصحابه قال  
عليه جبة له رومية  فربز النيب صلى هللا عليه وسلم حلاجته مث جاء فأتيته إبداوة و 

ضيقة الكمني فذهب خيرج يديه فضاقتا فأخرجهما من حتت اجلبة قال مث  
صببت عليه فتوضأ فلما بلغ اخلفني أهويت ألنزعهما فقال ال إين أدخلتهما  

ومها طاهراتن قال فتوضأ ومسح عليهما قال الشعيب فشهد يل عروة على أبيه  
م  شهد له أبوه على النيب صلى هللا عليه وسل  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن من أجل يونس بن أيب ت
 إسحاق

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن ثنا سفيان عن زايد بن   - 18269
عالقة قال مسعت املغرية بن شعبة يقول : كان النيب صلى هللا عليه وسلم  

ما تقدم من ذنبك وما   يصلي حىت ترم قدماه فقيل له أليس قد غفر هللا لك
 أتخر قال أفال أكون عبدا شكورا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

( حديث عدي بن حامت الطائي رضي هللا عنه  )  

 

 

------------------------------------- 

 

[    256صفحة  - 4مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن شعبة حدثين مساك عن   - 18270



متيم بن طرفة عن عدي بن حامت عن النيب صلى هللا عليه وسلم : من حلف 
 على ميني فرأى خريا منها فليأت ابلذي هو خري  

 

 

صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ت
ومتيم فمن رجال مسلم  -وهو ابن حرب  -الشيخني غري مساك   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد ووكيع عن زكراي قال   - 18271
وكيع عن عامر وقال حيىي يف حديثه قال حدثين عامر قال ثنا عدي بن حامت  

ليه وسلم عن صيد املعراض فقال ما قال : سألت رسول هللا صلى هللا ع 
ضه فهو وقيد وسألته عن صيد الكلب قال أصبت حبده فكله وما أصبت بعر 

وكيع إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم هللا فكل فقال ما أمسك عليك ومل أيكل  
فكله فإن أخذه ذكاته وإن وجدت مع كلبك كلبا آخر فخشيت أن يكون 

ا ذكرت اسم هللا على كلبك ومل تذكره  أخذه معه وقد قتله فال أتكل فإنك إمن
 على غريه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع وأبو معاوية املعىن قاال ثنا   - 18272
األعمش عن خيثمة عن عدي بن حامت الطائي قال قال رسول هللا صلى هللا 

أحد إال سيكلمه ربه عز وجل ليس بينه وبينه   عليه وسلم : ما منكم من
ترمجان فينظر عمن أمين منه فال يرى إال شيئا قدمه وينظر عمن أشأم منه فال  

يرى إال شيئا قدمه وينظر أمامه فتستقبله النار فمن استطاع منكم أن يتقي  
 النار ولو بشق مترة فليفعل  

 

 

يخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا سفيان عن عبد العزيز  - 18273
يعين بن رفيع عن متيم بن طرفة عن عدي بن حامت أن رجال خطب عند النيب 
صلى هللا عليه وسلم فقال : من يطع هللا ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد  

أنت قل ومن يعص غوى فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بئس اخلطيب 
 هللا ورسوله 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا سعدان اجلهين عن بن  - 18274
خليفة الطائي عن عدي بن حامت عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : من  

 استطاع منكم أن يتقي النار فليتصدق ولو بشق مترة فمن مل جيد فبكلمة طيبة  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح . وهذا إسناد ضعيف النقطاعه ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا أيب عن منصور عن   - 18275
إبراهيم عن مهام عن عدي بن حامت قال : سألت رسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم عن صيد املعراض فقال ال أتكل إال أن خيزق  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد حسن من أجل والد ت
 وكيع 

 

 

عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن عن سفيان عن مساك  حدثنا  - 18276
عن مري بن قطري عن عدي بن حامت الطائي قال قلت : اي رسول هللا إان 

نصيد الصيد فال جند سكينا إال الظرار وشقة العصا فقال رسول هللا صلى هللا  
 عليه وسلم أمر الدم مبا شئت واذكر اسم هللا  



 

 

ث صحيح وهذا إسناد ضعيف جلهالة مري بن عليق شعيب األرنؤوط : حديت
 قطري

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن بن مهدي ثنا شعبة   - 18277
عن عمرو بن مرة قال مسعت عبد هللا بن عمرو موىل احلسن بن علي حيدث 

عن عدي بن حامت قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : من حلف على  
ا منها فليأت الذي هو خري وليكفر عن ميينه  ميني فرأى غريها خري   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح بطرقه وشواهده وهذا إسناد ضعيف  ت
 جلهالة عبد هللا ابن عمرو 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن ثنا سفيان عن أيب  - 18278
إسحاق عن عبد هللا بن معقل عن عدي بن حامت قال قال رسول هللا صلى هللا 

 عليه وسلم : من استطاع منكم أن يتقي النار ولو بشق مترة فليفعل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  



 

 

بد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن وبن جعفر قاال ثنا  حدثنا ع - 18279
شعبة عن عمرو بن مرة عن خيثمة عن عدي بن حامت قال : ذكر رسول هللا 

صلى هللا عليه وسلم النار قال بن جعفر فتعوذ منها وأشاح بوجهه مث قال اتقوا 
 النار ولو بشق مترة فإن مل جتدوا فبكلمة طيبة  

 

 

إسناده صحيح على شرط الشيخني عليق شعيب األرنؤوط :ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن وبن جعفر قاال ثنا   - 18280
شعبة عن حمل بن خليفة قال عبد الرمحن قال مسعت عدي بن حامت يقول قال  
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : اتقوا النار ولو بشق مترة فإن مل جتدوا فبكلمة  

فبكلمة   طيبة وقال بن جعفر  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري رجاله ثقات ت
 رجال الشيخني غري حمل بن خليفة فمن رجال البخاري 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن سعيد   - 18281



بن مسروق قال ثنا الشعيب قال مسعت عدي بن حامت وكان لنا جارا أو دخيال  
وربيطا ابلنهرين أنه سأل النيب صلى هللا عليه وسلم فقال : أرسل كليب فأجد  

مع كليب كلبا قد أخذ ال أدري أيهما أخذ قال فال أتكل فإمنا مسيت على 
 كلبك ومل تسم على غريه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    257صفحة  - 4مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن احلكم   - 18282
 عن الشعيب عن عدي بن حامت عن النيب صلى هللا عليه وسلم : مثل ذلك 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هبز ثنا شعبة أخربين عبد العزيز بن  - 18283



رفيع قال مسعت متيم بن طرفة الطائي حيدث عن عدي بن حامت قال قال 
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : من حلف على ميني فرأى غريها خريا منها  

 فليأت الذي هو خري وليرتك ميينه  

 

 

صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ت
 الشيخني غري متيم بن طرفة فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد هللا بن منري ثنا جمالد عن عامر   - 18284
عن عدي بن حامت قال : أتيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فعلمين اإلسالم 

مث قال يل كيف أنت اي بن  ونعت يل الصالة وكيف أصلي كل صالة لوقتها
ال ختاف إال هللا حىت تنزل قصور احلرية قال   حامت إذا ركبت من قصور اليمن

قلت اي رسول هللا فأين مقانب طيء ورجاهلا قال يكفيك هللا طيئا ومن سواها 
قال قلت اي رسول هللا إان قوم نتصيد هبذه الكالب والبزاة فما حيل لنا منها  

متم من اجلوارح مكلبني تعلموهنن مما علمكم هللا فكلوا ما عل  }قال حيل لكم  
فما علمت من كلب أو ابز مث   {مما أمسكن عليكم واذكروا اسم هللا عليه 

أرسلت وذكرت اسم هللا عليه فكل مما أمسك عليك قلت وإن قتل قال وإن 
قتل ومل أيكل منه شيئا فإمنا أمسكه عليك قلت أفرأيت إن خالط كالبنا كالب  

حني نرسلها قال ال أتكل حىت تعلم أن كلبك هو الذي أمسك عليك   أخرى



قلت اي رسول هللا إان قوم نرمي ابملعراض فما حيل لنا قال ال أتكل ما أصبت 
 ابملعراض إال ما ذكيت  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح بغري هذه السياقة يف بعض ألفاظه  ت
وبقية رجاله ثقات  - سعيد وهو ابن  -وهذا إسناد ضعيف من أجل جمالد  

 رجال الشيخني

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن عاصم بن   - 18285
سليمان عن الشعيب عن عدي بن حامت قال قلت : اي رسول هللا إن أرضى 

أرض صيد قال إذا أرسلت كلبك ومسيت فكل ما أمسك عليك كلبك وإن 
نه إمنا أمسك على نفسه وإذا أرسلت كلبك قتل فإن أكل منه فال أتكل فإ

 فخالطته أكلب مل تسم عليها فال أتكل فإنك ال تدري أيها قتله  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أان هشام بن حسان عن حممد   - 18286
عدي بن حامت حديث بلغين عنك  بن سريين عن أيب عبيدة عن رجل قال قلت ل



أحب أن أمسعه منك قال نعم : ملا بلغين خروج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
فكرهت خروجه كراهة شديدة خرجت حىت وقعت انحية الروم وقال يعين يزيد 

ببغداد حىت قدمت على قيصر قال فكرهت مكاين ذلك أشد من كراهييت 
ذا الرجل فإن كان كاذاب مل يضرين وإن كان  خلروجه قال فقلت وهللا لوال أتيت ه

صادقا علمت قال فقدمت فأتيته فلما قدمت قال الناس عدي بن حامت عدي  
بن حامت قال فدخلت على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال يل اي عدي  
بن حامت أسلم تسلم ثالاث قال قلت إين على دين قال أان أعلم بدينك منك  

مين قال نعم ألست من الركوسية وأنت أتكل مرابع  فقلت أنت أعلم بديين
قومك قلت بلى قال فإن هذا ال حيل لك يف دينك قال فلم يعد أن قاهلا  

فتواضعت هلا فقال أما إين أعلم ما الذي مينعك من اإلسالم تقول إمنا اتبعه  
ضعفة الناس ومن ال قوة له وقد رمتهم العرب أتعرف احلرية قلت مل أرها وقد  

هبا قال فوالذي نفسي بيده ليتمن هللا هذا األمر حىت خترج الظعينة من  مسعت 
احلرية حىت تطوف ابلبيت يف غري جوار أحد وليفتحن كنوز كسرى بن هرمز  
قال قلت كسرى بن هرمز قال نعم كسرى بن هرمز وليبذلن املال حىت ال 

لبيت يف  يقبله أحد قال عدي بن حامت فهذه الظعينة خترج من احلرية فتطوف اب
غري جوار ولقد كنت فيمن فتح كنوز كسرى بن هرمز والذي نفسي بيده  

 لتكونن الثالثة ألن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قد قاهلا  
 

 



عليق شعيب األرنؤوط : بعضه صحيح وهذا إسناد حسن من أجل أيب عبيدة ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد هللا بن حممد قال أبو عبد   - 18287
ثنا زيد بن احلباب عن   الرمحن ومسعته أان من عبد هللا بن حممد بن أيب شيبة قال 

حيىي بن الوليد بن املسري الطائي قال أخربين حمل الطائي عن عدي بن حامت  
كبري واملريض قال : من أمنا فليتم الركوع والسجود فإن فينا الضعيف وال

 والعابر سبيل وذا احلاجة هكذا كنا نصلي مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخني غري عبد هللا بن ت
 أمحد فمن رجال النسائي 

 

 

------------------------------------- 

 

[    258صفحة  - 4مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر قال ثنا شعبة عن   - 18288
مساك بن حرب قال مسعت مري بن قطري قال مسعت عدي بن حامت قال قلت  



: اي رسول هللا ان أيب كان يصل الرحم ويفعل كذا وكذا قال إن أابك أراد أمرا 
عه إال حترجا قال ال  فأدركه يعين الذكر قال قلت إين أسألك عن طعام ال أد

تدع شيئا ضارعت فيه نصرانية قلت أرسل كليب فيأخذ الصيد وليس معي ما  
أذكيه به فأذحبه ابملروة والعصا فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أمر الدم  

 مبا شئت واذكر اسم هللا عز وجل  

 

 

وقوله : "  عليق شعيب األرنؤوط : قوله : " إن أابك أراد أمرا فأدركه " حسن ت
 أمر الدم مبا شئت ... " صحيح وهذا إسناد ضعيف جلهالة مري بن قطري

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسني ثنا شعبة : فذكره إبسناده   - 18289
إال أنه قال مسعت مري بن قطري الطائي وقال أن أابك أراد أمرا فأدركه قال  

 مساك يعين الذكر  

 

 

اده ضعيف عليق شعيب األرنؤوط : إسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هبز ثنا محاد بن مسلة ثنا مساك بن  - 18290
 حرب : فذكره من موضع الصيد وقال أمرر الدم  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف جلهالة مري بن ت
 قطري . وبقية رجاله ثقات 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة ثنا مساك   - 18291
ئة درهم فقال  عن متيم بن طرفة قال مسعت عدي بن حامت وأاته رجل يسأله ما

تسألين مائة درهم وأان بن حامت وهللا ال أعطيك مث قال لوال أين مسعت رسول 
ها خريا منها  هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : من حلف على ميني مث رأي غري 

 فليأت الذي هو خري  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسن رجاله ثقات رجال الشيخني غري مساك  ت
وغري متيم بن طرفة فكالمها من رجال مسلم  -وهو ابن حرب  -  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن آدم ثنا إسرائيل عن   - 18292
ل : سألت النيب منصور عن إبراهيم عن مهام بن احلرث عن عدي بن حامت قا

صلى هللا عليه وسلم قلت اي رسول هللا إان نرسل كالبنا معلمات قال كل قال  
ي  قلت وإن قتل قال وإن قتل ما مل يشركها كالب غريها قال قلت فإان نرم



 مبعراض قال إن خزق فكل وإن أصاب بعرضه فال أتكل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا إسرائيل ثنا مساك بن   - 18293
حرب عن مري بن قطري عن عدي بن حامت قال : سألت النيب صلى هللا عليه  

يده قال اهنروا الدم مبا شئتم واذكروا اسم هللا وكلوا  وسلم عن الصيد أص  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف جلهالة مري بن ت
 قطري وابقي رجاله ثقات رجال الشيخني غري مساك فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يونس ثنا محاد يعين بن زيد أان  - 18294
بن سريين عن أيب عبيدة بن حذيفة عن رجل قال يعين كنت   أيوب عن حممد

أسأل الناس عن حديث عدي بن حامت وهو إىل جنيب ال أسأل عنه فأتيته  
 فسألته فقال نعم : بعث النيب صلى هللا عليه وسلم حني بعث فذكر احلديث 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : بعضه صحيح وهذا إسناد حسن ت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن أيب عدي عن بن عون   - 18295
امت قال عن حممد عن بن حذيفة قال كنت أحدث حديثا عن عدي بن ح

فقلت هذا عدي بن حامت يف انحية الكوفة فلو أتيته وكنت أان الذي أمسعه منه  
فأتيته فقلت إين كنت أحدث عنك حديثا فأردت أن أكون أان الذي أمسعه  

: ملا بعث النيب صلى هللا عليه وسلم فررت حىت كنت يف أقصى منك قال  
 الروم فذكر احلديث 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : بعضه صحيح وهذا إسناد حسن من أجل ابن حذيفة  ت
 وهو أبو عبيدة وابقي رجاله ثقات رجال الشيخني

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن فضيل عن بيان عن   - 18296
 عليه وسلم فقلت  الشعيب عن عدي بن حامت قال : سألت رسول هللا صلى هللا

اان قوم نتصيد هبذه الكالب قال إذا أرسلت كالبك املعلمة وذكرت اسم هللا  
فكل مما أمسكن عليك وإن قتلت إال أن أيكل الكلب فإن أكل فال أتكل 

أخاف أن يكون إمنا أمسك على نفسه وإن خالطها كالب من غريها فال   فإين
 أتكل 

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أسود بن عامر ثنا شريك عن   - 18297
األعمش عن خيثمة عن بن معقل عن عدي بن حامت قال قال النيب صلى هللا 

لم : اتقوا النار قال فأشاح بوجهه حىت ظننا أنه ينظر إليها مث قال  عليه وس
اتقوا النار وأشاح بوجهه قال قال مرتني أو ثالاث اتقوا النار ولو بشق مترة فإن  

 مل جتدوا فبكلمة طيبة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

عن أيب   حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة - 18298
إسحاق عن عبد هللا بن معقل عن عدي بن حامت الطائي قال قال رسول هللا 

 صلى هللا عليه وسلم : اتقوا النار ولو بشق مترة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

------------------------------------- 



 

[    259صفحة  - 4مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة قال   - 18299
مسعت عبد العزيز بن رفيع حيدث قال مسعت متيم بن طرفة حيدث عن عدي  
بن حامت قال مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : من حلف على  

 ميني مث رأى غريها خريا منها فليأت الذي هو خري وليرتك ميينه  

 

 

ألرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم عليق شعيب ات  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا شعبة عن أيب إسحاق  - 18300
قال اتقوا النار واعملوا خريا وافعلوا فإين مسعت عبد هللا بن معقل يقول مسعت  
عدي بن حامت يقول مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : اتقوا النار 

ة  ولو بشق متر   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 



( حديث معن بن يزيد السلمي رضي هللا عنه  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هشام بن سعيد أان أبو عوانة عن  - 18301
أيب اجلويرية عن معن بن يزيد السلمي مسعته يقول : ابيعت رسول هللا صلى هللا 

 عليه وسلم أان وأيب وجدي وخاصمت إليه فأفلجين وخطب على فأنكحين 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

( حديث حممد بن حاطب رضي هللا عنه   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو أمحد ثنا إسرائيل عن مساك عن   - 18302
حممد بن حاطب قال : تناولت قدرا ألمي فاحرتقت يدي فذهبت يب أمي إىل 
النيب صلى هللا عليه وسلم فجعل ميسح يدي وال أدري ما يقول أان أصغر من  

كان يقول اذهب البأس رب الناس واشف أنت   ذاك فسألت أمي فقالت
 الشايف ال شفاء إال شفاؤك  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : مرفوعه صحيحت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أسود بن عامر وإبراهيم بن أيب  - 18303
إىل قدر لنا   العباس قاال ثنا شريك عن مساك عن حممد بن حاطب قال دنوت

فاحرتقت يدي قال إبراهيم أو قال : فورمت قال فذهبت يب أمي إىل رجل 
فجعل يتكلم بكالم ال أدري ما هو وجعل ينفث فسألت أمي يف خالفة عثمان  

الرجل فقالت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم   من  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف لضعف شريكت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا معاوية بن عمرو ثنا أبو إسحاق  - 18304
عن أيب مالك األشجعي قال كنت جالسا مع حممد بن حاطب فقال قال 

يت أرضا ذات خنل فاخرجوا فخرج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : إين قد رأ
 حاطب وجعفر يف البحر قبل النجاشي قال فولدت أان يف تلك السفينة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : رجاله ثقاتت  

أن قوله عليه   3905والذي يف الصحيح من حديث عائشة عند البخاري * 
  الصالة والسالم : " أريت دار هجرتكم ذات خنل " إمنا كان للهجرة للمدينة



 قالت عائشة : فهاجر من هاجر قبل املدينة

  -أماقوله صلى هللا عليه وسلم يف اهلجرة إىل احلبشة فهو ما رواه ابن إسحق * 
أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : "   -  321/   1فيما نقله ابن هشام 

لو خرجتم إىل احلبشة فإن هبا ملكا ال يظلم عنده أحد وهي أرض صدق حىت 
  لكم فرجا " جيعل هللا

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا أبو عوانة ثنا أبو بلج عن   - 18305
حممد بن حاطب قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : فصل ما بني 

 احلالل واحلرام الصوت وضرب الدف 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسن من أجل أيب بلجت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن أيب  - 18306
بلج قال قلت حملمد بن حاطب إين قد تزوجت امرأتني مل يضرب علي بدف 

قال بئسما صنعت قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : إن فصل ما بني 
 احلالل واحلرام الصوت يعين الضرب ابلدف  

 

 



سنعليق شعيب األرنؤوط : إسناده ح ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن مساك   - 18307
بن حرب عن حممد بن حاطب قال : وقعت القدر على يدي فاحرتقت يدي 

فانطلق يب أيب إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وكان يتفل فيها ويقول 
 اذهب البأس رب الناس وأحسبه قال واشفه إنك أنت الشايف 

 

 

رنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن عليق شعيب األت  

 

 

( حديث رجل رضي هللا عنه   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا أبو عوانة عن عطاء بن  - 18308
السائب عن حكيم بن أيب يزيد عن أبيه عمن مسع النيب صلى هللا عليه وسلم  

يقول : دعوا الناس فليصب بعضهم من بعض فإذا استنصح رجل أخاه  
 فلينصح له  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف ت  



 

 

( حديث رجل آخر رضي هللا عنه  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا مهام ثنا عطاء بن  - 18309
السائب قال : كان أول يوم عرفت فيه عبد الرمحن بن أيب ليلى رأيت شيخا  

أبيض الرأس واللحية على محار وهو يتبع جنازة فسمعته يقول حدثين فالن بن 
 عليه وسلم يقول من أحب لقاء هللا أحب هللا فالن مسع رسول هللا صلى هللا

لقاءه ومن كره لقاء هللا كره هللا لقاءه قال فأكب القوم يبكون فقال ما يبكيكم  
فأما إن كان من   }فقالوا إان نكره املوت قال ليس ذلك ولكنه إذا حضر  

  فإذا بشر بذلك أحب لقاء هللا وهللا للقائه {املقربني فروح ورحيان وجنة نعيم  
قال عطاء ويف  {وأما إن كان من املكذبني الضالني فنزل من محيم   }أحب 

قراءة بن مسعود مث تصلية جحيم فإذا بشر بذلك يكره لقاء هللا وهللا للقائه  
 أكره 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسن من أجل عطاء بن السائبت  

 

 

------------------------------------- 

 



[    260صفحة  - 4مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

( حديث سلمة بن نعيم رضي هللا عنه   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حجاج ثنا شيبان ثنا منصور عن   - 18310
سامل بن أيب اجلعد عن سلمة بن نعيم قال وكان من أصحاب الرسول صلى هللا 
عليه وسلم قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : من لقي هللا ال يشرك به 

 شيئا دخل اجلنة وإن زىن وإن سرق  

 

 

اده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني عليق شعيب األرنؤوط : إسنت  

 

 

( حديث عامر بن شهر رضي هللا عنه  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا بن عيينة عن جمالد  - 18311
عن الشعيب قال ثنا عامر بن شهر قال مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 يقول : خذوا من قول قريش ودعوا فعلهم  
 



 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

شريك عن   حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أسود بن عامر ثنا - 18312
إمساعيل عن عطاء عن عامر بن شهر قال مسعت رسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم يقول : خذوا بقول قريش ودعوا فعلهم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

( حديث رجل من بين سليم رضي هللا عنه   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا معاذ بن معاذ اان شعبة أان أبو  - 18313
إسحاق اهلمداين عن جري النهدي عن رجل من بين سليم قال : عقد رسول 

هللا صلى هللا عليه وسلم يف يده أو يف يدي فقال سبحان هللا نصف امليزان 
والطهور   {بني السماء واألرض  }واحلمد هلل متأل امليزان وهللا أكرب متأل ما 

 نصف اإلميان والصوم نصف الصرب 
 

 



عليق شعيب األرنؤوط : بعضه صحيحت  

 

 

( حديث أيب جبرية بن الضحاك رضي هللا عنه  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل ثنا داود بن أيب هند عن   - 18314
ين سلمة وال  الشعيب قال حدثين أبو جبرية بن الضحاك قال فينا نزلت يف ب

تنابزوا ابأللقاب قال : قدم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم املدينة وليس منا  
تلك األمساء  رجل إال وله امسان أو ثالثة فكان إذا دعي أحد منهم ابسم من

وال تنابزوا ابأللقاب  }قالوا اي رسول هللا إنه يغضب من هذا قال فنزلت   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح إن صحت صحبة أيب جبرية بن ت
 الضحاك

 

 

( حديث رجل رضي هللا عنه   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن عمرو   - 18315
بن مرة عن أيب البخرتي الطائي قال أخربين من مسعه من رسول هللا صلى هللا 



 عليه وسلم أنه قال : لن يهلك الناس حىت يعذروا من أنفسهم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري ت
 صحابيه 

 

 

( حديث رجل من أشجع رضي هللا عنه  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن   - 18316
حصني عن سامل بن أيب اجلعد عن رجل منا من أشجع قال : رأى رسول هللا 

صلى هللا عليه وسلم على خامتا من ذهب فأمرين أن أطرحه فطرحته إىل يومي 
 هذا 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني ت  

 

 

( حديث األغر املزين رضي هللا عنه  )  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو كامل ثنا محاد بن زيد عن   - 18317
اثبت البناين عن أيب بردة عن األغر املزين قال قال رسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم : إنه ليغان على قليب وإين ألستغفر هللا كل يوم مائة مرة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

 أيب ثنا وهب ثنا شعبة عن عمرو بن مرة  حدثنا عبد هللا حدثين - 18318
عن أيب بردة أنه مسع األغر املزين حيدث بن عمر عن النيب صلى هللا عليه  

وسلم أنه قال : اي أيها الناس توبوا إىل ربكم فإين أتوب إىل هللا عز وجل كل 
 يوم مائة مرة  

 

 

ل  عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجات
 الشيخني غري صحابيه فقد روى له البخاري يف " األدب املفرد " 

 

 

( حديث رجل رضي هللا عنه   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل ثنا يونس عن محيد بن   - 18319



هالل عن أيب بردة عن رجل من أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم قال قال  
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : اي أيها الناس توبوا إىل هللا واستغفروه فإين  

 أستغفرك اللهم  أتوب إىل هللا وأستغفره يف كل يوم مائة مرة فقلت له اللهم إين
 إين أتوب إليك اثنتان أم واحدة فقال هو ذاك أو حنو هذا 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

-------------------------------------  

 

[    261صفحة  - 4مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

( حديث رجل من املهاجرين رضي هللا عنه   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا معتمر قال مسعت أيوب قال   - 18320
ملعىن عن محيد بن هالل  وحدثنا حممد بن عبد الرمحن الطفاوي قال ثنا أيوب ا

عن أيب بردة عن رجل من املهاجرين يقول مسعت النيب صلى هللا عليه وسلم  
أستغفره يف  يقول : اي أيها الناس توبوا إىل هللا واستغفروه فإين أتوب إىل هللا و 



 كل يوم مائة مرة أو أكثر من مائة مرة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري ت
 حممد بن عبد الرمحن الطفاوي فقد روى له البخاري متابعة 

 

 

( حديث عرفجة رضي هللا عنه   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن شعبة حدثين زايد بن  - 18321
عالقة عن عرفجة قال مسعت النيب صلى هللا عليه وسلم يقول : تكون هنات  

وهنات فمن أراد أن يفرق أمر املسلمني وهم مجيع فاضربوه ابلسيف كائنا من  
 كان  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

دثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هاشم بن القاسم ثنا شعبة عن زايد  ح - 18322
بن عالقة عن عرفجة األشجعي أنه مسع النيب صلى هللا عليه وسلم يقول قال  

 وقال شيبان بن شريح األسلمي : فذكر احلديث 



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

( حديث عمارة بن رويبة رضي هللا عنه   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن إمساعيل ثنا أبو بكر عن   - 18323
عمارة بن رويبة عن أبيه قال سأله رجل من أهل البصرة قال أخربين ما مسعت 
من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول قال مسعت رسول هللا صلى هللا عليه  

ال يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل أن تغرب قال وسلم يقول : 
أنت مسعته منه قال مسعت أذاني ووعاه قليب فقال الرجل وهللا لقد مسعته يقول  

 ذلك 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم . رجاله ثقات رجال ت
 الشيخني غري أيب بكر بن عمارة وأبيه فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا بن أيب خالد قال وثنا   - 18324
الثقفي  مسعر قال وثنا البخرتي بن املختار عن أيب بكر بن عمارة بن رويبة 



مسعوه عن أبيه قال مسعت النيب صلى هللا عليه وسلم يقول : لن يلج النار  
لبصرة آنت رجل صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروهبا فقال رجل من أهل ا

مسعته من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال نعم قال أشهد لسمعته أذاني 
 ووعاه قليب  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري البخرتي وأيب بكر بن عمارة وأبيه فمن رجال مسلم 

 

 

ضيل ثنا حصني عن عمارة بن  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بن ف - 18325
رويبة : أنه رأى بشر بن مروان على املنرب رافعا يديه يشري إبصبعيه يدعو فقال  
لعن هللا هاتني اليديتني رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على املنرب يدعو  

 وهو يشري أبصبع  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

( حديث عروة بن مضرس الطائي رضي هللا عنه  )  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن إمساعيل ثنا عامر قال   - 18326
حدثين أو أخربين عروة بن مضرس الطائي قال : جئت رسول هللا صلى هللا 

عليه وسلم يف املوقف فقلت جئت اي رسول هللا من جبلي طيء أكللت مطييت  
ما تركت من جبل إال وقفت عليه هل يل من حج فقال   وأتعبت نفسي وهللا

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من أدرك معنا هذه الصالة وأتى عرفات قبل 
 ذلك ليال أو هنارا مت حجه وقضى تفثه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح ثنا شعبة قال مسعت عبد هللا   - 18327
ن الم قال :  بن أيب السفر قال مسعت الشعيب عن عروة بن مضرس بن حارثة ب

أتيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهو جبمع فقلت له هل يل من حج فقال  
ىت من صلى معنا هذه الصالة يف هذا املكان مث وقف معنا هذا املوقف ح 

يفيض اإلمام أفاض قبل ذلك من عرفات ليال أو هنارا فقد مت حجه وقضى 
 تفثه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري أن ت
 صحابيه مل يرو له سوى أصحاب السنن



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو النضر ثنا شعبة عن عبد هللا بن   - 18328
قال مسعت الشعيب حيدث عن عروة بن مضرس بن أوس بن حارثة  أيب السفر 

 بن الم قال : أتيت النيب صلى هللا عليه وسلم فذكره  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  
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حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا شعبة قال عبد هللا بن أيب  - 18329
السفر حدثين قال مسعت الشعيب عن عروة بن املضرس بن أوس بن حارثة بن 
 الم قال : أتيت النيب صلى هللا عليه وسلم وهو جبمع فذكر مثل حديث روح 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر قال ثنا شعبة عن   - 18330
مضرس قال : أتيت  عبد هللا بن أيب السفر قال مسعت الشعيب قال ثنا عروة بن

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهو جبمع فقلت اي رسول هللا هل يل من حج  
قف حىت فقال من صلى معنا هذه الصالة يف هذا املكان ووقف معنا هذا املو 

 يفيض أفاض قبل ذلك من عرفات ليال أو هنارا فقد مت حجه وقضى تفثه  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

( حديث أيب حازم رضي هللا عنه  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع قال ثنا بن أيب خالد عن   - 18331
قيس بن أيب حازم عن أبيه قال : رآين النيب صلى هللا عليه وسلم وهو خيطب 

 وأان يف الشمس فأمرين فحولت إىل الظل 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

( حديث بن صفوان الزهري عن أبيه رضي هللا عنهما  )  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع عن بشر بن سلمان عن   - 18332
القاسم بن صفوان عن أبيه عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : أبردوا ابلظهر 

 فإن شدة احلر من فيح جهنم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو يعلى ثنا أبو إمساعيل يعين  - 18333
بشريا عن القاسم بن صفوان الزهري عن أبيه قال قال رسول هللا صلى هللا 

 عليه وسلم : أبردوا بصالة الظهر فإن احلر من فور جهنم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

( حديث سليمان بن صرد رضي هللا عنه   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سفيان قال حدثين أبو  - 18334
ن سفيان  إسحاق قال مسعت سليمان بن صرد يقول قال وحدثنا عبد الرمحن ع 



عن أيب إسحاق عن سليمان بن صرد قال : قال رسول هللا صلى هللا عليه  
 وسلم يوم األحزاب قال حيىي يعين يوم اخلندق اآلن نغزوهم وال يغزوان  

 

 

ليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة قال   - 18335
مسعت أاب إسحاق عن سليمان بن صرد قال : انصرف رسول هللا صلى هللا 

عليه وسلم يوم األحزاب قال اآلن نغزوهم وال يغزوان ومما اجتمع فيه سليمان  
الد بن عرفطة  بن صرد وخ  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن جامع   - 18336
بن صرد وخالد  بن شداد عن عبد هللا بن يسار قال : كنت جالسا مع سليمان 

بن عرفطة ومها يريدان أن يتبعا جنازة مبطون فقال أحدمها لصاحبه أمل يقل 
قال بلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من يقتله بطنه فلن يعذب يف قربه ف  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري عبد  ت
فقد روى له أبو داود والنسائي وهو ثقة  -وهو اجلهين  -هللا بن يسار   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هبز ثنا شعبة أخربين جامع بن  - 18337
ن صرد وخالد بن شداد قال مسعت عبد هللا بن يسار قال كان سليمان ب

عرفطة قاعدين قال فذكر أن رجال مات ابلبطن فقال أحدمها لصاحبه : أما  
مسعت أو ما بلغك أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال من قتله بطنه فلن  

 يعذب يف قربه قال اآلخر بلى  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا قران ثنا سعيد الشيباين أبو سنان   - 18338
تلقاان خالد  عن أيب إسحاق قال : مات رجل صاحل فأخرج جبنازته فلما رجعنا 

بن عرفطة وسليمان بن صرد وكالمها قد كانت له صحبة فقاال سبقتموان هبذا 
ل فنظر أحدمها الرجل الصاحل فذكروا أنه كان به بطن وأهنم خشوا عليه احلر قا

إىل صاحبه فقال أما مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول من قتله بطنه  
 مل يعذب يف قربه  

 



 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

( بقية حديث عمار بن ايسر رضي هللا عنه   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد ثنا مهام ثنا قتادة عن   - 18339
ليقظان أرأيت  أيب نضرة عن قيس بن عباد قال : قلت لعمار بن ايسر اي أاب ا

هذا األمر الذي أتيتموه برأيكم أو شيء عهده إليكم رسول هللا صلى هللا عليه  
ئا مل يعهده إىل وسلم فقال ما عهد إلينا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم شي

 الناس 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
فمن رجال   -وهو املنذر بن مالك العبدي  -الشيخني غري أن أيب نضرة 

 مسلم 
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حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن آدم حدثنا شريك عن   - 18340
حممد بن عبد هللا املرادي عن عمرو بن مرة عن عبد هللا بن سلمة قال قال  
عمار قال : ملا هجاان املشركون شكوان ذلك إىل رسول هللا صلى هللا عليه  

ولوا هلم كما يقولون لكم قال فلقد رأيتنا نعلمه إماء أهل املدينة  وسلم فقال ق  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف لضعف شريكت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو بكر بن عياش ثنا أبو إسحاق  - 18341
عن انجية العنزي قال تدارأ عمار وعبد هللا بن مسعود يف التيمم فقال عبد هللا  

و مكثت شهرا ال أجد فيه املاء ملا صليت فقال له عمار أما تذكر إذ كنت  : ل
أان وأنت يف اإلبل فأجنبت فتمعكت متعك الدابة فلما رجعت إىل رسول هللا 

 صلى هللا عليه وسلم فأخربته ابلذي صنعت فقال إمنا كان يكفيك التيمم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف النقطاعه ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن عبد امللك بن أيب غنية   - 18342



قال حدثنا عقبة بن املغرية عن جد أبيه املخارق قال : لقيت عمارا يوم اجلمل 
وهو يبول يف قرن فقلت أقاتل معك فاكون معك قال قاتل حتت راية قومك 

قاتل حتت راية فان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان يستحب للرجل أن ي
 قومه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف الضطرابه ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا قريش بن إبراهيم قال ثنا عبد   - 18343
الرمحن بن عبد امللك بن أجبر عن أبيه عن واصل بن حيان قال قال أبو وائل 

أبلغت وأوجزت فلو  خطبنا عمار فأبلغ وأوجز فلما نزل قلنا اي أاب اليقظان لقد
كنت تنفست قال اىن مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : يقول إن طول  
صالة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه فأطيلوا الصالة وأقصروا اخلطبة فإن  

 من البيان لسحرا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

اد بن سلمة ثنا أبو حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا مح - 18344



الزبري عن حممد بن على بن احلنفية عن عمار بن ايسر قال : أتيت النيب صلى 
 هللا عليه وسلم وهو يصلي فسلمت عليه فرد علي السالم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري محاد بن سلمة فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ويونس قاال ثنا أابن ثنا قتادة   - 18345
سر ان عن عزرة عن سعيد بن عبد الرمحن بن أبزي عن أبيه عن عمار بن اي

نيب هللا صلى هللا عليه وسلم قال يونس انه سأل رسول هللا صلى هللا عليه  
 صلى هللا  وسلم عن التيمم فقال : ضربه للكفني والوجه وقال عفان ان النيب

 عليه وسلم كان يقول يف التيمم ضربة للوجه والكفني 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن عبد هللا بن الزبري ثنا  - 18346
جد فمر علينا  إسرائيل عن مساك عن ثروان بن ملحان قال كنا جلوسا يف املس

عمار بن ايسر فقلنا له حدثنا ما مسعت من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  



يكون  يقول : يف الفتنة فقال مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول 
بعدي قوم ايخذون امللك يقتل عليه بعضهم بعضا قال قلنا له لو حدثنا غريك  

 ما صدقناه قال فإنه سيكون  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف جلهالة ثروان بن ملحان ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا على بن حبر ثنا عيسى بن يونس  - 18347
ن حممد بن خثيم احملاريب عن حممد بن كعب  ثنا حممد بن إسحاق حدثين يزيد ب

عمار بن ايسر قال : كنت أان وعلي   القرظي عن حممد بن خثيم أيب يزيد عن
رفيقني يف غزوة ذات العشرية فلما نزهلا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأقام  

هبا رأينا انسا من بىن مدجل يعملون يف عني هلم يف خنل فقال يل علي اي أاب 
ن هل لك ان أنيت هؤالء فننظر كيف يعملون فجئناهم فنظران إىل عملهم  اليقظا

ساعة مث غشينا النوم فانطلقت أان وعلي فاضطجعنا يف صور من النخل يف 
دقعاء من الرتاب فنمنا فوهللا ما أهبنا اال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حيركنا  

 صلى هللا عليه وسلم  برجله وقد ترتبنا من تلك الدقعاء فيومئذ قال رسول هللا
لعلي اي أاب تراب ملا يرى عليه من الرتاب قال اال أحدثكما أبشقى الناس 

رجلني قلنا بلى اي رسول هللا قال أحيمر مثود الذي عقر الناقة والذي يضربك  
 اي علي على هذه يعىن قرنه حىت تبل منه هذه يعىن حليته  



 

 

ه : " اي أاب تراب " فصحيح من  عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه دون قولت
 قصة أخرى كما سريد وهذا إسناد ضعيف 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعقوب ثنا أيب عن صاحل قال قال   - 18348
بن شهاب حدثين عبيد هللا بن عبد هللا عن بن عباس عن عمار بن ايسر : ان  

زوجته فانقطع  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عرس آبالت اجليش ومعه عائشة 
من جزع ظفار فحبس الناس ابتغاء عقدها وذلك حىت أضاء الفجر عقد هلا 

وليس مع الناس ماء فانزل هللا عز وجل على رسوله صلى هللا عليه وسلم  
رخصة التطهر ابلصعيد الطيب فقام املسلمون مع رسول هللا صلى هللا عليه  

قبضوا من الرتاب شيئا  وسلم فضربوا أبيديهم األرض مث رفعوا أيديهم ومل ي
فمسحوا هبا وجوههم وأيديهم إىل املناكب ومن بطون أيديهم إىل اآلابط وال  
يغرت هبذا الناس وبلغنا ان أاب بكر قال لعائشة رضي هللا تعاىل عنهما وهللا ما  

 علمت انك ملباركة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني ت  
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حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعقوب ثنا أيب عن حممد بن  - 18349
إسحاق حدثين حممد بن إبراهيم بن احلرث التيمي عن عمر بن احلكم بن 

ر املسجد فركع فيه  ثوابن عن بن آلس اخلزاعي قال : دخل عمار بن ايس
ركعتني أخفهما وأمتهما قال مث جلس فقمنا إليه فجلسنا عنده مث قلنا له لقد  
خففت ركعتيك هاتني جدا اي أاب اليقظان فقال اىن ابدرت هبما الشيطان ان 

 يدخل على فيهما قال فذكر احلديث 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد حسن من أجل حممد بن ت
اقإسح  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أسود بن عامر ثنا شريك عن أيب  - 18350
هاشم عن أيب جملز قال صلى عمار صالة فجوز فيها فسئل أو فقيل له فقال  

 : ما خرجت من صالة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 



 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إسحاق األزرق عن شريك عن أيب  - 18351
فأنكروا ذلك فقال  هاشم عن أيب جملز قال : صلى بنا عمار صالة فأوجز فيها 

أمل أمت الركوع والسجود قالوا بلى قال أما اىن قد دعوت فيهما بدعاء كان  
على   رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يدعو به اللهم بعلمك الغيب وقدرتك

اخللق أحيين ما علمت احلياة خريا يل وتوفين إذا كانت الوفاة خريا يل أسألك 
خشيتك يف الغيب والشهادة وكلمة احلق يف الغضب والرضا والقصد يف الفقر  
والغىن ولذة النظر إىل وجهك والشوق إىل لقائك وأعوذ بك من ضراء مضرة  

هداة مهديني   ومن فتنة مضلة اللهم زينا بزينة اإلميان واجعلنا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أمحد بن عبد امللك ثنا حممد بن   - 18352
سلمة عن حممد بن إسحاق عن حممد بن يزيد بن خثيم عن حممد بن كعب 

القرظي حدثين أبو زيد بن خثيم عن عمار بن ايسر قال : كنت أان وعلي بن  
ي هللا تعاىل عنه رفيقني يف غزوة العشرية فمرران برجال من بىن أيب طالب رض



 مدجل يعملون يف خنل هلم فذكر معىن حديث عيسى بن يونس 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه وهذا إسناد ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا محاد ثنا علي بن زيد عن   - 18353
ايسر عن عمار بن ايسر أن رسول هللا صلى هللا  سلمة بن حممد بن عمار بن

عليه وسلم قال : ان من الفطرة أو الفطرة املضمضة واالستنشاق وقص 
الشارب والسواك وتقليم األظفار وغسل الرباجم ونتف اإلبط واالستحداد 

 واالختتان واالنتضاح  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيفت  

 

 

نا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو معاوية ثنا األعمش عن شقيق  حدث - 18354
سى : اي أاب عبد  قال كنت جالسا مع أيب موسى وعبد هللا قال فقال أبو مو 

الرمحن أرأيت لو أن رجال مل جيد املاء وقد أجنب شهرا ما كان يتيمم قال ال  
ية يف  ولو مل جيد املاء شهرا قال فقال له أبو موسى فكيف تصنعون هبذه اآل

قال فقال عبد هللا لو  {فلم جتدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا  }سورة املائدة  



رخص هلم يف هذا ألوشكوا إذا برد عليهم املاء ان يتيمموا الصعيد مث يصلوا 
قال فقال له أبو موسى إمنا كرهتم ذا هلذا قال نعم قال له أبو موسى أمل تسمع 
لقول عمار بعثين رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف حاجة فأجنبت فلم أجد  

كما مترغ الدابة مث أتيت رسول هللا صلى هللا عليه  املاء فتمرغت يف الصعيد  
وسلم فذكرت ذلك له فقال إمنا كان يكفيك ان تقول وضرب بيده على 

األرض مث مسح كل واحدة منهما بصاحبتها مث مسح هبا وجهه مل جيز األعمش  
الكفني قال فقال له عبد هللا أمل تزعموا مل يقنع بقول عمار قال أبو عبد الرمحن 

يب وقال أبو معاوية مرة قال فضرب بيده على األرض مث نفضها مث ضرب قال أ
 بشماله على ميينه وميينه على مشاله على الكفني مث مسح وجهه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    265صفحة  - 4مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا عبد الواحد ثنا سليمان   - 18355
األعمش ثنا شقيق قال كنت قاعدا مع عبد هللا وأيب موسى األشعري فقال أبو 



 موسى لعبد هللا : لو ان رجال مل جيد املاء مل يصل فقال عبد هللا ال فقال أبو
موسى أما تذكر إذ قال عمار لعمر أال تذكر إذ بعثين رسول هللا صلى هللا عليه  
وسلم وإايك يف إبل فاصابتىن جنابة فتمرغت يف الرتاب فلما رجعت إىل رسول  
هللا صلى هللا عليه وسلم أخربته فضحك رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وقال  

األرض مث مسح كفيه مجيعا  إمنا كان يكفيك أن تقول هكذا وضرب بكفيه إىل 
ومسح وجهه مسحة واحدة بضربة واحدة فقال عبد هللا ال جرم ما رأيت عمر  

فلم   } قنع بذلك قال فقال له أبو موسى فكيف هبذه اآلية يف سورة النساء 
قال فما درى عبد هللا ما يقول وقال لو  {جتدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا  

ان برد املاء على جلده ان يتيمم قال   رخصنا هلم يف التيمم ألوشك أحدهم
عفان وأنكره حيىي يعىن بن سعيد فسألت حفص بن غياث فقال كان األعمش  

 حيدثنا به عن سلمة بن كهيل وذكر أاب وائل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن   - 18356
مسعود : ان مل جند املاء سليمان عن أيب وائل قال قال أبو موسى لعبد هللا بن 

ال نصلى قال فقال عبد هللا نعم ان مل جند املاء شهرا مل نصل ولو رخصت هلم  
فقلت له   يف هذا كان إذا وجد أحدهم الربد قال هكذا يعىن تيمم وصلى قال



 فأين قول عمار لعمر قال اىن مل أر عمر قنع بقول عمار  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن احلكم   - 18357
قال مسعت أاب وائل قال : ملا بعث علي عمارا واحلسن إىل الكوفة ليستنفراهم  

طب عمار فقال اىن ألعلم اهنا زوجته يف الدنيا واآلخرة ولكن هللا عز وجل  فخ
 ابتالكم لتتبعوه أو إايها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن احلكم   - 18358
: أن رجال أتى عمر فقال إين عن ذر عن بن عبد الرمحن بن أبزي عن أبيه 

أجنبت فلم أجد ماء فقال عمر ال تصل فقال عمار أما تذكر اي أمري املؤمنني  
إذ أان وأنت يف سرية فأجنبنا فلم جند ماء فأما أنت فلم تصل واما اان فتمعكت  
يف الرتاب فصليت فلما أتينا النيب صلى هللا عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال  

ضرب النيب صلى هللا عليه وسلم بيده إىل األرض مث نفخ إمنا كان يكفيك و 



 فيها ومسح هبا وجهه وكفيه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن سلمة   - 18359
بن كهيل عن ذر عن بن عبد الرمحن بن أبزي عن أبيه ان رجال أتى عمر فذكر  

بن جعفر : مثل حديث احلكم وزاد قال وسلمة شك قال ال أدري قال فيه  
 املرفقني أو إىل الكفني فقال عمر بلى نوليك ما توليت 

 

 

األرنؤوط : حديث صحيح دون قوله : إىل املرفقني  عليق شعيبت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعلى بن عبيد ثنا األعمش عن   - 18360
شقيق قال كنت جالسا مع عبد هللا وأيب موسى فقال أبو موسى : اي أاب عبد  

الرمحن الرجل جينب وال جيد املاء أيصلى قال ال قال أمل تسمع قول عمار لعمر  
سول هللا صلى هللا عليه وسلم بعثنا اان وأنت فأجنبت فتمعكت ابلصعيد  ان ر 

فأتينا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فأخربانه فقال إمنا كان يكفيك هكذا 
ومسح وجهه وكفيه واحدة فقال اىن مل أر عمر قنع بذلك قال فكيف تصنعون  



لو رخصنا هلم يف   قال إان {فلم جتدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا   }هبذه اآلية 
هذا كان أحدهم إذا وجد املاء البارد متسح ابلصعيد قال األعمش فقلت 

 لشقيق فما كرهه اال هلذا  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

( حديث عبد هللا بن اثبت رضي هللا عنه   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أان سفيان عن جابر   - 18361
ىل النيب صلى هللا عن الشعيب عن عبد هللا بن اثبت قال جاء عمر بن اخلطاب إ

عليه وسلم فقال : اي رسول هللا اىن مررت أبخ يل من قريظة فكتب يل جوامع 
 عليه وسلم  من التوراة اال أعرضها عليك قال فتغري وجه رسول هللا صلى هللا

قال عبد هللا يعىن بن اثبت فقلت له أال ترى ما بوجه رسول هللا صلى هللا عليه  
وسلم فقال عمر رضينا ابهلل تعاىل راب وابإلسالم دينا ومبحمد صلى هللا عليه  
وسلم رسوال قال فسرى عن النيب صلى هللا عليه وسلم وقال والذي نفس  

تموه وتركتموين لضللتم انكم حظي  حممد بيده لو أصبح فيكم موسى مث اتبع
 من األمم وأان حظكم من النبيني  

 



 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف لضعف جابر ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    266صفحة  - 4مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

( حديث عياض بن محار رضي هللا عنه   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل ثنا خالد عن أيب العالء بن   - 18362
هللا  الشخري عن أخيه مطرف عن عياض بن محار قال مسعت رسول هللا صلى

عليه وسلم يقول : من التقط لقطة فليشهد ذا عدل أو ذوى عدل مث ال يكتم  
من يشاء  وال يغيب فان جاء رهبا فهو أحق هبا وإال فإمنا هو مال هللا يؤتيه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري صحابيه فمن رجال مسلم

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد قال ثنا مهام ثنا قتادة   - 18363
عن يزيد بن عبد هللا عن عياض بن محار ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 املستبان ما قاال على البادئ ما مل يعتد املظلوم واملستبان شيطاانن  قال : أمث
 يتكاذابن ويتهاتران  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن قتادة عن   - 18364
عي رفع احلديث قال مطرف بن عبد هللا بن الشخري عن عياض بن محار اجملاش 

قال النيب صلى هللا عليه وسلم : ان هللا عز وجل أمرين ان أعلمكم ما جهلتم  
مما علمين يومى هذا وانه قال ان كل مال حنلته عبادي فهو هلم حالل فذكر  

حنو حديث هشام عن قتادة وقال وأهل النار مخسة الضعيف الذي ال زبر له 
وال ماال  الذين هم فيكم تبع ال يبتغون أهال    

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح ثنا عوف عن حكيم األثرم  - 18365



عن احلسن قال حدثين مطرف بن عبد هللا حدثين عياض بن محار اجملاشعي  
  قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف خطبة خطبها قال : ان هللا عز
وجل أمرين أن أعلمكم ما جهلتم مما علمين يومى هذا وان كل مال حنلته  

 عبادي فهو هلم حالل فذكر احلديث 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد حسن من أجل حكيم  ت
 األثرم

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا مهام ثنا قتادة ثنا العالء  - 18366
يقول   بن زايد العدوى حدثين يزيد أخو مطرف قال وحدثين عقبة كل هؤالء

حدثين مطرف ان عياض بن محار حدثه انه مسع النيب صلى هللا عليه وسلم  
حلديث  يقول يف خطبته : ان هللا عز وجل أمرين ان أعلمكم ما جهلتم فذكر ا 

وقال الضعيف الذي ال زبر له الذين هم فيكم تبع ال يبتغون أهال وال ماال قال  
قال رجل ملطرف اي أاب عبد هللا أمن املوايل هو أو من العرب قال هو التابعة  
يكون للرجل يصيب من خدمه سفاحا غري نكاح وقال أهل اجلنة ثالثة ذو  

بكل ذي قرىب ومسلم  سلطان مقسط مصدق موقن ورجل رحيم رقيق القلب 
ورجل عفيف فقري متصدق قال مهام قال بعض أصحاب قتادة وال أعلمه إال  

قال يونس اإلسكاف قال يل ان قتادة مل يسمع حديث عياض بن محار من  



مطرف قلت هو حدثنا عن مطرف وتقول أنت مل يسمعه من مطرف قال فجاء 
له هل مسع حديث أعرايب فجعل يسأله واجرتأ عليه قال فقلنا لألعرايب س

عياض بن محار عن مطرف فسأله فقال ال حدثين أربعة عن مطرف فسمى  
 ثالثة الذي قلت لكم 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا مهام ثنا قتادة عن يزيد  - 18367
 عليه وسلم قال : أمث أخي مطرف عن عياض بن محار أن النيب صلى هللا

 املستبني ما قاال على البادئ حىت يفتدى املظلوم أو ما مل يفتد املظلوم  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا مهام هبذا اإلسناد قال   - 18368
طاانن يتكاذابن ويتهاتران قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : املستبان شي  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة قال   - 18369
مسعت خالدا حيدث عن يزيد بن عبد هللا بن الشخري عن مطرف بن الشخري 

: من التقط لقطة  عن عياض بن محار عن النيب صلى هللا عليه وسلم انه قال  
فليشهد ذوى عدل أو ذا عدل خالد الشاك وال يكتم وال يغيب فان جاء 

 صاحبها فهو أحق هبا وإال فهو مال هللا يؤتيه من يشاء  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    267صفحة  - 4مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب قال مسعت حيىي بن سعيد يقول  - 18370
مطرف أكرب من احلسن بعشرين سنة وأبو العالء أكرب من احلسن بعشر سنني  
قال عبد هللا قال أيب حدثنيه أخ أليب بكر بن األسود عن حيىي بن سعيد عن  

ي :هبذا أيب عقيل الدورق  

 



 

( حديث حنظلة الكاتب االسيدى رضي هللا عنه  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد وعفان قاال ثنا مهام   - 18371
قول  ثنا قتادة عن حنظلة الكاتب قال مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ي

: من حافظ على الصلوات اخلمس ركوعهن وسجودهن ووضوئهن ومواقيتهن  
 وعلم اهنن حق من عند هللا دخل اجلنة أو قال وجبت له اجلنة  

 

 

يب األرنؤوط : صحيح بشواهده وهذا إسناد ضعيف النقطاعه عليق شع ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا سعيد عن قتادة   - 18372
عن حنظلة االسيدى ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : من حافظ على  

الصلوات اخلمس على وضوئها ومواقيتها وركوعها وسجودها يراها حقا هلل 
 عليه حرم على النار  

 

 

النقطاعه  عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد ضعيفت  

 

 



( حديث النعمان بن بشري عن النيب صلى هللا عليه وسلم   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هاشم بن القاسم ثنا شيبان عن   - 18373
ل هللا صلى هللا عاصم عن خيثمة والشعيب عن النعمان بن بشري قال قال رسو 

عليه وسلم : حالل بني وحرام بني وشبهات بني ذلك من ترك الشبهات فهو  
ه  للحرام أترك وحمارم هللا محى فمن أرتع حول احلمى كان قمنا أن يرتع في  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد حسن من أجل عاصم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هاشم قال ثنا شيبان عن عاصم   - 18374
عليه  عن خيثمة والشعيب عن النعمان بن بشري قال قال رسول هللا صلى هللا 

وسلم : خري الناس قرين مث الذين يلوهنم مث الذين يلوهنم مث الذين يلوهنم مث أييت  
 قوم تسبق امياهنم شهادهتم وشهادهتم إمياهنم  

 

 

ب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد حسن عليق شعيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن ويونس قاال ثنا محاد بن  - 18375



سلمة عن عاصم بن هبدلة عن خيثمة بن عبد الرمحن عن النعمان بن بشري ان 
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : خري هذه األمة القرن الذين بعثت فيهم  

م مث الذين يلوهنم مث الذين يلون الذين يلوهنم قال حسن مث ينشأ  مث الذين يلوهن
 أقوام تسبق امياهنم شهادهتم وشهادهتم امياهنم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أسود بن عامر ثنا إسرائيل عن   - 18376
ن بن بشري رفعه قال : ان من الزبيب إبراهيم بن مهاجر عن عامر عن النعما

 مخرا ومن التمر مخرا ومن احلنطة مخرا ومن الشعري مخرا ومن العسل مخرا 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح من قول عمر موقوفا وهو يف حكم  ت
 املرفوع وهذا إسناد اختلف فيه على عامر وهو الشعيب 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا عبد الوارث ثنا أيوب   - 18377
بشري : قال   فذكر حديثا قال وحدث عن أيب قالبة عن رجل عن النعمان بن

كسفت الشمس على عهد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال وكان يصلي 



ركعتني مث يسأل مث يصلي ركعتني مث يسأل حىت اجنلت الشمس قال فقال ان 
من أهل اجلاهلية يقولون أو يزعمون ان الشمس والقمر إذا انكسف انسا 

واحد منهما فإمنا ينكسف ملوت عظيم من عظماء أهل األرض وان ذاك ليس  
كذلك ولكنهما خلقان من خلق هللا فإذا جتلى هللا عز وجل لشيء من خلقه  

 خشع له 

 

 

النعمانعليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف إلهبام الرجل الراوي عن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أان سفيان عن األعمش   - 18378
ومنصور عن ذر عن يسيع الكندي عن النعمان بن بشري ان رسول هللا صلى  

ادعوين أستجب لكم إن   }هللا عليه وسلم قال : ان الدعاء هو العبادة مث قرأ 
   {الذين يستكربون عن عباديت 

 

 

شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحعليق ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن يزيد عن العوام قال   - 18379
حدثين رجل من األنصار من آل النعمان بن بشري عن النعمان بن بشري قال :  



خرج علينا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وحنن يف املسجد بعد صالة العشاء 
فض حىت ظننا انه قد حدث يف السماء شيء فقال  رفع بصره إىل السماء مث خ

اال أنه سيكون بعدي أمراء يكذبون ويظلمون فمن صدقهم بكذهبم وماألهم  
على ظلمهم فليس مىن وال أان منه ومن مل يصدقهم بكذهبم ومل ميالئهم على  

ظلمهم فهو مىن وأان منه اال وان دم املسلم كفارته اال وان سبحان هللا واحلمد 
إله اال هللا وهللا أكرب هن الباقيات الصاحلات  هلل وال  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف إلهبام الرجل ت
 الراوي عن النعمان ابن بشري وبقية رجاله ثقات

 

 

-------------------------------------  
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حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو معاوية ثنا هشام بن عروة عن   - 18380
أبيه عن النعمان بن بشري ان أابه حنله حنال فقالت له أم النعمان : أشهد البين 

ل على هذا النحل فأتى النيب صلى هللا عليه وسلم فذكر ذلك له فقال له أوك
ولدك أعطيت ما أعطيت هذا قال ال قال فكره رسول هللا صلى هللا عليه  



 وسلم ان يشهد له  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو معاوية عن األعمش عن   - 18381
وسلم : مثل  الشعيب عن النعمان بن بشري قال قال رسول هللا صلى هللا عليه 

 املؤمن كمثل اجلسد إذا اشتكى الرجل رأسه تداعى له سائر جسده  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو كامل ثنا زهري ثنا مساك بن  - 18382
حرب ثنا النعمان بن بشري يقول : على منرب الكوفة وهللا ما كان النيب صلى 
هللا عليه وسلم أو قال نبيكم عليه السالم يشبع من الدقل وما ترضون دون  

 ألوان التمر والزبد 
 

 

رجاله ثقات رجال الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده ت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق اان إسرائيل عن مساك :   - 18383
انه مسع النعمان بن بشري خيطب وهو يقول أمحد هللا تعاىل فرمبا أتى على رسول  

 هللا صلى هللا عليه وسلم الشهر يظل يتلوى ما يشبع من الدقل  

 

 

ه صحيح على شرط مسلم عليق شعيب األرنؤوط : إسناد ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن الزهري  - 18384
أخربين حممد بن النعمان بن بشري ومحيد بن عبد الرمحن بن عوف عن النعمان  

بن بشري قال : ذهب أيب بشري بن سعد إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
 صلى هللا عليه وسلم أكل بنيك حنلت مثل  ليشهده على حنل حنلنيه فقال النيب

 هذا قال ال قال فارجعها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو أمحد ثنا قطر ثنا أبو الضحى  - 18385
قال مسعت النعمان بن بشري يقول : انطلق يب أيب إىل رسول هللا صلى هللا عليه  

وسلم يعىن يشهده على عطية يعطينيها فقال هل لك ولد غريه قال نعم قال  



 فسو بينهم  

 

 

رجال الشيخني غري فطر   عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقاتت
فمن رجال أصحاب السنن -وهو ابن خليفة  -  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سليمان بن داود أخربان شعبة عن   - 18386
مساك قال مسعت النعمان خيطب وعليه مخيصة له فقال لقد مسعت رسول هللا 

موضع  صلى هللا عليه وسلم خيطب وهو يقول : أنذرتكم النار فلو ان رجال
 كذا وكذا مسع صوته  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسن من أجل السماكت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو معاوية ثنا األعمش عن الشعيب  - 18387
: مثل القائم عن النعمان بن بشري قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

على حدود هللا تعاىل واملدهن فيها كمثل قوم استهموا على سفينة يف البحر  
ا فأصاب بعضهم أسفلها وأصاب بعضهم أعالها فكان الذين يف أسفله 

يصعدون فيستقون املاء فيصبون على الذين يف أعالها فقال الذين يف أعالها  



ال ندعكم تصعدون فتؤذوننا فقال الذين يف أسفلها فإننا ننقبها من أسفلها  
فنستقي قال فان أخذوا على أيديهم فمنعوهم جنوا مجيعا وان تركوهم غرقوا 

 مجيعا  

 

 

رط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بن منري ثنا موسى يعىن بن مسلم   - 18388
الطحان عن عون بن عبد هللا عن أبيه أو عن أخيه عن النعمان بن بشري قال  

قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : الذين يذكرون من جالل هللا من تسبيحه  
لعرش هلن دوى كدوي النحل يذكرون  وحتميده وتكبريه وهتليله يتعاطفن حول ا

 بصاحبهن أال حيب أحدكم ان ال يزال له عند هللا شيء يذكر به  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح غري ت
 موسى بن مسلم الطحان فمن رجال أصحاب السنن عدا الرتمذي وهو ثقة 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو يعلى أان أبو حيان عن الشعيب  - 18389
بها يل فقالت عن النعمان بن بشري قال : سألت أمي أيب بعض املوهبة يل فوه 



ال أرضى حىت تشهد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال فأخذ أيب بيدي وأان 
ان أم هذا ابنة غالم وأتى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال اي رسول هللا 

رواحة زاولتين على بعض املوهبة له وإين قد وهبتها له وقد أعجبها ان أشهدك  
قال اي بشري ألك بن غري هذا قال نعم قال قال فوهبت له مثل الذي وهبت  

 هلذا قال ال قال فال تشهدين إذا فإين ال أشهد على جور  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا زيد بن احلباب حدثين حسني بن  - 18390
واقد حدثين مساك بن حرب عن النعمان بن بشري قال مسعت النيب صلى هللا 
عليه وسلم يقول : ان هللا عز وجل ومالئكته يصلون على الصف األول أو  

 الصفوف األول 
 

 

د حسن عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسنات  

 

 

------------------------------------- 
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حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا زيد بن احلباب ثنا عبد الوهاب   - 18391
انكسفت الشمس  الثقفي ثنا أيوب عن أيب قالبة عن النعمان بن بشري قال :

على عهد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فخرج فكان يصلي ركعتني ويسأل 
ويصلي ركعتني ويسأل حىت اجنلت فقال ان رجاال يزعمون ان الشمس والقمر  
إذا انكسف واحد منهما فإمنا ينكسف ملوت عظيم من العظماء وليس كذلك 
ولكنهما خلقان من خلق هللا عز وجل فإذا جتلى هللا عز وجل لشيء من خلقه  

 خشع له 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف النقطاعه ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن أيب عدى عن داود عن   - 18392
 عن النعمان بن بشري قال محلين أيب بشري بن سعد إىل النيب صلى هللا الشعيب

عليه وسلم فقال : اي رسول هللا أشهد اىن قد حنلت النعمان كذا وكذا شيئا  
مساه قال فقال أكل ولدك حنلت مثل الذي حنلت النعمان قال ال قال فاشهد  

بلى قال فال إذا غريي مث قال أليس يسرك ان يكونوا إليك يف الرب سواء قال   

 



 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
فمن رجال مسلم  -وهو ابن أيب هند  -الشيخني غري داود   

 

 

قال عبد هللا وجدت يف كتاب أيب خبط يده كتب إىل الربيع بن  - 18393
م عن أخيه زيد بن انفع أبو توبة يعىن احلليب فكان يف كتابه ثنا معاوية بن سال

سالم انه مسع أاب سالم قال حدثين النعمان بن بشري قال كنت إىل جانب منرب  
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال رجل : ما أابيل ان ال أعمل بعد اإلسالم 
اال ان أسقى احلاج وقال آخر ما أابيل ان ال أعمل عمال بعد اإلسالم اال ان 

ر اجلهاد يف سبيل هللا أفضل مما قلتم فزجرهم  أعمر املسجد احلرام وقال آخ
عمر بن اخلطاب رضي هللا تعاىل عنه فقال ال ترفعوا أصواتكم عند منرب رسول 

هللا صلى هللا عليه وسلم وهو يوم اجلمعة ولكن إذا صليت اجلمعة دخلت 
أجعلتم سقاية احلاج وعمارة املسجد  }فاستفتيته فيما اختلفتم فيه فانزل هللا 

إىل آخر اآلية كلها   {م كمن آمن ابهلل واليوم اآلخر  احلرا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد عن جمالد ثنا عامر   - 18394



قال مسعت النعمان بن بشري يقول مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأومأ  
أبصبعيه إىل أذنيه : ان احلالل بني واحلرام بني وان بني احلالل واحلرام  

فمن تركها  مشتبهات ال يدري كثري من الناس أمن احلالل هي أم من احلرام 
استربأ لدينه وعرضه ومن واقعها يوشك ان يواقع احلرام فمن رعى إىل جنب 
محى يوشك ان يرتع فيه ولكل ملك محى وان محى هللا حمارمه قال ومسعت 
النعمان بن بشري يقول ان أيب بشريا وهب يل هبة فقالت أمي أشهد عليها  

حىت أتينا رسول هللا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فأخذ بيدي فانطلق يب  
صلى هللا عليه وسلم فقال اي رسول هللا ان أم هذا الغالم سألتين ان أهب له 
هبة فوهبتها له فقالت أشهد عليها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فأتيتك 
ألشهدك فقال رويدك ألك ولد غريه قال نعم قال كلهم أعطيته كما أعطيته  

 أشهد على جور ان لبنيك عليك من احلق قال ال قال فال تشهدين إذا اىن ال
 ان تعدل بينهم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إىل هناية احلديث الشريف " وإن محى هللا حمارمه "  ت
حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف لضعف جمالد . وإىل هناية احلديث  

الشريف الثاين " من احلق أن تعدل بينهم " حديث صحيح بطرقه وإسناده  
 ضعيف 

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد عن زكراي قال ثنا   - 51839
نيه مسعت عامر قال مسعت النعمان بن بشري خيطب يقول وأومأ أبصبعه إىل أذ

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : مثل القائم على حدود هللا والواقع فيها  
ها وأوعرها وشرها  أو املدهن فيها مثل قوم ركبوا سفينة فأصاب بعضهم أسفل

وأصاب بعضهم أعالها فكان الذين يف أسفلها إذا استقوا املاء مروا على من  
فوقهم فآذوهم فقالوا لو خرقنا يف نصيبنا خرقا فاستقينا منه ومل نؤذ من فوقنا  

 فان تركوهم وأمرهم هلكوا مجيعا وان أخذوا على أيديهم جنوا مجيعا  

 

 

إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو معاوية قال ثنا األعمش عن   - 18396
الشعيب عن النعمان بن بشري قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : مثل  

 القائم على حدود هللا فذكره  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

------------------------------------- 
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حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو نعيم ثنا زكراي قال مسعت عامرا   - 18397
يقول مسعت النعمان بن بشري يقول قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : مثل  

ديث القائم على حدود هللا فذكر احل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد عن زكراي قال ثنا   - 18398
عامر قال مسعت النعمان بن بشري خيطب يقول مسعت رسول هللا صلى هللا 

د إذا عليه وسلم يقول : مثل املؤمنني يف توادهم وتعاطفهم وترامحهم مثل اجلس
اشتكى منه شيء تداعى له سائر اجلسد ابلسهر واحلمى ومسعت رسول هللا 
صلى هللا عليه وسلم يقول ان احلالل بني واحلرام بني وبينهما مشتبهات ال 

يعلمها كثري من الناس فمن اتقى الشبهات استربأ فيه لدينه وعرضه ومن 
تع فيه أال وان لكل واقعها واقع احلرام كالراعي يرعى حول احلمى يوشك أن ير 

ملك محى وان محى هللا ما حرم أال وان يف اإلنسان مضغة إذا صلحت صلح 
 اجلسد كله وإذا فسدت فسد اجلسد كله أال وهى القلب 



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسنادمها صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو نعيم ثنا زكراي قال مسعت عامرا   - 18399
يقول مسعت النعمان بن بشري يقول قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول  

 : مثل املؤمنني فذكر احلديث 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع حدثنا مسعر عن مساك بن  - 18400
حرب عن النعمان بن بشري قال : كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يسوى 

 بني الصفوف كما تسوى القداح أو الرماح 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

بيب بن  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هشيم أان أبو بشر عن ح  - 18401
سامل عن النعمان بن بشري قال : أان أعلم الناس أو كأعلم الناس بوقت صالة  



رسول هللا صلى هللا عليه وسلم للعشاء كان يصليها بعد سقوط القمر يف الليلة  
 الثالثة من أول الشهر  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

ر وأخربان مغرية وأان حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هشيم أان سيا - 18402
إمساعيل بن سامل وجمالد عن الشعيب عن النعمان بن بشري داود عن الشعيب و 

قال حنلين أيب حنال قال إمساعيل بن سامل من بني القوم حنله غالما قال فقالت 
له امى عمرة بنت رواحة ائت النيب صلى هللا عليه وسلم فأشهده قال فأتى 

كر ذلك له فقال : إين حنلت ابين النعمان حنال  النيب صلى هللا عليه وسلم فذ 
وان عمرة سألتين ان أشهدك على ذلك فقال ألك ولد سواه قال قلت نعم  

قال فكلهم أعطيت مثل ما أعطيت النعمان فقال ال فقال بعض هؤالء احملدثني 
هذا جور وقال بعضهم هذا تلجئة فاشهد على هذا غريي وقال مغرية يف 

يكونوا لك يف الرب واللطفة سواء قال نعم قال فاشهد   حديثه أليس يسرك أن
على هذا غريي وذكر جمالد يف حديثه ان هلم عليك من احلق أن تعدل بينهم  

 كما أن لك عليهم من احلق أن يربوك 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إسحاق بن يوسف ثنا زكراي بن أيب  - 18403
يه وسلم قال :  زائدة عن الشعيب عن النعمان بن بشري عن النيب صلى هللا عل 

مثل القائم على حدود هللا تعاىل والراتع فيها واملدهن فيها مثل قوم استهموا  
ا وإذا على سفينة فأصاب بعضهم أعالها وأصاب بعضهم أسفلها وأوعره

الذين أسفلها إذا استقوا من املاء مروا على أصحاهبم فآذوهم فقالوا لو أان 
خرقنا يف نصيبنا خرقا فاستقينا منه ومل منر على أصحابنا فنؤذيهم فإن تركوهم  

 وما أرادوا هلكوا وان أخذوا على أيديهم جنوا مجيعا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إسحاق بن يونس قال ثنا زكراي عن   - 18404
الشعيب عن النعمان بن بشري عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال : مثل  

املؤمنني يف توادهم وتعاطفهم وترامحهم مثل اجلسد إذا اشتكى منه عضو 
 تداعى سائر اجلسد ابلسهر واحلمى 

 

 

إسناده صحيح على شرط الشيخني عليق شعيب األرنؤوط :ت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن بن مهدي ثنا مالك  - 18405
عن ضمرة بن سعيد عن عبيد هللا بن عبد هللا : أن الضحاك بن قيس سأل  
النعمان بن بشري مب كان النيب صلى هللا عليه وسلم يقرأ يف اجلمعة مع سورة  

لغاشية  اجلمعة قال هل أاتك حديث ا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان بن عيينة ثنا الزهري عن   - 18406
ما مسعا  حممد بن النعمان بن بشري ومحيد بن عبد الرمحن بن عوف أخرباه اهن

النعمان بن بشري يقول : حنلين أيب غالما فأتيت رسول هللا صلى هللا عليه  
 وسلم ألشهده فقال أكل ولدك قد حنلت قال ال قال فاردده  

 

 

شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخني عليقت  
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حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان عن إبراهيم يعىن بن حممد   - 18407
بشري أن النيب  بن املنتشر عن أبيه عن حبيب بن سامل عن أبيه عن النعمان بن

صلى هللا عليه وسلم قرأ : يف العيدين بسبح اسم ربك األعلى وهل أاتك 
حديث الغاشية وان وافق يوم اجلمعة قرأمها مجيعا قال أبو عبد الرمحن حبيب  
بن سامل مسعه من النعمان وكان كاتبه وسفيان خيطئ فيه يقول حبيب بن سامل  

 عن أبيه وهو مسعه من النعمان  

 

 

شعيب األرنؤوط : حديث صحيحعليق ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان قال حفظته من أيب فروة  - 18408
ن بشري يقول مسعت أوال مث عن جمالد مسعته من الشعيب يقول مسعت النعمان ب

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وكنت إذا مسعته يقول مسعت رسول هللا صلى  
ول  هللا عليه وسلم أصغيت وتقربت وخشيت أن ال أمسع أحدا يقول مسعت رس

هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : حالل بني وحرام بني وشبهات بني ذلك من  
ترك ما اشتبه عليه من اإلمث كان ملا استبان له اترك ومن اجرتأ على ما شك فيه  

أو شك أن يواقع احلرام وان لكل ملك محى وان محى هللا يف األرض معاصيه  
 أو قال حمارمه  



 

 

ه صحيح على شرط مسلم عليق شعيب األرنؤوط : إسناد ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو معاوية ثنا مسعر عن مساك بن  - 18409
حرب عن النعمان بن بشري قال : كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقيم  

 الصفوف كما تقام الرماح أو القداح 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو معاوية ثنا األعمش عن ذر عن  حدثنا  - 18410
يسيع الكندي عن النعمان بن بشري قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :  

وقال ربكم ادعوين أستجب لكم إن الذين  }ان الدعاء هو العبادة مث قرأ  
قال أبو عبد الرمحن يسيع  {يستكربون عن عباديت سيدخلون جهنم داخرين 

لكندي يسيع بن معدان  ا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد عن شعبة قال   - 18411
يب صلى هللا حدثين إبراهيم عن حبيب بن سامل عن النعمان بن بشري عن الن

عليه وسلم : انه كان يقرأ يف صالة اجلمعة بسبح اسم ربك األعلى وهل أاتك 
 حديث الغاشية فرمبا اجتمع العيد واجلمعة فقرأ هباتني السورتني 

 

 

يق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم علت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن أيب عيسى موسى الصغري  - 18412
قال حدثين عون بن عبد هللا عن أبيه أو عن أخيه عن النعمان بن بشري عن  
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ان الذين يذكرون من جالل هللا وتسبيحه  

هتليله تتعطف حول العرش هلن دوى كدوي النحل يذكرون  وحتميده و 
 بصاحبهن أفال حيب أحدكم أن ال يزال له عند هللا شيء يذكر به  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد عن شعبة حدثين  - 18413
عمرو بن مرة قال مسعت سامل بن أيب اجلعد قال مسعت النعمان بن بشري عن  



رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : لتسون صفوفكم أو ليخالفن هللا بني 
 وجوهكم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد عن شعبة قال   - 41418
حدثين أبو إسحاق قال مسعت النعمان بن بشري خيطب وهو يقول مسعت 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : أن أهون أهل النار عذااب يوم القيامة  
 رجل جيعل يف أمخص قدميه نعالن من انر يغلى منهما دماغه  

 

 

يب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شع ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بن منري ثنا األعمش عن ذر عن   - 18415
يسيع عن النعمان بن بشري قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : الدعاء 

ادعوين استجب لكم  }هو العبادة مث قرأ    

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  



 

 

ن عاصم األحول  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا سفيان ع - 18416
عن أيب قالبة عن النعمان بن بشري : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم صلى  

 يف كسوف الشمس حنوا من صالتكم يركع ويسجد  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف النقطاعه ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا األعمش عن خيثمة عن   - 18417
النعمان بن بشري قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : املؤمنون كرجل 

 واحد ان اشتكى رأسه اشتكى كله وان اشتكى عينه اشتكى كله  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

 حدثين أيب ثنا وكيع عن إسرائيل عن أيب إسحاق حدثنا عبد هللا - 18418
ل : جاء أبو بكر يستأذن على  عن العيزار بن حريث عن النعمان بن بشري قا

النيب صلى هللا عليه وسلم فسمع عائشة وهى رافعة صوهتا على رسول هللا 
صلى هللا عليه وسلم فأذن له فدخل فقال اي ابنة أم رومان وتناوهلا أترفعني  



ى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال فحال النيب صلى هللا عليه  صوتك عل
 عليه وسلم  وسلم بينه وبينها قال فلما خرج أبو بكر جعل النيب صلى هللا

يقول هلا يرتضاها أال ترين اىن قد حلت بني الرجل وبينك قال مث جاء أبو بكر 
كر اي رسول  فاستأذن عليه فوجده يضاحكها قال فأذن له فدخل فقال له أبو ب

 هللا أشركاين يف سلمكما كما أشركتماين يف حربكما  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  
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حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا سفيان عن جابر عن أيب   - 18419
عازب عن النعمان بن بشري قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : لكل 

 شيء خطأ اال السيف ولكل خطأ أرش 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف جدا لضعف جابر ت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أان شعبة عن أيب بشر عن   - 18420
بشري بن اثبت عن حبيب بن سامل عن النعمان بن بشري قال : اىن ألعلم  

الناس أو من أعلم الناس بوقت صالة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم العشاء  
 كان يصليها مقدار ما يغيب القمر ليلة اثلثة أو رابعة  

 

 

ألرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح غري بشري عليق شعيب ات
 بن اثبت فمن رجال أصحاب السنن سوى ابن ماجه 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد اان سعيد بن أيب عروبة وأبو  - 18421
شري رجل أحلت العالء عن قتادة عن حبيب بن سامل قال رفع إىل النعمان بن ب

له امرأته جاريتها فقال : ألقضني فيها بقضية رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
له ألرمجنه قال   لئن كانت أحلتها له ألجلدنه مائة جلدة وان مل تكن أحلتها

 فوجدها قد أحلتها له فجلده مائة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر قال ثنا شعبة عن   - 18422



مساك بن حرب قال مسعت النعمان بن بشري خيطب يقول مسعت رسول هللا 
ار أنذرتكم النار أنذرتكم النار  صلى هللا عليه وسلم خيطب يقول : أنذرتكم الن

حىت لو أن رجال كان ابلسوق لسمعه من مقامي هذا قال حىت وقعت مخيصة  
 كانت على عاتقه عند رجليه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسن من أجل مساك بن حرب وبقية رجاله ت
 ثقات رجال الشيخني

 

 

ان إسرائيل عن مساك  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أ - 18423
بن حرب انه مسع النعمان بن بشري يقول قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :  
أنذرتكم النار أنذرتكم النار حىت لو كان رجل كان يف أقصى السوق مسعه ومسع  

 أهل السوق صوته وهو على املنرب  
 

 

ت عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسن من أجل السماك وبقية رجاله ثقات
 رجال الشيخني

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسني بن على عن زائدة عن مساك   - 18424



عن النعمان بن بشري قال : كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يسوينا يف 
الصفوف حىت كأمنا حياذى بنا القداح فلما أراد ان يكرب رأى رجال شاخصا 

 صدره فقال لتسون صفوفكم أو ليخالفن هللا بني وجوهكم  

 

 

األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم . رجاله ثقات رجال  عليق شعيبت
فمن رجال مسلم  -وهو ابن حرب  -الشيخني غري مساك   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسني بن على عن زائدة عن مساك   - 18425
عن النعمان بن بشري قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : مثل اجملاهدين  

مثل الصائم هناره والقائم ليله حىت يرجع مىت يرجع  يف سبيل هللا ك  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا زيد بن احلباب ثنا معاوية بن صاحل  - 18426
شري يقول : على  حدثين نعيم بن زايد أبو طلحة األمناري انه مسع النعمان بن ب

منرب محص قمنا مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ليلة ثالث وعشرين يف 
ن إىل نصف شهر رمضان إىل ثلث الليل األول مث قمنا معه ليلة مخس وعشري



الليل مث قام بنا ليلة سبع وعشرين حىت ظننا ان ال ندرك الفالح قال وكنا  
ندعو السحور الفالح فأما حنن فنقول ليلة السابعة ليلة سبع وعشرين وأنتم 

 تقولون ليلة ثالث وعشرين السابعة فمن أصوب حنن أو أنتم  
 

 

صحيح غري نعيم  عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الت
 بن زايد فمن رجال النسائي

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا زيد بن احلباب ثنا حسني بن واقد  - 18427
حدثين مساك بن حرب عن النعمان بن بشري قال مسعت رسول هللا صلى هللا 
عليه وسلم يقول : من منح منيحة ورقا أو ذهبا أو سقى لبنا أو أهدى زقاقا  

   فهو كعدل رقبة

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد حسن من أجل مساك بن ت
 حرب وبقية رجاله رجال الصحيح 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو النضر ثنا املبارك عن احلسن   - 18428
مسعناه يقول :  عن النعمان بن بشري قال صحبنا النيب صلى هللا عليه وسلم و 



إن بني يدي الساعة فتنا كأهنا كقطع الليل املظلم يصبح الرجل فيها مؤمنا مث  
بعرض من الدنيا ميسي كافرا وميسي مؤمنا مث يصبح كافرا يبيع أقوام خالقهم 

يسري أو بعرض الدنيا قال احلسن وهللا لقد رأيناهم صورا وال عقول أجساما  
وال أحالم فراش انر وذابن طمع يغدون بدرمهني ويروحون بدرمهني يبيع 

 أحدهم دينه بثمن العنز  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف النقطاعه ت  

 

 

-------------------------------------  
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حدثنا عبد هلل حدثين أيب ثنا على بن عاصم عن خالد احلذاء   - 18429
عن حبيب بن سامل عن النعمان بن بشري قال : جاءت امرأة إىل النعمان بن 
ل بشري فقالت ان زوجها وقع على جاريتها فقال سأقضي يف ذلك بقضاء رسو 
هللا صلى هللا عليه وسلم ان كنت أحللتيها له ضربته مائة سوط وان مل تكوين 

 أحللتيها له رمجته  
 



 

عليق شعيب األرنؤوط : اسناده ضعيف الضطرابه ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سليمان بن داود الطيالسي حدثين  - 18430
بن بشري قال :  داود بن إبراهيم الواسطي حدثين حبيب بن سامل عن النعمان 

كنا قعودا يف املسجد مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وكان بشري رجال 
 يكف حديثه فجاء أبو ثعلبة اخلشين فقال اي بشري بن سعد أحتفظ حديث
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف األمراء فقال حذيفة أان أحفظ خطبته  

فجلس أبو ثعلبة فقال حذيفة قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم تكون النبوة  
فيكم ما شاء هللا ان تكون مث يرفعها إذا شاء ان يرفعها مث تكون خالفة على  

ا إذا شاء هللا أن يرفعها مث  منهاج النبوة فتكون ما شاء هللا ان تكون مث يرفعه
تكون ملكا عاضا فيكون ما شاء هللا ان يكون مث يرفعها إذا شاء أن يرفعها مث  
تكون ملكا جربية فتكون ما شاء هللا ان تكون مث يرفعها إذا شاء ان يرفعها مث  
تكون خالفة على منهاج النبوة مث سكت قال حبيب فلما قام عمر بن عبد  

النعمان بن بشري يف صحابته فكتبت إليه هبذا احلديث  العزيز وكان يزيد بن
أذكره إايه فقلت له اىن أرجو ان يكون أمري املؤمنني يعىن عمر بعد امللك 

 العاض واجلربية فادخل كتايب على عمر بن عبد العزيز فسر به وأعجبه  
 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

يونس ثنا ليث عن يزيد بن أيب  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا - 18431
مداين انه حدثه ان السري بن إمساعيل الكويف  حبيب عن خالد بن كثري اهل

حدثه ان الشعيب حدثه انه مسع النعمان بن بشري يقول قال رسول هللا صلى هللا 
عليه وسلم : ان من احلنطة مخرا ومن الشعري مخرا ومن الزبيب مخرا ومن التمر  

را وأان أهنى عن كل مسكر  مخرا ومن العسل مخ  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح من قول عمر موقوفا ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن وهبز املعىن قاال ثنا محاد بن   - 18432
سلمة عن مساك بن حرب عن النعمان بن بشري قال أظنه عن رسول هللا صلى 

ن يف حديثه يعىن فالة  هللا عليه وسلم قال : سافر رجل أبرض تنوفة قال حس
عه راحلته وعليها سقاؤه وطعامه فاستيقظ فلم يرها فعال  فقال حتت شجرة وم 

شرفا فلم يرها مث عال شرفا فلم يرها مث التفت فإذا هو هبا جتر خطامها فما هو  
أبشد هبا فرحا من هللا بتوبة عبده إذا اتب قال هبز عبده إذا اتب إليه قال هبز  

لنيب صلى هللا عليه وسلم  قال محاد أظنه عن ا  

 



 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح لغريه ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا أبو عوانة عن إبراهيم بن   - 18433
 قال : كان  حممد بن املنتشر عن أبيه عن حبيب بن سامل عن النعمان بن بشري

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقرأ يف العيدين واجلمعة بسبح اسم ربك 
هبما وقد قال  األعلى وهل أاتك حديث الغاشية ورمبا اجتمعا يف يوم واحد فقرأ 

 أبو عوانة ورمبا اجتمع عيدان يف يوم  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري حبيب بن سامل فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان ثنا جمالد قال مسعت الشعيب   - 18434
قال مسعت النعمان بن بشري يقول وكان أمريا على الكوفة : حنلين أيب غالما  

فأتيت النيب صلى هللا عليه وسلم ألشهده فقال أكل ولدك حنلت قال ال قال  
 فإين ال أشهد على جور  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان عن جمالد عن الشعيب مسعه   - 18435
هن  من النعمان بن بشري مسعت النيب صلى هللا عليه وسلم يقول : مثل املد

والواقع يف حدود هللا قال سفيان مرة القائم يف حدود هللا مثل ثالثة ركبوا يف 
تلف وثقل عليه كلما مر  سفينة فصار ألحدهم أسفلها وأوعرها وشرها فكان خي

فقال أخرق خرقا يكون أهون على وال يكون خمتلفي عليهم فقال بعضهم إمنا  
خيرق يف نصيبه وقال آخرون ال فان أخذوا على يديه جنا وجنوا وان تركوه هلك 

 وهلكوا 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف من أجل جمالد ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    274صفحة  - 4مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان عن جمالد ثنا الشعيب مسعه   - 18436
من النعمان بن بشري مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وكنت إذا مسعته  

وسلم ظننت ان ال أمسع أحدا على املنرب  يقول مسعت رسول هللا صلى هللا عليه 



يقول مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : ان يف اإلنسان مضغة إذا  
سلمت وصحت سلم سائر اجلسد وصح وإذا سقمت سقم سائر اجلسد 

 وفسد اال وهى القلب  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف لضعف جمالدت  

 

 

عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر أان شعبة قال   حدثنا - 18437
مسعت أاب إسحاق يقول مسعت النعمان بن بشري وهو خيطب يقول مسعت 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : إن أهون أهل النار عذااب يوم القيامة  
 لرجل يوضع يف أمخص قدميه مجراتن يغلى منهما دماغه  

 

 

سناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح وعفان قاال ثنا محاد بن سلمة   - 18438
ث الصنعاين  عن األشعث بن عبد الرمحن اجلرمي عن أيب قالبة عن أيب األشع

عن النعمان بن بشري ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : ان هللا كتب  
فختم هبما   كتااب قبل ان خيلق السماوات واألرض أبلفي عام فانزل منه آيتني



سورة البقرة وال يقرآن يف دار ثالث ليال فيقرهبا الشيطان قال عفان فال 
 تقربن 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان وسريج قاال ثنا أبو عوانة عن   - 18439
:  أيب بشر عن بشري بن اثبت عن حبيب بن سامل عن النعمان بن بشري قال 

وهللا اىن ألعلم الناس بوقت هذه الصالة صالة العشاء اآلخرة كان رسول هللا 
 صلى هللا عليه وسلم يصليها لسقوط القمر لثالثة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح غري بشري ت
 بن اثبت 

 

 

اد عن  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يونس وسريج قاال ثنا مح - 18440
مساك بن حرب عن النعمان بن بشري ان النيب صلى هللا عليه وسلم وقال سريج 

يف حديثه مسعت النيب صلى هللا عليه وسلم يقول : مثل املؤمن كمثل اجلسد 
 إذا أمل بعضه تداعى سائره  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

الكرمي بن معقل   حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل بن عبد - 18441
ين عبد الصمد يعىن بن معقل قال مسعت وهبا يقول حدثين بن منبه حدث

النعمان بن بشري انه مسع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يذكر الرقيم فقال :  
ان ثالثة كانوا يف كهف فوقع اجلبل على ابب الكهف فأوصد عليهم قال قائل 

وجل برمحته يرمحنا فقال رجل  منهم تذاكروا أيكم عمل حسنة لعل هللا عز
منهم قد عملت حسنة مرة كان يل أجراء يعملون فجاءين عمال يل فاستأجرت  

كل رجل منهم أبجر معلوم فجاءين رجل ذات يوم وسط النهار فاستأجرته 
بشطر أصحابه فعمل يف بقية هناره كما عمل كل رجل منهم يف هناره كله فرأيت 

استأجرت به أصحابه ملا جهد يف عمله فقال   على يف الزمام ان ال أنقصه مما
رجل منهم أتعطي هذا مثل ما أعطيتين ومل يعمل اال نصف هنار فقلت اي عبد  
هللا مل أخبسك شيئا من شرطك وإمنا هو مايل احكم فيه ما شئت قال فغضب 
وذهب وترك أجره قال فوضعت حقه يف جانب من البيت ما شاء هللا مث مرت  

شرتيت به فصيلة من البقر فبلغت ما شاء هللا فمر يب بعد يب بعد ذلك بقر فا
حني شيخا ضعيفا ال أعرفه فقال ان يل عندك حقا فذكرنيه حىت عرفته فقلت  
إايك أبغي هذا حقك فعرضتها عليه مجيعها فقال اي عبد هللا ال تسخر يب ان مل  



 تصدق على فأعطين حقي قال وهللا ال أسخر بك اهنا حلقك مايل منها شيء
فدفعتها إليه مجيعا اللهم ان كنت فعلت ذلك لوجهك فافرج عنا قال فانصدع 

اجلبل حىت رأوا منه وابصروا قال اآلخر قد عملت حسنة مرة كان يل فضل 
فأصابت الناس شدة فجاءتين امرأة تطلب مىن معروفا قال فقلت وهللا ما هو  

يها وقلت ال دون نفسك فأبت على فذهبت مث رجعت فذكرتين ابهلل فأبيت عل
وهللا ما هو دون نفسك فأبت على وذهبت فذكرت لزوجها فقال هلا أعطيه  
نفسك وأغىن عيالك فرجعت إىل فناشدتين ابهلل فأبيت عليها وقلت وهللا ما  

هو دون نفسك فلما رأت ذلك أسلمت إىل نفسها فلما تكشفتها ومهمت هبا 
ب العاملني قلت هلا  ارتعدت من حتىت فقلت هلا ما شأنك قالت أخاف هللا ر 

خفتيه يف الشدة ومل أخفه يف الرخاء فرتكتها وأعطيتها ما حيق على مبا تكشفتها  
اللهم ان كنت فعلت ذلك لوجهك فافرج عنا قال فانصدع حىت عرفوا وتبني 
هلم قال اآلخر عملت حسنة مرة كان يل أبوان شيخان كبريان وكانت يل غنم  

إىل غنمي قال فأصابين يوما غيث  فكنت أطعم أبوي وأسقيهما مث رجعت
حبسين فلم أبرح حىت أمسيت فأتيت أهلي وأخذت حمليب فحلبت وغنمي  

قائمة فمضيت إىل أبوي فوجدهتما قد انما فشق على أن أوقظهما وشق على  
ان أترك غنمي فما برحت جالسا وحمليب على يدي حىت أيقظهما الصبح 

فرج عنا قال النعمان لكأين فسقيتهما اللهم ان كنت فعلت ذلك لوجهك فا
أمسع هذه من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال اجلبل طاق ففرج هللا عنهم  

 فخرجوا  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسن رجاله ثقاتت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    275صفحة  - 4مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا مؤمل ثنا سفيان عن أيب فروة عن   - 18442
ليه وسلم : حالل  الشعيب عن النعمان بن بشري قال قال رسول هللا صلى هللا ع

بني وحرام بني وبني ذلك أمور مشتبهة فمن ترك ما اشتبه عليه من اإلمث أو 
واقع ما  األمر فهو ملا استبان له أترك ومن اجرتأ على ما شك أوشك ان ي

 استبان ومن يرتع حول احلمى يوشك ان يواقعه 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سريج بن النعمان قال ثنا محاد   - 18443
يعىن بن زيد عن حاجب بن املفضل يعىن بن املهلب بن أيب صفرة عن أبيه عن  



ى هللا عليه وسلم : اعدلوا بني النعمان بن بشري قال قال رسول هللا صل
 أبنائكم 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

قال أبو عبد الرمحن حدثين القواريري واملقدمي قاال ثنا محاد بن   - 18443
زيد عن حاجب بن املفضل يعىن بن املهلب بن أيب صفرة عن أبيه عن النعمان  

 بن بشري قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : اعدلوا بني أبنائكم 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

دثين أيب ثنا أبو نعيم ثنا يونس ثنا العيزار بن حدثنا عبد هللا ح - 18444
أبو بكر على رسول هللا صلى  حريث قال قال النعمان بن بشري قال : استأذن

هللا عليه وسلم فسمع صوت عائشة عاليا وهى تقول وهللا لقد عرفت ان عليا  
أحب إليك من أيب ومىن مرتني أو ثالاث فاستأذن أبو بكر فدخل فأهوى إليها  

اي بنت فالنة اال أمسعك ترفعني صوتك على رسول هللا صلى هللا عليه  فقال 
 وسلم  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسن من أجل يونس بن إسحاق وابقي ت
 رجاله ثقات رجال الصحيح 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سليمان بن حرب ثنا محاد بن زيد  - 18445
يه قال مسعت النعمان بن بشري عن حاجب بن املفضل بن املهلب عن أب

خيطب قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : اعدلوا بني أبنائكم اعدلوا 
 بني أبنائكم 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أمحد بن عبد امللك يعىن احلراين   - 18446
 صلى هللا قال ثنا شريك عن مساك عن النعمان بن بشري قال قال رسول هللا 

عليه وسلم وهللا : هلل أشد فرحا بتوبة عبده من رجل كان يف سفر يف فالة من  
أتى شرفا  األرض فآوى إىل ظل شجرة فنام حتتها فاستيقظ فلم جيد راحلته ف

فصعد عليه فاشرف فلم ير شيئا مث أتى آخر فاشرف فلم ير شيئا فقال ارجع 
إىل مكاين الذي كنت فيه فأكون فيه حىت اموت قال فذهب فإذا براحلته جتر  



 خطامها قال فاهلل عز وجل أشد فرحا بتوبة عبده من هذا براحلته  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح لغريه ت  

 

 

ثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أمحد بن عبد امللك ثنا زهري ثنا  حد - 18447
سمعته يقول  جابر ثنا أبو عازب قال دخلنا على النعمان بن بشري يف شهادة ف

قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أو مسعته يقول مسعت رسول هللا صلى هللا  
 عليه وسلم يقول : كل شيء خطأ اال السيف ويف كل خطأ أرش 

 

 

ليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف جدا عت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هبز ثنا أابن بن يزيد وهو العطار ثنا   - 18448
قتادة حدثين خالد بن عرفطة عن حبيب بن سامل عن النعمان بن بشري : ان  

رجال يقال له عبد الرمحن بن حنني وكان ينبز قرقورا وقع على جارية امرأته قال  
إىل النعمان بن بشري األنصاري فقال ألقضني فيك بقضاء رسول هللا فرفع 

صلى هللا عليه وسلم ان كانت أحلتها لك جلدتك مائة وان مل تكن أحلتها  
لك رمجتك ابحلجارة قال وكانت قد أحلتها له فجلده مائة وقال مسعت أابان  



 يقول وأان قتادة انه كتب فيه إىل حبيب بن سامل وكتب إليه هبذا  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    276صفحة  - 4مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا أابن العطار ثنا قتادة عن   - 18449
ب إىل حبيب  خالد بن عرفطة عن حبيب بن سامل وقال أابن أان قتادة : انه كت

بن سامل فيه فكتب إليه ان رجال يقال له عبد الرمحن بن حنني كان ينبز قرقورا  
ني فيك بقضاء رسول رفع إىل النعمان بن بشري وطىء جارية امرأته فقال ألقض

هللا صلى هللا عليه وسلم ان كانت أحلتها لك جلدتك مائة وان مل تكن أحلتها  
 لك رمجتك فوجدها قد أحلتها له فجلده مائة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هبز ثنا محاد بن سلمة أان مساك بن  - 18450
وسلم يسوينا حرب عن النعمان بن بشري قال : كان رسول هللا صلى هللا عليه  

يف الصفوف كما تقوم القداح حىت إذا ظن اان قد أخذان ذلك عنه وفهمناه  
و  أقبل ذات يوم بوجهه فإذا رجل منتبذ بصدره فقال لتسون صفوفكم أ

 ليخالفن هللا بني وجوهكم  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسن . رجاله ثقات رجال الشيخني غري ت
 محاد بن سلمة ومساك فمن رجال مسلم

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسني بن على عن زائدة عن   - 18451
عاصم عن خيثمة عن النعمان بن بشري قال قال رسول هللا صلى هللا عليه  

وسلم : خري الناس قرين الذي أان فيه مث الذين يلوهنم مث الذين يلوهنم مث أييت  
 قوم تسبق شهادهتم امياهنم وإمياهنم شهادهتم  

 

 

ط : حديث صحيح وهذا إسناد حسن من أجل عاصم عليق شعيب األرنؤو ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع عن إمساعيل عن الشعيب  - 18452



وزكراي عن الشعيب عن عبد هللا بن عتبة وفطر عن أيب الضحى عن النعمان بن  
بشري : ان بشريا أتى النيب صلى هللا عليه وسلم أراد ان ينحل النعمان حنال 

لنيب صلى هللا عليه وسلم هل لك من ولد سواه قال نعم قال قال فقال ا
فكلهم أعطيت ما أعطيته قال ال قال فطر فقال له النيب صلى هللا عليه وسلم  

 هكذا أي سو بينهم وقال زكراي وإمساعيل ال أشهد على جور  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

ثنا زكراي عن أيب القاسم  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع  - 18453
نا يزيد بن هارون أان زكراي عن حسني بن احلرث أيب اجلديل قال أيب وحدث

القاسم انه مسع النعمان بن بشري قال : أقبل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
بوجهه على الناس فقال أقيموا صفوفكم ثالاث وهللا لتقيمن صفوفكم أو  

أيت الرجل يلزق كعبه بكعب صاحبه وركبته  ليخالفن هللا بني قلوبكم قال فر 
 بركبته ومنكبه مبنكبه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح إال أن قوله " وركبته بركبته " قد انفرد به أبو ت
 القاسم اجلديل

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع عن سفيان ومسعر قال وعبد   - 18454
ه عن حبيب بن الرزاق قال أان سفيان عن إبراهيم بن حممد بن املنتشر عن أبي

سامل عن النعمان بن بشري : أن النيب صلى هللا عليه وسلم كان يقرأ يف العيدين 
 واجلمعة بسبح اسم ربك األعلى وهل أاتك حديث الغاشية  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم . رجاله ثقات رجال ت
 الشيخني غري حبيب بن سامل فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا األعمش عن ذر اهلمداين  - 18455
عن يسيع عن النعمان بن بشري قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ان  

   {وقال ربكم ادعوين أستجب لكم   }ادة مث قرأ  الدعاء هو العب

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا األعمش عن الشعيب عن   - 18456
النعمان بن بشري قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : املؤمنون كرجل 

ابحلمى والسهر واحد إذا اشتكى رأسه تداعى له سائر اجلسد   



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا األعمش قال خيثمة عن   - 18457
النعمان بن بشري قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : املؤمنون كرجل 

له  واحد إذا اشتكى رأسه اشتكى كله وان اشتكى عينه اشتكى ك  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع عن سفيان عن مساك عن   - 18458
النعمان بن بشري قال : صلى بنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فرأى رجال 

 خارجا صدره من الصف فقال استووا وال ختتلفوا فتختلف قلوبكم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري ت
فمن رجال مسلم  -ابن حرب وهو  -مساك   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن عن سفيان عن منصور   - 18459



واألعمش عن ذر عن يسيع احلضرمي عن النعمان بن بشري قال مسعت رسول 
وقال   }هللا صلى هللا عليه وسلم خيطب ويقول : ان الدعاء هو العبادة مث قرأ  

 ربكم ادعوين أستجب لكم  

 

 

ق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحعليت  
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حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن   - 18460
منصور عن ذر عن يسيع احلضرمي عن النعمان بن بشري قال قال رسول هللا 
صلى هللا عليه وسلم : فذكره حنوه كذا قال شعبة مثله قال أبو عبد الرمحن 

 أخربت ان أسيعا هو يسيع بن معدان احلضرمي 
 

 

اده صحيحعليق شعيب األرنؤوط : إسنت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن بن مهدي قال ثنا   - 18461
مالك عن ضمرة بن سعيد عن عبيد هللا بن عبد هللا : ان الضحاك بن قيس  
سأل النعمان بن بشري مب كان النيب صلى هللا عليه وسلم يقرأ يف اجلمعة مع  

 سورة اجلمعة قال هل أاتك حديث الغاشية  

 

 

شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم عليق ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب قال ثنا إمساعيل عن يونس عن احلسن  - 18462
: ان النعمان بن بشري كتب إىل قيس بن اهليثم انكم إخواننا وأشقاؤان وأان 

شهدان ومل تشهدوا ومسعنا ومل تسمعوا وان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان  
ان بني يدي الساعة فتنا كأهنا قطع الليل املظلم يصبح الرجل فيها مؤمنا  يقول 

 وميسي كافرا ويبيع فيها أقوام خالقهم بعرض من الدنيا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف النقطاعه ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن عمرو   - 18463
بن مرة قال مسعت سامل بن أيب اجلعد قال مسعت النعمان بن بشري قال مسعت 



رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : لتسون صفوفكم يف صالتكم أو  
 ليخالفن هللا بني وجوهكم  

 

 

ط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شر ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر وحجاج قاال ثنا   - 18464
شعبة عن مساك بن حرب قال مسعت النعمان بن بشري يقول : كان رسول هللا 

صلى هللا عليه وسلم يسوى الصف حىت جيعله مثل الرمح أو القدح قال فرأى 
م اي عباد هللا لتسون صدر رجل انتئا فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسل 

 صفوفكم أو ليخالفن هللا بني وجوهكم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسن رجاله ثقات رجال الشيخني غري مساك  ت
 فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر وهاشم قاال ثنا   - 18465
قال يعىن يف حديثه   شعبة عن إبراهيم بن حممد بن املنتشر عن أبيه قال هاشم

مسعت أيب حيدث عن حبيب بن سامل عن النعمان بن بشري قال : كان رسول 



هللا صلى هللا عليه وسلم يقرأ يف اجلمعة قال هاشم يف صالة اجلمعة يوم اجلمعة  
بسبح اسم ربك األعلى وهل أاتك حديث الغاشية ورمبا اجتمع عيدان فقرأ 

 هبما 

 

 

ده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  عليق شعيب األرنؤوط : إسنات
 الشيخني غري حبيب بن سامل فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة وثنا   - 18466
حجاج ثنا شعبة عن عاصم األحول عن أيب قالبة عن النعمان بن بشري قال :  

لم فصلى وكان  انكسفت الشمس على عهد رسول هللا صلى هللا عليه وس
 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يركع ويسجد قال حجاج مثل صالتنا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف النقطاعه ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر حدثنا شعبة عن   - 18467
أيب بشر عن خالد بن عرفطة عن حبيب بن سامل عن النعمان بن بشري عن  

النيب صلى هللا عليه وسلم انه قال : يف الرجل أييت جارية امرأته قال ان كانت 



 أحلتها له جلدته مائة وان مل تكن أحلتها له رمجته  
 

 

ألرنؤوط : إسناده ضعيف عليق شعيب ات  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر وعبد هللا بن بكر  - 18468
قاال ثنا سعيد عن قتادة عن حبيب بن سامل قال بن بكر موىل النعمان بن بشري 
عن النعمان بن بشري أنه رفع إليه رجل غشي جارية امرأته فقال : ألقضني فيها  

 عليه وسلم ان كانت أحلتها لك جلدتك مائة وان بقضية رسول هللا صلى هللا
 كانت مل حتلها لك رمجتك قال فوجدها قد كانت أحلتها له فجلده مائة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هشيم عن أيب بشر عن حبيب بن   - 18469
لت ان زوجها وقع على جاريتها  سامل عن النعمان بن بشري قال : أتته امرأة فقا

قال أما ان عندي يف ذلك خربا شافيا أخذته عن رسول هللا صلى هللا عليه  
وسلم ان كنت أذنت له ضربته مائة وان كنت مل أتذين له رمجته قال فأقبل 

الناس عليها فقالوا زوجك يرجم قويل انك قد كنت أذنت له فقالت قد كنت  



 أذنت له فقدمه فضربه مائة  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أسود بن عامر أان أبو بكر عن   - 18470
عاصم عن خيثمة عن النعمان بن بشري قال قال رسول هللا صلى هللا عليه  

وسلم : خري الناس قرين مث الذين يلوهنم مث الذين يلوهنم مث الذين يلوهنم مث قوم  
امياهنم وتسبق امياهنم شهادهتم  تسبق شهادهتم   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد حسن من أجل عاصم ت  
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حدثنا عبد هللا ثنا معاوية بن عبد هللا بن معاوية بن عاصم بن   - 18471
بن هبدلة عن الشعيب أو املنذر بن الزبري ثنا سالم أبو املنذر القارىء ثنا عاصم 



خيثمة عن النعمان قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : إمنا مثل  
ه  املسلمني كالرجل الواحد إذا وجع منه شيء تداعى له سائر جسد   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا منصور بن أيب مزاحم ثنا أبو وكيع   - 18472
بشري قال قال   اجلراح بن مليح عن أيب عبد الرمحن عن الشعيب عن النعمان بن

النيب صلى هللا عليه وسلم على املنرب : من مل يشكر القليل مل يشكر الكثري  
تركها كفر  ومن مل يشكر الناس مل يشكر هللا التحدث بنعمة هللا شكر و 

 واجلماعة رمحة والفرقة عذاب 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : قوله " ومن مل يشكر الناس مل يشكر هللا " صحيح  ت
 لغريه وهذا إسناد ضعيف

نبه األرانؤوط على أن احلديث من زوائد عبد هللا فصواب السند حبذف * 
 حدثين أيب

 

 

لرمحن موىل بن هاشم  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن عبد ا - 18473



ثنا أبو وكيع عن أيب عبد الرمحن عن الشعيب عن النعمان بن بشري قال قال  
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على هذه األعواد أو على هذا املنرب : من مل  

يشكر القليل مل يشكر الكثري ومن مل يشكر الناس مل يشكر هللا والتحدث 
عة رمحة والفرقة عذاب قال فقال أبو أمامة  بنعمة هللا شكر وتركها كفر واجلما 

الباهلى عليكم ابلسواد األعظم قال فقال رجل ما السواد األعظم فقال أبو 
فإن تولوا فإمنا عليه ما محل وعليكم ما محلتم   } أمامة هذه اآلية يف سورة النور 

}   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : مكرر السابق غري شيخ أمحد فهو حيىي بن عبد ربه  ت
نقل الذهيب عن حيىي بن معني يف رواية عبد اخلالق بن منصور عنه أنه كذبه قال  

 : وأثىن عليه أمحد وأمر ابنه ابألخذ عنه 

هذا احلديث من زايدات عبد هللا فالصواب حذف : " حدثين أيب " من  * 
 السند

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبيد هللا بن عمر القواريري ثنا   - 18474
يعىن بن زيد ثنا حاجب بن املفضل يعىن بن املهلب عن أبيه عن النعمان  محاد 

بن بشري أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : قاربوا بني أبنائكم يعىن 
 سووا بينهم  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

هذا احلديث من زايدات عبد هللا فالصواب حذف : " حدثين أيب " من  * 
 السند

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إبراهيم بن احلسن الباهلى وعبيد   - 18475
ن حاجب بن هللا القواريري وحممد بن أيب بكر املقدمي قالوا ثنا محاد بن زيد ع

املفضل بن املهلب عن أبيه انه مسع النعمان بن بشري يقول قال رسول هللا 
بني أبنائكم اعدلوا بني صلى هللا عليه وسلم : اعدلوا بني أبنائكم اعدلوا 

 أبنائكم 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهو مكرر سابقه ت  

هذا احلديث من زايدات عبد هللا فالصواب حذف : " حدثين أيب " من  * 
 السند

 

 

( حديث أسامة بن شريك رضي هللا عنه   )  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا املسعودي عن زايد بن  - 18476
عالقة عن أسامة بن شريك قال : أتيت النيب صلى هللا عليه وسلم وإذا 

 أصحابه كأمنا على رؤوسهم الطري  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن زايد   - 18477
يه وسلم  بن عالقة عن أسامة بن شريك قال : أتيت النيب صلى هللا عل 

وأصحابه عنده كأمنا على رؤوسهم الطري قال فسلمت عليه وقعدت قال 
  فجاءت األعراب فسألوه فقالوا اي رسول هللا نتداوى قال نعم تداووا فان هللا مل

يضع داء اال وضع له دواء غري داء واحد اهلرم قال وكان أسامة حني كرب يقول 
هل ترون يل من دواء اآلن قال وسألوه عن أشياء هل علينا حرج يف كذا وكذا 

قال عباد هللا وضع هللا احلرج إال امرأ اقتضى امرأ مسلما ظلما فذلك حرج  
ال خلق حسن  وهلك قالوا ما خري ما أعطى الناس اي رسول هللا ق  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري أن ت
 صحابيه مل خيرج له سوى أصحاب السنن

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بن زايد يعىن املطلب بن زايد ثنا   - 18478
زايد بن عالقة عن أسامة بن شريك أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال  

ا : عباد هللا فان هللا عز وجل مل ينزل داء أال أنزل معه شفاء اال املوت تداوو 
 واهلرم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد حسن من أجل املطلب ت
 بن زايد وبقية رجاله ثقات رجال الشيخني

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا مصعب بن سالم ثنا األجلح عن   - 18479
أعرايب إىل رسول زايد بن عالقة عن أسامة بن شريك رجل من قومه قال جاء 

هللا صلى هللا عليه وسلم فقال : اي رسول هللا أي الناس خري قال أحسنهم  
أال أنزل له خلقا مث قال اي رسول هللا أنتداوى قال تداووا فان هللا مل ينزل داء 

 شفاء علمه من علمه وجهله من جهله  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف من أجل مصعب  ت
 بن سالم

 

 



( حديث عمرو بن احلرث بن املصطلق رضي هللا عنه   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا عيسى بن دينار عن أبيه   - 18480
عن عمرو بن احلرث بن املصطلق قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :  

 من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه على قراءة بن أم عبد  

 

 

الد عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف جلهالة دينار و ت
 عيسى 
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حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن عن سفيان وإسحاق  - 18481
يعىن األزرق قال ثنا سفيان عن أيب إسحاق قال مسعت عمرو بن احلرث قال 

إسحاق بن املصطلق يقول : ما ترك رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اال 
 سالحه وبغلة بيضاء وأرضا جعلها صدقة  

 



 

ح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيت  

 

 

( حديث احلرث بن ضرار اخلزاعي رضي هللا عنه  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن سابق ثنا عيسى بن دينار   - 18482
ول هللا صلى هللا ثنا أيب انه مسع احلرث بن ضرار اخلزاعي قال : قدمت على رس

عليه وسلم فدعاين إىل اإلسالم فدخلت فيه وأقررت به فدعاين إىل الزكاة  
سالم وأداء  فأقررت هبا وقلت اي رسول هللا أرجع إيل قومي فأدعوهم إىل اإل

الزكاة فمن استجاب يل مجعت زكاته فريسل إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
رسوال إلابن كذا وكذا ليأتيك ما مجعت من الزكاة فلما مجع احلرث الزكاة ممن  
استجاب له وبلغ اإلابن الذي أراد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ان يبعث  

فظن احلرث أنه قد حدث فيه سخطة من  إليه احتبس عليه الرسول فلم أيته 
هللا عز وجل ورسوله فدعا بسروات قومه فقال هلم إن رسول هللا صلى هللا 

عليه وسلم كان وقت يل وقتا يرسل إىل رسوله ليقبض ما كان عندي من الزكاة  
وليس من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اخللف وال أرى حبس رسوله اال من  

فنأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وبعث رسول هللا سخطة كانت فانطلقوا 
صلى هللا عليه وسلم الوليد بن عقبة إىل احلرث ليقبض ما كان عنده مما مجع  



من الزكاة فلما أن سار الوليد حىت بلغ بعض الطريق فرق فرجع فأتى رسول 
قتلي   هللا صلى هللا عليه وسلم وقال اي رسول هللا إن احلرث منعين الزكاة وأراد
فضرب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم البعث إىل احلرث فأقبل احلرث 

أبصحابه إذ استقبل البعث وفصل من املدينة لقيهم احلرث فقالوا هذا احلرث  
فلما غشيهم قال هلم إىل من بعثتم قالوا إليك قال ومل قالوا إن رسول هللا صلى 

عم أنك منعته الزكاة وأردت هللا عليه وسلم كان بعث إليك الوليد بن عقبة فز 
قتله قال ال والذي بعث حممدا ابحلق ما رأيته بتة وال أاتين فلما دخل احلرث  

على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال منعت الزكاة وأردت قتل رسويل قال  
ال والذي بعثك ابحلق ما رأيته وال أاتين وما أقبلت إال حني احتبس علي رسول  

 عليه وسلم خشيت أن تكون كانت سخطة من هللا عز  رسول هللا صلى هللا
اي أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبإ   }وجل ورسوله قال فنزلت احلجرات 

إىل هذا املكان  {فتبينوا أن تصيبوا قوما جبهالة فتصبحوا على ما فعلتم اندمني  
   {فضال من هللا ونعمة وهللا عليم حكيم   }

 

 

سن بشواهده دون قصة إسالم احلارث بن ضرار عليق شعيب األرنؤوط : حت
 وهذا إسناد ضعيف جلهالة دينار والد عيسى 

 

 

( حديث اجلراح وأيب سنان األشجعيني رضي هللا تعاىل عنه  )  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو داود ثنا هشام عن قتادة عن   - 18483
ج امرأة فمات  خالس عن عبد هللا بن عقبة قال : أتى بن مسعود يف رجل تزو 

عنها ومل يفرض هلا ومل يدخل هبا فسئل عنها شهرا فلم يقل فيها شيئا مث سألوه  
وااب فمن  فقال أقول فيها برأيي فان يك خطأ فمىن ومن الشيطان وان يك ص

هللا هلا صدقة إحدى نسائها وهلا املرياث وعليها العدة فقام رجل من أشجع 
فقال أشهد لقضيت فيها بقضاء رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف بروع ابنة 
 واشق قال فقال هلم شاهداك فشهد له اجلراح وأبو سنان رجالن من أشجع 

 

 

شرط مسلم عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على  ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو سعيد ثنا زائدة ثنا منصور عن   - 18484
إبراهيم عن علقمة واألسود قال : أتى قوم عبد هللا يعىن بن مسعود فقالوا ما 
ترى يف رجل تزوج امرأة فذكر احلديث قال فقال رجل من أشجع قال منصور  

سول هللا صلى هللا عليه وسلم  أراه سلمة بن يزيد فقال يف مثل هذا قضى ر 
تزوج رجل منا امرأة من بىن رؤاس يقال هلا بروع بنت واشق فخرج خمرجا 

فدخل يف بئر فأسن فمات ومل يفرض هلا صداقا فأتوا رسول هللا صلى هللا عليه  
 وسلم فقال كمهر نسائها ال وكس وال شطط وهلا املرياث وعليها العدة 



 

 

صحيح عليق شعيب األرنؤوط : حديثت  
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حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن بن موسى ثنا محاد بن سلمة   - 18485
عن داود عن الشعيب عن علقمة : ان رجال تزوج امرأة فتوىف عنها قبل ان 

ل عنها عبد هللا فقال هلا صداق إحدى يدخل هبا ومل يسم هلا صداقا فسئ
نسائها وال وكس وال شطط وهلا املرياث وعليها العدة فقام أبو سنان األشجعي  

يف رهط من أشجع فقالوا نشهد لقد قضيت فيها بقضاء رسول هللا صلى هللا  
 عليه وسلم يف بروع بنت واشق 

 

 

الشيخني غري محاد بن عليق شعيب األرنؤوط : حديث صيحح رجاله رجال ت
 سلمة وداود بن أيب هند فمن رجال مسلم 

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد هللا بن حممد بن أيب شيبة قال   - 18486
عبد هللا وحدثنا بن أيب شيبة قال ثنا بن أيب زائدة عن داود عن الشعيب عن  

 علقمة : هبذا  

 

 

  -الشيخني غري داود  عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح رجاله رجالت
فمن رجال مسلم  -وهو ابن أيب هند   

 

 

وثنا عبد هللا قال ثناه بن أيب شيبة عبد هللا بن حممد :فذكر   - 18486
 احلديث 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن عن سفيان عن فراس  - 18487
مل  عن الشعيب عن مسروق عن عبد هللا : يف رجل تزوج امرأة فمات عنها و 

يدخل هبا ومل يفرض هلا قال هلا الصداق وعليها العدة وهلا املرياث فقال معقل  
 بن سنان شهدت النيب صلى هللا عليه وسلم قضى به يف بروع بنت واشق 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن عن سفيان عن منصور   - 18488
لقمة عن عبد هللا : مثل حديث فراس عن إبراهيم عن ع  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد اان سفيان عن منصور عن   - 18489
رجل فتوىف عنها ومل   إبراهيم عن علقمة قال : أتى عبد هللا يف امرأة تزوجها

يفرض هلا صداقا ومل يكن دخل هبا قال فاختلفوا إليه فقال أرى هلا مثل صداق 
ان رسول  نسائها وهلا املرياث وعليها العدة فشهد معقل بن سنان األشجعي

 هللا صلى هللا عليه وسلم قضى يف بروع بنت واشق مبثل هذا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : مكرر سندا ومتنا ت  

 

 

( حديث قيس بن أيب عزرة رضي هللا عنه   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا األعمش عن أيب وائل عن  - 18490
سمى أنفسنا  قيس بن أيب عزرة قال : كنا نبتاع األوساق ابملدينة وكنا ن



السماسرة فأاتان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فسماان ابسم هو أحسن مما 
غو واحللف  كنا نسمى أنفسنا به فقال اي معشر التجار ان هذا البيع حيضره الل

 فشوبوه ابلصدقة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

( حديث الرباء بن عازب رضي هللا عنه   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا أيب وإسرائيل عن أيب  - 18491
إسحاق عن الرباء بن عازب قال : مسعت النيب صلى هللا عليه وسلم يقول يوم 

 حنني

أان بن عبد املطلب (  ...أان النيب ال كذب )   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن احلكم   - 18492



قال فحدثين به بن أيب ليلى قال فحدث أن الرباء بن عازب قال : كانت 
صالة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا صلى فركع وإذا رفع رأسه من الركوع 

ء  وإذا سجد وإذا رفع رأسه من السجود وبني السجدتني قريبا من السوا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن عمرو   - 18493
ن نيب هللا صلى هللا  بن مرة قال مسعت بن أيب ليلى قال ثنا الرباء بن عازب : أ

عليه وسلم كان يقنت يف صالة الصبح واملغرب قال أبو عبد الرمحن قال أيب 
اال يف هذا ليس يروى عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قنت يف املغرب 

 احلديث وعن على قوله  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة قال   - 18494
مسعت أاب إسحاق اهلمداين يقول مسعت الرباء بن عازب يقول : ملا أقبل رسول 

دينة قال فتبعه سراقة بن مالك بن هللا صلى هللا عليه وسلم من مكة إىل امل



جعشم فدعا عليه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فساخت به فرسه فقال ادع 
هللا يل وال أضرك قال فدعا هللا له قال فعطش رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

فمروا براعي غنم فقال أبو بكر الصديق رضي هللا تعاىل عنه فأخذت قدحا  
 صلى هللا عليه وسلم كثبة من لنب فأتيته به فشرب حىت فحلبت فيه لرسول هللا

 رضيت 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  
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حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر قال ثنا شعبة عن   - 18495
: كان رسول   أيب إسحاق عن أيب عبيدة ورجل آخر عن الرباء بن عازب قال

هللا صلى هللا عليه وسلم إذا أراد أن ينام توسد ميينه ويقول اللهم قين عذابك  
  يوم جتمع عبادك قال فقال أبو إسحاق وقال اآلخر يوم تبعث عبادك 

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر قال ثنا شعبة قال   - 18496
مسعت أاب إسحاق قال مسعت الرباء يقول : كان رسول هللا صلى هللا عليه  

وسلم رجال مربوعا بعيد ما بني املنكبني عظيم اجلمة إىل شحمة أذنيه عليه حلة  
ت شيئا قط أحسن منه صلى هللا عليه وسلم  محراء ما رأي  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن أيب  - 18497
دابة فجعلت إسحاق قال مسعت الرباء يقول : قرأ رجل الكهف ويف الدار 

تنفر فنظر فإذا ضبابة أو سحابة قد غشيته قاال فذكر ذلك للنيب صلى هللا 
لقرآن عليه وسلم فقال اقرأ فالن فإهنا السكينة تنزلت عند القرآن أو تنزلت ل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن أيب  - 18498



إسحاق قال : مسعت الرباء وسأله رجل من قيس فقال أفررمت عن رسول هللا 
عليه    صلى هللا عليه وسلم يوم حنني فقال الرباء ولكن رسول هللا صلى هللا

وسلم مل يفر كانت هوازن انسا رماة وأان ملا محلنا عليهم انكشفوا فأكببنا على  
الغنائم فاستقبلوان ابلسهام ولقد رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على  

 بغلته البيضاء وان أاب سفيان بن احلرث آخذ بلجامها وهو يقول 

أان بن عبد املطلب (  ...أان النيب ال كذب )   

 

 

ليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن أيب  - 18499
إسحاق قال مسعت ربيع بن الرباء حيدث عن الرباء : أن رسول هللا صلى هللا  
 عليه وسلم كان إذا أقبل من سفر قال آيبون اتئبون عابدون لربنا حامدون  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سليمان بن داود اهلامشي قال أان  - 18500
أبو بكر عن أيب إسحاق قال قلت للرباء : الرجل حيمل على املشركني أهو ممن 



ألقى بيده إىل التهلكة قال ال ألن هللا عز وجل بعث رسوله صلى هللا عليه  
ك يف النفقة  إمنا ذا {فقاتل يف سبيل هللا ال تكلف إال نفسك  }وسلم فقال    

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : سبب نزول اآلية صحيح من حديث حذيفة وهذا ت
 إسناد اختلف يف متنه على أيب اسحق السبيعي 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أمحد بن عبد امللك قال ثنا زهري   - 18501
ثنا أبو إسحاق قال قيل للرباء : أكان وجه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 حديدا هكذا مثل السيف قال ال بل كان مثل القمر  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا محاد بن سلمة أان على   - 18502
سول هللا صلى بن زيد عن عدى بن اثبت عن الرباء بن عازب قال : كنا مع ر 

هللا عليه وسلم يف سفر فنزلنا بغدير خم فنودي فينا الصالة جامعة وكسح 
ي  لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم حتت شجرتني فصلى الظهر وأخذ بيد عل

رضي هللا تعاىل عنه فقال ألستم تعلمون اىن أوىل ابملؤمنني من أنفسهم قالوا  



بلى قال ألستم تعلمون اىن أوىل بكل مؤمن من نفسه قالوا بلى قال فأخذ بيد  
على فقال من كنت مواله فعلي مواله اللهم وال من وااله وعاد من عاداه قال  

ب أصبحت وأمسيت موىل كل فلقيه عمر بعد ذلك فقال هنيئا اي بن أيب طال
 مؤمن ومؤمنة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف من أجل علي بن ت
 زيد

 

 

قال أبو عبد الرمحن ثنا هدبة بن خالد ثنا محاد بن سلمة عن   - 18503
على بن زيد عن عدى بن اثبت عن الرباء بن عازب عن النيب صلى هللا عليه  

 وسلم : حنوه  

 

 

يق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف من أجل علي بن علت
 زيد

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا شعبة قال زبيد أخربين  - 18504
منصور وداود وبن عون وجمالد عن الشعيب وهذا حديث زبيد قال مسعت 



الشعيب حيدث عن الرباء وثنا عند سارية يف املسجد قال ولو كنت مث  
ألخربتكم مبوضعها قال خطبنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال : ان أول 
ما نبدأ به يف يومنا هذا ان نصلى مث نرجع فننحر فمن فعل ذلك فقد أصاب 
سنتنا ومن ذبح قبل ذلك فإمنا هو حلم قدمه ألهله ليس من النسك يف شيء 

وعندي جذعة خري  قال وذبح خايل أبو بردة بن نيار قال اي رسول هللا ذحبت 
 من مسنة قال اجعلها مكاهنا ومل جتزئ أو توف عن أحد بعدك  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    282صفحة  - 4مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا شعبة قال علقمة بن مرثد   - 18505
قال أخربين عن سعيد بن عبيدة عن الرباء بن عازب ان النيب صلى هللا عليه  

وسلم قال : يف القرب إذا سئل فعرف ربه قال وقال شيء ال أحفظه فذلك قوله 
دنيا ويف اآلخرة  يثبت هللا الذين آمنوا ابلقول الثابت يف احلياة ال }عز وجل    

 



 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا شعبة أان أبو إسحاق عن   - 18506
الرباء قال شعبة ومل يسمعه من الرباء : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مر  

فشوا السالم وأعينوا املظلوم  بناس من األنصار فقال إن كنتم ال بد فاعلني فأ
 واهدوا السبيل 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد رجاله ثقات رجال ت
 الشيخني غري أنه منقطع 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسني بن حممد ثنا إسرائيل عن   - 18507
أيب إسحاق عن الرباء قال : مر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على جملس من  

األنصار فقال ان أبيتم إال أن جتلسوا فاهدوا السبيل وردوا السالم وأعينوا 
 املظلوم 

 

 

ه ثقات رجال عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد رجالت
 الشيخني غري أنه منقطع 



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن أيب  - 18508
إسحاق أنه مسع الرباء يقول : يف هذه اآلية ال يستوي القاعدون من املؤمنني  
واجملاهدون يف سبيل هللا قال فأمر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم زيدا فجاء 

ال يستوي  }قال فشكا إليه بن أم مكتوم ضرارته فنزلت  بكتف فكتبها
 القاعدون من املؤمنني غري أويل الضرر 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا عمر بن أيب زائدة قال   - 18509
معه : قد فررمت عن رسول هللا مسعت أاب إسحاق قال قال رجل للرباء وهو ميزح 

صلى هللا عليه وسلم وأنتم أصحابه قال الرباء إين ألشهد على رسول هللا صلى 
هللا عليه وسلم ما فر يومئذ ولقد رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يوم 

 حفر اخلندق وهو ينقل مع الناس الرتاب وهو يتمثل كلمة بن رواحة 

وال تصدقنا وال صلينا (  ... اللهم لوال أنت ما اهتدينا)   

وثبت األقدام إن القينا (  ...فأنزلن سكينة علينا )   

وإن أرادوا فتنة أبينا ( ميد هبا صوته   ...إن األوىل قد بغوا علينا )   



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هشيم عن يزيد بن أيب زايد عن   - 18510
عبد الرمحن بن أيب ليلى عن الرباء بن عازب قال : رأيت رسول هللا صلى هللا  

 عليه وسلم حني افتتح الصالة رفع يديه 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف لضعف يزيد بن أيب زايد وبقية رجاله  ت
 ثقات رجال الشيخني

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هشيم عن يزيد بن أيب زايد عن   - 85111
هللا عليه  عبد الرمحن بن أيب ليلى عن الرباء بن عازب قال قال رسول هللا صلى  

وسلم : ان من احلق على املسلمني أن يغتسل أحدهم يوم اجلمعة وان ميس من  
أطيب  طيب ان كان عند أهله فان مل يكن عندهم طيب فان املاء   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح دون قوله : " فإن مل يكن عندهم  ت
 طيب فإن املاء طيب " وهذا إسناد ضعيف 



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان أخربان أبو جناب عن يزيد  - 18512
بن الرباء عن أبيه خطب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يوم النحر فقال : ان  

هذه الصالة فقام إليه أبو بردة بن نيار خايل قال سهيل وكان  أول نسككم 
بدراي فقال اي رسول هللا كان يوما نشتهي فيه اللحم مث اان عجلنا فذحبنا فقال  

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فأبدهلا قال اي رسول هللا ان عندان ماعزا جذعا  
 قال فهي لك وليس ألحد بعدك  

 

 

حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف من أجل أيب عليق شعيب األرنؤوط :  ت
 جناب

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا معاوية بن عمرو ثنا زائدة ثنا أبو  - 18513
جناب الكليب حدثين يزيد بن الرباء بن عازب عن الرباء بن عازب قال : كنا  

جلوسا يف املصلى يوم أضحى فأاتان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فسلم على  
اس مث قال ان أول نسك يومكم هذا الصالة قال فتقدم فصلى ركعتني مث الن

سلم مث استقبل الناس بوجهه وأعطى قوسا أو عصا فاتكأ عليه فحمد هللا 
وأثىن عليه وأمرهم وهناهم وقال من كان منكم عجل ذحبا فإمنا هي جزرة أطعمه  

ر فقال أان عجلت أهله إمنا الذبح بعد الصالة فقام إليه خايل أبو بردة بن نيا 



ذبح شاتى اي رسول هللا ليصنع لنا طعام جنتمع عليه إذا رجعنا وعندي جذعة  
من معز هي أوىف من الذي ذحبت أفتغين عىن اي رسول هللا قال نعم ولن تغىن 

عن أحد بعدك قال مث قال اي بالل قال فمشى واتبعه رسول هللا صلى هللا عليه  
ر النسوان تصدقن الصدقة خري لكن قال  وسلم حىت أتى النساء فقال اي معش 

 فما رأيت يوما قط أكثر خدمة مقطوعة وقالدة وقرطا من ذلك اليوم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح بطرقه وشواهده وهذا إسناد ضعيف ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    283صفحة  - 4مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو الوليد وعفان قاال ثنا عبيد هللا   - 18514
بن إايد قال ثنا إايد بن لقيط عن الرباء بن عازب قال قال رسول هللا صلى هللا 

 عليه وسلم : إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك  

 

 

وط : إسناده صحيح على شرط مسلم عليق شعيب األرنؤ ت  

 



 

قال أبو عبد الرمحن ثناه جعفر بن محيد ثنا عبيد هللا بن إايد  - 18515
قال ثنا إايد عن الرباء بن عازب قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :  
كيف تقولون بفرح رجل انفلتت منه راحلته جتر زمامها أبرض قفر ليس فيها  

طعام قال عفان وشراب فطلبها حىت شق عليه مث    طعام وال شراب وعليها
مرت جبذل شجرة قال عفان جبذل فتعلق زمامها فوجدها معلقة به قال عفان  

متعلقة به قال قلنا شديد اي رسول هللا فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أما  
ه  وهللا هلل أشد فرحا بتوبة عبده من الرجل براحلته قال أبو عبد الرمحن وحدثنا

 جعفر بن محيد قال ثنا عبيد هللا بن إايد مثله  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال مسلم غري عبد هللا  ت
 بن أمحد فقد روى له النسائي وهو ثقة

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا معاوية بن هشام ثنا سفيان عن أيب   - 18516
إسحاق عن الرباء قال : ما كل احلديث مسعناه من رسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم كان حيدثنا أصحابنا عنه كانت تشغلنا عنه رعية اإلبل 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  



 

 

نا محيد بن عبد الرمحن عن األعمش  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ث - 18517
عن طلحة عن عبد الرمحن بن عوسجة عن الرباء قال قال رسول هللا صلى هللا 

 عليه وسلم : زينوا القرآن أبصواتكم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد ثنا عبد العزيز بن  - 18518
 مسلم ثنا يزيد بن أيب زايد عن بن أيب ليلى عن الرباء بن عازب أن رسول هللا

صلى هللا عليه وسلم قال : من احلق على املسلمني يوم اجلمعة أن يغتسل 
 وميس طيبا ان وجد فان مل جيد طيبا فاملاء طيب  

 

 

رنؤوط : حديث صحيح دون قوله : " فإن مل جيد طيبا فاملاء عليق شعيب األت
 طيب " وهذا إسناد ضعيف لضعف يزيد بن أيب زايد

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن بن موسى ثنا زهري ثنا أبو  - 18519
وسلم كان أول ما  إسحاق عن الرباء بن عازب : أن رسول هللا صلى هللا عليه  



قدم املدينة نزل على أجداده أو أخواله من األنصار وأنه صلى قبل بيت 
يت املقدس ستة عشر أو سبعة عشر شهرا وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل الب

وأنه صلى أول صالة صالها صالة العصر وصلى معه قوم فخرج رجل ممن 
صلى معه فمر على أهل مسجد وهم راكعون فقال أشهد ابهلل لقد صليت مع  
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قبل مكة قال فداروا كما هم قبل البيت وكان  

قبل بيت يعجبه أن حيول قبل البيت وكان اليهود قد أعجبهم إذ كان يصلي 
 املقدس وأهل الكتاب فلما وىل وجهه قبل البيت أنكروا ذلك 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أسود بن عامر ثنا إسرائيل عن   - 18520
جابر عن عامر عن الرباء بن عازب قال : صلى رسول هللا صلى هللا عليه  

ابنه إبراهيم ومات وهو بن ستة عشر شهرا وقال ان له يف اجلنة من  وسلم على 
 يتم رضاعه وهو صديق 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : قوله : " إن له يف اجلنة من يتم رضاعه " صحيح  ت
 وهذا إسناد ضعيف لضعف جابر 

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو أمحد ثنا سفيان عن أيب  - 18521
قال : ما كل ما حندثكموه مسعناه من رسول هللا صلى هللا إسحاق عن الرباء 

 عليه وسلم ولكن حدثنا أصحابنا وكانت تشغلنا رعية اإلبل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هبز ثنا شعبة ثنا أبو أمحد ثنا سفيان   - 18522
ن الرباء أو غريه قال جاء رجل من األنصار ابلعباس قد أسره  عن أيب إسحاق ع

فقال العباس : اي رسول هللا ليس هذا أسرين أسرين رجل من القوم أنزع من  
هيئته كذا وكذا فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم للرجل لقد آزرك هللا 

 مبلك كرمي 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هبز ثنا شعبة أخربين عدى بن اثبت   - 18523
وسلم : ال حيب  قال مسعت الرباء بن عازب قال قال رسول هللا صلى هللا عليه 

األنصار اال مؤمن وال يبغضهم إال منافق من أحبهم أحبه هللا ومن أبغضهم  



حيدث أبغضه هللا قال شعبة قلت لعدى أنت مسعت من الرباء قال إايي   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هبز ثنا شعبة عن عدى بن اثبت  - 18524
عن الرباء بن عازب : ان النيب صلى هللا عليه وسلم كان حامال احلسن فقال  

 اىن أحبه فأحبه  
 

 

شيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    284صفحة  - 4مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هبز ثنا شعبة عن عدى بن اثبت  - 18525
 عن الرباء قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : إلبراهيم مرضع يف اجلنة 

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هبز ثنا شعبة ثنا عدى بن اثبت عن  - 18526
اء : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان يف سفر فقرأ يف العشاء اآلخرة  الرب 

 يف إحدى الركعتني ابلتني والزيتون 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هبز ثنا شعبة ثنا األشعث بن سليم   - 18527
رسول هللا صلى عن معاوية بن سويد بن مقرن عن الرباء بن عازب قال : أمران 

هللا عليه وسلم بسبع وهناان عن سبع قال فذكر ما أمرهم من عيادة املريض  
ابة الداعي  واتباع اجلنائز وتشميت العاطس ورد السالم وإبرار املقسم وإج

ونصر املظلوم وهناان عن آنية الفضة وعن خامت الذهب أو قال حلقة الذهب 
 واإلستربق واحلرير والديباج وامليثرة والقسي 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن   - 18528
ر معناه اال أنه قال : تشميت العاطس  األشعث بن سليم فذك   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا على بن عبد هللا ثنا معاذ حدثين  - 18529
يب هللا صلى هللا أيب عن قتادة عن أيب إسحاق الكويف عن الرباء بن عازب ان ن

عليه وسلم قال : ان هللا ومالئكته يصلون على الصف املقدم واملؤذن يغفر له  
ى معه  مد صوته ويصدقه من مسعه من رطب وايبس وله مثل أجر من صل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح دون قوله : " وله مثل أجر من صلى  ت
 معه " . وهذا إسناد ضعيف 

 

 

قال أبو عبد الرمحن وحدثين عبيد هللا القواريري قال ثنا معاذ بن   - 18530
 هشام فذكر : مثله إبسناده  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا شعبة عن أيب إسحاق عن   - 18531
ملؤمنني واجملاهدون يف  الرباء قال : ملا نزلت هذه اآلية ال يستوي القاعدون من ا

سبيل هللا دعا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم زيدا فجاء بكتف فكتبها قال  
  }عليه وسلم فنزلت فجاء بن أم مكتوم فشكا ضرارته إىل رسول هللا صلى هللا  

 غري أويل الضرر 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا شعبة عن أيب إسحاق  - 18532
ربوطة فجعلت الدابة  قال مسعت الرباء قال : قرأ رجل سورة الكهف وله دابة م

تنفر فنظر الرجل إىل سحابة قد غشيته أو ضبابة ففزع فذهب إىل النيب صلى 
نعم فقال  هللا عليه وسلم قلت مسى النيب صلى هللا عليه وسلم ذاك الرجل قال 

 اقرأ فالن فان السكينة نزلت للقرآن أو عند القرآن  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا شعبة أخربين سليمان بن   - 18533
عبد الرمحن قال مسعت عبيد بن فريوز موىل بىن شيبان انه سأل الرباء عن  

ا هنى عنه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وما كره فقال قال رسول  األضاحي م
ليه وسلم ويدي هللا صلى هللا عليه وسلم أو قام فينا رسول هللا صلى هللا ع

أقصر من يده فقال : أربع ال جتزئ العوراء البني عورها واملريضة البني مرضها  
ين أكره أن يكون يف والعرجاء البني ظلعها والكسري اليت ال تنقى قال قلت فإ

القرن نقص أو قال يف اإلذن نقص أو يف السن نقص قال ما كرهت فدعه وال  
 حترمه على أحد  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر قال ثنا شعبة قال   - 18534
ري خيطب فقال أان مسعت أاب إسحاق حيدث انه مسع عبد هللا بن يزيد األنصا

الرباء وهو غري كذوب : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان إذا رفع رأسه  
 من الركوع قاموا قياما حىت يسجد مث يسجدون  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا شعبة عن أيب إسحاق  - 18535
الرباء بن عازب قال : أول من قدم علينا من أصحاب رسول هللا  قال مسعت

 يقرائن الناس صلى هللا عليه وسلم مصعب بن عمري وبن أم مكتوم قال فجعال
القرآن مث جاء عمار وبالل وسعد قال مث جاء عمر بن اخلطاب يف عشرين مث 

ء قط جاء رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فما رأيت أهل املدينة فرحوا بشي
فرحهم به حىت رأيت الوالئد والصبيان يقولون هذا رسول هللا صلى هللا عليه  
وسلم قد جاء قال فما قدم حىت قرأت سبح اسم ربك األعلى يف سور من  

 املفصل 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    285صفحة  - 4مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا شعبة عن أيب إسحاق  - 18536
قال مسعت الرباء قال : كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ينقل معنا الرتاب  



 يوم األحزاب ويقول

وال تصدقنا وال صلينا (  ...ما اهتدينا  اللهم لوال أنت)   

إن األىل قد بغوا علينا (  ...فأنزلن سكينة علينا )   

ميد هبا صوته (   ...وإذا أرادوا فتنة أبينا  )  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا شعبة حدثين احلكم عن   - 37185
بن أيب ليلى عن الرباء : ان النيب صلى هللا عليه وسلم كان إذا ركع وإذا رفع 

 رأسه من الركوع وسجوده وما بني السجدتني قريبا من السواء  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا شعبة عن أيب إسحاق  - 18538
ه وسلم أمر رجال من  قال مسعت الرباء بن عازب : أن رسول هللا صلى هللا علي

األنصار أن يقول إذا أخذ مضجعه اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي  



إليك وفوضت آمري إليك وأجلأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك ال ملجأ وال  
نجا منك اال إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت فان  م

 مات مات على الفطرة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا حممد بن طلحة عن   - 18539
عازب أن رسول طلحة بن مصرف عن عبد الرمحن بن عوسجة عن الرباء بن 

هللا صلى هللا عليه وسلم قال : من منح منحة ورق أو منحة لنب أو هدى زقاقا  
فهو كعتاق نسمة ومن قال ال إله إال هللا وحده ال شريك له له امللك وله 

حلمد وهو على كل شيء قدير فهو كعتاق نسمة قال وكان أييت انحية الصف  ا
إىل انحيته يسوى صدورهم ومناكبهم يقول ال ختتلفوا فتختلف قلوبكم فقال  

وكان يقول ان هللا ومالئكته يصلون على الصفوف األول وكان يقول زينوا 
 القرآن أبصواتكم 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا شعبة قال أبو إسحاق  - 18540
أنبأين قال مسعت عبد هللا بن يزيد خيطب حدثنا الرباء وكان غري كذوب : اهنم 

كانوا إذا صلوا مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فرفع رأسه من الركوع قاموا 
 قياما حىت يروه قد سجد فيسجدوا 

 

 

ط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤو ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا شعبة قال طلحة أخربين  - 18541
قال مسعت عبد الرمحن بن عوسجة عن الرباء بن عازب عن النيب صلى هللا 

عليه وسلم قال : من منح منحة ورق أو منح ورقا أو هدى زقاقا أو سقى لبنا  
مة ومن قال ال إله اال هللا وحده ال شريك له له امللك كان له عدل رقبة أو نس

وله احلمد وهو على كل شيء قدير عشر مرات كان له كعدل رقبة أو نسمة 
قال وكان أيتينا إذا قمنا إىل الصالة فيمسح عواتقنا أو صدوران وكان يقول ال  

ختتلفوا فتختلف قلوبكم وكان يقول ان هللا ومالئكته يصلون على الصف 
ول أو الصفوف األول األ  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إبراهيم بن مهدي قال ثنا صاحل بن  - 18542
عمر عن يزيد بن أيب زايد عن عبد الرمحن بن أيب ليلى عن الرباء قال قال 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : من مسى املدينة يثرب فليستغفر هللا عز وجل  
 هي طابة هي طابة  

 

 

عف يزيد بن أيب زايد والضطرابه عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف لضت
 فيه 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بن إدريس اان شعبة عن عمرو بن   - 18543
مرة عن عبد الرمحن بن أيب ليلى عن الرباء بن عازب : ان النيب صلى هللا عليه  

 وسلم قنت يف الصبح ويف املغرب 

 

 

الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل يعىن بن علية اان شعبة عن   - 18544
احلكم بن مطر بن انجية استعمل أاب عبيدة بن عبد هللا على الصالة أايم بن 
األشعث فكان إذا رفع رأسه من الركوع قام قدر ما أقول أو وقد قال قدر  



لء األرض وملء ما شئت من  قوله اللهم ربنا لك احلمد ملء السماوات وم
واجملد ال مانع ملا أعطيت وال معطى ملا منعت وال ينفع ذا  شيء بعد أهل الثناء 

اجلد منك اجلد قال احلكم فحدثت ذاك عبد الرمحن بن أيب ليلى فقال حدثين 
الرباء بن عازب : قال كان ركوع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وإذا رفع  

وما بني السجدتني قريبا من السواء  رأسه من الركوع وسجوده   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل قال ثنا شعبة عن أيب  - 18545
إسحاق قال مسعت عبد هللا بن يزيد خيطب فقال ثنا الرباء فكان غري كذوب :  
إهنم كانوا إذا صلوا مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فرفع رأسه من الركوع 

 قاموا قياما حىت يروه ساجدا مث سجدوا 

 

 

: إسناده صحيح على شرط الشيخني عليق شعيب األرنؤوطت  

 

 

------------------------------------- 

 



[    286صفحة  - 4مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو بكر بن عياش ثنا أبو إسحاق  - 18546
عن الرباء بن عازب قال : خرج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأصحابه قال  

احرمنا ابحلج فلما قدمنا مكة قال اجعلوا حجكم عمرة قال فقال الناس اي ف
به فافعلوا  رسول هللا قد أحرمنا ابحلج فكيف جنعلها عمرة قال انظروا ما آمركم

فردوا عليه القول فغضب مث انطلق حىت دخل على عائشة غضبان فرأت 
غضب وأان  الغضب يف وجهه فقالت من أغضبك أغضبه هللا قال وما يل ال أ

 آمر ابألمر فال اتبع  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل ثنا ليث عن عمرو بن مرة   - 18547
سا عند النيب عن معاوية بن سويد بن مقرن عن الرباء بن عازب قال كنا جلو 

صلى هللا عليه وسلم فقال : أي عرى اإلسالم أوسط قالوا الصالة قال حسنة  
قال حسن  وما هي هبا قالوا الزكاة قال حسنة وما هي هبا قالوا صيام رمضان

وما هو به قالوا احلج قال حسن وما هو به قالوا اجلهاد قال حسن وما هو به  
 قال ان أوسط عرى اإلميان ان حتب يف هللا وتبغض يف هللا  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث حسن بشواهده وهذا إسناد ضعيف لضعف ت
 ليث

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو معاوية ثنا األعمش عن عبد   - 18548
صلى هللا عليه وسلم  هللا بن مرة عن الرباء بن عازب قال : مر على رسول هللا 

بيهودي حممم جملود فدعاهم فقال أهكذا جتدون حد الزاين يف كتابكم فقالوا 
لتوراة على  نعم قال فدعا رجال من علمائهم فقال أنشدك ابهلل الذي أنزل ا

موسى أهكذا جتدون حد الزاين يف كتابكم فقال ال وهللا ولوال انك أنشدتين 
هبذا مل أخربك جند حد الزاين يف كتابنا الرجم ولكنه كثر يف أشرافنا فكنا إذا 

أخذان الشريف تركناه وإذا أخذان الضعيف أقمنا عليه احلد فقلنا تعالوا حىت 
ضيع فاجتمعنا على التحميم واجللد فقال  جنعل شيئا نقيمه على الشريف والو 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اللهم إين أول من أحيا أمرك إذ أماتوه قال  
اي أيها الرسول ال حيزنك الذين يسارعون   } فأمر به فرجم فانزل هللا عز وجل 

يقولون ائتوا حممدا فان   {يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه   } إىل قوله  {يف الكفر 
ومن مل    }كم ابلتحميم واجللد فخذوه وان أفتاكم ابلرجم فاحذروا إىل قوله أفتا 

ومن مل   }قال يف اليهود إىل قوله   {حيكم مبا أنزل هللا فأولئك هم الكافرون 
ومن مل حيكم مبا أنزل هللا فأولئك   } {حيكم مبا أنزل هللا فأولئك هم الظاملون 



قال هي يف الكفار كلها   {هم الفاسقون   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو معاوية ثنا الشيباين عن عدى   - 18549
بن اثبت عن الرباء بن عازب قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حلسان 

 بن اثبت : اهج املشركني فان جربيل معك  
 

 

صحيح على شرط الشيخني عليق شعيب األرنؤوط : إسنادهت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بن منري ثنا حيىي بن سعيد عن عدى   - 18550
بن اثبت عن الرباء بن عازب انه : صلى خلف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 العشاء اآلخرة فقرأ والتني والزيتون 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو خالد األمحر ثنا حيىي بن سعيد   - 11855
عن عدى بن اثبت عن الرباء بن عازب قال : صليت خلف النيب صلى هللا 

 عليه وسلم املغرب فقرأ ابلتني والزيتون 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح دون قوله : " املغرب " فشاذ ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو معاوية ثنا األعمش عن عبد   - 18552
ومن مل   } هللا بن مرة عن الرباء بن عازب عن النيب صلى هللا عليه وسلم : قوله 

ومن مل حيكم مبا أنزل هللا فأولئك  }  {حيكم مبا أنزل هللا فأولئك هم الكافرون 
قال هي يف   {هم الفاسقون ومن مل حيكم مبا أنزل هللا فأولئك  } { هم الظاملون 
 الكفار كلها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو معاوية ثنا قنان بن عبد هللا  - 18553
النهمي عن عبد الرمحن بن عوسجة عن الرباء بن عازب قال قال رسول هللا 

الم تسلموا واألشرة أشر  صلى هللا عليه وسلم : أفشوا الس  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو معاوية ثنا قنان بن عبد هللا  - 18554
النهمي عن عبد الرمحن بن عوسجة عن الرباء بن عازب قال قال رسول هللا 

له امللك وله صلى هللا عليه وسلم : من قال ال إله اال هللا وحده ال شريك له 
احلمد وهو على كل شيء قدير أو منح منحة أو هدى زقاقا كان كمن أعتق  

 رقبة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    287صفحة  - 4مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

قال أبو عبد الرمحن مسعت أيب يقول كان حيىي بن آدم قليل   - 18554
الذكر للناس ما مسعته ذكر أحدا غري قنان قال قال لنا يوما قال قال رسول هللا 



 صلى هللا عليه وسلم : ليس هذا من اببتكم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : * أقحم هنا لفظ " قال رسول هللا صلى هللا عليه  ت
يح ] الصواب كما يف طبعته " ما مسعته ذكر أحدا غري  وسلم " وهو إقحام قب 

 قنان قال : قال لنا يوما : ليس هذا من اببتكم [ 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو معاوية ثنا الشيباين عن أشعث  - 18555
زب قال : أمر  بن أيب الشعثاء عن معاوية بن سويد بن مقرن عن الرباء بن عا

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بسبع وهنى عن سبع قال هنى عن التختم  
رير  ابلذهب وعن الشرب يف آنية الفضة وآنية الذهب وعن لبس الديباج واحل
واإلستربق وعن لبس القسي وعن ركوب امليثرة احلمراء وأمر بسبع عيادة  
املريض واتباع اجلنائز وتشميت العاطس ورد السالم وإبرار املقسم ونصر 

 املظلوم وإجابة الداعي 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل أان داود عن الشعيب عن   - 18556



الرباء بن عازب قال خطبنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : يف يوم حنر فقال  
ال يذحبن أحد حىت نصلى فقام خايل فقال اي رسول هللا هذا يوم اللحم فيه  

أهلي   مكروه وإين عجلت وإين ذحبت نسيكيت ال طعم أهلي وأهل داري أو
وجرياين فقال قد فعلت فاعد ذحبا آخر فقال اي رسول هللا عندي عناق لنب 

هي خري من شاتى حلم أفأذحبها قال نعم وهى خري نسيكتك وال تقضي جذعة  
 عن أحد بعدك  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

ا األعمش عن  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو معاوية قال ثن - 18557
ن عمرو عن زاذان عن الرباء بن عازب قال : خرجنا مع النيب صلى منهال ب

هللا عليه وسلم يف جنازة رجل من األنصار فانتهينا إىل القرب وملا يلحد فجلس  
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وجلسنا حوله وكأن على رءوسنا الطري ويف يده 

ستعيذوا ابهلل من عذاب القرب مرتني أو عود ينكت يف األرض فرفع رأسه فقال ا
ثالاث مث قال ان العبد املؤمن إذا كان يف انقطاع من الدنيا وإقبال من اآلخرة  

نزل إليه مالئكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس معهم كفن من  
أكفان اجلنة وحنوط من حنوط اجلنة حىت جيلسوا منه مد البصر مث جيئ ملك  

لسالم حىت جيلس عند رأسه فيقول أيتها النفس الطيبة أخرجي إىل املوت عليه ا



مغفرة من هللا ورضوان قال فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من يف السقاء 
فيأخذها فإذا أخذها مل يدعوها يف يده طرفة عني حىت أيخذوها فيجعلوها يف  
ذلك الكفن ويف ذلك احلنوط وخيرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على  

األرض قال فيصعدون هبا فال ميرون يعىن هبا على مأل من املالئكة اال  وجه
قالوا ما هذا الروح الطيب فيقولون فالن بن فالن أبحسن أمسائه اليت كانوا  

يسمونه هبا يف الدنيا حىت ينتهوا هبا إىل السماء الدنيا فيستفتحون له فيفتح هلم  
ليها حىت ينتهى به إىل السماء فيشيعه من كل مساء مقربوها إىل السماء اليت ت

السابعة فيقول هللا عز وجل اكتبوا كتاب عبدي يف عليني وأعيدوه إىل األرض  
فإين منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم اترة أخرى قال فتعاد روحه يف  
جسده فيأتيه ملكان فيجلسانه فيقوالن له من ربك فيقول ريب هللا فيقوالن له  

يين اإلسالم فيقوالن له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم  ما دينك فيقول د
فيقول هو رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فيقوالن له وما علمك فيقول قرأت 

كتاب هللا فآمنت به وصدقت فينادى مناد يف السماء ان صدق عبدي 
فافرشوه من اجلنة وألبسوه من اجلنة وافتحوا له اباب إىل اجلنة قال فيأتيه من  

ا وطيبها ويفسح له يف قربه مد بصره قال وأيتيه رجل حسن الوجه حسن  روحه
الثياب طيب الريح فيقول أبشر ابلذي يسرك هذا يومك الذي كنت توعد  

فيقول له من أنت فوجهك الوجه جيئ ابخلري فيقول أان عملك الصاحل فيقول  
كان يف  رب أقم الساعة حىت أرجع إىل أهلي وما يل قال وان العبد الكافر إذا  

انقطاع من الدنيا وإقبال من اآلخرة نزل إليه من السماء مالئكة سود الوجوه  



معهم املسوح فيجلسون منه مد البصر مث جيئ ملك املوت حىت جيلس عند  
رأسه فيقول أيتها النفس اخلبيثة أخرجي إىل سخط من هللا وغضب قال فتفرق  

لول فيأخذها فإذا أخذها  يف جسده فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف املب
رفة عني حىت جيعلوها يف تلك املسوح وخيرج منها كأننت مل يدعوها يف يده ط

ريح جيفة وجدت على وجه األرض فيصعدون هبا فال ميرون هبا على مأل من  
املالئكة اال قالوا ما هذا الروح اخلبيث فيقولون فالن بن فالن أبقبح أمسائه 

ا حىت ينتهى به إىل السماء الدنيا فيستفتح له فال اليت كان يسمى هبا يف الدني
ال تفتح هلم أبواب السماء  }يفتح له مث قرأ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

فيقول هللا عز وجل اكتبوا   { وال يدخلون اجلنة حىت يلج اجلمل يف سم اخلياط 
ومن يشرك  }كتابه يف سجني يف األرض السفلى فتطرح روحه طرحا مث قرأ  

  {هلل فكأمنا خر من السماء فتخطفه الطري أو هتوي به الريح يف مكان سحيق اب
فتعاد روحه يف جسده وأيتيه ملكان فيجلسانه فيقوالن له من ربك فيقول هاه  
هاه ال أدري فيقوالن له ما دينك فيقول هاه هاه ال أدري فيقوالن له ما هذا  

ى مناد من السماء ان الرجل الذي بعث فيكم فيقول هاه هاه ال أدري فيناد
كذب فافرشوا له من النار وافتحوا له اباب إىل النار فيأتيه من حرها ومسومها  

ويضيق عليه قربه حىت ختتلف فيه أضالعه وأيتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب 
مننت الريح فيقول أبشر ابلذي يسوءك هذا يومك الذي كنت توعد فيقول من  

فيقول أان عملك اخلبيث فيقول رب ال تقم  أنت فوجهك الوجه جيئ ابلشر 
 الساعة 



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله رجال الصحيح ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    288صفحة  - 4مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بن منري ثنا األعمش ثنا املنهال بن   - 18558
مع رسول  عمر وعن أيب عمر زاذان قال مسعت الرباء بن عازب قال : خرجنا  

هللا صلى هللا عليه وسلم يف جنازة رجل من األنصار فانتهينا إىل القرب وملا يلحد 
ذكر حنوه وقال قال فجلس رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وجلسنا معه ف

 فينتزعها تتقطع معها العروق والعصب قال أيب وكذا قال زائدة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا معاوية بن عمرو ثنا زائدة ثنا   - 18559
الرباء : خرجنا مع   سليمان األعمش حدثنا املنهال بن عمرو ثنا زاذان قال قال



رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف جنازة رجل من األنصار فذكر معناه اال أنه 
متثل له رجل قال ومتثل له رجل حسن الثياب حسن الوجه وقال يف الكافر و 

 قبيح الوجه قبيح الثياب  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل ثنا سعيد اجلريري عن أيب   - 18560
ب وكان أمريا عائذ سيف السعدي وأثىن عليه خريا عن يزيد بن الرباء بن عاز 

بعمان وكان كخري األمراء قال قال أيب : اجتمعوا فألريكم كيف كان رسول 
قدر صحبيت   هللا صلى هللا عليه وسلم يتوضأ وكيف كان يصلي فإين ال أدري ما 

إايكم قال فجمع بنيه وأهله ودعا بوضوء فمضمض واستنشق وغسل وجهه  
ثالاث وغسل اليد اليمىن ثالاث وغسل يده هذه ثالاث يعىن اليسرى مث مسح رأسه 

وأذنيه ظاهرمها وابطنهما وغسل هذه الرجل يعىن اليمىن ثالاث وغسل هذه  
يكم كيف كان رسول هللا الرجل ثالاث يعىن اليسرى قال هكذا ما ألوت ان أر 

صلى هللا عليه وسلم يتوضأ مث دخل بيته فصلى صالة ال ندري ما هي مث خرج  
فأمر ابلصالة فأقيمت فصلى بنا الظهر فاحسب اىن مسعت منه آايت من يس  

مث صلى العصر مث صلى بنا املغرب مث صلى بنا العشاء وقال ما ألوت ان 
لم يتوضأ وكيف كان يصلي  أريكم كيف رسول هللا صلى هللا عليه وس  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح لغريه وهذا إسناد حمتمل للتحسنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو معاوية ثنا األعمش عن عبد   - 18561
هللا بن عبد هللا عن عبد الرمحن بن أيب ليلى عن الرباء بن عازب قال : سئل  

عن الوضوء من حلوم إبل فقال توضؤوا منها   رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
قال وسئل عن الصالة يف مبارك اإلبل فقال ال تصلوا فيها فإهنا من الشياطني  

 وسئل عن الصالة يف مرابض الغنم فقال صلوا فيها فإهنا بركة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثين أبو إسحاق  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن سفيان - 18562
قال مسعت الرباء قال : صلينا مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حنو بيت 

املقدس ستة عشر شهرا أو سبعة عشر شهرا شك سفيان مث صرفنا قبل 
 الكعبة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  



 

 

------------------------------------- 

 

[    289صفحة  - 4مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد ثنا سفيان حدثين  - 18563
أبو إسحاق قال قال رجل للرباء : اي أاب عمارة وليتم يوم حنني قال ال وهللا ما  

وسلم ولكن وىل سرعان الناس فاستقبلتهم هوازن وىل النيب صلى هللا عليه 
ابلنبل قال فلقد رأيت النيب صلى هللا عليه وسلم على بغلته البيضاء وأبو 

 سفيان بن احلرث آخذ بلجامها وهو يقول

أان بن عبد املطلب (  ...أان النيب ال كذب )   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن شعبة حدثين حبيب عن   - 18564
أيب املنهال قال مسعت زيد بن أرقم والرباء بن عازب يقوالن : هنى رسول هللا 

 صلى هللا عليه وسلم عن بيع الذهب ابلورق دينا  

 



 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

أيب ثنا حيىي عن شعبة حدثين سليمان بن  حدثنا عبد هللا حدثين  - 18565
سألت الرباء بن عازب قلت حدثين : ما  عبد الرمحن عن عبيد بن فريوز قال 

هنى عنه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من األضاحي أو ما يكره قال قام فينا  
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ويدي أقصر من يده فقال أربع ال جيزن العوراء 

رها واملريضة البني مرضها والعرجاء البني ظلعها والكسري اليت ال تنقى  البني عو 
قلت اىن أكره ان يكون يف السن نقص ويف اإلذن نقص ويف القرن نقص قال 

 ما كرهت فدعه وال حترمه على أحد 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات ت  

 

 

نا شعبة أخربين سليمان بن  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ث - 18566
عبد الرمحن قال مسعت عبيد بن فريوز موىل لبىن شيبان : أنه سأل الرباء عن  

 األضاحي فذكر احلديث 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن سفيان قال حدثين أبو  - 18567
إسحاق قال مسعت الرباء يقول : ان النيب صلى هللا عليه وسلم أتى بثوب 

حرير فجعلوا يتعجبون من حسنه ولينه فقال ملناديل سعد بن معاذ يف اجلنة  
 أفضل أو أخري من هذا  

 

 

الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن شعبة قال ثنا أبو إسحاق  - 18568
قال مسعت الرباء بن عازب قال : صاحل النيب صلى هللا عليه وسلم أهل مكة  

على أن يقيموا ثالاث وال يدخلوها اال جبلبان السالح قال قلت وما جلبان  
 السالح قال القراب وما فيه  

 

 

يح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن شعبة حدثين أبو إسحاق  - 18569
عن الربيع بن الرباء عن أبيه : أن النيب صلى هللا عليه وسلم كان إذا أقبل من  



 سفر قال آيبون اتئبون عابدون لربنا حامدون  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

هللا حدثين أيب ثنا بن منري ثنا األجلح عن أيب إسحاق  حدثنا عبد - 18570
عن الرباء قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ما من مسلمني يلتقيان  

 فيتصافحان اال غفر هلما قبل أن يتفرقا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيفت  

 

 

 أان مالك عن أيب داود قال  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بن منري - 18571
فسلم على وأخذ بيدي وضحك يف وجهي قال تدري : لقيت الرباء بن عازب 

مل فعلت هذا بك قال قلت ال أدري ولكن ال أراك فعلته اال خلري قال انه 
لقيين رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ففعل يب مثل الذي فعلت بك فسألين 

مسلمني يلتقيان فيسلم أحدمها على  فقلت مثل الذي قلت يل فقال ما من 
 صاحبه وأيخذ بيده ال أيخذه اال هلل عز وجل ال يتفرقان حىت يغفر هلما 

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده اتلفت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بن منري ثنا أجلح عن أيب إسحاق  - 18572
عن الرباء بن عازب قال قال لنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : انكم 

 ستلقون العدو غدا وان شعاركم حم ال ينصرون  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف هبذا السياقة ت  

 

 

ن منري أنبأان األعمش عن مسلم  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا ب - 18573
إبراهيم بن رسول  بن صبيح قال األعمش أراه عن الرباء بن عازب قال : مات 

هللا صلى هللا عليه وسلم وهو بن ستة عشر شهرا فأمر به رسول هللا صلى هللا  
 عليه وسلم أن يدفن يف البقيع وقال ان له مرضعا يرضعه يف اجلنة  

 

 

ث صحيحعليق شعيب األرنؤوط : حديت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن جابر   - 18574
قال مسعت الشعيب حيدث عن الرباء بن عازب عن النيب صلى هللا عليه وسلم  



 انه قال : يف ابنه إبراهيم ان له مرضعا يرضعه يف اجلنة  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو داود احلفري عن سفيان عن   - 18575
أيب إسحاق عن الرباء قال : كان النيب صلى هللا عليه وسلم إذا انم وضع يده  

 على خده مث قال اللهم قين عذابك يوم تبعث عبادك  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    290صفحة  - 4مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا مسعر عن اثبت بن عبيد   - 18576
عن يزيد بن الرباء بن عازب عن الرباء بن عازب قال : كنا إذا صلينا خلف 
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مما أحب أو مما حيب أن يقوم عن ميينه قال  



يقول رب قين عذابك يوم تبعث عبادك أو جتمع عبادك   ومسعته   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح غري يزيد ت
 بن الرباء فمن رجال أيب داود والنسائي

 

 

قال عبد هللا قال أيب ثناه أبو نعيم : إبسناده ومعناه اال أنه قال   - 18577
 اثبت عن بن الرباء عن الرباء  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : وقاله وكيع أيضا عن ابن الرباء مبهما ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا أيب وسفيان وإسرائيل عن  - 18578
كنا نتحدث ان عدة أصحاب رسول هللا أيب إسحاق عن الرباء بن عازب قال  

صلى هللا عليه وسلم : كانوا يوم بدر على عدة أصحاب طالوت يوم جالوت 
 ثالمثائة وبضعة عشر الذين جازوا معه النهر قال ومل جياوز معه النهر اال مؤمن  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 



 

أيب ثنا وكيع ثنا سفيان عن أيب إسحاق حدثنا عبد هللا حدثين  - 18579
القاعدون من املؤمنني غري أويل الضرر  }عن الرباء بن عازب قال : ال يستوي 

قال ملا نزلت جاء عمرو بن أم مكتوم إىل النيب صلى هللا عليه وسلم وكان   {
  }ضرير البصر قال اي رسول هللا ما أتمرين اىن ضرير البصر فانزل هللا عز وجل 

فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ائتوين ابلكتف والدواة  {يل الضرر غري أو 
 أو اللوح والدواة 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا حسن بن صاحل عن   - 18580
السدي عن عدى بن اثبت عن الرباء قال لقيت خايل ومعه الراية فقلت أين  
تريد قال : بعثين رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إىل رجل تزوج امرأة أبيه من  

 بعده ان اضرب عنقه أو أقتله وآخذ ماله  
 

 

األرنؤوط : إسناده ضعيف الضطرابه عليق شعيب ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا سفيان عن أيب إسحاق  - 18581



عن الرباء بن عازب قال : ما رأيت من ذي ملة أحسن يف حلة محراء من رسول  
هللا صلى هللا عليه وسلم له شعر يضرب منكبيه بعيد ما بني املنكبني ليس  

 ابلقصري وال ابلطويل 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا أيب عن أيب إسحاق عن   - 18582
 الرباء بن عازب قال : غزا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مخس عشرة غزوة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

أيب ثنا وكيع ثنا فطر عن سعد بن عبيدة  حدثنا عبد هللا حدثين  - 18583
عن الرباء بن عازب قال : غزا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مخس عشرة 

 غزوة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : ما هذا يف احلقيقة إال تلفيق بني منت احلديث السابق  ت
 وإسناد احلديث التايل



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا فطر عن سعد بن عبيدة   - 18584
لرجل : إذا أويت   عن الرباء بن عازب ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال

إىل فراشك طاهرا فقل اللهم أسلمت وجهي إليك وأجلأت ظهري إليك 
وفوضت امرى إليك رغبة ورهبة إليك ال ملجأ وال منجا منك اال إليك آمنت 

تابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت فان مت من ليلتك مت على بك
الفطرة وان أصبحت أصبحت وقد أصبت خريا كثريا قال عبد هللا قال أيب 

 مسعه فطر من سعد بن عبيدة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا األعمش عن عبد هللا بن  - 18585
 مرة عن الرباء بن عازب : ان النيب صلى هللا عليه وسلم رجم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا إسرائيل عن أيب إسحاق  - 18586



تهينا إىل احلديبية وهى بئر قد نزحت وحنن أربع عشرة مائة  عن الرباء قال : ان
قال فنزع منها دلو فتمضمض النيب صلى هللا عليه وسلم منه مث جمه فيه ودعا  

 قال فروينا وأروينا وقال وكيع أربعة عشر مائة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو أمحد ثنا إسرائيل عن أيب  - 18587
وسلم أربع عشرة   إسحاق عن الرباء قال : كنا مع رسول هللا صلى هللا عليه

مائة ابحلديبية واحلديبية بئر فنزحناها فلم نرتك فيها شيئا فذكر ذلك للنيب 
جمه   صلى هللا عليه وسلم فجاء فجلس على شفريها فدعا إبانء فمضمض مث

 فيه مث تركناها غري بعيد فأصدرتنا حنن وركابنا نشرب منها ما شئنا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع عن إسرائيل عن أيب إسحاق  - 18588
صار  قال مسعت الرباء يقول : جاء رجل إىل النيب صلى هللا عليه وسلم من األن

مقنع يف احلديد فقال اي رسول هللا أسلم أو أقاتل قال ال بل أسلم مث قاتل 



فأسلم مث قاتل فقتل فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم هذا عمل قليال  
 وأجر كثريا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    291صفحة  - 4بن حنبل    ] جزء  مسند أمحد   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد بن هارون أان مسعر عن عدى   - 18589
بن اثبت عن الرباء بن عازب قال : مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقرأ  

 يف صالة العشاء ابلتني والزيتون قال وما مسعت إنساان أحسن قراءة منه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن أيب  - 18590
صلى هللا عليه  إسحاق قال مسعت الرباء بن عازب يقول : ملا صاحل رسول هللا 



وسلم أهل احلديبية كتب على رضي هللا عنه كتااب بينهم وقال فكتب حممد 
هللا مل    رسول هللا فقال املشركون ال تكتب حممد رسول هللا ولو كنت رسول

نقاتلك قال فقال لعلي أحمه قال فقال ما أان ابلذي أحماه فمحاه رسول هللا 
صلى هللا عليه وسلم بيده قال وصاحلهم على ان يدخل هو وأصحابه ثالثة 

أايم وال يدخلوها اال جبلبان السالح فسألت ما جلبان السالح قال القراب مبا 
 فيه  

 

 

على شرط الشيخني عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن أيب  - 18591
إسحاق قال مسعت الرباء قال : كان أول من قدم املدينة من أصحاب رسول  

هللا صلى هللا عليه وسلم مصعب بن عمري وبن أم مكتوم فكانوا يقرؤون الناس 
 قدم عمر بن اخلطاب رضي هللا قال مث قدم بالل وسعد وعمار بن ايسر مث

تعاىل عنه يف عشرين من أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مث قدم  
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فما رأيت أهل املدينة فرحوا بشيء فرحهم  
برسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال حىت جعل االماء يقلن قدم رسول هللا 

دم حىت قرأت سبح اسم ربك األعلى يف سور  صلى هللا عليه وسلم قال فما ق
 من املفصل  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر وعفان قاال ثنا   - 18592
شعبة عن أيب إسحاق قال عفان قال أان أبو إسحاق عن الرباء ومل يسمعه أبو  

: مر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بقوم جلوس يف  إسحاق من الرباء قال
الطريق قال ان كنتم ال بد فاعلني فاهدوا السبيل وردوا السالم وأغيثوا املظلوم  

 قال عفان وأعينوا 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

قال أيب وحدثناه أبو سعيد ثنا شعبة قال مسعت أاب إسحاق قال   - 18592
 : أعينوا املظلوم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

قال أيب وحدثناه أسود قال ثنا إسرائيل ثنا أبو إسحاق عن الرباء   - 18592



 وقال : أعينوا املظلوم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

وكذا قال :حسن أعينوا وعن إسرائيل - 18592  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن أيب  - 18593
قال : كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يوم إسحاق قال مسعت الرباء 

 األحزاب ينقل معنا الرتاب ولقد وارى الرتاب بياض بطنه وهو يقول

وال تصدقنا وال صلينا (  ...اللهم لوال أنت ما اهتدينا )   

إن األىل قد بغوا علينا ( ورمبا قال  ...فأنزلن سكينة علينا )   

وا فتنة أبينا ( ويرفع هبا صوته  إذا أراد  ...إن املأل قد بغوا علينا  )   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا معاوية ثنا أبو إسحاق وعن سفيان   - 18594



عن أيب إسحاق عن الرباء بن عازب قال : رأيت رسول هللا صلى هللا عليه  
 وسلم يوم اخلندق وهو حيمل الرتاب فذكر حنوه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب قال ثنا عفان قال ثنا شعبة قال ثنا   - 18595
أبو إسحاق عن الرباء قال : رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يوم اخلندق 

 وهو حيمل الرتاب فذكر حنوه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

شم قاال ثنا شعبة عن أيب  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد وها - 18596
إسحاق عن الرباء بن عازب قال : أصبنا يوم خيرب محرا فنادى منادى رسول 

 هللا صلى هللا عليه وسلم أن أكفئوا القدور 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هاشم ثنا شعبة عن عدى بن اثبت   - 18597
الرباء بن عازب عن النيب صلى هللا عليه وسلم : مثله قال عبد هللا قال أيب عن 

 وبن جعفر يف هذا احلديث قال مسعت الرباء وبن أيب أوىف  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن   - 18598
علقمة بن مرثد عن سعد بن عبيدة عن الرباء بن عازب عن النيب صلى هللا 

عليه وسلم قال : ذكر عذاب القرب قال يقال له من ربك فيقول هللا ريب ونيب 
  {نيا يثبت هللا الذين آمنوا ابلقول الثابت يف احلياة الد }حممد فذلك قوله 

 يعين بذلك املسلم 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    292صفحة  - 4مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن عدى   - 18599
ى هللا عليه وسلم  بن اثبت قال مسعت الرباء بن عازب حيدث انه مسع النيب صل

أو قال عن النيب صلى هللا عليه وسلم : انه قال يف األنصار ال حيبهم اال مؤمن  
بغضه هللا قال قلت وال يبغضهم إال منافق من أحبهم فأحبه هللا ومن أبغضهم فا

 له أنت مسعت الرباء قال إايي حيدث 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن عدى   - 18600
بن اثبت عن الرباء قال : رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم واضعا احلسن  

  عنه على عاتقه وهو يقول اللهم اىن أحبه فأحبه  بن على رضي هللا

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن ربيع   - 18601
بن ركني قال مسعت عدى بن اثبت حيدث عن الرباء بن عازب قال مر بنا انس 



بون فقالوا : بعثنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إىل منطلقون فقلنا أين تذه 
 رجل فأتى امرأة أبيه أن نقتله  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف الضطرابه ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هشيم أان أشعث عن عدى بن  - 18602
اثبت عن الرباء بن عازب قال : مر يب عمى احلرث بن عمرو ومعه لواء قد 

عقده له النيب صلى هللا عليه وسلم فقلت له أي عم أين بعثك النيب صلى هللا  
 عليه وسلم قال بعثين إىل رجل تزوج امرأة أبيه فأمرين أن أضرب عنقه 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف الضطرابه ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هشيم أان احلجاج عن أيب إسحاق  - 18603
عن الرباء بن عازب قال : كان فيما اشرتط أهل مكة على رسول هللا صلى هللا 

 عليه وسلم أن ال يدخلها أحد من أصحابه بسالح اال سالح يف قراب 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هشيم عن العوام عن عروة عن   - 18604
الرباء بن عازب قال : كنا إذا صلينا خلف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 قمنا صفوفا حىت إذا سجد تبعناه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف جلهالة عزرة ت  

 

 

ا شعبة عن زايد  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثن - 18605
دث قوما فيهم كعب بن أيب زايد قال مسعت بن أيب ليلى قال مسعت الرباء حي

بن عجرة قال مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول لألنصار : انكم 
 ستلقون بعدي أثرة قالوا فما أتمران قال اصربوا حىت تلقوين على احلوض 

 

 

سناد ضعيف عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هاشم ثنا ليث ثنا صفوان بن سليم   - 18606
عن أيب سربة عن الرباء بن عازب قال : سافرت مع النيب صلى هللا عليه وسلم  

 مثانية عشر سفرا فلم أره ترك الركعتني قبل الظهر  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف جلهالة أيب بسرة ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هاشم ثنا سليمان عن محيد عن   - 18607
مسري فأتينا   يونس عن الرباء قال : كنا مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف

على ركي ذمة يعىن قليلة املاء قال فنزل فيها ستة أان سادسهم ماحة فادليت 
ة الركي فجعلنا فيها  إلينا دلو قال ورسول هللا صلى هللا عليه وسلم على شف

نصفها أو قراب ثلثيها فرفعت إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال الرباء  
فكدت إبانئي هل أجد شيئا أجعله يف حلقي فما وجدت فرفعت الدلو إىل 
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فغمس يده فيها فقال ما شاء هللا ان يقول 

د رأيت أحدان أخرج بثوب خشية الغرق فعيدت إلينا الدلو مبا فيها قال فلق 
 قال مث ساحت يعىن جرت هنرا 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف جلهالة حال يونست  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب قال وثنا هدبة ثنا سليمان بن املغرية   - 18608
 عن محيد بن هالل عن يونس عن الرباء : حنوه قال فيه أيضا ماحة  

 



 

شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف عليق ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن عبد هللا ثنا إسرائيل عن   - 18609
أيب إسحاق عن الرباء قال : غزوان مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مخس 

 عشرة غزوة وأان وعبد هللا بن عمر لدة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن آدم ثنا فضيل يعىن بن  - 18610
نيب صلى هللا عياض عن منصور عن سعد بن عبيدة عن الرباء بن عازب عن ال

عليه وسلم قال : إذا أويت إىل فراشك فتوضأ ومن على شقك األمين وقل 
اللهم أسلمت وجهي إليك وفوضت آمري إليك وأجلأت ظهري إليك رهبة  

يك ال ملجأ وال منجا منك اال إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت ورغبة إل
 وبنبيك الذي أرسلت فان مت مت على الفطرة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 



 

------------------------------------- 

 

[    293صفحة  - 4مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

 حدثين أيب ثنا على بن إسحاق أان عبد هللا بن حدثنا عبد هللا - 18611
: فذكر إبسناده ومعناه وقال  مبارك أان سفيان عن منصور عن سعد بن عبيدة 

فتوضأ وضوأك للصالة وقال اجعلهن آخر ما تتكلم به قال فرددهتا على النيب 
صلى هللا عليه وسلم فلما بلغت آمنت بكتابك الذي أنزلت قلت وبرسولك 

نبيك الذي أرسلت قال ال وب  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري علي  ت
 بن إسحاق فمن رجال الرتمذي وهو ثقة 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن آدم ثنا أبو بكر عن أيب  - 18612
إسحاق عن الرباء بن عازب قال : جاء رجل إىل رسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم فسأله عن الكاللة فقال تكفيك آية الصيف  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

ثنا إسرائيل عن أيب  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن آدم - 18613
إسحاق عن الرباء بن عازب قال : مر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على  

جملس األنصار فقال أن أبيتم إال أن جتلسوا فاهدوا السبيل وردوا السالم  
 وأعينوا املظلوم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري أن ت
 إسناده منقطع 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن آدم ثنا زهري عن أيب  - 18614
الكهف واىل  إسحاق عن الرباء بن عازب قال : كان رجل يقرأ يف داره سورة

جانبه حصان له مربوط بشطنني حىت غشيته سحابة فجعلت تدنو وتدنو حىت 
جعل فرسه ينفر منها قال الرجل فعجبت لذلك فلما أصبح أتى النيب صلى 

 عليه وسلم فذكر ذلك له وقص عليه فقال النيب صلى هللا عليه وسلم تلك هللا
 السكينة تنزلت للقرآن  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن آدم وأبو أمحد قاال ثنا   - 18615
ل إىل النيب صلى هللا عليه  إسرائيل عن أيب إسحاق عن الرباء قال : جاء رج

وسلم مقنعا يف احلديد قال أقاتل أو أسلم قال بل أسلم مث قاتل فاسلم مث قاتل  
 فقتل فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عمل هذا قليال وأجر كثريا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن بن موسى ثنا زهري ثنا أبو  - 18616
عليه وسلم على  إسحاق أن الرباء بن عازب قال : جعل رسول هللا صلى هللا 

الرماة يوم أحد وكانوا مخسني رجال عبد هللا بن جبري قال ووضعهم موضعا  
موان ظهران  وقال ان رأيتموان ختطفنا الطري فال تربحوا حىت أرسل إليكم وان رأيت

على العدو وأوطأانهم فال تربحوا حىت أرسل إليكم قال فهزموهم قال فاان وهللا  
رأيت النساء يشتددن على اجلبل وقد بدت اسوقهن وخالخلهن رافعات 

ثياهبن فقال أصحاب عبد هللا بن جبري الغنيمة أي قوم الغنيمة ظهر أصحابكم  
قال لكم رسول هللا صلى هللا عليه  فما تنظرون قال عبد هللا بن جبري أنسيتم ما 

وسلم قالوا أان وهللا لنأتني الناس فلنصينب من الغنيمة فلما أتوهم صرفت 



وجوههم فاقبلوا منهزمني فذلك الذي يدعوهم الرسول يف أخراهم فلم يبق مع  
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم غري أثىن عشر رجال فاصابوا منا سبعني رجال 

ى هللا عليه وسلم وأصحابه أصاب من املشركني يوم بدر  وكان رسول هللا صل
و سفيان أيف القوم حممد أيف أربعني ومائة سبعني أسريا وسبعني قتيال فقال أب

القوم حممد أيف القوم حممد ثالاث فنهاهم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ان 
القوم بن  جييبوه مث قال أيف القوم بن أيب قحافة أيف القوم بن أيب قحافة أيف

اخلطاب أيف القوم بن اخلطاب مث أقبل على أصحابه فقال أما هؤالء فقد قتلوا  
وقد كفيتموهم فما ملك عمر نفسه ان قال كذبت وهللا اي عدو هللا ان الذين 

عددت ألحياء كلهم وقد بقى لك ما يسوءك فقال يوم بيوم بدر واحلرب 
 تسؤين مث أخذ يرجتز أعل سجال انكم ستجدون يف القوم مثلة مل آمر هبا ومل

هبل أعل هبل فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أال جتيبونه قالوا اي رسول  
هللا وما نقول قال قولوا هللا أعلى وأجل قال ان العزى لنا والعزى لكم فقال  

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أال جتيبونه قالوا اي رسول هللا وما نقول قال  
ان وال موىل لكم  قولوا هللا موال  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن بن موسى ثنا زهري ثنا أبو  - 18617



بلج حيىي حيىي بن أيب سليم قال ثنا أبو احلكم على البصري عن أيب حبر عن  
الرباء أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : أميا مسلمني التقيا فأخذ 

 أحدمها بيد صاحبه مث محد هللا تفرقا ليس بينهما خطيئة  
 

 

شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه دون قوله : " مث محدا هللا " وهذا إسناد   عليقت
 ضعيف فيه جهالة واضطراب

 

 

------------------------------------- 

 

[    294صفحة  - 4مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أسود بن عامر أان إسرائيل أو غريه   - 18618
م ثوب حرير عن أيب إسحاق عن الرباء قال : أهدى للنيب صلى هللا عليه وسل 

فجعلنا نلمسه ونعجب منه ونقول ما رأينا ثواب خريا منه وألني فقال النيب صلى 
ن معاذ يف اجلنة  هللا عليه وسلم أيعجبكم هذا قلنا نعم قال ملناديل سعد ب

 أحسن من هذا وألني 
 

 



عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا قتيبة بن سعد قال أبو عبد الرمحن  - 18619
وكتب به إىل قتيبة ثنا عبثر بن القاسم عن برد أخي يزيد بن أيب زايد عن  

رسول هللا صلى هللا املسيب بن رافع قال مسعت الرباء بن عازب يقول قال 
عليه وسلم : من تبع جنازة حىت يصلي عليها كان له من األجر قرياط ومن  
مشى مع اجلنازة حىت تدفن وقال مرة حىت يدفن كان له من األجر قرياطان  

 والقرياط مثل أحد  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات ت  

 

 

بن عبد هللا الرتمذي وأبو معمر  قال أبو عبد الرمحن وثناه صاحل  - 18620
قاال ثنا عبثر بن القاسم أبو زبيد عن برد أخي يزيد بن أيب زايد عن املسيب بن 

 رافع عن الرباء عن النيب صلى هللا عليه وسلم : حنوه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات ت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان قال حدثنا أبو عوانة عن   - 18621
بن عازب قال :   هالل بن أيب محيد عن عبد الرمحن بن أيب ليلى عن الرباء

رمقت الصالة مع حممد صلى هللا عليه وسلم فوجدت قيامه فركعته فاعتداله 
بعد الركعة فسجدته فجلسته بني السجدتني فجلسته بني التسليم وما بني 

 التسليم واالنصراف قريبا من السواء 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا عبيد هللا بن إايد ثنا إايد  - 18622
عن الرباء بن عازب قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : إذا سجدت 

 فضع كفيك وارفع مرفقيك  

 

 

يق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم علت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن آدم ثنا زهري عن أيب  - 18623
إسحاق عن الرباء بن عازب قال : جعل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على  

الرماة وكانوا مخسني رجال عبد هللا بن جبري يوم أحد وقال ان رأيتم العدو  



لطري ختطفنا فال تربحوا فلما رأوا الغنائم قالوا عليكم الغنائم فقال عبد  ورأيتم ا
 } هللا أمل يقل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ال تربحوا قال غريه فنزلت 

يقول عصيتم الرسول من بعد ما أراكم   {وعصيتم من بعد ما أراكم ما حتبون  
 الغنائم وهزمية العدو  

 

 

اده صحيح على شرطهما عليق شعيب األرنؤوط : إسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو عبد الرمحن املقرئ وحسني بن  - 18624
حممد املعىن قال ثنا أبو رجاء عبد هللا بن واقد اهلروي قال ثنا حممد بن مالك 

عن الرباء بن عازب قال : بينما حنن مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذ  
تمع عليه هؤالء قيل على قرب حيفرونه قال ففزع بصر جبماعة فقال عالم اج

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فبدر بني يدي أصحابه مسرعا حىت انتهى إىل 
القرب فجثا عليه قال فاستقبلته من بني يديه ألنظر ما يصنع فبكى حىت بل 

 الثرى من دموعه مث أقبل علينا قال أي إخواين ملثل اليوم فاعدوا 
 

 

شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف لضعف حممد بن مالكعليق ت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو عبد الرمحن ثنا أبو رجاء ثنا   - 18625
حممد بن مالك قال : رأيت على الرباء خامتا من ذهب وكان الناس يقولون له 

ن  مل ختتم ابلذهب وقد هنى عنه النيب صلى هللا عليه وسلم فقال الرباء بينا حن
عند رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وبني يديه غنيمة يقسمها سيب وخرثي قال  

فقسمها حىت بقى هذا اخلامت فرفع طرفه فنظر إىل أصحابه مث خفض مث رفع  
طرفه فنظر إليهم مث خفض مث رفع طرفه فنظر إليهم مث قال أي براء فجئته حىت  

ال خذ البس ما كساك قعدت بني يديه فأخذ اخلامت فقبض على كرسوعي مث ق
هللا ورسوله قال وكان الرباء يقول كيف أتمروين أن أضع ما قال رسول هللا 

 صلى هللا عليه وسلم البس ما كساك هللا ورسوله 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حجاج أان شعبة عن عبد هللا بن  - 18626
: أن النيب صلى  أيب السفر قال مسعت أاب بكر بن أيب موسى حيدث عن الرباء

هللا عليه وسلم كان إذا استيقظ قال احلمد هلل الذي أحياان بعد ما أماتنا واليه 
لهم ابمسك أحيا النشور قال شعبة هذا أو حنو هذا املعىن وإذا انم قال ال

 وابمسك أموت 

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا زيد بن احلباب ثنا احلسني يعىن بن  - 18627
واقد ثنا أبو إسحاق حدثين الرباء بن عازب قال : كان رسول هللا صلى هللا 

 عليه وسلم يسجد على إلييت الكف 

 

 

ليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف عت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    295صفحة  - 4مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يونس بن حممد ثنا فليح عن   - 18628
صفوان بن سليم ع أيب بسرة عن الرباء بن عازب قال : غزوت مع رسول هللا 

صلى هللا عليه وسلم بضع عشرة غزوة فما رأيته ترك ركعتني حني متيل  
 الشمس 

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن مصعب ثنا األوزاعي عن   - 18629
له انقة ضارية الزهري عن حرام بن حميصة عن الرباء بن عازب انه : كانت 

فدخلت حائطا فأفسدت فيه فقضى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ان حفظ  
صابت  احلوائط ابلنهار على أهلها وان حفظ املاشية ابلليل على أهلها وان ما أ

 املاشية ابلليل فهو على أهلها  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف النقطاعه ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا معمر بن سليمان الرقى ثنا احلجاج  - 18630
عن أيب إسحاق عن الرباء بن عازب قال : سئل رسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم عن الكاللة فقال تكفيك آية الصيف 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف لضعف احلجاجت  

 

 

سباط قال ثنا مطرف عن أيب حدثنا عبد هللا حدثين أيب قال ثنا أ - 18631



اجلهم عن الرباء بن عازب قال : اىن ألطوف على إبل ضلت يل يف عهد  
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فاان أجول يف أبيات فإذا أان بركب وفوارس إذ 
جاؤوا فطافوا بفنائي فاستخرجوا رجال فما سألوه وال كلموه حىت ضربوا عنقه  

عرس ابمرأة أبيه  فلما ذهبوا سألت عنه فقالوا   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف الضطرابه ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أسود بن عامر ثنا أبو بكر عن   - 18632
مطرف قال : أتوا قبة فاستخرجوا منها رجال فقتلوه قال قلت ما هذا قالوا  

لم فقتلوه  هذا رجل دخل أبم امرأته فبعث إليه رسول هللا صلى هللا عليه وس   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف الضطرابه ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن أيب بكري ثنا عبد الغفار بن   - 18633
القاسم حدثين عدى بن اثبت قال حدثين يزيد بن الرباء عن أبيه قال لقيت  

عليه وسلم إىل  خايل معه راية فقلت أين تريد قال : بعثنا رسول هللا صلى هللا 
رجل من بىن متيم تزوج امرأة أبيه من بعده فأمران أن نقتله وأنخذ ماله قال  



ففعلوا قال أبو عبد الرمحن ما حدث أيب عن أيب مرمي عبد الغفار اال هذا 
 احلديث لعلته 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف الضطرابه ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أسود بن عامر وأبو أمحد قاال ثنا   - 18634
هللا عليه  إسرائيل عن أيب إسحاق عن الرباء قال : كان أصحاب حممد صلى 

وسلم إذا كان الرجل صائما فحضر اإلفطار فنام قبل أن يفطر مل أيكل ليلته  
فطار أتى  وال يومه حىت ميسي وان فالان األنصاري كان صائما فلما حضره اإل

امرأته فقال هل عندك من طعام قالت ال ولكن انطلق فاطلب لك فغلبته عينه  
وجاءت امرأته فلما رأته قالت خيبة لك فأصبح فلما انتصف النهار غشي 

أحل لكم ليلة   }عليه فذكر ذلك للنيب صلى هللا عليه وسلم فنزلت هذه اآلية 
 لكم اخليط األبيض من  حىت يتبني  }إىل قوله  {الصيام الرفث إىل نسائكم 

قال أبو أمحد وان قيس بن صرمة األنصاري جاء فنام فذكره   {اخليط األسود   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أمحد بن عبد امللك قال ثنا زهري   - 18635
كان إذا انم فذكر حنوا من ثنا أبو إسحاق عن الرباء بن عازب : ان أحدهم  

 حديث إسرائيل اال أنه قال نزلت يف أيب قيس بن عمرو  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أسود بن عامر اان إسرائيل ثنا أبو  - 18636
مسعت الرباء  إسحاق وثنا حيىي بن أيب بكري ثنا إسرائيل عن أيب إسحاق قال 

يقول : ما رأيت أحدا من خلق هللا أحسن يف حلة محراء من رسول هللا صلى 
تضرب قريبا من  هللا عليه وسلم وان مجته لتضرب إىل منكبيه قال بن أيب بكري ل
 منكبيه وقد مسعته حيدث به مرارا ما حدث به قط إال ضحك 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن يونس بن   - 18637
خباب عن املنهال بن عمرو عن زاذان عن الرباء بن عازب قال : خرجنا مع  

سول هللا صلى هللا عليه وسلم إىل جنازة فجلس رسول هللا صلى هللا عليه  ر 



وسلم على القرب وجلسنا حوله كأن على رءوسنا الطري وهو يلحد له فقال  
أعوذ ابهلل من عذاب القرب ثالث مرار مث قال ان املؤمن إذا كان يف إقبال من  

وجوههم الشمس مع   اآلخرة وانقطاع من الدنيا تنزلت إليه املالئكة كأن على
وحنوط فجلسوا منه مد البصر حىت إذا خرج روحه صلى عليه  كل واحد كفن  

كل ملك بني السماء واألرض وكل ملك يف السماء وفتحت له أبواب السماء 
ليس من أهل ابب إال وهم يدعون هللا أن يعرج بروحه من قبلهم فإذا عرج  

هدت إليهم اىن منها خلقتهم  بروحه قالوا رب عبدك فالن فيقول أرجعوه فإين ع
وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم اترة أخرى قال فإنه يسمع خفق نعال أصحابه 

إذا ولوا عنه فيأتيه آت فيقول من ربك ما دينك من نبيك فيقول ريب هللا 
وديين اإلسالم ونبيي حممد صلى هللا عليه وسلم فينتهره فيقول من ربك ما  

ض على املؤمن فذلك حني يقول هللا عز  دينك من نبيك وهى آخر فتنة تعر 
  {يثبت هللا الذين آمنوا ابلقول الثابت يف احلياة الدنيا ويف اآلخرة  }وجل 

فيقول ريب هللا وديين اإلسالم ونبيي حممد صلى هللا عليه وسلم فيقول له  
صدقت مث أيتيه آت حسن الوجه طيب الريح حسن الثياب فيقول أبشر 

قيم فيقول وأنت فبشرك هللا خبري من أنت فيقول أان بكرامة من هللا ونعيم م
عملك الصاحل كنت وهللا سريعا يف طاعة هللا بطيئا عن معصية هللا فجزاك هللا 

خريا مث يفتح له ابب من اجلنة وابب من النار فيقال هذا كان منزلك لو 
ة عصيت هللا أبدلك هللا به هذا فإذا رأى ما يف اجلنة قال رب عجل قيام الساع
كيما أرجع إىل أهلي ومايل فيقال له اسكن وان الكافر إذا كان يف انقطاع من  



الدنيا وإقبال من اآلخرة نزلت عليه مالئكة غالظ شداد فانتزعوا روحه كما  
ينتزع السفود الكثري الشعب من الصوف املبتل وتنزع نفسه مع العروق فيلعنه  

تغلق أبواب السماء ليس  كل ملك بني السماء واألرض وكل ملك يف السماء و 
م يدعون هللا ان ال تعرج روحه من قبلهم فإذا عرج بروحه  من أهل ابب اال وه

قالوا رب فالن بن فالن عبدك قال أرجعوه فإين عهدت إليهم اىن منها 
خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم اترة أخرى قال فإنه ليسمع خفق نعال  

فيقول من ربك ما دينك من نبيك فيقول  أصحابه إذا ولوا عنه قال فيأتيه آت 
ال أدري فيقول ال دريت وال تلوت وأيتيه آت قبيح الوجه قبيح الثياب مننت  
الريح فيقول أبشر هبوان من هللا وعذاب مقيم فيقول وأنت فبشرك هللا ابلشر 
من أنت فيقول أان عملك اخلبيث كنت بطيئا عن طاعة هللا سريعا يف معصية  

شرا مث يقبض له أعمى أصم أبكم يف يده مرزبة لو ضرب هبا  هللا فجزاك هللا
جبل كان ترااب فيضربه ضربة حىت يصري ترااب مث يعيده هللا كما كان فيضربه 

ضربة أخرى فيصيح صيحة يسمعه كل شيء اال الثقلني قال الرباء بن عازب  
 مث يفتح له ابب من النار وميهد من فرش النار 

 

 

إسناده ضعيف هبذه السياق لضعف يونس بن خباب  عليق شعيب األرنؤوط :ت  

 

 

------------------------------------- 
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حدثنا عبد هللا وحدثناه أبو الربيع ثنا محاد بن زيد عن يونس بن  - 18638
 خباب عن املنهال بن عمرو عن زذان عن الرباء بن عازب : مثله  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف لضعف يونس بن خبابت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أان سفيان عن منصور   - 18639
ة عن عبد الرمحن بن عوسجة النهمي عن الرباء بن عازب  واألعمش عن طلح

قال قال النيب صلى هللا عليه وسلم : ان هللا ومالئكته يصلون على الصفوف 
األول وزينوا القرآن أبصواتكم ومن منح منيحة لنب أو منيحة ورق أو هدى  

 زقاقا فهو كعتق رقبة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

نا عبد هللا حدثين أيب ثنا على بن عاصي أان حصني بن عبد  حدث - 18640



الرمحن عن سعد بن عبيدة عن الرباء بن عازب عن النيب صلى هللا عليه وسلم  
قال : إذا اضطجع الرجل فتوسد ميينه مث قال اللهم إليك أسلمت نفسي 

وفوضت آمري إليك وأجلأت إليك ظهري ووجهت إليك وجهي رهبة منك  
 ملجأ والمنجا منك اال إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت ورغبة إليك ال

وبنبيك الذي أرسلت ومات على ذلك بىن له بيت يف اجلنة أو بوىء له بيت 
 يف اجلنة 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح دون قوله : " بين له بيت يف اجلنة أو  ت
 بوئ له بيت يف اجلنة وهذا إسناد ضعيف 

 

 

 حدثين أيب ثنا عبد هللا بن حممد قال أبو عبد  حدثنا عبد هللا - 18641
أيب شيبة قال ثنا أبو خالد األمحر   الرمحن ومسعته أان من عبد هللا بن حممد بن

عن احلسن بن عمرو عن طلحة عن عبد الرمحن بن عوسجة عن الرباء قال  
قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : أقيموا صفوفكم ال يتخللكم كأوالد  

ل اي رسول هللا وما أوالد احلذف قال سود جرد تكون أبرض اليمن  احلذف قي  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 



 

------------------------------------- 

 

[    297صفحة  - 4مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد هللا بن حممد قال أبو عبد   - 18642
الرمحن ومسعته أان من عبد هللا بن حممد بن أيب شيبة قال ثنا شريك عن احلسن  

بن احلكم عن عدى بن اثبت عن الرباء قال قال رسول هللا صلى هللا عليه  
 وسلم : من بدا جفا  

 

 

ابه عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف الضطر ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عثمان بن حممد قال عبد هللا  - 18643
ومسعته أان من عثمان قال ثنا جرير بن عبد احلميد عن مطرف عن أيب اجلهم 

عن الرباء بن عازب : أن النيب صلى هللا عليه وسلم بعث إىل رجل تزوج امرأة 
 أبيه أن يقتله  

 

 

إسناده ضعيف الضطرابه عليق شعيب األرنؤوط : ت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هارون بن معروف قال عبد هللا  - 18644
وأظن أىن قد مسعته منه قال ثنا بن وهب حدثين جرير بن حازم قال مسعت أاب 

إسحاق اهلمداين يقول حدثين عبد الرمحن بن عوسجة عن الرباء بن عازب قال  
سلم أيتينا فيمسح عواتقنا وصدوران ويقول ال  : كان رسول هللا صلى هللا عليه و 

ختتلف صفوفكم فتختلف قلوبكم ان هللا ومالئكته يصلون على الصف األول 
 أو الصفوف األوىل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا سليمان بن املغرية ثنا   - 18645
رباء قال : كنا مع رسول هللا صلى هللا عليه  محيد بن هالل ثنا يونس عن ال

وسلم يف سفر فأتينا على ركي ذمة فنزل فيها ستة أان سابعهم أو سبعة أان 
اثمنهم قال ماحة فادليت إلينا دلو ورسول هللا صلى هللا عليه وسلم على شفة  
الركي فجعلت فيها نصفها أو قراب ثلثها فرفعت الدلو إىل رسول هللا صلى 

ه وسلم قال الرباء وكدت إبانئي هل أجد شيئا أجعله يف حلقي فما  هللا علي
وجدت فغمس يده فيها وقال ما شاء هللا أن يقول وأعيدت إلينا الدلو مبا فيها  

 ولقد اخرج آخران بثوب خمافة الغرق مث ساحت وقال عفان مرة رهبة الغرق 



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن عاصم   - 18646
عن الشعيب عن الرباء بن عازب قال : هناان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يوم  

 خيرب عن حلوم احلمر اإلنسية نضيجا ونيئا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أان سفيان عن األعمش   - 18647
عن أيب الضحى عن الرباء بن عازب قال : توىف إبراهيم بن النيب صلى هللا 

عليه وسلم بن ستة عشر شهرا فقال ادفنوه ابلبقيع فان له مرضعا يتم رضاعه  
 يف اجلنة 

 

 

نيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا سفيان عن األعمش   - 18648



عن املنهال عن زاذان عن الرباء بن عازب قال : خرجنا مع رسول هللا صلى 
 هللا عليه وسلم يف جنازة فوجدان القرب وملا يلحد فجلس وجلسنا  

 

 

يح عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الصحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن أشعث  - 18649
عن عدى بن اثبت عن يزيد بن الرباء عن أبيه قال لقيين عمى ومعه راية فقلت  

أين تريد فقال : بعثين النيب صلى هللا عليه وسلم إىل رجل تزوج امرأة أبيه 
 فأمرين ان أقتله  

 

 

ده ضعيف الضطرابه عليق شعيب األرنؤوط : إسنات  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن زكراي ثنا أبو يعقوب  - 18650
الثقفي حدثين يونس بن عبيد موىل حممد بن القاسم قال بعثين حممد بن القاسم  

إىل الرباء بن عازب اسأله عن راية رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ما كانت 
 قال : كانت سوداء مربعة من منرة  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : حديث حسن لغريه وهذا إسناد ضعيف لضعف أيب ت
 يعقوب الثقفي 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن آدم ثنا أبو األحوص عن   - 18651
منصور عن الشعيب عن الرباء بن عازب : قال خطبنا رسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم يوم النحر بعد الصالة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

أخربان زكراي عن أيب حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد قال  - 18652
إسحاق عن الرباء بن عازب قال : اعتمر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قبل  

ان حيج واعتمر قبل ان حيج فقالت عائشة لقد علم انه اعتمر أربع عمر 
 بعمرته اليت حج فيها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح لغريه ت  

 

 

د أان داود وبن أيب عدى عن  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزي - 18653



داود املعىن عن عامر عن الرباء بن عازب ان النيب صلى هللا عليه وسلم قال  
بن أيب عدى خطبنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال : ال يذحبن أحد قبل  

ان نصلى فقام إليه خايل وقال اي رسول هللا هذا يوم اللحم فيه كثري قال بن أيب 
ذحبت نسكي قبل ليأكل أهلي وجرياين وعندي عناق لنب عدى مكروه وإين 

خري من شاتى حلم فاذحبها قال نعم وال جتزىء جذعة عن أحد بعدك وهى خري  
 نسيكتيك  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
فمن رجال مسلم  -وهو ابن أيب هند  -الشيخني غري داود   

 

 

------------------------------------- 
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حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا سفيان عن أيب  - 18654
إسحاق عن الرباء قال : كان النيب صلى هللا عليه وسلم إذا أراد ان ينام وضع  

ابك يوم تبعث عبادك  خده على يده اليمىن وقال رب قين عذ  

 



 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أان شعبة عن أيب إسحاق عن   - 18655
الربيع بن الرباء عن أبيه عن النيب صلى هللا عليه وسلم : انه كان إذا رجع من  

 سفر قال آيبون اتئبون عابدون لربنا حامدون  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد اان شعبة أان شريك بن عبد   - 18656
هللا عن أيب إسحاق عن الرباء بن عازب قال : استصغرين رسول هللا صلى هللا 

 عليه وسلم أان وبن عمر فرددان يوم بدر  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

لكاليب ثنا مسعر  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبدة بن سليمان ا - 18657
عن احلكم عن عبد الرمحن بن أيب ليلى عن الرباء قال : كان ركوع رسول هللا 



صلى هللا عليه وسلم وقيامه بعد الركوع وجلوسه بني السجدتني ال ندري ايه 
 أفضل 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

ثنا إسرائيل عن أيب إسحاق  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حجني - 18658
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف ذي القعدة فأيب أهل   عن الرباء قال : اعتمر

مكة ان يدعوه يدخل مكة حىت قاضاهم على ان يقيم هبا ثالثة أايم فلما كتبوا 
الكتاب كتبوا هذا ما قاضى عليه حممد رسول هللا قالوا ال نقر هبذا لو نعلم  

ا منعناك شيئا ولكن أنت حممد بن عبد هللا قال أان رسول هللا انك رسول هللا م
وأان حممد بن عبد هللا قال لعلي امح رسول هللا قال وهللا ال أحموك أبدا فأخذ  

النيب صلى هللا عليه وسلم الكتاب وليس حيسن ان يكتب فكتب مكان رسول  
ح اال السيف هللا هذا ما قاضى عليه حممد بن عبد هللا ان ال يدخل مكة السال

يف القراب وال خيرج من أهلها أحد اال من أراد ان يتبعه وال مينع أحدا من  
أصحابه ان يقيم هبا فلما دخلها ومضى األجل أتوا عليا فقالوا قل لصاحبك  

 فليخرج عنا فقد مضى األجل فخرج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 

 

شيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب وثناه أسود بن عامر أان إسرائيل عن   - 18659
أيب إسحاق عن الرباء قال : اعتمر النيب صلى هللا عليه وسلم يف ذي القعدة  

 فذكر معناه وقال ان ال يدخل مكة السالح وال خيرج من أهلها  

 

 

الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حجني ثنا إسرائيل عن أيب إسحاق  - 18660
عن الرباء قال : بينما رجل من أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم يصلي 

وفرس له حصان مربوط يف الدار فجعل ينفر فخرج الرجل فنظر فلم ير شيئا  
وسلم فقال تلك وجعل ينفر فلما أصبح ذكر ذلك للنيب صلى هللا عليه 

 السكينة نزلت ابلقرآن 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حجني ثنا إسرائيل عن أيب إسحاق  - 18661
عن الرباء قال : آخر سورة نزلت على النيب صلى هللا عليه وسلم كاملة براءة 



إىل آخر السورة   {يستفتونك  }ساء وآخر آية نزلت خامتة سورة الن  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن آدم ثنا مسعر عن عدى   - 18662
بن اثبت عن الرباء بن عازب قال قرأ النيب صلى هللا عليه وسلم : يف العشاء 

  وال أحسن صالة منه  والتني والزيتون فلم أمسع أحسن صوات

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن آدم وحسني قاال ثنا   - 18663
إسرائيل عن أيب إسحاق عن الرباء قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :  

 ان هللا ومالئكته يصلون على الصف املقدم  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي وحسني قاال ثنا إسرائيل عن   - 64186
أيب إسحاق عن الرباء : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اعتمر يف ذي 

 القعدة  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن آدم ثنا إسرائيل عن أيب  - 18665
إسحاق عن الرباء بن عازب قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حلسان 

 بن اثبت : اهج املشركني فان روح القدس معك 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

ثنا حيىي بن آدم ثنا عمار بن رزيق عن  حدثنا عبد هللا حدثين أيب  - 18666
أيب إسحاق عن عبد الرمحن بن عوسجة عن الرباء بن عازب يشهد به على  

النيب صلى هللا عليه وسلم قال : ان هللا ومالئكته يصلون على الصفوف 
 األول 

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح رجاله ثقات ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    299صفحة  - 4مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن آدم ثنا سفيان عن أشعث  - 18667
عازب قال : أمران  بن أيب الشعثاء عن معاوية بن سويد بن مقرن عن الرباء بن 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بسبع وهناان عن سبع أمران بعيادة املريض 
إبرار القسم واتباع اجلنائز وإجابة الداعي وإفشاء السالم وتشميت العاطس و 

ونصر املظلوم وهناان عن خواتيم الذهب وآنية الفضة واحلرير والديباج 
 واإلستربق واملياثر احلمر والقسي 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو داود عمرو بن سعد عن   - 18668
 سفيان : مثله ومل يذكر فيه إفشاء السالم وقال هناان عن آنية الذهب والفضة 

 



 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن آدم ثنا أبو بكر بن عياش   - 18669
يق عن أيب إسحاق عن عبد الرمحن بن عوسجة عن الرباء بن وعمار بن رز 

عازب قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ان هللا ومالئكته يصلون على  
 الصفوف األول 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن آدم وأبو أمحد قاال ثنا   - 18670
محن البجلي من بىن جبلة من بىن سليم عن طلحة قال أبو عيسى بن عبد الر 

أمحد ثنا طلحة بن مصرف عن عبد الرمحن بن عوسجة عن الرباء بن عازب 
قال جاء أعرايب إىل النيب صلى هللا عليه وسلم فقال : اي رسول هللا علمين 

عمال يدخلين اجلنة فقال لئن كنت أقصرت اخلطبة لقد أعرضت املسألة أعتق  
ة وفك الرقبة فقال اي رسول هللا أو ليستا بواحدة قال ال ان عتق النسمة  النسم

أن تفرد بعتقها وفك الرقبة أن تعني يف عتقها واملنحة الوكوف والفيء على ذي  
الرحم الظامل فان مل تطق ذلك فأطعم اجلائع واسق الظمآن وأمر ابملعروف وانه 



ري  عن املنكر فإن مل تطق ذلك فكف لسانك إال من اخل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا سفيان عن أيب إسحاق  - 18671
وفضل هللا اجملاهدين   }قال مسعت الرباء بن عازب يقول : ملا نزلت هذه اآلية 

أاته بن أم مكتوم فقال اي رسول هللا ما أتمرين اىن  {على القاعدين أجرا عظيما 
يب صلى هللا عليه  قال فقال الن {غري أويل الضرر  } ضرير البصر قال فنزلت 

 وسلم ائتوين ابلكتف والدواة أو اللوح والدواة 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع عن أبيه وعلى بن صاحل عن   - 18672
أشعث بن سليم عن معاوية بن سويد بن مقرن قال أيب وعبد الرمحن قال ثنا  

أشعث بن سليم قال مسعت معاوية بن سويد عن الرباء قال : أمران   شعبة عن
عيادة املريض رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بسبع وهناان عن سبع أمران ب

واتباع اجلنائز وتشميت العاطس ورد السالم وإجابة الداعي ونصر املظلوم  



احلرير  وإبرار املقسم وهناان عن آنية الذهب والفضة والتختم ابلذهب ولبس 
والديباج والقسي واملياثر احلمر واإلستربق ومل يذكر عبد الرمحن آنية الذهب 

 والفضة 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع عن شعبة عن عدى بن اثبت   - 18673
عن الرباء أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال حلسان : هاجهم أو اهجهم فان  

 جربيل معك 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع عن سفيان عن أيب إسحاق  - 18674
ا أويت إىل فراشك عن الرباء ان النيب صلى هللا عليه وسلم قال لرجل : إذ

فقل اللهم أسلمت وجهي إليك وأجلأت ظهري إليك وفوضت آمري إليك 
رغبة ورهبة إليك ال ملجأ والمنجا اال إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت 

ذي أرسلت فان مت مت على الفطرة وان أصبحت أصبحت وقد  وبنبيك ال



 أصبت خريا 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن ثنا سفيان قال مسعت   - 18675
عمرو بن مرة أو قال حدثنا عن عبد الرمحن بن أيب ليلى عن الرباء : ان النيب 

ى هللا عليه وسلم كان يقنت يف الصبح واملغرب قال شعبة مثله  صل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن عن شعبة عن أيب  - 86761
إسحاق عن الرباء قال وحدثنا بن جعفر ثنا شعبة عن أيب إسحاق انه مسع 

واجملاهدون يف  }  {ال يستوي القاعدون من املؤمنني  }الرباء قال : ملا نزلت 
ها  دعا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم زيدا فجاء بكتف وكتب {سبيل هللا  

ال يستوي القاعدون من املؤمنني غري  }فشكا بن أم مكتوم ضرارته فنزلت 
 أويل الضرر  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    300صفحة  - 4مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن وبن جعفر قاال ثنا   - 18677
النيب صلى  شعبة عن أيب إسحاق قال مسعت الرباء بن عازب يقول : أوصى

هللا عليه وسلم رجال إذا أخذ مضجعه ان يقول اللهم أسلمت نفسي إليك 
ووجهت وجهي إليك وفوضت آمري إليك وأجلأت ظهري إليك رغبة ورهبة  

جأ وال منجا منك اال إليك أمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك إليك ال مل
 الذي أرسلت فان مات مات على الفطرة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن وبن جعفر قاال ثنا   - 18678
ن النيب صلى هللا عليه  شعبة عن عمرو بن مرة عن سعد بن عبيدة عن الرباء ع



وسلم : مثل ذلك قال بن جعفر قال شعبة وأخربين عن احلسن عن الرباء بن 
 عازب مبثل ذلك  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن عن سفيان عن أيب  - 18679
لرباء وهو غري كذوب قال : كنا إذا إسحاق عن عبد هللا بن يزيد قال ثنا ا

صلينا خلف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فرفع رأسه من الركوع مل حين رجل 
 منا ظهره حىت يسجد النيب صلى هللا عليه وسلم فنسجد  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

ك بن عمرو قال ثنا  حدثنا عبد هللا حدثين أيب قال ثنا عبد املل - 18680
سفيان عن أيب إسحاق عن الرباء بن عازب : أن النيب صلى هللا عليه وسلم  

 كان إذا أقبل من سفر قال آيبون اتئبون لربنا حامدون  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد امللك بن عمرو عن شعبة عن   - 18681
 أيب إسحاق عن الربيع بن الرباء عن أبيه الرباء بن عازب : مثل ذلك 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أسود بن عامر أان إسرائيل عن أيب  - 18682
نصاري عن الرباء بن عازب : أن النيب صلى  إسحاق عن عبد هللا بن يزيد األ

هللا عليه وسلم كان إذا انم وضع يده اليمىن حتت خده وقال اللهم قين عذابك 
 يوم تبعث عبادك  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا شعبة وسفيان عن عمرو   - 18683
ليلى عن بن عازب : أن رسول هللا صلى هللا بن مرة عن عبد الرمحن بن أيب 

 عليه وسلم قنت يف الفجر  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا إسرائيل عن أيب إسحاق  - 18684
عن الرباء قال : رأيت النيب صلى هللا عليه وسلم يوم اخلندق ينقل الرتاب وقد 

 وارى الرتاب شعر صدره  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

ا األعمش عن عبد هللا  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع قال ثن - 18685
بن مرة عن الرباء بن عازب : أن النيب صلى هللا عليه وسلم رجم يهوداي وقال  

 اللهم أىن أشهدك اىن أول من أحيا سنة قد أماتوها  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع قال ثنا شعبة عن عدى بن  - 18686
اثبت عن الرباء بن عازب قال ملا مات إبراهيم بن النيب صلى هللا عليه وسلم  

 قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ان له مرضعا يف اجلنة  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا األعمش عن طلحة بن  حدثنا عبد - 18687
مصرف عن عبد الرمحن بن عوسجة عن الرباء بن عازب قال قال رسول هللا 
صلى هللا عليه وسلم : من منح منيحة ورق أو منيحة لنب أو هدى زقاقا كان  

 له كعدل رقبة وقال مرة كعتق رقبة  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع عن سفيان عن أيب إسحاق  - 68818
عن الرباء قال : ما رأيت من ذي ملة أحسن يف حلة محراء من رسول هللا صلى 

هللا عليه وسلم له شعر يضرب منكبيه بعيد ما بني املنكبني ليس ابلطويل وال  
 ابلقصري 

 

 

لشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط ات  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع وبن جعفر قاال ثنا شعبة عن   - 18689
سليمان بن عبد الرمحن عن عبيد بن فريوز موىل بىن شيبان يف حديثه قال :  

سألت الرباء بن عازب ما كره رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من األضاحي أو  
هللا صلى هللا عليه وسلم قال  ما هنى عنه من األضاحي فقال قام فينا رسول 

ويده أطول من يدي أو قال يدي أقصر من يده قال أربع ال جتوز يف الضحااي 
العوراء البني عورها واملريضة البني مرضها والعرجاء البني عرجها والكسري اليت  
ال تنقى فقلت للرباء فاان نكره أن يكون يف اإلذن نقص أو يف العني نقص أو 

فما كرهته فدعه وال حترمه على أحد   يف السن نقص قال  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    301صفحة  - 4مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا سفيان عن أيب إسحاق  - 18690
عن الرباء قال : أتى النيب صلى هللا عليه وسلم بثوب حرير فجعل أصحابه 

يتعجبون من لينه فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ملناديل سعد بن معاذ  



 يف اجلنة ألني من هذا  

 

 

شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على  ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع عن أبيه عن أيب إسحاق عن   - 18691
 الرباء قال : غزا النيب صلى هللا عليه وسلم مخس عشرة غزوة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع عن إسرائيل عن أيب إسحاق  - 18692
عن الرباء بن عازب قال : مر بنا النيب صلى هللا عليه وسلم يوم خيرب وقد  

طبخنا القدور فقال ما هذه قلنا محرا أصبناها قال وحشية أم أهلية قلنا أهلية  
 قال أكفؤها  

 

 

الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط ت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا إسرائيل عن أيب إسحاق  - 18693
عن الرباء قال : كان النيب صلى هللا عليه وسلم ابحلديبية واحلديبية بئر قال  

وحنن أربع عشرة مائة قال فإذا يف املاء قلة قال فنزع دلوا مث مضمض مث مج  
 ودعا قال فروينا وأروينا  

 

 

ب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع عن إسرائيل عن أيب إسحاق  - 18694
عن عبد هللا بن يزيد عن الرباء : أن النيب صلى هللا عليه وسلم كان إذا أوى 

إىل فراشه وضع يده اليمىن حتت خده وقال اللهم قين عذابك يوم تبعث 
 عبادك أو جتمع عبادك  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن آدم ثنا فضيل يعىن بن  - 18695
مرزوق عن شقيق بن عقبة عن الرباء بن عازب قال : نزلت حافظوا على 

الصلوات وصالة العصر فقرأانها على عهد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ما  



حافظوا على الصلوات والصالة   }شاء هللا ان نقرأها مل ينسخها هللا فانزل 
فقال له رجل كان مع شقيق يقال له أزهر وهى صالة العصر قال   {الوسطى 

 قد أخربتك كيف نزلت وكيف نسخها هللا تعاىل وهللا أعلم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

زايد عن  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أسباط ثنا يزيد بن أيب  - 18696
عبد الرمحن بن أيب ليلى عن الرباء بن عازب قال : كان رسول هللا صلى هللا 

 عليه وسلم إذا افتتح الصالة رفع يديه حىت تكون إهباماه حذاء أذنيه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف لضعف يزيد بن أيب زايد وبقية رجاله  ت
 ثقات رجال الشيخني

 

 

حدثين أيب ثنا عثمان بن عمر قال ثنا مالك يعىن حدثنا عبد هللا   - 18697
ريوز عن الرباء بن عازب : أن بن أيب أنس عن عمرو بن احلرث عن عبيد بن ف

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم سئل ماذا يتقى من الضحااي فقال أربع وقال  
الرباء ويدي أقصر من يد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم العرجاء البني ظلعها  



لعوراء البني عورها واملريضة البني مرضها والعجفاء اليت ال تنقى  وا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد منقطع ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو سعيد قال ثنا شعبة قال مسعت   - 18698
أاب إسحاق حيدث عن الرباء قال : مر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أبانس 

األنصار يف جمالسهم فقال ان كنتم ال بد فاعلني فاهدوا السبيل وردوا من 
السالم وأعينوا املظلوم قال عبد هللا قال أيب وقال حممد بن جعفر عن شعبة  

 قال أبو إسحاق عن الرباء ومل يسمعه أبو إسحاق من الرباء 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وإسناده منقطع ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا معمر ثنا احلجاج عن أيب إسحاق  - 18699
عن الرباء بن عازب قال : سئل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن الكاللة 

 فقال تكفيك آية الصيف 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسني ثنا إسرائيل عن أيب إسحاق  - 18700
الرباء ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : اي حسان اهج املشركني عن 

 فان جربيل معك أو ان روح القدس معك صلى هللا عليه وسلم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هاشم بن القاسم قال ثنا زهري ثنا   - 18701
الرباء بن عازب قال كنت عند رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  أبو إسحاق عن 

  }فقال : ادعوا إىل زيدا جييء أو أييت ابلكتف والدواة أو اللوح والدواة كتب 
قال هكذا  { واجملاهدون يف سبيل هللا  }  {ال يستوي القاعدون من املؤمنني 

ين ضررا نزلت قال فقال بن أم مكتوم وهو خلف ظهره اي رسول هللا ان بعي
غري أويل الضرر  }قال فنزلت قبل أن يربح    

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا على بن حفص ثنا سفيان عن أيب   - 18702



إسحاق عن الرباء قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : إذا أويت إىل 
فراشك فقل اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت آمري 
إليك وأجلأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك ال ملجأ وال منجا اال إليك آمنت 

ابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت فان مت من ليلتك مت وأنت بكت
 على الفطرة وان أصبحت أصبت خريا 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    302صفحة  - 4مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن عبد هللا أبو أمحد ثنا   - 18703
مسعر عن عدي بن اثبت عن الرباء قال : مسعت النيب صلى هللا عليه وسلم  

يقرأ يف العشاء ابلتني والزيتون فما مسعت أحدا أحسن صوات منه إذا قرأ صلى 
 هللا عليه وسلم  

 

 



الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أسباط بن حممد ثنا زيد بن أيب زايد  - 18704
عن عبد الرمحن بن أيب ليلى عن الرباء بن عازب قال : كان رسول هللا صلى  

 هللا عليه وسلم إذا افتتح الصالة رفع يديه حىت تكون إهباماه حذاء أذنيه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا مؤمل ثنا سفيان عن أيب إسحاق  - 18705
شركني يوم عن الرباء بن عازب قال : وادع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم امل

احلديبية على ثالث من أاتهم من عند النيب صلى هللا عليه وسلم لن يردوه  
ى هللا عليه وسلم من  ومن أتى إلينا منهم ردوه إليهم وعلى ان جييء النيب صل

العام املقبل وأصحابه فيدخلون مكة معتمرين فال يقيمون اال ثالاث وال يدخلون 
 اال جلب السالح السيف والقوس وحنوه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسني بن حممد ثنا إسرائيل عن   - 18706
عازب قال : رأيت النيب صلى هللا عليه وسلم ينقل  أيب إسحاق عن الرباء بن 

من تراب اخلندق حىت وارى الرتاب جلد بطنه وهو يرجتز بكلمة عبد هللا بن 
 رواحة

وال تصدقنا وال صلينا (  ...اللهم لوال أنت ما اهتدينا )   

وثبت األقدام إن القينا (  ...فأنزلن سكينة علينا )   

ن أرادوا فتنة أبينا (  وإ ... إن األىل قد بغوا علينا  )   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن أيب  - 18707
إسحاق قال مسعت الرباء يقول : أهديت لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم حلة  

حرير فجعل أصحابه ميسوهنا ويعجبون من لينها فقال تعجبون من لني هذه  
 ملناديل سعد بن معاذ يف اجلنة خري منها أو ألني 

 

 

نؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األر ت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر قال ثنا شعبة عن   - 18708
عبد هللا بن أيب السفر قال مسعت أاب بكر بن أيب موسى حيدث عن الرباء : ان 
النيب صلى هللا عليه وسلم كان إذا استيقظ قال احلمد هلل الذي أحياان من بعد  

واليه النشور قال شعبة هذا أو حنو هذا املعىن وإذا انم قال اللهم   ما أماتنا
 ابمسك أحيا وابمسك أموت 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر وهبز ثنا شعبة عن   - 18709
يب صلى هللا عليه  عدى بن اثبت قال مسعت الرباء بن عازب حيدث عن الن

 وسلم انه قال : يف ابنه إبراهيم ان له مرضعا يف اجلنة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر وهبز قاال ثنا شعبة   - 18710
اء بن  عن عدي قال هبز ثنا عدى بن اثبت قال مسعت الرباء وقال هبز عن الرب 

عازب يقول : كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف سفر فصلى العشاء 



 اآلخرة فقرأ إبحدى الركعتني ابلتني والزيتون 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر وهبز قاال ثنا شعبة   - 18711
عن عدي قال هبز قال أان عدى بن اثبت قال مسعت الرباء بن عازب حيدث 
ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال حلسان بن اثبت : هاجهم أو اهجهم  

 وجربيل معك قال هبز اهجهم وهاجهم أو قال اهجهم أو هاجهم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا شعبة أان عدى بن اثبت  - 18712
قال مسعت الرباء يقول مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول حلسان :  

 اهجهم أو هاجهم وجربيل معك  
 

 

الشيخني عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرطت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن سلمة   - 18713
بن كهيل عن أيب حجيفة عن الرباء بن عازب قال ذبح أبو بردة قبل الصالة 

فقال له رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أبدهلا فقال : اي رسول هللا ليس عندي  
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  اال جذعة وأظنه قد قال خري من سنة فقال 

 اجعلها مكاهنا ولن جتزئ أو توىف عن أحد بعدك  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    303صفحة  - 4مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن يزيد  - 18714
بن أيب زايد قال مسعت بن أيب ليلى قال مسعت الرباء حيدث قوما فيهم كعب 

بن عجرة قال : رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حني افتتح الصالة رفع  
 يديه 

 

 



ايد وبقية رجاله  عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف لضعف يزيد بن أيب ز ت
 ثقات رجال الشيخني

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن زبيد   - 18715
األايمي عن الشعيب عن الرباء بن عازب قال قال رسول هللا صلى هللا عليه  

وسلم : ان أول ما نبدأ به يف يومنا هذا نصلى مث نرجع فننحر فمن فعل ذلك 
من ذبح فإمنا هو حلم قدمه ألهله ليس من النسك يف شيء فقد أصاب سنتنا و 

قال وكان أبو بردة بن نيار قد ذبح فقال ان عندي جذعة خري من مسنة فقال  
 اذحبها ولن جتزئ عن أحد بعدك  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا عوف عن   - 18716
رسول هللا صلى هللا عليه   ميمون أيب عبد هللا عن الرباء بن عازب قال : أمران

وسلم حبفر اخلندق قال وعرض لنا صخرة يف مكان من اخلندق ال أتخذ فيها  
 صلى املعاول قال فشكوها إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فجاء رسول هللا

هللا عليه وسلم قال عوف وأحسبه قال وضع ثوبه مث هبط إىل الصخرة فأخذ  
املعول فقال بسم هللا فضرب ضربة فكسر ثلث احلجر وقال هللا أكرب أعطيت  



مفاتيح الشام وهللا اىن ألبصر قصورها احلمر من مكاين هذا مث قال بسم هللا  
مفاتيح فارس وهللا   وضرب أخرى فكسر ثلث احلجر فقال هللا أكرب أعطيت

اىن ألبصر املدائن وأبصر قصرها األبيض من مكاين هذا مث قال بسم هللا 
وضرب ضربة أخرى فقلع بقية احلجر فقال هللا أكرب أعطيت مفاتيح اليمن  

 وهللا اىن ألبصر أبواب صنعاء من مكاين هذا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف لضعف ميمون أيب عبد هللا ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هوذة ثنا عوف عن ميمون قال   - 71718
 أخربين الرباء بن عازب األنصاري : فذكره  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إسحاق بن يوسف ثنا سفيان عن   - 18718
كان يضع يده   أيب إسحاق عن الرباء : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

 اليمىن حتت خده عند منامه ويقول اللهم قين عذابك يوم تبعث عبادك 
 

 



عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو معاوية ثنا الشيباين عن عدى   - 18719
بن اثبت عن الرباء بن عازب قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حلسان 

: اهج املشركني فان جربيل معك   بن اثبت  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد وبن منري قاال ثنا حيىي عن   - 18720
عدى بن اثبت عن الرباء بن عازب قال يزيد أن عدى بن اثبت أخربه ان 

الرباء بن عازب أخربه : انه صلى وراء رسول هللا صلى هللا عليه وسلم العشاء  
 قال بن منري اآلخرة وقرأ فيها ابلتني والزيتون 

 

 

رنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بن منري اان األجلح عن أيب إسحاق  - 18721
عن الرباء بن عازب قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ما من مسلمني 



 يلتقيان فيتصافحان اال غفر هلما قبل أن يتفرقا  
 

 

ه عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغري ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعلى حدثنا األجلح عن أيب  - 18722
إسحاق عن الرباء بن عازب قال : ما رأيت رجال قط أحسن من رسول هللا 

 صلى هللا عليه وسلم يف حلة محراء  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا أبو كامل ثنا شريف عن أيب  - 18723
إسحاق عن الرباء بن عازب أنه وصف السجود قال فبسط كفيه ورفع عجيزته  

 وخوى وقال : هكذا سجد النيب صلى هللا عليه وسلم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف لضعف شريك ت  

 

 



ين أيب ثنا عبد الرزاق أان سفيان عن يزيد بن حدثنا عبد هللا حدث - 18724
أيب زايد عن عبد الرمحن بن أيب ليلى عن الرباء بن عازب قال : كان النيب 

 صلى هللا عليه وسلم إذا كرب رفع يديه حىت نرى إهباميه قريبا من أذنيه 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف لضعف يزيد بن أيب زايدت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أان سفيان عن األعمش   - 18725
رباء بن عازب : ان عن عبد هللا بن عبد هللا عن عبد الرمحن بن أيب ليلى عن ال

النيب صلى هللا عليه وسلم سئل أنصلي يف أعطان اإلبل قال ال قال أنصلي يف 
قال أنتوضأ من حلوم  مرابض الغنم قال نعم قال أنتوضأ من حلوم اإلبل قال نعم 

الغنم قال ال قال أبو عبد الرمحن عبد هللا بن عبد هللا رازي وكان قاضى الري 
وكانت جدته موالة لعلي أو جارية قال عبد هللا قال أيب ورواه عنه آدم وسعيد  

 بن مسروق وكان ثقة  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري عبد  ت
فمن رجال أصحاب السنن وهو ثقة  -وهو الرازي  -بن عبد هللا هللا   

 

 



------------------------------------- 

 

[    304صفحة  - 4مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي وحممد بن جعفر قاال ثنا شعبة   - 18726
عازب قال ثنا طلحة بن مصرف عن عبد الرمحن بن عوسجة عن الرباء بن 

قال بن جعفر ثنا شعبة قال مسعت طلحة اليامي قال مسعت عبد الرمحن بن 
عوسجة قال مسعت الرباء بن عازب حيدث عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال  
: من منح منيحة ورق أو هدى زقاقا أو سقى لبنا كان له عدل رقبة أو نسمة  
ومن قال ال إله اال هللا وحده ال شريك له له امللك وله احلمد وهو على كل  

شيء قدير عشر مرار كان له عدل رقبة أو نسمة وكان أيتينا إذا قمنا إىل 
فتختلف قلوبكم    الصالة فيمسح صدوران أو عواتقنا يقول ال ختتلف صفوفكم

وكان يقول ان هللا ومالئكته يصلون على الصف األول أو الصفوف األول  
 وقال زينوا القرآن أبصواتكم كنت نسيتها فذكرنيها الضحاك بن مزاحم 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي ثنا سفيان حدثين سليمان عن   - 18727



الضحاك عن الرباء قال : مات إبراهيم بن رسول هللا صلى هللا عليه   مسلم بن
وسلم أو بن له بن ستة عشر شهرا وهو رضيع قال حيىي أراه إبراهيم عليه  

الصالة والسالم فقال النيب صلى هللا عليه وسلم ان له مرضعا يتم رضاعه يف  
 اجلنة 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي ثنا سفيان حدثين أبو إسحاق  - 18728
  عن الرباء بن عازب قال قال له رجل اي أاب عمارة أوليتم يوم حنني قال ال وهللا

: ما وىل النيب صلى هللا عليه وسلم ولكن وىل سرعان الناس تلقتهم هوازن 
على بغلة بيضاء وأبو سفيان بن احلرث  ابلنبل ورسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

 آخذ بلجامها ورسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول 

أان بن عبد املطلب (  ...أان النيب ال كذب )   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا إسرائيل عن أيب إسحاق  - 18729



عن الرباء بن عازب قال : صلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حنو بيت 
املقدس ستة عشر شهرا أو سبعة عشر شهرا مث وجه إىل الكعبة وكان حيب 

قد نرى تقلب وجهك يف السماء فلنولينك قبلة   }ذلك فانزل هللا عز وجل  
اآلية قال فمر رجل صلى مع النيب   {اها فول وجهك شطر املسجد احلرام ترض

صلى هللا عليه وسلم العصر على قوم من األنصار وهم ركوع يف صالة العصر 
حنو بيت املقدس فقال هو يشهد انه صلى مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

ر  وانه قد وجه إىل الكعبة قال فاحنرفوا وهم ركوع يف صالة العص  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع عن مسعر وحممد بن عبيد ثنا   - 18730
مسعر عن عدى بن اثبت عن الرباء قال : مسعت النيب صلى هللا عليه وسلم  

 يقرأ يف العشاء قال حممد األخرم ابلتني والزيتون 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

أيب ثنا وكيع ثنا األعمش وبن منري اان  حدثنا عبد هللا حدثين - 18731



األعمش عن طلحة بن مصرف عن عبد الرمحن بن عوسجة عن الرباء بن 
 عازب قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : زينوا القرآن أبصواتكم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

أيب إسحاق حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع عن سفيان عن  - 18732
عن عبد هللا بن يزيد عن الرباء قال : كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا  

 رفع رأسه من الركوع مل حين رجل منا ظهره حىت يسجد مث نسجد  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع قال ثنا مسعر عن اثبت بن   - 18733
عبيد عن بن الرباء عن الرباء قال : كنا إذا صلينا مع رسول هللا صلى هللا عليه  

وسلم مما أحب أو حنب ان نقوم عن ميينه ومسعته يقول رب قين عذابك يوم 
 جتمع عبادك أو تبعث عبادك  

 

 

حيحعليق شعيب األرنؤوط : حديث صت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا أبو جناب عن يزيد بن  - 18734
الرباء عن أبيه الرباء : ان النيب صلى هللا عليه وسلم خطب على قوس أو 

 عصا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف ت  

 

 

( حديث أيب السنابل بن بعكك رضي هللا عنه  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا زايد بن عبد هللا البكائي قال ثنا   - 18735
منصور واألعمش عن إبراهيم عن األسود عن أيب السنابل قال : ولدت سبيعة  

بعد وفاة زوجها بثالث وعشرين أو مخس وعشرين ليلة فتشوفت فأتى النيب 
 صلى هللا عليه وسلم فأخرب فقال ان تفعل فقد مضى أجلها  

 

 

عيب األرنؤوط : حديث صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف النقطاعه  عليق شت
 إذ ال يعرف لألسود مساع من أيب السنابل

 

 



------------------------------------- 

 

[    305صفحة  - 4مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسني بن حممد ثنا شيبان عن   - 18736
سود عن أيب السنابل منصور وعفان قا ثنا شعبة ثنا منصور عن إبراهيم عن األ

بن بعكك قال : وضعت سبيعة بنت احلرث بعد وفاة زوجها بثالث وعشرين 
أو مخس وعشرين ليلة فلما تعلت تشوفت للنكاح فأنكر ذلك عليها وذكر  

لنيب صلى هللا عليه وسلم فقال ان تفعل فقد حل أجلها قال عفان فقد  ذلك ل
 خلى أجلها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف النقطاعه ت  

 

 

( حديث عبد هللا بن عدى بن احلمراء الزهري رضي هللا عنه   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو اليمان اان شعيب عن الزهري  - 18737
اء الزهري أخربه :  اان أبو سلمة بن عبد الرمحن ان عبد هللا بن عدى بن احلمر 



انه مسع النيب صلى هللا عليه وسلم وهو واقف ابحلزورة يف سوق مكة وهللا انك 
أخرجت منك ما   خلري أرض هللا وأحب أرض هللا إىل هللا عز وجل ولوال اىن

 خرجت 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري أن ت
 صحابيه روى له أصحاب السنن سوى أيب داود 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعقوب بن إبراهيم ثنا أيب عن   - 18738
ن عبد هللا بن صاحل قال قال بن شهاب أخربين أبو سلمة بن عبد الرمحن ا

عدى بن احلمراء أخربه انه : مسع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهو واقف 
إىل هللا  ابحلزورة من مكة يقول ملكة وهللا انك ألخري أرض هللا وأحب أرض هللا 

 عز وجل ولوال اىن أخرجت منك ما خرجت 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري أن ت
 صحابيه روى له أصحاب السنن سوى أيب داود 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن الزهري  - 18739



يرة قال وقف النيب صلى هللا عليه  عن أيب سلمة بن عبد الرمحن عن أيب هر 
وسلم على احلزورة فقال : علمت أنك خري أرض هللا وأحب األرض إىل هللا 

ولوال أن أهلك أخرجوين منك ما خرجت قال عبد الرزاق واحلزورة عند ابب 
 احلناطني 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح على وهم يف إسناده ت  

 

 

أيب ثنا إبراهيم بن خالد ثنا رابح عن معمر   حدثنا عبد هللا حدثين - 18740
عن  عن حممد بن مسلم بن شهاب الزهري عن أيب سلمة بن عبد الرمحن

بعضهم ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال وهو يف سوق احلزورة : وهللا  
 انك خلري أرض هللا وأحب األرض إىل هللا ولوال اىن أخرجت منك ما خرجت 

 

 

األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد وهم فيه معمر عليق شعيب ت  

 

 

( حديث أيب ثور الفهمي رضي هللا تعاىل عنه  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو زكراي حيىي بن إسحاق من كتابه   - 18741



اان بن هليعة وحدثنا إسحاق بن عيسى ثنا بن هليعة عن يزيد بن عمرو عن أيب  
ثور قال إسحاق الفهمي قال : كنا عند رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يوما 

لثوب ولعن من  فأتى بثوب من ثياب املعافر فقال أبو سفيان لعن هللا هذا ا
يعمل له فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ال تلعنهم فإهنم مين وأان منهم  

 وقال إسحاق ولعن هللا من يعمله  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ابن هليعة وهو عبد هللا وإن مسع منه  ت
 إسحاق بن عيسى قبل احرتاق كتبه 

 

 

( حديث حرملة العنربي رضي هللا عنه   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح ثنا قرة بن خالد عن ضرغامة   - 18742
بن عليبة بن حرملة العنربي قال حدثين أيب عن أبيه قال : أتيت رسول هللا 
صلى هللا عليه وسلم فقلت اي رسول هللا أوصين قال اتق هللا وإذا كنت يف 

معتهم يقولون ما يعجبك فائته وإذا مسعتهم يقولون ما  جملس فقمت منه فس 
 تكره فاتركه  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : حديث حسن وهذا إسناد ضعيف جلهالة ضرغامة بن ت
 عليبة 

 

 

( حديث نبيط بن شريط رضي هللا عنه   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا سلمة بن نبيط عن أبيه   - 18743
وكان قد حج مع النيب صلى هللا عليه وسلم قال : رأيته خيطب يوم عرفة على  

 بعريه  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف الضطرابهت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن زكراي بن أيب زائدة حدثين   - 18744
 حجة  أبو مالك األشجعي حدثين نبيط بن شريط قال : اىن لرديف أيب يف

الوداع إذ تكلم النيب صلى هللا عليه وسلم فقمت على عجز الراحلة فوضعت 
بلد  يدي على عاتق أيب فسمعته يقول أي يوم أحرم قالوا هذا اليوم قال فأي

أحرم قالوا هذا البلد قال فأي شهر احرم قالوا هذا الشهر قال فان دماءكم  
وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا يف شهركم هذا يف بلدكم هذا هل 



 بلغت قالوا نعم قال اللهم أشهد اللهم أشهد  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات ت  

 

 

-------------------------------------  

 

[    306صفحة  - 4مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد احلميد بن عبد الرمحن أبو  - 18745
حيىي احلماين قال ثنا سلمة بن نبيط قال كان أيب وجدي وعمى مع النيب صلى 

وسلم خيطب هللا عليه وسلم قال أخربين أيب : قال رأيت النيب صلى هللا عليه  
عشية عرفة على مجل أمحر قال قال سلمة أوصاين أيب بصالة السحر قلت اي 
أبت اىن ال أطيقها قال فانظر الركعتني قبل الفجر فال تدعنهما وال تشخصن 

 يف الفتنة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد ضعيف الضطرابه ت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن بن موسى ثنا رافع بن سلمة   - 18746
ة بن نبيط  يعىن األشجعي وسامل بن أيب اجلعد عن أبيه قال حدثين سلم 

األشجعي : ان أابه قد أدرك النيب صلى هللا عليه وسلم وكان ردفا خلف أبيه 
م  يف حجة الوداع قال فقلت اي أبت أرين النيب صلى هللا عليه وسلم قال ق
فخذ بواسطة الرحل قال فقمت فأخذت بواسطة الرحل فقال انظر إىل 

 صاحب اجلمل األمحر الذي يومئ بيده يف يده القضيب  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وإسناده ليس ابلقائم ت  

 

 

( حديث أيب كاهل وامسه قيس رضي هللا عنه  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع عن إمساعيل بن أيب خالد عن   - 18747
أخيه عن أيب كاهل قال إمساعيل قد رأيت أاب كاهل قال : رأيت رسول هللا 

صلى هللا عليه وسلم خيطب الناس يوم عيد على انقة خرماء وحبشي ممسك 
 خبطامها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  



 

 

( حديث حارثة بن وهب رضي هللا عنه   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن معبد   - 18748
بن خالد قال مسعت حارثة بن وهب قال مسعت رسول هللا صلى هللا عليه  

وسلم يقول : تصدقوا فيوشك الرجل ميشى بصدقته فيقول الذي أعطيها لو  
اآلن فال حاجة يل فيها فال جيد من يقبلها جئت هبا ابألمس قبلتها وأما   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا سفيان عن أيب إسحاق  - 18749
عن حارثة بن وهب اخلزاعي قال : صليت مع النيب صلى هللا عليه وسلم  

 الظهر والعصر مبىن أكثر ما كان الناس وآمنه ركعتني  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

ثنا وكيع عن سفيان عن معبد بن  حدثنا عبد هللا حدثين أيب - 18750



خالد قال مسعت حارثة بن وهب اخلزاعي يقول قال رسول هللا صلى هللا عليه  
وسلم : أال أخربكم أبهل اجلنة كل ضعيف متضعف لو يقسم على هللا ألبره أال 

 أخربكم أبهل النار كل جواظ جعظري مستكرب  
 

 

خنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع عن شعبة عن معبد بن خالد  - 18751
قال مسعت حارثة بن وهب قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : تصدقوا 

 فإنه يوشك أحدكم ان خيرج بصدقته فال جيد من يقبلها منه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثين أيب ثنا عبد الرمحن بن مهدي عن سفيان    حدثنا عبد هللا - 18752
عن معبد بن خالد عن حارثة بن وهب قال قال رسول هللا صلى هللا عليه  

وسلم : أال أنبئكم أبهل اجلنة كل ضعيف متضعف لو أقسم على هللا ألبره أال 
 أنبئكم أبهل النار كل عتل جواظ مستكرب 

 

 



على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة قال   - 18753
مسعت أاب إسحاق حيدث عن حارثة بن وهب اخلزاعي قال : صلى بنا رسول 

 هللا صلى هللا عليه وسلم أكثر ما كنا وآمنه مبىن ركعتني  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو نعيم ثنا سفيان عن معبد بن   - 54187
خالد قال مسعت حارثة بن وهب اخلزاعي قال مسعت رسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم : فذكر احلديث 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

( حديث عمرو بن حريث رضي هللا تعاىل عنه  )  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا مسعر واملسعودي عن   - 18755
الوليد بن سريع عن عمرو بن حريث قال : مسعت رسول هللا صلى هللا عليه  

والليل إذا عسعس  }وسلم يقرأ يف الفجر إذا الشمس كورت ومسعته يقول   

 

 

األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم عليق شعيب ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    307صفحة  - 4مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا مساور الوراق عن جعفر   - 18756
بن عمرو بن حريث عن أبيه : ان النيب صلى هللا عليه وسلم خطب الناس 

 وعليه عمامة سوداء  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

ن  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا سفيان عن السدي عم - 18757



 مسع عمرو بن حريث يقول : صلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف نعليه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف إلهبام  ت
 الراوي عن عمرو بن حريث وابقي رجال اإلسناد ثقات

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن ثنا سفيان عن السدي  - 18758
حدثين من مسع عمرو بن حريث قال : رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 يصلي يف نعلني خمصوفني 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح لغريه دون قوله : خمصوفني وهذا ت
 إسناد ضعيف

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن   - 18759
احلجاج احملاريب عن أيب األسود عن عمرو بن حريث قال : صليت خلف 

ال أقسم ابخلنس اجلوار الكنس  }رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فسمعته يقرأ 
}   

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

 ثنا حممد بن عبيد ثنا مسعر عن الوليد حدثنا عبد هللا حدثين أيب - 18760
بن سريع عن عمرو بن حريث قال مسعت النيب صلى هللا عليه وسلم قرأ : يف 

والليل إذا عسعس   }الفجر   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

( حديث سعيد بن حريث رضي هللا تعاىل عنه  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع حدثين إمساعيل بن إبراهيم   - 18761
يعىن بن مهاجر عن عبد امللك بن عمري عن سعيد بن حريث أخ لعمرو بن 
حريث قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : من ابع دارا أو عقارا فلم  

له كان قمنا ان ال يبارك له فيه  جيعل مثنها يف مث  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث حسن مبتابعاته وشواهده وهذا إسناد ضعيف  ت
 لضعف إمساعيل بن إبراهيم واضطرابه فيه 



 

 

( حديث عبد هللا بن يزيد األنصاري رضي هللا تعاىل عنه   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع وبن جعفر قاال ثنا شعبة عن   - 18762
عدى بن اثبت قال بن جعفر مسعت عبد هللا بن يزيد األنصاري حيدث قال :  

 هنى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن النهبة واملثلة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن بشر حدثين عبد اجلبار   - 18763
بن عباس عن عدى بن اثبت عن عبد هللا بن يزيد اخلطمي قال قال رسول هللا 

 صلى هللا عليه وسلم : كل معروف صدقة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده قويت  

 

 

ن شعبة عن  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل بن إبراهيم ع - 18764
عدى بن اثبت عن عبد هللا بن يزيد اخلطمي وهو األنصاري قال : هنى رسول  



 هللا صلى هللا عليه وسلم عن النهبة واملثلة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

( حديث أيب جحيفة رضي هللا تعاىل عنه  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا شعبة عن عون بن أيب  - 18765
جحيفة قال مسعت أيب حيدث عن النيب صلى هللا عليه وسلم : انه صلى 
ابلبطحاء وبني يديه عنزة الظهر ركعتني والعصر ركعتني مير من ورائه املرأة 

 واحلمار 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا شعبة عن حكم قال   - 18766
اجرة فصلى  مسعت أاب جحيفة قال : خرج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ابهل

الظهر ابلبطحاء ركعتني والعصر ركعتني وبني يديه عنزة وتوضأ فجعل الناس  
ار أيخذون من فضل وضوئه ويف حديث عون مير من ورائه املرأة واحلم  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد اان إمساعيل يعىن بن أيب خالد  - 18767
حدثين أبو جحيفة انه : رأى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وكان اشبه الناس 

 به احلسن بن على 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

بن أيب زائدة قال  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن زكراي  - 18768
عن عون بن أىب جحيفة عن أبيه  أخربين مالك بن مغول وعمر بن أيب زائدة

قال : صلى بنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ابألبطح الظهر والعصر ركعتني  
 ركعتني وبني يديه عنزة قد أقامها بني يديه مير من ورائها الناس واحلمار واملرأة  

 

 

إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن آدم ثنا أبو بكر عن أيب  - 18769



إسحاق عن أيب جحيفة قال : صليت مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
 ابألبطح العصر ركعتني  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد قال أخربان إمساعيل بن أيب  - 18770
خالد قال مسعت أاب جحيفة قال : رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وان  

 كان أشبه الناس به احلسن بن على 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

ن جرير حدثين شعبة عن  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وهب ب - 18771
عون بن أيب جحيفة عن أبيه أنه : شهد النيب صلى هللا عليه وسلم صلى الظهر  

 ابلبطحاء ركعتني والعصر ركعتني وبني يديه عنزة مير من ورائها احلمار واملرأة 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 



 

------------------------------------- 

 

[    308صفحة  - 4مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن آدم ثنا إسرائيل عن أيب  - 18772
إسحاق عن أيب جحيفة قال : صليت مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

ابألبطح العصر ركعتني قال قيل له مثل من أنت يومئذ قال أبري النبل 
 وأريشها 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن بن مهدي عن سفيان   - 18773
عن عون عن أبيه : ان النيب صلى هللا عليه وسلم خرج يف حلة محراء فركز  

 عنزة فجعل يصلي إليها ابلبطحاء مير من ورائها الكلب واحلمار واملرأة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 



 

ثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل بن عمر ثنا يونس عن أيب  حد - 18774
 إسحاق عن أيب جحيفة وهب بن عبد هللا السوائي قال : رأيت رسول هللا

صلى هللا عليه وسلم صلى ابألبطح العصر ركعتني مث قدم بني يديه عنزة بينه  
 وبني مارة الطريق ورأيت الشيب بعنفقته أسفل من شفته السفلى  

 

 

ق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحعليت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن بن موسى ثنا زهري عن أيب  - 18775
إسحاق عن بن أيب جحيفة عن أبيه قال : رأيت رسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم صلى ابألبطح صالة العصر ركعتني  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو نعيم ثنا سفيان عن على بن  - 18776
األقمر قال أخربين أبو جحيفة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ال  

 آكل متكئا  

 



 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

 حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو أمحد ثنا إسرائيل عن أيب - 18777
إسحاق عن وهب السوائي انه : صلى مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 ابألبطح العصر ركعتني  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا شعبة أخربين عون بن أيب  - 18778
كسرت قال فسألته عن  جحيفة قال رأيت أيب اشرتى حجاما فأمر ابحملاجم ف

ذلك فقال : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم هنى عن مثن الدم ومثن الكلب 
 وكسب البغي ولعن الوامشة واملستومشة وآكل الراب وموكله ولعن املصور  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هبز ثنا شعبة أخربين احلكم عن أيب   - 18779



جحيفة قال : خرج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ابهلاجرة قال فتوضأ فجعل  
 الناس يتمسحون بفضل وضوئه فصلى الظهر ركعتني وبني يديه عنزة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حجاج ثنا شريك عن أيب إسحاق  - 18780
عن وهب وهو أبو جحيفة قال : أمنا النيب صلى هللا عليه وسلم مبىن فركز  

 عنزة له بني يديه فصلى بنا ركعتني  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح غري أن قوله : " ميىن " مل يثبت من  ت
 حديث أيب جحيفة 

 

 

عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أان سفيان عن عون بن  حدثنا  - 18781
تبع فاه ههنا وههنا  أيب جحيفة عن أبيه قال : رأيت بالال يؤذن ويدور وأت

وإصبعاه يف أذنيه قال ورسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف قبة له محراء أراها 
لى هللا من آدم قال فخرج بالل بني يديه ابلعنزة فركزها فصلى رسول هللا ص

عليه وسلم قال عبد الرزاق ومسعته مبكة قال ابلبطحاء مير بني يديه الكلب 



واملرأة واحلمار وعليه حلة محراء كأين انظر إىل بريق ساقيه قال سفيان نراها 
 حربة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني ت  

 

 

داود ثنا عمر بن أيب زائدة  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو - 18782
عن أبيه قال : رأيت قبة محراء من آدم لرسول هللا  حدثين عون بن أيب جحيفة

صلى هللا عليه وسلم ورأيت بالال خرج بوضوء ليصبه فابتدره الناس فمن أخذ  
منه شيئا متسح به ومن مل جيد منه شيئا أخذ من بلل يد صاحبه ورأيت رسول 

م خرج يف حلة محراء مشمرا ورأيت بالال أخرج عنزة  هللا صلى هللا عليه وسل
 فصلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إليها مير من ورائها الدواب والناس 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا وكيع ثنا مسعر عن عون بن أيب  - 18783
جحيفة عن أبيه : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم صلى إىل عنزة أو شبهها  

 والطريق من ورائها 



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

 عون بن أيب حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا سفيان حدثين - 18784
أبيه قال : أتيت النيب صلى هللا عليه وسلم ابألبطح وهو يف قبة له   جحيفة عن

محراء قال فخرج بالل بفضل وضوئه فمن انضح وانئل قال فأذن بالل فكنت  
أتتبع فاه هكذا وهكذا يعىن ميينا ومشاال قال مث ركزت له عنزة قال فخرج النيب 

محراء أو حلة محراء فكأين انظر إىل بريق صلى هللا عليه وسلم وعليه جبة له  
ساقيه فصلى بنا إىل العنزة الظهر أو العصر ركعتني متر املرأة والكلب واحلمار 
ال مينع مث مل يزل يصلي ركعتني حىت أتى املدينة وقال وكيع مرة فصلى الظهر  

 ركعتني والعصر ركعتني  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    309صفحة  - 4مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا يزيد بن زايد بن أيب اجلعد  - 18785
عن عون بن أيب جحيفة عن أبيه قال : هناان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 عن مهر البغي  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري يزيد ت
 بن زايد بن أيب اجلعد فقد أخرج له البخاري

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع عن مسعر وسفيان قال أيب  - 18786
وبن أيب زائدة عن أبيه عن على بن األقمر عن أيب جحيفة قال قال رسول هللا 

 صلى هللا عليه وسلم : ال آكل متكئا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

أيب ثنا وكيع عن إسرائيل عن أيب إسحاق حدثنا عبد هللا حدثين  - 18787
قال مسعت أاب جحيفة يقول : رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يصلي مبىن 

 ركعتني  

 



 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح غري أن قوله : " مبىن " مل يثبت من  ت
 حديث أيب جحيفة 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن بن مهدي عن سفيان   - 18788
عن على بن األقمر قال مسعت أاب جحيفة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم : ال آكل متكئا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة وحجاج   - 18789
ول هللا صلى هللا أخربين شعبة عن احلكم قال مسعت أاب جحيفة قال : خرج رس

عليه وسلم ابملهاجرة إىل البطحاء فتوضأ وصلى الظهر ركعتني والعصر ركعتني  
ائها احلمار  وبني يديه عنزة وزاد فيه عون عن أبيه أيب جحيفة وكان مير من ور 

واملرأة قال حجاج يف احلديث مث قام الناس فجعلوا أيخذون يده فيمسحون هبا 
وجوههم قال فأخذت يده فوضعتها على وجهي فإذا هي أبرد من الثلج 

 وأطيب رحيا من املسك  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناداه صحيحان على شرط الشيخنيت  

 

 

حممد بن جعفر ثنا شعبة عن عون   حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا - 18790
اما فأمر مبحامجه فكسرت فقلت  بن أيب جحيفة عن أبيه انه اشرتى غالما حج

له أتكسرها قال نعم : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم هنى عن مثن الدم 
ومثن الكلب وكسب البغي ولعن آكل الراب وموكله والوامشة واملستومشة ولعن  

 املصور 
 

 

األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سليمان بن داود وأبو كامل قاال   - 18791
ثنا زهري ثنا أبو إسحاق عن أيب جحيفة قال : رأيت رسول هللا صلى هللا عليه  

وسلم وهذه منه وأشار إىل عنفقته بيضاء فقيل أليب جحيفة ومثل من أنت 
ري النبل وأريشها  يومئذ قال أب  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن عبيد ثنا األعمش عن أيب   - 18792
خالد عن وهب السوائي قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : بعثت أان  
والساعة كهذه من هذه ان كادت لتسبقها ومجع األعمش السبابة والوسطى  

 وقال حممد مرة ان كادت لتسبقين  

 

 

لغريه دون قوله : إن كادت لتسبقها   عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت
 . وهذا إسناد اختلف فيه على األعمش 

 

 

قال عبد هللا قال أيب وثناه أبو اجلواب ثنا عمار عن األعمش   - 18793
عن أيب خالد عن جابر بن عبد هللا قال رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 وهو يقول : بعثت من الساعة كهذه من هذه  

 

 

شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه عليق ت  

 

 

قال عبد هللا قال أيب وقال عيسى بن يونس عن جابر بن مسرة   - 18794
السوائي قال أيب ثناه على بن حبر عنه قال : رأيت رسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم يشري أبصبعه  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه ت  

 

 

( حديث عبد الرمحن بن يعمر رضي هللا تعاىل عنه   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن بكري   - 18795
بن عطاء قال مسعت عبد الرمحن بن يعمر قال : مسعت رسول هللا صلى هللا 
عليه وسلم وسأله رجل عن احلج بعرفة فقال احلج يوم عرفة أو عرفات ومن  

فمن تعجل  }مجع قبل صالة الصبح فقد مت حجه وأايم مىن ثالثة  أدرك ليلة 
 يف يومني فال إمث عليه ومن أتخر فال إمث عليه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري بكري ت
 بن عطاء

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا سفيان عن بكري بن عطاء   - 18796
سول هللا صلى الليثي قال مسعت عبد الرمحن بن يعمر الديلي يقول : شهدت ر 

هللا عليه وسلم وهو واقف بعرفة وأاته انس من أهل جند فقالوا اي رسول هللا 



ع فقد مت  كيف احلج فقال احلج عرفة فمن جاء قبل صالة الفجر من ليلة مج
فمن تعجل يف يومني فال إمث عليه ومن أتخر فال إمث   } حجه أايم مىن ثالثة أايم 

مث أردف رجال خلفه فجعل ينادى هبن   {عليه   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    310صفحة  - 4مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح ثنا شعبة عن بكري بن عطاء   - 18797
ول هللا صلى هللا الليثي قال مسعت عبد الرمحن بن يعمر الديلي قال مسعت رس

عليه وسلم يقول : وسأله رجل عن احلج فقال احلج يوم عرفات أو عرفة من  
  }ايم أدرك ليلة مجع قبل ان يصلي الصبح فقد أدرك احلج أايم مىن ثالثة أ

 فمن تعجل يف يومني فال إمث عليه ومن أتخر فال إمث عليه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 



 

( حديث عطية القرظي رضي هللا تعاىل عنه  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا سفيان عن عبد امللك بن  - 18798
عمري قال مسعت عطية القرظي يقول : عرضنا على النيب صلى هللا عليه وسلم  
يوم قريظة فكان من انبت قتل ومن مل ينبت خلي سبيله فكنت فيمن مل ينبت  

 فخلى سبيلي  

 

 

ال الشيخني غري عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجت
 صحابيه فلم يرو له سوى أصحاب السنن

 

 

( حديث رجل من ثقيف رضي هللا تعاىل عنه  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا علي بن عاصم أان املغرية عن شباك   - 18799
 عليه وسلم عن  عن عامر أخربين فالن الثقفي قال : سألنا رسول هللا صلى هللا

ثالث فلم يرخص لنا يف شيء منهن سألناه ان يرد إلينا أاب بكرة وكان مملوكا  
ى هللا عليه وسلم مث  وأسلم قبلنا فقال ال هو طليق هللا مث طليق رسول هللا صل

سألناه ان يرخص لنا يف الشتاء وكانت أرضنا أرضا ابردة يعىن يف الطهور فلم  



 يرخص لنا وسألناه ان يرخص لنا يف الدابء فلم يرخص لنا فيه  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف علي بن عاصم  ت
 وهو ابن صهيب الواسطي ضعيف وقد توبع

 

 

( حديث صخر بن عيلة رضي هللا تعاىل عنه   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا أابن بن عبد هللا البجلي  - 18800
وا عن حدثين عموميت عن جدهم صخر بن عيلة : أن قوما من بىن سليم فر 

أرضهم حني جاء اإلسالم فأخذهتا فأسلموا فخاصموين فيها إىل النيب صلى هللا 
ه  عليه وسلم فردها عليهم وقال إذا أسلم الرجل فهو أحق أبرضه ومال  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

( حديث أيب أمية الفزاري رضي هللا تعاىل عنه  )  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا الفضل بن دكني ثنا شريك عن أيب  - 18801
جعفر الفراء قال مسعت أاب أمية الفزاري قال : رأيت رسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم حيتجم ومل يقل أبو نعيم مرة الفراء قال أبو جعفر ومل يقل الفراء 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

( حديث عبد هللا بن عكيم رضي هللا تعاىل عنه  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع وبن جعفر قاال ثنا شعبة عن   - 18802
احلكم عن عبد الرمحن بن أيب ليلى قال بن جعفر مسعت بن أيب ليلى عن عبد  
هللا بن عكيم اجلهين قال : أاتان كتاب النيب صلى هللا عليه وسلم وحنن أبرض 

نة وأان غالم شاب أن ال تنتفعوا من امليتة إبهاب وال عصب  جهي  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف فيه علتان أوهلا : االنقطاع واثنيها :  ت
 االضطراب 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا بن أيب ليلى عن عيسى بن   - 18803



عبد الرمحن قال : دخلنا على عبد هللا بن عكيم وهو مريض نعوده فقيل له لو 
تعلقت شيئا فقال أتعلق شيئا وقد قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من  

 تعلق شيئا وكل إليه  
 

 

وهذا إسناد ضعيف عبد هللا بن عكيم مل  عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه ت
 يسمع من النيب صلى هللا عليه وسلم

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الوهاب بن عبد اجمليد الثقفي   - 18804
عن خالد عن احلكم عن عبد هللا بن عكيم قال : كتب إلينا رسول هللا صلى  

يتة إبهاب وال عصب هللا عليه وسلم قبل وفاته بشهر أن ال تنتفعوا من امل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا خلف بن الوليد ثنا عباد يعىن بن  - 18805
عباد قال ثنا خالد احلذاء عن احلكم بن عتيبة عن بن أيب ليلى عن عبد هللا بن 

أبرض جهينة   عكيم اجلهين قال : أاتان كتاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 
قال وأان غالم شاب قبل وفاته بشهر أو شهرين أن ال تنتفعوا من امليتة إبهاب  



 وال عصب  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إبراهيم بن أيب العباس ثنا شريك  - 18806
عن هالل عن عبد هللا بن عكيم قال جاءان أو قال : كتب إلينا رسول هللا 

 صلى هللا عليه وسلم ان ال تنتفعوا من امليتة إبهاب وال عصب  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

-------------------------------------  

 

[    311صفحة  - 4مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن احلكم   - 18807
قال مسعت بن أيب ليلى حيدث عن عبد هللا بن عكيم انه قال : قرئ علينا  

كتاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف أرض جهينة وأان غالم شاب ان ال 



تمتعوا من امليتة إبهاب وال عصب تس  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن حممد   - 18808
يعىن بن أيب ليلى عن أخيه عيسى عن عبد هللا بن عكيم عن النيب صلى هللا 

 عليه وسلم انه قال : من تعلق شيئا أوكل عليه أو إليه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه وهذا إسناد ضعيف ت  

 

 

(  تعاىل عنه حديث طارق بن سويد رضي هللا )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثنا أيب ثنا هبز وأبو كامل قاال ثنا محاد بن  - 18809
انه قال قلت سلمة ثنا مساك عن علقمة بن وائل عن طارق بن سويد احلضرمي 

: اي رسول هللا ان أبرضنا أعنااب نعتصرها فنشرب منها قال ال فعاودته فقال ال  
اء فقلت اان نستشفي هبا للمريض فقال ان ذاك ليس شفاء ولكنه د  

 



 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد اختلف فيه على مساك ت
 بن حرب

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حجاج بن حممد وحممد بن جعفر   - 18810
قاال ثنا شعبة عن مساك بن حرب عن علقمة بن وائل عن أبيه وائل بن حجر  

لم وسأله رجل من  احلضرمي قال حجاج انه : شهد النيب صلى هللا عليه وس 
خثعم يقال له سويد بن طارق وقال بن جعفر أو طارق بن سويد اجلعفي سأل  

 النيب صلى هللا عليه وسلم عن اخلمر فنهاه فذكر احلديث 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

( حديث خداش بن أيب سالمة رضي هللا تعاىل عنه   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب اان إسحاق بن يوسف عن سفيان عن   - 18811
 صلى هللا عليه  منصور عن عبيد بن على عن أيب سالمة قال قال رسول هللا

وسلم : أوصى الرجل أبمه أوصى الرجل أبمه أوصى الرجل أبمه أوصى الرجل  
ذى  أببيه أوصى الرجل أببيه أوصى الرجل مبواله الذي يليه وان كان عليه فيه أ



 يؤذيه 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف جلهالة حال عبيد بن علي فقد انفرد  ت
 ابلرواية عنه منصور بن املعتمر واختلف عليه فيه 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسني بن حممد ثنا شيبان عن   - 18812
يب سالمة عن  منصور عن عبد هللا بن على بن عرفطة السلمي عن خداش أ

النيب صلى هللا عليه وسلم انه قال : أوصى امرأ أبمه أوصى امرأ أبمه أوصى 
وان امرأ أبمه أوصى امرأ أببيه أوصى امرأ أببيه أوصى امرأ مبواله الذي يليه  

 كانت عليه فيه أذاه تؤذيه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا أبو عوانة عن منصور عن   - 18813
عبيد هللا بن عرفطة السلمي عن خداش أيب سالمة قال قال رسول هللا صلى  

 هللا عليه وسلم : أوصى امرأ فذكر معناه  

 

 



رنؤوط : إسناده ضعيف عليق شعيب األت  

 

 

( حديث ضرار بن األزور رضي هللا تعاىل عنه  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن ثنا سفيان عن  - 18814
األعمش عن عبد هللا بن سنان عن ضرار بن األزور : أن النيب صلى هللا عليه  

 وسلم مر به وهو حيلب فقال دع داعي اللنب 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث ضعيف خالف فيه الثوري الرواة عن األعمش ت  

 

 

( حديث دحية الكليب رضي هللا تعاىل عنه   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن عبيد ثنا عمر من آل  - 18815
حذيفة عن الشعيب عن دحية الكليب قال قلت : اي رسول هللا أال أمحل لك 
 محارا على فرس فينتج لك بغال فرتكبها قال إمنا يفعل ذلك الذين ال يعلمون  

 

 



رنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف النقطاعه الشعيب مل  عليق شعيب األت
 يسمع من دحية الكليب 

 

 

(حديث رجل رضي هللا تعاىل عنه   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن عطاء   - 18816
أردت أن بن السائب عن عرفجة قال : كنت يف بيت فيه عتبة بن فرقد ف

أحدث حبديث قال فكان رجل من أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
كأنه أوىل ابحلديث منه قال فحدث الرجل عن النيب صلى هللا عليه وسلم انه  

يف رمضان تفتح أبواب السماء وتغلق أبواب النار ويصفد فيه كل شيطان  قال 
 مريد وينادى مناد كل ليلة اي طالب اخلري هلم واي طالب الشر امسك 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد حسن من أجل عرفجة ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    312صفحة  - 4مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 



 

حدثنا عبد هلل حدثين أيب ثنا عبيدة بن محيد أبو عبد الرمحن  - 18817
حدثين عطاء بن السائب عن عرفجة قال كنت عند عتبة بن فرقد وهو حيدث 

صلى هللا عليه وسلم   عن رمضان قال فدخل علينا رجل من أصحاب حممد
كت قال فحدث عن رمضان قال مسعت رسول هللا فلما رآه عتبة هابه فس

صلى هللا عليه وسلم يقول يف رمضان : تغلق فيه أبواب النار وتفتح فيه أبواب  
اجلنة وتصفد فيه الشياطني قال وينادى فيه ملك اي ابغي اخلري أبشر اي ابغي  

 الشر أقصر حىت ينقضى رمضان  
 

 

يق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحعلت  

 

 

( حديث جندب البجلي رضي هللا تعاىل عنه  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر أان شعبة عن   - 18818
األسود بن قيس انه مسع جنداب البجلي : قال قالت امرأة لرسول هللا صلى هللا 

ما   } عليه وسلم ما أرى صاحبك اال قد أبطأ عليك قال فنزلت هذه اآلية  
   {ودعك ربك وما قلى 

 

 



لشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط ات  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر وعفان قاال ثنا   - 18819
شعبة عن األسود بن قيس عن جندب قال : أصاب إصبع النيب صلى هللا 

 عليه وسلم شيء وقال بن جعفر حجر فدميت فقال 

ويف سبيل هللا ما لقيت (   ...هل أنت إال أصبع دميت )   

 

 

األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا شعبة أخربين األسود بن  - 18820
قيس قال مسعت جنداب حيدث انه شهد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم صلى  
مث خطب فقال : من كان ذبح قبل ان يصلي فليعد مكاهنا أخرى وقال مرة  

ن مل يذبح فليذبح ابسم هللا  أخرى فليذبح ومن كا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عبد الصمد ثنا أيب اان اجلريري عن   - 18821
ه مث عقلها مث  أيب عبد هللا اجلشمي ثنا جندب قال : جاء أعرايب فأانخ راحلت

صلى خلف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فلما صلى رسول هللا صلى هللا 
رمحين وحممدا وال  عليه وسلم أتى راحلته فأطلق عقاهلا مث ركبها مث اندى اللهم ا

تشرك يف رمحتنا أحدا فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أتقولون هذا أضل 
أم بعريه أمل تسمعوا ما قال قالوا بلى قال لقد حظرت رمحة هللا واسعة ان هللا 

خلق مائة رمحة فأنزل هللا رمحة واحدة يتعاطف هبا اخلالئق جنها وإنسها 
قولون هو أضل أم بعريه  وهبائمها وعنده تسع وتسعون أت  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف الضطرابه فقد اختلف فيه على ت
 اجلريري وهو سعيد بن إايس

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد ثنا عمران يعىن القطان   - 18822
إىل بيته  قال مسعت احلسن حيدث عن جندب : ان رجال أصابته جراحة فحمل 

فآملت جراحته فاستخرج سهما من كنانته فطعن به يف لبته فذكروا ذلك عند  
فسه  النيب صلى هللا عليه وسلم فقال فيما يروى عن ربه عز وجل سابقين بن  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث ضعيف هبذه السياقة لضعف عمران القطان  ت



 وهو ابن داور فقد ضعفه أبو داود والنسائي والعقيلي

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا حيىي بن آدم ثنا زهري عن األسود  - 18823
بن قيس قال مسعت جندب بن سفيان يقول : اشتكى رسول هللا صلى هللا 

وسلم فلم يقم ليلتني أو ثالاث فجاءته امرأة فقالت اي حممد مل أره قربك عليه 
والضحى والليل إذا سجى ما  }منذ ليلتني أو ثالث فانزل هللا عز وجل 

   {ودعك ربك وما قلى 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبيدة بن محيد حدثين األسود بن  - 18824
ل هللا صلى  قيس عن جندب بن سفيان البجلي مث العلقي انه : صلى مع رسو 

هللا عليه وسلم يوم اضحى فانصرف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فإذا هو  
قبل   ابللحم وذابئح األضحى فعرف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اهنا ذحبت

ان يصلي فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من كان ذبح قبل ان نصلى 
 فليذبح مكاهنا أخرى ومن مل يكن ذبح حىت صلينا فليذبح ابسم هللا  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أسود بن عامر ثنا محاد بن سلمة   - 18825
علي بن زيد ومحيد عن احلسن عن جندب ان رسول هللا صلى هللا عليه  عن 

وسلم قال : من صلى صالة الفجر فهو يف ذمة هللا فال ختفروا ذمة هللا عز  
 وجل وال يطلبنكم بشيء من ذمته  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

ثنا سفيان عن األسود بن  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو نعيم  - 18826
قيس قال مسعت جنداب يقول : اشتكى النيب صلى هللا عليه وسلم فلم يقم ليلة  

أو ليلتني فأتت امرأة فقالت اي حممد ما أرى شيطانك اال قد تركك فانزل هللا 
والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى   }عز وجل    

 

 

على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح ت  

 

 

------------------------------------- 
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حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا سفيان وعبد الرمحن عن   - 18827
لعلقي حي  سفيان عن األسود بن قيس العبدي قال مسعت جندب بن سفيان ا

من جبيلة يقول قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وقال عبد الرمحن : خرجنا  
حنروا مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يوم األضحى على قوم قد ذحبوا أو 

أو قوم مل يذحبوا أو مل ينحروا فقال من ذبح أو حنر قبل صالتنا فليعد ومن مل  
 يذبح أو ينحر فليذبح أو ينحر ابسم هللا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا سفيان عن األسود بن  - 18828
العلقي : حيدث ان جربيل أبطأ على النيب صلى هللا قيس قال مسعت جنداب 

والضحى والليل إذا سجى ما   }عليه وسلم فجزع قال فقيل له قال فنزلت 
قال ومسعت جنداب يقول دميت أصبع رسول هللا صلى    {ودعك ربك وما قلى 
 هللا عليه وسلم فقال 

ويف سبيل هللا ما لقيت (   ...هل أنت إال إصبع دميت )   



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع وعبد الرمحن قاال ثنا سفيان   - 18829
عن سلمة بن كهيل قال مسعت جنداب يقول قال عبد الرمحن البجلي قال قال  

ع هللا به ومن يراء يراء هللا به رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : من يسمع يسم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع عن مسعر عن عبد امللك بن  - 18830
عمري عن جندب العلقي مسعه منه يقول قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :  

 أان فرطكم على احلوض 
 

 

شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن ثنا زائدة عن عبد   - 18831
امللك بن عمري انه مسع جنداب يقول مسعت النيب صلى هللا عليه وسلم يقول :  



 أان فرطكم على احلوض قال سفيان الفرط الذي يسبق 
 

 

األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن   - 18832
األسود بن قيس انه مسع جنداب البجلي حيدث انه شهد رسول هللا صلى هللا 

عليه وسلم صلى مث خطب فقال : من كان ذبح قبل أن نصلى فليعد مكاهنا  
خرى ومن ال فليذبح على اسم هللا تعاىل  أخرى ورمبا قال فليعد أ  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان بن عيينة عن عبد امللك بن  - 18833
عمري مسعه من جندب ان النيب صلى هللا عليه وسلم قال : أان فرطكم على  

ق  احلوض قال سفيان الفرط الذي يسب  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد بن هارون وإسحاق بن  - 18834
يوسف قاال اان داود يعىن بن أيب هند عن احلسن عن جندب بن سفيان 

البجلي عن النيب صلى هللا عليه وسلم انه قال : من صلى صالة الصبح فهو  
  عز وجل فانظر اي بن آدم ال يطلبنك هللا من ذمته بشيء يف ذمة هللا

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد اان شعبة عن األسود بن قيس   - 18835
قال مسعت جندب بن سفيان يقول : شهدت مع النيب صلى هللا عليه وسلم  

العيد يوم النحر مث خطب فقال من ذبح قبل أن نصلى فليعد أضحيته ومن مل  
 يذبح فليذبح على اسم هللا عز وجل 

 

 

يح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن بن مهدي ثنا سالم بن   - 18836
أيب مطيع عن أيب عمران اجلوين عن جندب قال قال رسول هللا صلى هللا عليه  
وسلم : اقرؤوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فقوموا قال يعىن 



بن زيد  عبد الرمحن ومل يرفعه محاد   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري ت
 سالم بن أيب مطيع فمن رجال مسلم وقد روى له البخاري هذا احلديث متابعة 

 

 

( حديث سلمة بن قيس رضي هللا تعاىل عنه   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عبد الرمحن عن سفيان عن منصور   - 18837
عن هالل بن يسار عن سلمة بن قيس قال قال رسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم : إذا توضأت فانتثر وإذا استجمرت فأوتر  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري ت
وأخرج له البخاري تعليقا هالل بن يساف فمن رجال مسلم    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا جرير بن عبد احلميد عن سفيان   - 18838
عن هالل عن سلمة بن قيس قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : إذا 

 توضأت فانتثر وإذا استجمرت فأوتر 



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    314صفحة  - 4مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

(حديث رجل رضي هللا تعاىل عنه   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن احلكم   - 18839
 عليه  قال مسعت بن أيب ليلى حيدث عن رجل من أصحاب النيب صلى هللا

وسلم قال : ال يتلقى جلب وال يبع حاضر لباد ومن اشرتى شاه مصراة أو  
ب انقة قال شعبة إمنا قال انقة مرة واحدة فهو فيها آبخر النظرين إذا هو حل

 ان ردها رد معها صاعا من طعام قال احلكم أو قال صاعا من متر  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله إىل صحابيه ثقات رجال ت
 الشيخني 



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا شعبة ثنا احلكم قال   - 18840
: انه هنى  مسعت بن أيب ليلى عن رجل من أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم

 عن البلح والتمر والزبيب والتمر  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله إىل صحابيه ثقات رجال ت
 الشيخني 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع وحممد بن جعفر قاال ثنا   - 18841
مسعت بن أيب ليلى شعبة عن احلكم عن عبد الرمحن بن أيب ليلى قال بن جعفر 

عن رجل من أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم قال قال رسول هللا صلى هللا 
حاضر لباد  عليه وسلم : ال تلقوا الركبان قال بن جعفر ال يتلقى جلب وال يبع 

ومن اشرتى مصراة فهو فيها آبخر النظرين وقال بن جعفر أبحد النظرين ان 
 ردها رد معها صاعا من طعام أو صاعا من متر  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن بن مهدي عن سفيان   - 18842
ن بن أيب ليلى قال حدثين رجل من  عن عبد الرمحن بن عابس عن عبد الرمح

أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم هنى  
عن احلجامة واملواصلة ومل حيرمها إبقاء على أصحابه فقيل اي رسول هللا انك  

 تواصل إىل السحر فقال ان أواصل إىل السحر فرىب يطعمين ويسقيين  
 

 

األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني وجهالة  عليق شعيب ت
 صحابيه ال تضر 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرازق ثنا سفيان عن عبد   - 18843
الرمحن بن عابس عن عبد الرمحن بن أيب ليلى عن رجل من أصحاب النيب 

عن احلجامة  صلى هللا عليه وسلم قال : هنى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
للصائم واملواصلة ومل حيرمها على أحد من أصحابه قالوا اي رسول هللا انك  
تواصل إىل السحر فقال إين أواصل إىل السحر وان ريب عز وجل يطعمين 

 ويسقيين  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن بن مهدي قال ثنا   - 18844
يان عن منصور عن ربعي بن حراش عن بعض أصحاب رسول هللا صلى هللا سف

عليه وسلم قال : أصبح الناس لتمام ثالثني يوما فجاء أعرابيان فشهدا اهنما 
 أهاله ابألمس عشية فأمر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الناس ان يفطروا 

 

 

يخني عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن عن سفيان عن منصور   - 18845
م قال  عن ربعي بن حراش عن بعض أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسل 

قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ال تقدموا الشهر حىت تكملوا العدة أو  
 تروا اهلالل وصوموا وال تفطروا حىت تكملوا العدة أو تروا اهلالل 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن احلكم   - 18846
قال مسعت بن أيب ليلى حيدث عن رجل من أصحاب النيب صلى هللا عليه  

 وسلم : انه هنى عن البلح والتمر والتمر والزبيب 



 

 

وط : إسناده صحيحعليق شعيب األرنؤ ت  

 

 

( حديث طارق بن شهاب رضي هللا تعاىل عنه  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا سفيان عن خمارق بن عبد   - 18847
هللا األمحسي عن طارق ان املقداد : قال لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم يوم  

اذهب أنت   } بدر اي رسول هللا اان ال نقول لك كما قالت بنو إسرائيل ملوسى 
 إان معكم  ولكن اذهب أنت وربك فقاتال {وربك فقاتال إان ههنا قاعدون  

 مقاتلون  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري ت
 خمارق بن عبد هللا األمحسي 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع عن سفيان عن علقمة عن   - 18848
طارق قال جاء رجل إىل النيب صلى هللا عليه وسلم فقال : أي اجلهاد أفضل 

 قال كلمة حق عند إمام جائر  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني وطارق  ت
يسمع منه فروايته عنه مرسل  بن شهاب رأى النيب صلى هللا عليه وسلم ومل

 صحايب

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن عن شعبة وبن جعفر   - 18849
قال ثنا شعبة عن قيس بن مسلم قال مسعت طارق بن شهاب يقول : رأيت  

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وغزوت يف خالفة أيب بكر وعمر بضعا وأربعني 
زوة وسرية وقال بن جعفر ثالاث وثالثني أو ثالاث أو بضعا وثالثني من بني غ
 وأربعني من غزوة إىل سرية  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني ت  

 

 

------------------------------------- 
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حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن بن مهدي عن سفيان   - 18850
عن علقمة بن مرثد عن طارق بن شهاب : أن رجال سأل رسول هللا صلى هللا 

عليه وسلم وقد وضع رجله يف الغرز أي اجلهاد أفضل قال كلمة حق عند  
 سلطان جائر  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن بن مهدي ثنا سفيان   - 18851
عن يزيد أيب خالد عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب أن النيب صلى هللا 

عليه وسلم قال : ان هللا عز وجل مل يضع داء اال وضع له شفاء فعليكم أبلبان  
 البقر فإهنا ترم من كل الشجر  

 

 

ن لغريه وهذا إسناد اختلف فيه على  عليق شعيب األرنؤوط : حديث حست
 قيس بن مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن خمارق   - 18852
عن طارق بن شهاب قال : أجنب رجالن فتيمم أحدمها فصلى ومل يصل 



 اآلخر فأتيا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فلم يعب عليهما  
 

 

سناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري أن عليق شعيب األرنؤوط : إت
 خمارقا من رجال البخاري 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن خمارق   - 18853
 عليه وسلم  عن طارق بن شهاب قال قدم وفد جبيلة على رسول هللا صلى هللا

فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : اكسوا البجليني وابدءوا ابألمحسيني 
هللا  قال فتخلف رجل من قيس قال حىت انظر ما يقول هلم رسول هللا صلى

عليه وسلم قال فدعا هلم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مخس مرات اللهم  
 صل عليهم أو اللهم ابرك فيهم خمارق الذي يشك  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري ت
 خمارق : وهو ابن خليفة فمن رجال البخاري

 

 

نا أبو أمحد حممد بن عبد هللا ثنا حدثنا عبد هللا حدثين أيب ث - 18854
وفد قيس على رسول هللا سفيان عن خمارق عن طارق قال قدم وفد أمحس و 



صلى هللا عليه وسلم فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ابدءوا ابالمحسيني 
قبل القيسيني مث دعا ألمحس فقال اللهم ابرك يف أمحس وخيلها ورجاهلا سبع  

 مرات 

 

 

األرنؤوط : إسناده صحيح عليق شعيبت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن قيس   - 18855
بن مسلم عن طارق بن شهاب قال : رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
وغزوت يف خالفة أيب بكر وعمر ثالاث وثالثني أو ثالاث وأربعني من غزوة إىل 

 سرية 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

(حديث رجل رضي هللا تعاىل عنه   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق اان سفيان عن عبد   - 18856
الرمحن بن عابس عن عبد الرمحن بن أيب ليلى عن رجل من أصحاب النيب 



صلى هللا عليه وسلم قال : هنى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن احلجامة  
على أصحابه فقالوا اي رسول هللا انك تواصل إىل   للصائم واملواصلة ومل حيرمها

 السحر قال ان أواصل إىل السحر فرىب عز وجل يطعمين ويسقيين  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

( حديث مصدق النيب صلى هللا عليه وسلم   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هشيم أنبأان هالل بن خباب قال  - 18857
لنيب صلى هللا حدثين ميسرة أبو صاحل عن سويد بن غفلة قال أاتان مصدق ا

عليه وسلم قال فجلست إليه فسمعته وهو يقول : ان يف عهدي ان ال آخذ 
وماء  من راضع لنب وال جيمع بني متفرق وال يفرق بني جمتمع وأاته رجل بناقة ك

 فقال خذها فأىب أن أيخذها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسن من أجل ميسرة أيب صاحل فقد روى  ت
 عنه مجع وذكره ابن حبان يف " الثقات " وبقية رجاله ثقات رجال الشيخني

 

 



( حديث وائل بن حجر رضي هللا تعاىل عنه   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو نعيم ثنا مسعر عن عبد اجلبار   - 18858
بن وائل قال حدثين أهلي عن أيب قال : أتى النيب صلى هللا عليه وسلم بدلو 

من ماء فشرب منه مث مج يف الدلو مث صب يف البئر أو شرب من الدلو مث مج  
 يف البئر ففاح منها مثل ريح املسك 

 

 

األرنؤوط : حديث حسن وال تضر جهالة الرواة الذين حدث عليق شعيب ت
 عنهم عبد اجلبار ألهنم مجع 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد اان حجاج عن عبد اجلبار بن   - 18859
وائل عن أبيه قال : رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا سجد وضع انفه  

 على األرض 

 

 

لغريه وهذا إسناد ضعيف لضعف حجاج بن  عليق شعيب األرنؤوط : صحيحت
 أرطاة مث إنه مل يسمع من عبد اجلبار 

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد القدوس بن بكر بن خنيس   - 18860
قال أنبأان احلجاج عن عبد اجلبار بن وائل احلضرمي عن أبيه وائل بن حجر  

ه مع جبهته  قال : رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يسجد على أنف  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد القدوس اان احلجاج عن عبد   - 18861
 اجلبار عن أبيه انه : مسع النيب صلى هللا عليه وسلم يقول آمني  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا سفيان عن سلمة بن  - 18862
كهيل عن حجر بن عنبس عن وائل بن حجر قال : مسعت النيب صلى هللا 

فقال أمني ميد هبا صوته   {وال الضالني  }عليه وسلم قرأ   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري ت
ه البخاري يف " القراءة خلف اإلمام " حجر بن عنبس فقد أخرج ل  



 

 

-------------------------------------  
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حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن قال وقال شعبة :   - 18863
 وخفض هبا صوته  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : اختلف سفيان وشعبة يف هذا احلديث ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا املسعودي عن عبد اجلبار   - 18864
بن وائل حدثين أهل بييت عن أيب انه : رأى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 يسجد بني كفيه  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا سفيان عن عاصم بن   - 18865



يه عن وائل احلضرمي انه : رأى النيب صلى هللا عليه وسلم حني  كليب عن أب
 سجد ويداه قريبتان من أذنيه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا موسى بن عمري العنربي  - 18866
صلى هللا عليه  عن علقمة بن وائل احلضرمي عن أبيه قال : رأيت رسول هللا 

 وسلم واضعا ميينه على مشاله يف الصالة 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا شريك عن عاصم بن كليب عن   - 18867
علقمة بن وائل بن حجر عن أبيه قال : أتيت النيب صلى هللا عليه وسلم يف  

 الشتاء قال فرأيت أصحابه يرفعون أيديهم يف ثياهبم  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 



 

عن عمرو بن مرة    حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا شعبة - 18868
عن أيب البخرتي عن عبد الرمحن بن اليحصيب عن وائل بن حجر احلضرمي  

 قال : رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يرفع يديه مع التكبري  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف جلهالة حال عبد  ت
 الرمحن بن اليحصيب فهو من رجال " التعجيل " 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا فطر عن عبد اجلبار بن   - 18869
وائل عن أبيه قال : رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يرفع يديه حني 

 افتتح الصالة حىت حاذت إهبامه شحمة أذنيه  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف النقطاعه عبد  ت
ن أبيه وبقية رجاله ثقاتاجلبار بن وائل مل يسمع م  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يونس بن حممد ثنا عبد الواحد ثنا  - 18870
عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر احلضرمي قال : أتيت النيب صلى 
هللا عليه وسلم فقلت ألنظرن كيف يصلي قال فاستقبل القبلة فكرب ورفع يديه  



 أخذ مشاله بيمينه قال فلما أراد ان يركع رفع  حىت كانتا حذو منكبيه قال مث
ديه على ركبتيه فلما رفع رأسه  يديه حىت كانتا حذو منكبيه فلما ركع وضع ي

من الركوع رفع يديه حىت كانتا حذو منكبيه فلما سجد وضع يديه من وجهه  
بذلك املوضع فلما قعد افرتش رجله اليسرى ووضع يده اليسرى على ركبته  

حد مرفقه على فخذه اليمىن وعقد ثالثني وحلق واحدة وأشار   اليسرى ووضع
 أبصبعه السبابة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا مسعر قال مسعت عبد   - 18871
اجلبار بن وائل يذكر عن أبيه : ان النيب صلى هللا عليه وسلم أتى بدلو من ماء  

 فشرب منه مث مج  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث حسن عبد اجلبار بن وائل مل يسمع من أبيه  ت
 بينهما أهله 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع عن املسعودي عن عبد   - 18872



اجلبار بن وائل حدثين أهل بييت عن أيب : انه رأى النيب صلى هللا عليه وسلم  
 يرفع يديه مع التكبرية ويضع ميينه على يساره يف الصالة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح املسعودي وهو عبد الرمحن بن عبد  ت
قد مسع منه وكيع قبل االختالط  -بة وإن كان اختلط هللا بن عت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن عمرو   - 18873
بن مرة قال مسعت أاب البخرتي الطائي حيدث عن عبد الرمحن بن اليحصيب عن  
وائل بن حجر احلضرمي انه : صلى مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فكان  

إذا خفض وإذا رفع ويرفع يديه عند التكبري ويسلم عن ميينه وعن يساره  يكرب
قال شعبة قال يل أابن يعىن بن تغلب يف احلديث حىت يبدو وضح وجهه فقلت 

 لعمرو أيف احلديث حىت يبدو وضح وجهه فقال عمرو أو حنو ذلك 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

يب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن سلمة  حدثنا عبد هللا حدثين أ - 18874
بن كهيل عن حجر أيب العنبس قال مسعت علقمة حيدث عن وائل أو مسعه  



غري   }حجر من وائل قال : صلى بنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فلما قرأ 
قال آمني وأخفى هبا صوته ووضع يده اليمىن   {املغضوب عليهم وال الضالني 

 على يده اليسرى وسلم عن ميينه وعن يساره  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح دون قوله : وأخفى هبا صوته فقد  ت
 أخطأ فيها شعبة 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن عاصم   - 18875
ضرمي قال : صليت خلف رسول هللا صلى هللا بن كليب عن أبيه عن وائل احل

عليه وسلم فكرب حني دخل ورفع يديه وحني أراد ان يركع رفع يديه وحني رفع  
رأسه من الركوع رفع يديه ووضع كفيه وجاىف وفرش فخذه اليسرى من اليمىن 

 وأشار أبصبعه السبابة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات ت  

 

 

------------------------------------- 
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حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو معاوية ثنا احلجاج ويزيد عن   - 18876
احلجاج عن عبد اجلبار بن وائل عن أبيه قال كان رسول هللا صلى هللا عليه  

وسلم وقال يزيد : رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يضع أنفه على 
 األرض إذا سجد مع جبهته  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن عبد هللا بن الزبري ثنا  - 87718
سفيان عن سلمة بن كهيل عن حجر بن عنبس عن وائل بن حجر : ان النيب 

 صلى هللا عليه وسلم كان يسلم عن ميينه وعن مشاله  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري ت
البخاري يف القراءة حجر فقد أخرج له  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أان سفيان عن عاصم   - 18878



بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر قال : رأيت النيب صلى هللا عليه وسلم  
كرب فرفع يديه حني كرب يعىن استفتح الصالة ورفع يديه حني كرب ورفع يديه 

 ملن محده وسجد فوضع يديه حذو أذنيه  حني ركع ورفع يديه حني قال مسع هللا
مث جلس فافرتش رجله اليسرى مث وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى ووضع 

ذراعه اليمىن على فخذه اليمىن مث أشار بسبابته ووضع اإلهبام على الوسطى  
 وقبض سائر أصابعه مث سجد فكانت يداه حذاء أذنيه 

 

 

جاله ثقات عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح ر ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أنبأان إسرائيل عن مساك   - 18879
بن حرب عن علقمة بن وائل احلضرمي عن أبيه أن رجال يقال له سويد بن 

طارق : سأل النيب صلى هللا عليه وسلم عن اخلمر فنهاه عنها فقال إين 
إهنا داء وليست بدواء أصنعها للدواء فقال النيب صلى هللا عليه وسلم   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن آدم ثنا إسرائيل عن أيب  - 18880



إسحاق عن عبد اجلبار بن وائل عن أبيه قال : صليت مع النيب صلى هللا عليه  
وسلم فقال رجل احلمد هلل كثريا طيبا مباركا فيه فلما صلى رسول هللا صلى هللا 

ما أردت اال اخلري عليه وسلم قال من القائل قال الرجل أان اي رسول هللا و 
 فقال لقد فتحت هلا أبواب السماء فلم ينهنهها دون العرش 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف النقطاعه عبد  ت
 اجلبار بن وائل مل يسمع من أبيه 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أان أشعت بن سوار عن عبد   - 18881
عن أبيه قال : أتيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم   اجلبار بن وائل بن حجر

فكان يل من وجهه ما ال أحب أن يل به من وجه رجل من ابدية العرب صليت 
خلفه وكان يرفع يديه كلما كرب ورفع ووضع بني السجدتني ويسلم عن ميينه  

 وعن مشاله  

 

 

ا عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح دون رفع اليدين عند السجود وهذت
 إسناد ضعيف النقطاعه عبد اجلبار مل يسمع من أبيه 

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح ثنا شعبة عن مساك عن علقمة   - 18882
بن وائل عن أبيه أن طارق بن سويد اجلعفي : سأل النيب صلى هللا عليه وسلم  

ليس  عن اخلمر فنهاه أو كره له أن يصنعها فقال إمنا نصنعها للدواء فقال انه 
 بدواء ولكنه داء 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هشام بن عبد امللك أان أبو عوانة  - 18883
ند رسول  عن عبد امللك عن علقمة بن وائل عن وائل بن حجر قال : كنت ع

هللا صلى هللا عليه وسلم فااته رجالن خيتصمان يف أرض فقال أحدمها ان هذا  
س الكندي انتزى على أرضى اي رسول هللا يف اجلاهلية وهو امرؤ القيس بن عاب

وخصمه ربيعة بن عبدان فقال له بينتك قال ليس يل بينة قال ميينه قال إذا 
يذهب قال ليس لك اال ذلك قال فلما قام ليحلف قال رسول هللا صلى هللا 

عليه وسلم من اقتطع أرضا ظاملا لقي هللا عز وجل يوم القيامة وهو عليه  
 غضبان  

 

 

ى شرط مسلم علقمة بن وائل  عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح علت
 وأبوه من رجال مسلم وبقية رجاله ثقات رجال الشيخني



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد قال ثنا عبد العزيز بن  - 18884
مسلم ثنا األعمش عن عبد اجلبار بن وائل عن أبيه قال : رأيت رسول هللا 

ه وانفه يف سجوده  صلى هللا عليه وسلم يسجد على األرض واضعا جبهت   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف النقطاعه عبد  ت
 اجلبار مل يسمع من أبيه واألعمش مدلس وقد عنعن 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد ثنا عبد العزيز بن  - 18885
مسلم قال ثنا عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر قال : رأيت رسول  

 هللا صلى هللا عليه وسلم ركع فوضع يديه على ركبتيه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات ت  

 

 

ا عفان قال ثنا مهام ثنا حممد بن حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثن - 18886
بن وائل عن علقمة بن وائل وموىل هلم اهنما جحادة قال حدثين عبد اجلبار 

حداثه عن أبيه وائل بن حجر انه : رأى النيب صلى هللا عليه وسلم رفع يديه 



حني دخل يف الصالة كرب وصف مهام حيال أذنيه مث التحف بثوبه مث وضع يده  
فلما أراد أن يركع أخرج يديه من الثوب مث رفعهما فكرب  اليمىن على اليسرى 

 فركع فلما قال مسع هللا ملن محده رفع يديه فلما سجد سجد بني كفيه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم عبد اجلبار وعلقمة  ت
 وأبومها وائل بن حجر من رجاله وبقية رجاله ثقات رجال الشيخني

 

 

------------------------------------- 

 

[    318صفحة  - 4مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن آدم وأبو نعيم قاال ثنا   - 18887
سفيان ثنا عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر قال : كان رسول هللا 

حذاء أذنيه  صلى هللا عليه وسلم إذا سجد جعل يديه   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن آدم قال ثنا شريك عن   - 18888
عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر انه مسع النيب صلى هللا عليه وسلم  

 يقول : يف الصالة آمني  
 

 

ضعيف لضعف شريك عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ت
 بن عبد هللا النخعي وبقية رجاله ثقات

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أسود بن عامر ثنا شريك عن أيب  - 18889
إسحاق عن علقمة بن وائل عن أبيه قال : مسعت النيب صلى هللا عليه وسلم  

 جيهر آبمني  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف لضعف شريك ت
 النخعي وبقية رجال اإلسناد ثقات رجال الشيخني

 

 

عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد ثنا زائدة ثنا عاصم بن   حدثنا - 18890
ت : ألنظرن إىل كليب أخربين أيب ان وائل بن حجر احلضرمي أخربه قال قل

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كيف يصلي قال فنظرت إليه قام فكرب ورفع 



يديه حىت حاذات أذنيه مث وضع يده اليمىن على ظهر كفه اليسرى والرسغ 
لساعد مث قال ملا أراد ان يركع رفع يديه مثلها ووضع يديه على ركبتيه مث  وا

رفع رأسه فرفع يديه مثلها مث سجد فجعل كفيه حبذاء أذنيه مث قعد فافرتش 
رجله اليسرى فوضع كفه اليسرى على فخذه وركبته اليسرى وجعل حد مرفقه  

رفع إصبعه فرأيته  األمين على فخذه اليمىن مث قبض بني أصابعه فحلق حلقة مث 
حيركها يدعو هبا مث جئت بعد ذلك يف زمان فيه برد فرأيت الناس عليهم  

 الثياب حترك أيديهم من حتت الثياب من الربد 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح دون قوله : " فرأيته حيركها يدعو هبا  ت
 " فهو شاذ انفرد به زائدة

 

 

نا عبد هللا بن الوليد حدثين سفيان  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ث - 18891
ئل بن حجر قال : رأيت النيب صلى هللا عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وا

عليه وسلم حني كرب رفع يديه حذاء أذنيه مث حني ركع مث حني قال مسع هللا ملن  
محده رفع يديه ورأيته ممسكا ميينه على مشاله يف الصالة فلما جلس حلق 

أشار ابلسبابة ووضع يده اليمىن على فخذه اليمىن ووضع ابلوسطى واإلهبام و 
 يده اليسرى على فخذه اليسرى 

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده قويت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا معمر بن سليمان الرقى ثنا احلجاج  - 18892
عن عبد اجلبار عن أبيه قال : استكرهت امرأة على عهد رسول هللا صلى هللا  

يه وسلم فدرأ عنها احلد وأقامه على الذي أصاهبا ومل يذكر انه جعل هلا  عل
 مهرا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف لضعف حجاج بن أرطاة مث إنه مل  ت
 يسمع من عبد اجلبار فيما قاله البخاري

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن أيب بكر ثنا زهري ثنا أبو  - 18893
إسحاق عن عبد اجلبار بن وائل عن وائل قال : رأيت رسول هللا صلى هللا 

عليه وسلم يضع يده اليمىن على اليسرى يف الصالة قريبا من الرسغ ووضع  
هم  غري املغضوب علي }يده حني يوجب حىت يبلغا أذنيه وصليت خلفه فقرأ  

فقال آمني جيهر   {وال الضالني   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف النقطاعه عبد  ت



 اجلبار مل يسمع من أبيه 
 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو أمحد ثنا مسعر عن عبد اجلبار   - 18894
  بن وائل عن أبيه : ان النيب صلى هللا عليه وسلم أتى بدلو من ماء زمزم

فتمضمض فمج فيه أطيب من املسك أو قال مسك واستنثر خارجا من 
 الدلو  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن بن موسى ثنا زهري عن أيب  - 18895
إسحاق عن عبد اجلبار بن وائل عن أبيه قال : رأيت رسول هللا صلى هللا عليه  

يف الصالة على اليسرى فذكر مثل حديث بن أيب بكر وسلم يضع يده اليمىن   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أسود بن عامر ثنا زهري بن معاوية   - 18896
لت : ألنظرن  عن عاصم بن كليب ان أابه أخربه ان وائل بن حجر أخربه قال ق



إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كيف يصلي فقام فرفع يديه حىت حاذات  
ىت حاذات أذنيه  أذنيه مث أخذ مشاله بيمينه مث قال حني أراد ان يركع رفع يديه ح

مث وضع يديه على ركبتيه مث رفع فرفع يديه مثل ذلك مث سجد فوضع يديه 
حذاء أذنيه مث قعد فافرتش رجله اليسرى ووضع كفه اليسرى على ركبته  

اليسرى فخذه يف صفة عاصم مث وضع حد مرفقه األمين على فخذه اليمىن  
بسبابته األوىل وقبض   وقبض ثالاث وحلق حلقة مث رأيته يقول هكذا وأشار زهري

أصبعني وحلق اإلهبام على السبابة الثانية قال زهري قال عاصم وحدثين عبد  
اجلبار عن بعض أهله ان وائال قال أتيته مرة أخرى وعلى الناس ثياب فيها  

 الربانس وفيها األكسية فرأيتهم يقولون هكذا حتت الثياب  
 

 

ات عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    319صفحة  - 4مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هاشم بن القاسم ثنا شعبة عن   - 18897
: رأى النيب عاصم بن كليب قال مسعت أيب حيدث عن وائل احلضرمي انه 



صلى هللا عليه وسلم صلى فكرب فرفع يديه فلما ركع رفع يديه فلما رفع رأسه  
من الركوع رفع يديه وخوى يف ركوعه وخوى يف سجوده فلما قعد يتشهد 

خذه اليمىن على اليسرى ووضع يده اليمىن وأشار إبصبعه السبابة وضع ف
 وحلق ابلوسطى  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أسود بن عامر ثنا شعبة عن عاصم   - 18898
رأى رسول   بن كليب قال مسعت أيب حيدث عن وائل بن حجر احلضرمي : انه

هللا صلى هللا عليه وسلم صلى فذكره وقال فيه ووضع يده اليمىن على اليسرى 
يه  قال وزاد فيه شعبة مرة أخرى فلما كان يف الركوع وضع يديه على ركبت 

 وجاىف يف الركوع 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

( حديث عمار بن ايسر رضي هللا تعاىل عنه   )  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد عن عبيد هللا قال   - 18899
بن احلرث عن   حدثين سعيد بن أيب سعيد عن عمر بن أيب بكر بن عبد الرمحن

أبيه : ان عمارا صلى ركعتني فقال له عبد الرمحن بن احلرث اي أاب اليقظان ال  
ن  أراك اال قد خففتهما قال هل نقصت من حدودها شيئا قال ال ولك

خففتهما قال اىن ابدرت هبما السهو اىن مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
يقول ان الرجل ليصلى ولعله ان ال يكون له من صالته اال عشرها أو تسعها 

 أو مثنها أو سبعها حىت انتهى إىل آخر العدد  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن من أجل عمر بن أيب عبد  ت
بن احلارث فقد روى عنه مجع الرمحن  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا سفيان عن حبيب بن أيب  - 18900
اثبت عن أيب البخرتي قال قال عمار يوم صفني ائتوين بشربة لنب فان رسول 

هللا صلى هللا عليه وسلم قال : آخر شربة تشرهبا من الدنيا شربة لنب فأتى 
دم فقتل  بشربة لنب فشرهبا مث تق  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف النقطاعه أبو ت
 البخرتي : وهو سعيد بن فريوز مل يدرك عمار بن ايسر 



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن ثنا زايد أبو عمر عن   - 18901
احلسن عن عمار بن ايسر قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : مثل أميت  

 مثل املطر ال يدرى أوله خري أم آخره  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث قوي بطرقه وشواهده وهذا إسناد ضعيف ت
مع من عمار بن ايسر النقطاعه احلسن البصري مل يس  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن بن مهدي ثنا سفيان   - 18902
عن سلمة يعىن بن كهيل عن أيب اثبت وعبد هللا بن عبد الرمحن بن أبزي عن  
عبد الرمحن بن أبزي قال : كنا عند عمر فااته رجل فقال اي أمري املؤمنني اان 

ملاء فقال عمر أما أان فلم أكن ألصلى حىت منكث الشهر والشهرين ال جند ا
 تذكر حيث كنا مبكان كذا وحنن نرعى أجد املاء فقال عمار اي أمري املؤمنني

اإلبل فتعلم اان أجنبنا قال نعم قال فإين مترغت يف الرتاب فأتيت النيب صلى 
هللا عليه وسلم فحدثته فضحك وقال كان الصعيد الطيب كافيك وضرب 

نفخ فيهما مث مسح هبما وجهه وبعض ذراعيه قال اتق هللا اي  بكفيه األرض مث
عمار قال اي أمري املؤمنني ان شئت مل اذكره ما عشت أو ما حييت قال كال  

 وهللا ولكن نوليك من ذلك ما توليت 



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح دون قوله : وبعض ذراعيه فقد شك ت
 فيها سلمة بن كهيل

 

 

عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن عن سفيان عن حبيب  حدثنا  - 18903
عن أيب البخرتي أن عمار بن ايسر أتى بشربة لنب فضحك قال فقال ان النيب 

 صلى هللا عليه وسلم قال : ان آخر شراب اشربه لنب حىت أموت 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف النقطاعه ت  

 

 

 حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن عمرو  حدثنا عبد هللا - 18904
ت عمارا يوم صفني شيخا كبريا  بن مرة قال مسعت عبد هللا بن سلمة يقول : رأي

آدم طواال آخذا احلربة بيده ويده ترعد فقال والذي نفسي بيده لقد قاتلت 
لذي هبذه الراية مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ثالث مرات وهذه الرابعة وا

نفسي بيده لو ضربوان حىت يبلغوا بنا شعفات هجر لعرفت أن مصلحينا على  
 احلق وأهنم على الضاللة 

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : هذا األثر إسناده ضعيف عبد هللا بن سلمة : هو  ت
 املرادي الكويف قد اختلط ومساع عمرو بن مرة منه بعد اختالطه 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة وحجاج   - 18905
جاج مسعت أاب قال حدثين شعبة قال مسعت قتادة حيدث عن أيب نضرة قال ح

نضرة عن قيس بن عباد قال قلت لعمار أرأيت قتالكم رأاي رأيتموه قال حجاج  
عهد  أرأيت هذا األمر يعىن قتاهلم رأاي رأيتموه فان الرأي خيطئ ويصيب أو  

عهده إليكم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال ما عهد إلينا رسول هللا صلى 
هللا عليه وسلم شيئا مل يعهده إىل الناس كافة وقال ان رسول هللا صلى هللا عليه  
وسلم قال ان يف أميت قال شعبة وأحسبه قال حدثين حذيفة : ان يف أميت اثين 

 جيدون رحيها حىت يلج اجلمل يف سم  عشر منافقا فقال ال يدخلون اجلنة وال
اخلياط مثانية منهم تكفيكهم الدبيلة سراج من انر يظهر يف أكتافهم حىت ينجم  

 يف صدورهم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

------------------------------------- 

 



[    320صفحة  - 4مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هبز بن أسد ثنا محاد بن سلمة أان   - 18906
عطاء اخلرساين عن حيىي بن يعمر أن عمارا قال : قدمت على أهلي ليال وقد  

تشققت يداي فضمخوىن ابلزعفران فغدوت على رسول هللا صلى هللا عليه  
عليه فلم يرد على ومل يرحب يب فقال اغسل هذا قال فذهبت   وسلم فسلمت

فغسلته مث جئت وقد بقى على منه شيء فسلمت عليه فلم يرد على ومل  
يرحب يب وقال اغسل هذا عنك فذهبت فغسلته مث جئت فسلمت عليه فرد  
على ورحب يب وقال ان املالئكة ال حتضر جنازة الكافر وال املتضمخ بزعفران  

ورخص للجنب إذا انم أو أكل أو شرب أن يتوضأ  وال اجلنب   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف النقطاعه حيىي بن يعمر مل يلق عمار  ت
 بن ايسر فيما ذكره الدارقطين

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هبز ثنا شعبة ثنا احلكم عن ذر عن   - 18907
ب عن التيمم  بن عبد الرمحن بن أبزي عن أبيه : ان رجال سأل عمر بن اخلطا

فلم يدر ما يقول فقال عمار بن ايسر أما تذكر حيث كنا يف سرية فأجنبت  
يكفيك   فتمعكت يف الرتاب فأتيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال إمنا 



هكذا وضرب شعبة يديه على ركبتيه ونفخ يف يديه مث مسح هبما وجهه وكفيه  
 مرة واحدة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حجاج ثنا بن أيب ذئب عن الزهري  - 18908
يب اليقظان قال : كنا مع  عن عبيد هللا بن عبد هللا بن عتبة عن عمار بن ايسر أ

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم هلك عقد لعائشة فأقام رسول هللا صلى هللا  
عليه وسلم حىت أضاء الفجر فتغيظ أبو بكر على عائشة فنزلت عليهم 

الرخصة يف املسح ابلصعدات فدخل عليها أبو بكر فقال انك ملباركة لقد نزل 
وجوهها وضربنا أبيدينا ضربة إىل املناكب  علينا فيك رخصة فضربنا أبيدينا إىل

 واآلابط 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف النقطاعه عبيد  ت
 هللا بن عبد هللا بن عتبة مل يدرك عمارا فيما ذكر املزي يف " حتفة األشراف "

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بن منري ثنا العالء بن صاحل عن   - 18909



عدى بن اثبت ثنا أبو راشد قال : خطبنا عمار بن ايسر فتجوز يف خطبته  
فقال له رجل من قريش لقد قلت قوال شفاء فلو أنك أطلت فقال ان رسول 

 هللا صلى هللا عليه وسلم هنى ان نطيل اخلطبة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف جلهالة أيب راشد صاحب عمار فقد  ت
ابلرواية عنه عدي بن اثبتتفرد   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق اان بن جريج وروح ثنا  - 18910
بن جريج أخربين عمر بن عطاء بن أيب اخلوار انه مسع حيىي بن يعمر خيرب عن  
رجل أخربه عن عمار بن ايسر زعم عمر ان حيىي قد مسى ذلك الرجل ونسيه 

خلوقا فجئت إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  عمر أن عمارا قال : ختلقت 
فانتهرين وقال اذهب اي بن أم عمار فاغسل عنك فرجعت فغسلت عىن قال  

 مث رجعت إليه فانتهرين أيضا قال ارجع فاغسل عنك فذكر ثالث مرات 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف إلهبام الراوي عن عمار ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن الزهري  - 18911



عن عبيد هللا بن عبد هللا بن عتبة ان عمار بن ايسر كان حيدث انه : كان مع  
النيب صلى هللا عليه وسلم يف سفر معه عائشة فهلك عقدها فحبس الناس يف  

ا فمسحوا  ابتغائه حىت أصبحوا وليس معهم ماء فنزل التيمم قال عمار فقامو 
هبا فضربوا أيديهم فمسحوا وجوههم مث عادوا فضربوا أبيديهم اثنية مث مسحوا 

 أيديهم إىل اإلبطني أو قال إىل املناكب 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف النقطاعه عبيد  ت
 هللا بن عبد هللا بن عتبة مل يدرك عمارا

 

 

ثنا سفيان عن عمرو عن عطاء عن   حدثنا عبد هللا حدثين أيب - 18912
عائش بن أنس مسعه من على يعىن على منرب الكوفة : كنت أجد املذي 

فاستحيت ان أسأله ان ابنته عندي فقلت لعمار سله فسأله فقال يكفي منه  
 الوضوء  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف جلهالة حال عائش  ت
و عنه غري عطاء بن أنس وهو البكري فلم ير   

 

 



------------------------------------- 

 

[    321صفحة  - 4مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عثمان بن عمر قال ثنا يونس عن   - 18913
ايسر كان حيدث أن الزهري عن عبيد هللا بن عبد هللا بن عتبة : أن عمار بن 

الرخصة اليت انزل هللا عز وجل يف الصعيد فذكر احلديث اال انه قال اهنم 
ضربوا  ضربوا أكفهم يف الصعيد فمسحوا به وجوههم مسحة واحدة مث عادوا ف

 فمسحوا أيديهم إىل املناكب واآلابط 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف النقطاعه عبيد  ت
 هللا بن عبد هللا بن عتبة مل يدرك عمارا

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا صفوان بن عيسى أخربان بن  - 18914
 بن عنمة قال :  عجالن عن سعيد املقربي عن عمر بن احلكم عن عبد هللا

رأيت عمار بن ايسر دخل املسجد فصلى فأخف الصالة قال فلما خرج 
قمت إليه فقلت اي أاب اليقظان لقد خففت قال فهل رأيتين انتقصت من 

 قال فإين ابدرت هبا سهوة الشيطان مسعت رسول هللا حدودها شيئا قلت ال



صلى هللا عليه وسلم يقول ان العبد ليصلى الصالة ما يكتب له منها اال 
 عشرها تسعها مثنها سبعها سدسها مخسها ربعها ثلثها نصفها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

( حديث أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن زكراي قال اان حجاج عن   - 18915
حسني بن احلرث اجلديل قال : خطب عبد الرمحن بن زيد بن اخلطاب يف اليوم 

الذي يشك فيه فقال أال إين قد جالست أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه  
أال وإهنم حدثوين أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال  وسلم وسألتهم

صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته وإن تشكوا هلا فإن غم عليكم فأمتوا ثالثني وإن 
 شهد شاهدان مسلمان فصوموا وأفطروا 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف لضعف حجاج بن ت
 أرطاة وبقية رجاله ثقات 

 

 



( حديث كعب بن مرة البهزى رضي هللا تعاىل عنه   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق قال ثنا سفيان عن   - 18916
منصور عن سامل بن أيب اجلعد عن رجل عن كعب بن مرة البهزى قال : سألت 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أي الليل أجوب وقال سفيان مرة أمسع قال  
خر ومن اعتق رقبة اعتق هللا بكل عضو منها عضوا منه من  جوف الليل اآل

 النار 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف إلهبام الراوي عن  ت
 كعب بن مرة البهزي 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق قال اان سفيان عن   - 18917
زى قال قلت :  منصور عن سامل بن أيب اجلعد عن رجل عن كعب بن مرة البه 

اي رسول هللا أي الليل امسع قال جوف الليل اآلخر قال مث قال مث الصالة  
 مقبولة حىت يصلي الفجر مث ال صالة حىت تكون الشمس قيد رمح أو رحمني مث
الصالة مقبولة حىت يقوم الظل قيام الرمح مث ال صالة حىت تزول الشمس مث  
الصالة مقبولة حىت تكون الشمس قيد رمح أو رحمني مث ال صالة حىت تغرب 
الشمس قال وإذا غسلت وجهك خرجت خطاايك من وجهك وإذا غسلت 



يديك خرجت خطاايك من يديك وإذا غسلت رجليك خرجت خطاايك من  
 رجليك 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيفت  

 

 

[    321صفحة  - 4مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

( حديث خرمي بن فاتك رضي هللا تعاىل عنه   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن عبيد حدثين سفيان   - 18918
بىن عمرو بن أسد العصفري عن أبيه عن حبيب بن النعمان األسدي مث أحد 

عن خرمي بن فاتك األسدي قال : صلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم صالة  
الصبح فلما انصرف قام قائما فقال عدلت شهادة الزور اإلشراك ابهلل عز  

   {واجتنبوا قول الزور حنفاء هلل غري مشركني به   }مث تال هذه اآلية وجل 

 

 

وامسه  -عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف جلهالة والد سفيان العصفري  ت



وحبيب بن النعمان األسدي  -زايد   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن أيب  - 18919
إسحاق عن مشر عن خرمي رجل من بىن أسد قال قال رسول هللا صلى هللا عليه  
وسلم : لوال ان فيك اثنتني كنت أنت قال ان واحدة تكفيين قال تسبل إزارك 

 وتوفر شعرك قال ال جرم وهللا ال أفعل 

 

 

ن بطرقه وهذا إسناد ضعيف مشر : وهو ابن عليق شعيب األرنؤوط : حست
 عطية األسدي مل يدرك خرمي بن فاتك

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أان املسعودي عن الركني بن  - 18920
الربيع عن رجل عن خرمي بن فاتك قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :  

سنة بعشر أمثاهلا وحسنة  األعمال ستة والناس أربعة فموجبتان ومثل مبثل وح
جبتان فمن مات ال يشرك ابهلل شيئا دخل اجلنة ومن مات  بسبعمائة فأما املو 

يشرك ابهلل شيئا دخل النار وأما مثل مبثل فمن هم حبسنة حىت يشعرها قلبه  
ويعلمها هللا منه كتبت له حسنة ومن عمل سيئة كتبت عليه سيئة ومن عمل  

فقة يف سبيل هللا فحسنة بسبعمائة وأما الناس حسنة فبعشر أمثاهلا ومن انفق ن
فموسع عليه يف الدنيا مقتور عليه يف اآلخرة ومقتور عليه يف الدنيا موسع عليه  



 يف اآلخرة ومقتور عليه يف الدنيا واآلخرة وموسع عليه يف الدنيا واآلخرة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث حسن وهذا إسناد اختلف فيه على الركني بن ت
لربيعا  

 

 

------------------------------------- 

 

[    322صفحة  - 4مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن آدم ثنا أبو بكر عن أيب  - 18921
إسحاق عن مشر بن عطية عن خرمي بن فاتك األسدي قال قال يل رسول هللا 
صلى هللا عليه وسلم : نعم الرجل أنت اي خرمي لوال خلتان فيك قلت وما مها  

 اي رسول هللا قال اسبالك إزارك وإرخاؤك شعرك  

 

 

نؤوط : حديث حسن بطرقه مشر بن عطية مل يدرك خرمي بن عليق شعيب األر ت
وإن كان مساعه من أيب إسحاق ليس بذاك القوي  -فاتك وأبو بكر بن عياش 

توبع -  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا مروان بن معاوية أان سفيان بن زايد   - 18922
 عليه  عن فاتك بن فضالة عن أمين بن خرمي قال : قام رسول هللا صلى هللا

وسلم خطيبا فقال اي أيها الناس عدلت شهادة الزور اشراكا ابهلل عز وجل 
  {اجتنبوا الرجس من األواثن واجتنبوا قول الزور  }ثالاث مث قال 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف فاتك بن فضالة جمهول وأمين بن خرمي ت
 خمتلف يف صحبته 

 

 

( حديث قطبة بن مالك رضي هللا تعاىل عنه   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعلى ثنا مسعر عن زايد بن عالقة   - 18923
عن عمه قطبة بن مالك قال : مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقرأ يف 

 الفجر والنخل ابسقات 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 



( حديث رجل من بكر بن وائل رضي هللا تعاىل عنه  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن عن سفيان عن عطاء   - 18924
يعىن بن السائب عن رجل من بكر بن وائل عن خاله قال قلت : اي رسول هللا 

أعشر قومي فقال إمنا العشور على اليهود والنصارى وليس على اإلسالم  
 عشور  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف الضطرابه ت  

 

 

( حديث ضرار بن األزور رضي هللا تعاىل عنه  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع وأبو معاوية قاال ثنا األعمش   - 18925
عن يعقوب بن حبري عن ضرار بن األزور قال : بعثين أهلي بلقوح وقال أبو 

 عليه وسلم فأتيته هبا فأمرين أن أحلبها مث قال  معاوية بلقحة إىل النيب صلى هللا
 دع داعي اللنب قال أبو معاوية ال جتهدهنا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف جلهالة حال يعقوب بن حبري ت  



 

 

( حديث عبد هللا بن زمعة رضي هللا تعاىل عنه  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعقوب ثنا أيب عن بن إسحاق قال   - 18926
الرمحن بن وقال بن شهاب الزهري حدثين عبد امللك بن أيب بكر بن عبد 

احلرث بن هشام عن أبيه عن عبد هللا بن زمعة بن األسود بن املطلب بن أسد 
ن املسلمني قال : ملا استعز برسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأان عنده يف نفر م

قال دعا بالل للصالة فقال مروا من يصلي ابلناس قال فخرجت فإذا عمر يف  
الناس وكان أبو بكر غائبا فقال قم اي عمر فصل ابلناس قال فقام فلما كرب 
عمر مسع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم صوته وكان عمر رجال جمهرا قال  

بكر أيىب هللا ذلك واملسلمون  فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فأين أبو 
أيىب هللا ذلك واملسلمون قال فبعث إىل أيب بكر فجاء بعد ان صلى عمر تلك  

الصالة فصلى ابلناس قال وقال عبد هللا بن زمعة قال يل عمر وحيك ماذا 
صنعت يب اي بن زمعة وهللا ما ظننت حني امرتىن اال أن رسول هللا صلى هللا  

ال ذلك ما صليت ابلناس قال قلت وهللا ما أمرين عليه وسلم أمرك بذلك ولو 
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ولكن حني مل أر أاب بكر رأيتك أحق من حضر  

 ابلصالة 

 

 



مدلس ومل يصرح هنا    -وهو حممد  -عليق شعيب األرنؤوط : ابن إسحاق ت
 ابلتحديث 

 

 

( حديث املسور بن خمرمة الزهري ومروان بن احلكم رضي هللا تعاىل عنه  )  

 

 

------------------------------------- 

 

[    323صفحة  - 4مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو سعيد موىل بىن هاشم ثنا عبد   - 18927
هللا بن أيب رافع هللا بن جعفر حدثتنا أم بكر بنت املسور بن خمرمة عن عبيد 

عن املسور : انه بعث إليه حسن بن حسن خيطب ابنته فقال له قل له فليلقين  
ا بعد وهللا ما من  يف العتمة قال فلقيه فحمد املسور هللا وأثىن عليه وقال أم

نسب وال سبب وال صهر أحب إىل من سببكم وصهركم ولكن رسول هللا 
صلى هللا عليه وسلم قال فاطمة مضغة مىن يقبضين ما قبضها ويبسطين ما  
بسطها وان األنساب يوم القيامة تنقطع غري نسىب وسبيب وصهري وعندك  

 ابنتها ولو زوجتك لقبضها ذلك قال فانطلق عاذرا له  
 



 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح دون قوله : " وإن األنساب يوم ت
القيامة تنقطع غري نسيب وسبيب وصهري " فهو حسن بشواهده وهذا إسناد  

 ضعيف 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو عامر ثنا عبد هللا بن جعفر عن   - 18928
صلى هللا عليه   أم بكر عن املسور قال : مر يب يهودي وأان قائم خلف النيب

وسلم والنيب صلى هللا عليه وسلم يتوضأ قال فقال ارفع أو اكشف ثوبه عن  
ظهره قال فذهبت به أرفعه قال فنضح النيب صلى هللا عليه وسلم يف وجهي  

 من املاء 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف جلهالة حال أم بكر وهي ابنة املسورت  

 

 

ين أيب ثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن  حدثنا عبد هللا حدث - 18929
د أحدمها على صاحبه : خرج رسول هللا عروة عن مروان واملسور بن خمرمة يزي

صلى هللا عليه وسلم عام احلديبية يف بضع عشرة مائة من أصحابه فلما كان  
بذي احلليفة قلد اهلدى واشعر واحرم منها وبعث عينا له بني يديه فسأل 

هللا عليه وسلم حىت إذا رسول هللا صلى   



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد بن هارون أان حممد بن  - 18930
إسحاق بن يسار عن الزهري حممد بن مسلم بن شهاب عن عروة بن الزبري  

 صلى هللا عليه  عن املسور بن خمرمة ومروان بن احلكم قاال : خرج رسول هللا
يبية يريد زايرة البيت ال يريد قتاال وساق معه اهلدى سبعني بدنة وسلم عام احلد

وكان الناس سبعمائة رجل فكانت كل بدنة عن عشرة قال وخرج رسول هللا 
صلى هللا عليه وسلم حىت إذا كان بعسفان لقيه بشر بن سفيان الكعيب فقال اي  

سريك فخرجت معها العوذ املطافيل قد  رسول هللا هذه قريش قد مسعت مب
لبسوا جلود النمور يعاهدون هللا أن ال تدخلها عليهم عنوة أبدا وهذا خالد بن 

الوليد يف خيلهم قد قدموا إىل كراع الغميم فقال رسول هللا صلى هللا عليه  
وسلم اي ويح قريش لقد أكلتهم احلرب ماذا عليهم لو خلوا بيين وبني سائر 

أصابوين كان الذي أرادوا وان أظهرين هللا عليهم دخلوا يف اإلسالم  الناس فان 
وهم وافرون وان مل يفعلوا قاتلوا وهبم قوة فماذا تظن قريش وهللا اىن ال أزال 
أجاهدهم على الذي بعثين هللا له حىت يظهره هللا له أو تنفرد هذه السالفة مث  

طريق خترجه على ثنية   أمر الناس فسلكوا ذات اليمني بني ظهري احلمض على
املرار واحلديبية من أسفل مكة قال فسلك ابجليش تلك الطريق فلما رأت 



خيل قريش فرتة اجليش قد خالفوا عن طريقهم نكصوا راجعني إىل قريش 
فخرج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حىت إذا سلك ثنية املرار بركت انقته  

عليه وسلم ما خالت وما هو هلا   فقال الناس خألت فقال رسول هللا صلى هللا
ل عن مكة وهللا ال تدعوين قريش اليوم إىل خطة  خبلق ولكن حبسها حابس الفي

يسألوين فيها صلة الرحم اال أعطيتهم إايها مث قال للناس انزلوا فقالوا اي رسول 
هللا ما ابلوادي من ماء ينزل عليه الناس فاخرج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

كنانته فأعطاه رجال من أصحابه فنزل يف قليب من تلك القلب   سهما من
فغرزه فيه فجاش املاء ابلرواء حىت ضرب الناس عنه بعطن فلما اطمأن رسول  

هللا صلى هللا عليه وسلم إذا بديل بن ورقاء يف رجال من خزاعة فقال هلم  
جلون  كقوله لبشري بن سفيان فرجعوا إىل قريش فقالوا اي معشر قريش انكم تع
على حممد وان حممدا مل أيت لقتال إمنا جاء زائرا هلذا البيت معظما حلقه  

فاهتموهم قال حممد يعىن بن إسحاق قال الزهري وكانت خزاعة يف عيبة رسول  
هللا صلى هللا عليه وسلم مسلمها ومشركها ال خيفون على رسول هللا صلى هللا 

[ فال   324جاء لذلك ] ص عليه وسلم شيئا كان مبكة قالوا وان كان إمنا  
وهللا ال يدخلها أبدا علينا عنوة وال تتحدث بذلك العرب مث بعثوا إليه مكرز  
بن حفص بن االخيف أحد بىن عامر بن لؤي فلما رآه رسول هللا صلى هللا 

عليه وسلم قال هذا رجل غادر فلما انتهى إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
ليه وسلم بنحو مما كلم به أصحابه مث رجع إىل كلمه رسول هللا صلى هللا ع

قريش فأخربهم مبا قال له رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال فبعثوا إليه  



احللس بن علقمة الكناين وهو يومئذ سيد األحابش فلما رآه رسول هللا صلى 
هللا عليه وسلم قال هذا من قوم يتأهلون فابعثوا اهلدى يف وجهه فبعثوا اهلدى 

ا رأى اهلدى يسيل عليه من عرض الوادي يف قالئده قد أكل أواتره من  فلم
وسلم إعظاما  طول احلبس عن حمله رجع ومل يصل إىل رسول هللا صلى هللا عليه  

ملا رأى فقال اي معشر قريش قد رأيت ما ال حيل صده اهلدى يف قالئده قد  
ايب ال علم لك  أكل أواتره من طول احلبس عن حمله فقالوا اجلس إمنا أنت أعر 

فبعثوا إليه عروة بن مسعود الثقفي فقال اي معشر قريش اىن قد رأيت ما يلقى  
منكم من تبعثون إىل حممد إذا جاءكم من التعنيف وسوء اللفظ وقد عرفتم  

انكم والد وإين ولد وقد مسعت ابلذي انبكم فجمعت من أطاعين من قومي مث  
عندان مبتهم فخرج حىت أتى  جئت حىت آسيتكم بنفسي قالوا صدقت ما أنت

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فجلس بني يديه فقال اي حممد مجعت أوابش 
الناس مث جئت هبم لبيضتك لتفضها اهنا قريش قد خرجت معها العوذ املطافيل  

قد لبسوا جلود النمور يعاهدون هللا ان ال تدخلها عليهم عنوة أبدا وأمي هللا 
وا عنك غدا قال وأبو بكر الصديق رضي هللا تعاىل عنه  لكأين هبؤالء قد انكشف

خلف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قاعد فقال امصص بظر الالت أحنن 
ننكشف عنه قال من هذا اي حممد قال هذا بن أيب قحافة قال أما وهللا لوال يد 
كانت لك عندي لكافأتك هبا ولكن هذه هبا مث تناول حلية رسول هللا صلى هللا 

عليه وسلم واملغرية بن شعبة واقف على رأس رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
يف احلديد قال يقرع يده مث قال امسك يدك عن حلية رسول هللا صلى هللا عليه  



وسلم قبل وهللا ال تصل إليك قال وحيك ما أفظك وأغلظك قال فتبسم  
بن أخيك املغرية   رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال من هذا اي حممد قال هذا

بن شعبة قال اغدر هل غسلت سوأتك اال ابألمس قال فكلمه رسول هللا 
صلى هللا عليه وسلم مبثل ما كلم به أصحابه فأخربه انه مل أيت يريد حراب قال  
فقام من عند رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وقد رأى ما يصنع به أصحابه ال  

ساقا اال ابتدروه وال يسقط من شعره  يتوضأ وضوءا اال ابتدروه وال يبسق ب
شيء اال أخذوه فرجع إىل قريش فقال اي معشر قريش اىن جئت كسرى يف 

ملكه وجئت قيصر والنجاشي يف ملكهما وهللا ما رأيت ملكا قط مثل حممد يف  
أصحابه ولقد رأيت قوما ال يسلمونه لشيء أبدا فروا رأيكم قال وقد كان  

لم قبل ذلك بعث خراش بن أمية اخلزاعي إىل رسول هللا صلى هللا عليه وس
مكة ومحله على مجل له يقال له الثعلب فلما دخل مكة عقرت به قريش 

وأرادوا قتل خراش فمنعهم األحابش حىت أتى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
فدعا عمر ليبعثه إىل مكة فقال اي رسول هللا اىن أخاف قريشا على نفسي 

أحد مينعين وقد عرفت قريش عداويت إايها وغلظيت  وليس هبا من بىن عدى
عليها ولكن أدلك على رجل هو أعز مىن عثمان بن عفان قال فدعاه رسول  

هللا صلى هللا عليه وسلم فبعثه إىل قريش خيربهم انه مل أيت حلرب وانه جاء 
زائرا هلذا البيت معظما حلرمته فخرج عثمان حىت أتى مكة ولقيه أابن بن سعيد  

العاص فنزل عن دابته ومحله بني يديه وردف خلفه وأجاره حىت بلغ رسالة  بن 
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فانطلق عثمان حىت أتى أاب سفيان وعظماء  



قريش فبلغهم عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ما أرسله به فقالوا لعثمان  
[  325ص  ان شئت أن تطوف ابلبيت فطف به فقال ما كنت ألفعل حىت ] 

يطوف به رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال فاحتبسته قريش عندها فبلغ  
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم واملسلمني ان عثمان قد قتل قال حممد 

فحدثين الزهري أن قريشا بعثوا سهيل بن عمرو أحد بىن عامر بن لؤي فقالوا 
عامه هذا فوهللا ال  ائت حممدا فصاحله وال يكون يف صلحه اال ان يرجع عنا

تتحدث العرب انه دخلها علينا عنوة أبدا فااته سهيل بن عمرو فلما رآه النيب 
صلى هللا عليه وسلم قال قد أراد القوم الصلح حني بعثوا هذا الرجل فلما  

انتهى إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم تكلما وأطاال الكالم وتراجعا حىت 
أم األمر ومل يبق اال الكتاب وثب عمر بن اخلطاب جرى بينهما الصلح فلما الت

فأتى أاب بكر فقال اي أاب بكر أو ليس برسول هللا صلى هللا عليه وسلم أو لسنا  
ابملسلمني أو ليسوا ابملشركني قال بلى قال فعالم نعطى الذلة يف ديننا فقال  

وأان  أبو بكر اي عمر الزم غرزه حيث كان فإين أشهد انه رسول هللا قال عمر
أشهد مث أتى رسول هللا فقال اي رسول هللا أو لسنا ابملسلمني أو ليسوا 

ابملشركني قال بلى قال فعالم نعطى الذلة يف ديننا فقال اان عبد هللا ورسوله لن 
أخالف امره ولن يضيعىن مث قال عمر ما زلت أصوم وأتصدق وأصلى واعتق  

ذ حىت رجوت ان يكون من الذي صنعت خمافة كالمي الذي تكلمت به يومئ
خريا قال ودعا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم علي بن أيب طالب فقال له 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اكتب بسم هللا الرمحن الرحيم فقال سهيل بن  



عمرو ال أعرف هذا ولكن اكتب ابمسك اللهم فقال له رسول هللا صلى هللا 
صاحل عليه حممد رسول هللا سهيل بن عليه وسلم اكتب ابمسك اللهم هذا ما 

عمرو فقال سهيل بن عمرو لو شهدت انك رسول هللا مل أقاتلك ولكن اكتب  
هذا ما اصطلح عليه حممد بن عبد هللا وسهيل بن عمرو على وضع احلرب 

عشر سنني اي من فيها الناس ويكف بعضهم عن بعض على انه من أتى رسول 
به بغري أذن وليه رده عليهم ومن أتى قريشا هللا صلى هللا عليه وسلم من أصحا

ممن مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مل يردوه عليه وان بيننا عيبة مكفوفة  
وانه ال إسالل وال أغالل وكان يف شرطهم حني كتبوا الكتاب انه من أحب أن 

يدخل يف عقد حممد وعهده دخل فيه ومن أحب أن يدخل يف عقد قريش 
فتواثبت خزاعة فقالوا حنن مع عقد رسول هللا صلى هللا وعهدهم دخل فيه 

عليه وسلم وعهده وتواثبت بنو بكر فقالوا حنن يف عقد قريش وعهدهم وانك 
ترجع عنا عامنا هذا فال تدخل علينا مكة وانه إذا كان عام قابل خرجنا عنك  

فتدخلها أبصحابك وأقمت فيهم ثالاث معك سالح الراكب ال تدخلها بغري 
وف يف القرب فبينا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يكتب الكتاب إذ السي

جاءه أبو جندل بن سهيل بن عمر ويف احلديد قد انفلت إىل رسول هللا صلى  
هللا عليه وسلم قال وقد كان أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم خرجوا 

لم فلما رأوا وهم ال يشكون يف الفتح لرؤاي رآها رسول هللا صلى هللا عليه وس
ما رأوا من الصلح والرجوع وما حتمل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على  

نفسه دخل الناس من ذلك أمر عظيم حىت كادوا أن يهلكوا فلما رأى سهيل  



أاب جندل قام إليه فضرب وجهه مث قال اي حممد قد جلت القضية بيين وبينك  
لبيبه قال وصرخ أبو جندل  قبل أن أيتيك هذا قال صدقت فقام إليه فأخذ بت

أبعلى صوته اي معاشر املسلمني أتردونين إىل أهل الشرك فيفتنوين يف ديين قال 
فزاد الناس شرا إىل ما هبم فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اي أاب جندل  

اصرب واحتسب فان هللا عز وجل جاعل لك وملن معك من املستضعفني فرجا 
نا وبني القوم صلحا فأعطيناهم على ذلك وأعطوان وخمرجا اان قد عقدان بين

عليه عهدا وأان لن نغدر هبم قال فوثب إليه عمر بن اخلطاب مع أيب جندل  
فجعل ميشى إىل جنبه وهو يقول أصرب أاب جندل فإمنا هم املشركون وإمنا دم  

أحدهم دم كلب قال ويدىن قائم السيف منه قال يقول رجوت ان أيخذ 
أابه قال فضن الرجل أببيه ونفذت القضية فلما فرغا من  السيف فيضرب به 

الكتاب وكان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يصلي يف احلرم وهو مضطرب يف 
احلل قال فقام رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال اي أيها الناس احنروا 
فما   واحلقوا قال فما قام أحد قال مث عاد مبثلها فما قام رجل حىت عاد مبثلها

قام رجل فرجع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فدخل على أم سلمة فقال اي  
أم سلمة ما شأن الناس قالت اي رسول هللا قد دخلهم ما قد رأيت فال تكلمن  

منهم إنساان واعمد إىل هديك حيث كان فاحنره واحلق فلو قد فعلت ذلك 
يكلم أحدا حىت أتى فعل الناس ذلك فخرج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ال 

هديه فنحره مث جلس فحلق فقام الناس ينحرون وحيلقون قال حىت إذا كان بني 
 مكة واملدينة يف وسط الطريق فنزلت سورة الفتح  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسن حممد بن إسحاق وإن كان مدلسا وقد  ت
احلديث فانتفت شبهة  عنعن إال أنه قد صرح ابلتحديث يف بعض فقرات هذا 

 تدليسه
 

 

------------------------------------- 

 

[    326صفحة  - 4مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وهب بن جرير ثنا أيب قال مسعت   - 18931
النعمان حيدث عن الزهري عن على بن حسني عن املسور بن خمرمة ان عليا  

 جهل فوعد ابلنكاح فأتت فاطمة النيب صلى هللا عليه وسلم  خطب ابنة أيب
ا قد خطب ابنة فقالت : إن قومك يتحدثون أنك ال تغضب لبناتك وان علي 

أيب جهل فقام النيب صلى هللا عليه وسلم فحمد هللا وأثىن عليه وقال إمنا  
ليه  فاطمة بضعة مىن وإين أكره أن تفتنوها وذكر أاب العاص بن الربيع فأكثر ع

 الثناء وقال ال جيمع بني ابنة نيب هللا وبنت عدو هللا فرفض على ذلك 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو اليمان اان شعيب عن الزهري  - 18932
أخربين على بن حسني أن املسور بن خمرمة أخربه : ان علي بن أيب طالب 

عنده فاطمة ابنة النيب صلى هللا عليه وسلم فلما مسعت خطب ابنة أيب جهل و 
له ان قومك يتحدثون بذلك فاطمة أتت النيب صلى هللا عليه وسلم فقالت 

انك ال تغضب لبناتك وهذا علي انكح ابنة أيب جهل قال املسور فقام النيب 
صلى هللا عليه وسلم فسمعته حني تشهد مث قال أما بعد فإين أنكحت أاب 

ن الربيع فحدثين فصدقين وان فاطمة بنت حممد بضعة مىن وأان أكره العاص ب
ان يفتنوها وإهنا وهللا ال جتتمع ابنة رسول هللا وابنة عدو هللا عند رجل واحد 

 أبدا قال فرتك علي اخلطبة  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعقوب يعىن بن إبراهيم ثنا أيب عن   - 18933
هاب حدثه  الوليد بن كثري حدثين حممد بن عمرو بن حلحلة الدؤيل أن بن ش

أن على بن احلسني حدثه : أهنم حني قدموا املدينة من عند يزيد بن معاوية  
ة أتمرين  مقتل حسني بن علي لقيه املسور بن خمرمة فقال هل لك إيل من حاج 

هبا قال فقلت له ال قال له هل أنت معطى سيف رسول هللا صلى هللا عليه  



وسلم فإين أخاف ان يغلبك القوم عليه وأمي هللا لئن أعطيتنيه ال خيلص إليه 
أبدا حىت تبلغ نفسي ان علي بن أيب طالب خطب ابنة أيب جهل على فاطمة  

لناس يف ذلك على منربه  فسمعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهو خيطب ا
تلم فقال ان فاطمة بضعة مىن وأان أختوف ان تفنت يف دينها  هذا وأان يومئذ حم

قال مث ذكر صهرا له من بىن عبد مشس فأثىن عليه يف مصاهرته إايه فأحسن 
قال حدثين فصدقين ووعدين فوىف يل وإين لست احرم حالال وال أحل حراما  

هللا صلى هللا عليه وسلم وابنة عدو هللا مكاان   ولكن وهللا ال جتتمع ابنة رسول
 واحدا أبدا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعقوب ثنا بن أخي بن شهاب عن   - 18934
عمه قال وزعم عروة بن الزبري أن مروان واملسور بن خمرمة أخرباه : ان رسول  

هللا عليه وسلم قام حني جاءه وفد هوازن مسلمني فسألوا ان يرد  هللا صلى
سلم معي من ترون إليهم أمواهلم وسبيهم فقال هلم رسول هللا صلى هللا عليه و 

وأحب احلديث ايل أصدقه فاختاروا إحدى الطائفتني أما السيب واما املال وقد  
لم بضع عشرة  كنت استأنيت بكم وكان أنظرهم رسول هللا صلى هللا عليه وس

ليلة حني قفل من الطائف فلما تبني هلم ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  



غري راد إليهم اال إحدى الطائفتني قالوا فاان خنتار سبينا فقام رسول هللا صلى  
هللا عليه وسلم يف املسلمني فأثىن على هللا عز وجل مبا هو أهله مث قال أما بعد  

بني وإين قد رأيت ان أرد إليهم سبيهم فمن أحب فان إخوانكم قد جاؤوا اتئ
يكون على حظه حىت نعطيه   منكم ان يطيب ذلك فليفعل ومن أحب منكم ان

إايه من أول ما يفيء هللا عز وجل علينا فليفعل فقال الناس قد طيبنا ذلك 
لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال هلم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اان ال  

من أذن منكم يف ذلك ممن مل أيذن فارجعوا حىت يرفع إلينا عرفاؤكم  ندري 
أمركم فجمع الناس فكلمهم عرفاؤهم مث رجعوا إىل رسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم فأخربوه اهنم قد طيبوا وأذنوا هذا الذي بلغين عن سىب هوازن 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    327صفحة  - 4مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو اليمان اان شعيب عن الزهري  - 18935
و بن عوف حدثين عروة بن الزبري : ان املسور بن خمرمة أخربه ان عمر 



األنصاري وهو حليف بىن عامر بن لؤي وكان قد شهد بدرا مع النيب صلى هللا 
اح إىل عليه وسلم أخربه ان النيب صلى هللا عليه وسلم بعث أاب عبيدة بن اجلر 

البحرين أييت جبزيتها وكان النيب صلى هللا عليه وسلم صاحل أهل البحرين وأمر  
عليهم العالء بن احلضرمي فقدم أبو عبيدة مبال من البحرين فذكر احلديث 

 يعىن مثل حديث معمر  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

ا عبد الرزاق ثنا معمر عن الزهري حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثن - 18936
بن خمرمة قال مسعت : األنصار ان أاب عبيدة   عن عروة بن الزبري عن املسور

قدم مبال من قبل البحرين وكان النيب صلى هللا عليه وسلم بعثه على البحرين 
فوافوا مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم صالة الصبح فلما انصرف رسول 

وسلم تعرضوا فلما رآهم تبسم وقال لعلكم مسعتم ان أاب  هللا صلى هللا عليه
عبيدة بن اجلراح قدم وقدم مبال قالوا أجل اي رسول هللا قال قال أبشروا وأملوا 
خريا فوهللا ما الفقر أخشى عليكم ولكن إذا صبت عليكم الدنيا فتنافستموها  

 كما تنافسها من كان قبلكم  

 

 

يح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح قال ثنا مالك بن أنس عن   - 18937
هشام بن عروة عن أبيه ان املسور بن خمرمة أخربه قال وثنا إسحاق يعىن بن 

الطباع قال أخربين مالك عن هشام عن أبيه عن املسور بن خمرمة : ان سبيعة  
ل فقال هلا رسول هللا صلى هللا عليه  األسلمية نفست بعد وفاة زوجها بليا

 وسلم قد حللت فأنكحي  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا محاد بن أسامة أان هشام عن أبيه   - 18938
  عن املسور بن خمرمة : ان سبيعة األسلمية توىف عنها زوجها وهى حامل فلم

متكث اال ليايل حىت وضعت فلما تعلت من نفاسها خطبت فاستأذنت النيب 
 صلى هللا عليه وسلم يف النكاح فأذن هلا ان تنكح فنكحت  

 

 

شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو معاوية ثنا هشام عن أبيه عن   - 18939



 عاصم بن عمر عن املسور بن خمرمة قال : وضعت سبيعة فذكر احلديث 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد مل يقمه أبو معاوية ت  

 

 

بد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أان معمر عن الزهري حدثنا ع - 18940
 : قلد رسول هللا صلى هللا عن عروة بن الزبري عن املسور بن خمرمة ومروان قاال

عليه وسلم اهلدى وأشعره بذي احلليفة وأحرم منها ابلعمرة وحلق ابحلديبية يف  
ابه بذلك  عمرته وأمر أصحابه بذلك وحنر ابحلديبية قبل ان حيلق وأمر أصح  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن الزهري  - 18941
عن عوف بن احلرث وهو بن أخي عائشة ألمها ان عائشة حدثته : أن عبد هللا  

ألحجرن عليها   بن الزبري قال يف بيع أو عطاء أعطته وهللا لتنتهني عائشة أو
شة رضي هللا عنها أو قال هذا قالوا نعم قالت هو هلل على نذر أن فقالت عائ

ال أكلم بن الزبري كلمة أبدا فاستشفع عبد هللا بن الزبري املسور بن خمرمة وعبد  
الرمحن بن األسود بن عبد يغوث ومها من بىن زهرة فذكر احلديث وطفق 



اال كلمته وقبلت منه ويقوالن هلا ان املسور وعبد الرمحن يناشدان عائشة 
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قد هنى عما قد علمت من اهلجر انه ال حيل  

 ملسلم ان يهجر أخاه فوق ثالث ليال 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا الوليد بن مسلم ثنا األوزاعي ثنا   - 18942
ا لعائشة الزهري عن الطفيل بن احلرث وكان رجال من أزد شنوءة وكان أخ

ألمها أم رومان : فذكر احلديث فاستعان عليها ابملسور بن خمرمة وعبد الرمحن 
شداها هللا  بن األسود بن عبد يغوث فاستأذان عليها فأذنت هلما فكلماها وان

والقرابة وقول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ال حيل المرىء مسلم أن يهجر  
 أخاه فوق ثالث 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

------------------------------------- 

 



[    328صفحة  - 4مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو اليمان اان شعيب عن الزهري  - 18943
حدثين عوف بن مالك بن طفيل وهو بن أخي عائشة زوج النيب صلى هللا عليه  

 وسلم ألمها ان عائشة حدثته : فذكر احلديث  

 

 

إسناده صحيح على شرط البخاري على خطأ يف عليق شعيب األرنؤوط : ت
 اسم أحد رواته

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ان سفيان بن عيينة عن الزهري عن   - 18944
عروة بن الزبري عن مروان واملسور بن خمرمة يزيد أحدمها على صاحبه : خرج  
 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عام احلديبية يف بضع عشرة مائة من أصحابه

فلما كان بذي احلليفة قلد اهلدى وأشعر واحرم منها وقال سفيان مرة من  
عمرة ومل يسم املسور وبعث عينا له بني يديه فسار رسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم حىت إذا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  



 

 

ثنا ليث يعىن بن حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يونس بن حممد  - 18945
سعد عن يزيد بن أيب حبيب عن عراك انه مسع مروان ابملوسم يقول : ان 

 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قطع يف جمن والبعري أفضل من اجملن  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : مرفوعه صحيح لغريه وهذا إسناد مرسل مروان بن ت
 احلكم مل تثبت له صحبة 

 

 

حدثين أيب ثنا هاشم بن القاسم ثنا الليث يعىن   حدثنا عبد هللا - 18946
ن أيب مليكة عن املسور بن خمرمة  بن سعد قال حدثين عبد هللا بن عبيد هللا ب

قال مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهو على املنرب يقول : ان بىن 
هشام بن املغرية استأذنوين يف ان ينكحوا ابنتهم علي بن أيب طالب فال آذن 

مث قال ال آذن مث قال ال آذن فإمنا ابنيت بضعة مىن يريبين ما أراهبا ويؤذيين  هلم
 ما آذاها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هاشم ثنا ليث حدثين عبد هللا بن  - 18947
سول هللا صلى هللا  عبيد هللا بن أيب مليكة عن املسور بن خمرمة : قال أهدى لر 

عليه وسلم أقبية مزررة ابلذهب فقسمها يف أصحابه فقال خمرمة اي مسور  
نه قسم أقبية  اذهب بنا إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فإنه قد ذكر يل ا

فانطلقنا فقال ادخل فادعه يل قال فدخلت فدعوته إليه فخرج إىل وعليه قباء  
 منها قال خبأت لك هذا اي خمرمة قال فنظر إليه فقال رضي فأعطاه إايه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

 

 

 

إال بعض فقرات عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخني ت
 منه ساقها إبسناد فيه انقطاع أو إرسال

 

 

------------------------------------- 

 

[    331صفحة  - 4مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد القطان قال ثنا عبد   - 18949
سور بن خمرمة ومروان بن هللا بن املبارك ثنا معمر عن الزهري عن عروة عن امل

احلكم قال : خرج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم زمن احلديبية يف بضع عشرة  
مائة فذكر احلديث ومن ههنا ملصق حبديث الزهري عن القاسم بن حممد قال  
وقال أبو بصري للعامري ومعه سيفه اىن أرى سيفك هذا اي أخا بىن عامر جيدا  

إليه قال فأنطاه إايه فاستله أبو بصري مث ضرب قال نعم أجل قال أرين انظر 
العامري حىت قتله وفر املوىل جيمز قبل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فدخل  

زعموا على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهو يف املسجد يطن احلصا من  
شدة سعيه فقال له رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حني رآه لقد رأى هذا ذعرا  

حنوا من حديث عبد الرزاق قال فلما رأى ذلك كفار قريش ركب نفر  فذكر
منهم إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقالوا اهنا ال تغىن مدتك شيئا وحنن  

نقتل وتنهب أموالنا وأان نسألك ان تدخل هؤالء الذين أسلموا منا يف صلحك 
ليه وسلم وأنزل هللا ومتنعهم وحتجز عنا قتاهلم ففعل ذلك رسول هللا صلى هللا ع

  }فقرأ حىت بلغ  {وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم   }عز وجل  
 محية اجلاهلية  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 



------------------------------------- 

 

[    332صفحة  - 4مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن عباد املكي ثنا أبو سعيد   - 18950
يد هللا بن أيب موىل بىن هاشم ثنا عبد هللا بن جعفر عن أم بكر وجعفر عن عب

رافع عن املسور قال : بعث حسن بن حسن إىل املسور خيطب بنتا له قال له  
ال نسب وال  توافيين يف العتمة فلقيه فحمد هللا املسور فقال ما من سبب و 

صهر أحب إىل من نسبكم وصهركم ولكن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال  
فاطمة شجنة مىن يبسطين ما بسطها ويقبضين ما قبضها وانه ينقطع يوم  

القيامة األنساب واألسباب اال نسىب وسبيب وحتتك ابنتها ولو زوجتك قبضها  
 ذلك فذهب عاذرا له  

 

 

صحيح دون قوله : " وإنه تنقطع يوم القيامة   عليق شعيب األرنؤوط : حديثت
 األنساب واألسباب إال نسيب وسبيب " فهو حسن بشواهده 

 

 

( حديث صهيب بن سنان من النمر بن قاسط رضي هللا تعاىل عنه  )  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حجاج بن حممد قال قال ليث  - 18951
عن انبل صاحب العباء يعىن بن سعد حدثين بكري يعىن بن عبد هللا بن األشج  

عن عبد هللا بن عمر عن صهيب صاحب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم انه  
قال : مررت برسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهو يصلي فسلمت فرد إىل 

ة وقال ال أعلم اال أنه قال إشارة أبصبعه  إشار   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد حسن انبل صاحب ت
العباء وثقه النسائي والذهيب يف " الكاشف " وقال النسائي يف رواية : ليس 

 ابملشهور 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هشيم اان عبد احلميد بن جعفر   - 18952
قاسط قال عن احلسن بن حممد األنصاري قال حدثين رجل من النمر بن 

مسعت صهيب بن سنان حيدث قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : أميا  
تحل رجل أصدق امرأة صداقا وهللا يعلم انه ال يريد أداءه إليها فغرها ابهلل واس

فرجها ابلباطل لقي هللا يوم يلقاه وهو زان وأميا رجل أدان من رجل دينا وهللا  
يعلم منه انه ال يريد أداءه إليه فغره ابهلل واستحل ماله ابلباطل لقي هللا عز  

 وجل يوم يلقاه وهو سارق  

 



 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف إلهبام الرجل الراوي عن صهيب ت
ن حممد األنصاريوجلهالة احلسن ب  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع عن محاد بن سلمة عن اثبت  - 18953
عن عبد الرمحن بن أيب ليلى عن صهيب قال : كان رسول هللا صلى هللا عليه  

وسلم حيرك شفتيه أايم حنني بشيء مل يكن يفعله قبل ذلك قال فقال النيب 
ان قبلكم أعجبته أمته فقال لن يروم  صلى هللا عليه وسلم ان نبيا كان فيمن ك

هؤالء شيء فأوحى هللا إليه ان خريهم بني إحدى ثالث أما ان اسلط عليهم  
عدوا من غريهم فيستبيحهم أو اجلوع أو املوت قال فقالوا أما القتل أو اجلوع 

فال طاقة لنا به ولكن املوت قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فمات يف  
ألفا قال فقال فاان أقول اآلن اللهم بك أحاول وبك أصول ثالث سبعون 

 وبك أقاتل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هبز وحجاج قاال ثنا سليمان بن  - 18954
قال رسول هللا  املغرية عن اثبت عن عبد الرمحن بن أيب ليلى عن صهيب قال



صلى هللا عليه وسلم : عجبت من أمر املؤمن إن أمر املؤمن كله له خري وليس  
صابته  ذلك ألحد اال للمؤمن ان أصابته سراء شكر كان ذلك له خريا وان أ

 ضراء فصرب كان ذلك له خريا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم سليمان بن املغرية :  ت
وهو القيسي من رجاله وروى له البخاري مقروان وتعليقا وبقية رجاله ثقات 

 رجال الشيخني

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد بن هارون اان محاد بن سلمة   - 18955
ال رسول هللا عن اثبت البناين عن عبد الرمحن بن أيب ليلى عن صهيب قال ق

صلى هللا عليه وسلم : إذا دخل أهل اجلنة اجلنة نودوا اي أهل اجلنة ان لكم  
زحنا عن النار  موعدا عند هللا مل تروه فقالوا وما هو أمل تبيض وجوهنا وتزح

وتدخلنا اجلنة قال فيكشف احلجاب فينظرون إليه فوهللا ما أعطاهم هللا شيئا  
للذين أحسنوا احلسىن   }أحب إليهم منه مث تال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

   {وزايدة 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
فمن رجال مسلم  الشيخني غري محاد بن سلمة  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن بن مهدي ثنا محاد بن   - 18956
سلمة عن اثبت عن عبد الرمحن بن أيب ليلى عن صهيب عن النيب صلى هللا 

عليه وسلم قال : إذا دخل أهل اجلنة اجلنة وأهل النار النار نودوا اي أهل اجلنة 
مل يثقل موازيننا ويعطينا كتبنا ابمياننا ويدخلنا  ان لكم عند هللا موعدا فقالوا أ

اجلنة وينجينا من النار فيكشف احلجاب قال فيتجلى هللا عز وجل هلم قال  
 فما أعطاهم هللا شيئا أحب إليهم من النظر إليه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    333صفحة  - 4أمحد بن حنبل    ] جزء  مسند   

 

 

حدثنا عبد هللا قال حدثين أيب قال ثنا عفان من كتابه قال  - 18957
لرمحن بن أيب ليلى عن  حدثنا سليمان يعين بن املغرية قال ثنا اثبت عن عبد ا

صهيب قال : كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا صلى مهس شيئا ال  
قال   نفهمه وال حيدثنا به قال فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فطنتم يل



قائل نعم قال فإين قد ذكرت نبيا من األنبياء أعطى جنودا من قومه فقال من  
يكافئ هؤالء أو من يقوم هلؤالء أو كلمة شبيهة هبذه شك سليمان قال فأوحى  
هللا إليه اخرت لقومك بني إحدى ثالث أما ان أسلط عليهم عدوا من غريهم أو  

لوا أنت نيب هللا نكل ذلك  اجلوع أو املوت قال فاستشار قومه يف ذلك فقا
م إىل صالته قال وكانوا يفزعون إذا فزعوا إىل الصالة إليك فخر لنا قال فقا

قال فصلى قال أما عدو من غريهم فال أو اجلوع فال ولكن املوت قال فسلط 
عليهم املوت ثالثة أايم فمات منهم سبعون ألفا فهمسي الذي ترون اىن أقول 

أصاول وال حول وال قوة اال ابهلل   اللهم اي رب بك أقاتل وبك  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم سليمان بن املغرية :  ت
وهو القيسي من رجاله وقد أخرج له البخاري مقروان وتعليقا وبقية رجاله ثقات 

 رجال الشيخني

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان قال ثنا محاد بن سلمة : هبذا   - 18958
احلديث سواء هبذا الكالم كله وهبذا اإلسناد ومل يقل فيه كانوا إذا فزعوا فزعوا 

 إىل الصالة 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  



 

 

سليمان ثنا  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان من كتابه ثنا  - 18959
وسلم :   اثبت عن بن أيب ليلى عن صهيب قال قال رسول هللا صلى هللا عليه

عجبت ألمر املؤمن ان أمر املؤمن كله له خري ليس ذلك ألحد اال للمؤمن ان  
 أصابته سراء شكر وكان خريا وان أصابته ضراء صرب وكان خريا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا محاد يعىن بن سلمة ثنا   - 89601
ه  اثبت عن عبد الرمحن بن أيب ليلى عن صهيب : ان رسول هللا صلى هللا علي
وسلم كان أايم حنني حيرك شفتيه بعد صالة الفجر بشيء مل نكن نراه يفعله  

ا هذا الذي حترك فقلنا اي رسول هللا اان نراك تفعل شيئا مل تكن تفعله فم
شفتيك قال ان نبيا فيمن كان قبلكم أعجبته كثرة أمته فقال لن يروم هؤالء 

شيء فأوحى هللا إليه أن خري أمتك بني إحدى ثالث أما ان نسلط عليهم  
عدوا من غريهم فيستبيحهم أو اجلوع واما ان أرسل عليهم املوت فشاورهم  

وع فال صرب لنا عليه ولكن املوت فقالوا أما العدو فال طاقة لنا هبم وأما اجل
فأرسل عليهم املوت فمات منهم يف ثالثة أايم سبعون ألفا قال رسول هللا صلى  
هللا عليه وسلم فاان أقول اآلن حيث رأى كثرهتم اللهم بك أحاول وبك أصاول 



 وبك أقاتل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان اان محاد اان اثبت عن عبد   - 18961
الرمحن بن أيب ليلى عن صهيب : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم تال هذه  

قال إذا دخل أهل اجلنة اجلنة وأهل  {للذين أحسنوا احلسىن وزايدة  }اآلية 
يد ان ينجزكموه  النار النار اندى مناداي أهل اجلنة ان لكم عند هللا موعدا ير 

فيقولون وما هو أمل يثقل موازيننا ويبيض وجوهنا ويدخلنا اجلنة وجيران من النار  
قال فيكشف هلم احلجاب فينظرون إليه قال فوهللا ما أعطاهم شيئا أحب 

 إليهم من النظر إليه وال أقر أبعينهم 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

عبد هللا حدثين أيب ثنا هبز ثنا محاد بن سلمة أان زيد بن  حدثنا - 18962
ال ثالث خصال  أسلم أن عمر بن اخلطاب قال لصهيب رضي هللا عنهما : لو 

فيك مل يكن بك أبس قال وما هن فوهللا ما نراك تعيب شيئا قال اكتناؤك أبيب  



حيىي وليس لك ولد وادعاؤك إىل النمر بن قاسط وأنت رجل ألكن وإنك ال 
متسك املال قال أما اكتنائي أبيب حيىي فإن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

كناين هبا فال أدعها حىت ألقاه وأما ادعائي إىل النمر بن قاسط فإين امرؤ منهم  
ولكن اسرتضع يل ابآليلة فهذه اللكنة من ذاك وأما املال فهل تراين أنفق إال 

 يف حق  

 

 

األثر إسناده ضعيف على اضطراب يف متنه زيد  عليق شعيب األرنؤوط : هذا ت
 بن أسلم مل يدرك عمر بن اخلطاب وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح 

 

 

رضي هللا تعاىل عنه  ديث انجية اخلزاعيح  

 

 

------------------------------------- 

 

[    334صفحة  - 4مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا هشام بن عروة عن أبيه   - 18963
عن انجية اخلزاعي قال وكان صاحب بدن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال  



قلت : كيف اصنع مبا عطب من البدن قال احنره واغمس نعله يف دمه 
 واضرب صفحته وخل بني الناس وبينه فليأكلوه  

 

 

اده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري عليق شعيب األرنؤوط : إسنت
 صحابيه فلم يرو له سوى أصحاب السنن

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو معاوية ثنا هشام بن عروة عن   - 18964
أبيه عن انجية اخلزاعي وكان صاحب بدن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال  

و البدن قال احنرها مث  قلت : اي رسول هللا كيف أصنع مبا عطب من اإلبل أ
 ألق نعلها يف دمها مث خل عنها وعن الناس فليأكلوها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

( حديث الفراسي رضي هللا تعاىل عنه  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا قتيبة بن سعيد قال أبو عبد الرمحن  - 18965
متي ونقشه  وكتب به إىل قتيبة بن سعيد كتبت إليك خبطى وختمت الكتاب خبا



هللا ويل سعيد رمحه هللا وهو خامت أيب ثنا ليث بن سعد عن جعفر بن ربيعة عن  
قال لرسول  بكر بن سوادة عن مسلم بن خمشي عن بن الفراسي : ان الفراسي

هللا صلى هللا عليه وسلم أسأل قال النيب صلى هللا عليه وسلم ال وإن كنت 
 سائال ال بد فاسأل الصاحلني 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف جلهالة اثنني من رواته مسلم بن خمشي ت
 تفرد ابلرواية عنه بكر بن سوادة ومل يؤثر توثيقه عن غري ابن حبان 

 

 

( حديث أيب موسى الغافقي رضي هللا تعاىل عنه  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا قتيبة بن سعيد وكتب به إىل قتيبة   - 18966
ثنا ليث بن سعد عن عمرو بن احلرث عن حيىي بن معني احلضرمي ان أاب 
موسى الغافقي مسع عقبة بن عامر اجلهين حيدث على املنرب عن رسول هللا 

وسلم أحاديث فقال أبو موسى ان صاحبكم هذا حلافظ أو  صلى هللا عليه
هالك ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان آخر ما عهد إلينا ان قال :  

عليكم بكتاب هللا وسرتجعون إىل قوم حيبون احلديث عىن فمن قال على ما مل  
 أقل فليتبوأ مقعده من النار ومن حفظ عىن شيئا فليحدثه  

 



 

نؤوط : إسناده ضعيف حيىي بن ميمون : وهو احلضرمي مل  عليق شعيب األر ت
 يسمع من أيب موسى الغافقي 

 

 

( حديث أيب العشراء الدارمي رضي هللا تعاىل عنه  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا محاد بن سلمة عن أيب  - 18967
العشراء عن أبيه قال قلت : اي رسول هللا أما تكون الذكاة اال يف احللق أو 

 اللبة قال لو طعنت يف فخذها ألجزأك 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف جلهالة أيب العشراء وأبيه فقد قال  ت
امليزان " ال يدرى من هو وال من أبوه الذهيب يف "   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا محاد بن سلمة عن أيب  - 18968
العشراء عن أبيه عن النيب صلى هللا عليه وسلم : مثله قال ومسعته يقول 

 وأبيك 

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثناه هدبة بن خالد وإبراهيم بن   - 18969
احلجاج قاال ثنا محاد بن سلمة قال ثنا أبو العشراء عن أبيه عن النيب صلى هللا 

 عليه وسلم : مثل حديث وكيع  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

بن سلمة   حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حوثرة بن اشرس ثنا محاد  - 18970
 فذكر : حنوه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

( حديث عبد هللا بن أيب حبيبة رضي هللا تعاىل عنه   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا قتيبة بن سعيد وكتب به إىل قتيبة   - 18971



ثنا جممع بن يعقوب عن حممد بن إمساعيل بن جممع قال قيل لعبد هللا بن أيب 
حبيبة ما أدركت من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وقد كان رسول هللا صلى 

لى هللا عليه  هللا عليه وسلم قدم وهو غالم حديث قال : جاءان رسول هللا ص
وسلم يوما إىل مسجدان يعىن مسجد قباء قال فجئنا فجلسنا إليه وجلس إليه  

 الناس قال فجلس ما شاء هللا ان جيلس مث قام يصلي فرأيته يصلي يف نعليه  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف إلهبام الراوي عن عبد هللا بن أيب ت
 حبيبة 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يونس بن حممد ثنا العطاف حدثين  - 18972
جاءان رسول  جممع بن يعقوب عن غالم من أهل قباء انه أدركه شيخا قال : 

هللا صلى هللا عليه وسلم بقباء فجلس يف فناء األجم واجتمع إليه انس 
فاستسقى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فسقى فشرب وأان عن ميينه وأان 
أحدث القوم فناولين فشربت وحفظت أنه صلى بنا يومئذ وعليه نعالن مل  

 ينزعهما  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد هللا بن حممد بن أيب شيبة قال   - 18973
بد العزيز بن حممد  عبد هللا ومسعته اان من عبد هللا بن حممد بن أيب شيبة ثنا ع 

الدراوردي عن إمساعيل بن أيب حبيبة عن عبد هللا بن عبد الرمحن قال : جاءان  
بد األشهل فرأيته واضعا النيب صلى هللا عليه وسلم فصلى بنا يف مسجد بىن ع

 يديه يف ثوبه إذا سجد 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف وقد وهم فيه عبد العزيز بن حممد ت
 الدراوردي 

 

 

------------------------------------- 

 

[    335صفحة  - 4مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

( حديث عبد الرمحن بن يعمر الديلي رضي هللا تعاىل عنه  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا سفيان عن بكري بن عطاء   - 18974
الليثي قال مسعت عبد الرمحن بن يعمر الديلي يقول : شهدت رسول هللا صلى 



هللا هللا عليه وسلم وهو واقف بعرفة فااته انس من أهل جند فقالوا اي رسول 
كيف احلج فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم احلج حج عرفة من جاء قبل  

فمن تعجل يف يومني فال  }صالة الفجر من ليلة مجع مت حجه أايم مىن ثالثة 
مث أردف خلفه رجال فجعل ينادى هبن   { إمث عليه ومن أتخر فال إمث عليه   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

( حديث بشر بن سحيم رضي هللا تعاىل عنه  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سريج ثنا محاد يعىن بن زيد عن   - 18975
عمرو بن دينار عن انفع بن جبري عن بشر بن سحيم : ان النيب صلى هللا عليه  

وسلم أمر ان ينادى أايم التشريق أنه ال يدخل اجلنة اال مؤمن وهى أايم أكل 
 وشرب 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بن مهدي عن سفيان عن حبيب   - 18976



عن انفع بن جبري عن بشر بن سحيم قال : خطب رسول هللا صلى هللا عليه  
 وسلم يف أايم التشريق فذكر حنوه وقال ان هذه أايم أكل وشرب  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

ثين أيب ثنا عبد هللا بن حممد بن أيب شيبة  حدثنا عبد هللا حد - 18977
 شيبة قال ثنا زيد بن احلباب قال حدثين ومسعته اان من عبد هللا بن حممد بن أيب

الوليد بن املغرية املعافري قال حدثين عبد هللا بن بشر اخلثعمي عن أبيه انه 
 مسع النيب صلى هللا عليه وسلم يقول : لتفتحن القسطنطينية فلنعم األمري

أمريها ولنعم اجليش ذلك اجليش قال فدعاين مسلمة بن عبد امللك فسألين 
 فحدثته فغزا القسطنطينية  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف جلهالة عبد هللا بن بشر اخلثعمي فقد  ت
 انفرد ابلرواية عنه الوليد بن املغرية املعافري ومل يؤثر توثيقه عن غري ابن حبان 

 

 

( حديث خالد العدواين رضي هللا تعاىل عنه   )  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد هللا بن حممد قال عبد هللا  - 18978
ومسعته اان من عبد هللا بن حممد بن أيب شيبة ثنا مروان بن معاوية الفزاري عن  

 عبد هللا بن عبد الرمحن الطائفي عن عبد الرمحن بن خالد العدواين عن أبيه انه
: أبصر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف مشرق ثقيف وهو قائم على قوس  
أو عصا حني أاتهم يبتغي عندهم النصر قال فسمعته يقرأ والسماء والطارق  

حىت ختمها قال فوعيتها يف اجلاهلية وأان مشرك مث قرأهتا يف اإلسالم قال 
هم فقال من معهم  فدعتين ثقيف فقالوا ماذا مسعت من هذا الرجل فقرأهتا علي 

 من قريش حنن أعلم بصاحبنا لو كنا نعلم ما يقول حقا لتبعناه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف جلهالة عبد الرمحن بن خالد العدواين ت
 فقد تفرد ابلرواية عنه عبد هللا بن عبد الرمحن الطائفي

 

 

( حديث عامر بن مسعود اجلمحي رضي هللا تعاىل عنه   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع عن سفيان عن أيب إسحاق  - 18979
عن منري بن عريب عن عامر بن مسعود اجلمحي قال قال رسول هللا صلى هللا  

 عليه وسلم : الصوم يف الشتاء الغنيمة الباردة  

 



 

إسناده ضعيف فيه ثالث عللل : منري بن عريب عليق شعيب األرنؤوط : ت
جمهول فقد انفرد ابلرواية عنه أبو إسحاق السبيعي ومل يؤثر توثيقه عن غري ابن 

 حبان 

 

 

( حديث كيسان رضي هللا تعاىل عنه  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا قتيبة ثنا بن هليعة عن سليمان بن   - 18980
ن أابه أخربه انه : كان يتجر ابخلمر يف زمن  عبد الرمحن عن انفع بن كيسان ا

الشام ومعه مخر يف الزقاق يريد هبا  النيب صلى هللا عليه وسلم وإنه أقبل من
التجارة فأتى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال اي رسول هللا اىن جئتك 

بشراب جيد فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اي كيسان اهنا قد حرمت 
ل أفأبيعها اي رسول هللا فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اهنا قد  بعدك قا

 حرمت وحرم مثنها فانطلق كيسان إىل الزقاق فأخذ ابرجلها مث اهرقها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف لضعف ابن هليعة وهو عبد هللا وانفع  ت
 بن كيسان خمتلف يف صحبته 

 

 



------------------------------------- 

 

[    336صفحة  - 4مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

( حديث جد زهرة بن معبد رضي هللا تعاىل عنه  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا قتيبة بن سعيد ثنا بن هليعة عن   - 18981
سلم وهو آخذ بيد  زهرة بن معبد عن جده قال : كنا مع النيب صلى هللا عليه و 

عمر بن اخلطاب رضي هللا تعاىل عنه فقال وهللا اي رسول هللا ألنت أحب إىل 
سي بيده ال  من كل شيء اال نفسي فقال النيب صلى هللا عليه وسلم والذي نف

يؤمن أحدكم حىت أكون أحب إليه من نفسه قال فأنت اآلن وهللا أحب إىل 
 من نفسي فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اآلن اي عمر  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : مكرر سندا ومتنا ت  

 

 

( حديث نضلة بن عمرو الغفاري رضي هللا تعاىل عنه  )  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا على بن عبد هللا قال حدثين حممد  - 18982
حدثين جدي   بن معن بن حممد بن معن بن نضلة بن عمرو الغفاري مديين قال

حممد بن معن عن أبيه معن بن نضلة عن نضلة بن عمرو الغفاري انه : لقي 
ل هللا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مبر بني قهجم عليه شوائل له فسقى رسو 

صلى هللا عليه وسلم مث شرب فضلة إانء فامتأل به مث قال اي رسول هللا إن 
كنت ألشرب السبعة فما أمتلئ قال فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إن  

 املؤمن يشرب يف معي واحد وان الكافر يشرب يف سبعة أمعاء  
 

 

جلهالة معن   عليق شعيب األرنؤوط : مرفوعه صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيفت
 بن نضلة بن عمرو 

 

 

( حديث أمية بن خمشي رضي هللا تعاىل عنه   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا على بن عبد هللا ثنا حيىي بن سعيد   - 18983
حبته إىل ثنا جابر بن صبح قال حدثين املثىن بن عبد الرمحن اخلزاعي وص

واسط وكان يسمى يف أول طعامه ويف آخر لقمة يقول بسم هللا يف أوله وآخره  
سم هللا فقلت له انك تسمى يف أول ما أتكل أرأيت قولك يف آخر ما أتكل ب 

أوله وآخره قال أخربك عن ذلك ان جدي أمية بن خمشي وكان من أصحاب 



النيب صلى هللا عليه وسلم مسعته يقول : أن رجال كان أيكل والنيب صلى هللا 
عليه وسلم ينظر فلم يسم حىت كان يف آخر طعامه لقمة فقال بسم هللا أوله 

طان أيكل معه حىت مسى وأخره فقال النيب صلى هللا عليه وسلم ما زال الشي
 فلم يبق يف بطنه شيء إال قاءه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف جلهالة املثىن بن عبد الرمحن اخلزاعي ت
 فقد تفرد ابلرواية عنه جابر بن صبح ومل يؤثر توثيقه عن غري ابن حبان 

 

 

( حديث عبد هللا بن ربيعة السلمي رضي هللا تعاىل عنه   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع قال ثنا شعبة عن احلكم عن   - 18984
كان النيب صلى عبد الرمحن بن أيب ليلى عن عبد هللا بن ربيعة السلمي قال :  

هللا عليه وسلم يف سفر فسمع مؤذان يقول أشهد أن ال إله اال هللا فقال النيب 
د ان حممدا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أشهد أن ال إله اال هللا قال أشه

قال النيب صلى هللا عليه وسلم أشهد أين حممد رسول هللا فقال النيب صلى هللا 
عليه وسلم جتدونه راعى غنم أو عازاب عن أهله فلما هبط الوادي قال مر على  
سخلة منبوذة فقال أترون هذه هينة على أهلها للدنيا أهون على هللا من هذه  

 على أهلها  



 

 

ب األرنؤوط : قوله : " أترون هذه هينة على أهلها للدنيا أهون عليق شعيت
 على هللا من هذه على أهلها " صحيح لغريه 

 

 

( حديث فرات بن حيان العجمي رضي هللا تعاىل عنه  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا على بن عبد هللا ثنا بشر بن  - 18985
ن السري ثنا سفيان  السري قال أبو عبد الرمحن وحدثين أبو خيثمة ثنا بشر ب

عن أيب إسحاق عن حارثة بن مضرب عن فرات بن حيان : أن النيب صلى هللا 
فقال    عليه وسلم أمر بقتله وكان عينا أليب سفيان وحليفا فمر حبلقة األنصار

اىن مسلم قالوا اي رسول هللا انه يزعم انه مسلم فقال ان منكم رجاال نكلهم  
 إىل امياهنم منهم فرات بن حيان  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح غري عبد  ت
 هللا بن أمحد فمن رجال النسائي وهو ثقة 

 

 

( حديث خرمي بن عمرو السعدي رضي هللا عنه  )  



 

 

------------------------------------- 

 

[    337صفحة  - 4مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا على بن حبر ثنا جرير بن عبد   - 18986
بيه عن جده خرمي  احلميد عن مغرية عن موسى بن زايد بن خرمي السعدي عن أ

بن عمرو أنه شهد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف حجة الوداع فقال : أال  
أن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا وكحرمة  

هركم هذا وكحرمة بلدكم هذا  ش  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف جلهالة ت
 موسى بن زايد بن حذمي وأبيه فموسى مل يرو عنه سوى املغرية 

 

 

قال أبو عبد الرمحن وحدثين أبو خيثمة ثنا جرير فذكره :مثله  - 18987  

 

 

( حديث خادم النيب صلى هللا عليه وسلم   )  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أسود بن عامر ثنا شعبة عن أىب  - 18988
 عقيل قاضى واسط عن سابق بن انجية عن أيب سالم قال مر رجل يف مسجد

محص فقالوا هذا خدم النيب صلى هللا عليه وسلم قال فقمت إليه فقلت 
نك وبينه  حدثين حديثا مسعته من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ال يتداوله بي

الرجال قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ما من عبد مسلم يقول حني 
يصبح وحني ميسي ثالث مرات رضيت ابهلل راب وابإلسالم دينا ومبحمد صلى  

 هللا عليه وسلم نبيا اال كان حقا على هللا ان يرضيه يوم القيامة  

 

 

إسناد ضعيف جلهالة عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح لغريه وهذا ت
 سابق بن انجية فلم يذكروا يف الرواة عنه سوى أيب عقيل 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا مسعر عن أيب عقيل عن   - 89891
 صلى هللا أيب سالم عن سابق عن خادم النيب صلى هللا عليه وسلم عن النيب

عليه وسلم انه قال : من قال رضيت ابهلل راب وابإلسالم دينا ومبحمد صلى هللا 
هللا أن يرضيه   عليه وسلم نبيا حني ميسي ثالاث وحني يصبح ثالاث كان حقا على

 يوم القيامة  
 

 



عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح لغريه وهذا إسناد وهم فيه مسعرت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هاشم بن القاسم ثنا القاسم ثنا   - 18990
شعبة عن أيب عقيل هاشم بن بالل عن سابق بن انجية عن أيب سالم قال أبو 

يف مسجد محص فقيل هذا خدم النيب صلى   النضر احلبشي قال : مر به رجل
دثين حديثا مسعته من رسول هللا صلى هللا عليه  هللا عليه وسلم فقام إليه فقال ح 

وسلم مل يتداوله بينك وبينه الرجال قال مسعت النيب صلى هللا عليه وسلم يقول  
ما من عبد يقول حني ميسي وحني يصبح رضيت ابهلل راب وابإلسالم دينا 

لى هللا عليه وسلم نبيا ثالث مرات اال كان حقا على هللا ان يرضيه  ومبحمد ص  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيفت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن غيالن ثنا رشدين بن سعد   - 18991
ثنا بكر بن عمرو عن عبد هللا بن هبرية عن عبد الرمحن بن جبري انه حدثه 

خدم النيب صلى هللا عليه وسلم مثان سنني قال : كان النيب صلى هللا  رجل
عليه وسلم إذا قرب له طعام قال بسم هللا فإذا فرغ من طعامه قال اللهم  
أطعمت وأسقيت وأغنيت وأفنيت وهديت واجتبيت فلك احلمد على ما  

 أعطيت  



 

 

ا قد  عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح رشدين بن سعد وإن كان ضعيفت
 توبع 

 

 

( حديث بن األدرع رضي هللا تعاىل عنه  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع اان هشام بن سعد عن زيد بن  - 18992
لم ذات ليلة  أسلم عن بن األدرع قال : كنت أحرس النيب صلى هللا عليه وس

فخرج لبعض حاجته قال فرآين فأخذ بيدي فانطلقنا فمرران على رجل يصلي 
ل قلت جيهر ابلقرآن فقال النيب صلى هللا عليه وسلم عسى أن يكون مرائيا قا 

اي رسول هللا يصلي جيهر ابلقرآن قال فرفض يدي مث قال انكم لن تنالوا هذا 
األمر ابملغالبة قال مث خرج ذات ليلة وأان أحرسه لبعض حاجته فأخذ بيدي  

فمرران على رجل يصلي ابلقرآن قال فقلت عسى أن يكون مرائيا فقال النيب 
ا هو عبد هللا ذو النجادين  صلى هللا عليه وسلم كال أنه أواب قال فنظرت فإذ  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف تفرد به هشام بن سعد وهو ضعيف ت  

 

 



( حديث انفع بن عتبة بن أيب وقاص رضي هللا تعاىل عنه  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد اان املسعودي عن عبد امللك  - 18993
 صلى هللا بن عمري عن جابر بن مسرة عن انفع بن عتبة قال قال رسول هللا

عليه وسلم : تقاتلون جزيرة العرب فيفتحها هللا وتقاتلون فارس فيفتحهم هللا  
 وتقاتلون الروم فيفتحهم هللا وتقاتلون الدجال فيفتحه هللا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا معاوية بن عمرو ثنا أبو إسحاق  - 18994
انفع بن عتبة قال  يعىن الفزاري عن عبد امللك بن عمري عن جابر بن مسرة عن 

: كنت مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف غزاة فااته قوم من قبل املغرب 
فقمت  عليهم ثياب الصوف فوافقوه عند أكمة وهم قيام وهو قاعد فأتيته

بينهم وبينه فحفظت منه أربع كلمات أعدهن يف يدي قال تغزون جزيرة العرب 
فيفتحها هللا مث تغزون فارس فيفتحها هللا مث تغزون الروم فيفتحها هللا مث تغزون  
الدجال فيفتحه هللا قال انفع اي جابر أال ترى أن الدجال ال خيرج حىت تفتح  

 الروم 
 



 

اده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  عليق شعيب األرنؤوط : إسنت
 الشيخني غري صحابيه فمن رجال مسلم

 

 

------------------------------------- 

 

[    338صفحة  - 4مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

( حديث حمجن بن األدرع رضي هللا عنه   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد حدثين أيب ثنا حسني  - 18995
األدرع حدثه :   يعىن املعلم عن بن بريدة حدثين حنظلة بن علي أن حمجن بن

ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم دخل املسجد فإذا هو برجل قد قضى 
صالته وهو يتشهد وهو يقول اللهم أىن أسألك ابهلل الواحد األحد الصمد  

لذي مل يلد ومل يولد ومل يكن له كفوا أحد أن تغفر يل ذنويب انك أنت الغفور  ا
الرحيم قال فقال نيب هللا صلى هللا عليه وسلم قد غفر له قد غفر له قد غفر  

 له ثالث مرات 
 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح غري أن ت
البخاري يف " األدب املفرد " وأبو داود والنسائيصحابيه مل خيرج له سوى   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يونس ثنا محاد يعىن بن سلمة عن   - 18996
ن رسول هللا سعيد اجلريري عن عبد هللا بن شقيق عن حمجن بن األدرع : ا

صلى هللا عليه وسلم خطب الناس فقال يوم اخلالص وما يوم اخلالص يوم 
وم  اخلالص وما يوم اخلالص يوم اخلالص وما يوم اخلالص ثالاث فقيل له وما ي

اخلالص قال جيئ الدجال فيصعد أحدا فينظر املدينة فيقول ألصحابه أترون 
هذا القصر األبيض هذا مسجد أمحد مث أييت املدينة فيجد بكل نقب منها  

ملكا مصلتا فيأيت سبخة احلرف فيضرب رواقه مث ترجف املدينة ثالث رجفات  
ليه فذلك يوم فال يبقى منافق وال منافقة وال فاسق وال فاسقة اال خرج إ

 اخلالص  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف النقطاعه عبد هللا بن شقيق مل يسمع ت
 حمجن بن األدرع

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن أيب  - 18997
بشر عن عبد هللا بن شقيق عن رجاء بن أيب رجاء قال كان بريدة على ابب 



عليه وسكبه يصلي فقال بريدة وكان فيه مراح احملجن اال املسجد فمر حمجن 
هللا عليه وسلم أخذ  تصلى كما يصلي هذا فقال حمجن : ان رسول هللا صلى 

بيدي فصعد على أحد فاشرف على املدينة فقال ويل أمها قرية يدعها أهلها  
خري ما تكون أو كأخري ما تكون فيأتيها الدجال فيجد على كل ابب من أبواهبا  

ملكا مصلتا جناحيه فال يدخلها قال مث نزل وهو آخذ بيدي فدخل املسجد 
وإذا هو برجل يصلي فقال يل من هذا فأتيت عليه فأثنيت عليه خريا فقال  
اسكت ال تسمعه فتهلكه قال مث أتى حجرة امرأة من نسائه فنفض يده من  

 يدي قال ان خري دينكم أيسره ان خري دينكم أيسره  
 

 

دون قوله : إن خري دينكم أيسره  -ألرنؤوط : إسناده ضعيف عليق شعيب ات
جلهالة رجاء بن أيب رجاء : وهو الباهلي  -فحسن لغريه   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حجاج ثنا شعبة عن أيب بشر قال   - 18998
مسعت عبد هللا بن شقيق حيدث عن رجاء بن أيب رجاء الباهلى عن حمجن رجل 

عناه ومل يقل حجاج وال أبو النضر جبناحه  : من أسلم فذكر م   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 



 

( حديث بسر بن حمجن عن أبيه رضي هللا تعاىل عنه  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا سفيان عن زيد بن أسلم   - 18999
أيب حمجن  قال سفيان مرة عن بسر أو بشر بن حمجن مث كان يقول بعد عن

الديلي عن أبيه قال : أتيت النيب صلى هللا عليه وسلم وهو يف املسجد 
فحضرت الصالة فصلى فقال يل أال صليت قال قلت اي رسول هللا قد صليت  

لرحل مث أتيتك قال فإذا فعلت فصل معهم واجعلها انفلة قال أيب ومل يقل  يف ا
 أبو نعيم وال عبد الرمحن واجعلها انفلة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث حسنت  

 

 

( حديث ضمرة بن ثعلبة رضي هللا تعاىل عنه  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سريج بن النعمان ثنا بقية بن  - 19000
ثعلبة انه : أتى الوليد عن سليمان بن سليم عن حيىي بن جابر عن ضمرة بن 

النيب صلى هللا عليه وسلم وعليه حلتان من حلل اليمن فقال اي ضمرة أترى 
د حىت  ثوبيك هذين مدخليك اجلنة فقال لئن استغفرت يل اي رسول هللا ال أقع 



أنزعهما عىن فقال النيب صلى هللا عليه وسلم اللهم اغفر لضمرة بن ثعلبة  
 فانطلق سريعا حىت نزعهما عنه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف لضعف بقية بن الوليد فإنه كان ت
 يدلس عن الضعفاء ويدلس تدليس التسوية وقد ثبت عنه أنه كان يفعله

 

 

------------------------------------- 

 

[    339صفحة  - 4مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

( حديث ضرار بن األزور رضي هللا تعاىل عنه  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا األعمش عن يعقوب بن  - 19001
حبري عن ضرار بن األزور قال : بعثين أهلي بلقوح إىل النيب صلى هللا عليه  

 وسلم فأمرين ان أحلبها فحلبتها فقال يل دع داعي اللنب  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  



 

 

سود بن عامر ثنا زهري عن حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أ - 19002
األعمش عن يعقوب بن حبري رجل من احلي قال مسعت ضرار بن األزور قال :  
أهدينا لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم لقحة قال فحلبتها قال فلما أخذت ال  

 جهدها قال ال تفعل دع داعي اللنب 

 

 

حبري عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف جلهالة حال يعقوب بن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن ثنا سفيان عن  - 19003
األعمش عن عبد هللا بن سنان عن ضرار بن األزور : ان النيب صلى هللا عليه  

 وسلم مر به وهو حيلب فقال دع داعي اللنب 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

ثنا عبد هللا بن املبارك ثنا   قال عبد هللا وحدثين حممد بن بكار - 19004
األعمش أو عن األعمش عن يعقوب بن حبري عن ضرار بن األزور عن النيب 

 صلى هللا عليه وسلم : بنحوه  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

( حديث جعدة رضي هللا تعاىل عنه  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا شعبة ثنا أبو إسرائيل  - 19005
وسلم رأى  اجلشمي عن شيخ هلم يقال له جعدة : ان النيب صلى هللا عليه

لرجل رؤاي قال فبعث إليه فجاء فجعل يقصها عليه وكان الرجل عظيم البطن 
 قال فجعل يقول أبصبعه يف بطنه لو كان هذا يف غري هذا لكان خريا لك 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

( حديث العالء بن احلضرمي رضي هللا تعاىل عنه  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان بن عيينة حدثين عبد   - 19006
الرمحن بن محيد بن عبد الرمحن بن عوف عن السائب بن يزيد عن العالء بن 
احلضرمي ان شاء هللا ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : ميكث املهاجر  



 مبكة بعد قضاء نسكه ثالاث  

 

 

صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب قال :ما كان أشد على بن عيينة ان   - 19007
 يقول ثنا

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هشيم ثنا منصور عن بن سريين  - 19008
عن بن العالء بن احلضرمي قال أيب ثنا به هشيم مرتني مرة عن بن العالء ومرة  

إىل النيب صلى هللا عليه وسلم فبدأ بنفسه  مل يصل : ان أابه كتب   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف جلهالة ابن العالء بن احلضرمي فلم  ت
 يرو عنه سوى ابن سريين ومل يؤثر توثيقه عن أحد وجهله الذهيب يف " امليزان " 

 

 

( حديث سلمة بن قيس األشجعي رضي هللا تعاىل عنه   )  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان بن عيينة عن منصور عن   - 19009
هالل بن يساف عن سلمة بن قيس قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :  

 إذا توضأت فانتثر وإذا استجمرت فأوتر  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن بن مهدي عن سفيان   - 19010
عن منصور عن هالل بن يساف عن سلمة بن قيس قال قال يل رسول هللا 

 صلى هللا عليه وسلم : إذا توضأت فانتثر وإذا استجمرت فأوتر  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عن عبد الرمحن عن سفيان عن   - 19011
منصور عن هالل بن يساف عن سلمة بن قيس قال قال رسول هللا صلى هللا  

عليه وسلم : يف حجة الوداع إمنا هن أربع ال تشركوا ابهلل شيئا وال تقتلوا  
 النفس اليت حرم هللا إال ابحلق وال تسرقوا وال تزنوا 

 

 



ألرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري عليق شعيب ات
 هالل بن يساف ويقال : إساف فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هاشم قال ثنا أبو معاوية يعىن  - 19012
شيبان ثنا منصور عن هالل بن يساف عن سلمة بن قيس األشجعي قال قال  

جة الوداع أال إمنا هن أربع ان ال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : يف ح
تشركوا ابهلل شيئا وال تقتلوا النفس اليت حرم هللا إال ابحلق وال تزنوا وال تسرقوا  

 قال فما أان أبشح عليهن مىن إذ مسعتهن من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    340صفحة  - 4مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا معمر والثوري عن   - 19013
منصور عن هالل بن يساف عن سلمة بن قيس قال قال يل رسول هللا صلى  



تجمرت فأوتر  هللا عليه وسلم : إذا توضأت فانثر وإذا اس  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

( حديث رفاعة بن رافع الزرقي رضي هللا تعاىل عنه   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع عن سفيان عن بن خثيم عن   - 19014
إمساعيل بن عبيد بن رفاعة عن أبيه عن جده قال قال رسول هللا صلى هللا 

 عليه وسلم : موىل القوم منهم وبن أختهم منهم وحليفهم منهم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح لغريه دون قوله : " وحليفهم منهم "  ت
ناد ضعيف جلهالة إمساعيل بن عبيد بن رفاعة فقد انفرد ابلرواية عنه  وهذا إس
 ابن خثيم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا سفيان عن بن خثيم عن   - 19015
ل هللا صلى هللا إمساعيل بن عبيد بن رفاعة عن أبيه عن جده قال : مجع رسو 

عليه وسلم قريشا فقال هل فيكم من غريكم قالوا ال اال بن اختنا وحليفنا  



أهل  وموالان فقال بن أختكم منكم وحليفكم منكم وموالكم منكم ان قريشا
 صدق وأمانة فمن بغى هلا العوائر أكبه هللا يف النار لوجهه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف دون قوله : " ابن أختكم منكم  ت
 وموالكم منكم " فصحيح لغريه 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا بشر يعىن بن املفضل ثنا   - 19016
اعيل بن عبيد بن رفاعة بن رافع الزرقي  عبد هللا بن عثمان بن خثيم عن إمس 

عن أبيه عن جده أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : حليفنا منا وموالان  
 منا وبن اختنا منا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح لغريه دون قوله : " حليفنا منا "  ت
 وهذا إسناد ضعيف جلهالة إمساعيل بن عبيد 

 

 

 حدثين أيب ثنا يزيد بن هارون قال أخربان حممد بن حدثنا عبد هللا - 19017
بن رافع الزرقي وكان من  عمرو عن على بن حيىي بن خالد الزرقي عن رفاعة 

أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم قال : جاء رجل ورسول هللا صلى هللا عليه  



وسلم جالس يف املسجد فصلى قريبا منه مث انصرف إىل رسول هللا صلى هللا 
ه وسلم فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أعد صالتك فإنك مل تصل علي

قال فرجع فصلى كنحو مما صلى مث انصرف إىل رسول هللا صلى هللا عليه  
وسلم فقال له أعد صالتك فإنك مل تصل فقال اي رسول هللا علمين كيف 

ت فإذا أصنع قال إذا استقبلت القبلة فكرب مث اقرأ أبم القرآن مث اقرأ مبا شئ 
ركعت فاجعل راحتيك على ركبتيك وامدد ظهرك ومكن لركوعك فإذا رفعت 

رأسك فأقم صلبك حىت ترجع العظام إىل مفاصلها وإذا سجدت فمكن 
لسجودك فإذا رفعت رأسك فاجلس على فخذك اليسرى مث اصنع ذلك يف 

 كل ركعة وسجدة  

 

 

على علي بن  عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد اختلف فيه ت
 حيىي بن خالد الزرقي

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب قال قرأت على عبد الرمحن بن مهدي   - 19018
مالك عن نعيم بن عبد هللا اجملمر عن على بن حيىي الزرقي عن أبيه عن رفاعة  

بن رافع الزرقي قال : كنا نصلى يوما وراء رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فلما  
صلى هللا عليه وسلم رأسه من الركعة وقال مسع هللا ملن محده   رفع رسول هللا

قال رجل وراءه ربنا لك احلمد محدا كثريا طيبا مباركا فيه فلما انصرف رسول 



هللا صلى هللا عليه وسلم قال من املتكلم آنفا قال الرجل أان اي رسول هللا فقال  
ملكا يبتدروهنا أيهم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لقد رأيت بضعة وثالثني 

 يكتبها أوال  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد ثنا بن عجالن ثنا   - 19019
ا مع رسول هللا علي بن حيىي بن خالد عن أبيه عن عمه وكان بدراي قال : كن 

صلى هللا عليه وسلم يف املسجد فدخل رجل فصلى يف انحية املسجد فجعل  
ع فصل  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يرمقه مث جاء فسلم فرد عليه وقال ارج

فإنك مل تصل قال مرتني أو ثالاث فقال له يف الثالثة أو يف الرابعة والذي بعثك 
ابحلق لقد أجهدت نفسي فعلمين وأرين فقال له النيب صلى هللا عليه وسلم إذا  

أردت أن تصلى فتوضأ فأحسن وضوءك مث استقبل القبلة مث كرب مث اقرأ مث 
قائما مث اسجد حىت تطمئن ساجدا   اركع حىت تطمئن راكعا مث ارفع حىت تطمئن

مث ارفع حىت تطمئن جالسا مث اسجد حىت تطمئن ساجدا مث قم فإذا أمتمت 
صالتك على هذا فقد أمتمتها وما انتقصت من هذا من شيء فإمنا تنقصه من  

 صالتك  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد حسن من أجل ابن ت
 عجالن وهو حممد وقد توبع 

 

 

( حيث رافع بن رفاعة رضي هللا تعاىل عنه   )  

 

 

------------------------------------- 

 

[    341صفحة  - 4مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هاشم بن القاسم ثنا عكرمة يعىن   - 19020
رافع بن رفاعة  بن عمار قال حدثين طارق بن عبد الرمحن القرشي قال : جاء 

إىل جملس األنصار فقال لقد هناان نيب هللا صلى هللا عليه وسلم اليوم عن شيء 
كانت له أرض  كان يرفق بنا يف معايشنا فقال هناان عن كراء األرض قال من  

فليزرعها أو ليزرعها أخاه أو ليدعها وهناان عن كسب احلجام وأمران أن نطعمه  
نواضحنا وهناان عن كسب األمة اال ما عملت بيدها وقال هكذا أبصابعه حنو  

 اخلبز والغزل والنفش  
 

 



عليق شعيب األرنؤوط : هذا إسناد ال يصح فقد قال ابن عبد الرب : رافع بن ت
رافع ابن مالك بن العجالن ال تصح له صحبة واحلديث غلطرفاعة بن    

 

 

( حديث عرفجة بن شريح رضي هللا تعاىل عنه  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو النضر ثنا شيبان عن زايد بن  - 19021
عالقة عن عرفجة بن شريح األسلمى قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

وهنات ورفع يديه فمن رأيتموه يفرق بني أمة حممد   : اهنا ستكون بعدي هنات
 صلى هللا عليه وسلم وهم مجيع فاقتلوه كائنا من كان من الناس  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم صحابيه من رجاله  ت
 وبقية رجاله ثقات رجال الشيخني 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن زايد   - 19022
بن عالقة قال مسعت عرفجة قال مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول  

: انه ستكون هنات وهنات فمن أراد ان يفرق أمر هذه األمة وهى مجيع 
 فاضربوه ابلسيف كائنا من كان  



 

 

ى شرط مسلم عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح علت  

 

 

( حديث عومير بن اشقر رضي هللا عنه   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد بن هارون أان حيىي يعىن بن  - 19023
بل ان يغدو  سعيد ان عباد بن متيم أخربه عن عومير بن اشقر انه : ذبح ق

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وانه ذكر ذلك لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
يته  بعد ما فرغ فأمره رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ان يعود ألضح   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح لغريه ت  

 

 

(حديث ابين قريظة رضي هللا عنه   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا محاد بن سلمة عن أيب  - 19024
جعفر اخلطمي عن حممد بن كعب القرظي عن كثري بن السائب قال حدثين ابنا 
قريظة : اهنم عرضوا على النيب صلى هللا عليه وسلم زمن قريظة فمن كان منهم  



 حمتلما أو نبتت عانته قتل ومن ال ترك 

 

 

حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف كثري بن السائب    عليق شعيب األرنؤوط :ت
 ال يعرف وقد اختلف فيه 

 

 

( حديث حصني بن حمصن رضي هللا عنه   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد بن هارون قال أخربان حيىي بن  - 19025
نيب صلى سعيد عن بشري بن يسار عن احلصني بن حمصن : ان عمة له أتت ال

هللا عليه وسلم يف حاجة ففرغت من حاجتها فقال هلا النيب صلى هللا عليه  
 وسلم أذات زوج أنت قالت نعم قال كيف أنت له قالت ما ألوه اال ما 

 عجزت عنه قال فانظري أين أنت منه فإمنا هو جنتك وانرك  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حمتمل للتحسني . احلصني بن حمصن خمتلف ت
 يف صحبته 

 

 

( حديث ربيعة بن عباد الديلي رضي هللا عنه  )  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إبراهيم بن أيب العباس ثنا عبد   - 19026
يعة بن عباد من بىن الرمحن بن أيب الزاند عن أبيه قال أخربين رجل يقال له رب

الديل وكان جاهليا قال : رأيت النيب صلى هللا عليه وسلم يف اجلاهلية يف سوق 
 تفلحوا والناس جمتمعون  ذي اجملاز وهو يقول اي أيها الناس قولوا ال إله إال هللا

عليه ووراءه رجل وضئ الوجه أحول ذو غديرتني يقول انه صاىبء كاذب يتبعه  
حيث ذهب فسألت عنه فذكروا يل نسب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 وقالوا يل هذا عمه أبو هلب 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد حسن من أجل عبد الرمحن ت
أيب الزاند بن   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سريج ثنا بن أيب الزاند عن أبيه عن   - 19027
ربيعة بن عباد الدؤيل وكان جاهليا فاسلم قال رأيت رسول هللا صلى هللا عليه  
وسلم : فذكر احلديث قال فقلت من هذا قال هذا حممد بن عبد هللا بن عبد  

الذي يكذبه قالوا هذا عمه أبو هلب  املطلب وهو يذكر النبوة قلت من هذا
قال أبو الزاند فقلت لربيعة بن عباد انك يومئذ كنت صغريا قال ال وهللا اىن 

 يومئذ ألعقل اىن ألزفر القربة يعىن أمحلها  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد حسن ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    342صفحة  - 4ل    ] جزء مسند أمحد بن حنب   

 

 

( حديث عرفجة بن اسعد رضي هللا عنه   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد بن هارون أان أبو األشهب  - 19028
كالب يف عن عبد الرمحن بن طرفة : ان جده عرفجة أصيب انفه يوم ال

اجلاهلية فاختذ آنفا من ورق فاننت عليه فأمره النيب صلى هللا عليه وسلم أن 
يتخذ آنفا من ذهب قال يزيد فقيل أليب األشهب أدركت عبد الرمحن جده  

ال نعم  ق  

 

 

وإن روى عنه   -عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسن عبد الرمحن بن طرفة ت
قد حسن حديثه   - اثنان ومل يؤثر توثيقه عن غري ابن حبان ووثقه العجلي 



 الرتمذي 
 

 

( حديث عبد هللا بن سعد رضي هللا عنه   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن بن مهدي عن معاوية   - 19029
عن عمه عبد هللا  يعىن بن صاحل عن العالء يعىن بن احلرث عن حرام بن حكيم 

بن سعد انه : سأل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عما يوجب الغسل وعن  
مؤاكلة   املاء يكون بعد املاء وعن الصالة يف بييت وعن الصالة يف املسجد وعن

احلائض فقال ان هللا ال يستحى من احلق أما اان فإذا فعلت كذا وكذا فذكر  
الغسل قال أتوضأ وضوئي للصالة اغسل فرجى مث ذكر الغسل واما املاء 

يكون بعد املاء فذلك املذي وكل فحل ميذى فاغسل من ذلك فرجى وأتوضأ  
ب بييت من املسجد واما الصالة يف املسجد والصالة يف بييت فقد ترى ما أقر 

وإلن أصلي يف بييت أحب ايل من ان أصلي يف املسجد اال ان تكون صالة 
 مكتوبة واما مؤاكلة احلائض فآكلها 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات إال أنه قد اختلف على  ت
 معاوية بن صاحل 

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن بن مهدي ثنا معاوية   - 19030
بن صاحل عن العالء بن احلرث عن حرام بن معاوية عن عمه عبد هللا بن سعد  
 قال : سألت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن مؤاكلة احلائض فقال واكلها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

( سلم موىل النيب صلى هللا عليه وسلم حديث عبيد هللا بن أ )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن بن موسى ثنا بن هليعة ثنا   - 19031
بكر بن سوادة عن عبيد هللا بن أسلم موىل النيب صلى هللا عليه وسلم : ان 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان يقول جلعفر بن أيب طالب أشبهت خلقي  
 وخلقي  

 

 

ضعيف لضعف ابن عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح لغريه وهذا إسناد ت
هليعة : وهو عبد هللا وعبيد هللا بن أسلم ترجم له احلافظ يف " التعجيل " ويف "  

 اإلصابة " 
 



 

( حديث ماعز رضي هللا عنه  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن أيب  - 19032
اعز عن النيب مسعود يعىن اجلريري عن يزيد بن عبد هللا بن الشخري عن م

صلى هللا عليه وسلم : انه سئل أي األعمال أفضل قال إميان ابهلل وحده مث  
  اجلهاد مث حجة برة تفضل سائر العمل كما بني مطلع الشمس إىل مغرهبا

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد اختلف فيه على أيب ت
 مسعود اجلريري

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هدبة بن خالد ثنا وهيب بن خالد  - 19033
عن اجلريري عن حيان بن عمري ثنا ماعز : أن النيب صلى هللا عليه وسلم سئل  

 أي األعمال أفضل فذكر حنوه  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 



( حديث أمحر بن جزى رضي هللا عنه  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن بن مهدي ثنا عباد بن   - 19034
راشد قال مسعت احلسن يقول ثنا أمحر بن جزى صاحب رسول هللا صلى هللا  
عليه وسلم قال : ان كنا لنأوي إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مما جياىف  

 مرفقيه عن جنبيه إذا سجد  

 

 

. عباد بن راشد خمتلف فيه وثقه أمحد   عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت
 وابن شاهني والعجلي والبزار وقال الساجي : صدوق 

 

 

( حديث عتبان بن مالك األنصاري أو بن عتبان رضي هللا عنه  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو أمحد الزبريي ثنا كثري بن زيد  - 19035
عن املطلب بن عبد هللا عن عتبان أو بن عتبان األنصاري قال قلت : أي نيب  
هللا اىن كنت مع أهلي فلما مسعت صوتك أقلعت فاغتسلت فقال رسول هللا 

 صلى هللا عليه وسلم املاء من املاء 

 

 



ديث صحيح وهذا إسناد ضعيف النقطاعه عليق شعيب األرنؤوط : حت
 املطلب بن عبد هللا ال يعرف له مساع من أحد من الصحابة

 

 

( حديث سنان بن سنة صاحب النيب صلى هللا عليه وسلم   )  

 

 

------------------------------------- 

 

[    343صفحة  - 4مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هارون بن معروف قال أبو عبد   - 19036
الرمحن ومسعته أان من هارون ثنا عبد العزيز بن حممد قال أخربين حممد بن عبد  

هللا بن أيب حرة عن عمه حكيم بن أيب حرة عن سنان بن سنة صاحب النيب 
عليه وسلم ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : الطاعم الشاكر  صلى هللا

 له مثل أجر الصائم الصابر  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث حسنت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثناه أمحد بن حامت الطويل ثنا عبد العزيز  - 19037
 الدراوردي : مثله  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا وهيب ثنا عبد الرمحن بن  - 19038
لرمحن قال  حرملة عن حيىي بن هند انه مسع حرملة بن عمرو وهو أبو عبد ا

حججت حجة الوداع مرد يف عمى سنان بن سنة قال : فلما وقفنا بعرفات 
رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم واضعا إحدى إصبعيه على األخرى 

ت لعمى ماذا يقول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال يقول ارموا اجلمرة فقل
 مبثل حصى اخلذف 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : مرفوعه صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف جلهالة حيىي ت
 بن هند وهو من رجال " التعجيل " 

 

 

( حديث عبد هللا بن مالك األوسي رضي هللا تعاىل عنه   )  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعقوب ثنا بن أخي بن شهاب عن   - 19039
عمه قال أخربين عبيد هللا بن عبد هللا بن عتبة بن مسعود ان شبيل بن خليد  

ليه  املزين أخربه أن عبد هللا بن مالك األوسي أخربه أن رسول هللا صلى هللا ع
وسلم قال للوليدة : إن زنت فاجلدوها مث ان زنت فاجلدوها مث ان زنت 
فاجلدوها مث ان زنت فبيعوها ولو بضفري والضفري احلبل يف الثالثة أو يف 

 الرابعة 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف جلهالة شبل  ت
  بن عبد هللا بن عتبة بن خليد املزين فقد انفرد ابلرواية عنه عبيد هللا

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد بن عبد ربه ثنا بقية بن الوليد  - 19040
خليد املزين حدثين الزبيدي عن الزهري عن عبيد هللا بن عبد هللا أن شبل بن 

أخربه ان عبد هللا بن مالك األوسي أخربه ان النيب صلى هللا عليه وسلم قال  
زنت فاجلدوها مث إن   للوليدة : إن زنت فاجلدوها مث إن زنت فاجلدوها مث إن

 زنت فبيعوها ولو بضفري والضفري احلبل 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف جلهالة شبل بن ت
 خليد 



 

 

( حديث احلرث بن مالك بن برصاء رضي هللا تعاىل عنه  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان بن عيينة ثنا زكراي عن   - 19041
الشعيب عن احلرث بن مالك بن برصاء عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال :  

 ال تغزى مكة بعدها أبدا قال سفيان احلرث خزاعي 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد بن هارون قال أخربان زكراي  - 19042
عن عامر عن احلرث بن مالك بن برصاء قال مسعت رسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم يقول يوم فتح مكة : ال تغزى هذه بعدها أبدا إىل يوم القيامة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث حسنت  

 

 

( حديث أوس بن حذيفة رضي هللا تعاىل عنه  )  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن بن مهدي ثنا عبد هللا   - 19043
بن عبد الرمحن الطائفي عن عثمان بن عبد هللا بن أوس الثقفي عن جده أوس 

بن حذيفة قال : كنت يف الوفد الذين آتوا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
ثقيف من بىن مالك أنزلنا يف قبة له فكان خيتلف إلينا بني بيوته  أسلموا من 

وبني املسجد فإذا صلى العشاء اآلخرة انصرف إلينا فال يربح حيدثنا ويشتكى  
قريشا ويشتكى أهل مكة مث يقول ال سواء كنا مبكة مستذلني أو مستضعفني  

ليلة مل أيتنا  فلما خرجنا إىل املدينة كانت سجال احلرب علينا ولنا فمكث عنا 
حىت طال ذلك علينا بعد العشاء قال قلنا ما أمكثك عنا اي رسول هللا قال طرأ  
عىن حزب من القرآن فأردت ان ال أخرج حىت أقضيه فسألنا أصحاب رسول  
هللا صلى هللا عليه وسلم حني أصبحنا قال قلنا كيف حتزبون القرآن قالوا حنزبه 

وإحدى عشرة سورة وثالث  ست سور ومخس سور وسبع سور وتسع سور
 عشرة سورة وحزب املفصل من ق حىت ختتم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

( حديث البياضي رضي هللا تعاىل عنه  )  

 

 



-------------------------------------  

 

[    344صفحة  - 4مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب قال قرأت على عبد الرمحن بن مهدي   - 19044
 حازم التمار عن  مالك عن حيىي بن سعيد عن حممد بن إبراهيم التيمي عن أيب

البياضي : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم خرج على الناس وهم يصلون 
ما  وقد علت أصواهتم ابلقراءة فقال ان املصلى يناجي ربه عز وجل فلينظر 

 يناجيه وال جيهر بعضكم على بعض ابلقرآن 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

( حديث أيب أروى رضي هللا تعاىل عنه   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن بن مهدي عن وهيب   - 19045
عن أيب واقد الليثي حدثين أبو أروى قال : كنت أصلي مع النيب صلى هللا 

 عليه وسلم العصر مث آتى الشجرة قبل غروب الشمس  

 



 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف لضعف أيب واقد الليثي وهو صاحل بن ت
ة رجاله ثقات رجال الشيخنيحممد بن زائدة وبقي   

 

 

( حديث فضالة الليثي رضي هللا تعاىل عنه  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا سريج بن النعمان ثنا هشيم قال   - 19046
د عن فضالة الليثي  أخربان داود بن أيب هند قال حدثين أبو حرب بن أيب األسو 

قال : أتيت النيب صلى هللا عليه وسلم فاسلمت وعلمين حىت علمين  
الصلوات اخلمس ملواقيتهن قال فقلت له ان هذه لساعات أشغل فيها فمرين  

وامع فقال يل ان شغلت فال تشغل عن العصرين قلت وما العصران قال  جب
 صالة الغداة وصالة العصر  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث ضعيف وهذا إسناد اختلف فيه على داود  ت
 بن أيب هند 

 

 

( حديث مالك بن احلرث رضي هللا تعاىل عنه  )  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هشيم قال على بن زيد اان عن   - 19047
يب صلى هللا عليه  زرارة بن أوىف عن مالك بن احلرث رجل منهم انه مسع الن

وسلم يقول : من ضم يتيما بني أبوين مسلمني إىل طعامه وشرابه حىت يستغىن  
جيزى بكل عنه وجبت له اجلنة البتة ومن أعتق امرأ مسلما كان فكاكه من النار 

 عضو منه عضوا منه من النار  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح لغريه وهذا إسناد اختلف فيه على  ت
 زرارة بن أوىف يف اسم صحابيه ونسبه ونسبته 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا سفيان عن على بن زيد  - 19048
بن جدعان عن زرارة بن أوىف عن عمرو بن مالك أو مالك بن عمرو كذا قال  
سفيان قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : من ضم يتيما بني أبويه فله  

 اجلنة ألبتة  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

( ن مالك عن النيب صلى هللا عليه وسلم  حديث أيب ب )  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة قال   - 19049
مسعت قتادة حيدث عن زرارة بن أوىف عن أيب بن مالك عن النيب صلى هللا 

عليه وسلم انه قال : من أدرك والديه أو أحدمها مث دخل النار من بعد ذلك 
 فأبعده هللا وأسحقه  

 

 

رجال الشيخني غري أن  عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقاتت
 صحابيه أيب بن مالك فمن رجال " التعجيل " 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حجاج حدثين شعبة عن قتادة قال   - 19050
 مسعت زرارة بن أوىف حيدث عن أيب بن مالك : عن النيب صلى هللا عليه وسلم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب قال وحدثين هبز قال ثنا شعبة عن   - 19051
قتادة عن زرارة بن أوىف عن رجل من قومه يقال له أيب بن مالك انه مسع النيب 
صلى هللا عليه وسلم يقول : من أدرك والديه أو أحدمها فدخل النار فأبعده  



 هللا 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

( حديث مالك بن عمرو القشريي رضي هللا تعاىل عنه   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هبز وعفان قاال ثنا محاد بن سلمة   - 19052
بن عمرو  قال عفان يف حديثه اان على بن زيد عن زرارة بن أوىف عن مالك 

القشريي قال مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : من أعتق رقبة  
عظم  مسلمة فهي فداؤه من النار قال عفان مكان كل عظم من عظام حمرره ب

من عظامه ومن أدرك أحد والديه مث مل يغفر له فأبعده هللا ومن ضم يتيما من  
 بني أبوين مسلمني قال عفان إىل طعامه وشرابه حىت يغنيه هللا وجبت له اجلنة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه دون قوله : " من أدرك أحد والديه ...  ت
ن زيد " فهو صحيح وهذا إسناد ضعيف لضعف علي ب  

 

 

( حديث اخلشخاش العنربي رضي هللا تعاىل عنه  )  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هشيم اان يونس بن عبيد عن   - 19053
صلى هللا عليه  حصني بن أيب احلر عن اخلشخاش العنربي قال : أتيت النيب 

وسلم ومعي بن يل قال فقال ابنك هذا قال قلت نعم قال ال جيىن عليك وال 
 جتىن عليه قال هشيم مرة يونس قال أخربين خمرب عن حصني بن أيب احلر 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد مسعه هشيم مرارا فمرة  ت
 يرويه منقطعا ومرة يبهمه ومرة يوصله فيصرح به فتنتفي علة انقطاعه 

 

 

------------------------------------- 

 

[    345صفحة  - 4مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

( حديث أيب وهب اجلشمي له صحبة رضي هللا تعاىل عنه   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هشام بن سعيد ثنا حممد بن  - 19054
يب عن أيب وهب مهاجر يعىن أخا عمرو بن مهاجر قال حدثين عقيل بن شب 



اجلشمي وكانت له صحبة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : تسموا 
  أبمساء األنبياء وأحب األمساء إىل هللا عز وجل عبد هللا وعبد الرمحن وأصدقها

حارث ومهام وأقبحها حرب ومرة وارتبطوا اخليل وامسحوا بنواصيها وأعجازها  
أو قال وأكفاهلا وقلدوها وال تقلدوها األواتر وعليكم بكل كميت أغر حمجل 

 أو أشقر أغر حمجل أو أدهم أغر حمجل 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف جلهالة عقيل بن شبيب فقد تفرد  ت
ابن مهاجر وهو األنصاري ومل يؤثر توثيقه عن غري ابن حبان  ابلرواية عنه حممد  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو املغرية ثنا حممد بن املهاجر ثنا   - 19055
ليه  عقيل بن شبيب عن أيب وهب الكالعي قال قال رسول هللا صلى هللا ع

وسلم : فذكر معناه قال حممد وال أدري ابلكميت بدأ أو ابألدهم قال وسألوه  
ية فكان أول  مل فضل األشقر قال ألن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بعث سر 

 من جاء ابلفتح صاحب األشقر  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 



( حديث املهاجر بن قنفذ رضي هللا تعاىل عنه  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر قال سئل عن رجل   - 19056
سن عن احلضني يسلم عليه وهو غري متوضئ فقال ثنا سعيد عن قتادة عن احل

أيب ساسان عن املهاجر بن قنفذ : انه سلم على رسول هللا صلى هللا عليه  
ن أرد وسلم وهو يتوضأ فلم يرد عليه حىت توضأ فرد عليه وقال انه مل مينعين ا

عليك اال اىن كرهت أن أذكر هللا اال على طهارة قال فكان احلسن من أجل 
 هذا احلديث يكره ان يقرأ أو يذكر هللا عز وجل حىت يتطهر  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

( حديث خرمي بن فاتك األسدي رضي هللا تعاىل عنه  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن بن مهدي ثنا شيبان   - 19057
بن عميلة عن   بن عبد الرمحن عن الركني بن الربيع عن أبيه عن عمه فالن 

خرمي بن فاتك األسدي أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : الناس أربعة  
مقتور   واألعمال ستة فالناس موسع عليه يف الدنيا واآلخرة وموسع له يف الدنيا



عليه يف اآلخرة ومقتور عليه يف الدنيا موسع عليه يف اآلخرة وشقي يف الدنيا 
واآلخرة واألعمال موجبتان ومثل مبثل وعشرة أضعاف وسبعمائة ضعف 

فاملوجبتان من مات مسلما مؤمنا ال يشرك ابهلل شيئا فوجبت له اجلنة ومن  
علم هللا أنه قد أشعرها  مات كافرا وجبت له النار ومن هم حبسنة فلم يعملها ف 

قلبه وحرص عليها كتبت له حسنة ومن هم بسيئة مل تكتب عليه ومن عملها  
كتبت واحدة ومل تضاعف عليه ومن عمل حسنة كانت له بعشر أمثاهلا ومن  

 أنفق نفقة يف سبيل هللا كانت له بسبعمائة ضعف  
 

 

يسري بن عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسن من أجل عم الربيع وهو ت
 عميلة 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا معاوية بن عمرو ثنا زائدة ثنا الركني  - 19058
بن الربيع بن عميلة الفزاري عن أبيه عن يسري بن عميلة عن خرمي بن فاتك 

األسدي عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : من انفق نفقة يف سبيل هللا 
 كتبت بسبعمائة ضعف  

 

 

األرنؤوط : إسناده حسنعليق شعيب ت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن آدم ثنا أبو بكر يعىن بن  - 19059
ال  عياش عن أيب إسحاق عن شهر بن عطية عن خرمي بن فاتك األسدي قال ق
يل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : نعم الرجل أنت اي خرمي لوال خلتان قال  

 قلت وما مها اي رسول هللا قال اسبالك إزارك وإرخاؤك شعرك 

 

 

ليق شعيب األرنؤوط : حديث حسن بطرقهعت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن بن على عن زائدة عن   - 19060
الركني عن يسري بن عميلة عن خرمي بن فاتك قال قال رسول هللا صلى هللا 

 عليه وسلم : من أنفق نفقة يف سبيل هللا تضاعف بسبعمائة ضعف 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    346صفحة  - 4مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو النضر ثنا املسعودي عن الركني  - 19061
 عليه وسلم  بن الربيع عن أبيه عن خرمي بن فاتك قال قال رسول هللا صلى هللا

: األعمال ستة والناس أربعة فموجبتان ومثل مبثل واحلسنة بعشر أمثاهلا 
ا دخل اجلنة ومن  واحلسنة بسبعمائة فأما املوجبتان من مات ال يشرك ابهلل شيئ

مات يشرك ابهلل شيئا دخل النار وأما مثل مبثل فمن هم حبسنة حىت يشعرها  
قلبه ويعلم هللا عز وجل ذلك منه كتبت له حسنة ومن عمل سيئة كتبت عليه  

سيئة ومن عمل حسنة كتبت له بعشر أمثاهلا ومن أنفق نفقة يف سبيل هللا 
 الدنيا مقتور عليه يف اآلخرة  فحسنة بسبعمائة والناس أربعة موسع عليه يف

وموسع عليه يف اآلخرة مقتور عليه يف الدنيا وموسع عليه يف الدنيا واآلخرة  
 ومقتور عليه يف الدنيا واآلخرة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث حسنت  

 

 

( حديث أيب سعيد بن زيد رضي هللا تعاىل عنه  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن جابر   - 19062
بن عبد هللا قال مسعت الشعيب قال أشهد على أيب سعيد بن زيد : أن رسول 



 هللا صلى هللا عليه وسلم مرت به جنازة فقام  

 

 

] وقال هناك :   164/  4عليق شعيب األرنؤوط : سلف يف مسند الشاميني ت
 حديث صحيح [

جابر بن عبد هللا خطأ والصواب : جابر قوله :*   

 

 

( حديث مؤذن النيب صلى هللا عليه وسلم   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حجاج ثنا شعبة عن عمرو بن  - 19063
أوس عن رجل حدثه مؤذن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : اندى منادى 

 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف يوم مطري صلوا يف الرحال  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني ت  

 

 

( بقية حديث حنظلة الكاتب رضي هللا تعاىل عنه  )  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أان بن جريج أخربت   - 19064
عن أيب الزاند حدثين مرقع بن صيفي التميمي شهد على جده رايح بن ربيع  

احلنظلي الكاتب أنه أخربه انه خرج مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فذكر :  
يث بن أيب الزاند مثل حد  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب قال ثنا أبو عامر قال ثنا املغرية بن   - 19065
عبد الرمحن عن أيب الزاند قال أخربين املرقع بن صيفي عن جده رايح بن ربيع 
أخي حنظلة الكاتب انه أخربه انه خرج مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :  

 فذكر احلديث 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب قال حدثنا سعيد بن منصور قال   - 19066
مرقع بن صيفي قال   حدثنا املغرية بن عبد الرمحن عن أيب الزاند قال حدثين

حدثين جدي رايح بن ربيع أخي حنظلة الكاتب انه : خرج مع رسول هللا 



ه صلى هللا عليه وسلم يف غزاة على مقدمته خالد بن الوليد فذكر رايحا وأصل
 فذكر احلديث 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا أبو أمحد الزبريي حدثنا سفيان   - 19067
عن اجلريري عن أيب عثمان عن حنظلة قال كنا مع رسول هللا صلى هللا عليه  

وسلم فذكران : اجلنة والنار حىت كاان رأى عني فقمت إىل أهلي فضحكت 
ت مع أهلي وولدى فذكرت ما كنت عند رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  ولعب

فخرجت فلقيت أاب بكر فقلت اي أاب بكر انفق حنظلة قال وما ذاك قلت كنا  
عند رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فذكران اجلنة والنار حىت كاان رأى عني 

اك قال  فذهبت إىل أهلي فضحكت ولعبت مع ولدى وأهلي فقال اان لنفعل ذ 
فذهبت إىل النيب صلى هللا عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال اي حنظلة لو كنتم  
تكونون يف بيوتكم كما تكونون عندي لصافحتكم املالئكة وأنتم على فرشكم  

 وابلطرق اي حنظلة ساعة وساعة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 



 

ثنا أبو داود الطيالسي ثنا عمران يعىن   حدثنا عبد هللا حدثين أيب - 19068
 بن الشخري عن حنظلة االسيدى قال  القطان عن قتادة عن يزيد بن عبد هللا

قلت : اي رسول هللا اان إذا كنا عندك كنا فإذا فارقناك كنا على غري ذلك فقال  
والذي نفسي بيده لو كنتم تكونون على احلال الذي تكونون عليها عندي 

ئكة وألظلتكم أبجنحتها  لصافحتكم املال  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف عمران القطان :  ت
هو ابن داور ضعيف يعترب به يف املتابعات والشواهد وقد خالف من هو أوثق 

 منه 

 

 

------------------------------------- 

 

[    347صفحة  - 4مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

( حديث أنس بن مالك رجل من بىن عبد هللا بن كعب رضي هللا تعاىل عنه  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا أبو هالل عن عبد هللا بن  - 19069



سوادة عن أنس بن مالك رجل من بىن عبد هللا بن كعب قال : أغارت علينا  
خيل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فأتيته وهو يتغدى فقال ادن فكل قلت 

عن   اىن صائم قال اجلس أحدثك عن الصوم أو الصيام ان هللا عز وجل وضع
املسافر شطر الصالة وعن املسافر واحلامل واملرضع الصوم أو الصيام وهللا  
لقد قاهلما رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كالمها أو أحدمها فيا هلف نفسي 

 هال كنت طعمت من طعام رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 

 

هللا  عليق شعيب األرنؤوط : حديث حسن وهذا إسناد اختلف فيه على عبد ت
 بن سوادة

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان قاال ثنا أبو هالل ثنا عبد هللا   - 19070
بن سوادة عن أنس بن مالك رجل من بىن عبد هللا بن كعب وليس ابألنصاري 

 قال : أغارت علينا خيل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فذكر احلديث 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث حسنت  

 

 

قال عبد هللا وحدثناه شيبان ثنا أبو هالل قال فذكر : حنوه   - 07119  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث حسنت  

 

 

( بقية حديث عياش بن أيب ربيعة رضي هللا تعاىل عنه  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا احلسني بن حممد ثنا شريك ويزيد  - 19072
عن عياش بن  بن عطاء عن يزيد يعىن بن أيب زايد عن عبد الرمحن بن سابط

أيب ربيعة قال مسعت النيب صلى هللا عليه وسلم يقول : ال تزال هذه األمة خبري  
وقال يف ما عظموا هذه احلرمة حق تعظيمها فإذا تركوها وضيعوها هلكوا 

 حديث يزيد بن عطاء عن النيب صلى هللا عليه وسلم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف شريك : وهو ابن عبد هللا النخعي  ت
 وزيد بن عطاء ويزيد بن أيب زايد ضعفاء 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أسود بن عامر ثنا شريك عن يزيد  - 19073
عن بن سابط عن املطلب أو عن العياش بن أىب ربيعة قال مسعت النيب صلى  

 هللا عليه وسلم فذكر : مثله  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

( حديث أيب نوفل بن أيب عقرب عن أبيه رضي هللا تعاىل عنه  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا األسود بن شيبان عن أيب   - 19074
نوفل بن أيب عقرب عن أبيه قال : سألت النيب صلى هللا عليه وسلم عن 

الصوم فقال صم من الشهر يوما قال قلت اي رسول هللا إين أقوى فقال رسول  
ل شهر قال قلت هللا صلى هللا عليه وسلم أين أقوى أين أقوى صم يومني من ك

اي رسول هللا زدين فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم زدين زدين ثالثة أايم من  
 كل شهر  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح غري أن ت
 صحابيه أخرج له البخاري يف " األدب املفرد " والنسائي 

 

 

( حديث عمرو بن عبيد هللا رضي هللا تعاىل عنه  )  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا مكي يعىن بن إبراهيم ثنا اجلعيد بن  - 19075
احلسن بن عبد هللا بن عبيد هللا ان عمرو بن عبيد هللا حدثه انه قال : رأيت  
 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أكل كتفا مث قام فمضمض فصلى ومل يتوضأ 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف جلهالة احلسن بن عبد هللا بن عبيد هللا ت  

 

 

( حديث عيسى بن يزداد بن فساءة عن أبيه رضي هللا تعاىل عنه  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا زمعة عن عيسى بن يزداد  - 19076
عن أبيه قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : إذا ابل أحدكم فلينرت ذكره  

 ثالاث قال زمعة مرة فان ذلك جيزئ عنه  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف لضعف زمعة بن صاحل اجلندي ت
الن قال ابن معني : ال يعرف من عيسى وال أبوه وعيسى بن يزداد وأبوه جمهو   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح ثنا زكراي بن إسحاق عن   - 19077
عيسى بن يزداد بن فساءة عن أبيه قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :  



 إذا ابل أحدكم فلينرت ذكره ثالث مرات 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

( عنه   حديث أيب ليلى بن عبد الرمحن بن أيب ليلى رضي هللا تعاىل )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا بن أيب ليلى عن اثبت   - 19078
البناين عن عبد الرمحن بن أيب ليلى عن أيب ليلى قال : مسعت رسول هللا صلى 
هللا عليه وسلم يقرأ يف صالة ليست بفريضة فمر بذكر اجلنة والنار فقال أعوذ  

 ابهلل من النار ويح أو ويل ألهل النار  

 

 

نؤوط : إسناده ضعيف لضعف ابن أيب ليلى : وهو حممد بن  عليق شعيب األر ت
 عبد الرمحن وقد اختلف عليه فيه 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا بن أيب ليلى عن أخيه   - 19079
عيسى بن عبد الرمحن عن جده قال : كنا عند النيب صلى هللا عليه وسلم  

ال عليه قال فابتدرانه فجاء احلسن بن على حيبو حىت صعد على صدره فب



 لنأخذه فقال النيب صلى هللا عليه وسلم ابين ابين قال مث دعا مباء فصبه عليه  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف لضعف ابن أيب ت
 ليلى وهو حممد بن عبد الرمحن وابقي رجال اإلسناد ثقات 

 

 

-------------------------------------  

 

[    348صفحة  - 4مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أسود بن عامر ثنا زهري عن عبد   - 19080
هللا بن عيسى عن عيسى بن عبد الرمحن بن أيب ليلى عن أيب ليلى انه : كان  

حلسني شك زهري  عند رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وعلى بطنه احلسن أو ا
حىت رأيت بوله على بطن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أساريع قال فبال 

قال فوثبنا إليه قال فقال عليه الصالة والسالم دعوا ابين أو ال تفزعوا ابين  
قال مث دعا مباء فصبه عليه قال فأخذ مترة من متر الصدقة قال فادخلها يف فيه  

  عليه وسلم من فيه  قال فانتزعها رسول هللا صلى هللا

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد سقط منه عبد الرمحن بن ت
 أيب ليلى بني عيسى وأيب ليلى والظاهر أنه سقط قدمي من نسخ املسند

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا زكراي بن عدى ثنا عبيد هللا بن  - 19081
سلم عن عبد الرمحن بن أيب ليلى  عمرو عن زيد بن أيب أنيسة عن قيس بن م

عن أبيه قال : شهدت مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فتح خيرب فلما  
اهنزموا وقعنا يف رحاهلم فأخذ الناس ما وجدوا من خرثى فلم يكن أسرع من أن  
فارت القدور قال فأمر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ابلقدور فأكفئت وقسم  

شاة  بيننا فجعل لكل عشرة    

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد اختلف فيه على عبيد  ت
 هللا بن عمرو 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن بن موسى ثنا زهري عن عبد   - 19082
د رسول هللا صلى هللا بن عيسى عن أبيه عن جده عن أيب ليلى قال : كنت عن

هللا عليه وسلم وعلى صدره أو بطنه احلسن أو احلسني قال فرأيت بوله أساريع  
ملاء مث قام  فقمنا إليه فقال دعوا ابين ال تفزعوه حىت يقضى بوله مث اتبعه ا

فدخل بيت متر الصدقة ودخل معه الغالم فأخذ مترة فجعلها يف فيه  



 فاستخرجها النيب صلى هللا عليه وسلم وقال ان الصدقة ال حتل لنا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح غري ت
 عيسى بن عبد الرمحن وأيب ليلى فقد روى هلما أصحاب السنن

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد هللا بن حممد ومسعته اان من   - 19083
اثبت قال عبد هللا بن حممد بن أيب شيبة ثنا على بن هاشم عن بن أيب ليلى عن  

: كنت جالسا مع عبد الرمحن بن أيب ليلى يف املسجد فأتى برجل ضخم فقال  
قال مسعت أيب يقول اي أاب عيسى قال نعم قال حدثنا ما مسعت يف الفراء ف

كنت جالسا عند النيب صلى هللا عليه وسلم فأتى رجل فقال اي رسول هللا 
أصلي يف الفراء قال فأين الدابغ فلما وىل قلت من هذا قال هذا سويد بن 

 غفلة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ابن أيب ليلى : وهو حممد بن عبد  ت
ليه فيه الرمحن ضعيف وقد تفرد به واختلف ع  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا موسى بن داود حدثنا على بن  - 19084



عابس عن أيب فزارة عن عبد الرمحن بن أيب ليلى عن أبيه فيما أعلم شك 
 موسى : ان النيب صلى هللا عليه وسلم اعتكف يف قبة من خوص 

 

 

ي  عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف لضعف علي بن عابس وهو األسدت
. وبقية رجال اإلسناد ثقات رجال الصحيح غري صحابيه فقد أخرج له 

 أصحاب السنن 
 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هارون بن معروف وأبو معمر   - 19085
وحممد بن حسان السميت قالوا ثنا على بن عابس عن أيب فزارة عن عبد 

ليه وسلم اعتكف يف الرمحن بن أيب ليلى عن أبيه قال : رأيت النيب صلى هللا ع
 قبة من خوص  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

( حديث أيب عبد هللا الصناحبي رضي هللا تعاىل عنه   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن زيد بن  - 19086



أسلم عن عطاء بن يسار عن أيب عبد هللا الصناحبي قال قال رسول هللا صلى 
هللا عليه وسلم : ان الشمس تطلع بني قرين شيطان فإذا ارتفعت فارقها فإذا  

دنت  كانت يف وسط السماء قارهنا فإذا دلكت أو قال زالت فارقها فإذا
 للغروب قارهنا فإذا غربت فارقها فال تصلوا هذه الثالث ساعات  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد مرسل قوي أبو عبد هللا  ت
 الصناحبي هو عبد الرمحن بن عسيلة اتبعي مل يدرك النيب صلى هللا عليه وسلم 

 

 

ىن هاشم ثنا حممد  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو سعيد موىل ب - 19087
غسان ثنا زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أيب عبد هللا بن مطرف أبو 

الصناحبي ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : من مضمض واستنشق 
خرت خطاايه من فيه وأنفه ومن غسل وجهه خرجت خطاايه من أشفار عينيه  

ن مسح رأسه وأذنيه  ومن غسل يديه خرجت من أظفاره أو من حتت أظفاره وم
خرجت خطاايه من رأسه أو شعر أذنيه ومن غسل رجليه خرجت خطاايه من  

 أظفاره أو حتت أظفاره مث كانت خطاه إىل املسجد انفلة  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد مرسل قوي . أبو عبد  ت
النيب صلى هللا عليه  هللا الصناحبي : هو عبد الرمحن بن عسيلة اتبعي مل يدرك 



 وسلم 

 

 

------------------------------------- 

 

[    349صفحة  - 4مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسني بن حممد ثنا حممد بن  - 19088
مطرف عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أيب عبد هللا الصناحبي عن  

النيب صلى هللا عليه وسلم قال : من متضمض واستنثر خرجت خطاايه من أنفه  
 وفمه فذكر معناه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

هللا حدثين أيب ثنا عتاب بن زايد ثنا عبد هللا بن  حدثنا عبد - 19089
: رأى   مبارك أان خالد بن سعيد عن قيس بن أيب حازم عن الصناحبي قال

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف إبل الصدقة انقة مسنة فغضب وقال ما  
 هذه فقال اي رسول هللا اىن ارجتعتها ببعريين من حاشية الصدقة فسكت 

 



 

األرنؤوط : حديث ضعيف وهذا إسناد اختلف فيه على قيس   عليق شعيبت
 بن أيب حازم

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بن منري ثنا الصلت يعىن بن العوام  - 19090
قال حدثين احلرث بن وهب عن أيب عبد الرمحن الصناحبي قال قال رسول هللا 

ا بثالث ما مل يؤخروا صلى هللا عليه وسلم : لن تزال أميت يف مسكة ما مل يعملو 
املغرب ابنتظار اإلظالم مضاهاة اليهود وما مل يؤخروا الفجر احماق النجوم 

 مضاهاة النصرانية وما مل يكلوا اجلنائز إىل أهلها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف احلارث بن وهب من رجال "  ت
صلت ومل يؤثر التعجيل " وهو جمهول احلال مل يذكروا يف الرواة عنه سوى ال

 توثيقه عن أحد 
 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب قال قرأت على عبد الرمحن مالك  - 19091
بن يسار عن عبد   قال وثنا إسحاق أخربين مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء

هللا الصناحبي قال : إذا توضأ العبد فمضمض خرجت اخلطااي من أنفه فإذا 
غسل وجهه خرجت اخلطااي من وجهه حىت خترج من حتت أشفار عينيه فإذا  



ه خرجت خطاايه من يديه حىت خترج من حتت أظفار يديه فإذا مسح غسل يدي
رأسه خرجت اخلطااي من رأسه حىت خترج من أذنيه وإذا غسل رجليه خرجت 
اخلطااي من رجليه حىت خترج من حتت أظفار رجليه مث كان مشيه إىل املسجد 

 وصالته انفلة له  

 

 

مرسل عبد هللا عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد قوي ت
 الصناحبي هو أبو عبد هللا الصناحبي عبد الرمحن بن عسيلة 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان بن عيينة عن إمساعيل أنه   - 19092
مسع قيسا يقول مسعت الصناحبي األمحسي يقول مسعت رسول هللا صلى هللا 
عليه وسلم يقول : أال إين فرطكم على احلوض وإين مكاثر بكم األمم فال 

 تقتتلن بعدي  
 

 

ابيه وهو عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على خطأ يف اسم صحت
 الصنابح بن األعسر األمحسي فمن قال : الصناحبي بياء النسبة فقد أخطأ 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح ثنا مالك وزهري بن حممد قاال   - 19093



ثنا زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار قال مسعت عبد هللا الصناحبي يقول مسعت 
شمس تطلع بني قرين شيطان فإذا  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : ان ال

طلعت قارهنا فإذا ارتفعت فارقها ويقارهنا حني تستوي فإذا زالت فارقها فصلوا 
 غري هذه الساعات الثالث 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد مرسل قوي . عبد هللا ت
يدرك  الصناحبي : هو أبو عبد هللا الصناحبي عبد الرمحن بن عسيلة اتبعي مل 

 النيب صلى هللا عليه وسلم 
 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد عبد الرزاق ثنا معمر عن أيب   - 19094
 عبد هللا : حبديث الشمس  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

( حديث أيب رهم الغفاري رضي هللا عنه  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن الزهري  - 19095



أخربين بن أخي أيب رهم انه مسع أاب رهم الغفاري وكان من أصحاب النيب صلى 
هللا عليه وسلم الذين ابيعوا حتت الشجرة يقول : غزوت مع النيب صلى هللا 

على  عليه وسلم غزوة تبوك فلما فصل سرى ليلة فسرت قريبا منه وألقى
النعاس فطفقت استيقظ وقد دنت راحليت من راحلته فيفزعين دنوها خشية أن  

أصيب رجله يف الغرز فأؤخر راحليت حىت غلبتين عيين نصف الليل فركبت 
راحليت راحلته ورجل النيب صلى هللا عليه وسلم يف الغرز فاصابت رجله فلم  

ول هللا فقال سل  استيقظ اال بقوله حس فرفعت رأسي فقلت استغفر يل اي رس
فقال فطفق يسألين عمن ختلف من بىن غفار فأخربه فإذا هو يسألين ما فعل  
النفر احلمر الطوال القطاط أو قال القصار عبد الرزاق يشك الذين هلم نعم  

بشظية شرخ قال فذكرهتم يف بىن غفار فلم أذكرهم حىت ذكرت رهطا من أسلم  
ني ختلف ان حيمل على بعري من ابله فقلت اي رسول هللا ما مينع أحد أولئك ح

امرأ نشيطا يف سبيل هللا فادعوا هل أن يتخلف عن املهاجرين من قريش 
 واألنصار وأسلم وغفار  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف جلهالة ابن أخي أيب رهم فقد انفرد ت
 ابلرواية عنه الزهري ومل يؤثر توثيقه عن أحد 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعقوب ثنا أيب عن صاحل قال بن   - 19096



شهاب أخربين بن أخي أيب رهم الغفاري أنه مسع أاب رهم وكان من أصحاب 
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الذين ابيعوا حتت الشجرة يقول : غزوت مع  

با رسول هللا صلى هللا عليه وسلم غزوة تبوك فنمت ليلة ابألخصر فسرت قري
منه فذكر معىن حديث معمر اال انه قال فطفقت أؤخر راحليت حىت غلبتين  

عيين بعض الليل وقال ما فعل النفر السود اجلعاد القصار الذين هلم نعم  
 بشظية شرخ فريى اهنم من بىن غفار  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    350صفحة  - 4بن حنبل    ] جزء مسند أمحد    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعقوب ثنا أيب عن بن إسحاق  - 19097
وذكر بن شهاب عن بن أكيمة الليثي عن بن أخي أيب رهم الغفاري انه مسع أاب 
رهم كلثوم بن حصني وكان من أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الذين 

ول : غزوت مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم غزوة  ابيعوا حتت الشجرة يق
تبوك فذكر احلديث اال أنه قال فطفقت أؤخر راحليت عنه حىت غلبتين عيين  



وقال ما فعل النفر السود اجلعاد القصار قال قلت وهللا ما أعرف هؤالء منا  
حىت قال بلى الذين هلم نعم بشبكة شرخ قال فتذكرهتم يف بىن غفار فلم  

حىت ذكرت اهنم رهط من أسلم كانوا حلفا فينا فقلت اي رسول هللا أذكرهم 
 أولئك رهط من أسلم كانوا حلفاءان 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف جلهالة ابن أخي أيب رهم ت  

 

 

( حديث عبد هللا بن قرط عن النيب صلى هللا عليه وسلم   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد عن ثور قال حدثين  - 19098
سول هللا صلى راشد بن سعد عن عبد هللا بن جنى عن عبد هللا بن قرط ان ر 

هللا عليه وسلم قال : أعظم األايم عند هللا يوم النحر مث يوم النفر وقرب إىل 
ن يزدلفن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مخس بدانت أو ست ينحرهن فطفق

إليه أيتهن يبدأ هبا فلما وجبت جنوهبا قال كلمة خفية مل أفهمها فسألت بعض 
 من يليىن ما قال قالوا قال من شاء اقتطع  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات ت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو اليمان ثنا إمساعيل بن عياش   - 19099
عن بكر بن زرعة اخلوالين عن مسلم بن عبد هللا األزدي قال جاء عبد هللا بن 
قرط األزدي إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال له النيب صلى هللا عليه  

 وسلم : أنت عبد هللا بن قرط  

 

 

سناده حسنعليق شعيب األرنؤوط : إت  

 

 

( حديث عبد هللا بن جحش رضي هللا عنه   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن بشر ثنا حممد بن عمر   - 19100
حش ان رجال جاء إىل وأان أبو كثري موىل الليثيني عن حممد بن عبد هللا بن ج

النيب صلى هللا عليه وسلم فقال مايل : اي رسول هللا إن قتلت يف سبيل هللا قال  
السالم آنفا اجلنة قال فلما وىل قال إال الدين سارين به جربيل عليه   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح لغريه ت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا خلف بن الوليد ثنا عباد بن عباد   - 19101
بد هللا بن جحش  ثنا حممد بن عمرو عن أيب كثري موىل اهلذليني عن حممد بن ع

عن أبيه قال جاء رجل إىل النيب صلى هللا عليه وسلم فقال : اي رسول هللا ماذا  
وىل قال رسول هللا  يل إن قاتلت يف سبيل هللا حىت أقتل قال اجلنة قال فلما 

 صلى هللا عليه وسلم إال الدين سارين به جربيل عليه السالم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح لغريه ت  

 

 

( حديث عبد الرمحن بن أزهر رضي هللا عنه  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا زيد بن احلباب ثنا أسامة بن زيد  - 19102
  قال حدثين الزهري عن عبد الرمحن بن أزهر قال : رأيت رسول هللا صلى هللا

عليه وسلم يتخلل الناس يوم حنني يسأل عن منزل خالد بن الوليد فأتى 
 بسكران فأمر من كان معه ان يضربوه مبا كان يف أيديهم  

 

 

شعيب األرنؤوط : حديث حسنعليق ت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عثمان بن عمر ثنا أسامة بن زيد  - 19103
عن الزهري انه مسع عبد الرمحن بن أزهر يقول : رأيت رسول هللا صلى هللا 

عليه وسلم غزاة الفتح وأان غالم شاب يتخلل الناس يسأل عن منزل خالد بن 
فضربوه مبا يف أيديهم فمنهم من ضربه بنعله ومنهم  الوليد فأتى بشارب فأمر به 

من ضربه بعصا ومنهم من ضربه بسوط وحثا عليه رسول هللا صلى هللا عليه  
 وسلم الرتاب 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري  - 19104
دث عن خالد بن الوليد بن املغرية خرج  قال وكان عبد الرمحن بن أزهر حي 

يومئذ وكان على اخليل خيل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال بن أزهر :  
فرأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بعد ما هزم هللا الكفار ورجع املسلمون  
إىل رحاهلم ميشى يف املسلمني ويقول من يدل على رحل خالد بن الوليد قال  

عيت بني يديه وأان حمتلم أقول من يدل على رحل خالد بن فمشيت أو فس
الوليد حىت ختللنا على رحله فإذا خالد مستند إىل مؤخرة رحله فااته رسول هللا 
صلى هللا عليه وسلم فنظر إىل جرحه قال الزهري وحسبت انه قال ونفث فيه  

 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  



 

 

يف عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    351صفحة  - 4مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعقوب بن إبراهيم ثنا أيب عن   - 19105
صاحل وحدث بن شهاب أن عبد الرمحن بن أزهر كان حيدث أنه : حضر 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حني كان حيثي يف وجوههم الرتاب قال أيب 
 وهذا يتلو حديث الزهري عن قبيصة يف شارب اخلمر  

 

 

اده ضعيف النقطاعه الزهري مل يسمع من عبد  عليق شعيب األرنؤوط : إسنت
 الرمحن بن أزهر

 

 

( حديث الصناحبي األمحسي رضي هللا عنه   )  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد ووكيع قاال ثنا   - 19106
إمساعيل قال حدثين قيس عن الصناحبي األمحسي قال وكيع يف حديثه  

الصناحبي قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : أان فرطكم على احلوض 
 وإين مكاثر بكم األمم فال تقتتلن بعدي 

 

 

يحعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن   - 19107
ي إمساعيل بن أيب خالد قال مسعت قيس بن أيب حازم قال مسعت الصناحب 

البجلي قال مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : أان فرطكم على  
 احلوض ومكاثر بكم األمم قال شعبة أو قال الناس فال تقتتلن بعدي  

 

 

ب األرنؤوط : إسناده صحيحعليق شعيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بن منري عن إمساعيل عن قيس عن   - 19108
 الصناحبي األمحسي : مثله  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عباد بن عباد بن حبيب بن  - 19109
ن جمالد بن سعيد عن قيس بن أيب املهلب بن أيب صفرة املهليب أبو معاوية ع

حازم عن الصناحبي قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : اىن مكاثر بكم  
 األمم فال ترجعن بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف هبذه السياقة لضعف جمالد بن سعيد  ت
 وبقية رجاله ثقات 

 

 

 حدثين أيب ثنا يونس عن محاد بن زيد عن حدثنا عبد هللا - 19110
 الصناحبي ورمبا قال الصنابح :  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب قال قرئ على سفيان وأان شاهد   - 19111
مسعت معمرا حيدث عن الزهري عن عبد الرمحن بن أزهر قال : جرح خالد بن 



الوليد فرأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يسأل عن رحله قلت وأان غالم  
 من يدل على رحل خالد فااته وهو جمروح فجلس عنده  

 

 

: إسناده ضعيف النقطاعه الزهري مل يسمع من عبد   عليق شعيب األرنؤوطت
 الرمحن بن أزهر

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا صفوان بن عيسى أان أسامة بن زيد   - 19112
عن الزهري قال أان عبد الرمحن بن أزهر قال : رأيت رسول هللا صلى هللا عليه  

ليد فأتى وسلم يوم حنني وهو يتخلل الناس يسأل عن رحل خالد بن الو 
بسكران فأمر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من كان عنده ان يضربوه مبا كان  

 يف أيديهم وحثي عليه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الرتاب 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث حسن وهذا إسناد ضعيف ت  

 

 

 حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح ثنا أسامة بن زيد ثنا الزهري - 19113
حدثين عبد الرمحن بن أزهر الزهري قال : رأيت رسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم يتخلل الناس يسأل عن منزل خالد بن الوليد فذكره  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعقوب قال حدثين أيب عن بن  - 19114
 إمساعيل بن أيب خالد عن قيس بن أيب إسحاق وثنا عبد هللا يعىن بن املبارك أان

حازم عن الصناحبي قال مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : فذكره  
 قال يزيد بن هارون الصناحبي رجل من جبيلة من أمحس  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وله طريقان فقد رواه يعقوب ت  

 

 

( حديث أسيد بن حضري رضي هللا عنه  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد بن هارون أان شعبة عن قتادة   - 19115
عن أنس بن مالك عن أسيد بن حضري رضي هللا تعاىل عنه قال قال رجل من  

األنصار : اي رسول هللا اال تستعملين كما استعملت فالان فقال رسول هللا 
ستلقون بعدي أثرة فاصربوا حىت تلقوين غدا على  صلى هللا عليه وسلم

 احلوض  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا على بن إسحاق ثنا عبد هللا بن  - 19116
عبد هللا بن عمرو  املبارك أان حيىي بن أيوب عن عمارة بن غزية عن حممد بن 

عن أمه فاطمة ابنة حسني عن عائشة اهنا كانت تقول : كان أسيد بن حضري 
ن  من أفاضل الناس وكان يقول لو أىن أكون كما أكون على أحوال ثالث م

أحوايل لكنت حني أقرأ القرآن وحني أمسعه يقرأ وإذا مسعت خطبة رسول هللا 
صلى هللا عليه وسلم وإذا شهدت جنازة وما شهدت جنازة قط فحدثت 

 نفسي بسوى ما هو مفعول هبا وما هي صائرة إليه  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف لضعف حممد بن عبد هللا بن عمرو :  ت
بن عفان املعروف ابلديباج حلسنه هو ابن عثمان   

 

 

------------------------------------- 

 

[    352صفحة  - 4مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة قال   - 19117
هللا تعاىل عنه   مسعت قتادة حيدث عن أنس بن مالك عن أسيد بن حضري رضي 

قال : ان رجال من األنصار ختلى برسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال اال 
تستعملين كما استعملت فالان قال انكم ستلقون بعدي أثرة فاصربوا حىت 

لقوين على احلوض ت  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد بن هارون أان حممد بن عمرو   - 19118
عن أبيه عن جده علقمة عن عائشة قالت : قدمنا من حج أو عمرة فتلقينا  

أسيد بن حضري  بذي احلليفة وكان غلمان من األنصار تلقوا أهليهم فلقوا
امرأته فتقنع وجعل يبكى قالت فقلت له غفر هللا لك أنت صاحب فنعوا له 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ولك من السابقة والقدم مالك تبكي على  
امرأة فكشف عن رأسه وقال صدقت لعمري حقي ان ال أبكى على أحد بعد  

لم ما قال قالت قلت سعد بن معاذ وقد قال له رسول هللا صلى هللا عليه وس 
له ما قال له رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال لقد اهتز العرش لوفاة سعد  

 بن معاذ قالت وهو يسري بيين وبني رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
 



 

عليق شعيب األرنؤوط : مرفوعه صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف جلهالة ت
حممد فقد تفرد ابلرواية عنه ابنه حممدعمرو بن علقمة بن وقاص الليثي والد   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان قال ثنا محاد بن سلمة أنبأان   - 19119
احلجاج بن أرطاة عن عبد هللا بن عبد الرمحن بن أيب ليلى عن أبيه عن أسيد  

بن حضري قال ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : توضؤوا من حلوم 
ضؤوا من حلوم الغنم وصلوا يف مرابض الغنم وال تصلوا يف مبارك  اإلبل وال تو 

 اإلبل  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : هو صحيح ولكن من حديث الرباء بن عازب ال من  ت
 حديث أسيد بن حضري هذا فقد اختلف فيه على عبد الرمحن بن أيب ليلى 

 

 

اان عباد بن  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن مقاتل املروزي  - 19120
ثنا احلجاج عن عبد هللا بن عبد هللا موىل بىن هاشم قال وكان ثقة قال  العوام 

وكان احلكم أيخذ عنه عن عبد الرمحن بن أيب ليلى عن أسيد بن حضري عن  
النيب صلى هللا عليه وسلم : أنه سئل عن البان اإلبل قال توضؤوا من ألباهنا 

من ألباهنا   وسئل عن البان الغنم فقال ال توضؤوا  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف لضعف حجاج بن أرطاة وقد اختلف ت
 عليه فيه وعبد الرمحن بن أيب ليلى مل يسمع من أسيد بن حضري 

 

 

( حديث سويد بن قيس عن النيب صلى هللا عليه وسلم   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا سفيان عن مساك عن   - 19121
سويد بن قيس قال : جلبت أان وخمرمة العبدي ثيااب من هجر قال فأاتان رسول 
هللا صلى هللا عليه وسلم فساومنا يف سراويل وعندان وزانون يزنون ابألجر فقال  

 للوزان زن وارجح  
 

 

ل مساك بن حرب وقد اختلف  عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسن من أجت
 عليه فيه بني سفيان الثوري وشعبة والقول قول سفيان 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حجاج ثنا شعبة عن مساك عن   - 19122
مالك أيب صفوان بن عمرية قال : بعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم رجل 

 سراويل قبل اهلجرة فارجح يل  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث حسنت  

 

 

( حديث جابر األمحسي رضي هللا تعاىل عنه   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان بن عيينة عن إمساعيل يعىن   - 19123
بن أيب خالد عن حكيم بن جابر عن أبيه قال : دخلت على رسول هللا صلى 

 هللا عليه وسلم وعنده الدابء فقلت ما هذا قال نكثر به طعامنا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات ت  

 

 

حدثين أيب ثنا وكيع ثنا إمساعيل بن أيب خالد عن    حدثنا عبد هللا - 19124
حكيم بن جابر عن أبيه قال : دخلت على النيب صلى هللا عليه وسلم يف بيته  

 فرأيت عنده قرعا فقلت اي رسول هللا ما هذا قال هذا قرع نكثر به طعامنا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 



 

( بقية حديث عبد هللا بن أيب أوىف عن النيب صلى هللا عليه وسلم  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي هو بن سعيد ثنا شعبة عن   - 19125
فراس عن مدرك بن عمارة عن بن أيب أوىف عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال  

ؤمن وال  : ال يشرب اخلمر حني يشرهبا وهو مؤمن وال يزىن حني يزين وهو م
 ينتهب هنبة ذات شرف أو سرف وهو مؤمن  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح لغريه وهذا إسناد حسنت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    353صفحة  - 4مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن شعبة حدثين الشيباين عن   - 19126
بن أيب أوىف وعبد الرمحن عن سفيان عن الشيباين قال مسعت بن أيب أوىف قال  

: هنى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن نبيذ اجلر األخضر قال قلت  
 فاألبيض قال ال أدري  



 

 

ط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شر ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا األعمش عن عبيد بن  - 19127
احلسن املزين قال مسعت بن أيب أوىف يقول : كان رسول هللا صلى هللا عليه  
وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال مسع هللا ملن محده اللهم ربنا لك احلمد 

ء بعد  ملء السماوات وملء األرض وملء ما شئت من شي  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا مسعر ثنا عبيد بن حسن  - 19128
عن بن أيب أوىف : ان النيب صلى هللا عليه وسلم كان يقول ذلك ومل يقل يف 

 الصالة 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا األعمش حدثين الشيباين  - 19129



ال مسعت بن أيب أوىف قال : هنى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن نبيذ  ق
 اجلر األخضر قال قلت فاألبيض قال ال أدري  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ويعلى هو بن عبيد قاال ثنا   - 19130
بن أيب خالد وهو إمساعيل قال مسعت بن أيب أوىف يقول : دعا رسول هللا صلى 

هللا عليه وسلم على األحزاب فقال اللهم منزل الكتاب سريع احلساب هازم  
 األحزاب اهزمهم وزلزهلم  

 

 

على شرط الشيخني عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع عن بن أيب خالد قال مسعت   - 19131
عبد هللا بن أيب أوىف يقول : قدمنا مع النيب صلى هللا عليه وسلم فطاف ابلبيت 

وسعى بني الصفا واملروة يعىن يف العمرة وحنن نسرته من املشركني ان يؤذوه  
 بشيء  

 

 



األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا بن أيب خالد قال مسعت  - 19132
بن أيب أوىف يقول : لو كان بعد النيب صلى هللا عليه وسلم نيب ما مات ابنه 

 إبراهيم  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا سفيان عن يزيد أيب خالد حدثنا  - 19133
رجل إىل النيب صلى  الداالين عن إبراهيم السكسكي عن بن أيب أوىف قال جاء

هللا عليه وسلم فقال : اي رسول هللا اىن ال أستطيع أخذ شيء من القرآن 
 أكرب وال  فعلمين ما جيزئين قال قل سبحان هللا واحلمد هلل وال إله اال هللا وهللا

حول والقوة اال ابهلل قال اي رسول هللا هذا هلل عز وجل فما يل قال قل اللهم  
اغفر يل وارمحين وعافين وأهدين وارزقين مث أدبر وهو ممسك كفيه فقال النيب 

صلى هللا عليه وسلم أما هذا فقد مأل يديه من اخلري قال مسعر فسمعت هذا 
أيب أوىف عن النيب صلى هللا عليه وسلم   احلديث من إبراهيم السكسكي عن بن

 وثبتين فيه غريي  

 



 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث حسن بطرقه وهذا إسناد ضعيف لضعف ت
 إبراهيم السكسكي : وهو ابن عبد الرمحن فقد ضعفه شعبة وأمحد 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع عن شعبة عن عمرو بن مرة   - 19134
وىف يقول : كان الرجل إذا أتى النيب صلى هللا عليه وسلم  قال مسعت بن أيب أ

بصدقة ماله صلى عليه فأتيته بصدقة مال أيب فقال اللهم صل على آل أيب 
 أوىف 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا سفيان عن أيب يعفور   - 19135
العبدي قال مسعت بن أيب أوىف قال : غزوان مع رسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم سبع غزوات فكنا أنكل فيها اجلراد 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 



الرمحن هو بن مهدي ثنا شعبة   حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد - 19136
ت بن أيب أوىف يقول : استأذن أبو بكر رضي هللا عن شيخ من جبيلة قال مسع

تعاىل عنه على النيب صلى هللا عليه وسلم وجارية تضرب ابلدف فدخل مث  
استأذن عمر رضي هللا تعاىل عنه فدخل مث استأذن عثمان رضي هللا تعاىل عنه  

صلى هللا عليه وسلم ان عثمان رجل حيي   فأمسكت قال فقال رسول هللا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف إلهبام الراوي عن ابن أيب أوىف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل هو بن إبراهيم ثنا أبو  - 19137
حيان قال مسعت شيخا ابملدينة حيدث ان عبد هللا بن أيب أوىف كتب إىل عبيد  

ان يغزو احلرورية فقلت لكاتبه وكان يل صديقا انسخه يل ففعل ان  هللا إذ أراد 
لعدو وسلوا هللا عز  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان يقول : ال متنوا لقاء ا

وجل العافية فإذا لقيتموهم فاصربوا وأعلموا ان اجلنة حتت ظالل السيوف قال 
الكتاب وجمرى  فينظر إذا زالت الشمس هند إىل عدوه مث قال اللهم منزل

 السحاب وهازم األحزاب اهزمهم وانصران عليهم  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف على خطأ فيه مل  ت
 يقمه أبو حيان وهو حيىي بن سعيد بن حيان التيمي 



 

 

------------------------------------- 

 

[    354صفحة  - 4مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن عمرو   - 19138
بن مرة قال مسعت عبد هللا بن أيب أوىف وكان من أصحاب الشجرة قال : كان  
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا أتى بصدقة قال اللهم صل عليهم وان أيب 

بصدقته فقال اللهم صل على آل أيب أوىف  أاته   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر وهبز قاال ثنا شعبة   - 19139
ء بن عازب  عن عدي قال هبز أخربين عدى بن اثبت قال بن جعفر مسعت الربا

وبن أيب أوىف قاال : أصابوا محرا يوم خيرب فنادى منادى رسول هللا صلى هللا 
أيب أوىف عليه وسلم ان يكفئوا القدور وقال هبز عن عدى عن الرباء وبن   

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة أخربين  - 19140
ت جارية تضرب رجل من جبيلة قال مسعت عبد هللا بن أيب أوىف يقول : كان

ابلدف عند رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فجاء أبو بكر مث جاء عمر مث جاء  
سلم ان  عثمان رضي هللا تعاىل عنه فأمسكت فقال رسول هللا صلى هللا عليه و 

 عثمان رجل حيي  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن جمزأة   - 19141
بن زاهر وحجاج حدثين شعبة عن جمزأة بن زاهر وروح قاال ثنا شعبة عن جمزاة 

صلى هللا عليه  بن زاهر موىل لقريش قال مسعت عبد هللا بن أيب أوىف عن النيب 
وسلم انه كان يقول : اللهم لك احلمد ملء السماء وملء األرض وملء ما  
شئت من شيء بعد اللهم طهرين ابلثلج والربد واملاء البارد اللهم طهرين من  

 الذنوب ونقين منها كما ينقى الثوب األبيض من الوسخ 
 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة وحجاج   - 42191
وىف قال :  عن شعبة قال مسعت عبيدا أاب احلسن قال مسعت عبد هللا بن أيب أ

كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يدعو هبذا الدعاء اللهم ربنا لك احلمد 
لء ما  ملء السماء وملء األرض قال حجاج ملء السماء وملء األرض وم

 شئت من شيء بعد  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح غري أيب ت
 عصمة 

 

 

قال حممد قال شعبة وحدثين أبو عصمة عن سليمان األعمش   - 19142
عن عبيد عن عبد هللا بن أيب أوىف قال : ان النيب صلى هللا عليه وسلم كان  

 يدعو إذا رفع رأسه من الركوع  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح غري أيب ت
 عصمة 



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن   - 19143
هللا سليمان الشيباين قال مسعت عبد هللا بن أيب أوىف قال قال رسول هللا صلى 

عليه وسلم : أكفئوا القدور وما فيها قال شعبة أما ان يكون قاله سليمان وما  
 فيها أو أخربين من مسعه من بن أيب أوىف 

 

 

ؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حجاج حدثين شعبة عن أيب  - 19144
املختار من بىن أسد قال مسعت عبد هللا بن أيب أوىف قال كنا يف سفر فلم جند  

املاء قال مث هجمنا على املاء بعد قال فجعلوا يسقون رسول هللا صلى هللا 
ه ابلشراب قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ساقي  عليه وسلم فكلما أتو 

 القوم آخرهم ثالث مرات حىت شربوا كلهم  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف أبو املختار األسدي روى عنه اثنان ت
 ومل يؤثر توثيقه عن غري ابن حبان وقد ذكر له املزي راواي اثلثا

 

 



حممد بن جعفر ثنا شعبة وحجاج   حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا - 19145
هللا بن أيب اجملالد قال : اختلف عبد هللا بن شداد  حدثين شعبة قال مسعت عبد 

وأبو بردة يف السلف فبعثاين إىل عبد هللا بن أيب أوىف فسألته فقال كنا نسلف  
يف عهد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأيب بكر وعمر رضي هللا تعاىل عنه يف  

لشعري والزبيب أو التمر شك يف التمر والزبيب وما هو عندهم أو ما  احلنطة وا
 نراه عندهم مث أتيت عبد الرمحن بن أبزي فقال مثل ذلك 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حجاج قال قال مالك يعىن بن  - 19146
مغول أخربين طلحة قال قلت لعبد هللا بن أيب أوىف : أوصى رسول هللا صلى 

هللا عليه وسلم قال ال قلت فكيف آمر املؤمنني ابلوصية ومل يوص قال أوصى 
 بكتاب هللا عز وجل  

 

 

ظاهره االنقطاع حجاج :  عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ت
 وهو ابن حممد املصيصي مل يصرح بسماعه من مالك بن مغول وقد توبع

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هشيم أان الشيباين عن حممد بن أيب  - 19147
نع النيب صلى هللا  اجملالد قال : بعثين أهل املسجد إىل بن أيب أوىف اسأله ما ص

عليه وسلم يف طعام خيرب فأتيته فسألته عن ذلك قال وقلت هل مخسه قال ال  
منه حاجته   كان أقل من ذلك قال وكان أحدان إذا أراد منه شيئا أخذ  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    355صفحة  - 4مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هشيم أان إمساعيل بن أيب خالد  - 19148
قال قلت لعبد هللا بن أيب أوىف صاحب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :  

 أدخل النيب صلى هللا عليه وسلم البيت يف عمرته قال ال  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 



ثين أيب ثنا هشيم قال الشيباين أخربين قال  حدثنا عبد هللا حد - 19149
قلت البن أيب أوىف رجم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : نعم يهوداي 

 ويهودية قال قلت بعد نزول النور أو قبلها قال ال أدري  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

معاوية ثنا أبو إسحاق يعىن  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو - 19150
الشيباين عن عبد هللا بن أيب أوىف رضي هللا تعاىل عنه قال : هنى رسول هللا 

 صلى هللا عليه وسلم عن أكل حلوم احلمر األهلية  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بن منري ويعلى املعىن قاال ثنا  - 19151
صلى هللا عليه وسلم   إمساعيل قال قلت لعبد هللا بن أيب أوىف : أكان رسول هللا

بشر خدجية رضي هللا تعاىل عنها قال نعم بشرها ببيت يف اجلنة من قصب ال 
وال نصب صخب فيه وال نصب قال يعلى وقال مرة ال صخب أو ال لغو فيه    

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعلى ثنا إمساعيل قال مسعت عبد   - 19152
هللا بن أيب أوىف يقول : كنا مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حني اعتمر  

فطاف وطفنا معه وصلى وصلينا معه وسعى بني الصفا واملروة وكنا نسرته من  
 أهل مكة ال يصيبه أحد بشيء 

 

 

حيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده ص ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إسحاق بن يوسف عن األعمش   - 19153
عن بن أيب أوىف قال مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : اخلوارج هم 

 كالب النار  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف األعمش مل يسمع من عبد هللا بن أيب ت
غريه وبقية رجاله ثقاتأوىف فيما قال أمحد و   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد بن هارون أخربان إمساعيل عن   - 19154



عبد هللا بن أيب أوىف قال : اعتمر النيب صلى هللا عليه وسلم فطاف ابلبيت 
وطفنا معه وصلى خلف املقام وصلينا معه مث خرج فطاف بني الصفا واملروة 

ال يرميه أحد أو يصيبه أحد بشيء قال فدعا  وحنن معه نسرته من أهل مكة 
على األحزاب فقال اللهم منزل الكتاب سريع احلساب هازم األحزاب اللهم 

اهزمهم وزلزهلم قال ورأيت بيده ضربة على ساعده فقلت ما هذه قال ضربتها  
 يوم حنني فقلت له أشهدت معه حنينا قال نعم وقبل ذلك 

 

 

صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أان مسعر عن زايد بن فياض   - 19155
عن عبد هللا بن أيب أوىف قال مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول :  

 اللهم لك احلمد كثريا طيبا مباركا فيه  
 

 

فياض : وهو عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف النقطاعه زايد بن ت
 اخلزاعي الكويف مل يذكروا له رواية عن الصحابة

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وهب بن جرير ثنا شعبة عن عمرو   - 19156



بن مرة عن عبد هللا بن أيب أوىف وكان من أصحاب الشجرة قال : كان النيب 
يب صلى هللا عليه وسلم إذا أاته قوم بصدقة قال اللهم صل عليهم فااته أ

 بصدقة فقال اللهم صل على آل أيب أوىف 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هشام بن عبد امللك ثنا عبيد هللا   - 19157
بن إايد بن لقيط ثنا إايد عن عبد هللا بن سعيد عن عبد هللا بن أيب أوىف قال :  

صف خلف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فدخل يف جاء رجل وحنن يف ال
كرة وأصيال قال فرفع املسلمون  الصف فقال هللا أكرب كبريا وسبحان هللا ب

رؤوسهم واستنكروا الرجل وقالوا من الذي يرفع صوته فوق صوت رسول هللا 
صلى هللا عليه وسلم فلما انصرف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال من  

لصوت فقيل هو ذا اي رسول هللا فقال وهللا لقد رأيت كالمك هذا العايل ا
 يصعد يف السماء حىت فتح ابب فدخل فيه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف جلهالة عبد هللا بن سعيد : وهو ت
 اهلمداين وهو من رجال " التعجيل " فقد انفرد ابلرواية عنه إايد بن لقيط

 



 

حدثناه جعفر بن محيد الكويف ثنا عبيد هللا  قال أبو عبد الرمحن  - 19158
بن إايد بن لقيط عن إايد عن عبد هللا بن سعيد عن عبد هللا بن أيب أوىف :  

 مثله  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن بن مهدي حدثين  - 19159
 : مالك يعىن بن مغول عن طلحة بن مصرف قال سألت عبد هللا بن أيب أوىف

هل أوصى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال ال قلت فلم كتب على  
 املسلمني الوصية أو مل أمروا ابلوصية قال أوصى بكتاب هللا عز وجل  

 

 

األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخني عليق شعيبت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو أمحد ثنا مسعر عن عبيد بن   - 19160
حسن عن بن أيب أوىف قال كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : اللهم  

 ربنا لك احلمد ملء السماوات وملء األرض وملء ما شئت من شيء بعد  

 



 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

-------------------------------------  

 

[    356صفحة  - 4مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو نعيم ثنا مسعر عن إبراهيم   - 19161
ه وسلم فقال :  السكسكي عن بن أيب أوىف قال أتى رجل النيب صلى هللا علي

اىن ال أستطيع أن آخذ من القرآن شيئا فعلمين شيئا جيزئين من القرآن قال  
قوة اال ابهلل قال  سبحان هللا واحلمد هلل وال إله اال هللا وهللا أكرب وال حول وال 

فذهب أو قام أو حنو ذا قال هذا هلل عز وجل فما يل قال قل اللهم اغفر يل  
وارمحين وعافين وأهدين وارزقين أو ارزقين وأهدين وعافين قال مسعر ورمبا قال  

 استفهمت بعضه من أيب خالد يعىن الداالين 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث حسن بطرقهت  

 

 

بد هللا حدثين أيب ثنا أبو نعيم ثنا مسعر عن عبيد بن  حدثنا ع - 19162



حسن قال مسعت عبد هللا بن أيب أوىف قال كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
يقول : اللهم لك احلمد ملء السماء وملء األرض وملء ما شئت من شيء 

 بعد 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

بد هللا حدثين أيب ثنا حسني بن حممد ثنا شعبة عن  حدثنا ع - 19163
ن من أصحاب الشجرة فماتت إبراهيم اهلجري عن عبد هللا بن أيب أويف وكا

ابنة له وكان يتبع جنازهتا على بغلة خلفها فجعل النساء يبكني فقال : ال ترثني 
ا  فان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم هنى عن املراثي فتفيض إحداكن من عربهت
ما شاءت مث كرب عليها أربعا مث قام بعد الرابعة قدر ما بني التكبريتني يدعو مث  

 قال كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يصنع يف اجلنازة هكذا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف لضعف إبراهيم اهلجري : وهو ابن ت
 مسلم وبقية رجاله ثقات رجال الشيخني

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا احلكم بن موسى قال عبد هللا أبو  - 19164



عبد الرمحن ومسعته أان من احلكم قال ثنا بن عياش عن موسى بن عقبة عن أيب  
النضر عن عبيد هللا بن معمر عن عبد هللا بن أيب أوىف قال : كان النيب صلى 

 هللا عليه وسلم حيب ان ينهض إىل عدوه عند زوال الشمس  

 

 

 -عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف ابن عياش ت
خملط يف روايته عن غري أهل بلده وهذه منها  -وهو إمساعيل احلمصي   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن   - 19165
سليمان الشيباين قال مسعت عبد هللا بن أيب أوىف قال : هنى رسول هللا صلى 

  عليه وسلم عن اجلر األخضر قال قلت األبيض قال ال أدري  هللا

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أبو عبد الرمحن صاحب اهلروي وامسه  - 19166
عبيد هللا بن زايد أان إمساعيل بن أيب خالد عن عبد هللا بن أيب أوىف قال : بشر  

 صلى هللا عليه وسلم خدجية ببيت يف اجلنة من قصب ال صخب فيه  رسول هللا
 وال نصب 



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أان سفيان عن سليمان   - 19167
الشيباين عن عبد هللا بن أيب أوىف قال : مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

ر األخضر يعىن النبيذ يف اجلر األخضر قال قلت فاألبيض قال ال  ينهى عن اجل
 أدري 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد بن هارون اان إمساعيل بن أيب  - 19168
خالد قال قلت لعبد هللا بن أيب أوىف : أكان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 بشر خدجية قال نعم ببيت من قصب ال صخب فيه وال نصب 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا مهام ثنا حممد بن جحادة   - 19169



عن رجل عن عبد هللا بن أيب أوىف : ان النيب صلى هللا عليه وسلم كان يقوم يف  
 الركعة األوىل من صالة الظهر حىت ال يسمع وقع قدم  

 

 

  عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف إلهبام الراوي عن عبد هللا بن أيب أوىفت
طرفة احلضرمي وال يصح  -وقد ساقه إبسناد آخر  -ومسي عند البيهقي   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا شعبة عن عدى بن اثبت   - 19170
قال مسعت الرباء وعبد هللا بن أىب أوىف : أهنم أصابوا محرا فطبخوها قال فنادى  

 منادى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أكفئوا القدور  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا عبيد هللا بن إايد ثنا إايد  - 19171
عن عبد هللا بن سعيد عن عبد هللا بن أيب أوىف قال : جاء رجل انيب يعىن انئي 

صف مث قال  وحنن يف الصف خلف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فدخل يف ال
هللا أكرب كبريا وسبحان هللا بكرة وأصيال فرفع املسلمون رؤوسهم واستنكروا 

الرجل فقالوا من الذي يرفع صوته فوق صوت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  



فلما انصرف النيب صلى هللا عليه وسلم قال من هذا العايل الصوت قال هو  
يصعد يف السماء حىت فتح ابب  ذا اي رسول هللا قال وهللا لقد رأيت كالمك

 منها فدخل فيه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    357صفحة  - 4مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا محاد بن سلمة حدثين  - 19172
بن أيب أوىف وقد حلق له  سعيد بن مجهان قال : كنا نقاتل اخلوارج وفينا عبد هللا

غالم ابخلوارج وهم من ذلك الشط وحنن من ذا الشط فناديناه أاب فريوز أاب 
ل هو لو هاجر قال  فريوز وحيك هذا موالك عبد هللا بن أيب أوىف قال نعم الرج

ما يقول عدو هللا قال قلنا يقول نعم الرجل لو هاجر قال فقال أهجرة بعد  
هجريت مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مث قال مسعت رسول هللا صلى هللا 

 عليه وسلم يقول طوىب ملن قتلهم وقتلوه  

 



 

رجال عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد حسن رجاله ثقات ت
 الصحيح غري سعيد بن مجهان فمن رجال أصحاب السنن

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن أيب  - 19173
يعفور قال سأل شريكي وأان معه عبد هللا بن أيب أوىف عن اجلراد فقال ال أبس 

له  به وقال : غزوت مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم سبع غزوات فكنا أنك  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أان سفيان عن أيب  - 19174
إسحاق الشيباين عن سعيد بن جبري قال ذكرت لعبد هللا حديثا حدثين عبد  
هللا بن أيب أوىف يف حلوم احلمر فقال سعيد : حرمها رسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم ألبتة  

 

 

خنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيت  

 

 



( ومن حديث جرير بن عبد هللا عن النيب صلى هللا عليه وسلم   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا أبو عوانة ثنا زايد بن  - 19175
ة بن شعبة فقال :  عالقة قال مسعت جرير بن عبد هللا قام خيطب يوم توىف املغري 

عليكم ابتقاء هللا عز وجل والوقار والسكينة حىت أيتيكم أمري فإمنا أيتيكم اآلن  
ما بعد فإين أتيت رسول هللا مث قال اشفعوا ألمريكم فإنه كان حيب العفو وقال أ

صلى هللا عليه وسلم فقلت أابيعك على اإلسالم فقال رسول هللا صلى هللا 
عليه وسلم واشرتط على النصح لكل مسلم فبايعته على هذا ورب هذا 

 املسجد اىن لكم لناصح مجيعا مث استغفر ونزل  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا محاد أان عاصم بن هبدلة  - 19176
عن أيب وائل عن جرير بن عبد هللا البجلي قال قلت : اي رسول هللا اشرتط 

على فقال تعبد هللا وال تشرك به شيئا وتصلى الصالة املكتوبة وتؤدى الزكاة  
 املفروضة وتنصح للمسلم وتربأ من الكافر 

 

 



شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد اختلف فيه على أيب عليق ت
 وائل 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن جابر   - 19177
قال حدثين رجل عن طارق التميمي عن جرير : ان رسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم مر بنساء فسلم عليهن  

 

 

حسن لغريه وهذا إسناد ضعيف جابر : وهو  عليق شعيب األرنؤوط : حديث ت
 ابن يزيد اجلعفي ضعيف وقد اختلف عليه فيه 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن عن سفيان عن حبيب   - 19178
عن املغرية بن شبيل أو شبل قال أبو نعيم املغرية بن شبيل يعىن بن عوف يف 

ى هللا عليه وسلم قال : أميا  هذا احلديث عن جرير بن عبد هللا عن النيب صل
 عبد أبق فقد برئت منه الذمة  

 

 

وإن  -عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح املغرية بن شبيل ويقال : شبل ت
قد توبع -مل يتحرر لنا أمره أمسع من جرير أم ال   



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن بن مهدي ثنا شعبة   - 19179
ة عن املنذر بن جرير عن أبيه عن النيب صلى هللا عليه  عن عون بن أيب جحيف

وسلم قال : من سن يف اإلسالم سنة حسنة كان له اجرها وأجر من عمل هبا  
من بعده من غري ان ينتقص من أجورهم شيء ومن سن يف اإلسالم سنة سيئة  

كان عليه وزرها ووزر من عمل هبا من بعده من غري ان ينتقص من أوزارهم  
 شيء 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هاشم بن القاسم ثنا شعبة قال   - 19180
مسعت عون بن أيب جحيفة عن املنذر بن جرير البجلي عن أبيه قال : كنا عند  

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف صدر النهار فذكره اال انه قال فأمر بالال 
ذن مث دخل مث خرج يصلي وقال كأنه مذهبة  فأ  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا محاد بن سلمة عن   - 19181
 البجلي : ان رجال احلجاج عن عمرو بن مرة عن زاذان عن جرير بن عبد هللا 

جاء فدخل يف اإلسالم فكان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يعلمه اإلسالم  
  وهو يف مسرية فدخل خف بعريه يف حجر يربوع فوقصه بعريه فمات فأتى عليه

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال عمل قليال وأجر كثريا قاهلا محاد ثالاث 
 اللحد لنا والشق لغريان  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث حسن بطرقه وهذا إسناد ضعيف لضعف ت
 احلجاج : وهو ابن أرطاة وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح 

 

 

عبد الواحد ثنا حجاج بن  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا - 19182
 أرطاة ثنا عثمان البجلي عن زاذان : فذكر احلديث 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث حسن بطرقهت  

 

 

------------------------------------- 
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حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل عن يونس عن عمرو بن   - 19183
سعيد عن أيب زرعة بن عمرو بن جرير قال قال جرير : سألت رسول هللا صلى 

 هللا عليه وسلم عن نظرة الفجأة فأمرين ان اصرف بصرى  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

 ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن مساك  حدثنا عبد هللا حدثين أيب - 19184
يت رسول هللا صلى هللا بن حرب عن عبيد هللا بن جرير عن جرير قال : أت

عليه وسلم فقلت أابيعك على اإلسالم فقبض يده وقال النصح لكل مسلم مث  
قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم انه من مل يرحم الناس مل يرمحه هللا عز  

 وجل 

 

 

األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد اختلف فيه على مساك  عليق شعيبت
 بن حرب

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن   - 19185
منصور قال مسعت أاب وائل حيدث عن رجل عن جرير انه قال : ابيعت رسول 

هللا صلى هللا عليه وسلم على أقام الصالة وإيتاء الزكاة والنصح للمسلم وعلى  
 فراق املشرك 

 

 

فيه على أيب عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد اختلف ت
 وائل 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن   - 19186
سليمان عن أيب وائل عن جرير قال : ابيعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

على أقام الصالة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم وعلى فراق املشرك أو  
 كلمة معناها  

 

 

األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد اختلف فيه على أيب عليق شعيب ت
 وائل 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن   - 19187



سليمان قال مسعت أاب ظبيان حيدث عن جرير قال مسعت رسول هللا صلى هللا 
 عليه وسلم يقول : من مل يرحم الناس مل يرمحه هللا عز وجل  

 

 

ألرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب ات  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هبز ثنا محاد بن سلمة ثنا عاصم بن   - 19188
هبدلة عن أيب وائل ان جريرا قال : اي رسول هللا اشرتط على قال تعبد هللا ال 

تشرك به شيئا وتصلى الصالة املكتوبة وتؤدى الزكاة املفروضة وتنصح املسلم 
أ من الكافر  وترب   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هبز ثنا محاد بن سلمة عن عبد   - 19189
امللك بن عمري عن عبيد هللا بن جرير عن أبيه قال مسعت رسول هللا صلى هللا  

 عليه وسلم يقول : ان هللا عز وجل ال يرحم من ال يرحم الناس  

 

 

شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد حسن عبيد هللا بن جرير  عليق ت



روى عنه مجع وذكره ابن حبان يف " الثقات " وبقية رجاله ثقات رجال  
 الشيخني 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حجاج حدثين شعبة عن على بن   - 19190
مدرك قال مسعت أاب زرعة حيدث عن جرير وهو جده عن النيب صلى هللا عليه  

وسلم قال : يف حجة الوداع اي جرير استنصت الناس مث قال يف خطبته ال 
 ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض 

 

 

صحيح على شرط الشيخني عليق شعيب األرنؤوط : إسنادهت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو معاوية ثنا األعمش عن إبراهيم   - 19191
عن مهام قال : ابل جرير بن عبد هللا مث توضأ ومسح على خفيه فقيل له تفعل  

هذا وقد بلت قال نعم رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ابل مث توضأ 
فكان يعجبهم هذا احلديث ألن إسالم جرير ومسح على خفيه قال إبراهيم 

 كان بعد نزول املائدة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بن منري ثنا األعمش عن زيد بن  - 19192
وهب قال مسعت جريرا يقول قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : من ال 

ال يرمحه هللا عز وجل  يرحم الناس   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو معاوية ثنا األعمش عن زيد بن  - 19193
وهب عن جرير بن عبد هللا قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فذكر :  

 مثله  

 

 

لى شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح عت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن عبيد ثنا األعمش عن زيد   - 19194
بن وهب عن جرير بن عبد هللا قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : من  

 ال يرحم الناس ال يرمحه هللا عز وجل 

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن عبيد ثنا األعمش عن أيب   - 19195
 ظبيان عن جرير : مثل ذلك  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن عبيد ثنا إمساعيل عن   - 19196
يه وسلم منذ قيس عن جرير قال : ما حجبين عنه رسول هللا صلى هللا عل 

 أسلمت وال رآين اال تبسم  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن عون   - 19197
بن أيب جحيفة عن املنذر بن جرير عن أبيه قال : كنا عند رسول هللا صلى هللا 

فجاءه قوم حفاة عراة جمتايب النمار أو العباء  عليه وسلم يف صدر النهار قال
متقلدي السيوف عامتهم من مضر بل كلهم من مضر فتغري وجه رسول هللا 



صلى هللا عليه وسلم ملا رأى هبم من الفاقة قال فدخل مث خرج فأمر بالال 
اي أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم   }فأذن وأقام فصلى مث خطب فقال  

وقرأ اآلية اليت  {إن هللا كان عليكم رقيبا   } إىل آخر اآلية   {من نفس واحدة 
تصدق رجل من ديناره من درمهه   {ولتنظر نفس ما قدمت لغد  }يف احلشر 

من ثوبه من صاع بره من صاع متره حىت قال ولو بشق مترة قال فجاء رجل من  
يت  األنصار بصرة كادت كفه تعجز عنها بل قد عجزت مث تتابع الناس حىت رأ

كومني من طعام وثياب حىت رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يتهلل وجهه  
يعىن كأنه مذهبة فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من سن يف اإلسالم سنة  
حسنة فله أجرها وأجر من عمل هبا بعده من غري ان ينتقص من أجورهم شيء  

من عمل هبا بعده من غري  ومن سن يف اإلسالم سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر 
 ان ينتقص من أوزارهم شيء  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

------------------------------------- 
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حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هاشم بن القاسم ثنا شعبة قال   - 19198
مسعت عون بن أيب جحيفة قال مسعت منذر بن جرير حيدث عن أبيه قال : كنا  
عند رسول هللا صلى هللا عليه وسلم صدر النهار فذكره اال انه قال وأمر بالال 

 فأذن مث دخل مث خرج فصلى وقال كأنه مذهبة  

 

 

ؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم عليق شعيب األرنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إسحاق بن يوسف ثنا أبو جناب   - 19199
عن زاذان عن جرير بن عبد هللا قال : خرجنا مع رسول هللا صلى هللا عليه  
وسلم فلما برزان من املدينة إذا راكب يوضع حنوان فقال رسول هللا صلى هللا 

راكب إايكم يريد قال فانتهى الرجل إلينا فسلم فرددان  عليه وسلم كان هذا ال
عليه فقال له النيب صلى هللا عليه وسلم من أين أقبلت قال من أهلي وولدى 

وعشرييت قال فأين تريد قال أريد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال فقد  
وان أصبته قال اي رسول هللا علمين ما اإلميان قال تشهد أن ال إله إال هللا  

حممدا رسول هللا وتقيم الصالة وتؤتى الزكاة وتصوم رمضان وحتج البيت قال 
قد أقررت قال مث ان بعريه دخلت يده يف شبكة جرذان فهوى بعريه وهوى 
الرجل فوقع على هامته فمات فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على  

اي رسول هللا قبض ابلرجل قال فوثب إليه عمار بن ايسر وحذيفة فأقعداه فقاال 



الرجل قال فأعرض عنهما رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مث قال هلما رسول  
هللا صلى هللا عليه وسلم أما رأيتما إعراضي عن الرجلني فإين رأيت ملكني 

يدسان يف فيه من مثار اجلنة فعلمت انه مات جائعا مث قال رسول هللا صلى هللا 
الذين آمنوا ومل يلبسوا   }قال هللا عز وجل  عليه وسلم هذا وهللا من الذين 

قال مث قال دونكم أخاكم قال   { إمياهنم بظلم أولئك هلم األمن وهم مهتدون 
فاحتملناه إىل املاء فغسلناه وحنطناه وكفناه ومحلناه إىل القرب قال فجاء رسول 

هللا صلى هللا عليه وسلم حىت جلس على شفري القرب قال فقال أحلدوا وال 
ا فان اللحد لنا والشق لغريان  تشقو   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : قوله : " اللحد لنا والشق لغريان " حسن بطرقه وهذا  ت
 إسناد ضعيف لضعف أيب جناب 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أسود بن عامر ثنا عبد احلميد بن   - 19200
ي قال :  أيب جعفر الفراء عن اثبت عن زاذان عن جرير بن عبد هللا البجل

خرجنا مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من املدينة فبينا حنن نسري إذ رفع لنا  
شخص فذكر حنوه اال انه قال وقعت يد بكره يف بعض تلك اليت حتفر اجلرذان 

 وقال فيه هذا ممن عمل قليال وأجر كثريا  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : حديث حسن بطرقه وهذا إسناد ضعيف لضعف ت
وهو ابن أيب صفية أبو محزة الثمايل وبقية رجاله ثقات  اثبت :  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا معاوية بن عمرو ثنا زائدة ثنا بيان   - 19201
عن قيس عن جرير قال : ما حجبين النيب صلى هللا عليه وسلم منذ أسلمت  

 وال رآين اال تبسم  

 

 

الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن عبيد حدثين إمساعيل عن   - 19202
قيس عن جرير بن عبد هللا قال : ما حجبين رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 منذ أسلمت وال رآين اال تبسم يف وجهي  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو قطن حدثين يونس عن املغرية   - 19203
مث حللت عيبيت   بن شبل قال وقال جرير : ملا دنوت من املدينة أخنت راحليت



مث لبست حليت مث دخلت فإذا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم خيطب فرماين  
عليه وسلم   الناس ابحلدق فقلت جلليسي اي عبد هللا ذكرين رسول هللا صلى هللا

قال نعم ذكرك آنفا أبحسن ذكر فبينا هو خيطب إذ عرض له يف خطبته وقال  
يدخل عليكم من هذا الباب أو من هذا الفج من خري ذي مين اال ان على  

وجهه مسحة ملك قال جرير فحمدت هللا عز وجل على ما أبالين وقال قطن  
م  فقلت له مسعته منه أو مسعته من املغرية بن شبل قال نع  

 

 

  -ويقال ابن شبيل  -عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح املغرية بن شبل ت
قد توبع -وإن كان مل يتحرر لنا أمره أمسع من جرير أم مل يسمع   

 

 

------------------------------------- 
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حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو نعيم حدثنا يونس عن املغرية   - 19204
بن شبل بن عوف عن جرير بن عبد هللا قال ملا دنوت من املدينة أخنت راحليت 

مث حللت عيبيت مث لبست حليت قال : فدخلت ورسول هللا صلى هللا عليه  
ب فسلمت على النيب صلى هللا عليه وسلم فرماين القوم ابحلدق وسلم خيط



فقلت جلليسي هل ذكر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من آمري شيئا فذكر  
 مثله  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أان سفيان عن األعمش   - 19205
نه حني ابيع النيب صلى هللا عليه وسلم أخذ عليه ان  عن أيب وائل عن جرير : ا

 ال يشرك ابهلل شيئا ويقيم الصالة ويؤتى الزكاة وينصح املسلم ويفارق املشرك 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق اان معمر عن قتادة عن   - 19206
 البجلي : ان رجال من األنصار جاء إىل محيد بن هالل عن جرير بن عبد هللا

ب متأل ما بني أصابعه فقال هذه يف  النيب صلى هللا عليه وسلم بصرة من ذه
سبيل هللا عز وجل مث قام أبو بكر رضي هللا تعاىل عنه فأعطى مث قام عمر  

رضي هللا تعاىل عنه فأعطى مث قام املهاجرون فأعطوا قال فاشرق وجه رسول 
 عليه وسلم حىت رأيت اإلشراق يف وجنتيه مث قال من سن سنة  هللا صلى هللا



صاحلة يف اإلسالم فعمل هبا بعده كان له مثل أجورهم من غري ان ينتقص من 
أجورهم شيء ومن سن يف اإلسالم سنة سيئة فعمل هبا بعده كان عليه مثل  

 أوزارهم من غري ان ينتقص من أوزارهم شيء  
 

 

األرنؤوط : حديث صحيح على سقط يف إسناده رجاله ثقات عليق شعيب ت
 رجال الصحيح

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن زكراي وهو بن أيب زائدة ثنا   - 19207
أبو حيان التيمي عن الضحاك بن منذر عن منذر بن جرير عن جرير بن عبد  

هللا قال مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : ال أيوي الضالة إال 
 ضال 

 

 

ر قال علي بن عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف . الضحاك بن املنذ ت
 املديين : ال يعرفونه ومل يرو عنه غري أيب حيان 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن زكراي ثنا بن أيب خالد عن   - 19208
قيس عن جرير بن عبد هللا : ان النيب صلى هللا عليه وسلم بعثه إىل ذي 



 إىل اخللصة فكسرها وحرقها ابلنار مث بعث رجال من أمحس يقال له بشري
 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يبشره  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو أمحد وهو الزبريي ثنا شريك  - 19209
وهو بن عبد هللا عن أيب إسحاق عن عامر عن جرير قال قال رسول هللا صلى 

النجاشي قد مات فاستغفروا له  هللا عليه وسلم : ان أخاكم   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف لضعف شريك بن ت
 عبد هللا النخعي وبقية رجاله ثقات رجال الشيخني

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد بن هارون أان داود عن عامر   - 19210
عليه وسلم : ليصدر  عن جرير بن عبد هللا قال قال رسول هللا صلى هللا 

 املصدق وهو عنكم راض  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم داود : وهو ابن أيب  ت



 هند من رجاله وبقية رجاله ثقات رجال الشيخني

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أان إمساعيل عن قيس قال قال   - 19211
ال ترحيين من ذي  جرير بن عبد هللا قال يل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : أ

اخللصة وكان بيتا يف خثعم يسمى كعبة اليمانية فنفرت إليه يف سبعني ومائة  
إىل رسول هللا  فارس من أمحس قال فأاتها فحرقها ابلنار وبعث جرير بشريا

صلى هللا عليه وسلم فقال والذي بعثك ابحلق ما أتيتك حىت تركتها كأهنا مجل 
أجرب فربك رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على خيل أمحس ورجاهلا مخس 

 مرات 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أان إمساعيل بن أيب خالد عن   - 19212
قيس بن أيب حازم قال قال يل جرير مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 يقول : من ال يرحم الناس ال يرمحه هللا عز وجل  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  



 

 

أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن  حدثنا عبد هللا حدثين  - 19213
حازم حيدث عن جرير قال : كنا عند رسول إمساعيل قال مسعت قيس بن أيب 

هللا صلى هللا عليه وسلم ليلة البدر فقال انكم سرتون ربكم عز وجل كما  
ترون القمر ال تضامون يف رؤيته فان استطعتم ان ال تغلبوا على هاتني 

فسبح حبمد   } بل الغروب مث تال هذه اآلية الصالتني قبل طلوع الشمس وق
قال شعبة ال أدري قال فان استطعتم   {ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب 

 أو مل يقل  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن   - 19214
إمساعيل قال مسعت قيسا حيدث عن جرير قال : ابيعت رسول هللا صلى هللا  

 عليه وسلم على أقام الصالة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  
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حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حجاج بن حممد اان شريك عن أيب  - 19215
إسحاق عن املنذر بن جرير عن أبيه قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

: ما من قوم يعملون ابملعاصي وفيهم رجل أعز منهم وأمنع ال يغريون اال 
 عمهم هللا عز وجل بعقاب أو قال أصاهبم العقاب  

 

 

نؤوط : حديث حسن وهذا إسناد ضعيف لضعف شريك بن  عليق شعيب األر ت
 عبد هللا النخعي . مث إنه خالف فيه من هو أوثق منه 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن زايد   - 19216
قرابته خيطب  بن عالقة قال مسعت جريرا يقول : حني مات املغرية واستعمل 

فقام جرير فقال أوصيكم بتقوى هللا وحده ال شريك له وأن تسمعوا وتطيعوا  
ه كان حيب حىت أيتيكم أمري استغفروا للمغرية بن شعبة غفر هللا تعاىل له فإن

العافية أما بعد فإين أتيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أابيعه بيدي هذه  
 على اإلسالم فاشرتط على النصح فورب هذا املسجد اىن لكم لناصح 



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

ل  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة قا - 19217
مسعت أاب إسحاق قال كان جرير بن عبد هللا يف بعث أبرمينية قال فاصابتهم  
خممصة أو جماعة قال فكتب جرير إىل معاوية اىن مسعت رسول هللا صلى هللا 
عليه وسلم يقول : من مل يرحم الناس ال يرمحه هللا عز وجل قال فأرسل إليه 

وسلم قال نعم قال  فااته فقال آنت مسعته من رسول هللا صلى هللا عليه
فأقفلهم ومتعهم قال أبو إسحاق وكان أيب يف ذلك اجليش فجاء بقطيفة مما  

 متعه معاوية  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : مرفوعه صحيح وهذا إسناد اختلف فيه على أيب ت
 إسحاق : وهو عمرو بن عبد هللا السبيعي فرواه عنه شعبة واختلف عليه فيه 

 

 

حدثين أيب ثنا هشيم قال ثنا سيار عن الشعيب حدثنا عبد هللا   - 19218
عن جرير قال : ابيعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على السمع والطاعة  

 فقال فلقين فقال فيما استطعت والنصح لكل مسلم  

 



 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هشيم أان يونس عن عمرو بن  - 21919
سعيد عن أيب زرعة بن عمرو عن جرير بن عبد هللا قال : رأيت رسول هللا 

صلى هللا عليه وسلم يفتل عرف فرس أبصبعيه وهو يقول اخليل معقود 
 بنواصيها اخلري األجر واملغنم إىل يوم القيامة  

 

 

ه صحيح على شرط مسلم عمرو بن سعيد :  عليق شعيب األرنؤوط : إسناد ت
 وهو الثقفي من رجاله وبقية رجاله ثقات رجال الشيخني

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هشيم أان يونس عن عمرو بن  - 19220
سعيد عن أيب زرعة بن عمرو بن جرير عن جرير بن عبد هللا قال : سألت 

 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن نظرة الفجأة فأمرين فقال اصرف بصرك 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 



 حدثين أيب ثنا حممد بن أيب عدي عن داود عن  حدثنا عبد هللا - 19221
الشعيب عن جرير أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : ليصدر املصدق 

 من عندكم وهو راض  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان ثنا زايد بن عالقة قال   - 19222
مسعت جريرا يقول : ابيعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على النصح لكل 

 مسلم قال مسعر عن زايد فإين لكم لناصح 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

ان عن عاصم بن أيب النجود حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفي - 19223
: ان قوما أتوا النيب صلى هللا عليه وسلم من األعراب عن أيب وائل عن جرير 

جمتايب النمار فحث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الناس على الصدقة فابطؤا 
حىت رؤى ذلك يف وجهه فجاء رجل من األنصار بقطعة ترب فطرحها فتتابع  

فقال من سن سنة حسنة فعمل هبا من بعده    الناس حىت عرف ذلك يف وجهه



كان له أجرها ومثل أجر من عمل هبا من غري أن ينتقص من أجورهم شيء 
ومن سن سنة سيئة عمل هبا من بعده كان عليه وزرها ووزر من عمل هبا وال  

 ينقص ذلك من أوزارهم شيئا  
 

 

  عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد حسن من أجل عاصم :ت
 وهو ابن أيب النجود وبقية رجاله ثقات رجال الشيخني

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان ثنا األعمش عن إبراهيم عن   - 19224
مهام قال : رأيت جرير بن عبد هللا يتوضأ من مطهرة ومسح على خفيه فقالوا 
أمتسح على خفيك فقال اىن رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وقال مرة  

ميسح على خفيه فكان هذا احلديث يعجب أصحاب عبد هللا يقولون إمنا كان  
 إسالمه بعد نزول املائدة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو معاوية ثنا األعمش عن مسلم   - 19225
بد هللا قال :  يعىن بن صبيح عن عبد الرمحن بن هالل العبسي عن جرير بن ع 



خطبنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فحثنا على الصدقة فأبطأ الناس حىت 
بصرة رؤى يف وجهه الغضب وقال مرة حىت ابن مث ان رجال من األنصار جاء 

فأعطاها إايه مث تتابع الناس فأعطوا حىت رؤى يف وجهه السرور فقال من سن  
سنة حسنة كان له اجرها ومثل أجر من عمل هبا من غري ان ينتقص من 

أجورهم شيء ومن سن سنة سيئة كان عليه وزرها ومثل وزر من عمل هبا من  
ري ان ينقص غري أن ينتقص من أوزارهم شيء قال مرة يعىن أاب معاوية من غ  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  
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حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو معاوية وهو الضرير ثنا  - 19226
األعمش عن زيد بن وهب عن جرير بن عبد هللا قال قال رسول هللا صلى هللا 

 عليه وسلم : من ال يرحم الناس ال يرمحه هللا عز وجل  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

أيب ثنا حيىي بن سعيد عن إمساعيل قال   حدثنا عبد هللا حدثين - 19227
هللا قال يل رسول هللا صلى هللا عليه   حدثين قيس قال قال يل جرير بن عبد

وسلم : أال ترحيين من ذي اخللصة وكان بيتا يف خثعم يسمى كعبة اليمانية قال  
فانطلقت يف مخسني ومائة فارس من أمحس وكانوا أصحاب خيل فأخربت  

عليه وسلم اىن ال اثبت على اخليل فضرب يف صدري حىت   رسول هللا صلى هللا
رأيت أثر أصابعه يف صدري وقال اللهم ثبته واجعله هاداي مهداي فانطلق إليها  

فكسرها وحرقها فأرسل إىل النيب صلى هللا عليه وسلم يبشره فقال رسول 
ا  جرير لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم والذي بعثك ابحلق ما جئتك حىت تركته

كأهنا مجل أجرب فبارك رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على خيل أمحس 
 ورجاهلا مخس مرات  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن إمساعيل حدثنا قيس قال   - 19228
هللا عليه وسلم إذ  قال يل جرير بن عبد هللا : كنا جلوسا عند رسول هللا صلى 

نظر إىل القمر ليلة البدر فقال أما أنكم سرتون ربكم عز وجل كما ترون هذا  



ان ال تغلبوا  اال تضامون أو ال تضارون شك إمساعيل يف رؤيته فان استطعتم
فسبح حبمد ربك   }على صالة قبل طلوع الشمس وقبل غروهبا فافعلوا مث قال 

   {قبل طلوع الشمس وقبل غروهبا 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن حممد بن أيب إمساعيل ثنا   - 19229
سول هللا صلى عبد الرمحن بن هالل العبسي قال قال جرير بن عبد هللا قال ر 

هللا عليه وسلم : ال يسن عبد سنة صاحلة يعمل هبا من بعده اال كان له مثل  
يعمل هبا   أجر من عمل هبا ال ينقص من أجورهم شيء وال يسن عبد سنة سوء

من بعده إال كان عليه وزرها ووزر من عمل هبا ال ينقص من أوزارهم شيء قال  
وااته انس من األعراب فقالوا اي نيب هللا ايتينا انس من مصدقيك يظلموان قال  

أرضوا مصدقكم قالوا وان ظلم قال أرضوا مصدقكم قال جرير فما صدر عىن  
ليه وسلم اال وهو عىن راض قال مصدق منذ مسعتها من نيب هللا صلى هللا ع

 وقال النيب صلى هللا عليه وسلم من حيرم الرفق حيرم اخلري  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد عن أيب حيان قال   - 19230
ر قال كنت  حدثين الضحاك خال املنذر بن جرير عن منذر بن جرير عن جري

مع أيب جرير ابلبواريج يف السواد فراجعت البقر فرأى بقرة أنكرها فقال ما  
هذه البقرة قال بقرة حلقت ابلبقر فأمر هبا فطردت حىت توارت مث قال مسعت 

 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : ال يؤوي الضالة اال ضال  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو أسامة عن إمساعيل عن قيس   - 19231
 عن جرير قال : ما حجبين عنه منذ أسلمت وال رآين اال تبسم يف وجهي 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا سفيان عن حبيب بن أيب  - 19232
ن املغرية بن شبل عن جرير قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :  اثبت ع

إذا أبق العبد برئت منه الذمة قال عبد هللا حدثين حممد بن عبد هللا املخرمي  
ثنا الصلت بن مسعود اجلحدري ثنا سفيان حدثين بن جلرير بن عبد هللا قال  



 كانت نعل جرير بن عبد هللا طوهلا ذراع 

 

 

األرنؤوط : إىل قوله عليه الصالة والسالم : " منه الذمة "  عليق شعيب ت
حديث صحيح وإىل هناية احلديث الشريف : " طوهلا ذراع " أثر ال أبس به ابن 

قد حدث عنه سفيان بن عيينة أبمر مما يعرفه أهل   -وإن كان مبهما  -جرير 
 الرجل عادة 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا سفيان عن أيب اليقظان   - 19233
عثمان بن عمري البجلي عن زاذان عن جرير بن عبد هللا قال قال رسول هللا 

 صلى هللا عليه وسلم : اللحد لنا والشق ألهل الكتاب 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث حسن بطرقه وهذا إسناد ضعيف لضعف أيب ت
ن عمري البجلي وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح اليقظان عثمان ب  
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حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع عن شعبة وحممد بن جعفر   - 19234
قال ثنا شعبة عن جابر بن عبد هللا عن طارق التميمي عن جرير قال بن جعفر  

قال حدثين رجل عن طارق التميمي عن جرير قال : مر النيب صلى هللا عليه  
 وسلم على نسوة فسلم عليهن  

 

 

وهذا إسناد ضعيف عليق شعيب األرنؤوط : حديث حسن لغريهت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع عن شريك عن عاصم عن   - 19235
أيب وائل عن جرير قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : املهاجرون 

واألنصار أولياء بعضهم لبعض والطلقاء من قريش والعتقاء من ثقيف بعضهم  
 أولياء بعض إىل يوم القيامة قال شريك 

 

 

ق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح شريك : وهو ابن عبد هللا النخعي  عليت
 وإن كان ضعيفا سيء احلفظ قد توبع

 

 

فحدثنا األعمش عن متيم بن سلمة عن عبد الرمحن بن هالل   - 19235
 عن جرير عن النيب صلى هللا عليه وسلم :مثله 



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد بن هارون اان شريك بن عبد   - 19236
لى هللا هللا عن أيب إسحاق عن املنذر بن جرير عن أبيه قال قال رسول هللا ص

عليه وسلم : ما من قوم يكون بني أظهرهم من يعمل ابملعاصي أعز منه وامنع  
 مل يغريوا عليه اال أصاهبم هللا عز وجل منه بعقاب  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن على   - 19237
بن مدرك قال مسعت أاب زرعة بن عمرو بن جرير حيدث عن جرير أن رسول 
هللا صلى هللا عليه وسلم قال : يف حجة الوداع جلرير استنصت الناس وقال  

رب بعضكم رقاب بعض قال ال ترجعوا بعدي كفارا يض  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أان سفيان عن األعمش   - 19238
عن موسى بن عبد هللا بن هالل العبسي عن جرير بن عبد هللا عن النيب صلى 



ن ثقيف بعضهم أولياء هللا عليه وسلم قال : الطلقاء من قريش والعتقاء م
بعض يف الدنيا واآلخرة واملهاجرون واألنصار بعضهم أولياء بعض يف الدنيا  

 واآلخرة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم على خطأ فيه وهو  ت
 خطأ دخل فيه اسم راو براو آخر 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو عبد الرمحن مؤمل ثنا محاد ثنا   - 19239
عاصم عن أيب وائل عن جرير قال : قلت للنيب صلى هللا عليه وسلم اشرتط 

على قال تعبد هللا ال تشرك به شيئا وتصلى الصالة املكتوبة وتؤدى الزكاة  
 املفروضة وتنصح للمسلم وتربأ من الكافر 

 

 

ط : حديث صحيحعليق شعيب األرنؤو ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هاشم بن القاسم ثنا إسرائيل عن   - 19240
جابر عن عامر عن جرير قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : بين 

اإلسالم على مخس شهادة أن ال إله اال هللا وأقام الصالة وإيتاء الزكاة وحج 



 البيت وصوم رمضان  
 

 

وإن  - وط : صحيح لغريه جابر : وهو ابن يزيد اجلعفي عليق شعيب األرنؤ ت
قد توبع . وبقية رجال اإلسناد ثقات رجال الشيخني  -كان ضعيفا   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هاشم بن القاسم ثنا زايد بن عبد   - 19241
هللا بن عالقة عن عبد الكرمي بن مالك اجلزري عن جماهد عن جرير بن عبد هللا  
البجلي قال : أان أسلمت بعد ما أنزلت املائدة وأان رأيت رسول هللا صلى هللا  

 عليه وسلم ميسح بعد ما أسلمت  

 

 

: رجاله ثقات رجال الشيخني غري أن جماهد مل يتحرر  عليق شعيب األرنؤوط ت
لنا أمره أمسع من جرير أم مل يسمع وزايد بن عبد هللا بن عالثة وإن وثقه ابن 

 معني إال أن يف حفظه شيئا 

بلفظ : رأيت رسول هللا صلى هللا  358/    4وقد سلف إبسناد صحيح * 
كان يعجبهم هذا عليه وسلم ابل مث توضأ ومسح على خفيه قال إبراهيم ف

 احلديث ألن إسالم جرير كان بعد نزول املائدة
 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا موسى بن داود وحممد بن عبد هللا   - 19242
بن الزبري قاال ثنا شريك عن أيب إسحاق عن عامر عن جرير قال قال رسول 

 هللا صلى هللا عليه وسلم : ان أخاكم النجاشي قد مات فاستغفروا له 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

أيب ثنا أسود بن عامر ثنا شريك عن   حدثنا عبد هللا حدثين - 19243
إبراهيم بن جرير عن قيس بن أيب حازم عن جرير عن النيب صلى هللا عليه  

 وسلم : انه كان يدخل املخرج يف خفيه مث خيرج فيتوضأ وميسح عليهما 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف لضعف شريك ت
 بن عبد هللا النخعي 

 

 

نا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد هللا بن حممد بن أيب شيبة قال  حدث - 19244
إدريس عن إمساعيل بن   عبد هللا ومسعته أان من بن أيب شيبة قال ثنا عبد هللا بن

أيب خالد عن قيس بن أيب حازم عن جرير قال : بعثين رسول هللا صلى هللا 
ل وأخربهتما شيئا  عليه وسلم إىل اليمن فلقيت هبا رجلني ذا كالع وذا عمرو قا



من خرب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال مث أقبلنا فإذا قد رفع لنا ركب من  
قبل املدينة قال فسألناهم ما اخلرب قال فقالوا قبض رسول هللا صلى هللا عليه  
وسلم واستخلف أبو بكر رضي هللا عنه والناس صاحلون قال فقال يل أخرب 

مرو فقال يل اي جرير انكم لن تزالوا خبري ما  صاحبك قال فرجعا مث لقيت ذا ع 
إذا هلك أمري مث أتمرمت يف آخر فإذا كانت ابلسيف غضبتم غضب امللوك 

 ورضيتم رضا امللوك 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخني وعبد هللا بن ت
 أمحد وإن كان من رجال النسائي وهو ثقة قد توبع

 

 

------------------------------------- 

 

[    364صفحة  - 4مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا مكي بن إبراهيم ثنا داود يعىن بن  - 19245
يزيد االودي عن عامر عن جرير عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : إذا أبق  

 العبد فلحق ابلعدو فمات فهو كافر 
 



 

وإن كان   -عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح داود بن يزيد األودي ت
ثقات رجال الشيخنيقد توبع وبقية رجاله  -ضعيفا   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا مكي ثنا داود بن يزيد األودي عن   - 19246
عامر عن جرير بن عبد هللا قال مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول :  

بين اإلسالم على مخس شهادة ان ال إله إال هللا وأقام الصالة وإيتاء الزكاة  
 وحج البيت وصيام رمضان  

 

 

وإن كان  - عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه داود بن يزيد األودي ت
قد توبع وبقية رجاله ثقات رجال الشيخني -ضعيفا   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إسحاق بن يوسف ثنا يونس عن   - 19247
أخنت راحليت مث حللت املغرية بن شبل قال قال جرير : ملا دنوت من املدينة 

عيبيت مث لبست حليت مث دخلت املسجد فإذا النيب صلى هللا عليه وسلم  
 خيطب فرماين الناس ابحلدق قال فقلت جلليسي اي عبد هللا هل ذكر رسول هللا

صلى هللا عليه وسلم من آمري شيئا قال نعم ذكرك أبحسن الذكر بينما هو  
خيطب إذ عرض له يف خطبته فقال انه سيدخل عليكم من هذا الفج من خري 



 ذي مين أال وإن على وجهه مسحة ملك قال جرير فحمدت هللا عز وجل 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

ين أيب ثنا سفيان عن جمالد عن الشعيب عن  حدثنا عبد هللا حدث - 19248
جرير قال : ابيعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على أقام الصالة وإيتاء 

 الزكاة والسمع والطاعة والنصح لكل مسلم  
 

 

وإن كان   -عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح جمالد : وهو ابن سعيد ت
خنيقد توبع . وبقية رجاله ثقات رجال الشي -ضعيفا   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل أان يونس عن عمرو بن  - 19249
ى سعيد عن أيب زرعة بن عمرو بن جرير قال قال جرير : ابيعت رسول هللا صل
هللا عليه وسلم على السمع والطاعة وعلى ان أنصح لكل مسلم قال وكان  

ه تعلمن وهللا ملا  جرير إذا اشرتى الشيء وكان أعجب إليه من مثنه قال لصاحب 
 أخذان أحب إلينا مما أعطيناك كأنه يريد بذلك الوفاء  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم . عمرو بن سعيد  ت
من رجاله وبقية رجاله ثقات رجال الشيخني  -وهو الثقفي  -  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة قال   - 19250
مسعت أاب إسحاق حيدث عن عبيد هللا بن جرير عن أبيه ان نيب هللا صلى هللا 

عليه وسلم قال : ما من قوم يعمل فيهم ابملعاصي هم أعز وأكثر ممن يعمله مل  
 يغريوه اال عمهم هللا بعقاب  

 

 

إسناده حسن عبيد هللا بن جرير روى عنه مجع وذكره  عليق شعيب األرنؤوط : ت
 ابن حبان يف " الثقات " وبقية رجاله ثقات رجال الشيخني

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن يزيد الواسطي أان اجملالد  - 19251
بن سعيد عن الشعيب عن جرير بن عبد هللا قال قال رسول هللا صلى هللا عليه  

كم املصدق فال يفارقكم اال عن رضا  وسلم : إذا جاء   

 

 

  -وإن كان ضعيفا  -عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح جمالد بن سعيد ت
 قد توبع وبقية رجاله ثقات 



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو سعيد موىل بىن هاشم ثنا زائدة   - 19252
حبكم نبيا  ثنا زايد بن عالقة عن جرير قال قال يل حرب ابليمن : ان كان صا
 فقد مات اليوم قال جرير فمات يوم اإلثنني صلى هللا عليه وسلم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري أيب ت
 سعيد موىل بين هاشم وقد روى له البخاري متابعة وهو ثقة 

 

 

م عن  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو سعيد ثنا زائدة ثنا عاص - 19253
شقيق عن جرير قال قلت : اي رسول هللا أشرتط على فأنت أعلم ابلشرط قال  
أابيعك على ان تعبد هللا ال تشرك به شيئا وتقيم الصالة وتؤتى الزكاة وتنصح 

 املسلم وتربأ من املشرك 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا أبو عوانة ثنا سليمان   - 19254
 ابل وتوضأ األعمش عن إبراهيم عن مهام بن احلرث ان : جرير بن عبد هللا 



ومسح على خفيه فقيل له فقال قد رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
   يفعله قال إبراهيم كان أعجب ذاك إليهم أن إسالم جرير كان بعد املائدة

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن   - 19255
سليمان عن إبراهيم عن مهام بن احلرث عن جرير بن عبد هللا انه ابل قال مث  
توضأ ومسح على خفيه فقيل له فقال : قد رأيت رسول هللا صلى هللا عليه  

لم يفعله قال إبراهيم كان أعجب ذاك إليهم ان إسالم جرير كان بعد وس
 املائدة 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : هذا ملفق من سند احلديث التايل ومنت احلديث ت
 السابق 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن   - 19256
ل قال مث توضأ ومسح سليمان عن إبراهيم عن مهام بن احلرث عن جرير انه اب

على خفيه فصلى وسئل عن ذلك فقال : رأيت رسول هللا صلى هللا عليه  



وسلم صنع مثل هذا قال وكان يعجبهم هذا احلديث من أجل أن جريرا كان  
 من آخر من أسلم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

د بن أيب عدى عن شعبة عن  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حمم - 19257
سليمان عن إبراهيم عن مهام بن احلرث : ان جريرا ابل قائما مث توضأ ومسح 
على اخلفني وصلى فسألته عن ذلك فذكر عن النيب صلى هللا عليه وسلم انه  

 فعل مثل ذلك 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    365صفحة  - 4مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن آدم ثنا أبو األحوص عن   - 19258



األعمش عن أيب وائل عن أيب مجيلة عن جرير بن عبد هللا قال : أتيت رسول 
هللا صلى هللا عليه وسلم أابيعه فقلت هات يدك واشرتط على وأنت أعلم  

الزكاة  ابلشرط فقال أابيعك على ان ال تشرك ابهلل شيئا وتقيم الصالة وتؤتى 
 وتنصح املسلم وتفارق املشرك  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أسود بن عامر ثنا شريك عن أيب  - 19259
إسحاق عن عامر عن جرير قال : إذا أبق إىل أرض الشرك يعىن العبد فقد  

 حل بنفسه ورمبا رفعه شريك 

 

 

صحيح وهذا إسناد اختلف يف وقفه ورفعه   عليق شعيب األرنؤوط : حديثت
 على أيب إسحاق وهو السبيعي 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو أمحد هو الزبريي قال ثنا   - 19260
إسرائيل عن أيب إسحاق عن عامر عن جرير ومل يرفعه قال : إذا أبق العبد إىل  

 أرض العدو فقد حل دمه  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو أمحد ثنا إسرائيل عن أيب  - 19261
عن أبيه عن جرير قال مسعت النيب صلى هللا عليه وسلم يقول : من ال   إسحاق

 يرحم الناس ال يرمحه هللا عز وجل  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد اختلف فيه على أيب ت
 إسحاق

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد هللا بن حممد قال عبد هللا  - 19262
 بن حممد بن أيب شيبة ثنا حفص عن داود عن عامر  ومسعته أان من عبد هللا

الشعيب عن جرير قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : أميا عبد أبق فقد 
 برئت منه الذمة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم داود : وهو ابن أيب  ت
 هند من رجاله وبقية رجاله ثقات رجال الشيخني



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا على بن عاصم عن منصور بن عبد   - 19263
الرمحن عن الشعيب عن جرير بن عبد هللا قال قال رسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم : أميا عبد أبق من مواليه فقد كفر  

 

 

 -عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح علي بن عاصم : وهو الواسطي ت
توبع . وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح قد  -وإن كان ضعيفا   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسني بن حممد ثنا سليمان يعىن  - 19264
بن قرم عن زايد بن عالقة قال مسعت جريرا يقول قال رسول هللا صلى هللا 

 عليه وسلم : من ال يرحم ال يرحم ومن ال يغفر ال يغفر له  

 

 

حيح دون قوله : " ومن ال يغفر ال يغفر له  عليق شعيب األرنؤوط : حديث صت
  -وإن كان ضعيفا  -" فهو حسن لغريه وهذا إسناد ضعيف سليمان بن قرم 

 وقد توبع

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي هو بن سعيد عن إمساعيل عن   - 19265



قيس عن جرير قال : ابيعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على أقام الصالة 
ء الزكاة والنصح لكل مسلم  وإيتا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد عن جمالد عن عامر   - 19266
عن جرير وعبدة قال ثنا جمالد عن عامر عن جرير النيب صلى هللا عليه وسلم  

هو راض  قال : إذا أاتكم املصدق فال يفارقكم اال و   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن إمساعيل ثنا قيس ثنا جرير   - 19267
قال مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : من ال يرحم الناس ال يرمحه  

 هللا عز وجل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 



 

قيس ثنا جرير   حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن إمساعيل ثنا - 19268
بن عبد هللا قال : ابيعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على أقام الصالة 

 وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا بن أيب خالد عن قيس عن   - 19269
 عليه وسلم قال له : أال ترحيىن من ذي اخللصة بيت جرير أن النيب صلى هللا

قال فخرجنا إليه يف مخسني  خلثعم كان يعبد يف اجلاهلية يسمى كعبة اليمانية 
ومائة راكب قال فخربناه أو حرقناه حىت تركناه كاجلمل األجرب قال مث بعث 

ذي جرير إىل النيب صلى هللا عليه وسلم يبشره بذلك قال فلما جاءه قال وال
بعثك ابحلق اي رسول هللا ما جئتك حىت تركناه كاجلمل األجرب قال فربك على  

أمحس وعلى خيلها ورجاهلا مخس مرات قال قلت اي رسول هللا اىن رجل ال 
أثبت على اخليل فوضع يده على وجهي حىت وجدت بردها وقال اللهم اجعله  

 هاداي مهداي  

 

 

شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على  ت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي قال قال إمساعيل قال قيس   - 19270
قال جرير : ما حجبين رسول هللا صلى هللا عليه وسلم منذ أسلمت وال رآين 

 قط اال تبسم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا إمساعيل بن أيب خالد عن   - 19271
النيب صلى هللا قيس بن أيب حازم عن جرير بن عبد هللا قال : كنا جلوسا عند 

عليه وسلم فنظر إىل القمر ليلة البدر فقال أما انكم ستعرضون على ربكم عز  
ال تغلبوا على   وجل فرتونه كما ترون هذا القمر ال تضامون فان استطعتم أن

فسبح حبمد ربك قبل   }صالة قبل طلوع الشمس وقبل غروهبا فافعلوا مث قرأ 
 طلوع الشمس وقبل الغروب 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

------------------------------------- 



 

[    366صفحة  - 4مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع وأبو معاوية وهو الضرير قال   - 19272
ثنا األعمش عن متيم بن سلمة السلمي عن عبد الرمحن بن هالل العبسي عن  

جرير بن عبد هللا قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : من حيرم الرفق 
اخلري حيرم   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع عن إسرائيل عن أيب إسحاق  - 19273
عن عبيد هللا بن جرير عن أبيه قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ما  

من قوم يعمل فيهم ابملعاصي هم أعز منهم وأمنع ال يغريون اال عمهم هللا تعاىل 
 بعقابه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثناه حجاج اان شريك عن أيب إسحاق  - 19274
عن املنذر بن جرير عن أبيه قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فذكر :  

 معناه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرازق اان معمر عن أيب  - 19275
رير عن أبيه عن النيب صلى هللا عليه وسلم فذكر :  إسحاق عن عبيد هللا بن ج

 معناه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أسود بن عامر حدثين شريك عن  - 19276
أيب إسحاق عن املنذر قال عبد هللا أظنه عن جرير عن النيب صلى هللا عليه  

 وسلم قال : ما عمل قوم فذكره  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث حسنت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثناه أسود ثنا يونس عن أيب  - 19277
عن عبد هللا بن جرير عن أبيه عن النيب صلى هللا عليه وسلم : فذكره  إسحاق   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن هو بن مهدي ثنا   - 19278
سفيان عن زايد بن عالقة قال مسعت جرير بن عبد هللا على املنرب يقول :  

عليه وسلم فاشرتط على النصح لكل مسلم فإين   ابيعت رسول هللا صلى هللا
 لكم لناصح  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن ثنا شعبة عن على بن   - 19279
مدرك عن أيب زرعة عن جرير قال قال يل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :  

ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض   استنصت الناس ال  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بن منري ثنا إمساعيل عن قيس قال   - 19280
بلغنا أن جريرا قال قال يل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : استنصت الناس 

مث قال عند ذلك ألعرفن بعد ما أرى ترجعون بعدي كفارا يضرب بعضكم  
 رقاب بعض 

 

 

حازم قد ثبت عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح قيس : وهو ابن أيب ت
 مساعه من جرير إال أنه قد صرح هنا بعدم مساعه هذا احلديث منه 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح ثنا شعبة قال مسعت مساك بن  - 19281
حرب قال مسعت عبد هللا بن عمرية قال وكان قائد األعشى يف اجلاهلية حيدث  

فقلت أابيعك على  عن جرير قال : أتيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
اإلسالم قال فقبض يده وقال والنصح لكل مسلم مث قال قال رسول هللا صلى  

 هللا عليه وسلم انه من ال يرحم الناس مل يرمحه هللا عز وجل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد اختلف فيه على مساكت  



 

 

ثنا إسرائيل عن أيب  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن آدم - 19282
إسحاق عن عبيد هللا بن جرير عن أبيه قال قال رسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم : من ال يرحم الناس ال يرمحه هللا عز وجل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد اختلف فيه على أيب ت
 إسحاق

 

 

( حديث زيد بن أرقم رضي هللا عنه  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن يوسف بن صهيب ووكيع   - 19283
ثنا يوسف عن حبيب بن يسار عن زيد بن أرقم رضي هللا تعاىل عنه عن النيب 

 صلى هللا عليه وسلم قال : من مل أيخذ من شاربه فليس منا  

 

 

رجاله ثقات رجال الشيخني غري  عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت
 يوسف بن صهيب وحبيب بن يسار فمن رجال الرتمذي والنسائي 

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا هشام الدستوائي عن   - 41928
القاسم بن عوف الشيباين عن زيد بن أرقم قال : خرج رسول هللا صلى هللا 

عليه وسلم على أهل قباء وهم يصلون الضحى فقال صالة األوابني إذا 
 رمضت الفصال من الضحى  

 

 

وإن  -القاسم بن عوف  عليق شعيب األرنؤوط : إسناده على شرط مسلم . ت
قد انتقى له مسلم هذا احلديث الواحد وأدرجه يف صحيحه  -كان ضعيفا   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل بن إبراهيم عن أيب حيان   - 19285
التيمي حدثين يزيد بن حيان التيمي قال : انطلقت أان وحصني بن سربة وعمر  

إليه قال له حصني لقد لقيت اي زيد  بن مسلم إىل زيد بن أرقم فلما جلسنا
هللا عليه وسلم ومسعت حديثه وغزوت معه   خريا كثريا رأيت رسول هللا صلى

وصليت معه لقد رأيت اي زيد خريا كثريا حدثنا اي زيد ما مسعت من رسول هللا 
صلى هللا عليه وسلم فقال اي بن أخي وهللا لقد كربت سين وقدم عهدي 

ي من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فما ونسيت بعض الذي كنت أع
حدثتكم فاقبلوه وماال فال تكلفونيه مث قال قام رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

يوما خطيبا فينا مباء يدعى مخا بني مكة واملدينة فحمد هللا تعاىل وأثىن عليه  
 ووعظ وذكر مث قال أما بعد اال اي أيها الناس إمنا أان بشر يوشك ان أيتيين



رسول ريب عز وجل فأجيب وإين اترك فيكم ثقلني أوهلما كتاب هللا عز وجل  
اب هللا  فيه اهلدى والنور فخذوا بكتاب هللا تعاىل واستمسكوا به فحث على كت

ورغب فيه قال وأهل بييت أذكركم هللا يف أهل بييت أذكركم هللا يف أهل بييت 
يته اي زيد أليس نساؤه من  أذكركم هللا يف أهل بييت فقال له حصني ومن أهل ب

أهل بيته قال ان نساءه من أهل بيته ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده  
قال ومن هم قال هم آل على وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس قال أكل 

هؤالء حرم الصدقة قال نعم قال يزيد بن حيان ثنا زيد بن أرقم يف جملسه ذلك 
يته فقال ما أحاديث حتدثها وترويها عن  قال بعث إىل عبيد هللا بن زايد فأت

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ال جندها يف كتاب هللا حتدث ان له حوضا يف 
اجلنة قال قد حدثناه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ووعدانه قال كذبت 

ولكنك شيخ قد خرفت قال اىن قد مسعته أذاني ووعاه قليب من رسول هللا 
يقول من كذب على متعمدا فليتبوأ مقعده من جهنم وما   صلى هللا عليه وسلم

كذبت على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وحدثنا زيد يف جملسه قال ان 
 الرجل من أهل النار ليعظم للنار حىت يكون الضرس من أضراسه كأحد 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم يزيد بن حيان ت
بقية رجاله ثقات رجال الشيخنيالتيمي من رجاله و   

 

 



------------------------------------- 

 

[    367صفحة  - 4مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو معاوية ثنا األعمش عن يزيد  - 19286
سلم رجل من  بن حيان عن زيد بن أرقم قال : سحر النيب صلى هللا عليه و 

اليهود قال فاشتكى لذلك أايما قال فجاءه جربيل عليه السالم فقال ان رجال 
جيئ   من اليهود سحرك عقد لك عقدا عقدا يف بئر كذا وكذا فأرسل إليها من

هبا فبعث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عليا رضي هللا تعاىل عنه فاستخرجها  
فجاء هبا فحللها قال فقام رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كأمنا نشط من  

 عقال فما ذكر لذلك اليهودي وال رآه يف وجهه قط حىت مات  

 

 

ناد فيه  عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح بغري هذه السياقة وهذا إست
 تدليس األعمش 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو معاوية ثنا األعمش عن عمرو   - 19287
بن مرة عن طلحة موىل قرظه عن زيد بن أرقم قال قال رسول هللا صلى هللا 

عليه وسلم : ما أنتم جبزء من مائة ألف جزء ممن يرد على احلوض يوم القيامة  



ذ قال فقال بني الستمائة إىل السبعمائة  قال فقلنا لزيد وكم أنتم يومئ  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف طلحة موىل قرظة مل يرو عنه غري ت
 عمرو بن مرة ومل يثبت توثيقه عمن يعتد به 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو معاوية ثنا األعمش عن مثامة   - 19288
لم رجل من اليهود  بن عقبة عن زيد بن أرقم قال : أتى النيب صلى هللا عليه وس

فقال اي أاب القاسم ألست تزعم ان أهل اجلنة أيكلون فيها ويشربون وقال 
عليه وسلم  ألصحابه ان أقر يل هبذه خصمته قال فقال رسول هللا صلى هللا  

بلى والذي نفسي بيده ان أحدهم ليعطى قوة مائة رجل يف املطعم واملشرب 
والشهوة واجلماع قال فقال له اليهودي فان الذي أيكل ويشرب تكون له  

احلاجة قال فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حاجة أحدهم عرق يفيض 
 من جلودهم مثل ريح املسك فإذا البطن قد ضمر  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد رجاله ثقات غري أن ت
قد عنعن  -وهو سليمان بن مهران  -األعمش   

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل بن علية أان أيوب عن   - 19289
القاسم الشيباين : ان زيد بن أرقم رأى قوما يصلون يف مسجد قباء من 

ن الصالة يف غري هذه الساعة أفضل ان رسول  الضحى فقال أما لقد علموا ا
هللا صلى هللا عليه وسلم قال ان صالة األوابني حني ترمض الفصال وقال مرة  

 وأانس يصلون  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده على شرط مسلم . القاسم الشيباين وهو ابن ت
ه  عوف وإن كان ضعيفا قد انتقى له مسلم هذا احلديث الواحد وبقية رجال

 ثقات رجال الشيخني
 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد عن بن جريج قال  - 19290
أخربين حسن بن مسلم عن طاوس قاال : قدم زيد بن أرقم فقال له بن عباس  

يستذكره كيف أخربتين عن حلم أهدى للنيب صلى هللا عليه وسلم وهو حرام 
رده وقال اان ال أنكله اان حرم  قال نعم أهدى له رجل عضوا من حلم صيد ف  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد عن شعبة قال   - 19291
حدثين عمرو بن مرة عن بن أيب ليلى : ان زيد بن أرقم كان يكرب على جنائزان  

قال كان رسول هللا صلى هللا عليه  أربعا وانه كرب على جنازة مخسا فسألوه ف
 وسلم يكربها أو كربها النيب صلى هللا عليه وسلم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    368صفحة  - 4مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد عن يوسف بن  - 19292
صهيب عن حبيب بن يسار عن زيد بن أرقم عن النيب صلى هللا عليه وسلم  

 قال : من مل أيخذ من شاربه فليس منا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات ت  

 

 



عبة عن  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد عن ش - 19293
حبيب يعىن بن أيب اثبت عن أيب املنهال قال مسعت زيد بن أرقم والرباء بن 
عازب يقوالن : هنى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن بيع الذهب ابلورق 

 دينا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هبز وعفان قاال ثنا شعبة قال هبز   - 19294
يف حديثه حدثين حبيب بن أيب اثبت قال مسعت أاب املنهال رجال من بىن كنانة  

قال : سألت الرباء عن الصرف فقال سل زيد بن أرقم فإنه خري مىن وأعلم  
 قال سألت زيدا فذكر احلديث 

 

 

صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح ثنا بن جريج أخربين عمرو بن   - 19295
دينار وعامر بن مصعب مسعا أاب املنهال قال : سألت الرباء وزيد بن أرقم فذكر  

 حنوه  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

ثنا روح ثنا بن جريج أخربين حسن بن  حدثنا عبد هللا حدثين أيب - 19296
 مسلم عن أيب املنهال ومل يسمعه منه انه مسع زيدا والرباء : فذكر احلديث 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف النقطاعه ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد عن املنهال عن   - 19297
إمساعيل حدثين احلرث بن شبيل عن أيب عمرو الشيباين عن زيد بن أرقم قال :  

كان الرجل يكلم صاحبه على عهد النيب صلى هللا عليه وسلم يف احلاجة يف  
فأمران ابلسكوت  {وقوموا هلل قانتني  }الصالة حىت نزلت هذه اآلية   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بن منري ثنا عبد امللك يعىن بن أيب  - 19298
سليمان عن عطية العويف قال سألت زيد بن أرقم فقلت له ان ختنا يل حدثين 



ن عنك حبديث يف شأن على رضي هللا تعاىل عنه يوم غدير خم فاان أحب ا
امسعه منك فقال أنكم معشر أهل العراق فيكم ما فيكم فقلت له ليس عليك  
مىن أبس فقال نعم : كنا ابجلحفة فخرج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إلينا  

ظهرا وهو آخذ بعضد علي رضي هللا تعاىل عنه فقال اي أيها الناس ألستم  
من كنت مواله فعلى  تعلمون اىن أوىل ابملؤمنني من أنفسهم قالوا بلى قال ف

مواله قال فقلت له هل قال اللهم وال من وااله وعاد من عاداه قال إمنا  
 أخربك كما مسعت  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح بطرقه وشواهده وهذا إسناد ضعيف لضعف ت
 عطية وهو ابن سعد العويف وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح 

 

 

حممد بن عبيد وأبو املنذر قاال ثنا   حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا - 19299
حديثه قال حدثين حبيب بن يسار عن   يوسف بن صهيب قال أبو املنذر يف

زيد بن أرقم قال : لقد كنا نقرأ على عهد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لو  
كان البن آدم واداين من ذهب وفضة ألبتغي إليهما آخر وال ميأل بطن بن 

هللا على من اتب آدم اال الرتاب ويتوب   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات ت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا شعبة عن عمرو بن مرة   - 19300
عن أيب محزة موىل األنصار عن زيد بن أرقم قال : أول من أسلم مع رسول هللا 

 صلى هللا عليه وسلم علي رضي هللا تعاىل عنه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا إسرائيل وأيب عن أيب  - 19301
إسحاق قال : سألت زيد بن أرقم كم غزا النيب صلى هللا عليه وسلم قال تسع 

 عشرة وغزوت معه سبع عشرة وسبقين بغزاتني 

 

 

الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد بن هارون اان سالم بن  - 19302
مسكني عن عائذ هللا اجملاشعي عن أيب داود عن زيد بن أرقم قال قلت أو 

قالوا : اي رسول هللا ما هذه األضاحي قال سنة أبيكم إبراهيم قالوا ما لنا منها  
وف قال بكل شعرة من الصوف  قال بكل شعرة حسنة قالوا اي رسول هللا فالص



 حسنة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف جدا أبو داود : وهو نفيع بن احلارث ت
 األعمى الكويف مرتوك وعائذ هللا اجملاشعي ضعيف 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد بن هارون اان شعبة عن عمرو   - 19303
أرقم قال : أول من صلى مع  بن مرة قال مسعت أاب محزة حيدث عن زيد بن 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم علي رضي هللا تعاىل عنه قال عمرو فذكرت 
 ذلك إلبراهيم فأنكر ذلك وقال أبو بكر رضي هللا تعاىل عنه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن احلكم   - 19304
هللا صلى  عن حممد بن كعب القرظي عن زيد بن أرقم قال : كنت مع رسول 

هللا عليه وسلم يف غزوة فقال عبد هللا بن أيب لئن رجعنا إىل املدينة ليخرجن 
ربته قال األعز منها األذل قال فأتيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فأخ

فحلف عبد هللا بن أيب انه مل يكن شيء من ذلك قال فالمين قومي وقالوا ما 



أردت إىل هذا قال فانطلقت فنمت كئيبا أو حزينا قال فأرسل إىل نيب هللا 
صلى هللا عليه وسلم أو أتيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال ان هللا عز  

هم الذين يقولون ال   }آلية  وجل قد أنزل عذرك وصدقك قال فنزلت هذه ا
لئن رجعنا إىل املدينة   } حىت بلغ  {تنفقوا على من عند رسول هللا حىت ينفضوا 

 ليخرجن األعز منها األذل  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    936صفحة  - 4مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة وحجاج   - 19305
قال حدثين شعبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن زيد بن أرقم أن رسول هللا 
صلى هللا عليه وسلم قال : ان هذه احلشوش حمتضرة فإذا دخل أحدكم فليقل  

 اللهم اىن أعوذ بك من اخلبث واخلبائث 
 

 



األرنؤوط : رجاله ثقات رجال الشيخني وهذا حديث تفرد به  عليق شعيب ت
 قتادة واختلفوا عليه فيه 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا عوف عن   - 19306
ميمون أيب عبد هللا عن زيد بن أرقم قال كان لنفر من أصحاب رسول هللا 

يوما : سدوا هذه  صلى هللا عليه وسلم أبواب شارعة يف املسجد قال فقال 
على قال فتكلم يف ذلك الناس قال فقام رسول هللا صلى هللا األبواب اال ابب 

عليه وسلم فحمد هللا تعاىل وأثىن عليه مث قال أما بعد فإين أمرت بسد هذه  
األبواب اال ابب على وقال فيه قائلكم وإين وهللا ما سددت شيئا وال فتحته  

 ولكين أمرت بشيء فاتبعته  

 

 

ليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ومتنه منكر ميمون أيب عبد هللا وهو  عت
 البصري الكندي ضعفه ابن املديين وحيىي القطان وابن معني وأبو داود 

: هذه األحاديث كلها من   366/  1قال ابن اجلوزي يف املوضوعات  * 
 وضع الرافضة قابلوا به احلديث املتفق على صحته يف " سدوا األبواب إال

 36 - 34/  5ابب أيب بكر " . وقال ابن تيمية يف منهاج السنة النبوية 
وهو يتحدث عن حديث ابن عباس الطويل : وفيه ألفاظ هي كذب على 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ... وكذلك قوله " وسدوا األبواب إال ابب 



 علي " فإن هذا مما وضعته الشيعة على طريق املقابلة ... 

ع احلافظ ابن حجر رمحه هللا شيئا يف تقوية هذا احلديث مبثل هذه  ومل يصن* 
األسانيد ومل يصب يف تنقيد احلافظني ابن اجلوزي والعراقي رمحهما هللا إليرادمها 

 هذا احلديث يف املوضوعات 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن بشر ثنا مسعر عن   - 19307
ن مالك عم زايد بن عالقة قال انل املغرية  احلجاج موىل بىن ثعلبة عن قطبة ب

بن شعبة من على فقال زيد بن أرقم قد علمت : ان رسول هللا صلى هللا عليه  
 وسلم كان ينهى عن سب املوتى فلم تسب عليا وقد مات  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد ضعيف جلهالة حجاج موىل بين ت
بثعلبة وهو ابن أيوب ويكىن أاب أيو   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو داود أان شعبة عن خالد احلذاء   - 19308
قال مسعت أاب عبد هللا ميموان حيدث عن زيد بن أرقم : ان رسول هللا صلى هللا  

 عليه وسلم أمرهم ان يتداووا من ذات اجلنب ابلعود اهلندي والزيت  

 

 



ون أبو عبد  عليق شعيب األرنؤوط : التداوي ابلعود اهلندي منه صحيح وميمت
 هللا ضعيف وبقية رجاله ثقات رجال الشيخني

 

 

حدثنا عبد هللا حدثنا أيب ثنا سليمان بن داود اان شعبة عن أيب  - 19309
عبد هللا الشامي قال مسعت معاوية خيطب يقول اي أهل الشام حدثين 

األنصاري قال قال شعبة يعىن زيد بن أرقم ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
: ال تزال طائفة من أميت على احلق ظاهرين وإين ألرجو أن تكونوا هم اي   قال

 أهل الشام 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : مرفوعه صحيح وهذا إسناد ضعيف جلهالة أيب عبد  ت
 هللا الشامي ذكره احلافظ يف " التعجيل " 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هاشم بن القاسم ثنا شعبة عن   - 19310
زيد بن أرقم قال :   عمرو بن مرة قال مسعت أاب محزة موىل األنصار قال مسعت

كنا عند رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف منزل نزلوه يف مسريه فقال ما أنتم  
كنتم يومئذ    جبزء من مائة ألف جزء ممن يرد على احلوض من أميت قال قلت كم

 قال كنا سبعمائة أو مثامنائة  

 



 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سليمان بن داود ان شعبة عن   - 19311
قتادة قال مسعت النضر بن أنس حيدث عن زيد بن أرقم ان رسول هللا صلى  

ألنصار وألبناء أبناء هللا عليه وسلم قال : اللهم اغفر لألنصار وألبناء ا
 األنصار 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إبراهيم بن مهدي ثنا معتمر قال   - 19312
قم قال كان  مسعت داود الطفاوي حيدث عن أيب مسلم البجلي عن زيد بن أر 

نيب هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : يف دبر صالته اللهم ربنا ورب كل شيء 
رب كل أان شهيد انك أنت الرب وحدك ال شريك لك قال إبراهيم مرتني ربنا و 

شيء أان شهيد ان حممدا عبدك ورسولك ربنا ورب كل شيء أان شهيد ان 
العباد كلهم إخوة اللهم ربنا ورب كل شيء اجعلين خملصا لك وأهلي يف كل  
ساعة من الدنيا واآلخرة ذا اجلالل واإلكرام امسع واستجب هللا األكرب األكرب 

هللا ونعم الوكيل هللا  هللا نور السماوات واألرض هللا األكرب األكرب حسيب



 األكرب األكرب 
 

 

وهو ابن  -عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف لضعف داود الطفاوي ت
قال ابن معني : ليس بشيء . وذكر له العقيلي يف " الضعفاء " حديثا   -راشد 

 ابطال ال أصل له

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ومؤمل قاال ثنا محاد بن  - 19313
لمة ثنا قيس بن سعد عن عطاء أن بن عباس قال اي زيد بن أرقم أما علمت  س

: ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أهدى له عضو صيد وهو حمرم فلم يقبله  
 قال نعم قال مؤمل فرده النيب صلى هللا عليه وسلم وقال اان حرم قال نعم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

-------------------------------------  

 

[    370صفحة  - 4مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هاشم ثنا شعبة عن احلكم قال   - 19314
ا قال عبد هللا بن مسعت حممد بن كعب القرظي قال مسعت زيد بن أرقم قال مل 

أيب ما قال ال تنفقوا على من عند رسول هللا أو قال لئن رجعنا إىل املدينة قال  
المين انس فسمعته فأتيت النيب صلى هللا عليه وسلم فذكرت ذلك له قال ف

من األنصار قال وجاء هو فحلف ما قال ذاك فرجعت إىل املنزل فنمت قال 
فأاتين رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أو بلغين فأتيت النيب صلى هللا عليه  

هم   } وسلم فقال : ان هللا عز وجل قد صدقك وعذرك فنزلت هذه اآلية 
   {الذين يقولون ال تنفقوا على من عند رسول هللا 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

قال عبد هللا ثنا عبيد هللا بن معاذ ثنا أىب ثنا شعبة عن احلكم  - 19315
عن حممد بن كعب القرظي عن زيد بن أرقم عن النيب صلى هللا عليه وسلم :  

 حنوه  

 

 

ري عبد  عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غ ت
 هللا بن أمحد فمن رجال النسائي وهو ثقة 

 



 

حدثنا عبد هللا قال ثنا عبيد هللا بن معاذ قال ثنا أيب قال ثنا   - 19316
شعبة عن عمرو بن مرة عن أيب محزة عن زيد بن أرقم عن النيب صلى هللا عليه  

 وسلم : حنوه  

 

 

أيب عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف من أجل  ت
وهو طلحة بن يزيد -محزة   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن بن موسى ثنا زهري عن أيب  - 19317
هللا عليه وسلم  إسحاق قال سألت زيد بن أرقم كم غزوت مع رسول هللا صلى 

قال سبع عشرة قال وحدثين زيد بن أرقم : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
غزا تسع عشرة وأنه حج بعد ما هاجر حجة واحدة حجة الوداع قال أبو 

 إسحاق ومبكة أخرى 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن بن موسى ثنا محاد بن سلمة   - 19318
 أنس بن مالك عن علي بن زيد عن النضر بن أنس : ان زيد بن أرقم كتب إىل



زمن احلرة يعزيه فيمن قتل من ولده وقومه وقال أبشرك ببشرى من هللا عز  
بناء وجل مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول اللهم اغفر لألنصار وأل
األنصار وألبناء أبناء األنصار واغفر لنساء األنصار ولنساء أبناء األنصار  

 ولنساء أبناء أبناء األنصار 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف لضعف علي بن ت
لكنه قد توبع -وهو ابن جدعان  -زيد   

 

 

ا إسرائيل عن عبد  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أسود بن عامر ثن - 19319
ا فقام إليه أبو األعلى قال : صليت خلف زيد بن أرقم على جنازة فكرب مخس

عيسى عبد الرمحن بن أيب ليلى فأخذ بيده فقال نسيت قال ال ولكن صليت 
 خلف أىب القاسم خليلي صلى هللا عليه وسلم فكرب مخسا فال أتركها أبدا 

 

 

األعلى : وهو ابن عامر الثعليب  عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف عبدت
 قد اتفقوا على ضعفه 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أسود بن عامر ثنا شريك عن   - 19320



عثمان بن أىب زرعة عن أيب سلمان املؤذن قال : تويف أبو سرحية فصلى عليه  
 زيد بن أرقم فكرب عليه أربعا وقال كذا فعل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 

 

وهو ابن عبد هللا  -عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف لضعف شريك ت
وجهالة حال أيب سلمان املؤذن وهو يزيد بن عبد هللا  -النخعي   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسني بن حممد وأبو نعيم املعىن  - 19321
 عنه الناس يف قاال ثنا فطر عن أيب الطفيل قال : مجع علي رضي هللا تعاىل

الرحبة مث قال هلم أنشد هللا كل امرئ مسلم مسع رسول هللا صلى هللا عليه  
قال أبو نعيم  وسلم يقول يوم غدير خم ما مسع ملا قام فقام ثالثون من الناس و 

فقام انس كثري فشهدوا حني أخذه بيده فقال للناس أتعلمون اىن أوىل ابملؤمنني  
من أنفسهم قالوا نعم اي رسول هللا قال من كنت مواله فهذا مواله اللهم وال  
من وااله وعاد من عاداه قال فخرجت وكأن يف نفسي شيئا فلقيت زيد بن 

تعاىل عنه يقول كذا وكذا قال فما   أرقم فقلت له اىن مسعت عليا رضي هللا
 تنكر قد مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول ذلك له  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري فطر  ت
 بن خليفة فمن رجال أصحاب السنن وروى له البخاري مقروان 



 

 

شعبة عن عمرو بن مرة   حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسني ثنا - 19322
قول : أول من  قال مسعت أاب محزة رجال من األنصار قال مسعت زيد بن أرقم ي

صلى مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم علي رضي هللا تعاىل عنه قال عمرو  
 فذكرت ذلك إلبراهيم فأنكره وقال أبو بكر رضي هللا تعاىل عنه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسني ثنا شعبة أخربين عمرو بن   - 19323
مرة قال مسعت بن أيب ليلى حيدث عن زيد بن أرقم قال كنا إذا جئناه قلنا  

حدثنا عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : اان قد كربان ونسينا واحلديث  
 عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم شديد 

 

 

األرنؤوط : أثر صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني عليق شعيبت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن عمرو   - 19324
بن مرة عن بن أيب ليلى قال : قلنا لزيد بن أرقم حدثنا قال كربان ونسينا 



 واحلديث عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم شديد  

 

 

األرنؤوط : أثر صحيح رجاله ثقات رجال الشيخنيعليق شعيب ت  

 

 

-------------------------------------  

 

[    371صفحة  - 4مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن عمرو   - 19325
ول هللا صلى بن مرة عن أيب محزة عن زيد بن أرقم قال : أول من أسلم مع رس

هللا عليه وسلم علي بن أيب طالب فذكرت ذلك للنخعي فأنكره وقال أبو بكر 
 أول من أسلم مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن أىب بكري ثنا إبراهيم بن   - 19326
بن أرقم والرباء  انفع قال مسعت عمرو بن دينار يذكر عن أيب املنهال : ان زيد



بن عازب رضي هللا عنهم كاان شريكني فاشرتاي فضة بنقد ونسيئة فبلغ ذلك 
وما كان بنسيئة   النيب صلى هللا عليه وسلم فأمرمها ان ما كان بنقد فأجيزوه

 فردوه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا عبد الواحد بن زايد ثنا   - 19327
رسول هللا عاصم األحول عن عبد هللا بن احلرث عن زيد بن أرقم قال كان 

صلى هللا عليه وسلم يقول : اللهم اين أعوذ بك من العجز والكسل واهلرم  
ن زكاها  واجلنب والبخل وعذاب القرب اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خري م

أنت وليها وموالها اللهم اىن أعوذ بك من قلب ال خيشع ونفس ال تشبع وعلم  
ال ينفع ودعوة ال يستجاب هلا قال فقال زيد بن أرقم كان رسول هللا صلى هللا 

 عليه وسلم يعلمناهن وحنن نعلمكموهن  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا شعبة قال عمرو بن مرة  حدثنا عبد  - 19328



أخربين قال مسعت أاب محزة انه مسع زيد بن أرقم قال : كنا مع رسول هللا صلى 
هللا عليه وسلم يف سفر فنزلنا منزال فسمعته يقول ما أنتم جبزء من مائة ألف  

مثامنائة  جزء ممن يرد على احلوض من أميت قال كم كنتم يومئذ قال سبعمائة أو   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا شعبة أخربين حبيب بن  - 19329
أىب اثبت قال مسعت أاب املنهال قال : سألت الرباء بن عازب وزيد بن أرقم  

عن الصرف فهذا يقول سل هذا فإنه خري مىن وأعلم وهذا يقول سل هذا فهو  
وأعلم قال فسألتهما فكالمها يقول هنى رسول هللا صلى هللا عليه   خري مىن

وسلم عن بيع الورق ابلذهب دينا وسألت هذا فقال هنى رسول هللا صلى هللا  
 عليه وسلم عن بيع الورق ابلذهب دينا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا محاد بن سلمة أان قيس   - 19330
عن عطاء أن بن عباس رضي هللا تعاىل عنه قال : اي زيد بن أرقم أما علمت أن 



رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أهدى له عضو صيد وهو حمرم فلم يقبله قال  
 بلى 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أسود بن عامر أان جعفر األمحر   - 33119
عن عبد العزيز بن حكيم قال صليت خلف زيد بن أرقم على جنازة فكرب 
مخسا مث التفت فقال : هكذا كرب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أو نبيكم  

 صلى هللا عليه وسلم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أسود بن عامر ثنا إسرائيل عن   - 19332
عثمان بن املغرية عن علي بن ربيعة قال لقيت زيد بن أرقم وهو داخل على  
املختار أو خارج من عنده فقلت له أمسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 يقول : اىن اترك فيكم الثقلني قال نعم  
 

 



وط : إسناده صحيح على شرط البخاري عليق شعيب األرنؤ ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا األعمش عن مثامة بن   - 19333
عقبة احمللمي قال مسعت زيد بن أرقم يقول قال يل رسول هللا صلى هللا عليه  

وسلم : ان الرجل من أهل اجلنة يعطى قوة مائة رجل يف األكل والشرب 
ل من اليهود فان الذي أيكل ويشرب تكون له والشهوة واجلماع فقال رج

احلاجة قال فقال له رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حاجة أحدهم عرق يفيض 
 من جلده فإذا بطنه قد ضمر  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا مسعر عن أىب أيوب موىل   - 19334
اىل لبىن ثعلبة عن قطبة بن مالك قال : سب أمري من األمراء عليا رضي هللا تع
عنه فقام زيد بن أرقم فقال أما ان قد علمت أن رسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم هنى عن سب املوتى فلم تسب عليا وقد مات  

 

 

األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد ضعيف  عليق شعيبت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا إسرائيل وأيب عن أيب  - 19335
إسحاق قال سألت زيد بن أرقم كم غزا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال :  

 تسع عشرة وغزوت معه سبع عشرة غزوة وسبقين بغزاتني 
 

 

لى شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح عت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    372صفحة  - 4مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح أنبأان بن جريج أخربين عمرو   - 19336
الرباء بن عازب   بن دينار وعامر بن مصعب اهنما مسعا أاب املنهال يقول سألت

وزيد بن أرقم فقاال : كنا اتجرين على عهد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
بيد فال أبس  فسألنا النيب صلى هللا عليه وسلم عن الصرف فقال ان كان يدا

 وان كان نسيئة فال يصلح  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن ثنا إسرائيل عن عثمان   - 19337
بن املغرية عن إايس بن أيب رملة الشامي قال : شهدت معاوية سأل زيد بن 

 عليه وسلم عيدين اجتمعا قال نعم صلى  أرقم شهدت مع رسول هللا صلى هللا
 العيد أول النهار مث رخص يف اجلمعة فقال من شاء ان جيمع فليجمع  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف جلهالة إايس بن أيب ت
 رملة الشامي ذكره الذهيب يف " امليزان " وأشار إىل هذا احلديث

 

 

دثين أيب ثنا إمساعيل ثنا أيوب عن القاسم  حدثنا عبد هللا ح - 19338
  الشيباين : ان زيد بن أرقم رأى انسا يصلون يف مسجد قباء من الضحى فقال
أما لقد علموا ان الصالة يف غري هذه الساعة أفضل ان رسول هللا صلى هللا 

 عليه وسلم قال ان صالة األوابني حني ترمض الفصال 

 

 

على شرط مسلم عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن عمرو   - 19339
بن مرة عن عبد الرمحن بن أىب ليلى قال كان زيد يكرب على جنائزان أربعا وانه  

كرب على جنازة مخسا فسألته فقال : كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
 يكربها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن عمرو   - 19340
بن مرة عن أيب محزة عن زيد بن أرقم قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

: ما أنتم جزء من مائة ألف أو من سبعني ألفا ممن يرد على احلوض قال 
 فسألوه كم كنتم فقال مثامنائة أو سبع مائة  

 

 

وط : إسناده ضعيف عليق شعيب األرنؤ ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة وحجاج   - 19341
قال حدثين شعبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن زيد بن أرقم قال قال  

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : اللهم أغفر لألنصار وألبناء األنصار وألبناء 



 أبناء األنصار 
 

 

ط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤو ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هبز ثنا شعبة أخربين قتادة عن   - 19342
النضر بن أنس عن زيد بن أرقم أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال :  

 فذكر مثله  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا شعبة عن عمرو بن مرة   - 19343
قال مسعت بن أيب ليلى قال قلنا لزيد بن أرقم حدثنا قال : كربان ونسينا 

 واحلديث على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم شديد  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : أثر صحيح رجاله ثقات رجال الشيخنيت  

 

 



دثين أيب ثنا سفيان ثنا أبو عوانة عن املغرية عن  حدثنا عبد هللا ح - 19344
بن أرقم وأان أمسع : نزلنا مع   أىب عبيد عن ميمون أيب عبد هللا قال قال زيد

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بواد يقال له وادي خم فأمر ابلصالة فصالها  
هبجري قال فخطبنا وظلل لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم بثوب على شجرة  

رة من الشمس فقال ألستم تعلمون أو لستم تشهدون اىن أوىل بكل مؤمن  مس
من نفسه قالوا بلى قال فمن كنت مواله فان عليا مواله اللهم عاد من عاداه  

 ووال من وااله  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد ضعيف جلهالة أيب عبيد ذكره  ت
هو أبو عبيد هذااحلافظ يف " التعجيل " وقال : ما عرفت من   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هبز ثنا شعبة أخربين حبيب بن أيب  - 19345
اثبت قال مسعت أاب املنهال رجال من بين كنانة قال : سألت الرباء بن عازب  

وزيد بن أرقم قال سألت هذا فقال ائت فالان فإنه خري مىن واعلم وسألت 
هللا صلى هللا عليه وسلم عن بيع الورق اآلخر فقال مثل ذلك فقال هنى رسول 

 ابلذهب دينا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا على بن عبد هللا ثنا معاذ حدثين  - 19346
أيب عن قتادة عن أىب عبد هللا عن زيد بن أرقم قال : مسعت رسول هللا صلى 

هللا عليه وسلم ينعت الزيت والورس من ذات اجلنب قال قتادة يلده من جانبه  
 الذي يشتكيه  

 

 

يمون ضعيف وبقية رجاله ثقات عليق شعيب األرنؤوط : أبو عبد هللا : وهو م ت
 رجال الصحيح غري أن معاذا وهو ابن هشام الدستوائي صدوق 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن   - 19347
ميمون أيب عبد هللا قال كنت عند زيد بن أرقم فجاء رجل من أقصى  

وسلم قال :   الفسطاس فسأله عن داء فقال ان رسول هللا صلى هللا عليه 
ألست أوىل ابملؤمنني من أنفسهم قالوا بلى قال من كنت مواله فعلى مواله  
قال ميمون فحدثين بعض القوم عن زيد أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 قال اللهم وال من وااله وعاد من عاداه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد ضعيف لضعف ميمون أيب عبد  ت



ية رجاله ثقات رجال الشيخنيهللا وبق  

 

 

------------------------------------- 

 

[    373صفحة  - 4مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا سفيان عن أجلح  - 19348
علي رضي هللا   عن الشعيب عن عبد خري احلضرمي عن زيد بن أرقم قال : كان

تعاىل عنه ابليمن فأتى ابمرأة وطئها ثالثة نفر يف طهر واحد فسأل اثنني أتقران 
يقرا مث سأل اثنني حىت  هلذا ابلولد فلم يقرا مث سأل اثنني أتقران هلذا ابلولد فلم

فرغ يسأل اثنني اثنني عن واحد فلم يقروا مث أقرع بينهم فالزم الولد الذي 
خرجت عليه القرعة وجعل عليه ثلثي الدية فرفع ذلك للنيب صلى هللا عليه  

 وسلم فضحك حىت بدت نواجذه  

 

 

واختلف  عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف الضطرابه فقد رواه الشعيب ت
 عنه 

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح ثنا بن جريج أخربان حسن بن  - 19349
مسلم عن أيب املنهال ومل يسمعه منه انه مسع زيد بن أرقم والرباء بن عازب 

يقوالن مسعنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : يف الصرف إذا كان يدا 
 بيد فال أبس وإذا كان دينا فال يصلح 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أسباط ثنا سعيد وعبد الوهاب عن   - 19350
سعيد عن قتادة عن القاسم الشيباين عن زيد بن أرقم قال قال رسول هللا صلى  

هللا عليه وسلم : ان هذه احلشوش حمتضرة فإذا أراد أحدكم ان يدخل فليقل  
بك من اخلبث واخلبائث اللهم اىن أعوذ   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : رجاله ثقات رجال الشيخني غري القاسم الشيباين  ت
فمن رجال مسلم والنسائي وابن ماجة وهو ممن يعترب به وقد تفرد به قتادة  

 واختلف الرواة عليه فيه 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بن مهدي ثنا شعبة عن قتادة عن   - 19351



ن أنس عن زيد بن أرقم ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : ان  النضر ب
هذه احلشوش حمتضرة فإذا دخل أحدكم اخلالء فليقل أعوذ ابهلل من اخلبث 

 واخلبائث  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : رجاله ثقات رجال الشيخني وهذا حديث تفرد به  ت
 قتادة واختلف الرواة عليه فيه 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن آدم وحيىي بن أيب بكري  - 19352
بن أيب بكري عن   قاال ثنا إسرائيل عن أيب إسحاق قال مسعت زيد بن أرقم قال 

زيد بن أرقم قال : خرجت مع عمي يف غزاة فسمعت عبد هللا بن أيب بن 
املدينة  سلول يقول ألصحابه ال تنفقوا على من عند رسول هللا ولئن رجعنا إىل 

ليخرجن األعز منها األذل فذكرت ذلك لعمي فذكره عمي لرسول هللا صلى 
هللا عليه وسلم فأرسل إىل النيب صلى هللا عليه وسلم فحدثته فأرسل إىل عبد  
هللا بن أيب بن سلول وأصحابه فحلفوا ما قالوا فكذبين رسول هللا صلى هللا 

ط وجلست يف البيت فقال  عليه وسلم وصدقه فأصابين هم مل يصيبىن مثله ق
عمي ما أردت إىل ان كذبك النيب صلى هللا عليه وسلم ومقتك قال حىت أنزل 

قال فبعث إىل رسول هللا صلى هللا عليه   {إذا جاءك املنافقون   }هللا عز وجل  
 وسلم فقرأها مث قال ان هللا عز وجل قد صدقك  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن بن موسى ثنا زهري ثنا أبو  - 19353
لى هللا عليه وسلم  إسحاق انه مسع زيد بن أرقم يقول : خرجنا مع رسول هللا ص

يف سفر فأصاب الناس شدة فقال عبد هللا بن أيب ألصحابه ال تنفقوا على من  
ة ليخرجن عند رسول هللا حىت ينفضوا من حوله وقال لئن رجعنا إىل املدين

األعز منها األذل فأتيت النيب صلى هللا عليه وسلم فأخربته بذلك فأرسل إىل 
عبد هللا بن أيب فسأله فاجتهد ميينه ما فعل فقالوا كذب زيد رسول هللا صلى 

هللا عليه وسلم قال فوقع يف نفسي مما قالوا حىت أنزل هللا عز وجل تصديقي يف  
م رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ليستغفر  قال ودعاه  {إذا جاءك املنافقون  }

قال كانوا رجاال أمجل  {كأهنم خشب مسندة   } هلم فلووا رؤوسهم وقوله تعاىل 
 شيء 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن أيب  - 19354



إسحاق قال لقيت زيد بن أرقم فقلت له كم غزا رسول هللا صلى هللا عليه  
وسلم قال : تسع عشرة قلت كم غزوت أنت معه قال سبع عشرة غزوة قال  

 فقلت فما أول غزوة غزا قال ذات العشري أو العشرية 

 

 

: إسناده صحيح على شرط الشيخني عليق شعيب األرنؤوطت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن عمرو   - 19355
بن مرة قال مسعت أاب محزة قال قالت األنصار : اي رسول هللا ان لكل نيب 

أتباعا وأان قد تبعناك فادع هللا عز وجل أن جيعل أتباعنا منا قال فدعا هلم ان  
منهم قال فنميت ذلك إىل بن أيب ليلى فقال زعم ذلك زيد يعىن جيعل أتباعهم 

 بن أرقم 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة قال   - 19356
مسعت علي بن زيد حيدث عن النضر بن أنس قال مات ألنس ولد فكتب إليه  

ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : اللهم اغفر لألنصار   زيد بن أرقم



 وألبناء األنصار وألبناء أبناء األنصار  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف لضعف علي بن ت
 زيد : وهو ابن جدعان وبقية رجاله ثقات رجال الشيخني

 

 

------------------------------------- 

 

[    374صفحة  - 4مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر وهبز قاال ثنا شعبة   - 19357
ت الرباء بن عن حبيب قال مسعت أاب املنهال رجال من بىن كنانة قال : سأل

عازب عن الصرف فقال سل زيد بن أرقم فإنه خري مىن وأعلم قال فسألت  
هللا صلى زيدا فقال سل الرباء فإنه خري مين واعلم قال فقاال مجيعا هنى رسول  

 هللا عليه وسلم عن بيع الورق ابلذهب دينا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن   - 19358
ميمون أيب عبد هللا قال مسعت زيد بن أرقم قال : غزا رسول هللا صلى هللا عليه  

وة وغزوت معه سبع عشرة غزوة  وسلم تسع عشرة غز   

 

 

وإن يكن  -عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح ميمون أبو عبد هللا ت
اتبعه أبو إسحاق السبيعي -ضعيفا   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق اان معمر عن مطر عن   - 19359
د بن عبد هللا بن بريدة قال شك عبيد هللا بن زايد يف احلوض فأرسل إىل زي

أرقم فسأله عن احلوض : فحدثه حديثا مونقا أعجبه فقال له مسعت هذا من  
 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال ال ولكن حدثنيه أخي  

 

 

عيب األرنؤوط : إسناده ضعيف لضعف مطر : وهو ابن طهمان عليق شت
 الوراق وبقية رجاله ثقات رجال الشيخني

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق اان بن جريج وبن بكر  - 19360
قال ثنا بن جريج قال أخربين حسن بن مسلم عن طاوس قال : قدم زيد بن 



تين عن حلم قال بن بكر أهدى للنيب أرقم فكان بن عباس يستذكره كيف أخرب 
صلى هللا عليه وسلم حراما وقال عبد الرزاق أهدى للنيب صلى هللا عليه وسلم  

فقال نعم أهدى له عضو قال بن بكر رجل عضو من حلم صيد فرده عليه  
 وقال اان ال أنكله اان حرم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

دثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان بن عيينة عن أجلح عن  ح - 19361
ان نفرا وطئوا امرأة يف  الشعيب عن عبد هللا بن أيب اخلليل عن زيد بن أرقم :

طهر فقال علي رضي هللا تعاىل عنه الثنني أتطيبان نفسا لذا فقاال ال فأقبل  
متشاكسون قال  على اآلخرين فقال أتطيبان نفسا لذا فقاال ال قال أنتم شركاء 

اىن مقرع بينكم فأيكم قرع أغرمته ثلثي الدية وألزمته الولد قال فذكر ذلك  
 للنيب صلى هللا عليه وسلم فقال ال أعلم إال ما قال علي رضي هللا تعاىل عنه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف الضطرابه ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أان محاد بن سلمة عن علي   - 19362



بن زيد عن أيب بكر بن أنس قال : كتب زيد بن أرقم إىل أنس بن مالك يعزيه 
مبن أصيب من ولده وقومه يوم احلرة فكتب إليه وأبشرك ببشرى من هللا عز  

وألبناء وجل مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول اللهم اغفر لألنصار  
األنصار وألبناء أبناء األنصار ولنساء األنصار ولنساء أبناء األنصار ولنساء 

 أبناء أبناء األنصار 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف لضعف علي بن ت
 زيد بن جدعان 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سريج بن النعمان ثنا هشيم أان   - 19363
يا رضي هللا تعاىل األجلح عن الشعيب عن أيب اخلليل عن زيد بن أرقم : ان عل 

عنه أتى يف ثالثة نفر إذ كان ابليمن اشرتكوا يف ولد فأقرع بينهم فضمن الذي 
فأتيت النيب صلى أصابته القرعة ثلثي الدية وجعل الولد له قال زيد بن أرقم 

 هللا عليه وسلم فأخربته بقضاء علي فضحك حىت بدت نواجذه 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف الضطرابه ت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن ربيعة عن خالد أيب العالء   - 19364
اخلفاف عن عطية عن زيد بن أرقم قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :  

كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن وحىن جبهته وأصغى السمع مىت  
يؤمر قال فسمع ذلك أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فشق عليهم  

 فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قولوا حسبنا هللا ونعم الوكيل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف لضعف عطية بن  ت
العويف وخالد اخلفاف : وهو ابن طهمان وقد اختلف فيه  سعد  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثناه أبو أمحد ثنا خالد بن طهمان أبو   - 19365
العالء عن عطية العويف عن أيب سعيد اخلدري قال قال رسول هللا صلى هللا 

 عليه وسلم فذكر : معناه  

 

 

اد ضعيف عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الوهاب عن سعيد عن قتادة   - 19366
لم أتى عن القاسم الشيباين عن زيد بن أرقم : ان نيب هللا صلى هللا عليه وس



على مسجد قباء أو دخل مسجد قباء بعد ما أشرقت الشمس فإذا هم  
 يصلون فقال ان صالة األوابني كانوا يصلوهنا إذا رمضت الفصال 

 

 

ب األرنؤوط : إسناده على شرط مسلم عليق شعيت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    375صفحة  - 4مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حجاج عن يونس بن أيب إسحاق  - 19367
وإمساعيل بن عمر قال ثنا يونس بن أيب إسحاق عن أيب إسحاق عن يزيد بن 

ال أصابين رمد فعادين النيب صلى هللا عليه وسلم قال فلما برأت أرقم ق
و كانت عيناك  خرجت قال فقال يل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : أرأيت ل

ملا هبما ما كنت صانعا قال قلت لو كانتا عيناي ملا هبما صربت واحتسبت قال  
وال ذنب لك  لو كانت عيناك ملا هبما مث صربت واحتسبت للقيت هللا عز وجل 

 قال إمساعيل مث صربت واحتسبت ألوجب هللا تعاىل لك اجلنة  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسن من أجل يونس بن أيب إسحاق وهو  ت
 السبيعي وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح

 

 

( بقية حديث النعمان بن بشري رضي هللا عنه  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا معاوية بن عبد هللا بن معاوية بن  - 19368
عاصم بن هبدلة عن  عاصم بن املنذر بن الزبري ثنا سالم أبو املنذر القارئ ثنا 

الشعيب أو خيثمة عن النعمان بن بشري قال قال رسول هللا صلى هللا عليه  
تداعى له سائر  وسلم : إمنا مثل املسلمني كالرجل الواحد إذا وجع منه شيء 

 جسده  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا منصور بن أيب مزاحم قال حدثنا   - 19369
ن النعمان بن بشري  أبو وكيع اجلراح بن مليح عن أيب عبد الرمحن عن الشعيب ع

قال قال النيب صلى هللا عليه وسلم على املنرب : من مل يشكر القليل مل يشكر 
عمة هللا شكر  الكثري ومن مل يشكر الناس مل يشكر هللا عز وجل والتحدث بن



 وتركها كفر واجلماعة رمحة والفرقة عذاب 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : ضعيف دون قوله : " ومن مل يشكر الناس مل يشكر ت
 هللا " فهو صحيح لغريه وهو مكرر 

 

 

قال عبد هللا حدثين حيىي بن عبد ربه موىل بين هاشم ثنا أبو  - 19370
قال قال رسول هللا وكيع عن أيب عبد الرمحن عن الشعيب عن النعمان بن بشري 

صلى هللا عليه وسلم على هذه األعواد أو على هذا املنرب : من مل يشكر 
تحدث القليل مل يشكر الكثري ومن مل يشكر الناس مل يشكر هللا عز وجل وال

بنعمة هللا شكر وتركها كفر واجلماعة رمحه والفرقة عذاب قال فقال أبو أمامة  
الباهلى عليكم ابلسواد األعظم قال فقال رجل ما السواد األعظم فنادى أبو 

فإن تولوا فإمنا عليه ما محل وعليكم ما   }أمامة هذه اآلية اليت يف سورة النور  
   {محلتم  

 

 

رر سندا ومتنا عليق شعيب األرنؤوط : مكت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبيد هللا بن عمر هو القواريري ثنا  - 19371



محاد يعىن بن زيد ثنا حاجب بن املفضل يعىن بن املهلب عن أبيه عن النعمان  
بن بشري أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : قاربوا بني أبنائكم يعىن سووا 

 بينهم  
 

 

: حديث صحيح وهو مكرر سندا ومتنا  عليق شعيب األرنؤوطت  

قوله : حدثين أيب خطأ فاحلديث من زايدات عبد هللا و   

 

 

قال عبد هللا حدثين إبراهيم بن احلسن الباهلى وعبيد هللا بن  - 19372
بن زيد عن حاجب  عمر القواريري وحممد بن أيب بكر املقدمي قالوا ثنا محاد

بن املفضل بن املهلب عن أبيه انه مسع النعمان بن بشري يقول قال رسول هللا 
اعدلوا بني  صلى هللا عليه وسلم : اعدلوا بني أبنائكم اعدلوا بني أبنائكم

 أبنائكم 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهو مكرر سندا ومتنا ت  

 

 

( حديث عروة بن أيب اجلعد البارقي عن النيب صلى هللا عليه وسلم  )  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هشيم أان حصني عن الشعيب عن   - 19373
عروة البارقي قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : اخليل معقود بنواصيها 

 اخلري واألجر واملغنم إىل يوم القيامة 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان أخربان البارقي شبيب أنه  - 19374
مسع عروة البارقي يقول مسعت النيب صلى هللا عليه وسلم يقول : اخليل معقود  

 يف نواصيها اخلري ورأيت يف داره سبعني فرسا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان عن شبيب انه مسع احلي  - 19375
وسلم بعث معه بدينار    خيربون عن عروة البارقي : أن رسول هللا صلى هللا عليه

يشرتى له أضحية وقال مرة أو شاة فاشرتى له اثنتني فباع واحدة بدينار وأاته  
ح فيه ابألخرى فدعا له ابلربكة يف بيعه فكان لو اشرتى الرتاب لرب  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد عن زكراي عن   - 19376
الشعيب عن عروة بن أيب اجلعد قال وحدثين أيب ثنا أبو كامل عن سعيد بن زيد 

ن آدم عن  عن الزبري عن أىب لبيد عن عروة بن أيب اجلعد قال أيب وثنا حيىي ب
 إسرائيل عن أيب إسحاق عن عروة بن أيب اجلعد كلهم قال بن أيب اجلعد 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : سرتد متون األحاديث املذكورة هنا ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    376صفحة  - 4مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن عبد   - 19377
هللا بن أيب السفر عن الشعيب عن عروة بن أيب اجلعد قال مسعت رسول هللا 

صلى هللا عليه وسلم يقول : اخليل معقود بنواصيها اخلري إىل يوم القيامة األجر  
 واملغنم  

 



 

الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد عن زكراي ووكيع قال   - 19378
ثنا زكراي عن عامر عن عروة قال حيىي بن أىب اجلعد البارقي عن النيب صلى هللا 
عليه وسلم وقال وكيع يف حديثه مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال :  

وم القيامة األجر واملغنم  اخليل معقود يف نواصيها اخلري إىل ي  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن أيب  - 19379
إسحاق عن العيزار عن عروة بن جعد عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال :  

 اخليل معقود يف نواصيها اخلري  
 

 

ألرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم العيزار بن حريب عليق شعيب ات
 من رجاله وليس له عند مسلم غري هذا احلديث 

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن آدم ثنا إسرائيل عن أيب  - 19380
إسحاق عن عروة بن أيب اجلعد عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : اخليل 

يوم القيامة األجر واملغنم  معقود يف نواصيها اخلري إىل   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو كامل ثنا سعيد بن زيد ثنا   - 19381
بارقي قال : عرض للنيب الزبري بن اخلريت ثنا أبو لبيد عن عروة بن أيب اجلعد ال

صلى هللا عليه وسلم جلب فأعطاين دينارا وقال أي عروة ائت اجللب فاشرت  
ر فجئت لنا شاة فأتيت اجللب فساومت صاحبه فاشرتيت منه شاتني بدينا 

أسوقهما أو قال أقودمها فلقيىن رجل فساومين فأبيعه شاة بدينار فجئت 
ابلدينار وجئت ابلشاة فقلت اي رسول هللا هذا ديناركم وهذه شاتكم قال 

وصنعت كيف قال فحدثته احلديث فقال اللهم ابرك له يف صفقة ميينه فلقد  
ل إىل أهلي وكان رأيتين أقف بكناسة الكوفة فاربح أربعني ألفا قبل ان أص

 يشرتى اجلواري ويبيع  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : مرفوعه صحيح وهذا إسناد حسن من أجل سعيد بن  ت
 زيد وأيب لبيد وهو ملازة بن زابر وبقية رجاله ثقات 



 

 

قال عبد هللا حدثين أيب ثنا إبراهيم بن احلجاج ثنا سعيد بن زيد  - 19382
ثنا الزبري بن اخلريت عن أيب لبيد وهو ملازة بن زابر عن عروة بن أيب اجلعد 

 البارقي عن النيب صلى هللا عليه وسلم : مثله  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : مرفوعه صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

ين أيب ثنا عفان ثنا شعبة اان أبو إسحاق قال  حدثنا عبد هللا حدث - 19383
مسعت العيزار بن حريث حيدث عن عروة بن اجلعد األزدي انه مسع رسول هللا 

 صلى هللا عليه وسلم يقول : اخليل معقود يف نواصيها اخلري 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

فان ثنا شعبة أخربين حصني وعبد  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا ع - 19384
هللا بن أيب السفر اهنما مسعا الشعيب مسع عروة بن اجلعد عن النيب صلى هللا 
 عليه وسلم قال : اخليل معقود بنواصيها اخلري إىل يوم القيامة األجر واملغنم  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو نعيم ثنا زكراي عن الشعيب  - 19385
حدثين عروة البارقي ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : اخليل معقود يف  

 نواصيها اخلري إىل يوم القيامة األجر واملغنم  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

 أيب ثنا عفان ثنا سعيد بن زيد ثنا الزبري بن  حدثنا عبد هللا حدثين - 19386
جلعد البارقي انزال بني أظهران اخلريت عن أيب لبيد قال كان عروة بن أيب ا

فحدث عنه أبو لبيد ملازة بن زابر عن عروة بن أيب اجلعد قال : عرض للنيب 
صلى هللا عليه وسلم جلب فأعطاين دينارا فقال أي عروة ائت اجللب فاشرت  

اة قال فأتيت اجللب فساومت صاحبه فاشرتيت منه شاتني بدينار فجئت  لنا ش
أسوقهما أو قال أقودمها فلقيىن رجل فساومين فأبيعه شاة بدينار فجئت 
ابلدينار وجئت ابلشاة فقلت اي رسول هللا هذا ديناركم وهذه شاتكم قال 
أيتين وصنعت كيف فحدثته احلديث فقال اللهم ابرك له يف صفقة ميينه فلقد ر 

أقف بكناسة الكوفة فاربح أربعني ألفا قبل ان أصل إىل أهلي وكان يشرتى 
 اجلواري ويبيع 



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : مرفوعه صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن   - 19387
حصني عن الشعيب قال مسعت عروة بن أيب اجلعد البارقي قال مسعت النيب 
صلى هللا عليه وسلم يقول : اخليل معقود يف نواصيها اخلري إىل يوم القيامة  

 األجر واملغنم  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    377صفحة  - 4مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

( بقية حديث عدى بن حامت رضي هللا عنه   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هشيم عن أيب بشر عن سعيد بن   - 88193



جبري عن عدى بن حامت قال سألت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال قلت 
: إن أرضنا أرض صيد فريمى أحدان الصيد فيغيب عنه ليلة أو ليلتني فيجده  
وفيه سهمه قال إذا وجدت سهمك ومل جتد فيه أثر غريه وعلمت ان سهمك  

ه فكله  قتل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هشيم أخربان حصني عن الشعيب  - 19389
وكلوا واشربوا حىت يتبني لكم    }أان عدى بن حامت قال : ملا نزلت هذه اآلية 

سود قال عمدت إىل عقالني أحدمها أ  {اخليط األبيض من اخليط األسود 
لتهما حتت وسادي قال مث جعلت أنظر إليهما فال تبني يل  واآلخر أبيض فجع

األسود من األبيض وال األبيض من األسود فلما أصبحت غدوت على رسول  
هللا صلى هللا عليه وسلم فأخربته ابلذي صنعت فقال ان كان وسادك إذ 

 العريض إمنا ذلك بياض النهار من سواد الليل 
 

 

رنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هشيم أان جمالد وزكراي وغريمها عن   - 19390
الشعيب عن عدى بن حامت قال : سألت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن  

صيد املعراض فقال ما أصاب حبده فخرق فكل وما أصاب بعرضه فقتل فإنه  
 وقيذ فال أتكل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد العزيز بن عبد الصمد ثنا   - 19391
 منصور عن إبراهيم عن مهام بن احلرث عن عدى بن حامت انه سأل رسول هللا

صلى هللا عليه وسلم فقال : أرسل الكلب املعلم فيأخذ قال إذا أرسلت كلبك  
ال وان قتل قال  املعلم وذكرت اسم هللا عز وجل فأخذ فكل قلت وان قتل ق

 قلت أرمي ابملعراض قال إذا أصاب حبده فكل وان أصاب بعرضه فال أتكل 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو معاوية ثنا األعمش عن خيثمة   - 19392
ما منكم من  عن عدى بن حامت قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : 



أحد اال سيكلمه هللا عز وجل ليس بينه وبينه ترمجان مث ينظر أمين منه فال يرى 
إال شيئا قدمه مث ينظر أشأم منه فال يرى اال شيئا قدمه مث ينظر تلقاء وجهه  

فتستقبله النار قال فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من استطاع منكم ان  
فليفعل يقى وجهه النار ولو بشق مترة   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي ثنا شعبة ثنا مساك عن مري بن   - 19393
قطري عن عدى بن حامت قال قلت : اي رسول هللا ان أيب كان يصل الرحم  

 رسول ويقرى الضيف ويفعل كذا قال ان أابك أراد شيئا فأدركه قال قلت اي
هللا أرمى الصيد وال أجد ما أذكيه به اال املروة والعصا قال أمر الدم مبا شئت  
مث اذكر اسم هللا عز وجل قلت طعام ما أدعه اال حترجا قال ما ضارعت فيه  

 نصرانية فال فدعه  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : مكرر غري شيخ أمحد فهو هنا حيىي وهو ابن سعيد  ت
 القطان

فال فدعه " حتريف صوابه " فال تدعه " كما يف جامع املسانيد وقد  قوله " * 



 تكلف السندي يف توجيه هذه الرواية احملرفة 
 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن جمالد أخربين عامر حدثين   - 19394
عدى بن حامت قال : علمين رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الصالة والصيام  

وصم فإذا غابت الشمس فكل واشرب حىت يتبني لك  قال صل كذا وكذا
يوما اال ان ترى اهلالل قبل ذلك  اخليط األبيض من اخليط األسود وصم ثالثني

فأخذت خيطني من شعر أسود وأبيض فكنت أنظر فيهما فال يتبني يل فذكرت  
ذلك لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم فضحك وقال اي بن حامت إمنا ذاك بياض 

من سواد الليل النهار   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح جمالد بن سعيد وإن يكن ضعيفا قرن  ت
 الطحاوي به حصينا 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن شعبة حدثين عبد امللك  - 19395
رسول هللا  بن ميسرة عن سعيد بن جبري قال قال عدى بن حامت قلت : اي

أرمى الصيد فاطلب أثره بعد ليلة فأجد فيه سهمي فقال إذا وجدت فيه  
سهمك ومل أيكل منه سبع فكل فذكرته أليب بشر فقال عن سعيد بن جبري عن  

ن النيب صلى هللا عليه وسلم ان وجدت فيه سهمك تعلم انه قتله  عدى ع



 فكل 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي ثنا شعبة ثنا أبو إسحاق عن   - 19396
عبد هللا بن معقل قال مسعت عدى بن حامت قال قال رسول هللا صلى هللا عليه  

سلم : اتقوا النار ولو بشق مترة  و   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن أيب عدى عن بن عون   - 19397
امت فقلت عن حممد عن بن حذيفة قال كنت أحدث حديثا عن عدى بن ح

هذا عدى يف انحية الكوفة فلو أتيته فكنت أان الذي أمسعه منه فأتيته فقلت  
إين كنت أحدث عنك حديثا فأردت ان أكون أان الذي أمسعه منك قال : ملا  

 عز وجل النيب صلى هللا عليه وسلم فررت منه حىت كنت يف أقصى بعث هللا
أرض املسلمني مما يلي الروم قال فكرهت مكاين الذي أان فيه حىت كنت له 

أشد كراهية له مىن من حيث جئت قال قلت آلتني هذا الرجل فوهللا ان كان  



فين صادقا فألمسعن منه وان كان كاذاب ما هو بضائري قال فأتيته واستشر 
الناس وقالوا عدى بن حامت عدى بن حامت قال أظنه قال ثالث مرار قال فقال  

يل اي عدى بن حامت أسلم تسلم قال قلت اين من أهل دين قال اي عدى بن 
حامت أسلم تسلم قال قلت اين من أهل دين قاهلا ثالاث قال أان أعلم بدينك 

رأس قومك قال  منك قال قلت أنت أعلم بديين مىن قال نعم قال أليس ت
قلت بلى قال فذكر حممد الركوسية قال كلمة التمسها يقيمها فرتكها قال فإنه  
ال حيل يف دينك املرابع قال فلما قاهلا تواضعت مىن هنية قال وإين قد أرى ان 
مما مينعك خصاصة تراها ممن حويل وان الناس علينا البا واحدا هل تعلم مكان  

مل آهتا قال لتوشكن الظعينة ان خترج منها بغري  احلرية قال قلت قد مسعت هبا و 
جوار حىت تطوف قال يزيد بن هارون جور وقال يونس عن محاد جواز مث رجع  
إىل حديث عدى بن حامت حىت تطوف ابلكعبة ولتوشكن كنوز كسرى بن هرمز  
ان تفتح قال قلت كسرى بن هرمز قال كسرى بن هرمز قال قلت كسرى بن 

مز ثالث مرات وليوشكن ان يبتغى من يقبل ماله منه  هرمز قال كسرى بن هر 
صدقة فال جيد قال فلقد رأيت ثنتني قد رأيت الظعينة خترج من احلرية بغري 
جوار حىت تطوف ابلكعبة وكنت يف اخليل اليت غارت وقال يونس عن محاد  

  أغارت على املدائن وأمي هللا لتكونن الثالثة انه حلديث رسول هللا صلى هللا عليه 
 وسلم حدثنيه  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : بعضه صحيح وهذا إسناد حسن من أجل ابن حذيفة  ت
 وهو أبو عبيدة 

 

 

-------------------------------------  

 

[    378صفحة  - 4مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن زكراي أخربين عاصم   - 19398
لشعيب عن عدى بن حامت ان النيب صلى هللا عليه وسلم قال :  األحول عن ا

 إذا وقعت رميتك يف املاء فغرق فال أتكل  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن عمرو   - 19399
ن رجال جاءه  بن مرة قال مسعت عبد هللا بن عمرو حيدث عن عدى بن حامت ا

يسأله قال فسأله عن شيء استقله فحلف مث قال لوال إين مسعت رسول هللا 
أت  صلى هللا عليه وسلم يقول : من حلف على ميني فرأى غريا خريا منها فلي



الذي هو خري وليكفر عن ميينه قال أبو عبد الرمحن هذا حديث ما مسعته قط  
 من أحد اال من أيب  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح بطرقه وشواهده وهذا إسناد ضعيف  ت
 جلهالة عبد هللا بن عمرو وهو موىل احلسن بن علي

 

 

شعبة قال  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا  - 19400
مساك بن حرب قال مسعت عباد بن حبيش حيدث عن عدى بن حامت   مسعت

قال : جاءت خيل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أو قال رسل رسول هللا 
صلى هللا عليه وسلم وأان بعقرب فاخذوا عميت وانسا قال فلما أتوا هبم رسول  

 أنى الوافد وانقطع هللا صلى هللا عليه وسلم قال فصفوا له قلت اي رسول هللا
الولد وأان عجوز كبرية ما يب من خدمة فمن علي من هللا عليك قال من وافدك 
قالت عدي بن حامت قال الذي فر من هللا ورسوله قالت فمن علي قالت فلما  
رجع ورجل إىل جنبه نرى انه علي قال سليه محالان قال فسألته فأمر هلا قالت 

ا كان أبوك يفعلها قالت ائته راغبا أو راهبا فقد  فأتتين فقالت لقد فعلت فعلة م
أاته فالن فأصاب منه وأاته فالن فأصاب منه قال فأتيته فإذا عنده امرأة 

وصبيان أو صيب فذكر قرهبم من النيب صلى هللا عليه وسلم فعرفت انه ليس  
ملك كسرى وال قيصر فقال له اي عدى بن حامت ما أفرك أن يقال ال إله اال 



هل من إله اال هللا ما أفرك أن يقال هللا أكرب فهل شيء هو أكرب من هللا هللا ف
  عز وجل قال فاسلمت فرأيت وجهه استبشر وقال ان املغضوب عليهم اليهود

وان الضالني النصارى مث سألوه فحمد هللا تعاىل وأثىن عليه مث قال أما بعد 
ببعض صاع فلكم أيها الناس أن ترضخوا من الفضل ارتضخ امرؤ بصاع 

بقبضة ببعض قبضة قال شعبة وأكثر علمي انه قال بتمرة بشق مترة وان 
أحدكم القى هللا عز وجل فقائل ما أقول أمل أجعلك مسيعا بصريا أمل أجعل لك 
ماال وولدا فماذا قدمت فينظر من بني يديه ومن خلفه وعن ميينه وعن مشاله 

النار ولو بشق مترة فان مل جتدوه   فال جيد شيئا فما يتقى النار اال بوجهه فاتقوا
فبكلمة لينة اىن ال أخشى عليكم الفاقة لينصرنكم هللا تعاىل وليعطينكم أو 
ليفتحن لكم حىت تسري الظعينة بني احلرية ويثرب أو أكثر ما ختاف السرق 

 على ظعينتها قال حممد بن جعفر ثناه شعبة ماال أحصيه وقرأته عليه  

 

 

بعضه صحيح ويف هذا اإلسناد عباد بن حبيش مل يرو   عليق شعيب األرنؤوط :ت
 عنه غري مساك بن حرب ومل يوثقه غري ابن حبان 

 

 

-------------------------------------  

 

[    379صفحة  - 4مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن عن سفيان عن عبد   - 19401
جاء رجالن إىل  العزيز بن رفيع عن متيم بن طرفة عن عدى بن حامت قال :

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فتشهد أحدمها فقال من يطع هللا ورسوله فقد  
رشد ومن يعصهما فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بئس اخلطيب أنت  

 قم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هشيم اان جمالد عن الشعيب عن   - 19402
عدى بن حامت قال : سألت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن صيد الكلب 
فقال إذا أرسلت كلبك املعلم فسميت عليه فأخذ فأدركت ذكاته فذكه وان  

 قتل فكل فان أكل منه فال أتكل  

 

 

إسناد ضعيف لضعف جمالد عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا ت
 وهو ابن سعيد وبقية رجاله ثقات رجال الشيخني

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يونس بن حممد ثنا محاد يعىن بن  - 19403
زيد عن أيوب عن حممد بن سريين عن أيب عبيدة بن حذيفة عن رجل قال  

 كنت  محاد وهشام عن حممد عن أيب عبيدة ومل يذكر عن رجل قال محاد يعىن
أسأل الناس عن حديث عدى بن حامت :فذكر احلديث وهو إىل جنيب ال أسأل  
عنه فأتيته فسألته فقال نعم بعث النيب صلى هللا عليه وسلم حني بعث فكرهته  

 أشد ما كرهت شيئا قط 
 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أان هشام عن حممد عن أيب  - 19404
بن حامت حديث بلغين عنك أحب ان أمسعه  عبيدة عن رجل قال قلت لعدى 

 منك : فذكر احلديث 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : مكرر ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا مؤمل ثنا سفيان عن مساك بن  - 19405
حرب عن مري بن قطري عن عدى بن حامت قال قلت : اي رسول هللا ان أيب 

كان يصل الرحم ويفعل ويفعل فهل له يف ذلك يعىن من أجر قال ان أابك 
 طلب أمرا فاصابه  

 



 

مري بن عليق شعيب األرنؤوط : حديث حسن وهذا إسناد ضعيف جلهالة  ت
 قطري . مؤمل بن إمساعيل وإن يكن ضعيفا اتبعه أبو حذيفة 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أسود ثنا شريك عن األعمش عن   - 19406
خيثمة عن بن معقل عن عدى بن حامت قال قال النيب صلى هللا عليه وسلم :  

ا النار وأشاح  اتقوا النار قال فأشاح بوجهه حىت ظننا انه ينظر إليها مث قال اتقو 
بوجهه قال قال مرتني أو ثالاث اتقوا النار ولو بشق مترة فان مل جتدوا فبكلمة  

 طيبة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسني بن حممد ثنا جرير يعىن بن  - 19407
هللا  حازم عن عاصم األحول عن عامر عن عدى بن حامت قال قلت : اي نيب

اان أهل صيد فقال إذا رمى أحدكم بسهمه فليذكر اسم هللا تعاىل فان قتل 
فليأكل وان وقع يف ماء فوجده ميتا فال أيكله فإنه ال يدرى لعل املاء قتله فان  

وجد سهمه يف صيد بعد يوم أو اثنني ومل جيد فيه أثرا غري سهمه فان شاء 
م هللا عز وجل فان أدركه قد قتله  فليأكله قال وإذا أرسل عليه كلبه فليذكر اس



فليأكل وان أكل منه فال أيكل فإنه إمنا امسك على نفسه ومل ميسك عليه وان  
أرسل كلبه فخالط كالاب مل يذكر اسم هللا عليها فال أيكل فإنه ال يدرى أيها 

 قتله  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسني ثنا جرير عن حممد عن أيب   - 19408
مت وأان يف عبيدة بن حذيفة ان رجال قال قلت اسأل عن حديث عدى بن حا 

انحية الكوفة أفال أكون اان الذي امسعه فأتيته فقلت أتعرفين قال نعم : فذكر  
  احلديث وقال فيه ألست ركوسيا قلت بلى قال أو لست ترأس قومك فقلت

بلى قال أو لست أتخذ املرابع قال قلت بلى قال ذاك ال حيل لك يف دينك 
 قال فتواضعت مىن نفسي فذكر احلديث 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : بعضه صحيح وهذا إسناد حسن من أجل أيب عبيدة  ت
 بن حذيفة وابقي رجاله ثقات رجال الشيخني

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد اان زكراي بن أيب زائدة وعاصم   - 19409



األحول عن الشعيب عن عدى بن حامت قال : سألت رسول هللا صلى هللا عليه  
وسلم عن صيد املعراض فقال ما أصاب حبده فكل وما أصاب بعرضه فهو  

وقيذ وسألت عن صيد الكلب فقال إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم هللا عليه  
أمسك عليك فكل وان وجدت معه كلبا غري كلبك وقد قتله وخشيت ان ف

يكون قد أخذه معه فال أتكل فإنك إمنا ذكرت اسم هللا على كلبك ومل تذكره  
 على غريه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    380صفحة  - 4زء مسند أمحد بن حنبل    ] ج   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة ثنا عبد   - 19410
هللا بن أيب السفر وعن انس ذكرهم شعبة عن الشعيب قال مسعت عدى بن 

حامت قال : سألت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن املعراض فقال رسول هللا 
فكل وإذا أصاب بعرضه فقتل فإنه وقيذ  صلى هللا عليه وسلم إذا أصاب حبده 

فال أتكل قال قلت اي رسول هللا أرسل كليب قال إذا أرسلت كلبك ومسيت 



فأخذ فكل فإذا أكل منه فال أتكل فإمنا أمسك على نفسه قال قلت اي رسول 
هللا أرسل كليب فأجد معه كلبا آخر ال أدري أيهما أخذ قال ال أتكل فإمنا  

م على غريه  مسيت على كلبك ومل تس  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو معاوية ثنا األعمش عن إبراهيم   - 19411
أرسلت  عن عدى بن حامت قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : إذا

كلبك ومسيت فخالط كالاب أخرى فآخذته مجيعا فال أتكل فإنك ال تدري 
أيهما أخذه وإذا رميت فسميت فخزقت فكل فان مل يتخزق فال أتكل وال  

من املعراض اال ما ذكيت وال أتكل من البندقة اال ما ذكيت  أتكل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح دون قوله : " وال أتكل من البندقة  ت
إال ما ذكيت " وهذا إسناد ضعيف النقطاعه ما بني إبراهيم النخعي وعدي بن  

 حامت 

 

 

ألعمش عن  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا مؤمل ثنا سفيان عن ا - 19412



إبراهيم عن مهام بن احلرث عن عدى بن حامت قال قلت : اي رسول هللا أرسل 
كليب املكلب قال إذا أرسلت كلبك املكلب وذكرت اسم هللا فأمسك عليك  

فكل قال قلت وان قتل قال وان قتل ما مل يشاركه كلب غريه قال قلت اي 
عرضه فقتل فال رسول هللا فارمي ابملعراض قال ما خزق فكل وما أصاب ب

 أتكل 

 

 

وهو ابن إمساعيل قد   -مؤمل  -عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح ت
 توبع 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد هللا بن الوليد ثنا سفيان عن   - 19413
منصور عن إبراهيم عن مهام عن عدى بن حامت قال قلت اي رسول هللا فذكر :  

 معناه  

 

 

حديث صحيح وهذا إسناد حسن من أجل عبد هللا    عليق شعيب األرنؤوط :ت
 بن الوليد : وهو ابن ميمون املعروف ابلعدين وبقية رجاله ثقات رجال الشيخني

 

 

( حديث عبد هللا بن أيب أوىف رضي هللا عنه  )  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هشيم اان الشيباين عن عبد هللا بن  - 19414
يف شهر رمضان   أيب أوىف قال : كنا مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف سفر

فلما غابت الشمس قال انزل اي فالن فأجدح لنا قال اي رسول هللا عليك هنا  
إىل املغرب  قال انزل فأجدح قال ففعل فناوله فشرب فلما شرب أومأ بيده

 فقال إذا غربت الشمس ههنا جاء الليل من ههنا فقد أفطر الصائم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هشيم أنبأان الشيباين عن حممد بن  - 19415
فقاال انطلق إىل بن  أيب اجملالد موىل بين هاشم قال : أرسلين بن شداد وأبو بردة

أيب أوىف فقل له ان عبد هللا بن شداد وأاب بردة يقرائنك السالم ويقوالن هل  
يف الرب والشعري والزبيب   كنتم تسلفون يف عهد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

قال نعم كنا نصيب غنائم يف عهد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فنسلفها يف  
الرب والشعري والتمر والزبيب فقلت عند من كان له زرع أو عند من ليس له 

زرع فقال ما كنا نسأهلم عن ذلك قال وقاال يل انطلق إىل عبد الرمحن بن أبزي 
له فقال مثل ما قال بن أيب أوىف قال وكذا حدثناه أبو  فاسأله قال فانطلق فسأ

 معاوية عن زائدة عن الشيباين قال والزيت  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عمرو بن اهليثم ثنا شعبة عن   - 19416
سليمان الشيباين عن بن أيب أوىف قال : هنى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 عن نبيذ اجلر األخضر قال قلت فاألبيض قال ال أدري  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

يب ثنا سفيان ثنا أبو يعفور عبدي موىل  حدثنا عبد هللا حدثين أ - 19417
هلم قال ذهبت إىل بن أيب أوىف أسأله عن اجلراد قال : غزوت مع رسول هللا 

 صلى هللا عليه وسلم ست غزوات أنكل اجلراد 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

الشيباين   حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان عن أيب إسحاق - 19418
عت عبد هللا بن أيب أوىف قال : كنا مع النيب صلى هللا عليه وسلم يف  قال مس



سفر فقال لرجل انزل فأجدح لنا وقال سفيان مرة اي رسول هللا قال أجدح قال  
اي رسول هللا قال أجدح فجدح فشرب فلما شرب رسول هللا صلى هللا عليه  

قد أقبل من ههنا فقد أفطر الصائم  وسلم أومأ بيده حنو الليل إذا رأيتم الليل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    381صفحة  - 4مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان عن الشيباين عن بن أيب  - 19419
أوىف قال أصبنا محرا خارجا من القرية فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :  
أكفئوا القدور مبا فيها فذكرت ذلك لسعيد بن جبري فقال إمنا هنى عنها اهنا  

 كانت أتكل العذرة  

 

 

ى شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح علت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو معاوية ثنا األعمش عن عبيد   - 19420
بن احلسن عن عبد هللا بن أيب أوىف قال : كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

إذا قال مسع هللا ملن محده قال اللهم ربنا لك احلمد ملء السماوات وملء 
 األرض وملء ما شئت من شيء بعد 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل أان ليث عن مدرك عن   - 19421
عبد هللا بن أيب أوىف : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان يدعو فيقول  
ت اللهم طهرين ابلثلج والربد واملاء البارد اللهم طهر قليب من اخلطااي كما طهر 
الثوب األبيض من الدنس وابعد بيين وبني ذنويب كما ابعدت بني املشرق 
واملغرب اللهم اىن أعوذ بك من قلب ال خيشع ونفس ال تشبع ودعاء ال 

يسمع وعلم ال ينفع اللهم اىن أعوذ بك من هؤالء األربع اللهم اىن أسألك  
 عيشة تقية وميتة سوية ومردا غري خمزي 

 

 

: حديث صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف ليث : وهو   عليق شعيب األرنؤوطت
 ابن سليم ضعيف

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل ثنا أيوب عن القاسم   - 19422
الشيباين عن عبد هللا بن أىب أوىف قال قدم معاذ اليمن أو قال الشام فرأى 

صلى هللا النصارى تسجد لبطارقتها وأساقفتها فرؤا يف نفسه : أن رسول هللا 
عليه وسلم أحق أن يعظم فلما قدم قال اي رسول هللا رأيت النصارى تسجد 
لبطارقتها وأساقفتها فروأت يف نفسي أنك أحق أن تعظم فقال لو كنت آمرا 

أحدا أن يسجد ألحد ألمرت املرأة أن تسجد لزوجها وال تؤدى املرأة حق هللا  
حىت لو سأهلا نفسها  عز وجل عليها كله حىت تؤدى حق زوجها عليها كله

 وهى على ظهر قتب ألعطته إايه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث جيد وهذا إسناد ضعيف الضطرابه اضطرب ت
 فيه القاسم الشيباين وهو ابن عوف . فقد رواه عنه أيوب واختلف عنه 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا معاذ بن هشام حدثين أيب عن   - 19423
جل من أهل الكوفة أحد بىن مرة بن مهام عن عبد الرمحن القاسم بن عوف ر 

بن أيب ليلى عن أبيه عن معاذ بن جبل قال : انه أتى الشام فرأى النصارى 
فذكر معناه اال انه قال فقلت ألي شيء تصنعون هذا قالوا هذا كان حتية  
ليه  األنبياء قبلنا فقلت حنن أحق ان نصنع هذا بنبينا فقال نيب هللا صلى هللا ع



وسلم اهنم كذبوا على أنبيائهم كما حرقوا كتاهبم ان هللا عز وجل أبدلنا خريا 
 من ذلك السالم حتية أهل اجلنة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : جيد دون قوله : " إهنم كذبوا على أنبيائهم ... إىل  ت
 آخر احلديث " وهذا إسناد ضعيف الضطرابه

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن شعبة عن عمرو بن مرة   - 19424
قال مسعت عبد هللا بن أيب أوىف قال : كان النيب صلى هللا عليه وسلم إذا أاته 

قوم بصدقتهم صلى عليهم فااته أيب بصدقته فقال اللهم صل على آل أيب 
 أوىف 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد عن إمساعيل يعىن بن  - 94251
أيب خالد قال قلت لعبد هللا بن أيب أوىف : هل بشر رسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم خدجية قال نعم بشرها ببيت من قصب ال صخب فيه وال نصب 

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن إمساعيل ثنا عبد هللا بن  - 19426
يت مث خرج  أيب أوىف قال : اعتمر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فطاف ابلب

فطاف بني الصفا واملروة وجعلنا نسرته من أهل مكة ان يرميه أحد أو يصيبه  
يع احلساب  بشيء فسمعته يدعو على األحزاب يقول اللهم منزل الكتاب سر 

 هازم األحزاب اللهم اهزمهم وزلزهلم 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا مالك بن مغول عن طلحة   - 19427
بن مصرف قال قلت لعبد هللا بن أيب أوىف : أوصى النيب صلى هللا عليه وسلم  

أمر املسلمني ابلوصية قال أوصى بكتاب هللا عز   بشيء قال ال قلت فكيف
ل بن شرحبيل أبو بكر رضي وجل قال مالك بن مغول قال طلحة وقال اهلذي

هللا تعاىل عنه كان يتأمر على وصى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ود أبو بكر 
رضي هللا تعاىل عنه انه وجد مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عهدا فخزم  

خبزام  أنفه   

 



 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    382صفحة  - 4مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أان املسعودي عن إبراهيم أىب   - 28194
لى هللا إمساعيل السكسكي عن عبد هللا بن أيب أوىف قال أتى رجل النيب ص

عليه وسلم فقال : اي رسول هللا اىن ال اقرأ القرآن فمرين مبا جيزئين منه فقال له  
وال إله اال هللا وهللا أكرب  النيب صلى هللا عليه وسلم قل احلمد هلل وسبحان هللا

وال حول وال قوة اال ابهلل قال فقاهلا الرجل وقبض كفه وعد مخسا مع إهبامه  
فقال اي رسول هللا هذا هلل تعاىل فما لنفسي قال قل اللهم اغفر يل وارمحين 
وعافين وأهدين وارزقين قال فقاهلا وقبض على كفه األخرى وعد مخسا مع  

وقد قبض كفيه مجيعا فقال النيب صلى هللا عليه وسلم  إهبامه فانطلق الرجل 
 لقد مأل كفيه من اخلري  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث حسن بطرقه وهذا إسناد ضعيف لضعف ت



 إبراهيم السكسكي
 

 

قال أبو عبد الرمحن وكان يف كتاب أيب ثنا يزيد بن هارون أان  - 19429
: كنت عند رسول فائد بن عبد الرمحن قال مسعت عبد هللا بن أيب أوىف قال 

هللا صلى هللا عليه وسلم فااته غالم فقال اي رسول هللا ان ههنا غالم يتيما له  
 مما عنده حىت أم أرملة وأخت يتيمة أطعمنا مما أطعمك هللا تعاىل أعطاك هللا

 ترضى فذكر احلديث بطوله 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف فائد بن عبد الرمحن ويكىن أاب الورقاء ت
 قال الذهيب يف " امليزان " : تركه أمحد والناس وروى عباس عن حيىي : ضعيف 

 

 

قال أبو عبد الرمحن وكان يف كتاب أيب ثنا يزيد بن هارون أان  - 19430
بن عبد الرمحن قال مسعت عبد هللا بن أيب أوىف قال جاء رجل إىل رسول   فائد

هللا صلى هللا عليه وسلم فقال : اي رسول هللا ان ههنا غالم قد احتضر يقال له  
قل ال إله إال هللا فال يستطيع أن يقوهلا فقال أليس كان يقوهلا يف حياته قال  

بطوله فلم حيدثنا أيب هبذين  بلى قال فما منعه منها عند موته فذكر احلديث
احلديثني ضرب عليهما من كتابه ألنه مل يرض حديث فائد بن عبد الرمحن أو 

 كان عنده مرتوك احلديث 



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر وحجاج قال ثنا   - 19431
د قال مسعت عبد هللا بن أيب أوىف قال :  شعبة قال مسعت أاب املختار من بىن أس

أصاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأصحابه عطش قال فنزل منزال فأتى  
إبانء فجعل يسقى أصحابه وجعلوا يقولون اشرب فقال رسول هللا صلى هللا 

 عليه وسلم ساقي القوم آخرهم حىت سقاهم كلهم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن   - 19432
كان رسول هللا صلى سليمان الشيباين قال مسعت عبد هللا بن أيب أوىف قال :  

هللا عليه وسلم يف سفر وهو صائم فدعا صاحب شرابه بشراب فقال صاحب 
ول شرابه لو أمسيت اي رسول هللا مث دعاه فقال له لو أمسيت ثالاث فقال رس

هللا صلى هللا عليه وسلم إذا جاء الليل من ههنا فقد حل اإلفطار أو كلمة هذا 
 معناها  

 



 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هبز وعفان املعىن قاال ثنا محاد يعىن   - 19433
يثه  بن سلمة قال عفان يف حديثه حدثنا سعيد بن مجهان وقال هبز يف حد

حدثين سعيد بن مجهان قال : كنا مع عبد هللا بن أيب أوىف يقاتل اخلوارج وقد  
ن أيب أوىف قال نعم  حلق غالم البن أيب أوىف ابخلوارج فناديناه اي فريوز هذا ب

الرجل لو هاجر قال ما يقول عدو هللا قال يقول نعم الرجل لو هاجر فقال  
هجرة بعد هجريت مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يرددها ثالاث مسعت 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول طوىب ملن قتلهم مث قتلوه قال عفان يف  
 حديثه وقتلوه ثالاث  

 

 

رنؤوط : إسناده جيدعليق شعيب األت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو النضر ثنا احلشرج بن نباته   - 19434
العبسي كويف حدثين سعيد بن مجهان قال : أتيت عبد هللا بن أيب أوىف وهو 

حمجوب البصر فسلمت عليه قال يل من أنت فقلت أان سعيد بن مجهان قال  
ة قال لعن هللا األزارقة لعن هللا األزارقة  فما فعل والدك قال قلت قتلته األزارق



حدثنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اهنم كالب النار قال قلت االزارقة  
وحدهم أم اخلوارج كلها قال بلى اخلوارج كلها قال قلت فان السلطان يظلم  
الناس ويفعل هبم قال فتناول يدي فغمزها بيده غمزة شديدة مث قال وحيك اي 

عليك ابلسواد األعظم عليك ابلسواد األعظم ان كان السلطان  بن مجهان 
يسمع منك فائته يف بيته فأخربه مبا تعلم فان قبل منك وإال فدعه فإنك لست  

 أبعلم منه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : رجاله ثقات غري حشرج بن نباتة فقد وثقه أمحد ت
وقال أبو زرعة : ال   وحيىي بن معني وأبو داود والعباس بن عبد العظيم العنربي

أبس به مستقيم احلديث واختلف قول النسائي فيه ... وسعيد بن جهمان  
قلنا ) األرانؤوط ( : وهذا  -صدوق له أفراد فيما قاله احلافظ يف التقريب 

وقال البخاري : يف حديثه عجائب - منها   

 

 

------------------------------------- 

 

[    383صفحة  - 4مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا شعبة قال عمرو بن مرة   - 19435



أنبأين قال مسعت عبد هللا بن أيب أوىف قال وكان من أصحاب الشجرة قال :  
ه رجل بصدقته قال اللهم صل على آل كان النيب صلى هللا عليه وسلم إذا أات

 فالن قال فآاته أيب بصدقته فقال اللهم صل على آل أيب أوىف 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا علي بن عاصم أان اهلجري قال :   - 19436
ه حواء يعىن سوداء خرجت يف جنازة بنت عبد هللا بن أيب أوىف وهو على بغلة ل

قال فجعلن النساء يقلن لقائده قدمه أمام اجلنازة ففعل قال فسمعته يقول له  
ال أمل أهنك أن أين اجلنازة قال فقال خلفك قال ففعل ذلك مرة أو مرتني مث ق 

تقدمين أمام اجلنازة قال فسمع امرأة تلتدم وقال مرة ترثي فقال مه أمل أهنكن 
عن هذا ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان ينهى عن املراثي لتفض 
إحداكن من عربهتا ما شاءت فلما وضعت اجلنازة تقدم فكرب عليها أربع 

نفتل فقال أكنتم ترون اىن أكرب تكبريات مث قام هنية فسبح به بعض القوم فا
اخلامسة قالوا نعم قال ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان إذا كرب الرابعة 

قام هنية فلما وضعت اجلنازة جلس وجلسنا إليه فسئل عن حلوم احلمر األهلية  
فقال تلقاان يوم خيرب محر أهلية خارجا من القرية فوقع الناس فيها فذحبوها فان  

لتغلى ببعضها إذ اندى منادى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أهريقوها  القدور 



 فأهرقناها ورأيت على عبد هللا بن أيب أوىف مطرفا من خز أخضر  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : النهي عن حلوم احلمر األهلية منه صحيح وهذا ت
 إسناد ضعيف لضعف علي بن عاصم

 

 

( حديث أيب قتادة األنصار رضي هللا عنه   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن أيب عدى عن احلجاج  - 19437
يعىن الصواف بن أيب عثمان عن حيىي بن أيب كثري عن عبد هللا بن أيب قتادة  

وأيب سلمة عن أيب قتادة قال : كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يصلي بنا  
هر والعصر يف الركعتني األوليني بفاحتة الكتاب وسورتني ويسمعنا  فيقرأ يف الظ

اآلية أحياان وكان يطول يف الركعة األوىل من الظهر ويقصر يف الثانية وكذا يف 
 الصبح 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن أيب عدى عن احلجاج عن   - 19438



حيىي بن أيب كثري عن عبد هللا بن أيب قتادة عن أبيه أن النيب صلى هللا عليه  
وسلم قال : إذا شرب أحدكم فال يتنفس يف اإلانء وإذا دخل اخلالء فال 

 يتمسح ميينه وإذا ابل فال ميس ذكره بيمينه  
 

 

ؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنت  

 

 

قال حيىي بن أيب كثري حدثين عبد هللا بن أيب طلحة ان النيب  - 19439
صلى هللا عليه وسلم قال : إذا أكل أحدكم فال أيكل بشماله وإذا شرب فال 

 يشرب بشماله وإذا أخذ فال أيخذ بشماله وإذا أعطى فال يعطى بشماله 
 

 

إسناده صحيح على شرط الشيخني غري أنه مرسل عليق شعيب األرنؤوط :ت  

 

 

( حديث عطية القرظي رضي هللا عنه  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هشيم أان عبد امللك بن عمري عن   - 19440
عطية القرظي قال : عرضت على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يوم قريظة  

فشكوا يف فأمر يب النيب صلى هللا عليه وسلم أن ينظروا إىل هل أنبت بعد  



 فنظروا فلم جيدوين أنبت فخلى عىن وأحلقين ابلسيب  

 

 

رنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري عليق شعيب األت
 صحابيه فقد روى له أصحاب السنن

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان عن عبد امللك أنه مسع  - 19441
عطية يقول : كنت يوم حكم سعد فيهم غالما فلم جيدوين أنبت فها أان ذا بني 

 أظهركم  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

( حديث عقبة بن احلرث رضي هللا عنه   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل بن إبراهيم اان أيوب عن   - 19442
ة بن احلرث قال  عبد هللا بن أيب مليكة قال حدثين عبيد بن أيب مرمي عن عقب

وقد مسعته من عقبة ولكين حلديث عبيد أحفظ قال : تزوجت امرأة فجاءتنا 
وسلم فقلت  امرأة سوداء فقالت اىن قد أرضعتكما فأتيت النيب صلى هللا عليه 



اىن تزوجت فالنة ابنة فالن فجاءتنا امرأة سوداء فقالت اىن قد أرضعتكما  
وهى كاذبة فأعرض عىن فأتيته من قبل وجهه فقلت اهنا كاذبة فقال فكيف هبا  

 وقد زعمت اهنا قد أرضعتكما دعها عنك  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

-------------------------------------  

 

[    384صفحة  - 4مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان عن إمساعيل بن أمية عن بن   - 19443
اءت امرأة  أيب مليكة عن عقبة بن احلرث : قال تزوجت ابنة أيب اهاب فج

سوداء فذكرت اهنا أرضعتنا فأتيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقمت بني 
 إمنا  يديه فكلمته فأعرض عىن فقمت عن ميينه فأعرض عىن فقلت اي رسول هللا

 هي سوداء قال وكيف وقد قيل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد حدثنا أيب حدثنا أيوب  - 19444
هللا صلى هللا عن بن أيب مليكة قال حدثين عقبة بن احلرث قال : أتى رسول 

عليه وسلم ابلنعيمان قد شرب اخلمر فأمر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من  
ه  يف البيت فضربوه ابأليدي واجلريد والنعال قال وكنت فيمن ضرب  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري رجاله ثقات ت
 رجال الشيخني غري صحابيه فلم خيرج له سوى البخاري 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح ثنا عمر بن سعيد بن أيب  - 19445
حسني قال أخربين عبد هللا بن أيب مليكة عن عقبة بن احلرث قال : صليت مع  

 صلى هللا عليه وسلم العصر فلما سلم قام سريعا فدخل على بعض رسول هللا
نسائه مث خرج ورأى ما يف وجوه القوم من تعاجبهم لسرعته قال ذكرت وأان يف 

 الصالة تربا عندان فكرهت ان ميسي أو يبيت عندان فأمرت بقسمه  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري رجاله ثقات ت
الشيخني غري أن صحابيه مل خيرج له سوى البخاري  رجال  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو أمحد ثنا عمر بن سعيد عن بن   - 19446
أيب مليكة عن عقبة بن احلرث قال : انصرف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 حني صلى العصر فذكر معناه  

 

 

بخاري عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الت  

 

 

( حديث أيب جنيح السلمي رضي هللا عنه   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد عن هشام ثنا قتادة   - 19447
لسلمي قال :  عن سامل بن أيب اجلعد عن معدان بن أيب طلحة عن أيب جنيح ا

حاصران مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حصن الطائف أو قصر الطائف 
ذ  فقال من بلغ بسهم يف سبيل هللا عز وجل فله درجة يف اجلنة فبلغت يومئ

ستة عشر سهما ومن رمى بسهم يف سبيل هللا عز وجل فهو له عدل حمرر ومن  
أصابه شيب يف سبيل هللا عز وجل فهو له نور يوم القيامة وأميا رجل أعتق  
رجال مسلما جعل هللا عز وجل وقاء كل عظم من عظامه عظما من عظام  

عز وجل جاعل    حمرره من النار وأميا امرأة مسلمة أعتقت امرأة مسلمة فان هللا
 وقاء كل عظم من عظامها عظما من عظام حمررها من النار  

 



 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الوهاب عن سعيد عن قتادة   - 19448
ليعمري عن أيب جنيح  عن سامل بن أيب اجلعد الغطفاين عن معدان بن أيب طلحة ا

السلمي قال : حاصران مع النيب صلى هللا عليه وسلم حصن الطائف فسمعت 
ه فله  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول من رمى بسهم يف سبيل هللا فبلغ 

درجة يف اجلنة فقال رجل اي نيب هللا ان رميت فبلغت فلي درجة يف اجلنة قال  
 فرمى فبلغ قال فبلغت يومئذ ستة عشر سهما فذكر معناه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

( متام حديث صخر الغامدي رضي هللا عنه  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن يعلى   - 19449
 صلى هللا  بن عطاء عن عمارة بن حديد البجلي عن صخر الغامدي عن النيب

عليه وسلم قال : اللهم ابرك ألميت يف بكورها قال فكان رسول هللا صلى هللا  
كان ال  عليه وسلم إذا بعث سرية بعثها أول النهار وكان صخر رجال اتجرا ف 



 يبعث غلمانه اال من أول النهار فكثر ماله حىت ال يدرى أين يضع ماله 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث ضعيف دون قوله " اللهم ابرك ألميت يف ت
 بكورها " فهو حسن بشواهده 

 

 

( حديث سفيان الثقفي رضي هللا عنه  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هشيم عن يعلى بن عطاء عن عبد   - 19450
ل هشيم  هللا بن سفيان الثقفي عن أبيه أن رجال قال : اي رسول هللا وقد قا

قلت اي رسول هللا مرين يف اإلسالم أبمر ال أسأل عنه أحدا بعدك قال قل 
 آمنت ابهلل مث استقم قال قلت فما أتقى فأومأ إىل لسانه  

 

 

عيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح غري عبد  عليق شت
 هللا بن سفيان فقد أخرج له النسائي وهو ثقة 

 

 

------------------------------------- 

 



[    385صفحة  - 4مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

( حديث عمرو بن عبسة رضي هللا عنه  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سراج بن النعمان ثنا نوح بن قيس   - 19451
جاء رجل عن أشعث بن جابر احلداين عن مكحول عن عمرو بن عبسة قال :  

إىل النيب صلى هللا عليه وسلم شيخ كبري يدعم على عصا له فقال اي رسول هللا 
 قال  ان يل غدرات وفجرات فهل يغفر يل قال ألست تشهد أن ال إله إال هللا

 بلى وأشهد أنك رسول هللا قال قد غفر لك غدراتك وفجراتك  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح بشواهده وهذا اإلسناد فيه مكحول ت
 : وهو الشامي كثري اإلرسال وال يعرف له مساع من عمرو بن عبسة وقد عنعن 

 

 

بن عثمان  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد بن هارون ثنا حريز  - 19452
الرحيب ثنا سليم بن عامر عن عمرو بن عبسة قال : أتيت رسول هللا وهو 

صلى هللا عليه وسلم وهو بعكاظ فقلت من تبعك على هذا األمر فقال حر  
وعبد ومعه أبو بكر وبالل رضي هللا تعاىل عنهما فقال يل ارجع حىت ميكن هللا  



ين هللا فداءك شيئا تعلمه  عز وجل لرسوله فأتيته بعد فقلت اي رسول هللا جعل
ين هللا عز وجل به هل من ساعة أفضل من ساعة وهل  وأجهله ال يضرك وينفع

من ساعة يتقى فيها فقال لقد سألتين عن شيء ما سألين عنه أحد قبلك ان 
هللا عز وجل يتدىل يف جوف الليل فيغفر اال ما كان من الشرك والبغي فالصالة 

الشمس فإذا طلعت فاقصر عن الصالة مشهودة حمضورة فصل حىت تطلع 
فإهنا تطلع بني قرين شيطان وهى صالة الكفار حىت ترتفع فإذا استقلت 

الشمس فصل فان الصالة حمضورة مشهودة حىت يعتدل النهار فإذا اعتدل  
النهار فاقصر عن الصالة فإهنا ساعة تسجر فيها جهنم حىت يفئ الفيء فإذا 

رة مشهودة حىت تدىل الشمس للغروب فإذا فاء الفيء فصل فان الصالة حمضو 
تدلت فاقصر عن الصالة حىت تغيب الشمس فإهنا تغيب على قرين شيطان  

 وهى صالة الكفار  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف النقطاعه بني سليم بن عامر وعمرو  ت
 بن عبسة على خطأ يف متنه واختلف فيه على يزيد بن هارون 

 

 

هللا حدثين أيب ثنا هشيم أان يعلى بن عطاء عن عبد   حدثنا عبد - 19453
: أتيت النيب صلى هللا   الرمحن بن أيب عبد الرمحن عن عمرو بن عبسة قال

عليه وسلم فقلت من اتبعك على أمرك هذا قال حر وعبد يعىن أاب بكر وبالال  



رضي هللا تعاىل عنهما وكان عمرو يقول بعد ذلك فلقد رأيتين وإين لربع 
م اإلسال  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد فيه اضطراب فقد ت
 اختلف فيه على يعلى بن عطاء فرواه هشيم عنه واختلف عليه فيه 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بن منري ثنا حجاج يعىن بن دينار   - 19454
عن حممد بن ذكوان عن شهر بن حوشب عن عمرو بن عبسة قال : أتيت 

هللا صلى هللا عليه وسلم فقلت اي رسول هللا من تبعك على هذا األمر  رسول 
ما    قال حر وعبد قلت ما اإلسالم قال طيب الكالم وإطعام الطعام قلت

اإلميان قال الصرب والسماحة قال قلت أي اإلسالم أفضل قال من سلم  
املسلمون من لسانه ويده قال قلت أي اإلميان أفضل قال خلق حسن قال  

أي الصالة أفضل قال طول القنوت قال قلت أي اهلجرة أفضل قال ان  قلت 
هتجر ما كره ربك عز وجل قال قلت فأي اجلهاد أفضل قال من عقر جواده 
واهريق دمه قال قلت أي الساعات أفضل قال جوف الليل اآلخر مث الصالة 

ىت  مكتوبة مشهودة حىت يطلع الفجر فإذا طلع الفجر فال صالة اال الركعتني ح
تصلى الفجر فإذا صليت صالة الصبح فأمسك عن الصالة حىت تطلع 

الشمس فإذا طلعت الشمس فإهنا تطلع يف قرين شيطان وان الكفار يصلون 



هلا فأمسك عن الصالة حىت ترتفع فإذا ارتفعت فالصالة مكتوبة مشهودة حىت  
 يقوم الظل قيام الرمح فإذا كان كذلك فأمسك عن الصالة حىت متيل فإذا
مالت فالصالة مكتوبة مشهودة حىت تغرب الشمس فإذا كان عند غروهبا 

فأمسك عن الصالة فإهنا تغرب أو تغيب يف قرين شيطان وان الكفار يصلون 
 هلا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : قوله : أي الساعات أفضل ؟ قال : " جوف الليل ت
وأفضل اهلجرة وأفضل اآلخر " صحيح وقوله يف أفضل اإلميان وأفضل الصالة 

 اجلهاد صحيح لغريه وهذا إسناد فيه ضعف وانقطاع 
 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا شعبة عن أيب الفيض عن   - 19455
فخرج معاوية قال  سليم بن عامر قال كان بني معاوية وبني قوم من الروم عهد 

فجعل يسري يف أرضهم حىت ينقضوا فيغري عليهم فإذا رجل ينادى يف انحية  
ى هللا الناس وفاء ال غدر فإذا هو عمرو بن عبسة فقال مسعت رسول هللا صل 

عليه وسلم يقول : من كان بينه وبني قوم عهد فال يشد عقدة وال حيل حىت 
 ميضى أمدها أو ينبذ إليهم على سواء  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح بشاهده ت  



 

 

------------------------------------- 

 

[    386صفحة  - 4مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

هللا حدثين أيب ثنا هاشم بن القاسم ثنا الفرج ثنا  حدثنا عبد  - 19456
ال قلت له حدثنا حديثا  لقمان عن أيب أمامة عن عمرو بن عبسة السلمي ق

مسعته من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ليس فيه انتقاص وال وهم قال مسعته  
  يقول : من ولد له ثالثة أوالد يف اإلسالم فماتوا قبل ان يبلغوا احلنث أدخله

هللا عز وجل اجلنة برمحته إايهم ومن شاب شيبة يف سبيل هللا عز وجل كانت له 
نورا يوم القيامة ومن رمى بسهم يف سبيل هللا عز وجل بلغ به العدو أصاب أو 
أخطأ كان له كعدل رقبة ومن أعتق رقبة مؤمنه أعتق هللا بكل عضو منها عضوا 

ز وجل فان للجنة مثانية أبواب  منه من النار ومن انفق زوجني يف سبيل هللا ع 
 يدخله هللا عز وجل من أي ابب شاء منها اجلنة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح دون قوله : " من ولد له ... " و "  ت
 ومن أنفق زوجني " فصحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف لضعف الفرج 

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هاشم حدثين عبد احلميد حدثين  - 19457
بن عبسة  شهر حدثين أبو طيبة قال : ان شرحبيل بن السمط دعا عمرو

السلمي فقال اي بن عبسة هل أنت حمدثي حديثا مسعته أنت من رسول هللا 
صلى هللا عليه وسلم ليس فيه تزيد وال كذب وال حتدثنيه عن آخر مسعه منه  

قال نعم مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول ان هللا عز وجل غريك 
يقول قد حقت حمبيت للذين يتحابون من أجلى وحقت حمبيت للذين يتصافون  

من أجلى وحقت حمبيت للذين يتزاورون من أجلى وحقت حمبيت للذين يتباذلون  
من أجلى وحقت حمبيت للذين يتناصرون من أجلى وقال عمرو بن عبسة 

عت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول أميا رجل رمى بسهم يف سبيل هللا  مس
عز وجل فبلغ خمطئا أو مصيبا فله من األجر كرقبة يعتقها من ولد إمساعيل  
وأميا رجل شاب شيبة يف سبيل هللا فهي له نور وأميا رجل مسلم أعتق رجال 

لنار وأميا امرأة مسلما فكل عضو من املعتق بعضو من املعتق فداء له من ا
مسلمة أعتقت امرأة مسلمة فكل عضو من املعتقة بعضو من املعتقة فداء هلا 
من النار وأميا رجل مسلم قدم هلل عز وجل من صلبه ثالثة مل يبلغوا احلنث أو 

امرأة فهم له سرتة من النار وأميا رجل قام إىل وضوء يريد الصالة فأحصى 
أو خطيئة له فان قام إىل الصالة رفعه هللا   الوضوء إىل أماكنه سلم من كل ذنب

عز وجل هبا درجة وان قعد قعد ساملا فقال شرحبيل بن السمط آنت مسعت 
هذا احلديث من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اي بن عبسة قال نعم والذي 
ال إله اال هو لو اىن مل أمسع هذا احلديث من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  



مرتني أو ثالث أو أربع أو مخس أو ست أو سبع فانتهى عند سبع   غري مرة أو
ما حلفت يعىن ما ابليت ان ال أحدث به أحدا من الناس ولكين وهللا ما أدري  

 عدد ما مسعته من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إىل قوله عليه الصالة والسالم : " يتناصرون من  ت
حيح وهذا إسناد ضعيف لضعف شهر بن حوشب وإىل أجلي " حديث ص

هناية احلديث : مسعته من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : حديث صحيح  
 دون قوله : " من ولد إمساعيل " وهذا إسناد ضعيف 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيوة بن شريح ثنا بقية ثنا حبري بن   - 19458
ثهم ان  سعد عن خالد بن معدان عن كثري بن مرة عن عمرو بن عبسة انه حد

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : من بىن هلل مسجدا ليذكر هللا عز وجل  
ته من جهنم ومن  فيه بىن هللا له بيتا يف اجلنة ومن أعتق نفسا مسلمة كانت فدي
 شاب شيبة يف سبيل هللا عز وجل كانت له نورا يوم القيامة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح دون قوله : " من بىن هلل مسجدا ...  ت
 " فصحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف فيه بقية بن الوليد يدلس تدليس التسوية

 



 

قال ثنا حريز ثنا سليم   حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو املغرية - 19459
بن عامر حديث شرحبيل بن السمط حني قال لعمرو بن عبسة حدثنا حديثا  
ليس فيه تزيد وال نقصان فقال عمرو مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 يقول : من أعتق رقبة مسلمة كانت فكاكه من النار عضوا بعضو 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

ثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو املغرية ثنا عثمان بن عبيد أبو حد - 19460
دوس اليحصيب ثنا عبد الرمحن بن عائذ الثمايل عن عمرو بن عبسة السلمي  
قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : شر قبيلتني يف العرب جنران وبنو  

 تغلب 
 

 

عثمان بن عبيد  عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن من أجل ت
 وهو أبو دوس اليحصيب الشامي وبقية رجاله ثقات 

 

 

------------------------------------- 

 



[    387صفحة  - 4مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو املغرية ثنا بن عياش حدثين  - 19461
ب االملوكى عن عمرو بن  شرحبيل بن مسلم عن عبد الرمحن بن يزيد بن موه

عبسة السلمي قال : صلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على السكون 
 والسكاسك وعلى خوالن خوالن العالية وعلى األملوك أملوك ردمان  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف جلهالة عبد الرمحن بن يزيد بن موهب  ت
ل : ليس ابملشهور األملوكي : ذكره احلسيين يف " اإلكمال " وقا  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا احلكم بن انفع ثنا بن عياش عن   - 19462
عبد العزيز بن عبيد هللا عن محيد بن عقبة عن شرحبيل بن السمط عن عمرو  
بن عبسة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : من قاتل يف سبيل هللا عز وجل  

 فواق انقة حرم هللا على وجهه النار 

 

 

يث قوي لغريه وهذا إسناد ضعيف عبد العزيز بن عليق شعيب األرنؤوط : حدت
عبيد هللا وهو ابن محزة بن صهيب بن سنان الشامي احلمصي ضعفه حيىي بن 



 معني 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو املغرية ثنا صفوان بن عمرو   - 19463
حدثين شريح بن عبيد عن عبد الرمحن بن عائذ األزدي عن عمرو بن عبسة  

ل : كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يعرض يوما خيال وعنده  السلمي قا
 عليه وسلم اان عيينة بن حصن بن بدر الفزاري فقال له رسول هللا صلى هللا

أفرس ابخليل منك فقال عيينة وأان أفرس ابلرجال منك فقال له النيب صلى هللا 
عواتقهم عليه وسلم وكيف ذاك قال خري الرجال رجال حيملون سيوفهم على 

جاعلني رماحهم على مناسج خيوهلم البسو الربود من أهل جند فقال رسول 
هللا صلى هللا عليه وسلم كذبت بل خري الرجال رجال أهل اليمن واإلميان ميان  
إىل خلم وجذام وعاملة ومأكول محري خري من آكلها وحضرموت خري من بىن 

هللا ما أابيل ان يهلك احلرث وقبيلة خري من قبيلة وقبيلة شر من قبيلة و
احلاراثن كالمها لعن هللا امللوك األربعة مجداء وخموساء ومشرخاء وأبضعة  
وأختهم العمردة مث قال أمرين ريب عز وجل ان العن قريشا مرتني فلعنتهم  

وأمرين ان أصلي عليهم فصليت عليهم مرتني مث قال عصية عصت هللا ورسوله 
م وغفار ومزينة وأخالطهم من جهينة  غري قيس وجعدة وعصية مث قال ألسل

خري من بىن أسد ومتيم وغطفان وهوازن عند هللا عز وجل يوم القيامة مث قال  
 شر قبيلتني يف العرب جنران وبنو تغلب وأكثر القبائل يف اجلنة مذحج ومأكول  

 



 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

املغرية قال صفوان :ومأكول  حدثنا عبد هللا ثنا أيب قال قال أبو  - 19464
 محري خري من آكلها قال من مضى خري ممن بقى

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو اليمان قال ثنا أبو بكر بن عبد   - 19465
هللا عن حبيب بن عبيد عن عمرو بن عبسة عن النيب صلى هللا عليه وسلم  

عوة قلت أوجبه قال  قال : صالة الليل مثىن مثىن وجوف الليل اآلخر أجوبه د
 ال بل أجوبه يعىن بذلك اإلجابة 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : قوله " جوف الليل أجوبه دعوة " صحيح وقوله "  ت
صالة الليل مثىن مثىن " صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف لضعف أيب بكر بن 

عبد هللا وهو ابن أيب مرمي الغساين الشامي . . وقد اضطرب يف منت هذا 
 احلديث 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب قال حدثنا أبو اليمان قال حدثنا أبو  - 19466
بكر بن عبد هللا عن عطية بن قيس عن عمرو بن عبسة عن النيب صلى هللا 



 عليه وسلم :مثل ذلك 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن مصعب ثنا أبو بكر عن   - 19467
عطية عن عمرو بن عبسة ان النيب صلى هللا عليه وسلم قال : صالة الليل 
مثىن وجوف الليل اآلخر أوجبه دعوة قال فقلت أجوبه قال ال ولكن أوجبه  

 يعىن بذلك اإلجابة 
 

 

اآلخر صحيح لغريه وهذا عليق شعيب األرنؤوط : بعضه صحيح وبعضه ت
 إسناد ضعيف

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن بن موسى ثنا زهري بن  - 19468
معاوية ثنا يزيد بن يزيد بن جابر عن رجل عن عمرو بن عبسة قال : بينا  

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يعرض خيال وعنده عيينة بن حصن بن حذيفة  
اان أبصر ابخليل منك فقال عيينة وأان أبصر بن بدر الفزاري فقال لعيينة 

ابلرجال منك قال فكيف ذاك قال خيار الرجال الذين يضعون أسيافهم على  
عواتقهم ويعرضون رماحهم على مناسج خيوهلم من أهل جند قال كذبت خيار  

الرجال رجال أهل اليمن واإلميان ميان وأان ميان وأكثر القبائل يوم القيامة يف  
وحضر موت خري من بىن احلرث وما أابيل ان يهلك احليان كالمها   اجلنة مذحج



فال قيل وال ملك اال هلل عز وجل لعن هللا امللوك األربعة مجداء ومشرحاء ومخ  
 وساء وابضعة وأختهم العمردة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد ضعيف إلهبام الراوي عن عمرو  ت
 بن عبسة 

 

 

-------------------------------------  
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( حديث حممد بن صيفي رضي هللا عنه  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هشيم اان حصني عن الشعيب عن   - 19469
هللا عليه وسلم يف   حممد بن صيفي األنصاري قال : خرج علينا رسول هللا صلى

يوم عاشوراء فقال أصمتم يومكم هذا فقال بعضهم نعم وقال بعضهم ال قال  
ذلك  فأمتوا بقية يومكم هذا وأمرهم ان يؤذنوا أهل العروض ان يتموا يومهم  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري أن ت
 صحابيه مل خيرجا له وروى له النسائي وابن ماجة 

 

 

( حديث يزيد بن اثبت رضي هللا عنه  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هشيم أان عثمان بن حكيم   - 19470
ل : خرجنا مع رسول األنصاري عن خارجة بن زيد عن عمه يزيد بن اثبت قا

هللا صلى هللا عليه وسلم فلما وردان البقيع إذا هو بقرب جديد فسأل عنه فقيل  
ئما فكرهنا  فالنة فعرفها فقال أال آذنتموين هبا قالوا اي رسول هللا كنت قائال صا

ان نؤذنك فقال ال تفعلوا ال ميوتن فيكم ميت ما كنت بني أظهركم اال 
آذنتموين به فإن صاليت عليه له رمحة قال مث أتى القرب فصفنا خلفه وكرب عليه  

 أربعا 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح إن ثبت مساع خارجة بن زيد بن اثبت ت
فمنقطععن عمه يزيد بن اثبت وإال   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بن منري عن عثمان يعىن بن حكيم   - 19471



عن خارجة بن زيد عن عمه يزيد بن اثبت انه : كان جالسا مع النيب صلى هللا 
عليه وسلم يف أصحابه فطلعت جنازة فلما رآها رسول هللا صلى هللا عليه  

 نفذت قال وهللا ما أدري من  وسلم اثر واثر أصحابه معه فلم يزالوا قياما حىت
أتذ هبا أو من تضايق املكان وال أحسبها اال يهوداي أو يهودية وما سألنا عن  

 قيامه صلى هللا عليه وسلم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد يصح إن ثبت مساع ت
 خارجة بن زيد : وهو ابن اثبت من عمه يزيد بن اثبت 

 

 

( حديث الشريد بن سويد الثقفي رضي هللا عنه  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا علي بن حبر ثنا عيسى بن يونس  - 19472
أان بن جريج عن إبراهيم بن ميسرة عن عمرو بن شريد عن أبيه الشريد بن 
سويد قال : مر يب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأان جالس هكذا وقد 

خلف ظهري واتكأت على ألية يدي فقال أتقعد قعدة  وضعت يدي اليسرى 
 املغضوب عليهم  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : ابن جريج : وهو عبد امللك بن عبد العزيز مدلس ت
 وقد عنعن ورجال اإلسناد ثقات رجال الشيخني غري علي بن حبر 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد ثنا محاد بن سلمة ثنا   - 19473
قوا عنها رقبة  حممد بن عمرو عن أيب سلمة عن الشريد : ان أمه أوصت ان يعت

مؤمنة فسأل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن ذلك فقال عندي جارية 
ربك سوداء نوبية فاعتقها عنها فقال ائت هبا فدعوهتا فجاءت فقال هلا من 

 قالت هللا قال من أان قالت أنت رسول هللا قال اعتقها فإهنا مؤمنة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : مكرر سندا ومتنا ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا وبر بن أيب دليلة شيخ من   - 19474
أهل الطائف عن حممد بن ميمون بن مسيكة وأثىن عليه خريا عن عمرو بن 

يه قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يل : الواجد حيل الشريد عن أب
 عرضه وعقوبته قال وكيع عرضه شكايته وعقوبته حبسه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : مكرر سندا ومتنا ت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو أمحد ثنا عبد هللا يعىن بن عبد   - 19475
يد حيدث الرمحن بن يعلى بن كعب الثقفي الطائفي قال مسعت عمرو بن الشر 

عن أبيه قال : استنشدىن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من شعر أمية بن أيب 
افية فقال ان الصلت فأنشدته فكلما أنشدته بيتا قال هي حىت أنشدته مائة ق

 كاد ليسلم  

 

 

  -عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح . عبد هللا بن عبد الرمحن الطائفي ت
اتبعه إبراهيم بن ميسرة  - وإن يكن ضعيفا   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا مكي بن إبراهيم ثنا بن جريج قال  - 19476
ه عن النيب صلى  أخربين إبراهيم بن ميسرة عن عمرو بن الشريد انه مسعه خيرب 

هللا عليه وسلم : انه كان إذا وجد الرجل راقدا على وجهه ليس على عجزه  
 شيء ركضه برجله وقال هي أبغض الرقدة إىل هللا عز وجل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : مرفوعه حسن لغريه وهذا إسناد مرسل ت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا مهام أان قتادة عن عمرو   - 19477
بن شعيب عن الشريد بن سويد الثقفي ان النيب صلى هللا عليه وسلم قال :  

 جار الدار أحق ابلدار من غريه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد اختلف فيه على عمرو  ت
 بن شعيب 

 

 

دثين أيب ثنا يعقوب ثنا أيب عن بن إسحاق قال  حدثنا عبد هللا ح - 19478
مسعود الثقفي أن عمرو بن الشريد  حدثين عبد هللا بن أيب عاصم بن عروة بن 

حدثه أن أابه حدثه انه مسع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : إذا شرب 
الرجل فاجلدوه مث إذا شرب فاجلدوه أربع مرار أو مخس مرار مث إذا شرب 

 فاقتلوه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف هبذه السياقة ت  

 

 

------------------------------------- 
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حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الوهاب بن عطاء أان حسني  - 19479
املعلم عن عمرو بن شعيب حدثين عمرو بن الشريد عن أبيه الشريد بن سويد 
قال قلت : اي رسول هللا أرض ليس ألحد فيها شرك وال قسم اال اجلوار قال  

 اجلار أحق بسقبه ما كان  
 

 

وهاب بن عطاء اخلفاف اتبعه عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح عبد الت
 روح بن عبادة وحيىي بن سعيد 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح ثنا حسني املعلم واخلفاف أان  - 19480
حسني عن عمرو بن شعيب عن عمرو بن الشريد عن أبيه الشريد بن سويد 
أن رجال قال اي رسول هللا قال اخلفاف قلت : اي رسول هللا أرض ليس ألحد  

ها شرك وال قسم إال اجلوار فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اجلار أحق  في
 بسقبه ما كان  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : مكرر سابقه ت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا الضحاك بن خملد أخربين وبر بن  - 19481
و  أيب دليلة قال أخربين حممد بن عبد هللا بن ميمون بن مسيكة قال حدثين عمر 

بن الشريد قال حدثين أيب قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : يل 
 الواجد حيل عرضه وعقوبته  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : مكرر غري أن شيخ أمحد هنا هو الضحاك بن خملد ت
 وهو أبوعاصم النبيل ثقة من رجال الشيخني 

 

 

عبد هللا بن  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أزهر بن القاسم ثنا - 19482
الطائفي عن عمرو بن الشريد عن أبيه : أن  عبد الرمحن بن يعلى بن كعب

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم استنشده من شعر أمية بن أيب الصلت قال  
فأنشده مائة قافية فلم أنشده شيئا إال قال إيه إيه حىت إذا استفرغت من مائة  

 قافية قال كاد أن يسلم  

 

 

األرنؤوط : حديث صحيحعليق شعيب ت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح ثنا زكراي بن إسحاق أان  - 19483
إبراهيم بن ميسرة انه مسع يعقوب بن عاصم بن عروة يقول مسعت الشريد 
يقول : أشهد لوقفت مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بعرفات قال فما  

 مست قدماه األرض حىت أتى مجعا  

 

 

رط مسلم عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا مهين بن عبد احلميد قال أيب كنيته   - 19484
أبو شبل ثنا محاد يعىن بن سلمة عن حممد بن عمرو عن أيب سلمة عن الشريد  
: ان أمه أوصت أن يعتق عنها رقبة مؤمنة فقال اي رسول هللا ان امى أوصت 

ة سوداء فقال ادع هبا فجاء هبا أن يعتق عنها رقبة مؤمنة وعندي جارية نوبي
فقال هلا النيب صلى هللا عليه وسلم من ربك قالت هللا قال من أان قالت أنت  

 رسول هللا قال اعتقها فإهنا مؤمنة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : مكرر غري أن شيخ أمحد هنا هو مهنا بن عبد احلميد  ت
 روى له أبو داود والنسائي وهو ثقة 

 

 



بد هللا حدثين أيب ثنا روح ثنا زكراي بن إسحاق ثنا حدثنا ع - 19485
قال الشريد : كنت ردفا   إبراهيم بن ميسرة أنه مسع عمرو بن الشريد يقول

لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال يل أمعك من شعر أمية بن أيب الصلت 
شيء قلت نعم فقال أنشدين فأنشدته بيتا فلم يزل يقول يل كلما أنشدته بيتا  

ه حىت أنشدته مائة بيت قال مث سكت النيب صلى هللا عليه وسلم وسكت إي  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري صحابيه فلم خيرج له البخاري

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هاشم بن القاسم ثنا شريك عن   - 19486
  يعلى بن عطاء عن عمرو بن الشريد عن أبيه قال : قدم على النيب صلى هللا
عليه وسلم رجل جمذوم من ثقيف ليبايعه فأتيت النيب صلى هللا عليه وسلم  

 فذكرت ذلك له فقال ائته فأخربه أىن قد ابيعته فلريجع  

 

 

األرنؤوط : حديث صحيح شريك النخعي إمنا أخرج له مسلم  عليق شعيب ت
 متابعة وقد توبع 

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إسحاق بن سليمان ثنا عبد هللا أبو  - 19487
يعلى الطائفي عن عمرو بن الشريد عن أبيه وأبو عامر قال ثنا عبد هللا بن عبد  

عن أبيه قال قال رسول الرمحن بن يعلى قال مسعت عمرو بن الشريد حيدث 
هللا صلى هللا عليه وسلم : اجلار أحق بسقبه من غريه قال أبو عامر يف حديثه  

 املرء أحق 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح عبد هللا بن عبد الرمحن بن يعلى ت
 الطائفي ويكىن أاب يعلى وإن يكن ضعيفا متابع

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الواحد احلداد أبو عبيدة عن   - 19488
مرو بن خلف يعىن بن مهران ثنا عامر األحول عن صاحل بن دينار عن ع 

الشريد قال مسعت الشريد يقول مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول :  
ان من قتل عصفورا عبثا عج إىل هللا عز وجل يوم القيامة منه يقول اي رب 

 فالان قتلين عبثا ومل يقتلىن ملنفعة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف جلهالة حال صاحل بن دينار ت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح ثنا زكراي بن إسحاق اان  - 19489
إبراهيم بن ميسرة انه مسع يعقوب بن عاصم بن عروة يقول مسعت الشريد قال  

 صلى هللا عليه وسلم فما مست قدماه األرض  : أشهد ألفضت مع رسول هللا
حىت أتى مجعا وقال مرة لوقفت مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بعرفات 

فما مست قال أيب حيث قال روح وقفت مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
 أماله من كتابه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : مكرر سندا ومتنا ت  

 

 

-------------------------------------  

 

[    390صفحة  - 4مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح ثنا زكراي بن إسحاق ثنا  - 19490
إبراهيم بن ميسرة انه مسع عمرو بن الشريد حيدث عن أبيه : أن النيب صلى هللا 

ول يف أثره حىت أخذ ثوبه فقال ارفع  عليه وسلم تبع رجال من ثقيف حىت هر 
إزارك قال فكشف الرجل عن ركبتيه فقال اي رسول هللا اىن أحنف وتصطك 

ركبتاي فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كل خلق هللا عز وجل حسن قال  



 ومل ير ذلك الرجل اال وإزاره إىل أنصاف ساقيه حىت مات  

 

 

لى شرط مسلم عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح عت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح ثنا زكراي ثنا إبراهيم بن ميسرة   - 19491
انه مسع عمرو بن الشريد يقول بلغنا : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مر  

 على رجل وهو راقد على وجهه فقال هذا أبغض الرقاد إىل هللا عز وجل 

 

 

لغريه وهذا إسناد مرسل عليق شعيب األرنؤوط : حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هشيم بن بشري عن يعلى بن عطاء   - 19492
عن عمرو بن الشريد عن أبيه قال : كان يف وفد ثقيف رجل جمذوم فأرسل إليه 

 النيب صلى هللا عليه وسلم ارجع فقد ابيعتك  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان بن عيينة عن إبراهيم بن   - 31949
ع الشريد  ميسرة عن عمرو بن الشريد عن أبيه أو عن يعقوب بن عاصم انه مس

يقول : أبصر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم رجال جير إزاره فاسرع إليه أو 
قال ارفع هرول فقال ارفع إزارك واتق هللا قال اىن أحنف تصطك ركبتاي ف

إزارك فان كل خلق هللا عز وجل حسن فما رؤى ذلك الرجل بعد اال إزاره  
 يصيب إنصاف ساقيه أو إىل إنصاف ساقيه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان عن إبراهيم بن ميسرة عن   - 19494
ء هللا أو يعقوب بن عاصم يعىن عن الشريد عمرو بن الشريد عن أبيه ان شا

كذا حدثناه أيب قال : أردفين رسول هللا صلى هللا عليه وسلم خلفه فقال هل  
معك من شعر أمية شيء قلت نعم قال أنشدين فأنشدته بيتا فقال هيه فلم  

 يزل يقول هيه حىت أنشدته مائة بيت 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد عن حسني املعلم ثنا   - 19495
عمرو بن شعيب حدثين عمرو بن الشريد عن أبيه الشريد بن سويد قال قلت 
: اي رسول هللا أرض ليس ألحد فيها شريك وال قسم إال اجلوار قال اجلار أحق 

 بسقبه ما كان  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

( مع بن جارية األنصاري رضي هللا عنه حديث جم )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أان معمر عن الزهري  - 19496
  عن عبد هللا بن عبيد هللا بن ثعلبة األنصاري عن عبد هللا بن زيد األنصاري عن
جممع بن جارية قال مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : ليقتلن بن  

 مرمي الدجال بباب لد أو إىل جانب لد 

 

 

ؤوط : حديث صحيح لغريه عليق شعيب األرنت  

 

 

( حديث صخر الغامدي رضي هللا عنه   )  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هشيم أان يعلى بن عطاء عن عمارة   - 19497
وسلم : اللهم  بن حديد عن صخر الغامدي قال قال رسول هللا صلى هللا عليه 

ابرك ألميت يف بكورها قال وكان إذا بعث سرية أو جيشا بعثهم من أول النهار  
ل فأثرى وكثر  قال وكان صخر رجال اتجرا فكان يبعث جتارته من أول النهار قا

 ماله  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث ضعيف دون قوله : " اللهم ابرك ألميت يف ت
 بكورها " فهو حسن بشواهده وهو مكرر سندا ومتنا 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا شعبة قال يعلى بن عطاء   - 19498
ر الغامدي  أنبأين قال مسعت عمارة بن حديد رجال من جبيلة قال مسعت صخ

رجال من األزد يقول ان النيب صلى هللا عليه وسلم قال : اللهم ابرك ألميت يف  
بكورها قال وكان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا بعث سرية بعثهم من أول  

النهار وكان صخر رجال اتجرا وكان له غلمان فكان يبعث غلمانه من أول 
أين يضعه  النهار قال فكثر ماله حىت كان ال يدرى   

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : مكرر سندا ومتنا وانظر السابقت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن يعلى   - 19499
 صلى هللا  بن عطاء عن عمارة بن حديد البجلي عن صخر الغامدي عن النيب

عليه وسلم أنه قال : اللهم ابرك ألميت يف بكورها قال وكان رسول هللا صلى 
ان ال  هللا عليه وسلم إذا بعث سرية بعثها أول النهار وكان صخر اتجرا فك

 يبعث غلمانه اال من أول النهار فكثر ماله حىت كان ال يدرى أين يضعه  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : مكرر سندا ومتنا ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    391صفحة  - 4مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن مقاتل املروزي قال ثنا   - 19500
يوسف بن يعقوب املاجشون قال أخربين حممد بن املنكدر قال : دخلت على  
جابر بن عبد هللا وهو ميوت فقلت أقرئ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مىن  



 السالم 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : أثر صحيح اإلسناد ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن مقاتل أان عباد بن العوام  - 19501
ن احلكم أيخذ  ثنا احلجاج عن عبد هللا موىل بىن هاشم قال وكان ثقة قال وكا 

عنه عن عبد الرمحن بن أيب ليلى عن أسيد بن حضري عن النيب صلى هللا عليه  
ن البان الغنم  وسلم : سئل عن البان اإلبل فقال توضؤوا من ألباهنا وسئل ع 

 فقال ال توضؤوا من ألباهنا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن مقاتل ثنا بن املبارك أان  - 19502
مسعر عن محاد قال : البول عندان مبنزلة الدم ما مل يكن قدر الدرهم فال أبس 

 به 
 

 

ح اإلسناد رجاله ثقات رجال الشيخني غري عليق شعيب األرنؤوط : أثر صحي ت



 محاد

 

 

( حديث أيب موسى األشعري رضي هللا عنه  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد ثنا مهام ثنا قتادة عن   - 19503
سعيد بن أيب بردة عن أبيه عن أيب موسى األشعري قال قال رسول هللا صلى  
هللا عليه وسلم : ال ميوت مسلم اال أدخل هللا عز وجل مكانه النار يهوداي أو  

 نصرانيا 
 

 

مسلم عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد ثنا مهام حدثنا قتادة   - 19504
حيدث عمر بن عن سعيد بن أيب بردة وعون بن عتبة : اهنما شهدا أاب بردة 

عبد العزيز هبذا احلديث قال عون فاستحلفه ابهلل الذي ال إله اال هو ان أابه 
عيد على عون  حدثه انه مسعه من النيب صلى هللا عليه وسلم فلم ينكر ذلك س

 انه استحلفه  
 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد حدثنا مهام عن قتادة   - 19505
عن احلسن عن أيب موسى األشعري قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :  

ن ينصبان للناس يوم القيامة  والذي نفس حممد بيده ان املعروف واملنكر خليقتا
فأما املعروف فيبشر أصحابه ويوعدهم اخلري وأما املنكر فيقول إليكم إليكم  

 وما يستطيعون له اال لزوما  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : رجاله ثقات رجال الشيخني غري أن احلسن : وهو  ت
 ابن أيب احلسن البصري مل يسمع من أيب موسى 

 

 

حدثين أيب ثنا عبد الصمد ثنا يزيد يعىن بن   حدثنا عبد هللا - 19506
 بن قيس قال : صلى بنا رسول هللا إبراهيم أان ليث عن أيب بردة عن عبد هللا

صلى هللا عليه وسلم صالة مث قال على مكانكم اثبتوا مث أتى الرجال فقال ان  
ختلل   هللا عز وجل أيمرين ان آمركم ان تتقوا هللا تعاىل وان تقولوا قوال سديدا مث

إىل النساء فقال هلن ان هللا عز وجل أيمرين ان آمركن ان تتقوا هللا وان تقولوا  
قوال سديدا قال مث رجع حىت أتى الرجال فقال إذا دخلتم مساجد املسلمني  
 وأسواقهم ومعكم النبل فخذوا بنصوهلا ال تصيبوا هبا أحدا فتؤذوه أو جترحوه  



 

 

سناد ضعيف لضعف ليث : وهو ابن عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إت
 أيب سليم وبقية رجاله ثقات رجال الشيخني

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد حدثين أيب ثنا حسني  - 19507
عن بن بريدة قال حدثت عن األشعري انه قال مسعت رسول هللا صلى هللا 

أسررت وما   عليه وسلم يقول : اللهم اىن أستغفرك ملا قدمت وما أخرت وما
 أعلنت انك أنت املقدم وأنت املؤخر وأنت على كل شيء قدير  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هشيم عن جمالد عن الشعيب قال :   - 19508
كتب عمر يف وصيته ان ال يقر يل عامل أكثر من سنة واقروا األشعري يعىن أاب 

 موسى أربع سنني  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : أثر ضعيف اإلسناد لضعف جمالد وهو ابن سعيد  ت
مر وهشيم بن بشري مدلس وقد عنعن والشعيب مل يدرك ع  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا عبد الصمد ثنا ليث عن أيب  - 19509
بردة عن أيب موسى ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : إذا مرت بكم 

جنازة يهودي أو نصراين أو مسلم فقوموا هلا فلستم هلا تقومون إمنا تقومون ملن  
 معها من املالئكة  

 

 

لغريه وهذا إسناد ضعيف لضعف ليث بن أيب  عليق شعيب األرنؤوط : صحيحت
 سليم وبقية رجاله ثقات رجال الشيخني

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد وعفان قاال ثنا محاد   - 19510
بن سلمة أان علي بن زيد عن حطان بن عبد هللا الرقاشي عن األشعري ان 

ساعة اهلرج قالوا وما  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : ان بني يدي ال
قالوا أكثر مما نقتل اان لنقتل كل عام أكثر من سبعني ألفا قال  اهلرج قال القتل 

انه ليس بقتلكم املشركني ولكن قتل بعضكم بعضا قالوا ومعنا عقولنا يومئذ  
قال انه لتنزع عقول أهل ذلك الزمان وخيلف له هباء من الناس حيسب 

لى شيء قال عفان يف حديثه قال أبو موسى  أكثرهم اهنم على شيء وليسوا ع
والذي نفسي بيده ما أجد يل ولكم منها خمرجا أن أدركتين وإايكم اال ان خنرج  

 منها كما دخلنا فيها مل نصب منها دما وال ماال  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : مرفوعه صحيح وهذا إسناد ضعيف لضعف علي بن ت
رجال الشيخني زيد : وهو ابن جدعان وبقية رجاله ثقات  

 

 

-------------------------------------  

 

[    392صفحة  - 4مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن آدم ثنا زهري ثنا منصور   - 19511
عن شقيق عن أيب موسى قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : من قاتل 

 لتكون كلمة هللا هي العليا فهو يف سبيل هللا عز وجل  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن آدم ثنا إسرائيل عن أيب  - 19512
إسحاق عن األسود قال قال أبو موسى : لقد ذكران علي بن أيب طالب صالة 
كنا نصليها مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أما نسيناها واما تركناها عمدا  



 يكرب كلما ركع وكلما رفع وكلما سجد 
 

 

: حديث صحيح وهذا إسناد اختلف فيه على أيب عليق شعيب األرنؤوط ت
 إسحاق وهو السبيعي 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد هللا بن يزيد ثنا سعيد بن أيب  - 19513
جعفر بن  أيوب قال مسعت رجال من قريش يقال له أبو عبد هللا كان جيالس

ربيعة قال مسعت أاب بردة األشعري حيدث عن أبيه عن النيب صلى هللا عليه  
عد الكبائر وسلم قال : ان أعظم الذنوب عند هللا عز وجل ان يلقاه عبد هبا ب

 اليت هنى عنها ان ميوت الرجل وعليه دين ال يدع قضاء  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف جلهالة حال أيب عبد هللا القرشي ت
 ويقال : أبو عبيد هللا واألول أصح

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن عبيد ثنا األعمش عن   - 19514
إىل النيب صلى هللا عليه وسلم فقال :   شقيق عن أيب موسى قال جاء رجل 

 الرجل حيب القوم وملا يلحق هبم فقال املرء مع من أحب  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن عبيد ثنا األعمش عن   - 19515
ران احلديث فقال أبو شقيق قال كان عبد هللا وأبو موسى جالسني ومها يتذاك

موسى قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : بني يدي الساعة أايم يرفع فيها  
 العلم وينزل فيها اجلهل ويكثر فيها اهلرج واهلرج القتل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

ا عمار بن حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي يعىن بن آدم حدثن  - 19516
د ذكران بن رزيق عن أيب إسحاق عن بريد بن أيب مرمي عن األشعري قال : لق

أيب طالب وحنن ابلبصرة صالة كنا نصليها مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
 يكرب إذا سجد وإذا قام فال أدري أنسيناها أم تركناها عمدا  

 

 

اختلف فيه على أيب عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ت
 إسحاق وهو السبيعي 



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يونس ثنا محاد يعىن بن سلمة عن   - 19517
يونس واثبت ومحيد وحبيب عن احلسن عن حطان بن عبد هللا الرقاشي عن  

أيب موسى األشعري أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : ان بني يدي الساعة  
بد الصمد عن محاد عن علي بن زيد اال انه قال قال  فذكر حنوا من حديث ع

أبو موسى والذي نفسي بيده ال أجد يل ولكم ان أدركتهن اال ان خنرج منها  
 كما دخلناها مل نصب فيها دما وال ماال  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد رجاله ثقات رجال ت
ى له البخاري تعليقاالشيخني غري محاد بن سلمة فمن رجال مسلم ورو   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق اان سفيان عن ليث عن   - 19518
أيب بردة عن أيب موسى عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : إذا مررمت ابلسهام 

 يف أسواق املسلمني أو يف مساجدهم فأمسكوا ابألنصال ال جترحوا هبا أحدا 

 

 

حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف لضعف ليث :  عليق شعيب األرنؤوط :  ت
 وهو ابن أيب سليم وبقية رجاله ثقات رجال الشيخني

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق قال مسعت عبد هللا بن  - 19519
سعيد بن أيب هند عن أبيه عن رجل عن أيب موسى رضي هللا تعاىل عنه ان النيب 

ب ابلكعاب فقد عصى هللا ورسوله صلى هللا عليه وسلم قال : من لع   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث حسن وهذا إسناد اختلف فيه على سعيد بن  ت
 أيب هند 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق اان عبد هللا بن سعيد   - 19520
بن أيب هند عن أبيه عن رجل عن أيب موسى قال : رفع رسول هللا صلى هللا 

عليه وسلم حريرا بيمينه وذهبا بشماله فقال أحل إلانث أميت وحرم على 
 ذكورها  

 

 

تلف فيه  عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح بشواهده وهذا إسناد اخ ت
 على عبد هللا بن سعيد بن أيب هند 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرازق ثنا معمر عن أيوب عن  - 19521
انفع عن سعيد بن أيب هند عن رجل عن أيب موسى األشعري قال قال رسول  



هللا صلى هللا عليه وسلم : أحل الذهب واحلرير لإلانث من أميت وحرم على  
 ذكورها  

 

 

لف فيه  عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح بشواهده وهذا إسناد اختت
 على انفع 

 

 

-------------------------------------  
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حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أان معمر عن قتادة عن   - 19522
شعري صلى يونس بن جبري عن حطان بن عبد هللا الرقاشي أن أاب موسى األ

أبصحابه صالة فذكر احلديث فقال ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم خطبنا  
 ليؤمكم  فبني لنا سنتنا وعلمنا صالتنا فقال : إذا صليتم فأقيموا صفوفكم مث

 أحدكم فذكر احلديث 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أان الثوري عن قيس بن   - 19523
مسلم عن طارق بن شهاب عن أيب موسى األشعري قال : بعثين رسول هللا 

حج رسول هللا صلى هللا  صلى هللا عليه وسلم إىل أرض قومي فلما حضر احلج
دمت عليه وهو انزل ابألبطح فقال يل مب أهللت اي عليه وسلم وحججت فق 

عبد هللا بن قيس قال قلت لبيك حبج كحج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
قال أحسنت مث قال هل سقت هداي فقلت ما فعلت فقال يل اذهب فطف 

علت ما أمرين وأتيت امرأة من  ابلبيت وبني الصفا واملروة مث أحلل فانطلقت فف 
قومي فغسلت رأسي ابخلطمي وفلته مث أهللت ابحلج يوم الرتوية فما زلت أفيت  

الناس ابلذي أمرين رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حيت تويف مث زمن أيب بكر 
رضي هللا تعاىل عنه مث زمن عمر رضي هللا تعاىل عنه فبينا أان قائم عند احلجر 

قام أفيت الناس ابلذي أمرين به رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذ  األسود أو امل
أاتين رجل فسارين فقال ال تعجل بفتياك فان أمري املؤمنني قد أحدث يف 

املناسك شيئا فقلت أيها الناس من كنا أفتيناه يف املناسك شيئا فليتئد فإن أمري  
عنه فقلت اي أمري  املؤمنني قادم فبه فأمتوا قال فقدم عمر رضي هللا تعاىل

املؤمنني هل أحدثت يف املناسك شيئا قال نعم إن أنخذ بكتاب هللا عز وجل 
فإنه أيمر ابلتمام وإن أنخذ بسنة نبينا صلى هللا عليه وسلم فإنه مل حيلل حىت 

 حنر اهلدي  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

 ثنا وكيع عن حرملة بن قيس عن حممد  حدثنا عبد هللا حدثين أيب - 19524
بن أيب أيوب عن أيب موسى قال : أماانن كاان على عهد رسول هللا صلى هللا 

وما كان هللا ليعذهبم وأنت فيهم وما   }عليه وسلم رفع أحدمها وبقى اآلخر 
   {كان هللا معذهبم وهم يستغفرون  

 

 

جلهالة حممد بن أيب عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف ت
 أيوب فقد تفرد ابلرواية عنه حرملة بن قيس ومل يؤثر توثيقه عن غري ابن حبان 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سريج ثنا عبد هللا يعين العمري عن   - 19525
انفع عن سعيد بن أيب هند عن رجل من أهل البصرة عن أيب موسى قال قال  
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : أحل إلانث أميت احلرير والذهب وحرم على  

 ذكورها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح بشواهدهت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أان سفيان عن إمساعيل   - 19526
: قدم رجالن بن أيب خالد عن أخيه عن أيب بردة عن أيب موسى األشعري قال  

معي من قومي قال فأتينا إىل النيب صلى هللا عليه وسلم فخطبا وتكلما فجعال  
يف وجهه فقال  يعرضان ابلعمل فتغري وجه النيب صلى هللا عليه وسلم أو رؤى 

النيب صلى هللا عليه وسلم ان أخونكم عندي من يطلبه فعليكم بتقوى هللا عز  
 وجل قال فما استعان هبما على شيء 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف إلهبام أخي إمساعيل بن أيب خالدت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أان معمر عن قتادة عن   - 19527
 عثمان النهدي عن أيب موسى األشعري قال : كنت مع النيب صلى هللا أيب

عليه وسلم حسبته قال يف حائط فجاء رجل فسلم فقال النيب صلى هللا عليه  
وسلم اذهب فأذن له وبشره ابجلنة فذهبت فإذا هو أبو بكر رضي هللا تعاىل 

س مث جاء  عنه فقلت ادخل وابشر ابجلنة فما زال حيمد هللا عز وجل حىت جل
آخر فسلم فقال ائذن له وبشره ابجلنة فانطلقت فإذا هو عمر بن اخلطاب 

رضي هللا تعاىل عنه فقلت ادخل وابشر ابجلنة فما زال حيمد هللا عز وجل حىت 
جلس مث جاء آخر فسلم فقال اذهب فأذن له وبشره ابجلنة على بلوى شديدة  

نة على بلوى شديدة  قال فانطلقت فإذا هو عثمان فقلت ادخل وابشر ابجل



 قال فجعل يقول اللهم صربا حىت جلس  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أان معمر عن سعيد   - 19528
اجلريري عن أيب نضرة عن أيب سعيد اخلدري قال سلم عبد هللا بن قيس أبو 

عمر بن اخلطاب رضي هللا تعاىل عنهم : ثالث مرات فلم موسى األشعري على  
يؤذن له فرجع فأرسل عمر يف أثره مل رجعت قال اين مسعت رسول هللا صلى 

 هللا عليه وسلم يقول إذا سلم أحدكم ثالاث فلم جيب فلريجع  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

------------------------------------- 
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حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أان معمر عن قتادة عن   - 19529



يونس بن جبري عن حطان بن عبد هللا الرقاشي عن أيب موسى األشعري ان 
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : إذا قال اإلمام مسع هللا ملن محده فقولوا 

ى لسان نبيه  ربنا لك احلمد يسمع هللا عز وجل لكم فان هللا تعاىل قضى عل 
 صلى هللا عليه وسلم مسع هللا ملن محده  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا محاد بن أسامة عن بريد بن عبد   - 19530
هللا بن أيب بردة عن جده أيب بردة عن أيب موسى قال قال رسول هللا صلى هللا  

ازن األمني الذي يعطى ما أمر به كامال موفرا طيبة به نفسه  عليه وسلم : ان اخل
 حىت يدفعه إىل الذي أمر له به أحد املتصدقني  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا مروان بن معاوية الفزاري أان اثبت   - 19531
بن عمارة احلنفي عن غنيم بن قيس عن األشعري قال قال رسول هللا صلى هللا 

 عليه وسلم : كل عني زانية  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده جيد اثبت بن عمارة : وثقه ابن معني  ت
نسائي : ال أبس به والدارقطين وابن حبان وقال أمحد وال  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسني بن علي عن جعفر بن  - 19532
برقان عن اثبت بن احلجاج عن أيب بردة عن أيب موسى قال : اختصم رجالن 
إىل النيب صلى هللا عليه وسلم يف أرض أحدمها من أهل حضرموت قال فجعل  

أبرضي فقال ان هو اقتطعها  ميني أحدمها قال فضج اآلخر وقال انه إذا يذهب 
بيمينه ظلما كان ممن ال ينظر هللا عز وجل إليه يوم القيامة وال يزكيه وله عذاب  

 أليم قال وورع اآلخر فردها  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح اثبت بن احلجاج وإن مل يرو عنه غري  ت
 جعفر بن برقان وثقه ابن سعد وأبو داود والذهيب واحلافظ

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن عبيد حدثنا عبيد هللا عن   - 33195
انفع عن سعيد بن أيب هند عن أيب موسى قال قال رسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم : احلرير والذهب حرام على ذكور أميت وحل إلانثهم  

 



 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح بشواهده وهذا إسناد منقطع سعيد  ت
أيب هند مل يلق أاب موسى بن   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا يونس بن أيب إسحاق عن   - 19534
أيب بردة عن أيب موسى قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : تستأمر  

 اليتيمة يف نفسها فان سكتت فقد أذنت وان أبت مل تكره 
 

 

إسناد حسن رجاله ثقات رجال عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا ت
 الشيخني غري يونس بن أيب إسحاق فمن رجال مسلم وهو صدوق 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع وعبد الرمحن عن سفيان عن   - 19535
منصور عن أيب وائل عن أيب موسى قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :  

قال قال عبد الرمحن املرضى  اطعموا اجلائع وفكوا العاين وعودوا املريض  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع وعبد الرمحن عن إسرائيل عن   - 19536
أيب إسحاق عن أيب بردة عن أبيه قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ال  

 نكاح اال بويل 
 

 

وط : حديث صحيح وهذا إسناد اختلف فيه على أيب عليق شعيب األرنؤ ت
 إسحاق يف وصله وإرساله ووصله أصح

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا سفيان عن أيوب عن أيب   - 19537
قالبة عن زهدم اجلرمي عن أيب موسى قال : رأيت رسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم أيكل دجاجا  

 

 

ناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إس ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع عن سفيان عن عاصم يعين   - 19538
 صلى هللا عليه  األحول عن أيب عثمان عن أيب موسى قال : كنا مع رسول هللا

وسلم يف سفر فأشرفنا على واد فذكر من هوله فجعل الناس يكربون ويهللون  
ا فقال النيب صلى هللا عليه وسلم أيها الناس أربعوا على أنفسكم ورفعو 



 أصواهتم فقال أيها الناس انكم ال تدعون أصم وال غائبا انه معكم  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع حدثنا أسامة بن زيد ثنا سعيد   - 19539
 بن أيب هند عن أيب موسى قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : من لعب

 ابلنرد فقد عصى هللا ورسوله  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن وهذا إسناد منقطع سعيد بن أيب هند مل يلق أاب ت
 موسى األشعري 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عتاب ثنا عبد هللا اان أسامة بن زيد   - 19540
حدثين سعيد بن أيب هند عن أيب مرة موىل عقيل فيما أعلم عن أيب موسى عن  

 النيب صلى هللا عليه وسلم قال : من لعب ابلنرد فقد عصى هللا ورسوله  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث حسن وهذا إسناد اختلف فيه على أسامة بن  ت
 زيد الليثي 



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع وبن جعفر قاال ثنا شعبة عن   - 19541
سول هللا صلى هللا عليه وسلم  عمرو بن مرة اهلمداين عن أيب موسى قال قال ر 

: كمل من الرجال كثري ومل يكمل من النساء اال آسية امرأة فرعون ومرمي بنت 
 عمران وان فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع عن املسعودي عن عدي بن   - 19542
يها عمر بن اخلطاب اثبت عن أيب بردة عن أيب موسى : ان أمساء ملا قدمت لق

رضي هللا تعاىل عنه يف بعض طرق املدينة فقال أحلبشية هي قالت نعم فقال  
ول هللا نعم القوم أنتم لوال أنكم سبقتم ابهلجرة فقالت هي لعمر كنتم مع رس

صلى هللا عليه وسلم حيمل راجالكم ويعلم جاهلكم وفرران بديننا أما اين ال 
أرجع حىت أذكر ذلك للنيب صلى هللا عليه وسلم فرجعت إليه فقالت له فقال  

النيب صلى هللا عليه وسلم بل لكم اهلجرة مرتني هجرتكم إىل املدينة وهجرتكم  
 إىل احلبشة 

 

 



ناده صحيح املسعودي : وهو عبد الرمحن بن عبد  عليق شعيب األرنؤوط : إس ت
 هللا بن عتبة وإن كان اختلط مسع وكيع منه قبل اختالطه 

 

 

------------------------------------- 
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حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع عن املسعودي ويزيد قال   - 19543
موسى األشعري قال  أنبأان املسعودي عن عمرو بن مرة عن أيب عبيدة عن أيب 

: مسى لنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم نفسه أمساء منها ما حفظنا فقال اان 
ونيب امللحمة   حممد وأمحد واملقفى واحلاشر ونيب الرمحة قال يزيد ونيب التوبة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا سفيان عن األعمش عن   - 19544
أيب وائل عن أيب موسى قال قال رجل : اي رسول هللا رجل أحب قوما وملا 

 يلحق هبم قال املرء مع من أحب  
 



 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

عمش عن سعيد بن  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا األ - 19545
جبري عن أيب عبد الرمحن عن أيب موسى قال قال رسول هللا صلى هللا عليه  
وسلم : ال أحد أصرب على أذى يسمعه من هللا عز وجل انه يشرك به وهو 

 يرزقهم  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

ثنا سفيان عن زايد بن  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن  - 19546
عالقة عن رجل عن أيب موسى قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : فناء  
أميت ابلطعن والطاعون فقيل اي رسول هللا هذا الطعن قد عرفناه فما الطاعون  

 قال وخز أعدائكم من اجلن ويف كل شهداء 

 

 

عالقة ... قال  عليق شعيب األرنؤوط : هذا إسناد اختلف فيه على زايد بن ت
الدارقطين : واالختالف فيه من قبل زايد بن عالقة ويشبه أن يكون حفظه عن  

 مجاعة فمرة يرويه عن ذا ومرة يرويه عن ذا 



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن ثنا شعبة وبن جعفر اان  - 19547
بن جعفر  شعبة عن عمرو بن مرة عن أيب عبيدة عن أيب موسى األشعري قال 

يف حديثه مسعت أاب عبيدة حيدث عن أيب موسى قال قال رسول هللا صلى هللا  
يبسط يده عليه وسلم : إن هللا تعاىل يبسط يده ابلليل ليتوب مسيء النهار و 

 ابلنهار ليتوب مسيء الليل حيت تطلع الشمس من مغرهبا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن وبن جعفر قاال ثنا   - 19548
شعبة عن عمرو بن مرة عن أيب عبيدة عن أيب موسى قال : قام فينا رسول هللا 

 عليه وسلم أبربع فقال إن هللا عز وجل ال ينام وال ينبغي له أن ينام  صلى هللا
 خيفض القسط ويرفعه يرفع إليه عمل الليل ابلنهار وعمل النهار ابلليل 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن ثنا شعبة عن سعيد بن   - 19549



أيب بردة عن أبيه عن جده ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : على كل  
ال  مسلم صدقة قال أفرأيت ان مل جيد قال يعمل بيده فينفع نفسه ويتصدق ق
فرأيت ان مل يستطع ان يفعل قال يعني ذا احلاجة امللهوف قال أرأيت ان مل  

طع أن يفعل قال ميسك يفعل قال أيمر ابخلري أو ابلعدل قال أفرأيت ان مل يست
 عن الشر فإنه له صدقة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن عن سفيان عن صاحل   - 19550
الثوري عن الشعيب عن أيب بردة عن أيب موسى عن النيب صلى هللا عليه وسلم  

ا فأحسن تعليمها وأدهبا فأحسن أتديبها وأعتقها  قال : من كانت له أمة فعلمه
فتزوجها فله أجران وعبد أدى حق هللا عز وجل وحق مواليه ورجل من أهل 

الكتاب آمن مبا جاء به عيسى وما جاء به حممد صلى هللا عليه وسلم فله  
 أجران 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن ثنا سفيان عن  - 19551
األعمش عن أيب وائل عن أيب موسى عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال :  

 املرء مع من أحب  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن قيس   - 19552
نيب صلى  بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أيب موسى قال : قدمت على ال

هللا عليه وسلم وهو منيخ ابألبطح فقال يل أحججت قلت نعم قال فبم  
أهللت قال قلت لبيك إبهالل كإهالل النيب صلى هللا عليه وسلم قال قد  

طف ابلبيت وابلصفا واملروة مث أحل قال فطفت ابلبيت وابلصفا أحسنت قال 
واملروة مث أتيت امرأة من بين قيس ففلت رأسي مث أهللت ابحلج قال فكنت 

أفىت به الناس حىت كان خالفة عمر رضي هللا تعاىل عنه فقال رجل اي أاب موسى  
مري أو اي عبد هللا بن قيس رويدك بعض فتياك فإنك ال تدري ما أحدث أ

املؤمنني يف شأن النسك بعدك قال فقال اي أيها الناس من كنا أفتيناه فتيا  
فليتئد فان أمري املؤمنني قادم عليكم فبه فائتموا قال فقدم عمر فذكرت ذلك 
له فقال ان أنخذ بكتاب هللا فان كتاب هللا تعاىل أيمران ابلتمام وان أنخذ بسنة  

ول هللا صلى هللا عليه وسلم مل حيل حىت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فان رس



 بلغ اهلدى حمله  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

-------------------------------------  

 

[    396صفحة  - 4مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر حدثنا شعبة عن   - 19553
منصور عن إبراهيم عن يزيد بن أوس عن أيب موسى أنه أغمي عليه فبكت 
عليه أم ولده فلما أفاق قال هلا أما بلغك ما قال رسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم قال فسألتها فقالت قال : ليس منا من سلق وحلق وخرق  

 

 

ب األرنؤوط : حديث صحيحعليق شعيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن أيب  - 19554
بشر عن سعيد بن جبري عن أيب موسى األشعري عن النيب صلى هللا عليه  



وسلم قال : من مسع يب من أميت أو يهودي أو نصراين فلم يؤمن يب مل يدخل 
 اجلنة 

 

 

ح لغريه وهذا إسناد ضعيف النقطاعه عليق شعيب األرنؤوط : صحيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن أيب  - 19555
نه قدم مع بن التياح حدثين رجل أسود طويل قال جعل أبو التياح ينعته ا

عباس البصرة فكتب إىل أيب موسى فكتب إليه أبو موسى : ان رسول هللا 
صلى هللا عليه وسلم كان ميشي فمال إىل دمث يف جنب حائط فبال مث قال  

بنو إسرائيل إذا ابل أحدهم فأصابه شيء من بوله يتبعه فقرضه ابملقاريض  كان
 وقال إذا أراد أحدكم ان يبول فلريتد لبوله  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه دون قوله : " إذا أراد أحدكم أن يبول  ت
 فلريتد لبوله " وهذا إسناد ضعيف 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هبز ثنا جعفر بن سليمان ثنا أبو  - 19556
وهو حبضرة   عمران اجلوين عن أيب بكر بن عبد هللا بن قيس قال مسعت أيب



العدو يقول مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : ان أبواب اجلنة  
ى حتت ظالل السيوف قال فقام رجل من القوم رث اهليئة فقال اي أاب موس

آنت مسعت هذا من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال نعم قال فرجع إىل 
أصحابه فقال اقرأ عليكم السالم مث كسر جفن سيفه فألقاه مث مشي بسيفه  

 فضرب به حىت قتل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

منصور عن  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا شعبة عن   - 19557
إبراهيم عن يزيد بن أوس قال أغمي على أيب موسى فبكوا عليه فقال : اين 

برئ ممن برئ منه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فسألوا عن ذلك امرأته 
 فقالت من حلق أو خرق أو سلق  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

عن عوف عن خالد    حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا شعبة - 19558
األحدب عن صفوان بن حمرز قال أغمي على أيب موسى فبكوا عليه فأفاق 



فقال : اين أبرأ إليكم ممن برئ منه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ممن حلق أو  
 خرق أو سلق  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

عوف ومحاد بن    حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا - 19559
ين عوف عن زايد بن خمراق عن أيب كنانة عن أيب موسى قال : قام  أسامة حدث

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على ابب بيت فيه نفر من قريش فقال وأخذ 
بعضادة الباب مث قال هل يف البيت اال قرشي قال فقيل اي رسول هللا غري فالن  

مث قال ان هذا األمر يف قريش ما   بن أختنا فقال بن أخت القوم منهم قال
داموا إذا اسرتمحوا رمحوا وإذا حكموا عدلوا وإذا قسموا أقسطوا فمن مل يفعل  

ذلك منهم فعليه لعنة هللا واملالئكة والناس أمجعني ال يقبل منه صرف وال 
 عدل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح لغريه دون قوله : " فمن مل يفعل ت
" إىل آخر احلديث وهذا إسناد ضعيف جلهالة أيب كنانة ذلك منهم ...   

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو معاوية ثنا األعمش عن شقيق   - 19560
 تسمع لقول  قال كنت جالسا مع أيب موسى وعبد هللا فقال أبو موسى : أمل

عمار بعثين رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف حاجة فأجنبت فلم أجد املاء 
يه وسلم  فتمرغت يف الصعيد كما مترغ الدابة مث أتيت رسول هللا صلى هللا عل

فذكر ذلك له فقال إمنا كان يكفيك ان تقول وضرب بيده على األرض مث 
 مسح كل واحدة منهما بصاحبتها مث مسح هبما وجهه مل جيز األعمش الكفني 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    397صفحة  - 4زء مسند أمحد بن حنبل    ] ج   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو معاوية ثنا األعمش عن شقيق   - 19561
عن أيب موسى قال جاء رجل إىل النيب صلى هللا عليه وسلم فقال : اي رسول 

هللا أرأيت الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل محية ويقاتل رايء فأي ذلك يف سبيل هللا  
 عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة هللا عز وجل قال فقال رسول هللا صلى هللا

 هي العليا فهو يف سبيل هللا عز وجل 



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد هللا بن منري عن طلحة بن حيىي   - 19562
قال أخربين أبو بردة عن أيب موسى : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بعث  

 معاذا وأاب موسى إىل اليمن فأمرمها أن يعلما الناس القرآن  

 

 

  عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسن رجاله ثقات رجال الشيخني غري طلحةت
 بن حيىي فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو أمحد ثنا بريد بن عبد هللا ثنا   - 19563
أبو بردة عن أيب موسى قال : إذا مر أحدكم ابلنبل يف مساجدان أو أسواقنا 

 فليمسك بيده على مشاقصها ال يعقر أحدا  

 

 

الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو أمحد ثنا بريد بن عبد هللا ثنا   - 19564



أبو بردة عن أيب موسى قال : تعاهدوا هذا القرآن والذي نفسي بيده هلو أشد  
تفلتا من أحدكم من اإلبل من عقله قال أبو أمحد قلت لربيد هذه األحاديث 

ن النيب صلى هللا عليه وسلم قال  اليت حدثتين عن أيب بردة عن أيب موسى ع
 هي عن النيب صلى هللا عليه وسلم ولكن ال أقول لك 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا معتمر بن سليمان التيمي قال   - 19565
قال :  قرأت على الفضيل بن ميسرة يف حديث أيب حريز أن أاب بردة حدثه 

أوصى أبو موسى حني حضره املوت فقال إذا انطلقتم جبنازيت فاسرعوا املشي  
وال يتبعين جممر وال جتعلوا يف حلدي شيئا حيول بيين وبني الرتاب وال جتعلوا 

على قربي بناء وأشهدكم أين برئ من كل حالقة أو سالقة أو خارقة قالوا أو 
  عليه وسلم  مسعت فيه شيئا قال نعم من رسول هللا صلى هللا

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسن من أجل أيب حريزت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن ثنا سفيان عن قيس   - 19566



بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أيب موسى قال : قدمت على رسول هللا 
صلى هللا عليه وسلم وهو ابلبطحاء فقال مب أهللت فقلت إبهالل كإهالل 

النيب صلى هللا عليه وسلم فقال هل سقت من هدي قلت ال قال طف ابلبيت 
واملروة مث حل  وابلصفا   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح ثنا سعيد عن قتادة قال ثنا   - 19567
أنس بن مالك أن أاب موسى األشعري قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

ورحيها طيب ومثل   : مثل املؤمن الذي يقرأ القرآن مثل األترجة طعمها طيب
ومثل الفاجر  املؤمن الذي ال يقرأ القرآن كمثل التمرة طعمها طيب وال ريح هلا 

الذي يقرأ القرآن كمثل الرحيانة مر طعمها ورحيها طيب ومثل الفاجر الذي ال  
 يقرأ القرآن كمثل احلنظلة مر طعمها وال ريح هلا  

 

 

خنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هاشم بن القاسم ثنا شعبة عن   - 19568



غالب التمار قال مسعت مسروق بن أوس أو أوس بن مسروق رجال من بين 
يربوع حيدث أنه مسع أاب موسى األشعري حيدث عن النيب صلى هللا عليه وسلم  

 قال : األصابع سواء فقلت لغالب عشر عشر فقال نعم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف جلهالة مسروق بن ت
 أوس 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو نوح أان مالك عن موسى بن  - 19569
ميسرة عن سعيد بن أيب هند عن أيب موسى األشعري قال قال رسول هللا صلى 

 هللا عليه وسلم : من لعب ابلنرد فقد عصى هللا ورسوله  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث حسن وهذا إسناد منقطع ت  

 

 

أيب ثنا هاشم بن القاسم ثنا املبارك عن   حدثنا عبد هللا حدثين - 19570
احلسن عن أيب موسى قال مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول :  

 توضؤوا مما غريت النار لونه 
 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده فيه ضعف وانقطاع ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يونس بن حممد وعفان قاال ثنا   - 19571
عن عاصم قال عفان أان عاصم بن هبدلة عن أيب بردة عن أيب  محاد بن سلمة

 موسى : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان حيرسه أصحابه وذكر احلديث  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : بعضه صحيح وهذا إسناد حسن من أجل عاصم بن  ت
 هبدلة وبقية رجاله ثقات رجال الشيخني غري محاد بن سلمة فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو أمحد ثنا سفيان عن أيوب عن  - 19572
أيب قالبة عن زهدم عن أيب موسى : أنه جاء رجل وهو أيكل دجاجا فتنحى  
فقال إين حلفت أن ال أكله إين رأيته أيكل شيئا قذرا فقال ادنه فقد رأيت 

 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أيكله  

 

 

ؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنت  

 

 

------------------------------------- 



 

[    398صفحة  - 4مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو نعيم ثنا سفيان عن األعمش   - 19573
عن أيب وائل عن أيب موسى قال : قيل للنيب صلى هللا عليه وسلم الرجل حيب 

 القوم وملا يلحق هبم قال املرء مع من أحب 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

نا أبو نعيم ثنا طلحة بن حيىي بن حدثنا عبد هللا حدثين أيب ث - 19574
طلحة عن أيب بردة عن أيب موسى قال مسعت النيب صلى هللا عليه وسلم يقول  

 : ليستأذن أحدكم ثالاث فان أذن له وإال فلريجع  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسني بن حممد ثنا شعبة عن   - 19575
غالب عن أوس بن مسروق أو مسروق بن أوس الريبوعي من بين متيم عن أيب 



موسى عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : األصابع سواء قال شعبة قلت له 
 عشرا عشرا قال نعم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه ت  

 

 

عبد هللا حدثين أيب ثنا سليمان بن حرب ثنا محاد بن زيد  حدثنا - 19576
يه قال : أتيت رسول  حدثين غيالن بن جرير عن أيب بردة بن أيب موسى عن أب

هللا صلى هللا عليه وسلم يف رهط من األشعريني نستحمله فقال ال وهللا ما  
ث ذود غر  أمحلكم وما عندي ما أمحلكم عليه فلبثنا ما شاء هللا مث أمر لنا بثال

الذري فلما انطلقنا قال بعضنا لبعض أتينا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
نستحمله فحلف أن ال حيملنا أرجعوا بنا أي حىت نذكره قال فأتيناه فقلنا اي  
رسول هللا أان أتيناك نستحملك فحلفت أن ال حتملنا مث محلتنا فقال ما أان 

إن شاء هللا تعاىل ال أحلف على ميني   محلتكم بل هللا عز وجل محلكم أين وهللا
فأرى غريها خريا منها اال أتيت الذي هو خري وكفرت عن مييين أو قال إال 

 كفرت مييين وأتيت الذي هو خري  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أمحد بن عبد امللك ثنا موسى بن  - 19577
أعني عن عبد هللا بن حممد بن عقيل عن رجل عن أيب موسى األشعري قال  
قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : من حفظ ما بني فقميه وفرجه دخل 

 اجلنة 
 

 

 بن عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف لضعف عبد هللات
 حممد بن عقيل والضطرابه فيه 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا مهام ثنا قتادة أن عوان   - 19578
وسعيد ابين أيب بردة حداثه اهنما شهدا أاب بردة حيدث عمر بن عبد العزيز عن  

أبيه عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : ال ميوت رجل مسلم اال أدخل هللا 
انه النار يهوداي أو نصرانيا قال فاستحلفه عمر بن عبد العزيز ابهلل عز وجل مك

الذي ال إله أال هو ثالث مرات أن أابه حدثه عن رسول هللا صلى هللا عليه  
وسلم قال فحلف له قال فلم حيدثين سعيد أنه أستحلفه ومل ينكر على عون  

 قوله 

 

 

مسلم عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط ت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن غالب   - 19579
التمار قال مسعت أوس بن مسروق رجال منا كان أخذ الدرمهني على عهد  

عمر بن اخلطاب رضي هللا تعايل عنه وغزا يف خالفته حيدث عن أيب موسى عن  
ة فقلت عشر عشر  النيب صلى هللا عليه وسلم قال : األصابع سواء قال شعب 

 قال نعم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا شعبة أخربين أبو بشر قال   - 19580
مسعت سعيد بن جبري عن أيب موسى عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : من  

 مسع يب من أميت أو يهودي أو نصراين مث مل يؤمن يب دخل النار  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا عفان ثنا مهام ثنا رجل من   - 19581
األنصار أن أاب بكر بن عبد هللا بن قيس حدثه أن أابه حدثه : أن رسول هللا 



صلى هللا عليه وسلم كان يكثر زايرة األنصار خاصة وعامة فكان إذا زار 
منزله وإذا زار عامة أيت املسجد  خاصة أيت الرجل يف  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف إلهبام الرجل الراوي عن أيب بكر بن  ت
 أيب موسى األشعري وبقية رجاله ثقات رجال الشيخني

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سليمان بن داود اهلامشي ثنا أبو  - 19582
زبيد عن مطرف عن الشعيب عن أيب بردة عن أيب موسى األشعري قال قال  

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : من كانت له جارية فأعتقها وتزوجها كان له  
 أجران 

 

 

يخني غري عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشت
 سليمان بن داود اهلامشي 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا قتيبة بن سعيد ثنا عبد العزيز بن  - 19583
حممد عن عمرو يعين بن أيب عمر وعن املطلب عن أيب موسى قال مسعت 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : من عمل حسنة فسر هبا وعمل سيئة  



 فساءته فهو مؤمن  

 

 

عيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف النقطاعه عليق شت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا علي بن عبد هللا ثنا حسني بن  - 19584
علي اجلعفي عن جممع بن حيىي عن زيد بن جارية األنصاري قال مسعته يذكره  

عن سعيد بن أيب بردة عن أيب بردة عن أيب موسى قال : صلينا املغرب مع  
هللا صلى هللا عليه وسلم مث قلنا لو انتظران حىت نصلى معه العشاء قال  رسول

فانتظران فخرج إلينا فقال ما زلتم ها هنا قلنا نعم اي رسول هللا قلنا نصلى معك  
العشاء قال أحسنتم أو أصبتم مث رفع رأسه إىل السماء قال وكان كثريا ما يرفع  

فإذا ذهبت النجوم أيت السماء ما   رأسه إىل السماء فقال النجوم آمنة للسماء
توعد وأان أمنة ألصحايب فإذا ذهبت أيت أصحايب ما يوعدون وأصحايب أمنة  

 ألميت فإذا ذهبت أصحايب أيت أميت ما يوعدون  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري علي  ت
 بن عبد هللا : وهو ابن املديين فمن رجال البخاري

 

 



------------------------------------- 

 

[    399صفحة  - 4مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا علي بن عبد هللا ثنا الوليد بن  - 19585
م القيسي قال حدثين مسلم ثنا حيىي بن عبد العزيز األردين عن عبد هللا بن نعي 

الضحاك بن عبد الرمحن بن عرزب األشعري أن أاب موسى حدثهم قال : ملا  
م أليب عامر  هزم هللا عز وجل هوازن حبنني عقد رسول هللا صلى هللا عليه وسل 

األشعري على خيل الطلب فطلب فكنت فيمن طلبهم فأسرع به فرسه فأدرك  
بن دريد بن الصمة فقتل أاب عامر وأخذ اللواء وشددت على بن دريد فقتلته  

وأخذت اللواء وانصرفت ابلناس فلما رآين رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
لت نعم اي رسول هللا قال  أمحل اللواء قال اي أاب موسى قتل أبو عامر قال ق 

فرأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم رفع يديه يدعو يقول اللهم عبيدك 
 عبيدا أاب عامر أجعله من األكثرين يوم القيامة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح بغري هذه السياقة وهذا إسناد ت
 ضعيف لضعف عبد هللا بن نعيم القيين

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هبز ثنا شعبة ثنا أبو التياح عن   - 19586
سلم إىل دمث  شيخ هلم عن أيب موسى قال : مال رسول هللا صلى هللا عليه و 

إىل جنب حائط فبال قال شعبة فقلت أليب التياح جالسا قال ال أدري قال  
م البول فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إن بين إسرائيل كانوا إذا أصاهب

 قرضوه ابملقاريض فإذا ابل أحدكم فلريتد لبوله 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه دون قوله : " فإذا ابل أحدكم ... " ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا علي بن عبد هللا ثنا املعتمر بن  - 19587
أاب بردة   سليمان قال قرأت على الفضيل بن ميسرة عن حديث أيب حريز ان

حدثه عن حديث أيب موسى إن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : ثالثة ال  
يدخلون اجلنة مدمن مخر وقاطع رحم ومصدق ابلسحر ومن مات مدمنا 

قاه هللا عز وجل من هنر الغوطة قيل وما هنر الغوطة قال هنر جيري من  للخمر س
 فروج املومسات يؤذي أهل النار ريح فروجهم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : قوله منه : " ثالثة ال يدخلون اجلنة : مدمن مخر ت
وقاطع رحم ومصدق ابلسحر " حسن لغريه وهذا إسناد ضعيف لضعف أيب 

 حريز



 

 

عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد هللا بن حممد ومسعته أان من   حدثنا - 19588
عن أيب بردة عن أيب  عبد هللا بن حممد ثنا أبو أسامة عن بريد بن أيب بردة

موسى قال : ولد يل غالم فأتيت به النيب صلى هللا عليه وسلم فسماه إبراهيم  
هللا عليه  وحنكه بتمرة وقال احرتق بيت ابملدينة على أهله فحدث النيب صلى  

وسلم بشأهنم فقال إمنا هذه النار عدو لكم فإذا منتم فأطفؤها عنكم قال وكان  
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا بعث أحدا من أصحابه يف بعض أمره قال  
بشروا وال تنفروا ويسروا وال تعسروا وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إن  

دى والعلم كمثل غيث أصاب األرض مثل ما بعثين هللا عز وجل به من اهل 
فكانت منه طائفة قبلت فأنبتت الكأل والعسب الكثري وكانت منها أجادب  

أمسكت املاء فنفع هللا عز وجل هبا انسا فشربوا فرعوا وسقوا وزرعوا واسقوا 
وأصابت طائفة منها أخرى إمنا هي قيعان ال متسك ماء وال تنبت كأل فذلك 

عز وجل ونفعه هللا عز وجل مبا بعثين به ونفع به فعلم  مثل من فقه يف دين هللا  
وعلم ومثل من مل يرفع بذلك رأسا ومل يقبل هدى هللا عز وجل الذي أرسلت 

 به 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد هللا بن حممد ومسعته أان من   - 19589
حممد بن أيب شيبة ثنا معتمر بن سليمان عن عباد بن عباد عن أيب عبد هللا بن 

جملز عن أيب موسى قال : أتيت النيب صلى هللا عليه وسلم بوضوء فتوضأ 
 وصلى وقال اللهم أصلح يل ديين ووسع علي يف ذايت وابرك يل يف رزقي 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث حسن لغريه ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا محاد عن اثبت البناين   - 19590
وعلى بن زيد واجلريري عن أيب عثمان النهدي عن أيب موسى األشعري ان 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال له : أال أدلك على كنز من كنوز اجلنة قال  
 وما هو قال ال حول وال قوة اال ابهلل 

 

 

األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم عليق شعيب ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    400صفحة  - 4مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان قال ثنا مهام ثنا أبو عمران   - 19591
لى هللا  اجلوين عن أيب بكر بن عبد هللا بن قيس األشعري عن أبيه ان النيب ص 

عليه وسلم قال : اخليمة درة جموفة طوهلا يف السماء ستون ميال يف كل زاوية 
 منها للمؤمن أهل ال يراهم اآلخرون ورمبا قال عفان لكل زاوية  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

يب حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا محاد أان اثبت عن أ - 19592
بردة عن أيب موسى ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : إذا مر أحدكم يف  
مسجد أو سوق أو جملس وبيده نبال فليأخذ بنصاهلا قال أبو موسى فوهللا ما  

 متنا حىت سددها بعضنا يف وجوه بعض 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد عن اثبت يعىن بن  - 19593
عمارة عن غنيم عن أيب موسى األشعري عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال :  

 إذا استعطرت املرأة فخرجت على القوم ليجدوا رحيها فهي كذا وكذا  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده جيدت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن عثمان بن غياث ثنا أبو  - 19594
عثمان عن أيب موسى األشعري عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : هل 

أدلكم على كنز من كنوز اجلنة أو ما تدري ما كنز من كنوز اجلنة قلت هللا 
 ورسوله أعلم قال ال حول وال قوة اال ابهلل 

 

 

إسناده صحيح على شرط الشيخني عليق شعيب األرنؤوط :ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي أان عبيد هللا أخربين انفع وثنا   - 19595
حممد بن عبيد ثنا عبيد هللا حدثين انفع عن سعيد بن أيب هند عن أيب موسى  
 عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : من لعب ابلنرد فقد عصى هللا ورسوله 

 

 

ألرنؤوط : حسن وهذا إسناد منقطع عليق شعيب ات  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي هو بن سعيد عن بن جريج  - 19596



عن عطاء عن عبيد بن عمري : ان أاب موسى استأذن على عمر رضي هللا تعاىل 
عنه ثالث مرات فلم يؤذن له فرجع فقال أمل امسع صوت عبد هللا بن قيس 

  آنفا قالوا بلى قال فاطلبوه قال فطلبوه فدعى فقال ما محلك على ما صنعت
قال أستأذنت ثالاث فلم يؤذن يل فرجعت كنا نؤمر هبذا فقال لتأتني عليه ابلبينة  
أو ألفعلن قال فأتى مسجدا أو جملسا لألنصار فقالوا ال يشهد لك اال أصغران 
فقام أبو سعيد اخلدري فشهد له فقال عمر رضي هللا تعاىل عنه خفي هذا على  

ين عنه الصفق ابألسواق من أمر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أهلا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد وحممد بن جعفر   - 19597
قاال ثنا عوف قال حدثين قسامة بن زهري قال بن جعفر عن قسامة بن زهري  

هللا عز وجل خلق آدم  عن أيب موسى عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : ان 
من قبضة قبضها من مجيع األرض فجاء بنو آدم على قدر األرض جاء منهم  
األبيض واألمحر واألسود وبني ذلك واخلبيث والطيب والسهل واحلزن وبني 

 ذلك 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري ت



سوى ابن ماجة وهو ثقة قسامة بن زهري فقد روى له أصحاب السنن   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح ثنا عوف عن قسامة بن زهري   - 19598
 قال مسعت األشعري فذكر : مثله  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا بريد بن أيب بردة بن أيب  - 19599
موسى عن أبيه عن جده قال : كنا جلوسا عند النيب صلى هللا عليه وسلم وانه  
سأله سائل فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اشفعوا تؤجروا وليقض هللا عز  

 وجل على لسان نبيه ما أحب  

 

 

ناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إس ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا إسرائيل عن أيب إسحاق  - 19600
علي رضي هللا  عن األسود بن يزيد قال قال أبو موسى األشعري : لقد ذكران

تعاىل عنه صالة صليناها مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فأما ان نكون 



رفع  نسيناها واما ان نكون تركناها عمدا يكرب كلما ركع وإذا سجد وإذا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا سفيان وعبد الرمحن عن   - 19601
سفيان عن حكيم بن ديلم عن أيب بردة عن أبيه قال : كانت اليهود يتعاطسون 
عند النيب صلى هللا عليه وسلم رجاء ان يقول هلم يرمحكم هللا فكان يقول هلم  

هللا ويصلح ابلكم   يهديكم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري ت
 حكيم بن ديلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا املسعودي عن عمرو بن   - 19602
مرة عن أيب عبيدة عن أيب موسى قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ان  

ال ينبغي له ان ينام خيفض القسط ويرفعه حجابه النار لو  هللا عز وجل ال ينام و 
  }كشفها ألحرقت سبحات وجهه كل شيء أدركه بصره مث قرأ أبو عبيدة 

 نودي أن بورك من يف النار ومن حوهلا وسبحان هللا رب العاملني  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    401صفحة  - 4مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن بن مهدي ثنا سفيان   - 19603
عن أيب إسحاق عن األسود قال قال أبو موسى : أتيت رسول هللا صلى هللا 

البيت أو ما ذكر من هذا  عليه وسلم وأان أرى ان عبد هللا من أهل   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن عن سفيان عن  - 19604
األعمش عن سعيد بن جبري عن أيب عبد الرمحن عن أيب موسى عن النيب صلى  

 عز وجل يدعون  هللا عليه وسلم قال : ما أحد أصرب على أذى يسمعه من هللا
 له ولدا ويعافيهم ويرزقهم  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل عن يونس عن احلسن :  - 19605
ينتهى فقال ان كنت   ان أخا أليب موسى كان يتسرع يف الفتنة فجعل ينهاه وال

أرى انه سيكفيك مىن اليسري أو قال من املوعظة دون ما أرى وان رسول هللا 
ا اآلخر  صلى هللا عليه وسلم قال إذا تواجه املسلمان بسيفيهما فقتل أحدمه

فالقاتل واملقتول يف النار قالوا اي رسول هللا هذا القاتل فما ابل املقتول قال انه 
 أراد قتل صاحبه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد منقطع ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل اان أيوب عن القاسم   - 19606
أيب موسى فقدم يف طعامه حلم دجاج   التميمي عن زهدم اجلرمي قال كنا عند

ويف القوم رجل من بىن تيم هللا أمحر كأنه موىل فلم يدن قال له أبو موسى :  
ادن فإين قد رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أيكل منه قال اىن رأيته  

أيكل شيئا فقذرته فحلفت ان ال أطعمه أبدا فقال أدن أخربك عن ذلك اىن 



 عليه وسلم يف رهط من األشعريني نستحمله وهو يقسم أتيت النيب صلى هللا
قال ال وهللا ما أمحلكم  نعما من نعم الصدقة قال أيوب أحسبه وهو غضبان ف

وما عندي ما أمحلكم فانطلقنا فأتى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بنهب إبل  
  فقال أين هؤالء االشعريون فأتينا فأمر لنا خبمس ذود غر الذري فاندفعنا

فقلت ألصحايب أتينا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم نستحمله فحلف ان ال 
حيملنا مث أرسل إلينا فحملنا فقلت نسي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ميينه  

وهللا لئن تغفلنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ميينه ال نفلح أبدا ارجعوا بنا إىل 
ميينه فرجعنا إليه فقلنا اي رسول هللا  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فلنذكره

أتيناك نستحملك فحلفت ان ال حتملنا مث محلتنا فعرفنا أو ظننا أنك نسيت 
ميينك فقال صلى هللا عليه وسلم انطلقوا فإمنا محلكم هللا عز وجل وإين وهللا  
ان شاء هللا ال أحلف على ميني فارى غريها خريا منها إال أتيت الذي هو خري  

ها  وحتللت  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن أيوب عن  - 19607
أيب قالبة عن زهدم اجلرمي قال : كنت عند أيب موسى فقرب له طعام فيه  

 دجاج فذكر معناه  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

أيوب حدثين حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد هللا بن الوليد ثنا  - 19608
أبو قالبة عن رجل من بىن تيم هللا يقال له زهدم قال كنا عند أيب موسى فأتى  

 بلحم دجاج : فذكره  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد حسن من أجل عبد هللا  ت
 بن الوليد : وهو العدين وبقية رجاله ثقات رجال الشيخني

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا وهيب ثنا أيوب عن أيب   - 19609
قالبة وعن القاسم التيمي عن زهدم اجلرمي قال كان بيننا وبني األشعري إخاء 

 : فذكر احلديث ومعناه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

عيد عن قتادة عن  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل ثنا س  - 19610



يونس بن جبري عن حطان بن عبد هللا الرقاشي عن أيب موسى األشعري قال :  
علمنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم صالتنا وسنتنا فقال إمنا اإلمام ليؤمت به  

فقولوا آمني  {غري املغضوب عليهم وال الضالني   }فإذا كرب فكربوا وإذا قال 
اركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا قال مسع هللا ملن محده  جيبكم هللا تعاىل وإذا ركع ف 

فقولوا ربنا لك احلمد يسمع هللا لكم وإذا سجد فاسجدوا وإذا رفع فارفعوا 
فان اإلمام يسجد قبلكم ويرفع قبلكم قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 فتلك بتلك  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر وعفان قاال ثنا   - 19611
عت أاب وائل  شعبة عن عمرو بن مرة قال عفان أخربين عمرو بن مرة قال مس 

قال ثنا أبو موسى األشعري ان أعرابيا أتى النيب صلى هللا عليه وسلم فقال :  
اتل لريى اي رسول هللا الرجل يقاتل للمغنم والرجل يقاتل ليذكر والرجل يق

مكانه فمن يف سبيل هللا فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من قاتل لتكون  
 كلمة هللا هي العليا فهو يف سبيل هللا عز وجل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  



 

 

------------------------------------- 

 

[    402صفحة  - 4مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا مؤمل بن إمساعيل ثنا محاد بن  - 19612
سلمة ثنا أبو عمران اجلوين عن أيب بكر بن أيب موسى عن أبيه قال : أتيت 

النيب صلى هللا عليه وسلم ومعي نفر من قومي فقال أبشروا وبشروا من وراءكم 
شهد ان ال إله اال هللا صادقا هبا دخل اجلنة فخرجنا من عند النيب  انه من

صلى هللا عليه وسلم نبشر الناس فاستقبلنا عمر بن اخلطاب فرجع بنا إىل 
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال عمر اي رسول هللا إذا يتكل الناس قال  

 فسكت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 

 

ط : حديث صحيحعليق شعيب األرنؤو ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا مصعب بن سالم ثنا األجلح عن   - 19613
أيب بكر بن أيب موسى عن أبيه قال : بعثين رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إىل  
اليمن فقلت اي رسول هللا ان هبا أشربة فما أشرب وما ادع قال وما هي قلت 



هللا عليه وسلم ما هو فقال ما البتع وما   البتع واملزر فلم يدر رسول هللا صلى
املزر قال أما البتع فنبيذ الذرة يطبخ حىت يعود بتعا وأما املزر فنبيذ العسل قال  

 فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ال تشربن مسكرا 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : قوله : " ال تشربن مسكرا " صحيح وهذا إسناد  ت
سالم ضعيف لضعف مصعب بن   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الوهاب بن عبد اجمليد الثقفي   - 19614
أبو حممد ثنا خالد احلذاء عن أيب عثمان النهدي عن أيب موسى األشعري قال  

: كنا مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف غزاة فجعلنا ال نصعد شرفا وال  
نا ابلتكبري قال فدان منا رسول هللا نعلو شرفا وال هنبط يف واد اال رفعنا أصوات

صلى هللا عليه وسلم فقال أيها الناس أربعوا على أنفسكم فإنكم ما تدعون  
أصم وال غائبا إمنا تدعون مسيعا بصريا ان الذي تدعون أقرب إىل أحدكم من  
عنق راحلته اي عبد هللا بن قيس اال أعلمك كلمة من كنوز اجلنة ال حول وال  

 قوة اال ابهلل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو املغرية وهو النضر بن إمساعيل   - 19615
يعىن القاص ثنا بريد عن أيب بردة عن أيب موسى قال قال رسول هللا صلى هللا  

و نصراين حىت عليه وسلم : إذا كان يوم القيامة مل يبق مؤمن اال أتى بيهودي أ
يدفع إليه يقال له هذا فداؤك من النار قال أبو بردة فاستحلفين عمر بن عبد  

العزيز ابهلل الذي ال إله إال هو أمسعت أاب موسى يذكره عن رسول هللا صلى هللا 
 عليه وسلم قال قلت نعم فسر بذلك عمر  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد ضعيف لضعف النضر بن ت
 إمساعيل 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا احلكم بن انفع أبو اليمان ثنا   - 19616
إمساعيل بن عياش عن عبد العزيز بن عبيد هللا عن أيب بردة بن أيب موسى 
 األشعري عن أبيه عن النيب صلى هللا عليه وسلم : انه كان ينفل يف مغازيه  

 

 

اد ضعيف لضعف عبد العزيز عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسنت
 بن عبيد هللا 

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن صاحل   - 19617
 : انه كان ينفل يف مغازيه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : هذا ملفق من سند احلديث التايل ومنت احلديث ت
 السابق 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن صاحل   - 19618
يه وسلم قال :  عن الشعيب عن أيب بردة عن أيب موسى عن النيب صلى هللا عل

ثالثة يؤتون أجورهم مرتني رجل كانت له أمة فادهبا فأحسن أتديبها وعلمها  
ق مواليه  فأحسن تعليمها مث اعتقها فتزوجها ومملوك أعطى حق ربه عز وجل وح 

ورجل آمن بكتابه ومبحمد صلى هللا عليه وسلم قال قال يل الشعيب خذها  
 بغري شيء ولو سرت فيها إىل كرمان لكان ذلك يسريا 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن قتادة   - 19619
يب بردة عن أيب بردة عن أبيه : أن رجلني اختصما إىل رسول هللا عن سعيد بن أ



 صلى هللا عليه وسلم يف دابة ليس لواحد منهما بينة فجعله بينهما نصفني 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : هو حديث معلول عند أهل احلديث مع االختالف ت
 يف إسناده على قتادة 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا عثمان بن  - 19620
غياث عن أيب عثمان عن أيب موسى قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :  

هل تدري أو هل أدلك على كنز من كنوز اجلنة قال هللا ورسوله أعلم قال ال  
 حول وال قوة اال ابهلل  

 

 

شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على  ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    403صفحة  - 4مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن عاصم   - 19621



عن أيب عثمان عن أيب موسى : أهنم كانوا مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
يف سفر فرفعوا أصواهتم ابلدعاء فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم انكم ال  

ويستجيب مث تدعون أصم وال غائبا انكم تدعون قريبا جميبا يسمع دعاءكم 
قال اي عبد هللا بن قيس أو اي أاب موسى أال أدلك على كنز من كنوز اجلنة ال  

 حول وال قوة اال ابهلل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد هللا بن منري ثنا عبد امللك يعىن  - 19622
ن أيب علي رجل من بىن كاهل قال خطبنا أبو موسى  بن أيب سليمان العزرمي ع

األشعري فقال : اي أيها الناس اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل  
فقام إليه عبد هللا بن حزن وقيس بن املضارب فقاال وهللا لتخرجن مما قلت أو 
لنأتني عمر مأذون لنا أو غري مأذون قال بل أخرج مما قلت خطبنا رسول هللا 
صلى هللا عليه وسلم ذات يوم فقال أيها الناس اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى  
من دبيب النمل فقال له من شاء هللا ان يقول وكيف نتقيه وهو أخفى من  

دبيب النمل اي رسول هللا قال قولوا اللهم اان نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا  
 نعلمه ونستغفرك ملا ال نعلم  

 

 



إسناده ضعيف جلهالة أيب علي الكاهلي  عليق شعيب األرنؤوط :ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع عن حرملة بن قيس عن حممد   - 19623
بن أيب أيوب عن أيب موسى قال : أماانن كاان على عهد رسول هللا صلى هللا 

وما كان هللا ليعذهبم وأنت فيهم وما   }عليه وسلم رفع أحدمها وبقى اآلخر 
   {كان هللا معذهبم وهم يستغفرون  

 

 

سندا ومتنا   عليق شعيب األرنؤوط : مكررت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا محاد يعىن بن سلمة أان   - 19624
: قلت اثبت عمن مسع حطان بن عبد هللا الرقاشي قال قال أبو موسى 

لصاحب يل تعال فلنجعل يومنا هذا هلل عز وجل فلكأمنا شهدان رسول هللا 
صلى هللا عليه وسلم فقال ومنهم من يقول تعال فلنجعل يومنا هذا هلل عز  

ل فما زال يرددها حىت متنيت أن أسيخ يف األرض وج  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف إلهبام من روى عنه اثبتت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا مهام عن قتادة ثنا احلسن  - 19625
: أن أاب موسى األشعري كان له أخ يقال له أبو رهم وكان يتسرع يف الفتنة  

ي يكره الفتنة فقال له لوال ما أبلغت إىل ما حدثتك اىن مسعت وكان األشعر 
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول ما من مسلمني التقيا بسيفيهما فقتل  

 أحدمها اآلخر اال دخال مجيعا النار  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد منقطع ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا سعيد عن   - 19626
غالب التمار عن محيد بن هالل عن مسروق بن أوس أن أاب موسى حدث :  
 أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قضى يف األصابع عشرا عشرا من اإلبل 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح لغريه ت  

 

 

 ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن أيب حدثنا عبد هللا حدثين أيب - 19627
اخلدري قال : ان أاب موسى استأذن على  مسلمة عن أيب نضرة عن أيب سعيد 

عمر رضي هللا تعاىل عنهما قال واحدة ثنتني ثالث مث رجع أبو موسى فقال له  



عمر رضي هللا تعاىل عنه لتأتني على هذا ببينة أو ألفعلن قال كأنه يقول 
فاق قال فانطلق أبو موسى إىل جملس فيه األنصار فذكر  أجعلك نكاال يف اآل

ذلك هلم فقال أمل تعلموا ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال إذا استأذن  
أحدكم ثالاث فلم يؤذن له فلريجع قالوا بلى ال يقوم معك اال أصغران قال فقام  

نه  أبو سعيد اخلدري إىل عمر رضي هللا عنه فقال هذا أبو سعيد فخلى ع  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري أيب نضرة : وهو املنذر بن مالك العبدي فمن رجال مسلم

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن ليث   - 19628
سول هللا صلى  قال مسعت أاب بردة حيدث عن أبيه قال : ان أانسا مروا على ر 

هللا عليه وسلم جبنازة يسرعون هبا فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لتكون  
 عليكم السكينة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف لضعف ليثت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن عبد هللا بن الزبري ثنا أبو  - 19629



جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن جده قال مسعت أاب موسى يقول قال  
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ال يقبل هللا عز وجل صالة رجل يف جسده  

 شيء من اخللوق 

 

 

الربيع بن أنسعليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف جلهالة جد ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان وهبز قاال ثنا مهام ثنا قتادة   - 19630
م قال :  عن أنس أن أاب موسى األشعري حدثه عن النيب صلى هللا عليه وسل 

مثل املؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل األترجة طعمها طيب ورحيها طيب ومثل  
ومثل الفاجر   املؤمن الذي ال يقرأ القرآن كمثل التمرة طعمها طيب وال ريح هلا 

الذي يقرأ القرآن كمثل الرحيانة رحيها طيب وطعمها مر ومثل الفاجر الذي ال 
 يقرأ القرآن كمثل احلنظلة طعمها مر وال ريح هلا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

------------------------------------- 

 



[    404صفحة  - 4مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا أابن هبذين كليهما عن   - 19631
 قتادة عن أنس عن أيب موسى عن النيب صلى هللا عليه وسلم : حنوه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري أن ت
 أابن بن يزيد العطار خالف فيه 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا شعبة عن منصور عن   - 21963
عليه فقال : اىن إبراهيم عن يزيد بن أوس قال اغمى على أيب موسى فبكوا 

برئ ممن برئ منه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فسألوا عن ذلك امرأته ما  
صلى قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قالت أما علمتم ما قال رسول هللا  

 هللا عليه وسلم فقالت ممن حلق وسلق وخرق  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا شعبة عن عوف قال   - 19633



مسعت خالدا األحدب عن صفوان بن حمرز قال اغمى على أيب موسى فبكوا 
عليه فأفاق فقال : أىن أبرأ إليكم مما برئ منه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

فقال  ممن حلق وسلق وخرق قال عبد هللا قال أيب وحدثنا هبما عفان مرة أخرى 
 فيهما مجيعا ممن حلق أو سلق أو خرق 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا محاد يعىن بن سلمة اان   - 19634
سلم كان حيرسه  عاصم عن أيب بردة عن أيب موسى : ان النيب صلى هللا عليه و 

أصحابه فقمت ذات ليلة فلم أره يف منامه فأخذين ما قدم وما حدث فذهبت  
حا فوقفا  أنظر فإذا أان مبعاذ قد لقي الذي لقيت فسمعنا صوات مثل هزيز الر 

على مكاهنما فجاء النيب صلى هللا عليه وسلم من قبل الصوت فقال هل 
تدرون أين كنت وفيم كنت أاتين آت من ريب عز وجل فخريين بني ان يدخل 
نصف أميت اجلنة وبني الشفاعة فاخرتت الشفاعة فقاال اي رسول هللا ادع هللا 

يشرك ابهلل شيئا يف عز وجل أن جيعلنا يف شفاعتك فقال أنتم ومن مات ال 
 شفاعيت  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسن من أجل عاصم ت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا شعبة عن عمرو بن مرة   - 19635
عن أيب عبيدة عن أيب موسى عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : ان هللا عز  

يده ابلليل ليتوب مسيء وجل يبسط يده ابلنهار ليتوب مسيء الليل ويبسط 
 النهار حىت تطلع الشمس من مغرهبا 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل ثنا غالب التمار عن   - 19636
مسروق بن أوس عن أيب موسى األشعري عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال :  

شر  يف األصابع عشر ع  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عمر بن اهليثم ثنا املسعودي  - 19637
و بن مرة عن أيب عبيدة  وحدثين أيب ثنا يزيد بن هارون أنبأان املسعودي عن عمر 

عن أيب موسى قال : مسى لنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم نفسه أمساء منها  



ى واحلاشر ونيب ما حفظنا ومنها ما مل حنفظ فقال أان حممد وأان أمحد واملقف
 التوبة ونيب امللحمة 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بن أيب عدى عن سليمان يعىن  - 19638
لقنا إىل النيب صلى التيمي عن أيب السليل عن زهدم عن أيب موسى قال : انط

هللا عليه وسلم نستحمله فقال وهللا ال أمحلكم فرجعنا فبعث إلينا بثالث بقع 
لنا فأتيناه  الذرى فقال بعضنا لبعض حلف النيب صلى هللا عليه وسلم ان ال حيم

فقلنا انك حلفت ان ال حتملنا فقال ما أان محلتكم إمنا محلكم هللا تعاىل ما على  
 األرض ميني أحلف عليها فارى غريها خريا منها اال أتيته  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

كويف حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان بن عيينة ثنا شعبة ال - 19639
قال كنا عند أيب بردة بن أيب موسى فقال أي بىن أال أحدثكم حديثا حدثين أيب 

عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : من أعتق رقبة أعتق هللا عز وجل 



 بكل عضو منها عضوا منه من النار 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري ت
رجال النسائي وهو ثقة  شعبة الكويف فمن  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان عن بريد بن عبد هللا بن أيب  - 19640
بردة عن أيب بردة عن أيب موسى رواية قال : املؤمن للمؤمن كالبنيان يشد 

بعضه بعضا ومثل اجلليس الصاحل مثل العطار ان مل حيذك من عطره علقك من  
الكري ان مل حيرقك انلك من شرره واخلازن رحيه ومثل اجلليس السوء مثل 

 األمني الذي يؤدى ما أمر به مؤجترا أحد املتصدقني  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    405صفحة  - 4مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بن إدريس عن بريد عن جده عن   - 19641
أيب موسى قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : املؤمن للمؤمن كالبنيان  

 يشد بعضه بعضا  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

ن إبراهيم  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو معاوية ثنا األعمش ع  - 19642
م بن منجاب عن القرثع قال ملا ثقل أبو موسى األشعري صاحت عن سه 

امرأته فقال هلا أما علمت ما قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قالت بلى مث 
سكتت فلما مات قيل هلا أي شيء قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قالت 

لق أو خرق أو سلق قال : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لعن من ح  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل اان سعيد عن قتادة عن   - 19643
يونس بن جبري عن حطان بن عبد هللا الرقاشي عن أيب موسى األشعري قال :  
علمنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم صالتنا وسنتنا فقال إمنا اإلمام ليؤمت به  



فقولوا آمني  { غري املغضوب عليهم وال الضالني  }فإذا كرب فكربوا وإذا قال 
ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا قال مسع هللا ملن محده  جيبكم هللا تعاىل وإذا 

فقولوا اللهم ربنا لك احلمد يسمع هللا لكم وإذا سجد فاسجدوا وإذا رفع  
فارفعوا فان اإلمام يسجد قبلكم ويرفع قبلكم قال رسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم تلك بتلك  

 

 

ب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم عليق شعيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو معاوية عن األعمش عن شقيق   - 19644
عن أيب موسى قال : أتى النيب صلى هللا عليه وسلم رجل فقال اي رسول هللا 
أرأيت رجال أحب قوما وملا يلحق هبم فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

حب  املرء مع من أ  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

قال أيب وكذا حدثناه وكيع عن سفيان عن األعمش عن شقيق   - 19645
 عن أيب موسى وحممد بن عبيد أيضا عن أيب موسى : 



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن   - 19646
سليمان عن أيب وائل عن عبد هللا عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال :  

 املرء مع من أحب  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو معاوية عن األعمش عن شقيق   - 19647
عن أيب موسى قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ان من ورائكم أايما  

ينزل فيها اجلهل ويرفع فيها العلم ويكثر فيها اهلرج قالوا اي رسول هللا وما  
 اهلرج قال القتل  

 

 

ى شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح علت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو معاوية ثنا األعمش عن شقيق   - 19648
عن أيب موسى قال : سئل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن الرجل يقاتل 

شجاعة ويقاتل محية ويقتل رايء فأي ذلك يف سبيل هللا تعاىل فقال رسول هللا 



ة هللا هي العليا فهو يف سبيل هللا عز  صلى هللا عليه وسلم من قاتل لتكون كلم 
 وجل 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو معاوية ثنا األعمش عن عمرو   - 19649
بن مرة عن عبيدة عن أيب موسى قال : قام فينا رسول هللا صلى هللا عليه  

 تعاىل ال ينام وال ينبغي له ان ينام ولكنه  وسلم خبمس كلمات فقال ان هللا
خيفض القسط ويرفعه يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل  
عمل الليل حجابه النور لو كشفه ألحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره  

 من خلقه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو معاوية ثنا األعمش عن سعيد   - 19650
بن جبري عن أيب عبد الرمحن السلمي عن أيب موسى قال قال رسول هللا صلى 
هللا عليه وسلم : ال أحد أصرب على أذى يسمعه من هللا عز وجل أنه يشرك به 



 وجيعل له ولدا وهو يعافيهم ويدفع عنهم ويرزقهم  

 

 

ألرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب ات  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل بن إبراهيم اان معمر بن   - 19651
النيب صلى راشد عن فراس عن الشعيب عن أيب بردة عن أيب موسى قال قال 

هللا عليه وسلم : ثالثة يؤتون أجرهم مرتني رجل آمن ابلكتاب األول والكتاب 
د مملوك اآلخر ورجل له أمة فادهبا فأحسن أتديبها مث أعتقها وتزوجها وعب

 أحسن عبادة ربه ونصح لسيده أو كما قال  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إسحاق بن عيسى ثنا حفص بن  - 19652
غياث عن بريد بن عبد هللا بن أيب بردة عن أبيه عن جده أيب موسى األشعري  

صلى هللا عليه وسلم يف انس من قومي بعد ما  قال : قدمت على رسول هللا 
 فتح خيرب بثالث فاسهم لنا ومل يقسم ألحد مل يشهد الفتح غريان 

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    406صفحة  - 4مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل عن يونس عن احلسن ان  - 19653
اسيد بن املتشمس قال أقبلنا مع أيب موسى من أصبهان فتعجلنا وجاءت 

عقيلة فقال أبو موسى : اال فىت ينزل كنته قال يعىن أمة األشعري فقلت بلى 
شجرة فأنزلتها مث جئت فقعدت مع القوم فقال أال أحدثكم حديثا  فأدنيتها من  

كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حيدثناه فقلنا بلى يرمحك هللا قال كان  
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حيدثنا ان بني يدي الساعة اهلرج قيل وما اهلرج  

بقتلكم الكفار  قال الكذب والقتل قالوا أكثر مما نقتل اآلن قال انه ليس 
ولكنه قتل بعضكم بعضا حىت يقتل الرجل جاره ويقتل أخاه ويقتل عمه ويقتل  

بن عمه قالوا سبحان هللا ومعنا عقولنا قال ال اال انه ينزع عقول أهل ذاك 
الزمان حىت حيسب أحدكم انه على شيء وليس على شيء والذي نفس حممد  

وما أجد يل ولكم منها خمرجا بيده لقد خشيت أن تدركين وإايكم تلك األمور 
فيما عهد إلينا نبينا صلى هللا عليه وسلم اال أن خنرج منها كما دخلناها مل  



 حندث فيها شيئا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري ت
 أسيد بن املتشمس فمن رجال ابن ماجة وهو ثقة 

 

 

ثنا إمساعيل ثنا أيوب عن القاسم  حدثنا عبد هللا حدثين أيب  - 19654
التميمي عن زهدم اجلرمي قال كنا عند أيب موسى فقدم طعامه : فذكر حنو  

 حديث زهدم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سليمان بن حرب ثنا محاد بن زيد  - 19655
عن أيوب عن أيب قالبة عن زهدم اجلرمي قال أيوب وحدثنيه القاسم الكليب 

عن زهدم قال فاان حلديث القاسم أحفظ قال : كنا عند أيب موسى فقدم  
 طعامه فذكر مثل حديث زهدم  

 

 

رط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سليمان بن حرب ثنا محاد بن زيد  - 19656
عن أيوب عن أيب قالبة عن زهدم اجلرمي قال أيوب وحدثنيه القاسم الكليب 

عن زهدم قال فاان حلديث القاسم احفظ قال : كنا عند أيب موسى فدعا  
 مبائدته فجئ هبا وعليها حلم دجاج فذكر احلديث 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : مكرر سابقه سندا ومتنا ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل أان ليث عن أيب بردة بن   - 19657
أيب موسى عن أبيه أنه قال مرت برسول هللا صلى هللا عليه وسلم جنازة متخض  

 خمض الزق قال فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : عليكم القصد  

 

 

عيب األرنؤوط : إسناده ضعيف عليق شت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد عن سفيان ثنا   - 19658
منصور عن أيب وائل عن أيب موسى قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :  

 فكوا العاين وأطعموا اجلائع وعودوا املريض  



 

 

الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد ثنا عوف ثنا قسامة   - 19659
بن زهري عن أيب موسى عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال أيب وحدثناه هوذة  
ثنا عوف عن قسامة قال مسعت األشعري يقول قال رسول هللا صلى هللا عليه  

ا من مجيع األرض فجاء بنو وسلم : ان هللا عز وجل خلق آدم من قبضة قبضه
آدم على قدر األرض جعل منهم األمحر واألبيض واألسود وبني ذلك والسهل  

 واحلزن وبني ذلك واخلبيث والطيب وبني ذلك 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد عن عثمان بن  - 19660
صلى هللا عليه وسلم يف   غياث ثنا أبو عثمان عن أيب موسى أنه : كان مع النيب

حائط وبيد النيب صلى هللا عليه وسلم عود يضرب به بني املاء والطني فجاء 
تعاىل عنه   رجل يستفتح فقال افتح له وبشره ابجلنة فإذا هو أبو بكر رضي هللا

قال ففتحت له وبشرته ابجلنة مث جاء رجل فاستفتح فقال افتح له وبشره  



ابجلنة فإذا هو عمر رضي هللا تعاىل عنه ففتحت له وبشرته ابجلنة مث جاء رجل 
فاستفتح فقال افتح له وبشره ابجلنة على بلوى تصيبه أو بلوى تكون قال فإذا  

وبشرته ابجلنة وأخربته فقال هللا هو عثمان رضي هللا تعاىل عنه ففتحت له 
 املستعان  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا عثمان يعىن بن  - 19661
غياث عن أيب عثمان عن أيب موسى األشعري قال : كنت مع رسول هللا صلى 

يطان املدينة فذكر معىن حديث حيىي اال أنه قال هللا عليه وسلم يف حائط من ح
 يف قول عثمان رضي هللا تعاىل عنه هللا املستعان اللهم صربا وعلى هللا التكالن  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    407صفحة  - 4مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد عن عبيد هللا أخربين  - 19662
انفع عن سعيد بن أيب هند عن أيب موسى عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال :  

 أحل لبس احلرير والذهب لنساء أميت وحرم على ذكورها  
 

 

ط : حديث صحيح بشواهدهعليق شعيب األرنؤو ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي ثنا اثبت يعىن بن عمارة ثنا   - 19663
غنيم بن قيس عن أيب موسى عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : كل عني  

 زانية  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده جيدت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد ثنا قرة ثنا سيار أبو   - 19664
احلكم عن أيب بردة عن أبيه قال : قلت للنيب صلى هللا عليه وسلم ان ألهل  

اليمن شرابني أو أشربة هذا البتع من العسل واملزر من الذرة والشعري فما  
 أتمرين فيهما قال أهناكم عن كل مسكر 

 



 

وط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني عليق شعيب األرنؤ ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن التيمي عن أيب عثمان عن   - 19665
أيب موسى قال : أخذ القوم يف عقبة أو ثنية فكلما عال رجل عليها اندى ال إله 

قال  اال هللا وهللا أكرب والنيب صلى هللا عليه وسلم على بغلة يعرضها يف اخليل ف
اي أيها الناس انكم ال تدعون أصم وال غائبا مث قال اي أاب موسى أو اي عبد هللا  

بن قيس أال أدلك على كنز من كنوز اجلنة قال قلت بلى قال ال حول وال قوة  
 اال ابهلل 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

ن إبراهيم ثنا اجلعيد عن  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا مكي ب - 19666
يزيد بن خصيفة عن محيد بن بشري عن احملرر عن حممد بن كعب عن أيب 
موسى األشعري انه مسع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : ال يقلب 

 كعباهتا أحد ينتظر ما أتيت به اال عصى هللا ورسوله 

 

 

رجال عليق شعيب األرنؤوط : حديث حسن وهذا إسناد رجاله ثقات ت



 الشيخني غري محيد بن بشري بن احملرر
 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا خلف بن الوليد ثنا أبو معشر عن   - 19667
مصعب بن اثبت عن حممد بن املنكدر عن أيب بردة عن أيب موسى قال قال  

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ما من مؤمن يوم القيامة اال أييت بيهودي أو 
ل هذا فدائي من النار  نصراين يقو   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح بغري هذه السياقة وهذا إسناد ضعيف ت
 لضعف أيب معشر 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو النضر وحممد بن عبيد قاال أان   - 19668
املسعودي عن عمرو بن مرة عن أيب عبيدة عن أيب موسى قال : مسى لنا  

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم نفسه أمساء منها ما حفظنا قال أان حممد وأمحد 
 واملقفى واحلاشر ونيب التوبة وامللحمة  

 

 

ط : حديث صحيحعليق شعيب األرنؤو ت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن بن موسى ثنا أبو هالل ثنا   - 19669
أبو قتادة عن أيب بردة قال قال أبو موسى : اي بين كيف لو رأيتنا وحنن مع  

 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ورحينا ريح الضأن 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

 حدثين أيب ثنا يعقوب ثنا أيب عن صاحل قال  حدثنا عبد هللا - 19670
بد الرمحن بن انفع بن احلرث اخلزاعي حدث أبو الزاند أن أاب سلمة أخربه ان ع

أخربه ان أاب موسى أخربه : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان يف حائط 
ابملدينة على قف البئر مدليا رجليه فدق الباب أبو بكر رضي هللا تعاىل عنه  

قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ائذن له وبشره ابجلنة ففعل فدخل أبو ف
بكر رضي هللا تعاىل عنه فدىل رجليه مث دق الباب عمر رضي هللا تعاىل عنه  
فقال له رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ائذن له وبشره ابجلنة ففعل مث دق 

ل هللا صلى هللا عليه  الباب عثمان بن عفان رضي هللا تعاىل عنه فقال له رسو 
 وسلم ائذن له وبشره ابجلنة وسيلقى بالء ففعل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن بن موسى وعفان قاال ثنا   - 19671
أيب موسى  محاد بن سلمة عن على بن زيد عن عمارة عن أىب بردة عن 

األشعري قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : جيمع هللا عز وجل األمم  
يف صعيد يوم القيامة فإذا بدا هلل عز وجل أن يصدع بني خلقه مثل لكل قوم  

ا كانوا يعبدون فيتبعوهنم حىت يقحموهنم النار مث أيتينا ربنا عز وجل وحنن على  م
مكان رفيع فيقول من أنتم فنقول حنن املسلمون فيقول ما تنتظرون فيقولون 
ننتظر ربنا عز وجل قال فيقول وهل تعرفونه ان رأيتموه فيقولون نعم فيقول  

له فيتجلى لنا ضاحكا فيقول  كيف تعرفونه ومل تروه فيقولون نعم انه ال عدل 
أبشروا أيها املسلمون فإنه ليس منكم أحد اال جعلت مكانه يف النار يهوداي أو 

 نصرانيا 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : قوله : " ليس منكم أحد إال جعلت مكانه يف النار  ت
 يهوداي أو نصرانيا " صحيح وهذا إسناد ضعيف لضعف علي بن زيد 

 

 

-------------------------------------  

 

[    408صفحة  - 4مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا محاد بن سلمة أان على   - 19672
عبد العزيز  بن زيد بن جدعان عن عمارة القرشي قال : وفدان إىل عمر بن

وفينا أبو بردة فقضى حاجتنا فلما خرج أبو بردة رجع فقال عمر بن عبد  
ا  العزيز أذكر الشيخ ما ردك أمل أقض حوائجك قال فقال أبو بردة اال حديث

حدثنيه أيب عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال جيمع هللا عز وجل األمم يوم  
القيامة فذكر احلديث قال فقال عمر أليب بردة هللا لسمعت أاب موسى حيدث 
به عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال نعم ألان مسعته من أيب حيدثه عن رسول 

 هللا صلى هللا عليه وسلم  

 

 

ط : مكرر ما قبله وسلف الكالم عليه عليق شعيب األرنؤو ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أسود بن عامر أخربان أبو بكر  - 19673
وحسني بن حممد قال ثنا أبو بكر بن عياش عن أيب حصني عن أيب بردة عن  

أيب موسى قال قال النيب صلى هللا عليه وسلم : إذا أعتق الرجل أمته مث 
 تزوجها مبهر جديد كان له أجران 

 

 

رجاله ثقات رجال الشيخني غري أيب عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح ت



 بكر بن عياش فمن رجال البخاري 
 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أسود بن عامر ثنا إسرائيل عن أيب  - 19674
إسحاق عن أيب بردة عن أبيه رفعه قال : تستأمر اليتيمة يف نفسها فان سكتت  

 فقد أذنت وان أبت فال تزوج  

 

 

اده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن سابق ثنا ربيع يعىن أاب  - 19675
سعيد النصري عن معاوية بن إسحاق عن أيب بردة قال أبو بردة حدثين أىب انه 
مسع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : ان هذه األمة مرحومة جعل هللا عز  

ذا كان يوم القيامة دفع إىل كل امرئ منهم رجل من أهل وجل عذاهبا بينها فإ 
 األداين فقال هذا يكون فداءك من النار  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا أبو عوانة ثنا داود بن   - 19676



له محمة  عبد هللا األودي عن محيد بن عبد الرمحن احلمريي : ان رجال يقال 
من أصحاب حممد صلى هللا عليه وسلم خرج إىل أصبهان غازاي يف خالفة   كان

عمر رضي هللا تعاىل عنه فقال اللهم ان محمة يزعم انه حيب لقاءك فان كان  
محمة صادقا فاعزم له صدقه وان كان كاذاب فاعزم عليه وان كره اللهم ال ترد 

ن مرة البطن فمات أبصبهان  محمة من سفره هذا قال فأخذه املوت وقال عفا
قال فقام أبو موسى فقال اي أيها الناس اان وهللا ما مسعنا فيما مسعنا من نبيكم  

 صلى هللا عليه وسلم وما بلغ علمنا اال ان محمة شهيد  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح إن ثبت مساع محيد بن عبد الرمحن ت
 احلمريي هلذه القصة من أيب موسى 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا عبد الواحد بن زايد ثنا   - 19677
ول  عاصم األحول عن أيب كبشة قال مسعت أاب موسى يقول على املنرب قال رس

هللا صلى هللا عليه وسلم : مثل اجلليس الصاحل كمثل العطار ان ال حيذك يعبق  
وقال رسول هللا  بك من رحيه ومثل اجلليس السوء كمثل صاحب الكري قال

صلى هللا عليه وسلم إمنا مسى القلب من تقلبه إمنا مثل القلب كمثل ريشة 
معلقة يف أصل شجرة يقلبها الريح ظهر البطن قال وقال رسول هللا صلى هللا  

عليه وسلم ان بني أيديكم فتنا كقطع الليل املظلم يصبح الرجل فيها مؤمنا  



ا القاعد فيها خري من القائم والقائم وميسي كافرا وميسي مؤمنا ويصبح كافر 
فيها خري من املاشي واملاشي فيها خري من الساعي قالوا فما أتمران قال كونوا 

 أحالس بيوتكم 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف جلهالة أيب كبشة ت  

 

 

ادة  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا مهام ثنا حممد بن جح - 19678
عن عبد الرمحن بن ثروان عن اهلذيل بن شرحبيل عن أيب موسى عن النيب 

صلى هللا عليه وسلم : كسروا قسيكم وقطعوا أواتركم يعىن يف الفتنة والزموا  
 أجواف البيوت وكونوا فيها كاخلري من بىن آدم 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد حسن من أجل عبد الرمحن ت
وان وبقية رجاله ثقات رجال الشيخني غري اهلزيل بن شرحبيل بن ثر   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد ثنا شعبة عن قتادة   - 19679
عن أنس عن أيب موسى عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : مثل املؤمن الذي 

ال يقرأ يقرأ القرآن مثل األترجة طعمها طيب ورحيها طيب ومثل املؤمن الذي  



القرآن مثل التمرة طعمها طيب وال ريح هلا ومثل املنافق الذي يقرأ القرآن 
كمثل الرحيانة طيب رحيها وال طعم هلا وقال حيىي مرة طعمها مر ومثل املنافق  

 الذي ال يقرأ القرآن مثل احلنظلة ال ريح هلا وطعمها خبيث 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    409صفحة  - 4مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد ثنا هشام قال ثنا   - 19680
األشعري صلى   قتادة عن يونس بن جبري عن حطان بن عبد هللا الرقاشي : ان

أبصحابه صالة فقال رجل من القوم حني جلس يف صالته أقرت الصالة ابلرب 
لمة  والزكاة فلما قضى األشعري صالته أقبل على القوم فقال أيكم القائل ك

كذا وكذا فارم القوم قال أبو عبد الرمحن قال أيب أرم السكوت قال لعلك اي 
حطان قلتها حلطان بن عبد هللا قال وهللا ان قلتها ولقد رهبت أن تبعكين هبا 

قال رجل من القوم أان قلتها وما أردت هبا اال اخلري فقال األشعري أال تعلمون  
هللا عليه وسلم خطبنا فعلمنا سنتنا   ما تقولون يف صالتكم فان نيب هللا صلى



وبني لنا صالتنا فقال أقيموا صفوفكم مث ليؤمكم أقرؤكم فإذا كرب فكربوا وإذا 
فقولوا آمني جيبكم هللا مث إذا كرب اإلمام وركع فكربوا  {وال الضالني  }قال 

واركعوا فان اإلمام يركع قبلكم ويرفع قبلكم قال نيب هللا صلى هللا عليه وسلم  
تلك بتلك فإذا قال مسع هللا ملن محده فقولوا اللهم ربنا لك احلمد يسمع هللا  ف

لكم فان هللا عز وجل قال على لسان نبيه صلى هللا عليه وسلم مسع هللا ملن 
محده وإذا كرب اإلمام وسجد فكربوا واسجدوا فان اإلمام يسجد قبلكم ويرفع 

تلك فإذا كان عند القعدة  قبلكم قال نيب هللا صلى هللا عليه وسلم فتلك ب
فليكن من أول قول أحدكم أن يقول التحيات الطيبات الصلوات هلل السالم 

عليك أيها النيب ورمحة هللا وبركاته السالم علينا وعلى عباد هللا الصاحلني أشهد  
 أن ال إله اال هللا واشهد أن حممدا عبده ورسوله  

 

 

ط مسلم عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شر ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد ثنا قرة بن خالد ثنا   - 19681
محيد بن هالل ثنا أبو بردة قال قال أبو موسى األشعري : أقبلت إىل النيب 

صلى هللا عليه وسلم ومعي رجالن من األشعريني أحدمها عن مييين واآلخر عن  
عليه وسلم يستاك قال ما تقول اي  يسارى فكالمها سأل العمل والنيب صلى هللا

أاب موسى أو اي عبد هللا بن قيس قال قلت والذي بعثك ابحلق ما أطلعاين على  



ما يف أنفسهما وما شعرت اهنما يطلبان العمل قال فكأين انظر إىل سواكه حتت  
شفته قلصت قال اىن أوال نستعمل على عملنا من أراده ولكن اذهب أنت اي  

بد هللا بن قيس فبعثه على اليمن مث اتبعه معاذ بن جبل فلما  أاب موسى أو اي ع
فقال ما هذا قال  قدم عليه قال انزل وألقى له وسادة فإذا رجل عنده موثق 

كان يهوداي فاسلم مث راجع دينه دين السوء فتهود فقال ال أجلس حىت يقتل  
قال معاذ بن  قضاء هللا ورسوله ثالث مرار فأمر به فقتل مث تذاكران قيام الليل ف

 جبل أما أان فأانم وأقوم أو أقوم وأانم وأرجو يف نوميت ما أرجو يف قوميت 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد عن سفيان حدثين  - 19682
األشعري قال : كان  أبو بردة بن عبد هللا بن أيب بردة عن جده عن أيب موسى 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا جاءه السائل أو ذو احلاجة قال اشفعوا 
لمؤمن  تؤجروا وليقض هللا عز وجل على لسان رسوله ما شاء وقال املؤمن ل

كالبنيان يشد بعضه بعضا وقال اخلازن األمني الذي يؤدي ما أمر به طيبة به  
 نفسه أحد املتصدقني  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد وحممد بن جعفر   - 19683
عمرو بن مرة قال بن جعفر عن  قاال ثنا شعبة قال حيىي يف حديثه قال حدثين 

مرة اهلمداين عن أيب موسى األشعري عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال :  
كمل من الرجال كثري ومل يكمل من النساء غري مرمي بنت عمران وآسية امرأة  

 فرعون وان فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام  

 

 

يح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو أسامة حدثين أبو العميس عن   - 19684
قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أيب موسى قال : كان يوم عاشوراء 
يوما تصومه اليهود تتخذه عيدا فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم صوموه  

 أنتم 
 

 

صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو أسامة عن طلحة بن حيىي عن   - 19685



أيب بردة عن أيب موسى قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : إذا كان يوم  
 القيامة دفع إىل كل مؤمن رجل من أهل امللل فقال له هذا فداؤك من النار  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناده حسن ت  

 

 

-------------------------------------  

 

[    410صفحة  - 4مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو داود احلفري ثنا سفيان عن   - 19686
قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال قال أبو موسى قدمت من اليمن  

ل قلت إبهالل كإهالل  قال فقال يل النيب صلى هللا عليه وسلم : مب أهللت قا
عليه وسلم قال فقال هل معك من هدى قال قلت يعىن ال النيب صلى هللا 

قال فأمرين فطفت ابلبيت وبني الصفا واملروة مث أتيت امرأة من قومي  
فمشطت رأسي وغسلته مث أحللت فلما كان يوم الرتوية أهللت ابحلج قال  

هللا تعاىل عنهما فبينا اان فكنت أفيت الناس بذلك إمارة أيب بكر وعمر رضي 
واقف يف سوق املوسم إذ جاء رجل فسارين فقال إنك ال تدري ما أحدث أمري 

املؤمنني يف شأن النسك قال قلت أيها الناس من كنا أفتيناه يف شيء فليتئد  



فهذا أمري املؤمنني قادم عليكم فبه فائتموا قال فقال يل ان أنخذ بكتاب هللا 
تمام وان أنخذ بسنة نبينا صلى هللا عليه وسلم فإنه مل حيل  تعاىل فإنه أيمر ابل
 حىت حنر اهلدى  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا مغرية الكندي عن سعيد   - 19687
عن أيب بردة عن أبيه عن جده قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : اىن 

ألتوب إىل هللا عز وجل يف كل يوم مائة مرة قال عبد هللا يعىن مغرية بن أيب 
 احلر 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح من حديث األغر املزينت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا شعبة عن سعيد بن أيب  - 19688
 ومعاذ  بردة عن أبيه عن أيب موسى قال : بعثين النيب صلى هللا عليه وسلم اان

بن جبل إىل اليمن فقلت اي رسول هللا ان شرااب يصنع أبرضنا يقال له املزر من  
ل مسكر حرام  الشعري وشراب يقال له البتع من العسل فقال ك  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع حدثين بريد بن أيب بردة عن   - 19689
أبيه عن جده قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : إذا مر أحدكم ابلنبل  

 يف املسجد فليمسك بنصوهلا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

ة عن طلحة بن حيىي عن  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو أسام - 19690
أيب بردة عن أيب موسى قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : إذا كان يوم  

 القيامة دفع إىل كل مؤمن رجل من أهل امللل فيقال له هذا فداؤك من النار 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد بن هارون أان سليمان عن   - 19691
احلسن عن أيب موسى عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : إذا تواجه  



املسلمان بسيفيهما فقتل أحدمها صاحبه فهما يف النار قيل اي رسول هللا هذا 
 القاتل فما ابل املقتول قال انه أراد قتل صاحبه  

 

 

وط : صحيح لغريه وهذا إسناد منقطع عليق شعيب األرنؤ ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أان داود عن أيب نضرة عن أيب   - 19692
سعيد اخلدري قال : استأذن أبو موسى على عمر رضي هللا تعاىل عنهما ثالاث 

فلم يؤذن له فرجع فلقيه عمر فقال ما شأنك رجعت قال مسعت رسول هللا 
يقول من استأذن ثالاث فلم يؤذن له فلريجع فقال لتأتني  صلى هللا عليه وسلم

على هذا ببينة أو ألفعلن وألفعلن فأتى جملس قومه فناشدهم هللا تعاىل فقلت  
 أان معك فشهدوا له بذلك فخلى سبيله  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

ان املسعودي وهاشم يعىن  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أنبأ - 19693
عودي عن سعيد بن أيب بردة عن أبيه عن جده أيب موسى بن القاسم ثنا املس

قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ان أميت أمة مرحومة ليس عليها يف  



اآلخرة عذاب إمنا عذاهبا يف الدنيا القتل والبالبل والزالزل قال أبو النضر 
 ابلزالزل والقتل والفنت 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : ضعيف يزيد وهو ابن هارون وهاشم بن القاسم رواي  ت
 عن املسعودي بعد االختالط وقد اختلف فيه على أيب بردة اختالفا كثريا

/   1وقد أشار شيخ الصنعة اإلمام أبو عبد هللا البخاري يف التاريخ الكبري * 
االضطراب : واخلرب عن  بعد أ أورد طرق هذا احلديث وبني ما فيها من  39

النيب صلى هللا عليه وسلم يف الشفاعة وأن قوما يعذبون مث خيرجون أكثر وأبني 
وأشهر . وهذا يدل على أن البخاري رمحه هللا أضاف إىل اضطراب السند نقد  

املنت وأنه خمالف لألحاديث الصحيحة اليت تكاد تكون متواترة أبن أانسا من  
سلم يدخلون النار مث خيرجون منها بشفاعة النيب أمة حممد صلى هللا عليه و 

 صلى هللا عليه وسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد قال أنبأان العوام بن حوشب  - 19694
موسى وأصطحب ثنا إبراهيم بن إمساعيل السكسكي أنه مسع أاب بردة بن أيب 

هو ويزيد بن أيب كبشة يف سفر وكان يزيد يصوم فقال له أبو بردة مسعت أاب  
لعبد أو  موسى مرارا يقول قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : إذا مرض ا

 سافر كتب له من األجر مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان وعبد الصمد قاال ثنا جعفر   - 19695
املعىن قال عفان يف حديثه مسعت أاب عمران اجلوين يقول ثنا أبو بكر بن عبد  

ن قيس قال مسعت أيب وهو حبضرة العدو يقول قال رسول هللا صلى هللا  هللا ب
القوم  عليه وسلم : ان أبواب اجلنة حتت ظالل السيوف قال فقام رجل من

رث اهليئة فقال اي أاب موسى أأنت مسعت النيب صلى هللا عليه وسلم يقول هذا  
جفن سيفه   قال نعم قال فرجع إىل أصحابه فقال أقرأ عليكم السالم مث كسر

 مث مشى بسيفه إىل العدو فضرب به حىت قتل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    411صفحة  - 4مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا على بن عبد هللا ثنا عبد العزيز بن  - 19696
 بن قيس عن  عبد الصمد العمى ثنا أبو عمران اجلوين عن أيب بكر بن عبد هللا

أبيه عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم انه قال : يف اجلنة خيمة من لؤلؤة  
خرين يطوف عليهم  جموفة عرضها ستون ميال يف كل زاوية منها أهل ما يرون اآل

 املؤمن 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا على بن عبد هللا ثنا عبد العزيز بن  - 19697
بيه ان رسول  عبد الصمد ثنا أبو عمران عن أيب بكر بن عبد هللا بن قيس عن أ

هللا صلى هللا عليه وسلم قال : جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما وجنتان من  
ىل رهبم تعاىل اال رداء ذهب آنيتهما وما فيهما وما بني القوم وبني ان ينظروا إ

 الكربايء على وجهه عز وجل يف جنات عدن  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد بن هارون قال اان مهام بن   - 19698



حيىي عن أيب عمران اجلوين عن أيب بكر بن أيب موسى عن أبيه عن النيب صلى  
عليه وسلم قال : اخليمة درة طوهلا يف السماء ستون ميال يف كل زاوية منها  هللا 

 أهل للمؤمن وال يراهم اآلخرون  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا معاذ بن معاذ قال ثنا سفيان بن   - 19699
أبيه قال : كانت يهود أيتون النيب  سعيد عن حكيم بن ديلم عن أيب بردة عن 

صلى هللا عليه وسلم فيتعاطسون عنده رجاء أن يقول هلم يرمحكم هللا فكان  
 يقول هلم يهديكم هللا ويصلح ابلكم 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن الصباح قال عبد هللا  - 19700
أيب بردة   ومسعته أان من حممد بن الصباح قال ثنا إمساعيل بن زكراي عن بريد عن 

عن أيب موسى قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : تعاهدوا القرآن فإنه  
 أشد تفلتا من قلوب الرجال من اإلبل من عقله  



 

 

ب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن سعيد   - 19701
بن أيب بردة عن أبيه عن أيب موسى عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال :  

على كل مسلم صدقة قالوا فان مل جيد قال يعتمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق 
ن مل يفعل أو يستطع قال يعني ذا احلاجة امللهوف قال فان مل يستطع  قالوا فا

أو مل يفعل قال أيمر ابخلري قالوا فان مل يستطع أو يفعل قال ميسك عن الشر 
 فإنه صدقة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن بن مهدي ثنا سفيان   - 19702
ى قال قدم  عن إمساعيل بن أيب خالد عن أخيه عن أيب بردة عن أيب موس

رجالن من األشعريني على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال فجعال يعرضان  
   ابلعمل فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ان أخونكم عندي من يطلبه

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : مكرر غري شيخ أمحد هنا فهو عبد الرمحن بن مهدي ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو قطن ثنا يونس قال قال أبو  - 19703
بردة قال أبو موسى قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : تستأمر اليتيمة يف  
نفسها فان سكتت فقد أذنت وان أنكرت مل تكره قلت ليونس مسعته منه أو  

 مسعته من أيب بردة قال نعم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هبز ثنا محاد يعىن بن سلمة ثنا أبو  - 19704
يه  عمران اجلوين عن أيب بكر بن أيب موسى عن أبيه ان رسول هللا صلى هللا عل

وسلم قال : أبشروا وبشروا الناس من قال ال إله اال هللا صادقا هبا دخل اجلنة 
 تعاىل عنه فبشروه فردهم فقال  فخرجوا يبشرون الناس فلقيهم عمر رضي هللا

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من ردكم قالوا عمر قال مل رددهتم اي عمر قال  
 إذا يتكل الناس اي رسول هللا 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثنا أيب ثنا حيىي بن آدم ثنا شريك عن يزيد بن  - 19705
أيب ليلى عن أيب موسى عن النيب صلى هللا عليه   أيب زايد عن عبد الرمحن بن

 وسلم قال : ليس منا من حلق وخرق وسلق  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن آدم ثنا إسرائيل عن أيب  - 19706
 طالب رضي إسحاق عن األسود قال قال أبو موسى : لقد ذكران على بن أيب

هللا تعاىل عنه صالة كنا نصليها مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أما نسيناها  
 واما تركناها عمدا يكرب كلما ركع وكلما رفع وكلما سجد  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : مكرر سندا ومتنا ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    412صفحة  - 4مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا محد بن الصباح قال عبد هللا  - 19707
ومسعته اان من حممد بن الصباح ثنا إمساعيل بن زكراي عن بريد عن أيب بردة عن  
أيب موسى األشعري قال : مسع النيب صلى هللا عليه وسلم رجال يثىن على رجل  

ريه يف املدحة فقال لقد أهلكتم أو قطعتم ظهر الرجل ويط  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو عبد الرمحن مؤمل قال ثنا محاد   - 19708
يعىن بن سلمة ثنا عاصم عن أيب وائل عن أىب موسى قال قال رسول هللا صلى 

: اللهم أجعل عبيدا أاب عامر فوق أكثر الناس يوم القيامة قال   هللا عليه وسلم
فقتل عبيد يوم أوطاس وقتل أبو موسى قاتل عبيد قال قال أبو وائل وإين 

 ألرجو أن ال جيمع هللا عز وجل بني قاتل عبيد وبني أيب موسى يف النار  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف لضعف مؤملت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو عبد الرمحن عبد هللا بن بزيد  - 19709



ثنا املسعودي عن عدى بن اثبت عن أيب بردة عن أيب موسى قال : لقي عمر  
أمساء بنت عميس رضي هللا تعاىل عنهما فقال نعم القوم أنتم لوال انكم سبقتم  

هللا عليه وسلم يعلم   ابهلجرة وحنن أفضل منكم قالت كنتم مع رسول هللا صلى
رران بديننا فقالت ال انتهى حىت أدخل على رسول  جاهلكم وحيمل راجلكم وف

هللا صلى هللا عليه وسلم فدخلت فذكرت ما قال هلا عمر رضي هللا تعاىل عنه  
فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بل لكم اهلجرة مرتني هجرتكم إىل احلبشة 

 وهجرتكم إىل املدينة  

 

 

يق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحعلت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حجاج ثنا شعبة عن ليث بن أيب  - 19710
سليم قال مسعت أاب بردة زمن احلجاج حيدث عن أيب موسى عن النيب صلى هللا 

 عليه وسلم : انه رأى جنازة يسرعون هبا فقال لتكن عليكم السكينة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

يب ثنا القاسم بن مالك أبو جعفر ثنا  حدثنا عبد هللا حدثين أ - 19711



عاصم بن كليب عن أيب بردة قال : دخلت على أيب موسى يف بيت ابنة أم  
الفضل فعطست ومل يشمتين وعطست فشمتها فرجعت إىل امى فأخربهتا فلما  
جاءها قالت عطس ابين عندك فلم تشمته وعطست فشمتها فقال ان ابنك 

ه وإهنا عطست فحمدت هللا تعاىل فشمتها  عطس فلم حيمد هللا تعاىل فلم أمشت 
ومسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول إذا عطس أحدكم فحمد هللا 

 فشمتوه وان مل حيمد هللا عز وجل فال تشمتوه فقالت أحسنت أحسنت 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

بن داود اهلامشي قال ثنا   حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سليمان - 19712
إمساعيل يعين بن جعفر قال أخربين عمرو عن املطلب بن عبد هللا عن أيب 

موسى ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : من أحب دنياه أضر آبخرته 
 ومن أحب آخرته أضر بدنياه فآثروا ما يبقى على ما يفىن  

 

 

إسناد ضعيف النقطاعه عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه وهذا ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو سلمة اخلزاعي قال أان عبد   - 19713



العزيز بن حممد عن عمرو بن أيب عمرو عن املطلب عن أيب موسى األشعري  
قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : من أحب دنياه أضر آبخرته ومن  

على ما يفىن  أحب آخرته أضر بدنياه فآثروا ما يبقى    

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه وهذا إسناد ضعيف النقطاعه ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا شعبة عن سعيد بن أيب  - 19714
بردة عن أبيه : ان النيب صلى هللا عليه وسلم بعث معاذا وأاب موسى إىل اليمن  

اوعا وال ختتلفا قال فكان لكل فقال بشروا وال تنفروا ويسروا وال تعسروا وتط
واحد منهما فسطاط يكون فيه يزور أحدمها صاحبه قال أبو عبد الرمحن أظنه  

 عن أيب موسى  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري أن ت
 عبد هللا بن اإلمام أمحد مل جيزم ابتصاله

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسني بن على عن زائدة عن عبد   - 19715
ل : مرض رسول امللك بن عمري عن أيب بردة بن أيب موسى عن أيب موسى قا 



هللا صلى هللا عليه وسلم فاشتد مرضه فقال مروا أاب بكر يصل ابلناس فقالت 
ان عائشة اي رسول هللا ان أاب بكر رجل رقيق مىت يقوم مقامك ال يستطيع 

يصلي ابلناس فقال مروا أاب بكر فليصل ابلناس فإنكن صواحبات يوسف فااته  
 الرسول فصلى أبو بكر ابلناس يف حياة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    413صفحة  - 4مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو سعيد موىل بىن هاشم قال ثنا   - 19716
زائدة قال ثنا عبد امللك يعىن بن عمري عن أيب بردة بن أيب موسى عن أبيه قال  

سلم فقال : مروا أاب بكر فليصل ابلناس مرض رسول هللا صلى هللا عليه و 
 فذكره  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري ت



 سعيد موىل بين هاشم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو عاصم قال حدثين يونس بن  - 19717
م قال  احلرث قال حدثين أبو بردة عن أيب موسى عن النيب صلى هللا عليه وسل

 : الصالة على ظهر الدابة يف السفر هكذا وهكذا وهكذا وهكذا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف لضعف يونس بن احلارث ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو النضر ثنا أبو معاوية يعين  - 19718
بنا رسول هللا  شيبان عن ليث عن أيب بردة عن أيب موسى عن أبيه قال : صلى

صلى هللا عليه وسلم صالة الظهر مث أقبل علينا بوجهه فقال مكانكم فاستقبل  
هللا وان تقولوا قوال الرجال فقال ان هللا تبارك وتعاىل أيمرين ان أمركم ان تتقوا 

سديدا مث ختطى الرجال فأتى النساء فقال ان هللا تبارك وتعاىل أيمرىن أن آمركن  
أن تتقني هللا عز وجل وان تقلن قوال سديدا مث رجع إىل الرجال فقال إذا 

دخلتم مساجد املسلمني وأسواقهم أو أسواق املسلمني ومساجدهم ومعكم  
هلا ال تصيبوا أحدا من املسلمني فتؤذوه أو  من هذه النبل شيء فامسكوا بنصو 

 جترحوه  

 



 

عليق شعيب األرنؤوط : قوله منه : " إذا دخلتم مساجد املسلمني وأسواقهم  ت
 ... " إىل آخر احلديث صحيح وهذا إسناد ضعيف لضعف ليث

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو أمحد حسني بن حممد وأبو  - 19719
النضر قال ثنا املبارك عن احلسن عن أيب موسى قال مسعت رسول هللا صلى 

 هللا عليه وسلم يقول : توضؤوا مما غريت النار لونه 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : مكرر سندا ومتنا ت  

 

 

لنضر قال ثنا أبو معاوية يعىن حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو ا - 19720
بن أيب موسى عن أبيه عن النيب صلى هللا عليه   شيبان عن ليث عن أيب بردة

وسلم قال : إذا مرت بكم جنازة فان كان مسلما أو يهوداي أو نصرانيا فقوموا 
هلا فإنه ليس هلا نقوم ولكن نقوم ملن معها من املالئكة قال ليث فذكرت هذا 

ل حدثين عبد هللا بن سخربة األزدي قال اان جللوس مع  احلديث جملاهد فقا
على رضي هللا تعاىل عنه ننتظر جنازة إذ مرت بنا أخرى فقمنا فقال علي رضي  
هللا تعاىل عنه ما يقيمكم فقلنا هذا ما أتتوان به اي أصحاب حممد قال وما ذاك  

كم قلت زعم أبو موسى أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال إذا مرت ب



جنازة ان كان مسلما أو يهوداي أو نصرانيا فقوموا هلا فإنه ليس هلا نقوم ولكن 
 نقوم ملن معها من املالئكة فقال علي رضي هللا تعاىل عنه ما فعلها رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم قط غري مرة برجل من اليهود وكانوا أهل كتاب وكان  

   يتشبه هبم فإذا هنى انتهى فما عاد هلا بعد

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : هذا احلديث إمنا هو حديثان : أوهلما : حديث أيب ت
موسى وهو صحيح لغريه واثنيهما : حديث علي وهو صحيح دون قوله : "  

 وكانوا أهل كتاب وكان يتشبه هبم " 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن عبيد قال ثنا بريد بن عبد   - 19721
عن أبيه عن أيب موسى قال جاء سائل إىل النيب صلى هللا عليه  هللا بن أيب بردة 

وسلم فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : اشفعوا فلتؤجروا وليقض هللا 
 على لسان نبيه ما شاء  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن بشر قال ثنا سعيد بن أيب  - 19722



عروبة قال ثنا غالب التمار عن محيد بن هالل عن مسروق بن أوس عن أيب 
موسى األشعري عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : انه قضى يف األصابع 

 بعشر عشر من اإلبل 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بكر بن عيسى قال ثنا أبو عوانة  - 19723
عن أيب بلج قال حدثناه أبو بكر بن أيب موسى األشعري عن أبيه عبد هللا بن 
قيس : ان النيب صلى هللا عليه وسلم ذكر الطاعون فقال وخز من أعدائكم 

 من اجلن وهى شهادة املسلم  

 

 

وهو الفزاري الواسطي الكبري خمتلف فيه  عليق شعيب األرنؤوط : أبو بلج ت
يف راو ما فيه نظر يدل على أنه متهم  وقال البخاري : فيه نظر وقول البخاري 

واه عنده : قال العراقي : قول البخاري : فالن فيه نظر يعين هبذه العبارة :  
أهنم تركوا حديثه . وابقي رجال اإلسناد ثقات رجال الشيخني سوى بكر بن  

اإلمام أمحد فقد روى له النسائي وهو ثقة ... وسلف أبطول منه  عيسى شيخ 
4  /395  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سليمان بن حرب قال ثنا محاد بن   - 19724
زيد عن هارون بن إسحاق الكويف عن مهدان عن أيب بردة بن أيب موسى عن  

م وليلة ثنيت أبيه قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : من صلى يف يو 
 عشر ركعة سوى الفريضة بىن له بيت يف اجلنة 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد رجاله ثقات رجال  ت
الشيخني غري هارون أيب إسحاق الكويف فلم يرو عنه سوى اثنني ووثقه ابن 

 معني 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أسباط بن حممد عن يونس بن أيب  - 19725
إسحاق عن أيب بردة عن أبيه ويزيد بن هارون قال اان إسرائيل عن أيب إسحاق 

عن أيب بردة عن أبيه قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ال نكاح اال 
 بويل 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

بد هللا حدثين أيب ثنا مروان بن معاوية قال ثنا اثبت بن  حدثنا ع - 19726



عمارة عن غنيم بن قيس عن األشعري قال قال رسول هللا صلى هللا عليه  
 وسلم : أميا أمرأة استعطرت فمرت بقوم ليجدوا رحيها فهي زانية  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده جيدت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    414صفحة  - 4سند أمحد بن حنبل    ] جزء م   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبدة بن سليمان قال ثنا صاحل بن  - 19727
رسول هللا صاحل عن الشعيب عن أيب بردة عن أيب موسى األشعري قال قال 

صلى هللا عليه وسلم : من كانت له جارية فادهبا فأحسن أدهبا وعلمها فأحسن  
من بنبيه  تعليمها مث اعتقها وتزوجها فله أجران وأميا رجل من أهل الكتاب آ

وآمن مبحمد فله أجران وأميا عبد مملوك أدى حق هللا عز وجل عليه وحق 
 مواليه فله أجران  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع قال ثنا شعبة عن قتادة عن   - 19728
ك أبو العالء انه مسعه من أيب  أيب متيمة عن أيب موسى قال وكيع وحدثين الضحا

متيمة عن أيب موسى عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : من صام الدهر  
 ضيقت عليه جهنم هكذا وقبض كفه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : موقوفه صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع قال ثنا شعبة عن أيب التياح   - 19729
كان يكون مع بن عباس قال كتب أبو موسى    الضبعي قال مسعت رجال وصفه 

إىل بن عباس : انك رجل من أهل زمانك وان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
قال ان بىن إسرائيل كان أحدهم إذا أصابه الشيء من البول قرضه ابملقاريض 

وان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مر على دمث يعىن مكان لني فبال فيه  
حدكم فلريتد لبوله  وقال إذا ابل أ  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه دون قوله : " إذا ابل أحدكم ... " ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا وكيع قال ثنا على بن على بن   - 19730



رفاعة عن احلسن عن أيب موسى رضي هللا تعاىل عنه قال قال رسول هللا صلى 
لقيامة ثالث عرضات فأما عرضتان هللا عليه وسلم : يعرض الناس يوم ا

فجدال ومعاذير واما الثالثة فعند ذلك تطري الصحف يف األيدي فآخذ بيمينه  
 وآخذ بشماله 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف النقطاعه ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو عامر قال ثنا زهري عن اسيد   - 19731
يب صلى هللا بن أيب اسيد عن موسى بن أيب موسى األشعري عن أبيه أن الن

عليه وسلم قال : امليت يعذب ببكاء احلي عليه إذا قالت النائحة وا عضداه  
 وا انصراه وا كاسباه جبذ امليت وقيل له أنت عضدها أنت انصرها أنت

  {وال تزر وازرة وزر أخرى  }كاسبها فقلت سبحان هللا يقول هللا عز وجل  
فقال وحيك أحدثك عن أيب موسى عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وتقول  

هذا فأينا كذب فوهللا ما كذبت على أيب موسى وال كذب أبو موسى على  
 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 

 

لغريه عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان قال ثنا محاد بن سلمة قال   - 19732
عن النيب صلى   اان على بن زيد عن حطان بن عبد هللا الرقاشي عن أيب موسى

هللا عليه وسلم قال : ان بني يدي الساعة اهلرج قالوا وما اهلرج قال القتل 
 ألفا قال انه ليس قالوا أكثر مما نقتل اان لنقتل يف العام الواحد أكثر من سبعني

بقتلكم املشركني ولكن قتل بعضكم بعضا قالوا ومعنا عقولنا يومئذ قال انه 
لينزع عقول أكثر أهل ذلك الزمان وخيلف له هباء من الناس حيسب أكثرهم  

انه على شيء وليسوا على شيء قال أبو موسى والذي نفسي بيده ما أجد يل 
 أن خنرج منها كما دخلناها مل نصب ولكم منها خمرجا ان أدركتين وإايكم اال

 فيها دما وال ماال  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : مكرر سندا ومتنا ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد قال ثنا عبد الرمحن  - 19733
يعىن بن عبد هللا بن دينار قال حدثين أسيد بن أيب أسيد عن بن أيب موسى عن  

عن أبيه ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : من  أبيه أو عن بن أيب قتادة  
سره ان حيلق حبيبته حلقه من انر فليحلقها حلقة من ذهب ومن سره أن 

يسور حبيبته سوارا من انر فليسوره سوارا من ذهب ولكن الفضة فالعبوا هبا 



 لعبا  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف الضطراب أسيد بن أيب أسيد ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سليمان بن داود قال أان عمران   - 19734
عن قتادة عن أيب بردة عن أيب موسى : ان النيب صلى هللا عليه وسلم كان إذا  

خاف من رجل أو من قوم قال اللهم اىن أجعلك يف حنورهم ونعوذ بك من  
 شرورهم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث حسنت  

 

 

عبد هللا حدثين أيب ثنا على بن عبد هللا قال ثنا معاذ قال   حدثنا - 19735
حدثين أيب عن قتادة عن أيب بردة بن عبد هللا بن قيس عن أبيه عبد هللا بن 
قيس : ان نيب هللا صلى هللا عليه وسلم كان إذا خاف قوما قال اللهم اان 

 جنعلك يف حنورهم ونعوذ بك من شرورهم  

 

 

ديث حسنعليق شعيب األرنؤوط : حت  



 

 

------------------------------------- 

 

[    415صفحة  - 4مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يونس بن حممد قال ثنا أبو ليلى   - 19736
يف مسجد عبد هللا بن ميسرة عن مزيدة بن جابر قال قالت أمي : كنت 

الكوفة يف خالفة عثمان رضي هللا تعاىل عنه وعلينا أبو موسى األشعري قال  
ا فسمعته يقول ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أمر بصوم عاشوراء فصومو   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف لضعف عبد هللا  ت
 بن ميسرة وجهالة أم مزيدة 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن ثنا زهري عن أيب إسحاق عن   - 19737
بريد بن أيب مرمي عن رجل من بىن متيم عن أيب موسى األشعري قال : لقد  

 تعاىل عنه صالة ذكران هبا صالة كنا  صلى بنا علي بن أيب طالب رضي هللا
نصليها مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فأما ان نكون نسيناها واما أن 

 نكون تركناها عمدا يكرب يف كل رفع ووضع وقيام وقعود  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

ر عن  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا على بن عبد هللا قال ثنا جري - 19738
سليمان التيمي عن قتادة عن أيب غالب عن حطان بن عبد هللا الرقاشي عن  

أيب موسى قال علمنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : إذا قمتم إىل 
 الصالة فليؤمكم أحدكم وإذا قرأ اإلمام فأنصتوا 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري علي  ت
بد هللا : وهو املديين فمن رجال البخاريبن ع  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثنا أيب ثنا حسن بن موسى يعىن األشيب قال  - 19739
ثنا سكني بن عبد العزيز قال أخربان يزيد األعرج قال عبد هللا يعىن أظنه الشين 

قال ثنا محزة بن علي بن خمفر عن أيب بردة عن أيب موسى قال : غزوان مع  
 صلى هللا عليه وسلم يف بعض أسفاره قال فعرس بنا رسول هللا صلى رسول هللا

هللا عليه وسلم فانتهيت بعض الليل إىل مناخ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
أطلبه فلم أجده قال فخرجت ابرزا أطلبه وإذا رجل من أصحاب رسول هللا 



إلينا رسول   صلى هللا عليه وسلم يطلب ما أطلب قال فبينا حنن كذلك إذ اجته
ى هللا عليه وسلم قال فقلنا اي رسول هللا أنت أبرض حرب وال أنمن  هللا صل

عليك فلوال إذ بدت لك احلاجة قلت لبعض أصحابك فقام معك قال فقال  
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اىن مسعت هزيزا كهزيز الرحى أو حنينا كحنني  

ن يدخل شطر أميت اجلنة وبني  النحل وأاتين آت من ريب عز وجل قال فخريين ا
شفاعيت هلم فاخرتت شفاعيت هلم وعلمت اهنا أوسع هلم فخريين أبن يدخل 

ثلث أميت اجلنة وبني الشفاعة هلم فاخرتت هلم شفاعيت وعلمت اهنا أوسع هلم  
فقاال اي رسول هللا ادع هللا تعاىل أن جيعلنا من أهل شفاعتك قال فدعا هلما مث  

ول هللا صلى هللا عليه وسلم واخرباهم بقول رسول هللا اهنما نبها أصحاب رس
صلى هللا عليه وسلم قال فجعلوا أيتونه ويقولون اي رسول هللا ادع هللا تعاىل أن  

جيعلنا من أهل شفاعتك فيدعو هلم قال فلما أضب عليه القوم وكثروا قال  
  هللا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اهنا ملن مات وهو يشهد ان ال إله اال

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : قوله صلى هللا عليه وسلم يف الشفاعة : " إهنا ملن ت
 مات وهو يشهد أن ال إله إال هللا " صحيح لغريه 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن إسحاق يعىن الساحليين  - 19740
إين لفي القرب إذ قال اان محاد بن سلمة عن أيب سنان قال : دفنت ابنا يل و 



أخذ بيدي أبو طلحة فأخرجين فقال اال أبشرك قال قلت بلى قال حدثين 
 الضحاك بن عبد الرمحن بن أيب موسى األشعري قال قال رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم قال هللا تعاىل اي ملك املوت قبضت ولد عبدي قبضت قرة عينه  

ومثرة فؤاده قال نعم قال فما قال قال محدك واسرتجع قال ابنوا له بيتا يف 
 اجلنة ومسوه بيت احلمد 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا على بن إسحاق قال اان عبد هللا   - 19741
يعىن بن املبارك : فذكره اال انه قال أبو طلحة اخلوالين وقال الضحاك بن عبد  

 الرمحن بن عرزب 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا خلف بن الوليد قال ثنا خالد يعىن  - 19742
لطحان عن مطرف عن عامر عن أيب بردة عن أيب موسى ان رسول هللا صلى  ا

 هللا عليه وسلم قال : يف الذي يعتق جارية مث يتزوجها له أجران  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري ت
 خلف بن الوليد وهو أبو الوليد اجلوهري فمن رجال " التعجيل " وهو ثقة 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سليمان بن داود قال اان حريش  - 19743
بن سليم قال ثنا طلحة بن مصرف عن أيب بردة عن أيب موسى ان رسول هللا 

 صلى هللا عليه وسلم قال : كل مسكر حرام  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

-------------------------------------  

 

[    416صفحة  - 4] جزء    مسند أمحد بن حنبل    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد قال ثنا أيب قال ثنا   - 19744
داود بن أيب هند قال ثنا عاصم بن سليمان عن صفوان بن حمرز قال قال أبو 

موسى : اىن بريء ممن برئ هللا منه ورسوله صلى هللا عليه وسلم وان رسول هللا 



 صلى هللا عليه وسلم برئ ممن حلق وسلق وخرق  

 

 

ألرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم عليق شعيب ات  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد قال ثنا أيب قال ثنا   - 19745
عن أيب  حممد بن جحادة عن عبد الرمحن بن ثروان عن هزيل بن شرحبيل

موسى قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ان بني يدي الساعة فتنا  
ح كقطع الليل املظلم يصبح الرجل فيها مؤمنا وميسي كافرا وميسي مؤمنا ويصب
كافرا القاعد فيها خري من القائم والقائم فيها خري من املاشي واملاشي فيها  

خري من الساعي فاكسروا قسيكم وقطعوا أواتركم واضربوا بسيوفكم احلجارة 
 فان دخل على أحدكم بيته فليكن كخري ابين آدم 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد حسن من أجل عبد الرمحن ت
ثروان وبقية رجاله ثقات رجال الشيخنيبن   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد قال ثنا أبو قدامة   - 19746
احلرث بن عبيد األايدي قال ثنا أبو عمران يعىن اجلوين عن أيب بكر بن عبد  



هللا بن قيس عن أبيه ان النيب صلى هللا عليه وسلم قال : جنان الفردوس أربع 
هب حليتهما وآنيتهما وما فيهما وثنتان من فضة آنيتهما وحليتهما  اثنتان من ذ

وما فيهما وليس بني القوم وبني ان ينظروا إىل رهبم عز وجل اال رداء الكربايء  
على وجهه يف جنة عدن وهذه األهنار تشخب من جنة عدن مث تصدع بعد 

 ذلك أهنارا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف هبذه السياقة ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد قال ثنا أبو دارس   - 19747
صاحب اجلور قال ثنا أبو بردة بن أيب موسى عن أيب موسى انه : رأى النيب 

 صلى هللا عليه وسلم يصلي ركعتني بعد العصر  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح لغريه ت  

 

 

أبو نعيم قال ثنا بدر بن عثمان  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا  - 19748
أبو بكر بن أيب موسى عن أبيه عن رسول هللا موىل آلل عثمان قال حدثين 

صلى هللا عليه وسلم قال : وأاته سائل يسأله عن مواقيت الصالة فلم يرد 



عليه شيئا فأمر بالال فأقام ابلفجر حني انشق الفجر والناس ال يكاد يعرف 
ابلظهر حني زالت الشمس والقائل يقول انتصف  بعضهم بعضا مث أمره فأقام 

النهار أو مل ينتصف وكان أعلم منهم مث امره فأقام ابلعصر والشمس مرتفعة مث  
امره فأقام ابملغرب حني وقعت الشمس مث أمره فأقام ابلعشاء حني غاب 

الشفق مث أخر الفجر من الغد حىت انصرف منها والقائل يقول طلعت الشمس 
الظهر حىت كان قريب من وقت العصر ابألمس مث آخر العصر   أو كادت وأخر

حىت انصرف منها والقائل يقول امحرت الشمس مث آخر املغرب حىت كان عند  
سقوط الشفق وأخر العشاء حىت كان ثلث الليل األول فدعا السائل فقال  

 الوقت فيما بني هذين  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا زيد بن احلباب قال ثنا بن ثوابن  - 19749
عيد  عن أبيه عن مكحول قال حدثين أبو عائشة وكان جليسا أليب هريرة أن س

بن العاص دعا أاب موسى األشعري وحذيفة بن اليمان رضي هللا تعاىل عنهما  
لفطر واألضحى فقال : كيف كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يكرب يف ا

فقال أبو موسى كان يكرب أربع تكبريات تكبريه على اجلنائز وصدقه حذيفة  
فقال أبو عائشة فما نسيت بعد قوله تكبريه على اجلنائز وأبو عائشة حاضر  



 سعيد بن العاص  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث حسن موقوفا وهذا إسناد ضعيف جلهالة  ت
 حال أيب عائشة 

 

 

عبد هللا حدثين أيب ثنا حسني بن حممد ثنا إسرائيل عن  حدثنا  - 19750
هللا صلى هللا عليه   أيب إسحاق عن أيب بردة عن أيب موسى قال قال رسول

وسلم : أعطيت مخسا بعثت إىل األمحر واألسود وجعلت يل األرض طهورا  
ومسجدا وأحلت يل الغنائم ومل حتل ملن كان قبلي ونصرت ابلرعب شهرا 

ة وليس من نيب اال وقد سأل شفاعة وإين أخبأت شفاعيت مث  وأعطيت الشفاع
 جعلتها ملن مات من أميت مل يشرك ابهلل شيئا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو أمحد يعىن الزبريي قال ثنا   - 19751
 عليه وسلم  إسرائيل عن أيب إسحاق عن أيب بردة قال قال رسول هللا صلى هللا

 : فذكر معناه ومل يسنده  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    417صفحة  - 4مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يونس بن حممد قال ثنا محاد بن   - 19752
خلت على رسول زيد ثنا غيالن بن جرير عن أيب بردة عن أيب موسى قال : د

هللا صلى هللا عليه وسلم وهو يستاك وهو واضع طرف السواك على لسانه 
يسنت إىل فوق فوصف محاد كأنه يرفع سواكه قال محاد ووصفه لنا غيالن قال  

 كان يسنت طوال  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو أمحد قال ثنا شريك عن أيب  - 19753
عليه وسلم  إسحاق عن أيب بردة عن أيب موسى قال : كان النيب صلى هللا  



يدعو هبؤالء الدعوات اللهم اغفر يل خطاايي وجهلي وإسرايف يف أمري وما  
أنت أعلم به مىن اللهم اغفر يل جدي وهزيل وخطئي وعمدي كل ذلك 

 عندي  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا زايد بن عبد هللا يعىن البكائي قال   - 19754
ل النيب ثنا منصور عن شقيق بن سلمة عن أيب موسى األشعري قال : سأل رج 

صلى هللا عليه وسلم وهو منكس فقال اي رسول هللا ما القتال يف سبيل هللا 
ول هللا صلى  تعاىل فان أحدان يقاتل محية ويقاتل غضبا فله أجر قال فرفع رس

هللا عليه وسلم رأسه إليه ولوال أنه كان قائما أو كان قاعدا الشك من زهري ما  
رفع رأسه إليه فقال من قاتل لتكون كلمة هللا هي العليا فهو يف سبيل هللا عز  

 وجل 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

بن موسى قال ثنا زهري قال  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن  - 19755



ثنا منصور بن املعتمر عن أيب وائل قال قال أبو موسى : سأل رجل أو جاء 
رجل إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ورسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

جالس منكس رأسه فقال ما القتال يف سبيل هللا عز وجل فان أحدان يقاتل 
ل هللا صلى هللا عليه وسلم رأسه إليه ولوال  محية وغضبا فله أجر قال فرفع رسو 

أنه كان قائما أو كان قاعدا الشك من زهري ما رفع رأسه إليه فقال من قاتل 
 لتكون كلمة هللا هي العليا فهو يف سبيل هللا عز وجل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

يمان بن حرب قال ثنا عمر بن  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سل - 19756
و عميس عن سعيد بن أيب بردة عن أبيه عن أيب على بن مقدم قال ثنا أب

موسى األشعري وقال أاتين انس من األشعريني فقالوا : اذهب معنا إىل رسول 
هللا صلى هللا عليه وسلم فان لنا حاجة قال فقمت معهم فقالوا اي رسول هللا 

إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مما قالوا   استعن بنا يف عملك فاعتذرت
وقلت مل أدر ما حاجتهم فصدقين رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وعذرين 

 وقال اان ال نستعني يف عملنا من سألناه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  



 

 

ثنا شعبة عن  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر قال  - 19757
أيب بردة عن أبيه عن جده قال : بعث رسول هللا صلى هللا عليه   سعيد بن

وسلم أاب موسى ومعاذ بن جبل إىل اليمن فقال هلما يسرا وال تعسرا وبشرا وال 
تنفرا وتطاوعا قال أبو موسى اي رسول هللا اان أبرض يصنع فيها شراب من  

ل له املزر قال فقال رسول هللا العسل يقال له البتع وشراب من الشعري يقا
 صلى هللا عليه وسلم كل مسكر حرام 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر قال ثنا شعبة عن   - 19758
حفظ امسه قال  زايد بن عالقة قال حدثين رجل من قومي قال شعبة قد كنت ا

كنا على ابب عثمان رضي هللا عنه ننتظر اإلذن عليه فسمعت أاب موسى 
األشعري يقول قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : فناء أميت ابلطعن 

اعون قال فقلنا اي رسول هللا هذا الطعن قد عرفناه فما الطاعون قال طعن  والط
أعدائكم من اجلن ويف كل شهادة قال زايد فلم أرض بقوله فسألت سيد احلي 

 وكان معهم فقال صدق حدثناه أبو موسى  

 

 



) قال   395/  4عليق شعيب األرنؤوط : سبق الكالم على هذه الرواية ت
لف فيه على زايد بن عالقة ... قال الدارقطين :  هناك : هذا إسناد اخت

واالختالف فيه من قبل زايد بن عالقة ويشبه أن يكون حفظه عن مجاعة فمرة  
 يرويه عن ذا ومرة يرويه عن ذا ( 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن أيب بكر قال ثنا أبو بكر  - 19759
شريك قال خرجنا يف بضع  النهشلي قال ثنا زايد بن عالقة عن أسامة بن

عشرة من بىن ثعلبة فإذا حنن أبيب موسى فإذا هو حيدث عن رسول هللا صلى  
 هللا عليه وسلم قال : اللهم اجعل فناء أميت يف الطاعون فذكره  

 

 

) قال   395/  4عليق شعيب األرنؤوط : سبق الكالم على هذه الرواية ت
قة ... قال الدارقطين :  هناك : هذا إسناد اختلف فيه على زايد بن عال

واالختالف فيه من قبل زايد بن عالقة ويشبه أن يكون حفظه عن مجاعة فمرة  
 يرويه عن ذا ومرة يرويه عن ذا ( 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو معاوية قال ثنا عاصم األحول  - 19760
ه وسلم  عن أيب عثمان النهدي عن أيب موسى قال : كنا مع النيب صلى هللا علي 

يف سفر قال فأهبطنا وهدة من األرض قال فرفع الناس أصواهتم ابلتكبري فقال  



أيها الناس أربعوا على أنفسكم فإنكم ال تدعون أصم وال غائبا انكم تدعون  
مسيعا قريبا قال مث دعاين وكنت منه قريبا فقال اي عبد هللا بن قيس أال أدلك 

ال حول وال قوة إال ابهلل   على كلمة من كنز اجلنة قال قلت بلى قال  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    418صفحة  - 4مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الواحد احلداد قال ثنا يونس  - 19761
عن أيب بردة عن أيب موسى ان النيب صلى هللا عليه وسلم قال : ال نكاح اال 

 بويل 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الواحد وروح بن عبادة قاال   - 19762



عن غنيم بن قيس عن أيب موسى األشعري قال قال رسول    ثنا اثبت بن عمارة
هللا صلى هللا عليه وسلم قال روح قال مسعت غنيما قال مسعت أاب موسى يقول  
قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : أميا امرأة استعطرت مث مرت على القوم 

 ليجدوا رحيها فهي زانية  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده جيدت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الواحد وروح قاال ثنا اثبت بن   - 19763
عمارة عن غنيم بن قيس عن أيب موسى قال قال رسول هللا صلى هللا عليه  

وسلم قال روح مسعت غنيما قال مسعت أاب موسى قال قال رسول هللا صلى 
 هللا عليه وسلم : كل عني زانية  

 

 

ناده جيدعليق شعيب األرنؤوط : إس ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد بن هارون قال أان سليمان   - 19764
يعىن التيمي عن أيب السليل عن زهدم عن أيب موسى قال : أتينا رسول هللا 

صلى هللا عليه وسلم نستحمله فقال ال وهللا ال أمحلكم فلما رجعنا أرسل إلينا  



بقع الذرى قال فقلت حلف  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بثالث ذود
عليه وسلم ان ال حيملنا مث محلنا فأتيناه فقلنا اي رسول هللا رسول هللا صلى هللا 

انك حلفت ان ال حتملنا فحملتنا فقال مل أمحلكم ولكن هللا محلكم وهللا ال 
أحلف على ميني فارى غريها خريا منها اال أتيته قال أبو عبد الرمحن قال أيب 

ريب بن نفري أبو السليل ض  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد بن هارون قال اان داود عن   - 19765
أيب نضرة عن أيب سعيد اخلدري قال استأذن أبو موسى على عمر رضي هللا 

ا شأنك عنهما : ثالاث فلم يؤذن له فرجع فلقيه عمر رضي هللا عنه فقال م
ن ثالاث فلم  رجعت قال مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول من استأذ 

يؤذن له فلريجع فقال لتأتني على هذه ببينة أو ألفعلن وألفعلن فأتى جملس 
 قومه فناشدهم هللا تعاىل فقلت اان معك فشهدوا له فخلى سبيله  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد قال اان سعيد عن قتادة عن   - 19766
احلسن عن أيب موسى عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : إذا املسلمان 

تواجها بسيفيهما فقتل أحدمها صاحبه فهما يف النار قيل اي رسول هللا هذا  
 القاتل فما ابل املقتول قال انه أراد قتل صاحبه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد منقطع ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد قال اان املسعودي عن سعيد   - 19767
بن أيب بردة عن أبيه عن جده أيب موسى قال قال رسول هللا صلى هللا عليه  

ا وسلم : ان أميت أمة مرحومة ليس عليها يف اآلخرة عذاب اال عذاهبا يف الدني
 القتل والبالء والزالزل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا يزيد بن هارون قال اان العوام  - 19768
وحممد بن يزيد املعىن قال ثنا العوام قال حدثين إبراهيم بن إمساعيل  

السكسكي قال مسعت أاب بردة بن أيب موسى وهو يقول ليزيد بن أيب كبشة  



طحبا يف سفر فكان يزيد يصوم يف السفر فقال له أبو بردة مسعت أاب واص
عبد  موسى مرارا يقول مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : ان ال

املسلم إذا مرض أو سافر كتب له من األجر كما كان يعمل مقيما صحيحا  
 قال حممد يعىن بن يزيد كتب هللا مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا  

 

 

ليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري عت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد قال اان محاد بن سلمة عن   - 19769
اثبت البناين عن أيب بردة عن أبيه قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :  

إذا مر أحدكم بسوق أو جملس أو مسجد ومعه نبل فليقبض على نصاهلا  
على نصاهلا ثالاث قال أبو موسى فما زال بنا البالء حىت سدد هبا فليقبض 

 بعضنا يف وجوه بعض  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد قال اان اجلريري عن أيب  - 19770
 صلى هللا عليه  عثمان النهدي عن أيب موسى األشعري قال : كنا مع رسول هللا



وسلم يف غزاة فأسرعنا األوبة وأحسنا الغنيمة فلما أشرفنا على الرزداق جعل  
هللا عليه    الرجل منا يكرب قال حسبته قال أبعلى صوته فقال رسول هللا صلى

وسلم أيها الناس وجعل يقول بيده هكذا ووصف يزيد كأنه يشري فقال رسول  
هللا صلى هللا عليه وسلم أيها الناس إنكم ال تنادون أصم وال غائبا إن الذي 

تنادون دون رؤوس ركابكم مث قال اي عبد هللا بن قيس أو اي أاب موسى اال 
رسول هللا قال قل ال حول وال  أدلك على كلمة من كنوز اجلنة قلت بلى اي 

 قوة إال ابهلل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    419صفحة  - 4مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد قال أان محاد بن سلمة عن   - 19771
ن أيب موسى اثبت البناين قال حدثين من مسع حطان بن عبد هللا حيدث ع

األشعري قال : قلت لرجل هلم فلنجعل يومنا هذا هلل عز وجل فوهللا لكان  
  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم شاهد هذا اليوم فخطب فقال ومنهم من يقول



هلم فلنجعل يومنا هذا هلل عز وجل فما زال يقوهلا حىت متنيت ان األرض 
 ساخت يب 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد قال اان اجلريري عن غنيم بن   - 19772
قيس عن أيب موسى األشعري عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : ان هذا  
القلب كريشة بفالة من األرض يقيمها الريح ظهر البطن قال أيب ومل يرفعه  

 إمساعيل عن اجلريري  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح قال ثنا سعيد عن قتادة قال   - 31977
حدث أبو بردة بن عبد هللا بن قيس عن أبيه قال قال أيب : لو شهدتنا وحنن  

مع نبينا صلى هللا عليه وسلم إذا أصابتنا السماء حسبت ان رحينا ريح الضأن 
 إمنا لباسنا الصوف 

 

 



رجاله ثقات رجال الشيخني عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سليمان بن داود قال ثنا أبو عوانة   - 19774
عن قتادة عن أيب بردة قال قال يل أبو موسى : اي بين لو رأيتنا وحنن مع رسول  

 هللا صلى هللا عليه وسلم وأصابنا املطر وجدت منا ريح الضان  

 

 

إسناده صحيح على شرط مسلم عليق شعيب األرنؤوط : ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد قال ثنا اثبت قال ثنا   - 19775
عاصم عن أيب جملز قال : صلى أبو موسى أبصحابه وهو مرحتل من مكة إىل 
املدينة فصلى العشاء ركعتني وسلم مث قام فقرأ مائة آية من سورة النساء يف 

ما آلوت أن أضع قدمي حيث وضع رسول هللا ركعة فأنكر ذلك عليه فقال  
صلى هللا عليه وسلم قدمه وان اصنع مثل ما صنع رسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : رجاله ثقات رجال الشيخني غري أن يف مساع أيب جملز ت
من أيب موسى نظرا -وهو الحق بن محيد  -  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد وعفان قاال ثنا مهام   - 19776
يب بكر بن عبد هللا  قال ثنا أبو عمران اجلوين قال إن أاب بكر وقال عفان عن أ

بن قيس األشعري أخربه عن أبيه قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :  
هل للمؤمن ال  اخليمة درة جموفة طوهلا يف السماء ستون ميال يف كل زاوية أ

 يراهم اآلخرون  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب قال ثنا عبد الصمد قال ثنا مهام قال   - 19777
ثنا قتادة وذكر : حنوه آخر حديث أيب موسى األشعري رضي هللا تعاىل عنه  

 وهو آخر مسند الكوفيني  

 

 

رنؤوط : حديث صحيحعليق شعيب األت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أنبأان معمر عن مطر   - 19778
عن عبد هللا بن بريدة األسلمى قال شك عبيد هللا بن زايد يف احلوض فأرسل  



إىل أيب برزة األسلمى فااته فقال له جلساء عبيد هللا : إمنا أرسل إليك األمري  
ن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فيه شيئا  ليسألك عن احلوض هل مسعت م

قال نعم مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يذكره فمن كذب به فال سقاه  
 هللا منه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد حسن يف املتابعات ت
 والشواهد

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد بن هارون أان سليمان التيمي   - 19779
عن سيار أيب املنهال عن أيب برزة : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان  

 يقرأ يف صالة الغداة ابلستني إىل املائة 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا معتمر قال أنبأين أيب عن أيب  - 19780
املنهال عن أيب برزة : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان يقرأ يف الغداة  

 ابملائة إىل الستني والستني إىل املائة 



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

ثنا حممد بن أيب عدى عن سليمان  حدثنا عبد هللا حدثين أيب  - 19781
قال : كانت راحلة أو انقة أو بعري عليها بعض عن أيب عثمان عن أيب برزة 

متاع القوم وعليها جارية فاخذوا بني جبلني فتضايق هبم الطريق فأبصرت 
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقالت حل حل اللهم العنها فقال النيب صلى  

هذه اجلارية ال تصحبنا راحلة أو انقة أو بعري عليها  هللا عليه وسلم من صاحب 
 من لعنة هللا تبارك وتعاىل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    420صفحة  - 4مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد ثنا عوف حدثين أبو  - 19782



املنهال قال انطلقت مع أيب إىل أيب برزة األسلمى فقال له أيب حدثنا كيف كان  
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يصلي املكتوبة : قال كان يصلي اهلجري وهى  

اليت تدعوهنا األوىل حني تدحض الشمس ويصلي العصر ويرجع أحدان إىل 
ب ان رحله ابملدينة والشمس حية قال ونسيت ما قال يف املغرب وكان يستح

يؤخر العشاء وكان يكره النوم قبلها واحلديث بعدها وكان ينفتل من صالة  
 الغداة حني يعرف أحدان جليسه وكان يقرأ ابلستني إىل املائة 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد ووكيع قاال ثنا أابن  - 19783
بن صمعة عن أيب الوازع عن أيب برزة قال قلت : اي رسول هللا علمين شيئا  

 أنتفع به قال اعزل األذى عن طريق املسلمني 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسن من أجل أيب الوازع : وهو جابر بن ت
 عمرو الراسيب

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد هللا بن منري أنبأان حجاج عن   - 78419



أيب هاشم الواسطي عن أيب برزة األسلمى قال : كان النيب صلى هللا عليه  
وسلم آبخرة إذا طال اجمللس فقام قال سبحانك اللهم وحبمدك أشهد أن ال إله 

ما كنا نسمعه  اال أنت أستغفرك وأتوب إليك فقال له بعضنا ان هذا قول 
منك فيما خال فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم هذا كفارة ما يكون يف 

 اجمللس 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد منقطع أبو هاشم مل  ت
 يسمع من أيب برزة بينهما أبو العالية الرايحي

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن   - 19785
هنر وقد جعل اللجام  األزرق بن قيس قال : كان أبو برزة ابألهواز على حرف

يف يده وجعل يصلي فجعلت الدابة تنكص وجعل يتأخر معها فجعل رجل من  
اخلوارج يقول اللهم اخز هذا الشيخ كيف يصلي قال فلما صلى قال قد  

لتكم غزوت مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ستا أو سبعا أو  مسعت مقا
مثانيا فشهدت أمره وتيسريه فكان رجوعي مع دابيت أهون على من تركها فتنزع  

 إىل مألفها فيشق على وصلى أبو برزة العصر ركعتني  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري ت  



 

 

 أيب ثنا عبد الصمد بن عبد الوارث ثنا حدثنا عبد هللا حدثين - 19786
قال مسعت أاب برزة يقول : بعث رسول   مهدي بن ميمون ثنا جابر أبو الوازع

هللا صلى هللا عليه وسلم رجال إىل حي من أحياء العرب فضربوه وسبوه فرجع  
إىل النيب صلى هللا عليه وسلم فشكا ذاك إليه فقال له النيب صلى هللا عليه  

ل عمان أتيت ما ضربوك وال سبوك  وسلم لو أه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسن ألجل جابر أيب الوازع : وهو ابن ت
 عمرو الراسيب وابقي رجال اإلسناد ثقات رجال الشيخني

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يونس ثنا أبو األشهب عن على بن   - 19787
ال أعلمه اال عن النيب صلى هللا  احلكم عن أيب برزة األسلمى قال أبو األشهب

عليه وسلم قال : ان مما أخشى عليكم شهوات الغي يف بطونكم وفروجكم  
 ومضالت الفنت 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : رجاله ثقات رجال الشيخني غري علي بن احلكم  ت
 البناين فمن رجال البخاري وهو مل يسمع من أيب برزة وحيتمل أنه مل يدركه 

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثناه يزيد قال أان أبو األشهب عن أيب  - 19788
احلكم البناين عن أيب برزة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : ان مما أخشى 

 عليكم شهوات الغي يف بطونكم وفروجكم ومضالت اهلوى  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : رجاله ثقات رجال الصحيح كسابقه ) قال يف سابقه  ت
علي بن احلكم البناين من رجال البخاري مل يسمع من أيب برزة وحيتمل أنه مل : 

 يدركه ( 
 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن بن مهدي ثنا شعبة   - 19789
عن على بن زيد عن املغرية بن أيب برزة عن أبيه قال قال رسول هللا صلى هللا 

هللا هلا ما اان قلته ولكن هللا عز وجل   عليه وسلم : أسلم ساملها هللا وغفار غفر
 قاله 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه دون قوله : " ما أان قلته ولكن هللا قاله  ت
 " وهي زايدة منكرة تفرد هبا علي بن زيد وهو ضعيف

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حجاج أان شعبة عن أيب محزة   - 19790



الل حيدث عن عبد هللا بن مطرف عن أيب برزة جارهم قال مسعت محيد بن ه
قال : كان ابغض الناس أو ابغض األحياء إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 ثقيف وبنو حنيفة  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف جلهالة حال أيب محزة جار شعبة وهو  ت
 عبد الرمحن بن عبد هللا املازين 

 

 

ين أيب ثنا أسود بن عامر شاذان أان أبو بكر حدثنا عبد هللا حدث - 19791
هللا بن جريج عن أيب برزة   يعىن بن عياش عن األعمش عن سعيد بن عبد

األسلمي قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : اي معشر من آمن بلسانه 
ومل يدخل اإلميان قلبه ال تغتابوا املسلمني وال تتبعوا عوراهتم فإنه من يتبع  

يتبع هللا عورته ومن يتبع هللا عورته يفضحه يف بيته  عوراهتم   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد حسن ت  

 

 

------------------------------------- 

 



[    421صفحة  - 4مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سليمان بن داود ثنا سكني ثنا  - 19792
يه وسلم قال : األئمة  سيار بن سالمة مسع أاب برزة يرفعه إىل النيب صلى هللا عل

من قريش إذا اسرتمحوا رمحوا وإذا عاهدوا وفوا وإذا حكموا عدلوا فمن مل  
 يفعل ذلك منهم فعليه لعنة هللا واملالئكة والناس أمجعني 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد قوي ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سليمان بن داود ثنا محاد بن سلمة   - 19793
عن اثبت البناين عن كنانة بن نعيم العدوي عن أيب برزة : ان رسول هللا صلى  

أحد  هللا عليه وسلم كان يف مغزى له فلما فرغ من القتال قال هل تفقدون من
قال فقالوا اي رسول هللا نفقد فالان وفالان قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
ولكن افقد جليبيبا فالتمسوه فالتمسوه فوجدوه عند سبعة قد قتلهم مث قتلوه  
فجاء رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقام عليه فقال قتل سبعة مث قتلوه هذا  

 وأان منه فرفع إىل رسول هللا صلى هللا مىن وأان منه قتل سبعة وقتلوه هذا مىن
عليه وسلم فوضعه على ساعده فما كان له سرير اال ساعدي رسول هللا صلى 

 هللا عليه وسلم حىت دفنه وما ذكر غسال 



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد بن هارون اان حممد بن مهزم   - 19794
عند عبيد هللا بن العنزي عن أيب طالدة العنزي قال : مسعت أاب برزة وخرج من 

زايد وهو مغضب فقال ما كنت أظن اىن أعيش حىت اخلف يف قوم يعريوين 
ت بصحبة حممد صلى هللا عليه وسلم قالوا ان حممديكم هذا لدحداح مسع 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول يف احلوض فمن كذب فال سقاه هللا تبارك  
 وتعاىل منه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد هللا بن حممد ومسعته اان من   - 19795
عن    عبد هللا بن حممد بن أيب شيبة ثنا حممد بن فضيل عن يزيد بن أيب زايد

سليمان بن عمرو بن األحوص قال أخربين رب هذه الدار أبو هالل قال 
مسعت أاب برزة قال : كنا مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف سفر فسمع  

 رجلني يتغنيان وأحدمها جييب اآلخر وهو يقول 



زوى احلرب عنه أن جين فيقربا ( فقال النيب  ...ال يزال حواري تلوح عظامه ) 
عليه وسلم انظروا من مها قال فقالوا فالن وفالن قال فقال النيب  صلى هللا

 صلى هللا عليه وسلم اللهم أركسهما ركسا ودعهما إىل النار دعا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف جدا مسلسل ابلضعفاء واجملاهيلت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الوهاب بن عبد اجمليد ثنا   - 19796
خالد عن أيب املنهال عن أيب برزة : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان  

 يكره النوم قبل العشاء وال حيب احلديث بعدها  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

يب ثنا عفان ثنا سكني بن عبد العزيز ثنا  حدثنا عبد هللا حدثين أ - 19797
مع أيب على أيب برزة وان يف إذين  سيار بن سالمة أبو املنهال قال دخلت

يومئذ لقرطني وإين غالم قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم األمراء : من  
قريش ثالاث ما فعلوا ثالاث ما حكموا فعدلوا واسرتمحوا فرمحوا وعاهدوا فوفوا 

مل يفعل ذلك منهم فعليه لعنة هللا واملالئكة والناس أمجعني فمن   



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد قوي ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا محاد بن سلمة أان األزرق  - 19798
بن قيس عن شريك بن شهاب قال كنت أمتىن ان ألقي رجال من أصحاب 

يه وسلم حيدثين عن اخلوارج فلقيت أاب برزة يف يوم عرفة يف  النيب صلى هللا عل
رسول هللا صلى هللا نفر من أصحابه فقلت اي أاب برزة حدثنا بشيء مسعته من 

عليه وسلم يقوله له يف اخلوارج فقال أحدثك مبا مسعت أذين ورأت عيناي :  
أسود   أتى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بداننري فكان يقسمها وعنده رجل

مطموم الشعر عليه ثوابن أبيضان بني عينيه أثر السجود فتعرض لرسول هللا 
صلى هللا عليه وسلم فااته من قبل وجهه فلم يعطه شيئا مث أاته من خلفه فلم  
يعطه شيئا فقال وهللا اي حممد ما عدلت منذ اليوم يف القسمة فغضب رسول 

 ال جتدون بعدي أحدا أعدل  هللا صلى هللا عليه وسلم غضبا شديدا مث قال وهللا
عليكم مىن قاهلا ثالاث مث قال خيرج من قبل املشرق رجال كان هذا منهم  
هديهم هكذا يقرؤون القرآن ال جياوز تراقيهم ميرقون من الدين كما ميرق 

السهم من الرمية ال يرجعون إليه ووضع يده على صدره سيماهم التحليق ال  
فإذا رأيتموهم فاقتلوهم قاهلا ثالاث شر اخللق  يزالون خيرجون حىت خيرج آخرهم 

 واخلليقة قاهلا ثالاث وقد قال محاد ال يرجعون فيه  

 



 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه دون قوله : " حىت خيرج آخرهم " وهي  ت
 هنا خمتصرة . وإسناده ضعيف جلهالة شريك بن شهاب

 

 

------------------------------------- 

 

[    422صفحة  - 4مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا محاد بن سلمة عن اثبت  - 19799
عن كنانة بن نعيم العدوى عن أيب برزة األسلمى : ان جليبيبا كان امرأ يدخل 

المرأيت ال يدخلن عليكم جليبيب فإنه  على النساء مير هبن ويالعبهن فقلت
وكانت األنصار إذا كان ألحدهم امي مل   إن دخل عليكم ألفعلن وألفعلن قال

يزوجها حىت يعلم هل للنيب صلى هللا عليه وسلم فيها حاجة أم ال فقال رسول  
هللا صلى هللا عليه وسلم لرجل من األنصار زوجين ابنتك فقال نعم وكرامة اي  

نعم عيين فقال اىن لست أريدها لنفسي قال فلمن اي رسول هللا رسول هللا و 
قال جلليبيب قال فقال اي رسول هللا أشاور أمها فأتى أمها فقال رسول هللا 
صلى هللا عليه وسلم خيطب ابنتك فقالت نعم ونعمة عيين فقال انه ليس 

أجليبيب خيطبها لنفسه إمنا خيطبها جلليبيب فقالت أجليبيب إنيه أجليبيب إنيه 
إنيه ال لعمر هللا ال تزوجه فلما أراد أن يقوم ليأيت رسول هللا صلى هللا عليه  



وسلم ليخربه مبا قالت أمها قالت اجلارية من خطبين إليكم فأخربهتا أمها  
فقالت أتردون على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أمره ادفعوين فإنه مل 

هللا عليه وسلم فأخربه قال شأنك هبا يضيعىن فانطلق أبوها إىل رسول هللا صلى 
 صلى هللا عليه وسلم يف غزوة له قال  فزوجها جليبيبا قال فخرج رسول هللا

فلما أفاء هللا عليه قال ألصحابه هل تفقدون من أحد قالوا نفقد فالان ونفقد  
فالان قال انظروا هل تفقدون من أحد قالوا ال قال لكين أفقد جليبيبا قال  

لقتلى قال فطلبوه فوجدوه إىل جنب سبعة قد قتلهم مث قتلوه  فاطلبوه يف ا
فقالوا اي رسول هللا ها هو ذا إىل جنب سبعة قد قتلهم مث قتلوه فأاته النيب 

صلى هللا عليه وسلم فقام عليه فقال قتل سبعة وقتلوه هذا مين وأان منه هذا  
ه وسلم على مين وأان منه مرتني أو ثالاث مث وضعه رسول هللا صلى هللا علي 

ساعديه وحفر له ما له سرير إال ساعدا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مث  
وضعه يف قربه ومل يذكر انه غسله قال اثبت فما كان يف األنصار امي أنفق منها  
وحدث إسحاق بن عبد هللا بن أيب طلحة اثبتا قال هل تعلم ما دعا هلا رسول  

ب عليها اخلري صبا وال جتعل عيشها هللا صلى هللا عليه وسلم قال اللهم ص
كدا كدا قال فما كان يف األنصار أمي أنفق منها قال أبو عبد الرمحن ما حدث 

 به يف الدنيا أحد اال محاد بن سلمة ما أحسنه من حديث  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن بن موسى ثنا أبو بكر يعىن   - 19800
ذكر ان أاب برزة بن شعيب بن احلبحاب قال مسعت أاب الوازع جابرا الراسيب 

حدثه قال سألت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال قلت : اي رسول هللا اىن 
فقال له ال أدري لعسى أن متضى وأبقى بعدك فحدثين بشيء ينفعين هللا به 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم افعل كذا افعل كذا اان نسيت ذلك وأمر  
 األذى عن الطريق 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسن من أجل أيب الوازع ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد بن هارون اان عيينة عن أبيه   - 19801
هللا عليه   عن أيب برزة األسلمى قال : خرجت يوما أمشي فإذا ابلنيب صلى

وسلم متوجها فظننته يريد حاجة فجعلت أخنس عنه وأعارضه فرآين فأشار إىل  
الركوع  فأتيته فأخذ بيدي فانطلقنا منشي مجيعا فإذا حنن برجل يصلي يكثر

والسجود فقال النيب صلى هللا عليه وسلم أتراه مرائيا فقلت هللا ورسوله أعلم  
فأرسل يدي مث طبق بني كفيه فجمعهما وجعل يرفعهما حبيال منكبيه ويضعهما  
ويقول عليكم هداي قاصدا ثالث مرات فإنه من يشاد الدين يغلبه وقال يزيد 

برزة مث رجع إىل بريدة  ببغداد بريدة األسلمى وقد كان قال عن أيب  

 



 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع وحممد بن بكر قاال بريدة  - 19802
 األسلمى 

 

 

------------------------------------- 

 

[    423صفحة  - 4مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد بن هارون أان أبو األشهب  - 19803
عن أيب احلكم البناين عن أيب برزة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : ان مما 

 أخشى عليكم شهوات الغي يف بطونكم وفروجكم ومضالت اهلوى  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : رجاله ثقات رجال الصحيح غري أنه منقطع أبو ت
البناين مل يسمع من أيب برزة  احلكم  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أان أبو هالل الراسيب حممد بن  - 19804
سليم عن أيب الوازع عن أيب هريرة قال قلت : اي رسول هللا علمين شيئا ينفعين  

 هللا تبارك وتعاىل به فقال انظر ما يؤذى الناس فاعزله عن طريقهم  

 

 

هالل   عليق شعيب األرنؤوط : حديث حسن وهذا إسناد ضعيف لضعف أيبت
 الراسيب 

أبو هريرة حتريف صوابه أبو برزة*   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد عن التيمي ويزيد  - 19805
قال اان التيمي عن أيب عثمان عن أيب برزة قال يزيد األسلمى قال : كانت 

ق  راحلة أو انقة أو بعري عليها متاع لقوم فاخذوا بني جبلني وعليها جارية فتضاي
هبم الطريق فأبصرت النيب صلى هللا عليه وسلم فجعلت تقول حل حل اللهم  
العنها أو العنه فقال النيب صلى هللا عليه وسلم ال تصحبين انقة أو راحلة أو  

 بعري عليها أو عليه لعنة من هللا تبارك وتعاىل  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 



بد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد عن شعبة حدثين حدثنا ع - 19806
العصر وجلام دابته يف يده األزرق بن قيس قال : رأيت شيخا ابألهواز يصلي 

فجعلت تتأخر وجعل ينكص معها ورجل قاعد من اخلوارج يسبه فلما صلى 
قال اىن قد مسعت مقالتكم غزوت مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ست 

غزوات فشهدت أمره وتيسريه فكنت ارجع معي دابيت أحب  غزوات أو سبع
ايل من ان ادعها فتأتى مألفها فيشق علي قال قلت كم صلى قال ركعتني قال  

 وإذا هو أبو برزة 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا أابن بن صمعة عن أيب  - 19807
الوازع الراسيب عن أيب برزة األسلمى قال قلت : اي رسول هللا دلين على عمل  

 يدخلين اجلنة أو انتفع به قال اعزل األذى عن طريق املسلمني  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسن ألجل أيب الوازع ت  

 

 

د هللا حدثين أيب ثنا وكيع حدثين إبراهيم بن طهمان  حدثنا عب - 19808



قال مسعت أاب املنهال عن أيب برزة قال : هنى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
 عن النوم قبلها واحلديث بعدها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع عن سفيان عن خالد عن أيب   - 19809
املنهال عن أيب برزة : ان النيب صلى هللا عليه وسلم كان يقرأ مبا بني الستني إىل 

 املائة يعىن يف الصبح 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل حدثين شداد بن سعيد   - 19810
ى يقول : قتلت عبد  حدثين جابر بن عمرو الراسيب قال مسعت أاب برزة األسلم

العزى بن خطل وهو متعلق بسرت الكعبة وقلت لرسول هللا صلى هللا عليه  
وسلم اي رسول هللا مرين بعمل اعمله فقال أمط األذى عن الطريق فهو لك 

 صدقة  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسن من أجل جابر بن عمرو الراسيبت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا عوف عن أيب  - 19811
املنهال قال قال يل أيب : انطلق إىل أيب برزة األسلمى فانطلقت معه حىت 

إليه يف يوم دخلنا عليه يف داره وهو قاعد يف ظل علو من قصب فجلسنا 
ر فسأله أيب حدثين كيف كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يصلي  شديد احل

املكتوبة قال كان يصلي اهلجري اليت تدعوهنا األوىل حني تدحض الشمس وكان  
يصلي العصر مث يرجع أحدان إىل رحله يف أقصى املدينة والشمس حية قال  

ؤخر العشاء اليت تدعوهنا  ونسيت ما قال يف املغرب قال وكان يستحب ان ي
العتمة قال وكان يكره النوم قبلها واحلديث بعدها قال وكان ينفتل من صالة 

 الغداة حني يعرف أحدان جليسه وكان يقرأ ابلستني إىل املائة 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

ثنا عوف عن  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر  - 19812
مساور بن عبيد قال أتيت أاب برزة فقلت هل رجم رسول هللا صلى هللا عليه  
وسلم فقال : نعم رجال منا يقال له ماعز بن مالك قال أيب قال روح مساور 

 بن عبيد احلماين  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد حمتمل للتحسنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا مهدي بن ميمونة ثنا أبو  - 19813
هللا صلى هللا الوازع رجل من بىن راسب قال مسعت أاب برزة قال : بعث رسول 

عليه وسلم رسوال إىل حي من أحياء العرب يف شيء ال يدرى مهدي ما هو  
و انك  قال فسبوه وضربوه فشكا ذلك إىل النيب صلى هللا عليه وسلم فقال ل

 أتيت أهل عمان ما سبوك وما ضربوك 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسن ألجل أيب الوازع ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يونس ثنا مهدي ثنا جابر أبو  - 19814
الوازع قال مسعت أاب برزة حيدث عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : بعث 
 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم رسوال إىل حي من أحياء العرب فذكر مثله  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 



-------------------------------------  

 

[    424صفحة  - 4مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يونس ثنا محاد بن سلمة عن سيار   - 19815
بن سالمة عن أيب برزة األسلمى : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان  

بعدها  يؤخر العشاء اآلخرة إىل ثلث الليل وكان يكره النوم قبلها واحلديث 
وكان يقرأ يف الفجر ما بني املائة إىل الستني وكان ينصرف حني ينصرف وبعضنا  

 يعرف وجه بعض 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن آدم ثنا قطبة عن األعمش   - 19816
ل هللا صلى عن رجل من أهل البصرة عن أيب برزة األسلمى قال : اندى رسو 

هللا عليه وسلم حىت أمسع العواتق فقال اي معشر من آمن بلسانه ومل يدخل 
بع عورة أخيه يتبع  اإلميان قلبه ال تغتابوا املسلمني وال تتبعوا عوراهتم فإنه من يت

 هللا عورته حىت يفضحه يف بيته  

 



 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو سعيد ثنا شداد أبو طلحة ثنا   - 19817
 مرين بعمل جابر بن عمرو أبو الوازع عن أيب برزة قال قلت : اي رسول هللا

اعمله قال أمط األذى عن الطريق فهو لك صدقة قال وقتلت عبد العزى بن  
م فتح  خطل وهو متعلق بسرت الكعبة وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يو 

مكة الناس آمنون غري عبد العزى بن خطل ومسعت رسول هللا صلى هللا عليه  
وسلم يقول ان يل حوضا ما بني أيلة إىل صنعاء عرضه كطوله فيه ميزاابن 

ينثعبان من اجلنة من ورق واآلخر من ذهب أحلى من العسل وأبرد من الثلج 
يه أابريق عدد جنوم  وأبيض من اللنب من شرب منه مل يظمأ حىت يدخل اجلنة ف

 السماء  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إىل قوله عليه الصالة والسالم : " عبد العزى خطل  ت
" إسناده حسن من أجل أيب الوازع وإىل هناية احلديث : " جنوم السماء "  

 صحيح لغريه وهذا إسناد حسن ألجل أيب الوازع 

 

 

سى ثنا سكني بن عبد  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسني بن مو  - 19818



العزيز عن سيار بن سالمة أيب املنهال الرايحي قال : دخلت مع أيب على أيب 
برزة األسلمى وإن يف إذين يومئذ لقرطني قال وإين لغالم قال فقال أبو برزة اىن 
أمحد هللا اين أصبحت الئما هلذا احلي من قريش فالن ههنا يقاتل على الدنيا 

الدنيا يعىن عبد امللك بن مروان قال حىت ذكر بن وفالن ههنا يقاتل على 
األزرق قال مث قال ان أحب الناس إىل هلذه العصابة امللبدة اخلميصة بطوهنم  

من أموال املسلمني واخلفيفة ظهورهم من دمائهم قال قال رسول هللا صلى هللا 
عليه وسلم األمراء من قريش األمراء من قريش األمراء من قريش يل عليهم  

ق وهلم عليكم حق ما فعلوا ثالاث ما حكموا فعدلوا واسرتمحوا فرمحوا  ح
وعاهدوا فوفوا فمن مل يفعل ذلك منهم فعليه لعنة هللا واملالئكة والناس 

 أمجعني 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده قوي سكني بن عبد العزيز صدوق ال أبس بهت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سليمان بن داود اان شعبة عن علي   - 19819
بن زيد قال مسعت املغرية بن أيب برزة حيدث عن أبيه أن رسول هللا صلى هللا 

عليه وسلم قال : غفار غفر هللا هلا وأسلم ساملها هللا ما أان قلته ولكن هللا 
 تبارك وتعاىل قاله  

 

 



ه دون قوله : " ما أان قلته ولكن هللا قاله  عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغري ت
 " وهي زايدة منكرة تفرد هبا علي بن زيد وهو ضعيف

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد ثنا عبد السالم أبو  - 19820
طالوت ثنا العباس اجلريري أن عبيد هللا بن زايد قال أليب برزة : هل مسعت 

ه قط يعىن احلوض قال نعم ال مرة وال مرتني النيب صلى هللا عليه وسلم ذكر 
 فمن كذب به فال سقاه هللا منه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد ويونس قاال ثنا محاد   - 19821
يعين بن سلمة عن األزرق بن قيس أن شريك بن شهاب قال يونس احلارثي 

قال ليت أين رأيت رجال من أصحاب حممد صلى  وهذا حديث عبد الصمد
فلقيت أاب برزة يف نفر من أصحاب  هللا عليه وسلم حيدثين عن اخلوارج قال

حممد صلى هللا عليه وسلم فقلت حدثين شيئا مسعته من رسول هللا صلى هللا  
عليه وسلم يف اخلوارج قال : أحدثكم بشيء قد مسعته أذاني ورأته عيناي أتى 

صلى هللا عليه وسلم بداننري فقسمها ومث رجل مطموم الشعر آدم أو   رسول هللا
أسود بني عينيه أثر السجود عليه ثوابن أبيضان فجعل أيتيه من قبل ميينه  



ويتعرض له فلم يعطه شيئا قال اي حممد ما عدلت اليوم يف القسمة فغضب 
ث مرات غضبا شديدا مث قال وهللا ال جتدون بعدي أحدا أعدل عليكم مىن ثال 

مث قال خيرج من قبل املشرق رجال كان هذا منهم هديهم هكذا يقرؤون القرآن 
ال جياوز تراقيهم ميرقون من الدين كما ميرق السهم من الرمية مث ال يرجعون فيه  

سيماهم التحليق ال يزالون خيرجون حىت خيرج آخرهم مع الدجال فإذا  
 لقيتموهم فاقتلوهم هم شر اخللق واخلليقة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه دون قوله : " حىت خيرج آخرهم مع  ت
 الدجال " وهذا إسناد ضعيف جلهالة شريك بن شهاب

 

 

------------------------------------- 

 

[    425صفحة  - 4مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا محاد بن سلمة أان األزرق  - 19822
بن قيس عن شريك بن شهاب قال : كنت أمتىن أن ألقى رجال من أصحاب 

حممد صلى هللا عليه وسلم حيدثين عن اخلوارج فلقيت أاب برزة يف يوم عرفة يف  
 نفر من أصحابه فذكر احلديث 



 

 

وهذا إسناد ضعيف عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريهت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد ثنا محاد بن سلمة ثنا   - 19823
اثبت عن كنانة بن نعيم عن أيب برزة ان جليبيبا كان من األنصار وكان  

أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم : إذا كان ألحدهم أمي مل يزوجها حىت يعلم  
ة أم ال فقال رسول هللا صلى هللا عليه  النيب صلى هللا عليه وسلم فيها حاج

وسلم ذات يوم لرجل من األنصار زوجين ابنتك فقال نعم ونعمة عني فقال له  
اىن لست لنفسي أريدها قال فلمن قال جلليبيب قال حىت استأمر أمها فأاتها  
فقال ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم خيطب ابنتك قالت نعم ونعمة عني  

لى هللا عليه وسلم قال انه ليس يريدها لنفسه قالت فلمن  زوج رسول هللا ص
قال جلليبيب قالت حلقي أجليبيب إنيه مرتني ال لعمر هللا ال أزوج جليبيبا قال  

فلما قام أبوها ليأيت النيب صلى هللا عليه وسلم قالت الفتاة ألمها من خدرها  
ن على النيب من خطبين إليكما قالت النيب صلى هللا عليه وسلم قالت فرتدو 

صلى هللا عليه وسلم أمره ادفعوين إىل النيب صلى هللا عليه وسلم فإنه ال 
يضيعىن فأتى أبوها النيب صلى هللا عليه وسلم فقال شأنك هبا فزوجها جليبيبا  

فبينما النيب صلى هللا عليه وسلم يف مغزى له وأفاء هللا تبارك وتعاىل عليه فقال  
لم هل تفقدون من أحد قالوا نفقد فالان ونفقد  رسول هللا صلى هللا عليه وس



فالان فقال النيب صلى هللا عليه وسلم لكين افقد جليبيبا فانظروه يف القتلى  
فنظروه فوجدوه إىل جنب سبعة قد قتلهم مث قتلوه قال فوقف النيب صلى هللا  
عليه وسلم فقال قتل سبعة مث قتلوه هذا مىن وأان منه مث محله رسول هللا صلى  
هللا عليه وسلم على ساعديه ما له سرير غري ساعدي رسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم حىت حفر له مث وضعه يف حلده وما ذكر غسال  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حجاج ثنا شعبة عن سيار بن  - 19824
قت صالة رسول هللا سالمة قال دخلت اان وأيب على أيب برزة فسألناه عن و 

صلى هللا عليه وسلم فقال : كان يصلي الظهر حني تزول الشمس والعصر  
يرجع الرجل إىل أقصى املدينة والشمس حية واملغرب قال سيار نسيتها 

 يبايل بعد أتخريها إىل ثلث الليل وكان ال حيب النوم قبلها واحلديث  والعشاء ال
بعدها وكان يصلي الصبح فينصرف الرجل فيعرف وجه جليسه وكان يقرأ فيها  

 ما بني الستني إىل املائة قال سيار ال أدري يف إحدى الركعتني أو يف كلتيهما  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعلى ثنا احلجاج بن دينار عن أيب   - 98251
هاشم عن رفيع أيب العالية عن أيب برزة األسلمى قال : ملا كان آبخرة كان  

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا جلس يف اجمللس فأراد ان يقوم قال 
ك وأتوب إليك فقالوا سبحانك اللهم وحبمدك أشهد أن ال إله اال أنت أستغفر 

اي رسول هللا انك تقول اآلن كالما ما كنت تقوله فيما خال قال هذا كفارة ما  
 يكون يف اجمللس 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو كامل ثنا محاد بن زيد عن   - 19826
مجيل بن مروة عن أيب الربيع قال كنا يف سفر ومعنا أبو برزة فقال أبو برزة ان  

 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : البيعان ابخليار ما مل يتفرقا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أان معمر عن مطر عن   - 19827
احلوض فأرسل إىل عبد هللا بن بريدة األسلمى قال شك عبيد هللا بن زايد يف 



أيب برزة األسلمى فااته فقال له جلساء عبيد هللا : إمنا أرسل إليك األمري 
شيئا قال    ليسألك عن احلوض فهل مسعت من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

نعم مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يذكره فمن كذب به فال سقاه هللا  
 عز وجل منه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد حسن يف املتابعات ت
 والشواهد ألجل مطر بن طهمان الوراق

 

 

------------------------------------- 

 

[    426صفحة  - 4مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

( حديث عمران بن حصني رضي هللا عنه   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد عن شعبة ثنا قتادة   - 19828
عن عمران بن  وإمساعيل بن إبراهيم أان سعيد ثنا قتادة عن زرارة بن أوىف

حصني قال : صلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الظهر فقرأ رجل خلفه  



بسبح اسم ربك األعلى فلما صلى قال أيكم قرأ بسبح بسم ربك األعلى  
ال رجل اان قال قد عرفت ان بعضكم خاجلنيها  فق  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناداه صحيحان على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا سعيد عن قتادة   - 19829
 قال مسعت زرارة بن أوىف حيدث عن عمران بن حصني فذكر : مثله  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد عن خالد بن رابح  - 19830
ر قال مسعت عمران بن حصني قال قال رسول هللا صلى  قال مسعت أاب السوا

 هللا عليه وسلم : احلياء خري كله  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد قوي ت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا خالد بن رابح قال مسعت   - 19831
وسلم : مثله  أاب السوار قال مسعت عمران بن حصني عن النيب صلى هللا عليه   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد قوي ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا إبراهيم بن طهمان عن   - 19832
حسني املعلم عن بن بريدة عن عمران بن حصني قال : كان يب الناصور  
تطع فسألت النيب صلى هللا عليه وسلم عن الصالة فقال صل قائما فان مل تس

 فقاعدا فان مل تستطع فعلى جنب  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا األعمش ثنا هالل بن  - 19833
يساف عن عمران بن حصني قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : خري  

الناس قرين مث الذين يلوهنم مث الذين يلوهنم مث جيئ قوم يتسمنون حيبون السمن 
 يعطون الشهادة قبل أن يسألوها  

 

 



إسناده صحيح على شرط مسلم عليق شعيب األرنؤوط : ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا أبو األشهب عن احلسن   - 19834
عن عمران بن حصني قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : مسألة الغين 

 شني يف وجهه يوم القيامة قال أيب مل أعلم أحدا أسنده غري وكيع  

 

 

وهذا إسناد رجاله ثقات رجال   عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريهت
 الشيخني 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع وعبد الرمحن عن سفيان عن   - 19835
جامع بن شداد عن صفوان بن حمرز عن عمران بن حصني قال عبد الرمحن 

جاء نفر من بىن متيم قال وكيع جاءت بنو متيم إىل النيب صلى هللا عليه وسلم  
ين متيم قالوا اي رسول هللا بشرتنا فاعطنا قال عبد الرمحن فقال : أبشروا اي ب

فتغري وجه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال فجاء حي من مين فقال اقبلوا 
 البشرى إذ مل يقبلها بنو متيم قالوا اي رسول هللا قبلنا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  



 

 

 حدثين أيب ثنا عبد امللك بن عمرو وعبد الصمد حدثنا عبد هللا - 19836
عن عمران بن حصني ان رسول هللا  قاال ثنا هشام ثنا قتادة عن زرارة بن أوىف

صلى هللا عليه وسلم قال : خري هذه األمة القرن الذي بعثت فيهم قال عبد  
الصمد الذين بعثت فيهم مث الذين يلوهنم مث ينشأ قوم ينذرون وال يوفون 

ون وال يؤمتنون ويشهدون وال يستشهدون وينشأ فيهم السمن وخيون  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن أان مهام عن قتادة عن   - 19837
أيب مراية عن عمران بن حصني عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : ال طاعة  

 يف معصية هللا تبارك وتعاىل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد حمتمل للتحسني ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل عن اجلريري عن أيب العالء   - 19838
بن الشخري عن مطرف عن عمران بن حصني قال قيل : اي رسول هللا ان فالان 



 ال يفطر هنار الدهر فقال ال أفطر وال صام  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

ثنا إمساعيل ثنا أيوب عن أيب قالبة  حدثنا عبد هللا حدثين أيب - 19839
وكني له عند  عن أيب املهلب عن عمران بن حصني : ان رجال أعتق ستة ممل

موته مل يكن له مال غريهم فدعا هبم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فجزأهم  
 أثالاث مث أقرع بينهم فاعتق اثنني وأرق أربعة وقال له قوال شديدا  

 

 

: إسناده صحيح على شرط مسلم عليق شعيب األرنؤوط ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل أان أيوب عن أيب قالبة عن   - 19840
أيب املهلب عن عمران بن حصني : ان النيب صلى هللا عليه وسلم فدى رجلني 

 من املسلمني برجل من املشركني من بىن عقيل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 



 

-------------------------------------  

 

[    427صفحة  - 4مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل ثنا خالد احلذاء عن أيب  - 19841
قالبة عن أيب املهلب عن عمران بن حصني : أن النيب صلى هللا عليه وسلم  

  سلم يف ثالث ركعات من العصر مث قام فدخل فقام إليه رجل يقال له اخلرابق
وكان يف يديه طول فقال اي رسول هللا فخرج إليه فذكر له صنيعه فجاء فقال  

اصدق هذا قالوا نعم فصلى الركعة اليت ترك مث سلم مث سجد سجدتني مث  
 سلم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر قال ثنا شعبة   - 19842
بن أوىف قال وحجاج قال حدثين شعبة قال مسعت قتادة حيدث عن زرارة 

حجاج يف حديثه مسعت زرارة بن أوىف عن عمران بن حصني قال : قاتل يعلى  
بن منبه أو بن أمية رجال فعض أحدمها يد صاحبه فانتزع يده من فيه فانتزع 



ه وقال حجاج ثنيتيه فاختصما إىل النيب صلى هللا عليه وسلم فقال يعض ثنيت
 أحدكما أخاه كما يعض الفحل ال دية له  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن قتادة   - 19843
انه مسع عمران بن حصني اخلزاعي حيدث  قال مسعت أاب السوار العدوى حيدث 

عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال : احلياء ال أييت اال خبري فقال بشري 
بن كعب مكتوب يف احلكمة ان منه وقارا ومنه سكينة فقال عمران أحدثك 

 عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وحتدثين عن صحفك  

 

 

على شرط الشيخني عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة ويزيد أان   - 84419
شعبة عن قتادة عن احلسن عن عمران بن حصني قال : هناان رسول هللا صلى 

 هللا عليه وسلم عن الكي فاكتوينا فما أفلحنا وال أجنحنا  

 

 



إسناد رجاله ثقات رجال عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا ت
 الشيخني 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن قتادة   - 19845
قال مسعت أاب مراية العجلي قال مسعت عمران بن حصني حيدث عن النيب 

 صلى هللا عليه وسلم انه قال : ال طاعة يف معصية هللا عز وجل  

 

 

وهذا إسناد حمتمل للتحسني عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر وحجاج قاال أان  - 19846
شعبة عن محيد بن هالل قال مسعت مطرفا قال قال يل عمران بن حصني أىن 

أحدثك حديثا عسى هللا عز وجل ان ينفعك به : ان رسول هللا صلى هللا عليه  
ينه عنه حىت مات ومل ينزل قرآن فيه حيرمه    وسلم قد مجع بني حج وعمرة مث مل

 وانه كان يسلم على فلما اكتويت امسك عىن فلما تركته عاد إىل 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة وحجاج   - 19847
ران بن حصني قال أان شعبة عن يزيد الرشك قال مسعت مطرفا حيدث عن عم

عن النيب صلى هللا عليه وسلم : انه سئل أو قيل له أيعرف أهل النار من أهل 
ا يسر اجلنة فقال نعم قال فلم يعمل العاملون قال يعمل كل ملا خلق له أو مل

 له 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة وحجاج   - 19848
حجاج يف  أان شعبة قال مسعت أاب مجرة قال مسعت زهدم بن مضرس قال

حديثه قال جاءين زهدم يف داري فحدثين قال مسعت عمران بن حصني حيدث 
أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : ان خريكم قرين مث الذين يلوهنم مث  

ين يلوهنم مث الذين يلوهنم قال عمران فال أدري قال رسول هللا صلى هللا الذ
عليه وسلم بعد قرنه مرتني أو ثالثة مث يكون بعدهم قوم يشهدون وال  

 يستشهدون وخيونون وال يؤمتنون وينذرون وال يوفون ويظهر فيهم السمن 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حجاج أان شعبة قال مسعت أاب   - 19849
مجرة يقول جاءين زهدم يف داري فحدثين قال مسعت عمران بن حصني حيدث 
أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال :ان خريكم قرين فذكر مثله اال أنه قال 

 وخيونون وال يؤمتنون 

 

 

مد بن جعفر ثنا شعبة عن أيب حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حم - 19850
كانت له امرأاتن قال فجاء إىل إحدامها   التياح قال مسعت مطرفا حيدث : انه

قال فجعلت تنزع به عمامته وقالت جئت من عند امرأتك قال جئت من عند  
عمران بن حصني فحدث عن النيب صلى هللا عليه وسلم حسب أنه قال أن 

 أقل ساكين اجلنة النساء 
 

 

عيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن أيب  - 19851
التياح قال مسعت رجال من بين ليث قال أشهد على عمران بن حصني قال  

شعبة أو قال عمران أشهد على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : أنه هنى عن  
ل احلنتم وخامت الذهب واحلرير  احلنامت أو قا  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    428صفحة  - 4مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن بن   - 19852
أن النيب مطرف بن الشخري قال مسعت مطرفا حيدث عن عمران بن حصني 

صلى هللا عليه وسلم قال لرجل : هل صمت من سرر هذا الشهر شيئا يعين 
شعبان فقال ال قال فقال له إذا أفطرت رمضان فصم يوما أو يومني شك 

قال وأظنه قال يومني  الذي شك فيه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف جلهالة ابن أخي ت
 مطرف بن الشخري 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا سعيد عن   - 19853



غيالن بن جرير وعبد الوهاب عن صاحب له عن غيالن بن جرير عن مطرف  
مران بن حصني ابلكوفة فصلى بنا علي بن بن الشخري أنه قال : كنت مع ع

أيب طالب فجعل يكرب كلما سجد وكلما رفع رأسه فلما فرغ قال عمران صلى  
 بنا هذا مثل صالة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح اإلسناد األول رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا سعيد عن قتادة   - 19854
فأتيته فقال   عن مطرف بن عبد هللا قال : بعث إىل عمران بن حصني يف مرضه

يل إين كنت أحدثك أبحاديث لعل هللا تبارك وتعاىل ينفعك هبا بعدي واعلم أنه  
أن  كان يسلم علي فإن عشت فاكتم علي وإن مت فحدث ان شئت واعلم 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قد مجع بني حجة وعمرة مث مل ينزل فيها كتاب  
 ومل ينه عنها النيب صلى هللا عليه وسلم قال رجل فيها برأيه ما شاء  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 



دة عن  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أان معمر عن قتا - 19855
مطرف قال قال يل عمران بن حصني : فذكر مثله وقال ال حتدث هبما حىت 

 أموت 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر وبن منري قاال ثنا   - 19856
بن حصني : أن  سعيد ويزيد أان سعيد عن قتادة عن زرارة بن أوىف عن عمران 

رجال عض رجال على ذراعه قال بن منري فنزع يده منه فسقطت ثنيتاه فجذهبا  
لها وقال  فانتزعت ثنيته فرفع ذلك إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فأبط

 أردت ان تقضم حلم أخيك كما يقضم الفحل 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا سعيد عن قتادة   - 19857
عن احلسن : ان هياج بن عمران أتى عمران بن حصني فقال ان أيب قد نذر  

عن منه طابقا أو ليقطعن يده فقال قل ألبيك يكفر  لئن قدر على غالمه ليقط 



عن ميينه وال يقطع منه طابقا فان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان حيث يف 
خطبته على الصدقة وينهى عن املثلة مث أتى مسرة بن جندب فقال له مثل 

 ذلك 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن قتادة   - 19858
ؤسا ستة عند  عن احلسن عن عمران بن احلصني : ان رجال من األنصار أعتق ر 

موته ومل يكن له مال غريهم فبلغ ذلك رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فاغلظ  
اثنني ورد أربعة  له فدعا هبم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فأقرع بينهم فأعتق 

 يف الرق 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد رجاله ثقات رجال ت
 الشيخني 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هبز وعفان املعىن قاال ثنا مهام عن   - 19859
قتادة عن احلسن قال عفان ان احلسن حدثهم عن هياج بن عمران الربمجي :  



هلل تبارك وتعاىل عليه ان قدر عليه ان يقطع يده قال   ان غالما ألبيه أبق فجعل
ل اقرىء أابك السالم فقدر عليه قال فبعثين إىل عمران بن حصني قال فقا

وأخربه ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان حيث يف خطبته على الصدقة  
وينهى عن املثلة فليكفر عن ميينه ويتجاوز عن غالمه قال وبعثين إىل مسرة  

ل اقرىء أابك السالم وأخربه ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان حيث فقا
 يف خطبته على الصدقة وينهى عن املثلة فليكفر عن ميينه ويتجاوز عن غالمه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسن واملرفوع منه صحيح ت  

 

 

ة عن  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن قتاد - 19860
 احلسن عن هياج : فذكر معناه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسن واملرفوع منه صحيح ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هبز ثنا مهام ثنا قتادة ثنا احلسن  - 19861
عن عمران بن حصني ان رجال أتى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال : ان  

ابين مات فما يل من مرياثه قال لك السدس قال فلما أدبر دعاه قال لك 



 سدس آخر فلما أدبر دعاه قال ان السدس اآلخر طعمة  

 

 

األرنؤوط : إسناده ضعيف احلسن وهو ابن أيب احلسن البصري مل  عليق شعيب ت
 يسمع من عمران بن حصني وابقي رجال اإلسناد ثقات رجال الشيخني

 

 

------------------------------------- 

 

[    429صفحة  - 4مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

يزيد ثنا قتادة عن   حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هبز ثنا أابن بن - 19862
أيب نضرة عن أيب سعيد أو عن عمران بن حصني انه قال أشهد على رسول هللا 

 صلى هللا عليه وسلم : انه هناان عن لبس احلرير وعن الشرب يف احلنامت 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هبز وحدثنا عفان املعىن قاال ثنا   - 19863
رسول هللا مهام عن قتادة عن مطرف قال قال عمران بن حصني : متتعنا مع 



صلى هللا عليه وسلم وأنزل فيها القرآن قال عفان ونزل فيه القرآن فمات 
جل برأيه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ومل ينه عنها ومل ينسخها شيء قال ر 

 ما شاء  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هبز ثنا محاد بن سلمة اان قتادة عن   - 19864
مطرف عن عمران بن حصني ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : ال تزال  

طائفة من أميت على احلق ظاهرين على من انوأهم حىت أييت أمر هللا تبارك 
 وتعاىل وينزل عيسى بن مرمي عليه السالم 

 

 

ؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم عليق شعيب األرنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا عوف عن أيب  - 19865
رجاء عن عمران بن حصني قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : اطلعت 
 يف النار فرأيت أكثر أهلها النساء واطلعت يف اجلنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء 

 

 



رنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد ثنا سلم بن زرير ثنا   - 19866
أبو رجاء عن عمران بن حصني قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :  

 اطلعت فذكر مثله  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد حسن يف الشواهدت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا اخلفاف أان سعيد عن أيب رجاء عن   - 19867
 بن عباس عن النيب صلى هللا عليه وسلم : مبثله  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد قوي على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن أيب  - 19868
عن عمران بن حصني ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال   قزعة عن احلسن

 : ال جلب وال جنب وال شغار  

 



 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد رجاله ثقات رجال  ت
 الصحيح

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هشيم أان منصور عن احلسن عن   - 19869
د كانوا أصابوا قبل عمران بن حصني : ان امرأة من املسلمني أسرها العدو وق

ذلك انقة لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال فرأت من القوم غفلة قال 
قال  فركبت انقة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مث جعلت عليها ان تنحرها 

فقدمت املدينة فارادت ان تنحر انقة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فمنعت  
من ذلك فذكر ذلك لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال بئسما جزيتيها قال  

 مث قال ال نذر البن آدم فيما ال ميلك وال يف معصية هللا تبارك وتعاىل  

 

 

جاله ثقات رجال عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ر ت
 الشيخني 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن عبد هللا بن املثىن ثنا  - 19870
صاحل بن رستم أبو عامر اخلزاز حدثين كثري بن شنظري عن احلسن عن عمران  
بن حصني قال : ما قام فينا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم خطيبا اال أمران 



قال وقال اال وان من املثلة ان ينذر الرجل ان خيرم  ابلصدقة وهناان عن املثلة  
 انفه اال وان من املثلة ان ينذر الرجل ان حيج ماشيا فليهد هداي ولريكب 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح دون قوله : " وإن من املثلة ...اخل " وهذا ت
 إسناد ضعيف احلسن البصري مل يسمع من عمران بينهما هياج بن عمران

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو كامل ثنا محاد عن محيد عن   - 19871
احلسن عن عمران بن حصني قال : ما خطبنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 خطبة اال أمران ابلصدقة وهناان عن املثلة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد رجاله ثقات رجال ت
 الصحيح غري أيب كامل 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن أيوب عن  - 19872
أيب قالبة عن أيب املهلب عن عمران بن حصني قال لعنت امرأة انقة هلا فقال  

النيب صلى هللا عليه وسلم : اهنا ملعونة فخلوا عنها قال فلقد رأيتها تتبع  
 املنازل ما يعرض هلا أحد انقة ورقاء 



 

 

يب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم عليق شع ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن قتادة   - 19873
وغري واحد عن مطرف بن عبد هللا بن الشخري قال : صليت أان وعمران بن 

حصني ابلكوفة خلف علي بن أيب طالب فكرب بنا هذا التكبري حني يركع وحني  
لما انصرفنا قال يل عمران ما صليت منذ حني أو قال منذ  يسجد فكربه كله ف

كذا وكذا أشبه بصالة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من هذه الصالة يعىن 
 صالة علي رضي هللا تعاىل عنه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أان معمر عن حيىي بن  - 19874
ان امرأة من  أيب كثري عن أيب قالبة عن أيب املهلب عن عمران بن حصني : 

جهينة اعرتفت عند النيب صلى هللا عليه وسلم بزان وقالت أان حبلى فدعا النيب 
ين ففعل فأمر  صلى هللا عليه وسلم وليها فقال أحسن إليها فإذا وضعت فأخرب 

هبا النيب صلى هللا عليه وسلم فشكت عليها ثياهبا مث أمر برمجها فرمجت مث 



صلى عليها فقال عمر بن اخلطاب اي رسول هللا رمجتها مث تصلى عليها فقال  
لقد اتبت توبة لو قسمت بني سبعني من أهل املدينة لوسعتهم وهل وجدت 

اىل  شيئا أفضل من ان جادت بنفسها هلل تبارك وتع  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    430صفحة  - 4مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن أيوب عن  - 19875
نتزعت ثنيته فأبطلها  بن سريين عن عمران بن حصني قال : عض رجل رجال فا

 النيب صلى هللا عليه وسلم وقال أردت أن تقضم يد أخيك كما يقضم الفحل 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا محاد بن زيد ثنا أيوب   - 19876



عن أيب قالبة عن أيب املهلب عن عمران بن حصني قال : كانت العضباء لرجل 
من بين عقيل وكانت من سوابق احلاج فاسر الرجل وأخذت العضباء معه قال  

هللا عليه  فمر به رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهو يف واثق ورسول هللا صلى 
وسلم على محار عليه قطيفة فقال اي حممد أتخذوين وأتخذون سابقة احلاج قال  

فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أنخذك جبريرة حلفائك ثقيف قال وقد  
كانت ثقيف قد أسروا رجلني من أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم وقال  

 عليه وسلم لو قلتها وأنت  فيما قال وإين مسلم قال فقال رسول هللا صلى هللا
متلك أمرك أفلحت كل الفالح قال ومضى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

قال فقال اي حممد اين جائع فاطعمين وإين ظمآن فاسقىن قال فقال رسول هللا 
صلى هللا عليه وسلم هذه حاجتك مث فدى ابلرجلني وحبس رسول هللا صلى 

مث ان املشركني أغاروا على سرح املدينة    هللا عليه وسلم العضباء لرحله قال
فذهبوا هبا وكانت العضباء فيه قال وأسروا امرأة من املسلمني قال فكانوا إذا  
نزلوا أراحوا إبلهم أبفنيتهم قال فقامت املرأة ذات ليلة بعد ما نوموا فجعلت 

كلما أتت على بعري رغا حىت أتت على العضباء فأتت على انقة ذلول جمرسة 
تها مث وجهتها قبل املدينة قال ونذرت ان هللا عز وجل أجناها عليها فركب

لتنحرهنا فلما قدمت املدينة عرفت الناقة فقيل انقة رسول هللا صلى هللا عليه  
وسلم قال فأخرب النيب صلى هللا عليه وسلم بنذرها أو أتته فأخربته قال فقال  

ما جزيتيها ان هللا تبارك  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بئسما جزهتا أو بئس
وتعاىل أجناها عليها لتنحرهنا قال مث قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ال وفاء  



لنذر يف معصية هللا وال فيما ال ميلك بن آدم وقال وهيب يعىن بن خالد 
وكانت ثقيف حلفاء لبين عقيل وزاد محاد بن سلمة فيه وكانت العضباء داجنا  

نبت قال عفان جمرسة معودة  ال متنع من حوض وال   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هشيم عن يونس عن احلسن عن   - 19877
عمران بن حصني قال : هنى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن الكي فاكتوينا  

 فما أفلحنا وال أجنحنا  

 

 

األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد منقطع احلسن البصري مل  عليق شعيب ت
 يسمع من عمران بن حصني لكنه قد توبع

 

 

[    430صفحة  - 4مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا محاد بن سلمة أان علي   - 19878



بن زيد عن أيب نضرة أن فىت سأل عمران بن حصني عن : صالة رسول هللا 
صلى هللا عليه وسلم يف السفر فعدل إيل جملس العوقة فقال إن هذا الفىت 
  سألين عن صالة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف السفر فاحفظوا عين ما

سافر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم سفرا اال صلى ركعتني ركعتني حىت يرجع 
وانه أقام مبكة زمان الفتح مثاين عشرة ليلة يصلي ابلناس ركعتني ركعتني قال أيب 
وحدثناه يونس بن حممد هبذا اإلسناد وزاد فيه اال املغرب مث يقول اي أهل مكة  

 غزا حنينا والطائف فصلى ركعتني قوموا فصلوا ركعتني أخريني فإان سفر مث
ركعتني مث رجع إىل جعرانة فاعتمر منها يف ذي القعدة مث غزوت مع أيب بكر 

رضي هللا تعاىل عنه وحججت واعتمرت فصلى ركعتني ركعتني ومع عمر رضي  
هللا تعاىل عنه فصلى ركعتني ركعتني قال يونس إال املغرب ومع عثمان رضي هللا 

يونس ركعتني إال املغرب مث ان عثمان رضي هللا عنه صلى   عنه صدر إمارته قال
 بعد ذلك أربعا 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ولبعضه شواهد ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا هشيم أان منصور عن احلسن عن   - 19879
عمران بن حصني : ان رجال من األنصار اعتق ستة مملوكني له عند موته وليس  

ال غريهم فبلغ ذلك النيب صلى هللا عليه وسلم فقال لقد مهمت أن ال له م



 أصلي عليه قال مث دعا ابلرقيق فجزأهم ثالثة أجزاء فاعتق اثنني وارق أربعة  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد منقطع ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    431صفحة  - 4مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هشيم أان يونس عن أيب قالبة عن   - 19880
أيب املهلب عن عمران بن حصني أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : ان  
أخاكم النجاشي قد مات فصلوا عليه فقام فصفنا خلفه فإين لفي الصف الثاين 

 فصلى عليه  

 

 

مسلم رجاله ثقات رجال  عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط ت
 الشيخني غري أيب املهلب فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا معتمر عن خالد عن أيب قالبة عن   - 19881



أيب املهلب عن عمران بن حصني : ان النيب صلى هللا عليه وسلم صلى ثالث 
 ركعات فسلم فقيل له فقام فصلى ركعة فسلم مث سجد سجدتني وهو جالس 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل ثنا يزيد يعىن الرشك عن   - 19882
مطرف بن الشخري عن عمران بن حصني قال قال رجل : اي رسول هللا أعلم  
أهل اجلنة من أهل النار قال نعم قال فيم يعمل العاملون قال اعملوا فكل 

ملا خلق له أو كما قال   ميسر  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل ثنا أيوب عن أيب قالبة  - 19883
عن أيب املهلب عن عمران بن حصني قال : بينما رسول هللا صلى هللا عليه  

ة فضجرت فلعنتها فسمع  وسلم يف بعض أسفاره وامرأة من األنصار على انق 
ذلك رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال خذوا ما عليها ودعوها فإهنا ملعونة  

قال عمران فكأين أنظر إليها اآلن متشي يف الناس ما يعرض هلا أحد يعىن 



 الناقة  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
املهلب فمن رجال مسلم الشيخني غري أيب   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل قال علي بن زيد عن أيب   - 19884
نضرة قال مر عمران بن حصني فجلسنا فقام إليه فىت من القوم فسأله عن  
صالة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف الغزو واحلج والعمرة فجاء فوقف 

أردت أن تسمعوه أو كما قال غزوت مع  علينا فقال : ان هذا سألين عن أمر ف
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فلم يصل اال ركعتني حىت رجع إىل املدينة  

وحججت معه فلم يصل اال ركعتني حىت رجع إىل املدينة وشهدت معه الفتح 
فأقام مبكة مثان عشرة ال يصلي اال ركعتني ويقول ألهل البلد صلوا أربعا فاان  

ثالث عمر فلم يصل اال ركعتني وحججت مع أيب بكر سفر واعتمرت معه 
وعمر رضي هللا تعاىل عنهما حجات فلم يصليا اال ركعتني حىت رجعا إىل 

 املدينة 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف من أجل علي بن زيد ت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد األعلى عن يونس عن احلسن  - 19885
: ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان يف مسري  عن عمران بن حصني

فعرسوا فناموا عن صالة الصبح فلم يستيقظوا حىت طلعت الشمس فلما  
 ارتفعت وانبسطت أمر إنساان فأذن فصلوا الركعتني فلما حانت الصالة صلوا 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد رجاله ثقات رجال ت
 الشيخني 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل أان اجلريري عن أيب العالء  - 19886
بن الشخري عن مطرف عن عمران بن حصني قال : قيل لرسول هللا صلى هللا  

 عليه وسلم ان فالان ال يفطر هنار الدهر قال ال أفطر والصام  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا إمساعيل أان سعيد عن قتادة عن   - 19887
زرارة بن أوىف عن عمران بن حصني : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم صلى  

صالة الظهر فلما سلم قال أيكم قرأ بسبح اسم ربك األعلى فقال رجل من  



 القوم أان فقال قد علمت ان بعضكم خاجلنيها  
 

 

ط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤو ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد ثنا هشام بن حسان   - 19888
ثنا محيد بن هالل عن أيب الدمهاء عن عمران بن حصني عن النيب صلى هللا 

عليه وسلم قال : من مسع ابلدجال فلينأ منه فان الرجل أيتيه وهو حيسب أنه 
ا معه من الشبه حىت يتبعه  مؤمن فال يزل به مل   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو معاوية ثنا األعمش عن جامع   - 19889
بن شداد عن صفوان بن حمرز عن عمران بن حصني قال قال رسول هللا صلى 

الوا قد بشرتنا فاعطنا قال  هللا عليه وسلم : اقبلوا البشرى اي بين متيم قال ق
اليمن قال قلنا قد قبلنا فأخربان عن أول هذا األمر  اقبلوا البشرى اي أهل 

كيف كان قال كان هللا تبارك وتعاىل قبل كل شيء وكان عرشه على املاء وكتب  
يف اللوح ذكر كل شيء قال وأاتين آت فقال اي عمران احنلت انقتك من عقاهلا  



ب ينقطع بيين وبينها قال فخرجت يف أثرها فال أدري قال فخرجت فإذا السرا
 ما كان بعدي  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    432صفحة  - 4مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل أان يونس قال نبئت أن  - 19890
فنذرت ان أان عاينته  املسور بن خمرمة جاء إىل احلسن فقال : ان غالما يل أبق 

ان أقطع يده فقد جاء فهو اآلن ابجلسر قال فقال احلسن ال نقطع يده وحدثه  
 عاينته ان  أن رجال قال لعمران بن حصني ان عبد يل أبق وإين نذرت ان أان

أقطع يده قال فال تقطع يده فان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان يؤم فينا  
 أو قال يقوم فينا فيأمران ابلصدقة وينهاان عن املثلة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث حسن واملرفوع منه صحيح وهذا إسناد  ت



 منقطع 

 

 

ي بن زيد عن أيب حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل عن عل - 19891
نضرة عن عمران بن حصني قال : شهدت مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

الفتح فأقام مبكة مثان عشرة ليلة ال يصلي اال ركعتني مث يقول ألهل البلد 
 صلوا أربعا فاان سفر  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه دون قوله : " صلوا أربعا فإان سفر "  ت
ف من أجل علي بن زيدوهذا إسناد ضعي  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل أان أيوب عن أيب قالبة عن   - 19892
أيب املهلب عن عمران بن حصني : ان النيب صلى هللا عليه وسلم فدى رجلني 

 من املسلمني برجل من املشركني من بين عقيل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
هلب : هو اجلرمي فمن رجال مسلم الشيخني غري أيب امل  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الوهاب بن عبد اجمليد الثقفي   - 19893
عن أيوب عن حممد : ان زايدا استعمل احلكم بن عمرو الغفاري على خراسان  

قال فجعل عمران يتمناه فلقيه ابلباب فقال لقد كان يعجبين ان ألقاك هل  
 عليه وسلم يقول ال طاعة يف معصية هللا قال احلكم مسعت رسول هللا صلى هللا

 نعم قال فكرب عمران رضي هللا تعاىل عنه  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخني . من جهة  ت
 عمران بن حصني 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الوهاب ثنا خالد عن رجل  - 19894
لي بن أيب عن مطرف بن الشخري عن عمران بن حصني قال : صليت خلف ع

طالب رضي هللا عنه صالة ذكرين صالة صليتها مع رسول هللا صلى هللا عليه  
وسلم واخلليفتني قال فانطلقت فصليت معه فإذا هو يكرب كلما سجد وكلما  

أسه من الركوع فقلت اي أاب جنيد من أول من تركه قال عثمان بن عفان  رفع ر 
 رضي هللا عنه حني كرب وضعف صوته تركه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد رجاله ثقات رجال ت
 الشيخني غري الرجل املبهم



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن أيب عدى عن سليمان   - 19895
التيمي عن أيب العالء عن مطرف عن عمران بن حصني : ان النيب صلى  يعىن

هللا عليه وسلم قال له أو لغريه هل صمت سرار هذا الشهر قال ال قال فإذا  
 أفطرت أو أفطر الناس فصم يومني  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان بن عيينة عن أيوب عن أيب  - 19896
عليه وسلم قال    قالبة عن أيب املهلب عن عمران بن حصني عن النيب صلى هللا

: كانت امرأة أسرها العدو وكانوا يرحيون إبلهم عشاء فأتت اإلبل تريد منها  
ا فلم ترغ فركبت  بعريا تركبه فكلما دنت من بعري رغا فرتكته حىت أتت انقة منه

عليها مث جنت فقدمت املدينة فلما رآها الناس قالوا انقة رسول هللا صلى هللا 
عليه وسلم العضباء قالت اىن نذرت ان أحنرها ان هللا عز وجل أجناين عليها  

قال بئسما جزيتيها ال نذر البن آدم فيما ال ميلك وال نذر يف معصية هللا عز  
 وجل 

 

 



ط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  عليق شعيب األرنؤو ت
 الشيخني غري أيب املهلب

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان عن بن جدعان عن احلسن  - 19897
عن عمران بن حصني قال : كنا مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف سفر  

أيب كلمة راحلته   اي أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة سقط على }فنزلت 
ل هل تدرون أي يوم ذاك قالوا هللا ورسوله أعلم سقطت على  وقف الناس قا

أيب كلمة يقول اي آدم ابعث بعث النار قال وما بعث النار قال من كل ألف  
تسعمائة وتسعني إىل النار قال فبكوا قال قاربوا وسددوا ما أنتم يف األمم اال  

أهل اجلنة اىن ألرجو أن تكونوا ثلث أهل  كالرقمة اىن ألرجو أن تكونوا ربع
 اجلنة 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أان سفيان عن األعمش   - 19898
عن خيثمة أو عن رجل عن عمران بن حصني قال مر برجل وهو يقرأ على قوم  

ان هلل وأان إليه راجعون اىن مسعت رسول هللا صلى فلما فرغ سأل فقال عمران ا
هللا عليه وسلم يقول : من قرأ القرآن فليسأل هللا تبارك وتعاىل به فإنه سيجئ  



 قوم يقرؤون القرآن يسألون الناس به  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه وهذا إسناد ضعيف ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    433صفحة  - 4مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق اان سفيان عن جامع   - 19899
بن شداد عن صفوان بن حمرز املازين عن عمران بن حصني قال : جاء النيب 

ل أبشروا اي بين متيم قالوا بشرتنا صلى هللا عليه وسلم انس من بين متيم فقا
فاعطنا قال فكان وجه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كاد أن يتغري قال مث  

جاء انس من أهل اليمن فقال هلم اقبلوا البشرى إذ مل يقبلها بنو متيم قالوا قد 
 قبلنا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 



هللا حدثين أيب ثنا عبد الوهاب اخلفاف عن سعيد   حدثنا عبد - 19900
بد هللا بن بريدة عن عمران  عن حسني املعلم قال وقد مسعته من حسني عن ع 

بن حصني قال : كنت رجال ذا أسقام كثرية فسألت رسول هللا صلى هللا عليه  
وسلم عن صاليت قاعدا قال صالتك قاعدا على النصف من صالتك قائما  

طجعا على النصف من صالته قاعدا وصالة الرجل مض  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد قوي ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الوهاب أان حممد بن الزبري   - 19901
عن أبيه عن رجل عن عمران بن حصني عن النيب صلى هللا عليه وسلم انه قال  

 : ال نذر يف غضب وكفارته كفارة اليمني  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف جدا ت  

 

 

سن بن هالل بن أيب حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حمبوب بن احل - 19902
عن عمران بن حصني قال : صلى  زينب ثنا خالد عن زرارة بن أوىف القشريي 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم صالة الظهر فلما انصرف قال أيكم قرأ بسبح 



اسم ربك األعلى قال بعض القوم أان اي رسول هللا قال لقد عرفت ان بعضكم  
 خاجلنيها  

 

 

األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد حسن يف املتابعات عليق شعيب ت
 والشواهد

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حمبوب بن احلسن ثنا خالد احلذاء   - 19903
عن أيب قالبة عن أيب املهلب عن عمران بن حصني : ان رسول هللا صلى هللا 

فصلوا عليه وسلم ملا بلغه وفاة النجاشي قال ان أخاكم النجاشي قد مات 
 عليه فقام فصلى عليه والناس خلفه 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد حسن يف املتابعات ت
 والشواهد

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل بن إبراهيم ثنا أيوب عن   - 04199
أيب قالبة عن أيب املهلب عن عمران بن حصني قال قال رسول هللا صلى هللا  

 عليه وسلم : ان أخا لكم قد مات فقوموا فصلوا عليه يعىن النجاشي  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
لشيخني غري أيب املهلب : وهو اجلرمي فمن رجال مسلم ا  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل أان اجلريري عن أيب العالء  - 19905
عن مطرف عن عمران بن حصني قال : قيل لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 ان فالان ال يفطر هنارا قال ال أفطر والصام  
 

 

ناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إس ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل ثنا أبو هارون الغنوي عن   - 19906
مطرف قال قال يل عمران بن حصني : أي مطرف وهللا ان كنت ألرى اىن لو 

شئت حدثت عن نيب هللا صلى هللا عليه وسلم يومني متتابعني ال أعيد حديثا مث  
كراهية له ان رجاال من أصحاب حممد صلى هللا عليه  لقد زادين بطأ عن ذلك و 

لم شهدت كما شهدوا وسلم أو من بعض أصحاب حممد صلى هللا عليه وس 
ومسعت كما مسعوا حيدثون أحاديث ما هي كما يقولون ولقد علمت اهنم ال  

أيلون عن اخلري فأخاف ان يشبه يل كما شبه هلم فكان أحياان يقول لو حدثتكم  



يب هللا صلى هللا عليه وسلم كذا وكذا رأيت اىن قد صدقت اىن مسعت من ن
 وأحياان يعزم فيقول مسعت نيب هللا صلى هللا عليه وسلم يقول كذا وكذا 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده رجاله ثقات لكنه منقطع أبو هارون الغنوي مل  ت
 يسمعه من مطرف بينهما هاينء األعور 

 

 

قال أبو عبد الرمحن حدثين نصر بن علي ثنا بشر بن املفضل  - 19907
عن أيب هارون الغنوي قال حدثين هانئ األعور عن مطرف عن عمران هو بن  
حصني عن النيب صلى هللا عليه وسلم : حنو هذا احلديث فحدثت به أيب رمحه  

 هللا فاستحسنه وقال زاد فيه رجال  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل عن أيوب عن أيب قالبة  - 19908
عن أيب املهلب عن عمران بن حصني قال : كانت ثقيف حلفاء لبين عقيل  

فأسرت ثقيف رجلني من أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأسر 
أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم رجال من بين عقيل وأصيبت معه  



عضباء فأتى عليه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهو يف الواثق فقال اي ال
عظاما  حممد اي حممد فقال ما شأنك فقال مب أخذتين مب أخذت سابقة احلاج إ 

لذلك فقال أخذتك جبريرة حلفائك ثقيف مث انصرف عنه فقال اي حممد اي 
فقال ما شأنك حممد وكان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم رحيما رفيقا فااته 

قال اىن مسلم قال لو قلتها وأنت متلك أمرك أفلحت كل الفالح مث انصرف 
عنه فناداه اي حممد اي حممد فااته فقال ما شأنك فقال اىن جائع فأطعمين 
وظمآن فاسقين قال هذه حاجتك قال ففدى ابلرجلني وأسرت امرأة من 

فانفلتت ذات ليلة من   األنصار وأصيب معها العضباء فكانت املرأة يف الواثق
الواثق فأتت اإلبل فجعلت إذا دنت من البعري رغا فترتكه حىت تنتهي إىل 
العضباء فلم ترغ قال وانقة منوقة فقعدت يف عجزها مث زجرهتا فانطلقت 

ونذروا هبا فطلبوها فأعجزهتم فنذرت ان هللا تبارك وتعاىل أجناها عليها لتنحرهنا  
اس فقالوا العضباء انقة رسول هللا صلى هللا عليه  فلما قدمت املدينة رآها الن

وسلم فقالت اىن قد نذرت ان أجناها هللا تبارك وتعاىل عليها لتنحرهنا فأتوا النيب  
صلى هللا عليه وسلم فذكروا ذلك له فقال سبحان هللا بئسما جزهتا ان هللا 

ر فيما ال ميلك  تبارك وتعاىل أجناها لتنحرهنا ال وفاء لنذر يف معصية هللا وال نذ 
 العبد 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت



 الشيخني غري أيب املهلب فمن رجال مسلم 
 

 

------------------------------------- 

 

[    434صفحة  - 4مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل أان اجلريري عن أيب العالء  - 19909
يوم بن الشخري عن مطرف قال قال يل عمران : اىن ألحدثك ابحلديث ال

لينفعك هللا عز وجل به بعد اليوم أعلم ان خري عباد هللا تبارك وتعاىل يوم 
لون على احلق القيامة احلمادون واعلم انه لن تزال طائفة من أهل اإلسالم يقات

ظاهرين على من انواهم حىت يقاتلوا الدجال واعلم ان رسول هللا صلى هللا 
عليه وسلم قد أعمر من أهله يف العشر فلم تنزل آية تنسخ ذلك ومل ينه عنه  

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حىت مضى لوجهه ارأتى كل امرئ بعد ما شاء  
 هللا ان يرتئي 

 

 

إسناده صحيح على شرط الشيخني عليق شعيب األرنؤوط :ت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن سعيد التيمي عن أيب  - 19910
العالء قال أراه عن مطرف عن عمران : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

قال له أو لغريه هل صمت سرار هذا الشهر قال ال قال فإذا أفطرت أو أفطر  
 الناس فصم يومني  

 

 

عيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن احلسن بن ذكوان قال   - 19911
حدثين أبو رجاء قال حدثين عمران بن حصني عن النيب صلى هللا عليه وسلم  

قال : خيرج من النار قوم بشفاعة حممد صلى هللا عليه وسلم فيسمون 
 اجلهنميني  

 

 

ن بن عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف لضعف احلست
 ذكوان

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن عوف ثنا أبو رجاء حدثين  - 19912
عمران بن حصني قال : كنا يف سفر مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأان 



أسرينا حىت إذا كنا يف آخر الليل وقعنا تلك الوقعة فال وقعة أحلى عند 
وكان أول من استيقظ فالن مث   املسافر منها قال فما أيقظنا اال حر الشمس

فالن كان يسميهم أبو رجاء ونسيهم عوف مث عمر بن اخلطاب رضي هللا تعاىل 
عنه الرابع وكان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا انم مل نوقظه حىت يكون هو  

يستيقظ ألان ال ندري ما حيدث أو حيدث له يف نومه فلما استيقظ عمر ورأى 
رجال أجوف جليدا قال فكرب ورفع صوته ابلتكبري فما   ما أصاب الناس وكان

زال يكرب ويرفع صوته ابلتكبري حىت استيقظ لصوته رسول هللا صلى هللا عليه  
وسلم فلما استيقظ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم شكوا الذي أصاهبم فقال  

وضأ  ال ضري أو ال يضري ارحتلوا فارحتل فسار غري بعيد مث نزل فدعا ابلوضوء فت
ونودى ابلصالة فصلى ابلناس فلما انفتل من صالته إذا هو برجل معتزل مل  

يصل مع القوم فقال ما منعك اي فالن ان تصلى مع القوم فقال اي رسول هللا 
أصابتين جنابة وال ماء قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عليك ابلصعيد فإنه  

اشتكى إليه الناس العطش  يكفيك مث سار رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ف
فنزل فدعا فالان كان يسميه أبو رجاء ونسيه عوف ودعا عليا رضي هللا تعاىل 

عنه فقال اذهبا فابغيا لنا املاء قال فانطلقا فيلقيان امرأة بني مزادتني أو  
سطيحتني من ماء على بعري هلا فقاال هلا أين املاء فقالت عهدي ابملاء أمس 

وف قال فقاال هلا انطلقى إذا قالت إىل أين قاال إىل هذه الساعة ونفران خل
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قالت هذا الذي يقال له الصابئ قاال هو الذي 

تعنني فانطلقي إذا فجاءا هبا إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فحداثه  



 احلديث فاستنزلوها عن بعريها ودعا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إبانء
فافرغ فيه من أفواه املزادتني أو السطيحتني وأوكأ أفواههما فأطلق العزايل 

ونودى يف الناس ان اسقوا واستقوا فسقى من شاء واستقى من شاء وكان آخر  
ذلك ان أعطى الذي أصابته اجلنابة إانء من ماء فقال اذهب فأفرغه عليك 

أقلع عنها وانه ليخيل  قال وهى قائمة تنظر ما يفعل مبائها قال وأمي هللا لقد
إلينا اهنا أشد مألة منها حني ابتدأ فيها فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
امجعوا هلا فجمع هلا من بني عجوة ودقيقة وسويقة حىت مجعوا هلا طعاما كثريا  

وجعلوه يف ثوب ومحلوها على بعريها ووضعوا الثوب بني يديها فقال هلا رسول  
وسلم تعلمني وهللا ما رزأانك من مائك شيئا ولكن هللا عز   هللا صلى هللا عليه

وجل هو سقاان قال فأتت أهلها وقد احتبست عنهم فقالوا ما حبسك اي فالنة 
فقالت العجب لقيين رجالن فذهبا يب إىل هذا الذي يقال له الصابئ ففعل  
مبائي كذا وكذا للذي قد كان فوهللا انه ألسحر من بني هذه وهذه وقالت 

صبعيها الوسطى والسبابة فرفعتهما إىل السماء يعىن السماء واألرض أو انه أب
لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم حقا قال وكان املسلمون بعد يغريون على ما  

حوهلا من املشركني وال يصيبون الصرم الذي هي فيه فقالت يوما لقومها ما  
م فأطاعوها فدخلوا يف أرى ان هؤالء القوم يدعونكم عمدا فهل لكم يف اإلسال 

 اإلسالم 
 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    435صفحة  - 4مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد عن حسني املعلم ثنا   - 19913
لى هللا عليه  عبد هللا بن بريدة عن عمران بن حصني انه : سأل رسول هللا ص

وسلم عن صالة الرجل قاعدا فقال من صلى قائما فهو أفضل وصالة الرجل  
 قاعدا على النصف من صالته قائما وصالته انئما على النصف من صالته

 قاعدا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد عن شعبة ثنا قتادة   - 19914
عن زرارة عن عمران بن حصني أن رجال عض يد رجل فانتزع يده فندرت ثنيته  
أو ثنيتاه فأتى النيب صلى هللا عليه وسلم فقال : يعض أحدكم أخاه كما يعض 



 الفحل ال دية لك 
 

 

شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على  ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن هشام ثنا قتادة عن   - 19915
احلسن عن عمران بن حصني أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال وهو يف  

اي   }بعض أسفاره وقد تفاوت بني أصحابه السري رفع هباتني اآليتني صوته : 
حىت   {يم يوم تروهنا تذهل أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظ

بلغ آخر اآليتني قال فلما مسع أصحابه بذلك حثوا املطي وعرفوا انه عند قول  
يقوله فلما أتشبوا حوله قال أتدرون أي يوم ذاك قال ذاك يوم ينادى آدم  

فيناديه ربه تبارك وتعاىل اي آدم ابعث بعثا إىل النار فيقول اي رب وما بعث النار  
سعمائة وتسعة وتسعني يف النار وواحد يف اجلنة قال فأبلس  قال من كل ألف ت

أصحابه حىت ما أوضحوا بضاحكة فلما رأى ذلك قال اعملوا وأبشروا 
فوالذي نفس حممد بيده انكم ملع خليقتني ما كانتا مع شيء قط اال كثراته  

أيجوج ومأجوج ومن هلك من بىن آدم وبىن إبليس قال فأسرى عنهم مث قال  
بشروا فوالذي نفس حممد بيده ما أنتم يف الناس اال كالشامة يف جنب  اعملوا وأ

 البعري أو الرقمة يف ذراع الدابة  
 

 



عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد رجاله ثقات رجال ت
 الشيخني 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح ثنا سعيد وهشام بن أيب عبد   - 19916
أنه قال فسرى عن القوم وقال اال كثراته  هللا : فذكر معناه اال   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد رجاله ثقات رجال ت
 الشيخني 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد ثنا هشام عن أيب  - 19917
قالبة عن أيب املهلب ان عمران بن حصني حدثه : ان امرأة أتت النيب صلى 

م من جهينة حبلى من الزان فقالت اي رسول هللا اىن أصبت حدا هللا عليه وسل 
أتين هبا ففعل  فأقمه على قال فدعا وليها فقال أحسن إليها فإذا وضعت ف

فأمر هبا فشكت عليها ثياهبا مث أمر هبا فرمجت مث صلى عليها فقال عمر رضي  
 هللا تعاىل عنه تصلى عليها وقد زنت فقال لقد اتبت توبة لو قسمت بني

سبعني من أهل املدينة لوسعتهم وهل وجدت أفضل من ان جادت بنفسها هلل  
 عز وجل  

 



 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري أيب املهلب : هو اجلرمي فمن رجال مسلم 

 

 

------------------------------------- 

 

[    436صفحة  - 4مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد عن شعبة ثنا قتادة   - 19918
عن أيب مراية عن عمران بن حصني عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : ال  

 طاعة يف معصية هللا تعاىل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد حمتمل للتحسني ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي ثنا خالد بن رابح قال مسعت   - 19919
أاب السوار قال مسعت عمران بن حصني عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال :  

 احلياء خري كله  
 



 

ثقات رجال الشيخني غري خالد عليق شعيب األرنؤوط : إسناده قوي رجاله ت
 بن رابح فهو صدوق ال أبس به 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد عن شعبة حدثين أبو  - 19920
مجرة حدثين زهدم بن مضرس قال مسعت عمران بن حصني يقول قال رسول 

أدري   هللا صلى هللا عليه وسلم : خريكم قرين مث الذين يلوهنم مث الذين يلوهنم ال
مرتني أو ثالثة مث أييت أو جيئ بعدكم قوم ينذرون فال يوفون وخيونون وال 

 يؤمتنون ويشهدون وال يستشهدون ويفشو فيهم السمن  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي ثنا عمران القصري ثنا أبو رجاء  - 19921
بن حصني قال : نزلت آية املتعة يف كتاب هللا تبارك وتعاىل وعملنا   عن عمران

هبا مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فلم تنزل آية تنسخها ومل ينه عنها النيب 
 صلى هللا عليه وسلم حىت مات  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  



 

 

ا بن منري أان مالك يعىن بن مغول  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثن - 19922
عن حصني عن الشعيب عن عمران بن حصني قال قال رسول هللا صلى هللا 

 عليه وسلم : ال رقية اال من عني أو محة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا حممد بن عبد هللا الشعيثي   - 19923
عن أيب قالبة عن مسرة بن جندب وعمران بن حصني قاال : ما خطبنا رسول 

 هللا صلى هللا عليه وسلم خطبة اال أمران ابلصدقة وهناان عن املثلة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد رجاله ثقات رجال ت
شيخني غري حممد بن عبد هللا الشعيثي فمن رجال أصحاب السننال  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع عن سفيان عن جامع بن  - 19924
شداد عن صفوان بن حمرز املازين عن عمران بن حصني قال جاء نفر من بين 

ل  متيم إىل النيب صلى هللا عليه وسلم فقال : أبشروا قالوا بشرتنا فاعطنا قا



فقدم عليه حي من اليمن فقال النيب صلى هللا عليه وسلم اقبلوا البشرى إذ مل  
 يقبلها بنو متيم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا جعفر بن حيان عن   - 19925
عليه وسلم : مسألة    احلسن عن عمران بن حصني قال قال رسول هللا صلى هللا

 الغىن شني يف وجهه  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد اان هشام عن حممد عن   - 19926
عمران بن حصني عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : من حلف على ميني  

فليتبوأ بوجهه مقعده من النار  كاذبة مصبورة متعمدا   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد اان هشام عن احلسن عن   - 19927
: يدخل اجلنة من  عمران بن حصني ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال 

أميت سبعون ألفا بغري حساب ال يكتوون وال يسرتقون وال يتطريون وعلى رهبم  
جيعلين   يتوكلون قال فقام عكاشة فقال اي رسول هللا ادع هللا تبارك وتعاىل ان

منهم فقال أنت منهم قال فقام رجل آخر فقال اي رسول هللا ادع هللا ان جيعلين  
 منهم قال قد سبقك هبا عكاشة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد رجاله ثقات رجال ت
 الشيخني إال أن احلسن البصري مل يسمع من عمران 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد اان خالد بن رابح أبو الفضل  - 19928
 عليه وسلم  ثنا أبو السوار العدوى ثنا عمران بن حصني عن النيب صلى هللا

قال : احلياء خري كله فقال رجل من احلي انه يقال يف احلكمة ان منه وقار هللا  
 عليه وسلم  وان منه ضعفا فقال له عمران أحدثك عن رسول هللا صلى هللا 

 وحتدثين عن الصحف 

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده قوي رجاله ثقات رجال الشيخني غري خالد ت
 بن رابح فهو صدوق ال أبس به 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد اان مهام يعىن بن حيىي عن   - 19929
ه  قتادة عن احلسن عن عمران بن حصني ان رجال أتى النيب صلى هللا علي

وسلم فقال : ان ابين مات فما يل من مرياثه قال فقال لك السدس فلما وىل  
 دعاه فقال لك سدس آخر فلما وىل دعاه فقال ان السدس اآلخر طعمة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف احلسن : وهو البصري مل يسمع من  ت
 عمران وابقي رجال اإلسناد ثقات من رجال الشيخني

 

 

نا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد اان محاد بن سلمة عن أيب حدث - 19930
التياح الضبعي عن مطرف عن عمران بن حصني قال قال رسول هللا صلى هللا  

 عليه وسلم : أقل سكان اجلنة النساء 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
رجال مسلم الشيخني غري محاد بن سلمة فمن   



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد اان شريك بن عبد هللا عن   - 93119
منصور عن خيثمة عن احلسن قال : كنت أمشي مع عمران بن حصني أحدان 

آخذ بيد صاحبه فمرران بسائل يقرأ القرآن فاحتبسين عمران وقال قف نستمع  
ت رسول هللا صلى هللا القرآن فلما فرغ سأل فقال عمران انطلق بنا اىن مسع

عليه وسلم يقول اقرؤوا القرآن وسلوا هللا تبارك وتعاىل به فان من بعدكم قوما  
 يقرؤون القرآن يسألون الناس به  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه وهذا إسناد ضعيف ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    437صفحة  - 4مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن عبد   - 19932
هللا بن صبيح قال مسعت حممد بن سريين قال : ذكروا عند عمران بن حصني 

امليت يعذب ببكاء احلي فقالوا كيف يعذب امليت ببكاء احلي فقال عمران قد  
هللا صلى هللا عليه وسلم  قاله رسول  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد حسن من أجل عبد هللا  ت
 بن صبيح وابقي رجال اإلسناد ثقات من رجال الشيخني

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو داود ثنا مهام عن قتادة عن   - 19933
ن بن حصني : ان  عمران بن عصام ان شيخا حدثه من أهل البصرة عن عمرا

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم سئل عن الشفع والوتر فقال هي الصالة  
 بعضها شفع وبعضها وتر  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف إلهبام الراوي عن عمران وبقية رجاله  ت
 ثقات رجال الصحيح غري عمران بن عصام فمن رجال الرتمذي

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو كامل وعفان قاال ثنا محاد بن   - 19934
سلمة عن قتادة عن مطرف بن عبد هللا بن الشخري عن عمران بن حصني ان 

النيب صلى هللا عليه وسلم قال : ال تزال طائفة من أميت يقاتلون على احلق 
 ظاهرين على من انواهم حىت يقاتل آخرهم املسيح الدجال  

 

 



عيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم عليق شت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هبز ثنا أبو هالل ثنا قتادة عن أيب   - 19935
حسان عن عمران بن حصني قال كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حيدثنا :  

 عامة ليله عن بىن إسرائيل ال يقوم اال إىل عظم صالة  

 

 

حديث صحيح لكن من حديث عبد هللا بن عمرو عليق شعيب األرنؤوط :  ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هبز ثنا مهام عن قتادة عن احلسن   - 99361
 عن عمران بن حصني : ان النيب صلى هللا عليه وسلم رجم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد رجاله ثقات رجال ت
 الشيخني 

 

 

قال أبو عبد الرمحن ثنا هدبة ثنا مهام عن قتادة عن احلسن عن   - 19937
 عمران بن حصني : ان النيب صلى هللا عليه وسلم رجم  

 



 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد منقطع ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا علي ثنا معاذ بن هشام حدثين أيب  - 19938
هللا بن عمرو قال : كان نيب هللا صلى هللا عن قتادة عن أيب حسان عن عبد  

 عليه وسلم حيدثنا عن بين إسرائيل حىت يصبح ال يقوم فيها اال إىل عظم صالة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا علي ثنا معاذ حدثين أيب عن عون   - 19939
مطرف عن عمران بن حصني قال : كان عامة دعاء نيب هللا وهو العقيلي عن 

صلى هللا عليه وسلم اللهم اغفر يل ما أخطأت وما تعمدت وما أسررت وما  
 أعلنت وما جهلت وما تعمدت 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح غري عون  ت
 العقيلي فمن رجال ابن ماجة 

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو عامر ثنا هشام عن حيىي عن   - 19940
ن جهينة أتت  أيب قالبة عن أيب املهلب عن عمران بن حصني : ان امرأة م

النيب صلى هللا عليه وسلم وهى حبلى من زان فقالت اي رسول هللا أصبت حدا 
ا فإذا  فأقمه على فدعا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وليها فقال أحسن إليه

وضعت محلها فائتين هبا ففعل فأمر هبا فشكت عليها ثياهبا مث أمر هبا فرمجت 
مث صلى عليها فقال له عمر رضي هللا تعاىل عنه تصلى عليها وقد رمجتها فقال  

لقد اتبت توبة لو قسمت بني سبعني من أهل املدينة لوسعتهم وهل وجدت 
 أفضل من ان جادت بنفسها هلل عز وجل  

 

 

شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  عليق ت
 الشيخني غري أيب املهلب فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أان معمر عن قتادة عن   - 19941
د رسول هللا أيب رجاء العطاردي قال جاء عمران بن حصني إىل امرأته من عن

صلى هللا عليه وسلم فقالت حدثنا ما مسعت من النيب صلى هللا عليه وسلم  
سلم  قال انه ليس بعني حديث فأغضبته قال مسعت النيب صلى هللا عليه و 

يقول : نظرت يف اجلنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء ونظرت يف النار فرأيت أكثر  
 أهلها النساء 



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق وعفان املعىن وهذا  - 19942
ثين يزيد الرشك عن  حديث عبد الرزاق قاال ثنا جعفر بن سليمان قال حد

مطرف بن عبد هللا عن عمران بن حصني قال : بعث رسول هللا صلى هللا عليه  
وسلم سرية وأمر عليهم علي بن أيب طالب رضي هللا تعاىل عنه فأحدث شيئا  

يف سفره فتعاهد قال عفان فتعاقد أربعة من أصحاب حممد صلى هللا عليه  
 عليه وسلم قال عمران وكنا إذا وسلم ان يذكروا أمره لرسول هللا صلى هللا

قدمنا من سفر بدأان برسول هللا صلى هللا عليه وسلم فسلمنا عليه قال فدخلوا 
عليه فقام رجل منهم فقال اي رسول هللا ان عليا فعل كذا وكذا فأعرض عنه مث  
قام الثاين فقال اي رسول هللا ان عليا فعل كذا وكذا فأعرض عنه مث قام الثالث 

رسول هللا ان عليا فعل كذا وكذا فأعرض عنه مث قام الرابع فقال اي فقال اي 
رسول هللا ان عليا فعل كذا وكذا قال فأقبل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
على الرابع وقد تغري وجهه فقال دعوا عليا دعوا عليا ان عليا مين وأان منه  

 وهو ويل كل مؤمن بعدي  

 

 

ضعيف  عليق شعيب األرنؤوط : إسنادهت  



 

 

------------------------------------- 

 

[    438صفحة  - 4مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن آدم ثنا زهري عن محيد   - 19943
الطويل عن احلسن عن عمران بن حصني قال قال رسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم : من انتهب هنبة فليس منا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني 

 

 

يب ثنا حيىي بن آدم ثنا مالك يعىن بن حدثنا عبد هللا حدثين أ - 19944
مغول عن حصني عن الشعيب عن عمران بن حصني قال قال رسول هللا صلى  

 هللا عليه وسلم : ال رقية اال من عني أو محة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا معاذ بن هشام حدثين أيب قتادة   - 19945
عن أيب نضرة عن عمران بن حصني ان غالما ألانس فقراء قطع أذن غالم  

ألانس أغنياء فأتى أهله النيب صلى هللا عليه وسلم فقالوا : اي نيب هللا إان انس 
 فقراء فلم جتعل عليه شيئا  

 

 

حيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده ص ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن إسحاق أان محاد بن زيد  - 19946
عن حيىي بن عتيق عن حممد بن سريين عن عمران بن حصني : ان رجال أعتق  

ستة أعبد له فأقرع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بينهم فأعتق اثنني وأرق 
لغين ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قاله  أربعة قال حممد بن سريين لو مل يب 

 جلعلته رأيي  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا مؤمل ثنا محاد أان محيد عن احلسن  - 19947



عن عمران بن حصني انه قال : متتعنا مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فلم  
هللا صلى هللا عليه وسلم بعد ذلك عنها ومل ينزل من هللا عز وجل  ينهنا رسول 

 فيها هنى  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح ثنا شعبة عن الفضيل بن  - 19948
فضالة رجل من قيس ثنا أبو رجاء العطاردي قال : خرج علينا عمران بن 

عليه مطرف من خز مل نره عليه قبل ذلك وال بعده فقال ان رسول هللا حصني و 
صلى هللا عليه وسلم قال من أنعم هللا عز وجل عليه نعمة فان هللا عز وجل 
حيب ان يرى أثر نعمته على خلقه وقال روح ببغداد حيب ان يرى أثر نعمته  

 على عبده  

 

 

ثقات رجال الشيخني غري عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ت
 فضيل بن فضالة القيسي فقد روى له النسائي وهو ثقة 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هبز ثنا مهام قال سئل قتادة عن   - 19949



الشفع والوتر فقال ثنا عمران بن عصام الضبعي عن شيخ من أهل البصرة عن  
الصالة منها شفع   عمران بن حصني ان النيب صلى هللا عليه وسلم قال : هي 

 ومنها وتر  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف إلهبام الراوي عن عمران ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا صفوان بن عيسى أان عزرة بن  - 19950
لي قال : غدوت اثبت عن حيىي بن عقيل عن بن يعمر عن أيب األسود الدي

على عمران بن حصني يوما من األايم فقال اي أاب األسود فذكر احلديث ان 
 رجال من جهينة أو من مزينة أتى النيب صلى هللا عليه وسلم فقال اي رسول هللا
أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويكدحون فيه شيء قضى عليهم أو مضى عليهم  

يف قدر قد سبق أو فيما يستقبلون مما أاتهم به نبيهم صلى هللا عليه وسلم  
واختذت عليهم به احلجة قال بل شيء قضى عليهم ومضى عليهم قال فلم  

ة من املنزلتني  يعملون إذا اي رسول هللا قال من كان هللا عز وجل خلقه لواحد
ونفس وما سواها فأهلمها   }يهيئه لعملها وتصديق ذلك يف كتاب هللا عز وجل  

   {فجورها وتقواها 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده قوي على شرط مسلم ت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عارم ثنا معتمر بن سليمان عن أبيه   - 19951
العالء قال حدثين رجل من احلي ان قال وحدثين السميط الشيباين عن أيب 

عمران بن حصني حدثه ان عبيسا أو بن عبيس يف أانس من بين جشم أتوه 
فقال له أحدهم اال تقاتل حىت ال تكون فتنة قال لعلي قد قاتلت حىت مل تكن  
فتنة قال اال أحدثكم ما قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وال أراه ينفعكم  

ل هللا صلى هللا عليه وسلم : اغزوا بين فالن مع فالن  فأنصتوا قال قال رسو 
قال فصفت الرجال وكانت النساء من وراء الرجال مث ملا رجعوا قال رجل اي 
نيب هللا استغفر يل غفر هللا لك قال هل أحدثت قال ملا هزم القوم وجدت 

 رجال بني القوم والنساء فقال اىن مسلم أو قال أسلمت فقتلته قال تعوذ بذلك
حني غشيه الرمح قال هل شققت عن قلبه تنظر إليه فقال ال وهللا ما فعلت  

فلم يستغفر له أو كما قال وقال يف حديثه قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
اغزوا بين فالن مع فالن فانطلق رجل من حلميت معهم فلما رجع إىل نيب هللا 

يل غفر هللا لك قال وهل  صلى هللا عليه وسلم قال اي نيب هللا استغفر هللا
أحدثت قال ملا هزم القوم أدركت رجلني بني القوم والنساء فقاال اان مسلمان  

أو قاال أسلمنا فقتلتهما فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عما أقاتل الناس 
اال على اإلسالم وهللا ال أستغفر لك أو كما قال فمات بعد فدفنته عشريته 

رض مث دفنوه وحرسوه اثنية فنبذته األرض مث قالوا لعل فأصبح قد نبذته األ
أحدا جاء وأنتم نيام فأخرجه فدفنوه اثلثة مث حرسوه فنبذته األرض اثلثة فلما  



 رأوا ذلك ألقوه أو كما قال  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف إلهبام الراوي عن عمران ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    439صفحة  - 4مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أان سفيان عن خالد  - 19952
احلذاء عن احلسن عن عمران بن حصني قال : أعتق رجل ستة مملوكني له عند  

ينهم فاعتق اثنني منهم  موته فأقرع النيب صلى هللا عليه وسلم ب  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد رجاله ثقات رجال ت
 الشيخني لكن احلسن البصري مل يسمع من عمران 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن عبد هللا األنصاري ثنا   - 19953
حصني صاحل بن رستم اخلزاز حدثين كثري بن شنظري عن احلسن عن عمران بن 



قال : ما قام فينا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم خطيبا اال أمران ابلصدقة  
 وهناان عن املثلة قال قال اال وان من املثلة ان ينذر الرجل ان خيرم أنفه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح دون قوله : " أال إن من املثلة ...اخل " وهذا  ت
 إسناد ضعيف

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا محاد أان محيد عن احلسن  - 19954
عن عمران بن حصني قال : متتعنا على عهد النيب صلى هللا عليه وسلم فلم  

 ينهنا عنها ومل ينزل فيها هنى  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد رجاله ثقات رجال ت
عمران بن حصني   الصحيح إال أن احلسن البصري مل يسمع من  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد ثنا أيب حدثنا يونس  - 19955
عن بن سريين عن عمران بن حصني أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال :  
ان أخاكم النجاشي قد مات فقوموا فصلوا عليه قال فصففنا فصلينا عليه كما  

 تصلون على امليت  



 

 

ط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤو ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا بشر بن املفضل ثنا يونس  - 19956
بن عبيد عن حممد بن سريين عن أيب املهلب عن عمران بن حصني أن رسول  

هللا صلى هللا عليه وسلم قال : ان أخاكم النجاشي قد مات فقوموا فصلوا 
عليه كما نصف على امليت وصلينا عليه كما نصلى عليه قال فقمنا فصففنا 

 على امليت  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد رجاله ثقات رجال ت
فمن رجال مسلم  -وهو اجلرمي  -الشيخني غري أيب املهلب   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد ثنا حاجب بن عمر ثنا   - 19957
احلكم بن األعرج ان عمران بن حصني قال : ما مسست فرجى بيميين منذ  

 ابيعت هبا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن عبد هللا ثنا سفيان عن   - 19958
لى قاص األعمش عن خيثمة عن احلسن عن عمران بن حصني قال انه مر ع

قرأ مث سأل فاسرتجع وقال مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : من  
قرأ القرآن فليسأل هللا عز وجل به فإنه سيجئ قوم يقرؤون القرآن يسألون 

 الناس به 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه وهذا إسناد ضعيف لضعف خيثمةت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل بن أابن الوراق ثنا أبو بكر  - 19959
النهشلي عن حممد بن الزبري عن احلسن عن عمران بن حصني قال قال رسول  

ه كفارة اليمني  هللا صلى هللا عليه وسلم : ال نذر يف غضب وكفارت  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف جدا ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إبراهيم بن إسحاق الطالقاين ثنا   - 19960
احلرث بن عمري عن محيد الطويل عن احلسن عن عمران بن حصني أن النيب 



صلى هللا عليه وسلم قال : ال جلب وال جنب وال شغار يف اإلسالم ومن  
تهب فليس منا  ان  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد منقطع ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هاشم وعفان قاال ثنا مهدي قال   - 19961
عفان ثنا غيالن عن مطرف عن عمران بن حصني عن النيب صلى هللا عليه  

وسلم إما أن يكون قال لعمران أو لرجل وهو بسمع صمت سرر هذا : الشهر 
 قال ال قال فإذا أفطرت فصم يومني 

 

 

لى شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح عت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن كثري أخو سليمان بن كثري   - 19962
حدثنا جعفر بن سليمان عن عوف عن أيب رجاء العطاردي عن عمران ان 

رجال جاء إىل النيب صلى هللا عليه وسلم فقال السالم : عليكم فرد عليه مث  
كم ورمحة هللا فرد عليه مث  جلس فقال عشر مث جاء آخر فقال السالم علي

جلس فقال عشرون مث جاء آخر فقال السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته فرد  



 عليه مث جلس فقال ثالثون  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده قوي على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
فمن رجال مسلم  -وهو الضبعي   -الشيخني غري جعفر بن سليمان   

 

 

------------------------------------- 

 

[    440صفحة  - 4مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هوذة عن عوف عن أيب رجاء :   - 19963
 مرسال وكذلك قال غريه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد رجاله ثقات غري هوذة بن خليفة  ت
احلديث لكنه مرسل فصدوق حسن   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هاشم بن القاسم ثنا املبارك عن   - 19964
احلسن أخربين عمران بن حصني قال : أمر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  



 ابلصدقة وهنى عن املثلة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف ت  

 

 

أيب ثنا هاشم ثنا املبارك عن احلسن قال   حدثنا عبد هللا حدثين - 19965
ثنا عمران بن حصني قال : أتى برجل أعتق ستة مملوكني عند موته وليس له 
 مال غريهم فأقرع النيب صلى هللا عليه وسلم بينهم فاعتق اثنني وارق أربعة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف ت  

 

 

 أيب ثنا سليمان بن حرب وحسن بن حدثنا عبد هللا حدثين - 19966
نا غيالن بن جرير عن مطرف قال : صليت أان  موسى قاال ثنا محاد بن زيد ث

وعمران خلف علي بن أيب طالب فكان إذا سجد كرب وإذا رفع كرب وإذا هنض 
من الركعتني كرب فلما انصرفنا أخذ عمران بن احلصني بيدي فقال لقد صلى 

ى هللا عليه وسلم أو قال لقد ذكرين هذا صالة بنا هذا مثل صالة حممد صل
 حممد صلى هللا عليه وسلم  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان وهبز قاال ثنا أبو عوانة ثنا  - 19967
قال قال قتادة قال هبز عن قتادة عن زرارة بن أوىف عن عمران بن حصني 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : خري أميت القرن الذي بعثت فيهم مث الذين 
ينشؤ قوم يشهدون  يلوهنم مث الذين يلوهنم قال وهللا أعلم أذكر الثالث أم ال مث 

 وال يستشهدون وينذرون وال يوفون وخيونون وال يؤمتنون ويفشو فيهم السمن 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا أابن يعىن العطار ثنا حيىي   - 19968
ان بن حصني : ان امرأة من  بن أيب كثري عن أيب قالبة عن أيب املهلب عن عمر 

جهينة أتت نيب هللا صلى هللا عليه وسلم فقالت له اىن أصبت حدا فأقمه على  
وهى حامل فأمر هبا ان حيسن إليها حىت تضع فلما وضعت جىء هبا إىل رسول  
هللا صلى هللا عليه وسلم فأمر هبا فشكت عليها ثياهبا مث رمجها مث صلى عليها  

تصلى عليها وقد زنت فقال لقد اتبت توبة لو قسمت فقال عمر اي نيب هللا 
بني سبعني من أهل املدينة لوسعتهم وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها  

 هلل تبارك وتعاىل  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا عبد الوارث ثنا حممد بن  - 19969
حدثين أيب ان رجال حدثه : انه سأل عمران بن حصني عن رجل نذر أن الزبري 

ال يشهد الصالة يف مسجد فقال عمران مسعت رسول هللا صلى هللا عليه  
 وسلم يقول ال نذر يف غضب وكفارته كفارة ميني  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف جدا ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل بن إبراهيم عن حممد بن  - 19970
الزبري حدثين أيب انه لقي رجال مبكة فحدثه عن عمران بن حصني عن النيب 

 صلى هللا عليه وسلم انه قال : ال نذر يف غضب وكفارته كفارة ميني  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف جدا ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا محاد أان اثبت ان عمران   - 19971



بن حصني حدث ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : احلياء خري كله قال  
بشري بن كعب ان منه ضعفا فغضب عمران فقال ال أراين أحدث عن رسول  

فجفاه    هللا صلى هللا عليه وسلم قال احلياء خري كله وتقول ان منه ضعفا قال
 وأراد أن ال حيدثه فقيل له انه كما حتب 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد منقطع ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا محاد عن محيد عن   - 19972
 احلسن عن عمران بن حصني عن النيب صلى هللا عليه وسلم : مثله  

 

 

اله ثقات رجال الصحيح لكن عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح رجت
 احلسن البصري مل يسمع من عمران 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن علي   - 19973
بن زيد قال مسعت أاب نضرة قال : مر على مسجدان عمران بن حصني فقمت  
إليه فأخذت بلجامه فسألته عن الصالة يف السفر فقال خرجنا مع رسول هللا 

لى هللا عليه وسلم يف احلج فكان يصلي ركعتني حىت ذهب وأبو بكر ركعتني  ص



حىت ذهب وعمر ركعتني حىت ذهب وعثمان ست سنني أو مثان مث أمت الصالة 
 مبىن أربعا 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف من أجل علي بن ت
 زيد

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن خالد   - 19974
رسول هللا عن أيب قالبة عن أيب املهلب عن عمران بن حصني قال : صلى 

صلى هللا عليه وسلم الظهر أو العصر ثالث ركعات مث سلم فقال رجل من  
أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم يقال له اخلرابق أقصرت الصالة فسأل 

 صلى هللا عليه وسلم فإذا هو كما قال قال فصلى ركعة مث سلم مث سجد  النيب
 سجدتني مث سلم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

------------------------------------- 

 



[    441صفحة  - 4مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن قتادة   - 19975
هللا صلى قال مسعت زرارة بن أوىف حيدث عن عمران بن حصني : ان رسول 

هللا عليه وسلم صلى الظهر فجعل رجل يقرأ خلفه بسبح اسم ربك األعلى  
فلما انصرف قال أيكم قرأ أو أيكم القارئ فقال رجل اان قال قد ظننت ان 

عضكم خاجلنيها  ب  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إبراهيم بن خالد ثنا رابح عن معمر   - 19976
عن بن سريين عن عمران بن حصني ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال :  

 ال شغار يف اإلسالم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد األعلى ثنا يونس عن حممد بن  - 19977



ريين عن عمران بن حصني ان النيب صلى هللا عليه وسلم قال : ان أخاكم  س
 النجاشي قد مات فصلوا عليه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد قال اان هشام وروح قال ثنا   - 19978
مع رسول هللا صلى هللا  هشام عن احلسن عن عمران بن حصني قال : سرينا

عليه وسلم فلما كان من آخر الليل عرسنا فلم نستيقظ حىت أيقظنا حر 
الشمس فجعل الرجل منا يقوم دهشا إىل طهوره قال فأمرهم النيب صلى هللا 

عليه وسلم ان يسكنوا مث ارحتلنا فسران حىت إذا ارتفعت الشمس توضأ مث أمر  
فجر مث أقام فصلينا فقالوا اي رسول هللا أال بالال فأذن مث صلى الركعتني قبل ال

نعيدها يف وقتها من الغد قال أينهاكم ربكم تبارك وتعاىل عن الراب ويقبله  
 منكم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح دون قوله : " أينهاكم ربكم ...اخل " ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا معاوية ثنا زائدة عن هشام قال   - 19979



زعم احلسن ان عمران بن حصني حدثه قال : أسرينا مع النيب صلى هللا عليه  
 وسلم ليلة فذكر احلديث 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أنبأان هشام عن حممد عن   - 19980
عمران بن حصني ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : يدخل اجلنة من  

أميت سبعون ألفا بغري حساب وال عذاب ال يكتوون وال يسرتقون وال يتطريون  
 وعلى رهبم يتوكلون  

 

 

لشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط ات  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أنبأان هشام بن حسان عن   - 19981
حممد عن عمران بن حصني عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : من حلف 

 على ميني كاذبة مصبورة فليتبوأ بوجهه مقعده من النار  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  



 

 

عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد اان هشام بن حسان عن محيد   حدثنا - 19982
بن هالل عن أيب دمهاء العدوى عن عمران بن حصني قال قال رسول هللا 

صلى هللا عليه وسلم : من مسع ابلدجال فلينأ منه ثالاث يقوهلا فان الرجل أيتيه  
 يتبعه وهو حيسب انه صادق مبا يبعث به من الشبهات  

 

 

رنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم عليق شعيب األت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أخربان رجل والرجل كان   - 19983
و رجاء العطاردي يسمى يف كتاب أيب عبد الرمحن عمرو بن عبيد قال ثنا أب

عن عمران بن حصني قال : ما شبع آل حممد صلى هللا عليه وسلم من خبز  
  بر مأدوم حىت مضى لوجهه صلى هللا عليه وسلم قال أبو عبد الرمحن وكان أيب

رمحه هللا قد ضرب على هذا احلديث يف كتابه فسألته عنه فحدثين به وكتب  
عليه صح صح قال أبو عبد الرمحن إمنا ضرب أيب على هذا احلديث ألنه مل  

 يرض الرجل الذي حدث عنه يزيد 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف جدا ت  

 



 

------------------------------------- 

 

[    442صفحة  - 4مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد اان اجلريري عن أيب العالء عن   - 19984
مطرف عن عمران بن حصني ان النيب صلى هللا عليه وسلم قال لرجل : هل  

صمت من سرار هذا الشهر شيئا فقال ال فقال رسول هللا صلى هللا عليه  
فطرت من رمضان فصم يومني مكانه  وسلم فإذا أ  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد رجاله ثقات رجال ت
 الشيخني 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد اان سليمان التيمي عن أيب  - 19985
مران ان العالء بن الشخري عن عمران بن حصني قال سليمان واشك يف ع

النيب صلى هللا عليه وسلم قال له : اي عمران هل صمت من سرر هذا الشهر 
 شيئا قال ال قال فإذا أفطرت فصم يومني مكانه قال أبو عبد الرمحن قال أيب

 وقال بن أيب عدى سرار  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد رجاله ثقات ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد بن هارون اان أبو عوانة  - 19986
العدوى عن محيد بن هالل عن بشري بن كعب عن عمران بن حصني قال قال  

فقال بشري فقلت ان منه  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : احلياء خري كله  
ضعفا وان منه عجزا فقال أحدثك عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وجتيئين  
ابملعاريض ال أحدثك حبديث ما عرفتك فقالوا اي أاب جنيد إنه طيب اهلوى وإنه 

 وإنه فلم يزالوا به حىت سكن وحدث 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد اان مهام وعفان وعبد الصمد  - 19987
  قاال ثنا مهام عن قتادة قال عفان يف حديثه قال حدثين عمران بن عصام

الضبعي وقال يزيد عن قتادة عن عمران بن عصام الضبعي عن شيخ من أهل 
وله عز  البصرة عن عمران بن حصني عن النيب صلى هللا عليه وسلم : يف ق

فقال هي الصالة منها شفع ومنها وتر   {والشفع والوتر  }وجل   

 



 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف إلهبام الراوي عن عمران ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إسحاق بن يوسف اان حسني عن   - 19988
عبد هللا بن بريدة عن عمران بن حصني انه : سأل رسول هللا صلى هللا عليه  

وسلم عن صالة القاعد فقال من صلى قائما فهو أفضل ومن صلى قاعدا فله  
 نصف أجر القائم ومن صلى انئما فله نصف أجر القاعد  

 

 

ؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح ثنا سعيد بن أيب عروبة عن   - 19989
قتادة عن احلسن عن عمران بن حصني ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال  
: ال أركب األرجوان وال البس املعصفر وال البس القميص املكفف ابحلرير قال 

جيب قميصه وقال اال وطيب الرجال ريح ال لون له اال  وأومأ احلسن إىل
 وطيب النساء لون ال ريح له  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه دون قوله : " وال ألبس القميص املكفف ت
 ابحلرير " فقد صح ما خيالفه وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخني



 

 

أبو نعامة العدوى قال  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح ثنا  - 19990
مسعت أاب السوار يذكر عن عمران بن حصني قال مسعت رسول هللا صلى هللا 

 عليه وسلم يقول : احلياء خري كله فذكر احلديث 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري أيب ت
فمن رجال مسلم  -وهو عمرو بن عيسى بن سويد  -نعامة العدوي   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أسود بن عامر ثنا أبو بكر عن   - 19991
األعمش عن أيب داود عن عمران بن حصني قال قال رسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم : من كان له على رجل حق فمن أخره كان له بكل يوم صدقة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف جدا ت  

 

 

------------------------------------- 
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حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح ثنا محاد عن اثبت عن مطرف   - 19992
عن عمران بن حصني : ان النيب صلى هللا عليه وسلم قال له أو لغريه هل 

 صمت من سرر شعبان شيئا قال ال قال فإذا أفطرت فصم يومني  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
محاد بن سلمة فمن رجال مسلم الشيخني غري   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح ثنا محاد عن اجلريري عن أيب   - 19993
العالء عن مطرف عن عمران بن حصني عن النيب صلى هللا عليه وسلم : مبثله  

 غري انه مل يقل يومني  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
خني غري محاد بن سلمة فمن رجال مسلم الشي  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح وعفان قاال ثنا محاد عن أيب  - 19994
التياح قال عفان ثنا أبو التياح عن حفص الليثي عن عمران بن حصني قال :  



 هنى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن احلنتم ولبس احلرير والتختم ابلذهب 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح ثنا شعبة ثنا أبو التياح قال   - 19995
مسعت رجال من بىن ليث يقول أشهد على عمران بن حصني انه حدث : ان  
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم هنى عن احلنامت وعن خامت الذهب وعن لبس  

 احلرير  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سليمان بن داود ثنا الضحاك يعىن   - 96199
بن يسار قال وحدثنا أبو العالء يزيد بن عبد هللا عن مطرف عن عمران ان 

النيب صلى هللا عليه وسلم قال : اطلعت يف النار فإذا أكثر أهلها النساء 
 واطلعت يف اجلنة فإذا أكثر أهلها الفقراء 

 

 

شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد حمتمل للتحسني عليق ت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد حدثين أيب ثنا حسني  - 19997
عن بن بريدة وعفان ثنا عبد الوارث ثنا حسني املعلم حدثين عبد هللا بن بريدة 
 قال حدثين عمران بن حصني قال وكان رجال ميسورا قال : سألت رسول هللا

صلى هللا عليه وسلم عن الصالة والرجل قاعد فقال من صلى قائما فهو  
أفضل ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم ومن صلى انئما فله نصف أجر 

 القاعد  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد ثنا حاجب بن عمر   - 19998
صني ان رسول هللا أبو خشينة الثقفي ثنا احلكم بن األعرج عن عمران بن ح

صلى هللا عليه وسلم قال : يدخل اجلنة من أميت سبعون ألفا بغري حساب قال 
وعلى   من هم اي رسول هللا قال هم الذين ال يسرتقون وال يكتوون وال يتطريون

 رهبم يتوكلون  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد هللا بن الوليد ثنا سفيان عن   - 19999
حممد بن الزبري عن احلسن عن عمران بن حصني قال قال رسول هللا صلى هللا 

ب وكفارته كفارة  عليه وسلم : ال نذر يف معصية هللا عز وجل أو يف غض
 اليمني 

 

 

وهو احلنظلي   -عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف جدا حممد بن الزبري ت
مرتوك  -  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هاشم ثنا شعبة ثنا أبو التياح قال   - 20000
مسعت مطرف بن الشخري عن عمران بن حصني قال قال رسول هللا صلى هللا  

ساكين أهل اجلنة النساء عليه وسلم : ان أقل   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا محاد بن سلمة أان محيد   - 20001
عن احلسن عن عمران بن حصني قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ال  

 جلب وال جنب وال شغار يف اإلسالم ومن انتهب هنبة فليس منا  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد رجاله ثقات رجال  ت
 الصحيح لكن احلسن البصري مل يسمع من عمران بن حصني 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا محاد أان اثبت عن مطرف   - 20002
عن عمران بن حصني وسعيد اجلريري عن أيب العالء عن مطرف عن عمران بن 

حصني ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال لرجل : هل صمت من سرر  
قال ال قال فإذا أفطرت رمضان فصم يومني قال اجلريري صم   شعبان شيئا

 يوما 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناداه صحيحان على شرط مسلم رجاهلما ثقات ت
 رجال الشيخني غري محاد بن سلمة فمن رجال مسلم 

 

 

-------------------------------------  
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حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا محاد ثنا اثبت عن مطرف   - 20003
عن عمران بن حصني : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم هنى عن الكي 

 فاكتوينا فلم يفلحن ومل ينجحن  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
رجال مسلم الشيخني غري محاد بن سلمة فمن   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن بن موسى وعفان قاال أنبأان  - 20004
أبو هالل قال عفان أان قتادة وقال حسن عن قتادة عن أيب حسان األعرج  

عن عمران بن حصني قال كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حيدثنا : عامة  
 ليله عن بىن إسرائيل ال يقوم اال لعظم صالة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح لكن من حديث عبد هللا بن عمرو ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الوهاب بن عطاء اان يونس  - 20005
عن احلسن عن عمران بن حصني : ان النيب صلى هللا عليه وسلم كان يف سفر  
فنام عن الصبح حىت طلعت الشمس فاستيقظ فأمر فأذن مث صلى ركعتني مث  



 انتظر حىت استقلت مث أمر فقام فصلى 
 

 

وهذا إسناد رجاله ثقات إال أن  عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت
 احلسن البصري مل يسمع من عمران بن حصني

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسني ثنا شيبان عن منصور عن   - 20006
ربعي بن حراش عن عمران بن حصني أو غريه ان حصينا أو حصينا أتى رسول  

ا لقومه منك  هللا صلى هللا عليه وسلم فقال : اي حممد لعبد املطلب كان خري 
هم الكبد والسنام وأنت تنحرهم فقال له النيب صلى هللا عليه وسلم  كان يطعم 

ما شاء هللا ان يقول له فقال له ما أتمرين ان أقول قال قل اللهم قين شر  
نفسي واعزم يل على أرشد آمري قال فانطلق فاسلم الرجل مث جاء فقال اىن 

عزم يل على أرشد آمري فما أقول أتيتك فقلت يل قل اللهم قين شر نفسي وا
اآلن قال قل اللهم اغفر يل ما أسررت وما أعلنت وما أخطأت وما عمدت 

 وما علمت وما جهلت  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا على بن عبد هللا ثنا سفيان عن بن   - 20007
جدعان عن احلسن عن عمران بن حصني قال قال رسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم : لقد أكل الطعام ومشى يف األسواق يعىن الدجال 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف لضعف ابن جدعان ت  

 

 

 أيب ثنا حممد بن إدريس يعىن الشافعي أان  حدثنا عبد هللا حدثين - 20008
ن عن عمران بن حصني ان عمر  سفيان عن على بن زيد بن جدعان عن احلس

بن اخلطاب قال : انشد هللا رجال مسع من النيب صلى هللا عليه وسلم يف اجلد 
شيئا فقام رجل فقال شهدت النيب صلى هللا عليه وسلم أعطاه الثلث قال مع  

قال ال دريت   من قال ال أدري  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف لضعف علي بن زيد بن جدعانت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسني بن موسى وسليمان بن  - 20009
حرب قاال ثنا محاد بن زيد ثنا غيالن بن جرير عن مطرف قال : صليت صالة 

كرب وإذا رفع   خلف علي بن أيب طالب أان وعمران بن حصني فكان إذا سجد 



كرب وإذا هنض من الركعتني كرب فلما قضى الصالة أخذ بيدي عمران فقال  
لقد ذكرين هذا قبل صالة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أو قال لقد صلى بنا  

 هذا صالة حممد صلى هللا عليه وسلم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سريج بن النعمان ثنا هشيم أان   - 20010
منصور ومحيد ويونس عن احلسن عن عمران بن حصني قال : كان رسول هللا 

 صلى هللا عليه وسلم خيطبنا فيأمران ابلصدقة وينهاان عن املثلة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد رجاله ثقات رجال ت
حلسن البصري مل يسمعه من عمران الصحيح لكن ا  

 

 

------------------------------------- 
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حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سريج ثنا مؤمل ثنا سفيان عن   - 20011
األعمش عن خيثمة ليس فيه عن احلسن البصري قال مر عمران بن حصني 

عمران إان هلل وإان إليه راجعون مسعت رسول هللا صلى هللا  برجل يقص فقال
عليه وسلم يقول : اقرؤوا القرآن وسلوا هللا تبارك وتعاىل به من قبل ان جيئ  

 قوم يسألون الناس به 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه وهذا إسناد ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا مؤمل ثنا محاد بن زيد عن على بن   - 20012
زيد عن احلسن عن عمران بن حصني قال : نزل القرآن وسن رسول هللا صلى 

 هللا عليه وسلم السنن مث قال اتبعوان فوهللا إن مل تفعلوا تضلوا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

يب ثنا إسحاق بن عيسى ثنا محاد يعىن  حدثنا عبد هللا حدثين أ - 20013
قتادة العدوى قال : دخلنا على عمران   بن زيد عن إسحاق بن سويد عن أيب

بن حصني يف رهط من بىن عدى فينا بشري بن كعب فحدثنا عمران بن حصني 



قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم احلياء خري كله أو ان احلياء خري كله  
ان لنجد يف بعض الكتب أو قال احلكمة ان منه سكينة  فقال بشري بن كعب ا

ووقارا هلل عز وجل ومنه ضعفا فأعاد عمران احلديث وأعاد بشري مقالته حىت  
ذكر ذاك مرتني أو ثالاث فغضب عمران حىت امحرت عيناه وقال أحدثك عن  
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وتعرض فيه حلديث الكتب قال فقلنا اي أاب 

ه ال أبس به وانه منا فما زلنا حىت سكن  جنيد ان  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا خلف بن الوليد ثنا املبارك عن   - 20014
يه وسلم أبصر احلسن قال أخربين عمران بن حصني : ان النيب صلى هللا عل 

على عضد رجل حلقة أراه قال من صفر فقال وحيك ما هذه قال من الواهنة 
قال أما اهنا ال تزيدك اال وهنا انبذها عنك فإنك لو مت وهى عليك ما 

لحت أبدا  أف  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا محاد بن سلمة عن عطاء   - 20015
اخلرساين عن سعيد بن املسيب عن النيب صلى هللا عليه وسلم وأيوب وهشام  

وحبيب عن حممد بن سريين عن عمران بن حصني عن النيب صلى هللا عليه  
ويونس وقتادة ومساك بن حرب عن احلسن عن عمران بن حصني وسلم ومحيد 

عن النيب صلى هللا عليه وسلم : ان رجال أعتق ستة مملوكني له عند موته ليس  
له مال غريهم فأقرع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بينهم فرد أربعة يف الرق 

 وأعتق اثنني  

 

 

يد : األول إسناده ضعيف  عليق شعيب األرنؤوط : هذا احلديث له ثالثة أسانت
لضعف عطاء اخلراساين وإلرساله والثاين : صحيح على شرط مسلم والثالث : 

 ضعيف ألن احلسن البصري مل يسمع من عمران بن حصني فهو منقطع

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد ثنا حممد بن أيب املليح  - 20016
 فقال له  اهلذيل حدثين رجل من احلي ان يعلى بن سهيل مر بعمران بن حصني

اي يعلى أمل أنبأ انك بعت دارك مبائة ألف قال بلى قد بعتها مبائة ألف قال فإين  
ة مال سلط هللا عز  مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : من ابع عقد 

 وجل عليها اتلفا يتلفها  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد ثنا محاد ثنا محيد عن   - 20017
احلسن عن عمران بن حصني ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : من  

 انتهب هنبة فليس منا  
 

 

صحيح لغريه وهذا إسناد رجاله ثقات رجال   عليق شعيب األرنؤوط :ت
 الصحيح لكن احلسن البصري مل يسمع من عمران بن حصني 

 

 

------------------------------------- 

 

[    446صفحة  - 4مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد وعفان قاال ثنا محاد   - 20018
ثنا أبو التياح قال عفان أخربان أبو التياح عن مطرف عن عمران بن حصني :  
أن النيب صلى هللا عليه وسلم هنى عن الكي فاكتوينا فما أفلحن وال أجنحن 

 وقال عفان فلم يفلحن ومل ينجحن  

 



 

ده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  عليق شعيب األرنؤوط : إسنات
 الشيخني غري محاد بن سلمة فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد ثنا حرب ثنا حيىي أن  - 20019
أاب قالبة حدثه أن أاب املهلب حدثه أن عمران بن حصني حدثه أن رسول هللا 

تويف فصلوا عليه قال فصف صلى هللا عليه وسلم قال : ان أخاكم النجاشي 
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وصففنا خلفه فصلى عليه وما حنسب اجلنازة  

 إال موضوعة بني يديه  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري أيب املهلب اجلرمي فمن رجال مسلم 

 

 

ثنا عبد الصمد ثنا مهدي ثنا غيالن   حدثنا عبد هللا حدثين أيب - 20020
عن مطرف عن عمران بن حصني : أن النيب صلى هللا عليه وسلم سأله أو 

سأل رجال وهو شاهد هل صمت من سرر هذا الشهر شيئا قال ال قال فإذا  
 أفطرت فصم يومني  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا مهام عن قتادة عن   - 20021
 احلسن عن عمران بن حصني : أن النيب صلى هللا عليه وسلم قد رجم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد رجاله ثقات رجال ت
 الشيخني لكن احلسن البصري مل يسمع من عمران 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وهب بن جرير ثنا أيب قال مسعت   - 20022
محيد بن هالل حيدث عن أيب قتادة عن عمران بن حصني قال قال رسول هللا 

 صلى هللا عليه وسلم : احلياء خري كله  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
فمن رجال مسلم -وهو متيم بن نذير   -الشيخني غري أيب قتادة العدوي   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن محاد ثنا أبو عوانة عن   - 20023
مساك بن حرب عن احلسن البصري عن عمران بن حصني : ان رجال اعتق  



عند موته ستة رجله له فجاء ورثته من األعراب فأخربوا رسول هللا صلى هللا 
و فعل ذلك قال لو علمنا ان شاء هللا ما صلينا عليه  عليه وسلم مبا صنع قال أ

 قال فأقرع بينهم فاعتق منهم اثنني ورد أربعة يف الرق 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد منقطع ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عثمان بن عمر أان مالك وأبو نعيم   - 20024
الشعيب عن عمران بن حصني ان ثنا مالك يعىن بن مغول عن حصني عن 

 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : ال رقية اال من عني أو محة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حديث حكيم بن معاوية البهزى عن أبيه معاوية بن حيدة عن النيب صلى هللا  )
ليه وسلم ( ع  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد هللا بن احلرث حدثين شبل بن   - 20025
عباد وبن أيب بكري يعىن حيىي بن أيب بكري ثنا شبل بن عباد املعىن قال مسعت 



ث عن حكيم بن معاوية البهزى عن  أاب قزعة حيدث عن عمرو بن دينار حيد
هللا عليه وسلم اىن حلفت هكذا ونشر أصابع يديه أبيه أنه : قال للنيب صلى 

حىت ختربىن ما الذي بعثك هللا تبارك وتعاىل به قال بعثين هللا تبارك وتعاىل 
ابإلسالم قال وما اإلسالم قال شهادة ان ال إله اال هللا وأن حممدا عبده  

لصالة وتؤتى الزكاة إخوان نصريان ال يقبل هللا جل وعز من  ورسوله وتقيم ا
أحد توبة أشرك بعد إسالمه قال قلت اي رسول هللا ما حق زوج أحدان عليه  

قال تطعمها إذا أكلت وتكسوها إذا اكتسيت وال تضرب الوجه وال تقبح وال  
اث هتجر اال يف البيت مث قال ههنا حتشرون ها هنا حتشرون ها هنا حتشرون ثال
ركباان ومشاة وعلى وجوهكم توفون يوم القيامة سبعون أمة أنتم آخر األمم  

وأكرمها على هللا تبارك وتعاىل أتتون يوم القيامة وعلى أفواهكم الفدام أول ما  
يعرب عن أحدكم فخذه قال بن أيب بكري فأشار بيده إىل الشام فقال إىل ها  

 هنا حتشرون  

 

 

ه حسن رجاله ثقات رجال الصحيح غري حكيم  عليق شعيب األرنؤوط : إسناد ت
 بن معاوية بن حيدة القشريي وهو صدوق حسن احلديث

 

 

------------------------------------- 

 



[    447صفحة  - 4مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا مهين بن عبد احلميد أبو شبل ثنا   - 20026
سول هللا صلى محاد بن سلمة عن أيب قزعة عن حكيم بن معاوية عن أبيه ان ر 

هللا عليه وسلم قال : ان رجال كان فيمن كان قبلكم رغسه هللا تبارك وتعاىل 
بىن أي ماال وولدا حىت ذهب عصر وجاء عصر فلما حضرته الوفاة قال أي 

أب كنت لكم قالوا خري أب قال فهل أنتم مطيعي قالوا نعم قال انظروا إذا 
مت ان حترقوىن حىت تدعوين فحما قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ففعلوا  

ذلك مث اهرسوىن ابملهراس يومئ بيده قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
يح لعلي أضل هللا تبارك وتعاىل  ففعلوا وهللا ذلك مث اذروين يف البحر يف يوم ر 

قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ففعلوا وهللا ذلك فإذا هو يف قبضة هللا  
تبارك وتعاىل فقال اي بن آدم ما محلك على ما صنعت قال أي رب خمافتك 

 قال فتالفاه هللا تبارك وتعاىل هبا  

 

 

ل حكيم بن  عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد حسن من أجت
 معاوية 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد اان شعبة عن أيب قزعة عن   - 20027



حكيم بن معاوية عن أبيه عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : سأله رجل ما  
حق املرأة على الزوج قال تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت وال 

يت تضرب الوجه وال تقبح وال هتجر اال يف الب  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا محاد بن سلمة اان أبو   - 20028
ان أخاه مالكا  قزعة سويد بن حجري الباهلى عن حكيم بن معاوية عن أبيه : 

قال اي معاوية ان حممدا أخذ جرياين فانطلق إليه فإنه قد عرفك وكلمك قال 
ه فقام  فانطلقت معه فقال دع يل جرياين فإهنم قد كانوا أسلموا فأعرض عن 

متمعطا فقال أم وهللا لئن فعلت ان الناس ليزعمون انك أتمر ابألمر وختلف 
إىل غريه وجعلت أجره وهو يتكلم فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ما  

تقول فقالوا انك وهللا لئن فعلت ذلك ان الناس ليزعمون انك لتأمر ابألمر  
لهم فلئن فعلت ذاك وما ذاك  وختالف إىل غريه قال فقال أو قد قالوها أو قائ

 اال علي وما عليهم من ذلك من شيء أرسلوا له جريانه 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسن من أجل حكيم بن معاوية ت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا محاد بن سلمة عن   - 20029
ه وسلم قال  اجلريري عن حكيم بن معاوية عن أبيه ان رسول هللا صلى هللا علي

 : وأنتم توفون سبعني أمة أنتم خريها وأكرمها على هللا تبارك وتعاىل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

 

 

[    2صفحة  - 5مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

( حديث هبز بن حكيم عن أبيه عن جده رضي هللا تعاىل عنه   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل بن علية عن هبز بن حكيم   - 20030
ل : يف كل إبل عن أبيه عن جده قال مسعت نيب هللا صلى هللا عليه وسلم يقو 

سائمة يف كل أربعني ابنة لبون ال تفرق إبل عن حساهبا من أعطاها مؤجترا فله  
ربنا جل وعز   أجرها ومن منعها فاان آخذوها منه وشطر ابله عزمة من عزمات

 ال حيل آلل حممد منها شيء  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل أان هبز بن حكيم عن أبيه   - 20031
عن جده ان أابه أو عمه قام إىل النيب صلى هللا عليه وسلم فقال : جرياين مب 

فأعرض عنه فقال لئن قلت ذاك أخذوا فأعرض عنه مث قال أخربين مب أخذوا 
فقال النيب صلى هللا عليه  اهنم ليزعمون انك تنهى عن الغي وتستخلي به 

وسلم ما قال فقام أخوه أو بن أخيه فقال اي رسول هللا انه قال فقال لقد  
قلتموها أو قائلكم ولئن كنت أفعل ذلك إنه لعلي وما هو عليكم خلوا له عن  

 جريانه 

 

 

ؤوط : إسناده حسنعليق شعيب األرنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو كامل عن محاد ثنا أبو قزعة   - 20032
عن حكيم بن معاوية عن أبيه قال قال النيب صلى هللا عليه وسلم : إن هللا 

 تبارك وتعاىل ال يقبل توبة عبد كفر بعد إسالمه  
 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن هبز بن حدثنا عبد  - 20033
 صلى هللا عليه وسلم انسا  حكيم بن معاوية عن أبيه عن جده قال : أخذ النيب

من قومي يف هتمة فحبسهم فجاء رجل من قومي إىل النيب صلى هللا عليه وسلم  
وهو خيطب فقال اي حممد عالم حتبس جرييت فصمت النيب صلى هللا عليه  

عنه فقال ان انسا ليقولون انك تنهى عن الشر وتستخلي به فقال النيب وسلم  
صلى هللا عليه وسلم ما يقول قال فجعلت اعرض بينهما ابلكالم خمافة أن 

يسمعها فيدعو على قومي دعوة ال يفلحون بعدها أبدا فلم يزل النيب صلى 
 لو فعلت  هللا عليه وسلم به حىت فهمها فقال قد قالوها أو قائلها منهم وهللا

 لكان على وما كان عليهم خلوا له عن جريانه  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق اان معمر عن هبز بن  - 20034
حكيم عن أبيه عن جده أنه مسع النيب صلى هللا عليه وسلم يقول : من سأله  

 مواله فضل ماله فلم يعطه جعل يوم القيامة شجاعا أقرع  

 



 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

الرزاق اان معمر عن هبز بن  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد - 20035
حكيم عن أبيه عن جده قال مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول :  

 ويل للذي حيدث القوم مث يكذب ليضحكهم ويل له وويل له  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    3 صفحة - 5مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا محاد بن سلمة أان أبو   - 20036
هللا صلى هللا  قزعة الباهلى عن حكيم بن معاوية عن أبيه قال : أتيت رسول

عليه وسلم فقلت ما أتيتك حىت حلفت عدد أصابعي هذه ان ال آتيك أراان  
ل وما  عفان وطبق كفيه فبالذي بعثك ابحلق ما الذي بعثك به قال اإلسالم قا

اإلسالم قال ان يسلم قلبك هلل تعاىل وان توجه وجهك إىل هللا تعاىل وتصلى 



الصالة املكتوبة وتؤدى الزكاة املفروضة إخوان نصريان ال يقبل هللا عز وجل 
من أحد توبة أشرك بعد إسالمه قلت ما حق زوجة أحدان عليه قال تطعمها إذا 

ال تقبح وال هتجر اال يف طعمت وتكسوها إذا اكتسيت وال تضرب الوجه و 
نا وأومأ بيده إىل حنو الشام مشاة وركباان وعلى  البيت قال حتشرون هه

وجوهكم تعرضون على هللا تعاىل وعلى أفواهكم الفدام وأول ما يعرب عن  
أحدكم فخذه وقال ما من موىل أييت موىل له فيسأله من فضل عنده فيمنعه اال  

قبل القضاء قال عفان يعىن ابملوىل بن عمه    جعله هللا تعاىل عليه شجاعا ينهسه
قال وقال ان رجال ممن كان قبلكم رغسه هللا تعاىل ماال وولدا حىت ذهب عصر  
وجاء آخر فلما احتضر قال لولده أي أب كنت لكم قالوا خري أب فقال هل  
أنتم مطيعي وإال أخذت مايل منكم انظروا إذا أان مت ان حترقوىن حىت تدعوين  

هرسوىن ابملهراس وأدار رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يديه حذاء محما مث ا
ركبتيه قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ففعلوا وهللا وقال نيب هللا صلى هللا  

عليه وسلم بيده هكذا مث اذروين يف يوم راح لعلي أضل هللا تعاىل كذا قال 
علوا وهللا ذاك فإذا  عفان قال أيب وقال مهين أبو شبل عن محاد أضل هللا فف

هو قائم يف قبضة هللا تعاىل فقال اي بن آدم ما محلك على ما فعلته قال من  
 خمافتك قال فتالفاه هللا تعاىل هبا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إىل قوله عليه الصالة والسالم : " أحدكم فخذه "  ت



ن عمه "  إسناده حسن من أجل حكيم بن معاوية وإىل قوله عليه السالم : " اب
إسناده حسن وإىل آخر احلديث : قوله عليه السالم " فتالفاه هللا هبا " 

 صحيح لغريه وهذا إسناد حسن من أجل حكيم بن معاوية 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن قال محاد فيما مسعته قال   - 20037
 ومسعت اجلريري حيدث عن حكيم بن معاوية عن أبيه أن رسول هللا صلى هللا

عليه وسلم قال : أنتم توفون سبعني أمة أنتم آخرها وأكرمها على هللا عز وجل  
وما بني مصراعني من مصاريع اجلنة مسرية أربعني عاما وليأتني عليه يوم وانه 

 لكظيظ  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أان اجلريري أبو مسعود عن   - 20038
حكيم بن معاوية عن أبيه عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : جتيئون يوم 

 القيامة على أفواهكم الفدام وان أول ما يتكلم من اآلدمي فخذه وكفه 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  



 

 

 أيب ثنا عبد الرزاق أان بن جريج أان أبو  حدثنا عبد هللا حدثين - 20039
قزعة وعطاء عن رجل من بىن قشري عن أبيه أنه : سأل النيب صلى هللا عليه  

وسلم ما حق امرأيت على قال تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت وال 
 تضرب الوجه وال هتجر اال يف البيت 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد ثنا هبز بن حكيم بن معاوية   - 20040
عن أبيه عن جده قال قلت : اي رسول هللا من أبر قال أمك قلت مث من قال  
أمك قال قلت اي رسول هللا مث من قال أمك قال قلت مث من قال مث أابك مث 

 األقرب فاألقرب 
 

 

حسن  عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسنادت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أان هبز عن أبيه عن جده قال   - 20041
مسعت نيب هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : اال أنكم توفون سبعني أمة أنتم  



 خريها وأكرمها على هللا عز وجل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أان هبز بن حكيم عن أبيه عن   - 20042
ل حرثك ائت جده قال قلت : اي نيب هللا نساؤان ما أنيت منها وما نذر قا

حرثك أىن شئت غري أن ال تضرب الوجه وال تقبح وال هتجر اال يف البيت 
وأطعم إذا طعمت واكس إذا اكتسيت كيف وقد أفضى بعضكم إىل بعض اال 

ا حل عليها  مب  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أان هبز عن أبيه عن جده قال   - 20043
قلت : اي رسول هللا أين أتمرين قال ههنا وحنا بيده حنو الشام قال انكم  

 حمشورون رجاال وركباان وجترون على وجوهكم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  



 

 

بن حكيم عن أبيه عن   حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أان هبز - 20044
جده قال مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : ال أييت رجل مواله  

فيسأله من فضل هو عنده فيمنعه إايه اال دعي له يوم القيامة شجاع يتلمظ  
 فضله الذي منعه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

ز بن حكيم عن أبيه عن  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أان هب - 20045
جده قال قلت : اي رسول هللا اان قوم نتساءل أموالنا قال يتساءل الرجل يف 

 اجلائحة أو الفتق ليصلح به بني قومه فإذا بلغ أو كرب استعف  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد وإمساعيل بن إبراهيم   - 20046
عن هبز قال حدثين أيب عن جدي قال قلت : اي رسول هللا عوراتنا ما أنيت منها  

وما نذر قال احفظ عورتك اال من زوجتك أو ما ملكت ميينك قال قلت اي 



رسول هللا فإذا كان القوم بعضهم يف بعض قال ان استطعت ان ال يراها أحد 
وتعاىل أحق ان يستحيا  فال يرينها قلت فإذا كان أحدان خاليا قال فاهلل تبارك 

 منه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    4صفحة  - 5مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن هبز :   - 20047
 فذكر مثله قال فاهلل جل وعز أحق ان يستحى منه ووضع يده على فرجه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يونس عن محاد بن زيد قال أيضا  - 20048
بيده فوضعها على فرجه  وقال النيب صلى هللا عليه وسلم :   



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد عن هبز قال أخربين  - 20049
اي رسول هللا  أيب عن جدي قال : أتيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقلت

وهللا ما أتيتك حىت حلفت أكثر من عدد أوالء وضرب إحدى يديه على 
ا  األخرى ان ال آتيك وال أتى دينك وأين قد جئت أمرا ال أعقل شيئا اال م
علمين هللا عز وجل ورسوله وإين أسألك بوجه هللا مب بعثك ربنا إلينا قال 

ابإلسالم قال قلت اي رسول هللا وما آية اإلسالم قال ان تقول أسلمت وجهي  
هلل وختليت وتقيم الصالة وتؤتى الزكاة وكل مسلم على مسلم حمرم إخوان 

م عمال أو يفارق  نصريان ال يقبل هللا عز وجل من مشرك يشرك بعد ما أسل
املشركني إىل املسلمني ما يل أمسك حبجزكم عن النار أال ان ريب داعي وانه 

سائلي هل بلغت عبادي وأان قائل له رب قد بلغتهم اال فليبلغ الشاهد منكم  
الغائب مث إنكم مدعوون ومفدمة أفواهكم ابلفدام وان أول ما يبني وقال 

على فخذه قال قلت اي رسول هللا هذا    بواسط يرتجم قال وقال رسول هللا بيده
 ديننا قال هذا دينكم وأينما حتسن يكفك 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد ثنا هبز حدثين أيب   - 20050
عن جدي قال مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : يف كل إبل 

ني ابنة لبون ال تفرق إبل عن حساهبا من أعطاها مؤجترا فله  سائمة يف كل أربع
أجرها ومن منعها فاان آخذوها وشطر ابله عزمة من عزمات ربنا تبارك وتعاىل  

 ال حيل آلل حممد منها شيء  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد ثنا هبز ويزيد قال أان   - 20051
ه وسلم  هبز املعىن حدثين أيب عن جدي قال مسعت رسول هللا صلى هللا علي 

يقول : انه كان عبد من عباد هللا أعطاه هللا تبارك وتعاىل ماال وولدا وكان ال  
ى عمر تذكر فعلم  يدين هللا عز وجل دينا قال يزيد فلبث حىت ذهب عمر وبق

ان مل يبتئر عند هللا تبارك وتعاىل خريا دعا بنيه قال اي بىن أي أب تعلمون قالوا 
خريه اي أابان قال فوهللا ال أدع عند رجل منكم ماال هو مىن اال أان آخذوه منه  

أو لتفعلن ما آمركم به قال فأخذ منهم ميثاقا قال آماال فإذا مت فخذوين 
 إذا كنت محما فدقوين قال فقال رسول هللا صلى هللا عليه  فألقوين يف النار حىت

وسلم بيده على فخذه كأنه يقول اسحقوىن مث ذر وين يف الريح لعلي أضل هللا 



تبارك وتعاىل قال ففعل به ذلك ورب حممد حني مات قال فجيء به أحسن ما  
 كان فعرض على ربه تبارك وتعاىل فقال ما محلك على النار قال خشيتك اي

رابه قال اىن ألمسعن الراهبة قال يزيد أمسعك راهبا فتيب عليه قال هبز فحدثت 
هبذا احلديث احلسن وقتادة وحداثنيه فتيب عليه أو فتاب هللا عز وجل عليه  

 شك حيىي 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد حسن من أجل هبز بن ت
 حكيم وأبيه 

 

 

حديث معاوية بن حيدة عن النيب صلى هللا عليه وسلم وهو جد هبز بن  )
( حكيم    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل بن إبراهيم عن هبز بن  - 20052
حكيم عن أبيه عن جده قال قلت : اي رسول هللا عوراتنا ما أنيت منها وما نذر  

ت أرأيت ان كان  قال احفظ عورتك اال من زوجتك أو ما ملكت ميينك قل
القوم بعضهم يف بعض قال ان استطعت ان ال يراها أحد فال يراها قلت أرأيت  

 ان كان أحدان خاليا قال فاهلل تبارك وتعاىل أحق ان يستحيا من الناس  
 



 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل عن هبز بن حكيم عن أبيه   - 20053
ل إبل سائمة يف  عن جده قال مسعت نيب هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : يف ك

كل أربعني ابنة لبون ال يفرق إبل عن حساهبا من أعطاها مؤجترا فله أجرها  
عزمات ربنا  ومن منعها فاان آخذوها منه وشطر ماله وقال مرة ابله عزمة من 

 تبارك وتعاىل ال حيل آلل حممد منه شيء 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل اان هبز بن حكيم عن أبيه   - 20054
عن جده أن أخاه أو عمه قام إىل النيب صلى هللا عليه وسلم فقال : جرياين مبا 

مبا أخذوا فأعرض عنه مث قال جرياين مبا أخذوا أخذوا فأعرض عنه قال جرياين 
ان حممدا ينهى عن الغي  فأعرض عنه قال لئن قلت ذاك لقد زعم الناس

ويستخلي به فقال النيب صلى هللا عليه وسلم ما قال فقام أخوه أو بن أخيه  
فقال اي رسول هللا انه انه فقال أما لقد قلتموها أو قال قائلكم ولئن كنت 

ه لعلي وما هو عليكم خلوا له عن جريانه  أفعل ذلك ان  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل اان هبز بن حكيم عن أبيه   - 20055
ت وهللا ما  عن جده قال : أتيت النيب صلى هللا عليه وسلم حني أتيته فقل

أتيتك حىت حلفت أكثر من عدد أوالء أن ال آتيك وال آتى دينك ومجع هبز  
اىل ورسوله بني كفيه وقد جئت امرأ ال أعقل شيئا اال ما علمين هللا تبارك وتع

وإين أسألك بوجه هللا مب بعثك هللا إلينا قال ابإلسالم قلت وما آايت اإلسالم  
قال ان تقول أسلمت وجهي هلل وختليت وتقيم الصالة وتؤتى الزكاة كل مسلم  

على مسلم حمرم إخوان نصريان ال يقبل هللا من مشرك أشرك بعد ما أسلم  
أمسك حبجزكم عن النار اال ان ريب  عمال وتفارق املشركني إىل املسلمني مايل

عز وجل داعي وأنه سائلي هل بلغت عباده وإين قائل رب اىن قد بلغتهم  
فليبلغ الشاهد منكم الغائب مث انكم مدعوون مفدمة أفواهكم ابلفدام مث أن 

أول ما يبني عن أحدكم لفخذه وكفه قلت اي نيب هللا هذا ديننا قال هذا دينكم  
 وأينما حتسن يكفك  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 



------------------------------------- 

 

[    5صفحة  - 5مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل ثنا هبز بن حكيم بن  - 20056
يه وسلم يقول : انه معاوية عن أبيه عن جده قال مسعت نيب هللا صلى هللا عل

كان عبد من عباد هللا جل وعز أعطاه هللا ماال وولدا فكان ال يدين هللا تبارك  
م انه لن يبتئر  وتعاىل دينا فلبث حىت إذا ذهب منه عمر أو بقى عمر تذكر فعل

عند هللا تبارك وتعاىل خريا دعا بنيه فقال أي أب تعلموين قالوا خريه اي أابان  
قال وهللا ال أدع عند أحد منكم ماال هو مىن اال أان آخذه منه ولتفعلن يب ما  

آمركم قال فأخذ منهم ميثاقا ورىب فقال آماال فإذا أان مت فألقوين يف النار  
ين قال فكأين انظر إىل رسول هللا صلى هللا عليه  حىت إذا كنت محما فدقو 

وسلم وهو يقول بيده على فخذه مث أذروين يف الريح لعلي أضل هللا تبارك  
وتعاىل قال ففعلوا ذلك به ورب حممد حني مات فجيء به يف أحسن ما كان  
قط فعرض على ربه تبارك وتعاىل فقال ما محلك على النار قال خشيتك اي 

أمسعك لراهبا فتيب عليه  رابه قال اىن   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد حسن ت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد عن هبز بن حكيم   - 20057
بن معاوية بن حيدة القشريي حدثين أيب عن جدي قال قلت : اي رسول هللا 

ىن شئت يف أن ال نساؤان ما أنيت منهن أم ما نذر قال حرثك ائت حرثك ا
تضرب الوجه وال تقبح وأطعم إذا أطعمت واكس إذا اكتسيت وال هتجر اال يف  

 البيت كيف وقد أفضى بعضكم إىل بعض اال مبا حل عليهن  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد عن هبز بن حكيم   - 20058
حدثين أيب عن جدي قال مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : ويل  

 للذي حيدث فيكذب ليضحك به القوم ويل له  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد عن هبز بن حكيم   - 20059
حدثين أيب عن جدي قال مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : ال  



أييت رجل موىل له يسأله من فضل عنده فيمنعه اال دعي له يوم القيامة شجاع  
 يتلمظ فضله الذي منع  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد ثنا هبز حدثين أيب   - 20060
عن جدي قال قلت : اي رسول هللا من أبر قال أمك قال قلت مث من قال مث  

 أمك قال قلت مث من قال أمك مث أابك مث األقرب فاألقرب 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثين أيب ثنا حيىي عن هبز حدثين أيب عن جدي  حدثنا عبد هللا   - 20061
قال مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : انكم وفيتم سبعني أمة أنتم  

 آخرها وأكرمها على هللا عز وجل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن هبز حدثين أيب عن جدي   - 20062
قال قلت : اي رسول هللا أين أتمرين خر يل فقال بيده حنو الشام وقال انكم 

 حمشورون رجاال وركباان وجترون على وجوهكم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن هبز قال حدثين أيب عن   - 20063
جدي قال قلت : اي رسول هللا اان قوم نتساءل اموالنا قال يسأل أحدكم يف  

 اجلائحة والفتق ليصلح بني قومه فإذا بلغ أو كرب استعف  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

د بن هارون أان اجلريري عن  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزي - 20064
حكيم بن معاوية أيب هبز عن أبيه قال مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
يقول : يف اجلنة حبر اللنب وحبر املاء وحبر العسل وحبر اخلمر مث تشقق األهنار  

 منها بعده  

 



 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يونس بن حممد ثنا محاد بن سلمة   - 20065
عن أيب قزعة الباهلى عن حكيم بن معاوية عن أبيه أن رسول هللا صلى هللا 

 عليه وسلم قال : ال يقبل هللا عز وجل توبة عبد أشرك ابهلل بعد إسالمه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

دثين أيب ثنا مكي بن إبراهيم اان هبز بن حكيم  حدثنا عبد هللا ح - 20066
عن أبيه عن جده قال : كان النيب صلى هللا عليه وسلم إذا أتى ابلشيء سأل 
عنه أهديه أم صدقة فان قالوا هدية بسط يده وان قالوا صدقة قال ألصحابه 

 خذوا 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد حسن ت  

 

 

هللا حدثين أيب ثنا يزيد اان هبز عن أبيه عن جده قال   حدثنا عبد - 20067



مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : ويل للذي حيدث فيكذب 
 ليضحك به القوم ويل له ويل له 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    6صفحة  - 5مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

( حديث األعرايب عن النيب صلى هللا عليه وسلم  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هاشم وهبز قاال ثنا سليمان بن  - 20068
املغرية عن محيد بن هالل قال حدثين من مسع األعرايب قال : رأيت رسول هللا 
صلى هللا عليه وسلم يصلي قال فرفع رأسه من الركوع فرفع كفيه حىت حاذات  

 أو بلغتا فروع أذنيه كأهنما مروحتان 
 

 

صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف إلهبام الراوي عن   عليق شعيب األرنؤوط :ت



 األعرايب
 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هاشم وهبز قاال ثنا سليمان بن  - 20069
املغرية عن محيد قال وحدثين من مسع األعرايب قال : رأيت رسول هللا صلى هللا 

 عليه وسلم وهو يصلي وعليه نعالن من بقر قال فتفل عن يساره مث حك
 حيث تفل بنعله  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه دون قوله " من بقر " وهذا إسناد ت
 ضعيف إلهبام الراوي عن األعرايب 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو أمحد ثنا سفيان عن خالد  - 20070
احلذاء عن يزيد بن الشخري عن مطرف بن الشخري قال أخربين أعرايب لنا قال  

ل نبيكم صلى هللا عليه وسلم خمصوفة  : رأيت نع  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات ت  

 

 

( حديث رجل عن النيب صلى هللا عليه وسلم  )  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا حممد بن عبد الرمحن  - 20071
ء عليه عن أبيه  الطفاوي ثنا سعيد اجلريري عن رجل من بىن متيم وأحسن الثنا

أو عمه قال : صليت خلف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فسألناه عن قدر  
 ركوعه وسجوده فقال قدر ما يقول الرجل سبحان هللا وحبمده ثالاث 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف جلهالة الرجل التميمي ت  

 

 

( حديث سلمة بن احملبق رضي هللا عنه   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان أان محاد بن زيد ثنا عمرو بن   - 20072
ة امرأته دينار قال مسعت احلسن عن سلمة بن احملبق ان رجال وقع على جاري

فرفع ذاك إىل النيب صلى هللا عليه وسلم فقال : ان كانت طاوعته فهي له 
 وعليه مثلها هلا وان كان استكرهها فهي حرة وعليه مثلها هلا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا مهام ثنا قتادة عن احلسن  - 20073
عن جون بن قتادة عن سلمة : أن النيب صلى هللا عليه وسلم أتى على بيت 
قدامه قربة معلقة فسأل النيب صلى هللا عليه وسلم الشراب فقالوا اهنا ميتة  

 فقال دابغها ذكاهتا  

 

 

غريه وهذا إسناد ضعيف جلهالة عليق شعيب األرنؤوط : مرفوعه صحيح لت
 جون بن قتادة 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أسود بن عامر ثنا شعبة عن قتادة   - 20074
عن احلسن عن رجل قد مساه عن سلمة بن احملبق : ان النيب صلى هللا عليه  

وسلم أتى على أهل بيت فاستسقى فإذا قربة فيها ماء فقالوا اهنا ميتة اي رسول 
قال األدمي طهوره دابغه  هللا   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : مرفوعه صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد هللا بن بكر ثنا سعيد يعىن بن  - 20075
جارية   أيب عروبة عن قتادة عن احلسن عن سلمة بن احملبق ان رجال غشي



امرأته وهو يف غزو فرفع ذلك إىل النيب صلى هللا عليه وسلم فقال : ان كان  
ه فمثلها  استكرهها فهي حرة من ماله وعليه شراؤها لسيدهتا وان كانت طاوعت 

 من ماله لسيدهتا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف النقطاعه ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل عن يونس عن احلسن عن  - 20076
ه فوقع هبا فذكر للنيب  سلمة بن احملبق ان رجال خرج يف غزاة ومعه جارية المرأت

صلى هللا عليه وسلم فقال : ان كان استكرهها فهي عتيقة وهلا عليه مثلها وان  
أن رجال كان يف  كانت طاوعته فهي أمته وهلا عليه مثلها وقال إمساعيل مرة

 غزوة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هشيم عن يونس عن احلسن عن   - 20077
 سلمة بن احملبق عن النيب صلى هللا عليه وسلم : فذكر معناه  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

مد بن جعفر حدثنا شعبة عن  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حم - 20078
 قتادة عن احلسن عن سلمة بن احملبق عن النيب صلى هللا عليه وسلم : مثله  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا سعيد عن قتادة   - 20079
سلم أتى على  عن احلسن عن سلمة بن احملبق : ان نيب هللا صلى هللا عليه و 

قربة يوم حنني فدعا منها مباء وعندها امرأة فقالت اهنا ميتة فقال سلوها أليس  
 قد دبغت فقالت بلى فأتى منها حلاجته فقال ذكاة األدمي دابغه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : املرفوعه منه صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف ت
 النقطاعه 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هبز ثنا مهام ثنا قتادة عن احلسن   - 20080
عن جون بن قتادة عن سلمة بن احملبق انه : كان مع رسول هللا صلى هللا عليه  



وسلم يف غزوة تبوك فأتى على بيت قدامه قربة معلقة فسأل الشراب فقيل اهنا  
 ميتة فقال ذكاهتا دابغها  

 

 

ه صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف جلهالة عليق شعيب األرنؤوط : مرفوع ت
 جون بن قتادة 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن قتادة عن   - 20081
احلسن عن قبيصة بن حريث عن سلمة بن احملبق قال : قضى رسول هللا صلى 
هللا عليه وسلم يف رجل وطىء جارية امرأته ان كان استكرهها فهي حرة وعليه  

سيدهتا مثلها  ل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف جلهالة قبيصة بن حريثت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن بكر أان بن جريج أخربين  - 20082
عبد الكرمي بن أيب املخارق عن معاذ بن معاوية الراسيب عن سنان بن سلمة  

عليه وسلم عن النيب اهلذيل عن أبيه سلمة وكان قد صحب النيب صلى هللا 
وقال ان عرض هلما فاحنرمها صلى هللا عليه وسلم : انه بعث بدنتني مع رجل  



واغمس النعل يف دمائهما مث اضرب به صفحتيهما حىت يعلم اهنما بدنتان قال  
صفحيت كل واحدة قال وال أتكل منها أنت وال أحد من رفقتك ودعها ملن 

 بعدكم  
 

 

لغريه وهذا إسناد ضعيف عليق شعيب األرنؤوط : صحيحت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    7صفحة  - 5مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عمرو بن اهليثم وأبو داود وعبد   - 20083
ن قتادة عن  الصمد املعىن قالوا أان هشام عن قتادة عن احلسن عن جون ب

سلمة بن احملبق : ان نيب هللا صلى هللا عليه وسلم دعا مباء من قربة عند امرأة  
كاهتا  فقالت اهنا ميتة فقال أليس قد دبغتها قالت بلى قال دابغها ذ   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : مرفوعه صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف جلهالة ت
 جون بن قتادة 

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد بن حبيب العدوى   - 20084
ان بن سلمة حدثين حدثين أيب قال غزوان مع سنان بن سلمة مكران فقال سن

أيب سلمة بن احملبق انه مسع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : من أدركه  
 رمضان له محولة أيوي إىل شبع فليصم رمضان حيث أدركه وقال سنان ولدت
يوم حنني فبشر يب أيب فقالوا له ولد لك غالم فقال سهم أرمى به عن رسول 

 هللا صلى هللا عليه وسلم أحب إىل مما بشرمتوين به ومساين سناان  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف جلهالة حبيب بن عبد هللا ت  

 

 

( بقية حديث هبز بن حكيم عن أبيه عن   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أان هبز عن أبيه عن جده قال   - 20085
مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : ويل للذي حيدث فيكذب 

 ليضحك به القوم ويل له ويل له 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 



 

( بقية حديث اهلرماس بن زايد الباهلى رضي هللا عنه   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هبز ثنا عكرمة بن عمار ثنا اهلرماس   - 20086
بن زايد الباهلى قال : رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأيب مرديف خلفه  

 على  على محار وأان صغري فرأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم خيطب مبىن
 انقته العضباء  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد ثنا عكرمة بن عمار   - 20087
ثنا اهلرماس بن زايد الباهلى قال : كان أيب مرديف فرأيت رسول هللا صلى هللا  

 عليه وسلم خيطب الناس يوم النحر مبىن على انقته العضباء  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

( عنه  بقية حديث سعد بن األطول رضي هللا )  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثنا أيب ثنا عفان ثنا محاد بن سلمة أان عبد   - 20088
ت وترك ثالث امللك أبو جعفر عن أيب نضرة عن سعد بن األطول أن أخاه ما

مائة درهم وترك عياال فأردت أن أنفقها على عياله فقال النيب صلى هللا عليه  
ديت عنه  وسلم : ان أخاك حمبوس بدينه فاقض عنه فقال اي رسول هللا فقد أ

 اال دينارين ادعتهما امرأة وليس هلا بينة قال فأعطها فإهنا حمقة  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف جلهالة عبد ت
 امللك أيب جعفر 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا محاد بن سلمة عن   - 20089
هللا عليه وسلم :   اجلريري عن أيب نضرة عن رجل من أصحاب النيب صلى

 مبثله  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

( ومن حديث مسرة بن جندب عن النيب صلى هللا عليه وسلم  )  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن   - 20090
منصور عن هالل بن يساف عن ربيع بن عميلة عن مسرة بن جندب ان النيب 

صلى هللا عليه وسلم قال : ال تسم غالمك أفلح وال جنيحا وال يسارا وال 
 رابحا فإنك إذا قلت أمث هو أو أمث فالن قالوا ال 

 

 

األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم عليق شعيب ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر وروح قاال ثنا شعبة   - 20091
م قال  عن شيخ من بىن قشري قال روح قال مسعت سوادة القشريي وكان امامه

مسعت مسرة بن جندب خيطب يقول قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ال  
 يغرنكم نداء بالل وهذا البياض حىت ينفجر الفجر أو يطلع الفجر  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر أان شعبة وحجاج   - 20092
قال حدثين شعبة قال مسعت معبد بن خالد حيدث عن زيد بن عقبة عن مسرة  



بن جندب : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان يقرأ يف العيدين بسبح 
على وهل أاتك حديث الغاشية  اسم ربك األ  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري زيد ت
 بن عقبة 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا سعيد عن قتادة   - 20093
عن احلسن عن مسرة بن جندب قال : كانت لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

وقال عمران بن حصني اان ما أحفظهما عن رسول هللا صلى سكتتان يف صالته 
هللا عليه وسلم فكتبوا يف ذلك إىل أيب بن كعب يسألونه عنه فكتب أيب ان 

 مسرة قد حفظ  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : رجاله ثقات رجال الشيخني واحلسن هو البصري ت
و على ومساعه من مسرة مل يثبت إال يف حديث العقيقة وفيما عدا ذلك فه

عه  اإلرسال وهللا أعلم . أما ما ذكره ابن حبان إبثر هذا احلديث أن احلسن مس
من عمران بن حصني وذلك بناء على ألفاظ مومهة وقعت يف هذا اخلرب عنده  

 فهو شيء انفرد به مل يتابعه عليه أحد وهو منازع فيه 



ديث  قوله " سكتتان " قد جاء عن قتادة يف بعض املصادر اليت خرجت احل* 
من طريقه أن األوىل منها إذا دخل يف صالته بعد التكبري والثانية إذا فرغ من  

أنه قال فيما بعد : وإذا  251والرتمذي   780القراءة وذكر عنه أبو داود 
 قال " غري املغضوب عليهم وال الضالني "

وعلى فرض ثبوت هذه السكتة الثانية فليس فيها حجة ملن قال إهنا من  * 
املؤمتني خلف اإلمام ألن النيب صلى هللا عليه وسلم مل يقصد ذلك  أجل قراءة

وإمنا كان يسكت ليرتاد إليه نفسه كما جاء فيما بعد مصرحا به عند الرتمذي 
251 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر وروح قاال ثنا سعيد   - 20094
عن قتادة عن احلسن عن مسرة بن جندب ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 قال : هي العصر قال بن جعفر سئل عن صالة الوسطى  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة ويزيد قال  - 20095
لنيب أان سعيد وهبز ثنا مهام عن قتادة عن احلسن عن مسرة بن جندب عن ا 

صلى هللا عليه وسلم انه قال : كل غالم رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه  



 وقال هبز يف حديثه ويدمى ويسمى فيه وحيلق قال يزيد رأسه  

 

 

ليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني عت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    8صفحة  - 5مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا سعيد وهبز ثنا  - 20096
مهام ثنا قتادة عن احلسن عن مسرة ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال :  

 العمرى جائزة ألهلها قال بن جعفر يف حديثه ألهلها أو مرياث ألهلها  
 

 

  عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد رجاله ثقات رجالت
 الشيخني 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثنا أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا سعيد عن قتادة   - 20097
عن احلسن عن مسرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم وشك فيه يف كتاب البيوع 



فقال عن عقبة أو مسرة ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : أميا امرأة 
ا من رجلني فهو لألول منهما  زوجها وليان فهي لألول منهما ومن ابع بيع  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر وحممد بن بشر قاال   - 20098
ثنا سعيد عن قتادة عن احلسن عن مسرة بن جندب عن النيب صلى هللا عليه  

ؤدى  وسلم قال : على اليد ما أخذت حىت تؤديه وقال بن بشري حىت ت  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه وهذا إسناد ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هبز ثنا مهام ويزيد وثنا عفان ثنا   - 20099
مهام ثنا قتادة حدثين قدامة بن وبرة رجل من بين عجيف عن مسرة بن جندب  

عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : من ترك مجعة يف غري عذر فليتصدق 
 بدينار فان مل جيد فنصف دينار  

 

 

عيف جلهالة قدامة بن وبرة عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ض ت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هبز وعفان قاال ثنا مهام عن قتادة   - 20100
عن احلسن عن مسرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : جار الدار 

 أحق ابلدار من غريه  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد رجاله ثقات رجال  ت
أن احلسن البصري مدلس ومل يصرح بسماعه من مسرة  الشيخني إال  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هبز وعبد الصمد قاال ثنا مهام عن   - 20101
قتادة عن احلسن عن مسرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : من توضأ 

 فبها ونعمت ومن أغتسل فذلك أفضل قال عبد الصمد يف حديثه ثنا قتادة  

 

 

ليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريهعت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هبز وعبد الصمد قاال ثنا مهام عن   - 20102
قتادة قال عبد الصمد حدثين قتادة عن احلسن عن مسرة ان النيب صلى هللا 

عليه وسلم قال : إذا نكح املرأة الوليان فهي لألول منهما وإذا بيع البيع من  



ول منهما  الرجلني فهي لأل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثنا أيب ثنا هبز وعفان قاال ثنا أابن ثنا قتادة   - 20103
عن احلسن عن مسرة ان نيب هللا صلى هللا عليه وسلم قال : حافظوا على 

 الصلوات قال عفان الصالة والصالة الوسطى ومساها لنا إمنا هي صالة العصر  
 

 

ثقات رجال  عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد رجاله ت
 الصحيح لكن مل يصرح احلسن بسماعه من مسرة 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هبز ثنا أابن ثنا قتادة عن احلسن   - 20104
عن مسرة : إن النيب صلى هللا عليه وسلم قال يوم حنني يف يوم مطري الصالة يف  

 الرحال 
 

 

ثقات رجال عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا اإلسناد رجاله ت
 الصحيح



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا عون قال  - 20105
وحدثين رجل قال مسعت مسرة خيطب على منرب البصرة وهو يقول مسعت رسول 
هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : ان املرأة خلقت من ضلع وانك ان ترد إقامة  

 الضلع تكسرها فدارها تعش هبا  
 

 

يب األرنؤوط : حديث صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري عليق شع ت
 الرجل املبهم ومساه غري واحد 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا عوف عن أيب  - 20106
رجاء العطاردي ثنا مسرة بن جندب الفزاري قال : كان رسول هللا صلى هللا 

م رؤاي قال فيقص عليه من  عليه وسلم مما يقول ألصحابه هل رأى أحد منك
وانه قال لنا ذات غداة انه أاتين الليلة آتيان واهنما  شاء هللا ان يقص قال

ابتعثاين واهنما قاال يل انطلق وإين انطلقت معهما وأان أتينا على رجل مضطجع  
وإذا آخر قائم عليه بصخرة وإذا هو يهوى ابلصخرة لرأسه فيثلغ هبا رأسه  

يتبع احلجر أيخذه فما يرجع إليه حىت يصح رأسه كما  فيتدهده احلجر ههنا ف
كان مث يعود عليه فيفعل به مثل ما فعل املرة األوىل قال قلت سبحان هللا ما  

هذان قال قاال يل انطلق انطلق فانطلقت معهما فأتينا على رجل مستلق لقفاه  



وإذا آخر قائم عليه بكلوب من حديد وإذا هو أييت أحد شقى وجهه فيشرشر  
شدقة إىل قفاه ومنخراه إىل قفاه وعيناه إىل قفاه قال مث يتحول إىل اجلانب 

اآلخر فيفعل به مثل ما فعل ابجلانب األول فما يفرغ من ذلك اجلانب حىت 
يصح األول كما كان مث يعود فيفعل به مثل ما فعل به املرة األوىل قال قلت 

انطلقنا فأتينا على مثل  سبحان هللا ما هذان قال قاال يل انطلق انطلق قال ف 
بناء التنور قال عوف وأحسب انه قال وإذا فيه لغط وأصوات قال فاطلعت  
فإذا فيه رجال ونساء عراة وإذا هم أيتيهم هليب من أسفل منهم فإذا أاتهم  

ذلك اللهب ضوضوا قال قلت ما هؤالء قال قاال يل انطلق انطلق قال 
محر مثل الدم وإذا يف النهر رجل فانطلقنا فأتينا على هنر حسبت انه قال ا

يسبح مث أييت ذلك الرجل الذي قد مجع احلجارة فيفغر له فاه فيلقمه حجرا 
حجرا قال فينطلق فيسبح ما يسبح مث يرجع إليه كلما رجع إليه فغر له فاه  

وألقمه حجرا قال قلت ما هذا قال قاال يل انطلق انطلق فانطلقنا فأتينا على  
كره ما أنت راء رجال مرآة فإذا هو عند انر له حيشها رجل كريه املرآة كأ

ويسعى حوهلا قال قلت هلما ما هذا قال قاال يل انطلق انطلق قال فانطلقنا  
فأتينا على روضة معشبة فيها من كل نور الربيع قال وإذا بني ظهراين الروضة 
  رجل قائم طويل ال أكاد أن أرى رأسه طوال يف السماء وإذا حول الرجل من

أكثر ولدان رأيتهم قط وأحسنه قال قلت هلما ما هذا وما هؤالء قال قاال يل  
انطلق انطلق قال فانطلقنا فانتهينا إىل دوحة عظيمة مل أر دوحة قط أعظم منها  

وال أحسن قال فقاال يل ارق فيها فارتقينا فيها فانتهيت إىل مدينة مبنية بلنب 



حنا ففتح لنا فدخلنا فلقينا فيها  ذهب ولنب فضة فأتينا ابب املدينة فاستفت
أنت راء وشطر كأقبح ما أنت راء قال   رجاال شطر من خلقهم كأحسن ما

فقاال هلم اذهبوا فقعوا يف ذلك النهر فإذا هنر صغري معرتض جيرى كأمنا هو  
احملض يف البياض قال فذهبوا فوقعوا فيه مث رجعوا إلينا وقد ذهب ذلك السوء  

ورة قال فقاال يل هذه جنة عدن وهذاك منزلك قال عنهم وصاروا يف أحسن ص
فبينما بصرى صعدا فإذا قصر مثل الراببة البيضاء قاال يل هذاك منزلك قال 
قلت هلما ابرك هللا فيكما ذراين فألدخله قال قاال يل اآلن فال وأنت داخله 

قال فإين رأيت منذ الليلة عجبا فما هذا الذي رأيت قال قاال يل أما اان 
ربك أما الرجل األول الذي أتيت عليه يثلغ رأسه ابحلجر فإنه رجل أيخذ  سنخ

القرآن فريفضه وينام عن الصلوات املكتوبة وأما الرجل الذي أتيت عليه  
يشرشر شدقه إىل قفاه وعيناه إىل قفاه ومنخراه إىل قفاه فإنه الرجل يغدو من  

عراة الذين يف بناء مثل  بيته فيكذب الكذبة تبلغ اآلفاق وأما الرجال والنساء ال
بناء التنور فإهنم الزانة والزواين وأما الرجل الذي يسبح يف النهر ويلقم احلجارة 

فإنه آكل الراب وأما الرجل الكريه املرآة الذي عند النار حيشها فإنه مالك 
خازن جهنم وأما الرجل الطويل الذي رأيت يف الروضة فإنه إبراهيم عليه  

ن الذين حوله فكل مولود مات على الفطرة قال فقال بعض  السالم وأما الولدا
املسلمني اي رسول هللا وأوالد املشركني فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
وأوالد املشركني وأما القوم الذين كان شطر منهم حسنا وشطر قبيحا فإهنم  

 خلطوا عمال صاحلا وآخر سيئا فتجاوز هللا عنهم  



 

 

األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب ت  

 

 

-------------------------------------  

 

[    9صفحة  - 5مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

قال أبو عبد الرمحن قال أيب مسعت من عباد بن عباد خيرب به  - 20107
عن عوف عن أيب رجاء عن مسرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : 

ه احلجر ههنا قال أيب فجعلت أتعجب من فصاحة عباد  فيتدهد  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا أبو عوانة ثنا عبد امللك  - 20108
ى بن عمري عن حصني بن أيب احلر عن مسرة بن جندب قال : دخلت عل

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فدعا احلجام فااته بقرون فالزمه إايها قال  
ة  عفان مرة بقرن مث شرطه بشفرة فدخل أعرايب من بىن فزارة أحد بىن جذمي



فلما رآه حيتجم وال عهد له ابحلجامة وال يعرفها قال ما هذا اي رسول هللا عالم  
تدع هذا يقطع جلدك قال هذا احلجم قال وما احلجم قال هذا من خري ما  

 تداوى به الناس 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري ت
النسائي وابن ماجة وهو ثقة حصني بن أيب احلر فقد روى له   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا مهام حدثين سوادة قال   - 20109
مسعت مسرة بن جندب يقول ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : ال 

 يغرنكم نداء بالل فإن يف بصره سوءا وال بياض يرى أبعلى السحر 
 

 

ذا إسناد حسن من أجل سوادة عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا وهيب ويزيد بن زريع قاال   - 20110
ثنا داود عن أيب قزعة عن األسقع بن األسلع عن مسرة بن جندب عن النيب 

 صلى هللا عليه وسلم قال : ما أسفل من الكعبني من اإلزار يف النار  

 

 



ده صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح غري عليق شعيب األرنؤوط : إسنات
 األسقع بن األسلع فمن رجال النسائي وهو ثقة 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الوهاب عن سعيد عن قتادة   - 20111
عن احلسن عن مسرة ان نيب هللا صلى هللا عليه وسلم قال : سام أبو العرب 

 وحام أبو احلبش وايفث أبو الروم 

 

 

األرنؤوط : إسناده ضعيف  عليق شعيبت  

 

 

قال أيب وثنا حسني ثنا شيبان عن قتادة قال وحدث احلسن عن   - 20112
مسرة : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان يقول سام أبو العرب وايفث أبو 

 الروم وحام أبو احلبش  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

------------------------------------- 

 



[    10صفحة  - 5مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الوهاب ثنا عوف عن أيب  - 20113
رجاء عن مسرة بن جندب قال قال نيب هللا صلى هللا عليه وسلم : رأيت ليلة  

 أسرى يب رجال يسبح يف هنر ويلقم احلجارة فسألت ما هذا فقيل يل آكل الراب 
 

 

ا إسناد قوي رجاله ثقات رجال  عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذت
 الشيخني غري عبد الوهاب بن عطاء اخلفاف فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يونس بن حممد ثنا سالم بن أيب  - 20114
مطيع عن قتادة عن احلسن عن مسرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 : احلسب املال والكرم التقوى 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه وهذا إسناد ضعيف ت  

 

 

بن حممد وحسني  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أيب ثنا يوسف - 20115
ادة ومسعت أاب نضرة حيدث عن مسرة بن جندب انه مسع  قاال ثنا شيبان عن قت



نيب هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : ان منهم من أتخذه النار إىل كعبيه ومنهم  
من أتخذه النار إىل ركبتيه ومنهم من أتخذه النار إىل حجزته ومنهم من أتخذه  

 النار إىل ترقوته 
 

 

عيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  عليق شت
فمن رجال مسلم  -وهو املنذر بن مالك بن قطعة  -الشيخني غري أيب نضرة   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو النضر عن شعبة عن قتادة عن   - 20116
احلسن عن مسرة ومل يسمعه منه ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : من  

 قتل عبده قتلناه ومن جدع عبده جدعناه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

الد احلذاء  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا على بن عاصم عن خ - 20117
عن أيب قالبة عن مسرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : البسوا من 

 ثيابكم البيض وكفنوا فيها مواتكم  
 

 



عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف لضعف علي بن ت
 عاصم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن بن موسى ثنا شيبان بن عبد   - 20118
على احلجاج   الرمحن عن عبد امللك عن زيد بن عقبة الفزاري قال : دخلت

بن يوسف فقلت أصلح هللا األمري اال أحدثك حديثا حدثنيه مسرة بن جندب  
 عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال بلى قال مسعته يقول قال رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم املسائل كد يكد هبا الرجل وجهه فمن شاء أبقى على  

 وجهه ومن شاء ترك اال ان يسأل رجل ذا سلطان أو يسأل يف أمر ال بد منه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري زيد ت
 بن عقبة فمن رجال أصحاب السنن غري ابن ماجة 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن بن موسى ثنا زهري عن   - 20119
ن جندب قال قال  منصور عن هالل بن يساف عن ربيع بن عميلة عن مسرة ب

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : أحب الكالم إىل هللا تبارك وتعاىل أربع ال إله 
تسمني  اال هللا وهللا أكرب وسبحان هللا واحلمد هلل ال يضرك أبيهن بدأت ال

غالمك يسارا وال رابحا وال جنيحا وال أفلحا فإنك تقول أمث هو فال يكون 



 فيقول ال إمنا هن أربع ال تزيدن على 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح ثنا سعيد عن قتادة عن أيب  - 20120
 صلى هللا عليه وسلم قال : منهم من نضرة عن مسرة بن جندب عن النيب

أتخذه النار إىل ركبتيه ومنهم من أتخذه إىل حجزته ومنهم من أتخذه إىل 
 ترقوته 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد ثنا عمر بن إبراهيم ثنا   - 20121
قتادة عن احلسن عن مسرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : من وجد 

 متاعه عند مفلس بعينه فهو أحق به 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 



 

ذب مبا  وعن مسرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : امليت يع - 20122
 نيح عليه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن بن موسى ثنا سعيد بن بشري  - 20123
ثنا قتادة عن احلسن عن مسرة قال : أمران رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ان  

 نعتدل يف اجللوس وان ال نستوفز  
 

 

وهذا إسناد ضعيف لضعف سعيد بن عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه ت
 بشري 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سريج بن النعمان ثنا احلكم بن   - 20124
عبد امللك عن قتادة عن احلسن عن مسرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه  

وسلم : احضروا اجلمعة وادنوا من اإلمام فان الرجل ليتخلف عن اجلمعة حىت  
نة وانه ملن أهلها انه ليتخلف عن اجل  

 



 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف لضعف احلكم بن عبد امللكت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح ثنا أشعث عن احلسن عن   - 20125
مسرة بن جندب عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : من صلى صالة لغداة  

 فهو يف ذمة هللا فال ختفروا هللا تبارك وتعاىل يف ذمته  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه ت  

 

 

ابه ثنا سعيد بن أيب حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح من كت - 20126
عروبة عن قتادة قال حدث احلسن عن مسرة ان رسول هللا صلى هللا عليه  
وسلم : قال سام أبو العرب وايفث أبو الروم وحام أبو احلبش وقال روح 

 ببغداد من حفظه ولد نوح ثالثة سام وحام وايفث  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

-------------------------------------  



 

[    11صفحة  - 5مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سليمان بن داود الطيالسي ثنا   - 20127
عمران عن قتادة عن احلسن عن مسرة : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم هنى  

 أن خيطب الرجل على خطبة أخيه أو يبتاع على بيعه  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف من أجل أن احلسن  ت
بسماعه من مسرة البصري مل يصرح   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد ثنا هشام عن قتادة   - 20128
عن احلسن عن مسرة أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : إذا نكح وليان  

 فهي لألول وإذا ابع وليان فالبيع لألول 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد ثنا عمر بن إبراهيم ثنا   - 20129



قتادة عن احلسن عن مسرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : ملا محلت 
حواء طاف هبا إبليس وكان ال يعيش هلا ولد فقال مسيه عبد احلرث فإنه يعيش  

 فسموه عبد احلرث فعاش وكان ذلك من وحي الشيطان وأمره  

 

 

ق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف عليت  

 

 

قال عبد هللا وجدت يف كتاب أيب خبط يده وأكرب ظين اىن قد   - 20130
مسعته منه قال حدثنا على بن عبد هللا ثنا معاذ قال وجدت يف كتاب أيب خبط 

يده ومل أمسعه منه ثنا قتادة عن حيىي بن مالك عن مسرة بن جندب ان النيب 
: احضروا الذكر وادنوا من اإلمام فان الرجل ال يزال  صلى هللا عليه وسلم قال

 يتباعد حىت يؤخر يف اجلنة وان دخلها  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري علي  ت
فمن رجال البخاري  -وهو ابن املديين  -بن عبد هللا   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا على بن عبد هللا ثنا معاذ حدثين  - 20131
أيب عن مطر عن احلسن عن مسرة : ان نيب هللا صلى هللا عليه وسلم هنى ان 



 تتلقى األجالب حىت تبلغ األسواق أو يبيع حاضر لباد  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيفت  

 

 

ثين أيب ثنا على بن عبد هللا ثنا يزيد بن زريع حدثنا عبد هللا حد - 20132
ثنا شعبة عن قتادة عن احلسن عن مسرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال :  

 من توضأ فبها ونعمت ومن اغتسل فذاك أفضل 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه وهذا إسناد ضعيف من أجل أن احلسن ت
 مل يذكر مساعه من مسرة 

 

 

ا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا مهام ثنا قتادة عن احلسن حدثن - 20133
عن مسرة ان النيب صلى هللا عليه وسلم قال : إذا أنكحت املرأة زوجني فهي  

 لألول منهما وإذا بيع البيع من رجلني فهو لألول منهما  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا أبو عوانة ثنا قتادة عن   - 20134
احلسن عن مسرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : من قتل عبده  

 قتلناه ومن جدعه جدعناه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سريج بن النعمان ثنا هشيم عن   - 20135
س عن احلسن عن مسرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : يوشك يون

أن ميال هللا عز وجل أيديكم من العجم مث يكونون إسداال يفرون فيقتلون 
 مقاتلتكم وأيكلون فيأكم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن   - 20136
اعيل يعىن بن أيب خالد قال مسعت الشعيب حيدث عن مسرة بن جندب قال إمس

: صلى النيب صلى هللا عليه وسلم الصبح فقال ههنا أحد من بىن فالن قالوا 
 نعم قال ان صاحبكم حمتبس على ابب اجلنة يف دين عليه  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني ت  

 

 

ثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن قتادة  حد - 20137
عن احلسن عن مسرة بن جندب ان النيب صلى هللا عليه وسلم قال : من قتل  

 عبده قتلناه ومن جدعه جدعناه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن سلمة   - 20138
وسلم قال :   بن كهيل عن هالل بن يساف عن مسرة عن النيب صلى هللا عليه

إذا حدثتكم حديثا فال تزيدن عليه وقال أربع من أطيب الكالم وهن من 
 أكرب مث القرآن ال يضرك أبيهن بدأت سبحان هللا واحلمد هلل وال له اال هللا وهللا 

 قال ال تسمني غالمك أفلحا وال جنيحا وال رابحا وال يسارا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح إن كان هالل بن يساف مسعه من  ت
 مسرة



 

 

حدثنا عفان ثنا يزيد بن زريع ثنا يونس عن احلسن عن مسرة قال   - 20139
: كان إذا كرب سكت هنية وإذا فرغ من قراءة السورة سكت هنية فأنكر ذلك 

 عليه عمران بن حصني فكتبوا إىل أيب بن كعب فكتب أيب يصدقه  

 

 

7/   5عليق شعيب األرنؤوط : رجاله ثقات وقد سبق ت  

 

 

-------------------------------------  

 

[    12صفحة  - 5مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الوهاب اخلفاف ثنا سعيد عن   - 20140
قتادة عن احلسن عن مسرة بن جندب ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال  

 : جار الدار أحق ابلدار  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه رجاله رجال الصحيحت  

 

 



الصالة الوسطى وعن مسرة ان النيب صلى هللا عليه وسلم قال :  - 20141
 صالة العصر  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه رجاله رجال الصحيحت  

 

 

وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : من أحاط حائطا على   - 20142
 أرض فهي له 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه رجاله رجال الصحيح إال أن احلسن ت
 البصري مل يصرح بسماعه من مسرة 

 

 

وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : على اليد ما أخذت حىت  - 20143
 تؤدى 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه وهذا إسناد ضعيف ت  

 

 



وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : من قتل عبده قتلناه ومن   - 20144
 جدعه جدعناه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

قال وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : انه مع الغالم   - 20145
 عقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويسمى وحيلق رأسه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد ثنا اثبت يعىن أاب زيد  - 62014
ثنا عاصم ذكر ان الذي حيدث : ان النيب صلى هللا عليه وسلم أذن يف النبيذ  

بعد ما هنى عنه منذر أبو حسان ذكره عن مسرة بن جندب وكان يقول من  
 خالف احلجاج فقد خالف 

 

 

جدا عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا على بن عاصم ثنا سليمان التيمي   - 20147
عند النيب صلى   عن أيب العالء بن الشخري عن مسرة بن جندب قال : بينا حنن

هللا عليه وسلم إذ أتى بقصعة فيها ثريد قال فأكل وأكل القوم فلم يزل 
يتعاقبوه  يتداولوهنا إىل قريب من الظهر أيكل كل قوم مث يقومون وجييء قوم ف

قال فقال له رجل هل كانت متد بطعام قال أما من األرض فال اال ان تكون 
 كانت متد من السماء  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف لضعف علي بن ت
 عاصم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هشيم ثنا محيد عن احلسن قال   - 20148
ق وانه نذر ان قدر عليه ان يقطع يده فقال  جاءه رجل فقال ان عبدا له أب

احلسن ثنا مسرة قال : قل ما خطب النيب صلى هللا عليه وسلم خطبة اال أمر  
 فيها ابلصدقة وهنى فيها عن املثلة  

 

 

وهو ابن أيب محيد   -عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح إن كان محيد ت
مسرة حفظ فيه تصريح احلسن البصري بسماعه من  -الطويل   



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هشيم أنبأان شعبة وغريه عن قتادة   - 20149
عن احلسن عن مسرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : من قتل عبده  

 قتلناه ومن جدعه جدعناه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

ان قال مسعت حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا معتمر بن سليم  - 20150
الركني حيدث عن أبيه عن مسرة قال : هنى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ان  

 تسمى رقيقك أربعة أمساء أفلح ويسارا وانفعا ورابحا  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إسحاق ثنا سعيد عن قتادة عن   - 20151
احلسن عن مسرة ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : كل غالم رهني 

 بعقيقته تذبح عنه يوم السابع وحيلق رأسه ويسمى  
 

 



عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل ثنا أيوب عن أيب قالبة  - 20152
عن مسرة بن جندب قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : عليكم هبذه 

 البياض فليلبسها أحياؤكم وكفنوا فيها مواتكم فإهنا من خري ثيابكم  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني إال أنه ت
نقطع م  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عمرو بن اهليثم أبو قطن ثنا هشام   - 20153
عن قتادة عن احلسن عن مسرة ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : إذا 
 أنكح الوليان فهي لألول منهما وإذا ابع بيعا من رجلني فهو لألول منهما  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل ثنا سعيد عن قتادة عن   - 20154
احلسن عن مسرة بن جندب قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : البيعان  



 ابخليار ما مل يتفرقا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل ثنا سعيد عن قتادة عن   - 20155
احلسن عن مسرة قال : هنى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن بيع احليوان 

 ابحليوان نسيئة 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه وهذا إسناد ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو معاوية حدثنا أبو مالك  - 20156
األشجعي عن نعيم بن أيب هند عن بن مسرة بن جندب عن أبيه قال قال 

 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : من قتل فله السلب 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف إلهبام ابن مسرة بن ت
 جندب 

 



 

عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو معاوية ثنا احلجاج عن قتادة   حدثنا - 20157
 عليه وسلم :  عن احلسن عن مسرة بن جندب قال قال رسول هللا صلى هللا

اقتلوا شيوخ املشركني واستحيوا شرخهم قال عبد هللا سألت أيب عن تفسري 
هذا احلديث اقتلوا شيوخ املشركني قال يقول الشيخ ال يكاد أن يسلم 

أن يسلم كأنه أقرب إىل اإلسالم من الشيخ قال الشرخ الشباب والشاب   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    13صفحة  - 5مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو معاوية عن حجاج عن سعيد   - 20158
بن عبيد بن زيد بن عقبة عن أبيه عن مسرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه  
وسلم : إذا سرق من الرجل متاع أو ضاع له متاع فوجده بيد رجل بعينه فهو  

 أحق به ويرجع املشرتى على البائع ابلثمن  
 

 



: حديث حسن عليق شعيب األرنؤوطت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل عن سعيد عن قتادة عن   - 20159
احلسن عن مسرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : جار الدار أحق 

 ابلدار 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا زكراي بن أيب زكراي ثنا هشيم عن   - 20160
موسى بن السائب عن قتادة عن احلسن عن مسرة قال قال رسول هللا صلى هللا 

 عليه وسلم : املرء أحق بعني ماله حيث عرفه ويتبع البيع بيعه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث حسنت  

 

 

نا إمساعيل بن إبراهيم حدثين عبد هللا  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ث - 20161
بن سوادة عن أبيه عن مسرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ال 

 يغرنكم أذان بالل وال هذا البياض لعمود الصبح حىت يستطري  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد حسن من أجل سوادة ت  

 

 

 ثنا حيىي بن سعيد عن شعبة ثنا معبد  حدثنا عبد هللا حدثين أيب - 20162
بن خالد عن زيد بن عقبة عن مسرة بن جندب : ان النيب صلى هللا عليه وسلم  

 كان يقرأ يف اجلمعة بسبح اسم ربك األعلى وهل أاتك حديث الغاشية  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري زيد ت
حاب السنن غري ابن ماجة وهو ثقة بن عقبة فقد روى له أص  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح ثنا سعيد وعبد الوهاب أان   - 20163
سعيد عن قتادة عن احلسن عن مسرة بن جندب : ان نيب هللا صلى هللا عليه  

وسلم كان يقول ان الدجال خارج وهو أعور عني الشمال عليها ظفرة غليظة  
وحيىي املوتى ويقول للناس أان ربكم فمن قال أنت   وانه يربئ األكمه واألبرص

ريب فقد فنت ومن قال ريب هللا حىت ميوت فقد عصم من فتنته وال فتنه بعده  
عليه وال عذاب فيلبث يف األرض ما شاء هللا مث جييء عيسى بن مرمي عليهما  

السالم من قبل املغرب مصدقا مبحمد صلى هللا عليه وسلم وعلى ملته فيقتل  



جال مث إمنا هو قيام الساعة  الد  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هبز ثنا مهام عن قتادة عن احلسن   - 20164
 عن مسرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : العمرى جائزة ألهلها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هبز ثنا مهام عن قتادة عن احلسن   - 20165
عن مسرة : ان يوم حنني كان يوما مطريا فأمر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 مناديه فنادى ان الصالة يف الرحال 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه رجاله ثقات رجال الشيخني إال أن ت
رة احلسن مل يذكر مساعه من مس  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد عن سفيان حدثين  - 20166
حبيب بن أيب اثبت عن ميمون بن أيب شبيب عن مسرة بن جندب عن النيب 
صلى هللا عليه وسلم قال : البسوا الثياب البيض فإهنا أطهر وأطيب وكفنوا  

 فيها مواتكم  

 

 

قات رجال الشيخني غري عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح رجاله ثت
 ميمون بن أيب شبيب الربعي فمن رجال مسلم وهو صدوق 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد عن سعيد عن قتادة   - 20167
عن احلسن عن مسرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : الصالة الوسطى  

 صالة العصر  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني إال أن احلسن البصري مل يذكر مساعه من مسرة 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد ثنا بن أيب عروبة عن   - 20168
قتادة عن احلسن عن مسرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : على اليد ما  



 أخذت حىت تؤديه مث نسي احلسن قال ال يضمن  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه وهذا إسناد ضعيف من أجل أن احلسن ت
اعه من مسرة البصري مل يذكر مس  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن إمساعيل يعىن بن أيب خالد  - 20169
عن عامر عن مسرة بن جندب : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم صلى 

الفجر ذات يوم فقال ههنا من بىن فالن أحد مرتني فقال رجل هو ذا فكأين  
احبكم قد حبس على ابب أمسع صوت النيب صلى هللا عليه وسلم قال ان ص

 اجلنة بدين كان عليه  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا أبو هالل عن سوادة بن  - 20170
حنظلة عن مسرة بن جندب قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ال 

مينعنكم من سحوركم أذان بالل وال الفجر املستطيل ولكن الفجر املستطري يف  
 األفق 



 

 

سوادة بن   عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد حسن من أجلت
 حنظلة 

 

 

-------------------------------------  

 

[    14صفحة  - 5مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا مهام عن قتادة عن قدامة   - 20171
بن وبرة عن مسرة بن جندب قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : من  

 فاتته اجلمعة فليتصدق بدينار أو بنصف دينار  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف جلهالة قدامة بن وبرة ت  

 

 

 أيب ثنا وكيع عن سفيان عن األسود بن حدثنا عبد هللا حدثين - 20172
قيس العبدي عن ثعلبة بن عباد عن مسرة بن جندب قال : صلى بنا رسول هللا 

 صلى هللا عليه وسلم يف كسوف فلم نسمع له صوات  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه وهذا إسناد ضعيف جلهالة ثعلبة بن عباد ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد بن هارون اان املسعودي وأبو  - 20173
نعيم ثنا املسعودي عن معبد بن خالد عن زيد بن عقبة عن مسرة بن جندب 
قال : كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقرأ يف العيدين بسبح اسم ربك  

 األعلى وهل أاتك حديث الغاشية  
 

 

حيح رجاله ثقات عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ص ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد بن هارون اان حسني يعىن  - 20174
املعلم عن عبد هللا بن بريدة عن مسرة بن جندب : أن النيب صلى هللا عليه  

 وسلم صلى على أم فالن ماتت يف نفاسها فقام وسطها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أان شعبة عن احلكم عن عبد   - 75201



الرمحن بن أيب ليلى عن مسرة بن جندب عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال :  
 من روى عىن حديثا وهو يرى انه كذب فهو أحد الكاذبني  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن عبيد ثنا مسعر عن معبد   - 20176
بن خالد عن زيد عن مسرة بن جندب قال : كان رسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم يقرأ يف اجلمعة بسبح اسم ربك األعلى وهل أاتك حديث الغاشية  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري زيدت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد بن هارون اان جرير بن حازم   - 20177
قال مسعت أاب رجاء العطاردي حيدث عن مسرة بن جندب قال : كان رسول 
هللا صلى هللا عليه وسلم إذا صلى صالة الغداة أقبل علينا بوجهه فقال هل  

 قصها عليه  رأى أحد منكم الليلة رؤاي فان كان أحد رأى تلك الليلة رؤاي
فيقول فيها ما شاء هللا أن يقول فسألنا يوما فقال هل رأى أحد منكم الليلة  
رؤاي قال فقلنا ال قال لكن اان رأيت رجلني آتياين فأخذا بيدي فأخرجاين إىل 



أرض فضاء أو أرض مستوية فمرا يب على رجل ورجل قائم على رأسه بيده  
يبلغ قفاه مث خيرجه فيدخله يف  كلوب من حديد فيدخله يف شدقة فيشقه حىت 

شقه اآلخر ويلتئم هذا الشق فهو يفعل ذلك به قلت ما هذا قاال انطلق 
فانطلقت معهما فإذا رجل مستلق على قفاه ورجل قائم بيده فهر أو صخرة  

فيشدخ هبا رأسه فيتدهدى احلجر فإذا ذهب ليأخذه عاد رأسه كما كان 
طلق فانطلقت معهما فإذا بيت مبىن  فيصنع مثل ذلك فقلت ما هذا قاال يل ان

على بناء التنور أعاله ضيق وأسفله واسع يوقد حتته انر فإذا فيه رجال ونساء 
عراه فإذا أوقدت ارتفعوا حىت يكادوا أن خيرجوا فإذا مخدت رجعوا فيها فقلت  

ما هذا قاال يل انطلق فانطلقت فإذا هنر من دم فيه رجل وعلى شط النهر  
ارة فيقبل الرجل الذي يف النهر فإذا دان ليخرج رمى يف فيه  رجل بني يديه حج

حجرا فرجع إىل مكانه فهو يفعل ذلك به فقلت ما هذا فقاال انطلق فانطلقت 
فإذا روضة خضراء فإذا فيها شجرة عظيمة وإذا شيخ يف أصلها حوله صبيان  

رة وإذا رجل قريب منه بني يديه انر فهو حيششها ويوقدها فصعدا يب يف الشج
فادخالىن دارا مل أر دارا قط أحسن منها فإذا فيها رجال شيوخ وشباب وفيها  
نساء وصبيان فأخرجاين منها فصعدا يب يف الشجرة فأدخالين دارا هي أحسن 

وأفضل منها فيها شيوخ وشباب فقلت هلما إنكما قد طوفتماىن منذ الليلة  
أيت فإنه رجل كذاب فأخرباين عما رأيت فقاال نعم أما الرجل األول الذي ر 

يكذب الكذبة فتحمل عنه يف اآلفاق فهو يصنع به ما رأيت إىل يوم القيامة مث  
يصنع هللا تبارك وتعاىل به ما شاء وأما الرجل الذي رأيت مستلقيا فرجل آاته 



هللا تبارك وتعاىل القرآن فنام عنه ابلليل ومل يعمل مبا فيه ابلنهار فهو يفعل به ما  
لقيامة وأما الذي رأيت يف التنور فهم الزانة وأما الذي رأيت يف  رأيت إىل يوم ا

النهر فذاك آكل الراب وأما الشيخ الذي رأيت يف أصل الشجرة فذاك إبراهيم  
عليه السالم وأما الصبيان الذي رأيت فأوالد الناس وأما الرجل الذي رأيت  

لدار اليت دخلت  يوقد النار وحيششها فذاك مالك خازن النار وتلك النار وأما ا
أوال فدار عامة املؤمنني وأما الدار األخرى فدار الشهداء وأان جربيل وهذا 

ميكائيل مث قاال يل ارفع رأسك فرفعت رأسي فإذا هي كهيئة السحاب فقاال يل  
وتلك دارك فقلت هلما دعاين أدخل داري فقاال انه قد بقى لك عمل مل  

 تستكمله فلو استكملته دخلت دارك 
 

 

يق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعلت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    15صفحة  - 5مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أان محاد بن سلمة عن محيد   - 20178
 عليه وسلم  الطويل عن احلسن عن مسرة بن جندب : ان رسول هللا صلى هللا



كانت له سكتتان سكتة حني يفتتح الصالة وسكتة إذا فرغ من السورة الثانية  
قبل ان يركع فذكر ذلك لعمران بن حصني فقال كذب مسرة فكتب يف ذلك 

 إىل املدينة إىل أيب بن كعب فقال صدق مسرة  
 

 

وهو  -عليق شعيب األرنؤوط : رجاله ثقات رجال الصحيح لكن احلسن ت
(   7/  5مل يصرح بسماعه يف هذا اخلرب وانظر )  -البصري   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد بن هارون أان محاد بن سلمة   - 20179
عه قال : من ملك ذا رحم فهو حر  عن قتادة عن احلسن عن مسرة رف  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد رجاله ثقات رجال  ت
 الصحيح

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن أيب عدى عن داود يعىن   - 20180
بن أيب هند عن أيب قزعة عن األسقع بن األسلع عن مسرة قال قال رسول هللا 

: ما حتت الكعبني من اإلزار يف النار  صلى هللا عليه وسلم    

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن مساك   - 20181
قال مسعت املهلب خيطب قال قال مسرة بن جندب عن النيب صلى هللا عليه  

إهنا تطلع بني قرين وسلم قال : ال تصلوا حني تطلع الشمس وال حني تسقط ف
 الشيطان وتغرب بني قرين الشيطان  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا معاذ بن هشام حدثين أيب عن   - 20182
قتادة عن احلسن عن مسرة قال : أصابتنا السماء وحنن مع نيب هللا صلى هللا 

 عليه وسلم فنادى الصالة يف الرحال 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه ورجال اإلسناد ثقات رجال الشيخني ت
 لكن فيه عنعنة احلسن البصري 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن عبد   - 01832



امللك بن عمري عن حصني بن أيب احلر عن مسرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم  
 انه قال : ان من خري ما تداوى به الناس احلجم 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

ىي بن أيب بكري قال زهري بن حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حي - 20184
عمري حدثين حصني بن أيب احلر عن مسرة بن جندب   معاوية ثنا عبد امللك بن

قال : كنت عند رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فدعا حجاما فأمره ان حيجمه  
فاخرج حماجم له من قرون فالزمه إايه فشرطه بطرف شفرة فصب الدم يف إانء 

ىن فزارة فقال ما هذا اي رسول هللا عالم متكن هذا  عنده فدخل عليه رجل من ب
من جلدك يقطعه قال فسمعت النيب صلى هللا عليه وسلم يقول هذا احلجم 

 قال وما احلجم قال هو من خري ما تداوى به الناس 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

د امللك حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا األشيب ثنا شيبان عن عب  - 20185
 بن عمري عن حصني بن أيب احلر العنربي : فذكر حنو حديث زهري  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن بن مهدي وأبو داود   - 20186
قاال ثنا مهام عن قتادة عن احلسن عن مسرة بن جندب قال قال رسول هللا 
صلى هللا عليه وسلم : من توضأ يوم اجلمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فهو  

 أفضل 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريهت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن بن مهدي وأبو داود   - 20187
قاال ثنا مهام عن قتادة عن احلسن عن مسرة بن جندب قال قال رسول هللا 

 صلى هللا عليه وسلم : ال تالعنوا بلعنة هللا وال بغضبه وال ابلنار  

 

 

 عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه ورجال إسناده ثقات رجال الصحيح إالت
 أن فيه عنعنة احلسن البصري عن مسرة

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن سلمة عن حممد بن  - 20188
إسحاق عن حممد بن عمرو بن عطاء قال قال يل على بن حسني : اسم  

 جربيل عليه السالم عبد هللا واسم ميكائيل عليه السالم عبيد هللا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : أثر حسن ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    16صفحة  - 5مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن ثنا مهام عن قتادة عن   - 20189
احلسن عن مسرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : من توضأ يوم 

ضل اجلمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أف  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريهت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو كامل ثنا زهري ثنا األسود بن  - 20190



قيس ثنا ثعلبة بن عباد العبدي من أهل البصرة قال شهدت يوما خطبة لسمرة  
بن جندب فذكر يف خطبته حديثا عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال :  

 صلى هللا بينا أان وغالم من األنصار نرمى يف غرضني لنا على عهد رسول هللا
عليه وسلم حىت إذا كانت الشمس قيد رحمني أو ثالثة يف عني الناظر اسودت 
حىت أضت كأهنا تنومه قال فقال أحدان لصاحبه انطلق بنا إىل املسجد فوهللا  

ليحدثن شأن هذه الشمس لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف أمته حديثا قال  
فقنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  فدفعنا إىل املسجد فإذا هو ابرز قال ووا

حني خرج إىل الناس فاستقدم فقام بنا كأطول ما قام بنا يف صالة قط ال نسمع 
له صوات مث ركع كأطول ما ركع بنا يف صالة قط ال نسمع له صوات مث فعل يف  

الركعة الثانية مثل ذلك فوافق جتلى الشمس جلوسه يف الركعة الثانية قال زهري  
فسلم فحمد هللا وأثىن عليه وشهد انه عبد هللا ورسوله مث قال أيها  حسبته قال

الناس أنشدكم ابهلل ان كنتم تعلمون أىن قصرت عن شيء من تبليغ رساالت 
ريب عز وجل ملا أخربمتوين ذاك فبلغت رساالت ريب كما ينبغي هلا ان تبلغ وان  

فقام رجال فقالوا كنتم تعلمون اىن بلغت رساالت ريب ملا أخربمتوين ذاك قال 
نشهد انك قد بلغت رساالت ربك ونصحت المتك وقضيت الذي عليك مث  

سكتوا مث قال أما بعد فان رجاال يزعمون ان كسوف هذه الشمس وكسوف 
هذا القمر وزوال هذه النجوم عن مطالعها ملوت رجال عظماء من أهل األرض  

 يعترب هبا عباده فينظر  واهنم قد كذبوا ولكنها آايت من آايت هللا تبارك وتعاىل
من حيدث له منهم توبة وأمي هللا لقد رأيت منذ قمت أصلي ما أنتم القون يف 



أمر دنياكم وأخرتكم وانه وهللا ال تقوم الساعة حىت خيرج ثالثون كذااب آخرهم  
األعور الدجال ممسوح العني اليسرى كأهنا عني أيب حتىي لشيخ حينئذ من  

عائشة رضي هللا تعاىل عنها وإهنا مىت خيرج أو قال  األنصار بينه وبني حجرة 
به وصدقه واتبعه مل ينفعه صاحل  مىت ما خيرج فإنه سوف يزعم انه هللا فمن آمن 

من عمله سلف ومن كفر به وكذبه مل يعاقب بشيء من عمله وقال حسن 
األشيب بسيئ من عمله سلف وانه سيظهر أو قال سوف يظهر على األرض 

وبيت املقدس وانه حيصر املؤمنني يف بيت املقدس فيزلزلون  كلها اال احلرم
زلزاال شديدا مث يهلكه هللا تبارك وتعاىل وجنوده حىت ان جذم احلائط أو قال  

أصل احلائط وقال حسن األشيب وأصل الشجرة لينادى أو قال يقول اي 
مؤمن أو قال اي مسلم هذا يهودي أو قال هذا كافر تعال فاقتله قال ولن 

ون ذلك كذلك حىت تروا أمورا يتفاقم شأهنا يف أنفسكم وتساءلون بينكم  يك
هل كان نبيكم ذكر لكم منها ذكرا وحىت تزول جبال على مراتبها مث على أثر 

ذلك القبض قال مث شهدت خطبة لسمرة ذكر فيها هذا احلديث فما قدم  
 كلمة وال أخرها عن موضعها  

 

 

جلهالة ثعلبة بن عباد  عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيفت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هبز ثنا محاد بن سلمة اان قتادة عن   - 20191



احلسن عن مسرة ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : نزل القرآن على  
 سبعة أحرف 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه رجاله ثقات رجال الشيخني غري محاد  ت
 بن سلمة فمن رجال مسلم 

 

 

حدثين أىب ثنا عمر بن سعد أبو داود احلفري ثنا  حدثنا عبد هللا   - 20192
سفيان عن األسود بن قيس عن ثعلبة بن عباد عن مسرة : ان النيب صلى هللا 

 عليه وسلم خطب حني انكسفت الشمس فقال أما بعد  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف جلهالة ثعلبة بن عباد ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    17صفحة  - 5مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا محاد بن سلمة أان يونس   - 20193



عن احلسن عن مسرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : توشكون أن ميأل هللا  
تبارك وتعاىل أيديكم من العجم وقال عفان مرة من األعاجم مث يكونون إسداال 

 يفرون يقتلون مقاتلتكم وأيكلون فيأكم  
 

 

نؤوط : إسناده ضعيف من أجل عنعنة احلسن البصريعليق شعيب األر ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن بن مهدي عن محاد بن   - 20194
سلمة عن قتادة عن احلسن عن مسرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 : البيعان ابخليار ما مل يتفرقا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه ت  

 

 

سلمة   حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا عبد الرمحن عن محاد بن - 20195
عن قتادة عن احلسن عن مسرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : اجلار أحق 

 ابجلوار أو ابلدار  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه رجاله ثقات رجال الصحيح إال أن ت



 احلسن البصري مدلس وقد عنعن 
 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سريج بن النعمان ثنا بقية عن   - 20196
حاق بن ثعلبة عن مكحول عن مسرة بن جندب قال : أمران رسول هللا صلى إس

 هللا عليه وسلم ان نتخذ املساجد يف دايران وأمران أن ننظفها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف لضعف بقيةت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا الفضل بن دكني ثنا املسعودي عن   - 20197
احلكم وحبيب عن ميمون بن أيب شبيب عن مسرة بن جندب قال قال رسول 
هللا صلى هللا عليه وسلم : البسوا الثياب البياض فإهنا أطهر وأطيب وكفنوا 

 فيها مواتكم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح رجاله ثقات ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا احلسن بن حيىي من أهل مرو وعلى   - 82019
بن إسحاق قاال أان بن املبارك عن ورقاء بن إايس عن على بن ربيعة عن مسرة  



 قال : قام النيب صلى هللا عليه وسلم فخطب فنهى عن الدابء واملزفت 

 

 

املتابعات عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد حسن يف ت
 والشواهد من أجل ورقاء بن إايس

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أمحد بن جرير ثنا بن املبارك :   - 20199
 مثله  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا خلف بن هشام وعبد الواحد بن  - 20200
غياث قاال ثنا أبو عوانة عن األسود بن قيس عن ثعلبة عن مسرة عن النيب 

 صلى هللا عليه وسلم : مثله  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : * نبه األرانؤوط على أن هذا السند ليس من رواية ت
موضعه ليس هنا بل بعد حديث أمحد بل من زايدات ابنه عبد هللا وأن 

[  20203الكسوف اآليت برقم ]   



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا أابن العطار ثنا قتادة عن   - 20201
احلسن عن مسرة : ان نيب هللا صلى هللا عليه وسلم كان يقول كل غالم مرهتن 

 بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ومياط عنه األذى ويسمى  
 

 

عيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري أابن عليق شت
 العطار فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا مهام عن قتادة عن   - 20202
احلسن عن مسرة أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : البيعان ابخليار ما مل يتفرقا  

يع  وأيخذ كل واحد منهما ما رضي من الب  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه رجاله ثقات رجال الشيخني إال أن ت
 احلسن البصري مشهور ابلتدليس 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا أبو عوانة ثنا األسود بن  - 20203
قيس عن ثعلبة بن عباد عن مسرة بن جندب قال قام يوما خطيبا فذكر يف  



ا أان وغالم من األنصار نرمى يف غرضني لنا على عهد  خطبته حديثا قال : بينم
كانت يف عني الناظر قيد  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذ طلعت الشمس ف

رحمني وساق احلديث مث قال أما بعد وقال مث قبض أطراف أصابعه مث قال أو  
قام أان أشك مرة أخرى وقد حفظت ما قال قال فما قدم كلمة عن منزلتها وال  

شيئا وقد قال أبو عوانة بينما أان وغالم من األنصار وقال أيضا فاسودت  أخر
 حىت آضت وقد قال أبو عوانة زوول ولكنها زوول أصوب  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف جلهالة ثعلبة بن عباد ت  

بعد هذا احلديث يف طبعة األرانؤوط ما يلي : حدثنا عبد هللا حدثنا خلف * 
وعبد الواحد بن غياث قاال ثنا أبو عوانة عن األسود بن قيس عن  بن هشام 

 ثعلبة عن مسرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم مثله 

قال فيه : ] إسناده ضعيف كسابقه [و   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا خلف بن هشام وعبد الواحد بن  - 20204
عن مسرة عن النيب غياث قاال ثنا أبو عوانة عن األسود بن قيس عن ثعلبة 

 صلى هللا عليه وسلم : مثله  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا على ثنا معاذ حدثين أيب عن قتادة   - 20205
 عن احلسن عن مسرة : ان نيب هللا صلى هللا عليه وسلم هنى عن التبتل 

 

 

ثقات رجال الشيخني غري علي   عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه رجالهت
 بن عبد هللا بن املديين فمن رجال البخاري 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا مهام ثنا قتادة عن احلسن  - 20206
عن مسرة أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : كل غالم مرهتن بعقيقته تذبح 

 يوم سابعه وحيلق رأسه ويدمى  
 

 

ط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني عليق شعيب األرنؤو ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا أابن العطار ثنا قتادة عن   - 20207
ال ويسمى قال  احلسن عن مسرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم : مثله اال انه ق

مهام يف حديثه وراجعناه ويدمى قال مهام فكان قتادة يصف الدم فيقول إذا 



ى ايفوخ الصيب  ذبح العقيقة تؤخذ صوفه فتستقبل أوداج الذبيحة مث توضع عل
 حىت إذا سأل غسل رأسه مث حلق بعد  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    18صفحة  - 5مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا مهام اان قتادة عن احلسن  - 20208
 عن مسرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : جار الدار أحق ابلدار من غريه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد بن هارون ثنا سليمان التيمي   - 20209
يه وسلم أتى عن أيب العالء عن مسرة بن جندب : ان رسول هللا صلى هللا عل 



بقصعة فيها ثريد فتعاقبوها إىل الظهر من غدوة يقوم انس ويقعد آخرون قال  
ههنا  له رجل هل كانت متد قال فمن أي شيء تعجب ما كانت متد إال من  

 وأشار إىل السماء 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد بن هارون اان هشام عن   - 20210
احلسن عن مسرة بن جندب عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : من قتل  

 عبده قتلناه ومن جدع عبده جدعناه  

 

 

ط : إسناده ضعيف عليق شعيب األرنؤو ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد بن هارون عن أيب أمية شيخ   - 20211
 له ثنا احلسن عن مسرة قال : ومن أخصى عبده خصيناه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد بن هارون اان شعبة وأبو داود  - 20212
اان هشام عن قتادة عن احلسن عن مسرة بن جندب عن النيب صلى هللا عليه  

 وسلم قال : جار الدار أحق ابلدار  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذان إسنادان رجاهلما ثقات رجال  ت
 الصحيح

 

 

 حدثين أيب ثنا يزيد اان املسعودي عن حبيب بن  حدثنا عبد هللا - 20213
أيب اثبت واحلكم عن ميمون بن أيب شبيب عن مسرة بن جندب قال قال رسول  
هللا صلى هللا عليه وسلم : البسوا الثياب البيض فإهنا أطيب وأطهر وكفنوا فيها  

 مواتكم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح رجاله ثقات ت  

 

 

عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد اان بقية بن الوليد عن إسحاق  حدثنا - 20214
بن ثعلبة عن مكحول عن مسرة بن جندب قال قال رسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم : ال يتعاطى أحدكم من أسري أخيه فيقتله  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف لضعف بقية بن الوليدت  

 

 

 ثنا يزيد بن هارون اان احلجاج بن حدثنا عبد هللا حدثين أيب - 20215
أرطاة عن سعيد بن زيد بن عقبة عن أبيه عن مسرة بن جندب قال قال رسول  
هللا صلى هللا عليه وسلم : من أصاب متاعه بعينه فهو أحق به ويتبع صاحبه  

 من اشرتاه منه وقال يزيد مرة من وجد متاعه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد بن هارون اان شعبة قال مسعت   - 20216
سوادة القشريي حيدث عن مسرة بن جندب عن النيب صلى هللا عليه وسلم انه  

قال : ال يغرنكم أذان بالل وال هذا الفجر املستطيل ولكن الفجر املستطري  
 وأومأ بيده هكذا وأشار يزيد بيده اليمىن  

 

 

رنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد حسن عليق شعيب األت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد اان محاد بن سلمة عن قتادة   - 20217
عن احلسن عن مسرة بن جندب عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : من ملك  

 ذا رحم حمرم فهو عتيق  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد رجاله ثقات رجال  ت
صحيحال  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إسحاق بن يوسف اان عوف  - 20218
وهوذة ثنا عوف ثنا شيخ من بكر بن وائل يف جملس قسامة قال دخلت على  
مسرة وهو حيتجم فقال مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : ان من  

 خري دوائكم احلجامة  

 

 

إسناد ضعيف إلهبام الشيخ من  عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا ت
 بكر بن وائل 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو قطن ثنا هشام عن قتادة عن   - 20219
احلسن عن مسرة ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : إذا أنكح الوليان  



 فهو لألول منهما وإذا ابع بيعا من رجلني فهو لألول منهما  

 

 

األرنؤوط : إسناده ضعيف من أجل عنعنة احلسن البصري وعدم  عليق شعيب ت
 تصرحيه ابلسماع من مسرة 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح ثنا سعيد عن قتادة عن أيب  - 20220
نضرة عن مسرة ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : ان منهم من أتخذه  

جزته ومنهم من أتخذه النار إىل النار إىل ركبتيه ومنهم من أتخذه النار إىل ح
 ترقوته 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح ثنا هشام بن أيب عبد هللا  - 20221
ومحاد عن قتادة عن احلسن عن مسرة ان نيب هللا صلى هللا عليه وسلم قال :  
أميا امرأة زوجها وليان فهي لألول منهما وأميا رجل ابع بيعا من رجلني فهو  

 لألول منهما  
 

 



عنة احلسن البصريعليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف من أجل عنت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    19صفحة  - 5مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هشام بن عبد امللك أان أبو عوانة  - 20222
بىن فزارة عن   وعفان ثنا أبو عوانة ثنا عبد امللك بن عمري عن حصني رجل من

مسرة بن جندب قال : أتى نيب هللا صلى هللا عليه وسلم أعرايب وهو خيطب 
مسخت   فقطع عليه خطبته فقال اي رسول هللا كيف تقول يف الضب قال أمة

 من بىن إسرائيل فال أدري أي الدواب مسخت 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن بن موسى ثنا شيبان عن   - 20223
عبد امللك عن حصني بن قبيصة الفزاري عن مسرة بن جندب قال سأل أعرايب 

ذكر : مثله  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ف  

 



 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد جيد ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سليمان بن داود ثنا هشام عن   - 20224
قتادة عن احلسن عن مسرة بن جندب : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أمر  

 مناديه فنادى يف يوم مطري الصالة يف الرحال 

 

 

األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد رجاله ثقات رجال  عليق شعيب ت
فمن رجال  -وهو أبو داود الطيالسي  -الشيخني غري سليمان بن داود 

 مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد ثنا جرير بن حازم ثنا   - 20225
ال : رأيت عبد امللك بن عمري عن حصني عن أيب احلر عن مسرة بن جندب ق

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهو حيتجم بقرن ويشرط بطرف سكني فدخل  
ل  رجل من مشخ فقال له مل متكن ظهرك أو عنقك من هذا يفعل هبا ما أرى فقا

 هذا احلجم وهو من خري ما تداويتم به 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري ت



 حصني بن أيب احلر فقد روى له النسائي وابن ماجة وهو ثقة 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد ثنا أيب  - 20226
ع مسرة بن جندب يقول انه : ليمنعين ان أتكلم  ثنا حسني ثنا بن بريدة انه مس

بكثري مما كنت أمسع من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ان ههنا من هو أكثر  
مىن وكنت ليلتئذ غالما وإين كنت ألحفظ ما أمسع منه صليت وراء رسول هللا 

صلى هللا عليه وسلم على أم كعب ماتت وهى نفساء فقام رسول هللا صلى هللا 
وسلم للصالة عليها وسطها  عليه   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد وبن جعفر قاال ثنا   - 20227
سعيد عن قتادة عن احلسن عن مسرة بن جندب عن النيب صلى هللا عليه وسلم  

ال حيىي مث نسي احلسن بعد  قال : من قتل عبده قتلناه ومن جدعه جدعناه ق
 فقال ال يقتل به  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد عن بن أيب عروبة   - 28202
وبن جعفر ثنا سعيد عن أيب عروبة عن قتادة عن احلسن عن مسرة بن جندب  
عن النيب صلى هللا عليه وسلم : انه هنى عن بيع احليوان ابحليوان نسيئة قال  

 حيىي مث نسي احلسن فقال إذا اختلف الصنفان فال أبس  

 

 

ب األرنؤوط : حسن لغريه وهذا إسناد ضعيف ألجل عنعنة احلسن  عليق شعيت
 البصري

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي ثنا حسني املعلم ثنا عبد هللا   - 20229
بن بريدة عن مسرة بن جندب قال : صلى النيب صلى هللا عليه وسلم على 

 امرأة ماتت يف نفاسها فقام وسطها  
 

 

األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا مسعر عن سفيان ومعبد   - 20230
بن خالد عن زيد بن عقبة عن النيب صلى هللا عليه وسلم : كان يقرأ يف 



 العيدين بسبح اسم ربك األعلى وهل أاتك حديث الغاشية  
 

 

يح رجاله ثقات رجال الشيخني غري زيد عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحت
 بن عقبة فقد روى له أصحاب " السنن " سوى ابن ماجة وهو ثقة 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا سفيان وعبد الرمحن عن   - 20231
سفيان عن حبيب عن ميمون بن أيب شبيب عن مسرة بن جندب قال قال  

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : البسوا الثياب البيض وكفنوا فيها مواتكم  
 فإهنا أطهر وأطيب  

 

 

الشيخني غري عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح رجاله ثقات رجال ت
 ميمون فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا سفيان وبن جعفر ثنا   - 20232
شعبة عن عبد امللك بن عمري عن زيد بن عقبة عن مسرة بن جندب قال قال  
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ان هذه املسائل كد يكد هبا أحدكم وجهه  

ا الرجل اال أن يسأل ذا سلطان أو يف أمر ال بد  وقال بن جعفر كدوح يكدح هب



 منه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري زيد ت
 بن عقبة فقد روى له أصحاب " السنن " غري ابن ماجة وهو ثقة 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا سفيان عن األسود بن  - 20233
ن عباد عن مسرة بن جندب : ان النيب صلى هللا عليه وسلم  قيس عن ثعلبة ب

 صلى يف كسوف فلم يسمع له صوت 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه وهذا إسناد ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع قال قال شعبة وثنا احلكم  - 20234
عن عبد الرمحن بن أيب ليلى عن مسرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 : من حدث حبديث وهو يرى انه كذب فهو أحد الكاذبني  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 



 

------------------------------------- 

 

[    20صفحة  - 5مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا إمساعيل عن الشعيب عن   - 20235
مسرة : ان النيب صلى هللا عليه وسلم صلى الفجر فقال ههنا من بىن فالن أحد 

حبكم حمبوس عن اجلنة بدينه  ثالاث فقال رجل أان قال فقال ان صا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا سفيان عن سلمة بن  - 20236
كهيل عن هالل بن يساف عن مسرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

لقرآن ال يضرك أبيهن بدأت : أفضل الكالم بعد القرآن أربع وهى من ا
 سبحان هللا واحلمد هلل وال إله اال هللا وهللا أكرب  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح إن كان هالل بن يساف مسعه من  ت
 مسرة



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر وعفان قاال ثنا   - 20237
حلكم قال مسعت بن شعبة عن احلكم عن بن أيب ليلى قال عفان يف حديثه أان ا

أيب ليلى عن مسرة بن جندب عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : من روى  
ني عىن حديثا وهو يرى انه كذب فهو أحد الكاذبني وقال عفان أيضا الكذاب  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا يزيد يعىن بن إبراهيم عن   - 20238
احلسن عن مسرة قال : ما خطبنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم خطبة اال هناان 

 عن املثلة وأمران ابلصدقة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني ت  

 

 

ا حجاج ثنا شعبة عن مساك قال  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثن - 20239
مسعت املهلب بن أيب صفرة قال قال مسرة بن جندب عن النيب صلى هللا عليه  

وسلم : ال تصلوا حني تطلع الشمس فإهنا تطلع بني قرين شيطان وال حني 



 تغيب فإهنا تغيب بني قرين شيطان  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو كامل ثنا محاد عن قتادة عن   - 20240
احلسن عن مسرة ان النيب صلى هللا عليه وسلم قال : من ملك ذا رحم حمرم 

 فهو حر  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه ورجاله ثقات إال أن احلسن البصري قد  ت
 عنعنه 

 

 

ل ثنا محاد عن محيد عن  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو كام - 41202
احلسن عن مسرة : ان النيب صلى هللا عليه وسلم كان يسكت سكتتني إذا 

دخل يف الصالة وإذا فرغ من القراءة فأنكر ذلك عمران بن حصني فكتبوا إىل 
 أيب بن كعب يسألونه عن ذلك فكتب ان صدق مسرة  

 

 

(  7/   5عليق شعيب األرنؤوط : رجاله ثقات وقد سلف ) انظر ت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن بكر أان عثمان بن سعد   - 20242
الكاتب قال قال يل بن سريين صنعت سيفى على سيف مسرة وقال مسرة :  

 صنعت سيفى على سيف النيب صلى هللا عليه وسلم وكان حنفيا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف لضعف عثمان بن سعد الكاتبت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هشيم أان حجاج بن أرطاة عن   - 20243
قتادة عن احلسن عن مسرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : اقتلوا 

 شيوخ املشركني واستبقوا شرخهم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف من أجل تدليس احلسن البصري وقد  ت
 عنعنه 

 

 

 حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا الثوري حدثين أيب حدثنا عبد هللا - 20244
ال : كنا مع النيب صلى عن الشعيب عن مسعان بن مشنج عن مسرة بن جندب ق

هللا عليه وسلم يف جنازة فقال أههنا من بىن فالن أحد قاهلا ثالاث فقام رجل 



فقال له النيب صلى هللا عليه وسلم ما منعك يف املرتني األوليني أن تكون 
أجبتين أما اىن مل أنوه بك اال خلري ان فالان لرجل منهم مات انه مأسور بدينه  

قال قال لقد رأيت أهله ومن يتحزن له قضوا عنه حىت ما جاء أحد يطلبه  
 بشيء  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد حسن من أجل مسعان بن  ت
 مشنج وابقي رجاله ثقات رجال الشيخني

 

 

دثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا أبو عوانة عن فراس عن ح - 20245
 الشعيب عن مسرة : فذكر احلديث 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو سفيان العمرى عن سفيان عن   - 20246
 أبيه عن الشعيب عن مسعان بن مشنج عن مسرة بن جندب : فذكر احلديث 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد حسن ت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو بكر بن أيب شيبة ثنا وكيع عن   - 20247
أبيه عن سعيد بن مسروق عن الشعيب : فذكر هذا احلديث فحدثت به أيب 

 فقال مل امسعه من وكيع  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

ن أيوب  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا معمر ع - 20248
عن أيب املهلب عن مسرة   وروح ثنا سعيد بن أيب عروبة عن أيوب عن أيب قالبة

قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : عليكم هبذا البياض فيلبسه أخياركم  
 وقال روح فليلبسه أحياؤكم وكفنوا فيه مواتكم فإنه من خري ثيابكم  

 

 

رط مسلم عليق شعيب األرنؤوط : إسناداه صحيحان على شت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    21صفحة  - 5مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا محاد بن زيد ثنا أيوب   - 20249
عن أيب قالبة قال قال مسرة : فذكره وذكر يعىن عفان عن وهيب أيضا ليس  

 فيه أبو املهلب  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني إال أنه ت
 منقطع 

 

 

ثنا سعيد عن قتادة عن   حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبدة - 20250
احلسن عن مسرة قال : هنى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن بيع احليوان 

 ابحليوان نسيئة 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه وهذا إسناد ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن بشر ثنا سعيد بن أيب  - 20251
عروبة عن قتادة عن احلسن عن مسرة أن نيب هللا صلى هللا عليه وسلم قال :  

 من أحاط حائطا على أرض فهي له 



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريهت  

 

 

ال  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الوهاب عن سعيد : مثله ا - 20252
 أنه قال من أحاط  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريهت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا زكراي بن عدى اان عبيد هللا عن   - 20253
عبد امللك بن عمري عن حسني بن قبيصة عن مسرة بن جندب قال : سأل  

أعرايب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهو خيطب فقطع عليه خطبته فقال اي  
ل هللا ما تقول يف الضباب فقال مسخت أمة من بىن إسرائيل فاهلل تبارك  رسو 

 وتعاىل أعلم يف أي الدواب مسخت 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد حسن من أجل حصني بن ت
 قبيصة 

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد وعفان قاال ثنا شعبة   - 20254
عن مسرة بن جندب قال قال رسول هللا صلى هللا عليه  ثنا قتادة عن احلسن 

 وسلم : البيعان ابخليار ما مل يتفرقا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد وعفان قاال ثنا محاد   - 20255
ة بن جندب ان بن سلمة أان األشعث بن عبد الرمحن اجلرمي عن أبيه عن مسر 

رجال قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : رأيت كان دلوا دليت من  
راب السماء فجاء أبو بكر رضي هللا تعاىل عنه فأخذ بعراقيبها فشرب منه ش
ضعيفا قال عفان وفيه ضعف مث جاء عمر رضي هللا عنه فأخذ بعراقيبها 
فشرب حىت تضلع مث جاء عثمان رضي هللا عنه فأخذ بعراقيبها فشرب 

 فانتشطت منه فانتضح عليه منها شيء 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسن من أجل األشعث بن عبد الرمحن ت
 اجلرمي

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا محاد بن سلمة عن محيد   - 20256
عن احلسن عن مسرة بن جندب : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان  

يسكت سكتتني إذا دخل يف الصالة وإذا فرغ من القراءة فأنكر ذلك عمران  
 بن حصني وكتبوا إىل أيب بن كعب فكتب إليهم ان صدق مسرة  

 

 

ألرنؤوط : رجاله ثقات رجال الصحيح غري أن احلسن البصري عليق شعيب ات
(  7/  5مل يصرح بسماعه وقد سلف ) انظر   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن آدم ثنا زهري عن منصور   - 20257
عن هالل بن يساف عن ربيع بن عميلة الفزاري عن مسرة بن جندب قال قال  

أحب الكالم إىل هللا تبارك وتعاىل أربع ال إله رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : 
اال هللا وسبحان هللا واحلمد هلل وهللا أكرب ال يضرك أبيهن بدأت وال تسمني 
غالمك يسارا وال رابحا وال جنيحا وال أفلح فإنك تقول أمث هو فال يكون 

 فيقول ال إمنا هن أربع فال تزيدن على 

 

 

على شرط مسلم رجاله ثقات رجال   عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت
 الشيخني غري هالل بن يساف وربيع بن عميلة فمن رجال مسلم 

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل ثنا يونس عن احلسن قال   - 20258
 يقرأ وسكتة  قال مسرة : حفظت سكتتني يف الصالة سكتة إذا كرب اإلمام حىت

إذا فرغ من قراءة فاحتة الكتاب وسورة عند الركوع قال فأنكر ذلك عليه  
 عمران بن حصني فكتبوا إىل أيب يف ذلك إىل املدينة قال فصدق مسرة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : رجاله ثقات إال أن احلسن مل يصرح بسماعه من مسرة  ت
(  7/   5وقد سلف ) انظر   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أسود بن عامر ثنا محاد عن يونس  - 20259
عن احلسن عن مسرة بن جندب عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : يوشك 

يكم من األعاجم مث جيعلهم هللا أسدا ال يفرون  ان ميأل هللا تبارك وتعاىل أيد
 فيقتلون مقاتلتكم وأيكلون فيأكم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف من أجل عنعنة احلسن البصريت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا مؤمل ثنا محاد أان يونس عن   - 20260
يوشك ان ميأل هللا  احلسن عن مسرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : 



 أيديكم فذكر مثله  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا محاد بن سلمة أان يونس   - 20261
عن احلسن عن مسرة بن جندب عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال :  

توشكون ان ميأل هللا تبارك وتعاىل أيديكم من العجم مث يكونون إسداال يفرون  
 فيقتلون مقاتلتكم وأيكلون فيأكم  

 

 

ه ضعيف عليق شعيب األرنؤوط : إسناد ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    22صفحة  - 5مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هشيم أان يونس عن احلسن قال   - 20262
 قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : فذكر مثله  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف إلرساله ت  

 

 

قال أيب وحدثناه سريج بن النعمان ثنا هشيم عن يونس عن   - 20263
   احلسن عن مسرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم : مثله

 

 

11/   5عليق شعيب األرنؤوط : مكرر ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا محاد عن قتادة ومحيد عن   - 20264
 احلسن عن مسرة أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : اجلار أحق ابجلوار 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه رجاله ثقات رجال الصحيح غري أن ت
 احلسن البصري مدلس وقد عنعن 

 

 

يب ثنا عفان ثنا مهام عن قتادة عن  حدثنا عبد هللا حدثين أ - 20265
احلسن عن مسرة أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : البيعان ابخليار ما مل  

 يتفرقا أو أيخذ كل واحد منهما ما رضي من البيع  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه ت  

 

 

ا  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل وحممد بن جعفر قاال ثن - 20266
سعيد عن قتادة عن احلسن عن مسرة بن جندب قال قال رسول هللا صلى هللا  

 عليه وسلم : البيعان ابخليار ما مل يتفرقا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا قتادة عن احلسن عن   - 20267
جائزة    مسرة أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : العمرى  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه رجاله ثقات رجال الشيخني إال أن فيه  ت
 عنعنة احلسن البصري

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا مهام عن قتادة عن   - 20268
احلسن عن مسرة ان النيب صلى هللا عليه وسلم قال : صالة الوسطى صالة 



 العصر 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه رجاله ثقات رجال الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا مهام ثنا قتادة عن احلسن  - 20269
عن مسرة : ان نيب هللا صلى هللا عليه وسلم كان يقول كل غالم رهينة لعقيقته  

 تذبح يوم سابعه وحيلق ويدمي  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني ت  

 

 

ثنا عفان ثنا مهام أان بشر بن حرب  حدثنا عبد هللا حدثين أيب - 20270
عن مسرة بن جندب قال أحسبه مرفوعا : من نسي صالة فليصلها حني 

 يذكرها ومن الغد للوقت  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد حسن يف املتابعات ت
 والشواهد من أجل بشر بن حرب

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يونس وسريج قاال ثنا محاد عن   - 20271
 بشر قال مسعت مسرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : مثله  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد حسن يف املتابعات ت
 والشواهد

 

 

ن احلسن حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا مهام ثنا قتادة ع  - 20272
عن مسرة ان النيب صلى هللا عليه وسلم قال : من توضأ يوم اجلمعة فبها  

 ونعمت ومن اغتسل فذلك أفضل 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريهت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا مهام عن قتادة عن   - 20273
ى هللا عليه وسلم  احلسن عن مسرة : ان يوم حنني كان يوما مطريا فأمر النيب صل

 مناديه ان الصالة يف الرحال 

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه رجاله ثقات رجال الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا أابن ثنا قتادة عن احلسن  - 20274
 عن مسرة : مثله سواء  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه رجاله ثقات رجال الصحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا محاد أان قتادة عن احلسن  - 20275
عن مسرة ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : نزل القرآن على ثالثة 

 أحرف قال عفان مرة أنزل القرآن 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف فيه عنعنة احلسن البصريت  

 

 

ا عفان ثنا محاد أان قتادة عن احلسن حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثن - 20276
عن مسرة ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : إذا تزوج الرجالن املرأة 

 فاألول أحق وإذا اشرتى الرجالن البيع فاألول أحق  

 



 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف من أجل عنعنة احلسن البصريت  

 

 

ان ثنا محاد أان قتادة عن احلسن حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عف - 20277
عن مسرة : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم هنى عن بيع احليوان ابحليوان 

 نسيئة  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريهت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان أان شعبة أخربين عبد امللك  - 20278
لنيب صلى بن عمري قال مسعت زيد بن عقبة قال مسعت مسرة بن جندب ان ا

هللا عليه وسلم قال : املسائل كدوح يكدح هبا الرجل وجهه فمن شاء أبقى 
ال  على وجهه ومن شاء ترك اال أن يسأل الرجل ذا سلطان أو يسأل يف األمر 

 جيد منه بدا قال فحدثت به احلجاج فقال سلين فإين ذو سلطان  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري زيد ت
 بن عقبة فقد روى له أصحاب " السنن " غري ابن ماجة وهو ثقة 

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هشيم أان منصور ويونس عن   - 20279
احلسن عن مسرة بن جندب : انه كان إذا صلى هبم سكت سكتتني إذا افتتح  

سكت أيضا هنية فأنكروا ذلك عليه فكتب    {وال الضالني  }الصالة وإذا قال 
 إىل أيب بن كعب فكتب إليهم أيب ان األمر كما صنع مسرة  

 

 

نؤوط : رجاله ثقات رجال الشيخني وفيه عنعنة احلسن عليق شعيب األر ت
7/  5البصري وانظر   

 

 

------------------------------------- 

 

[    23صفحة  - 5مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا يزيد بن زريع عن يونس  - 20280
 قال : وإذا فرغ من قراءة السورة  

 

 

7/  5عليق شعيب األرنؤوط : رجاله ثقات وانظر ت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن بن مهدي ثنا سالم بن   - 20281
رة بن جندب قال :  أيب مطيع عن األسود بن قيس عن ثعلبة بن عباد عن مس

صلى بنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف كسوف الشمس ركعتني ال نسمع 
 له فيهما صوات  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه وهذا إسناد ضعيف جلهالة ثعلبة بن عباد ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل وحممد بن جعفر ثنا سعيد   - 20282
عن قتادة عن احلسن عن مسرة بن جندب قال قال رسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم : البيعان ابخليار ما مل يتفرقا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : مكرر سندا ومتنا ت  

 

 

( حديث عرفجة بن أسعد رضي هللا تعاىل عنه  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو عبيدة عبد الواحد بن واصل  - 20283



ثنا سليم يعين بن زرير وأبو األشهب عن عبد الرمحن بن طرفة : أن جده  
عرفجة بن أسعد أصيب أنفه يف اجلاهلية يوم الكالب فاختذ آنفا من ورق فاننت 

لنيب صلى هللا عليه وسلم ان يتخذ آنفا يعين من ذهب عليه فأمره ا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن بن مهدي ثنا أبو  - 20284
األشهب ثنا عبد الرمحن بن طرفة عن جده عرفجة بن أسعد : انه أصيب أنفه 

 يوم الكالب يف اجلاهلية فذكر احلديث مثله  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

هب العطاردي  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا شيبان ثنا أبو األش - 20285
رمحن انه جعفر بن حيان ثنا عبد الرمحن بن طرفة بن عرفجة قال وزعم عبد ال

رأى عرفجة قال : أصيب أنف عرفجة يوم الكالب فاختذ آنفا من ورق فاننت 
 عليه فأمره النيب صلى هللا عليه وسلم ان يتخذ آنفا من ذهب  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو عامر العدوي حوثرة بن اشرس  - 20286
أخربين أبو األشهب عن عبد الرمحن بن طرفة بن عرفجة بن أسعد : ان جده  
عرفجة بن أسعد أصيب أنفه يف اجلاهلية يوم الكالب فذكر احلديث قال أبو 

 األشهب وزعم عبد الرمحن انه قد رأى جده يعين عرفجة  
 

 

ألرنؤوط : إسناده حسنعليق شعيب ات  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن متيم النهشلي حدثين أبو   - 20287
األشهب عن عبد الرمحن بن طرفة بن عرفجة بن أسعد عن جد عرفجة بن 

 أسعد : ان أنفه أصيب يوم الكالب يف اجلاهلية فذكر مثله  
 

 

ضعيف عليق شعيب األرنؤوط : حديث حسن وهذا إسناد ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو بكر بن أيب شيبة ثنا عبد هللا   - 20288
بن املبارك عن جعفر بن حيان حدثين عبد الرمحن بن طرفة بن عرفجة : ان  



 جده عرفجة أصيب أنفه يوم الكالب فذكر احلديث 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

ثنا حيىي بن عثمان يعين اجلرمي  حدثنا عبد هللا حدثين أيب - 20289
ن السمسار ثنا إمساعيل بن عياش عن جعفر بن حيان العطاردي عن عبد الرمح

بن طرفة بن عرفجة عن أبيه عن جده قال : أصيب أنفه يوم الكالب يعين ماء  
 اقتتلوا عليه يف اجلاهلية فذكر مثله قال فما أننت على  

 

 

إسناد ضعيف جلهالة طرفة بن   عليق شعيب األرنؤوط : حديث حسن وهذات
 عرفجة 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا شيبان ثنا أبو األشهب عن محاد   - 20290
بن أيب سليمان الكويف قال : رأيت املغرية بن عبد هللا قد شد أسنانه ابلذهب 

 فذكر ذلك إلبراهيم فقال ال أبس به  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  



 

 

حدثنا عبد هللا أبو عبد الرمحن قال مسعت أيب يقول : جاء قوم  - 20291
من أصحاب احلديث فاستأذنوا على أيب األشهب فأذن هلم فقالوا حدثنا قال  

سلوا فقالوا ما معنا شيء نسألك عنه فقالت ابنته من وراء السرت سلوه عن  
 حديث عرفجة بن أسعد أصيب أنفه يوم الكالب 

 

 

: إسناده حسنعليق شعيب األرنؤوط ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن زايد   - 20292
بن عالقة قال مسعت عرفجة قال مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول  

: انه ستكون هنات وهنات فمن أراد أن يفرق أمر هذه األمة وهم مجيع 
 فاضربوه ابلسيف كائنا من كان  

 

 

رنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  عليق شعيب األت
 الشيخني غري صحابيه 

 

 

------------------------------------- 



 

[    24صفحة  - 5مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن ثنا عباد بن راشد قال   - 20293
هللا صلى مسعت احلسن يقول حدثين رجل من بين سليط انه : مر على رسول  

هللا عليه وسلم وهو جالس على ابب املسجد وعليه ثوب قطري ليس عليه  
هنا  غريه حمتب به وهو يقول املسلم أخو املسلم ال يظلمه وال خيذله التقوى ه

 ويشري بيده إىل صدره  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف لضعف عباد بن  ت
 راشد

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل عن يونس حدثين أبو  - 20294
العالء بن الشخري حدثين أحد بين سليم وال أحسبه اال قد رأى رسول هللا 

ارك وتعاىل يبتلي عبده مبا أعطاه فمن رضي مبا صلى هللا عليه وسلم : ان هللا تب
 قسم هللا عز وجل له ابرك هللا له فيه ووسعه ومن مل يرض مل يبارك له  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري ت



 صحابيه 

 

 

( حديث أيب املليح عن أبيه رضي هللا تعاىل عنه  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا داود بن عمرو الضيب ثنا علي بن   - 20295
هاشم يعين بن الربيد عن أيب بشر احلليب عن أيب مليح بن أسامة عن أبيه قال  
: أصاب الناس يف يوم مجعة يعين مطرا فأمر النيب صلى هللا عليه وسلم فنودي  

 ان الصالة اليوم أو اجلمعة اليوم يف الرحال 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا داود بن عمرو ثنا انفع بن عمر بن  - 20296
مجيل اجلمحي قال : رأيت عطاء وبن أيب مليكة وعكرمة بن خالد يرمون 

اجلمرة قبل الفجر يوم النحر فقال له أيب اي أاب سليمان يف أي سنة مسعت من  
 انفع بن عمر قال سنة تسع وستني سنة وقعة احلسني  

 

 

ألرنؤوط : قد ثبت يف حديث ابن عباس أن النيب صلى هللا عليه  عليق شعيب ات



وسلم قال ألغيلمة من بين عبد املطلب حينما قدمهم من مجع بليل " أبيين ال 
 ترموا اجلمرة حىت تطلع الشمس " 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا داود بن عمرو ثنا انفع بن عمر   - 20297
  {وال متنن تستكثر  } قوله تبارك وتعاىل اجلمحي عن القاسم بن أيب بزة : يف 
 قال ال تعطي شيئا تطلب أكثر منه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : هذا األثر رجاله ثقات رجال الصحيح وروي مثله عن  ت
 غري واحد من أهل العلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا نوح بن حبيب ثنا حفص بن غياث   - 20298
األحول عن ثعلبة بن عاصم عن أنس بن مالك بن طلق بن معاوية عن عاصم 

قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : عجبا للمؤمن ال يقضي هللا له شيئا  
 اال كان خريا له  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد حسن من أجل ثعلبة بن ت
 عاصم وابقي رجال اإلسناد ثقات 



زايدات عبد هللا الصواب أن هذا احلديث من *   

 

 

( حديث رجل عن النيب صلى هللا عليه وسلم  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل أان اجلريري عن أيب العالء  - 20299
الناس قال قال رجل : كنا مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف سفر و 

يعتقبون ويف الظهر قلة فحانت نزلة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ونزليت 
رب فلحقين من بعدي فضرب منكيب فقال قل أعوذ برب الفلق فقلت أعوذ ب

الفلق فقرأها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وقرأهتا معه مث قال قل أعوذ برب 
الناس فقرأها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وقرأهتا معه قال إذا أنت صليت 

 فاقرأ هبما  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني ت  

 

 

( حديث رجال من أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة قال   - 20300



مسعت قتادة حيدث عن علقمة بن عبد هللا املزين عن رجال من أصحاب النيب 
صلى هللا عليه وسلم عن النيب صلى هللا عليه وسلم انه قال : من كان يؤمن 

يوم اآلخر فليتق هللا عز وجل وليكرم جاره ومن كان يؤمن ابهلل واليوم ابهلل وال
اآلخر فليتق هللا وليكرم ضيفه ومن كان يؤمن ابهلل واليوم اآلخر فليتق هللا 

 وليقل حقا أو ليسكت  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حجاج حدثين شعبة قال مسعت  - 20301
قتادة حيدث عن علقمة بن عبد هللا املزين عن رجال من أصحاب النيب صلى  

 هللا عليه وسلم عن النيب صلى هللا عليه وسلم : فذكر مثله  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

بن جعفر ثنا شعبة عن قتادة  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد  - 20302
عن نصر بن عاصم عن رجل منهم انه : أتى النيب صلى هللا عليه وسلم فاسلم  

 على انه ال يصلي اال صالتني فقبل ذلك منه  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : رجاله ثقات رجال الصحيح غري الرجل املبهم الذي ت
 روى عنه نصر بن عاصم 

 

 

------------------------------------- 

 

[    25صفحة  - 5مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هشيم أان علي بن زيد ثنا احلسن   - 20303
قال وأخربين رجل من بين سليط قال : دفعت إىل رسول هللا صلى هللا عليه  

وسلم فسمعته يقول املسلم أخو املسلم ال يظلمه وال خيذله التقوى ههنا  
 التقوى ههنا مرتني أو ثالاث وأشار بيده إىل صدره  

 

 

رنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف لضعف علي بن عليق شعيب األت
 زيد

 

 

( حديث معقل بن يسار رضي هللا تعاىل عنه   )  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا سوادة بن أيب األسود عن   - 20304
أبيه عن معقل بن يسار قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : أميا راع 

 اسرتعي رعيه فغشها فهو يف النار  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد قوي ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع عن إمساعيل بن أيب خالد قال   - 20305
ال  مسعت إمساعيل البصري حيدث عن ابنة معقل بن يسار عن أبيها معقل ق

مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : ليس من واىل أمه قلت أو كثرت  
 ال يعدل فيها اال كبه هللا تبارك وتعاىل على وجهه يف النار  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل عن يونس عن احلسن أن  - 20306
معقل بن يسار اشتكى فدخل عليه عبيد هللا بن زايد يعين يعوده فقال أما أين 
سأحدثك حديثا مل أكن حدثتك به اين مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  



ن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : ال يسرتعى هللا تبارك وتعاىل عبدا  أو ا
 رعية فيموت يوم ميوت وهو هلا غاش اال حرم هللا عليه اجلنة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة وحجاج   - 20307
ال مسعت عياضا أاب خالد قال رأيت رجلني خيتصمان عند معقل بن  أان شعبة ق

يسار فقال معقل بن يسار قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : من حلف 
 على ميني ليقتطع هبا مال رجل لقي هللا وهو عليه غضبان  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف جلهالة عياض أيب ت
 خالد

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الوهاب بن عبد اجمليد الثقفي   - 20308
يسار انه :  أبو حممد ثنا خالد عن احلكم بن عبد هللا األعرج عن معقل بن 

شهد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يوم احلديبية وهو رافع غصنا من أغصان  
اس فبايعوه  الشجرة بيده عن رأس رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يبايع الن



 على ان ال يفروا وهم يومئذ ألف وأربعمائة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري احلكم بن عبد هللا األعرج فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبيد هللا بن عمر القواريري ثنا   - 20309
يد هللا فوق  } حيىي بن ميان عن سفيان عن خالد عن احلكم بن األعرج : 

قال ان ال يفروا  {أيديهم   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : هذا األثر إسناده حمتمل للتحسني ت  

 

 

د عن شعبة حدثين حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعي  - 20310
اليمني  عياض أبو خالد قال : كان بني جارين ملعقل بن يسار كالم فصارت

على أحدمها فسمعت معقل بن يسار يقول قال رسول هللا صلى هللا عليه  
 وسلم من حلف على ميني يقتطع هبا مال أخيه لقي هللا وهو عليه غضبان 

 

 

إسناد ضعيف جلهالة عياضعليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا ت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعلي بن عبيد ثنا إمساعيل يعين بن  - 20311
أيب خالد عن إمساعيل االودي عن ابنة معقل املزين قالت : ملا ثقل أيب أاته بن 

 زايد وساقه يعين وساق احلديث 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا الفضل بن دهلم عن بن   - 20312
سريين عن معقل بن يسار : ان رجال من األنصار تزوج امرأة فسقط شعرها  

 فسئل النيب صلى هللا عليه وسلم عن الوصال فلعن الواصلة واملوصولة 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد حسن يف املتابعات ت
شواهدوال  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو كامل ثنا محاد بن زيد ثنا املعلى   - 20313
بن زايد القردوسي عن معاوية بن قرة عن معقل بن يسار املزين قال قال رسول  

 هللا صلى هللا عليه وسلم : العمل يف اهلرج كهجرة إيل  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

بد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد وعفان قاال ثنا املثين  حدثنا ع - 20314
سار عن الشراب بن عوف ثنا أبو عبد هللا اجلسري قال سألت معقل بن ي

فقال : كنا ابملدينة وكانت كثرية التمر فحرم علينا رسول هللا صلى هللا عليه  
ا ال  وسلم الفضيخ وأاته رجل فسأله عن أم له عجوز كبرية أنسقيها النبيذ فإهن

 أتكل الطعام فنهاه معقل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    26صفحة  - 5مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عارم ثنا معتمر عن أبيه عن رجل  - 20315
عن أبيه عن معقل بن يسار ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : البقرة  



هللا ال إله   }سنام القرآن وذروته نزل مع كل آية منها مثانون ملكا واستخرجت  
ورة البقرة  من حتت العرش فوصلت هبا أو فوصلت بس  {اال هو احلي القيوم 

ويس قلب القرآن ال يقرؤها رجل يريد هللا تبارك وتعاىل والدار اآلخرة اال غفر  
 له واقرءوها على مواتكم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف جلهالة الرجل وأبيهت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عارم ثنا عبد هللا بن املبارك ثنا   - 20316
عثمان وليس ابلنهدي عن أبيه عن معقل بن يسار قال   سليمان التيمي عن أيب

 قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : اقرءوها على مواتكم يعين يس  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف جلهالة أيب عثمان وأبيه ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن عبد هللا بن الزبري ثنا  - 20317
: كنا مع النيب  احلكم بن عطية عن أيب الرابب قال مسعت معقل بن يسار يقول 

صلى هللا عليه وسلم يف مسري له فنزلنا يف مكان كثري الثوم وان أانسا من 
ى هللا عليه  املسلمني أصابوا منه مث جاؤوا إىل املصلى يصلون مع النيب صل



وسلم فنهاهم عنها مث جاؤوا بعد ذلك إىل املصلى فنهاهم عنها مث جاؤوا بعد 
ذلك إىل املصلي فنهاهم عنها مث جاؤوا بعد ذلك إىل املصلي فوجد رحيها منهم  

 فقال من أكل من هذه الشجرة فال يقربنا يف مسجدان  

 

 

ة أيب الراببعليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه وهذا إسناد ضعيف جلهالت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يونس بن حممد ثنا حممد بن أيب  - 20318
القاسم احلنفي أبو عزة الدابغ عن أيب الرابب عن معقل بن يسار قال : كنا  

 مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف مسري له فذكر معناه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه وهذا إسناد ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو سعيد موىل بين هاشم ثنا أبو  - 20319
يعقوب يعين إسحاق بن عثمان حدثين محران أو محدان موىل معقل بن يسار 

 عن معقل بن يسار قال : صحبت النيب صلى هللا عليه وسلم كذا وكذا 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف جلهالة محران موىل معقل ت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا احلكم بن انفع ثنا أبو اليمان ثنا   - 20320
عن نفيع بن  إمساعيل بن عياش عن أيب شيبة حيىي بن يزيد عن زيد بن أنيسة 

احلرث عن معقل املزين قال : أمرين النيب صلى هللا عليه وسلم ان أقضي بني 
ما مل حيف  قوم فقلت ما أحسن أن أقضي اي رسول هللا قال هللا مع القاضي

 عمدا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف جدا ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو أمحد الزبريي ثنا خالد يعين بن  - 20321
طهمان أبو العال اخلفاف حدثين انفع بن أيب انفع عن معقل بن يسار عن النيب 

ابهلل  صلى هللا عليه وسلم قال : من قال حني يصبح ثالث مرات أعوذ
السميع العليم من الشيطان الرجيم وقرأ الثالث آايت من آخر سورة احلشر 
وكل هللا به سبعني ألف ملك يصلون عليه حىت ميسي ان مات يف ذلك اليوم 

 مات شهيدا ومن قاهلا حني ميسي كان بتلك املنزلة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 



 

 ثنا أبو أمحد ثنا خالد يعين بن طهمان  حدثنا عبد هللا حدثين أيب - 20322
ار قال : وضأت النيب صلى هللا عليه  عن انفع بن أيب انفع عن معقل بن يس

وسلم ذات يوم فقال هل لك يف فاطمة رضي هللا عنها تعودها فقلت نعم فقام  
متوكئا علي فقال أما انه سيحمل ثقلها غريك ويكون أجرها لك قال فكأنه مل  

 دخلنا على فاطمة عليها السالم فقال هلا كيف جتدينك يكن على شيء حىت
قالت وهللا لقد اشتد حزين واشتدت فاقيت وطال سقمي قال أبو عبد الرمحن 
وجدت يف كتاب أيب خبط يده يف هذا احلديث قال أو ما ترضني أين زوجتك 

 أقدم أميت سلما وأكثرهم علما وأعظمهم حلما  
 

 

ضعيف عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو أمحد ثنا خالد عن انفع عن   - 32032
يلبث اجلور   معقل بن يسار قال قال رسول هللا : صلى هللا عليه وسلم ال

بعدي اال قليال حىت يطلع فكلما طلع من اجلور شيء ذهب من العدل مثله  
فكلما  حىت يولد يف اجلور من ال يعرف غريه مث أييت هللا تبارك وتعاىل ابلعدل 

جاء من العدل شيء ذهب من اجلور مثله حىت يولد يف العدل من ال يعرف 
 غريه  

 



 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    27صفحة  - 5مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عمرو بن اهليثم أبو قطن ثنا يونس  - 20324
 عنه  يعين بن أيب إسحاق عن أبيه عن عمرو بن ميمون شهد عمر رضي هللا 

قال وقد كان مجع أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف حياته وصحته  
فقام   فناشدهم هللا من مسع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ذكر يف اجلد شيئا 

معقل بن يسار رضي هللا عنه فقال قد مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :  
أيت بفريضة فيها جد فأعطاه ثلثا أو سدسا قال وما الفريضة قال ال أدري قال  

 ما منعك ان تدري  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

عن احلسن  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد األعلى عن يونس - 20325



: ان عمر بن اخلطاب سأل عن فريضة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف اجلد 
فقام معقل بن يسار املزين فقال قضى فيها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال  

 ماذا قال السدس قال مع من قال ال أدري قال ال دريت فما تغين إذا 

 

 

د رجاله ثقات رجال عليق شعيب األرنؤوط : حديث حسن وهذا إسنات
 الشيخني إال أن احلسن البصري مل يسمع من عمر 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد ثنا مسلم بن سعيد الثقفي عن   - 20326
منصور بن زاذان عن معاوية بن قرة عن معقل بن يسار قال قال رسول هللا 

 صلى هللا عليه وسلم : العبادة يف الفتنة كاهلجرة إىل  

 

 

ق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد قوي عليت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد وحسن قاال ثنا أبو  - 20327
هالل ثنا قتادة عن رجل هو احلسن ان شاء هللا عن معقل بن يسار قال : مل  
يكن شيء أحب إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من اخليل مث قال اللهم 

لنساء عقر اإلبل ا  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه وهذا إسناد ضعيف من أجل أيب هالل ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد ثنا يزيد يعين بن مرة   - 20328
يد هللا بن زايد  أبو املعلي عن احلسن قال : ثقل معقل بن يسار فدخل إليه عب

يعوده فقال هل تعلم اي معقل اين سفكت دما قال ما علمت قال هل تعلم اين  
قال امسع  دخلت يف شيء من أسعار املسلمني قال ما علمت قال أجلسوين مث  

اي عبيد هللا حىت أحدثك شيئا مل أمسعه من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مرة  
وال مرتني مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول من دخل يف شيء من  
أسعار املسلمني ليغليه عليهم فان حقا على هللا تبارك وتعاىل ان يقعده بعظم  

ن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال  من النار يوم القيامة قال آنت مسعته م
 نعم غري مرة وال مرتني  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده جيدت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا على بن إسحاق ثنا عبد هللا  - 20329
وعتاب ثنا عبد هللا بن املبارك أان سليمان التيمي عن أيب عثمان وليس  



قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  ابلنهدي عن أبيه عن معقل بن يسار 
 : اقرءوها على مواتكم قال على بن إسحاق يف حديثه يعين يس 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف جلهالة أيب عثمان وأبيه ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هوذة بن خليفة ثنا عوف عن   - 30203
ه فأاته بن زايد يعوده فقال  احلسن قال : مرض معقل بن يسار مرضا ثقل في 

اين حمدثك حديثا مسعته من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول من اسرتعي  
رعية فلم حيطهم بنصيحة مل جيد ريح اجلنة ورحيها يوجد من مسرية مائة عام قال  

بن زايد اال كنت حدثتين هبذا قبل اآلن قال واآلن لوال الذي أنت عليه مل  
 أحدثك به 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد قوي ت  

 

 

( حديث قتادة بن ملحان رضي هللا عنه  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد ثنا مهام ثنا أنس بن  - 20331



سريين عن عبد امللك بن قتادة بن ملحان القيسي عن أبيه قال : كان رسول 
هللا صلى هللا عليه وسلم أيمران بصيام ليايل البيض ثالث عشرة وأربع عشرة 

 ومخس عشرة وقال هي كصوم الدهر 

 

 

لغريه وهذا إسناد ضعيف عليق شعيب األرنؤوط : حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عارم ثنا معتمر قال وحدث أيب  - 20332
عن العالء بن عمري قال : كنت عند قتادة بن ملحان حني حضر فمر رجل يف 

أقصى الدار قال فأبصرته يف وجه قتادة قال وكنت إذا رأيته كان على وجهه  
  عليه وسلم مسح على وجهه  الدهان قال وكان رسول هللا صلى هللا

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    28صفحة  - 5مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 



قال أبو عبد الرمحن ثنا حيىي بن معني وهرمي أبو محزة قاال ثنا   - 20333
 معتمر فذكر : مثله  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هبز ثنا شعبة حدثين أنس بن سريين  - 20334
عن عبد امللك رجل من بين قيس بن ثعلبة عن أبيه : ان رسول هللا صلى هللا  

ليه وسلم كان أيمرهم بصيام أايم البيض ويقول هن صيام الشهر أو قال ع
 الدهر 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه وهذا إسناد ضعيف جلهالة عبد امللكت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح ثنا مهام عن أنس بن سريين  - 20335
: كان رسول هللا عن عبد امللك بن قتادة بن ملحان القيسي عن أبيه قال 

صلى هللا عليه وسلم أيمران أن نصوم الليايل البيض ثالث عشرة وأربع عشرة  
 ومخس عشرة وقال هن كهيئة الدهر 

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه وهذا إسناد ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح ثنا شعبة قال مسعت أنس بن   - 20336
سريين قال مسعت عبد امللك بن املنهال حيدث عن أبيه قال وكان من  

أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : كان رسول هللا صلى هللا عليه  
 وسلم أيمران بصيام أايم البيض الثالثة ويقول هن صيام الدهر  

 

 

يب األرنؤوط : حسن لغريه وهذا إسناد ضعيف جلهالة عبد امللك بن عليق شع ت
 املنهال 

 

 

( حديث أعرايب رضي هللا عنه   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن ثنا شعبة عن محيد بن   - 20337
هالل قال مسعت مطرفا حيدث عن أعرايب قال : رأيت يف رجل رسول هللا 

 صلى هللا عليه وسلم نعال خمصوفة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري ت



 األعرايب راوي احلديث 
 

 

( حديث رجل من ابهلة رضي هللا عنه   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل ثنا اجلريري عن أيب  - 20338
السليل قال حدثتين جميبة عجوز من ابهلة عن أبيها أو عن عمها قال : أتيت 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حلاجة مرة فقال من أنت قال أو ما تعرفين قال  
الباهلي الذي أتيتك عام أول قال فإنك أتيتين وجسمك ومن أنت قال أان 

ولونك وهيئتك حسنة فما بلغ بك ما أرى فقال اين وهللا ما أفطرت بعدك اال  
ليال قال من أمرك أن تعذب نفسك من أمرك أن تعذب نفسك من أمرك أن 
تعذب نفسك ثالث مرات صم شهر الصرب رمضان قلت اين أجد قوة وأين 

ال فصم يوما من الشهر قلت اين أجد قوة وأين أحب أن أحب أن تزيدين فق
تزيدين قال فيومني من الشهر قلت اين أجد قوة وأين أحب أن تزيدين قال وما  
تبغى عن شهر الصرب ويومني يف الشهر قال قلت اين أجد قوة وأين أحب أن 

جد تزيدين قال فثالثة أايم من الشهر قال واحلم عند الثالثة فما كاد قلت اين أ
 قوة وأين أحب ان تزيدين قال فمن احلرم وافطر 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه دون قوله وهذا إسناد ضعيف جلهالة  ت



 جميبة 

 

 

( حديث زهري بن عثمان رضي هللا عنه   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هبز ثنا مهام عن قتادة عن احلسن   - 20339
ادة كان يقال له  عن عبد هللا بن عثمان الثقفي ان رجال أعور من ثقيف قال قت 

معروف أي يثين عليه خريا يقال له زهري بن عثمان ان النيب صلى هللا عليه  
مسعة ورايء وسلم قال : الوليمة حق واليوم الثاين معروف واليوم الثالث   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف جلهالة عبد هللا بن عثمان الثقفي ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد ثنا مهام ثنا قتادة عن   - 20340
ل قتادة وكان  احلسن عن عبد هللا بن عثمان الثقفي عن رجل أعور من ثقيف قا

يقال له معروف ان مل يكن امسه زهري بن عثمان فال أدري ما امسه ان رسول هللا 
عروف واليوم الثالث  صلى هللا عليه وسلم قال : الوليمة أول يوم حق والثاين م

 مسعة ورايء 

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    29صفحة  - 5مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

( حديث أنس بن مالك أحد بين كعب رضي هللا عنه   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل ثنا أيوب قال كان أبو  - 20341
ه قال فدلين عليه  قالبة حدثين هبذا احلديث مث قال يل هل لك يف الذي حدثني

فأتيته فقال حدثين قريب يل يقال له أنس بن مالك قال : أتيت رسول هللا 
 إىل صلى هللا عليه وسلم يف إبل جلار يل أخذت فوافقته وهو أيكل فدعاين

طعامه فقلت أين صائم فقال ادن أو قال هلم أخربك عن ذلك ان هللا تبارك  
وتعاىل وضع عن املسافر الصوم وشطر الصالة وعن احلبلي واملرضع قال كان  

بعد ذلك يتلهف يقول أال أكون أكلت من طعام رسول هللا صلى هللا عليه  
 وسلم حني دعاين إليه  

 

 



سن وهذا إسناد ضعيف جلهالة الراوي  عليق شعيب األرنؤوط : حديث حت
 الذي حدث عن أنس بن مالك

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد ثنا أبو هالل ثنا عبد   - 20342
 قشري قال :  هللا بن سوادة القشريي عن أنس بن مالك أحد بين كعب أخو بين

أغارت علينا خيل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فانطلقت إىل رسول هللا 
اين  صلى هللا عليه وسلم فانتهيت إليه وهو أيكل فقال يل ادن فكل فقلت

 صائم فذكر احلديث 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث حسن وهذا إسناد ضعيف من أجل أيب هالل ت  

 

 

( حديث أيب بن مالك رضي هللا عنه  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حجاج ثنا شعبة أخربين قتادة وهبز   - 32034
قال وحدثين شعبة عن قتادة قال مسعت زرارة بن أويف حيدث عن أيب بن مالك 
عن النيب صلى هللا عليه وسلم انه قال : من أدرك والديه أو أحدمها مث دخل  

 النار من بعد ذلك فأبعده هللا واسحقه  



 

 

ط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري عليق شعيب األرنؤو ت
 صحابيه أيب بن مالك فلم خيرج له أحد من أصحاب الكتب الستة

 

 

( حديث رجل من خزاعة رضي هللا عنه  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حجاج حدثين شعبة عن قتادة عن   - 20344
عبد الرمحن أيب املنهال بن سلمة اخلزاعي عن عمه ان النيب صلى هللا عليه  

وسلم قال ألسلم صوموا اليوم فقالوا : اان قد أكلنا قال صوموا بقية يومكم  
 يعين يوم عاشوراء  

 

 

ناد ضعيف جلهالة عبد الرمحن عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إست
 بن سلمة 

 

 

( حديث مالك بن احلرث رضي هللا عنه  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة قال   - 20345



مسعت على بن زيد حيدث عن زرارة بن أوىف عن رجل من قومه يقال له مالك 
أو بن مالك حيدث عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال : أميا مسلم ضم  

تة  يتيما بني أبوين مسلمني إىل طعامه وشرابه حىت يستغين وجبت له اجلنة ألب
وأميا مسلم أعتق رقبة أو رجال مسلما كانت فكاكه من النار ومن أدرك والديه 

 أو أحدمها فدخل النار فأبعده هللا  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف لضعف علي بن ت
 زيد

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هشيم قال على بن زيد أان عن   - 20346
يب صلى هللا عليه  زرارة بن أوىف عن مالك بن احلرث رجل منهم انه مسع الن

وسلم يقول : من ضم يتيما بني أبوين مسلمني إىل طعامه وشرابه حىت يستغين  
جيزى بكل عنه وجبت له اجلنة البتة ومن أعتق امرأ مسلما كان فكاكه من النار 

 عضو منه عضوا منه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف لضعف علي بن ت
 زيد

 



 

( حديث عمرو بن سلمة رضي هللا عنه   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب سنة مثان وعشرين ومائتني ثنا وكيع ثنا   - 20347
وا إىل النيب مسعر بن حبيب اجلرمي حدثين عمرو بن سلمة عن أبيه : اهنم وفد

صلى هللا عليه وسلم فلما أرادوا أن ينصرفوا قالوا اي رسول هللا من يؤمنا قال  
من القوم مجع من  أكثركم مجعا للقرآن أو أخذا للقرآن قال فلم يكن أحد 

القرآن ما مجعت قال فقدموين وأان غالم فكنت أؤمهم وعلى مشلة يل قال فما  
 شهدت جممعا من جرم اال كنت امامهم وأصلى على جنائزهم إىل يومي هذا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    30صفحة  - 5مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل أان أيوب عن عمرو بن  - 20348
سلمة قال : كنا على حاضر فكان الركبان وقال إمساعيل مرة الناس ميرون بنا  



راجعني من عند رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فأدنو منهم فامسع حىت 
كان الناس ينتظرون إبسالمهم فتح مكة فلما فتحت جعل حفظت قرآان و 

الرجل أيتيه فيقول اي رسول هللا أان وافد بين فالن وجئتك إبسالمهم فانطلق 
أيب إبسالم قومه فرجع إليهم فقال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قدموا 

كثر  أكثركم قرآان قال فنظروا وأان لعلي حواء عظيم فما وجدوا فيهم أحدا أ
قرآان مين فقدموين وأان غالم فصليت هبم وعلى بردة وكنت إذا ركعت أو 

سجدت قلصت فتبدو عوريت فلما صلينا تقول عجوز لنا دهرية غطوا عنا  
 است قارئكم قال فقطعوا إىل قميصا فذكر انه فرح به فرحا شديدا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا على بن عاصم قال خالد احلذاء   - 20349
أخربين عن أيب قالبة عن عمرو بن سلمة قال : كانت أتتينا الركبان من قبل  
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فنستقرئهم فيحدثون ان رسول هللا صلى هللا 

 عليه وسلم قال ليؤمكم أكثركم قرآان 

 

 

يث صحيح وهذا إسناد ضعيف لضعف علي بن عليق شعيب األرنؤوط : حدت
 عاصم الواسطي



 

 

( حديث العداء بن خالد بن هوذة رضي هللا عنه  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع حدثين عبد اجمليد أبو عمر   - 20350
وحدثين العداء بن خالد بن هوذة قال : رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 خيطب الناس يوم عرفة على بعري قائما يف الركابني 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يونس ثنا عمر بن إبراهيم  - 20351
يد العقيلي : قال انطلقنا  اليشكري ثنا شيخ كبري من بين عقيل يقال له عبد اجمل

حجاجا ليايل خرج يزيد بن املهلب وقد ذكر لنا ان ماء ابلعالية يقال له الزجيج 
قال فانطلقنا حىت  فلما قضينا مناسكنا جئنا حىت أتينا الزجيج فأخننا رواحلنا

أتينا على بئر عليه أشياخ خمضبون يتحدثون قال قلنا هذا الذي صحب رسول 
هللا صلى هللا عليه وسلم أين بيته قالوا نعم صحبه وهذاك بيته فانطلقنا حىت 

أتينا البيت فسلمنا قال فأذن لنا فإذا هو شيخ كبري مضطجع يقال له العداء  
صحبت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال  بن خالد الكاليب قلت أنت الذي 



نعم ولوال أنه الليل ألقرأتكم كتاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إىل قال  
فمن أنتم قلنا من أهل البصرة قال مرحبا بكم ما فعل يزيد بن املهلب قلنا هو  
هناك يدعو إىل كتاب هللا تبارك وتعاىل واىل سنة النيب صلى هللا عليه وسلم قال  
فيما هو من ذاك فيما هو من ذاك قال قلت أاي نتبع هؤالء أو هؤالء يعين أهل  

الشام أو يزيد قال ان تقعدوا تفلحوا وترشدوا ان تقعدوا تفلحوا وترشدوا ال 
أعلمه إال قال ثالث مرات رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يوم عرفة  

لناس أي يومكم هذا قالوا هللا وهو قائم يف الركابني ينادي أبعلى صوته اي أيها ا
ورسوله أعلم قال فأي شهر شهركم هذا قالوا هللا ورسوله أعلم قال فأي بلد 
بلدكم هذا قالوا هللا ورسوله أعلم قال يومكم يوم حرام وشهركم شهر حرام 

وبلدكم بلد حرام قال فقال اال ان دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة  
بلدكم هذا إىل يوم تلقون ربكم تبارك وتعاىل   يومكم هذا يف شهركم هذا يف

فيسألكم عن أعمالكم قال مث رفع يديه إىل السماء فقال اللهم أشهد عليهم  
 اللهم أشهد عليهم ذكر مرارا فال أدري كم ذكره  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

( ومن حديث أمحر رضي هللا عنه   )  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا عباد بن راشد عن احلسن  - 20352
ثنا أمحر صاحب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : ان كنا لنأوي لرسول 

 هللا صلى هللا عليه وسلم مما جيايف بيديه عن جنبيه إذا سجد  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد حسن يف املتابعات ت
دوالشواه  

 

 

------------------------------------- 

 

[    31صفحة  - 5مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا عباد بن راشد ثنا احلسن  - 20353
حدثين أمحر صاحب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : كنا لنأوي لرسول 

يف بيديه عن جنبيه إذا سجد  هللا صلى هللا عليه وسلم مما جيا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد حسن ت  

 

 



( ومن حديث صحار العبدي رضي هللا عنه  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا الضحاك بن يسار عن   - 20354
يزيد بن عبد هللا بن الشخري عن عبد الرمحن بن صحار العبدي عن أبيه قال  

قلت : اي رسول هللا أين رجل مسقام فأذن يل يف جريرة انتبذ فيها قال فأذن له  
 فيها  

 

 

رمحن بن صحار عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف جلهالة حال عبد الت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد بن هارون أان اجلريري عن أيب   - 20355
مسعت  العالء بن الشخري عن عبد الرمحن بن صحار العبدي عن أبيه قال 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : ال تقوم الساعة حىت خيسف بقبائل 
تنسب حىت يقال من بقى من بين فالن فعرفت انه يعين العرب ألن العجم إمنا  

 إىل قراها 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 



( حديث رافع بن عمرو املزين رضي هللا عنه  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حييي بن سعيد ثنا املشمعل حدثين  - 20356
عمرو بن سليم املزين انه مسع رافع بن عمرو املزين قال مسعت رسول هللا صلى 

 هللا عليه وسلم يقول وأان وصيف : يقول العجوة والشجرة من اجلنة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

ثين أيب ثنا هبز وأبو النضر وعفان قالوا ثنا حدثنا عبد هللا حد - 20357
بن الصامت عن أيب ذر قال قال  سليمان بن املغرية عن محيد عن عبد هللا 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ان من بعدي من أميت قوما يقرؤون القرآن ال 
جياوز حالقيمهم خيرجون من الدين كما خيرج السهم من الرمية مث ال يعودون  

اخللق واخلليقة قال بن الصامت فلقيت رافعا قال هبز أخا احلكم بن   فيه شر
عمر فحدثته هذا احلديث قال وأان أيضا قد مسعت من رسول هللا صلى هللا 

 عليه وسلم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا معتمر قال مسعت بن أيب احلكم  - 20358
اري قال : كنت  الغفاري يقول حدثتين جديت عن عم أيب رافع بن عمرو الغف

وأان غالم أرمي خنال لألنصار فآيت النيب صلى هللا عليه وسلم فقيل ان ههنا  
غالم مل ترمي  غالما يرمي خنلنا فأتى يب إىل النيب صلى هللا عليه وسلم فقال اي  

النخل قال قلت آكل قال فال ترم النخل وكل ما يسقط يف أسافلها مث مسح 
 رأسي وقال اللهم أشبع بطنه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث حمتمل للتحسني وهذا إسناد ضعيف جلهالة ت
 ابن أيب احلكم الغفاري وجدته 

 

 

شمعل بن عمرو  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد ثنا امل - 20359
املزين ثنا عمرو بن سليم املزين عن رافع بن عمرو املزين يقول قال مسعت 
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : العجوة والصخرة أو قال العجوة  

 والشجرة يف اجلنة شك املشمعل 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن بن مهدي ثنا املشمعل  - 20360
بن إايس قال مسعت عمرو بن سليم يقول مسعت رافع بن عمرو املزين قال 
 مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : العجوة والصخرة من اجلنة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

أيب ثنا عفان ثنا سليمان بن املغرية ثنا   حدثنا عبد هللا حدثين - 20361
ذر قال قال رسول هللا صلى هللا عليه  محيد ثنا عبد هللا بن الصامت عن أيب 

وسلم : ان بعدي من أميت قوما يقرؤون القرآن ال جياوز حالقيمهم خيرجون من  
الدين كما خيرج السهم من الرمية مث ال يعودون إليه شر اخللق واخلليقة قال بن  

صامت فلقيت رافعا فحدثته فقال وأان أيضا قد مسعته من رسول هللا صلى ال
 هللا عليه وسلم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

( حديث حمجن بن األدرع رضي هللا عنه   )  

 



 

------------------------------------- 

 

[    32صفحة  - 5مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا كهمس ويزيد  - 20362
ألدرع : بعثين نيب  قال أان كهمس قال مسعت عبد هللا بن شقيق قال حمجن بن ا

هللا صلى هللا عليه وسلم يف حاجة مث عرض يل وأان خارج من طريق من طرق  
ويل أمها املدينة قال فانطلقت معه حىت صعدان أحدا فأقبل على املدينة فقال 

قرية يوم يدعها أهلها قال يزيد كأينع ما تكون قال قلت اي نيب هللا من أيكل  
مثرهتا قال عافية الطري والسباع قال وال يدخلها الدجال كلما أراد أن يدخلها  

تلقاه بكل نقب منها ملك مصلتا قال مث أقبلنا حىت إذا كنا بباب املسجد قال  
ال قلت اي نيب هللا هذا فالن وهذا من  إذا رجل يصلي قال أتقوله صادقا ق 

أحسن أهل املدينة أو قال أكثر أهل املدينة صالة قال ال تسمعه فتهلكه  
 مرتني أو ثالاث انكم أمة أريد بكم اليسر  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه وهذا إسناد ضعيف النقطاعه ت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حجاج حدثين شعبة عن أيب بشر  - 20363
قال مسعت عبد هللا بن شقيق حيدث عن رجاء بن أيب رجاء الباهلي عن حمجن  

 ورجل : من أسلم فذكر حنوه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه وهذا إسناد ضعيف جلهالة رجاء بن أيب ت
 رجاء

 

 

 ثنا عفان ثنا أبو عوانة ثنا أبو بشر عن  حدثنا عبد هللا حدثين أيب - 20364
ء الباهلي عن حمجن قال عفان وهو بن عبد هللا بن شقيق عن رجاء بن أيب رجا

األدرع قال وثنا محاد عن اجلريري عن عبد هللا بن شقيق عن حمجن بن األدرع 
قال قال رجاء : أقبلت مع حمجن ذات يوم حىت إذا انتهينا إىل مسجد البصرة 

ريدة األسلمي على ابب من أبواب املسجد جالسا قال وكان يف فوجدان ب
املسجد رجل يقال له سكبة يطيل الصالة فلما انتهينا إىل ابب املسجد وعليه  

بريدة قال وكان بريدة صاحب مزاحات قال اي حمجن أال تصلي كما يصلي 
سكبة قال فلم يرد عليه حمجن شيئا ورجع قال وقال يل حمجن ان رسول هللا 

لى هللا عليه وسلم أخذ بيدي فانطلق ميشي حىت صعد أحدا فاشرف على  ص
املدينة فقال ويل أمها من قرية يرتكها أهلها كأعمر ما تكون أيتيها الدجال  

فيجد على كل ابب من أبواهبا ملكا مصلتا فال يدخلها قال مث احندر حىت إذا 



يصلي يف املسجد  كنا بسدة املسجد رأى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم رجال
ويسجد ويركع قال فقال يل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من   ويسجد ويركع

هذا قال فأخذت أطريه له قال قلت اي رسول هللا هذا فالن وهذا وهذا قال  
اسكت ال تسمعه فتهلكه قال مث انطلق ميشي حىت إذا كنا عند حجرة لكنه  

دينكم أيسره ان خري دينكم   رفض يدي مث قال ان خري دينكم أيسره ان خري
 أيسره 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه وهذان إسنادان ضعيفان ت  

 

 

( حديث رجل من األنصار رضي هللا تعاىل عنه  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا هشام ويزيد  - 20365
يزيد عن رجل من  قال أان هشام عن حفصة عن أيب العالية عن األنصاري قال 

األنصار قال : خرجت من أهلي أريد النيب صلى هللا عليه وسلم فإذا أان به 
  قائم ورجل معه مقبل عليه فظننت ان هلما حاجة قال فقال األنصاري وهللا

لقد قام رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حىت جعلت أرثى لرسول هللا صلى هللا 
عليه وسلم من طول القيام فلما انصرف قلت اي رسول هللا لقد قام بك الرجل  
حىت جعلت أرثى لك من طول القيام قال ولقد رأيته قلت نعم قال أتدري من  



صيين ابجلار حىت ظننت أنه هو قلت ال قال ذاك جربيل عليه السالم ما زال يو 
 سيورثه مث قال أما انك لو سلمت عليه رد عليك السالم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري ت
 صحابيه األنصاري

 

 

( حديث رجل مسع النيب صلى هللا عليه وسلم  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن بديل  - 20366
لنيب صلى هللا عليه  العقيلي أخربين عبد هللا بن شقيق انه أخربه من : مسع ا

وسلم وهو بوادي القرى وهو على فرسه فسأله رجل من بلقني فقال اي رسول  
إىل   هللا صلى هللا عليه وسلم من هؤالء قال هؤالء املغضوب عليهم وأشار

اليهود قال فمن هؤالء قال هؤالء الضالني يعىن النصارى قال وجاءه رجل 
فقال استشهد موالك أو قال غالمك فالن قال بل جير إىل النار يف عباءة 

 غلها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح غري ت



 صحابيه 

 

 

------------------------------------- 

 

[    33صفحة  - 5مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

( حديث مرة البهزى رضي هللا تعاىل عنه   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هبز وعبد الصمد قاال ثنا أبو هالل  - 20367
ول هللا عن قتادة عن عبد هللا بن شقيق عن مرة البهزى قال كنت عند رس

صلى هللا عليه وسلم وقال هبز يف حديثه قال قال رسول هللا صلى هللا عليه  
خذت وسلم : هتيج فتنة كالصياصي فهذا ومن معه على احلق قال فذهبت فأ 

 مبجامع ثوبه فإذا هو عثمان بن عفان رضي هللا عنه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف من أجل أيب ت
 هالل 

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو أسامة قال أنبأان كهمس ثنا   - 20368
ين عبد هللا بن شقيق ثنا هرمي بن احلرث وأسامة بن خرمي وكاان يغازاين فحداث
حديثا وال يشعر كل واحد منهما ان صاحبه حدثنيه عن مرة البهزى قال :  

بينما حنن مع نيب هللا صلى هللا عليه وسلم يف طريق من طرق املدينة فقال كيف  
يف فتنة تثور يف أقطار األرض كأهنا صياصي بقر قالوا نصنع ماذا اي نيب هللا قال  

قال فاسرعت حىت عطفت على   عليكم هذا وأصحابه أو اتبعوا هذا وأصحابه
 الرجل فقلت هذا اي نيب هللا قال هذا فإذا هو عثمان بن عفان رضي هللا عنه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد حمتمل للتحسني ت  

 

 

( حديث زائدة أو مزيدة بن حوالة رضي هللا عنه  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أان كهمس بن احلسن ثنا عبد   - 20369
ن حوالة قال :  هللا بن شقيق حدثين رجل من عنزة يقال له زائدة أو مزيدة ب

كنا مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف سفر من أسفاره فنزل الناس منزال  
من حاجة يل  ونزل النيب صلى هللا عليه وسلم يف ظل دوحة فرآين وأان مقبل  

وليس غريه وغري كاتبه فقال انكتبك اي بن حوالة قلت عالم اي رسول هللا قال  
فلها عىن وأقبل على الكاتب قال مث دنوت دون ذلك قال فقال انكتبك اي بن 



حوالة قلت عالم اي رسول هللا قال فلها عىن وأقبل على الكاتب قال مث جئت  
ر وعمر فظننت اهنما لن يكتبا اال  فقمت عليهما فإذا يف صدر الكتاب أبو بك

يف خري فقال انكتبك اي بن حوالة فقلت نعم اي نيب هللا فقال اي بن حوالة كيف  
تصنع يف فتنة تثور يف أقطار األرض كأهنا صياصي بقر قال قلت اصنع ماذا اي  
رسول هللا قال عليك ابلشام مث قال كيف تصنع يف فتنة كان األوىل فيها نفجة  

ال أدري كيف قال يف اآلخرة وألن أكون علمت كيف قال يف أرنب قال ف
 اآلخرة أحب إىل من كذا وكذا 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح غري ت
 صحابيه 

 

 

( حديث عبد هللا بن حوالة رضي هللا عنه   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن إسحاق ثنا حيىي بن أيوب   - 20370
حدثين زيد بن أيب حبيب عن ربيعة بن لقيط عن عبد هللا بن حوالة ان رسول 
هللا صلى هللا عليه وسلم قال : من جنا من ثالث فقد جنا ثالث مرات موتى 

 والدجال وقتل خليفة مصطرب ابحلق معطيه  

 



 

: حديث حسنعليق شعيب األرنؤوط ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو سعيد موىل بىن هاشم وهاشم   - 20371
بن حوالة ان رسول   بن القاسم قاال ثنا حممد بن راشد ثنا مكحول عن عبد هللا

هللا صلى هللا عليه وسلم قال : سيكون جند ابلشام وجند ابليمن فقال رجل 
ه وسلم عليك فخر يل اي رسول هللا إذا كان ذلك فقال رسول هللا صلى هللا علي

ابلشام عليك ابلشام عليك ابلشام ثالاث عليك ابلشام فمن أيب فليلحق بيمنه  
وليسق من غدره فان هللا تبارك وتعاىل قد تكفل يل ابلشام وأهله قال أبو 

 النضر مرتني فليلحق بيمنه حديث جارية بن قدامة رضي هللا عنه  
 

 

ال الصحيح غري عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح رجاله ثقات رجت
فقد روى له أصحاب السنن - وهو املكحويل  -حممد بن راشد   

 

 

------------------------------------- 

 

[    34صفحة  - 5مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بن منري ثنا هشام عن أبيه عن   - 20372
قدامة السعدي انه سأل رسول هللا األحنف بن قيس عن عم يقال له جارية بن 

صلى هللا عليه وسلم فقال : اي رسول هللا قل يل قوال ينفعين واقلل على لعلي  
أعيه فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ال تغضب فأعاد عليه حىت أعاد  

 عليه مرارا كل ذلك يقول ال تغضب 

 

 

رجال الشيخني غري عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات ت
 صحابيه جارية بن قدامة 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد أخربان هشام أخربين   - 20373
أيب عن األحنف بن قيس عن عم له يقال له جارية بن قدامة أن رجال قال : اي  

 رسول هللا قل يل قوال واقلل على فذكر احلديث 

 

 

حيحعليق شعيب األرنؤوط : إسناده ص ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي قال هشام قلت :اي رسول هللا   - 20374
وهم يقولون مل يدرك النيب صلى هللا عليه وسلم يعىن حيىي بن سعيد يقول وهم  



 يقولون
 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو معاوية ثنا هشام بن عروة عن   - 20375
قدامة قال وحدثين عم يل انه أتى  أبيه عن األحنف بن قيس عن جارية بن

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال : اي رسول هللا علمين شيئا ينفعين واقلل 
 فذكر احلديث 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

( حديث رجل رأى النيب صلى هللا عليه وسلم  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد ثنا اجلريري عن أيب السليل  - 20376
مى أنه رأى قال وقف علينا رجل يف جملسنا ابلبقيع فقال حدثين أيب أو ع

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ابلبقيع وهو يقول : من يتصدق بصدقة أشهد  
أن أتصدق  له هبا يوم القيامة قال فحللت من عماميت لواث أو لوثني وأان أريد

هبما فأدركين ما يدرك بىن آدم فعقدت على عماميت فجاء رجل ومل أر ابلبقيع  
رجال أشد سوادا أصفر منه وال آدم يعري بناقة مل ار ابلبقيع انقة أحسن منها  



فقال اي رسول هللا أصدقة قال نعم قال دونك هذه الناقة قال فلزمه رجل 
قال فسمعها رسول هللا صلى هللا   فقال هذا يتصدق هبذه فوهللا هلي خري منه 

عليه وسلم فقال كذبت بل هو خري منك ومنها ثالث مرار مث قال ويل 
ألصحاب املئني من اإلبل ثالاث قالوا اال من اي رسول هللا قال األمن قال ابملال  
هكذا وهكذا ومجع بني كفيه عن ميينه وعن مشاله مث قال قد أفلح املزهد اجملهد  

العيش اجملهد يف العبادة   ثالاث املزهد يف  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف جلهالة الراوي عنه أبو السليلت  

 

 

( حديث قرة املزين رضي هللا تعاىل عنه   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد عن شعبة حدثين  - 20377
حممد بن جعفر ثنا  معاوية بن قرة عن أبيه عن النيب صلى هللا عليه وسلم و 

شعبة عن معاوية بن قرة عن أبيه عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : إذا 
هم  فسد أهل الشام فال خري فيكم ولن تزال طائفة من أميت منصورين ال يضر 

 من خذهلم حىت تقوم الساعة  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري ت
 صحابيه فقد أخرج له البخاري يف " األدب املفرد " وأصحاب السنن

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع عن شعبة عن معاوية بن قرة   - 20378
 عن أبيه قال : مسح النيب صلى هللا عليه وسلم على رأسي  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل بن إبراهيم ثنا زايد بن  - 20379
 قال : اي رسول هللا اىن ألذبح الشاة خمراق ثنا معاوية بن قرة عن أبيه أن رجال

وأىن أرمحها أو قال أىن ألرحم الشاة ان اذحبها فقال والشاة ان رمحتها رمحك 
 هللا 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا شعبة عن معاوية بن قرة   - 20380
عليه وسلم : صيام ثالثة أايم من كل  عن أبيه قال قال رسول هللا صلى هللا 



 شهر صيام الدهر وإفطاره  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا شعبة عن معاوية بن قرة   - 20381
ومعه بن له فقال   عن أبيه قال : ان رجال كان أييت النيب صلى هللا عليه وسلم

له النيب صلى هللا عليه وسلم أحتبه فقال اي رسول هللا أحبك هللا كما أحبه  
لوا اي رسول هللا ففقده النيب صلى هللا عليه وسلم فقال ما فعل بن فالن قا

مات فقال النيب صلى هللا عليه وسلم ألبيه أما حتب أن ال أتيت اباب من أبواب  
اجلنة اال وجدته ينتظرك فقال الرجل اي رسول هللا أله خاصة أو لكلنا قال بل 

 لكلكم  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    35صفحة  - 5مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر أان شعبة قال   - 20382
مسعت معاوية بن قرة حيدث عن أبيه أن رجال كان أييت النيب صلى هللا عليه  

 وسلم فذكر : مثله  

 

 

: إسناده صحيح عليق شعيب األرنؤوطت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أان شعبة عن معاوية بن قرة   - 20383
عن أبيه قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : إذا فسد أهل الشام فال  
خري فيكم وال يزال انس من أميت منصورين ال يبالون من خذهلم حىت تقوم 

 الساعة 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

بد هللا حدثين أيب ثنا حسن يعين األشيب وأبو النضر حدثنا ع - 20384
معاوية بن قرة عن أبيه قال   قاال ثنا زهري عن عروة بن عبد هللا بن قشري عن

أبو النضر يف حديثه حدثين زهري ثنا عروة بن عبد هللا بن قشري أبو مهل 
  اجلعفي حدثين معاوية بن قرة عن أبيه قال : أتيت رسول هللا صلى هللا عليه 



وسلم يف رهط من مزينة فبايعناه وان قميصه ملطلق قال فبايعناه مث أدخلت 
يدي يف جيب قميصه فمسست اخلامت قال عروة فما رأيت معاوية وال ابنه قال  

 وأراه يعىن إايسا يف شتاء قط وال حر اال مطلقي إزارمها ال يزران  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

هللا حدثين أيب ثنا روح ثنا قرة بن خالد قال مسعت حدثنا عبد  - 20385
معاوية بن قرة حيدث عن أبيه قال : أتيت النيب صلى هللا عليه وسلم فاستأذنته  

ان أدخل يدي يف جرابنه ليدعوا يل فما منعه وأان أملسه أن دعا يل قال 
 فوجدت على نغض كتفه مثل السلعة  

 

 

صحيحعليق شعيب األرنؤوط : إسناده ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وهب بن جرير ثنا شعبة عن أيب  - 20386
 إايس عن أبيه أنه : أتى النيب صلى هللا عليه وسلم فدعا له ومسح رأسه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وهب ثنا شعبة عن معاوية بن قرة   - 20387
عن أبيه عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : يف صيام ثالثة أايم من الشهر 

 صوم الدهر وإفطاره  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

(حديث مرة البهزي رضي هللا عنه   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو أسامة محاد بن أسامة أان  - 20388
بن خرمي وكاان  كهمس عن عبد هللا بن شقيق حدثين هرمي بن احلرث وأسامة 

يغازاين فحداثين حديثا ومل يشعر كل واحد منهما أن صاحبه حدثنيه عن مرة  
طرق البهزى قال : بينما حنن مع نيب هللا صلى هللا عليه وسلم يف طريق من  

املدينة فقال كيف تصنعون يف فتنة تثور يف أقطار األرض كأهنا صياصي بقر  
قالوا نصنع ماذا اي نيب هللا قال عليكم هذا وأصحابه أو اتبعوا هذا وأصحابه 
قال فاسرعت حىت عييت فلحقت الرجل فقلت هذا اي رسول هللا قال هذا  

ه وذكره  فإذا هو عثمان بن عفان رضي هللا عنه فقال هذا وأصحاب  

 



 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد حمتمل للتحسني ت  

 

 

( حديث أيب بكرة نفيع بن احلارث بن كلدة رضي هللا عنه  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو سعيد موىل بين هاشم ثنا   - 20389
 بكرة قال ثنا أبو األسود بن شيبان ثنا حبر بن مرار عن عبد الرمحن بن أيب

بكرة قال : بينا أان أماشى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهو آخذي بيدي  
عليه وسلم  ورجل عن يساره فإذا حنن بقربين أمامنا فقال رسول هللا صلى هللا  

إهنما ليعذابن وما يعذابن يف كبري وبلى فأيكم أيتيين جبريدة فاستبقنا فسبقته  
فأتيته جبريدة فكسرها نصفني فألقى على ذا القرب قطعة وعلى ذا القرب قطعة  

 وقال إنه يهون عليهما ما كانتا رطبتني وما يعذابن إال يف البول والغيبة  

 

 

ويعليق شعيب األرنؤوط : إسناده قت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    36صفحة  - 5مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن عيينة قال حدثين أيب عن  - 20390
أيب بكرة قال قال   أيب بكرة ووكيع قال ثنا عيينة ويزيد أان عيينة عن أبيه عن

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ما من ذنب أحرى أن يعجل بصاحبه العقوبة 
ن يعجل هللا وقال  مع ما يؤخر له يف اآلخرة من بغى أو قطيعة رحم قال وكيع أ

 يزيد يعجل هللا وقال مع ما يدخر له  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن عيينة ووكيع ثنا عيينة بن   - 20391
عبد الرمحن عن أبيه عن أيب بكرة قال : لقد رأيتنا مع رسول هللا صلى هللا عليه  

مل هبا قال وكيع أن نرمل ابجلنازة رمال  وسلم وإان لنكاد أن نر   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا عيينة عن أبيه عن أيب  - 20392
بكرة قال مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : التمسوها يف العشر 



 األواخر لتسع يبقني أو لسبع يبقني أو خلمس أو لثالث أو آخر ليلة  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع وأبو عبد الرمحن قاال ثنا   - 20393
عيينة عن أبيه عن أيب بكرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : من قتل  

 معاهدا يف غري كنهه حرم هللا عليه اجلنة قال أبو عبد الرمحن كنهه حق  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

 حدثين أيب ثنا وكيع ثنا زكراي أبو عمران شيخ  حدثنا عبد هللا - 20394
بصرى قال مسعت شيخا حيدث عن بن أيب بكرة عن أبيه : أن النيب صلى هللا  

 عليه وسلم رجم امرأة فحفر هلا إىل الثندوة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف جلهالة الشيخ ت
 الراوي عن ابن أيب بكرة

 



 

ا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا سفيان وعبد الرمحن عن  حدثن - 20395
سفيان عن عبد امللك بن عمري عن عبد الرمحن بن أيب بكرة عن أبيه أنه كتب  

أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : ال يقضي احلاكم بني اثنني وهو 
 غضبان  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا حممد بن عبد العزيز  - 20396
الراسيب عن موىل أليب بكرة عن أيب بكرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم : ذنبان معجالن ال يؤخران البغي وقطيعة الرحم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف ت  

 

 

 حدثين أيب ثنا وكيع حدثين عثمان الشحام عن  حدثنا عبد هللا - 20397
مسلم بن أيب بكرة عن أبيه : أن النيب صلى هللا عليه وسلم كان يقول اللهم  

 إين أعوذ بك من الكفر والفقر وعذاب القرب  
 



 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده قوي على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا عثمان أبو سلمة الشحام  - 20398
 عليه وسلم :  حدثين مسلم بن أيب بكرة عن أبيه قال قال رسول هللا صلى هللا

سيخرج قوم أحداث أحداء أشداء ذليقة ألسنتهم ابلقرآن يقرؤنه ال جياوز 
يؤجر قاتلهم   تراقيهم فإذا لقيتموهم فأنيموهم مث إذا لقيتموهم فاقتلوهم فإنه   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده قوي على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا سفيان عن يونس بن عبيد   - 20399
عن احلكم بن األعرج عن األشعث بن ثرملة عن أيب بكرة قال قال رسول هللا 
صلى هللا عليه وسلم : من قتل نفسا معاهدة بغري حلها حرم هللا عليه اجلنة أن  

 جيد رحيها  

 

 

بن ثرملة ثقة من رجال   عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح . األشعثت
 النسائي وابقي رجال اإلسناد ثقات من رجال الشيخني 

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن عن سفيان عن عبد   - 20400
امللك بن عمري عن عبد الرمحن بن أيب بكرة عن أبيه قال قال رسول هللا صلى 

مزينة خريا عند هللا من  هللا عليه وسلم : أرأيتم إن كان جهينة وأسلم وغفار و 
من بىن عامر بن صعصعة  بىن أسد ومن بىن متيم ومن بىن عبد هللا بن غطفان و 

فقال رجل قد خابوا وخسروا فقال النيب صلى هللا عليه وسلم هم خري من بىن 
 متيم ومن بىن عامر بن صعصعة ومن بىن أسد ومن بىن عبد هللا بن غطفان  

 

 

ه صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناد ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل ثنا اجلريري ثنا عبد الرمحن  - 20401
بن أيب بكرة عن أبيه قال وقال إمساعيل مرة كنا جلوسا عند النيب صلى هللا 

عليه وسلم فقال : أال أنبئكم أبكرب الكبائر ثالاث اإلشراك ابهلل عز وجل قال  
النيب صلى هللا عليه وسلم فقال اإلشراك ابهلل عز وجل  وذكر الكبائر عند

وعقوق الوالدين وكان متكئا فجلس وقال وشهادة الزور وشهادة الزور 
وشهادة الزور أو قول الزور وشهادة الزور فما زال رسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم يكررها حىت قلنا ليته سكت  

 

 



شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على  ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    37صفحة  - 5مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل أان أيوب عن حممد بن  - 20402
يف حجته فقال إال  سريين عن أيب بكرة : أن النيب صلى هللا عليه وسلم خطب 

إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق هللا السماوات واألرض السنة اثنا عشر  
رم ورجب شهرا منها أربعة حرم ثالث متواليات ذو القعدة وذو احلجة واحمل

مضر الذي بني مجادى وشعبان مث قال أال أي يوم هذا قلنا هللا ورسوله أعلم  
فسكت حىت ظننا إنه سيسميه بغري امسه قال أليس يوم النحر قلنا بلى مث قال  

أي شهر هذا قلنا هللا ورسوله أعلم فسكت حىت ظننا إنه سيسميه بغري امسه 
د هذا قلنا هللا ورسوله أعلم  فقال أليس ذا احلجة قلنا بلى مث قال أي بل

فسكت حىت ظننا إنه سيسميه بغري امسه قال أليست البلدة قلنا بلى قال فإن  
دماءكم وأموالكم قال وأحسبه قال وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم  

هذا يف شهركم هذا يف بلدكم هذا وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم إال ال  
م رقاب بعض أال هل بلغت أال ليبلغ ترجعوا بعدي ضالال يضرب بعضك



الشاهد الغائب منكم فلعل من يبلغه يكون أوعى له من بعض من يسمعه قال  
 حممد وقد كان ذاك قال قد كان بعض من بلغه أوعى له من بعض من مسعه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد رجاله ثقات رجال ت
 الشيخني 

 

 

حدثين أيب ثنا حممد بن أيب عدى عن بن عون    حدثنا عبد هللا - 20403
بن أيب بكرة عن أيب بكرة قال : ملا  عن حممد يعىن بن سريين عن عبد الرمحن 

كان ذلك اليوم قعد النيب صلى هللا عليه وسلم على بعري وأخذ رجل بزمامه أو  
خبطامه فقال أي يوم يومكم هذا قال فسكتنا حىت ظننا إنه سيسميه سوى امسه 

ليس ابلنحر قال قلنا بلى قال فأي شهر شهركم هذا قال فسكتنا حىت  قال أ
ظننا أنه سيسميه سوى امسه فقال أليس بذي احلجة قال قلنا بلى قال فأي  
بلد بلدكم هذا قال فسكتنا حىت ظننا إنه سيسميه سوى امسه فقال أليس 

كحرمة  ابلبلدة قال قلنا بلى قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام  
يومكم هذا يف شهركم هذا يف بلدكم هذا أال فليبلغ الشاهد الغائب فإن 

الشاهد عسى أن يبلغه من هو أوعى له منه قال حممد فقال رجل فقد كان  
 ذاك 

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هشيم عن عيينة بن عبد الرمحن  - 20404
عن أبيه عن أيب بكرة قال : لقد رأيتنا مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وإان 

 لنرمل ابجلنازة رمال  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات ت  

 

 

بن عمري عن   حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هشيم أان عبد امللك - 20405
عبد الرمحن بن أيب بكرة عن أبيه قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ال  

 يقضى القاضي بني اثنني وهو غضبان 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد األعلى وربعي بن إبراهيم   - 20406
الشمس على  املعىن قاال ثنا يونس عن احلسن عن أيب بكرة قال : كسفت

عهد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقام جير ثوبه مستعجال حىت أتى املسجد 



ر  واثب الناس فصلى ركعتني فجلى عنها مث أقبل علينا فقال إن الشمس والقم
آيتان من آايت هللا تبارك وتعاىل خيوف هبما عباده وال ينكسفان ملوت أحد 

قال وكان ابنه إبراهيم عليه السالم مات فإذا رأيتم منهما شيئا فصلوا وادعوا 
 حىت يكشف منهما ما بكم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري ربعي ت
األعلى  بن إبراهيم متابع عبد  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا خلف بن الوليد ثنا املبارك عن   - 20407
احلسن عن أيب بكرة أنه حدثه قال : انكسفت الشمس على عهد النيب صلى 

 هللا عليه وسلم وحنن عنده فوثب فزعا جير ثوبه فذكر معناه  

 

 

املبارك عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد حسن من أجل ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان عن أيب موسى ويقال له   - 20408
إسرائيل قال مسعت احلسن قال مسعت أاب بكرة وقال سفيان مرة عن أيب بكرة 

: رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على املنرب وحسن عليه السالم معه  



هذا سيد ولعل هللا تبارك   وهو يقبل على الناس مرة وعليه مرة ويقول أن ابين
 وتعاىل أن يصلح به بني فئتني من املسلمني 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري ت  

 

 

-------------------------------------  

 

[    38صفحة  - 5مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان عن عبد امللك بن عمري   - 20409
عن عبد الرمحن بن أيب بكرة عن أبيه عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : ال  

 ينبغي للقاضي وقال سفيان مرة للحاكم أن حيكم بني اثنني وهو غضبان  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل بن إبراهيم ثنا اجلريري ثنا  - 20410
ى هللا عليه  عبد الرمحن بن أيب بكرة عن أبيه قال ذكر الكبائر عند النيب صل



وسلم فقال : اإلشراك ابهلل تبارك وتعاىل وعقوق الوالدين وكان متكئا فجلس 
رسول هللا صلى هللا  فقال وشهادة الزور وشهادة الزور أو قول الزور فما زال

 عليه وسلم يكررها حىت قلنا ليته سكت 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

وقال مرة أان اجلريري ثنا عبد الرمحن بن أيب بكرة عن أبيه قال   - 20410
كنا جلوسا عند النيب صلى هللا عليه وسلم فقال :أال أنبئكم أبكرب الكبائر  

ابهلل تعاىل فذكره اإلشراك   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل ثنا حيىي بن أيب إسحاق ثنا   - 20411
عبد الرمحن بن أيب بكرة قال قال أبو بكرة : هناان رسول هللا صلى هللا عليه  
وسلم أن نبتاع الفضة ابلفضة والذهب ابلذهب إال سواء بسواء وأمران أن 

يف الفضة كيف شئنا فقال له اثبت بن عبيد   نبتاع الفضة يف الذهب والذهب
 يدا بيد قال هكذا مسعت 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل ثنا عاصم األحول عن أيب   - 20412
إن من  عثمان النهدي قال مسعت سعدا يقول مسعت أذاني ووعى قليب : 

ادعى إىل غري أبيه وهو يعلم إنه غري أبيه فاجلنة عليه حرام قال فلقيت أاب بكرة 
وسلم   فحدثته فقال وأان مسعت أذاني ووعى قليب من حممد صلى هللا عليه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل ثنا يونس بن عبيد عن   - 20413
احلكم بن األعرج عن األشعث بن ثرملة عن أيب بكرة قال قال رسول هللا 

وتعاىل  صلى هللا عليه وسلم : من قتل نفسا معاهدة بغري حلها حرم هللا تبارك  
 عليه اجلنة مل يشم رحيها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري ت
 احلكم بن األعرج 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل أان عيينة بن عبد الرمحن  - 20414



عن أبيه عن أيب بكرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ما من ذنب 
أحرى ان يعجل هللا تبارك وتعاىل العقوبة لصاحبه يف الدنيا مع ما يدخر له يف 

 اآلخرة من البغي وقطيعة الرحم 
 

 

إسناده صحيح عليق شعيب األرنؤوط :ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل عن خالد احلذاء عن عبد   - 20415
الرمحن بن أيب بكرة عن أبيه قال أحسبه عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال :  

 شهران ال ينقصان شهرا عيد رمضان وذي احلجة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد عن عيينة ثنا أيب   - 20416
قال : خرجت يف جنازة عبد الرمحن بن مسرة قال فجعل رجال من أهله 

يستقبلون اجلنازة فيمشون على أعقاهبم ويقولون رويدا ابرك هللا فيكم قال 
عليهم    فلحقنا أبو بكرة من طريق الربد فلما رأى أولئك وما يصنعون محل

ببغلته وأهوى هلم ابلسوط وقال خلوا فوالذي كرم وجه أيب القاسم صلى هللا 



عليه وسلم لقد رأيتنا مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأان لنكاد أن نرمل 
 هبا وقال حيىي مرة لقد رأيتنا مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد عن عيينة حدثين أيب  - 20417
عن أيب بكرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : الدجال أعور بعني 

 الشمال بني عينيه مكتوب كافر يقرؤه األمي والكاتب 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

 عن عيينة حدثين أيب عن أيب  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي - 20418
بكرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : لن يفلح قوم أسندوا أمرهم إىل 

 امرأة 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن عيينة حدثين أيب عن أيب   - 20419
بكرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : من قتل معاهدا يف غري كنهه  

 حرم هللا عليه اجلنة أن جيد رحيها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    39صفحة  - 5مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن عيينة قال حدثين أيب قال  - 20420
: ذكرت ليلة القدر عند أيب بكرة فقال ما أان بطالبها إال يف العشر األواخر 

هللا عليه وسلم مسعته يقول التمسوها يف   بعد شيء مسعته من رسول هللا صلى 
العشر األواخر من تسع يبقني أو سبع يبقني أو مخس يبقني أو ثالث يبقني أو  

 آخر ليلة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي ثنا أشعث عن زايد األعلم   - 20421
ن الصف فقال له النيب صلى هللا عليه  عن احلسن عن أيب بكرة : أنه ركع دو 

 وسلم زادك هللا حرصا وال تعد  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد عن مهلب بن أيب  - 20422
حبيبة ثنا احلسن عن أيب بكرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : ال يقولن 

أحدكم إين قمت رمضان كله أو صمته قال فال أدري أكره التزكية أم ال فال بد  
 من غفلة أو رقدة  

 

 

رجال الشيخني غري مهلب بن أيب حبيبة  عليق شعيب األرنؤوط : رجاله ثقات ت
فقد روى له أبو داود والنسائي هذا احلديث وهو ثقة أيضا لكن يف اإلسناد  

 عنعنة احلسن البصري

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد ثنا قرة ثنا حممد  - 20423



يعىن بن سريين عن عبد الرمحن بن أيب بكرة وعن رجل آخر وهو يف نفسي 
فضل من عبد الرمحن بن أيب بكرة عن أيب بكرة قال عبد هللا قال غري أيب عن أ

حيىي يف هذا احلديث أفضل يف نفسي محيد بن عبد الرمحن أن النيب صلى هللا  
عليه وسلم خطب الناس مبىن فقال : أال تدرون أي يوم هذا قلنا هللا ورسوله 

ل أليس بيوم النحر قلنا  أعلم قال فسكت حىت ظننا إنه سيسميه بغري امسه فقا
نعم قال أي بلد هذا قلنا هللا ورسوله أعلم قال أليس ابلبلدة قلنا بلى اي رسول 

هللا قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم حرام كحرمة يومكم هذا  
يف شهركم هذا يف بلدكم هذا أال هل بلغت قلنا نعم قال اللهم أشهد ليبلغ  

مبلغ يبلغه من هو أوعى له منه فكان كذلك وقال ال  الشاهد الغائب فإنه رب 
ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض فلما كان يوم حرق بن 

احلضرمي حرقه جارية بن قدامة قال أشرفوا على أيب بكرة فقالوا هذا أبو بكرة 
فقال عبد الرمحن فحدثتين أمي أن أاب بكرة قال لو دخلوا علي ما هبشت 

 إليهم بقصبة  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن أشعث عن احلسن عن   - 20424
أيب بكرة : أن النيب صلى هللا عليه وسلم صلى هبؤالء الركعتني وهؤالء الركعتني  



 فكانت للنيب صلى هللا عليه وسلم أربعا وهلم ركعتني ركعتني  

 

 

عيب األرنؤوط : صحيح لغريه رجاله ثقات رجال الشيخني غري أشعث عليق شت
وهو ابن عبد امللك احلمراين -  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا عثمان الشحام ثنا مسلم   - 20425
بن أيب بكرة عن أبيه : ان النيب صلى هللا عليه وسلم كان يقول يف دبر كل 

 صالة اللهم إين أعوذ بك من الكفر والفقر وعذاب القرب 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده قوي على شرط مسلم ت  

 

 

ثين أيب ثنا وكيع عن سفيان عن عبد امللك بن حدثنا عبد هللا حد - 20426
ه قال قال رسول هللا صلى هللا عليه  عمري عن عبد الرمحن بن أيب بكرة عن أبي

وسلم : أرأيتم إن كانت جهينة وأسلم وغفار خريا من بىن متيم وبىن عبد هللا بن 
غطفان وبىن عامر بن صعصعة ومد هبا صوته قالوا اي رسول هللا قد خابوا  

روا قال فوالذي نفسي بيده هلم خري  وخس  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا األسود بن شيبان عن حبر   - 20427
ه وسلم فمر  بن مرار عن أيب بكرة قال : كنت أمشي مع النيب صلى هللا علي 

على قربين فقال من أيتيين جبريدة خنل قال فاستبقت أان ورجل آخر فجئنا  
ا إنه بعسيب فشقه ابثنني فجعل على هذا واحدة وعلى هذا واحدة مث قال أم

سيخفف عنهما ما كان فيهما من بلولتهما شيء مث قال إهنما ليعذابن يف الغيبة  
 والبول 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث قوي وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الصحيح  ت
وهو ابن عبد الرمحن بن أيب بكرة -غري حبر بن مرار   

 

 

الشحام قال حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا عثمان  - 20428
مسلم بن أيب بكرة عن أبيه قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :  حدثين 

إهنا ستكون فتنة املضطجع فيها خري من اجلالس واجلالس خري من القائم 
والقائم فيها خري من املاشي واملاشي خري من الساعي قال فقال رجل اي رسول  

ق إببله ومن كانت له غنم فليلحق  هللا فما أتمرين قال من كانت له إبل فليلح
بغنمه ومن كانت له أرض فليلحق أبرضه ومن مل يكن له شيء من ذلك 



فليعمد إىل سيفه فليضرب حبده صخرة مث لينج إن استطاع النجاة مث لينج إن  
 استطاع النجاة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده قوي على شرط مسلم ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    40صفحة  - 5مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد بن هارون أان العوام ثنا سعيد   - 20429
بن مجهان عن بن أيب بكرة عن أبيه قال : ذكر النيب صلى هللا عليه وسلم  

ر يقال له دجلة ذو خنل كثري وينزل به بنو  أرضا يقال هلا البصرية إىل جنبها هن
أبصلها وهلكوا وفرقة أتخذ على  قنطوراء فيتفرق الناس ثالث فرق فرقة تلحق 

أنفسها وكفروا وفرقة جيعلون ذراريهم خلف ظهورهم فيقاتلون قتالهم شهداء 
 يفتح هللا تبارك وتعاىل على بقيتهم وشك يزيد فيه مرة فقال البصرية أو البصرة 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : ضعيف ومتنه منكر ت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن يزيد أان العوام بن حوشب  - 20430
عن سعيد بن مجهان عن بن أيب بكرة عن أبيه قال قال رسول هللا صلى هللا 
عليه وسلم : لننزلن أرضا يقال هلا البصرة أو البصرية على دجلة هنر فذكر  

عوام بنو قنطوراء هم الرتك معناه قال ال  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد بن هارون ثنا محاد بن سلمة   - 20431
عن علي بن زيد عن عبد الرمحن بن أيب بكرة عن أبيه أن رجال قال : اي رسول  

هللا أي الناس خري قال من طال عمره وحسن عمله قال فأي الناس شر قال  
 من طال عمره وساء عمله  

 

 

إسناد ضعيف لضعف علي بن عليق شعيب األرنؤوط : حديث حسن وهذا ت
 زيد : وهو ابن جدعان وابقي رجاله ثقات

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أان مهام عن قتادة عن احلسن  - 20432
عن أيب بكرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ال يقولن أحدكم  



قال قتادة  صمت رمضان كله وال قمته كله قال احلسن قال أيب وقال يزيد مرة  
 هللا أعلم أخاف على أمته التزكية أو ال بد من راقد أو غافل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : رجاله ثقات رجال الشيخني لكن احلسن البصري ت
 مدلس وقد عنعن 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد بن هارون أان عيينة بن عبد   - 20433
د أيب بكرة فقال ما أان مبلتمسها  الرمحن عن أبيه قال : ذكرت ليلة القدر عن

بعد ما مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إال يف عشر األواخر مسعت 
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول التمسوها يف العشر األواخر يف الوتر منه  
قال فكان أبو بكرة يصلي يف العشرين من رمضان كصالته يف سائر السنة فإذا  

 دخل العشر اجتهد  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا زيد أان محاد بن سلمة عن علي بن   - 20434
زيد عن عبد الرمحن بن أيب بكرة عن أبيه قال قال رسول هللا صلى هللا عليه  



وسلم : ميكث أبوا الدجال ثالثني عاما ال يولد هلما مث يولد هلما غالم أعور  
وأقله نفعا تنام عيناه وال ينام قلبه مث نعت أبويه فقال أبوه رجل أضر شيء 

طوال مضطرب اللحم طويل األنف كأن أنفه منقار وأمه امرأة فرضاخية عظيمة  
الثديني قال فبلغنا أن مولودا من اليهود ولد ابملدينة قال فانطلقت أان والزبري  

ول هللا صلى هللا عليه  بن العوام حىت دخلنا على أبويه فرأينا فيهما نعت رس
وسلم وإذا هو منجدل يف الشمس يف قطيفة له مههمة فسألنا أبويه فقاال مكثنا  
ثالثني عاما ال يولد لنا مث ولد لنا غالم أعور أضر شيء وأقله نفعا فلما خرجنا  

مرران به فقال ما كنتما فيه قلنا ومسعت قال نعم إنه تنام عيناي وال ينام قليب 
اد  فإذا هو بن صي   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف لضعف علي بن زيد بن جدعانت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أسباط بن حممد ثنا أشعث عن بن  - 20435
سلم يوم النحر  سريين عن أيب بكرة قال : خطب رسول هللا صلى هللا عليه و 

على انقة له قال فجعل يتكلم ههنا مرة وههنا مرة عند كل قوم مث قال أي يوم 
حر قال  هذا قال فسكتنا حىت ظننا أنه سيسميه غري امسه قال أليس يوم الن

قلنا بلى مث قال أي شهر هذا قال فسكتنا حىت ظننا أنه سيسميه غري امسه قال  
مث قال أليس ذا احلجة قال قلنا بلى مث قال أي بلد هذا قال فسكتنا حىت ظننا  



أنه سيسميه غري امسه قال مث قال أليس البلدة احلرام قال قلنا بلى قال فإن  
إىل أن تلقوا ربكم تعاىل كحرمة   دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم

يومكم هذا يف شهركم هذا يف بلدكم هذا مث قال ليبلغ الشاهد منكم الغائب 
 فلعل الغائب أن يكون أوعى له من الشاهد 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف لضعف األشعث  ت
 والنقطاعه بني ابن سريين وأيب بكرة

 

 

------------------------------------- 

 

[    41صفحة  - 5مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا زيد أان محاد بن سلمة عن زايد   - 20436
ح  األعلم عن احلسن عن أيب بكرة : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم استفت

الصالة فكرب مث أومأ إليهم إن مكانكم مث دخل فخرج ورأسه يقطر فصلى هبم  
 فلما قضى الصالة قال إمنا أان بشر وإين كنت جنبا  

 

 



األرنؤوط : رجاله ثقات رجال الصحيح لكن احلسن البصري عليق شعيب ت
 مدلس وقد عنعنه 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا مؤمل ثنا محاد يعىن بن سلمة ثنا   - 20437
علي بن زيد عن احلسن عن أيب بكرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 : أان فرطكم على احلوض  

 

 

لغريه وهذا إسناد ضعيف عليق شعيب األرنؤوط : صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن خالد   - 20438
احلذاء عن عبد الرمحن بن أيب بكرة عن أبيه عن النيب صلى هللا عليه وسلم :  

إهنم ذكروا رجال عنده فقال رجل اي رسول هللا ما من رجل بعد رسول هللا صلى 
ه يف كذا وكذا فقال النيب صلى هللا عليه وسلم وحيك هللا عليه وسلم أفضل من 

يه وسلم إن  قطعت عنق صاحبك مرارا يقول ذلك قال رسول هللا صلى هللا عل
كان أحدكم مادحا أخاه ال حمالة فليقل أحسب فالان أن كان يرى إنه كذاك 

 وال أزكى على هللا تبارك وتعاىل أحدا وحسيبه هللا أحسبه كذا وكذا  

 

 



يب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شع ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن حممد   - 20439
بن أيب يعقوب الضيب قال مسعت عبد الرمحن بن أيب بكرة حيدث عن أبيه أن  

األقرع بن حابس جاء إىل النيب صلى هللا عليه وسلم فقال : إمنا ابيعك سراق 
من أسلم وغفار ومزينة واحسب جهينة حممد الذي يشك فقال رسول  احلجيج 

هللا صلى هللا عليه وسلم أرأيت إن كان أسلم وغفار ومزينة واحسب جهينة  
خريا من بىن متيم وبىن عامر وأسد وغطفان أخابوا وخسروا فقال نعم فقال 

 والذي نفسي بيده إهنم ال خري منهم إهنم ال خري منهم  

 

 

شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن   - 20440
منصور عن ربعي بن حراش عن أيب بكرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم إنه 

قال : إذا املسلمان محل أحدمها على صاحبه السالح فهما على طرف جهنم  
 فإذا قتل أحدمها صاحبه دخالها مجيعا  

 

 



على شرط الشيخني عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن بن مهدي عن محاد بن   - 20441
سلمة عن علي بن زيد عن عبد الرمحن بن أيب بكرة عن أبيه عن النيب صلى  

هللا عليه وسلم قال : أاتين جربيل وميكائيل عليهما السالم فقال جربيل عليه  
فقال ميكائيل استزده قال اقرأه على  السالم اقرأ القرآن على حرف واحد 

 سبعة أحرف كلها شاف كاف ما مل ختتم آية رمحة بعذاب أو آية عذاب برمحة 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف لضعف علي بن ت
زيد : وهو ابن جدعان وابقي رجاله ثقات رجال الشيخني غري محاد بن سلمة  

 فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو كامل ثنا محاد عن زايد األعلم   - 20442
عن احلسن عن أيب بكرة : أن النيب صلى هللا عليه وسلم دخل يف صالة الفجر  

 فأومأ إليهم إن مكانكم فذهب مث جاء ورأسه يقطر فصلى هبم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : رجاله ثقات لكن احلسن البصري مدلس وقد عنعنه ت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هبز ثنا مهام أان قتادة عن احلسن   - 04432
عن أيب بكرة ان النيب صلى هللا عليه وسلم قال : ال يقولن أحدكم إين قمت 

 رمضان كله  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : رجاله ثقات رجال الشيخني لكن احلسن البصري ت
 مدلس وقد عنعن 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أان معمر عن الزهري  - 20444
يف مسيلمة قبل  عن طلحة بن عبد هللا بن عوف عن أيب بكرة قال أكثر الناس 

أن يقول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فيه شيئا فقام رسول هللا صلى هللا 
ثرمت فيه  عليه وسلم خطيبا فقال : أما بعد ففي شأن هذا الرجل الذي قد أك

وإنه كذاب من ثالثني كذااب خيرجون بني يدي الساعة وإنه ليس من بلدة إال 
يبلغها رعب املسيح إال املدينة على كل نقب من نقاهبا ملكان يذابن عنها  

 رعب املسيح 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف رجاله ثقات رجال الصحيح لكن ت



 اختلف فيه على الزهري 
 

 

ا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو النضر وعفان قاال حدثنا  حدثن - 20445
ثنا املبارك قال مسعت املبارك عن احلسن عن أيب بكرة قال عفان يف حديثه 

احلسن يقول أخربين أبو بكرة قال : أتى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على  
  قوم يتعاطون سيفا مسلوال فقال لعن هللا من فعل هذا أو ليس قد هنيت عن
هذا مث قال إذا سل أحدكم سيفه فنظر إليه فأراد أن يناوله أخاه فليغمده مث  

 يناوله إايه  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد حسن رجاله ثقات رجال ت
 الشيخني غري املبارك بن فضالة فهو صدوق 

 

 

------------------------------------- 

 

[    42صفحة  - 5مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو عامر ثنا عبد اجلليل حدثين  - 20446



جعفر بن ميمون حدثين عبد الرمحن بن أيب بكرة إنه قال ألبيه : اي أبت إين 
أمسعك تدعو كل غداة اللهم عافين يف بدين اللهم عافين يف مسعي اللهم عافين  

بصرى ال إله إال أنت تعيدها ثالاث حني تصبح وثالاث حني متسى وتقول يف 
القرب ال   اللهم إين أعوذ بك من الكفر والفقر اللهم إين أعوذ بك من عذاب

إله إال أنت تعيدها حني تصبح ثالاث وثالاث حني متسى قال نعم اي بىن إين 
نته  مسعت النيب صلى هللا عليه وسلم يدعو هبن فأحب أن أسنت بس  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسن يف املتابعات والشواهدت  

 

 

قال وقال النيب صلى هللا عليه وسلم : دعوات املكروب اللهم   - 20447
رمحتك أرجو فال تكلين إىل نفسي طرفة عني أصلح يل شأىن كله ال إله إال 

 أنت  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسن يف املتابعات والشواهدت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح ثنا عثمان الشحام ثنا مسلم   - 20448
ر برجل ساجد وهو  بن أيب بكرة عن أبيه : أن نيب هللا صلى هللا عليه وسلم م



ينطلق إىل الصالة فقضى الصالة ورجع عليه وهو ساجد فقام النيب صلى هللا 
ه وهزه  عليه وسلم فقال من يقتل هذا فقام رجل فحسر عن يديه فاخرتط سيف 

مث قال اي نيب هللا أبيب أنت وأمي كيف أقتل رجال ساجدا يشهد أن ال إله إال 
هللا وأن حممدا عبده ورسوله مث قال من يقتل هذا فقام رجل فقال أان فحسر 
عن ذراعيه واخرتط سيفه وهزه حىت أرعدت يده فقال اي نيب هللا كيف اقتل  

مدا عبده ورسوله فقال النيب صلى  رجال ساجدا يشهد أن ال إله إال هللا وأن حم
 هللا عليه وسلم والذي نفس حممد بيده لو قتلتموه لكان أول فتنة وآخرها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : رجاله رجال الصحيح لكن يف متنه نكارة وقد تفرد به  ت
مسلم بن أيب بكرة عن أبيه وعثمان الشحام عن مسلم بن أيب بكرة وعثمان  

ال فيه حيىي القطان : تعرف وتنكر ومل يكن عندي بذاك وثقه غري واحد لكن ق
وقال النسائي : ليس ابلقوي مع أنه قال يف موضع آخر : ليس به أبس وقال  

 الدارقطين : يعترب به وقال أبو أمحد احلاكم : ليس ابملتني عندهم 
 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سليمان بن داود الطيالسي أبو  - 20449
داود أان عمران عن قتادة عن احلسن عن أيب بكرة أن النيب صلى هللا عليه  

وسلم قال يعىن : صوموا اهلالل لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا 
 العدة ثالثني والشهر هكذا وهكذا وهكذا وعقد  



 

 

رنؤوط : صحيح لغريه عليق شعيب األت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن بكر ثنا محيد بن مهران   - 20450
ثنا سعد بن أوس عن زايد بن كسيب العدوى عن أيب بكرة قال مسعت رسول 

هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : من أكرم سلطان هللا تبارك وتعاىل يف الدنيا  
سلطان هللا تبارك وتعاىل يف الدنيا أهانه هللا يوم  أكرمه هللا يوم القيامة ومن أهان

 القيامة  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف سعد بن أوس ضعفه ابن معني ووثقه  ت
 ابن حبان وزايد بن كسيب روى عنه اثنان ومل يوثقه غري ابن حبان فهو جمهول

 

 

ثنا محاد  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد وعفان قاال  - 20451
لمة قال عفان أان عطاء بن السائب عن بالل بن بقطر عن أيب بكرة قال  بن س

: أتى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بداننري فجعل يقبض قبضة قبضة مث  
ينظر عن ميينه كأنه يؤامر أحدا مث يعطى ورجل أسود مطموم عليه ثوابن 

مة فغضب رسول هللا أبيضان بني عينيه أثر السجود فقال ما عدلت يف القس



صلى هللا عليه وسلم وقال من يعدل عليكم بعدي قالوا اي رسول هللا أال نقتله  
فقال ال مث قال ألصحابه هذا وأصحابه ميرقون من الدين كما ميرق السهم من  

 الرمية ال يتعلقون من اإلسالم بشيء 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد ثنا بشار اخلياط قال   - 04522
صلى هللا عليه  مسعت عبد العزيز بن أيب بكرة : حيدث أن أاب بكرة جاء والنيب 

وسلم راكع فسمع النيب صلى هللا عليه وسلم صوت نعل أيب بكرة وهو حيضر  
ال من  يريدان أن يدرك الركعة فلما انصرف النيب صلى هللا عليه وسلم ق

 الساعي قال أبو بكرة أان قال زادك هللا حرصا وال تعد  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد ثنا زكراي بن سليم   - 20453
نه مسع عبد املنقري قال مسعت رجال حيدث عمرو بن عثمان وأان شاهد إ

الرمحن بن أيب بكرة حيدث أن أاب بكرة حدثهم أنه شهد رسول هللا صلى هللا 



ت عليه وسلم على بغلته واقفا إذ جاؤوا ابمرأة حبلى فقالت إهنا زنت أو بغ
فارمجها فقال هلا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : استرتى بسرت هللا عز وجل  

فرجعت مث جاءت الثانية والنيب صلى هللا عليه وسلم على بغلته فقالت ارمجها  
اي نيب هللا فقال استرتى بسرت هللا تبارك وتعاىل فرجعت مث جاءت الثالثة وهو  

هللا اال رمجتها فقال اذهيب حىت واقف حىت أخذت بلجام بغلته فقالت أنشدك 
تلدي فانطلقت فولدت غالما مث جاءت فكلمت رسول هللا صلى هللا عليه  

وسلم مث قال هلا اذهيب فتطهري من الدم فانطلقت مث أتت النيب صلى هللا عليه  
وسلم فقالت إهنا قد تطهرت فأرسل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم نسوة  

فجئن وشهدن عند رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  فأمرهن أن يستربئن املرأة 
بطهرها فأمر هلا حبفرية إىل ثندوهتا مث جاء رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

واملسلمون فأخذ النيب صلى هللا عليه وسلم حصاة مثل احلمصة فرماها مث مال  
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وقال للمسلمني ارموها وإايكم ووجهها فلما  

ئت أمر إبخراجها فصلى عليها مث قال لو قسم أجرها بني أهل احلجاز  طف
 وسعهم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف إلهبام الراوي عن عبد الرمحن بن أيب ت
 بكرة

 

 



------------------------------------- 

 

[    43صفحة  - 5مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عتاب بن زايد أان عبد هللا يعىن بن  - 20454
املبارك أان زكراي أبو عمران البصري قال مسعت شيخا حيدث عمرو بن عثمان  
القرشي ثنا عبد الرمحن بن أيب بكرة فذكر احلديث إال إنه قال فكفله رسول 

  صلى هللا عليه وسلم وقال : لو قسم أجرها بني أهل احلجاز لوسعهم  هللا

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف إلهبام الراوي عن عبد الرمحن بن أيب ت
 بكرة

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أسود بن عامر ثنا محاد بن سلمة   - 20455
س أتى النيب صلى هللا  عن محيد عن احلسن عن أيب بكرة أن رجال من أهل فار 

عليه وسلم فقال : إن ريب تبارك وتعاىل قد قتل ربك يعىن كسرى قال وقيل له  
يعىن للنيب صلى هللا عليه وسلم إنه قد استخلف ابنته قال فقال ال يفلح قوم  

 متلكهم امرأة  

 



 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا مؤمن بن إمساعيل ثنا محاد بن زيد  - 20456
عن أيب بكرة ثنا املعلى بن زايد ويونس وأيوب وهشام عن احلسن عن األحنف 

قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : إذا تواجه املسلمان بسيفيهما فقتل  
ما ابل املقتول قال  أحدمها صاحبه فالقاتل واملقتول يف النار قيل هذا القاتل ف

 قد أراد قتل صاحبه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا سعيد بن زيد قال مسعت   - 20457
ة عن النيب أاب سليمان العصري حدثين عقبة بن صهبان قال مسعت أاب بكر 

صلى هللا عليه وسلم قال : حيمل الناس على الصراط يوم القيامة فتقادع هبم  
برمحته من  جنبة الصراط تقادع الفراش يف النار قال فينجى هللا تبارك وتعاىل 

يشاء قال مث يؤذن للمالئكة والنبيني والشهداء أن يشفعوا فيشفعون وخيرجون 
ويشفعون وخيرجون ويشفعون وخيرجون وزاد عفان مرة فقال أيضا ويشفعون  

 وخيرجون من كان يف قلبه ما يزن ذرة من إميان  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حممد بن أابن ثنا سعيد بن زيد : مثله  قال أبو عبد الرمحن ثنا  - 20458  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سليمان بن داود اهلامشي أان  - 20459
إبراهيم بن سعد عن أبيه عن أيب بكرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

سبعة أبواب على كل ابب : ال يدخل املدينة رعب املسيح الدجال هلا يومئذ 
 منها ملكان  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعقوب ثنا أيب عن أبيه عن جده   - 20460
 عن أيب بكرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم فذكر : مثله  

 



 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يونس بن حممد ثنا محاد يعىن بن  - 20461
سلمة عن علي بن زيد عن عبد الرمحن بن أيب بكرة عن أبيه أن رجال قال : اي  
رسول هللا أي الناس خري قال من طال عمره وحسن عمله قال فأي الناس شر  

 قال من طال عمره وساء عمله  

 

 

هذا إسناد ضعيف لضعف علي بن عليق شعيب األرنؤوط : حديث حسن و ت
 زيد : وهو ابن جدعان 

 

 

------------------------------------- 

 

[    44صفحة  - 5مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يونس يعىن بن حممد ثنا محاد عن   - 20462
 يونس ومحيد عن احلسن عن أيب بكرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم : مثله  

 



 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث حسن وهذا إسناد رجاله ثقات رجال ت
 الشيخني غري محاد بن سلمة فمن رجال مسلم 

 

 

أيب ثنا عبد الصمد ثنا محاد يعىن بن  حدثنا عبد هللا حدثين - 20463
ن بن أيب بكرة قال : وفدت مع أيب إىل  سلمة ثنا علي بن زيد عن عبد الرمح

معاوية بن أيب سفيان فادخلنا عليه فقال اي أاب بكرة حدثين بشيء مسعته من  
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

صاحلة ويسأل عنها فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ذات يعجبه الرؤاي ال
يوم أيكم رأى رؤاي فقال رجل أان اي رسول هللا رأيت كان ميزاان دىل من السماء 

فوزنت أنت أبيب بكر فرجحت أبيب بكر مث وزن أبو بكر رضي هللا عنه بعمر  
اىل عنه  رضي هللا عنه فرجح أبو بكر بعمر مث وزن عمر بعثمان رضي هللا تع

فرجح عمر بعثمان رضي هللا عنهم مث رفع امليزان فاستاء هلا رسول هللا صلى 
هللا عليه وسلم فقال خالفة نبوة مث يؤتى هللا تبارك وتعاىل امللك من يشاء قال  

 أيب قال عفان فيه فاستأهلا قال وقال محاد فساءه ذلك 
 

 

ف علي بن عليق شعيب األرنؤوط : حديث حسن وهذا إسناد ضعيف لضعت
 زيد : وهو ابن جدعان 

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح ثنا عثمان الشحام ثنا مسلم   - 20464
بن أيب بكرة وسأله هل مسعت يف اخلوارج من شيء فقال مسعت والدي أاب 

بكرة يقول عن نيب هللا صلى هللا عليه وسلم : أال إنه سيخرج من أميت أقوام 
هم ابلقرآن ال جياوز تراقيهم إال فإذا رأيتموهم  أشداء أحداء ذليقة ألسنت

 فأنيموهم مث إذا رأيتموهم فأنيموهم فاملأجور قاتلهم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده قوي على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح ثنا عثمان الشحام حدثين  - 20465
هم إين أعوذ بك من  مسلم بن أيب بكرة إنه مر بوالده وهو يدعو ويقول : الل

الكفر والفقر وعذاب القرب قال فأخذهتن عنه وكنت أدعو هبن يف دبر كل 
ال صالة قال فمر يب وأان أدعو هبن فقال اي بين أىن عقلت هؤالء الكلمات ق

اي أبتاه مسعتك تدعو هبن يف دبر كل صالة فأخذهتن عنك قال فالزمهن اي بين 
 فإن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان يدعو هبن يف دبر كل صالة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده قوي على شرط مسلم ت  

 

 



 حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هاشم ثنا املبارك ثنا احلسن ثنا أبو - 20466
بكرة قال : كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يصلي ابلناس وكان احلسن بن  
علي رضي هللا عنهما يثب على ظهره إذا سجد ففعل ذلك غري مرة فقالوا له  
وهللا إنك لتفعل هبذا شيئا ما رأيناك تفعله أبحد قال املبارك فذكر شيئا مث قال  

ه بني فئتني من املسلمني فقال  إن ابين هذا سيد وسيصلح هللا تبارك وتعاىل ب
 احلسن فوهللا وهللا بعد أن ويل مل يهرق يف خالفته ملء حمجمة من دم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أسود بن عامر أان محاد بن سلمة   - 20467
د بن سريين عن أيب بكرة عن يونس بن عبيد عن احلسن عن أيب بكرة وعن حمم

أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : أال ال ترجعوا بعدي كفارا يضرب 
 بعضكم رقاب بعض وقال بن سريين ضالال يضرب بعضكم رقاب بعض 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد رجاله ثقات رجال ت
 الشيخني 

 

 



اشم بن القاسم ثنا شعبة عن عبد  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا ه - 20468
آلل أيب موسى األشعري يكىن أاب عبد هللا قال    ربه بن سعيد قال مسعت موىل

مسعت سعيد بن أيب احلسن البصري حيدث عن أيب بكرة إنه دعي إىل شهادة  
مرة فجاء إىل البيت فقام له رجل من جملسه فقال : هناان رسول هللا صلى هللا  

رجل للرجل من جملسه أن جيلس فيه وعن ان ميسح عليه وسلم إذا قام ال
 الرجل يده بثوب من ال ميلك  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف جلهالة أيب عبد هللا موىل آل أيب موسى  ت
 األشعري

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو النضر هاشم بن القاسم ثنا   - 20469
عبد هللا بن أيب   احلشرج بن نباتة القيسي الكويف حدثين سعيد بن مجهان ثنا

بكرة حدثين أيب يف هذا املسجد يعىن مسجد البصرة قال قال رسول هللا صلى 
كثر هبا عددهم  هللا عليه وسلم : لتنزلن طائفة من أميت أرضا يقال هلا البصرة ي

ويكثر هبا خنلهم مث جييء بنو قنطوراء عراض الوجوه صغار العيون حىت ينزلوا  
على جسر هلم يقال له دجلة فيتفرق املسلمون ثالث فرق فأما فرقة فيأخذون  
أبذانب اإلبل وتلحق ابلبادية وهلكت وأما فرقة فتأخذ على أنفسها فكفرت 

هلم خلف ظهورهم ويقاتلون فقتالهم  فهذه وتلك سواء وأما فرقة فيجعلون عيا 



 شهداء ويفتح هللا على بقيتها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : ضعيف ومتنه منكر ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    45صفحة  - 5مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سريج ثنا حشرج عن سعيد عن   - 20470
عبد هللا أو عبيد هللا بن أيب بكرة قال حدثين أيب : يف هذا املسجد يعىن 

 مسجد البصرة فذكر مثله  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : ضعيف ومتنه منكر ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هوذة بن خليفة ثنا عبد هللا بن  - 20471
بكرة قال : ملا  عون عن حممد بن سريين عن عبد الرمحن بن أيب بكرة عن أيب 

كان ذاك اليوم ركب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم انقته مث وقف فقال 



لشاهد تدرون أي يوم هذا فذكر معىن حديث بن أيب عدي وقال فيه أال ليبلغ ا
الغائب مرتني فرب مبلغ هو أوعى من مبلغ مثله مث مال على انقته إىل 

 غنيمات فجعل يقسمهن بني الرجلني الشاة والثالثة الشاة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده قويت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبيد هللا بن حممد قال مسعت محاد   - 20472
ومحيد يف آخرين عن احلسن عن أيب بكرة بن سلمة حيدث عن علي بن زيد 

عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال : إن هللا تبارك وتعاىل سيؤيد هذا الدين  
 أبقوام ال خالق هلم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد رجاله ثقات غري علي بن ت
 زيد : وهو ابن جدعان فهو ضعيف 

 

 

ين أيب ثنا أمحد بن عبد امللك احلراين ثنا أبو حدثنا عبد هللا حدث - 20473
مسعت أيب حيدث عن أيب بكرة : إنه  بكرة بكار بن عبد العزيز بن أيب بكرة قال 

شهد النيب صلى هللا عليه وسلم أاته بشري يبشره بظفر جند له على عدوهم  



ورأسه يف حجر عائشة رضي هللا عنها فقام فخر ساجدا مث أنشأ يسائل البشري 
ربه فيما أخربه إنه وىل أمرهم امرأة فقال النيب صلى هللا عليه وسلم اآلن فأخ

 هلكت الرجال إذا أطاعت النساء هلكت الرجال إذا أطاعت النساء ثالاث 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف لضعف بكار بن عبد العزيز ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أمحد بن عبد امللك ثنا بكار قال   - 20474
حدثين أيب عن أيب بكرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : من مسع 

 مسع هللا به ومن رأاي رأاي هللا به 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف لضعف بكار بن ت
 عبد العزيز 

 

 

د هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا محاد بن سلمة أان زايد حدثنا عب - 20475
صلى هللا عليه وسلم راكع  األعلم عن احلسن عن أيب بكرة إنه جاء ورسول هللا 

فركع دون الصف مث مشى إىل الصف فقال النيب صلى هللا عليه وسلم : من  
ليه  هذا الذي ركع مث مشى إىل الصف فقال أبو بكرة أان فقال النيب صلى هللا ع



 وسلم زادك هللا حرصا وال تعد  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الصحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا مهام أان زايد األعلم عن   - 20476
احلسن عن أيب بكرة أنه : دخل املسجد والنيب صلى هللا عليه وسلم راكع  

لنيب صلى هللا عليه وسلم زادك هللا فركع قبل أن يصل إىل الصف فقال له ا
 حرصا وال تعد  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري رجاله ثقات ت
 رجال الشيخني غري زايد األعلم فمن رجال البخاري 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا محاد بن سلمة أان زايد  - 20477
أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم دخل يف  األعلم عن احلسن عن أيب بكرة :

صالة الفجر فأومأ إىل أصحابه أي مكانكم فذهب وجاء ورأسه يقطر فصلى  
 ابلناس 

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : رجاله ثقات رجال الصحيح لكن احلسن البصري ت
 مدلس وقد عنعنه 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا علي بن عبد هللا ثنا معاذ بن معاذ   - 20478
ال  ثنا شعبة حدثين فضيل بن فضالة قال حدثين عبد الرمحن بن أيب بكرة ق

رأى أبو بكرة انسا يصلون الضحى فقال : إهنم ليصلون صالة ما صالها  
 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وال عامة أصحابه رضي هللا عنهم  

 

 

يق شعيب األرنؤوط : إسناده قويعلت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا محاد بن سلمة عن يونس  - 20479
عن احلسن وحممد عن أيب بكرة أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : ال ترجعوا 

 بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض 
 

 

ت رجال عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد رجاله ثقات
 الشيخني غري محاد بن سلمة فمن رجال مسلم 

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا وهيب ويزيد يعىن بن  - 20480
زريع قاال ثنا خالد احلذاء عن عبد الرمحن بن أيب بكرة عن أيب بكرة قال مدح  

رجل رجال عند النيب صلى هللا عليه وسلم فقال رسول هللا صلى هللا عليه  
: ويلك قطعت عنق صاحبك مرارا إذا كان أحدكم مادحا صاحبه ال    وسلم

حمالة فليقل أحسب فالان وهللا حسيبه وال أزكى على هللا تبارك وتعاىل أحدا أن 
 كان يعلم ذاك أحسبه كذا وكذا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

------------------------------------- 
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حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا محاد بن سلمة أان اثبت   - 20481
أن أاب بكرة قال : هنى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن اخلذف فأخذ بن 

ين أخربك عن رسول هللا صلى هللا عم له فقال عن هذا وخذف فقال أال أرا
عليه وسلم هنى عنه وأنت ختذف وهللا ال أكلمك عزمة ما عشت أو ما بقيت  

 أو حنو هذا  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : منت احلديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حجاج ثنا ليث حدثين عقيل عن   - 20482
أخربه عن أيب   بن شهاب عن طلحة بن عبد هللا بن عوف أن عياض بن مسافع

بكرة أخي زايد ألمه قال أبو بكرة أكثر الناس يف شأن مسيلمة الكذاب قبل 
هللا أن يقول فيه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم شيئا مث قام رسول هللا صلى 

عليه وسلم يف الناس فأثىن على هللا تبارك وتعاىل مبا هو أهله مث قال : أما بعد  
فإن شأن هذا الرجل الذي قد أكثرمت يف شأنه فإنه كذاب من ثالثني كذااب 

خيرجون قبل الدجال وإنه ليس بلد إال يدخله رعب املسيح إال املدينة على  
رعب املسيح  كل نقب من نقاهبا يومئذ ملكان يذابن عنها   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعقوب ثنا بن أخي بن شهاب عن   - 20483
عمه أخربين طلحة بن عبد هللا بن عوف أن عياض بن مسافع حدثه أن أاب 
بكرة أخا زايد ألمه قال قال أبو بكرة : أكثر الناس يف شأن مسيلمة فذكر  



 مثله  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف جلهالة عياض بن مسافع ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هشيم أان خالد احلذاء عن أيب  - 48420
أين مسعت عثمان قال ملا ادعى زايد لقيت أاب بكرة فقلت ما هذا الذي صنعتم 

سعد بن أيب وقاص يقول مسعت أذاني من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهو  
فقال أبو بكرة وأان  يقول : من ادعى أاب يف اإلسالم غري أبيه فاجلنة عليه حرام

 مسعت من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن بن حممد احملاريب ثنا  - 20485
عبد امللك بن عمري حدثين بن أيب بكرة : أن أابه أمره أن يكتب إىل بن له 

اضيا بسجستان أما بعد فال حتكمن بني اثنني وأنت غضبان فإين مسعت وكان ق
 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول ال حيكم أحد بني اثنني وهو غضبان  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أان سفيان عن خالد  - 20486
ثنا بن أيب بكرة عن أيب بكرة قال : كنا عند النيب صلى هللا عليه وسلم  احلذاء 

فمدح رجل رجال فقال النيب صلى هللا عليه وسلم قطعت ظهره إذا كان 
أحدكم مادحا صاحبه ال حمالة فليقل أحسبه وهللا حسيبه وال أعذر على هللا 

 أحدا أحسبه كذا وكذا أن كان يعلم ذلك منه  
 

 

األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أان معمر عن قتادة   - 20487
وغري واحد عن احلسن عن أيب بكرة قال مسعت رسول هللا صلى هللا عليه  

وسلم يقول : إن ريح اجلنة يوجد من مسرية مائة عام وما من عبد يقتل نفسا 
 تبارك وتعاىل عليه اجلنة ورائحتها أن جيدها قال أبو بكرة  معاهدة إال حرم هللا

 أصم هللا أذين أن مل أكن مسعت النيب صلى هللا عليه وسلم يقوهلا  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد رجاله ثقات رجال ت



 الشيخني غري أن احلسن البصري مدلس
 

 

د الرزاق أان معمر عن قتادة عن  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عب - 20488
احلسن : أن أاب بكرة دخل املسجد واإلمام راكع فركع قبل أن يصل إىل 

 الصف فقال له النيب صلى هللا عليه وسلم زادك هللا حرصا وال تعد  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني ت  

 

 

الرزاق ثنا معمر قال مسعت  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد - 20489
 هشاما حيدث عن احلسن عن أيب بكرة : مثله  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أان معمر عن قتادة عن   - 20490
إذا تواجه  احلسن عن أيب بكرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :

املسلمان بسيفيهما فقتل أحدمها صاحبه فالقاتل واملقتول يف النار قالوا اي  
صاحبه   رسول هللا هذا القاتل فما ابل املقتول قال إنه كان يريد قتل  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد رجاله ثقات رجال ت
 الشيخني 

 

 

------------------------------------- 
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حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أان معمر أخربين من   - 20491
يه وسلم حيدثنا  مسع احلسن حيدث عن أيب بكرة قال : كان النيب صلى هللا عل

يوما واحلسن بن علي يف حجره فيقبل على أصحابه فيحدثهم مث يقبل على  
احلسن فيقبله مث قال أن ابين هذا لسيد ان يعش يصلح بني طائفتني من 

 املسلمني 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف جلهالة الواسطة  ت
 بني معمر واحلسن البصري 

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن بكر ثنا عيينة عن أبيه عن   - 20492
أيب بكرة قال مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : لن يفلح قوم  

 أسندوا أمرهم إىل امرأة  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن بشر ثنا مسعر ثنا سعد   - 20493
بن إبراهيم عن أبيه عن أيب بكرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : ال 

 يدخل املدينة رعب املسيح الدجال هلا يومئذ سبعة أبواب لكل ابب ملكان  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد األعلى عن معمر عن الزهري  - 20494
ن طلحة بن عبد هللا بن عوف عن أيب بكرة قال : أكثر الناس يف شأن  ع

 مسيلمة فذكر حنو حديث عقيل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد بن هارون أخربان عيينة عن   - 20495
أبيه عن أيب بكرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : ال يفلح قوم أسندوا  

 أمرهم إىل امرأة  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد بن هارون ثنا مبارك بن فضالة  - 20496
عن احلسن عن أيب بكرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ال يفلح 

 قوم متلكهم امرأة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد حسن من أجل املبارك  ت
 بن فضالة

 

 

ثنا يزيد بن هارون أان محاد بن سلمة  حدثنا عبد هللا حدثين أيب  - 20497
أيب حامت وقال روح عن سامل أيب عبيد هللا بن وروح ثنا محاد بن سلمة عن سامل 

سامل قال أيب وثنا عفان يف حديث ذكره عن محاد عن سامل أيب عبيد هللا وهو  



أيضا يكىن أاب حامت عن عبد الرمحن بن أيب بكرة عن أبيه عن النيب صلى هللا 
لم قال : شهرا عيد ال ينقصان رمضان وذو احلجة عليه وس  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح غري سامل  ت
 الراوي عن عبد الرمحن بن أيب بكرة

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد ثنا محاد بن سلمة عن علي   - 20498
: سئل رسول هللا صلى هللا  بن زيد عن عبد الرمحن بن أيب بكرة عن أبيه قال

عليه وسلم أي الناس أفضل أو قال خري شك يزيد قال من طال عمره وحسن  
 عمله قيل فأي الناس شر قال من طال عمره وساء عمله  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث حسن وهذا إسناد ضعيف لضعف علي بن ت
 زيد

 

 

عن يونس عن احلسن حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح ثنا محاد   - 20499
عن أيب بكرة أن رجال قال : اي رسول هللا أي الناس خري قال من طال عمره  

 وحسن عمله قيل فأي الناس شر قال من طال عمره وساء عمله  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث حسن وهذا إسناد رجاله ثقات رجال ت
 الشيخني 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح ثنا محاد عن علي بن زيد عن   - 20500
 عبد الرمحن بن أيب بكرة عن أبيه : عن النيب صلى هللا عليه وسلم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح وأبو داود قاال ثنا محاد بن   - 20501
عن احلسن عن أيب بكرة قال : أخر رسول   سلمة قال أبو داود ثنا علي بن زيد 

هللا صلى هللا عليه وسلم العشاء تسع ليال قال أبو داود مثان ليال إىل ثلث 
الليل فقال أبو بكر اي رسول هللا لو إنك عجلت لكان أمثل لقيامنا من الليل 

قال فعجل بعد ذلك قال أيب وثنا عبد الصمد فقال يف حديثه سبع ليال وقال  
ليال  عفان تسع   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف لضعف علي بن زيد ت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حمبوب بن احلسن عن خالد عن   - 20502
عبد الرمحن بن أيب بكرة عن أبيه أن رجال مدح صاحبا له عند النيب صلى هللا  

ه  عليه وسلم فقال : ويلك قطعت عنقه إن كنت مادحا ال حمالة فقل أحسب
 كذا وكذا وهللا حسيبه وال أزكى على هللا تعاىل أحدا 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة قال   - 20503
مسعت خالدا احلذاء حيدث عن عبد الرمحن بن أيب بكرة عن أبيه عن النيب 

صلى هللا عليه وسلم قال : شهران ال ينقصان يف كل واحد منهما عيد رمضان  
 وذو احلجة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

-------------------------------------  
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حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة وحجاج   - 20504
به حيدث عن  قال مسعت شعبة قال مسعت عبد رب بن سعيد وقال هبز عبد ر 

أيب عبد هللا موىل أيب موسى عن سعيد بن أيب احلسن قال دخل علينا أبو بكرة  
 عليه  يف شهادة فقام له رجل من جملسه فقال أبو بكرة قال رسول هللا صلى هللا

وسلم : ال يقم الرجل الرجل من جملسه مث يقعد فيه أو قال إذا أقام الرجل 
 الرجل من جملسه فال جيلس فيه وال ميسح الرجل يده بثوب من ال ميلك 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف جلهالة أيب عبد هللا بن موىل أيب موسى ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن أيب  - 20505
بشر عن عبد الرمحن بن أيب بكرة عن أبيه عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه 

 قال : أسلم وغفار ومزينة وجهينة خري من بىن متيم وبىن عامر  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 



د هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا سعيد وعبد  حدثنا عب - 20506
ة أن رسول هللا صلى هللا الوهاب عن سعيد عن قتادة عن احلسن عن أيب بكر 

عليه وسلم قال : ال يقولن أحدكم إين قمت رمضان كله قال فاهلل تبارك وتعاىل  
أعلم أخشى على أمته أن تزكى أنفسها قال عبد الوهاب فاهلل أعلم أخشى 

كية على أمته أو قال ال بد من نوم أو غفلة  التز   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : رجاله ثقات رجال الشيخني غري عبد الوهاب بن ت
وهو  -عطاء اخلفاف فمن رجال مسلم وهو صدوق ال أبس به واحلسن 

مدلس وقد عنعن  -البصري   

 

 

أان  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أان مهام وعفان ثنا مهام - 20507
م : ال  قتادة عن احلسن عن أيب بكرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسل

يقولن أحدكم قمت رمضان كله قال قتادة فاهلل تبارك وتعاىل أعلم أخشى على  
 أمته التزكية قال عفان أو قال ال بد من راقد أو غافل  

 

 

صري عليق شعيب األرنؤوط : رجاله ثقات رجال الشيخني لكن احلسن الب ت
 مدلس وقد عنعن 

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح ثنا عثمان الشحام ثنا مسلم   - 20508
بن أيب بكرة عن أبيه عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أنه قال : إهنا ستكون  
فنت مث تكون فنت أال فاملاشي فيها خري من الساعي إليها أال والقاعد فيها خري  

ضطجع فيها خري من القاعد أال فإذا نزلت فمن كانت من القائم فيها أال وامل
له غنم فليلحق بغنمه أال ومن كانت له أرض فليلحق أبرضه أال ومن كانت له 
إبل فليلحق إببله فقال رجل من القوم اي نيب هللا جعلين هللا فداءك أرأيت من  
 ليست له غنم وال أرض وال إبل كيف يصنع قال ليأخذ سيفه مث ليعمد به إىل
صخرة مث ليدق على حده حبجر مث لينج إن استطاع النجاء اللهم هل بلغت 

اللهم هل بلغت إذ قال رجل اي نيب هللا جعلين هللا فداءك أرأيت إن أخذ بيدي  
مكرها حىت ينطلق يب إىل أحد الصفني أو إحدى الفئتني عثمان يشك 

ك وإمثه ويكون فيحذفين رجل بسيفه فيقتلين ماذا يكون من شأين قال يبوء إبمث
 من أصحاب النار  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده قوي على شرط مسلم . رجاله ثقات رجال ت
الشيخني غري عثمان الشحام ومسلم بن أيب بكرة فقد روى هلما مسلم هذا  

 احلديث 
 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سليمان بن داود ثنا شعبة أخربين  - 20509
علي بن زيد قال مسعت عبد الرمحن بن أيب بكرة حيدث عن أبيه قال قيل : اي  
رسول هللا أي الناس خري قال من طال عمره وحسن عمله قيل اي رسول هللا 

 أي الناس شر قال من طال عمره وساء عمله  
 

 

: حديث حسن وهذا إسناد ضعيف لضعف علي بن عليق شعيب األرنؤوط ت
 زيد

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو نعيم ثنا زهري بن معاوية عن   - 20510
علي بن زيد عن عبد الرمحن بن أيب بكرة عن أبيه قال : سئل النيب صلى هللا 

 عليه وسلم أي الناس خري فذكر مثله  

 

 

سناد ضعيف لضعف علي بن عليق شعيب األرنؤوط : حديث حسن وهذا إت
 زيد بن جدعان 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد ثنا سعيد أبو عثمان   - 20511
الشحام يف مربعة األحنف ثنا مسلم بن أيب بكرة عن أبيه مسع النيب صلى هللا 



 عليه وسلم يقول : إذا اقتتل املسلمان فالقاتل واملقتول يف النار  

 

 

وط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف سعيد أبو عثمان  عليق شعيب األرنؤ ت
 روى عنه اثنان 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا محاد بن سلمة أان علي   - 20512
وسلم قال :   بن زيد عن احلسن عن أيب بكرة أن رسول هللا صلى هللا عليه

لريدن على احلوض رجال ممن صحبين ورآين حىت إذا رفعوا إىل ورأيتهم  
اختلجوا دوين فألقولن رب أصحايب أصحايب فيقال إنك ال تدري ما أحدثوا  

دك  بع  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف لضعف علي بن ت
 زيد

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن بكر ثنا محيد بن مهران   - 20513
بكرة قال  الكندي حدثين سعد بن أوس عن زايد بن كسيب العدوى عن أيب 

مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : من أكرم سلطان هللا يف الدنيا 



يوم القيامة  أكرمه هللا يوم القيامة ومن أهان سلطان هللا يف الدنيا أهانه هللا   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    49صفحة  - 5مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل حدثين حيىي بن أيب  - 20514
: هناان رسول هللا صلى  إسحاق ثنا عبد الرمحن بن أيب بكرة قال قال أبو بكرة  

هللا عليه وسلم أن نبتاع الفضة ابلفضة والذهب ابلذهب إال سواء بسواء  
اثبت  وأمران أن نبتاع الفضة يف الذهب والذهب يف الفضة كيف شئنا فقال له

 بن عبد هللا يدا بيد فقال هكذا مسعت 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح ثنا أشعث عن احلسن عن أيب   - 20515



بكرة أنه قال : صلى بنا النيب صلى هللا عليه وسلم صالة اخلوف فصلى ببعض 
روا وجاء آخرون فكانوا يف مكاهنم فصلى هبم أصحابه ركعتني مث سلم فتأخ

ركعتني مث سلم فصار للنيب صلى هللا عليه وسلم أربع ركعات وللقوم ركعتان  
 ركعتان  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو عامر ثنا قرة بن خالد عن   - 20516
ن أيب بكرة عن أبيه ورجل يف نفسي حممد بن سريين قال حدثين عبد الرمحن ب

أفضل من عبد الرمحن محيد بن عبد الرمحن عن أيب بكرة قال خطبنا رسول هللا  
صلى هللا عليه وسلم يوم النحر فقال : أي يوم هذا أو قال أتدرون أي يوم 

هذا قال قلنا هللا ورسوله أعلم قال فسكت حىت ظننا إنه سيسميه بغري امسه مث  
لنحر قال قلنا بلى قال فأي شهر هذا أو قال أو تدرون أي قال أليس يوم ا

شهر هذا قلنا هللا ورسوله أعلم قال فسكت حىت ظننا إنه سيسميه بغري امسه 
قال أليس ذا احلجة قلنا بلى قال أي بلد هذا قلنا هللا ورسوله أعلم قال 

إن  فسكت حىت ظننا أنه سيسميه بغري امسه قال أليست البلدة قلنا بلى قال ف
دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا يف شهركم هذا يف بلدكم  

هذا إىل يوم تلقون ربكم تبارك وتعاىل أال هل بلغت قالوا نعم قال اللهم أشهد  



ليبلغ الشاهد الغائب فرب مبلغ أوعى من سامع أال ال ترجعن بعدي كفارا  
 يضرب بعضكم رقاب بعض 

 

 

ده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسنات  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا مؤمل ثنا محاد بن زيد ثنا علي بن   - 20517
ليه وسلم ذات زيد عن احلسن عن أيب بكرة قال : بينا رسول هللا صلى هللا ع 

يوم خيطب إذ جاء احلسن بن علي فصعد إليه املنرب فضمه النيب صلى هللا عليه  
يصلح على يديه وسلم إليه ومسح على رأسه وقال ابين هذا سيد ولعل هللا أن 

 بني فئتني عظيمتني من املسلمني  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا محاد بن سلمة عن علي   - 20518
ن بن زيد عن عبد الرمحن بن أيب بكرة عن أيب بكرة ومحيد ويونس عن احلس

عن أيب بكرة أن رجال قال : اي رسول هللا أي الناس خري قال من طال عمره  
 وحسن عمله قال فأي الناس شر قال من طال عمره وساء عمله  



 

 

يب األرنؤوط : حديث حسنعليق شع ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن ثنا محاد بن سلمة عن اثبت  - 20519
 ويونس عن احلسن عن أيب بكرة : فذكره  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث حسن وهذا إسناد رجاله ثقاتت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا محاد عن اثبت ويونس عن احلسن  - 20520
بكرة : فذكره  عن أيب   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : ليس هلذا اإلسناد أصل يف النسخ اخلطية ولعله  ت
 انتقال نظر من الطابع

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا محاد بن سلمة أان علي   - 20521
بن زيد عن عبد الرمحن بن أيب بكرة عن أبيه أن رسول هللا صلى هللا عليه  

بوا الدجال ثالثني عاما ال يولد هلما ولد مث يولد هلما غالم  وسلم قال : ميكث أ



أضر شيء وأقله نفعا تنام عيناه وال ينام قلبه مث نعت رسول هللا صلى هللا عليه  
وسلم أابه فقال أبوه رجل طوال ضرب اللحم كأن أنفه منقار وأمه امرأة  

يهود ابملدينة  فرضاخية طويلة الثديني قال أبو بكرة فسمعنا مبولود ولد يف ال
والزبري بن العوام حىت دخلنا على أبويه فإذا نعت رسول هللا صلى   فذهبت أان

هللا عليه وسلم فيهما فقلنا هل لكما ولد فقاال مكثنا ثالثني عاما ال يولد لنا  
ولد مث ولد لنا غالم أعور أضر شيء وأقله نفعا تنام عيناه وال ينام قلبه فخرجنا  

م منجدل يف قطيفة يف الشمس له مههمة قال فكشفت من عندمها فإذا الغال
عن رأسه فقال ما قلتما قلنا وهل مسعت قال نعم أنه تنام عيناي وال ينام قليب  

 قال محاد وهو بن صياد  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف لضعف علي بن زيد بن جدعانت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    50صفحة  - 5مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا محاد بن سلمة أان علي   - 20522
بن زيد عن عبد الرمحن بن أيب بكرة قال : وفدان مع زايد إىل معاوية بن أيب 



ليه مل يعجب بوفد ما أعجب بنا فقال اي أاب سفيان وفينا أبو بكرة فلما قدمنا ع 
لى هللا عليه وسلم فقال كان رسول بكرة حدثنا بشيء مسعته من رسول هللا ص

هللا صلى هللا عليه وسلم يعجبه الرؤاي احلسنة ويسأل عنها فقال ذات يوم أيكم  
رأى رؤاي فقال رجل أان رأيت كأن ميزاان دىل من السماء فوزنت أنت وأبو بكر 

حت أبيب بكر مث وزن أبو بكر وعمر فرجح أبو بكر بعمر مث وزن عمر  فرج
بعثمان فرجح عمر بعثمان مث رفع امليزان فاستاء هلا وقد قال محاد أيضا فساءه  

ذاك مث قال خالفة نبوة مث يؤتى هللا تبارك وتعاىل امللك من يشاء قال فزخ يف 
ا غري ذا حدثه بغري ذا أقفائنا فأخرجنا فقال زايد ال أاب لك أما وجدت حديث

قال ال وهللا ال أحدثه إال بذا حىت أفارقه فرتكنا مث دعا بنا فقال اي أاب بكرة  
حدثنا بشيء مسعته من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال فبكعه به فزخ يف  
أقفائنا فأخرجنا فقال زايد ال أاب لك أما جتد حديثا غري ذا حدثه بغري ذا فقال  

دثه إال به حىت أفارقه قال مث تركنا أايما مث دعا بنا فقال اي أاب ال وهللا ال أح
بكرة حدثنا بشيء مسعته من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال فبكعه به 

 فقال معاوية أتقول امللك فقد رضينا ابمللك 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث حسن وهذا إسناد ضعيف لضعف علي بن ت
 زيد

 

 



عبد الرمحن وجدت هذه األحاديث يف كتاب أيب خبط قال أبو  - 20523
د عن عبد الرمحن بن يده ثنا هوذة بن خليفة ثنا محاد بن سلمة عن علي بن زي

أيب بكرة عن أيب بكرة أن رجال قال : اي رسول هللا من خري الناس قال من  
 طال عمره وحسن عمله قال فأي الناس شر قال من طال عمره وساء عمله  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث حسن وهذا إسناد ضعيف لضعف علي بن ت
 زيد بن جدعان 

 

 

وإبسناده وقال عبد الرمحن : وفدان إىل معاوية نعزيه مع زايد  - 20524
ومعنا أبو بكرة فلما قدمنا مل يعجب بوفد ما أعجب بنا فقال اي أاب بكرة حدثنا  

فقال كان رسول هللا صلى هللا  بشيء مسعته من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 
احلسنة ويسأل عنها وإنه قال ذات يوم أيكم رأى رؤاي عليه وسلم يعجبه الرؤاي 

فقال رجل من القوم أان رأيت ميزاان ديل من السماء فوزنت فيه أنت وأبو بكر 
فرجحت أبيب بكر مث وزن فيه أبو بكر وعمر فرجح أبو بكر بعمر مث وزن فيه  

مر بعثمان مث رفع امليزان فاستاء هلا النيب صلى هللا عليه  عمر وعثمان فرجح ع
وسلم أي أوهلا فقال خالفة نبوة مث يؤتى هللا تبارك وتعاىل امللك من يشاء قال  
فزخ يف أقفائنا وأخرجنا فلما كان من الغد عدان فقال اي أاب بكرة حدثنا بشيء 

خ يف أقفائنا فلما  مسعته من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال فبكعه به فز 



كان يف اليوم الثالث عدان فسأله أيضا قال فبكعه به فقال معاوية تقول إان 
 ملوك قد رضينا ابمللك  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث حسن وهذا إسناد ضعيف لضعف علي بن ت
 زيد بن جدعان 

 

 

وقال أبو بكرة قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : من قتل   - 20525
عاهدة بغري حقها مل جيد رائحة اجلنة وإن رحيها ليوجد من مسرية  نفسا م

 مخسمائة عام  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف لضعف علي بن ت
 زيد

 

 

وقال أبو بكرة قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : لريدن   - 20526
احلوض على رجال ممن صحبين ورآين فإذا رفعوا إيل ورأيتهم اختلجوا دوين 

 فألقولن أصيحايب أصيحايب فيقال إنك ال تدري ما أحدثوا بعدك 

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف لضعف علي بن ت
 زيد بن جدعان 

 

 

وقال أبو بكرة قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : من يلي  - 20527
 أمر فارس قالوا امرأة قال ما أفلح قوم يلي أمرهم امرأة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف لضعف علي بن ت
 زيد بن جدعان 

 

 

وقال أبو بكرة : جئت ونيب هللا صلى هللا عليه وسلم راكع قد   - 20528
حفزين النفس فركعت دون الصف فلما قضى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 الصالة قال أيكم ركع دون الصف قلت أان قال زادك هللا حرصا وال تعد 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف لضعف علي بن ت
جدعان زيد بن   

 

 

وقال أبو بكرة قال نيب هللا صلى هللا عليه وسلم : أرأيتم إن كان   - 20529



أسلم وغفار خريا من أسد وغطفان أتروهنم خسروا قالوا نعم قال فإهنم خري 
منهم مث قال أرأيتم إن كانت جهينة ومزينة خريا من احلليفني من متيم وعامر بن  

ه وسلم صوته أتروهنم خسروا قالوا نعم صعصعة ميد هبا رسول هللا صلى هللا علي 
 قال فإهنم خري منهم قال  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف لضعف علي بن ت
 زيد بن جدعان 

 

 

------------------------------------- 

 

[    51صفحة  - 5مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

وقال أبو بكرة قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : شهرا عيد   - 20530
 ال ينقصان رمضان وذو احلجة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف لضعف علي بن ت
 زيد بن جدعان 

 



 

صلى هللا عليه وسلم فأثىن   وقال أبو بكرة : ذكر رجل عند النيب - 20531
عت عنق أخيك عليه رجل خريا فقال نيب هللا صلى هللا عليه وسلم وحيك قط

وهللا لو مسعها ما أفلح أبدا مث قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا أثىن  
 أحدكم على أحد فليقل وهللا إن فالان وال أزكى على هللا أحدا  

 

 

ح دون قوله : " وهللا لو مسعها ما أفلح عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيت
 أبدا " وهذا إسناد ضعيف

 

 

قال أبو عبد الرمحن وجدت هذا احلديث يف كتاب أيب خبط يده   - 20532
زيد عن عبد الرمحن بن أيب ثنا عبيد هللا بن حممد أان محاد بن سلمة أان علي بن 

بكرة عن أيب بكرة أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : أرأيتم إن كانت 
وا نعم قال أسلم وغفار خريا من احلليفني أسد وغطفان أتروهنم خسروا قال

أفرأيتم إن كانت مزينة وجهينة خريا من بىن متيم وعامر بن صعصعة ورفع محاد  
هبا صوته حيكى النيب صلى هللا عليه وسلم أتروهنم خسروا قالوا نعم قال فإهنم  

 خري منهم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف لضعف علي بن ت



 زيد

 

 

حدثين أيب ثنا عفان ثنا محاد بن سلمة أان علي  حدثنا عبد هللا   - 20533
بكرة : أن جربيل عليه السالم   بن زيد عن عبد الرمحن بن أيب بكرة عن أيب

قال اي حممد اقرأ القرآن على حرف قال ميكائيل عليه السالم استزده  
فاستزاده قال اقرأه على حرفني قال ميكائيل استزده فاستزاده حىت بلغ سبعة  

شاف كاف ما مل ختتم آية عذاب برمحة أو آية رمحة بعذاب حنو  أحرف قال كل
 قولك تعال وأقبل وهلم واذهب وأسرع واعجل 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه دون قوله يف آخره : " حنو قولك : ت
 تعال وأقبل وهلم ...إخل " وهذا إسناد ضعيف لضعف علي بن زيد

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا محاد بن سلمة أان علي   - 20534
بن زيد عن عبد الرمحن بن أيب بكرة عن أبيه أن رسول هللا صلى هللا عليه  
وسلم قال : من قتل نفسا معاهدة بغري حقها مل جيد رائحة اجلنة وإن رحيها  

 ليوجد من مسرية مائة عام  
 

 



هذا إسناد ضعيف من أجل علي بن  عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح و ت
 زيد

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا مبارك بن فضالة عن   - 20535
احلسن أخربين أبو بكرة : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان يصلي فإذا  

سجد وثب احلسن على ظهره وعلى عنقه فريفع رسول هللا صلى هللا عليه  
ع قال فعل ذلك غري مرة فلما قضى صالته قالوا اي  وسلم رفعا رفيقا لئال يصر 

رسول هللا رأيناك صنعت ابحلسن شيئا ما رأيناك صنعته قال إنه رحيانيت من  
الدنيا وإن ابين هذا سيد وعسى هللا تبارك وتعاىل أن يصلح به بني فئتني من  

 املسلمني 
 

 

ثقات رجال عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد حسن رجاله ت
 الشيخني غري مبارك بن فضالة فهو صدوق 

 

 

وبه حدثنا مبارك عن احلسن عن أيب بكرة قال قال رسول هللا  - 20536
 صلى هللا عليه وسلم : لن يفلح قوم متلكهم امرأة  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد حسن من أجل املبارك  ت
 بن فضالة

 

 

حدثين أيب ثنا هاشم ثنا املبارك عن احلسن عن  حدثنا عبد هللا   - 20537
إذا تواجه املسلمان أيب بكرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : 

بسيفيهما وكالمها يريد أن يقتل صاحبه فقتل أحدمها اآلخر فهما يف النار قيل  
 اي رسول هللا هذا القاتل فما ابل املقتول قال ألنه أراد قتل صاحبه  

 

 

عيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد رجاله ثقات رجال عليق شت
 الشيخني غري املبارك بن فضالة فهو صدوق 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا مؤمل ثنا محاد بن زيد أان أيوب   - 20538
ويونس وهشام واملعلى بن زايد عن احلسن عن األحنف عن أيب بكرة قال قال  

إذا تواجه املسلمان بسيفيهما فقتل أحدمها  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :
 صاحبه فهما يف النار مجيعا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا مؤمل ثنا محاد أان علي بن زيد عن   - 20539
 عليه وسلم  عبد الرمحن بن أيب بكرة عن أبيه قال : وصف رسول هللا صلى هللا

ذات يوم صفة الدجال وصفة أبويه قال ميكث أبوا الدجال ثالثني سنة ال يولد 
م عيناه وال ينام  هلما مث يولد هلما بن مسرور خمتون أقل شيء نفعا وأضره تنا

قلبه فذكره إال أنه قال مث ولد لنا هذا أعور مسرورا خمتوان أقل شيء نفعا  
 وأضره 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف لضعف علي بن زيد ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    52صفحة  - 5مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثين أيب ثنا هبز ثنا مهام أان قتادة عن احلسن  حدثنا عبد هللا   - 20540
عن أيب بكرة أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : ال يقولن أحدكم إين  

قمت رمضان كله قال قتادة فاهلل أعلم أخشى التزكية على أمته أو يقول ال بد  
 من راقد أو غافل  



 

 

حلسن البصري عليق شعيب األرنؤوط : رجاله ثقات رجال الشيخني لكن ات
 مدلس وقد عنعن 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن عبد   - 20541
بكرة إىل ابنه وهو   امللك بن عمري عن عبد الرمحن بن أيب بكرة قال : كتب أبو

عامل بسجستان أن ال تقضى بني رجلني وأنت غضبان فإين مسعت رسول هللا 
ان  صلى هللا عليه وسلم يقول ال يقض حكم بني اثنني أو خصمني وهو غضب  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أان سفيان عن يونس  - 20542
بن عبيد عن احلكم بن األعرج عن األشعث بن ثرملة عن أيب بكرة قال قال  

م  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : من قتل نفسا معاهدة بغري حقها فقد حر 
 هللا تبارك وتعاىل عليه اجلنة أن يشم رحيها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري ت



 احلكم بن األعرج وامسه احلكم بن عبد هللا بن إسحاق فمن رجال مسلم 
 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الوهاب بن عبد اجمليد الثقفي   - 20543
 بني ثالثني  عن أيوب عن حممد فذكر قصة فيها قال : فلما قدم خري عبد هللا

ألفا وبني آنية من فضة قال فاختار اآلنية قال فقدم جتار من دارين فباعهم  
خدعتهم قال كيف  إايها العشرة ثالثة عشرة مث لقي أاب بكرة فقال أمل تر كيف  

فذكر له ذلك قال عزمت عليك أو أقسمت عليك لرتدهنا فإين مسعت رسول 
 هللا صلى هللا عليه وسلم ينهى عن مثل هذا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : رجاله ثقات ومل نقع على القصة بتمامها فيما بني ت
 أيدينا من املصادر 

النهي عن بيع الفضة  لعل أاب بكرة يقصد بنهي النيب صلى هللا عليه وسلم و 
 ابلفضة إال مثال مبثل 

دارين املذكورة يف هذه القصة هي موضع ابلبحرين تقع على سيف البحر هبا  و 
 حمط السفن جيلب إليها املسك من اهلند 

 

 

( حديث العالء بن احلضرمي رضي هللا عنه  )  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا بن جريج وبن بكر  - 20544
بن سعيد أنه   أان بن جريج وأبو عاصم عن بن جريج أخربين إمساعيل بن حممد

أخربه محيد بن عبد الرمحن بن عوف أن السائب بن يزيد أخربه أنه مسع العالء 
ملهاجر مبكة  بن احلضرمي يقول قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ميكث ا

 بعد قضاء نسكه ثالاث قال أبو عاصم ثالث ليال  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد عن عبد الرمحن بن  - 20545
محيد قال مسعت عمر بن عبد العزيز يسأل السائب ما مسعت يف السكىن مبكة 

فقال حدثين العالء بن احلضرمي أن نيب هللا صلى هللا عليه وسلم قال : 
 للمهاجر ثالاث بعد الصدر  

 

 

شرط الشيخني  عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح علىت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب وحيىي بن معني قاال ثنا عتاب بن زايد  - 20546



ثنا أبو محزة قال مسعت املغرية األزدي عن حممد بن زيد عن حيان األعرج عن  
العالء بن احلضرمي قال : بعثين رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إىل البحرين 

خوة فيسلم  أو أهل هجر شك أبو محزة قال كنت آتى احلائط يكون بني األ
 أحدهم فآخذ من املسلم العشر ومن اآلخر اخلراج 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

( حديث رجل رضي هللا عنه   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح ثنا عوف عن علقمة بن عبد   - 20547
اخلطاب ابملدينة   هللا املزين قال حدثين رجل قال كنت يف جملس فيه عمر بن

فقال عمر رضي هللا عنه لرجل من جلسائه كيف مسعت رسول هللا صلى هللا 
عليه وسلم يقول قال مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : إن 

سالم بدا جذعا مث ثنيا مث رابعيا مث سدسيا مث ابزال قال فقال عمر فما بعد  اإل
 البزول إال النقصان  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف إلهبام راويه عن الصحايب ت  



 

 

( بقية حديث مالك بن احلويرث رضي هللا عنه  )  

 

 

------------------------------------- 

 

[    53صفحة  - 5مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سريج ويونس قاال ثنا محاد يعىن   - 20548
قال : قدمنا على   بن زيد ثنا أيوب عن أيب قالبة عن مالك بن احلويرث الليثي

النيب صلى هللا عليه وسلم وحنن شببة قال فأقمنا عنده حنوا من عشرين ليلة  
ه وسلم رحيما  فقال لنا لو رجعتم إىل بالدكم وكان رسول هللا صلى هللا علي 

فعلمتموهم قال سريج وأمرمتوهم إن يصلوا صالة كذا حني كذا قال يونس 
ومروهم فليصلوا صالة كذا يف حني كذا وصالة كذا يف حني كذا فإذا حضرت 

 الصالة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكربكم  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن خالد   - 20549
وا النيب صلى هللا عن أيب قالبة عن مالك بن احلويرث وهو أبو سليمان إهنم أت

عليه وسلم هو وصاحب له أو صاحبان له فقال أحدمها صاحبني له أيوب أو 
ما وصلوا خالد فقال هلما : إذا حضرت الصالة فأذان وأقيما وليؤمكما أكربك 

 كما تروين أصلي 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد عن شعبة ثنا قتادة   - 20550
عن نصر بن عاصم عن مالك بن احلويرث وكان من أصحاب النيب صلى هللا  

رفع يديه إذا دخل يف عليه وسلم قال : كان النيب صلى هللا عليه وسلم ي
 الصالة وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع إىل أذنيه 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري نصر بن عاصم الليثي فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا أابن بن يزيد عن بديل بن  - 20551



رة العقيلي عن رجل منهم يكىن أاب عطية قال كان مالك بن احلويرث أيتينا  ميس
يف مصالان يتحدث قال فحضرت الصالة يوما فقلنا تقدم فقال ال ليتقدم  

بعضكم حىت أحدثكم مل ال أتقدم مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول  
 : إن من زار قوما فال يؤمهم وليؤمهم رجل منهم  

 

 

ب األرنؤوط : املرفوع منه حسن لغريه وهذا إسناد ضعيف جلهالة عليق شعيت
 أيب عطية : وهو موىل بين عقيل وبقية رجال اإلسناد ثقات رجال الصحيح

 

 

حدثنا عبد هللا قال حدثناه إبراهيم بن احلجاج وحممد بن أابن  - 20552
 الواسطي قاال ثنا أابن ثنا بديل : مثله  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : املرفوع منه حسن لغريه وهذا إسناد ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد قال أخربان أابن بن يزيد  - 20553
أبو عطية موىل لنا قال : كان مالك بن  العطار عن بديل بن ميسرة حدثين

 احلويرث أيتينا يف مصالان فذكر احلديث يعىن حديث أيب  
 

 



عليق شعيب األرنؤوط : املرفوع منه حسن لغريه وهذا إسناد ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد وأبو عامر قاال ثنا   - 20554
هشام عن قتادة عن نصر بن عاصم عن مالك بن احلويرث : أن رسول هللا 
صلى هللا عليه وسلم كان إذا كرب رفع يديه حىت جيعلهما قريبا من أذنيه وإذا 

 ركع صنع مثل ذلك وإذا رفع رأسه من الركوع فعل مثل ذلك 

 

 

يب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم عليق شع ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل عن سعيد بن أيب عروبة   - 20555
عن قتادة عن نصر بن عاصم عن مالك بن احلويرث قال : رأيت رسول هللا 
صلى هللا عليه وسلم إذا دخل يف الصالة رفع يديه وإذا ركع وإذا رفع رأسه  

ذات فروع أذنيه  من الركوع حىت حا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا مهام ثنا قتادة عن نصر  - 20556



بن عاصم عن مالك بن احلويرث : أن النيب صلى هللا عليه وسلم كان يرفع 
 يديه حيال فروع أذنيه يف الركوع والسجود 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح لكن دون ذكر السجود فيه ت  

 

 

 ثنا عفان ثنا أابن العطار ثنا بديل بن حدثنا عبد هللا حدثين أيب - 20557
ك بن احلويرث قال : كان أيتينا يف ميسرة ثنا أبو عطية موىل منا عن مال

مصالان فلما أقيمت الصالة قيل له تقدم فصله قال ليصل بعضكم حىت 
أحدثكم مل ال أصلي بكم فلما صلى القوم قال قال رسول هللا صلى هللا عليه  

وما فال يصلني هبم يصلي هبم رجل منهم  وسلم إذا زار أحدكم ق  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : املرفوع منه حسن لغريه وهذا إسناد ضعيف جلهالة ت
 أيب عطية موىل بين عقيل 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يونس ثنا محاد يعىن بن زيد ثنا   - 20558
ه يوما : أال  أيوب عن أيب قالبة عن مالك بن احلويرث الليثي إنه قال ألصحاب

أريكم كيف كانت صالة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال وذلك يف غري  



حني صالة فقام فأمكن القيام مث ركع فأمكن الركوع مث رفع رأسه وانتصب 
قائما هنية مث سجد مث رفع رأسه ويكرب يف اجللوس مث انتظر هنية مث سجد قال  

عمرو بن سلمة اجلرمي وكان  أبو قالبة فصلى صالة كصالة شيخنا هذا يعىن  
يؤم على عهد النيب صلى هللا عليه وسلم قال أيوب فرأيت عمرو بن سلمة  

يصنع شيئا ال أراكم تصنعونه كان إذا رفع رأسه من السجدتني استوى قاعدا مث  
 قام من الركعة األوىل والثالثة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    54صفحة  - 5مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

( حديث عبد هللا من مغفل املزين رضي هللا عنه  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد عن شعبة وحممد بن   - 20559
جعفر ثنا شعبة ثنا قتادة عن عقبة بن صهبان عن بن مغفل : أن رسول هللا 



صلى هللا عليه وسلم هنى عن اخلذف وقال إنه ال ينكأ عدوا وال يصيد صيدا  
 ولكنه يكسر السن ويفقأ العني  

 

 

يح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع عن سليمان عن أيب سفيان   - 20560
بن العالء عن احلسن عن بن مغفل قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :  

إذا حضرت الصالة وأنتم يف مرابض الغنم فصلوا وإذا حضرت وأنتم يف  
ياطني أعطان اإلبل فال تصلوا فإهنا خلقت من الش  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا شعبة عن معاوية بن قرة   - 20561
قال مسعت عبد هللا بن مغفل يقول : قرأ النيب صلى هللا عليه وسلم عام الفتح  

و يف مسري يف مسريه سورة الفتح على راحلته وقال مرة نزلت سورة الفتح وه
له فجعل يقرأ وهو على راحلته قال فرجع فيها قال فقال معاوية لوال إن أكره  

 أن جيتمع الناس علي حلكيت لكم قراءته 



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا شبابة وأبو طالب بن جاابن  - 20562
القارىء قاال ثنا شعبة عن معاوية بن قرة عن عبد هللا بن مغفل عن النيب صلى 

 هللا عليه وسلم : مثل هذا احلديث قال بن جاابن يف حديثه آآ  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخني من جهة شبابة ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع وبن جعفر قاال ثنا كهمس بن   - 20563
احلسن عن بن بريدة عن عبد هللا بن مغفل قال قال رسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم : بني كل أذانني صالة ثالث مرات ملن شاء 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

 حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد عن عثمان بن حدثنا عبد هللا - 20564
مغفل قال : كان أبوان إذا مسع أحدا  غياث حدثين أبو نعامة عن بن عبد هللا بن



منا يقول بسم هللا الرمحن الرحيم يقول أهي أهي صليت خلف رسول هللا صلى 
هللا عليه وسلم وأيب بكر وعمر فلم أمسع أحدا منهم يقول بسم هللا الرمحن 

حيم الر   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسن يف الشواهد ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع عن أيب جعفر الرازي عن   - 20565
الربيع بن أنس عن أيب العالية أو عن غريه عن عبد هللا بن مغفل وكان أحد 

الرهط الذين نزلت فيهم هذه اآلية وال على الذين إذا ما أتوك لتحملهم إىل 
آخر اآلية قال : إين آلخذ بغصن من أغصان الشجرة أظل به النيب صلى هللا  

 عليه وسلم وهم يبايعونه فقالوا نبايعك على املوت قال ال ولكن ال تفروا 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا أبو سفيان وبن جعفر ثنا   - 20566
عن عبد هللا بن مغفل قال قال رسول هللا صلى هللا عليه   عوف عن احلسن

وسلم : لوال إن الكالب أمة من األمم ألمرت بقتلها فاقتلوا منها كل أسود  



 هبيم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده األول حسن من أجل أيب سفيان وأما إسناده  ت
 الثاين : فصحيح على شرط الشيخني

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع عن أيب سفيان بن العالء قال   - 20567
ال إن مسعت احلسن حيدث أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : لو 

الكالب أمة من األمم ألمرت بقتلها فاقتلوا منها كل أسود هبيم قال فقال له  
مغفل  رجل اي أاب سعيد ممن مسعت هذا قال فقال حدثنيه وحلف عبد هللا بن 

 عن النيب صلى هللا عليه وسلم منذ كذا وكذا ولقد حدثنا يف ذلك اجمللس 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سعد بن إبراهيم بن سعد ثنا عبيدة   - 20568
الرمحن بن أيب رائطة احلذاء التميمي قال حدثين عبد الرمحن بن زايد أو عبد 

بن عبد هللا عن عبد هللا بن مغفل املزين قال قال رسول هللا صلى هللا عليه  
وسلم : هللا هللا يف أصحايب هللا هللا يف أصحايب ال تتخذوهم غرضا بعدي فمن  



أحبهم فبحيب أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم ومن آذاهم فقد آذاين 
هللا فيوشك أن أيخذه  ومن آذاين فقد آذى هللا تبارك وتعاىل ومن آذى  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف جلهالة عبد الرمحن بن زايد أو عبد  ت
 الرمحن بن عبد هللا 

 

 

------------------------------------- 

 

[    55صفحة  - 5مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد هللا بن عون اخلراز ثنا إبراهيم   - 20569
 بن سعد عن عبيدة بن أيب رائطة : مبثل هذا احلديث 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل ثنا أيوب عن سعيد بن   - 20570
رسول هللا صلى هللا  جبري أن قريبا لعبد هللا بن مغفل خذف فنهاه وقال : إن 



عليه وسلم هنى عن اخلذف وقال إهنا ال تصيد صيدا وال تنكأ عدوا ولكنها  
 عليه  تكسر السن وتفقأ العني قال فعاد فقال حدثتك إن رسول هللا صلى هللا

 وسلم هنى عنها مث عدت ال أكلمك أبدا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد رجاله ثقات رجال ت
 الشيخني 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد حدثين أيب ثنا حسني  - 20571
وعفان ثنا عبد الوارث ثنا حسني ثنا عبد هللا بن بريدة عن عبد هللا املزين أن 

سول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : صلوا قبل املغرب ركعتني مث قال صلوا ر 
 قبل املغرب ركعتني مث قال عند الثالثة ملن شاء كراهية أن يتخذها الناس سنة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد حدثين أيب ثنا حسني  - 20572
عن عبد هللا بن بريدة حدثين عبد هللا املزين أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

قال : ال تغلبنكم األعراب على اسم صالة املغرب قال وتقول األعراب هي  



 العشاء  
 

 

نيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد وعفان قاال ثنا محاد   - 20573
بد  بن سلمة عن اجلريري وقال عفان يف حديثه أان اجلريري عن أيب نعامة أن ع

هللا بن مغفل مسع ابنه يقول : اللهم إين أسألك القصر األبيض عن ميني اجلنة 
 اجلنة وعذبه من النار فإين مسعت إذا دخلتها فقال اي بين سل هللا تبارك وتعاىل

 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول يكون قوم يعتدون يف الدعاء والطهور  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه وهذا إسناد منقطع ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا شعبة عن محيد بن هالل   - 20574
رين قصر خيرب فألقى إلينا رجل جرااب فيه  عن عبد هللا بن مغفل قال : كنا حماص

 شحم فذهبت آخذه فرأيت النيب صلى هللا عليه وسلم فاستحييت  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الوهاب اخلفاف قال سئل   - 20575
احلسن بن أيب احلسن  سعيد عن الصالة يف أعطان اإلبل فأخربان عن قتادة عن 

البصري عن عبد هللا بن مغفل أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : إذا 
ابض يعىن أدركت الصالة وأنت يف أعطان اإلبل فال تصل وإذا أدركتك يف مر 

 الغنم فصل إن شئت 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده قوي على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري عبد الوهاب بن عطاء اخلفاف فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعقوب ثنا أيب عن بن إسحاق  - 20576
عي عن احلسن بن أيب حدثين عبيد هللا بن طلحة بن عبيد هللا بن كريز اخلزا

احلسن البصري عن عبد هللا بن مغفل املزين قال مسعت رسول هللا صلى هللا 
ون  عليه وسلم يقول : ال تصلوا يف عطن اإلبل فإهنا من اجلن خلقت أال تر 

 عيوهنا وهباهبا إذا نفرت وصلوا يف مراح الغنم فإهنا هي أقرب من الرمحة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا شعبة قال أبو إايس أان   - 20577
قال مسعت عبد هللا بن مغفل قال : كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يوم  

و على انقته قرأ سورة الفتح قال فقرأ أبو إايس مث رجع وقال لوال فتح مكة وه
 أن جيتمع الناس علي لقرأت هبذا اللحن 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا وهيب عن أيب مسعود   - 20578
ثين بن عبد هللا بن مغفل قال :  اجلريري سعيد بن إايس عن قيس بن عباية حد

فلما   {بسم هللا الرمحن الرحيم احلمد هلل رب العاملني  }مسعين أيب وأان أقرأ 
انصرف قال اي بين إايك واحلدث يف اإلسالم فإين صليت خلف رسول هللا 
صلى هللا عليه وسلم وخلف أيب بكر وخلف عمر وعثمان رضي هللا عنهم  

ببسم هللا الرمحن الرحيم ومل أر رجال قط أبغض  فكانوا ال يستفتحون القراءة
 إليه احلدث منه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسن يف الشواهد ت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا كهمس حدثين  - 20579
بن بريدة قال قال بن مغفل قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : بني كل 

 أذانني صالة بني كل أذانني صالة ملن شاء 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    56صفحة  - 5مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا كهمس حدثين  - 20580
بن بريدة عن بن مغفل قال رأى رجال من أصحابه خيذف فقال : ال ختذف 

ذف أو قال ينهى عنه كهمس  فإن نيب هللا صلى هللا عليه وسلم كان يكره اخل
لكنها تفقأ العني وتكسر يقول ذاك فإهنا ال ينكأ هبا عدو وال يصاد هبا صيد و 

السن مث رآه بعد ذلك خيذف فقال أخربك أن نيب هللا صلى هللا عليه وسلم كان  
 ينهى عن اخلذف أو يكرهه مث أراك ختذف ال أكلمك كلمة كذا وكذا  

 

 



ده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسنات  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر حدثنا عوف عن   - 20581
احلسن عن عبد هللا بن مغفل أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : لوال أن 

 الكالب أمة من األمم ألمرت بقتلها ولكن اقتلوا منها كل أسود هبيم  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

نا عبد هللا حدثين أيب ثنا عتاب بن زايد ثنا عبد هللا أان معمر  حدث - 20582
حدثين أشعث بن عبد هللا عن احلسن عن عبد هللا بن مغفل قال : هنى رسول  
 هللا صلى هللا عليه وسلم أن يبول الرجل يف مستحمه فإن عامة الوسواس منه  

 

 

لوسواس منه "  عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه دون قوله : " فإن عامة ات
 وهو موقوف وهذا إسناد رجاله ثقات

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد ثنا احلكم بن عطية   - 20583
قال سألت احلسن عن الرجل يتخذ الكلب يف داره قال حدثين عبد هللا بن 



مغفل أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : من اختذ كلبا نقص من أجره  
ط كل يوم قريا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد حسن يف املتابعات ت
 والشواهد

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر وهبز قاال ثنا شعبة   - 20584
عبد هللا بن عن معاوية قال هبز يف حديثه حدثين معاوية بن قرة قال مسعت 

مغفل املزين قال : رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يوم فتح مكة على  
 الناس انقته يقرأ سورة الفتح قال فقرأ بن مغفل ورجع فقال معاوية لوال

ألخذت لكم بذاك الذي ذكره بن مغفل عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال  
هبز يف حديثه أو محله على انقته قال فقرأ سورة الفتح فرجع فيها قال أبو 

 إايس لوال إين أخشى أن جيتمع الناس علي لرجعت كما رجع  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر وهبز قاال ثنا شعبة   - 20585



عن أيب التياح قال مسعت مطرفا حيدث عن عبد هللا بن مغفل قال : أمر رسول  
هللا صلى هللا عليه وسلم بقتل الكالب مث قال ما لكم وللكالب مث رخص يف 

اغسلوه سبع مرات كلب الصيد والغنم وقال يف اإلانء إذا ولغ فيه الكلب 
 وعفروه يف الثامنة ابلرتاب 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سليمان بن داود أبو داود ثنا شعبة   - 20586
عن محيد بن هالل عن عبد هللا بن مغفل قال : دىل جراب من شحم يوم خيرب  

ا النيب صلى هللا عليه وسلم فاستحييت منه  فنزوت وأخذته فنظرت فإذ  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري سليمان بن داود الطيالسي فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا عوف عن   - 20587
 صلى هللا عليه وسلم قال : من  احلسن عن عبد هللا بن مغفل أن رسول هللا

اختذ كلبا ليس بكلب صيد أو كلب غنم أو كلب زرع فإنه ينتقص من عمله  



 كل يوم قرياط 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا معمر أخربين أشعث  - 20588
عن احلسن عن عبد هللا بن مغفل قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ال  

 يبولن أحدكم يف مستحمه مث يتوضأ فيه فإن عامة الوسواس منه  
 

 

ه "  عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه دون قوله : " فإن عامة الوسواس منت
 فهو موقوف وهذا إسناد رجاله ثقات

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أنبأان معمر عن أيوب   - 20589
عن سعيد بن جبري قال : كنت عند عبد هللا بن مغفل فخذف رجل عنده من  

قومه فذكر حنو حديث إمساعيل بن علية عن أيوب عن سعيد بن جبري أن قريبا  
خذف فنهاه  لعبد هللا بن مغفل   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد األعلى عن يونس عن احلسن  - 20590
عن عبد هللا بن مغفل قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : لوال أن 

الكالب أمة من األمم ألمرت بقتلها فاقتلوا األسود البهيم وأميا قوم اختذوا 
ليس بكلب صيد أو زرع أو ماشية نقص من أجورهم كل يوم قرياط كلبا   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    57صفحة  - 5مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : صلوا يف مرابض الغنم  - 20590
 وال تصلوا يف مبارك اإلبل فإهنا خلقت من الشياطني 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني ت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد األعلى ثنا سعيد عن قتادة   - 20591
عن احلسن عن عبد هللا بن مغفل عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : يقطع  

 الصالة املرأة واحلمار والكلب 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أان سعيد عن قتادة عن عقبة   - 20592
إنه هنى عن  بن صهبان عن عبد هللا بن مغفل عن النيب صلى هللا عليه وسلم : 

اخلذف وقال إنه ال يصاد به صيد وال ينكأ به عدو ولكنها تفقأ العني وتكسر 
 السن وقال يزيد مرة ال يصاد هبا صيد وال ينكأ هبا عدو  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أان اجلريري وكهمس عن عبد   - 20593
هللا بن بريدة عن عبد هللا بن مغفل قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :  

ملن شاء عند كل أذانني صالة عند كل أذانني صالة عند كل أذانني صالة   



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح ثنا أشعث عن احلسن عن   - 20594
عبد هللا بن مغفل أن نيب هللا صلى هللا عليه وسلم قال : من صلى على جنازة  

 فله قرياط فإن انتظر حىت يفرغ منها فله قرياطان  

 

 

األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد رجاله ثقات لكن فيه عنعنة  عليق شعيب ت
 احلسن البصري 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سعيد بن عامر عن سعيد عن   - 20595
قتادة عن احلسن عن عبد هللا بن مغفل أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال  

قص من أجره كل يوم  : من اختذ كلبا ليس بكلب صيد وال زرع وال غنم فإنه ين
 قرياط 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني ت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سليمان بن داود ثنا اثبت أبو زيد   - 20596
يف حديثه  ثنا عاصم األحول حدثين فضيل بن زيد الرقاشي قال عبد الصمد 

عن فضيل بن زيد وقد غزا مع عمر رضي هللا عنه سبع غزوات قال سألت 
ذا عبد هللا بن مغفل املزين ما حرم علينا من الشراب قال اخلمرة قال فقلت ه

يف القرآن فقال ال أخربك إال ما مسعت حممدا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
أو رسول هللا حممدا صلى هللا عليه وسلم قال إما أن يكون بدأ ابلرسالة أو  

يكون بدأ ابالسم فقلت شرعي أبيب اكتفيت قال فقال : هنى عن احلنتم وهو  
وهو ما لطخ ابلقار من زق اجلر وهنى عن الدابء وهو القرع وهنى عن املزفت 

أو غريه وهنى عن النقري قال فلما مسعت ذاك اشرتيت أفيقة فهي هو ذا معلقة  
 ينبذ فيها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سعد بن إبراهيم ثنا عبيدة بن أيب  - 20597
و عبد الرمحن بن عبد هللا عن  رائطة احلذاء التميمي عن عبد الرمحن بن زايد أ

عبد هللا بن مغفل املزين قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : هللا هللا يف 
أصحايب هللا هللا يف أصحايب ال تتخذوهم غرضا بعدي فمن أحبهم فبحيب 

أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم ومن آذاهم فقد آذاين ومن آذاين فقد  



هللا فيوشك أن أيخذه   آذى هللا عز وجل ومن آذى  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

( حديث رجال من األنصار رضي هللا عنهم  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن أيب  - 20598
 عليه  بشر عن أيب عمري بن أنس عن عمومته من أصحاب النيب صلى هللا

وسلم : أنه جاء ركب إىل النيب صلى هللا عليه وسلم فشهدوا إهنم رأوه ابألمس  
ن آخر يعنون اهلالل فأمرهم أن يفطروا وأن خيرجوا من الغد قال شعبة أراه م

 النهار  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده جيد رجاله ثقات رجال الشيخني غري أيب ت
 عمري بن أنس فقد روى له أصحاب " السنن " غري الرتمذي 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن أيب  - 20599
بشر عن أيب عمري بن أنس عن عمومة له من أصحاب النيب صلى هللا عليه  



وسلم عن النيب أنه قال : ال يشهدمها منافق يعىن صالة الصبح والعشاء قال  
 أبو بشر يعىن ال يواظب عليهما  

 

 

إسناده جيدعليق شعيب األرنؤوط : ت  

 

 

 -------------------------------------  

 

[    58صفحة  - 5مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة وحجاج   - 20600
قاال أان شعبة عن أيب بشر عن سالم بن عمرو عن رجل من أصحاب النيب 

ى هللا عليه وسلم قال : إخوانكم فأحسنوا صلى هللا عليه وسلم عن النيب صل 
إليهم أو فاصلحوا إليهم واستعينوهم على ما غلبكم وأعينوهم على ما غلبهم  

قال حجاج يف حديثه قال مسعت سالم بن عمرو ورجال من قومه وقال حجاج  
 واصلحوا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيفت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا سعيد عن مطر   - 20601
ه أدحى نعام وهو  عن معاوية بن قرة عن رجل من األنصار : أن رجال أوطأ بعري 

حمرم فكسر بيضها فانطلق إىل علي رضي هللا عنه فسأله عن ذلك فقال له 
لى  علي عليك بكل بيضة جنني انقة أو ضراب انقة فانطلق إىل رسول هللا ص

هللا عليه وسلم فذكر ذلك له فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قد قال  
علي مبا مسعت ولكن هلم إىل الرخصة عليك بكل بيضة صوم أو إطعام  

 مسكني 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا عوف عن   - 20602
صرمي عن عمها قال مسعت رسول هللا صلى هللا عليه  حسناء امرأة من بىن 

وسلم يقول : النيب يف اجلنة والشهيد يف اجلنة واملولود يف اجلنة والوئيد يف 
 اجلنة 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف جلهالة حسناءت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هشيم أان أبو بشر عن أيب عمري   - 20603
عمومة يل من األنصار من أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه  بن أنس حدثين 

وسلم قال : غم علينا هالل شوال فأصبحنا صياما فجاء ركب من آخر النهار  
فشهدوا عند رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إهنم رأوا اهلالل ابألمس فأمر  
ن  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن يفطروا من يومهم وأن خيرجوا لعيدهم م

 الغد 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده جيد رجاله ثقات رجال الشيخني غري أيب ت
 عمري بن أنس

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إسحاق يعىن األزرق أان عوف  - 20604
حدثتين حسناء ابنة معاوية الصرمية عن عمها قال قلت : اي رسول هللا من يف  
اجلنة قال النيب صلى هللا عليه وسلم النيب يف اجلنة والشهيد يف اجلنة واملولود 

 يف اجلنة واملوءودة يف اجلنة  

 

 

األرنؤوط : إسناده ضعيف عليق شعيب ت  

 

 



( حديث رجل من أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة قال   - 20605
مسعت إسحاق بن سويد قال مسعت مطرف بن عبد هللا بن الشخري حيدث عن  

أمري قال رجل من أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم قال : كان ابلكوفة 
فخطب يوما فقال إن يف إعطاء هذا املال فتنة ويف إمساكه فتنة وبذلك قام به  

 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف خطبته حىت فرغ مث نزل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

( حديث رجل أعراىب عن النيب صلى هللا عليه وسلم  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة قال   - 20606
مسعت محيد بن هالل حيدث عن مطرف عن إعرايب : إنه رأى على رسول هللا 

 صلى هللا عليه وسلم نعلني خمصوفتني 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  



 

 

( حديث رجل آخر رضي هللا عنه  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا عثمان بن  - 20607
صلى هللا عليه   غياث قال مسعت أاب السليل قال كان رجل من أصحاب النيب

وسلم : حيدث الناس حىت يكثر عليه فيصعد على ظهر بيت فيحدث الناس 
قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أي آية يف القرآن أعظم قال فقال  

قال فوضع يده بني كتفي قال فوجدت  {هللا ال إله إال هو احلي القيوم  }رجل 
بردها بني ثديي أو قال فوضع يده بني ثديي فوجدت بردها بني كتفي قال  

 يهنك اي أاب املنذر العلم العلم  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد فيه انقطاع ت  

 

 

( حديث رجل من أهل البادية رضي هللا عنه  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هشيم أان بن عون ثنا رجل من   - 20608
أهل البادية عن أبيه عن جده : إنه حج مع ذي قرابة له مقرتان به فرآه النيب 



 صلى هللا عليه وسلم فقال ما هذا قال إنه نذر فأمر ابلقرآن أن يقطع  

 

 

ألرنؤوط : حديث حسن وهذا إسناد ضعيف إلهبام الرجل عليق شعيب ات
 البدوي وأبيه وجده 

 

 

------------------------------------- 

 

[    59صفحة  - 5مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

( حديث من مسع النيب صلى هللا عليه وسلم   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو معاوية وعبدة قاال ثنا عاصم   - 20609
عن أيب العالية قال حدثين من مسع النيب صلى هللا عليه وسلم يقول : أعطوا 

 كل سورة حظها من الركوع والسجود 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 



( حديث رديف النيب صلى هللا عليه وسلم  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أان معمر عن عاصم   - 20610
ه وسلم قال : كنت  عن أيب متيمة اهلجيمي عمن كان رديف النيب صلى هللا علي

رديفه على محار فعثر احلمار فقلت تعس الشيطان فقال يل النيب صلى هللا 
عليه وسلم ال تقل تعس الشيطان فإنك إذا قلت تعس الشيطان تعاظم 

يطان يف نفسه وقال صرعته بقويت فإذا قلت بسم هللا تصاغرت إليه نفسه الش
 حىت يكون أصغر من ذابب 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن عاصم   - 20611
  قال مسعت أاب متيمة حيدث عن رديف النيب صلى هللا عليه وسلم قال شعبة 

قال عاصم عن أيب متيمة عن رجل عن رديف النيب صلى هللا عليه وسلم قال :  
عثر ابلنيب صلى هللا عليه وسلم محاره فقلت تعس الشيطان فقال النيب صلى  

هللا عليه وسلم ال تقل تعس الشيطان فإنك إذا قلت تعس الشيطان تعاظم  
الذابب وقال بقويت صرعته وإذا قلت بسم هللا تصاغر حىت يصري مثل   

 



 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

( حديث صعصعة بن معاوية رضي هللا عنه   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد بن هارون أان جرير بن حازم   - 20612
ثنا احلسن عن صعصعة بن معاوية عم الفرزدق : إنه أتى النيب صلى هللا عليه  

فمن يعمل مثقال ذرة خريا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا   }وسلم فقرأ عليه  
قال حسيب ال أابيل أن ال أمسع غريها   {يره   

 

 

رنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري عليق شعيب األت
 صحابيه 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أسود بن عامر ثنا جرير قال مسعت   - 20613
احلسن قال ثنا صعصعة بن معاوية عم الفرزدق قال : قدمت على النيب صلى 

 هللا عليه وسلم فسمعته يقرأ هذه اآلية فذكر معناه  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

نا جرير بن حازم قال مسعت  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ث - 20614
فمن يعمل مثقال   } احلسن قال : قدم عم الفرزدق صعصعة املدينة ملا مسع 

قال حسيب ال أابيل أن ال أمسع  {ذرة خريا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره 
 غري هذا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

( حديث ميسرة الفجر رضي هللا عنه  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن بن مهدي ثنا منصور   - 20615
بن سعد عن بديل عن عبد هللا بن شقيق عن ميسرة الفجر قال قلت : اي 

 رسول هللا مىت كتبت نبيا قال وآدم عليه السالم بني الروح واجلسد  

 

 

صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح غري  عليق شعيب األرنؤوط : إسنادهت
 صحابيه ميسرة الفجر 



 

 

( حديث بعض أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بن أيب عدى عن سليمان يعىن  - 20616
التيمي عن أنس عن بعض أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم أن النيب صلى  

هللا عليه وسلم قال ليلة أسرى به : مررت على موسى صلى هللا عليه وسلم  
 وهو يصلي يف قربه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

( حديث إعرايب عن النيب صلى هللا عليه وسلم  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد حدثين عمر بن فروخ  - 20617
حدثين بسطام عن إعرايب تضيفهم : إنه صلى مع النيب صلى هللا عليه وسلم  

 فسلم تسليمتني  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو سعيد ثنا عمر بن فروخ ثنا   - 20618
بسطام الكويف قال تضيفنا إعرايب فحدث اإلعرايب عن النيب صلى هللا عليه  

وسلم : أنه صلى مع النيب صلى هللا عليه وسلم فسلم تسليمتني عن ميينه وعن  
 مشاله 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

-------------------------------------  

 

[    60صفحة  - 5مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

( حديث رجل رضي هللا عنه   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن آدم ثنا سفيان عن خالد   - 20619
 صلى هللا  عن أيب قالبة عن حممد بن أيب عائشة عن رجل من أصحاب النيب

عليه وسلم قال : قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لعلكم تقرؤون خلف 



أحدكم أبم   اإلمام واإلمام يقرأ قالوا إان لنفعل ذلك قال فال تفعلوا إال أن يقرأ
 الكتاب أو قال فاحتة الكتاب  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح غري ت
 صحابيه 

 

 

( حديث قبيصة بن خمارق عن النيب صلى هللا عليه وسلم   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل أان أيوب عن هارون بن   - 20620
محالة فأتيت النيب رائب عن كنانة بن نعيم عن قبيصة بن املخارق قال : محلت 

صلى هللا عليه وسلم فسألته فيها فقال أقم حىت أتتينا الصدقة فأما أن حنملها  
رجل حتمل محالة قوم  وأما أن نعينك فيها وقال إن املسألة ال حتل إال لثالثة ل

فيسأل فيها حىت يؤديها مث ميسك ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فيسأل  
فيها حىت يصيب قواما من عيش أو سدادا من عيش مث ميسك ورجل أصابته  

فاقة فيسأل حىت يصيب قواما من عيش أو سدادا من عيش مث ميسك وما  
تا  سوى ذلك من املسائل سحتا اي قبيصة أيكله صاحبه سح  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد بن هارون عن احلسن عن أيب   - 20621
أتيت رسول هللا كرمية حدثين رجل من أهل البصرة عن قبيصة بن املخارق قال 

صلى هللا عليه وسلم فقال يل : اي قبيصة ما جاء بك قلت كربت سين ورق 
رت حبجر  عظمى فأتيتك لتعلمين ما ينفعين هللا عز وجل به قال اي قبيصة ما مر 

وال شجر وال مدر إال استغفر لك اي قبيصة إذا صليت الفجر فقل ثالاث 
سبحان هللا العظيم وحبمده تعاىف من العمى واجلذام والفاجل اي قبيصة قل اللهم  

إين أسألك مما عندك وأفض علي من فضلك وانشر على رمحتك وانزل علي  
 من بركاتك 

 

 

هبام الراوي عن قبيصة بن املخارقعليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف إلت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح ثنا عوف عن حيان أيب العالء  - 20622
عن قطن بن قبيصة عن قبيصة بن املخارق عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال  

 : إن العيافة والطرية والطرق من اجلبت 

 

 



أيب العالء عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف جلهالة حيانت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا عوف عن حيان   - 20623
حدثين قطن بن قبيصة عن أبيه أنه مسع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال :  

إن العيافة والطرق والطرية من اجلبت قال عوف العيافة زجر الطري والطرق 
الشيطان  اخلط خيط يف األرض واجلبت قال احلسن إنه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد ثنا التيمي عن أيب  - 20624
وأنذر عشريتك   }عثمان عن قبيصة بن خمارق وزهري بن عمرو قاال : ملا نزلت 

صعد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم رقمة من جبل على أعالها   {األقربني 
حجر فجعل ينادى اي بىن عبد مناف إمنا أان نذير إمنا مثلي ومثلكم كرجل رأى 

 العدو فذهب يرأب أهله فخشى أن يسبقوه فجعل ينادى ويهتف اي صباحاه  
 

 

  عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجالت
 الشيخني غري صحابيه فقد خرج هلما مسلم 



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل عن التيمي عن أيب عثمان   - 20625
وأنذر عشريتك  }عن قبيصة بن خمارق وزهري بن عمرو قاال : ملا نزلت 

فذكر حنوه   {األقربني   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

ا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الوهاب الثقفي ثنا أيوب عن حدثن - 20626
 صلى هللا عليه  أيب قالبة عن قبيصة قال : انكسفت الشمس فخرج رسول هللا

وسلم فصلى ركعتني فأطال فيهما القراءة فاجنلت فقال إن الشمس والقمر  
آيتان من آايت هللا تبارك وتعاىل خيوف هبما عباده فإذا رأيتم ذلك فصلوا  

 كأحدث صالة صليتموها من املكتوبة 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

------------------------------------- 

 



[    61صفحة  - 5مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو سعيد موىل بين هاشم ثنا   - 20627
وهيب ثنا أيوب عن أيب قالبة عن قبيصة اهلاليل قال : انكسفت الشمس 

 على عهد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأان يومئذ معه ابملدينة فذكر معناه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

( حديث عتبة بن غزوان عن النيب صلى هللا عليه وسلم   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا قرة عن محيد بن هالل   - 20628
العدوى عن رجل منهم يقال له خالد بن عمري فقال أبو نعامة مسعته من خالد  

ة  بن عمري قال : خطبنا عتبة بن غزوان قال أبو نعامة على املنرب ومل يقله قر 
فقال أال إن الدنيا قد آذنت بصرم وولت حذاء ومل يبق منها إال صبابة كصبابة  

اإلانء وأنتم يف دار منتقلون عنها فانتقلوا خبري ما حبضرتكم فلقد رأيتين سابع 
سبعة مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ما لنا طعام أنكله إال ورق الشجر 

عت أيب يقول ما حدث هبذا حىت قرحت أشداقنا قال أبو عبد الرمحن مس



 احلديث غري وكيع يعىن إنه غريب  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناداه صحيحان على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل ثنا أيوب عن محيد بن  - 20629
بن غزوان  هالل عن رجل قال أيوب أراه خالد بن عمري قال مسعت عتبة

خيطب فذكر احلديث قال : ولقد رأيتين سابع سبعة مع رسول هللا صلى هللا 
عليه وسلم أو قال من أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وما لنا طعام  

 الشجر أو قال ورق الشجر حىت قرحت أشداقنا قال أيب أبو نعامة هذا  إال
 عمرو بن عيسى وأبو نعامة السعدي آخر أقدم من هذا وهذا أكرب من ذلك 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

( حديث قيس بن عاصم رضي هللا عنه   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن ثنا سفيان عن األغر   - 20630
عن خليفة بن حصني عن جده قيس بن عاصم : أنه أسلم فأمره النيب صلى 



 هللا عليه وسلم أن يغتسل مباء وسدر  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

ل  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة قا - 20631
مسعت قتادة حيدث عن مطرف بن الشخري وحجاج قال حدثين شعبة قال 
حجاج يف حديثه مسعت مطرف بن الشخري حيدث عن حكيم بن قيس بن 
عاصم عن أبيه : أنه أوصى ولده عند موته قال اتقوا هللا عز وجل وسودوا 

أكربكم فإن القوم إذا سودوا أكربهم خلفوا أابهم فذكر احلديث وإذا مت فال 
نوحوا علي فإن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مل ينح عليه  ت  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حمتمل للتحسنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هشيم قال مغرية أخرب عن أبيه عن   - 20632
شعبة بن التوأم عن قيس بن عاصم أنه سأل النيب صلى هللا عليه وسلم عن  

احللف فقال : ما كان من حلف يف اجلاهلية فتمسكوا به وال حلف يف 
 اإلسالم 



 

 

سم  عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف جلهالة مقت
 الضيب أيب املغرية

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إبراهيم بن زايد سبالن ثنا عباد بن   - 20633
عباد عن شعبة عن مغرية عن أبيه عن شعبة بن التوأم عن قيس بن عاصم عن  

 النيب صلى هللا عليه وسلم : مثله  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيفت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا سفيان عن األغر املنقري   - 20634
عن خليفة بن حصني بن قيس بن عاصم عن أبيه : أن جده أسلم على عهد  

 النيب صلى هللا عليه وسلم فأمره أن يغتسل مباء وسدر  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

( حديث عبد الرمحن بن مسرة رضي هللا عنه  )  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هشيم أان منصور عن يونس عن   - 20635
احلسن عن عبد الرمحن بن مسرة قال قال يل النيب صلى هللا عليه وسلم : اي  
عبد الرمحن بن مسرة إذا آليت على ميني فرأيت غريها خريا منها فائت الذي 

 هو خري وكفر عن ميينك  

 

 

إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل بن إبراهيم ثنا اجلريري عن   - 20636
حيان بن عمري ثنا عبد الرمحن بن مسرة قال : بينما أان أترامى أبسهمي يف حياة  
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهللا إذ كسفت الشمس فنبذهتن وسعيت أنظر  

لشمس لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم وإذا هو رافع يديه  ما حدث كسوف ا
يسبح هللا عز وجل وحيمد ويهلل ويكرب ويدعو فلم يزل كذلك حىت حسر عن  

 الشمس فقرأ سورتني وركع ركعتني  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري حبان بن عمري فمن رجال مسلم 

 



 

------------------------------------- 

 

[    62صفحة  - 5مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل ثنا يونس عن احلسن عن   - 20637
عبد الرمحن بن مسرة قال قال يل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : اي عبد 

ا عن مسألة وكلت إليها وإن أعطيتها  الرمحن ال تسأل اإلمارة فإنك ان أعطيته
عن غري مسألة أعنت عليها وإذا حلفت على ميني فرأيت غريها خريا منها  

 فائت الذي هو خري وكفر عن ميينك 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن بن مهدي ثنا جرير بن  - 20638
م عن يعلى بن حكيم عن أيب لبيد قال : غزوان مع عبد الرمحن بن مسرة  حاز 

كإبل فأصاب الناس غنما فانتهبوها فأمر عبد الرمحن مناداي ينادى إين مسعت 
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول من انتهب هنبة فليس منا فردوا هذه  

 الغنم فردوها فقسمها ابلسوية 



 

 

يح لغريه وهذا إسناد حسن من أجل أيب لبيد عليق شعيب األرنؤوط : صح ت  

 

 

حدثنا عبد هللا قال وجدت يف كتاب أيب خبط يده وأكرب علمي   - 20639
لعالء أبو العالء موىل بىن إين قد مسعته منه ثنا علي بن عبد هللا ثنا انصح بن ا

هاشم ثنا عمار بن أيب عمار موىل بىن هاشم : أنه مر على عبد الرمحن بن مسرة  
قال له عمار اي أاب وهو على هنر أم عبد هللا يسيل املاء مع غلمته ومواليه ف

سعيد اجلمعة فقال له عبد الرمحن بن مسرة أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
 كان يقول إذا كان يوم مطر وإبل فليصل أحدكم يف رحله  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد حسن من أجل انصح بن ت
 العالء 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين عبيد هللا بن عمر القواريري ثنا انصح بن  - 20640
مسرة عن النيب  العالء أبو العالء ثنا عمار بن أيب عمار عن عبد الرمحن بن

صلى هللا عليه وسلم : مثله قال أبو عبد الرمحن مسعت القواريري يقول كنت  
وكان ضريرا أمر بناصح فيحدثين فإذا سألته الزايدة قال ليس عندي غري ذا   

 



 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هاشم بن القاسم ثنا املبارك ثنا   - 20641
احلسن حدثين عبد الرمحن بن مسرة القرشي قال قال يل رسول هللا صلى هللا 

ا عن مسألة عليه وسلم : اي عبد الرمحن ال تسأل اإلمارة فإنك إن أعطيته
أكلت إليها وإن أعطيتها عن غري مسألة أعنت عليها وإذا حلفت على ميني  

 فرأيت غريها خريا منها فائت الذي هو خري وكفر عن ميينك  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد حسن من أجل املبارك ت  

 

 

اد بن  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو كامل اجلحدري ثنا مح  - 20642
زيد ثنا مساك بن عطية ويونس بن عبيد عن احلسن عن عبد الرمحن بن مسرة  

 عن النيب صلى هللا عليه وسلم : مثله  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري أيب كامل اجلحدري : وهو فضيل بن حسني فمن رجال مسلم 

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد بن هارون أان هشام عن بن   - 20643
عون عن احلسن عن عبد الرمحن بن مسرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال :  

 ال حتلفوا آبابئكم وال ابلطواغيت وقال يزيد والطواغي 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن أيب عدى عن بن عون   - 20644
 عليه وسلم قال  عن احلسن عن عبد الرمحن بن مسرة قال ذكر النيب صلى هللا

فقال : ال تسأل اإلمارة فإنك ان تعطها عن غري مسألة تعن عليها وإن تعطها  
ت عن مسألة تكل إليها وإذا حلفت على ميني فرأيت غريها خريا منها فائ 

 الذي هو خري وكفر عن ميينك  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سليمان بن داود ثنا جرير عن   - 20645
يعلى بن حكيم عن عبد الرمحن بن مسرة أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 قال : من انتهب هنبة فليس منا  



 

 

األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد حسن من أجل أيب لبيد  عليق شعيبت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد هللا بن بكر ثنا هشام عن   - 20646
سلم إنه قال له : اي  احلسن عن عبد الرمحن بن مسرة عن النيب صلى هللا عليه و 

عبد الرمحن ال تسأل اإلمارة فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها وإن 
ها خريا أعطيتها عن غري مسألة أعنت عليها وإذا حلفت على ميني فرأيت غري 

 منها فكفر عن ميينك وائت الذي هو خري  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    63صفحة  - 5مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أسود بن عامر وعفان قاال ثنا   - 20647
حازم قال مسعت احلسن عن عبد الرمحن بن مسرة قال قال يل رسول  جرير بن



هللا صلى هللا عليه وسلم : اي عبد الرمحن ال تسأل اإلمارة فإنك إن أوتيتها عن  
مسألة وكلت إليها وإن أوتيتها عن غري مسألة أعنت عليها وإذا حلفت على  

ري قال أيب أتفق ميني فرأيت غريها خريا منها فكفر عن ميينك وائت الذي هو خ
عفان وأسود يف حديثهما فقال فكفر عن ميينك مث ائت الذي هو خري وقال  

 أبو األشهب عن احلسن يف هذا احلديث فبدأ ابلكفارة  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسني ثنا املبارك عن احلسن ثنا  - 20648
عبد الرمحن بن مسرة القرشي وحنن بكابل قال قال يل رسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم : اي عبد الرمحن ال تسأل اإلمارة فذكر احلديث 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد حسن من أجل املبارك ت  

 

 

دثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هارون بن معروف ومسعته أان من ح - 20649
هللا بن القاسم عن  هارون بن معروف ثنا ضمرة ثنا عبد هللا بن شوذب عن عبد 

كثري موىل عبد الرمحن بن مسرة عن عبد الرمحن بن مسرة قال : جاء عثمان بن  



ز النيب صلى  عفان إىل النيب صلى هللا عليه وسلم أبلف دينار يف ثوبه حني جه 
هللا عليه وسلم جيش العسرة قال فصبها يف حجر النيب صلى هللا عليه وسلم  
فجعل النيب صلى هللا عليه وسلم يقلبها بيده ويقول ما ضر بن عفان ما عمل  

 بعد اليوم يرددها مرارا  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسن من أجل كثري ت  

 

 

نا عفان ثنا جرير بن حازم ثنا يعلى  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ث - 20650
ان مع عبد الرمحن بن مسرة كابل قال فأصاب بن حكيم عن أيب لبيد قال : غزو 

الناس غنيمة فانتهبوها فأمر عبد الرمحن بن مسرة مناداي ينادى فنادى فاجتمع  
الناس فقال مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول من انتهب فليس منا  

فقسمها بينهم ابلسوية  ردوها فردوها   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد حسن من أجل أيب لبيد ت  

 

 

( حديث جابر بن سليم اهلجيمي رضي هللا عنه  )  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هشيم ثنا يونس بن عبيد عن عبد   - 20651
صلى هللا عليه  ربه اهلجيمي عن جابر بن سليم أو سليم قال : أتيت النيب 

وسلم فإذا هو جالس مع أصحابه قال فقلت أيكم النيب صلى هللا عليه وسلم  
فإذا هو  قال فإما أن يكون أومأ إىل نفسه وإما أن يكون أشار إليه القوم قال 

حمتب بربدة قد وقع هدهبا على قدميه قال فقلت اي رسول هللا أجفو عن أشياء  
فعلمين قال اتق هللا عز وجل وال حتقرن من املعروف شيئا ولو أن تفرغ من  

دلوك يف إانء املستسقي وإايك واملخيلة فإن هللا تبارك وتعاىل ال حيب املخيلة  
ال تعريه أبمر تعلمه فيه فيكون لك وإن امرؤ شتمك وعريك أبمر يعلمه فيك ف

 أجره وعليه إمثه وال تشتمن أحدا  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أان سالم بن مسكني عن   - 20652
 صلى هللا عليه  عقيل بن طلحة ثنا أبو جرى اهلجيمي قال : أتيت رسول هللا 

وسلم فقلت اي رسول هللا اان قوم من أهل البادية فعلمنا شيئا ينفعنا هللا تبارك  
ك يف إانء وتعاىل به قال ال حتقرن من املعروف شيئا ولو أن تفرغ من دلو 

املستسقي ولو أن تكلم أخاك ووجهك إليه منبسط وإايك وتسبيل اإلزار فإنه  
من اخليالء واخليالء ال حيبها هللا عز وجل وإن امرؤ سبك مبا يعلم فيك فال 



 تسبه مبا تعلم فيه فإن أجره لك ووابله على من قاله  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

 حدثين أيب ثنا عبد الصمد ثنا سالم ثنا عقيل بن  حدثنا عبد هللا - 20653
 طلحة عن أيب جرى اهلجيمي : إنه أتى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف

أانس من أهل البادية فقالوا إان من أهل البادية فذكر احلديث إال أنه قال فال  
 تشتمه مبا تعلم فيه فإن أجر ذلك لك ووابله عليه  

 

 

ط : إسناده صحيحعليق شعيب األرنؤو ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا محاد بن سلمة ثنا يونس  - 20654
ثنا عبيدة اهلجيمي عن أيب متيمة اهلجيمي قال : أتيت رسول هللا صلى هللا عليه  

وسلم وهو حمتب بشملة له وقد وقع هدهبا على قدميه فقلت أيكم حممد أو  
ومأ بيده إىل نفسه فقلت اي رسول هللا إين من  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فأ

أهل البادية ويف جفاؤهم فأوصين فقال ال حتقرن من املعروف شيئا ولو أن 
تلقى أخاك ووجهك منبسط ولو أن تفرغ من دلوك يف إانء املستسقي وإن 



امرؤ شتمك مبا يعلم فيك فال تشتمه مبا تعلم فيه فإنه يكون لك أجره وعليه  
سبال اإلزار فإن إسبال اإلزار من املخيلة وإن هللا عز وجل ال وزره وإايك وإ

 حيب املخيلة وال تسنب أحدا فما سببت بعده أحدا وال شاة وال بعريا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف جلهالة حال ت
 عبيدة اهلجيمي 

 

 

------------------------------------- 

 

[    64صفحة  - 5مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثناه وهيب ثنا خالد احلذاء   - 20655
عن أيب متيمة اهلجيمي عن رجل من بلهجيم قال قلت : اي رسول هللا االم  

سك ضر فدعوته كشف عنك تدعو قال أدعو إىل هللا وحده الذي إن م
رض قفر دعوته رد عليك والذي إن أصابتك سنة فدعوته  والذي إن ضللت أب

انبت عليك قال قلت فأوصين قال ال تسنب أحدا وال تزهدن يف املعروف ولو 
أن تلقى أخاك وأنت منبسط إليه وجهك ولو أن تفرغ من دلوك يف إانء 

 الكعبني وإايك وإسبال املستسقي وائتزر إىل نصف الساق فإن أبيت فإىل



 اإلزار فإن إسبال اإلزار من املخيلة وإن هللا تبارك وتعاىل ال حيب املخيلة  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

( حديث عائذ بن عمرو رضي هللا عنه   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن بن مهدي ثنا جرير بن  - 20656
م ثنا احلسن حازم قال مسعت احلسن يقول ويزيد بن هارون أان جرير بن حاز 

قال دخل عائذ بن عمرو قال يزيد وكان من صاحلي أصحاب النيب صلى هللا 
عليه    عليه وسلم على عبيد هللا بن زايد فقال إين مسعت رسول هللا صلى هللا

وسلم يقول : شر الرعاء احلطمة قال عبد الرمحن فأظنه قال إايك أن تكون 
منهم ومل يشك يزيد فقال اجلس إمنا أنت من خنالة أصحاب حممد صلى هللا 
عليه وسلم قال وهل كانت هلم أو فيهم خنالة إمنا كانت النخالة بعدهم ويف 

 غريهم  

 

 

جال الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : صحيح رجاله ثقات ر ت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن أيب  - 20657
مشر الضبعي قال مسعت عائذ بن عمرو : ينهى عن الدابء واحلنتم واملزفت 

 والنقري فقلت له عن النيب صلى هللا عليه وسلم فقال نعم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد حمتمل للتحسنيت  

 

 

د هللا حدثين أيب ثنا حممد بن أيب عدي عن سليمان  حدثنا عب - 20658
ئذ بن عمرو قال : كان يف يعىن التيمي عن شيخ يف جملس أيب عثمان عن عا

املاء قلة فتوضأ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف قدح أو يف جفنة فنضحنا به  
قال والسعيد يف أنفسنا من أصابه وال نراه إال قد أصاب القوم كلهم قال مث  

 صلى بنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الضحى  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف إلهبام الراوي عن عائذ بن عمروت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا مهين بن عبد احلميد أبو شبل   - 20659
وحسن يعىن بن موسى قاال ثنا محاد بن سلمة املعىن عن اثبت عن معاوية بن 

بن عمرو : إن سلمان وصهيبا وبالال كانوا قعودا يف أانس فمر  قرة عن عائذ 



هبم أبو سفيان بن حرب فقالوا ما أخذت سيوف هللا تبارك وتعاىل من عنق  
عدو هللا مأخذها بعد فقال أبو بكر أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدها قال  
ئن  فأخرب بذلك النيب صلى هللا عليه وسلم فقال اي أاب بكر لعلك أغضبتهم فل

كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك تبارك وتعاىل فرجع إليهم فقال أي إخوتنا 
 لعلكم غضبتم فقالوا ال اي أاب بكر يغفر هللا لك  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده من جهة حسن بن موسى صحيح على شرط  ت
 مسلم رجاله ثقات رجال الشيخني غري محاد بن سلمة فمن رجال مسلم

 

 

------------------------------------- 

 

[    65صفحة  - 5مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هدبة ثنا محاد بن سلمة : مثله   - 20660
 إبسناده  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 



 

د ثنا أبو األشهب ثنا حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصم - 20661
عامر األحول شيخ له عن عائذ بن عمرو قال أحسبه رفعه قال : من عرض له 
شيء من هذا الرزق فليوسع به يف رزقه فإن كان عنه غنيا فليوجهه إىل من هو  

 أحوج إليه منه  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد منقطع ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا محاد أان اثبت عن معاوية   - 20662
بن قرة عن عائذ بن عمرو : أن صهيبا وسلمان وبالال كانوا قعودا فذكر حنوه  

 إال أنه قال فأتى النيب صلى هللا عليه وسلم فأخربه بذلك فقال اي أاب بكر  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح ثنا بسطام بن مسلم قال   - 66320
مسعت خليفة بن عبد هللا الغربي يقول مسعت عائذ بن عمرو املزين قال : بينا  

 حنن مع نبينا صلى هللا عليه وسلم فذكر حديث املسألة  

 



 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف جلهالة خليفة بن ت
 عبد هللا 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد عن شعبة قال   - 20664
مسعت أاب مشر الضبعي قال مسعت عائذ بن عمرو قال أبو عبد الرمحن قال أيب 
قلت ليحىي بن سعيد املزين قال نعم : إن النيب صلى هللا عليه وسلم هنى عن  

 احلنتم والدابء والنقري واملزفت 
 

 

ريه وهذا إسناد حمتمل للتحسنيعليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغ ت  

 

 

حدثنا عبد هللا قال حدثين أيب ثنا روح بن عبادة ثنا بسطام بن   - 20665
مسلم قال مسعت خليفة بن عبد هللا الغربي يقول مسعت عائذ بن عمرو املزين 

قال : بينما حنن مع نبينا صلى هللا عليه وسلم إذا إعرايب قد أحل عليه يف 
ل هللا أطعمين اي رسول هللا أعطين قال فقام رسول هللا املسألة يقول اي رسو 

صلى هللا عليه وسلم فدخل املنزل وأخذ بعضاديت احلجرة وأقبل علينا بوجهه  
وقال والذي نفس حممد بيده لو تعلمون ما أعلم يف املسألة ما سأل رجل رجال 

 وهو جيد ليلة تبيته فأمر له بطعام  



 

 

صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيفعليق شعيب األرنؤوط : ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يونس وعبد الصمد قاال ثنا أبو  - 20666
األشهب ثنا عامر األحول قال عبد الصمد شيخ له عن عائذ بن عمرو عن  
النيب صلى هللا عليه وسلم قال عبد الصمد أحسبه رفعه قال : من عرض له 

 مسألة وال إشراف فليوسع به يف رزقه  شيء من هذا الرزق وقال يونس من غري
 فإن كان عنه غنيا فليوجهه إىل من هو أحوج إليه منه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد منقطع ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن بن موسى ثنا أبو األشهب  - 20667
 عليه وسلم قال  عن عامر األحول قال قال عائذ بن عمرو عن النيب صلى هللا

: من عرض له شيء من هذا الرزق من غري مسألة وال إشراف فليوسع به يف 
 رزقه فإن كان عنه غنيا فليوجهه إىل من هو أحوج إليه منه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد منقطع ت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا أبو األشهب عن عامر   - 20668
ألحول عن عائذ بن عمرو قال أبو األشهب أراه قال قال رسول هللا صلى هللا ا

عليه وسلم : من آاته هللا تبارك وتعاىل رزقا من غري مسألة فليقبله قال عبد هللا  
 سألت أيب ما األشراف قال تقول يف نفسك سيبعث إيل فالن سيصلين فالن  

 

 

إسناد منقطع عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا ت  

 

 

( حديث رافع بن عمرو املزين رضي هللا عنه  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن بن مهدي ثنا مشمعل   - 20669
بن إايس قال مسعت عمرو بن سليم املزين يقول مسعت رافع بن عمرو املزين 

يقول مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : العجوة والصخرة من  
 اجلنة 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 



( حديث رجل رضي هللا عنه   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد األموي عن عاصم   - 20670
قال ثنا أبو العالية قال أخربين من مسع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول :  
لكل سورة حظها من الركوع والسجود قال مث لقيته بعد فقلت له ان بن عمر  

ر فتعرف من حدثك هذا احلديث قال إين ألعرفه  كان يقرأ يف الركعة ابلسو 
 وأعرف منذ كم حدثنيه حدثين منذ مخسني سنة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    66صفحة  - 5مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد عن عبيد هللا حدثين  - 20671
 انفع قال : رمبا أمنا بن عمر رضي هللا عنهما ابلسورتني والثالث 

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

( بقية حديث احلكم بن عمرو الغفاري رضي هللا عنه   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سليمان بن حرب ثنا محاد بن زيد  - 20672
عن أيوب عن حممد قال : استعمل احلكم بن عمرو الغفاري على خراسان قال  

فتمناه عمران بن حصني حىت قيل له اي أاب جنيد أال ندعوه لك قال ال فقام  
بن حصني فلقيه بني الناس قال تذكر يوم قال رسول هللا صلى هللا عليه   عمران

 وسلم ال طاعة ملخلوق يف معصية هللا قال نعم قال عمران هللا أكرب  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخني من جهة عمران  ت
 بن حصني

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هبز ثنا سليمان بن املغرية ثنا محيد   - 20673
عمران بن يعىن بن هالل عن عبد هللا بن الصامت قال : أراد زايد أن يبعث  

حصني على خراسان فأىب عليهم فقال له أصحابه أتركت خراسان أن تكون 
إين أخاف  عليها قال فقال إين وهللا ما يسرين أن أصلي حبرها وتصلون بربدها 



إذا كنت يف حنور العدو أن أيتيين كتاب من زايد فإن أان مضيت هلكت وإن 
رجعت ضربت عنقي قال فأراد احلكم بن عمرو الغفاري عليها قال فانقاد  
ألمره قال فقال عمران أال أحد يدعو يل احلكم قال فانطلق الرسول قال 

م أمسعت رسول هللا فأقبل احلكم إليه قال فدخل عليه قال فقال عمران للحك 
صلى هللا عليه وسلم يقول ال طاعة ألحد يف معصية هللا تبارك وتعاىل قال نعم  

 فقال عمران هلل احلمد أو هللا أكرب  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا سليمان التيمي   - 20674
أيب حاجب عن رجل من أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم من بىن غفار   عن

 : أن النيب صلى هللا عليه وسلم هنى أن يتوضأ الرجل من فضل طهور املرأة 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : رجاله ثقات رجال الشيخني غري أيب حاجب وهو ت
 سوادة بن عاصم العنزي فقد روى له أصحاب السنن وهو ثقة وقد أعل

 ابلوقف 

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد يعىن بن هارون أان هشام عن   - 20675
حممد قال : جاء رجل إىل عمران بن حصني وحنن عنده فقال استعمل احلكم 
بن عمرو الغفاري على خراسان فتمناه عمران حىت قال له رجل من القوم أال 

ناس فقال عمران إنك قد ندعوه لك فقال له ال مث قام عمران فلقيه بني ال
وليت أمرا من أمر املسلمني عظيما مث أمره وهناه ووعظه مث قال هل تذكر يوم  

قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ال طاعة ملخلوق يف معصية هللا تبارك 
 وتعاىل قال احلكم نعم قال عمران هللا أكرب 

 

 

الشيخني من جهة عمران  عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط ت
بن حصني وعلى شرط البخاري من جهة احلكم بن عمرو الغفاري فإنه من  

 رجاله

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سليمان بن داود ثنا شعبة عن   - 20676
عاصم األحول قال مسعت أاب حاجب حيدث عن احلكم بن عمرو الغفاري :  

يتوضأ الرجل من فضل وضوء املرأة أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم هنى أن   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : رجاله ثقات رجال الشيخني غري أيب حاجب وهو ت
سوادة بن عاصم العنزي فقد روى له أصحاب السنن وهو ثقة وقد أعل 



ابلوقف . . وهذا احلديث معارض أبحاديث صحيحة اثبتة عن غري واحد من  
بفضل املرأةالصحابة رووا جواز الوضوء واالغتسال   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد ثنا يزيد يعين بن  - 20677
بئت أن عمران  إبراهيم قال سألت حممدا عن حديث عمران بن حصني فقال ن

بن حصني قال للحكم الغفاري وكالمها من أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه  
وسلم : هل تعلم يوم قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ال طاعة يف معصية  

 هللا تبارك وتعاىل قال نعم قال عمران هللا أكرب هللا أكرب 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخني من جهة عمران  ت
 بن حصني

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد ثنا محاد أان يونس  - 20678
ه عمران  ومحيد عن احلسن : أن زايدا استعمل احلكم الغفاري على جيش فأات

بن حصني فلقيه بني الناس فقال أتدري مل جئتك فقال له مل قال هل تذكر قول  
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم للرجل الذي قال له أمريه قع يف النار فأدرك  
فاحتبس فأخرب بذلك النيب صلى هللا عليه وسلم فقال لو وقع فيها لدخال 

تعاىل قال نعم قال إمنا أردت أن النار مجيعا ال طاعة يف معصية هللا تبارك و 



 أذكرك هذا احلديث 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد رجاله ثقات رجال ت
 الصحيح

 

 

------------------------------------- 

 

[    67صفحة  - 5مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هاشم ثنا عبد الصمد بن حبيب   - 20679
لغفاري قال : دخلت  بن عبد هللا األزدي قال حدثين أيب عن احلكم بن عمرو ا

أان وأخي رافع بن عمرو على أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب وأان خمضوب 
ابحلناء وأخي خمضوب ابلصفرة فقال يل عمر بن اخلطاب هذا خضاب اإلسالم  

 وقال ألخي رافع هذا خضاب اإلميان 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف جلهالة حبيب بن عبد هللا األزديت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أان معمر عن غري واحد   - 20680
اري فقال  منهم أيوب عن بن سريين أن زايدا استعمل احلكم بن عمرو الغف 

عمران بن حصني : وددت أىن ألقاه قبل أن خيرج قال فلقيه فقال له عمران  
حد يف  أما علمت أو ما مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول ال طاعة أل

 معصية هللا تبارك وتعاىل قال بلى قال فذاك الذي أردت أن أقول لك 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

(حديث أيب عقرب رضي هللا عنه   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد بن هارون أان األسود بن  - 20681
صلى هللا عليه وسلم  شيبان عن أيب نوفل بن أيب عقرب عن أبيه أنه سأل النيب 

عن الصوم فقال : صم يوما من كل شهر فاستزاده فقال أبيب وأمي إين أجدين 
إين أجدين أقوى فزدين فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إين أجدين قواي 

قواي فما كان أن يزيده فاستزاده فقال صم يومني من كل شهر قال أبيب أنت  
وأمي اي رسول هللا أىن أجدين قواي فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إين 
أجدين قواي أىن أجدين قواي فما كان أن يزيده فلما احلم عليه قال رسول هللا 

كل شهر    صلى هللا عليه وسلم صم ثالثة أايم من  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح غري ت
 صحابيه 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا األسود بن شيبان قال مسعت أاب  - 20682
وسلم عن الصوم  نوفل بن أيب عقرب يقول سأل أيب رسول هللا صلى هللا عليه 

فقال : صم يوما من كل شهر فقال اي رسول هللا أبيب وأمي زدين قال يقول 
اي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم زدين زدين صم يومني من كل شهر فقال 

رسول هللا أبيب وأمي زدين فإين أجدين قواي قال يقول رسول هللا صلى هللا عليه  
وسلم إين أجدين قواي إين أجدين قواي إين أجدين قواي قال فأحلم أي أمسك 

 حىت ظننت أنه لن يزيدين قال مث قال صم ثالثة أايم من كل شهر  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد بن عبد الوارث ثنا حدثنا  - 20683
ل : كان رجل من الطفاوة  سليمان يعىن بن املغرية عن محيد يعىن بن هالل قا

طريقه علينا فأتى على احلي فحدثهم قال قدمت املدينة يف عري لنا فبعنا بياعتنا  



إىل  مث قلت النطلقن إىل هذا الرجل فآلتني من بعدي خبربه قال فانتهيت
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فإذا هو يريىن بيتا قال إن امرأة كانت فيه  

فخرجت يف سرية من املسلمني وتركت ثنيت عشرة عنزا هلا وصيصيتها كانت 
تنسج هبا قال ففقدت عنزا من غنمها وصيصيتها فقالت اي رب إنك قد 

غنمي   ضمنت ملن خرج يف سبيلك أن حتفظ عليه وإين قد فقدت عنزا من
وصيصييت وإين أنشدك عنزي وصيصييت قال فجعل رسول هللا صلى هللا عليه  

وسلم يذكر شدة منا شدهتا لرهبا تبارك وتعاىل قال رسول هللا صلى هللا عليه  
وسلم فأصبحت عنزها ومثلها وصيصيتها ومثلها وهاتيك فائتها فاسأهلا إن 

 شئت قال قلت بل أصدقك  

 

 

األرنؤوط : رجاله إىل محيد بن هالل ثقات رجال الصحيح وليس  عليق شعيب ت
يف النص ما يصرح بسماع محيد من الرجل الطفاوي . . وهذا احلديث تفرد به  

وقال : رواه أمحد ورجاله رجال   277/  5اإلمام أمحد ذكره اهليثمي يف اجملمع  
 الصحيح

قال السندي : *   

بياعتنا [ : البياعة ابلكسر : السلعة ]   

صيصيتها [ : بكسر صادين مهملتني : هي الصنارة اليت يغزل هبا وينسج]   



فأصبحت عنزها ومثلها [ : أي معها ]   

 

 

( بقية حديث حنظلة بن جذمي رضي هللا عنه  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو سعيد موىل بىن هاشم ثنا ذايل   - 20684
قال  بن عتبة بن حنظلة قال مسعت حنظلة بن جذمي جدي أن جده حنيفة

جلذمي : امجع يل بىن فأىن أريد أن أوصى فجمعهم فقال إن أول ما أوصى أن 
املطيبة  ليتيمي هذا الذي يف حجري مائة من اإلبل اليت كنا نسميها يف اجلاهلية 

فقال جذمي اي أبت إين مسعت بنيك يقولون إمنا نقر هبذا عند أبينا فإذا مات 
رجعنا فيه قال فبيين وبينكم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال جذمي رضينا  

فارتفع جذمي وحنيفة وحنظلة معهم غالم وهو رديف جلذمي فلما أتوا النيب 
يب صلى هللا عليه وسلم وما رفعك اي صلى هللا عليه وسلم سلموا عليه فقال الن

أاب جذمي قال هذا وضرب بيده على فخذي جذمي فقال إين خشيت أن يفجأين  
الكرب أو املوت فأردت أن أوصى وإين قلت أن أول ما أوصى أن ليتيمي هذا  
الذي يف حجري مائة من اإلبل كنا نسميها يف اجلاهلية املطيبة فغضب رسول 

م حىت رأينا الغضب يف وجهه وكان قاعدا فجثا على  هللا صلى هللا عليه وسل
ركبتيه وقال ال ال ال الصدقة مخس وإال فعشر وإال فخمس عشرة وإال 

فعشرون وإال فخمس وعشرون وإال فثالثون وإال فخمس وثالثون فإن كثرت  



فأربعون قال فودعوه ومع اليتيم عصا وهو يضرب مجال فقال النيب صلى هللا 
ذه هراوة يتيم قال حنظلة فدان يب إىل النيب صلى هللا عليه وسلم عظمت ه

عليه وسلم فقال إن يل بنني ذوى حلى ودون ذلك وإن ذا أصغرهم فادع هللا له  
فمسح رأسه وقال ابرك هللا فيك أو بورك فيه قال ذايل فلقد رأيت حنظلة  
ول يؤتى ابإلنسان الوارم وجهه أو البهيمة الوارمة الضرع فيتفل على يديه ويق

بسم هللا ويضع يده على رأسه ويقول على موضع كف رسول هللا صلى هللا 
 عليه وسلم فيمسحه عليه وقال ذايل فيذهب الورم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    68صفحة  - 5مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

( حديث أيب غادية عن النيب صلى هللا عليه وسلم  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو سعيد وعفان قاال ثنا ربيعة بن   - 20685



كلثوم حدثين أيب قال مسعت أاب غادية يقول : ابيعت رسول هللا صلى هللا عليه  
وسلم قال أبو سعيد فقلت له بيمينك قال نعم قاال مجيعا يف احلديث وخطبنا  

الناس إن دماءكم  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يوم العقبة فقال اي أيها 
وأموالكم عليكم حرام إىل يوم تلقون ربكم عز وجل كحرمة يومكم هذا يف 

شهركم هذا يف بلدكم هذا أال هل بلغت قالوا نعم قال اللهم أشهد مث قال أال  
 ال ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

( حديث مرثد بن ظبيان رضي هللا عنه   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يونس وحسني قاال ثنا شيبان عن   - 20686
هللا صلى هللا  قتادة قال وحدث مرثد بن ظبيان قال : جاءان كتاب من رسول 

عليه وسلم فما وجدان له كاتبا يقرؤه علينا حىت قرأه رجل من بىن ضبيعة من  
 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إىل بكر بن وائل أسلموا تسلموا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد حسن من أجل مضارب بن ت



 حزن

 

 

( حديث رجل رضي هللا عنه   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا محاد بن سلمة أان سعيد   - 20687
ى هللا  عن جرير عن أيب نضرة قال : مرض رجل من أصحاب رسول هللا صل

عليه وسلم فدخل عليه أصحابه يعودونه فبكى فقيل له ما يبكيك اي أاب عبد  
حىت هللا أمل يقل لك رسول هللا صلى هللا عليه وسلم خذ من شاربك مث أقرره 

تلقاين قال بلى ولكين مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول إن هللا 
تبارك وتعاىل قبض قبضة بيمينه فقال هذه هلذه وال أابيل وقبض قبضة أخرى 

 يعىن بيده األخرى فقال هذه هلذه وال أابيل فال أدري يف أي القبضتني أان 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

( حديث عروة الفقيمي رضي هللا عنه  )  

 

 

------------------------------------- 



 

[    69صفحة  - 5مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد بن هارون أان عاصم بن هالل   - 20688
ر النيب صلى هللا ثنا غاضرة بن عروة الفقيمي حدثين أيب عروة قال : كنا ننتظ

عليه وسلم فخرج رجال يقطر رأسه من وضوء أو غسل فصلى فلما قضى 
هللا  الصالة جعل الناس يسألونه اي رسول هللا أعلينا حرج يف كذا فقال رسول

صلى هللا عليه وسلم ال أيها الناس إن دين هللا عز وجل يف يسر ثالاث يقوهلا  
وقال يزيد مرة جعل الناس يقولون اي رسول هللا ما نقول يف كذا ما نقول يف 

 كذا 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريهت  

 

 

( حديث أهبان بن صيفي رضي هللا عنه  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح ثنا عبد هللا بن عبيد الديلي  - 20689
ه فمرض فأفاق  عن عديسة ابنة وهبان بن صيفي : إهنا كانت مع أبيها يف منزل

من مرضه ذلك فقام علي بن أيب طالب ابلبصرة فأاته يف منزله حىت قام على  



 أاب ابب حجرته فسلم ورد عليه الشيخ السالم فقال له علي كيف أنت اي
سلم قال خبري فقال علي أال خترج معي إىل هؤالء القوم فتعينين قال بلى إن م

رضيت مبا أعطيك قال علي وما هو فقال الشيخ اي جارية هات سيفى 
فأخرجت إليه غمدا فوضعته يف حجره فاستل منه طائفة مث رفع رأسه إىل علي  

يل إذا كانت فتنة  رضي هللا عنه فقال إن خليلي عليه السالم وبن عمك عهد إ
بني املسلمني أن أختذ سيفا من خشب فهذا سيفي فإن شئت خرجت به معك  

فقال علي رضي هللا عنه ال حاجة لنا فيك وال يف سيفك فرجع من ابب 
 احلجرة ومل يدخل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث حسن مبجموع طرقه وشواهده ت  

 

 

ثنا محاد بن سلمة عن أيب حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان  - 20690
ة أهبان أن علي بن أيب طالب أتى أهبان فقال : ما  عمرو القسملي عن ابن

مينعك من اتباعي فقال أوصاين خليلي وبن عمك يعىن رسول هللا صلى هللا 
عليه وسلم فقال ستكون فنت وفرقة فإذا كان ذلك فاكسر سيفك واختذ سيفا  

رت سيفى واختذت سيفا من خشب من خشب فقد وقعت الفتنة والفرقة وكس
وأمر أهله حني ثقل أن يكفنوه وال يلبسوه قميصا قال فألبسناه قميصا 

 فأصبحنا والقميص على املشجب 



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث حسنت  

 

 

( حديث عمرو بن تغلب رضي هللا عنه  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا جرير بن حازم قال مسعت   - 20691
م أاته شيء احلسن ثنا عمرو بن تغلب : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسل

فأعطاه انسا وترك انسا وقال جرير أعطى رجاال وترك رجاال قال فبلغه عن  
ه مث قال إين الذين ترك إهنم عتبوا وقالوا قال فصعد املنرب فحمد هللا وأثىن علي 

أعطى انسا وأدع انسا وأعطى رجاال وأدع رجاال قال عفان قال ذي وذي 
والذي أدع أحب إيل من الذي أعطى أعطى أانسا ملا يف قلوهبم من اجلزع 

واهللع وأكل قوما إىل ما جعل هللا يف قلوهبم من الغىن واخلري منهم عمرو بن 
هللا عليه وسلم فقال ما   تغلب قال وكنت جالسا تلقاء وجه رسول هللا صلى

 أحب أن يل بكلمة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم محر النعم  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري رجاله ثقات ت
فمن رجال   -وهو النمري  -رجال الشيخني غري صحابيه عمرو بن تغلب 



 البخاري
 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وهب بن جرير ثنا أيب قال مسعت   - 20692
عليه وسلم : إين   احلسن قال ثنا عمرو بن تغلب قال قال رسول هللا صلى هللا

أعطى أقواما وارد آخرين والذين أدع أحب إيل من الذين أعطى أعطى أقواما 
يف قلوهبم  ملا أخاف من هلعهم وجزعهم وأكل أقواما إىل ما جعل هللا عز وجل 

من الغىن واخلري منهم عمرو بن تغلب قال قال عمرو فوهللا ما أحب أن يل 
 بكلمة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم محر النعم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وهب بن جرير ثنا أيب قال مسعت   - 20693
ا عمرو بن تغلب قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :  احلسن يقول ثن

تقاتلون بني يدي الساعة قوما ينتعلون الشعر ولتقاتلن قوما كان وجوههم  
 اجملان املطرقة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري ت  



 

 

م  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أسود بن عامر ثنا جرير بن حاز  - 20694
ثنا احلسن ثنا عمرو بن تغلب قال مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول  

: من أشراط الساعة أن تقاتلوا قوما عراض الوجوه كأن وجوههم اجملان 
 املطرقة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    70صفحة  - 5مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أسود بن عامر ثنا جرير عن احلسن  - 20695
عن عمرو بن تغلب قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : إن من أشراط 

عر  الساعة أن تقاتلوا أقواما ينتعلون الش  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري ت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا جرير بن حازم قال مسعت   - 20696
وسلم يقول :    احلسن ثنا عمرو بن تغلب قال مسعت رسول هللا صلى هللا عليه

إن من أشراط الساعة أن تقاتلوا قوما نعاهلم الشعر أو ينتعلون الشعر وإن من 
ان املطرقة  أشراط الساعة أن تقاتلوا قوما عراض الوجوه كان وجوههم اجمل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري ت  

 

 

( حديث جرموز اهلجيمي رضي هللا عنه  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد حدثنا عبيد هللا بن  - 20697
هوذة القريعي إنه قال حدثين رجل مسع جرموزا اهلجيمي قال قلت : اي رسول  

 هللا أوصين قال أوصيك أن ال تكون لعاان  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده قويت  

 

 

( حديث حابس التميمي رضي هللا عنه   )  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو عامر ثنا علي يعىن بن مبارك   - 20698
عن حيىي حدثين حية التميمي أن أابه أخربه إنه مسع النيب صلى هللا عليه وسلم  

 يقول : ال شيء يف اهلام والعني حق وأصدق الطري الفأل 
 

 

األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف ألجل حية التميمي عليق شعيب ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد ثنا حرب ثنا حيىي  - 20699
حدثين حية بن حابس التميمي أن أابه أخربه إنه مسع النيب صلى هللا عليه  

 وسلم يقول : ال شيء يف اهلام والعني حق وأصدق الطرية الفأل الطرية 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيفت  

 

 

عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد ثنا حسن بن موسى  حدثنا  - 20700
وحسني بن حممد قاال ثنا شيبان عن حيىي بن أيب كثري عن حية حدثه عن أبيه  

عن أيب هريرة أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : ال شيء يف اهلام والعني 
 حق وأصدق الطري الفأل 



 

 

ناد ضعيفعليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إست  

 

 

( حديث رجل رضي هللا عنه   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ومحاد بن سلمة أان عطاء بن   - 20701
عليه وسلم :  السائب عن بالل بن بقطر أن رجال من أصحاب النيب صلى هللا 

استعمل على سجستان فلقيه رجل من أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم  
فقال تذكر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حيث استعمل رجال على جيش  

ه انر قد أججت فقال لرجل من أصحابه قم فانزها فقام فنزاها فبلغ  وعند 
ذلك رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال لو وقع فيها لدخال النار إنه ال  

طاعة يف معصية هللا تبارك وتعاىل وإمنا أردت أن أذكرك هذا وقال محاد أيضا 
عصية هللا تعاىل قال  قم فانزها فأىب فعزم عليه وقد قال محاد أيضا ال طاعة يف م 

 نعم  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف ألجل بالل بن ت
 بقطر البصري 

 



 

( حديث رجل من احلي رضي هللا عنه  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا علي بن عاصم أان سليمان التيمي   - 20702
اج قال فقال  قال حدثين احلسن حبديث أيب عثمان النهدي عن عمر يف الديب

احلسن أخربين رجل من احلي : إنه دخل على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
نة من انر  وعليه جبة لبنتها ديباج قال فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لب  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

( حديث جماشع بن مسعود رضي هللا عنه   )  

 

 

------------------------------------- 

 

[    71صفحة  - 5مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا يزيد بن زريع ثنا خالد  - 20703



احلذاء عن أيب عثمان عن جماشع بن مسعود قال قلت : اي رسول هللا هذا 
جمالد بن مسعود يبايعك على اهلجرة فقال ال هجرة بعد فتح مكة ولكن أابيعه 

 على اإلسالم  

 

 

خنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيت  

 

 

( حديث عمرو بن سلمة رضي هللا عنه   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا شعبة حدثين أيوب قال  - 20704
رون علينا قد  مسعت عمرو بن سلمة قال : ملا كان يوم الفتح جعل الناس مي

جاؤوا من عند رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فكنت أقرأ وأان غالم فجاء أيب 
صلى هللا عليه  إبسالم قومه إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال رسول هللا 

وسلم يؤمكم أكثركم قرآان فنظروا فكنت أكثرهم قرآان قال فقالت امرأة غطوا  
 أست قارئكم قال فاشرتوا له بردة قال فما فرحت أشد من فرحى بذلك 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري رجاله ثقات ت
رجال البخاري رجال الشيخني غري صحابيه عمرو بن سلمة اجلرمي فمن  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الواحد بن واصل احلداد ثنا   - 20705
مسعر أبو احلرث اجلرمي قال مسعت عمرو بن سلمة اجلرمي حيدث أن أابه 

ونفرا من قومه وفدوا إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حني ظهر أمره وتعلم  
لنا أو يصلي بنا فقال : يصلي الناس فقضوا حوائجهم مث سألوه من يصلي 

لكم أو بكم أكثركم مجعا للقرآن أو أخذا للقرآن فقدموا على قومهم فسألوا  
يف احلي فلم جيدوا أحدا مجع أكثر مما مجعت فقدموين بني أيديهم فصليت هبم  

وأان غالم على مشلة يل قال فما شهدت جممعا من جرم إال كنت أمامهم إىل 
 يومى هذا  

 

 

شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحعليق ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا علي بن عاصم ثنا خالد احلذاء   - 20706
عن أيب قالبة عن عمرو بن سلمة قال : كانوا أيتوان الركبان من قبل رسول هللا 
صلى هللا عليه وسلم فنستقرئهم فيحدثوان أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

قرآان  قال ليؤمكم أكثركم   

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف ت  

 

 

( حديث رجل من بىن سليط رضي هللا عنه  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا املبارك بن فضالة ثنا   - 20707
عليه وسلم   احلسن أخربين شيخ من بىن سليط قال : أتيت النيب صلى هللا

ألكلمه يف سىب أصيب لنا يف اجلاهلية فإذا هو حيدث القوم وحلقة قد أطافت 
و يقول به فإذا هو قاعد عليه إزار قطر له غليظ أول شيء مسعته منه يقول وه 

بيده هكذا وأشار املبارك إبصبعه السبابة املسلم أخو املسلم ال يظلمه وال  
 خيذله التقوى ههنا التقوى ههنا أي يف القلب 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد حسن من أجل املبارك  ت
 بن فضالة

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا محاد أان علي بن زيد عن   - 20708
يه وسلم وهو  احلسن حدثين رجل من بىن سليط قال : أتيت النيب صلى هللا عل

يف أزفلة من الناس فسمعته يقول املسلم أخو املسلم ال يظلمه وال خيذله  



 عز وجل  التقوى ههنا قال محاد وقال بيده إىل صدره وما تواد رجالن يف هللا
 فتفرق بينهما إال حبدث حيدثه أحدمها واحملدث شر واحملدث شر واحملدث شر 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : الشطر األول منه صحيح وهذا إسناد ضعيف . وأما  ت
 الشطر الثاين فحسن لغريه يشهد لقوله : " وما تواد رجالن ...إخل " 

 

 

( حديث رديف النيب صلى هللا عليه وسلم  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا شعبة عن عاصم األحول  - 20709
ف النيب عن أيب متيمة عن رديف النيب صلى هللا عليه وسلم أو عن رجل عن رد 

صلى هللا عليه وسلم إنه كان على محار فعثر فقال الذي خلفه تعس الشيطان  
اظم وقال بعزيت فقال : ال تقل تعس الشيطان فإنك إذا قلت تعس الشيطان تع

 صرعتك وإذا قلت بسم هللا تصاغر حىت يصري مثل ذابب  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

( حديث رجل مسع النيب صلى هللا عليه وسلم  )  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا شعبة عن خالد احلذاء عن أيب  - 20710
فيومئذ ال يعذب عذابه  }قالبة عمن : مسع النيب صلى هللا عليه وسلم يقرأ  

يعىن يفعل به قال خالد وسألت عبد الرمحن بن أيب  { أحد وال يوثق واثقه أحد 
أي يفعل به   {فيومئذ ال يعذب  } بكرة قال   

 

 

ط : رجاله ثقات رجال الشيخني وقد اختلف يف إسناده  عليق شعيب األرنؤو ت
 على أيب قالبة 

 

 

------------------------------------- 

 

[    72صفحة  - 5مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

( حديث رجل من أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا محاد بن سلمة ثنا األزرق   - 20711
ه وسلم  بن قيس عن حيىي بن يعمر عن رجل من أصحاب النيب صلى هللا علي



قال : أول ما حياسب به العبد يوم القيامة صالته فإن أمتها كتبت له اتمة وإن 
ع من فريضته  مل يكن أمتها قال انظروا جتدون لعبدي من تطوع فأكملوا ما ضي

 مث الزكاة مث تؤخذ األعمال على حسب ذلك  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح غري ت
 صحابيه 

 

 

( حديث قرة بن دعموص النمريي رضي هللا عنه  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا جرير بن حازم قال جلس   - 20712
والي عن  إلينا شيخ يف مكان أيوب فسمع القوم يتحدثون فقال حدثين م

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقلت ما امسه قال قرة بن دعموص النمريي  
قال : قدمت املدينة فأتيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وحوله الناس 

علت أريد أن أدنو منه فلم أستطع فناديته اي رسول هللا استغفر للغالم  فج
النمريي فقال غفر هللا لك قال وبعث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الضحاك 

بن قيس ساعيا فلما رجع رجع إببل جلة فقال له رسول هللا صلى هللا عليه  
م قال اي رسول  وسلم أتيت هالل بن عامر وعامر بن ربيعة فأخذت جلة أمواهل

هللا إين مسعتك تذكر الغزو فأحببت أن آتيك إببل تركبها وحتمل عليها فقال  



وهللا للذي تركت أحب إيل من الذي أخذت أرددها وخذ من حواشي أمواهلم 
 صدقاهتم قال فسمعت املسلمني يسمون تلك اإلبل املسان اجملاهدات 

 

 

ىل قرة عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف جلهالة مو ت  

 

 

( حديث طفيل بن سخربة رضي هللا عنه   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هبز وعفان قاال ثنا محاد بن سلمة   - 20713
ي عائشة  عن عبد امللك بن عمري عن ربعي بن حراش عن طفيل بن سخربة أخ

ألمها : أنه رأى فيما يرى النائم كأنه مر برهط من اليهود فقال من أنتم قالوا 
بن هللا فقالت حنن اليهود قال إنكم أنتم القوم لوال أنكم تزعمون إن عزيرا 

اليهود وأنتم القوم لوال أنكم تقولون ما شاء هللا وشاء حممد مث مر برهط من  
النصارى فقال من أنتم قالوا حنن النصارى فقال إنكم أنتم القوم لوال أنكم  

تقولون املسيح بن هللا قالوا وإنكم أنتم القوم لوال أنكم تقولون ما شاء هللا وما  
 هبا من أخرب مث أتى النيب صلى هللا عليه وسلم  شاء حممد فلما أصبح أخرب

فأخربه فقال هل أخربت هبا أحدا قال عفان قال نعم فلما صلوا خطبهم  
فحمد هللا وأثىن عليه مث قال أن طفيال رأى رؤاي فأخرب هبا من أخرب منكم  

وإنكم كنتم تقولون كلمة كان مينعين احلياء منكم إن أهناكم عنها قال ال تقولوا  



شاء هللا وما شاء حممد  ما   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد رجاله ثقات رجال ت
 الصحيح غري صحابيه فلم يرو له غري ابن ماجة 

 

 

( حديث عم أيب حرة الرقاشي عن عمه رضي هللا عنهما  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا محاد بن سلمة أان علي   - 20714
انقة رسول هللا بن زيد عن أيب حرة الرقاشي عن عمه قال : كنت آخذا بزمام 

صلى هللا عليه وسلم يف أوسط أايم التشريق أذود عنه الناس فقال اي أيها  
قالوا يف يوم الناس أتدرون يف أي شهر أنتم ويف أي يوم أنتم ويف أي بلد أنتم 

حرام وشهر حرام وبلد حرام قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم  
حرام كحرمة يومكم هذا يف شهركم هذا يف بلدكم هذا إىل يوم تلقونه مث قال  
امسعوا مىن تعيشوا أال ال تظلموا أال ال تظلموا أال ال تظلموا إنه ال حيل مال  

ومال ومأثرة كانت يف اجلاهلية حتت   امرئ إال بطيب نفس منه أال وإن كل دم
قدمي هذه إىل يوم القيامة وإن أول دم يوضع دم ربيعة بن احلرث بن عبد  

املطلب كان مسرتضعا يف بىن ليث فقتلته هذيل أال وإن كل راب كان يف 
اجلاهلية موضوع وإن هللا عز وجل قضى إن أول راب يوضع راب العباس بن عبد  



ال تظلمون وال تظلمون أال وإن الزمان قد استدار   املطلب لكم رؤوس أموالكم
إن عدة الشهور عند هللا اثنا  }كهيئته يوم خلق هللا السماوات واألرض مث قرأ 

عشر شهرا يف كتاب هللا يوم خلق السماوات واألرض منها أربعة حرم ذلك  
أال ال ترجعوا بعدي كفارا يضرب  {الدين القيم فال تظلموا فيهن أنفسكم 

م رقاب بعض أال أن الشيطان قد أيس أن يعبده املصلون ولكنه يف  بعضك
عوان ال ميلكن   التحريش بينكم فاتقوا هللا عز وجل يف النساء فإهنن عندكم

ألنفسهن شيئا وإن هلن عليكم ولكم عليهن حقا أن ال يوطئن فرشكم أحدا 
غريكم وال أيذن يف بيوتكم ألحد تكرهونه فإن خفتم نشوزهن فعظوهن  

هجروهن يف املضاجع واضربوهن ضراب غري مربح قال محيد قلت للحسن ما  وا
املربح قال املؤثر وهلن رزقهن وكسوهتن ابملعروف وإمنا أخذمتوهن أبمانة هللا 

واستحللتم فروجهن بكلمة هللا عز وجل ومن كانت عنده أمانة فليؤدها إىل من  
ت أال هل بلغت مث ائتمنه عليها وبسط يديه فقال أال هل بلغت أال هل بلغ

قال ليبلغ الشاهد الغائب فإنه رب مبلغ أسعد من سامع قال محيد قال 
 احلسن حني بلغ هذه الكلمة قد وهللا بلغوا أقواما كانوا أسعد به 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه مقطعا وهذا إسناد ضعيف لضعف علي  ت
 بن زيد

 

 



------------------------------------- 

 

[    73صفحة  - 5مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

( حديث رجل من خثعم رضي هللا عنه   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا محاد بن سلمة أان داود   - 20715
نا عاما مث قفلنا  بن أيب هند عن رجل من أهل الشام يقال له عمار قال : أدر ب

وفينا شيخ من خثعم فذكر احلجاج فوقع فيه وشتمه فقلت له مل تسبه وهو 
رهم مث قال  يقاتل أهل العراق يف طاعة أمري املؤمنني فقال إنه هو الذي أكف

مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول يكون يف هذه األمة مخس فنت فقد  
مضت أربع وبقيت واحدة وهي الصيلم وهي فيكم اي أهل الشام فإن أدركتها  
فإن استطعت أن تكون حجرا فكنه وال تكن مع واحد من الفريقني إال فاختذ  

ا به محاد قبل ذا قلت أأنت  نفقا يف األرض وقد قال محاد وال تكن وقد حدثن
مسعته من النيب صلى هللا عليه وسلم قال نعم قلت يرمحك هللا أفال كنت 

 أعلمتين إنك رأيت النيب صلى هللا عليه وسلم حىت أسائلك 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف جلهالة عمار الرجل الشاميت  



 

 

( حديث رجل رضي هللا عنه   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا محاد يعىن بن سلمة أان   - 20716
 أقول أوالد عمار يعىن بن أيب عمار عن بن عباس قال : أتى علي زمان وأان

املسلمني مع املسلمني وأوالد املشركني مع املشركني حىت حدثين فالن عن  
مبا كانوا  فالن أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم سئل عنهم فقال هللا أعلم 

 عاملني قال فلقيت الرجل فأخربين فأمسكت عن قويل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

( حديث رجل من قيس رضي هللا عنه   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا محاد بن سلمة قال  - 20717
 صلى هللا عليه  مسعت شيخا من قيس حيدث عن أبيه إنه قال : جاءان النيب

وسلم وعندان بكرة صعبة ال يقدر عليها قال فدان منها رسول هللا صلى هللا 
عليه وسلم فمسح ضرعها فحفل فاحتلب قال وملا مات أيب جاء وقد شددته  



كفنه وأخذت سالءة فشددت هبا الكفن فقال ال تعذب أابك ابلسلى قاهلا    يف
محاد ثالاث قال مث كشف عن صدره وألقى السلى مث بزق على صدره حىت 

 رأيت رضاض بزاقه على صدره  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف إلهبام الشيخ القيسي ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    74صفحة  - 5مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

( حديث سليم من بىن سلمة رضي هللا عنه  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا وهيب ثنا عمرو بن حيىي  - 20718
يم أتى رسول  عن معاذ بن رفاعة األنصاري عن رجل من بىن سلمة يقال له سل

هللا صلى هللا عليه وسلم فقال : اي رسول هللا أن معاذ بن جبل أيتينا بعد ما  
فيطول علينا فقال  ننام ونكون يف أعمالنا ابلنهار فينادى ابلصالة فنخرج إليه  

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اي معاذ بن جبل ال تكن فتاان إما أن تصلي 



معي وإما أن ختفف على قومك مث قال اي سليم ماذا معك من القرآن قال إين 
أسأل هللا اجلنة وأعوذ به من النار وهللا ما أحسن دندنتك وال دندنة معاذ فقال  

م وهل تصري دندنيت ودندنة معاذ إال إن نسأل رسول هللا صلى هللا عليه وسل 
هللا اجلنة ونعوذ به من النار مث قال سليم سرتون غدا إذا التقى القوم إن شاء  
هللا قال والناس يتجهزون إىل أحد فخرج وكان يف الشهداء رمحة هللا ورضوانه  

 عليه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد منقطع ت  

 

 

( حديث أسامة اهلذيل رضي هللا عنه  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا مهام ثنا قتادة عن أيب  - 20719
املليح عن أبيه : أن يوم حنني كان مطريا قال فأمر النيب صلى هللا عليه وسلم  

 مناديه أن الصالة يف الرحال 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري ت
 صحابيه فقد روى له أصحاب السنن



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا مهام عن قتادة عن   - 20720
 احلسن عن مسرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم : مثله سواء 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه رجاله ثقات رجال الشيخني إال أن ت
 احلسن مل يذكر مساعه من مسرة 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هبز ثنا شعبة قال قتادة أان عن أيب  - 20721
املليح عن أبيه : إهنم كانوا مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يوم حنني 

 فأصاهبم مطر فنادى مناديه أن صلوا يف رحالكم 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري ت
ه أصحاب السننصحابيه فقد روى ل  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هبز ثنا أابن ثنا قتادة ثنا أبو املليح  - 20722
عن أبيه أن نيب هللا صلى هللا عليه وسلم قال يوم حنني : يف يوم مطري الصالة 

 يف الرحال 



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري ت
 صحابيه 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أان سفيان عن خالد  - 20723
صرة ومطران  احلذاء عن أيب قالبة عن أيب املليح قال صليت العشاء اآلخرة ابلب

مث جئت استفتح قال فقال يل أبو أسامة : رأيتنا مع رسول هللا صلى هللا عليه  
عالنا فنادى منادى النيب وسلم زمن احلديبية مطران فلم تبل السماء أسافل ن

 صلى هللا عليه وسلم إن صلوا يف رحالكم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري ت
 صحابيه 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا سفيان عن خالد عن أيب   - 20724
 عليه وسلم ابحلديبية  قالبة عن أيب املليح عن أبيه قال : كنا مع النيب صلى هللا

فأصابنا مطر مل يبل أسفل نعالنا فقال النيب صلى هللا عليه وسلم صلوا يف 
 رحالكم  

 



 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري ت
 صحابيه فمن رجال السنن 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل أان سعيد وبن جعفر ثنا   - 20725
سعيد عن قتادة عن أيب املليح بن أسامة عن أبيه : أن رسول هللا صلى هللا 

 عليه وسلم هنى عن جلود السباع  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري ت
 صحابيه 

 

 

ثين أيب ثنا إمساعيل أان خالد عن أيب قالبة عن  حدثنا عبد هللا حد - 20726
يف ليلة مطرية فلما رجعت أيب املليح بن أسامة قال خرجت إىل املسجد 

استفتحت فقال أيب من هذا قالوا أبو املليح قال : لقد رأيتنا مع رسول هللا 
صلى هللا عليه وسلم زمن احلديبية وأصابتنا مساء مل تبل أسافل نعالنا فنادى  

ى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن صلوا يف رحالكم  مناد  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري ت



 صحابيه فقد روى له أصحاب السنن

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة وحجاج   - 20727
حدثين شعبة عن قتادة قال مسعت أاب املليح حيدث عن أبيه أنه مسع النيب صلى 

هللا عليه وسلم يف بيت يقول : إن هللا عز وجل ال يقبل صالة بغري طهور وال  
 صدقة من غلول  

 

 

قات رجال الشيخني غري عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثت
 صحابيه فقد روى له أصحاب السنن

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد هللا بن بكر السهيمي ثنا   - 20728
سعيد عن قتادة عن أيب املليح عن أبيه : أن رجال من قومه أعتق شقيصا له 
من مملوك فرفع ذلك إىل النيب صلى هللا عليه وسلم فجعل خالصه عليه يف  

وقال ليس هلل تبارك وتعاىل شريك  ماله  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد رجاله ثقات رجال ت
 الشيخني غري صحابيه 



 

 

-------------------------------------  

 

[    75صفحة  - 5مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هبز عن مهام قال : حديث  - 20729
 الشقيص يف العبد مرسل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد مرسل رجاله ثقات رجال ت
 الشيخني 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هبز ثنا مهام أخربان قتادة أن أاب  - 20730
ان يوما مطريا فأمر النيب صلى هللا عليه  املليح أخربه عن أبيه : أن يوم حنني ك

 وسلم مناديه ينادى الصالة يف الرحال 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري ت
 صحابيه فقد روى له أصحاب السنن



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد ثنا سعيد عن قتادة   - 20731
أبيه : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم هنى عن جلود  عن أيب املليح عن 

 السباع 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري ت
 صحابيه فقد روى له أصحاب السنن

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد عن شعبة ثنا قتادة   - 20732
عن أيب املليح عن أبيه إهنم أصاهبم مطر حبنني فقال رسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم : صلوا يف الرحال 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري ت
 صحابيه 

 

 

 أيب ثنا حيىي بن سعيد عن سعيد ثنا قتادة  حدثنا عبد هللا حدثين - 20733
قال مسعت أاب املليح حيدث عن أبيه قال مسعت النيب صلى هللا عليه وسلم  



 يقول : إن هللا عز وجل ال يقبل صدقة من غلول وال صالة بغري طهور 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري ت
أصحاب السننصحابيه فقد روى له   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد وهو بن جعفر ثنا سعيد عن   - 20734
قتادة عن أيب املليح عن أبيه : إنه شهد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حبنني  

 يف يوم مطري أمر مناديه فينادى أن الصالة يف الرحال 

 

 

الشيخني غري عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال ت
 صحابيه فقد روى له أصحاب السنن

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو سعيد موىل بىن هاشم ثنا مهام   - 20735
بن حيىي عن قتادة عن أيب املليح عن أبيه أن رجال من هذيل أعتق شقيصا له  
من مملوك فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : هو حر كله ليس هلل تبارك  

  شريك وتعاىل

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد رجاله ثقات رجال ت
 الصحيح غري صحابيه فقد روى له أصحاب السنن 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو سعيد ثنا مهام عن قتادة عن   - 20736
 احلسن عن مسرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم : مبثله ومل يذكر من هذيل 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري أيب ت
 سعيد : وهو موىل بين هاشم فمن رجال البخاري 

 

 

 حدثين أيب ثنا أبو سعيد عن هشام عن قتادة عن  حدثنا عبد هللا - 20737
 أيب املليح : مبثله غري إنه مل يذكر عن أبيه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد رجاله ثقات رجال ت
 الصحيح إال أنه مرسل

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سريج ثنا عباد يعىن بن العوام عن   - 20738
املليح بن أسامة عن أبيه أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال :   احلجاج عن أيب



 اخلتان سنة للرجال مكرمة للنساء  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يونس ثنا أابن عن قتادة عن أيب  - 20739
املليح عن أبيه : أن النيب صلى هللا عليه وسلم أمر مناديه يوم حنني يف يوم 

 مطري فنادى الصالة يف الرحال 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري ت
 صحابيه فمن رجال السنن 

 

 

( بيشة اهلذيل رضي هللا عنه حديث ن )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا علي بن إسحاق أان عبد هللا أان  - 20740
ث عن رسول هللا يونس بن يزيد عن عطاء اخلرساين قال كان نبيشة اهلذيل حيد

صلى هللا عليه وسلم : إن املسلم إذا اغتسل يوم اجلمعة مث أقبل إىل املسجد 
اإلمام قد خرج  ال يؤذى أحدا فإن مل جيد اإلمام خرج صلى ما بدا له وإن وجد 



جلس فاستمع وأنصت حىت يقضى اإلمام مجعته وكالمه إن مل يغفر له يف مجعته  
 تلك ذنوبه كلها إن تكون كفارة للجمعة اليت قبلها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف النقطاعه ت  

 

 

ح عن  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هشيم أان خالد عن أيب امللي - 20741
نبيشة اهلذيل قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : أايم التشريق أايم أكل 

 وشرب وذكر هللا عز وجل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري صحابيه فقد روى له مسلم 

 

 

احلذاء عن أيب   حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل عن خالد - 20742
أسامة عن نبيشة اهلذيل قال قالوا : اي رسول هللا إان كنا نعرت عترية يف  املليح بن 

اجلاهلية فما أتمران قال اذحبوا هلل عز وجل يف أي شهر ما كان وبروا هللا تبارك  
وتعاىل وأطعموا قالوا اي رسول هللا إان كنا نفرع يف اجلاهلية فرعا فما أتمران قال  

ائمة فرع تغذوه ماشيتك حىت إذا استحمل ذحبته فتصدقت بلحمه  يف كل س



قال خالد أراه قال علي بن السبيل فإن ذلك هو خري قال وقال رسول هللا 
صلى هللا عليه وسلم إان كنا هنيناكم أن أتكلوا حلومها فوق ثالث كي تسعكم  

م أكل فقد جاء هللا ابلسعة فكلوا وادخروا واجتروا أال وإن هذه األايم أاي
 وشرب وذكر هللا تبارك وتعاىل قال خالد قلت أليب قالبة كم السائمة قال مائة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    76صفحة  - 5مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا املعلى بن راشد اهلذيل  - 20743
ري وكانت له قال حدثتين جديت أم عاصم عن رجل من هذيل يقال له نبيشة اخل

صحبة قالت : دخل علينا نبيشة وحنن أنكل يف قصعة فقال لنا حدثنا النيب 
صعة  صلى هللا عليه وسلم إنه من أكل يف قصعة مث حلسها استغفرت له الق  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف جلهالة حال أم عاصم جدة أيب اليمان  ت



 املعلى بن راشد اهلذيل 
 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح بن عبد املؤمن وعبيد هللا  - 20744
القواريري وحدثنا عبد هللا قال وحدثين حممد بن صدران قالوا ثنا املعلى بن 

 فيه أبو اليمان النبال قال حدثتين جديت أم عاصم عن  راشد قال أحد احملدثني
 نبيشة عن النيب صلى هللا عليه وسلم : بنحوه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن أيب عدى قال بن عون ثنا   - 20745
عن مجيل عن أيب مليح عن نبيشة قال : ذكر للنيب صلى هللا عليه وسلم كنا  
نعرت يف اجلاهلية قال اذحبوا هلل تبارك وتعاىل يف أي شهر ما كان وبروا هللا عز  

 وجل وأطعموا  

 

 

إسناد ضعيف جلهالة مجيلعليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هشيم ثنا خالد عن أيب املليح عن   - 20746



نبيشة اهلذيل قال : سألت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قلت إان كنا نعرت 
عترية لنا يف اجلاهلية فما أتمران قال قال اذحبوا يف أي شهر ما كان وبروا هللا 

موا قلت اي رسول هللا إان كنا نفرع فرعا يف اجلاهلية فما  تبارك وتعاىل وأطع 
أتمران قال يف كل سائمة فرع تغذوه ماشيتك فإذا استحمل ذحبته وتصدقت 

 بلحمه قال أحسبه قال علي بن السبيل فإن ذلك خري 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
فقد روى له مسلم الشيخني غري صحابيه   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل ثنا خالد عن أيب املليح بن  - 20747
أسامة عن نبيشة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : إان كنا هنيناكم أن  
أتكلوا حلومها فوق ثالث كي يسعكم فقد جاء هللا تبارك وتعاىل ابلسعة فكلوا 

هذه األايم أايم أكل وشرب وذكر هللا تبارك وتعاىل   وادخروا واجتروا أال وإن  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن خالد   - 20748



عن أيب قالبة عن أيب املليح قال خالد واحسبين قد مسعته عن أيب املليح عن  
من أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم إنه قال : إين نبيشة رجل من هذيل 

كنت هنيتكم عن حلوم األضاحي فوق ثالث كيما تسعكم فقد جاء هللا تعاىل 
ابخلري فكلوا وادخروا واجتروا وإن هذه األايم أايم أكل وشرب وذكر هلل تعاىل 

 فقال  فقال رجل اي رسول هللا إان كنا نعرت عترية يف اجلاهلية يف رجب فما أتمران
اذحبوا هلل تبارك وتعاىل يف أي شهر ما كان وبروا هللا عز وجل وأطعموا فقال  

رجل آخر اي رسول هللا إان كنا نفرع فرعا يف اجلاهلية فما أتمران قال فقال 
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف كل سائمة من الغنم فرع تغذوه غنمك حىت 

السبيل فإن ذلك هو خري إذا استحمل ذحبته فتصدقت بلحمه على بن   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

( حديث حبيب بن خمنف رضي هللا عنه  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أان بن جريج أخربين  - 20749
هللا عليه وسلم  عبد الكرمي عن حبيب بن خمنف قال : انتهيت إىل النيب صلى 

يوم عرفة قال وهو يقول هل تعرفوهنا قال فما أدري ما رجعوا عليه قال فقال  
ب وكل النيب صلى هللا عليه وسلم على كل بيت إن يذحبوا شاة يف كل رج



 أضحى شاة  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف لضعف عبد الكرميت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا معاذ بن معاذ ثنا بن عون قال   - 20750
: وحنن وقوف مع  أنبأين أبو رملة عن خمنف بن سليم قال روح الغامدي قال 

النيب صلى هللا عليه وسلم بعرفة فقال اي أيها الناس إن على أهل كل بيت يف 
رجبية  كل عام أضحاة وعترية أتدرون ما العترية هي اليت يسميها الناس ال  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف جلهالة أيب رملة ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    77صفحة  - 5مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

( حديث أيب زيد األنصاري رضي هللا عنه   )  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حرمي بن عمارة قال حدثين عزرة   - 20751
ل هللا صلى هللا عليه  األنصاري ثنا علباء بن أمحر ثنا أبو زيد قال قال يل رسو 

وسلم : اقرتب مين فاقرتبت منه فقال أدخل يدك فامسح ظهري قال فأدخلت  
عن   يدي يف قميصه فمسحت ظهره فوقع خامت النبوة بني أصبعي قال فسئل

 خامت النبوة فقال شعرات بني كتفيه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده قوي على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حرمي بن عمارة ثنا عزرة بن اثبت   - 20752
يل رسول هللا صلى  األنصاري ثنا علباء بن أمحر ثنا أبو زيد األنصاري قال قال

هللا عليه وسلم : أدن مىن قال فمسح بيده على رأسه وحليته قال مث قال اللهم  
رأسه وحليته بياض إال مجله وآدم مجاله قال فلقد بلغ بضعا ومائة سنة وما يف 

 نبذ يسري ولقد كان منبسط الوجه ومل ينقبض وجهه حىت مات  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا عبد الوارث ثنا خالد عن   - 20753



هللا صلى أيب قالبة عن عمرو بن حبران عن أيب زيد األنصاري قال : مر رسول  
عليه وسلم بني أظهر دايران فوجدان قتارا فقال من هذا الذي ذبح قال  هللا

فخرج إليه رجل منا فقال اي رسول هللا كان هذا يوم الطعام فيه كريه فذحبت 
آلكل وأطعم جرياين قال فأعد قال ال والذي ال إله إال هو ما عندي إال جذع  

ذحبها وال جتزئ جذعة عن أحد من الضأن أو محل قاهلا ثالث مرار قال فا
 بعدك  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه دون قوله : " من الضأن أو محل " وهو  ت
 خطأ وقع يف الرواية وهذا إسناد ضعيف 

 

 

( حديث نقادة األسدي رضي هللا عنه   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يونس وعفان قاال ثنا غسان بن  - 20754
نقادة األسدي : أن   برزين ثنا سيار بن سالمة الرايحي عن الرباء السليطي عن

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان بعث نقادة األسدي إىل رجل يستمنحه  
ة فلما  انقة له وإن الرجل رده فأرسل به إىل رجل آخر سواه فبعث إليه بناق

أبصر هبا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قد جاء هبا نقادة يقودها قال اللهم  
ابرك فيها وفيمن أرسل هبا قال نقادة اي رسول هللا وفيمن جاء هبا قال وفيمن  



جاء هبا فأمر هبا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فحلبت فدرت فقال رسول 
فالن وولده يعين املانع األول اللهم  هللا صلى هللا عليه وسلم اللهم أكثر مال

 اجعل رزق فالن يوما بيوم يعىن صاحب الناقة الذي أرسل هبا 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف جلهالة الرباء السليطيت  

 

 

( حديث رجل رضي هللا عنه   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أان معمر عن بديل  - 20755
ع النيب صلى هللا عليه  العقيلي قال أخربين عبد هللا بن شقيق إنه أخربه من : مس

وسلم وهو بوادي القرى وهو على فرسه وسأله رجل من بلقني فقال اي رسول  
ل من هؤالء هللا من هؤالء قال هؤالء املغضوب عليهم فأشار إىل اليهود فقا

قال هؤالء الضالون يعىن النصارى قال وجاءه رجل فقال استشهد موالك أو  
 قال غالمك فالن قال بل هو جير إىل النار يف عباءة غلها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح غري ت
 صحابيه 



 

 

( حديث اإلعرايب رضي هللا عنه   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل ثنا اجلريري عن أيب العالء  - 20756
بن الشخري قال : كنت مع مطرف يف سوق اإلبل فجاءه إعرايب معه قطعة أدمي  

أو جراب فقال من يقرأ أو فيكم من يقرأ قلت نعم فأخذته فإذا فيه بسم هللا 
حممد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لبين زهري بن أقيش   الرمحن الرحيم من

حي من عكل إهنم إن شهدوا أن ال إله إال هللا وأن حممدا رسول هللا وفارقوا 
املشركني وأقروا ابخلمس يف غنائمهم وسهم النيب صلى هللا عليه وسلم وصفيه  

ل هللا فإهنم آمنون أبمان هللا ورسوله فقال له بعض القوم هل مسعت من رسو 
صلى هللا عليه وسلم شيئا حتدثناه قال نعم قالوا فحدثنا رمحك هللا قال مسعته  

يقول من سره أن يذهب كثري من وحر صدره فليصم شهر الصرب أو ثالثة أايم 
من كل شهر فقال له القوم أو بعضهم أأنت مسعت هذا من رسول هللا صلى 

على رسول هللا صلى هللا  هللا عليه وسلم فقال أال أراكم تتهموىن أن أكذب
عليه وسلم وقال إمساعيل مرة ختافون وهللا ال حدثتكم حديثا سائر اليوم مث  

 انطلق 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري ت



 صحابيه فقد روى له أبو داود والنسائي

 

 

-------------------------------------  

 

[    78صفحة  - 5مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان بن عيينة عن هارون بن  - 20757
رائب عن بن الشخري عن رجل من بىن أقيش قال معه كتاب النيب صلى هللا 

ذهب وحر الصدر  عليه وسلم قال : صيام ثالثة أايم من الشهر ي  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح غري ت
 صحابيه 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل ثنا سليمان بن املغرية عن   - 20758
محيد بن هالل عن أيب قتادة وأيب الدمهاء قاال كاان يكثران السفر حنو هذا 

هل البادية فقال البدوي : أخذ بيدي رسول البيت قاال أتينا على رجل من أ
هللا صلى هللا عليه وسلم فجعل يعلمىن مما علمه هللا تبارك وتعاىل وقال إنك لن  



 تدع شيئا اتقاء هللا جل وعز أال أعطاك هللا خريا منه  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح بن عبادة ثنا قرة بن خالد قال   - 20759
ى علينا رجل من  مسعت زيد بن عبد هللا بن الشخري قال : كنا ابلربد جلوسا فأت

أهل البادية ملا رأيناه قلنا هذا كان رجل ليس من أهل البلد قال أجل فإذا معه  
ل هذا كتاب كتبه يل  كتاب يف قطعة أدمي قال ورمبا قال يف قطعة جراب فقا

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فإذا فيه بسم هللا الرمحن الرحيم هذا كتاب من  
حممد النيب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لبين زهري بن أقيش وهم حي من  

عكل إنكم إن أقمتم الصالة وآتيتم الزكاة وفارقتم املشركني وأعطيتم اخلمس 
هللا عليه وسلم والصفي ورمبا قال وصفيه فأنتم   من املغنم مث سهم النيب صلى

 آمنون أبمان هللا تبارك وتعاىل وأمان رسوله فذكر يعىن حديث اجلريري 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري ت
 صحابيه 

 

 



( حديث رجل من أهل البادية رضي هللا عنه  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا عبد الوارث حدثين عبد   - 20760
بوه هللا بن سوادة القشريي قال حدثين رجل من أهل البادية عن أبيه وكان أ

أسريا عند رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال مسعت حممدا صلى هللا عليه  
 وسلم يقول : ال تقبل صالة ال يقرأ فيها أبم الكتاب  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف جلهالة الرجل ت
 البدوي

 

 

( حديث رجل من األنصار رضي هللا عنه   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن بن مهدي ثنا محاد بن   - 20761
عن أبيه :    سلمة عن أنس بن سريين عن معبد بن سريين عن رجل من األنصار

أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم نعت من عرق النسا أن تؤخذ ألية كبش  
م عريب ليست بصغرية وال عظيمة فتذاب مث جتزأ ثالثة أجزاء فيشرب كل يو 

 على ريق النفس جزءا  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف إلهبام الرجل ت
 األنصاري

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا محاد بن سلمة أخربان  - 20762
عن أبيه قال :  أنس بن سريين عن أخيه معبد بن سريين عن رجل من األنصار  

نعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من عرق النسا أن تؤخذ ألية كبش عريب 
س كل  ال عظيمة وال صغرية فيذيبها فتجزأ ثالثة أجزاء فيشرب على ريق النف

 يوم جزأ 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه ت  

 

 

( حديث رجل رضي هللا عنه   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا شعبة عن اجلريري عن   - 20763
يزيد بن عبد هللا بن الشخري عن رجل من قومه : أن رسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم مر به فقال اقرأ هبما يف صالتك ابملعوذتني 



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني والرجل  ت
ة بن عامر ومساع شعبة من اجلريري قبل اختالطه الصحايب هو عقب   

 

 

------------------------------------- 

 

[    79صفحة  - 5مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل أان اجلريري عن أيب العالء  - 20764
والناس  قال قال رجل : كنا مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف السفر

يعتقبون ويف الظهر قلة فحانت نزلة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ونزليت 
برب  فلحقىن من بعدي فضرب منكيب فقال قل أعوذ برب الفلق فقلت أعوذ

الفلق فقرأها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وقرأهتا معه مث قال قل أعوذ برب 
الناس فقرأها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وقرأهتا معه فقال إذا صليت فاقرأ 

 هبما 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 



 

( حديث إعرايب رضي هللا عنه   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هبز وعفان قاال ثنا سليمان بن  - 20765
ادة وأبو الدمهاء قال املغرية ثنا محيد بن هالل قال عفان يف حديثه ثنا أبو قت

عفان وكاان يكثران احلج قاال أتينا على رجل من أهل البادية فقال البدوي :  
علمه هللا فكان    أخذ بيدي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فجعل يعلمىن مما

فيما حفظت عنه إن قال إنك لن تدع شيئا اتقاء هللا تبارك وتعاىل أال أاتك هللا 
 خريا منه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح غري ت
 صحابيه 

 

 

( حديث أيب سود رضي هللا عنه  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن آدم ثنا بن املبارك عن   - 20766
معمر عن شيخ من بىن متيم عن أيب سود قال مسعت رسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم يقول : اليمني الفاجرة اليت يقتطع هبا الرجل مال املسلم تعقم الرحم  



 

 

عنه معمر عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف إلهبام الرجل الذي روى ت  

 

 

( حديث رجل رضي هللا عنه   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أزهر بن القاسم ثنا حممد بن اثبت   - 20767
فارس فقال  عن أيب عمران اجلوين قال حدثين بعض أصحاب حممد وغزوان حنو 

قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : من ابت فوق بيت ليس له أجار فوقع  
نه  فمات فربئت منه الذمة ومن ركب البحر عند ارجتاجه فمات فقد برئت م

 الذمة 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أزهر ثنا هشام يعىن الدستوائي عن  - 20768
بن عبد هللا فقال  أيب عمران اجلوين قال كنا بفارس وعلينا أمري يقال له زهري 

حدثين رجل أن نيب هللا صلى هللا عليه وسلم قال : من ابت فوق أجار أو فوق 
البحر بعد ما   بيت ليس حوله شيء يرد رجله فقد برئت منه الذمة ومن ركب



 يرتج فقد برئت منه الذمة  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف جلهالة زهري بن عبد هللا ت  

 

 

( حديث عبادة بن قرط رضي هللا عنه   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل ثنا أيوب عن محيد بن  - 20769
ينكم من  هالل قال قال عبادة بن قرط : إنكم أتتون أشياء هي أدق يف أع

الشعر كنا نعدها على عهد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم املوبقات قال 
 فذكروا حملمد صلى هللا عليه وسلم قال فقال صدق أرى جر اإلزار منه 

 

 

ليق شعيب األرنؤوط : هذا األثر صحيح وإسناده ضعيف النقطاعه عت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هاشم بن القاسم ثنا سليمان عن   - 20770
محيد بن هالل عن أيب قتادة عن عبادة بن قرط أو قرص قال : إنكم تعملون  

صلى  أعماال هي أدق يف أعينكم من الشعر إن كنا لنعدها على عهد رسول هللا
 هللا عليه وسلم من املوبقات  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح غري ت
 صحابيه فلم خيرجا له 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا سليمان بن املغرية عن   - 20771
كم لتعملون اليوم  محيد بن هالل ثنا أبو قتادة عن عبادة بن قرص أو قرط : إن

أعماال هي أدق يف أعينكم من الشعر كنا نعدها على عهد رسول هللا صلى هللا 
ا هذا فقال أبو عليه وسلم من املوبقات فقلت أليب قتادة فكيف لو أدرك زمانن 

 قتادة لكان لذلك أقول 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح غري ت
 صحابيه فلم خيرجا له 

 

 

------------------------------------- 

 

[    80صفحة  - 5مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 



( حديث أيب رفاعة رضي هللا عنه   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هبز ثنا سليمان بن املغرية ثنا محيد   - 20772
ليه وسلم وهو  بن هالل قال قال أبو رفاعة : انتهيت إىل رسول هللا صلى هللا ع

خيطب فقلت اي رسول هللا رجل غريب جاء يسأل عن دينه ال يدرى ما دينه  
هللا تعاىل قال مث   قال فأقبل إيل فأتى بكرسي فقعد عليه فجعل يعلمىن مما علمه

 أتى خطبته فأمت آخرها  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري سليمان بن املغرية فمن رجال مسلم 

 

 

( حديث اجلارود العبدي رضي هللا عنه   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل أان سعيد اجلريري عن أيب   - 20773
صلى هللا عليه  العالء بن الشخري عن مطرف قال حديثان بلغاين عن رسول هللا 

وسلم قد عرفت إين قد صدقتهما ال أدري أيهما قبل صاحبه ثنا أبو مسلم  
 صلى هللا  اجلذمي جذمية عبد القيس ثنا اجلارود قال : بينما حنن مع رسول هللا



عليه وسلم يف بعض أسفاره ويف الظهر قلة إذ تذاكر القوم الظهر فقلت اي 
رسول هللا قد علمت ما يكفينا من الظهر فقال وما يكفينا قلت ذود أنيت 

عليهن يف جرف فنستمتع بظهورهم قال ال ضالة املسلم حرق النار فال تقربنها  
ملسلم حرق النار فال تقربنها وقال  ضالة املسلم حرق النار فال تقربنها ضالة ا

يف اللقطة الضالة جتدها فانشدهنا وال تكتم وال تغيب فإن عرفت فادها وإال 
 فمال هللا يؤتيه من يشاء 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أان سفيان وأمحد احلذاء   - 20774
قال ثنا سفيان عن خالد احلذاء عن يزيد بن عبد هللا بن الشخري عن مطرف 
بن الشخري عن اجلارود العبدي يرفعه إىل النيب صلى هللا عليه وسلم قال :  

 ضالة املسلم حرق النار فال تقربنها 

 

 

: حديث حسن رجاله ثقات رجال الشيخني غري عليق شعيب األرنؤوط ت
 صحابيه فقد روى له الرتمذي والنسائي

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الوهاب ثنا خالد عن يزيد بن  - 20775
عبد هللا بن الشخري عن أيب مسلم اجلذمي عن اجلارود أن رسول هللا صلى هللا  

 عليه وسلم قال : ضالة املسلم حرق النار  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سليمان بن داود ثنا املثىن بن  - 20776
سعيد عن قتادة عن يزيد بن عبد هللا بن الشخري عن أيب مسلم اجلذمي عن  

اجلارود بن معلى العبدي إنه سأل النيب صلى هللا عليه وسلم عن الضوال فقال  
النار   : ضالة املسلم حرق  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسن ألجل أيب مسلم اجلذمي ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سريج ثنا محاد يعىن بن زيد عن   - 20777
أيوب عن أيب العالء عن أيب مسلم عن اجلارود قال قال رسول هللا صلى هللا 

 عليه وسلم : ضالة املسلم حرق النار  

 

 



ط : إسناده حسن ألجل أيب مسلم اجلذمي عليق شعيب األرنؤو ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هبز ثنا مهام ثنا قتادة عن عبد هللا   - 20778
بن الشخري عن أيب مسلم اجلذمي عن اجلارود أن النيب صلى هللا عليه وسلم  

 قال : ضالة املسلم حرق النار  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

( حديث املهاجر بن قنفذ رضي هللا عنه  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح ثنا سعيد عن قتادة عن   - 20779
احلسن عن حضني أيب ساسان الرقاشي عن املهاجر بن قنفذ بن عمرو بن 

جدعان قال : سلمت على النيب صلى هللا عليه وسلم وهو يتوضأ فلم يرد  
نعين أن أرد عليك إال إين كنت على غري  علي فلما فرغ من وضوئه قال مل مي 

 وضوء 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري ت



 حضني أيب ساسان فمن رجال مسلم

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الوهاب عن سعيد وحممد بن  - 20780
املهاجر بن   جعفر ثنا سعيد عن قتادة عن احلسن عن حضني أيب ساسان عن 

قنفذ قال عبد الوهاب بن عمري بن جدعان : أنه سلم على رسول هللا صلى 
عين  هللا عليه وسلم وهو يتوضأ فلم يرد عليه فلما فرغ من وضوئه قال إنه مل مين 

 أن أرد عليك إال أىن كرهت أن أذكر هللا تبارك وتعاىل إال على طهارة  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده من جهة عبد الوهاب : وهو ابن عطاء ت
 اخلفاف قوي فهو من رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا محاد عن محيد عن   - 20781
النيب صلى هللا عليه وسلم كان يبول أو قد  احلسن عن املهاجر بن قنفذ : أن 

 ابل فسلمت عليه فلم يرد علي حىت توضأ مث رد علي  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد منقطع ت  

 

 



------------------------------------- 

 

[    81صفحة  - 5مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عارم ثنا معتمر قال وحدث أيب  - 20782
عن أيب العالء بن عمري اجلريري قال : كنت عند قتادة بن ملحان حني حضر  
فمر رجل يف أقصى الدار قال فأبصرته يف وجه قتادة قال وكنت إذا رأيته كان  

الدهان قال وكان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مسح وجهه  على وجهه   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن معني وهرمي بن عبد   - 20783
األعلى قاال ثنا معتمر قال قال أيب عن أيب العالء بن عمري : كنت عند قتادة  

 بن ملحان فذكر مثله  
 

 

شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحعليق ت  

 

 



( حديث رجل رضي هللا عنه   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن خالد   - 20784
أصحاب  قال مسعت أاب قالبة حيدث عن حممد بن أيب عائشة عن رجل من

النيب صلى هللا عليه وسلم قال : أتقرؤون واإلمام يقرأ أو قال تقرؤون خلف 
ة الكتاب  اإلمام واإلمام يقرأ قالوا نعم قال فال تفعلوا إال أن يقرأ أحدكم فاحت

يف نفسه قال خالد وحدثين بعد ومل يقل إن شاء فقلت أليب قالبة إن شاء قال  
 ال أذكره  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

(حديث أيب عسيب رضي هللا عنه   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هبز وأبو كامل قاال ثنا محاد بن  - 20785
ال هبز : إنه  سلمة عن أيب عمران يعىن اجلوين عن أيب عسيب أو أيب عسيم ق

شهد الصالة على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قالوا كيف نصلى عليه قال  
ليه مث  ادخلوا إرساال إرساال قال فكانوا يدخلون من هذا الباب فيصلون ع



خيرجون من الباب اآلخر قال فلما وضع يف حلده صلى هللا عليه وسلم قال  
املغرية قد بقى من رجليه شيء مل يصلحوه قالوا فادخل فأصلحه فدخل 

وأدخل يده فمس قدميه فقال أهيلوا علي الرتاب فأهالوا عليه الرتاب حىت بلغ 
هللا صلى هللا عليه   أنصاف ساقيه مث خرج فكان يقول أان أحدثكم عهدا برسول

 وسلم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري محاد  ت
 بن سلمة فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد ثنا مسلم بن عبيد أبو نصرية   - 20786
قال رسول   قال مسعت أاب عسيب موىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول

هللا صلى هللا عليه وسلم : أاتين جربيل عليه السالم ابحلمى والطاعون  
ميت  فأمسكت احلمى ابملدينة وأرسلت الطاعون إىل الشام فالطاعون شهادة أل

 ورمحة هلم ورجس على الكافرين  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سريج ثنا حشرج عن أيب نصرية  - 20787
عن أيب عسيب قال : خرج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ليال فمر يب 

مر فدعاه  فدعاين إليه فخرجت مث مر أبيب بكر فدعاه فخرج إليه مث مر بع 
إليه فانطلق حىت دخل حائطا لبعض األنصار فقال لصاحب احلائط  فخرج

أطعمنا بسرا فجاء بعذق فوضعه فأكل فأكل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
وأصحابه مث دعا مباء ابرد فشرب فقال لتسألن عن هذا يوم القيامة قال فأخذ  

هللا صلى هللا عليه   عمر العذق فضرب به األرض حىت تناثر البسر قبل رسول 
وسلم مث قال اي رسول هللا أإان ملسؤولون عن هذا يوم القيامة قال نعم إال من  

ثالث خرقة كف هبا الرجل عورته أو كسرة سد هبا جوعته أو حجرا يتدخل فيه  
 من احلر والقر  

 

 

خمتلف فيه وثقه   -وهو ابن نباتة األسلمي  - عليق شعيب األرنؤوط : حشرج ت
قال أبو حامت : صاحل يكتب حديثه وال حيتج به وقال النسائي يف غري واحد و 

 رواية : ليس ابلقوي ويف أخرى : ليس به أبس وابقي رجال اإلسناد ثقات

 

 

( حديث اخلشخاش العنربي رضي هللا عنه   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هشيم أان يونس بن عبيد أخربين  - 07882



خمرب عن حصني بن أيب احلر عن اخلشخاش العنربي قال : أتيت النيب صلى هللا 
عليه وسلم ومعي بن يل فقال ابنك قال قلت نعم قال ال جيىن عليك وال جتين  

 عليه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

( حديث عبد هللا بن سرجس رضي هللا عنه  )  

 

 

------------------------------------- 

 

[    82صفحة  - 5مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أان معمر عن عاصم بن   - 20789
سه كلمت نيب سليمان عن عبد هللا بن سرجس قال : ترون هذا الشيخ يعىن نف

هللا صلى هللا عليه وسلم وأكلت معه ورأيت العالمة اليت بني كتفيه وهي يف 
بضها  طرف نغض كتفه اليسرى كأنه مجع يعىن الكف اجملتمع وقال بيده فق

 عليه خيالن كهيئة الثآليل 

 



 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري صحابيه فهو من أفراد مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أان معمر عن عاصم   - 20790
ذا خرج مسافرا  عن عبد هللا بن سرجس قال : كان النيب صلى هللا عليه وسلم إ

يقول اللهم إين أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة املنقلب واحلور بعد الكور  
 ودعوة املظلوم وسوء املنظر يف األهل واملال 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد بن هارون أان عاصم ابلكوفة  - 20791
سمعت شعبة حيدث به فعرفته به عن عاصم عن عبد هللا بن فلم أكتبه ف

سرجس : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان إذا سافر قال اللهم إين 
أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة املنقلب واحلور بعد الكور ودعوة املظلوم  

 وسوء املنظر يف األهل واملال  

 

 

ط مسلم عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شر ت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن عاصم   - 20792
عن عبد هللا بن سرجس قال : كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا سافر  

قال اللهم إين أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة املنقلب واحلور بعد الكور  
 ودعوة املظلوم وسوء املنظر يف األهل واملال 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو سعيد ثنا اثبت ثنا عاصم عن   - 20793
عبد هللا بن سرجس : إنه رأى اخلامت الذي بني كتفي النيب صلى هللا عليه وسلم  

 وقد رأى النيب صلى هللا عليه وسلم ومل تكن له صحبة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح ت  

 

 

عبد هللا حدثين أيب ثنا معاذ بن هشام حدثين أيب عن   حدثنا - 20794
ليه وسلم قال : ال يبولن قتادة عن عبد هللا بن سرجس أن النيب صلى هللا ع 

أحدكم يف اجلحر وإذا منتم فأطفئوا السراج فإن الفأرة أتخذ الفتيلة فتحرق 



لقتادة   أهل البيت وأوكئوا األسقية ومخروا الشراب وغلقوا األبواب ابلليل قالوا 
 ما يكره من البول يف اجلحر قال يقال إهنا مساكن اجلن 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : رجاله ثقات رجال الصحيح وقتادة وإن مل يصرح  ت
بسماعه من عبد هللا بن سرجس قد أثبت مساعه منه غري واحد من أهل العلم  

واية ابنه عبد  كعلي بن املديين وأيب زرعة وأيب حامت الرازيني وأمحد بن حنبل يف ر 
هللا وأما يف رواية امساعيل بن حرب فقد تشكك يف مساعه منه وصحح هذا 

106/  1احلديث ابن خزمية وابن السكن فيما أفاده احلافظ يف التلخيص   

قلنا ) األرانؤوط ( : وأما ما جاء يف آخر احلديث من تعليل قتادة لكراهية  * 
الرواايت عنه " كان يقال : إهنا البول يف اجلحر فلم أيثره عن أحد ويف بعض 

مسكن اجلن " وهو غريب إال أن أراد ابجلن صغار احليات فإنه يقال هلا : جن  
 وجنان 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو معاوية ثنا عاصم األحول عن   - 79520
وسلم كان   عبد هللا بن سرجس قال عاصم وقد كان رأى النيب صلى هللا عليه

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا خرج يف سفر قال : اللهم إين أعوذ بك من 
وء املنظر يف  وعثاء السفر وكآبة املنقلب واحلور بعد الكور ودعوة املظلوم وس

املال واألهل وإذا رجع قال مثلها إال أنه يقول وسوء املنظر يف األهل واملال 



 يبدأ ابألهل 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن عاصم   - 20796
الصالة صالة الصبح فرأى األحول عن عبد هللا بن سرجس قال : أقيمت 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم رجال يصلي ركعيت الفجر فقال له أبي صالتك 
 احتسبت بصالتك وحدك أو صالتك اليت صليت معنا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن عاصم   - 20797
األحول قال مسعت عبد هللا بن سرجس قال : أتيت رسول هللا صلى هللا عليه  
وسلم فأكلت معه من طعامه فقلت غفر هللا لك اي رسول هللا فقلت استغفر  

واستغفر لذنبك  }لك قال شعبة أو قال له رجل قال نعم ولكم وقرأ 
مث نظرت إىل نغض كتفه األمين أو كتفه األيسر شعبة   {مؤمنني واملؤمنات ولل

 الذي يشك فإذا هو كهيئة اجلمع عليه الثآليل  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بكر بن عيسى أبو بشر الراسيب ثنا  - 20798
اثبت أبو زيد القيسي عن عاصم األحول إنه قال : قد رأى عبد هللا بن 

 سرجس رسول هللا صلى هللا عليه وسلم غري إنه مل تكن له صحبة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح غري بكر  ت
ى فقد روى له النسائي وهو ثقة بن عيس  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هشيم بن القاسم وأسود بن عامر   - 20799
قاال ثنا شريك عن عاصم عن عبد هللا بن سرجس قال : رأيت النيب صلى هللا 

عليه وسلم ودخلت عليه وأكلت من طعامه وشربت من شرابه ورأيت خامت  
ليسرى كأنه مجع فيها خيالن سود كأهنا النبوة قال هاشم يف نغض كتفه ا

 الثآليل 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف لسوء حفظ ت



 شريك 

 

 

-------------------------------------  

 

[    83صفحة  - 5مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن بن موسى ثنا محاد بن زيد  - 20800
 عليه وسلم  عن عاصم عن عبد هللا بن سرجس إنه كان رأى النيب صلى هللا

قال : كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا سافر قال اللهم أنت الصاحب 
اللهم إين   يف السفر واخلليفة يف األهل اللهم أصحبنا يف سفران واخلفنا يف أهلنا

أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة املنقلب ومن احلور بعد الكور ودعوة املظلوم  
وسوء املنظر يف األهل واملال قال وسئل عاصم عن احلور بعد الكور قال حار  

 بعد ما كان  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

( حديث امرأة يقال هلا رجاء رضي هللا عنها  )  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أان هشام عن بن  - 20801
سريين عن امرأة يقال هلا رجاء قالت : كنت عند رسول هللا صلى هللا عليه  

وسلم إذ جاءته امرأة اببن هلا فقالت اي رسول هللا أدع يل فيه ابلربكة فإنه قد  
ثالثة فقال هلا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أمنذ أسلمت قالت نعم   توىف يل

فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم جنة حصينة فقال يل رجل امسعي اي رجاء 
 ما يقول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه رجاله ثقات رجال الشيخني غري ت
ها ابن سريينالصحابية اليت روى عن  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أان هشام عن حممد قال  - 20802
يف ولدها وأتيت عبيد هللا بن حدثتنا امرأة كانت أتتينا يقال هلا ماوية كانت ترزأ 

معمر القرشي ومعه رجل من أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم فحدث ذلك 
ت اي رسول هللا الرجل : أن امرأة أتت النيب صلى هللا عليه وسلم اببن هلا فقال

أدع هللا تبارك وتعاىل أن يبقيه يل فقد مات يل قبله ثالثة فقال رسول هللا صلى 
هللا عليه وسلم أمنذ أسلمت فقالت نعم فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
جنة حصينة قالت ماوية قال يل عبيد هللا بن معمر امسعي اي ماوية قال حممد 



ا فحدثتنا هذا احلديث  فخرجت من عند بن معمر فأتتن  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه رجاله ثقات رجال الشيخني غري ماوية  ت
 املرأة اليت حدث عنها ابن سريين

 

 

( حديث بشري بن اخلصاصية رضي هللا عنه  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع حدثين أسود بن شيبان عن   - 20803
خالد بن مسري عن بشري بن هنيك عن بشري بن اخلصاصية بشري رسول هللا 

صلى هللا عليه وسلم : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم رأى رجال ميشى يف  
 نعلني بني القبور فقال اي صاحب السبتيتني ألقهما  

 

 

نؤوط : إسناده صحيحعليق شعيب األر ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هبز وعفان قاال ثنا محاد بن زيد ثنا   - 20804
أيوب عن رجل من بىن سدوس يقال له ديسم قال قلنا لبشري بن اخلصاصية  

قال وما كان امسه بشريا فسماه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بشريا : إن لنا  



ا قاصية إال ذهبوا هبا وإهنا ختفالنا من أمواهلم أشياء  جرية من بىن متيم ال تشذ لن
 أفنأخذها قال ال  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أان معمر عن أيوب   - 20805
حدثين شيخ من بين سدوس يقال له ديسم عن بشري بن اخلصاصية وكان أتى 

 النيب صلى هللا عليه وسلم فسماه بشريا : فذكر احلديث 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

هارون أان أسود بن شيبان  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد بن  - 20806
بشري بن هنيك عن بشري بن اخلصاصية بشري رسول هللا عن خالد بن مسري عن 

صلى هللا عليه وسلم قال : كنت أماشي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم آخذا 
بيده فقال يل اي بن اخلصاصية ما أصبحت تنقم على هللا تبارك وتعاىل أصبحت 

آخذا بيده قال قلت ما أصبحت أنقم على هللا  متاشى رسوله قال أحسبه قال 
شيئا قد أعطاين هللا تبارك وتعاىل كل خري قال فأتينا على قبور املشركني فقال  



لقد سبق هؤالء خريا كثريا ثالث مرات مث أتينا على قبور املسلمني فقال لقد  
يف  أدرك هؤالء خريا كثريا ثالث مرات يقوهلا قال فبصر برجل ميشى بني املقابر 

نعليه فقال وحيك اي صاحب السبتيتني ألق سبتيتك مرتني أو ثالاث فنظر الرجل 
 فلما رأى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم خلع نعليه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    84صفحة  - 5مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد ثنا األسود ثنا خالد   - 20807
بن مسري حدثنا بشري بن هنيك قال حدثين بشري رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

وكان امسه يف اجلاهلية زحم بن معبد : فهاجر إىل رسول هللا صلى هللا عليه  
م فسأله فقال ما امسك قال زحم قال ال بل أنت بشري فكان امسه قال بينا  وسل

أان أماشى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذ قال اي بن اخلصاصية ما أصبحت 
تنقم على هللا تبارك وتعاىل أصبحت متاشى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال  

ده فقلت اي رسول هللا أبو شيبان وهو األسود بن شيبان أحسبه قال آخذا بي



أبيب وأمي ما أنقم على هللا عز وجل شيئا فذكر احلديث وقال اي صاحب 
 السبتيتني ألق سبتيتك  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

( حديث أم عطية رضي هللا عنها   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل أان أيوب عن حفصة بنت  - 20808
زلت قصر بىن خلف سريين قالت : كنا مننع عواتقنا أن خيرجن فقدمت امرأة فن

فحدثت أن أختها كانت حتت رجل من أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه  
 وسلم قد غزا مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اثنيت عشرة غزوة قالت أخيت
غزوت معه ست غزوات قالت كنا نداوى الكلمى ونقوم على املرضى فسألت 
أخيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقالت هل على إحداان أبس ملن مل يكن  

هلا جلباب أن ال خترج فقال لتلبسها صاحبتها من جلباهبا ولتشهد اخلري ودعوة  
هل مسعت رسول هللا   املؤمنني قالت فلما قدمت أم عطية فسألتها أو سألناها

صلى هللا عليه وسلم يقول كذا وكذا قالت وكانت ال تذكر رسول هللا صلى هللا 
عليه وسلم أبدا إال قالت بيبا فقالت نعم بيبا قال ليخرج العواتق ذوات 

اخلدور أو قالت العواتق وذوات اخلدور واحليض فيشهدن اخلري ودعوة املؤمنني  



م عطية احلائض فقالت أو ليس يشهدن عرفة  ويعتزلن احليض املصلى فقلت أل
 وتشهد كذا وتشهد كذا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل أان أيوب عن حممد عن أم   - 20809
ل ابنته عليها  عطية قالت : أاتان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وحنن نغس

السالم فقال اغسلنها ثالاث أو مخسا أو أكثر من ذلك إن رأينت ذلك مباء 
نين قالت وسدر واجعلن يف اآلخرة كافورا أو شيئا من كافور فإذا فرغنت فآذ

فلما فرغنا آذانه فألقى إلينا حقوه وقال أشعرهنا إايه قال وقالت حفصة قال  
اغسلنها وترا ثالاث أو مخسا أو سبعا قال وقالت أم عطية مشطناها ثالثة 

 قرون  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

أان هشام عن   حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر - 20810
حفصة عن أم عطية قالت : كان فيما أخذ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  



 علينا عند البيعة أن ال تنحن فما وفت منا غري مخس نسوة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا هشام عن   - 20811
أم عطية قالت : غزوت مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم سبع  حفصة عن 

غزوات أخلفهم يف رحاهلم وأصنع هلم الطعام وأقوم على مرضاهم وأداوى 
 جرحاهم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا هشام ويزيد أان   - 20812
عن حفصة عن أم عطية قالت : أمران رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  هشام 

أبيب وأمي أن خنرج العواتق وذوات اخلدور واحليض يوم الفطر ويوم النحر فأما  
احليض فيعتزلن املصلى ويشهدن اخلري ودعوة املسلمني قال قيل أرأيت 

 إحداهن ال يكون هلا جلباب قال فلتلبسها أختها من جلباهبا  
 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    85صفحة  - 5مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن عبد الرمحن الطفاوي ثنا   - 20813
ة  هشام ويزيد أان هشام بن حسان عن حفصة بنت سريين عن أم عطي

األنصارية قالت قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال يزيد عن النيب صلى 
ه أربعة  هللا عليه وسلم قال : ال حتد املرأة فوق ثالث إال على زوج فإهنا حتد علي

أشهر وعشرا وال تلبس ثواب مصبوغا إال عصبا وال تكتحل وال متس طيبا إال  
عند طهرها قال يزيد أو يف طهرها فإذا طهرت من حيضها نبذة من قسط 

 وأظفار  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده من جهة حممد بن عبد الرمحن حسن ألجله  ت
عن رتبة الصحيح ومن جهة  فهو من رجال البخاري إال أن فيه كالما ينزله  

 يزيد صحيح على شرط الشيخني 
 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو معاوية ثنا عاصم عن حفصة   - 20814
بنت سريين عن أم عطية قالت ملا ماتت زينب بنت رسول هللا صلى هللا عليه  
وسلم قال لنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : اغسلنها وترا ثالاث أو مخسا 

اجعلن يف اخلامسة كافورا أو شيئا من كافور فإذا غسلتنها فأعلمنين قالت و 
 فأعلمناه فأعطاان حقوه وقال أشعرهنا إايه 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو معاوية ثنا عاصم عن حفصة   - 20815
يبايعنك على أن ال يشركن ابهلل  }عن أم عطية قالت : ملا نزلت هذه اآلية 

قالت كان منه النياحة فقلت اي   {وال يعصينك يف معروف   }إىل قوله  {شيئا  
بد يل من أن رسول هللا إال آل فالن فإهنم قد كانوا أسعدوين يف اجلاهلية فال 

 أسعدهم قالت فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إال آل فالن  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو سعيد ثنا إسحاق بن عثمان   - 20816



ته  الكاليب أبو يعقوب ثنا إمساعيل بن عبد الرمحن بن عطية األنصاري عن جد
أم عطية قالت : ملا قدم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم املدينة مجع نساء 

األنصار يف بيت مث بعث إليهن عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه قام على الباب 
فسلم فرددن عليه السالم فقال أان رسول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

بايعن على أن ال تشركن إليكن قلنا مرحبا برسول هللا ورسول رسول هللا قال ت
ابهلل شيئا وال تزنني وال تقتلن أوالدكن وال أتتني ببهتان تفرتينه بني أيديكن 

وأرجلكن وال تعصينه يف معروف قلنا نعم فمددان أيدينا من داخل البيت ومد  
يده من خارج البيت مث قال اللهم أشهد وأمران ابلعيدين أن خنرج العتق 

وال يعصينك    }نائز وال مجعة علينا وسألتها عن قوله واحليض وهنى عن اتباع اجل
قالت هنينا عن النياحة  { يف معروف   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح دون ذكر عمر فيه وهذا إسناد ت
 ضعيف 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا غسان بن الربيع ثنا أبو زيد اثبت   - 20817
بن يزيد عن هشام عن حفصة عن أم عطية قالت : كنت فيمن ابيع النيب 

صلى هللا عليه وسلم فكان فيما أخذ علينا أن ال ننوح وال حندث من الرجال 
 إال حمرما 



 

 

الرجال إال حمرما  عليق شعيب األرنؤوط : صحيح دون قوله : " وال حندث منت
" 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسني بن حممد ثنا جرير يعىن بن  - 20818
حازم عن حممد عن أم عطية األنصارية قالت : كان رسول هللا صلى هللا عليه  

وسلم أيمران أن خنرج العواتق واحليض وذوات اخلدور فأما احليض فيعتزلن 
املسلمني املصلى ويشهدن اخلري والدعوة مع    

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا مهام عن قتادة قال أخذ   - 20819
بن سريين غسله عن أم عطية قالت : غسلنا ابنة رسول هللا صلى هللا عليه  

ن أجنت وإال وسلم فأمران أن نغسلها ابلسدر ثالاث فإن أجنت وإال فخمسا فإ
 فأكثر من ذلك قالت فرأينا أن أكثر من ذلك سبع  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا يزيد بن إبراهيم ثنا حممد   - 20820
بن سريين قال نبئت أن أم عطية قالت : توىف إحدى بنات النيب صلى هللا 

م فأمران أن نغسلها ثالاث أو مخسا أو أكثر من ذلك أن رأينت وأن عليه وسل 
 جنعل يف الغسلة اآلخرة شيئا من سدر وكافور  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

( حديث جابر بن مسرة رضي هللا عنه  )  

 

 

------------------------------------- 

 

[    86صفحة  - 5مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أان إسرائيل عن مساك   - 20821
إنه مسع جابر بن مسرة يقول قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : إن بني يدي 

 الساعة كذابني 



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد حسن من أجل مساكت  

 

 

ق أان إسرائيل عن مساك  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزا - 20822
رة يقول : أتى النيب صلى هللا عليه وسلم مباعز بن مالك إنه مسع جابر بن مس

رجل قصري يف إزاره ما عليه رداء قال ورسول هللا صلى هللا عليه وسلم متكئ  
على وسادة على يساره فكلمه وما أدري ما يكلمه وأان بعيد منه بيين وبينه قوم  

ل ردوه فكلمه وأان أمسع فقال أذهبوا به فارمجوه مث قام  فقال اذهبوا به مث قا
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم خطيبا وأان أمسعه قال فقال أكلما نفران يف 

سبيل هللا خلف أحدهم له نبيب كنبيب التيس مينح إحداهن الكثبة من اللنب 
 وهللا ال أقدر على أحدهم إال نكلت به 

 

 

لغريه وهذا إسناد حسن من أجل مساك عليق شعيب األرنؤوط : صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أان إسرائيل قال أخربين  - 20823
مساك أنه مسع جابر بن مسرة يقول : كان مؤذن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
يؤذن مث ميهل فال يقيم حىت إذا رأى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قد خرج  



الة حني يراه أقام الص  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسن رجاله ثقات رجال الشيخني غري مساكت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا محاد بن خالد ثنا بن أيب ذئب عن   - 20824
املهاجر بن مسمار عن عامر بن سعد قال سألت جابر بن مسرة عن حديث 

هللا صلى هللا عليه وسلم : ال   رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال قال رسول
شر خليفة من قريش مث خيرج كذابون بني يزال الدين قائما حىت يكون اثنا ع 

يدي الساعة مث خترج عصابة من املسلمني فيستخرجون كنز األبيض كسرى 
وآل كسرى وإذا أعطى هللا تبارك وتعاىل أحدكم خريا فليبدأ بنفسه وأهله وأان 

 فرطكم على احلوض 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد حسن املهاجر بن ت
 مسمار صدوق حسن احلديث وابقي رجال اإلسناد ثقات رجال الصحيح

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أان مسعر عن عبيد هللا بن  - 20825
هللا صلى هللا عليه  القبطية عن جابر بن مسرة قال : كنا إذا صلينا وراء رسول 



وسلم قلنا السالم عليكم أبيدينا ميينا ومشاال فقال رسول هللا صلى هللا عليه  
لشمس أال يسكن وسلم ما ابل أقوام يرمون أبيديهم كأهنا أذانب اخليل ا

 أحدكم ويشري بيده على فخذه مث يسلم على صاحبه عن ميينه وعن مشاله 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري عبيد هللا بن القبطية فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سليمان بن داود أان شعبة عن   - 20826
مساك قال مسعت جابر بن مسرة وسئل عن شيب النيب صلى هللا عليه وسلم  

 قال : كان يف رأسه شعرات إذا دهن رأسه مل تتبني وإذا مل يدهنه تبني  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد حسن من أجل مساكت  

 

 

ن  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سليمان بن داود ثنا شعبة ع - 20827
مساك مسع جابرا يقول : كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقرأ يف الظهر  

 بسبح اسم ربك األعلى وحنوها ويف الصبح أبطول من ذلك  
 

 



عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد حسن من أجل مساكت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سليمان بن داود عن شريك عن   - 20828
جابر بن مسرة أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : التمسوا ليلة   مساك عن

 القدر يف العشر األواخر  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف من أجل شريك ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سليمان بن داود ثنا شريك عن   - 20829
مساك قال قلت جلابر بن مسرة : أكنت جتالس رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

قال نعم فكان طويل الصمت قليل الضحك وكان أصحابه يذكرون عنده  
 الشعر وأشياء من أمورهم فيضحكون ورمبا تبسم  

 

 

حسنعليق شعيب األرنؤوط : حديث ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد هللا بن الوليد ومؤمل املعىن  - 20830
وهذا لفظ عبد هللا قاال ثنا سفيان عن مساك بن حرب عن جعفر بن أيب ثور  



عن جابر بن مسرة : أن رجال سأل النيب صلى هللا عليه وسلم أتوضأ من حلوم 
قال أتوضأ من حلوم اإلبل الغنم قال ال قال فأصلي يف مراح الغنم قال نعم 

 قال نعم قال فأصلي يف أعطاهنا قال ال  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد حسن من جهة عبد هللا بن ت
 الوليد 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو قطن ثنا شعبة عن مساك عن   - 20831
أشكل العني منهوس  جابر بن مسرة قال : كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

 العقب 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسن من أجل مساك ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عمر بن سعد أبو داود احلفري عن   - 20832
سفيان عن مساك عن جابر بن مسرة قال : كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 خيطب قائما وجيلس بني اخلطبتني ويقرأ آايت ويذكر الناس 

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد حسن من أجل مساكت  

 

 

-------------------------------------  

 

[    87صفحة  - 5مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا محاد بن أسامة ثنا جمالد عن عامر   - 20833
وسلم يقول :    عن جابر بن مسرة السوائي قال مسعت رسول هللا صلى هللا عليه

يف حجة الوداع إن هذا الدين لن يزال ظاهرا على من انوأه ال يضره خمالف 
مل أفهمه   وال مفارق حىت ميضى من أميت اثنا عشر خليفة قال مث تكلم بشيء

 فقلت أليب ما قال قال كلهم من قريش 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف لضعف جمالدت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو كامل ثنا شريك عن مساك عن   - 20834
جابر بن مسرة أن أهل بيت كانوا ابحلرة حمتاجني قال : فماتت عندهم انقة هلم  
أو بعريهم فرخص هلم النيب صلى هللا عليه وسلم يف أكلها قال فعصمتهم بقية  



 شتائهم أو سنتهم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أان إسرائيل عن مساك   - 08352
ه  إنه مسع جابر بن مسرة يقول : مات رجل على عهد رسول هللا صلى هللا علي 
وسلم فأاته رجل فقال اي رسول هللا مات فالن قال مل ميت مث أاته الثانية مث  

يف مات قال حنر نفسه الثالثة فأخربه فقال له النيب صلى هللا عليه وسلم ك 
 مبشقص قال فلم يصل عليه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسن من أجل مساك ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بن منري ثنا جمالد عن عامر عن   - 20836
جابر بن مسرة السوائي قال مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : يف  

ظاهرا على من انوأه ال يضره خمالف وال  حجة الوداع ال يزال هذا الدين
مريا كلهم مث خفي من قول رسول هللا مفارق حىت ميضى من أميت اثنا عشر أ

صلى هللا عليه وسلم قال وكان أيب أقرب إىل راحلة رسول هللا صلى هللا عليه  



وسلم مىن فقلت اي أبتاه ما الذي خفي من قول رسول هللا صلى هللا عليه  
كلهم من قريش  وسلم قال يقول    

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف لضعف جمالدت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن مساك   - 20837
بن حرب قال سألت جابر بن مسرة كيف كان خيطب رسول هللا صلى هللا عليه  

ة مث يقوم  وسلم قال : كان خيطب قائما غري أنه كان يقعد قعد  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد حسن من أجل مساكت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أان إسرائيل عن مساك   - 20838
أنه مسع جابر بن مسرة يقول قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : إن بني يدي 

 الساعة كذابني 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد حسن من أجل مساكت  

 



 

ق أان إسرائيل عن مساك  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزا - 20839
رة يقول : أتى النيب صلى هللا عليه وسلم مباعز بن مالك إنه مسع جابر بن مس

رجل قصري يف إزاره ما عليه رداء قال ورسول هللا صلى هللا عليه وسلم متكئ  
على وسادة على يساره فكلمه وما أدري ما يكلمه وأان بعيد منه بيين وبينه قوم  

ل ردوه فكلمه وأان أمسع فقال اذهبوا به فارمجوه مث قام  فقال اذهبوا به مث قا
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم خطيبا وأان أمسعه قال فقال أكلما نفران يف 

سبيل هللا خلف أحدهم له نبيب كنبيب التيس مينح إحداهن الكثبة من اللنب 
 وهللا ال أقدر على أحدهم إال نكلت به 

 

 

لغريه وهذا إسناد حسن من أجل مساك عليق شعيب األرنؤوط : صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أان إسرائيل أخربين  - 20840
مساك أنه مسع جابر بن مسرة يقول : كان مؤذن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
يؤذن مث ميهل فال يقيم حىت إذا رأى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قد خرج  

ه  أقام حني يرا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسن رجاله ثقات رجال الشيخني غري مساكت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا محاد بن خالد ثنا بن أيب ذئب عن   - 20841
املهاجر بن مسمار عن عامر بن سعد قال سألت جابر بن مسرة عن حديث 

 عليه وسلم : ال  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال قال رسول هللا صلى هللا
ر خليفة من قريش مث خيرج كذابون بني يزال الدين قائما حىت يكون اثنا عش

يدي الساعة مث خيرج عصابة من املسلمني يستخرجون كنز األبيض كسرى 
وآل كسرى وإذا أعطى هللا تبارك وتعاىل أحدكم خريا فليبدأ بنفسه وأهله وأان 

 فرطكم على احلوض 

 

 

األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد حسن املهاجر بن عليق شعيب ت
 مسمار صدوق حسن احلديث وابقي رجال اإلسناد ثقات رجال الصحيح

 

 

------------------------------------- 

 

[    88صفحة  - 5مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أان مسعر عن عبيد هللا بن  - 20842
هللا صلى هللا عليه  القبطية عن جابر بن مسرة قال : كنا إذا صلينا وراء رسول 



وسلم قلنا السالم عليكم أبيدينا ميينا ومشاال فقال رسول هللا صلى هللا عليه  
لشمس ال يسكن وسلم ما ابل أقوام يرمون أبيديهم كأهنا أذانب اخليل ا

 أحدهم ويشري بيده على فخذه مث يسلم على صاحبه عن ميينه وعن مشاله 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري عبيد هللا بن القبطية فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سليمان بن داود ثنا شعبة عن   - 20843
مساك قال مسعت جابر بن مسرة وسئل عن شيب النيب صلى هللا عليه وسلم  

 قال : كان يف رأسه شعرات إذا دهن رأسه مل تتبني وإذا مل يدهنه تبني  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد حسن من أجل مساكت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سليمان بن داود ثنا شعبة عن   - 20844
مساك مسع جابرا يقول : كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقرأ يف الظهر  

 بسبح اسم ربك األعلى وحنوها ويف الصبح أبطول من ذلك  
 

 



عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد حسن من أجل مساكت  

 

 

عبد هللا حدثين أيب ثنا سليمان بن داود عن شريك عن  حدثنا  - 20845
مساك عن جابر بن مسرة أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : التمسوا ليلة  

 القدر يف العشر األواخر  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف من أجل شريك ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سليمان بن داود أان شريك عن   - 20846
مساك قال قلت جلابر بن مسرة : أكنت جتالس رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

فكان طويل الصمت قليل الضحك وكان أصحابه يذكرون عنده الشعر وأشياء  
 من أمورهم فيضحكون ورمبا تبسم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد هللا بن الوليد ومؤمل املعىن  - 20847
  وهذا لفظ عبد هللا ثنا سفيان عن مساك بن حرب عن جعفر بن أيب ثور عن



جابر بن مسرة : أن رجال سأل النيب صلى هللا عليه وسلم أتوضأ من حلوم الغنم  
ن حلوم اإلبل قال نعم  قال ال قال فأصلي يف مراح الغنم قال نعم قال أتوضأ م

 قال فأصلي يف أعطاهنا قال ال  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد حسن من جهة عبد هللا بن ت
 الوليد 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو قطن أان شعبة عن مساك عن   - 20848
منهوس  جابر بن مسرة قال : كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أشكل العني 

 العقب 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسن من أجل مساك ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عمر بن سعد أبو داود احلفري عن   - 20849
سفيان عن مساك عن جابر بن مسرة قال : كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 خيطب قائما وجيلس بني اخلطبتني ويقرأ آبايت ويذكر الناس 

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد حسن من أجل مساكت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا محاد بن أسامة ثنا جمالد عن عامر   - 20850
عن جابر بن مسرة السوائي قال مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول :  

يضره خمالف يف حجة الوداع إن هذا الدين لن يزال ظاهرا على من انوأه ال 
وال مفارق حىت ميضى من أميت اثنا عشر خليفة قال مث تكلم بشيء مل أفهمه  

 فقلت أليب ما قال قال كلهم من قريش 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف لضعف جمالدت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو كامل ثنا شريك عن مساك عن   - 20851
جابر بن مسرة : إن أهل بيت كانوا ابحلرة حمتاجني فماتت عندهم انقة هلم أو  
بعري هلم فرخص هلم النيب صلى هللا عليه وسلم يف أكلها قال فعصمتهم بقية  

 شتائهم أو سنتهم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن مساك   - 52208
بن حرب قال مسعت جابر بن مسرة قال مسعت النيب صلى هللا عليه وسلم : إن  

 بني يدي الساعة كذابني قال مساك ومسعت أخي يقول قال جابر فاحذروهم  
 

 

كعليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد حسن من أجل مسات  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن مساك   - 20853
بن حرب إنه سأل جابر بن مسرة كيف كان يصنع رسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم إذا صلى الصبح : قال كان يقعد يف مقعده حىت تطلع الشمس  

 

 

ات عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسن من أجل مساك وابقي رجاله ثقت
 رجال الشيخني

 

 

------------------------------------- 

 

[    89صفحة  - 5مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا أبو عوانة عن مساك عن   - 20854
جابر بن مسرة قال مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : لتفتحن 
عصابة من املسلمني أو من املؤمنني كنز آل كسرى الذي يف األبيض قال 

 ومسعته يقول إن هللا تبارك وتعاىل مسى املدينة طيبة  

 

 

األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد حسن من أجل مساكعليق شعيب ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا أبو عوانة عن مساك عن   - 20855
جابر بن مسرة قال مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : بني يدي 

 الساعة كذابون 
 

 

اكعليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد حسن من أجل مست  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا أبو عوانة عن مساك عن   - 20856
رجل فأتى رسول  جابر بن مسرة : قال مات بغل وقال محاد بن سلمة انقة عند 

هللا صلى هللا عليه وسلم يستفتيه فزعم جابر بن مسرة أن رسول هللا صلى هللا 
فكلها قال   عليه وسلم قال لصاحبها أمالك ما يغنيك عنها قال ال قال اذهب



 أبو عبد الرمحن الصواب انقة  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد هللا بن ميمون أبو عبد الرمحن  - 20857
يعىن الرقى ثنا عبيد هللا يعىن بن عمرو عن عبد امللك بن عمري عن جابر بن 

عليه وسلم أصلي يف ثويب الذي  مسرة قال مسعت رجال : سأل النيب صلى هللا
آتى فيه أهلي قال نعم أال إن ترى فيه شيئا تغسله قال أبو عبد الرمحن قال  

 أيب هذا احلديث ال يرفع عن عبد امللك بن عمري  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسني بن حممد ثنا أيوب يعىن بن  - 20858
ن جابر بن مسرة قال : كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  جابر عن مساك ع

يصلي بنا الصالة املكتوبة وال يطيل فيها وال خيف وسطا من ذلك وكان يؤخر 
 العتمة  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : حديث حسن وهذا إسناد ضعيف لضعف أيوب بن ت
 جابر

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسني بن حممد ثنا سليمان بن قرم   - 20859
  عن مساك عن جابر بن مسرة قال : رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم خيطب

قائما فمن حدثك أنه رآه خيطب إال قائما فقد كذب ولكنه رمبا خرج ورأى 
 الناس يف قلة فجلس مث يثوبون مث يقوم فيخطب قائما  

 

 

شعيب األرنؤوط : حديث صحيح لغريه دون قوله : ولكنه رمبا خرج . .  عليق ت
 إخل وهذا إسناد ضعيف لضعف سليمان بن قرم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن أيب بكري ثنا إبراهيم بن   - 20860
طهمان حدثين مساك عن جابر بن مسرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه  

را مبكة كان يسلم علي قبل أن أبعث إين ألعرفه اآلن  وسلم : إين ألعرف حج  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسن من أجل مساك ت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد هللا بن حممد ومسعته أان من   - 20861
عبد هللا بن حممد قال ثنا أبو األحوص عن مساك عن جابر قال : كان رسول 

م يؤخر صالة العشاء اآلخرة  هللا صلى هللا عليه وسل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسن من أجل مساك وابقي رجال اإلسناد  ت
 ثقات رجال الشيخني

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد هللا بن حممد ومسعته أان من   - 20862
عبد هللا بن حممد ثنا حامت بن إمساعيل عن املهاجر بن مسمار عن عامر بن 

أيب وقاص قال كتبت إىل جابر بن مسرة مع غالمي أخربين بشيء مسعته  سعد بن 
 صلى هللا  من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال فكتب إيل مسعت رسول هللا

عليه وسلم يوم مجعة عشية رجم األسلمي يقول : ال يزال الدين قائما حىت 
ته يقول  تقوم الساعة أو يكون عليكم اثنا عشر خليفة كلهم من قريش ومسع

عصبة املسلمني يفتتحون البيت األبيض بيت كسرى وآل كسرى ومسعته يقول  
إن بني يدي الساعة كذابني فاحذروهم ومسعته يقول إذا أعطى هللا تبارك وتعاىل  

 أحدكم خريا فليبدأ بنفسه وأهل بيته ومسعته يقول أان فرطكم على احلوض 
 

 

د حسن عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسنات  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد هللا بن حممد ومسعته أان من   - 20863
 عن عمران بن رابح عبد هللا بن حممد ثنا أبو أسامة عن زكراي بن سياه أيب حيىي

عن علي بن عمارة عن جابر بن مسرة قال كنت يف جملس فيه النيب صلى هللا 
 عليه وسلم :  عليه وسلم قال وأيب مسرة جالس أمامي فقال رسول هللا صلى هللا

إن الفحش والتفحش ليسا من اإلسالم وإن أحسن الناس إسالما أحسنهم  
 خلقا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد حمتمل للتحسنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد هللا بن حممد ومسعته أان منه ثنا   - 20864
حممد بن القاسم األسدي حدثنا فطر عن أيب خالد الواليب عن جابر بن مسرة  

قال مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : ثالث أخاف على أميت 
 االستسقاء ابألنواء وحيف السلطان وتكذيب ابلقدر 

 

 

األرنؤوط : إسناده ضعيف جدا  عليق شعيبت  

 

 



------------------------------------- 

 

[    90صفحة  - 5مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا أبو عوانة ثنا مساك بن  - 20865
حرب عن جابر بن مسرة قال : رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم خيطب 
قائما مث يقعد قعدة ال يتكلم مث يقوم فيخطب خطبة أخرى على منربه فمن  

 حدثك إنه يراه خيطب قاعدا فال تصدقه  

 

 

لغريه وهذا إسناد حسن من أجل مساكعليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة وحجاج   - 20866
أان شعبة عن مساك بن حرب عن جابر بن مسرة قال : صلى رسول هللا صلى 

هللا عليه وسلم على بن الدحداح قال حجاج على أيب الدحداح مث أتى بفرس 
ل يتوقص به وحنن نتبعه نسعى خلفه قال فقال  معرور فعقله رجل فركبه فجع

رجل من القوم إن النيب صلى هللا عليه وسلم قال كم عذق معلق أو مدىل يف 
اجلنة أليب الدحداح قال حجاج يف حديثه قال رجل معنا عند جابر بن مسرة يف  
اجمللس قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كم من عذق مدىل أليب الدحداح 



 يف اجلنة 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسن من أجل مساك ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن مساك   - 20867
بن حرب قال مسعت جابر بن مسرة قال : رأيت خامتا يف ظهر رسول هللا صلى 

 هللا عليه وسلم كأنه بيضة محام  

 

 

أجل مساك وابقي رجال اإلسناد  عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسن من ت
 ثقات رجال الشيخني

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن مساك   - 20868
بن حرب قال مسعت جابر بن مسرة قال مسعت نيب هللا صلى هللا عليه وسلم  

 يقول : يكون اثنا عشر أمريا فقال كلمة مل أمسعها فقال القوم كلهم من قريش 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد حسن من أجل مساكت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن   - 20869
سليمان عن املسيب عن رافع عن متيم بن طرفة عن جابر بن مسرة عن النيب 

صلى هللا عليه وسلم إنه قال : أما خيشى أحدكم إذا رفع رأسه وهو يف الصالة 
 أن ال يرجع إليه بصره  

 

 

مسلم رجاله ثقات رجال   عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرطت
 الشيخني غري متيم بن طرفة فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هبز ثنا محاد بن سلمة ثنا مساك قال   - 87020
مسعت جابر بن مسرة يقول مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : ال  

أفهمها قال قلت  يزال اإلسالم عزيزا إىل اثين عشر خليفة فقال كلمة خفية مل
 أليب ما قال قال قال كلهم من قريش 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد حسن من أجل مساكت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هبز ثنا محاد بن سلمة عن مساك   - 20871
قال مسعت جابر بن مسرة يقول مسعت النيب صلى هللا عليه وسلم يقول : بني 



 يدي الساعة كذابون 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد حسن من أجل مساك ت
 وابقي رجال اإلسناد ثقات رجال الصحيح

 

 

ا عبد هللا حدثين أيب ثنا هبز ثنا محاد بن سلمة عن مساك  حدثن - 20872
عن جابر بن مسرة قال : ما كان يف رأس رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من  

 الشيب إال شعرات يف مفرق رأسه إذا ادهن واراهن الدهن  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسن من أجل مساك وابقي رجال اإلسناد  ت
الصحيحثقات رجال   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بن منري ثنا جمالد عن عامر عن   - 20873
جابر بن مسرة السوائي قال مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : يف  

حجة الوداع ال يزال هذا الدين ظاهرا على من انوأه ال يضره خمالف وال 
قريش قال مث خفي على  مفارق حىت ميضى من أميت اثنا عشر أمريا كلهم من 

عليه وسلم قال وكان أيب أقرب إىل راحلة رسول هللا قول رسول هللا صلى هللا  



صلى هللا عليه وسلم مىن فقلت اي أبتاه ما الذي خفي علي من قول رسول هللا 
صلى هللا عليه وسلم قال يقول كلهم من قريش قال فاشهد علي إفهام أيب 

 إايي قال كلهم من قريش  
 

 

شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف لضعف جمالد عليقت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو كامل حدثنا زهري ثنا مساك بن  - 20874
حرب قال نبأين جابر بن مسرة أنه : رأى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم خطب  

فمن نبأك   قائما على املنرب مث جيلس مث يقوم فيخطب قائما قال فقال يل جابر
 أنه كان خيطب قاعدا فقد كذب فقد وهللا صليت معه أكثر من ألفي صالة 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد حسن من أجل مساكت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو كامل ثنا زهري ثنا مساك بن  - 20875
حرب قال سألت جابرا عن صالة النيب صلى هللا عليه وسلم فقال : كان 

خيفف وال يصلي صالة هؤالء قال ونبأين أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
 كان يقرأ يف الفجر بقاف والقرآن اجمليد وحنوها  



 

 

ط : صحيح لغريه وهذا إسناد رجاله ثقات غري مساك بن عليق شعيب األرنؤو ت
 حرب فهو صدوق 

 

 

------------------------------------- 

 

[    91صفحة  - 5مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو كامل وأبو النضر قاال ثنا زهري   - 20876
صلى هللا   ثنا مساك بن حرب قال سألت جابر بن مسرة أكنت جتالس رسول هللا

عليه وسلم قال : نعم كثريا كان ال يقوم من مصاله الذي يصلي فيه الصبح  
كثري    حىت تطلع الشمس فإذا طلعت الشمس قام وكان يطيل قال أبو النضر

 الصمات فيتحدثون فيأخذون يف أمر اجلاهلية فيضحكون ويتبسم  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسن من أجل مساك ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسني بن علي عن زائدة عن مساك   - 20877



عن جابر بن مسرة قال : كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا صلى الفجر 
قعد يف مصاله حىت تطلع الشمس قال وكان يقرأ يف صالة الفجر بقاف 

 والقرآن اجمليد وكانت صالته بعد ختفيفا  

 

 

األول حسن والثاين صحيح لغريه وإسناده  عليق شعيب األرنؤوط : شطره ت
 حسن من أجل مساك 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسني عن زائدة عن مساك عن   - 20878
جابر بن مسرة قال : كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم خيطب يوم اجلمعة  

قائما فمن حدثك إنه جلس فكذبه قال وقال جابر كان رسول هللا صلى هللا 
وسلم خيطب خطبتني خيطب مث جيلس مث يقوم فيخطب وكانت خطبة  عليه 

 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وصالته قصدا 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد حسن من أجل مساكت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن آدم ثنا أبو األحوص عن   - 20879
قال : صليت مع رسول هللا صلى هللا عليه  مساك بن حرب عن جابر بن مسرة 



 وسلم العيدين غري مرة وال مرتني بغري أذان وال إقامة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد حسن من أجل مساكت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا محيد بن عبد الرمحن الرؤاسي ثنا   - 20880
نيب صلى هللا عليه وسلم أخرب : أن  زهري عن مساك عن جابر بن مسرة أن ال

 رجال قتل نفسه قال إذا ال أصلي عليه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسن من أجل مساك ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا محيد بن عبد الرمحن ثنا زهري عن   - 20881
مساك عن جابر بن مسرة قال : كان بالل يؤذن إذا زالت الشمس ال خيرم مث ال  

 يقيم حىت خيرج النيب صلى هللا عليه وسلم قال فإذا خرج أقام حني يراه 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسن من أجل مساك ت  

 

 



ثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن آدم ثنا إسرائيل عن مساك  حد - 20882
بن حرب قال نبأين جابر بن مسرة قال : كان مؤذن رسول هللا صلى هللا عليه  

وسلم يؤذن مث ميهل فال يقيم حىت إذا رأى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
 خرج أقام حني يراه  

 

 

مساك  عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسن من أجلت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هاشم بن القاسم ثنا زهري ثنا مساك   - 20883
بن حرب قال نبأين جابر بن مسرة : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان  
خيطب على املنرب قائما مث جيلس مث يقوم فيخطب قائما فمن نبأك إنه كان  

من ألفي صالة  خيطب جالسا فقد كذب فقد وهللا صليت معه أكثر   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد حسن من أجل مساكت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هاشم ثنا زهري ثنا مساك عن جابر   - 20884
بن مسرة قال : كان بالل يؤذن إذا دحضت مث ال يقيم حىت يرى النيب صلى هللا 

 عليه وسلم فإذا رآه أقام حني يراه  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسن من أجل مساك ت  

 

 

بن عامر ثنا شريك عن مساك  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أسود  - 20885
عن جابر بن مسرة قال : شهدت النيب صلى هللا عليه وسلم أكثر من مائة مرة  

يف املسجد وأصحابه يتذاكرون الشعر وأشياء من أمر اجلاهلية فرمبا تبسم 
 معهم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أسود بن عامر ثنا شريك عن مساك   - 20886
عن جابر بن مسرة : أن ماعزا جاء فأقر عند النيب صلى هللا عليه وسلم أربع 

 مرات فأمر برمجه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف لسوء حفظ شريكت  

 

 

ن عامر ثنا شريك عن مساك  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أسود ب - 20887



عن جابر بن مسرة قال : كنا إذا جئنا إليه يعىن النيب صلى هللا عليه وسلم  
 جلس أحدان حيث ينتهى  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أسود بن عامر ثنا شريك عن مساك   - 20888
عن جابر بن مسرة : أن النيب صلى هللا عليه وسلم رجم يهوداي ويهودية وقال  

ومل يكن يؤذن لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف العيدين وإن رجال قتل نفسه 
 فلم يصل عليه النيب صلى هللا عليه وسلم  

 

 

رنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف لسوء حفظ شريكعليق شعيب األت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    92صفحة  - 5مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أسود بن عامر ثنا شريك عن مساك   - 20889



اتل عليه عصابة حىت عن جابر بن مسرة رفعه قال : ال يزال هذا الدين قائما يق
تقوم الساعة قال شريك مسعته من أخيه إبراهيم بن حرب قلت لشريك عمن  

 ذكره هو لكم أنتم قال عن جابر بن مسرة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف لسوء حفظ شريكت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هاشم ثنا زهري ثنا زايد بن خيثمة   - 20890
هللا صلى   عن األسود بن سعيد اهلمداين عن جابر بن مسرة قال مسعت رسول

هللا عليه وسلم أو قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : يكون بعدي اثنا 
الوا مث يكون عشر خليفة كلهم من قريش قال مث رجع إىل منزله فأتته قريش فق

 ماذا قال مث يكون اهلرج  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح دون قوله : " مث يكون اهلرج "ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن بن موسى ثنا زهري ثنا مساك   - 20891
عن جابر بن مسرة : إن النيب صلى هللا عليه وسلم ذكر له رجل حنر نفسه 

هللا عليه وسلم إذا ال أصلي عليه   مبشاقص فقال النيب صلى  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسن من أجل مساك ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو كامل ثنا زهري ثنا مساك بن  - 20892
حرب حدثين جابر إنه مسع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : يكون 

ذلك فسألت القوم كلهم فقالوا بعدي اثنا عشر أمريا مث ال أدري ما قال بعد 
 قال كلهم من قريش  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد حسن من أجل مساكت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو كامل ثنا زهري ثنا مساك حدثين  - 20893
جابر بن مسرة أنه مسع النيب صلى هللا عليه وسلم يقول : إن بني يدي الساعة 

فقلت آنت مسعته قال أان مسعته   كذابني  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد حسن من أجل مساكت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو كامل ثنا شريك عن مساك عن   - 20894



 جابر بن مسرة : أن رجال قتل نفسه فلم يصل عليه النيب صلى هللا عليه وسلم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو سعيد ثنا زائدة ثنا مساك عن   - 20895
يت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قط خيطب يف جابر بن مسرة قال : ما رأ

اجلمعة إال قائما فمن حدثك أنه جلس فكذبه فإنه مل يفعل كان النيب صلى هللا 
عليه وسلم خيطب مث يقعد مث يقوم فيخطب كان خيطب خطبتني يقعد بينهما يف  

 اجلمعة  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد حسن من أجل مساكت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هبز ثنا محاد بن سلمة عن مساك   - 08962
عن جابر بن مسرة قال : ما كان يف رأس رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من  

 الشيب إال شعرات يف مفرق رأسه إذا هو أدهن واراهن الدهن  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسن من أجل مساك ت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هبز وعفان قاال ثنا محاد بن سلمة   - 20897
عن مساك عن جابر بن مسرة : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم رجم ماعز بن  

 مالك ومل يذكر جلدا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد حسن من أجل مساكت  

 

 

وأبو كامل قاال ثنا محاد بن حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هبز  - 20898
سلمة عن مساك قال أبو كامل أنبأان مساك عن جابر بن مسرة قال : كان رسول  

 هللا صلى هللا عليه وسلم خيطب قائما  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد حسن من أجل مساكت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هبز ثنا محاد بن سلمة عن مساك   - 20899
أل رسول هللا عن جعفر بن أيب ثور بن جابر بن مسرة عن جده : أن رجال س

صلى هللا عليه وسلم هل أتوضأ من حلوم الغنم قال إن شئت فعلت وإن شئت  
ل مل تفعل قال أتوضأ من حلوم اإلبل قال نعم قال فقف مث رجع فقال اي رسو 



 هللا أصلي يف مبات الغنم قال نعم قال أصلي يف مبارك اإلبل قال ال  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا علي بن حبر أان عيسى بن يونس  - 20900
عن األعمش عن أيب خالد الواليب عن جابر بن مسرة قال : رأيت رسول هللا 

  عليه وسلم يشري إبصبعيه ويقول بعثت أان والساعة كهذه من هذه  صلى هللا

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد حسن من أجل أيب خالد ت
 الواليب 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إبراهيم بن مهدي ثنا أبو عوانة عن   - 20901
عبد امللك بن عمري عن جابر بن مسرة قال قال النيب صلى هللا عليه وسلم :  

إذا هلك كسرى فال كسرى بعده وإذا هلك قيصر فال قيصر بعده والذي 
 نفسي بيده لتنفقن كنوزمها يف سبيل هللا تبارك وتعاىل  

 

 

األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري  عليق شعيبت



 إبراهيم بن مهدي فقد روى له أبو داود وهو ثقة 
 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن عبد   - 20902
امللك بن عمري قال مسعت جابر بن مسرة يقول مسعت رسول هللا صلى هللا عليه  

عشر أمريا قال فقال كلمة مل أمسعها قال أيب أنه قال  وسلم يقول : يكون اثنا 
 كلهم من قريش  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

-------------------------------------  

 

[    93صفحة  - 5مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسني بن علي عن زائدة عن مساك   - 20903
وسلم خيطب يوم   عن جابر بن مسرة قال : ما رأيت رسول هللا صلى هللا عليه

اجلمعة قط إال وهو قائم فمن حدثك إنه رآه خيطب وهو قاعد فقد كذب قال  
م  وقال مساك قال جابر بن مسرة كانت صالة رسول هللا صلى هللا عليه وسل



وخطبته قصدا وقال جابر بن مسرة كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم خيطب  
 قائما مث جيلس مث يقوم فيخطب  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد حسن من أجل مساكت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن   - 20904
حيدث عن متيم بن طرفة عن جابر بن سليمان قال مسعت املسيب بن رافع 

مسرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم : أنه خرج على أصحابه فقال ما يل أراكم  
 عزين وهم قعود  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري متيم بن طرفة فمن رجال مسلم 

 

 

ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن   حدثنا عبد هللا حدثين أيب - 20905
جابر بن سليمان قال مسعت املسيب بن رافع حيدث عن متيم بن طرفة عن 

مسرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم : إنه دخل املسجد فأبصر قوما قد رفعوا 
 أيديهم فقال قد رفعوها كإهنا أذانب اخليل الشمس اسكنوا يف الصالة  



 

 

ه صحيح على شرط مسلم عليق شعيب األرنؤوط : إسناد ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن   - 20906
سليمان قال مسعت املسيب بن رافع حيدث عن متيم بن طرفة عن جابر بن 

مسرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم إنه قال : أما خيشى أحدكم إذا رفع بصره  
 وهو يف الصالة أن ال يرجع إليه بصره  

 

 

حيح على شرط مسلم عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ص ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن مساك   - 20907
ن رسول هللا بن حرب عن أيب ثور بن عكرمة عن جده وهو جابر بن مسرة : أ

صلى هللا عليه وسلم سئل عن الصالة يف مبارك اإلبل فقال ال تصل وسئل عن  
  الصالة يف مرابض الغنم فقال صل وسئل عن الوضوء من حلوم اإلبل فقال
 توضأ منه وسئل عن حلوم الغنم فقال إن شئت توضأ وإن شئت ال تتوضأ 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد حسن ت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أان سفيان عن مساك بن   - 20908
حرب قال مسعت جابر بن مسرة يقول : كان النيب صلى هللا عليه وسلم جيلس  

اخلطبتني يوم اجلمعة وخيطب قائما وكانت صالته قصدا وخطبته قصدا بني 
 ويقرأ آايت من القرآن على املنرب  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد حسن من أجل مساكت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد ثنا أيب ثنا داود عن   - 20909
وائي قال خطبنا رسول هللا صلى هللا عليه  عامر قال حدثين جابر بن مسرة الس

وسلم فقال : إن هذا الدين ال يزال عزيزا إىل اثين عشر خليفة قال مث تكلم  
 بكلمة مل أفهمها وضج الناس فقلت أليب ما قال قال كلهم من قريش 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
رجال مسلمالشيخني غري داود فمن   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يونس بن حممد ثنا محاد يعىن بن  - 20910



زيد ثنا جمالد عن الشعيب عن جابر بن مسرة قال خطبنا رسول هللا صلى هللا 
عليه وسلم بعرفات فقال : ال يزال هذا األمر عزيزا منيعا ظاهرا على من انوأه 

 ما قال بعد ما  حىت ميلك اثنا عشر كلهم قال فلم أفهم ما بعد قال فقلت أليب
 قال كلهم قال كلهم من قريش  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف لضعف جمالدت  

 

 

ومن حديث أيب عبد الرمحن عن مشاخيه من حديث جابر بن مسرة عن النيب  )
  عليه وسلم ( هللاصلى 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثنا حممد بن جعفر الوركاين ثنا شريك عن   - 20911
 مساك عن جابر يعىن بن مسرة قال جالسته أكثر من مائة مرة يعىن النيب صلى

هللا عليه وسلم كذا قال الوركاين : ما كان خيطب إال قائما خيطب خطبته األوىل 
 مث يقعد قعدة مث يقوم فيخطب خطبته األخرى  

 

 

األرنؤوط : صحيح لغريه عليق شعيب ت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثنا داود بن عمرو الضيب ثنا سالم أبو  - 20912
األحوص عن مساك عن جابر بن مسرة قال : كان رسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم يؤخر العشاء  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسن من أجل مساك ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    94صفحة  - 5مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثنا عبد هللا بن عامر بن زرارة ثنا شريك عن   - 20913
مساك عن جابر بن مسرة أن رجال من أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم :  

نفسه فلم يصل عليه النيب  جرح فآذته اجلراحة فدب إىل مشاقص فذبح به
صلى هللا عليه وسلم وقال كل ذلك أدب منه هكذا أماله علينا عبد هللا بن 
عامر من كتابه وال أحسب هذه الزايدة إال من قول شريك قوله ذلك أدب 

 منه  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : حديث حسنت  

 

 

يوب بن حدثنا عبد هللا ثنا عبد الرمحن املعلم أبو مسلم ثنا أ - 20914
بر اليمامي ثنا مساك بن حرب عن جابر بن مسرة قال : جاء جرمقاين إىل جا

أصحاب حممد صلى هللا عليه وسلم فقال أين صاحبكم هذا الذي يزعم إنه 
نيب لئن سألته ألعلمن إنه نيب أو غري نيب قال فجاء النيب صلى هللا عليه وسلم  

آايت من كتاب هللا تبارك فقال اجلرمقاين اقرأ علي أو قص علي فتال عليه 
وتعاىل فقال اجلرمقاين هذا وهللا الذي جاء به موسى عليه السالم قال عبد هللا  

 بن أمحد هذا احلديث منكر  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف لضعف أيوب بن جابر اليماميت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أمحد بن إبراهيم أبو علي املوصلي ثنا أبو  - 20915
األحوص عن مساك عن جابر بن مسرة قال : صليت مع النيب صلى هللا عليه  

 وسلم فكانت صالته قصدا وخطبته قصدا 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد حسن من أجل مساكت  



 

 

لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم   وهبذا اإلسناد قال : كانت - 20916
 خطبتان جيلس بينهما يقرأ القرآن ويذكر الناس  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

قال ومسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : إن هللا تبارك   - 20916
 وتعاىل مسى املدينة طابة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

عبد هللا ثنا أمحد بن إبراهيم ثنا أبو األحوص عن مساك  حدثنا  - 20917
يه وسلم إذا أهدى له عن جابر بن مسرة قال : كان رسول هللا صلى هللا عل 

طعام أصاب منه مث بعث بفضله إىل أيب أيوب رضي هللا عنه فأهدى له طعام  
 فيه ثوم فبعث به إىل أيب أيوب ومل ينل منه شيئا فلم ير أبو أيوب أثر النيب

صلى هللا عليه وسلم يف الطعام فأتى به رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فسأله  
عن ذلك فقال إين إمنا تركته من أجل رحيه قال فقال أبو أيوب وأان أكره ما  



 تكره 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد حسن من أجل مساكت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أسود بن عامر ثنا شريك عن مساك   - 20918
بن حرب عن جابر بن مسرة : أن النيب صلى هللا عليه وسلم رجم يهوداي 

ويهودية قال ومل يكن يؤذن لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف العيدين وإن 
 رجال قتل نفسه فلم يصل عليه النيب صلى هللا عليه وسلم  

 

 

يب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف لسوء حفظ شريكعليق شع ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أسود بن عامر ثنا شريك عن مساك   - 20919
عن جابر بن مسرة رفعه قال : ال يزال هذا الدين قائما يقاتل عليه عصابة حىت 

تقوم الساعة قال شريك مسعه من أخيه إبراهيم بن حرب قلت لشريك عمن  
 ذكره هو لكم أنتم قال عن جابر بن مسرة  

 

 

صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف لسوء حفظ شريكعليق شعيب األرنؤوط : ت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن بن موسى ثنا زهري ثنا مساك   - 20920
عن جابر بن مسرة : أن رجال حنر نفسه مبشقص فذكر ذلك للنيب صلى هللا 

 عليه وسلم فقال إذا ال أصلي عليه 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسن من أجل مساك ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن ثنا زهري ثنا مساك هو بن  - 20921
حرب حدثين جابر بن مسرة أنه مسع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول :  

يكون بعدي اثنا عشر أمريا مث ال أدري ما قال بعد ذلك فسألت القوم فقالوا 
 قال كلهم من قريش  

 

 

حسن من أجل مساك عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو كامل ثنا زهري ثنا مساك بن  - 20922
حرب حدثين جابر بن مسرة إنه مسع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : إن  

 بني يدي الساعة كذابني فقلت آنت مسعته قال أان مسعته  



 

 

من أجل مساك عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو كامل ثنا شريك عن مساك عن   - 20923
 جابر بن مسرة : أن رجال قتل نفسه فلم يصل عليه النيب صلى هللا عليه وسلم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو سعيد ثنا زائدة ثنا مساك عن   - 20924
قط خيطب يف   جابر بن مسرة قال : ما رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

اجلمعة إال قائما فمن حدثك إنه جلس فكذبه فإنه مل يفعل كان النيب صلى هللا 
  اجلمعة  عليه وسلم خيطب مث يقعد مث يقوم فيخطب خطبتني يقعد بينهما يف

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد حسن من أجل مساكت  

 

 

------------------------------------- 

 



[    95صفحة  - 5مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هبز ثنا محاد بن سلمة عن مساك   - 20925
عن جابر بن مسرة قال : ما كان يف رأس رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من  

 الشيب إال شعرات يف مفرق رأسه إذا أدهن واراهن الدهن  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسن من أجل مساك ت  

 

 

أيب ثنا هبز وعفان قاال ثنا محاد بن سلمة  حدثنا عبد هللا حدثين  - 20926
عن مساك عن جابر بن مسرة : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم رجم ماعز بن  

 مالك ومل يذكر جلدا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد حسن من أجل مساكت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن بن علي عن زائدة عن مساك   - 20927
لم خيطب يوم اجلمعة  عن جابر بن مسرة قال : ما رأيت النيب صلى هللا عليه وس

قط إال وهو قائم فمن حدثك إنه رآه خيطب وهو جالس فقد كذب قال وقال  



بته  مساك قال جابر بن مسرة كانت صالة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وخط
قصدا وقال جابر بن مسرة كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم خيطب قائما مث  

 جيلس مث يقوم فيخطب  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد حسن من أجل مساكت  

 

 

حدثنا عبد هللا ثنا أبو سليمان الضيب داود بن عمرو املسييب ثنا   - 20928
شريك عن مساك عن جابر بن مسرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال :  

 صليت معه العيدين فلم يؤذن له ومل يقم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه ت  

 

 

م بن حدثنا عبد هللا ثنا داود بن عمرو ثنا أبو األحوص سال - 20929
سليم عن مساك عن جابر بن مسرة قال : كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 يؤخر العشاء 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسن من أجل مساك ت  



 

 

حدثنا عبد هللا ثنا خالد بن أسلم أبو بكر أان النضر بن مشيل   - 20930
هللا صلى هللا   حدثنا شعبة عن مساك قال مسعت جابر بن مسرة قال مسعت رسول

عليه وسلم يقول : بني يدي الساعة كذابون وقال مساك وقال يل أخي إنه قال 
 فاحذروهم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد حسن من أجل مساك بن ت
 حرب

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا حيىي بن أيب بكري حدثنا إبراهيم   - 20931
بن طهمان حدثين مساك بن حرب عن جابر بن مسرة قال قال رسول هللا صلى 

هللا عليه وسلم : إين ألعرف حجرا مبكة كان يسلم علي قبل أن أبعث إين 
 ألعرفه اآلن  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة وحجاج   - 20932



قال أان شعبة عن مساك بن حرب عن جابر بن مسرة قال : صلى رسول هللا 
صلى هللا عليه وسلم على بن الدحداح قال حجاج أيب الدحداح مث أتى بفرس 

عرى فعقله رجل فركبه فجعل يتوقص به وحنن نتبعه نسعى خلفه قال فقال  
من القوم إن النيب صلى هللا عليه وسلم قال كم من عذق معلق أو مدىل  رجل 

يف اجلنة أليب الدحداح قال حجاج يف حديثه قال رجل معنا عند جابر بن مسرة 
يف اجمللس قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كم من عذق مدىل أليب 

 الدحداح يف اجلنة 
 

 

أجل مساك  عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسن منت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن مساك   - 20933
بن حرب قال مسعت جابر بن مسرة قال : رأيت خامتا يف ظهر رسول هللا صلى 

 هللا عليه وسلم كأنه بيضة محام  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن مساك   - 20934



بن حرب قال مسعت جابر بن مسرة قال مسعت نيب هللا صلى هللا عليه وسلم  
 يقول : يكون اثنا عشر أمريا فقال كلمة مل أمسعها فقال القوم كلهم من قريش 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا ثنا أبو خيثمة زهري بن حرب ثنا سعيد بن عامر   - 20935
ل هللا صلى هللا  ثنا شعبة عن مساك يعىن بن حرب عن جابر بن مسرة : أن رسو 

عليه وسلم كان إذا أكل طعاما بعث بفضله إىل أيب أيوب فبعث إليه بفضلة مل  
و قال ال ولكين أيكل منها فيها ثوم فأاته أبو أيوب فقال اي رسول هللا أحرام ه

 كرهته من أجل رحيه فقال أبو أيوب فإين أكره ما كرهت  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إبراهيم بن احلجاج الناجي ثنا محاد   - 20936
بن سلمة عن مساك بن حرب عن جابر بن مسرة : أن رسول هللا صلى هللا عليه  
وسلم كان إذا أتى بطعام فأكل منه بعث بفضله إىل أيب أيوب فكان أبو أيوب  

أثر  يتتبع أثر أصابع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فيضع أصابعه حيث يرى



أصابعه فأتى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ذات يوم بصحفة فوجد منها ريح  
ابع النيب صلى هللا عليه  ثوم فلم يذقها وبعث هبا إىل أيب أيوب فلم ير أثر أص

وسلم فجاء فقال اي رسول هللا مل أر فيها أثر أصابعك قال فقال رسول هللا 
صلى هللا عليه وسلم إين وجدت منها ريح ثوم قال مل تبعث إيل ماال أتكل 

 فقال إنه أيتيين امللك  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

-------------------------------------  

 

[    96صفحة  - 5مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا ثنا شيبان بن أيب شيبة ثنا محاد يعىن بن سلمة ثنا   - 20937
مساك بن حرب عن جابر بن مسرة قال : كانوا يقولون يثرب واملدينة فقال النيب 

بارك وتعاىل مساها طيبة  صلى هللا عليه وسلم إن هللا ت  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا علي بن اثبت اجلزري عن انصح  - 20938
أيب عبد هللا عن مساك بن حرب عن جابر بن مسرة أن النيب صلى هللا عليه  

وسلم قال : ألن يؤدب الرجل ولده أو أحدكم ولده خري له من أن يتصدق 
كل يوم بنصف صاع قال عبد هللا وهذا احلديث مل خيرجه أيب يف مسنده من  

 أجل انصح ألنه ضعيف يف احلديث وأماله علي يف النوادر  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف لضعف انصح أيب عبد هللا ت  

 

 

حدثنا عبد هللا ثنا احلسن بن حيىي بن الربيع وهو بن أيب الربيع  - 20939
اجلرجاين ثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال ثنا محاد عن مساك عن جابر بن 

 مسرة : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم رجم ماعزا ومل يذكر جلدا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد حسن ت  

 

 

ثنا عبد هللا قال حدثين سويد بن سعيد قال ثنا أبو األحوص حد - 94020
عن مساك عن جابر بن مسرة قال مسعت النيب صلى هللا عليه وسلم يقول : بني  

 يدي الساعة كذابون 



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف لضعف سويدت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين احلسن بن حيىي ثنا عبد الصمد ثنا محاد   - 20941
ده ابحلرة فقال له  بن سلمة ثنا مساك عن جابر بن مسرة : أن رجال كان مع وال

رجل إن انقة يل ذهبت فإن أصبتها فأمسكها فوجدها الرجل فلم جيئ صاحبها  
فقالت   حىت مرضت فقالت له امرأته احنرها حىت أنكلها فلم يفعل حىت نفقت

امرأته اسلخها حىت نقدد حلمها وشحمها قال حىت أسأل رسول هللا صلى هللا  
عليه وسلم فسأله فقال هل عندك شيء يغنيك عنها قال ال قال كلها فجاء 

 صاحبها بعد ذلك فقال فهال حنرهتا قال استحيت منك  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

ويد بن سعيد ثنا شريك عن مساك عن  حدثنا عبد هللا حدثين س - 20942
 جابر بن مسرة : أن النيب صلى هللا عليه وسلم مل يصل على رجل قتل نفسه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث حسنت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين خلف بن هشام البزار املقرئ ثنا محاد بن   - 20943
هللا صلى هللا زيد عن جمالد عن الشعيب عن جابر بن مسرة قال خطبنا رسول 

عليه وسلم بعرفة فقال : لن يزال هذا الدين عزيزا منيعا ظاهرا على من انوأه 
 ال يضره من فارقه أو خالفه حىت ميلك اثنا عشر كلهم من قريش أو كما قال  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف لضعف جمالدت  

 

 

ونس بن حممد ثنا محاد يعىن بن حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا ي - 20944
عن جابر بن مسرة قال خطبنا رسول هللا صلى هللا زيد ثنا جمالد عن الشعيب 

عليه وسلم بعرفات فقال : لن يزال هذا األمر عزيزا منيعا ظاهرا على من انوأه 
حىت ميلك اثنا عشر كلهم قال فلم أفهم ما بعد قال فقلت أليب ما بعد كلهم  

   قال كلهم من قريش

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف لضعف جمالدت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين عثمان بن حممد بن أيب شيبة ثنا شريك  - 20945



بن عبد هللا عن مساك بن حرب عن جابر بن مسرة وبن أيب ليلى عن انفع عن  
 بن عمر قاال : رجم النيب صلى هللا عليه وسلم يهوداي ويهودية  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه ت  

 

 

هاشم بن القاسم ثنا شيبان أراه حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا  - 20946
لى عن أشعث عن جعفر بن أيب ثور عن جابر بن مسرة قال : كان رسول هللا ص
هللا عليه وسلم أيمران بصيام عاشوراء وحيثنا عليه ويتعاهدان عنده فلما فرض 

 رمضان مل أيمران ومل ينهنا عنه ومل يتعاهدان عنده  

 

 

ا إسناد حسن رجاله ثقات رجال عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذت
 الشيخني غري جعفر بن أيب ثور فمن رجال مسلم وهو صدوق

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هاشم بن القاسم ثنا شيبان عن   - 20947
األشعث عن جعفر بن أيب ثور عن جابر بن مسرة قال : أمران رسول هللا صلى  

نتوضأ من حلوم الغنم وأن نصلى هللا عليه وسلم أن نتوضأ من حلوم اإلبل وال 
 يف دمن الغنم وال نصلى يف عطن اإلبل 



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد حسن ت  

 

 

------------------------------------- 
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حدثنا عبد هللا حدثين حممد بن عبد هللا بن منري حدثنا إسحاق  - 20948
يعىن بن منصور السلويل ثنا إسرائيل عن مساك عن جابر بن مسرة : أن رجال 

 حنر نفسه مبشقص فلم يصل عليه النيب صلى هللا عليه وسلم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين عثمان بن حممد ثنا وكيع عن إسرائيل عن   - 20949
مساك عن جابر بن مسرة قال : دخلت على النيب صلى هللا عليه وسلم فرأيته  

 متكئا على مرفقه  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسن من أجل مساك ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أبو عمرو العنربي عبيد هللا بن معاذ بن   - 20950
معاذ ثنا أيب ثنا شعبة عن مساك قال سألت جابر بن مسرة عن صفة النيب صلى 

 هللا عليه وسلم فقال : كان أشكل العني ضليع الفم منهوس العقب  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

ف بن هشام البزار املقرئ ثنا أبو حدثنا عبد هللا حدثين خل - 20951
األحوص عن مساك عن جابر بن مسرة قال : كان رسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم إذا صلى الفجر قعد يف مصاله حىت تطلع الشمس  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا ثنا خلف بن هشام ثنا شريك عن جابر بن مسرة   - 20952
صلى هللا عليه وسلم رجم يهوداي ويهودية يعىن هذا احلديث  : أن النيب

وحديث خلف عن شريك ليس فيه مساك وإمنا مسعه وهللا أعلم خلف من 



 املباركي عن شريك إنه مل يكن يف كتابه عن مساك  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيفت  

 

 

يمان بن حممد املباركي ثنا  حدثنا عبد هللا ثنا خلف أيضا ثنا سل - 20953
شريك عن مساك عن جابر بن مسرة : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم رجم  

 يهوداي ويهودية  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيفت  

 

 

حدثنا عبد هللا ثنا خلف بن هشام ثنا أبو األحوص عن مساك  - 20954
عن جابر بن مسرة قال مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : إن هللا 

 عز وجل مسى املدينة طابة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين شجاع بن خملد أبو الفضل ثنا عباد بن   - 20955
عن احلجاج عن مساك هو بن حرب عن جابر بن مسرة قال : كان يف العوام 

ساقي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم محوشة وكان ال يضحك إال تبسما 
 وكنت إذا رأيته قلت أكحل العينني وليس أبكحل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

عن مساك   حدثنا عبد هللا حدثين خلف بن هشام ثنا أبو عوانة - 20956
  عن جابر بن مسرة قال : مات بغل عند رجل فأتى النيب صلى هللا عليه وسلم

يستفتيه قال فزعم جابر بن مسرة أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال 
 لصاحبها مالك ما يغنيك عنها قال ال قال فاذهب فكلها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا ثنا خلف بن هشام ثنا أبو عوانة عن مساك عن   - 20957
جابر بن مسرة قال : رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم خيطب قائما يقعد  

قعدة ال يتكلم فيها فقام فخطب خطبة أخرى قائما فمن حدثك أن رسول هللا 



 صلى هللا عليه وسلم خطب قاعدا فال تصدقه  

 

 

صحيح لغريه وهذا إسناد حسن من أجل مساكعليق شعيب األرنؤوط : ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أبو أمحد خملد بن احلسن يعىن بن أيب  - 20958
زميل ثنا عبيد هللا يعىن بن عمرو الرقى عن عبد امللك يعىن بن عمري عن جابر  

بن مسرة قال : سأل رجل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أصلي يف الثوب 
لي قال نعم إال أن ترى فيه شيئا فتغسله  الذي آتى فيه أه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده قويت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد هللا بن ميمون أبو عبد الرمحن  - 20959
الرقى ثنا عبيد هللا يعىن بن عمرو عن عبد امللك بن عمري عن جابر بن مسرة  
قال مسعت رجال : سأل النيب صلى هللا عليه وسلم أصلي يف ثويب الذي آتى 

 فيه أهلي قال نعم أال إن ترى فيه شيئا فتغسله  

 

 

األرنؤوط : صحيح  عليق شعيبت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن بن مهدي عن سفيان   - 20960
عن عبد امللك بن عمري عن جابر بن مسرة قال جئت أان وأيب إىل النيب صلى 

هللا عليه وسلم وهو يقول : ال يزال هذا األمر صاحلا حىت يكون اثنا عشر 
  ما قال قال كلهم من قريش  أمريا مث قال كلمة مل أفهمها فقلت أليب

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان بن عيينة عن عبد امللك بن  - 20961
عمري قال مسعت جابر بن مسرة يقول مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

يقول : ال يزال هذا األمر ماضيا حىت يقوم اثنا عشر أمريا مث تكلم بكلمة  
 خفيت علي فسألت عنها أيب ما قال قال كلهم من قريش  

 

 

األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخني عليق شعيبت  

 

 

------------------------------------- 
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حدثنا عبد هللا ثنا أبو جعفر حممد بن عبد هللا الرازي ثنا أبو عبد   - 20962
ع أيب عند  الصمد العمى ثنا عبد امللك بن عمري عن جابر بن مسرة قال كنت م 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ال يزال 
بد الصمد إىل اثين هذا الدين عزيزا أو قال ال يزال الناس خبري شك أبو ع

 عشر خليفة مث قال كلمة خفية فقلت أليب ما قال قال كلهم من قريش 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري أيب جعفر الرزي فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين حممد بن سليمان لوين ثنا أبو عوانة عن  - 20963
كنت جالسا عثمان بن موهب عن جعفر بن أيب ثور عن جابر بن مسرة قال  

عند النيب صلى هللا عليه وسلم فسألوه : أنتوضأ من حلوم الغنم فقال إن شئتم  
اإلبل قال  فتوضؤوا وإن شئتم ال تتوضئوا فقالوا اي رسول هللا أنتوضأ من حلوم 

نعم قال قالوا اي رسول هللا نصلى يف مرابض الغنم قال نعم قالوا نصلى يف 
 مبارك اإلبل قال ال  

 



 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد حسن من أجل جعفر بن  ت
 أيب ثور

 

 

حدثنا عبد هللا ثنا حممد بن أيب بكر بن علي املقدمي ثنا يزيد بن  - 20964
عون عن الشعيب عن جابر بن مسرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم   زريع ثنا أبو

قال : ال يزال هذا األمر عزيزا منيعا ينصرون على من انواهم عليه إىل اثين 
عشر خليفة مث قال كلمة أصمنيها الناس فقلت أليب ما قال قال كلهم من  

 قريش 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين حممد بن أيب بكر بن علي املقدمي ثنا   - 09652
بن مسرة زهري بن إسحاق ثنا داود بن أيب هند عن عامر يعىن الشعيب عن جابر  

قال مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : ال يزال هذا األمر عزيزا إىل 
أليب اي أبت ما   اثين عشر خليفة فكرب الناس وضجوا وقال كلمة خفية قلت

 قال قال كلهم من قريش  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد حسن يف املتابعات ت
 والشواهد

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أان سفيان عن مساك بن   - 20966
حرب قال مسعت جابر بن مسرة يقول : كان النيب صلى هللا عليه وسلم جيلس  

تني يوم اجلمعة وخيطب قائما وكانت صالته قصدا وخطبته قصدا بني اخلطب
 ويقرأ آايت من القرآن على املنرب  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد حسن من أجل مساكت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين حممد بن سليمان بن حبيب لوين ثنا   - 20967
شريك عن مساك عن جابر بن مسرة قال : كنا إذا أتينا النيب صلى هللا عليه  

 وسلم جلس أحدان حيث ينتهى  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث حسن وهذا إسناد ضعيف لسوء حفظ ت
 شريك 

 

 



الب ثنا عبد الرمحن بن حدثنا عبد هللا حدثين حممد بن أيب غ - 20968
 شريك حدثين أيب عن مساك عن جابر بن مسرة قال قال رسول هللا صلى هللا

عليه وسلم : التمسوا ليلة القدر يف العشر األواخر من رمضان يف وتر فإين قد  
 رأيتها فنسيتها وهي ليلة مطر وريح أو قال قطر وريح 

 

 

" وهي ليلة مطر وريح "  عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه دون قوله :  ت
 وهذا إسناد ضعيف 

 

 

حدثنا عبد هللا ثىن حممد بن أيب غالب ثنا عمرو وهو بن طلحة   - 20969
ثنا أسباط عن مساك عن جابر بن مسرة قال : ذكر عند رسول هللا صلى هللا 

عليه وسلم املدينة فقال إن هللا تبارك وتعاىل هو مسى املدينة طابة قال جابر وأان 
وبه عن جابر بن مسرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم إنه صلى خلفه يف  أمسعه 

يوم عيد بغري أذان وال إقامة وزعم مساك إنه صلى خلف النعمان بن بشري 
 واملغرية بن شعبة بغري أذان وال إقامة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إىل قوله : وأان أمسعه : إسناده حسن وإىل قوله عليه  ت
إقامة " : صحيح لغريه وهذا إسناد حسن  السالم : " وال  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين حممد ثنا عمرو ثنا أسباط عن مساك عن   - 20970
جابر بن مسرة عمن حدثه عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إنه قال : ال  

 يزال هذا الدين قائما يقاتل عليه عصابة من املسلمني حىت تقوم الساعة  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد حسن ت  

 

 

عبد هللا حدثين حيىي بن عبد هللا موىل بىن هاشم سنة تسع  حدثنا  - 20971
وعشرين ومائتني ثنا شعبة عن مساك عن جابر بن مسرة قال : رأيت اخلامت بني 

 كتفي النيب صلى هللا عليه وسلم كأنه بيضة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث حسن وهذا إسناد ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين حيىي بن عبد هللا ثنا شعبة عن مساك بن  - 20972
حرب إنه مسع جابر بن مسرة يقول : كنا مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف  

 جنازة أيب الدحداح وهو على فرس يتوقص وحنن نسعى حوله  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : حديث حسن وهذا إسناد ضعيف لضعف حيىي بن ت
 عبد هللا 

 

 

------------------------------------- 
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حدثنا عبد هللا حدثين حيىي بن عبد هللا ثنا شعبة عن مساك قال   - 20973
مسعت جابر بن مسرة يقول أتى ماعز بن مالك إىل النيب صلى هللا عليه وسلم  

 فقال : إين زنيت فرده مرتني مث رمجه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف لضعف حيىي بن ت
 عبد هللا 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أبو الربيع الزهراين سليمان بن داود  - 20974
وعبيد هللا بن عمر القواريري وحممد بن أيب بكر املقدمي قالوا ثنا محاد بن زيد 

رة قال خطبنا رسول هللا صلى  ثنا جمالد بن سعيد عن الشعيب عن جابر بن مس



هللا عليه وسلم بعرفات وقال املقدمي يف حديثه مسعت رسول هللا صلى هللا 
عليه وسلم خيطب مبىن وهذا لفظ حديث أيب الربيع فسمعته يقول : لن يزال 
هذا األمر عزيزا ظاهرا حىت ميلك اثنا عشر كلهم مث لغط القوم وتكلموا فلم  

أليب اي أبتاه ما بعد كلهم قال كلهم من قريش وقال  أفهم قوله بعد كلهم فقلت 
 القواريري يف حديثه ال يضره من خالفه أو فارقه حىت ميلك اثنا عشر  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف لضعف جمالدت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين سعيد بن حيىي بن سعيد األموي حدثين  - 20975
أيب ثنا جمالد عن عامر عن جابر بن مسرة السوائي قال مسعت رسول هللا صلى 
هللا عليه وسلم يف حجة الوداع يقول : ال يزال هذا الدين ظاهرا على كل من  

 انوأه وال يضره من خالفه أو فارقه  

 

 

األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف لضعف جمالدعليق شعيب ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين عبيد هللا القواريري ثنا سليم بن خضر عن   - 20976
بن عون عن الشعيب قال مسعت جابر بن مسرة يقول قال رسول هللا صلى هللا 



  عليه وسلم : ال يزال هذا الدين عزيزا منيعا ينصرون على من انواهم عليه إىل
 اثين عشر خليفة قال فجعل الناس يقومون ويقعدون  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري سليم بن أخضر فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين حممد بن أيب بكر ثنا أبو عوانة عن عبد   - 20977
 صلى هللا عليه وسلم قال : إذا امللك بن عمري عن جابر بن مسرة عن النيب

هلك قيصر فال قيصر بعده وإذا هلك كسرى فال كسرى بعده والذي نفسي 
 بيده لتنفقن كنوزمها يف سبيل هللا عز وجل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين سريج بن يونس عن عمر بن عبيد عن   - 20978
حرب عن جابر بن مسرة قال مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  مساك بن 

يقول : يكون من بعدي اثنا عشر أمريا فتكلم فخفي علي فسألت الذي يليىن 
 أو إىل جنيب فقال كلهم من قريش  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد حسن من أجل مساكت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أبو إبراهيم الرتمجاين هو إمساعيل بن  - 20979
إبراهيم ثنا أبو عمر املقرئ عن مساك عن جابر بن مسرة : أن النيب صلى هللا 

 عليه وسلم هنى عن بيع احليوان ابحليوان نسيئة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه وهذا إسناد ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أبو بكر بن أيب شيبة عبد هللا بن حممد   - 20980
أمية قالوا ثنا أبو  وحدثين عبد هللا بن حممد بن منري ويوسف الصفار موىل بىن

أسامة عن زكراي بن سياه الثقفي ثنا عمران بن مسلم بن رايح عن علي بن 
صلى هللا   عمارة عن جابر بن مسرة قال : كنت جالسا يف جملس فيه رسول هللا

عليه وسلم وأيب مسرة جالس أمامي فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إن  
الفحش والتفاحش ليسا من اإلسالم يف شيء وإن خري الناس إسالما أحسنهم  

 خلقا قال بن أيب شيبة يف حديثه زكراي بن أيب حيىي عن عمران بن رايح 

 

 



حمتمل للتحسنيعليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أبو القاسم الزهري عبد هللا بن سعد ثنا   - 20981
أيب وعمى قاال ثنا أيب عن بن إسحاق ثنا عمر بن موسى بن الوجيه عن مساك  
بن حرب عن جابر بن مسرة قال : رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم خرج  

حمجل حتته ليس عليه سرج معه  مع جنازة اثبت بن الدحداحة على فرس أغر 
الناس وهم حوله قال فنزل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فصلى عليه مث  
 جلس حىت فرغ منه مث قام فقعد على فرسه مث انطلق يسري حوله الرجال 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسن من أجل مساك ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أبو القاسم الزهري ثنا عمى ثنا شريك  - 20982
ى رسول هللا عن مساك بن حرب عن جابر بن مسرة قال من حدثك أنه : رأ

صلى هللا عليه وسلم خيطب قاعدا قط فال تصدقه قد رأيته أكثر من مائة مرة  
فرأيته خيطب قائما مث جيلس فال يتكلم بشيء مث يقوم فيخطب خطبته األخرى  
قلت كيف كانت خطبته قال كانت قصدا كالم يعظ به الناس ويقرأ آايت من  

 كتاب هللا تعاىل  

 



 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف لسوء حفظ شريكت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    100صفحة  - 5مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

 حدثين عمران بن بكار احلمصي ثنا أمحد يعىن بن حدثنا عبد هللا - 20983
خالد الوهيب حدثنا قيس عن مساك عن جابر بن مسرة قال مسعت النيب صلى 

 هللا عليه وسلم يقول : لتفتحن عصابة من املسلمني أبيض آل كسرى  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد حسن من أجل قيس ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين عثمان بن حممد بن أيب شيبة ثنا عمر بن   - 20984
عبيد الطنافسي عن مساك عن جابر بن مسرة قال : ما رئي رسول هللا صلى هللا 

 عليه وسلم خيطب إال قائما  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد حسن ألجل مساك ت  

 

 

مد ثنا أبو داود ثنا سفيان  حدثنا عبد هللا حدثين عثمان بن حم - 20985
عن مساك بن حرب عن جابر بن مسرة قال : كان النيب صلى هللا عليه وسلم  

 إذا صلى الفجر جلس يف مصاله مل يرجع حىت تطلع الشمس 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسن ألجل مساك وابقي رجال اإلسناد ثقات  ت
 رجال الشيخني غري أيب داود احلفري

 

 

دثنا عبد هللا ثنا قاسم بن دينار ثنا مصعب يعىن بن املقدام ثنا  ح - 20986
سفيان عن مساك عن جابر بن مسرة : أن النيب صلى هللا عليه وسلم كان يقرأ يف 

 خطبته آايت من القرآن ويذكر الناس وكانت خطبته قصدا وصالته قصدا 

 

 

كعليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد حسن من أجل مسا ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين الصغاين ثنا سلمة بن حفص السعدي   - 20987
ولد سعد  قال عبد هللا وقد رأيت أان سلمة بن حفص وكان يكىن أاب بكر من 



بن مالك أبيض الرأس واللحية فحدثين عنه أبو بكر الصغاين ثنا حيىي بن ميان  
يب صلى هللا عن إسرائيل عن مساك عن جابر بن مسرة قال : كانت إصبع الن

 عليه وسلم متظاهرة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هبز بن أسد ثنا محاد بن سلمة ثنا   - 20988
مساك ثنا جابر بن مسرة يقول مسعت النيب صلى هللا عليه وسلم يقول : ال يزال 
اإلسالم عزيزا إىل اثين عشر خليفة فقال كلمة خفية مل أفهمها قال فقلت أليب 

 ما قال قال كلهم من قريش  

 

 

األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد حسن من أجل مساكعليق شعيب ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هبز بن أسد ثنا محاد بن سلمة عن   - 20989
مساك قال مسعت جابر بن مسرة يقول مسعت النيب صلى هللا عليه وسلم يقول :  

 بني يدي الساعة كذابون 
 

 



سن عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد حت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هبز بن أسد ثنا محاد بن سلمة عن   - 20990
مساك عن جابر بن مسرة قال : ما كان يف رأس رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 من الشيب إال شعرات يف مفرق رأسه إذا أدهن واراهن الدهن  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسن من أجل مساك ت  

 

 

دثنا عبد هللا دثين أيب ثنا أبو كامل ثنا زهري ثنا مساك بن حرب ح - 20991
لم خيطب قائما على  قال أنبأين جابر بن مسرة : إنه رأى النيب صلى هللا عليه وس

املنرب مث جيلس مث يقوم فيخطب قائما قال فقال يل جابر من نبأك إنه كان  
ة  خيطب قاعدا فقد كذب فقد وهللا صليت معه أكثر من ألفي صال   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد حسن من أجل مساكت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أبو بكر خالد بن أسلم ثنا النضر بن  - 20992
جابر بن مسرة عن   مشيل ثنا شعبة عن مساك قال مسعت أاب ثور بن عكرمة بن



جابر بن مسرة : أن النيب صلى هللا عليه وسلم سئل عن الصالة يف مبات الغنم  
فرخص وسئل عن الصالة يف مبات اإلبل فنهى عنه وسئل عن الوضوء من  

وم اإلبل فقال توضؤوا وسئل عن الوضوء من حلوم الغنم فقال إن شئت حل
 فتوضأ وإن شئت فال  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن ثنا زائدة عن مساك عن   - 20993
سلم : إن رجال جعفر بن أيب ثور عن جابر بن مسرة عن النيب صلى هللا عليه و 

أاته فقال أتوضأ من حلوم الغنم قال ال قال فأصلي يف مرابضها قال نعم إن  
ا قال ال شئت قال أنتوضأ من حلوم اإلبل قال نعم قال فأصلي يف أعطاهن  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد هللا بن الوليد ومؤمل املعىن  - 20994
وهذا لفظ عبد هللا قاال ثنا سفيان عن مساك بن حرب عن جعفر بن أيب ثور  

أتوضأ من   عن جابر بن مسرة : أن رجال سأل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 



حلوم الغنم قال ال قال فأصلي يف مراح الغنم قال نعم قال أتوضأ من حلوم 
 اإلبل قال نعم قال أصلي يف أعطاهنا قال ال  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    101صفحة  - 5مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد عن األعمش حدثين  - 20995
مسيب بن رافع عن متيم بن طرفة عن جابر بن مسرة : أن رسول هللا صلى هللا  
عليه وسلم دخل املسجد وهم حلق فقال ما يل أراكم عزين ودخل رسول هللا 

عليه وسلم املسجد وقد رفعوا أيديهم فقال قد رفعوها كإهنا أذانب صلى هللا 
 خيل مشس أسكنوا يف الصالة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري متيم بن طرفة فمن رجال مسلم 

 



 

 حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد عن شعبة حدثين - 20996
عت جابر بن مسرة يقول قال رسول  مساك وبن جعفر ثنا شعبة عن مساك قال مس

هللا صلى هللا عليه وسلم قال بن جعفر مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
يقول : بني يدي الساعة كذابون قال حيىي يف حديثه قال أيب وكان أقرب مىن 

 فاحذروهم  

 

 

إسناد حسن من أجل مساكعليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن شعبة حدثين مساك عن   - 20997
جابر بن مسرة قال : كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم خيطب يوم اجلمعة  

 قائما مث يقعد مث يقوم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد حسن من أجل مساكت  

 

 

شعبة حدثين مساك قال  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن  - 20998
قلت جلابر بن مسرة : كيف كان النيب صلى هللا عليه وسلم يصنع إذا صلى 

 الفجر قال كان جيلس يف مصاله حىت تطلع الشمس 



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسن من أجل مساك ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان بن عيينة عن عبد امللك بن  - 20999
مسعت جابر بن مسرة السوائي يقول مسعت رسول هللا صلى هللا عليه  عمري قال 

وسلم يقول : ال يزال هذا األمر ماضيا حىت يقوم اثنا عشر أمريا مث تكلم  
 بكلمة خفيت علي فسألت أيب ما قال قال كلهم من قريش  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

دثين أيب ثنا عبد الرمحن بن مهدي ثنا شعبة  حدثنا عبد هللا ح - 21000
عن مساك عن جابر بن مسرة قال : كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقرأ يف  

 الظهر والليل إذا يغشى ويف العصر حنو ذلك ويف الصبح أطول من ذلك 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد حسن من أجل مساكت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو معاوية ثنا األعمش عن مسيب   - 21001



بن رافع عن متيم بن طرفة عن جابر بن مسرة قال : خرج علينا رسول هللا صلى 
هللا عليه وسلم ذات يوم فقال ما يل أراكم رافعي أيديكم كأهنا أذانب خيل 

اكم عزين مث  مشس أسكنوا يف الصالة مث خرج علينا فرآان حلقا فقال ما يل أر 
خرج علينا فقال أال تصفون كما تصف املالئكة عند رهبا قال قالوا اي رسول  
هللا كيف تصف املالئكة عند رهبا قال يتمون الصفوف األوىل ويرتاصون يف 

 الصف  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
مسلم الشيخني غري متيم بن طرفة فمن رجال   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو معاوية ثنا األعمش عن مسيب   - 21002
بن رافع عن متيم بن طرفة عن جابر بن مسرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه  

وسلم : ال ينتهى أقوام يرفعون أبصارهم إىل السماء يف الصالة أو ال ترجع  
 إليهم  

 

 

ح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيت
 الشيخني غري متيم بن طرفة فمن رجال مسلم 

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل بن إبراهيم عن بن عون   - 21003
عن الشعيب عن جابر بن مسرة قال كنت مع أيب أو مع ابين قال وذكر النيب 

نيعا ينصرون على من  صلى هللا عليه وسلم فقال : ال يزال هذا األمر عزيزا م
انواهم عليه إىل اثين عشر خليفة مث تكلم بكلمة أصمنيها الناس فقلت أليب أو  

 البين ما الكلمة اليت أصمنيها الناس قال كلهم من قريش  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد عن شعبة حدثين  - 21004
مساك قال مسعت جابر بن مسرة يقول مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أو  

قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : إن بني يدي الساعة كذابني قال أخي 
 وكان أقرب إليه مىن قال مسعته قال فاحذروهم  

 

 

ط : حديث صحيح وهذا إسناد حسن من أجل مساكعليق شعيب األرنؤو ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو سعيد عن سفيان حدثين مساك  - 21005
يعىن بن حرب عن جابر بن مسرة قال : كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  



 إذا صلى الغداة جلس يف مصاله حىت تطلع الشمس حسناء  
 

 

حسن من أجل مساك  عليق شعيب األرنؤوط : إسنادهت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد عن شعبة حدثين  - 21006
مساك عن جابر بن مسرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : إن هللا تبارك  

 وتعاىل مسى املدينة طابة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسن من أجل مساك ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    102صفحة  - 5مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا علي بن اثبت عن انصح أيب عبيد   - 21007
هللا عن مساك بن حرب عن جابر بن مسرة أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

أن يتصدق كل يوم بنصف صاع قال : ألن يؤدب الرجل ولده خري له من 



 وقال أبو عبد الرمحن ما حدثين أيب عن انصح أيب عبيد هللا غري هذا احلديث 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف لضعف انصح أيب عبد هللا ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن آدم عن زهري عن مساك   - 21008
هللا صلى هللا عليه وسلم قال قال :   قال سألت جابر بن مسرة عن صالة رسول

إن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان يقرأ يف الفجر بقاف والقرآن اجمليد  
 وحنوها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد حسن من أجل مساكت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن عبيد ثنا مسعر عن عبيد   - 21009
لف رسول هللا صلى هللا بن القبطية قال مسعت جابر بن مسرة قال كنا نقول : خ

هللا عليه وسلم إذا سلمنا السالم عليكم السالم عليكم يشري أحدان بيده عن  
الذين يرمون  ميينه وعن مشاله فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ما ابل

أبيديهم يف الصالة كأهنا أذانب اخليل الشمس أال يكفي أحدكم أن يضع يده  
 على فخذه مث يسلم عن ميينه وعن مشاله 



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري عبيد هللا بن القبطية فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا سفيان عن مساك بن حرب  - 21010
عن جابر بن مسرة : أن النيب صلى هللا عليه وسلم كان خيطب قائما وجيلس بني 

 اخلطبتني ويتلو آايت من القرآن وكانت خطبته قصدا وصالته قصدا  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد حسن من أجل مساكت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعقوب بن إبراهيم ثنا عبد امللك  - 01121
بن الربيع بن سربة عن أبيه عن جده : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم هنى  

 أن يصلي يف أعطان اإلبل ورخص أن يصلي يف مراح الغنم  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : سلف سندا ومتنا يف مسند سربة بن معبد ) وقال  ت
ناك : حديث صحيح وهذا إسناد حسن من أجل عبد امللك بن الربيع ( ه  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عمرو الناقد ثنا إسحاق بن منصور   - 21012
السلويل ثنا إسرائيل عن أشعث بن أيب الشعثاء عن جعفر يعىن بن أيب ثور عن  

وسلم أن نتوضأ  جده عن جابر بن مسرة قال : أمران رسول هللا صلى هللا عليه 
من حلوم اإلبل وأن ال نتوضأ من حلوم الغنم وأن نصلى يف مباءة الغنم وال 

 نصلى يف أعطان اإلبل 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد حسن من أجل جعفر بن  ت
 أيب ثور

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا إسرائيل عن مساك عن   - 21013
جابر بن مسرة قال : دخلت على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف بيته فرأيته  

 متكئا على وسادة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسن من أجل مساك ت  

 

 

مساك   حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا مالك بن مغول عن - 21014
بن حرب عن جابر بن مسرة : أن النيب صلى هللا عليه وسلم أتى بفرس حني 



 انصرف من جنازة أيب الدحداح فركب وحنن حوله منشي  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسن من أجل مساك ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا إسرائيل وشريك عن مساك   - 21015
بن حرب عن جابر بن مسرة : أن رجال قتل نفسه فلم يصل عليه النيب صلى  

 هللا عليه وسلم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع حدثين إسرائيل عن مساك عن   - 21016
 جابر بن مسرة قال : رأيتها مثل بيضة احلمام ولوهنا لون جسده  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسن من أجل مساك ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع عن املسعودي عن مساك عن   - 21017



اعز بن مالك إىل النيب صلى هللا عليه وسلم جابر بن مسرة قال : جاء م
فجاء فاعرتف مرارا فأمر برمجه    فاعرتف عنده ابلزان قال فحول وجهه قال

فرجم مث أتى فأخرب فقام فحمد هللا تعاىل وأثىن عليه مث قال ما ابل رجال كلما  
نفران يف سبيل هللا تبارك وتعاىل ختلف عندهن أحدهم له نبيب كنبيب التيس 

حداهن الكثبة لئن أمكنين هللا عز وجل منهم ألجعلنهم نكاال  مينح إ  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد حسن من أجل مساكت  

 

 

حدثنا عبد هللا ثنا إبراهيم بن احلجاج ثنا محاد بن سلمة عن   - 21018
مساك عن جعفر بن أيب ثور عن جابر بن مسرة جده أن رسول هللا صلى هللا 

وسلم أو رجال قال اي رسول هللا : أتوضأ من حلوم الغنم قال فقال رسول   عليه 
 هللا صلى هللا عليه وسلم إن شئت فذكر احلديث 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد حسن ت  

 

 

------------------------------------- 
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حدثنا عبد هللا قال مسعت حجاج بن الشاعر يسأل أيب فقال   - 21019
:أميا أحب إليك عمرو الناقد أو املعيطي فقال كان عمرو الناقد يتحرى 

 الصدق 
 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا فطر عن أيب خالد الواليب   - 21019
ر بن مسرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : بعثت أان عن جاب

 والساعة كهاتني  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد حسن من أجل أيب خالد ت
 الواليب 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد بن هارون أان محاد بن سلمة   - 21020
عن مساك بن حرب عن جابر بن مسرة : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان  

 يقرأ يف الظهر والعصر والسماء ذات الربوج والسماء والطارق وشبهها 
 

 



عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد حسن من أجل مساكت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن مساك   - 21021
وسلم  بن حرب قال مسعت جابر بن مسرة قال : أتى رسول هللا صلى هللا عليه 

برجل قصري أشعث ذي عضالت عليه إزار وقد زىن فرده مرتني قال مث أمر به  
ين يف سبيل هللا عز  فرجم فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كلما نفران غاز 

وجل ختلف أحدكم له نبيب كنبيب التيس مينح إحداهن الكثبة إن هللا تبارك  
وتعاىل ال ميكنىن من أحد منهم إال جعلته نكاال أو نكلته قال فحدثنيه سعيد  

 بن جبري فقال إنه رده أربع مرات 
 

 

ي  عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد حسن من أجل مساك وابقت
 رجال اإلسناد ثقات رجال الشيخني

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حجاج ثنا شعبة عن مساك بن  - 21022
حرب قال مسعت جابر بن مسرة قال : رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

أتى مباعز بن مالك فذكر معناه إال أنه قال ختلف أحدهم ينبب كنبيب التيس 
وقال يل ما الكثبة فسألت مساكا عن الكثبة فقال  قال فحدثته احلكم فأعجبه 

 اللنب القليل 



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد حسن من أجل مساكت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن مساك   - 21023
بن حرب عن جابر بن مسرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم إنه قال : لن يربح 

 هذا الدين قائما يقاتل عليه عصابة من املسلمني حىت تقوم الساعة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد حسن من أجل مساكت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن مساك   - 21024
ليع  قال مسعت جابر بن مسرة قال : كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ض

الفم أشكل العني منهوس العقبني قلت لسماك ما ضليع الفم قال عظيم الفم  
قال قليل  قلت ما أشكل العني قال طويل شفر العني قلت ما منهوس العقب 

 حلم العقب 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسن من أجل مساك ت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن مساك   - 21025
قال مسعت جابر بن مسرة قال مسعت نيب هللا صلى هللا عليه وسلم يقول :  

عصابة من   لتفتحن كنوز كسرى األبيض قال شعبة أو قال الذي يف األبيض
 املسلمني 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد حسن من أجل مساكت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن بن مهدي عن محاد بن   - 21026
سلمة عن مساك بن حرب عن جابر بن مسرة قال : ما كان يف رأس رسول هللا 

مفرق رأسه كان إذا أدهن   صلى هللا عليه وسلم من الشيب إال شعرات يف
 غطاهن  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد حسن من أجل مساك بن ت
 حرب وابقي رجال اإلسناد ثقات رجال الصحيح

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن بن مهدي ثنا زائدة  - 21027
لى هللا عليه  عن مساك بن حرب عن جابر بن مسرة قال : كان رسول هللا ص



 وسلم يقرأ يف الصبح بقاف والقرآن وكان صالته بعد ختفيفا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد حسن من أجل مساك بن ت
 حرب وابقي رجال اإلسناد ثقات رجال الشيخني

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو كامل ثنا محاد ثنا مساك بن  - 21028
إذا أتى بطعام  حرب عن جابر بن مسرة : أن النيب صلى هللا عليه وسلم كان 

أكل منه وبعث بفضله إىل أيب أيوب فكان أبو أيوب يضع أصابعه حيث يرى 
وسلم  أثر أصابع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فأتى النيب صلى هللا عليه  

بقصعة فوجد منها ريح ثوم فلم يذقها وبعث هبا إىل أيب أيوب فنظر فلم ير  
فيها أثر أصابع النيب صلى هللا عليه وسلم فلم يذقها فأاته فقال اي رسول هللا مل  
أر فيها أثر أصابعك قال إين وجدت منها ريح ثوم قال فتبعث إيل مبا ال أتكل  

 قال إين أيتيين امللك 

 

 

األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد رجاله ثقات غري مساك عليق شعيب ت
 بن حرب

 

 



حدثنا عبد هللا قال مسعت بعض أصحابنا يقول عن علي بن  - 21029
املديين قال قال يل سفيان بن عيينة عندك حديث أحسن من هذا وأجود 

إسنادا من هذا قال قلت ما هو قال حدثين عبيد هللا بن أيب يزيد عن أبيه عن  
أيوب : أن النيب صلى هللا عليه وسلم نزل على أيب أيوب فذكر هذا حديث أم 

الثوم قال قلت له نعم شعبة عن مساك بن حرب عن جابر بن مسرة أن النيب 
 صلى هللا عليه وسلم نزل على أيب أيوب فسكت  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث سفيان بن عيينة عن عبيد هللا بن أيب يزيد ت
عن سفيان وأييت خترجيه   462و 433/  6أمحد فيما سيأيت  سريويه اإلمام

هناك وحديث شعبة سلف من رواية عبد هللا بن أمحد عن زهري بن حرب عن  
 سعيد بن عامر عن شعبة به 

 

 

------------------------------------- 
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حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو كامل ثنا محاد أان مساك قال   - 21030
مسعت جابر بن مسرة وقيل له : أكان يف رأس رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  



شيب قال مل يكن يف رأسه وال يف حليته إال شعرات يف مفرق رأسه إذا دهنهن  
هن الدهن وارا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد حسن من أجل مساك بن ت
 حرب وابقي رجاله رجال الصحيح 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو كامل وهبز قاال ثنا محاد بن   - 21031
سلمة عن مساك قال أبو كامل أان مساك عن جابر بن مسرة : أن رجال كان ابحلرة  

لده فقال له رجل إين أضللت انقة يل فإن وجدهتا فأمسكها  معه أهله وو 
قالت له امرأته قددها  فوجدها فمرضت فقالت له امرأته احنرها فأىب فنفقت ف

حىت أنكل من حلمها وشحمها قال حىت استأمر النيب صلى هللا عليه وسلم  
فأاته فأخربه فقال له هل لك غىن يغنيك قال ال قال فكلوها قال فجاء 

ا بعد ذلك فقال إال كنت حنرهتا قال استحيت منك  صاحبه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف تفرد به مساك بن حرب ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو كامل ثنا شريك عن مساك عن   - 21032



 جابر بن مسرة : أن النيب صلى هللا عليه وسلم رجم يهوداي ويهودية  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف لسوء حفظ شريكت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أان إسرائيل وحيىي بن  - 21033
: كان رسول   آدم ثنا إسرائيل عن مساك بن حرب إنه مسع جابر بن مسرة يقول

هللا صلى هللا عليه وسلم يصلي الصلوات كنحو من صالتكم اليت تصلون اليوم 
الواقعة  ولكنه كان خيفف كانت صالته أخف من صالتكم وكان يقرأ يف الفجر

 وحنوها من السور  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد حسن من أجل مساك بن ت
 حرب

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إسرائيل وأبو نعيم ثنا إسرائيل عن  - 21034
مساك إنه مسع جابر بن مسرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ليفتحن  

نوز كسرى اليت قال أبو نعيم الذي ابألبيض قال جابر رهط من املسلمني ك
 فكنت فيهم فأصابين ألف درهم  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد حسن من أجل مساك بن ت
 حرب

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أان إسرائيل عن مساك   - 21035
هللا صلى هللا عليه وسلم يؤذن   إنه مسع جابر بن مسرة يقول : كان مؤذن رسول

مث ميهل حىت إذا رأى نيب هللا صلى هللا عليه وسلم قد خرج أقام الصالة حني  
 يراه 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسن من أجل مساك ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أان إسرائيل عن مساك   - 21036
وسلم قد مشط   أنه مسع جابر بن مسرة يقول : كان رسول هللا صلى هللا عليه

مقدم رأسه وحليته فإذا أدهن ومشط مل يتبني وإذا شعث رأسه تبني وكان كثري  
شمس  الشعر واللحية فقال رجل وجهه مثل السيف قال ال بل كان مثل ال

 والقمر مستديرا قال ورأيت خامته عند كتفه مثل بيضة احلمامة يشبه جسده  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد حسن من أجل مساك بن ت
 حرب وابقي رجاله ثقات رجال الشيخني

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو النضر ثنا إسرائيل ثنا مساك عن   - 21037
 جابر بن مسرة قال : كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قد مشط فذكر معناه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد حسن من أجل مساك ت
 وابقي رجال اإلسناد ثقات رجال الشيخني

 

 

حدثين أيب ثنا عبد الرزاق وخلف بن الوليد قاال    حدثنا عبد هللا - 21038
يقول : صلى بنا رسول هللا صلى  ثنا إسرائيل عن مساك إنه مسع جابر بن مسرة 

هللا عليه وسلم صالة الفجر فجعل يهوى بيده قال خلف يهوى يف الصالة 
قدامه فسأله القوم حني انصرف فقال إن الشيطان هو كان يلقى على شرر  

 عن صاليت فتناولته فلو أخذته ما انفلت مىن حىت يناط إىل سارية  النار ليفتنين
 من سواري املسجد ينظر إليه ولدان أهل املدينة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد حسن من أجل مساك بن ت



 حرب

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن آدم ثنا إسرائيل عن مساك   - 21039
ن مسرة قال : كان مؤذن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يؤذن مث  عن جابر ب

ميهل وال يقيم حىت إذا رأى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قد خرج أقام  
 الصالة حني يراه 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسن من أجل مساك بن حرب ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    105صفحة  - 5مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن محاد وعفان قاال ثنا أبو  - 21040
عوانة عن مساك عن جابر بن مسرة قال : كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
يصلي الصلوات حنوا من صالتكم وكان يؤخر العتمة بعد صالتكم شيئا وكان  

 خيفف الصالة 

 



 

بن حرب وابقي رجال  عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسن من أجل مساك ت
 اإلسناد ثقات رجال الشيخني

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسني بن علي عن زائدة عن مساك   - 21041
عن جابر بن مسرة قال : كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقرأ يف صالة  

الفجر بقاف والقرآن اجمليد وكانت صالته بعد ختفيفا وكان رسول هللا صلى هللا 
ه وسلم إذا صلى الفجر قعد يف مصاله حىت تطلع الشمس علي  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسن من أجل مساك والشطر األول منه  ت
 صحيح لغريه 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سريج بن النعمان ثنا عباد يعىن بن  - 21042
العوام عن حجاج عن مساك بن حرب عن جابر بن مسرة قال : كان يف ساقي  
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم محوشة وكان ال يضحك إال تبسما وكان إذا 

 نظرت إليه قلت أكحل وليس أبكحل 
 

 

عيف عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ض ت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سليمان بن داود ثنا سليمان بن   - 21043
معاذ الضيب عن مساك بن حرب عن جابر بن مسرة قال قال رسول هللا صلى 
هللا عليه وسلم : إن مبكة حلجرا كان يسلم علي ليايل بعثت إين ألعرفه إذا 

 مررت به 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن بن موسى ثنا زهري ثنا مساك   - 21044
ى هللا عليه  بن حرب قال مسعت جابر بن مسرة يقول : صلى بنا رسول هللا صل

وسلم صالة الصبح فجعل ينتهز شيئا قدامه فلما انصرف سألناه فقال ذاك 
تهزته  الشيطان ألقى على قدمي شررا من انر ليفتنين عن الصالة قال وقد ان

ولو أخذته لنيط إىل سارية من سواري املسجد حىت يطيف به ولدان أهل 
 املدينة 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد حسن من أجل مساك بن ت
 حرب

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أسود بن عامر أان إسرائيل عن   - 21045
مساك عن جابر بن مسرة قال : كان مؤذن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يؤذن  
 مث ال يقيم ميهل حىت إذا رأى النيب صلى هللا عليه وسلم قد خرج أقام الصالة 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسن من أجل مساك بن حرب ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هاشم بن القاسم ثنا شيبان عن   - 21046
ى األشعث عن جعفر بن أيب ثور عن جابر بن مسرة قال : كان رسول هللا صل
هللا عليه وسلم أيمر بصيام عاشوراء وحيثنا عليه ويتعاهدان عنده فلما فرض 

 رمضان مل أيمران به ومل ينهنا عنه ومل يتعاهدان عنده  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد حسن من أجل جعفر بن  ت
 أيب ثور

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هاشم ثنا شيبان عن األشعث عن   - 21047
جعفر بن أيب ثور عن جابر بن مسرة قال : أمران رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

م وأن نصلى يف دمن الغنم  أن نتوضأ من حلوم اإلبل وال نتوضأ من حلوم الغن 



 وال نصلى يف عطن اإلبل 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو سلمة اخلزاعي أان شريك عن   - 21048
مساك عن جابر قال : كنا جنلس إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فكانوا  

رون أشياء من أمر اجلاهلية ورسول هللا صلى هللا عليه  يتناشدون األشعار ويتذاك
وسلم ساكت فرمبا تبسم أو قال كنا نتناشد األشعار ونذكر أشياء من أمر  

 اجلاهلية فرمبا تبسم صلى هللا عليه وسلم  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن عبد هللا الزبريي وخلف  - 21049
بن مسرة يقول قال   بن الوليد قاال ثنا إسرائيل عن مساك بن حرب إنه مسع جابر

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ال يزال هذا األمر قائما يقاتل عليه املسلمون  
زبريي ليس من ولد حىت تقوم الساعة قال أبو عبد الرمحن هذا أبو أمحد ال

 الزبري بن العوام إمنا كان اسم جده الزبري  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد حسن ألجل مساك بن ت
 حرب

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن بن موسى ثنا شيبان عن   - 21050
ول  عبد امللك عن جابر بن مسرة قال مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يق

: إذا ذهب قيصر فال قيصر بعده وإذا ذهب كسرى فال كسرى بعده والذي 
 نفس حممد بيده لتنفقن كنوزمها يف سبيل هللا تبارك وتعاىل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري شيبان 

 

 

------------------------------------- 

 

[    106صفحة  - 5بن حنبل    ] جزء  مسند أمحد   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا مؤمل بن إمساعيل ثنا محاد بن  - 21051



سلمة حدثنا داود بن هند عن الشعيب عن جابر بن مسرة قال مسعت النيب 
 صلى هللا عليه وسلم يقول : يكون هلذه األمة اثنا عشر خليفة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف لسوء حفظ ت
 مؤمل 

 

 

نا عبد هللا حدثين أيب ثنا معاوية بن عمرو ثنا زائدة ثنا مساك  حدث - 21052
عن جابر بن مسرة قال نبئت أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : لن يربح هذا  

 الدين قائما يقاتل عليه عصابة من املسلمني حىت تقوم الساعة  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد حسن ألجل مساك ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا أبو عوانة ثنا عثمان بن   - 21053
عدا  عبد هللا بن موهب عن جعفر بن أيب ثور عن جابر بن مسرة قال : كنت قا

مع النيب صلى هللا عليه وسلم فأاته رجل فقال اي رسول هللا أنتوضأ من حلوم 
ل أفأتوضأ من حلوم الغنم قال إن شئت توضأ منه وإن شئت ال توضأ منه قا

اإلبل قال نعم فتوضأ من حلوم اإلبل قال فنصلي يف مبارك اإلبل قال ال قال  



 أنصلي يف مرابض الغنم قال نعم صل يف مرابض الغنم 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد حسن من أجل جعفر بن  ت
 أيب ثور وابقي رجاله ثقات رجال الصحيح

 

 

د هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن بن مهدي ثنا شعبة  حدثنا عب - 21054
عن مساك عن جابر بن مسرة قال : كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يصلي  

 الظهر إذا دحضت الشمس 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسن من أجل مساك بن حرب ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن بن مهدي ثنا محاد عن   - 21055
 مساك عن جابر بن مسرة قال : كان بالل يؤذن إذا دحضت الشمس 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسن من أجل مساك بن حرب ت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هبز ثنا محاد بن سلمة عن مساك   - 21056
أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان يقرأ يف الظهر   عن جابر بن مسرة :

 والعصر والسماء والطارق والسماء ذات الربوج وحنومها من السور 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد حسن من أجل مساكت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو كامل وهبز قاال ثنا محاد بن   - 21057
بن حرب عن جابر بن مسرة : أن بالال كان يؤذن ابلظهر إذا  سلمة ثنا مساك

 دحضت الشمس 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسن من أجل مساك بن حرب ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هبز ثنا محاد بن سلمة ثنا مساك قال   - 21058
مسعت جابر بن مسرة يقول مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : ال  

يزال اإلسالم عزيزا إىل اثين عشر خليفة مث قال كلمة خفية مل أفهمها قال قلت 
 أليب ما قال قال كلهم من قريش  

 

 



األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد حسن من أجل مساك بن عليق شعيب ت
 حرب

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هبز ثنا محاد بن سلمة عن مساك   - 21059
قال مسعت جابر بن مسرة يقول مسعت النيب صلى هللا عليه وسلم يقول : بني 

 يدي الساعة كذابون 
 

 

سن من أجل مساك بن عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد حت
 حرب

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هبز وسريج قاال ثنا محاد بن سلمة   - 21060
عن مساك عن جابر بن مسرة قال : كان الناس يقولون يثرب واملدينة فقال  
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إن هللا تبارك وتعاىل مساها طابة قال سريج 

 يثرب املدينة 
 

 

األرنؤوط : إسناده حسن من أجل مساك بن حرب عليق شعيب ت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هبز ثنا محاد بن سلمة ثنا مساك عن   - 21061
جابر بن مسرة : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان إذا أكل طعاما بعث 

بفضله إىل أيب أيوب فكان أبو أيوب يضع أصابعه حيث يرى أصابع النيب 
ليه وسلم فأتى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بطعام فوجد فيه  صلى هللا ع

ريح ثوم فلم أيكل وبعث به إىل أيب أيوب فلم ير فيه أثر أصابع النيب صلى هللا 
عليه وسلم فقال اي رسول هللا إين مل أر فيه أثر أصابعك قال إين وجدت منه  

   ريح ثوم قال أتبعث إىل ما لست آكال قال إنه أيتيين امللك

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد رجاله ثقات غري مساك ت
 بن حرب

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا األعمش عن املسيب بن  - 21062
ال قال رسول هللا رافع عن متيم بن طرفة الطائي عن جابر بن مسرة السوائي ق

صلى هللا عليه وسلم : أال تصفون كما تصف املالئكة عند رهبا تبارك وتعاىل  
ن الصفوف قال قلنا اي رسول هللا وكيف تصف املالئكة عند رهبا قال يتممو 

 األول ويرتاصون يف الصف  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت



 الشيخني غري متيم بن طرفة فمن رجال مسلم 
 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع عن سفيان عن مساك بن  - 21063
حرب عن جابر بن مسرة قال : كانت صالة النيب صلى هللا عليه وسلم قصدا  

 وخطبته قصدا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد حسن من أجل مساكت  

 

 

يب بن حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا األعمش عن املس - 21064
رافع عن متيم بن طرفة عن جابر بن مسرة قال : كانت صالة النيب صلى هللا 

 عليه وسلم قصدا وخطبته قصدا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري متيم بن طرفة فمن رجال مسلم 

 

 

------------------------------------- 

 



[    107صفحة  - 5مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا األعمش عن املسيب بن  - 21065
رافع عن متيم بن طرفة عن جابر بن مسرة قال : دخل علينا رسول هللا صلى هللا 

لصالة فقال ما يل أراكم رافعي أيديكم كأهنا  عليه وسلم وحنن رافعي أيدينا يف ا
أذانب خيل مشس أسكنوا يف الصالة قال ودخل علينا املسجد وحنن حلق 

 متفرقون فقال ما يل أراكم عزين  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري متيم بن طرفة فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا مسعر عن عبد هللا بن  - 21066
هللا صلى هللا عليه  القبطية عن جابر بن مسرة قال : كنا إذا صلينا خلف رسول 

وسلم أشار أحدان إىل أخيه من عن ميينه ومن عن مشاله فلما صلى رسول هللا 
خيل مشس إمنا  صلى هللا عليه وسلم قال ما ابل أحدكم يفعل هذا كأهنا أذانب 

يكفي أحدكم أو ال يكفي أحدكم أن يقول هكذا ووضع ميينه على فخذه  
 وأشار إبصبعه يسلم على أخيه من عن ميينه ومن عن مشاله  

 



 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري عبيد هللا بن القبطية فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا شريك عن مساك بن حرب  - 21067
عن جابر بن مسرة قال : مل يكن يؤذن لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم وال يقام  

 له يف العيدين  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف لسوء حفظ شريكت  

 

 

نا إسرائيل وشريك وحجاج  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ث - 21068
قال ثنا إسرائيل عن مساك عن جابر بن مسرة : أن رجال قتل نفسه قال حجاج  

على عهد النيب صلى هللا عليه وسلم فلم يصل عليه النيب صلى هللا عليه  
 وسلم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 



مساك عن   حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا إسرائيل عن - 21069
 جابر بن مسرة قال : رأيتها مثل بيضة احلمامة لوهنا لون جسده  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسن من أجل مساك بن حرب ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا سفيان عن مساك بن حرب  - 21070
ذا عن جابر بن مسرة : أن النيب صلى هللا عليه وسلم كان جيلس يف مصاله إ

 صلى الغداة حىت تطلع الشمس حسناء 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسن من أجل مساك ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع عن فطر عن أيب خالد الواليب   - 21071
عن جابر بن مسرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ال يزال هذا 

 األمر مؤاتى أو مقاراب حىت يقوم اثنا عشر خليفة كلهم من قريش  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 



 

ثنا وكيع عن سفيان عن مساك عن   حدثنا عبد هللا حدثين أيب - 21072
 جابر بن مسرة : أن النيب صلى هللا عليه وسلم كان يذكر يف خطبته  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسن من أجل مساك ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع عن سفيان عن مساك عن   - 21073
ني اخلطبتني ويتلو  جابر بن مسرة : أن النيب صلى هللا عليه وسلم كان جيلس ب

 آايت من القرآن وكانت صالته قصدا وخطبته قصدا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد حسن ت  
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حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع عن إسرائيل عن مساك عن   - 21074
جابر بن مسرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : إن بني يدي الساعة 



 كذابني 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد حسن من أجل مساكت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن عن سفيان عن مساك   - 21075
قال مسعت جابر بن مسرة يقول : كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا صلى  
 الصبح جلس يف مصاله حىت تطلع الشمس حسناء أو ترتفع الشمس حسناء  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسن من أجل مساك ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن عن سفيان عن مساك   - 21076
عن جابر بن مسرة : أن النيب صلى هللا عليه وسلم كان خيطب قائما وجيلس مث  

 يقوم ويقرأ آايت ويذكر هللا تعاىل وكانت خطبته قصدا وصالته قصدا  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد حسن من أجل مساكت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن بن مهدي عن سفيان   - 07721
يب صلى عن عبد امللك بن عمري عن جابر بن مسرة قال جئت أان وأيب إىل الن

هللا عليه وسلم وهو يقول : ال يزال هذا األمر صاحلا حىت يكون اثنا عشر 
من قريش أمريا مث قال كلمة مل أفهمها قلت أليب ما قال قال قال كلهم   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن ثنا شريك عن مساك   - 21078
عن جابر بن مسرة قال : كنا إذا انتهينا إىل النيب صلى هللا عليه وسلم جلس  

 أحدان حيث ينتهى  
 

 

ناد ضعيف عليق شعيب األرنؤوط : حديث حسن وهذا إست  

 

 

-------------------------------------  
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حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن عن محاد وهبز قال ثنا   - 21079
محاد بن سلمة عن مساك بن حرب عن جابر بن مسرة : أن رسول هللا صلى هللا 

 عليه وسلم رجم ماعز بن مالك ومل يذكر جلدا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد حسن من أجل مساكت  

 

 

 حدثين أيب ثنا عبد الرمحن بن مهدي عن سفيان  حدثنا عبد هللا - 21080
عن األعمش عن املسيب بن رافع عن متيم بن طرفة عن جابر بن مسرة عن  

النيب صلى هللا عليه وسلم قال : لينتهني أقوام يرفعون أبصارهم إىل السماء يف  
 الصالة أو ال ترجع إليهم  

 

 

جاله ثقات رجال  عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ر ت
 الشيخني غري متيم بن طرفة فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن عن إسرائيل عن   - 21081
منصور عن أيب خالد الواليب عن جابر بن مسرة قال قال رسول هللا صلى هللا 

 عليه وسلم : بعثت أان والساعة كهاتني 



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد حسن من أجل أيب خالد ت
 الواليب 

 

 

 حدثين أيب ثنا عبد الرمحن بن مهدي ثنا زائدة حدثنا عبد هللا - 21082
ة عن النيب صلى هللا عليه  عن مساك عن جعفر بن أيب ثور عن جابر بن مسر 

وسلم : أن رجال أاته فقال أتوضأ من حلوم الغنم قال ال قال فأصلي يف 
مرابضها قال نعم إن شئت قال فأتوضأ من حلوم اإلبل قال نعم قال أفأصلي  

ال ال  يف أعطاهنا ق  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن ثنا زائدة عن مساك عن   - 21083
جابر بن مسرة قال نبئت أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : لن يربح هذا  

 الدين قائما يقاتل عليه عصابة من املسلمني حىت تقوم الساعة  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد حسن من أجل مساكت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن بن مهدي ثنا شعبة   - 21084
عن مساك بن حرب عن جابر بن مسرة قال مسعت النيب صلى هللا عليه وسلم  

مسى وقال مرة مسعت جابرا يعىن بن مسرة : أن النيب صلى هللا عليه وسلم 
 املدينة طابة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسن من أجل مساك ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن ثنا شعبة عن مساك عن   - 21085
جابر قال : كان النيب صلى هللا عليه وسلم يقرأ يف الظهر والعصر ابلليل إذا 

 يغشى وحنو ذلك ويف الصبح أطول من ذلك  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد حسن من أجل مساكت  

 

 

حدثين أيب ثنا عبد الرمحن وعفان قاال ثنا محاد  حدثنا عبد هللا   - 21086
بن سلمة عن مساك بن حرب عن جابر بن مسرة قال : كان رسول هللا صلى هللا 

عليه وسلم يقرأ يف الظهر والعصر ابلسماء ذات الربوج والسماء والطارق 



 وحنومها قال عفان وحنومها من السور  

 

 

اد حسن من أجل مساكعليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن مساك   - 21087
بن حرب قال مسعت جابر بن مسرة قال مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 يقول : إن هللا تعاىل مسى املدينة طابة  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسن من أجل مساك ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عمر بن عبيد أبو حفص عن مساك   - 21088
عن جابر قال مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : يكون بعدي اثنا 
عشر أمريا قال مث تكلم فخفي علي ما قال قال فسألت بعض القوم أو الذي 

 يليىن ما قال قال كلهم من قريش  
 

 

وهذا إسناد حسن من أجل مساكعليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح ت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عمر بن عبيد هللا عن مساك عن   - 21089
 جابر بن مسرة قال : ما رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم خيطب إال قائما  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد حسن من أجل مساكت  

 

 

( حديث خباب بن األرت عن النيب صلى هللا عليه وسلم   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سليمان بن داود أان شعبة عن أيب   - 21090
إسحاق قال مسعت سعيد بن وهب يقول مسعت خبااب يقول : شكوان إىل 

 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الرمضاء فلم يشكنا قال شعبة يعىن يف الظهر 

 

 

ق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  عليت
 الشيخني غري سليمان بن داود 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا علي بن عياش احلمصي ثنا شعيب   - 21091
ي حدثين عبد هللا بن بن أيب محزة ح وأبو اليمان أنبأان شعيب قال وقال الزهر 



عبد هللا بن احلرث بن نوفل عن عبد هللا بن خباب عن أبيه خباب بن األرت 
سلم إنه :  موىل بىن زهرة وكان قد شهد بدرا مع رسول هللا صلى هللا عليه و 

قال راقبت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف ليلة صالها رسول هللا صلى هللا 
عليه وسلم كلها حىت كان مع الفجر سلم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من  

صالته جاءه خباب فقال اي رسول هللا أبيب أنت وأمي لقد صليت الليلة صالة  
ى هللا عليه وسلم أجل إهنا صالة ما رأيتك صليت حنوها فقال رسول هللا صل

رغب ورهب سألت ريب تبارك وتعاىل ثالث خصال فأعطاين اثنتني ومنعين 
واحدة سألت ريب تبارك وتعاىل أن ال يهلكنا مبا أهلك به األمم قبلنا فأعطانيها  

وسألت ريب عز وجل أن ال يظهر علينا عدوا غريان فأعطانيها وسألت ريب 
سنا شيعا فمنعنيها  تبارك وتعاىل أن ال يلب  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

------------------------------------- 
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حدثنا عبد هللا قال مسعت أيب يقول :علي بن عياش مسع هذا   - 21091



 احلديث من شعيب بن أيب محزة مساعا 
 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أسود بن عامر ثنا شريك عن أيب  - 21092
إسحاق عن حارثة قال أتينا خبااب نعوده فقال لوال إين مسعت رسول هللا صلى 

 هللا عليه وسلم يقول : ال يتمنني أحدكم املوت لتمنيته  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف لسوء حفظ ت
 شريك 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعقوب ثنا أيب عن صاحل قال بن   - 21093
بن خباب   شهاب أخربين عبد هللا بن عبد هللا بن احلرث بن نوفل عن عبد هللا

بن األرت أن خبااب قال : رمقت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف صالة 
عليه وسلم من    صالها حىت إذا كان مع الفجر فلما سلم رسول هللا صلى هللا

صالته جاءه خباب فقال اي رسول هللا أبيب أنت وأمي لقد صليت فذكر مثل  
 حديث شعبة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح غري عبد  ت



 هللا بن خباب فقد روى له الرتمذي والنسائي هذا احلديث الواحد وهو ثقة

 

 

أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن  حدثنا عبد هللا حدثين  - 21094
سليمان قال مسعت عمارة بن عمري حيدث عن أيب معمر قال : سألنا خبااب  

أكان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقرأ يف الظهر قال نعم قال فمن أين كنتم  
 تعلمون قال بتحرك حليته  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن عبيد هللا ثنا إمساعيل عن   - 21095
 ظل قيس عن خباب قال : أتينا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهو يف

الكعبة متوسدا بردة له فقلنا اي رسول هللا ادع هللا تبارك وتعاىل لنا واستنصره  
له حفرة وجياء قال فامحر لونه أو تغري فقال لقد كان من كان قبلكم حيفر 

ابملنشار فيوضع على رأسه فيشق ما يصرفه عن دينه وميشط أبمشاط احلديد 
ما دون عظم من حلم أو عصب ما يصرفه عن دينه وليتمن هللا تبارك وتعاىل  
هذا األمر حىت يسري الراكب ما بني صنعاء إىل حضرموت ال خيشى إال هللا 

 تعاىل والذئب على غنمه ولكنكم تعجلون  
 



 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي قال مسعت األعمش قال   - 21096
شقيق عن خباب  مسعت شقيقا مسعت خبااب ح وأبو معاوية ثنا األعمش عن

قال : هاجران مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم نبتغي وجه هللا تبارك وتعاىل  
فوجب أجران على هللا عز وجل فمنا من مضى مل أيكل من أجره شيئا منهم  

صعب بن عمري قتل يوم أحد فلم جند شيئا نكفنه فيه إال منرة كنا إذا غطينا  م
هبا رأسه خرجت رجاله وإذا غطينا رجليه خرج رأسه فأمران رسول هللا صلى هللا 
عليه وسلم أن نغطي هبا رأسه وجنعل على رجليه إذخرا ومنا من أينعت له مثرته  

 فهو يهدهبا يعين جيتنيها  

 

 

نؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األر ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا بن أيب خالد عن قيس   - 21097
قال : دخلنا على خباب نعوده وهو يبىن حائطا له فقال املسلم يؤجر يف كل  

شيء خال ما جيعل يف هذا الرتاب وقد اكتوى سبعا يف بطنه وقال لوال أن 
ليه وسلم هناان أن ندعو ابملوت لدعوت به رسول هللا صلى هللا ع   



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا األعمش عن عمارة بن   - 21098
عمري عن أيب معمر قال قلنا خلباب أبي شيء كنتم تعرفون قراءة رسول هللا 

والعصر قال ابضطراب حليته   صلى هللا عليه وسلم : يف الظهر  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن عن سفيان عن  - 21099
سليمان األعمش عن عمارة عن أيب معمر عن خباب قال قيل له : كان النيب 

يل أبي شيء كنتم  صلى هللا عليه وسلم يقرأ يف الظهر والعصر قال نعم ق
تعرفون ذلك قال إبضطراب حليته وبن جعفر ثنا شعبة عن سليمان قال مسعت 

 عمارة معناه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 



-------------------------------------  
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حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن عن سفيان ح وبن  - 21100
جعفر قال ثنا شعبة عن أيب إسحاق عن سعيد بن وهب عن خباب قال :  

شكوان إىل النيب صلى هللا عليه وسلم شدة الرمضاء فما أشكاان يعىن يف 
لم يشكنا  الصالة وقال بن جعفر ف  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري سعيد بن وهب فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل أان أيوب عن محيد بن  - 21101
هالل عن رجل من عبد القيس كان مع اخلوارج مث فارقهم قال : دخلوا قرية 

هللا بن خباب ذعرا جير رداءه فقالوا مل ترع قال وهللا لقد رعتموين  فخرج عبد 
م قال نعم  قالوا أنت عبد هللا بن خباب صاحب رسول هللا صلى هللا عليه وسل

قال فهل مسعت من أبيك حديثا حيدثه عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
أنه ذكر فتنة   حتدثناه قال نعم مسعته حيدث عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 



القاعد فيها خري من القائم والقائم فيها خري من املاشي واملاشي فيها خري من  
الساعي قال فإن أدركت ذاك فكن عبد هللا املقتول قال أيوب وال أعلمه إال  

قال وال تكن عبد هللا القاتل قالوا أأنت مسعت هذا من أبيك حيدثه عن رسول  
م قال فقدموه على ضفة النهر فضربوا عنقه  هللا صلى هللا عليه وسلم قال نع

 فسال دمه كأنه شراك نعل ما أبذقر وبقروا أم ولده عما يف بطنها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : رجاله ثقات رجال الشيخني والرجل املبهم الذي روى  ت
 عنه محيد إن كان ثقة عنده فاإلسناد صحيح وهللا تعاىل أعلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو النضر ثنا سليمان عن محيد بن   - 21102
هالل حنوه إال أنه قال ما أبذقر يعىن مل يتفرق وقال ال تكن عبد هللا القاتل 

 وكذلك قال هبز : أيضا 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : رجاله ثقات كسابقه ) انظر السابق ( ت  

النضر ابمليم " امذقر " كما وقع   ابذقر " حتريف والصواب أنه يف رواية أيب* " 
 عند أيب عبيد يف غريب احلديث 

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن أيب  - 21103
إسحاق عن حارثة بن مضرب قال : دخلت على خباب وقد اكتوى فقال ما  
أعلم أحدا لقي من البالء ما لقيت لقد كنت وما أجد درمها على عهد رسول  
هللا صلى هللا عليه وسلم وإن يل يف انحية بييت هذا أربعني ألفا ولوال أن رسول 

 هللا صلى هللا عليه وسلم هناان أو هنى أن نتمىن املوت لتمنيته  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري ت
 حارثة بن مضرب 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو معاوية ثنا األعمش وبن منري أان  - 21104
األعمش عن عمارة عن أيب معاوية قال قلت خلباب : هل كان رسول هللا 

 صلى هللا عليه وسلم وذكره  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أان سفيان عن األعمش   - 21105
مبكة  عن أيب الضحى عن مسروق قال قال خباب بن األرت : كنت قينا 



فكنت أعمل للعاص بن وائل فاجتمعت يل عليه دراهم فجئت أتقاضاه فقال  
ال أقضيك حىت تكفر مبحمد قال قلت وهللا ال أكفر مبحمد صلى هللا عليه  

ىت متوت مث تبعث قال فإذا بعثت كان يل مال وولد قال فذكرت ذلك وسلم ح
أفرأيت الذي كفر آبايتنا  }للنيب صلى هللا عليه وسلم فأنزل هللا تبارك وتعاىل  

فردا   }حىت بلغ   {وقال ألوتني ماال وولدا   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

ين أيب ثنا يزيد أان إمساعيل بن أيب خالد عن  حدثنا عبد هللا حدث - 21106
رت رضي هللا عنه نعوده وقد  قيس بن أيب حازم قال : أتينا خباب بن األ

اكتوى يف بطنه سبعا فقال لوال أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم هناان أن 
ندعو ابملوت لدعوت به فقد طال يب مرضي مث قال إن أصحابنا الذين مضوا 

دنيا شيئا وإان أصبنا بعدهم ما ال جند له موضعا إال الرتاب وقال  مل تنقصهم ال
كان يبين حائطا له وإن املرء املسلم يؤجر يف نفقته كلها إال يف شيء جيعله يف  

الرتاب قال وشكوان إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهو متوسد بردة له يف  
ىل لنا فجلس حممرا وجهه  ظل الكعبة فقلنا اي رسول هللا أال تستنصر هللا تعا

فقال وهللا لقد كان من قبلكم يؤخذ فتجعل املناشري على رأسه فيفرق بفرقتني  
ما يصرفه ذلك عن دينه وليتمن هللا تبارك وتعاىل هذا األمر حىت يسري الراكب 



 ما بني صنعاء وحضرموت ال خياف إال هللا تبارك وتعاىل والذئب على غنمه  

 

 

: إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    111صفحة  - 5مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن يزيد ثنا إمساعيل : فذكر   - 21107
معناه إال أنه قال مل تنقصهم الدنيا شيئا وميشط أبمشاط احلديد ما دون عظمه  

 من حلم وعصب ال يصرفه عن دينه شيء 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا األعمش عن أيب إسحاق  - 21108
خباب يف   عن عبد الرمحن بن يزيد العائشي عن بنت خلباب قالت : خرج

سرية وكان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يتعاهدان حىت كان حيلب عنزا لنا 



فكان حيلبها يف جفنة لنا فكانت متتلئ حىت تطفح قالت فلما قدم خباب 
بها فعاد حالهبا إىل ما كان قال فقلنا خلباب كان رسول هللا صلى هللا عليه  حل

 وسلم حيلبها حىت متتلئ جفنتنا فلما حلبتها نقص حالهبا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف جلهالة عبد الرمحن بن زيد ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن آدم ثنا إسرائيل عن أيب  - 21109
فقال   إسحاق عن حارثة بن مضرب قال دخلت على خباب وقد اكتوى سبعا

لوال إين مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : ال يتمىن أحدكم املوت 
ا وإن يف لتمنيته ولقد رأيتين مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ما أملك درمه

جانب بييت اآلن ألربعني ألف درهم قال مث أتى بكفنه فلما رآه بكى وقال  
لكن محزة مل يوجد له كفن إال بردة ملحاء إذا جعلت على رأسه قلصت عن  

قدميه وإذا جعلت على قدميه قلصت عن رأسه حىت مدت على رأسه وجعل  
 على قدميه إال ذخر  

 

 

رجاله ثقات رجال الشيخني غري  عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت
 حارثة بن مضرب فقد روى له البخاري يف األدب وأصحاب السنن وهو ثقة 

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حييي بن سعيد عن إمساعيل ثنا  - 21110
قيس عن خباب قال شكوان إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهو يومئذ  

 تستنصر لنا هللا تبارك وتعاىل أو أال متوسد بردة يف ظل الكعبة فقلنا أال 
من كان قبلكم يؤخذ فيحفر له يف األرض  تستنصر لنا فقال : قد كان الرجل في

فيجاء ابملنشار على رأسه فيجعل بنصفني فما يصده ذلك عن دينه وميشط 
أبمشاط احلديد ما دون عظمه من حلم وعصب فما يصده ذلك وهللا ليتمن هللا  

حىت يسري الراكب من املدينة إىل حضرموت ال خياف إال عز وجل هذا األمر 
 هللا تعاىل والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح ثنا أبو يونس القشريي عن   - 21111
ثين أيب خباب بن األرت مساك بن حرب عن عبد هللا بن خباب بن األرت حد

قال : إان لقعود على ابب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ننتظر أن خيرج  
لصالة الظهر إذ خرج علينا فقال امسعوا فقلنا مسعنا مث قال امسعوا فقلنا مسعنا  
فقال إنه سيكون عليكم أمراء فال تعينوهم على ظلمهم فمن صدقهم بكذهبم  

 فلن يرد على احلوض 

 



 

شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد رجاله موثقون إال أن فيه   عليقت
 انقطاعا 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو معاوية ثنا األعمش عن مسلم   - 21112
عن مسروق عن خباب بن األرت قال : كنت رجال قينا وكان يل على العاص 

 تكفر مبحمد فقلت  بن وائل دين فأتيته أتقاضاه فقال ال وهللا ال أقضيك حىت
وهللا ال أكفر مبحمد صلى هللا عليه وسلم حىت متوت مث تبعث قال فإين إذا 

  }مت مث بعثت جئتين ويل مث مال وولد فأعطيتك فأنزل هللا تبارك وتعاىل  
وأيتينا   }إىل قوله عز وجل   {أفرأيت الذي كفر آبايتنا وقال ألوتني ماال وولدا 

   {فردا 

 

 

األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين عبد هللا بن منري أان األعمش عن مسلم   - 21113
عن مسروق عن خباب قال : كنت رجال قينا وكان يل على العاص بن وائل  

حق فأتيته أتقاضاه فقال ال أعطيك حىت تكفر مبحمد فقلت ال وهللا ال أكفر  
ه وسلم حىت متوت مث تبعث قال فضحك مث قال سيكون  مبحمد صلى هللا علي



أفرأيت الذي كفر آبايتنا  }يل مث مال وولد فأعطيك حقك فأنزل هللا تعاىل 
اآلية   {وقال ألوتني ماال وولدا أطلع الغيب أم اختذ عند الرمحن عهدا    

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

 حدثين أيب ثنا عبد هللا بن إدريس قال ومسعت حدثنا عبد هللا - 21114
مع رسول هللا صلى هللا  األعمش يروى عن شقيق عن خباب قال : هاجران

عليه وسلم فمنا من مات ومل أيكل من أجره شيئا منهم مصعب بن عمري مل  
يرتك إال منرة إذا غطوا هبا رأسه بدت رجاله وإذا غطينا رجليه بدا رأسه فقال  

 صلى هللا عليه وسلم غطوا رأسه وجعلنا على رجليه إذخرا قال لنا رسول هللا
 ومنا من أينع الثمار فهو يهدهبا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    112صفحة  - 5مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو معاوية ثنا األعمش عن عمارة   - 21115
بن عمري عن أيب معمر قال قلنا خلباب : هل كان رسول هللا صلى هللا عليه  

وسلم يقرأ يف الظهر والعصر قال نعم قال قلنا فبأي شيء كنتم تعرفون ذلك 
ال إبضطراب حليته  قال فق  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد عن إمساعيل ثنا  - 21116
قيس قال أتيت خبااب أعوده وقد اكتوى سبعا يف بطنه ومسعته يقول : لوال أن 

لدعوت به  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم هناان أن ندعو ابملوت  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

( حديث ذي الغرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين عمرو بن حممد بن بكر الناقد ثنا عبيدة   - 21117



بن محيد عن عبيدة الضيب عن عبد هللا بن عبد هللا يعىن قاضى الري عن عبد  
الرمحن بن أيب ليلى عن ذي الغرة قال : عرض إعرايب لرسول هللا صلى هللا 

 تدركنا  عليه وسلم ورسول هللا صلى هللا عليه وسلم يسري فقال اي رسول هللا
الصالة وحنن يف أعطان اإلبل فنصلى فيها فقال رسول هللا صلى هللا عليه  

وسلم ال فقال أنتوضأ من حلومها قال نعم قال أفنصلي يف مرابض الغنم فقال  
 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم نعم قال أفنتوضأ من حلومها قال ال  

 

 

الرباء بن عازبعليق شعيب األرنؤوط : صحيح لكن من حديث ت  

 

 

( حديث ضمرة بن سعد السلمي عن النيب صلى هللا عليه وسلم  )  

 

 

حدثنا عبد هللا ثنا أبو عثمان سعيد بن حيىي بن سعيد بن أابن  - 21118
بن سعيد بن العاص حدثين أيب ثنا حممد بن إسحاق عن حممد بن جعفر بن 

ة بن الزبري قال  الزبري قال مسعت زايد بن ضمرة بن سعد السلمي حيدث عرو 
جدي وكاان قد شهدا حنينا مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  حدثين أيب و 

قاال : صلى بنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الظهر مث جلس إىل ظل شجرة  
فقام إليه األقرع بن حابس وعيينة بن حصن بن بدر يطلب بدم األشجعي  

بن حابس يدفع عن حملم بن  عامر بن األضبط وهو يومئذ سيد قيس واألقرع 



جثامة خلندف فاختصما بني يدي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فسمعنا  
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول أتخذون الدية مخسني يف سفران هذا 

ومخسني إذا رجعنا قال يقول عيينة وهللا اي رسول هللا ال أدعه حىت أذيق نساءه 
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بل أتخذون  من احلزن ما أذاق نسائي فقال 

الدية فأىب عيينة فقام رجل من ليث يقال له مكيتل رجل قصري جمموع فقال اي  
نيب هللا ما وجدت هلذا القتيل شبيها يف غرة اإلسالم إال كغنم وردت فرمى أوهلا  

فنفر آخرها أسنن اليوم وغري غدا قال فرفع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
مث قال بل تقبلون الدية يف سفران هذا مخسني ومخسني إذا رجعنا فلم يزل   يده

ابلقوم حىت قبلوا الدية قال فلما قبلوا الدية قال قالوا أين صاحبكم يستغفر له  
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقام رجل آدم طويل ضرب عليه حلة كان هتيأ  

ه وسلم فلما جلس قال له  للقتل حىت جلس بني يدي رسول هللا صلى هللا علي
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ما امسك قال أان حملم بن جثامة قال رسول هللا 
صلى هللا عليه وسلم اللهم ال تغفر حمللم اللهم ال تغفر حمللم ثالث مرات فقام  
من بني يديه وهو يتلقى دمعه بفضل ردائه فأما حنن بيننا فنقول قد استغفر له  

أظهر ليدع الناس بعضهم من بعض ولكنه أظهر ما   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف جلهالة زايد بن ضمرة ت  

 

 



------------------------------------- 

 

[    113صفحة  - 5مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

( حديث عمرو بن يثريب عن النيب صلى هللا عليه وسلم   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين حممد بن عباد املكي ثنا حامت بن إمساعيل   - 21119
يثريب قال  عن عبد امللك بن حسن اجلاري عن عمارة بن حارثة عن عمرو بن

خطبنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال : أال وال حيل المرئ من مال أخيه  
ن عمي  شيء إال بطيب نفس منه فقلت اي رسول هللا أرأيت أن لقيت غنم ب

أجتزر منها شاة فقال إن لقيتها نعجة حتمل شفرة وأزاندا جنبت اجلميش فال  
 هتجها قال يعين جنبت اجلميش أرضا بني مكة واجلار ليس هبا أنيس  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : شطره األول صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف ...  ت
" شواهد  لقوله " وال حيل المرئ من مال أخيه شيء إال بطيب نفس منه 

 يتقوى هبا ويصح 
 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو عامر ثنا عبد امللك بن احلسن  - 21120
يعىن اجلاري ثنا عبد الرمحن بن أيب سعيد قال مسعت عمرو بن حارثة حيدث 

عن عمرو بن يثريب الضمري قال : شهدت خطبة النيب صلى هللا عليه وسلم  
وال حيل المرئ من مال أخيه إال ما طابت به مبىن فكان فيما خطب به إن قال 

نفسه قال فلما مسعت ذلك قلت اي رسول هللا أرأيت لو لقيت غنم بن عمي  
فأخذت منها شاة فاجتزرهتا علي يف ذلك شيء قال إن لقيتها نعجة حتمل 

 شفرة وأزاندا فال متسها هذا آخر  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : هو كسابقه ) انظر السابق ( ت  

 

 

مسند البصريني رضي هللا عنهم ( )   

ديث أيب املنذر أيب بن كعب رضي هللا عنه مما رواه عمر بن اخلطاب رضي ح
 هللا عنهما عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن   - 21121
أبيه عن حممد بن إسحاق : فيمن شهد بدرا أيب بن كعب بن قيس بن عبيد بن  

 زيد بن معاوية بن عمرو بن مالك بن النجار  

 



 

عليق شعيب األرنؤوط : ترجم األرانؤوط أليب وقال : اختلف يف وفاته على  ت
نة اثنتني وثالثني يف خالفة عثمان ملا روى عن عبد  أقوال ونرجح أنه تويف س

الرمحن بن أبزى قلت أليب بن كعب ملا وقع الناس يف أمر عثمان أاب املنذر ما  
املخرج قال كتاب هللا ما استبان لك فاعمل به وما اشتبه عليك فكله إىل 

عامله أخرجه البخاري يف التاريخ األوسط واحلاكم وإسناده حسن . وقد ذكر  
أنه قدم يف عهد عثمان بن عفان فلزم أبيا   131/   5ر بن حبيش فيما أييت ز 

 وعبد الرمحن بن عوف 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا سفيان عن حبيب بن أيب  - 21122
اثبت عن سعيد بن جبري عن بن عباس قال قال عمر رضي هللا عنه علي :  

حلن أيب وأيب يقول مسعت من رسول هللا أقضاان وأيب أقرؤان وإان لندع كثريا من 
ما ننسخ من    }صلى هللا عليه وسلم فال أدعه لشيء وهللا تبارك وتعاىل يقول 

   {آية أو ننسها أنت خبري منها أو مثلها 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد عن سفيان حدثين  - 21123



حبيب يعىن بن أيب اثبت عن سعيد بن جبري عن بن عباس رضي هللا عنهما  
قال : قال عمر علي أقضاان وأيب أقرؤان وإان لندع من قول أيب وأيب يقول 

سخ  ما نن  }أخذت من فم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فال أدعه وهللا يقول 
   {من آية أو ننسها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سويد بن سعيد يف سنة ست  - 21124
ب بن أيب اثبت عن  وعشرين ومائتني ثنا علي بن مسهر عن األعمش عن حبي

سعيد بن جبري عن بن عباس قال خطبنا عمر رضي هللا عنه على منرب رسول  
هللا صلى هللا عليه وسلم فقال علي رضي هللا عنه : أقضاان وأيب رضي هللا عنه  

رؤان وإان لندع من قول أيب شيئا وإن أبيا مسع من رسول هللا صلى هللا عليه  اق
وسلم أشياء وأيب يقول ال أدع ما مسعت من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 وقد نزل بعد أيب كتاب  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  

 

 



( حديث عن أيب بن كعب رضي هللا عنه   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد أان هشام بن عروة   - 21125
أخربان أيب أخربين أبو أيوب أن أبيا حدثه قال : سألت رسول هللا صلى هللا 
عليه وسلم قلت الرجل جيامع أهله فال ينزل قال يغسل ما مس املرأة منه  

 ويتوضأ ويصلي  

 

 

يخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشت  

 

 

حدثنا عبد هللا قال حدثين أيب قال وحدثنا أبو معاوية قال حدثنا   - 21126
هشام بن عروة عن أبيه عن أيب أيوب عن أيب بن كعب قال سألت رسول هللا 

 صلى هللا عليه وسلم : فذكر معناه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

------------------------------------- 
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حدثنا عبد هللا قال حدثين أيب قال ثنا حممد بن جعفر قال ثنا   - 21127
شعبة عن هشام بن عروة قال حدثين أيب عن امللي عن امللي يعين بقوله امللي  

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : يف   عن امللي أاب أيوب عن أيب بن كعب عن
الذي أييت أهله مث ال ينزل يغسل ذكره ويتوضأ قال عبد هللا قال أيب امللي عن  

 امللي ثقة عن ثقة  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا قال حدثين عبيد هللا بن عمر القواريري قال ثنا   - 21128
زيد عن هشام بن عروة عن أبيه قال بلغين عن أيب أيوب بن زيد محاد بن 

حديث وهو أبرض الروم قال فلقيت أاب أيوب فحدثين عن أيب بن كعب أن 
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : إذا جامع الرجل امرأته مث أكسل 

 فليغسل ما أصاب املرأة منه مث ليتوضأ 

 

 

ح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيت  



 

 

( حديث عبادة بن الصامت عن أيب بن كعب رضي هللا عنهما  )  

 

 

حدثنا عبد هللا قال حدثين أيب قال ثنا عفان قال ثنا محاد قال   - 21129
أخربان محيد عن أنس عن عبادة أن أيب بن كعب قال قال رسول هللا صلى هللا 

 عليه وسلم : أنزل القرآن على سبعة أحرف 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا قال حدثين أيب قال ثنا عفان قال ثنا محاد قال   - 21130
ل : أقرأين أخربان محيد عن أنس عن عبادة بن الصامت أن أيب بن كعب قا

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم آية واقرأها آخر غري قراءة أيب فقلت من 
قرأنيها  أقرأكها قال أقرأنيها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قلت وهللا لقد أ

كذا وكذا قال أيب فما ختلج يف نفسي من اإلسالم ما ختلج يومئذ فأتيت النيب 
صلى هللا عليه وسلم قلت اي رسول هللا أمل تقرئىن آية كذا وكذا قال بلى قال  
فإن هذا يدعى إنك أقرأته كذا وكذا فضرب بيده يف صدري فذهب ذاك فما  

 عليه وسلم أاتين جربيل وجدت منه شيئا بعد مث قال رسول هللا صلى هللا



وميكائيل عليهما السالم فقال جربيل اقرأ القرآن على حرف فقال ميكائيل 
أستزده قال اقرأه على حرفني قال أستزده حىت بلغ سبعة أحرف قال كل شاف 

 كاف 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثين حيىي بن سعيد عن  حدثنا عبد هللا قال حدثين أيب قال  - 21131
محيد عن أنس أن أبيا قال : ما حك يف صدري شيء منذ أسلمت إال أىن 

 قرأت آية فذكر احلديث ومل يذكر فيه عبادة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

( حديث أيب هريرة الدوسي عن أيب بن كعب رضي هللا عنهما  )  

 

 

حدثنا عبد هللا قال حدثين أبو بكر بن أيب شيبة وحممد بن عبد   - 21132
عن عبد احلميد بن هللا بن منري وهذا لفظ حديث بن منري قال ثنا أبو أسامة 

جعفر عن العالء بن عبد الرمحن بن يعقوب عن أبيه عن أيب هريرة عن أيب بن 



وجل يف كعب قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ما أنزل هللا عز 
التوراة وال يف اإلجنيل مثل أم القرآن وهى السبع املثاين وهى مقسومة بيين وبني 

 عبدي ولعبدي ما سأل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا قال حدثين أبو معمر قال ثنا أبو أسامة عن عبد   - 21133
هريرة عن أيب بن احلميد بن جعفر عن العالء بن عبد الرمحن عن أبيه عن أيب  

كعب قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : أال أعلمك سورة ما أنزل يف 
لت بلى قال فإين التوراة وال يف الزبور وال يف اإلجنيل وال يف القرآن مثلها ق

أرجو أن ال أخرج من ذلك الباب حىت تعلمها مث قام رسول هللا فقمت معه  
فأخذ بيدي فجعل حيدثين حىت بلغ قرب الباب قال فذكرته فقلت اي رسول 

هللا السورة اليت قلت يل قال فكيف تقرأ إذا قمت تصلي فقرأ بفاحتة الكتاب  
يم الذي أوتيت بعد قال عبد هللا  قال هي هي وهي السبع املثاين والقرآن العظ

سألت أيب عن العالء بن عبد الرمحن وسهيل بن أيب صاحل فقدم العالء على  
سهيل وقال مل أمسع أحدا ذكر العالء بسوء وقال أبو عبد الرمحن وأبو صاحل 

 أحب إيل من العالء 
 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

-------------------------------------  
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( حديث رافع بن رفاعة عن أيب بن كعب رضي هللا عنهما  )  

 

 

حدثنا عبد هللا قال حدثين أيب قال ثنا حيىي بن آدم قال ثنا زهري   - 21134
أيب   وبن إدريس عن حممد بن إسحاق عن يزيد بن أيب حبيب عن معمر بن

حبيبة عن عبيد بن رفاعة بن رافع عن أبيه قال زهري يف حديثه رفاعة بن رافع  
الناس يف وكان عقبيا بدراي قال كنت عند عمر فقيل له إن زيد بن اثبت يفىت 

املسجد قال زهري يف حديثه : الناس برأيه يف الذي جيامع وال ينزل فقال أعجل  
به فأتى به فقال اي عدو نفسه أو قد بلغت أن تفىت الناس يف مسجد رسول 

هللا صلى هللا عليه وسلم برأيك قال ما فعلت ولكن حدثين عموميت عن رسول  
أيب بن كعب قال زهري وأبو  هللا صلى هللا عليه وسلم قال أي عمومتك قال 

أيوب ورفاعة بن رافع فالتفت إىل ما يقول هذا الفىت وقال زهري ما يقول هذا  
الغالم فقلت كنا نفعله يف عهد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال فسألتم  



عنه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال كنا نفعله على عهده فلم نغتسل قال 
اس على أن املاء ال يكون إال من املاء إال رجلني علي  فجمع الناس واتفق الن

اخلتان فقد وجب الغسل بن أيب طالب ومعاذ بن جبل قاال إذا جاوز اخلتان 
قال فقال علي اي أمري املؤمنني إن أعلم الناس هبذا أزواج رسول هللا صلى هللا  

ذا  عليه وسلم فأرسل إىل حفصة فقالت ال علم يل فأرسل إىل عائشة فقالت إ
جاوز اخلتان اخلتان وجب الغسل قال فتحطم عمر يعىن تغيظ مث قال ال يبلغين  

 أن أحدا فعله وال يغسل إال أهنكته عقوبة  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  

 

 

حدثنا عبد هللا ثنا أبو بكر بن أيب شيبة ثنا عبد األعلى بن عبد   - 21135
عن معمر بن حبيبة عن  األعلى عن حممد بن إسحاق عن زيد بن أيب حبيب 
 عبيد بن رفاعة بن رافع عن أبيه : فذكر حنوه ومعناه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  

 

 

( حديث جابر بن عبد هللا عن أيب بن كعب رضي هللا عنهما  )  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو بكر بن أيب شيبة عبد هللا بن  - 21136
بن حارثة عن   حممد ثنا رجل مساه ثنا يعقوب بن عبد هللا األشعري ثنا عيسى

جابر بن عبد هللا عن أيب بن كعب قال جاء رجل إىل النيب صلى هللا عليه  
ة معي يف  وسلم فقال : اي رسول هللا عملت الليلة عمال قال ما هو قال نسو 

الدار قلن يل إنك تقرأ وال نقرأ فصل بنا فصليت مثانيا والوتر قال فسكت 
 النيب صلى هللا عليه وسلم قال فرأينا أن سكوته رضا مبا كان  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف لضعف عيسى بن جارية األنصارين ت
 املدين

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حجاج بن يوسف ثنا شبابة عن   - 21137
شعبة عن األعمش عن أيب سفيان عن جابر عن أيب بن كعب : أن النيب صلى 

 هللا عليه وسلم كواه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده قوي على شرط مسلم من أجل أيب سفيان ت  

 

 



( حديث سهل بن سعد عن أيب بن كعب رضي تعاىل عنهما   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عثمان بن عمر أان يونس عن   - 21138
وسلم  الزهري قال قال سهل األنصاري وكان قد أدرك النيب صلى هللا عليه  

وهو بن مخس عشرة يف زمانه حدثين أيب بن كعب : إن الفتيا اليت كانوا يقولون  
رخص هبا يف أول   املاء من املاء رخصة كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

 اإلسالم مث أمران ابإلغتسال بعدها  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا علي بن إسحاق أان عبد هللا يعىن  - 21139
بن املبارك أخربين يونس عن الزهري عن سهل بن سعد األنصاري وقد أدرك 

شرة سنة قال حدثين أيب بن كعب  النيب صلى هللا عليه وسلم وهو بن مخس ع
: إن الفتيا اليت كانوا يفتون هبا يف قوهلم املاء من املاء رخصة كان أرخص هبا يف 

 أول اإلسالم مث أمران ابإلغتسال بعدها  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  



 

 

------------------------------------- 
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حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا خلف بن الوليد ثنا بن املبارك عن   - 21140
يونس عن الزهري عن سهل عن أيب حنوه قال بن املبارك فأخربين معمر : هبذا 

 اإلسناد حنوه  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن بكر أان بن جريج قال   - 21141
قال بن شهاب قال سهل بن سعد وكان قد بلغ : مخس عشرة سنة حني توىف 

 النيب صلى هللا عليه وسلم ومسع منه أخربين أيب بن كعب وذكر حنوه  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو اليمان أان شعيب عن الزهري  - 21142
ه وسلم ومسع  قال سهل بن سعد األنصاري وكان قد رأى النيب صلى هللا علي

منه وذكر إنه بن مخس عشرة سنة مث توىف النيب صلى هللا عليه وسلم حدثين 
هللا عليه  أيب بن كعب : إن الفتيا اليت كانوا يفتون هبا رخصة كان النيب صلى 

 وسلم رخص فيها يف أول اإلسالم مث أمران ابإلغتسال بعد  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن غيالن ثنا رشدين حدثين  - 21143
عمرو بن احلرث عن بن شهاب حدثين بعض من أرضى عن سهل بن سعد أن  

 عليه وسلم جعلها رخصة للمؤمنني لقلة  أبيا حدثه : أن رسول هللا صلى هللا
ثياهبم مث إن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم هنى عنها بعد يعىن قوهلم املاء من  

 املاء 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح دون قوله : " لقلة ثياهبم " وهذا ت
 إسناد ضعيف من أجل رشدين

 

 



 بن احلرث حدثين حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد هللا - 21144
األسلمي يعىن عبد هللا بن عامر عن عمران بن أيب أنس عن سهل بن سعد عن  

أيب بن كعب : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم سئل عن املسجد الذي 
 أسس على التقوى فقال هو مسجدي 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف فيه عبد هللا بن ت
ي عامر األسلم  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو نعيم ثنا عبد هللا بن عامر   - 21145
األسلمي عن عمران بن أيب أنس عن سهل بن سعد عن أيب بن كعب أن النيب 

 صلى هللا عليه وسلم قال : املسجد الذي أسس على التقوى مسجدي هذا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف ت  

 

 

( حديث عبد هللا بن عمرو بن العاص عن أيب بن كعب رضي هللا عنهما  )  

 

 

حدثنا عبد هللا ثنا أبو بكر املقدمي أان عبد الوهاب الثقفي عن   - 21146



املثىن عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد هللا بن عمرو عن أيب بن كعب 
وأوالت األمحال أجلهن أن يضعن  } قال : قلت للنيب صلى هللا عليه وسلم 

للمطلقة ثالاث وللمتوىف عنها قال هي للمطلقة ثالاث وللمتوىف عنها   {محلهن   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف من أجل املثىن ت  

 

 

( حديث عبد هللا بن عباس عن أيب بن كعب رضي هللا عنهما  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا الوليد بن مسلم وحممد بن مصعب   - 21147
وزاعي أن الزهري  القرقساين قال الوليد حدثين األوزاعي وقال حممد ثنا األ

حدثه عن عبيد هللا بن عبد هللا عن بن عباس : إنه متارى هو واحلر بن قيس بن  
لقيه  حصن الفزاري يف صاحب موسى عليه السالم الذي سأل السبيل إىل 

فقال بن عباس هو خضر إذ مر هبما أيب بن كعب فناداه بن عباس فقال إين 
متاريت أان وصاحيب هذا يف صاحب موسى عليه السالم الذي سأل السبيل إىل 

لقيه فهل مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يذكر شأنه قال نعم مسعت 
الم يف مأل من بىن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول بينا موسى عليه الس

إسرائيل إذ قام إليه رجل فقال هل تعلم أحدا أعلم منك قال ال قال فأوحى  
هللا تبارك وتعاىل إليه عبدان خضر فسأل موسى عليه السالم السبيل إىل لقيه  



وجعل هللا تبارك وتعاىل له احلوت آية فقيل له إذا فقدت احلوت فارجع فإنك 
  }نزل منزال فقال موسى عليه السالم لفتاه  ستلقاه قال بن مصعب يف حديثه ف 

فارتدا   }فعند ذلك فقد احلوت  {آتنا غداءان لقد لقينا من سفران هذا نصبا 
فجعل موسى عليه السالم يتبع أثر احلوت يف البحر  { على آاثرمها قصصا 

 قال فكان من شأهنما ما قص هللا تبارك وتعاىل يف كتابه  

 

 

ده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسنات  

 

 

------------------------------------- 

 

[    117صفحة  - 5مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن بشر العبدي ثنا مسعر   - 21148
اس قال : جاء  عن مصعب بن شيبة عن أيب حبيب بن يعلى بن أمية عن بن عب

رجل إىل عمر فقال أكلتنا الضبع قال مسعر يعىن السنة قال فسأله عمر ممن  
 أنت فما زال ينسبه حىت عرفه فإذا هو موسى فقال عمر لو إن المرئ واداي

أو واديني ألبتغي إليهما اثلثا فقال بن عباس وال ميأل جوف بن آدم إال الرتاب  
مث يتوب هللا على من اتب فقال عمر البن عباس ممن مسعت هذا قال من أىب 



قال فإذا كان ابلغداة فاغد على قال فرجع إىل أم الفضل فذكر ذلك هلا  
أيب نسي فقالت فقالت ومالك وللكالم عند عمر وخشي بن عباس أن يكون 

أمه ان أبيا عسى أن ال يكون نسي فغدا إىل عمر ومعه الدرة فانطلقنا إىل أيب  
فخرج أيب عليهما وقد توضأ فقال إنه أصابين مذي فغسلت ذكري أو فرجي 
مسعر شك فقال عمر أو جيزئ ذلك قال نعم قال مسعته من رسول هللا صلى 

ن عباس فصدقه  هللا عليه وسلم قال نعم قال وسأله عما قال ب  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد ضعيف من أجل مصعب بن ت
 شيبة العبدري املكي 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو معاوية عن أيب إسحاق  - 21149
الشيباين عن يزيد بن األصم عن بن عباس قال : جاء رجل إىل عمر يسأله 

خرى هل يرى عليه من البؤس شيئا مث  فجعل ينظر إىل رأسه مرة وإىل رجليه أ
ن من اإلبل قال بن عباس فقلت صدق هللا قال له عمر كم مالك قال أربعو 

ورسوله لو كان البن آدم واداين من ذهب البتغى الثالث وال ميأل جوف بن 
آدم إال الرتاب ويتوب هللا على من اتب فقال عمر ما هذا فقلت هكذا 

ه قال فجاء إىل أيب فقال ما يقول هذا قال أيب أقرأنيها أيب قال فمر بنا إلي
 هكذا أقرأنيها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال أفأثبتها فأثبتها  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هشام بن عبد امللك وعفان قاال   - 21150
قال عفان يف حديثه ثنا األسود بن قيس عن   ثنا أبو عوانة عن األسود بن قيس

نبيح عن بن عباس : أن أبيا قال لعمر اي أمري املؤمنني إين تلقيت القرآن ممن 
 تلقاه وقال عفان ممن يتلقاه من جربيل عليه السالم وهو رطب 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

بشر بن عمر ثنا   حدثنا عبد هللا حدثين حممد بن أيب بكر ثنا - 21151
شعبة عن علي بن زيد عن يوسف املكي عن بن عباس عن أيب قال : آخر آية 

اآلية   {لقد جاءكم رسول من أنفسكم  }نزلت   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : أثر حسن وهذا إسناد ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أبو عثمان عمرو بن حممد بن بكري الناقد   - 21152



ثنا سفيان بن عيينة عن عمرو يعين بن دينار عن سعيد بن جبري قال قلت 
البن عباس أن نوفا الشامي يزعم أو يقول : ليس موسى صاحب خضر موسى  
بين إسرائيل قال كذب نوف عدو هللا حدثين أيب بن كعب عن النيب صلى هللا 

ليه وسلم أن موسى صلى هللا عليه وسلم قام يف بين إسرائيل خطيبا فقالوا له ع
من أعلم الناس قال أان فأوحى هللا تبارك وتعاىل إليه أن يل عبدا أعلم منك قال 

رب فأرنيه قال قيل أتخذ حوات فتجعله يف مكتل فحيثما فقدته فهو مث قال  
ان على الساحل حىت أتيا فأخذ حوات فجعله يف مكتل وجعل هو وصاحبه ميشي

الصخرة رقد موسى عليه السالم واضطرب احلوت يف املكتل فوقع يف البحر 
آتنا   }فحبس هللا عليه جرية املاء فاضطرب املاء فاستيقظ موسى فقال لفتاه 

ومل يصب النصب حىت جاوز الذي   {غداءان لقد لقينا من سفران هذا نصبا 
أرأيت إذ أوينا إىل الصخرة فإين نسيت  }ل  أمره هللا تبارك وتعاىل به قال فقا 
فجعال   {فارتدا على آاثرمها قصصا  }  {احلوت وما أنسانيه إال الشيطان 

سراب قال امسك عنه جرية املاء  {واختذ سبيله يف البحر  }يقصان آاثرمها 
فصار عليه مثل الطاق فكان للحوت سراب وكان ملوسى عليه السالم عجبا  

خرة فإذا رجل مسجى عليه ثوب فسلم موسى عليه فقال  حىت انتهيا إىل الص
أتبعك  } وإين أبرضك السالم قال أان موسى قال موسى بىن إسرائيل قال نعم  

قال اي موسى اىن على علم من هللا تبارك    {على أن تعلمين مما علمت رشدا 
وتعاىل ال تعلمه وأنت على علم من هللا علمكه هللا فانطلقا ميشيان على 

فمرت سفينة فعرفوا اخلضر فحمل بغري نول فلم يعجبه ونظر يف  الساحل



السفينة فأخذ القدوم يريد ان يكسر منها لوحا فقال محلنا بغري نول وتريد أن 
قال اىن  {قال أمل أقل إنك لن تستطيع معي صربا  }خترقها لتغرق أهلها  

نسيت وجاء عصفور فنقر يف البحر قال اخلضر ما ينقص علمي وال علمك 
  }من علم هللا تعاىل اال كما ينقص هذا العصفور من هذا البحر فانطلقا حىت 

فرأى غالما فأخذ رأسه    {أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفومها 
ت شيئا نكرا قال أمل أقل أقتلت نفسا زكية بغري نفس لقد جئ }فانتزعه فقال  

قال سفيان قال عمرو وهذه أشد من األوىل  {لك إنك لن تستطيع معي صربا 
قال فانطلقا فإذا جدار يريد ان ينقض فأقامه وأراان سفيان بيديه فرفع يديه 

لو شئت الختذت  }هكذا رفعا فوضع راحتيه فرفعهما ببطن كفيه رفعا فقال 
قال بن عباس كانت األوىل نسياان  {بينك عليه أجرا قال هذا فراق بيين و 

فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يرحم هللا موسى لو كان صرب حىت يقص 
 علينا من أمره  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    118صفحة  - 5مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عمرو الناقد ثنا سفيان عن عمرو   - 21153
عن سعيد بن جبري عن بن عباس عن أيب بن كعب عن النيب صلى هللا عليه  

   {لو شئت الختذت عليه أجرا  }وسلم قال :  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

رو الناقد ثنا سفيان عن عمرو  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عم - 21154
عن سعيد بن جبري عن بن عباس عن أيب بن كعب عن النيب صلى هللا عليه  

 وسلم : فإذا اجلدار يريد أن ينقض فأقامه قال بيده فرفعهما رفعا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثين سفيان بن حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هبز بن أسد  - 21155
ء على عن عمرو عن سعيد بن جبري قال قلت البن عباس قال أيب عيينة إمال

كتبته عن هبز وبن عيينة حىت ان نوفا يزعم ان موسى صلى هللا عليه وسلم  
ليس بصاحب اخلضر قال فقال كذب عدو هللا حدثنا أيب بن كعب عن النيب 



م خطيبا يف بىن إسرائيل صلى هللا عليه وسلم قال : قام موسى عليه السال
قال أان فعتب هللا عليه إذ مل يرد العلم إليه قال بل عبد   فسئل أي الناس أعلم

يل عند جممع البحرين هو أعلم منك قال أي رب فكيف يل به قال خذ حوات  
فاجعله يف مكتل مث انطلق فحيثما فقدته فهو مث فانطلق موسى ومعه فتاه  

فرقد موسى عليه السالم واضطرب احلوت يف  ميشيان حىت انتهيا إىل الصخرة
املكتل فخرج فوقع يف البحر فأمسك هللا عنه جرية املاء مثل الطاق وكان  

للحوت سراب وقال سفيان فعقد اإلهبام والسبابة وفرج بينهما قال فانطلقا حىت  
آتنا غداءان لقد لقينا من سفران هذا نصبا  }إذا كان من الغد قال موسى لفتاه  

قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا  } ومل جيد النصب حىت جاوز حيث أمر   قال {
يقصان آاثرمها قال وكان ملوسى أثر احلوت عجبا   { على آاثرمها قصصا 

 وللحوت سراب فذكر احلديث 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أبو بكر عبد هللا بن حممد بن أيب شيبة ثنا   - 21156
عن بن  عبيد هللا بن موسى عن إسرائيل عن أيب إسحاق عن سعيد بن جبري 

عباس قال كنا عنده فقال القوم ان نوفا الشامي يزعم أن الذي ذهب يطلب 
العلم ليس موسى بىن إسرائيل وكان بن عباس متكئا فاستوى جالسا فقال 



كذلك اي سعيد قلت نعم أان مسعته يقول ذاك فقال بن عباس كذب نوف 
رمحة هللا علينا   حدثين أيب بن كعب انه مسع النيب صلى هللا عليه وسلم يقول :

وعلى صاحل رمحة هللا علينا وعلى أخي عاد مث قال ان موسى عليه السالم بينا  
م مىن وأوحى هللا هو خيطب قومه ذات يوم إذ قال هلم ما يف األرض أحد أعل 

تبارك وتعاىل إليه ان يف األرض من هو أعلم منك وآية ذلك ان تزود حوات 
ماحلا فإذا فقدته فهو حيث تفقده فتزود حوات ماحلا فانطلق هو وفتاه حىت إذا 
بلغ املكان الذي أمروا به فلما انتهوا إىل الصخرة انطلق موسى يطلب ووضع 

قال فتاه   { فاختذ سبيله يف البحر سراب   }فتاه احلوت على الصخرة واضطرب 
إذا جاء نيب هللا صلى هللا عليه وسلم حدثته فأنساه الشيطان فانطلقا فاصاهبم  
ما يصيب املسافر من النصب والكالل ومل يكن يصيبه ما يصيب املسافر من  

آتنا غداءان لقد  }النصب والكالل حىت جاوز ما أمر به فقال موسى لفتاه  
أرأيت إذ أوينا إىل  } قال له فتاه اي نيب هللا  { هذا نصبا  لقينا من سفران

فاختذ   }  {وما أنسانيه إال الشيطان  }ان أحدثك  {الصخرة فإين نسيت 
فرجعا على آاثرمها قصصا  {قال ذلك ما كنا نبغ   } {سبيله يف البحر سراب  

له يقصان األثر حىت إذا انتهيا إىل الصخرة فأطاف هبا فإذا هو مسجى بثوب 
فسلم عليه فرفع رأسه فقال له من أنت قال موسى قال من موسى قال موسى  

قال إنك لن  }بىن إسرائيل قال أخربت ان عندك علما فأردت أن أصحبك 
 {قال ستجدين إن شاء هللا صابرا وال أعصي لك أمرا  }  {تستطيع معي صربا 

قال  }قال فكيف تصرب على ما مل حتط به خربا قال قد أمرت ان أفعله  



قال فإن اتبعتين فال تسألين عن شيء حىت  }  {ستجدين إن شاء هللا صابرا 
خرج من كان فيها   {أحدث لك منه ذكرا فانطلقا حىت إذا ركبا يف السفينة  

ت شيئا إمرا  لقد جئ }وختلف ليخرقها قال فقال له موسى خترقها لتغرق أهلها 
قال أمل أقل إنك لن تستطيع معي صربا قال ال تؤاخذين مبا نسيت وال   } {

فانطلقا حىت إذا أتوا على غلمان يلعبون على ساحل   {ترهقين من أمري عسرا 
البحر وفيهم غالم ليس يف الغلمان غالم أنظف يعىن منه فأخذه فقتله فنفر  

سا زكية بغري نفس لقد جئت  أقتلت نف }موسى عليه السالم عند ذلك وقال 
قال فآخذته ذمامة    {شيئا نكرا قال أمل أقل لك إنك لن تستطيع معي صربا 

إن سألتك عن شيء بعدها فال تصاحبين قد  }من صاحبه واستحى فقال  
  { استطعما أهلها  }لئاما   {بلغت من لدين عذرا فانطلقا حىت إذا أتيا أهل قرية 

فوجدا فيها جدارا يريد  }فلم يضيفومها وقد أصاب موسى عليه السالم جهد 
لو شئت الختذت  }قال له موسى مما نزل هبم من اجلهد   {أن ينقض فأقامه 

فأخذ موسى عليه السالم بطرف ثوبه  {عليه أجرا قال هذا فراق بيين وبينك 
وكان   } { أما السفينة فكانت ملساكني يعملون يف البحر  } فقال حدثين فقال 
فإذا مر عليها فرآها منخرقة تركها   {كل سفينة غصبا وراءهم ملك أيخذ  

ورقعها أهلها بقطعة خشبة فانتفعوا هبا وأما الغالم فإنه كان طبع يوم طبع كافرا  
  } {طغياان وكفرا   }وكان قد ألقى عليه حمبة من أبويه ولو أطاعاه ألرهقهما 

على أمه   ووقع أبوه {فأردان أن يبدهلما رهبما خريا منه زكاة وأقرب رمحا 
وأما اجلدار فكان لغالمني  }فعلقت فولدت منه خريا منه زكاة وأقرب رمحا 



يتيمني يف املدينة وكان حتته كنز هلما وكان أبومها صاحلا فأراد ربك أن يبلغا  
أشدمها ويستخرجا كنزمها رمحة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك أتويل ما مل  

 تسطع عليه صربا 
 

 

األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    119صفحة  - 5مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد هللا بن إبراهيم املروزي حدثين  - 21157
بن مسلم   هشام بن يوسف يف تفسري بن جريج الذي أماله عليهم أخربين يعلى

وعمرو بن دينار عن سعيد بن جبري يزيد أحدمها على اآلخر وغريمها قال قد  
بن   [ اان لعند عبد هللا 120مسعت حيدثه عن سعيد بن جبري قال ] ص 

عباس يف بيته إذ قال سلوين فقلت أاب عباس جعلين هللا فداءك ابلكوفة رجل 
قاص يقال له نوف يزعم انه ليس موسى بىن إسرائيل أما عمرو بن دينار فقال  
كذب عدو هللا واما يعلى بن مسلم فقال قال بن عباس حدثين أيب بن كعب 

ول هللا صلى هللا عليه  قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ان موسى رس



وسلم ذكر الناس يوما حىت إذا فاضت العيون ورقت القلوب وىل فأدركه رجل  
فقال اي رسول هللا هل يف األرض أحد أعلم منك قال ال قال فعتب عليه إذ مل  
يرد العلم إىل هللا تبارك وتعاىل فأوحى هللا إليه ان يل عبدا أعلم منك قال أي 

ين قال أي رب اجعل يل علما أعلم ذلك به قال يل  رب وإين قال جممع البحر 
عمرو قال حيث يفارقك احلوت وقال يعلى خذ حوات ميتا حيث ينفخ فيه  
الروح فأخذ حوات فجعله يف مكتل قال لفتاه ال أكلفك اال ان ختربىن حيث 

إذ قال موسى   }يفارقك احلوت قال ما كلفتين كثريا فذلك قوله تبارك وتعاىل  
بن نون ليست عن سعيد بن جبري قال فبينا هو يف ظل صخرة   يوشع {لفتاه  

يف مكان ثراين إذ تضرب احلوت وموسى انئم قال فتاه ال أوقظه حىت إذا 
استيقظ نسي ان خيربه وتضرب احلوت حىت دخل البحر فأمسك هللا تبارك  
وتعاىل عليه جرية البحر حىت كان أثره يف حجر فقال يل عمرو وكان أثره يف  

قال قد    {لقد لقينا من سفران هذا نصبا   }لق إهباميه واللتني تلياهنما  حجر وح
قطع هللا تبارك وتعاىل عنك النصب ليست هذه عن سعيد بن جبري فأخربه  

فرجعا فوجدا خضرا عليه السالم فقال يل عثمان بن أيب سليمان على طنفسة  
حتت   خضراء على كبد البحر قال سعيد بن جبري مسجى ثوبه قد جعل طرفه

رجليه وطرفه حتت رأسه فسلم عليه موسى فكشف عن وجهه وقال هل 
أبرضك من سالم من أنت قال أان موسى قال موسى بىن إسرائيل قال نعم قال  
فما شأنك قال جئت لتعلمين مما علمت رشدا قال أما يكفيك ان أنباء التوراة 

وان لك علما   بيدك وان الوحي أيتيك اي موسى ان يل علما ال ينبغي ان تعلمه



ال ينبغي ان أعلمه فجاء طائر فأخذ مبنقاره فقال وهللا ما علمي وعلمك يف 
علم هللا اال كما أخذ هذا الطائر مبنقاره من البحر حىت إذا ركبا يف السفينة  

وجدا معابر صغارا حتمل أهل هذا الساحل إىل هذا الساحل عرفوه فقالوا عبد 
نعم ال حيملونه أبجر فخرقها ودق فيها وتدا  هللا الصاحل فقلنا لسعيد أبجر قال

قال قال جماهد نكرا  {أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا   }قال موسى  
وكانت األوىل نسياان والثانية   {قال أمل أقل إنك لن تستطيع معي صربا  }

  {قال ال تؤاخذين مبا نسيت وال ترهقين من أمري عسرا  } شرطا والثالثة عمدا 
فلقيا غالما فقتله قال يعلى بن مسلم قال سعيد بن جبري وجدا غلماان يلعبون  

قال أقتلت نفسا   }فأخذ غالما كافرا كان ظريفا فاضجعه مث ذحبه ابلسكني 
عيد  مل تعمل ابحلنث فانطلقا فوجدا جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال س {زكية  

بيده هكذا ورفع يده فاستقام قال يعلى فحسبت ان سعيدا قال فمسحه بيده  
قال سعيد أجرا أنكله قال وكان    {قال لو شئت الختذت عليه أجرا  } فاستقام 
وكان بن عباس يقرؤها وكان أمامهم ملك يزعمون   {وكان وراءهم   }يقرؤها 

  }ه جيسور قال عن غري سعيد انه قال هذا الغالم املقتول يزعمون ان امس
وأراد إذا مرت به ان يدعها لعيبها فإذا جاوزوا  {أيخذ كل سفينة غصبا  

أصلحوها فانتفعوا هبا بعد منهم من يقول سدوها بقارورة ومنهم من يقول 
 {فخشينا أن يرهقهما طغياان وكفرا  }ابلقار وكان أبواه مؤمنني وكان كافرا 

فأردان أن يبدهلما رهبما خريا منه   }فيحملهما حبه على ان يتابعاه على دينه  
مها به أرحم منهما ابألول الذي قتله خضر وزعم غري  {زكاة وأقرب رمحا  



سعيد اهنما قاال جارية وأما داود بن أيب عاصم فقال عن غري واحد اهنا جارية  
وبلغين عن سعيد بن جبري اهنا جارية ووجدته يف كتاب أيب عن حيىي بن معني  

مثله   عن هشام بن يوسف  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    121صفحة  - 5مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا ثين حيىي بن يعقوب أبو اهليثم الرابين ثنا معتمر   - 21158
بري عن بن  بن سليمان قال مسعت أيب ثنا رقبة عن أيب إسحاق عن سعيد بن ج

عباس ثنا أيب بن كعب قال مسعت نيب هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : بينما  
قال ما أعلم يف   موسى عليه السالم يف قومه يذكرهم أبايم هللا نعمه وبالؤه إذ

األرض رجال خريا مىن أو أعلم مىن قال فأوحى هللا تبارك وتعاىل إليه اىن أعلم  
ابخلري من هو أو عند من هو ان يف األرض رجال هو أعلم منك قال اي رب 
فدلين عليه فقيل له تزود حوات ماحلا ففعل مث خرج فلقى اخلضر فكان من  

ابلقرية اللئام أهلها فطافا يف اجملالس أمرمها ما كان حىت كان آخر ذلك مروا 



فاستطعما فأبوا أن يضيفومها مث قص عليه النبأ نبأ السفينة وانه إمنا خرقها  
ليتجوزها امللك فال يريدها وأما الغالم فطبع يوم طبع كافرا كان أبواه عطفا  

  عليه فلو أنه أدرك ألرهقهما طغياان وكفرا واما اجلدار فكان لغالمني يتيمني يف
 املدينة 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد حسن يف املتابعات ت
 والشواهد من أجل حممد بن يعقوب أيب اهليثم الرابيل

 

 

حدثنا عبد هللا ثنا أبو الربيع العتكي سليمان بن داود الزهراين  - 21159
 قال  ثنا املعتمر بن سليمان قال مسعت أيب يذكر عن رقبة ح وحدثنا عبد هللا

وحدثين حممد بن أيب بكر املقدمي ثنا معتمر عن أبيه عن رقبة ح وحدثنا عبد  
هللا قال وحدثين سويد بن سعيد ح وحدثنا عبد هللا قال وحدثين حممد بن أمحد 

بن خالد الواسطي قاال ثنا معتمر عن أبيه عن رقبة وقالوا مجيعا عن أيب 
كعب عن النيب صلى هللا   إسحاق عن سعيد بن جبري عن بن عباس عن أيب بن

عليه وسلم : الغالم الذي قتله اخلضر طبع كافرا زاد أبو الربيع يف حديثه ولو  
 أدرك ال رهق أبويه طغياان وكفرا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  



 

 

حدثنا عبد هللا ثنا سريج بن يونس وأبو الربيع الزهراين قاال ثنا   - 21160
بن   سلم بن قتيبة ثنا عبد اجلبار بن عباس اهلمداين عن أيب إسحاق عن سعيد

جبري عن بن عباس عن أيب بن كعب عن النيب صلى هللا عليه وسلم : الغالم 
 الذي قتله صاحب موسى عليه السالم طبع يوم طبع كافرا  

 

 

شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد حسن من أجل عبد   عليقت
 اجلبار بن عباس الشبامي اهلمداين 

 

 

حدثنا عبد هللا ثنا حممد بن عبد هللا بن منري ثنا أبو داود عمر بن   - 21161
سعيد عن حيىي بن زكراي بن أيب زائدة عن محزة عن أيب إسحاق عن سعيد بن  

إن   }جبري عن بن عباس عن أيب : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قرأ  
   {سألتك عن شيء بعدها فال تصاحبين قد بلغت من لدين عذرا 

 

 

ليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم عت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثنا أبو عبد هللا العنربي ثنا أمية بن خالد  - 21162



حدثنا أبو اجلارية العبدي عن شعبة عن أيب إسحاق عن سعيد بن جبري عن بن  
قد بلغت  }عباس عن أيب بن كعب عن النيب صلى هللا عليه وسلم انه قرأ : 

يثقلها   {عذرا   من لدين  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف فيه أبو اجلارية ت
 العبدي البصري

 

 

حدثنا عبد هللا ثنا حجاج بن يوسف الشاعر قال حدثين وهب  - 21163
بن جرير أان سألته حدثنا أيب قال مسعت أيوب حيدث عن سعيد بن جبري عن  

ملا ركض زمزم بعقبه جعلت أم إمساعيل  بن عباس عن أيب بن كعب ان جربيل 
جتمع البطحاء فقال النيب صلى هللا عليه وسلم : رحم هللا هاجر أم إمساعيل لو  

 تركتها لكانت ماء معينا  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري حجاج بن يوسف الشاعر فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن آدم ثنا محزة بن حبيب   - 21164



الزايت عن أيب إسحاق عن سعيد بن جبري عن بن عباس عن أيب بن كعب قال  
: كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا دعا ألحد بدأ بنفسه فذكر ذات يوم 

علينا من  موسى فقال رمحة هللا علينا وعلى موسى لو كان صرب لقص هللا تعاىل  
إن سألتك عن شيء بعدها فال تصاحبين قد بلغت من لدين   }خربه ولكن قال 

 عذرا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    122صفحة  - 5مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

جاج وأبو قطن عمرو بن اهليثم  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا ح - 21165
قاال ثنا محزة عن أيب إسحاق عن سعيد بن جبري عن بن عباس عن أيب بن 

 كعب عن النيب صلى هللا عليه وسلم : معناه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن عبد هللا موىل بىن هاشم ثنا   - 21166
حممد بن أابن اجلعفي عن أيب إسحاق عن سعيد بن جبري عن بن عباس عن أيب 

وذكرهم أبايم   } بن كعب عن النيب صلى هللا عليه وسلم : يف قوله تبارك وتعاىل 
قال بنعم هللا تبارك وتعاىل   {هللا   

 

 

نؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف عليق شعيب األر ت  

 

 

حدثنا عبد هللا ثنا أبو عبد هللا العنربي ثنا أبو الوليد الطيالسي  - 21167
ثنا حممد بن أابن عن أيب إسحاق عن سعيد بن جبري عن بن عباس عن أيب : 

 حنوه ومل يرفعه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح مرفوعا وهذا إسناد ضعيف من أجل حممد  ت
أابن بن صاحل اجلعفي الكويفبن   

 

 

حدثنا عبد هللا ثىن حممد بن عبد الرحيم أبو حيىي البزاز ثنا أبو  - 21168
الوليد هشام بن عبد امللك قال قيس ثنا عن أيب إسحاق عن سعيد بن جبري  

عن بن عباس عن أيب : أن النيب صلى هللا عليه وسلم كان إذا ذكر األنبياء بدأ  



 بنفسه فقال رمحة هللا علينا وعلى هود وعلى صاحل  
 

 

شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد حسن يف املتابعات عليق ت
 والشواهد من أجل قيس 

 

 

حدثنا عبد هللا ثنا حممد بن عباد املكي ثنا عبد هللا بن ميمون   - 21169
بن عبد هللا القداح ثنا جعفر بن حممد الصادق عن بن شهاب عن عبيد هللا 

عن بن عباس قال : ما رآين رجل من بىن فزارة يف الرجل الذي اتبعه موسى 
فمر  عليه السالم فقلت هو اخلضر عليه السالم وقال الفزاري هو رجل آخر 

بنا أيب بن كعب قال بن عباس فدعوته فسألته مسعت رسول هللا صلى هللا عليه  
وسلم يذكر الذي تبعه موسى عليه السالم قال نعم مسعت رسول هللا صلى هللا 
عليه وسلم يقول بينما موسى جالس يف مال من بىن إسرائيل فقال له رجل هل  

وحى هللا إليه بلى عبدي أحد أعلم ابهلل تبارك وتعاىل منك قال ما أرى فأ
اخلضر فسأل السبيل إليه فجعل هللا تبارك وتعاىل له احلوت آية ان افتقده  

 وكان من شأنه ما قص هللا تبارك وتعاىل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف جدا ت  

 



 

حديث أنس بن مالك عن يب بن كعب رضي هللا تعاىل عنه ( )   

 

 

أيب ثنا سعيد عن محيد عن أنس عن أيب حدثنا عبد هللا حدثين  - 21170
منذ أسلمت اال اىن قرأت آية وقرأها   بن كعب قال : ما حك يف صدري شيء

رجل غري قراءيت فأتينا النيب صلى هللا عليه وسلم قال قلت أقرأتين آية كذا  
وكذا قال نعم قال فقال اآلخر أمل تقرئىن آية كذا وكذا قال نعم أاتين جربيل  

ائيل عن يسارى فقال جربيل اقرأ القرآن على حرف واحد فقال  عن مييين وميك
 ميكائيل استزده حىت بلغ سبعة أحرف كلها شاف كاف  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا ثنا حممد بن أيب بكر املقدمي ثنا بشر بن املفضل  - 21171
ثنا محيد قال قال أنس قال أيب : ما دخل قليب شيء منذ أسلمت فذكر معىن  

 حديث أيب عن حيىي بن سعيد  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثنا سويد بن سعيد ثنا املعتمر عن محيد عن   - 21172
 أنس عن أيب بن كعب قال : ما دخل قليب منذ أسلمت فذكر معناه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف من أجل سويد ت
 بن سعيد 

 

 

حدثنا عبد هللا ثنا حممد بن عباد املكي ثنا أبو ضمرة عن يونس  - 21173
الزهري عن أنس قال كان أيب حيدث أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال :   عن

فرج سقف بييت وأان مبكة فنزل جربيل ففرج صدري مث غسله من ماء زمزم مث  
 جاء بطست من ذهب مملوء حكمة وإمياان فأفرغها يف صدري مث أطبقه 

 

 

ن  عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد قوي من أجل حممد بت
 عباد املكي 

 

 

( حديث عبد الرمحن بن أبزي عن أيب بن كعب رضي هللا تعاىل عنه   )  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد عن أجلح ثنا عبد   - 21174
قال رسول هللا صلى هللا بن عبد الرمحن بن أبزي عن أبيه عن أيب بن كعب قال 

هللا عليه وسلم : ان هللا تبارك وتعاىل أمرين ان أعرض القرآن عليك قال ومساين  
رحوا هكذا قرأها أيب لك ريب تبارك وتعاىل قال بفضل هللا وبرمحته فبذلك فلتف  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد حسن يف املتابعات ت
 والشواهد من أجل أجلح 

 

 

------------------------------------- 

 

[    123صفحة  - 5مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا مؤمل ثنا سفيان ثنا أسلم املنقري   - 21175
قال قال يل عن عبد هللا بن عبد الرمحن بن أبزي عن أبيه عن أيب بن كعب 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : اي أيب أمرت ان أقرأ عليك سورة كذا وكذا  
املنذر قال قلت اي رسول هللا وقد ذكرت هناك قال نعم فقلت له اي أاب 

قل بفضل هللا وبرمحته   }ففرحت بذلك قال وما مينعين وهللا تبارك وتعاىل يقول  
فلتفرحوا هو خري مما جيمعون قال مؤمل قلت لسفيان هذه القراءة يف   {فبذلك 



 احلديث قال نعم 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف من أجل مؤمل  ت
 بن إمساعيل البصري

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أبو موسى حممد بن املثىن ثنا أسباط بن  - 21176
عبد الرمحن  حممد القرشي ثنا األعمش عن حبيب بن أيب اثبت عن سعيد بن

بن أبزي عن أبيه عن أيب بن كعب عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : ال  
 هذه  تسبوا الريح فإذا رأيتم منها ما تكرهون فقولوا اللهم اان نسألك من خري

الريح ومن خري ما فيها ومن خري ما أرسلت به ونعوذ بك من شر هذه الريح  
 ومن شر ما فيها ومن شر ما أرسلت به 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد رجاله ثقات رجال ت
 الشيخني 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن يزيد الكويف ثنا بن فضيل   - 21177
مش عن حبيب بن أيب اثبت عن ذر بن عبد هللا عن سعيد بن عبد  ثنا األع



الرمحن بن أبزي عن أبيه عن أيب بن كعب قال قال رسول هللا صلى هللا عليه  
وسلم : ال تسبوا الريح فإهنا من روح هللا تبارك وتعاىل وسلوا هللا خريها وخري ما  

ها وشر ما أرسلت فيها وخري ما أرسلت به وتعوذوا ابهلل من شرها وشر ما في
 به 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف من أجل حممد ت
 بن يزيد العجلي الكويف

 

 

حدثنا عبد هللا ثنا حيىي بن داود الواسطي ثنا إسحاق بن يوسف  - 21178
األزرق عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن ذر عن سعيد بن عبد الرمحن بن 

ن كعب قال : صلى بنا النيب صلى هللا عليه وسلم  أبزي عن أبيه عن أيب ب
الفجر وترك آية فجاء أيب وقد فاته بعض الصالة فلما انصرف قال اي رسول 

 هللا نسخت هذه اآلية أو أنسيتها قال ال بل أنسيتها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري حيىي ت
ه ابن ماجه وهو ثقة بن داود الواسطي فقد روى ل  

 

 



حدثنا عبد هللا ثنا عثمان بن أيب شيبة حدثنا أبو حفص األابر  - 21179
عن األعمش عن طلحة وزبيد عن ذر عن سعيد بن عبد الرمحن بن أبزي عن  

أبيه عن أيب بن كعب : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان يوتر بسبح اسم  
هو هللا أحد   ربك األعلى وقل اي أيها الكافرون وقل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أبو بكر بن أيب شيبة ثنا حممد بن أيب  - 21180
عبد الرمحن بن عبيده ثنا أيب عن األعمش عن طلحة األايمي عن ذر عن بن 

أبزي عن أبيه عن أيب بن كعب قال : كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقرأ  
أحد فإذا  يف الوتر بسبح اسم ربك األعلى وقل اي أيها الكافرون وقل هو هللا 

 سلم قال سبحان امللك القدوس ثالث مرات 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا ثنا حممد بن عبد الرحيم البزاز ثنا أبو عمر  - 21181
الضرير البصري ثنا جرير بن حازم عن زبيد عن ذر عن سعيد بن عبد الرمحن 



لنيب صلى هللا عليه وسلم : مثله  عن أبيه عن أيب بن كعب عن ا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين إبراهيم بن إمساعيل بن حيىي بن سلمة بن   - 21182
كهيل حدثين أيب عن أبيه عن سلمة عن سعيد بن عبد الرمحن بن أبزي عن  

م يعلمنا إذا أبيه عن أيب بن كعب قال : كان رسول هللا صلى هللا عليه وسل
أصبحنا أصبحنا على فطرة اإلسالم وكلمة اإلخالص وسنة نبينا حممد صلى 

هللا عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من املشركني وإذا 
 أمسينا مثل ذلك  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف جدات  

 

 

ا سليمان بن داود ثنا شعبة عن  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثن - 21183
يب اهلذيل مسع بن أبزي مسع عبد هللا حبيب بن الزبري قال مسعت عبد هللا بن أ

بن خباب مسع أبيا حيدث : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ذكر الدجال  
فقال إحدى عينيه كأهنا زجاجة خضراء وتعوذوا ابهلل تبارك وتعاىل من عذاب 



 القرب 
 

 

شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحعليق ت  

 

 

-------------------------------------  
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حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر وروح قاال ثنا شعبة   - 21184
ح العنزي حيدث عن حبيب بن الزبري قال مسعت عبد هللا بن أيب اهلذيل قال رو 

عن عبد الرمحن بن أبزي عن عبد هللا بن خباب عن أيب بن كعب وقال روح يف 
هللا عليه   حديثه ان عبد هللا بن خباب حدثه عن أيب بن كعب عن النيب صلى

وسلم : انه ذكر الدجال عنده فقال عينه خضراء كالزجاجة فتعوذوا ابهلل من  
 عذاب القرب 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وهب بن جرير ثنا شعبة عن   - 21185
حبيب بن الزبري عن عبد هللا بن أيب اهلذيل عن عبد الرمحن بن أبزي عن عبد  
هللا بن خباب عن أيب بن كعب قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : يف  

 الدجال فذكر مثله  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا ثنا خالد بن أسلم ثنا النضر بن مشيل اان شعبة ثنا   - 21186
حبيب بن الزبري قال مسعت عبد هللا بن أيب اهلذيل عن عبد الرمحن بن أبزي 
عن أيب بن كعب عن النيب صلى هللا عليه وسلم : ومل يذكر خالد يف حديث 

 عبد هللا بن خباب  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

( حديث سليمان بن صرد عن أيب بن كعب رضي هللا تعاىل عنه  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن بن مهدي ثنا مهام عن   - 87211



قتادة عن حيىي بن يعمر عن سليمان بن صرد عن أيب بن كعب قال : قرأت 
ئىن آية وقرأ بن مسعود خالفها فأتيت النيب صلى هللا عليه وسلم فقلت أمل تقر 

آية كذا وكذا قال بلى فقال بن مسعود أمل تقرئنيها كذا وكذا فقال بلى كالكما  
حمسن جممل قال فقلت له فضرب صدري فقال اي أيب بن كعب اىن أقرئت 

القرآن فقيل يل على حرف أو على حرفني قال فقال امللك الذي معي على  
ك الذي معي  حرفني فقلت على حرفني فقال على حرفني أو ثالثة فقال املل

على ثالثة فقلت على ثالثة حىت بلغ سبعة أحرف ليس منها اال شاف كاف 
ان قلت غفورا رحيما أو قلت مسيعا عليما أو عليما مسيعا فاهلل كذلك ما مل  

 ختتم آية عذاب برمحة أو آية رمحة بعذاب 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هبز ثنا مهام ثنا قتادة عن حيىي بن  - 21188
يعمر عن سليمان بن صرد اخلزاعي عن أيب بن كعب قال قرأت آيه وقرأ بن 

 مسعود خالفها فأتيت النيب صلى هللا عليه وسلم : فذكر احلديث 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 



 

بد هللا ثنا هدبة بن خالد القيسي ثنا مهام بن حيىي ثنا حدثنا ع - 21189
قتادة عن حيىي بن يعمر عن سليمان بن صرد عن أيب بن كعب قال قرأت آية  

وقرأ بن مسعود خالفها وقرأ رجل آخر خالفها فأتيت النيب صلى هللا عليه  
 وسلم : فذكر احلديث 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا ثنا أبو بكر بن أيب شيبة ثنا عبيد هللا بن موسى  - 21190
عن إسرائيل عن أيب إسحاق عن سقري العبدي عن سليمان بن صرد عن أيب 

بن كعب قال : مسعت رجال يقرأ فقلت من أقرأك قال رسول هللا صلى هللا 
م فقلت استقرئ  عليه وسلم فقلت انطلق إليه فأتيت النيب صلى هللا عليه وسل 

هذا فقال اقرأ فقرأ فقال أحسنت فقلت له أو مل تقرئىن كذا وكذا قال بلى 
وأنت قد أحسنت فقلت بيدي قد أحسنت مرتني قال فضرب النيب صلى هللا 

عليه وسلم بيده يف صدري مث قال اللهم اذهب عن أيب الشك ففضت عرقا  
لم اي أيب ان ملكني آتياين وامتأل جويف فرقا فقال رسول هللا صلى هللا عليه وس 

فقال أحدمها اقرأ على حرف فقال اآلخر زده فقلت زدين قال اقرأ على 
حرفني فقال اآلخر زده فقلت زدين قال اقرأ على ثالثة فقال اآلخر زده فقلت  



زدين قال اقرأ على أربعة أحرف قال اآلخر زده قلت زدين قال اقرأ على مخسة  
قال اقرأ على ستة قال اآلخر زده قال اقرأ  أحرف قال اآلخر زده قلت زدين

 على سبعة أحرف فالقرآن أنزل على سبعة أحرف 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد ضعيف جلهالة سقري العبديت  

 

 

------------------------------------- 
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حدثنا عبد هللا ثنا حممد بن جعفر الوركاين أان شريك عن أيب  - 21191
إسحاق عن سليمان عن أيب بن كعب رفعه إىل النيب صلى هللا عليه وسلم قال  
: أاتين ملكان فقال أحدمها لآلخر أقرئه قال على كم قال حرف قال زده قال  

سبعة أحرف  حىت بلغ   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد ضعيف من أجل شريكت  

 

 



(حديث عبد الرمحن بن األسود عن أيب بن كعب رضي هللا تعاىل عنه   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد بن هارون أان إبراهيم بن سعد   - 21192
عن الزهري عن أيب بكر بن عبد الرمحن بن احلرث بن هشام عن مروان بن 

احلكم عن بن األسود بن عبد يغوث عن أيب بن كعب ان رسول هللا صلى هللا 
 عليه وسلم قال : ان من الشعر حكمة  

 

 

ه صحيح على شرط البخاري عليق شعيب األرنؤوط : إسناد ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن بن مهدي وأبو كامل   - 21193
ثه ثنا بن شهاب عن  قاال ثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري قال أبو كامل يف حدي

أيب بكر بن عبد الرمحن عن مروان بن احلكم عن عبد هللا بن األسود بن عبد  
ن من  يغوث عن أيب بن كعب ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : ا

الشعر حكمه قال أبو عبد الرمحن هكذا يقول إبراهيم بن سعد يف حديثه عبد  
هللا بن األسود وإمنا هو عبد الرمحن بن األسود بن عبد يغوث عن أيب بن كعب  

 كذا يقول غري إبراهيم بن سعد  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري ت  

 

 

منصور بن بشري ثنا إبراهيم بن سعد عن  حدثنا عبد هللا حدثين  - 21194
الزهري عن أيب بكر عن مروان عن عبد هللا بن األسود بن عبد يغوث عن أيب 

 بن كعب ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : ان من الشعر حكمة  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح ت  

 

 

أيب ثنا عبد الرزاق اان معمر عن الزهري  حدثنا عبد هللا حدثين - 21195
سود بن عبد يغوث عن  عن عروة عن مروان بن احلكم عن عبد الرمحن بن األ

أيب بن كعب قال مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : فذكر احلديث قال 
 أيب ووافقه بن املبارك يعىن اتفقا على عروة ومل يقوال أبو بكر بن عبد الرمحن 

 

 

يب األرنؤوط : صحيح عليق شع ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثنيه أيب ثنا عتاب بن زايد اان عبد هللا اان  - 21196
احلكم عن  يونس عن الزهري حدثين أبو بكر بن عبد الرمحن عن مروان بن 



عبد هللا بن األسود بن عبد يغوث عن أيب بن كعب قال قال رسول هللا صلى 
معمر  هللا عليه وسلم : ان من الشعر حكمة قال عبد هللا بن املبارك وحدثين  

 مثله سواء غري انه جعل مكان أيب بكر عروة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : هذا احلديث له إسنادان : أما األول فصحيح وأما ت
 اإلسناد الثاين فقد سلف الكالم عليه عند الرواية السابقة

 

 

حدثنا عبد هللا حدثنيه أيب ثنا إبراهيم بن خالد ثنا رابح عن   - 21197
ن احلكم عن  معمر عن الزهري حدثين أبو بكر بن عبد الرمحن عن مروان ب

عبد الرمحن بن األسود عن أيب بن كعب ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
ما  قال : ان من الشعر حكمة وخالف رابح رواية بن املبارك وعبد الرزاق ألهن

 قاال عن عروة قال رابح عن أيب بكر بن عبد الرمحن 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أبو مكرم وأبو بكر بن أيب شيبة قاال ثنا   - 21198
بن املبارك عن يونس عن الزهري أخربين أبو بكر بن عبد الرمحن عن مروان 



صلى هللا عليه وسلم : مثله   عن عبد الرمحن بن األسود عن أيب عن النيب  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عثمان بن عمر أخربان يونس عن   - 21199
الزهري أخربين أبو بكر بن عبد الرمحن عن عبد الرمحن بن األسود عن أيب بن 

 كعب عن النيب صلى هللا عليه وسلم : مثله  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح ثنا بن جريج أخربين زايد يعىن  - 21200
بن سعد أن بن شهاب أخربه قال أخربين أبو بكر بن عبد الرمحن عن مروان 
 بن احلكم عن عبد الرمحن بن األسود ان أبيا أخربه عن رسول هللا صلى هللا

 عليه وسلم : مثله  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري ت  

 



 

------------------------------------- 

 

[    126صفحة  - 5مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين عمرو الناقد ثنا احلجاج بن أيب منيع   - 21201
ه أبو بكر بن عبد  الرصايف ثنا جدي عبيد هللا بن أيب زايد عن الزهري أخرب 

الرمحن بن احلرث بن هشام عن مروان بن احلكم ان عبد الرمحن بن األسود بن 
وسلم :  عبد يغوث أخربه عن أيب بن كعب أخربه عن رسول هللا صلى هللا عليه  

 مثله  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد حسن من أجل عبيد هللا  ت
 بن أيب زايد الرصايف 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين سويد بن سعيد ثنا الوليد بن حممد   - 21202
املوقري عن الزهري قال مسعت أاب بكر بن عبد الرمحن قال مسعت عبد الرمحن 

ل مسعت أيب بن كعب يقول مسعت رسول هللا بن األسود بن عبد يغوث يقو 
 صلى هللا عليه وسلم يقول : فذكره ومل يذكر فيه مروان  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : منت احلديث صحيح وهذا إسناد ضعيف جدات  

 

 

حدثنا عبد هللا قال وحدثين أبو معمر ثنا إبراهيم بن سعد عن   - 21203
ن عبد الرمحن بن شهاب عن أيب بكر بن عبد الرمحن عن مروان بن احلكم ع

بن األسود بن عبد يغوث عن أيب بن كعب عن النيب صلى هللا عليه وسلم :  
فذكر احلديث قال أبو عبد الرمحن هكذا حدثناه أبو معمر عن إبراهيم بن 

د وقال فيه عبد الرمحن بن األسود وخالف أبو معمر رواية من رواه عن  سع
إبراهيم بن سعد ألنه رواه عدد عن إبراهيم بن سعد وقالوا فيه عن عبد هللا بن 

 األسود 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري ت  

 

 

( حديث سويد بن غفلة عن أيب بن كعب رضي هللا تعاىل عنه  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا سفيان وثنا عبد هللا قال   - 21204
حدثين سويد بن   وحدثنا أيب ثنا عبد هللا بن منري اان سفيان عن سلمة بن كهيل



غفلة قال خرجت مع زيد بن صوحان وسلمان بن ربيعة حىت إذا كنا ابلعذيب 
يب بن كعب التقطت سوطا فقاال يل القه فأبيت فلما قدمت املدينة لقيت أ

فذكرت ذلك له فقال : التقطت مائة دينار على عهد رسول هللا صلى هللا 
عليه وسلم فسألته فقال عرفها سنة فعرفتها سنة فلم أجد أحدا يعرفها قال  
فقال اعرف عددها ووعاءها ووكاءها مث عرفها سنة فان جاء صاحبها وإال 

ثه فقال عرفها فعرفتها  فهي كسبيل مالك وهذا لفظ وكيع وقال بن منري يف حدي
حوال مث أتيته فقال عرفها فعرفتها حوال مث أتيته فقال عرفها فعرفتها حوال مث  
أتيته فقال أعلم عدهتا ووعاءها ووكاءها فان جاء أحد خيربك بعدهتا ووعائها  

 ووكائها فأعطها إايه وإال فاستمتع هبا 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن سلمة   - 21205
هللا بن عمر   بن كهيل قال مسعت سويد بن غفلة وثنا عبد هللا حدثين عبيد

القواريري ثنا حيىي بن سعيد عن سعيد عن شعبة حدثين سلمة بن كهيل قال  
مسعت سويد بن غفلة قال : غزوت مع زيد بن صوحان وسلمان بن ربيعة  

دت سوطا فآخذته فقاال يل اطرحه فقلت ال ولكن أعرفه فان وجدت من  فوج
يعرفه وإال استمتعت به فأبيا على وأبيت عليهما فلما رجعنا من غزاتنا  



حججت فأتيت املدينة فلقيت أيب بن كعب فذكرت له قوهلما وقويل هلما فقال  
فأتيت   وجدت صرة فيها مائة دينار على عهد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فذكرت له ذلك فقال عرفها حوال فعرفتها  
حوال فلم أجد من يعرفها فأتيته فقلت له مل أجد من يعرفها فقال عرفها حوال  

ثالث مرات وال أدري قال له ذلك يف سنة أو يف ثالث سنني فقال يل يف 
ال فاستمتع هبا وهذا الرابعة اعرف عددها ووكاءها فان وجدت من يعرفها وإ

لفظ حديث حيىي بن سعيد وزاد حممد بن جعفر يف حديثه قال فلقيته بعد ذلك 
 مبكة فقال ال أدري ثالثة أحوال أو حوال واحدا 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    127صفحة  - 5مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو خيثمة ثنا جرير عن األعمش   - 21206
عن سلمة بن كهيل عن سويد بن غفلة قال : كنا حجاجا فوجدت سوطا  

فآخذته فقال القوم أتخذه فلعله لرجل مسلم قال فقلت أو ليس يل أخذه  



ذكرت ذلك له فقال  فانتفع به خري من ان أيكله الذئب فلقيت أيب بن كعب ف 
التقطت صرة فيها مائة دينار فأتيت النيب صلى هللا عليه   أحسنت مث قال

وسلم فذكرت ذلك له فقال عرفها حوال فعرفتها حوال مث أتيته فقلت قد 
عرفتها حوال فقال عرفها سنة أخرى مث قال انتفع هبا واحفظ وكاءها وخرقتها  

أحفظ ما بعد هذا يعىن متام  وأحص عددها فان جاء صاحبها قال جرير فلم 
 احلديث  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أمحد بن أيوب بن راشد البصري ثنا عبد   - 21207
غفلة عن أيب بن الوارث ثنا حممد بن جحادة عن سلمة بن كهيل عن سويد بن 

كعب قال : التقطت على عهد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مائة دينار  
يته  فأتيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال عرفها سنة فعرفتها سنة مث أت

فقلت قد عرفتها سنة قال عرفها سنة أخرى فعرفتها سنة أخرى مث أتيته يف  
 الثالثة فقال أحص عددها ووكاءها واستمتع هبا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هبز ثنا محاد بن سلمة ح وثنا عبد   - 21208
ن سلمة بن كهيل  هللا قال ثنا إبراهيم بن احلجاج الناجي ثنا محاد بن سلمة ع

عن سويد بن غفلة قال : حججت أان وزيد بن صوحان وسلمان بن ربيعة  
وكاءها  فذكر احلديث قال فعرفتها عامني أو ثالثة قال اعرف عددها ووعاءها و 

 واستمتع هبا فان جاء صاحبها فعرف عدهتا ووكاءها فأعطها إايه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم من جهة هبز رجاله  ت
 ثقات رجال الشيخني غري محاد بن سلمة فمن رجال مسلم 

 

 

( حديث عبد الرمحن بن أيب ليلى عن أيب بن كعب رضي هللا عنه  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد عن إمساعيل بن أيب  - 21209
ن أيب بن كعب  خالد حدثين عبد هللا بن عيسى عن عبد الرمحن بن أيب ليلى ع

قال : كنت يف املسجد فدخل رجل فقرأ قراءة أنكرهتا عليه مث دخل آخر فقرأ  
هللا عليه  قراءة سوى قراءة صاحبه فقمنا مجيعا فدخلنا على رسول هللا صلى 

وسلم فقلت اي رسول هللا ان هذا قرأ قراءة أنكرهتا عليه مث دخل هذا فقرأ 
قراءة غري قراءة صاحبه فقال هلما النيب صلى هللا عليه وسلم اقرأا فقرأا قال  



أصبتما فلما قال هلما النيب صلى هللا عليه وسلم الذي قال كرب على وال إذ  
 ضرب يف صدري ففضت عرقا وكأمنا  كنت يف اجلاهلية فلما رأى الذي غشيين

أنظر إىل هللا تبارك وتعاىل فرقا فقال اي أيب ان ريب تبارك وتعاىل أرسل إىل أن 
اقرأ القرآن على حرف فرددت إليه ان هون على أميت فأرسل إىل أن اقرأه 
على حرفني فرددت إليه ان هون على أميت فأرسل إىل أن اقرأه على سبعة  

سألة تسألنيها قال قلت اللهم اغفر ألميت اللهم اغفر  أحرف ولك بكل ردة م
ألميت وأخرت الثالثة ليوم يرغب إىل فيه اخللق حىت إبراهيم صلى هللا عليه  

 وسلم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن احلكم   - 21210
 عليه وسلم  عن جماهد عن بن أيب ليلى عن أيب بن كعب : ان النيب صلى هللا

كان عند اضاة بىن غفار قال فااته جربيل عليه السالم فقال ان هللا تبارك 
اته ومغفرته  وتعاىل أيمرك ان تقرئ أمتك القرآن على حرف قال أسأل هللا معاف

وان أميت ال تطيق ذلك مث جاء الثانية فقال ان هللا تبارك وتعاىل أيمرك أن تقرئ  
أمتك القرآن على حرفني فقال أسأل هللا معافاته ومغفرته ان أميت ال تطيق  
ذلك مث جاء الثالثة فقال ان هللا تبارك وتعاىل أيمرك ان تقرئ أمتك القرآن 



ا عليه فقد أصابوا  على سبعة أحرف فأميا حرف قرؤو   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

-------------------------------------  

 

[    128صفحة  - 5مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبيد هللا بن عمر القواريري ثنا   - 21211
عن عزرة عن احلسن العرين عن حيىي بن   حيىي بن سعيد عن شعبة عن قتادة

ولنذيقنهم من  } اجلزار عن بن أيب ليلى عن أيب بن كعب : يف هذه اآلية 
قال املصيبات والدخان قد مضيا  {العذاب األدىن دون العذاب األكرب 

 والبطشة واللزام 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : هذا األثر إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين حممد بن أيب بكر املقدمي ثنا عمر بن  - 21212



على عن أيب جناب عن عبد هللا بن عيسى عن عبد الرمحن بن أيب ليلى حدثين 
أيب بن كعب قال : كنت عند النيب صلى هللا عليه وسلم فجاء أعرايب فقال اي  

به فوضعه بني  نيب هللا ان يل أخا وبه وجع قال وما وجعه قال به ملم قال فائتين 
يديه فعوذه النيب صلى هللا عليه وسلم بفاحتة الكتاب وأربع آايت من أول  

وآية الكرسي وثالث آايت   {وإهلكم إله واحد  }سورة البقرة وهاتني اآليتني 
وآية   {شهد هللا أنه ال إله إال هو  } من آخر سورة البقرة وآية من آل عمران 

وآخر سورة   {ق السماوات واألرض إن ربكم هللا الذي خل }من األعراف 
  {وأنه تعاىل جد ربنا  }وآيه من سورة اجلن   {فتعاىل هللا امللك احلق  }املؤمنني 

وعشر آايت من أول الصافات وثالث آايت من آخر سورة احلشر وقل هو  
 هللا أحد واملعوذتني فقام الرجل كأنه مل يشتك قط  

 

 

أيب جناب  عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف لضعفت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن سليمان األسدي لوين ثنا  - 21213
زبيد عن عبد   احلسن بن حممد بن أعني ثنا عمر بن سامل األفطس عن أبيه عن

الرمحن بن أيب ليلى عن أيب بن كعب : ان جربيل عليه السالم أتى النيب صلى 
مرك ان تقرأ هللا عليه وسلم وهو يف اضاة بىن غفار فقال اي حممد ان هللا أي 

 القرآن على حرف فلم يزل يزيده حىت بلغ سبعة أحرف  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف جلهالة حال بن ت
 عمر بن سامل األفطس 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أبو بكر بن أيب شيبة ثنا غندر عن شعبة   - 21214
عن أيب بن كعب : ان النيب عن احلسن عن جماهد عن عبد الرمحن بن أيب ليلى 

صلى هللا عليه وسلم أاته جربيل عليه السالم فقال ان هللا تبارك وتعاىل أيمرك  
 ان تقرئ أمتك القرآن على سبعة أحرف فأميا حرف قرؤوا عليه فقد أصابوا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

جعفر بن مهران السباك البصري  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا - 21215
ن جحادة عن احلكم عن جماهد عن عبد الرمحن بن ثنا عبد الوارث عن حممد ب

أيب ليلى عن أيب بن كعب : ان جربيل عليه السالم أتى النيب صلى هللا عليه  
وسلم وهو ابضاة بىن غفار فقال ان هللا تبارك وتعاىل أيمرك ان تقرئ أمتك  

قال أسأل هللا معافاته ومغفرته فذكر احلديث إىل أن القرآن على حرف واحد ف
قال ان هللا أيمرك ان تقرئ أمتك القرآن على سبعة أحرف فمن قرأ حرفا منها  



 فهو كما قال  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن يف املتابعات والشواهد ت
 من أجل جعفر بن مهران السباك 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أبو بكر بن أيب شيبة ثنا بن منري ثنا يزيد  - 21216
ن بن أيب ليلى  بن أيب زايد بن أيب اجلعد عن عبد امللك بن عمري عن عبد الرمح

عن أيب بن كعب قال : انتسب رجالن على عهد رسول هللا صلى هللا عليه  
ول هللا وسلم فقال أحدمها أان فالن بن فالن فمن أنت ال أم لك فقال رس

صلى هللا عليه وسلم انتسب رجالن على عهد موسى عليه السالم فقال 
أحدمها أان فالن بن فالن حىت عد تسعة فمن أنت ال أم لك قال أان فالن بن 

فالن بن اإلسالم قال فأوحى هللا إىل موسى عليه السالم ان هذين املنتسبني  
ر فأنت عاشرهم وأما أنت اي  أما أنت أيها املنتمي أو املنتسب إىل تسعة يف النا

 هذا املنتسب إىل اثنني يف اجلنة فأنت اثلثهما يف اجلنة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : ت  

جاله ثقات رجال الشيخني غري يزيد بن زايد بن أيب اجلعد فقد روى له  ر 



البخاري يف " خلق أفعال العباد " والنسائي وابن ماجه وهو صدوق وقد تفرد  
اإلسناد فرواه من حديث أيب مرفوعا وخالفه فيه عبيد هللا بن عمرو  به هبذا 

الرقي فروايه عن عبد امللك بن عمري عن ابن أيب ليلى عن معاذ وسيأيت يف 
241/   5مسنده   

قد روي هذا احلديث عن عمر بن اخلطاب من قوله عند عبد الرزاق و 
هللا  وفيه أن عمر رضي 5131ومن طريقه البيهقي يف الشعب  20942

عنه حدث به عن سعد بن أيب وقاص وسلمان الفارسي وهو من رواية قتادة  
 وعلي بن زيد بن جدعان ومل يلقيا عمر وال سعدا وال سلمان 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين وهب بن بقية ثنا خالد بن عبد هللا عن   - 21217
ليلى   إمساعيل يعىن بن أيب خالد عن عبد هللا بن عيسى عن عبد الرمحن بن أيب

حدثين أيب بن كعب قال : كنت يف املسجد فدخل رجل فصلى فقرأ قراءة 
أنكرهتا عليه فدخل رجل آخر فصلى فقرأ قراءة سوى قراءة صاحبه فلما  

قضينا الصالة دخلنا على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقلت اي رسول هللا 
راءة صاحبه فقال  ان هذا قرأ قراءة أنكرهتا عليه فدخل هذا فقرأ قراءة سوى ق

هلما رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اقرؤوا فقرؤوا فقال قد أحسنتم فسقط يف 
نفسي من التكذيب وال إذ كنت يف اجلاهلية فلما رأى رسول هللا صلى هللا 

عليه وسلم ما قد غشيين ضرب صدري قال ففضت عرقا وكأمنا أنظر إىل ريب 



تبارك وتعاىل أرسل إىل فقال يل أقرأ على  تبارك وتعاىل فرقا فقال يل أيب ان ريب 
إىل ان اقرأ على حرفني فرددت إليه  حرف فرددت إليه ان هون على أميت فرد

ثالث مرات ان هون على أميت فرد على ان اقرأ على سبعة أحرف ولك بكل 
ردة رددهتا سؤلك أعطيكها فقلت اللهم اغفر ألميت اللهم اغفر ألميت وأخرت 

ب إىل فيه اخللق حىت إبراهيم عليه السالم  الثالثة ليوم يرغ  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري وهب بن بقية فمن رجال مسلم 

 

 

------------------------------------- 

 

[    129صفحة  - 5مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

( بقية حديث أنس بن مالك عن أيب بن كعب رضي هللا تعاىل عنه  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عتاب بن زايد أان عبد هللا يعىن بن  - 21218
املبارك أان موسى بن عقبة عن عبد الرمحن بن زيد بن عقبة عن أنس بن مالك 



عوت بوضوء قال : كنت أان وأيب وأبو طلحة جلوسا فأكلنا حلما وخبزا مث د
فقاال مل تتوضأ فقلت هلذا الطعام الذي أكلنا فقاال أتتوضأ من الطيبات مل 

 يتوضأ منه من هو خري منك  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

( حديث زر بن حبيش عن أيب بن كعب رضي هللا تعاىل عنه  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم عن   - 21219
زر قال قلت أليب : ان عبد هللا يقول يف املعوذتني فقال سألنا رسول هللا صلى 

 هللا عليه وسلم عنهما فقال قيل يل فقلت فاان أقول كما قال  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد حسن من أجل أيب بكر ت
عياش بن   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا سفيان عن عاصم عن زر   - 21220
: قال سألت أيب بن كعب عن املعوذتني فقال سألت النيب صلى هللا عليه  



وسلم عنهما فقال قيل يل فقلت لكم فقولوا قال أيب فقال لنا النيب صلى هللا 
 عليه وسلم فنحن نقول  

 

 

يث صحيح وهذا إسناد حسن من أجل عاصم عليق شعيب األرنؤوط : حدت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن بن مهدي ثنا سفيان   - 21221
عن عاصم عن زر قال حدثين أيب بن كعب قال : سألت رسول هللا صلى هللا  

عليه وسلم عن املعوذتني فقال قيل يل فقلت قال أيب فقال لنا رسول هللا صلى 
حن نقول  هللا عليه وسلم فن  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن بن مهدي عن سفيان   - 21222
 عن الزبريي بن عدى عن أيب رزين عن زر بن حبيش عن أيب بن كعب : مبثله  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن عاصم   - 21223
بن هبدلة عن زر قال : سألت أبيا عن املعوذتني فقال اىن سألت عنهما رسول  
هللا صلى هللا عليه وسلم قال فقيل يل فقلت فأمران رسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم فنحن نقول  

 

 

سناد حسن من أجل عاصم  عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إت
 بن هبدلة

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا محاد بن سلمة أان عاصم   - 21224
بن هبدلة عن زر بن حبيش قال قلت أليب بن كعب : ان بن مسعود كان ال  
يكتب املعوذتني يف مصحفه فقال أشهد أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

م قال له قل أعوذ برب الفلق فقلتها فقال قل أخربين ان جربيل عليه السال
 أعوذ برب الناس فقلتها فنحن نقول ما قال النيب صلى هللا عليه وسلم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد حسن من أجل عاصم  ت
 بن هبدلة

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا أبو عوانة عن عاصم عن   - 21225
عن النيب صلى هللا عليه وسلم : حنوه  زر عن أيب   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين حممد بن احلسني بن أشكاب ثنا حممد بن  - 21226
أيب عبيدة بن معن ثنا أيب عن األعمش عن أيب إسحاق عن عبد الرمحن بن 

ن مصاحفه ويقول اهنما ليستا من  يزيد قال : كان عبد هللا حيك املعوذتني م
كتاب هللا تبارك وتعاىل قال األعمش وحدثنا عاصم عن زر عن أيب بن كعب  

 قال سألنا عنهما رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال فقيل يل فقلت  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إىل قوله يف احلديث الشريف : " ليستا من كتاب هللا  ت
رجال الصحيح . أما قال األعمش : وحدثنا   " إسناده صحيح رجاله ثقات

عاصم عن زر عن أيب بن كعب قال سألنا عنهما رسول هللا صلى هللا عليه  
وسلم قال " فقيل يل فقلت " فهو حديث صحيح وهذا إسناد حسن من أجل  

 عاصم 
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[    130صفحة  - 5مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان بن عيينة عن عبدة وعاصم   - 21227
ر قيل لسفيان  عن زر قال : قلت أليب إن أخاك حيكهما من املصحف فلم ينك

بن مسعود قال نعم وليسا يف مصحف بن مسعود كان يرى رسول هللا صلى 
هللا عليه وسلم يعوذ هبما احلسن واحلسني ومل يسمعه يقرؤمها يف شيء من  

ته فظن أهنما عوذاتن وأصر على ظنه وحتقق الباقون كوهنما من القرآن صال
 فأودعومها إايه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا مصعب بن سالم ثنا األجلح عن   - 21228
هللا الشعيب عن زر بن حبيش عن أيب بن كعب : قال تذاكر أصحاب رسول 

صلى هللا عليه وسلم ليلة القدر فقال أيب أان والذي ال إله غريه أعلم أي ليلة  
هي هي الليلة اليت أخربان هبا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ليلة سبع وعشرين 

متضى من رمضان وآية ذلك ان الشمس تصبح الغد من تلك الليلة ترقرق 



ه أنه رصدها ثالث سنني من  ليس هلا شعاع فزعم سلمة بن كهيل ان زرا أخرب 
أول يوم يدخل رمضان إىل آخره فرآها تطلع صبيحة سبع وعشرين ترقرق 

 ليس هلا شعاع  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد حسن يف املتابعات ت
 والشواهد

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أبو بكر بن أيب شيبة ثنا عبد هللا بن  - 21229
إدريس عن األجلح عن الشعيب عن زر بن حبيش قال مسعت أيب بن كعب :  

يقول ليلة سبع وعشرين هي اليت أخربان هبا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إن  
 الشمس تطلع بيضاء ترقرق 

 

 

ناد حسن يف املتابعات عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إست
 والشواهد من أجل األجلح 

 

 

حدثنا عبد هللا قال وثناه عثمان بن أيب شيبة ثنا بن إدريس  - 21230
 إبسناده عن النيب صلى هللا عليه وسلم : مثله وزاد فيه ليس هلا شعاع  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد حسن يف املتابعات ت
 والشواهد

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان قال مسعته من عبدة وعاصم   - 21231
قول من يقم  عن زر قال : سألت أبيا قلت أاب املنذر ان أخاك بن مسعود ي

احلول يصب ليلة القدر فقال يرمحه هللا لقد علم اهنا يف شهر رمضان وإهنا ليلة 
ابآلية سبع وعشرين قال وحلف قلت وكيف تعلمون ذلك قال ابلعالمة أو 

 اليت أخربان هبا ان الشمس تطلع ذلك اليوم ال شعاع هلا  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخني من جهة عبده ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد عن سفيان حدثين  - 21232
ن أم عبد كان يقول  عاصم عن زر قال قلت أليب : أخربين عن ليلة القدر فان ب

من يقم احلول يصبها قال يرحم هللا أاب عبد الرمحن قد علم اهنا يف رمضان فإهنا  
ذي أنزل الكتاب لسبع وعشرين ولكنه عمى على الناس لكيال يتكلوا فوهللا ال

على حممد اهنا يف رمضان ليلة سبع وعشرين قال قلت اي أاب املنذر وإين 



علمتها قال ابآلية اليت أنبأان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فعددان وحفظنا  
فوهللا اهنا هلى ما يستثىن قلت لزر ما اآلية قال ان الشمس تطلع غداة إذ 

 كأهنا طست ليس هلا شعاع  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد حسن من أجل عاصم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة قال   - 21233
مسعت عبدة بن أيب لبابة حيدث عن زر بن حبيش قال قال أيب : ليلة القدر  

 صلى وهللا اىن العلمها قال شعبة وأكثر علمي هي الليلة اليت أمران رسول هللا
هللا عليه وسلم بقيامها هي ليلة سبع وعشرين وإمنا شك شعبة يف هذا احلرف  
هي الليلة اليت أمران رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال وحدثين صاحب يل 

 هبا عنه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

ون أان سفيان بن سعيد  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد بن هار  - 21234
عن عاصم عن زر قال قال يل أيب اهنا : ليلة سبع وعشرين وإهنا هلى هي ما  



يستثىن ابآلية اليت حدثنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فحسبنا وعددان فإهنا 
 هلى هي ما يستثىن  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد حسن من أجل عاصم ت  

 

 

ا عبد هللا حدثين حممد بن أيب بكر املقدمي وخلف بن حدثن - 21235
ا ثنا محاد بن زيد ثنا عاصم عن  هشام البزار وعبيد هللا بن عمر القواريري قالو 

زر قال قلت أليب بن كعب أاب املنذر : أخربين عن ليلة القدر فان صاحبنا يعىن  
 أاب بن مسعود كان إذا سئل عنها قال من يقم احلول يصبها فقال يرحم هللا

عبد الرمحن أما وهللا لقد علم اهنا يف رمضان ولكن أحب ان ال يتكلوا وإهنا  
ليلة سبع وعشرين مل يستثن قلت أاب املنذر اىن علمت ذلك قال ابآلية اليت  
قال لنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم صبحه ليلة القدر تطلع الشمس ال  

ث املقدمي  شعاع هلا كأهنا طست حىت ترتفع وهذا لفظ حدي  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد حسن ت  
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حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا محاد بن زيد ثنا عاصم   - 21236
عن زر قال قلت أليب بن كعب أاب املنذر : أخربين عن ليلة القدر فذكر 

احلديث قال فقلت اي أاب املنذر أىن علمت ذلك قال ابآلية اليت أخربان رسول  
 هللا صلى هللا عليه وسلم  

 

 

ذا إسناد حسن عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أبو يوسف بن يعقوب بن إمساعيل بن  - 21237
 محاد بن زيد ثنا عبد الرمحن بن مهدي ثنا جابر بن يزيد بن رفاعة عن يزيد بن
أيب سليمان قال مسعت زر بن حبيش يقول : لوال سفهاؤكم لوضعت يدي يف 

العشر األواخر يف السبع أذين مث انديت اال أن ليلة القدر يف رمضان يف 
األواخر قبلها ثالث وبعدها ثالث نبأ من مل يكذبىن عن نبا من مل يكذبه قلت  

أليب يوسف يعىن أيب بن كعب عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال كذا هو  
 عندي  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف من اجل يزيد بن أيب سليمان الكويفت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين العباس بن الوليد القرشي ثنا محاد بن  - 21238
ليلة القدر من  شعيب عن عاصم عن زر بن حبيش عن عبد هللا انه قال : يف 

يقم احلول يصبها فانطلقت حىت قدمت على عثمان بن عفان وأردت لقي  
أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من املهاجرين واألنصار قال عاصم  

أنه لزم أيب بن كعب وعبد الرمحن بن عوف فزعم اهنما كاان يقومان   فحدثين
حىت تغرب الشمس فريكعان ركعتني قبل املغرب قال فقلت أليب وكانت فيه  

شراسة اخفض لنا جناحك رمحك هللا فإين إمنا أمتتع منك متتعا فقال تريد ان ال 
قلت اي أاب تدع آية يف القرآن اال سألتين عنها قال وكان يل صاحب صدق ف 

املنذر أخربين عن ليلة القدر فان بن مسعود يقول من يقم احلول يصبها فقال  
وهللا لقد علم عبد هللا اهنا يف رمضان ولكنه عمى على الناس لكيال يتكلوا 

وهللا الذي أنزل الكتاب على حممد اهنا لفي رمضان وإهنا ليلة سبع وعشرين 
ابآلية اليت أنبأان هبا حممد صلى هللا فقلت اي أاب املنذر اىن علمت ذلك قال 

عليه وسلم فعددان وحفظنا فوهللا اهنا هلى ما يستثىن قال فقلت وما اآلية فقال  
اهنا تطلع حني تطلع ليس هلا شعاع حىت ترتفع وكان عاصم ليلتئذ من السحر 
ال يطعم طعاما حىت إذا صلى الفجر صعد على الصومعة فنظر إىل الشمس 

اع هلا حىت تبيض وترتفع حني تطلع ال شع   

 



 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن وهذا إسناد ضعيف لضعف محاد بن شعيب ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد بن هارون أان حجاج بن أرطاة   - 21239
عن عدى بن اثبت عن زر بن حبيش عن أيب عن النيب صلى هللا عليه وسلم  

يفرغ منها فله قرياطان ومن تبعها حىت  قال : من تبع جنازة حىت يصلي عليها و 
 يصلي عليها فله قرياط والذي نفس حممد بيده هلو أثقل يف ميزانه من أحد 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر وحجاج قاال ثنا   - 21240
شعبة عن عاصم بن هبدلة عن زر بن حبيش عن أيب بن كعب قال ان رسول 

هللا صلى هللا عليه وسلم قال : ان هللا تبارك وتعاىل أمرين أن أقرأ عليك القرآن 
ولو ان بن قال فقرأ فيها  {مل يكن الذين كفروا من أهل الكتاب  }قال فقرأ  

آدم سأل واداي من مال فأعطيه لسأل اثنيا فأعطيه لسأل اثلثا وال ميأل جوف 
بن آدم اال الرتاب ويتوب هللا على من اتب وان ذلك الدين القيم عند هللا 
 احلنيفية غري املشركة وال اليهودية وال النصرانية ومن يفعل خريا فلن يكفره  

 

 



من أجل عاصم بن هبدلة  عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  
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حدثنا عبد هللا حدثين عبيد هللا بن عمر القواريري ثنا مسلم بن  - 21241
قتيبة ثنا شعبة عن عاصم بن هبدلة عن زر عن أيب بن كعب قال قال يل رسول  

هللا صلى هللا عليه وسلم : ان هللا تبارك وتعاىل أمرين أن أقرأ عليك قال فقرأ  
ني حىت أتتيهم  مل يكن الذين كفروا من أهل الكتاب واملشركني منفك  }على 

البينة رسول من هللا يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا  
إن الدين عند هللا احلنيفية غري املشركة  {الكتاب اال من بعد ما جاءهتم البينة 

وال اليهودية وال النصرانية ومن يفعل خريا فلن يكفره قال شعبة مث قرأ آايت  
آدم واديني من مال لسأل واداي اثلثا وال ميأل جوف  بعدها مث قرأ لو ان البن

 بن آدم اال الرتاب قال مث ختمها مبا بقى منها  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسني بن على اجلعفي عن زائدة   - 21242
جربيل  عن عاصم عن زر عن أيب قال : لقي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

عليه السالم عند أحجار املرأى فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم جلربيل  
إين بعثت إىل أمة أميني فيهم الشيخ العاصي والعجوزة الكبرية والغالم قال  

 فمرهم فليقرؤوا القرآن على سبعة أحرف 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن من أجل عاصم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو سعيد موىل بىن هاشم ثنا زائدة   - 21243
ثنا عاصم عن زر عن أيب قال أبو سعيد وقال محاد بن سلمة عن حذيفة قال :  

لقي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم جربيل عليه السالم عند أحجار املرأى 
 فذكر احلديث 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين وهب بن بقية أان خالد بن عبد هللا  - 21244
ال كم  الطحان عن يزيد بن أيب زايد عن زر بن حبيش عن أيب بن كعب : ق 



تقرؤون سورة األحزاب قال بضعا وسبعني آية قال لقد قرأهتا مع رسول هللا 
  صلى هللا عليه وسلم مثل البقرة أو أكثر منها وان فيها آية الرجم

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف لضعف يزيد بن أيب زايدت  

 

 

حدثنا عبد هللا ثنا خلف بن هشام ثنا محاد بن زيد عن عاصم   - 21245
بن هبدلة عن زر قال قال يل أيب بن كعب : كأين تقرأ سورة األحزاب أو كأين  

عادل سورة  تعدها قال قلت له ثالاث وسبعني آية فقال قط لقد رأيتها وإهنا لت
البقرة ولقد قرأان فيها الشيخ والشيخة إذا زنيا فارمجومها البتة نكاال من هللا 

 وهللا عليم حكيم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين عبيد هللا بن عمر ثنا يزيد بن زريع وعبد   - 21246
األعلى قاال ثنا داود عن حممد بن أيب موسى عن زايد األنصاري قال قلت أليب 
بن كعب : لو منت نساء النيب صلى هللا عليه وسلم كلهن كان حيل له ان يتزوج 

قال   {من بعد   ال حيل لك النساء }قال وما حيرم ذاك عليه قال قلت لقوله 



 إمنا أحل لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم ضرب من النساء 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا ثنا أمحد بن حممد بن أيوب ثنا أبو بكر بن عياش   - 21247
عن عاصم عن زر قال : أتيت املدينة فدخلت املسجد فإذا أان أبيب بن كعب  

ك هللا أاب املنذر اخفض يل جناحك وكان امرأ فيه شراسة فأتيته فقلت يرمح
 املنذر أىن علمت ذلك فسألته عن ليلة القدر فقال ليلة سبع وعشرين قلت أاب

قال ابآلية اليت أخربان هبا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فعددان وحفظنا وآية 
فع  ذلك ان تطلع الشمس يف صبيحتها مثل الطست ال شعاع هلا حىت ترت   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين حممد بن بشار بندار ثنا سلم بن قتيبة ثنا   - 21248
يونس بن أيب إسحاق عن أيب بردة عن زر بن حبيش عن أيب قال : ليلة القدر  

 ليلة سبع وعشرين  
 

 



أجل يونس بن أيب عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن من ت
 إسحاق

 

 

حدثنا عبد هللا ثنا روح بن عبد املؤمن املقرئ قال ثنا احلجاج بن  - 21249
أيب الفرات أخو الفرات بن أيب الفرات ثنا عاصم عن زر عن أيب بن كعب قال 

 : ليلة القدر ليلة سبع وعشرين لثالث يبقني ومل يرفعه  

 

 

إسناد ضعيف جلهالة احلجاج بن أيب عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا ت
 الفرات 

 

 

( حديث أيب عثمان النهدي عن أيب بن كعب رضي هللا تعاىل عنه  )  

 

 

------------------------------------- 

 

[    133صفحة  - 5مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان عن عاصم عن أيب عثمان   - 21250



عن أيب قال : كان بن عم يل شاسع الدار فقلت لو انك اختذت محارا أو شيئا  
فقال ما يسرين ان بييت مطنب ببيت حممد صلى هللا عليه وسلم قال فما  

مسعت عنه كلمة أكره إىل منها قال فإذا هو يذكر اخلطا إىل املسجد فسأل 
 النيب صلى هللا عليه وسلم فقال ان له بكل خطوة درجة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا على بن إسحاق ثنا عبد هللا بن  - 21251
املبارك أان عاصم األحول عن أيب عثمان حدثين أيب بن كعب قال قال رسول 

وسلم : أما ان لك ما احتسبت   هللا صلى هللا عليه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري علي  ت
فقد روى له الرتمذي وهو ثقة  -وهو السلمي موالهم املروزي  -بن إسحاق   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد عن التيمي عن أيب   - 21252
 كان أبعد منه  عثمان عن أيب بن كعب قال : كان رجل ابملدينة ال أعلم رجال

منزال أو قال دارا من املسجد منه فقيل له لو اشرتيت محارا فركبته يف الرمضاء 



سجد فنمى  والظلمات فقال ما يسرين ان داري أو قال منزيل إىل جنب امل
ث إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال ما أردت بقولك ما يسرين ان احلدي

منزيل أو قال داري إىل جنب املسجد قال أردت ان يكتب إقبايل إذا أقبلت 
إىل املسجد ورجوعي إذا رجعت إىل أهلي قال أعطاك هللا تعاىل ذلك كله أو  

تعاىل ذلك كله ما احتسبت امجع أنطاك هللا ما احتسبت امجع أو أنطاك هللا   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن عاصم   - 21253
قال مسعت أاب عثمان حيدث عن أيب بن كعب قال : كان رجل أييت الصالة  

ك والوقع قال شعبة وذكر رابعة  فقيل له لو اختذت محارا يقيك الرمضاء والشو 
قال حملوفه ما أحب ان طنيب بطنب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فذكر  

ذلك للنيب صلى هللا عليه وسلم فقال لك ما نويت أو قال لك أجر ما نويت  
 شعبة يقول ذلك  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 



حدثنا عبد هللا ثنا عبيد هللا بن معاذ بن العنربي ثنا املعتمر قال   - 21254
ما أعلم من    قال أيب رمحه هللا ثنا أبو عثمان عن أيب بن كعب قال : كان رجل

الناس من إنسان من أهل املدينة ممن يصلي القبلة أبعد بيتا من املسجد منه  
سلم فقلت له لو قال فكان حيضر الصلوات كلهن مع النيب صلى هللا عليه و 

اشرتيت محارا تركبه يف الرمضاء والظلماء قال وهللا ما أحب ان بييت يلزق 
مبسجد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال فأخربت رسول هللا صلى هللا عليه  

وسلم فسأله عن ذلك فقال اي نيب هللا لكيما يكتب أثرى ورجوعي إىل أهلي 
أو أعطاك ما احتسبت امجع أو كما قال   وإقبايل إليه قال أنطاك هللا ذلك كله   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا ثنا حممد بن أيب بكر املقدمي ثنا عباد بن عباد ثنا   - 21255
عاصم عن أيب عثمان عن أيب بن كعب قال : كان رجل من األنصار بيته  

د ختطئه الصالة مع رسول هللا صلى هللا أقصى بيت يف املدينة فكان ال تكا 
فالن لو انك اشرتيت محارا يقيك من  عليه وسلم قال فتوجعت له فقلت اي 

حر الرمضاء ويقيك من هوام األرض قال وهللا ما أحب ان بييت بطنب بيت 
حممد صلى هللا عليه وسلم قال فحملت محال حىت أتيت به نيب هللا صلى هللا  

عاه فقال مثل ذلك وذكر انه يرجو يف أثره األجر فقال  عليه وسلم فأخربته فد 



 له النيب صلى هللا عليه وسلم ان لك ما احتسبت  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا ثنا حممد بن عمرو بن العباس الباهلى ثنا سفيان   - 21256
ه : ان رجال اعتزى فأعضه أيب عن عاصم عن أيب عثمان عن أيب رضي هللا عن 

 هبن أبيه فقالوا ما كنت فحاشا قال اان أمران بذلك  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

( حديث أيب العالية الرايحي عن أيب بن كعب رضي هللا تعاىل عنه  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا أبو سعيد حممد بن ميسر  - 21257
الصاغاين ثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أيب العالية عن أيب بن 

كعب : ان املشركني قالوا للنيب صلى هللا عليه وسلم اي حممد انسب لنا ربك 
يولد ومل يكن له  قل هو هللا أحد هللا الصمد مل يلد ومل }فانزل هللا تبارك وتعاىل 

 كفوا أحد 



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف لضعف أيب سعد حممد بن ميسر وأيب ت
 جعفر الرازي 

 

 

-------------------------------------  

 

[    134صفحة  - 5مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أان سفيان عن أيب  - 21258
ال قال رسول هللا سلمة عن الربيع بن أنس عن أيب العالية عن أيب بن كعب ق

صلى هللا عليه وسلم : بشر هذه األمة ابلسناء والرفعة والدين والنصر 
والتمكني يف األرض وهو يشك يف السادسة قال فمن عمل منهم عمل اآلخرة  
للدنيا مل يكن له يف اآلخرة نصيب قال عبد هللا قال أيب أبو سلمة هذا املغرية  

 بن مسلم أخو عبد العزيز بن مسلم القسملي 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده قويت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن أيب بكر املقدمي ثنا   - 21259
سلمة اخلرساين عن الربيع بن أنس معتمر بن سليمان ثنا سفيان الثوري عن أيب 

 عن أيب العالية عن أيب بن كعب عن النيب صلى هللا عليه وسلم : مثله  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده قويت  

 

 

وحدثنا عبد هللا بن أمحد قال وحدثين أبو الشعثاء على بن  - 21260
السراج عن الربيع بن  احلسن الواسطي ثنا حيىي بن ميان عن سفيان عن مغرية 

أنس عن أيب العالية عن أيب بن كعب قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
ل منهم  : بشر هذه األمة ابلسناء والرفعة والنصر والتمكني يف األرض فمن عم 

 عمل اآلخرة للدنيا مل يكن له يف اآلخرة نصيب وهذا لفظ املقدمي  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسن من أجل حيىي بن ميان العجلي الكويفت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن بن مهدي ثنا عبد   - 21261
اث ثنا عبد العزيز العزيز بن مسلم وحدثنا عبد هللا حدثين عبد الواحد بن غي

بن مسلم عن الربيع بن أنس يف حديثه ثنا الربيع عن أيب العالية عن أيب بن 



كعب عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : بشر هذه األمة ابلسناء والنصر  
 والتمكني فمن عمل منهم عمل اآلخرة للدنيا مل يكن له يف اآلخرة نصيب 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده قويت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أبو حيىي حممد بن عبد الرحيم البزار ثنا   - 21262
هللا  قبيصة ثنا سفيان عن أيوب عن أيب العالية عن أيب بن كعب قال قال رسول
صلى هللا عليه وسلم : بشر هذه األمة ابلسناء والتمكني يف البالد والنصر  

يا فليس له يف اآلخرة  والرفعة يف الدين ومن عمل منهم بعمل اآلخرة للدن
 نصيب 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا ثنا روح بن عبد املؤمن املقرئ ثنا عمر بن شقيق   - 21263
أيب بن كعب قال :  ثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أيب العالية عن 

انكسفت الشمس على عهد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وان رسول هللا 
عات صلى هللا عليه وسلم صلى هبم فقرأ بسورة من الطول مث ركع مخس رك



وسجدتني مث قام الثانية فقرأ بسورة من الطول مث ركع مخس ركعات وسجد 
 سجدتني مث جلس كما هو مستقبل القبلة يدعو حىت اجنلى كسوفها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث منكرت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين روح بن عبد املؤمن ثنا عمر بن شقيق ثنا   - 21264
بن أنس عن أيب العالية عن أيب بن كعب : اهنم  أبو جعفر الرازي ثنا الربيع

مجعوا القرآن يف مصاحف يف خالفة أيب بكر رضي هللا عنه فكان رجال يكتبون  
مث   }وميلى عليهم أيب بن كعب فلما انتهوا إىل هذه اآلية من سورة براءة 

فظنوا ان هذا آخر ما أنزل  {انصرفوا صرف هللا قلوهبم أبهنم قوم ال يفقهون  
لقرآن فقال هلم أيب بن كعب ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أقرأين من ا

لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص  }بعدها آيتني 
مث قال هذا   {وهو رب العرش العظيم   }إىل   {عليكم ابملؤمنني رءوف رحيم  

 هو وهو آخر ما أنزل من القرآن قال فختم مبا فتح به ابهلل الذي ال إله اال
وما أرسلنا من قبلك من رسول إال يوحى إليه أنه ال  }قول هللا تبارك وتعاىل 
   {إله إال أان فاعبدون  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا أبو جعفر بن الربيع عن   - 21265
هو القادر على أن يبعث   }أيب العالية عن أيب بن كعب : يف قوله تبارك وتعاىل  

اآلية قال هن أربع وكلهن عذاب وكلهن واقع ال   {عليكم عذااب من فوقكم 
وعشرين سنة  حمالة فمضت اثنتان بعد وفاة النيب صلى هللا عليه وسلم خبمس 

 فألبسوا شيعا وذاق بعضهم أبس بعض وثنتان واقعتان ال حمالة اخلسف والرجم 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف لضعف أيب جعفر الرازيت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    135صفحة  - 5مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

يب ثنا روح بن عبد املؤمن ثنا عمر بن  حدثنا عبد هللا حدثين أ - 21266
شقيق حدثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أيب العالية عن أيب بن 

فذكر حنوه وقال يف حديثه اخلسف  { قل هو القادر  }كعب : يف قوله  
 والقذف 

 



 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف لضعف أيب جعفر الرازيت  

 

 

حدثنا عبد هللا ثنا أبو صاحل هدية بن عبد الوهاب املروزي ثنا   - 21267
العالية عن أيب   الفضل بن موسى ثنا عيسى بن عبيد عن الربيع بن أنس عن أيب

بن كعب قال ملا كان يوم أحد قتل من األنصار أربعة وستون رجال ومن 
لنا  املهاجرين ستة فقال أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : لئن كان 

يوم مثل هذا من املشركني لنربني عليهم فلما كان يوم الفتح قال رجل ال يعرف 
ال قريش بعد اليوم فنادى منادى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أمن األسود 

وإن عاقبتم   }واألبيض اال فالان وفالان انسا مساهم فانزل هللا تبارك وتعاىل  
فقال رسول هللا  {هلو خري للصابرين فعاقبوا مبثل ما عوقبتم به ولئن صربمت 
 صلى هللا عليه وسلم نصرب وال نعاقب 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا ثنا سعيد بن حممد اجلرمي قدم من الكوفة ثنا أبو  - 21268
متيلة ثنا عيسى بن عبيد الكندي عن الربيع بن أنس حدثين أبو العالية عن أيب  

انه أصيب يوم أحد من األنصار أربعة وستون وأصيب من  بن كعب : 



املهاجرين ستة ومحزة فمثلوا بقتالهم فقالت األنصار لئن أصبنا منهم يوما من  
الدهر لنربني عليهم فلما كان يوم فتح مكة اندى رجل من القوم ال يعرف ال 

عاقبتم  وإن   }قريش بعد اليوم فانزل هللا تعاىل على نبيه صلى هللا عليه وسلم 
اآلية فقال نيب هللا صلى هللا عليه وسلم كفوا عن   {فعاقبوا مبثل ما عوقبتم به 

 القوم 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثنا هدية بن عبد الوهاب وحممود بن غيالن   - 21269
قاال ثنا الفضل بن موسى أان حسني بن واقد عن الربيع بن أنس عن أيب العالية  

قال مع كل صنم جنية   {إن يدعون من دونه إال إاناث  }عن أيب بن كعب :    

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

نا حممد بن يعقوب الرابيل ثنا املعتمر بن سليمان  حدثنا عبد هللا ث - 21270
مسعت أيب حيدث عن الربيع بن أنس عن رفيع أيب العالية عن أيب بن كعب : يف  

وإذ أخذ ربك من بين آدم من ظهورهم ذرايهتم وأشهدهم   }قول هللا عز وجل 



اآلية قال مجعهم فجعلهم أرواحا مث صورهم فاستنطقهم   {على أنفسهم  
أخذ عليهم العهد وامليثاق وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم  فتكلموا مث

قال فإين أشهد عليكم السماوات السبع واألرضني السبع وأشهد عليكم  
أابكم آدم عليه السالم ان تقولوا يوم القيامة مل نعلم هبذا اعلموا أنه ال إله 

كم غريي وال رب غريي فال تشركوا يب شيئا اىن سأرسل إليكم رسلي يذكرون
عهدي وميثاقي وأنزل عليكم كتيب قالوا شهدان أبنك ربنا وإهلنا ال رب لنا  

غريك فأقروا بذلك ورفع عليهم آدم ينظر إليهم فرأى الغىن والفقري وحسن 
الصورة ودون ذلك فقال رب لوال سويت بني عبادك قال اىن أحببت ان أشكر  

اق آخر يف الرسالة  ورأى األنبياء فيهم مشعل السرج عليهم النور خصوا مبيث 
عيسى    }إىل قوله  { وإذ أخذان من النبيني ميثاقهم  }والنبوة وهو قوله تعاىل  

كان يف تلك األرواح فأرسله إىل مرمي فحدث عن أيب انه دخل من    {بن مرمي 
 فيها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : أثر ضعيفت  

 

 

(حديث عيت بن ضمرة السعدي عن أيب بن كعب رضي هللا تعاىل عنه   )  

 

 

------------------------------------- 



 

[    136صفحة  - 5مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا عوف عن   - 21271
زى بعزاء اجلاهلية  احلسن عن عيت بن ضمرة عن أيب بن كعب : ان رجال اعت

فأعضه ومل يكنه فنظر القوم إليه فقال للقوم اىن قد أرى الذي يف أنفسكم اىن  
ا مسعتم  مل أستطع اال ان أقول هذا ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أمران إذ 

 من يعتزى بعزاء اجلاهلية فأعضوه وال تكنوا 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث حسن وهذا إسناد رجاله ثقات رجال ت
 الشيخني غري عيت بن ضمرة فحديثه يصلح للمتابعات والشواهد

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد ثنا عوف عن احلسن  - 21272
ء اجلاهلية  عن عيت عن أيب بن كعب قال : رأيت رجال تعزى عند أيب بعزا

افتخر أببيه فأعضه أببيه ومل يكنه مث قال هلم أما أىن قد أرى الذي يف أنفسكم  
ول من تعزى  اىن ال أستطيع اال ذلك مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يق

 بعزاء اجلاهلية فأعضوه وال تكنوا  
 

 



عليق شعيب األرنؤوط : حديث حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو بكر بن أيب شيبة ثنا عيسى بن   - 21273
يونس عن عوف عن احلسن عن عيت عن أيب عن النيب صلى هللا عليه وسلم :  

 مثله  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل عن يونس عن احلسن عن  - 27421
عيت ان رجال تعزى بعزاء اجلاهلية فذكر احلديث قال أيب : كنا نؤمر إذا الرجل  

 تعزى بعزاء اجلاهلية فأعضوه هبن أبيه وال تكنوا  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا ثنا عبيد هللا بن عمر بن ميسرة ثنا يزيد بن زريع  - 21275
ثنا يونس عن احلسن عن عيت قال قال أيب : كنا نؤمر إذا اعتزى رجل فذكر  

 مثله  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن املثىن أبو موسى العنزي  - 21276
ارجة بن مصعب عن يونس بن عبيد عن احلسن عن عيت عن  ثنا أبو داود ثنا خ

أيب عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : للوضوء شيطان يقال له الوهلان 
 فاتقوه أو قال فاحذروه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف جدا ت  

 

 

حدثنا عبد هللا ثنا حممد بن عبد الرحيم أبو حيىي البزاز ثنا أبو  - 21277
حذيفة موسى بن مسعود ثنا سفيان عن يونس بن عبيد عن احلسن عن عيت  

عن أيب بن كعب قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ان مطعم بن آدم  
 جعل مثال للدنيا وان قزحه وملحه فانظروا إىل ما يصري 

 

 

األرنؤوط : حسن لغريه عليق شعيبت  

 

 



حدثنا عبد هللا ثنا هدبة بن خالد ثنا محاد بن سلمة عن محيد   - 21278
عن احلسن عن عيت قال : رأيت شيخا ابملدينة يتكلم فسألت عنه فقالوا هذا 
أيب بن كعب فقال ان آدم عليه السالم ملا حضره املوت قال لبنيه أي بىن اىن 

طلبون له فاستقبلتهم املالئكة ومعهم أكفانه  اشتهى من مثار اجلنة فذهبوا ي
وحنوطه ومعهم الفؤوس واملساحي واملكاتل فقالوا هلم اي بىن آدم ما تريدون  

وما تطلبون أو ما تريدون وأين تذهبون قالوا أبوان مريض فاشتهى من مثار اجلنة  
قالوا هلم ارجعوا فقد قضى قضاء أبيكم فجاؤوا فلما رأهتم حواء عرفتهم  

ت آبدم فقال إليك إليك عىن فإين إمنا أوتيت من قبلك خلى بيين وبني فالذ
مالئكة ريب تبارك وتعاىل فقبضوه وغسلوه وكفنوه وحنطوه وحفروا له وأحلدوا  

له وصلوا عليه مث دخلوا قربه فوضعوه يف قربه ووضعوا عليه اللنب مث خرجوا من 
سنتكم    القرب مث حثوا عليه الرتاب مث قالوا اي بىن آدم هذه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

( حديث الطفيل بن أيب بن كعب عن أبيه رضي هللا تعاىل عنه  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا سفيان عن عبد هللا بن  - 21279
حممد بن عقيل عن الطفيل بن أيب بن كعب عن أبيه قال قال رسول هللا صلى 



 هللا عليه وسلم : جاءت الراجفة تتبعها الرادفة جاء املوت مبا فيه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا سفيان عن عبد هللا بن  - 21280
حممد بن عقيل عن الطفيل بن أيب بن كعب عن أبيه قال قال رجل : اي رسول  
هللا أرأيت ان جعلت صاليت كلها عليك قال إذا يكفيك هللا تبارك وتعاىل ما  

 أمهك من دنياك وأخرتك 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن بن مهدي وأبو عامر   - 21281
فيل بن أيب قاال ثنا زهري يعىن بن حممد عن عبد هللا بن حممد بن عقيل عن الط

بن كعب عن أبيه عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : مثلي يف النبيني كمثل  
مل يضعها فجعل الناس   رجل بىن دارا فأحسنها وأكملها وترك فيها موضع لبنة

يطوفون ابلبنيان ويعجبون منه ويقولون لو مت موضع هذه اللبنة فاان يف النبيني  
 موضع تلك اللبنة  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد حسن يف الشواهد من أجل  ت
 عبد هللا بن حممد ابن عقيل 

 

 

------------------------------------- 

 

[    137صفحة  - 5مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا ثنا سعيد بن األشعث بن سعيد السمان بن أيب  - 21282
الربيع أبو بك أان سعيد بن سلمة يعىن بن أيب احلسام ثنا عبد هللا بن حممد بن  
عقيل عن الطفيل بن أيب بن كعب عن أبيه أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

: مثلي يف النبيني كمثل رجل ابتىن دارا فأحسنها وأمجلها وأكملها وترك  قال
منها موضع لبنة مل يضعها فجعل الناس يطوفون ابلبنيان ويعجبون ويقولون لو 

 مت موضع هذه اللبنة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد حسن يف الشواهدت  

 

 



ا أبو عامر ثنا زهري يعىن بن حممد  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثن - 21283
ل بن أيب بن كعب عن أبيه عن النيب صلى هللا عن عبد هللا بن حممد عن الطفي

عليه وسلم قال : إذا كان يوم القيامة كنت إمام النبيني وخطيبهم وصاحب 
شفاعتهم غري فخر قال ومسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول لوال 

ألنصار ولو سلك الناس واداي أو شعبا لكنت مع اهلجرة لكنت امرأ من ا
 األنصار 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد حسن يف املتابعات ت
 والشواهد من أجل عبد هللا ابن حممد

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا زكراي ثنا عبيد هللا بن عمرو عن   - 28421
عبد هللا بن حممد بن عقيل عن الطفيل بن أيب بن كعب عن أبيه قال قال 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : إذا كان يوم القيامة كنت إمام النبيني فذكر  
 معناه  

 

 

حسن يف الشواهد من أجل  عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ت
 عبد هللا بن حممد ابن عقيل 

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا زكراي بن عدى أان عبيد هللا بن  - 21285
عمرو عن عبد هللا بن حممد بن عقيل عن الطفيل بن أيب بن كعب عن أبيه قال  

: كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقرب إىل جذع إذ كان املسجد عريشا 
ان خيطب إىل ذلك اجلذع فقال رجل من أصحابه اي رسول هللا هل لك أن وك

جتعل لك شيئا تقوم عليه يوم اجلمعة حىت يراك الناس وتسمعهم خطبتك قال 
نعم فصنع له ثالث درجات الاليت على املنرب فلما صنع املنرب ووضع يف 

أييت املنرب   موضعه الذي وضعه فيه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فلما أراد ان
مر عليه فلما جاوزه خار اجلذع حىت تصدع وانشق فرجع رسول هللا صلى هللا 

عليه وسلم فمسحه بيده حىت سكن مث رجع إىل املنرب وكان إذا صلى صلى 
إليه فلما هدم املسجد وغري أخذ ذاك اجلذع أيب بن كعب فكان عنده حىت 

 بلى وأكلته األرضة وعاد رفاات  
 

 

رنؤوط : صحيح لغريه دون قصة أخذ أيب بن كعب للجذععليق شعيب األت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو أمحد الزبريي ثنا شريك عن   - 21286
عبد هللا بن حممد بن عقيل عن الطفيل بن أيب بن كعب عن أبيه قال قال 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : إذا كان يوم القيامة كنت إمام الناس  



صاحب شفاعتهم وال فخر وخطيبهم و   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف من أجل شريك ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أمحد بن عبد امللك ثنا عبيد هللا   - 21287
قال : بينا حنن  بن عمرو عن عبد هللا بن حممد بن عقيل عن جابر بن عبد هللا 

صفوفا خلف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف الظهر أو العصر إذ رأيناه  
ه مث حيل بينه وبينه  يتناول شيئا بني يديه وهو يف الصالة ليأخذه مث تناوله ليأخذ 

مث أتخر وأتخران مث أتخر الثانية وأتخران فلما سلم قال أيب بن كعب رضي هللا 
عنه اي رسول هللا رأيناك اليوم تصنع يف صالتك شيئا مل تكن تصنعه قال انه 

عرضت على اجلنة مبا فيها من الزهرة فتناولت قطفا من عنبها آلتيكم به ولو 
لسماء واألرض وال يتنقصونه فحيل بيين وبينه  أخذته ألكل منه من بني ا

وعرضت على النار فلما وجدت حر شعاعها أتخرت وأكثر من رأيت فيها  
النساء الاليت ان ائتمن أفشني وان سألن أحفني قال أيب قال زكراي بن عدى  
احلفن وان أعطني مل يشكرن ورأيت فيها حلى بن عمرو جير قصبه وأشبه من  

ثم قال معبد أي رسول هللا خيشى على من شبهه فإنه والد رأيت به معبد بن أك
 قال ال أنت مؤمن وهو كافر وهو أول من مجع العرب على األصنام  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف لتفرد عبد هللا بن حممد بن عقيل به  ت
 هبذه السياقة 

 

 

------------------------------------- 

 

[    138صفحة  - 5] جزء  مسند أمحد بن حنبل      

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أمحد بن عبد امللك ثنا عبيد هللا   - 21288
يعىن بن عمرو ثنا عبد هللا بن حممد عن الطفيل بن أيب عن أبيه عن النيب صلى 

 هللا عليه وسلم : مثله  

 

 

عقيل عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف لتفرد عبد هللا بن حممد بن  ت
 بسياقته 

 

 

حدثنا عبد هللا ثنا سعيد بن أيب الربيع السمان أبو بكر أخربين  - 21289
بن عقيل بن أيب  سعيد بن سلمة بن أيب احلسام املديين ثنا عبد هللا بن حممد

طالب عن الطفيل بن أيب عن أبيه قال : كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  



ب ذلك  يصلي إىل جذع إذ كان املسجد عريشا وكان خيطب الناس إىل جان
جلذع فقال رجل من أصحابه اي رسول هللا هل لك أن أجعل لك منربا تقوم ا

عليه يوم اجلمعة حىت يرى الناس خطبتك قال نعم فصنع له ثالث درجات هي  
اليت على املنرب فلما قضى املنرب ووضع يف موضعه الذي وضعه فيه رسول هللا 

وسلم ان يقوم على ذلك صلى هللا عليه وسلم بدا لرسول هللا صلى هللا عليه 
املنرب فمر إليه فلما ان جاوز اجلذع الذي كان خيطب إليه ويقوم إليه خار إليه  
ذلك اجلذع حىت تصدع وانشق فنزل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ملا مسع  

صوت اجلذع فمسحه بيده مث رجع إىل املنرب وكان إذا صلى مع ذلك مال إىل 
املسجد وغري أخذ أبوه أيب بن كعب ذلك اجلذع  اجلذع يقول الطفيل فلما هدم 

 فكان عنده يف بيته حىت بلى وأكلته األرض وعاد رفاات  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه دون قصة أخذ أيب للجذع املذكورة يف  ت
 آخره وهذا إسناد ضعيف لضعف سعيد بن سلمة 

 

 

 بن عمرو عن  حدثنا عبد هللا ثنا هاشم بن احلرث ثنا عبيد هللا - 21290
مد بن عقيل عن الطفيل عن أبيه قال قال رسول هللا صلى هللا عبد هللا بن حم

عليه وسلم : إذا كان يوم القيامة كنت إمام النبيني وخطيبهم وصاحب  
شفاعتهم غري فخر وقال لوال اهلجرة لكنت امرأ من األنصار ولو سلك 



 األنصار واداي أو قال شعبا لكنت من األنصار  
 

 

يق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد حسن يف املتابعات علت
 والشواهد من أجل عبد هللا بن حممد ابن عقيل 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثنا احلسن بن قزعة أبو على البصري ثنا  - 21291
سفيان بن حبيب ثنا شعبة عن ثوير عن أبيه عن الطفيل عن أبيه انه مسع 

قال ال إله  { وألزمهم كلمة التقوى  }م يقول : رسول هللا صلى هللا عليه وسل 
 اال هللا 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف لضعف ثويرت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثنا عبيد هللا بن عمر القواريري ثنا حممد بن  - 21292
ن الطفيل بن أيب عبد هللا بن الزبري ثنا شريك عن عبد هللا بن حممد بن عقيل ع 

بن كعب عن أبيه قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : إذا كان يوم 
 القيامة كنت إمام النبيني وخطيبهم وصاحب شفاعتهم وال فخر  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف من أجل شريك ت  

 

 

حدثنا عبد هللا ثنا حممد بن أيب بكر املقدمي ثنا أبو حذيفة   - 32129
 موسى عن زهري بن حممد عن عبد هللا بن حممد بن عقيل عن الطفيل بن أيب

عن أبيه عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : لوال اهلجرة لكنت امرأ من  
 األنصار ولو سلك األنصار واداي أو شعبا لكنت مع األنصار  

 

 

ب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد حسن يف املتابعات عليق شعيت
 والشواهد من أجل عبد هللا بن حممد ابن عقيل 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا زكراي بن عدى وثنا عبد هللا حدثين  - 21294
أيب ثنا أمحد بن عبد امللك احلراين ثنا عبيد هللا بن عمرو عن عبد هللا بن حممد  

فيل بن أيب عن أبيه قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  بن عقيل عن الط
با أو قال واداي : لوال اهلجرة لكنت امرأ من األنصار ولو سلك الناس شع 

لكنت مع األنصار وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا كان يوم القيامة  
كنت إمام النبيني وخطيبهم وصاحب شفاعتهم غري فخر واحلديث على لفظ 

 زكراي بن عدى  

 



 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد حسن يف املتابعات ت
 والشواهد

 

 

حدثنا عبد هللا قال ثنا عيسى بن سامل أبو سعيد الشاشي يف سنة   - 21295
ب عن عبد هللا بن ثالثني ومائتني ثنا عبيد هللا بن عمرو يعىن الرقي أبو وه

حممد بن عقيل عن الطفيل بن أيب بن كعب عن أبيه قال : كان رسول هللا 
ىل صلى هللا عليه وسلم يصلي إىل جذع وكان املسجد عريشا وكان خيطب إ

جنب ذلك اجلذع فقال رجال من أصحابه اي رسول هللا جنعل لك شيئا تقوم  
عليه يوم اجلمعة حىت ترى الناس أو قال حىت يراك الناس وحىت يسمع الناس 

خطبتك قال نعم فصنعوا له ثالث درجات فقام النيب صلى هللا عليه وسلم كما  
ه هذا اجلذع حن  كان يقوم فصغى اجلذع إليه فقال له اسكن مث قال ألصحاب

ايل فقال له النيب صلى هللا عليه وسلم أسكن ان تشأ غرستك يف اجلنة فتأكل  
منك الصاحلون وان تشأ أعيدك كما كنت رطبا فاختار اآلخرة على الدنيا فلما  

قبض النيب صلى هللا عليه وسلم دفع إىل أيب فلم يزل عنده حىت أكلته 
 األرضة 

 

 

ه ضعيف ... وأصل القصة صحيح دون زايدة  عليق شعيب األرنؤوط : إسناد ت



 " إن تشأ غرستك ... . " 

 

 

-------------------------------------  

 

[    139صفحة  - 5مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

( حديث حممد بن أيب بن كعب عن أبيه رضي هللا عنه   )  

 

 

حدثنا عبد هللا ثنا حممد بن عبد الرحيم أبو حيىي البزاز ثنا يونس  - 21296
أيب حممد بن بن حممد ثنا معاذ بن حممد بن معاذ بن حممد أيب بن كعب حدثين 

معاذ عن معاذ عن حممد عن أيب بن كعب : ان أاب هريرة كان جريئا على ان 
غريه فقال اي   يسأل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن أشياء ال يسأله عنها

رسول هللا ما أول ما رأيت يف أمر النبوة فاستوى رسول هللا صلى هللا عليه  
وسلم جالسا وقال لقد سألت أاب هريرة اىن لفي صحراء بن عشر سنني وأشهر  

وإذا بكالم فوق رأسي وإذا رجل يقول لرجل أهو هو قال نعم فاستقبالين 
خلق قط وثياب مل أرها على أحد   بوجوه مل أرها خللق قط وأرواح مل أجدها من

قط فاقبال إىل ميشيان حىت أخذ كل واحد منهما بعضدي ال أجد ألحدمها 
مسا فقال أحدمها لصاحبه أضجعه فأضجعاين بال قصر وال هصر وقال 



أحدمها لصاحبه أفلق صدره فهوى أحدمها إىل صدري ففلقها فيما أرى بال دم  
خرج شيئا كهيئة العلقة مث نبذها وال وجع فقال له أخرج الغل واحلسد فا

فطرحها فقال له أدخل الرأفة والرمحة فإذا مثل الذي أخرج يشبه الفضة مث هز  
إهبام رجلي اليمىن فقال اغدوا سلم فرجعت هبا أغدو رقة على الصغري ورمحة 

 للكبري 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

من أحاديث شق الصدر  قوله " ابن عشر سنني وأشهر " : الذي صح * 
ضع يف بين سعد  احلادثة اليت وقعت للنيب صلى هللا عليه وسلم وهو مسرت 

واحلادثة اليت فيها شق صدره صلى هللا عليه وسلم يوم اإلسراء ومل يرد يف 
شواهد هذا احلديث ما يؤيد أن ذلك كان وعمره صلى هللا عليه وسلم عشر  

 سنني

 

 

( حديث عبد هللا بن احلرث عن أيب بن كعب رضي هللا عنه   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا خالد بن احلرث وحدثنا   - 21297
عبد هللا قال وحدثنا الصلت بن مسعود اجلحدري ثنا خالد بن احلرث ثنا عبد  



ل احلميد بن جعفر حدثين أيب عن سليمان بن يسار عن عبد هللا بن احلرث قا
وقفت أان وأيب بن كعب يف ظل أجم حسان فقال يل أيب أال ترى الناس خمتلفة  

أعناقهم يف طلب الدنيا قال قلت بلى قال مسعت رسول هللا صلى هللا عليه  
وسلم يقول : يوشك الفرات ان حيسر عن جبل من ذهب فإذا مسع به الناس 

فيه ليذهنب فيقتتل  ساروا إليه فيقول من عنده وهللا لئن تركنا الناس أيخذون 
 الناس حىت يقتل من كل مائة تسعة وتسعون وهذا لفظ حديث أيب عن عفان  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا ثنا شجاع بن خملد وأبو خيثمة زهري بن حرب  - 21298
يد بن جعفر أخربين بن قاال حدثنا عبد هللا بن محران احلمراين ثنا عبد احلم

جعفر بن عبد هللا عن سليمان بن يسار عن عبد هللا بن احلرث قال وقفت اان 
عناقهم يف  وأيب بن كعب يف ظل أجم حسان فقال يل أيب أال ترى الناس خمتلفة أ

طلب الدنيا قلت بلى قال مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول :  
يوشك الفرات أن حيسر عن جبل من ذهب فإذا مسع به الناس ساروا إليه  

فيقول من عنده وهللا لئن تركنا الناس أيخذون فيه ليذهنب فيقتتل الناس حىت 
عفان   يقتل من كل مائة تسعة وتسعون وهذا لفظ حديث أيب عن  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : هذا خطأ مركب من سند احلديث التايل ومنت ت
 احلديث السابق 

 

 

حدثنا عبد هللا ثنا شجاع بن خملد وأبو خيثمة زهري بن حرب  - 21299
قاال ثنا عبد هللا بن محران احلمراين ثنا عبد احلميد بن جعفر أخربين أيب جعفر  

عبد هللا بن احلرث بن نوفل عن أيب بن  بن عبد هللا عن سليمان بن يسار عن
كعب قال مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : يوشك الفرات ان 

 حيسر عن جبل من ذهب فذكر احلديث 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    140صفحة  - 5مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

( حديث قيس بن عباد عن أيب بن كعب رضي هللا تعاىل عنه  )  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة قال   - 21300
مسعت أاب محزة ثنا إايس بن قتادة عن قيس يعىن بن عباد : قال حممد بن 

ن قيس ان شاء هللا  جعفر أسقطته من كتايب هو ع  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : قوله " أاب محزة " حتريف صوابه " أيب مجرة " ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سليمان بن داود ووهب بن جرير  - 21301
ث عن قيس بن عباد  قاال ثنا شعبة عن أيب محزة قال مسعت إايس بن قتادة حيد

قال : أتيت املدينة أللقى أصحاب حممد صلى هللا عليه وسلم ومل يكن فيهم  
رجل ألقاه أحب إىل من أيب فأقيمت الصالة وخرج عمر مع أصحاب رسول 
هللا صلى هللا عليه وسلم فقمت يف الصف األول فجاء رجل فنظر يف وجوه  

القوم فعرفهم غريي فنحاين وقام يف مكاين فما عقلت صاليت فلما صلى قال  
اي بىن ال يسوءك هللا فإين مل آتك الذي أتيتك جبهالة ولكن رسول هللا صلى هللا 

ظرت يف وجوه القوم  عليه وسلم قال لنا كونوا يف الصف الذي يليىن وإين ن
فعرفتهم غريك مث حدث فما رأيت الرجال متخت أعناقها إىل شيء متوجها  

إليه قال فسمعته يقول هلك أهل العقدة ورب الكعبة أال ال عليهم آسى 
ولكن آسى على من يهلكون من املسلمني وإذا هو أيب واحلديث على لفظ 

 سليمان بن داود  



 

 

صحيحعليق شعيب األرنؤوط : إسناده ت  

 

 

حديث أيب بصري العبدي وابنه عبد هللا بن أيب بصري عن أيب بن كعب رضي  )
نه ( عهللا   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة مسعت أاب  - 21302
نه قال : صلى  إسحاق انه مسع عبد هللا بن أيب بصري حيدث عن أيب بن كعب ا

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الصبح فقال شاهد فالن فقالوا ال فقال شاهد  
تني من أثقل فالن فقالوا ال فقال شاهد فالن فقالوا ال فقال ان هاتني الصال

الصلوات على املنافقني ولو يعلمون ما فيهما ألتومها ولو حبوا والصف املقدم  
على مثل صف املالئكة ولو تعلمون فضيلته البتدرمتوه وصالة الرجل مع  
الرجلني أزكى من صالته مع رجل وما كان أكثر فهو أحب إىل هللا تبارك 

 وتعاىل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث حسنت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع عن سفيان عن أيب إسحاق  - 21303
ل هللا صلى هللا عن عبد هللا بن أيب بصري عن أيب بن كعب قال : صلى رسو 

عليه وسلم الفجر فلما صلى قال شاهد فالن فسكت القوم قالوا نعم ومل  
حيضر فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ان أثقل الصالة على املنافقني 

الة العشاء والفجر ولو يعلمون ما فيهما ألتومها ولو حبوا وان الصف األول ص
على مثل صف املالئكة ولو تعلمون فضيلته البتدرمتوه ان صالتك مع رجلني  

أزكى من صالتك مع رجل وصالتك مع رجل أزكى من صالتك وحدك وما  
صري عنمي  كثر فهو أحب إىل هللا تعاىل قال أيب قال وكيع عبد هللا بن أيب ب  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا ثنا حممد بن أيب بكر املقدمي ثنا خالد بن احلرث   - 21304
ثنا شعبة عن أيب إسحاق عن عبد هللا بن أيب بصري عن أبيه قال أبو إسحاق 

وقد مسعته منه ومن أبيه قال مسعت أيب بن كعب يقول : صلى رسول هللا صلى 
ليه وسلم صالة الصبح يوما فذكر احلديث هللا ع  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث حسنت  

 



 

حدثنا عبد هللا ثنا أبو بكر حممد بن عبد هللا بن جعفر حدثنا أبو  - 21305
عون الزايدي ثنا عبد الواحد يعىن بن زايد عن األعمش عن أيب إسحاق عن  

لنيب صلى هللا عليه وسلم  عبد هللا بن أيب بصري عن أبيه عن أيب بن كعب عن ا
 : فذكر احلديث 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو كامل مظفر بن مدرك ثنا زهري   - 21306
ثنا أبو إسحاق عن عبد هللا بن أيب بصري عن أبيه قال قدمت املدينة فلقيت  

عته من رسول هللا صلى أيب بن كعب فقلت أاب املنذر حدثين أعجب حديث مس
هللا عليه وسلم فقال : صلى بنا أو لنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم صالة 

 الغداة مث أقبل علينا بوجهه فقال شاهد فالن فذكر احلديث 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث حسنت  

 

 

------------------------------------- 

 



[    141صفحة  - 5مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا ثنا حيىي بن عبد هللا موىل بىن هاشم ثنا زهري عن   - 21307
أيب إسحاق عن عبد هللا بن أيب بصري عن أبيه قال قدمت املدينة فلقيت أيب 

 بن كعب : فذكر مثل ذلك  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث حسن وهذا إسناد ضعيف ت  

 

 

ير بن حازم ثنا أبو حدثنا عبد هللا ثنا شيبان بن أيب شيبة ثنا جر  - 21308
إسحاق عن أيب بصري العبدي عن أيب بن كعب قال : صلى نيب هللا صلى هللا  

 عليه وسلم الغداة مث قال شاهد فالن فذكر احلديث 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسن من أجل أيب بصري العبدي الكويفت  

 

 

حدثنا عبد هللا ثنا شيبان ثنا محاد بن سلمة ثنا احلجاج بن أرطأة   - 21309
عن أيب إسحاق اهلمداين عن عبد هللا بن أيب بصري عن أيب بن كعب أن رسول  
هللا صلى هللا عليه وسلم قال : لو يعلم الناس ما يف العشاء وصالة الغداة من  



 الفضل يف مجاعة ألتومها ولو حبوا  
 

 

ط : حديث حسنعليق شعيب األرنؤو ت  

 

 

حدثنا عبد هللا ثنا خلف بن هشام البزار وأبو بكر بن أيب شيبة   - 21310
قال ثنا أبو األحوص عن أيب إسحاق عن العيزار بن حريث عن أيب بصري قال  

قال أيب : صلى بنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم صالة الفجر فلما قضى 
الن قلنا نعم حىت عد ثالثة نفر  الصالة رأى من أهل املسجد قلة فقال شاهد ف

فقال انه ليس من صالة أثقل على املنافقني من صالة العشاء اآلخرة ومن  
 صالة الفجر وذكر احلديث بطوله 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين عبيد هللا بن عمر القواريري ثنا جعفر بن   - 21311
يب إسحاق اهلمداين عن رجل من عبد القيس  سليمان ثنا عباب القطعي عن أ

عن أيب قال : صلى بنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم صالة الصبح فلما  
قضى صالته أقبل علينا بوجهه مث قال ان أثقل الصلوات على املنافقني هااتن  



 الصالاتن  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث حسن وهذا إسناد ضعيف ت  

 

 

( حديث املشايخ عن أيب بن كعب رضي هللا تعاىل عنه   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هشيم عن حصني عن هالل بن  - 21312
يساف عن عبد الرمحن بن أيب ليلى عن أيب بن كعب أو عن رجل من األنصار  
قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : من قرأ بقل هو هللا أحد فكأمنا قرأ  

لقرآن بثلث ا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد رجاله ثقات رجال  ت
 الصحيح

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين حممد بن أيب بكر املقدمي ثنا عبد الوهاب   - 21313
لد الواسطي قال  الثقفي وحدثنا عبد هللا قال وحدثين وهب بن بقية أخربان خا

الثقفي يف حديثه ثنا أبو مسعود اجلريري قال وهب أان خالد عن اجلريري عن  



كنا نفعله مع  أيب نضرة قال قال أيب بن كعب : الصالة يف الثوب الواحد سنة  
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وال يعاب علينا فقال بن مسعود إمنا كان ذاك  

 إذ كان يف الثياب قلة فأما إذ وسع هللا فالصالة يف الثوبني أزكى 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الصحيحت  

 

 

محن بن مهدي وحسن بن حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الر  - 21314
ا حدثنا محاد بن سلمة عن اثبت وقال عفان أان اثبت عن  موسى وعفان قالو 

أيب رافع عن أيب بن كعب أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وحدثنا عبد هللا  
حدثنا هدبة بن خالد ثنا محاد عن اثبت عن أيب رافع عن أيب بن كعب : أن  

يعتكف يف العشر األواخر من رمضان   رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان 
 فسافر سنة فلم يعتكف فلما كان العام املقبل اعتكف عشرين يوما  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري محاد بن سلمة فمن رجال مسلم 

 

 

عن سعيد   حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أان سفيان - 21315



اجلريري عن أيب السليل عن عبد هللا بن رابح عن أيب وثنا عبد هللا حدثين عبيد  
هللا القواريري ثنا جعفر بن سليمان ثنا اجلريري عن بعض أصحابه عن عبد هللا  

بن رابح عن أيب : أن النيب صلى هللا عليه وسلم سأله أي آية يف كتاب هللا 
ا مرارا مث قال أيب آية الكرسي قال ليهنك  أعظم قال هللا ورسوله أعلم فردده 

العلم أاب املنذر والذي نفسي بيده ان هلا لساان وشفتني تقدس امللك عند ساق  
 العرش وهذا لفظ حديث أيب عن عبد الرزاق 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    142صفحة  - 5مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعقوب ثنا أيب عن حممد بن  - 21316
إسحاق حدثين عبد هللا بن أيب بكر بن حممد بن عمرو بن حزم عن حيىي بن 

عمارة بن عمرو بن حزم عن أيب عبد هللا بن عبد الرمحن بن سعد بن زرارة عن  
هللا صلى هللا عليه وسلم مصدقا على بلى وعذرة   بن كعب قال : بعثين رسول 

ومجيع بىن سعد بن هذمي بن قضاعة قال أيب وقال يعقوب يف موضع آخر من  



قضاعة قال فصدقتهم حىت مررت آبخر رجل منهم وكان منزله وبلده من أقرب 
 عليه وسلم ابملدينة قال فلما مجع إىل ماله مل  منازهلم إىل رسول هللا صلى هللا

أجد عليه فيها اال ابنة خماض يعىن فأخربته اهنا صدقته قال فقال ذاك ما ال لنب  
فيه وال ظهر وأمي هللا ما قام يف مايل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وال رسول  

نب فيه وال  له قط قبلك وما كنت ال قرض هللا تبارك وتعاىل من ما يل ما ال ل
ظهر ولكن هذه انقة فتية مسينة فخذها قال فقلت له ما أان آبخذ ما مل أو مر  

به فهذا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم منك قريب فان أحببت ان أتتيه  
فتعرض عليه ما عرضت على فافعل فان قبله منك قبله وان رده عليك رده  

عرض على حىت قدمنا على  قال فإين فاعل قال فخرج معي وخرج ابلناقة اليت 
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال فقال له اي نيب هللا أاتين رسولك ليأخذ مىن  

صدقة مايل وأمي هللا ما قام يف مايل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وال رسول 
له قط قبله فجمعت له مايل فزعم ان على فيه ابنة خماض وذلك ما ال لنب فيه  

عليه انقة فتية مسينة ليأخذها فأىب على ذلك وقال ها   وال ظهر وقد عرضت
هي هذه قد جئتك هبا اي رسول هللا خذها قال فقال له رسول هللا صلى هللا 
عليه وسلم ذلك الذي عليك فان تطوعت خبري قبلناه منك وآجرك هللا فيه  

قال فها هي ذه اي رسول هللا قد جئتك هبا فخذها قال فأمر رسول هللا صلى 
عليه وسلم بقبضها ودعا له يف ماله ابلربكة   هللا  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين حممد بن بشار ثنا وهب بن جرير ثنا أيب   - 21317
قال مسعت حممد بن إسحاق حيدث عن عبد هللا بن أيب بكر عن حيىي بن عبد  

سول هللا صلى هللا عليه  هللا عن عمارة بن حزم حدثين أيب بن كعب : أن ر 
وسلم بعثه مصدقا فذكر حنو حديث أيب وزاد فيه قال عمارة وقد وليت 

صدقاهتم يف زمن معاوية فأخذت من ذلك الرجل ثالثني حقة أللف ومخسمائة  
 بعري عليه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسن من أجل حممد بن إسحاق ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن بن مهدي وأبو سلمة   - 21318
اخلزاعي قاال ثنا محاد بن سلمة عن اثبت عن اجلارود بن أيب سربة عن أيب بن 

 كعب قال اخلزاعي يف حديثه قال أيب بن كعب :  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : انظر التايلت  

 

 



بن احلجاج ثنا محاد بن   وحدثنا عبد هللا بن أمحد حدثناه إبراهيم - 21319
ارود بن أيب سربة عن أيب بن كعب : أن رسول هللا سلمة عن اثبت عن اجل

صلى هللا عليه وسلم صلى ابلناس فرتك آية فقال أيكم أخذ على شيئا من  
قراءيت فقال أيب أان اي رسول هللا تركت آية كذا وكذا فقال رسول هللا صلى هللا 

أخذها على فإنك أنت هو  عليه وسلم قد علمت ان كان أحد   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : رجاله ثقات غري اجلارود بن أيب سربة فقد روى له ت
البخاري يف رفع اليدين وأبو داود وهو صدوق لكنه مل يسمع من أيب فيما قاله  

 ابن معني وابن خلفون 
 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان بن عيينة عن إمساعيل بن   - 21320
ه دخل رجل أمية عمن حدثه عن أم ولد أيب بن كعب عن أيب بن كعب : ان

على النيب صلى هللا عليه وسلم فقال مىت عهدك أبم ملدم وهو حر بني اجللد 
لم  واللحم قال ان ذلك لوجع ما أصابين قط قال رسول هللا صلى هللا عليه وس

 مثل املؤمن مثل اخلامة حتمر مرة وتصفر أخرى  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف إلهبام الرجل الذي حدث عنه ت
 إمساعيل بن أمية 



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هشيم أنبأان يونس عن احلسن : ان   - 21321
لك قد  عمر رضي هللا عنه أراد ان ينهى عن متعة احلج فقال له أيب ليس ذلك

متتعنا مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ومل ينهنا عن ذلك فاضرب عن ذلك 
عمر وأراد ان ينهى عن حلل احلربة ألهنا تصبغ ابلبول فقال له أيب ليس ذلك 

 لك قد لبسهن النيب صلى هللا عليه وسلم ولبسناهن يف عهده  
 

 

وهو   -احلسن عليق شعيب األرنؤوط : رجاله ثقات رجال الشيخني لكن ت
مل يلق عمر وال أبيا لكن قد صح هني عمر عن متعة احلج وأما  -البصري 

شطره الثاين فقد جاء من طرق عن عمر وهي وإن كانت منقطعة لكن  
 مبجموعها تدل على أن هلا أصال عن عمر 

 

 

------------------------------------- 

 

[    143صفحة  - 5مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا ثنا حممد بن أيب بكر املقدمي ثنا عبد العزيز بن  - 21322
حممد الدراوردي ثنا عمارة بن غزية عن سلمة بن كهيل عن صعصعة بن 



صوحان قال أقبل هو ونفر معه فوجدوا سوطا فأخذه صاحبه فلم أيمروه ومل  
مائة دينار يف    ينهوه فقدمت املدينة فلقينا أيب بن كعب فسألناه فقال : وجدت

زمن النيب صلى هللا عليه وسلم فسألت النيب صلى هللا عليه وسلم فقال عرفها  
 حوال فكرر عليه حىت ذكر أحواال ثالثة فقلت اي رسول هللا فقال شأنك هبا 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح رجاله ثقات رجال مسلم ت  

 

 

ن عبد هللا بن أيب سعيد  حدثنا عبد هللا حدثين زكراي بن حيىي ب - 21323
ة ثنا مالك بن مغول عن بن الفضل عن أيب الرقاشي اخلزاز ثنا مسلم بن قتيب 

اجلوزاء عن أيب بن كعب قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : اي بالل 
اجعل بني أذانك وإقامتك نفسا يفرغ اآلكل من طعامه يف مهل ويقضى 

 املتوضئ حاجته يف مهل  
 

 

شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف جلهالة أيب الفضلعليق ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين حممد بن عبد الرحيم البزاز أان قرة بن   - 21324
حبيب أان معارك بن عباد العبدي أان عبد هللا بن الفضل عن عبد هللا بن أيب 



اجلوزاء عن أيب بن كعب ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال اي بالل :  
حنوه   فذكر  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين مصعب بن عبد هللا الزبريي ثنا عبد العزيز   - 21325
بن حممد عن شريك عن عبد هللا بن أيب منر عن عطاء بن يسار عن أيب بن 
كعب : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قرأ يوم اجلمعة براءة وهو قائم 

م هللا وأيب بن كعب وجاه النيب صلى هللا عليه وسلم وأبو الدرداء وأبو  يذكر أباي
ذر فغمز أيب بن كعب أحدمها فقال مىت أنزلت هذه السورة اي أيب فإين مل  

أمسعها اال اآلن فأشار إليه ان اسكت فلما انصرفوا قال سألتك مىت أنزلت  
ما لغوت فذهبت  هذه السورة فلم خترب قال أيب ليس لك من صالتك اليوم اال 

إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فذكرت ذلك له وأخربته ابلذي قال أيب 
 فقال صدق أيب  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد قوي إن ثبت مساع عطاء  ت
 بن يسار من أيب بن كعب 

 



 

حدثنا عبد هللا ثنا حممد بن إسحاق بن حممد املسييب ثنا أنس بن  - 21326
اض عن يونس بن يزيد قال قال بن شهاب قال أنس بن مالك كان أيب بن عي

كعب حيدث ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : فرج سقف بييت وأان 
مبكة فنزل جربيل عليه السالم ففرج صدري مث غسله من ماء زمزم مث جاء 
بطست من ذهب ممتلئ حكمة وإمياان فأفرغها يف صدري مث أطبقه مث أخذ 

يدي فعرج يب إىل السماء فلما جاء السماء الدنيا فافتتح فقال من هذا قال  ب
جربيل قال هل معك أحد قال نعم معي حممد قال أرسل إليه قال نعم فافتح  

فلما علوان السماء الدنيا إذا رجل عن ميينه أسودة وعن يساره أسودة وإذا نظر 
ابلنيب الصاحل واالبن قبل ميينه تبسم وإذا نظر قبل يساره بكى قال مرحبا 

الصاحل قال قلت جلربيل عليه السالم من هذا قال هذا آدم وهذه األسودة  
عن ميينه ومشاله نسم بنيه فأهل اليمني هم أهل اجلنة واألسودة اليت عن مشاله 
أهل النار فإذا نظر قبل ميينه ضحك وإذا نظر قبل مشاله بكى قال مث عرج يب  

ية فقال خلازهنا افتح فقال له خازهنا مثل ما قال  جربيل حىت جاء السماء الثان
خازن السماء الدنيا ففتح له قال أنس بن مالك فذكر انه وجد يف السماوات 

آدم وإدريس وموسى وعيسى وإبراهيم عليهم الصالة والسالم ومل يثبت يل 
كيف منازهلم غري انه ذكر انه وجد آدم يف السماء الدنيا وإبراهيم يف السماء 

دسة قال أنس فلما مر جربيل عليه السالم ورسول هللا صلى هللا عليه  السا
وسلم إبدريس قال مرحبا ابلنيب الصاحل واألخ الصاحل قال فقلت من هذا قال  



هذا إدريس قال مث مررت مبوسى فقال مرحبا ابلنيب الصاحل واألخ الصاحل 
صاحل قلت من هذا قال هذا موسى مث مررت بعيسى فقال مرحبا ابلنيب ال

واألخ الصاحل قلت من هذا قال هذا عيسى بن مرمي قال مث مررت إببراهيم  
فقال مرحبا ابلنيب الصاحل واالبن الصاحل قلت من هذا قال هذا إبراهيم عليه  

السالم قال بن شهاب وأخربين بن حزم ان بن عباس وأاب حبة األنصاري 
ىت ظهرت مبستوى  يقوالن قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مث عرج يب ح

امسع صريف األقالم قال بن حزم وأنس بن مالك قال رسول هللا صلى هللا 
عليه وسلم فرض هللا تبارك وتعاىل على أميت مخسني صالة قال فرجعت بذلك  

حىت أمر على موسى عليه السالم فقال ماذا فرض ربك تبارك وتعاىل على 
يه السالم راجع ربك أمتك قلت فرض عليهم مخسني صالة فقال يل موسى عل

تبارك وتعاىل فان أمتك ال تطيق ذلك قال فراجعت ريب عز وجل فوضع 
شطرها فرجعت إىل موسى فأخربته فقال راجع ربك فان أمتك ال تطيق ذلك 
قال فراجعت ريب عز وجل فقال هي مخس وهى مخسون ال يبدل القول لدى 

قد استحييت من  قال فرجعت إىل موسى عليه السالم فقال راجع ربك فقلت 
ريب تبارك وتعاىل قال مث انطلق يب حىت أتى يب سدرة املنتهى قال فغشيها ألوان  
ما أدري ما هي قال مث أدخلت اجلنة فإذا فيها جنابذ اللؤلؤ وإذا تراهبا املسك  

[ هذا آخر مسند أيب بن كعب رضي هللا تعاىل عنه   144] ص   

 

 



شرط مسلم عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على  ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    144صفحة  - 5مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وهب بن جرير ثنا أيب قال مسعت   - 21327
يب بن مجاز  األعمش حيدث عن عمرو بن مرة عن عبد هللا بن احلرث عن حب 

عن أيب ذر قال : أقبلنا مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فنزلنا ذا احلليفة  
نا معه فلما  فتعجلت رجال إىل املدينة وابت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وبت

أصبح سأل عنهم فقيل تعجلوا إىل املدينة فقال تعجلوا إىل املدينة والنساء أما 
اهنم سيدعوهنا أحسن ما كانت مث قال ليت شعرى مىت خترج انر من اليمن من  

 جبل الوراق تضيء منها أعناق اإلبل بروكا ببصرى كضوء النهار  

 

 

بلفظ : " خترج انر من احلجاز "  عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه لكن ت
 وهذا إسناد ضعيف 

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا معاوية بن عمرو ثنا زائدة عن   - 21328
األعمش عن عمرو بن مرة عن عبد هللا بن احلرث البكري عن حبيب بن مجاز  

 عن أيب ذر قال كنا مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فذكر : معناه  

 

 

األرنؤوط : صحيح لغريه عليق شعيب ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا احلكم بن انفع أبو اليمان اان   - 21329
عن عبد  إمساعيل بن عياش عن عبد هللا بن أيب حسني عن شهر بن حوشب 

الرمحن بن غنم عن أيب ذر قال : كنت أخدم النيب صلى هللا عليه وسلم مث آتى  
يه  املسجد إذا أان فرغت من عملي فاضطجع فيه فأاتين النيب صلى هللا عل

وسلم يوما وأان مضطجع فغمزين برجله فاستويت جالسا فقال يل اي أاب ذر  
كيف تصنع إذا أخرجت منها فقلت ارجع إىل مسجد النيب صلى هللا عليه  

وسلم واىل بييت قال فكيف تصنع إذا أخرجت فقلت إذن آخذ بسيفي 
ل  فاضرب به من خيرجين فجعل النيب صلى هللا عليه وسلم يده على منكيب فقا
غفرا اي أاب ذر ثالاث بل تنقاد معهم حيث قادوك وتنساق معهم حيث ساقوك  
ولو عبدا أسود قال أبو ذر فلما نفيت إىل الربذة أقيمت الصالة فتقدم رجل 
أسود كان فيها على نعم الصدقة فلما رآين أخذ لريجع وليقدمين فقلت كما  

 أنت بل انقاد ألمر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    145صفحة  - 5مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا أبو اليمان ثنا إمساعيل بن  - 21330
عياش عن معاذ بن رفاعة عن أيب خلف عن أنس بن مالك عن أيب ذر عن  

هللا عليه وسلم انه قال : اإلسالم ذلول ال يركب اال ذلوال  النيب صلى  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف جدا ت  

 

 

حدثنا عبد هللا ثنا أبو اليمان ثنا بن عياش عن البخرتي بن عبيد   - 21331
  بن سليمان عن أبيه عن أيب ذر عن النيب صلى هللا عليه وسلم انه قال : اثنان

خري من واحد وثالث خري من اثنني وأربعة خري من ثالثة فعليكم ابجلماعة فان  
 هللا عز وجل لن جيمع أميت اال على هدى  



 

 

ألرنؤوط : إسناده ضعيف جدا عليق شعيب ات  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أمحد بن احلجاج ثنا عبد هللا أان بن  - 21332
هليعة ثنا يزيد بن أيب حبيب ان أاب سامل اجليشاين أتى إىل أيب أمية يف منزله فقال  

اىن مسعت أاب ذر يقول انه مسع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : إذا 
م صاحبه فليأته يف منزله فليخربه انه حيبه هلل وقد جئتك يف منزلك أحب أحدك  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يونس وعفان املعىن قاال ثنا محاد   - 21333
بن سلمة عن برد أيب العالء قال عفان قال أان برد أبو العالء عن عبادة بن 

احلرث انه : مر بعمر بن اخلطاب رضي هللا عنه فقال نعم  نسي عن غضيف بن 
ال أنت صاحب رسول الفىت غضيف فلقيه أبو ذر فقال أي أخي استغفر يل ق

هللا صلى هللا عليه وسلم وأنت أحق ان تستغفر يل فقال اىن مسعت عمر بن 
اخلطاب يقول نعم الفىت غضيف وقد قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ان  

ز وجل ضرب ابحلق على لسان عمر وقلبه قال عفان على لسان عمر  هللا ع



 يقول به 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن إسحاق أان بن هليعة عن   - 21334
عبد هللا بن هبرية أخربين أبو متيم اجليشاين قال أخربين أبو ذر قال كنت أمشي 

 صلى هللا عليه وسلم فقال : لغري الدجال أخوفين على أميت قاهلا  مع رسول هللا
ثالاث قال قلت اي رسول هللا ما هذا الذي غري الدجال أخوفك على أمتك قال  

 أئمة مضلني  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيفت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا موسى بن داود أخربان بن هليعة عن   - 21335
اصر النيب صلى بن هبرية عن أيب متيم اجليشاين قال مسعت أاب ذر يقول كنت خم

هللا عليه وسلم يوما إىل منزله فسمعته يقول : غري الدجال أخوف على أميت 
ف على  من الدجال فلما خشيت ان يدخل قلت اي رسول هللا أي شيء أخو 

 أمتك من الدجال قال األئمة املضلني 



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيفت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عمار بن حممد عن األعمش عن   - 21336
جماهد عن عبد الرمحن بن أيب ليلى عن أيب ذر قال قال يل رسول هللا صلى هللا 

عليه وسلم : اي أاب ذر اال أدلك على كنز من كنوز اجلنة قل ال حول والقوة  
 اال ابهلل 

 

 

على شرط مسلم  عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد قويت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعقوب ثنا أيب عن بن إسحاق  - 21337
حدثين سليمان األعمش عن جماهد بن جرب أيب احلجاج عن عبيد بن عمري 

الليثي عن أيب ذر قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : أوتيت مخسا مل  
دو عن مسرية شهر يؤهتن نيب كان قبلي نصرت ابلرعب فريعب مىن الع

وجعلت يل األرض مسجدا وطهورا وأحلت يل الغنائم ومل حتل ألحد كان قبلي  
وبعثت إىل األمحر واألسود وقيل يل سل تعطه فاختبأهتا شفاعة ألميت وهى  

انئلة منكم ان شاء هللا من لقي هللا عز وجل ال يشرك به شيئا قال األعمش  



د اجلن فكان جماهد يرى أن األمحر اإلنس واألسو   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد حسن من أجل حممد بن ت
 إسحاق وقد توبع وابقي رجاله ثقات رجال الشيخني

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا مؤمل ثنا محاد يعىن بن سلمة ثنا   - 21338
 عليه وسلم  يونس عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أيب ذر ان النيب صلى هللا

قال : تغيب الشمس حتت العرش فيؤذن هلا فرتجع فإذا كانت تلك الليلة اليت 
ي من تطلع صبيحتها من املغرب مل يؤذن هلا فإذا أصبحت قيل هلا أطلع

هل ينظرون إال أن أتتيهم املالئكة أو أيتى ربك أو أيتى بعض   }مكانك مث قرأ 
 آايت ربك  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أسود بن عامر ثنا إسرائيل عن   - 21339
 عليه وسلم  عاصم بن سليمان عن أيب عثمان عن أيب ذر عن النيب صلى هللا

 قال : من صام ثالثة أايم من كل شهر فقد صام الدهر كله  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني 

 

 

------------------------------------- 
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حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يونس بن حممد ثنا ديلم عن وهب   - 21340
بن أيب ديب عن أيب حرب عن حمجن عن أيب ذر قال قال رسول هللا صلى هللا 
 عليه وسلم : إن العني لتولغ الرجل إبذن هللا حىت يصعد حالقا مث يرتدى منه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

 حدثين أيب ثنا حسني ثنا يزيد يعىن بن عطاء عن  حدثنا عبد هللا - 21341
أيب ذر قال خرج إلينا رسول هللا يزيد يعىن بن أيب زايد عن جماهد عن رجل عن 

صلى هللا عليه وسلم فقال : أتدرون أي األعمال أحب إىل هللا عز وجل قال  



ل  قائل الصالة والزكاة وقال قائل اجلهاد قال ان أحب األعمال إىل هللا عز وج
 احلب يف هللا والبغض يف هللا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه وهذا إسناد ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل ثنا أيوب عن أيب قالبة  - 21342
عن رجل من بىن عامر قال : كنت كافرا فهداين هللا لإلسالم وكنت أعزب عن  

لك يف نفسي وقد نعت يل أبو ذر  املاء ومعي أهلي فتصيبين اجلنابة فوقع ذ
فته ابلنعت فإذا شيخ معروف آدم عليه  فحججت فدخلت مسجد مىن فعر 

حلة قطري فذهبت حىت قمت إىل جنبه وهو يصلي فسلمت عليه فلم يرد 
على مث صلى صالة أمتها وأحسنها وأطوهلا فلما فرغ رد على قلت أنت أبو ذر 

هداين هللا لإلسالم وأمهين ديين قال ان أهلي ليزعمون ذلك قال كنت كافرا ف
وكنت أعزب عن املاء ومعي أهلي فتصيبين اجلنابة فوقع ذلك يف نفسي قال  

هل تعرف أاب ذر قلت نعم قال فإين اجتويت املدينة قال أيوب أو كلمة حنوها  
فأمر يل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بذود من إبل وغنم فكنت أكون فيها  

معي أهلي فتصيبين اجلنابة فوقع يف نفسي اىن قد فكنت أعزب عن املاء و 
هلكت فقعدت على بعري منها فانتهيت إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

نصف النهار وهو جالس يف ظل املسجد يف نفر من أصحابه فنزلت عن البعري 



وقلت اي رسول هللا هلكت قال وما أهلكك فحدثته فضحك فدعا إنساان من  
ة سوداء بعس فيه ماء ما هو مبآلن انه ليتخضخض  أهله فجاءت جاري

فاسترتت ابلبعري فأمر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم رجال من القوم فسرتين 
فاغتسلت مث أتيته فقال ان الصعيد الطيب طهور ما مل جتد املاء ولو إىل عشر  

 حجج فإذا وجدت املاء فأمس بشرتك  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا سعيد عن أيوب  - 13432
عن أيب قالبة عن رجل من بىن قشري قال : كنت أعزب عن املاء فتصيبين  

اجلنابة فال أجد املاء فأتيمم فوقع يف نفسي من ذلك فأتيت أاب ذر يف منزله  
رفته ابلنعت فلم أجده فأتيت املسجد وقد وصفت يل هيئته فإذا هو يصلي فع

فسلمت فلم يرد على حىت أنصرف مث رد على فقلت أنت أبو ذر قال ان 
أهلي يزعمون ذاك فقلت ما كان أحد من الناس أحب إىل رؤيته منك فقال قد  
رأيتين فقلت اىن كنت أعزب عن املاء فتصيبين اجلنابة فلبثت أايما أتيمم فوقع  

ر كنت ابملدينة فاجتويتها  يف نفسي من ذلك أو أشكل على فقال أتعرف أاب ذ
فأمر يل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بغنيمة فخرجت فيها فاصابتىن جنابة  

فتيممت ابلصعيد فصليت أايما فوقع يف نفسي من ذلك حىت ظننت اىن هالك 



فأمرت بناقة يل أو قعود فشد عليها مث ركبت فأقبلت حىت قدمت املدينة  
سلم يف ظل املسجد يف نفر من أصحابه فوجدت رسول هللا صلى هللا عليه و 

فسلمت عليه فرفع رأسه وقال سبحان هللا أبو ذر فقلت نعم اي رسول هللا اىن 
أصابتين جنابة فتيممت أايما فوقع يف نفسي من ذلك حىت ظننت اىن هالك 
فدعا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يل مباء فجاءت به أمة سوداء يف عس  

حلة وأمر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم رجال يتخضخض فاسترتت ابلرا
فسرتين فاغتسلت مث قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اي أاب ذر ان الصعيد  
الطيب طهور ما مل جتد املاء ولو يف عشر حجج فإذا قدرت على املاء فأمسه  

 بشرتك  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري الرجل القشريي 

 

 

-------------------------------------  
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حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أان سفيان عن أيوب   - 21344



عن أيب العالية قال : أخر عبيد هللا بن زايد الصالة فسألت عبد هللا بن 
الصامت فضرب فخذي قال سألت خليلي أاب ذر فضرب فخذي وقال  

سألت خليلي يعىن النيب صلى هللا عليه وسلم فقال صل الصالة مليقاهتا فان  
صل معهم وال تقولن اىن قد صليت فال أصلي  أدركت ف  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري عبد هللا بن الصامت فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أان معمر عن سعيد   - 21345
اجلريري عن عبد هللا بن بريدة األسلمى عن أيب األسود عن أيب ذر قال قال  

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ان أحسن ما غري به هذا الشيب احلناء 
 والكتم  

 

 

خني عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن آدم ثنا زهري عن أيب  - 21346
إسحاق عن املخارق قال : خرجنا حجاجا فلما بلغنا الربذة قلت ألصحايب 



تقدموا وختلفت فأتيت أاب ذر وهو يصلي فرأيته يطيل القيام ويكثر الركوع 
سول هللا والسجود فذكرت ذلك له فقال ما ألوت ان أحسن اىن مسعت ر 

صلى هللا عليه وسلم يقول من ركع ركعة أو سجد سجدة رفع هبا درجة 
 وحطت عنه هبا خطيئة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا قال قرأت على أيب هذا احلديث فأقر به حدثين  - 21347
ين عن قنرب حاجب مهدي بن جعفر الرملي حدثين ضمرة عن أيب زرعة الشيبا

معاوية قال : كان أبو ذر يغلظ ملعاوية قال فشكاه إىل عبادة بن الصامت واىل 
أيب الدرداء واىل عمرو بن العاص واىل أم حرام فقال انكم قد صحبتم كما  

صحب ورأيتم كما رأى فان رأيتم ان تكلموه مث أرسل إىل أيب ذر فجاء 
أسلمت قبلي ولك السن والفضل فكلموه فقال أما أنت اي أاب الوليد فقد 

على وقد كنت أرغب بك عن مثل هذا اجمللس وأما أنت اي أاب الدرداء فان  
كادت وفاة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ان تفوتك مث أسلمت فكنت من  

صاحلي املسلمني وأما أنت اي عمرو بن العاص فقد جاهدت مع رسول هللا 
حرام فإمنا أنت امرأة وعقلك عقل امرأة  صلى هللا عليه وسلم وأما أنت اي أم 

 وأما أنت وذاك قال فقال عبادة ال جرم ال جلست مثل هذا اجمللس أبدا 



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إبراهيم بن أيب العباس ثنا بقية قال   - 21348
هللا صلى   وأخربين حبري بن سعد عن خالد بن معدان قال قال أبو ذر ان رسول

هللا عليه وسلم قال : قد أفلح من أخلص قلبه لإلميان وجعل قلبه سليما  
ة وعينه  ولسانه صادقا ونفسه مطمئنة وخليقته مستقيمة وجعل إذنه مستمع 

انظرة فأما اإلذن فقمع والعني مبقرة ملا يوعى القلب وقد افلح من جعل قلبه  
 واعيا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن اثبت ثنا إبراهيم بن  - 21349
ر قال  طهمان عن منصور عن ربعي بن حراش عن املعرور بن سويد عن أيب ذ 

قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول هللا عز وجل : اي بن آدم لو عملت  
 قراب األرض خطااي ومل تشرك يب شيئا جعلت لك قراب األرض مغفرة  

 

 



يق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعلت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا موسى بن داود ثنا داود ثنا بن   - 21350
هليعة عن سامل بن غيالن عن سليمان بن أيب عثمان عن عدى بن حامت 

احلمصي عن أيب ذر قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ال تزال أميت 
وا اإلفطار وأخروا السحور  خبري ما عجل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا مهام ثنا قتادة عن عبد   - 21351
هللا بن شقيق قال قلت أليب ذر : لو رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

قال فإين قد   لسألته قال وما كنت تسأله قال كنت اسأله هل رأى ربه عز وجل
سألته فقال قد رأيته نورا أىن أراه قال عفان وبلغين عن بن هشام يعىن معاذا انه  

 رواه عن أبيه كما قال مهام قد رأيته 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
فمن رجال مسلم  -وهو العقيلي  -الشيخني غريعبد هللا بن شقيق   



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا أبو عوانة عن سليمان   - 21352
ل رسول هللا األعمش عن جماهد عن عبيد بن عمري الليثي عن أيب ذر قال قا

صلى هللا عليه وسلم : أعطيت مخسا مل يعطهن أحد قبلي بعثت إىل األمحر  
حد  واألسود وجعلت يل األرض طهورا ومسجدا وأحلت يل الغنائم ومل حتل أل

قبلي ونصرت ابلرعب فريعب العدو وهو مىن مسرية شهر وقيل يل سل تعطه  
واختبأت دعويت شفاعة ألميت فهي انئلة منكم ان شاء هللا تعاىل من مل يشرك 

 ابهلل شيئا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

------------------------------------- 
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حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا مهام ثنا عاصم عن   - 21353
املعرور بن سويد ان أاب ذر قال ثنا الصادق املصدوق صلى هللا عليه وسلم  

ة بعشر أمثاهلا أو أزيد والسيئة  فيما يروى عن ربه عز وجل انه قال : احلسن



بواحدة أو اغفر ولو لقيتين بقراب األرض خطااي ما مل تشرك يب لقيتك بقراهبا 
 مغفرة قال وقراب األرض ملء األرض 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد حسن من أجل عاصم ت  

 

 

ن عاصم عن  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا أبو عوانة ع - 21354
املعرور بن سويد عن أيب ذر قال مسعت الصادق املصدوق صلى هللا عليه  

 وسلم فذكر : معناه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد حسن من أجل عاصم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا محاد بن سلمة عن على بن زيد  - 21355
يركع  عن مطرف قال قعدت إىل نفر من قريش فجاء رجل فجعل يصلي

ويسجد مث يقوم مث يركع ويسجد ال يقعد فقلت وهللا ما أرى هذا يدرى 
ينصرف على شفع أو وتر فقالوا أال تقوم إليه فتقول له قال فقمت فقلت اي 

أراك تدري تنصرف على شفع أو على وتر قال ولكن هللا يدرى  عبد هللا ما 
مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : من سجد هلل سجدة كتب هللا 



له هبا حسنة وحط هبا عنه خطيئة ورفع له هبا درجة فقلت من أنت فقال أبو 
ذر فرجعت إىل أصحايب فقلت جزاكم هللا من جلساء شرا أمرمتوين ان أعلم  

ال من أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  رج  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف لضعف علي بن ت
 زيد

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا شعبة قال على بن مدرك   - 21356
أخربين قال مسعت أاب زرعه حيدث عن خرشة بن احلر عن أيب ذر قال قال 

 عليه وسلم : ثالثة ال يكلمهم هللا وال ينظر إليهم يوم رسول هللا صلى هللا
القيامة وال يزكيهم وهلم عذاب أليم قال قلت اي رسول هللا من هم خسروا 

وخابوا قال فاعاده رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ثالث مرات قال املسبل 
 واملنفق سلعته ابحللف الكاذب أو الفاجر واملنان  

 

 

األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا عبد الواحد بن زايد ثنا   - 21357



احلرث بن حصرية ثنا زيد بن وهب قال قال أبو ذر : ألن أحلف عشر مرار  
ان بن صائد هو الدجال أحب إىل من ان أحلف مرة واحدة انه ليس به قال  

لى هللا عليه وسلم بعثين إىل أمه قال سلها كم محلت به قال  وكان رسول هللا ص
أرسلين إليها فقال  فأتيتها فسألتها فقالت محلت به أثىن عشر شهرا قال مث 

سلها عن صيحته حني وقع قال فرجعت إليها فسألتها فقالت صاح صيحة  
الصيب بن شهر مث قال له رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اىن قد خبأت لك 

قال خبأت يل خطم شاة عفراء والدخان قال فأراد أن يقول الدخان فلم   خبأ
يستطع فقال الدخ الدخ فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اخسأ فإنك لن 

 تعدو قدرك  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث منكر وهذا إسناد رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري احلارث بن حصرية

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا وهيب ثنا أبو مسعود   - 21358
اجلريري عن أيب عبد هللا اجلسري عن عبد هللا بن الصامت عن أيب ذر قال :  

سئل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أي الكالم أفضل قال ما اصطفاه هللا عز  
 وجل لعباده سبحان هللا وحبمده  

 

 



صحيح على شرط مسلم  عليق شعيب األرنؤوط : إسنادهت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا محاد عن على بن زيد عن   - 21359
أيب معروف ان أاب ذر حدثهم ان النيب صلى هللا عليه وسلم قال : لو ان 

 عبدي استقبلىن بقراب األرض خطااي استقبلته بقراهبا مغفره  

 

 

ضعيف عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا شعبة أخربين عمرو بن  - 21360
مرة عن سعيد بن احلرث عن أيب ذر عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : ما  

يسرين ان يل أحدا ذهبا أموت يوم أموت وعندي منه دينار أو نصف دينار اال  
 ان أرصده لغرمي  

 

 

حيح وهذا إسناد ضعيف عليق شعيب األرنؤوط : حديث صت  

 

 

------------------------------------- 
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حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا شعبة أخربين محيد بن  - 21361
 صلى هللا عليه  هالل مسع عبد هللا بن الصامت عن أيب ذر قال قال رسول هللا 

وسلم : يقطع صالة الرجل إذا مل يكن بني يديه كآخرة الرحل املرأة واحلمار  
رسول هللا والكلب األسود قلت ما ابل األسود من األمحر قال بن أخي سألت 

 صلى هللا عليه وسلم كما سألتين فقال الكلب األسود شيطان  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري عبد هللا بن الصامت فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا مرحوم بن عبد العزيز العطار   - 21362
اجلوين عن عبد هللا بن الصامت عن أيب ذر قال قال رسول   حدثين أبو عمران

هللا صلى هللا عليه وسلم : اي أاب ذر صل الصالة لوقتها فان أتيت الناس وقد  
صلوا كنت قد أحرزت صالتك وان مل يكونوا صلوا صليت معهم وكانت لك  

 انفلة  

 

 



ال  عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجت
 الشيخني غري عبد هللا بن الصامت فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا مرحوم ثنا أبو عمران اجلوين عن   - 21363
 عليه وسلم  عبد هللا بن الصامت عن أيب ذر قال : ركب رسول هللا صلى هللا

محارا واردفين خلفه وقال اي أاب ذر أرأيت ان أصاب الناس جوع شديد ال 
  تستطيع أن تقوم من فراشك إىل مسجدك كيف تصنع قال هللا ورسوله أعلم

قال تعفف قال اي أاب ذر أرأيت إن أصاب الناس موت شديد يكون البيت فيه  
ابلعبد يعىن القرب كيف تصنع قلت هللا ورسوله أعلم قال اصرب قال اي أاب ذر  
أرأيت ان قتل الناس بعضهم بعضا يعىن حىت تغرق حجارة الزيت من الدماء  

ق عليك اببك قال كيف تصنع قال هللا ورسوله أعلم قال اقعد يف بيتك واغل
فان مل أترك قال فائت من أنت منهم فكن فيهم قال فآخذ سالحي قال إذا 

تشاركهم فيما هم فيه ولكن ان خشيت ان يروعك شعاع السيف فالق طرف 
 ردائك على وجهك حىت يبوء إبمثه وأمثك 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

ثين أيب ثنا عبد العزيز بن عبد الصمد ثنا أبو حدثنا عبد هللا حد - 21364



عمران اجلوين عن عبد هللا بن الصامت عن أيب ذر ان رسول هللا صلى هللا عليه  
وسلم قال له : اي أاب ذر إذا طبخت فأكثر املرقة وتعاهد جريانك أو اقسم بني 

 جريانك  

 

 

رجال  عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات ت
 الشيخني غري عبد هللا بن الصامت فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد العزيز ثنا عبد الصمد ثنا أبو  - 21365
رسول هللا ما   عمران اجلوين عن عبد هللا بن الصامت عن أيب ذر قال قلت : اي

آنية احلوض قال والذي نفسي بيده آلنيته أكثر من عدد جنوم السماء 
يظمأ آخر ما  وكواكبها يف الليلة املظلمة املصحية آنية اجلنة من شرب منها مل 

عليه يشخب فيه ميزاابن من اجلنة من شرب منه مل يظمأ عرضه مثل طوله ما  
 بني عمان إىل أيلة ماؤه أشد بياضا من اللنب وأحلى من العسل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري عبد هللا بن الصامت فمن رجال مسلم 

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن فضيل حدثين فليت  - 21366
العامري عن ميسرة العامرية عن أيب ذر قال : صلى رسول هللا صلى هللا عليه  

إن تعذهبم فإهنم عبادك   }وسلم ليلة فقرأ آبية حىت أصبح يركع هبا ويسجد هبا 
فلما أصبح قلت اي رسول هللا ما   {وإن تغفر هلم فإنك أنت العزيز احلكيم  

زلت تقرأ هذه اآلية حىت أصبحت تركع هبا وتسجد هبا قال اىن سألت ريب عز  
وجل الشفاعة ألميت فأعطانيها وهى انئلة ان شاء هللا ملن ال يشرك ابهلل عز  

 وجل شيئا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

مد بن فضيل ثنا سامل يعىن بن حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حم - 21367
اجلعد عن أيب ذر وأيب منصور عن زيد بن وهب عن   أيب حفصة عن سامل بن أيب

أيب ذر قال قال يل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : اي أاب ذر أي جبل هذا  
قلت أحد اي رسول هللا قال والذي نفسي بيده ما يسرين انه يل ذهبا قطعا  

منه قرياطا قال قلت قنطارا اي رسول هللا قال قرياطا أنفقه يف سبيل هللا ادع 
قاهلا ثالث مرات مث قال اي أاب ذر إمنا أقول الذي هو أقل وال أقول الذي هو  

 أكثر  
 

 



عليق شعيب األرنؤوط : هذا احلديث له إسنادان أما األول فضعيف وأما ت
رجاله فصحيح  -وهو حممد بن فضيل عن منصور بن املعتمر  -إسناده الثاين 

 ثقات رجال الشيخني
 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان عن الزهري عن أيب  - 21368
األحوص عن أيب ذر يبلغ به النيب صلى هللا عليه وسلم : إذا قام أحدكم إىل  

 الصالة فان الرمحة تواجهه فال ميسح احلصى 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حمتمل للتحسنيت  

 

 

-------------------------------------  
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حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان ثنا هشام بن عروة عن أبيه   - 21369
أفضل قال إميان  عن أيب مراوح عن أيب ذر قال قلت : اي رسول هللا أي العمل 

ابهلل تعاىل وجهاد يف سبيله قلت اي رسول هللا فأي الرقاب أفضل قال أنفسها 



تصنع ألخرق وقال   عند أهلها وأغالها مثنا قال فإن مل أجد قال تعني صانعا أو
 فان مل أستطع قال كف أذاك عن الناس فإهنا صدقة تصدق هبا عن نفسك 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هارون ثنا عبد هللا بن وهب أخربين  - 21370
ثنا يف جملس يونس عن بن شهاب قال مسعت أاب األحوص موىل بىن ليث حيد

بن املسيب وبن املسيب جالس انه مسع أاب ذر يقول ان رسول هللا صلى هللا 
عليه وسلم قال : إذا قام أحدكم إىل الصالة فان الرمحة تواجهه فال حيرك 

 احلصى أو ال ميس احلصى 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حمتمل للتحسنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان عن األعمش عن إبراهيم   - 21371
 عليه وسلم أي التيمي عن أبيه عن أيب ذر قال : سألت رسول هللا صلى هللا

مسجد وضع يف األرض أول قال املسجد احلرام قلت مث أي قال مث املسجد 
األقصى قلت كم بينهما قال أربعون سنة قلت مث أي قال مث حيثما أدركت 



الة فصل فكلها مسجد  الص  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان قال مسعناه من اثنني وثالثة  - 21372
ثنا حكيم بن جبري عن موسى بن طلحة عن بن احلوتكية قال عمر : من 

ى هللا عليه وسلم بصيام  حاضران يوم القاحة فقال أبو ذر اان أمره رسول هللا صل 
 البيض الغر ثالث عشرة وأربع عشرة ومخس عشرة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث حسن وهذا إسناد ضعيف لضعف حكيم بن  ت
 جبري 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان ثنا اثنان عن موسى بن  - 21373
أيب ذر انه  طلحة وحممد بن عبد الرمحن وحكيم بن جبري عن بن احلوتكية عن 

قال : ان رجال قال للنيب صلى هللا عليه وسلم فأمره بصيام ثالث عشرة وأربع 
 عشرة ومخس عشرة  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : حديث حسن وهذا إسناد ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان مسع حممد بن السائب بن   - 21374
بركة عن عمرو بن ميمون عن أيب ذر قال كنت أمشي خلف رسول هللا صلى  

هللا عليه وسلم فقال : اال أدلك على كنز من كنوز اجلنة قلت بلى قال ال 
 حول والقوة اال ابهلل  

 

 

ثقات رجال الشيخني غري حممد عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ت
 بن السائب ابن بركة فقد روى له الرتميذي والنسائي وابن ماجة وهو ثقة 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد هللا بن إدريس قال مسعت  - 21375
األجلح عن بن بريدة عن أيب األسود الديلي عن أيب ذر قال قال رسول هللا 

سن ما غريمت به الشيب احلناء والكتم صلى هللا عليه وسلم : ان من أح  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد حسن يف املتابعاتت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أان معمر عن سعيد   - 21376



اجلريري عن عبد هللا بن بريدة األسلمى عن أيب األسود عن أيب ذر قال قال  
ه وسلم : ان من أحسن ما غري به الشيب احلناء رسول هللا صلى هللا علي

 والكتم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل عن اجلريري عن أيب  - 21377
السليل عن نعيم بن قعنب الرايحي قال : أتيت أاب ذر فلم أجده ورأيت املرأة 

قالت هو ذاك يف ضيعة له فجاء يقود أو يسوق بعريين قاطرا أحدمها فسألتها ف
اي أاب ذر ما   يف عجز صاحبه يف عنق كل واحد منهما قربة فوضع القربتني قلت

كان من الناس أحد أحب إىل ان ألقاه منك وال أبغض ان ألقاه منك قال هلل  
رجو يف أبوك وما جيمع هذا قال قلت اىن كنت وأدت يف اجلاهلية وكنت أ

لقائك ان ختربىن ان يل توبة وخمرجا وكنت أخشى يف لقائك أن ختربىن انه ال  
توبة يل فقال أيف اجلاهلية قلت نعم فقال عفا هللا عما سلف مث عاج برأسه إىل 
املرأة فأمر يل بطعام فالتوت عليه مث أمرها فالتوت عليه حىت ارتفعت أصواهتما 

ن ما قال لنا فيكن رسول هللا صلى هللا قال أيها دعينا عنك فإنكن لن تعدو 
عليه وسلم قلت وما قال لكم فيهن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال املرأة 
ضلع فان تذهب تقومها تكسرها وان تدعها ففيها أود وبلغة فولت فجاءت 



بثريدة كأهنا قطاة فقال كل وال أهولنك اىن صائم مث قام يصلي فجعل يهذب 
أيته يتحرى ان أشبع أو أقارب مث جاء فوضع يده معي فقلت  الركوع وخيففه ور 

اان هلل وأان إليه راجعون فقال مالك فقلت من كنت أخشى من الناس ان 
يكذبىن فما كنت أخشى ان تكذبين قال هلل أبوك ان كذبتك كذبة منذ لقيتين  
  فقال أمل ختربىن انك صائم مث أراك أتكل قال بلى اىن صمت ثالثة أايم من هذا

 الشهر فوجب يل أجره وحل يل الطعام معك  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : رجاله ثقات رجال الصحيح غري نعيم بن قنعب فقد  ت
روى له البخاري يف " األدب " والنسائي ومل يوثقه غري ابن حبان وروى عنه  

هذا احلديث ثالثة اختلف عليهم فقد رواه سعيد اجلريري عن أيب السليل عن  
رى عن أيب العالء بن الشخري عنه ومرة اثلثة عن أيب العالء أو أيب نعيم ومرة أخ

السليل أو غالب بن عجرد عنه كما قال املزي يف ترمجة نعيم بن قعنب من  
490 - 489/  29التهذيب   

 

 

------------------------------------- 

 

[    151صفحة  - 5مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل ثنا اجلريري عن أيب العالء  - 21378
بن الشخري عن بن األمحس قال لقيت أاب ذر فقلت له بلغين عنك انك حتدث 
حديثا عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال : أما انه ال ختالين أكذب على  

سول هللا صلى هللا عليه وسلم بعد ما مسعته منه فما الذي بلغك عىن قلت ر 
بلغين انك تقول ثالثة حيبهم هللا وثالثة يشنؤهم هللا عز وجل قال قلت ومسعته  
قلت فمن هؤالء الذين حيب هللا قال الرجل يلقى العدو يف الفئة فينصب هلم  

طول سراهم حىت حيبوا ان حنره حىت يقتل أو يفتح ألصحابه والقوم يسافرون في 
ميسوا األرض فينزلون فيتنحى أحدهم فيصلى حىت يوقظهم لرحيلهم والرجل  
يكون له اجلار يؤذيه جواره فيصرب على أذاه حىت يفرق بينهما موت أو ظعن  

قلت ومن هؤالء الذين يشنؤهم هللا قال التاجر احلالف أو قال البائع احلالف  
ل  والبخيل املنان والفقري املختا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل عن يونس عن احلسن عن  - 21379
صعصعة بن معاوية قال أتيت أاب ذر قلت ما ابلك قال يل عملي قلت حدثين 

قال نعم قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ما من مسلمني ميوت بينهما  
ثة من أوالدمها مل يبلغوا احلنث اال غفر هللا هلما قلت حدثين قال نعم قال  ثال



رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ما من مسلم ينفق من كل مال له زوجني يف 
سبيل هللا عز وجل اال استقبلته حجبة اجلنة كلهم يدعوه إىل ما عنده قلت 

بعريين وان كانت بقرا  وكيف ذاك قال ان كانت رجاال فرجلني وان كانت إبال ف
 فبقرتني  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل عن يونس عن محيد بن   - 21380
 صلى هللا عليه  هالل عن عبد هللا بن الصامت عن أيب ذر قال قال رسول هللا 

وسلم : إذا قام أحدكم يصلي فإنه يسرته إذا كان بني يديه مثل آخرة الرحل 
رأة والكلب فإذا مل يكن بني يديه مثل آخرة الرحل فإنه يقطع صالته احلمار وامل

األسود قلت اي أاب ذر ما ابل الكلب األسود من الكلب األمحر من الكلب 
األصفر قال اي بن أخي سألت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كما سألتين 

 فقال الكلب األسود شيطان  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
ن الصامت فمن رجال مسلم الشيخني غري عبد هللا ب  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا جرير عن منصور عن ربعي بن  - 21381
حراش عمن حدثه عن أيب ذر قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : اىن 

أوتيتهما من كنز من بيت حتت العرش ومل يؤهتما نيب قبلي يعىن اآليتني من آخر  
 سورة البقرة  

 

 

رنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد رجاله ثقات رجال  عليق شعيب األت
 الشيخني غري الراوي املبهم الذي روى عنه ربعي 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن بن موسى ثنا زهري عن   - 21382
منصور عن ربعي بن حراش قال منصور عن زيد بن ظبيان أو عن رجل أو عن  
أيب ذر قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : أعطيت خواتيم سورة البقرة  

 من بيت كنز من حتت العرش مل يعطهن نيب قبلي  

 

 

حيح لغريه عليق شعيب األرنؤوط : صت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسني ثنا شيبان عن منصور عن   - 21383
ربعي عن خرشة بن احلر عن املعرور بن سويد عن أيب ذر قال قال رسول هللا 



صلى هللا عليه وسلم : أعطيت خواتيم سورة البقرة من بيت كنز من حتت 
 العرش مل يعطهن نيب قبلي  

 

 

األرنؤوط : صحيح لغريه عليق شعيب ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن سفيان ثنا سليمان عن   - 21384
جماهد عن بن أيب ليلى عن أيب ذر عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : أال 

 أدلك على كنز من كنوز اجلنة ال حول وال قوة اال ابهلل  
 

 

ت رجال الشيخني عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات  

 

 

------------------------------------- 
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حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو معاوية ثنا األعمش عن زيد بن  - 21385
وهب عن أيب ذر قال : كنت أمشي مع النيب صلى هللا عليه وسلم يف حرة  



ظر إىل أحد فقال اي أاب ذر قلت لبيك اي رسول هللا قال  املدينة عشاء وحنن نن
نه دينار اال دينارا  ما أحب أن أحدا ذاك عندي ذهبا أمسى اثلثة وعندي م 

أرصده لدين اال أن أقول به يف عباد هللا هكذا وحثا عن ميينه وبني يديه وعن  
امة اال من  يساره قال مث مشينا فقال اي أاب ذر إن األكثرين هم االقلون يوم القي

قال هكذا وهكذا وهكذا وحثا عن ميينه وبني يديه وعن يساره قال مث مشينا  
فقال اي أاب ذر كما أنت حىت آتيك قال فانطلق حىت توارى عىن قال فسمعت 

لغطا وصوات قال فقلت لعل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عرض له قال 
انتظرته حىت جاء فذكرت  فهممت أن اتبعه مث ذكرت قوله ال تربح حىت آتيك ف

له الذي مسعت فقال ذاك جربيل عليه السالم أاتين فقال من مات من أمتك ال  
يشرك ابهلل شيئا دخل اجلنة قال قلت وان زىن وان سرق قال وان زىن وان 

 سرق 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو معاوية ثنا داود بن أيب هند عن   - 21386
قى على  أيب حرب بن أيب األسود عن أيب األسود عن أيب ذر قال : كان يس

حوض له فجاء قوم فقال أيكم يورد على أيب ذر وحيتسب شعرات من رأسه  
جلس  فقال رجل أان فجاء الرجل فأورد عليه احلوض فدقه وكان أبو ذر قائما ف



مث اضطجع فقيل له اي أاب ذر مل جلست مث اضطجعت قال فقال ان رسول هللا 
صلى هللا عليه وسلم قال لنا إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس فان ذهب  

 عنه الغضب وإال فليضطجع  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : رجاله ثقات رجال الصحيح لكن قد اختلف على  ت
 داود بن أيب هند يف إسناده 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن محاد ثنا أبو عوانة عن أيب   - 72138
بشر عن طلق بن حبيب عن بشري بن كعب العدوى عن أيب ذر قال قال يل 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : هل لك يف كنز من كنوز اجلنة قلت نعم قال  
 ال حول وال قوة اال ابهلل  

 

 

يح وهذا إسناد قوي رجاله ثقات رجال  عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحت
وهو وإن روى له مسلم  -الصحيح غري طلق بن حبيب   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن عبيد ثنا األعمش عن   - 21388
حيىي بن سام عن موسى بن طلحة عن أيب ذر قال قال رسول هللا صلى هللا 



ايم فليصم الثالث عليه وسلم : من كان منكم صائما من الشهر ثالثة أ
 البيض 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن عبيد وبن منري املعىن قاال   - 21389
 صلى هللا  ثنا األعمش عن املعرور بن سويد عن أيب ذر قال : أتيت رسول هللا

عليه وسلم وهو يف ظل الكعبة فقال هم األخسرون ورب الكعبة هم  
األخسرون ورب الكعبة فأخذين غم وجعلت أتنفس قال قلت هذا شر حدث 

ال قلت من هم فداك أيب وأمي قال األكثرون اال من قال يف عباد هللا يف ق
هكذا وهكذا وهكذا وقليل ما هم ما من رجل ميوت فيرتك غنما أو إبال أو 

بقرا مل يؤد زكاته اال جاءت يوم القيامة أعظم ما تكون وأمسن حىت تطأه  
لى أخراها  أبظالفها وتنطحه بقروهنا حىت يقضى بني الناس مث تعود اوالها ع

 وقال بن منري كلما نفذت أخراها عادت عليه اوالها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن عبيد ثنا األعمش عن   - 21390
إبراهيم التيمي عن أبيه عن أيب ذر قال : كنت مع رسول هللا صلى هللا عليه  

سجد حني وجبت الشمس فقال اي أاب ذر تدري أين تذهب وسلم يف امل
الشمس قلت هللا ورسوله أعلم قال فإهنا تذهب حىت تسجد بني يدي رهبا عز  
وجل فتستأذن يف الرجوع فيؤذن هلا وكأهنا قد قيل هلا أرجعي من حيث جئت  

والشمس جتري ملستقر هلا   }فرتجع إىل مطلعها فذلك مستقرها مث قرأ   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو سعيد ثنا زائدة ثنا يزيد عن زيد   - 21391
بن وهب عن أيب ذر قال : بينما النيب صلى هللا عليه وسلم خيطب إذ قام إليه  

 عليه  أعرايب فيه جفاء فقال اي رسول هللا أكلنا الضبع فقال النيب صلى هللا
وسلم غري ذلك أخوف يل عليكم حني تصب عليكم الدنيا صبا فيا ليت أميت 

 ال يتحلون الذهب  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف لضعف يزيدت  

 

 



------------------------------------- 
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حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا سفيان عن حبيب عن   - 21392
ميمون بن أيب شبيب عن أيب ذر ان النيب صلى هللا عليه وسلم قال له : اتق 

هللا حيثما كنت واتبع السيئة احلسنة متحها وخالق الناس خبلق حسن قال وكيع  
يان مرة عن معاذ فوجدت يف كتايب عن أيب ذر وهو السماع األول  وقال سف   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخني ت
 غري ميمون بن أيب شبيب فقد روى له مسلم يف املقدمة 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن   - 21393
ربعي بن حراش حيدث عن زيد بن ظبيان رفعه إىل أيب ذر  منصور قال مسعت 

عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : ثالثة حيبهم هللا وثالثة يبغضهم هللا أما  
الثالثة الذين حيبهم هللا عز وجل فرجل أتى قوما فسأهلم ابهلل ومل يسأهلم بقرابة  

ته اال هللا والذي بينهم فمنعوه فتخلف رجل ابعقاهبم فأعطاه سرا ال يعلم بعطي
أعطاه وقوم ساروا ليلتهم حىت إذا كان النوم أحب إليهم مما يعدل به نزلوا  



فوضعوا رؤوسهم فقام يتملقين ويتلو آاييت ورجل كان يف سرية فلقوا العدو  
فهزموا فأقبل بصدره حىت يقتل أو يفتح هللا له والثالثة الذين يبغضهم هللا 

والغىن الظلوم الشيخ الزاين والفقري املختال   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد امللك بن عمرو ثنا سفيان عن   - 21394
وسلم قال :  منصور عن ربعي بن حراش عن أيب ذر عن النيب صلى هللا عليه 

ان هللا عز وجل حيب ثالثة ويبغض ثالثة يبغض الشيخ الزاين والفقري املختال  
تل أو يفتح  واملكثر البخيل وحيب ثالثة رجل كان يف كتيبة فكر حيميهم حىت ق

هللا عليه ورجل كان يف قوم فادجلوا فنزلوا من آخر الليل وكان النوم أحب 
إليهم مما يعدل به فناموا وقام يتلو آاييت ويتملقين ورجل كان يف قوم فأاتهم  
رجل يسأهلم بقرابة بينهم وبينه فبخلوا عنه وخلف ابعقاهبم فأعطاه حيث ال 

 يراه اال هللا ومن أعطاه  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني ت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا مؤمل ثنا سفيان عن منصور عن   - 21395
ربعي عن رجل عن أيب ذر قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ان هللا 

 يبغض فذكر احلديث 
 

 

ف عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد امللك بن عمرو ثنا قرة عن   - 21396
 احلسن عن صعصعة بن معاوية قال لقيت أاب ذر ابلربذة قال مسعت رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم يقول : من أنفق زوجني من ماله يف سبيل هللا عز وجل 

يه وسلم يقول ما من  ابتدرته حجبة اجلنة وقال مسعت رسول هللا صلى هللا عل 
مسلمني ميوت هلما ثالثة من الولد مل يبلغوا احلنث اال أدخلهم هللا اجلنة بفضل  

 رمحته إايهم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا احلسن بن موسى ثنا بن هليعة عن   - 21397
ه عن أيب ذر عن رسول هللا صلى عبيد هللا بن أيب جعفر ان أاب عبد الرمحن أخرب 



هللا عليه وسلم انه قال : ان مر رجل على ابب ال سرت له غري مغلق فنظر فال  
 خطيئة عليه إمنا اخلطيئة على أهل البيت  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو معاوية ثنا األعمش عن املعرور  - 21398
ول هللا عز  بن سويد عن أيب ذر قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يق

وجل : من عمل حسنة فله عشر أمثاهلا أو أزيد ومن عمل سيئة فجزاؤها  
 مثلها أو أغفر ومن عمل قراب األرض خطيئة مث لقيين ال يشرك يب شيئا

جعلت له مثلها مغفرة ومن اقرتب ايل شربا اقرتبت إليه ذراعا ومن اقرتب ايل 
 ذراعا اقرتبت إليه ابعا ومن أاتين ميشى أتيته هرولة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بن منري ثنا األعمش عن منذر ثنا   - 21399
أشياخ من التيم قالوا قال أبو ذر : لقد تركنا حممد صلى هللا عليه وسلم وما  

 حيرك طائر جناحيه يف السماء إال أذكران منه علما  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث حسن وهذا إسناد ضعيف جلهالة أشياخ ت
 منذر 
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حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بن منري ثنا األجلح عن عبد هللا بن  - 21400
بريدة عن أيب األسود الديلي عن أيب ذر قال قال رسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم : ان أحسن ما غري به الشيب احلناء والكتم 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد حسن يف املتابعاتت  

 

 

عبد هللا حدثين أيب ثنا يعلى بن عبيد ثنا األعمش عن  حدثنا  - 21401
: اي رسول هللا ذهب عمرو بن مرة عن أيب البخرتي عن أيب ذر قال قلت 

األغنياء ابألجر يصلون ويصومون وحيجون قال وأنتم تصلون وتصومون 



وحتجون قلت يتصدقون وال نتصدق قال وأنت فيك صدقة رفعك العظم عن  
الطريق صدقة وعونك الضعيف بفضل قوتك صدقة  الطريق صدقة وهدايتك 

وبيانك عن األرمث صدقة ومباضعتك امرأتك صدقة قال قلت اي رسول هللا أنيت  
شهوتنا ونؤجر قال أرأيت لو جعلته يف حرام أكان أتمث قال قلت نعم قال 

 فتحتسبون ابلشر وال حتتسبون ابخلري 

 

 

جاله ثقات رجال عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ر ت
 الشيخني إال أنه منقطع 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو كامل ثنا محاد بن سلمة عن   - 21402
األزرق بن قيس عن رجل من بىن متيم قال كنا عند ابب معاوية بن أيب سفيان  

وفينا أبو ذر قال مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : صوم شهر  
م من كل شهر صوم الدهر ويذهب مغلة الصدر قال قلت وما  الصرب وثالثة أاي

 مغلة الصدر قال رجس الشيطان  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف إلهبام الرجل ت
 التميمي 

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو كامل ثنا محاد بن سلمة عن   - 21403
معبد بن هالل حدثين رجل يف مسجد دمشق عن عوف بن مالك عن أيب ذر  

 انه قال : اي رسول هللا ما الصوم قال فرض جمزئ 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه وهذا إسناد ضعيف إلهبام الراوي عن  ت
ثقات عوف بن مالك وابقي رجاله   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حجاج ثنا شيبان ثنا منصور عن   - 21404
لم  ربعي عن خرشة بن احلر عن أيب ذر قال : كان رسول هللا صلى هللا عليه وس
إذا أخذ مضجعه من الليل قال اللهم ابمسك منوت وحنيا وإذا استيقظ قال 

   احلمد هلل الذي أحياان بعد ما أماتنا واليه النشور

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عمار بن حممد بن أخت سفيان   - 21405
الثوري عن ليث بن أيب سليم عن شهر بن حوشب عن عبد الرمحن بن غنم  
عن أيب ذر قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول هللا عز وجل : اي  



كلكم مذنب اال من عافيت فاستغفروىن أغفر لكم ومن علم اىن أقدر  عبادي  
ل اال من هديت على املغفرة فاستغفرىن بقدريت غفرت له وال أابيل وكلكم ضا

فاستهدوىن أهدكم وكلكم فقري اال من أغنيت فاسألوىن أغنكم ولو أن أولكم 
قلوب وأخركم وحيكم وميتكم ورطبكم وايبسكم اجتمعوا على أشقى قلب من 

عبادي ما نقص يف ملكي جناح بعوضة ولو اجتمعوا على أتقى قلب عبد من  
عبادي ما زاد يف ملكي من جناح بعوضة ولو ان أولكم وأخركم وحيكم  

وميتكم ورطبكم وايبسكم اجتمعوا فسألين كل سائل منهم ما بلغت أمنيته  
لبحر فأعطيت كل سائل منهم ما سأل ما نقصين كما لو ان أحدكم مر بشفة ا

فغمس فيه أبره مث انتزعها كذلك ال ينقص من ملكي ذلك أبين جواد ماجد  
 صمد عطائي كالم وعذايب كالم إذا أردت شيئا فإمنا أقول له كن فيكون 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هاشم بن القاسم ثنا عبد احلميد  - 21406
ا شهر حدثين بن غنم ان أاب ذر حدثه عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  ثن

قال : ان هللا عز وجل يقول اي عبدي ما عبدتين ورجوتين فإين غافر لك على  
ما كان فيك واي عبدي ان لقيتين بقراب األرض خطيئة ما مل تشرك يب لقيتك  

ي كلكم مذنب اال من بقراهبا مغفرة وقال أبو ذر ان هللا عز وجل يقول اي عباد



 أان عافيته فذكر حنوه اال انه قال ذلك أبين جواد واجد ماجد إمنا عطائي كالم  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح مرفوعا ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا سفيان عن يزيد بن  - 21407
هللا صلى هللا  أيب زايد عن زيد بن وهب عن أيب ذر قال قام أعرايب إىل رسول

عليه وسلم فقال : اي رسول هللا أكلتنا الضبع يعىن السنة قال غري ذلك أخوف  
سون الذهب يل عليكم الدنيا إذا صبت عليكم صبا فيا ليت أميت ال يلب  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف لضعف يزيد بن أيب زايدت  
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حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أان سفيان عن أيوب   - 21408
عن عمرو بن جبدان  السختياين وخالد احلذاء عن أيب قالبة كالمها ذكره خالد 



وأيوب عن رجل عن أيب ذر : ان أاب ذر أتى النيب صلى هللا عليه وسلم وقد  
قال له ان أجنب فدعا له النيب صلى هللا عليه وسلم مباء فاسترت واغتسل مث 

الصعيد الطيب وضوء املسلم وان مل جيد املاء عشر سنني وإذا وجد املاء 
 فليمسه بشرته فان ذلك هو خري  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه رجاله ثقات رجال الشيخني غري عمرو  ت
 بن جبدان

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا مؤمل ثنا محاد ثنا حجاج األسود  - 21409
ا البناين عن  قال مؤمل وكان رجال صاحلا قال مسعت أاب الصديق حيدث اثبت

رجل عن أيب ذر ان النيب صلى هللا عليه وسلم قال : انكم يف زمان علماؤه  
 على  كثري وخطباؤه قليل من ترك فيه عشري ما يعلم هوى أو قال هلك وسيأيت
 الناس زمان يقل علماؤه ويكثر خطباؤه من متسك فيه بعشري ما يعلم جنا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إسحاق بن عيسى حدثين حيىي بن  - 21410



سليم عن عبد هللا بن عثمان عن جماهد عن إبراهيم بن األشرت عن أبيه عن أم  
ا حضرت أاب ذر الوفاة قالت بكيت فقال ما يبكيك قالت وما  ذر قالت : مل

يل ال أبكى وأنت متوت بفالة من األرض وال يدىل بدفنك وليس عندي ثوب 
يسعك فأكفنك فيه قال فال تبكي وأبشري فإين مسعت رسول هللا صلى هللا 

عليه وسلم يقول ال ميوت بني امرأين مسلمني ولدان أو ثالثة فيصربان أو 
بان فريدان النار أبدا وإين مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول حيتس

ليموتن رجل منكم بفالة من األرض يشهده عصابة من املؤمنني وليس من  
أولئك النفر أحد اال وقد مات يف قرية أو مجاعة وأىن أان الذي أموت بفالة  

 وهللا ما كذبت وال كذبت  

 

 

نعليق شعيب األرنؤوط : إسناده حست  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا قتيبة بن سعيد ثنا بن هليعة عن   - 21411
 يزيد بن عمرو عن يزيد بن نعيم قال مسعت أاب ذر الغفاري وهو على املنرب

ابلفسطاس يقول مسعت النيب صلى هللا عليه وسلم يقول : من تقرب إىل هللا 
عا تقرب إليه ابعا ومن  عز وجل شربا تقرب إليه ذراعا ومن تقرب إىل هللا ذرا

أقبل على هللا عز وجل ماشيا أقبل هللا إليه مهروال وهللا أعلى وأجل وهللا أعلى  
 وأجل وهللا أعلى وأجل  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا قتيبة بن سعيد ثنا ليث بن سعد   - 21412
عن عبيد هللا بن أيب جعفر عن احلمصي عن أيب طالب عن أيب ذر قال مسعت 
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : من زىن أمة مل يرها تزين جلده هللا يوم 

 القيامة بسوط من انر  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا شعبة عن مهاجر أيب  - 21413
قال : كنا  احلسن قال مسعت زيد بن وهب قال جئنا من جنازة فمرران أبيب ذر ف

مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف سفر فأراد املؤذن ان يؤذن للظهر فقال  
فقال له ابرد والثالثة أكرب  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ابرد مث أراد أن يؤذن 

علمي شعبة قال له حىت رأينا يفء التلول قال قال ان شدة احلر من فيح جهنم  
 فإذا اشتد احلر فأبردوا ابلصالة  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا أبو عوانة عن عاصم عن   - 21414
ر بن سويد عن أيب ذر قال مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم املعرو 

الصادق املصدوق يقول قال هللا عز وجل : احلسنة عشر أو أزيد والسيئة  
واحدة أو اغفرها فمن لقيين ال يشرك يب شيئا بقراب األرض خطيئة جعلت له  

 مثلها مغفرة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

بد هللا حدثين أيب ثنا هبز ثنا سليمان بن املغرية ثنا محيد  حدثنا ع - 21415
ل إذا مل يكن بني عن عبد هللا بن الصامت عن أيب ذر قال : يقطع صالة الرج

يديه مثل أخرة الرحل املرأة واحلمار والكلب األسود قال قلت أليب ذر ما ابل  
صلى هللا  الكلب األسود من الكلب األمحر قال اي بن أخي سألت رسول هللا 

 عليه وسلم كما سألتين فقال الكلب األسود شيطان  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  
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حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هبز ثنا سليمان بن املغرية عن محيد   - 21416
عن عبد هللا بن الصامت قال قال أبو ذر قلت : اي رسول هللا الرجل حيب 
القوم ال يستطيع أن يعمل أبعماهلم قال أنت اي أاب ذر مع من أحببت قال  

 قلت فإين أحب هللا ورسوله يعيدها مرة أو مرتني 

 

 

ألرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم عليق شعيب ات  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هبز ثنا محاد ثنا أبو عمران اجلوين  - 21417
عن عبد هللا بن الصامت عن أيب ذر انه قال : اي رسول هللا الرجل يعمل العمل 
فيحمده الناس عليه ويثنون عليه به فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم تلك 

بشرى املؤمن  عاجل   

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هبز ثنا محاد بن سلمة أان أبو  - 21418
عمران عن عبد هللا بن الصامت عن أيب ذر قال : أوصاين رسول هللا صلى هللا 

 عليه وسلم إذا طبخت قدرا ان أكثر مرقتها فإهنا أوسع للجريان  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

هللا حدثين أيب ثنا علي بن عبد هللا ثنا معتمر بن حدثنا عبد  - 21419
بن األسود الديلي عن عمه  سليمان قال مسعت داود بن أيب هند عن أيب حرب 

عن أيب ذر قال : أاتين نيب هللا صلى هللا عليه وسلم وأان انئم يف مسجد املدينة  
يين قال  فضربين برجله فقال أال أراك انئما فيه قال قلت اي نيب هللا غلبتين ع 

كيف تصنع إذا أخرجت منه قال آتى الشام األرض املقدسة املباركة قال كيف  
تصنع إذا أخرجت منه قال ما أصنع اي نيب هللا اضرب بسيفي فقال النيب صلى  

هللا عليه وسلم أال أدلك على ما هو خري لك من ذلك وأقرب رشدا تسمع  
 وتطيع وتنساق هلم حيث ساقوك  

 

 



وط : إسناده ضعيف عليق شعيب األرنؤ ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا أبو عوانة عن سليمان   - 21420
عرض على يف األعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال كنت أعرض عليه وي

السكة فيمر ابلسجدة فيسجد قال قلت أتسجد يف السكة قال نعم مسعت أاب 
ذر يقول : سألت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال قلت اي رسول هللا أي 

سجد وضع يف األرض أول قال املسجد احلرام قال قلت مث أي قال مث م
املسجد األقصى قال قلت كم بينهما قال أربعون سنة قال مث أينما أدركتك  

 الصالة فصل فهو مسجد وقد قال أبو عوانة كنت أقرأ عليه ويقرأ علي 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا مهام ثنا قتادة عن سعيد   - 42121
عطاؤه   بن أيب احلسن عن عبد هللا بن الصامت : انه كان مع أيب ذر فخرج 

ومعه جارية له فجعلت تقضى حوائجه قال ففضل معها سبع قال فأمرها ان  
تشرتى به فلوسا قال قلت له لو ادخرته حلاجة تنوبك أو للضيف ينزل بك 

قال ان خليلي عهد إىل أن أميا ذهب أو فضة أوكي عليه فهو مجر على 
 صاحبه حىت يفرغه يف سبيل هللا عز وجل  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري عبد هللا بن الصامت فمن رجال مسلم 

 

 

سعيد عن حيىي حدثين أبو  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن  - 21422
ذكوان أيب صاحل عن رجل من   صاحل عن رجل من بىن أسد ويعلى ثنا حيىي عن

بىن أسد ان أاب ذر أخربه قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : أشد أميت 
يل حبا قوم يكونون أو خيرجون بعدي يود أحدهم أنه أعطى أهله وماله وانه 

 رآين 

 

 

: حسن لغريه وهذا إسناد ضعيف إلهبام الرجل  عليق شعيب األرنؤوطت
 األسدي

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن األجلح عن عبد هللا بن  - 21423
بريدة عن أيب األسود عن أيب ذر عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : ان 

 أحسن ما غري به الشيب احلناء والكتم  
 

 



هذا إسناد حسن يف املتابعاتعليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح و ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد ثنا سفيان عن   - 21424
األعمش عن جماهد عن بن أيب ليلى عن أيب ذر عن النيب صلى هللا عليه وسلم  

 قال : ال حول وال قوة اال ابهلل كنز من كنوز اجلنة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا قدامة العامري عن جسرة   - 21425
بنت دجاجة عن أيب ذر : ان النيب صلى هللا عليه وسلم قرأ هذه اآلية فرددها  

إن تعذهبم فإهنم عبادك وإن تغفر هلم فإنك أنت العزيز احلكيم   }حىت أصبح 
}   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

د هللا حدثين أيب ثنا وكيع عن شعبة عن أيب عمران  حدثنا عب - 21426
اجلوين عن عبد هللا بن الصامت عن أيب ذر قال قال رسول هللا صلى هللا عليه  



 وسلم : صل الصالة لوقتها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري عبد هللا بن الصامت فمن رجال مسلم 

 

 

------------------------------------- 

 

[    157صفحة  - 5مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع عن سفيان عن األعمش عن   - 21427
إبراهيم التيمي عن أبيه عن أيب ذر قال قلت : اي رسول هللا أي مسجد وضع  

ل مث املسجد األقصى قال قلت كم  أول قال املسجد احلرام قال قلت مث أي قا
 بينهما قال أربعون سنة مث أينما أدركتك الصالة فصل فهو مسجد  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبدة ثنا األعمش فذكره اال انه  - 21428



 قال : أي مسجد وضع يف األرض أول  

 

 

شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع وهبز قاال ثنا يزيد بن إبراهيم   - 21429
ذر : لو  عن قتادة قال هبز ثنا قتادة عن عبد هللا بن شقيق قال قلت أليب

أدركت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم سألته قال عن أي شيء قلت هل 
   رأيت ربك فقال قد سألته فقال نور اىن أراه يعىن على طريق اإلجياب

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري عبد هللا بن شقيق فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا األعمش عن املعرور بن  - 21430
سويد عن أيب ذر قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : يؤتى ابلرجل يوم 

فيقال اعرضوا عليه صغار ذنوبه قال فتعرض عليه وخيبا عنه كبارها   القيامة
من الكبار   فيقال عملت يوم كذا وكذا كذا وكذا وهو مقر ال ينكر وهو مشفق

فيقال أعطوه مكان كل سيئة حسنة قال فيقول ان يل ذنواب ما أراها قال قال  



نواجذه  أبو ذر فلقد رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ضحك حىت بدت  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا األعمش عن جماهد عن   - 21431
عبد الرمحن بن أيب ليلى عن أيب ذر قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

  : 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : انظر التايلت  

 

 

لى ثنا األعمش عن شهر بن حوشب عن عبد الرمحن وحدثنا يع - 21432
بن غنم عن أيب ذر قال قال يل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : اال أدلك  

 على كنز من كنوز اجلنة ال حول وال قوة اال ابهلل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : هذا احلديث له إسنادان أما األول : فصحيح على  ت
اإلسناد الثاين : فضعيف لضعف شهر بن حوشب شرط الشيخني وأما   

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا األعمش عن سليمان بن   - 21433
لى هللا عليه  مسهر عن خرشة بن احلر عن أيب ذر قال قال يل رسول هللا ص 

وسلم : اي أاب ذر انظر ارفع رجل يف املسجد قال فنظرت فإذا رجل عليه حلة  
جل قال قلت هذا قال قال يل انظر أوضع رجل يف املسجد قال فنظرت فإذا ر 

عليه أخالق قال قلت هذا قال فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم هلذا عند  
 هللا أخري يوم القيامة من ملء األرض من مثل هذا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط رجاله ثقات رجال ت
 الشيخني غري سليمان بن مسهر فمن رجال مسلم 

 

 

ثنا بن منري ويعلى قاال ثنا األعمش عن  حدثنا عبد هللا حدثين أيب  - 21434
زيد بن وهب عن أيب ذر قال : كنت أمشي مع النيب صلى هللا عليه وسلم يف  

املسجد فقال اي أاب ذر ارفع رأسك فانظر ايل ارفع رجل يف املسجد فذكر  
 احلديث  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 



دثين أيب ثنا حممد بن عبيد ثنا األعمش عن زيد  حدثنا عبد هللا ح - 21435
بن وهب عن أيب ذر : فذكر احلديث وقال خري عند هللا من قراب األرض مثل 

 هذا وكذا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

قال أبو معاوية عن زيد وحدثنا أبو معاوية ثنا زائدة عن األعمش   - 21436
 ثنا سليمان بن مسهر عن خرشة : فذكره  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري سليمان بن مسهر فمن رجال مسلم 

 

 

عن املعرور بن  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا األعمش - 21437
سويد عن أيب ذر قال قال يل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : األكثرون هم  

االسفلون يوم القيامة اال من قال ابملال هكذا وهكذا وهكذا وهكذا وقليل ما  
 هم  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
جال مسلم الشيخني غري سليمان بن مسهر فمن ر   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع وبن جعفر قاال ثنا شعبة عن   - 21438
الصامت بن  أيب عمران اجلوين قال بن جعفر مسعت أاب عمران عن عبد هللا بن

أخي أيب ذر وكان أبو ذر عمه عن أيب ذر انه قال : اي رسول هللا أرأيت الرجل  
 يعمل العمل حيبه الناس عليه قال تلك عاجل بشرى املؤمن 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري عبد هللا بن الصامت فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا األعمش عن املعرور بن  - 21439
سويد عن أيب ذر قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ما من صاحب 

 غنم ال يؤدى زكاهتا اال جاءت يوم القيامة أعظم ما كانت إبل وال بقر وال
وأمسنه تنطحه بقروهنا وتطؤه أبخفافها كلما نفدت أخراها عادت عليه أوالها  

 حىت يقضى بني الناس 

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    158صفحة  - 5مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع عن سليمان بن املغرية عن   - 21440
محيد بن هالل عن عبد هللا بن الصامت عن أيب ذر قال : سألت رسول هللا 

هيم فقال شيطان  صلى هللا عليه وسلم عن الكلب األسود الب  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري سليمان بن املغرية وعبد هللا بن الصامت فمن رجال مسلم

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع وعبد الرمحن عن سفيان عن   - 21441
قلت : اي رسول هللا أوصين حبيب عن ميمون عن أيب ذر قال عبد الرمحن قال  

قال اتق هللا حيثما كنت واتبع السيئة احلسنة متحها وخالق الناس خبلق حسن 
 قال أيب وكان ثنا به وكيع عن ميمون بن أيب شبيب عن معاذ مث رجع  

 



 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريهت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا األعمش عن رجل عن   - 21442
أيب ذر عن   خرشة عن أيب ذر واملسعودي عن على بن مدرك عن خرشة عن

النيب صلى هللا عليه وسلم قال : ثالثة ال يكلمهم هللا يوم القيامة وال ينظر  
إليهم وال يزكيهم وهلم عذاب أليم قلت اي رسول هللا من هم فقد خابوا 

سروا قال املنان واملسبل واملنفق سلعته ابحللف الفاجر  وخ  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا األعمش عن إبراهيم   - 21443
التيمي عن أبيه عن أيب ذر قال : سألت النيب صلى هللا عليه وسلم عن قوله 

ال مستقرها حتت العرش ق {والشمس جتري ملستقر هلا   }تعاىل   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن   - 21444
سليمان قال مسعت سليمان بن مسهر عن خرشة بن احلر عن أيب ذر قال قال  

ر املنان مبا أعطى  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : فذكر احلديث قال بن جعف 
 واملسبل إزاره 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
فمن رجال مسلم  -وهو الفزاري  - الشيخني غري سليمان بن مسهر   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع عن أيب هالل عن بكر عن   - 21445
أيب ذر ان النيب صلى هللا عليه وسلم قال له : انظر فإنك ليس خبري من أمحر 

 وال أسود اال ان تفضله بتقوى  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف لضعف أيب هالل  ت
 الراسيب 

 

 

ثين أيب ثنا عبد الرمحن ثنا سفيان وعبد الرزاق حدثنا عبد هللا حد - 21446
أيب ذر  أان سفيان عن األعمش عن سليمان بن مسهر عن خرشة بن احلر عن 



عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : ثالثة ال يكلمهم هللا املنان الذي ال يعطى  
 شيئا اال منه واملسبل إزاره واملنفق سلعته ابحللف الفاجر  

 

 

األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  عليق شعيب ت
فمن رجال مسلم  -وهو الفزاري  - الشيخني غري سليمان بن مسهر   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن عن سفيان عن واصل  - 21447
عن املعرور عن أيب ذر عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : إخوانكم جعلهم  

ت أيديكم فمن كان أخوه حتت يديه فليطعمه من طعامه وليكسه هللا فتنة حت
 من لباسه وال يكلفه ما يغلبه فان كلفه ما يغلبه فليعنه عليه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع عن عمر بن ذر قال قال   - 21448
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مل : يبعث هللا نبيا  جماهد عن أيب ذر قال قال 

 اال بلغة قومه  
 

 



عليق شعيب األرنؤوط : متنه صحيح فقد نص القرآن على هذا يف غري ما آيه  ت
وأما إسناد هذا احلديث فرجاله ثقات رجال الصحيح لكن جماهدا مل يسمع من  

 أيب ذر
 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد هللا بن احلرث عن عمر بن   - 21449
رث أبوه عن أيب  سعيد عن بشر بن عاصم عن عاصم قال قال عبد هللا بن احلا

ذر قال قلت : اي رسول هللا سبقنا أصحاب األموال والدثور سبقا بينا يصلون 
وال ويصومون كما نصلى ونصوم وعندهم أموال يتصدقون هبا وليست عندان أم

فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اال أخربك بعمل ان أخذت به أدركت من  
كان قبلك وفت من يكون بعدك اال أحد أخذ مبثل عملك تسبح خلف كل 

 صالة ثالاث وثالثني وحتمد ثالاث وثالثني وتكرب أربعا وثالثني  

 

 

الد عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد حسن من أجل عاصم و ت
 بشر

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا األعمش عن املعرور بن  - 21450
سويد عن أيب ذر قال : كان النيب صلى هللا عليه وسلم جالسا يف ظل الكعبة  

قال فأقبلت فلما رآين قال هم األخسرون ورب الكعبة فجلست فلم أتقار ان  



كثرون ماال اال من قال قمت إليه فقلت منهم فداك أيب وأمي قال هم األ
 ابملال هكذا وهكذا وهكذا وقليل ما هم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    159صفحة  - 5مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد عن قرة ثنا احلسن   - 21451
أبيب ذر قد تلقاين   حدثين صعصعة بن معاوية قال : انتهيت إىل الربذة فإذا أان

برواحل قد أوردها مث أصدرها وقد أعلق قربة يف عنق بعري منها ليشرب 
يل  ويسقى أصحابه وكان خلقا من أخالق العرب قلت اي أاب ذر مالك قال

عملي قلت ايه اي أاب ذر ما مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول قال  
مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول من انفق زوجني من ماله ابتدرته  

حجبة اجلنة قلنا ما هذان الزوجان قال ان كانت رحاال فرحالن وان كانت 
ملال كله قلت اي أاب ذر خيال ففرسان وان كانت إبال فبعريان حىت عد أصناف ا

ايه ما مسعت من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول قال مسعت رسول هللا 



صلى هللا عليه وسلم يقول ما من مسلمني يتوىف هلم ثالثة من الولد مل يبلغوا 
 احلنث اال أدخله هللا اجلنة بفضل رمحته للمصيبة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا مهدي ثنا واصل  - 21452
هللا عليه وسلم قال  األحدب عن معرور بن سويد عن أيب ذر عن النيب صلى 

مسعته يقول : أاتين آت من ريب عز وجل فأخربين أو قال فبشرين شك مهدي  
انه من مات من أميت ال يشرك ابهلل شيئا دخل اجلنة قلت وان زىن وان سرق 

وان زىن وان سرق  قال   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا سالم أبو املنذر عن حممد   - 21453
بن واسع عن عبد هللا بن الصامت عن أيب ذر قال : أمرين خليلي صلى هللا 

مرين ان انظر إىل من هو  عليه وسلم بسبع أمرين حبب املساكني والدنو منهم وأ
قى وأمرين ان أصل الرحم وان أدبرت وأمرين ان دوين وال أنظر إىل من هو فو 



ال أسأل أحدا شيئا وأمرين أن أقول ابحلق وان كان مرا وأمرين ان ال أخاف يف 
هللا لومه الئم وأمرين ان أكثر من قول ال حول والقوة اال ابهلل فإهنن من كنز  

 حتت العرش  

 

 

شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد حسن من أجل سالم أيب  عليقت
 املنذر 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا مهام ثنا قتادة عن أيب  - 21454
ده امرأة له سوداء قالبة عن أيب أمساء : انه دخل على أيب ذر وهو ابلربذة وعن

مسغبة ليس عليها أثر اجملاسد وال اخللوق قال فقال أال تنظرون إىل ما أتمرين  
راق مالوا على بدنياهم  به هذه السويداء أتمرين أن آيت العراق فإذا أتيت الع

وإن خليلي صلى هللا عليه وسلم عهد إيل أن دون جسر جهنم طريقا ذا 
دحض ومزلة وأان أنيت عليه ويف أمحالنا اقتدار وحدث مطر أيضا ابحلديث 

أمجع يف قول أحدمها أن أنيت عليه ويف أمحالنا اقتدار وقال اآلخر أن أنيت عليه  
ن أنيت عليه ويف أمحالنا اضطهار أحرى أن ويف أمحالنا اقتدار وقال اآلخر أ

 ننجو عن أن أنيت عليه وحنن مواقري 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت



فمن رجال مسلم -وهو عمرو بن مرثد الرحيب  -الشيخني غري أيب أمساء   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هاشم ثنا املبارك بن فضالة عن أيب   - 21455
يه  نعامة حدثين عبد هللا بن الصامت عن أيب ذر أن رسول هللا صلى هللا عل

وسلم قال : اي أاب ذر اهنا ستكون عليكم أئمة مييتون الصالة فان أدركتموهم  
 فصلوا الصالة لوقتها واجعلوا صلواتكم معهم انفلة  

 

 

شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد حسن رجاله ثقات رجال  عليقت
 الصحيح غري مبارك بن فضالة 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسني ثنا املبارك حدثين أبو نعامة   - 21456
حدثين عبد هللا بن الصامت ان أاب ذر قال له قال رسول هللا صلى هللا عليه  

مة فذكر احلديث وسلم : اي أاب ذر اهنا ستكون أئ  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا على بن عاصم عن داود عن   - 21457



الوليد بن عبد الرمحن عن جبري بن نفري عن أيب ذر قال : صمنا مع رسول هللا 
كان ليلة    صلى هللا عليه وسلم رمضان فلم يقم بنا شيئا من الشهر حىت إذا

أربع وعشرين قام بنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حىت كاد ان يذهب ثلث 
الليل فلما كانت الليلة اليت تليها مل يقم بنا فلما كانت ليلة ست وعشرين قام  

بنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حىت كاد أن يذهب شطر الليل قال قلت اي 
ذه قال ال ان الرجل إذا قام مع اإلمام حىت رسول هللا لو نفلتنا بقية ليلتنا ه

ينصرف حسب له قيام ليلة فلما كانت الليلة اليت تليها مل يقم بنا فلما ان 
كانت ليلة مثان وعشرين مجع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أهله واجتمع له  

الناس فصلى بنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حىت كاد يفوتنا الفالح قال  
ما الفالح قال السحور مث مل يقم بنا اي بن أخي شيئا من الشهر قلت و   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف لضعف علي بن عاصم ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    160صفحة  - 5مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن وعبد الصمد املعىن  - 21458



قاال ثنا مهام عن قتادة قال عبد الصمد ثنا قتادة عن أيب قالبة عن أيب أمساء 
وقال عبد الصمد الرحيب عن أيب ذر عن النيب صلى هللا عليه وسلم فيما يروى  

فال تظاملوا عن ربه عز وجل : إين حرمت على نفسي الظلم وعلى عبادي أال 
آدم خيطئ ابلليل والنهار مث يستغفرىن فأغفر له وال أابيل وقال اي بىن كل بين 

آدم كلكم كان ضاال إال من هديت وكلكم كان عاراي إال من كسوت وكلكم  
كان جائعا إال من أطعمت وكلكم كان ظمآان إال من سقيت فاستهدوىن أهدكم  

قوين أسقكم اي عبادي لو واستكسوين أكسكم واستطعموين أطعمكم واستس
أن أولكم وآخركم وجنكم وإنسكم وصغريكم وكبريكم وذكركم وأنثاكم قال عبد  
الصمد وعسيكم وبينكم على قلب أتقاكم رجال واحدا مل تزيدوا يف ملكي شيئا  
ولو أن أولكم وآخركم وجنكم وإنسكم وصغريكم وكبريكم وذكركم وأنثاكم على  

ملكي شيئا إال كما ينقص رأس املخيط من   قلب أكفركم رجال مل تنقصوا من
 البحر 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
فمن رجال مسلم  -وهو عمرو بن مرثد  -الشيخني غري أيب أمساء الرحيب   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو معاوية ثنا األعمش عن إبراهيم   - 21459
ضع يف التيمي عن أبيه عن أيب ذر قال قلت : اي رسول هللا أي مسجد و 



األرض أول قال املسجد احلرام قال قلت مث أي قال مث املسجد األقصى قال  
ما  أبو معاوية يعىن بيت املقدس قال قلت كم بينهما قال أربعون سنة وأين 

أدركتك الصالة فصل فإنه مسجد قال أيب وبن جعفر ثنا شعبة عن سليمان  
 قال مسعت إبراهيم التيمي فذكر معناه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل ثنا أيوب عن أيب العالية   - 21460
ت فألقيت له كرسيا  الرباء قال : أخر بن زايد الصالة فأاتين عبد هللا بن الصام

فجلس عليه فذكرت له صنيع بن زايد فعض على شفته وضرب فخذي وقال  
ىن  اىن سألت أاب ذر كما سألتين فضرب فخذي كما ضربت على فخذك وقال ا

سألت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كما سألتين فضرب فخذي كما ضربت  
فخذك فقال صل الصالة لوقتها فان أدركتك معهم فصل وال تقل إين قد 

 صليت وال أصلي  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري عبد هللا بن الصامت فمن رجال مسلم 

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل عن يونس عن محيد بن   - 21461
هللا عليه  هالل عن عبد هللا بن الصامت عن أيب ذر قال قال رسول هللا صلى  

وسلم : إذا أحدكم قام يصلي فإنه يسرته إذا كان بني يديه مثل أخرة الرحل 
مار واملرأة والكلب  فان مل يكن بني يديه مثل أخرة الرحل فإنه يقطع صالته احل

األسود قال فقلت اي أاب ذر ما ابل الكلب األسود من الكلب األمحر من  
الكلب األصفر فقال اي بن أخي سألت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كما  

 سألتين فقال الكلب األسود شيطان 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثين أيب ثنا إمساعيل عن اجلريري عن أيب العالء  حدثنا عبد هللا   - 21462
ة فبينا أان يف حلقة فيها مأل  بن الشخري عن األحنف بن قيس قال قدمت املدين

من قريش إذ جاء رجل فذكر احلديث فاتبعته حىت جلس إىل سارية فقلت ما  
رأيت هؤالء اال كرهوا ما قلت هلم فقال ان خليلي أاب القاسم صلى هللا عليه  

لم دعاين فقال : اي أاب ذر فأجبته فقال هل ترى أحدا فنظرت ما عال من  وس
الشمس وأان أظنه يبعثين يف حاجة فقلت أراه قال ما يسرين أن يل مثله ذهبا  

 أنفقه كله اال ثالثة الداننري  
 



 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حممد بن جعفر ثنا شعبة عن عمرو   حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا - 21463
رسول هللا بن مرة قال مسعت سويد بن احلرث قال مسعت أاب ذر قال قال 

صلى هللا عليه وسلم : ما أحب ان يل مثل أحد ذهبا قال شعبة أو قال ما  
 أحب ان يل أحدا ذهبا أدع منه يوم أموت دينارا أو نصف دينار اال لغرمي 

 

 

األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف جلهالة سويد بن عليق شعيب ت
 احلارث 

 

 

------------------------------------- 

 

[    161صفحة  - 5مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن عمرو   - 21464
لى هللا عليه وسلم : انه ذكر  بن مرة عن أيب البخرتي عن أيب ذر عن النيب ص

أشياء يؤجر فيها الرجل حىت ذكر يل غشيان أهله فقالوا اي رسول هللا أيؤجر يف 



شهوته يصيبها قال أرأيت لو كان آمثا أليس كان يكون عليه الوزر فقالوا نعم 
 قال فكذلك يؤجر  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وسنده منقطع ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر وحجاج قاال ثنا   - 21465
ل : أوصاين خليلي  شعبة عن أيب عمران عن عبد هللا بن الصامت عن أيب ذر قا

عليه السالم بثالثة امسع وأطع ولو لعبد جمدع األطراف وإذا صنعت مرقة  
ة فأكثر ماءها مث انظر أهل بيت من جريانك فاصبهم منه مبعروف وصل الصال

 لوقتها وإذا وجدت اإلمام قد صلى فقد أحرزت صالتك وإال فهي انفلة  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري عبد هللا بن الصامت فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة وحجاج   - 21466
عن أيب مسعود عن أيب عبد هللا اجلسري عن عبد هللا بن   قال مسعت شعبة

الصامت عن أيب ذر عن نيب هللا صلى هللا عليه وسلم أنه قال : ان أحب 



الكالم إىل هللا أن يقول العبد سبحان هللا وحبمده قال حجاج انه سأل النيب 
 صلى هللا عليه وسلم عن أحب العمل إىل هللا عز وجل أو قال النيب صلى هللا

 عليه وسلم ان أحب الكالم إىل هللا سبحان هللا وحبمده  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر وحجاج قاال حدثنا   - 21467
ن النيب صلى شعبة عن محيد بن هالل عن عبد هللا بن الصامت عن أيب ذر ع 

هللا عليه وسلم انه قال : يقطع الصالة إذا مل يكن بني يدي الرجل مثل أخرة  
محر فقال  الرحل املرأة واحلمار والكلب األسود فقلت ما ابل األسود يف األ

 سألت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كما سألتين فقال ان األسود شيطان  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري عبد هللا بن الصامت فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هبز ثنا شعبة قال واصل األحدب  - 21468
ربين قال مسعت املعرور بن سويد قال : لقيت أاب ذر ابلربذة وعليه ثوب أخ



 وعلى غالمه ثوب فذكر معناه أي معىن احلديث الذي بعده 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : احلديث إسناده صحيح على شرط الشيخني ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر وحجاج قاال ثنا   - 21469
املعرور قال   شعبة عن واصل األحدب عن املعرور بن سويد قال حجاج مسعت

: رأيت أاب ذر وعليه حلة قال حجاج ابلربذة وعلى غالمه مثله قال حجاج 
مرة أخرى فسألته عن ذلك فذكر انه ساب رجال على عهد رسول هللا صلى 

عليه وسلم فعريه أبمه فأتى الرجل النيب صلى هللا عليه وسلم فذكر ذلك له هللا 
فقال له النيب صلى هللا عليه وسلم انك امرؤ فيك جاهلية إخوانكم خولكم 
جعلهم هللا حتت أيديكم فمن كان أخوه حتت يده فليطعمه مما أيكل وليكسه  

عليه  مما يلبس وال تكلفوهم ما يغلبهم فأن كلفتموهم فأعينوهم   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن واصل  - 21470
األحدب عن املعرور قال مسعت أاب ذر حيدث عن النيب صلى هللا عليه وسلم  



 قال : أاتين جربيل عليه السالم فبشرين 

 

 

إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : ت  

 

 

وقال حدثنا شعبة عن سليمان عن زيد بن وهب عن أيب ذر   - 21471
الغفاري عن النيب صلى هللا عليه وسلم انه قال : بشرين جربيل عليه السالم 
انه من مات من أمتك ال يشرك ابهلل شيئا دخل اجلنة قال قلت وان زىن وان 

 سرق قال وان زىن وان سرق  

 

 

يق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعلت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر وهبز وحجاج قالوا  - 21472
حجاج مسعت  ثنا شعبة عن واصل قال هبز ثنا واصل األحدب عن جماهد وقال

جماهدا عن أيب ذر عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : أعطيت مخسا مل  
يعطهن أحد قبلي جعلت يل األرض طهورا ومسجدا وأحلت يل الغنائم ومل حتل  

لنيب قبلي ونصرت ابلرعب مسرية شهر على عدوى وبعثت إىل كل أمحر 
واسود وأعطيت الشفاعة وهى انئلة من أميت من ال يشرك ابهلل شيئا قال 



 حجاج من مات ال يشرك ابهلل شيئا 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد رجاله ثقات رجال ت
 الشيخني 

 

 

------------------------------------- 

 

[    162صفحة  - 5مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن على   - 21473
بن مدرك عن أيب زرعة عن خرشة بن احلر عن أيب ذر عن النيب صلى هللا عليه  

عز وجل يوم القيامة وال ينظر إليهم وال   وسلم انه قال : ثالثة ال يكلمهم هللا
فقال أبو يزكيهم قال فقرأها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ثالث مرات قال 

ذر خابوا وخسروا وخابوا وخسروا وخابوا وخسروا قال من هم اي رسول هللا 
 قال املسبل إزاره واملنان واملنفق سلعته ابحللف الكاذب  

 

 

ناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إس ت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن   - 21474
سليمان عن حيىي بن سام عن موسى بن طلحة عن أيب ذر انه قال قال يل 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : إذا صمت من شهر ثالاث فصم ثالث عشرة  
 وأربع عشرة ومخس عشرة  

 

 

شعيب األرنؤوط : إسناده حسن من أجل حيىي بن سام وابقي رجال  عليق ت
 اإلسناد ثقات رجال الشيخني

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن   - 21475
سليمان عن منذر الثوري عن أشياخ هلم عن أيب ذر : ان رسول هللا صلى هللا 

 عليه وسلم  

 

 

انظر التايلعليق شعيب األرنؤوط : ت  

 

 

وأبو معاوية ثنا األعمش عن منذر بن يعلى أيب يعلى عن أشياخ   - 21476
له عن أيب ذر فذكر معناه : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم رأى شاتني 

تنتطحان فقال اي أاب ذر هل تدري فيم تنتطحان قال ال قال لكن هللا يدرى  



 وسيقضي بينهما  

 

 

يث حسن وهذا إسناد ضعيف جلهالة أشياخ عليق شعيب األرنؤوط : حدت
 منذر الثوري 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن   - 21477
سليمان عن املنذر الثوري عن أشياخ هلم عن أيب ذر قال : لقد تركنا رسول هللا 

 صلى هللا عليه وسلم وما يتقلب يف السماء طائر اال ذكران منه علما  

 

 

شعيب األرنؤوط : حديث حسن وهذا إسناد ضعيف جلهالة أشياخ  عليقت
 منذر الثوري 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حجاج حدثنا فطر عن املنذر عن   - 21478
 أيب ذر : املعىن  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث حسن وهذا إسناد ضعيف النقطاعه ت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حجاج قال شعبة أان عن مهاجر   - 21479
زة فمرران بزيد بن وهب أيب احلسن من بىن تيم هللا موىل هلم قال رجعنا من جنا

فحدث عن أيب ذر قال : كنا مع النيب صلى هللا عليه وسلم يف سفر فأراد 
يؤذن فقال  املؤذن ان يؤذن فقال النيب صلى هللا عليه وسلم أبرد مث أراد ان 

النيب صلى هللا عليه وسلم ابرد قاهلا ثالث مرات قال حىت رأينا يفء التلول 
 فصلى مث قال ان شدة احلر من فيح جهنم فإذا اشتد احلر فأبردوا ابلصالة 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

ثنا ليث حدثين حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حجاج وهاشم قاال  - 21480
يب حبيب عن أيب مشاسة : أن معاوية بن خديج مر على أيب ذر وهو  يزيد بن أ

قائم عند فرس له فسأله ما تعاجل من فرسك هذا فقال اىن أظن ان هذا الفرس  
قد استجيب له دعوته قال وما دعاء البهيمة من البهائم قال والذي نفسي 

ل اللهم أنت خولتين عبدا من  بيده ما من فرس اال وهو يدعو كل سحر فيقو 
عبادك وجعلت رزقي بيده فاجعلين أحب إليه من أهله وماله وولده قال أيب 

 ووافقه عمرو بن احلرث عن أيب مشاسة  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناد هذا األثر صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بشر بن املفضل عن خالد بن  - 21481
لغربي : أنه أقبل مع  ذكوان حدثين أيوب بن بشري عن فالن العنزي ومل يقل ا

أيب ذر فلما رجع تقطع الناس عنه فقلت اي أاب ذر اىن سائلك عن بعض أمر 
 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال ان كان سرا من سر رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم مل أحدثك قلت ليس بسر ولكن كان إذا لقي الرجل أيخذ بيده  
يصافحه قال على اخلبري سقطت مل يلقىن قط اال أخذ بيدي غري مرة واحدة  

وكانت تلك آخرهن أرسل إىل فأتيته يف مرضه الذي توىف فيه فوجدته  
 مضطجعا فأكببت عليه فرفع يده فالتزمين صلى هللا عليه وسلم  

 

 

يق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف جلهالة العنزي علت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا محاد بن سلمة أخربين أبو  - 21482
أليب   احلسني عن أيوب بن بشري بن كعب العدوى عن رجل من عنزة انه قال

ذر حني سري من الشام : فذكر احلديث وقال فيه هل كان رسول هللا صلى هللا 
 عليه وسلم يصافحكم إذا لقيتموه فقال ما لقيته قط اال صافحين  

 



 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

------------------------------------- 
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حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد العزيز بن عبد الصمد العمى   - 21483
 ثنا أبو عمران اجلوين عن عبد هللا بن الصامت عن أيب ذر قال : كنت خلف

النيب صلى هللا عليه وسلم حني خرجنا من حاشي املدينة فقال اي أاب ذر صل  
الصالة لوقتها وان جئت وقد صلى اإلمام كنت قد أحرزت صالتك قبل ذلك 

وان جئت ومل يصل صليت معه وكانت صالتك لك انفلة وكنت قد أحرزت 
د أوال صالتك اي أاب ذر أرأيت ان الناس جاعوا حىت ال تبلغ مسجدك من اجله

ترجع إىل فراشك من اجلهد فكيف أنت صانع قال قلت هللا ورسوله أعلم قال  
تصرب قال اي أاب ذر أرأيت ان الناس ماتوا حىت يكون البيت ابلعبد فكيف أنت  

صانع قال قلت هللا ورسوله أعلم قال تعفف قال اي أاب ذر أرأيت ان الناس 
ت صانع قلت هللا ورسوله قتلوا حىت يغرق حجارة الزيت من الدماء كيف أن

أعلم قال تدخل بيتك قلت اي رسول هللا فان أان دخل على قال أتيت من أنت  
منه قال قلت وأمحل السالح قال إذا شاركت قال قلت كيف أصنع اي رسول  



هللا قال ان خفت أن يبهرك شعاع السيف فالق طائفة من ردائك على وجهك  
 يبوء إبمثك وإمثه 

 

 

ؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  عليق شعيب األرنت
 الشيخني غري عبد هللا بن الصامت فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أان سفيان عن بن أيب  - 21484
ن عن بن أيب ليلى عن عيسى عن عبد الرمحن عن أيب ذر ومؤمل قال ثنا سفيا

ليلى عن أخيه عن أبيه عن أيب ذر قال : سألت النيب صلى هللا عليه وسلم عن  
كل شيء حىت سألته عن مسح احلصى فقال واحدة أودع قال مؤمل عن  

سوية احلصى أو مسح ت  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا اإلسناد ضعيفت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أان سفيان عن داود بن   - 21485
أيب هند عن الوليد بن عبد الرمحن اجلرشي عن جبري بن نفري احلضرمي عن أيب 

م رمضان فلم يقم بنا شيئا  ذر قال : صمنا مع رسول هللا صلى هللا عليه وسل 



من الشهر حىت بقى سبع فقام بنا حىت ذهب حنو من ثلث الليل مث مل يقم بنا  
الليلة الرابعة وقام بنا الليلة اليت تليها حىت ذهب حنو من شطر الليل قال فقلنا  

اي رسول هللا لو نفلتنا بقية ليلتنا هذه قال ان الرجل إذا قام مع اإلمام حىت 
ه بقية ليلته مث مل يقم بنا السادسة وقام بنا السابعة وقال ينصرف حسب ل

وبعث إىل أهله واجتمع الناس فقام بنا حىت خشينا ان يفوتنا الفالح قال قلت 
 وما الفالح قال السحور  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

مر وعبد األعلى  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا مع - 21486
عن معمر عن الزهري عن أيب األحوص عن أيب ذر قال قال رسول هللا صلى  

هللا عليه وسلم : إذا قام أحدكم إىل الصالة فان الرمحة تواجهه فال حتركوا 
 احلصى 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حمتمل للتحسنيت  

 

 

معمر عن الزهري حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق اان  - 21487



عن حبيب موىل عروة بن الزبري عن عروة عن أيب مراوح الغفاري عن أيب ذر  
قال : جاء رجل إىل النيب صلى هللا عليه وسلم فسأله فقال اي رسول هللا أي 

األعمال أفضل قال إميان ابهلل وجهاد يف سبيل هللا فقال أي العتاقة أفضل قال  
فتعني الصانع أو تصنع ألخرق قال أفرأيت    أنفسها قال أفرأيت ان مل أجد قال

 ان مل أستطع قال فدع الناس من شرك فإهنا صدقة تصدق هبا عن نفسك 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد حسن من أجل حبيب  ت
 موىل عروة 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا حممد بن راشد عن   - 21488
عليه وسلم   مكحول عن رجل عن أيب ذر قال : دخل على رسول هللا صلى هللا 

رجل يقال له عكاف بن بشر التميمي فقال له النيب صلى هللا عليه وسلم اي  
 عكاف هل لك من زوجة قال ال قال وال جارية قال وال جارية قال وأنت

موسر خبري قال وأان موسر خبري قال أنت إذا من إخوان الشياطني لو كنت يف 
النصارى كنت من رهباهنم ان سنتنا النكاح شراركم عزابكم وأراذل مواتكم  

عزابكم أاب لشيطان مترسون ما للشيطان من سالح أبلغ يف الصاحلني من 
حيك اي عكاف اهنن النساء أال املتزوجون أولئك املطهرون املربؤون من اخلنا و 

صواحب أيوب وداود ويوسف وكرسف فقال له بشر بن عطية ومن كرسف اي 



رسول هللا قال رجل كان يعبد هللا بساحل من سواحل البحر ثالث مائة عام  
يصوم النهار ويقوم الليل مث أنه كفر ابهلل العظيم يف سبب امرأة عشقها وترك ما  

درك هللا ببعض ما كان منه فتاب عليه  كان عليه من عبادة هللا عز وجل مث است
وحيك اي عكاف تزوج وإال فأنت من املذبذبني قال زوجين اي رسول هللا قال قد  

 زوجتك كرمية بنت كلثوم احلمريي  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف جلهالة الرجل الراوي عن أيب ذر  ت
 ولالضطراب الذي وقع يف أسانيده 
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حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا سفيان عن املغرية   - 21489
حنف بن قيس قال :  بن النعمان ثنا عبد هللا بن يزيد بن األقنع الباهلى ثنا األ

كنت ابملدينة فإذا أان برجل يفر الناس منه حني يرونه قال قلت من أنت قال 
ت ما يفر الناس قال  أان أبو ذر صاحب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال قل

 اىن أهناهم عن الكنوز ابلذي كان ينهاهم عنه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حمتمل للتحسني ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق قال مسعت األوزاعي  - 21490
قال : دخلت بيت املقدس يقول أخربين هارون بن رائب عن األحنف بن قيس  

فوجدت فيه رجال يكثر السجود فوجدت يف نفسي من ذلك فلما انصرف 
قلت أتدري على شفع انصرفت أم على وتر قال إن أك ال أدري فإن هللا عز  

وجل يدرى مث قال أخربين حيب أبو القاسم صلى هللا عليه وسلم مث بكى مث قال  
لم مث بكى مث قال أخربين حيب أبو أخربين حيب أبو القاسم صلى هللا عليه وس

القاسم صلى هللا عليه وسلم أنه قال ما من عبد يسجد هلل سجدة إال رفعه هللا  
هبا درجة وحط عنه هبا خطيئة وكتب له هبا حسنة قال قلت أخربين من أنت  

يرمحك هللا قال أان أبو ذر صاحب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فتقاصرت 
 إيل نفسي 

 

 

شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  عليق ت
 الشيخني غري هارون بن رائب فمن رجال مسلم 

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ويزيد قاال ثنا هشام   - 21491
عن احلسن حدثين صعصعة قال يزيد بن معاوية : انه لقي أاب ذر وهو يقود  

قلت له أال حتدثين حديثا مسعته من رسول هللا صلى هللا مجال له ويف عنقه قربة ف 
وسلم يقول ما من عليه وسلم قال بلى مسعت رسول هللا صلى هللا عليه 

مسلمني ميوت هلما ثالثة من الولد مل يبلغوا احلنث اال أدخلهما هللا اجلنة بفضل  
تدرته رمحته إايهم وما من مسلم ينفق من زوجني من ماله يف سبيل هللا اال اب

 حجبة اجلنة وقال يزيد اال أدخلهما هللا اجلنة بفضل رمحته إايهم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن سعيد   - 21492
اجلريري عن أيب العالء بن عبد هللا بن الشخري عن نعيم بن قعنب قال :  

ا أبو ذر قد جاء فكلم امرأته يف شيء فكأهنا ردت عليه  خرجت إىل الربذة فإذ
وعاد فعادت فقال ما تزدن على ما قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم املرأة  

 كالضلع فان ثنيتها انكسرت وفيها بلغة وأود  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : رجاله ثقات رجال الصحيح غري نعيم بن قنعب فقد  ت
األدب " والنسائي ومل يوثقه غري ابن حبان وروى عنه  روى له البخاري يف " 



هذا احلديث ثالثة اختلف عليهم فقد رواه سعيد اجلريري عن أيب السليل عن  
نعيم ومرة أخرى عن أيب العالء بن الشخري عنه ومرة اثلثة عن أيب العالء أو أيب 

ن  السليل أو غالب بن عجرد عنه كما قال املزي يف ترمجة نعيم بن قعنب م
490 - 489/  29التهذيب   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن على بن   - 21493
ع الصالة زيد بن جدعان عن عبد هللا بن الصامت عن أيب ذر قال : يقط

الكلب األسود أحسبه قال واملرأة احلائض قال قلت أليب ذر ما ابل الكلب 
  األسود قال أما اىن قد سألت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن ذاك فقال

 انه شيطان  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف لضعف علي بن ت
 زيد بن جدعان 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أان الوليد بن مجيع القرشي ثنا   - 21494
أبو الطفيل عامر بن واثلة عن حذيفة بن أسد قال قام أبو ذر فقال اي بىن 

الصادق املصدوق حدثين : أن الناس حيشرون على  غفار قولوا وال ختتلفوا فان 
وج ميشون ويسعون وفوج تسحبهم  ثالثة أفواج فوج راكبني طاعمني كأسني وف



املالئكة على وجوههم وحتشرهم إىل النار فقال قائل منهم هذان قد عرفنامها  
فما ابل الذين ميشون ويسعون قال يلقى هللا اآلفة على الظهر حىت ال يبقى  

ان الرجل ليكون له احلديقة املعجبة فيعطيها ابلشارف ذات القتب ظهر حىت 
 فال يقدر عليها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده قويت  
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حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد ثنا حممد بن إسحاق عن   - 21495
بن اخلطاب  مكحول عن غضيف بن احلرث رجل من آيلة قال : مررت بعمر

فقال نعم الغالم فاتبعين رجل ممن كان عنده فقال اي بن أخي ادع هللا يل خبري 
قال قلت ومن أنت يرمحك هللا قال أان أبو ذر صاحب رسول هللا صلى هللا 

ليه وسلم فقلت غفر هللا لك أنت أحق ان تدعو يل مىن لك قال اي بن أخي ع
اىن مسعت عمر بن اخلطاب حني مررت به آنفا يقول نعم الغالم ومسعت رسول 

 هللا صلى هللا عليه وسلم يقول ان هللا وضع احلق على لسان عمر يقول به 



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد ثنا حممد بن عمرو عن عراك   - 62149
 صلى هللا بن مالك قال قال أبو ذر : اىن ألقربكم يوم القيامة من رسول هللا

عليه وسلم اىن مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول ان أقربكم مىن يوم  
وهللا ما منكم من أحد  القيامة من خرج من الدنيا كهيئته يوم تركته عليه وانه

 أال وقد تشبث منها بشيء غريي  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث حمتمل للتحسني وهذا إسناد ضعيف  ت
 النقطاعه 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزد ثنا سفيان يعىن بن حسني عن   - 21497
النيب صلى هللا   احلكم عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أيب ذر قال : كنت مع

عليه وسلم على محار وعليه برذعة أو قطيفة قال فذاك عند غروب الشمس 
قال   فقال يل اي أاب ذر هل تدري أين تغيب هذه قال قلت هللا ورسوله أعلم 

فإهنا تغرب يف عني حامئة تنطلق حىت ختر لرهبا عز وجل ساجدة حتت العرش  



فإذا حان خروجها أذن هللا هلا فتخرج فتطلع فإذا أراد أن يطلعها من حيث 
تغرب حبسها فتقول اي رب ان مسريي بعيد فيقول هلا أطلعي من حيث غبت  

 فذلك حني ال ينفع نفسا إمياهنا  

 

 

: إسناده صحيح عليق شعيب األرنؤوطت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد وحممد بن يزيد قاال ثنا العوام  - 21498
قال حممد عن القاسم وقال يزيد يف حديثه حدثين القاسم بن عوف الشيباين  

عن رجل قال كنا قد محلنا أليب ذر شيئا نريد أن نعطيه إايه فأتينا الربذة فسألنا  
يف احلج فأذن له فأتيناه ابلبلدة وهى مىن فبينا حنن   عنه فلم جنده قيل استأذن

ى أيب ذر وقال قوال عنده إذ قيل له ان عثمان صلى أربعا فاشتد ذلك عل
شديدا وقال صليت مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فصلى ركعتني وصليت  
مع أيب بكر وعمر مث قام أبو ذر فصلى أربعا فقيل له عبت على أمري املؤمنني  

ا مث صنعت قال اخلالف أشد ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم خطبنا  شيئ
فقال : انه كائن بعدي سلطان فال تذلوه فمن أراد أن يذله فقد خلع ربقة  

اإلسالم من عنقه وليس مبقبول منه توبة حىت يسد ثلمته اليت ثلم وليس بفاعل  
سلم ان ال يغلبوان مث يعود فيكون فيمن يعزه أمران رسول هللا صلى هللا عليه و 

 على ثالث ان أنمر ابملعروف وننهى عن املنكر ونعلم الناس السنن 



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف إلهبام الراوي عن أيب ذر ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أان مهام بن حيىي عن قتادة عن   - 21499
سعيد بن أيب احلسن عن عبد هللا بن الصامت مسع أاب ذر قال : ان خليلي  
صلى هللا عليه وسلم عهد إىل أميا ذهب أو فضة أو كي عليه فهو كي على  

 صاحبه حىت يفرغه يف سبيل هللا إفراغا  

 

 

سناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  عليق شعيب األرنؤوط : إت
 الشيخني غري عبد هللا بن الصامت فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد عن عبد هللا بن املؤمل عن   - 21500
قيس بن سعد عن جماهد عن أيب ذر أنه أخذ حبلقة ابب الكعبة فقال مسعت 

 صالة بعد العصر حىت تغرب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : ال
 الشمس وال بعد الفجر حىت تطلع الشمس إال مبكة إال مبكة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه دون قوله : " إال مبكة " ت  



 

 

------------------------------------- 

 

[    166صفحة  - 5مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح وهاشم قاال ثنا سليمان بن  - 21501
املغرية ثنا محيد بن هالل قال هاشم عن محيد عن عبد هللا بن الصامت قال  

قال أبو ذر قلت : اي رسول هللا الرجل حيب القوم وال يستطيع أن يعمل 
أنت اي أاب ذر مع من أحببت قلت فإين أحب هللا ورسوله قال  كعملهم قال 

فأنت اي أاب ذر مع من أحببت قال هاشم قاهلا له ثالث مرات أنت مع من  
 أحببت  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو داود ثنا شعبة أخربين حبيب   - 21502
وعبد العزيز بن رفيع واألعمش كلهم مسع زيد بن وهب حيدث  بن أيب اثبت

عن أيب ذر عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال : من مات ال يشرك ابهلل 
 شيئا دخل اجلنة  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
من رجال مسلمالشيخني غري أيب داود : وهو سليمان بن داود الطيالسي ف   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد ثنا حسني يعىن بن  - 21503
املعلم عن بن بريدة حدثين حيىي بن يعمر أن أاب األسود حدثه عن أيب ذر أنه 

مسع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : ليس من رجل ادعى لغري أبيه وهو  
س منا وليتبوأ مقعده من النار ومن  يعلمه إال كفر ومن ادعى ما ليس له فلي

 دعا رجال ابلكفر أو قال عدو هللا وليس كذاك إال حار عليه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد حدثين أيب ثنا حسني  - 21504
حدثه أن أاب ذر   عن بن بريدة أن حيىي بن يعمر حدثه أن أاب األسود الديلي

قال : أتيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وعليه ثوب أبيض فإذا هو انئم مث  
ال ما من عبد  أتيته أحدثه فإذا هو انئم مث أتيته وقد استيقظ فجلست إليه فق

قال ال إله إال هللا مث مات على ذلك إال دخل اجلنة قلت وإن زىن وإن سرق  



قال وإن زىن وإن سرق قلت وإن زىن وإن سرق قال وإن زىن وإن سرق ثالاث 
مث قال يف الرابعة على رغم أنف أيب ذر قال فخرج أبو ذر جير إزاره وهو يقول 

دث هبذا بعد ويقول وإن رغم أنف وإن رغم أنف أيب ذر قال فكان أبو ذر حي
 أيب ذر  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا وهيب ثنا عبد هللا بن  - 21505
أاب ذر حضره  عثمان بن خثيم عن جماهد عن إبراهيم يعىن بن األشرت : أن 

املوت وهو ابلربذة فبكت امرأته فقال ما يبكيك قالت أبكى ال يدىل بنفسك 
 وليس عندي ثوب يسعك كفنا فقال ال تبكي فإين مسعت رسول هللا صلى هللا

عليه وسلم ذات يوم وأان عنده يف نفر يقول ليموتن رجل منكم بفالة من 
األرض يشهده عصابة من املؤمنني قال فكل من كان معي يف ذلك اجمللس 

مات يف مجاعة وفرقة فلم يبق منهم غريي وقد أصبحت ابلفالة أموت فراقيب 
الت وإين الطريق فإنك سوف ترين ما أقول فإين وهللا ما كذبت وال كذبت ق

ذلك وقد انقطع احلاج قال راقيب الطريق قال فبينا هي كذلك إذا هي ابلقوم 
ختد هبم رواحلهم كأهنم الرخم فأقبل القوم حىت وقفوا عليها فقالوا ما لك قالت 

امرؤ من املسلمني تكفنونه وتؤجرون فيه قالوا ومن هو قالت أبو ذر ففدوه  



ورها يبتدرونه فقال أبشروا أنتم النفر  آبابئهم وأمهاهتم ووضعوا سياطهم يف حن
ه وسلم فيكم ما قال أبشروا مسعت رسول الذين قال رسول هللا صلى هللا علي

هللا صلى هللا عليه وسلم يقول ما من امرأين مسلمني هلك بينهما ولدان أو  
ثالثة فاحتسبا وصربا فرياين النار أبدا مث قد أصبحت اليوم حيث ترون ولو أن 

ايب يسعين مل أكفن إال فيه فأنشدكم هللا أن ال يكفنين رجل منكم  ثواب من ثي
كان أمريا أو عريفا أو بريدا فكل القوم كان قد انل من ذلك شيئا إال فىت من  

األنصار كان مع القوم قال أان صاحبك ثوابن يف عيبيت من غزل أمي واجد 
 ثويب هذين اللذين علي قال أنت صاحيب فكفين  

 

 

رنؤوط : حديث حسن وهذا إسناد منقطع عليق شعيب األت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن   - 21506
سليمان قال مسعت إبراهيم التيمي حيدث عن أبيه عن أيب ذر عن النيب صلى  
هللا عليه وسلم إنه سأله عن أول مسجد وضع للناس قال : املسجد احلرام مث 

نهما قال أربعون عاما وحيثما أدركتك الصالة فصل بيت املقدس فسئل كم بي
 فثم مسجد  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  



 

 

-------------------------------------  

 

[    167صفحة  - 5مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أان سفيان عن األعمش   - 21507
صلى هللا عليه   عن عمرو بن مرة عن أيب البخرتي عن أيب ذر قال : قيل للنيب

وسلم ذهب أهل األموال ابألجر فقال النيب صلى هللا عليه وسلم إن فيك 
صدقة كثرية فذكر فضل مسعك وفضل بصرك قال ويف مباضعتك أهلك صدقة  

فقال أبو ذر أيؤجر أحدان يف شهوته قال أرأيت لو وضعته يف غري حل أكان  
 عليك وزر قال نعم قال أفتحتسبون ابلشر وال حتتسبون ابخلري 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وسنده منقطع ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا أبو األشهب ثنا خليد   - 21508
أين لقيت خليدا قال ال أدري عن األحنف بن قيس   العصري قال أبو جرى

قال : كنت قاعدا مع أانس من قريش إذ جاء أبو ذر حىت كان قريبا منهم قال  
ليبشر الكنازون بكى من قبل ظهورهم خيرج من قبل بطوهنم وبكى من قبل  



أقفائهم خيرج من جباههم قال مث تنحى فقعد قال فقلت من هذا قال أبو ذر 
يه فقلت ما شيء مسعتك تنادى به قال ما قلت هلم شيئا إال قال فقمت إل

شيئا قد مسعوه من نبيهم صلى هللا عليه وسلم قال قلت له ما تقول يف هذا  
 العطاء قال خذه فإن فيه اليوم معونة فإذا كان مثنا لدينك فدعه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان وعارم أبو النعمان قاال ثنا   - 21509
حدثين عن أيب ديلم بن غزوان العطار العبدي ثنا وهب بن أيب ذيب قال عفان 

حرب بن أيب األسود عن حمجن عن أيب ذر قال قال رسول هللا صلى هللا عليه  
منه   وسلم : إن العني لتولغ الرجل إبذن هللا يتصعد حالقا مث يرتدى  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف جلهالة حمجن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عارم ثنا مهدي بن ميمون ثنا   - 21510
غيالن عن شهر بن حوشب عن معد يكرب عن أيب ذر عن النيب صلى هللا 
عليه وسلم يرويه عن ربه قال : بن آدم إنك ما دعوتين ورجوتين غفرت لك  



ن فيك بن آدم أن تلقين بقراب األرض خطااي لقيتك بقراهبا مغفرة  على ما كا
بعد أن ال تشرك يب شيئا بن آدم إنك أن تذنب حىت يبلغ ذنبك عنان السماء 

 مث تستغفرين أغفر لك وال أابيل 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث حسن وهذا إسناد ضعيف ت  

 

 

ن قاال ثنا مهدي بن حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عارم وعفا - 21511
موىل أيب عيينة عن حيىي بن عقيل عن حيىي بن يعمر عن أيب  ميمون ثنا واصل

األسود الديلي عن أيب ذر قال قالوا : اي رسول هللا ذهب أهل الدثور ابألجور  
يصلون كما نصلى ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أمواهلم قال فقال  

ليس قد جعل هللا لكم ما تصدقون إن بكل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أو 
تسبيحة صدقة وبكل حتميدة صدقة ويف بضع أحدكم صدقة قال قالوا اي 

رسول هللا أأييت أحدان شهوته يكون له فيها أجر قال أرأيتم لو وضعها يف احلرام 
أكان عليه فيها وزر وكذلك إذا وضعها يف احلالل كان له فيها أجر قال عفان  

هتليلة وتكبرية صدقة وأمر مبعروف صدقة وهنى عن منكر  تصدقون وقال و 
 صدقة ويف بضع  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد قوي رجاله ثقات رجال  ت



 الصحيح
 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عارم وعفان قاال ثنا أبو النضر ثنا   - 21512
 مهدي : ومل يذكر أاب األسود  

 

 

األرنؤوط : حديث صحيح رجاله رجال الصحيح عليق شعيب ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا مهدي بن ميمون عن واصل موىل   - 21513
أيب عيينة عن حيىي بن عقيل عن حيىي بن يعمر عن أيب األسود الديلي عن أيب 

ذر قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : يصبح على كل سالمي من  
يحة صدقة وهتليلة صدقة وتكبرية صدقة وحتميدة  أحدكم صدقة وكل تسب 

صدقة وأمر ابملعروف صدقة وهنى عن املنكر صدقة وجيزئ أحدكم من ذلك 
 كله ركعتان يركعهما من الضحى  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد قوي رجاله رجال ت
 الصحيح

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا محاد بن سلمة أخربين بن  - 21514
قال أليب   أيب حسني عن أيوب بن بشري بن كعب العدوى عن رجل من عنز أنه

ذر حني سري من الشام قال إين أريد أن أسألك عن حديث من حديث النيب 
سرا :  صلى هللا عليه وسلم قال إذا أخربك به إال أن يكون سرا فقلت إنه ليس 

هل كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يصافحكم إذا لقيتموه فقال ما لقيته  
قط إال صافحين وبعث إىل يوما ولست يف البيت فلما جئت أخربت برسوله 
 صلى هللا عليه وسلم فأتيته وهو على سرير له فالتزمين فكانت أجود وأجود 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    168صفحة  - 5مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة قال   - 21515
مسعت أاب عمران اجلوين حيدث عن عبد هللا بن الصامت عن أيب ذر قال فقلت  

لناس قال تلك عاجل بشرى املؤمن : اي رسول هللا الرجل يعمل لنفسه فيحبه ا  

 



 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن أيوب  - 21516
عن أيب العالية الرباء عن عبد هللا بن الصامت عن أيب ذر عن النيب صلى هللا 

نت إذا بقيت يف قوم يؤخرون الصالة عليه وسلم أنه قال : اي أاب ذر كيف أ
عن وقتها قال فقال يل صل الصالة لوقتها فإن أدركتهم مل يصلوا فصل معهم  

 وال تقل إين قد صليت وال أصلي  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري عبد هللا بن الصامت فمن رجال مسلم 

 

 

عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو عامر ثنا شعبة عن بديل عن  حدثنا - 21517
الصامت عن أيب ذر : أن   ميسرة قال مسعت أاب العالية الرباء عن عبد هللا بن

النيب صلى هللا عليه وسلم ضرب فخذه وقال له كيف أنت إذا بقيت يف قوم  
  يؤخرون الصالة مث قال صل الصالة لوقتها مث اهنض فإن كنت يف املسجد حىت

 تقام الصالة فصل معهم  
 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن رجل   - 21518
قال : لقي أبو ذر  من ثقيف يقال له فالن بن عبد الواحد قال مسعت أاب جميب 

أاب هريرة وجعل أراه قال قبيعة سيفه فضة فنهاه وقال أبو ذر قال رسول هللا 
ضاء إال كوى  صلى هللا عليه وسلم ما من إنسان أو قال أحد ترك صفراء أو بي

 هبا 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف جلهالة فالن بن عبد الواحد الثقفي ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن   - 21519
سليمان قال مسعت سليمان بن مسهر عن خرشة بن احلر عن أيب ذر قال قال  

كلمهم هللا يوم القيامة وال ينظر  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ثالثة ال ي
إليهم وال يزكيهم وهلم عذاب أليم املنان مبا أعطى واملسبل إزاره واملنفق سلعته  

 ابحللف الكاذب  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وهب بن جرير حدثنا مهدي بن  - 21520
ىي بن عقيل عن حيىي بن يعمر عن أيب األسود الديلي ميمون عن واصل عن حي

عن أيب ذر قال قيل : اي رسول هللا ذهب أهل الدثور ابألجور يصلون كما  
نصلى ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أمواهلم فقال أو ليس قد جعل  
هللا لكم ما تصدقون إنه بكل تسبيحة صدقة وبكل تكبرية صدقة وبكل هتليلة  

حتميدة صدقة وأمر ابملعروف صدقة وهنى عن املنكر صدقة ويف  صدقة وبكل 
بضع أحدكم صدقة قالوا اي رسول هللا أأييت أحدان شهوته ويكون له فيها أجر  
فقال أرأيتم لو وضعها يف احلرام أليس كان يكون عليه وزر أو الوزر قالوا بلى  

 قال فكذلك إذا وضعها يف احلالل يكون له األجر  

 

 

األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد قوي عليق شعيب ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد امللك بن عمرو ثنا سفيان عن   - 21521
منصور عن جماهد عن مورق عن أيب ذر عن النيب صلى هللا عليه وسلم : من  

الءمكم من خدمكم فاطعموهم مما أتكلون وأكسوهم مما تلبسون أو قال 
فبيعوه وال تعذبوا خلق هللا عز وجل  تكتسون ومن ال يالئمكم   

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه هبذه السياقة وهذا اإلسناد رجاله ثقات ت
 رجال الشيخني إال أنه منقطع 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد امللك بن عمرو ثنا علي يعىن   - 21522
على : كل نفس  بن مبارك عن حيىي عن زيد بن سالم عن أيب سالم قال أبو ذر 

يف كل يوم طلعت فيه الشمس صدقة منه على نفسه قلت اي رسول هللا من  
  أين أتصدق وليس لنا أموال قال ألن من أبواب الصدقة التكبري وسبحان هللا

واحلمد هلل وال إله إال هللا واستغفر هللا وأتمر ابملعروف وتنهى عن املنكر وتعزل  
الشوكة عن طريق الناس والعظم واحلجر وهتدى األعمى وتسمع األصم  

واألبكم حىت يفقه وتدل املستدل على حاجة له قد علمت مكاهنا وتسعى  
مع الضعيف كل بشدة ساقيك إىل هللا فان املستغيث وترفع بشدة ذراعيك  

ذلك من أبواب الصدقة منك على نفسك ولك يف مجاعك زوجتك أجر قال  
أبو ذر كيف يكون يل أجر يف شهويت فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

أرأيت لو كان لك ولد فأدرك ورجوت خريه فمات أكنت حتتسب به قلت نعم  
هللا هداه قال   قال فأنت خلقته قال بل هللا خلقه قال فأنت هديته قال بل

فأنت ترزقه قال بل هللا كان يرزقه قال كذلك فضعه يف حالله وجنبه حرامه  
 فإن شاء هللا أحياه وإن شاء أماته ولك أجر 

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح ت  

 

 

------------------------------------- 
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حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا محاد بن سلمة أان أبو   - 21523
نعامة عن األحنف بن قيس قال قدمت املدينة وأان أريد العطاء من عثمان بن  

عفان فجلست إىل حلقة من حلق قريش فجاء رجل عليه أمسال له قد لف 
باه وبكى يف الظهور وبكى يف  ثواب على رأسه قال : بشر الكنازين بكى يف اجل

اجلنوب مث تنحى إىل سارية فصلى خلفها ركعتني فقلت من هذا فقيل هذا أبو 
ذر فقلت له ما شيء مسعتك تنادى به قال ما قلت هلم إال شيئا مسعوه من  

نبيهم صلى هللا عليه وسلم فقلت يرمحك هللا إين كنت آخذ العطاء من عمر  
م معونة ويوشك ان يكون دينا فإذا كان دينا  فما ترى قال خذه فإن فيه اليو 

 فارفضه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو كامل ثنا محاد ثنا أبو نعامة   - 21524
السعدي فذكره : إبسناده ومعناه ومل يذكر إال شيئا مسعوه من نبيهم صلى هللا  
عليه وسلم وال أرى عفان إال وهم وذهب إىل حديث أيب األشهب ألن عفان  

 زاده ومل يكن عندان  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو معاوية ثنا األعمش عن مشر بن   - 21525
عطية عن أشياخه عن أيب ذر قال قلت : اي رسول هللا أوصين قال إذا عملت  
سيئة فاتبعها حسنة متحها قال قلت اي رسول هللا أمن احلسنات ال إله إال هللا 

 قال هي أفضل احلسنات  

 

 

ن لغريه وهذا إسناد ضعيف جلهالة أشياخ مشر بن  عليق شعيب األرنؤوط : حست
 عطية 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو معاوية ثنا األعمش عن املعرور  - 21526
ول هللا عز  بن سويد عن أيب ذر قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يق



وجل : من عمل حسنة فله عشر أمثاهلا أو أزيد ومن عمل سيئة فجزاؤها  
 مثلها أو اغفر ومن عمل قراب األرض خطيئة مث لقيين ال يشرك يب شيئا

جعلت له مثلها مغفرة ومن اقرتب إىل شربا اقرتبت إليه ذراعا ومن اقرتب إيل 
 ذراعا اقرتبت إليه ابعا ومن أاتين ميشى أتيته هرولة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بن منري ثنا األجلح عن عبد هللا بن  - 21527
بريدة عن أيب األسود الديلي عن أيب ذر قال قال رسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم : إن أحسن ما غري به الشيب احلناء والكتم 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد حسن يف املتابعاتت  

 

 

عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل ثنا صاحل بن رستم عن أيب  حدثنا  - 21528
يل رسول هللا صلى  عمران اجلوين عن عبد هللا بن صامت عن أيب ذر قال قال

هللا عليه وسلم : اي أاب ذر إنه سيكون عليكم أمراء يؤخرون الصالة عن 
هم  مواقيتها فإن أنت أدركتهم فصل الصالة لوقتها ورمبا قال يف رحلك مث ائت



فإن وجدهتم قد صلوا كنت قد صليت وإن وجدهتم مل يصلوا صليت معهم  
 فتكون لك انفلة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو معاوية ثنا األعمش عن املعرور  - 21529
وسلم وهو جالس بن سويد عن أيب ذر قال : انتهيت إىل النيب صلى هللا عليه 

يف ظل الكعبة فلما رآين مقبال قال هم األخسرون ورب الكعبة فقلت ما يل  
لعلي أنزل يف شيء من هم فداك أيب وأمي قال األكثرون أمواال إال من قال  
هكذا فحثا بني يديه وعن ميينه وعن مشاله قال مث قال والذي نفسي بيده ال  

يؤد زكاهتا إال جاءته يوم القيامة   ميوت أحد منكم فيدع إبال وبقرا وغنما مل
أعظم ما كانت وأمسنه تطؤه إبخفافها وتنطحه بقروهنا كلما نفدت أخراها عليه  

 أعيدت أوالها حىت يقضى بني الناس 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

 -------------------------------------  
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حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو معاوية ثنا األعمش عن املعرور  - 21530
إين ألعرف بن سويد عن أيب ذر قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : 

آخر أهل النار خروجا من النار وآخر أهل اجلنة دخوال اجلنة يؤتى برجل 
وم كذا  فيقول حنوا كبار ذنوبه وسلوه عن صغارها قال فيقال له عملت كذا ي

وكذا وعملت كذا يوم كذا وكذا قال فيقول اي رب لقد عملت أشياء مل أرها  
هنا قال فضحك رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حىت بدت نواجذه قال فيقال  

 له فإن لك مكان كل سيئة حسنة  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

ثنا أبو معاوية ثنا األعمش عن زيد بن  حدثنا عبد هللا حدثين أيب - 21531
صلى هللا عليه وسلم : اي أاب ذر ارفع وهب عن أيب ذر قال قال رسول هللا 

بصرك فانظر ارفع رجل تراه يف املسجد قال فنظرت فإذا رجل جالس عليه  
حلة قال فقلت هذا قال فقال اي أاب ذر ارفع بصرك فانظر أو ضع رجل تراه 

رجل ضعيف عليه أخالق قال فقلت هذا قال فقال   يف املسجد فنظرت فإذا



رسول هللا صلى هللا عليه وسلم والذي نفسي بيده هلذا أفضل عند هللا يوم 
 القيامة من قراب األرض مثل هذا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد عن حيىي بن سعيد   - 21532
حدثين أبو صاحل عن رجل من بىن أسد عن أيب ذر أن النيب صلى هللا عليه  

وسلم قال : أن أشد أميت يل حبا قوم يكونون أو جييئون بعدي يود أحدهم أنه  
 أعطى أهله وماله وإنه رآين  

 

 

هذا إسناد ضعيف عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه و ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي ثنا قدامة بن عبد هللا حدثتين   - 21533
جسرة بنت دجاجة إهنا انطلقت معتمرة فانتهت إىل الربذة فسمعت أاب ذر  

يقول : قام النيب صلى هللا عليه وسلم ليلة من الليايل يف صالة العشاء فصلى  
لما رأى قيامهم وختلفهم انصرف إىل ابلقوم مث ختلف أصحاب له يصلون ف

رحله فلما رأى القوم قد أخلوا املكان رجع إىل مكانه فصلى فجئت فقمت  



خلفه فأومأ إيل بيمينه فقمت عن ميينه مث جاء بن مسعود فقام خلفي وخلفه  
فأومأ إليه بشماله فقام عن مشاله فقمنا ثالثتنا يصلي كل رجل منا بنفسه ويتلو  

هللا أن يتلو فقام آبية من القرآن يرددها حىت صلى الغداة  من القرآن ما شاء
ا أراد إىل ما صنع  فبعد أن أصبحنا أومأت إىل عبد هللا بن مسعود أن سله م

البارحة فقال بن مسعود بيده ال أسأله عن شيء حىت حيدث إيل فقلت أبيب 
يه  أنت وأمي قمت آبية من القرآن ومعك القرآن لو فعل هذا بعضنا وجدان عل
قال دعوت ألميت قال فماذا أجبت أو ماذا رد عليك قال أجبت ابلذي لو 

اطلع عليه كثري منهم طلعة تركوا الصالة قال أفال أبشر الناس قال بلى 
فانطلقت معنقا قريبا من قذفه حبجر فقال عمر اي رسول هللا إنك أن تبعث إىل 

إن تعذهبم   }اآلية الناس هبذا نكلوا عن العبادة فنادى أن أرجع فرجع وتلك 
   {فإهنم عبادك وإن تغفر هلم فإنك أنت العزيز احلكيم 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا مروان ثنا قدامة البكري : فذكر   - 21534
 حنوه وقال ينكلوا عن العبادة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد عن عبد احلميد بن   - 21535
ن خديج عن  جعفر حدثين يزيد بن أيب حبيب عن سويد بن قيس عن معاوية ب

أيب ذر قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : إنه ليس من فرس عريب إال 
ىن يؤذن له مع كل فجر يدعو بدعوتني يقول اللهم خولتين من خولتين من ب

 آدم فاجعلين من أحب أهله وماله إليه أو أحب أهله وماله إليه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح موقوفات  

 

 

قال أبو عبد الرمحن قال أيب خالفه عمرو بن احلرث فقال عن   - 21536
 يزيد عن عبد الرمحن بن مشاسة وقال ليث عن أيب مشاسة :أيضا

 

 

ا حيىي بن سعيد عن يزيد بن إبراهيم  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثن - 21537
ثنا قتادة عن عبد هللا بن شقيق قال قلت أليب ذر : لو كنت رأيت رسول هللا 
صلى هللا عليه وسلم لسألته قال عن أي شيء قلت أسأله هل رأى حممد ربه  

 قال فقال قد سألته فقال نورا اىن أراه 

 

 



رجاله ثقات رجال   عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت
 الشيخني غري عبد هللا بن شقيق فمن رجال مسلم 

 

 

------------------------------------- 

 

[    171صفحة  - 5مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد عن عكرمة بن عمار   - 21538
 الزماين حدثين حدثين أبو زميل مساك احلنفي حدثين مالك بن مرثد بن عبد هللا

أبو مرثد قال سألت أاب ذر قلت كنت : سألت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
ل هللا أخربين عن ليلة القدر قال أان كنت أسأل الناس عنها قال قلت اي رسو 

عن ليلة القدر أيف رمضان هي أو يف غريه قال بل هي يف رمضان قال قلت 
تكون مع األنبياء ما كانوا فإذا قبضوا رفعت أم هي إىل يوم القيامة قال بل هي  
إىل يوم القيامة قال قلت يف أي رمضان هي قال التمسوها يف العشر األول أو  

ى هللا عليه وسلم وحدث مث اهتبلت العشر األواخر مث حدث رسول هللا صل
وغفلته قلت يف أي العشرين هي قال ابتغوها يف العشر األواخر ال تسألين عن 

شيء بعدها مث حدث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وحدث مث اهتبلت 
وغفلته فقلت اي رسول هللا أقسمت عليك حبقي عليك ملا أخربتين يف أي 



يغضب مثله منذ صحبته أو صاحبته   العشر هي قال فغضب علي غضبا مل
 كلمة حنوها قال التمسوها يف السبع األواخر ال تسألين عن شيء بعدها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد ثنا هشام حدثين أيب  - 21539
رسول هللا أي العمل أن أاب مراوح الغفاري أخربه أن أاب ذر أخربه أنه قال : اي 

أفضل قال إميان ابهلل وجهاد يف سبيله قال فأي الرقاب أفضل قال أغالها مثنا  
صانعا أو تصنع ال خرق  وأنفسها عند أهلها قال أفرأيت إن مل أفعل قال تعني

قال أرأيت أن ضعفت قال متسك عن الشر فإنه صدقة تصدق هبا على 
 نفسك 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد عن شعبة ثنا قتادة   - 21540
م أبو ذر على ثنا أبو عمران اجلوين عن عبد هللا بن الصامت قال : ملا قد

عثمان من الشام فقال أمرين خليلي صلى هللا عليه وسلم بثالث امسع وأطع 



بيت من  ولو عبدا جمدع األطراف وإذا صنعت مرقة فأكثر ماءها مث انظر أهل 
جريتك فأصبهم منها مبعروف وصل الصالة لوقتها فإن وجدت اإلمام قد 

 صلى فقد أحرزت صالتك وإال فهي انفلة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري عبد هللا بن الصامت فمن رجال مسلم 

 

 

ي بن إبراهيم ثنا عبيد هللا بن حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا مك - 21541
ن بن عم أليب ذر عن أيب ذر قال قال رسول أيب زايد عن شهر بن حوشب ع

هللا صلى هللا عليه وسلم : من شرب اخلمر مل يقبل هللا له صالة أربعني ليلة فإن  
اتب اتب هللا عليه فإن عاد كان مثل ذلك فما أدري أيف الثالثة أم يف الرابعة 

صلى هللا عليه وسلم فإن عاد كان حتما على هللا عز وجل أن  قال رسول هللا
يسقيه من طينة اخلبال قالوا اي رسول هللا وما طينة اخلبال قال عصارة أهل 

 النار 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيفت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن غيالن ثنا رشدين يعىن بن  - 21542
عد حدثين عمرو بن احلرث قال وحدثين رشدين عن سامل بن غيالن التجييب  س

حدثه أن سليمان بن أيب عثمان حدثه عن حامت بن أيب عدي أو عدي بن حامت  
احلمصي عن أيب ذر قال : قلت لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم أين أريد أن 

رسول هللا أبيت عندك الليلة فأصلي بصالتك قال ال تستطيع صاليت فقام 
صلى هللا عليه وسلم يغتسل فيسرت بثوب وأان حمول عنه فاغتسل مث فعلت مثل  

ذلك مث قام يصلي وقمت معه حىت جعلت اضرب برأسي اجلدران من طول 
صالته مث أذن بالل للصالة فقال أفعلت قال نعم قال اي بالل إنك لتؤذن إذا 

لصبح هكذا معرتضا مث  كان الصبح ساطعا يف السماء وليس ذلك الصبح إمنا ا
 دعا بسحور فتسحر  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا أبو عوانة عن أيب بشر  - 21543
عن طلق بن حبيب عن بشري بن كعب العدوى عن أيب ذر قال قال رسول هللا 

ال فقلت نعم قال ال  صلى هللا عليه وسلم : هل لك يف كنز من كنوز اجلنة ق
 حول وال قوة إال ابهلل  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد قوي رجاله ثقات رجال  ت
 الصحيح غري طلق بن حبيب ففيه كالم ينزله عن رتبة الصحيح 

 

 

------------------------------------- 

 

[    172صفحة  - 5مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا مهام ثنا عامر األحول عن شهر بن   - 21544
حوشب عن معد يكرب عن أيب ذر عن النيب صلى هللا عليه وسلم فيما يروى  

عن ربه عز وجل أنه قال : اي بن آدم إنك ما دعوتين ورجوتين فإين سأغفر لك  
كان فيك ولو لقيتين بقراب األرض خطااي للقيتك بقراهبا مغفرة ولو على ما  

عملت من اخلطااي حىت تبلغ عنان السماء ما مل تشرك يب شيئا مث استغفرتين 
 لغفرت لك مث ال أابيل 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث حسن وهذا إسناد ضعيف ت  

 

 

ن ميمون عن  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا مهدي ب - 21545



غيالن بن جرير عن شهر بن حوشب عن معد يكرب عن أيب ذر عن النيب 
 صلى هللا عليه وسلم : مثله  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث حسن وهذا إسناد ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا موسى بن داود ثنا بن هليعة عن   - 21546
حلمصي عن أيب سامل بن غيالن عن سليمان بن أيب عثمان عن عدى بن حامت ا

ذر أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال لبالل : أنت اي بالل مؤذن إذا كان  
دعا  الصبح ساطعا يف السماء فليس ذلك ابلصبح إمنا الصبح هكذا معرتضا مث 

بسحوره فتسحر وكان يقول ال تزال أميت خبري ما أخروا السحور وعجلوا 
 الفطر 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا علي بن إسحاق قال قال عبد هللا   - 21547
حيدثنا يف  حدثين يونس عن الزهري قال مسعت أاب األحوص موىل بىن ليث 

جملس بن املسيب وبن املسيب جالس أنه مسع أاب ذر يقول قال رسول هللا 



مل    صلى هللا عليه وسلم : ال يزال هللا عز وجل مقبال على العبد يف صالته ما
 يلتفت فإذا صرف وجهه انصرف عنه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد حمتمل للتحسني من أجل ت
 أيب األحوص

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو املغرية ثنا صفوان عن أيب  - 82154
هللا عليه وسلم مخسا اليمان وأيب املثىن أن أاب ذر قال ابيعين رسول هللا صلى 

وأوثقين سبعا وأشهد هللا على تسعا أن ال أخاف يف هللا لومه الئم قال أبو 
فقال : هل لك إىل املثىن قال أبو ذر فدعاين رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

بيعة ولك اجلنة قلت نعم وبسطت يدي فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
وهو يشرتط على أن ال تسأل الناس شيئا قلت نعم قال وال سوطك أن يسقط 

 منك حىت تنزل إليه فتأخذه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

يمان ثنا صفوان بن عمرو  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو ال - 21549



عن شريح بن عبيد احلضرمي يرده إىل أيب ذر أنه قال : ملا كان العشر األواخر 
اعتكف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف املسجد فلما صلى النيب صلى هللا 
عليه وسلم صالة العصر من يوم اثنني وعشرين قال إان قائمون الليلة إن شاء  

قوم فليقم وهي ليلة ثالث وعشرين فصالها النيب هللا فمن شاء منكم أن ي
صلى هللا عليه وسلم مجاعة بعد العتمة حىت ذهب ثلث الليل مث انصرف فلما  
كان ليلة أربع وعشرين مل يصل شيئا ومل يقم فلما كان ليلة مخس وعشرين قام  

بعد صالة العصر يوم أربع وعشرين فقال إان قائمون الليلة إن شاء هللا يعىن 
ة مخس وعشرين فمن شاء فليقم فصلى ابلناس حىت ذهب ثلث الليل مث ليل

انصرف فلما كان ليلة ست وعشرين مل يقل شيئا ومل يقم فلما كان عند صالة  
العصر من يوم ست وعشرين قام فقال إان قائمون إن شاء هللا يعين ليلة سبع  

بنا النيب  وعشرين فمن شاء أن يقوم فليقم قال أبو ذر فتجلدان للقيام فصلى
صلى هللا عليه وسلم حىت ذهب ثلثا الليل مث انصرف إىل قبته يف املسجد 

فقلت له إن كنا لقد طمعنا اي رسول هللا أن تقوم بنا حىت تصبح فقال اي أاب ذر  
إنك إذا صليت مع إمامك وانصرفت إذا انصرف كتب لك قنوت ليلتك قال  

خبط يده  أبو عبد الرمحن وجدت هذا احلديث يف كتاب أيب   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد رجاله ثقات إال أنه  ت
 منقطع 

 



 

حدثنا عبيد هللا بن حممد أان محاد بن سلمة أان ليث عن عبد   - 21550
الرمحن بن مروان عن اهلزيل بن شرحبيل عن أيب ذر : أن رسول هللا صلى هللا  

إحدامها األخرى فأجهضتها  عليه وسلم كان جالسا وشااتن تقرتانن فنطحت 
قال فضحك رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقيل له ما يضحكك اي رسول 

 هللا قال عجبت هلا والذي نفسي بيده ليقادن هلا يوم القيامة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث حسن وهذا إسناد ضعيف لضعف ليثت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    173صفحة  - 5مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن ثنا بن هليعة ثنا حيىي بن عبد   - 21551
ي صاحب رسول هللا هللا أن أاب كثري موىل بىن هاشم حدثه أنه مسع أاب ذر الغفار 

صلى هللا عليه وسلم يقول : كلمات من ذكرهن مائة مرة دبر كل صالة هللا  
ريك له وال حول وال قوة  أكرب سبحان هللا واحلمد هلل وال إله إال هللا وحده ال ش

 إال ابهلل مث لو كانت خطاايه مثل زبد البحر حملتهن قال أيب مل يرفعه  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف لسوء حفظ ابن هليعة ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن ثنا بن هليعة ثنا احلرث بن  - 21552
ن مسع أاب ذر يقول : انجيت يزيد قال مسعت بن حجرية الشيخ يقول أخربين م

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ليلة إىل الصبح فقلت اي رسول هللا أمرين فقال  
 إهنا أمانة وخزى وندامة يوم القيامة إال من أخذها حبقها وأدى الذي عليه فيها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف لسوء حفظ عبد  ت
 هللا بن هليعة 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن ثنا بن هليعة ثنا يزيد بن أيب  - 21553
ذر يقول  حبيب أن أاب سامل اجليشاين أتى أاب أمية يف منزله فقال إين مسعت أاب

إنه مسع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : إذا أحب أحدكم صاحبه فليأته  
أحببتك فجئتك يف منزلك يف منزله فليخربه إنه حيبه هلل عز وجل وقد   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو الوليد ثنا سفيان عن منصور   - 21554
عن جماهد عن مورق العجلي عن أيب ذر عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال :  

ن ال  من الءمكم من خدمكم فاطعموهم مما أتكلون وأكسوهم مما تلبسون وم
 يالئمكم من خدمكم فبيعوا وال تعذبوا خلق هللا عز وجل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه هبذه السياقة وهذا اإلسناد رجاله ثقات ت
 رجال الشيخني إال أنه منقطع 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أسود هو بن عامر ثنا إسرائيل عن   - 21555
رق عن أيب ذر قال قال رسول هللا صلى إبراهيم بن مهاجر عن جماهد عن مو 

هللا عليه وسلم : إين أرى ما ال ترون وأمسع ما ال تسمعون أطت السماء وحق  
هلا أن تئط ما فيها موضع أربع أصابع إال عليه ملك ساجد لو علمتم ما أعلم  
لضحكتم قليال ولبكيتم كثريا وال تلذذمت ابلنساء على الفرشات وخلرجتم على  

ات جتارون إىل هللا قال فقال أبو ذر وهللا لوددت أين شجرة  أوايل الصعد
 تعضد 

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه وهذا إسناد منقطع ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا احلكم بن موسى ثنا عبد الرمحن  - 21556
يب ذر عن النيب بن أيب الرجال املدين أان عمر موىل غفرة عن بن كعب عن أ

صلى هللا عليه وسلم قال : أوصاين حىب خبمس أرحم املساكني وأجالسهم  
رت  وانظر إىل من هو حتىت وال أنظر إىل من هو فوقي وأن أصل الرحم وإن أدب

وأن أقول ابحلق وإن كان مرا وأن أقول ال حول وال قوة إال ابهلل يقول موىل  
 غفرة ال أعلم بقي فينا من اخلمس إال هذه قولنا ال حول وال قوة إال ابهلل 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

قال أبو عبد الرمحن ومسعته أان من احلكم بن موسى وقال عن   - 21557
 حممد بن كعب عن أيب ذر عن النيب صلى هللا عليه وسلم : مثله  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سليمان بن داود اهلامشي أان  - 21558



حممد بن أيب حرملة عن عطاء بن يسار عن أيب  إمساعيل يعىن بن جعفر أخربين
ذر قال : أوصاين حىب بثالث ال أدعهن إن شاء هللا أبدا أوصاين بصالة  

 الضحى وابلوتر قبل النوم وبصيام ثالثة أايم من كل شهر  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح إن كان عطاء بن يسار مسع من أيب ت
 ذر 

 

 

دثين أيب ثنا روح ثنا أبو عامر اخلزاز عن أيب حدثنا عبد هللا ح - 21559
عمران اجلوين عن عبد هللا بن الصامت عن أيب ذر عن النيب صلى هللا عليه  

 وسلم أنه قال : ال حتقرن من املعروف شيئا فإن مل جتد فالق أخاك بوجه طلق  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد حسن من أجل أيب عامر  ت
 اخلزاز 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وهب بن جرير ثنا أيب قال مسعت   - 21560
ذر قال قال  حرملة حيدث عن عبد الرمحن بن مشاسة عن أيب بصرة عن أيب 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : إنكم ستفتحون مصر وهى أرض يسمى فيها  



  القرياط فإذا فتحتموها فأحسنوا إىل أهلها فإن هلم ذمة ورمحا أو قال ذمة
وصهرا فإذا رأيت رجلني خيتصمان فيها يف موضع لبنة فاخرج منها قال فرأيت 

عبد الرمحن بن شرحبيل بن حسنة وأخاه ربيعة خيتصمان يف موضع لبنة 
 فخرجت منها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

-------------------------------------  

 

[    174صفحة  - 5مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب قال وثناه هارون ثنا بن وهب ثنا  - 21561
 حرملة عن عبد الرمحن بن مشاسة قال مسعت أاب ذر فذكر : معناه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سليمان بن داود أبو داود ثنا عبد   - 21562



الرمحن بن اثبت بن ثوابن حدثين أيب عن مكحول بن أيب نعيم حدثه عن أسامة  
بن سلمان أن أاب ذر حدثهم أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : إن هللا  

ب قالوا اي رسول هللا وما  يقبل توبة عبده أو يغفر لعبده ما مل يقع احلجا
 احلجاب قال أن متوت النفس وهي مشركة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف جلهالة ابن نعيم ... ويغين عنه قوله ت
 صلى هللا عليه وسلم ان هللا يقبل توبة العبد ما مل يغرغر 

 

 

ن حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا زيد بن احلباب ثنا عبد الرمحن ب - 21563
عن أسامة بن سليمان عن أيب ثوابن عن أبيه عن مكحول عن عمر بن نعيم 

ذر قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : إن هللا عز وجل ليغفر لعبده ما  
مل يقع احلجاب قالوا اي رسول هللا وما وقوع احلجاب قال أن متوت النفس وهي  

 مشركة  

 

 

لة عمر بن نعيم وشيخه أسامة بن  عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف جلهات
 سلمان 

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا علي بن عياش وعصام بن خالد   - 21564
مر بن نعيم عن قاال ثنا عبد الرمحن بن ثوابن عن أبيه عن مكحول عن ع 

أسامة بن سلمان وقال عصام عمر بن نعيم العنسي أن أاب ذر حدثهم وقاال اي  
عز  رسول هللا وما وقوع احلجاب أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : إن هللا 

 وجل ليغفر لعبده فذكرا مثله  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد بن هارون أان سليمان بن  - 21565
املغرية ثنا محيد بن هالل عن عبد هللا بن صامت قال قال أبو ذر : خرجنا من  

وأمنا فانطلقنا حىت نزلنا قومنا غفار وكانوا حيلون الشهر احلرام أان وأخي أنيس 
ذي هيئة فأكرمنا خالنا وأحسن إلينا فحسدان قومه  على خال لنا ذي مال و 

فقالوا إنك إذا خرجت عن أهلك خلفك إليهم أنيس فجاءان خالنا فثىن عليه  
ما قيل له فقلت أما ما مضى من معروفك فقد كدرته وال مجاع لنا فيما بعد  

ها وتغطى خالنا ثوبه وجعل يبكى قال فانطلقنا  قال فقربنا صرمتنا فاحتملنا علي 
حىت نزلنا حبضرة مكة قال فنافر أنيس رجال عن صرمتنا وعن مثلها فأتيا  

الكاهن فخري أنيسا فأاتان بصرمتنا ومثلها وقد صليت اي بن أخي قبل أن ألقى 
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ثالث سنني قال فقلت ملن قال هلل قال قلت 



ه قال حيث وجهين هللا عز وجل قال وأصلى عشاء حىت إذا كان من  فأين توج
ليمان كأين خفاء  آخر الليل ألقيت كأين خفاء قال أيب قال أبو النضر قال س

حىت تعلوين الشمس قال فقال أنيس أن يل حاجة مبكة فاكفين حىت آتيك قال 
 عز  فانطلق فراث علي مث أاتين فقلت ما حبسك قال لقيت رجال يزعم أن هللا

وجل أرسله على دينك قال فقلت ما يقول الناس له قال يقولون إنه شاعر  
وساحر وكاهن قال وكان أنيس شاعرا قال فقال قد مسعت قول الكهان فما  

يقول بقوهلم وقد وضعت قوله على أقراء الشعر فوهللا ما يلتام لسان أحد إنه 
نت كايف حىت أنطلق شعر وهللا إنه لصادق وإهنم لكاذبون قال فقلت له هل أ

فأنظر قال نعم فكن من أهل مكة على حذر فإهنم قد شنفوا له وجتهموا له 
وقال عفان شيفوا له وقال هبز سبقوا له وقال أبو النضر شنفوا له قال 

فانطلقت حىت قدمت مكة فتضعفت رجال منهم فقلت أين هذا الرجل الذي 
ال أهل الوادي على بكل تدعونه الصابئ قال فأشار إيل قال الصابئ قال فم

مدرة وعظم حىت خررت مغشيا علي فارتفعت حني ارتفعت كأين نصب أمحر 
فأتيت زمزم فشربت من مائها وغسلت عىن الدم فدخلت بني الكعبة وأستارها  
فلبثت به بن أخي ثالثني من بني يوم وليلة وما يل طعام إال ماء زمزم فسمنت 

دي سخفة جوع قال فبينا أهل  حىت تكسرت عكن بطين وما وجدت على كب 
مكة يف ليلة قمراء أضحيان وقال عفان أصخيان وقال هبز أصخيان وكذلك 

قال أبو النضر فضرب هللا على أصمخه أهل مكة فما يطوف ابلبيت غري 
امرأتني فأتتا علي ومها تدعوان إساف وانئل قال فقلت انكحوا أحدمها اآلخر  



وهن مثل اخلشبة غري أين مل أكن قال  فما ثنامها ذلك قال فأتتا علي فقلت 
ان ها هنا أحد من أنفاران قال فاستقبلهما رسول  فانطلقتا تولوالن وتقوالن لو ك

هللا صلى هللا عليه وسلم وأبو بكر ومها هابطان من اجلبل فقال ما لكما فقالتا  
ال  الصابئ بني الكعبة وأستارها قاال ما قال لكما قالتا قال لنا كلمة متأل الفم ق

فجاء رسول هللا صلى هللا عليه وسلم هو وصاحبه حىت استلم احلجر فطاف 
ابلبيت مث صلى قال فأتيته فكنت أول من حياه بتحية أهل اإلسالم فقال 

عليك ورمحة هللا ممن أنت قال قلت من غفار قال فأهوى بيده فوضعها على  
أن آخذ بيده  جبهته قال فقلت يف نفسي كره إين انتميت إىل غفار قال فأردت 

فقد عىن صاحبه وكان أعلم به مىن قال مىت كنت ها هنا قال كنت ها هنا منذ  
ثالثني من بني ليلة ويوم قال فمن كان يطعمك قلت ما كان يل طعام إال ماء  

زمزم قال فسمنت حىت تكسر عكن بطين وما وجدت على كبدي سخفة جوع  
كة وإهنا طعام طعم قال أبو قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إهنا مبار 

بكر ائذن يل اي رسول هللا يف طعامه الليلة قال ففعل قال فانطلق النيب صلى  
هللا عليه وسلم وانطلق أبو بكر وانطلقت معهما حىت فتح أبو بكر اباب فجعل  

يقبض لنا من زبيب الطائف قال فكان ذلك أول طعام أكلته هبا فلبثت ما  
ى هللا عليه وسلم أىن قد وجهت إىل أرض ذات خنل لبثت مث قال رسول هللا صل

وال أحسبها إال يثرب فهل أنت مبلغ عىن قومك لعل هللا عز وجل أن ينفعهم  
بك وأيجرك فيهم قال فانطلقت حىت أتيت أخي أنيسا قال فقال يل ما 

صنعت قال قلت إين صنعت اىن أسلمت وصدقت قال قال فما يل رغبة عن  



دقت مث أتينا امنا فقالت فما يب رغبة عن دينكما  دينك فإين قد أسلمت وص
نا غفارا فاسلم بعضهم قبل  فإين قد أسلمت وصدقت فتحملنا حىت أتينا قوم 

أن يقدم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم املدينة وقال يعىن يزيد ببغداد وقال  
بعضهم إذا قدم فقال هبز إخواننا نسلم وكذا قال أبو النضر وكان يؤمهم  

ن إمياء بن رحضة الغفاري وكان سيدهم يومئذ وقال بقيتهم إذا قدم  خفاف ب
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أسلمنا فقدم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

املدينة فأسلم بقيتهم قال وجاءت أسلم فقالوا اي رسول هللا إخواننا نسلم على  
ه وسلم غفار غفر هللا  الذي أسلموا عليه فأسلموا فقال رسول هللا صلى هللا علي

هلا واسلم ساملها هللا وقال هبز وكان يؤمهم إمياء بن رحضة فقال أبو النضر 
 إمياء 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    175صفحة  - 5مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هدية ثنا سليمان بن املغرية : فذكر   - 21566



 حنوه إبسناده  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد يعىن بن هارون ثنا يزيد بن  - 21567
م ثنا قتادة ثنا عبد هللا بن شقيق قال قلت أليب ذر : لو أدركت النيب إبراهي

صلى هللا عليه وسلم لسألته قال وعما كنت تسأله قال سألته هل رأى ربه عز  
 وجل قال أبو ذر قد سألته فقال نور إين أراه 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري عبد هللا بن شقيق فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أان مهام عن قتادة عن سعيد   - 21568
د خرج عطاؤه  بن أيب احلسن عن عبد هللا بن صامت قال : كنت مع أيب ذر وق 

ومعه جارية له فجعلت تقضى حوائجه وقال مرة نقضي قال ففضل معه فضل  
قال أحسبه قال سبع قال فأمرها أن تشرتى هبا فلوسا قلت اي أاب ذر لو 

دخرته للحاجة تنوبك وللضيف أيتيك فقال إن خليلي عهد إىل أن أميا ذهب  ا



أو فضة أوكي عليه فهو مجر على صاحبه يوم القيامة حىت يفرغه إفراغا يف 
 سبيل هللا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    176صفحة  - 5] جزء مسند أمحد بن حنبل       

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أان اجلريري أبو مسعود عن   - 21569
أيب عبد هللا العنزي عن بن الصامت عن أيب ذر قال قلت : اي رسول هللا أي 

الكالم أحب إىل هللا عز وجل قال ما اصطفاه ملالئكته سبحان هللا وحبمده  
 ثالاث تقوهلا 

 

 

شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم عليق ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أان األسود بن شيبان عن يزيد  - 21570



بن العالء عن مطرف بن عبد هللا بن الشخري قال بلغين عن أيب ذر حديث 
فكنت أحب أن ألقاه فلقيته فقلت له : اي أاب ذر بلغين عنك حديث فكنت 

فأسألك عنه فقال قد لقيت فاسأل قال قلت بلغين أنك تقول أحب أن ألقاك 
هم هللا عز وجل وثالثة مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول ثالثة حيب 

يبغضهم هللا عز وجل قال نعم قال فما أخالين أكذب على خليلي حممد صلى  
وجل قال  هللا عليه وسلم ثالاث يقوهلا قال قلت من الثالثة الذين حيبهم هللا عز  

رجل غزا يف سبيل هللا فلقى العدو جماهدا حمتسبا فقاتل حىت قتل وأنتم جتدون  
ورجل له   {إن هللا حيب الذين يقاتلون يف سبيله صفا   }يف كتاب هللا عز وجل  

جار يؤذيه فيصرب على أذاه وحيتسبه حىت يكفيه هللا إايه مبوت أو حياة ورجل 
الكرى أو النعاس فينزلون يف آخر يكون مع قوم فيسريون حىت يشق عليهم 

الليل فيقوم إىل وضوئه وصالته قال قلت من الثالثة الذين يبغضهم هللا قال  
إن هللا ال حيب كل خمتال   }الفخور املختال وأنتم جتدون يف كتاب هللا عز وجل  

والبخيل املنان والتاجر والبياع احلالف قال قلت اي أاب ذر ما املال   {فخور 
ا وذود يعىن ابلفرق غنما يسرية قال قلت لست عن هذا أسأل إمنا  قال فرق لن

أسألك عن صامت املال قال ما أصبح ال أمسى وما أمسى ال أصبح قال  
قلت اي أاب ذر مالك وإلخوتك قريش قال وهللا ال أسأهلم دنيا وال أستفتيهم  

 عن دين هللا تبارك وتعاىل حىت ألقى هللا ورسوله ثالاث يقوهلا  

 

 



ق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  عليت
 الشيخني غري األسود بن شيبان فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن محيد   - 21571
بن هالل عن عبد هللا بن الصامت عن أيب ذر عن النيب صلى هللا عليه وسلم  

من أميت سيماهم التحليق يقرؤون القرآن ال جياوز حلوقهم   أنه قال : أن أانسا
 ميرقون من الدين كما ميرق السهم من الرمية هم شر اخللق واخلليقة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري عبد هللا بن الصامت فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن عمرو   - 21572
رسول هللا بن مرة قال مسعت سويد بن احلرث قال مسعت أاب ذر قال قال 

صلى هللا عليه وسلم : ما أحب أن يل مثل أحد ذهبا قال شعبة أو قال ما  
 أحب أن يل أحدا ذهبا أدع منه يوم أموت دينارا أو نصف دينار إال لغرمي 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف جلهالة سويد بن ت



 احلارث 
 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة قال   - 21573
مسعت مهاجرا أاب احلسن حيدث إنه مسع زيد بن وهب حيدث عن أيب ذر قال :  

لنيب صلى هللا عليه  أذن مؤذن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ابلظهر فقال ا
وسلم أبرد أبرد أو قال انتظر انتظر وقال إن شدة احلر من فيح جهنم فإذا 

 اشتد احلر فأبردوا عن الصالة قال أبو ذر حىت رأينا يفء التلول  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

ي ثنا سفيان  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن بن مهد - 21574
هللا بن يزيد بن خال األقنع عن األحنف بن  عن املغرية بن النعمان عن عبد

قيس قال : بينما أان يف حلقة إذ جاء أبو ذر فجعلوا يفرون منه فقلت مل يفر  
منك الناس قال إين أهناهم عن الكنز الذي كان ينهاهم عنه رسول هللا صلى 

 هللا عليه وسلم  

 

 

ط : صحيح وهذا إسناد حمتمل للتحسني من أجل عبد  عليق شعيب األرنؤو ت



 هللا بن يزيد

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن بن مهدي ثنا شعبة   - 21575
عن أيب عمران اجلوين عن عبد هللا بن الصامت عن أيب ذر قال قال رسول هللا 

عاىل هلا صلى هللا عليه وسلم : أسلم ساملها هللا وغفار غفر هللا تبارك وت  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري عبد هللا بن الصامت فمن رجال مسلم 

 

 

-------------------------------------  

 

[    177صفحة  - 5مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد عن سفيان حدثين  - 21576
حبيب عن ميمون بن أيب شبيب عن أيب ذر عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال  

: اتق هللا حيثما كنت وخالق الناس خبلق حسن وإذا عملت سيئة فاعمل 
 حسنة متسحها  

 



 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريهت  

 

 

 حدثين أيب ثنا حيىي عن فطر حدثين حيىي بن سام  حدثنا عبد هللا - 21577
عن موسى بن طلحة عن أيب ذر قال : أمران رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن  

 نصوم ثالث عشرة وأربع عشرة ومخس عشرة  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسن من أجل حيىي بن سام ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن قدامة بن عبد هللا عن   - 21578
 جسرة إهنا مسعت أاب ذر : أن النيب صلى هللا عليه وسلم قام آبية ليلة يرددها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن بن عجالن حدثين سعيد   - 21579
وديعة عن أيب ذر عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال   عن أبيه عن عبد هللا بن

: من اغتسل أو تطهر فأحسن الطهور ولبس من أحسن ثيابه ومس ما كتب  



هللا له من طيب أو دهن أهله مث أتى اجلمعة فلم يلغ ومل يفرق بني اثنني غفر له  
 ما بينه وبني اجلمعة األخرى  

 

 

ات رجال الصحيح غري ابن عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح رجاله ثقت
 عجالن : وهو حممد فرواية مسلم له استشهادا وليس احتجاجا 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بن منري ثنا موسى يعىن بن املسيب  - 21580
الثقفي عن شهر عن عبد الرمحن بن غنم األشعري عن أيب ذر عن النيب صلى 

يقول اي عبادي كلكم مذنب إال من  هللا عليه وسلم قال : إن هللا تبارك وتعاىل 
ومن علم منكم أىن ذو قدرة على املغفرة عافيت فاستغفروىن أغفر لكم 

فاستغفرىن بقدريت غفرت له وال أابيل وكلكم ضال إال من هديت فسلوين  
اهلدى أهدكم وكلكم فقري إال من أغنيت فسلوين أرزقكم ولو أن حيكم  

م اجتمعوا على قلب أتقى عبد من  وميتكم وأوالكم وأخراكم ورطبكم وايبسك
عبادي مل يزيدوا يف ملكي جناح بعوضة ولو أن حيكم وميتكم وأوالكم  

وأخراكم ورطبكم وايبسكم اجتمعوا فسأل كل سائل منهم ما بلغت أمنيته  
وأعطيت كل سائل ما سأل مل ينقصين إال كما لو مر أحدكم على شفة البحر 

ما جد وأجد أفعل ما أشاء عطائي  فغمس أبره مث انتزعها ذلك ألين جواد
 كالمي وعذايب كالمي إذا أردت شيئا فإمنا أقول له كن فيكون  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف لضعف شهر ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بن منري وحممد بن عبيد قاال ثنا   - 21581
أان مع رسول هللا  األعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال قال أبو ذر : بينما

صلى هللا عليه وسلم يف املسجد حني وجبت الشمس قال اي أاب ذر أين تذهب 
دي رهبا عز  الشمس قلت هللا ورسوله أعلم قال فإهنا تذهب حىت تسجد بني ي

وجل مث تستأذن فيؤذن هلا وكأهنا قد قيل هلا أرجعي من حيث جئت فتطلع من  
والشمس جتري ملستقر هلا   }مكاهنا وذلك مستقر هلا قال حممد مث قرأ   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

يعىن بن حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعلى بن عبيد ثنا حممد  - 21582
اق عن مكحول عن غضيف بن احلرث قال : مررت بعمر ومعه نفر من  إسح

أصحابه فأدركين رجل منهم فقال اي فىت ادع هللا يل خبري ابرك هللا فيك قال  
قلت ومن أنت رمحك هللا قال أان أبو ذر قال قلت يغفر هللا لك أنت أحق 

ى هللا عليه وسلم  قال إين مسعت عمر يقول نعم الغالم ومسعت رسول هللا صل



 يقول إن هللا عز وجل وضع احلق على لسان عمر يقول به  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد حسن من أجل حممد بن ت
 إسحاق

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا األعمش عن إبراهيم   - 21583
 عليه وسلم عن  التيمي عن أبيه عن أيب ذر قال : سألت رسول هللا صلى هللا

قال مستقرها حتت العرش   {والشمس جتري ملستقر هلا  }قول هللا عز وجل   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا املسعودي عن علي بن  - 21584
سلم  مدرك عن خرشة بن احلر عن أيب ذر قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و 

: ثالثة ال يكلمهم هللا وال ينظر إليهم يوم القيامة وال يزكيهم وهلم عذاب أليم 
 املسبل واملنان واملنفق سلعته ابحللف الفاجر 

 

 

ب األرنؤوط : حديث صحيحعليق شعيت  



 

 

------------------------------------- 

 

[    178صفحة  - 5مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا إسرائيل عن جابر عن   - 21585
اثبت بن سعد عن سعيد عن أيب ذر : أن النيب صلى هللا عليه وسلم رجم امرأة  

 فأمرين أن أحفر هلا فحفرت هلا إىل سريت 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف لضعف جابر ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا املسعودي أنبأين أبو عمر   - 21586
صلى هللا   الدمشقي عن عبيد بن اخلشخاش عن أيب ذر قال : أتيت رسول هللا 

عليه وسلم وهو يف املسجد فجلست فقال اي أاب ذر هل صليت قلت ال قال  
قم فصل قال فقمت فصليت مث جلست فقال اي أاب ذر تعوذ ابهلل من شر  

ياطني اإلنس واجلن قال قلت اي رسول هللا ولإلنس شياطني قال نعم قلت اي ش
رسول هللا الصالة قال خري موضوع من شاء أقل ومن شاء أكثر قال قلت اي 

رسول هللا فما الصوم قال فرض جمزئ وعند هللا مزيد قلت اي رسول هللا 



جهد من  فالصدقة قال أضعاف مضاعفة قلت اي رسول هللا فأيها أفضل قال 
ل أو سر إىل فقري قلت اي رسول هللا أي األنبياء كان أول قال آدم قلت اي مق

رسول هللا ونيب كان قال نعم نيب مكلم قال قلت اي رسول هللا كم املرسلون  
قال ثالمثائة وبضعة عشر مجا غفريا وقال مرة مخسة عشر قال قلت اي رسول 

رسول هللا أميا أنزل عليك أعظم  هللا آدم أنيب كان قال نعم نيب مكلم قلت اي 
هللا ال إله إال هو احلي القيوم  }قال آية الكرسي   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف جدا جلهالة عبيد بن اخلشخاشت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع عن سفيان ثنا يزيد يعىن بن  - 21587
إىل النيب صلى هللا عليه   أيب زايد عن زيد بن وهب عن أيب ذر قال جاء رجل

وسلم فقال : اي رسول هللا أكلتنا الضبع قال غري ذلك أخوف عندي عليكم  
 من ذلك أن تصب عليكم الدنيا صبا فليت أميت ال يلبسون الذهب  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف لضعف يزيد بن أيب زايدت  

 

 

شام عن واصل عن حيىي  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أان ه - 21588



بن عقيل عن حيىي بن يعمر عن أيب ذر عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال :  
يصبح كل يوم على كل سالمي من بن آدم صدقة مث قال إماطتك األذى عن  

الطريق صدقة وتسليمك على الناس صدقة وأمرك ابملعروف صدقة وهنيك عن  
 رسول هللا أيقضى الرجل املنكر صدقة ومباضعتك أهلك صدقة قال قلنا اي

شهوته وتكون له صدقة قال نعم أرأيت لو جعل تلك الشهوة فيما حرم هللا  
عليه أمل يكن عليه وزر قلنا بلى قال فإنه إذا جعلها فيما أحل هللا عز وجل 
فهي صدقة قال وذكر أشياء صدقة صدقة قال مث قال وجيزئ من هذا كله  

 ركعتا الضحى 

 

 

ط : حديث صحيح رجاله رجال الصحيح عليق شعيب األرنؤو ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا مهدي ثنا واصل عن حيىي   - 21589
لديلي عن أيب ذر  بن عقيل عن حيىي بن يعمر وكان واصل رمبا ذكر أاب األسود ا

عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : عرضت على أعمال أميت حسنها وسيئها  
أعماهلا   فوجدت يف حماسن أعماهلا األذى مياط عن الطريق ووجدت يف مساوئ 

 النخاعة تكون يف املسجد ال تدفن  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده قوي متصل بذكر أيب األسود فيه ورجاله ت



 رجال الصحيح

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أان هشام عن واصل عن حيىي   - 21590
وسلم قال :  بن عقيل عن حيىي بن يعمر عن أيب ذر عن النيب صلى هللا عليه  

عرضت على أميت أبعماهلا حسنة وسيئة فرأيت يف حماسن أعماهلا إماطة األذى  
 عن الطريق ورأيت يف سيئ أعماهلا النخاعة يف املسجد ال تدفن  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث قوي وهذا إسناد منقطع ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد ثنا كهمس بن احلسن ثنا أبو  - 21591
السليل عن أيب ذر قال : جعل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يتلو على هذه  

ر لو أن حىت فرغ من اآلية مث قال اي أاب ذ  {ومن يتق هللا جيعل له خمرجا   }اآلية 
اس كلهم أخذوا هبا لكفتهم قال فجعل يتلو هبا ويرددها علي حىت نعست الن

مث قال اي أاب ذر كيف تصنع أن أخرجت من املدينة قال قلت إىل السعة  
والدعة انطلق حىت أكون محامة من محام مكة قال كيف تصنع أن أخرجت من  

ة قال وكيف تصنع مكة قال قلت إىل السعة والدعة إىل الشام واألرض املقدس
ان أخرجت من الشام قال قلت إذا والذي بعثك ابحلق أضع سيفى على 

عاتقي قال أو خري من ذلك قال قلت أو خري من ذلك قال تسمع وتطيع  



 وإن كان عبدا حبشيا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف النقطاعه ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    179صفحة  - 5مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أان املسعودي عن أيب عمرو   - 21592
الشامي عن عبيد بن اخلشخاش عن أيب ذر قال : أتيت رسول هللا صلى هللا  

ال اي أاب ذر هل صليت قلت ال عليه وسلم وهو يف املسجد فجلست إليه فق
يت مث أتيته فجلست إليه فقال يل اي أاب ذر  قال قم فصل قال فقمت فصل 

استعذ ابهلل من شر شياطني اإلنس واجلن قال قلت اي رسول هللا وهل لإلنس 
من شياطني قال نعم اي أاب ذر أال أدلك على كنز من كنوز اجلنة قال قلت بلى 

ول وال قوة إال ابهلل فإهنا كنز من كنوز اجلنة قال  أبيب أنت وأمي قال قل ال ح
قلت اي رسول هللا فما الصالة قال خري موضوع فمن شاء أكثر ومن شاء أقل 
قال قلت فما الصيام اي رسول هللا قال فرض جمزئ قال قلت اي رسول هللا فما  

الصدقة قال أضعاف مضاعفة وعند هللا مزيد قال قلت أيها أفضل اي رسول 



قال جهد من مقل أو سر إىل فقري قلت فأي ما أنزل هللا عز وجل عليك  هللا 
حىت ختم اآلية قلت فأي األنبياء  {هللا ال إله إال هو احلي القيوم  }أعظم قال 

كان أول قال آدم قلت أو نيب كان اي رسول هللا قال نيب مكلم قلت فكم  
ا املرسلون اي رسول هللا قال ثالث مائة ومخسة عشر مجا غفري   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أان بن أيب ذئب عن الزهري  - 21593
عن أيب األحوص عن أيب ذر قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : إذا قام  

 أحدكم إىل الصالة استقبلته الرمحة فال ميس احلصى وال حيركها  
 

 

األحوص عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حمتمل للتحسني من أجل أيب ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أان حجاج بن أرطاة عن عبد   - 21594
ل  امللك بن املغرية الطائفي عن عبد هللا بن املقدام عن بن شداد عن أيب ذر قا

: كنا مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف سفر فأاته رجل فقال إن اآلخر قد  
نيب صلى هللا عليه وسلم وقال مرة فأقر  زىن فأعرض عنه مث ثلث مث ربع فنزل ال



عنده ابلزان فردده أربعا مث نزل فأمران فحفران له حفرية ليست ابلطويلة فرجم  
فارحتل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كئيبا حزينا فسران حىت نزل منزال فسرى 
عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال يل اي أاب ذر أمل تر إىل صاحبكم غفر  

ه وأدخل اجلنة  ل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا عوف عن   - 21595
مهاجر أيب خالد حدثين أبو العالية حدثين أبو مسلم قال قلت أليب ذر : أي 

قيام الليل أفضل قال أبو ذر سألت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كما 
شك عوف فقال جوف الليل الغابر أو نصف الليل وقليل فاعله  سألتين ي  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيفت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو عامر ثنا عبد اجلليل يعىن بن  - 21596
عطية ثنا مزاحم بن معاوية الضيب عن أيب ذر : أن النيب صلى هللا عليه وسلم  

الشتاء والورق يتهافت فأخذ بغصنني من شجرة قال فجعل ذلك خرج زمن 



الورق يتهافت قال فقال اي أاب ذر قلت لبيك اي رسول هللا قال إن العبد 
املسلم ليصلى الصالة يريد هبا وجه هللا فتهافت عنه ذنوبه كما يتهافت هذا  

 الورق عن هذه الشجرة 
 

 

ضعيف جلهالة مزاحم بن  عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه وهذا إسناد ت
 معاوية 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن بكر أان بن جريج عن   - 21597
عمران بن أيب أنس بلغه عنه عن مالك بن أوس بن احلداثن النضري عن أيب 
ذر قال مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : يف اإلبل صدقتها ويف 

 الغنم صدقتها ويف البقر صدقتها ويف الرب صدقته  
 

 

األرنؤوط : إسناده ضعيف النقطاعه عليق شعيب ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن آدم وحيىي بن أيب بكري  - 21598
موىل الرباء وأثىن عليه خريا قاال ثنا زهري عن مطرف قال بن أيب بكري ثنا 

مطرف يعىن احلارثي عن أيب اجلهم قال بن أيب بكري عن خالد بن وهبان أو 



ل قال صلى هللا عليه وسلم : كيف أنت وأئمة من بعدي  وهبان عن أيب ذر قا
يستأثرون هبذا الفيء قال قلت إذا والذي بعثك ابحلق أضع سيفى على عاتقي  
مث أضرب به حىت ألقاك أو أحلق بك قال أوال أدلك على ما هو خري من ذلك  

 تصرب حىت تلقاين 
 

 

ن عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف جلهالة خالد بن وهبات  

 

 

------------------------------------- 

 

[    180صفحة  - 5مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو جعفر أمحد بن حممد بن أيوب   - 21599
بن وهبان عن  ثنا أبو بكر يعىن بن عياش عن مطرف عن أيب اجلهم عن خالد 

أيب ذر أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : اي أاب ذر كيف أنت عند والة  
عاتقي  يستأثرون عليك هبذا الفيء قال والذي بعثك ابحلق أضع سيفى على  

فاضرب به حىت أحلقك قال أفال أدلك على خري لك من ذلك تصرب حىت 
 تلقاين 

 



 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف جلهالة خالد بن وهبان ت  

 

 

حدثنا عبد هللا ثنا أمحد بن حممد ثنا أبو بكر يعىن بن عياش عن   - 21600
ول هللا صلى مطرف عن أيب اجلهم عن خالد بن وهبان عن أيب ذر قال قال رس

 هللا عليه وسلم : من خالف اجلماعة شربا خلع ربقة اإلسالم من عنقه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف جلهالة خالد بن ت
 وهبان 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن آدم ثنا زهري عن مطرف  - 21601
بن طريف عن أيب اجلهم عن خالد بن وهبان عن أيب ذر قال قال رسول هللا 
 صلى هللا عليه وسلم : من فارق اجلماعة شربا خلع ربقة اإلسالم من عنقه  

 

 

ن عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف جلهالة خالد بت
 وهبان 

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أسود بن عامر ثنا أبو بكر عن   - 21602
مطرف عن أيب اجلهم عن خالد بن وهبان عن أيب ذر قال قال رسول هللا صلى 

 هللا عليه وسلم فذكر : مثله  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف جلهالة خالد بن ت
 وهبان 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو عبد الرمحن ثنا سعيد بن أيب  - 21603
أيوب حدثين عبيد هللا بن أيب جعفر عن سامل بن أيب سامل اجليشاين عن أبيه عن  
أيب ذر قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : اي أاب ذر ال تولني مال يتيم  

 وال أتمرن على اثنني  

 

 

ده صحيح على شرط مسلم عليق شعيب األرنؤوط : إسنات  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حجاج ثنا شيبان ثنا منصور عن   - 21604
ربعي عن خرشة بن احلر عن املعرور عن أيب ذر قال قال رسول هللا صلى هللا 
عليه وسلم : أعطيت خواتيم سورة البقرة من كنز حتت العرش ومل يعطهن نيب 



 قبلي  

 

 

حيح لغريه عليق شعيب األرنؤوط : صت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هاشم ثنا شيبان عن عاصم عن   - 21605
املعرور بن سويد عن أيب ذر قال حدثين الصادق املصدوق رفع احلديث قال :  

احلسنة عشر أو أزيد والسيئة واحدة أو اغفرها ومن لقيين ال يشرك يب شيئا  
 بقراب األرض خطيئة جعلت له مثلها مغفرة  

 

 

يق شعيب األرنؤوط : إسناده حسن من أجل عاصم علت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا زيد بن احلباب ثنا معاوية بن صاحل  - 21606
رسول هللا حدثين أبو الزاهرية عن جبري بن نفري عن أيب ذر قال : قمنا مع 

صلى هللا عليه وسلم ليلة ثالث وعشرين يف شهر رمضان إىل ثلث الليل األول 
س وعشرين إىل مث قال ال أحسب ما تطلبون إال وراءكم مث قمنا معه ليلة مخ 

نصف الليل مث قال ال أحسب ما تطلبون إال وراءكم فقمنا معه ليلة سبع  
 وعشرين حىت أصبح وسكت  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وهب بن جرير وعارم ويونس قالوا   - 21607
ينة قال عارم ثنا واصل عن حيىي  ثنا مهدي بن ميمون عن واصل موىل أيب عي

بن عقيل عن حيىي بن يعمر عن أيب األسود الديلي عن أيب ذر قال قال رسول  
هللا صلى هللا عليه وسلم : عرضت على أعمال أميت حسنها وسيئها فوجدت 

يف حماسن أعماهلا إماطة األذى عن الطريق ووجدت يف مساوئ أعماهلا 
ال تدفن وقال يونس النخاعة تكون يف  النخاعة قال عارم تكون يف املسجد

 املسجد ال تدفن 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده قوي على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو أمحد ثنا سفيان عن خالد  - 21608
احلذاء عن أيب قالبة عن عامر بن حبران عن أيب ذر قال قال رسول هللا صلى 

صعيد الطيب وضوء املسلم وإن مل جيد املاء عشر سنني  هللا عليه وسلم : أن ال
 فإذا وجده فليمسه بشره فإن ذلك هو خري  

 



 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري عمرو بن جبدان 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يونس ثنا ليث عن حممد يعىن بن  - 21609
بن أيب سعيد عن أبيه عن عبد هللا بن رديعة اخلدري عن أيب  عجالن عن سعيد

ذر عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : من اغتسل يوم اجلمعة فأحسن  
الغسل مث لبس من صاحل ثيابه مث مس من دهن بيته ما كتب أو من طيبه مث مل  

عبادة بن  يفرق بني اثنني كفر هللا عنه ما بينه وبني اجلمعة قال حممد فذكرت ل
 عامر بن عمرو بن حزم فقال صدق وزايدة ثالثة أايم 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    181صفحة  - 5مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هارون بن معروف ومسعته أان من  - 21610



هارون وثنا بن وهب أخربين عمرو عن احلرث بن يعقوب عن أيب األسود 
الغفاري عن النعمان الغفاري عن أيب ذر عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه 

من  قال : اي أاب ذر اعقل ما أقول لك لعناق أييت رجال من املسلمني خري له 
أحد ذهبا يرتكه وراءه اي أاب ذر اعقل ما أقول لك إن املكثرين هم األقلون يوم  
القيامة إال من قال كذا وكذا اعقل اي أاب ذر ما أقول لك إن اخليل يف نواصيها 

 اخلري إىل يوم القيامة أو إن اخليل يف نواصيها اخلري 
 

 

الة أيب عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف جلهت
 األسود والنعمان الغفاريني

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد حدثين أيب حدثين  - 21611
حصني قال قال بن بريدة حدثين حيىي بن يعمر أن أاب األسود حدثه عن أيب ذر  
أنه مسع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : ال يرمى رجل رجال ابلفسق وال  

  ارتدت عليه إن مل يكن صاحبه كذلك يرميه ابلكفر إال

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن إسحاق أان بن هليعة   - 21612
لرمحن احلبلي عن أيب  وموسى ثنا بن هليعة عن عبيد بن أيب جعفر عن أيب عبد ا

ذر قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : أميا رجل كشف سرتا فأدخل 
ال فقأ  بصره من قبل أن يؤذن له فقد أتى حدا ال حيل له أن أيتيه ولو أن رج 

عينه هلدرت ولو أن رجال مر على ابب ال سرت له فرأى عورة أهله فال خطيئة  
 عليه إمنا اخلطيئة على أهل البيت  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن بن موسى ثنا بن هليعة ثنا   - 21613
لى هللا عليه وسلم قال : ستة  دراج عن أيب اهليثم عن أيب ذر أن رسول هللا ص

أايم مث اعقل اي أاب ذر ما أقول لك بعد فلما كان اليوم السابع قال أوصيك 
بتقوى هللا يف سر أمرك وعالنيته وإذا أسأت فأحسن وال تسألن أحدا شيئا وإن  

 سقط سوطك وال تقبض أمانة وال تقض بني اثنني 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا معاوية بن عمرو ثنا عبد هللا بن  - 21614
وهب عن عمرو وعن دراج عن أيب املثىن عن أيب ذر قال قال يل رسول هللا 
صلى هللا عليه وسلم : ستة أايم أعقل اي أاب ذر ما يقال لك إال إنه قال وال  

 تؤوين أمانة وال تقضني بني اثنني 
 

 

األرنؤوط : إسناده ضعيف لضعف دراج عليق شعيب ت  

 

 

حدثنا عبد هللا ثنا حممد بن مهدي األيلي ثنا داود بن ميمون   - 21615
عن واصل موىل أيب عيينة عن حيىي بن عقيل عن حيىي بن يعمر عن أيب األسود 

الديلي قال رأيت أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم : فما رأيت أليب ذر  
 شبيها آخر  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسن من أجل حممد بن مهدي وابقي رجاله  ت
 رجال الصحيح

 

 

( حديث أيب ذر رضي هللا عنه  )  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو سعيد موىل بىن هاشم ثنا عبد   - 21616
الرمحن بن أيب الرجال عن شرحبيل قال أخذت هنسا ابألسواق فأخذه مىن زيد  

سله وقال أما علمت : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حرم ما  بن اثبت فأر 
 بني البتيها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف لضعف شرحبيل  ت
 بن سعد 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سريج ثنا بن أيب الزاند عن أبيه عن   - 21617
خارجة بن زيد أن زيد بن اثبت قال : رخص رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 يف بيع العرااي أن تباع خبرصها كيال  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد حسن من أجل ابن أيب ت
 الزاند 

 

 

هللا حدثين أيب ثنا األسود بن عامر ثنا شريك عن   حدثنا عبد - 21618
ل قال رسول هللا صلى هللا الركني عن القاسم بن حسان عن زيد بن اثبت قا



عليه وسلم : اىن اترك فيكم خليفتني كتاب هللا حبل ممدود ما بني السماء 
واألرض أو ما بني السماء إىل األرض وعرتيت أهل بييت وإهنما لن يتفرقا حىت  

ا على احلوض يرد  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح بشواهده دون قوله : " وإهنما لن ت
 يتفرقا حىت يردا علي احلوض " وهذا إسناد ضعيف لسوء حفظ شريك

 

 

------------------------------------- 

 

[    182صفحة  - 5مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو أمحد ثنا كثري بن زيد عن عبد   - 21619
املطلب بن عبد هللا قال دخل زيد بن اثبت على معاوية فحدثه حديثا فأمر  

إنساان أن يكتب فقال زيد : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم هنى أن نكتب 
من حديثه فمحاه    شيئا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف النقطاعه ت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب قال ثنا أبو أمحد ثنا كثري بن زيد عن   - 21620
املطلب بن عبد هللا قال متاروا يف القراءة يف الظهر والعصر فأرسلوا إىل خارجة  

 عليه وسلم يطيل القيام  بن زيد فقال قال أيب : قام أو كان رسول هللا صلى هللا
 وحيرك شفتيه فقد أعلم ذلك مل يكن إال لقراءة فأان أفعل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد حسن من أجل كثري بن زيدت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب قال ثنا حممد بن مصعب ثنا األوزاعي  - 21621
اثبت : أن رسول هللا صلى هللا عن الزهري عن سامل عن بن عمر عن زيد بن 

 عليه وسلم رخص يف بيع العرااي أن تباع خبرصها ومل يرخص يف غري ذلك 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد حسن من أجل حممد بن ت
 مصعب

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب قال ثنا عفان ثنا وهيب ثنا موسى بن  - 21622
اثبت : أن  عقبة قال مسعت أاب النضر حيدث عن بسر بن سعيد عن زيد بن 

النيب صلى هللا عليه وسلم اختذ حجرة يف املسجد من حصري فصلى فيها  



رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ليايل حىت اجتمع إليه انس مث فقدوا صوته 
نوا أنه قد انم فجعل بعضهم يتنحنح ليخرج إليهم فقال ما زال بكم الذي فظ

رأيت من صنيعكم حىت خشيت أن يكتب عليكم ولو كتب عليكم ما قمتم به  
فصلوا أيها الناس يف بيوتكم فإن أفضل صالة املرء يف بيته إال الصالة  

 املكتوبة 
 

 

الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل ثنا أيوب عن انفع وقال   - 21623
بن عمر حدثين زيد بن اثبت : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم رخص يف 

 بيع العرااي خبرصها  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

يان عن الزهري عن سامل عن  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سف - 21624
أبيه : أن النيب صلى هللا عليه وسلم هنى عن بيع التمر ابلتمر فأخربهم زيد بن 

 اثبت أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم رخص يف العرااي 



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

ثنا قتادة عن أنس حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن هشام  - 21625
عن زيد بن اثبت قال : تسحران مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فخرجنا  

إىل املسجد فأقيمت الصالة قلت كم كان بينهما قال قدر ما يقرأ الرجل 
 مخسني آية 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان عن عمرو عن طاوس عن  - 21626
حجر املدري عن زيد بن اثبت : أن النيب صلى هللا عليه وسلم جعل العمرى 

 للوارث وقال مرة قضى ابلعمرى  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا جرير عن األعمش عن اثبت بن   - 21627



عبيد قال قال زيد بن اثبت قال يل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : حتسن 
السراينية إهنا أتتيين كتب قال قلت ال قال فتعلمها فتعلمتها يف سبعة عشر  

 يوما 
 

 

ع من مواله  عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح إن كان اثبت بن عبيد مس ت
 زيد بن اثبت 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل ثنا عبد الرمحن بن إسحاق  - 21628
عن أيب عبيدة بن حممد بن عمار عن الوليد بن أيب الوليد عن عروة بن الزبري  

قال قال زيد بن اثبت يغفر هللا لرافع بن خديج أان وهللا أعلم ابحلديث منه إمنا  
قتتال فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : إن كان هذا أتى رجالن قد ا

 شأنكم فال تكروا املزارع قال فسمع رافع قوله ال تكروا املزارع 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسن من أجل عبد الرمحن بن إسحاقت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد ثنا سفيان ثنا أبو  - 21629
قيت أيب بن سنان سعيد بن سنان ثنا وهب بن خالد عن بن الديلمي قال : ل



كعب فقلت اي أاب املنذر انه قد وقع يف نفسي شيء من هذا القدر فحدثين 
بشيء لعله يذهب من قليب قال لو أن هللا عذب أهل مسواته وأهل أرضه  

عذهبم وهو غري ظامل هلم ولو رمحهم كانت رمحته هلم خريا من أعماهلم ولو ل
ن أنفقت جبل أحد ذهبا يف سبيل هللا عز وجل ما قبله هللا منك حىت تؤم 

ابلقدر وتعلم أن ما أصابك مل يكن ليخطئك وما أخطأك مل يكن ليصيبك ولو 
لك وأتيت  مت على غري ذلك لدخلت النار قال فأتيت حذيفة فقال يل مثل ذ

بن مسعود فقال يل مثل ذلك وأتيت زيد بن اثبت فحدثين عن النيب صلى هللا 
 عليه وسلم مثل ذلك 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده قويت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    183صفحة  - 5مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حيىي بن سعيد ثنا شعبة ثنا عمر بن  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا  - 21630
رضي هللا عنه عن عبد الرمحن بن أابن بن سليمان من ولد عمر بن اخلطاب 

عثمان عن أبيه أن زيد بن اثبت خرج من عند مروان حنوا من نصف النهار  



فقلنا ما بعث إليه الساعة إال لشيء سأله عنه فقمت إليه فسألته فقال أجل 
ن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مسعت رسول هللا سألنا عن أشياء مسعتها م

ع منا حديثا فحفظه حىت يبلغه  صلى هللا عليه وسلم يقول : نضر هللا أمرأ مس
غريه فإنه رب حامل فقه ليس بفقيه ورب حامل فقه إىل من هو أفقه منه ثالث 
خصال ال يغل عليهن قلب مسلم أبدا إخالص العمل هلل ومناصحة والة األمر  

م اجلماعة فإن دعوهتم حتيط من ورائهم وقال من كان مهه اآلخرة مجع هللا ولزو 
مشله وجعل غناه يف قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة ومن كانت نيته الدنيا فرق هللا 
عليه ضيعته وجعل فقره بني عينيه ومل أيته من الدنيا إال ما كتب له وسألنا عن  

 الصالة الوسطى وهى الظهر 
 

 

األرنؤوط : إسناده صحيحعليق شعيب ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد عن بن أيب ذئب عن   - 21631
يزيد بن قسيط عن عطاء بن يسار عن زيد بن اثبت قال : قرأت على النيب 

 صلى هللا عليه وسلم النجم فلم يسجد 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 



 

نا سفيان عن أيب بكر بن أيب حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ث - 21632
هللا بن عبد هللا بن عتبة عن بن عباس قال : صلى  اجلهم بن صخري عن عبيد 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم صالة اخلوف بذي قرد أرض من أرض بىن  
سليم فصف الناس خلفه صفني صفا يوازى العدو وصفا خلفه فصلى ابلصف  

هؤالء وهؤالء إىل مصاف هؤالء  الذي يليه ركعة مث نكص هؤالء إىل مصاف
 فصلى هبم ركعة أخرى  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري أيب بكر بن أيب اجلهم فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا سفيان عن الركني الفزاري  - 21633
د بن اثبت : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  عن القاسم بن حسان عن زي

 صلى صالة اخلوف فذكر مثل حديث بن عباس  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا عبد هللا بن سعيد بن أيب  - 21634



: أن النيب صلى هند عن سامل أىب النضر عن بشر بن سعيد عن زيد بن اثبت 
هللا عليه وسلم كان حبجرة فكان خيرج يصلي فيها ففطن له أصحابه فكانوا  

 يصلون بصالته 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة حدثين  - 21635
لزبري عن زيد بن عمرو بن أيب حكيم قال مسعت الزبرقان حيدث عن عروة بن ا

اثبت قال : كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يصلي الظهر ابهلاجرة ومل يكن  
  }نزلت يصلي صالة أشد على أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم منها قال ف 

وقال إن قبلها صالتني وبعدها   {حافظوا على الصلوات والصالة الوسطى 
 صالتني 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن قتادة   - 21636
بن اثبت  عن يونس بن جبري عن كثري بن الصلت قال كان بن العاص وزيد 



يكتبان املصاحف فمروا على هذه اآلية فقال زيد مسعت رسول هللا صلى هللا 
ملا عليه وسلم يقول : الشيخ والشيخة إذا زنيا فارمجومها البتة فقال عمر  

أنزلت هذه أتيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقلت أكتبنيها قال شعبة  
فكأنه كره ذلك فقال عمر أال ترى أن الشيخ إذا مل حيصن جلد وإن الشاب 

 إذا زىن وقد أحصن رجم  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : ت  

رجاله ثقات رجال الشيخني غري كثري بن الصلت فقد روى له النسائي وهو * 
 ثقة

قال البخاري يف صحيحه حدثنا علي بن عبد هللا حدثنا سفيان عن الزهري * 
ن عن عبيد هللا عن بن عباس رضي هللا عنهما قال قال عمر : لقد خشيت أ
يطول ابلناس زمان حىت يقول قائل ال جند الرجم يف كتاب هللا فيضلوا برتك 

ا قامت البينة  فريضة أنزهلا هللا أال وإن الرجم حق على من زىن وقد أحصن إذ
أو كان احلمل أو االعرتاف قال سفيان كذا حفظت أال وقد رجم رسول هللا 

 صلى هللا عليه وسلم ورمجنا بعده 

وقد أخرجه   143/  12لنا ) األرانؤوط ( : قال ابن حجر يف الفتح ق
اإلمساعيلي من رواية جعفر الفراييب عن علي بن عبد هللا شيخ البخاري فيه  

و االعرتاف وقد قرأانها الشيخ والشيخة إذا زنيا فارمجومها فقال بعد قوله أ



البتة وقد رجم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ورمجنا بعده فسقط من رواية 
البخاري من قوله وقرأ إىل قوله البتة ولعل البخاري هو الذي حذف ذلك 

عمدا فقد أخرجه النسائي عن حممد بن منصور عن سفيان كرواية جعفر مث  
ل ال أعلم أحدا ذكر يف هذا احلديث الشيخ والشيخة غري سفيان وينبغي أن  قا

يكون وهم يف ذلك قال احلافظ : وقد أخرج األئمة هذا احلديث من رواية 
مالك ويونس ومعمر وصاحل بن كيسان وعقيل وغريهم من احلفاظ عن الزهري 

 فلم يذكروها 

فيما نقله عنهم اإلمام أبو  قال األرانؤوط : هذا وقد قال قوم من أهل العلم * 
القرآن ال تثبت إال ابلتواتر فهذا احلديث   بكر الباقالين يف االنتصار أبن آايت

وأمثاله مما قيل فيه : إنه كان قرآان مث نسخ هي أخبار آحاد ليست مشهورة  
فضال عن تكون متواترة . وال يقطع على إنزال قرآن ونسخه أبخبار آحاد ال  

 حجة فيها 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة قال   - 21637
مسعت حاضر بن املهاجر الباهلي قال مسعت سليمان بن يسار حيدث عن زيد  

بن اثبت : أن ذئبا نيب يف شاة فذحبوها مبروة فرخص النيب صلى هللا عليه  
 وسلم يف أكلها  

 

 



ضعيف عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسنادت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    184صفحة  - 5مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو عامر عن بن أيب ذئب عن   - 21638
الزهري عن عبد امللك بن أيب بكري عن خارجة بن زيد عن زيد بن اثبت أن 

ضؤوا مما مست النار النيب صلى هللا عليه وسلم قال : تو   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هبز ثنا شعبة قال عدى بن اثبت  - 21639
صلى هللا عليه وسلم   أخربين عبد هللا بن يزيد عن زيد بن اثبت : أن رسول هللا

خرج إىل أحد فرجع أانس خرجوا معه فكان أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه  
وجل فما لكم يف  وسلم فرقتني فرقة تقول بقتلتهم وفرقة تقول ال فأنزل هللا عز  

فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إهنا طيبة وإهنا تنفى    {املنافقني فئتني 



 اخلبث كما تنفى النار خبث الفضة  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عثمان بن عمر أان هشام عن حممد   - 21640
عن زيد بن اثبت قال : أمران أن نسبح يف دبر كل صالة  عن كثري بن أفلح

ثالاث وثالثني وحنمد ثالاث وثالثني ونكرب أربعا وثالثني فأتى رجل يف املنام من  
األنصار فقيل له أمركم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن تسبحوا يف دبر كل  

وعشرين صالة كذا وكذا قال األنصاري يف منامه نعم قال فاجعلوها مخسا 
مخسا وعشرين واجعلوا فيها التهليل فلما أصبح غدا على النيب صلى هللا عليه  

 وسلم فأخربه فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فافعلوا 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري كثري  ت
 بن أفلح فقد روى له النسائي وهو ثقة

 

 

هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أان معمر عن الزهري  حدثنا عبد - 21641
ب لرسول هللا صلى هللا عن قبيصة بن ذؤيب عن زيد بن اثبت قال : كنت أكت



عليه وسلم فقال أكتب ال يستوي القاعدون من املؤمنني واجملاهدون يف سبيل  
ل هللا  هللا فجاء عبد هللا بن أم مكتوم فقال اي رسول هللا إين أحب اجلهاد يف سبي

ولكن يب من الزمانة وقد ترى وذهب بصرى قال زيد فثقلت فخذ رسول هللا 
ال   }صلى هللا عليه وسلم على فخذي حىت خشيت أن ترضها فقال أكتب 
   {يستوي القاعدون من املؤمنني غري أويل الضرر واجملاهدون يف سبيل هللا  

 

 

الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعقوب ثنا أيب عن صاحل قال بن   - 21642
شهاب حدثين سهل بن سعد الساعدي أنه قال : رأيت مروان بن احلكم  

جالسا يف املسجد فأقبلت حىت جلست إىل جنبه فأخربان أن زيد بن اثبت 
  {وي القاعدون ال يست }أخربه أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أملى عليه  

 فذكر احلديث 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن بشر ثنا حممد بن عمرو   - 21643



حدثين موسى بن عقبة عن بسر بن سعيد عن زيد بن اثبت قال : صلى رسول  
صالته قال فكثر الناس هللا صلى هللا عليه وسلم ليلة فسمع أهل املسجد 

الليلة الثانية فخفي عليهم صوت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فجعلوا 
يستأنسون ويتنحنحون قال فاطلع عليهم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال  

ما زلتم ابلذي تصنعون حىت خشيت أن يكتب عليكم ولو كتبت عليكم ما  
ال صالة املكتوبة  قمتم هبا وإن أفضل صالة املرء يف بيته إ  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد منقطع ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عثمان بن عمر ثنا بن أيب ذئب  - 21644
عن عقبة بن عبد الرمحن عن حممد بن عبد الرمحن بن ثوابن عن زيد بن اثبت 
أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : لعن هللا اليهود اختذوا قبور أنبيائهم  

 مساجد  

 

 

ف جلهالة عقبة بن عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيت
 عبد الرمحن 

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد امللك بن عمرو أان بن أيب  - 21645
 ذئب : مثله إال إنه قال قاتل هللا اليهود  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وإسناده ضعيفت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن ثنا بن هليعة ثنا يزيد بن أيب  - 21646
حبيب عن بن مشاسة عن زيد بن اثبت قال : بينما حنن عند رسول هللا صلى 

هللا عليه وسلم يوما حني قال طوىب للشام طوىب للشام قلت ما ابل الشام قال  
 املالئكة ابسطو أجنحتها على الشام  

 

 

حديث صحيح وهذا إسناد حسن   عليق شعيب األرنؤوط :ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا حيىي بن إسحاق أان حيىي بن أيوب   - 21647
ثنا يزيد بن أيب حبيب أن عبد الرمحن بن مشاسة أخربه أن زيد بن اثبت قال :  
بينا حنن عند رسول هللا صلى هللا عليه وسلم نؤلف القرآن من الرقاع إذ قال  

ذلك اي رسول هللا قال إن مالئكة الرمحن ابسطة أجنحتها   طوىب للشام قيل ومل
 عليه  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسن من أجل حيىي بن أيوبت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    185صفحة  - 5مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إسحاق بن عيسى ثنا بن هليعة قال   - 21648
كتب إىل موسى بن عقبة خيربين عن بسر بن سعيد عن زيد بن اثبت : أن 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم احتجم يف املسجد قلت البن هليعة يف مسجد 
 بيته قال ال يف مسجد الرسول صلى هللا عليه وسلم  

 

 

ؤوط : حديث صحيحعليق شعيب األرنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد عن هشام قال   - 21649
أخربين أيب أن زيد بن اثبت أو أاب أيوب قال ملروان : أمل أرك قصرت سجديت 

 املغرب رأيت النيب صلى هللا عليه وسلم يقرأ فيها ابألعراف 



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سليمان بن داود ثنا عمران عن   - 21650
قتادة عن أنس بن مالك عن زيد بن اثبت : أن رسول هللا صلى هللا عليه  
وسلم اطلع قبل اليمن فقال اللهم أقبل بقلوهبم واطلع من قبل كذا فقال 

 اللهم أقبل بقلوهبم وابرك لنا يف صاعنا ومدان  
 

 

صحيح لغريه وهذا إسناد حسن من أجل عمران عليق شعيب األرنؤوط :ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إسحاق بن سليمان قال مسعت أاب  - 21651
سنان حيدث عن وهب بن خالد احلمصي عن بن الديلمي قال وقع يف نفسي 
شيء من القدر فأتيت زيد بن اثبت فسألته فقال مسعت رسول هللا صلى هللا 

أن هللا عذب أهل مساواته وأهل أرضه لعذهبم غري ظامل   عليه وسلم يقول : لو
هلم ولو رمحهم كانت رمحته هلم خريا من أعماهلم ولو كان لك جبل أحد أو 
مثل جبل أحد ذهبا أنفقته يف سبيل هللا ما قبله هللا منك حىت تؤمن ابلقدر  

وتعلم أن ما أصابك مل يكن ليخطئك وأن ما أخطأك مل يكن ليصيبك وإنك إن  



ت على غري هذا دخلت النار  م  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده قويت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن بن موسى ثنا بن هليعة ثنا   - 21652
ة أخربت آل عبد هللا بن هبرية قال مسعت قبيصة بن ذؤيب يقول إن عائش

الزبري : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم صلى عندها ركعتني بعد العصر 
م  فكانوا يصلوهنا قال قبيصة فقال زيد بن اثبت يغفر هللا لعائشة حنن أعل
برسول هللا صلى هللا عليه وسلم من عائشة إمنا كان ذلك ألن أانسا من 

األعراب أتوا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم هبجري فقعدوا يسألونه ويفتيهم  
حىت صلى الظهر ومل يصل ركعتني مث قعد يفتيهم حىت صلى العصر فانصرف 

عصر يغفر هللا لعائشة إىل بيته فذكر أنه مل يصل بعد الظهر شيئا فصالمها بعد ال
حنن أعلم برسول هللا صلى هللا عليه وسلم من عائشة هنى رسول هللا صلى هللا  

 عليه وسلم عن الصالة بعد العصر  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف لسوء حفظ ابن ت
 هليعة 

 



 

عة عن  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن إسحاق ثنا بن هلي  - 21653
عبد هللا بن هبرية عن قبيصة بن ذؤيب عن عائشة إهنا أخربت آل الزبري :  

 فذكر معناه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف لسوء حفظ ابن ت
 هليعة 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعقوب ثنا أيب عن بن إسحاق  - 21654
حدثين انفع عن بن عمر عن زيد بن اثبت قال : هنى رسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم عن احملاقلة واملزابنة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعقوب ثنا أيب عن بن إسحاق  - 21655
 الزهري عن خارجة بن زيد عن زيد بن اثبت قال قال رسول هللا صلى حدثين

 هللا عليه وسلم : ال تبيعوا الثمرة حىت يبدو صالحها  

 



 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد حسن من أجل حممد بن ت
 إسحاق

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا مهام أان قتادة عن أنس  - 21656
زيد بن اثبت : أنه تسحر مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال مث عن 

 خرجنا إىل الصالة قال قلت لزيد كم بني ذلك قال قدر قراءة مخسني آية 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا وهيب ثنا داود عن أيب  - 21657
 عليه وسلم قام  نضرة عن أيب سعيد اخلدري قال : ملا توىف رسول هللا صلى هللا 

خطباء األنصار فجعل منهم من يقول اي معشر املهاجرين ان رسول هللا صلى  
نرى أن يلي هللا عليه وسلم كان إذا استعمل رجال منكم قرن معه رجال منا ف

هذا األمر رجالن أحدمها منكم واآلخر منا قال فتتابعت خطباء األنصار على  
ذلك قال فقام زيد بن اثبت فقال إن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان من  
املهاجرين وإمنا اإلمام يكون من املهاجرين وحنن أنصاره كما كنا أنصار رسول 

ر فقال جزاكم هللا خريا من حي اي معشر  هللا صلى هللا عليه وسلم فقام أبو بك



 األنصار وثبت قائلكم مث قال وهللا لو فعلتم غري ذلك ملا صاحلناكم  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    186صفحة  - 5مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

هللا حدثين أيب ثنا سليمان بن داود ثنا عبد الرمحن حدثنا عبد  - 21658
ابه زيدا أخرباه أنه ملا قدم  عن أيب الزاند عن األعرج عن خارجة بن زيد أن أ

النيب صلى هللا عليه وسلم املدينة قال زيد ذهب يب إىل النيب صلى هللا عليه  
مما أنزل وسلم فأعجب يب فقالوا : اي رسول هللا هذا غالم من بىن النجار معه 

هللا عليك بضع عشرة سورة فأعجب ذلك النيب صلى هللا عليه وسلم وقال اي  
زيد تعلم يل كتاب يهود فإين وهللا ما آمن يهود على كتايب قال زيد فتعلمت 

كتاهبم ما مرت يب مخس عشرة ليلة حىت حذقته وكنت أقرأ له كتبهم إذا كتبوا  
 إليه وأجيب عنه إذا كتب  

 

 



رنؤوط : إسناده حسن من أجل عبد الرمحنعليق شعيب األت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سريج بن النعمان ثنا بن أيب الزاند  - 21659
عن أبيه عن خارجة بن زيد عن زيد بن اثبت قال : أتى رسول هللا صلى هللا 

 عليه وسلم مقدمه املدينة فذكر حنوه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسن من أجل ابن أيب الزاند ت  

 

 

 ثنا حيىي بن سعيد عن هشام ثنا قتادة  حدثنا عبد هللا حدثين أيب - 21660
 عن أنس عن زيد بن اثبت :  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : انظر التايلت  

 

 

ح ويزيد قال أنبأان مهام عن قتادة عن أنس عن زيد بن اثبت :  - 21661  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : انظر التايلت  

 



 

ح ووكيع ثنا الدستوائي عن قتادة عن أنس عن زيد بن اثبت   - 21662
إىل املسجد وأقيمت  قال : تسحران مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وخرجنا 

الصالة فقلت كم بينهما قال قدر ما يقرأ الرجل مخسني آية قال قال يزيد يف 
 حديثه فقلت لزيد كم كان قدر ما بينهما قال حنوا من مخسني آية  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا الدستوائي عن قتادة عن   - 21663
أنس عن زيد بن اثبت قال : تسحران مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

فخرجنا إىل املسجد فأقيمت الصالة قلت كم كان بينهما قال قدر ما يقرأ 
 الرجل مخسني آية 

 

 

نيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا كثري بن زيد عن املطلب  - 21664
بن عبد هللا عن زيد بن اثبت انه سئل عن القراءة يف الظهر والعصر فقال :  

 كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يطيل القيام وحيرك شفتيه  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد منقطع ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ويزيد قاال أان بن أيب ذئب  - 21665
عن يزيد بن عبد هللا بن قسيط عن عطاء بن يسار عن زيد بن اثبت قال :  

قرأت على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم والنجم فلم يسجد فيها قال يزيد 
 قرأت عند رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 

 

رنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا عبد هللا بن سعيد بن أيب  - 21666
هند عن سامل أىب النضر عن بسر بن سعيد عن زيد بن اثبت قال قال رسول  

 هللا صلى هللا عليه وسلم : أفضل صالة املرء يف بيته إال املكتوبة  

 

 

األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد امللك بن عمرو ثنا بن أيب  - 21667



ذئب وعثمان بن عمر أان بن أيب ذئب عن عقبة بن عبد الرمحن عن حممد بن  
عبد الرمحن بن ثوابن عن زيد بن اثبت أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال :  

ود وقال عثمان لعن هللا اليهود اختذوا قبور أنبيائهم مساجد قاتل هللا اليه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف جلهالة عقبة بن ت
 عبد الرمحن 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن ثنا سفيان أماله علينا   - 21668
رسول هللا صلى   عن بن أيب جنيح عن طاوس عن رجل عن زيد بن اثبت : أن

 هللا عليه وسلم جعل الرقىب للوارث 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري ت
 الرجل املبهم وقد جاء مسمى يف غري هذه الرواية

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن ثنا مالك عن انفع عن   - 21669
ل هللا صلى هللا عليه وسلم رخص لصاحب بن عمر عن زيد بن اثبت : أن رسو 

 العرية أن يبيعها خبرصها  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    187صفحة  - 5مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل ثنا عبد الرمحن بن إسحاق  - 21670
عروة بن الزبري  عن أيب عبيدة بن حممد بن عمار عن الوليد بن أيب الوليد عن 

قال قال زيد بن اثبت يغفر هللا لرافع بن خديج أان وهللا أعلم ابحلديث منه إمنا  
وسلم : إن كان هذا  أتى رجالن قد اقتتال فقال رسول هللا صلى هللا عليه

 شأنكم فال تكروا املزارع قال فسمع رافع قوله ال تكروا املزارع 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن عمرو   - 21671
بن مرة عن أيب البخرتي الطائي عن أيب سعيد اخلدري عن رسول هللا صلى هللا 



قال   { إذا جاء نصر هللا والفتح   }يه وسلم أنه قال : ملا نزلت هذه اآلية عل
 قرأها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حىت ختمها وقال الناس حيز وأان 

وأصحايب حيز وقال ال هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية فقال له مروان 
لسرير كذبت وعنده رافع بن خديج وزيد بن اثبت ومها قاعدان معه على ا

فقال أبو سعيد اخلدري لو شاء هذان حلداثك فرفع عليه مروان الدرة ليضربه 
 فلما رأاي ذلك قاال صدق  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه دون قوله : " الناس حيز وأان وأصحايب ت
 حيز " وهذا إسناد ضعيف النقطاعه

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هبز ثنا شعبة قال عدى بن اثبت  - 21672
 صلى هللا عليه  أخربين عن عبد هللا بن يزيد عن زيد بن اثبت : أن رسول هللا

وسلم خرج إىل أحد فرجع أانس خرجوا معه فكان أصحاب رسول هللا صلى 
جعفر    هللا عليه وسلم فيهم فرقتني فرقة تقول بقتلهم وفرقة تقول ال وقال بن

فكان الناس فيهم فرقتني فريقا يقولون بقتلهم وفريقا يقولون ال قال هبز فانزل  
فقال رسول هللا صلى هللا عليه   {فما لكم يف املنافقني فئتني   }هللا عز وجل  

 وسلم إهنا طيبة وإهنا تنفى اخلبث كما تنفى النار خبث الفضة  

 

 



شيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثناه عفان وقال فيه مسعت عبد هللا بن   - 21673
 يزيد : فذكر معىن حديث هبز 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا كثري بن جعفر ثنا اثبت بن احلجاج  - 21674
قال قال زيد بن اثبت : هناان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن املخابرة قلت  

 وما املخابرة قال أيجر األرض بنصف أو بثلث أو بربع 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا مكي ثنا عبد هللا بن سعيد بن أيب  - 21675
قال :  هند عن أيب النضر عن بسر بن سعيد عن زيد بن اثبت األنصاري 

أحتجر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف املسجد حجرة وكان رسول هللا 
صلى هللا عليه وسلم خيرج من الليل فيصلى فيها فصلوا معه بصالته يعىن 



اال وكانوا أيتونه كل ليلة حىت إذا كان ليلة من الليايل مل خيرج إليهم رسول رج
هللا هللا صلى هللا عليه وسلم فتنحنحوا ورفعوا أصواهتم قال فخرج إليهم رسول 
صلى هللا عليه وسلم مغضبا قال فقال هلم أيها الناس ما زال بكم صنيعكم  

يوتكم فإن خري صالة  حىت ظننت أن سيكتب عليكم فعليكم ابلصالة يف ب
 املرء يف بيته إال الصالة املكتوبة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سليمان بن داود أان عبد الرمحن  - 21676
بن أيب الزاند عن هشام بن عروة عن أبيه عن مروان بن احلكم قال قال يل زيد 

أمل أرك الليلة خففت القراءة يف سجديت املغرب والذي نفسي بيده  بن اثبت : 
 إن كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ليقرأ فيهما بطويل الطوليني  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد حسن من أجل عبد  ت
 الرمحن بن أيب الزاند وابقي رجال اإلسناد ثقات رجال الصحيح 

 

 

عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا شعبة قال عدى بن اثبت   حدثنا - 21677



أخربين قال مسعت عبد هللا بن يزيد عن زيد بن اثبت قال : ملا خرج رسول هللا 
صلى هللا عليه وسلم إىل أحد رجع أانس خرجوا معه فكان أصحاب رسول هللا 

جعفر    صلى هللا عليه وسلم فرقتني فرقة تقول نقتلهم وفرقة تقول ال قال بن
فما لكم يف   }فكان فريق يقولون قتلهم وفريق يقولون ال قال هبز فأنزل هللا  

فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إهنا طيبة وإهنا تنفى    {املنافقني فئتني 
 اخلبث كما تنفي النار خبث الفضة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا فياض بن حممد أبو حممد الرقى  - 21678
ان عن جعفر يعىن بن برقان عن اثبت بن احلجاج قال قال زيد بن اثبت : هنا

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن املخابرة قال وقيل له ما املخابرة قال أن 
 أتخذ األرض بنصف أو بثلث أو بربع أو أبشباه هذا  

 

 

األرنؤوط : إسناده جيد عليق شعيبت  

 

 

------------------------------------- 



 

[    188صفحة  - 5مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا فياض بن حممد ثنا حممد بن جعفر   - 21679
ثنا شعبة عن عدى بن اثبت عن عبد هللا بن يزيد حيدث عن زيد بن اثبت أنه 

 {فما لكم يف املنافقني فئتني وهللا أركسهم مبا كسبوا  }ذه اآلية  قال : يف ه
قال رجع أانس من أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم فكان الناس فيهم  

فما لكم يف   }فرقتني فريق يقولون قتلهم وفريق يقولون ال فنزلت هذه اآلية  
وقال إهنا طيبة وإهنا تنفى اخلبث كما تنفى النار خبث الفضة   {املنافقني فئتني   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هبز بن أسد أبو األسود ثنا مهام   - 21680
عن قتادة عن أنس عن زيد بن اثبت : أنه تسحر مع رسول هللا صلى هللا عليه  

ال مث خرجنا حىت أتينا الصالة قال أنس فقلت لزيد كم كان بني ذلك وسلم ق
 قال قدر قراءة مخسني آية أو ستني آية 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن عبيد ثنا عبيد هللا عن   - 21681
سول هللا صلى هللا عليه وسلم رخص انفع عن بن عمر عن زيد بن اثبت : أن ر 

 يف بيع العرااي خبرصها كيال  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا احلكم بن انفع ثنا أبو بكر بن عبد   - 21682
هللا بن مكحول وعطية وضمرة وراشد عن زيد بن اثبت : أنه سئل عن زوج 

وأخت ألم وأب فأعطى الزوج النصف واألخت النصف فكلم يف ذلك فقال  
 حضرت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قضى بذلك  

 

 

األرنؤوط : إسناده ضعيف لضعف أيب بكر بن عبد هللا عليق شعيب ت  

 

 

حدثنا عبد هللا قال وجدت هذا احلديث يف كتاب أيب خبط يده  - 21683
ثنا احلكم بن انفع أان شعيب عن الزهري أخربين خارجة بن زيد : ان زيد بن 
اثبت قال ملا نسخنا املصاحف فقدت آية من سورة األحزاب قد كنت أمسع 



هللا عليه وسلم يقرأ هبا فالتمستها فلم أجدها مع أحد إال مع خزمية  النيب صلى 
بن اثبت األنصاري الذي جعل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم شهادته شهادة  

   {من املؤمنني رجال صدقوا ما عاهدوا هللا عليه   }رجلني قول هللا عز وجل 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا بن جريج عن  - 21684
ن اثبت قال له  بن أيب مليكة أخربين عروة بن الزبري ان مروان أخربه : ان زيد ب

ما يل أراك تقرأ يف املغرب بقصار السور قد رأيت رسول هللا صلى هللا عليه  
وما طوىل الطوليني قال وسلم يقرأ فيها بطويل الطوليني قال بن أيب مليكة  

 األعراف 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري ت
 مروان بن احلكم فمن رجال البخاري

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حجاج ثنا ليث حدثين عقيل عن   - 21685
رث بن  بن شهاب انه قال أخربين عبد امللك بن أيب بكر بن عبد الرمحن بن احل



هشام أن خارجة بن زيد األنصاري أخربه أن أابه زيد بن اثبت قال مسعت 
 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : توضؤوا مما مست النار  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو كامل ثنا إبراهيم ثنا بن شهاب   - 21686
أخربين خارجة بن زيد أنه مسع زيد بن اثبت يقول : فقدت آية من سورة  

األحزاب حني نسخنا املصاحف قد كنت أمسع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
ع خزمية بن  فالتمستها فوجدهتا م {رجال صدقوا ما عاهدوا هللا عليه  }يقرأ هبا 

 اثبت فأحلقتها يف سورهتا يف املصحف 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري أيب ت
كامل : وهو مظفر بن مدرك فقد روى له أبو داود يف " التفرد والنسائي وهو  

 ثقة
 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو كامل ثنا إبراهيم بن سعد ثنا   - 21687
أبو بكر  بن شهاب عن عبيد بن السباق عن زيد بن اثبت قال : أرسل إيل 



مقتل أهل اليمامة فإذا عمر عنده جالس وقال أبو بكر اي زيد بن اثبت إنك  
يه  غالم شاب عاقل ال نتهمك قد كنت تكتب الوحي لرسول هللا صلى هللا عل
وسلم فتتبع القرآن فامجعه قال زيد فوهللا لو كلفوين نقل جبل من اجلبال ما  

كان أثقل علي مما أمرين به من مجع القرآن فقلت أتفعالن شيئا مل يفعله رسول  
هللا صلى هللا عليه وسلم قال هو وهللا خري فلم يزل أبو بكر يراجعين حىت 

مر رضي هللا عنهما  شرح هللا صدري ابلذي شرح له صدر أيب بكر وع   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري أيب ت
 كامل فقد روى له أبو داود يف " التفرد " والنسائي وهو ثقة 

 

 

-------------------------------------  

 

[    189صفحة  - 5مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أان سفيان عن بن أيب  - 21688
جنيح عن طاوس عن رجل عن زيد بن اثبت : أن رسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم جعل الرقىب للذي أرقبها والعمرى للذي أعمرها  

 



 

صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري عليق شعيب األرنؤوط : حديث ت
 الرجل املبهم وقد جاء مسمى يف غري هذه الرواية

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق وبن أيب بكر قاال اان  - 21689
بن جريج قال مسعت عبد هللا بن أيب مليكة حيدث يقول أخربين عروة بن الزبري  

ت مالك : تقرأ يف املغرب بقصار  ان مروان أخربه قال قال يل زيد بن اثب
املفصل لقد كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقرأ يف صالة املغرب طوىل  

 الطوليني قال قلت لعروة ما طوىل الطوليني قال األعراف  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري ت
 مروان بن احلكم فمن رجال البخاري

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق وأبو بكر قال قرأت يف  - 21690
كتاب معمر عن الزهري عن عبد امللك بن أيب بكر عن خارجة عن زيد بن 

 اثبت عن النيب صلى هللا عليه وسلم : يف الوضوء مما مست النار 

 

 

الشيخني عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال ت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن عمرو بن   - 21691
دينار عن طاوس عن حجر املدري عن زيد بن اثبت قال قال رسول هللا صلى 

 هللا عليه وسلم : العمرى للوارث 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري ت
ى له أبو داود والنسائي وابن ماجة وهو ثقة حجر املدري فقد رو   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق وبن أيب بكر قاال اان  - 21692
بن جريج وروح أان بن جريج أخربين عمرو بن دينار أن طاوسا أخربه أن حجرا 

املدري أخربه أنه مسع زيد بن اثبت يقول قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :  
عمرى يف املرياث ال  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري ت
 حجر املدري فقد روى له أبو داود والنسائي وابن ماجة وهو ثقة 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إبراهيم بن خالد ثنا رابح عن عمر   - 21693



عن زيد بن اثبت  بن حبيب عن عمرو بن دينار عن طاوس عن حجر املدري 
قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ال ترقبوا فمن أرقب فسبيل  

 املرياث  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد هللا بن احلرث عن شبل عن   - 21694
عمرو بن دينار عن طاوس عن حجر املدري عن زيد بن اثبت قال قال رسول  

هللا صلى هللا عليه وسلم : من أعمر عمرى فهي لعمره حمياه ومماته ال ترقبوا 
 فمن أرقب شيئا فهو سبيل املرياث 

 

 

صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح غري عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ت
 حجر املدري فقد روى له أبو داود والنسائي وابن ماجة وهو ثقة 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أان معمر عن الزهري  - 21695
عن خارجة بن زيد أو غريه ان زيد بن اثبت قال : ملا كتبت املصاحف فقدت  

آية كنت أمسعها من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فوجدهتا عند خزمية  



 {يال تبد  }إىل  { من املؤمنني رجال صدقوا ما عاهدوا هللا عليه  }األنصاري 
قال فكان خزمية يدعى ذا الشهادتني أجاز رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 شهادته بشهادة رجلني قال الزهري وقتل يوم صفني مع علي رضي هللا عنهما  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا قران بن متام عن أيب سنان الشيباين   - 21696
أنه قد عن وهب احلمصي عن بن الديلمي قال : أتيت أيب بن كعب فقلت له 

وقع يف نفسي من القدر شيء فأحب أن حتدثين حبديث لعل هللا أن يذهب 
عىن ما أجد قال لو أن هللا عز وجل عذب أهل السماوات وأهل األرض 

م وهو غري ظامل هلم ولو رمحهم كانت رمحته هلم خريا من أعماهلم ولو كان  عذهب
أحد لك ذهبا فأنفقته يف سبيل هللا مث مل تؤمن ابلقدر وتعلم أن ما أصابك مل 

يكن ليخطئك وأن ما أخطأك مل يكن ليصيبك ما تقبل منك ولو مت على غري  
ود فتسأله فلقى  ذلك دخلت النار وال عليك أن تلقى أخي عبد هللا بن مسع

عبد هللا فقال له مثل ذلك مث لقي حذيفة بن اليمان فقال له مثل ذلك مث لقي  
 زيد بن اثبت فقال له مثل ذلك إال أنه حدثه عن نيب هللا صلى هللا عليه وسلم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده قويت  



 

 

يك عن  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو أمحد الزبريي ثنا شر  - 21697
الركني عن القاسم بن حسان عن زيد بن اثبت قال قال رسول هللا صلى هللا 

عليه وسلم : إين اترك فيكم خليفتني كتاب هللا وأهل بييت وإهنما لن يتفرقا حىت  
 يردا على احلوض مجيعا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح بشواهده دون قوله : " وإهنما لن ت
حلوض مجيعا "يتفرقا حىت يردا علي ا  

 

 

------------------------------------- 

 

[    190صفحة  - 5مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد األعلى عن معمر عن الزهري  - 21698
عن خارجة بن زيد عن زيد بن اثبت أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال :  

 توضؤوا مما مست النار 
 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد بن هارون أان حيىي بن سعيد   - 21699
عن انفع بن عمر قال أخربين زيد بن اثبت : أن رسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم رخص يف العرية أن تؤخذ مبثل خرصها مترا أيكلها أهلها رطبا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أان حممد بن إسحاق عن انفع   حدثنا - 21700
عن بن عمر عن زيد بن اثبت : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم هنى عن  

 املزابنة واحملاقلة إال أنه رخص ألهل العرااي أن يبيعوها مبثل خرصها  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

ثنا يزيد بن هارون أان أبو مسعود   حدثنا عبد هللا حدثين أيب - 21701
عيد اخلدري عن زيد بن اثبت قال : كنا مع  اجلريري عن أيب نضرة عن أيب س

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف حائط من حيطان املدينة فيه أقرب وهو على  



بغلته فحادت به وكادت أن تلقيه فقال من يعرف أصحاب هذه األقرب فقال  
هلكوا يف اجلاهلية فقال لوال أن ال تدافنوا لدعوت هللا  رجل اي رسول هللا قوم

عز وجل أن يسمعكم عذاب القرب مث قال لنا تعوذوا ابهلل من عذاب جهنم  
قلنا نعوذ ابهلل من عذاب جهنم مث قال تعوذوا ابهلل من فتنة املسيح الدجال  

القرب  فقلنا نعوذ ابهلل من فتنة املسيح الدجال مث قال تعوذوا ابهلل من عذاب
فقلنا نعوذ ابهلل من عذاب القرب مث قال تعوذوا ابهلل من فتنة احمليا واملمات قلنا  

 نعوذ ابهلل من فتنة احمليا واملمات 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري أيب ت
 نضرة : وهو املنذر بن مالك بن قطعة فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح ثنا هشام عن حممد عن كثري   - 21702
صالة ثالاث وثالثني بن أفلح عن زيد بن اثبت قال : أمران أن نسبح يف دبر كل 

تسبيحة وحنمد ثالاث وثالثني حتميدة ونكرب أربعا وثالثني تكبرية قال فرأى رجل 
ثني حتميدة وأربع يف املنام فقال أمرمت بثالث وثالثني تسبيحة وثالث وثال

وثالثني تكبرية فلو جعلتم فيها التهليل فجعلتموها مخسا وعشرين فذكرت 
 ذلك للنيب صلى هللا عليه وسلم قال قد رأيتم فافعلوا أو حنو ذلك 

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري كثري  ت
 بن أفلح فقد روى له النسائي وهو ثقة

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل بن عمر ثنا بن أيب ذئب  - 21703
عن بن شهاب عن عبد امللك بن أيب بكر عن عبد الرمحن عن خارجة بن زيد 

عن زيد بن اثبت أنه قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : توضؤوا مما 
 مست النار  

 

 

البخاري رجاله ثقات عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط ت
 رجال الشيخني غري إمساعيل بن عمر : وهو الواسطي فمن رجال مسلم

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا مهام ثنا قتادة عن بن  - 21704
سريين عن زيد بن اثبت : أن النيب صلى هللا عليه وسلم هنى أن يصلي إذا 

بني قرين شيطان أو من بني  طلع قرن الشمس أو غاب قرهنا وقال إهنا تطلع
 قرين شيطان  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني ت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يونس بن حممد ثنا عبد الرمحن بن  - 21705
عبد هللا بن أيب الزاند عن أبيه عن خارجة بن زيد قال قال زيد بن اثبت : قدم  

 عليه وسلم املدينة وحنن نتبايع الثمار قبل أن يبدو  رسول هللا صلى هللا
صالحها فسمع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم خصومة فقال ما هذا فقيل له  
هؤالء ابتاعوا الثمار يقولون أصابنا الدمان والقشام فقال رسول هللا صلى هللا  

 عليه وسلم فال تبايعوها حىت يبدو صالحها  

 

 

األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد حسن من أجل عبد  عليق شعيب ت
 الرمحن بن أيب الزاند

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا شريح وقال :اإلدمان والقشام - 21706  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا علي بن عبد هللا ثنا سفيان حدثين  - 21707
زيد بن اثبت وحنن  زايد بن سعد اخلرساين مسع شرحبيل بن سعد يقول : أاتان

يف حائط لنا ومعنا فخاخ ننصب هبا فصاح بنا وطردان وقال أمل تعلموا أن 
 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حرم صيدها  

 



 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف لضعف شرحبيل  ت
 بن سعد 

 

 

الرمحن   حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سليمان بن داود أان عبد - 21708
أيب الزاند عن خارجة بن زيد قال قال زيد بن اثبت : أين قاعد إىل جنب  بن 

النيب صلى هللا عليه وسلم يوما إذ أوحى إليه قال وغشيته السكينة ووقع 
فخذه على فخذي حني غشيته السكينة قال زيد فال وهللا ما وجدت شيئا قط  

ى عنه فقال اكتب اي زيد أثقل من فخذ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مث سر 
فأخذت كتفا فقال أكتب ال يستوي القاعدون من املؤمنني واجملاهدون اآلية 

كلها إىل قوله أجرا عظيما فكتبت ذلك يف كتف فقام حني مسعها بن أم مكتوم  
وكان رجال أعمى فقام حني مسع فضيلة اجملاهدين قال اي رسول هللا فكيف مبن  

مى وأشباه ذلك قال زيد فوهللا ما مضى كالمه أو  ال يستطيع اجلهاد ممن هو أع
ما هو إال أن قضى كالمه غشيت النيب صلى هللا عليه وسلم السكينة فوقعت 
فخذه على فخذي فوجدت من ثقلها كما وجدت يف املرة األوىل مث سرى عنه  

واجملاهدون فقال   {ال يستوي القاعدون من املؤمنني   }فقال اقرأ فقرأت عليه  
قال زيد فأحلقتها فوهللا لكأين  {غري أويل الضرر  } ى هللا عليه وسلم النيب صل

 أنظر إىل ملحقها عند صدع كان يف الكتف 
 

 



عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد حسن من أجل عبد  ت
 الرمحن بن أيب الزاند

 

 

------------------------------------- 

 

[    191صفحة  - 5مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سريج أان بن أيب الزاند عن أبيه عن   - 21709
خارجة بن زيد قال قال زيد بن اثبت : أنزل هللا عز وجل على رسوله صلى هللا  

حنوه  عليه وسلم وأان إىل جنبه فذكر  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو املغرية ثنا أبو بكر ثنا ضمرة بن   - 21710
حبيب بن صهيب عن أيب الدرداء عن زيد بن اثبت : أن رسول هللا صلى هللا 

كل يوم حني  عليه وسلم علمه دعاء وأمره أن يتعاهد به أهله كل يوم قال قل  
بيك اللهم لبيك وسعديك واخلري يف يديك ومنك وبك وإليك اللهم ما  تصبح ل



قلت من قول أو نذرت من نذر أو حلفت من حلف فمشيئتك بني يديه ما  
شئت كان وما مل تشأ مل يكن وال حول وال قوة إال بك إنك على كل شيء 

لعنة فعلى  قدير اللهم وما صليت من صالة فعلى من صليت وما لعنت من 
نت إنك أنت وليي يف الدنيا واآلخرة توفين مسلما وأحلقين ابلصاحلني من لع

أسألك اللهم الرضا بعد القضاء وبرد العيش بعد املمات ولذة نظر إىل وجهك  
وشوقا إىل لقائك من غري ضراء مضرة وال فتنة مضلة أعوذ بك اللهم أن أظلم  

خطيئة حمبطة أو ذنبا ال يغفر  أو أظلم أو اعتدي أو يعتدى علي أو اكتسب 
اللهم فاطر السماوات واألرض عامل الغيب والشهادة ذا اجلالل واإلكرام فإين  

أعهد إليك يف هذه احلياة الدنيا وأشهدك وكفى بك شهيدا إين أشهد أن ال إله 
إال أنت وحدك ال شريك لك لك امللك ولك احلمد وأنت على كل شيء 

سولك وأشهد أن وعدك حق ولقاءك حق قدير وأشهد أن حممدا عبدك ور 
واجلنة حق والساعة آتية ال ريب فيها وأنت تبعث من يف القبور وأشهد إنك  

أن تكلين إىل نفسي تكلين إىل ضيعة وعورة وذنب وخطيئة وإين ال أثق إال 
برمحتك فاغفر يل ذنيب كله إنه ال يغفر الذنوب إال أنت وتب على إنك أنت  

 التواب الرحيم 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف النقطاعه ت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سريج ثنا بن أيب الزاند عن أبيه عن   - 21711
خارجة بن زيد عن زيد بن اثبت قال : أتى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
مقدمه إىل املدينة فذكر حنو حديث سليمان بن داود عن أيب الزاند عن أبيه 

رجة بن زيد عن زيد بن اثبت عن خا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسن من أجل ابن أيب الزاند ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعقوب ثنا أيب عن بن إسحاق  - 21712
حدثين أبو الزاند عن عبيد بن حنني عن عبد هللا بن عمر قال : قدم رجل من  

لتجار حىت ابتعته منه حىت قال  أهل الشام بزيت فساومته فيمن ساومه من ا
قال فأخذت بيده ألضرب عليها فأخذ  فقام إىل رجل فرحبىن فيه حىت أرضاين 

رجل بذراعي من خلفي فالتفت إليه فإذا زيد بن اثبت فقال ال تبعه حيث 
ابتعته حىت حتوزه إىل رحلك فإن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قد هنى عن  

 ذلك فأمسكت يدي 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد حسن من أجل ابن ت
 إسحاق

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو اليمان أان شعيب عن الزهري  - 21713
أخربين عبد امللك بن أيب بكر بن عبد الرمحن بن احلرث بن هشام ان خارجة  

ول هللا صلى بن زيد بن اثبت األنصاري أخربه أن زيد بن اثبت قال مسعت رس
 هللا عليه وسلم يقول : توضؤوا مما مست النار 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    192صفحة  - 5مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إبراهيم بن أيب العباس ثنا عبد   - 21714
سواق الرمحن بن أيب الزاند عن شرحبيل بن سعد حدثين زيد بن اثبت يف األ 

ومعي طري اصطدته قال فلطم قفاي وأرسله من يدي وقال أما علمت اي عدو  
 نفسك : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حرم ما بني البتيها  

 

 

ق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف لضعف شرحبيل  عليت



 بن سعد 
 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن بن موسى ثنا أبو هالل ثنا   - 21715
قتادة عن أنس بن مالك عن زيد بن اثبت قال : مررت بنيب هللا صلى هللا عليه  

الصوم فقال وأان وسلم وهو يتسحر أيكل مترا فقال تعال فكل فقلت إين أريد 
أريد ما تريد فأكلنا مث قمنا إىل الصالة فكان بني ما أكلنا وبني إن قمنا إىل 

 الصالة قدر ما يقرأ الرجل مخسني آية 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد حسن من أجل أيب هالل ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن يزيد أنبأان سفيان بن  - 21716
يه وسلم قال :  حسني عن الزهري عن سامل عن بن عمر عن النيب صلى هللا عل

ال تباع مثرة بثمرة وال تباع مثرة حىت يبدو صالحها قال فلقى زيد بن اثبت عبد  
 قال سفيان  هللا بن عمر فقال رخص رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف عرااي

العرااي خنل كانت توهب للمساكني فال يستطيعون أن ينتظروا هبا فيبيعوهنا مبا 
 شاؤوا من مثره  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

( حديث زيد بن خالد اجلهين رضي هللا عنه  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل بن إبراهيم أان عبد الرمحن  - 21717
بن إسحاق عن أيب بكر بن حممد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن عبد هللا بن 
عمرو بن عثمان عن زيد بن خالد اجلهين قال قال رسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم : خري الشهادة ما شهد هبا صاحبها قبل أن يسأهلا  

 

 

شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد منقطع فإن عبد هللا بن  عليقت
عمرو بن عثمان مل يسمعه من زيد بن خالد بينهما فيه عبد الرمحن بن أيب 

 عمرة 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل عن عبد الرمحن بن  - 21718
زيد إسحاق عن حممد بن عبد هللا بن عمرو بن هشام عن بسر بن سعيد عن 

بن خالد اجلهين قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ال متنعوا إماء هللا 
 املساجد وليخرجن تفالت 



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد قد تفرد به عبد الرمحن بن ت
 إسحاق

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد عن حممد بن حيىي   - 21719
أشجع من بن حيان عن أيب عمرة عن زيد بن خالد اجلهين ان رجال من 

أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم : توىف يوم خيرب فذكر ذلك للنيب صلى 
هللا عليه وسلم فقال صلوا على صاحبكم فتغري وجوه الناس من ذلك فقال إن  

بكم غل يف سبيل هللا ففتشنا متاعه فوجدان خرزا من خرز يهود ما يساوى  صاح
 درمهني 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حمتمل للتحسنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد عن عبد امللك ثنا  - 21720
عطاء عن زيد بن خالد اجلهين عن النيب صلى هللا عليه وسلم : من فطر 

ا كان له أو كتب له مثل أجر الصائم من غري أن ينقص من أجر الصائم صائم
شيئا ومن جهز غازاي يف سبيل هللا كان له أو كتب له مثل أجر الغازي يف أنه ال 



 ينقص من أجر الغازي شيئا  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : الشطر األول من احلديث حسن لغريه والشطر الثاين ت
 صحيح

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد عن عبد امللك عن   - 21721
عطاء عن زيد بن خالد اجلهين قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :  

 صلوا يف بيوتكم وال تتخذوها قبورا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد منقطع ت  

 

 

ا سفيان عن عبد هللا بن أيب حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثن - 21722
ن السائب عن زيد بن لبيد عن املطلب بن عبد هللا بن حنطب عن خالد ب

خالد اجلهين قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : جاءين جربيل عليه  
السالم فقال اي حممد مر أصحابك فلريفعوا أصواهتم ابلتلبية فإهنا من شعائر  

 احلج  
 

 



: إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري  عليق شعيب األرنؤوطت
 املطلب بن عبد هللا ابن حنطب 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد بن عبد العزيز بن عبد هللا بن  - 21723
بن عبد هللا  أيب سلمة حدثنا صاحل بن كيسان وأبو النضر قال ثنا عبد العزيز

بن أيب سلمة عن صاحل بن كيسان عن عبيد هللا بن عبد هللا بن عتبة عن زيد 
ال تسبوا الديك  بن خالد اجلهين قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :

فإنه يدعو إىل الصالة قال أيب قال أبو النضر هنى رسول هللا صلى هللا عليه  
 وسلم عن سب الديك وقال إنه يؤذن ابلصالة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : رجاله ثقات رجال الشيخني وقد اختلف يف وصله  ت
 وإرساله

 

 

------------------------------------- 

 

[    193صفحة  - 5حنبل    ] جزء مسند أمحد بن    

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب قال قرأت على عبد الرمحن مالك عن   - 21724
عبد هللا بن أيب بكر أن عبد هللا بن قيس أخربه عن زيد بن خالد اجلهين أنه 

قال : ألرمقن الليلة صالة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فتوسدت عتبته أو  
 خفيفتني مث صلى ركعتني طويلتني مث صلى ركعتني ومها فسطاطه فصلى ركعتني

دون اللتني قبلهما مث صلى ركعتني دون اللتني قبلهما مث صلى ركعتني دون  
 اللتني قبلهما مث صلى ركعتني دون اللتني قبلهما مث أوتر فذلك ثالث عشرة 

 

 

رواية عليق شعيب األرنؤوط : إسناد احلديث صحيح وقد سقط من إسناده يف ت
عبد الرمحن بن مهدي وحده عن مالك : أبو بكر بن حممد بن عمرو بن حزم  
والد عبد هللا والصواب ما قاله غريه عن مالك بذكره فيه كما قال عبد هللا بن 

 أمحد
 

 

قال عبد هللا وثنا مصعب حدثين مالك عن عبد هللا بن أيب بكر  - 21725
عن أبيه أن عبد هللا بن قيس بن خمرمة أخربه عن زيد بن خالد اجلهين : فذكر  

احلديث ومل يذكر عبد الرمحن يف حديث مالك عن أبيه والصواب ما روى  
 مصعب عن أبيه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : انظر السابقت  



 

 

ثنا أبو موسى األنصاري ثنا معن ثنا مالك عن عبد هللا بن وكذا  - 21726
أيب بكر عن أبيه أن عبد هللا بن قيس بن خمرمة أخربه عن زيد بن خالد اجلهين 
والصواب ما قال مصعب ومعن عن أبيه : ومل يذكر عبد الرمحن فيه عن أبيه  

 وهم فيه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : انظر السابقت  

 

 

د هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد ثنا حرب ثنا حيىي حدثنا عب - 21727
حدثين أبو سلمة حدثين بسر بن سعيد حدثين بن خالد اجلهين أن رسول هللا 
صلى هللا عليه وسلم قال : من جهز غازاي فقد غزا ومن خلف غازاي يف أهله  

 خبري فقد غزا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا ربعي يعىن بن إبراهيم ثنا عبد   - 21728
الرمحن بن إسحاق عن حممد بن عبد هللا بن عمرو بن هشام عن بسر بن 



سعيد عن زيد بن خالد اجلهين قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ال  
 متنعوا إماء هللا املساجد وليخرجن تفالت 

 

 

األرنؤوط : صحيح لغريه عليق شعيب ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو نوح قراد ثنا مالك بن أنس عن  - 21729
عن بن أىب   عبد هللا بن أيب بكر عن عبد هللا بن عمرو بن عثمان بن عفان

عمرة عن زيد بن خالد اجلهين أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : أال 
بشهادته قبل   أخربكم خبري الشهداء الذي أييت بشهادته قبل أن يسأهلا أو خيرب

 أن يسأهلا 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد رجاله ثقات رجال ت
 الصحيح

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا علي بن اثبت عن حممد بن  - 21730
إسحاق عن حممد بن إبراهيم بن احلرث التيمي عن أيب سلمة بن عبد الرمحن 

ل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :  بن عوف عن زيد بن خالد اجلهين قال قا



لوال أن أشق على أميت ألمرهتم ابلسواك عند كل صالة قال فكان زيد يروح 
إىل املسجد وسواكه على أذنه مبوضع قلم الكاتب ما تقام صالة إال استاك  

 قبل أن يصلي  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف حممد بن إسحاق ت
ح بسماعه لكنه قد توبع مدلس ومل يصر   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد اان بن أيب ذئب عن موىل   - 21731
جلهينة عن عبد الرمحن بن زيد بن خالد عن أبيه انه : مسع رسول هللا صلى هللا 

 عليه وسلم ينهى عن النهبة واخللسة  

 

 

الرمحن  عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه وهذا إسناد ضعيف جلهالة عبدت
 بن زيد بن خالد وإلهبام الراوي عنه 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن إمساعيل بن أيب فديك  - 21732
هللا عن بسر بن حدثين الضحاك بن عثمان عن أيب النضر موىل عمر بن عبيد 

سعيد عن زيد بن خالد اجلهين : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم سئل عن  



ا  اللقطة فقال عرفها سنة فإن جاء ابغيها فأدها إليه وإال فاعرف عفاصه
 ووكاءها مث كلها فإن جاء ابغيها فأدها إليه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده قوي على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا زيد بن احلباب حدثين أيب بن  - 21733
عباس بن سهل بن سعد الساعدي حدثين أبو بكر بن حممد بن عمرو بن حزم  

ن عفان حدثين خارجة بن زيد بن اثبت  حدثين عبد هللا بن عمرو بن عثمان ب
األنصاري حدثين عبد الرمحن بن أيب عمرة األنصاري حدثين زيد بن خالد 

اجلهين أنه مسع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : خري الشهود من أدى 
 شهادته قبل أن يسأهلا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف لضعف أيب بن ت
بن سهل  عباس  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا علي بن عياش ثنا إمساعيل بن  - 21734
صاحل السمان   عياش حدثين حيىي بن سعيد أخربين يعقوب بن خالد عن أيب



قال حيىي وال أعلمه إال أنه قال عن زيد بن خالد عن رسول هللا صلى هللا عليه  
وسلم قال : قريش واألنصار وأسلم وغفار أو غفار وأسلم ومن كان من 

شجع وجهينة أو جهينة وأشجع حلفاء موايل ليس هلم من دون هللا وال رسوله أ
 موىل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد حسن إمساعيل بن عياش  ت
وإن كان يف روايته عن غري أهل بلده كالم متابع ويعقوب بن خالد روى عنه  

 مجع

 

 

------------------------------------- 

 

[    194صفحة  - 5مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعقوب ثنا أيب عن بن إسحاق  - 21735
حدثين حممد بن مسلم الزهري عن عروة بن الزبري عن زيد بن خالد اجلهين 

ل : من مس فرجه فليتوضأ قال مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقو   

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسن من أجل حممد بن إسحاق وابقي رجاله  ت
 ثقات رجال الشيخني

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعقوب ثنا أىب عن حممد بن  - 21736
إسحاق حدثين عمارة بن عبد هللا بن طعمة عن سعيد بن املسيب عن زيد بن 

: قسم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف أصحابه غنما  خالد اجلهين قال 
للضحااي فأعطاين عتودا جذعا من املعز قال فجئته به فقلت اي رسول هللا إنه 

 جذع قال ضح به فضحيت به  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سريج ثنا عبد الرمحن ثنا عبد   - 21737
العزيز يعىن الدراوردي عن زيد بن أسلم عن زيد بن خالد اجلهين قال قال 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : من صلى سجدتني ال يسهو فيهما غفر هللا  
 له ما تقدم من ذنبه  

 

 

إسناد رجاله رجال الصحيح إال عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا ت



 أنه منقطع فإن زيد بن أسلم مل يسمع من زيد بن خالد 
 

 

( ابقي حديث أيب الدرداء رضي هللا عنه  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سريج بن النعمان ثنا بن وهب عن   - 21738
عمرو بن احلرث عن سعيد بن أيب هالل عن عمرو الدمشقي عن أم الدرداء 

قالت حدثين أبو الدرداء : إنه سجد مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
 إحدى عشرة سجدة منهن النجم  

 

 

ة عمر الدمشقي عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف جلهالت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا هشيم أان داود بن عمرو   - 21739
عن عبد هللا بن أيب زكراي اخلزاعي عن أيب الدرداء قال قال رسول هللا صلى هللا 

عليه وسلم : إنكم تدعون يوم القيامة أبمسائكم وأمساء آابئكم فحسنوا 
 أمساءكم 

 

 

إسناده ضعيف النقطاعه فإن عبد هللا بن أيب زكراي مل   عليق شعيب األرنؤوط :ت



 يسمع من أيب الدرداء
 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عصام بن خالد حدثين أبو بكر بن  - 21740
عبد هللا بن أيب مرمي الغساين عن خالد بن حممد الثقفي عن بالل بن أيب 

الدرداء عن أيب الدرداء عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : حبك الشيء 
 يعمى ويصم  

 

 

لضعف أيب بكر عليق شعيب األرنؤوط : صحيح موقوفا وهذا إسناد ضعيف ت
 بن أيب مرمي

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب قال وثناه أبو اليمان :مل يرفعه ورفعه   - 21741
 القرقساين حممد بن حممد

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عصام بن خالد حدثين أبو بكر بن  - 21742
:   عبد هللا عن ضمرة عن أىب الدرداء عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال

 من فقه الرجل رفقه يف معيشته  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف لضعف أيب بكر بن عبد هللا بن أيب ت
 مرمي 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا املغرية ثنا سعيد بن عبد العزيز  - 21743
قال : كنا مع  حدثين إمساعيل بن عبيد هللا عن أم الدرداء عن أيب الدرداء

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف سفر وإن أحدان ليضع يده على رأسه من  
هللا بن شدة احلر وما منا صائم إال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وعبد 

 رواحة 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري سعيد بن عبد العزيز 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا سفيان عن األعمش عن   - 21744
نس اثبت أو عن أيب اثبت : أن رجال دخل مسجد دمشق فقال اللهم آ

وحشيت وارحم غربيت وارزقين جليسا صاحلا فسمعه أبو الدرداء فقال لئن كنت  
  }صادقا ألان أسعد مبا قلت منك مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول 

  }يعين الظامل يؤخذ منه يف مقامه ذلك فذلك اهلم واحلزن  {نهم ظامل لنفسه فم
ومنهم سابق ابخلريات إبذن   } {حياسب حسااب يسريا   }قال  {ومنهم مقتصد 



قال الذين يدخلون اجلنة بغري حساب  {هللا   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

عامر ثنا هشام يعىن بن سعد   حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو - 21745
قي أخربتين أم الدرداء عن أيب الدرداء قال : لقد  عن عثمان بن حيان الدمش

رأيتنا مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف بعض أسفاره يف اليوم احلار  
الشديد احلر حىت أن الرجل ليضع يده على رأسه يف شدة احلر وما يف القوم 

  عليه وسلم وعبد هللا بن رواحة  صائم إال رسول هللا صلى هللا

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد حسن يف املتابعات ت
 والشواهد من أجل هشام بن سعد وعثمان بن حيان الدمشقي 

 

 

------------------------------------- 

 

[    195صفحة  - 5مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو معاوية ثنا هشام بن حسان  - 21746
ل : سئل القردوسي عن قيس بن سعد عن رجل حدثه عن أيب الدرداء قا

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن إعطاء السلطان قال ما آاتك هللا منه من  
ا مل  غري مسألة وال إشراف فخذه ومتوله قال وقال احلسن رمحه هللا ال أبس هبا م

 ترحل إليها أو تشرف هلا 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف إلهبام الرجل عن  ت
 أيب الدرداء 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو معاوية ثنا األعمش عن سامل   - 21747
عن أم الدرداء قالت : دخل عليها يوما أبو الدرداء مغضبا فقالت ما لك قال 

أعرف فيهم شيئا من أمر حممد صلى هللا عليه وسلم إال إهنم يصلون وهللا ما 
 مجيعا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل أان هشام عن حيىي بن أيب  - 21748



كثري عن يعيش بن الوليد بن هشام عن معدان أو معدان عن أيب الدرداء : أن 
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قاء فأفطر قال فلقيت ثوابن يف مسجد رسول  

هللا صلى هللا هللا صلى هللا عليه وسلم فسألته عن ذلك فقال أان صببت لرسول 
 عليه وسلم وضوءه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح ورجاله ثقاتت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد عن عبد هللا بن  - 21749
 سعيد حدثين موىل بن عياش عن أيب حبرية : 

 

 

وحدثنا أيب ثنا مكي ثنا عبد هللا بن سعيد عن زايد بن أيب زايد   - 21750
أيب حبرية عن أيب الدرداء قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : أال عن 

أنبئكم خبري أعمالكم قال مكي وأزكاها عند مليككم وارفعها يف درجاتكم  
وخري لكم من إعطاء الذهب والورق وخري لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا 

ل ذكر هللا عز  أعناقهم ويضربوا أعناقكم قالوا وذلك ما هو اي رسول هللا قا
 وجل 

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله رجال الصحيح غري أيب حبريةت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن شعبة عن يزيد بن مخري  - 21751
عن عبد الرمحن بن جبري بن نفري عن أبيه عن أيب الدرداء : أن النيب صلى هللا 

ابب فسطاط أو طرف فسطاط فقال رسول   عليه وسلم رأى امرأة جمحا على
هللا صلى هللا عليه وسلم لعل صاحبها يلم هبا قالوا نعم قال لقد مهمت أن 

العنه لعنة تدخل معه يف قربه كيف يورثه وهو ال حيل له وكيف يستخدمها وهو  
 ال حيل له  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا وهيب ثنا موسى بن عقبة   - 21752
ه إىل النيب صلى هللا حدثين زايد بن أيب زايد حديثا يرفعه إىل أيب الدرداء يرفع

عليه وسلم قال : أال أنبئكم خبري أعمالكم فذكر احلديث يعىن حديث حيىي بن 
 سعيد ومكي عن عبد هللا بن سعيد عن زايد بن أيب زايد  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد عن شعبة ثنا قتادة   - 21753
عن سامل بن أيب اجلعد عن معدان عن أيب الدرداء عن النيب صلى هللا عليه  
وسلم قال : أيعجب أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن يف ليلة قالوا كيف يطيق  

قال قل هو هللا أحد  ذلك أو من يطيق ذاك  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري معدان 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن سفيان حدثين سهيل بن   - 21754
أيب صاحل عن عبد هللا بن يزيد قال : سألت سعيد بن املسيب عن الضبع  

ك أيكلونه قال ال يعلمون فقال رجل عنده مسعت أاب فكرهها فقلت له إن قوم
الدرداء حيدث عن النيب صلى هللا عليه وسلم إنه هنى عن كل ذي هنبة وكل  

 ذي خطفة وكل ذي انب من السباع قال سعيد صدق  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : املرفوع منه صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف جلهالة ت
 عبد هللا بن يزيد 

 



 

ثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بن منري ثنا عبد امللك عن عطاء  حد - 21755
قال أتيت الشام  عن صفوان بن عبد هللا بن صفوان قال وكانت حتته الدرداء

فدخلت على أيب الدرداء فلم أجده ووجدت أم الدرداء فقالت تريد احلج 
كان  العام قال قلت نعم فقالت فادع لنا خبري فإن النيب صلى هللا عليه وسلم  

يقول : إن دعوة املسلم مستجابة ألخيه بظهر الغيب عند رأسه ملك موكل  
كلما دعا ألخيه خبري قال آمني ولك مبثل فخرجت إىل السوق فألقى أاب 

 الدرداء فقال يل مثل ذلك أيثره عن النيب صلى هللا عليه وسلم  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    196صفحة  - 5مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد بن هارون ويعلى قاال ثنا عبد   - 21756
 امللك عن أيب الزبري عن صفوان قال يزيد بن عبد هللا : فذكره  

 

 



رط مسلم عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بن منري ثنا مالك يعىن بن مغول   - 21757
عن احلكم عن أيب عمر عن أيب الدرداء قال : نزل أبيب الدرداء رجل فقال أبو 
الدرداء مقيم فنسرح أم ظاعن فنعلف قال بل ظاعن قال فإين سأزودك زادا لو 

 صلى هللا عليه وسلم فقلت اي  أجد ما هو أفضل منه لزودتك أتيت رسول هللا
رسول هللا ذهب األغنياء ابلدنيا واآلخرة نصلى ويصلون ونصوم ويصومون  

ويتصدقون وال نتصدق قال أال أدلك على شيء ان أنت فعلته مل يسبقك أحد 
كان قبلك ومل يدركك أحد بعدك إال من فعل الذي تفعل دبر كل صالة ثالاث 

حتميدة وأربعا وثالثني تكبرية   وثالثني تسبيحة وثالاث وثالثني  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح بطرقه وشواهده وهذا إسناد ضعيف أبو عمر  ت
الصيين روى عنه مجع وال يعرف جبرح وال تعديل فهو مستور وروايته عن أيب 

 الدرداء مرسلة
 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع حدثين زائدة بن قدامة   - 21758
اليعمري قال  حدثين السائب بن حبيش الكالعي عن معدان بن أيب طلحة 

قال يل أبو الدرداء أين مسكنك قال قلت يف قرية دون محص قال مسعت 



رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : ما من ثالثة يف قرية ال يؤذن وال تقام  
الصالة إال استحوذ عليهم الشيطان فعليك ابجلماعة فإن الذئب أيكل  فيهم 

 القاصية  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسن من أجل السائب بن حبيش وابقي ت
 رجاله ثقات رجال الصحيح 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو سعيد أيضا ثنا زائدة ثنا   - 21759
 السائب بن حبيش الكالعي : فذكره  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أان مهام بن حيىي عن قتادة عن   - 21760
سامل بن أيب اجلعد عن معدان بن أيب طلحة عن أيب الدرداء عن النيب صلى هللا  

عليه وسلم قال : من حفظ عشر آايت من أول سورة الكهف عصم من 
 الدجال 

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد ثنا احلجاج بن أرطاة عن أيب   - 21761
نعمان عن بالل بن أىب الدرداء عن أبيه قال : ضحى رسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم بكبشني جدعني موجيني  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف احلجاج بن أرطاة مدلس وقد عنعن ت  

 

 

 أيب ثنا سريج ثنا أبو شهاب عن احلجاج حدثنا عبد هللا حدثين - 21762
عن يعلى بن نعمان عن بالل بن أيب الدرداء عن أبيه قال : ضحى رسول هللا 

 صلى هللا عليه وسلم بكبشني جذعني خصيني  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن يزيد أان عاصم بن رجاء  - 21763
ة عن قيس بن كثري قال قدم رجل من املدينة إىل أيب الدرداء وهو  بن حيو 

ن رسول  بدمشق فقال ما أقدمك أي أخي قال حديث بلغين أنك حتدث به ع



هللا صلى هللا عليه وسلم قال أما قدمت لتجارة قال ال قال أما قدمت حلاجة  
قال ال قال ما قدمت إال يف طلب هذا احلديث قال نعم قال فإين مسعت 

سول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك  ر 
لعلم وإنه هللا به طريقا إىل اجلنة وإن املالئكة لتضع أجنحتها رضا لطالب ا

ليستغفر للعامل من يف السماوات واألرض حىت احليتان يف املاء وفضل العامل  
هم ورثة األنبياء مل   على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب إن العلماء

 يرثوا دينارا وال درمها وإمنا ورثوا العلم فمن أخذه أخذ حبظ وافر  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه وهذا إسناد ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا احلكم بن موسى ثنا بن عياش عن   - 21764
ال أقبل رجل عاصم بن رجاء بن حيوة عن داود بن محيد عن كثري بن قيس ق

 من املدينة فذكر : معناه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه وهذا إسناد ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن عطاء   - 21765



بن السائب قال مسعت أاب عبد الرمحن السلمي : حيدث أن رجال أمرته أمه أو  
أبوه أو كالمها قال شعبة يقول ذلك أن يطلق امرأته فجعل عليه مائة حمرر 

والعصر   فأتى أاب الدرداء فإذا هو يصلي الضحى يطيلها وصلى ما بني الظهر
فسأله فقال له أبو الدرداء أوف نذرك وبر والديك إين مسعت رسول هللا صلى 

 هللا عليه وسلم يقول الوالد أوسط ابب اجلنة فحافظ على الوالد أو اترك 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسن من أجل عطاء بن السائبت  

 

 

ا شعبة قال  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثن - 21766
أاب حبيبة قال أوصى رجل بداننري يف سبيل  مسعت أاب إسحاق حيدث أنه مسع 

هللا فسئل أبو الدرداء فحدث عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال : مثل  
الذي يعتق أو يتصدق عند موته مثل الذي يهدى بعد ما يشبع قال أبو حبيبة  

 فأصابين من ذلك شيء  

 

 

: إسناده ضعيف جلهالة أيب حبيبة الطائي فلم يرو عنه   عليق شعيب األرنؤوطت
 غري أيب إسحاق السبيعي ومل يوثقه غري ابن حبان 

 

 



------------------------------------- 

 

[    197صفحة  - 5مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن بن مهدي عن سفيان   - 21767
بطائفة من ماله  عن أيب إسحاق عن أيب حبيبة الطائي قال : أوصى إىل أخي 

قال فلقيت أاب الدرداء فقلت إن أخي أوصاين بطائفة من ماله فأين أضعه يف  
عدل ابجملاهدين  الفقراء أو يف اجملاهدين أو يف املساكني قال أما أان فلو كنت مل أ

مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول مثل الذي يعتق عند املوت مثل  
 الذي يهدى إذا شبع  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن عن معاوية يعىن بن  - 21768
أن رجال قال : اي صاحل عن أيب الزاهرية عن كثري بن مرة عن أيب الدرداء 

 رسول هللا أيف كل صالة قراءة قال نعم فقال رجل من األنصار وجبت هذه  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن بن مهدي ثنا مهام عن   - 21769
لى هللا عليه  قتادة عن خليد العصري عن أيب الدرداء قال قال رسول هللا ص

وسلم : ما طلعت مشس قط إال بعث جبنبتيها ملكان يناداين يسمعان أهل 
 مما كثر  األرض إال الثقلني اي أيها الناس هلموا إىل ربكم فإن ما قل وكفى خري 

وأهلى وال آبت مشس قط إال بعث جبنبتيها ملكان يناداين يسمعان أهل األرض  
 إال الثقلني اللهم أعط منفقا خلفا وأعط ممسكا ماال تلفا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسن من أجل خليد العصريت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا النضر ثنا الفرج بن فضالة ثنا   - 21770
خالد بن يزيد عن أيب حلبس عن أم الدرداء عن أيب الدرداء قال قال رسول 

هللا صلى هللا عليه وسلم : إن هللا عز وجل فرغ إىل كل عبد من خلقه من  
 مخس من أجله وعمله ومضجعه وأثره ورزقه  

 

 

يث صحيح وهذا إسناد ضعيف لضعف الفرج بن  عليق شعيب األرنؤوط : حدت



 فضالة

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا زيد بن حيىي الدمشقي ثنا خالد بن  - 21771
صبيح املري قاضى البلقاء ثنا إمساعيل بن عبيد هللا إنه مسع أم الدرداء حتدث 

إىل  عن أيب الدرداء قال مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : فرغ هللا
 كل عبد من مخس من أجله ورزقه وأثره وشقي أم سعيد  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو النضر ثنا عبد احلميد بن هبرام  - 21772
ثنا شهر بن حوشب ثنا عبد الرمحن بن غنم : أنه زار أاب الدرداء حبمص 

أوكف فقال أبو الدرداء ما أراين إال متبعك  فمكث عنده ليايل وأمر حبماره ف
اريهما فلقيا رجال شهد اجلمعة ابألمس  فأمر حبماره فاسرج فسارا مجيعا على مح

عند معاوية ابجلابية فعرفهما الرجل ومل يعرفاه فاخربمها خرب الناس مث أن الرجل  
اب قال وخرب آخر كرهت أن أخربكما أراكما تكرهانه فقال أبو الدرداء فلعل أ

ذر نفى قال نعم وهللا فاسرتجع أبو الدرداء وصاحبه قريبا من عشر مرات مث 
قال أبو الدرداء ارتقبهم واصطرب كما قيل ألصحاب الناقة اللهم إن كذبوا أاب  
ذر فإين ال أكذبه اللهم وإن اهتموه فإين ال أهتمه اللهم وإن استغشوه فإين ال  



م كان أيمتنه حني ال أيمتن أحدا أستغشه فإن رسول هللا صلى هللا عليه وسل 
داء بيده لو أن أاب ذر  ويسر إليه حني ال يسر إىل أحد أما والذي نفس أىب الدر 

قطع مييين ما أبغضته بعد الذي مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول ما  
 أظلت اخلضراء وال أقلت الغرباء من ذي هلجة أصدق من أيب ذر  

 

 

إسناده ضعيف لضعف شهر بن حوشب واملرفوع يف عليق شعيب األرنؤوط : ت
 آخره حسن لغريه 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إسحاق بن عيسى ثنا حيىي بن محزة   - 21773
بري بن عن عبد الرمحن بن يزيد بن جابر حدثين زيد بن أرطاة قال مسعت ج

نفري حيدث عن أيب الدرداء أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : فسطاط 
 املسلمني يوم امللحمة الغوطة إىل جانب مدينة يقال هلا دمشق  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح غري زيد  ت
 بن أرطاة

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسني بن حممد ثنا شريك عن   - 21774



عطاء عن أيب عبد الرمحن السلمي قال : أتى رجل أاب الدرداء فقال إن امرأيت 
بنت عمى وأان أحبها وإن والديت أتمرين أن أطلقها فقال ال آمرك أن تطلقها  

لى وال آمرك أن تعصى والدتك ولكن أحدثك حديثا مسعته من رسول هللا ص
هللا عليه وسلم مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول إن الوالدة أوسط 

 أبواب اجلنة فإن شئت فأمسك وإن شئت فدع  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث حسن وهذا إسناد ضعيف لسوء حفظ ت
 شريك 

 

 

------------------------------------- 

 

[    198صفحة  - 5مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إسحاق بن عيسى حدثين أنس بن  - 21775
عياض الليثي أبو ضمرة عن موسى بن عقبة عن علي بن عبد هللا األزدي عن  

أيب الدرداء قال مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : قال هللا عز  
هم ظامل لنفسه ومنهم  مث أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادان فمن }وجل 

فأما الذين سبقوا ابخلريات فأولئك  {مقتصد ومنهم سابق ابخلريات إبذن هللا 



الذين يدخلون اجلنة بغري حساب وأما الذين اقتصدوا فأولئك حياسبون حسااب 
يسريا وأما الذين ظلموا أنفسهم فأولئك الذين حيبسون يف طول احملشر مث هم  

احلمد هلل الذي أذهب عنا   }فهم الذين يقولون الذين تالفاهم هللا برمحته 
لغوب   }إىل قوله  {احلزن إن ربنا لغفور شكور   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف النقطاعه بني علي بن عبد هللا وأيب ت
 الدرداء بينهما فيه أبو خالد البكري

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن بن موسى ثنا بن هليعة   - 21776
ين عن أبيه عن جده  حدثين يزيد بن أيب حبيب عن معاذ بن سهل بن أنس اجله

إنه دخل على أيب الدرداء فقال ابلصحة ال ابملرض فقال أبو الدرداء مسعت 
ؤمن وإن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : إن الصداع واملليلة ال تزال ابمل 

 ذنبه مثل أحد فما تدعه وعليه من ذلك مثقال حبة من خردل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ابن هليعة سيء احلفظ ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا مكي بن إبراهيم ثنا عبد هللا بن  - 21777



سعيد عن حرب بن قيس عن أيب الدرداء قال قال رسول هللا صلى هللا عليه  
وسلم : من اغتسل يوم اجلمعة ولبس ثيابه ومس طيبا إن كان عنده مث مشى  

انتظر   إىل اجلمعة وعليه السكينة ومل يتخط أحدا ومل يؤذه ركع ما قضى له مث
 حىت ينصرف اإلمام غفر له ما بني اجلمعتني  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف النقطاعه ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا مكي ثنا عبد هللا بن سعيد عن   - 21778
حرب بن قيس عن أيب الدرداء قال : جلس رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

فخطب الناس وتال آية واىل جنيب أيب بن كعب فقلت له اي أيب يوما على املنرب 
 أن يكلمىن حىت نزل مىت أنزلت هذه اآلية قال فأىب أن يكلمىن مث سألته فأىب

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال يل أيب مالك من مجعتك إال ما لغيت 
سول فلما انصرف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم جئته فأخربته فقلت أي ر 

هللا انك تلوت آية وإىل جنيب أيب بن كعب فسألته مىت أنزلت هذه اآلية فأىب  
أن يكلمىن حىت إذا نزلت زعم أىب أنه ليس يل من مجعيت إال ما لغيت فقال  

 صدق أيب فإذا مسعت أمامك يتكلم فأنصت حىت يفرغ 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيفت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بن إسحاق ثنا بن املبارك عن عبد   - 21779
 بن املبارك ثنا  الرمحن بن يزيد بن جابر قال أيب وعلي بن إسحاق أان عبد هللا

عبد الرمحن بن يزيد بن جابر حدثين زيد بن أرطاة عن جبري بن نفري عن أيب 
بغوين ضعفاءكم  الدرداء قال مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : ا

 فإنكم إمنا ترزقون وتنصرون بضعفائكم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا زكراي بن عدي أان بقية عن حبيب   - 21780
بن عمر األنصاري عن شيخ يكىن أاب عبد الصمد قال مسعت أم الدرداء تقول 

سم فقلت ال يقول الناس إنك أي أمحق : كان أبو الدرداء إذا حدث حديثا تب
فقال ما رأيت أو ما مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حيدث حديثا إال 

 تبسم 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف بقية بن الوليد ضعيف ومدلس وقد  ت
 عنعن وحبيب بن عمر وأبو عبد الصمد جمهوالن 

 



 

حاق بن عيسى ثنا حيىي بن محزة  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إس - 21781
بن عبيد هللا حدثين أبو إدريس اخلوالين عن أيب  عن زيد بن واقد حدثين بسر

الدرداء قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : بينا أان انئم إذ رأيت عمود  
الكتاب احتمل من حتت رأسي فظننت إنه مذهوب به فاتبعته بصرى فعمد به  

اإلميان حني تقع الفنت ابلشام إىل الشام اال وإن   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    199صفحة  - 5مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا موسى بن داود ثنا عبد الرمحن بن  - 21782
اثبت بن ثوابن عن عمري بن هانئ عن أيب العذراء عن أيب الدرداء قال قال  

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : أجلوا هللا يغفر لكم قال بن ثوابن يعىن 
 أسلموا 

 

 



راءعليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف جلهالة أيب العذت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يونس ثنا بقية عن حبيب بن عمر   - 21783
 األنصاري عن أيب عبد الصمد عن أم الدرداء قالت كان أبو الدرداء ال حيدث
حبديث إال تبسم فيه فقلت له إين أخشى أن حيمقك الناس فقال كان رسول 

 هللا صلى هللا عليه وسلم : ال حيدث حبديث إال تبسم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن ثنا بن هليعة ثنا بن زابن عن   - 21784
بو الدرداء أليب سهل بن معاذ عن أبيه عن أيب الدرداء أنه أاته عائدا فقال أ

بعد أن سلم عليه ابلصحة ال ابلوجع ثالث مرات يقول ذلك مث قال مسعت 
املليلة والصداع   رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : ما يزال املرء املسلم به

وإن عليه من اخلطااي ألعظم من أحد حىت يرتكه وما عليه من اخلطااي مثقال  
 حبة من خردل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده مسلسل ابلضعفاءت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن ثنا بن هليعة ثنا يزيد بن أيب  - 21785
اء قال قال رسول هللا صلى هللا حبيب عن عبد الرمحن بن جبري عن أيب الدرد

ذن له ابلسجود يوم القيامة وأان أول من يؤذن له  عليه وسلم : أان أول من يؤ 
أن يرفع رأسه فأنظر إىل بني يدي فأعرف أميت من بني األمم ومن خلفي مثل  

ذلك وعن مييين مثل ذلك وعن مشايل مثل ذلك فقال له رجل اي رسول هللا 
ألمم فيما بني نوح إىل أمتك قال هم غر حمجلون كيف تعرف أمتك من بني ا

من أثر الوضوء ليس أحد كذلك غريهم وأعرفهم إهنم يؤتون كتبهم أبمياهنم 
 وأعرفهم يسعى بني أيديهم ذريتهم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه دون قوله : " وأعرفهم أهنم يؤتون كتبهم  ت
 . . إخل " 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن إسحاق شك فيه قال   - 21786
مسعت أاب ذر أو أاب الدرداء قال حيىي : فيقول فأعرفهم إن نورهم يسعى بني 

 أيديهم وأبمياهنم  
 

 



عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريهت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعمر ثنا عبد هللا أنبأان بن هليعة   - 21787
زيد بن أيب حبيب عن عبد الرمحن بن جبري بن نفري أنه مسع أاب ذر وأاب  حدثين ي

الدرداء قاال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : أان أول من يؤذن له يف  
 السجود فذكر معناه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريهت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا قتيبة بن سعيد ثنا بن هليعة عن   - 21788
ذر وأيب الدرداء يزيد بن أيب حبيب عن عبد الرمحن بن جبري إنه مسع من أيب 

أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : إين ألعرف أميت يوم القيامة من بني 
ن كتبهم إبمياهنم  األمم قالوا اي رسول هللا وكيف تعرف أمتك قال أعرفهم يؤتو 

واعرفهم بسيماهم يف وجوههم من أثر السجود واعرفهم بنورهم يسعى بني 
 أيديهم 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو املغرية ثنا أبو بكر بن عبد هللا   - 21789
عبيد هللا عن   بن أيب مرمي الغساين ثنا أبو األحوص حكيم بن عمري وحبيب بن

أيب الدرداء أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : ال يدع رجل منكم أن  
يعمل هلل عز وجل ألف حسنة حني يصبح يقول سبحان هللا وحبمده مائة مرة  

فإنه ألف حسنة فإنه لن يعمل إن شاء هللا مثل ذلك يف يوم من الذنوب 
 ويكون ما عمل من خري سوى ذلك وافرا 

 

 

شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف لضعف أيب بكر بن عبد هللا بن أيب عليق ت
 مرمي 

 

 

( حديث أسامة بن زيد حب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن آدم ثنا زهري ثنا إبراهيم بن   - 21790
تم عشية  عقبة أخربين كريب أنه سأل أسامة بن زيد قال قلت أخربين كيف صنع

ردفت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : جئنا الشعب الذي ينيخ فيه  
ل ماء قال الناس للمغرب فأانخ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم انقته مث اب



إهراق املاء مث دعا ابلوضوء فتوضأ وضوءا ليس ابلبالغ جدا قال قلت اي رسول 
هللا الصالة قال الصالة أمامك قال فركب حىت قدم املزدلفة فأقام املغرب مث 

أانخ الناس يف منازهلم ومل حيلوا حىت أقام العشاء فصلى مث حل الناس قال 
الفضل بن عباس وانطلقت أان يف  فقلت كيف فعلتم حني أصبحتم قال ردفه

 سباق قريش على رجلي  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري إبراهيم بن عقبة 

 

 

------------------------------------- 

 

[    200صفحة  - 5مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن إسحاق وعفان قاال ثنا   - 21791
وهيب حدثنا عبد هللا بن طاوس عن أبيه عن بن عباس عن أسامة بن زيد ان 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : ال راب فيما كان يدا بيد قال يعىن إمنا  
يف النسيئة  الراب  

 



 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخني من جهة عفان  ت
 وعلى شرط مسلم من جهة حيىي بن إسحاق

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا أابن ثنا حيىي بن أيب كثري   - 21792
حدثين عمرو بن أيب احلكم عن موىل قدامة بن مظعون عن موىل أسامة بن زيد  

انه انطلق مع أسامة إىل وادي القرى يطلب ماال له وكان يصوم يوم اإلثنني : 
بري قد  ويوم اخلميس فقال له مواله مل تصوم يوم اإلثنني واخلميس وأنت شيخ ك

رققت قال ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان يصوم يوم اإلثنني ويوم 
إلثنني ويوم اخلميس فسئل عن ذلك فقال ان أعمال الناس تعرض يوم ا

 اخلميس 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف جلهالة موىل قدامة وجهالة موىل أسامة  ت
 واملرفوع منه صحيح بطرقه وشواهده

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هشيم بن بشري حدثنا حصني عن   - 21793
ول هللا صلى هللا أيب ظبيان قال مسعت أسامة بن زيد حيدث قال : بعثنا رس

عليه وسلم إىل احلرقة من جهينة قال فصبحناهم فقاتلناهم فكان منهم رجل 



يته أان  إذا أقبل القوم كان من أشدهم علينا وإذا أدبروا كان حاميتهم قال فغش
ل من األنصار قال فلما غشيناه قال ال إله اال هللا فكف عنه األنصاري ورج

وقتلته فبلغ ذلك النيب صلى هللا عليه وسلم فقال اي أسامة أقتلته بعد ما قال  
ال إله اال هللا قال قلت اي رسول هللا إمنا كان متعوذا من القتل فكررها على  

مئذ  حىت متنيت أىن مل أكن أسلمت اال يو   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هشيم أان سليمان التيمي عن أيب  - 21794
عثمان النهدي عن أسامة بن زيد قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ما  

 تركت بعدي فتنة أضر على أميت من النساء على الرجال 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثين أيب ثنا سفيان عن الزهري عن على بن   حدثنا عبد هللا - 21795
حسني عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد عن النيب صلى هللا عليه وسلم  

 قال : ال يرث املسلم الكافر وال الكافر املسلم  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

هري عن عروة عن  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان عن الز  - 21796
أسامة بن زيد : أن النيب صلى هللا عليه وسلم أشرف على أطم من آطام  

املدينة فقال هل ترون ما أرى اىن ألرى مواقع الفنت خالل بيوتكم كمواقع 
 القطر 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان عن إبراهيم بن عقبة عن   - 21797
لى هللا عليه وسلم  كريب عن بن عباس قال أخربين أسامة بن زيد : أن النيب ص

أردفه من عرفة فلما أتى الشعب نزل فبال ومل يقل إهراق املاء فصببت عليه  
ملزدلفة  فتوضأ وضوءا خفيفا فقلت الصالة فقال الصالة أمامك قال مث أتى ا

 فصلى املغرب مث حلوا رحاهلم وأعنته مث صلى العشاء  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح ت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان بن عيينة ثنا عمرو يعىن بن  - 21798
وزان بوزن دينار عن أيب صاحل قال مسعت أاب سعيد يقول : الذهب ابلذهب 

قال فلقيت بن عباس فقلت أرأيت ما تقول أشيئا وجدته يف كتاب هللا أو 
هللا  مسعته من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال ليس بشيء وجدته يف كتاب

أو مسعته من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ولكن أخربين أسامة بن زيد ان 
 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال الراب يف النسيئة 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان عن عمرو عن عامر بن  - 21799
ل يسأل سعدا عن الطاعون فقال أسامة بن زيد اان أحدثك سعد قال جاء رج

عنه مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : ان هذا عذاب أو كذا 
أرسله هللا على انس قبلكم أو طائفة من بىن إسرائيل فهو جييء أحياان ويذهب 

ه  أحياان فإذا وقع أبرض فال تدخلوا عليه وإذا وقع أبرض فال خترجوا فرارا من  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 



 

------------------------------------- 

 

[    201صفحة  - 5مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح ثنا حممد بن أيب حفصة ثنا   - 21800
قال :   الزهري عن على بن حسني عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد انه 

اي رسول هللا أين تنزل غدا ان شاء هللا وذلك زمن الفتح فقال هل ترك لنا  
 عقيل من منزل مث قال ال يرث الكافر املؤمن وال املؤمن الكافر  

 

 

ليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن بن مهدي ثنا اثبت بن   - 21801
قيس أبو غصن حدثين أبو سعيد املقربي حدثين أسامة بن زيد قال : كان  

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يصوم األايم يسرد حىت يقال ال يفطر ويفطر  
م حىت ال يكاد ان يصوم اال يومني من اجلمعة ان كاان يف صيامه وإال األاي

صامهما ومل يكن يصوم من شهر من الشهور ما يصوم من شعبان فقلت اي 
رسول هللا انك تصوم ال تكاد ان تفطر وتفطر حىت ال تكاد ان تصوم اال يومني 



ني ويوم ان دخال يف صيامك وإال صمتهما قال أي يومني قال قلت يوم اإلثن
ميس قال ذانك يومان تعرض فيهما األعمال على رب العاملني وأحب ان اخل

يعرض عملي وأان صائم قال قلت ومل أرك تصوم من شهر من الشهور ما تصوم 
من شعبان قال ذاك شهر يغفل الناس عنه بني رجب ورمضان وهو شهر يرفع  

ئم  فيه األعمال إىل رب العاملني فأحب ان يرفع عملي وأان صا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أان بن جريج قال قلت   - 21802
امة بن زيد :  لعطاء أمسعت بن عباس فذكر قصة ولكين مسعته يقول أخربين أس

ان النيب صلى هللا عليه وسلم ملا دخل البيت دعا يف نواحيه كلها ومل يصل فيه  
لة  حىت خرج فلما خرج ركع ركعتني يف قبل الكعبة وقال هذه القب  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعقوب ثنا أيب عن حممد بن  - 21803
إسحاق حدثين سعيد بن عبيد بن السباق عن حممد بن أسامة بن زيد عن أبيه  



أسامة بن زيد قال : ملا ثقل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم هبطت وهبط 
اس معي إىل املدينة فدخلت على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وقد الن

أصمت فال يتكلم فجعل يرفع يديه إىل السماء مث يصبها على أعرف انه يدعو  
 يل 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسن من أجل حممد بن إسحاق وابقي رجال  ت
 اإلسناد ثقات 

 

 

ن ثنا محاد بن سلمة أان قيس  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفا - 21804
باس عن أسامة : ان رسول هللا صلى هللا عليه  بن سعد عن عطاء عن بن ع 

وسلم أفاض من عرفة ورديفه أسامة فجعل يكبح راحلته حىت إن ذفريها لتكاد  
أن متس ورمبا قال محاد ان تصيب قادمة الرحل وهو يقول اي أيها الناس 

ليس يف إيضاع اإلبل عليكم ابلسكينة والوقار فان الرب   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري محاد بن سلمة وقيس بن سعد 

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان وثنا وهيب ثنا بن طاوس عن   - 21805
ال :  أبيه عن بن عباس عن أسامة بن زيد ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ق

 ال راب فيما كان يدا بيد  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا قتيبة بن سعيد ثنا حيىي بن زكراي بن   - 21806
د قال :  أيب زائدة عن حممد بن إسحاق عن الزهري عن عروة عن أسامة بن زي

دخلت مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على عبد هللا بن أيب يف مرضه  
ود فقال  نعوده فقال له النيب صلى هللا عليه وسلم قد كنت أهناك عن حب يه

 عبد هللا فقد أبغضهم أسعد بن زرارة فمات  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف فإن ابن إسحاق مدلس وهو هنا مل  ت
 يصرح بسماعه من الزهري 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هاشم بن القاسم ثنا املسعودي ثنا   - 21807
حممد بن على أبو جعفر عن أسامة بن زيد قال : صلى رسول هللا صلى هللا 



 عليه وسلم يف البيت  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف ت  

 

 

إسحاق حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعقوب ثنا أيب عن بن  - 21808
دثين هشام بن عروة عن أبيه عن أسامة بن زيد قال : كنت رديف رسول هللا ح

صلى هللا عليه وسلم عشية عرفة قال فلما وقعت الشمس دفع رسول هللا 
صلى هللا عليه وسلم فلما مسع حطمة الناس خلفه قال رويدا أيها الناس 

صلى هللا عليه   عليكم السكينة فان الرب ليس ابإليضاع قال فكان رسول هللا
وسلم إذا التحم عليه الناس أعنق وإذا وجد فرجة نص حىت مر ابلشعب الذي 

يزعم كثري من الناس انه صلى فيه فنزل به فبال ما يقول إهراق املاء كما  
يقولون مث جئته ابألداوة فتوضأ مث قال قلت الصالة اي رسول هللا قال فقال  

هللا عليه وسلم وما صلى حىت أتى الصالة أمامك قال فركب رسول هللا صلى 
 املزدلفة فنزل هبا فجمع بني الصالتني املغرب والعشاء اآلخرة 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد حسن من أجل حممد بن ت
 إسحاق

 



 

------------------------------------- 

 

[    202صفحة  - 5مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعقوب ثنا أيب عن حممد بن  - 21809
إسحاق حدثين إبراهيم بن عقبة عن كريب موىل عبد هللا بن عباس عن أسامة  

بن زيد قال : كنت ردف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عشية عرفة فلما  
سول هللا صلى هللا عليه وسلم فلما مسع حطمة الناس وقعت الشمس دفع ر 

خلفه قال رويدا أيها الناس عليكم السكينة فان الرب ليس ابإليضاع قال فكان  
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا التحم عليه الناس أعنق وإذا وجد فرجة 

  نص حىت مر ابلشعب الذي يزعم كثري من الناس انه صلى فيه فنزل به فبال ما
يقول إهراق املاء كما يقولون مث جئته ابألداوة فتوضأ مث قال قلت الصالة اي 

رسول هللا قال فقال الصالة أمامك قال فركب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
وما صلى حىت أتى املزدلفة فنزل هبا فجمع بني الصالتني املغرب والعشاء 

 اآلخرة  
 

 

إسناد حسن من أجل حممد بن  عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذات
 إسحاق



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعقوب ثنا أيب عن بن إسحاق  - 21810
حدثين عبيد هللا بن على بن أيب رافع عن سعيد بن املسيب حدثين أسامة بن  

 زيد انه مسع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : ال راب إال يف النسيئة  

 

 

األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد حسن من أجل حممد بن عليق شعيب ت
 إسحاق وعبيد هللا بن علي بن أيب رافع

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو سلمة اخلزاعي أان مالك عن   - 21811
عمر عن عامر بن حممد بن املنكدر وأيب النضر موىل عمر بن عبيد هللا بن م 

سعد بن أيب وقاص عن أبيه : انه سأل أسامة بن زيد ماذا مسعت من رسول هللا 
هللا عليه  صلى هللا عليه وسلم يف الطاعون فقال أسامة مسعت رسول هللا صلى  

وسلم يقول رجز أرسل على طائفة من بىن إسرائيل أو على طائفة ممن كان  
قبلكم الشك يف احلديث فإذا مسعتم به أبرض فال تقدموا عليه وإذا وقع أبرض 

وأنتم هبا فال خترجوا فرارا منه قال أبو النضر يف حديثة ال خيرجكم اال فرارا 
 منه  

 

 



حيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده ص ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسني بن حممد ثنا أبو معشر عن   - 21812
سليم موىل ليث وكان قدميا قال مر مروان بن احلكم على أسامة بن زيد وهو  
يصلي فحكاه مروان قال أبو معشر وقد لقيهما مجيعا فقال أسامة اي مروان 

يقول : ان هللا ال حيب كل فاحش  مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
 متفحش  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث حسن وهذا إسناد ضعيف لضعف أيب املعشرت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هارون بن معروف ثنا عبد هللا بن  - 21813
وهب أخربين عمرو بن احلرث ان حممد بن املنكدر حدثه انه أخربه انه حدثه  

زيد يقول : مجع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بني املغرب  من مسع أسامة بن
 والعشاء ابملزدلفة 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف إلهبام الراوي عن  ت
 أسامة بن زيد 



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أان معمر عن الزهري  - 21814
عن أسامة بن زيد قال قلت : اي عن علي بن حسني عن عمرو بن عثمان  

رسول هللا أين ننزل غدا يف حجته قال وهل ترك لنا عقيل منزال مث قال حنن  
انزلون غدا ان شاء هللا خبيف بىن كنانة يعىن احملصب حيث قامست قريش على  
الكفر وذلك ان بىن كنانة حالفت قريشا على بىن هاشم ان ال يناكحوهم وال  

قال عند ذلك ال يرث الكافر املسلم وال املسلم الكافر   يبايعوهم وال يؤوهم مث
 قال الزهري واخليف الوادي  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    203صفحة  - 5مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن الزهري  - 21815
عن عروة بن الزبري ان أسامة بن زيد أخربه : ان النيب صلى هللا عليه وسلم  
ركب محارا عليه أكاف حتته قطيفة فدكية وأردف وراءه أسامة بن زيد وهو 



د بن عبادة يف بىن احلرث بن اخلزرج وذلك قبل وقعة بدر حىت مر  يعود سع
يهود فيهم عبد  مبجلس فيه أخالط من املسلمني واملشركني عبدة األواثن وال

هللا بن أيب ويف اجمللس عبد هللا بن رواحة فلما غشيت اجمللس عجاجة الدابة 
م عليهم النيب صلى مخر عبد هللا بن أيب انفه بردائه مث قال ال تغربوا علينا فسل

هللا عليه وسلم مث وقف فنزل فدعاهم إىل هللا وقرأ عليهم القرآن فقال له عبد  
هللا بن أيب أيها املرء ال أحسن من هذا إن كان ما تقول حقا فال تؤذينا يف 

جمالسنا وارجع إىل رحلك فمن جاءك منا فاقصص عليه قال عبد هللا بن رواحة  
ذلك قال فاستب املسلمون واملشركون واليهود   اغشنا يف جمالسنا فإان حنب

حىت مهوا أن يتواثبوا فلم يزل النيب صلى هللا عليه وسلم خيفضهم مث ركب دابته 
حىت دخل على سعد بن عبادة فقال أي سعد أمل تسمع ما قال أبو حباب 

يريد عبد هللا بن أيب قال كذا وكذا فقال اعف عنه اي رسول هللا واصفح فوهللا 
عطاك هللا الذي أعطاك ولقد اصطلح أهل هذه البحرية أن يتوجوه  لقد أ

فيعصبونه ابلعصابة فلما رد هللا ذلك ابحلق الذي أعطاكه شرق بذلك فذاك 
 فعل به ما رأيت فعفا عنه النيب صلى هللا عليه وسلم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

 أيب ثنا حجاج ثنا ليث يعىن بن سعد  حدثنا عبد هللا حدثين - 21816



حدثين عقيل عن بن شهاب عن عروة : ان أسامة بن زيد أخربه فذكر معناه  
 اال انه قال ولقد اجتمع أهل هذه البحرية  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو اليمان أان شعيب عن الزهري  - 21817
صلى هللا عليه وسلم   أخربين عروة بن الزبري ان أسامة بن زيد أخربه : أن النيب

ركب محارا على أكاف عليه قطيفة فدكية وأردف أسامة بن زيد وراءه يعود  
   سعد بن عبادة يف بىن اخلزرج قبل وقعة بدر فذكره وقال البحرة

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو عبد الرمحن املقرئ ثنا حيوة   - 21818
أخربين عياش بن عباس ان أاب النضر حدثه عن عامر بن سعد بن أيب وقاص 
ان أسامة بن زيد أخرب والده سعد بن مالك قال فقال له ان رجال جاء إىل 

النيب صلى هللا عليه وسلم فقال : اىن أعزل عن امرأيت قال مل قال شفقا على  
 ولدها أو على أوالدها فقال ان كان كذلك فال ما ضار ذلك فارس وال الروم 



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري عياش بن عباس فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هيثم قال عبد هللا ومسعته أان من  - 21819
بن  اهليثم بن خارجة ثنا رشدين بن سعد عن عقيل عن بن شهاب عن عروة

الزبري عن أسامة بن زيد عن النيب صلى هللا عليه وسلم : ان جربيل عليه  
فرغ من  السالم ملا نزل على النيب صلى هللا عليه وسلم فعلمه الوضوء فلما 

وضوئه أخذ حفنة من ماء فرش هبا حنو الفرج قال فكان النيب صلى هللا عليه  
 وسلم يرش بعد وضوئه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف لضعف رشدين بن سعد ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عثمان بن عمر ثنا بن أيب ذئب  - 21820
دخلت على  عن احلرث عن كريب موىل بن عباس عن أسامة بن زيد قال : 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وعليه الكآبة فسألته ما له فقال مل أيتين جربيل 
عليه  منذ ثالث قال فإذا جرو كلب بني بيوته فأمر به فقتل فبدا له جربيل 



السالم فبهش إليه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حني رآه فقال مل أتتين فقال  
 اان ال ندخل بيتا فيه كلب وال تصاوير 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده قوي رجاله ثقات رجال الشيخني غري احلارث ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسني ثنا بن أيب ذئب عن احلرث   - 21821
عبد الرمحن عن كريب موىل بن عباس عن أسامة بن زيد قال : دخلت بن 

على النيب صلى هللا عليه وسلم وعليه كآبة فذكر معىن حديث عثمان بن عمر  
 اال انه قال فلم أيتين منذ ثالث  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده قويت  

 

 

ثنا قيس  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو سعيد موىل بىن هاشم  - 21822
مة بن زيد قال قال يل  بن الربيع ثنا جامع بن شداد عن كلثوم اخلزاعي عن أسا 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : أدخل علي أصحايب فدخلوا عليه فكشف 
 القناع مث قال لعن هللا اليهود والنصارى اختذوا قبور أنبيائهم مساجد  

 

 



حسن يف املتابعات عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ت
 والشواهد

 

 

------------------------------------- 

 

[    204صفحة  - 5مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سريج ثنا قيس عن جامع اال أنه  - 21823
 قال : فدخلوا عليه وهو متقنع بربد له معافر ومل يقل والنصارى  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد حسن يف املتابعات ت
 والشواهد

 

 

صم  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن عا - 21824
األحول قال مسعت أاب عثمان حيدث عن أسامة بن زيد قال : أرسلت إىل 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بعض بناته أن صبيا هلا ابنا أو ابنة قد 
احتضرت فاشهدان قال فأرسل إليها يقرأ السالم ويقول ان هلل ما أخذ وما  



م أعطى وكل شيء عنده إىل أجل مسمى فلتصرب ولتحتسب فأرسلت تقس
عليه فقام وقمنا فرفع الصيب إىل حجر أو يف حجر رسول هللا صلى هللا عليه  

وسلم ونفسه تقعقع ويف القوم سعد بن عبادة وأيب أحسب ففاضت عينا رسول  
هللا صلى هللا عليه وسلم فقال له سعد ما هذا اي رسول هللا قال هذه رمحة  

  من عباده الرمحاء يضعها هللا يف قلوب من يشاء من عباده وإمنا يرحم هللا

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أمحد بن عبد امللك ثنا حممد بن   - 21825
مد بن سلمة عن حممد بن إسحاق عن يزيد بن عبد هللا بن قسيط عن حم

أسامة عن أبيه : قال اجتمع جعفر وعلي وزيد بن حارثة فقال جعفر أان 
أحبكم إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وقال علي أان أحبكم إىل رسول هللا 
صلى هللا عليه وسلم وقال زيد أان أحبكم إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
فقالوا انطلقوا بنا إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حىت نسأله فقال أسامة  

بن زيد فجاؤوا يستأذنونه فقال اخرج فانظر من هؤالء فقلت هذا جعفر وعلي  
من أحب إليك قال فاطمة قالوا  وزيد ما أقول أيب قال ائذن هلم ودخلوا فقالوا 

نسألك عن الرجال قال أما أنت اي جعفر فأشبه خلقك خلقي وأشبه خلقي  
خلقك وأنت مىن وشجريت وأما أنت اي علي فختين وأبو ولدى وأان منك وأنت  



 مىن وأما أنت اي زيد فموالي ومىن واىل وأحب القوم إىل  

 

 

بن إسحاق  عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ألجل حممدت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان عن عبيد هللا بن أيب يزيد  - 21826
مسع بن عباس يقول حدثين أسامة بن زيد عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 وقال مرة أخربين أسامة انه قال : الراب يف النسيئة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو معاوية ثنا عاصم عن أيب  - 72182
 عليه وسلم  عثمان النهدي عن أسامة بن زيد قال : أتى رسول هللا صلى هللا

أبميمة ابنة زينب ونفسها تقعقع كأهنا يف شن فقال رسول هللا صلى هللا عليه  
فقال له  وسلم هلل ما أخذ وهلل ما أعطى وكل إىل أجل مسمى فدمعت عيناه 

سعد بن عبادة اي رسول هللا أتبكى أو مل تنه عن البكاء فقال رسول هللا صلى 
هللا عليه وسلم إمنا هي رمحة جعلها هللا يف قلوب عباده وإمنا يرحم هللا من 

 عباده الرمحاء 



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو معاوية ثنا األعمش عن عمارة   - 21828
الساريتني  عن أيب الشعثاء قال : خرجت حاجا فدخلت البيت فلما كنت عند

مضيت حىت لزقت ابحلائط قال وجاء بن عمر حىت قام إىل جنيب فصلى أربعا 
ت قال فلما صلى قلت له أين صلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من البي

قال فقال ها هنا أخربين أسامة بن زيد انه صلى قال قلت فكم صلى قال 
على هذا أجدين ألوم نفسي اىن مكثت معه عمرا مث مل أسأله كم صلى فلما  
كان العام املقبل قال خرجت حاجا قال فجئت حىت قمت يف مقامه قال 

مث صلى  فجاء بن الزبري حىت قام إىل جنيب فلم يزل يزامحين حىت أخرجين منه  
 فيه أربعا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل ثنا هشام يعىن الدستوائي  - 21829
امة بن مظعون  ثنا حيىي بن أيب كثري عن عمر بن احلكم بن ثوابن ان موىل قد



حدثه ان موىل أسامة بن زيد حدثه : ان أسامة بن زيد كان خيرج يف مال له 
وقد كربت  بوادي القرى فيصوم اإلثنني واخلميس فقلت له مل تصوم يف السفر

ورققت فقال ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان يصوم اإلثنني واخلميس  
فقلت اي رسول هللا مل تصوم اإلثنني واخلميس قال ان األعمال تعرض يوم 

 اإلثنني ويوم اخلميس  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف جلهالة موىل قدامة وجهالة موىل أسامة  ت
بطرقه وشواهده  . واملرفوع منه صحيح  

 

 

-------------------------------------  

 

[    205صفحة  - 5مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل بن إبراهيم عن سليمان   - 21830
صلى هللا عليه   التيمي عن أيب عثمان النهدي عن أسامة قال قال رسول هللا

وسلم : قمت على ابب اجلنة فإذا عامة من دخلها املساكني وإذا أصحاب 
ر اجلد وقال حيىي بن سعيد وغريه اال أصحاب اجلد حمبوسون اال أصحاب النا
 فقد أمر هبم إىل النار وقمت على ابب النار فإذا عامة من يدخلها النساء 



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد ثنا هشام حدثين أيب  - 21831
قال سئل أسامة عن : سري رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف حجة الوداع وأان 
 شاهد قال كان سريه العنق فإذا وجد فجوة نص والنص فوق العنق وأان رديفه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعلى بن عبيد ثنا األعمش عن أيب   - 18322
وائل قال قيل ألسامة أال تكلم عثمان فقال انكم ترون أن ال أكلمه اال 

أمسعكم اىن ألكلمه فيما بيين وبينه ما دون ان افتتح أمرا ال أحب ان أكون 
ن علي أمريا بعد إذ أول من افتتحه وهللا ال أقول لرجل انك خري الناس وان كا

مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول قالوا وما مسعته يقول قال مسعته  
يقول : جياء ابلرجل يوم القيامة فيلقى يف النار فتندلق به أقتابه فيدور هبا يف 
النار كما يدور احلمار برحاه فيطيف به أهل النار فيقولون اي فالن مالك ما  

ابملعروف وتنهاان عن املنكر فقال كنت آمركم ابملعروف  أصابك أمل تكن أتمران



 وال آتيه وأهناكم عن املنكر وآتيه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع حدثين صاحل بن أيب األخضر   - 21833
بعثين رسول هللا صلى  عن الزهري عن عروة بن الزبري عن أسامة بن زيد قال :

 هللا عليه وسلم إىل قرية يقال هلا ابين فقال ائتها صباحا مث حرق  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف لضعف صاحل بن ت
 أيب األخضر وهو مع ضعفه يعترب به 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو عامر ثنا زهري يعىن بن حممد   - 21834
أابه أسامة قال :  عن عبد هللا يعىن بن حممد بن عقيل عن بن أسامة بن زيد ان 

كساين رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قبطية كثيفة كانت مما أهداها دحية  
لم مالك مل تلبس  الكليب فكسوهتا امرأيت فقال يل رسول هللا صلى هللا عليه وس

القبطية قلت اي رسول هللا كسوهتا امرأيت فقال يل رسول هللا صلى هللا عليه  
 وسلم مرها فلتجعل حتتها غاللة اىن أخاف ان تصف حجم عظامها  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث حمتمل للتحسني ت  

 

 

ه  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عارم بن الفضل ثنا معتمر عن أبي - 21835
قال مسعت أاب متيمة حيدث عن أيب عثمان النهدي حيدثه أبو عثمان عن أسامة  

بن زيد قال : كان نيب هللا صلى هللا عليه وسلم أيخذين فيقعدين على فخذه  
ويقعد احلسن بن على على فخذه األخرى مث يضمنا مث يقول اللهم ارمحهما  

ن عنزة إىل ربيعة يعىن فإين أرمحهما قال أيب قال على بن املديين هو السلى م
 أاب متيمة السلى  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري رجاله ثقات ت
 رجال الشيخني غري أيب متيمة 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا زكراي بن على ثنا عبيد هللا بن  - 21836
يد عن أبيه قال  عمرو عن عبد هللا بن حممد بن عقيل عن حممد بن أسامة بن ز 

: كساين رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قبطية كثيفة مما أهداها له دحية  
مرأيت فقال  الكليب فكسوهتا امرأيت فقال مالك مل تلبس القبطية قلت كسوهتا ا



 مرها فلتجعل حتتها غاللة فإين أخاف ان تصف حجم عظامها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث حمتمل للتحسني ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق اان سفيان عن عاصم   - 21837
عن أيب عثمان النهدي عن أسامة بن زيد قال : أرسلت ابنة النيب صلى هللا 

ابين يقبض فائتنا فأرسل إبقراء السالم ويقول هلل ما أخذ وهلل ما  عليه وسلم ان 
تني قال  أعطى وكل شيء عنده أبجل مسمى قال فأرسلت إليه تقسم عليه ليأ

فقام وقمنا معه معاذ بن جبل وأيب بن كعب وسعد بن عبادة قال فأخذ الصيب  
هذه رمحة  ونفسه تقعقع قال فدمعت عيناه فقال سعد اي رسول هللا ما هذا قال 

 جعلها هللا يف قلوب عباده وإمنا يرحم هللا من عباده الرمحاء  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    206صفحة  - 5مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو أمحد بن احلجاج ثنا بن أيب  - 21838
فديك عن بن أيب ذئب عن شعبة عن بن عباس عن أسامة بن زيد انه : أردفه  

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يوم عرفة حىت دخل الشعب مث إهراق املاء 
 وتوضأ مث ركب ومل يصل 

 

 

اد ضعيف لضعف شعبة عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا زيد بن احلباب أخربين اثبت بن  - 21839
قيس عن أيب سعيد املقربي عن أسامة : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 كان يصوم اإلثنني واخلميس  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد حسن من أجل اثبت بن ت
 قيس 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد عن بن أيب ذئب عن الزبرقان  - 21840
المني : ان رهطا من قريش مر هبم زيد بن اثبت وهم جمتمعون فأرسلوا إليه غ 

هلم يسأالنه عن الصالة الوسطى فقال هي العصر فقام إليه رجالن منهم  



فقال هي الظهر  فسأاله فقال هي الظهر مث انصرفا إىل أسامة بن زيد فسأاله 
ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان يصلي الظهر ابهلجري وال يكون وراءه 

 } اال الصف والصفان من الناس يف قائلتهم ويف جتارهتم فانزل هللا تعاىل 
قال فقال رسول   {حافظوا على الصلوات والصالة الوسطى وقوموا هلل قانتني 

أو ألحرقن بيوهتم   هللا صلى هللا عليه وسلم لينتهني رجال  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف النقطاعه ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد ثنا مهام عن قتادة عن   - 21841
عزرة عن الشعيب عن أسامة انه حدثه قال : كنت ردف رسول هللا صلى هللا 

حىت بلغ عليه وسلم حني أفاض من عرفات فلم ترفع راحلته رجلها عادية 
 مجعا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد رجاله ثقات رجال ت
 الشيخني غر عزرة 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد ثنا محاد عن عاصم   - 21842



عن أيب وائل قال قيل إلسامة بن زيد قال مسعت رسول هللا صلى هللا عليه  
يطاع يف معاصي هللا تعاىل فيقذف يف  وسلم يقول : يؤتى ابلرجل الذي كان

النار فتندلق به أقتابه فيستدير فيها كما يستدير احلمار يف الرحا فيأيت عليه  
أهل طاعته من الناس فيقولون أي فل أين ما كنت أتمران به فيقول اىن كنت  

 آمركم أبمر وأخالفكم إىل غريه  

 

 

من أجل عاصم عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد ثنا داود بن أيب  - 21843
الفرات عن إبراهيم يعىن الصائغ عن عطاء عن بن عباس حدثين أسامة بن زيد  

 ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : الراب يف النسيئة  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح غري ت
 إبراهيم الصائغ

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن بكر أان حيىي بن قيس   - 21844
لدرهم  املازين قال سألت عطاء عن الدينار ابلدينار وبينهما فضل والدرهم اب



قال كان بن عباس حيله فقال بن الزبري : ان بن عباس حيدث مبا مل يسمع من  
 مل أمسعه من رسول هللا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فبلغ بن عباس فقال إين

صلى هللا عليه وسلم ولكن أسامة بن زيد حدثين ان رسول هللا صلى هللا عليه  
 وسلم قال ليس الراب اال يف النسيئة أو النقرة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري حيىي ت
 بن قيس املأريب

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو قطن ثنا املسعودي عن أيب  - 21845
 جعفر عن أسامة : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم صلى يف الكعبة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن أيب بكري ثنا شعبة قال   - 21846
براهيم بن سعد حيدث انه مسع أسامة بن حبيب بن أيب اثبت اان قال مسعت إ

زيد حيدث سعدا ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : إذا مسعتم ابلطاعون  
أبرض فال تدخلوها وإذا وقع أبرض وأنتم هبا فال خترجوا منها قال قلت أنت  



 مسعته حيدث سعدا وهو ال ينكر قال نعم  

 

 

شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على  ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو معاوية ثنا عاصم حدثين أبو  - 21847
عثمان النهدي عن أسامة بن زيد قال : أتى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
أبميمة بنت زينب ونفسها تقعقع كأهنا يف شن فقال هلل ما أخذ وهلل ما أعطى  

له سعد بن عبادة اي رسول هللا  وكل إىل أجل مسمى قال فدمعت عيناه فقال
أتبكى أو مل تنه عن البكاء فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إمنا هي رمحة  

 جعلها هللا يف قلوب عباده وإمنا يرحم هللا من عباده الرمحاء  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

-------------------------------------  

 

[    207صفحة  - 5مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو معاوية ثنا األعمش عن شقيق   - 21848
فتكلمه قال فقال  عن أسامة بن زيد قال قالوا له : أال تدخل على هذا الرجل 

أال ترون اىن ال أكلمه اال أمسعكم وهللا لقد كلمته فيما بيين وبينه ما دون ان 
جل أن يكون على  أفتح أمرا ال أحب أن أكون أان أول من فتحه وال أقول لر 

أمريا انه خري الناس بعد ما مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول يؤتى 
ابلرجل يوم القيامة فيلقى يف النار فتندلق أقتاب بطنه فيدور هبا يف النار كما  

يدور احلمار ابلرحا قال فيجتمع أهل النار إليه فيقولون اي فالن أما كنت أتمران 
املنكر قال فيقول بلى قد كنت آمر ابملعروف وال أتيه  ابملعروف وتنهاان عن

 وأهنى عن املنكر وآتيه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو معاوية ثنا األعمش عن عمارة   - 21849
بني عن أيب الشعثاء قال : خرجت حاجا فجئت حىت دخلت البيت فلما كنت 
الساريتني مضيت حىت لزقت ابحلائط فجاء بن عمر فصلى إىل جنيب فصلى 

أربعا فلما صلى قلت له أين صلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من البيت 
قال أخربين أسامة بن زيد انه صلى ها هنا فقلت كم صلى قال هذا أجدين 

لعام املقبل  ألوم نفسي اىن مكثت معه عمرا مل أسأله كم صلى مث حججت من ا



فجئت حىت قمت يف مقامه فجاء بن الزبري حىت قام إىل جنيب ومل يزل يزامحين  
 حىت أخرجين منه مث صلى فيه أربعا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعلى ثنا األعمش عن أيب ظبيان ثنا   - 21850
: بعثنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم سرية إىل احلرقات أسامة بن زيد قال 

فنذروا بنا فهربوا فأدركنا رجال فلما غشيناه قال ال إله اال هللا فضربناه حىت 
قتلناه فعرض يف نفسي من ذلك شيء فذكرته لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 إمنا قاهلا خمافة  فقال من لك بال إله اال هللا يوم القيامة قال قلت اي رسول هللا
السالح والقتل فقال اال شققت عن قلبه حىت تعلم من أجل ذلك أم ال من  

لك بال إله اال هللا يوم القيامة قال فما زال يقول ذلك حىت وددت أىن مل أسلم  
 اال يومئذ  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

ثنا أبو كامل ثنا محاد عن قيس بن حدثنا عبد هللا حدثين أيب  - 21851



سعد عن عطاء عن بن عباس عن أسامة بن زيد قال : أفاض رسول هللا صلى 
هللا عليه وسلم من عرفة وأان رديفه فجعل يكبح راحلته حىت ان ذفرها لتكاد  

تصيب قادمة الرحل وهو يقول اي أيها الناس عليكم السكينة والوقار فان الرب 
 ليس يف إيضاع اإلبل 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح غري أيب ت
 كامل 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو كامل ثنا إبراهيم بن سعد ثنا   - 21852
امة حتته  بن شهاب عن بن عم ألسامة بن زيد يقال له عياض وكانت بنت أس

قال : ذكر لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم رجل خرج من بعض األرايف حىت 
الناس  إذا كان قريبا من املدينة ببعض الطريق أصابه الوابء قال فأفزع ذلك

قال فقال النيب صلى هللا عليه وسلم اىن ألرجو ان ال يطلع علينا نقاهبا يعىن 
 املدينة 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف جلهالة عياض ابن عم أسامة بن زيدت  

 

 



قال أيب وثناه اهلامشي ويعقوب وقاال مجيعا انه مسع أسامة :  - 21853  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو معمر ثنا إبراهيم بن سعد ثنا   - 21854
بن شهاب عن بن عم ألسامة بن زيد يقال له عياض وكانت ابنة أسامة عنده :  

 وذكر احلديث مثله قال أبو عبد الرمحن وقال بعضهم عياض بن ضمري 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

أيب ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن الزهري  حدثنا عبد هللا حدثين - 21855
ة بن زيد قال قال رسول هللا صلى  عن عامر بن سعد بن أيب وقاص عن أسام

هللا عليه وسلم : ان هذا الوابء رجز أهلك هللا به األمم قبلكم وقد بقى منه يف  
األرض شيء جييء أحياان ويذهب أحياان فإذا وقع أبرض فال خترجوا منها وإذا 

ه يف أرض فال أتتوها  مسعتم ب  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

------------------------------------- 



 

[    208صفحة  - 5مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو اليمان ثنا شعيب عن الزهري  - 21856
أخربين عامر بن سعد بن أيب وقاص انه مسع أسامة بن زيد حيدث سعدا : ان  

 النيب صلى هللا عليه وسلم ذكر هذا الوجع فذكر احلديث 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أان بن جريج أخربين بن  - 21857
شهاب قال أيب وعبد األعلى عن معمر عن الزهري عن على بن حسني عن  
عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال :  

 ال يرث املسلم الكافر وال يرث الكافر املسلم  

 

 

: إسناداه صحيحان على شرط الشيخني عليق شعيب األرنؤوطت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أان بن جريج وروح قاال  - 21858



ثنا بن جريج قال قلت لعطاء مسعت بن عباس يقول : إمنا أمرمت ابلطواف ومل 
تؤمروا ابلدخول قال مل يكن ينهى عن دخوله ولكين مسعته يقول أخربين أسامة  

نواحيه كلها ومل   بن زيد ان النيب صلى هللا عليه وسلم ملا دخل البيت دعا يف
يصل فيه حىت خرج فلما خرج ركع ركعتني يف قبل الكعبة قال عبد الرزاق 

 وقال هذه القبلة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن الزهري  - 21859
ى هللا عليه وسلم على أطم من  عن عروة عن أسامة قال : أشرف النيب صل

آطام املدينة فقال هل ترون ما أرى قالوا ال قال اىن ألرى الفنت تقع خالل 
 املدينة كوقع املطر  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن بشر ثنا حممد بن عمرو   - 21860
بن عمرو عن حممد بن املنكدر عن عامر بن سعد بن أيب  ويزيد قال أان حممد



وقاص عن أسامة بن زيد قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : إذا مسعتم  
 ابلطاعون أبرض فال تدخلوا عليه وإذا وقع وأنتم أبرض فال خترجوا فرارا منه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد حسن من أجل حممد بن ت
 عمرو 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا عمر بن ذر عن جماهد   - 21861
ل  عن أسامة بن زيد : ان النيب صلى هللا عليه وسلم أردفه من عرفة قال فقا

الناس سيخربان صاحبنا ما صنع قال قال أسامة ملا دفع من عرفة فوقع كف  
ه يشري إىل الناس  رأس راحلته حىت أصاب رأسها واسطة الرحل أو كاد يصيب

بيده السكينة السكينة السكينة حىت أتى مجعا مث أردف الفضل بن عباس قال  
فقال الناس خيربان صاحبنا مبا صنع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال 

الفضل مل يزل يسري سريا لينا كسريه ابألمس حىت أتى على وادي حمسر فدفع  
 فيه حىت استوت به األرض 

 

 

شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري رجاله ثقات عليق ت
 رجال الشيخني غري عمر بن ذر فمن رجال البخاري 

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن ثنا مالك عن الزهري  - 21862
عن على بن حسني عن عمر بن عثمان عن أسامة بن زيد عن النيب صلى هللا  

 عليه وسلم قال : ال يرث املسلم الكافر  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

الك عن  حدثنا عبد هللا حدثين أيب قال قرأت على عبد الرمحن م - 21863
سى بن عقبة ح وثنا روح عن مالك عن موسى بن عقبة عن كريب موىل بن  مو 

عباس عن أسامة بن زيد انه مسعه يقول : دفع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
من عرفة حىت إذا كان ابلشعب نزل فبال مث توضأ ومل يسبغ الوضوء فقلت له 

نزل فتوضأ فاسبغ  الصالة فقال الصالة أمامك فركب فلما جاء املزدلفة
الوضوء مث أقيمت الصالة فصلى املغرب مث أانخ كل إنسان بعريه يف منزله مث  

 أقيمت الصالة فصالها ومل يصل بينهما شيئا  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل أان خالد احلذاء عن   - 21864



ن عباس عن أسامة بن زيد قال قال رسول هللا صلى هللا عليه  عكرمة عن ب
 وسلم : إمنا الراب يف النساء 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري رجاله ثقات ت
 رجال الشيخني غري عكرمة 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل أان هشام الدستوائي ثنا  - 21865
مة حدثه ان موىل  حيىي بن أيب كثري عن عمر بن احلكم بن ثوابن : ان موىل قدا

إلسامة حدثه ان أسامة بن زيد كان خيرج إىل ماله بوادي القرى فيصوم اإلثنني 
ان رسول هللا واخلميس فقلت له مل تصوم يف السفر وقد كربت ورققت فقال 

صلى هللا عليه وسلم كان يصوم اإلثنني واخلميس فقلت اي رسول هللا انك 
 تصوم اإلثنني واخلميس فقال ان األعمال تعرض يوم اإلثنني واخلميس  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : املرفوع منه صحيح بطرقه وشواهده وهذا إسناد  ت
ة بن زيد ضعيف جلهالة موىل قدامة بن مظعون وجهالة موىل أسام  

 

 

------------------------------------- 



 

[    209صفحة  - 5مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن عمرو   - 21866
اس قال قل له يف بن دينار عن ذكوان قال أرسلين أبو سعيد اخلدري إىل بن عب

الصرف أمسعت من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ما مل نسمع أو قرأت يف 
حيدث ان كتاب هللا ما مل نقرأ قال بكل ال أقول ولكين مسعت أسامة بن زيد 

 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : ال راب اال يف الدين أو قال يف النسيئة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن   - 21867
اعون ابلكوفة قال فذكر  حبيب بن أيب اثبت قال : كنت ابملدينة فبلغين ان الط

يل عطاء بن يسار وغري واحد من أهل املدينة هذا احلديث قال فقلت من  
ل  حيدثه قال فقالوا عامر بن سعد وكان غائبا قال فلقيت إبراهيم بن سعد قا

فسألته عن ذلك فقال مسعت أسامة حيدث سعدا ان رسول هللا صلى هللا عليه  
وسلم قال ان هذا الوجع رجس وعذاب أو بقية عذاب حبيب شك فيه عذب  
به انس قبلكم فإذا كان أبرض وأنتم هبا فال خترجوا منها وإذا مسعتم به يف أرض  



ينكر قال نعم   فال تدخلوها قال فقلت له آنت مسعت أسامة حيدث سعدا فلم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن   - 21868
سليمان قال مسعت أاب وائل قال قيل إلسامة اال تكلم هذا قال قد كلمته  

النار   مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : جياء برجل فيطرح يف
طحن فيها كطحن احلمار برحاه فيطيف به أهل النار فيقولون اي فالن ألست  في

كنت أتمر ابملعروف وتنهى عن املنكر فيقول اىن كنت آمر ابملعروف وال أفعله  
وأهنى عن املنكر وأفعله قال شعبة وحدثين منصور عن أيب وائل عن أسامة  

 بنحو منه اال انه زاد فيه فتندلق أقتاب بطنه  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناداه صحيحان على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا معمر أان بن  - 21869
شهاب عن على بن حسني عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد ان رسول  
ر هللا صلى هللا عليه وسلم قال : ال يرث الكافر املسلم وال يرث املسلم الكاف  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هشيم أان عبد امللك ثنا عطاء قال   - 21870
قال أسامة بن زيد : كنت رديف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بعرفات فرفع 

يديه يديه يدعو فمالت به انقته فسقط خطامها قال فتناول اخلطام إبحدى 
 وهو رافع يده األخرى  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري عبد  ت
 امللك 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هشيم ثنا عبد امللك عن عطاء   - 21871
قال قال أسامة بن زيد : رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حني خرج من  

 البيت أقبل بوجهه حنو الباب فقال هذه القبلة هذه القبلة  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 



أان عبد امللك عن عطاء   حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هشيم - 21872
لت مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم البيت فجلس قال قال أسامة : دخ

فحمد هللا وأثىن عليه وكرب وهلل مث قام إىل ما بني يديه من البيت فوضع 
صدره عليه وخده ويديه قال مث كرب وهلل ودعا مث فعل ذلك ابألركان كلها مث  

باب فقال هذه القبلة هذه القبلة مرتني أو خرج فأقبل على القبلة وهو على ال
 ثالاث 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن عبد هللا بن املثىن حدثين  - 21873
صاحل بن األخضر حدثين الزهري عن عروة عن أسامة : ان النيب صلى هللا 

هللا عليه وسلم فسأله أبو بكر  عليه وسلم كان وجهه وجهة فقبض النيب صلى
رضي هللا عنه ما الذي عهد إليك قال عهد إىل ان أغري على ابين صباحا مث  

 أحرق 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف لضعف صاحل بن ت
 أيب األخضر

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد ثنا التيمي عن أيب  - 21874
قمت على ابب  عثمان عن أسامة بن زيد عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال :

اجلنة فإذا عامة من يدخلها الفقراء اال أن أصحاب اجلد حمبوسون اال أهل 
دخلها  النار فقد أمر هبم إىل النار ووقفت على ابب النار فإذا عامة من 

 النساء 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    210صفحة  - 5مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد عن أشعث عن   - 21875
احلسن عن أسامة بن زيد عن النيب صلى هللا عليه وسلم انه قال : أفطر 

 احلاجم واملستحجم  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد رجاله ثقات ت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن شعبة حدثين حبيب بن  - 21876
  أيب اثبت عن إبراهيم بن سعد قال مسعت أسامة بن زيد حيدث سعدا قال قال
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : إذا كان الطاعون أبرض وأنتم ليس هبا فال 

 تدخلوها وإذا كان أبرض وأنتم هبا فال خترجوا منها  
 

 

ألرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب ات  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد عن التيمي عن أيب   - 21877
عثمان عن أسامة بن زيد قال : كان النيب صلى هللا عليه وسلم أيخذين 

واحلسن فيقول اللهم اىن أحبهما فأحبهما قال حيىي قال التيمي كنت أحدث 
أان أحدث به منذ كذا وكذا فوجدته مكتواب عندي  به فدخلين منه فقلت  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد ثنا التيمي وإمساعيل  - 21878
عن التيمي عن أيب عثمان عن أسامة بن زيد عن النيب صلى هللا عليه وسلم  



ناس بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء قال : ما تركت يف ال  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن عبد امللك ثنا عطاء عن   - 21879
م البيت فأمر بالال  أسامة بن زيد : أنه دخل هو ورسول هللا صلى هللا عليه وسل

فأجاف الباب والبيت إذ ذاك على ستة أعمده فمضى حىت أتى االسطوانتني 
له واستغفره  اللتني تليان الباب ابب الكعبة فجلس فحمد هللا وأثىن عليه وسأ

مث قام حىت أتى ما استقبل من دبر الكعبة فوضع وجهه وجسده على الكعبة  
فحمد هللا وأثىن عليه وسأله واستغفره مث انصرف حىت أتى كل ركن من أركان  

البيت فاستقبله ابلتكبري والتهليل والتسبيح والثناء على هللا عز وجل  
ا من البيت مستقبل وجه  واالستغفار واملسألة مث خرج فصلى ركعتني خارج
 الكعبة مث انصرف فقال هذه القبلة هذه القبلة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن سفيان حدثين إبراهيم بن   - 21880



عقبة عن كريب عن أسامة بن زيد : ان النيب صلى هللا عليه وسلم ملا دفع أو  
أفاض من عرفة فأتى النقب الذي ينزله األمراء واخللفاء قال فبال فأتيته مباء 

ة اي نيب هللا قال  فتوضأ وضوءا حسنا بني الوضوءين مث ركب راحلته قلت الصال
الصالة أمامك قال فأتى مجعا فأقام فصلى املغرب مث مل حيل بقية الناس حىت 

 أقام فصلى العشاء  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري إبراهيم بن عقبة 

 

 

ر والثوري عن  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرازق ثنا معم  - 21881
إبراهيم بن عقبة عن كريب عن أسامة قال : خرجنا مع النيب صلى هللا عليه  
 وسلم من عرفة فلما بلغ قال معمر الشعب وقال الثوري النقب فذكر معناه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

ة عن أبيه  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا هشام بن عرو  - 21882
قال كنت جالسا عند أسامة : فسئل عن مسري النيب صلى هللا عليه وسلم حني  



 دفع من عرفة فقال كان يسري العنق فإذا وجد فجوة نص يعىن فوق العنق  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

عن   حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع عن بن ذر عن جماهد - 21883
أسامة بن زيد قال : أفاض رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وعليه السكينة  

 وأمرهم ابلسكينة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري رجاله ثقات ت
 رجال الشيخني غري ابن ذر 

 

 

( حديث خارجة بن الصلت عن عمه رضي هللا عنه  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد عن زكراي ووكيع ثنا   - 21884
زكراي عن حيىي يف حديثه حدثين عامر عن خارجة بن الصلت قال حيىي التميمي  
عن عمه انه : أتى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مث أقبل راجعا من عنده فمر  

ى قوم عندهم رجل جمنون موثق ابحلديد فقال أهله اان قد حدثنا ان عل



صاحبكم هذا قد جاء خبري فهل عنده شيء يداويه قال فرقيته بفاحتة الكتاب  
قال وكيع ثالثة أايم كل يوم مرتني فربأ فأعطوين مائة شاة فأتيت رسول هللا 

ابطل لقد   صلى هللا عليه وسلم فأخربته فقال خذها فلعمرى من أكل برقية
 أكلت برقية حق  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حمتمل للتحسنيت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    211صفحة  - 5مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن عبد   - 21885
قال : أقبلنا من  هللا بن أيب السفر عن الشعيب عن خارجة بن الصلت عن عمه 

عند النيب صلى هللا عليه وسلم فأتينا على حي من العرب فقالوا أنبئنا انكم 
 معتوها يف  جئتم من عند هذا الرجل خبري فهل عندكم دواء أو رقية فان عندان

القيود قال فقلنا نعم قال فجاؤوا ابملعتوه يف القيود قال فقرأت بفاحتة الكتاب 
ثالثة أايم غدوة وعشية أمجع بزاقي مث أتفل قال فكأمنا نشط من عقال قال  
فأعطوين جعال فقلت ال حىت أسأل النيب صلى هللا عليه وسلم فسألته فقال  



ت برقية حق  كل لعمري من أكل برقية ابطل لقد أكل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حمتمل للتحسنيت  

 

 

( حديث األشعث بن قيس الكندي رضي هللا عنه  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو معاوية ثنا األعمش عن شقيق   - 21886
حلف على ميني هو  عن عبد هللا قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : من 

فيها فاجر ليقتطع هبا مال امرئ مسلم لقي هللا عز وجل وهو عليه غضبان  
فجحدين فقال األشعث يف كان وهللا ذلك كان بيين وبني رجل من اليهود أرض 

فقدمته إىل النيب صلى هللا عليه وسلم فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
ألك بينة قلت ال فقال لليهودي احلف فقلت اي رسول هللا إذا حيلف فيذهب  

إىل آخر  {إن الذين يشرتون بعهد هللا وأمياهنم مثنا قليال  }مبايل فانزل هللا تعاىل 
 اآلية 

 

 

األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب ت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع عن سفيان عن سلم بن عبد   - 21887
الرمحن عن زايد بن كليب عن األشعث بن قيس قال قال رسول هللا صلى هللا 

 عليه وسلم : ال يشكر هللا من ال يشكر الناس 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد رجاله ثقات لكن زايد بن ت
مل يسمع من األشعث بن قيس  - الكويف وهو أبو معشر  -كليب   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن بن مهدي ثنا محاد بن   - 21888
سلمة عن عقيل بن طلحة عن مسلم بن هيضم عن األشعث بن قيس قال :  

أتيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف وفد ال يرون اىن أفضلهم فقلت اي 
منا قال حنن بنو النضر بن كنانة ال نقفوا أمنا وال رسول هللا اان نزعم انكم 

ننتفي من أبينا قال فكان األشعث يقول ال أوتى برجل نفى قريشا من النضر  
 بن كنانة إال جلدته احلد 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسن رجاله ثقات غري مسلم بن هيصم فهو  ت
 صدوق حسن احلديث

 

 



أيب ثنا سريج بن النعمان ثنا هشيم أنبأان  حدثنا عبد هللا حدثين  - 21889
ال : قدمت على رسول هللا صلى هللا جمالد عن الشعيب ثنا األشعث بن قيس ق

عليه وسلم يف وفد كندة فقال يل هل لك من ولد قلت غالم ولد يل يف خمرجي 
إليك من ابنة جد ولوددت ان مكانه شبع القوم قال ال تقولن ذلك فان فيهم  

ا إذا قبضوا مث ولئن قلت ذاك اهنم جملبنة حمزنة اهنم جملبنة حمزنة قرة عني وأجر   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا زايد بن عبد هللا بن الطفيل  - 21890
البكائي ثنا منصور عن شقيق عن عبد هللا بن مسعود قال : من حلف على  

ستحق هبا ماال وهو فيها فاجر لقي هللا وهو عليه غضبان وان ميني صربا ي
إىل  {إن الذين يشرتون بعهد هللا وأمياهنم مثنا قليال   }تصديقها لفي القرآن 

آخر اآلية قال فخرج األشعث وهو يقرؤها قال يف أنزلت هذه اآلية ان رجال 
ادعى ركيا يل فاختصمنا إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال شاهداك أو 
ميينه فقلت أما انه ان حلف حلف فاجرا فقال النيب صلى هللا عليه وسلم من  

و عليه غضبان  حلف على ميني صربا يستحق هبا ماال لقي هللا وه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد حسن من أجل زايد بن ت



 عبد هللا بن الطفيل

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا األعمش عن أيب وائل   - 21891
فأخربوه فقال  قال دخل األشعث بن قيس فقال ما حيدثكم أبو عبد الرمحن 

أشعث صدق يف نزلت كان بيين وبني رجل خصومة يف أرض فخاصمته إىل 
النيب صلى هللا عليه وسلم فقال : ألك بينة قلت ال قال فيمينه قال قلت إذا 

ف قال فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من حلف على ميني صربا حيل
ليقتطع هبا مال امرئ مسلم وهو فيها فاجر لقي هللا عز وجل وهو عليه  

إن الذين يشرتون بعهد هللا وأمياهنم مثنا قليال   }غضبان قال فنزلت   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

-------------------------------------  

 

[    212صفحة  - 5مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا وكيع ثنا احلرث بن سليمان عن   - 21892



كردوس عن األشعث بن قيس عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : من حلف 
على ميني صربا ليقتطع هبا مال امرئ مسلم وهو فيها كاذب لقي هللا عز وجل  

 وهو أجذم  

 

 

ليه غضبان " عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لكن بلفظ : " لقي هللا وهو عت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن   - 21893
سليمان عن أىب وائل عن عبد هللا عن النيب صلى هللا عليه وسلم انه قال : من  
حلف على ميني كاذاب ليقتطع هبا مال رجل أو قال أخيه لقي هللا عز وجل وهو  

إن الذين يشرتون بعهد هللا  }عليه غضبان وأنزل تصديق ذلك يف القرآن 
قال   { عذاب أليم   }إىل  {وأمياهنم مثنا قليال أولئك ال خالق هلم يف اآلخرة  

فلقيىن األشعث فقال ما حدثكم عبد هللا اليوم قال قلت له كذا وكذا قال يف  
 أنزلت  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

ين أىب ثنا هبز وعفان قاال ثنا محاد بن سلمة  حدثنا عبد هللا حدث - 21894



حدثين عقيل بن طلحة قال عفان يف حديثه اان عقيل بن طلحة السلمي عن  
مسلم بن هيضم عن األشعث بن قيس انه قال : أتيت رسول هللا صلى هللا 
عليه وسلم يف وفد من كندة قال عفان ال يروىن أفضلهم قال قلت اي رسول 

منا قال فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حنن بنو النضر هللا اان نزعم انكم 
بن كنانة ال نقفوا أمنا وال ننتفى من أبينا قال قال األشعث فوهللا ال امسع أحدا 

 نفى قريشا من النضر بن كنانة اال جلدته احلد 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسن رجاله ثقات غري مسلم بن هيصم فهو  ت
احلديثصدوق حسن   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا هبز ثنا حممد بن طلحة بن مصرف  - 21895
عن عبد هللا بن شريك العامري عن عبد الرمحن بن عدى الكندي عن  

األشعث بن قيس قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : إن أشكر الناس 
 هلل عز وجل أشكرهم للناس  

 

 

عيفعليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا حممد بن فضيل عن بن شربمة عن   - 21896
أىب معشر عن األشعث بن قيس قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ال  

 يشكر هللا من ال يشكر الناس  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد رجاله ثقات رجال  ت
 الصحيح

 

 

هللا حدثين أىب ثنا حيىي بن آدم ثنا أبو بكر بن عياش  حدثنا عبد  - 21897
 بن مسعود ثالثة عن عاصم بن أىب النجود عن شقيق بن سلمة عن عبد هللا

أحاديث قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : من اقتطع مال امرئ 
مسلم بغري حق لقي هللا عز وجل وهو عليه غضبان قال فجاء األشعث بن 

دثكم أبو عبد الرمحن قال فحدثناه قال يف كان هذا احلديث  قيس فقال ما حي
خاصمت بن عم يل إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف بئر كانت يل يف يده  
فجحدين فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بينتك أهنا بئرك وإال فيمينه قال  

ن خصمي امرؤ  قلت اي رسول هللا مايل بيمينه وان جتعلها بيمينه تذهب بئري ا
فاجر قال فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من اقتطع مال امرئ مسلم  
بغري حق لقي هللا عز وجل وهو عليه غضبان قال وقرأ رسول هللا صلى هللا 

اآلية   {إن الذين يشرتون بعهد هللا  }عليه وسلم   



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد حسن من أجل عاصم  ت
 بن أيب النجود وأيب بكر بن عياش فهما صدوقان حسنا احلديث

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عبد هللا بن منري ثنا احلرث بن  - 21898
سليمان ثنا كردوس عن األشعث بن قيس : ان رجال من كندة ورجال من  

حضرموت اختصما إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف أرض ابليمن فقال  
مي اي رسول هللا أرضى اغتصبها هذا وأبوه فقال الكندي اي رسول هللا احلضر 

أرضى ورثتها من أىب فقال احلضرمي اي رسول هللا استحلفه انه ما يعلم اهنا 
أرضى وأرض والدي والذي اغتصبها أبوه فتهيأ الكندي لليمني فقال رسول 

ال اال لقي هللا يوم هللا صلى هللا عليه وسلم انه ال يقتطع عبد أو رجل بيمينه ما
 يلقاه وهو أجذم فقال الكندي هي أرضه وأرض والده  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف هبذه السياقة ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    213صفحة  - 5مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    



 

 

( حديث خزمية بن اثبت رضي هللا تعاىل عنه  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عبد الرمحن ثنا سفيان عن عبد هللا   - 21899
بن شداد األعرج عن رجل عن خزمية بن اثبت : ان رسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم هنى ان أييت الرجل امرأته يف دبرها  

 

 

هذا إسناد ضعيف إلهبام راويه عن  عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه و ت
 خزمية 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا إمساعيل ثنا هشام الدستوائي ثنا  - 21900
محاد عن إبراهيم عن أىب عبد هللا اجلديل عن خزمية بن اثبت : ان رسول هللا 

صلى هللا عليه وسلم كان يقول ميسح املسافر على اخلفني ثالث ليال واملقيم  
 يوما وليلة  

 

 

د رجاله ثقات غري محادعليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسنات  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا حممد بن جعفر وبن مهدي قاال ثنا   - 21901
شعبة عن احلكم ومحاد عن إبراهيم عن أىب عبد هللا اجلديل عن خزمية بن اثبت 

عن النيب صلى هللا عليه وسلم انه قال : يف املسح على اخلفني يوم وليلة  
هن للمسافر للمقيم وثالثة أايم وليالي   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن سلمة   - 21902
بن كهيل قال مسعت إبراهيم التيمي حيدث عن احلرث بن سويد عن عمرو بن  
ميمون عن خزمية بن اثبت عن النيب صلى هللا عليه وسلم انه قال : ثالثة أايم 

شعبة أحسبة قال ولياليهن للمسافر يف املسح على اخلفني  قال   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد رجاله ثقات رجال ت
 الشيخني غري صحابيه فلم يرو له البخاري 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا أبو معاوية ثنا احلجاج عن عمرو   - 21903
بن شعيب عن عبد هللا بن هرمي عن خزمية بن اثبت عن العبسي قال قال  



رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ال يستحى هللا من احلق ال أتتوا النساء يف 
 أعجازهن  

 

 

املتابعات عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد حسن يف ت
 والشواهد

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا بن أىب زائدة اان احلجاج عن عبد   - 21904
 هللا بن هرمي عن خزمية بن اثبت عن النيب صلى هللا عليه وسلم : مثله 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد حمتمل للتحسنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا حممد بن بشر ثنا هشام بن عروة   - 21905
عمرو بن خزمية عن خزمية بن اثبت األنصاري : ان النيب صلى هللا عليه   عن

 وسلم ذكر االستطابة فقال ثالثة أحجار ليس فيها رجيع  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف جلهالة عمرو بن ت
 خزمية املزين 



 

 

نا منصور  حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا أبو عبد الصمد العمى ث - 21906
ثنا إبراهيم بن يزيد التيمي عن عمرو بن ميمون عن أىب عبد هللا اجلديل عن  

خزمية بن اثبت األنصاري ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : امسحوا  
 على اخلفاف ثالثة أايم ولو استزدانه لزادان 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري أيب ت
 عبد هللا اجلديل فهو من رجال أيب داود والرتمذي والنسائي 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا سفيان بن عيينة عن يزيد بن عبد   - 21907
هللا بن اهلاد عن عمارة بن خزمية عن أبيه ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 قال : ان هللا ال يستحى من احلق ال أتتوا النساء يف أدابرهن 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد رجاله ثقات ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم   - 21908
ه حيدث عن خزمية بن  التيمي عن عمرو بن ميمون عن أىب عبد هللا اجلديل مسع 



اثبت : سألنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن املسح على اخلفني فرخص 
ىب مسعته من  للمسافر ثالثة أايم ولياليهن واملقيم يوما وليلة قال عبد هللا قال أ
 سفيان مرتني يذكر للمقيم ولو أطنب السائل يف مسألته لزادهم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري أيب ت
 عبد هللا اجلديل فهو من رجال أيب داود والرتمذي والنسائي 

 

 

يب حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا وكيع عن سفيان عن حبيب بن أ - 21909
وخزمية بن اثبت وأسامة بن زيد  اثبت عن إبراهيم بن سعد عن سعد بن مالك

قالوا قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : الطاعون رجز أو عذاب عذب به 
قوم فإذا وقع أبرض وأنتم هبا فال خترجوا منها وإذا مسعتم به أبرض فال تدخلوا 

 عليه  

 

 

ى شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح علت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا وكيع ثنا هشام بن عروة عن أىب  - 21910
خزمية عن عمارة بن خزمية عن خزمية بن اثبت قال قال رسول هللا صلى هللا 



 عليه وسلم : يف االستنجاء ثالثة أحجار ليس فيها رجيع  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيفت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا وكيع عن سفيان عن محاد ومنصور   - 19112
عن إبراهيم عن أىب عبد هللا اجلديل عن خزمية بن اثبت قال : جعل رسول هللا 

 صلى هللا عليه وسلم للمسافر ثالاث وللمقيم يوما وليلة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد رجاله ثقات غري محاد بن  ت
هو صدوق سلمة ف   

 

 

------------------------------------- 

 

[    214صفحة  - 5مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة حدثين أبو  - 21912
بن حنيف  جعفر املديين يعىن اخلطمي قال مسعت عمارة بن عثمان بن سهل 



حيدث عن خزمية بن اثبت انه رأى يف منامه انه : يقبل النيب صلى هللا عليه  
لى هللا عليه  وسلم فأتى النيب صلى هللا عليه وسلم فأخربه بذلك فناوله النيب ص

 وسلم فقبل جبهته  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : ضعيف الضطراب إسناده ومتنه ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عفان ثنا محاد بن سلمة اان أبو   - 21913
يت يف املنام اىن جعفر اخلطمي عن عمارة بن خزمية بن اثبت ان أابه قال : رأ

أسجد على جبهة النيب صلى هللا عليه وسلم فأخربت بذلك رسول هللا صلى  
 عليه وسلم  هللا عليه وسلم فقال ان الروح ال تلقى الروح واقنع النيب صلى هللا
 رأسه هكذا فوضع جبهته على جبهة النيب صلى هللا عليه وسلم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث ضعيف الضطراب إسناده ومتنه ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عبد هللا بن يزيد ثنا حيوة وبن هليعة   - 21914
هللا بن   قاال ثنا حسان موىل حممد بن سهل عن سعيد بن أىب هالل عن عبد

على عن هرمي بن عمرو اخلطمي عن خزمية بن اثبت صاحب رسول هللا صلى 



هللا عليه وسلم ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : ان هللا ال يستحي من  
 احلق ال أتتوا النساء يف أدابرهن 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد حسن يف املتابعات ت
 والشواهد

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا روح ثنا أسامة بن زيد عن حممد بن  - 52191
املنكدر عن خزمية بن اثبت عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : من أصاب 

 ذنبا أقيم عليه حد ذلك الذنب فهو كفارته  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف الضطرابه وإلهبام  ت
 ابن خزمية فيه 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا احلسن بن موسى األشيب ثنا بن  - 21916
صاري حيدث هليعة ثنا أبو األسود انه مسع عروة حيدث عن عمارة بن خزمية األن

عن أبيه ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : أييت الشيطان اإلنسان 
ض فيقول هللا حىت فيقول من خلق السماوات فيقول هللا مث يقول من خلق األر 



يقول من خلق هللا فإذا وجد أحدكم ذلك فليقل آمنت ابهلل ورسوله صلى هللا 
 عليه وسلم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : منت احلديث صحيح لكن تفرد به عبد هللا بن هليعة  ت
 وهو سيء احلفظ

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عبد الرمحن بن مهدي وحممد بن  - 21917
 عن  جعفر قاال ثنا شعبة عن احلكم ومحاد عن إبراهيم عن أىب عبد هللا اجلديل

خزمية بن اثبت عن النيب صلى هللا عليه وسلم : يف املسح على اخلفني قال  
 للمسافر ثالثة أايم ولياليهن وللمقيم يوم وليلة  

 

 

األرنؤوط : حديث صحيحعليق شعيب ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عبد الرمحن بن مهدي ثنا هشام   - 21918
عن محاد عن إبراهيم عن أيب عبد هللا اجلديل عن خزمية بن اثبت عن النيب 

 صلى هللا عليه وسلم : مثله  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد رجاله ثقات غري محاد  ت
أيب سليمان الكويف فهو صدوقوهو ابن   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا حممد بن جعفر ثنا سعيد عن قتادة   - 21919
عن أىب معشر عن النخعي عن أيب عبد الرمحن اجلديل عن خزمية بن اثبت 

 األنصاري ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : مثله  
 

 

اد رجاله ثقات لكنه أعل عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسنت
 ابالنقطاع

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عبد الرمحن بن مهدي عن سفيان   - 21920
وأبو نعيم قاال ثنا سفيان عن أبيه عن إبراهيم التيمي عن عمرو بن ميمون عن  

أىب عبد هللا اجلديل عن خزمية بن اثبت : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
اث وللمقيم يوما وليلة قال وأمي هللا لو مضى السائل يف جعل للمسافر ثال

 مسألته جلعلها مخسا وقال أبو نعيم يوم للمقيم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري أيب ت



 عبد هللا اجلديل فقد روى له أبو داود والرتمذي والنسائي وهو ثقة 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا بن منري عن هشام حدثين عمرو بن   - 21921
خزمية عن أبيه خزمية بن اثبت : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم سئل عن  

 االستطابه فقال ثالثة أحجار ليس فيها رجيع  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف جلهالة عمرو بن ت
 خزمية 

 

 

ا عبد هللا حدثين أىب ثنا يونس وخلف بن الوليد قاال ثنا أبو حدثن - 21922
حه  معشر عن حممد بن عمارة بن خزمية بن اثبت قال : ما زال جدي كافا سال
يوم اجلمل حىت قتل عمار بصفني فسل سيفه فقاتل حىت قتل قال مسعت 

 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول تقتل عمارا الفئة الباغية  

 

 

يب األرنؤوط : مرفوعه صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف عليق شع ت  

 

 

------------------------------------- 



 

[    215صفحة  - 5مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا يعقوب قال مسعت أىب حيدث عن   - 21923
احلصني الواليب حدثه ان  يزيد بن عبد هللا بن أسامة بن اهلاد ان عبيد هللا بن 

هرمي بن عبد هللا الواقفي حدثه ان خزمية بن اثبت اخلطمي حدثه ان رسول 
 أتتوا النساء يف هللا صلى هللا عليه وسلم قال : ال يستحي هللا من احلق ثالاث ال

 أعجازهن  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف الضطرابه ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عفان ثنا شعبة أخربين حكم ومحاد   - 21924
مسعا إبراهيم عن أىب عبد هللا اجلديل عن خزمية بن اثبت عن النيب صلى هللا 

م ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم عليه وسلم : انه رخص ثالثة أاي  

 

 

  -عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد رجاله ثقات غري محاد ت
فهو صدوق قوي احلديث - وهو ابن أيب سليمان الكويف   

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا روح ثنا أسامة بن زيد عن حممد بن  - 21925
املنكدر عن بن خزمية بن اثبت عن أبيه عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 قال : من أصاب ذنبا أقيم عليه حد ذلك الذنب فهو كفارته  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيفت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا حممد بن عبد هللا بن املثىن ثنا  - 21926
هشام بن أىب عبد هللا الدستوائي ثنا محاد عن إبراهيم عن أىب عبد هللا اجلديل 

عن أىب مسعود عقبة بن عمرو األنصاري قال : كان رسول هللا صلى هللا عليه  
 وسلم يوتر أول الليل وأوسطه وآخره  

 

 

وط : إسناده ضعيف النقطاعه عليق شعيب األرنؤ ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عفان ثنا محاد بن سلمة ثنا أبو  - 21927
جعفر اخلطمي عن عمارة بن خزمية بن اثبت ان أابه قال : رأيت يف املنام كأين  

أسجد على جبهة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فأخربت بذلك رسول هللا 
ان الروح ال يلقى الروح واقنع رسول هللا صلى هللا صلى هللا عليه وسلم فقال 



 عليه وسلم رأسه هكذا فوضع جبهته على جبهة النيب صلى هللا عليه وسلم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا حيىي بن سعيد ثنا هشام عن أبيه   - 21928
االستنجاء أما جيد أحدكم ثالثة  عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : يف 

 أحجار  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وقد روي هنا إبسنادين ت  

 

 

قال وأخربين رجل عن عمارة بن خزمية بن اثبت عن أبيه قال   - 21929
 قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ثالثة أحجار ليس فيهن رجيع  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وقد روي هنا إبسنادين ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن قتادة   - 21930



عن أىب معشر النخعي عن أىب عبد هللا اجلديل عن خزمية بن اثبت األنصاري ان 
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : ثالثة أايم ولياليهن للمسافر ويوم وليلة  

 للمقيم  
 

 

د رجاله ثقات عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسنات  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عبد الرزاق أان سفيان حدثين أىب   - 21931
عن إبراهيم التيمي عن عمرو بن ميمون عن أىب عبد هللا اجلديل عن خزمية بن  
اثبت قال : جعل النيب صلى هللا عليه وسلم ثالثة أايم للمسافر ويوما وليلة  

  مسألته جلعلها مخسا  للمقيم وأمي هللا لو مضى السائل يف

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح غري أيب ت
 عبد هللا اجلديل فقد روى له أبو داود والرتمذي والنسائي وهو ثقة 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عثمان بن عمر هو بن فارس أان   - 21932
اري صاحب الشهادتني عن  يونس عن الزهري عن بن خزمية بن اثبت األنص

ت األنصاري رأى يف املنام انه سجد على جبهة رسول عمه : ان خزمية بن اثب



هللا صلى هللا عليه وسلم فأخرب النيب صلى هللا عليه وسلم بذلك فاضطجع له  
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وقال صدق بذلك رؤايك فسجد على جبهة  

 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف لالختالف الذي وقع فيه على يونس ت
 بن يزيد وعلى الزهري

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا أبو اليمان ثنا شعيب عن الزهري  - 21933
النيب صلى  حدثين عمارة بن خزمية األنصاري ان عمه حدثه وهو من أصحاب

هللا عليه وسلم : ان النيب صلى هللا عليه وسلم ابتاع فرسا من أعرايب فاستتبعه  
هللا عليه وسلم  النيب صلى هللا عليه وسلم ليقضيه مثن فرسه فاسرع النيب صلى 

املشي وأبطأ األعرايب فطفق رجال يعرتضون األعرايب فيساومون ابلفرس ال 
يشعرون ان النيب صلى هللا عليه وسلم ابتاعه حىت زاد بعضهم األعرايب يف 
السوم على مثن الفرس الذي ابتاعه به النيب صلى هللا عليه وسلم فنادى 

ن كنت مبتاعا هذا الفرس فابتعه  األعرايب النيب صلى هللا عليه وسلم فقال ا
وإال بعته فقام النيب صلى هللا عليه وسلم حني مسع نداء األعرايب فقال أو ليس  
قد ابتعته منك قال األعرايب ال وهللا ما بعتك فقال النيب صلى هللا عليه وسلم  
بلى قد ابتعته منك فطفق الناس يلوذون ابلنيب صلى هللا عليه وسلم واألعرايب 



رتاجعان فطفق األعرايب يقول هلم شهيدا يشهد اىن ابيعتك فمن جاء من  ومها ي
ليقول اال حقا  املسلمني قال لألعرايب ويلك النيب صلى هللا عليه وسلم مل يكن 

حىت جاء خزمية فاستمع ملراجعة النيب صلى هللا عليه وسلم ومراجعة األعرايب 
خزمية اان أشهد انك   فطفق األعرايب يقول هلم شهيدا يشهد اىن ابيعتك قال

قد ابيعته فأقبل النيب صلى هللا عليه وسلم على خزمية فقال مب تشهد فقال  
بتصديقك اي رسول هللا فجعل النيب صلى هللا عليه وسلم شهادة خزمية شهادة  

 رجلني 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري ت
ة عمارة فمن رجال السنن وهو ثق   

 

 

------------------------------------- 

 

[    216صفحة  - 5مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا سكن بن رافع أبو احلسن الباهلى   - 21934
خزمية : ان خزمية  ثنا صاحل يعىن بن أىب األخضر عن الزهري أخربين عمارة بن 

رأى يف املنام انه يسجد على جبهة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال فأتى 



ل هللا صلى خزمية رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فأخربه قال فاضطجع رسو 
هللا عليه وسلم مث قال له صدق رؤايك فسجد على جبهة رسول هللا صلى هللا 

 عليه وسلم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف صاحل بن أيب األخضر ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عامر بن صاحل الزبريي حدثين  - 21935
ألنصاري وخزمية  يونس بن يزيد عن بن شهاب عن عمارة بن خزمية بن اثبت ا

الذي جعل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم شهادته شهادة رجلني قال بن 
شهاب فأخربين عمارة بن خزمية عن عمه وكان من أصحاب رسول هللا صلى 

يه وسلم : ان خزمية بن اثبت رأى يف النوم انه يسجد على جبهة رسول  هللا عل
هللا صلى هللا عليه وسلم فجاء رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فذكر ذلك  

 فاضطجع له رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فسجد على جبهته  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف جدا ت  

 

 

( هللا عنه حديث أىب بشري األنصاري رضي  )  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن   - 21936
حبيب األنصاري قال مسعت بن أىب بشري وابنة أىب بشري حيداثن عن أبيهما عن  

النيب صلى هللا عليه وسلم انه قال : يف احلمى أبردوها ابملاء فإهنا من فيح  
 جهنم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيفت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا روح وإمساعيل بن عمر عن مالك  - 21937
أخربه انه :  عن عبد هللا بن أىب بكر عن عباد بن متيم ان أاب بشري األنصاري 

كان مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف بعض أسفاره فأرسل رسول هللا 
من وتر وال قالدة اال  صلى هللا عليه وسلم رسوال ال يبقني يف رقبة بعري قالدة 

 قطعت قال إمساعيل قال وأحسبه قال والناس يف صيامهم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا على بن إسحاق ثنا عبد هللا ثنا بن  - 21938



األنصاري  هليعة حدثين حبان بن واسع عن أبيه عن عبد هللا بن زيد وأيب بشري
: ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم صلى هبم ذات يوم فمرت امرأة ابلبطحاء 

فأشار إليها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ان أتخري فرجعت حىت صلى مث  
 مرت 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا هارون بن معروف قال عبد هللا  - 21939
عته أان من هارون قال ثنا عبد هللا أخربين خمرمة عن أبيه عن سعيد بن انفع ومس

قال رآين أبو بشري األنصاري صاحب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأان 
أصلي صالة الضحى حني طلعت الشمس فعاب على ذلك وهناين مث قال :  

مس فإهنا ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال ال تصلوا حىت ترتفع الش
 تطلع بني قرين الشيطان  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد حمتمل للتحسنيت  

 

 

(حديث هزال رضي هللا تعاىل عنه   )  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا وكيع ثنا هشام بن سعد أخربين  - 21940
يف حجر أىب فأصاب يزيد بن نعيم بن هزال عن أبيه قال : كان ماعز بن مالك 

جارية من احلي فقال له أىب ائت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فأخربه مبا 
ه فقال اي  صنعت لعله يستغفر لك وإمنا يريد بذلك رجاء ان يكون له خمرج فاات

رسول هللا اىن زنيت فأقم على كتاب هللا فأعرض عنه مث أاته الثانية فقال اي 
رسول هللا اىن زنيت فأقم على كتاب هللا مث أاته الثالثة فقال اي رسول هللا اىن 

زنيت فأقم على كتاب هللا مث أاته الرابعة فقال اي رسول هللا اىن زنيت فأقم على  
 صلى هللا عليه وسلم أنك قد قلتها أربع مرات كتاب هللا فقال رسول هللا

فبمن قال بفالنة قال هل ضاجعتها قال نعم قال هل ابشرهتا قال نعم قال هل  
جامعتها قال نعم قال فأمر به ان يرجم قال فاخرج به إىل احلرة فلما رجم  
فوجد مس احلجارة جزع فخرج يشتد فلقيه عبد هللا بن أنيس وقد أعجز 

له بوظيف بعري فرماه به فقتله قال مث أتى النيب صلى هللا عليه   أصحابه فنزع
وسلم فذكر ذلك له فقال هال تركتموه لعله يتوب فيتوب هللا عليه قال هشام  

فحدثين يزيد بن نعيم بن هزال عن أبيه أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال  
مما صنعت به   أليب حني رآه وهللا اي هزال لو كنت سرتته بثوبك كان خريا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد حسن ت  

 



 

------------------------------------- 

 

[    217صفحة  - 5مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عفان ثنا أابن يعىن بن يزيد العطار   - 21941
ن هزال : أن  حدثين حيىي بن أىب كثري عن أىب سلمة بن عبد الرمحن عن نعيم ب

هزاال كان استأجر ماعز بن مالك وكانت له جارية يقال هلا فاطمة قد أملكت 
دعه فقال انطلق وكانت ترعى غنما هلم وان ماعزا وقع عليها فأخرب هزاال فخ

إىل النيب صلى هللا عليه وسلم فأخربه عسى ان ينزل فيك قرآن فأمر به النيب 
صلى هللا عليه وسلم فرجم فلما عضته مس احلجارة انطلق يسعى فاستقبله  
رجل بلحى جزور أو ساق بعري فضربه به فصرعه فقال النيب صلى هللا عليه  

ن خريا لك وسلم ويلك اي هزال لو كنت سرتته بثوبك كا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عبد الرمحن بن مهدي عن سفيان   - 21942
عن زيد بن أسلم عن يزيد بن نعيم عن أبيه ان ماعز بن مالك أتى النيب صلى 



مث أمر برمجة   هللا عليه وسلم فقال : أقم علي كتاب هللا فأعرض عنه أربع مرات
احلجارة قال عبد الرمحن وقال مرة فلما عضته احلجارة جزع فخرج   فلما مسته

يشتد وخرج عبد هللا بن أنيس أو أنس بن اندية فرماه بوظيف محار فصرعه  
فأتى النيب صلى هللا عليه وسلم فحدثه أبمره فقال هال تركتموه لعله ان يتوب 

رتته بثوبك كان خريا لك فيتوب هللا عليه مث قال اي هزال لو س  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا وكيع ثنا هشام بن سعيد أخربين  - 21943
حجره قال فلما   يزيد بن نعيم بن هزال عن أبيه : ان ماعز بن مالك كان يف 

فجر قال له ائت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فأخربه فقال رسول هللا صلى 
خريا مما هللا عليه وسلم له ولقيه اي هزال أما لو كنت سرتته بثوبك لكان 

 صنعت به  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عبد الصمد ثنا شعبة ثنا حيىي بن  - 21944



سعيد قال مسعت حممد بن املنكدر حيدث عن بن هزال عن أبيه انه : ذكر  
 صلى هللا عليه  شيئا من أمر ماعز للنيب صلى هللا عليه وسلم فقال رسول هللا

 وسلم لو كنت سرتته بثوبك كان خريا لك  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا سليمان بن داود الطيالسي ثنا   - 21945
شعبة عن حيىي بن سعيد قال مسعت حممد بن املنكدر حيدث عن بن هزال عن  

أبيه عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال له وحيك : اي هزال لو سرتته يعىن 
 ماعزا بثوبك كان خريا لك 

 

 

إسناد حسن عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا ت  

 

 

( حديث أىب واقد الليثي رضي هللا عنه   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عبد الرمحن بن مهدي ثنا مالك  - 21946
عن ضمرة بن سعيد عن عبيد هللا بن عبد هللا ان عمر بن اخلطاب رضي هللا 



عنه سأل أاب واقد الليثي : مب كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقرأ يف العيد  
 قال كان يقرأ بقاف واقرتبت  

 

 

وإن كان ظاهره   -صحيح وهذا إسناد عليق شعيب األرنؤوط : حديث ت
قد صرح فليح بن سليمان ابتصاله  -االنقطاع   

 

 

------------------------------------- 

 

[    218صفحة  - 5مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا حجاج ثنا ليث يعىن بن سعد   - 21947
الدؤيل مث  حدثين عقيل بن خالد عن بن شهاب عن سنان بن أىب سنان

اجلندعي عن أيب واقد الليثي : اهنم خرجوا عن مكة مع رسول هللا صلى هللا 
عليه وسلم إىل حنني قال وكان للكفار سدرة يعكفون عندها ويعلقون هبا 

يقال هلا ذات أنواط قال فمرران بسدرة خضراء عظيمة قال فقلنا اي  أسلحتهم 
رسول هللا اجعل لنا ذات أنواط فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قلتم  

اجعل لنا إهلا كما هلم آهلة قال إنكم  }والذي نفسي بيده كما قال قوم موسى 
اهنا لسنن لرتكنب سنن من كان قبلكم سنة سنة   {قوم جتهلون   



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا حممد بن القاسم عن األوزاعي عن   - 21948
حسان بن عطية عن أىب واقد الليثي قال قلت : اي رسول هللا اان أبرض تصيبنا  
هبا خممصة فما حيل لنا من امليتة قال إذا مل تصطبحوا ومل تغتبقوا ومل حتتفئوا بقال 

 فشأنكم هبا  

 

 

حسن بطرقه وشواهده عليق شعيب األرنؤوط : حديث ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عبد الرزاق وبن بكر أان بن جريج  - 21949
أخربين عبد هللا بن عثمان عن انفع بن سرجس قال عدان أاب واقد البكري 

وقال بن بكر البدري يف وجعه الذي مات فيه فسمعه يقول : كان النيب صلى 
لناس وأطول الناس صالة لنفسه صلى  هللا عليه وسلم أخف الناس صالة على ا

 هللا عليه وسلم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد حسن ت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عبد الرزاق أان معمر عن الزهري  - 21950
عن سنان بن أىب سنان الديلي عن أيب واقد الليثي قال : خرجنا مع رسول هللا 

قبل حنني فمرران بسدرة فقلت اي نيب هللا اجعل لنا هذه   صلى هللا عليه وسلم
ذات أنواط كما للكفار ذات أنواط وكان الكفار ينوطون بسالحهم بسدرة  

ويعكفون حوهلا فقال النيب صلى هللا عليه وسلم هللا أكرب هذا كما قالت بنو 
ن  انكم تركبون سنن الذين م {اجعل لنا إهلا كما هلم آهلة  }إسرائيل ملوسى 

 قبلكم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا الوليد بن مسلم ثنا األوزاعي ثنا   - 21951
حسان بن عطية عن أىب واقد الليثي اهنم قالوا : اي رسول هللا اان أبرض تصيبنا  

ومل تغتبقوا ومل حتتفئوا  هبا املخمصة فمىت حتل لنا امليتة قال إذا مل تصطبحوا
 فشأنكم هبا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث حسن بطرقه وشواهده ت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا أبو إسحاق بن سليمان ثنا مالك   - 21952
بن أنس عن الزهري عن سنان بن أىب سنان الدؤيل عن أىب واقد الليثي قال :  
خرجنا مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إىل حنني فذكر معىن حديث معمر  

 ومعمر أمت حديثا  

 

 

لشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط ات  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عبد الصمد ومحاد بن خالد املعىن  - 21953
يف حديثه ثنا زيد بن قاال ثنا عبد الرمحن بن عبد هللا بن دينار قال عبد الصمد 

أسلم عن عطاء بن يسار عن أىب واقد الليثي قال : قدم رسول هللا صلى هللا 
سنمة اإلبل فيجبوهنا  عليه وسلم املدينة وهبا انس يعمدون إىل إليات الغنم وأ

 فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ما قطع من البهيمة وهى حية فهي ميتة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا أبو النضر ثنا عبد الرمحن يعىن بن  - 21954
الليثي قال  عبد هللا بن دينار عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أىب واقد 



: ملا قدم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم املدينة والناس جيبون أسنمة اإلبل 
ويقطعون إليات الغنم فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ما قطع من البهيمة  

 وهى حية فهي ميتة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا سعيد بن منصور ثنا عبد العزيز بن  - 21955
حممد عن زيد بن أسلم عن واقد بن أىب واقد الليثي عن أبيه : ان النيب صلى  

 هللا عليه وسلم قال لنسائه يف حجته هذه مث ظهور احلصر  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه وهذا إسناد حسن يف املتابعات  ت
 والشواهد

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا أبو عامر ثنا هشام بن سعد عن   - 21956
لنيب صلى  زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أىب واقد الليثي قال كنا أنيت ا

هللا عليه وسلم إذا أنزل عليه فيحدثنا فقال لنا ذات يوم : ان هللا عز وجل 
لو كان البن آدم واد الحب أن قال اان أنزلنا املال ألقام الصالة وإيتاء الزكاة و 



يكون إليه اثن ولو كان له واداين الحب أن يكون إليهما اثلث وال ميأل جوف 
 بن آدم إال الرتاب مث يتوب هللا على من اتب  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف من أجل هشام بن سعد املدين ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    219صفحة  - 5ن حنبل    ] جزء مسند أمحد ب   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عبد الصمد ثنا حرب يعىن بن  - 21957
هللا بن أىب طلحة عن  شداد ثنا حيىي يعىن بن أىب كثري حدثين إسحاق بن عبد 

حديث أىب مرة ان أاب واقد الليثي حدثه قال : بينما حنن مع رسول هللا صلى 
فجلس   هللا عليه وسلم إذ مر ثالثة نفر فجاء أحدهم فوجد فرجة يف احللقة

وجلس اآلخر من ورائهم وانطلق الثالث فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
أال أخربكم خبرب هؤالء النفر قالوا بلى اي رسول هللا قال أما الذي جاء فجلس  
فأوى فآواه هللا والذي جلس من ورائكم فاستحى فاستحى هللا منه وأما الذي 

 انطلق رجل أعرض فأعرض هللا عنه 
 



 

شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا إمساعيل بن إبراهيم ثنا بن جريج  - 21958
عن عبد هللا بن عثمان بن خثيم عن انفع بن سرجس قال عدان أاب واقد 

الكندي يف مرضه الذي توىف فيه قال : كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
الة ابلناس وأطول الناس صالة لنفسه  أخف الناس ص  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد حسن من أجل انفع بن ت
 سرجس احلجازي

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عبد الرزاق وبن بكر قاال أنبأان بن  - 21959
جريج قال أخربين عبد هللا بن عثمان بن خثيم عن انفع بن سرجس قال عدان  

واقد الكندي قال بن بكر البدري يف وجعه الذي مات فيه : فذكر  أاب
 احلديث  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد حسن ت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا حممد بن النوشجان وهو أبو جعفر   - 21960
:  السويدي ثنا الدراوردي حدثين زيد بن أسلم عن بن أىب واقد الليثي عن أبيه 

ان النيب صلى هللا عليه وسلم قال ألزواجه يف حجة الوداع هذه مث ظهور  
 احلصر 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه وهذا إسناد حسن يف املتابعات  ت
 والشواهد

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا يونس وسريج قاال ثنا فليح عن   - 21961
ود عن أىب واقد ضمرة بن سعيد عن عبيد هللا بن عبد هللا بن عتبة بن مسع

الليثي قال سألين عمر رضي هللا عنه عما قرأ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :  
م يف صالة يف صالة العيدين قال سريج مب قرأ رسول هللا صلى هللا عليه وسل 

وقاف والقرآن اجمليد    {اقرتبت الساعة وانشق القمر  }اخلروج قال فقلت قرأ   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد حسن يف املتابعات ت
 والشواهد من أجل فليح 

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا أبو سعيد موىل بىن هاشم ثنا زائدة   - 21962
ى أىب واقد ثنا عبد هللا بن عثمان بن خثيم ثنا انفع بن سرجس انه دخل عل 

الليثي صاحب النيب صلى هللا عليه وسلم يف مرضه الذي مات فيه فقال : ان  
وأدومه  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان أخف الناس صالة على الناس 

 على نفسه صلى هللا عليه وسلم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد حسن من أجل انفع بن ت
 سرجس احلجازي

 

 

( حديث سفيان بن أىب زهري رضي هللا عنه   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا محاد بن خالد ثنا مالك عن يزيد  - 21963
يب صلى هللا بن خصيفة عن السائب بن يزيد عن سفيان بن أىب زهري عن الن

عليه وسلم انه قال : من اقتىن كلبا ال يغىن من زرع أو ضرع نقص من عمله  
كل يوم قرياط قال السائب فقلت لسفيان أنت مسعت هذا من رسول هللا 

لى هللا عليه وسلم قال نعم ورب هذا املسجد ص  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري محاد بن خالد فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا سليمان بن داود اهلامشي أان  - 21964
سعيد أخربه انه يف  إمساعيل يعىن بن جعفر أخربين يزيد بن خصيفة ان بسر بن

جملس الليثيني يذكرون ان سفيان : أخربهم أن فرسه أعيت ابلعقيق وهو يف 
فيان  بعث بعثهم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فرجع إليه يستحمله فزعم س

كما ذكروا أن النيب صلى هللا عليه وسلم خرج معه يبتغى له بعريا فلم جيد اال  
عند أىب جهم بن حذيفة العدوى فسامه له فقال له أبو جهم ال أبيعكه اي  

رسول هللا ولكن خذه فامحل عليه من شئت فزعم أنه أخذه منه مث خرج حىت 
وسلم قال يوشك البنيان أن  إذا بلغ بئر األهاب زعم أن النيب صلى هللا عليه 

أييت هذا املكان ويوشك الشام أن يفتتح فيأتيه رجال من أهل هذا البلد 
فيعجبهم ريفه ورخاؤه واملدينة خري هلم لو كانوا يعلمون مث يفتح العراق فيأيت  

قوم يبسون فيتحملون أبهليهم ومن أطاعهم واملدينة خري هلم لو كانوا يعلمون  
مكة وإين أسأل هللا تبارك وتعاىل أن يبارك لنا يف صاعنا  إن إبراهيم دعا ألهل  

 وأن يبارك لنا يف مدان مثل ما ابرك ألهل مكة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف إلهبام الليثني الذين روى عنهم بسر  ت



 بن سعيد 
 

 

------------------------------------- 

 

[    022صفحة  - 5مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عبد الرزاق أان بن جريج أخربين  - 21965
أىب زهري البهزى  هشام بن عروة عن أبيه عن عبد هللا بن الزبري عن سفيان بن

قال مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : يفتح اليمن فيأيت قوم 
يعلمون يبسون فيتحملون أبهليهم ومن أطاعهم واملدينة خري هلم لو كانوا   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا إسحاق بن عيسى أخربين مالك  - 21966
عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد هللا بن الزبري عن سفيان بن أىب زهري قال  

مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : يفتح اليمن فيأيت قوم يبسون 
 فذكر احلديث 

 



 

رجاله ثقات رجال  عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت
 الشيخني غري إسحاق بن عيسى فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا يونس ثنا محاد يعىن بن زيد عن   - 21967
هشام بن عروة عن أبيه عن عبد هللا بن الزبري عن سفيان بن أىب زهري قال بن  

هللا صلى  الزبري أخربت أنه ابملوسم فأتيته فسألته فأخربين فقال مسعت رسول
هللا عليه وسلم يقول : تفتحون الشام فيجيء أقوام يبسون قال كلها فتحوا  

 وقال يبسون  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا روح ثنا مالك بن أنس عن يزيد بن  - 21968
يان بن أىب زهري وهو رجل خصيفة عن السائب بن يزيد أنه أخربه أنه مسع سف 

من شنوءة من أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم حيدث انسا معه عند ابب 
املسجد يقول مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : من اقتىن كلبا ال  
يغىن عنه زرعا وال ضرعا نقص من عمله كل يوم قرياط قال أنت مسعت هذا 

قال إي ورب هذا املسجد من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم    



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

( حديث أىب عبد الرمحن سفينة موىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا هبز ثنا محاد بن سلمة ثنا سعيد بن   - 21969
رسول مجهان ح وعبد الصمد حدثين سعيد بن مجهان عن سفينة قال مسعت  

هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : اخلالفة ثالثون عاما مث يكون بعد ذلك امللك  
رضي هللا قال سفينة أمسك خالفة أىب بكر رضي هللا عنه سنتني وخالفة عمر 

عنه عشر سنني وخالفة عثمان رضي هللا عنه أثىن عشر سنة وخالفة علي 
 رضي هللا عنه ست سنني رضي هللا عنهم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسن رجاله ثقات رجال الصحيح غري سعيد  ت
 بن مجهان 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا وكيع عن على يعىن بن مبارك عن   - 21970
حيىي عن سفينة : أن رجال ساط انقته جبذل فسأل النيب صلى هللا عليه وسلم  



 فأمرهم أبكلها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده معضل ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا إسحاق بن عيسى ثنا محاد بن زيد  - 21971
عيد بن مجهان عن سفينة : أنه كان حيمل شيئا كثريا فقال له رسول هللا عن س

 صلى هللا عليه وسلم أنت سفينة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسن رجاله ثقات رجال الصحيح غري سعيد  ت
 بن مجهان 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا أبو كامل ثنا محاد يعىن بن سلمة   - 21972
ان قال مسعت سفينة حيدث أن رجال ضاف علي بن أىب عن سعيد بن مجه

عنها : لو دعوان رسول هللا   طالب فصنعوا له طعاما فقالت فاطمة رضي هللا
صلى هللا عليه وسلم فأكل معنا فأرسلوا إليه فجاء فأخذ بعضاديت الباب فإذا 

قرام قد ضرب به يف انحية البيت فلما رآه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
فقالت فاطمة لعلي اتبعه فقل له ما رجعك قال فتبعه فقال ما رجعك اي  رجع



 رسول هللا قال انه ليس يل أو ليس لنيب ان يدخل بيتا مزوقا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسن رجاله ثقات رجال الصحيح غري سعيد  ت
 بن مجهان فهو صدوق من رجال السنن

 

 

------------------------------------- 

 

[    221صفحة  - 5مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا زيد بن احلباب حدثين محاد يعىن   - 21973
بن سلمة عن سعيد بن مجهان حدثين سفينة أبو عبد الرمحن قال مسعت النيب 

 صلى هللا عليه وسلم يقول : اخلالفة ثالثون عاما مث امللك فذكره  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسن رجاله ثقات رجال الصحيح غري سعيد  ت
ن مجهان فهو صدوق من رجال أصحاب السننب  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا أسود بن عامر ثنا شريك عن   - 21974



عمران البجلي عن موىل ألم سلمة قال : كنت مع النيب صلى هللا عليه وسلم  
يف سفر فانتهينا إىل واد قال فجعلت أعرب الناس أو أمحلهم قال فقال يل 

ليه وسلم ما كنت اليوم اال سفينة أو ما أنت اال سفينة  رسول هللا صلى هللا ع 
 قيل لشريك هو سفينة موىل أم سلمة رضي هللا عنها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث حسن وهذا إسناد ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عفان اان محاد بن سلمة اان سعيد   - 21975
بن مجهان عن سفينة قال : كنا مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف سفر  

فكلما أعيا بعض القوم ألقى على سيفه وترسه ورحمه حىت محلت من ذلك شيئا  
 كثريا فقال النيب صلى هللا عليه وسلم أنت سفينة  

 

 

ألرنؤوط : إسناده حسن رجاله ثقات رجال الصحيح غري سعيد  عليق شعيب ات
 بن مجهان 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عفان ثنا محاد بن سلمة ثنا سعيد   - 21976
بن مجهان ثنا سفينة أبو عبد الرمحن : ان رجال أضافه علي بن أىب طالب رضي 



صلى هللا عليه وسلم  هللا عنه فصنع له طعاما فقالت فاطمة لو دعوان رسول هللا 
فذكر حنو حديث أىب كامل فدعوه فجاء فوضع يده على عضاديت الباب فرأى 

قراما يف انحية البيت فرجع فقالت فاطمة لعلي أحلقه فقل له مل رجعت اي 
 رسول هللا فقال انه ليس يل ان أدخل بيتا مزوقا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثين أىب ثنا أبو كامل ثنا محاد بن سلمة ثنا    حدثنا عبد هللا - 21977
سعيد بن مجهان عن سفينة أىب عبد الرمحن قال : أعتقتين أم سلمة واشرتطت 

 على ان أخدم النيب صلى هللا عليه وسلم ما عاش  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا أبو النضر ثنا حشرج بن نباتة  - 21978
ول هللا صلى هللا العبسي كويف ثنا سعيد بن مجهان حدثين سفينة قال قال رس

عليه وسلم : اخلالفة يف أميت ثالثون سنة مث ملكا بعد ذلك مث قال يل سفينة  
رضي  أمسك خالفة أىب بكر وخالفة عمر وخالفة عثمان وأمسك خالفة على 



هللا عنهم قال فوجدانها ثالثني سنة مث نظرت بعد ذلك يف اخللفاء فلم أجده  
يتفق هلم ثالثون فقلت لسعيد أين لقيت سفينة قال لقيته ببطن خنل يف زمن  
احلجاج فأقمت عنده مثان ليال أسأله عن أحاديث رسول هللا صلى هللا عليه  

 رسول هللا صلى هللا عليه  وسلم قال قلت له ما امسك قال ما أان مبخربك مساين
وسلم سفينة قلت ومل مساك سفينة قال خرج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

ومعه أصحابه فثقل عليهم متاعهم فقال يل ابسط كساءك فبسطته فجعلوا فيه  
متاعهم مث محلوه على فقال يل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم امحل فإمنا أنت 

بعري أو بعريين أو ثالثة أو أربعة أو مخسة أو ستة   سفينة فلو محلت يومئذ وقر
 أو سبعة ما ثقل على اال أن جيفوا 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا أبو النضر ثنا حشرج حدثين سعيد   - 21979
ل : خطبنا رسول  بن مجهان عن سفينة موىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قا

هللا صلى هللا عليه وسلم فقال اال انه مل يكن نيب قبلي اال قد حذر الدجال  
 عينيه كافر  أمته هو أعور عينه اليسرى بعينه اليمىن ظفرة غليظة مكتوب بني

خيرج معه واداين أحدمها جنة واآلخر انر فناره جنة وجنته انر معه ملكان من  
املالئكة يشبهان نبيني من األنبياء لو شئت مسيتهما أبمسائهما وأمساء آابئهما  



واحد منهما عن ميينه واآلخر عن مشاله وذلك فتنة فيقول الدجال ألست 
امللكني كذبت ما يسمعه أحد من  بربكم ألست أحي وأميت فيقول له أحد 

الناس اال صاحبه فيقول له صدقت فيسمعه الناس فيظنون إمنا يصدق الدجال 
وذلك فتنة مث يسري حىت أييت املدينة فال يؤذن له فيها فيقول هذه قرية ذلك 

 الرجل مث يسري حىت أييت الشام فيهلكه هللا عز وجل عند عقبة أفيق  
 

 

يف هبذه السياقة عليق شعيب األرنؤوط : ضعت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    222صفحة  - 5مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا على بن عاصم حدثين أبو رحيانة   - 21980
قال أىب ومساه على عبد هللا بن مطر قال أخربين سفينة موىل رسول هللا صلى 

ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان يوضئه املد ويغسله  هللا عليه وسلم :
 الصاع من اجلنابة 

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف من أجل علي بن ت
 عاصم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا إمساعيل بن إبراهيم ثنا أبو رحيانة   - 21981
عن سفينة صاحب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : كان رسول هللا صلى 

 هللا عليه وسلم يغتسل ابلصاع ويتطهر ابملد  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد حسن من أجل أيب رحيانةت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا هبز ثنا محاد بن سلمة عن سعيد   - 21982
بن مجهان عن سفينة قال : كنا يف سفر قال فكان كلما أعيا رجل ألقى على  
ثيابه ترسا أو سيفا حىت محلت من ذلك شيئا كثريا قال فقال النيب صلى هللا 

 عليه وسلم أنت سفينة  

 

 

ثقات رجال الصحيح غري سعيد   عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسن رجالهت
 بن مجهان 

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا هبز ثنا محاد اان سعيد بن مجهان   - 21983
حدثين سفينة : ان رجال ضاف عليا رضي هللا عنه فصنع له طعاما فقالت 

فاطمة لعلي لو دعوت النيب صلى هللا عليه وسلم فأكل معنا فدعوانه فجاء 
وقد ضربنا قراما يف انحية البيت فلما رآه رجع قالت فأخذ بعضاديت الباب 

فاطمة لعلي أحلقه فانظر ما رجعه قال ما ردك اي نيب هللا قال ليس لنيب ان 
 يدخل بيتا مزوقا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا أبو كامل مبعناه قال : انه ليس يل   - 21984
 أو قال ليس لنيب ان يدخل بيتا مزوقا 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

( حديث سعيد بن سعد بن عبادة رضي هللا عنه  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا يعلى عن عبيد ثنا حممد يعىن بن  - 21985



إسحاق عن يعقوب بن عبد هللا بن األشج عن أىب أمامة بن سهل عن سعيد  
بن سعد بن عبادة قال : كان بني أبياتنا إنسان خمدج ضعيف مل يرع أهل الدار 

د إىل اال وهو على أمة من إماء الدار خيبث هبا وكان مسلما فرفع شأنه سع
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال اضربوه حده قالوا اي رسول هللا أنه 

أضعف من ذلك ان ضربناه مائة قتلناه قال فخذوا له عثكاال فيه مائة مشراخ 
 فاضربوه به ضربة واحدة وخلوا سبيله  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد رجاله ثقات غري حممد ت
فهو صدوق حسن احلديث لكنه مدلس وقد عنعنه بن إسحاق   

 

 

( حديث حسان بن اثبت رضي هللا تعاىل عنه  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن   - 21986
سجد فلحظ إليه سعيد قال : مر عمر رضي هللا عنه حبسان وهو ينشد يف امل

قال كنت أنشد وفيه من هو خري منك مث التفت إىل أىب هريرة فقال مسعت 
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول أجب عىن اللهم أيده بروح القدس قال  

 نعم  
 



 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد رجاله ثقات رجال ت
 الشيخني 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا يعلى ثنا حممد بن عمرو عن حيىي   - 21987
بن عبد الرمحن قال : مر عمر رضي هللا عنه على حسان وهو ينشد الشعر يف 

لم تنشد الشعر قال املسجد فقال يف مسجد رسول هللا صلى هللا عليه وس 
 كنت أنشد وفيه من هو خري منك أو كنت أنشد فيه وفيه من هو خري منك  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد منقطع رجاله ثقات ت
 رجال الصحيح غري حممد بن عمرو 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا أبو كامل ثنا إبراهيم يعىن بن سعد   - 21988
ثنا بن شهاب عن سعيد بن املسيب قال : مر عمر على حسان وهو ينشد يف  

املسجد فقال مه قال له حسان قد كنت أنشد وفيه من هو خري منك قال  
 فانصرف عمر وهو يعرف أنه يريد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 

 

عيب األرنؤوط : حديث صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري أيب عليق شت



 كامل 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عبد الرزاق أان معمر عن الزهري  - 21989
عن بن املسيب قال أنشد حسان بن اثبت وهو يف املسجد فمر عمر به 

فلحظه فقال حسان : وهللا لقد أنشدت فيه من هو خري منك فخشى ان 
برسول هللا صلى هللا عليه وسلم فجاز وتركه   يرميه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    223صفحة  - 5مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

( حديث عمري موىل آىب اللحم رضي هللا تعاىل عنه   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا بشر بن املفضل عن حممد بن زيد  - 21990
حدثين عمري موىل آىب اللحم قال : شهدت خيرب مع ساديت فكلموا يف رسول  



هللا صلى هللا عليه وسلم فأمرين فقلدت سيفا فإذا أان أجره فأخرب أىن مملوك 
يل بشيء من خرثى املتاع   فأمر  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا ربعي بن إبراهيم أخو إمساعيل بن   - 21991
الرمحن بن علية وأثىن عليه خريا قال وكان يفضل على إمساعيل ثنا عبد 

إسحاق عن حممد بن زيد بن املهاجر عن عمري موىل آىب اللحم قال : شهدت  
ا أان مع ساديت خيرب فأمر يب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقلدت سيفا فإذ
أجره قال فقيل له انه عبد مملوك قال فأمر يل بشيء من خرثى املتاع قال 

وعرضت عليه رقية كنت أرقى هبا اجملانني يف اجلاهلية قال اطرح منها كذا وكذا 
 وارق مبا بقى قال حممد بن زيد وأدركته وهو يرقى هبا اجملانني 

 

 

ن أجل عبد  عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد حسن مت
فهو صدوق حسن احلديث  -وهو املدين  -الرمحن بن إسحاق   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا ربعي بن إبراهيم ثنا عبد الرمحن  - 21992



يعىن بن إسحاق حدثين أىب عن عمه وعن أىب بكر بن زيد بن املهاجر أهنما 
حىت ان دنوان  مسعا عمريا موىل آىب اللحم قال : أقبلت مع ساديت نريد اهلجرة

من املدينة قال فدخلوا املدينة وخلفوين يف ظهرهم قال قال فأصابين جماعة  
شديدة قال فمر يب بعض من خيرج من املدينة فقالوا يل لو دخلت املدينة  

فأصبت من مثر حوائطها فدخلت حائطا فقطعت منه قنوين فأاتين صاحب 
م وأخربه خربي وعلى ثوابن احلائط فأتى يب إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسل 

فقال يل أيهما أفضل فأشرت له إىل أحدمها فقال خذه وأعطى صاحب احلائط  
 اآلخر وخلى سبيلي  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا قتيبة بن سعيد ثنا ليث بن سعد   - 21993
عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أىب هالل عن يزيد بن عبد هللا عن عمري موىل  

آىب اللحم انه : رأى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عند أحجار الزيت 
 يستسقى وهو مقنع بكفيه يدعو  

 

 

اله رجال الشيخني عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح رجت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا هارون بن معروف قال قال بن  - 21994
وهب أان حيوة عن بن اهلاد عن حممد بن إبراهيم التيمي عن عمري موىل آىب 

اللحم انه : رأى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يستسقى عند أحجار الزيت  
عا كفيه ال جياوز هبما رأسه مقبل قريبا من الزوراء قائما يدعو يستسقى راف

 بباطن كفيه إىل وجهه  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري صحابيه فمن رجال مسلم

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا هارون ثنا بن وهب قال وأخربين  - 21995
حيوة عن عمر بن مالك عن بن اهلاد عن حممد بن إبراهيم عن عمري موىل آىب 

 اللحم انه رأى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فذكر : مثله  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح ت  

 

 

( ن احلمق اخلزاعي رضي هللا عنه حديث عمرو ب )  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا هبز بن أسد ثنا محاد بن سلمة عن   - 21996
املختار فلما   عبد امللك بن عمري عن رفاعة بن شداد قال كنت أقوم على رأس

تبينت كذابته مهمت وأمي هللا ان أسل سيفى فاضرب عنقه حىت ذكرت حديثا  
ول : من  حدثنيه عمرو بن احلمق قال مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يق

 أمن رجال على نفسه فقتله أعطى لواء الغدر يوم القيامة  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا بن منري ثنا عيسى القارىء أبو عمر   - 21997
بن عمر ثنا السدي عن رفاعة القتباين قال : دخلت على املختار فألقى يل 

خي جربيل قام عن هذه أللقيتها لك قال فأردت أن وسادة وقال لوال ان أ
أضرب عنقه فذكرت حديثا حدثنيه أخي عمرو بن احلمق قال قال رسول هللا 
 صلى هللا عليه وسلم أميا مؤمن أمن مؤمنا على دمه فقتله فاان من القاتل بريء 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسن من أجل السديت  

 

 

-------------------------------------  



 

[    224صفحة  - 5مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا حيىي بن سعيد القطان عن محاد بن   - 21998
سلمة حدثين عبد امللك بن عمري عن رفاعة بن شداد قال : كنت أقوم على  

ل سيفى فاضرب عنقه فذكرت رأس املختار فلما عرفت كذبه مهمت أن أس
حديثا حدثناه عمرو بن احلمق قال مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 يقول من أمن رجال على نفسه فقتله أعطى لواء الغدر يوم القيامة  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

 حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا زيد بن احلباب ثنا معاوية بن صاحل - 21999
ن عمرو بن احلمق اخلزاعي انه حدثين عبد الرمحن بن جبري بن نفري عن أبيه ع 

مسع النيب صلى هللا عليه وسلم يقول : إذا أراد هللا بعبد خريا استعمله قيل وما  
 استعمله قال يفتح له عمل صاحل بني يدي موته حىت يرضى عنه من حوله 

 

 

ات رجال مسلم غري صحابيه عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقت  

 



 

( حديث رجل من أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عبد الرزاق أان معمر عن الزهري  - 22000
 عليه  عن مسعود بن احلكم األنصاري عن رجل من أصحاب النيب صلى هللا 

وسلم قال : أمر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عبد هللا بن حذافة السهمي  
ل ان يركب راحلته أايم مىن فيصيح يف الناس ال يصومن أحد فإهنا أايم أك

 وشرب قال فلقد رأيته على راحلته ينادى بذلك 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : مرفوعه صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف النقطاعه  ت
 واضطرابه

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عبد الرزاق عن معمر قال قال   - 22001
أحد الثالثة الذين الزهري وأخربين عبد الرمحن بن كعب بن مالك وكان أبوه 

تيب عليهم عن رجل من أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم : ان النيب صلى 
اء الذين  هللا عليه وسلم قام يومئذ خطيبا فحمد هللا وأثىن عليه واستغفر للشهد

قتلوا يوم أحد مث قال انكم اي معشر املهاجرين تزيدون وان األنصار ال يزيدون 
وان األنصار عيبيت اليت أويت إليها اكرموا كرميهم وجتاوزوا عن مسيئهم فإهنم  



 قد قضوا الذي عليهم وبقى الذي هلم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني ت  

 

 

( ث بشري بن اخلصاصية السدوسي رضي هللا عنه  حدي )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا زكراي بن عدى ثنا عبيد هللا بن  - 22002
ن أىب املثىن عمرو يعىن الرقى عن زيد بن أىب أنيسة ثنا جبلة بن سحيم ع

العبدي قال مسعت السدوسي يعىن بن اخلصاصية قال : أتيت النيب صلى هللا 
مدا عبده  عليه وسلم ألابيعه قال فاشرتط على شهادة أن ال إله اال هللا وأن حم

ورسوله وأن أقيم الصالة وأن أؤدي الزكاة وأن أحج حجة اإلسالم وان أصوم 
شهر رمضان وأن أجاهد يف سبيل هللا فقلت اي رسول هللا أما اثنتان فوهللا ما  

أطيقهما اجلهاد والصدقة فإهنم زعموا انه من وىل الدبر فقد ابء بغضب من هللا  
املوت والصدقة فوهللا مايل   فأخاف ان حضرت تلك جشعت نفسي وكرهت

اال غنيمة وعشر ذودهن رسل أهلي ومحولتهم قال فقبض رسول هللا صلى هللا  
عليه وسلم يده مث حرك يده مث قال فال جهاد وال صدقة فلم تدخل اجلنة إذا 

 قال قلت اي رسول هللا أان أابيعك قال فبايعت عليهن كلهن  

 



 

ل الشيخني غري أيب املثىن العبدي  عليق شعيب األرنؤوط : رجاله ثقات رجات
وهو مؤثر بن عفاذة الكويف فلم يرو عنه غري جبلة بن سحيم وذكره ابن حبان  

والعجلي يف الثقات وغري صحابيه فقد روى له البخاري يف األدب املفرد 
 وأصحاب السنن إال الرتمذي

 

 

عن   حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا وكيع حدثين األسود بن شيبان  - 22003
خالد بن مسري عن بشري بن هنيك عن بشري بن اخلصاصية بشري رسول هللا 

صلى هللا عليه وسلم أنه قال : ان النيب صلى هللا عليه وسلم رأى رجال ميشى  
 يف نعلني بني القبور فقال اي صاحب السبتيتني ألقهما  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا أبو الوليد وعفان قاال ثنا عبيد هللا   - 22004
تقول : ان  بن إايد بن لقيط مسعت إايد بن لقيط يقول مسعت ليلى امرأة بشري 

بشريا سأل النيب صلى هللا عليه وسلم أصوم يوم اجلمعة وال أكلم ذلك اليوم 
ة اال يف أايم هو أحدا فقال النيب صلى هللا عليه وسلم ال تصم يوم اجلمع 

أحدها أو يف شهر وأما أن ال تكلم أحدا فلعمرى ألن تكلم مبعروف وتنهى  



 عن منكر خري من ان تسكت 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح غري ليلى  ت
 امرأة بشري وهي صحابية 

 

 

------------------------------------- 

 

[    225صفحة  - 5مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا الوليد وعفان قاال ثنا عبيد هللا بن  - 22005
إايد ثنا إايد يعىن بن لقيط عن ليلى امرأة بشري قالت أردت ان اصوم يومني 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم هنى عنه وقال   مواصلة فمنعين بشري وقال : ان
يفعل ذلك النصارى وقال عفان يفعل ذلك النصارى ولكن صوموا كما أمركم  

 هللا عز وجل وأمتوا الصيام إىل الليل فإذا كان الليل فأفطروا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا حيىي بن أىب بكري ثنا عبيد هللا بن  - 22006
إايد بن لقيط الشيباين عن أبيه عن ليلى امرأة بشري بن اخلصاصية عن بشري  

قال وكان قد أتى النيب صلى هللا عليه وسلم قال : امسه زحم فسماه النيب 
 صلى هللا عليه وسلم بشريا 

 

 

صحيح عليق شعيب األرنؤوط : إسنادهت  

 

 

( حديث عبد هللا بن حنظلة بن الراهب بن أيب عامر الغسيل غسيل املالئكة  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا حسني بن حممد ثنا جرير يعىن بن  - 22007
حازم عن أيوب عن بن أىب مليكة عن عبد هللا بن حنظلة غسيل املالئكة قال  
قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : درهم راب أيكله الرجل وهو يعلم أشد 

 من ستة وثالثني زنية  

 

 

له ثقات رجال الشيخني غري عليق شعيب األرنؤوط : ضعيف مرفوعا رجات
 صحابيه 

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا وكيع ثنا سفيان عن عبد العزيز بن  - 22008
رفيع عن بن أىب مليكة عن حنظلة بن راهب عن كعب قال : ألن أزين ثالاث 

 وثالثني زنية أحب إىل من ان آكل درهم راب يعلم هللا اىن أكلته حني أكلته راب  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح إىل كعب األحبار ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة ثنا سعيد   - 22009
عن حممد بن املنكدر عن رجل عن عبد هللا بن حنظلة بن الراهب : ان رجال 

سلم على النيب صلى هللا عليه وسلم وقد ابل فلم يرد عليه النيب صلى هللا 
 عليه وسلم حىت قال بيده إىل احلائط يعىن انه تيمم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف إلهبام الراوي عن  ت
 عبد هللا بن حنظلة وابقي رجال اإلسناد ثقات 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا يعقوب ثنا أىب عن بن إسحاق  - 22010
حدثين حممد بن حيىي بن حبان األنصاري مث املازين مازن بىن النجار عن عبيد  

 بن عمر قال قلت له أرأيت وضوء عبد هللا بن عمر لكل صالة  هللا بن عبد هللا



طاهرا كان أو غري طاهر عم هو فقال حدثته أمساء بنت زيد بن اخلطاب ان 
عبد هللا بن حنظلة بن أىب عامر بن الغسيل حدثها : ان رسول هللا صلى هللا 

شق  عليه وسلم كان أمر ابلوضوء لكل صالة طاهرا كان أو غري طاهر فلما 
ذلك على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أمر ابلسواك عند كل صالة ووضع 
عنه الوضوء اال من حدث قال فكان عبد هللا يرى ان به قوة على ذلك كان  

 يفعله حىت مات  
 

 

 -وهو حممد  -عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسن من أجل ابن إسحاق ت
 وابقي رجال اإلسناد ثقات 

 

 

( حديث مالك بن عبد هللا اخلثعمي رضي هللا عنه   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا إمساعيل بن حممد وهو إبراهيم   - 22011
املعقب ثنا مروان يعىن بن معاوية الفزاري ثنا منصور بن حيان األسدي عن  

سليمان بن بشر اخلزاعي عن خاله مالك بن عبد هللا قال : غزوت مع رسول  
 عليه وسلم فلم أصل خلف إمام كان أوجز منه صالة يف متام  هللا صلى هللا

 الركوع والسجود 
 



 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف جلهالة سليمان بن  ت
 بشر اخلزاعي

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا الوليد بن مسلم ثنا بن جابر : ان   - 22012
اندى األمري أاب املصبح األوزاعي حدثهم قال بينا نسري يف درب قلمته إذ 

مالك بن عبد هللا اخلثعمي رجل يقود فرسه يف عراض اجلبل اي أاب عبد هللا اال 
اغربت قدماه   تركب قال اىن مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول من

 يف سبيل هللا عز وجل ساعة من هنار فهما حرام على النار  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

[    226صفحة  - 5مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا وكيع ثنا حممد بن عبد هللا الشعيب  - 22013
عن ليث بن املتوكل عن مالك بن عبد هللا اخلثعمي قال قال رسول هللا صلى 

 هللا عليه وسلم : من اغربت قدماه يف سبيل هللا حرمه هللا على النار  



 

 

جلهالة حال ليث عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف ت
 بن املتوكل

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عفان ثنا وكيع ثنا عبد الواحد بن  - 22014
زايد ثنا منصور بن حيان حدثين سليمان اخلزاعي عن خاله مالك بن عبد هللا  
قال : غزوت مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فما صليت خلف إمام يؤم  

  صلى هللا عليه وسلم  الناس أخف صالة من رسول هللا

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف جلهالة سليمان  ت
 اخلزاعي

 

 

( حديث هلب الطائي رضي هللا عنه  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا أبو كامل مظفر بن مدرك ثنا زهري   - 22015
حدثين مساك بن حرب حدثين قبيصة بن هلب عن أبيه قال مسعت النيب صلى 
هللا عليه وسلم يقول : وسأله رجل فقال ان من الطعام طعاما أحترج منه فقال  



 ال خيتلجن يف نفسك شيء ضارعت فيه النصرانية  

 

 

ؤوط : إسناده ضعيف عليق شعيب األرنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا وكيع ثنا سفيان عن مساك بن حرب  - 22016
عن قبيصة بن هلب عن أبيه قال : سألت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن  

 طعام النصارى فقال ال خيتلجن يف صدرك طعام ضارعت فيه النصرانية 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا حيىي بن سعيد عن سفيان حدثين  - 22017
مساك عن قبيصة بن هلب عن أبيه قال : رأيت النيب صلى هللا عليه وسلم  

ينصرف عن ميينه وعن يساره ورأيته قال يضع هذه على صدره وصف حيىي 
 اليمىن على اليسرى فوق املفصل  

 

 

ه : " يضع هذه على صدره "  عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه دون قولت
 وهذا إسناد ضعيف جلهالة قبيصة بن هلب 



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا أبو بكر بن أىب شيبة ثنا وكيع عن   - 22018
سفيان عن مساك بن حرب عن قبيصة بن اهللب عن أبيه قال : رأيت النيب 

صرف عن ميينه  صلى هللا عليه وسلم واضعا ميينه على مشاله يف الصالة ورأيته ين
 وعن مشاله  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف جلهالة قبيصة بن ت
 هلب

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا حممد بن جعفر الوركاين ثنا شريك  - 22019
عن مساك عن قبيصة بن هلب عن أبيه عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال :  

ل ال خيتلجن أو ال حييكن يف صدرك طعام  سألته عن طعام النصارى فقا
ضارعت فيه النصرانية قال وكان ينصرف عن يساره وعن ميينه ويضع إحدى 

 يديه على األخرى  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه دون قصة مضارعة طعام النصرانية  ت
 وهذا إسناد ضعيف 

 



 

ملثىن ثنا أبو حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا أبو موسى حممد بن ا - 22020
داود عن شعبة أخربين مساك بن حرب قال مسعت قبيصة بن هلب حيدث عن  
أبيه مسع النيب صلى هللا عليه وسلم قال وذكر الصدقة قال : ال جييئن أحدكم  

 بشاة هلا يعار يوم القيامة  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف جلهالة قبيصة بن ت
 هلب

 

 

حدثنا عبد هللا ثنا زكراي بن حيىي بن صبيح ثنا شريك عن مساك   - 02122
لم عن  عن قبيصة بن اهللب عن أبيه قال : سألت النيب صلى هللا عليه وس

طعام النصارى فقال ال حييكن يف صدرك طعام ضارعت فيه النصرانية قال  
  ورأيته يضع إحدى يديه على األخرى قال ورأيته ينصرف مرة عن ميينه ومرة

 عن مشاله  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه دون قصة مضارعة طعام النصرانية  ت
 وهذا إسناد ضعيف 

 

 



حدثنا عبد هللا ثنا أبو بكر بن أىب شيبة ثنا وكيع عن سفيان عن   - 22022
مساك بن حرب عن قبيصة بن هلب عن أبيه قال : سألت رسول هللا صلى هللا 

ل ال خيتلجن يف صدرك طعام ضارعت فيه  عليه وسلم عن طعام النصارى قا
 نصرانية 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا ثنا أبو بكر بن أىب شيبة ثنا غندر عن شعبة عن   - 22023
مساك عن قبيصة بن هلب عن أبيه قال : رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 ينصرف عن شقيه  
 

 

األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف جلهالة قبيصة بن عليق شعيب ت
 هلب

 

 

حدثنا عبد هللا ثنا العباس بن الوليد النرسي وهناد بن السري  - 22024
قاال ثنا أبو األحوص عن مساك عن قبيصة بن هلب عن أبيه قال : كان رسول  

جانبيه  هللا صلى هللا عليه وسلم يؤمنا فيأخذ مشاله بيمينه وكان ينصرف عن 



 مجيعا عن ميينه وعن مشاله  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف جلهالة قبيصة بن ت
 هلب

 

 

------------------------------------- 

 

[    227صفحة  - 5مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عثمان بن أيب شيبة ثنا أبو  - 22025
األحوص عن مساك عن قبيصة بن هلب عن أبيه قال : كان رسول هللا صلى  
هللا عليه وسلم يؤمنا فيأخذ مشاله بيمينه وكان ينصرف عن جانبيه مجيعا عن  

 ميينه وعن مشاله  

 

 

احلديث التايل ومنت احلديث عليق شعيب األرنؤوط : هذا ملفق من سند ت
 السابق 

 

 



حدثنا عبد هللا حدثنا عثمان بن أيب شيبة ثنا أبو األحوص عن  - 22026
مساك عن قبيصة بن هلب عن أبيه قال : كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 يؤمنا فيأخذ مشاله بيمينه وكان ينصرف على جانبيه مجيعا  
 

 

وهذا إسناد ضعيف عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريهت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حمرز بن عون بن أيب عون ثنا   - 22027
شريك عن مساك عن قبيصة بن هلب عن أبيه رفعه قال كلما : ضارعت فيه  

 النصرانية فال حييكن يف صدرك  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

مد موىل بىن هاشم حيىي بن حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو حم - 22028
عبد ربه ثنا شعبة عن مساك قال مسعت قبيصة بن هلب حيدث عن أبيه انه مسع 
النيب صلى هللا عليه وسلم وذكر الصدقة فقال : ال جييئن أحدكم بشاة له رغاء  

 قال يقول يصيح  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيفت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن عبد ربه موىل بىن هاشم ثنا   - 22029
شعبة عن مساك بن حرب عن قبيصة بن اهللب حيدث عن أبية قال : صليت 

 مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وكان ينصرف على شقيه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيفت  

 

 

ثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن مساك  حدثنا عبد هللا حد - 22030
بن حرب قال مسعت قبيصة بن اهللب حيدث عن أبيه انه : صلى مع رسول هللا 

 صلى هللا عليه وسلم فرأى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ينصرف عن شقيه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف جلهالة قبيصة بن ت
 هلب

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سليمان بن داود وهو أبو داود   - 22031
الطيالسي ثنا شعبة عن مساك قال مسعت قبيصة بن هلب حيدث عن أبيه : ان  



رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ذكر الصدقة فقال ال جييئن أحدكم بشاة هلا  
 يعار  

 

 

ة قبيصة بن عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف جلهالت
 هلب

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع عن سفيان عن مساك بن  - 22032
حرب عن قبيصة بن هلب الطائي عن أبيه قال : رأيت رسول هللا صلى هللا 

 عليه وسلم ينصرف مرة عن ميينه ومرة عن مشاله  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف جلهالة قبيصة بن ت
لبه  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسني اجلعفي عن زائدة عن مساك   - 22033
بن حرب عن قبيصة بن هلب الطائي عن أبيه قال : كان رسول هللا صلى هللا  

 عليه وسلم إذا انفتل من الصالة انفتل عن ميينه وعن مشاله  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف جلهالة قبيصة بن ت
 هلب

 

 

( حديث مطر بن عكامس رضي هللا تعاىل عنه  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة ثنا أبو داود احلفري  - 22034
عن سفيان عن أيب إسحاق عن مطر بن عكامس قال قال رسول هللا صلى هللا 

 عليه وسلم : إذا قضى هللا ميتة عبد أبرض جعل له إليها حاجة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد رجاله ثقات رجال  ت
مطر بن عكامس  الصحيح غري  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثنا حممد بن جعفر الوركاين ثنا خديج أبو  - 22035
سليمان عن أيب إسحاق عن مطر بن عكامس قال قال رسول هللا صلى هللا 

 عليه وسلم : ال يقدر ألحد ميوت أبرض اال حببت إليه وجعل له إليها حاجة  

 

 

د ضعيفعليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسنا ت  



 

 

( حديث ميمون بن سنباذ رضي هللا تعاىل عنه  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أيوب صاحب البصري سليمان بن  - 22036
أيوب ثنا هارون بن دينار عن أبيه قال مسعت رجال من أصحاب النيب صلى 
هللا عليه وسلم يقال له ميمون بن سنباذ يقول قال رسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم : قوام أميت بشرارها قاهلا ثالاث 

 

 

ناده ضعيف ومتنه منكر عليق شعيب األرنؤوط : إس ت  

 

 

( حديث معاذ بن جبل رضي هللا تعاىل عنه  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب يف سنة مثان وعشرين ومائتني ثنا وكيع   - 22037
: اي  ثنا األعمش عن أيب ظبيان عن معاذ بن جبل انه ملا رجع من اليمن قال 

رسول هللا رأيت رجاال ابليمن يسجد بعضهم لبعضهم أفال نسجد لك قال لو  
 كنت آمرا بشرا يسجد لبشر ألمرت املرأة ان تسجد لزوجها 

 

 



شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد رجاله ثقات رجال   عليقت
 الشيخني إال أن فيه انقطاعا 

 

 

------------------------------------- 

 

[    228صفحة  - 5مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بن منري ثنا األعمش قال مسعت أاب  - 22038
من األنصار عن معاذ بن جبل قال أقبل معاذ من اليمن   ظبيان حيدث عن رجل

 فقال : اي رسول هللا اىن رأيت رجاال فذكر معناه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف إلهبام الرجل الذي ت
 روى عنه أبو ظبيان 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا سفيان عن حبيب بن أيب  - 22039
ت عن ميمون بن أيب شبيب عن معاذ ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  اثب

 قال له : اي معاذ اتبع السيئة ابحلسنة متحها وخالق الناس خبلق حسن  

 



 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث حسن وهذا إسناد رجاله ثقات رجال ت
 الشيخني غري ميمون بن أيب شبيب فقد روى له مسلم يف املقدمة 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب فقال وقال وكيع وجدته يف كتايب عن   - 22040
 أيب ذر وهو السماع األول قال أيب وقال وكيع قال سفيان مرة عن معاذ : 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن بن مهدي ثنا سفيان   - 22041
كتاب  عن عمرو بن عثمان يعىن بن موهب عن موسى بن طلحة قال عندان  

معاذ عن النيب صلى هللا عليه وسلم : انه إمنا أخذ الصدقة من احلنطة والشعري 
 والزبيب والتمر 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن   - 22042
حممد بن زيد عن معاذ قال : بعثين رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على قرى  

 عربية فأمرين ان آخذ حظ األرض 

 



 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

وقال عبد الرزاق يعىن عن سفيان عن جابر عن عبد الرمحن بن  - 22043
سود عن حممد بن زيد يعىن :يف حديث معاذ األ  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع عن إسرائيل عن أيب إسحاق  - 22044
 عليه وسلم  عن عمرو بن ميمون عن معاذ قال كنت ردف رسول هللا صلى هللا

فقال : اي معاذ أتدري ما حق هللا على العباد قال قلت هللا ورسوله أعلم قال  
 إذا هم  ان تعبدوه وال تشركوا به شيئا قال فهل تدري ما حق العباد على هللا 

 فعلوا ذلك قال قلت هللا ورسوله أعلم قال ال يعذهبم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع عن النهاس بن قهم حدثين  - 22045
شداد أبو عمار عن معاذ بن جبل قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :  

راط الساعة موتى وفتح بيت املقدس وموت أيخذ يف الناس ست من أش
كقعاص الغنم وفتنة يدخل حرهبا بيت كل مسلم وان يعطى الرجل ألف دينار  



 فيتسخطها وان تغدر الروم فيسريون يف مثانني بندا حتت كل بند اثنا عشر ألفا 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيفت  

 

 

عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع عن األعمش عن أيب سفيان   حدثنا - 22046
ا من غرائب حديث عن أنس بن مالك قال أتينا معاذ بن جبل فقلنا حدثن

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : نعم كنت ردفه على محار قال فقال اي 
معاذ بن جبل قلت لبيك اي رسول هللا قال هل تدري ما حق هللا على العباد  

هللا ورسوله أعلم قال ان حق هللا على العباد أن يعبدوه وال يشركوا به قلت 
شيئا قال مث قال اي معاذ قلت لبيك اي رسول هللا قال هل تدري ما حق العباد  

 على هللا إذا هم فعلوا ذلك قال قلت هللا ورسوله أعلم قال ان ال يعذهبم 

 

 

قوي عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثناه عبد الرمحن ثنا سفيان وعبد   - 22047
الرزاق قال ثنا معمر عن أيب إسحاق عن عمرو بن ميمون عن معاذ بن جبل  
قال كنت ردف النيب صلى هللا عليه وسلم فقال : هل تدري ما حق هللا عز  



ركوا به شيئا قال  وجل على عباده قلت هللا ورسوله أعلم قال ان يعبدوه وال يش
هل تدري ما حق العباد على هللا إذا فعلوا ذلك ان يغفر هلم وال يعذهبم قال  

 معمر يف حديثه قال قلت اي رسول هللا اال أبشر الناس قال دعهم يعملوا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن ثنا سفيان عن أيب  - 22048
 حصني عن األسود بن هالل عن معاذ : بنحوه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن ثنا محاد بن سلمة عن   - 22049
النيب صلى هللا عليه وسلم قال :   عطاء بن السائب عن أيب رزين عن معاذ ان

 اال أدلك على ابب من أبواب اجلنة قال وما هو قال ال حول والقوة اال ابهلل 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه وهذا إسناد ضعيف ت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن ثنا قرة بن خالد عن   - 22050
ذ بن جبل قال : خرج رسول هللا صلى هللا عليه  أيب الزبري ثنا أبو الطفيل ثنا معا 

وسلم يف سفرة سافرها وذلك يف غزوة تبوك فجمع بني الظهر والعصر واملغرب 
 والعشاء قلت ما محله على ذلك قال أراد ان ال حيرج أمته  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    229صفحة  - 5مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل ثنا يونس عن محيد بن   - 22051
هالل عن هصان بن الكاهل قال : دخلت املسجد اجلامع ابلبصرة فجلست 

بن جبل عن رسول هللا صلى إىل شيخ أبيض الرأس واللحية فقال حدثين معاذ 
قال ما من نفس متوت وهى تشهد ان ال إله اال هللا وإين هللا عليه وسلم انه 

رسول هللا يرجع ذاك إىل قلب موقن اال غفر هللا هلا قلت له أنت مسعته من  
معاذ فكان القوم عنفوين قال ال تعنفوه وال تؤنبوه دعوه نعم أان مسعت ذاك من  



هللا صلى هللا عليه وسلم وقال إمساعيل مرة أيثره عن  معاذ يدبره عن رسول 
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال قلت لبعضهم من هذا قال هذا عبد 

 الرمحن بن مسرة 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد األعلى عن يونس عن محيد   - 22052
صان بن الكاهل قال وكان أبوه كاهنا يف اجلاهلية قال دخلت بن هالل عن ه

املسجد يف إمارة عثمان بن عفان فإذا شيخ أبيض الرأس واللحية حيدث عن  
 معاذ عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : فذكر احلديث 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن أيب عدى عن احلجاج  - 22053
هن العدوى قال يعىن بن أيب عثمان حدثين محيد بن هالل ثنا هصان الكا

جلست جملسا فيه عبد الرمحن بن مسرة وال أعرفه قال ثنا معاذ بن جبل قال  
قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ما على األرض نفس متوت ال تشرك 



 شيئا تشهد اىن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يرجع ذاكم إىل قلب موقن  ابهلل
اال غفر هلا قال قلت أنت مسعت هذا من معاذ بن جبل قال فعنفين القوم  

فقال دعوه فإنه مل يسئ القول نعم أان مسعته من معاذ زعم انه مسعه من رسول  
 هللا صلى هللا عليه وسلم  

 

 

ث صحيح وهذا إسناد حسن عليق شعيب األرنؤوط : حديت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بن أيب عدى عن حبيب بن  - 22054
الشهيد عن محيد بن هالل عن هصان بن الكاهل عن عبد الرمحن بن مسرة  

 عن معاذ : مثله حنو قوله  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن يعلى   - 22055
ي أو اخلوالين قال  بن عطاء عن الوليد بن أيب عبد الرمحن عن أيب إدريس العبد

جلست جملسا فيه عشرون من أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم وإذا فيهم  
ا يف شاب حديث السن حسن الوجه أدعج العينني أغر الثنااي فإذا اختلفو 



شيء فقال قوال انتهوا إىل قوله فإذا هو معاذ بن جبل فلما كان من الغد 
جئت فإذا هو يصلي إىل سارية قال فحذف من صالته مث أحتيب فسكت قال 

فقلت : وهللا اىن ألحبك من جالل هللا قال آهلل قال قلت آهلل قال فان من  
ظل اال ظله مث ليس يف  املتحابني يف هللا فيما أحسب انه قال يف ظل هللا يوم أل

بقيته شك يعىن يف بقية احلديث يوضع هلم كراس من نور يغبطهم مبجلسهم من  
الرب عز وجل النبيون والصديقون والشهداء قال فحدثته عبادة بن الصامت 

فقال ال أحدثك اال ما مسعت عن لسان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حقت  
تباذلني يف وحقت حمبيت للمتصادقني يف حمبيت للمتحابني يف وحقت حمبيت للم

 واملتواصلني شك شعبة يف املتواصلني أو املتزاورين 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن قتادة   - 22056
يه وسلم : من مات وهو  عن أنس عن معاذ قال قال رسول هللا صلى هللا عل 

يشهد أن ال إله اال هللا وأن حممدا رسول هللا صادقا من قلبه دخل اجلنة قال  
 شعبة مل أسأل قتادة انه مسعه عن أنس 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن أيب  - 22057
ن معاذ بن حصني واألشعث بن سليم اهنما مسعا األسود بن هالل حيدث ع

جبل قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : اي معاذ أتدري ما حق هللا على  
أتدري ما   العباد فقال هللا ورسوله أعلم قال يعبدونه وال يشركون به شيئا قال
 حقهم عليه إذا فعلوا ذلك قال هللا ورسوله أعلم قال ان ال يعذهبم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

-------------------------------------  

 

[    230صفحة  - 5مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن عمرو   - 22058
 األسود الديلي بن أيب حكيم عن عبد هللا بن بريدة عن حيىي بن يعمر عن أيب

قال كان معاذ ابليمن فارتفعوا إليه يف يهودي مات وترك أخا مسلما فقال معاذ  
يزيد وال ينقص  اىن مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : ان اإلسالم 

 فورثه  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف النقطاعه ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن عبد   - 22059
ل قال كنت امللك بن عمري عن عبد الرمحن بن أيب ليلى عن معاذ بن جب

رديف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال : أتدري ما حق هللا على العباد  
ما   قلت هللا ورسوله أعلم قال ان يعبدوه وال يشركوا به شيئا قال وهل تدري
 حقهم عليه إذا فعلوا ذلك قال قلت هللا ورسوله أعلم قال ان ال يعذهبم 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن أيب  - 22060
عون عن احلرث بن عمرو بن أخي املغرية بن شعبة عن انس من أصحاب معاذ  

من أهل محص عن معاذ : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حني بعثه إىل 
قال  اليمن فقال كيف تصنع ان عرض لك قضاء قال أقضي مبا يف كتاب هللا 

فان مل يكن يف كتاب هللا قال فبسنة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال فان مل  
أيي ال آلو قال يكن يف سنة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال اجتهد ر 



فضرب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم صدري مث قال احلمد هلل الذي وفق  
رسول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ملا يرضى رسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف إلهبام أصحاب معاذ وجهالة احلارث ت
 بن عمرو 

 

 

ثين أيب ثنا هبز ثنا شعبة ثنا قيس بن مسلم  حدثنا عبد هللا حد - 22061
قال مسعت أاب رملة حيدث عن عبد هللا بن مسلم عن معاذ بن جبل قال قال  

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : أوجب ذو الثالثة فقال له معاذ وذو اإلثنني 
 قال وذو اإلثنني  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيفت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هبز ثنا مهام ثنا قتادة عن أنس ان  - 22062
جبل  معاذ بن جبل حدثه ان النيب صلى هللا عليه وسلم قال له : اي معاذ بن 

قال لبيك اي رسول هللا وسعديك قال ال يشهد عبد أن ال إله اال هللا مث ميوت 



قال ال اىن أخشى ان  على ذلك اال دخل اجلنة قال قلت أفال أحدث الناس
 يتكلوا عليه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو كامل ثنا محاد بن زيد ثنا عمرو   - 22063
بن دينار عن طاوس عن معاذ بن جبل قال مل : أيمرين رسول هللا صلى هللا 

 عليه وسلم يف أوقاص البقر شيئا  

 

 

وهو   - عليق شعيب األرنؤوط : رجاله ثقات رجال الشيخني غري أيب كامل ت
فقد روى له أبو داود يف " التفرد " والنسائي وهو ثقة   - مظفر بن مدرك 

 وطاوس مل يدرك معاذا 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو كامل ثنا محاد يعىن بن سلمة   - 22064
 عن عمرو بن دينار عن طاوس عن معاذ فذكر : مثله  

 

 

وهو   - عليق شعيب األرنؤوط : رجاله ثقات رجال الشيخني غري أيب كامل ت



فقد روى له أبو داود يف " التفرد " والنسائي وهو ثقة   - مظفر بن مدرك 
ذا وطاوس مل يدرك معا  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أنبأان سفيان وأبو أمحد   - 22065
ثنا سفيان عن أيب الزبري عن أيب الطفيل عن معاذ بن جبل قال : مجع النيب 

 صلى هللا عليه وسلم بني الظهر والعصر واملغرب والعشاء يف غزوة تبوك 

 

 

شرط مسلم عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على  ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أان سفيان عن األعمش   - 22066
عن أيب وائل عن مسروق عن معاذ بن جبل قال : بعثه النيب صلى هللا عليه  

وسلم إىل اليمن فأمره ان أيخذ من كل ثالثني من البقر تبيعا أو تبيعة ومن كل  
ه معافر  أربعني مسنة ومن كل حامل دينارا أو عدل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أنبأان بن جريج قال   - 22067



سليمان بن موسى ثنا مالك بن خيامر أن معاذ بن جبل حدثهم انه مسع رسول  
من رجل مسلم فواق   هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : من قاتل يف سبيل هللا

انقته وجبت له اجلنة ومن سأل هللا القتل من عند نفسه صادقا مث مات أو قتل  
فله أجر شهيد ومن جرح جرحا يف سبيل هللا أو نكب نكبة فإهنا جتيء يوم 
القيامة كاغذ ما كانت لوهنا كالزعفران ورحيها كاملسك ومن جرح جرحا يف 

يب وقال حجاج وروح كأغز وقال عبد  سبيل هللا فعليه طابع الشهداء قال أ
 الرزاق كأغر وهذا الصواب ان شاء هللا 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات ت  

 

 

------------------------------------- 
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حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أان معمر عن أيوب عن  - 22068
اذ بن جبل  محيد بن هالل العدوى عن أيب بردة قال قدم على أيب موسى مع

ابليمن فإذا رجل عنده قال ما هذا قال رجل كان يهوداي فاسلم مث هتود وحنن 
 تضربوا  نريده على اإلسالم منذ قال أحسبه شهرين فقال : وهللا ال أقعد حىت



عنقه فضربت عنقه فقال قضى هللا ورسوله ان من رجع عن دينه فاقتلوه أو  
 قال من بدل دينه فاقتلوه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أان معمر عن عاصم بن   - 22069
معاذ بن جبل قال : كنت مع النيب صلى هللا عليه  أيب النجود عن أيب وائل عن 

وسلم يف سفر فأصبحت يوما قريبا منه وحنن نسري فقلت اي نيب هللا أخربين 
بعمل يدخلين اجلنة ويباعدين من النار قال لقد سألت عن عظيم وانه ليسري 

على من يسره هللا عليه تعبد هللا وال تشرك به شيئا وتقيم الصالة وتؤتى الزكاة  
وتصوم رمضان وحتج البيت مث قال أال أدلك على أبواب اخلري الصوم جنة  

  }والصدقة تطفئ اخلطيئة وصالة الرجل يف جوف الليل مث قرأ قوله تعاىل  
مث قال أال أخربك برأس   {يعملون  }حىت بلغ   {تتجاىف جنوهبم عن املضاجع 

مر وعموده  األمر وعموده وذروة سنامه فقلت بلى اي رسول هللا قال رأس األ
الصالة وذروة سنامه اجلهاد مث قال أال أخربك مبالك ذلك كله فقلت له بلى اي 
نيب هللا فأخذ بلسانه فقال كف عليك هذا فقلت اي رسول هللا وأان ملؤاخذون  

مبا نتكلم به فقال ثكلتك أمك اي معاذ وهل يكب الناس على وجوههم يف  
تهم  النار أو قال على مناخرهم اال حصائد ألسن  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح بطرقه وشواهده وهذا إسناد منقطع ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا سفيان عن سعيد   - 22070
ان اجلريري عن أيب اجلريري عن أيب الورد يعىن بن مثامة ح ويزيد بن هارون أ

الورد بن مثامة مجيعا عن اللجالج عن معاذ بن جبل قال : مر النيب صلى هللا 
لت البالء عليه وسلم برجل وهو يقول اللهم اىن أسألك الصرب فقال قد سأ

فسل هللا العافية قال ومر برجل يقول اللهم اىن أسألك متام النعمة قال اي بن 
آدم أتدري ما متام النعمة قال دعوة دعوت هبا أرجو هبا اخلري قال فان متام  

النعمة فوز من النار ودخول اجلنة قال أيب لو مل يرو اجلريري اال هذا احلديث  
 كان  

 

 

إسناده حسنعليق شعيب األرنؤوط : ت  

 

 

حدثنا عبد هلل حدثين أيب ثنا عبد الرزاق وبن بكر قاال أنبأان بن  - 22071
جريج قال أخربين عمرو بن دينار أن طاوسا أخربه ان معاذ بن جبل قال :  

لست آخذ يف أوقاص البقر شيئا حىت آتى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فان  



فيها بشيء قال بن بكر لست آبخذ  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مل أيمرين
 يف االوقاص 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : رجاله ثقات رجال الشيخني غري أن طاووسا مل يدرك  ت
 معاذا 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان عن عمرو عن طاوس : أتى  - 22072
معاذ بوقص البقر والعسل فقال مل أيمرين النيب صلى هللا عليه وسلم فيهما  

 بشيء قال سفيان االوقاص ما دون الثالثني 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : رجاله ثقات رجال الشيخني غري أن طاووسا مل يدرك  ت
 معاذا 

 

 

ا عبد هللا حدثين أيب ثنا الوليد بن مسلم ثنا األوزاعي عن  حدثن - 22073
مون األودي  حسان بن عطية حدثين عبد الرمحن بن سابط عن عمرو بن مي

قال : قدم علينا معاذ بن جبل اليمن رسول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
من السحر رافعا صوته ابلتكبري أجش الصوت فألقيت عليه حمبيت فما فارقته  



 حثوت عليه الرتاب ابلشام ميتا رمحه هللا مث نظرت إىل أنف الناس بعده  حىت
فأتيت عبد هللا بن مسعود فقال يل كيف أنت إذا أتت عليكم أمراء يصلون 

الصالة لغري وقتها قال فقلت ما أتمرين ان أدركين ذلك قال صل الصالة  
 لوقتها واجعل ذلك معهم سبحة  

 

 

ه صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  عليق شعيب األرنؤوط : إسناد ت
 الشيخني غري عبد الرمحن بن سابط فمن رجال مسلم 
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حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن بشر ثنا عبد هللا بن عامر   - 22074
  األسلمى عن الوليد بن عبد الرمحن عن جبري بن نفري عن معاذ بن جبل قال
قال لنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : استعيذوا ابهلل من طمع يهدى إىل 

 طبع ومن طمع يهدى إىل غري مطمع ومن طمع حيث ألطمع  

 

 



شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف لضعف عبد هللا بن عامر األسلمي عليق ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا زيد بن احلباب ثنا محاد بن سلمة   - 22075
عن عاصم عن شهر بن حوشب عن معاذ بن جبل عن النيب صلى هللا عليه  

   قال قيام العبد من الليل {تتجاىف جنوهبم عن املضاجع  }وسلم أنه قال :  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح بطرقه وشواهده وهذا إسناد ضعيف لضعف ت
 شهر بن حوشب 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا زيد بن احلباب ثنا عبد الرمحن بن  - 22076
 صلى هللا  ثوابن حدثين أيب عن مكحول عن معاذ بن جبل قال قال رسول هللا

عليه وسلم : عمران بيت املقدس خراب يثرب وخراب يثرب خروج امللحمة  
 وخروج امللحمة فتح القسطنطينية وفتح القسطنطينية خروج الدجال مث ضرب

 على فخذه أو على منكبه مث قال ان هذا حلق كما انك قاعد  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف لضعف عبد الرمحن بن اثبت بن ت
 ثوابن وأورد الذهيب هذا احلديث من مناكريه ومكحول مل يسمع من معاذ 



 

 

وكان مكحول حيدث به عن جبري بن نفري عن مالك بن خيامر   - 22076
بل عن النيب صلى هللا عليه وسلم :مثله عن معاذ بن ج   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يونس يف تفسري شيبان عن قتادة   - 22077
قال وحدث شهر بن حوشب عن معاذ بن جبل قال قال نيب هللا صلى هللا 
 عليه وسلم : يبعث املؤمنون يوم القيامة جردا مردا مكحلني بين ثالثني سنة  

 

 

ؤوط : حسن لغريه وهذا إسناد ضعيف لضعف شهر بن عليق شعيب األرنت
 حوشب

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أسود بن عامر أخربين أبو بكر بن  - 22078
عياش عن عاصم عن أيب بردة عن أيب مليح اهلذيل عن معاذ بن جبل وعن أيب 

يه  موسى قاال : كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا نزل منزال كان الذي يل
املهاجرون قال فنزلنا منزال فقام النيب صلى هللا عليه وسلم وحنن حوله قال  
فتعاررت من الليل أان ومعاذ فنظران قال فخرجنا نطلبه إذ مسعنا هزيزا كهزيز 
األرحاء إذ أقبل فلما أقبل نظر قال ما شأنكم قالوا انتبهنا فلم نرك حيث 



ل أاتين آت يف منامي  كنت خشينا ان يكون أصابك شيء جئنا نطلبك قا
ف أميت أو شفاعة فاخرتت هلم الشفاعة فقلنا  فخريين بني ان يدخل اجلنة نص

فاان نسألك حبق اإلسالم وحبق الصحبة ملا أدخلتنا اجلنة قال فاجتمع عليه  
الناس فقالوا له مثل مقالتنا وكثر الناس فقال اىن أجعل شفاعيت ملن مات ال 

 يشرك ابهلل شيئا  
 

 

شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد حسن من أجل أيب بكر عليق ت
 بن عياش وعاصم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح ثنا محاد يعىن بن سلمة ثنا   - 22079
عاصم بن هبدلة عن أيب بردة عن أيب موسى : ان رسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم كان حيرسه أصحابه فذكر حنوه  

 

 

نؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد حسن من أجل عاصم  عليق شعيب األر ت
 بن هبدلة

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أسود بن عامر أنبأان أبو بكر يعىن   - 22080



بن عياش عن األعمش عن عمرو بن مرة عن عبد الرمحن بن أيب ليلى عن  
معاذ بن جبل قال جاء رجل من األنصار إىل النيب صلى هللا عليه وسلم فقال :  

ان اىن رأيت يف النوم كأين مستيقظ أرى رجال نزل من السماء عليه برد
أخضران نزل على جذم حائط من املدينة فأذن مثىن مثىن مث جلس مث أقام  
فقال مثىن مثىن قال نعم ما رأيت علمها بالال قال قال عمر قد رأيت مثل  

 ذلك ولكنه سبقين  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : رجاله ثقات رجال الشيخني غري أيب بكر بن عياش  ت
يحه وهو صدوق حسن احلديث  فقد روى له البخاري ومسلم يف مقدمة صح 

 وابن أيب ليلى مل يسمع من معاذ فهو منقطع وقد اختلف فيه على ابن أيب ليلى

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح ثنا زهري بن حممد ثنا زيد بن  - 22081
أسلم عن عطاء بن يسار عن معاذ بن جبل قال مسعت رسول هللا صلى هللا 

 ال يشرك به شيئا يصلي اخلمس ويصوم رمضان  عليه وسلم يقول : من لقي هللا 
 غفر له قلت أفال أبشرهم اي رسول هللا قال دعهم يعملوا 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد رجاله ثقات رجال ت
 الشيخني غري أنه منقطع 



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح ثنا سعيد عن قتادة ثنا العالء  - 22082
بن زايد عن معاذ بن جبل ان نيب هللا صلى هللا عليه وسلم قال : ان الشيطان  

ذئب اإلنسان كذئب الغنم أيخذ الشاة القاصية والناحية فإايكم والشعاب 
 وعليكم ابجلماعة والعامة واملسجد  

 

 

حسن لغريه وهذا سند رجاله ثقات إال أنه منقطععليق شعيب األرنؤوط :  ت  

 

 

------------------------------------- 
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حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح ثنا مالك وإسحاق يعىن بن  - 22083
قال :   عيسى أخربين مالك عن أيب حازم بن دينار عن أيب إدريس اخلوالين

دخلت مسجد دمشق الشام فإذا أان بفىت براق الثنااي وإذا الناس حوله إذا 
اختلفوا يف شيء أسندوه إليه وصدروا عن رأيه فسألت عنه فقيل هذا معاذ بن  
جبل فلما كان الغد هجرت فوجدت قد سبقين ابهلجري وقال إسحاق ابلتهجري 

قبل وجهه فسلمت  ووجدته يصلي فانتظرته حىت إذا قضى صالته جئته من



عليه فقلت له وهللا اىن ألحبك هلل عز وجل فقال آهلل فقلت آهلل فقال آهلل 
فقلت آهلل فأخذ حببوة ردائي فجبذين إليه وقال أبشر فإين مسعت رسول هللا 

صلى هللا عليه وسلم يقول قال هللا عز وجل وجبت حمبيت للمتحابني يف 
ذلني يف واملتجالسني يف واملتزاورين يف واملتبا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري ت
 إسحاق بن عيسى فمن رجال مسلم

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح ثنا احلجاج بن األسود عن   - 22084
شهر بن حوشب عن معاذ بن جبل ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال :  

 املتحابون يف هللا يف ظل العرش يوم القيامة  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف لضعف شهر بن  ت
 حوشب

 

 

حدثين أيب ثنا روح حدثنا شعبة عن احلكم قال    حدثنا عبد هللا - 22085
حيدث عن معاذ بن جبل قال شعبة  مسعت عروة بن النزال أو النزال بن عروة 



فقلت له مسعه من معاذ قال مل يسمعه منه وقد أدركه انه قال : اي رسول هللا 
أخربين بعمل يدخلين اجلنة فذكر مثل حديث معمر عن عاصم انه قال احلكم 

ميمون بن أيب شبيب    ومسعته من  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح بطرقه وشواهده ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد ثنا عبد العزيز يعىن بن  - 22086
مسلم ثنا احلصني عن عبد الرمحن بن أيب ليلى عن معاذ قال : كان الناس على  

صالته سأهلم   عهد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا سبق الرجل ببعض
يه ابلذي سبق به من الصالة فيبدأ فيقضى ما سبق مث يدخل مع  فأومؤوا إل

القوم يف صالهتم فجاء معاذ بن جبل والقوم قعود يف صالهتم فقعد فلما فرغ  
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قام فقضى ما كان سبق به فقال رسول هللا 

 صلى هللا عليه وسلم اصنعوا كما صنع معاذ  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : رجاله ثقات رجال الشيخني غري أن ابن أيب ليلى مل  ت
 يسمع من معاذ واختلف فيه على ابن أيب ليلى

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن بكر أان عبد احلميد يعىن   - 22087
بن جعفر ثنا صاحل يعىن بن أيب عريب عن كثري بن مرة عن معاذ بن جبل قال  

ا معاذ يف مرضه قد مسعت من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم شيئا كنت  قال لن
أكتمكموه مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : من كان آخر كالمه  

 ال إله إال هللا وجبت له اجلنة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وهب بن جرير ثنا أيب قال مسعت   - 22088
عاذا قال  األعمش حيدث عن عبد امللك بن ميسرة عن مصعب بن سعد ان م

وهللا : ان عمر يف اجلنة وما أحب ان يل محر النعم وإنكم تفرقتم قبل ان 
يف  أخربكم مل قلت ذاك مث حدثهم الرؤاي اليت رأى النيب صلى هللا عليه وسلم 

 شأن عمر قال ورؤاي النيب صلى هللا عليه وسلم حق  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري أنه منقطع 

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا محاد بن خالد ثنا هشام بن سعد   - 22089
عن أيب الزبري عن أيب الطفيل عن معاذ بن جبل قال : كان النيب صلى هللا عليه  

وسلم يف غزوة تبوك ال يروح حىت يربد حىت جيمع بني الظهر والعصر واملغرب 
 والعشاء 

 

 

ن يف املتابعات عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد حست
 والشواهد من أجل هشام بن سعد 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سليمان بن داود اهلامشي ثنا أبو  - 22090
بكر يعىن بن عياش ثنا عاصم عن أيب وائل عن معاذ قال : بعثين النيب صلى 
هللا عليه وسلم إىل اليمن وأمرين ان آخذ من كل حامل دينارا أو عدله معافر  

ين ان آخذ من كل أربعني بقرة مسنة ومن كل ثالثني بقرة تبيعا حوليا  وأمر 
 وأمرين فيما سقت السماء العشر وما سقى ابلدوايل نصف العشر  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح رجاله ثقات غري عاصم ت  

 

 

------------------------------------- 
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حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن مصعب ثنا أبو بكر بن   - 22091
أيب مرمي عن حيىي بن جابر عن رجل عن معاذ بن جبل قال قال رسول هللا 

 صلى هللا عليه وسلم : من جهز غازاي أو خلفه يف أهله خبري فإنه معنا  

 

 

ألرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إساند ضعيف إلهبام الراوي عن  عليق شعيب ات
 معاذ وضعف أيب بكر بن أيب مرمي 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا على بن عاصم عن خالد احلذاء   - 22092
عن أيب عثمان النهدي عن معاذ بن جبل قال كنت رديف النيب صلى هللا عليه  

 على العباد قلت هللا ورسوله أعلم  وسلم فقال يل : اي معاذ أتدري ما حق هللا
قال يعبدوه وال يشركوا به شيئا أتدري ما حق العباد على هللا إذا فعلوا ذلك 

 قال قلت هللا ورسوله أعلم قال يدخلهم اجلنة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف لضعف علي بن ت
 عاصم 



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان وحسن بن موسى قاال ثنا   - 22093
بن زيد عن أيب  محاد بن سلمة عن على بن زيد قال حسن يف حديثه أان على

املليح قال احلسن اهلذيل عن روح بن عابد عن أيب العوام عن معاذ بن جبل  
قال : كنت رديف النيب صلى هللا عليه وسلم على مجل أمحر فقال اي معاذ  

قلت لبيك قال هل تدري ما حق هللا على العباد قال فقلت هللا ورسوله أعلم  
قاهلا ثالاث فقلت ذلك ثالاث مث قال حقه عز وجل ان يعبدوه وال يشركوا به 

شيئا مث قال هل تدري ما حق العباد على هللا إذا فعلوا ذلك فقلت هللا ورسوله 
ه إذا هم فعلوا ذلك ان يغفر  أعلم قاهلا ثالاث وقلت ذلك ثالاث فقال حقهم علي

 هلم وان يدخلهم اجلنة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف جلهلة روح بن ت
 عابد وأيب العوام وضعف علي بن زيد

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان وحسن قاال ثنا محاد عن   - 22094
ه غري انه قال : أتى عطاء بن السائب عن أيب رزين عن معاذ بن جبل مثل 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حبمار قد شد عليه بردعة اال أن حسنا مجع 
 اإلسنادين يف حديثه  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيوة بن شريح ويزيد بن عبد ربه   - 22095
دثين حبري بن سعد عن خالد بن معدان عن أيب قاال ثنا بقية وهو بن الوليد ح

حبري عن معاذ بن جبل عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم انه قال : الغزو  
غزوان فأما من ابتغى وجه هللا وأطاع اإلمام وأنفق الكرمية وايسر الشريك  
واجتنب الفساد فإن نومه ونبهه أجر كله وأما من غزا فخرا ورايء ومسعة  

وأفسد يف األرض فإنه مل يرجع ابلكفاف  وعصى اإلمام   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيوة بن شريح ويزيد بن عبد ربه   - 22096
قاال ثنا بقية بن الوليد حدثين حبري بن سعد عن خالد بن معدان عن أيب حبرية  

ه وسلم سئل عن ليلة القدر عن معاذ بن جبل : ان رسول هللا صلى هللا علي 
 فقال هي يف العشر األواخر أو يف اخلامسة أو يف الثالثة  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيفت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا احلكم بن موسى قال عبد هللا قال   - 22097
محن بن أيب حسني وثناه احلكم بن موسى ثنا بن عياش ثنا عبد هللا بن عبد الر 

عن شهر بن حوشب عن معاذ عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : لن ينفع  
عاء عباد هللا  حذر من قدر ولكن الدعاء ينفع مما نزل ومما مل ينزل فعليكم ابلد  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف لضعف شهر بن حوشبت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو املغرية وأبو اليمان قاال ثنا أبو  - 22098
بكر حدثين الوليد بن سفيان بن أيب مرمي عن يزيد بن قطيب السكوين عن أيب 

بن قيس قال مسعت معاذ بن جبل  حبرية قال أبو املغرية يف حديثه عن عبد هللا 
قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : امللحمة العظمى وفتح القسطنطينية  

 وخروج الدجال يف سبعة أشهر  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف لضعف أيب بكرت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو املغرية ثنا أبو بكر ثنا ضمرة بن   - 22099
ن رجل عن معاذ بن جبل عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : إذا حبيب ع

 جاوز اخلتان اخلتان فقد وجب الغسل 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف إلهبام الراوي عن  ت
 معاذ 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو املغرية ثنا أبو بكر حدثين عطية   - 22100
بن قيس عن معاذ بن جبل ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : اجلهاد  

 عمود اإلسالم وذروة سنامه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف هبذه السياقة ت  

 

 

موسى قاال ثنا   حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح وحسن بن - 22101
مة عن عاصم بن هبدلة عن شهر بن حوشب عن أيب ظبية عن  محاد بن سل

معاذ بن جبل ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : ما من مسلم يبيت 
على ذكر هللا طاهرا فيتعار من الليل فيسأل هللا عز وجل خريا من أمر الدنيا 



اثبت البناين فقدم علينا ها   واآلخرة إال أعطاه إايه قال حسن يف حديثه قال
 هنا فحدث هبذا احلديث عن معاذ قال أبو سلمة أظنه أعىن أاب ظبية  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده من جهة اثبت صحيح رجاله ثقات رجال  ت
 الصحيح غري أيب ظبية 

 

 

------------------------------------- 
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حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح ثنا محاد عن اثبت قال : قدم   - 22102
 علينا أبو ظبية فحدثنا فذكر مثل هذا احلديث  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا احلكم بن انفع ثنا بن عياش عن   - 22103
معاذ بن جبل عن  حبري بن سعد عن خالد بن معدان عن مالك بن خيامر عن  



النيب صلى هللا عليه وسلم انه قال : من قاتل يف سبيل هللا فواق انقة وجبت له  
 اجلنة وفواق انقة قدر ما تدر لبنها ملن حلبها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد حسن من أجل ابن ت
 عياش 

 

 

بن عياش عن  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا احلكم بن انفع ثنا  - 22104
عبد هللا بن عبد الرمحن بن أيب حسني عن شهر بن حوشب عن عبد الرمحن 

بن غنم عن معاذ بن جبل ان النيب صلى هللا عليه وسلم : قال ذروة سنام  
 اإلسالم اجلهاد يف سبيل هللا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح بطرقه وشواهده وهذا إسناد ضعيفت  

 

 

ثين أيب ثنا أبو املغرية ثنا صفوان حدثين راشد حدثنا عبد هللا حد - 22105
ل : ملا بعثه رسول هللا صلى  بن سعد عن عاصم بن محيد عن معاذ بن جبل قا

هللا عليه وسلم إىل اليمن خرج معه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يوصيه  
ومعاذ راكب ورسول هللا صلى هللا عليه وسلم ميشى حتت راحلته فلما فرغ قال  



ذ انك عسى ان ال تلقاين بعد عامي هذا أو لعلك ان متر مبسجدي هذا  اي معا
أو قربى فبكى معاذ جشعا لفراق رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مث التفت 

 فأقبل بوجهه حنو املدينة فقال ان أوىل الناس يب املتقون من كانوا وحيث كانوا 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو املغرية ثنا صفوان حدثين أبو   - 22106
ن يقول : بعثين  زايد حيىي بن عبيد الغساين عن يزيد بن قطيب عن معاذ انه كا

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إىل اليمن فقال لعلك ان متر بقربى ومسجدي 
اتل مبن أطاعك قد بعثتك إىل قوم رقيقة قلوهبم يقاتلون على احلق مرتني فق 

منهم من عصاك مث يعود إىل اإلسالم حىت تبادر املرأة زوجها والولد والده  
 واألخ أخاه فانزل بني اجليني السكون والسكاسك 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف جلهالة حال يزيد بن قطب السكوين ت
 مث هو منقطع يزيد مل يدرك معاذا

 

 

أيب ثنا احلكم بن انفع أبو اليمان ثنا   حدثنا عبد هللا حدثين - 22107



صفوان بن عمرو عن راشد بن سعد عن عاصم بن محيد السكوين : ان معاذا 
ملا بعثه النيب صلى هللا عليه وسلم خرج إىل اليمن معه النيب صلى هللا عليه  

وسلم يوصيه ومعاذ راكب ورسول هللا صلى هللا عليه وسلم ميشى حتت راحلته  
 معاذ انك عسى ان ال تلقاين بعد عامي هذا ولعلك ان متر  فلما فرغ قال اي

مبسجدي وقربى فبكى معاذ بن جبل جشعا لفراق رسول هللا صلى هللا عليه  
وسلم فقال النيب صلى هللا عليه وسلم ال تبك اي معاذ للبكاء أو ان البكاء من  

 الشيطان 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

هللا حدثين أيب ثنا أبو اليمان ثنا أبو بكر بن عبد هللا   حدثنا عبد - 22108
يب صلى هللا عليه  بن أيب مرمي الغساين عن حبيب بن عبيد عن معاذ ان الن

وسلم قال : يكون يف آخر الزمان أقوام إخوان العالنية أعداء السريرة فقيل اي  
هم  رسول هللا فكيف يكون ذلك قال ذلك برغبة بعضهم إىل بعض ورهبة بعض

 إىل بعض  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف لضعف أيب بكر بن عبد هللا بن أيب ت
 مرمي وحبيب بن عبيد الرحيب مل يدرك معاذا



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل بن إبراهيم ثنا اجلريري عن   - 22109
لم أتى أيب الورد عن اللجالج حدثين معاذ : أن رسول هللا صلى هللا عليه وس

على رجل وهو يصلي وهو يقول يف دعائه اللهم اىن أسألك الصرب قال سألت 
البالء فسل هللا العافية قال وأتى على رجل وهو يقول اللهم اىن أسألك متام  
نعمتك فقال بن آدم هل تدري ما متام النعمة قال اي رسول هللا دعوة دعوت 

ن النار ودخول اجلنة وأتى على  هبا أرجو هبا اخلري قال فان متام النعمة فوز م
 رجل وهو يقول ايذا اجلالل واإلكرام فقال قد استجيب لك فسل 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    236صفحة  - 5مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد عن شعبة حدثين  - 22110
مر عن أيب األسود  عمرو بن أيب حكيم عن عبد هللا بن بريدة عن حيىي بن يع

قال أتى معاذ بيهودي وارثه مسلم فقال مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  



 ينقص  يقول أو قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : اإلسالم يزيد وال
 فورثه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو معاوية وهو الضرير ثنا  - 22111
دثنا من غرائب األعمش عن أيب سفيان عن أنس قال أتينا معاذا فقلنا ح

حديث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال فقال كنت رديف النيب صلى هللا  
عليه وسلم على محار فقال : اي معاذ فقلت لبيك اي رسول هللا قال أتدري ما  

حق هللا على العباد قال قلت هللا ورسوله أعلم قال فان حق هللا على العباد ان  
يعبدوه وال يشركوا به شيئا فهل تدري ما حق العباد على هللا إذا فعلوا ذلك 

قال قلت هللا ورسوله أعلم قال فان حق العباد على هللا إذا فعلوا ذلك أن ال 
 يعذهبم  

 

 

يح وهذا إسناد قوي عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل عن ليث عن حبيب بن  - 22112



أيب اثبت عن ميمون بن أيب شبيب عن معاذ انه قال : اي رسول هللا أوصين 
قال اتق هللا حيثما كنت أو أينما كنت قال زدين قال اتبع السيئة احلسنة متحها  

  قال زدين قال خالق الناس خبلق حسن

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث حسن وهذا إسناد ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان بن عيينة عن عمرو يعىن بن   - 22113
دينار قال مسعت جابر بن عبد هللا يقول أان من شهد معاذا حني حضرته الوفاة  

 يقول اكشفوا عىن سجف القبة أحدثكم حديثا مسعته من رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم وقال مرة أخربكم بشيء مسعته من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مل  

مينعين ان أحدثكموه اال ان تتكلوا مسعته يقول : من شهد ان ال إله اال هللا 
خملصا من قلبه أو يقينا من قلبه مل يدخل النار أو دخل اجلنة وقال مرة دخل  

 اجلنة ومل متسه النار  
 

 

رنؤوط : حديث صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري عليق شعيب األت
 الواسطة املبهمة اليت روى عنها جابر بن عبد هللا الصحايب

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا شعبة عن أيب عون الثقفي   - 22114
 عليه  عن احلرث بن عمرو عن رجال من أصحاب معاذ : ان النيب صلى هللا

وسلم ملا بعثه إىل اليمن فقال كيف تقضى قال أقضي بكتاب هللا قال فان مل  
ن مل يكن  يكن يف كتاب هللا قال فبسنة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال فا 

يف سنة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال اجتهد رأيي قال فقال رسول هللا 
صلى هللا عليه وسلم احلمد هلل الذي وفق رسول رسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف إلهبام أصحاب معاذ وجهالة احلارث ت
 بن عمرو 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع عن سفيان عن أيب الزبري عن  - 22115
أيب الطفيل عن معاذ : ان النيب صلى هللا عليه وسلم مجع بني الظهر والعصر 

 واملغرب والعشاء يف غزوة تبوك 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 



سفيان ثنا عبد احلميد بن   حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا - 22116
هبرام عن شهر بن حوشب عن عبد الرمحن بن غنم عن معاذ عن النيب صلى 
هللا عليه وسلم قال : ثكلتك أمك وهل يكب الناس على مناخرهم يف جهنم  

 اال حصائد ألسنتهم  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح بطرقه وشواهده وهذا إسناد ضعيف لضعف ت
 شهر بن حوشب 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا جعفر بن برقان عن   - 22117
والين قال أتيت حبيب بن أيب مرزوق عن عطاء بن أيب رابح عن أيب مسلم اخل

مسجد أهل دمشق فإذا حلقة فيها كهول من أصحاب النيب صلى هللا عليه  
إىل وسلم وإذا شاب فيهم أكحل العني براق الثنااي كلما اختلفوا يف شيء ردوه 

الفىت فىت شاب قال قلت جلليس يل من هذا قال هذا معاذ بن جبل قال  
فجئت من العشي فلم حيضروا قال فغدوت من الغد قال فلم جييئوا فرحت 

فإذا أان ابلشاب يصلي إىل سارية فركعت مث حتولت إليه قال فسلم فدنوت منه  
ألحبك يف   فقلت اىن ألحبك يف هللا قال فمدين إليه قال كيف قلت قلت اىن

هللا قال مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حيكى عن ربه يقول : املتحابون 
يف هللا على منابر من نور يف ظل العرش يوم ال ظل إال ظله قال فخرجت حىت 



لقيت عبادة بن الصامت فذكرت له حديث معاذ بن جبل فقال مسعت رسول 
يقول حقت حمبيت للمتحابني هللا صلى هللا عليه وسلم حيكى عن ربه عز وجل 

يف وحقت حمبيت للمتباذلني يف وحقت حمبيت للمتزاورين يف واملتحابون يف هللا 
 على منابر من نور يف ظل العرش يوم ألظل اال ظله  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح غري ت
ثقة  حبيب بن أيب مرزوق فقد روى له الرتمذي والنسائي وهو  

 

 

------------------------------------- 

 

[    237صفحة  - 5مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إبراهيم بن أيب العباس ثنا أبو  - 22118
املليح ثنا حبيب بن أيب مرزوق عن عطاء ثنا أبو مسلم : قال دخلت مسجد 

محص فإذا حلقه فيها اثنان وثالثون رجال من أصحاب رسول هللا صلى هللا 
 عليه وسلم وفيهم فىت شاب أكحل فذكر احلديث 

 

 



إسناده صحيح عليق شعيب األرنؤوط :ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد بن هارون أان حريز يعىن بن  - 22119
عثمان ثنا راشد بن سعد عن عاصم بن محيد السكوين وكان من أصحاب معاذ  
بن جبل عن معاذ قال : رقبنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف صالة العشاء 

ا يقول قد صلى ولن خيرج فخرج  فاحتبس حىت ظننا ان لن خيرج والقائل من
ا انك لن خترج والقائل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقلنا اي رسول هللا ظنن

منا يقول قد صلى ولن خيرج فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اعتموا هبذه 
 الصالة فقد فضلتم هبا على سائر األمم ومل يصلها أمة قبلكم  

 

 

اده صحيحعليق شعيب األرنؤوط : إسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هاشم يعىن بن القاسم ثنا حريز عن   - 22120
راشد بن سعد عن عاصم بن محيد السكوين وكان من أصحاب معاذ مسعت 
 معاذا يقول : اان رقبنا النيب صلى هللا عليه وسلم يعىن انتظرانه فذكر معناه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  



 

 

حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن احلكم  حدثنا عبد هللا   - 22121
جبل قال : أقبلنا مع رسول هللا قال مسعت عروة بن النزال حيدث عن معاذ بن 

صلى هللا عليه وسلم من غزوة تبوك فلما رأيته خليا قلت اي رسول هللا أخربين 
بعمل يدخلين اجلنة قال بخ لقد سألت عن عظيم وهو يسري على من يسره هللا 

ليه تقيم الصالة املكتوبة وتؤدى الزكاة املفروضة وتلقى هللا عز وجل ال تشرك ع
به شيئا أوال أدلك على رأس األمر وعموده وذروة سنامه أما رأس األمر 

فاإلسالم فمن أسلم سلم وأما عموده فالصالة وأما ذروة سنامه فاجلهاد يف  
دقة وقيام العبد يف سبيل هللا أوال أدلك على أبواب اخلري الصوم جنة والص

تتجاىف جنوهبم عن املضاجع  }جوف الليل يكفر اخلطااي وتال هذه اآلية 
أوال أدلك على أملك ذلك  {يدعون رهبم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون 

لك كله قال فأقبل نفر قال فخشيت أن يشغلوا عىن رسول هللا صلى هللا عليه  
اي رسول هللا قولك أوال أدلك على   وسلم قال شعبة أو كلمة حنوها قال فقلت

أملك ذلك لك كله قال فأشار رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بيده إىل لسانه 
قال قلت اي رسول هللا وأان لنؤاخذ مبا نتكلم به قال ثكلتك أمك معاذ وهل 

يكب الناس على مناخرهم اال حصائد ألسنتهم قال شعبة قال يل احلكم  
شبيب وقال احلكم مسعته منه منذ أربعني سنة   وحدثين به ميمون بن أيب  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : صحيح بطرقه وشواهده ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن قيس   - 22122
بن مسلم عن أيب رملة عن عبيد هللا بن مسلم عن معاذ عن النيب صلى هللا 

فقال معاذ وذو اإلثنني اي رسول هللا  عليه وسلم انه قال : أوجب ذو الثالثة
 قال وذو اإلثنني  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيفت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب قال قرأت على عبد الرمحن بن مهدي   - 22123
اثلة ان معاذا أخربه :  ثنا مالك عن أيب الزبري املكي عن أيب الطفيل عامر بن و 

اهنم خرجوا مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عام تبوك فكان رسول هللا 
ال وأخر  صلى هللا عليه وسلم جيمع بني الظهر والعصر واملغرب والعشاء ق

الصالة مث خرج فصلى الظهر والعصر مجيعا مث دخل مث خرج فصلى املغرب 
والعشاء مجيعا مث قال انكم ستأتون غدا ان شاء هللا عني تبوك وإنكم لن أتتوا  
هبا حىت يضحى النهار فمن جاء فال ميس من مائها شيئا حىت آتى فجئنا وقد  

ء من ماء فسأهلما رسول هللا سبقنا إليها رجالن والعني مثل الشراك تبض بشي
صلى هللا عليه وسلم هل مسستما من مائها شيئا فقاال نعم فسبهما رسول هللا 



صلى هللا عليه وسلم وقال هلما ما شاء هللا ان يقول مث غرفوا أبيديهم من العني 
قليال قليال حىت اجتمع يف شيء مث غسل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فيه  

عاده فيها فجرت العني مباء كثري فاستقى الناس مث قال رسول وجهه ويديه مث أ
هللا صلى هللا عليه وسلم يوشك اي معاذ ان طالت بك حياة ان ترى ماء ها هنا  

 قد مأل جناان  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    238صفحة  - 5زء مسند أمحد بن حنبل    ] ج   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح ثنا مالك بن أنس عن أيب  - 22124
الزبري ان أاب الطفيل أخربه : أن معاذ بن جبل أخربه فذكر معناه وقال تبض 

 بشيء من ماء  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا على بن إسحاق أان عبد هللا أان  - 22125
مران عن أيب حيىي بن أيوب ان عبيد هللا بن زحر حدثه عن خالد بن أيب ع

عياش قال قال معاذ بن جبل قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ان شئتم  
ما يقولون   أنبأتكم ما أول ما يقول هللا عز وجل للمؤمنني يوم القيامة وما أول

له قلنا نعم اي رسول هللا قال ان هللا عز وجل يقول للمؤمنني هل أحببتم لقائي  
فيقولون نعم اي ربنا فيقول مل فيقولون رجوان عفوك ومغفرتك فيقول قد وجبت  

 لكم مغفريت  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

شعيب حدثين عبد   حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو اليمان أان - 22126
حسني حدثين شهر بن حوشب عن عبد الرمحن بن غنم وهو الذي  هللا بن أيب

بعثه عمر بن اخلطاب إىل الشام يفقه الناس ان معاذ بن جبل حدثه عن النيب 
صلى هللا عليه وسلم : انه ركب يوما على محار له يقال له يعفور رسنه من  

ل هللا فقال اركب فردفته فصرع ليف مث قال اركب اي معاذ فقلت سر اي رسو 
احلمار بنا فقام النيب صلى هللا عليه وسلم يضحك وقمت أذكر من نفسي 

أسفا مث فعل ذلك الثانية مث الثالثة فركب وسار بنا احلمار فاخلف يده فضرب 



ظهري بسوط معه أو عصا مث قال اي معاذ هل تدري ما حق هللا على العباد  
فان حق هللا على العباد أن يعبدوه وال يشركوا به فقلت هللا ورسوله أعلم قال 

شيئا قال مث سار ما شاء هللا مث أخلف يده فضرب ظهري فقال اي معاذ اي بن 
أم معاذ هل تدري ما حق العباد على هللا إذا هم فعلوا ذلك قلت هللا ورسوله 

 أعلم قال فان حق العباد على هللا إذا فعلوا ذلك ان يدخلهم اجلنة  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح دون القصة يف أوله وهذا إسناد  ت
 ضعيف لضعف شهر بن حوشب

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيوة بن شريح حدثين بقية حدثين   - 22127
ضبارة بن عبد هللا عن ذويد بن انفع عن معاذ بن جبل ان النيب صلى هللا عليه  

 على يديك رجال من أهل الشرك خري  وسلم قال له : اي معاذ ان يهدى هللا
 لك من ان يكون لك محر النعم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف جدا ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو اليمان أان إمساعيل بن عياش   - 22128



عن صفوان بن عمرو عن عبد الرمحن بن جبري بن نفري احلضرمي عن معاذ قال  
صلى هللا عليه وسلم بعشر كلمات قال ال تشرك ابهلل  : أوصاين رسول هللا

شيئا وإن قتلت وحرقت وال تعقن والديك وإن أمراك أن خترج من أهلك 
ومالك وال ترتكن صالة مكتوبة متعمدا فإن من ترك صالة مكتوبة متعمدا فقد  

برئت منه ذمة هللا وال تشربن مخرا فإنه رأس كل فاحشة وإايك واملعصية فإن  
ية حل سخط هللا عز وجل وإايك والفرار من الزحف وإن هلك الناس ابملعص

وإذا أصاب الناس مواتن وأنت فيهم فاثبت وأنفق على عيالك من طولك وال 
 ترفع عنهم عصاك أداب وأخفهم يف هللا 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف النقطاعه ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسني بن حممد ثنا شريك عن أيب  - 22129
حصني عن الواليب صديق ملعاذ بن جبل عن معاذ قال قال رسول هللا صلى هللا 

عليه وسلم : من ويل من أمر الناس شيئا فاحتجب عن أوىل الضعفة واحلاجة  
 احتجب هللا عنه يوم القيامة  

 

 

وهذا إسناد ضعيف لسوء حفظ شريك عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريهت  

 



 

------------------------------------- 
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حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن عبد هللا بن املثىن ثنا  - 22130
الرباء الغنوي ثنا احلسن عن معاذ بن جبل : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

فقبض بيديه   {وأصحاب الشمال  }  {أصحاب اليمني   }تال هذه اآلية 
 قبضتني فقال هذه يف اجلنة وال أابيل وهذه يف النار وال أابيل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف لضعف الرباء الغنويت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هاشم ثنا عبد احلميد ثنا شهر بن   - 22131
لقيته امرأة  حوشب حدثين عائذ هللا بن عبد هللا : ان معاذا قدم على اليمن ف

من خوالن معها بنون هلا اثنا عشر فرتكت أابهم يف بيتها أصغرهم الذي قد  
اجتمعت حليته فقامت فسلمت على معاذ ورجالن من بنيها ميسكان بضبعيها  
فقالت من أرسلك أيها الرجل قال هلا معاذ أرسلين رسول هللا صلى هللا عليه  

عليه وسلم وأنت رسول رسول  وسلم قالت املرأة أرسلك رسول هللا صلى هللا



هللا صلى هللا عليه وسلم أفال ختربىن اي رسول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
فقال هلا معاذ سليين عما شئت قالت حدثين ما حق املرء على زوجته قال هلا  

معاذ تتقى هللا ما استطاعت وتسمع وتطيع قالت أقسمت ابهلل عليك لتحدثين 
ه قال هلا معاذ أو ما رضيت ان تسمعي وتطيعي وتتقى  ما حق الرجل على زوجت

هللا قالت بلى ولكن حدثين ما حق املرء على زوجته فإين تركت أاب هؤالء 
شيخا كبريا يف البيت فقال هلا معاذ والذي نفس معاذ يف يده لو انك ترجعني  

إذا رجعت إليه فوجدت اجلذام قد خرق حلمه وخرق منخريه فوجدت منخريه  
قيحا ودما مث ألقمتيهما فاك لكيما تبلغي حقه ما بلغت ذلك أبدا  يسيالن   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف لضعف شهر بن حوشبت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حجني بن املثىن ثنا عبد العزيز  - 22132
نه  يعىن بن أيب سلمة عن زايد بن أيب زايد موىل عبد هللا بن عياش بن أيب ربيعة ا

بلغه عن معاذ بن جبل انه قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ما عمل  
آدمي عمال قط أجنى له من عذاب هللا من ذكر هللا وقال معاذ قال رسول هللا 

صلى هللا عليه وسلم اال أخربكم خبري أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها يف  
من ان تلقوا عدوكم غدا درجاتكم وخري لكم من تعاطى الذهب والفضة و 

فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم قالوا بلى اي رسول هللا قال ذكر هللا عز  



 وجل 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف النقطاعه وقد صح الشطر الثاين منه  ت
وهو قوله : " أال أخربكم ...إخل " موقوفا على أيب الدرداء -  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا كثري بن هشام ثنا جعفر يعىن بن  - 32213
مسلم اخلوالين برقان ثنا حبيب بن أيب مرزوق عن عطاء بن أيب رابح عن أيب 

قال : دخلت مسجد محص فإذا فيه حنو من ثالثني كهال من أصحاب النيب 
إذا صلى هللا عليه وسلم فإذا فيهم شاب أكحل العينني براق الثنااي ساكت ف

امرتى القوم يف شيء أقبلوا عليه فسألوه فقلت جلليس يل من هذا قال هذا  
معاذ بن جبل فوقع له يف نفسي حب فكنت معهم حىت تفرقوا مث هجرت إىل 
املسجد فإذا معاذ بن جبل قائم يصلي إىل سارية فسكت ال يكلمىن فصليت 

كلمه  مث جلست فاحتبيت برداء يل مث جلس فسكت ال يكلمىن وسكت ال أ
مث قلت وهللا اىن ألحبك قال فيم حتبين قال قلت يف هللا تبارك وتعاىل فأخذ 

حببويت فجرين إليه هنية مث قال أبشر ان كنت صادقا مسعت رسول هللا صلى هللا 
عليه وسلم يقول املتحابون يف جاليل هلم منابر من نور يغبطهم النبيون 

قلت اي أاب الوليد أال والشهداء قال فخرجت فلقيت عبادة بن الصامت ف
أحدثك مبا حدثين معاذ بن جبل يف املتحابني قال فاان أحدثك عن النيب صلى 



هللا عليه وسلم يرفعه إىل الرب عز وجل قال حقت حمبيت للمتحابني يف وحقت  
 حمبيت للمتزاورين يف وحقت حمبيت للمتباذلني يف وحقت حمبيت للمتواصلني يف 

 

 

سناده صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح غري عليق شعيب األرنؤوط : إت
 حبيب بن أيب مرزوق فقد روى له الرتمذي والنسائي وهو ثقة 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الوهاب بن عطاء اخلفاف  - 22134
العجلي عن سعيد عن قتادة عن شهر بن حوشب عن معاذ قال قال نيب هللا 

يوم القيامة جردا مردا مكحلني بىن صلى هللا عليه وسلم : يبعث املؤمنون 
 ثالثني سنة 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه وهذا إسناد ضعيف لضعف شهر بن ت
 حوشب

 

 

------------------------------------- 
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حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبيدة بن محيد حدثين سليمان   - 22135
بن جبل قال :   األعمش عن رجاء األنصاري عن عبد هللا بن شداد عن معاذ

أتيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أطلبه فقيل يل خرج قبل قال فجعلت ال  
أمر أبحد اال قال مر قبل حىت مررت فوجدته قائما يصلي قال فجئت حىت 

ت خلفه قال فأطال الصالة فلما قضى الصالة قال قلت اي رسول هللا لقد قم
صليت صالة طويلة فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اىن صليت صالة  

رغبة ورهبة سألت هللا عز وجل ثالاث فأعطاين اثنتني ومنعين واحدة سألته ان ال  
ليس منهم   يهلك أميت غرقا فأعطانيها وسألته ان ال يظهر عليهم عدوا

 فأعطانيها وسألته ان ال جيعل أبسهم بينهم فردها على  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : املرفوع منه صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف جلهالة ت
 رجاء األنصاري

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن بن موسى ثنا محاد بن سلمة   - 22136
ذ ان رسول هللا صلى هللا  عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك عن معا

 عليه وسلم قال له : اي معاذ من مات ال يشرك ابهلل شيئا دخل اجلنة  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري محاد بن سلمة فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا معاوية بن عمرو وهارون بن  - 22137
قال وقال حيوة عن   معروف قاال ثنا عبد هللا بن وهب قال هارون يف حديثه

بن أيب حبيب وقال معاوية عن حيوة عن يزيد عن سلمة بن أسامة عن حيىي بن 
يمن احلكم ان معاذا قال : بعثين رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أصدق أهل ال
وأمرين ان آخذ من البقر من كل ثالثني تبيعا قال هارون والتبيع اجلذع أو 
اجلذعة ومن كل أربعني مسنة قال فعرضوا على ان آخذ من األربعني قال 
هارون ما بني األربعني أو اخلمسني وبني الستني والسبعني وما بني الثمانني 

لى هللا عليه وسلم عن  والتسعني فأبيت ذاك وقلت هلم حىت أسأل رسول هللا ص
ذلك فقدمت فأخربت النيب صلى هللا عليه وسلم فأمرين ان آخذ من كل 

ثالثني تبيعا ومن كل أربعني مسنة ومن الستني تبيعني ومن السبعني مسنة وتبيعا  
ومن الثمانني مسنتني ومن التسعني ثالثة أتباع ومن املائة مسنة وتبيعني ومن  

ا ومن العشرين ومائة ثالث مسنات أو أربعة أتباع  العشرة واملائة مسنتني وتبيع
قال وأمرين رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ان ال آخذ فيما بني ذلك وقال  
هارون فيما بني ذلك شيئا اال ان يبلغ مسنة أو جذعا وزعم ان االوقاص ال 

 فريضة فيها  

 



 

حيىي   عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف جلهالة سلمة بن أسامة وشيخهت
 بن احلكم جمهول احلال معروف النسب 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو سعيد موىل بىن هاشم ثنا اثبت  - 22138
بن يزيد ثنا عاصم عن أيب منيب األحدب قال خطب معاذ ابلشام فذكر 

الطاعون فقال : اهنا رمحة ربكم ودعوة نبيكم وقبض الصاحلني قبلكم اللهم 
نصيبهم من هذه الرمحة مث نزل من مقامه ذلك فدخل أدخل على آل معاذ 

احلق من ربك فال تكونن من   }على عبد الرمحن بن معاذ فقال عبد الرمحن 
   {ستجدين إن شاء هللا من الصابرين  }فقال معاذ  {املمرتين 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن وهذا إسناد منقطع رجاله ثقات رجال  ت
املنيب األحدب اجلرشي فمن رجال أيب داود وال أبس بهالصحيح غري أيب   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو سعيد ثنا زائدة ثنا عبد امللك  - 22139
عن بن أيب ليلى عن معاذ قال : استب رجالن عند النيب صلى هللا عليه وسلم  
فغضب أحدمها حىت انه ليتخيل إىل أن أنفه ليتمزع من الغضب فقال رسول 
هللا صلى هللا عليه وسلم اىن ألعلم كلمة لو يقوهلا هذا الغضبان لذهب عنه  



 الغضب اللهم اىن أعوذ بك من الشيطان الرجيم  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد منقطع ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سريج بن النعمان ثنا عبد العزيز  - 22140
ن جبل قال  يعىن الدراوردي عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن معاذ ب

قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : من صلى الصلوات اخلمس وحج البيت 
يغفر له  احلرام وصام رمضان وال أدري أذكر الزكاة أم ال كان حقا على هللا ان 

ان هاجر يف سبيله أو مكث أبرضه اليت ولد هبا فقال معاذ اي رسول هللا أفأخرب 
الناس قال ذر الناس اي معاذ يف اجلنة مائة درجة ما بني كل درجتني مائة سنة  

والفردوس أعلى اجلنة وأوسطها ومنها تفجر اهنار اجلنة فإذا سألتم هللا فاسألوه  
 الفردوس 

 

 

وط : حديث صحيح وهذا إسناد رجاله رجال الصحيح  عليق شعيب األرنؤ ت
 غري أنه منقطع 

 

 

------------------------------------- 
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حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو أمحد الزبريي ثنا مسرة بن معبد   - 22141
جبل مسعت رسول هللا صلى هللا   عن إمساعيل بن عبيد هللا قال قال معاذ بن

عليه وسلم يقول : ستهاجرون إىل الشام فيفتح لكم ويكون فيكم داء كالدمل  
أو كاحلرة أيخذ مبراق الرجل يستشهد هللا به أنفسهم ويزكى هبا أعماهلم اللهم  

ان كنت تعلم ان معاذ بن جبل مسعه من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فاعطه  
ظ األوفر منه فاصاهبم الطاعون فلم يبق منهم أحد فطعن يف  هو وأهل بيته احل

 أصبعه السبابة فكان يقول ما يسرين ان يل هبا محر النعم  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : املرفوع منه صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف ت
 النقطاعه إمساعيل بن عبيد هللا مل يدرك معاذا

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أمحد بن عبد امللك احلراين ثنا   - 22142
محن بن أيب ليلى  عبيد هللا يعىن بن عمرو عن عبد امللك بن عمري عن عبد الر 

عن معاذ بن جبل قال : انتسب رجالن من بىن إسرائيل على عهد موسى عليه  
فالن   السالم أحدمها مسلم واآلخر مشرك فانتسب املشرك فقال أان فالن بن



حىت بلغ تسعة آابء مث قال لصاحبه انتسب ال أم لك قال أان فالن بن فالن  
وأان بريء مما وراء ذلك فنادى موسى عليه السالم الناس فجمعهم مث قال قد  

قضى بينكما أما الذي انتسب إىل تسعة آابء فأنت فوقهم العاشر يف النار وأما  
سالم  الذي انتسب إىل أبويه فأنت امرؤ من أهل اإل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : رجاله ثقات رجال الشيخني إال أنه منقطع عبد  ت
 الرمحن بن أيب ليلى مل يسمع من معاذ

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا خالد يعىن الطحان أان  - 22143
هللا صلى هللا عليه  حيىي التيمي عن عبيد هللا بن مسلم عن معاذ قال قال رسول 

وسلم : ما من مسلمني يتوىف هلما ثالثة إال أدخلهما هللا اجلنة بفضل رمحته  
ا أو واحد قال أو واحد مث  إايمها فقالوا اي رسول هللا أو اثنان قال أو اثنان قالو 

 قال والذي نفسي بيده إن السقط ليجر أمه بسرره إىل اجلنة إذا احتسبته  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه دون قصة السقط يف آخره وهذا إسناد  ت
 ضعيف لضعف حيىي التميمي 

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا محاد بن سلمة ثنا عبد   - 22144
يز بن صهيب عن أنس بن مالك عن معاذ قال قال رسول هللا صلى هللا  العز 

عليه وسلم : من مات ال يشرك ابهلل شيئا دخل اجلنة وقد قال محاد إن رسول  
 هللا صلى هللا عليه وسلم قال ملعاذ  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
من رجال مسلم الشيخني غري محاد بن سلمة ف  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا محاد يعىن بن سلمة قال   - 22145
ن أيب  كنت أان وعاصم بن هبدلة واثبت فحدث عاصم عن شهر بن حوشب ع

ظبية عن معاذ بن جبل ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : ما من مسلم  
واآلخرة  يبيت على ذكر هللا طاهرا فيتعار من الليل فيسأل هللا خريا من الدنيا  

اال أعطاه فقال اثبت قدم علينا فحدثنا هذا احلديث وال أعلمه اال يعىن أاب 
 ظبية قلت حلماد عن معاذ قال عن معاذ  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح من جهة اثبت رجاله ثقات رجال  ت
 الصحيح

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا قتيبة بن سعيد ثنا بن هليعة عن   - 22146
حلرث بن يزيد عن على بن رابح عن عبد هللا بن عمرو بن العاص عن معاذ  ا

قال : عهد إلينا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف مخس من فعل منهن كان  
ضامنا على هللا من عاد مريضا أو خرج مع جنازة أو خرج غازاي يف سبيل هللا  

ته فيسلم الناس منه  أو دخل على إمام يريد بذلك تعزيره وتوقريه أو قعد يف بي 
 ويسلم 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث حسن ابن هليعة سيء احلفظت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا قتيبة بن سعيد ثنا ليث عن يزيد  - 22147
لنيب صلى هللا بن أيب حبيب عن أيب الطفيل عامر بن واثلة عن معاذ : ان ا

عليه وسلم كان يف غزوة تبوك إذا ارحتل قبل زيغ الشمس أخر الظهر حىت 
ر  جيمعها إىل العصر يصليهما مجيعا وإذا ارحتل بعد زيغ الشمس صلى الظه

والعصر مجيعا مث سار وكان إذا ارحتل قبل املغرب أخر املغرب حىت يصليها مع  
 العشاء وإذا ارحتل بعد املغرب عجل العشاء فصالها مع املغرب  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : رجاله ثقات رجال الشيخني لكن أشار بعض أهل ت



 العلم إىل تفرد قتيبة به 
 

 

------------------------------------- 

 

[    242صفحة  - 5مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هارون بن معروف قال عبد هللا  - 22148
ومسعته أان من هارون ثنا بن وهب أخربين حيىي بن أيوب عن عبيد هللا بن زحر  

إفريقية أن معاذ بن جبل قدم الشام  عن عبد الرمحن بن رافع التنوخي قاضى
هل الشام ال يوترون فقال معاوية  وأهل الشام ال يوترون فقال ملعاوية مايل أرى أ

وواجب ذلك عليهم قال نعم مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول :  
 زادين ريب عز وجل صالة وهى الوتر وقتها ما بني العشاء إىل طلوع الفجر 

 

 

ألرنؤوط : املرفوع منه صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف عبيد  عليق شعيب ات
 هللا بن زحر وعبد الرمحن بن رافع التنوخي ضعيفان مث إنه منقطع 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا مهام ثنا قتادة عن أنس  - 22149



ان معاذ بن جبل حدثه قال : بينما أان رديف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
س بيين وبينه أال آخرة الرحل فقال اي معاذ قلت لبيك رسول هللا وسعديك لي

قال مث سار ساعة مث قال اي معاذ بن جبل قلت لبيك رسول هللا وسعديك قال 
مث سار ساعة مث قال اي معاذ بن جبل قلت لبيك رسول هللا وسعديك قال هل  

ل فان حق هللا على  تدري ما حق هللا على العباد قال قلت هللا ورسوله أعلم قا
العباد ان يعبدوه وال يشركوا به شيئا قال مث سار ساعة مث قال اي معاذ بن جبل  

قلت لبيك رسول هللا وسعديك قال فهل تدري ما حق العباد على هللا إذا 
 فعلوا ذلك قلت هللا ورسوله أعلم قال فان حق العباد على هللا ان ال يعذهبم  

 

 

اده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هدبة بن خالد ثنا مهام ثنا قتادة   - 22150
 عن أنس عن معاذ عن النيب صلى هللا عليه وسلم : حنوه أو مثله  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هبز ثنا مهام عن قتادة عن معاذ   - 22151



قال : كنت ردف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ليس بيين وبينه اال آخرة  
 الرحل فذكر حنوه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

بن حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا محاد عن عطاء   - 22152
السائب عن أيب رزين عن معاذ بن جبل ان النيب صلى هللا عليه وسلم قال :  
أال أدلك على ابب من أبواب اجلنة قال قلت بلى قال ال حول وال قوة اال 

 ابهلل 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه وهذا إسناد ضعيف ت  

 

 

بو عون  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا شعبة أخربين أ - 22153
ل مسعت احلارث بن عمرو بن أخي املغرية بن شعبة حيدث عن انس من  قا

أصحاب معاذ من أهل محص عن معاذ : ان النيب صلى هللا عليه وسلم قال  
ملعاذ بن جبل حني بعثه إىل اليمن فذكر كيف تقضى ان عرض لك قضاء قال  

هللا صلى هللا أقضي بكتاب هللا قال فان مل يكن يف كتاب هللا قال فسنة رسول 



عليه وسلم قال فان مل يكن يف سنة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال اجتهد  
رأيي وال آلو قال فضرب صدري فقال احلمد هلل الذي وفق رسول رسول هللا 

 صلى هللا عليه وسلم ملا يرضى رسوله 

 

 

احلارث عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف إلهبام أصحاب معاذ وجهالة ت
 بن عمرو 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إبراهيم بن مهدي ثنا إمساعيل بن   - 22154
عياش عن حبري بن سعد عن خالد بن معدان عن كثري بن مرة عن معاذ بن 

جبل عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : ال تؤذى امرأة زوجها يف الدنيا اال 
اتلك هللا فإمنا هو عندك دخيل يوشك قالت زوجته من احلور العني ال تؤذيه ق

 أن يفارقك إلينا  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسن من أجل إمساعيل بن عياش ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إبراهيم بن مهدي ثنا إمساعيل بن   - 22155
عياش عن عبد هللا بن عبد الرمحن بن أيب حسني عن شهر بن حوشب عن  



قال يل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : مفاتيح اجلنة  معاذ بن جبل قال 
 شهادة ان ال إله اال هللا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف شهر بن حوشب ضعيف ومل يدرك  ت
 معاذا 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن بن موسى ثنا محاد بن سلمة   - 22156
عن عاصم بن هبدلة عن شهر بن حوشب عن معاذ بن جبل عن النيب صلى 

تتجاىف جنوهبم عن املضاجع يدعون رهبم خوفا وطمعا   }هللا عليه وسلم قال : 
قال قيام العبد من الليل   {  

 

 

ه وهذا إسناد ضعيف لضعف عليق شعيب األرنؤوط : صحيح بطرقه وشواهد ت
 شهر بن حوشب مث هو مل يسمع من معاذ 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا قتيبة بن سعيد ثنا ليث بن سعد   - 22157
ين عن يزيد بن عن معاوية بن صاحل عن ربيعة بن يزيد عن أيب إدريس اخلوال

عمرية قال : ملا حضر معاذ بن جبل املوت قيل له اي أاب عبد الرمحن أوصنا  



يقول ثالث  قال أجلسوين فقال أن العلم واإلميان مكاهنما من ابتغامها وجدمها
مير أيب الدرداء وعند سلمان  مرات فالتمسوا العلم عند أربعة رهط عند عو 

الفارسي وعند عبد هللا بن مسعود وعند عبد هللا بن سالم الذي كان يهوداي مث  
أسلم فإين مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول انه عاشر عشرة يف  

 اجلنة 
 

 

يح رجاله ثقات رجال الصحيح غري يزيد عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحت
 بن عمرية فقد روى له أبو داود والرتمذي والنسائي وهو ثقة 

 

 

------------------------------------- 

 

[    243صفحة  - 5مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سريج بن النعمان ويونس قاال ثنا   - 22158
وليد عن السري بن ينعم عن مريح بن مسروق عن معاذ بن جبل :  بقية بن ال

أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ملا بعث به إىل اليمن قال إايي والتنعم فان  
 عباد هللا ليسوا ابملتنعمني  

 



 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف لضعف بقية بن الوليد وهو مدلس ت
 تدليس التسوية وقد عنعن 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سليمان بن داود ثنا عمران عن   - 22159
سأل   قتادة عن شهر بن حوشب عن عبد الرمحن بن غنم عن معاذ بن جبل انه

النيب صلى هللا عليه وسلم أو مسع النيب صلى هللا عليه وسلم يقول : يدخل 
ني  أهل اجلنة اجلنة جردا مردا مكحلني بىن ثالثني أو ثالث وثالث  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه وهذا إسناد ضعيف لضعف شهر بن ت
 حوشب

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد ثنا عبد الوارث ثنا  - 22160
ه يثق به عن معاذ  عمر بن إبراهيم ثنا قتادة عن العالء بن زايد عن رجل حدث

بن جبل عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ان الشيطان ذئب اإلنسان  
ماعة  كذئب الغنم أيخذ الشاة القاصية والناحية وإايكم والشعاب وعليكم ابجل

 والعامة  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه وهذا إسناد ضعيف إلهبام الراوي عن  ت
 معاذ وعمر بن إبراهيم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أسود بن عامر ثنا شريك عن بن   - 22161
عمري عبد امللك عن عبد الرمحن بن أيب ليلى عن معاذ قال : صلى النيب صلى  

ة فأحسن فيها الركوع والسجود والقيام فذكرت ذلك له هللا عليه وسلم صال
أعطاين اثنني ومل يعطىن فقال هذه صالة رغبة ورهبة سألت ريب فيها ثالاث ف

واحدة سألته أن ال يقتل أميت بسنة جوع فيهلكوا فأعطاين وسألته ان ال يسلط 
 عليهم عدوا من غريهم فأعطاين وسألته أن ال جيعل أبسهم بينهم فمنعين 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف النقطاعه ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو سعيد موىل بىن هاشم ثنا   - 22162
يعىن بن أيب سالم عن   جهضم يعىن اليمامي ثنا حيىي يعىن بن أيب كثري ثنا زيد

أيب سالم وهو زيد بن سالم بن أيب سالم نسبه إىل جده أنه حدثه عبد الرمحن 
س علينا  بن عياش احلضرمي عن مالك بن خيامر أن معاذ بن جبل قال : احتب

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ذات غداة عن صالة الصبح حىت كدان نرتاءى  
قرن الشمس فخرج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم سريعا فثوب ابلصالة 



وصلى وجتوز يف صالته فلما سلم قال كما أنتم على مصافكم مث أقبل إلينا 
لليل فصليت ما  فقال اىن سأحدثكم ما حبسين عنكم الغداة اىن قمت من ا

قدر يل فنعست يف صاليت حىت استيقظت فإذا اان برىب عز وجل يف أحسن 
صورة فقال اي حممد أتدري فيم خيتصم املأل األعلى قلت ال أدري اي رب قال 
اي حممد فيم خيتصم املأل األعلى قلت ال أدري رب فرأيته وضع كفه بني كتفي  

شيء وعرفت فقال اي حممد   حىت وجدت برد أانمله بني صدري فتجلى يل كل
فيم خيتصم املال األعلى قلت يف الكفارات قال وما الكفارات قلت نقل 

االقدام إىل اجلمعات وجلوس يف املساجد بعد الصالة وإسباغ الوضوء عند  
الكريهات قال وما الدرجات قلت إطعام الطعام ولني الكالم والصالة والناس 

عل اخلريات وترك املنكرات وحب نيام قال سل قلت اللهم اىن أسألك ف
املساكني وأن تغفر يل وترمحين وإذا أردت فتنة يف قوم فتوفين غري مفتون 

وأسألك حبك وحب من حيبك وحب عمل يقربىن إىل حبك وقال رسول هللا 
 صلى هللا عليه وسلم اهنا حق فادرسوها وتعلموها  

 

 

الرمحن بن عائش   عليق شعيب األرنؤوط : ضعيف الضطرابه ومداره على عبدت
 وقد اختلف فيه عليه 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا زيد بن حيىي الدمشقي ثنا بن ثوابن  - 22163



عن أبيه عن مكحول عن كثري بن مرة عن مالك بن خيامر السكسكي قال  
مسعت معاذا يقول قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : من جرح جرحا يف  

امة لونه لون الزعفران ورحيه ريح املسك عليه طابع سبيل هللا جاء يوم القي
الشهداء ومن سأل هللا الشهادة خملصا أعطاه هللا أجر شهيد وان مات على  

 فراشه ومن قاتل يف سبيل هللا فواق انقة وجبت له اجلنة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد حسن من أجل ابن ت
 ثوابن

 

 

------------------------------------- 

 

[    244صفحة  - 5مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن بن مهدي عن سفيان   - 22164
اذ قال : استب عن عبد امللك بن عمري عن عبد الرمحن بن أيب ليلى عن مع

رجالن عند النيب صلى هللا عليه وسلم فغضب أحدمها فقال النيب صلى هللا 
عليه وسلم اىن ألعلم كلمة لو قاهلا ذهب غضبه أعوذ ابهلل من الشيطان 

لرجيم ا  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد منقطع ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن بن مهدي وأبو سعيد   - 22165
قاال ثنا زائدة عن عبد امللك بن عمري وقال أبو سعيد ثنا عبد امللك بن عمري  

 صلى هللا  عن عبد الرمحن بن أيب ليلى عن معاذ بن جبل قال : أتى رسول هللا
عليه وسلم رجل فقال اي رسول هللا ما تقول يف رجل لقي امرأة ال يعرفها فليس  
أييت الرجل من امرأته شيئا اال قد أاته منها غري انه مل جيامعها قال فانزل هللا عز  

أقم الصالة طريف النهار وزلفا من الليل إن احلسنات يذهنب  }وجل هذه اآلية  
فقال له النيب صلى هللا عليه وسلم توضأ مث صل قال  اآلية قال  {السيئات 

 معاذ فقلت اي رسول هللا أله خاصة أم للمؤمنني عامة قال بل للمؤمنني عامة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه رجاله ثقات رجال الشيخني غري أنه ت
 منقطع 

 

 

قتادة  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا سعيد عن  - 22166
عن قيس عن معاذ عن النيب صلى هللا عليه وسلم انه قال : من أعتق رقبة  



 مؤمنة فهي فداؤه من النار  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه رجاله ثقات رجال الشيخني غري قيس  ت
فقد روى له النسائي وله صحبة لكنه منقطع  -وهو اجلذامي  -  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو كامل ثنا محاد عن عاصم بن   - 67221
 هبدلة عن شهر بن حوشب عن أيب ظبيه عن معاذ بن جبل قال قال رسول هللا

صلى هللا عليه وسلم : ما من مسلم يبيت على ذكر هللا طاهرا فيتعار من الليل 
 فيسأل هللا خريا من خري الدنيا واآلخرة اال أعطاه إايه  

 

 

ق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف لضعف شهر بن  عليت
 حوشب

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو كامل ثنا محاد يعىن بن سلمة   - 22168
أان عطاء بن السائب عن أيب رزين عن معاذ بن جبل ان النيب صلى هللا عليه  

وسلم قال : أال أدلك على ابب من أبواب اجلنة قلت بلى قال ال حول 
 والقوة اال ابهلل  



 

 

يف أبو رزين مل يدرك  عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه وهذا إسناد ضعت
 معاذ بن جبل 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر أان بن جريج وروح   - 22169
ثنا بن جريج قال قال سليمان بن موسى ثنا مالك بن خيامر ان معاذ بن جبل  
حدثه وقال روح حدثهم انه مسع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : من  

ال روح قاتل يف سبيل هللا من رجل مسلم فواق انقة فقد  جاهد يف سبيل هللا وق
وجبت له اجلنة ومن سأل هللا القتل من عند نفسه صادقا مث مات أو قتل فله  

أجر الشهداء ومن جرح جرحا يف سبيل هللا أو نكب نكبة فإهنا جتيء يوم 
القيامة كأغزر ما كانت وقال عبد الرزاق كأغز وروح كأغزر وحجاج كأعز ما  

ت لوهنا كالزعفران ورحيها كاملسك ومن جرح يف سبيل هللا فعليه طابع كان
 الشهداء  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أان سفيان عن جابر   - 22170



عن عبد الرمحن بن األسود عن حممد بن زيد عن معاذ قال : بعثين رسول هللا 
صلى هللا عليه وسلم إىل قرى عربية فأمرين ان آخذ حظ األرض قال سفيان  

 حظ األرض الثلث والربع 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يونس ثنا بقية عن السري بن ينعم   - 17122
عن مريح بن مسروق عن معاذ بن جبل عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 قال : ملا بعثه إىل اليمن قال إايي والتنعم فان عباد هللا ليسوا ابملتنعمني 

 

 

ليدعليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف لضعف بقية بن الو ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا املقرئ ثنا حيوة قال مسعت عقبة   - 22172
  بن مسلم التجييب يقول حدثين أبو عبد الرمحن احلبلى عن الصناحبي عن معاذ

بن جبل : أن النيب صلى هللا عليه وسلم أخذ بيده يوما مث قال اي معاذ اىن 
 وأان أحبك قال أوصيك اي ألحبك فقال له معاذ أبيب أنت وأمي اي رسول هللا

معاذ ال تدعن يف دبر كل صالة ان تقول اللهم أعىن على ذكرك وشكرك 



وحسن عبادتك قال وأوصى بذلك معاذ الصناحبي وأوصى الصناحبي أاب عبد  
 الرمحن وأوصى أبو عبد الرمحن عقبة بن مسلم  

 

 

الصحيح غري عقبة  عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال ت
 بن مسلم 

 

 

------------------------------------- 

 

[    245صفحة  - 5مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا حممد بن بكر ثنا مسعر عن   - 22173
ان عمر ملن أهل عبد امللك بن ميسرة عن مصعب بن سعد عن معاذ قال ان ك

اجلنة : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان ما رأى يف يقظته أو نومه فهو  
يل لعمر  حق وانه قال بينما أان يف اجلنة إذ رأيت فيها دارا فقلت ملن هذه فق 

 بن اخلطاب رضي هللا عنه  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد رجاله ثقات رجال  ت



 الشيخني غري أنه منقطع 
 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا أبو النضر ثنا عبد الرمحن بن  - 22174
اثبت بن ثوابن عن أبيه عن مكحول عن جبري بن نفري عن مالك بن خيامر عن  

قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : عمران بيت املقدس خراب   معاذ
يثرب وخراب يثرب خروج امللحمة وخروج امللحمة فتح القسطنطينية وفتح  

القسطنطينية خروج الدجال مث ضرب بيده على فخذ الذي حدثه أو منكبه مث  
 قال ان هذا حلق كما انك ها هنا أو كما انك قاعد يعىن معاذا  

 

 

ق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف لضعف عبد الرمحن بن ثوابنعليت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو النضر ثنا عبد احلميد يعىن بن  - 22175
 صلى هللا هبرام ثنا شهر ثنا بن غنم عن حديث معاذ بن جبل : أن رسول هللا

عليه وسلم خرج ابلناس قبل غزوة تبوك فلما ان أصبح صلى ابلناس صالة 
الدجلة الصبح مث ان الناس ركبوا فلما ان طلعت الشمس نعس الناس على أثر 

ولزم معاذ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يتلو أثره والناس تفرقت هبم ركاهبم  
على جواد الطريق أتكل وتسري فبينما معاذ على أثر رسول هللا صلى هللا عليه  
وسلم وانقته أتكل مرة وتسري أخرى عثرت انقة معاذ فكبحها ابلزمام فهبت  



عليه وسلم مث ان رسول هللا صلى هللا حىت نفرت منها انقة رسول هللا صلى هللا 
فإذا ليس من اجليش رجل أدىن إليه من   عليه وسلم كشف عنه قناعه فالتفت

معاذ فناداه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال اي معاذ قال لبيك اي نيب هللا 
قال ادن دونك فدان منه حىت لصقت راحلتامها إحدامها ابألخرى فقال رسول  

عليه وسلم ما كنت أحسب الناس منا كمكاهنم من البعد فقال   هللا صلى هللا
معاذ اي نيب هللا نعس الناس فتفرقت هبم ركاهبم ترتع وتسري فقال رسول هللا 

صلى هللا عليه وسلم وأان كنت انعسا فلما رأى معاذ بشرى رسول هللا صلى  
كلمة قد    هللا عليه وسلم إليه وخلوته له قال اي رسول هللا ائذن يل أسألك عن

أمرضتين وأسقمتين وأحزنتين فقال نيب هللا صلى هللا عليه وسلم سلين عم  
شئت قال اي نيب هللا حدثين بعمل يدخلين اجلنة ال أسألك عن شيء غريها قال  

نيب هللا صلى هللا عليه وسلم بخ بخ بخ لقد سألت بعظيم لقد سألت بعظيم  
وانه ليسري على من أراد هللا به اخلري ثالاث وانه ليسري على من أراد هللا به اخلري 

وانه ليسري على من أراد هللا به اخلري فلم حيدثه بشيء إال قاله له ثالث مرات 
يعىن أعاده عليه ثالث مرات حرصا لكيما يتقنه عنه فقال نيب هللا صلى هللا 

عليه وسلم تؤمن ابهلل واليوم اآلخر وتقيم الصالة وتعبد هللا وحده ال تشرك به 
يئا حىت متوت وأنت على ذلك فقال اي نيب هللا أعد يل فأعادها له ثالث ش

مرات مث قال نيب هللا صلى هللا عليه وسلم ان شئت حدثتك اي معاذ برأس هذا 
األمر وقوام هذا األمر وذروة السنام فقال معاذ بلى أبيب وأمي أنت اي نيب هللا 

س هذا األمر ان تشهد أن ال  فحدثين فقال نيب هللا صلى هللا عليه وسلم ان رأ



إله اال هللا وحده ال شريك له وأن حممدا عبده ورسوله وان قوام هذا األمر أقام  
الصالة وإيتاء الزكاة وان ذروة السنام منه اجلهاد يف سبيل هللا إمنا أمرت أن 

أقاتل الناس حىت يقيموا الصالة ويؤتوا الزكاة ويشهدوا أن ال إله اال هللا وحده  
يك له وأن حممدا عبده ورسوله فإذا فعلوا ذلك فقد اعتصموا وعصموا ال شر 

 دماءهم وأمواهلم اال حبقها وحساهبم على هللا عز وجل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : احلديث من سؤال معاذ إىل آخره صحيح بطرقه  ت
وشواهده دون قوله : " ما شحب وجه ...اخل " فإنه حسن لغريه وهذا إسناد  

ر بن حوشبضعيف لضعف شه  

 

 

------------------------------------- 

 

[    246صفحة  - 5مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : والذي نفس حممد بيده   - 22175
ما شحب وجه وال اغربت قدم يف عمل تبتغى فيه درجات اجلنة بعد الصالة 
املفروضة كجهاد يف سبيل هللا وال ثقل ميزان عبد كدابة تنفق له يف سبيل هللا 

 أو حيمل عليها يف سبيل هللا  



 

 

سؤال معاذ إىل آخره صحيح بطرقه  عليق شعيب األرنؤوط : احلديث من ت
وشواهده دون قوله : " ما شحب وجه ...اخل " فإنه حسن لغريه وهذا إسناد  

 ضعيف لضعف شهر بن حوشب

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يونس ثنا فليح عن زيد بن أيب  - 22176
أنيسة عن عمرو بن مرة عن عبد الرمحن بن أيب ليلى عن معاذ : ان الصالة 

 أحيلت ثالثة أحوال فذكر أحواهلا قط 
 

 

وهو ابن  -عليق شعيب األرنؤوط : رجاله ثقات رجال الشيخني غري فليح ت
ن فهو حسن احلديث يف املتابعات فهو وإن روى له الشيخا -سليمان 

والشواهد وقد توبع وعبد الرمحن بن أيب ليلى مل يسمع من معاذ فهو منقطع  
 وقد اختلف فيه على ابن أيب ليلى 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو النضر ثنا املسعودي ويزيد بن  - 22177
بن مرة عن  هارون أخربان املسعودي قال أبو النضر يف حديثه حدثين عمرو 

ال : أحيلت الصالة ثالثة أحوال عبد الرمحن بن أيب ليلى عن معاذ بن جبل ق



وأحيل الصيام ثالثة أحوال فأما أحوال الصالة فان النيب صلى هللا عليه وسلم  
قدم املدينة وهو يصلي سبعة عشر شهرا إىل بيت املقدس مث ان هللا أنزل عليه  

ينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر  قد نرى تقلب وجهك يف السماء فلنول }
قال فوجهه هللا إىل مكة   {املسجد احلرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره  

قال فهذا حول قال وكانوا جيتمعون للصالة ويؤذن هبا بعضهم بعضا حىت 
نقسوا أو كادوا ينقسون قال مث ان رجال من األنصار يقال له عبد هللا بن زيد 

 عليه وسلم فقال اي رسول هللا اىن رأيت فيما يرى أتى رسول هللا صلى هللا
النائم ولو قلت اين مل أكن انئما لصدقت اىن بينا أان بني النائم واليقظان إذ 
رأيت شخصا عليه ثوابن أخضران فاستقبل القبلة فقال هللا أكرب هللا أكرب 

من األذان أشهد أن ال إله اال هللا أشهد أن ال إله اال هللا مثىن مثىن حىت فرغ 
مث أمهل ساعة قال مث قال مثل الذي قال غري انه يزيد يف ذلك قد قامت 

الصالة قد قامت الصالة فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم علمها بالال 
فليؤذن هبا فكان بالل أول من أذن هبا قال وجاء عمر بن اخلطاب فقال اي 

نه سبقين فهذان حوالن  رسول هللا انه قد طاف يب مثل الذي أطاف به غري ا
قال وكانوا أيتون الصالة وقد سبقهم ببعضها النيب صلى هللا عليه وسلم قال  

فكان الرجل يشري إىل الرجل ان جاءكم صلى فيقول واحدة أو اثنتني فيصليها  
مث يدخل مع القوم يف صالهتم قال فجاء معاذ فقال ال أجده على حال أبدا 

 قال فجاء وقد سبقه النيب صلى هللا عليه  اال كنت عليها مث قضيت ما سبقين 
وسلم ببعضها قال فثبت معه فلما قضى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  



صالته قام فقضى فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم انه قد سن لكم معاذ  
فهكذا فاصنعوا فهذه ثالثة أحوال وأما أحوال الصيام فان رسول هللا صلى هللا 

املدينة فجعل يصوم من كل شهر ثالثة أايم وقال يزيد فصام   عليه وسلم قدم 
سبعة عشر شهرا من ربيع األول إىل رمضان من كل شهر ثالثة أايم وصام يوم  

اي أيها  }عاشوراء مث ان هللا عز وجل فرض عليه الصيام فانزل هللا عز وجل  
ذه  إىل ه {الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم  

قال فكان من شاء صام   {وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكني  }اآلية 
ومن شاء أطعم مسكينا فأجزأ ذلك عنه قال مث ان هللا عز وجل أنزل اآلية 

فمن شهد منكم   }إىل قوله  { شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن  }األخرى 
قال فاثبت هللا صيامه على املقيم الصحيح ورخص فيه   {الشهر فليصمه 

للمريض واملسافر وثبت اإلطعام للكبري الذي ال يستطيع الصيام فهذان 
حوالن قال وكانوا أيكلون ويشربون وأيتون النساء ما مل يناموا فإذا انموا 

امتنعوا قال مث ان رجال من األنصار يقال له صرمة ظل يعمل صائما حىت 
ء إىل أهله فصلى العشاء مث انم فلم أيكل ومل يشرب حىت أصبح  أمسى فجا

فأصبح صائما قال فرآه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وقد جهد جهدا 
شديدا قال مايل أراك قد جهدت جهدا شديدا قال اي رسول هللا اىن عملت  

أمس فجئت حني جئت فألقيت نفسي فنمت وأصبحت حني أصبحت صائما 
د أصاب من النساء من جارية أو من حرة بعد ما انم وأتى قال وكان عمر ق

أحل لكم ليلة   }النيب صلى هللا عليه وسلم فذكر ذلك له فانزل هللا عز وجل 



وقال يزيد   {مث أمتوا الصيام إىل الليل  }إىل قوله  {الصيام الرفث إىل نسائكم 
 فصام تسعة عشر شهرا من ربيع األول إىل رمضان  

 

 

رنؤوط : رجاله ثقات رجال الشيخني غري املسعودي فقد روى  عليق شعيب األت
  -له البخاري استشهادا وأصحاب السنن وكان قد اختلط ورواية أيب النضر 

ويزيد بن هارون بعد االختالط وابن أيب ليلى مل يسمع  -وهو هاشم بن قاسم 
 من معاذ وقد اختلف فيه على ابن أيب ليلى

 

 

-------------------------------------  

 

[    247صفحة  - 5مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسني بن على عن زائدة عن عبد   - 22178
: صلى رسول هللا امللك بن عمري عن عبد الرمحن بن أيب ليلى عن معاذ قال 

صلى هللا عليه وسلم صالة فأحسن فيها القيام واخلشوع والركوع والسجود 
ىن قال اهنا صالة رغب ورهب سألت هللا فيها ثالاث فأعطاين اثنتني وزوى ع

واحدة سألته ان ال يبعث على أميت عدوا من غريهم فيجتاحهم فأعطانيه  
وسألته ان ال يبعث عليهم سنة تقتلهم جوعا فأعطانيه وسألته ان ال جيعل 



 أبسهم بينهم فردها على  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف النقطاعه ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو عاصم ثنا حيوة حدثين عقبة   - 22179
قال لقيين رسول   بن مسلم ثنا أبو عبد الرمحن احلبلى عن الصناحبي عن معاذ

هللا صلى هللا عليه وسلم فقال : اي معاذ اىن ألحبك فقلت اي رسول هللا وأان 
أعىن على  وهللا أحبك قال فإين أوصيك بكلمات تقوهلن يف كل صالة اللهم 

 ذكرك وشكرك وحسن عبادتك  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح غري عقبة  ت
 بن مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو عاصم ثنا عبد احلميد بن  - 22180
جعفر عن صاحل بن أيب عريب عن كثري بن مرة عن معاذ قال قال النيب صلى 

: من كان آخر كالمه ال إله اال هللا وجبت له اجلنة  هللا عليه وسلم   

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عثمان بن عمر ثنا عبد هللا بن  - 22181
عامر األسلمى عن الوليد بن عبد الرمحن عن جبري بن نفري عن معاذ أن رسول  

سلم قال : استعيذوا ابهلل من طمع يهدى إىل طبع ومن  هللا صلى هللا عليه و 
 طمع يف غري مطمع ومن طمع حيث ال مطمع  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف لضعف عبد هللا بن عامر ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسني بن حممد ثنا شريك عن   - 22182
ى هللا عليه وسلم إىل عاصم عن أيب وائل عن معاذ أنه قال : بعثين النيب صل

اليمن أن آخذ من كل ثالثني من البقر بقرة تبيعا أو تبيعة أو قال جذعا أو  
عافر  جذعة ومن كل أربعني بقرة بقرة مسنة ومن كل حامل دينارا أو عدله م   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف لسوء حفظ ت
 شريك 

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن غيالن ثنا رشدين عن زابن   - 22183
م عن أفضل عن سهل عن أبيه عن معاذ أنه : سأل النيب صلى هللا عليه وسل

اإلميان قال أن حتب هلل وتبغض هلل وتعمل لسانك يف ذكر هللا قال وماذا اي 
لنفسك رسول هللا قال وان حتب للناس ما حتب لنفسك وتكره هلم ما تكره   

 

 

 -عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف لضعف رشدين ت
وضعف زابن  -وهو ابن سعد   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسني بن حممد ثنا أبو معشر عن   - 22184
حممد بن قيس عن أيب إدريس اخلوالين عن معاذ عن رسول هللا صلى هللا عليه  

قال : وجبت حمبيت للذين يتحابون يف ويتجالسون  وسلم أيثر عن هللا عز وجل
 يف ويتباذلون يف  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف لضعف أيب ت
 معشر 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن ثنا بن هليعة ثنا زابن بن فائد   - 22185



 عليه وسلم  عن سهل بن معاذ عن أبيه عن معاذ أنه : سأل رسول هللا صلى هللا
  عن أفضل اإلميان قال أفضل اإلميان أن حتب هلل وتبغض يف هللا وتعمل لسانك

يف ذكر هللا قال وماذا اي رسول هللا قال وأن حتب للناس ما حتب لنفسك 
 وتكره هلم ما تكره لنفسك وأن تقول خريا أو تصمت 

 

 

حفظ ابن عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف لسوء ت
 هليعة وضعف زابن بن فائد 

 

 

------------------------------------- 

 

[    248صفحة  - 5مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سريج ثنا محاد يعىن بن سلمة عن   - 22186
عاصم بن هبدلة عن شهر بن حوشب عن معاذ أن النيب صلى هللا عليه وسلم  

: سأنبئك أببواب من اخلري الصوم جنة والصدقة تطفئ اخلطيئة كما يطفئ  قال 
إىل  { تتجاىف جنوهبم عن املضاجع   }املاء النار وقيام العبد من الليل مث قرأ 

 آخر اآلية 

 



 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح بطرقه وشواهده وهذا إسناد ضعيف لضعف ت
 شهر بن حوشب 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سريج ثنا احلكم بن عبد امللك عن   - 22187
نما رسول هللا عمار بن ايسر عن عبد الرمحن بن أيب ليلى عن معاذ قال : بي

صلى هللا عليه وسلم يف بعض أسفاره إذ مسع مناداي يقول هللا أكرب هللا أكرب 
شهادة احلق قال  فقال على الفطرة فقال أشهد أن ال إله اال هللا فقال شهد ب

أشهد أن حممدا رسول هللا قال خرج من النار انظروا فستجدونه أما راعيا معزاي  
 واما مكلبا فنظروه فوجدوه راعيا حضرته الصالة فنادى هبا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيفت  

 

 

د ثنا عمرو  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو كامل ثنا محاد بن زي - 22188
بن دينار عن طاوس عن معاذ قال : مل يقل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف  

 أوقاص البقر شيئا  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : رجاله ثقات رجال الشيخني غري أيب كامل فقد روى  ت



 له أبو داود يف " التفرد " والنسائي وهو ثقة غري أن طاووسا مل يدرك معاذا
 

 

بد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل عن أيوب عن أيب قالبة حدثنا ع - 22189
هذا الرجز قد وقع ففروا  ان الطاعون وقع ابلشام فقال عمرو بن العاص : ان 

منه يف الشعاب واألودية فبلغ ذلك معاذا فلم يصدقه ابلذي قال فقال بل هو 
شهادة ورمحة ودعوة نبيكم صلى هللا عليه وسلم اللهم أعط معاذا وأهله  

يبهم من رمحتك قال أبو قالبة فعرفت الشهادة وعرفت الرمحة ومل أدر ما  نص
دعوة نبيكم حىت أنبئت ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بينما هو ذات ليلة 

يصلي إذ قال يف دعائه فحمى إذا أو طاعون فحمى إذا أو طاعون ثالث 
ك الليلة تدعو  مرات فلما أصبح قال له إنسان من أهله اي رسول هللا لقد مسعت

بدعاء قال ومسعته قال نعم قال اىن سألت ريب عز وجل ان ال يهلك أميت بسنة 
فأعطانيها وسألته ان ال يسلط عليهم عدوا من غريهم فيستبيحهم فأعطانيها  

وسألته ان ال يلبسهم شيعا ويذيق بعضهم أبس بعض فأىب على أو قال 
طاعوان محى إذا أو طاعوان فمنعنيها فقلت محى إذا أو طاعوان محى إذا أو 

 ثالث مرات 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : رجاله ثقات رجال الشيخني إال أنه مرسل فإن أاب ت
قالبة مل يدرك زمن الطاعون لكن ما ساقه يف قصة الطاعون صحيح وقد روي  



من غري وجه . والشطر الثاين منه مرسل أيضا وقد صح منه دعاء النيب صلى  
ال يهلك أمته ... . . اخل دون قوله " محى إذا أو طاعوان " هللا عليه وسلم أن   

 

 

حديث أيب أمامة الباهلى الصدى بن عجالن بن عمرو بن وهب الباهلى عن   )
لى ( صالنيب   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن أيب عدى عن سليمان   - 22190
هللا عليه وسلم قال :  يعىن التيمي عن سيار عن أيب أمامة ان رسول هللا صلى 

فضلين ريب على األنبياء عليهم الصالة والسالم أو قال على األمم أبربع قال  
ا فأينما  أرسلت إىل الناس كافة وجعلت األرض كلها يل وألمىت مسجدا وطهور 

أدركت رجال من أميت الصالة فعنده مسجده وعنده طهوره ونصرت ابلرعب 
 مسرية شهر يقذفه يف قلوب أعدائي وأحل لنا الغنائم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا ثنا حيىي بن معني ثنا معتمر عن أبيه عن سيار   - 22191
 موىل آلل معاوية : حبديث آخر ويقال سيار الشامي  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : يغلب على ظننا أن عبد هللا بن أمحد إمنا زاد هذا  ت
 اإلسناد لتعيني سيار راوي احلديث السابق عن أيب أمامة وأنه موىل آل معاوية 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا موسى بن داود ثنا مهام عن قتادة   - 22192
عن أمين عن أيب أمامة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : طوىب ملن 

 رآين وآمن يب وطوىب ملن آمن يب ومل يرين سبع مرار  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه وهذا إسناد ضعيف جلهالة أمين ت  

 

 

ا عبد هللا حدثين أيب ثنا هدبة بن خالد ثنا مهام بن حيىي  حدثن - 22193
ومحاد بن اجلعد عن قتادة عن أمين عن أيب أمامة عن النيب صلى هللا عليه  

 وسلم : مثله أو حنوه  

 

 

وهو   -عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه وهذا إسناد ضعيف جلهالة أمين  ت
 ابن مالك األشعري

 

 



ثين أيب ثنا روح عن هشام عن مهام عن واصل حدثنا عبد هللا حد - 22194
عن رجاء بن حيوة عن أيب أمامة قال :   موىل أيب عيينة عن حممد بن أيب يعقوب

أنشأ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم غزوة فأتيته فقلت اي رسول هللا ادع هللا يل 
ابلشهادة فقال اللهم سلمهم وغنمهم قال فسلمنا وغنمنا قال مث أنشأ غزوا 

لثا فأتيته فقلت اي رسول هللا اىن أتيتك مرتني قبل مريت هذه فسألتك ان اث
تدعو هللا يل ابلشهادة فدعوت هللا عز وجل ان يسلمنا ويغنمنا فسلمنا وغنمنا  

اي رسول هللا فادع هللا يل ابلشهادة فقال اللهم سلمهم وغنمهم قال فسلمنا  
ال عليك ابلصوم فإنه المثل له  وغنمنا مث أتيته فقلت اي رسول هللا مرين بعمل ق

قال فما رئي أبو أمامة وال امرأته وال خادمه اال صياما قال فكان إذا رئي يف 
دارهم دخان ابلنهار قيل اعرتاهم ضيف نزل هبم انزل قال فلبث بذلك ما شاء  

هللا مث أتيته فقلت اي رسول هللا أمرتنا ابلصيام فأرجو ان يكون قد ابرك هللا لنا 
رسول هللا فمرين بعمل آخر قال أعلم انك لن تسجد هلل سجدة اال رفع  فيه اي 

 هللا لك هبا درجة وحط عنك هبا خطيئة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري واصل موىل أيب عيينة 

 

 

------------------------------------- 



 

[    249صفحة  - 5مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح ثنا مهدي بن ميمون ثنا حممد   - 22195
بن أيب يعقوب عن رجاء بن حيوة عن أيب أمامة قال : أنشأ رسول هللا صلى هللا 

عليه وسلم غزوا فأتيته فذكر معناه اال انه قال مرين بعمل آخذه عنك ينفعين  
 هللا به قال عليك ابلصوم  

 

 

ده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  عليق شعيب األرنؤوط : إسنات
 الشيخني غري رجاء بن حيوة الكندي الفلسطيين فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا فطر بن محاد بن واقد ثنا مهدي   - 22196
بن ميمون عن حممد بن عبد هللا بن أيب يعقوب عن رجاء بن حيوة عن أيب 

 أمامة عن النيب صلى هللا عليه وسلم : مثله أو حنوه  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد حسن يف املتابعات ت
ن محاد بن واقد العيشيوالشواهد من أجل فطر ب  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا فطر بن محاد ثنا أيب قال مسعت  - 22197
مالك بن دينار يقول : يقول الناس مالك بن دينار يعىن مالك بن دينار زاهد  

 إمنا الزاهد عمر بن عبد العزيز الذي أتته الدنيا فرتكها  
 

 

عمر بن عبد العزيز وال تعلق له عليق شعيب األرنؤوط : هذا األثر يف زهد ت
 مبسند أيب أمامة . وإسناده ضعيف

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هشام بن عبد امللك ثنا أبو عوانة  - 22198
عن حصني عن سامل ان أاب أمامة حدث عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أنه  

واحلمد هلل عدد   قال : من قال احلمد هلل عدد ما خلق واحلمد هلل ملء ما خلق
مد هلل ما يف السماوات واألرض واحلمد هلل ملء ما يف السماوات واألرض واحل

عدد ما أحصى كتابه واحلمد هلل ملء ما أحصى كتابه واحلمد هلل عدد كل شيء 
 واحلمد هلل ملء كل شيء وسبحان هللا مثلها فاعظم ذلك 

 

 

الشيخني غري أن عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح رجاله ثقات رجال ت
صاحب تدليس وإرسال -وهو ابن أيب اجلعد األشجعي الكويف  -ساملا   

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد ثنا محاد عن اجلريري   - 22199
عن أيب املثىن وهو لقيط بن املثىن عن أيب أمامة قال : ال تقوم الساعة حىت 

رار أهل الشام إىل العراق يتحول خيار أهل العراق إىل الشام ويتحول ش  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :عليكم ابلشام قال أبو  - 22199
 عبد الرمحن أبو املثىن يقال له لقيط ويقولون بن املثىن وأبو املثىن

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد امللك بن عمرو ثنا هشام عن   - 22200
ت رسول هللا صلى حيىي بن أيب كثري عن أيب سالم عن أيب أمامة حدثه قال مسع

هللا عليه وسلم يقول : اقرؤوا القرآن فإنه شافع ألصحابه يوم القيامة اقرؤوا  
أهنما غمامتان أو كأهنما  الزهراوين البقرة وآل عمران فإهنما أيتيان يوم القيامة ك 

غيايتان أو كأهنما فرقان من طري صواف حياجان عن أهلهما مث قال اقرؤوا  
 البقرة فان أخذها بركة وتركها حسرة وال يستطيعها البطلة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح غري أن ت



سالم  حيىي بن أيب كثري الطائي اليمامي مل يسمع من أيب  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا أابن ثنا حيىي بن أيب كثري   - 22201
عن زيد عن أيب سالم عن أيب أمامة ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال :  

 فذكر معناه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح ت  

 

 

ا حممد بن عبيد ثنا األعمش عن  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثن - 22202
شيخ عن أيب أمامة قال : ضحك رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقلنا ما  
 يضحكك اي رسول هللا قال عجبت من قوم يقادون يف السالسل إىل اجلنة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف إلهبام الراوي عن  ت
 أيب أمامة 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد ثنا شعبة ثنا حممد بن  - 22203
ن أيب أمامة  أيب يعقوب الضيب قال مسعت أاب نصر حيدث عن رجاء بن حيوة ع 



قال : أتيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقلت مرين بعمل يدخلين اجلنة 
صيام  قال عليك ابلصوم فإنه ال عدل له مث أتيته الثانية فقال عليك ابل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

-------------------------------------  

 

[    250صفحة  - 5مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو سعيد ثنا عبد هللا بن حبري ثنا   - 22204
: يكون يف هذه  سيار أن أاب أمامة ذكر ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال 

األمة يف آخر الزمان رجال أو قال خيرج رجال من هذه األمة يف آخر الزمان  
ون يف غضبه  معهم أسياط كأهنا أذانب البقر يغدون يف سخط هللا ويروح  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو سعيد ثنا عبد هللا بن حبري ثنا   - 22205



سيار قال : جيء برءوس من قبل العراق فنصبت عند ابب املسجد وجاء أبو 
أمامة فدخل املسجد فركع ركعتني مث خرج إليهم فنظر إليهم فرفع رأسه فقال  

ه وقال  شر قتلى حتت ظل السماء ثالاث وخري قتلى حتت ظل السماء من قتلو 
كالب النار ثالاث مث انه بكى مث أنصرف عنهم فقال له قائل اي أاب أمامة أرأيت 
هذا احلديث حيث قلت كالب النار شيء مسعته من رسول هللا صلى هللا عليه  
وسلم أو شيء تقوله برأيك قال سبحان هللا اىن إذا جلريء لو مسعته من رسول  

ىت ذكر سبعا خللت ان ال أذكره فقال  هللا صلى هللا عليه وسلم مرة أو مرتني ح
 الرجل ألي شيء بكيت قال رمحة هلم أو من رمحتهم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا محاد بن خالد ثنا معاوية يعىن بن  - 22206
عت رسول  صاحل عن السفر بن نسري عن يزيد بن شريح عن أيب أمامة قال مس 

هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : ال أيت أحدكم الصالة وهو حاقن وال يدخل 
 بيتا إال إبذن وال يؤمن إمام قوما فيخص نفسه بدعوة دوهنم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه دون قوله : " وال يؤمن ...إخل " وهذا ت
 إسناد ضعيف لضعف السفر بن نسري األزدي احلمصي



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو إسحاق الطالقاين ثنا عبد هللا   - 22207
د عن بن املبارك عن حيىي بن أيوب عن عبيد هللا بن زحر عن على بن يزي

القاسم عن أيب أمامة ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : من مسح رأس 
ومن أحسن  يتيم مل ميسحه اال هلل كان له بكل شعرة مرت عليها يده حسنات

إىل يتيمة أو يتيم عنده كنت أان وهو يف اجلنة كهاتني وفرق بني إصبعيه السباحة  
 والوسطى 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه دون الشطر األول منه بقصة املسح ت
 على رأس اليتيم وهذا إسناد ضعيف جدا

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن بن موسى وعفان قاال ثنا   - 22208
ن رسول هللا صلى هللا محاد بن سلمة قال عفان أان أبو غالب عن أيب أمامة : ا

عليه وسلم أقبل من خيرب ومعه غالمان وهب أحدمها لعلي بن أيب طالب وقال  
فان يف  ال تضربه فإين قد هنيت عن ضرب أهل الصالة وقد رأيته يصلي قال ع 

حديثة أان أبو طالب عن أيب أمامة ان النيب صلى هللا عليه وسلم أقبل من خيرب  
ومعه غالمان فقال على اي رسول هللا اخدمنا فقال خذ أيهما شئت قال خر يل  

قال خذ هذا وال تضربه فإين قد رأيته يصلي مقبلنا من خيرب وإين قد هنيت 



فأعتقه فقال له النيب صلى هللا  وأعطى أاب ذر غالما وقال استوص به معروفا 
عليه وسلم ما فعل الغالم قال اي رسول هللا أمرتين أن استوصي به معروفا  

 فاعتقته  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف من أجل أيب غالب البصري نزيل ت
 أصبهان 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل أان عمر ثنا إسرائيل عن   - 22209
احلجاج بن أرطاة عن الوليد بن أيب مالك عن القاسم عن أيب أمامة قال مسعت 

 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : جيري على املسلمني بعضهم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيفت  

 

 

ا عبد هللا حدثين أيب ثنا عصام بن خالد حدثين صفوان بن حدثن - 22210
 عن أيب أمامة ان رسول  عمرو عن سليم بن عامر اخلبائري وأيب اليمان اهلوزين

هللا صلى هللا عليه وسلم قال : ان هللا عز وجل وعدين ان يدخل من أميت اجلنة  
لئك يف سبعني ألفا بغري حساب فقال يزيد بن األخنس السلمي وهللا ما أو 



أمتك اال كالذابب األصهب يف الذابن فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
كان ريب عز وجل قد وعدين سبعني ألفا مع كل ألف سبعون ألفا وزادين ثالث 
حثيات قال فما سعة حوضك اي نيب هللا قال كما بني عدن إىل عمان وأوسع 

فما حوضك اي نيب هللا وأوسع يشري بيده قال فيه مثعبان من ذهب وفضة قال 
قال أشد بياضا من اللنب وأحلى مذاقة من العسل وأطيب رائحة من املسك 
من شرب منه مل يظمأ بعدها ومل يسود وجهه أبدا قال عبد هللا وجدت هذا 
احلديث يف كتاب أيب خبط يده وقد ضرب عليه فظننت انه قد ضرب عليه  

أمامة   ألنه خطأ إمنا هو عن زيد عن أيب سالم عن أيب  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد قوي من جهة سليم بن عامر  ت
 اخلبائري رجاله رجال الصحيح

 

 

------------------------------------- 

 

[    251صفحة  - 5مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أان معمر عن حيىي بن  - 22211
هللا عليه وسلم :   أيب كثري عن أيب سلمة عن أيب أمامة قال قال رسول هللا صلى



تعلموا القرآن فإنه شافع يوم القيامة تعلموا البقرة وآل عمران تعلموا الزهراوين 
ايتان أو كأهنما فرقان من طري فإهنما أيتيان يوم القيامة كأهنما غمامتان أو غي 

صواف حياجان عن صاحبهما تعلموا البقرة فان تعليمها بركة وتركها حسرة وال  
 يستطيعها البطلة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن احلسن بن أنس ثنا جعفر   - 22212
أمامة ح وثنا   يعىن بن سليمان عن يعلى يعىن بن زايد عن أيب غالب عن أيب

روح ثنا محاد عن أيب غالب عن أيب أمامة قال : أتى رجل رسول هللا صلى هللا  
إىل هللا عز  عليه وسلم وهو يرمى اجلمرة فقال اي رسول هللا أي اجلهاد أحب 

وجل قال فسكت عنه حىت إذا رمى الثانية عرض له فقال اي رسول هللا أي 
اجلهاد أحب إىل هللا عز وجل قال فسكت عنه مث مضى رسول هللا صلى هللا 
عليه وسلم حىت إذا اعرتض يف اجلمرة الثالثة عرض له فقال اي رسول هللا أي 

إلمام جائر قال حممد بن  اجلهاد أحب إىل هللا عز وجل قال كلمة حق تقال
 احلسن يف حديثه وكان احلسن يقول إلمام ظامل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريهت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إبراهيم بن خالد ثنا رابح عن معمر   - 22213
عن حيىي بن أيب كثري عن زيد بن سالم عن جده قال مسعت أاب أمامة يقول  

هللا عليه وسلم فقال : ما اإلمث فقال إذا حك يف نفسك  سأل رجل النيب صلى
شيء فدعه قال فما اإلميان قال إذا ساءتك سيئتك وسرتك حسنتك فأنت 

 مؤمن  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح رجاله ثقات ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا الوليد بن مسلم حدثين عبد العزيز   - 22214
مامة الباهلى  بن إمساعيل بن عبيد هللا ان سليمان بن حبيب حدثهم عن أيب أ

عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : لينقضن عرا اإلسالم عروة عروة  
وأخرهن  فكلما انتقضت عروة تشبث الناس ابليت تليها وأوهلن نقضا احلكم 

 الصالة 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده جيدت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا زيد بن احلباب ثنا معاوية بن صاحل  - 22215
حدثين سليم بن عامر قال مسعت أاب أمامة يقول مسعت رسول هللا صلى هللا 
عليه وسلم خيطب الناس يف حجة الوداع وهو على اجلدعاء واضع رجله يف  

ز الرحل يتطاول يقول أال تسمعون فقال رجل من آخر القوم ما تقول قال  غرا
: اعبدوا ربكم وصلوا مخسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم وأطيعوا ذا  
أمركم تدخلوا جنة ربكم قلت له فمذكم مسعت هذا احلديث اي أاب أمامة قال  

 وأان بن ثالثني سنة 

 

 

ح على شرط مسلم عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن بشر ثنا سعيد بن أيب  - 22216
زهر بن عروبة عن قتادة عن شهر بن حوشب وعبد الوهاب عن هشام وأ

القاسم ثنا هشام عن قتادة عن شهر بن حوشب عن أيب أمامة صاحب رسول 
هللا صلى هللا عليه وسلم وقال عبد الوهاب أبو أمامة احلمصي صاحب رسول  

 عليه وسلم ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : الوضوء هللا صلى هللا
يكفر ما قبله مث تصري الصالة انفلة فقيل له أمسعته من رسول هللا صلى هللا 

 عليه وسلم قال نعم غري مرة وال مرتني وال ثالث وال أربع والمخس  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح بطرقه وشواهده ت  

 

 

عبد هللا حدثين أيب ثنا زيد بن احلباب حدثين عكرمة بن  حدثنا  - 22217
ال : كنا مع رسول هللا عمار اليمامي عن شداد بن عبد هللا عن أيب أمامة ق

صلى هللا عليه وسلم يف جملس فجاءه رجل فقال اي رسول هللا أصبت حدا 
فأقم على كتاب هللا قال فأقيمت الصالة قال فصلى بنا رسول هللا صلى هللا 

يه وسلم فلما فرغ خرج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وتبعه الرجل وتبعته  عل
فقال اي رسول هللا أصبت حدا فأقم على كتاب هللا فقال له النيب صلى هللا 

عليه وسلم أليس خرجت من منزلك توضأت فأحسنت الوضوء وصليت معنا  
 قال الرجل بلى قال فان هللا عز وجل قد غفر لك حدك أو ذنبك 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد حسن من أجل عكرمة  ت
 بن عمار العجلي اليمامي 

 

 

------------------------------------- 

 

[    252صفحة  - 5مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الواحد احلداد ثنا شهاب بن  - 22218
خراش عن حجاج بن دينار عن أيب غالب عن أيب أمامة قال قال رسول هللا 

صلى هللا عليه وسلم : ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه اال أوتوا اجلدل مث تال 
   {ما ضربوه لك إال جدال بل هم قوم خصمون   }هذه اآلية  

 

 

شعيب األرنؤوط : حديث حسن بطرقه وشواهده  عليقت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد هو بن هارون أان حممد بن   - 22219
مطرف عن أيب احلصني عن أيب صاحل األشعري عن أيب أمامة عن النيب صلى  
هللا عليه وسلم قال : احلمى من كري جهنم فما أصاب املؤمن منها كان حظه  

 من النار  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريهت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح ثنا هشام بن أيب عبد هللا عن   - 22220
ة : ان رجال حيىي بن أيب كثري عن زيد بن سالم عن جده ممطور عن أيب أمام 

سأل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ما اإلميان قال إذا سرتك حسنتك 



 وساءتك سيئتك فأنت مؤمن قال اي رسول هللا فما اإلمث قال إذا حاك يف
 نفسك شيء فدعه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا على بن صاحل عن أيب  - 22221
املهلب عن عبيد هللا بن زحر عن على بن يزيد عن القاسم عن أيب أمامة قال  

ائي عندي مؤمن خفيف  قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ان أغبط أولي
احلاذ ذو حظ من صالة أحسن عبادة ربه وكان يف الناس غامضا ال يشار عليه  

 ابألصابع فعجلت منيته وقل تراثه وقلت بواكيه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : ضعيف جدا شبه موضوعت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا ثور عن خالد بن معدان   - 22222
: ان النيب صلى هللا عليه وسلم كان إذا فرغ من طعامه أو رفعت  عن أيب أمامة 

مائدته قال احلمد هلل كثريا طيبا مباركا فيه غري مكفي وال مودع وال مستغىن عنه  
 ربنا عز وجل  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري رجاله ثقات ت
 رجال الشيخني غري ثور 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا خالد الصفار مسعه من   - 22223
عبيد هللا بن زحر عن على بن يزيد عن القاسم بن عبد الرمحن عن أيب أمامة  
قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ال حيل بيع املغيبات وال شراؤهن 

 وال جتارة فيهن وأكل أمثاهنن حرام  

 

 

سناده ضعيف جدا عليق شعيب األرنؤوط : إت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع قال مسعت األعمش قال   - 22224
حدثت عن أيب أمامة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : يطبع املؤمن 

 على اخلالل كلها اال اخليانة والكذب 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف إلهبام الواسطة بني األعمش وأيب ت
 أمامة 



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا األعمش عن مشر عن   - 22225
شهر بن حوشب عن أيب أمامة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : إذا  
توضأ الرجل املسلم خرجت ذنوبه من مسعه وبصره ويديه ورجليه فان قعد قعد  

 مغفورا له  

 

 

ه وشواهده وهذا إسناد ضعيف  عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح بطرقت
 لضعف شهر بن حوشب األشعري الشامي

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حجاج قال مسعت شعبة حيدث عن   - 22226
قتادة وهاشم قال حدثين شعبة أان قتادة قال مسعت أاب اجلعد حيدث قال هاشم  

هل الصفة يف حديثه أبو اجلعد موىل لبىن ضبيعة عن أيب أمامة : ان رجال من أ 
توىف وترك دينارا فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم له كية قال مث توىف آخر 

 فرتك دينارين فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كيتان  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد حسن يف املتابعاتت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة وحجاج   - 22227
امل بن أيب قال حدثين شعبة عن منصور قال مسعت ساملا قال حجاج عن س

اجلعد قال بن جعفر مسعت سامل بن أيب اجلعد قال ذكر يل عن أيب أمامة : ان  
الث امرأة أتت النيب صلى هللا عليه وسلم تسأله ومعها صبيان هلا فأعطاها ث 

مترات فأعطت كل واحد منهما مترة قال مث ان أحد الصبيني بكى قال فشقتها  
فأعطت كل واحد نصفا فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حامالت 

 والدات رحيمات أبوالدهن لوال ما يصنعن أبزواجهن لدخل مصلياهتن اجلنة 

 

 

ع بني سامل بن  عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف هبذه السياقة فهو منقطت
 أيب اجلعد األشجعي الكويف وأيب أمامة 

 

 

------------------------------------- 

 

[    253صفحة  - 5مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر أان بن سعيد بن أيب  - 22228
توىف رجل عروبة عن قتادة عن شهر بن حوشب عن أيب أمامة احلمصي قال : 

من أهل الصفة فوجد يف مئزره دينار فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كية  



 عليه وسلم  قال مث توىف آخر فوجد يف مئزره ديناران فقال رسول هللا صلى هللا
 كيتان  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف لضعف شهر بن  ت
 حوشب

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إبراهيم بن خالد ثنا روح عن معمر   - 22229
 عن قتادة عن شهر بن حوشب عن أيب أمامة : مثله  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسني ثنا شيبان عن قتادة قال   - 22230
ال : توىف رجل من أهل الصفة  حدث عن شهر بن حوشب عن أيب أمامة ق 

 فذكر مثله  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف ت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هبز ثنا محاد بن سلمة أان يعلى بن  - 22231
عطاء انه مسع شيخا من أهل دمشق انه مسع أاب أمامة الباهلى يقول : كان  

إذا دخل يف الصالة من الليل كرب ثالاث وسبح  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 
ثالاث وهلل ثالاث مث يقول اللهم اىن أعوذ بك من الشيطان الرجيم من مهزه 

 ونفخه وشركه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه وهذا إسناد ضعيف إلهبام الراوي له عن  ت
 أيب أمامة 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هبز ثنا محاد بن سلمة ثنا يعلى بن  - 22232
عطاء عن شيخ من أهل دمشق عن أيب أمامة قال قال رسول هللا صلى هللا 
عليه وسلم : مخس بخ بخ سبحان هللا واحلمد هلل وال إله اال هللا وهللا أكرب 

 والولد الصاحل ميوت للرجل فيحتسبه  

 

 

صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيفعليق شعيب األرنؤوط : ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إسحاق بن يوسف ثنا شريك عن  - 22233



يعلى بن عطاء عن رجل حدثه انه مسع أاب أمامة الباهلى يقول : كان نيب هللا 
صلى هللا عليه وسلم إذا قام إىل الصالة كرب ثالث مرات مث قال ال إله اال هللا  

 من الشيطان  ثالث مرات وسبحان هللا وحبمده ثالث مرات مث قال أعوذ ابهلل
 الرجيم من مهزه ونفخه ونفثه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه وهذا إسناد ضعيف إلهبام الراوي له عن  ت
 أيب أمامة وشريك 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حجاج حدثين شعبة عن عبد   - 22234
الرمحن من أهل محص من بىن العداء من كندة قال مسعت أاب أمامة قال قال  
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : يف رجل توىف وترك دينارا أو دينارين يعىن 

 قال له كية أو كيتان  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد جيد ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بن منري ثنا مسعر عن أيب العنبس   - 22235
أمامة قال : خرج علينا   عن أيب العدبس عن أيب مرزوق عن أيب غالب عن أيب



رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهو متوكئ على عصا فقمنا إليه فقال ال 
تقوموا كما تقوم األعاجم يعظم بعضها بعضا قال فكاان اشتهينا ان يدعو هللا  
لنا فقال اللهم اغفر لنا وارمحنا وارض عنا وتقبل منا وأدخلنا اجلنة وجننا من  

كله فكاان اشتهينا ان يزيدان فقال قد مجعت لكم األمر  النار واصلح لنا شأننا    

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف جدا لضعف رواته واضطرابهت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن عباد ثنا سفيان ثنا مسعر   - 22236
عن أيب عن أيب عن أيب منهم أبو غالب عن أيب أمامة عن النيب صلى هللا عليه  

 وسلم : مثله أو حنوه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف جدا ت  

 

 

مسعت أاب حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أان معمر قال  - 22237
يقول ملا أتى برؤوس األزارقة فنصبت على درج دمشق جاء أبو أمامة   غالب

فلما رآهم دمعت عيناه فقال : كالب النار ثالث مرات هؤالء شر قتلى قتلوا  
حتت أدمي السماء وخري قتلى قتلوا حتت أدمي السماء الذين قتلهم هؤالء قال 



كانوا من أهل اإلسالم قال    فقلت فما شأنك دمعت عيناك قال رمحة هلم اهنم
قلنا أبرأيك قلت هؤالء كالب النار أو شيء مسعته من رسول هللا صلى هللا 

عليه وسلم قال اىن جلريء بل مسعته من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم غري  
 مرة وال ثنتني وال ثالث قال فعد مرارا 

 

 

تابعات عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد حسن يف املت
 والشواهد من أجل أيب غالب البصري نزل أصبهان 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حجاج أان جرير حدثين سليم بن   - 22238
عامر عن أيب غالب عن أيب أمامة قال : ما كان يفضل على أهل بيت رسول 

 هللا صلى هللا عليه وسلم خبز الشعري 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد حسن يف املتابعات ت
 والشواهد

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سليمان بن حرب ثنا محاد بن  - 22239
قال قال رسول  سلمة عن علي بن زيد عن أيب طالب الضبعي عن أيب أمامة



هللا صلى هللا عليه وسلم : ألن أذكر هللا تعاىل من طلوع الشمس أكرب واهلل 
ة وأسبح أحب إىل من ان أعتق أربعا من ولد إمساعيل وإلن أذكر هللا من صال

العصر إىل أن تغيب الشمس أحب إىل من أن أعتق كذا وكذا من ولد  
 إمساعيل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه وهذا إسناد ضعيف لضعف علي بن زيدت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    254صفحة  - 5مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

 ثنا احلسن بن سوار ثنا ليث بن سعد  حدثنا عبد هللا حدثين أيب - 22240
لرمحن حدثه عن أيب أمامة ان رسول هللا صلى عن معاوية بن صاحل ان أاب عبد ا

هللا عليه وسلم قال : تدنو الشمس يوم القيامة على قدر ميل ويزاد يف حرها  
كذا وكذا يغلى منها اهلوام كما يغلى القدور يعرقون فيها على قدر خطاايهم  

لغ إىل كعبية ومنهم من يبلغ إىل ساقيه ومنهم من يبلغ إىل وسطه  منهم من يب
 ومنهم من يلجمه العرق  

 



 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده قوي من أجل احلسن بن سوارت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا على بن إسحاق أان عبد هللا يعىن  - 22241
 بن املبارك أان حيىي بن أيوب عن عبيد هللا بن زحر عن على بن يزيد عن 

القاسم عن أيب أمامة قال : ملا وضعت أم كلثوم ابنة رسول هللا صلى هللا عليه  
ناكم وفيها  منها خلق  }وسلم يف القرب قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

قال مث ال أدري أقال بسم هللا ويف سبيل   { نعيدكم ومنها خنرجكم اترة أخرى 
هللا وعلى ملة رسول هللا أم ال فلما بىن عليها حلدها طفق يطرح هلم اجلبوب 
ويقول سدوا خالل اللنب مث قال أما ان هذا ليس بشيء ولكنه يطيب بنفس  

 احلي 
 

 

إسناده ضعيف جدا عليق شعيب األرنؤوط : ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا نوح بن ميمون قال أبو عبد الرمحن  - 22242
هو أبو حممد بن نوح وهو املضروب أبو حممد بن نوح ثنا أبو خرمي عقبة بن أيب  

الصهباء حدثين أبو غالب الراسيب انه لقي أاب أمامة حبمص فسأله عن أشياء  
عليه وسلم وهو يقول : ما من عبد مسلم    حدثهم انه مسع النيب صلى هللا



يسمع أذان صالة فقام إىل وضوئه اال غفر له أبول قطرة تصيب كفه من ذلك 
املاء فبعدد ذلك القطر حىت يفرغ من وضوئه اال غفر له ما سلف من ذنوبه 

وقام إىل صالته وهى انفلة قال أبو غالب قلت أليب أمامة آنت مسعت هذا من  
ليه وسلم قال أي والذي بعثه ابحلق بشريا ونذيرا غري مرة وال  النيب صلى هللا ع

مرتني وال ثالث وال أربع وال مخس وال ست وال سبع وال مثان وال تسع وال  
 عشر وعشر وعشر وصفق بيديه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح بطرقه وشواهده وهذا إسناد ضعيف لضعف ت
 أيب غالب الراسيب 

 

 

 حدثين أيب ثنا على بن إسحاق ثنا بن املبارك ثنا  حدثنا عبد هللا - 22243
يزيد عن القاسم عن أيب أمامة  حيىي بن أيوب عن عبيد هللا بن زحر عن على بن 

: ان النيب صلى هللا عليه وسلم رأى رجال يصلي فقال أال رجل يتصدق على  
هذا يصلي معه فقام رجل فصلى معه فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

مجاعة  هذان   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف جدات  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا على بن إسحاق ثنا عبد هللا أان  - 22244
حيىي بن أيوب ثنا عبيد هللا بن زحر عن على بن يزيد عن القاسم عن أيب أمامة  

النيب صلى هللا عليه  عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال وثنا هبذا اإلسناد عن 
وسلم قال : عرض علي ريب عز وجل ليجعل يل بطحاء مكة ذهبا فقلت ال اي 

رب ولكن أشبع يوما وأجوع يوما أو حنو ذلك فإذا جعت تضرعت إليك 
 وذكرتك وإذا شبعت محدتك وشكرتك  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف جدا ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا على بن إسحاق أان عبد هللا بن  - 22245
املبارك أان حيىي بن أيوب عن عبيد هللا بن زحر عن على بن يزيد عن القاسم  

عن أيب أمامة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : قال هللا عز وجل أحب ما  
 تعبدين به عبدي إىل النصح يل  

 

 

ه ضعيف جدا عليق شعيب األرنؤوط : إسناد ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عتاب وهو بن زايد ثنا عبد هللا أان  - 22246



حيىي بن أيوب عن عبيد هللا بن زحر عن على بن يزيد عن القاسم عن أيب أمامة  
ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : من بدأ ابلسالم فهو أوىل ابهلل عز  

 وجل ورسوله 

 

 

األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف جدا فيه علي بن  عليق شعيب ت
 يزيد األهلاين الدمشقي

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا أابن ثنا حيىي بن أيب كثري   - 22247
عن زيد عن أيب سالم عن أيب أمامة الباهلى قال قال رسول هللا صلى هللا عليه  

يوم القيامة لصاحبه اقرؤوا الزهراوين  وسلم : اقرؤوا القرآن فإنه أييت شفيعا
أهنما غمامتان  البقرة وآل عمران فإهنما أيتيان يوم القيامة كأهنما غيايتان أو ك

أو كأهنما فرقان من طري صواف حياجان عن أصحاهبما اقرؤوا سورة البقرة فان  
 أخذها بركة وتركها حسرة وال تستطيعها البطلة  

 

 

صحيحعليق شعيب األرنؤوط : حديث ت  

 

 

------------------------------------- 



 

[    255صفحة  - 5مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا محاد بن سلمة اان علي   - 22248
لى هللا عليه  بن يزيد عن أيب طالب الضبعي عن أيب أمامة ان رسول هللا ص

وسلم قال : ألن اقعد أذكر هللا وأكربه وأمحده وأسبحه وأهل له حىت تطلع  
 الشمس أحب إىل من ان أعتق رقبتني أو أكثر من ولد إمساعيل ومن بعد

 العصر حىت تغرب الشمس أحب إىل من أن أعتق أربع رقاب من ولد إمساعيل  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه وهذا إسناد ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هبز بن أسد وثنا مهدي بن ميمون   - 22249
ثنا حممد بن عبد هللا بن أيب يعقوب الضيب عن رجاء بن حيوة عن أيب أمامة  

ال : أنشأ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم غزوا فأتيته فقلت اي رسول هللا ادع ق
ل مث  هللا يل ابلشهادة فقال اللهم سلمهم وغنمهم قال فغزوان فسلمنا وغنمنا قا

أنشأ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم غزوا اثنيا فأتيته فقلت اي رسول هللا ادع 
مهم قال فغزوان فسلمنا وغنمنا قال مث  هللا يل ابلشهادة قال اللهم سلمهم وغن

أنشأ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم غزوا اثلثا فأتيته فقلت اي رسول هللا قد  



أتيتك ترتى مرتني أسألك ان تدعو هللا يل ابلشهادة فقلت اللهم سلمهم  
وغنمهم اي رسول هللا فادع هللا يل ابلشهادة فقال اللهم سلمهم وغنمهم قال  

ا وغنمنا مث أتيته بعد ذلك فقلت اي رسول هللا مرين بعمل آخذه  فغزوان فسلمن
كان أبو أمامة  عنك ينفعين هللا به قال عليك ابلصوم فإنه ألمثل له قال ف

وامرأته وخادمه ال يلفون اال صياما فإذا رأوا انرا أو دخاان ابلنهار يف منزهلم  
هللا انك قد أمرتين عرفوا اهنم اعرتاهم ضيف قال مث أتيته بعد فقلت اي رسول 

أبمر وأرجو ان يكون هللا عز وجل قد نفعين به فمرين أبمر آخر ينفعين هللا به 
قال أعلم انك ال تسجد هلل سجدة اال رفع هللا لك هبا درجة أو حط أو قال  

 وحط شك مهدي عنك هبا خطيئة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
خني غري رجاء بن حيوة الكندي الفلسطيين فمن رجال مسلم الشي  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد بن هارون أان سليم بن حيان   - 22250
مواضعه قعدت  ثنا أبو غالب قال مسعت أاب أمامة يقول : إذا وضعت الطهور 

مغفورا لك فان قام يصلي كانت له فضيلة وأجرا وان قعد قعد مغفورا له فقال  
إمنا النافلة للنيب  له رجل اي أاب أمامة أرأيت ان قام فصلى تكون له انفلة قال ال 

صلى هللا عليه وسلم كيف تكون له انفلة وهو يسعى يف الذنوب واخلطااي 



 تكون له فضيلة وأجرا 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف من أجل أيب غالب البصريت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل بن إبراهيم اان ليث بن أيب  - 22251
القاسم عن أيب أمامة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال   سليم عن عبد هللا عن

: ان أغبط الناس عندي عبد مؤمن خفيف احلاذ ذو حظ من صالة أطاع ربه  
وأحسن عبادته يف السر وكان غامضا يف الناس ال يشار إليه ابألصابع وكان  

عيشه كفافا وكان عيشه كفافا قال وجعل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ينقر  
صبعيه وكان عيشه كفافا وكان عيشه كفافا فعجلت منيته وقلت بواكيه وقل  أب

 تراثه قال أبو عبد الرمحن سألت أيب قلت ما تراثه قال مرياثه  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف جدا ليث بن أيب سليم وعبيد هللا ت
 ضعيفان مث هو منقطع 

 

 

ثنا احلسن بن صاحل عن أيب  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أسود  - 22252
 املهلب عن عبيد هللا بن زحر عن على بن يزيد : فذكر احلديث ونقر بيده  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف جدا ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل أان هشام الدستوائي عن  - 22253
مة قال قال رجل  حيىي بن أيب كثري عن زيد بن سالم عن جده ممطور عن أيب أما

: اي رسول هللا ما اإلميان قال إذا سرتك حسنتك وساءتك سيئتك فأنت مؤمن  
 فقال اي رسول هللا فما اإلمث قال إذا حاك يف صدرك شيء فدعه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    256صفحة  - 5مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد عن ثور عن خالد   - 22254
بن معدان عن أيب أمامة قال : كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا رفعت 

املائدة قال احلمد هلل كثريا طيبا مباركا فيه غري مكفى وال مودع وال مستغىن عنه  



 ربنا 

 

 

بخاري رجاله ثقات عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الت
فمن رجال البخاري -وهو ابن يزيد احلمصي  -رجال الشيخني غري ثور   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد عن مسعر ثنا أبو  - 22255
العدبس عن رجل أظنه أاب خلف ثنا أبو مرزوق قال قال أبو أمامة : خرج 

اه قمنا قال فإذا رأيتموين فال علينا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فلما رأين
تقوموا كما يفعل العجم يعظم بعضها بعضا قال كاان اشتهينا ان يدعو لنا فقال  

اللهم اغفر لنا وارمحنا وارض عنا وتقبل منا وأدخلنا اجلنة وجننا من النار  
 واصلح لنا شأننا كله  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف جدا ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بن منري ثنا األعمش عن حسني  - 22256
اخلرساين عن أيب غالب عن أيب أمامة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : ان  

 هلل عز وجل عند كل فطر عتقاء  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد حسن يف املتابعات ت
 والشواهد من أجل أيب غالب البصري

 

 

حدثنا عبد هللا قال مسعت أيب يقول حسني اخلرساين هذا هو   - 56222
 حسني بن واقد :

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بن منري ثنا األعمش عن حسني  - 22257
اخلرساين عن أيب غالب عن أيب أمامة قال : استضحك رسول هللا صلى هللا 

وم يساقون إىل اجلنة عليه وسلم يوما فقيل له اي رسول هللا ما أضحكك قال ق
 مقرنني يف السالسل 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد حسن يف املتابعات ت
 والشواهد

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بن منري ثنا حجاج بن دينار   - 22258
الواسطي عن أيب غالب عن أيب أمامة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  



ما ضربوه لك إال  }: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه اال أوتوا اجلدل مث قرأ 
   {جدال بل هم قوم خصمون 

 

 

بطرقه وشواهده عليق شعيب األرنؤوط : حديث حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعلى ثنا حجاج : مثله   - 22259  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث حسن بطرقه وشواهده ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا األعمش عن مشر عن   - 22260
شهر بن حوشب عن أيب أمامة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : إذا  

وضأ الرجل املسلم خرجت ذنوبه من مسعه وبصره ويديه ورجليه فان قعد قعد  ت
 مغفورا له  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح بطرقه وشواهده ت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا محاد بن سلمة عن أيب  - 22261
هو عند  غالب عن أيب أمامة قال : جاء رجل إىل النيب صلى هللا عليه وسلم و 

اجلمرة األوىل فقال اي رسول هللا أي اجلهاد أفضل قال فسكت عنه ومل جيبه مث  
سأله عند اجلمرة الثانية فقال له مثل ذلك فلما رمى النيب صلى هللا عليه وسلم  

مجرة العقبة ووضع رجله يف الغرز قال أين السائل قال كلمة عدل عند إمام  
 جائر 

 

 

حسن لغريه وهذا إسناد حسن يف املتابعات  عليق شعيب األرنؤوط :  ت
 والشواهد

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا محاد بن سلمة عن أيب  - 22262
غالب عن أيب أمامة : انه رأى رءوسا منصوبة على درج مسجد دمشق فقال  
أبو أمامة كالب النار كالب النار ثالاث شر قتلى حتت أدمي السماء خري قتلى  

اآليتني قلت أليب أمامة   {يوم تبيض وجوه وتسود وجوه   }وه مث قرأ من قتل 
أمسعته من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال لو مل أمسعه اال مرتني أو ثالاث أو 

 أربعا أو مخسا أو ستا أو سبعا ما حدثتكم  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد حسن يف املتابعات ت



أيب غالب البصري نزيل أصبهان والشواهد من أجل  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد ثنا سليمان التيمي عن سيار   - 22263
عن أيب أمامة ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : فضلت أبربع جعلت  
األرض ألميت مسجدا وطهورا وأرسلت إىل الناس كافه ونصرت ابلرعب من  

 مسرية شهر يسري بني يدي وأحلت ألميت الغنائم  

 

 

: صحيح لغريه وهذا إسناد حسن من أجل سيارعليق شعيب األرنؤوط ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا األعمش عن مشر بن  - 22264
عطية عن شهر بن حوشب عن أيب أمامة : انفلة لك قال إمنا كانت النافلة  

 خاصة لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 

 

وشبعليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف لضعف شهر بن حت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد بن هارون ثنا جرير ثنا سليم   - 22265
عليه وسلم فقال :  بن عامر عن أيب أمامة قال ان فىت شااب أتى النيب صلى هللا 



اي رسول هللا ائذن يل ابلزان فأقبل القوم عليه فزجروه وقالوا مه مه فقال أدنه 
هللا جعلين هللا فداءك قال  فدان منه قريبا قال فجلس قال أحتبه ألمك قال ال و

اهتم قال أفتحبه البنتك قال ال وهللا اي رسول هللا جعلين  وال الناس حيبونه ألمه
هللا فداءك قال وال الناس حيبونه لبناهتم قال أفتحبه ألختك قال ال وهللا جعلين  

هللا فداءك قال وال الناس حيبونه ألخواهتم قال أفتحبه لعمتك قال ال وهللا  
 فداءك قال وال الناس حيبونه لعماهتم قال أفتحبه خلالتك قال ال جعلين هللا

وهللا جعلين هللا فداءك قال وال الناس حيبونه خلاالهتم قال فوضع يده عليه  
وقال اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه فلم يكن بعد ذلك الفىت 

 يلتفت إىل شيء 
 

 

قات رجال الصحيح عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    257صفحة  - 5مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو املغرية ثنا جرير حدثين سليم   - 22266
بن عامر ان أاب أمامة حدثه : ان غالما شااب أتى النيب صلى هللا عليه وسلم  



 فذكره  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد بن هارون أان هشام عن حيىي   - 22267
 عليه وسلم :  عن أيب سالم انه مسع أاب أمامة يقول قال رسول هللا صلى هللا

اقرؤوا القرآن فإنه أييت شافعا ألصحابه يوم القيامة اقرؤوا الزهراوين البقرة وآل  
و غيايتان أو كأهنما فرقان من  عمران فإهنما أيتيان يوم القيامة كأهنما غمامتان أ

طري صواف حياجان عن صاحبهما واقرؤوا سورة البقرة فان أخذها بركة وتركها  
حسرة وال تستطيعها البطلة قال عبد هللا هذا احلديث أماله يزيد بن هارون  

 بواسط  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

ارون أان مهام بن حيىي  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد بن ه - 22268
عن قتادة عن أمين عن أيب أمامة أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال :  

 طوىب ملن رآين وآمن يب وطوىب سبع مرات ملن مل يرين وآمن يب  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه وهذا إسناد ضعيف فيه أمين ت  

 

 

عثمان عن عبد  حدثنا عبد هللا حدث ثنا يزيد ثنا حريز بن - 22269
هللا صلى هللا عليه وسلم يقول :   الرمحن بن ميسرة عن أيب أمامة انه مسع رسول

ليدخلن اجلنة بشفاعة رجل ليس بنيب مثل احليني أو مثل أحد احليني ربيعة  
 ومضر فقال رجل اي رسول هللا أو ما ربيعة من مضر فقال إمنا أقول ما أقول 

 

 

رقه وشواهده دون قوله : " فقال رجل :  عليق شعيب األرنؤوط : صحيح بطت
 اي رسول هللا ...إخل " فهي زايدة شاذة مل ترد إال يف حديث أيب أمامة 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عصام بن خالد ثنا جرير عن عبد   - 22270
الرمحن بن ميسرة قال مسعت أاب أمامة فذكر عن النيب صلى هللا عليه وسلم :  

 مثله  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح بطرقه وشواهده دون قوله : " فقال رجل :  ت
 اي رسول هللا ...إخل " 



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أان محاد بن سلمة عن عمرو   - 22271
بن دينار عن مسيع عن أيب أمامة : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم توضأ 

تنشق ثالاث ثالاث وتوضأ ثالاث ثالاث فغسل يديه ثالاث ثالاث ومتضمض واس  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيفت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أنبأان فرج بن فضالة احلمصي  - 22272
عليه وسلم قال  عن على بن يزيد عن القاسم عن أيب أمامة عن النيب صلى هللا  

: ان هللا عز وجل بعثين رمحة وهدى للعاملني وأمرين ان أحمق املزامري والكفارات 
اجلاهلية وأقسم ريب عز  يعىن الربابط واملعازف واألواثن اليت كانت تعبد يف 

وجل بعزته ال يشرب عبد من عبيدي جرعة من مخر اال سقيته مكاهنا من محيم  
جهنم معذاب أو مغفورا له واليسقيها صبيا صغريا اال سقيته مكاهنا من محيم  

جهنم معذاب أو مغفورا له وال يدعها عبد من عبيدي من خمافيت اال سقيتها إايه  
بيعهن وال شراؤهن وال تعليمهن وال جتارة فيهن  من حظرية القدس وال حيل 

 وأمثاهنن حرام للمغنيات قال يزيد الكفارات الربابط  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف جدا ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد بن هارون ثنا شريك عن   - 22273
لى هللا عليه  منصور عن سامل بن أيب اجلعد عن أيب أمامة قال : أتت النيب ص

وسلم امرأة ومعها صيب هلا حتمله وبيدها آخر وال أعلمه اال قال وهى حامل  
فلم تسأل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم شيئا يومئذ اال أعطاها إايه مث قال  

حامالت والدات رحيمات أبوالدهن لوال ما أيتون إىل أزواجهن دخل  
 مصلياهتن اجلنة  

 

 

ناده ضعيف النقطاعه عليق شعيب األرنؤوط : إس ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أان مهدي بن ميمون عن   - 22274
: أنشأ رسول هللا  حممد بن أيب يعقوب عن رجاء بن حيوة عن أيب أمامة قال

صلى هللا عليه وسلم غزوا فأتيته فقلت اي رسول هللا ادع هللا يل ابلشهادة قال  
تيته فقلت اي  اللهم سلمهم وغنمهم فغزوان فسلمنا وغنمنا مث أنشأ غزوا آخر فأ

رسول هللا ادع هللا يل ابلشهادة قال اللهم سلمهم وغنمهم فغزوان فسلمنا  
وغنمنا مث أنشأ غزوا آخر فأتيته فقلت اي رسول هللا أتيتك ترتى ثالاث أسألك 

ان تدعو هللا يل ابلشهادة فقلت اللهم سلمهم وغنمهم فغزوان فسلمنا وغنمنا  



 به قال عليك ابلصوم فإنه ألمثل له قال  فمرين اي رسول هللا أبمر ينفعين هللا
الدخان ابلنهار فإذا رئي الدخان ابلنهار  وكان أبو أمامة ال يكاد يرى يف بيته 

عرفوا ان ضيفا اعرتاهم مما كان يصوم هو وأهله قال فأتيت النيب صلى هللا 
  عليه وسلم فقلت اي رسول هللا انك أمرتين أبمر أرجو أن يكون هللا قد نفعين به

فمرين أبمر آخر قال أعلم انك ال تسجد هلل سجدة اال رفعك هللا هبا درجة  
 وحط عنك هبا خطيئة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري رجاء بن حيوة الكندي الفلسطيين فمن رجال مسلم 

 

 

------------------------------------- 

 

[    258صفحة  - 5أمحد بن حنبل    ] جزء مسند    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة قال   - 22275
مسعت عبد الرمحن بن العداء قال مسعت أاب أمامة قال : توىف رجل فوجدوا يف 
مئزره دينارا أو دينارين فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كية أو كيتان عبد  

 الرمحن الذي يشك 



 

 

إسناد جيد عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح ثنا شعبة عن عبد الرمحن من   - 22276
 أهل محص من بىن العداء من كندة قال مسعت أاب أمامة : مثله  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد جيد ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا محاد بن زيد ثنا سنان أبو   - 22277
ء ربيعة صاحب السابري عن شهر بن حوشب عن أيب أمامة قال وصف وضو 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فذكر : ثالاث ثالاث وال أدري كيف ذكر  
 املضمضة واالستنشاق وقال واألذانن من الرأس قال وكان رسول هللا صلى هللا

 عليه وسلم ميسح املأقني وقال أبصبعيه وأراان محاد ومسح مآقيه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه دون قوله : " األذانن من الرأس " .  ت
واملسح على املأقني وهذا إسناد ضعيف لضعف شهر بن حوشب األشعري  

 الشامي



 

 

مة أان عمرو  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا محاد بن سل - 22278
بن دينار عن مسيع عن أيب أمامة : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان  

 ميضمض ثالاث ويستنشق ثالاث ويغسل وجهه وذراعيه ثالاث ثالاث 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيفت  

 

 

  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا قتيبة بن سعيد ثنا بكر بن مضر - 22279
عن عبيد هللا بن زحر عن على بن يزيد عن القاسم عن أيب أمامة عن رسول هللا 

صلى هللا عليه وسلم انه قال : لتسون الصفوف أو لتطمسن وجوهكم أو 
 لتغمضن أبصاركم أو لتخطفن أبصاركم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف جدا عبيد هللا بن زحر وعلي بن يزيد ت
 ضعيفان 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا قتيبة ثنا ليث عن سعيد بن أيب  - 22280
بن معاوية  هالل عن على بن خالد ان أاب أمامة الباهلى مر على خالد بن يزيد 



فسأله عن ألني كلمة مسعها من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال مسعت 
نة اال من شرد على  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : اال كلكم يدخل اجل

 هللا شراد البعري على أهله  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسن من أجل علي بن خالد ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثنا أيب ثنا عفان ثنا محاد بن سلمة أان أبو  - 22281
غالب عن أيب أمامة ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أقبل من خيرب ومعه  

هللا عنه اي رسول هللا اخدمنا فقال : خذ أيهما شئت   غالمان فقال على رضي 
يصلي مقبلنا من خيرب وإين  فقال خر يل قال خذ هذا وال تضربه فإين قد رأيته

قد هنيت عن ضرب أهل الصالة وأعطى أاب ذر الغالم اآلخر فقال استوص به 
به خريا مث قال اي أاب ذر ما فعل الغالم الذي أعطيتك قال أمرتين أن استوصى 

 خريا فاعتقته  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إبراهيم بن مهدي ثنا إمساعيل بن   - 22282



عياش عن اثبت بن عجالن عن القاسم عن أيب أمامة قال قال رسول هللا صلى 
  هللا عليه وسلم يقول هللا عز وجل : اي بن آدم إذا أخذت كرميتيك فصربت

 واحتسبت عند الصدمة األوىل مل أرض لك بثواب دون اجلنة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد حسن من أجل إمساعيل بن  ت
 عياش 

 

 

------------------------------------- 

 

[    259صفحة  - 5مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إبراهيم بن مهدي ثنا إمساعيل بن   - 22283
عياش عن حيىي بن احلرث عن القاسم عن أيب أمامة قال قال رسول هللا صلى 

 هللا عليه وسلم : ما أحب عبد عبدا هلل عز وجل اال اكرم ربه عز وجل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسن من أجل إمساعيل بن عياش ت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن أيب غالب  - 22284
قال سألت أاب أمامة عن النافلة فقال : كانت للنيب صلى هللا عليه وسلم انفلة  

 ولكم فضيلة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سيار بن حامت ثنا جعفر قال :   - 22285
لنك اليوم عن هذا  أتيت فرقدا يوما فوجدته خاليا فقلت اي بن أم فرقد ألسأ

احلديث فقلت أخربين عن قولك يف اخلسف والقذف أشيء تقوله أنت أو أتثره  
هللا  عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال ال بل آثره عن رسول هللا صلى

عليه وسلم قلت ومن حدثك قال حدثين عاصم بن عمرو البجلي عن أيب 
أمامة عن النيب صلى هللا عليه وسلم وحدثين قتادة عن سعيد بن املسيب 

وحدثين به إبراهيم النخعي ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال تبيت طائفة  
فيبعث على   من أميت على أكل وشرب وهلو ولعب مث يصبحون قردة وخنازير

أحياء من أحيائهم ريح فتنسفهم كما نسفت من كان قبلهم ابستحالهلم اخلمور  
 وضرهبم ابلدفوف واختاذهم القينات 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : هذا احلديث له ثالثة أسانيد األول : ضعيف لضعف ت



سيار بن حامت وضعف فرقد : وهو ابن يعقوب السبخي . والثاين : فرقد عن  
سعيد بن املسيب مرسال . والثالث : فرقد عن إبراهيم النخعي وهذا  قتادة عن

 إسناد معضل 
 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا اهلذيل بن ميمون الكويف اجلعفي  - 22286
كان جيلس يف مسجد املدينة يعىن مدينة أيب جعفر قال عبد هللا هذا شيخ قدمي  

على بن يزيد عن القاسم    كويف عن مطرح بن يزيد عن عبيد هللا بن زحر عن
ال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : دخلت اجلنة فسمعت عن أيب أمامة قال ق

فيها خشفة بني يدي فقلت ما هذا قال بالل قال فمضيت فإذا أكثر أهل 
اجلنة فقراء املهاجرين وذراري املسلمني ومل أر أحدا أقل من األغنياء والنساء 

هنا ابلباب حياسبون وميحصون وأما النساء فأهلاهن  قيل يل أما األغنياء فهم ها 
األمحران الذهب واحلرير قال مث خرجنا من أحد أبواب اجلنة الثمانية فلما كنت 
عند الباب أتيت بكفة فوضعت فيها ووضعت أميت يف كفة فرجحت هبا مث أتى 
أبيب بكر رضي هللا عنه فوضع يف كفة وجيء جبميع أميت يف كفة فوضعوا فرجح 

بو بكر رضي هللا عنه وجيء بعمر فوضع يف كفة وجيء جبميع أميت فوضعوا أ
فرجح عمر رضي هللا عنه وعرضت أميت رجال رجال فجعلوا ميرون فاستبطات  

عبد الرمحن بن عوف مث جاء بعد اإلايس فقلت عبد الرمحن فقال أبيب وأمي اي 
أنظر إليك رسول هللا والذي بعثك ابحلق ما خلصت إليك حىت ظننت أىن ال 



 أبدا اال بعد املشيبات قال وماذاك قال من كثرة مايل أحاسب وأحمص 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف جدا فيه علي بن يزيد وهو واهي  ت
 احلديث 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن إسحاق السيلحيين ثنا  - 22287
امي عن أيب أمامة قال  شريك عن حممد بن سعد األنصاري عن أيب ظبية الش

قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : املقة يف السماء فإذا أحب هللا عبدا قال  
 اىن أحببت فالان فأحبوه قال فتنزل له املقة يف أهل األرض 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيفت  

 

 

لسيلحيين ثنا بن حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن إسحاق ا - 22288
يمان بن عبد الرمحن عن القاسم عن أيب أمامة قال : اىن لتحت هليعة عن سل

راحلة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يوم الفتح فقال قوال حسنا مجيال وكان  
فيما قال من أسلم من أهل الكتابني فله أجره مرتني وله مالنا وعليه ما علينا  

ه وله مالنا وعليه ما علينا  ومن أسلم من املشركني فله أجر   



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد ضعيف لضعف عبد هللا بن هليعة ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا خلف بن الوليد ثنا بن املبارك عن   - 22289
حيىي بن أيوب عن عبيد هللا بن زحر عن على بن يزيد عن القاسم عن أيب أمامة  

قال قال عقبة بن عامر قلت : اي رسول هللا ما النجاة قال أملك عليك 
 لسانك وليسعك بيتك وابك على خطيئتك  

 

 

سن لغريه وهذا إسناد ضعيف عليق شعيب األرنؤوط : حت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا خلف بن الوليد ثنا بن املبارك   - 22290
وعلى بن إسحاق اان بن املبارك عن حيىي بن أيوب عن عبيد هللا بن زحر عن  
على بن يزيد عن القاسم عن أيب أمامة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال :  

ع أحدكم يده على جبهته أو يده فيسأله كيف  من متام عيادة املريض ان يض
 هو ومتام حتياتكم بينكم املصافحة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف جدا عبيد هللا بن زحر وعلي بن يزيد ت



 ضعيفان 
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حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح ثنا عمر بن ذر ثنا أبو  - 22291
الرصافة رجل من أهل الشام من أبهله أعرايب عن أيب أمامة قال قال رسول هللا 
صلى هللا عليه وسلم : ما من امرئ مسلم حتضره صالة مكتوبة فيقوم فيتوضأ  

لوضوء ويصلي فيحسن الصالة اال غفر هللا له هبا ما كان بينها وبني فيحسن ا
الصالة اليت كانت قبلها من ذنوبه مث حيضر صالة مكتوبة فيصلى فيحسن 

الصالة اال غفر له ما بينها وبني الصالة اليت كانت قبلها من ذنوبه مث حيضر  
لصالة اليت  صالة مكتوبة فيصلى فيحسن الصالة اال غفر له ما بينها وبني ا

 كانت قبلها من ذنوبه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد حسن ت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا زيد بن احلباب أخربين حسني يعىن  - 22292
بن واقد حدثين أبو غالب انه مسع أاب أمامة يقول قال رسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم : اإلمام ضامن واملؤذن مؤمتن 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد حسن يف املتابعات ت
 والشواهد

 

 

عبد هللا حدثين أيب ثنا سليمان بن داود اهلامشي ثنا حدثنا  - 22293
كعب السلمي عن أخيه    إمساعيل يعىن بن جعفر أخربين العالء عن معبد بن

عبد هللا بن كعب عن أيب أمامة ان النيب صلى هللا عليه وسلم قال : من اقتطع  
ه حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب هللا له هبا النار وحرم عليه اجلنة فقال ل

 رجل وان كان شيئا يسريا اي رسول هللا قال وان قضيبا من أراك  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري ت
 العالء 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أان حممد بن إسحاق عن معبد   - 22294



بن كعب : فذكر مثله اال انه قال عن أيب أمامة بن سهل أحد بىن حارثة قال  
 أبو عبد الرمحن هذا أبو أمامة احلارثي وليس هو أاب أمامة الباهلى  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

 أيب ثنا زيد بن احلباب حدثين معاوية بن حدثنا عبد هللا حدثين - 22295
أيب  صاحل حدثين السفر بن نسري األزدي عن يزيد بن شريح احلضرمي عن 

أمامة عن النيب صلى هللا عليه وسلم انه قال : ال أيت أحدكم الصالة وهو  
 حاقن وال يؤمن أحدكم فيخص نفسه ابلدعاء دوهنم فمن فعل فقد خاهنم  

 

 

: صحيح لغريه دون قوله : " وال يؤمن أحدكم ...اخل "  عليق شعيب األرنؤوط ت
 وهذا إسناد ضعيف 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا زيد حدثين حسني حدثين أبو  - 22296
غالب حدثين أبو أمامة قال مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول :  

ثاين والثالث  تقعد املالئكة على أبواب املساجد يوم اجلمعة فيكتبون األول وال
 حىت إذا خرج اإلمام رفعت الصحف 



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد حسن يف املتابعات ت
 والشواهد

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا زيد بن احلباب اان حسني بن واقد  - 22297
ثنا أبو غالب انه مسع أاب أمامة يقول قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :  

 التفل يف املسجد سيئة ودفنه حسنة 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد حسن يف املتابعات ت
 والشواهد

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو النضر وأبو املغرية قاال ثنا   - 22298
حريز ثنا سليم بن عامر اخلبائري قال مسعت أاب أمامة يقول : ما كان يفضل 

 من أهل بيت النيب صلى هللا عليه وسلم خبز الشعري  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح ت  

 

 



هللا حدثين أيب ثنا األسود بن عامر ثنا أبو بكر يعىن   حدثنا عبد - 22299
رسول هللا صلى هللا بن عياش عن ليث عن بن سابط عن أيب أمامة قال قال 

عليه وسلم : ال تصلوا عند طلوع الشمس فإهنا تطلع بني قرين شيطان ويسجد 
  هلا كل كافر وال عند غروهبا فإهنا تغرب بني قرين شيطان ويسجد هلا كل كافر

 وال نصف النهار فإنه عند سجر جهنم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف لضعف ليثت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد حدثين أيب ثنا عبد   - 22300
العزيز يعىن بن صهيب عن أيب غالب عن أيب أمامة : ان النيب صلى هللا عليه  

ر وهو جالس يقرأ فيهما إذا زلزلت األرض وقل اي  وسلم كان يصليهما بعد الوت
 أيها الكافرون 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه دون تعيني قراءة النيب صلى هللا عليه  ت
 وسلم فيهما فهي حمتملة للتحسني 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن ثنا بن هليعة عن خالد بن أيب  - 22301



عمران عن أيب أمامة الباهلى عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم انه قال :  
أربعة جترى عليهم أجورهم بعد املوت مرابط يف سبيل هللا ومن عمل عمال  
 أجرى له مثل ما عمل ورجل تصدق بصدقة فاجرها له ما جرت ورجل ترك

 ولدا صاحلا فهو يدعو له  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف لضعف ابن هليعة ت  
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حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هارون بن معروف ثنا بن وهب  - 22302
قاسم موىل عبد  أخربين عمرو بن احلرث عن سليمان بن عبد الرمحن عن ال

الرمحن عن أيب أمامة انه مسع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : من كان  
ومسعته   يؤمن ابهلل واليوم اآلخر فال يلبس حريرا وال ذهبا قال أبو عبد الرمحن

 اان من هارون بن معروف  
 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن إسحاق أخربين بن هليعة   - 22303
عن سليمان بن عبد الرمحن عن القاسم عن أيب أمامة قال مسعت النيب صلى 
هللا عليه وسلم يقول : من كان يؤمن ابهلل واليوم اآلخر فال يلبس حريرا وال 

 ذهبا  

 

 

هللا بن هليعة عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد فيه عبد ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو النضر ثنا حريز عن عبد   - 22304
الرمحن بن ميسرة قال مسعت أاب أمامة يقول : ليدخلن اجلنة بشفاعة الرجل 

الواحد ليس بنيب مثل احليني أو أحد احليني ربيعة ومضر قال قائل اي رسول هللا 
أقول   أو ما ربيعة من مضر قال إمنا أقول ما  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح بطرقه وشواهده دون قوله : " قال قائل : اي ت
 رسول هللا ... اخل " 

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن ثنا بن هليعة ثنا عبيد هللا بن  - 22305
أيب جعفر عن خالد بن أيب عمران عن القاسم عن أيب أمامة قال قال رسول هللا 

سلم : من شفع ألحد شفاعة فأهدى له هدية فقبلها فقد أتى صلى هللا عليه و 
 اباب عظيما من الراب  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : ضعيف ابن هليعة سيء احلفظ ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أسود بن عامر ثنا احلسن يعىن بن  - 22306
صاحل عن أيب املهلب عن عبيد هللا بن زحر عن على بن يزيد عن القاسم عن  

أيب أمامة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : من بدأ ابلسالم فهو أوىل 
 ابهلل وبرسوله 

 

 

ناد ضعيف جدا فيه أبو عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إست
 املهلب

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا سعيد عن قتادة   - 22307
هللا عليه    عن شهر بن حوشب عن أيب أمامة احلمصي قال ان رسول هللا صلى 



وسلم قال : ان الوضوء يكفر ما قبله مث تصري الصالة انفلة قال فقيل له أنت  
رتني وال ثالث مسعته من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال نعم غري مرة وال م

 وال أربع والمخس  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح بطرقه وشواهده وهذا إسناد ضعيف لضعف ت
 شهر بن حوشب الشامي 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد ثنا شعبة عن أيب التياح قال   - 22308
مسعت أاب اجلعد حيدث عن أيب أمامة قال : خرج رسول هللا صلى هللا عليه  

على قاص يقص فأمسك فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قص   وسلم
فألن اقعد غدوة إىل ان تشرق الشمس أحب إىل من ان أعتق أربع رقاب 

 وبعد العصر حىت تغرب الشمس أحب إىل من ان أعتق أربع رقاب  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف من أجل أيب اجلعد ت  

 

 

 أيب ثنا عبد الرمحن بن مهدي عن معاوية  حدثنا عبد هللا حدثين - 22309
ن شريح انه مسع أاب أمامة حيدث ان بن صاحل عن السفر بن نسري عن يزيد ب



رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : ال أيت أحدكم الصالة وهو حاقن وال  
خيص نفسه بشيء دون أصحابه وال يدخل عينيه بيتا حىت يستأذن فقال شيخ  

مسعت أاب أمامة حيدث هبذا احلديث   ملا حدثه يزيد اان  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه دون قوله : " وال خيص نفسه بشيء ت
 دون أصحابه " وهذا إسناد ضعيف 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بن مهدي عن معاوية يعىن بن  - 22310
صنيعا لعبد  صاحل عن عامر بن جشيب عن خالد بن معدان قال : حضران 

األعلى بن هالل فلما فرغنا من الطعام قام أبو أمامة فقال لقد قمت مقامي  
هذا وما أان خبطيب وما أريد اخلطبة ولكين مسعت رسول هللا صلى هللا عليه  

لم يقول عند انقضاء الطعام احلمد هلل كثريا طيبا مباركا فيه غري مكفى وال  وس
 مودع وال مستغىن عنه قال فلم يزل يرددهن علينا حىت حفظناهن  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح غري عامر  ت
 بن جشيب احلمصي

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بن مهدي عن معاوية بن صاحل عن   - 22311
ليه وسلم : ما  أيب عتبة الكندي عن أيب أمامة قال قال رسول هللا صلى هللا ع

من أميت أحد اال وأان أعرفه يوم القيامة قالوا اي رسول هللا من رأيت ومن مل تر  
 قال من رأيت ومن مل أر غرا حمجلني من أثر الطهور  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف جلهالة أيب عتبة  ت
 الكندي

 

 

-------------------------------------  
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حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن عن معاوية بن صاحل   - 22312
ت رسول هللا عن سليم بن عامر الكالعي قال مسعت أاب أمامة يقول : مسع

صلى هللا عليه وسلم وهو يومئذ على اجلدعاء واضع رجليه يف الغرز يتطاول  
يسمع الناس فقال أبعلى صوته أال تسمعون فقال رجل من طوائف الناس اي 
رسول هللا ماذا تعهد إلينا قال اعبدوا ربكم وصلوا مخسكم وصوموا شهركم  

وأطيعوا ذا أمركم تدخلوا جنة ربكم فقلت اي أاب أمامة مثل من أنت يومئذ قال  



 اان يومئذ بن ثالثني سنة أزاحم البعري أزحزحه لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
 

 

ط مسلم عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شر ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو كامل ثنا محاد عن أيب غالب  - 22313
قال مسعت أاب أمامة حيدث عن النيب صلى هللا عليه وسلم : يف قوله عز وجل  

قال هم اخلوارج ويف قوله  { فأما الذين يف قلوهبم زيغ فيتبعون ما تشابه منه  }
خلوارج  قال هم ا  {يوم تبيض وجوه وتسود وجوه  }  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو النضر ثنا فرج بن فضالة ثنا   - 22314
هللا عليه  لقمان بن عامر عن أيب أمامة قال : حججت مع رسول هللا صلى 

وسلم حجة الوداع فحمد هللا وأثىن عليه مث قال أال لعلكم ال تروين بعد عامكم  
د عامكم هذا  هذا اال لعلكم ال تروين بعد عامكم هذا أال لعلكم ال تروين بع

فقام رجل طويل كأنه من رجال شنوءة فقال اي نيب هللا فما الذي نفعل فقال  
اعبدوا ربكم وصلوا مخسكم وصوموا شهركم وحجوا بيتكم وأدوا زكاتكم طيبة  



 هبا أنفسكم تدخلوا جنة ربكم عز وجل 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف من أجل فرج بن  ت
 فضالة

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو النضر ثنا الفرج ثنا لقمان بن   - 22315
عامر قال مسعت أاب أمامة قال قلت : اي نيب هللا ما كان أول بدء أمرك قال  
دعوة أيب إبراهيم وبشرى عيسى ورأت أمي انه خيرج منها نور أضاءت منها  

 قصور الشام  

 

 

ا إسناد ضعيفعليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو النضر ثنا فرج ثنا لقمان عن   - 22316
أيب أمامة قال : هنى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن قتل عوامر البيوت اال  
 من كان من ذي الطفيتني واألبرت فإهنما يكمهان اإلبصار وختدج منهن النساء 

 

 

لغريه وهذا إسناده ضعيف لضعف فرج بن عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت



 فضالة

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هاشم ثنا فرج ثنا لقمان عن أيب  - 22317
أمامة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ان هللا ومالئكته يصلون على  
الصف األول قالوا اي رسول هللا وعلى الثاين قال ان هللا ومالئكته يصلون على  

لصف األول قالوا اي رسول هللا وعلى الثاين قال وعلى الثاين قال رسول هللا ا
صلى هللا عليه وسلم سووا صفوفكم وحاذوا بني مناكبكم ولينوا يف أيدي 

إخوانكم وسدوا اخللل فان الشيطان يدخل بينكم مبنزلة احلذف يعىن أوالد  
 الضأن الصغار 

 

 

إسناد ضعيف عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذات  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو النضر ثنا الفرج ثنا لقمان قال   - 22318
مسعت أاب أمامة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : أجيفوا أبوابكم  
وأكفئوا آنيتكم وأوكئوا أسقيتكم واطفئوا سرجكم فإنه مل يؤذن هلم ابلتسور  

 عليكم  

 

 



األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف لضعف الفرجعليق شعيب ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو نوح قراد قال أبو عبد الرمحن  - 22319
عن شداد بن  مسعت أيب غري مرة يقول ثنا أبو نوح قراد ثنا عكرمة بن عمار

عبد هللا قال مسعت أاب أمامة يقول مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول  
 تالم على  : اي بن آدم انك ان تبذل اخلري خري لك وان متسكه شر لك وال

 الكفاف وابدأ مبن تعول واليد العليا خري من اليد السفلى  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو نوح وعبد الصمد قاال ثنا   - 22320
عكرمة وقال أبو نوح اان عكرمة بن عمار عن شداد بن عبد هللا قال مسعت أاب 

جل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهو يف املسجد فقال  أمامة يقول : أتى ر 
لنيب صلى هللا عليه  اي رسول هللا اىن أصبت حدا فأقمه على قال فسكت ا

وسلم مث عاد فقال له مرة أخرى مث أقيمت الصالة فصلى رسول هللا صلى هللا  
عليه وسلم مث انصرف قال أبو أمامة فاتبعه الرجل قال وتبعته قال عبد الصمد 

يف حديثه فانصرفت مع النيب صلى هللا عليه وسلم والرجل يتبعه ألعلم ما  
يقول له قال فقال له الرجل اي رسول هللا اىن أصبت حدا فأقمه على قال 



فقال له النيب صلى هللا عليه وسلم أليس قد توضأت قبل ان خترج من منزلك 
لك حدك أو  فأحسنت الوضوء مث صليت معنا قال بلى قال فان هللا قد غفر 

ذنبك شك فيه عكرمة قال عبد الصمد يف حديثه فانصرفت مع النيب صلى  
 هللا عليه وسلم واتبعه الرجل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد حسن من أجل عكرمة  ت
 بن عمار العجلي اليمامي 
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حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو النضر ثنا عبد احلميد بن هبرام  - 22321
عن شهر بن حوشب حدثين أبو أمامة ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال  

: أميا رجل قام إىل وضوئه يريد الصالة مث غسل كفيه نزلت خطيئته من كفيه  
أول قطرة فإذا مضمض واستنشق واستنثر نزلت خطيئته من لسانه وشفتيه  مع 

مع أول قطرة فإذا غسل وجهه نزلت خطيئته من مسعه وبصره مع أول قطرة  
فإذا غسل يديه إىل املرفقني ورجليه إىل الكعبني سلم من كل ذنب هو له ومن  



 هبا درجته  كل خطيئة كهيئته يوم ولدته أمه قال فإذا قام إىل الصالة رفع هللا
 وان قعد قعد ساملا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح بطرقه وشواهده وهذا إسناد ضعيف  ت
 لضعف شهر بن حوشب الشامي 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو النضر ثنا مبارك يعىن بن  - 22322
لم  فضالة حدثين أبو غالب عن أيب أمامة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وس

: تقعد املالئكة يوم اجلمعة على أبواب املسجد معهم الصحف يكتبون الناس 
فإذا خرج اإلمام طويت الصحف قلت اي أاب أمامة ليس ملن جاء بعد خروج 

 اإلمام مجعة قال بلى ولكن ليس ممن يكتب يف الصحف 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد حسن يف املتابعات ت
 والشواهد من أجل أيب غالب البصري نزيل أصبهان

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هارون بن معروف ثنا عبد هللا بن  - 22323
وهب عن حيىي بن أيوب عن عبيد هللا بن زحر عن على بن يزيد عن القاسم  



عن أيب أمامة ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : ما جاءين جربيل عليه  
قط اال أمرين ابلسواك لقد خشيت ان أحفى مقدم يف   السالم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف جدا ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أسود بن عامر ثنا شريك عن حممد   - 22324
 صلى هللا بن سعد الواسطي عن أيب ظبية عن أيب أمامة قال قال رسول هللا

عليه وسلم : ان املقة من هللا قال شريك هي احملبة وألقيت من السماء فإذا 
عز وجل ميق  أحب هللا عبدا قال جلربيل اىن أحب فالان فينادى جربيل ان هللا 

يعىن حيب فالان فأحبوه أرى شريكا قد قال فينزل له احملبة يف األرض وإذا 
أبغض عبدا قال جلربيل اىن أبغض فالان فابغضه قال فينادى جربيل ان ربكم  
 يبغض فالان فابغضوه قال أرى شريكا قد قال فيجرى له البغض يف األرض  

 

 

اد ضعيف من أجل شريك عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا ثنا على بن حكيم األودي أان شريك وحدثين أبو   - 22325
بكر بن أيب شيبة ثنا شريك عن حممد بن سعد عن أيب ظبية عن أيب أمامة عن  



 النيب صلى هللا عليه وسلم : حنوه  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيفت  

 

 

عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو أمحد الزبريي ثنا أابن يعىن بن حدثنا  - 22326
تفلى يف املسجد عبد هللا ثنا أبو مسلم قال : دخلت على أيب أمامة وهو ي

ويدفن القمل يف احلصى فقلت له اي أاب أمامة ان رجال حدثين عنك انك قلت 
 مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول من توضأ فاسبغ الوضوء فغسل

يديه ووجهه ومسح على رأسه وأذنيه مث قام إىل الصالة املفروضة غفر هللا له يف 
ذلك اليوم ما مشت إليه رجله وقبضت عليه يداه ومسعت إليه أذانه ونظرت 
إليه عيناه وحدث به نفسه من سوء قال وهللا لقد مسعته من نيب هللا صلى هللا 

 عليه وسلم ماال أحصيه  

 

 

: صحيح بطرقه وشواهده وهذا إسناد ضعيف جلهالة  عليق شعيب األرنؤوطت
أيب مسلم الثعليب فقد تفرد ابلرواية عنه أابن بن عبد هللا بن حازم البجلي لكنه  

 قد توبع

أن رسول هللا صلى هللا عليه   410/  5وفعل أيب أمامة يرده ما يف املسند * 



ملسجد ...  وسلم إذا وجد أحدكم القملة يف ثوبه فليصرها وال يلقيها يف ا
عن شيخ من أهل مكة من قريش قال وجد رجل   419/  5ويتقوى مبا سيأيت 

يف ثوبه قملة فأخذها ليطرحها يف املسجد فقال له رسول هللا صلى هللا عليه  
وسلم ال تفعل ارددها يف ثوبك حىت خترج من املسجد . . فهذا وإن كان فيه  

 تدليس ابن اسحق يتقوى مبا قبله 
 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن يزيد الواسطي عن عثمان   - 22327
ال قال رسول هللا بن أيب العاتكة عن القاسم أيب عبد الرمحن عن أيب أمامة ق 

صلى هللا عليه وسلم : صالة يف دبر صالة قال أيب وقال غريه يف أثر صالة ال  
ع حممد بن يزيد لغو بينهما كتاب يف عليني قال عبد هللا قلت أليب من أين مس

 عن عثمان بن أيب العاتكة قال كان أصله شاميا مسع منه ابلشام  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد رجاله ثقات غري عثمان  ت
 بن أيب العاتكة فهو ضعيف يعترب به 
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حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد بن هارون أان حممد بن مطرف   - 22328
أبو غسان الليثي عن أيب احلصني عن أيب صاحل األشعري عن أيب أمامة عن  

النيب صلى هللا عليه وسلم قال : احلمى كري من جهنم فما أصاب املؤمن منها  
ه من جهنم  كان حظ   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريهت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن أيب بكري وأبو سعيد قاال   - 22329
ثنا زائدة ثنا عاصم بن أيب النجود عن شهر بن حوشب عن أيب أمامة قال : لو  

ر ما  مل أمسعه من النيب صلى هللا عليه وسلم اال سبعا قال أبو سعيد اال سبع مرا
حدث به قال إذا توضأ الرجل كما أمر ذهب اإلمث من مسعه وبصره ويديه 

 ورجليه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح بطرقه وشواهده وهذا إسناد ضعيف لضعف ت
 شهر بن حوشب الشامي 

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سليمان بن داود ثنا شعبة عن   - 22330
حممد بن عبد هللا بن أيب يعقوب مسع أاب نصر عن أيب أمامة قال قلت اي رسول 

هللا أخربين بعمل يدخلين اجلنة قال : عليك ابلصوم فإنه ألعدل له أو قال  
 ألمثل له  

 

 

رجال الصحيح عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح رجاله ثقات ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد وعفان قاال ثنا مهام   - 22331
ثنا قتادة عن أمين عن أيب أمامة أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : طوىب  

 ملن رآين وطوىب سبع مرار ملن آمن يب ومل يرين  

 

 

أمين  عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه وهذا إسناد ضعيف جلهالة ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إبراهيم بن إسحاق ثنا بن مبارك   - 22332
زحر  وعتاب قال ثنا عبد هللا هو بن املبارك أان حيىي بن أيوب عن عبيد هللا بن 

عن على بن يزيد عن القاسم عن أيب أمامة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال  
مرة مث يغض بصره اال أحدث هللا له  : ما من مسلم ينظر إىل حماسن امرأة أول



 عبادة جيد حالوهتا 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف جدا ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا قتيبة بن سعيد ثنا بكر بن مضر   - 22333
حدثين عبيد هللا بن زحر عن على بن يزيد عن القاسم عن أيب أمامة يرفع 

احلديث قال : من بدأ ابلسالم فهو أوىل ابهلل عز وجل ورسوله صلى هللا عليه  
 وسلم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف جدات  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو سلمة أان أبو بكر بن مضر   - 22334
حدثين عبيد هللا بن زحر عن على بن يزيد عن القاسم عن أيب أمامة : أن 
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال ال تبيعوا املغيبات وال تشرتوهن وال 

 تعلموهن والخري يف جتارة فيهن ومثنهن حرام  
 

 

ألرنؤوط : إسناده ضعيف جدا عليق شعيب ات  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا معاوية بن عمرو ثنا زائدة عن   - 22335
عاصم عن شهر بن حوشب عن أيب أمامة قال : لو مل أمسعه من النيب صلى هللا 

عليه وسلم اال سبع مرار ما حدثت به قال إذا توضأ الرجل كما أمر ذهب 
ليه  اإلمث من مسعه وبصره ويديه ورج  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح بطرقه وشواهده وهذا إسناد ضعيف لضعف ت
 شهر بن حوشب الشامي 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يونس ثنا محاد يعىن بن زيد عن   - 22336
 صلى هللا  سنان بن ربيعة عن شهر بن حوشب عن أيب أمامة : أن رسول هللا 

عليه وسلم توضأ فغسل وجهه ثالاث ويديه ثالاث ثالاث ومسح برأسه وقال 
 االذانن من الرأس قال محاد فال أدري من قول أيب أمامة أو من قول النيب

 صلى هللا عليه وسلم وكان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ميسح على املوقني 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه دون قوله : " األذانن من الرأس ...إخل  ت
 " وهذا إسناد ضعيف 

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا زيد بن حيىي ثنا عبد هللا بن العالء  - 22337
صلى هللا  بن زبر حدثين القاسم قال مسعت أاب أمامة يقول : خرج رسول هللا

عليه وسلم على مشيخة من األنصار بيض حلاهم فقال اي معشر األنصار محروا 
الكتاب   وصفروا وخالفوا أهل الكتاب قال فقلنا اي رسول هللا ان أهل

يتسرولون وال أيتزرون فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم تسرولوا وائتزروا 
وخالفوا أهل الكتاب قال فقلنا اي رسول هللا ان أهل الكتاب يتخففون وال  
ينتعلون قال فقال النيب صلى هللا عليه وسلم فتخففوا وانتعلوا وخالفوا أهل 

الكتاب يقصون عثانينهم ويوفرون  الكتاب قال فقلنا اي رسول هللا ان أهل 
سباهلم قال فقال النيب صلى هللا عليه وسلم قصوا سبالكم ووفروا عثانينكم  

 وخالفوا أهل الكتاب 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    265صفحة  - 5مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 



عبد هللا حدثين أيب ثنا على بن إسحاق أان بن املبارك ثنا   حدثنا - 22338
القاسم عن أيب أمامة  حيىي بن أيوب عن عبيد هللا بن زحر عن على بن يزيد عن 

عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : من مسح رأس يتيم أو يتيمة مل ميسحة اال 
ة أو يتيم  هلل كان له بكل شعرة مرت عليها يده حسنات ومن أحسن إىل يتيم

 عنده كنت أان وهو يف اجلنة كهاتني وقرن بني إصبعيه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه دون الشطر األول منه بقصة املسح ت
 على رأس اليتيم وهذا إسناد ضعيف جدا فيه علي بن يزيد األهلاين الدمشقي 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا على بن إسحاق أان عبد هللا أان  - 22339
صفوان بن عمرو عن عبيد هللا بن بسر عن أيب أمامة عن النيب صلى هللا عليه  

قال يقرب إليه فيتكرهه   {ويسقى من ماء صديد يتجرعه   } وسلم : يف قوله 
 خرج  فإذا دان منه شوى وجهه ووقعت فروة رأسه وإذا شربه قطع أمعاءه حىت

  }ويقول هللا   {وسقوا ماء محيما فقطع أمعاءهم   }من دبره يقول هللا عز وجل 
 وإن يستغيثوا يغاثوا مباء كاملهل يشوي الوجوه بئس الشراب  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : رجاله ثقات معرفون غري عبيد هللا بن بسر فقد  ت
ينه اختلف فيه على عبد هللا بن املبارك ... مث قد اختلف يف تعي   



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو املغرية ثنا األوزاعي حدثين أبو   - 22340
عمار شداد حدثين أبو أمامة ان رجال أتى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

فقال : اي رسول هللا اىن أصبت حدا فأقمه على فأعرض عنه مث قال اىن أصبت 
 اىن أصبت حدا فأقمه على  حدا فأقمه على فأعرض عنه مث قال اي رسول هللا

فأعرض عنه وأقيمت الصالة فلما سلم النيب صلى هللا عليه وسلم قام فقال اي  
رسول هللا اىن أصبت حدا فأقمه على فقال هل توضأت حني أقبلت قال نعم  
 فقال هل صليت معنا حني صلينا قال نعم قال اذهب فان هللا قد عفا عنك  

 

 

صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال   عليق شعيب األرنؤوط : إسنادهت
 الشيخني غري أيب عمار شداد 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو املغرية ثنا معان بن رفاعة   - 22341
ة : ان رسول هللا حدثين على بن يزيد عن القاسم أيب عبد الرمحن عن أيب أمام

صلى هللا عليه وسلم بينما هو ميشى يف شدة حر انقطع شسع نعله فجاءه 
لم ما  رجل بشسع فوضعه يف نعله فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لو تع 

محلت عليه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مل يعل ما محلت عليه رسول هللا 
 صلى هللا عليه وسلم  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف جدا من أجل علي بن يزيد ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو املغرية ثنا معان بن رفاعة   - 22342
بد الرمحن عن أيب أمامة قال : كان حدثين على بن يزيد عن القاسم أيب ع

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف املسجد جالسا وكانوا يظنون انه ينزل عليه  
فاقصروا عنه حىت جاء أبو ذر فاقتحم فأتى فجلس إليه فأقبل عليه النيب صلى  

هللا عليه وسلم فقال اي أاب ذر هل صليت اليوم قال ال قال قم فصل فلما  
الضحى أقبل عليه فقال اي أاب ذر تعوذ من شر شياطني اجلن  صلى أربع ركعات

واألنس قال اي نيب هللا وهل لإلنس شياطني قال نعم شياطني اإلنس واجلن 
يوحى بعضهم إىل بعض زخرف القول غرورا مث قال اي أاب ذر أال أعلمك كلمة  

هلل قال  من كنز اجلنة قال بلى جعلين هللا فداءك قال قل ال حول وال قوة اال اب
فقلت ال حول والقوة اال ابهلل قال مث سكت عىن فاستبطأت كالمه قال قلت 

اي نيب هللا اان كنا أهل جاهلية وعبادة أواثن فبعثك هللا رمحة للعاملني أرأيت 
الصالة ماذا هي قال خري موضوع من شاء استقل ومن شاء استكثر قال قلت  

جمزئ قال قلت اي نيب هللا أرأيت  اي نيب هللا أرأيت الصيام ماذا هو قال فرض 
الصدقة ماذا قال أضعاف مضاعفة وعند هللا املزيد قال قلت اي نيب هللا فأي  
الصدقة أفضل قال سر إىل فقري وجهد من مقل قال قلت اي نيب هللا أميا نزل  



آيه الكرسي قال قلت اي  {هللا ال إله إال هو احلي القيوم  }عليك أعظم قال  
هداء أفضل قال من سفك دمه وعقر جواده قال قلت اي نيب نيب هللا أي الش

هللا فأي الرقاب أفضل قال أغالها مثنا وأنفسها عند أهلها قال قلت اي نيب هللا 
فأي األنبياء كان أول قال آدم عليه السالم قال قلت اي نيب هللا أو نيب كان  

له اي آدم قبال   آدم قال نعم نيب مكلم خلقه هللا بيده مث نفخ فيه روحه مث قال
قال قلت اي رسول هللا كم ويف عده األنبياء قال مائة ألف وأربعة وعشرون ألفا  

 الرسل من ذلك ثالث مائة ومخسه عشر مجا غفريا  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف جدا ت  

 

 

------------------------------------- 
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حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو املغرية ثنا معان بن رفاعة   - 22343
حدثين على بن رفاعة حدثين على بن يزيد عن القاسم عن أيب أمامة قال : مر  

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم برجل وهو يقرأ قل هو هللا أحد فقال أوجب 
 هذا أو وجبت هلذا اجلنة  



 

 

هذا إسناد ضعيفعليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه و ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو املغرية ثنا معان بن رفاعة   - 22344
حدثين على بن يزيد حدثين القاسم موىل بىن يزيد عن أيب أمامة الباهلى قال :  
ملا كان يف حجة الوداع قام رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهو يومئذ مردف  

اي أيها الناس خذوا من العلم قبل ان  الفضل بن عباس على مجل آدم فقال
اي أيها الذين  }يقبض العلم وقبل أن يرفع العلم وقد كان أنزل هللا عز وجل  

آمنوا ال تسألوا عن أشياء إن تبدلكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حني ينزل 
قال فكنا نذكرها كثريا من  { القرآن تبد لكم عفا هللا عنها وهللا غفور حليم 

ينا ذاك حني أنزل هللا على نبيه صلى هللا عليه وسلم قال فأتينا  مسألته واتق
أعرابيا فرشوانه برداء قال فاعتم به حىت رأيت حاشية الربد خارجة من حاجبه  

األمين قال مث قلنا له سل النيب صلى هللا عليه وسلم قال فقال له اي نيب هللا 
ما فيها وعلمناها  كيف يرفع العلم منا وبني أظهران املصاحف وقد تعلمنا  

نساءان وذرارينا وخدمنا قال فرفع النيب صلى هللا عليه وسلم رأسه وقد علت 
وجهه محرة من الغضب قال فقال أي ثكلتك أمك هذه اليهود والنصارى بني 
أظهرهم املصاحف مل يصبحوا يتعلقوا حبرف مما جاءهتم به أنبياؤهم اال وان من  

ار  ذهاب العلم ان يذهب محلته ثالث مر   

 



 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف هبذه السياقة ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو املغرية ثنا معان بن رفاعة   - 22345
حدثين على بن يزيد عن القاسم عن أيب أمامة قال : خرجنا مع رسول هللا 

  صلى هللا عليه وسلم يف سرية من سراايه قال فمر رجل بغار فيه شيء من ماء
قال فحدث نفسه أبن يقيم يف ذلك الغار فيقوته ما كان فيه من ماء ويصيب 

ما حوله من البقل ويتخلى من الدنيا مث قال لو اىن أتيت نيب هللا صلى هللا عليه  
وسلم فذكرت ذلك له فان أذن يل فعلت وإال مل أفعل فااته فقال اي نيب هللا اىن 

ل فحدثتين نفسي أبن أقيم فيه وأختلى مررت بغار فيه ما يقوتين من املاء والبق
من الدنيا قال فقال النيب صلى هللا عليه وسلم اىن مل أبعث ابليهودية وال 

ابلنصرانية ولكين بعثت ابحلنيفية السمحة والذي نفس حممد بيده لغدوة أو  
روحة يف سبيل هللا خري من الدنيا وما فيها وملقام أحدكم يف الصف خري من  

   صالته ستني سنة

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو املغرية ثنا معان بن رفاعة   - 22346



حدثين على بن يزيد قال مسعت القاسم أاب عبد الرمحن حيدث عن أيب أمامة  
قال : مر النيب صلى هللا عليه وسلم يف يوم شديد احلر حنو بقيع الغرقد قال  

سه فكان الناس ميشون خلفه قال فلما مسع صوت النعال وقر ذلك يف نف 
فجلس حىت قدمهم أمامة لئال يقع يف نفسه من الكرب فلما مر ببقيع الغرقد  

إذا بقربين قد دفنوا فيهما رجلني قال فوقف النيب صلى هللا عليه وسلم فقال  
من دفنتم ها هنا اليوم قالوا اي نيب هللا فالن وفالن قال اهنما ليعذابن اآلن  

م ذاك قال أما أحدمها فكان ال يتنزه  ويفتنان يف قربيهما قالوا اي رسول هللا في
من البول وأما اآلخر فكان ميشى ابلنميمة وأخذ جريدة رطبة فشقها مث جعلها  

على القربين قالوا اي نيب هللا ومل فعلت قال ليخففن عنهما قالوا اي نيب هللا 
وحىت مىت يعذهبما هللا قال غيب ال يعلمه اال هللا قال ولوال متريغ قلوبكم أو  

دكم يف احلديث لسمعتم ما أمسع تزي  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف جدا ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو املغرية ثنا معان بن رفاعة   - 22347
حدثين على بن يزيد عن القاسم أيب عبد الرمحن عن أيب أمامة : قال جلسنا  

كى سعد بن أيب وقاص إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فذكران ورققنا فب
فأكثر البكاء فقال اي ليتين مت فقال النيب صلى هللا عليه وسلم اي سعد 



أعندي تتمىن املوت فردد ذلك ثالث مرات مث قال اي سعد ان كنت خلقت  
 للجنة فما طال عمرك أو حسن من عملك فهو خري لك 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف جدا ت  

 

 

------------------------------------- 
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حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو املغري ثنا إمساعيل بن عياش   - 22348
ى يقول مسعت حدثنا شرحبيل بن مسلم اخلوالين قال مسعت أاب أمامة الباهل

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف خطبته عام حجة الوداع : ان هللا قد أعطى  
ساهبم كل ذي حق حقه فال وصية لوارث والولد للفراش وللعاهر احلجر وح 

على هللا ومن ادعى إىل غري أبيه أو انتمى إىل غري مواليه فعليه لعنه هللا التابعة 
إىل يوم القيامة ال تنفق املرأة شيئا من بيتها إال إبذن زوجها فقيل اي رسول هللا 

وال الطعام قال ذلك أفضل أموالنا قال مث قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
مردودة والدين مقضي والزعيم غارم   العارية مؤداة واملنحة   

 



 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسن من أجل إمساعيل بن عياش فهو ت
 صدوق حسن احلديث

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن معني ثنا إمساعيل بن عياش   - 22349
 عن شرحبيل عن أيب أمامة عن النيب صلى هللا عليه وسلم : الزعيم غارم 

 

 

ق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنعليت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو املغرية ثنا حريز ثنا سليم بن   - 22350
عامر اخلبائري قال مسعت أاب أمامة الباهلى يقول : ما كان يفضل عن أهل 

 بيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم خبز الشعري 
 

 

قات رجال الصحيح عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو املغرية ثنا عبد الرمحن بن  - 22351
ميسرة احلضرمي قال مسعت أاب أمامة يقول قال يل رسول هللا صلى هللا عليه  



وسلم : ليدخلن اجلنة بشفاعة الرجل الواحد ليس بنيب مثل احليني أو أحد 
يعة من مضر قال إمنا أقول ما أقول احليني ربيعة ومضر فقال قائل إمنا رب   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح بطرقه وشواهده دون قوله : " فقال قائل :  ت
 إمنا ربيعة من مضر ... " 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيوة بن شريح ثنا بقية ثنا حممد   - 22352
بن زايد األهلاين قال مسعت أاب أمامة يقول : مسعت رسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم يوصى ابجلار حىت ظننت أنه سيورثه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد حسن يف الشواهد من أجل  ت
 بقية 

 

 

نا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيوة ثنا بقية ثنا حممد بن زايد  حدث - 22353
حدثين أبو راشد احلرباين قال أخذ بيدي أبو أمامة الباهلى قال أخذ بيدي 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال يل : اي أاب أمامة ان من املؤمنني من يلني  
 يل قلبه  



 

 

 -وهو ابن الوليد  - ة عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف تفرد به بقيت
 وهو ضعيف عند التفرد 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو اليمان ثنا إمساعيل بن عياش   - 22354
عن يزيد بن مالك عن لقمان بن عامر عن أيب أمامة عن النيب صلى هللا عليه  

وسلم أنه قال : ما من رجل يلي أمر عشرة فما فوق ذلك اال أتى هللا عز  
يوم القيامة يده إىل عنقه فكه بره أو أوبقه إمثه أوهلا مالمة   وجل مغلوال

 وأوسطها ندامة وآخرها خزي يوم القيامة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف الضطراب إمساعيل  ت
 بن عياش فيه 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو املغرية ثنا السري بن ينعم   - 22355
دعينا إىل  حدثين عامر بن جشيب عن خالد بن معدان عن أيب أمامة قال :

وليمة وهو معنا فلما شبع من الطعام قام فقال أما اىن لست أقوم مقامي هذا  
هلل كثريا    خطيبا كان النيب صلى هللا عليه وسلم إذا شبع من الطعام قال احلمد



 طيبا مباركا فيه غري مكفى وال مستغىن عنه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو اليمان ثنا إمساعيل بن عياش   - 22356
الرحيب : أن أاب  عن أيب بكر بن عبد هللا يعىن بن أيب مرمي عن حبيب بن عبيد

أمامة دخل على خالد بن يزيد فألقى له وسادة فظن أبو أمامة اهنا حرير 
لتفت إىل فتنحى ميشى القهقري حىت بلغ آخر السماط وخالد يكلم رجال مث ا

أيب أمامة فقال له اي أخي ما ظننت أظننت أهنا حرير قال أبو أمامة قال رسول  
هللا صلى هللا عليه وسلم ال يستمتع ابحلرير من يرجو أايم هللا فقال له خالد اي 
أاب أمامة أنت مسعت هذا من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال اللهم غفرا 

ى هللا عليه وسلم بل كنا يف قوم ما كذبوان أنت مسعت هذا من رسول هللا صل 
 وال كذبنا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : املرفوع منه صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف لضعف ت
 أيب بكر بن عبد هللا بن أيب مرمي الغساين
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حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو اليمان ثنا إمساعيل بن عياش   - 22357
ين  عن حممد بن زايد عن أيب أمامة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : وعد

ريب عز وجل أن يدخل اجلنة من أميت سبعني ألفا بغري حساب وال عذاب مع  
 كل ألف سبعون ألفا وثالث حثيات من حثيات ريب عز وجل  

 

 

شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن  عليقت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو اليمان ثنا إمساعيل بن عياش   - 22358
عن حيىي بن حارث الذمارى عن القاسم أيب عبد الرمحن عن أيب أمامة عن النيب 

صلى هللا عليه وسلم قال : من مشى إىل صالة مكتوبة وهو متطهر كان له  
رم ومن مشى إىل سبحة الضحى كان له كأجر املعتمر وصالة  كأجر احلاج احمل

على إثر صالة ال لغو بينهما كتاب يف عليني وقال أبو أمامة الغدو والرواح إىل 
 هذه املساجد من اجلهاد يف سبيل هللا 

 



 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد حسن رجاله ثقات غري ت
دوق يف روايته عن أهل بلده إمساعيل بن عياش احلمصي فهو ص   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد بن عبد ربه ثنا الوليد أبو  - 22359
مسلم عن عثمان بن أيب العاتكة عن على بن يزيد عن القاسم عن أيب أمامة  

عمن : رأى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم راح إىل مىن يوم الرتوية واىل جانبه  
ثوب يظل به رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  بالل بيده عود عليه   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف جدا ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هاشم عن القاسم ثنا بكر بن  - 22360
مة قال قال رسول خنيس عن ليث بن أيب سليم عن زيد بن أرطاة عن أيب أما

هللا صلى هللا عليه وسلم : ما أذن لعبد يف شيء أفضل من ركعتني يصليهما  
 تعاىل وان الرب ليذر فوق رأس العبد ما دام يف صالته وما تقرب العباد إىل هللا 

 مبثل ما خرج منه يعىن القرآن  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف لضعف بكر بن خنيس وليث بن أيب ت



 سليم والنقطاعه 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا اهلاشم بن القاسم ثنا الفرج ثنا   - 22361
ال رسول هللا على بن يزيد عن القاسم أيب عبد الرمحن عن أيب أمامة قال ق

صلى هللا عليه وسلم : ان هللا بعثين رمحة للعاملني وهدى للعاملني وأمرين ريب عز  
اهلية وحلف ريب عز  وجل مبحق املعازف واملزامري واألواثن والصلب وأمر اجل

وجل بعزته ال يشرب عبد من عبيدي جرعة من مخر اال سقيته من الصديد 
مثلها يوم القيامة مغفورا له أو معذاب واليسقيها صبيا صغريا ضعيفا مسلما اال  
سقيته من الصديد مثلها يوم القيامة مغفورا له أو معذاب وال يرتكها من خمافيت 

القيامة وال حيل بيعهن وال شراؤهن وال  اال سقيته من حياض القدس يوم
 تعليمهن وال جتارة فيهن ومثنهن حرام يعىن الضارابت 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف جدا ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حجني بن املثىن ثنا عبد العزيز  - 22362
الف يعىن بن أيب سلمة املاجشون عن عمر بن عبد الرمحن بن عطية بن د 

املزين ال أعلمه اال حدثه عن أيب أمامة يرفعه إىل النيب صلى هللا عليه وسلم قال  
: خترج الدابة فتسم الناس على خراطيمهم مث يغمرون فيكم حىت يشرتى 



الرجل البعري فيقول ممن اشرتيته فيقول اشرتيته من أحد املخطمني وقال يونس 
رفعه  يعىن بن حممد مث يغمرون فيكم ومل يشك قال ف  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا على بن إسحاق أان عبد هللا يعىن  - 22363
بن املبارك أان حيىي بن أيوب عن عبيد هللا بن زحر عن على بن يزيد عن 

القاسم عن أيب أمامة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : عائد املريض  
الرمحة ووضع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يده على وركه مث قال   خيوض يف

 هكذا مقبال ومدبرا وإذا جلس عنده غمرته الرمحة 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف جدا ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن إسحاق أان محاد بن زيد  - 22364
أيب أمامة : ان النيب صلى   عن سنان بن ربيعة عن شهر يعىن بن حوشب عن

هللا عليه وسلم توضأ فمضمض ثالاث واستنشق ثالاث وغسل وجهه وكان ميسح  
املأقني من العني قال وكان النيب صلى هللا عليه وسلم ميسح رأسه مرة واحدة  



 وكان يقول االذانن من الرأس 

 

 

الرأس عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه دون قوله : " واألذانن من ت
 واملسح على املأقني " وهذا إسناد ضعيف 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا زايد بن عبد هللا البكائي ثنا منصور   - 22365
عن سامل بن أيب اجلعد عن أيب أمامة قال : جاءت امرأة رسول هللا صلى هللا 

عليه وسلم معها ابنان هلا وهى حامل فما سألته يومئذ اال أعطاها مث قال 
امالت والدات رحيمات لوال ما أيتني إىل أزواجهن دخلن اجلنة  ح  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف النقطاعه ت  

 

 

------------------------------------- 
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حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسني بن حممد وغريه قاال ثنا   - 22366



حممد بن مطرف عن حسان بن عطية عن أيب أمامة الباهلى عن النيب صلى هللا 
عليه وسلم قال : احلياء والعي شعبتان من اإلميان والبذاء والبيان شعبتان من  

 النفاق 
 

 

والبيان وهذا  عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح دون قوله : والعيت
 إسناد ضعيف النقطاعه بني حسان بن عطية وبني أيب أمامة 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن بن موسى ثنا عمارة يعين بن   - 22367
زاذان حدثين أبو غالب عن أيب أمامة قال : كان رسول هللا صلى هللا عليه  

كعتني وهو وسلم يوتر بتسع حىت إذا بدن وكثر حلمه أوتر بسبع وصلى ر 
 جالس فقرأ ب إذا زلزلت وقل اي أيها الكافرون  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه دون تعيني قراءة النيب صلى هللا عليه  ت
 وسلم يف الركعتني بعد الوتر وهذا إسناد حسن يف املتابعات والشواهد

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أنس بن عياض قال مسعت صفوان  - 22368
ن سليم يقول : دخل أبو أمامة الباهلى دمشق فرأى رؤوس حروراء قد ب



نصبت فقال كالب النار كالب النار ثالاث شر قتلى حتت ظل السماء خري 
قتلى من قتلوا مث بكى فقام إليه رجل فقال اي أاب أمامة هذا الذي تقول من  

عته غري  رأيك أم مسعته قال اىن إذا جلريء كيف أقول هذا عن رأى قال قد مس 
مرة وال مرتني قال فما يبكيك قال أبكى خلروجهم من اإلسالم هؤالء الذين 

 تفرقوا واختذوا دينهم شيعا  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد منقطع ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هشام بن سعيد ثنا بن املبارك عن   - 22369
فقال ثور بن يزيد عن الوليد بن أيب مالك قال دخل رجل املسجد فصلى 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : أال رجل يتصدق على هذا فيصلى معه قال  
 فقام رجل فصلى معه فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم هذان مجاعة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا مرسل إسناده صحيح رجاله  ت
 ثقات

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هشام بن سعيد ثنا بن املبارك عن   - 22370



حيىي بن أيوب عن عبيد هللا بن زحر عن على بن يزيد عن القاسم عن أيب أمامة  
 عن النيب صلى هللا عليه وسلم : حنوه وقال هذان مجاعة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف جدات  

 

 

هللا حدثين أيب ثنا أسود بن عامر قال احلسن بن  حدثنا عبد - 22371
صاحل ثنا عن أيب املهلب عن عبيد هللا بن زحر عن على بن يزيد عن القاسم  
عن أيب أمامة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : من بدأ ابلسالم فهو أوىل 

 ابهلل عز وجل وبرسوله صلى هللا عليه وسلم  

 

 

حيح وهذا إسناد ضعيف جداعليق شعيب األرنؤوط : حديث صت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن إسحاق ثنا بن املبارك أان   - 22372
بن هليعة عن خالد بن أيب عمران عمن حدثه عن أيب أمامة الباهلى قال مسعت  
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : أربع جترى عليهم أجورهم بعد املوت  

هللا ورجل علم علما فاجره جيرى عليه ما عمل به   رجل مات مرابطا يف سبيل
ورجل أجرى صدقة فاجرها جيرى عليه ما جرت عليه ورجل ترك ولدا صاحلا 



 يدعو له  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف إلهبام الراوي له ت
 عن أيب أمامة 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن ثنا بن هليعة عن خالد بن أيب  - 22373
عمران عن أيب أمامة عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فذكره اال انه قال :  

 ومن علم علما أجرى له مثل ما علم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيفت  

 

 

قال أبو عبد الرمحن وجدت يف كتاب أيب خبط يده حدثين  - 22374
ه حيىي بن أيب عمرو عن  مهدي بن جعفر الرملي ثنا ضمرة عن الشيباين وامس

عمرو بن عبد هللا احلضرمي عن أيب أمامة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه  
وسلم : ال تزال طائفة من أميت على الدين ظاهرين لعدوهم قاهرين ال يضرهم  

من خالفهم اال ما أصاهبم من ألواء حىت أيتيهم أمر هللا وهم كذلك قالوا اي  
 رسول هللا وأين هم قال ببيت املقدس وأكناف بيت املقدس 



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح لغريه دون قوله : " قالوا : اي رسول ت
لسيباين  هللا وأين هم ...إخل " وهذا إسناد ضعيف جلهالة عمرو بن عبد هللا ا

 احلضرمي
 

 

قال عبد هللا وجدت يف كتاب أيب خبط يده وأظن أىن قد مسعته   - 22375
أان من احلكم ثنا احلكم بن موسى ثنا إمساعيل بن عياش عن مطرح بن يزيد 

الكناين عن عبيد هللا بن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم عن أيب أمامة : أن  
م أي الصدقة أفضل قال ظل  رجال سأل رسول هللا صلى هللا عليه وسل

فسطاط يف سبيل هللا أو خدمة خادم يف سبيل هللا أو طروقة فحل يف سبيل هللا  
 آخر حديث أيب أمامة رضي هللا عنه 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث حسن وهذا إسناد ضعيف جدا ت  
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( حديث أيب هند الداري رضي هللا تعاىل عنه  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو عبد الرمحن املقرئ عبد هللا بن  - 22376
يزيد ثنا حيوة ثنا أبو صخر أنه مسع مكحوال يقول حدثين أبو هند الداري أنه 

عليه وسلم يقول : من قام مقام رايء ومسعة رأاي هللا مسع رسول هللا صلى هللا  
 تعاىل به يوم القيامة ومسع  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد حسن من أجل أيب صخرت  

 

 

( حديث رجل من أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن مصعب ثنا أبو بكر عن   - 22377
ليه وسلم  عبد الرمحن بن جبري عن أبيه عن رجل من أصحاب النيب صلى هللا ع

عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : سيفتح عليكم الشام وان هبا مكاان يقال 
 له الغوطة يعىن دمشق من خري منازل املسلمني يف املالحم  

 

 



ق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف لضعف أيب بكرعليت  

 

 

( حديث عبد هللا بن السعدي رضي هللا تعاىل عنه   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إسحاق بن عيسى ثنا حيىي بن محزة   - 37822
من بىن   عن عطاء اخلرساين حدثين بن حمرييز عن عبد هللا بن السعدي رجل

مالك بن حنبل أنه : قدم على النيب صلى هللا عليه وسلم يف انس من أصحابه 
مث قالوا   فقالوا له احفظ رحالنا مث تدخل وكان أصغر القوم فقضى هلم حاجتهم 

له ادخل فدخل فقال حاجتك قال حاجيت حتدثين انقضت اهلجرة فقال النيب 
صلى هللا عليه وسلم حاجتك خري من حوائجهم ال تنقطع اهلجرة ما قوتل 

 العدو 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد قوي رجاله رجال ت
 الصحيح

 

 

( حديث عجوز من بىن منري رضي هللا تعاىل عنه  )  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن أيب  - 22379
مسعود عن أيب السليل عن عجوز من بىن منري : أهنا مسعت النيب صلى هللا 

عليه وسلم وهو يصلي ابلناس ووجهه إىل البيت قال فحفظت منه رب اغفر  
ي  يل خطاايي وجهل   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه ت  

 

 

( حديث امرأة من األنصار رضي هللا تعاىل عنه  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن إمساعيل بن أيب فديك ثنا  - 22380
ن املرأة من  الضحاك بن عبد هللا عمن حدثه عن عمرو بن عبد هللا بن كعب ع

املبايعات أهنا قالت : جاءان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ومعه أصحابه يف 
يه وضوءا فتوضأ مث  بىن سلمة فقربنا إليه طعاما فأكل ومعه أصحابه مث قربنا إل

أقبل على أصحابه فقال اال أخربكم مبكفرات اخلطااي قالوا بلى قال إسباغ  
 الوضوء على املكاره وكثرة اخلطا إىل املساجد وانتظار الصالة بعد الصالة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف إلهبام الواسطة بني ت



منقطع   الضحاك وعمرو بن عبد هللا مث هو  

 

 

( حديث سليمان بن عمرو بن األحوص عن أمه رضي هللا عنه   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن يزيد  - 22381
شهدت النيب بن أيب زايد عن سليمان بن عمرو بن األحوص عن أمه اهنا : 

صلى هللا عليه وسلم عند مجرة العقبة والناس يرمون فقال اي أيها الناس ال 
خلذف تقتلوا أو ال هتلكوا أنفسكم وارموا اجلمرة أو اجلمرات مبثل حصى ا

 وأشار شعبة بطرف أصبعه السبابة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريهت  

 

 

( حديث امرأة جارة للنيب صلى هللا عليه وسلم  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو عبد الرمحن يعىن املقرئ ثنا   - 22382
 بن القاسم  سعيد يعىن بن أيب أيوب حدثين أبو عيسى اخلرساين عن عبد هللا

قال حدثتين جارة للنيب صلى هللا عليه وسلم : اهنا كانت تسمع رسول هللا 



عذاب صلى هللا عليه وسلم يقول عند طلوع الفجر اللهم اىن أعوذ بك من 
القرب ومن فتنة القرب قال أبو عيسى فقلت لعبد هللا أرأيت ان مجعهما إنسان 

 قال فقال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ما قال  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  
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( حديث السعدي عن أبيه عن عمه رضي هللا عنه   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا خلف بن الوليد ثنا خالد عن   - 22383
سعيد اجلريري عن السعدي عن أبيه عن عمه قال : رمقت رسول هللا صلى هللا 
عليه وسلم يف صالته فكان ميكث يف ركوعه وسجوده قدر ما يقول سبحان هللا  

 وحبمده ثالاث  

 

 



من فوقه عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف جلهالة السعدي و ت  

 

 

( حديث أزواج النيب صلى هللا عليه وسلم   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو النضر ثنا أبو جعفر عن حيىي   - 22384
البكاء عن أيب رافع قال كنت أصوغ ألزواج النيب صلى هللا عليه وسلم  

فحدثنين اهنن لسمعن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : الذهب ابلذهب 
 والفضة ابلفضة وزان بوزن فمن زاد أو استزاد فقد أرىب 

 

 

األرنؤوط : إسناده ضعيف جدا  عليق شعيبت  

 

 

( حديث امرأة رضي هللا عنه  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن بشر ثنا حممد يعىن بن  - 22385
رسول هللا  عمرو ثنا خالد بن عمرو عن بن حرملة عن خالته قالت : خطب

صلى هللا عليه وسلم وهو عاصب أصبعه من لدغة عقرب فقال انكم تقولون 
ألعدو وإنكم ال تزالون تقاتلون عدوا حىت أييت أيجوج ومأجوج عراض الوجوه 



غار العيون شهب الشعاف من كل حدب ينسلون كان وجوههم اجملان ص
 املطرقة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

( حديث امرأة رضي هللا عنه  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد بن عبد الوارث ثنا  - 22386
دته أم أبيه  رافع بن سلمة األشجعي حدثين حشرج بن زايد األشجعي عن ج

اهنا قالت : خرجت مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف غزاة خيرب وأان 
سادس ست نسوة فبلغ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ان معه نساء فأرسل  

نا فقال ما أخرجكن وأبمر من خرجنت فقلنا خرجنا نناول السهام ونسقى إلي
الناس السويق ومعنا ما نداوى به اجلرحى ونغزل الشعر ونعني به يف سبيل هللا  

قال قمن فانصرفن فلما فتح هللا عليه خيرب أخرج لنا سهاما كسهام الرجل 
 قلت اي جدة ما أخرج لكن قالت مترا 

 

 

وط : إسناده ضعيف جلهالة حشرج بن زايد عليق شعيب األرنؤ ت  



 

 

( حديث بعض أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد ثنا أابن ثنا أبو عمران   - 22387
ن بعض أصحاب ثنا زهري بن عبد هللا وكان عامال على توج وأثىن عليه خريا ع

النيب صلى هللا عليه وسلم عن النيب صلى هللا عليه وسلم انه قال : من انم  
ومن ركب على أجار ليس عليه ما يدفع قدميه فخر فقد برئت منه الذمة 

 البحر إذا ارتج فقد برئت منه الذمة 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف جلهالة زهري بن عبد هللا والضطراب ت
 يف إسناده 

 

 

( حديث بعض أزواج النيب صلى هللا عليه وسلم  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سريج وعفان قاال ثنا أبو عوانة ثنا  - 22388
عن بعض   احلر بن الصياح قال سريج عن احلر عن هنيدة بن خالد عن امرأته

أزواج النيب صلى هللا عليه وسلم قالت : كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  



عفان أول   يصوم تسع ذي احلجة ويوم عاشوراء وثالثة أايم من كل شهر قال 
 اثنني من الشهر ومخيسني  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : ضعيف الضطرابهت  
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( حديث رجل من خثعم رضي هللا عنه   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن حيىي بن  - 22389
: كنا مع رسول   أيب كثري عن أيب مهام الشعباين قال حدثين رجل من خثعم قال

هللا صلى هللا عليه وسلم يف غزوة تبوك فوقف ذات ليلة واجتمع عليه أصحابه 
 ابمللوك ملوك محري فقال ان هللا أعطاين الليلة الكنزين كنز فارس والروم وأمدين 

األمحرين وال ملك اال هلل أيتون أيخذون من مال هللا ويقاتلون يف سبيل هللا قاهلا  
 ثالاث 

 



 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف جلهالة أيب مهام الشعباين ت  

 

 

( حديث رجل رضي هللا عنه   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا على بن عاصم ثنا حصني عن سامل   - 22390
هللا عليه وسلم  بن أيب اجلعد عن رجل من قومه قال : دخلت على النيب صلى 

وعلى خامت من ذهب فأخذ جريدة فضرب هبا كفى وقال اطرحه قال فخرجت 
ن فطرحته مث عدت إليه فقال ما فعل اخلامت قال قلت طرحته قال إمنا أمرتك أ

 تستمتع به وال تطرحه  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف لضعف علي بن ت
 عاصم 

 

 

( حديث عبد هللا بن مغفل املزين رضي هللا عنه  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا على بن عاصم عن عطاء بن  - 22391



السائب قال : كنت جالسا مع عبد هللا بن مغفل املزين فدخل شاابن من ولد  
عمر فصليا ركعتني بعد العصر فأرسل إليهما فدعامها فقال ما هذه الصالة 
ا ان  اليت صليتماها وقد كان أبوكما ينهى عنها قاال حدثتنا عائشة رضي هللا عنه

 النيب صلى هللا عليه وسلم صالمها عندها فسكت فلم يرد عليهما شيئا 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف لضعف علي بن عاصم ت  

 

 

( حديث رجل رضي هللا عنه   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسني بن حممد ثنا أبو املليح عن   - 22392
ا لرجل من  حممد بن خالد عن أبيه عن جده وكان جلده صحبة انه خرج زائر 

إخوانه فبلغه شكاته قال فدخل عليه فقال أتيتك زائرا عائدا ومبشرا قال كيف  
يادة  مجعت هذا كله قال خرجت وأان أريد زايرتك فبلغتين شكاتك فكانت ع

وأبشرك بشيء مسعته من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : قال إذا سبقت 
للعبد من هللا منزلة مل يبلغها بعمله ابتاله هللا يف جسده أو يف ماله أو يف ولده  

 مث صربه حىت يبلغه املنزلة اليت سبقت له منه  

 

 



 عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه وهذا إسناد ضعيف جلهالة حممد بنت
 خالد ومن فوقه 

 

 

( حديث أيب مسعود عقبة بن عمرو األنصاري رضي هللا عنه   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو معاوية ثنا األعمش عن أيب  - 22393
لى هللا عليه وسلم  عمرو الشيباين عن أيب مسعود األنصاري قال : أتى النيب ص

رجل فقال اي رسول هللا اىن أبدع يب فامحلين قال فقال ليس عندي قال فقال  
صلى هللا عليه   رجل اي رسول هللا أفال أدله على من حيمله قال فقال رسول هللا

 وسلم من دل على خري فله مثل أجر فاعله  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو معاوية ثنا األعمش عن  - 22394
اري قال قال  إمساعيل بن رجاء عن أوس بن ضمعج عن أيب مسعود األنص

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : يؤم القوم أقرؤهم لكتاب هللا فان كانوا يف 
القراءة سواء فأعلمهم ابلسنة فأقدمهم هجرة فان كانوا يف اهلجرة سواء 



ربهم سنا وال تؤمن رجال يف سلطانه وال جتلس على تكرمته يف بيته حىت فأك
 أيذن لك 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل بن إبراهيم قال اان  - 22395
الدستوائي ويزيد اان الدستوائي ثنا محاد عن إبراهيم عن أيب عبد هللا اجلديل عن  

عقبة بن عمرو أيب مسعود عن النيب صلى هللا عليه وسلم : انه كان يوتر من  
 أول الليل وأوسطه وآخره  

 

 

ريه وهذا إسناد ضعيف النقطاعه عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغ ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد عن عبد احلميد بن   - 22396
جعفر حدثين أيب عن حكيم بن أفلح عن أيب مسعود عن النيب صلى هللا عليه  

وسلم قال : للمسلم على املسلم أربع خالل ان جييبه إذا دعاه ويشمته إذا 
إذا مات ان يشهده عطس وإذا مرض ان يعوده و   

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه رجاله ثقات رجال الصحيح غري حكيم  ت
 بن أفلح
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[    273صفحة  - 5مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن إمساعيل ثنا قيس عن أيب   - 22397
ال مسعود قال : أشار رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بيده حنو اليمن فق

اإلميان ها هنا اإلميان ها هنا وان القسوة وغلظ القلوب يف الفدادين عند  
 أصول أذانب اإلبل حيث يطلع قران الشيطان يف ربيعة ومضر  

 

 

شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخني عليقت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد ثنا إمساعيل حدثين  - 22398
لنيب صلى هللا قيس بن أيب حازم عن أيب مسعود عقبة بن عمرو قال أتى رجل ا

عليه وسلم فقال : اىن أأتخر عن صالة الغداة من أجل فالن مما يطيل بنا فما  



ذ فقال اي أيها رأيت النيب صلى هللا عليه وسلم أشد غضبا يف موعظة منه يومئ
الناس ان منكم ملنفرين فأيكم ما صلى ابلناس فليتجوز فان فيهم الضعيف 

 والكبري وذا احلاجة 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن سفيان ثنا منصور عن   - 22399
ان مما أدرك الناس  ربعي عن أيب مسعود عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال :

من كالم النبوة األوىل إذا مل تستح فاصنع ما شئت قال بن مالك ثنا الفصل 
عن النيب  بن احلباب ثنا القعنيب ثنا شعبة ثنا منصور عن ربعي عن أيب مسعود

صلى هللا عليه وسلم قال ان مما أدرك الناس من كالم النبوة األوىل إذا مل تستح  
 فاصنع ما شئت  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو أسامة ثنا زائدة عن األعمش   - 22400
ل : كان رسول هللا صلى هللا عليه  عن شقيق عن عقبة بن عمرو أيب مسعود قا



وسلم أيمر ابلصدقة فينطلق أحدان فيحامل فيجيء ابملد وان لبعضهم اليوم  
 مائة ألف قال شقيق فرأيت انه يعرض بنفسه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

بت  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا شعبة عن عدى بن اث - 22401
عن عبد هللا بن يزيد عن أيب مسعود األنصاري قال قال النيب صلى هللا عليه  

 وسلم : نفقة الرجل على أهله حيتسبها صدقة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا سفيان عن سلمة عن   - 22402
يب مسعود قال : خطبنا رسول هللا صلى هللا عياض بن عياض عن أبيه عن أ

مث قال ان فيكم منافقني فمن مسيت  عليه وسلم خطبة فحمد هللا وأثىن عليه 
فليقم مث قال قم اي فالن قم اي فالن قم اي فالن حىت مسى ستة وثالثني رجال مث  

قال ان فيكم أو منكم فاتقوا هللا قال فمر عمر على رجل ممن مسى مقنع قد  
رفه قال مالك قال فحدثه مبا قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال  كان يع



 بعدا لك سائر اليوم 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف جلهالة عياض الراوي عن أيب مسعود ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو نعيم ثنا سفيان عن سلمة عن   - 22403
رجل عن أبيه قال سفيان أراه عياض بن أيب عياض عن أيب مسعود قال خطبنا  

 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فذكر : معناه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

ثنا شعبة عن   حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر - 22404
سليمان عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أيب مسعود : انه كان يضرب غالما له  
فقال له النيب صلى هللا عليه وسلم وهللا هلل أقدر عليك منك عليه قال اي نيب 

 هللا فإين أعتقه لوجه هللا عز وجل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 



 

ا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن  حدثن - 22405
قال : أتى رجل النيب صلى سليمان عن أيب عمرو الشيباين عن أيب مسعود انه 

هللا عليه وسلم فسأله فقال ما عندي ما أعطيك ولكن ائت فالان فأتى الرجل 
فأعطاه فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من دل على خري فله مثل أجر 

اعله أو عامله  ف  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب قال قرأت على عبد الرمحن مالك وثنا   - 22406
بن عبد هللا بن زيد  إسحاق أخربين مالك عن نعيم بن عبد هللا اجملمر : ان حممد

األنصاري يف حديث عبد الرمحن وعبد هللا بن زيد هو الذي كان أرى النداء  
هللا صلى هللا عليه  ابلصالة أخربه عن أيب مسعود األنصاري انه قال أاتان رسول 

وسلم يف جملس سعد بن عبادة فقال له بشري بن سعد أمران هللا ان نصلى 
عليك اي رسول هللا فكيف نصلى عليك قال فسكت رسول هللا صلى هللا عليه  

وسلم حىت متنينا أنه مل يسأله مث قال قولوا اللهم صل على حممد وعلى آل 
مد كما ابركت على آل إبراهيم  حممد كما صليت على إبراهيم وابرك على حم

 يف العاملني انك محيد جميد والسالم كما قد علمتم  

 



 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  
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[    274صفحة  - 5مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب قال قرأت على عبد الرمحن مالك بن  - 22407
الة يوما فدخل  أنس عن بن شهاب الزهري : ان عمر بن عبد العزيز أخر الص

عليه عروة بن الزبري فأخربه ان املغرية بن شعبة أخر الصالة يوما وهو ابلكوفة 
لمت ان فدخل عليه أبو مسعود األنصاري فقال ما هذا اي مغرية أليس قد ع 

جربيل عليه السالم نزل فصلى فصلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مث صلى  
فصلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مث قال هبذا أمرت فقال عمر لعروة بن 
الزبري أعلم ما حتدث به اي عروة أو ان جربيل هو الذي أقام لرسول هللا صلى  

كان بشري بن أيب مسعود هللا عليه وسلم وقت الصالة فقال عروة كذلك  
 حيدث عن أبيه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن عن سفيان عن  - 22408
ال : بينا أان أضرب األعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أيب مسعود ق

مملوكا يل إذ رجل ينادى من خلفي أعلم اي أاب مسعود أعلم اي أاب مسعود 
فالتفت فإذا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال وهللا هلل أقدر عليك منك  

لى هذا قال فحلفت ال أضرب مملوكا يل أبدا ع  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا معاوية بن هشام ثنا سفيان عن   - 22409
حبيب بن أيب اثبت عن القاسم بن احلرث عن عبيد هللا بن عبد هللا بن عتبة  

ال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لقريش :  عن أيب مسعود األنصاري قال ق
ان هذا األمر ال يزال فيكم وأنتم والته حىت حتدثوا أعماال فإذا فعلتم ذلك 

 سلط هللا عليكم شرار خلقه فالتحوكم كما يلتحى القضيب 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف جلهالة القاسم بن احلارثت  

 

 



 ثنا أبو نعيم عن عبد هللا بن عتبة قال  حدثنا عبد هللا حدثين أيب - 22410
فالتحوكم وكذلك قال أبو أمحد وقال فالتحوكم قال أبو نعيم كما يلتحى 

 القضيب :  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وهب بن جرير ثنا شعبة عن   - 22411
رجال تصدق بناقة خمطومة   األعمش عن أيب عمرو الشيباين عن أيب مسعود ان

يف سبيل هللا فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ليأتني أو لتأتني بسبعمائة  
 انقة خمطومة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن   - 22412
 سليمان قال مسعت أاب عمرو الشيباين : فذكره ومل يشك قال لتأتني  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرطهما ت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن محاد أان أبو عوانة عن   - 22413
الرباد قال دخلنا على أيب مسعود األنصاري فسألناه  عطاء بن السائب ثنا سامل 

هللا صلى هللا عليه وسلم  عن الصالة فقال : اال أصلي بكم كما كان رسول 
يصلي قال فقام فكرب ورفع يديه مث ركع فوضع كفيه على ركبتيه وجاىف بني 
إبطيه قال مث قام حىت استقر كل شيء منه مث سجد فوضع كفيه وجاىف بني 

مث قام حىت استقر كل شيء منه مث صلى أربع ركعات هكذا  إبطيه قال  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسن من أجل عطاء بن السائبت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أسود بن عامر ثنا شريك عن   - 22414
األعمش عن أيب عمرو الشيباين عن أيب مسعود رفعه وقال شاذان مرة عن  

ه وسلم قال : املستشار مؤمتن وذكر شاذان أيضا حديث النيب صلى هللا علي 
 الدال على اخلري كفاعله  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إىل قوله عليه الصالة والسالم : " مؤمتن " صحيح  ت
لغريه وهذا إسناد ضعيف لضعف شريك . وإىل هناية احلديث " كفاعله "  



 حديث صحيح وإسناده ضعيف 

 

 

ثين أيب ثنا أبو نعيم ثنا سفيان عن حبيب بن  حدثنا عبد هللا حد - 22415
 بن عتبة عن أيب مسعود قال قال  أيب اثبت عن القاسم بن احلرث عن عبد هللا

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لقريش : ان هذا األمر ال يزال فيكم وأنتم  
والته ما مل حتدثوا فإذا فعلتم ذلك سلط هللا عليكم شرار خلقه والتحوكم كما  

ى القضيب يلتح  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف جلهالة القاسم بن احلارثت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    275صفحة  - 5مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

( ومن حديث ثوابن رضي هللا تعاىل عنه  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن وحجاج قاال ثنا بن هليعة ثنا   - 22416



أبو قبيل قال مسعت أاب عبد الرمحن املري يقول قال حجاج عن أيب قبيل 
حدثين أبو عبد الرمحن اجلبالين انه مسع ثوابن موىل رسول هللا صلى هللا عليه  

ان يل  وسلم يقول مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : ما أحب
اي عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم ال تقنطوا من   }الدنيا وما فيها هبذه اآلية 

فقال رجل اي  {رمحة هللا إن هللا يغفر الذنوب مجيعا إنه هو الغفور الرحيم 
رسول هللا فمن أشرك فسكت النيب صلى هللا عليه وسلم مث قال اال من أشرك 

 ثالث مرات 
 

 

إسناده ضعيف عليق شعيب األرنؤوط : ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد حدثين أيب ثنا حممد   - 22417
بن جحادة حدثين محيد الشامي عن سليمان امليهين عن ثوابن موىل رسول هللا 
صلى هللا عليه وسلم قال : كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا سافر آخر  

خل عليه إذا قدم فاطمة قال فقدم  عهده إبنسان من أهله فاطمة وأول من يد
من غزاة له فأاتها فإذا هو ميسح على ابهبا ورأى على احلسن واحلسني قلبني  

من فضة فرجع ومل يدخل عليها فلما رأت ذلك فاطمة ظنت انه مل يدخل 
عليها من أجل ما رأى فهتكت السرت ونزعت القلبني من الصبيني فقطعتهما  

فانطلقا إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ومها  فبكى الصبيان فقسمته بينهما 



يبكيان فأخذه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم منهما فقال اي ثوابن اذهب هبذا 
إىل بىن فالن أهل بيت ابملدينة واشرت لفاطمة قالدة من عصب وسوارين من  

 عاج فان هؤالء أهل بييت وال أحب ان أيكلوا طيباهتم يف حياهتم الدنيا  

 

 

ليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف عت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إسحاق بن عيسى وأبو اليمان   - 22418
وهذا حديث إسحاق قاال ثنا إمساعيل بن عياش عن راشد بن داود االملوكى  
عن أيب أمساء الرحيب عن ثوابن موىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال قال  

ه وسلم : يف مسري له اان مدجلون فال يدجلن مصعب رسول هللا صلى هللا علي
وال مضعف فأدجل رجل على انقة له صعبة فسقط فاندقت فخذه فمات فأمر  
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ابلصالة عليه مث أمر مناداي ينادى يف الناس أن 

 اجلنة ال حتل لعاص ان اجلنة ال حتل لعاص ثالث مرات  
 

 

إسناده ضعيف ومتنه منكر  عليق شعيب األرنؤوط :ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو املغرية ثنا األوزاعي عن أيب  - 22419



عمار شداد عن أيب أمساء الرحيب عن ثوابن موىل رسول هللا صلى هللا عليه  
وسلم قال : كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا أراد ان ينصرف من  

ركت اي  صالته استغفر ثالث مرات مث قال اللهم أنت السالم ومنك السالم تبا
 ذا اجلالل واإلكرام 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أسود بن عامر ثنا شريك عن   - 22420
عاصم عن أيب العالية عن ثوابن عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : من 

يتكفل يل بواحدة وأتكفل له ابجلنة قال ثوابن أان قال ال تسأل الناس يعىن 
 شيئا قال نعم قال فكان ال يسأل  

 

 

هذا إسناد ضعيف عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح و ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسني بن حممد ثنا بن عياش عن   - 22421
حممد بن املهاجر عن العباس بن سامل اللخمي قال : بعث عمر بن عبد العزيز 
إىل أيب سالم احلبشي فحمل إليه على الربيد ليسأله عن احلوض فقدم به عليه  



ل هللا صلى هللا عليه وسلم يقول ان فسأله فقال مسعت ثوابن يقول مسعت رسو 
ماؤه أشد بياضا من اللنب وأحلى من حوضي من عدن إىل عمان البلقاء 

العسل وأكاويبه عدد النجوم من شرب منه شربة مل يظمأ بعدها أبدا أول 
الناس ورودا عليه فقراء املهاجرين فقال عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه من هم  

ث رءوسا الدنس ثيااب الذين ال ينكحون املتنعمات  اي رسول هللا قال هم الشع
وال تفتح هلم أبواب السدد فقال عمر بن عبد العزيز لقد نكحت املتنعمات  

وفتحت يل السدد اال ان يرمحين هللا وهللا ال جرم ان ال أدهن رأسي حىت 
 يشعث وال أغسل ثويب الذي يلي جسدي حىت يتسخ 

 

 

قوله : " أول الناس ورودا عليه فقراء عليق شعيب األرنؤوط : صحيح دون ت
 املهاجرين " إىل آخر احلديث . وهذا إسناد ضعيف

 

 

------------------------------------- 

 

[    276صفحة  - 5مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن إسحاق من كتابه ثنا بن  - 22422
رسول  هليعة ثنا شيخ عن ثوابن موىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم انه مسع 



هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : من قتل صغريا أو كبريا أو أحرق خنال أو قطع  
 شجرة مثمرة أو ذبح شاة إلهاهبا مل يرجع كفافا  

 

 

عيب األرنؤوط : إسناده ضعيف عليق شت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا مهام وأابن قاال ثنا قتادة   - 22423
عن سامل عن معدان عن ثوابن عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : من فارق  

 الروح اجلسد وهو بريء من ثالث دخل اجلنة الكرب والدين والغلول 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن عمرو   - 22424
بن مرة عن سامل بن أيب اجلعد قال قيل لثوابن حدثنا عن رسول هللا صلى هللا 

 عليه وسلم فقال :تكذبون على 

 

 

وقال مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : ما من   - 22424
درجة وحط عنه هبا خطيئة  مسلم يسجد هلل سجدة اال رفعه هللا هبا   



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد رجاله ثقات رجال ت
 الصحيح

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن قتادة   - 22425
عن شهر بن حوشب عن عبد الرمحن بن غنم عن ثوابن موىل رسول هللا صلى 

ى هللا عليه وسلم قال : أفطر احلاجم  هللا عليه وسلم ان رسول هللا صل 
 واحملجوم 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف لضعف شهر بن  ت
 حوشب

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن أيب  - 22426
اجلودي عن بلج عن أيب شيبة املهري قال وكان قاص الناس بقسطنطينية قال  

ن حدثنا عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : رأيت رسول هللا قيل لثواب
 صلى هللا عليه وسلم قاء فأفطر  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن عاصم   - 22427
األحول عن أيب قالبة عن أيب أمساء عن ثوابن موىل رسول هللا صلى هللا عليه  

وسلم ان النيب صلى هللا عليه وسلم قال : إذا عاد الرجل املسلم أخاه املسلم 
 فهو يف خمرفة اجلنة  

 

 

صحيح وهذا إسناد رجاله ثقات رجال عليق شعيب األرنؤوط : حديث ت
 الصحيح

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن عاصم   - 22428
قال قلت أليب العالية ما ثوابن قال موىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال  
قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : من تكفل يل ان ال يسأل شيئا وأتكفل 

نة فقال ثوابن أان فكان ال يسأل أحدا شيئا  له ابجل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري صحابيه فمن رجال مسلم



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن خالد   - 22429
ول هللا صلى هللا عليه  عن أيب قالبة عن أيب أمساء الرحيب عن ثوابن عن رس

 وسلم انه قال : إذا عاد الرجل أخاه فإنه يف أخراف اجلنة حىت يرجع  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد رجاله ثقات رجال ت
 الصحيح

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو قطن ثنا هشام عن قتادة عن   - 22430
طلحة عن ثوابن : أن نيب هللا صلى هللا سامل بن أيب اجلعد عن معدان بن أيب 

عليه وسلم قال من تبع جنازة فله قرياط ومن شهد دفنها فله قرياطان قيل وما  
 القرياطان قال أصغرمها مثل أحد  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا الوليد بن مسلم قال مسعت  - 22431
معدان بن أيب طلحة   األوزاعي يقول حدثين الوليد بن هشام املعيطي حدثين



اليعمري قال : لقيت ثوابن موىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقلت أخربين 
فسكت بعمل اعمله يدخلين هللا به اجلنة أو قال قلت أبحب األعمال إىل هللا 

مث سألته الثالثة فقال سألت عن ذلك رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال  
عليك بكثرة السجود فإنك ال تسجد هلل سجدة اال رفعك هللا هبا درجة وحط  
عنك هبا خطيئة قال معدان مث لقيت أاب الدرداء فسألته فقال يل مثل ما قال  

 يل ثوابن 

 

 

على شرط مسلم عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو معاوية ثنا األعمش عن سامل   - 22432
عن ثوابن قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : استقيموا ولن حتصوا  

 واعلموا أن خري أعمالكم الصالة ولن حيافظ على الوضوء اال مؤمن  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد رجاله ثقات رجال ت
 الصحيح

 

 

------------------------------------- 



 

[    277صفحة  - 5مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل ثنا أيوب عن أيب قالبة  - 22433
عمن حدثه عن ثوابن قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : أميا امرأة 

 سألت زوجها الطالق من غري ما أبس فحرام عليها رائحة اجلنة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد رجاله ثقات رجال ت
 الصحيح

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل ثنا أيوب عن أيب قالبة  - 43422
عمن حدثه عن ثوابن قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ان أفضل 

دينار دينار أنفقه رجل على عياله أو على دابته يف سبيل هللا أو على أصحابه 
 يف سبيل هللا  

 

 

سناد رجاله ثقات رجال عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إت
 الصحيح

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل أان هشام عن حيىي بن أيب  - 22435
كثري عن يعيش بن الوليد بن هشام عن معدان عن أيب الدرداء : أن رسول هللا 

صلى هللا عليه وسلم قاء فأفطر قال فلقيت ثوابن يف مسجد دمشق فسألته  
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وضوءه  عن ذلك فقال اان صببت ل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل أان هشام الدستوائي عن  - 22436
حيىي بن أيب كثري عن أيب قالبة عن أيب أمساء عن ثوابن : أن رسول هللا صلى 
 هللا عليه وسلم أتى على رجل حيتجم يف رمضان فقال أفطر احلاجم واحملجوم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد عن ثور عن راشد   - 22437
بن سعد عن ثوابن قال : بعث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم سرية فاصاهبم  

الربد فلما قدموا على النيب صلى هللا عليه وسلم شكوا إليه ما أصاهبم من الربد 
 فأمرهم أن ميسحوا على العصائب والتساخني 



 

 

ألرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات عليق شعيب ات  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد قال شعبة ثنا عن   - 22438
قتادة عن سامل عن معدان عن ثوابن عن النيب صلى هللا عليه وسلم : من صلى  

 على جنازة فله قرياط فان شهد دفنها فله قرياطان القرياط مثل أحد  

 

 

إسناده صحيح على شرط مسلم  عليق شعيب األرنؤوط :ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا بن أيب ذئب عن حممد بن  - 43922
 عليه  قيس عن عبد الرمحن بن يزيد عن ثوابن قال قال رسول هللا صلى هللا

وسلم : من يتقبل يل بواحدة وأتقبل له ابجلنة قال قلت أان قال ال تسأل الناس 
حىت ينزل شيئا فكان ثوابن يقع سوطه وهو راكب فال يقول ألحد انولنيه 

 فيتناوله  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد حسن من أجل عبد  ت
 الرمحن بن يزيد 



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا سفيان عن عبد هللا بن  - 22440
عيسى عن عبد هللا بن أيب اجلعد عن ثوابن قال قال رسول هللا صلى هللا عليه  

الرزق ابلذنب يصيبه وال يرد القدر اال الدعاء وال  وسلم : ان الرجل ليحرم 
 يزيد يف العمر اال الرب 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه دون قوله : " إن الرجل ليحرم الرزق ت
 ابلذنب يصيبه " وهذا إسناد ضعيف

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع عن شريك عن على بن زيد  - 22441
عن أيب قالبة عن ثوابن قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : إذا رأيتم  

الراايت السود قد جاءت من قبل خراسان فائتوها فان فيها خليفة هللا 
 املهدي 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع عن األعمش عن سامل عن   - 22442



ثوابن قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : استقيموا لقريش ما استقاموا 
 لكم 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أان عياض عن عبد هللا بن زيد  - 22443
صنعاين عن أيب أمساء الرحيب عن ثوابن موىل رسول هللا صلى عن أيب األشعث ال

هللا عليه وسلم عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : من عاد مريضا مل  
 يزل يف خرفة اجلنة قيل وما خرفة اجلنة قال جناها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

ثنا يزيد عن مهام عن قتادة عن سامل  حدثنا عبد هللا حدثين أيب  - 22444
بن أيب اجلعد عن معدان بن أيب طلحة عن ثوابن موىل رسول هللا صلى هللا عليه  

وسلم قال : من فارق الروح اجلسد وهو بريء من ثالث الكرب والغلول 
 والدين فهو يف اجلنة أو وجبت له اجلنة  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن بن مهدي عن معاوية   - 22445
يعىن بن صاحل عن أيب الزاهرية عن جبري عن ثوابن قال : ذبح رسول هللا صلى 

هللا عليه وسلم أضحية مث قال اي ثوابن أصلح حلم هذه الشاة قال فما زلت 
 أطعمه منها حىت قدم املدينة  

 

 

إسناده صحيح على شرط مسلم عليق شعيب األرنؤوط : ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    278صفحة  - 5مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن عن إسرائيل عن   - 22446
الذين يكنزون   }منصور عن سامل بن أيب اجلعد عن ثوابن قال : ملا أنزلت 

قال كنا مع رسول هللا صلى هللا  {ال ينفقوهنا يف سبيل هللا الذهب والفضة و 
عليه وسلم يف بعض أسفاره فقال بعض أصحابه قد نزل يف الذهب والفضة ما  



نزل فلو اان علمنا أي املال خري اختذانه فقال أفضله لساان ذاكرا وقلبا شاكرا 
 وزوجة مؤمنة تعينه على اميانه  

 

 

غريه وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الصحيحعليق شعيب األرنؤوط : حسن لت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن ثنا محاد بن زيد عن   - 22447
أيوب عن أيب قالبة عن أيب أمساء عن ثوابن قال قال رسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم : إمنا أخاف على أميت األئمة املضلني 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

ثنا سليمان بن حرب ثنا محاد عن   حدثنا عبد هللا حدثين أيب - 22448
مساء عن ثوابن قال قال رسول هللا صلى هللا عليه  أيوب عن أيب قالبة عن أيب أ

وسلم : إمنا أخاف على أميت األئمة املضلني وبه قال قال رسول هللا صلى هللا  
عليه وسلم ان هللا عز وجل زوى يل األرض أو قال ان ريب زوى يل األرض 

غارهبا وان ملك أميت سيبلغ ما زوى يل منها وأىن أعطيت  فرأيت مشارقها وم 
الكنزين األمحر واألبيض وإين سألت ريب ألميت ان ال يهلكوا بسنة بعامة وال  



يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم يستبيح بيضتهم وان ريب عز وجل قال  
اي حممد اىن إذا قضيت قضاء فإنه ال يرد وقال يونس ال يرد وإين أعطيتك 

تك ان ال أهلكهم بسنة بعامة وال أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم  الم
قطارها حىت  يستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بني أقطارها أو قال من أب

يكون بعضهم يسىب بعضا وإمنا أخاف على أميت األئمة املضلني وإذا وضع يف 
يلحق قبائل  أميت السيف مل يرفع عنهم إىل يوم القيامة وال تقوم الساعة حىت

من أميت ابملشركني حىت تعبد قبائل من أميت األواثن وانه سيكون يف أميت 
كذابون ثالثون كلهم يزعم انه نيب وأان خامت النبيني ال نيب بعدي وال تزال 

طائفة من أميت على احلق ظاهرين ال يضرهم من خالفهم حىت أييت أمر هللا عز  
 وجل 

 

 

صحيح على شرط مسلم  عليق شعيب األرنؤوط : إسنادهت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو النضر ثنا بقية ثنا عبد هللا بن  - 22449
ن لقمان بن سامل وأبو بكر بن الوليد الزبيدي عن حممد بن الوليد الزبيدي ع

عامر الوصايب عن عبد األعلى بن عدى البهراين عن ثوابن موىل رسول هللا 
ابتان من أميت صلى هللا عليه وسلم عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : عص

أحرزهم هللا من النار عصابة تغزو اهلند وعصابة تكون مع عيسى بن مرمي عليه  



 السالم 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث حسن وهذا إسناد ضعيف من أجل بقية ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو النضر ثنا بن املبارك ثنا مرزوق   - 22450
أمساء الرحيب عن ثوابن موىل رسول هللا صلى هللا أبو عبد هللا احلمصي أان أبو 

عليه وسلم قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : يوشك ان تداعى 
عليكم األمم من كل أفق كما تداعى اآلكلة على قصعتها قال قلنا اي رسول 
هللا أمن قلة بنا يومئذ قال أنتم يومئذ كثري ولكن تكونون غثاء كغثاء السيل 

هابة من قلوب عدوكم وجيعل يف قلوبكم الوهن قال قلنا وما الوهن  ينتزع امل
 قال حب احلياة وكراهية املوت 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد ثنا مهام ثنا حيىي  - 22451
وابن موىل رسول هللا حدثين زيد بن سالم ان جده حدثه ان أاب أمساء حدثه ان ث

صلى هللا عليه وسلم حدثه : ان ابنة هبرية دخلت على رسول هللا صلى هللا 



 صلى  عليه وسلم ويف يدها خواتيم من ذهب يقال هلا الفتخ فجعل رسول هللا 
 عليه وسلم يقرع يدها بعصية معه يقول هلا أيسرك ان جيعل هللا يف يدك  هللا

خواتيم من انر فأتت فاطمة فشكت إليها ما صنع هبا رسول هللا صلى هللا عليه  
وسلم قال وانطلقت أان مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقام خلف الباب 

هلا فاطمة انظري إىل هذه   وكان إذا استأذن قام خلف الباب قال فقالت
السلسلة اليت أهداها إيل أبو حسن قال ويف يدها سلسلة من ذهب فدخل 

النيب صلى هللا عليه وسلم فقال اي فاطمة ابلعدل ان يقول الناس فاطمة بنت 
حممد ويف يدك سلسلة من انر مث عذمها عذما شديدا مث خرج ومل يقعد فأمرت  

بدا فاعتقته فلما مسع بذلك النيب صلى هللا ابلسلسلة فبيعت فاشرتت بثمنها ع 
 عليه وسلم كرب وقال احلمد هلل الذي جنى فاطمة من النار  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : ت  

رجاله ثقات رجال الصحيح إال أن يف مساع حيىي بن أيب كثري من زيد بن * 
سالم خالفا واألرجح أنه كتاب أخذه حيىي من معاوية بن سالم أخي زيد كما  

ل غري واحد من أهل العلم والتصريح ابلتحديث يف هذه الرواية وعند قا
النسائي حيمل على أن زيد بن سالم أجازه أحاديثه وبلغه إجازته أخوه معاوية  
فحدث حيىي هبا عنه قائال : حدثنا وكان األكمل أن يقول : إجازة كما قال  

379/    2ابن القطان يف الوهم واإليهام   



حلديث فإنه حيمل النهي فيه على أن ذلك كان قبل نزول ولو سلمنا بصحة ا* 
تفاخر أو على أنه فيما مل  فرائض الزكاة أو على أن املنع من لبسه للتباهي وال

تؤد زكاته أو على خوف االفتتان به واالنشغال عن أمور الدين وما خيص 
مية  فاطمة رضي هللا عنها فألنه صلى هللا عليه وسلم كان أيخذ أهل بيته ابلعز 

انه صلى  145/  4ومبا هو خري وأفضل فقد سلف حديث عقبة بن عامر 
هللا عليه وسلم كان مينع أهل احللية واحلرير ويقول " ان كنتم حتبون حلية اجلنة  
وحريرها فال تلبسوها يف الدنيا " وقد نقل غري واحد من األئمة اإلمجاع على  

 جواز لبس النساء الذهب احمللق وغري احمللق

 

 

-------------------------------------  

 

[    279صفحة  - 5مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا األسود بن عامر ثنا أبو بكر يعىن   - 22452
بن عياش عن ليث عن أيب اخلطاب عن أيب زرعة عن ثوابن قال : لعن رسول 

 هللا صلى هللا عليه وسلم الراشي واملرتشي والرائش يعىن الذي ميشى بينهما  

 

 

والرائش " وهذا إسناد  عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه دون قوله : " ت



 ضعيف 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن بكر أان ميمون أبو حممد  - 22453
املزين التميمي ثنا حممد بن عباد املخزومي عن ثوابن عن النيب صلى هللا عليه  

 وسلم قال : من سره النساء يف األجل والزايدة يف الرزق فليصل رمحه  

 

 

صحيح لغريه وهذا إسناد حسن من أجل ميمون أيب  عليق شعيب األرنؤوط :ت
 حممد املرئي

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن بكر أان ميمون ثنا حممد   - 22454
بن عباد عن ثوابن عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : ان العبد ليلتمس  

يلتمس   مرضاة هللا وال يزال بذلك فيقول هللا عز وجل جلربيل ان فالان عبدي 
ان يرضيين اال وان رمحيت عليه فيقول جربيل رمحة هللا على فالن ويقوهلا محلة  

العرش ويقوهلا من حوهلم حىت يقوهلا أهل السماوات السبع مث هتبط له إىل 
 األرض  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  



 

 

مد  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن بكر ثنا ميمون ثنا حم - 22455
بن عباد عن ثوابن عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : ال تؤذوا عباد هللا وال  
تعريوهم وال تطلبوا عوراهتم فإنه من طلب عورة أخيه املسلم طلب هللا عورته  

 حىت يفضحه يف بيته  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يونس ثنا محاد يعىن بن زيد عن   - 22456
أيوب عن أيب قالبة عن أيب أمساء عن ثوابن قال قال رسول هللا صلى هللا عليه  
وسلم : ال تزال طائفة من أميت على احلق ظاهرين ال يضرهم من خذهلم حىت  

 أييت أمر هللا عز وجل  

 

 

لى شرط مسلم عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح عت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يونس وعفان قاال ثنا محاد عن   - 22457
أيوب عن أيب قالبة عن أيب أمساء عن ثوابن ال أعلمه اال قد رفعه قال عفان  



عن ثوابن رفعه إىل النيب صلى هللا عليه وسلم قال : عائد املريض يف خمرفة  
 اجلنة ومل يشك فيه بن مهدي  

 

 

ح وهذا إسناد رجاله ثقات رجال عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيت
 الصحيح

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن عبيد ثنا حممد بن عثمان   - 22458
عن العباس بن عبد الرمحن عن عبد الرمحن بن يزيد حدثين ثوابن موىل رسول 

هللا صلى هللا عليه وسلم قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : من يضمن 
ضمن له اجلنة قال قلت أان اي رسول هللا قال ال تسأل الناس شيئا  يل واحدة وأ

قال فكان سوط ثوابن سقط وهو على بعريه فينيخ حىت أيخذه وما يقول ألحد  
 انولنيه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن بن مهدي ثنا محاد   - 22459
ن قال قال رسول يعىن بن زيد عن أيوب عن أيب قالبة عن أيب أمساء عن ثواب



هللا صلى هللا عليه وسلم : أفضل دينار ينفقه الرجل على عياله مث على نفسه 
دأ ابلعيال وقال  مث يف سبيل هللا مث على أصحابه يف سبيل هللا قال أبو قالبة فيب

 سليمان بن حرب ومل يرفعه دينار أنفقه رجل على دابته يف سبيل هللا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا على بن عاصم عن خالد عن أيب   - 22460
سلم : ان  قالبة عن أيب أمساء عن ثوابن قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و 

 املسلم إذا عاد أخاه املسلم مل يزل يف خمرفة اجلنة حىت يرجع  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف لضعف علي بن ت
 عاصم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو إسحاق الطالقاين ثنا عبد هللا   - 22461
مساء الرحيب حدثين ثوابن بن املبارك عن األوزاعي حدثين أبو عمار حدثين أبو أ

قال : كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا أراد أن ينصرف من صالته قال  
أستغفر هللا ثالاث مث يقول اللهم أنت السالم ومنك السالم تباركت ذا اجلالل 



 واإلكرام 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح غري أيب ت
ينإسحاق الطالقا  

 

 

------------------------------------- 

 

[    280صفحة  - 5مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا مهام ثنا قتادة عن سامل   - 22462
بعقر حوضي يوم عن معدان عن ثوابن أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : أان 

القيامة أذود عنه الناس ألهل اليمن وأضرهبم بعصاي حىت يرفض عنهم قال  
يغت فيه   قيل للنيب صلى هللا عليه وسلم ما مسعته قال من مقامي إىل عمان

 ميزاابن ميدانه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو املغرية ثنا األوزاعي حدثين حيىي  - 22463
بن أيب كثري عن أيب قالبة عن أيب أمساء الرحيب عن ثوابن موىل رسول هللا صلى 

صلى هللا عليه وسلم ابلبقيع يف مثان عشرة  هللا عليه وسلم قال : مر رسول هللا  
 ليلة خلت من رمضان برجل حيتجم فقال أفطر احلاجم واحملجوم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو املغرية ثنا األوزاعي حدثين  - 22464
ى هللا عليه  الوليد بن هشام حدثين معدان قال قلت لثوابن موىل النيب صل

وسلم حدثنا حديثا ينفعنا هللا به قال مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
نه هبا يقول : ما من عبد يسجد هلل سجدة إال رفعه هللا هبا درجة وحط ع 

 خطيئة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا احلكم بن انفع ثنا بن عياش عن   - 22465
حيىي بن احلرث الذماري عن أيب أمساء الرحيب عن ثوابن عن النيب صلى هللا 



ايم بعد  عليه وسلم قال : من صام رمضان فشهر بعشرة أشهر وصيام ستة أ
 الفطر فذلك متام صيام السنة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد حسن من أجل ابن ت
 عياش 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أان سفيان عن عبد هللا   - 22466
ول هللا صلى بن عيسى عن عبد هللا بن أيب اجلعد األشجعي عن ثوابن موىل رس

هللا عليه وسلم رفعه إىل النيب صلى هللا عليه وسلم قال : ال يرد القدر إال 
زق ابلذنب يصيبه الدعاء وال يزيد يف العمر إال الرب وإن العبد ليحرم الر   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه دون قوله : " وإن العبد ليحرم الرزق . .  ت
 اخل " وهذا إسناد ضعيف 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا علي بن عياش وعصام بن خالد   - 22467
قاال ثنا حريز بن عثمان عن عبد الرمحن بن ميسرة عن ثوابن عن النيب صلى 

سلم قال : استقيموا تفلحوا وخري أعمالكم الصالة ولن حيافظ على  هللا عليه و 



 الوضوء إال مؤمن وقال عصام وال حيافظ  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح غري عبد  ت
 الرمحن بن ميسرة 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا احلكم بن انفع ثنا إمساعيل بن  - 22468
ي املؤذن  عياش عن حبيب بن صاحل عن يزيد بن شريح احلضرمي عن أيب ح

عن ثوابن عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أنه قال : ال حيل المرئ من  
املسلمني أن ينظر يف جوف بيت امرئ حىت يستأذن فإن نظر فقد دخل وال  

وما فيختص نفسه بدعاء دوهنم فإن فعل فقد خاهنم وال يصل وهو حقن  يؤم ق
 حىت يتخفف  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه دون قصة دعاء اإلمام لنفسه وهذا ت
 إسناد رجاله موثقون غري يزيد 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد اجلبار بن حممد يعين اخلطايب  - 22469
صاحل عن يزيد بن شريح فذكر : معناه إبسناده   ثنا بقية عن حبيب بن  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه دون قصة دعاء اإلمام لنفسه وهذا ت
 إسناد ضعيف لضعف بقية بن الوليد

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا احلكم بن انفع ثنا إمساعيل بن  - 22470
الرمحن بن جبري عن   عياش عن عبد هللا بن عبيد الكالعي عن زهري عن عبد

أبيه جبري بن نفري عن ثوابن عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال : لكل 
 سهو سجداتن بعد ما يسلم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو اليمان ثنا إمساعيل بن عياش   - 22471
ا عبد هللا  عن ضمضم بن زرعة قال شريح بن عبيد : مرض ثوابن حبمص وعليه

بن قرط األزدي فلم يعده فدخل على ثوابن رجل من الكالعيني عائدا فقال له  
ثوابن  ثوابن أتكتب فقال نعم فقال اكتب فكتب لألمني عبد هللا بن قرط من 

موىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أما بعد فإنه لو كان ملوسى وعيسى موىل  
حبضرتك لعدته مث طوى الكتاب وقال له أتبلغه إايه فقال نعم فانطلق الرجل 



بكتابه فدفعه إىل بن قرط فلما قرأه قام فزعا فقال الناس ما شأنه أحدث أمر 
ه ساعة مث قام فأخذ ثوابن بردائه فأتى ثوابن حىت دخل عليه فعاده وجلس عند

وقال اجلس حىت أحدثك حديثا مسعته من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
مسعته يقول ليدخلن اجلنة من أميت سبعون ألفا ال حساب عليهم وال عذاب 

 مع كل ألف سبعون ألفا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : املرفوع منه صحيح لغريه وهذا إسناد رجاله ثقات ت
ضمضم بن زرعة  غري  

 

 

------------------------------------- 

 

[    281صفحة  - 5مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا احلسن بن سوار ثنا ليث يعين بن  - 22472
سعد عن معاوية عن عتبة أيب أمية الدمشقي عن أيب سالم األسود عن ثوابن 

هللا صلى هللا عليه وسلم توضأ ومسح على اخلفني أنه قال : رأيت رسول 
 وعلى اخلمار مث العمامة  

 



 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيفت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا علي بن عبد هللا بن جعفر ثنا عبد   - 22473
يب عروبة عن  امللك بن عبد هللا بن عثمان ثنا يزيد بن زريع عن سعيد بن أ

قتادة عن سامل بن أيب اجلعد عن معدان بن أيب طلحة عن ثوابن عن النيب صلى 
يف وجهه يوم  هللا عليه وسلم قال : من سأل مسألة وهو عنها غين كانت شيئا 

 القيامة  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد رجاله ثقات رجال ت
 الصحيح غري عبد امللك بن عبد هللا بن عثمان 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا زيد بن احلباب ثنا معاوية بن صاحل  - 22474
 صلى هللا عليه  حدثين أبو الزاهرية عن جبري بن نفري عن ثوابن موىل رسول هللا

وسلم قال : ذبح رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أضحية له مث قال يل اي ثوابن 
املدينة   أصلح حلم هذه الشاة قال فما زلت أطعمه منها حىت قدم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد بن هارون أان عاصم يعين  - 22475
األحول عن عبد هللا بن زيد يعين أاب قالبة عن أيب األشعث الصنعاين عن أيب 

عاد مريضا مل أمساء الرحيب عن ثوابن عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : من 
 يزل يف خرفة اجلنة فقيل اي رسول هللا وما خرفة اجلنة قال جناها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد بن هارون وأبو النضر قاال ثنا   - 22476
موىل  بن أيب ذئب عن حممد بن قيس عن عبد الرمحن بن معاوية عن ثوابن 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : من  
يتقبل يل بواحدة أتقبل له ابجلنة قال قلت أان اي رسول هللا قال ال تسأل الناس 

شيئا قال فرمبا سقط سوط ثوابن وهو على بعريه فما يسأل أحدا أن يناوله  
 حىت ينزل إليه فيأخذه  

 

 

رنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد حسن من أجل عبد  عليق شعيب األت
 الرمحن بن يزيد بن معاوية

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أان حممد بن إسحاق عن   - 22477
العباس بن عبد الرمحن بن ميناء عن عبد الرمحن بن يزيد عن معاوية عن ثوابن 
قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : من يضمن يل خلة وأضمن له اجلنة  

 فذكر معناه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

عبد هللا حدثين أيب ثنا روح ثنا مرزوق أبو عبد هللا الشامي  حدثنا - 22478
عليه وسلم قال :    ثنا سعيد رجل من أهل الشام ثنا ثوابن عن النيب صلى هللا

إذا أصاب أحدكم احلمى وإن احلمى قطعة من النار فليطفئها عنه ابملاء البارد 
هم اشف عبدك  وليستقبل هنرا جاراي يستقبل جرية املاء فيقول بسم هللا الل

وصدق رسولك بعد صالة الفجر قبل طلوع الشمس فيغتمس فيه ثالث 
غمسات ثالثة أايم فإن مل يربأ يف ثالث فخمس فإن مل يربأ يف مخس فسبع فإن  

 مل يربأ يف سبع فتسع فإنه ال يكاد جياوز التسع إبذن هللا عز وجل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف جلهالة سعيد ت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد ثنا هشام عن قتادة   - 22479
 صلى عن سامل بن أيب اجلعد عن معدان بن أيب طلحة عن ثوابن أن رسول هللا

هللا عليه وسلم قال : إين ليعقر حوضي أذود عنه ألهل اليمن أضرب بعصاي 
عن  حىت يرفض عليهم فسئل عن عرضه فقال من مقامي إىل عمان وسئل  

شرابه فقال أشد بياضا من اللنب وأحلى من العسل يتشعب فيه ميزاابن ميدانه  
 من اجلنة أحدمها من ذهب واآلخر من ورق 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن بكر وعبد الوهاب قاال  - 22480
أيب اجلعد عن معدان عن ثوابن موىل رسول هللا  ثنا سعيد عن قتادة عن سامل بن

صلى هللا عليه وسلم عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أنه قال : من فارق  
 الروح اجلسد وهو بريء من ثالث دخل اجلنة الكرب والغلول والدين 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن قتادة   - 22481



وهبز قال ثنا قتادة ثنا مهام عن سامل بن أيب اجلعد قال هبز عن سامل عن معدان  
عن ثوابن موىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن رسول هللا صلى هللا عليه  

اجلنة الغلول  وسلم قال : من فارق الروح اجلسد وهو بريء من ثالث دخل 
 والدين قال هبز والكرب 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    282صفحة  - 5مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر وروح قاال ثنا سعيد   - 22482
عن قتادة عن شهر بن حوشب عن عبد الرمحن بن غنم عن ثوابن موىل رسول  

هللا صلى هللا عليه وسلم أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : أفطر 
 احلاجم واحملجوم 

 

 

إسناد ضعيف لضعف شهر بن  عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا ت



 حوشب

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هبز ثنا بكري بن أيب السميط ثنا  - 22483
قتادة عن سامل بن أيب اجلعد الغطفاين عن معدان بن أيب طلحة عن ثوابن قال  
قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : أان عند عقر حوضي أذود الناس عنه  

م بعصاي حىت يرفض عليهم وإنه ليغت فيه ميزاابن ألهل اليمن إين ألضرهب
أحدمها من ورق واآلخر من ذهب ما بني بصرى وصنعاء أو ما بني آيلة ومكة  

 أو قال من مقامي هذا إىل عمان  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : هذا خلط بني حديثني : ت  

قتادة   األول : حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هبز ثنا بكري بن أيب السميط ثنا* 
عن سامل بن أيب اجلعد الغطفاين عن معدان بن أيب طلحة ) اليعمري عن ثوابن 

 عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال أفطر احلاجم واحملجوم ( 

ال األرانؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد حسن من أجل بكري بن أيب ق
 السمط 

سامل بن أيب اجلعد الثاين : ) حدثنا عبد الرزاق أخربان معمر عن قتادة عن * 
طلحة عن ثوابن قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أان  عن معدان بن أيب 



عند عقر حوضي أذود الناس عنه ألهل اليمن إين ألضرهبم بعصاي حىت يرفض 
عليهم وإنه ليغت فيه ميزاابن أحدمها من ورق واآلخر من ذهب ما بني بصرى 

من مقامي هذا إىل عمان (  وصنعاء أو ما بني آيلة ومكة أو قال  

ال األرانؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ق  

ا بني األقواس سقط هنا م  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق وبن بكر قاال أان بن  - 22484
جريج وروح ثنا بن جريج أخربين مكحول أن شيخا من احلي أخربه أن ثوابن 
موىل النيب صلى هللا عليه وسلم أخربه أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال :  

 أفطر احلاجم واحملجوم  
 

 

ه ثقات رجال الصحيح عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح رجالت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا معمر وروح ثنا   - 22485
هشام بن أيب عبد امللك عن حيىي بن أيب كثري عن أيب قالبة عن أيب أمساء 

الرحيب قال حدثين ثوابن موىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : بينما  
ي يف البقيع يف رمضان رأى رجال حيتجم  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ميش 



 فقال أفطر احلاجم واحملجوم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناداه صحيحان على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا الوليد بن مسلم ثنا بن ثوابن  - 22486
حدثين حسان بن عطية أن أاب كبشة السلويل حدثه أنه مسع ثوابن يقول قال  

 صلى هللا عليه وسلم : سددوا وقاربوا واعملوا وخريوا واعلموا أن رسول هللا
 خري أعمالكم الصالة وال حيافظ على الوضوء إال مؤمن 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد حسن رجاله ثقات رجال ت
 الصحيح غري ابن ثوابن 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا مهام وأابن قاال ثنا قتادة   - 22487
عن سامل عن معدان عن ثوابن عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : من فارق  

 الروح اجلسد وهو بريء من ثالث دخل اجلنة الكرب والدين والغلول 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد قال شعبة عن سامل   - 22488
عن معدان عن ثوابن عن النيب صلى هللا عليه وسلم : من صلى على جنازة  

 فله قرياط فإن شهد دفنها فله قرياطان القرياط مثل أحد  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

أيب ثنا وكيع ويعلى قاال ثنا األعمش عن   حدثنا عبد هللا حدثين - 22489
سامل بن أيب اجلعد عن ثوابن قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : 

استقيموا ولن حتصوا واعلموا أن خري أعمالكم الصالة وال حيافظ على الوضوء  
 إال مؤمن  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد منقطع ت  

 

 

هللا حدثين أيب ثنا وكيع حدثين عبد هللا بن عمرو بن  حدثنا عبد  - 22490
: ملا نزل يف الفضة والذهب  مرة عن أبيه عن سامل بن أيب اجلعد عن ثوابن قال

ما نزل قالوا فأي املال نتخذ قال عمر أان أعلم ذلك لكم قال فأوضع على  



أحدكم  بعري فأدركه وأان يف أثره فقال اي رسول هللا أي املال نتخذ قال ليتخذ 
 قلبا شاكرا ولساان ذاكرا وزوجة تعينه على أمر اآلخرة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريهت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا سفيان عن عبد هللا بن  - 22491
عيسى عن عبد هللا بن أيب اجلعد عن ثوابن قال قال رسول هللا صلى هللا عليه  

وسلم : إن العبد ليحرم الرزق ابلذنب يصيبه وال يرد القدر إال الدعاء وال يزيد 
 يف العمر إال الرب 

 

 

لغريه دون قوله : " إن العبد ليحرم الرزق عليق شعيب األرنؤوط : حسن ت
 ابلذنب يصيبه " وهذا إسناد ضعيف

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن بن مهدي ثنا محاد   - 22492
يعين بن زيد عن أيوب عن أيب قالبة عن أيب أمساء عن ثوابن قال قال رسول 

نة هللا صلى هللا عليه وسلم : عائد املريض يف خمرفة اجل  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  
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حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن ثنا محاد بن زيد عن   - 22493
 صلى أيوب عن أيب قالبة قال وذكر أاب أمساء وذكر ثوابن قال قال رسول هللا

هللا عليه وسلم : أميا امرأة سألت زوجها الطالق يف غري ما أبس فحرام عليها  
 رائحة اجلنة 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد امللك بن عمرو ثنا هشام يعين   - 22494
سامل بن أيب  بن أيب عبد هللا وبن جعفر يعين غندرا ثنا سعيد عن قتادة عن

اجلعد عن معدان بن أيب طلحة عن ثوابن عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال :  
رياطان قالوا  من تبع جنازة فصلى عليها فله قرياط فإن شهد دفنها كان له ق 



 وما القرياطان قال أصغرمها مثل أحد 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناداه صحيحان على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن عمرو   - 22495
ول هللا صلى هللا بن مرة عن سامل بن أيب اجلعد قال قيل لثوابن حدثنا عن رس

عليه وسلم فقال : لتكذبون علي مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول  
ا خطيئة  ما من مسلم يسجد هلل سجدة إال رفعه هللا هبا درجة وحط عنه هب  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد منقطع ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر وحجاج قاال ثنا   - 22496
شعبة عن أيب اجلودي عن بلج عن أيب شيبة املهري قال وكان قاص الناس 

ال :  بقسطنطينية قال قيل لثوابن حدثنا عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ق
 رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قاء فأفطر قال حجاج قسطنطينية  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف ت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يونس ثنا يزيد بن زريع عن خالد   - 22497
احلذاء عن أيب قالبة عن أيب أمساء عن ثوابن عن النيب صلى هللا عليه وسلم  

 قال : إن املسلم إذا عاد أخاه املسلم مل يزل يف خرفة اجلنة حىت يرجع  

 

 

 عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد رجاله ثقات رجالت
 الصحيح

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل ثنا أيوب عن أيب قالبة  - 22498
عمن حدثه عن ثوابن قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : عائد املريض  

 يف خمرفة اجلنة حىت يرجع  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح ت  

 

 

ين أيب ثنا عبد الوهاب اخلفاف ثنا خالد عن  حدثنا عبد هللا حدث - 22499
أيب قالبة عن أيب أمساء عن ثوابن عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال : إن  

 املسلم إذا عاد أخاه مل يزل يف خرفة اجلنة حىت يرجع  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الوهاب ثنا سعيد عن قتادة   - 22500
يعمري عن ثوابن عن سامل بن أيب اجلعد الغطفاين عن معدان بن أيب طلحة ال

موىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أنه قال عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه  
يمن أضرهبم  قال : إين ليعقر احلوض يوم القيامة أذود عنه الناس ألهل ال

بعصاي حىت يرفض عليهم قال فسئل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن  
عرضه فقال من مقامي هذا إىل عمان وسئل عن شرابه فقال أشد بياضا من  

اللنب وأحلى من العسل يصب فيه ميزاابن ميدانه من اجلنة أحدمها ذهب 
 واآلخر ورق 

 

 

د قوي على شرط مسلم عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسنات  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الوهاب ثنا هشام بن عبد هللا   - 22501
 عن قتادة عن سامل عن معدان عن ثوابن عن النيب صلى هللا عليه وسلم : مثله  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد قوي على شرط مسلم ت  

 

 

 حدثنا عبد هللا حدثين أيب قال حدثين حسن بن موسى وحسني - 22502
بن حممد قاال ثنا شيبان عن جبري يعين بن أيب كثري قال حدثين أبو قالبة  

اجلرمي أنه أخربه : أن شداد بن أوس بينما هو ميشي مع رسول هللا صلى هللا  
عليه وسلم يف البقيع مر على رجل حيتجم بعد ما مضى من رمضان مثان عشرة  

واحملجوم   ليلة فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أفطر احلاجم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد رجاله ثقات لكنه منقطع ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن بن موسى وحسني بن حممد  - 22503
قاال ثنا شيبان عن حيىي قال وأخربين أبو قالبة أن أاب أمساء الرحيب حدثه أن 

أخربه أنه مسع النيب صلى هللا عليه  ثوابن موىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 
 وسلم يقول : أفطر احلاجم واحملجوم 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن بن موسى ثنا محاد بن سلمة   - 22504
عن عاصم األحول عن أيب قالبة عن أيب األشعث الصنعاين عن أيب أمساء 

عن ثوابن قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : إذا عاد املسلم الرحيب 
 أخاه فإنه ميشي يف خرفة اجلنة حىت يرجع 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  
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حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا محاد بن زيد ثنا أيوب   - 22505
عن أيب قالبة عن أيب أمساء عن ثوابن قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

ما  : أن هللا أو أن ريب زوى يل األرض مشارقها ومغارهبا وإن أميت سيبلغ ملكها 
زوى يل منها وأعطيت الكنزين األمحر واألبيض وإين سألت ريب ألميت أن ال 

يهلكها بسنة بعامة وال يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم  
حىت يكون بعضهم يسيب بعضا وبعضهم يهلك بعضا ولو اجتمع عليهم من بني  

ئمة املضلني وإذا أقطارها أو قال من أبقطارها إال وإين أخاف على أميت األ



وضع السيف يف أميت مل يرفع عنها إىل يوم القيامة وال تقوم الساعة حىت تلحق 
 قبائل من أميت ابملشركني وحىت تعبد قبائل من أميت األواثن  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا محاد بن زيد أماله علينا   - 22506
صلى هللا عليه  ثنا أيوب عن أيب قالبة عن أيب أمساء عن ثوابن أن رسول هللا 

وسلم قال : أفضل دينار دينار ينفقه الرجل على عياله ودينار ينفقه على دابته  
يال قال وأي رجل أعظم  يف سبيل هللا قال مث قال أبو قالبة من قبله برا ابلع

 أجرا من رجل ينفق على عياله صغارا يعفهم هللا به  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا أابن ثنا قتادة عن سامل بن   - 50722
يه  أيب اجلعد عن معدان بن أيب طلحة عن ثوابن أن رسول هللا صلى هللا عل

وسلم قال : من صلى على جنازة فله قرياط ومن شهد دفنها فله قرياطان قيل  
 اي رسول هللا وما القرياطان قال أصغرمها مثل أحد  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الوهاب اخلفاف قال سئل   - 22508
قتادة عن سامل بن أيب سعيد عن الرجل يتبع جنازة ماله من األجر فأخربان عن  

اجلعد عن معدان بن أيب طلحة عن ثوابن موىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
فإن شهد   أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : من صلى على جنازة فله قرياط

دفنها فله قرياطان فسئل النيب صلى هللا عليه وسلم عن ذلك القرياط فقال  
 مثل أحد  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد قوي على شرط مسلم  ت
 من أجل عبد الوهاب اخلفاف

 

 

( حديث سعد بن عبادة رضي هللا عنه   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن يزيد  - 22509
ى هللا عليه  بن أيب زايد عن عيسى عن رجل عن سعد بن عبادة عن النيب صل



وسلم أنه قال : ما من أمري عشرة إال أتى هللا عز وجل مغلوال يوم القيامة ال  
 عز وجل يطلقه إال العدل وما من أحد يتعلم القرآن مث نسيه إال لقي هللا

 أجذم  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه دون قوله : " وما من أحد تعلم القرآن ت
 ... " وهذا إسناد ضعيف

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو عامر ثنا زهري عن عبد هللا بن  - 22510
ن جده عن  حممد عن عمرو بن شرحبيل أان سعيد بن سعد بن عبادة عن أبيه ع

سعد بن عبادة أن رجال من األنصار أتى النيب صلى هللا عليه وسلم فقال :  
خلق آدم  أخربان عن يوم اجلمعة ماذا فيه من اخلري قال فيه مخس خالل فيه 

وفيه هبط آدم وفيه تويف آدم وفيه ساعة ال يسأل هللا عبد فيها شيئا إال آاته 
هللا إايه ما مل يسأل مأمثا أو قطيعة رحم وفيه تقوم الساعة ما من ملك مقرب  

 وال مساء وال أرض وال جبال وال حجر إال وهو يشفق من يوم اجلمعة  

 

 

سناد ضعيفعليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هاشم أان املبارك عن احلسن عن   - 22511
سعد بن عبادة قال : مر يب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقلت اي رسول هللا 

 دلين على صدقة قال اسق املاء  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : رجاله ثقات غري املبارك بن فضالة فصدوق يرسل ت
مل يدرك سعد بن عبادة وقد  -وهو البصري  -توبع واحلسن ويدلس وقد 

 اتبعه سعيد بن املسيب لكن هو أيضا مل يدرك سعدا ومل يسمع منه 

وهذا احلديث خمتصر مما بعده فانظره لزاما *   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حجاج قال مسعت شعبة حيدث عن   - 22512
قتادة قال مسعت احلسن حيدث عن سعد بن عبادة أن أمه ماتت فقال : اي 

رسول هللا إن أمي ماتت فأتصدق عنها قال نعم قال فأي الصدقة أفضل قال  
 سقي املاء قال فتلك سقاية آل سعد ابملدينة  

 

 

ه ثقات رجال الشيخني غري صحابيه سعد بن عليق شعيب األرنؤوط : رجالت
وهو  -عبادة فقد روى له أصحاب " السنن " وهو منقطع فإن احلسن 

مل يدرك سعدا ومل يسمع منه  -البصري   
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حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو مسلمة اخلزاعي ثنا سليمان بن  - 22513
بالل عن ربيعة بن أيب عبد الرمحن عن إمساعيل بن عمرو بن قيس بن سعد بن  
عبادة عن أبيه أهنم وجدوا يف كتب أو يف كتاب سعد بن عبادة : أن رسول هللا 

ى هللا عليه وسلم قضى ابليمني مع الشاهد  صل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح لغريه وإسناده ضعيف الضطرابهت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو سعيد موىل بين هاشم ثنا   - 22514
سليمان بن امليغرة ثنا محيد بن هالل عن سعيد بن املسيب عن سعد بن عبادة  

 عليه وسلم قال له : قم على صدقة بين فالن وانظر عن رسول هللا صلى هللا
ال أتيت يوم القيامة ببكر حتمله على عاتقك أو على كاهلك له رغاء يوم القيامة  

 قال اي رسول هللا اصرفها عين فصرفها عنه  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح لغريه ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يونس ثنا محاد يعين بن زيد ثنا عبد   - 22515
الرمحن بن أيب مشيلة عن رجل رده إىل سعيد الصراف عن إسحاق بن سعد بن  
عبادة عن أبيه سعد بن عبادة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : إن  

 هذا احلي من األنصار حمنة حبهم إميان وبغضهم نفاق  

 

 

عيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيفعليق شت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا خلف بن الوليد ثنا خالد عن يزيد  - 22516
مسعت غري بن أيب زايد عن عيسى بن فائد عن رجل عن سعد بن عبادة قال 

مرة وال مرتني يقول قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ما من أمري عشرة إال  
ا من رجل قرأ يؤتى به يوم القيامة مغلول ال يفكه من ذلك الغل إال العدل وم

 القرآن فنسيه إال لقي هللا يوم يلقاه وهو أجذم  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه دون قوله : " وما من رجل قرأ القرآن ت
 ... إخل " وهذا إسناد ضعيف 



 

 

( حديث سلمة بن نعيم رضي هللا عنه   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو النضر ثنا أبو معاوية يعين  - 22517
شيبان عن منصور عن سامل بن أيب اجلعد عن سلمة بن نعيم وكان من أصحاب 

الرسول قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : من لقي هللا ال يشرك به 
 شيئا دخل اجلنة وإن زىن وإن سرق  

 

 

حيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري عليق شعيب األرنؤوط : حديث صت
 صحابيه فقد روى له أبو داود 

 

 

( حديث رعية رضي هللا عنه  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا معاوية بن عمرو ثنا أبو إسحاق  - 22518
ية السحيمي  عن سفيان عن أيب إسحاق عن أيب عمرو الشيباين قال جاء رع

إىل النيب صلى هللا عليه وسلم فقال : أغري علي ولدي ومايل فقال رسول هللا 
بالل فإن  صلى هللا عليه وسلم أما املال فقد اقتسم وأما الولد فاذهب معه اي 



عرف ولده فادفعه إليه قال فذهب معه فأراه إايه فقال تعرفه قال نعم فدفعه  
 فذهب إليه قال سفيان يرون أنه أسلم قبل أن يغار عليه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : ت  

رجاله ثقات رجال الشيخني غري راوي احلديث رعية السحيمي فلم خيرج له  * 
يعرف إال يف هذا احلديث . . وأبو عمرو  أحد من أصحاب الكتب الستة وال 

الشيباين هو سعد بن إايس من خمضرمي التابعني فإدراكه لرعية حمتمل لكن مل  
/  3يصرح بسماعه منه . وقال ابن السكن فيما نقله احلافظ يف اإلصابة  

إبسناد صاحل . وهذا احلديث خمتصر مما  -يعين رعية   -: روى حديثه  487
 بعده 

ي آخر احلديث : " ويرون أنه أسلم . . " قال السندي :  قول سفيان ق* 
ظاهر الرواية اآلتية ال يوافق هذا وهو أيضا بعيد فإنه لو كان مسلما ملا حل  

 ماله وهللا تعاىل أعلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن بكر ثنا إسرائيل ثنا أبو  - 22519
ب إليه رسول هللا صلى هللا إسحاق عن الشعيب عن رعية السحيمي قال : كت

ر فأخذ كتاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فرقع به  عليه وسلم يف أدمي أمح



دلوه فبعث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم سرية فلم يدعوا له رائحة وال 
سارحة وال أهال وال ماال إال أخذوه وانفلت عرايان على فرس له ليس عليه  

وهي متزوجة يف بين هالل وقد أسلمت وأسلم أهلها  قشره حىت ينتهي إىل ابنته 
عليها من وراء البيت قال فلما   وكان جملس القوم بفناء بيتها فدار حىت دخل

رأته ألقت عليه ثواب قالت مالك قال كل الشر نزل أببيك ما ترك له رائحة وال  
سارحة وال أهل وال مال إال وقد أخذ قالت دعيت إىل اإلسالم قال أين بعلك 

قالت يف اإلبل قال فأاته فقال مالك قال كل الشر قد نزل به ما تركت له 
رائحة وال سارحة وال أهل وال مال إال وقد أخذ وأان أريد حممدا أابدره قبل أن  

يقسم أهلي ومايل قال فخذ راحليت برحلها قال ال حاجة يل فيها قال فأخذ  
غطى به وجهه خرجت  قعود الراعي وزوده إداوة من ماء قال وعليه ثوب إذا

أسته وإذا غطى أسته خرج وجهه وهو يكره أن يعرف حىت انتهى إىل املدينة  
فعقل راحلته مث أتى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فكان حبذائه حيث يصلي 

فلما صلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الفجر قال اي رسول هللا ابسط 
رب عليها قبضها إليه رسول هللا يديك فألابيعك فبسطها فلما أراد أن يض

صلى هللا عليه وسلم قال ففعل النيب صلى هللا عليه وسلم ذلك ثالاث قبضها  
إليه ويفعله فلما كانت الثالثة قال من أنت قال رعية السحيمي قال فتناول  

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عضده مث رفعه مث قال اي معشر املسلمني هذا 
كتبت إليه فأخذ كتايب فرقع به دلوه فأخذ يتضرع إليه رعية السحيمي الذي  

قلت اي رسول هللا أهلي ومايل قال أما مالك فقد قسم وأما أهلك فمن قدرت 



عليه منهم فخرج فإذا ابنه قد عرف الراحلة وهو قائم عندها فرجع إىل رسول  
  هللا صلى هللا عليه وسلم فقال هذا ابين فقال اي بالل اخرج معه فسله أبوك

هذا فإن قال نعم فادفعه إليه فخرج بالل إليه فقال أبوك هذا قال نعم فرجع 
إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال اي رسول هللا ما رأيت أحدا استعرب إىل  

 صاحبه فقال ذاك جفاء األعراب  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : رجاله ثقات رجال الشيخني لكنه منقطع مل يصرح  ت
ابلسماع من رعية الشعيب   

 

 

------------------------------------- 

 

[    286صفحة  - 5مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

( حديث أيب عبد الرمحن الفهري رضي هللا عنه  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هبز ثنا محاد بن سلمة أخربين يعلى   - 22520
أيب عبد  بن عطاء عن أيب مهام قال أبو األسود هو عبد هللا بن يسار عن



الرمحن الفهري قال : كنت مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف غزوة حنني  
الشمس  فسران يف يوم قائظ شديد احلر فنزلنا حتت ظالل الشجر فلما زالت

لبست ألميت وركبت فرسي فانطلقت إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهو  
يف فسطاطه فقلت السالم عليك اي رسول هللا ورمحة هللا حان الرواح فقال  

أجل فقال اي بالل فثار من حتت مسرة كان ظله ظل طائر فقال لبيك وسعديك 
ليف ليس فيهما أشر   وأان فداؤك فقال اسرج يل فرسي فأخرج سرجا دفتاه من

وال بطر قال فاسرج قال فركب وركبنا فصاففناهم عشيتنا وليلتنا فتشامت 
اخليالن فوىل املسلمون مدبرين كما قال هللا عز وجل فقال رسول هللا صلى هللا 

عليه وسلم اي عباد هللا أان عبد هللا ورسوله مث قال اي معشر املهاجرين أان عبد  
حم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن فرسه فأخذ كفا  هللا ورسوله قال مث اقت

من تراب فأخربين الذي كان أدىن إليه مين ضرب به وجوههم وقال شاهت 
الوجوه فهزمهم هللا عز وجل قال حيىي بن عطاء فحدثين أبناؤهم عن آابئهم 

أهنم قالوا مل يبق منا أحد إال امتألت عيناه وفمه ترااب ومسعنا صلصلة بني 
ء واألرض كإمرار احلديد على الطست احلديد السما  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه وهذا إسناد ضعيف جلهالة أيب مهام عبد  ت
 هللا بن يسار

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا محاد بن سلمة أان يعلى  - 22521
بن عطاء عن عبد هللا بن يسار أيب مهام عن أيب عبد الرمحن الفهري قال :  
كنت مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف غزوة حنني فسران يف يوم قائظ 

 فذكر مثله  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه وهذا إسناد ضعيف ت  

 

 

( حديث نعيم بن مهار الغطفاين رضي هللا عنه  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن بن مهدي ثنا معاوية   - 22522
ين أنه  يعين بن صاحل عن أيب الزاهرية عن كثري بن مرة عن نعيم بن مهار الغطفا

مسع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : قال هللا عز وجل اي بن آدم ال  
 تعجز عن أربع ركعات من أول النهار أكفك آخره  

 

 

ب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد رجاله ثقات عليق شعيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا الوليد بن مسلم ثنا سعيد يعين بن  - 22523



عبد العزيز ثنا مكحول عن نعيم بن مهار الغطفاين قال قال رسول هللا صلى 
هللا عليه وسلم قال هللا عز وجل : اي بن آدم ال تعجز عن أربع ركعات من أول  

 النهار أكفك آخره  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد رجاله ثقات لكنه منقطع ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    287صفحة  - 5مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا معاوية بن عمرو ثنا أبو زيد يعين  - 22524
اثبت بن زيد عن برد عن سليمان بن موسى عن مكحول عن بن مرة عن قيس  
اجلذامي عن نعيم عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أنه قال : اي بن آدم صل  

 يل أربع ركعات أول النهار أكفك آخره  

 

 

ديث صحيحعليق شعيب األرنؤوط : حت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو النضر وعبد الصمد قاال ثنا   - 22525
حممد بن راشد عن مكحول عن كثري بن مرة احلضرمي عن نعيم بن مهار أنه  

مسع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول قال ربكم عز وجل : صل يل اي بن 
 آدم أربعا يف أول النهار أكفك آخره  

 

 

يب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد رجاله ثقات غري حممد عليق شع ت
 بن راشد

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن إسحاق أخربين سعيد بن   - 22526
عبد العزيز عن مكحول عن بن مرة الغطفاين قال مسعت النيب صلى هللا عليه  
وسلم يقول قال هللا عز وجل : بن آدم صل يل أربع ركعات من أول النهار  

 أكفك آخره  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

هللا حدثين أيب ثنا محاد بن خالد ثنا معاوية عن أيب  حدثنا عبد - 22527
الزاهرية عن كثري بن مرة عن نعيم بن مهار قال مسعت النيب صلى هللا عليه  



 وسلم يقول بن آدم : ال تعجز عن أربع ركعات أول النهار أكفك آخره  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

أبو سعيد موىل بين هاشم ثنا حممد  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا  - 22528
ن كثري بن مرة احلضرمي عن نعيم بن مهار أن  بن راشد الدمشقي ثنا مكحول ع

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال قال ربكم تبارك وتعاىل : بن آدم صل يل 
أربع ركعات أول النهار أكفك آخره قال عبد هللا قال أيب ليس ابلشام رجل 

بن عبد العزيز أصح حديثا من سعيد   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا احلكم بن انفع ثنا إمساعيل بن  - 22529
عياش عن حبري بن سعد عن خالد بن معدان عن كثري بن مرة عن نعيم بن مهار 
: ان رجال سأل النيب صلى هللا عليه وسلم أي الشهداء أفضل قال الذين أن 

وا يف الصف يلفتون وجوههم حىت يقتلوا أولئك ينطلقون يف الغرف العلي يلق
من اجلنة ويضحك إليهم رهبم وإذا ضحك ربك إىل عبد يف الدنيا فال حساب 



 عليه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث قويت  

 

 

( حديث عمرو بن أمية الضمري رضي هللا عنه  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد عبد هللا بن أيب شيبة ومسعته   - 22530
زهري وأما أيب أان من بن أيب شيبة ابلكوفة وقال لنا فيه بن أيب شيبة عن ال

فحدثناه عنه ومل يذكر الزهري وحدثناه ابلكوفة جعله لنا عن الزهري مث رجع  
ربين جعفر بن إىل حديث أيب ثنا جعفر بن عون عن إبراهيم بن إمساعيل أخ

عمرو بن أمية عن أبيه : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بعثه وحده عينا إىل 
قريش قال فجئت إىل خشبة خبيب وأان أختوف العيون فرقيت فيها فحللت 

خبيبا فوقع إىل األرض فانتبذت غري بعيد مث التفت فلم أر خبيبا وال كأمنا  
لساعة ابتلعته األرض فلم ير خلبيب أثر حىت ا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو عامر ثنا علي بن حيىي عن أيب   - 22531
سلمة أخربين جعفر بن عمرو بن أمية عن أبيه أنه : رأى النيب صلى هللا عليه  

 وسلم ميسح على اخلفني  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

ثنا فليح عن الزهري حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو عامر حد - 22532
حدثين جعفر بن عمرو بن أمية عن أبيه أنه : رأى النيب صلى هللا عليه وسلم  

 أكل عضوا يف املصلى ومل يتوضأ  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو عبد الرمحن ثنا حيوة أان عياش   - 22533
الزبرقان حدثه عن عمه عمرو بن أمية  بن عباس أن كليب بن صبح حدثه أن 

  الضمري قال : كنا مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف بعض أسفاره فنام
عن صالة الصبح حىت طلعت الشمس مل يستيقظوا وإن رسول هللا صلى هللا  

 عليه وسلم بدا ابلركعتني فركعهما مث أقام الصالة فصلى  



 

 

ذا إسناد ضعيفعليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    288صفحة  - 5مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو املغرية ثنا عبد الرمحن بن عمرو   - 22534
األوزاعي حدثين حيىي بن أيب كثري اليماين عن أيب سلمة عن جعفر بن عمرو بن  

أمية الضمري عن أبيه أنه : رأى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مسح على  
 اخلفني والعمامة  

 

 

لى شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح عت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن مصعب ثنا األوزاعي عن   - 22535
حيىي بن أيب كثري عن أيب سلمة عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري عن أبيه  

 قال : رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ميسح على اخلفني واخلمار 



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعقوب ثنا أيب عن بن إسحاق  - 22536
حدثين جعفر بن عمرو بن أمية عن أبيه قال : رأيت رسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم ميسح على اخلفني  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعقوب ثنا أيب عن صاحل قال بن - 22537
شهاب حدثين جعفر بن عمرو بن أمية أن أابه قال : رأيت رسول هللا صلى هللا 

 عليه وسلم حيتز من كتف شاة فدعى إىل الصالة فطرح السكني ومل يتوضأ 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعقوب ثنا أيب عن بن شهاب عن   - 22538
عفر بن عمرو بن أمية عن أبيه قال : رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  ج



 أيكل حيتز من كتف مث دعي إىل الصالة فصلى ومل يتوضأ  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن بن موسى وحسني بن حممد  - 22539
قاال ثنا شيبان عن حيىي عن أيب سلمة أن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري  
 أخربه أن أابه أخربه أنه : رأى النيب صلى هللا عليه وسلم ميسح على اخلفني 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

( حديث بن حوالة رضي هللا عنه  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن بن مهدي ثنا معاوية   - 22540
عن ضمرة بن حبيب أن بن زغب األايدي حدثه قال نزل على عبد هللا بن 

حوالة األزدي فقال يل وأنه لنازل علي يف بييت : بعثنا رسول هللا صلى هللا عليه  
ى أقدامنا لنغنم فرجعنا ومل نغنم شيئا وعرف اجلهد يف وسلم حول املدينة عل 

وجوهنا فقام فينا فقال اللهم ال تكلهم إىل فاضعف وال تكلهم إىل أنفسهم  



فيعجزوا عنها وال تكلهم إىل الناس فيستأثروا عليهم مث قال ليفتحن لكم الشام 
ن  والروم وفارس أو الروم وفارس حىت يكون ألحدكم من اإلبل كذا وكذا وم

البقر كذا وكذا ومن الغنم حىت يعطي أحدهم مائة دينار فيسخطها مث وضع  
يده على رأسي أو هاميت فقال اي بن حوالة إذا رأيت اخلالفة قد نزلت األرض  

املقدسة فقد دنت الزالزل والبالاي واألمور العظام والساعة يومئذ أقرب إىل 
 الناس من يدي هذه من رأسك 

 

 

األرنؤوط : ضعيف عليق شعيب ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حجاج ثنا ليث حدثين يزيد بن أيب  - 22541
حكيم عن ربيعة بن لقيط التجييب عن عبد هللا بن حوالة األزدي عن رسول هللا 

صلى هللا عليه وسلم أنه قال : من جنا من ثالث فقد جنا قاله ثالث مرات 
ومن قتل خليفة مصطرب ابحلق يعطيه   قالوا ماذا اي رسول هللا قال مويت

 والدجال 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عصام بن خالد وعلي بن عياش   - 22542
قاال ثنا حريز عن سليمان بن مشري عن بن حوالة األزدي وكان من أصحاب 

يه وسلم أنه قال :  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن النيب صلى هللا عل
سيكون أجناد جمندة شام ومين وعراق وهللا أعلم أبيها بدأ وعليكم ابلشام أال 
وعليكم ابلشام أال وعليكم ابلشام فمن كره فعليه بيمنه وليسق يف غدرة فإن  

 هللا عز وجل توكل يل ابلشام وأهله  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح بطرقه وهذا إسناد حسن ت  

 

 

( حديث عقبة بن مالك رضي هللا عنه   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هبز وأبو النضر قاال ثنا سليمان بن  - 22543
املغرية ثنا محيد قال : أاتين الوليد أان وصاحب يل قال فقال لنا هلما فأنتما  
أشب مين سنا وأوعى للحديث مين قال فانطلق بنا إىل بشر بن عاصم قال  

العالية حتدث هذين حديثك قال حدثنا عقبة بن مالك قال أبو فقال له أبو 
النضر الليثي قال هبز وكان من رهطه قال بعث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

سرية قال فأغارت على قوم قال فشذ من القوم رجل قال فأتبعه رجل من  
ا  السرية شاهرا سيفه قال فقال الشاذ من القوم إين مسلم قال فلم ينظر فيم 



قال فضربه فقتله قال فنمى احلديث إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال  
وسلم  فقال فيه قوال شديدا فبلغ القاتل قال فبينا رسول هللا صلى هللا عليه 

خيطب إذ قال القاتل اي رسول هللا وهللا ما قال الذي قال إال تعوذا من القتل 
خطبته مث قال أيضا اي رسول  قال فأعرض عنه وعمن قبله من الناس وأخذ يف 

هللا ما قال الذي قال اال تعوذا من القتل فأعرض عنه وعمن قبله من الناس 
وأخذ يف خطبته مث مل يصرب فقال الثالثة اي رسول هللا وهللا ما قال اال تعوذا من  
القتل فأقبل عليه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم تعرف املساءة يف وجهه قال  

وجل أىب علي من قتل مؤمنا ثالث مرات  له إن هللا عز  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    289صفحة  - 5مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

( حديث سهل بن احلنظلية رضي هللا تعاىل عنه  )  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن بن مهدي عن معاوية   - 22544
قال : دخلت  بن صاحل عن سليمان بن أيب الربيع عن القاسم موىل معاوية

مسجد دمشق فرأيت انسا جمتمعني وشيخ حيدثهم قلت من هذا قالوا هذا 
سهل بن احلنظلية فسمعته يقول مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول 

كل حلما فليتوضأ  من أ  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف جلهالة سليمان أيب الربيعت  

 

 

( حديث عمرو بن الفغواء رضي هللا عنه   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا نوح بن يزيد أبو حممد أان إبراهيم   - 22545
و بن بن سعد حدثنيه بن إسحاق عن عيسى بن معمر عن عبد هللا بن عمر 

الفغواء اخلزاعي عن أبيه قال : دعاين رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وقد أراد  
قال فقال أن يبعثين مبال إىل أيب سفيان يقسمه يف قريش مبكة بعد الفتح 

التمس صاحبا قال فجاءين عمرو بن أمية الضمري قال بلغين أنك تريد 
اخلروج وتلتمس صاحبا قال قلت أجل قال فإان لك صاحب قال فجئت 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقلت قد وجدت صاحبا وكان رسول هللا صلى 
بن  هللا عليه وسلم قال إذا وجدت صاحبا فآذين قال فقال من قلت عمرو



أمية الضمري قال فقال إذا هبطت بالد قومه فاحذره فإنه قد قال القائل 
أريد أخوك البكري وال أتمنه قال فخرجنا حىت إذا جئت األبواء فقال يل إين 

حاجة إىل قومي بودان فتلبث يل قال قلت راشدا فلما ويل ذكرت قول رسول  
عه حىت إذا كنت  هللا صلى هللا عليه وسلم فسرت على بعريي مث خرجت أوض

ابألصافر إذا هو يعارضين يف رهطه قال وأوضعت فسبقته فلما رآين قد فته  
انصرفوا وجاءين قال كانت يل إىل قومي حاجة قال قلت أجل فمضينا حىت 

 قدمنا مكة فدفعت املال إىل أيب سفيان  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

( هللا عنه  حديث حممد بن عبد هللا بن جحش رضي  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن بن مهدي عن زهري   - 22546
قال أخربين حممد بن عن العالء عن أيب كثري موىل حممد بن عبد هللا بن جحش 

عبد هللا بن جحش قال : كنا جلوسا بفناء املسجد حيث توضع اجلنائز 
 ورسول هللا صلى هللا عليه وسلم جالس بني ظهرينا فرفع رسول هللا صلى هللا

عليه وسلم بصره قبل السماء فنظر مث طأطأ بصره ووضع يده على جبهته مث  
قال سبحان هللا سبحان هللا ماذا نزل من التشديد قال فسكتنا يومنا وليلتنا  



فلم نرها خريا حىت أصبحنا قال حممد فسألت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
بيده لو أن رجال قتل  ما التشديد الذي نزل قال يف الدين والذي نفس حممد 

يف سبيل هللا مث عاش مث قتل يف سبيل هللا مث عاش وعليه دين ما دخل اجلنة  
 حىت يقضي دينه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : ضعيف هبذه السياقة ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    290صفحة  - 5مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هشيم ثنا حفص بن ميسرة عن   - 54722
العالء عن أيب كثري موىل حممد بن جحش عن حممد بن جحش خنت النيب صلى  

هللا عليه وسلم : أن النيب صلى هللا عليه وسلم مر على معمر بفناء املسجد 
عن طرف فخذه فقال له النيب صلى هللا عليه وسلم مخر فخذك اي حمتبيا كاشفا 

 معمر فإن الفخذ عورة  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : حديث حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سليمان بن داود ثنا إمساعيل   - 22548
أخربين العالء عن أيب كثري عن حممد بن جحش قال : مر النيب صلى هللا عليه  

معه على معمر وفخذاه مكشوفتان فقال اي معمر غط فخذيك فإن  وسلم وأان
 الفخذين عورة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث حسنت  

 

 

( حديث أيب هاشم بن عقبة رضي هللا عنه   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا معاوية بن عمرو ثنا زائدة عن   - 22549
بن عقبة وهو منصور عن شقيق ثنا مسرة بن سهم قال نزلت على أيب هاشم 

طعني فدخل عليه معاوية يعوده فبكى فقال له معاوية ما يبكيك أوجع يشتزك 
أم على الدنيا فقد ذهب صفوها فقال على كل ال ولكن رسول هللا صلى هللا 

عليه وسلم عهد إيل عهدا فوددت أين اتبعته أن رسول هللا صلى هللا عليه  
وسلم قال : لعلك أن تدرك أمواال تقسم بني أقوام وإمنا يكفيك من مجع املال 



 خادم ومركب يف سبيل هللا تعاىل فوجدت فجمعت  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف جلهالة حال مسرة بن سهم ت  

 

 

( حديث غطيف بن احلرث رضي هللا عنه   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن بن مهدي ثنا معاوية   - 22550
عن يونس بن سيف عن احلرث بن غطيف أو غطيف بن احلرث قال : ما  

نسيت من األشياء مل أنس إين رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم واضعا  
 ميينه على مشاله يف الصالة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث حسنت  

 

 

حديث جعفر بن أيب طالب وهو حديث أم سلمة زوج النيب صلى هللا عليه   )
( وسلم    

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعقوب ثنا أيب عن حممد بن  - 22551
أيب بكر بن عبد  إسحاق حدثين حممد بن مسلم بن عبيد هللا بن شهاب عن 

الرمحن بن احلرث بن هشام املخزومي عن أم سلمة ابنة أيب أمية بن املغرية زوج  
ري جار  النيب صلى هللا عليه وسلم قالت : ملا نزلنا أرض احلبشة جاوران هبا خ

النجاشي أمنا على ديننا وعبدان هللا تعاىل ال نؤذى وال نسمع شيئا نكرهه فلما  
بلغ ذلك قريشا ائتمروا أن يبعثوا إىل النجاشي فينا رجلني جلدين وأن يهدوا 

للنجاشي هدااي مما يستطرف من متاع مكة وكان من أعجب ما أيتيه منها إليه  
وا من بطارقته بطريقا إال أهدوا له هدية مث  األدم فجمعوا له أدما كثريا ومل يرتك

بعثوا بذلك عبد هللا بن أيب ربيعة بن املغرية املخزومي وعمرو بن العاص بن 
وائل السهمي وأمرومها وقالوا هلما ادفعا إىل كل بطريق هديته قبل أن تكلموا 
النجاشي فيهم مث قدموا للنجاشي هداايه مث سلوه أن يسلمهم إليكم قبل أن  

مهم قالت فخرجا فقدما على النجاشي وحنن عنده خبري دار وخري جار فلم  يكل
يبق من بطارقته بطريق إال دفعا إليه هديته قبل أن يكلما النجاشي مث قال لكل 
بطريق منهم إنه قد صبا إىل بلد امللك منا غلمان سفهاء فارقوا دين قومهم ومل  

ن وال أنتم وقد بعثنا إىل امللك يدخلوا يف دينكم وجاؤوا بدين مبتدع ال نعرفه حن
[ لنردهم إليهم فإذا كلمنا امللك فيهم    291فيهم أشراف قومهم ] ص 

فأشريوا عليه أبن يسلمهم إلينا وال يكلمهم فإن قومهم أعلى هبم عينا وأعلم  
مبا عابوا عليهم فقالوا هلما نعم مث إهنما قراب هداايهم إىل النجاشي فقبلها منهما  

 له أيها امللك إنه قد صبا إىل بلدك منا غلمان سفهاء فارقوا مث كلماه فقاال



دين قومهم ومل يدخلوا يف دينك وجاؤوا بدين مبتدع ال نعرفه حنن وال أنت وقد  
بعثنا إليك فيهم أشراف قومهم من آابئهم وأعمامهم وعشائرهم لرتدهم إليهم  

ت ومل يكن شيء فهم أعلى هبم عينا وأعلم مبا عابوا عليهم وعاتبوهم فيه قال
عبد هللا بن أيب ربيعة وعمرو بن العاص من ان يسمع النجاشي أبغض إىل 

كالمهم فقالت بطارقته حوله صدقوا أيها امللك قومهم أعلى هبم عينا وأعلم  
مبا عابوا عليهم فأسلمهم إليهما فلريداهنم إىل بالدهم وقومهم قال فغضب 

م إليهما وال أكاد قوما جاوروين النجاشي مث قال ال هامي هللا إذا ال أسلمه 
ونزلوا بالدي واختاروين على من سواي حىت أدعوهم فأسأهلم ما يقول هذان  
يف أمرهم فإن كانوا كما يقوالن أسلمتهم إليهما ورددهتم إىل قومهم وإن كانوا 

على غري ذلك منعتهم منهما وأحسنت جوارهم ما جاوروين قالت مث أرسل إىل 
ى هللا عليه وسلم فدعاهم فلما جاءهم رسوله اجتمعوا  أصحاب رسول هللا صل

مث قال بعضهم لبعض ما تقولون للرجل إذا جئتموه قالوا نقول وهللا ما علمنا  
وما أمران به نبينا صلى هللا عليه وسلم كائن يف ذلك ما هو كائن فلما جاءوه 

وقد دعا النجاشي أساقفته فنشروا مصاحفهم حوله ليسأهلم فقال ما هذا 
الدين الذي فارقتم فيه قومكم ومل تدخلوا يف ديين وال يف دين أحد من هذه  

األمم قالت فكان الذي كلمه جعفر بن أيب طالب فقال له أيها امللك كنا قوما  
أهل جاهلية نعبد األصنام وأنكل امليتة وأنيت الفواحش ونقطع األرحام ونسيب 

بعث هللا إلينا رسوال منا   اجلوار أيكل القوي منا الضعيف فكنا على ذلك حىت
نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه فدعاان إىل هللا تعاىل لنوحده ونعبده وخنلع  



ما كنا نعبد حنن وآابؤان من دونه من احلجارة واألواثن وأمر بصدق احلديث 
وأداء األمانة وصلة الرحم وحسن اجلوار والكف عن احملارم والدماء وهناان عن  

ور وأكل مال اليتيم وقذف احملصنة وأمران أن نعبد هللا الفواحش وقول الز 
صيام قال فعدد عليه أمور  وحده ال نشرك به شيئا وأمران ابلصالة والزكاة وال

اإلسالم فصدقناه وآمنا به واتبعناه على ما جاء به فعبدان هللا وحده فلم نشرك 
ومنا فعذبوان به شيئا وحرمنا ما حرم علينا وأحللنا ما أحل لنا فعدا علينا ق

ففتنوان عن ديننا لريدوان إىل عبادة األواثن من عبادة هللا وأن نستحل ما كنا  
نستحل من اخلبائث وملا قهروان وظلموان وشقوا علينا وحالوا بيننا وبني ديننا  

خرجنا إىل بلدك واخرتانك على من سواك ورغبنا يف جوارك ورجوان أن ال نظلم  
له النجاشي هل معك مما جاء به عن هللا من  عندك أيها امللك قالت فقال 

شيء قالت فقال له جعفر نعم فقال له النجاشي فاقرأه علي فقرأ عليه صدرا  
من كهيعص قالت فبكى وهللا النجاشي حىت أخضل حليته وبكت أساقفته حىت  

اخضلوا مصاحفهم حني مسعوا ما تال عليهم مث قال النجاشي إن هذا والذي 
من مشكاة واحدة انطلقا فوهللا ال أسلمهم إليكم أبدا   جاء به موسى ليخرج

وال أكاد قالت أم سلمة رضي هللا عنها فلما خرجا من عنده قال عمرو بن 
العاص وهللا آلتينه غدا أعيبهم عنده مث استأصل به خضراءهم قالت فقال له  

ن كانوا عبد هللا بن أيب ربيعة وكان اتقى الرجلني فينا ال تفعل فإن هلم أرحاما وإ
قد خالفوان قال وهللا ألخربنه أهنم يزعمون أن عيسى بن مرمي عليهما السالم 

عبد قالت مث غدا عليه الغد فقال له أيها امللك إهنم يقولون يف عيسى بن مرمي  



قوال عظيما فأرسل إليهم فسلهم عما يقولون فيه قالت أم سلمة فأرسل إليهم  
فاجتمع القوم فقال بعضهم لبعض ماذا  يسأهلم عنه قالت ومل ينزل بنا مثلها 

تقولون يف عيسى إذا سألكم عنه قالوا نقول وهللا فيه ما قال هللا سبحانه وتعاىل  
وما جاء به نبينا صلى هللا عليه وسلم كائنا يف ذلك ما هو كائن فلما دخلوا 

عليه قال هلم ما تقولون يف عيسى بن مرمي فقال له جعفر بن أيب طالب رضي 
ه نقول فيه الذي جاء به نبينا صلى هللا عليه وسلم هو عبد هللا ورسوله هللا عن

وروحه وكلمته ألقاها إىل مرمي العذراء البتول قالت فضرب النجاشي يده على  
األرض فأخذ منها عودا مث قال ما عدا عيسى بن مرمي ما قلت هذا العود  

 اذهبوا فأنتم سيوم  فناخرت بطارقته حوله حني قال ما قال فقال وان خنرمت وهللا
أبرضي والسيوم اآلمنون من سبكم غرم مث من سبكم غرم مث من سبكم غرم  

فما أحب أن يل دير ذهب وإين آذيت رجال منكم والدير بلسان احلبشة اجلبل 
ردوا عليهما هداايمها فال حاجة لنا هبا فوهللا ما أخذ هللا مين الرشوة حني رد  

أطاع يف الناس فأطيعهم فيه قالت فخرجا من  علي ملكي فآخذ الرشوة فيه وما 
عنده مقبوحني مردودا عليهما ما جاءا به وأقمنا عنده خبري دار مع خري جار  
قالت فوهللا إان على ذلك إذ نزل به يعين من ينازعه يف ملكه قالت فوهللا ما  

علمنا حزان قط كان أشد من حزن حزانه عند ذلك ختوفا أن يظهر ذلك على  
يأيت رجل ال يعرف من حقنا ما كان النجاشي يعرف منه قالت وسار  النجاشي ف

النجاشي وبينهما عرض النيل قالت فقال أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه  
وسلم من رجل خيرج حىت حيضر وقعة القوم مث أيتينا ابخلرب قالت فقال الزبري  



فنفخوا له بن العوام رضي هللا عنه أان قالت وكان من أحدث القوم سنا قالت 
فجعلها يف صدره مث سبح عليها حىت خرج إىل انحية النيل اليت هبا ملتقى  قربة 

القوم مث انطلق حىت حضرهم قالت ودعوان هللا تعاىل للنجاشي ابلظهور على  
عدوه والتمكني له يف بالده واستوثق عليه أمر احلبشة فكنا عنده يف خري منزل  

ليه وسلم وهو مبكة  حىت قدمنا على رسول هللا صلى هللا ع  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسن رجاله ثقات رجال الشيخني غري حممد ت
 بن إسحاق

 

 

------------------------------------- 

 

[    292صفحة  - 5مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

( حديث خالد بن عرفطة رضي هللا تعاىل عنه  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن بن مهدي ثنا محاد بن   - 22552
سلمة عن علي بن زيد عن أيب عثمان عن خالد بن عرفطة قال قال يل رسول 



هللا صلى هللا عليه وسلم : اي خالد إهنا ستكون بعدي أحداث وفنت واختالف 
 فإن استطعت أن تكون عبد هللا املقتول ال القاتل فافعل  

 

 

عيب األرنؤوط : حسن لغريه وهذا إسناد ضعيف لضعف علي بن زيدعليق شت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حجاج ثنا شعبة عن جامع بن  - 22553
شداد قال مسعت عبد هللا بن يسار قال : كنت جالسا مع سليمان بن صرد 

وخالد بن عرفطة قال فذكروا رجال مات من بطنه قال فكأمنا اشتهيا أن يصليا  
ليه قال فقال أحدمها لآلخر أمل يقل النيب صلى هللا عليه وسلم من قتله بطنه  ع

 فإنه لن يعذب يف قربه قال اآلخر بلى 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري عبد  ت
 هللا بن يسار وهو اجلهين فقد روى له أبو داود والنسائي وهو ثقة 

 

 

هللا حدثين أيب ثنا عبد هللا بن حممد ثنا حممد بن بشر  حدثنا عبد - 22554
موىل خالد بن عرفطة أن   ثنا زكراي بن أيب زائدة ثنا خالد بن سلمة ثنا مسلم 

خالد بن عرفطة قال مسعت أان من عبد هللا بن حممد بن أيب شيبة موىل خالد 



نيب بن عرفطة أن خالد بن عرفطة قال للمختار هذا رجل كذاب ولقد مسعت ال
 صلى هللا عليه وسلم يقول : من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من جهنم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : منت هذا احلديث متواتر وإسناده ضعيف جلهالة ت
 مسلم موىل خالد بن عرفطة 

 

 

( حديث طارق بن سويد رضي هللا عنه   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو كامل ثنا محاد عن مساك بن  - 22555
: اي رسول حرب عن علقمة بن وائل عن طارق بن سويد احلضرمي قال قلت 

هللا أن أبرضنا أعنااب نعصرها أفنشرب منها قال ال فراجعته فقال ال مث راجعته  
ء فقال ال فقلت إان نستشفي هبا للمريض قال إنه ليس بشفاء ولكنه دا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

------------------------------------- 

 



[    293صفحة  - 5مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

( حديث عبد هللا بن هشام رضي هللا عنه   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن بن موسى ثنا بن هليعة ثنا   - 22556
قال : كنت مع   زهرة يعين بن معبد بن عبد هللا بن هشام أبو عقيل عن جده

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهو آخذ بيد عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه  
ل  فقال عمر وهللا اي رسول هللا ألنت أحب إيل من كل شيء إال نفسي فقا

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ال والذي نفسي بيده حىت أكون أحب إليك 
من نفسك قال عمر فأنت اآلن وهللا أحب إيل من نفسي فقال رسول هللا 

 صلى هللا عليه وسلم اآلن اي عمر  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

زهرة أبو  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن ثنا بن هليعة ثنا - 22557
عقيل القرشي : أن جده عبد هللا بن هشام احتلم يف زمان رسول هللا صلى هللا 

 عليه وسلم ونكح النساء 



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف لسوء حفظ ابن هليعة ت  

 

 

( حديث عبد هللا بن سعد رضي هللا عنه   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن ثنا معاوية بن صاحل  - 22558
عن العالء بن احلرث عن حرام بن معاوية عن عمه عبد هللا بن سعد قال :  

 سألت النيب صلى هللا عليه وسلم عن مؤاكلة احلائض فقال وأكلها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسني بن حممد ثنا شعبة عن   - 22559
عمرو بن مرة قال مسعت أاب البخرتي الطائي قال أخربين من مسع النيب صلى  

 هللا عليه وسلم يقول : لن يهلك الناس حىت يعذروا من أنفسهم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري ت
 صحابيه 



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا علي بن إسحاق أان بن املبارك ثنا   - 60225
عبد الرمحن بن يزيد بن جابر قال حدثين سعيد بن أيب سعيد عمن مسع النيب 

صلى هللا عليه وسلم يقول : اال أن العارية مؤداة واملنحة مردودة والدين 
 مقضي والزعيم غارم  

 

 

غريه وهذا إسناد ضعيفعليق شعيب األرنؤوط : حديث حسن لت  

 

 

( حديث أيب أمية رضي هللا تعاىل عنه  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هبز ثنا محاد أان إسحاق يعين بن  - 22561
: أن رسول هللا   أيب طلحة عن أيب املنذر موىل أيب ذر عن أيب أمية املخزومي

صلى هللا عليه وسلم أتى بلص فاعرتف ومل يوجد معه متاع فقال له رسول هللا 
قال فقال  صلى هللا عليه وسلم ما أخالك سرقت قال بلى مرتني أو ثالاث

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اقطعوه مث جيئوا به فقطعوه مث جاؤوا به فقال  
له رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قل استغفر هللا وأتوب إليه قال استغفر هللا  

 وأتوب إليه فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اللهم تب عليه  

 



 

وهذا إسناد ضعيف جلهالة أيب املنذر  عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه ت
 موىل أيب ذر 

 

 

(حديث رجل رضي هللا تعاىل عنه   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا معاوية بن عمرو ثنا أبو إسحاق  - 22562
خربه قال :  عن زائدة عن عاصم بن كليب عن أبيه أن رجال من األنصار أ

خرجنا مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف جنازة فلما رجعنا لقينا داعي  
امرأة من قريش فقال اي رسول هللا أن فالنة تدعوك ومن معك إىل طعام 

انصرف فانصرفنا معه فجلسنا جمالس الغلمان من آابئهم بني أيديهم مث جيء  ف
ابلطعام فوضع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يده ووضع القوم أيديهم ففطن  
له القوم وهو يلوك لقمته ال جييزها فرفعوا أيديهم وغفلوا عنا مث ذكروا فأخذوا 

مث أمسكوا أبيدينا ينظرون   أبيدينا فجعل الرجل يضرب اللقمة بيده حىت تسقط
ما يصنع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فلفظها فألقاها فقال أجد حلم شاة  

أخذت بغري أذن أهلها فقامت املرأة فقالت اي رسول هللا إنه كان يف نفسي أن 
أمجعك ومن معك على طعام فأرسلت إىل البقيع فلم أجد شاة تباع وكان عامر  

أمس من البقيع فأرسلت إليه ان ابتغي يل شاة يف بن أيب وقاص ابتاع شاة 



البقيع فلم توجد فذكر يل أنك اشرتيت شاة فأرسل هبا إيل فلم جيده الرسول 
ووجد أهله فدفعوها إىل رسويل فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أطعموها  

 األسارى 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده قوي رجاله رجال الصحيح ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    294صفحة  - 5مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

( حديث أيب السوار عن خاله رضي هللا عنه  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عارم ثنا معتمر بن سليمان عن أبيه   - 22563
يت رسول هللا ثنا السميط عن أيب السوار حدثه أبو السوار عن خاله قال : رأ

صلى هللا عليه وسلم وأانس يتبعونه فأتبعته معهم قال ففجئين القوم يسعون  
لم فضربين ضربة قال وأبقى القوم قال فأتى على رسول هللا صلى هللا عليه وس

إما بعسيب أو قضيب أو سواك وشيء كان معه قال فوهللا ما أوجعين قال  



فبت بليلة قال أو قلت ما ضربين رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إال لشيء 
علمه هللا يف قال وحدثتين نفسي أن آيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا 

نيب صلى هللا عليه وسلم فقال  أصبحت قال فنزل جربيل عليه السالم على ال
ك قال فلما صلينا الغداة أو قال صبحنا قال  إنك راع ال تكسرن قرون رعيت

قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اللهم إن أانسا يتبعوين وإين ال يعجبين أن  
يتبعوين اللهم فمن ضربت أو سببت فاجعلها له كفارة وأجرا أو قال مغفرة  

 ورمحة أو كما قال  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده قوي على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري السميط

 

 

( حديث أيب شهم رضي هللا عنه   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أسود بن عامر ثنا هرمي بن سفيان   - 22564
ية ابملدينة  عن بيان عن قيس عن أيب شهم رضي هللا عنه قال : مرت يب جار 

فأخذت بكشحها قال وأصبح الرسول يبايع الناس يعين النيب صلى هللا عليه  
 ال وسلم قال فأتيته فلم يبايعين فقال صاحب اجلبيذة اآلن قال قلت وهللا

 أعود قال فبايعين  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري ت
 صحابيه فقد روى له النسائي 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سريج ثنا يزيد بن عطاء عن بيان   - 22565
بن بشر عن قيس بن أيب حازم عن أيب شهم رضي هللا عنه قال : كنت رجال 

ل فمرت يب جارية يف بعض طرق املدينة إذ هويت إىل كشحها فلما  بطاال قا
يبايعونه فأتيته  كان الغد قال فأتى الناس رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

فبسطت يدي ألابيعه فقبض يده وقال أحسبك صاحب اجلبيذة يعين أما إنك  
قال  صاحب اجلبيذة أمس قال قلت اي رسول هللا ابيعين فوهللا ال أعود أبدا 

 فنعم إذا 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف ت  

 

 

( حديث خمارق رضي هللا عنه   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن ثنا زهري ثنا مساك بن حرب  - 22566



عن قابوس بن خمارق عن أبيه أن رجال أتى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
فقال : أرأيت إن جاء رجل يريد أن يسرقين أو أيخذ مين ما أتمرين به قال 

ن مل  تعظم عليه ابهلل قال فإن فعلت فلم ينته قال تستعدي السلطان قال فإ 
يكن بقريب منهم أحد قال جتاهده أو تقاتله حىت تكتب يف شهداء اآلخرة أو  

 متنع مالك 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه وهذا إسناد حسن إن كان متصالت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسني بن حممد ثنا سليمان بن قرم   - 22567
هللا عليه   عن مساك عن قابوس بن خمارق عن أبيه قال أتى رجل النيب صلى

وسلم فقال : أرأيت إن أاتين رجل أيخذ مايل قال تذكره ابهلل تعاىل قال أرأيت  
لطان قال أرأيت  ان ذكرته ابهلل قال فإن فعلت فلم ينته قال تستعني عليه ابلس

إن كان السلطان مين انئيا قال تستعني عليه ابملسلمني قال أرأيت إن مل  
حيضرين أحد من املسلمني وعجل على قال فقاتل حىت حترز مالك أو تقتل  

 فتكون يف شهداء اآلخرة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث حسن إن كان متصال ت  

 



 

------------------------------------- 

 

[    295صفحة  - 5مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

( حديث أيب عقبة رضي هللا عنه  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسني بن حممد ثنا جرير يعين بن  - 22568
أيب عقبة   حازم عن حممد بن إسحاق عن داود بن حصني عن عبد الرمحن بن

عن أيب عقبة وكان موىل من أهل فارس قال : شهدت مع نيب هللا صلى هللا 
عليه وسلم يوم أحد فضربت رجال من املشركني فقلت خذها مين وأان الغالم 

الفارسي فبلغت النيب صلى هللا عليه وسلم فقال هال قلت خذها مين وأان 
 الغالم األنصاري 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

( حديث رجل مل يسم رضي هللا عنه  )  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إبراهيم ثنا بن مبارك عن يونس عن  - 22569
جال من أصحاب الزهري حدثين عبيد هللا بن عبد هللا بن عتبة بن مسعود أن ر 

النيب صلى هللا عليه وسلم حدثه أنه مسع النيب صلى هللا عليه وسلم قال : إذا  
بصره   كان أحدكم يف الصالة فال يرفع بصره إىل السماء ان يلتمع  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

( حديث أيب قتادة األنصاري رضي هللا عنه  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هشيم بن بشري أان منصور يعين بن   - 22570
زاذان عن قتادة عن عبد هللا بن معبد الزماين عن أيب قتادة : أن رسول هللا 
صلى هللا عليه وسلم سئل عن صوم يوم عرفة فقال كفارة سنتني وسئل عن  

 صوم يوم عاشوراء فقال كفارة سنة  

 

 

إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  عليق شعيب األرنؤوط : ت
 الشيخني غري عبد هللا بن معبد الزماين فمن رجال مسلم 

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هشيم ثنا حيىي بن سعيد عن عمرو   - 22571
بن كثري بن أفلح عن أيب حممد جليس كان أليب قتادة قال ثنا أبو قتادة أن  
 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : من أقام البينة على قتيل فله سلبه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بشر بن املفضل أبو إمساعيل عبد   - 22572
ليم عن أيب  الرمحن يعين بن إسحاق عن يزيد بن أيب عتاب عن عمرو بن أيب س

قتادة قال : رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهو يصلي حيمل أمامة أو  
ا ركع حىت أميمة بنت أيب العاص وهي بنت زينب حيملها إذا قام ويضعها إذ

 فرغ 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد حسن من أجل عبد  ت
 الرمحن بن إسحاق 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل بن إبراهيم ثنا هشام  - 22573
الدستوائي ثنا حيىي بن أيب كثري عن عبد هللا بن أيب قتادة عن أبيه قال : كان  



وسلم يؤمنا يقرأ بنا يف الركعتني األوليني من صالة  رسول هللا صلى هللا عليه 
الظهر ويسمعنا اآلية أحياان ويطول يف األوىل ويقصر يف الثانية وكان يفعل ذلك 

يف صالة الصبح يطول يف األوىل ويقصر يف الثانية وكان يقرأ بنا يف الركعتني  
 األوليني من صالة العصر  

 

 

لى شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح عت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد األعلى عن معمر عن حيىي بن  - 22574
أيب كثري عن عبد هللا بن أيب قتادة عن أيب قتادة : أن نيب هللا صلى هللا عليه  
 وسلم هنى أن خيلط شيء منه بشيء ولكن لينتبذ كل واحد منهما على حدة  

 

 

إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن  - 22575
حيىي بن أيب كثري عن بن أيب قتادة عن أبيه : أن النيب صلى هللا عليه وسلم هنى  

 أن يتنفس يف اإلانء أو ميس ذكره بيمينه أو يستطيب بيمينه  
 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن بن مهدي ثنا مالك  حدثنا - 22576
يعين بن أنس عن عامر بن عبد هللا يعين بن الزبري عن عمرو بن سليم عن أيب 

قتادة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : إذا دخل أحدكم املسجد 
 فلريكع ركعتني قبل أن جيلس  

 

 

رط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن بن مهدي ثنا مالك  - 22577
عن عامر بن عبد هللا عن عمرو بن سليم عن أيب قتادة : أن رسول هللا صلى  

هللا عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب فإذا ركع وسجد 
 وضعها وإذا قام محلها  

 

 

ناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إس ت  

 

 

------------------------------------- 
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حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن   - 22578
ل حىت لقيت أاب قتادة  أيب سلمة قال كنت أرى الرؤاي أعري منها غري أين ال أزم

فذكرت ذلك له فحدثين عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : الرؤاي من  
يتفل عن يساره هللا واحللم من الشيطان فمن رأى رؤاي يكرهها فال خيرب هبا ول

ثالاث وليستعذ ابهلل من شرها فإهنا ال تضره قال سفيان مرة أخرى فإنه لن يرى 
 شيئا يكرهه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان عن صاحل بن كيسان مسعه   - 22579
من أيب حممد مسعه من أيب قتادة : أصاب محار وحش يعين وهو حمل وهم  

 حمرمون فسألوا النيب صلى هللا عليه وسلم فأمرهم أبكله  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان ثنا حيىي بن سعيد عن عمرو   - 22580
بن كثري بن أفلح عن أيب قتادة قال : ابرزت رجال يوم حنني فنفلين رسول هللا 

 صلى هللا عليه وسلم سلبه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

ثين إسحاق بن عبد هللا  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان حد - 22581
بن أيب طلحة حدثتين امرأة عبد هللا بن أيب طلحة أن أاب قتادة كان يصغي  
اإلانء للهر فيشرب وقال : إن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حدثنا أهنا 

 ليست بنجس إهنا من الطوافني والطوافات عليكم  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

هللا حدثين أيب ثنا سفيان عن عثمان بن أيب سليمان  حدثنا عبد  - 22582
وبن عجالن عن عامر بن عبد هللا بن الزبري عن عمرو بن سليم عن أيب قتادة  
عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : إذا دخل أحدكم املسجد فليصل ركعتني  

 من قبل أن جيلس  



 

 

ثقات رجال  عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ت
 الشيخني غري عثمان وابن عجالن فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان قال مسعناه من داود بن   - 22583
شابور عن أيب قزعة عن أيب اخلليل عن أيب حرملة عن أيب قتادة قال : صيام  

أيب مل   عرفة يكفر السنة واليت تليها وصيام عاشوراء يكفر سنة قال عبد هللا قال
 يرفعه لنا سفيان وهو مرفوع 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا نصر عن علي ثنا سفيان فقال :   - 22584
 عن النيب صلى هللا عليه وسلم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان عن عثمان بن أيب سليمان   - 22585



وبن عجالن عن عامر بن عبد هللا بن الزبري عن عمرو بن سليم عن أيب قتادة  
قال : رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يؤم الناس وأمامة بنت أيب العاص 

 يعين حاملها فإذا ركع وضعها وإذا فرغ من السجود رفعها  
 

 

يق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم من جهة عثمان بن  علت
 أيب سليمان 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل ثنا احلجاج بن أيب عثمان   - 22586
حدثين حيىي بن أيب كثري عن عبد هللا بن أيب قتادة عن أبيه قال قال رسول هللا 

تقوموا حىت تروين  صلى هللا عليه وسلم : إذا نودي للصالة فال  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل ثنا الدستوائي عن حيىي بن  - 22587
ى هللا أيب كثري عن عبد هللا بن أيب قتادة عن أيب قتادة قال قال رسول هللا صل 

عليه وسلم : إذا شرب أحدكم فال يتنفس يف اإلانء وإذا أتى اخلالء فال ميس  
 ذكره بيمينه وإذا متسح فال يتمسحن بيمينه  



 

 

عيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد ثنا سفيان عن   - 22588
منصور عن جماهد عن حرملة بن إايس عن أيب قتادة قال قال رسول هللا صلى 
هللا عليه وسلم : صوم يوم عرفة يكفر سنتني ماضية ومستقبلة وصوم عاشوراء 

 يكفر سنة ماضية  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد ثنا عبد هللا بن سعيد   - 22589
يعين بن أيب هند حدثين حممد بن عمرو بن حلحلة عن بن لكعب بن مالك 
عن أيب قتادة بن ربعي قال : مر على النيب صلى هللا عليه وسلم جبنازة قال  

واملسرتاح منه قال املؤمن   مسرتيح ومسرتاح منه قالوا اي رسول هللا ما املسرتيح
اسرتاح من نصب الدنيا وأذاها إىل رمحه هللا تعاىل والفاجر اسرتاح منه العباد  

 والبالد والشجر والدواب  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد ثنا شعبة ثنا غيالن   - 22590
ن عبد هللا بن معبد الزماين عن أيب قتادة قال شعبة قلت لغيالن بن جرير ع

األنصاري فقال برأسه أي نعم أن رجال : سأل النيب صلى هللا عليه وسلم عن  
صومه فغضب فقال عمر رضيت أو قال رضينا ابهلل راب وابإلسالم دينا قال  

و رجل آخر وال أعلمه إال قد قال ومبحمد رسوال وبيعتنا بيعة قال فقام عمر أ
فقال اي رسول هللا رجل صام األبد قال ال صام وال أفطر أو ما صام وما أفطر  
قال صوم يومني وإفطار يوم قال ومن يطيق ذلك قال إفطار يومني وصوم يوم  
قال ليت هللا عز وجل قواان لذلك قال صوم يوم وإفطار يوم قال ذاك صوم 

وم ولدت فيه وأنزل على فيه  أخي داود قال صوم اإلثنني واخلميس قال ذاك ي
قال صوم ثالثة أايم من كل شهر ورمضان إىل رمضان صوم الدهر وإفطاره قال  

صوم يوم عرفة قال يكفر السنة املاضية والباقية قال صوم يوم عاشوراء قال  
 يكفر السنة املاضية  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

------------------------------------- 
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حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن عبيد ثنا حممد بن يعين بن  - 22591
إسحاق حدثين بن لكعب بن مالك عن أيب قتادة قال مسعت رسول هللا صلى  

اي أيها الناس إايكم وكثرة احلديث عين  هللا عليه وسلم يقول على هذا املنرب :
من قال علي فال يقولن إال حقا أو صدقا فمن قال علي ما مل أقل فليتبوأ  

 مقعده من النار  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسن رجاله ثقات رجال الشيخني غري حممد ت
 بن إسحاق بن يسار

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا علي بن املبارك عن حيىي   - 22592
بن أيب كثري عن عبد هللا بن أيب قتادة عن أبيه قال : كان رسول هللا صلى هللا 

 عليه وسلم يسمعنا اآلية يف الظهر والعصر أحياان  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا أبو العميس عن عامر   - 22593
يعين بن عبد هللا بن الزبري عن الزرقي عن أيب قتادة : أن النيب صلى هللا عليه  
 وسلم كان إذا جلس يف الصالة وضع ميينه على فخذه اليمىن وأشار أبصبعه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا سعيد عن قتادة   - 94225
صاري أن عن غيالن بن جرير عن عبد هللا بن معبد الزماين عن أيب قتادة األن

أعرابيا : سأل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن صومه فذكر احلديث إال أنه 
   قال صوم اإلثنني قال ذاك يوم ولدت فيه وأنزل علي فيه 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد بن هارون أان حيىي بن سعيد   - 22595
أن سعيد بن أيب سعيد املقربي أخربه أن عبد هللا بن أيب قتادة أخربه أن أابه 

 كان حيدث : أن رجال سأل النيب صلى هللا عليه وسلم فقال اي رسول هللا
أرأيت ان قتلت يف سبيل هللا صابرا حمتسبا مقبال غري مدبر كفر هللا به خطاايي  



فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ان قتلت يف سبيل هللا صابرا حمتسبا  
مقبال غري مدبر كفر هللا به خطاايك مث أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لبث  

ل هللا ان قتلت يف سبيل هللا مقبال غري  ما شاء هللا مث سأله الرجل فقال اي رسو 
مدبر كفر هللا عين خطاايي فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ان قتلت يف  

سبيل هللا مقبال غري مدبر كفر هللا عنك خطاايك إال الدين كذلك قال يل 
 جربيل عليه السالم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد بن هارون أان حممد بن عمرو   - 22596
أبيه قال : أتى  عن سعيد بن أيب سعيد املقربي عن عبد هللا بن أيب قتادة عن

النيب صلى هللا عليه وسلم جبنازة ليصلي عليها فقال أعليه دين قالوا نعم  
قال أبو قتادة  ديناران قال أترك هلما وفاء قالوا ال قال صلوا على صاحبكم 
 مها علي اي رسول هللا فصلى عليه النيب صلى هللا عليه وسلم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح بطرقه وشواهده ت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد بن هارون أان حممد بن  - 22597
إسحاق عن سعيد بن كعب بن مالك عن أيب قتادة قال مسعت رسول هللا 

 صلى هللا عليه وسلم يقول : إايكم وكثرة احللف يف البيع فإنه ينفق مث ميحق  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد حسن من أجل حممد بن ت
قإسحا  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعقوب ثنا أيب عن بن إسحاق  - 22598
حدثين معبد بن كعب بن مالك أنه مسع أاب قتادة السلمي حيدث أنه مسع 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : إايكم وكثرة احللف يف البيع فإنه ينفق  
 مث ميحق  

 

 

د حسن عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسنات  

 

 

------------------------------------- 
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حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد بن هارون أان محاد بن سلمة   - 22599
سول هللا صلى هللا عن اثبت عن عبد هللا بن رابح عن أيب قتادة قال : كنا مع ر 

عليه وسلم يف سفر فقال إنكم ان ال تدركوا املاء غدا تعطشوا وانطلق سرعان  
فمالت برسول هللا  الناس يريدون املاء ولزمت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

صلى هللا عليه وسلم راحلته فنعس رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فدعمته  
فادعم مث مال فدعمته فادعم مث مال حىت كاد أن ينجفل عن راحلته فدعمته  

فانتبه فقال من الرجل قلت أبو قتادة قال مذ كم كان مسريك قلت منذ الليلة  
ل لو عرسنا فمال إىل شجرة فنزل  قال حفظك هللا كما حفظت رسوله مث قا

فقال انظر هل ترى أحدا قلت هذا راكب هذان راكبان حىت بلغ سبعة فقال  
احفظوا علينا صالتنا فنمنا فما أيقظنا إال حر الشمس فانتبهنا فركب رسول 

هللا صلى هللا عليه وسلم فسار وسران هنيهة مث نزل فقال أمعكم ماء قال قلت 
ء من ماء قال ائت هبا فأتيته هبا فقال مسوا منها  نعم معي ميضأة فيها شي

مسوا منها فتوضأ القوم وبقيت جرعة فقال ازدهر هبا اي أاب قتادة فإنه سيكون  
هلا نبأ مث أذن بالل وصلوا الركعتني قبل الفجر مث صلوا الفجر مث ركب وركبنا  

م ما  فقال بعضهم لبعض فرطنا يف صالتنا فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسل
تقولون إن كان أمر دنياكم فشأنكم وإن كان أمر دينكم فإيل قلنا اي رسول هللا 
فرطنا يف صالتنا فقال ال تفريط يف النوم إمنا التفريط يف اليقظة فإذا كان ذلك 

فصلوها ومن الغد وقتها مث قال ظنوا ابلقوم قالوا إنك قلت ابألمس ان ال  



اء فقال أصبح الناس وقد فقدوا نبيهم  تدركوا املاء غدا تعطشوا فالناس ابمل
لى هللا عليه وسلم ابملاء ويف القوم أبو فقال بعضهم لبعض إن رسول هللا ص

بكر وعمر فقاال أيها الناس إن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مل يكن  
ليسبقكم إىل املاء وخيلفكم وإن يطع الناس أاب بكر وعمر يرشدوا قاهلا ثالاث 

رية رفع هلم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقالوا اي رسول  فلما اشتدت الظه
هللا هلكنا عطشا تقطعت األعناق فقال ال هلك عليكم مث قال اي أاب قتادة  
ائت ابمليضاة فأتيته هبا فقال أحلل يل غمري يعين قدحه فحللته فأتيته به 

 فجعل يصب فيه ويسقي الناس فازدحم الناس عليه فقال رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم اي أيها الناس أحسنوا املأل فكلكم سيصدر عن ري فشرب القوم 
حىت مل يبق غريي وغري رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فصب يل فقال اشرب 

اي أاب قتادة قال قلت اشرب أنت اي رسول هللا قال إن ساقي القوم آخرهم  
يومئذ ثالث مائة   فشربت وشرب بعدي وبقي يف امليضأة حنو مما كان فيها وهم

قال عبد هللا فسمعين عمران بن حصني وأان أحدث هذا احلديث يف املسجد 
اجلامع فقال من الرجل قلت أان عبد هللا بن رابح األنصاري قال القوم أعلم  
حبديثهم انظر كيف حتدث فإين أحد السبعة تلك الليلة فلما فرغت قال ما  

 كنت أحسب أن أحدا حيفظ هذا احلديث غريي 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت



 الشيخني غري محاد بن سلمة 
 

 

قال محاد وثنا محيد الطويل عن بكر بن عبد هللا املزين عن عبد   - 22599
هللا بن رابح عن أيب قتادة عن النيب صلى هللا عليه وسلم مبثله وزاد قال :كان  

ه وسلم إذا عرس وعليه ليل توسد ميينه وإذا عرس رسول هللا صلى هللا علي
 الصبح وضع رأسه على كفه اليمىن وأقام ساعده 

 

 

حدثنا عبد هللا ثنا إبراهيم بن احلجاج ثنا محاد بن سلمة عن   - 22600
 اثبت عن عبد هللا بن رابح عن أيب قتادة عن النيب حنوه 

 

 

حدثنا عبد هللا ثنا إبراهيم ثنا محاد عن محيد عن بكر بن عبد   - 22601
 هللا عن عبد هللا بن رابح عن أيب قتادة عن النيب حنوه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

------------------------------------- 

 



[    299صفحة  - 5مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد بن هارون ثنا هشام عن حممد   - 22602
قال كنا مع أيب قتادة على ظهر بيتنا فرأى كوكبا انقض فنظروا إليه فقال أبو 

 قتادة : إان قد هنينا أن نتبعه أبصاران 

 

 

صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن بن مهدي عن غيالن   - 22603
بن جرير عن عبد هللا بن معبد عن أيب قتادة قال : سئل رسول هللا صلى هللا 

 عليه وسلم عن صوم يوم اإلثنني فقال فيه ولدت وفيه أنزل علي  

 

 

على شرط مسلم عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن بن مهدي ثنا األسود  - 22604
بن شيبان عن خالد بن مشري قال : قدم علينا عبد هللا بن رابح فوجدته قد  

اجتمع إليه انس من الناس قال ثنا أبو قتادة فارس رسول هللا صلى هللا عليه  



ه وسلم جيش األمراء وقال عليكم زيد  وسلم قال بعث رسول هللا صلى هللا علي 
إن أصيب جعفر فعبد هللا بن رواحة بن حارثة فإن أصيب زيد فجعفر ف

األنصاري فوثب جعفر فقال أبيب أنت اي نيب هللا وأمي ما كنت أرهب أن 
تستعمل على زيدا قال امضوا فإنك ال تدري أي ذلك خري قال فانطلق  

هللا صلى هللا عليه وسلم صعد املنرب وأمر   اجليش فلبثوا ما شاء هللا مث أن رسول
أن ينادى الصالة جامعة فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم انب خري أو 

اثب خري شك عبد الرمحن أال أخربكم عن جيشكم هذا الغازي إهنم انطلقوا 
حىت لقوا العدو فأصيب زيد شهيدا فاستغفروا له فاستغفر له الناس مث أخذ 

أيب طالب فشد على القوم حىت قتل شهيدا أشهد له ابلشهادة   اللواء جعفر بن
فاستغفروا له مث أخذ اللواء عبد هللا بن رواحة فأثبت قدميه حىت أصيب شهيدا  

فاستغفروا له مث أخذ اللواء خالد بن الوليد ومل يكن من األمراء هو أمر نفسه  
يف من سيوفك  فرفع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إصبعيه وقال اللهم هو س

فانصره وقال عبد الرمحن مرة فانتصر به فيومئذ مسي خالد سيف هللا مث قال  
النيب صلى هللا عليه وسلم انفروا فأمدوا إخوانكم وال يتخلفن أحد فنفر الناس 

 يف حر شديد مشاة وركباان  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد جيد من أجل خالد بن ت
 مسري

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن عن سفيان عن عبد   - 22605
العزيز يعين بن رفيع عن عبد هللا بن أيب قتادة عن أبيه قال قال رسول هللا 

 صلى هللا عليه وسلم : ال تسبوا الدهر فإن هللا هو الدهر  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

ا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو عبد الرمحن املقرئ ثنا حيوة  حدثن - 22606
حدثه عن أيب قتادة أنه قاال حدثنا أبو الصخر محيد بن زايد أن حيىي بن النضر 

حضر ذلك قال أتى عمرو بن اجلموح إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
رجلي  فقال : اي رسول هللا أرأيت ان قاتلت يف سبيل هللا حىت أقتل أمشي ب

هذه صحيحة يف اجلنة وكانت رجله عرجاء فقال رسول هللا صلى هللا عليه  
وسلم نعم فقتلوا يوم أحد هو وبن أخيه وموىل هلم فمر عليه رسول هللا صلى 

هللا عليه وسلم فقال كأين أنظر إليك متشي برجلك هذه صحيحة يف اجلنة فأمر  
لوا يف قرب واحد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم هبما ومبوالمها فجع  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسن من أجل محيد بن زايد ت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد ثنا مهام ثنا حيىي بن  - 22607
صلى هللا عليه وسلم   أيب كثري عن عبد هللا بن أيب قتادة عن أبيه أنه شهد النيب

صلى على ميت فسمعته يقول : اللهم اغفر حلينا وميتنا وشاهدان وغائبنا  
مة اللهم من أحييته منا  وصغريان وكبريان وذكران وأنثاان قال حيىي وزاد فيه أبو سل 
 فأحيه على اإلسالم ومن توفيته منا فتوفه على اإلميان  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناد املوصول منهما رجاله ثقات رجال الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعقوب ثنا أيب عن أبيه حدثين عبد   - 22608
 صلى هللا عليه وسلم إذا دعي  هللا بن أيب قتادة عن أبيه قال : كان رسول هللا

جلنازة سأل عنها فإن أثىن عليها خري قام فصلى عليها وأن أثىن عليها غري  
 ذلك قال ألهلها شأنكم هبا ومل يصل عليها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

-------------------------------------  

 



[    300صفحة  - 5مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو النضر ثنا إبراهيم بن سعد   - 22609
 حدثين أيب عن عبد هللا بن أيب قتادة عن أبيه فذكر : حنوه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سعيد موىل بين هاشم ثنا بن هليعة   - 22610
 جعفر عن بن أيب قتادة عن أبيه أن رسول هللا صلى هللا ثنا عبيد هللا بن أيب

 عليه وسلم قال : من قعد على فراش مغيبة قيض هللا له يوم القيامة ثعباان  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف لضعف ابن هليعة ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو سعيد ثنا عبد العزيز بن حممد   - 22611
عبد هللا بن أيب قتادة عن أبيه أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  عن أسيد عن 

 قال : من ترك اجلمعة ثالث مرار غري ضرورة طبع على قلبه  

 



 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يونس وعفان قاال ثنا محاد بن  - 22612
طمي عن حممد بن كعب القرظي  سلمة قال عفان يف حديثه أان أبو جعفر اخل

عن أيب قتادة قال مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : من نفس عن  
 غرميه أو حما عنه كان يف ظل العرش يوم القيامة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن بن موسى وموسى بن داود   - 22612
قاال ثنا بن هليعة ثنا أبو الزبري عن جابر عن أيب قتادة أنه : رأى رسول هللا 

 صلى هللا عليه وسلم يبول مستقبل القبلة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف من أجل ابن هليعة وصح من غري هذا  ت
 الطريق عن جابر

 

 



قال أبو عبد الرمحن قال أيب ثنا إسحاق يعين بن الطباع : مثله   - 13226
 قال أخربين أبو قتادة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف من أجل ابن هليعة ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن بن موسى ثنا بن هليعة وحيىي   - 22614
يزيد بن أيب حبيب عن  بن إسحاق قال أان بن هليعة قال حسن يف حديثه ثنا 

علي بن رابح عن أيب قتادة عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : خري 
اخليل األدهم األقرح األرمث حمجل الثالث مطلق اليمني فإن مل يكن أدهم  

 فكميت على هذه الشية  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن إسحاق أان بن هليعة عن   - 22615
عبيد هللا بن أيب جعفر عن بن أيب قتادة عن أبيه قال قال رسول هللا صلى هللا 

 عليه وسلم : من قعد على فراش مغيبة بعث له يوم القيامة ثعبان  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف لضعف ابن هليعة ت  

 

 

نا عبد هللا حدثين أيب ثنا يونس ثنا أابن عن حيىي بن أيب كثري  حدث - 22616
ى هللا عليه وسلم  عن عبد هللا بن أيب قتادة عن أبيه قال : كان رسول هللا صل

يصلي بنا فيقرأ يف العصر والظهر يف الركعتني األوليني بسورتني وأم الكتاب  
أبم الكتاب وكان يطيل   وكان يسمعنا األحيان اآلية ويقرأ يف الركعتني األخريتني

 أول ركعة من صالة الفجر وأول ركعة من صالة الظهر  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو املغرية وحممد بن مصعب قاال  - 22617
ه أن النيب صلى هللا ثنا األوزاعي حدثين حيىي عن عبد هللا بن أيب قتادة عن أبي

عليه وسلم قال : أن الرؤاي الصاحلة من هللا واحللم من الشيطان فإذا حلم  
هلل من الشيطان  أحدكم حلما خيافه فليبصق عن مشاله ثالث مرات وليتعوذ اب

 فإنه ال يضره  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو املغرية ثنا األوزاعي حدثين بن  - 22618
أيب كثري عن عبد هللا بن أيب قتادة األنصاري حدثين أيب أنه مسع رسول هللا 

ابل أحدكم فال ميس ذكره بيمينه وال يستنجي  صلى هللا عليه وسلم يقول : إذا 
 بيمينه وال يتنفس يف اإلانء 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن بن مهدي ثنا األسود  - 22619
ابح األنصاري بن شيبان عن خالد بن مشري قال : قدم علينا عبد هللا بن ر 

وكانت األنصار تفقهه فأتيته وهو يف حواء شريك بن األعور الشارع على  
فارس املربد وقد اجتمع عليه انس من الناس فقال حدثنا أبو قتادة األنصاري 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال بعث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
جيش األمراء فقال عليكم زيد بن حارثة فإن أصيب زيد فجعفر بن أيب طالب 

فإن أصيب جعفر فعبد هللا بن رواحة األنصاري فوثب جعفر فقال أبيب أنت  
امضه فأنك ال  وأمي اي رسول هللا ما كنت أرهب أن تستعمل علي زيدا قال

تدري أي ذلك خري فانطلقوا فلبثوا ما شاء هللا مث أن رسول هللا صلى هللا عليه  
وسلم صعد املنرب وأمر أن ينادي الصالة جامعة فقال رسول هللا صلى هللا عليه  



وسلم انب خري أو ابت خري أو اثب خري شك عبد الرمحن أال أخربكم عن  
وا العدو فأصيب زيد شهيدا فاستغفروا له  جيشكم هذا الغازي إهنم انطلقوا فلق
فر بن أيب طالب فشد على القوم حىت قتل  فاستغفر له الناس مث أخذ اللواء جع

شهيدا أشهد له ابلشهادة فاستغفروا له مث أخذ اللواء عبد هللا بن رواحة فأثبت  
قدميه حىت قتل شهيدا فاستغفروا له مث أخذ اللواء خالد بن الوليد ومل يكن من  

ألمراء هو أمر نفسه مث رفع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إصبعيه فقال ا
اللهم هو سيف من سيوفك فانصره فمن يومئذ مسي خالد سيف هللا مث قال  
انفروا فأمدوا إخوانكم وال يتخلفن أحد قال فنفر الناس يف حر شديد مشاة  

 وركباان  

 

 

د عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد جي ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    301صفحة  - 5مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب قال قرأت على عبد الرمحن بن مهدي   - 22620
مالك عن أيب النضر موىل عمر بن عبيد هللا عن انفع موىل أيب قتادة األنصاري 



ل هللا صلى هللا عليه وسلم حىت إذا كان ببعض  عن أيب قتادة أنه : كان مع رسو 
 حمرم فرأى محارا وحشيا  طرق مكة ختلف مع أصحاب له حمرمني وهو غري

فاستوى على فرسه وسأل أصحابه أن يناولوه سوطه فأبوا فسأهلم رحمه فأبوا  
وأخذه مث شد على احلمار فقتله فأكل بعض أصحاب النيب صلى هللا عليه  

ا أدركوا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم سألوه عن ذلك  وسلم وأىب بعضهم فلم
 فقال إمنا هي طعمة أطعمكموها هللا عز وجل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب قال قرأت على عبد الرمحن بن مهدي   - 22621
مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أيب قتادة يف احلمار الوحشي 
مثل ذلك إال أن يف حديث زيد بن أسلم أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 قال : هل معكم من حلمه شيء  

 

 

شرط الشيخني  عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح علىت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل عن هشام الدستوائي ثنا  - 22622



حيىي بن أيب كثري عن عبد هللا بن أيب قتادة قال : أحرم رسول هللا صلى هللا 
عليه وسلم عام احلديبية ومل حيرم أبو قتادة قال وحدث رسول هللا صلى هللا 

سول هللا صلى هللا عليه وسلم فبينما أان عليه وسلم إن عدوا بفيقة فانطلق ر 
فإذا أان حبمار وحش فاستعنتهم   مع أصحايب فضحك بعضهم إىل بعض فنظرت

فأبوا أن يعينوين فحملت عليه فأثبته فأكلنا من حلمه وخشينا أن نقتطع 
فانطلقت أطلب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فجعلت أرفع فرسي شأوا 

بين غفار يف جوف الليل فقلت أين تركت رسول   وأسري شأوا ولقيت رجال من
هللا صلى هللا عليه وسلم قال تركته وهو بتعهن وهو مما يلي السقيا فأدركته  
فقلت اي رسول هللا إن أصحابك يقرئونك السالم ورمحة هللا وقد خشوا أن 

يقتطعوا دونك فانتظرهم قال فانتظرهم قلت وقد أصبت محار وحش وعندي  
للقوم كلوا وهم حمرمون   منه فاضلة فقال  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل أان هشام الدستوائي  - 22623
حدثين حيىي بن أيب كثري عن عبد هللا بن أيب قتادة عن أبيه قال : كان رسول  

 األوليني من صالة الظهر ويسمعنا  هللا صلى هللا عليه وسلم يقرأ بنا يف الركعتني
اآلية أحياان ويطول يف األوىل ويقصر يف الثانية وكان يفعل ذلك يف صالة  



الصبح يطول يف األوىل ويقصر يف الثانية وكان يقرأ بنا يف الركعتني األوليني من  
 صالة العصر  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل ثنا حممد بن إسحاق  حدثنا - 22624
حدثين معبد بن كعب بن مالك عن أيب قتادة قال قال رسول هللا صلى هللا 

 عليه وسلم : إايكم وكثرة احللف يف البيع فإنه ينفق مث ميحق  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد حسن من أجل حممد بن ت
حسن احلديثإسحاق فهو صدوق   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة قال   - 22625
أيب قتادة عن أبيه   مسعت عثمان بن عبد هللا بن موهب حيدث عن عبد هللا بن

: أن النيب صلى هللا عليه وسلم أتى برجل من األنصار ليصلي عليه فقال 
 صلوا على صاحبكم فإن عليه دينا قال فقال أبو قتادة هو علي اي رسول هللا
قال ابلوفاء قال ابلوفاء قال فصلى عليه وإمنا كان عليه مثانية عشر أو تسعة 



 عشر درمها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح بطرقه وشواهده ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    302صفحة  - 5مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

نا هبز ثنا شعبة أخربين عثمان بن عبد  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ث - 22626
إال   هللا بن موهب قال مسعت عبد هللا بن أيب قتادة حيدث عن أبيه : فذكر مثله
أنه قال فقال أبو قتادة أان أكفل به قال قال ابلوفاء وقال حجاج أيضا أان 

 أكفل به وقال مسعت عبد هللا بن أيب قتادة  
 

 

صحيح بطرقه وشواهده عليق شعيب األرنؤوط : حديث ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة قال   - 22627
مسعت عثمان بن عبد هللا بن موهب قال مسعت عبد هللا بن أيب قتادة حيدث 



عن أبيه أيب قتادة : أهنم كانوا يف مسري هلم فرأيت محار وحش فركبت فرسا  
قال فأكلوا منه قال فاشفقوا قال وأخذت الرمح فقتلته قال وفينا احملرم 

فسألت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أو قال فسئل رسول هللا صلى هللا 
عليه وسلم قال أشرمت أو أعنتم أو أصدمت قال شعبة ال أدري قال أعنتم أو  

 أصدمت مث قالوا ال فأمرهم أبكله  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن قتادة   - 22628
ع رسول هللا عن عبد هللا بن رابح عن أيب قتادة األنصاري قال : بينا حنن م

صلى هللا عليه وسلم يف بعض أسفاره إذ مال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
ان قال فمال  أو قال حاد عن راحلته فدعمته بيدي قال فاستيقظ قال مث سر 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فدعمته بيدي فاستيقظ فقال أبو قتادة فقلت  
نعم اي رسول هللا فقال حفظك هللا كما حفظتنا منذ الليلة مث قال ال أراان إال قد 

شققنا عليك نح بنا عن الطريق أو مل بنا عن الطريق قال فعدلنا عن الطريق 
وسلم راحلته فتوسد كل رجل منا ذراع راحلته   فأانخ رسول هللا صلى هللا عليه

فما استيقظنا حىت أشرقت الشمس وذكر صوت الصرد قال فقلت اي رسول 
هللا هلكنا فأتتنا الصالة فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مل هتلكوا ومل  



تفتكم الصالة إمنا تفوت اليقظان وال تفوت النائم هل من ماء قال فأتيته  
ل ميضأة فيها ماء فتوضأ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مث  بسطيحة أو قا

دفعها إيل وفيها بقية من ماء قال احتفظ هبا فإنه كائن هلا نبأ وأمر بالال فأذن  
فصلى ركعتني مث حتول يف مكانه فأمره فأقام الصالة فصلى صالة الصبح مث 

ر وعمر فقد  قال نيب هللا صلى هللا عليه وسلم أن كان الناس أطاعوا أاب بك
رفقوا أبنفسهم وأصابوا وإن كانوا خالفومها فقد خرقوا أبنفسهم وكان أبو بكر  

وعمر حيث فقدوا النيب صلى هللا عليه وسلم قاال للناس أقيموا ابملاء حىت 
تصبحوا فأبوا عليهما وانتهى إليهم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من آخر 

لوا اي رسول هللا هلكنا فدعا ابمليضأة مث  النهار وقد كادوا أن يهلكوا عطشا فقا
دعا إبانء فأتى إبانء فوق القدح ودون القعب فتأبطهما رسول هللا صلى هللا 

عليه وسلم مث جعل يصب يف اإلانء مث يشرب القوم حىت شربوا كلهم مث اندى  
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم هل من غال قال مث رد امليضأة وفيها حنو مما 

ا قال فسألناه كم كنتم فقال كان مع أيب بكر وعمر مثانون رجال وكنا  كان فيه
 مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أثىن عشر رجال 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : رجاله ثقات رجال الشيخني غري عبد هللا بن رابح ت
فمن رجال مسلم لكن قتادة قد خولف يف بعض منت احلديث فوقع له ومهان  

[ 681ومسلم  298/  5ند ] وانظر املس  



األول : أنه قال : " وكان أبو بكر وعمر حيث فقدوا النيب صلى هللا عليه  * 
وسلم قاال للناس أقيموا ابملاء حىت تصبحوا فأبوا عليهما " وهذا مما خالف فيه  
قتادة غريه فقد رواه اثبت البناين وبكر بن عبد هللا املزين وغريمها عن عبد هللا  

فذكروا ما معناه : أن أاب بكر وعمر قاال للناس : إن رسول هللا صلى بن رابح 
هللا عليه وسلم مل يكن ليسبقكم إىل املاء وخيلفكم وإنه بعدكم فانتظروا . وأن  

 الناس نزلوا على أمرمها 

الثاين : يف قوله : " كان مع أيب بكر وعمر مثانون رجال وكنا مع رسول هللا * 
 عشر رجال " واحملفوظ من رواية غريه : أهنم كانوا صلى هللا عليه وسلم أثىن

 مجيعا ثالث مئة والذين كانوا مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم سبعة نفر 

وله " هل من غال " تصحيف صوابه " هل من عال " من العل ابلعني املهملة  ق
 وتشديد الالم يقال عل يعل كضرب يضرب : إذا شرب الشربة الثانية

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بن مهدي ثنا زهري بن حممد حدثين   - 22629
قال أيب حممد بن عمرو بن حلحلة عن معبد بن كعب بن مالك أن أاب قتادة 

أخربه ويزيد بن هارون قال أخربان حممد بن إسحاق عن معبد بن كعب بن 
سلم جلوسا  مالك عن أيب قتادة املعىن قال : كنا مع رسول هللا صلى هللا عليه و 

يف جملس إذ مر جبنازة فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مسرتيح ومسرتاح 
منه قال فقلنا اي رسول هللا ما املسرتيح قال العبد املؤمن يسرتيح من نصب 



الدنيا وأذاها إىل رمحة هللا قلنا فما املسرتاح منه قال العبد الفاجر يسرتيح منه  
ب قال عبد الرمحن وقرأته على مالك يعين هذا العباد والبالد والشجر والدوا

 احلديث  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وله ثالثة أسانيد رجاهلا ثقات رجال ت
 الشيخني غري حممد بن إسحاق بن يسار

 

 

------------------------------------- 

 

[    303صفحة  - 5مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

د هللا حدثين أيب ثنا بن مهدي ثنا محاد بن زيد عن  حدثنا عب - 22630
اثبت عن عبد هللا بن رابح عن أيب قتادة أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال :  

 ساقي القوم آخرهم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن بن مهدي وعبد الرزاق  - 22631
سليم عن أيب قتادة  قاال ثنا مالك عن عامر بن عبد هللا بن الزبري عن عمرو بن 

قال عبد الرزاق يف حديثه قال مسعت أاب قتادة قال قال رسول هللا صلى هللا 
جيلس   عليه وسلم : إذا دخل أحدكم املسجد فلريكع ركعتني قبل أن  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن وعبد الرزاق قاال ثنا   - 22632
ل عبد الرزاق  مالك عن عامر بن عبد هللا عن عمرو بن سليم عن أيب قتادة قا

يف حديثه قال مسعت أاب قتادة قال : رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
وسجد  وهو حامل أمامة ابنة زينب قال عبد الرزاق على عاتقه فإذا ركع

 وضعها وإذا قام محلها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب قال قرأت على عبد الرمحن مالك وثنا   - 22633
إسحاق يعين بن عيسى أخربين مالك عن إسحاق بن عبد هللا بن أيب طلحة  



بن مالك قال إسحاق يف  عن محيدة ابنة عبيد بن رفاعة عن كبشة بنت كعب
ن أيب قتادة أن أاب قتادة : دخل عليها فسكبت له حديثه وكانت حتت ب

وضوءه فجاءت هرة تشرب منه فأصغى هلا اإلانء حىت شربت قالت كبشة  
فرآين أنظر إليه فقال أتعجبني اي بنت أخي قالت نعم فقال إن رسول هللا صلى 

من الطوافني عليكم والطوافات هللا عليه وسلم قال إهنا ليست بنجس إهنا 
 وقال إسحاق أو الطوافات 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل ثنا احلجاج بن أيب عثمان   - 22634
حدثين حيىي بن أيب كثري عن عبد هللا بن أيب قتادة عن أبيه قال قال رسول هللا 

نودي للصالة فال تقوموا حىت تروين صلى هللا عليه وسلم : إذا   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن غيالن   - 22635
بن جرير أنه مسع عبد هللا بن معبد الزماين حيدث عن أيب قتادة : أن رسول هللا 



صلى هللا عليه وسلم سئل عن صومه فغضب فقال عمر رضينا ابهلل راب 
 وابإلسالم دينا ومبحمد رسوال فذكر احلديث  

 

 

ط : إسناده صحيح على شرط مسلم عليق شعيب األرنؤو ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر وحجاج قاال ثنا   - 22636
شعبة عن عبد رب وقال حجاج عن عبد ربه عن أيب سلمة قال : ان كنت  

ألرى الرؤاي مترضين قال فلقيت أاب قتادة فقال وأان فكنت ألرى الرؤاي مترضين 
 عليه وسلم يقول الرؤاي الصاحلة من هللا وإذا حىت مسعت رسول هللا صلى هللا

رأى أحدكم ما حيب فال حيدث هبا إال من حيب وإذا رأى ما يكره فليتفل عن  
يساره ثالاث وليتعوذ ابهلل من الشيطان الرجيم وشرها وال حيدث هبا أحدا فإهنا 

 ال تضره قال حجاج قال شعبة فقلت له ليتعوذ ابهلل من الشيطان قال نعم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حجاج بن حممد ثنا ليث يعين بن  - 22637
مسع أاب قتادة   سعد حدثين سعيد بن أيب سعيد عن عمرو بن سليم الزرقي أنه



يقول : بينا حنن يف املسجد جلوس خرج علينا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
صلى هللا حيمل أمامة بنت أيب العاص بن الربيع وأمها زينب بنت رسول هللا 

عليه وسلم وهي صبية فحملها على عاتقه فصلى رسول هللا صلى هللا عليه  
وسلم وهي على عاتقه يضعها إذا ركع ويعيدها على عاتقه إذا قام فصلى 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهي على عاتقه حىت قضى صالته يفعل ذلك 
 هبا 

 

 

يخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حجاج ثنا ليث حدثين سعيد بن   - 22638
حيدث عن رسول هللا   أيب سعيد عن عبد هللا بن أيب قتادة أنه مسع أاب قتادة

صلى هللا عليه وسلم : أنه قام فيهم فذكر هلم اجلهاد يف سبيل هللا عز وجل 
أيت ان قتلت  واإلميان ابهلل من أفضل األعمال فقام رجل فقال اي رسول هللا أر 

يف سبيل هللا يكفر عين خطاايي فقال له رسول هللا صلى هللا عليه وسلم نعم  
ان قتلت يف سبيل هللا وأنت صابر حمتسب مقبل غري مدبر قال رسول هللا 

صلى هللا عليه وسلم كيف قلت قال أرأيت أن قتلت يف سبيل هللا يكفر عين  
م ان قتلت وأنت صابر خطاايي قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم نع 

 حمتسب مقبل غري مدبر إال الدين فإن جربيل عليه السالم قال يل ذلك 



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    304صفحة  - 5مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

ثنا يعلى بن عبيد ثنا حممد بن عمرو   حدثنا عبد هللا حدثين أيب - 22639
عبد هللا بن أيب قتادة عن أبيه قال : أتى  عن سعيد بن أيب سعيد املقربي عن 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم جبنازة يصلي عليها فقال أعليه دين قالوا نعم 
ديناران فقال ترك هلما وفاء قالوا ال قال فصلوا على صاحبكم فقال أبو قتادة  

ي اي رسول هللا فصلى عليه النيب صلى هللا عليه وسلم  مها عل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح بطرقه وشواهده ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعلى ثنا حجاج الصواف عن حيىي   - 22640
بن أيب كثري عن عبد هللا بن أيب قتادة عن أبيه قال قال رسول هللا صلى هللا 



 عليه وسلم : إذا أقيمت الصالة فال تقوموا حىت تروين 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أان سفيان عن منصور   - 22641
عن جماهد عن حرملة بن إايس الشيباين عن أيب قتادة أن رسول هللا صلى هللا 

عليه وسلم قال : صوم يوم عرفة كفارة سنتني سنة ماضية وسنة مستقبلة  
 وصوم يوم عاشوراء كفارة سنة  

 

 

هذا إسناد ضعيف عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح و ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أان بن جريج أخربين  - 22642
عامر بن عبد هللا بن الزبري عن عمرو بن سليم الزرقي أنه مسع أاب قتادة يقول :  
أن النيب صلى هللا عليه وسلم صلى وأمامة بنت زينب ابنة النيب صلى هللا عليه  

بن الربيع بن عبد العزى على رقبته فإذا ركع وسلم وهي ابنة أيب العاص 
وضعها وإذا قام من سجوده أخذها فأعادها على رقبته فقال عامر ومل أسأله 

أي صالة هي قال بن جريج وحدثت عن زيد بن أيب عتاب عن عمرو بن 



 سليم أهنا صالة الصبح قال أبو عبد الرمحن جوده  

 

 

رط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أان معمر عن حيىي بن  - 22643
أيب كثري عن عبد هللا بن أيب قتادة عن أبيه قال : خرجت مع رسول هللا صلى  

هللا عليه وسلم زمن احلديبية فأحرم أصحايب ومل أحرم فرأيت محارا فحملت 
ى هللا عليه وسلم وذكرت أين مل عليه فاصطدته فذكرت شأنه لرسول هللا صل

أكن أحرمت وإين إمنا اصطدته لك فأمر النيب صلى هللا عليه وسلم أصحابه 
 فأكلوا ومل أيكل منه حني أخربته أين اصطدته له  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح دون قوله : " إمنا اصطدته لك " ت
له "ودون قوله : " ومل أيكل منه حني أخربته أين اصطدته   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا معمر أخربين حممد  - 22644
ينة فتلقاه أبو بن عبد هللا بن عقيل يعين بن أيب طالب قال قدم معاوية املد

قتادة فقال أما إن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قد قال : إنكم ستلقون  



ا  بعدي أثرة قال فبم أمركم قال أمران أن نصرب قال فاصربوا إذ  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : املرفوع منه صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف من  ت
 أجل عبد هللا بن حممد بن عقيل فهو ضعيف يعترب به 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا عبد هللا بن سعيد   - 22645
بن أيب هند حدثين حممد بن عمرو بن حلحلة الديلي عن بن كعب بن مالك 

 قتادة قال : كنا مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يوما فمر عليه  عن أيب
يح ومسرتاح جبنازة فقال مسرتيح ومسرتاح منه قال قلنا أي رسول هللا ما مسرت 

منه قال العبد الصاحل يسرتيح من نصب الدنيا ومهها إىل رمحة هللا تعاىل والعبد  
ب  الفاجر يسرتيح منه العباد والبالد والشجر والدوا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن الزهري  - 22646
حىت حدثين أبو  عن أيب سلمة قال كنت ألقى من الرؤاي شدة غري أين ال أزمل

قتادة أنه مسع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : الرؤاي من هللا واحللم من  



ث بصقات الشيطان فإذا حلم أحدكم حلما يكرهه فليبصق عن يساره ثال
 وليستعذ ابهلل من الشيطان فإنه ال يضره  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    305صفحة  - 5مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان عن عثمان بن أيب سليمان   - 22647
مسع عامر بن عبد هللا بن الزبري حيدث عن عمرو بن سليمان عن أيب قتادة أن  
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : إذا دخل أحدكم املسجد فلريكع ركعتني  

 قبل أن جيلس  

 

 

سلم عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مت  

 

 

قال عبد هللا وقال أيب وحدثنا مرة فقال عن عثمان بن أيب  - 22647



 سليمان بن عجالن عن عامر بن عبد هللا بن الزبري :فذكر احلديث

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا خملد بن يزيد احلراين ثنا األوزاعي  - 22648
قتادة فارس رسول عن حيىي يعين بن أيب كثري عن عبد هللا بن قتادة عن أبيه أيب 

هللا صلى هللا عليه وسلم عن النيب صلى هللا عليه وسلم : أنه كان يقرأ يف 
سورة ويف الركعتني بفاحتة  الركعتني األوليني من الظهر والعصر بفاحتة الكتاب و 

 الكتاب 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سويد بن عمرو الكليب ثنا أابن بن  - 22649
ة عن أبيه : أن نيب هللا يزيد العطار ثنا حيىي بن أيب كثري عن عبد هللا بن أيب قتاد 

صلى هللا عليه وسلم كان يصلي بنا فيقرأ يف الظهر والعصر يف األوليني 
اآلخرتني أبم الكتاب بسورتني وأم الكتاب وكان يسمعنا األحيان اآلية ويف 

وكان يطيل يف أول ركعة من صالة الظهر وصالة العصر وكان يقول إذا أقيمت  
 الصالة فال تقوموا حىت تروين 

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
الشيخني غري سويد بن عمرو الكليب وأابن بن يزيد العطار فهما من رجال  

 مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو املغرية ثنا األوزاعي ثنا حيىي بن  - 26502
كان  أيب كثري عن عبد هللا بن أيب قتادة عن أبيه : أن النيب صلى هللا عليه وسلم  

يقرأ أبم القرآن وسورتني معها يف الركعتني من صالة الظهر والعصر ويسمعنا  
ىل اآلية أحياان وكان يطيل يف الركعة األو   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بشر بن شعيب حدثين أيب عن   - 22651
الزهري أخربين أبو سلمة بن عبد الرمحن أن أاب قتادة كان من أصحاب رسول  

م  هللا صلى هللا عليه وسلم وفرسانه قال مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسل
يقول : الرؤاي من هللا واحللم من الشيطان فإذا حلم أحدكم احللم يكرهه  

 فليبصق عن يساره ثالاث وليستعذ ابهلل منه فلن يضره  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هاشم بن املبارك عن بكر بن عبد   - 22652
هللا عن عبد هللا بن رابح عن أيب قتادة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم : ساقي القوم آخرهم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد حسن من أجل مبارك ت  

 

 

اشم ثنا املبارك عن بكر بن عبد  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا ه - 22653
هللا عن عبد هللا بن رابح عن أيب قتادة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم : ليس التفريط يف النوم إمنا التفريط يف اليقظة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا معاوية بن عمرو ثنا زائدة ثنا عمرو   - 22654
بن خلدة  بن حيىي األنصاري ثنا حممد بن حيىي بن حبان عن عمرو بن سليم 

األنصاري عن أيب قتادة قال : دخلت املسجد ورسول هللا صلى هللا عليه  



وسلم  وسلم جالس بني ظهراين الناس فجلست فقال رسول هللا صلى هللا عليه 
ما منعك أن تركع ركعتني قبل أن جتلس قال قلت إين رأيتك جالسا والناس  

 جلوس قال وإذا دخل أحدكم املسجد فال جيلس حىت يركع ركعتني  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أمحد بن احلجاج أان عبد هللا بن  - 22655
ك حدثين األوزاعي حدثين حيىي بن أيب كثري عن عبد هللا بن أيب قتادة عن  املبار 

أبيه عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : إين ألقوم يف الصالة أريد أن أطول 
 فيها فأمسع بكاء الصيب فأجتوز يف صاليت كراهية أن أشق على أمه  

 

 

البخاري عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبيدة بن محيد حدثين عبد العزيز  - 22656
بن رفيع عن جماهد وعن بن أيب قتادة عن أيب قتادة قال : كنت مع نفر من  

أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم وكانوا حمرمني إال رجال واحدا فبصر بصيد  
ا مث تزودان منه فلما أتينا النيب  فأخذ سوطا فحمل عليه فأصاده فأكل منه وأكلن



صلى هللا عليه وسلم قلنا اي رسول هللا إن فالان كان حمال أو حالال فأصاب 
صيدا وأنه أكل منه وأكلنا معه ومعنا منه قال فقال هلم رسول هللا صلى هللا 

 عليه وسلم كلوا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري ت  

 

 

-------------------------------------  

 

[    306صفحة  - 5مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعقوب حدثين أيب عن بن إسحاق  - 22657
قال : بعثنا   حدثين معبد بن كعب بن مالك عن أيب قتادة احلرث بن ربعي

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إىل سيف البحر يف بعض عمره إىل مكة 
ووعدان أن نلقاه بقديد فخرجنا ومنا احلالل ومنا احلرام قال فكنت حالال 

ر احلديث قال وفيه هذه العضد قد شويتها وأنضجتها وأطيبتها قال فهاهتا  فذك
قال فجئته هبا فنهسها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهو حرام حىت فرغ 

 منها  

 



 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد حسن من أجل ابن ت
 إسحاق

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعقوب ثنا أيب عن بن إسحاق  - 22658
حدثين عبد هللا بن أيب سلمة موىل بين متيم عن أيب حممد انفع األقرع موىل بين 

 غفار عن أيب قتادة : مثل حديث معبد بن كعب مل يزد ومل ينقص  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

هللا حدثين أيب ثنا يعقوب حدثين بن أخي بن شهاب  حدثنا عبد  - 22659
محن بن عوف أن أاب هريرة  عن حممد بن شهاب حدثين أبو سلمة بن عبد الر 

قال مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : من رآين يف املنام فسرياين 
يف اليقظة أو فكأمنا رآين يف اليقظة ال يتمثل الشيطان يب فقال أبو سلمة قال  

بو قتادة قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من رآين فقد رآين احلق  أ  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد حسن من أجل ابن أخي ت
 ابن شهاب



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعقوب ثنا أيب عن بن إسحاق  - 22660
 وحدثين بن حدثين عبد هللا بن أيب بكر أنه حدث عن أيب قتادة قال أيب

إسحاق عن حيىي بن سعيد عن انفع األقرع أيب حممد موىل بين غفار عن أيب 
قتادة قال قال أبو قتادة : رأيت رجلني يقتتالن مسلم ومشرك وإذا رجل من  

املشركني يريد أن يعني صاحبه املشرك على املسلم فأتيته فضربت يده فقطعتها  
حىت وجدت ريح املوت فلوال أن الدم وأعتنقين بيده األخرى فوهللا ما أرسلين 

نزفه لقتلين فسقط فضربته فقتلته وأجهضين عنه القتال ومر به رجل من أهل 
مكة فسلبه فلما فرغنا ووضعت احلرب أوزارها قال رسول هللا صلى هللا عليه  
وسلم من قتل قتيال فسلبه له قال قلت اي رسول هللا قد قتلت قتيال وأسلب 

فال أدري من استلبه فقال رجل من أهل مكة صدق اي  فأجهضين عنه القتال
رسول هللا أان سلبته فأرضه عين من سلبه قال فقال أبو بكر تعمد إىل أسد من  
أسد هللا يقاتل عن هللا عز وجل تقامسه سلبه اردد عليه سلب قتيله قال رسول  

ته  هللا صلى هللا عليه وسلم صدق فاردد عليه سلب قتيله قال أبو قتادة فأخذ
 منه فبعته فاشرتيت بثمنه خمرفا ابملدينة وإنه ألول مال اعتقدته  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن بن موسى وحسني بن حممد  - 22661
أيب قتادة عن أبيه قال :  قاال ثنا شيبان عن حيىي بن أيب كثري عن عبد هللا بن 

بينما حنن نصلي مع النيب صلى هللا عليه وسلم إذ مسع جلبة رجال فلما صلى  
قال فال تفعلوا  دعاهم فقال ما شأنكم قالوا اي رسول هللا استعجلنا إىل الصالة

 إذا أتيتم الصالة فعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما سبقكم فأمتوا  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن أيب  - 22662
و  سلمة قال مسعت أاب نضرة حيدث عن أيب سعيد اخلدري قال أخربين من ه
خري مين : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال لعمار حني جعل حيفر  

 اخلندق وجعل ميسح رأسه ويقول بؤس بن مسية تقتلك الفئة الباغية  
 

 

شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم عليق ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن بن حيىي من أهل مرو أان  - 22663
النضر بن مشيل ثنا شعبة عن أيب مسلمة عن أيب نضرة عن أيب سعيد اخلدري 



قال أخربين من هو خري مين أبو قتادة أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال  
سر : تقتلك الفئة الباغية  لعمار بن اي  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد حسن يف املتابعات ت
 والشواهد من أجل احلسن بن حيىي املروزي 

 

 

------------------------------------- 

 

[    307صفحة  - 5مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سريج بن النعمان ثنا هشيم أان بن   - 22664
عن أبيه أيب قتادة  احلصني بن عبد الرمحن ثنا عبد هللا بن أيب قتادة األنصاري  

قال : سران مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وحنن يف سفر ذات ليلة فقلنا اي  
الصالة فمن يوقظنا   رسول هللا لو عرست بنا فقال إين أخاف أن تناموا عن

للصالة فقال بالل أان اي رسول هللا قال فعرس ابلقوم فاضطجعنا واستند بالل 
إىل راحلته فغلبته عيناه واستيقظ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وقد طلع  

حاجب الشمس فقال اي بالل أين ما قلت لنا قلت اي رسول هللا والذي بعثك 
فقال صلى هللا عليه وسلم إن هللا عز وجل ابحلق ما ألقيت على نومة مثلها  



قبض أرواحكم حني شاء وردها عليكم حني شاء مث أمرهم فانتشروا حلاجتهم  
 وتوضأ فارتفعت الشمس فصلى هبم الفجر 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري ت  

 

 

احل  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسني ثنا بن أيب ذئب عن ص - 22665
يعين بن أيب حسان عن عبد هللا بن أيب قتادة عن أبيه : أن النيب صلى هللا عليه  
وسلم بعثه يف طليعة قبل غيقة وودان وهو حمرم وأبو قتادة غري حمرم فإذا محار  

وحش فطلب منهم سوطا فلم يناولوه فاختلس سوط بعضهم فصاد محارا 
م ابألبواء قالوا إان صنعنا شيئا  وحشيا فأكلوه مث حلقوا النيب صلى هللا عليه وسل 

 ال ندري ما هو فقال أطعموان  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد حسن يف املتابعات ت
 والشواهد من أجل صاحل بن أيب حسان املدين

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يونس ثنا أابن عن حيىي بن أيب كثري   - 22666
عن عبد هللا بن أيب قتادة عن أبيه أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : إذا 



 أقيمت الصالة فال تقوموا حىت تروين 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
يد العطار فمن رجال مسلم الشيخني غري أابن بن يز   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إسحاق بن عيسى ثنا بن هليعة عن   - 22667
عبيد هللا بن أيب جعفر عن عبد الرمحن األعرج عن أيب قتادة األنصاري أنه : 

قتل رجال من الكفار فنفله رسول هللا صلى هللا عليه وسلم سلبه ودرعه فباعه  
 خبمس أواق 

 

 

يب األرنؤوط : حديث صحيحعليق شع ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هارون بن معروف قال ثنا عبد هللا   - 22668
بن وهب أخربين أبو صخر أن حيىي بن النضر األنصاري حدثه أنه مسع أاب 

قتادة يقول : مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول على املنرب لألنصار 
ار شعاري لو سلك الناس واداي وسلكت األنصار  أال أن الناس داثري واألنص

شعبة التبعت شعبة األنصار ولوال اهلجرة لكنت رجال من األنصار فمن ويل 



من األنصار فليحسن إىل حمسنهم وليتجاوز عن مسيئهم ومن أفزعهم فقد  
 أفزع هذا الذي بني هاتني وأشار إىل نفسه صلى هللا عليه وسلم  

 

 

حيح لغريه عليق شعيب األرنؤوط : صت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا مهام قال سئل عطاء بن   - 22669
أيب رابح وأان شاهد عن الفضل يف صوم يوم عرفة فقال جاء هذا من قبلكم اي  
أهل العراق حدثنيه أبو اخلليل بن حرملة بن إايس عن أيب قتادة أن النيب صلى 

لك قال صوم عرفة بصوم سنتني هللا عليه وسلم قال : كلمة تشبه عدل ذ
 وصوم عاشوراء بصوم سنة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان قال ثنا مهام ثنا حيىي بن أيب  - 22670
 صلى هللا عليه  كثري ثنا عبد هللا بن أيب قتادة عن أبيه أيب قتادة : أن النيب

وسلم كان يقرأ يف صالة الظهر يف الركعتني األوليني أبم الكتاب وسورتني وكان  
خريني أبم القرآن قال وكان  يسمعنا األحيان اآلية وكان يقرأ يف الركعتني األ



يطيل يف الركعة األوىل ماال يطيل يف الثانية وهكذا يف صالة العصر وهكذا يف 
 صالة الصبح قال عفان وأابن بن يزيد العطار مثله سواء  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخني من جهة مهام  ت
 وعلى شرط مسلم من جهة أابن 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا أابن ثنا حيىي بن أيب كثري   - 22671
ى هللا عليه وسلم  حدثين عبد هللا بن أيب قتادة عن أبيه أيب قتادة : أن النيب صل

هنى عن خليط البسر والتمر وعن خليط الزبيب والتمر وعن خليط الزهو  
ادة عن النيب والرطب له قال وحدثين أبو سلمة بن عبد الرمحن عن أيب قت

 صلى هللا عليه وسلم مثله  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    308صفحة  - 5مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا مهام ثنا حيىي بن أيب كثري   - 22672
يه وسلم صلى ثنا عبد هللا بن أيب قتادة عن أبيه أنه شهد النيب صلى هللا عل

على ميت فسمعته يقول : اللهم اغفر حلينا وميتنا وشاهدان وغائبنا وصغريان 
لرمحن هبؤالء الثمان وكبريان وذكران وأنثاان قال وحدثين أبو سلمة بن عبد ا

كلمات وزاد كلمتني من أحييته منا فأحيه على اإلسالم ومن توفيته منا فتوفه  
 على اإلميان  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح إسناد املوصول منهما رجاله ثقات ت
 رجال الشيخني

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا أابن عن حيىي بن أيب كثري   - 22673
ن إبراهيم عن أبيه عن النيب صلى هللا عليه وسلم : بنحوه  ع  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيفت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا مهدي بن ميمون ثنا   - 22674
ادة عن النيب صلى هللا  غيالن بن جرير عن عبد هللا بن معبد الزماين عن أيب قت



عليه وسلم قال : قال له رجل أرأيت صيام عرفة قال احتسب عند هللا أن 
قال  يكفر السنة املاضية والباقية قال اي رسول هللا أرأيت صوم عاشوراء

 احتسب عند هللا أن يكفر السنة  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد بن هارون أان مهام بن حيىي   - 22675
عن حيىي بن أيب كثري عن عبد هللا بن أيب قتادة عن أبيه قال قال رسول هللا 

 صلى هللا عليه وسلم : إذا أقيمت الصالة فال تقوموا حىت تروين 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

نا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا محاد يعين بن سلمة أان  حدث - 22676
كان له على رجل   أبو جعفر اخلطمي عن حممد بن كعب القرظي : أن أاب قتادة

دين وكان أيتيه يتقاضاه فيختبئ منه فجاء ذات يوم فخرج صيب فسأله عنه  
ها  فقال نعم هو يف البيت أيكل خزيرة فناداه اي فالن اخرج فقد أخربت أنك

هنا فخرج إليه فقال ما يغيبك عين قال إين معسر وليس عندي قال آهلل إنك  



معسر قال نعم فبكى أبو قتادة مث قال مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
 يقول من نفس عن غرميه أو حما عنه كان يف ظل العرش يوم القيامة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

د هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن سعد  حدثنا عب - 22677
موىل أيب قتادة ومل يكن بن إبراهيم قال مسعت رجال قال سعد كان يقال له  

موىل حيدث عن أيب قتادة : أنه أصاب محار وحش فسألوا النيب صلى هللا عليه  
وسلم وهو حمرم فقال النيب صلى هللا عليه وسلم أبقي معكم منه شيء قال 

بة مث سألته بعد فقال أبقي معكم منه شيء قال فأكله أو قال فكلوه فقلت  شع
 لشعبة معىن قوله ال أبس به قال نعم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد بن هارون أان سليمان يعين  - 22678
 قتادة عن أبيه أن رسول هللا صلى هللا التيمي قال حدثت عن عبد هللا بن أيب

 عليه وسلم قال : تقرؤون خلفي قالوا نعم قال فال تفعلوا إال أبم الكتاب 



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف النقطاعه بني ت
وعبد هللا بن أيب قتادة  -وهو ابن طرخان   -سليمان التيمي   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد بن هارون أان حيىي بن سعيد   - 22679
ء رجل إىل النيب عن سعيد املقربي عن عبد هللا بن أيب قتادة عن أبيه قال جا

صلى هللا عليه وسلم فقال : اي رسول هللا إن قتلت يف سبيل هللا صابرا حمتسبا  
هللا عليه وسلم إن   مقبال غري مدبر كفر هللا به خطاايي فقال رسول هللا صلى

قتلت يف سبيل هللا صابرا حمتسبا مقبال غري مدبر كفر هللا به خطاايك مث إن 
الرجل لبث ما شاء هللا مث قال اي رسول هللا ان قتلت يف سبيل هللا كفر هللا به 
خطاايي فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ان قتلت يف سبيل هللا صابرا 

فر هللا به خطاايك إال الدين كذلك قال يل جربيل  حمتسبا مقبال غري مدبر ك 
 عليه السالم 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد بن هارون أان مهام بن حيىي   - 22680



وأابن بن يزيد عن حيىي بن أيب كثري عن عبد هللا بن أيب قتادة عن أبيه : أن 
ل هللا صلى هللا عليه وسلم كان يقرأ يف الركعتني األوليني من الظهر رسو 

والعصر بفاحتة الكتاب وسورة ويسمعنا اآلية أحياان ويقرأ يف الركعتني األخريني 
 بفاحتة الكتاب  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخني من جهة مهام  ت
 وعلى شرط مسلم من جهة أابن 

 

 

-------------------------------------  

 

[    309صفحة  - 5مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا قال حدثين أيب ثنا أبو سعيد ثنا حرب يعين بن  - 22681
 شداد ثنا حيىي بن أيب كثري فذكر : مثله  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري ت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو سعيد ثنا حرب ثنا روح ثنا   - 22682
ن أيب سلمة بن عبد الرمحن عن أيب حسني املعلم ثنا حيىي يعين بن أيب كثري ع

قتادة أن نيب هللا صلى هللا عليه وسلم قال : ال تنتبذوا الرطب والزهو والتمر  
والزبيب مجيعا وانتبذوا كل واحد على حدته قال حيىي فسألت عن ذلك عبد  

 هللا بن أيب قتادة فأخربين عن أبيه بذلك  

 

 

شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على  ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عثمان بن عمر أان بن أيب ذئب  - 22683
عن سعيد املقربي عن عبد هللا بن أيب قتادة عن أيب قتادة : أن رسول هللا صلى 
هللا عليه وسلم توضأ مث صلى أبرض سعد أبصل احلرة عند بيوت السقيا مث قال  

دعاك ألهل مكة وأان حممد عبدك   اللهم إن إبراهيم خليلك وعبدك ونبيك
ونبيك ورسولك أدعوك ألهل املدينة مثل ما دعاك به إبراهيم ألهل مكة  

ندعوك أن تبارك هلم يف صاعهم ومدهم ومثارهم اللهم حبب إلينا املدينة كما  
حببت إلينا مكة واجعل ما هبا من وابء خبم اللهم إين قد حرمت ما بني البتيها  

براهيم احلرم  كما حرمت على لسان إ  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني ت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سليمان بن داود الطيالسي ثنا   - 22684
شعبة عن اثبت مسع عبد هللا بن رابح حيدث عن أيب قتادة : أن رسول هللا 

صلى هللا عليه وسلم وأصحابه ملا قاموا إىل الصالة فصلوا قال هلم رسول هللا 
 صلى هللا عليه وسلم صلوها الغد لوقتها  

 

 

: إسناده صحيح على شرط مسلم عليق شعيب األرنؤوط ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد ثنا محاد ثنا محيد عن   - 22685
بكر بن عبد هللا بن رابح عن أيب قتادة : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

كان إذا عرس بليل اضطجع على ميينه وإذا عرس قبيل الصبح نصب ذراعيه  
 ووضع رأسه بني كفيه  

 

 

ليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  عت
 الشيخني غري محاد بن سلمة وعبد هللا بن رابح فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد امللك بن عمرو وعبد الوهاب   - 22686



ن  اخلفاف قاال ثنا هشام قال كتب إىل حيىي أن عبد هللا بن أيب قتادة حدثه ع
أبيه أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : إذا نودي للصالة فال تقوموا حىت 

 تروين  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخني من جهة عبد  ت
 امللك بن عمرو وقوي على شرط مسلم من جهة عبد الوهاب اخلفاف

 

 

هاشم ثنا حرب  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو سعيد موىل بين  - 22687
 يعين بن شداد ثنا حيىي يعين بن أيب كثري عن عبد هللا بن أيب قتادة عن أبيه أن

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : إذا أتى أحدكم اخلالء فال يتمسحن 
 بيمينه وإذا شرب فال يتنفس يف إانئه  

 

 

ثقات عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري رجاله ت
 رجال الشيخني غري أيب سعيد موىل بين هاشم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو سعيد ثنا حرب ثنا حيىي عن أيب  - 22688
سلمة عن أيب قتادة أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : من رأى رؤاي 



تعجبه فليحدث هبا فإهنا بشرى من هللا عز وجل ومن رأى رؤاي يكرهها فال 
 حيدث هبا وليتفل عن يساره ويتعوذ ابهلل من شرها  

 

 

األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري رجاله ثقات  عليق شعيبت
 رجال الشيخني غري أيب سعيد موىل بين هاشم فمن رجال البخاري 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا محاد بن خالد اخلياط ثنا مالك عن   - 22689
إسحاق بن أيب طلحة عن محيدة عن كبشة قالت رأيت أاب قتادة أصغى اإلانء 

ت فقال أتعجبني أن النيب صلى هللا عليه وسلم أخربان : أهنا ليست للهرة فشرب
 بنجس إهنا من الطوافني عليكم والطوافات 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا معمر بن سليمان هو الرقي ثنا   - 22690
وضع له وضوء فولغ  احلجاج عن قتادة عن عبد هللا بن أيب قتادة عن أبيه : أنه

فيه السنور فأخذ يتوضأ فقالوا اي أاب قتادة قد ولغ فيه السنور فقال مسعت 
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول السنور من أهل البيت وإنه من الطوافني  



 أو الطوافات عليكم  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف ت  

 

 

ين أيب ثنا هاشم ثنا شيبان عن حيىي عن عبد  حدثنا عبد هللا حدث - 22691
هللا بن أيب قتادة عن أبيه قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : إذا شرب 
أحدكم فال يتنفس يف اإلانء وإذا ابل أحدكم فال ميس ذكره بيمينه وإذا متسح 

 أحدكم من اخلالء فال يتمسحن بيمينه  
 

 

صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    310صفحة  - 5مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا محاد بن سلمة أان أبو   - 22692
ينا أبو قتادة  حممد بن معبد بن أيب قتادة عن بن كعب بن مالك قال خرج عل 



وحنن نقول قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كذا وقال رسول هللا صلى هللا  
هللا صلى عليه وسلم كذا فقال شاهت الوجوه أتدرون ما تقولون مسعت رسول  

هللا عليه وسلم : يقول من قال علي ما مل أقل فليتبوأ مقعده من النار قال  
 عفان وقد قال يل حممد بن كعب  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : املرفوع منه صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف جلهالة ت
 أيب حممد بن معبد بن أيب قتادة 

 

 

اد بن سلمة عن أيب حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن ثنا مح - 22693
حممد بن معبد بن أيب قتادة قال مسعت عبد هللا بن كعب بن مالك حيدث أن 

 أاب قتادة خرج عليهم : فذكر معناه  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو قطن قال ثنا هشام قال كتب   - 22694
إىل حيىي بن عبد هللا بن أيب قتادة عن أبيه أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 قال : ال تقوموا حىت تروين يعين للصالة 



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

نا حممد بن النوشجان وهو أبو جعفر  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ث - 22695
ن األوزاعي عن حيىي بن أيب كثري عن عبد هللا  السويدي ثنا الوليد بن مسلم ع

بن أيب قتادة عن أبيه قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : أسوأ الناس 
سرقة الذي يسرق من صالته قالوا اي رسول هللا وكيف يسرق من صالته قال  

ال سجودها أو قال ال يقيم صلبه يف الركوع والسجود  ال يتم ركوعها و   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا احلكم بن موسى ثنا الوليد بن  - 22696
مسلم عن األوزاعي عن حيىي بن أيب كثري عن عبد هللا بن أيب قتادة عن أبيه عن  

 النيب صلى هللا عليه وسلم : حنوه  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد عن حيىي بن سعيد   - 22697
رسول هللا صلى هللا  قال مسعت أاب سلمة بن عبد الرمحن مسع أاب قتادة أنه مسع

عليه وسلم يقول : الرؤاي من هللا واحللم من الشيطان فإذا رأى أحدكم شيئا  
إهنا لن تضره يكرهه فليبصق عن مشاله ثالث مرات وليستعذ ابهلل من شرها ف  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد عن بن عجالن  - 22698
حدثين سعيد وعامر بن عبد هللا بن الزبري عن عمرو بن سليم عن أيب قتادة :  

على عنقه فيؤم  أن النيب صلى هللا عليه وسلم كان خيرج وهو حامل ابنة زينب  
 الناس فإذا ركع وضعها وإذا قام محلها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد قوي ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد عن هشام ثنا حيىي   - 22699
بن أيب كثري عن عبد هللا بن أيب قتادة مسع أابه أاب قتادة : أن النيب صلى هللا 

ى أن ينتبذ الرطب والزهو مجيعا أو التمر والزبيب مجيعا وقال  عليه وسلم هن



 انبذوا كل واحد منهما على حدته  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد ثنا هشام حدثين  - 22700
ه عن النيب صلى هللا عليه  حيىي عن عبد هللا بن أيب قتادة أن أاب قتادة أخرب 

وسلم قال : إذا شرب أحدكم فال يتنفس يف اإلانء وإذا أتى أحدكم اخلالء فال 
 يستنجني بيمينه وقال أبو عامر وال ميس أحدكم ذكره بيمينه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا علي يعين بن املبارك عن   - 22701
كان رسول هللا صلى حيىي بن أيب كثري عن عبد هللا بن أيب قتادة عن أبيه قال :  

هللا عليه وسلم يقرأ يف الركعتني األوليني من الظهر يسمعنا اآلية أحياان فيطيل  
ركعتني األوليني من العصر ويطيل  يف الركعة األوىل ويقصر يف الثانية ويقرأ يف ال
 يف الركعة األوىل من الفجر ويقصر يف الثانية  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا علي بن املبارك قال أيب  - 22702
 بن أيب قتادة  وحدثنا هشام ثنا شيبان مجيعا عن حيىي بن أيب كثري عن عبد هللا

عن أبيه قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : إذا أقيمت الصالة فال 
 تقوموا حىت تروين وعليكم السكينة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناداه صحيحان على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا مهدي بن ميمون عن   - 22703
هللا بن معبد عن أيب قتادة أن رجال : سأل النيب صلى  غيالن بن جرير عن عبد

هللا عليه وسلم عن صوم يوم عرفة فقال احتسب على هللا كفارة سنتني ماضية  
ومستقبلة قال اي رسول هللا أرأيت رجال يصوم الدهر كله قال ال صام وال أفطر  

وما قال  أو ما صام وما أفطر قال اي رسول هللا أرأيت رجال يصوم يوما ويفطر ي
ذاك صوم أخي داود عليه السالم قال اي رسول هللا أرأيت رجال يصوم يوما 

ويفطر يومني قال وددت أين طوقت ذلك قال أرأيت رجال يصوم يومني ويفطر  
يوما قال ومن يطيق ذلك قال وسئل عن صوم يوم عاشوراء قال احتسب على 

 هللا كفارة سنة  



 

 

على شرط مسلم  عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    311صفحة  - 5مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع عن أيب العميس ثنا عامر بن   - 22704
 قتادة : أن النيب عبد هللا بن الزبري عن الزرقي يقال له عمرو بن سليم عن أيب

صلى هللا عليه وسلم كان يصلي وابنته على عاتقه وقال مرة محل أمامة وهو  
ا  يصلي وكان إذا أراد أن يركع أو يسجد وضعها فإذا قام أخذه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع عن أيب العميس عن عامر بن   - 22705
عبد هللا بن الزبري عن الزرقي عن أيب قتادة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم : إذا دخل أحدكم املسجد فال جيلس حىت يصلي ركعتني  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع عن سفيان عن عبد العزيز بن  - 22706
رفيع عن عبد هللا بن أيب قتادة عن أبيه قال قال رسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم : ال تسبوا الدهر فإن هللا هو الدهر  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

 ثنا حممد بن أيب عدي عن احلجاج حدثنا عبد هللا حدثين أيب - 22707
حيىي يعين بن أيب كثري عن عبد هللا بن أيب  يعين بن أيب عثمان الصواف عن

قتادة عن أبيه قال : كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يصلي بنا فيقرأ يف 
الظهر والعصر يف الركعتني األوليني بفاحتة الكتاب وسورتني ويسمعنا اآلية 

ول يف الركعة األوىل من الظهر ويقصر يف الثانية وكذلك أحياان وكان يط
 الصبح 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن أيب عدي عن احلجاج بن  - 22708
أيب عثمان الصواف عن حيىي بن أيب كثري عن عبد هللا بن أيب قتادة عن أبيه أن 

هللا صلى هللا عليه وسلم قال : إذا شرب أحدكم فال يتنفس يف اإلانء   رسول
ه قال حيىي وإذا دخل اخلالء فال يتمسح بيمينه وإذا ابل فال ميس ذكره بيمين

بن أيب كثري وحدثين عبد هللا بن أيب طلحة أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال  
بشماله وإذا أخذ فال  إذا أكل أحدكم فال أيكل بشماله وإذا شرب فال يشرب 

 أيخذ بشماله وإذا أعطى فال يعطي بشماله 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا أبو عوانة عن عثمان بن   - 22709
تويف رجل منا   عبد هللا بن موهب عن عبد هللا بن أيب قتادة عن أبيه قال :

فأتينا النيب صلى هللا عليه وسلم ليصلي عليه فقال هل ترك من شيء قالوا ال 
انية عشر درمها  وهللا ما ترك من شيء قال فهل ترك عليه من دين قالوا نعم مث

قال فهل ترك هلا قضاء قالوا ال وهللا ما ترك هلا من شيء قال فصلوا أنتم عليه  
قال أبو قتادة اي رسول هللا أرأيت ان قضيت عنه أتصلي عليه قال إن قضيت  

عنه ابلوفاء صليت عليه قال فذهب أبو قتادة فقضى عنه فقال أوفيت ما  



هللا عليه وسلم فصلى عليه  عليه قال نعم فدعا به رسول هللا صلى   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح بطرقه وشواهده ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا الضحاك بن خملد عن األوزاعي  - 22710
ثين أبو قتادة أو حدثنا :  حدثين حيىي بن أيب كثري ثنا عبد هللا بن أيب قتادة حد

أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان يقرأ يف الركعتني من الظهر بفاحتة  
ا اآلية أحياان الكتاب وسورة ويطيل يف األوليني ويف العصر مثل ذلك ويسمعن  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

( حديث عطية القرظي رضي هللا عنه  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هشيم بن بشري أان عبد امللك بن  - 22711
عمري عن عطية القرظي قال : عرضت على النيب صلى هللا عليه وسلم يوم 

قريظة فشكوا يف فأمر يب النيب صلى هللا عليه وسلم أن ينظروا إيل هل أنبت 
 بعد فنظروا فلم جيدوين أنبت فخلى عين وأحلقين ابلسيب 



 

 

ب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري عليق شعيت
 صحابيه فقد روى له أصحاب السنن

 

 

------------------------------------- 

 

[    312صفحة  - 5مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان عن عبد امللك مسع عطية   - 22712
يقول : كنت يوم حكم سعد فيها غالما فلم جيدوين أنبت فيها فها أان ذا بني 

 أظهركم  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

( حديث صفوان بن املعطل السلمي رضي هللا عنه   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن أيب بكر املقدمي ثنا محيد   - 22713



بن األسود ثنا الضحاك بن عثمان عن املقربي عن صفوان بن املعطل السلمي 
أنه سأل النيب صلى هللا عليه وسلم فقال : اي نيب هللا إين أسألك عما أنت به 

امل وأان به جاهل من الليل والنهار ساعة تكره فيها الصالة فقال رسول هللا ع
صلى هللا عليه وسلم إذا صليت الصبح فأمسك عن الصالة حىت تطلع 

الشمس فإذا طلعت فصل فإن الصالة حمضورة متقبلة حىت تعتدل على رأسك 
مثل الرمح فإذا اعتدلت على رأسك فإن تلك الساعة تسجر فيها جهنم  

تفتح فيها أبواهبا حىت تزول عن حاجبك األمين فإذا زالت عن حاجبك األمين و 
 فصل فإن الصالة حمضورة متقبلة حىت تصلي العصر 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد منقطع ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو حفص عمرو بن علي بن حبر   - 22714
م أبو عيسى ثنا صفوان بن كثري السقا ثنا أبو قتيبة ثنا عمر بن نبهان ثنا سال 

بن املعطل قال : خرجنا حجاجا فلما كنا ابلعرج إذا حنن حبية تضطرب فلم  
خد هلا يف  تلبث إن ماتت فأخرج هلا رجل خرقة من عيبته فلفها فيها ودفنها و 

األرض فلما أتينا مكة فأان لباملسجد احلرام إذ وقف علينا شخص فقال أيكم 
صاحب عمرو بن جابر قلنا ما نعرفه قال أيكم صاحب اجلان قالوا هذا قال 
أما أنه جزاك هللا خريا أما أنه قد كان من آخر التسعة موات الذين أتوا رسول 



  هللا صلى هللا عليه وسلم يستمعون القرآن

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف جدا ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين عبيد هللا بن عمر القواريري ثنا عبد هللا   - 22715
بن جعفر أخربين حممد بن يوسف عن عبد هللا بن الفضل عن أيب بكر بن عبد  
الرمحن بن احلارث عن صفوان بن املعطل السلمي قال : كنت مع رسول هللا 

ليه وسلم يف سفر فرمقت صالته ليلة فصلى العشاء اآلخرة مث انم  صلى هللا ع
فلما كان نصف الليل استيقظ فتال اآلايت العشر آخر سورة آل عمران مث  
تسوك مث توضأ مث قام فصلى ركعتني فال أدري أقيامه أم ركوعه أم سجوده  
لى  أطول مث انصرف فنام مث استيقظ فتال اآلايت مث تسوك مث توضأ مث قام فص

ركعتني ال أدري أقيامه أم ركوعه أم سجوده أطول مث انصرف فنام مث استيقظ  
 ففعل ذلك مث مل يزل يفعل كما فعل أول مرة حىت صلى إحدى عشرة ركعة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه وهذا إسناد ضعيف ت  

 

 

( حديث عبد هللا بن خبيب رضي هللا عنه   )  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين حممد بن أيب بكر املقدمي ثنا الضحاك بن  - 16227
 بن خبيب  خملد ثنا بن أيب ذئب عن أسيد بن أيب أسيد عن معاذ بن عبد هللا

عن أبيه قال : أصابنا طش وظلمة فانتظران رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
قل  ليصلي لنا فخرج فأخذ بيدي فقال قل فسكت قال قل قلت ما أقول قال 
 هو هللا أحد واملعوذتني حني متسي وحني تصبح ثالاث يكفيك كل يوم مرتني 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

( حديث احلرث بن أقيش رضي هللا عنه  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين حممد بن أيب بكر املقدمي ثنا بشر بن  - 22717
رث بن أقيش قال  املفضل عن داود بن أيب هند عن عبد هللا بن قيس عن احل

قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ما من مسلمني ميوت هلما أربعة أوالد إال  
ا اي رسول هللا واثنان أدخلهما هللا اجلنة قالوا اي رسول هللا وثالثة قال وثالثة قالو 

قال واثنان وإن من أميت ملن يعظم للنار حىت يكون أحد زواايها وإن من أميت 
 ملن يدخل بشفاعته اجلنة أكثر من مضر  

 



 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف جلهالة عبد هللا بن قيس ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    313صفحة  - 5مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

( حديث عبادة بن الصامت رضي هللا عنه   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هشيم أان منصور عن احلسن عن   - 22718
حطان بن عبد هللا الرقاشي عن عبادة بن الصامت قال قال رسول هللا صلى  
هللا عليه وسلم : خذوا عين خذوا عين قد جعل هللا هلن سبيال البكر ابلبكر  

 جلد مائة ونفي سنة والثيب ابلثيب جلد مائة والرجم 

 

 

رنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  عليق شعيب األت
 الشيخني غري حطان بن عبد هللا الرقاشي فمن رجال مسلم 

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا معتمر بن سليمان عن محيد عن   - 22719
أنس عن عبادة بن الصامت أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال :  

 التمسوها يف اتسعة وسابعة وخامسة يعين ليلة القدر  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

إمساعيل بن إبراهيم أان خالد احلذاء   حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا - 22720
ه عن أيب أمساء قال قال عبادة بن الصامت عن أيب قالبة قال خالد أحسبه ذكر 

: أخذ علينا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كما أخذ على النساء ستا أن ال 
تشركوا ابهلل شيئا وال تسرقوا وال تزنوا وال تقتلوا أوالدكم وال يعضد بعضكم  

 تعصوين يف معروف فمن أصاب منكم منهن حدا فعجل له عقوبته  بعضا وال
 فهو كفارته وإن أخر عنه فأمره إىل هللا تعاىل إن شاء عذبه وإن شاء رمحه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد رجاله ثقات رجال ت
 الصحيح

 

 

اب  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هشيم عن خالد قال مسعت أ - 22721



قالبة حيدث عن أيب األشعث عن عبادة بن الصامت عن النيب صلى هللا عليه  
 وسلم : مثله  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري أيب األشعث

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن خالد   - 22722
قال مسعت أاب قالبة حيدث عن أيب األشعث عن عبادة بن الصامت قال :  

أخذ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم علينا كما أخذ على النساء أو على الناس 
 فذكر معناه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن سلمة عن أيب إسحاق  - 22723
نا  عن مكحول عن حممود بن الربيع عن عبادة بن الصامت قال : صلى ب 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقرأ فثقلت عليه القراءة فلما فرغ قال تقرؤون 
الكتاب فإنه ال  قلنا نعم اي رسول هللا قال ال عليكم أن ال تفعلوا إال بفاحتة 



 صالة إال هبا 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد حسن من أجل حممد بن ت
 إسحاق

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن أيب عدي عن محيد عن   - 22724
ى هللا عليه وسلم  أنس عن عبادة بن الصامت قال : خرج علينا رسول هللا صل

وهو يريد أن خيربان بليلة القدر فتالحى رجالن فقال رسول هللا صلى هللا عليه  
ت وعسى  وسلم خرجت وأان أريد أن أخربكم بليلة القدر فتالحى رجالن فرفع
 أن يكون خريا لكم فالتمسوها يف التاسعة أو السابعة أو اخلامسة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا الوليد بن مسلم ثنا األوزاعي   - 22725
حدثين عمري بن هانئ العنسي حدثين جنادة بن أيب أمية قال حدثين عبادة بن  
الصامت عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : من تعار من الليل فقال ال  

ير إله إال هللا وحده ال شريك له له امللك وله احلمد وهو على كل شيء قد



سبحان هللا واحلمد هلل وهللا أكرب وال حول وال قوة إال ابهلل مث قال رب اغفر يل  
صلى تقبلت صالته   أو قال مث دعاه استجيب له فإن عزم فتوضأ مث  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا محاد أان اثبت البناين   - 22726
 عليه  ومحيد عن أنس بن مالك عن عبادة بن الصامت عن النيب صلى هللا

وسلم : أنه خرج ذات ليلة على أصحابه وهو يريد أن خيربهم بليلة القدر  
أو   فذكر احلديث إال أنه قال فاطلبوها يف العشر األواخر يف اتسعة أو سابعة

 خامسة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري محاد بن سلمة فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا الوليد بن مسلم ثنا األوزاعي   - 22727
حدثين عمري بن هانئ أن جنادة بن أيب أمية حدثه عن عبادة بن الصامت عن  

 صلى هللا عليه وسلم قال : من شهد أن ال إله إال هللا وحده ال رسول هللا



شريك له وأن حممدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد هللا ورسوله وكلمته ألقاها  
إىل مرمي وروح منه وإن اجلنة حق والنار حق أدخله هللا تبارك وتعاىل اجلنة على  

 ما كان من عمل  

 

 

على شرط الشيخني عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    314صفحة  - 5مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا الوليد حدثين بن جابر أنه مسع  - 22728
عمري بن هانئ حيدث هبذا احلديث عن جنادة عن عبادة عن رسول هللا صلى  

هللا عليه وسلم : مبثله إال أنه قال أدخله هللا تبارك وتعاىل اجلنة من أبواهبا 
 الثمانية من أيها شاء دخل  

 

 

صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده ت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن   - 22729
حممود بن الربيع عن عبادة بن الصامت رواية يبلغ هبا النيب صلى هللا عليه  

 وسلم : ال صالة ملن مل يقرأ بفاحتة الكتاب 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان عن الزهري عن أيب إدريس  - 73022
ليه وسلم  اخلوالين عن عبادة بن الصامت قال : كنا عند رسول هللا صلى هللا ع 

يف جملس فقال تبايعوين على أن ال تشركوا ابهلل شيئا وال تسرقوا وال تزنوا وال 
فمن   {إذا جاءك املؤمنات  }تقتلوا أوالدكم قرأ اآلية اليت أخذت على النساء 

وىف منكم فأجره على هللا ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به فهو كفارة له  
ومن أصاب من ذلك شيئا فسرته هللا تبارك وتعاىل عليه فهو إىل هللا إن شاء  

غفر له وإن شاء عذبه قال سفيان قال يل اهلذيل احفظ يل هذا احلديث وهو 
بو بكر مل يرو مثل هذا قط يعين الزهري  عند الزهري قال يل اهلذيل أ  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان عن حيىي عن عبادة بن  - 22731
رة عن جده عبادة  الوليد بن عبادة بن الصامت مسعه من جده وقال سفيان م

قال سفيان وعبادة نقيب وهو من السبعة : ابيعنا رسول هللا صلى هللا عليه  
ألمر  وسلم على السمع والطاعة يف العسر واليسر واملنشط واملكره وال ننازع ا

أهله نقول ابحلق حيثما كنا ال خناف يف هللا لومه الئم قال سفيان زاد بعض 
 الناس ما مل تروا كفرا بواحا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إسحاق بن عيسى ثنا إمساعيل بن   - 22732
ألعرج عن املقدام  عياش عن أيب بكر بن عبد هللا بن أيب مرمي عن أيب سالم ا

بن معد يكرب عن عبادة بن الصامت قال قال رسول هللا صلى هللا عليه  
ب من  وسلم : جاهدوا يف سبيل هللا فإن اجلهاد يف سبيل هللا تبارك وتعاىل اب 

 أبواب اجلنة ينجي هللا تبارك وتعاىل به من اهلم والغم  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن مبجموع طرقه وهذا إسناد ضعيف ت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن   - 22733
منصور عن هالل بن يساف عن أيب املثىن عن بن امرأة عبادة بن الصامت عن  

هللا عليه وسلم قال : ستكون أمراء تشغلهم أشياء يؤخرون الصالة النيب صلى 
 عن وقتها فصلوا الصالة لوقتها واجعلوا صالتكم معهم تطوعا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيفت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حجاج ثنا شعبة عن منصور عن   - 22734
هالل بن يساف عن أيب املثىن عن بن امرأة عبادة بن الصامت عن النيب صلى 

 هللا عليه وسلم فذكر : مثله  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيفت  

 

 

هيم عن خالد عن  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل بن إبرا - 22735
عن أيب األشعث قال كان أانس يبيعون الفضة من املغامن إىل العطاء أيب قالبة 

فقال عبادة بن الصامت : هنى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن الذهب 
ابلذهب والفضة ابلفضة والتمر ابلتمر والرب ابلرب والشعري ابلشعري وامللح 



ن زاد واستزاد فقد أرىب  ابمللح إال سواء بسواء مثال مبثل فم   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري أيب األشعث فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد عن شعبة قال   - 22736
حدثين أبو بكر بن حفص عن بن املصبح أو أيب املصبح عن بن السمط عن  

دة بن الصامت قال : عاد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عبد هللا بن عبا
رواحة فما حتوز له عن فراشه فقال من شهداء أميت قالوا قتل املسلم شهادة  
قال إن شهداء أميت إذا لقليل قتل املسلم شهادة والطاعون شهادة والبطن  

 والغرق واملرأة يقتلها ولدها مجعاء  

 

 

األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح غري أيب عليق شعيب ت
 املصبح وهو املقرئي فمن رجال أيب داود وهو ثقة 

 

 

------------------------------------- 

 



[    315صفحة  - 5مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا قال حدثين أيب قال ثنا وكيع قال ثنا هشام بن  - 22737
هللا عليه وسلم   الغاز عن عبادة بن نسي عن عبادة بن الصامت أن النيب صلى

قال : ما تعدون الشهيد فيكم قالوا الذي يقاتل فيقتل يف سبيل هللا تعاىل فقال  
قتيل يف سبيل هللا  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إن شهداء أميت إذا لقليل ال

تبارك وتعاىل شهيد واملطعون شهيد واملبطون شهيد واملرأة متوت جبمع شهيد  
 يعين النفساء 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد رجاله ثقات لكنه منقطع  ت
 بني عبادة بن نسي وبني عبادة بن الصامت

 

 

يان عن منصور عن  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا سف  - 22738
ف عن أيب املثىن احلمصي عن أيب أيب بن امرأة عبادة بن  هالل بن يسا

الصامت عن عبادة بن الصامت قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :  
إهنا ستكون عليكم أمراء تشغلهم أشياء عن الصالة حىت يؤخروها عن وقتها  

دركتها معهم أصلي قال إن فصلوها لوقتها قال فقال رجل اي رسول هللا فإن أ
 شئت 



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه دون قوله : " إن شئت " والصواب فيه  ت
 : نعم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا علي بن املبارك عن حيىي   - 22739
بن أيب كثري عن أيب سلمة عن عبادة بن الصامت قال : سألت رسول هللا صلى 

هلم البشرى يف احلياة الدنيا ويف اآلخرة   }هللا عليه وسلم عن قوله تبارك وتعاىل 
قال هي الرؤاي الصاحلة يراها املسلم أو ترى له   {  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا أابن حدثين حيىي عن أيب   - 22740
سلمة عن عبادة بن الصامت أنه سأل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال :  

بشرى يف احلياة الدنيا ويف هلم ال }اي رسول هللا أرأيت قول هللا تبارك وتعاىل 
فقال لقد سألتين عن شيء ما سألين عنه أحد من أميت أو أحد قبلك   {اآلخرة 

 قال تلك الرؤاي الصاحلة يراها الرجل الصاحل أو ترى له 

 



 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد منقطع ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا مغرية بن زايد عن عبادة   - 22741
انسا من  بن نسي عن األسود بن ثعلبة عن عبادة بن الصامت قال : علمت 

أهل الصفة الكتابة والقرآن فأهدى إىل رجل منهم قوسا فقلت ليست يل مبال 
وسلم فقال  وأرمي عنها يف سبيل هللا تبارك وتعاىل فسألت النيب صلى هللا عليه  

 إن سرك أن تطوق هبا طوقا من انر فاقبلها  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث حسن وهذا إسناد ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعمر يعين بن بشر أان عبد هللا أان  - 22742
أيب بن  سفيان عن منصور عن هالل بن يساف عن أيب املثىن احلمصي عن أيب

امرأة عبادة بن الصامت قال كنا جلوسا عند رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
صالة مليقاهتا  فقال : أيها الناس سيجيء أمراء يشغلهم أشياء حىت ال يصلوا ال

فصلوا الصالة مليقاهتا فقال رجل اي رسول هللا مث نصلي معهم قال نعم قال  
 عبد هللا قال أيب رمحه هللا وهذا الصواب  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيفت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة فذكره   - 22743
عبادة عن عبادة عن النيب صلى هللا عليه وسلم : مثله   قال عن بن امرأة   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيفت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد بن هارون أان محاد أي محاد   - 22744
بن سلمة عن جبلة بن عطية عن حيىي بن الوليد بن عبادة بن الصامت عن  

أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : من غزا يف  جده عبادة بن الصامت
 سبيل هللا وهو ال ينوي يف غزاته إال عقاال فله ما نوى  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه وهذا إسناد ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أان حيىي يعين بن سعيد عن   - 22745
خربه وكان ابلشام حممد بن حيىي بن حبان : أن بن حمرييز القرشي مث اجلمحي أ

وكان قد أدرك معاوية فأخربه أن املخدجي رجال من بين كنانة أخربه أن رجال 



فذكر املخدجي  من األنصار كان ابلشام يكىن أاب حممد أخربه أن الوتر واجب 
إىل عبادة بن الصامت فذكر له أن أاب حممد يقول الوتر واجب فقال  أنه راح 

عبادة بن الصامت كذب أبو حممد مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول  
مخس صلوات كتبهن هللا تبارك وتعاىل على العباد من أتى هبن مل يضيع منهن  

بارك وتعاىل عهد أن يدخله اجلنة ومن مل  شيئا استخفافا حبقهن كان له عند هللا ت
 أيت هبن فليس له عند هللا عهد إن شاء عذبه وإن شاء غفر له  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد رجاله ثقات رجال ت
 الشيخني غري املخدجي

 

 

------------------------------------- 

 

[    631صفحة  - 5مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد قال أان حممد بن إسحاق عن   - 22746
مكحول عن حممود بن الربيع عن عبادة بن الصامت قال : صلى بنا رسول 
هللا صلى هللا عليه وسلم صالة الغداة فثقلت عليه القراءة فلما انصرف قال 

رسول هللا إان لنفعل هذا قال إين ألراكم تقرؤون وراء إمامكم قلنا نعم وهللا اي 



 فال تفعلوا إال أبم القرآن فإنه ال صالة ملن مل يقرأ هبا 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد حسن من أجل حممد بن ت
 إسحاق

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد قال ثنا مهام بن حيىي وثنا عبد   - 22747
ن يسار عن هللا وحدثين أيب ثنا عفان ثنا مهام ثنا زيد بن أسلم عن عطاء ب

عبادة بن الصامت عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : اجلنة مائة درجة ما  
إىل األرض بني كل درجتني مسرية مائة عام وقال عفان كما بني السماء 

والفردوس أعالها درجة ومنها خترج األهنار األربعة والعرش من فوقها وإذا 
 سألتم هللا تبارك وتعاىل فاسألوه الفردوس 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد رجاله ثقات رجال ت
 الشيخني 

 

 

دة  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن قتا  - 22748
قال مسعت أنس بن مالك حيدث عن عبادة بن الصامت عن النيب صلى هللا 



عليه وسلم أنه قال : من أحب لقاء هللا أحب هللا لقاءه ومن كره لقاء هللا كره  
 هللا لقاءه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن قتادة   - 22749
قال مسعت أنس بن مالك حيدث عن عبادة بن الصامت عن النيب صلى هللا 

 عليه وسلم أنه قال : رؤاي املسلم جزء من ستة وأربعني جزءا من النبوة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

ا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح ثنا سعيد عن قتادة عن أنس حدثن - 22750
بن مالك عن عبادة بن الصامت قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :  

 رؤاي املسلم جزء من ستة وأربعني جزءا من النبوة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو اليمان وإسحاق بن عيسى قاال   - 22751
عن أيب سالم قال  ثنا إمساعيل بن عياش عن أيب بكر بن عبد هللا بن أيب مرمي 

إسحاق األعرج عن املقدام بن معدي كرب الكندي أنه جلس مع عبادة بن  
ل هللا الصامت وأيب الدرداء واحلارث بن معاوية الكندي فتذاكروا حديث رسو 

صلى هللا عليه وسلم فقال أبو الدرداء لعبادة اي عبادة كلمات رسول هللا صلى 
هللا عليه وسلم يف غزوة كذا وكذا يف شأن األمخاس فقال عبادة قال إسحاق يف  

حديثه : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم صلى هبم يف غزوهم إىل بعري من  
 عليه وسلم فتناول وبرة بني أمنلتيه  املقسم فلما سلم قام رسول هللا صلى هللا

فقال إن هذه من غنائمكم وإنه ليس يل فيها إال نصييب معكم إال اخلمس  
واخلمس مردود عليكم فأدوا اخليط واملخيط وأكرب من ذلك وأصغر وال تغلوا 

فإن الغلول انر وعار على أصحابه يف الدنيا واآلخرة وجاهدوا الناس يف هللا 
ريب والبعيد وال تبالوا يف هللا لومه الئم وأقيموا حدود هللا يف تبارك وتعاىل الق

احلضر والسفر وجاهدوا يف سبيل هللا فإن اجلهاد ابب من أبواب اجلنة عظيم  
 ينجي هللا تبارك وتعاىل به من الغم واهلم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث حسن وهذا إسناد ضعيف ت  

 

 



ثنا يعقوب ثنا أيب عن بن إسحاق حدثنا عبد هللا حدثين أيب  - 22752
عبادة بن الصامت عن أبيه الوليد عن جده عبادة  حدثين عبادة بن الوليد بن 

بن الصامت وكان أحد النقباء قال : ابيعنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بيعة  
احلرب وكان عبادة من اإلثىن عشر الذين ابيعوا يف العقبة األوىل على بيعة  

مع والطاعة يف عسران ويسران ومنشطنا ومكرهنا وال ننازع يف النساء يف الس
 األمر أهله وإن نقول ابحلق حيثما كنا ال خناف يف هللا لومه الئم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد حسن من أجل حممد بن ت
 إسحاق

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سريج بن النعمان ثنا هشيم عن   - 22753
املغرية عن الشعيب أن عبادة بن الصامت قال مسعت رسول هللا صلى هللا عليه  
وسلم يقول : ما من رجل جيرح يف جسده جراحة فيتصدق هبا إال كفر هللا عنه  

 مثل ما تصدق به  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح بشواهده وهذا إسناد رجاله ثقات رجال  ت
 الصحيح

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سريج ثنا املعاىف ثنا مغرية بن زايد  - 22754
أاتين  عن عبادة بن نسي عن األسود بن ثعلبة عن عبادة بن الصامت قال : 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأان مريض يف انس من األنصار يعودوين فقال  
قال هل   هل تدرون ما الشهيد فسكتوا فقال هل تدرون ما الشهيد فسكتوا

تدرون ما الشهيد فقلت المرأيت أسنديين فأسندتين فقلت من أسلم مث هاجر مث  
قتل يف سبيل هللا فهو شهيد فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إن شهداء 

أميت إذا لقليل القتل يف سبيل هللا شهادة والبطن شهادة والغرق شهادة  
 والنفساء شهادة  

 

 

األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف عليق شعيب ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    317صفحة  - 5مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا محاد أان قتادة ومحيد عن   - 22755
يب صلى احلسن عن حطان بن عبد هللا الرقاشي عن عبادة بن الصامت : أن الن 



هللا عليه وسلم كان إذا نزل عليه الوحي كرب له وتربد وجهه وإذا سرى عنه  
قال خذوا عين خذوا عين ثالث مرات قد جعل هللا هلن سبيال الثيب ابلثيب 

 والبكر ابلبكر الثيب جلد مائة والرجم والبكر جلد مائة ونفي سنة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسني بن حممد ثنا حممد بن  - 22756
قال زعم  مطرف عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد هللا الصناحبي  

أبو حممد أن الوتر واجب فقال عبادة بن الصامت كذب أبو حممد أشهد  
مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : مخس صلوات افرتضهن هللا 

عباده من أحسن وضوءهن وصالهن لوقتهن فأمت ركوعهن وسجودهن   على
وخشوعهن كان له عند هللا عهد أن يغفر له ومن مل يفعل فليس له عند هللا 

 عهد إن شاء غفر له وإن شاء عذبه 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري عبيد  ت
 هللا الصناحبي

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو العالء احلسن بن سوار ثنا ليث   - 22757
حدثين أيب قال عن معاوية عن أيوب بن زايد حدثين عبادة بن الوليد بن عبادة 

: دخلت على عبادة وهو مريض أختايل فيه املوت فقلت اي أبتاه أوصين 
ن تبلغ حق  واجتهد يل فقال أجلسوين قال اي بين إنك لن تطعم طعم اإلميان ول

حقيقة العلم ابهلل تبارك وتعاىل حىت تؤمن ابلقدر خريه وشره قال قلت اي أبتاه 
فكيف يل أن أعلم ما خري القدر وشره قال تعلم أن ما أخطأك مل يكن ليصيبك  
وما أصابك مل يكن ليخطئك اي بين إين مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

ىل القلم مث قال اكتب فجرى يف تلك يقول إن أول ما خلق هللا تبارك وتعا 
الساعة مبا هو كائن إىل يوم القيامة اي بين ان مت ولست على ذلك دخلت 

 النار 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا موسى بن داود ثنا بن هليعة عن   - 22758
امت يقول خرج  احلرث بن يزيد عن علي بن رابح أن رجال مسع عبادة بن الص

علينا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال أبو بكر رضي هللا عنه : قوموا 
 صلى نستغيث برسول هللا صلى هللا عليه وسلم من هذا املنافق فقال رسول هللا

 هللا عليه وسلم ال يقام يل إمنا يقام هلل تبارك وتعاىل  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف لضعف عبد هللا بن هليعة ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا موسى بن داود ثنا بن هليعة عن   - 22759
هللا   يزيد بن أيب حبيب أن الوليد بن عبادة بن الصامت قال : أوصاين أيب رمحه

تعاىل فقال اي بين أوصيك أن تؤمن ابلقدر خريه وشره فإنك إن مل تؤمن 
أدخلك هللا تبارك وتعاىل النار قال ومسعت النيب صلى هللا عليه وسلم يقول  

أول ما خلق هللا تبارك وتعاىل القلم مث قال له اكتب قال وما أكتب قال 
 فاكتب ما يكون وما هو كائن إىل أن تقوم الساعة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف لضعف عبد هللا  ت
 بن هليعة 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا علي بن عبد هللا بن جعفر حدثين   - 22760
يعلى بن عبد  أنس بن عياض أبو ضمرة قال حدثين عبد الرمحن بن حرملة عن 

الرمحن بن هرمز أن عبد هللا بن عباد الزرقي أخربه : أنه كان يصيد العصافري 
عصفور  يف بئر أهاب وكانت هلم قال فرآين عبادة بن الصامت وقد أخذت ال



فينزعه مين فريسله ويقول أي بين أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حرم ما  
 بني البتيها كما حرم إبراهيم مكة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : املرفوعه منه صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيفت  

 

 

------------------------------------- 

 

    [ 318صفحة  - 5مسند أمحد بن حنبل    ] جزء  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو أمحد الزبريي ثنا سعد بن أوس   - 22761
الكاتب عن بالل بن حيىي العنسي عن أيب بكر بن حفص عن بن حمرييز عن  
اثبت بن السمط عن عبادة بن الصامت قال قال رسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم : ليستحلن طائفة من أميت اخلمر ابسم يسموهنا إايه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن بكر وروح وعبد الرزاق   - 76222



قالوا أان بن جريج قال وقال سليمان بن موسى أيضا ثنا كثري بن مرة أن عبادة  
بن الصامت حدثهم أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : ما على األرض  

م إال املقتول  من نفس متوت وهلا عند هللا تبارك وتعاىل خري حتب أن ترجع إليك
 وقال روح إال القتيل يف سبيل هللا فإنه حيب أن يرجع فيقتل مرة أخرى  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد قوي من أجل سليمان  ت
 بن موسى 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يونس بن حممد ثنا ليث عن بن   - 22763
يز عن الصناحبي أنه قال :  عجالن عن حممد بن حيىي بن حبان عن بن حمري 

دخلت على عبادة بن الصامت وهو يف املوت فبكيت فقال مهال مل تبكي 
فوهللا لئن استشهدت ألشهدن لك ولئن شفعت ألشفعن لك ولئن استطعت  

ألنفعنك مث قال وهللا ما حديث مسعته من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لكم  
سوف أحدثكموه اليوم وقد أحيط   فيه خري إال حدثتكموه إال حديثا واحدا

بنفسي مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول من شهد أن ال إله إال هللا 
 وأن حممدا رسول هللا حرم على النار  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد قوي من أجل ابن ت



 عجالن 

 

 

حرم هللا تبارك   حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا قتيبة : مثله قال - 22764
 وتعاىل عليه النار  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد قوي ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو سعيد موىل بين هاشم قال ثنا   - 22765
عقيل عن عمرو   سعيد بن سلمة يعين بن أيب احلسام ثنا عبد هللا بن حممد بن

بن عبد الرمحن عن عبادة بن الصامت أنه : سأل رسول هللا صلى هللا عليه  
ن وسلم عن ليلة القدر فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف رمضا

فالتمسوها يف العشر األواخر فإهنا يف وتر يف إحدى وعشرين أو ثالث 
وعشرين أو مخس وعشرين أو سبع وعشرين أو تسع وعشرين أو يف آخر ليلة  

فمن قامها ابتغاءها إمياان واحتسااب مث وفقت له غفر له ما تقدم من ذنبه وما  
 أتخر  

 

 

يف آخر ليلة " ودون   عليق شعيب األرنؤوط : حديث حسن دون قوله : " أوت



 قوله : " ومما أتخر " وهذا إسناد ضعيف 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا معاوية بن عمرو ثنا أبو إسحاق  - 22766
عن مكحول  يعين الفزاري عن عبد الرمحن بن احلرث عن سليمان بن موسى 

عن أيب سالم عن أيب أمامة عن عبادة بن الصامت عن النيب صلى هللا عليه  
وسلم قال : أدوا اخليط واملخيط وإايكم والغلول فإنه عار على أهله يوم  

لقيامة  ا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث حسن وهذا إسناد حسن يف املتابعات ت
 والشواهد

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا سعيد عن قتادة   - 22767
عن احلسن عن حطان بن عبد هللا الرقاشي عن بن الصامت قال : كان رسول  

أثر عليه كرب لذلك وتربد وجهه  هللا صلى هللا عليه وسلم إذا نزل عليه الوحي 
صلى هللا عليه وسلم فأنزل هللا تبارك وتعاىل ذات يوم فلما سرى عنه قال  

خذوا عين قد جعل هللا هلن سبيال الثيب ابلثيب والبكر ابلبكر الثيب جلد  
 مائة ورجم ابحلجارة والبكر جلد مائة مث نفي سنة  

 



 

مسلم رجاله ثقات رجال  عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط ت
 الشيخني غري حطان بن عبد هللا فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هاشم بن القاسم وعفان قاال ثنا   - 22768
أبيه قال :   حممد بن طلحة عن األعمش عن الوليد بن عبادة بن الصامت عن

ابيعنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على السمع والطاعة يف املكره واملنشط 
نا ال خناف يف هللا والعسر واليسر واألثرة علينا وأن نقيم ألسنتنا ابلعدل أينما ك

 لومه الئم قال عفان ألسنتنا  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد حسن من أجل حممد بن ت
 طلحة 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن ثنا بن هليعة حدثنا احلارث   - 22769
بن يزيد عن علي بن رابح أنه مسع جنادة بن أيب أمية يقول مسعت عبادة بن 

امت يقول أن رجال أتى النيب صلى هللا عليه وسلم فقال : اي نيب هللا أي الص
أهون من  العمل أفضل قال اإلميان ابهلل وتصديق به وجهاد يف سبيله قال أريد 

ذلك اي رسول هللا قال السماحة والصرب قال أريد أهون من ذلك اي رسول هللا 



 قال ال تتهم هللا تبارك وتعاىل يف شيء قضى لك به 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث حمتمل للتحسني وهذا إسناد ضعيف من أجل  ت
 ابن هليعة 

 

 

------------------------------------- 

 

[    319صفحة  - 5مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا معاوية بن عمرو ثنا أبو إسحاق  - 22770
يب سالم  عن عبد الرمحن بن عياش عن سليمان بن موسى عن مكحول عن أ

عن أيب أمامة عن عبادة بن الصامت قال : أخذ النيب صلى هللا عليه وسلم  
هذه   وبرة من جنب بعري فقال أيها الناس أنه ال حيل يل مما أفاء هللا عليكم قدر

 إال اخلمس واخلمس مردود عليكم  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسن يف املتابعات والشواهدت  

 

 



وحدثين أيب ثنا معاوية ثنا أبو إسحاق عن عبد الرمحن بن عياش   - 22771
عن سليمان بن موسى عن مكحول عن أيب أمامة عن عبادة بن الصامت قال 

: عليكم ابجلهاد يف سبيل هللا تبارك وتعاىل  قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 
 فإنه ابب من أبواب اجلنة يذهب هللا به اهلم والغم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن وهذا إسناد منقطع مكحول مل يسمعه من أيب ت
 أمامة 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد القطان عن حيىي بن  - 22772
ة بن الصامت أبو الوليد بدري عقيب شجري وهو  سعيد األنصاري قال عباد 

نقيب حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد القطان عن حيىي يعين بن سعيد األنصاري 
قال حدثين حممد بن حيىي بن حبان عن بن حمرييز عن رجل من بين كنانة قال  
يقال له املخدجي قال كان ابلشام رجل يقال له أبو حممد قال الوتر واجب 

ىل عبادة فقلت : أن أاب حممد يزعم أن الوتر واجب قال كذب قال فرحت إ
أبو حممد مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول مخس صلوات كتبهن هللا  

تعاىل على العباد من أتى هبن مل يضيع منهن شيئا جاء وله عهد عند هللا أن 
شاء يدخله اجلنة ومن ضيعهن استخفافا جاء وال عهد له إن شاء عذبه وإن 

 أدخله اجلنة  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد ثنا محيد عن أنس  - 22773
عن عبادة بن الصامت قال : خرج علينا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهو  

جت وأان أريد أن يريد أن خيربان بليلة القدر فتالحى رجالن فرفعت فقال خر 
أخربكم بليلة القدر فتالحى رجالن فرفعت فالتمسوها يف التاسعة والسابعة  

 واخلامسة قال عبد هللا قال أيب ثنا عبيدة وقال التمسوها يف التاسعة اليت تبقى  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن بن مهدي عن شعبة   - 22774
صامت عن النيب وحجاج قال حدثين شعبة عن قتادة عن أنس عن عبادة بن ال

صلى هللا عليه وسلم قال حجاج يف حديثه مسعت أنسا عن عبادة بن الصامت 
ة  عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال : رؤاي املؤمن أو املسلم جزء من ست

 وأربعني جزأ من النبوة  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن ثنا شعبة عن اثبت عن  - 22775
 أنس عن النيب صلى هللا عليه وسلم : مثله  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد عن إمساعيل يعين بن  - 22776
ة بن الصامت قال مسعت رسول هللا أيب خالد ثنا حكيم بن جابر عن عباد

صلى هللا عليه وسلم يقول : الذهب ابلذهب والفضة ابلفضة مثال مبثل حىت 
خص امللح فقال معاوية إن هذا ال يقول شيئا لعبادة فقال عبادة ال أابيل أن ال 

أكون أبرض يكون فيها معاوية أشهد أين مسعت رسول هللا صلى هللا عليه  
 وسلم يقول ذلك 

 

 

ليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحعت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا أسامة بن زيد عن عبادة   - 22777



بن الوليد بن عبادة بن الصامت عن جده عبادة بن الصامت قال : ابيعنا  
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على السمع والطاعة يف العسر واليسر 

األمر أهله وأن نقول ابحلق حيثما كنا وال خناف   واملنشط واملكره وإن ال ننازع
 يف هللا لومه الئم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا سفيان عن عبد الرمحن بن  - 22778
احلرث بن عياش بن أيب ربيعة عن سليمان بن موسى عن مكحول عن أيب 

سالم األعرج عن أيب أمامة عن عبادة بن الصامت : أن النيب صلى هللا عليه  
 وسلم نفل يف البداءة الربع ويف الرجعة الثلث  

 

 

: صحيح لغريه  عليق شعيب األرنؤوطت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    320صفحة  - 5مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع عن سفيان عن خالد احلذاء   - 22779
ت قال قال عن أيب قالبة عن أيب األشعث الصنعاين عن عبادة بن الصام

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : الذهب ابلذهب والفضة ابلفضة والرب ابلرب 
ا اختلف فيه  والشعري ابلشعري والتمر ابلتمر وامللح ابمللح مثال مبثل يدا بيد فإذ

 األوصاف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن بن مهدي وهبز قاال ثنا   - 22780
محاد بن سلمة عن جبلة بن عطية عن بن الوليد بن عبادة بن الصامت عن  

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : من غزا يف سبيل هللا جده عبادة قال قال 
تبارك وتعاىل وال ينوي يف غزاته إال عقاال فله ما نوى قال هبز يف حديثه ثنا  

 جبلة بن عطية عن حيىي بن الوليد بن عبادة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه وهذا إسناد ضعيف ت  

 

 

اعيل ثنا سلمة بن علقمة عن  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمس - 22781



بن سريين ثنا مسلم بن يسار وعبد هللا بن عبيد وقد كان يدعى أبن هرمز قال  
مجع املنزل بني عبادة بن الصامت وبني معاوية إما يف كنيسة وإما يف بيعة فقام  

عبادة فقال : هناان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن الذهب ابلذهب والورق 
ابلتمر والرب ابلرب والشعري ابلشعري وقال أحدمها وامللح ابمللح ومل  ابلورق والتمر 

يقله اآلخر وقال أحدمها من زاد أو ازداد فقد أرىب ومل يقله اآلخر وأمران أن 
نبيع الذهب ابلفضة والفضة ابلذهب والرب ابلشعري والشعري ابلرب يدا بيد كيف  

 شئنا  

 

 

سناد رجاله ثقات غري عبد هللا  عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إت
 بن عبيد 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن قتادة   - 22782
عن احلسن عن حطان بن عبد هللا الرقاشي عن عبادة بن الصامت قال قال  
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : خذوا عين قد جعل هللا هلن سبيال الثيب 

بكر الثيب جيلد ويرجم والبكر جيلد وينفى  ابلثيب والبكر ابل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري حطان بن عبد هللا الرقاشي فمن رجال مسلم 



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي ثنا حجاج قال مسعت شعبة   - 22783
حيدث عن قتادة قال مسعت احلسن حيدث عن حطان بن عبد هللا عن عبادة  

 بن الصامت عن النيب صلى هللا عليه وسلم : مثله يعين مثل حديث بن جعفر  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
يخني غري حطان بن عبد هللا فمن رجال مسلم الش  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن خالد   - 22784
قال مسعت أاب قالبة حيدث عن أيب األشعث عن عبادة بن الصامت قال :  

أخذ علينا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كما أخذ على النساء أو الناس أن 
شيئا وال نسرق وال نزين وال نقتل أوالدان وال نغتب وال يعضه  ال نشرك ابهلل 

بعضنا بعضا وال نعصه يف معروف فمن أتى منكم حدا مما هنى عنه فأقيم عليه  
فهو كفارة له ومن أخر فأمره إىل هللا تبارك وتعاىل ان شاء عذبه وإن شاء غفر  

 له 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا معمر حدثين بن  - 27852
شهاب عن أيب إدريس اخلوالين قال مسعت عبادة بن الصامت قال : ابيعت 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف رهط فقال أابيعكم على أن ال تشركوا ابهلل 
ا ببهتان تفرتونه بني شيئا وال تسرقوا وال تزنوا وال تقتلوا أوالدكم وال أتتو 

أيديكم وأرجلكم وال تعصونه يف معروف فمن ويف منكم فأجره على هللا ومن  
أصاب من ذلك شيئا فعوقب به فهو له طهور ومن سرته هللا فذاك إىل هللا 

 تبارك وتعاىل إن شاء عذبه وإن شاء غفر له  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا قال فقال أيب قال عبد الرزاق :فعوقب به يف   - 22785
 الدنيا فهو له طهور أو قال كفارة 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد هللا بن بكر ثنا سعيد عن   - 22786
بادة بن قتادة عن احلسن عن حطان بن عبد هللا أخي بين رقاش عن ع

الصامت أنه قال : كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا نزل الوحي عليه  
كرب لذلك وتربد وجهه فأوحى إليه ذات يوم فلقي ذلك فلما سرى عنه قال  



هللا صلى هللا عليه وسلم خذوا عين قد جعل هللا هلن سبيال الثيب رسول 
ابلثيب والبكر ابلبكر الثيب جلد مائة مث رمجا ابحلجارة والبكر ابلبكر جلد  

 مائة مث نفي سنة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري حطان بن عبد هللا فمن رجال مسلم 

 

 

------------------------------------- 

 

[    321صفحة  - 5مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا الوليد بن مسلم حدثين األوزاعي  - 22787
بن الصامت  عن عمري بن هانئ أنه حدثه عن جنادة بن أيب أمية عن عبادة

قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : عليك السمع والطاعة يف عسرك 
ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك وال تنازع األمر أهله وإن رأيت أن 

   لك

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا الوليد بن مسلم ثنا سعيد بن عبد   - 22788
 العزيز عن حبان أيب النضر أنه مسع من جنادة حيدث عن عبادة : مبثله  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسن من أجل حيان أيب النضرت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا الوليد قال حدثين بن ثوابن لعله   - 22789
الرمحن بن اثبت بن ثوابن عن عمري بن هانئ حدثه عن جنادة بن أيب أمية  عبد 

عن عبادة بن الصامت عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : مثل ذلك قال ما  
 مل أيمروك إبمث بواحا 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد حسن من أجل ابن ت
 ثوابن

 

 

ثنا عبد الصمد ثنا مهام ثنا زيد بن  حدثنا عبد هللا حدثين أيب - 22790
بن الصامت أن رسول هللا صلى هللا عليه  أسلم عن عطاء بن يسار عن عبادة 



وسلم قال : اجلنة مائة درجة ما بني كل درجتني منهما كما بني السماء واألرض  
الفردوس أعالها درجة منها تفجر أهنار اجلنة األربعة ومن فوقها يكون العرش  

هللا فاسألوه الفردوس  وإذا سألتم   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد رجاله ثقات رجال ت
 الشيخني 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن آدم ثنا بن مبارك عن   - 22791
املعافري : أن رجال  حيوة وعتاب قال ثنا عبد هللا أان حيوة عن عمرو بن مالك

من قومه أخربه أنه حضر ذلك عام املضيق أن عبادة بن الصامت أخرب معاوية  
بل أن حني سأله عن الرجل الذي سأل النيب صلى هللا عليه وسلم عقاال ق

يقسم فقال النيب صلى هللا عليه وسلم أتركه حىت يقسم وقال عتاب حىت 
 نقسم مث ان شئت أعطيناك عقاال وإن شئت أعطيناك مرارا 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف إلهبام الراوي عن عبادة ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو سعيد موىل بين هاشم ثنا حرب   - 22792



ثنا حيىي يعين بن أيب كثري عن أيب سلمة عن عبادة بن الصامت أنه : سأل 
هلم البشرى يف احلياة الدنيا  }رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن هذه اآلية  

قال هي الرؤاي الصاحلة يراها العبد أو ترى له   {ويف اآلخرة   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه رجاله ثقات رجال الصحيح لكنه  ت
 منقطع 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد امللك بن عمرو ثنا زهري بن  - 22793
حممد عن عبد هللا بن حممد يعين بن عقيل عن عمر بن عبد الرمحن عن عبادة  

لقدر فقال رسول هللا صلى بن الصامت أنه قال : اي رسول هللا أخربان عن ليلة ا
ر األواخر فإهنا وتر يف إحدى هللا عليه وسلم هي يف رمضان التمسوها يف العش

وعشرين أو ثالث وعشرين أو مخس وعشرين أو سبع وعشرين أو تسع 
وعشرين أو يف آخر ليلة فمن قامها إمياان واحتسااب غفر له ما تقدم من ذنبه  

 وما أتخر  

 

 

حديث حسن دون قوله : " أو يف آخر ليلة " ودون    عليق شعيب األرنؤوط :ت
 قوله : " وما أتخر " وهذا إسناد ضعيف 

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هاشم ثنا ليث عن يزيد بن أيب  - 22794
حبيب عن أيب اخلري عن الصناحبي عن عبادة بن الصامت أنه قال إين من  

وسلم قال : وابيعناه على أن ال  النقباء الذين ابيعوا رسول هللا صلى هللا عليه
نشرك ابهلل شيئا وال نزين وال نسرق وال نقتل النفس اليت حرم هللا وال ننهب  

 وإن غشينا من ذلك شيئا كان قضاء ذلك إىل هللا تبارك وتعاىل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعقوب بن إبراهيم ثنا أيب عن   - 22795
 صلى هللا  صاحل وحدث بن شهاب : أن حممود بن الربيع الذي مج رسول هللا

عليه وسلم يف وجهه من بئرهم مرتني أخربه أن عبادة بن الصامت أخربه أن  
 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال ال صالة ملن مل يقرأ أبم القرآن  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان وثنا هبز قال ثنا مهام أان  - 22796
قتادة عن أنس عن عبادة بن الصامت أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال  



 : من أحب لقاء هللا أحب هللا لقاءه ومن كره لقاء هللا كره هللا لقاءه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعقوب ثنا أيب عن بن إسحاق  - 22797
صامت قال :  حدثين مكحول عن حممود بن ربيع األنصاري عن عبادة بن ال

صلى بنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الصبح فثقلت عليه فيها القراءة فلما  
ل إين  انصرف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من صالته أقبل علينا بوجهه فقا

ألراكم تقرؤون خلف أمامكم إذا جهر قال قلنا أجل وهللا إذا اي رسول هللا أنه 
هلذا فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ال تفعلوا إال أبم القرآن فإنه ال 

 صالة ملن مل يقرأ هبا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد حسن من أجل حممد بن ت
 إسحاق

 

 

------------------------------------- 

 



[    322صفحة  - 5مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن سلمة عن بن إسحاق  - 22798
يعين حممدا عن مكحول عن حممود بن الربيع عن عبادة بن الصامت قال :  

قلت عليه القراءة فلما فرغ صلى بنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقرأ فث 
قال تقرؤون قلنا نعم اي رسول هللا قال فال عليكم ان ال تفعلوا إال بفاحتة  

 الكتاب فإنه ال صالة إال هبا  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد حسن من أجل حممد بن ت
 إسحاق

 

 

سحاق عن  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن سلمة عن بن إ  - 22799
الرمحن عن سليمان بن موسى عن مكحول عن أيب أمامة الباهلي قال :   عبد

سألت عبادة بن الصامت عن األنفال فقال فينا معشر أصحاب بدر نزلت 
حني اختلفنا يف النفل وساءت فيه إخالقنا فانتزعه هللا من أيدينا وجعله إىل 

هللا عليه وسلم بني رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقسمه رسول هللا صلى 
 املسلمني عن بواء يقول على السواء 

 



 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريهت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أان بن جريج قال قال   - 22800
: أن رسول  سليمان بن موسى ثنا كثري بن مرة ان عبادة بن الصامت حدثهم

هللا صلى هللا عليه وسلم قال ما على األرض من نفس متوت وهلا عند هللا خري 
جع فيقتل مرة  حتب أن ترجع إليكم وال تضام الدنيا إال القتيل فإنه حيب أن ير 

 أخرى 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد قوي ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن الزهري  - 22801
عن حممود بن الربيع عن عبادة بن الصامت قال قال رسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم : ال صالة ملن مل يقرأ أبم القرآن فصاعدا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب عن بن إسحاق حدثين مكحول عن   - 22802
حممود بن ربيع األنصاري عن عبادة بن الصامت قال : صلى بنا رسول هللا 

صلى هللا عليه وسلم الصبح فثقلت عليه القراءة فلما انصرف رسول هللا صلى 
وسلم من صالته أقبل علينا بوجهه فقال إين ألراكم تقرؤون خلف  هللا عليه 

أمامكم إذا جهر قال قلنا أجل وهللا اي رسول هللا هذا قال فال تفعلوا إال أبم  
 القرآن فإنه ال صالة ملن مل يقرأ هبا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد حسن من أجل حممد بن ت
 إسحاق

 

 

عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الوهاب بن عطاء أان احلسن   حدثنا - 22803
عن النيب صلى هللا  بن ذكوان عن عبد الواحد بن قيس عن عبادة بن الصامت

عليه وسلم أنه قال : األبدال يف هذه األمة ثالثون مثل إبراهيم خليل الرمحن 
ه هللا  عز وجل كلما مات رجل أبدل هللا تبارك وتعاىل مكانه رجال قال أيب رمح

فيه يعين حديث عبد الوهاب كالم غري هذا وهو منكر يعين حديث احلسن بن 
 ذكوان 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : منكر وإسناده ضعيف من أجل احلسن بن ذكوانت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعقوب ثنا أيب عن بن إسحاق ثنا   - 22804
عن عبادة بن حممد بن حيىي بن حبان عن عبد هللا بن حمرييز عن املخدجي 

الصامت قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من فيه إىل يف ال أقول 
ن  حدثين فالن وال فالن : مخس صلوات افرتضهن هللا على عباده فمن لقيه هب
مل يضيع منهن شيئا لقيه وله عنده عهد يدخله به اجلنة ومن لقيه وقد انتقص 
 منهن شيئا استخفافا حبقهن لقيه وال عهد له ان شاء عذبه وإن شاء غفر له  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف ت  

 

 

 حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعقوب ثنا أيب عن بن إسحاق - 22805
حدثين عبد الرمحن بن احلرث وغريه من أصحابه عن سليمان بن موسى ثنا  

األشدق عن مكحول عن أيب أمامة الباهلي قال : سألت عبادة بن الصامت 
عن األنفال فقال فينا معشر أصحاب بدر نزلت حني اختلفنا يف النفل 

ل هللا وساءت فيه أخالقنا فنزعه هللا تبارك وتعاىل من أيدينا فجعله إىل رسو 
صلى هللا عليه وسلم فقسمه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فينا عن بواء  

 يقول على السواء  
 

 



عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريهت  

 

 

-------------------------------------  
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حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعقوب ثنا أيب عن بن إسحاق  - 22806
عن أيب عبد هللا عبد  حدثين يزيد بن أيب حبيب عن مرثد بن عبد هللا اليزين  

الرمحن بن عسيلة الصناحبي عن عبادة بن الصامت قال : كنت فيمن حضر  
م على  العقبة األوىل وكنا أثىن عشر رجال فبايعنا رسول هللا صلى هللا عليه وسل 

بيعة النساء وذلك قبل أن يفرتض احلرب على أن ال نشرك ابهلل شيئا وال 
نسرق وال نزين وال نقتل أوالدان وال أنيت ببهتان نفرتيه بني أيدينا وأرجلنا وال  

نعصيه يف معروف فان وفيتم فلكم اجلنة وإن غشيتم من ذلك شيئا فأمركم إىل  
 هللا إن شاء عذبكم وإن شاء غفر لكم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد حسن من أجل حممد بن ت
 إسحاق

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هارون ثنا بن وهب حدثين مالك  - 22807
بن اخلري الزايدي عن أيب قبيل املعافري عن عبادة بن الصامت أن رسول هللا 

 ويرحم صغريان صلى هللا عليه وسلم قال : ليس من أميت من مل جيل كبريان
 ويعرف لعاملنا حقه قال عبد هللا ومسعته أان من هارون  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه دون قوله : " ويعرف لعاملنا " ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا شعبة قال أبو بكر بن   - 22808
بن  حفص أخربين قال مسعت أاب مصبح أو بن مصبح شك أبو بكر عن

السمط عن عبادة بن الصامت : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عاد عبد  
هللا بن رواحة قال فما حتوز له عن فراشه فقال أتدري من شهداء أميت قالوا 

املسلم شهادة قال إن شهداء أميت إذا لقليل قتل املسلم شهادة والطاعون  قتل 
 شهادة واملرأة يقتلها ولدها مجعاء شهادة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح غري أيب ت
 املصبح وهو املقرئي فمن رجال أيب داود وهو ثقة 

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سليمان بن داود اهلامشي أان  - 22809
نيب صلى هللا عليه  إمساعيل أان عمرو عن املطلب عن عبادة بن الصامت أن ال

وسلم قال : اضمنوا يل ستا من أنفسكم أضمن لكم اجلنة اصدقوا إذا حدثتم  
وكفوا وأوفوا إذا وعدمت وأدوا إذا ائتمنتم واحفظوا فروجكم وغضوا أبصاركم  

 أيديكم 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه وهذا إسناد رجاله ثقات ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد ثنا عبد العزيز يعين بن  - 22810
مسلم حدثين يزيد يعين بن أيب زايد عن عيسى بن فائد عن عبادة بن الصامت 

مري عشرة إال يؤتى به يوم  قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ما من أ
القيامة مغلوال ال يفكه منها إال عدله وما من رجل تعلم القرآن مث نسيه إال لقي 

 هللا يوم القيامة أجذم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه دون قوله : " وما من رجل تعلم القرآن ت
 ...إخل " وهذا إسناد ضعيف 

 

 



نا عبد الصمد ثنا اثبت عن عاصم  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ث - 22811
عن جنادة عن عبادة بن الصامت قال :   عن سلمان رجل من أهل الشام

دخلت على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أعوده وبه من الوجع ما يعلم هللا  
تبارك وتعاىل بشدة مث دخلت عليه من العشي وقد برئ أحسن برء فقلت له 

يعلم هللا بشدة ودخلت عليك العشية  دخلت عليك غدوة وبك من الوجع ما 
وقد برأت فقال اي بن الصامت إن جربيل عليه السالم رقاين برقية برئت أال 
أعلمكها قلت بلى قال بسم هللا أرقيك من كل شيء يؤذيك من حسد كل  

 حاسد وعني بسم هللا يشفيك  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيفت  

 

 

عبد هللا حدثين أيب ثنا زيد بن احلباب أخربان عبد الرمحن حدثنا  - 22812
الكندي يقول مسعت  بن ثوابن عن عمري بن هانئ أنه مسع جنادة بن أيب أمية

عبادة حيدث عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : أن جربيل أاته وهو يرعد  
  فقال بسم هللا أرقيك من كل شيء يؤذيك من حسد حاسد وكل عني واسم هللا

 يشفيك 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد حسن من أجل عبد الرمحنت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثناه علي بن عياش ثنا بن ثوابن :   - 22813
 فذكر مثله إال أنه قال من حسد حاسد ومن كل عني اسم هللا يشفيك  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا معاوية بن عمرو ثنا أبو إسحاق  - 22814
ش بن أيب ربيعة عن سليمان بن موسى عن أيب سالم  عن عبد الرمحن بن عيا

عن أيب أمامة عن عبادة بن الصامت قال : خرجنا مع النيب صلى هللا عليه  
وسلم فشهدت معه بدرا فالتقى الناس فهزم هللا تبارك وتعاىل العدو فانطلقت  
طائفة يف آاثرهم يهزمون ويقتلون فأكبت طائفة على العسكر حيوونه وجيمعونه  

قت طائفة برسول هللا صلى هللا عليه وسلم ال يصيب العدو منه غرة حىت  وأحد
إذا كان الليل وفاء الناس بعضهم إىل بعض قال الذين مجعوا الغنائم حنن 

حويناها ومجعناها فليس ألحد فيها نصيب وقال الذين خرجوا يف طلب العدو  
ن أحدقوا برسول لستم أبحق هبا منا حنن نفينا عنها العدو وهزمناهم وقال الذي

هللا صلى هللا عليه وسلم لستم أبحق هبا منا حنن أحدقنا برسول هللا صلى هللا  
يسألونك   }عليه وسلم وخفنا أن يصيب العدو منه غرة واشتغلنا به فنزلت 

  {عن األنفال قل األنفال هلل والرسول فاتقوا هللا وأصلحوا ذات بينكم 



على فواق بني املسلمني قال وكان  فقسمها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا أغار يف أرض العدو نفل الربع وإذا أقبل 

راجعا وكل الناس نفل الثلث وكان يكره األنفال ويقول لريد قوي املؤمنني على  
 ضعيفهم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريهت  

 

 

------------------------------------- 
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حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا زكراي بن عدي أان عبيد هللا بن  - 22815
عمرو عن عبد هللا بن حممد بن عقيل عن عمر بن عبد الرمحن عن عبادة بن  

 عليه وسلم عن ليلة القدر فقال هي  الصامت قال : أخربان رسول هللا صلى هللا
يف شهر رمضان فالتمسوها يف العشر األواخر فإهنا وتر ليلة إحدى وعشرين أو 

ثالث وعشرين أو مخس وعشرين أو سبع وعشرين أو آخر ليلة من رمضان  
 من قامها احتسااب غفر له ما تقدم من ذنبه  

 



 

 آخر ليلة " وهذا  عليق شعيب األرنؤوط : حديث حسن دون قوله : " أو يف ت
 إسناد ضعيف

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيوة بن شريح ويزيد بن عبد ربه   - 22816
قاال ثنا بقية حدثين حبري بن سعد عن خالد بن معدان عن عمرو بن األسود  

عن جنادة بن أيب أمية أنه حدثهم عن عبادة بن الصامت أنه قال أن رسول هللا 
ال : إين قد حدثتكم عن الدجال حىت خشيت أال صلى هللا عليه وسلم ق

تعقلوا أن مسيح الدجال رجل قصري أفحج جعد أعور مطموس العني ليس 
بناتئة وال حجزاء فإن ألبس عليكم قال يزيد ربكم فاعلموا أن ربكم تبارك 

وتعاىل ليس أبعور وإنكم لن ترون ربكم تبارك وتعاىل حىت متوتوا قال يزيد تروا  
وتوا ربكم حىت مت  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف لضعف بقية ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيوة بن شريح ثنا بقية حدثين حبري  - 22817
لى هللا بن سعد عن خالد بن معدان عن عبادة بن الصامت أن رسول هللا ص

عليه وسلم قال : ليلة القدر يف العشر البواقي من قامهن ابتغاء حسبتهن فإن  



ة وتر تسع أو سبع  هللا تبارك وتعاىل يغفر له ما تقدم من ذنبه وما أتخر وهي ليل
اثلثة أو آخر ليلة وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إن أمارة  أو خامسة أو 

ليلة القدر أهنا صافية بلجة كان فيها قمرا ساطعا ساكنة ساجية ال برد فيها وال  
حر وال حيل لكوكب أن يرمي به فيها حىت تصبح وإن إمارهتا أن الشمس 

شعاع مثل القمر ليلة البدر وال حيل للشيطان  صبيحتها خترج مستوية ليس هلا  
 أن خيرج معها يومئذ  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : الشطر األول من احلديث حسن وأما الشطر الثاين ت
 فمحتمل للتحسني لشواهده وإسناد هذا احلديث ضعيف

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو املغرية ثنا بشر بن عبد هللا يعين   - 22818
سار السلمي قال حدثين عبادة بن نسي عن جنادة بن أيب أمية عن عبادة  بن ي

بن الصامت قال : كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يشغل فإذا قدم رجل  
مهاجر على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم دفعه إىل رجل منا يعلمه القرآن  

لبيت أعشيه  فدفع إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم رجال وكان معي يف ا
عشاء أهل البيت فكنت أقرئه القرآن فانصرف انصرافة إىل أهله فرأى أن 

عليه حقا فأهدى إيل قوسا مل أر أجود منها عودا وال أحسن منها عطفا فأتيت 
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقلت ما ترى اي رسول هللا فيها قال مجرة بني 



 كتفيك تقلدهتا أو تعلقتها  

 

 

األرنؤوط : إسناده حسن من أجل بشر بن عبد هللا السلمي  عليق شعيبت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    325صفحة  - 5مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو املغرية ثنا صفوان حدثين محيد  - 22819
هلم   }بن عبد الرمحن اليزين : أن رجال سأل عبادة بن الصامت عن قول هللا  

فقال عبادة سألت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم   {البشرى يف احلياة الدنيا 
رؤاي الصاحلة يراها فقال لقد سألتين عن أمر ما سألين عنه أحد من أميت تلك ال

 املؤمن أو ترى له 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو اليمان ثنا بن عياش عن عقيل   - 22820



بن مدرك السلمي عن عثمان بن عامر عن أيب راشد احلراين عن عبادة بن 
 ال يشرك به شيئا  الصامت أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : من عبد هللا

فأقام الصالة وآتى الزكاة ومسع وأطاع فإن هللا تعاىل يدخله من أي أبواب اجلنة 
شاء وهلا مثانية أبواب ومن عبد هللا ال يشرك به شيئا وأقام الصالة وآتى الزكاة  

 ومسع وعصى فإن هللا تعاىل من أمره ابخليار إن شاء رمحه وإن شاء عذبه  

 

 

األرنؤوط : إسناده حسنعليق شعيب ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا احلكم بن انفع أبو اليمان ثنا   - 22821
إمساعيل بن عياش عن عبد هللا بن عثمان بن خثيم حدثين إمساعيل بن عبيد  

األنصاري فذكر احلديث فقال عبادة أليب هريرة : اي أاب هريرة إنك مل تكن معنا  
 عليه وسلم اان ابيعناه على السمع والطاعة يف  إذ ابيعنا رسول هللا صلى هللا

النشاط والكسل وعلى النفقة يف اليسر والعسر وعلى األمر ابملعروف والنهي 
عن املنكر وعلى أن نقول يف هللا تبارك وتعاىل وال خناف لومة الئم فيه وعلى  

منه  أن ننصر النيب صلى هللا عليه وسلم إذا قدم علينا يثرب فنمنعه مما مننع 
أنفسنا وأزواجنا وأبناءان ولنا اجلنة فهذه بيعة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
اليت ابيعنا عليها فمن نكث فإمنا ينكث على نفسه ومن أوىف مبا ابيع عليه  

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ويف هللا تبارك وتعاىل مبا ابيع عليه نبيه صلى هللا 



ان بن عفان أن عبادة بن الصامت قد افسد عليه وسلم فكتب معاوية إىل عثم
دة وإما أخلي بينه وبني الشام فكتب إليه على الشام وأهله فإما تكن إليك عبا

إن رحل عبادة حىت ترجعه إىل داره من املدينة فبعث بعبادة حىت قدم املدينة  
فدخل على عثمان يف الدار وليس يف الدار غري رجل من السابقني أو من  

أدرك القوم فلم يفجأ عثمان إال وهو قاعد يف جنب الدار فالتفت   التابعني قد
إليه فقال اي عبادة بن الصامت ما لنا ولك فقام عبادة بني ظهري الناس فقال  
مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أاب القاسم حممدا صلى هللا عليه وسلم  

ون عليكم ما  يقول أنه سيلي أموركم بعدي رجال يعرفونكم ما تنكرون وينكر 
 تعرفون فال طاعة ملن عصى هللا تبارك وتعاىل فال تعتلوا بربكم 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا احلكم بن انفع ثنا إمساعيل بن  - 22822
عد  عياش عن يزيد بن سعيد عن أيب عطاء السكسكي عن معاذ بن س

السكسكي عن جنادة بن أيب أمية أنه مسع عبادة بن الصامت يذكر أن رجال 
أتى النيب صلى هللا عليه وسلم فقال : اي رسول هللا ما مدة أمتك من الرخاء  

رد عليه شيئا حىت سأله ثالث مرار كل ذلك ال جييبه مث انصرف الرجل مث فلم ي
أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال أين السائل فردوه عليه فقال لقد سألتين 



عن شيء ما سألين عنه أحد من أميت مدة أميت من الرخاء مائة سنة قاهلا مرتني  
رة أو عالمة أو آية فقال  أو ثالاث فقال الرجل اي رسول هللا فهل لذلك من أما

 نعم اخلسف والرجف وإرسال الشياطني اجمللبة على الناس  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا احلكم بن انفع ثنا إمساعيل بن  - 22823
عياش عن راشد بن داود الصنعاين عن عبد الرمحن بن حسان عن روح بن 

بن الصامت قال : فقد النيب صلى هللا عليه وسلم ليلة   زنباع عن عبادة
ظنوا أن هللا تبارك وتعاىل أصحابه وكانوا إذا نزلوا أنزلوه أوسطهم ففزعوا و 

اختار له أصحااب غريهم فإذا هم خبيال النيب صلى هللا عليه وسلم فكربوا حني 
ار لك أصحااب رأوه وقالوا اي رسول هللا أشفقنا أن يكون هللا تبارك وتعاىل اخت

غريان فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ال بل أنتم أصحايب يف الدنيا 
واآلخرة إن هللا تعاىل أيقظين فقال اي حممد إين مل أبعث نبيا وال رسوال إال وقد  

سألين مسألة أعطيتها إايه فاسأل اي حممد تعط فقلت مسأليت شفاعة ألميت يوم  
ل هللا وما الشفاعة قال أقول اي رب شفاعيت اليت القيامة فقال أبو بكر اي رسو 

اختبأت عندك فيقول الرب تبارك وتعاىل نعم فيخرج ريب تبارك وتعاىل بقية  
 أميت من النار فينبذهم يف اجلنة  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    326فحة ص - 5مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن كثري القصاب البصري   - 22824
عن يونس بن عبيد عن حممد بن سريين عن عبادة بن الصامت أن رسول هللا 

 صلى هللا عليه وسلم قال : الدار حرم فمن دخل عليك حرمك فاقتله  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف لضعف حممد بن كثري القصابت  

 

 

( دة بن الصامت  أخبار عبا )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب قال :مسعت سفيان بن عيينة يسمى  - 22825
النقباء فسمى عبادة بن الصامت منهم قال سفيان عبادة عقىب إحدى بدري 



 شجري وهو نقيب 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو سعيد موىل بين هاشم عن   - 22826
حرب بن شداد قال مسعت حيىي بن أيب كثري يقول بلغين : أن النقباء اثنا عشر  

 فسمي عبادة فيهم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : رجاله ثقاتت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب قال قرأت على يعقوب بن إبراهيم   - 22827
إسحاق قال : عبادة بن الصامت بن قيس بن أصرم بن فهر   عن أبيه عن بن

بن ثعلبة بن غنم بن عوف بن اخلزرج يف اإلثىن عشر الذين ابيعوا رسول هللا 
 صلى هللا عليه وسلم يف العقبة األوىل 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : رجاله موثقون ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن عثمان أبو زكراي البصري  - 22828
 سالم عن املقدام احلريب ثنا إمساعيل بن عياش عن أيب بكر بن عبد هللا عن أيب



بن معدي كرب الكندي أنه جلس مع عبادة بن الصامت وأيب الدرداء 
سلم  واحلارث بن معاوية الكندي فتذاكروا حديث رسول هللا صلى هللا عليه و 

فقال أبو الدرداء لعبادة اي عبادة كلمات رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف  
غزوة كذا يف شأن األمخاس فقال عبادة قال إسحاق يعين بن عيسى يف حديثه  
: أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم صلى هبم يف غزوهتم إىل بعري من املقسم 

تناول وبرة بني أمنلتيه فقال إن  فلما سلم قام رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ف
هذه من غنائمكم وأنه ليس يل فيها إال نصييب معكم إال اخلمس واخلمس 
مردود عليكم فادوا اخليط واملخيط وأكرب من ذلك وأصغر ال تغلوا فإن 

الغلول انر وعار على أصحابه يف الدنيا واآلخرة وجاهدوا الناس يف هللا تبارك  
 تبالوا يف هللا لومه الئم وأقيموا حدود هللا يف احلضر وتعاىل القريب والبعيد وال

والسفر وجاهدوا يف سبيل هللا فإن اجلهاد ابب من أبواب اجلنة عظيم ينجي هللا 
 تبارك وتعاىل به من اهلم والغم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث حسن وهذا إسناد ضعيف ت  

زايدة ] حدثين أيب [ خطأ يف هذا اإلسناد *   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن عثمان ثنا إمساعيل بن  - 22829
 عياش عن سعيد بن يوسف عن حيىي بن أيب كثري عن أيب سالم : حنو ذلك 



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن وهذا إسناد ضعيف لضعف سعيد بن يوسف ت  

زايدة ] حدثين أيب [ خطأ يف هذا اإلسناد *   

 

 

 ثنا أبو كامل اجلحدري ثنا الفضيل بن سليمان ثنا  حدثنا عبد هللا - 22830
عبادة بن الصامت عن  موسى بن عقبة عن إسحاق بن حيىي بن الوليد بن 

عبادة قال : إن من قضاء رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن املعدن جبار  
والبئر جبار والعجماء جرحها جبار والعجماء البهيمة من األنعام وغريها 

هلدر الذي ال يغرم وقضى يف الركاز اخلمس وقضى ان متر النخل واجلبار هو ا
ملن أبرها إال أن يشرتط املبتاع وقضى أن مال اململوك ملن ابعه إال أن يشرتط  
املبتاع وقضى أن الولد للفراش وللعاهر احلجر وقضى ابلشفعة بني الشركاء يف 

ته اليت قتلتها  األرضني والدور وقضى حلمل بن مالك اهلذيل مبرياثه عن امرأ
األخرى وقضي يف اجلنني املقتول بغرة عبد أو أمة قال فورثها بعلها وبنوها قال  
وكان له من امرأتيه كلتيهما ولد قال فقال أبو القاتلة املقضي عليه اي رسول هللا 

كيف أغرم من ال صاح وال استهل وال شرب وال أكل فمثل ذلك بطل فقال  
م هذا من الكهان قال وقضى يف الرحبة تكون رسول هللا صلى هللا عليه وسل 

بني الطريق مث يريد أهلها البنيان فيها فقضى أن يرتك للطريق فيها سبع أذرع 
قال وكان تلك الطريق مسي امليتاء وقضى يف النخلة أو النخلتني أو الثالث 



فيختلفون يف حقوق ذلك فقضى أن لكل خنلة من أولئك مبلغ جريدهتا حيز  
شرب النخل من السيل إن األعلى يشرب قبل األسفل ويرتك   هلا وقضى يف

املاء إىل الكعبني مث يرسل املاء إىل األسفل الذي يليه فكذلك ينقضي حوائط  
أو يفىن املاء وقضى أن املرأة ال تعطي من ماهلا شيئا إال إبذن زوجها وقضى 

يف للجدتني من املرياث ابلسدس بينهما ابلسواء وقضى أن من أعتق شركا 
مملوك فعليه جواز عتقه إن كان له مال وقضى أن ال ضرر وال ضرار وقضى أنه 

ليس لعرق ظامل حق وقضى بني أهل املدينة يف النخل ال مينع نفع بئر وقضى 
بني أهل املدينة أنه ال مينع فضل ماء ليمنع فضل الكأل وقضى يف دية الكربى 

خلفه وقضى يف دية الصغرى املغلظة ثالثني ابنة لبون وثالثني حقة وأربعني 
ثالثني ابنة لبون وثالثني حقة وعشرين ابنة خماض وعشرين بين خماض ذكورا مث  

غلت اإلبل بعد وفاة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهانت الدراهم فقوم  
عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه إبل املدينة ستة آالف درهم حساب أوقية لكل  

ورق فزاد عمر بن اخلطاب ألفني حساب أوقيتني  بعري مث غلت اإلبل وهانت ال
لكل بعري مث غلت اإلبل وهانت الدراهم فأمتها عمر أثىن عشر ألفا حساب 
ثالث أواق لكل بعري قال فزاد ثلث الدية يف الشهر احلرام وثلث آخر يف  

البلد احلرام قال فتمت دية احلرمني عشرين ألفا قال فكان يقال يؤخذ من أهل  
ماشيتهم ال يكلفون الورق وال الذهب ويؤخذ من كل قوم ما هلم  البادية من 

 قيمة العدل من أمواهلم  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ... واحلديث لكثري منه شواهد ت
 صحيحة 

 

 

------------------------------------- 

 

[    327صفحة  - 5مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا الصلت بن مسعود ثنا الفضيل بن  - 22831
سليمان ثنا موسى بن عقبة عن إسحاق بن الوليد بن عبادة بن الصامت عن  
عبادة قال : إن من قضاء رسول هللا صلى هللا عليه وسلم املعدن جبار وذكر  

يب كامل بطوله غري أهنما اختلفا يف اإلسناد فقال أبو كامل يف حنو حديث أ
حديثه عن إسحاق بن حيىي بن الوليد بن عبادة أن عبادة قال من قضاء رسول 

هللا صلى هللا عليه وسلم وقال الصلت عن إسحاق بن الوليد بن عبادة عن  
 عبادة أن من قضاء رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وذكر احلديث 

 

 

ليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف عت  

زايدة ] حدثين أيب [ خطأ يف هذا اإلسناد *   

 



 

حدثنا عبد هللا حدثنا شيبان بن أيب شيبة ثنا جرير بن حازم ثنا   - 22832
احلسن قال قال عبادة بن الصامت : نزل على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

إىل آخر اآلية قال ففعل ذلك هبن رسول هللا صلى  {والاليت أيتني الفاحشة  }
وحنن حوله وكان  هللا عليه وسلم فبينما رسول هللا صلى هللا عليه وسلم جالس 

إذا نزل عليه الوحي أعرض عنا وأعرضنا عنه وتربد وجهه وكرب لذلك فلما  
رفع عنه الوحي قال خذوا عين قلنا نعم اي رسول هللا قال قد جعل هللا هلن  

سبيال البكر ابلبكر جلد مائة ونفي سنة والثيب ابلثيب جلد مائة مث الرجم قال  
 قال فإن شهدوا أهنما وجدا يف حلاف احلسن فال أدري أمن احلديث هو أم ال

 ال يشهدون على مجاع خالطها به جلد مائة وجزت رؤوسهما  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح دون قوله يف آخره : فإن شهدوا ت
 ...اخل " وهذا إسناد رجاله رجال الصحيح لكنه منقطع 

 

 

بن إسحاق  حدثنا عبد هللا ثنا علي بن شعيب البزار ثنا يعقوب - 22833
مي أخربين أبو عوانة عن يزيد بن أيب زايد عن عيسى قال وكان أمريا احلضر 

على الرقة عن عبادة بن الصامت قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :  
ما من أمري عشرة إال جيء به يوم القيامة مغلولة يده إىل عنقه حىت يطلقه احلق  



هللا وهو أجذم   أو يوبقه ومن تعلم القرآن مث نسيه لقي  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه دون قوله : " ومن تعلم القرآن ...إخل  ت
 " وهذا إسناد ضعيف 

 

 

------------------------------------- 

 

[    328صفحة  - 5مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا ثنا أبو أمحد خملد بن احلسن بن أيب زميل إمالء  - 22834
هللا ولقبه أبو  من كتابه ثنا احلسن بن عمر بن حيىي الفزاري ويكىن أاب عبد

املليح يعين الرقي عن حبيب بن أيب مرزوق عن عطاء بن أيب رابح عن أيب 
جال من  مسلم : قال دخلت مسجد محص فإذا فيه حلقة فيها اثنان وثالثون ر 

أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال وفيهم شاب أكحل براق الثنااي 
حمتب فإذا اختلفوا يف شيء سألوه فأخربهم فانتهوا إىل خربه قال قلت من هذا  

قالوا هذا معاذ بن جبل قال فقمت إىل الصالة قال فأردت أن ألقى بعضهم  
خلت فإذا معاذ يصلي إىل فلم أقدر على أحد منهم انصرفوا فلما كان الغد د

سارية قال فصليت عنده فلما انصرف جلست بيين وبينه السارية مث احتبيت  



فلبثت ساعة ال أكلمه وال يكلمين قال مث قلت وهللا إين ألحبك لغري دنيا  
أرجوها أصيبها منك وال قرابة بيين وبينك قال فألي شيء قال قلت هلل تبارك  

فأبشر إن كنت صادقا فإين مسعت رسول هللا وتعاىل قال فنثر حبويت مث قال 
يف هللا تبارك وتعاىل يف ظل العرش يوم ال  صلى هللا عليه وسلم يقول املتحابون 

ظل إال ظله يغبطهم مبكاهنم النبيون والشهداء قال مث خرجت فألقى عبادة بن  
الصامت قال فحدثته ابلذي حدثين معاذ فقال عبادة مسعت رسول هللا صلى  

ه وسلم يروي عن ربه تبارك وتعاىل أنه قال حقت حمبيت على املتزاورين  هللا علي
يف وحقت حمبيت على املتباذلني يف على منابر من نور يغبطهم مبكاهنم النبيون  

 والصديقون 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات ت  

 

 

عين بن حدثنا عبد هللا ثنا أبو صاحل احلكم بن موسى ثنا هقل ي - 22835
د عن األوزاعي حدثين رجل يف جملس حيىي بن أيب كثري عن أيب إدريس زاي

اخلوالين قال دخلت مسجد محص فجلست إىل حلقة فيها اثنان وثالثون رجال 
من أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم قال يقول الرجل منهم مسعت رسول 

هللا صلى هللا هللا صلى هللا عليه وسلم فيحدث مث يقول اآلخر مسعت رسول 
عليه وسلم فيحدث قال : وفيهم رجل أدعج براق الثنااي فإذا شكوا يف شيء 



ردوه إليه ورضوا مبا يقول فيه قال فلم أجلس قبله وال بعده جملسا مثله فتفرق  
القوم وما أعرف اسم رجل منهم وال منزله قال فبت بليلة ما بت مبثلها قال  

أصحاب نيب هللا صلى هللا عليه   وقلت أان رجل اطلب العلم وجلست إىل
وال منزله فلما أصبحت غدوت إىل املسجد  وسلم مل أعرف اسم رجل منهم

فإذا أان ابلرجل الذي كانوا إذا شكوا يف شيء ردوه إليه يركع إىل بعض 
إسطواانت املسجد فجلست إىل جانبه فلما انصرف قلت اي عبد هللا وهللا إين 

حببويت حىت أدانين منه مث قال إنك لتحبين هلل ألحبك هلل تبارك وتعاىل فأخذ 
قال قلت أي وهللا إين ألحبك هلل قال فإين مسعت رسول هللا صلى هللا عليه  

وسلم يقول إن املتحابني جبالل هللا يف ظل هللا وظل عرشه يوم ال ظل إال ظله  
قال فقمت من عنده فإذا أان برجل من القوم الذين كانوا معه قال قلت حديثا  

دثنيه الرجل قال أما إنه ال يقول لك إال حقا قال فأخربته فقال قد مسعت ح
ذلك وأفضل منه مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهو أيثر عن ربه 

تبارك وتعاىل حقت حمبيت للذين يتحابون يف وحقت حمبيت للذين يتباذلون يف 
قال اان عبادة  وحقت حمبيت للذين يتزاورون يف قال قلت من أنت يرمحك هللا 

 بن الصامت قال قلت من الرجل قال معاذ بن جبل  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد رجاله ثقات رجال ت
 الصحيح

 



 

حدثنا عبد هللا ثنا أبو حبر عبد الواحد بن غياث ثنا محاد بن  - 22836
لصامت يقول سلمة عن أيب سلمان عن يعلى بن شداد قال مسعت عبادة بن ا

: عادين رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف نفر من أصحابه فقال هل تدرون  
هللا  من الشهداء من أميت مرتني أو ثالاث فسكتوا فقال عبادة أخربان اي رسول

فقال القتيل يف سبيل هللا شهيد واملبطون شهيد واملطعون شهيد والنفساء 
 شهيد جيرها ولدها بسرره إىل اجلنة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف لضعف أيب سنان ت  
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حدثنا عبد هللا ثنا إسحاق بن منصور الكوسج أان حممد بن  - 22837
يوسف ثنا بن ثوابن عن أبيه عن مكحول عن جبري بن نفري أن عبادة بن 
الصامت حدثهم أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : ما على ظهر 

 عز وجل بدعوة إال آاته هللا إايها أو كف عنه  األرض من رجل مسلم يدعو هللا 



 من السوء مثلها ما مل يدع إبمث أو قطيعة رحم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد حسن من أجل ابن ثوابنت  

 

 

حدثنا عبد هللا ثنا سويد بن سعيد املروي ثنا حيىي بن مسلم عن   - 22838
رفاعة عن أبيه عبيد عن عبادة بن الصامت  بن خثيم عن إمساعيل بن عبيد بن

قال مسعت أاب القاسم صلى هللا عليه وسلم يقول : سيلي أموركم من بعدي 
رجال يعرفونكم ما تنكرون وينكرونكم ما تعرفون فال طاعة ملن عصى هللا تعاىل 

 فال تعتلوا بربكم 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف لضعف سويد بن سعيد اهلرويت  

 

 

حدثنا عبد هللا ثنا أبو خيثمة زهري بن حرب ثنا جرير عن منصور   - 22839
 عن هالل بن يساف عن أيب املثىن عن بن أخت عبادة عن عبادة بن الصامت
قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : إهنا ستكون عليكم أمراء تشغلهم  

ال رجل اي رسول أشياء عن الصالة حىت يؤخروها عن وقتها فصلوها لوقتها فق 
 هللا فإن أدركت معهم أصلي قال إن شئت  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه دون قوله : " إن شئت " ت  

 

 

حدثنا عبد هللا ثنا عبد الواحد بن غياث وإبراهيم بن احلجاج  - 22840
بن الوليد بن عبادة   الناجي قاال ثنا محاد بن سلمة عن جبلة بن عطية عن حيىي

بن الصامت عن عبادة بن الصامت أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال :  
غزاته إال من غزا قال إبراهيم يف حديثه يف سبيل هللا عز وجل وال ينوي يف  

 عقاال فله ما نوى  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه وهذا إسناد ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن عباد مكي وأبو مروان  - 22841
العثماين حممد بن عثمان بن خالد قاال ثنا أبو ضمرة عن بن حرملة عن يعلى  

الزرقي أخربه : أنه كان يصيد  بن عبد الرمحن بن هرمز أن عبد هللا بن عباد 
وقد أخذت العصفور  العصافري يف بئر أيب أهاب وكانت هلم فرآين عبادة 

فانتزعه مين وأرسله وقال إن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حرم ما بني البتيها  
 كما حرم إبراهيم مكة وكان عبادة من أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم  

 



 

املرفوع منه صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف عليق شعيب األرنؤوط :ت  

 

 

حدثنا عبد هللا ثنا إسحاق بن منصور الكوسج أان الفضل بن  - 22842
دكني ثنا صدقة بن موسى عن فرقد السبخي حدثنا أبو منيب الشامي عن أيب 

 عطاء عن عبادة بن الصامت : عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 

 

األرنؤوط : هذا احلديث له أربعة أسانيد األول : ضعيف لضعف عليق شعيب ت
اء . والثاين صدقة بن موسى الدقيقي ولضعف فرقد بن يعقوب وجلهالة أيب عط

ضعيف لضعف فرقد ولضعف شهر بن حوشب وعبد الرمحن بن غنم خمتلف 
يف صحبته . والثالث : ضعيف لضعف فرقد . والرابع : ضعيف لضعف فرقد 

من سعيد بن املسيب   وهو مل يسمع  

 

 

وحدثين شهر بن حوشب عن عبد الرمحن بن غنم عن رسول هللا  - 22842
 صلى هللا عليه وسلم :  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : انظر السابقت  

 



 

قال وحدثين عاصم بن عمرو البجلي عن أيب أمامة عن رسول  - 22842
 هللا صلى هللا عليه وسلم :  

 

 

األرنؤوط : انظر السابقعليق شعيب ت  

 

 

قال وحدثين سعيد بن املسيب أو حدثت عنه عن بن عباس عن   - 22842
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : والذي نفس حممد بيده ليبينت انس من  

أميت على أشر وبطر ولعب وهلو فيصبحوا قردة وخنازير ابستحالهلم احملارم  
ولبسهم احلرير  والقينات وشرهبم اخلمر وأكلهم الراب  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : انظر السابقت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو بكر بن أيب شيبة ثنا حممد بن  - 22843
عن عبادة بن بشر ثنا عبد العزيز بن عمر حدثين من ال أهتم من أهل الشام 

الصامت قال : كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا رأي اهلالل قال هللا 
ري هذا الشهر  أكرب احلمد هلل ال حول وال قوة إال ابهلل اللهم إين أسألك خ

 وأعوذ بك من شر القدر ومن سوء احلشر 



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف إلهبام الراوي عن عبادة ت  

 

 

حدثنا عبد هللا ثنا شجاع بن حممد ثنا هشيم عن مغرية عن   - 22844
الشعيب قال قال عبادة بن الصامت مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

ه جراحة فتصدق هبا كفر هللا عز وجل عنه مبثل ما  يقول : من جرح يف جسد 
 تصدق به 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح بشواهده وهذا إسناد رجاله ثقات رجال  ت
 الصحيح

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعمر بن بشر ثنا عبد هللا بن  - 22845
ك اجلنيب املبارك أان رشدين بن سعد حدثين أبو هانئ اخلوالين عن عمرو بن مال 

إن فضالة بن عبيد وعبادة بن الصامت حداثه أن رسول هللا صلى هللا عليه  
وسلم قال : إذا كان يوم القيامة وفرغ هللا تعاىل من قضاء اخللق فيبقى رجالن 
فيؤمر هبما إىل النار فيلتفت أحدمها فيقول اجلبار تعاىل ردوه فريدونه قال له مل  

 اجلنة قال فيؤمر به إىل اجلنة فيقول لقد  ألتفت قال إن كنت أرجو أن تدخلين



أعطاين هللا عز وجل حىت لو أين أطعمت أهل اجلنة ما نقص ذلك ما عندي  
شيئا قال فكان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا ذكره يرى السرور يف 

 وجهه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف لضعف رشدين بن سعد ت  
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حدثنا عبد هللا حدثين إمساعيل أبو معمر اهلذيل ثنا جرير عن   - 22846
مغرية عن الشعيب عن بن الصامت قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :  

نه بقدر ذنوبه  من تصدق عن جسده بشيء كفر هللا تعاىل ع  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح بشواهده وهذا إسناد رجاله ثقات رجال  ت
 الصحيح

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين عبد هللا بن سامل الكويف املفلوج وكان ثقة   - 22847
ثنا عبيدة بن األسود عن القاسم بن الوليد عن أيب صادق عن ربيعة بن انجذ 

صلى هللا عليه وسلم كان أيخذ الوبرة من    عن عبادة بن الصامت : أن النيب
ه إال مثل ما ألحدكم منه إايكم والغلول  جنب البعري من املغنم فيقول مايل في

فإن الغلول خزي على صاحبه يوم القيامة أدوا اخليط واملخيط وما فوق ذلك 
وجاهدوا يف سبيل هللا تعاىل القريب والبعيد يف احلضر والسفر فإن اجلهاد ابب 

بواب اجلنة أنه لينجي هللا تبارك وتعاىل به من اهلم والغم وأقيموا حدود هللا  من أ
 يف القريب والبعيد وال أيخذكم يف هللا لومه الئم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث حسن وهذا إسناد ضعيف ت  

 

 

( حديث أيب مالك سهل بن سعد الساعدي رضي هللا عنه   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان عن أيب حازم عن سهل عن   - 22848
 النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال : بعثت أان والساعة كهذه من هذه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان عن أيب حازم عن سهل بن  - 22849
سعد قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ملوضع سوط يف اجلنة خري من  

 الدنيا وما فيها  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان ثنا أبو حازم قال مسعت  - 22850
 رسول هللا إهنا قد سهل بن سعد يقول أان يف القوم إذ دخلت امرأة فقالت : اي

وهبت نفسها لك فر فيها رأيك فقال رجل زوجنيها فلم جيبه حىت قامت 
الثالثة فقال له عندك شيء قال ال قال اذهب فاطلب قال مل أجد قال 

هب فاطلب ولو خامتا من حديد قال ما وجدت خامتا من حديد قال هل  فاذ
معك من القرآن شيء قال نعم سورة كذا وسورة كذا قال قد أنكحتكها على  

 ما معك من القرآن  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 



هل :  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان عن أيب حازم عن س - 22851
أبي شيء دووي جرح رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال كان علي جييء 

ابملاء يف ترسه وفاطمة تغسل الدم عن وجهه وأخذ حصريا فأحرقه فحشا به 
 جرحه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرطهما ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان عن أيب حازم عن سهل بن  - 22852
د قال : كان من أثل الغابة يعين منرب النيب صلى هللا عليه وسلم  سع  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرطهما ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان عن أيب حازم مسع سهل بن  - 22853
سعد عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : من انبه شيء يف صالته فليقل 

 سبحان هللا إمنا التصفيح للنساء والتسبيح للرجال  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرطهما ت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان عن الزهري عن سهل بن  - 22854
سعد : طلع رجل من جحر يف حجرة النيب صلى هللا عليه وسلم ومعه مدري  

حيك به رأسه فقال لو أعلمك تنتظر لطعنت به عينك إمنا جعل االستئذان من  
 أجل البصر 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرطهما ت  

 

 

دثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان عن الزهري مسع سهل بن ح - 22855
سعد : شهد النيب صلى هللا عليه وسلم يف املتالعنني فتالعنا على عهد رسول  

هللا صلى هللا عليه وسلم وأان بن مخس عشرة قال اي رسول هللا إن أمسكتها  
 فقد كذبت عليها قال فجاءت به للذي كان يكره  

 

 

وط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤ ت  
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حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا جرير بن حازم وسفيان   - 22856
عن أيب حازم عن سهل بن سعد قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ال  

 يزال الناس خبري ما عجلوا الفطر  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : هذا احلديث له إسنادان األول : طريق احلسن ت
وهو مرسل . والثاين : سفيان بن  البصري : رجاله ثقات رجال الصحيحني

عيينة عن أيب حازم عن سهل بن سعد وهو متصل صحيح على شرط  
 الشيخني 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا ربيعة بن عثمان التيمي   - 22857
عن عمران بن أيب أنس عن سهل بن سعد قال : اختلف رجالن على عهد  

ملسجد الذي أسس على التقوى فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف ا
أحدمها هو مسجد الرسول وقال اآلخر هو مسجد قباء فأتيا النيب صلى هللا  

 عليه وسلم فسأاله فقال هو مسجدي هذا  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد جيد من أجل ربيعة بن  ت
 عثمان التيمي 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعقوب ثنا أيب عن بن إسحاق  - 22858
حدثين أبو حازم األفزر موىل األسود بن سفيان املخزومي عن سهل بن سعد  

 الساعدي من بين عمرو يف منازعة : فذكر احلديث 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد حسن من أجل ابن ت
 إسحاق

 

 

حدثين أيب ثنا يزيد أان املسعودي عن أيب حازم    حدثنا عبد هللا - 22859
ار شيء فانطلق إليهم رسول  عن سهل بن سعد قال : كان بني انس من األنص

هللا صلى هللا عليه وسلم ليصلح بينهم فحضرت الصالة فجاء بالل إىل أيب 
بكر رضي هللا عنه فقال اي أاب بكر قد حضرت الصالة وليس رسول هللا صلى 

لم ها هنا فأؤذن وأقيم فتتقدم وتصلي قال ما شئت فافعل فتقدم  هللا عليه وس
أبو بكر فاستفتح الصالة وجاء رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فصفح الناس 
أبيب بكر فذهب أبو بكر يتنحى فأومأ إليه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أي  

فلما    مكانك فتأخر أبو بكر وتقدم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فصلى



قضى الصالة قال اي أاب بكر ما منعك أن تثبت قال ما كان البن أيب قحافة أن  
يتقدم أمام رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال فأنتم مل صفحتم قالوا لنعلم أاب  

 بكر قال إن التصفيح للنساء والتسبيح للرجال  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أنس بن عياض حدثين أبو حازم ال   - 22860
إايكم أعلمه إال عن سهل بن سعد قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : 

وحمقرات الذنوب كقوم نزلوا يف بطن واد فجاء ذا بعود وجاء ذا بعود حىت 
هتلكه وقال أبو انضجوا خبزهتم وإن حمقرات الذنوب مىت يؤخذ هبا صاحبها 

سول هللا صلى هللا عليه وسلم قال أبو ضمرة ال أعلمه إال عن  حازم قال ر 
سهل بن سعد قال مثلي ومثل الساعة كهاتني وفرق بني إصبعيه الوسطى واليت 

تلي اإلهبام مث قال مثلي ومثل الساعة كمثل فرسي رهان مث قال مثلي ومثل  
شي أن يسبق أالح بثوبه أتيتم  الساعة كمثل رجل بعثه قومه طليعة فلما خ

 أتيتم مث يقول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أان ذلك  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : احلديث إىل قوله عليه الصالة والسالم : " هتكله "  ت
إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني . وإىل هناية احلديث : " أان ذلك " 



 إسناده صحيح 
 

 

 حدثين أيب ثنا عبد الرمحن بن مهدي ثنا سفيان  حدثنا عبد هللا - 22861
عن أيب حازم قال مسعت سهل بن سعد يقول : كان رجال يصلون مع النيب 

صلى هللا عليه وسلم عاقدي أزرهم على رقاهبم كهيئة الصبيان فيقال للنساء ال  
 ترفعن رؤوسكن حىت يستوي الرجال جلوسا  

 

 

صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أان معمر عن أيب حازم   - 22862
عن سهل بن سعد : ارتج أحد وعليه النيب صلى هللا عليه وسلم وأبو بكر  
وعمر وعثمان فقال النيب صلى هللا عليه وسلم أثبت أحد ما عليك إال نيب 

 وصديق وشهيدان  

 

 

األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو عبد الرمحن ثنا عياش يعين بن  - 22863



عقبة حدثين حيىي بن ميمون وأبو احلسني زيد بن احلباب قال وحدثين عياش  
يعين بن عقبة قال حدثين حيىي بن ميمون املعىن قال وقف علينا سهل بن سعد  

عت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : من جلس يف فقال سهل مس
 املسجد ينتظر الصالة فهو يف الصالة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد قوي ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو النضر ثنا عبد الرمحن يعين بن  - 22864
كان مع رسول هللا   عبد هللا بن دينار عن أيب حازم عن سهل بن سعد قال : 

صلى هللا عليه وسلم رجل يف بعض مغازيه فأبلى بالء حسنا فعجب املسلمون  
من بالئه فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أما إنه من أهل النار قلنا يف 
سبيل هللا مع رسول هللا هللا ورسوله أعلم قال فخرج الرجل فلما اشتدت به 

مث اتكأ عليه فأتى رسول هللا صلى هللا عليه    اجلراح وضع ذابب سيفه بني ثدييه 
وسلم فقيل له الرجل الذي قلت له ما قلت قد رأيته يتضرب والسيف بني 

أضعافه فقال النيب صلى هللا عليه وسلم ان الرجل ليعمل بعمل أهل اجلنة حىت  
يبدو للناس وإنه ملن أهل النار وإنه ليعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس  

ن أهل اجلنة وإنه مل  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد حسن يف املتابعات ت
 والشواهد من أجل عبد الرمحن بن عبد هللا بن دينار 

 

 

------------------------------------- 

 

[    332صفحة  - 5مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد قال ثنا عبد الرمحن  - 22865
أنه قيل له هل رأى يعين بن عبد هللا بن دينار ثنا أبو حازم عن سهل بن سعد 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم النقي قبل موته بعينه يعين احلواري قال : ما  
 عز وجل فقيل له  رأى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم النقي بعينه حىت لقي هللا

هل كان لكم مناخل على عهد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال ما كانت 
 لنا مناخل قيل له فكيف كنتم تصنعون ابلشعري قال ننفخه فيطري منه ما طار  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد حسن يف املتابعات ت
 والشواهد

 

 



أيب ثنا قتيبة بن سعيد ثنا عبد العزيز بن حدثنا عبد هللا حدثين  - 22866
رسول هللا صلى هللا عليه   أيب حازم عن أبيه عن سهل بن سعد قال : كنا مع

وسلم ابخلندق وهم حيفرون وحنن ننقل الرتاب على أكتافنا فقال رسول هللا 
صلى هللا عليه وسلم اللهم ال عيش إال عيش اآلخرة فاغفر للمهاجرين 

 واألنصار 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا محاد بن زيد ثنا أبو حازم   - 22867
 فأاتهم  عن سهل بن سعد قال : كان قتال بني بين عمرو بن عوف فبلغ النيب

بعد الظهر ليصلح بينهم وقال اي بالل إن حضرت الصالة ومل آت فمر أاب 
أاب بكر بكر فليصل ابلناس قال فلما حضرت العصر أقام بالل الصالة مث أمر 

فتقدم هبم وجاء رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بعد ما دخل أبو بكر يف 
الصالة فلما رأوه صفحوا وجاء رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يشق الناس 

حىت قام خلف أيب بكر قال وكان أبو بكر إذا دخل يف الصالة مل يلتفت فلما  
هللا عليه وسلم خلفه  رأى التصفيح ال ميسك عنه فالتفت فرأى النيب صلى 

فأومأ إليه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بيده أن امضه فقام أبو بكر هنية  
فحمد هللا على ذلك مث مشى القهقري قال فتقدم رسول هللا صلى هللا عليه  



وسلم فصلى ابلناس فلما قضى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم صالته قال اي  
أن ال تكون مضيت قال فقال أبو بكر مل  أاب بكر ما منعك إذ أومأت إليك 

يكن البن أيب قحافة أن يؤم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال للناس إذا 
 انبكم يف صالتكم شيء فليسبح الرجال وليصفح النساء  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

مد ثنا محاد حدثين حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يونس بن حم - 22868
عمر عن أيب حازم عن سهل بن سعد قال محاد مث لقيت أاب حازم  عبيد هللا بن 

فحدثين به فلم أنكر مما حدثين شيئا قال كان قتال بني بين عمرو بن عوف 
فبلغ ذلك النيب صلى هللا عليه وسلم بعد الظهر فأاتهم ليصلح بينهم وقال  

أاب بكر فليصل ابلناس قال فلما  لبالل : إن حضرت الصالة ومل آت فمر 
حضرت الصالة أذن مث أقام فأمر أاب بكر فتقدم فلما تقدم جاء رسول هللا 

صلى هللا عليه وسلم فلما جاء صفح الناس قال وكان أبو بكر إذا دخل يف 
الصالة مل يلتفت قال فلما رآهم ال ميسكون التفت فإذا رسول هللا صلى هللا 

ه بيده أن امضه قال فرجع أبو بكر القهقري قال عليه وسلم قال فأومأ إلي
وتقدم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فلما قضى رسول هللا صلى هللا عليه  

وسلم الصالة قال اي أاب بكر ما منعك إذ أومأت إليك أن متضي يف صالتك  



قال فقال ما كان البن أيب قحافة أن يؤم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مث  
انبكم يف الصالة شيء فليسبح الرجال وليصفق النساء قال إذا   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    333صفحة  - 5مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أمحد بن عبد امللك ثنا محاد بن   - 22869
زيد عن أيب حازم عن سهل بن سعد عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : إن  
للجنة اباب يقال له الراين قال يقال يوم القيامة أين الصائمون هلموا إىل الراين 

 فإذا دخل آخرهم أغلق ذلك الباب 

 

 

: إسناده صحيح على شرط البخاري رجاله ثقات عليق شعيب األرنؤوط ت
 رجال الشيخني غري أمحد بن عبد امللك فمن رجال البخاري 

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا بشر بن املفضل ثنا عبد   - 22870
الرمحن بن إسحاق عن أيب حازم عن سهل بن سعد قال قال رسول هللا صلى 

 يدعى الراين يقال يوم القيامة أين الصائمون  هللا عليه وسلم : إن للجنة اباب
فإذا دخلوه أغلق فلم يدخل منه غريهم قال فلقيت أاب حازم فسألته فحدثين 

 به غري أين حلديث عبد الرمحن أحفظ 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد حسن من جهة عبد  ت
صدوق حسن احلديثالرمحن بن إسحاق بن عبد هللا بن كنانة املدين فهو   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سعيد بن منصور ثنا يعقوب بن  - 22871
عبد الرمحن عن أيب حازم عن سهل بن سعد قال قال رسول هللا صلى هللا عليه  
وسلم : أان وكافل اليتيم كهاتني يف اجلنة وأشار ابلسبابة والوسطى وفرق بينهما  

 قليال  

 

 

إسناده صحيح على شرط الشيخني عليق شعيب األرنؤوط :ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا قتيبة بن سعيد ثنا يعقوب بن عبد   - 22872



الرمحن عن أيب حازم أخربين سهل بن سعد : أن رسول هللا صلى هللا عليه  
وسلم قال يوم خيرب ألعطني هذه الراية غدا رجال يفتح هللا على يديه حيب هللا 

ورسوله قال فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها فلما  ورسوله وحيبه هللا 
كلهم يرجو أن يعطاها    أصبح الناس غدوا على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

فقال أين علي بن أيب طالب فقال هو اي رسول هللا يشتكي عينيه قال فأرسلوا 
فربأ حىت إليه فأتى به فبصق رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف عينيه ودعا له 

كان مل يكن به وجع فأعطاه الراية فقال علي اي رسول هللا أقاتلهم حىت يكونوا  
مثلنا فقال انفذ على رسلك حىت تنزل بساحتهم مث ادعهم إىل اإلسالم 

وأخربهم مبا جيب عليهم من حق هللا فيه فوهللا ألن يهدي هللا بك رجال واحدا 
 خري لك من أن يكون لك محر النعم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا قتيبة بن سعيد ثنا يعقوب بن عبد   - 22873
الرمحن عن أيب حازم قال مسعت سهال يقول مسعت النيب صلى هللا عليه وسلم  

يقول : أان فرطكم على احلوض من ورد شرب ومن شرب مل يظمأ بعده أبدا  
ن على أقوام أعرفهم ويعرفونين مث حيال بيين وبينهم قال أبو حازم فسمعين  ولريد

النعمان بن أيب عياش وأان أحدثهم هذا احلديث فقال هكذا مسعت سهال يقول 



قال فقلت نعم قال وأان أشهد على أيب سعيد اخلدري لسمعت يزيد فيقول  
ا ملن بدل أهنم مين فيقال إنك ال تدري ما عملوا بعدك فأقول سحقا سحق

 بعدي 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا عمر بن علي قال مسعت   - 22874
أاب حازم عن سهل بن سعد عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : من توكل يل 

 ما بني حلييه وما بني رجليه توكلت له اجلنة  

 

 

عيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثين إسحاق بن عيسى ثنا مالك  - 22875
صلى هللا عليه   عن أيب حازم عن سهل بن سعد األنصاري : أن رسول هللا

وسلم أتى بشراب فشرب منه وعن ميينه غالم وعن يساره األشياخ فقال 
للغالم أأتذن يل أن أعطي هؤالء فقال ال وهللا ال أوثر بنصييب منك أحدا قال  

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف يده   فتله  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري إسحاق بن عيسى الطباع فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سريج بن النعمان ثنا بن أيب حازم   - 22876
هللا صلى   قال أخربين أيب عن سهل بن سعد الساعدي : أن امرأة أتت رسول

هللا عليه وسلم بربدة من سوجة فيها حاشيتاها قال سهل وهل تدرون ما الربدة 
دي فجئت  قالوا نعم هي الشملة قال نعم فقالت اي رسول هللا نسجت هذه بي

هبا ألكسوكها فأخذها النيب صلى هللا عليه وسلم حمتاجا إليها فخرج علينا وإهنا 
إلزاره فجسها فالن بن فالن رجال مساه فقال ما أحسن هذه الربدة اكسنيها اي  

رسول هللا قال نعم فلما دخل طواها وأرسل هبا إليه فقال له القوم وهللا ما  
عليه وسلم حمتاجا إليها مث سألته إايها وقد  أحسنت كسيها رسول هللا صلى هللا 

علمت أنه ال يرد سائال فقال وهللا إين ما سألته أللبسها ولكن سألته إايها  
 لتكون كفين يوم أموت قال سهل فكانت كفنه يوم مات  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري رجاله ثقات ت
فمن رجال البخاري  رجال الشيخني غري سريج بن النعمان  

 

 



------------------------------------- 

 

[    334صفحة  - 5مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هارون بن معروف ومسعته أان من  - 22877
هارون بن معروف أان بن وهب حدثين أبو صخر أن أاب حازم حدثه قال مسعت  

دت من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم جملسا وصف سهل بن سعد يقول شه
فيه اجلنة حىت انتهى مث قال يف آخر حديثه : فيها ما ال عني رأت وال أذن  

تتجاىف جنوهبم عن  }مسعت وال على قلب بشر خطر مث قرأ هذه اآلية  
املضاجع يدعون رهبم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فال تعلم نفس ما أخفي  

   {أعني جزاء مبا كانوا يعملون  هلم من قرة

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا نوح بن ميمون أان مالك عن بن   - 22878
شهاب أخربين سهل بن سعد عن النيب صلى هللا عليه وسلم : أنه كره املسائل 

 وعاهبا  

 



 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري نوح ت
 بن ميمون 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أان سفيان عن أيب حازم   - 22879
عن سهل بن سعد قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ال يزال الناس 

 خبري ما عجلوا الفطر 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

ثنا عبد الرمحن بن  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا ربعي بن إبراهيم - 22880
فاطمة بنت رسول هللا إسحاق عن أيب حازم أن سهل بن سعد قال : رأيت 

صلى هللا عليه وسلم يوم أحد أحرقت قطعة من حصري مث أخذت جتعله على  
جرح رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الذي بوجهه قال وأيت برتس فيه ماء 

 فغسلت عنه الدم  

 

 

صحيح وهذا إسناد حسن من أجل عبد   عليق شعيب األرنؤوط : حديثت
 الرمحن بن إسحاق 



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو كامل ثنا إبراهيم يعين بن سعد   - 22881
ال ثنا بن شهاب عن سهل بن سعد قال جاء عومير إىل عاصم بن عدي ق 

فقال : سل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أرأيت رجال وجد رجال مع امرأته 
فقتله أيقتل به أم كيف يصنع قال فسأل عاصم رسول هللا صلى هللا عليه  

وسلم فعاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم املسائل قال فلقيه عومير فقال ما  
صنعت قال ما صنعت إنك مل أتتين خبري سألت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
فعاب املسائل فقال عومير وهللا آلتني رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فألسألنه  

ما فالعن بينهما قال فقال عومير  فأاته فوجده قد أنزل عليه فيهما قال فدعا هب 
لئن انطلقت هبا اي رسول هللا لقد كذبت عليها قال ففارقها قبل أن أيمره  
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال فصارت سنة يف املتالعنني قال فقال 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أبصروها فإن جاءت به أسحم أدعج العينني  
ال قد صدق وإن جاءت به أمحر كأنه وحرة فال أراه إال عظيم اإلليتني فال أراه إ

 كاذاب قال فجاءت به على النعت املكروه 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بن إدريس ثنا بن إسحاق عن   - 22882



عومير أخو بين العجالن  الزهري عن سهل بن سعد الساعدي قال : ملا العن  
امرأته قال اي رسول هللا ظلمتها ان أمسكتها هي الطالق وهي الطالق وهي 

 الطالق 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح حممد بن إسحاق مدلس وقد عنعن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن أيب حازم   - 22883
دث أن امرأة جاءت النيب صلى هللا عليه  عن سهل بن سعد قال مسعته حي

وسلم فذكر احلديث قال : فهل تقرأ من القرآن شيئا قال نعم قال ماذا قال  
سورة كذا وكذا وسورة كذا وسورة كذا قال فقد أملكتكها مبا معك من القرآن 

 قال فرأيته ميضي وهي تتبعه  

 

 

الشيخني عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن الزهري  - 22884
عن سهل بن سعد : أن رجال اطلع على النيب صلى هللا عليه وسلم من سرت 

حجرته ويف يد النيب صلى هللا عليه وسلم مدري فقال لو أعلم أن هذا ينظرين 



ئذان إال من أجل البصر حىت آتيه لطعنت ابملدري يف عينه وهل جعل االست   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    335صفحة  - 5مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان عن أيب حازم عن سهل بن  - 22885
 سعد عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : بعثت أان والساعة كهذه من هذه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد ثنا أبو غسان حممد بن مطرف   - 22886
زم عن سهل بن سعد قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : إن  عن أيب حا

الرجل ليعمل بعمل أهل النار وإنه ملن أهل اجلنة وإن الرجل ليعمل بعمل أهل  
 اجلنة وإنه ملن أهل النار وإمنا األعمال ابخلواتيم 



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح وإمساعيل بن عمر قاال ثنا   - 22887
مالك عن أيب حازم عن سهل بن سعد الساعدي أن رسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم قال : إن كان ففي الفرس واملرأة ويف املسكن يعين الشؤم 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
فمن رجال مسلم  -وهو الواسطي  -الشيخني غري إمساعيل بن عمر   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن عبيد ثنا حممد بن إسحاق  - 22888
ويعقوب ثنا أيب عن بن إسحاق حدثين عباس بن سهل بن سعد عن أبيه قال  

لد قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لعاصم بن عدي : اقبضها إليك حىت ت
عندك فإن تلده أمحر فهو ألبيه الذي انتفى منه لعومير وإن ولدته قطط الشعر 

أسود اللسان فهو البن السحماء قال عاصم فلما وقع أخذته إىل فإذا رأسه  
مثل فروة احلمل الصغري مث أخذت قال يعقوب بفقميه فإذا هو أحيمر مثل  

ق هللا ورسوله صلى النبقة واستقبلين لسانه أسود مثل التمرة قال فقلت صد



 هللا عليه وسلم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسن من أجل حممد بن إسحاق ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد هللا بن احلرث حدثين  - 22889
األسلمي يعين عبد هللا بن عامر عن عمران بن أيب أنس عن سهل بن سعد قال  

إذا سئل عن املسجد الذي أسس على  : كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 
 التقوى قال هو مسجدي  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف يف عبد هللا بن ت
 عامر األسلمي 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن معني ثنا هشام بن يوسف  - 22890
عن أيب حازم   عن معمر وثنا أيب ثنا علي بن حبر ثنا هشام بن يوسف ثنا معمر

عن سهل بن سعد أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : يدخل اجلنة من أميت 
 سبعون ألفا أو قال سبعمائة ألف بغري حساب 

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناداه صحيحان رجاهلما ثقات رجال الصحيح غري  ت
 علي بن حبر فقد روى له أبو داود والرتمذي وعلق له البخاري وهو ثقة

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا علي بن حبر ثنا عيسى بن يونس  - 22891
ثنا مصعب بن اثبت عن أيب حازم عن سهل بن سعد الساعدي قال قال 
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : املؤمن مألفة وال خري فيمن ال أيلف وال 

 يؤلف  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : منت احلديث حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسني بن حممد ثنا حممد بن  - 22892
مطرف عن أيب حازم عن سهل أنه مسع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول :  

 منربي على ترعة من ترع اجلنة فقلت له ما الرتعة اي أاب العباس قال الباب 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سليمان بن داود اهلامشي وإسحاق  - 22893



بن عيسى قاال ثنا سعيد بن عبد الرمحن عن أيب حازم عن سهل بن سعد قال  
قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : إن للصائمني اباب يف اجلنة يقال له الراين 

ن شرب منه  ال يدخل منه غريهم إذا دخل آخرهم أغلق من دخل منه شرب وم
 مل يظمأ أبدا 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد حسن من أجل سعيد بن  ت
 عبد الرمحن اجلمحي فهو صدوق حسن احلديث 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو نوح ثنا مالك بن أنس عن   - 22894
الزهري عن سهل بن سعد الساعدي قال : كره رسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم املسائل وعاهبا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري ت  

 

 

عن أيب  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع بن اجلراح ثنا سفيان  - 22895
حازم عن سهل بن سعد وعبد الرمحن ثنا سفيان عن أيب حازم عن سهل بن 
سعد الساعدي أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : غدوة أو روحة يف  



 سبيل هللا خري من الدنيا وما فيها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

ثنا وكيع ثنا سفيان عن أيب حازم عن   حدثنا عبد هللا حدثين أيب - 22896
سهل بن سعد وعبد الرمحن ثنا سفيان عن أيب حازم عن سهل بن سعد قال  
قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : التسبيح يف الصالة للرجال والتصفيق  

 للنساء 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرطهما ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    336صفحة  - 5مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن بن مهدي وإسحاق بن  - 22897
يوسف األزرق قاال ثنا سفيان عن أيب حازم عن سهل بن سعد قال قال رسول  



س خبري ما عجلوا الفطر  هللا صلى هللا عليه وسلم : ال يزال النا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بشر بن املفضل ثنا أبو حازم عن   - 22898
سهل بن سعد قال : كنا نقيل ونتغدى بعد اجلمعة مع رسول هللا صلى هللا 

 عليه وسلم  

 

 

على شرطهما  عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هبز ثنا محاد يعين بن سلمة أان أبو  - 22899
ين عمرو  حازم عن سهل بن سعد : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أتى ب

بن عوف يف حلاء أي خصام كان بينهم ليصلح بينهم فحانت الصالة فقال  
م أبو بالل أليب بكر أقيم وتصلى ابلناس فقال أبو بكر نعم فأقام بالل وتقد 

بكر ليصلي ابلناس فجاء رسول هللا صلى هللا عليه وسلم خيرق الصفوف 
فصفح القوم وكان أبو بكر ال يكاد يلتفت يف الصالة فلما أكثروا التفت أبو  
بكر فإذا هو برسول هللا صلى هللا عليه وسلم خيرق الصفوف فتأخر أبو بكر  



فتأخر أبو بكر وتقدم  وأومأ إليه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن مكانك 
 عليه وسلم فصلى هبم فلما قضى صالته قال اي أاب بكر ما  رسول هللا صلى هللا

ابلك إذ أومأت إليك مل تقم قال ما كان البن أيب قحافة أن يؤم رسول هللا 
صلى هللا عليه وسلم مث قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ما لكم إذا انبكم 

فيح للنساء أمر صفحتم سبحوا فإن التص  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري محاد بن سلمة فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن بن مهدي عن مالك  - 22900
عن أيب حازم عن سهل بن سعد قال : كان الناس يؤمرون أن يضعوا اليمىن  

ى يف الصالة قال أبو حازم وال أعلم إال ينمي ذلك قال أبو عبد  على اليسر 
 الرمحن ينمي يرفعه إىل النيب صلى هللا عليه وسلم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب قال قرأت على عبد الرمحن مالك  - 22901



وحدثنا إسحاق أان مالك عن أيب حازم عن سهل بن سعد : أن النيب صلى هللا 
عليه وسلم جاءته امرأة فقالت اي رسول هللا إين قد وهبت نفسي لك فقامت  

ة  قياما طويال فقام رجل فقال اي رسول هللا زوجنيها ان مل يكن لك هبا حاج
فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم هل عندك من شيء تصدقها إايه فقال ما  

عندي إال إزاري هذا فقال النيب صلى هللا عليه وسلم ان أعطيتها إزارك 
جلست ال إزار لك فالتمس شيئا فقال ما أجد شيئا فقال التمس ولو خامتا  

يه وسلم هل معك  من حديد فالتمس فلم جيد شيئا فقال له النيب صلى هللا عل 
من القرآن شيء قال نعم سورة كذا وسورة كذا لسور يسميها فقال له النيب 

 صلى هللا عليه وسلم قد زوجتكها مبا معك من القرآن  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري ت
 إسحاق شيخ املصنف 

 

 

عبد الرمحن مالك عن بن حدثنا عبد هللا حدثين أيب قرأت على  - 22902
ن عيسى أخربين مالك عن بن شهاب : ان سهل بن شهاب وثنا إسحاق ب

سعد أخربه أن عوميرا العجالين جاء إىل عاصم بن عدي األنصاري فقال اي 
عاصم أرأيت رجال وجد مع امرأته رجال أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل سل يل 

سلم فسأل عاصم النيب صلى عن ذلك اي عاصم رسول هللا صلى هللا عليه و 



هللا عليه وسلم عن ذلك فكره رسول هللا صلى هللا عليه وسلم املسائل وعاهبا  
حىت كرب على عاصم مما يسمع قال إسحاق ما مسع من رسول هللا صلى هللا 

عليه وسلم فلما رجع عاصم إىل أهله جاءه عومير فقال اي عاصم ماذا قال لك 
م قال عاصم لعومير مل أتتين خبري فكره رسول هللا رسول هللا صلى هللا عليه وسل 

صلى هللا عليه وسلم املسألة اليت سألته عنها فقال عومير وهللا ال أنتهي حىت 
أسأله عنها فأقبل عومير حىت أتى النيب صلى هللا عليه وسلم وسط الناس فقال  

ه  لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم أرأيت رجال وجد مع امرأته رجال أيقتل 
فتقتلونه أم كيف يفعل فقال له رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قد أنزل هللا 

فيك ويف صاحبتك فاذهب فائت هبا قال سهل بن سعد فتالعنا وأان مع الناس  
عند رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فلما فرغا قال عومير كذبت عليها اي 

ول هللا صلى هللا عليه  رسول هللا ان أمسكتها فطلقها ثالاث قبل أن أيمره رس
 وسلم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري ت
 إسحاق بن عيسى فمن رجال مسلم

 

 

------------------------------------- 

 



[    337صفحة  - 5مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب قال قرأت على عبد الرمحن مالك عن   - 22903
 عليه وسلم  أيب حازم بن دينار عن سهل بن سعد : أن رسول هللا صلى هللا

ذهب إىل بين عمرو بن عوف ليصلح بينهم فذكر احلديث قال فأشار إليه  
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ان امكث مكانك فرفع أبو بكر يديه إىل 

ء فحمد هللا على ما أمره به رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من ذلك مث السما
استأخر أبو بكر حىت استوى يف الصف وتقدم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 فصلى فذكر مثل معىن حديث محاد بن سلمة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرطهما ت  

 

 

ا حجاج ثنا ليث بن سعد حدثين حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثن - 22904
عن سهل أنه قال أن رجال من األنصار جاء  عقيل بن خالد عن بن شهاب

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال : اي رسول هللا أرأيت رجال وجد مع  
امرأته رجال أيقتله قال فأنزل هللا عز وجل يف شأنه ما ذكر يف القرآن من 

رأتك قال فتالعنا وأان شاهد مث فارقها عند  التالعن فقال قد قضى فيك ويف ام 
 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا محاد بن خالد حدثنا عبد هللا يعين  - 22905
ى هللا عليه  بن عمر عن العباس بن سهل الساعدي عن أبيه : أن رسول هللا صل

وسلم كان يستند إىل جذع فقال قد كثر الناس ولو كان يل شيء يعين اقعد  
أدري عملها  عليه قال عباس فذهب أيب فقطع عيدان املنرب من الغابة قال فما 

 أيب أو استعملهما  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف لضعف عبد هللا  ت
 بن عمر العمري 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا ربعي بن إبراهيم ثنا عبد الرمحن بن  - 22906
إسحاق عن عبد الرمحن بن معاوية عن بن أيب ذابب عن سهل بن سعد قال :  

ل هللا صلى هللا عليه وسلم شاهرا يديه قط يدعو على منرب وال  ما رأيت رسو 
 غريه ما كان يدعو إال يضع يديه حذو منكبيه ويشري إبصبعه إشارة  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف لضعف عبد الرمحن بن معاوية ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هاشم ثنا عبد العزيز يعين بن أيب  - 22907
عن الزهري عن سهل بن سعد الساعدي عن عاصم بن عدي قال :    سلمة

جاءه عومير رجل من بين عجالن فقال اي عاصم أرأيت رجال وجد مع امرأته 
رجال أيقتله فيقتلونه أم كيف يصنع سل يل اي عاصم رسول هللا صلى هللا عليه  
 وسلم فسأل عاصم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن ذلك فكره رسول هللا

صلى هللا عليه وسلم املسائل وعاهبا حىت كرب على عاصم ما مسع من رسول هللا 
صلى هللا عليه وسلم فذكر معىن حديث مالك إال أنه قال فطلقها قبل أن 

 أيمره النيب صلى هللا عليه وسلم قال فكان فراقه إايها سنة يف املتالعنني 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يونس حدثنا العطاف بن خالد ثنا   - 22908
سلم وهو  أبو حازم عن سهل بن سعد قال مسعت رسول هللا صلى هللا عليه و 

يقول : غدوة يف سبيل هللا خري من الدنيا وما فيها وروحة يف سبيل هللا خري من  
ها  الدنيا وما فيها وموضع سوط يف اجلنة خري من الدنيا وما في   

 



 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسني ثنا حممد بن مطرف عن أيب  - 22909
حازم عن سهل بن سعد أنه مسع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : روحة  

 يف سبيل هللا فذكر معناه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

ثنا مالك عن أيب  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل بن عمر - 22910
حازم عن سهل بن سعد أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : ال يزال الناس 

 خبري ما عجلوا الفطر 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
فمن رجال مسلم  -وهو الواسطي  -الشيخني غري إمساعيل بن عمر   

 

 

 أيب ثنا حسني بن حممد ثنا الفضيل يعين حدثنا عبد هللا حدثين - 22911



بن سليمان ثنا حممد يعين بن أيب حيىي عن أمه قالت مسعت سهل بن سعد  
 الساعدي يقول : سقيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بيدي من بضاعة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف جلهالة أم حممد بن أيب حيىيت  

 

 

------------------------------------- 
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حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسني بن الفضيل يعين بن  - 22912
سليمان ثنا حممد بن أيب حيىي عن العباس بن سهل بن سعد الساعدي عن أبيه  

ندق فأخذ الكرزين فحفر به  قال : كنت مع النيب صلى هللا عليه وسلم ابخل
فصادف حجرا فضحك قيل ما يضحكك اي رسول هللا قال ضحكت من انس 

 يؤتى هبم من قبل املشرق يف النكول يساقون إىل اجلنة 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف الفضيل بن سليمان ليس ابلقويت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسني ثنا حممد بن مطرف عن أيب  - 22913
حازم عن سهل بن سعد قال مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول :  

 بعثت والساعة هكذا وأشار أبصبعيه السبابة والوسطى 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حجني بن املثىن ثنا عبد العزيز  - 22914
دي صاحب يعين بن أيب سلمة عن أيب حازم القاص عن سهل بن سعد الساع

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : أتى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم آت 
سول فقال ان بين عمرو بن عوف قد اقتتلوا وتراموا ابحلجارة فخرج إليهم ر 

هللا صلى هللا عليه وسلم ليصلح بينهم وحانت الصالة فجاء بالل إىل أيب بكر 
الصديق رضي هللا عنه فقال أتصلي فأقيم الصالة قال نعم قال فأقام بالل 

الصالة وتقدم أبو بكر فلما دخل يف الصالة وصف الناس وراءه جاء رسول 
فوف حىت بلغ هللا صلى هللا عليه وسلم من حيث ذهب فجعل يتخلل الص

الصف األول مث وقف وجعل الناس يصفقون ليؤذنوا أاب بكر برسول هللا صلى 
هللا عليه وسلم وكان أبو بكر ال يلتفت يف الصالة فلما أكثروا عليه التفت 

فإذا هو برسول هللا صلى هللا عليه وسلم خلفه مع الناس فأشار إليه رسول هللا 
يه كأنه يدعو مث استأخر القهقري حىت صلى هللا عليه وسلم أن اثبت فرفع يد



جاء الصف فتقدم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فصلى ابلناس فلما فرغ من  
صالته قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ما ابلكم وانبكم شيء يف صالتكم 

فجعلتم تصفقون إذا انب أحدكم شيء يف صالته فليسبح التسبيح للرجال 
ل أليب بكر مل رفعت يديك ما منعك أن تثبت حني والتصفيق للنساء مث قا

أشرت إليك قال رفعت يدي ألين محدت هللا على ما رأيت منك ومل يكن 
 ينبغي البن أيب قحافة أن يؤم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرطهما ت  

 

 

ن إسحاق ثنا بن هليعة عن  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي ب - 22915
حممد بن عبد هللا بن مالك عن سهل بن سعد األنصاري : أن رسول هللا صلى 

هللا عليه وسلم كان يسلم يف صالته عن ميينه وعن يساره حىت يرى بياض 
 خديه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيفت  

 

 

ثنا بن هليعة ثنا بكر بن حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن  - 22916



سوادة عن وفاء احلمريي عن سهل بن سعد أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
قال : فيكم كتاب هللا يتعلمه األسود واألمحر واألبيض تعلموه قبل أن أييت 

زمان يتعلمه انس وال جياوز تراقيهم ويقومونه كما يقوم السهم فيتعجلون أجره  
 وال يتأجلونه  

 

 

شعيب األرنؤوط : حديث حسنعليق ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا موسى أبو املنذر ثنا مالك عن أيب  - 22917
حازم عن سهل بن سعد أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : إن كان  

 الشؤم ففي املرأة والفرس واملسكن  
 

 

رجال  عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات ت
فمن رجال  -وهو إمساعيل بن عمر الواسطي  -الشيخني غري أيب املنذر 

 مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا موسى بن داود قال قرئ على   - 22918
مالك أبو حازم عن سهل بن سعد : أن النيب صلى هللا عليه وسلم أتى بشراب  



م أأتذن يف أن أعطيه  فشرب منه وعن ميينه غالم وعن مشاله األشياخ فقال للغال 
 هؤالء فقال وهللا اي رسول هللا ما كنت ألوثر بنصييب منك أحدا 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم موسى بن داود ت
 الضيب من رجاله ومن فوقه من رجال الشيخني

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عصام بن خالد وأبو النضر قاال ثنا   - 22919
لعطاف بن خالد عن أيب حازم عن سهل بن سعد قال مسعت رسول هللا صلى ا

هللا عليه وسلم قال أبو النضر قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : غدوة يف  
سبيل هللا خري من الدنيا وما فيها وروحة يف سبيل هللا خري من الدنيا وما فيها  

من الدنيا وما فيها  وموضع سوط يف اجلنة قال أبو النضر من اجلنة خري   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    339صفحة  - 5مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن عبد هللا بن الزبري ثنا عبد   - 22920
ن أبيه الرمحن بن الغسيل عن محزة بن أيب اسيد عن أبيه وعباس بن سهل ع

قاال : مر بنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأصحاب لنا فخرجنا حىت 
نا بينهما  انطلقنا إىل حائط يقال له الشوط حىت إذا انتهينا إىل حائطني جلس 

فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اجلسوا ودخل هو وأتى ابجلونية فعزلت 
يف بيت يف النخل أميمة ابنة لنعمان بن شراحيل ومعها داية هلا فلما دخل 
عليها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال هيب يل نفسك قالت وهل هتب 

امرأة من بين اجلون يقال هلا   امللكة نفسها للسوقة قال أيب وقال غري أيب أمحد
أمينة قالت إين أعوذ ابهلل منك قال لقد عذت مبعاذ مث خرج علينا فقال اي أاب 

 أسيد اكسها فارسيتني وأحلقها أبهلها  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إسحاق بن عيسى أخربين مالك  - 22921
ن أيب حازم عن سهل بن سعد أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : ال يزال ع

 الناس خبري ما عجلوا الفطر  
 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري إسحاق بن عيسى الطباع فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إسحاق بن عيسى ثنا عبد العزيز  - 22922
من أي عود هو   بن أيب حازم عن أبيه عن سهل بن سعد : أنه سئل عن املنرب

قال أما وهللا إين ألعرف من أي عود هو وأعرف من عمله وأي يوم صنع وأي  
يب يوم وضع ورأيت النيب صلى هللا عليه وسلم أول يوم جلس عليه أرسل الن

صلى هللا عليه وسلم إىل امرأة هلا غالم جنار فقال هلا مري غالمك النجار أن  
يعمل يل أعوادا أجلس عليها إذا كلمت الناس فأمرته فذهب إىل الغابة فقطع  

طرفاء فعمل املنرب ثالث درجات فأرسلت به إىل النيب صلى هللا عليه وسلم  
م وضع فكرب هو عليه  فوضع يف موضعه هذا الذي ترون فجلس عليه أول يو 

مث ركع مث نزل القهقري فسجد وسجد الناس معه مث عاد حىت فرغ فلما  
انصرف قال اي أيها الناس إمنا فعلت هذا لتأمتوا يب ولتعلموا صاليت فقيل  
 لسهل هل كان من شأن اجلذع ما يقول الناس قال قد كان منه الذي كان  

 

 

ط مسلم عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شر ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هاشم بن القاسم ثنا عبد الرمحن  - 22923



يعين بن عبد هللا بن دينار عن أيب حازم عن سهل بن سعد الساعدي أن رسول 
هللا صلى هللا عليه وسلم قال : رابط يوم يف سبيل هللا خري من الدنيا وما عليها  

الغدوة خري من الدنيا وما عليها وموضع   والروحة يروحها العبد يف سبيل هللا أو
 سوط أحدكم يف اجلنة خري من الدنيا وما عليها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد حسن يف املتابعات ت
 والشواهد من أجل عبد الرمحن بن عبد هللا بن دينار 

 

 

رمحن حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هاشم بن القاسم ثنا عبد ال - 22924
يعين بن عبد هللا بن دينار عن أيب حازم عن سهل بن سعد قال قال رسول هللا 
صلى هللا عليه وسلم : أان فرطكم على احلوض من ورد علي شرب ومن شرب 

مل يظمأ أبدا أبصرت أن ال يرد على أقوام أعرفهم ويعرفونين مث حيال بيين 
ال وأشهد أن أاب سعيد  وبينهم قال فسمعين النعمان بن أيب عياش أحدث به فق

اخلدري يزيد فيه فيقول وأقول إهنم أميت أو مين فيقال أنك ال تدري ما أحدثوا  
 بعدك أو ما بدلوا بعدك فأقول سحقا سحقا ملن بدل بعدي  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد حسن يف املتابعات ت
 والشواهد



 

 

يونس ثنا عمران بن يزيد القطان حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا  - 22925
بصري عن أيب حازم عن سهل بن سعد قال قال رسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم : إن منربي هذا على ترعة من ترع اجلنة 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف جلهالة عمران بن ت
 يزيد القطان

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسني بن حممد ثنا مسلم عن عباد   - 22926
جاء إىل بن إسحاق عن أيب حازم حدثين سهل بن سعد أن رجال من أسلم 

النيب صلى هللا عليه وسلم فقال : إنه قد زىن ابمرأة مساها فأرسل النيب صلى 
كها هللا عليه وسلم إىل املرأة فدعاها فسأهلا عما قال فأنكرت فحده وتر   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث حسن وهذا إسناد ضعيف لضعف مسلم بن ت
 خالد الزجني

 

 

------------------------------------- 
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حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا قتيبة بن سعيد ثنا يعقوب بن عبد   - 22927
سهل بن سعد أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال   الرمحن عن أيب حازم عن

: ان أهل اجلنة ليرتاءون الغرفة يف اجلنة كما تراءون الكوكب يف السماء قال 
فحدثت بذلك النعمان بن أيب عياش فقال مسعت أاب سعيد اخلدري يقول كما  

 تراءون الكوكب الدري يف األفق الشرقي أو الغريب 
 

 

األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أمحد بن احلجاج ثنا عبد هللا أان  - 22928
مصعب بن اثبت حدثين أبو حازم قال مسعت سهل بن سعد الساعدي حيدث 

عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : إن املؤمن من أهل اإلميان مبنزلة الرأس 
املؤمن ألهل اإلميان كما أيمل اجلسد ملا يف الرأس   من اجلسد أيمل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف لضعف مصعب بن ت
 اثبت 



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن إسحاق أان بن هليعة عن   - 22929
بكر بن سوادة عن سهل بن سعد األنصاري عن النيب صلى هللا عليه وسلم  

: والذي نفسي بيده لرتكنب سنن من كان قبلكم مثال مبثل  قال   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف لضعف ابن هليعة ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن بن موسى أان بن هليعة ثنا   - 22930
  مجيل األسلمي عن سهل بن سعد أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال :

اللهم ال يدركين زمان وال تدركوا زماان ال يتبع فيه العليم وال يستحي فيه من  
 احلليم قلوهبم قلوب األعاجم وألسنتهم ألسنة العرب  

 

 

يب األرنؤوط : إسناده ضعيف جلهالة مجيل األسلمي احلذاءعليق شع ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن ثنا بن هليعة ثنا أبو زرعة   - 22931
عمرو بن جابر عن سهل بن سعد قال مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 يقول : ال تسبوا تبعا فإنه قد كان أسلم  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه وهذا إسناد ضعيف لضعف ابن هليعة  ت
زرعة أشد ضعفا وأيب زرعة عمرو بن جابر وأبو   

 

 

( حديث أيب زيد عمرو بن أخطب رضي هللا عنه  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا زيد بن احلباب ثنا حسني حدثين  - 22932
تسقى رسول أبو هنيك حدثين أبو زيد عمرو بن أخطب األنصاري قال : اس 

هللا صلى هللا عليه وسلم ماء فأتيته بقدح فيه ماء فكانت فيه شعرة فأخذهتا 
بيضاء فقال اللهم مجله قال فرأيته وهو بن أربع وتسعني ليس يف حليته شعرة   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد حسن من أجل ابن هليعة ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا زيد بن احلباب حدثين حسني بن  - 22933
واقد قال مسعت أاب هنيك يقول مسعت أاب زيد عمرو بن أخطب قال : رأيت  

رجل قال أبصبعه  اخلامت الذي بني كتفي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ك
 الثالثة هكذا فمسحته بيدي  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا علي بن احلسن يعين بن شقيق   - 22934
ن أخطب قال :  حدثين احلسني بن واقد ثنا أبو هنيك األزدي عن عمرو ب

استسقى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فأتيته إبانء فيه ماء وفيه شعرة فرفعتها  
رأسه   مث انولته فقال اللهم مجله قال فرأيته بعد ثالث وتسعني سنة وما يف

 وحليته شعرة بيضاء  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد حسن ألجل أيب هنيك ت
 األزدي

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد ثنا شعبة حدثنا متيم   - 22935
بن مربض قال مسعت أاب زيد يقول : قاتلت مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

وهو جد عزرة هذا   ثالث عشرة مرة قال شعبة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده قوي رجاله ثقات رجال الشيخني غري متيم بن  ت



 حويص 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حجاج بن نصري الفساطيطي قال   - 22936
ومل أمسع منه غريه قال حدثنا قرة بن خالد عن أنس بن سريين حدثين أبو زيد 
بن أخطب قال قال يل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : مجلك هللا قال أنس 

 وكان رجال مجيال حسن السمت 

 

 

هذا إسناد ضعيف فيه حجاج بن عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح و ت
 نصري الفساطيطي

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل بن إبراهيم أان خالد عن   - 22937
أيب قالبة عن رجل من قومه قال خالد أحسبه عمرو بن جبدان عن أيب زيد 

األنصاري قال : مر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بني دور األنصار فوجد 
من صنع هذا أو كما قال شك إمساعيل فخرج رجل فقال اي رسول قتارا فقال 

هللا هذا يوم اللحم فيه كرية وإين عجلت نسيكيت قال فاعد قال وهللا ما عندي  
 إال جذع أو محل من الضأن قال فاذحبه وال جيزئ جذع عن أحد بعدك 

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه دون قوله : " أو محل من الضأن "  ت
ذا إسناد ضعيف جلهالة حال عمرو بن جبدان وه  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد ثنا أيب ثنا خالد احلذاء   - 22938
ثنا أبو قالبة عن عمرو بن جبدان عن أيب زيد األنصاري قال : مر رسول هللا 

 صلى هللا عليه وسلم بني أظهر دايران فذكر معناه  

 

 

األرنؤوط : صحيح لغريه دون قوله : " أو محل من الضأن "  عليق شعيب ت
 وهذا إسناد ضعيف 

 

 

------------------------------------- 
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حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو عاصم ثنا عزرة بن اثبت ثنا  - 22939
نا رسول هللا صلى علباء بن أمحر اليشكري ثنا أبو زيد األنصاري قال : صلى ب

هللا عليه وسلم صالة الصبح مث صعد املنرب فخطبنا حىت حضرت الظهر مث نزل  



ى العصر فصلى الظهر مث صعد املنرب فخطبنا حىت حضرت العصر مث نزل فصل
فصعد املنرب فخطبنا حىت غابت الشمس فحدثنا مبا كان وما هو كائن فأعلمنا  

 احفظنا  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري علباء ابن أمحر فمن رجال مسلم 

 

 

ء بن حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو عاصم ثنا عزرة ثنا علبا - 22940
أاب زيد ادن أمحر ثنا أبو زيد قال قال يل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : اي 

مين وامسح ظهري وكشف ظهره فمسحت ظهره وجعلت اخلامت بني أصابعي 
 قال فغمزهتا قال فقيل وما اخلامت قال شعر جمتمع على كتفه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو عاصم ثنا عزرة بن اثبت ثنا  - 22941
علباء بن أمحر ثنا أبو زيد : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مسح وجهه  

ودعا له ابجلمال قال وأخربين غري واحد أنه بلغ بضعا ومائة سنة أسود الرأس  



 واللحية إال نبذ شعر بيض يف رأسه  

 

 

: إسناده صحيح على شرط مسلم  عليق شعيب األرنؤوطت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إسحاق بن عيسى ثنا هشيم عن   - 22942
خالد احلذاء عن أيب قالبة عن أيب زيد األنصاري : أن رجال اعتق ستة اعبد  

عند موته ليس له مال غريهم فأقرع بينهم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
 فاعتق اثنني وأرق أربعة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف النقطاعه ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سريج بن النعمان ثنا هشيم اان   - 22943
خالد ثنا أبو قالبة عن أيب زيد األنصاري عن النيب صلى هللا عليه وسلم : مثل  

له وقال   ذلك يعين مثل حديث منصور عن احلسن أن رجال أعتق ستة مملوكني
 فيه فأقرع بينهم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه ت  



 

 

( حديث أيب مالك األشعري رضي هللا عنه   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا أابن العطار ثنا قتادة عن   - 22944
ع شهر بن حوشب عن عبد الرمحن بن غنم عن أيب مالك األشعري أنه مج

أصحابه فقال : هلم أصلي صالة نيب هللا صلى هللا عليه وسلم قال وكان رجال 
شق من األشعريني قال فدعا حبفنة من ماء فغسل يديه ثالاث ومضمض واستن

وغسل وجهه ثالاث وذراعيه ثالاث ومسح برأسه وأذنيه وغسل قدميه قال فصلى  
 الظهر فقرأ فيها بفاحتة الكتاب وكرب ثنتني وعشرين تكبرية  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف من أجل شهر بن حوشب ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أان معمر عن بن أيب  - 22945
حسني عن شهر بن حوشب عن عبد الرمحن بن غنم عن أيب مالك األشعري  

اي أيها الذين آمنوا  }قال : كنت عند النيب صلى هللا عليه وسلم فنزلت عليه  
عز  قال فنحن نسأله أو قال هلل    {ال تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم 

وجل عباد ليسوا أبنبياء وال شهداء يغبطهم النبيون والشهداء ملقعدهم وقرهبم  



 من هللا يوم القيامة فذكر احلديث بطوله 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : أصل احلديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد امللك بن عمرو ثنا زهري يعين   - 22946
عقيل عن عطاء بن يسار عن أيب مالك  بن حممد عن عبد هللا بن حممد بن  

األشعري عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : أعظم الغلول عند هللا عز وجل  
ذراع من األرض جتدون الرجلني جارين يف األرض أو يف الدار فيقتطع أحدمها 

 من حظ صاحبه ذراعا إذا اقتطعه طوقه من سبع ارضني إىل يوم القيامة  

 

 

األرنؤوط : إسناده حسن يف املتابعات والشواهدعليق شعيب ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع حدثين عبد احلميد بن هبرام  - 22947
عن شهر بن حوشب عن عبد الرمحن بن غنم قال قال أبو مالك األشعري 

لقومه : أال أصلي لكم صالة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فصف الرجال مث  
لف الرجال مث صف النساء خلف الولدان صف الولدان خ  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف لضعف شهر بن حوشبت  
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حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا عوف عن أيب  - 22948
رجل قد صاحب املنهال عن شهر بن حوشب قال : كان منا معشر األشعريني 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وشهد معه املشاهد احلسنة اجلميلة قال عوف 
  حسبت انه يقال له مالك أو أبو مالك قال مسعت رسول هللا صلى هللا عليه

وسلم يقول لقد علمت أقواما ما هم أبنبياء وال شهداء يغبطهم األنبياء 
 والشهداء مبكاهنم من هللا عز وجل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لكن من حديث معاذ بن جبل ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا سعيد عن قتادة   - 22949
نم عن أيب مالك األشعري انه قال  عن شهر بن حوشب عن عبد الرمحن بن غ

لقومه : اجتمعوا أصلي بكم صالة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فلما 
اجتمعوا قال هل فيكم أحد من غريكم قالوا ال اال بن أخت لنا قال بن أخت 



القوم منهم فدعا جبفنة فيها ماء فتوضأ ومضمض واستنشق وغسل وجهه ثالاث 
رأسه وظهر قدميه مث صلى هبم فكرب هبم ثنتني وذراعيه ثالاث ثالاث ومسح ب

وعشرين تكبرية يكرب إذا سجد وإذا رفع رأسه من السجود وقرأ يف الركعتني  
 بفاحتة الكتاب وامسع من يليه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف لضعف شهر بن حوشبت  

 

 

شريح حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو املغرية ثنا صفوان عن  - 22950
سامع  عن عبيد احلضرمي ان أاب مالك األشعري ملا حضرته الوفاة قال اي

األشعريني ليبلغ الشاهد منكم الغائب اين مسعت رسول هللا صلى هللا عليه  
 وسلم يقول : حلوة الدنيا مرة اآلخرة ومرة الدنيا حلوة اآلخرة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف النقطاعه ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا زيد بن احلباب ثنا معاوية بن صاحل  - 22951
بيعة اجلرشي حدثين حامت بن حريث عن مالك بن أيب مرمي قال كنا جلوسا مع ر 

فتذاكران الطالء يف خالفة الضحاك بن قيس فإان لكذلك إذ دخل علينا عبد  



لطالء الرمحن بن غنم صاحب النيب صلى هللا عليه وسلم فقلنا اذكروا ا
تذاكران الطالء قال أبو عبد الرمحن قال أيب كذا قال زيد بن احلباب يعين عبد  ف

الرمحن بن غنم صاحب النيب صلى هللا عليه وسلم فقال حدثين أبو مالك 
األشعري انه مسع النيب صلى هللا عليه وسلم يقول : ليشربن انس من أميت 

ومنك والذي حدثين به  اخلمر يسموهنا بغري امسها والذي حدثين اصدق مين
اصدق منه ومين فقال وهللا الذي ال إله اال هو لقد مسعته من أيب مالك 

األشعري مسعه من النيب صلى هللا عليه وسلم فردده عليه ثالاث فقال الضحاك 
 أف له من شراب آخر الدهر  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : املرفوعه منه صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف جلهالة ت
ك بن أيب مرميمال  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة   - 22952
عن شهر بن حوشب عن عبد الرمحن بن غنم ان أاب مالك األشعري قال لقومه  

: فذكر مثل حديث سعد اال انه قال وغسل قدميه وقال وقرأ يف الركعتني 
 األوليني بفاحتة الكتاب ويسمع من يليه  

 

 

ليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف لضعف شهر بن حوشبعت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن إسحاق أخربين أابن بن  - 22953
يزيد وثنا عفان قال أان أابن بن يزيد ثنا حيىي بن أيب كثري عن أيب سالم عن أيب 

مالك األشعري قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : الطهور شطر 
اإلميان واحلمد هلل متال امليزان قال عفان وسبحان هللا وهللا أكرب وال إله إال هللا 
وهللا أكرب متأل ما بني السماء قال عفان وسبحان هللا وهللا أكرب وال إله إال هللا 
وقال عفان ما بني السماوات واألرض والصالة نور والصدقة برهان والصرب 

الناس يغدو فبائع نفسه فموبقها أو   ضياء والقرآن حجة عليك أو لك كل
 معتقها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد رجاله ثقات رجال ت
 الصحيح إال أنه منقطع 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن إسحاق ثنا موسى أخربين  - 22954
األشعري   أابن بن يزيد عن حيىي بن أيب كثري عن زيد بن أيب سالم عن أيب مالك

قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : أربع من اجلاهلية ال يرتكن الفخر يف  
األحساب والطعن يف األنساب واالستسقاء ابلنجوم والنياحة والنائحة إذا مل 
 تتب قبل موهتا تقام يوم القيامة وعليها سرابل من قطران أو درع من جرب 



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    343صفحة  - 5مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو عامر ثنا علي يعين بن املبارك   - 22955
و مالك أن عن حيىي بن أيب كثري عن زيد بن سالم عن أيب سالم قال قال أب

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : إن يف أميت أربعا من اجلاهلية ليسوا  
مليت فإن  بتاركيهن الفخر ابألحساب واالستسقاء ابلنجوم والنياحة على ا

النائحة إن مل تتب قبل أن متوت فإهنا تقوم يوم القيامة عليها سرابيل من قطران  
 مث يعلى عليها درع من هلب النار  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أان معمر عن حيىي بن  - 22956



أيب مالك األشعري قال قال رسول هللا  أيب كثري عن بن معاتق أو أيب معاتق عن
صلى هللا عليه وسلم : إن يف اجلنة غرفة يرى ظاهرها من ابطنها وابطنها من  

ظاهرها أعدها هللا ملن أطعم الطعام وأالن الكالم واتبع الصيام وصلى والناس 
 نيام  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسن إن كان ابن معانق مسعه من أيب مالكت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو النضر ثنا عبد احلميد بن هبرام  - 22957
الفزاري عن شهر بن حوشب ثنا عبد الرمحن بن غنم أن أاب مالك األشعري  

مجع قومه فقال : اي معشر األشعريني اجتمعوا وامجعوا نساءكم وأبناءكم  
فاجتمعوا ومجعوا أعلمكم صالة النيب صلى هللا عليه وسلم صلى لنا ابملدينة 

نساءهم وأبناءهم فتوضأ وأراهم كيف يتوضأ فأحصى الوضوء إىل أماكنه حىت  
ملا أن فاء الفيء وانكسر الظل قام فأذن فصف الرجال يف أدىن الصف وصف 
الولدان خلفهم وصف النساء خلف الولدان مث أقام الصالة فتقدم فرفع يديه  

كرب فركع فقال سبحان هللا وحبمده    فكرب فقرأ بفاحتة الكتاب وسورة يسرمها مث
ثالث مرار مث قال مسع هللا ملن محده واستوى قائما مث كرب وخر ساجدا مث كرب  

فرفع رأسه مث كرب فسجد مث كرب فانتهض قائما فكان تكبريه يف أول ركعة ست  
تكبريات وكرب حني قام إىل الركعة الثانية فلما قضى صالته أقبل إىل قومه  



فظوا تكبريي وتعلموا ركوعي وسجودي فإهنا صالة رسول هللا بوجهه فقال اح
ن النهار مث إن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اليت كان يصلي لنا كذا الساعة م

صلى هللا عليه وسلم ملا قضى صالته أقبل إىل الناس بوجهه فقال اي أيها الناس 
ء وال شهداء يغبطهم  امسعوا واعقلوا واعلموا أن هلل عز وجل عبادا ليسوا أبنبيا

األنبياء والشهداء على جمالسهم وقرهبم من هللا فجاء رجل من األعراب من  
قاصية الناس وألوى بيده إىل نيب هللا صلى هللا عليه وسلم فقال اي نيب هللا انس 

من الناس ليسوا أبنبياء وال شهداء يغبطهم األنبياء والشهداء على جمالسهم  
نا يعين صفهم لنا فسر وجه رسول هللا صلى هللا عليه  وقرهبم من هللا أنعتهم ل

وسلم لسؤال األعرايب فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم هم انس من أفناء  
الناس ونوازع القبائل مل تصل بينهم أرحام متقاربة حتابوا يف هللا وتصافوا يضع 

ورا وثياهبم  هللا هلم يوم القيامة منابر من نور فيجلسهم عليها فيجعل وجوههم ن
نورا يفزع الناس يوم القيامة وال يفزعون وهم أولياء هللا الذين ال خوف عليهم  

 وال هم حيزنون  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف لضعف شهر بن حوشبت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا احلسن بن موسى ثنا حريز عن   - 22958
ول هللا صلى هللا عليه وسلم فيما  حبيب بن عبيد عن أيب مالك عبيد : أن رس



 بلغه دعا له اللهم صل على عبيد أيب مالك واجعله فوق كثري من الناس 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : رجاله ثقات رجال الصحيح لكنه معل ابإلرسال فقد  ت
عن حريز بن عثمان عن حبيب بن عبيد   - وهو ثقة  -رواه عصام بن خالد 

وهو الصواب فإن   858/  2ي يف الكامل مرسال أخرجه من طريقه ابن عد
 حبيبا مل يدرك أاب مالك

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا أابن حدثين حيىي بن أيب  - 22959
كثري عن زيد عن أيب سالم عن أيب مالك األشعري : أن رسول هللا صلى هللا 

ن وسبحان هللا عليه وسلم كان يقول الطهر شطر اإلميان واحلمد هلل ميأل امليزا
واحلمد هلل وهللا أكرب متأل ما بني السماء واألرض والصالة نور والصدقة برهان  

والصرب ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها  
 أو موبقها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

------------------------------------- 



 

[    344صفحة  - 5مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سريج بن النعمان ثنا أبو إسحاق  - 22960
حيىي بن ميمون يعين العطار حدثين حيىي بن أيب كثري حدثين زيد بن سالم عن  

قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  أيب سالم حدثه عبد الرمحن األشعري 
 : الطهور شطر اإلميان فذكر مثله إال أنه قال الصالة برهان والصدقة نور  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد رجاله ثقات إال أنه  ت
 مرسل

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا علي بن إسحاق أان عبد هللا أان  - 22961
بن أيب كثري عن زيد بن سالم عن جده ممطور عن رجل من   معمر عن حيىي

أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم قال أراه أاب مالك األشعري : قال قال  
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأان آمركم خبمس آمركم ابلسمع والطاعة  

واجلماعة واهلجرة واجلهاد يف سبيل هللا فمن خرج من اجلماعة قيد شرب فقد  
ربقة اإلسالم من رأسه ومن دعا دعوى اجلاهلية فهو جثاء جهنم قال   خلع

رجل اي رسول هللا وإن صام وصلى قال نعم وإن صام وصلى ولكن تسموا 



 ابسم هللا الذي مساكم عباد هللا املسلمني املؤمنني  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو معاوية يعين شيبان وليث عن   - 22962
عليه وسلم :  شهر بن حوشب عن أيب مالك األشعري عن رسول هللا صلى هللا  

أنه كان يسوي بني األربع ركعات يف القراءة والقيام وجيعل الركعة األوىل هي  
فهم أطوهلن لكي يثوب الناس وجيعل الرجال قدام الغلمان والغلمان خل

والنساء خلف الغلمان ويكرب كلما سجد وكلما رفع ويكرب كلما هنض بني 
 الركعتني إذا كان جالسا 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف لضعف شهر بن حوشبت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا أابن ثنا حيىي بن أيب كثري   - 22963
 عليه  عن زيد عن أيب سالم عن أيب مالك األشعري أن رسول هللا صلى هللا

وسلم قال : أربع يف أميت من اجلاهلية ال يرتكوهنن الفخر يف األحساب والطعن 
ا مل تتب قبل موهتا  يف األنساب واالستسقاء ابلنجوم والنياحة وقال النائحة إذ



 تقام يوم القيامة عليها سرابيل من قطران ودرع من جرب  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن فضيل أان داود بن أيب  - 22964
هند عن شهر بن حوشب عن عبد الرمحن بن غنم عن أيب مالك األشعري :  

لوا حىت أصلي لكم صالة رسول هللا صلى هللا عليه  أنه قال لقومه قوموا ص
وسلم قال فصفوا خلفه فكرب مث قرأ مث كرب مث ركع مث رفع رأسه فكرب ففعل 

 ذلك يف صالته كلها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف لضعف شهر بن حوشبت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع عن شريك عن عبد هللا بن  - 22965
د بن عقيل عن عطاء بن يسار عن أيب مالك األشعري قال قال رسول هللا حمم

صلى هللا عليه وسلم : أعظم الغلول عند هللا يوم القيامة ذراع من أرض يكون 
بني الرجلني أو بني الشريكني للدار فيقتسمان فيسرق أحدمها من صاحبه  

 ذراعا من أرض فيطوقه من سبع أرضني 



 

 

األرنؤوط : إسناده حسن يف املتابعات والشواهدعليق شعيب ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أسود عن شريك قال األشعري   - 22966
 وقال : إذا فعل ذلك طوقه من سبع أرضني 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أسود عن شريك ثنا حيىي بن أيب  - 22967
بو النضر قاال األشجعي أو قال األشعري قال أبو عبد الرمحن وجدت كثري وأ

يف كتاب أيب خبط يده حدثت عن الفضل بن العباس الواقفي يعين األنصاري 
من بين واقف عن قرة بن خالد ثنا بديل ثنا شهر بن حوشب عن عبد الرمحن 

ى هللا بن غنم قال قال أبو مالك األشعري : أال أحدثكم بصالة رسول هللا صل
عليه وسلم قال وسلم عن ميينه وعن مشاله مث قال وهذه صالة رسول هللا صلى 

 هللا عليه وسلم وذكر احلديث 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : * وقعت هنا أخطاء صواهبا كالتايل : ت  



دثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا حيىي بن أيب بكري وأبو النضر قاال : األشجعي  ح
األشعري أو قال :   

يعين ابن  -دثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا زكراي بن عدي أخربان عبيد هللا ح
فذكر احلديث إال أنه قال : األشجعي   -عمرو   

قال األرانؤوط : إسناده حسن والراوي عن عبد هللا بن حممد بن عقيل هنا  ] 
 هو عبيد هللا بن عمرو الرقي فإنه معروف ابلرواية عنه [ 

لرمحن وجدت يف كتاب أيب خبط يده حدثت عن الفضل بن ال أبو عبد اق
بن خالد ثنا بديل ثنا  العباس الواقفي يعين األنصاري من بين واقف عن قرة

شهر بن حوشب عن عبد الرمحن بن غنم قال قال أبو مالك األشعري أال 
أحدثكم بصالة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال وسلم عن ميينه وعن مشاله  

وهذه صالة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وذكر احلديثمث قال   

قال األرانؤوط : إسناده ضعيف لضعف شهر بن حوشب والعباس بن ] 
 الفضل مرتوك لكنه متابع [ 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا زكراي بن عدي أان عبيد هللا يعين بن  - 22968
 عمرو : فذكر احلديث إال أنه قال األشجعي  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : ذكر هذا السند يف هذا املوضع خطأ ) وانظر التعليق  ت
 السابق (

 

 

( حديث عبد هللا بن مالك بن حبينة رضي هللا عنه   )  

 

 

------------------------------------- 

 

[    345صفحة  - 5مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن فضيل ثنا حيىي بن سعيد   - 22969
عن عبد الرمحن األعرج أن بن حبينة أخربه : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

لوس حىت إذا فرغ من صالته إىل أن يسلم  قام يف الثنتني من الظهر نسي اجل
 سجد سجدتني مث ختم ابلتسليم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان عن الزهري عن األعرج عن   - 22970



بن حبينة : صلى بنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم صالة نظن أهنا العصر فقام  
 يف الثانية مل جيلس فلما كان قبل أن يسلم سجد سجدتني  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرطهما ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد قال وثنا شعبة   - 22971
ينة : أن النيب حدثين سعد بن إبراهيم حدثين حفص بن عاصم عن مالك بن حب

صلى هللا عليه وسلم رأى رجال يصلي ركعيت الفجر وقد أقيمت الصالة فلما  
 قضى الصالة الث الناس به فقال النيب صلى هللا عليه وسلم الصبح أربعا 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعقوب ثنا بن أخي بن شهاب عن   - 22972
عمه قال أخربين عبد الرمحن بن هرمز عن عبد هللا بن حبينة وكان من أصحاب 

هل  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : 
قرأ أحد منكم معي آنفا قالوا نعم قال إين أقول ما يل أانزع القرآن فانتهى  

 الناس عن القراءة معه حني قال ذلك 



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن غيالن ثنا رشدين ثنا   - 22973
عمرو بن احلرث عن جعفر بن ربيعة عن بن هرمز عن بن حبينة قال : كان  
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا سجد جينح يف سجوده حىت يرى وضح 

 إبطيه  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف لضعف رشدين ت
عد بن س  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو سلمة اخلزاعي ثنا سليمان بن   - 22974
بالل عن علقمة بن أيب علقمة أنه مسع عبد الرمحن األعرج أنه مسع عبد هللا بن 
حبينة يقول : احتجم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بلحى مجل من طريق مكة  

 على وسط رأسه وهو حمرم  

 

 

ؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا قتيبة بن سعيد ثنا بكر بن مضر   - 22975
عن جعفر بن ربيعة عن األعرج عن عبد هللا بن مالك بن حبينة : أن رسول هللا 

 صلى هللا عليه وسلم كان إذا صلى فرج بني يديه حىت يبدو بياض إبطيه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرطهما ت  

 

 

عبد هللا حدثين أيب ثنا يعقوب ثنا أيب عن أبيه ثنا حفص  حدثنا - 22976
ل هللا صلى هللا عليه  بن عاصم عن عبد هللا بن مالك بن حبينة قال : مر رسو 

وسلم برجل وقد أقيم يف الصالة وهو يصلي الركعتني قبل الفجر فقال له شيئا  
صلى هللا   ال ندري ما هو فلما انصرفنا أحطنا به نقول ماذا قال لك رسول هللا

 عليه وسلم قال قال يل يوشك أحدكم أن يصلي الصبح أربعا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أان معمر عن حيىي بن  - 22977
مالك بن حبينة :  أيب كثري عن حممد بن عبد الرمحن بن ثوابن عن عبد هللا بن 



أن النيب صلى هللا عليه وسلم مر به وهو يصلي يطول صالته أو حنو هذا بني 
ا هذه مثل صالة  يدي صالة الفجر فقال له النيب صلى هللا عليه وسلم ال جتعلو 

 الظهر قبلها وبعدها اجعلوا بينهما فصال 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة وحجاج   - 22978
أان شعبة عن سعد بن إبراهيم عن حفص بن عاصم وغريه قال حجاج يف 

طاب عن مالك بن حبينة :  حديثه قال مسعت حفص بن عاصم بن عمر بن اخل
أن رجال دخل املسجد وقد أقيمت الصالة فصلى ركعيت الفجر فلما قضى 

 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الث به الناس فقال الصبح أربعا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب قال قرأت على عبد الرمحن مالك عن   - 22979
عن عبد الرمحن األعرج عن عبد هللا بن حبينة أنه قال : صلى لنا   بن شهاب

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ركعتني مث قام فلم جيلس فقام الناس معه فلما  



قضى صالته ونظران تسليمه كرب فسجد سجدتني وهو جالس قبل التسليم مث  
 سلم  

 

 

الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق وبن بكر قاال ثنا بن  - 22980
جريج أخربين بن شهاب أن عبد الرمحن بن هرمز األعرج أخربه عن عبد هللا بن 

حبينة وكان من أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم أنه أخربه : أن رسول هللا 
ام ومل يقعد فيهما فقام الناس معه  صلى هللا عليه وسلم صلى هلم ركعتني مث ق

فلما صلى الركعتني األخريني انتظر الناس تسليمه فكرب فسجد مث كرب فسجد 
 مث سلم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  
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حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق وبن بكر قاال ثنا بن  - 22981
جريج أخربين بن شهاب أيضا عن بن حبينة األسدي وقال بن بكر األزدي 
حليف بين عبد املطلب : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قام يف الظهر  

لما أمت صالته سجد سجدتني وهو جالس قبل أن يسلم يكرب وعليه جلوس ف
 يف كل سجدة وسجدمها الناس معه مكان ما نسي من اجللوس  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إبراهيم بن أيب العباس ثنا أبو  - 22982
بن احلرث بن  أويس عن الزهري أن عبد الرمحن بن هرمز األعرج موىل ربيعة

عبد املطلب أخربه أنه مسع عبد هللا بن حبينة األزدي أزد شنوءة وهو حليف 
تني مث قام  بين عبد املطلب قال : صلى لنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ركع 

ومل جيلس بعد الركعتني فقام الناس معه فلما قضى صالته سجد سجدتني وهو 
 جالس قبل التسليم مث سلم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أان سفيان عن حيىي بن  - 22983
ال : قام رسول هللا صلى سعيد عن عبد الرمحن األعرج عن عبد هللا بن حبينة ق

هللا عليه وسلم يف الركعتني األوليني من الظهر أو العصر فلم جيلس فلما فرغ 
 من صالته قال سجد سجدتني قبل أن يسلم 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

قال عبد هللا وجدت يف كتاب أيب خبط يده ثنا حممد بن بكر أان  - 22984
لك بن حبينة : أن  بن جريج أخربين جعفر بن حممد عن أبيه عن عبد هللا بن ما

النيب صلى هللا عليه وسلم خرج لصالة الصبح وبن القشب يصلي فضرب 
  النيب صلى هللا عليه وسلم منكبه وقال اي بن القشب تصلي الصبح أربعا أو

 مرتني بن جريج يشك  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

( حديث بريدة األسلمي رضي هللا عنه   )  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح ثنا علي بن سويد عن عبد هللا   - 22985
م عيينة بن بدر بن بريدة عن أبيه قال : اجتمع عند النيب صلى هللا عليه وسل

واألقرع بن حابس وعلقمة بن عالثة فذكروا اجلدود فقال النيب صلى هللا عليه  
من أطراف  وسلم إن شئتم أخربتكم جد بين عامر مجل أمحر أو آدم أيكل

الشجر قال وأحسبه قال يف روضة وغطفان أكمة خشاء تنفي الناس عنها قال  
 فقال األقرع بن حابس فأين جد بين متيم قال لو سكت  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا علي بن احلسن أان احلسني ثنا عبد   - 22986
كان جالسا على  هللا بن بريدة عن أبيه : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

حراء ومعه أبو بكر وعمر وعثمان رضي هللا عنهم فتحرك اجلبل فقال رسول 
صديق أو هللا صلى هللا عليه وسلم أثبت حراء فإنه ليس عليك إال نيب أو 

 شهيد  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده قويت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا علي بن احلسن يعين بن شقيق ثنا   - 22987
احلسني بن واقد ثنا عبد هللا بن بريدة عن أبيه قال مسعت رسول هللا صلى هللا 

  عليه وسلم يقول : العهد الذي بيننا وبينهم الصالة فمن تركها فقد كفر

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده قويت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أسود بن عامر ثنا زهري عن واصل  - 22988
 صلى هللا عليه  بن حبان البجلي حدثين عبد هللا بن بريدة عن أبيه عن النيب

وسلم يقول قال : الكمأة دواء العني وإن العجوة من فاكهة اجلنة وإن هذه  
دواء من كل  احلبة السوداء قال بن بريدة يعين الشونيز الذي يكون يف امللح 

 داء إال املوت  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيفت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان حدثين معاذ بن هشام  - 22989
حدثين أيب عن قتادة عن عبد هللا بن بريدة عن أبيه أن نيب هللا صلى هللا عليه  

يك سيدكم فقد أسخطتم ربكم   وسلم قال : ال تقولوا للمنافق سيدان فإنه إن



 عز وجل  

 

 

وهو ابن  -عليق شعيب األرنؤوط : رجاله ثقات رجال الشيخني وقتادة ت
ال يعرف له مساع من عبد هللا بن بريدة كما قال البخاري   -دعامة السدوسي 
: قال   982وقال الرتمذي يف السنن إبثر احلديث  12/  4يف التاريخ الكبري 

ال نعرف لقتادة مساعا من عبد هللا بن بريدة . قلنا ) بعض أهل العلم : 
األرانؤوط ( : ومع ذلك فقد صحح إسناده املنذري يف الرتغيب والعراقي يف 

 ختريج اإلحياء والنووي يف األذكار 
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د هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا عبد العزيز بن مسلم قال  حدثنا عب - 22990
ثنا أبو سنان عن حمارب بن داثر عن بن بريدة عن أبيه قال قال رسول هللا 
صلى هللا عليه وسلم أهل : اجلنة عشرون ومائة صف منهم مثانون من هذه  

 األمة وقال عفان مرة أنتم منهم مثانون صفا  
 



 

ده صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح عليق شعيب األرنؤوط : إسنات  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا زيد بن احلباب حدثين حسني ثنا  - 91229
ا على الفرش مث عبد هللا بن بريدة قال : دخلت أان وأيب على معاوية فأجلسن

أتينا ابلطعام فأكلنا مث أتينا ابلشراب فشرب معاوية مث انول أيب مث قال ما  
ة كنت أمجل شربته منذ حرمه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مث قال معاوي

شباب قريش وأجوده ثغرا وما شيء كنت أجد له لذة كما كنت أجده وأان 
 شاب غري اللنب أو إنسان حسن احلديث حيدثين 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده قويت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو نعيم ثنا بشري بن املهاجر   - 22992
لنيب صلى هللا عليه  حدثين عبد هللا بن بريدة عن أبيه قال : كنت جالسا عند ا

وسلم إذ جاءه رجل يقال له ماعز بن مالك فقال اي نيب هللا إين قد زنيت وأان  
لما كان من الغد أريد أن تطهرين فقال له النيب صلى هللا عليه وسلم ارجع ف

أاته أيضا فاعرتف عنده ابلزان فقال له النيب صلى هللا عليه وسلم ارجع مث 
أرسل النيب صلى هللا عليه وسلم إىل قومه فسأهلم عنه فقال هلم ما تعلمون من  



ماعز بن مالك األسلمي هل ترون به أبسا أو تنكرون من عقله شيئا قالوا اي  
نكر من عقله شيئا مث عاد إىل النيب صلى هللا عليه  نيب هللا ما نرى به أبسا وما ن

وسلم الثالثة فاعرتف عنده ابلزان أيضا فقال اي نيب هللا طهرين فأرسل النيب 
صلى هللا عليه وسلم إىل قومه أيضا فسأهلم عنه فقالوا له كما قالوا له املرة  

ى هللا عليه  األوىل ما نرى به أبسا وما ننكر من عقله شيئا مث رجع إىل النيب صل
وسلم الرابعة أيضا فاعرتف عنده ابلزان فأمر النيب صلى هللا عليه وسلم فحفر  

له حفرة فجعل فيها إىل صدره مث أمر الناس أن يرمجوه وقال بريدة كنا نتحدث 
أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم بيننا أن ماعز بن مالك لو جلس يف رحله  

منا رمجه عند الرابعة  بعد اعرتافه ثالث مرار مل يطلبه وإ  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا األسود بن عامر أان أبو إسرائيل  - 22993
عن حارث بن حصرية عن بن بريدة عن أبيه قال دخل على معاوية فإذا رجل 

أنه يتكلم فقال بريدة : اي معاوية فائذن يل يف الكالم فقال نعم وهو يرى 
سيتكلم مبثل ما قال اآلخر فقال بريدة مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

يقول إين ألرجو أن أشفع يوم القيامة عدد ما على األرض من شجرة ومدرة  
 قال أفرتجوها أنت اي معاوية وال يرجوها علي بن أيب طالب رضي هللا عنه  



 

 

ائيلعليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف لضعف أيب إسر ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا اخلزاعي وهو أبو سلمة أان شريك  - 22994
تويف رجل من  عن أيب بكر بن أمحر امسه جربيل عن بن بريدة عن أبيه قال 

األزد فلم يدع واراث فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : التمسوا له واراث 
ه وسلم ادفعوه  التمسوا له ذا رحم قال فلم يوجد فقال رسول هللا صلى هللا علي

 إىل أكرب خزاعة  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا الفضل بن دكني ثنا بن أيب عيينة   - 22995
عن احلسن عن سعيد بن جبري عن بن عباس عن بريدة قال : غزوت مع علي  

ه وسلم  اليمن فرأيت منه جفوة فلما قدمت على رسول هللا صلى هللا علي
ذكرت عليا فتنقصته فرأيت وجه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يتغري فقال اي  

بريدة ألست أوىل ابملؤمنني من أنفسهم قلت بلى اي رسول هللا قال من كنت  
 مواله فعلي مواله  

 



 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد ثنا هشام عن قتادة   - 22996
هللا عليه وسلم ال   عن عبد هللا بن بريدة عن أبيه قال : كان رسول هللا صلى

يتطري من شيء ولكنه كان إذا أراد أن أييت امرأة سأل عن امسها فإن كان حسنا  
بعث رجال  رئي البشر يف وجهه وإن كان قبيحا رئي ذلك يف وجهه وكان إذا

سأل عن امسه فإن كان حسن االسم رئي البشر يف وجهه وإن كان قبيحا رئي 
 ذلك يف وجهه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث حسن وهذا إسناد رجاله ثقات رجال ت
 الشيخني 
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حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو نعيم ثنا بشري حدثين عبد هللا   - 22997



بن بريدة عن أبيه قال مسعت النيب صلى هللا عليه وسلم يقول : بعثت أان 
 والساعة مجيعا إن كادت لتسبقين  

 

 

اد حسن يف املتابعات  عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه وهذا إسنت
 والشواهد من أجل بشري

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو نعيم ثنا بشري حدثين عبد هللا   - 22998
بن بريدة عن أبيه قال : خرج إلينا النيب صلى هللا عليه وسلم يوما فنادى 

ثالث مرار فقال اي أيها الناس تدرون ما مثلي ومثلكم قالوا هللا ورسوله أعلم  
ال إمنا مثلي ومثلكم مثل قوم خافوا عدوا أيتيهم فبعثوا رجال يرتااي هلم فبينما  ق

هم كذلك أبصر العدو فأقبل لينذرهم وخشي أن يدركه العدو قبل أن ينذر  
 قومه فأهوى بثوبه أيها الناس أتيتم أيها الناس أتيتم ثالث مرار  

 

 

املتابعات عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد حسن يف ت
 والشواهد

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو نعيم ثنا بشري حدثين عبد هللا   - 22999



بن بريدة عن أبيه قال : كنت جالسا عند النيب صلى هللا عليه وسلم فجاءته 
امرأة من غامد فقالت اي نيب هللا إين قد زنيت وأان أريد أن تطهرين فقال هلا  

تته أيضا فاعرتفت النيب صلى هللا عليه وسلم أرجعي فلما أن كان من الغد أ
فقالت اي رسول هللا إين قد زنيت وأان أريد أن تطهرين فقال هلا النيب عنده ابلزان 

صلى هللا عليه وسلم ارجعي فلما أن كان من الغد أتته أيضا فاعرتفت عنده  
ابلزان فقالت اي نيب هللا طهرين فلعلك أن تردين كما رددت ماعز بن مالك  

النيب صلى هللا عليه وسلم ارجعي حىت تلدي فلما   فوهللا إين حلبلى فقال هلا
ولدت جاءت ابلصيب حتمله فقالت اي نيب هللا هذا قد ولدت قال فاذهيب 

فأرضعيه حىت تفطميه فلما فطمته جاءت ابلصيب يف يده كسرة خبز قالت اي  
نيب هللا هذا قد فطمته فأمر النيب صلى هللا عليه وسلم ابلصيب فدفعه إىل رجل 

لمني وأمر هبا فحفر هلا حفرة فجعلت فيها إىل صدرها مث أمر الناس  من املس
أن يرمجوها فأقبل خالد بن الوليد حبجر فرمى رأسها فنضح الدم على وجنة  
خالد فسبها فسمع النيب صلى هللا عليه وسلم سبه إايها فقال مهال اي خالد 

صاحب مكس   بن الوليد ال تسبها فوالذي نفسي بيده لقد اتبت توبة لو أتهبا
 لغفر له فأمر هبا فصلى عليها ودفنت 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو نعيم ثنا بشري بن املهاجر   - 23000
لنيب صلى هللا عليه  حدثين عبد هللا بن بريدة عن أبيه قال : كنت جالسا عند ا

وسلم فسمعته يقول تعلموا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة وال 
آل عمران  يستطيعها البطلة قال مث مكث ساعة مث قال تعلموا سورة البقرة و 

فإهنما الزهراوان يظالن صاحبهما يوم القيامة كأهنما غمامتان أو غيايتان أو  
فرقان من طري صواف وإن القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة حني ينشق عنه  
قربه كالرجل الشاحب فيقول له هل تعرفين فيقول ما أعرفك فيقول له هل 

الذي أظمأتك يف اهلواجر تعرفين فيقول ما أعرفك فيقول أان صاحبك القرآن 
وأسهرت ليلك وإن كل اتجر من وراء جتارته وإنك اليوم من وراء كل جتارة  
فيعطى امللك بيمينه واخللد بشماله ويوضع على رأسه اتج الوقار ويكسى 
والداه حلتني ال يقوم هلما أهل الدنيا فيقوالن مب كسينا هذه فيقال أبخذ 

صعد يف درجة اجلنة وغرفها فهو يف صعود ما  ولدكما القرآن مث يقال له اقرأ وا
 دام يقرأ هذا كان أو ترتيال  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسن يف املتابعات والشواهد من أجل بشري ت
 بن املهاجر الغنوي 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو نعيم ثنا بشري بن مهاجر   - 23001



: كنت جالسا عند النيب صلى هللا عليه   حدثين عبد هللا بن بريدة عن أبيه قال
سلم يقول إن أميت يسوقها قوم عراض وسلم فسمعت النيب صلى هللا عليه و 

إال وجه صغار األعني كأن وجوههم احلجف ثالث مرار حىت يلحقوهم جبزيرة  
العرب أما السابقة األوىل فينجو من هرب منهم وأما الثانية فيهلك بعض 

فيصطلون كلهم من بقي منهم قالوا اي نيب هللا من هم   وينجو بعض وأما الثالثة
قال هم الرتك قال أما والذي نفسي بيده لريبطن خيوهلم إىل سواري مساجد  

املسلمني قال وكان بريدة ال يفارقه بعريان أو ثالثة ومتاع السفر واألسقية بعد  
الرتك   ذلك للهرب مما مسع من النيب صلى هللا عليه وسلم من البالء من أمراء  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    349صفحة  - 5مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عثمان بن عمر أان مالك عن بن   - 23002
 عليه وسلم فأخذ  بريدة عن أيب قال : خرج بريدة عشاء فلقيه النيب صلى هللا

بيده فأدخله املسجد فإذا صوت رجل يقرأ فقال النيب صلى هللا عليه وسلم  



 أشهد  تراه مرائيا فأسكت بريدة فإذا رجل يدعو فقال اللهم إين أسألك أبين
ك أنت هللا الذي ال إله إال أنت األحد الصمد الذي مل يلد ومل يولد ومل يكن  أن

له كفوا أحد فقال النيب صلى هللا عليه وسلم والذي نفسي بيده أو قال والذي 
نفس حممد بيده لقد سأل هللا ابمسه األعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي  

ج بريدة عشاء فلقيه النيب صلى هللا به أجاب قال فلما كان من القابلة خر 
عليه وسلم فأخذ بيده فأدخله املسجد فإذا صوت الرجل يقرأ فقال النيب 
صلى هللا عليه وسلم أتقوله مراء فقال بريدة أتقوله مراء اي رسول هللا فقال  

النيب صلى هللا عليه وسلم ال بل مؤمن منيب ال بل مؤمن منيب فإذا األشعري  
جانب املسجد فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إن  يقرأ بصوت له يف

األشعري أو إن عبد هللا بن قيس أعطي مزمارا من مزامري داود فقلت أال أخربه 
اي رسول هللا قال بلى فأخربه فأخربته فقال أنت يل صديق أخربتين عن رسول 

 هللا صلى هللا عليه وسلم حبديث 

 

 

ح رجاله ثقات رجال الشيخني عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد ثنا اجلريري عن عبد هللا بن  - 23003
 بريدة : أن أابه غزا مع النيب صلى هللا عليه وسلم ست عشرة غزوة  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد رجاله ثقات رجال ت
 الشيخني 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا معتمر عن كهمس عن بن بريدة  - 23004
 عن أبيه قال : غزا مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ست عشرة غزوة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إسحاق بن يوسف قال ثنا سفيان   - 23005
ن سليمان بن بريدة عن أبيه قال : أتى النيب صلى هللا عن علقمة بن مرثد ع

عليه وسلم رجل فسأله عن وقت الصالة فقال صل معنا هذين فأمر بالال 
حني طلع الفجر فإذن مث أمره فأقام مث أمره فأذن حني زالت الشمس الظهر مث  

أمره فأقام مث أمره فأقام العصر والشمس مرتفعة مث أمره فأقام املغرب حني 
ب حاجب الشمس مث أمره حني غاب الشفق فأقام العشاء فصلى مث أمره  غا

من الغد فأقام الفجر فأسفر هبا مث أمره فأبرد ابلظهر فأنعم أن يربد هبا مث صلى  
العصر والشمس بيضاء أخرها فوق ذلك الذي كان أمره فأقام املغرب قبل أن  

قال أين السائل  يغيب الشفق مث أمره فأقام العشاء حني ذهب ثلث الليل مث
عن وقت الصالة قال الرجل أان اي رسول هللا فقال وقت صالتكم بني ما  



 رأيتم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري سليمان بن بريدة فمن رجال مسلم 

 

 

لك حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إسحاق بن يوسف عن عبد امل - 23006
بن أيب سليمان عن عبد هللا بن عطاء املكي عن سليمان بن بريدة عن أبيه أن  
امرأة أتت النيب صلى هللا عليه وسلم فقالت : اي رسول هللا إين تصدقت على  

أمي جبارية فماتت وإهنا رجعت إيل يف املرياث قال قد آجرك هللا ورد عليك 
ن أحج عنها قال نعم قالت املرياث قالت فإن أمي ماتت ومل حتج فيجزئها أ

 فإن أمي كان عليها صوم شهر فيجزئها أن أصوم عنها قال نعم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل بن إبراهيم أان هشام  - 23007
كنا مع بريدة يف الدستوائي ثنا حيىي بن أيب كثري عن أيب قالبة عن أيب مليح قال  

غزاة يف يوم ذي غيم فقال بكروا ابلصالة فإن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  



 قال : من ترك صالة العصر حبط عمله  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

-------------------------------------  

 

[    350صفحة  - 5مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن فضيل ثنا ضرار يعىن بن  - 23008
مرة أبو سنان عن حمارب بن داثر عن عبد هللا بن بريدة عن أبيه قال قال 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : هنيتكم عن زايرة القبور فزوروها وهنيتكم عن  
م األضاحي ان متسكوها فوق ثالث فأمسكوها ما بدا لكم وهنيتكم عن  حلو 

 النبيذ اال يف سقاء فاشربوا يف االسقية كلها وال تشربوا مسكرا  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري أيب سنان ضرار بن مرة الشيباين فمن رجال مسلم 

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن بن موسى ثنا شيبان عن   - 23009
حيىي عن أيب قالبة عن أيب مليح عن بريدة ان النيب صلى هللا عليه وسلم قال :  

 من ترك صالة العصر فقد حبط عمله  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

ل عن اجلريري عن أيب نضرة حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعي - 23010
قال : بينما أان أسري ابألهواز إذا أان برجل يسري بني يدي عن عبد هللا بن مولة  

على بغل أو بغلة فإذا هو يقول اللهم ذهب قرين من هذه األمة فأحلقين هبم 
فقلت وأان فادخل يف دعوتك قال وصاحيب هذا ان أراد ذلك مث قال قال  

وسلم خري أميت قرين منهم مث الذين يلوهنم قال وال   رسول هللا صلى هللا عليه 
أدري أذكر الثالث أم ال مث ختلف أقوام يظهر فيهم السمن يهريقون الشهادة  

 وال يسألوهنا قال وإذا هو بريدة األسلمى  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه رجاله ثقات رجال الصحيح غري عبد  ت
 هللا بن مولة القشريي

 

 



دثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو معاوية ثنا األعمش عن سعيد  ح - 23011
ى هللا عليه وسلم يف  بن عبيدة عن بن بريدة عن أبيه قال : بعثنا رسول هللا صل

سرية قال ملا قدمنا قال كيف رأيتم صحابة صاحبكم قال فأما شكوته أو  
هللا شكاه غريي قال فرفعت رأسي وكنت رجال مكبااب قال فإذا النيب صلى 

 عليه وسلم قد امحر وجهة قال وهو يقول من كنت وليه فعلى وليه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو معاوية ثنا األعمش عن بن  - 23012
 بريدة عن أبيه قال أبو معاوية وال أراه مسعه منه قال قال رسول هللا صلى هللا

عليه وسلم : ما خيرج رجل شيئا من الصدقة حىت يفك عنها حلىي سبعني 
 شيطاان  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : رجاله ثقات رجال الشيخني غري أن األعمش مل  ت
يسمع من ابن بريدة فيما يظنه أبو معاوية يف هذا احلديث وذهب البخاري إىل 

964/  2العلل الكبري أنه مل يسمع منه فيما نقله عنه الرتمذي كما يف   

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل ثنا عيينة بن عبد الرمحن  - 23013
ان ابلنيب عن أبيه عن بريدة األسلمى قال : خرجت ذات يوم حلاجة فإذا أ

صلى هللا عليه وسلم ميشى بني يدي فأخذ بيدي فانطلقنا منشي مجيعا فإذا حنن  
 عليه وسلم  بني أيدينا برجل يصلي يكثر الركوع والسجود فقال النيب صلى هللا

أتراه يرائى فقلت هللا ورسوله أعلم فرتك يدي من يده مث مجع بني يديه فجعل  
يصوهبما ويرفعهما ويقول عليكم هداي قاصدا عليكم هداي قاصدا عليكم هداي  

 قاصدا فإنه من يشاد هذا الدين يغلبه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

يب ثنا حيىي بن سعيد عن املثىن بن سعيد  حدثنا عبد هللا حدثين أ - 23014
عن قتادة عن عبد هللا بن بريدة عن أبيه عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال :  

 ان املؤمن ميوت بعرق اجلبني 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني ت  

 

 

بن مغول  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد عن مالك  - 23015



ثنا حيىي بن عبد هللا بن بريدة عن أبيه قال : مسع النيب صلى هللا عليه وسلم  
رجال يقول اللهم اىن أسألك أبين أشهد انك أنت هللا الذي ال إله اال أنت  
األحد الصمد الذي مل يلد ومل يولد ومل يكن له كفوا أحد فقال قد سأل هللا 

ى وإذا دعي به أجاب  ابسم هللا األعظم الذي إذا سئل به أعط  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد عن سفيان حدثين  - 23016
علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه : أن النيب صلى هللا عليه وسلم  

له عمر انك صنعت شيئا مل  صلى الصلوات بوضوء واحد يوم الفتح فقال 
 تكن تصنعه قال عمدا صنعته  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري سليمان بن بريدة فهو من رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد ثنا عبد اجلليل قال   - 23017
بريدة حدثين أيب  انتهيت إىل حلقة فيها أبو جملز وبن بريدة فقال عبد هللا بن



بريدة قال : أبغضت عليا بغضا مل يبغضه أحد قط قال وأحببت رجال من  
صحبته  قريش مل أحبه إال على بغضه عليا قال فبعث ذلك الرجل على خيل ف 

ما أصحبه اال على بغضه عليا قال فأصبنا سبيا قال فكتب إىل رسول هللا 
صلى هللا عليه وسلم ابعث إلينا من خيمسه قال فبعث إلينا عليا ويف السيب 
وصيفة هي أفضل من السيب فخمس وقسم فخرج رأسه مغطى فقلنا اي أاب 

يب فإين قسمت احلسن ما هذا قال أمل تروا إىل الوصيفة اليت كانت يف الس
ومخست فصارت يف اخلمس مث صارت يف أهل بيت النيب صلى هللا عليه وسلم  
مث صارت يف آل على ووقعت هبا قال فكتب الرجل إىل نيب هللا صلى هللا عليه  
وسلم فقلت ابعثين فبعثين مصدقا قال فجعلت اقرأ الكتاب وأقول صدق قال  

نعم قال فال تبغضه وان  فأمسك يدي والكتاب وقال أتبغض عليا قال قلت 
كنت حتبه فازدد له حبا فوالذي نفس حممد بيده لنصيب آل على يف اخلمس 
أفضل من وصيفة قال فما كان من الناس أحد بعد قول رسول هللا صلى هللا 
عليه وسلم أحب إىل من على قال عبد هللا فوالذي ال إله غريه ما بيين وبني 

حلديث غري أيب بريدة النيب صلى هللا عليه وسلم يف هذا ا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد حسن من أجل عبد  ت
 اجلليل

 

 



------------------------------------- 

 

[    351صفحة  - 5مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بن منري عن شريك ثنا أبو ربيعة عن   - 23018
ن أبيه قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ان هللا عز وجل  بن بريدة ع

حيب من أصحايب أربعة أخربين انه حيبهم وأمرين ان أحبهم قالوا من هم اي 
رسول هللا قال ان عليا منهم وأبو ذر الغفاري وسلمان الفارسي واملقداد بن 

 األسود الكندي  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا مالك عن عبد هللا بن بريدة عن   - 23019
أبيه ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : ان عبد هللا بن قيس األشعري  

 أعطى مزمارا من مزامري آل داود  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني ت  

 



 

 أيب ثنا بن منري اان األعمش عن أيب داود  حدثنا عبد هللا حدثين - 23020
عن بريدة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : من أنظر معسرا كان له كل يوم  

 صدقة ومن أنظره بعد حله كان له مثله يف كل يوم صدقة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف جدات  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا سفيان عن عبد هللا بن  - 23021
عطاء عن عبد هللا بن بريدة عن أبيه قال جاءت امرأة إىل النيب صلى هللا عليه  

وسلم فقالت : أىن تصدقت على أمي جبارية وإهنا ماتت قال آجرك هللا ورد 
 عليك املرياث 

 

 

مسلم  عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرطت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن عبيد ثنا صاحل يعىن بن  - 23022
 عليه وسلم يف  حيان عن بن بريدة عن أبيه انه : كان مع رسول هللا صلى هللا

اثنني وأربعني من أصحابه والنيب صلى هللا عليه وسلم يصلي يف املقام وهم  
ه يريد أن خلفه جلوس ينتظرونه فلما صلى أهوى فيما بينه وبني الكعبة كأن



أيخذ شيئا مث انصرف إىل أصحابه فثاروا وأشار إليهم بيده ان اجلسوا فجلسوا 
فقال رأيتموين حني فرغت من صاليت أهويت فيما بيين وبني الكعبة كأين أريد 
ان آخذ شيئا قالوا نعم اي رسول هللا قال ان اجلنة عرضت على فلم أر مثل ما  

بتين فأهويت إليها آلخذها فسبقتين  فيها وإهنا مرت يب خصلة من عنب فأعج
ولو أخذهتا لغرستها بني ظهرانيكم حىت أتكلوا من فاكهة اجلنة واعلموا ان 

الكمأة دواء العني وان العجوة من فاكهة اجلنة وان هذه احلبة السوداء اليت  
 تكون يف امللح اعلموا أهنا دواء من كل داء اال املوت  

 

 

ضعيف عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا سفيان عن علقمة بن  - 23023
ملا  مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

كان يوم الفتح فتح مكة توضأ ومسح على خفيه فقال له عمر رأيتك اي رسول 
اي عمر   هللا صنعت اليوم شيئا مل تكن تصنعه قال عمدا صنعته  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري سليمان بن بريدة فمن رجال مسلم 

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا شريك عن أيب ربيعة عن   - 23024
بن بريدة عن أبيه قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ال تتبع النظرة  

 النظرة فإمنا لك األوىل وليست لك اآلخرة  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه وهذا إسناد ضعيف ت  

 

 

------------------------------------- 
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حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع حدثنا بشري بن مهاجر عن   - 23025
عليه وسلم : تعلموا  عبد هللا بن بريدة عن أبيه قال قال رسول هللا صلى هللا

البقرة فان أخذها بركة وتركها حسرة وال يستطيعها البطلة تعلموا البقرة وآل 
امتان أو غيايتان أو  عمران فإهنما مها الزهراوان جييئان يوم القيامة كأهنما غم

 كأهنما فرقان من طري صواف جتادالن عن صاحبهما  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد حسن يف املتابعات ت



 والشواهد من أجل بشري بن املهاجر

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا بشري بن املهاجر عن عبد   - 23026
قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : جييء القرآن  هللا بن بريدة عن أبيه قال 

يوم القيامة كالرجل الشاحب فيقول لصاحبه أان الذي أسهرت ليلك وأظمأت  
 هواجرك 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسن يف املتابعات والشواهدت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا سفيان عن علقمة بن  - 23027
لى هللا عليه وسلم :  مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال قال رسول هللا ص

حرمة نساء اجملاهدين على القاعدين كحرمة أمهاهتم وما من رجل من القاعدين 
لقيامة فيأخذ  خيلف رجال من اجملاهدين يف أهله فيخونه فيها اال وقف له يوم ا

 من عمله ما شاء فما ظنكم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا سفيان عن علقمة بن  - 23028
مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال : كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

صاه يف خاصة نفسه بتقوى هللا ومن معه  إذا بعث أمريا على سرية أو جيش أو 
هللا يف سبيل هللا قاتلوا من كفر ابهلل فإذا  من املسلمني خريا وقال اغزوا بسم

لقيت عدوك من املشركني فادعهم إىل إحدى ثالث خصال أو خالل فأيتهن  
ما أجابوك إليها فأقبل منهم وكف عنهم ادعهم إىل اإلسالم فان أجابوك فأقبل  

هم إىل التحول من دارهم إىل دار املهاجرين وأعلمهم ان هم فعلوا  منهم مث ادع
ذلك ان هلم ما للمهاجرين وان عليهم ما على املهاجرين فان أبوا واختاروا 

دارهم فأعلمهم اهنم يكونون كأعراب املسلمني جيرى عليهم حكم هللا الذي 
ن جياهدوا مع  جيرى على املؤمنني وال يكون هلم يف الفيء والغنيمة نصيب اال ا

املسلمني فان هم أبوا فادعهم إىل إعطاء اجلزية فان أجابوا فأقبل منهم وكف  
 عنهم فان أبوا فاستعن هللا مث قاتلهم 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع عن سفيان عن علقمة بن   - 23029
دة عن أبيه قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :  مرثد عن سليمان بن بري

 من لعب ابلنردشري فكأمنا غمس يده يف حلم خنزير ودمه ومل يسنده وكيع مرة  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري سليمان بن بريدة فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا الوليد بن ثعلبة الطائي  - 23030
عن عبد هللا بن بريدة عن أبيه قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ليس  

 منا من حلف ابألمانة ومن خبب على امرئ زوجته أو مملوكه فليس منا 

 

 

الشيخني عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا دهلم بن صاحل عن شيخ   - 23031
هلم يقال له حجري بن عبد هللا الكندي عن عبد هللا بن بريدة عن أبيه : ان  

النجاشي أهدى إىل النيب صلى هللا عليه وسلم خفني أسودين ساذجني  
 فلبسهما مث توضأ ومسح عليهما  

 

 

ط : حسن لغريه وهذا إسناد ضعيف عليق شعيب األرنؤو ت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد ثنا املسعودي عن علقمة بن   - 23032
مرثد عن بن بريدة عن أبيه قال جاء رجل إىل النيب صلى هللا عليه وسلم فقال  

: اي رسول هللا أىن أحب اخليل ففي اجلنة خيل قال ان يدخلك هللا اجلنة فال  
سا من ايقوته محراء تطري بك يف أي اجلنة شئت اال ركبت  تشاء ان تركب فر 

وأاته رجل آخر فقال اي رسول هللا أيف اجلنة إبل قال اي عبد هللا ان يدخلك هللا 
 اجلنة كان لك فيها ما اشتهت نفسك ولذت عينك  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث ضعيف ت  

 

 

داد ثنا ثواب بن عتبة  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو عبيدة احل - 23033
عن عبد هللا بن بريدة عن أبيه قال : كان النيب صلى هللا عليه وسلم يوم الفطر  

 ال خيرج حىت يطعم ويوم النحر ال يطعم حىت يرجع  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسن من أجل ثواب بن عتبة املهري البصري ت
 فهو صدوق حسن احلديث

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يونس ثنا عقبة بن عبد هللا الرفاعي  - 23034



حدثين عبد هللا بن بريدة عن أبيه قال : كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ال  
يغدو يوم الفطر حىت أيكل وال أيكل يوم األضحى حىت يرجع فيأكل من  

 أضحيته  
 

 

من أجل عقبة بن  عليق شعيب األرنؤوط : حديث حسن وهذا إسناد ضعيف ت
 عبد هللا الرفاعي 
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حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا معاوية بن هشام وأبو أمحد قاال ثنا   - 23035
هللا سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال : كان رسول 

ملقابر فكان قائلهم يقول السالم صلى هللا عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إىل ا
عليكم أهل الداير من املؤمنني واملسلمني قال معاوية يف حديثه أان ان شاء هللا 

 بكم الحقون أنتم فرطنا وحنن لكم تبع ونسأل هللا لنا ولكم العافية  
 

 



شرط مسلم رجاله ثقات رجال  عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على  ت
 الشيخني 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا زيد بن احلباب ثنا حسني بن واقد  - 23036
حدثين عبد هللا قال مسعت أيب بريدة يقول مسعت رسول هللا صلى هللا عليه  

إن هللا عنده علم الساعة وينزل   }وسلم يقول : مخس ال يعلمهن اال هللا تعاىل 
ا تدري نفس الغيث ويعلم ما يف األرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وم

 أبي أرض متوت إن هللا عليم خبري  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد قوي من أجل حسني بن ت
 واقد املروزي 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا زيد هو بن احلباب حدثين حسني  - 23037
م بن واقد حدثين عبد هللا بن بريدة عن أبيه قال : احتبس جربيل عليه السال

على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال له ما حبسك قال اان ال ندخل بيتا  
 فيه كلب 

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد قوي من أجل حسني بن ت
 واقد املروزي 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد بن هارون أان إمساعيل عن أيب  - 23038
لمنا كيف نسلم داود الراعي عن بريدة اخلزاعي قال قلنا : اي رسول هللا قد ع

عليك فكيف نصلى عليك قال قولوا اللهم اجعل صلواتك ورمحتك وبركاتك 
انك   على حممد وعلى آل حممد كما جعلتها على إبراهيم وعلى آل إبراهيم

 محيد جميد  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف جدا ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا زيد بن احلباب ثنا حسني حدثين  - 23039
عبد هللا بن بريدة عن أبيه : ان أمة سوداء أتت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

أضرب  ورجع من بعض مغازيه فقالت اىن كنت نذرت ان ردك هللا صاحلا ان
عندك ابلدف قال ان كنت فعلت فافعلي وان كنت مل تفعلي فال تفعلي 

فضربت فدخل أبو بكر وهى تضرب ودخل غريه وهى تضرب مث دخل عمر  
قال فجعلت دفها خلفها وهى مقنعة فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ان  

ت الشيطان ليفرق منك اي عمر أان جالس ها هنا ودخل هؤالء فلما ان دخل



 فعلت ما فعلت  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده قوي من أجل حسنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا زيد بن احلباب حدثين حسني بن  - 23040
واقد حدثين عبد هللا بن بريدة عن أبيه قال قال رسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم : ان أحساب أهل الدنيا الذين يذهبون إليه هذا املال  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده قويت  

 

 

هاشم بن القاسم ثنا شريك عن أيب حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا  - 23041
ربيعة عن بن بريدة عن أبيه عن النيب صلى هللا عليه وسلم انه قال لعلي : اي  

 على ال تتبع النظرة النظرة فان لك األوىل وليست لك اآلخرة 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريهت  

 

 



حسني حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا زيد هو بن احلباب حدثين  - 23042
بن واقد حدثين عبد هللا بن بريدة قال مسعت أيب يقول : بينا رسول هللا صلى  
هللا عليه وسلم ميشى إذ جاء رجل معه محار فقال اي رسول هللا اركب فتأخر  

الرجل فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ال أنت أحق بصدر دابتك مىن اال  
   ان جتعله يل قال فإين قد جعلته لك قال فركب

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد قوي من أجل حسني بن ت
 واقد املروزي 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا زيد بن احلباب حدثين احلسني بن  - 23043
ران خيرب فأخذ واقد حدثين عبد هللا بن بريدة حدثين أيب بريدة قال : حاص

اللواء أبو بكر فانصرف ومل يفتح له مث أخذه من الغد فخرج فرجع ومل يفتح له  
سلم اىن وأصاب الناس يومئذ شدة وجهد فقال رسول هللا صلى هللا عليه و 

دافع اللواء غدا إىل رجل حيبه هللا ورسوله وحيب هللا ورسوله ال يرجع حىت يفتح  
له فبتنا طيبة أنفسنا ان الفتح غدا فلما ان أصبح رسول هللا صلى هللا عليه  

وسلم صلى الغداة مث قام قائما فدعا ابللواء والناس على مصافهم فدعا عليا  
اللواء وفتح له قال بريدة وأان فيمن تطاول    وهو أرمد فتفل يف عينيه ودفع إليه

 هلا  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد قوي من أجل حسني بن ت
 واقد املروزي 
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احلباب حدثين حسني بن حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا زيد بن  - 23044
واقد حدثين عبد هللا بن بريدة عن أبيه : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 كان يقرأ يف صالة العشاء ابلشمس وضحاها وأشباهها من السور  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده قويت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا زيد بن حباب حدثين حسني بن  - 23045
ول : كان رسول هللا واقد حدثين عبد هللا بن بريدة قال مسعت أيب بريدة يق

صلى هللا عليه وسلم خيطبنا فجاء احلسن واحلسني عليهما قميصان أمحران 



  ميشيان ويعثران فنزل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من املنرب فحملهما
  {إمنا أموالكم وأوالدكم فتنة  }فوضعهما بني يديه مث قال صدق هللا ورسوله 

نظرت إىل هذين الصبيني ميشيان ويعثران فلم أصرب حىت قطعت حديثي 
 ورفعتهما  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده قويت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا زيد بن احلباب حدثين حسني بن  - 23046
عبد هللا بن بريدة قال مسعت أيب بريدة يقول : أصبح رسول هللا  واقد أخربين

صلى هللا عليه وسلم فدعا بالال فقال اي بالل مب سبقتين إىل اجلنة ما دخلت 
اجلنة قط اال مسعت خشخشتك أمامي اىن دخلت البارحة اجلنة فسمعت 

خشخشتك فأتيت على قصر من ذهب مرتفع مشرف فقلت ملن هذا القصر 
رجل من العرب قلت أان عريب ملن هذا القصر قالوا لرجل من املسلمني قالوا ل

من أمة حممد قلت فاان حممد ملن هذا القصر قالوا لعمر بن اخلطاب فقال  
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لوال غريتك اي عمر لدخلت القصر فقال اي 

نة قال ما  رسول هللا ما كنت ألغار عليك قال وقال لبالل مب سبقتين إىل اجل
أحدثت اال توضأت وصليت ركعتني فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 هبذا 



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد قوي ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا زيد بن احلباب حدثين حسني  - 23047
سلمان إىل رسول هللا  حدثين عبد هللا بن بريدة قال مسعت بريدة يقول : جاء

صلى هللا عليه وسلم حني قدم املدينة مبائدة عليها رطب فوضعها بني يدي 
هذا اي   رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ما

سلمان قال صدقة عليك وعلى أصحابك قال أرفعها فاان ال أنكل الصدقة  
فرفعها فجاء من الغد مبثله فوضعه بني يديه حيمله فقال ما هذا اي سلمان فقال  

هدية لك فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ألصحابه ابسطوا فنظر إىل 
لم فآمن به وكان لليهود  اخلامت الذي على ظهر رسول هللا صلى هللا عليه وس 

فاشرتاه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بكذا وكذا درمها وعلى ان يغرس خنال 
فيعمل سلمان فيها حىت يطعم قال فغرس رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

النخل اال خنلة واحدة غرسها عمر فحملت النخل من عامها ومل حتمل النخلة  
سلم ما شأن هذه قال عمر أان غرستها اي فقال رسول هللا صلى هللا عليه و 

رسول هللا قال فنزعها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مث غرسها فحملت من  
 عامها  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده قويت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا زيد حدثين حسني حدثين عبد هللا   - 23048
 عليه وسلم  بن بريدة قال مسعت أيب بريدة يقول مسعت رسول هللا صلى هللا

يقول : يف اإلنسان ستون وثالث مائة مفصل فعليه ان يتصدق عن كل 
مفصل منها صدقة قالوا فمن الذي يطيق ذلك اي رسول هللا قال النخاعة يف  

سجد تدفنها أو الشيء تنحيه عن الطريق فان مل تقدر فركعتا الضحى جتزئ  امل
 عنك  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد قوي من أجل حسنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا زيد حدثين حسني حدثين عبد هللا   - 23049
يقول : عليكم  قال مسعت أيب بريدة يقول مسعت النيب صلى هللا عليه وسلم 

 هبذه احلبة السوداء وهى الشونيز فان فيها شفاء  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد قوي ت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بكر بن عيسى ثنا أبو عوانة ثنا  - 23050
عطاء بن السائب عن أيب زهري عن عبد هللا بن بريدة عن أبيه قال قال رسول 

هللا عليه وسلم : النفقة يف احلج كالنفقة يف سبيل هللا بسبعمائة  هللا صلى 
 ضعف 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه وهذا إسناد ضعيف ت  
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حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا زيد بن احلباب حدثين حسني بن  - 23051
واقد حدثين عبد هللا بن بريدة قال مسعت أيب يقول : ان رسول هللا صلى هللا 

 عليه وسلم عق عن احلسن واحلسني 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد قوي من أجل حسني بن ت
 واقد املروزي 

 



 

هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد ثنا عبد العزيز بن  حدثنا عبد - 23052
عن حمارب بن داثر عن بن  مسلم ثنا ضرار يعىن بن مرة أبو سنان الشيباين

بريدة عن أبيه ان النيب صلى هللا عليه وسلم قال : أهل اجلنة عشرون ومائة  
صف هذه األمة من ذلك مثانون صفا قال أبو عبد الرمحن مات بشر بن 

األحوص واهليثم بن خارجة يف سنة سبع وعشرين   احلرث وأبو  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن بن موسى وأمحد بن عبد   - 23053
ه ثنا زبيد بن احلرث امللك قاال ثنا زهري قال أمحد بن عبد امللك يف حديث

اليامي عن حمارب بن داثر عن بن بريدة عن أبيه قال : كنا مع النيب صلى هللا  
قبل عليه وسلم فنزل بنا وحنن معه قريب من ألف راكب فصلى ركعتني مث أ

علينا بوجهه وعيناه تذرفان فقام إليه عمر بن اخلطاب ففداه ابألب واألم يقول  
اي رسول هللا مالك قال اىن سألت ريب عز وجل يف االستغفار ألمي فلم أيذن  

يل فدمعت عيناي رمحة هلا من النار وإين كنت هنيتكم عن ثالث عن زايرة  
عن حلوم األضاحي بعد ثالث القبور فزوروها لتذكركم زايرهتا خريا وهنيتكم  

فكلوا وأمسكوا ما شئتم وهنيتكم عن األشربة يف األوعية فاشربوا يف أي وعاء  



 شئتم وال تشربوا مسكرا 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو معاوية عن ليث عن علقمة بن   - 23054
عن أبيه قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : فضل  مرثد عن بن بريدة

نساء اجملاهدين على القاعدين يف احلرمة كفضل أمهاهتم وما من قاعد خيلف 
جماهدا يف أهله فيخبب يف أهله اال وقف له يوم القيامة قيل له ان هذا خانك 

 يف أهلك فخذ من عمله ما شئت قال فما ظنكم  

 

 

حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف لضعف ليثعليق شعيب األرنؤوط :  ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن عطاء   - 23055
ل هللا صلى هللا عليه  اخلرساين حدثين عبد هللا بن بريدة عن أبيه قال قال رسو 

وسلم : اىن كنت هنيتكم عن زايرة القبور فزوروها فإهنا تذكر اآلخرة وهنيتكم  
تكم عن أكل حلوم عن نبيذ اجلر فانتبذوا يف كل وعاء واجتنبوا كل مسكر وهني

 األضاحي بعد ثالث فكلوا وتزودوا وادخروا 



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد قوي رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري عطاء اخلراساين وهو ابن مسلم فقد أخرج له مسلم متابعة 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا زيد بن احلباب من كتابه حدثين  - 23056
 حدثين بن بريدة عن أبيه قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : من  حسني

حلف انه بريء من اإلسالم فان كان كاذاب فهو كما قال وان كان صادقا فلن  
 يرجع إىل اإلسالم ساملا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده قويت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا زيد بن احلباب ثنا حسني بن واقد  - 23057
ثنا عبد هللا بن بريدة عن أبيه قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : بيننا  

 وبينهم ترك الصالة فمن تركها فقد كفر  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده قويت  

 

 



باب حدثين حسني ثنا حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا زيد بن احل - 30582
قال مسعت أيب بريدة يقول : ان معاذ بن جبل يقول صلى عبد هللا بن بريدة 

أبصحابه صالة العشاء فقرأ فيها اقرتبت الساعة فقام رجل من قبل ان يفرغ 
فصلى وذهب فقال له معاذ قوال شديدا فأتى الرجل النيب صلى هللا عليه  

 خنل فخفت على املاء فقال رسول  وسلم فاعتذر إليه فقال اىن كنت أعمل يف
 هللا صلى هللا عليه وسلم صل ابلشمس وضحاها وحنوها من السور 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد قوي ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا زيد بن احلباب حدثين حسني بن  - 23059
واقد حدثين عبد هللا بن بريدة عن أبيه : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 دفع الراية إىل علي بن أيب طالب يوم خيرب  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد قوي ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن واضح أبو متيلة أخربين  - 23060
حسني بن واقد قال مسعت بن بريدة يقول مسعت أيب يقول مسعت رسول هللا 



صلى هللا عليه وسلم من قال : إين بريء من اإلسالم فان كان كاذاب فهو كما  
 قال وان كان صادقا فلن يرجع إىل اإلسالم 

 

 

: إسناده قويعليق شعيب األرنؤوط ت  
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حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو متيلة حيىي بن واضح أان حسني  - 23061
 صلى هللا عليه  بن واقد حدثين عبد هللا بن بريدة عن أبيه قال : رجع رسول هللا 

وسلم من بعض مغازيه فجاءت جارية سوداء فقالت اي رسول هللا اىن كنت 
ان كنت  نذرت ان ردك هللا تعاىل ساملا ان أضرب على رأسك ابلدف فقال 

نذرت فافعلي وإال فال قالت اىن كنت نذرت قال فقعد رسول هللا صلى هللا 
 عليه وسلم فضربت ابلدف 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده قويت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بن منري حدثين أجلح الكندي عن   - 23062
هللا عليه وسلم  عبد هللا بن بريدة عن أبيه بريدة قال : بعث رسول هللا صلى 

بعثني إىل اليمن على أحدمها علي بن أيب طالب وعلى اآلخر خالد بن الوليد 
فقال إذا التقيتم فعلي على الناس وان افرتقتما فكل واحد منكما على جنده  

قال فلقينا بىن زيد من أهل اليمن فاقتتلنا فظهر املسلمون على املشركني 
ى علي امرأة من السيب لنفسه قال بريدة فقتلنا املقاتلة وسبينا الذرية فاصطف 

فكتب معي خالد بن الوليد إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم خيربه بذلك 
فلما أتيت النيب صلى هللا عليه وسلم دفعت الكتاب فقرئ عليه فرأيت 

الغضب يف وجه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقلت اي رسول هللا هذا مكان  
ل وأمرتين ان أطيعه ففعلت ما أرسلت به فقال رسول هللا العائذ بعثتين مع رج

صلى هللا عليه وسلم ال تقع يف علي فإنه مىن وأان منه وهو وليكم بعدي وانه 
 مىن وأان منه وهو وليكم بعدي  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف هبذه السياقة من أجل أجلح الكنديت  

 

 

نا أبو كامل ثنا زهري ثنا الوليد بن حدثنا عبد هللا حدثين أيب ث - 23063
يه قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :  ثعلبة الطائي عن بن بريدة عن أب



من قال حني يصبح أو حني ميسي اللهم أنت ريب ال إله اال أنت خلقتين وأان 
عبدك وأان على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء  

ذنيب فاغفر يل انه ال يغفر الذنوب اال أنت فمات من  بنعمتك على وأبوء ب
 يومه أو من ليلته دخل اجلنة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري أيب ت
 كامل 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أسود بن عامر أان شريك عن أيب  - 23064
ربيعة عن بن بريدة عن أبيه عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : أمرين هللا عز  

وجل حبب أربعة من أصحايب أرى شريكا قال وأخربين انه حيبهم على منهم وأبو 
 ذر وسلمان واملقداد الكندي  

 

 

األرنؤوط : إسناده ضعيف عليق شعيب ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعقوب بن إبراهيم ثنا أيب عن حممد   - 23065
بن إسحاق عن سلمة بن كهيل انه حدث عن عبد هللا بن بريدة األسلمى عن  



أبيه بريدة بن حصيب عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم انه قال : كنت  
فزوروها فان يف زايرهتا عظة وعربة وهنيتكم  هنيتكم عن ثالث عن زايرة القبور 

عن حلوم األضاحي فوق ثالث فكلوا وادخروا وهنيتكم عن النبيذ يف هذه  
 االسقية فاشربوا وال تشربوا حراما 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري ت
وهو ابن يسار املدين -حممد بن إسحاق   

 

 

هللا حدثين أيب ثنا مؤمل ثنا سفيان عن علقمة بن   حدثنا عبد - 23066
صلى هللا عليه وسلم : اىن كنت   مرثد عن بن بريدة عن أبيه قال قال رسول هللا

هنيتكم عن ثالث عن زايرة القبور وعن حلوم األضاحي ان حتبس فوق ثالث 
وعن األوعية وهنيتكم عن حلوم األضاحي ليوسع ذو السعة على من ال سعة له  

ا وادخروا وهنيتكم عن زايرة القبور وان حممدا قد أذن له يف زايرة قرب أمه  فكلو 
 وهنيتكم عن الظروف وان الظروف ال حترم شيئا وال حتله وكل مسكر حرام 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسني بن حممد ثنا أيوب بن جابر   - 23067
م بن عبد الرمحن عن بن بريدة عن أبيه قال : خرجت مع  عن مساك عن القاس

النيب صلى هللا عليه وسلم حىت إذا كنا بودان قال مكانكم حىت آتيكم فانطلق  
مث جاءان وهو سقيم فقال اىن أتيت قرب أم حممد فسألت ريب الشفاعة فمنعنيها  

بعد  وإين كنت هنيتكم عن زايرة القبور فزوروها وهنيتكم عن حلوم األضاحي 
ثالثة أايم فكلوا وامسكوا ما بدا لكم وهنيتكم عن هذه األشربة يف هذه 

 األوعية فاشربوا فيما بدا لكم  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف من أجل أيوب  ت
 بن جابر

 

 

------------------------------------- 
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حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا احلسن بن حيىي من أهل مرو ثنا   - 23068
أوس بن عبد هللا بن بريدة قال أخربين أخي سهل بن عبد هللا بن بريدة عن أبيه  

عن جده بريدة قال مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : ستكون 



وث كثرية فكونوا يف بعث خراسان مث انزلوا مدينة مرو فإنه بناها ذو  بعدي بع
 القرنني ودعا هلا ابلربكة وال يضر أهلها سوء 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف جدا شبه موضوع من أجل أوس بن ت
 عبد هللا بن بريدة 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا احلسن بن حيىي ثنا الفضل بن  - 23069
موسى عن عبيد هللا العتكي عن عبد هللا بن بريدة عن أبيه قال قال رسول هللا 

 صلى هللا عليه وسلم : الوتر حق فمن مل يوتر فليس منا قاهلا ثالاث  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه وهذا إسناد حسن يف املتابعات  ت
 والشواهد من أجل عبيد هللا بن عبد هللا العتكي املروزي

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أمحد بن عبد امللك ثنا موسى بن  - 23070
أعني عن ليث عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال قال  
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : هلم ما أسلموا عليه من أرضيهم ورقيقهم  

 وماشيتهم وليس عليهم فيه اال الصدقة  



 

 

: إسناده ضعيف فيه ليث بن أيب سليم وهو ضعيف   عليق شعيب األرنؤوطت
 سيء احلفظ

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أمحد بن عبد امللك ثنا شريك عن  - 23071
أيب إسحاق وأيب ربيعة األايدي عن عبد هللا بن بريدة عن أبيه أن رسول هللا 

ا لك األوىل صلى هللا عليه وسلم قال لعلي : اي علي ال تتبع النظرة النظرة فإمن
 وليست لك اآلخرة 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريهت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هبز ثنا مثىن بن سعيد عن قتادة   - 23072
عن بن بريدة عن أبيه أنه كان خبراسان فعاد أخا له وهو مريض فوجده ابملوت 

وإذا هو يعرق جبينه فقال هللا أكرب مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
 يقول : موت املؤمن بعرق اجلبني  

 

 

صحيح عليق شعيب األرنؤوط : حديثت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا على بن حبر ثنا أبو متيلة ابملثناة   - 23073
حيىي بن واضح األزدي أخربين خالد بن عبيد أبو عصام ثنا عبد هللا بن بريدة 

عن أبيه قال : ذهب يب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إىل موضع ابلبادية  
فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  قريبا من مكة فإذا أرض ايبسة حوهلا رمل 

 خترج الدابة من هذا املوضع فإذا فرت يف شرب 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف جدا من أجل خالد بن عبيد أيب ت
 عاصم العتكي املروزي فهو مرتوك احلديث 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا محاد بن سلمة عن   - 23074
سري مع بريدة األسلمى  اجلريري عن أيب نضرة عن عبد هللا بن مولة قال كنت أ

فقال مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : خري هذه األمة القرن 
م مث يكون الذين بعثت أان فيهم مث الذين يلوهنم مث الذين يلوهنم مث الذين يلوهن

قوم تسبق شهادهتم امياهنم وأمياهنم شهادهتم وقال عفان مرة القرن الذين بعثت  
 فيهم مث الذين يلوهنم مث الذين يلوهنم مث الذين يلوهنم مث الذين يلوهنم  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه رجاله ثقات رجال الصحيح غري عبد  ت
 هللا بن مولة القشريي

 

 

عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أان سفيان عن علقمة  حدثنا  - 23075
بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال :  

 من لعب ابلنردشري فكأمنا يغمس يديه يف حلم اخلنزير ودمه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
يمان بن بريدة فمن رجال مسلم الشيخني غري سل  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الوهاب بن عطاء أان هشام   - 23076
عن حيىي بن أيب كثري عن أيب قالبة ان أاب مليح حدثه قال : كنا مع بريدة يف  

غزوة يف يوم ذي غيم فقال بكروا ابلصالة فان النيب صلى هللا عليه وسلم قال  
فقد حبط عمله  من ترك صالة العصر   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده قوي على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
فمن رجال مسلم -وهو اخلفاف  -الشيخني غري عبد الوهاب بن عطاء   



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إسحاق بن يوسف أان أبو فالنة  - 23077
كذا قال أيب مل يسمه على عمد وحدثناه غريه فسماه يعىن أاب حنيفة عن 

علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه : ان رسول هللا صلى هللا عليه  
 وسلم قال لرجل أاته اذهب فان الدال على اخلري كفاعله  

 

 

األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح غري أيب  عليق شعيبت
 حنيفة النعمان بن اثبت اإلمام الثقة املشهور فقد روى له الرتمذي والنسائي

 

 

------------------------------------- 

 

[    358صفحة  - 5مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

ثنا األعمش عن سعد بن حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع  - 23078
ة عن أبيه : انه مر على جملس وهم يتناولون من على فوقف عبيدة عن بن بريد

عليهم فقال انه قد كان يف نفسي على علي شيء وكان خالد بن الوليد كذلك 
فبعثين رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف سرية عليها على وأصبنا سبيا قال  

فقال خالد بن الوليد دونك قال فلما   فأخذ علي جارية من اخلمس لنفسه 



قدمنا على النيب صلى هللا عليه وسلم جعلت أحدثه مبا كان مث قلت ان عليا  
أخذ جارية من اخلمس قال وكنت رجال مكبااب قال فرفعت رأسي فإذا وجه  

 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قد تغري فقال من كنت وليه فعلى وليه  

 

 

إسناده صحيح على شرط الشيخني عليق شعيب األرنؤوط :ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن ثنا سفيان عن علقمة   - 23079
هللا عليه وسلم   بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال : كان النيب صلى

يتوضأ عند كل صالة فلما كان يوم الفتح توضأ ومسح على خفيه وصلى 
الصلوات بوضوء واحد فقال له عمر اي رسول هللا انك فعلت شيئا مل تكن 

فعله قال اىن عمدا فعلت اي عمر  ت  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري سليمان بن بريدة فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن ثنا سفيان عن علقمة   - 23080
هللا صلى هللا عليه   بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال : كان رسول



وسلم إذا أمر أمريا على جيش أو سرية أوصاه يف خاصته بتقوى هللا ومن معه  
من املسلمني خريا مث قال اغزوا بسم هللا يف سبيل هللا قاتلوا من كفر ابهلل اغزوا 
وال تغلوا وال تغدروا وال متثلوا وال تقتلوا وليدا وإذا لقيت عدوك من املشركني 

دى ثالث خصال أو خالل فأيتهن ما أجابوك إليها فأقبل منهم  فادعهم إىل إح
وكف عنهم مث ادعهم إىل التحول من دارهم إىل دار املهاجرين وأخربهم ان هم  
فعلوا ان هلم ما للمهاجرين وعليهم ما على املهاجرين وان هم أبوا أن يتحولوا  

 الذي جيرى  منها فأخربهم اهنم يكونون كأعراب املسلمني جيرى عليهم حكم هللا
على املسلمني وال يكون هلم يف الغنيمة والفيء شيء اال ان جياهدوا مع 

املسلمني فان هم أبوا فسلهم اجلزية فان هم أجابوك فأقبل منهم وكف عنهم  
وان هم أبوا فاستعن ابهلل وقاتلهم وإذا حاصرت أهل حصن فارادوك ان جتعل  

 وال ذمة نبيه ولكن اجعل هلم  هلم ذمة هللا وذمة نبيك فال جتعل هلم ذمة هللا
ذمتك وذمة أبيك وذمم أصحابك فإنكم ان ختفروا ذممكم وذمم آابئكم أهون  
من ان ختفروا ذمة هللا وذمة رسوله وان حاصرت أهل حصن فارادوك أن تنزهلم  

على حكم هللا فال تنزهلم على حكم هللا ولكن انزهلم على حكمك فإنك ال 
أم ال قال عبد الرمحن هذا أو حنوه   تدري أتصيب حكم هللا فيهم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر وروح املعىن قاال ثنا   - 23081
عوف عن ميمون أيب عبد هللا قال روح الكردي عن عبد هللا بن بريدة عن أبيه  

نزل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حبصن أهل خيرب  بريدة األسلمى قال : ملا 
مر بن اخلطاب وهنض معه من  أعطى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اللواء ع

هنض من املسلمني فلقوا أهل خيرب فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
ألعطني اللواء غدا رجال حيب هللا ورسوله وحيبه هللا ورسوله فلما كان الغد دعا  

يا وهو ارمد فتفل يف عينيه وأعطاه اللواء وهنض الناس معه فلقى أهل خيرب  عل
 وإذا مرحب يرجتز بني أيديهم وهو يقول

شاكي السالح بطل جمرب (  ...لقد علمت خيرب أين مرحب )   

إذ الليوث أقبلت تلهب ( قال فاختلف هو   ...أطعن أحياان وحينا أضرب ) 
وعلى ضربتني فضربه على هامته حىت عض السيف منها أبضراسه ومسع أهل 

 العسكر صوت ضربته قال وما تتام آخر الناس مع على حىت فتح له وهلم  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف لضعف ميمون  ت
عبد الرمحن بن مسرة   أيب عبد هللا الكندي البصري موىل  

 

 

------------------------------------- 

 



[    359صفحة  - 5مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بن منري ثنا عبد هللا بن عطاء عن   - 23082
وسلم فقالت : اي بن بريدة عن أبيه قال جاءت امرأة إىل النيب صلى هللا عليه 

رسول هللا اىن تصدقت على أمي جبارية فماتت أمي وبقيت اجلارية فقال قد  
شهر    وجب أجرك ورجعت إليك يف املرياث قالت فإنه كان على أمي صوم

 أفأصوم عنها قال نعم قالت فان أمي مل حتج أفأحج عنها قال حجى عن أمك 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا زيد بن احلباب أخربين مالك بن  - 23083
م دخل  مغول ثنا عبد هللا بن بريدة عن أبيه : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسل 

املسجد فأخذ بيدي فدخلت معه فإذا رجل يقرأ ويصلي قال لقد أوتى هذا  
مزمارا من مزامري آل داود وإذا هو عبد هللا بن قيس أبو موسى األشعري قال  

 قلت اي رسول هللا فأخربه قال فأخربته فقال مل تزل يل صديقا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح ت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن واضح وهو أبو متيلة عن   - 23084
ى رسول هللا صلى عبد هللا بن مسلم عن عبد هللا بن بريدة عن أبيه قال : رأ

هللا عليه وسلم يف يد رجل خامتا من ذهب فقال مالك وحللي أهل اجلنة قال  
فمم  فجاء وقد لبس خامتا من صفر فقال أجد منك ريح أهل األصنام قال 

 أختذه اي رسول هللا قال من فضة  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه دون قوله : فجاء وقد لبس خامتا من  ت
صفر فقال النيب صلى هللا عليه وسلم " أجد معك ريح أهل األصنام " وهذا 

 إسناد حسن يف املتابعات والشواهد
 

 

محن الرؤاسي ثنا  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا محيد بن عبد الر  - 23085
ا خطب على أيب عن عبد الكرمي بن سليط عن بن بريدة عن أبيه قال : مل 

فاطمة رضي هللا عنهما قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم انه ال بد 
للعرس من وليمة قال فقال سعد على كبش وقال فالن على كذا وكذا من  

 ذرة  

 

 



سنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده حمتمل للتحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح ثنا على بن سويد بن منجوف   - 23086
هللا عليه وسلم عليا  عن عبد هللا بن بريدة عن أبيه قال : بعث رسول هللا صلى 

إىل خالد بن الوليد ليقسم اخلمس وقال روح مرة ليقبض اخلمس قال فأصبح  
ملا صنع   على ورأسه يقطر قال فقال خالد لربيدة أال ترى إىل ما يصنع هذا

على قال وكنت أبغض عليا قال فقال اي بريدة أتبغض عليا قال قلت نعم قال  
 فال تبغضه قال روح مرة فأحبه فان له يف اخلمس أكثر من ذلك  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري رجاله ثقات ت
 رجال الشيخني غري علي بن سويد بن منجوف

 

 

 حدثين أيب ثنا على بن احلسن بن شقيق أان حدثنا عبد هللا - 23087
ن أبيه قال قال رسول هللا صلى هللا احلسني بن واقد ثنا عبد هللا بن بريدة ع

عليه وسلم : يف اإلنسان ثالث مائة وستون مفصال فعليه ان يتصدق عن كل  
مفصل يف كل يوم بصدقة قالوا ومن يطيق ذلك اي رسول هللا قال النخاعة  

ملسجد فتدفنها أو الشيء تنحيه عن الطريق فان مل تقدر فركعتا  تراها يف ا
 الضحى جتزئك  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد قوي ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسني بن حممد ثنا خلف يعىن بن  - 23088
  خليفة عن أيب خباب عن سليمان بن بريدة عن أبيه : ان رسول هللا صلى هللا

عليه وسلم غزا غزوة الفتح فخرج ميشى إىل القبور حىت إذا أتى إىل أدانها  
جلس إليه كأنه يكلم إنساان جالسا يبكى قال فاستقبله عمر بن اخلطاب فقال  
ما يبكيك جعلين هللا فداءك قال سألت ريب عز وجل ان أيذن يل يف زايرة قرب  

فأىب اىن كنت هنيتكم عن  أم حممد فأذن يل فسألته ان أيذن يل فاستغفر هلا 
ثالثة أشياء عن حلوم األضاحي ان متسكوا بعد ثالثة أايم فكلوا ما بدا لكم  

وعن زايرة القبور فمن شاء فليزر فقد أذن يل يف زايرة قرب أم حممد ومن شاء 
فليدع وعن الظروف تشربون فيها الدابء واحلنتم واملزفت وأمرتكم بظروف وان 

حيرمه فاجتنبوا كل مسكر   الوعاء ال حيل شيئا وال  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف من أجل أيب ت
 جناب

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن محيد أبو سفيان عن   - 23089
قال : كان رسول هللا سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه 

صلى هللا عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إىل املقابر يقول السالم عليكم أهل  
م لنا فرط وحنن الداير من املؤمنني واملسلمني وأان ان شاء هللا بكم لالحقون أنت 

 لكم تبع فنسأل هللا لنا ولكم العافية  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
الشيخني غري سليمان بن بريدة وأيب سفيان حممد بن محيد اليشكري فمن  

 رجال مسلم 

 

 

-------------------------------------  
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حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا على بن احلسن وهو بن شقيق ثنا   - 23090
احلسني بن واقد ثنا بن بريدة عن أبيه قال : دعا رسول هللا صلى هللا عليه  

وسلم بالال فقال اي بالل مب سبقتين إىل اجلنة اىن دخلت اجلنة البارحة فسمعت  
شخشتك أمامي فأتيت على قصر من ذهب مربع فقلت ملن هذا القصر  خ



قالوا لرجل من أمة حممد قلت فاان حممد ملن هذا القصر قالوا لرجل من العرب 
قلت أان عريب ملن هذا القصر قالوا لرجل من قريش قلت فاان قرشي ملن هذا  

اال صليت   القصر قالوا لعمر بن اخلطاب فقال بالل اي رسول هللا ما أذنت قط
ركعتني وما أصابين حدث قط اال توضأت عندها فقال رسول هللا صلى هللا 

 عليه وسلم هبذا 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد قوي من أجل احلسني بن ت
 واقد املروزي 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع عن مالك بن مغول عن عبد   - 23091
بيه : ان النيب صلى هللا عليه وسلم مسع رجال يقول اللهم اىن  هللا بن بريدة عن أ

أسألك أبنك أنت هللا األحد الصمد الذي مل يلد ومل يولد ومل يكن له كفوا أحد 
فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لقد سأل هللا ابمسه األعظم الذي إذا 

 سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب  

 

 

األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني عليق شعيب ت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حرمي بن عمارة حدثين ثواب بن   - 23092
عتبة املهري حدثين عبد هللا بن بريدة عن أبيه : ان رسول هللا صلى هللا عليه  

ل  وسلم كان إذا كان يوم الفطر مل خيرج حىت أيكل وإذا كان يوم النحر مل أيك
 حىت يذبح 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسن من أجل ثواب بن عتبة املهري فهو  ت
 صدوق حسن احلديث وابقي رجاله ثقات رجال الشيخني

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد وعفان قاال ثنا محاد   - 23093
بن سلمة عن سعيد اجلريري عن أيب نضرة عن عبد هللا بن مولة عن بريدة  

األسلمى ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : ليكف أحدكم من الدنيا 
 خادم ومركب  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث حمتمل للتحسني بشاهده ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد هللا بن الوليد ومؤمل قاال ثنا   - 30942
سفيان ثنا علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه ان أعرابيا قال يف 



املسجد من دعا للجمل األمحر بعد الفجر فقال رسول هللا صلى هللا عليه  
يوت وقال مؤمل هذه  وسلم : ال وجدته ال وجدته ال وجدته إمنا بنيت هذه الب

 املساجد ملا بنيت له  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده قوي من جهة عبد هللا بن الوليد ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن حيىي بن  - 23095
أيب كثري عن أيب قالبة عن أيب مليح بن أسامة عن بريدة ان النيب صلى هللا 

 عليه وسلم قال : من ترك صالة العصر متعمدا أحبط هللا عمله  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

بد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا عبد الوارث ثنا حممد بن حدثنا ع - 23096
 صلى هللا عليه  جحادة عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال مسعت رسول هللا

وسلم يقول : من أنظر معسرا فله بكل يوم مثله صدقة قال مث مسعته يقول من  
أنظر معسرا فله بكل يوم مثليه صدقة قلت مسعتك اي رسول هللا تقول من  

ظر معسرا فله بكل يوم مثله صدقة مث مسعتك تقول من أنظر معسرا فله بكل  أن



يوم مثليه صدقة قال له بكل يوم صدقة قبل ان حيل الدين فإذا حل الدين  
 فأنظره فله بكل يوم مثليه صدقة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
فمن رجال مسلم  الشيخني غري سليمان بن بريدة  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد عن املثىن بن سعيد   - 23097
د هللا بن بريدة عن  وأبو داود ثنا املثىن بن سعيد يعىن الضبعي عن قتادة عن عب

أبيه انه عاد أخا له فرأى جبينه يعرق فقال هللا أكرب مسعت رسول هللا صلى هللا 
سلم قال أبو داود يف عليه وسلم يقول أو قال رسول هللا صلى هللا عليه و 

حديثه مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : املؤمن ميوت بعرق 
 اجلبني 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد عن هشام وإمساعيل  - 23098
ا مع بريدة يف أان هشام ثنا حيىي بن أيب كثري عن أيب قالبة عن أيب مليح قال كن



غزوة يف يوم ذي غيم قال بكروا ابلصالة فان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
 قال : من ترك صالة العصر حبط عمله  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

------------------------------------- 
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حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا بشري بن املهاجر عن عبد   - 23099
هللا بن بريدة عن أبيه قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : تعلموا سورة  

 البقرة فان أخذها بركة وتركها حسرة وال تستطيعها البطلة  
 

 

األرنؤوط : صحيح لغريه عليق شعيب ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا بشري بن املهاجر عن عبد   - 23100
هللا بن بريدة عن أبيه قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : تعلموا البقرة  



وآل عمران فإهنما الزهراوان جييئان يوم القيامة كأهنما غمامتان أو كأهنما 
فرقان من طري صواف حياجان وقال وكيع مرة جيادالن عن   غيايتان أو كأهنما

 صاحبهما  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا سعيد بن سنان وهو أبو  - 23101
سنان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال : صلى النيب 

صلى هللا عليه وسلم فقام رجل فقال من دعا للجمل األمحر فقال النيب صلى 
 هللا عليه وسلم ال وجدت إمنا بنيت املساجد ملا بنيت له  

 

 

يب األرنؤوط : إسناده قوي على شرط مسلم عليق شع ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا أبو جناب عن سليمان بن   - 23102
بريدة عن أبيه قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : كنت هنيتكم عن  

 زايرة القبور فزوروها وال تقولوا هجرا 

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا عيينة بن عبد الرمحن عن   - 23103
أبيه عن بريدة األسلمى قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : عليكم  

 هداي قاصدا فإنه من يشاد هذا الدين يغلبه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا سفيان عن عبد هللا بن  - 23104
عطاء عن عبد هللا بن بريدة عن أبيه قال جاءت امرأة إىل النيب صلى هللا عليه  
وسلم فقالت : اين تصدقت على أمي جبارية وإهنا ماتت فقال آجرك هللا ورد 

 عليك املرياث 

 

 

ط مسلم عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شر ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا األوزاعي عن حيىي بن أيب  - 23105
كثري عن أيب قالبة عن أيب املهاجر عن بريدة قال كنا معه يف غزاة قال مسعت 



رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : بكروا ابلصالة يف اليوم الغيم فإنه من  
 فاته صالة العصر فقد حبط عمله  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع وعبد الرمحن عن سفيان عن   - 23106
علقمة عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 : من لعب ابلنردشري فكأمنا غمس يده يف حلم خنزير ودمه  

 

 

يح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحت
 الشيخني غري سليمان بن بريدة فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا األعمش عن سعد بن  - 23107
عبيدة عن بن بريدة عن أبيه قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : من  

 كنت وليه فعلى وليه  

 

 

ه صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناد ت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا على بن احلسن وهو بن شقيق أان   - 23108
احلسني بن واقد عن عبد هللا بن بريدة عن أبيه : ان رسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم عق عن احلسن واحلسني رضي هللا عنهما  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد قوي من أجل حسني بن ت
 واقد املروزي 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا على بن احلسن أان احلسني هو بن   - 92310
واقد ثنا عبد هللا بن بريدة عن أبيه قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :  

 ان أحساب أهل الدنيا هذا املال 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده قويت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد بن عبد الوارث ثنا  - 23110
مرض رسول هللا صلى زائدة ثنا عبد امللك بن عمري عن بن بريدة عن أبيه قال 

هللا عليه وسلم فقال : مروا أاب بكر يصلي ابلناس فقالت عائشة اي رسول هللا 



ات يوسف ان أيب رجل رقيق فقال مروا أاب بكر يصلي ابلناس فإنكن صواحب
 فام أبو بكر الناس ورسول هللا صلى هللا عليه وسلم حي  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح رجاله ثقات ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد ثنا عبد العزيز بن  - 23111
مسلم ثنا ضرار أبو سنان عن عبد هللا بن بريدة عن أبيه ان النيب صلى هللا 

: أهل اجلنة عشرون ومائة صف وهذه األمة من ذلك مثانون  عليه وسلم قال  
 صفا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

( أحاديث رجال من أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم   )  

 

 

------------------------------------- 
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حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن التيمي عن أنس بن مالك  - 23112
عن بعض أصحابه عن النيب صلى هللا عليه وسلم : انه مر على موسى ليلة  

 أسرى به قائما يصلي يف قربه قال حيىي قائم ان شاء هللا  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

هللا بن منري عن هشام عن أبيه   حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد - 23113
أخربين رجالن اهنما أتيا النيب صلى هللا عليه وسلم  عن عبد هللا بن عدى قال : 

يف حجة الوداع يسأالنه الصدقة قال فرفع فيهما رسول هللا صلى هللا عليه  
وسلم البصر وخفضة فرآمها رجلني جلدين فقال ان شئتما أعطيتكما منها وال  

لقوى مكتسب   حظ فيها لغىن وال  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري ت
 صحابيه 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد هللا بن منري ثنا األعمش عن   - 23114



عبد هللا بن يسار اجلهين عن عبد الرمحن بن أيب ليلى قال حدثنا أصحاب 
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : اهنم كانوا يسريون مع رسول هللا صلى هللا 

خذها فلما  عليه وسلم يف مسري فنام رجل منهم فانطلق بعضهم إىل نبل معه فأ
استيقظ الرجل فزع فضحك القوم فقال ما يضحككم فقالوا ال اال اان أخذان 

نبل هذا ففزع فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ال حيل ملسلم ان يروع 
 مسلما  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بن منري عن عثمان يعىن بن حكيم  - 23115
أخربين متيم بن يزيد موىل بىن زمعة عن رجل من أصحاب رسول هللا صلى هللا  
عليه وسلم قال : خطبنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ذات يوم مث قال أيها 

الناس اثنتان من وقاه هللا شرمها دخل اجلنة قال فقام رجل من األنصار فقال اي  
ن وقاه هللا شرمها دخل اجلنة حىت إذا رسول هللا ال ختربان ما مها مث قال اثنان م

كانت الثالثة أجلسه أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقالوا ترى 
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يريد يبشران فتمنعه فقال اىن أخاف ان يتكل 
 الناس فقال اثنتان من وقاه هللا شرمها دخل اجلنة ما بني حلييه وما بني رجليه  

 

 



يب األرنؤوط : املرفوع منه صحيح لغريه وهذا إسناد رجاله ثقات عليق شع ت
 غري متيم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعلى بن عبيد ثنا حممد بن يزيد بن  - 23116
  أيب حبيب عن مرثد بن عبد هللا عن رجل من أصحاب النيب صلى هللا عليه 
وسلم قال : سئل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن القاتل واآلمر قال 

 قسمت النار سبعني جزءا فلآلمر تسع وستون وللقاتل جزء وحسبه  

 

 

ق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف عليت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو أسامة أان هشام عن أبيه حدثين   - 23117
جار خلدجية بنت خويلد انه مسع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهو يقول  
خلدجية : أي خدجية وهللا ال أعبد الالت أبدا وهللا ال أعبد العزى أبدا قال  

العزى قال كانت صنمهم اليت يعبدون مث يضطجعون فتقول خدجية حل   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري ت
 صحابيه 



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أسباط عن هشام بن سعد عن زيد   - 23118
 صلى هللا عليه  بن أسلم عن عبد الرمحن بن البيلماين عن بعض أصحاب النيب

وسلم يقول : من اتب إىل هللا عز وجل قبل ان ميوت بيوم قبل هللا منه قال  
قال  فحدثه رجال من أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم آخر هبذا احلديث ف

أنت مسعت هذا منه قال قلت نعم قال فاشهد اىن مسعت رسول هللا صلى هللا  
عليه وسلم يقول من اتب إىل هللا قبل أن ميوت بنصف يوم قبل هللا منه قال  

فحدثنيها رجل آخر من أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم فقال أنت مسعت 
ليه وسلم يقول من  هذا قال نعم قال فاشهد اىن مسعت رسول هللا صلى هللا ع

اتب إىل هللا قبل ان ميوت بضحوة قبل هللا منه قال فحدثه رجال آخر من  
أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال أنت مسعت هذا منه قال نعم  
قال فاشهد اىن مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول من اتب قبل ان 

 يغرغر نفسه قبل هللا منه  
 

 

رنؤوط : إسناده ضعيف لضعف عبد الرمحن بن البيلماينعليق شعيب األت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا سفيان عن منصور عن   - 23119
ربعي بن حراش عن بعض أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال :  



أصبح الناس صياما لتمام ثالثني قال فجاء أعرابيان فشهدا اهنما أهال اهلالل 
أمر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الناس فأفطروا  ابألمس ف  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

------------------------------------- 
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حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع حدثين قرة بن خالد عن يزيد  - 23120
بن عبد هللا بن الشخري عن األعرايب قال مسعت رسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم يقول : صوم شهر الصرب وثالثة أايم من كل شهر يذهنب وحر الصدر 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري ت
 صحابيه 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا سفيان عن عبد الرمحن بن  - 23121



عابس عن عبد الرمحن بن أيب ليلى عن بعض أصحاب حممد صلى هللا عليه  
وسلم قال إمنا : هنى النيب صلى هللا عليه وسلم عن الوصال يف الصيام 

 واحلجامة للصائم إبقاء على أصحابه ومل حيرمهما  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري ت
 صحابيه 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا سفيان عن عبد امللك بن  - 23122
عليه وسلم  عمري عن شبيب بن أيب روح عن رجل من أصحاب النيب صلى هللا 

قال : صلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الفجر فقرأ فيهما ابلروم فالتبس  
غري طهور  عليه يف القراءة فلما صلى قال ما ابل رجال حيضرون معنا الصالة ب

 أولئك الذين يلبسون علينا صالتنا من شهد معنا الصالة فليحسن الطهور  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسن رجاله ثقات رجال الشيخني غري شبيب  ت
 بن أيب روح فمن رجال أيب داود والنسائي

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع عن يونس بن أيب إسحاق  - 23123



رى بن كليب النهدي عن رجل من بىن سليم قال : عدهن رسول  قال مسعت ج
هللا صلى هللا عليه وسلم يف يدي أو يف يده التسبيح نصف امليزان واحلمد هلل  

متلؤه والتكبري ميأل ما بني السماء واألرض والصوم نصف الصرب والطهور  
 نصف اإلميان 

 

 

ثقات غري جري بن عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد رجاله ت
 كليب النهدي 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا سليمان بن املغرية عن   - 23124
محيد بن هالل عن أيب قتادة وأيب الدمهاء قاال أتينا على رجل من أهل البادية 
فقلنا هل مسعت من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم شيئا قال نعم مسعته يقول  

ا هلل عز وجل اال بدلك هللا به ما هو خري لك منه  : إنك لن تدع شيئ  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا أمين بن انبل عن أيب الزبري   - 23125
عن رجل من أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم قال : كان رسول هللا صلى 



 هللا عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيفت  

 

 

بد هللا حدثين أيب ثنا وكيع عن سفيان عن سعد بن حدثنا ع - 23126
إبراهيم عن حممد بن عبد الرمحن بن ثوابن عن شيخ من األنصار قال قال  

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : حق على كل مسلم الغسل والطيب والسواك 
 يوم اجلمعة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا قرة عن يزيد بن عبد هللا   - 23127
أدمي أو  بن الشخري قال : كنا هبذا املربد ابلبصرة قال فجاء أعرايب معه قطعة 

قطعة جراب فقال هذا كتاب كتبه يل النيب صلى هللا عليه وسلم قال أبو العالء 
الرمحن الرحيم هذا كتاب من حممد   فأخذته فقرأته على القوم فإذا فيه بسم هللا

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لبىن زهري بن أقيش انكم ان أقمتم الصالة  
وأديتم الزكاة وأعطيتم من املغامن اخلمس وسهم النيب صلى هللا عليه وسلم  



والصفي فانتم آمنون ابمان هللا وأمان رسوله قال قلنا ما مسعت من رسول هللا 
سلم فقال مسعته يقول صوم شهر الصرب وثالثة أايم من كل  صلى هللا عليه و 

 شهر يذهنب وحر الصدر  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري ت
 صحابيه 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا عاصم عن رجاء بن حيوة   - 23128
عليه وسلم عن اهلجرة فقال   عن أبيه عن الرسول الذي : سأل النيب صلى هللا

 ال تنقطع ما جوهد العدو  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيفت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا شعبة عن قتادة عن نصر   - 23129
بن عاصم الليثي عن رجل منهم : أنه أتى النيب صلى هللا عليه وسلم فاسلم  

 على ان يصلي صالتني فقبل منه  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : رجاله ثقات رجال الصحيح غري صحابيه وقد سبق  ت
ال الصحيح غري الرجل املبهم الذي ) وقال هناك : رجاله ثقات رج 24/  5

 روى عنه نصر بن عاصم ( 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا سفيان عن خالد احلذاء   - 23130
عن بن الشخري عن األعرايب : ان نعل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كانت 

 خمصوفة 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد رجاله ثقات ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا سفيان عن عبد الكرمي  - 23131
اجلزري عن عبد الرمحن بن أيب عمرة عن عمه قال قال رسول هللا صلى هللا 

 عليه وسلم : ال جتمعوا بني امسى وكنييت  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري ت
 صحابيه 

 

 



------------------------------------- 

 

[    364صفحة  - 5مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا ثور الشامي عن حريز بن  - 23132
عثمان عن أيب خراش عن رجل من أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم قال  

لمون شركاء يف ثالث يف املاء قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : املس
 والكأل والنار 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا سفيان عن عبد الرمحن بن  - 23133
عابس عن عبد الرمحن بن أيب ليلى عن بعض أصحاب حممد صلى هللا عليه  

وسلم عن احلجامة للصائم  وسلم قال إمنا : هنى رسول هللا صلى هللا عليه
والوصال يف الصيام إبقاء على أصحابه مل حيرمهما قالوا اي رسول هللا فإنك 

 تواصل قال اىن لست كأحدكم اىن أظل يطعمين ريب ويسقيين  
 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري ت
 صحابيه 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا األعمش عن أيب صاحل  - 23134
ء رجل إىل النيب ذكوان عن بعض أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم قال : جا

صلى هللا عليه وسلم فقال اي رسول هللا ان لفالن خنلة يف حائطي فمره  
وسلم   فليبعنيها أو ليهبها يل قال فأيب الرجل فقال رسول هللا صلى هللا عليه 

افعل ولك هبا خنلة يف اجلنة فأىب فقال النيب صلى هللا عليه وسلم هذا أخبل 
 الناس 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري ت
 صحابيه 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع عن سفيان عن أشعث عن   - 23135
بها قال  عمته عن عمها قال : اىن لبسوق ذي اجملاز على بردة يل ملحاء أسح

فطعنين رجل مبخصرة فقال ارفع إزارك فإنه أبقى وأنقى فنظرت فإذا رسول هللا 
 صلى هللا عليه وسلم فنظرت فإذا إزاره إىل إنصاف ساقيه  

 



 

يب األرنؤوط : إسناده ضعيف من أجل عمة أشعث عليق شع ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسني بن حممد ثنا سليمان بن قرة   - 23136
عن األشعث عن عمته رهم عن عبيدة بن خلف قال : قدمت املدينة وأان 

شاب متأزر بربدة يل ملحاء أجرها فأدركين رجل فغمزين مبخصرة معه مث قال  
بك كان أبقى وأنقى فالتفت فإذا هو رسول هللا صلى هللا عليه  أما لو رفعت ثو 

وسلم قال قلت اي رسول هللا إمنا هي بردة ملحاء قال وان كانت بردة ملحاء  
 أمالك يف أسويت فنظرت إىل إزاره فإذا فوق الكعبني وحتت العضلة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف لضعف سليمان بن قرم ت  

 

 

ا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا مسعر عن عمرو بن مرة  حدثن - 23137
عن سامل بن أيب اجلعد عن رجل من أسلم ان النيب صلى هللا عليه وسلم قال :  

 اي بالل أرحنا ابلصالة 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : رجاله ثقات لكن اختلف على سامل بن أيب اجلعد يف  ت
 إسناده 



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع عن أيب خالد عن أيب العالية   - 23138
عن رجل من أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم قال : حفظت لك ان رسول  

 هللا صلى هللا عليه وسلم توضأ يف املسجد 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح غري ت
 صحابيه 

 

 

 حدثين أيب ثنا يزيد أان بن عون عن جماهد قال :  حدثنا عبد هللا - 23139
طبنا فقال أتينا رجال من كنا ست سنني علينا جنادة بن أيب أمية فقام فخ 

األنصار من أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فدخلنا عليه فقلنا حدثنا  
ما مسعت من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وال حتدثنا ما مسعت من الناس  

دان عليه فقال قام رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فينا فقال أنذرتكم فشد
املسيح وهو ممسوح العني قال أحسبه قال اليسرى يسري معه جبال اخلبز واهنار  

املاء عالمته ميكث يف األرض أربعني صباحا يبلغ سلطانه كل منهل ال أييت 
ر ومهما كان  أربعة مساجد الكعبة ومسجد الرسول واملسجد األقصى والطو 

من ذلك فاعلموا ان هللا عز وجل ليس أبعور وقال بن عون وأحسبه قد قال  
 يسلط على رجل فيقتله مث حيييه وال يسلط على غريه  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أان حيىي بن بشري بن يسار  - 23140
: هنى رسول   أخربه عن رجل من أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال

هللا صلى هللا عليه وسلم عن بيع الثمر ابلتمر ورخص يف العرية قال والعرية  
خص يف النخلة والنخلتان يشرتيهما الرجل خبرصهما من التمر فيضمنهما فر 

 ذلك 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    365صفحة  - 5مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أان سفيان عن عاصم األحول  - 23141
أو من حدثه عن   عن أيب متيمة اهلجيمي عن : ردف النيب صلى هللا عليه وسلم



ردف النيب صلى هللا عليه وسلم انه كان ردفه فعثرت به دابته فقال تعس 
ل الشيطان فقال ال تفعل فإنه يتعاظم إذا قلت ذلك حىت يصري مثل اجلب

 ويقول بقويت صرعته وإذا قلت بسم هللا تصاغر حىت يكون مثل الذابب 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد رجاله ثقات ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أان هشام عن حفصة بنت  - 23142
سريين عن أيب العالية عن رجل من األنصار قال : خرجت مع أهلي أريد النيب 

لى هللا عليه وسلم وإذا أان به قائم وإذا رجل مقبل عليه فظننت ان هلما  ص
 حاجة فجلست فوهللا لقد قام رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حىت جعلت

أرثي له من طول القيام مث انصرف فقمت إليه فقلت اي رسول هللا لقد قام بك 
هذا قلت ال هذا الرجل حىت جعلت أرثي لك من طول القيام قال أتدري من 

قال ذاك جربيل يوصيىن ابجلار حىت ظننت انه سيورثه أما انك لو كنت 
 سلمت عليه لرد عليك السالم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري ت
 صحابيه 

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أان سليمان عن أنس ان بعض  - 23143
أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم حدثه : ان النيب صلى هللا عليه وسلم ليلة  

 أسرى به مر مبوسى عليه السالم وهو قائم يصلي يف قربه  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري ت
 صحابيه 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد ثنا حممد يعىن بن عمرو عن   - 23144
عبد العزيز بن عمرو بن ضمرة الفزاري عن رجل من جهينة قال : سألت 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مىت أصلي العشاء اآلخرة قال إذا مأل الليل 
 بطن كل واد  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أان حيىي عن عبد هللا بن املغرية   - 23145
 بن أيب بردة الكناين انه أخربه : ان بعض بىن مدجل أخربه اهنم كانوا يركبون

األرماث يف البحر للصيد فيحملون معهم ماء للشفه فتدركهم الصالة وهم يف  



ه وسلم فقالوا ان نتوضأ مبائنا  البحر وأهنم ذكروا ذلك للنيب صلى هللا علي 
عطشنا وان نتوضأ مباء البحر وجدان يف أنفسنا فقال هلم هو الطهور ماؤه  

 احلالل ميتته  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أان املسعودي عن زيد العمى   - 23146
عمى عن أيب العالية قال اجتمع  عن أيب نضرة قال يزيد أان سفيان عن زيد ال

ى هللا عليه وسلم فقالوا أما : ما جيهر فيه رسول  ثالثون من أصحاب النيب صل
هللا صلى هللا عليه وسلم ابلقراءة فقد علمناه وما ال جيهر فيه فال نقيس مبا 
جيهر به قال فاجتمعوا فما اختلف منهم اثنان ان رسول هللا صلى هللا عليه  

يف صالة الظهر قدر ثالثني آية يف الركعتني األوليني يف كل ركعة  وسلم كان يقرأ 
ويف الركعتني األخريني قدر النصف من ذلك ويقرأ يف العصر يف األوليني بقدر  
النصف من قراءته يف الركعتني األوليني من الظهر ويف األخريني قدر النصف 

 من ذلك  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد ثنا سفيان بن سعيد عن   - 23147
 عليه وسلم  األعمش عن حيىي بن واثب عن رجل من أصحاب النيب صلى هللا

قال أظنه بن عمر عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال املؤمن : الذي خيالط 
الناس ويصرب على أذاهم أعظم أجرا من الذي ال خيالط الناس وال يصرب على  

ذاهم  أ  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أان محاد بن سلمة عن عاصم   - 23148
بن أيب النجود عن جرى قال التقى رجالن من بىن سليم من أصحاب النيب 

صلى هللا عليه وسلم فقال أحدمها لصاحبه مسعت النيب صلى هللا عليه وسلم  
هللا نصف امليزان واحلمد هلل ميلؤه وهللا أكرب ميأل ما بني السماء يقول : سبحان 

 واألرض والصوم نصف الصرب والوضوء نصف اإلميان 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد رجاله ثقات غري عاصم بن  ت
 أيب النجود فقد روى له أصحاب السنن

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد ثنا هشام بن أيب عبد هللا  - 23149
انه مسع النيب  الدستوائي عن حيىي بن أيب كثري عن أيب سالم ان رجال حدثه

صلى هللا عليه وسلم يقول : بخ بخ خلمس ما أثقلهن يف امليزان قال رجل ما  
واحلمد هلل والولد  هن اي رسول هللا قال ال إله اال هللا وهللا أكرب وسبحان هللا 

الصاحل يتوىف فيحتسبه والده مخس من اتقى هللا هبن مستيقنا دخل اجلنة من  
شهد أن ال إله اال هللا وأن حممدا عبده ورسوله وأيقن ابملوت والبعث 

 واحلساب  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    366صفحة  - 5مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة حدثين  - 23150
سامل قال مسعت عبد هللا بن أيب اهلذيل قال حدثين صاحب يل ان رسول هللا 

لفضة قال فحدثين صاحيب انه انطلق صلى هللا عليه وسلم قال : تبا للذهب وا
مع عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه فقال اي رسول هللا قولك تبا للذهب 



والفضة ماذا فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لساان ذاكرا وقلبا شاكرا 
 وزوجة تعني على اآلخرة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الصحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة قال   - 23151
مسعت أاب مالك األشجعي حيدث عن أيب سلمة بن عبد الرمحن قال أخربين :  

من رأى النيب صلى هللا عليه وسلم يصلي يف الثوب الواحد قد خالف بني 
 طرفيه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن زيد   - 23152
ه وسلم عن النيب أيب احلواري عن أيب الصديق عن أصحاب النيب صلى هللا علي 

صلى هللا عليه وسلم انه قال : يدخل فقراء املؤمنني اجلنة قبل أغنيائهم 
ب النيب أبربعمائة عام قال فقلت ان احلسن يذكر أربعني عاما فقال عن أصحا

صلى هللا عليه وسلم عن النيب صلى هللا عليه وسلم أربعمائة عام قال حىت 



يقول الغىن اي ليتين كنت عيال قال قلنا اي رسول هللا مسهم لنا أبمسائهم قال هم  
الذين إذا كان مكروه بعثوا له وإذا كان مغنم بعث إليه سواهم وهم الذين 

 حيجبون عن األبواب  

 

 

نؤوط : إسناده ضعيف لضعف زيد أيب احلواري عليق شعيب األر ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة قال   - 23153
مسعت غالبا القطان حيدث عن رجل من بىن منري عن أبيه عن جده انه أتى 

النيب صلى هللا عليه وسلم فقال : ان أيب يقرأ عليك السالم فقال النيب صلى  
عليك وعلى أبيك السالم هللا عليه وسلم   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف إلهبام الرجل النمريي وأبيه ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن خالد   - 23154
عن عبد هللا بن شقيق عن رجل من أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم يقال  

صلى هللا عليه وسلم يقول : ليدخلن  له بن أيب اجلعد قال مسعت رسول هللا 
 اجلنة من أميت بشفاعة رجل من أميت أكثر من بىن متيم  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن عمرو   - 23155
على  بن مرة عن عبد هللا بن احلرث عن زهري بن األقمر قال : بينما احلسن بن 

خيطب بعد ما قتل علي رضي هللا عنه إذ قام رجل من األزد آدم طوال فقال  
لقد رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم واضعه يف حبوته يقول من أحبين 

فليحبه فليبلغ الشاهد الغائب ولوال عزمة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ما  
 حدثتكم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن أيب  - 23156
إسحاق قال مسعت سعيد بن وهب قال نشد على الناس فقام مخسة أو ستة  
من أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم فشهدوا ان رسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم قال : من كنت مواله فعلى مواله  

 

 



إسناده صحيحعليق شعيب األرنؤوط : ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن عبد   - 23157
امللك بن ميسرة عن كردوس قال كان يقص فقال حدثنا رجل من أهل بدر  

عن النيب صلى هللا عليه وسلم انه قال : ألن أجلس يف مثل هذا اجمللس أحب 
 إىل من ان اعتق أربع رقاب يعىن القصص 

 

 

ضعيف جلهالة كردوس بن قيس  عليق شعيب األرنؤوط : إسنادهت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن حممد   - 23158
بن يعقوب قال مسعت شقيق بن حيان حيدث عن مسعود بن قبيصة أو قبيصة  

بن مسعود يقول : صلى هذا احلي من حمارب الصبح فلما صلوا قال شاب 
لم يقول انه سيفتح لكم مشارق منهم مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وس

 األرض ومغارهبا وان عماهلا يف النار اال من اتقى هللا وادي األمانة  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  
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حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن أيب  - 23159
عمران اجلوين قال : قلت جلندب اىن قد ابيعت هؤالء يعىن بن الزبري واهنم 
يريدون ان أخرج معهم إىل الشام فقال أمسك فقلت اهنم أيبون قال افتد  

قلت اهنم أيبون اال أن أقاتل معهم ابلسيف فقال جندب حدثين مبالك قال 
فالن ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال جييء املقتول بقاتله يوم القيامة  
فيقول اي رب سل هذا فيم قتلين قال شعبة وأحسبه قال فيقول عالم قتلته  

 فيقول قتلته على ملك فالن قال فقال جندب فاتقها  

 

 

ألرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب ات  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة قال   - 23160
مسعت أاب عقيل حيدث عن سابق بن انجية عن أيب سالم قال كنا قعودا يف 

مسجد محص إذ مر رجل فقالوا هذا خدم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال  
دثنا مبا مسعت من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  : فنهضت فسألته فقلت ح



مل يتداوله الرجال فيما بينكما قال مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول  
ما من عبد مسلم يقول ثالث مرات حني ميسي أو يصبح رضيت ابهلل راب 
وابإلسالم دينا ومبحمد نبيا اال كان حقا على هللا عز وجل أن يرضيه يوم 

   القيامة

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف جلهالة سابق بن ت
 انجية 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا شعبة قال أبو عقيل   - 23161
ث عن أيب سالم  أخربين قال مسعت سابق بن انجية رجال من أهل الشام حيد

الرباء رجل من أهل دمشق قال : كنا قعودا يف مسجد محص فذكر معناه اال  
انه قال يقول إذا أصبح وإذا أمسى رضيت ابهلل راب وابإلسالم دينا ومبحمد  

نبيا ثالث مرات إذا أصبح وثالث مرات إذا أمسى اال كان حقا على هللا عز  
 وجل ان يرضيه يوم القيامة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيفت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة قال   - 23162
بن احلرث حيدث عن  مسعت عبد احلميد صاحب الزايدي حيدث عن عبد هللا 

رجل من أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم : انه دخل على النيب صلى هللا 
 عليه وسلم وهو يتسحر فقال انه بركة أعطاكموه هللا عز وجل فال تدعوه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري ت
 صحابيه 

 

 

ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن أيب حدثنا عبد هللا حدثين أيب  - 23163
مسعود عن بن القعقاع عن رجل جعل يرصد نيب هللا صلى هللا عليه وسلم  

فكان يقول يف دعائه : اللهم اغفر يل ذنيب ووسع يل يف ذايت وابرك يل فيما  
 رزقتين مث رصده الثانية فكان يقول مثل ذلك  

 

 

يف جلهالة محيد عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه وهذا إسناد ضعت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة قال   - 23164
مسعت عروة بن عبد هللا اجلعفي حيدث عن بن حصبة أو أيب حصبة عن رجل 



شهد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم خيطب فقال : تدرون ما الرقوب قالوا  
ل الرقوب الرقوب كل الذي ال ولد له فقال الرقوب كل الرقوب الرقوب ك

الرقوب الذي له ولد فمات ومل يقدم منهم شيئا قال تدرون ما الصعلوك قالوا 
الذي ليس له مال قال النيب صلى هللا عليه وسلم الصعلوك كل الصعلوك 
الصعلوك كل الصعلوك الذي له مال فمات ومل يقدم منه شيئا قال مث قال  

قالوا الصريع قال فقال رسول هللا  النيب صلى هللا عليه وسلم ما الصرعة قال 
صلى هللا عليه وسلم الصرعة كل الصرعة الصرعة كل الصرعة الرجل يغضب 

 فيشتد غضبه وحيمر وجهه ويقشعر شعره فيصرعه غضبه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه دون قصة الصعلوك وهذا إسناد ت
 ضعيف جلهالة أيب حصبة أو ابن حصبة 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن مساك   - 23165
اب النيب بن حرب قال مسعت رجال من بين ليث قال : أسرين انس من أصح

صلى هللا عليه وسلم فكنت معهم فاصابوا غنما فانتهبوها فطبخوها قال 
فسمعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول ان النهيب أو النهبة ال تصلح 

كفئوا القدور  فا   

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه دون قوله : " فاكفؤوا القدور " وهذا ت
 إسناد حسن من أجل مساك بن حرب

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد وحجاج قاال ثنا شعبة عن   - 23166
ل حجاج عن عبد  قتادة عن عبد الرمحن بن املنهال أو بن مسلمة عن عمه قا

الرمحن أيب املنهال بن مسلمة اخلزاعي عن عمه ان النيب صلى هللا عليه وسلم  
م يعىن يوم قال ألسلم صوموا اليوم قالوا : اان قد أكلنا قال صوموا بقية يومك

 عاشوراء  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف جلهالة عبد الرمحن ت
 بن املنهال 
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حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا جعفر ثنا شعبة عن أيب جعفر   - 23167



املديين قال مسعت عمارة بن عثمان بن حنيف حدثين القيسي انه : كان مع  
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف سفر فبال فأتى مباء فهال على يده من  

اإلانء فغسلها مرة وعلى وجهه مرة وذراعيه مرة وغسل رجليه مرة بيديه 
يهما وقال يف حديثه التف أصبعه اإلهبام  كلت  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف جلهالة عمارة بن عثمان بن حنيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة قال   - 23168
مسعت حجاج بن حجاج األسلمى وكان امامهم حيدث عن أبيه وكان حيج مع  

وسلم عن رجل من أصحاب النيب صلى هللا عليه   رسول هللا صلى هللا عليه 
وسلم قال حجاج أراه عبد هللا عن النيب صلى هللا عليه وسلم انه قال : ان  

 شدة احلر من فيح جهنم فإذا اشتد احلر فأبردوا عن الصالة 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيفت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة أخربين  - 23169
جل من أصحاب عبد امللك املكتب قال مسعت أاب عمرو الشيباين حيدث عن ر 



النيب صلى هللا عليه وسلم قال : سئل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أي 
العمل أفضل قال شعبة أو قال أفضل العمل الصالة لوقتها وبر الوالدين 

اجلهاد و   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
فمن رجال مسلم -وهو ابن مهران الكويف  -الشيخني غري عبيد املكتب   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن   - 23170
النيب صلى هللا  األزرق بن قيس عن عبد هللا بن رابح عن رجل من أصحاب

عليه وسلم : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم صلى العصر فقام رجل يصلي 
فرآه عمر فقال له اجلس فإمنا هلك أهل الكتاب انه مل يكن لصالهتم فصل  

ل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أحسن بن اخلطاب فقا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح غري ت
 صحابيه 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن يزيد  - 23171



بن أيب زايد عن زيد بن وهب عن رجل : ان أعرابيا أتى النيب صلى هللا عليه  
وسلم فقال اي رسول هللا أكلتنا الضبع فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

غري الضبع عندي أخوف عليكم من الضبع ان الدنيا ستصب عليكم صبا فيا  
 ليت أميت ال تلبس الذهب  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف لضعف يزيد بن أيب زايدت  

 

 

مد بن جعفر ثنا شعبة عن عاصم  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حم - 23172
ال كان أصحاب النيب صلى  بن كليب عن أبيه عن رجل من مزينة أو جهينة ق

هللا عليه وسلم : إذا كان قبل األضحى بيوم أو بيومني أعطوا جذعني وأخذوا 
 ثنيا فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ان اجلذعة جتزئ مما جتزئ منه الثنية  

 

 

نؤوط : إسناده قويعليق شعيب األر ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن عاصم   - 23173
بن كليب عن عياض بن مرثد أو مرثد بن عياض عن رجل منهم انه سأل 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال : اي رسول هللا أخربين بعمل يدخلين اجلنة 



رات قال ال قال فاسق املاء قال  قال هل من والديك من أحد حي قال له م
 كيف أسقيه قال اكفهم آلته إذا حضروه وامحله إليهم إذا غابوا عنه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن عبد   - 23174
صحاب النيب امللك بن عمري قال مسعت شبيبا أاب روح حيدث عن رجل من أ

صلى هللا عليه وسلم عن النيب صلى هللا عليه وسلم : أنه صلى الصبح فقرأ  
وله إنكم فيها ابلروم فأوهم فيها فقال وما مينعين قال شعبة فذكر الرقع ومعىن ق 

 لستم مبتنظفني  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا شعبة قال عاصم بن   - 23175
كليب أخربين قال مسعت عياض بن مرثد أو مرثد بن عياض عن رجل منهم انه  

ل  : سأل النيب صلى هللا عليه وسلم عن عمل يدخله اجلنة فذكره إال أنه قا
 تكفيهم آلتهم إذا حضروه وحتمله إليهم إذا غابوا عنه  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف جلهالة عياض بن مرثد ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن   - 23176
منصور عن ربعي بن حراش عن رجل من بىن عامر انه استأذن على النيب صلى 

ال : أأجل فقال النيب صلى هللا عليه وسلم خلادمة أخرجي إليه  هللا عليه وسلم فق
خل قال فسمعته  فإنه ال حيسن االستئذان فقويل له فليقل السالم عليكم أد

يقول ذلك فقلت السالم عليكم أدخل قال فأذن أو قال فدخلت فقلت مب 
قال أتيتنا به قال مل آتكم اال خبري أتيتكم ان تعبدوا هللا وحده ال شريك له 

شعبة وأحسبه قال وحده ال شريك له وان تدعوا الالت والعزى وان تصلوا 
ابلليل والنهار مخس صلوات وان تصوموا من السنة شهرا وان حتجوا البيت 
وان أتخذوا من مال أغنيائكم فرتدوها على فقرائكم قال فقال هل بقى من  

لعلم ماال يعلمه  العلم شيء ال تعلمه قال قد علم هللا عز وجل خريا وان من ا
إن هللا عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما يف األرحام وما تدري   }اال هللا 

 نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس أبي أرض متوت إن هللا عليم خبري  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري صحابيه 



 

 

------------------------------------- 

 

[    369صفحة  - 5مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن   - 23177
منصور عن هالل بن يساف عن القاسم بن خميمرة عن رجل من أصحاب النيب 

لم انه قال : من قتل رجال صلى هللا عليه وسلم عن النيب صلى هللا عليه وس
من أهل الذمة مل يرح رائحة اجلنة أو مل جيد ريح اجلنة منصور الشاك ان رحيها  

 توجد من قدر سبعني عاما  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح غري ت
 صحابيه 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن أيب  - 23178
ى هللا عليه  إسحاق انه مسع أاب حذيفة حيدث عن رجل من أصحاب النيب صل

وسلم عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : نظرت إىل القمر صبيحة ليلة  
  القدر فرأيته كأنه فلق جفنة وقال أبو إسحاق إمنا يكون القمر كذاك صبيحة



ليلة القدر فرأيته كأنه فلق جفنة وقال أبو إسحاق إمنا يكون ليلة ثالث 
 وعشرين 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح غري ت
 صحابيه 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن أيب  - 23179
ال من  بشر قال مسعت يزيد بن أيب كبشة خيطب ابلشام قال مسعت رج

أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم حيدث عبد امللك بن مروان انه قال يف 
اخلمر : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال يف اخلمر ان شرهبا فاجلدوه مث  

 ان عاد فاجلدوه مث ان عاد فاجلدوه مث ان عاد الرابعة فاقتلوه  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد حسن من أجل يزيد بن أيب ت
 كبشة 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن أيب  - 23180
 عليه وسلم  بشر عن عبيد هللا بن شقيق عن رجل من أصحاب النيب صلى هللا



عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : أال أدلكم على أهل اجلنة قالوا بلى قال  
الضعفاء املتظلمون مث قال أال أدلكم على أهل النار قالوا بلى قال كل شديد 

 جعظري  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح غري ت
 صحابيه 

 

 

حدثين أيب ثنا سريج اان أبو عوانة عن داود بن   حدثنا عبد هللا - 23181
ل : لقيت رجال صحب النيب عبد هللا األودي عن محيد بن عبد الرمحن قا

صلى هللا عليه وسلم كما صحبه أبو هريرة أربع سنني قال هناان رسول هللا صلى 
هللا عليه وسلم ان يتمشط أحدان كل يوم أو يبول يف مغتسله أو تغتسل املرأة 

الرجل أو يغتسل الرجل بفضل املرأة وليغرتفا مجيعا   بفضل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سليمان بن داود ثنا إمساعيل يعىن   - 23182
بن جعفر أخربين حممد يعىن بن أيب حرملة عن عطاء ان رجال أخربه انه : رأى  



إليه حسنا وحسينا يقول اللهم اىن أحبهما  النيب صلى هللا عليه وسلم يضم 
 فأحبهما  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إسحاق بن عيسى أخربين مالك  - 23183
عن زيد بن أسلم عن رجل من بىن ضمرة عن أبيه : ان رسول هللا صلى هللا 

عليه وسلم سئل عن العقيقة فقال ال أحب العقوق كأنه كره االسم وقال من  
 ولد له فأحب ان ينسك عن ولده فليفعل  

 

 

ه وهذا إسناد ضعيف عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغري ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو سلمة اخلزاعي أان سليمان يعىن   - 23184
بن بالل عن عمرو بن حيىي بن عمارة عن سعيد بن يسار عن رجل من جهينة  

قال مسعت النيب صلى هللا عليه وسلم يقول : ان الكافر يشرب يف سبعه أمعاء 
 وان املؤمن يشرب يف معي واحد  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري ت
 صحابيه 

 

 

------------------------------------- 
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حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إسحاق بن عيسى أخربين مالك  - 23185
مع رسول هللا  عن يزيد بن رومان عن صاحل بن خوات بن جبري عمن : صلى

صلى هللا عليه وسلم ذات يوم الرقاع صالة اخلوف ان طائفة صفت معه  
وطائفة وجاه العدو فصلى ابليت معه ركعة مث ثبت قائما وأمتوا ألنفسهم مث  

ا فصفوا وجاه العدو وجاءت الطائفة األخرى فصلى هبم الركعة اليت انصرفو 
بقيت من صالته مث ثبت جالسا وأمتوا ألنفسهم مث سلم قال مالك وهذا أحب  

 ما مسعت ايل يف صالة اخلوف 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
يح البغدادي فمن رجال مسلمالشيخني غري إسحاق بن عيسى وهو ابن جن  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسني بن حممد اان بن أيب الزاند  - 23186
ل : قلت عن أبيه عن عروة عن األحنف بن قيس قال أخربين بن عم يل قا

لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم اي رسول هللا قل يل قوال واقلل لعلي أعقله  
 عليه  قال ال تغضب قال فعدت له مرارا كل ذلك يعود إىل رسول هللا صلى هللا

 وسلم ال تغضب  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد حسن من أجل ابن أيب ت
 الزاند 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا مكي بن إبراهيم ثنا اجلعيد عن   - 23187
موسى بن عبد الرمحن اخلطمي انه مسع حممد بن كعب وهو يسأل عبد الرمحن 

عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال    يقول أخربين ما مسعت أابك يقول
عبد الرمحن مسعت أيب يقول مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : مثل  
الذي يلعب ابلنرد مث يقوم فيصلى مثل الذي يتوضأ ابلقيح ودم اخلنزير مث يقوم  

 فيصلى  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن أيب  - 23188
هللا عليه   إسحاق عن جرى النهدي عن رجل من بىن سليم : ان النيب صلى 

وسلم عقد يف يده أو يف يد السلمي فقال سبحان هللا نصف امليزان واحلمد هلل 
مليزان ميأل امليزان وهللا أكرب ميأل ما بني السماء واألرض والطهور نصف ا

 والصوم نصف الصرب 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد رجاله ثقات غري جري بن ت
 كليب النهدي 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حجاج ثنا شعبة عن عمرو بن  - 23189
دينار عن عمرو بن أوس عن رجل حدثه مؤذن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

ل هللا صلى هللا عليه وسلم يف يوم مطري صلوا يف قال : اندى منادى رسو 
 الرحال 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح ثنا بن جريج أخربين عمرو بن   - 23190
حيىي بن عمارة بن أيب حسن حدثتين مرمي ابنة إايس بن البكري صاحب النيب 

ج النيب صلى هللا عليه وسلم : ان النيب صلى هللا عليه وسلم عن بعض أزوا 
صلى هللا عليه وسلم دخل عليها فقال أعندك ذريرة قالت نعم فدعا هبا 

فوضعها على بثرة بني أصابع رجليه مث قال اللهم مطفي الكبري ومكرب الصغري 
 أطفها عىن فطفئت 

 

 

ال عليق شعيب األرنؤوط : إسناده إىل مرمي بنت إايس صحيح رجاله ثقات رجت
 الشيخني 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح ثنا شعبة حدثين عبد احلميد   - 23191
صاحب الزايدي عن عبد هللا بن احلرث عن رجل من أصحاب النيب صلى هللا  

عليه وسلم : أن رجال دخل على النيب صلى هللا عليه وسلم وهو يتسحر فقال  
 إن السحور بركة أعطاكموها هللا عز وجل فال تدعوها  

 

 

رنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري عليق شعيب األت
 صحابيه 

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أسود بن عامر اان أبو إسرائيل عن  - 23192
قال أنشد احلكم عن أيب سلمان عن زيد بن أرقم قال استشهد على الناس ف

هللا رجال مسع النيب صلى هللا عليه وسلم يقول : اللهم من كنت مواله فعلى  
فشهدوا  مواله اللهم وال من وااله وعاد من عاداه قال فقام ستة عشر رجال  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيفت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي ثنا إبراهيم يعىن بن انفع عن   - 23193
بن أيب جنيح عن أبيه عن رجل من بىن بكر قال : خطب النيب صلى هللا عليه  

 أحسبه اال قال  وسلم الناس مبىن على راحلته وحنن عند يديها قال إبراهيم وال
 عند اجلمرة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح خال ت
 صحابيه 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إسحاق بن سليمان الرازي قال   - 23194
مسعت زكراي بن سالم حيدث عن أبيه عن رجل قال انتهيت إىل النيب صلى هللا 



ها الناس عليكم ابجلماعة وإايكم والفرقة أيها الناس عليه وسلم وهو يقول : أي
 عليكم ابجلماعة وإايكم والفرقة ثالث مرار قاهلا إسحاق  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه وهذا إسناد ضعيف جلهالة سالم والد ت
 زكراي

 

 

------------------------------------- 
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حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعقوب ثنا أيب عن أيب إسحاق  - 23195
حدثين عمرو بن عبد هللا بن عروة بن الزبري عن جده عروة عمن حدثه من  

أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : كان رسول هللا صلى هللا عليه  
ان نصنع املساجد يف دوران وان نصلح صنعتها ونطهرها  وسلم أيمران   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسن من أجل حممد بن إسحاق وعمر بن  ت
 عبد هللا بن عروة 

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا أبو عوانة عن أيب بشر  - 23196
ليه  عن سالم بن عمرو اليشكري عن رجل من أصحاب النيب صلى هللا ع

وسلم قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : إخوانكم فاصلحوا إليهم  
 واستعينوهم على ما غلبكم وأعينوهم على ما غلبهم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف جلهالة سالم بن ت
 عمرو اليشكري 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة ثنا أبو  - 23197
رسول  بشر قال مسعت حسان بن بالل حيدث عن رجل من أسلم من أصحاب

هللا صلى هللا عليه وسلم : اهنم كانوا يصلون مع النيب صلى هللا عليه وسلم  
 املغرب مث يرجعون إىل أهليهم أقصى املدينة يرمتون يبصرون وقع سهامهم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن   - 23198
حصني عن هالل بن يساف عن زاذان عن رجل من أصحاب النيب صلى هللا  



عليه وسلم من األنصار قال قال شعبة أو قال رجل من األنصار : انه مسع 
الة وهو يقول رب اغفر يل قال شعبة أو قال  النيب صلى هللا عليه وسلم يف ص

 اللهم أغفر يل وتب على انك أنت التواب الغفور مائة مرة  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح غري ت
 صحابيه 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن   - 23199
ال يف إمرة بن الزبري قال مسعت رجال يف األشعث بن سليم قال : مسعت رج 

سوق عكاظ يقول اي أيها الناس قولوا ال إله اال هللا تفلحوا ورجل يتبعه يقول 
 ان هذا يريد ان يصدكم عن آهلتكم فإذا النيب صلى هللا عليه وسلم وأبو جهل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن بن مهدي ثنا مهام عن   - 23200
يقال  قتادة عن احلسن عن عبد هللا بن عثمان الثقفي عن رجل من ثقيف أعور 

له معروف وأثىن عليه خريا قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : الوليمة  



 حق واليوم الثاين معروف واليوم الثالث مسعة ورايء 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف جلهالة عبد هللا بن عثمان الثقفي ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن بن مهدي عن سفيان   - 23201
بن أيب الزعراء عن أيب األحوص عن بعض أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم  

تحريك حليته  قال : كانت تعرف قراءة النيب صلى هللا عليه وسلم يف الظهر ب   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن بن مهدي ثنا إسرائيل  - 23202
عن عثمان بن املغرية عن سامل بن أيب اجلعد عن عبد هللا بن حممد بن احلنفية  
قال : دخلت مع أيب على صهر لنا من األنصار فحضرت الصالة فقال اي 

ية ائتيين بوضوء لعلي أصلي فاسرتيح فرآان أنكران ذاك عليه فقال مسعت جار 
 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول قم اي بالل فارحنا ابلصالة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : رجاله ثقات لكن اختلف فيه على سامل بن أيب اجلعدت  



 

 

ثنا زهري  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن بن مهدي  - 23203
جبري عن أيب أمامة بن سهل بن حنيف قال مسعت   يعىن بن حممد عن موسى بن

رجال من أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم يقول مسعت رسول هللا صلى هللا  
عليه وسلم يقول : اتركوا احلبشة ما تركوكم فإنه ال يستخرج كنز الكعبة اال ذو  

 السويقتني من احلبشة 
 

 

ؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد حسن يف الشواهد من أجل  عليق شعيب األرنت
 موسى بن جبري 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إسحاق بن يوسف ثنا سفيان عن   - 23204
ل : عاد  منصور عن هالل بن يساف عن ذكوان عن رجل من األنصار قا

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم رجال به جرح فقال رسول هللا صلى هللا عليه  
وسلم ادعوا له طبيب بىن فالن قال فدعوه فجاء فقال اي رسول هللا ويغىن 

اء شيئا فقال سبحان هللا وهل أنزل هللا من داء يف األرض اال جعل له الدو 
 شفاء  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح ثنا األوزاعي عن حسان بن  - 23205
عطية عن خالد بن معدان عن ذي خممر رجل من أصحاب رسول هللا صلى 

ت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : سيصاحلكم  هللا عليه وسلم قال مسع
وتسلمون وتغنمون مث  الروم صلحا آمنا مث تغزون وهم عدوا فتنصرون  

تنصرفون حىت تنزلوا مبرج ذي تلول فريفع رجل من النصرانية صليبا فيقول  
غلب الصليب فيغضب رجل من املسلمني فيقوم إليه فيدقه فعند ذلك تغدر  

لحمة  الروم وجيمعون للم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    372صفحة  - 5مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو عامر عبد امللك بن عمرو ثنا   - 23206



عبد هللا بن أيب سليمان مديين ثنا معاذ بن عبد هللا بن خبيب عن أبيه عن عمه  
قال : كنا يف جملس فطلع علينا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وعلى رأسه أثر 

 خاض القوم يف ذكر  ماء فقلنا اي رسول هللا نراك طيب النفس قال أجل قال مث 
الغىن فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ال أبس ابلغىن ملن اتقى هللا عز  

 وجل والصحة ملن اتقى هللا خري من الغىن وطيب النفس من النعم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سليمان بن حرب ثنا محاد بن زيد  - 23207
أيوب عن أيب قالبة قال : رأيت رجال ابملدينة وقد طاف الناس به وهو  عن 

يقول قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
فإذا رجل من أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم قال فسمعته وهو يقول ان 

مرات  من بعدكم الكذاب املضل وان رأسه من بعده حبك حبك حبك ثالث 
وانه سيقول أان ربكم فمن قال لست ربنا لكن ربنا هللا عليه توكلنا واليه أنبنا  

 نعوذ ابهلل من شرك مل يكن له عليه سلطان  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري ت
 صحابيه 



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو قطن ثنا يونس عن جرى  - 23208
دثين : ان رسول هللا النهدي انه قال لقيت شيخا من بىن سليم ابلكناسة فح 

صلى هللا عليه وسلم عد مخسا يف يده أو يف يدي فقال التسبيح نصف امليزان 
رب واحلمد هلل ميلؤه والتكبري ميأل ما بني السماء واألرض والصوم نصف الص

 والطهور نصف اإلميان  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد رجاله ثقات غري جري بن ت
 كليب النهدي 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سليمان بن حرب ثنا محاد بن  - 23209
سلمة عن على بن زيد عن احلسن عن األحنف قال : بينما أطوف ابلبيت إذ 

فقال اال أبشرك قال قلت بلى قال أتذكر إذ بعثين  لقيين رجل من بىن سليم 
سعد أدعوهم إىل اإلسالم قال   رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إىل قومك بىن

فقلت أنت وهللا ما قال اال خريا وال أمسع اال حسنا فإين رجعت فأخربت النيب 
صلى هللا عليه وسلم مبقالتك قال اللهم اغفر لألحنف قال فما أان بشيء 

ى مىن هلا  أرج  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف لضعف علي بن زيد ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هبز ثنا محاد وأخربين أبو جعفر   - 23210
اخلطمي عن حممد بن كعب القرظي عن كثري بن السائب قال حدثين أبنا قريظة  
: اهنم عرضوا على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم زمن قريظة فمن كان نبتت  

 عانته قتل ومن ال ترك  

 

 

ا إسناد ضعيفعليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو كامل ثنا زهري ثنا هشام بن   - 23211
عروة عن أبيه عن األحنف بن قيس عن عم له انه أتى رسول هللا صلى هللا 

عليه وسلم فقال : قل يل قوال ينفعين واقلل لعلي أعيه قال ال تغضب فعاد له  
هللا عليه وسلم ان ال تغضب مرارا كل ذلك يرجع إليه رسول هللا صلى   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو قطن ثنا يونس عن املغرية بن   - 23212



عبد هللا حدثين والدي قال : غدوت حلاجة فإذا أان جبماعة يف السوق فملت  
ووصف صفته  إليهم فإذا رجل حيدثهم وصف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

قال فعرضت له على قارعة الطريق بني عرفات ومىن فرفع يل يف ركب فعرفته  
ابلصفة قال فهتف يب رجل اي أيها الراكب خل عن وجوه الركاب قال رسول 

هللا صلى هللا عليه وسلم ذروا الراكب فارب ماله قال فجئت حىت أخذت 
خربين بعمل يقربىن إىل بزمام الناقة أو خطامها فقلت اي رسول هللا حدثين أو 

اجلنة ويباعدين من النار قال أوذلك أعملك أو أنصبك قال قلت نعم قال  
فاعقل إذا أو افهم تعبد هللا ال تشرك به شيئا وتقيم الصالة وتؤتى الزكاة  

وتصوم رمضان وحتج البيت وأتيت إىل الناس ما حتب ان يؤتى إليك وتكره  
الناقة أو خطامها قال أبو قطن فقلت   للناس ما تكره ان يؤتى إليك خل زمام

 له مسعته منه أو مسعته من املغرية قال نعم  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    373صفحة  - 5مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هبز ثنا محاد بن سلمة قال أان أبو   - 23213
ل الشام قال  عمران قال : قلت جلندب اىن ابيعت بن الزبري على ان أقاتل أه

فلعلك تريد ان تقول أفتاين جندب أو أفتاىن جندب قال قلت ما أريد ذاك اال 
على عهد النيب  لنفسي قال افتد مبالك قلت انه ال يقبل مىن قال اىن قد كنت

صلى هللا عليه وسلم غالما حزورا وان فالان أخربين ان رسول هللا صلى هللا 
عليه وسلم قال جييء املقتول يوم القيامة متعلقا ابلقاتل فيقول اي رب سله فيم  

 قتلين فيقول يف ملك فالن فاتق هللا ال تكون ذلك الرجل 

 

 

مسلم رجاله ثقات رجال  عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط ت
 الشيخني غري محاد بن سلمة فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو كامل ثنا محاد يعىن بن سلمة   - 23214
عن عكرمة بن خالد املخزومي عن أبيه أو عمه عن جده ان النيب صلى هللا 

فال هتجموا عليه وسلم قال يف غزوة تبوك : إذا وقع الطاعون أبرض ولستم هبا 
 عليها وإذا وقع هبا وأنتم هبا فال خترجوا منها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيفت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أخربين بن جريج  - 23215
أخربين عمرو بن دينار أن عمرو بن أوس أخربه : أن رجال من ثقيف أخربه أنه  
مسع مؤذن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف يوم مطري يقول حي على الصالة 

 حي على الفالح صلوا يف رحالكم  

 

 

حيح رجاله ثقات رجال الشيخني عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ص ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هاشم ثنا ليث ثنا يزيد بن أيب  - 23216
حبيب عن أيب اخلري أن رجال من األنصار حدثه عن رسول هللا صلى هللا عليه  

وسلم : أنه اضجع أضحيته ليذحبها فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
ه  للرجل أعين على ضحييت فأعان  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري ت
 صحابيه 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أان بن جريج أخربين  - 23217
بن عوف يوسف بن احلكم بن أيب سنان أن حفص بن عمر بن عبد الرمحن 



وعمرو بن حنة أخرباه عن عمرو بن عبد الرمحن بن عوف وعن رجال من 
األنصار من أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم : أن رجال من األنصار جاء  

 صلى هللا عليه وسلم يوم الفتح والنيب يف جملس قريب من املقام  إىل النيب
نذرت لئن فتح هللا   فسلم على النيب صلى هللا عليه وسلم مث قال اي نيب هللا إين

للنيب واملؤمنني مكة ألصلني يف بيت املقدس وإين وجدت رجال من أهل الشام 
عليه وسلم ها هنا    ها هنا يف قريش مقبال معي ومدبرا فقال النيب صلى هللا

فصل فقال الرجل قوله هذا ثالث مرات كل ذلك يقول النيب صلى هللا عليه  
وسلم ها هنا فصل مث قال الرابعة مقالته هذه فقال النيب صلى هللا عليه وسلم  

اذهب فصل فيه فوالذي بعث حممدا ابحلق لو صليت ها هنا لقضى عنك  
 ذلك كل صالة يف بيت املقدس  

 

 

األرنؤوط : حسن لغريه وهذا إسناد ضعيف جلهالة يوسف بن عليق شعيب ت
 احلكم ومن فوقه 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن بكر ثنا بن جريج أخربين  - 23218
يوسف بن احلكم بن أيب سفيان ان حفص بن عمر بن عبد الرمحن بن عوف 

ن وعمرو بن حنة أخرباه عن عمرو بن عبد الرمحن بن عوف عن رجل م
األنصار من أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : أن رجال من األنصار 



جاء إىل النيب صلى هللا عليه وسلم فذكره وقال ها هنا يف قريش خفري يل مقبال  
 ومدبرا فقال ها هنا فصل فذكر معناه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه وهذا إسناد ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أان معمر عن الزهري  - 23219
وسلم  عن محيد بن عبد الرمحن عن رجل من أصحاب النيب صلى هللا عليه 

قال قال رجل : اي رسول هللا أوصين قال ال تغضب قال قال الرجل ففكرت  
 حني قال النيب صلى هللا عليه وسلم ما قال فإذا الغضب جيمع الشر كله  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري ت
 صحابيه 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أان معمر عن الزهري  - 23220
عن أيب أمامة بن سهل بن حنيف عن بعض أصحاب النيب صلى هللا عليه  

الناس يعرضون  وسلم قال قال النيب صلى هللا عليه وسلم : بينا أان انئم رأيت
على وعليهم قمص منها ما يبلغ الثدي وفيها ما يبلغ أسفل من ذلك فعرض 



 على عمر وعليه قميص جيره قالوا فما أولت ذاك اي رسول هللا قال الدين 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    374صفحة  - 5مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن بن  - 23221
صحاب النيب طاوس عن أيب بكر بن حممد بن عمرو بن حزم عن رجل من أ

صلى هللا عليه وسلم عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه كان يقول : اللهم صل  
على حممد وعلى أهل بيته وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم  

محيد جميد وابرك على حممد وعلى أهل بيته وعلى أزواجه وذريته كما   إنك
ابركت على آل إبراهيم إنك محيد جميد قال بن طاوس وكان أيب يقول مثل  

 ذلك 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري ت



 صحابيه 

 

 

إسرائيل عن مساك  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أان  - 23222
هللا  عن عبد العزيز بن عبد هللا بن عمرو القرشي حدثين من شهد النيب صلى 

عليه وسلم : وأمر برجم رجل بني مكة واملدينة فلما أصابته احلجارة فر فبلغ  
 ذلك النيب صلى هللا عليه وسلم فقال فهال تركتموه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه وهذا إسناد ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أان داود بن قيس   - 23223
أعمل يف  الصنعاين حدثين عبد هللا بن وهب عن أبيه حدثين قنج قال : كنت 

الدينباذ وأعاجل فيه فقدم يعلى بن أمية أمريا على اليمن وجاء معه رجال من  
وأان يف الزرع أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم فجاءين رجل ممن قدم معه 

اصرف املاء يف الزرع ومعه يف كمه جوز فجلس على ساقية من املاء وهو  
يكسر من ذلك اجلوز وأيكله مث أشار إىل قنج فقال اي فارسي هلم فدنوت منه  

فقال الرجل لقنج أتضمن يل واغرس من هذا اجلوز على هذا املاء فقال له 
هللا صلى هللا عليه وسلم  قنج ما ينفعين ذلك قال فقال الرجل مسعت رسول 

يقول أبذين هاتني من نصب شجرة فصرب على حفظها والقيام عليها حىت تثمر  



كان له يف كل شيء يصاب من مثرها صدقة عند هللا فقال له قنج أنت مسعت 
هذا من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال نعم قال نعم فقال قنج فأان 

 أضمنها فمنها جوز الدينباذ  
 

 

يق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف علت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أان بن جريج أخربين  - 23224
ن عمه : أن  عبيد هللا بن أيب يزيد ان عبد الرمحن بن طارق بن علقمة أخربه ع

النيب صلى هللا عليه وسلم كان إذا جاء مكاان من دار يعلى نسيه عبيد هللا 
 استقبل البيت فدعا قال روح عن أبيه وقال بكر عن أمه  

 

 

يق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف علت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أان معمر عن محيد   - 23225
اذ عن رجل من  األعرج عن حممد بن إبراهيم التيمي عن عبد الرمحن بن مع 

أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم قال : خطب النيب صلى هللا عليه وسلم  
ة القبلة  الناس مبىن ونزهلم منازهلم وقال لينزل املهاجرون ها هنا وأشار إىل ميمن 



واألنصار ها هنا وأشار إىل ميسرة القبلة مث لينزل الناس حوهلم قال وعلمهم  
مناسكهم ففتحت أمساع أهل مىن حىت مسعوه وهم يف منازهلم قال فسمعته  

 يقول ارموا اجلمرة مبثل حصى اخلذف 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : ضعيف دون قوله : " ارموا اجلمرة مبثل حصى ت
يح لغريه اخلذف " فهو صح  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد حدثين أيب ثنا محيد بن   - 23226
قيس عن حممد بن إبراهيم التيمي عن عبد الرمحن بن معاذ التيمي قال وكان  
من أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال خطبنا رسول هللا صلى هللا 

 عليه وسلم : فذكر احلديث 

 

 

رنؤوط : ضعيف عليق شعيب األت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو النضر ثنا األشجعي عن سفيان   - 23227
عن األعمش عن هالل بن يسار عن رجل عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه  

قال : سيكون قوم هلم عهد فمن قتل رجال منهم مل يرج رائحة اجلنة وإن رحيها  



 ليوجد من مسرية سبعني عاما  
 

 

يب األرنؤوط : إسناده صحيحعليق شع ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو النضر ثنا عبد هللا بن املبارك   - 23228
ى النيب عن عبد احلميد بن صيفي عن أبيه عن جده قال : أن صهيبا قدم عل

صلى هللا عليه وسلم وبني يديه متر وخبز قال أدن فكل فأخذ أيكل من التمر  
ل هللا إمنا آكل  فقال له النيب صلى هللا عليه وسلم إن بعينك رمدا فقال اي رسو 
 من الناحية األخرى قال فتبسم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حمتمل للتحسنيت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    375صفحة  - 5مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا زيد بن احلباب أخربين سفيان عن   - 23229



عطاء بن السائب قال مسعت عبد الرمحن بن احلضرمي يقول أخربين من مسع  
النيب صلى هللا عليه وسلم يقول : إن من أميت قوما يعطون مثل أجور أوهلم  

 ينكرون املنكر  
 

 

إسناد ضعيف جلهالة عبد الرمحن عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه وهذا ت
 بن احلضرمي

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن آدم ثنا سعيد عن أيب  - 23230
إسحاق عن حارثة بن مضرب عن بعض أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه  
وسلم إن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال ألصحابه : إن منكم رجاال ال  

إمياهنم منهم فرات بن حيان قال من بىن عجل   أعطيهم شيئا أكلهم إىل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو عبد الرمحن عبد هللا بن يزيد  - 23231
ثنا عكرمة حدثنا أبو زميل مساك حدثين رجل من بىن هالل قال مسعت رسول  

ين وال لذي مرة سوى هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : ال حتل الصدقة لغ  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو عبد الرمحن ثنا سعيد يعىن بن  - 23232
أيب أيوب حدثين بكر بن عمرو عن عبد هللا بن هبرية عن عبد الرمحن بن جبري  

و تسع سنني  : أنه حدثه رجل خدم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مثان سنني أ
أنه مسع النيب صلى هللا عليه وسلم إذا قرب له طعام يقول بسم هللا فإذا فرغ 

من طعامه قال أطعمت وأسقيت وأغنيت وأقنيت وهديت واجتبيت فلك 
 احلمد على ما أعطيت  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا مؤمل بن إمساعيل أبو عبد الرمحن  - 23233
جال من  ثنا محاد ثنا عبد امللك بن عمري عن هبيب عن عمه قال بلغ ر 

أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم عن رجل من أصحاب النيب صلى هللا عليه  
سلم وسلم أنه حيدث عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال : من سرت أخاه امل

يف الدنيا سرته هللا يوم القيامة فرحل إليه وهو مبصر فسأله عن احلديث قال  



نعم مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول من سرت أخاه املسلم يف الدنيا 
سرته هللا يوم القيامة قال فقال وأان قد مسعته من رسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم  

 

 

مرفوعه صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف عليق شعيب األرنؤوط :  ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حجاج ثنا ليث حدثين زيد بن أيب  - 23234
حبيب عن أيب اخلري أن جنادة بن أيب أمية حدثه أن رجال من أصحاب رسول  

هللا صلى هللا عليه وسلم قال بعضهم : إن اهلجرة قد انقطعت فاختلفوا يف 
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقلت اي رسول هللا إن  ذلك قال فانطلقت إىل

أانسا يقولون إن اهلجرة قد انقطعت فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إن  
 اهلجرة ال تنقطع ما كان اجلهاد  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني ت  

 

 

ا ليث ثنا عقيل عن بن  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حجاج ثن - 23235
بن عبد الرمحن وسليمان بن يسار عن إنسان من  شهاب عن أيب سلمة



األنصار من أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : إن القسامة كانت يف 
اجلاهلية قسامة الدم فأقرها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على ما كانت عليه  

 عليه وسلم بني أانس من األنصار يف اجلاهلية وقضى هبا رسول هللا صلى هللا
 من بىن حارثة يف دم ادعوه على اليهود  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حجاج ثنا شعبة عن سعيد اجلريري   - 23236
قال مسعت عبيد بن القعقاع حيدث رجال من بىن حنظلة قال : رمق رجل 

هللا صلى هللا عليه وسلم وهو يصلي فجعل يقول يف صالته اللهم اغفر  رسول 
 يل ذنيب ووسع يل ذايت وابرك يل فيما رزقتين  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : مرفوعه حسن لغريه وهذا إسناد ضعيفت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حجاج ثنا شعبة عن أيب عمران   - 23237
يريدون أن أخرج   قال قلت جلندب إين قد ابيعت هؤالء يعىن بن الزبري وهم

معهم إىل الشام فقال امسك عليك فقلت إهنم أيبون فقال افتد مبالك قال  



قلت إهنم أيبون إال أن أضرب معهم ابلسيف فقال جندب حدثين فالن أن 
هللا صلى هللا عليه وسلم قال : جييء املقتول بقاتله يوم القيامة فيقول اي   رسول

رب سل هذا فيم قتلين قال شعبة وأحسبه قال فيقول عالم قتلته قال فيقول  
 قتلته على ملك فالن قال فقال جندب فاتقها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    376صفحة  - 5مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو نوح أان مالك عن مسي عن أيب   - 23238
بكر بن عبد الرمحن بن احلرث بن هشام عن رجل من أصحاب النيب صلى هللا 

عليه وسلم يسكب على رأسه املاء عليه وسلم قال : رأيت النيب صلى هللا 
ابلسقيا إما من احلر وإما من العطش وهو صائم مث مل يزل صائما حىت أتى 

 كديدا مث دعا مباء فأفطر وأفطر الناس وهو عام الفتح  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عثمان بن عمر أان مالك عن مسى   - 23239
يب صلى هللا عن أيب بكر بن عبد الرمحن بن احلرث عن رجل من أصحاب الن

عليه وسلم : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم صام يف سفره عام الفتح وأمر  
إن الناس  أصحابه ابإلفطار وقال إنكم تلقون عدوكم فتقووا فقيل اي رسول هللا

قد صاموا لصيامك فلما أتى الكديد أفطر قال الذي حدثين فلقد رأيت 
 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يصب املاء على رأسه من احلر وهو صائم 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو النضر ثنا شيبان عن أشعث  - 23240
من بىن مالك بن كنانة قال : رأيت رسول هللا صلى هللا عليه  قال وحدثين شيخ 

وسلم بسوق ذي اجملاز يتخللها يقول اي أيها الناس قولوا ال إله إال هللا تفلحوا 
قال وأبو جهل حيثي عليه الرتاب ويقول أيها الناس ال يغرنكم هذا عن دينكم  

ا يلتفت إليه رسول هللا فإمنا يريد لترتكوا آهلتكم ولترتكوا الالت والعزى قال وم
صلى هللا عليه وسلم قال قلنا انعت لنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال  
بني بردين أمحرين مربوع كثري اللحم حسن الوجه شديد سواد الشعر أبيض 



 شديد البياض سابغ الشعر  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

أبو النضر ثنا شيبان عن أشعث  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا - 23241
من قومه أنه كان يقول يف خالفة عمر بن   عن األسود بن هالل عن رجل

اخلطاب ال ميوت عثمان بن عفان حىت يستخلف قلنا من أين تعلم ذلك قال 
مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : رأيت الليلة يف املنام كان ثالثة 

ر فوزن مث وزن عمر فوزن مث وزن عثمان فنقص  من أصحايب وزنوا فوزن أبو بك
 وهو صاحل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو النضر ثنا املسعودي عن   - 23242
لم قال : خرجت مع  مهاجر أيب احلسن عن شيخ أدرك النيب صلى هللا عليه وس

النيب صلى هللا عليه وسلم يف سفر فمر برجل يقرأ قل اي أيها الكافرون فقال  
النيب أما هذا فقد برئ من الشرك قال وإذا آخر يقرأ قل هو هللا أحد فقال 



 صلى هللا عليه وسلم وجبت له اجلنة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا معاوية بن هشام ثنا سفيان عن   - 24323
محران بن أعني عن أيب الطفيل عن فالن بن جارية األنصاري قال قال رسول 

 هللا صلى هللا عليه وسلم : أن أخاكم النجاشي قد مات فصلوا عليه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيفت  

 

 

هللا حدثين أيب ثنا أبو بكر احلنفي أان عبد احلميد بن   حدثنا عبد - 23244
سأل رسول هللا صلى  جعفر عن عمرو بن شعيب عن ابنة كردمة عن أبيها أنه 

هللا عليه وسلم قال : إين نذرت أن أحنر ثالثة من أبلى قال إن كان على مجع  
على  من مجع اجلاهلية أو على عيد من عيد اجلاهلية أو على وثن فال وإن كان 

غري ذلك فاقض نذرك فقال اي رسول هللا إن على أم هذه اجلارية مشيا  
 أفتمشى عنها قال نعم  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو عاصم عن سعيد بن عبد   - 23245
ران قال لقيت رجال مقعدا العزيز التنوخي ثنا موىل ليزيد بن منران ثنا يزيد بن من

بتبوك فسألته فقال : مررت بني يدي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على أاتن  
 أو محار فقال قطع علينا صالتنا قطع هللا أثره فاقعد  

 

 

ليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف عت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    377صفحة  - 5مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو النضر ثنا أبو معاوية يعىن  - 23246
ب بدن شيبان عن ليث عن شهر بن حوشب قال قال حدثين األنصاري صاح

النيب صلى هللا عليه وسلم : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ملا بعثه قال  
نعلها  رجعت فقلت اي رسول هللا ما أتمرين مبا عطب منها قال احنرها مث اصبغ 



يف دمها مث ضعها على صفحتها أو على جنبها وال أتكل منها أنت وال أحد 
 من أهل رفقتك  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيفت  

 

 

( حديث ابنة أيب احلكم الغفاري رضي هللا عنها  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بن أيب عدي عن حممد بن إسحاق  - 23247
رسول هللا عن سليمان بن سحيم عن أمه ابنة أيب احلكم الغفاري قالت مسعت 

صلى هللا عليه وسلم يقول : إن الرجل ليدنو من اجلنة حىت ما يكون بينه  
 وبينها قيد ذراع فيتكلم ابلكلمة فيتباعد منها أبعد من صنعاء 

 

 

يق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف علت  

 

 

( حديث امرأة رضي هللا عنها  )  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح ثنا مالك عن زيد بن أسلم   - 23248
عن عمرو بن معاذ األشهلي عن جدته أهنا قالت قال رسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم : اي نساء املؤمنات ال حتقرن إحداكن جلارهتا ولو كراع شاة حمرق 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيفت  

 

 

( حديث رجل رضي هللا عنه   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح وعبد الرزاق قاال ثنا بن جريج  - 23249
أخربين حسن بن مسلم عن طاوس عن رجل أدرك النيب صلى هللا عليه وسلم  

أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : إمنا الطواف صالة فإذا طفتم فأقلوا  
 الكالم ومل يرفعه بن بكر  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يونس ثنا أبو عوانة عن األشعث   - 23250
عليه   بن سليم عن أبيه عن رجل من بىن يربوع قال : أتيت النيب صلى هللا



وسلم فسمعته وهو يكلم الناس يقول يد املعطى العليا أمك وأابك وأختك 
بن يربوع الذين  وأخاك مث أدانك أدانك فقال رجل اي رسول هللا هؤالء بنو ثعلبة

أصابوا فالان قال فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أال ال جتىن نفس على  
 أخرى 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن بن موسى ثنا محاد بن سلمة   - 23251
هللا عن األزرق بن قيس عن حيىي بن يعمر عن رجل من أصحاب النيب صلى 

عليه وسلم قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : أول ما حياسب به العبد  
صالته فإن كان أمتها كتبت له اتمة وإن مل يكن أمتها قال هللا عز وجل انظروا 

هل جتدون لعبدي من تطوع فتكملوا هبا فريضته مث الزكاة كذلك مث تؤخذ 
 األعمال على حسب ذلك  

 

 

: إسناده صحيح عليق شعيب األرنؤوطت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أسود بن عامر ثنا شريك عن أيب  - 23252



إسحاق عن املهلب بن أيب صفرة عن رجل من أصحاب النيب صلى هللا عليه  
وسلم عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : ما أراهم الليلة إال سيبيتونكم فإن  

 فعلوا فشعاركم حم ال ينصرون  

 

 

شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف عليق ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو النضر ثنا احلكم عن فضيل   - 23253
سول هللا صلى هللا عن خالد احلذاء عن أيب متيمة عن رجل من قومه أنه أتى ر 

عليه وسلم أو قال : شهدت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأاته رجل فقال  
و إىل هللا أنت رسول هللا أو قال أنت حممد فقال نعم قال فإالم تدعو قال أدع

وحده من إذا كان بك ضر فدعوته كشفه عنك ومن إذا أصابك عام سنة  
فدعوته أنبت لك ومن إذا كنت يف أرض قفر فأضللت فدعوته رد عليك قال 
فاسلم الرجل مث قال أوصين اي رسول هللا فقال له ال تسنب شيئا أو قال أحدا 

 رسول هللا صلى هللا شك احلكم قال فما سببت شيئا بعريا وال شاة منذ أوصاين 
عليه وسلم وال تزهد يف املعروف ولو ببسط وجهك إىل أخيك وأنت تكلمه  

وأفرغ من دلوك يف إانء املستسقي واتزر إىل نصف الساق فإن أبيت فإىل 
 الكعبني وإايك وإسبال اإلزار قال فإهنا من املخيلة وهللا ال حيب املخيلة 

 

 



صحيح وهذا إسناد لنيعليق شعيب األرنؤوط : حديث ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    378صفحة  - 5مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أسود بن عامر ثنا شريك عن   - 23254
مهاجر الصائغ عن رجل مل يسمه من أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم : إنه  

 صلى هللا عليه وسلم يقرأ قل اي أيها الكافرون فقال أما  مسع رجال يعىن النيب
هذا فقد برئ من الشرك ومسع آخر وهو يقرأ قل هو هللا أحد فقال أما هذا  

 فقد غفر له  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن ثنا زهري عن أيب الزبري عن  - 23255
  عمرو بن شعيب عن أبيه عن بعض أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم قال :

كوى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم سعدا أو أسعد بن زرارة يف حلقه من  



 الذحبة وقال ال أدع يف نفسي حرجا من سعد أو أسعد بن زرارة  
 

 

عيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد حسن من أجل عمرو بن عليق شت
 شعيب وأبيه 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن إسحاق أان بن هليعة عن   - 23256
عبيد هللا بن أيب جعفر عن الفضل بن عمرو بن أمية عن أبيه قال مسعت رجاال 

األمة فهي ابخليار ما   يتحدثون عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : إذا عتقت
 مل يطأها إن شاءت فارقته وإن وطئها فال خيار هلا وال تستطيع فراقه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث حسن وهذا إسناد ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن ثنا بن هليعة ثنا عبيد هللا بن  - 23257
ري قال مسعت رجاال  أيب جعفر عن الفضل بن احلسن بن عمرو بن أمية الضم

من أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يتحدثون أن رسول هللا صلى هللا 
عليه وسلم قال : إذا أعتقت األمة وهى حتت العبد فأمرها بيدها فإن هي  

 أقرت حىت يطأها فهي امرأته ال تستطيع فراقه  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث حسن وهذا إسناد ضعيف ت  

 

 

( حديث بعض أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو عامر ثنا زهري يعىن بن حممد   - 23258
عن يزيد بن يزيد يعىن بن جابر عن خالد بن اللجالج عن عبد الرمحن بن 

عائش عن بعض أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم : أن رسول هللا صلى هللا 
ج عليهم ذات غداة وهو طيب النفس مسفر الوجه أو مشرق عليه وسلم خر 

الوجه فقلنا اي رسول هللا إان نراك طيب النفس مسفر الوجه أو مشرق الوجه 
فقال وما مينعين وأاتين ريب الليلة يف أحسن صورة فقال اي حممد قلت لبيك ريب 

ني وسعديك فقال فيم خيتصم املأل األعلى قلت ال أدري أي رب قال ذلك مرت
أو ثالاث قال فوضع كفه بني كتفي فوجدت بردها بني ثديي حىت جتلى يل ما يف  

وكذلك نري إبراهيم ملكوت  }السماوات وما يف األرض مث تال هذه اآلية 
اآلية قال اي حممد فيم خيتصم املأل األعلى قال قلت يف  {السماوات واألرض 

إىل اجلماعات واجللوس الكفارات قال وما الكفارات قلت املشي على األقدام 
يف املساجد خالف الصلوات وإبالغ الوضوء يف املكاره قال من فعل ذلك 
عاش خبري ومات خبري وكان من خطيئته كيوم ولدته أمه ومن الدرجات طيب  



الكالم وبذل السالم وإطعام الطعام والصالة ابلليل والناس نيام فقال اي حممد 
بات وترك املنكرات وحب املساكني وأن إذا صليت فقل اللهم إين أسألك الطي

 تتوب علي وإذا أردت فتنة يف الناس فتوفين غري مفتون  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف الضطرابه ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا الزبريي حممد بن عبد هللا ثنا  - 23259
ر حدثين من :  إسرائيل عن مساك قال حدثين عبد العزيز بن عبد هللا بن عام

مسع النيب صلى هللا عليه وسلم وأمر برجم رجل بني مكة واملدينة فلما وجد 
موه  مس احلجارة خرج فهرب فقال النيب صلى هللا عليه وسلم فهال تركت   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه وهذا إسناد ضعيف ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    379صفحة  - 5مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سريج بن النعمان ثنا محاد عن   - 23260
اي رسول هللا مىت  خالد احلذاء عن عبد هللا بن شقيق عن رجل قال قلت :

 جعلت نبيا قال وآدم بني الروح واجلسد 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

( حديث شيخ من بىن سليط رضي هللا عنه  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين ثنا أبو النضر ثنا املبارك حدثنا احلسن أن  - 23261
وسلم أكلمه   شيخا من بىن سليط أخربه قال : أتيت رسول هللا صلى هللا عليه

يف شيء أصيب لنا يف اجلاهلية فإذا هو قاعد وعليه حلقة قد أطافت به وهو  
يشري حيدث القوم عليه إزار قطن له غليظ فأول شيء مسعته يقول وهو 

إبصبعيه املسلم أخو املسلم ال يظلمه وال خيذله التقوى ها هنا التقوى ها هنا  
 يقول أي يف القلب 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عمر بن سعد أبو داود احلفري ثنا   - 23262
ل بن حيىي عن  حيىي بن زكراي يعىن بن أيب زائدة حدثين سعد بن طارق عن بال

بن عمران بن حصني قال أخربين إعرايب إنه مسع النيب صلى هللا عليه وسلم  
وإن طال   يقول : ما أخاف على قريش إال أنفسها قلت ما هلم قال أشحة حنره

بك عمر لتنظرن إليهم يفتنون الناس حىت ترى الناس بينهم كالغنم بني 
 احلوضني إىل هذا مرة وإىل هذا مرة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إسرائيل عن مساك عن معبد بن  - 23263
ابنة أيب هلب قال : دخل  قيس عن عبد هللا بن عمري أو عمرية قال حدثين زوج 

علينا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حني تزوجت ابنة أيب هلب فقال هل من  
 هلو  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو عامر ثنا عدي ثنا حيىي بن أيب  - 23264



ى هللا عليه وسلم يقول :  كثري ثنا حية التميمي أن أابه أخربه أنه مسع النيب صل
 ال شيء يف اهلام والعني حق وأصدق الطري الفال 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيفت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يونس بن حممد ثنا أابن وعبد   - 23265
عن بعض الصمد ثنا هشام عن حيىي عن أيب جعفر عن عطاء بن يسار 

أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم قال : بينما رجل يصلي وهو مسبل إزاره 
إذ قال له النيب صلى هللا عليه وسلم اذهب فتوضأ قال فذهب فتوضأ مث جاء  

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اذهب فتوضأ فذهب فتوضأ مث جاء   فقال له
فقالوا اي رسول هللا ما لك أمرته أن يتوضأ مث سكت عنه قال إنه كان يصلي 

 وهو مسبل إزاره وأن هللا ال يقبل صالة عبد مسبل إزاره  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

( ه رضي هللا عنهما حديث سليمان بن عمرو بن األحوص عن أم )  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان قال : اي أيها الناس ال يقتل   - 23266
بعضكم بعضا إذا رميتم اجلمرة فارموها مبثل حصى اخلذف وقرئ عليه إسناده  
يزيد عن سليمان بن عمرو بن األحوص عن أمه يعىن عن النيب صلى هللا عليه  

 وسلم  

 

 

ضعف يزيدعليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف لت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هشيم أان ليث عن عبد هللا بن  - 23267
شداد عن أم جندب األزدية أهنا مسعت النيب صلى هللا عليه وسلم حيث أفاض 

 قال : اي أيها الناس عليكم ابلسكينة والوقار وعليكم مبثل حصى اخلذف 

 

 

رجال الشيخني غري  عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقاتت
 الصحابية أم جندب األزدية فقد روى هلا أبو داود وابن ماجة 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا علي بن إسحاق أان عبد هللا أان  - 23268
حممد بن عبد الرمحن عن منصور بن عبد الرمحن عن أمه عن أم عثمان ابنة  

لرمحن وقد ابيعت النيب سفيان وهي أم بىن شيبة األكابر قال حممد بن عبد ا



صلى هللا عليه وسلم : أن النيب صلى هللا عليه وسلم دعا شيبة ففتح فلما  
دخل البيت ورجع وفرغ ورجع شيبة إذا رسول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
إن أجب فأاته فقال إين رأيت يف البيت قران فغيبه قال منصور فحدثين عبد هللا  

ان ابنة سفيان أن النيب صلى هللا عليه وسلم  بن مسافع عن أمي عن أم عثم
 قال له يف احلديث فإنه ال ينبغي أن يكون يف البيت شيء يلهى املصلني 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    380صفحة  - 5مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

( حديث امرأة من بىن سليم رضي هللا عنها  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان حدثين منصور عن خاله   - 23269
أة من بىن سليم  مسافع عن صفية بنت شيبة أم منصور قالت : أخربتين امر 

ولدت عامة أهل داران أرسل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إىل عثمان بن 



 طلحة وقال مرة إهنا سألت عثمان مل دعاك النيب صلى هللا عليه وسلم قال إين
كنت رأيت قرين الكبش حيث دخلت البيت فنسيت أن آمرك أن ختمرمها 

فخمرمها فإنه ال ينبغي أن يكون يف البيت شيء يشغل املصلى قال سفيان مل  
 يزل قران الكبش يف البيت حىت احرتق البيت فاحرتقا 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

( لم ورضى هللا تعاىل عنهما حديث بعض أزواج النيب صلى هللا عليه وس )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد عن عبيد هللا حدثين  - 23270
انفع عن صفية عن بعض أزواج النيب صلى هللا عليه وسلم عن النيب صلى هللا 
 عليه وسلم قال : من أتى عرافا فصدقه مبا يقول مل تقبل له صالة أربعني يوما 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن بن مهدي عن مالك  - 27123
عن مسى عن أيب بكر بن عبد الرمحن عن بعض أصحاب النيب صلى هللا عليه  



وسلم : أن النيب صلى هللا عليه وسلم رئي ابلعرج وهو يصب على رأسه املاء 
 وهو صائم من احلر أو العطش  

 

 

يح رجاله ثقات رجال الشيخني غري عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحت
 صحابيه 

 

 

( حديث امرأة رضي هللا عنها  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل يعىن بن إبراهيم ثنا حسني   - 23272
حممد عن  بن ذكوان عن إسحاق بن عبد هللا بن أيب طلحة عن عبد هللا بن 

امرأة منهم قالت : دخل علي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأان آكل 
بشمايل وكنت امرأة عسراء فضرب يدي فسقطت اللقمة فقال ال أتكلي 

ك وقد جعل هللا لك ميينا أو قال وقد أطلق هللا ميينك قالت فتحولت  بشمال
 مشايل مييين فما أكلت هبا بعد  

 

 

69/   4عليق شعيب األرنؤوط : عبد هللا بن حممد مل نعرفه وهو مكرر ت  

 

 



( حديث رجل من خزاعة رضي هللا عنه  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان بن عيينة عن إمساعيل بن   - 23273
بن عبد هللا بن أمية عن موىل هلم عن مزاحم بن أيب مزاحم عن عبد العزيز 

خالد بن أسيد عن رجل من خزاعة يقال له حمرش أو خمرش مل يكن سفيان  
وسلم  يقف على امسه ورمبا قال خمرش ومل أمسعه أان : أن النيب صلى هللا عليه  

خرج من اجلعرانة ليال فاعتمر مث رجع فأصبح هبا كبائت فنظرت إىل ظهره كأهنا  
 سبيكة فضة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

( حديث رجل من ثقيف عن أبيه رضي هللا عنهما   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان عن بن أيب جنيح عن جماهد   - 23274
 عن رجل من ثقيف عن أبيه : أن النيب صلى هللا عليه وسلم ابل ونضح فرجه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : ضعيف الضطرابهت  



 

 

( حديث أيب جبرية الضحاك بن الضحاك عن عمومة له رضي هللا عنه  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حفص بن غياث ثنا داود بن أيب  - 23275
هند عن الشعيب عن أيب جبرية بن الضحاك األنصاري عن عمومة له : قدم  

إذا  النيب صلى هللا عليه وسلم وليس أحد منا إال له لقب أو لقبان قال فكان
وال تنابزوا  } دعا رجال بلقبه قلنا اي رسول هللا إن هذا يكره هذا قال فنزلت 

 ابأللقاب 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو عامر ثنا عبد هللا بن أيب  - 23276
بن خبيب عن أمية  سليمان شيخ صاحل حسن اهليئة مدين ثنا معاذ بن عبد هللا 

عن عمه قال : كنا يف جملس فطلع علينا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وعلى  
مث خاض رأسه أثر ماء فقلنا اي رسول هللا نراك طيب النفس قال أجل قال  

القوم يف ذكر الغين فقال النيب صلى هللا عليه وسلم ال أبس ابلغين ملن اتقى 
 والصحة ملن اتقى خري من الغىن وطيب النفس من النعم  

 



 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    381صفحة  - 5مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو عامر ثنا عباد يعىن بن راشد   - 72327
 عليه  عن احلسن عن رجل من بىن سليط أنه : مر على رسول هللا صلى هللا

وسلم وهو قاعد على ابب مسجده حمتب وعليه ثوب له قطن ليس عليه ثوب 
صدره  غريه وهو يقول املسلم أخو املسلم ال يظلمه وال خيذله مث أشار بيده إىل 

 يقول التقوى ها هنا التقوى ها هنا  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا معاوية بن عمرو ثنا زائدة ثنا الركني  - 23278
بن الربيع بن عميلة عن أيب عمرو الشيباين عن رجل من األنصار عن النيب 

خليل ثالثة فرس يربطه الرجل يف سبيل هللا تعاىل صلى هللا عليه وسلم قال : ا



فثمنه أجر وركوبه أجر وعاريته أجر وعلفه أجر وفرس يغالق عليها الرجل 
ويراهن فثمنه وزر وعلفه وزر وركوبه وزر وفرس للبطنة فعسى أن يكون سدادا 

 من الفقر إن شاء هللا تعاىل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

( حديث حيىي بن حصني بن عروة عن جدته رضي هللا عنهما  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد عن شعبة ثناه حيىي   - 23279
بن حصني بن عروة قال حدثتين جديت قالت مسعت رسول هللا صلى هللا عليه  
 وسلم يقول : لو استعمل عليكم عبد يقودكم بكتاب هللا فامسعوا له وأطيعوا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا شعبة عن حيىي بن حصني  - 23280
عن جدته قالت مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهو يقول : يرحم هللا  

احمللقني يرحم هللا احمللقني يرحم هللا احمللقني قالوا يف الثالثة واملقصرين قال 



 واملقصرين 

 

 

شرط مسلم عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على  ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا سفيان عن منصور بن   - 23281
حيان األسدي عن جباد عن جدته قالت قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :  

 ردوا السائل ولو بظلف شاة حمرتق أو حمرق 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

( حديث حيىي بن حصني عن أمه رضي هللا عنهما   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع عن إسرائيل عن أيب إسحاق  - 23282
 عن حيىي بن احلصني عن أمه قالت مسعت النيب صلى هللا عليه وسلم خيطب يف

حجة الوداع يقول : اي أيها الناس اتقوا هللا وامسعوا وأطيعوا وأن أمر عليكم  
 عبد حبشي جمدع ما أقام فيكم كتاب هللا عز وجل  

 



 

األرنؤوط : إسناده صحيح عليق شعيبت  

 

 

( حديث امرأة رضي هللا عنها  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد بن هارون أان حممد بن  - 23283
هم قال وقد  إسحاق عن بن ضمرية بن سعيد عن جدته عن امرأة من نسائ

كانت صلت القبلتني مع النيب صلى هللا عليه وسلم قالت : دخلت على 
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال يل اختضيب ترتك إحداكن اخلضاب حىت 

يد الرجل قالت فما تركت اخلضاب حىت لقيت هللا عز وجل وإن تكون يدها ك
 كانت لتختضب وإهنا البنة مثانني  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هيثم يعىن بن خارجة ثنا حفص بن  - 23284
بن عبد الرمحن  ميسرة عن بن حرملة عن أيب ثفال املزين أنه قال مسعت رابح

بن حويطب يقول حدثتين جديت إهنا مسعت أابها يقول مسعت رسول هللا صلى 
ذكر اسم هللا  هللا عليه وسلم يقول : ال صالة ملن ال وضوء له وال وضوء ملن مل ي



 عليه وال يؤمن ابهلل من ال يؤمن يب وال يؤمن يب من ال حيب األنصار  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    382صفحة  - 5مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

معمر اهلاليل حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سعيد بن خثيم أبو  - 23285
حدثتين جديت ربعية ابنة عياض الكالبية قالت مسعت عليا يقول : كلوا الرمان 

 بشحمه فإنه دابغ املعدة  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حمتمل للتحسني من أجل ربعية بنت عياض ت
 الكالبية

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا معتمر بن سليمان عن صباح بن   - 23286
أشرس قال : سئل بن عباس عن املد واجلزر فقال إن ملكا موكل بقاموس 



 البحر فإذا وضع رجله فاضت وإذا رفعها غاضت  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف جلهالة صاحل بن صباح وأبيه ت  

 

 

ينار ثنا صاحل بن صباح عن أبيه عن  وقال حدثين إبراهيم بن د - 23286
 أشرس عن بن عباس :مثله 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان يعىن بن عيينة عن موسى   - 23287
بن أيب عيسى : ان مرمي فقدت عيسى عليه السالم فدارت بطلبه فلقيت 

حائكا فلم يرشدها فدعت عليه فال تزال تراه اتئها فلقيت خياطا فارشدها  
له فهم يؤنس إليهم أي جيلس إليهم  فدعت   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : هذا أثر مقطوعت  

 

 

( حديث حذيفة بن اليمان عن النيب صلى هللا عليه وسلم   )  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن   - 23288
صلة عن حذيفة   سليمان يعىن األعمش عن سعد بن عبيدة عن املستورد عن

قال : صليت مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فكان يقول يف ركوعه  
سبحان ريب العظيم ويف سجوده سبحان ريب األعلى قال وما مر آبية رمحة إال 

ا فسأل وال آية عذاب إال تعوذ منها  وقف عنده  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
فمن رجال مسلم -وهو ابن األحنف الكويف  -الشيخني غري املستورد   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هشيم قال األعمش أان عن أيب  - 23289
وائل عن حذيفة بن اليمان قال : رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أتى 

 سباطة قوم فبال وهو قائم مث دعاين مباء فأتيته فتوضأ ومسح على خفيه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

ا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان بن عيينة عن منصور عن  حدثن - 23290
أيب وائل عن حذيفة : أن النيب صلى هللا عليه وسلم كان إذا قام من الليل  



 يشوص فاه ابلسواك  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان عن أيب إسحاق عن مسلم - 23291
بن نذير عن حذيفة : أخذ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بعضلة ساقي أو  
ساقه قال هذا موضع اإلزار فإن أبيت فاسفل فإن أبيت فالحق لإلزار فيما  

 دون الكعبني  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد قوي من أجل مسلم بن  ت
 نذير

 

 

سفيان عن عبد امللك عن ربعي  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا  - 23292
عن حذيفة قال : كان يعين النيب صلى هللا عليه وسلم إذا أوى إىل فراشه وضع  

 يده اليمىن حتت خده وقال رب يعين قين عذابك يوم تبعث أو جتمع عبادك  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان بن عيينة عن زائدة عن عبد   - 23293
امللك بن عمري عن ربعي بن حراش عن حذيفة أن النيب صلى هللا عليه وسلم  

 قال : اقتدوا ابللذين من بعدي أبو بكر وعمر  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث حسن بطرقه وشواهده وهذا إسناد رجاله  ت
الشيخني لكنه منقطع ثقات رجال   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان ثنا األعمش ثنا شقيق عن   - 23294
حذيفة : أن النيب صلى هللا عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال قائما فذهبت  

 أتباعد عنه فقدمين حىت قال أبو عبد الرمحن وسقطت على أيب كلمة  
 

 

رط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو معاوية ثنا األعمش عن إبراهيم   - 23295
عن مهام عن حذيفة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ال يدخل اجلنة 

 قتات  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا جرير عن منصور عن أيب وائل عن  - 23296
أن بىن إسرائيل  حذيفة قال : بلغه أن أاب موسى كان يبول يف قارورة ويقول

كانوا إذا أصاب أحدهم البول قرض مكانه قال حذيفة وددت أن صاحبكم ال  
لم  يشدد هذا التشديد لقد رأيتين نتماشى مع رسول هللا صلى هللا عليه وس

فانتهينا إىل سباطة فقام يبول كما يبول أحدكم فذهبت أتنحى عنه فقال ادنه 
 فدنوت منه حىت كنت عند عقبه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو معاوية ثنا األعمش عن خثيمة   - 23297
مسه سلمة بن اهليثم بن صهيب من عن أيب حذيفة قال أبو عبد الرمحن ا

أصحاب بن مسعود عن حذيفة قال : كنا إذا حضران مع رسول هللا صلى هللا 
عليه وسلم على طعام مل نضع أيدينا حىت يبدأ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

فيضع يده وإان حضران معه طعاما فجاءت جارية كأمنا تدفع فذهبت تضع يدها  



 صلى هللا عليه وسلم بيدها وجاء إعرايب كأمنا يدفع يف الطعام فأخذ رسول هللا
عليه وسلم بيده فقال  فذهب يضع يده يف الطعام فأخذ رسول هللا صلى هللا 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إن الشيطان يستحل الطعام إذا مل يذكر اسم  
عرايب هللا عليه وإنه جاء هبذه اجلارية ليستحل هبا فأخذت بيدها وجاء هبذا اإل

ليستحل به فأخذت بيده والذي نفسي بيده أن يده يف يدي مع يدمها يعىن 
 الشيطان 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري أيب حذيفة سلمة بن صهيب فمن رجال مسلم 

 

 

------------------------------------- 

 

[    383صفحة  - 5مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو معاوية ثنا األعمش عن شقيق   - 23298
عن حذيفة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : الدجال أعور العني 

 اليسرى جفال الشعر معه جنة وانر فناره جنة وجنته انر  
 



 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

ثين أيب ثنا أبو معاوية ثنا أبو مالك األشجعي  حدثنا عبد هللا حد - 23299
األمة على سائر األمم   عن ربعي بن حراش عن حذيفة قال : فضلت هذه

بثالث جعلت هلا األرض طهورا ومسجدا وجعلت صفوفها على صفوف 
املالئكة قال كان النيب صلى هللا عليه وسلم يقول ذا وأعطيت هذه اآلايت من 

عرش مل يعطها نيب قبلي قال أبو معاوية كله عن  آخر البقرة من كنز حتت ال
 النيب صلى هللا عليه وسلم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري أيب مالك األشجعي وامسه سعد بن طارق فمن رجال مسلم 

 

 

بعي بن حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو مالك األشجعي عن ر  - 23300
حراش عن حذيفة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : املعروف كله  

 صدقة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت



األشجعي فمن رجال مسلم  -وهو سعد بن طارق  -الشيخني غري أيب مالك   

 

 

ثنا أبو مالك األشجعي  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو معاوية  - 23301
عن أيب مسعود األنصاري وعن حذيفة قاال قال رسول هللا عن ربعي بن حراش 

صلى هللا عليه وسلم : كان رجل ممن كان قبلكم يعمل ابملعاصي فلما حضره  
املوت قال ألهله إذا أان مت فاحرقوين مث اطحنوين مث ذروين يف البحر يف يوم 

ال فجمعه هللا عز وجل يف يده قال له ما  ريح عاصف قال فلما مات فعلوا ق 
 محلك على ما صنعت قال خوفك قال فإين قد غفرت لك  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو معاوية ثنا أبو مالك األشجعي   - 23302
عن ربعي بن حراش عن حذيفة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : إن  

 مما أدرك الناس من أمر النبوة األوىل إذا مل تستحي فاصنع ما شئت  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 



 أيب ثنا أبو معاوية ثنا األعمش عن زيد بن حدثنا عبد هللا حدثين - 23303
هللا عليه وسلم حديثني قد رأيت وهب عن حذيفة قال : ثنا رسول هللا صلى 

أحدمها وأان أنتظر اآلخر حدثنا أن األمانة نزلت يف جذر قلوب الرجال مث نزل 
القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة مث حدثنا عن رفع األمانة فقال ينام  

لرجل النومة فتقبض األمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر الوكت فتقبض ا
األمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر اجملل كجمر دحرجته على رجلك تراه 
منتربا وليس فيه شيء قال مث أخذ حصى فدحرجه على رجله قال فيصبح  

رجال  الناس يتبايعون ال يكاد أحد يؤدى األمانة حىت يقال إن يف بين فالن 
أمينا حىت يقال للرجل ما أجلده وأظرفه وأعقله وما يف قلبه حبة من خردل من  

إميان ولقد أتى علي زمان وما أابيل أيكم ابيعت لئن كان مسلما لريدنه على  
دينه ولئن كان نصرانيا أو يهوداي لريدنه على ساعية فأما اليوم فما كنت ألابيع 

 منكم إال فالان وفالان  

 

 

ب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا األعمش عن زيد بن  - 23304
وهب عن حذيفة قال ثنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حديثني رأيت أحدمها 

 وأان أنتظر اآلخر : فذكر معناه  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    384صفحة  - 5مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن   - 23305
سليمان قال مسعت زيد بن وهب حيدث عن حذيفة قال حدثنا رسول هللا 

 صلى هللا عليه وسلم حبديثني : فذكر احلديث  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو معاوية ثنا األعمش عن زيد بن  - 23306
ندة فجعل  وهب قال : دخل حذيفة املسجد فإذا رجل يصلي مما يلي أبواب ك

ال يتم الركوع وال السجود فلما انصرف قال له حذيفة منذ كم هذه صالتك  
مت قال منذ أربعني سنة قال فقال له حذيفة ما صليت منذ أربعني سنة ولو 



وهذه صالتك ملت على غري الفطرة اليت فطر عليها حممد صلى هللا عليه  
وسلم قال مث أقبل عليه يعلمه فقال إن الرجل ليخفف يف صالته وإنه ليتم  

 الركوع والسجود 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو معاوية ثنا األعمش عن شقيق   - 23307
يل كم يلفظ  عن حذيفة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : أحصوا 

اإلسالم قلنا اي رسول هللا أختاف علينا وحنن ما بني الستمائة إىل السبعمائة قال  
الرجل منا ال  فقال إنكم ال تدرون لعلكم أن تبتلوا قال فابتلينا حىت جعل

 يصلي إال سرا 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل عن يونس عن محيد بن   - 23308
هالل أو عن غريه عن ربعي بن حراش عن حذيفة عن النيب صلى هللا عليه  

صدقهم بكذهبم وأعاهنم   وسلم قال : إهنا ستكون أمراء يكذبون ويظلمون فمن



على ظلمهم فليس منا ولست منهم وال يرد على احلوض ومن مل يصدقهم  
 بكذهبم ومل يعنهم على ظلمهم فهو مين وأان منه وسريد علي احلوض 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

عن سعد    حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو معاوية ثنا األعمش - 23309
عبيدة عن مستورد بن أحنف عن صلة بن زفر عن حذيفة قال : صليت بن 

مع النيب صلى هللا عليه وسلم ذات ليلة قال فافتتح البقرة فقرأ حىت بلغ رأس 
املائة فقلت يركع مث مضى حىت بلغ املائتني فقلت يركع مث مضى حىت ختمها  

مها قال فقلت يركع  قال فقلت يركع قال مث افتتح سورة آل عمران حىت خت
قال مث افتتح سورة النساء فقرأها قال مث ركع قال فقال يف ركوعه سبحان ريب 
العظيم قال وكان ركوعه مبنزلة قيامه مث سجد فكان سجوده مثل ركوعه وقال  
يف سجوده سبحان ريب األعلى قال وكان إذا مر آبية رمحة سأل وإذا مر آبية 

ها تنزيه هلل عز وجل سبح  فيها عذاب تعوذ وإذا مر آبية في  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري مستورد بن أحنف فمن رجال مسلم 

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل بن إبراهيم عن ليث عن   - 23310
اين  بالل عن شتري بن شكل وعن صلة بن زفر وعن سليك بن مسحل الغطف

قالوا خرج علينا حذيفة وحنن نتحدث فقال : إنكم لتكلمون كالما إن كنا  
 لنعده على عهد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم النفاق  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : أثر حسن وهذا إسناد ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد عن شعبة قال ثنا   - 23311
قتادة عن أيب جملز عن حذيفة : يف الذي يقعد يف وسط احللقة قال ملعون 

 على لسان النيب أو لسان حممد صلى هللا عليه وسلم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

عيد عن مسعر حدثين حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن س - 23312
واصل عن أيب وائل عن حذيفة : أن النيب صلى هللا عليه وسلم لقيه يف بعض 

 طرق املدينة فأهوى إليه قال قلت إين جنب قال إن املؤمن ال ينجس  

 



 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

عبة عن  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد عن ش - 23313
منصور عن عبد هللا بن يسار عن حذيفة أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال :  

 ال تقولوا ما شاء هللا وشاء فالن قولوا ما شاء هللا مث شاء فالن  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد رجاله ثقات لكنه منقطع ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن عبيد ثنا يوسف يعىن بن  - 23314
فة : ما  صهيب عن موسى بن أيب املختار عن بالل العبسي قال قال حذي

أخبية بعد أخبية كانت مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ببدر ما يدفع عنهم  
غلهم  ما يدفع عن أهل هذه األخبية وال يريد هبم قوم سوءا إال أاتهم ما يش

 عنهم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : أثر صحيح وهذا إسناد ضعيف ت  

 

 



------------------------------------- 
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حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا سفيان عن أيب بكر بن أيب  - 23315
لى رسول هللا اجلهم عن عبيد هللا بن عبد هللا بن عتبة عن بن عباس قال : ص

صلى هللا عليه وسلم صالة اخلوف بذي قرد أرض من أرض بىن سليم فصف 
  الناس خلفه صفني صفا يوازى العدو وصفا خلفه فصلى ابلصف الذي يليه

ركعة مث نكص هؤالء إىل مصاف هؤالء وهؤالء إىل مصاف هؤالء فصلى هبم  
 ركعة أخرى  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري أيب بكر بن أيب اجلهم فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع عن سفيان عن أشعث بن أيب  - 23316
ل كنا مع سعيد  الشعثاء عن األسود بن هالل عن ثعلبة بن زهدم احلنظلي قا 

بن العاص بطربستان فقال : أيكم صلى مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
صالة اخلوف قال فقال حذيفة أان فقال سفيان فوصف مثل حديث بن عباس  



يد بن اثبت  وز   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري ثعلبة  ت
 بن زهدم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا شعبة عن احلكم عن عبد   - 23317
الرمحن بن أيب ليلى عن حذيفة قال : هنى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن  

لذهب والفضة وقال هو هلم يف الدنيا ولنا يف لبس احلرير والديباج وآنية ا
 اآلخرة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع عن حبيب بن سليم العبسي  - 23318
عن بالل بن حيىي العبسي عن حذيفة قال : هنى رسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم عن النعي  

 

 

ق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف عليت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا سفيان عن عبد امللك بن  - 23319
عمري عن ربعي بن حراش عن حذيفة قال : كان رسول هللا صلى هللا عليه  
وسلم إذا أوى إىل فراشه قال ابمسك اللهم أموت وأحيا وإذا استيقظ قال  

 احلمد هلل الذي أحياان بعد ما أماتنا وإليه النشور 
 

 

رنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع عن سفيان عن أيب إسحاق  - 23320
نيب صلى هللا عليه  عن صلة بن زفر عن حذيفة قال جاء السيد والعاقب إىل ال

وسلم فقاال : اي رسول هللا ابعث معنا أمينك وقال وكيع مرة أمينا قال سأبعث 
راح معكم أمينا حق أمني قال فتشرف هلا الناس فبعث أاب عبيدة بن اجل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع عن سفيان عن إبراهيم بن   - 23321
مهاجر عن ربعي بن حراش قال حدثين من مل يكذبىن يعىن حذيفة قال : لقي  



قال إن  النيب صلى هللا عليه وسلم جربيل عليه السالم وهو عند أحجار املراء ف
أمتك يقرؤون القرآن على سبعة أحرف فمن قرأ منهم على حرف فليقرأ كما  
علم وال يرجع عنه قال أيب وقال بن مهدي ان من أمتك الضعيف فمن قرأ 

 على حرف فال يتحول منه إىل غريه رغبة عنه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

عن سفيان عن األعمش عن   حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع  - 23322
قال : قام فينا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مقاما فما  أيب وائل عن حذيفة 

ترك شيئا يكون بني يدي الساعة إال ذكره يف مقامه ذلك حفظه من حفظه  
ونسيه من نسيه قال حذيفة فإين ألرى أشياء قد كنت نسيتها فاعرفها كما  

با عنه يراه فيعرفه وقال وكيع مرة فرآه يعرف الرجل وجه الرجل قد كان غائ
 فعرفه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع عن بن أيب ليلى عن شيخ   - 23323



يقال له هالل عن حذيفة قال : سألت النيب صلى هللا عليه وسلم عن كل 
أو دع  شيء حىت مسح احلصى فقال واحدة   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع عن سفيان عن عبد امللك بن  - 23324
 صلى هللا عليه  عمري عن موىل لربعي عن ربعي عن حذيفة قال : كنا عند النيب

وسلم جلوسا فقال إين ال أدري ما قدر بقائي فيكم فاقتدوا ابللذين من بعدي  
ود  وأشار إىل أيب بكر وعمر ومتسكوا بعهد عمار وما حدثكم بن مسع

 فصدقوه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث حسن بطرقه وشواهده دون قوله : " متسكوا ت
 بعهد عمار " وهذا إسناد ضعيف

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا أبو العميس عن أيب بكر  - 23325
بن عمرو بن عتبة عن بن حلذيفة عن أبيه : أن النيب صلى هللا عليه وسلم كان  

رجل أصابته وأصابت ولده وولد ولده  إذا دعا ل  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

------------------------------------- 
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حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا رزين بن حبيب اجلهين  - 23326
عن أيب الرقاد العبسي عن حذيفة قال : إن كان الرجل ليتكلم ابلكلمة على  

عهد النيب صلى هللا عليه وسلم فيصري هبا منافقا وإين ألمسعها من أحدكم اليوم  
 يف اجمللس عشر مرات 

 

 

إسناد ضعيف  عليق شعيب األرنؤوط : أثر حسن وهذات  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد بن هارون أان أبو مالك  - 23327
األشجعي سعد بن طارق ثنا ربعي بن حراش عن حذيفة بن اليمان قال قال  
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ألان أعلم مبا مع الدجال من الدجال معه  



رأى العني انر أتجج فإن   هنران جيراين أحدمها رأى العني ماء أبيض واآلخر
أدركن واحدا منكم فليأت النهر الذي يراه انرا فليغمض مث ليطأطئ رأسه  

فليشرب فإنه ماء ابرد وإن الدجال ممسوح العني اليسرى عليها ظفرة غليظة  
 مكتوب بني عينيه كافر يقرؤه كل مؤمن كاتب وغري كاتب 

 

 

مسلم رجاله ثقات رجال  عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط ت
 الشيخني غري أيب مالك األشجعي فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد بن هارون ثنا أبو مالك عن   - 23328
ربعي بن حراش عن حذيفة إنه قدم من عند عمر قال ملا جلسنا إليه أمس  

ى هللا سأل أصحاب حممد صلى هللا عليه وسلم أيكم مسع قول رسول هللا صل 
يه وسلم يف الفنت فقالوا حنن مسعناه قال لعلكم تعنون فتنة الرجل يف أهله  عل

وماله قالوا أجل قال لست عن تلك أسأل تلك يكفرها الصالة والصيام  
والصدقة ولكن أيكم مسع قول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف الفنت اليت  

يريد قلت أان قال يل أنت  متوج موج البحر قال فأمسك القوم وظننت إنه إايي 
هلل أبوك قال قلت : تعرض الفنت على القلوب عرض احلصري فأي قلب 

أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء وأي قلب أشرهبا نكتت فيه نكتة سوداء حىت 
يصري القلب على قلبني أبيض مثل الصفا ال يضره فتنة ما دامت السماوات 



ال كفه ال يعرف معروفا وال ينكر  واألرض واآلخر أسود مربد كالكوز جمخيا وأم
 منكرا إال ما اشرب من هواه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن عدى   - 23329
صلى هللا بن اثبت عن عبد هللا بن يزيد عن حذيفة إنه قال : أخربين رسول هللا  

عليه وسلم مبا هو كائن إىل أن تقوم الساعة فما منه شيء إال قد سألته إال إين 
 مل أسأله ما خيرج أهل املدينة من املدينة  

 

 

يب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شع ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هبز وأبو النضر قاال ثنا سليمان بن  - 23330
املغرية ثنا محيد هو بن هالل قال أبو النضر يف حديثه حدثين محيد يعىن بن 
هالل ثنا نصر بن عاصم الليثي قال : أتيت اليشكري يف رهط من بىن ليث 

ال من القوم قال قلنا بنو ليث قال فسألناه وسألنا مث قلنا أتيناك قال فق
نسألك عن حديث حذيفة قال أقبلنا مع أيب موسى قافلني وغلت الدواب  



ابلكوفة فاستأذنت أان وصاحب يل أاب موسى فأذن لنا فقدمنا الكوفة ابكرا من  
قال   النهار فقلت لصاحيب إين داخل املسجد فإذا قامت السوق خرجت إليك

فدخلت املسجد فإذا فيه حلقة كإمنا قطعت رؤوسهم يستمعون إىل حديث 
رجل قال فقمت عليهم قال فجاء رجل فقام إىل جنيب قال قلت من هذا قال  

أبصري أنت قال قلت نعم قال قد عرفت لو كنت كوفيا مل تسأل عن هذا هذا  
رسول هللا  حذيفة بن اليمان قال فدنوت منه فسمعته يقول كان الناس يسألون

صلى هللا عليه وسلم عن اخلري وأسأله عن الشر وعرفت أن اخلري لن يسبقين  
قلت اي رسول هللا أبعد هذا اخلري شر قال اي حذيفة تعلم كتاب هللا واتبع ما  
فيه ثالث مرات قال قلت اي رسول هللا أبعد هذا الشر خري قال هدنة على  

 اهلدنة على دخن ما هي قال  دخن ومجاعة على أقذاء قال قلت اي رسول هللا
ال ترجع قلوب أقوام على الذي كانت عليه قال قلت اي رسول هللا أبعد هذا  
اخلري شر قال فتنة عمياء صماء عليها دعاة على أبواب النار وأنت أن متوت 

 اي حذيفة وأنت عاض على جذل خري لك من أن تتبع أحدا منهم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث حسنت  

 

 

-------------------------------------  
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حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إسحاق بن سليمان ثنا كثري أبو  - 23331
ليايل سار الناس  النضر عن ربعي بن حراش قال : انطلقت إىل حذيفة ابملدائن

إىل عثمان فقال اي ربعي ما فعل قومك قال قلت عن أي ابهلم تسأل قال من  
ول خرج منهم إىل هذا الرجل فسميت رجاال فيمن خرج إليه فقال مسعت رس

هللا صلى هللا عليه وسلم يقول من فارق اجلماعة واستذل اإلمارة لقي هللا عز  
 وجل وال وجه له عنده  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن بكر ثنا كثري بن أيب كثري   - 23332
 ثنا ربعي بن حراش عن حذيفة : أنه أاته ابملدائن فذكره  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسن من أجل كثري بن أيب كثري ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو النضر ثنا شيبان عن عاصم   - 23333



ال : أتيت على حذيفة بن اليمان وهو حيدث عن ليلة  عن زر بن حبيش ق
طلقت أو انطلقنا فلقينا حىت  أسرى مبحمد صلى هللا عليه وسلم وهو يقول فان

أتينا على بيت املقدس فلم يدخاله قال قلت بل دخله رسول هللا صلى هللا 
عليه وسلم ليلتئذ وصلى فيه قال ما امسك اي اصلع فإين أعرف وجهك وال 

امسك قال قلت أان زر بن حبيش قال فما علمك أبن رسول هللا أدري ما 
صلى هللا عليه وسلم صلى فيه ليلتئذ قال قلت القرآن خيربين بذلك قال من  

سبحان الذي أسرى بعبده ليال من  }تكلم ابلقرآن فلج اقرأ قال فقرأت 
قال فلم أجده صلى فيه قال اي أصلع هل جتد صلى فيه قال   {املسجد احلرام 

لت ال قال وهللا ما صلى فيه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ليلتئذ لو صلى  ق
فيه لكتب عليكم صالة فيه كما كتب عليكم صالة يف البيت العتيق وهللا ما  

زايال الرباق حىت فتحت هلما أبواب السماء فرأاي اجلنة والنار ووعد اآلخرة  
أيت نواجذه قال أمجع مث عادا عودمها على بدئهما قال مث ضحك حىت ر 

وحيدثون أنه لربطه ليفر منه وإمنا سخره له عامل الغيب والشهادة قال قلت أاب 
 عبد هللا أي دابة الرباق قال دابة أبيض طويل هكذا خطوه مد البصر  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسن من أجل عاصم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو النضر ثنا شريك عن عبد   - 23334



امللك بن عمري عن ربعي بن حراش عن حذيفة بن اليمان قال : كان النيب 
صلى هللا عليه وسلم قمنا أن يقول إذا أخذ مضجعه من الليل وضع يده  
اليمىن حتت خده اليمىن مث يقول اللهم ابمسك أحيا وابمسك أموت فإذا 

الليل قال احلمد هلل الذي أحياين بعد ما أماتين وإليه النشور   استيقظ من  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا موسى بن داود ثنا بن هليعة عن   - 23335
بكر بن عمرو عن أيب عبد امللك عن حذيفة بن اليمان قال قال رسول هللا 

دار القريبة من املسجد على الدار الشاسعة  صلى هللا عليه وسلم : فضل ال
 كفضل الغازي على القاعد  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف جدا ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو عاصم ثنا كثري بن أيب كثري   - 23336
كثري عن ربعي :  التميمي ثنا ربعي بن حراش قال أيب وإسحاق بن سليمان ثنا  

أنه أتى حذيفة بن اليمان ابملدائن يزوره ويزور أخته قال فقال حذيفة ما فعل  



خروج   قومك اي ربعي أخرج منهم أحد قال نعم فسمى نفرا وذلك يف زمن
الناس إىل عثمان فقال حذيفة مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول من  

 خرج من اجلماعة واستذل اإلمارة لقي هللا وال وجه له عنده  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسن من أجل كثري بن أيب كثري ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وهب بن جرير ثنا هشام بن  - 23337
ن عن حممد عن أيب عبيدة بن حذيفة عن حذيفة قال : سأل رجل على  حسا

طاه فأعطى القوم عهد النيب صلى هللا عليه وسلم فأمسك القوم مث إن رجال أع
فقال النيب صلى هللا عليه وسلم من سن خريا فاسنت به كان له أجره ومن أجور  

ن عليه وزره  من يتبعه غري منتقص من أجورهم شيئا ومن سن شرا فاسنت به كا
 ومن أوزار من يتبعه غري منتقص من أوزارهم شيئا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد حسن من أجل أيب عبيدة  ت
 بن حذيفة 

 

 

------------------------------------- 
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حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد ثنا عبد العزيز بن  - 23338
مسلم حدثنا حصني عن أيب وائل عن حذيفة أن رسول هللا صلى هللا عليه  

وسلم قال : لريدن على احلوض أقوام فيختلجون دوين فأقول رب أصحايب 
إنك ال تدري ما أحدثوا بعدك   رب أصحايب فيقال يل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعقوب ثنا أيب عن صاحل يعىن بن  - 23339
كيسان عن بن شهاب قال قال أبو إدريس عائذ هللا بن عبد هللا اخلوالين 

ي كائنة فيما  مسعت حذيفة بن اليمان يقول وهللا إين ألعلم الناس بكل فتنة ه
 الساعة وما ذلك أن يكون رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حدثين بيين وبني

من ذلك شيئا أسره إىل مل يكن حدث به غريي ولكن رسول هللا صلى هللا عليه  
وسلم قال وهو حيدث جملسا أان فيه سئل عن الفنت وهو يعد الفنت فيهن ثالث 

ار ومنها كبار قال حذيفة فذهب ال يذرن شيئا منهن كرايح الصيف منها صغ
 أولئك الرهط كلهم غريي :  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا فزارة بن عمرو ثنا إبراهيم بن سعد   - 23340
 حدثنا صاحل بن كيسان فذكر : مثله  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هارون بن معروف ومسعته أان من  - 23341
ن  هارون ثنا بن وهب حدثين عمرو بن احلرث أن عمرو بن شعيب حدثه أ

موىل شرحبيل بن حسنة حدثه أنه مسع عقبة بن عامر اجلهين وحذيفة بن اليمان  
 يقوالن قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : كل ما ردت عليك قوسك 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف إلهبام موىل  ت
 شرحبيل بن حسنة 

 

 

ثنا بن هليعة ثنا عمرو بن حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن  - 23342



احلرث عن عمرو بن شعيب أنه حدثه أن موىل شرحبيل بن حسنة حدثه أنه 
مسع عقبة بن عامر اجلهين وحذيفة بن اليمان يقوالن قال رسول هللا صلى هللا 

 عليه وسلم : كل ما ردت عليك قوسك 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيفت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع عن إسرائيل قال قال أبو  - 23343
إسحاق عن عبد هللا بن غالب عن حذيفة قال : سيد ولد آدم يوم القيامة  

 حممد صلى هللا عليه وسلم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا سند حمتمل للتحسنيت  

 

 

ك عن أيب إسحاق حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حجاج ثنا شري - 23344
عن عبد هللا بن غالب عن حذيفة قال : سيد ولد آدم يوم القيامة حممد صلى  

 هللا عليه وسلم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيفت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسني بن حممد ثنا شريك عن أيب  - 34523
إسحاق عن عبد هللا بن غالب عن حذيفة قال : سيد ولد آدم يوم القيامة  

 حممد صلى هللا عليه وسلم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيفت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو أمحد الزبريي ثنا إسرائيل عن   - 23346
أيب إسحاق عن عبد هللا بن غالب عن حذيفة قال : سيد ولد آدم يوم القيامة  

 حممد صلى هللا عليه وسلم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد حمتمل للتحسنيت  

 

 

اعيل بن عمر وخلف بن الوليد حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمس - 23347
قاال ثنا حيىي بن زكراي يعىن بن زائدة عن عكرمة بن عمار عن حممد بن عبد هللا  
الدويل قال قال عبد العزيز أخو حذيفة قال حذيفة : كان رسول هللا صلى هللا 

 عليه وسلم إذا حزبه أمر صلى  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

هللا حدثين أيب ثنا سريج بن النعمان ثنا محاد عن عبد   حدثنا عبد - 23348
قمت مع رسول هللا  امللك بن عمري حدثين بن عم حلذيفة عن حذيفة قال :

صلى هللا عليه وسلم ذات ليلة فقرأ السبع الطوال يف سبع ركعات وكان إذا 
رفع رأسه من الركوع قال مسع هللا ملن محده مث قال احلمد هلل ذي امللكوت 

جلربوت والكربايء والعظمة وكان ركوعه مثل قيامه وسجوده مثل ركوعه  وا
 فانصرف وقد كادت تنكسر رجالي 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف جلهالة ابن عم حذيفة ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سليمان اهلامشي أان إمساعيل يعىن  - 23349
عن عبد هللا بن عبد الرمحن األشهل  بن جعفر أخربين عمرو يعىن بن أيب عمرو  

عن حذيفة بن اليمان أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : والذي نفسي بيده  
لتأمرن ابملعروف ولتنهون عن املنكر أو ليوشكن هللا أن يبعث عليكم عقااب من  

 عنده مث لتدعنه فال يستجيب لكم  

 



 

ضعيف عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه وهذا إسناد ت  

 

 

------------------------------------- 
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حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سليمان أان إمساعيل حدثين عمرو   - 23350
عن عبد هللا بن عبد الرمحن األشهلي عن حذيفة بن اليمان أن النيب صلى هللا 

لساعة حىت تقتلوا أمامكم وجتتلدوا أبسيافكم ويرث عليه وسلم قال : ال تقوم ا
 دايركم شراركم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سليمان ثنا إمساعيل ثنا عمرو   - 23351
حدثين عبيد هللا بن عبد الرمحن األشهلي عن حذيفة بن اليمان أن النيب صلى 
هللا عليه وسلم قال : ال تقوم الساعة حىت يكون أسعد الناس ابلدنيا لكع بن 

 لكع 



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه وهذا إسناد ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وهب بن جرير ثنا أيب قال مسعت   - 33522
 األعمش عن أيب وائل عن حذيفة قال ذكر الدجال عند رسول هللا صلى هللا

عليه وسلم فقال : ألان لفتنة بعضكم أخوف عندي من فتنة الدجال ولن ينجو  
صغرية وال كبرية إال  أحد مما قبلها إال جنا منها وما صنعت فتنة منذ كانت الدنيا 

 لفتنة الدجال  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد القطان أبو سعيد   - 23353
ام بن احلرث  األحول عن األعمش حدثين إبراهيم منذ حنو ستني سنة عن مه

قال مر رجل على حذيفة فقيل إن هذا يرفع احلديث إىل األمراء قال مسعت 
لم :  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول أو قال رسول هللا صلى هللا عليه وس

 ال يدخل اجلنة قتات  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن أيب بكري ثنا عبيد هللا بن  - 23354
إايد بن لقيط قال مسعت أيب يذكر عن حذيفة قال : سئل رسول هللا صلى هللا 

  {ريب ال جيليها لوقتها إال هو علمها عند   }عليه وسلم عن الساعة فقال 
ا قالوا اي  ولكن أخربكم مبشاريطها وما يكون بني يديها إن بني يديها فتنة وهرج 

رسول هللا الفتنة قد عرفناها فاهلرج ما هو قال بلسان احلبشة القتل ويلقى بني 
 الناس التناكر فال يكاد أحد أن يعرف أحدا 

 

 

لغريه عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن   - 23355
منصور عن ربعي قال مسعت رجال يف جنازة حذيفة يقول مسعت صاحب هذا 
السرير يقول ما يب أبس ما مسعت من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ولئن  

ك  أقتتلتم ألدخلن بييت فلئن دخل على ألقولن ها بؤ إبمثي وأمث  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف إلهبام الراوي عن حذيفة ت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسني بن حممد ثنا إسرائيل عن   - 23356
أيب إسحاق عن عبد الرمحن بن يزيد قال : أتينا حذيفة فقلنا دلنا على أقرب 

ذ عنه ونسمع منه  الناس برسول هللا صلى هللا عليه وسلم هداي ومستا ووالء أنخ
فقال كان أقرب الناس برسول هللا صلى هللا عليه وسلم هداي ومستا ودال بن أم 
عبد حىت يتوارى عىن يف بيته ولقد علم احملفوظون من أصحاب حممد صلى هللا 

 عليه وسلم أن بن أم عبد من أقرهبم إىل هللا زلفة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أان سفيان عن األعمش   - 23357
قاما  عن أيب وائل عن حذيفة قال : قام فينا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم م

ما ترك فيه شيئا يكون قبل الساعة إال قد ذكره حفظه من حفظه ونسيه من  
رجل غاب عنه مث رآه  نسيه إين ألرى الشيء فاذكره كما يعرف الرجل وجه ال

 فعرفه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أان سفيان عن منصور   - 23358
عن إبراهيم عن مهام عن حذيفة قال كان رجل يرفع إىل عثمان األحاديث من 

حذيفة قال حذيفة مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : ال يدخل 
 اجلنة قتات يعىن مناما  

 

 

ط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شر ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا سفيان عن األعمش   - 23359
عن سعد بن عبيدة عن صلة بن زفر عن حذيفة : أن النيب صلى هللا عليه  

وسلم كان إذا مر آبية خوف تعوذ وإذا مر آبية رمحة سأل قال وكان النيب صلى 
يم وإذا سجد قال سبحان ريب هللا عليه وسلم إذا ركع قال سبحان ريب العظ

 األعلى  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد رجاله ثقات لكنه منقطع ت  

 

 

------------------------------------- 
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حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد هللا بن منري ثنا رزين اجلهين  - 23360
حذيفة وهو  حدثين أبو الرقاد قال : خرجت مع موالي وأان غالم فدفعت إىل 

يقول إن كان الرجل ليتكلم ابلكلمة على عهد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
مرات لتأمرن  فيصري منافقا وإين ألمسعها من أحدكم يف املقعد الواحد أربع 

ابملعروف ولتنهون عن املنكر ولتحاضن على اخلري أو ليسحتنكم هللا مجيعا  
 بعذاب أو ليؤمرن عليكم شراركم مث يدعو خياركم فال يستجاب لكم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : أثر حسن وهذا إسناد ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا معاوية بن عمرو ثنا زائدة عن   - 23361
صني عن شقيق قال مسعت حذيفة قال : كان رسول هللا صلى هللا عليه  ح

 وسلم إذا قام للتهجد يشوص فاه ابلسواك  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن عبد امللك بن أيب غنية ثنا   - 23362
هللا  أيب عن احلكم عن عبد الرمحن بن أيب ليلى عن حذيفة قال مسعت رسول

صلى هللا عليه وسلم يقول : ال تشربوا يف الذهب وال يف الفضة وال تلبسوا 
 احلرير والديباج فإهنا هلم يف الدنيا وهي لكم يف اآلخرة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا شعبة عن عدى بن اثبت   - 23363
عن زيد بن وهب عن اثبت بن وديعة : أن رجال من بىن فزارة أتى النيب صلى 
هللا عليه وسلم بضباب قد احرتشها قال فجعل يقلب ضبا منها بني يديه فقال  

مسخت قال وأكرب علمي أنه قال ما أدري ما فعلت قال وما أدري لعل أمة 
هذا منها وقال شعبة مسعته وقال حصني عن زيد بن وهب عن حذيفة قال  

 وذكر شيئا حنوا من هذا قال فلم أيمر به ومل ينه أحدا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناداه صحيحان ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو داود ثنا هشام عن قتادة عن   - 23364



أيب الطفيل قال انطلقت أان وعمرو بن صليع حىت آتينا حذيفة قال مسعت 
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : إن هذا احلي من مضر ال تدع هلل يف 

ده فيذهلا  األرض عبدا صاحلا إال فتنته وأهلكته حىت يدركها هللا جبنود من عبا
 حىت ال متنع ذنب تلعة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
فمن رجال  -وهو سليمان بن داود الطيالسي  -الشيخني غري أيب داود 

 مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد ثنا محاد عن عاصم   - 23365
 صلى هللا عليه وسلم قال : بني حوضي كما  عن زر عن حذيفة أن رسول هللا

بني أيلة ومضر آنيته أكثر أو قال مثل عدد جنوم السماء ماؤه أحلى من 
العسل وأشد بياضا من اللنب وأبرد من الثلج وأطيب من املسك من شرب منه  

 مل يظمأ بعده  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد حسن من أجل عاصم ت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا محاد بن سلمة عن عاصم   - 23366
عن زر عن حذيفة قال : ما بني طريف حوض النيب صلى هللا عليه وسلم كأيلة  

 ومضر فذكره وكذا قال يونس كما قال عفان  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد حسن من أجل عاصم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أسود بن عامر ثنا شعبة عن قتادة   - 23367
صنعتم فيما   عن أيب نضرة عن قيس قال قلت لعمار أرأيتم صنيعكم هذا الذي

كان من أمر على رأاي رأيتموه أم شيئا عهد إليكم رسول هللا صلى هللا عليه  
 يعهده إىل وسلم فقال مل يعهد إلينا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم شيئا مل

الناس كافة ولكن حذيفة أخربين عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : يف 
أصحايب اثنا عشر منافقا منهم مثانية ال يدخلون اجلنة حىت يلج اجلمل يف سم  

 اخلياط 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
فمن رجال مسلم  -املنذر بن مالك العبدي وهو  -الشيخني غري أيب نضرة   

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل بن عمر ثنا سفيان عن   - 23368
عاصم عن زر عن حذيفة قال : مل يصل النيب صلى هللا عليه وسلم يف بيت 

 املقدس ولو صلى فيه لكتب عليكم صالة نبيكم صلى هللا عليه وسلم 
 

 

سناده حسن من أجل عاصم عليق شعيب األرنؤوط : إت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن عبد هللا بن الزبري وأبو  - 23369
نعيم قاال ثنا الوليد يعىن بن مجيع قال أبو نعيم عن أيب الطفيل مثل مجيع ثنا  

أبو الطفيل قال : كان بني حذيفة وبني رجل من أهل العقبة ما يكون بني الناس 
م كان أصحاب العقبة فقال له القوم أخربه إذ سألك قال  فقال أنشدك هللا ك

الرجل كنا خنرب إهنم أربعة عشر  إن كنا خنرب إهنم أربعة عشر وقال أبو نعيم فقال 
قال فان كنت منهم وقال أبو نعيم فيهم فقد كان القوم مخسة عشر واشهد  

م األشهاد  ابهلل أن أثىن عشر منهم حرب هلل ولرسوله يف احلياة الدنيا ويوم يقو 
قال أبو أمحد األشهاد وعدان ثالثة قالوا ما مسعنا منادى رسول هللا صلى هللا 
عليه وسلم وما علمنا ما أراد القوم قال أبو أمحد يف حديثه وقد كان يف حرة  
فمشى فقال للناس إن املاء قليل فال يسبقين إليه أحد فوجد قوما قد سبقوه  

 فلعنهم يومئذ  

 

 



وط : إسناده قوي على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  عليق شعيب األرنؤ ت
الشيخني غري الوليد بن عبد هللا بن مجيع فهو صدوق حسن احلديث من  

 رجال مسلم 

 

 

-------------------------------------  

 

[    391صفحة  - 5مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن عبد هللا بن الزبري ثنا  - 23370
أخبية كانت شعبة بن أوس عن بالل العبسي عن حذيفة قال : ما أخبية بعد 

مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أكثر يدفع عنها من املكروه أكثر من أخبية  
إهنا لفي  وضعت يف هذه البقعة وقال إنكم اليوم معشر العرب لتأتون أمورا

 عهد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم النفاق على وجهه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : أثر صحيح وهذا إسناد رجاله ثقات غري بالل ت
 العبسي

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن عن محاد بن أيب سليمان   - 23371
ه وسلم  عن ربعي بن حراش عن حذيفة بن اليمان أن رسول هللا صلى هللا علي

 قال : خيرج قوم من النار بعد ما حمشتهم النار يقال هلم اجلهنميون  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد حسن من أجل محاد بن  ت
 أيب سليمان 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن وعفان قاال ثنا محاد بن  - 23372
ه بن أيب هند عن حذيفة  سلمة عن عثمان البيت عن نعيم قال عفان يف حديث 

ه وسلم إىل صدري فقال من قال ال إله إال قال : أسندت النيب صلى هللا علي
هللا قال حسن ابتغاء وجه هللا ختم له هبا دخل اجلنة ومن صام يوما ابتغاء وجه  
هللا ختم له هبا دخل اجلنة ومن تصدق بصدقة ابتغاء وجه هللا ختم له هبا دخل  

 اجلنة 
 

 

األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد رجاله ثقات إال أنه منقطع  عليق شعيبت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هاشم ثنا مهدي عن واصل قال   - 23373



بلغ حذيفة عن رجل ينم احلديث قال مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
 يقول : ال يدخل اجلنة منام  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

عاصم بن هبدلة  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا محاد ثنا - 23374
عن زر عن حذيفة قال مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : أنزل 

 القرآن على سبعة أحرف  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو سعيد موىل بىن هاشم ثنا   - 23375
بد الرمحن أحد بىن سليمان بن بالل عن عمرو بن أيب عمرو عن عبد هللا بن ع

عبد األشهل عن حذيفة أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : والذي نفسي 
ونه فال بيده لتأمرن ابملعروف ولتنهون عن املنكر أو ليبعثن عليكم قوما مث تدع 

 يستجاب لكم 
 

 



عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه وهذا إسناد ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو املغرية ثنا صفوان ثنا السفر بن  - 23376
نسري األزدي وغريه عن حذيفة بن اليمان أنه قال : اي رسول هللا أان كنا يف شر  

يك فهل بعد اخلري من شر قال نعم  فذهب هللا بذلك الشر وجاء ابخلري على يد
قال ما هو قال فنت كقطع الليل املظلم يتبع بعضها بعضا أتتيكم مشتبهة  

 كوجوه البقر ال تدرون أاي من أي  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف لضعف السفر بن نسري األزديت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسني بن حممد ثنا إسرائيل عن   - 23377
يفة قال :  ميسرة بن حبيب عن املنهال بن عمرو عن زر بن حبيش عن حذ

سألتين أمي منذ مىت عهدك ابلنيب صلى هللا عليه وسلم قال فقلت هلا منذ كذا  
 وكذا قال فنالت مىن وسبتين قال فقلت هلا دعيين فإين آتى النيب صلى هللا

عليه وسلم فأصلي معه املغرب مث ال أدعه حىت يستغفر يل ولك قال فأتيت 
النيب صلى هللا عليه وسلم فصليت معه املغرب فصلى النيب صلى هللا عليه  

وسلم العشاء مث انفتل فتبعته فعرض له عارض فناجاه مث ذهب فاتبعته فسمع  
قال غفر هللا لك صويت فقال من هذا فقلت حذيفة قال مالك فحدثته ابألمر ف



وألمك مث قال أما رأيت العارض الذي عرض يل قبيل قال قلت بلى قال فهو  
ملك من املالئكة مل يهبط األرض قبل هذه الليلة فاستأذن ربه أن يسلم علي  

ويبشرين أن احلسن واحلسني سيدا شباب أهل اجلنة وأن فاطمة سيدة نساء  
 أهل اجلنة رضي هللا عنهم  

 

 

رنؤوط : إسناده صحيحعليق شعيب األت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    392صفحة  - 5مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أسود بن عامر ثنا إسرائيل عن بن   - 23378
أيب السفر عن الشعيب عن حذيفة قال : أتيت النيب صلى هللا عليه وسلم  

ر والعصر واملغرب والعشاء مث تبعته وهو يريد يدخل بعض فصليت معه الظه
ن هذا قلت حذيفة قال  حجره فقام وأان خلفه كأنه يكلم أحدا قال مث قال م

أتدري من كان معي قلت ال قال فإن جربيل جاء يبشرين أن احلسن واحلسني  
سيدا شباب أهل اجلنة قال فقال حذيفة فاستغفر يل وألمي قال غفر هللا لك اي 

 حذيفة وألمك  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو قطن ثنا شعبة عن احلكم عن   - 23379
إبراهيم عن مهام بن احلرث قال مر رجل قالوا هذا مبلغ األمراء قال حذيفة  

 مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : ال يدخل قتات اجلنة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
يخني غري أيب قطن وهو عمرو بن اهليثم بن قطن فمن رجال مسلم الش  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يونس ثنا محاد يعىن بن سلمة عن   - 23380
عاصم بن هبدلة عن زر بن حبيش عن حذيفة بن اليمان أن رسول هللا صلى  

  هللا عليه وسلم قال : أتيت ابلرباق وهو دابة أبيض طويل يضع حافره عند
منتهى طرفه فلم نزايل ظهره أان وجربيل حىت أتيت بيت املقدس ففتحت لنا 

أبواب السماء ورأيت اجلنة والنار قال حذيفة بن اليمان ومل يصل يف بيت 
املقدس قال زر فقلت له بلى قد صلى قال حذيفة ما امسك اي اصلع فإين  

إنه قد  أعرف وجهك وال أعرف أمسك فقلت أان زر بن حبيش قال وما يدريك



سبحان الذي أسرى بعبده ليال من   }صلى قال فقلت يقول هللا عز وجل 
املسجد احلرام إىل املسجد األقصى الذي ابركنا حوله لنريه من آايتنا إنه هو  

قال فهل جتده صلى لو صلى لصليتم فيه كما تصلون يف  {السميع البصري 
هبا األنبياء عليهم السالم  املسجد احلرام قال زر وربط الدابة ابحللقة اليت يربط

 قال حذيفة أو كان خياف أن تذهب منه وقد أاته هللا هبا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسن من أجل عاصم بن هبدلة ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن بن موسى ثنا محاد بن سلمة   - 23381
ن رسول هللا صلى  ثنا عاصم بن هبدلة عن زر بن حبيش عن حذيفة بن اليمان أ

هللا عليه وسلم قال : أتيت ابلرباق فذكر معناه وقال حسن يف حديثه يعىن هذا  
احلديث ورأاي اجلنة والنار وقال عفان وفتحت هلما أبواب السماء ورأى اجلنة 

 والنار 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسن من أجل عاصم بن هبدلة ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعقوب ثنا أيب عن حممد بن  - 23382



إسحاق حدثين يزيد بن زايد عن حممد بن كعب القرظي قال قال فىت منا من  
أهل الكوفة حلذيفة بن اليمان : اي أاب عبد هللا رأيتم رسول هللا صلى هللا عليه  

 لقد وسلم وصحبتموه قال نعم اي بن أخي قال فكيف كنتم تصنعون قال وهللا
كنا جنهد قال وهللا لو أدركناه ما تركناه على األرض وجلعلناه على أعناقنا قال  

فقال حذيفة اي بن أخي وهللا لقد رأيتنا مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
ابخلندق وصلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من الليل هواي مث التفت إلينا 

القوم يشرتط له رسول هللا صلى هللا عليه   فقال من رجل يقوم فينظر لنا ما فعل
وسلم إنه يرجع أدخله هللا اجلنة فما قام رجل مث صلى رسول هللا صلى هللا عليه  
وسلم هواي من الليل مث التفت إلينا فقال من رجل يقوم فينظر لنا ما فعل القوم 

ن مث يرجع يشرط له رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الرجعة أسأل هللا أن يكو 
رفيقي يف اجلنة فما قام رجل من القوم مع شدة اخلوف وشدة اجلوع وشدة  

الربد فلما مل يقم أحد دعاين رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فلم يكن يل بد 
من القيام حني دعاين فقال اي حذيفة فاذهب فادخل يف القوم فانظر ما يفعلون  

قوم والريح وجنود هللا وال حتدثن شيئا حىت أتتينا قال فذهبت فدخلت يف ال
تفعل ما تفعل ال تقر هلم قدر وال انر وال بناء فقام أبو سفيان بن حرب فقال  
اي معشر قريش لينظر امرؤ من جليسه فقال حذيفة فأخذت بيد الرجل الذي 

إىل جنيب فقلت من أنت قال أان فالن بن فالن مث قال أبو سفيان اي معشر  
مقام لقد هلك الكراع وأخلفتنا بنو قريظة   قريش إنكم وهللا ما أصبحتم بدار 

بلغنا منهم الذي نكره ولقينا من هذه الريح ما ترون وهللا ما تطمئن لنا قدر وال  



تقوم لنا انر وال يستمسك لنا بناء فارحتلوا فإين مرحتل مث قام إىل مجله وهو  
معقول فجلس عليه مث ضربه فوثب على ثالث فما أطلق عقاله إال وهو قائم  

لوال عهد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ال حتدث شيئا حىت أتتيين مث شئت  و 
هو لقتلته بسهم قال حذيفة مث رجعت إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم و 

قائم يصلي يف مرط لبعض نسائه مرجل فلما رآين أدخلين إىل رحله وطرح علي  
 ومسعت غطفان مبا  طرف املرط مث ركع وسجد وإنه لفيه فلما سلم أخربته اخلرب

 فعلت قريش وانشمروا إىل بالدهم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد حسن لوال إرساله ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    393صفحة  - 5مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسني بن حممد ثنا شيبان عن   - 23383
رجل من القوم منصور عن ربعي بن حراش قال كنت يف جنازة حذيفة فقال 

مسعت هذا يقول يعىن حذيفة يقول : ما يب أبس فيما مسعت من رسول هللا 
صلى هللا عليه وسلم ولئن اقتتلت ألنظرن أقصى بيت من داري فألدخلنه  



علي ألقولن ها بؤ إبمثي وإمثك أو بذنيب وذنبك فلئن دخل   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف إلهبام الراوي عن حذيفة ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن ثنا بن هليعة ثنا بن هبرية أنه  - 23384
يمان يقول :  مسع أاب متيم اجليشاين يقول أخربين سعيد إنه مسع حذيفة بن ال

غاب عنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يوما فلم خيرج حىت ظننا إنه لن خيرج  
فع رأسه قال  فلما خرج سجد سجدة فظننا أن نفسه قد قبضت منها فلما ر 

إن ريب تبارك وتعاىل استشارين يف أميت ماذا أفعل هبم فقلت ما شئت أي رب 
هم خلقك وعبادك فاستشارىن الثانية فقلت له كذلك فقال ال أحزنك يف 

أمتك اي حممد وبشرين إن أول من يدخل اجلنة من أميت سبعون ألفا مع كل 
ادع جتب وسل تعط  ألف سبعون ألفا ليس عليهم حساب مث أرسل إيل فقال

فقلت لرسوله أو معطى ريب سؤيل فقال ما أرسلين إليك إال ليعطيك ولقد  
أعطاين ريب عز وجل وال فخر وغفر يل ما تقدم من ذنيب وما أتخر وأان أمشي 
حيا صحيحا وأعطاين أن ال جتوع أميت وال تغلب وأعطاين الكوثر فهو هنر من  

صر والرعب يسعى بني يدي أميت اجلنة يسيل يف حوضي وأعطاين العز والن
شهرا وأعطاين أين أول األنبياء أدخل اجلنة وطيب يل وألميت الغنيمة وأحل لنا  

 كثريا مما شدد على من قبلنا ومل جيعل علينا من حرج  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سريج بن النعمان حدثنا هشيم عن   - 23385
املغرية عن أيب وائل عن بن مسعود وحصني عن أيب وائل عن حذيفة قاال قال  

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : أان فرطكم على احلوض أنظركم لريفع يل 
رجال منكم حىت إذا عرفتهم اختلجوا دوين فأقول رب أصحايب أصحايب فيقال  

 إنك ال تدري ما أحدثوا بعدك 
 

 

ا احلديث له إسنادان : األول إسناده صحيح  عليق شعيب األرنؤوط : هذت
 واإلسناد الثاين رجاله ثقات رجال الصحيح

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسني بن حممد ثنا شيبان عن   - 23386
منصور عن ربعي بن حراش عن حذيفة بن اليمان قال قال رسول هللا صلى هللا 

عه انرا حترق وقال حسني مرة  عليه وسلم : ألان أعلم مبا مع الدجال منه إن م 
حترق وهنر ماء ابرد فمن أدركه منكم فال يهلكن به ليغمضن عينيه وليقع يف  

 اليت يراها انرا فإهنا هنر ماء ابرد  
 



 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسني بن حممد ثنا سفيان يعىن بن  - 23387
لى هللا عليه  عيينة عن عبد امللك عن ربعي عن حذيفة قال أتى رجل النيب ص

وسلم فقال : إين رأيت يف املنام إين لقيت بعض أهل الكتاب فقال نعم القوم  
هللا عليه وسلم   أنتم لوال إنكم تقولون ما شاء هللا وشاء حممد فقال النيب صلى

 قد كنت أكرهها منكم فقولوا ما شاء هللا مث شاء حممد  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد رجاله ثقات ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    394صفحة  - 5مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

ثنا إسرائيل عن أيب  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو أمحد - 23388
غرية عن حذيفة قال : كان يف لساين ذرب على أهلي مل  إسحاق عن أيب امل

أعده إىل غريه فذكرت ذلك للنيب صلى هللا عليه وسلم قال أين أنت من  



االستغفار اي حذيفة إين الستغفر هللا كل يوم مائة مرة وأتوب إليه قال فذكرته  
يب موسى أن رسول هللا صلى هللا عليه  أليب بردة بن أيب موسى فحدثين عن أ

 وسلم قال إين ألستغفر هللا كل يوم وليلة مائة مرة وأتوب إليه 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه دون قصة ذرابة اللسانت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن عبيد ثنا األعمش عن   - 23389
شقيق قال قال حذيفة : أن أشبه الناس هداي ودال ومستا مبحمد صلى هللا عليه  

وسلم عبد هللا بن مسعود من حني خيرج إىل أن يرجع ال أدري ما يصنع يف 
 بيته  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا زائدة عن األعمش عن شقيق قال   - 90233
أشبه  كنت قاعدا مع حذيفة فأقبل عبد هللا بن مسعود فقال حذيفة : أن 

الناس هداي ودال برسول هللا صلى هللا عليه وسلم من حني خيرج من بيته حىت  
لم احملفوظون  يرجع فال أدري ما يصنع يف أهله كعبد هللا بن مسعود وهللا لقد ع 



من أصحاب حممد صلى هللا عليه وسلم إن عبد هللا من أقرهبم عند هللا وسيلة  
 يوم القيامة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا محاد بن سلمة أان عاصم بن هبدلة  - 23391
م أتى ابلرباق  عن زر بن حبيش عن حذيفة : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسل 

وهو دابة أبيض طويل يضع حافره عند منتهى طرفه قال فلم يزايل ظهره هو  
ة والنار  وجربيل حىت أتيا بيت املقدس وفتحت هلما أبواب السماء ورأاي اجلن

قال وقال حذيفة ومل يصل يف بيت املقدس قال زر فقلت بلى قد صلى قال  
حذيفة ما امسك اي أصلع فإين أعرف وجهك وال أدري ما امسك قال قلت أان 
  }زر بن حبيش قال وما يدريك وهل جتده صلى قال قلت لقول هللا عز وجل 

لى فيه صلينا  اآلية قال وهل جتده صلى فلو ص { سبحان الذي أسرى بعبده 
فيه كما نصلى يف املسجد احلرام وقيل حلذيفة ربط الدابة ابحللقة اليت ربط هبا 

 األنبياء فقال حذيفة أو كان خياف أن تذهب وقد آاته هللا هبا  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسن من أجل عاصم بن هبدلة ت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا شعبة قال سألت سليمان   - 23392
يفة : إنه  فحدثين عن سعد بن عبيدة عن املستورد عن صلة بن زفر عن حذ

صلى مع النيب صلى هللا عليه وسلم فكان يقول يف ركوعه سبحان ريب العظيم  
 ويف سجوده سبحان ريب األعلى وما مر آبية رمحة إال وقف فسأل وال آبية

 عذاب إال تعوذ 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري املستورد وهو ابن األحنف فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو نعيم ثنا يونس يعىن بن إسحاق  - 23393
: رأيت رسول  عن أيب إسحاق عن هنيك عن عبد هللا السلويل ثنا حذيفة قال

 هللا صلى هللا عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال قائما  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح رجاله رجال الصحيح غري هنيك بن ت
 عبد هللا السلويل 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا محاد عن عاصم عن زر   - 23394



هللا عليه وسلم كما بني عن حذيفة إنه قال : ما بني طريف حوض النيب صلى 
أيلة ومضر آنيته أكثر أو مثل عدد جنوم السماء ماؤه أحلى من العسل وأشد 
بياضا من اللنب وأبرد من الثلج وأطيب رحيا من املسك من شرب منه مل يظمأ  

 بعده أبدا 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن من أجل عاصم ت  

 

 

 أيب ثنا عفان ثنا شعبة عن منصور عن  حدثنا عبد هللا حدثين - 23395
عبد هللا بن يسار عن حذيفة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : ال تقولوا ما 

 شاء هللا وشاء فالن ولكن قولوا ما شاء هللا مث شاء فالن  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد رجاله ثقات على خالف ت
 يف إسناده 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن عمرو   - 23396
ن يوم اجلرعة  بن مرة عن أيب البخرتي الطائي عن أيب ثور قال : بعث عثما

بسعيد بن العاص قال فخرجوا إليه فردوه قال فكنت قاعدا مع أيب مسعود  



  وحذيفة فقال أبو مسعود ما كنت أرى أن يرجع مل يهرق فيه دما قال فقال
حذيفة ولكن قد علمت لرتجعن على عقيبها مل يهرق فيها حمجمة دم وما  

علمت من ذلك شيئا إال شيئا علمته وحممد صلى هللا عليه وسلم حي حىت إن 
الرجل ليصبح مؤمنا مث ميسي ما معه منه شيء وميسي مؤمنا ويصبح ما معه منه  

ته قال فقلت أسفله  شيء يقاتل فئته اليوم ويقتله هللا عدا ينكس قلبه تعلوه أس
 قال أسته  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حمتمل للتحسنيت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    395صفحة  - 5مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بن منري ثنا األعمش عن عبد   - 23397
قال قال حذيفة : وهللا ال تدع مضر  الرمحن بن ثروان عن عمرو بن حنظلة

عبدا هلل مؤمنا إال فتنوه أو قتلوه أو يضرهبم هللا واملالئكة واملؤمنون حىت ال 
مينعوا ذنب تلعة فقال له رجل أتقول هذا اي عبد هللا وأنت رجل من مضر قال  

 ال أقول إال ما قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  



 

 

ث صحيح وهذا إسناد رجاله ثقات رجال عليق شعيب األرنؤوط : حديت
 الصحيح غري عمرو بن حنظلة 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا شعبة قال أبو إسحاق  - 23398
برجل قريب السمت أخربين عن عبد الرمحن بن يزيد قال قلنا حلذيفة أخربان 

واهلدى برسول هللا صلى هللا عليه وسلم حىت أنخذ عنه قال : ما أعلم أحدا 
جدار بيته  أقرب مستا وهداي ودال برسول هللا صلى هللا عليه وسلم حىت يواريه 

من بن أم عبد ومل نسمع هذا من عبد الرمحن بن يزيد لقد علم احملفوظون من  
أصحاب حممد صلى هللا عليه وسلم أن بن أم عبد من أقرهبم إىل هللا عز وجل  

 وسيلة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

عبة عن وليد بن العيزار  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا ش - 23399
 عن أيب عمرو الشيباين عن حذيفة : هبذا كله  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا عبد الواحد بن زايد ثنا   - 23400
د بن أبو روق عطية بن احلرث ثنا خممل بن دماث : قال غزوت مع سعي 

العاص قال فسأل الناس من شهد منكم صالة اخلوف مع رسول هللا صلى هللا 
عليه وسلم قال فقال حذيفة أان صلى بطائفة من القوم ركعة وطائفة مواجهة  
العدو مث ذهب هؤالء فقاموا مقام أصحاهبم مواجهو العدو وجاءت الطائفة  

األخرى فصلى هبم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ركعة مث سلم فكان لرسول 
 هللا صلى هللا عليه وسلم ركعتان ولكل طائفة ركعة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف ت  

 

 

حدثين أيب ثنا عفان ثنا أبو عوانة ثنا عبد امللك   حدثنا عبد هللا - 23401
أال حتدثنا ما مسعت رسول   بن عمري عن ربعي قال قال عقبة بن عمرو حلذيفة

هللا صلى هللا عليه وسلم يقول قال مسعته يقول : إن مع الدجال إذا خرج ماء  
نار  وانرا الذي يرى الناس إهنا انر فماء ابرد وأما الذي يرى الناس إنه ماء ف

حترق فمن أدرك ذلك منكم فليقع يف الذي يرى إهنا انر فإهنا ماء عذب ابرد 
قال حذيفة ومسعته يقول إن رجال ممن كان قبلكم أاته ملك ليقبض نفسه فقال  



له هل عملت من خري فقال ما أعلم قيل له انظر قال ما أعلم شيئا غري إين 
عن املعسر فأدخله هللا عز  كنت أابيع الناس وأجازفهم فانظر املعسر وأجتاوز 

وجل اجلنة قال ومسعته يقول إن رجال حضره املوت فلما أيس من احلياة أوصى  
أهله إذا أان مت فامجعوا يل حطبا كثريا جزال مث أوقدوا فيه انرا حىت إذا أكلت 
حلمى وخلص إىل عظمى فامتحشت فخذوها فاذروها يف اليم ففعلوا فجمعه  

مل فعلت ذلك قال من خشيتك قال فغفر هللا له قال   هللا عز وجل إليه وقال له 
 عقبة بن عمرو أان مسعته يقول ذلك وكان نباشا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد هللا بن حممد ومسعته أان من   - 23402
ا أبو الطفيل ثنا  عبد هللا بن أيب شيبة ثنا أبو أسامة عن الوليد بن مجيع ثن

حذيفة بن اليمان قال : ما منعين أن أشهد بدرا إال أين خرجت أان وأيب حسيل  
د إال املدينة فأخذوا فأخذان كفار قريش فقالوا إنكم تريدون حممدا قلنا ما نري

منا عهد هللا وميثاقه لننصرفن إىل املدينة وال نقاتل معه فأتينا رسول هللا صلى 
 هللا عليه وسلم فأخربانه اخلرب فقال انصرفا نفى بعهدهم ونستعني هللا عليهم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد قوي على شرط مسلم  ت



غري الوليد بن عبد هللا بن مجيع فمن رجال مسلم رجاله ثقات رجال الشيخني   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا مهام ثنا احلجاج بن  - 23403
فرافصة حدثين رجل عن حذيفة بن اليمان أنه أتى النيب صلى هللا عليه وسلم  

فقال : بينما أان أصلي إذ مسعت متكلما يقول اللهم لك احلمد كله ولك 
بيدك اخلري كله إليك يرجع األمر كله عالنيته وسره فأهل أن حتمد  امللك كله 

أنك على كل شيء قدير اللهم اغفر يل مجيع ما مضى من ذنيب واعصمين 
فيما بقى من عمري وارزقين عمال زاكيا ترضى به عىن فقال النيب صلى هللا 

 عليه وسلم ذاك ملك أاتك يعلمك حتميد ربك 

 

 

سناده ضعيف إلهبام الراوي عن حذيفة عليق شعيب األرنؤوط : إت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    396صفحة  - 5مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا شعبة عن أيب إسحاق  - 23404



قال مسعت مسلم بن نذير عن حذيفة قال : أخذ رسول هللا صلى هللا عليه  
وسلم بعضلة ساقي أو بعضلة ساقه قال فقال اإلزار ها هنا فإن أبيت فهاهنا  

 فإن أبيت فال حق لإلزار يف الكعبني أو ال حق للكعبني يف اإلزار  

 

 

ليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد قوي من أجل مسلم بن  عت
 نذير

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا شعبة ثنا احلكم قال مسعت بن أيب  - 23405
ليلى : أن حذيفة كان ابملدائن فجاءه دهقان بقدح من فضة فأخذه فرماه به  

سول هللا صلى هللا عليه  وقال إين مل أفعل هذا إال أىن قد هنيته فلم ينته وإن ر 
وسلم يعىن هناين عن الشرب يف آنية الذهب والفضة واحلرير والديباج وقال  

 هي هلم يف الدنيا ولكم يف اآلخرة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا علي بن عبد هللا ثنا معاذ يعىن بن  - 23406
وجدت يف كتاب أيب خبط يده ومل أمسعه منه عن قتادة عن أيب معشر    هشام قال



عن إبراهيم النخعي عن مهام عن حذيفة أن نيب هللا صلى هللا عليه وسلم قال :  
يف أميت كذابون ودجالون سبعة وعشرون منهم أربع نسوة وإين خامت النبيني ال  

 نيب بعدي 
 

 

ثقات رجال الصحيح عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا مهدي ثنا واصل  - 23407
األحدب عن أيب وائل عن حذيفة إنه بلغه عن رجل ينم احلديث فقال مسعت 

 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : ال يدخل اجلنة منام  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا مهدي ثنا واصل  - 23408
تم ركوعا وال سجودا األحدب عن أيب وائل عن حذيفة : أنه رأى رجال ال ي

فلما انصرف من صالته دعاه حذيفة فقال له منذ كم صليت هذه الصالة قال  
قد صليتها منذ كذا وكذا فقال حذيفة ما صليت أو قال ما صليت هلل صالة 

ي وأحسبه قال ولو مت مت على غري سنة حممد صلى هللا عليه  شك مهد



 وسلم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا محاد بن سلمة أان عاصم   - 23409
بن هبدلة عن زر بن حبيش قال : تسحرت مث انطلقت إىل املسجد فمررت 

بن اليمان فدخلت عليه فأمر بلقحة فحلبت وبقدر فسخنت مث  مبنزل حذيفة 
لصوم فأكلنا وشربنا مث  قال أدن فكل فقلت إين أريد الصوم فقال وأان أريد ا

أتينا املسجد فأقيمت الصالة مث قال حذيفة هكذا فعل يب رسول هللا صلى هللا 
قال   عليه وسلم قلت أبعد الصبح قال نعم هو الصبح غري أن مل تطلع الشمس

وبني بيت حذيفة وبني املسجد كما بني مسجد اثبت وبستان حوط وقد قال  
محاد أيضا وقال حذيفة هكذا صنعت مع النيب صلى هللا عليه وسلم وصنع يب  

 النيب صلى هللا عليه وسلم  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : ت  

رجاله ثقات غري عاصم بن هبدلة فهو صدوق حسن احلديث لكنه قد * 
احلديث فقد رواه من هو أوثق منه فوقفه وقال النسائي كما يف   خولف يف رفع



: ال نعلم أحدا رفعه غري عاصم  23/  3حتفة األشراف   

: أخربان حممد بن بشار قال   142/  3وخولف يف رفعه فأخرجه النسائي * 
حدثنا حممد قال حدثنا شعبة عن عدي قال مسعت زر بن حبيش قال تسحرت 

الصالة فلما أتينا املسجد صلينا ركعتني وأقيمت  مع حذيفة مث خرجنا إىل
وإسناده صحيح على شرط الصالة وليس بينهما إال هنيهة . فذكره موقوفا 

الشيخني . قال النسائي : ال نعلم أحدا رفعه غري عاصم فإن كان رفعه 
صحيحا فمعناه أنه قرب النهار كقوله تعاىل : " فإذا بلغن أجلهن " معناه إذا 

لوغ وكقول القائل : بلغنا املنزل إذا قاربه قاربن الب  

: أخربان عمرو بن علي قال حدثنا   143 -  142/  4أخرجه موقوفا أيضا و 
حممد بن فضيل قال حدثنا أبو يعفور قال حدثنا إبراهيم عن صلة بن زفر قال  

تسحرت مع حذيفة مث خرجنا إىل املسجد فصلينا ركعيت الفجر مث أقيمت 
سناده صحيح على شرط الشيخني أيضاالصالة فصلينا . وإ  

أخرجه ابن أيب شيبة : حدثنا الفضل بن دكني قال حدثنا الوليد بن مجيع قال  و 
ثنا أبو الطفيل أنه تسحر يف أهله يف اجلبانة مث جاء إىل حذيفة وهو يف دار  

احلارث بن أيب ربيعة فوجده فحلب له انقة فناوله فقال اين اريد الصوم فقال  
اريد الصوم فشرب حذيفة وأخذ بيده فدفع إىل املسجد حني أقيمت وأان 

 الصالة . وإسناده قوي 

قلنا ) األرانؤوط ( : وانظر لزاما كالم اإلمام أيب بكر الرازي على هذا * 



 54/   2احلديث يف أحكام القرآن واإلمام الطحاوي يف شرح معاين اآلاثر 
: وهذا الذي ذكرانه من   305/  6وقال اإلمام النووي يف شرح املهذب 

الدخول يف الصوم بطلوع الفجر وحترمي الطعام والشراب واجلماع به هو مذهبنا  
ومذهب أيب حنيفة ومالك وأمحد ومجاهري العلماء من الصحابة والتابعني فمن  

بعدهم قال ابن املنذر : وبه قال عمر بن اخلطاب وابن عباس وعلماء األمصار  
 قال : وبه نقول 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة قال   - 23410
ة أاب الوليد حيدث أن مسعت أاب إسحاق قال مسعت الوليد أاب املغرية أو املغري 

حذيفة قال : اي رسول هللا إين ذرب اللسان وأن عامة ذلك على أهلي فقال  
اليوم مائة مرة   أين أنت من االستغفار فقال إين ألستغفر يف اليوم والليلة أو يف  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : قوله : " إين ألستغفر هللا ...اخل " صحيح لغريه وهذا  ت
 إسناد ضعيف

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هبز ثنا محاد ثنا عبد امللك بن  - 23411
عمري حدثين بن عم حلذيفة عن حذيفة قال : قمت إىل جنب رسول هللا صلى 

ليلة فقرأ السبع الطول يف سبع ركعات قال فكان إذا رفع هللا عليه وسلم ذات 



رأسه من الركوع قال مسع هللا ملن محده مث قال احلمد هلل ذي امللكوت 
واجلربوت والكربايء والعظمة وكان ركوعه حنوا من قيامه وسجوده حنوا من  

 ركوعه فقضى صالته وقد كادت رجالي تنكسران 

 

 

ضعيف جلهالة ابن عم حذيفة عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    397صفحة  - 5مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن أيب عدي عن بن عون   - 23412
 عن جماهد عن بن أيب ليلى :  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

قال أبو عبد الرمحن قال أيب قال معاذ ثنا بن عون عن جماهد   - 23412
ا السواد عن عبد الرمحن بن أيب ليلى قال : خرجت مع حذيفة إىل بعض هذ



فاستسقى فااته دهقان إبانء من فضة قال فرماه به يف وجهه قال قلنا اسكتوا 
اسكتوا وأان إن سألناه مل حيدثنا قال فسكتنا قال فلما كان بعد ذلك قال 

أتدرون مل رميت به يف وجهه قال قلنا ال قال إين كنت هنيته قال فذكر النيب 
ية الذهب قال معاذ ال تشربوا يف صلى هللا عليه وسلم قال ال تشربوا يف آن

الذهب وال يف الفضة وال تلبسوا احلرير وال الديباج فإهنما هلم يف الدنيا ولكم  
 يف اآلخرة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو معاوية ثنا األعمش عن شقيق   - 23413
عن حذيفة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : الدجال أعور العني 

 اليسرى جفال الشعر معه جنة وانر فناره جنة وجنته انر  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

ثين أيب ثنا أبو معاوية وبن منري ثنا األعمش  حدثنا عبد هللا حد - 23414
عن شقيق عن حذيفة قال : كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا قام من  



 الليل يشوص فاه قال بن منري قلت لألعمش ابلسواك قال نعم  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بن منري ثنا األعمش عن سعد بن   - 23415
ل : صليت مع  عبيدة عن املستورد بن األحنف عن صلة بن زفر عن حذيفة قا 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ليلة فافتتح البقرة فقلت يركع عند املائة قال مث  
ساء فقرأها  مضى فقلت يصلي هبا يف ركعة فمضى فقلت يركع هبا مث افتتح الن

مث افتتح آل عمران فقرأها يقرأ مسرتسال إذا مر آبية فيها تسبيح سبح وإذا مر  
بسؤال سأل وإذا مر بتعوذ تعوذ مث ركع فجعل يقول سبحان ريب العظيم فكان  

ركوعه حنوا من قيامه مث قال مسع هللا ملن محده مث قام طويال قريبا مما ركع مث  
ن سجوده قريبا من قيامه  سجد فقال سبحان ريب األعلى فكا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري املستورد فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن وأبو نعيم قاال ثنا   - 23416



يل  سفيان عن منصور عن إبراهيم عن مهام بن احلرث قال كنا عند حذيفة فق
له أن فالان يرفع إىل عثمان األحاديث فقال مسعت رسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم يقول : ال يدخل اجلنة قتات  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن عن سفيان عن عبد   - 23417
 عليه  امللك بن عمري عن ربعي بن حراش عن حذيفة قال : كان النيب صلى هللا

وسلم إذا أوى إىل فراشه قال اللهم ابمسك أموت وابمسك أحيا وإذا استيقظ  
 قال احلمد هلل الذي أحياان بعد ما أماتنا وإليه النشور  

 

 

عيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن ثنا سفيان عن أيب  - 23418
مالك وبن جعفر ثنا شعبة عن أيب مالك عن ربعي عن حذيفة قال بن جعفر  

عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال قال نبيكم صلى هللا عليه وسلم : كل 
 معروف صدقة  



 

 

ليق شعيب األرنؤوط : إسناداه صحيحان على شرط مسلم رجاله ثقات عت
فمن رجال   -وهو سعد بن طارق األشجعي  -رجال الشيخني غري أيب مالك 

 مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن عن سفيان عن أيب  - 23419
  إسحاق عن عبيد بن املغرية عن حذيفة قال : كنت رجال ذرب اللسان على
أهلي فقلت اي رسول هللا قد خشيت أن يدخلين لساين النار قال فأين أنت  

من االستغفار إين ألستغفر هللا يف اليوم مائة قال أبو إسحاق ذكرته أليب بردة  
 فقال وأتوب إليه 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه دون قصة ذرابة اللسان وهذا إسناد  ت
 ضعيف 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن عن سفيان عن أيب  - 23420
إسحاق حدثين بعض أصحابنا عن حذيفة أن املشركني أخذوه وأابه فاخذوا 

عليهم أن ال يقاتلوهم يوم بدر فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : فواهلم  



 ونستعني هللا عليهم  

 

 

ضعيف إلهبام الراوي عن   عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ت
 حذيفة 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن عن سفيان عن  - 23421
األعمش عن خيثمة عن بن حذيفة عن حذيفة قال : كنا مع رسول هللا صلى  
هللا عليه وسلم فأتى بطعام فجاء إعرايب كأمنا يطرد فذهب يتناول فأخذ النيب 

جارية كأهنا تطرد فأهوت فأخذ النيب صلى   صلى هللا عليه وسلم بيده وجاءت
هللا عليه وسلم بيدها فقال النيب صلى هللا عليه وسلم أن الشيطان ملا أعييتموه  
 جاء ابألعرايب واجلارية يستحل الطعام إذا مل يذكر اسم هللا عليه بسم هللا كلوا 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري أيب حذيفة فمن رجال مسلم 

 

 

------------------------------------- 

 



[    398صفحة  - 5مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن احلكم   - 23422
إبانء من فضة   قال مسعت بن أيب ليلى حيدث : أن حذيفة استسقى فااته إنسان

فرماه به وقال إين كنت قد هنيته فأىب أن ينتهى أن رسول هللا صلى هللا عليه  
والديباج وقال  وسلم هناان أن نشرب يف آنية الذهب والفضة وعن لبس احلرير 

 هو هلم يف الدنيا ولكم يف اآلخرة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن عمرو   - 23423
فة أنه :  بن مرة عن أيب محزة رجل من األنصار عن رجل من عبس عن حذي

صلى مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من الليل فلما دخل يف الصالة قال  
مث ركع  هللا أكرب ذو امللكوت واجلربوت والكربايء والعظمة قال مث قرأ البقرة 

وكان ركوعه حنوا من قيامه وكان يقول سبحان ريب العظيم مث رفع رأسه فكان  
قيامه حنوا من ركوعه وكان يقول لريب احلمد لريب احلمد مث سجد فكان سجوده  
حنوا من قيامه وكان يقول سبحان ريب األعلى سبحان ريب األعلى مث رفع رأسه  

يقول رب اغفر يل رب اغفر يل   فكان ما بني السجدتني حنوا من السجود وكان



قال حىت قرأ البقرة وآل عمران والنساء واملائدة واألنعام شعبة الذي يشك يف 
 املائدة واألنعام  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة وحجاج   - 23424
بن محيد وقال حجاج مسعت أاب حدثين شعبة عن قتادة عن أيب جملز الحق 

جملز قال : قعد رجل يف وسط حلقة قال فقال حذيفة ملعون من قعد يف وسط  
احللقة على لسان حممد صلى هللا عليه وسلم وقال لعن رسول هللا صلى هللا 
عليه وسلم من قعد يف وسط احللقة قال حجاج قال شعبة مل يدرك أبو جملز 

 حذيفة  

 

 

: إسناده ضعيف عليق شعيب األرنؤوط ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة قال   - 23425
مسعت أاب إسحاق حيدث عن صلة بن زفر عن حذيفة أنه قال جاء أهل جنران  
إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقالوا : ابعثوا إلينا رجال أمينا فقال ألبعثن  



ال فاستشرف هلا الناس قال فبعث أاب  إليكم رجال أمينا حق أمني حق أمني ق
 عبيدة بن اجلراح رضي هللا عنه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن أيب  - 23426
م  إسحاق عن مسلم بن يسار عن حذيفة قال : أخذ النيب صلى هللا عليه وسل 

بعضلة ساقي أو بعضلة ساقه فقال حق اإلزار ههنا فإن أبيت فههنا فإن أبيت 
 فال حق لإلزار يف الكعبني أو ال حق للكعبني يف اإلزار  

 

 

يب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد قوي من أجل مسلم بن  عليق شع ت
 نذير

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة قال   - 23427
مسعت أاب مالك يعىن األشجعي حيدث عن ربعي عن حذيفة عن النيب صلى هللا 

 عليه وسلم أنه قال : كل معروف صدقة  

 

 



ه صحيح على شرط مسلم عليق شعيب األرنؤوط : إسناد ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن   - 23428
نا رسول هللا منصور عن ربعي بن حراش عن امرأته عن أخت حذيفة قالت خطب 

صلى هللا عليه وسلم فقال : اي معشر النساء أما لكن يف الفضة ما حتلني أما  
 أنه ما منكن من امرأة تلبس ذهبا تظهره إال عذبت به يوم القيامة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف جلهالة امرأة ربعي بن حراشت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر وحجاج قاال ثنا   - 23429
شعبة عن منصور عن عبد هللا بن يسار عن حذيفة أنه قال قال رسول هللا 

ا شاء هللا صلى هللا عليه وسلم : ال تقولوا ما شاء هللا وشاء فالن ولكن قولوا م
 مث شاء فالن  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد رجاله ثقات لكنه منقطع ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن عبد   - 23430



امللك بن عمري عن ربعي بن حراش عن الطفيل أخي عائشة ألمها : أن يهوداي  
 رأى يف منامه فذكر احلديث 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري ت
 صحابيه فمن رجال ابن ماجة 

 

 

-------------------------------------  

 

[    399صفحة  - 5مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن عبد   - 23431
لنيب صلى هللا امللك بن عمري عن ربعي بن حراش عن الطفيل عن حذيفة عن ا

عليه وسلم قال : يف الدجال أن معه ماء وانرا فناره ماء ابرد وماؤه انر فال 
وسلم  هتلكوا قال أبو مسعود وأان مسعته من رسول هللا صلى هللا عليه   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن عبد   - 23432
 عليه وسلم  امللك بن عمري عن ربعي بن حراش عن حذيفة عن النيب صلى هللا

: إن رجال مات فدخل اجلنة فقيل له ما كنت تعمل قال فأما ذكر وأما ذكر  
النقد فقال إين كنت أابيع الناس فكنت أنظر املعسر وأجتوز يف السكة أو يف  
 فغفر له فقال أبو مسعود وأان مسعته من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد هللا بن يزيد ثنا حيوة حدثين  - 23433
غه عن  بكر بن عمرو أن أاب عبد امللك علي بن يزيد الدمشقي حدثه أنه بل

حذيفة عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال : إن فضل الدار القريبة يعىن 
 من املسجد على الدار البعيدة كفضل الغازي على القاعد  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف جدا من أجل علي بن يزيد ت  

 

 

عن  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن عبيد ثنا سامل املرادي  - 23434
و بن هرم األزدي عن أيب عبد هللا وربعي بن حراش عن حذيفة قال بينا  عمر 



حنن عند رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : إين لست أدري ما قدر بقائي 
فيكم فاقتدوا ابللذين من بعدي يشري إىل أيب بكر وعمر رضي هللا عنهما  

 واهدوا هدى عمار وعهد بن أم عبد رضي هللا عنهما  

 

 

ليق شعيب األرنؤوط : حديث حسن بطرقه وشواهده عت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا محاد بن خالد عن مهدي عن   - 23435
واصل األحدب عن أيب وائل قال قيل حلذيفة أن رجال ينم احلديث قال 

 حذيفة مسعت النيب صلى هللا عليه وسلم يقول : ال يدخل اجلنة منام  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
فمن رجال مسلم  -وهو اخلياط  -اد بن خالد الشيخني غري مح  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن أيب عدي عن بن عون   - 23436
عن حممد قال قال جندب : ملا كان يوم اجلرعة ومث رجل قال فقال وهللا 

ليهراقن اليوم دماء قال قال الرجل كال وهللا قال هال قلت بلى وهللا قال كال  
ديث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حدثنيه قال قلت وهللا إين وهللا إنه حل



ألراك جليس سوء منذ اليوم تسمعين أحلف وقد مسعته من رسول هللا صلى هللا 
عليه وسلم ال ينهاىن قال مث قلت ما يل وللغضب قال فرتكت الغضب وأقبلت 

 اسأله قال وإذا الرجل حذيفة 
 

 

إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين حدثنا عبد الرمحن بن مهدي عن سفيان   - 23437
عن األشعث عن األسود بن هالل عن ثعلبة بن زهدم الريبوعي قال كنا مع  

سعيد بن العاص بطربستان فقال أيكم حيفظ صالة اخلوف مع رسول هللا صلى 
فقمنا صفا خلفه وصفا موازى العدو فصلى    هللا عليه وسلم فقال حذيفة : أمنا

ابلذين يلونه ركعة مث ذهبوا إىل مصاف أولئك وجاء أولئك فصلى هبم ركعة مث  
 سلم عليهم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع عن سفيان عن عطاء بن  - 23438
كان أصحاب النيب صلى هللا عليه    السائب عن أيب البخرتي قال قال حذيفة : 



وسلم يسألونه عن اخلري وكنت أسأله عن الشر قيل مل فعلت ذلك قال من  
 اتقى الشر وقع يف اخلري 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد منقطع ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سليمان بن حيان أان سفيان عن   - 23439
عبد امللك بن عمري عن ربعي بن حراش عن حذيفة قال : كان رسول هللا 

صلى هللا عليه وسلم إذا أخذ مضجعه قال اللهم ابمسك أحيا وأموت وإذا قام  
 قال احلمد هلل الذي أحياان بعد ما أماتنا وإليه النشور  

 

 

األرنؤوط : حديث صحيحعليق شعيب ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا مؤمل ثنا سفيان عن عاصم عن   - 23440
نصر عن حذيفة قال : كان بالل أييت النيب صلى هللا عليه وسلم وهو يتسحر  

وإين ألبصر مواقع نبلى قلت أبعد الصبح قال بعد الصبح إال إهنا مل تطلع  
 الشمس 

 

 



له ثقات رجال الشيخني غري عاصم بن أيب عليق شعيب األرنؤوط : رجات
/   5النجود فهو صدوق حسن احلديث وقد خولف يف رفعه كما سبق بيانه ) 

396 )  

 

 

------------------------------------- 

 

[    400صفحة  - 5مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا مؤمل ثنا عبد العزيز يعىن بن مسلم   - 23441
حدثنا حصني عن أيب وائل عن حذيفة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

: لريدن علي احلوض أقوام فإذا رأيتهم اختلجوا دوين فأقول أي رب أصحايب 
 أصحايب فيقال إنك ال تدري ما أحدثوا بعدك 

 

 

رنؤوط : حديث صحيح لكن من حديث ابن مسعودعليق شعيب األت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو نعيم ثنا مسعر عن أيب بكر بن  - 23442
عمرو بن عتبة عن بن حذيفة قال مسعر وقد ذكره مرة عن حذيفة : إن صالة  



 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لتدرك الرجل وولده وولد ولده 

 

 

: إسناده ضعيف  عليق شعيب األرنؤوطت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو نعيم حدثنا الوليد يعىن بن  - 23443
مجيع ثنا أبو الطفيل عن حذيفة قال : خرج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
يوم غزوة تبوك قال فبلغه إن يف املاء قلة الذي يرده فأمر مناداي فنادى يف 

فأتى املاء وقد سبقه قوم فلعنهم  الناس أن ال يسبقين إىل املاء أحد   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده قوي على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري الوليد بن عبد هللا بن مجيع فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو نعيم ثنا يونس عن الوليد بن  - 23444
العيزار قال قال حذيفة : بت آبل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ليلة فقام  

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يصلي وعليه طرف اللحاف وعلى عائشة طرفه  
 وهي حائض ال تصلى 

 

 



سناد ضعيف الضطرابه عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا شعبة قال أبو إسحاق أان  - 23445
قال مسعت صلة بن زفر عن حذيفة أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال  

ألهل جنران : ألبعثن إليكم رجال أمينا حق أمني قاهلا أكثر من مرتني 
 فاستشرف هلا الناس فبعث أاب عبيدة رضي هللا عنه  

 

 

ؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا محاد يعىن بن سلمة عن   - 23446
عاصم عن زر عن حذيفة أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : لقيت 

جربيل عليه السالم عند أحجار املراء فقال اي جربيل إين أرسلت إىل أمة أمية  
الم واجلارية والشيخ الفاين الذي ال يقرأ كتااب قط قال إن الرجل واملرأة والغ

 القرآن نزل على سبعة أحرف  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد حسن ت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا خلف بن الوليد ثنا حيىي بن زكراي   - 23447
ألنصاري عن  ثنا العالء بن املسيب عن عمرو بن مرة عن طلحة بن يزيد ا

قال : أتيت النيب صلى هللا عليه وسلم يف ليلة من رمضان فقام يصلي حذيفة 
فلما كرب قال هللا أكرب ذو امللكوت واجلربوت والكربايء والعظمة مث قرأ البقرة  

مث النساء مث آل عمران ال مير آبية ختويف إال وقف عندها مث ركع يقول سبحان  
 رفع رأسه فقال مسع هللا ملن محده ربنا لك ريب العظيم مثل ما كان قائما مث

احلمد مثل ما كان قائما مث سجد يقول سبحان ريب األعلى مثل ما كان قائما  
مث رفع رأسه فقال رب اغفر يل مثل ما كان قائما مث سجد يقول سبحان ريب 

األعلى مثل ما كان قائما مث رفع رأسه فقام فما صلى إال ركعتني حىت جاء 
ابلصالة  بالل فآذنه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع عن سفيان عن عاصم قال   - 23448
قلت حلذيفة أي ساعة تسحرمت مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : هو  

 النهار إال أن الشمس مل تطلع  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : رجاله ثقات رجال الشيخني غري عاصم بن أيب ت



/   5عه كما سبق بيانه ) النجود فهو صدوق حسن احلديث وقد خولف يف رف
396 )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا شعبة عن احلكم عن عبد   - 23449
الرمحن بن أيب ليلى قال : استسقى حذيفة من دهقان أو علج فأاته إبانء فضة 
فحذفه به مث أقبل على القوم اعتذر اعتذارا وقال إين إمنا فعلت ذلك به عمدا 

بل هذه املرة أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم هناان عن لبس  ألين كنت هنيته ق 
الديباج واحلرير وآنية الذهب والفضة وقال هو هلم يف الدنيا وهو لنا يف 

 اآلخرة  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا سفيان عن أيب إسحاق  - 23450
عن مسلم بن نذير عن حذيفة قال : أخذ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

بعضلة ساقي فقال هذا موضع اإلزار فإن أبيت فأسفل من ذلك فان أبيت فال  
 حق لإلزار يف الكعبني  

 

 



قوي من أجل مسلم بن  عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ت
 نذير

 

 

------------------------------------- 

 

[    401صفحة  - 5مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا دثين أيب ثنا األوزاعي عن حيىي بن أيب كثري عن   - 23451
أيب قالبة قال قال أبو عبد هللا أليب مسعود أو قال أبو مسعود أليب عبد هللا 
يعىن حذيفة : ما مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول يف زعموا قال 

 مسعته يقول بئس مطية الرجل 

 

 

ده ضعيف عليق شعيب األرنؤوط : إسنات  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع عن يونس عن العيزار بن  - 23452
حريث عن حذيفة قال : بت عند النيب صلى هللا عليه وسلم فقام فصلى يف 

 ثوب طرفه عليه وطرفه على أهله  
 



 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف الضطرابه ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا سفيان عن األعمش عن   - 23453
أيب وائل عن حذيفة قال : قام فينا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مقاما  

 فأخربان مبا هو كائن إىل يوم القيامة حفظه من حفظه ونسيه من نسيه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا شعبة عن قتادة عن أيب  - 23454
جملز أن رجال جلس وسط حلقة قوم فقال حذيفة لعن رسول هللا صلى هللا 

عليه وسلم أو قال : ملعون على لسان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الذي 
 جيلس وسط احللقة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

ثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع عن سفيان عن أيب إسحاق حد - 23455



عن صلة بن زفر عن حذيفة قال جاء العاقب والسيد إىل النيب صلى هللا عليه  
وسلم فقاال : أرسل معنا رجال أمينا فقال النيب صلى هللا عليه وسلم سأرسل 

 عليه  معكم رجال أمينا أمينا أمينا قال فجثا هلا أصحاب رسول هللا صلى هللا
 وسلم على الركب قال فبعث أاب عبيدة بن اجلراح رضي هللا عنه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع عن إسرائيل عن أيب إسحاق  - 23456
عن عبد الرمحن بن يزيد قال قلنا حلذيفة أخربان عن أقرب الناس مستا برسول 
هللا صلى هللا عليه وسلم أنخذ عنه ونسمع منه فقال : كان اشبه الناس مستا  

 ودال وهداي من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بن أم عبد  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع عن وليد بن عبد هللا بن مجيع   - 23457
عن أيب الطفيل عن حذيفة : أن النيب صلى هللا عليه وسلم كان يف سفر فبلغه  

 عن املاء قلة فقال ال يسبقين إىل املاء أحد 



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده قوي على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن عن سفيان عن إبراهيم   - 23458
ن إذا قال  بن مهاجر عن ربعي بن حراش قال حدثين من مل يكذبىن قال وكا

حدثين من مل يكذبىن رأينا انه يعىن حذيفة : قال لقي رسول هللا صلى هللا عليه  
لى حرف وسلم جربيل أبحجار املراء فقال إن من أمتك الضعيف فمن قرأ ع 

 فال يتحول منه إىل غريه رغبة عنه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن بن مهدي ثنا زائدة  - 23459
عن عبد امللك بن عمري حدثين بن أخي حذيفة عن حذيفة قال : أتيت رسول 

افتتح فقرأ قراءة ليست هللا صلى هللا عليه وسلم ذات ليلة ألصلى بصالته ف
يعة قراءة حسنة يرتل فيها يسمعنا قال مث ركع حنوا من قيامه مث  ابخلفية وال ابلرف

رفع رأسه حنوا من ركوعه فقال مسع هللا ملن محده مث قال احلمد هلل ذي اجلربوت 
وامللكوت والكربايء والعظمة حىت فرغ إىل الطول وعليه سواد من الليل قال  



طوع الليل  عبد امللك هو ت  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف جلهالة ابن أخي حذيفة ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد عن األعمش حدثين  - 23460
وثنا حممد  شقيق قال مسعت حذيفة ووكيع عن األعمش عن شقيق عن حذيفة 

بن عبيد وقال مسعت حذيفة قال كنا جلوسا عند عمر فقال : أيكم حيفظ قول 
ء رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف الفتنة قلت أان كما قاله قال إنك جلري

عليها أو عليه قلت فتنة الرجل يف أهله وماله وولده وجاره يكفرها الصالة  
والصدقة واألمر ابملعروف والنهي عن املنكر قال ليس هذا أريد ولكن الفتنة  
اليت متوج كموج البحر قلت ليس عليك منها أبس اي أمري املؤمنني إن بينك 

قال إذا ال يغلق أبدا قلنا  وبينها اباب مغلقا قال أيكسر أو يفتح قلت بل يكسر
أكان عمر يعلم من الباب قال نعم كما يعلم أن دون غد ليلة قال وكيع يف 

حديثه قال فقال مسروق حلذيفة اي أاب عبد هللا كان عمر يعلم ما حدثه به قلنا  
أكان عمر يعلم من الباب قال نعم كما يعلم أن دون غد ليلة أين حدثته حديثا  

ا حذيفة أن نسأله من الباب فأمران مسروقا فسأله فقال  ليس ابألغاليط فهبن 
 الباب عمر  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

-------------------------------------  

 

[    402صفحة  - 5مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

أبو إسحاق عن  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن شعبة ثنا  - 23461
خربان برجل قريب اهلدى والسمت عبد الرمحن بن يزيد قال قلنا حلذيفة أ

والدل برسول هللا صلى هللا عليه وسلم فنأخذ عنه قال : ما أعلم أحدا أقرب  
مستا وهداي ودال برسول هللا صلى هللا عليه وسلم حىت يواريه جدار بيته من بن  

 أم عبد  
 

 

اده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد عن األعمش حدثين  - 23462
شقيق عن حذيفة قال : كنت مع النيب صلى هللا عليه وسلم يف طريق فتنحى  
فأتى سباطة قوم فتباعدت منه فأدانىن حىت صرت قريبا من عقبيه فبال قائما  



 ودعا مباء فتوضأ ومسح على خفيه  

 

 

حيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده ص ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا سفيان وعبد الرمحن عن   - 23463
سفيان عن منصور وحصني عن أيب وائل قال عبد الرمحن واألعمش عن أيب 

وائل عن حذيفة قال : كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا قام من الليل 
 وقال وكيع للتهجد يشوص فاه ابلسواك  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا يزيد بن إبراهيم عن بن   - 23464
سريين قال : خرج النيب صلى هللا عليه وسلم فلقيه حذيفة فحاد عنه فاغتسل  

 عليه  مث جاء فقال مالك قال اي رسول هللا كنت جنبا فقال رسول هللا صلى هللا
 وسلم إن املسلم ال ينجس  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد رجاله ثقات لكنه مرسل ت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا مسعر عن واصل عن أيب  - 23465
وائل عن حذيفة عن النيب صلى هللا عليه وسلم : حنوه أنه لقي النيب صلى هللا  

فاغتسل مث جاء قال املسلم ال ينجس   عليه وسلم فحاد عنه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : هذا احلديث له إسنادان األول : صحيح على شرط  ت
الشيخني واإلسناد الثاين : ويرويه مسعر بن كدام عن محاد بن أيب سليمان عن  

 إبراهيم بن يزيد النخعي فمعضل أو مرسل 
 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع عن بن أيب ليلى عن شيخ   - 23466
يقال له هالل عن حذيفة قال : وسألت النيب صلى هللا عليه وسلم عن كل 

 شيء حىت مسح احلصى فقال واحدة أو دع  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح لكن من حديث أيب ذر الغفاري ت
 وهذا إسناد ضعيف 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا سفيان عن عبد امللك بن  - 23467



عمري عن موىل لربعي بن حراش عن ربعي بن حراش عن حذيفة قال كنا 
جلوسا عند النيب صلى هللا عليه وسلم فقال : إين لست أدري ما قدر بقائي 
 فيكم فاقتدوا ابللذين من بعدي وأشار إىل أيب بكر وعمر قال وما حدثكم بن

 مسعود فصدقوه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث حسن بطرقه وشواهده وهذا إسناد ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا األعمش عن إبراهيم عن   - 23468
مهام عن حذيفة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ال يدخل اجلنة  

 قتات  

 

 

على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا سفيان عن أيب إسحاق  - 23469
ى أهلي وكان  عن عبيد بن املغرية عن حذيفة قال : كان يف لساين ذرب عل

ذلك ال يعدوهم إىل غريهم فشكوت ذلك إىل النيب صلى هللا عليه وسلم قال  
 فأين أنت من االستغفار اي حذيفة إين ألستغفر هللا يف اليوم مائة مرة  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : قوله : " إين ألستغفر هللا يف اليوم مئة مرة " صحيح ت
 لغريه وهذا إسناد ضعيف

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن   - 23470
منصور قال مسعت أاب وائل حيدث : أن أاب موسى كان يشدد يف البول قال  

البول يتبعه ابملقراضني قال حذيفة وددت  كان بنو إسرائيل إذا أصاب أحدهم 
أنه ال يشدد لقد رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أتى أو قال مشى إىل 

 سباطة قوم فبال وهو قائم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر وحجاج قاال ثنا   - 23471
 شعبة عن محاد عن ربعي عن حذيفة قال شعبة رفعه مرة إىل النيب صلى هللا
عليه وسلم قال : خيرج هللا قوما منتنني قد حمشتهم النار بشفاعة الشافعني 

 فيدخلهم اجلنة فيسمون اجلهنميون قال حجاج اجلهنميني  

 

 



ب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد حسن من أجل محادعليق شعيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو النضر ثنا شعبة عن محاد قال   - 23472
 مسعت ربعي بن حراش حيدث عن النيب صلى هللا عليه وسلم : فذكره  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    403صفحة  - 5مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن أيب  - 23473
التياح قال مسعت صخرا حيدث عن سبيع قال : أرسلوين من ماء إىل الكوفة  

ليه مجع قال فأما صاحيب فانطلق  اشرتى الدواب فأتينا الكناسة فإذا رجل ع
ه فإذا هو حذيفة فسمعته يقول كان أصحاب رسول  إىل الدواب وأما أان فأتيت

هللا صلى هللا عليه وسلم يسألونه عن اخلري وأسأله عن الشر فقلت اي رسول 
هللا هل بعد هذا اخلري شر كما كان قبله شر قال نعم قلت فما العصمة منه  



تياح يقول السيف أحسب قال قلت مث ماذا قال مث  قال السيف أحسب أبو ال
 تكون دعاة الضاللة قال فإن  تكون هدنة على دخن قال قلت مث ماذا قال مث

رأيت يومئذ خليفة هللا يف األرض فالزمه وإن هنك جسمك وأخذ مالك فإن مل  
تره فاهرب يف األرض ولو إن متوت وأنت عاض جبذل شجرة قال قلت مث ماذا  

الدجال قال قلت فيم جييء به معه قال بنهر أو قال ماء وانر   قال مث خيرج
فمن دخل هنره حط أجره ووجب وزره ومن دخل انره وجب أجره وحط وزره 

 قال قلت مث ماذا قال لو أنتجت فرسا مل تركب فلوها حىت تقوم الساعة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث حسن دون قوله " لو أنتجت فرسا مل تركب ت
وهو ابن بدر   -حىت تقوم الساعة " وهذا إسناد ضعيف جلهالة صخر فلوها  

وقد توبع -العجلي   

قوله يف هذا احلديث : " لو أنتجت فرسا ... " خمالف حلديث أيب هريرة * 
السالف وحديث عائشة اآليت من أن املسيح عليه السالم : ميكث يف األرض  

 أربعني سنة بعد قتله للمسيح الدجال

لوين من ماء " حتريف صوابه " ماه " واملراد وهللا أعلم مدينة  قوله " أرس* 
الدينور فقد كان يقال هلا ماه الكوفة وكان ماهلا حيمل يف أعطيات أهل الكوفة 

واملاه قصبة البلد ويقال : اسم القمر ابلفارسية ماه فنسب إليه عدة ممالك  
 للفرس



 

 

قال شعبة وحدثين أبو بشر يف إسناد له عن حذيفة عن النيب  - 23473
صلى هللا عليه وسلم قال قلت : اي رسول هللا ما هدنة على دخن قال قلوب 

 ال تعود على ما كانت 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : مل يبني شعبة إسناده وهو قطعة من احلديث السابقت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد حدثين أيب حدثين أبو   - 23474
التياح حدثين صخر بن بدر العجلي عن سبيع بن خالد الضبعي : فذكر مثل  

 معناه وقال وحط أجره وحط وزره قال وإن هنك ظهرك وأخذ مالك  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث حسن وهذا إسناد ضعيف ت  

 

 

دثين أيب ثنا يونس ثنا محاد عن أيب التياح عن  حدثنا عبد هللا ح - 23475
صخر عن سبيع بن خالد الضبعي : فذكره وقال وإن هنك ظهرك وأكل مالك 

 وقال وحط أجره وحط وزره  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : حديث حسن وهذا إسناد ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أان معمر عن قتادة عن   - 23476
ن عاصم الليثي عن خالد بن خالد اليشكري قال : خرجت زمان نصر ب

فتحت تسرت حىت قدمت الكوفة فدخلت املسجد فإذا أان حبلقة فيها رجل 
صدع من الرجال حسن الثغر يعرف فيه إنه من رجل أهل احلجاز قال فقلت  

من الرجل فقال القوم أو ما تعرفه فقلت ال فقالوا هذا حذيفة بن اليمان 
ل هللا صلى هللا عليه وسلم قال فقعدت وحدث القوم فقال إن صاحب رسو 

الناس كانوا يسألون رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن اخلري وكنت أسأله عن  
الشر فأنكر ذلك القوم عليه فقال هلم إين سأخربكم مبا أنكرمت من ذلك جاء 

لقرآن اإلسالم حني جاء فجاء أمر ليس كأمر اجلاهلية وكنت قد أعطيت يف ا 
فهما فكان رجال جييئون فيسألون عن اخلري فكنت أسأله عن الشر فقلت اي 

رسول هللا أيكون بعد هذا اخلري شر كما كان قبله شر فقال نعم قال قلت فما  
العصمة اي رسول هللا قال السيف قال قلت وهل بعد هذا السيف بقية قال  

ماذا قال مث تنشأ  نعم تكون إمارة على أقذاء وهدنة على دخن قال قلت مث
دعاة الضاللة فإن كان هلل يومئذ يف األرض خليفة جلد ظهرك وأخذ مالك  

فألزمه وإال قمت وأنت عاض على جذل شجرة قال قلت مث ماذا قال خيرج  
الدجال بعد ذلك معه هنر وانر من وقع يف انره وجب أجره وحط وزره ومن  



قال مث ينتج املهر فال  وقع يف هنره وجب وزره وحط أجره قال قلت مث ماذا
عة الصدع من الرجال الضرب وقوله فما العصمة منه  يركب حىت تقوم السا

قال السيف كان قتادة يضعه على الردة اليت كانت يف زمن أيب بكر وقوله إمارة  
على أقذاء وهدنة يقول صلح وقوله على دخن يقول على ضغائن قيل لعبد  

م  الرزاق ممن التفسري قال عن قتادة زع  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث حسن دون قوله : " مث ينتج املهر فال يركب ت
 حىت تقوم الساعة " 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن سليمان   - 23477
قال مسعت زيد بن وهب حيدث عن حذيفة ثنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 : حبديثني قد رأيت أحدمها وأان أنتظر اآلخر فذكر احلديث 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

-------------------------------------  

 



[    404صفحة  - 5مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هبز ثنا أبو عوانة ثنا قتادة عن نصر   - 23478
بن عاصم عن سبيع بن خالد قال : قدمت الكوفة زمن فتحت تسرت فذكر  

 معىن حديث معمر وقال حط وزره  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا أبو بكار حدثين  - 23479
فة بن اليمان يقول  خالد بن عبد الرمحن أنه مسع أاب الطفيل حيدث أنه مسع حذي

: اي أيها الناس أال تسألوين فإن الناس كانوا يسألون رسول هللا صلى هللا عليه  
عليه الصالة والسالم وسلم عن اخلري وكنت أسأله عن الشر أن هللا بعث نبيه  

فدعا الناس من الكفر إىل اإلميان ومن الضاللة إىل اهلدى فاستجاب من 
استجاب فحي من احلق ما كان ميتا ومات من الباطل ما كان حيا مث ذهبت  

 النبوة فكانت اخلالفة على منهاج النبوة  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  



 

 

أيب ثنا عبد الرزاق أان معمر عن أيب حدثنا عبد هللا حدثين  - 23480
العاص يف غزوة يقال هلا غزوة اخلشب  إسحاق حدثين من كان مع سعيد بن 

ومعه حذيفة بن اليمان فقال سعيد : أيكم شهد مع رسول هللا صلى هللا عليه  
وسلم صالة اخلوف فقال حذيفة أان قال فأمرهم حذيفة فلبسوا السالح مث  

لكم القتال قال فصلى إبحدى الطائفتني ركعة   قال إن هاجكم هيج فقد حل
والطائفة األخرى مواجهة العدو مث انصرف هؤالء فقاموا مقام أولئك وجاء 

 أولئك فصلى هبم ركعة أخرى مث سلم عليهم  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان بن عيينة عن منصور عن   - 23481
عن مهام بن احلرث قال كنا مع حذيفة فمر رجل فقالوا إن هذا يبلغ إبراهيم 

األمراء األحاديث فقال مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : ال 
 يدخل اجلنة قتات  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو أمحد ثنا عبد اجلبار بن العباس   - 23482
ة خطيبا يف  الشامي عن أيب قيس قال عبد اجلبار أراه عن هزيل قال قام حذيف 

دار عامر بن حنظلة فيها التميمي واملضري فقال : ليأتني على مضر يوم ال  
ذنب تلعة أو أسفل  يدعون هلل عبدا يعبده إال قتلوه أو ليضربن ضراب ال مينعون 

تلعة فقيل اي أاب عبد هللا تقول هذا لقومك أو لقوم أنت يعىن منهم قال ال 
 أقول يعىن إال ما مسعت من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد حسن من أجل عبد  ت
رجال الصحيح اجلبار بن العباس الشبامي وبقية رجاله ثقات   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا زيد بن احلباب أان إسرائيل أخربين  - 23483
ميسرة بن حبيب عن املنهال عن زر بن حبيش عن حذيفة : قال قالت يل أمي 
مىت عهدك ابلنيب صلى هللا عليه وسلم قال فقلت ما يل به عهد منذ كذا وكذا  

ب إىل النيب صلى هللا عليه وسلم  قال فهمت يب قلت اي أمه دعيين حىت أذه
فال أدعه حىت يستغفر يل ويستغفر لك قال فجئته فصليت معه املغرب فلما  

 قضى الصالة قام يصلي فلم يزل يصلي حىت صلى العشاء مث خرج  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد العزيز بن عبد الصمد ثنا   - 23484
منصور عن جماهد عن عبد الرمحن بن أيب ليلى عن حذيفة قال : هنى رسول 

هللا صلى هللا عليه وسلم أن نشرب يف آنية الذهب والفضة وأن أنكل فيها وأن  
 نلبس احلرير والديباج وقال هي هلم يف الدنيا ولكم يف اآلخرة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أان حجاج عن عبد الرمحن بن  - 23485
عابس عن أبيه عن حذيفة قال مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول :  

 من شرط ألخيه شرطا ال يريد إن يفي له به فهو كاملدىل جاره إىل غري منعة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد بن هارون ثنا أبو مالك سعد   - 23486
ال قال  بن طارق األشجعي حدثين ربعي بن حراش عن حذيفة بن اليمان ق 



رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ألان أعلم مبا مع الدجال معه هنران جيراين 
أحدا  أحدمها رأى العني ماء أبيض واآلخر رأى العني انر أتجج فأما أدركن

منكم فليأت النهر الذي يراه انرا وليغمض مث ليطأطئ رأسه فليشرب فإنه ماء  
ابرد وإن الدجال ممسوح العني اليسرى عليها ظفرة غليظة وفيه مكتوب بني 

 عينيه كافر يقرؤه كل مؤمن كاتب وغري كاتب  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    405صفحة  - 5مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أان أبو مالك عن ربعي بن  - 23487
حراش عن حذيفة أنه قدم من عند عمر قال ملا جلسنا إليه يسأل أصحاب 

سول هللا صلى هللا عليه وسلم يف  النيب صلى هللا عليه وسلم : أيكم مسع قول ر 
لعلكم تعنون فتنة الرجل يف أهله وماله قالوا أجل  الفنت قالوا حنن مسعناه قال

قال لست عن تلك أسأل تلك تكفرها الصالة والصوم والصدقة ولكن أيكم 
مسع قول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف الفنت اليت متوج موج البحر قال  



أنه إايي يريد قال قلت أان ذاك قال أنت هلل أبوك قال  فاسكت القوم فظننت 
نكرها نكتت فيه  قلت تعرض الفنت على القلوب عرض احلصري فأي قلب أ

نكتة بيضاء وأي قلب أبشر هبا نكتت فيه نكتة سوداء حىت تصري القلوب 
على قلبني أبيض مثل الصفا ال يضره فتنة ما دامت السماوات واألرض 

الكوز جمخيا وآمال كفه ال يعرف معروفا وال ينكر منكرا  واآلخر أسود مربد ك
إال ما أشرب من هواه وحدثته أن بينه وبينها اباب مغلقا يوشك أن يكسر كسرا  

قال عمر كسرا ال أاب لك قال قلت نعم قال فلو أنه فتح كان لعله أن يعاد  
 فيغلق قال قلت ال بل كسرا قال وحدثته أن ذلك الباب رجل يقتل أو ميوت

 حديثا ليس ابألغاليط  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد بن هارون أان أبو مالك  - 23488
حدثين ربعي بن حراش عن حذيفة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :  
املعروف كله صدقة وإن آخر ما تعلق به أهل اجلاهلية من كالم النبوة إذا مل  

 تستحي فافعل ما شئت  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أان شريك بن عبد هللا عن   - 92348
هللا   عاصم بن أيب النجود عن زر بن حبيش قال : قلت يعىن حلذيفة اي أاب عبد

تسحرت مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال نعم قلت أكان الرجل يبصر  
 مواقع نبله قال نعم هو النهار إال إن الشمس مل تطلع  

 

 

ق شعيب األرنؤوط : رجاله ثقات رجال الشيخني غري عاصم بن أيب عليت
النجود فهو صدوق حسن احلديث لكنه قد خولف فيه وغري شريك بن عبد  

( 396/   5فهو سيئ احلفظ لكنه توبع ) انظر  -وهو النخعي  -هللا   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح وعفان قاال ثنا محاد بن سلمة   - 23490
صم بن هبدلة عن زر بن حبيش عن حذيفة قال مسعت النيب صلى هللا عن عا

عليه وسلم يقول يف سكة من سكك املدينة : أان حممد وأان أمحد واحلاشر  
 واملقفى ونيب الرمحة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد حسن من أجل عاصم بن  ت
 هبدلة

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عمرو بن عاصم عن محاد بن  - 23491
سلمة عن علي بن زيد عن احلسن عن جندب عن حذيفة عن النيب صلى هللا  

عليه وسلم قال : ال ينبغي ملسلم أن يذل نفسه قيل وكيف يذل نفسه قال  
 يتعرض من البالء ملا ال يطيق  

 

 

علي بن زيد بن جدعان  عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف من أجل  ت
وهو   -ن احلسن مرسال واحلسن وهو مع ضعفه قد خولف فيه فرواه غريه ع

إىل أن  306/  2مدلس وقد عنعنه وقد أشار أبو حامت يف العلل  -البصري 
عمرو بن عاصم زاد يف اإلسناد جنداب وأسنده عن أيب سلمة التبوذكي عن  

 محاد بن سلمة ليس فيه جندب 

 

 

عبد هللا حدثين أيب ثنا أسود بن عامر ثنا أبو بكر عن  حدثنا  - 23492
قال : إذا   عاصم عن أيب وائل قال قال حذيفة بينما أان أمشي يف طريق املدينة

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ميشى فسمعته يقول أان حممد وأان أمحد ونيب 
 الرمحة ونيب التوبة واحلاشر واملقفى ونيب املالحم 

 

 

ألرنؤوط : صحيح لغريه عليق شعيب ات  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أسود بن عامر أان إسرائيل عن   - 23493
احلكم بن عتيبة حدثين املغرية بن حذف عن حذيفة : أن رسول هللا صلى هللا  

 عليه وسلم أشرك بني املسلمني البقرة عن سبعة  

 

 

حسنيعليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد حمتمل للتت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد ثنا محاد عن عاصم   - 23494
عن زر عن حذيفة : أن جربيل عليه السالم لقي رسول هللا صلى هللا عليه  
وسلم عند حجارة املراء فقال اي جربيل إين أرسلت إىل أمة أمية إىل الشيخ 

قط فقال إن القرآن أنزل  والعجوز والغالم واجلارية والشيخ الذي مل يقرأ كتااب
 على سبعة أحرف  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه ت  

 

 

------------------------------------- 

 



[    406صفحة  - 5مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد ثنا عبد العزيز بن  - 23495
سى موىل حلذيفة مسلم حدثنا حيىي بن عبد هللا اجلابر قال : صليت خلف عي

ابملدائن على جنازة فكرب مخسا مث التفت إلينا فقال ما ومهت وال نسيت ولكن 
كرب  كربت كما كرب موالي ووىل نعميت حذيفة بن اليمان صلى على جنازة و 

مخسا مث التفت إلينا فقال ما نسيت وال ومهت ولكن كربت كما كرب رسول هللا 
 صلى هللا عليه وسلم صلى على جنازة فكرب مخسا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيفت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد ثنا محاد ثنا علي بن   - 23496
حذيفة قال قلت : اي رسول هللا هل بعد هذا اخلري شر زيد عن اليشكري عن 

كما كان قبله شر قال اي حذيفة أقرأ كتاب هللا واعمل مبا فيه فأعرض عىن 
فأعدت عليه ثالث مرات وعلمت إنه إن كان خريا أتبعته وإن كان شرا اجتنبته  

فقلت هل بعد هذا اخلري من شر قال نعم فتنة عمياء عماء صماء ودعاة  
على أبواب جهنم من أجاهبم قذفوه فيها  ضاللة   

 



 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث حسن وهذا إسناد ضعيف من أجل علي بن  ت
 زيد

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد عن مهدي عن واصل  - 23497
عن أيب وائل عن حذيفة أنه بلغه أن رجال ينم احلديث فقال حذيفة مسعت 

 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : ال يدخل اجلنة منام  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

ين أيب ثنا وهب بن جرير ثنا أيب قال مسعت  حدثنا عبد هللا حدث - 23498
عاصما عن زر عن حذيفة قال : إن حوض حممد صلى هللا عليه وسلم يوم  

القيامة شرابه أشد بياضا من اللنب وأحلى من العسل وأبرد من الثلج وأطيب  
 رحيا من املسك وأن آنيته عدد جنوم السماء 

 

 

حسن من أجل عاصم  عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن بكر أان كثري بن أيب كثري   - 23499
فة ما فعل قومك ثنا ربعي بن حراش عن حذيفة : أنه أاته ابملدائن فقال له حذي

قال قلت عن أي ابهلم تسأل قال من خرج منهم إىل هذا الرجل يعىن عثمان  
ه وسلم يقول  قال قلت فالن وفالن وفالن قال مسعت رسول هللا صلى هللا علي 

 من خرج من اجلماعة واستذل اإلمارة لقي هللا عز وجل وال وجه له عنده  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن آدم ثنا أبو إسرائيل ثنا   - 23500
احلكم بن عتيبة عن املغرية بن حذف عن حذيفة قال : شرك رسول هللا صلى 

ليه وسلم يف حجته بني املسلمني يف البقرة عن سبعة  هللا ع  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد حمتمل للتحسنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن آدم ثنا إسرائيل عن أيب  - 23501
ربستان ومعه  إسحاق عن سليم بن عبد السلويل قال كنا مع سعد بن العاص بط

نفر من أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال : أيكم صلى مع رسول  



قومون  هللا صلى هللا عليه وسلم صالة اخلوف فقال حذيفة أان فأمر أصحابك ي
ائفتني طائفة خلفك وطائفة إبزاء العدو فتكرب ويكربون مجيعا مث تركع  ط

فريكعون مجيعا مث ترفع فريفعون مجيعا مث تسجد ويسجد معك الطائفة اليت 
تليك والطائفة اليت إبزاء العدو قيام إبزاء العدو فإذا رفعت رأسك من السجود  

يف مصافهم فرتكع فريكعون  يسجدون مث يتأخر هؤالء ويتقدم اآلخرون فقاموا 
مجيعا مث تسجد فتسجد الطائفة اليت تليك والطائفة األخرى قائمة أبزاء العدو 

فإذا رفعت رأسك من السجود سجدوا مث سلمت وسلم بعضهم على بعض 
 وأتمر أصحابك أن هاجهم هيج من العدو فقد حل هلم القتال والكالم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن آدم ثنا حبيب بن سليم   - 50223
العبسي عن بالل العبسي عن حذيفة : إنه كان إذا مات له ميت قال ال 

تؤذنوا به أحدا إين أخاف أن يكون نعيا إين مسعت رسول هللا صلى هللا عليه  
 وسلم ينهى عن النعي  

 

 

قطاعه عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف النت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو نعيم ثنا سفيان عن عمر بن   - 23503
حممد عن عمر موىل غفرة عن رجل من األنصار عن حذيفة قال قال رسول هللا 
صلى هللا عليه وسلم : إن لكل أمة جموسا وجموس هذه األمة الذين يقولون ال 

تشهدوه وهم شيعة  قدر فمن مرض منهم فال تعودوه ومن مات منهم فال 
 الدجال حقا على هللا عز وجل أن يلحقهم به  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    407صفحة  - 5مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا موسى بن داود ثنا حممد بن جابر  - 23504
نيب صلى هللا عن عمرو بن مرة عن أيب البخرتي عن حذيفة قال : كنا مع ال

عليه وسلم يف جنازة فلما انتهينا إىل القرب قعد على شفته فجعل يرد بصره فيه  
كافر انرا مث مث قال يضغط املؤمن فيه ضغطة تزول منها محائله وميأل على ال

قال أال أخربكم بشر عباد هللا الفظ املستكرب أال أخربكم خبري عباد هللا الضعيف  



 املستضعف ذو الطمرين لو أقسم على هللا ألبر هللا قسمه  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف لضعف حممد بن جابر ت  

 

 

 شعبة  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر قال حدثين - 23505
عن حصني قال مسعت أاب وائل حيدث عن حذيفة قال : كان رسول هللا صلى 

 هللا عليه وسلم إذا قام إىل التهجد يشوص فاه ابلسواك 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أان سفيان عن عبد   - 23506
ه  امللك بن عمري عن ربعي بن حراش عن حذيفة قال : كان النيب صلى هللا علي

وسلم إذا أوى إىل فراشه قال ابمسك اللهم أموت وأحيا وإذا استيقظ قال  
 احلمد هلل الذي أحياان بعد ما أماتنا وإليه النشور 

 

 

ألرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب ات  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو اليمان قال وأان شعيب عن   - 23507
الزهري قال كان أبو إدريس عائذ هللا بن عبد هللا اخلوالين يقول مسعت حذيفة  
بن اليمان يقول وهللا : إين ألعلم بكل فتنة وهى كائنة فيما بيين وبني الساعة 

 أن يكون النيب صلى هللا عليه وسلم أسر إىل يف ذلك شيئا مل حيدث وما يب
غريي به ولكن النيب صلى هللا عليه وسلم قال وهو حيدث جملسا أان فيهم عن  

الفنت قال وهو يعدها منهن ثالث ال يكدن يذرن شيئا ومنهن فنت كرايح 
ريي  الصيف منها صغار ومنها كبار قال حذيفة فذهب أولئك الرهط كلهم غ  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبيدة بن محيد ثنا منصور عن أيب   - 23508
وائل عن حذيفة قال : كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا قام من الليل 

 يشوص فاه ابلسواك  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري ت  

 

 

ا األجلح  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا مصعب بن سالم حدثن - 23509



عن قيس بن أيب مسلم عن ربعي بن حراش قال مسعت حذيفة يقول : ضرب 
تسعة  لنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أمثاال واحد وثالثة ومخسة وسبعة و 

واحد عشر قال فضرب لنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم منها مثال وترك 
جترب وعدد فاظهر   سائرها قال إن قوما كانوا أهل ضعف ومسكنة قاتلهم أهل 

هللا أهل الضعف عليهم فعمدوا إىل عدوهم فاستعملوهم وسلطوهم فأسخطوا 
 هللا عليهم إىل يوم يلقونه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا مصعب بن سالم ثنا األجلح عن   - 23510
ة بن اليمان وإىل  نعيم بن أيب هند عن ربعي بن حراش قال : جلست إىل حذيف 

أيب مسعود األنصاري قال أحدمها لآلخر حدث ما مسعت من رسول هللا صلى 
هللا عليه وسلم قال ال بل حدث أنت فحدث أحدمها صاحبه وصدقه اآلخر  

مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول يؤتى برجل يوم القيامة فيقول  قال 
هللا انظروا يف عمله فيقول رب ما كنت أعمل خريا غري أنه كان يل مال وكنت  
أخالط الناس فمن كان موسرا يسرت عليه ومن كان معسرا أنظرته إىل ميسرة  

ت رسول هللا قال هللا عز وجل أان أحق من يسر فغفر له فقال صدقت مسع
صلى هللا عليه وسلم يقول هذا مث قال مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  



يقول يؤتى يوم القيامة برجل قد قال ألهله إذا أان مت فأحرقوين مث اطحنوين مث  
استقبلوا يب رحيا عاصفا فاذروين فيجمعه هللا تبارك وتعاىل يوم القيامة فيقول له  

فيغفر له قال مسعت رسول هللا صلى هللا عليه   مل فعلت قال من خشيتك قال 
 وسلم يقوله  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد حسن يف املتابعاتت  

 

 

------------------------------------- 
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ا يزيد بن أيب زاند حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا علي بن عاصم ثن - 23511
بن أيب ليلى قال : كنت مع حذيفة بن اليمان ابملدائن عن عبد الرمحن 

فاستسقى فأاته دهقان إبانء فرماه به ما أيلو أن يصيب به وجهه مث قال لوال 
إين تقدمت إليه مرة أو مرتني مل أفعل به هذا أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

والفضة وأن نلبس احلرير والديباج قال هو هلم   هناان أن نشرب يف آنية الذهب
 يف الدنيا ولنا يف اآلخرة هذا آخر حديث حذيفة بن اليمان رضي هللا عنه  

 



 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف لضعف علي بن ت
 عاصم ويزيد بن أيب زايد اهلامشي 

 

 

( حديث رجل من أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب مسعته وحدي ثنا حممد بن فضيل عن   - 23512
مع رسول هللا عاصم بن كليب عن أبيه عن رجل من األنصار قال : خرجنا 

صلى هللا عليه وسلم يف جنازة رجل من األنصار وأان غالم مع أيب فجلس 
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على حفرية القرب فجعل يوصى احلافر ويقول 

ع من قبل الرأس وأوسع من قبل الرجلني لرب عذق له يف اجلنة أوس  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده قويت  

 

 

( حديث رجل رضي هللا عنه   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد السالم بن حرب حدثين يزيد  - 23513



بن عبد الرمحن الداالين عن أيب العالء األزدي عن محيد بن عبد الرمحن عن  
رجل من أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم قال : إذا اجتمع الداعيان 

أجب فأجب أقرهبما اباب فإن أقرهبما اباب أقرهبما جوارا فإذا سبق أحدمها ف
 الذي سبق  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

( حديث رجل من أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن بن مهدي عن مالك  - 23514
عن مسى عن أيب بكر بن عبد الرمحن عن بعض أصحاب النيب صلى هللا عليه  
وسلم : أن النيب صلى هللا عليه وسلم رئي ابلعرج وهو يصب على رأسه ماء  

 وهو صائم من احلر أو من العطش  

 

 

صحيحعليق شعيب األرنؤوط : إسناده ت  

 

 

( حديث رجل رضي هللا عنه   )  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان عن الزهري عن محيد بن   - 23515
عبد الرمحن بن عوف عن رجل من أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم : أن  

رجال قال للنيب صلى هللا عليه وسلم أخربين بكلمات أعيش هبن وال تكثر على  
 فانسى قال اجتنب الغضب مث أعاد عليه فقال اجتنب الغضب  

 

 

األرنؤوط : إسناده صحيحعليق شعيب ت  

 

 

( حديث احلكم بن سفيان أو سفيان بن احلكم رضي هللا عنه   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثين حيىي بن سعيد ثنا سفيان وعبد   - 23516
حلكم بن الرمحن بن مهدي أان سفيان وزائدة عن منصور عن جماهد عن ا

سفيان أو سفيان بن احلكم قال عبد الرمحن يف حديثه : رأيت رسول هللا صلى 
نيب هللا عليه وسلم ابل وتوضأ ونضح فرجه ابملاء وقال حيىي يف حديثه أن ال

 صلى هللا عليه وسلم ابل ونضح فرجه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : ضعيف الضطرابه وهو مكرر ت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد ثنا سفيان عن   - 23517
منصور عن جماهد عن رجل من ثقيف وهو احلكم بن سفيان أو سفيان بن 

 احلكم قال : رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ابل مث نضح فرجه  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : ضعيف الضطرابه كسابقه ت  

 

 

يب ثنا أسود بن عامر ثنا شريك قال  حدثنا عبد هللا حدثين أ - 23518
وا أنه مل يدرك النيب صلى هللا عليه وسلم  سألت أهل احلكم بن سفيان فذكر 

قال أبو عبد الرمحن ورواه شعبة ووهيب عن منصور عن جماهد عن احلكم بن  
سفيان عن أبيه أنه رأى النيب صلى هللا عليه وسلم وقال غريمها عن منصور عن  

سفيان قال رأيت النيب صلى هللا عليه وسلم : وذكره  جماهد عن احلكم بن   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : مكرر ت  

 

 

------------------------------------- 
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وقال عبد هللا وجدت يف كتاب أيب خبط يده ثنا يعلى بن عبيد   - 23519
ثنا سفيان عن منصور عن جماهد عن احلكم بن سفيان أو سفيان بن احلكم :  

 أن النيب صلى هللا عليه وسلم ابل مث نضح فرجه  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : ضعيف الضطرابهت  

 

 

ثنا سفيان عن   حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد - 23520
منصور عن جماهد عن رجل من ثقيف وهو احلكم بن سفيان أو سفيان بن 

 احلكم قال : رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ابل مث نضح فرجه  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : ضعيف ت  

 

 

( حديث رجل من األنصار رضي هللا عنه   )  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد ثنا جرير عن منصور   - 23521
من أصحاب عن جماهد قال دخلت أان وحيىي بن جعدة على رجل من األنصار  

الرسول قال : ذكروا عند رسول هللا صلى هللا عليه وسلم موالة لبىن عبد 
 عليه  املطلب فقال إهنا تقوم الليل وتصوم النهار قال فقال رسول هللا صلى هللا

وسلم لكين أان أانم وأصلى وأصوم وأفطر فمن اقتدى يب فهو مىن ومن رغب  
عن سنيت فليس مىن أن لكل عمل شرة مث فرتة فمن كانت فرتته إىل بدعة فقد  

 ضل ومن كانت فرتته إىل سنة فقد اهتدى  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح ثنا سعيد بن أيب عروبة عن   - 23522
قتادة عن عبد الرمحن بن سلمة اخلزاعي عن عمه قال : غدوان مع رسول هللا 
صلى هللا عليه وسلم صبيحة عاشوراء وقد تغدينا فقال أصمتم هذا اليوم قال  

 قلنا قد تغدينا قال فأمتوا بقية يومكم  

 

 

صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف جلهالة عبد الرمحن  عليق شعيب األرنؤوط :ت
 بن سلمة اخلزاعي 

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح ثنا عوف عن حسناء بنت  - 23523
معاوية من بىن صرمي قالت ثنا عمي قال قلت : اي رسول هللا من يف اجلنة قال  

 النيب يف اجلنة والشهيد يف اجلنة واملولود والوليدة 
 

 

شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف جلهالة حسناء بنت معاوية عليق ت  

 

 

( حديث ذي خممر رجل من أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح ثنا األوزاعي عن حسان بن  - 23524
صلى هللا عطية عن خالد بن معدان عن ذي خممر رجل من أصحاب النيب 

عليه وسلم قال مسعت النيب صلى هللا عليه وسلم يقول : سيصاحلكم الروم 
صلحا آمنا مث تغزوهم غزوا فتنصرون وتسلمون وتغنمون مث تنصرفون حىت 

رج ذي تلول فريفع رجل من النصرانية صليبا فيقول غلب الصليب تنزلون مب
فيغضب رجل من املسلمني فيقوم إليه فيدقه فعند ذلك يغدر الروم وجيتمعون  

 للملحمة وقال روح مرة وتسلمون وتغنمون وتقيمون مث تنصرفون  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يونس بن حممد ثنا عبد الواحد بن  - 23525
لت اجلزور زايد ثنا جمالد بن سعيد حدثين الشعيب قال : سألت بن عمر ق 

والبقرة جتزئ عن سبعة قال قال اي شعىب وهلا سبعة أنفس قال قلت أن 
أصحاب حممد يزعمون أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم سن اجلزور والبقرة  

عن سبعة قال فقال بن عمر لرجل أكذاك اي فالن قال نعم قال ما شعرت 
 هبذا 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف لضعف جمالد بن سعيد ت  

 

 

( حديث أخت مسعود بن العجماء عن أبيها رضي هللا عنه  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يونس ثنا ليث عن يزيد يعىن بن  - 23526
ركانة أن أيب حبيب عن حممد بن إسحاق عن حممد بن طلحة بن يزيد بن 

خالته أخت مسعود بن العجماء حدثته : أن أابها قال لرسول هللا صلى هللا 
ل  عليه وسلم يف املخزومية اليت سرقت قطيفة يفديها يعىن أبربعني أوقية فقا

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ألن تطهر خري هلا فأمر هبا فقطعت يدها وهي  



 من بىن عبد األسد  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

( حديث رجل من بىن غفار رضي هللا عنه   )  

 

 

-------------------------------------  
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حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن ثنا بن هليعة ثنا يزيد بن  - 23527
عمرو املعافري عن رجل من بىن غفار أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال  

 : من مل حيلق عانته ويقلم أظفاره وجيز شاربه فليس منا  

 

 

األرنؤوط : حسن لغريه وهذا إسناد ضعيف من أجل عبد هللا بن عليق شعيب ت
 هليعة 

 

 



( حديث رجل من أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد هللا بن الوليد العدين ثنا سفيان   - 23528
أصحاب ثنا خالد احلذاء عن أيب قالبة عن حممد بن أيب عائشة عن رجل من 

حممد قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : لعلكم تقرؤون واإلمام يقرأ 
قرأ أحدكم بفاحتة قاهلا ثالاث قالوا أان لنفعل ذاك قال فال تفعلوا إال أن ي

 الكتاب 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

( حديث رجل من أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن فضيل عن عطاء عن أيب  - 23529
ى هللا عليه وسلم  عبد الرمحن قال حدثنا من كان يقرئنا من أصحاب النيب صل

: إهنم كانوا يقرتئون من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عشر آايت فال 
ا  أيخذون يف العشر األخرى حىت يعلموا ما يف هذه من العلم والعمل قالو 

 فعلمنا العلم والعمل  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسن من أجل عطاء ت  

 

 

( حديث رجل من تغلب رضي هللا عنه   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا جرير عن عطاء بن السائب عن   - 23530
حرب بن هالل الثقفي عن أيب أمية رجل من تغلب إنه مسع رسول هللا صلى 

هللا عليه وسلم يقول : ليس على املسلمني عشور إمنا العشور على اليهود 
 والنصارى 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف الضطرابه ت  

 

 

( حديث رجل من أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل بن إبراهيم ثنا خالد احلذاء   - 23531
عن عمار بن أيب عمار عن بن عياش قال كنت أقول يف أوالد املشركني هم  
منهم فحدثين رجل عن رجل من أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم فلقيته  



ن النيب صلى هللا عليه وسلم إنه قال : رهبم أعلم هبم هو خلقهم  فحدثين ع
 وهو أعلم هبم ومبا كانوا عاملني  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

( حديث رجل من األنصار رضي هللا عنه   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل حدثين حجاج الصواف   - 23532
عن حيىي بن أيب كثري عن احلضرمي بن الحق عن رجل من األنصار أن رسول 
هللا صلى هللا عليه وسلم قال : إذا وجد أحدكم القملة يف ثوبه فليصرها وال  

 يلقيها يف املسجد  
 

 

مي بن الحق ال يروي إال  عليق شعيب األرنؤوط : رجاله ثقات إال أن احلضر ت
عن التابعني ومل يثبت له لقاء أحد من الصحابة فإن كان الرجل األنصاري 

 صحابيا فهو منقطع وإال فهو مرسل

 

 

( حديث رجل من أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم   )  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد قال مسعناه من   - 23533
األعمش حدثين عبد هللا بن يسار عن عبد الرمحن بن أيب ليلى عن رجل من  

أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : لوال 
 أشق على أميت ألمرهتم ابلسواك مع كل صالة  

 

 

األرنؤوط : إسناده صحيحعليق شعيب ت  

 

 

( حديث رجل من أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل ثنا أيوب عن أيب قالبة  - 23534
عن رجل من أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم عن النيب صلى هللا عليه  

وإن رأسه من ورائه وسلم قال : إن من بعدكم أوان من ورائكم الكذاب املضل 
حبك حبك وإنه سيقول أان ربكم فمن قال كذبت لست ربنا ولكن هللا ربنا  

 وعليه توكلنا وإليه أنبنا ونعوذ ابهلل منك قال فال سبيل له عليه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري ت



 صحابيه 

 

 

------------------------------------- 
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( حديث شيخ من أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل ثنا يونس عن محيد بن   - 23535
هللا عليه   هالل عن أيب بردة قال جلست إىل شيخ من أصحاب النيب صلى

وسلم : يف مسجد الكوفة فحدثين فقال مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
  أو قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اي أيها الناس توبوا إىل هللا

واستغفروه فإين أتوب إىل هللا واستغفره كل يوم مائة مرة فقلت اللهم إين 
 أستغفرك اثنتان قال هو ما أقول لك 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري صحابيه 

 



 

( حديث رجل من أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل ثنا سعيد اجلريري عن أيب   - 23536
وسط أايم  نضرة حدثين من مسع : خطبة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف

التشريق فقال اي أيها الناس أال إن ربكم واحد وإن أابكم واحد إال ال فضل 
سود على  لعريب على أعجمي وال لعجمي على عريب وال ألمحر على أسود وال أ 

أمحر إال ابلتقوى أبلغت قالوا بلغ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مث قال أي 
يوم هذا قالوا يوم حرام مث قال أي شهر هذا قالوا شهر حرام قال مث قال أي 
بلد هذا قالوا بلد حرام قال فإن هللا قد حرم بينكم دماءكم وأموالكم قال وال  

ومكم هذا يف شهركم هذا يف بلدكم هذا  أدري قال أو أعراضكم أم ال كحرمة ي
 أبلغت قالوا بلغ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال ليبلغ الشاهد الغائب 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

( حديث رجل من أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل ثنا حممد بن إسحاق عن   - 23537



يزيد بن أيب حبيب قال : كان مرثد بن عبد هللا ال جييء إىل املسجد إال ومعه  
شيء يتصدق به قال فجاء ذات يوم إىل املسجد ومعه بصل فقلت له أاب اخلري  

كان يف منزيل ما تريد إىل هذا يننت عليك ثوبك قال اي بن أخي إنه وهللا ما  
شيء أتصدق به غريه إنه حدثين رجل من أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم  

 عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال ظل املؤمن يوم القيامة صدقته  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد حسن من أجل حممد بن ت
 إسحاق

 

 

( حديث رجل من أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل أان عطاء بن السائب عن  - 23538
عرفجة عن رجل من أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم إنه ذكر رمضان فقال  

: تفتح فيه أبواب اجلنة وتغلق فيه أبواب النار وتصفد فيه الشياطني وينادي  
ناد كل ليلة اي ابغي اخلري هلم واي ابغي الشر اقصر حىت ينقضي رمضان  فيه م  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد حسن ت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل عن اجلريري عن أيب صخر  - 23539
ينة يف حياة  العقيلي حدثين رجل من األعراب قال : جلبت جلوبة إىل املد

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فلما فرغت من بيعيت قلت أللقني هذا الرجل  
ئهم حىت فألمسعن منه قال فتلقاين بني أيب بكر وعمر ميشون فتبعتهم يف أقفا

أتوا على رجل من اليهود انشرا التوراة يقرؤها يعزى هبا نفسه على بن له يف  
املوت كأحسن الفتيان وأمجله فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أنشدك 

ابلذي أنزل التوراة هل جتد يف كتابك ذا صفيت وخمرجي فقال برأسه هكذا أي 
نجد يف كتابنا صفتك وخمرجك وأشهد  ال فقال ابنه إين والذي أنزل التوراة اان ل

أن ال إله إال هللا وإنك رسول هللا فقال أقيموا اليهود عن أخيكم مث ويل كفنه  
 وحنطه وصلى عليه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف جلهالة أيب صخر العقيلي ت  

 

 

( حديث رجل رضي هللا عنه   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل ثنا خالد احلذاء عن   - 23540



القاسم بن ربيعة عن عقبة بن أوس وقال إمساعيل مرة بن يعقوب بن أوس عن  
رجل من أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم قال : خطب رسول هللا صلى هللا 

صدق   عليه وسلم زمن الفتح وقال مرة يوم فتح مكة فقال ال إله إال هللا وحده
وعده ونصر عبده وهزم األحزاب وحده أال إن كل مأثرة تعدو وتدعى ودم  
ومال حتت قدمي هاتني إال سدانة البيت أو سقاية احلاج أال وإن قتيل خطأ  

العمد قال خالد أو قال قتيل اخلطأ شبه العمد قتيل السوط والعصا مائة من  
 اإلبل منها أربعون يف بطوهنا أوالدها 

 

 

شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحعليق ت  

 

 

 -------------------------------------  
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( حديث رجل رضي هللا عنه   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد القطان عن جمالد  - 23541



عن عامر عن احملرر بن أيب هريرة عن رجل من أصحاب النيب صلى هللا عليه  
وسلم عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : من أصيب بشيء يف جسده فرتكه  

 هلل كان كفارة له  

 

 

عيف لضعف جمالدعليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضت  

 

 

( حديث رجل رضي هللا عنه   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد عن هشام ثنا حيىي   - 23542
إنه مسع النيب بن أيب كثري عن أيب إبراهيم األنصاري أنه أاته فحدثه أو أخربه 

صلى هللا عليه وسلم يقول : يف الصالة على امليت اللهم أغفر حلينا وميتنا  
 وشاهدان وغائبنا وذكران وأنثاان وصغريان وكبريان 

 

 

يق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيفعلت  

 

 

( حديث رجل رضي هللا عنه   )  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد ثنا أبو غفار حدثين   - 23543
هللا صلى هللا علقمة بن عبد هللا املزين حدثين رجل من قومي إنه مسع رسول 

عليه وسلم يقول : من كان يؤمن ابهلل واليوم اآلخر فليكرم ضيفه ثالث مرار  
ؤمن ابهلل واليوم من كان يؤمن ابهلل واليوم اآلخر فليحسن إىل جاره من كان ي

 اآلخر فليقل خريا أو ليسكت  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

( حديث رجل رضي هللا عنه   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي ثنا شعبة حدثين عمرو بن مرة   - 23544
وسلم قال  قال مسعت مرة قال حدثين رجل من أصحاب النيب صلى هللا عليه 

: قام فينا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على انقة محراء خمضرمة فقال 
 أتدرون أي يومكم هذا قال قلنا يوم النحر قال صدقتم يوم احلج األكرب

أتدرون أي شهر شهركم هذا قلنا ذو احلجة قال صدقتم شهر هللا األصم  
أتدرون أي بلد بلدكم هذا قال قلنا املشعر احلرام قال صدقتم قال فإن 

دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا يف شهركم هذا يف بلدكم  



كم على  هذا أو قال كحرمة يومكم هذا وشهركم هذا وبلدكم هذا إال وأىن فرط
بكم األمم فال تسودوا وجهي إال وقد رأيتموين  احلوض أنظركم وأين مكاثر 

ومسعتم مىن وستسألون عىن فمن كذب علي فليتبوأ مقعده من النار إال وأىن 
مستنقذ رجاال أو إاناث ومستنقذ مىن آخرون فأقول اي رب أصحايب فيقال إنك  

 ال تدري ما أحدثوا بعدك  

 

 

األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري عليق شعيب ت
 صحابيه املبهم 

 

 

( حديث أيب أيوب األنصاري رضي هللا عنه  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا علي بن عاصم ثنا عبد هللا بن  - 23545
عثمان بن خثيم عن عثمان بن جبري عن أيب أيوب األنصاري قال جاء رجل 

عليه وسلم فقال عظين وأوجز فقال : إذا قمت يف صالتك   إىل النيب صلى هللا
فصل صالة مودع وال تكلم بكالم تعتذر منه غدا وامجع اإلايس مما يف يدي 

 الناس 
 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف لضعف علي بن عاصم وجهالة عثمان  ت
 بن جبرية ومع جهالته فقد اضطرب يف إسناده 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن بن موسى ثنا عبد هللا بن  - 23546
احلبلى قال كنا يف  هليعة ثنا حيي بن عبد هللا املعافري عن أيب عبد الرمحن

البحر وعلينا عبد هللا بن قيس الفزاري ومعنا أبو أيوب األنصاري فمر  
لوا  بصاحب املقاسم وقد أقام السيب فإذا امرأة تبكي فقال ما شأن هذه قا 

فرقوا بينها وبني ولدها قال فأخذ بيد ولدها حىت وضعه يف يدها فانطلق 
صاحب املقاسم إىل عبد هللا بن قيس فأخربه فأرسل إىل أيب أيوب فقال ما  

محلك على ما صنعت قال مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : من  
يامة  فرق بني والدة وولدها فرق هللا بينه وبني األحبة يوم الق  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن مبجموع طرقه وشواهده ت  

 

 

------------------------------------- 
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حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد بن عبد ربه ثنا حممد بن حرب  - 23547
األنصاري حدثين أبو سلمة عن حيىي بن جابر قال مسعت بن أخي أيب أيوب 

يذكر عن أيب أيوب قال مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : إهنا 
ستفتح عليكم األمصار وسيضربون عليكم بعواث ينكر الرجل منكم البعث 

فيتخلص من قومه ويعرض نفسه على القبائل يقول من أكفيه بعث كذا وكذا 
 أال وذلك األجري إىل آخر قطرة من دمه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف لضعف ابن أخي أيب أيوب ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا علي بن حبر هو بن برى ثنا حممد   - 23548
ة سليمان عن حيىي بن جابر الطائي أخربين بن بن حرب اخلوالين ثنا أبو سلم

أخي أيب أيوب األنصاري أنه كتب إليه أبو أيوب خيربه إنه مسع رسول هللا صلى 
 هللا عليه وسلم : فذكره  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا املقرئ ثنا حيوة بن شريح ثنا بقية   - 23549



بن سعد عن خالد بن معدان ثنا أبو رهم السمعي أن أاب أيوب  حدثين حبري
عبد هللا ال يشرك به حدثه أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : من جاء ي

شيئا ويقيم الصالة ويؤتى الزكاة ويصوم رمضان وجيتنب الكبائر فإن له اجلنة  
ار يوم الزحف  وسألوه ما الكبائر قال اإلشراك ابهلل وقتل النفس املسلمة وفر   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث حسن مبجموع طرقه ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا احلكم بن انفع ثنا إمساعيل بن  - 23550
عياش عن ضمضم بن زرعة عن شريح بن عبيد أن أاب رهم السمعي كان 

حيدث أن أاب أيوب األنصاري حدثه أن النيب صلى هللا عليه وسلم كان يقول :  
 إن كل صالة حتط ما بني يديها من خطيئة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن ثنا بن هليعة ثنا بن هبرية عن   - 23551
أيب عبد الرمحن احلبلى أن أاب أيوب األنصاري قال : أتى رسول هللا صلى هللا  

عليه وسلم بقصعة فيها بصل فقال كلوا وأىب أن أيكل وقال إين لست 



 كمثلكم  

 

 

أجل عبد هللا  عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف من ت
 بن هليعة 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن بن موسى ثنا عبد هللا بن  - 23552
هليعة ثنا أبو قبيل عن عبد هللا بن انشر من بىن سريع قال مسعت أاب رهم قاص  

أهل الشام يقول مسعت أاب أيوب األنصاري يقول : إن رسول هللا صلى هللا 
فقال هلم إن ربكم عز وجل خريين بني سبعني  عليه وسلم خرج ذات يوم إليهم 

ألفا يدخلون اجلنة عفوا بغري حساب وبني اخلبيئة عنده ألميت فقال له بعض 
أصحابه اي رسول هللا أخيبأ ذلك ربك عز وجل فدخل رسول هللا صلى هللا عليه  
وسلم مث خرج وهو يكرب فقال إن ريب عز وجل زادين مع كل ألف سبعني ألفا 

نده قال أبو رهم اي أاب أيوب وما تظن خبيئة رسول هللا صلى هللا واخلبيئة ع
عليه وسلم فأكله الناس أبفواههم فقالوا وما أنت وخبيئة رسول هللا صلى هللا 

عليه وسلم فقال أبو أيوب دعوا الرجل عنكم أخربكم عن خبيئة رسول هللا 
 صلى هللا صلى هللا عليه وسلم كما أظن بل كاملستيقن أن خبيئة رسول هللا

عليه وسلم أن يقول رب من شهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له وأن 
 حممدا عبده ورسوله مصدقا لسانه قلبه أدخله اجلنة  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف لسوء حفظ عبد هللا بن هليعة ت  

 

 

  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا زكراي بن عدى أان بقية عن حبري - 23553
عن خالد بن معدان أن أاب رهم السمعي حدثهم عن أيب أيوب قال قال رسول  

هللا صلى هللا عليه وسلم : من عبد هللا ال يشرك به شيئا وأقام الصالة وآتى 
الزكاة وصام رمضان واجتنب الكبائر فله اجلنة أو دخل اجلنة فسأله ما الكبائر 

الزحف  فقال الشرك ابهلل وقتل نفس مسلمة والفرار يوم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث حسن مبجموع طرقه ت  

 

 

------------------------------------- 
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حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا زكراي بن عدى أان بقية عن حبري بن   - 23554
ا قدم رسول  سعد عن خالد بن معدان عن جبري بن نفري عن أيب أيوب قال : مل



هللا صلى هللا عليه وسلم املدينة اقرتعت األنصار أيهم يؤوى رسول هللا صلى 
عليه وسلم فكان  هللا عليه وسلم فقرعهم أبو أيوب فآوى رسول هللا صلى هللا 

إذا أهدى لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم طعام أهدى أليب أيوب قال فدخل  
أبو أيوب يوما فإذا قصعة فيها بصل فقال ما هذا فقالوا أرسل به رسول هللا 

صلى هللا عليه وسلم قال فاطلع أبو أيوب إىل النيب صلى هللا عليه وسلم فقال  
صعة قال رأيت فيها بصال قال وال حيل لنا  اي رسول هللا ما منعك من هذه الق 

البصل قال بلى فكلوه ولكن يغشاىن ما ال يغشاكم وقال حيوة إنه يغشاىن ما  
 ال يغشاكم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وإسناده ضعيف من أجل بقية ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيوة بن شريح ثنا بقية حدثين حبري  - 23555
عن خالد بن معدان عن املقدام بن معد يكرب عن أيب أيوب  بن سعد

 األنصاري أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : كيلوا طعامكم يبارك لكم فيه  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا سند حسن يف املتابعات ت
 والشواهد من أجل بقية 

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد اجلبار بن حممد ثنا بقية عن   - 23556
 حبري فذكر : مثله  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد حسن يف املتابعات ت
 والشواهد

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هيثم يعىن بن خارجة ثنا بن عياش   - 23557
قدام بن معد يكرب عن أيب أيوب  عن حبري بن سعد عن خالد بن معدان عن امل

األنصاري قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : كيلوا طعامكم يبارك لكم  
 فيه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن إسحاق أان بن هليعة عن   - 23558
أيوب قال وثنا علي بن عبيد هللا بن أيب جعفر عن عمرو بن األسود عن أيب 

إسحاق أان عبد هللا أان بن هليعة عن عبيد هللا بن أيب جعفر حدثه عن عمرو بن  
األسود عن أيب أيوب قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : يد هللا مع  



 القاضي حني يقضى ويد هللا مع القاسم حني يقسم  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن غيالن ثنا رشدين أخربين  - 23559
م ذكروا عمرو بن احلرث عن بكري عن بن إسحاق موىل بىن هاشم حدثه : إهن

يوما ما ينتبذ فيه فتنازعوا يف القرع فمر هبم أبو أيوب األنصاري فأرسلوا إليه 
ل هللا صلى هللا عليه  إنساان فقال اي أاب أيوب القرع ينتبذ فيه قال مسعت رسو 

وسلم ينهى عن كل مزفت ينتبذ فيه فرد عليه القرع فرد أاب أيوب مثل قوله 
 األول 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي ثنا رشدين حدثين حيي بن   - 23560
ي عبد هللا رجل من حيصب عن أيب عبد الرمحن احلبلى عن أيب أيوب األنصار 
عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إنه قال من فرق : بني الولد ووالده يف  

 البيع فرق هللا عز وجل بينه وبني أحبته يوم القيامة  



 

 

األرنؤوط : حسن مبجموع طرقه وشواهده وهذا إسناد ضعيف   عليق شعيبت
 لضعف رشدين

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إسحاق بن عيسى أان مالك عن   - 23561
إسحاق بن عبد هللا عن رافع بن إسحاق موىل أيب طلحة إنه مسع أاب أيوب 

ىن األنصاري يقول وهو مبصر وهللا ما أدري كيف أصنع هبذه الكرابيس يع
الكنف وقد قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : إذا ذهب أحدكم إىل الغائط  

 أو البول فال يستقبل القبلة وال يستدبرها  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح غري رافع  ت
 بن إسحاق موىل أيب طلحة فقد روى له الرتمذي والنسائي وهو ثقة

 

 

عبد هللا حدثين أيب ثنا إسحاق بن عيسى حدثين ليث  حدثنا - 23562
أيب صرمة عن أيب أيوب  حدثين حممد بن قيس قاص عمر بن عبد العزيز عن 

األنصاري أنه قال حني حضرته الوفاة قد كنت كتمت عنكم شيئا مسعته من  
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : لوال إنكم تذنبون خللق هللا تبارك وتعاىل  



ا يذنبون فيغفر هلم  قوم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو جعفر املدائين أان عباد بن  - 23563
ي عن أيب أيوب  العوام عن سعيد بن إايس عن أيب الورد عن أيب حممد احلضرم

األنصاري قال : ملا قدم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم املدينة نزل علي فقال  
من عبد يقول   يل اي أاب أيوب أال أعلمك قال قلت بلى اي رسول هللا قال ما

حني يصبح ال إله إال هللا وحده ال شريك له له امللك وله احلمد إال كتب هللا 
له هبا عشر حسنات وحما عنه عشر سيئات وإال كن له عند هللا عدل عشر  

رقاب حمررين وإال كان يف جنة من الشيطان حىت ميسي وال قاهلا حني ميسي إال 
من أيب أيوب قال آهلل لسمعته من  كذلك قال فقلت أليب حممد أنت مسعتها  

 أيب أيوب حيدثه عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف جلهالة أيب الوردت  

 

 

------------------------------------- 



 

[    415صفحة  - 5مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو سعيد موىل بين هاشم ثنا اثبت  - 23564
يعىن أاب زيد ثنا عاصم عن عبد هللا بن احلرث عن أفلح موىل أيب أيوب عن أيب  

ليه  أيوب : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم نزل عليه فنزل النيب صلى هللا ع
وسلم أسفل وأبو أيوب يف العلو فانتبه أبو أيوب ذات ليلة فقال منشي فوق 

رأس رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فتحول فباتوا يف جانب فلما أصبح ذكر  
ذلك للنيب صلى هللا عليه وسلم فقال النيب صلى هللا عليه وسلم السفل أرفق 

أبو أيوب يف السفل  يب فقال أبو أيوب ال أعلو سقيفة أنت حتتها فتحول
والنيب صلى هللا عليه وسلم يف العلو فكان يصنع طعام النيب صلى هللا عليه  
وسلم فيبعث إليه فإذا رد إليه سأل عن موضع أصابع النيب صلى هللا عليه  

وسلم فيتبع أثر أصابع النيب صلى هللا عليه وسلم فيأكل من حيث أثر أصابعه  
سل به إليه فسأل عن موضع أثر أصابع فصنع ذات يوم طعاما فيه ثوم فأر 

النيب صلى هللا عليه وسلم فقيل مل أيكل فصعد إليه فقال أحرام هو فقال النيب 
صلى هللا عليه وسلم أكرهه قال فإين أكره ما تكره أو ما كرهته وكان النيب 

 صلى هللا عليه وسلم يؤتى  

 

 



صحيح عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إسحاق بن إبراهيم الرازي ثنا   - 23565
جابر عن   سلمة بن الفضل حدثين حممد بن إسحاق عن يزيد بن يزيد بن

القاسم بن خميمرة عن عبد هللا بن يعيش عن أيب أيوب األنصاري قال قال  
  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : من قال إذا صلى الصبح ال إله إال هللا وحده

ال شريك له له امللك وله احلمد وهو على كل شيء قدير عشر مرات كن  
كعدل أربع رقاب وكتب له هبن عشر حسنات وحمي عنه هبن عشر سيئات  
ورفع له هبن عشر درجات وكن له حرسا من الشيطان حىت ميسي وإذا قاهلا  

 بعد املغرب فمثل ذلك 
 

 

يف عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا مهام أان إسحاق بن أخي  - 23566
أنس عن رافع بن إسحاق عن أيب أيوب إنه قال : ما ندري كيف نصنع 

بكرابيس مصر وقد هناان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن نستقبل القبلتني  
 ونستدبرمها وقال مهام يعىن الغائط والبول 

 



 

األرنؤوط : إسناده صحيح عليق شعيبت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سعيد بن منصور يعىن اخلرساين ثنا   - 23567
عبد هللا بن عبد العزيز الليثي قال مسعت بن شهاب يقول أشهد على عطاء بن  

يزيد الليثي أنه حدثه عن أيب أيوب األنصاري عن رسول هللا صلى هللا عليه  
ل يغرس غرسا إال كتب هللا عز وجل له من األجر  وسلم أنه قال : ما من رج

 قدر ما خيرج من مثر ذلك الغراس 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف لضعف عبد هللا بن عبد العزيز الليثي ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا قتيبة بن سعيد ثنا عبد هللا بن هليعة   - 23568
عن يزيد بن أيب حبيب عن أسلم أيب عمران عن أيب أيوب األنصاري قال  

مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : ابدروا بصالة املغرب قبل طلوع 
 النجم 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا قتيبة بن سعيد ثنا بن هليعة عن   - 23569
يزيد بن أيب حبيب عن راشد اليافعي عن حبيب بن أوس عن أيب أيوب 

األنصاري إنه قال : كنا عند النيب صلى هللا عليه وسلم يوما فقرب طعاما فلم  
آخره قلنا كيف هذا  أر طعاما كان أعظم بركة منه أول ما أكلنا وال أقل بركة يف 

اي رسول هللا قال ألان ذكران اسم هللا عز وجل حني أكلنا مث قعد بعد من أكل 
 ومل يسم فأكل معه الشيطان  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    416صفحة  - 5مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

د هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا عاصم عن رجل من أهل  حدثنا عب - 23570
الذي غزا فيه أبو أيوب فدخل مكة : أن يزيد بن معاوية كان أمريا على اجليش 

عليه عند املوت فقال له أبو أيوب إذا مت فاقرؤوا على الناس مىن السالم 
فأخربوهم إين مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول من مات ال يشرك 



هلل شيئا جعله هللا يف اجلنة ولينطلقوا يب فليبعدوا يب يف أرض الروم ما  اب
 استطاعوا فحدث الناس ملا مات أبو أيوب فاستألم الناس وانطلقوا جبنازته 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح مبجموع طرقه وهذا إسناد ضعيف جلهالة  ت
 الرجل املكي 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر قال أملى على   - 23571
ب األنصاري قال قال  معمر بن راشد أان الزهري عن عطاء بن يزيد عن أيب أيو 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : إذا أتى أحدكم الغائط فال يستقبلن القبلة  
و  ولكن ليشرق أو ليغرب قال فلما قدمنا الشام وجدان مراحيض جعلت حن

 القبلة فننحرف ونستغفر هللا  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن مساك   - 23572
بن حرب عن جابر بن مسرة عن أيب أيوب األنصاري قال : كان رسول هللا 

وبعث بفضله إىل وأنه بعث يوما صلى هللا عليه وسلم إذا أتى بطعام أكل منه  



بقصعة مل أيكل منها شيئا فيها ثوم فسألته أحرام هو قال ال ولكين أكرهه من  
 أجل رحيه قال فإين أكره ما كرهت  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد حسن من أجل مساك بن ت
 حرب فهو صدوق حسن احلديث

 

 

نا حممد بن عبيد ثنا واصل الرقاشي حدثنا عبد هللا حدثين أيب ث - 23573
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان إذا أتى   عن أيب سورة عن أيب أيوب : أن

بطعام انل منه ما شاء هللا أن ينال مث يبعث بسائرة إىل أيب أيوب وفيه أثر يده 
فأتى بطعام فيه الثوم فلم يطعم منه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم شيئا وبعث 

 أيب أيوب فقال له أهله فقال أدنوه مىن فإين أحتاج إليه فلما مل ير أثر يد به إىل
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فيه كف يده منه وأتى رسول هللا صلى هللا عليه  
وسلم فقال اي نيب هللا أبيب وأمي هذا الطعام مل أتكل منه آكل منه قال فيه تلك  

م قال فآكل منه اي رسول هللا قال نعم  الثومة فيستأذن علي جربيل عليه السال
 فكل 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف جدا ت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع عن واصل الرقاشي عن أيب  - 23574
سورة عن أيب أيوب وعن عطاء قاال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :  

 حبذا املتخللون قيل وما املتخللون قال يف الوضوء والطعام 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف جدا ت  

 

 

ا سفيان عن الزهري عن عطاء بن حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثن - 23575
يزيد عن أيب أيوب يذكر فيه النيب صلى هللا عليه وسلم : ال حيل ملسلم أن  
يهجر أخاه فوق ثالث يلتقيان فيصد هذا ويصد هذا وخريمها الذي يبدأ 

 ابلسالم 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان عن زيد بن أسلم عن   - 23576
املسور وبن عباس وقال  إبراهيم بن عبد هللا بن حنني عن أبيه قال : اختلف 

مرة امرتى يف احملرم يصب على رأسه املاء قال فأرسلوا إىل أيب أيوب كيف 
 رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يغسل رأسه فقال هكذا مقبال ومدبرا



 وصفه سفيان  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو معاوية ثنا احلجاج عن الزهري  - 23577
عن حكيم بن بشري عن أيب أيوب األنصاري قال قال رسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم : أن أفضل الصدقة الصدقة على ذي الرحم الكاشح  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان عن عمرو عن عبد الرمحن  - 23578
بن السائبة عن عبد الرمحن بن سعاد عن أيب أيوب أن النيب صلى هللا عليه  

 وسلم قال : املاء من املاء 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف جلهالة عبد ت
 الرمحن بن السائبة

 



 

حدثين أيب ثنا أبو معاوية ثنا عبيدة عن إبراهيم  حدثنا عبد هللا   - 23579
أيوب األنصاري قال : أدمن  عن سهم بن منجاب عن قزعة عن القرثع عن أيب 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أربع ركعات عند زوال الشمس قال فقلت اي 
رسول هللا ما هذه الركعات اليت أراك قد أدمنتها قال أن أبواب السماء تفتح 

ال الشمس فال ترتج حىت يصلي الظهر فأحب أن يصعد يل فيها خري  عند زو 
قال قلت اي رسول هللا تقرأ فيهن كلهن قال قال نعم قال قلت ففيها سالم  

 فاصل قال ال  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه وهذا إسناد ضعيف لضعف عبيدةت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    417صفحة  - 5مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو معاوية ثنا سعد بن سعيد عن   - 23580
عمر بن اثبت عن أيب أيوب األنصاري قال قال رسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم : من صام رمضان مث اتبعه ستا من شوال فذلك صيام الدهر  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثين أيب ثنا إمساعيل أان حممد بن إسحاق عن  حدثنا عبد هللا   - 23581
ليزين قال : قدم علينا أبو أيوب غازاي يزيد بن أيب حبيب عن مرثد بن عبد هللا ا

وعقبة بن عامر يومئذ على مصر فأخر املغرب فقام إليه أبو أيوب فقال ما  
هذه الصالة اي عقبة فقال شغلنا قال أما وهللا ما يب إال أن يظن الناس إنك  

رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يصنع هذا أما مسعت رسول هللا صلى هللا 
عليه وسلم يقول ال يزال أميت خبري أو على الفطرة ما مل يؤخروا املغرب إىل أن 

 يشتبك النجوم 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسن من أجل حممد بن إسحاق ت  

 

 

مد بن أيب عدي عن حممد بن  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حم - 23582
إسحاق حدثين يزيد بن أيب حبيب عن مرثد بن عبد هللا قال : قدم علينا أبو  

 أيوب وعقبة بن عامر يومئذ على مصر فذكر مثله  
 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل أان معمر عن الزهري عن   - 23583
ن أيب أيوب قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : إذا أتى  عطاء بن يزيد ع

أحدكم اخلالء فال يستقبل القبلة وال يستدبرها وليشرق وليغرب قال أبو أيوب  
فلما أتينا الشام وجدان مقاعد تستقبل القبلة فجعلنا ننحرف ونستغفر هللا عز  

 وجل 

 

 

الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد عن شعبة حدثين  - 23584
ن  مساك عن جابر بن مسرة عن أيب أيوب : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كا 

إذا أكل طعاما بعث بفضله إىل أيب أيوب قال فأتى يوما بقصعة فيها ثوم فبعث 
ين أكره رحيه قال فإين أكره ما تكره  هبا قال اي رسول هللا أحرام هو قال ال ولك  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد حسن من أجل مساك بن ت
 حرب



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي ثنا عمرو بن عثمان قال   - 23585
ض للنيب صلى هللا مسعت موسى بن طلحة أن أاب أيوب أخربه : أن أعرابيا عر 

عليه وسلم وهو يف مسري فأخذ خبطام انقته أو بزمام انقته فقال اي رسول هللا 
تعبد هللا وال أو اي حممد أخربين مبا يقربين من اجلنة ويباعدين من النار قال 

 تشرك به شيئا وتقيم الصالة وتؤتى الزكاة وتصل الرحم 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن شعبة حدثين عون بن أيب  - 23586
جحيفة عن أبيه عن الرباء عن أيب أيوب : أن النيب صلى هللا عليه وسلم خرج  

 بعد ما غربت الشمس فسمع صوات فقال يهود تعذب يف قبورها  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن عبيد ثنا واصل عن أيب  - 23587
ن يستاك من الليل سورة عن أيب أيوب : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كا



مرتني أو ثالاث وإذا قام يصلي من الليل صلى أربع ركعات ال يتكلم وال أيمر  
سلم كان إذا بشيء ويسلم بني كل ركعتني وبه أن رسول هللا صلى هللا عليه و 

 توضأ متضمض ومسح حليته من حتتها ابملاء 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف جدا من أجل واصلت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا قريش بن حيان عن أيب  - 23588
واصل قال لقيت أاب أيوب األنصاري فصافحين فرأى يف أظفاري طوال فقال  

 عليه وسلم : يسأل أحدكم عن خرب السماء وهو يدع قال رسول هللا صلى هللا
ث والتفث ومل يقل وكيع مرة  أظفاره كأظافري الطري جيتمع فيها اجلنابة واخلب

األنصاري قال غريه أبو أيوب العتكي قال أبو عبد الرمحن قال أيب سبقه لسانه 
 يعىن وكيع فقال لقيت أاب أيوب األنصاري وإمنا هو أبو أيوب العتكي 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف جلهالة أيب واصلت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد ثنا أبو مالك يعىن األشجعي   - 23589
ثنا موسى بن طلحة عن أيب أيوب األنصاري عن النيب صلى هللا عليه وسلم  



قال : ان أسلم وغفار ومزينة وأشجع وجهينة ومن كان من بىن كعب موايل  
 دون الناس وهللا ورسوله موالهم  

 

 

ح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيت
 الشيخني غري أيب مالك األشجعي

 

 

-------------------------------------  

 

[    418صفحة  - 5مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا هشام بن عروة عن أبيه   - 23590
عن أيب أيوب أو عن زيد بن اثبت ان النيب صلى هللا عليه وسلم قرأ : يف 

 املغرب ابألعراف يف الركعتني  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني ت  

 

 

يد ثنا سفيان بن حسني عن  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يز  - 23591



الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أيب أيوب األنصاري قال قال رسول هللا 
صلى هللا عليه وسلم : أوتر خبمس فان مل تستطع فبثالث فان مل تستطع 

 فبواحدة فان مل تستطع فأومئ إمياء  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أان داود عن عامر عن عبد   - 23592
قال : من  الرمحن بن أيب ليلى عن أيب أيوب ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

قال ال إله اال هللا وحده ال شريك له له امللك وله احلمد وهو على كل شيء 
 قدير عشر مرات كن له كعدل عتق عشر رقاب أو رقبة  

 

 

عيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  عليق شت
 الشيخني غري داود 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن   - 23593
منصور عن هالل بن يساف عن ربيع بن خثيم عن عمرو بن ميمون عن امرأة  
عن أيب أيوب عن النيب صلى هللا عليه وسلم انه قال : قل هو هللا أحد تعدل  



 ثلث القرآن 
 

 

م املرأة عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف إلهبات  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن بن مهدي ثنا مالك  - 23594
عن زيد بن أسلم عن إبراهيم بن عبد هللا بن حنني عن أبيه قال : اختلف 

املسور بن خمرمة وبن عباس يف احملرم يغسل رأسه فقال بن عباس يغسل وقال  
ب على رأسه املاء مث أقبل  املسور ال يغسل فارسلوىن إىل أيب أيوب فسألته فص

 بيديه وأدبر هبما مث قال هكذا رأيت النيب صلى هللا عليه وسلم فعل  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا شعبة عن عدى بن اثبت   - 23595
صلى هللا عليه وسلم مجع  عن عبد هللا بن يزيد عن أيب أيوب : ان رسول هللا 

 بني املغرب والعشاء ابملزدلفة 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هبز ثنا شعبة ثنا حممد بن عثمان   - 23596
وسى بن طلحة عن  بن عبد هللا بن موهب وأبو عثمان بن عبد هللا اهنما مسعا م

أيب أيوب األنصاري : ان رجال قال اي رسول هللا أخربين بعمل يدخلين اجلنة 
أرب ماله قال   فقال القوم ما له ما له فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

تعبد هللا ال تشرك به شيئا وتقيم الصالة وتؤتى الزكاة وتصل الرحم ذرها قال  
 كأنه كان على راحلته  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن آدم ثنا شريك عن  - 23597
الصلت عن أيب أيوب األنصاري  األعمش عن املسيب بن رافع عن على بن

انه كان يصلي أربع ركعات قبل الظهر فقيل له انك تدمي هذه الصالة فقال :  
اىن رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يفعله فسألته فقال اهنا ساعة تفتح  

 فيها أبواب السماء فأحببت ان يرتفع يل فيها عمل صاحل  

 

 

لغريه وهذا إسناد ضعيفعليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو عبد الرمحن ثنا حيوة أخربين  - 23598
أبو صخر ان عبد هللا بن عبد الرمحن بن عبد هللا بن عمر أخربه عن سامل بن  
عبد هللا أخربين أبو أيوب األنصاري : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ليلة  

م فقال من معك اي جربيل قال هذا حممد فقال له أسرى به مر على إبراهي
إبراهيم مر أمتك فليكثروا من غراس اجلنة فان تربتها طيبة وأرضها واسعة قال  

 وما غراس اجلنة قال ال حول وال قوة اال ابهلل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد عن شعبة وحدثين  - 23599
عدى بن اثبت وحممد بن جعفر ثنا شعبة عن عدى بن اثبت عن عبد هللا بن 

يزيد عن أيب أيوب : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مجع بني الصالتني 
 جبمع  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناداه صحيحان على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن بن مهدي عن زائدة   - 00236



بن قدامة عن منصور عن هالل بن يساف عن الربيع بن خثيم عن عمرو بن 
ميمون عن عبد الرمحن بن أيب ليلى عن امرأة من األنصار عن أيب أيوب عن  

ليلة   النيب صلى هللا عليه وسلم قال : أيعجب أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن يف
يف ليلة فقد قرأ ليلتئذ ثلث  {قل هو هللا أحد هللا الصمد  }فإنه من قرأ  

 القرآن 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيفت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    419صفحة  - 5مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن عون   - 23601
بن أيب جحيفة عن أبيه عن الرباء عن أيب أيوب األنصاري قال : خرج رسول 
هللا صلى هللا عليه وسلم حني وجبت الشمس قال فسمع صوات فقال يهود 

   تعذب يف قبورها

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة قال   - 23602
مسعت ورقاء حيدث عن سعد بن سعيد عن عمر بن اثبت عن أيب أيوب ان 
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : من صام رمضان وستا من شوال فقد  

 صام الدهر  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد حسن من أجل سعد بن  ت
عيد األنصاري س  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر وحجاج قاال ثنا   - 23603
شعبة عن حممد بن أيب ليلى عن أخيه عيسى عن أبيه عن أيب أيوب عن النيب 
صلى هللا عليه وسلم انه قال : إذا عطس أحدكم فليقل احلمد هلل على كل  

يهديك هللا ويصلح ابلك قال  حال وليقل الذي يرد عليه يرمحك هللا وليقل هو
 حجاج يهديكم هللا ويصلح ابلكم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف لسوء حفظ حممد  ت



 بن عبد الرمحن بن أيب ليلى وكان يضطرب يف هذا احلديث 
 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن عبيد ثنا حممد بن إسحاق  - 23604
قال :  عن طلحة بن عبيد هللا يعىن بن كريز عن شيخ من أهل مكة من قريش 

وجد رجل يف ثوبه قملة فأخذها ليطرحها يف املسجد فقال له رسول هللا صلى  
 هللا عليه وسلم ال تفعل ارددها يف ثوبك حىت خترج من املسجد  

 

 

ليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف عت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هبز بن أسد ثنا محاد يعىن بن سلمة   - 23605
ثنا إسحاق يعىن بن عبد هللا بن أيب طلحة عن رافع بن إسحاق عن أيب أيوب  

األنصاري قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ال تستقبلوا القبلة 
روها  بفروجكم وال تستدب  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بن منري عن األعمش قال مسعت أاب  - 23606



ظبيان ويعلى ثنا األعمش عن أيب ظبيان قال غزا أبو أيوب الروم فمرض فلما  
حضر قال أان إذا مت فامحلوين فإذا صافعتم العدو فادفنوىن حتت أقدامكم  

ىل هذا ما  وسأحدثكم حديثا مسعته من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لوال حا
حدثتكموه مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : من مات ال يشرك 

 ابهلل شيئا دخل اجلنة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح مبجموع طرقه ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بن منري ثنا سعد بن سعيد  - 23607
احلرث أخربين  األنصاري أخو حيىي بن سعيد أخربين عمر بن اثبت رجل من بىن

أبو أيوب األنصاري قال مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : من  
 صام رمضان مث اتبعه ستا من شوال فذاك صيام الدهر  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد حسن من أجل سعد بن  ت
 سعيد األنصاري 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بن منري ثنا حيىي عن عدى بن اثبت   - 23608



عن عبد هللا بن يزيد اخلطمي عن أيب أيوب األنصاري انه : صلى مع رسول 
هللا صلى هللا عليه وسلم يف حجة الوداع صالة املغرب والعشاء اآلخرة 

 ابملزدلفة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن آدم ثنا حنش بن احلرث   - 23609
بن لقيط النخعي األشجعي عن رايح بن احلرث قال : جاء رهط إىل على  

ابلرحبة فقالوا السالم عليك اي موالان قال كيف أكون موالكم وأنتم قوم عرب  
ل من كنت مواله  قالوا مسعنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يوم غدير خم يقو 

فان هذا مواله قال رايح فلما مضوا تبعتهم فسألت من هؤالء قالوا نفر من  
 األنصار فيهم أبو أيوب األنصاري  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو أمحد ثنا حنش عن رايح بن  - 23610
على علي يف الرحبة فقال من   احلرث قال : رأيت قوما من األنصار قدموا



 القوم قالوا مواليك اي أمري املؤمنني فذكر معناه  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد هللا بن الوليد ثنا سفيان ثنا   - 23611
يب صلى  األعمش عن املسيب بن رافع عن رجل عن أيب أيوب قال : كان الن

هللا عليه وسلم يصلي قبل الظهر أربعا فقيل له انك تصلى صالة تدميها فقال  
فأحب ان أبواب السماء تفتح إذا زالت الشمس فال ترتج حىت يصلي الظهر  

 أن يصعد يل إىل السماء خري 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    420صفحة  - 5مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب قال قرأت على عبد الرمحن مالك عن   - 23612



حيىي بن سعيد عن عدى بن اثبت األنصاري عن عبيد هللا بن يزيد اخلطمي ان  
أاب أيوب األنصاري أخربه انه : صلى مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف  

 حجة الوداع املغرب والعشاء مجيعا ابملزدلفة  

 

 

وط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤ ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عتاب بن زايد ثنا عبد هللا أان عبد   - 23613
هللا بن هليعة حدثين يزيد بن أيب حبيب ان أسلم أاب عمران التجييب حدثه انه 

مسع أاب أيوب األنصاري يقول : صففنا يوم بدر فندرت منا اندرة أمام الصف  
هللا صلى هللا عليه وسلم إليهم فقال معي معي وكذا قال أيب قال   فنظر رسول

 معمر فبدرت منا ابدرة وقال صففنا يوم بدر  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو اليمان حدثنا إمساعيل بن  - 23614
سمعي عن أيب عياش عن صفوان بن عمرو عن خالد بن معدان عن أيب رهم ال

أيوب األنصاري عن النيب صلى هللا عليه وسلم انه قال : من قال حني يصبح 



لى كل  ال إله اال هللا وحده ال شريك له له امللك وله احلمد حيىي ومييت وهو ع 
دة قاهلا عشر حسنات وحط هللا شيء قدير عشر مرات كتب هللا له بكل واح

عنه هبا عشر سيئات ورفعه هللا هبا عشر درجات وكن له كعشر رقاب وكن له  
مسلحة من أول النهار إىل آخره ومل يعمل يومئذ عمال يقهرهن فان قال حني 

 ميسي فمثل ذلك 

 

 

صحيح وهذا إسناد حسن من أجل إمساعيل  عليق شعيب األرنؤوط : حديث ت
 بن عياش 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا موسى بن داود ثنا بن هليعة عن   - 23615
يزيد بن أيب حبيب ان أسلم أاب عمران حدثهم انه مسع أاب أيوب يقول : صففنا  

يوم بدر فبدرت منا ابدرة أمام الصف فنظر إليهم النيب صلى هللا عليه وسلم  
معي معي   فقال  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يونس ثنا ليث عن يزيد عن أيب  - 23616



اخلري عن أيب رهم السماعي ان أاب أيوب حدثه : ان نيب هللا صلى هللا عليه  
وسلم نزل يف بيتنا األسفل وكنت يف الغرفة فأهريق ماء يف الغرفة فقمت اان وأم 

وب بقطيفة لنا نتبع املاء شفقة خيلص املاء إىل رسول هللا صلى هللا عليه  أي
ول  وسلم فنزلت إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأان مشفق فقلت اي رس

هللا انه ليس ينبغي أن نكون فوقك انتقل إىل الغرفة فأمر النيب صلى هللا عليه  
كنت ترسل إىل ابلطعام    وسلم مبتاعه فنقل ومتاعه قليل فقلت اي رسول هللا

فانظر فإذا رأيت أثر أصابعك وضعت يدي فيه حىت إذا كان هذا الطعام الذي 
أرسلت به إىل فنظرت فيه فلم أر فيه أثر أصابعك فقال رسول هللا صلى هللا 
عليه وسلم أجل ان فيه بصال فكرهت أن أكله من أجل امللك الذي أيتيين 

 وأما أنتم فكلوه  

 

 

رنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري أيب عليق شعيب األت
 رهم السماعي 

 

 

قال أبو عبد الرمحن قلت أليب : ان رجال قال من صلى ركعتني   - 23617
 عليه  بعد املغرب يف املسجد مل جيزه اال أن يصليها يف بيته ألن النيب صلى هللا

وسلم قال هذه من صلوات البيوت قال من قال هذا قلت حممد بن عبد  
 الرمحن قال ما أحسن ما قال أو قال ما أحسن ما نقل  



 

 

رنؤوط : ليس هذا موضع هذا األثر صواب موضعه بعد عليق شعيب األت
وقد جاء على الصواب   428/  5حديث حممود بن لبيد اآليت يف مسنده 

 هناك 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعقوب ثنا أيب عن حممد بن  - 23618
إسحاق حدثين حممد بن إبراهيم التيمي عن عمران بن أيب حيىي عن عبد هللا بن 

لك عن أيب أيوب األنصاري قال مسعت رسول هللا صلى هللا عليه  كعب بن ما
ده ولبس من  وسلم يقول : من اغتسل يوم اجلمعة ومس من طيب ان كان عن 

أحسن ثيابه مث خرج حىت أييت املسجد فريكع ان بدا له ومل يؤذ أحدا مث أنصت 
ال يف  إذا خرج أمامه حىت يصلي كانت كفارة ملا بينها وبني اجلمعة األخرى وق
موضع آخر ان عبد هللا بن كعب بن مالك السلمي حدثه ان أاب أيوب 

صاحب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حدثه انه مسع رسول هللا صلى هللا 
عليه وسلم يقول من اغتسل يوم اجلمعة وزاد فيه مث خرج وعليه السكينة حىت  

 أييت املسجد 

 

 

ناد حسن من أجل ابن عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إست
 إسحاق وعمران بن أيب حيىي 



 

 

------------------------------------- 

 

[    421صفحة  - 5مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هبز ثنا شعبة ثنا عدى بن اثبت عن  - 23619
عبد هللا بن يزيد عن أيب أيوب األنصاري قال : مجع رسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم بني املغرب والعشاء جبمع  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

د بن احلجاج ثنا عبد هللا بن حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أمح - 23620
مبارك أان سفيان عن جابر عن عدى بن اثبت عن عبد هللا بن يزيد اخلطمي  

عن أيب أيوب عن النيب صلى هللا عليه وسلم : انه كان يصلي املغرب والعشاء 
 إبقامة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف لضعف جابرت  



 

 

 حدثين أيب ثنا حممد بن عبيد ثنا األعمش عن  حدثنا عبد هللا - 23621
املسيب بن رافع عن على بن مدرك قال رأيت أاب أيوب فنزع خفيه فنظروا إليه 

فقال : أما اىن قد رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ميسح عليهما ولكن 
 حبب إىل الوضوء  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أان بن جريج أخربين  - 22362
عمرو بن دينار عن عبد الرمحن بن السائبة عن عبد الرمحن بن سعاد وكان  

مرضيا من أهل املدينة عن أيب أيوب ان النيب صلى هللا عليه وسلم قال : املاء 
 من املاء 

 

 

إسناد ضعيف جلهالة عبد عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا ت
 الرمحن بن السائبة وعبد الرمحن بن سعاد 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن الزهري  - 23623



عن عطاء بن يزيد الليثي عن أيب أيوب األنصاري يرويه قال : ال حيل ملسلم أن  
يهجر أخاه فوق ثالثة أايم يلتقيان فيصد هذا ويصد هذا وخريمها الذي يبدأ 

 ابلسالم 

 

 

يخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن الزهري  - 23624
 عن عطاء بن يزيد الليثي عن أيب أيوب األنصاري قال قال رسول هللا صلى هللا

عليه وسلم : إذا أتى أحدكم الغائط فال يستقبل القبلة وال يستدبرها ولكن 
ام وجدان مراحيض جعلت حنو ليشرق أو ليغرب قال أبو أيوب فلما قدمنا الش

 القبلة فننحرف ونستغفر هللا  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن بكر ثنا بن جريج وثنا   - 23625
حجاج عن بن جريج وروح ثنا بن جريج أخربين زيد بن أسلم عن إبراهيم بن  

موىل آل عياش وقال روح موىل عباس انه أخربه عن أبيه عبد  عبد هللا بن حنني 



هللا بن حنني قال : كنت مع بن عباس واملسور ابألبواء فتحدثنا حىت ذكران 
غسل احملرم رأسه فقال املسور ال وقال بن عباس بلى فارسلىن بن عباس إىل 
  أيب أيوب يقرأ عليك بن أخيك عبد هللا بن عباس السالم ويسألك كيف كان

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يغسل رأسه حمرما قال فوجده يغتسل بني قرين 
بئر قد سرت عليه بثوب فلما استبنت له ضم الثوب إىل صدره حىت بدا يل 

وجهه ورأيته وإنسان قائم يصب على رأسه املاء قال فأشار أبو أيوب بيديه  
ملسور البن عباس ال  على رأسه مجيعا على مجيع رأسه فأقبل هبما وأدبر فقال ا

أماريك أبدا قال احلجاج وروح فلما انتسبت له وسألته ضم الثوب إىل صدره  
 حىت بدا يل رأسه ووجهه وإنسان قائم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان عن الزهري عن عطاء بن  - 23626
م قال : ال يزيد الليثي مسعت أاب أيوب خيرب عن النيب صلى هللا عليه وسل

تستقبلوا القبلة بغائط وال بول ولكن شرقوا أو غربوا قال أبو أيوب فقدمنا  
 الشام فوجدان مراحيض جعلت حنو القبلة فننحرف ونستغفر هللا  

 

 

يق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعلت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا محاد بن خالد عن بن أيب ذئب عن   - 23627
يزيد بن أيب حبيب عن رجل عن أيب أيوب قال قال رسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم : صلوا املغرب لفطر الصائم وابدروا طلوع النجوم 

 

 

األرنؤوط : حديث صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح غري عليق شعيب ت
 الرجل املبهم

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أان احلجاج بن أرطاة عن   - 23628
مكحول وثنا حممد بن يزيد عن حجاج عن مكحول قال قال أبو أيوب قال  

 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : أربع من سنن املرسلني التعطر والنكاح
 والسواك واحلياء 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن أيب عدى عن حممد بن   - 23629
إسحاق حدثين يزيد بن أيب حبيب عن مرثد بن عبد هللا قال : قدم علينا أبو  



ل  أيوب وعقبة بن عامر يومئذ على مصر فاخر املغرب فقام إليه أبو أيوب فقا
ة قال شغلنا قال أما وهللا ما يب اال أن يظن الناس انك  ما هذه الصالة اي عقب

رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يصنع هذا أما مسعت رسول هللا صلى هللا 
عليه وسلم يقول ال تزال أميت خبري أو على الفطرة ما مل يؤخروا املغرب إىل أن 

 تشتبك النجوم 
 

 

: إسناده حسن من أجل حممد بن إسحاق عليق شعيب األرنؤوط ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    422صفحة  - 5مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح ثنا عمر بن أيب زائدة عن أيب   - 23630
إسحاق عن عمرو بن ميمون قال : من قال ال إله اال هللا وحده ال شريك له 
له امللك وله احلمد وهو على كل شيء قدير عشر مرات كان كمن أعتق أربع  

 رقاب من ولد إمساعيل  

 

 



سناد قوي من أجل عمر بن عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إت
 أيب زائدة

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح ثنا عمر بن أيب زائدة ثنا عبد   - 23631
هللا بن أيب السفر عن الشعيب عن ربيع بن خثيم مبثل ذلك قال فقلت للربيع  
ممن مسعته فقال من عمرو بن ميمون فقلت لعمرو بن ميمون ممن مسعته فقال  

فقلت البن أيب ليلى ممن مسعته قال من أيب أيوب األنصاري من بن أيب ليلى 
 حيدثه عن النيب صلى هللا عليه وسلم :  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد قوي من أجل عمر بن ت
 أيب زائدة

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح ثنا مالك وصاحل عن بن  - 23632
شهاب ان عطاء بن يزيد حدثه عن أيب أيوب عن النيب صلى هللا عليه وسلم  
انه قال : ال حيل ملسلم أن يهجر أخاه فوق ثالث يلتقيان فيصد هذا ويصد 

 هذا وخريمها الذي يبدأ ابلسالم 

 

 



ى شرط الشيخني من جهة مالكعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح علت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد امللك بن عمرو ثنا كثري بن  - 23633
زيد عن داود بن أيب صاحل قال : أقبل مروان يوما فوجد رجال واضعا وجهه  

على القرب فقال أتدري ما تصنع فأقبل عليه فإذا هو أبو أيوب فقال نعم جئت  
وسلم ومل آت احلجر مسعت رسول هللا صلى هللا عليه  رسول هللا صلى هللا عليه 

وسلم يقول ال تبكوا على الدين إذا وليه أهله ولكن ابكوا عليه إذا وليه غري  
 أهله  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف جلهالة داود بن أيب صاحل ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو عبد الرمحن ثنا سعيد يعىن بن  - 23634
أيب أيوب حدثين شرحبيل بن شريك املعافري عن أيب عبد الرمحن احلبلى قال  
مسعت أاب أيوب األنصاري يقول قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : غدوة  

 يف سبيل هللا أو روحة خري مما طلعت عليه الشمس وغربت 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد جيد ت  



 

 

د هللا حدثين أيب ثنا هاشم بن القاسم ثنا شعبة عن  حدثنا عب - 23635
هللا عليه  حممد بن أيب ليلى عن أخيه عن أبيه عن أيب أيوب عن النيب صلى 

وسلم قال : إذا عطس أحدكم فليقل احلمد هلل على كل حال وليقل الذي 
 يشمته يرمحكم هللا وليقل الذي يرد عليه يهديكم هللا ويصلح ابلكم  

 

 

شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف لسوء حفظ حممد  عليق ت
 بن عبد الرمحن بن أيب ليلى 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسني ثنا شعبة عن حممد بن عبد   - 23636
الرمحن بن أيب ليلى عن أخيه قال وقد رأيت أخاه عن أبيه عن أيب أيوب عن  

النيب صلى هللا عليه وسلم : فذكر مثله اال انه قال وليقل هو يهديك هللا 
 ويصلح ابلك أو قال يهديكم هللا ويصلح ابلكم 

 

 

ؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيفعليق شعيب األرنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو عاصم ثنا عبد احلميد بن  - 23637



جعفر ثنا يزيد بن أيب حبيب عن بكري عن أبيه عن عبيد بن يعلى عن أيب 
أيوب قال : هنى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن صرب الدابة قال أبو أيوب  

ربهتا  لو كانت يل دجاجة ما ص  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف جلهالة والد بكريت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سريج ثنا بن وهب عن عمرو بن   - 23638
احلرث عن بكري عن أيب يعلى قال : غزوان مع عبد الرمحن بن خالد بن الوليد 

ا ابلنبل فبلغ ذلك أاب أيوب  فأتى أبربعة أعالج من العدو فأمر هبم فقتلوا صرب 
 فقال مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ينهى عن قتل الصرب 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : املرفوع منه صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيفت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عتاب ثنا عبد هللا ثنا بن هليعة ثنا   - 23639
بكري بن األشج ان أابه حدثه أن عبيد بن يعلى حدثه انه مسع أاب أيوب يقول :  

 هنى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن صرب الدابة 

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيفت  

 

 

-------------------------------------  

 

[    423صفحة  - 5مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو أمحد ثنا سفيان عن بن أيب  - 23640
ه كان يف سهوة له  ليلى عن أخيه عن عبد الرمحن بن أيب ليلى عن أيب أيوب ان

فكانت الغول جتيء فتأخذ فشكاها إىل النيب صلى هللا عليه وسلم فقال : إذا  
ذها فقالت له رأيتها فقل بسم هللا أجييب رسول هللا قال فجاءت فقال هلا فأخ

اىن ال أعود فارسلها فجاء فقال له النيب صلى هللا عليه وسلم ما فعل أسريك 
قال أخذهتا فقالت يل اىن ال أعود فارسلتها فقال اهنا عائدة فأخذهتا مرتني أو 
ثالاث كل ذلك يقول ال أعود وجييء إىل النيب صلى هللا عليه وسلم فيقول ما  

ال أعود فيقول اهنا عائدة فأخذها فقالت  فعل أسريك فيقول أخذهتا فيقول
أرسلين وأعلمك شيئا تقول فال يقربك شيء آية الكرسي فأتى النيب صلى هللا  

 عليه وسلم فأخربه فقال صدقت وهى كذوب  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف لسوء حفظ ابن أيب ليلىت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعقوب ثنا أيب عن بن إسحاق  - 23641
حدثين حممد بن عبد الرمحن بن أيب ليلى : فذكر هذا احلديث إبسناده يعىن 

 حديث الغول قال أبو أيوب خالد بن زيد 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

بكر عن  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أسود بن عامر اان أبو  - 23642
مع يزيد بن معاوية قال فقال إذا أان  األعمش عن أيب ظبيان قال غزا أبو أيوب

مت فادخلوىن أرض العدو فادفنوىن حتت أقدامكم حيث تلقون العدو مث قال  
مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : من مات ال يشرك ابهلل شيئا  

 دخل اجلنة  

 

 

وع طرقه عليق شعيب األرنؤوط : صحيح مبجمت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يونس بن حممد وحجني قاال ثنا   - 23643
ليث بن سعد عن أيب الزبري عن سفيان بن عبد الرمحن عن عاصم بن سفيان  



الثقفي : اهنم غزوا غزوة السالسل ففاهتم الغزو فرابطوا مث رجعوا إىل معاوية  
اب أيوب فاتنا الغزو العام وقد  وعنده أبو أيوب وعقبة بن عامر فقال عاصم اي أ

أخربان انه من صلى يف املسجد وقال حجني املساجد األربعة غفر له ذنبه فقال  
بن أخي أدلك على أيسر من ذلك اىن مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

يقول من توضأ كما أمر وصلى كما أمر غفر له ما قدم من عمل أكذاك اي 
 عقبة قال نعم  

 

 

ب األرنؤوط : املرفوع منه صحيح لغريه وهذا إسناد حسن يف عليق شعيت
 املتابعات والشواهد 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن ثنا بن هليعة ثنا الوليد بن أيب  - 23644
الوليد عن أيوب بن خالد بن أيب أيوب األنصاري حدثه عن أبيه عن جده أيب  

ه وسلم أن رسول هللا صلى  أيوب األنصاري صاحب رسول هللا صلى هللا علي
له : اكتم اخلطيبة مث توضأ فأحسن وضوءك وصل ما كتب  هللا عليه وسلم قال 

هللا لك مث أمحد ربك وجمده مث قل اللهم إنك تقدر وال أقدر وتعلم وال أعلم  
أنت عالم الغيوب فإن رأيت يل يف فالنة تسميها ابمسها خريا يف ديين ودنياي  

ريا يل منها يف ديين ودنياي وآخريت فاقض يل هبا أو وآخريت وإن كان غريها خ
 قال فاقدرها يل  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيفت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هارون ثنا بن وهب أخربين حيوة   - 23645
 أن الوليد بن الوليد أخربه : فذكره إبسناده ومعناه مائة وأثىن عشر حديثا 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيفت  

 

 

( حديث أيب محيد الساعدي رضي هللا عنه   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان عن الزهري مسع عروة يقول  - 23646
وسلم رجال من  اان أبو محيد الساعدي قال : استعمل النيب صلى هللا عليه 

األزد يقال له بن اللتبية على صدقة فجاء فقال هذا لكم وهذا أهدى يل فقام  
بعثه فيجيء رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على املنرب فقال ما ابل العامل ن

فيقول هذا لكم وهذا أهدى يل أفال جلس يف بيت أبيه وأمه فينظر أيهدي إليه  
أم ال والذي نفس حممد بيده ال أييت أحد منكم منها بشيء اال جاء به يوم  

القيامة على رقبته ان كان بعريا له رغاء أو بقرة هلا خوار أو شاة تيعر مث رفع  



اللهم هل بلغت ثالاث وزاد هشام بن عروة  يديه حىت رأينا عفرة يديه مث قال 
 قال أبو محيد مسع أذين وأبصر عيين وسلوا زيد بن اثبت  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    424صفحة  - 5مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد عن عبد احلميد بن   - 23647
جعفر قال حدثين حممد بن عطاء عن أيب محيد الساعدي قال مسعته وهو يف  

عشرة من أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم أحدهم أبو قتادة بن ربعي يقول  
بصالة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قالوا له ما كنت أقدمنا   اان أعلمكم

صحبة وال أكثران له تباعة قال بلى قالوا فأعرض قال : كان إذا قام إىل 
الصالة اعتدل قائما ورفع يديه حىت حاذى هبما منكبيه فإذا أراد ان يركع رفع  

فلم يصب رأسه يديه حىت حياذى هبما منكبيه مث قال هللا أكرب فركع مث أعتدل  
ومل يقنعه ووضع يديه على ركبتيه مث قال مسع هللا ملن محده مث رفع واعتدل حىت  
رجع كل عظم يف موضعه معتدال مث هوى ساجدا وقال هللا أكرب مث جاىف وفتح  



عضديه عن بطنه وفتح أصابع رجليه مث ثىن رجله اليسرى وقعد عليها واعتدل  
جدا وقال هللا أكرب مث ثىن رجله وقعد  حىت رجع كل عظم يف موضعه مث هوى سا

عليها حىت يرجع كل عضو إىل موضعه مث هنض فصنع يف الركعة الثانية مثل  
ذلك حىت إذا قام من السجدتني كرب ورفع يديه حىت حياذى هبما منكبيه كما  

صنع حني افتتح الصالة مث صنع كذلك حىت إذا كانت الركعة اليت تنقضي فيها  
ليسرى وقعد على شقه متوركا مث سلم  الصالة أخر رجله ا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم,رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري عبد احلميد بن جعفر , فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب قال قرأت على عبد الرمحن مالك عن   - 23648
أخربين أبو محيد  عبد هللا بن أيب بكر عن أبيه عن عمرو بن سليم انه قال 

الساعدي اهنم قالوا : اي رسول هللا كيف نصلى عليك فقال رسول هللا صلى  
لى  هللا عليه وسلم قولوا اللهم صل على حممد وأزواجه وذريته كما صليت ع

آل إبراهيم وابرك على حممد وأزواجه وذريته كما ابركت على آل إبراهيم انك 
 محيد جميد  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إسحاق بن عيسى ثنا إمساعيل بن   - 23649
لساعدي ان رسول  عياش عن حيىي بن سعيد عن عروة بن الزبري عن أيب محيد ا

 هللا صلى هللا عليه وسلم قال : هدااي العمال غلول  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن بن موسى ثنا زهري عن عبد   - 23650
ة الشك من زهري  هللا بن عيسى عن موسى بن عبد هللا عن أيب محيد أو محيد

قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : إذا خطب أحدكم امرأة فال جناح  
لم  عليه ان ينظر إليها إذا كان إمنا ينظر إليها خلطبته وان كانت ال تع  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح ,رجاله ثقات رجال الشيخني غري ت
 موسى بن عبد هللا 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو كامل ثنا زهري ثنا عبد هللا بن  - 23651
عيسى حدثين موسى بن عبد هللا بن يزيد عن أيب محيد أو أيب محيدة قال وقد  



وسلم قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :  رأى رسول هللا صلى هللا عليه 
إذا خطب أحدكم امرأة فال جناح عليه ان ينظر إليها إذا كان إمنا ينظر إليها  

 خلطبته وان كانت ال تعلم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا وهيب بن خالد ثنا عمرو   - 23652
ن العباس بن سهل بن سعد الساعدي عن أيب محيد الساعدي قال :  بن حيىي ع

ئنا وادي القرى  خرجنا مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عام تبوك حني ج
فإذا امرأة يف حديقة هلا فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ألصحابه اخرصوا  

ل فخرص القوم وخرص رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عشرة أو سق وقا
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم للمرأة أحصى ما خيرج منها حىت أرجع إليك 
ان شاء هللا قال فخرج حىت قدم تبوك فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
اهنا ستبيت عليكم الليلة ريح شديدة فال يقوم منكم فيها رجل فمن كان له  

ان من الليل هبت علينا  بعري فليوثق عقاله قال قال أبو محيد فعقلناها فلما ك
ريح شديدة فقام فيها رجل فألقته يف جبل طيئ مث جاء رسول هللا صلى هللا 
عليه وسلم ملك أيلة فأهدى لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم بغلة بيضاء 

فكساه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بردا وكتب له رسول هللا صلى هللا عليه  



نا معه حىت جئنا وادي القرى فقال للمرأة كم  وسلم ببحره قال مث أقبل وأقبل 
لى هللا عليه وسلم ان متعجل  حديقتك قالت عشرة أوسق خرص رسول هللا ص

فمن أحب منكم ان يتعجل فليفعل قال فخرج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
وخرجنا معه حىت إذا أوىف على املدينة قال هي هذه طابة فلما رأى أحدا قال  

وحنبه اال أخربكم خبري دور األنصار قال قلنا بلى اي رسول هللا  هذا أحد حيبنا
قال خري دور األنصار بنو النجار مث دار بىن عبد األشهل مث دار بىن ساعدة مث  

 يف كل دور األنصار خري  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    425صفحة  - 5مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو سعيد موىل بىن هاشم ثنا   - 23653
سليمان بن بالل عن سهيل بن أيب صاحل عن عبد الرمحن بن سعيد عن أيب 

لم قال : ال حيل المرئ ان محيد الساعدي ان رسول هللا صلى هللا عليه وس
 أيخذ مال أخيه بغري حقه وذلك ملا حرم هللا مال املسلم على املسلم  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

قال عبد هللا وقال أيب وقال عبيد بن أيب قرة ثنا سليمان حدثين  - 23654
هللا   سهل حدثين عبد الرمحن بن سعيد عن أيب محيد الساعدي ان النيب صلى

عليه وسلم قال : ال حيل للرجل ان أيخذ عصا أخيه بغري طيب نفسه وذلك 
 لشدة ما حرم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من مال املسلم على املسلم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو عامر ثنا سليمان بن بالل عن   - 23655
أيب محيد وأيب   ربيعة بن أيب عبد الرمحن عن عبد امللك بن سعيد بن سويد عن

أسيد ان النيب صلى هللا عليه وسلم قال : إذا مسعتم احلديث عىن تعرفه  
الكم به وإذا قلوبكم وتلني له أشعاركم وأبشاركم وترون انه منكم قريب فاان أو 

مسعتم احلديث عىن تنكره قلوبكم وتنفر منه أشعاركم وأبشاركم وترون انه منكم  
بعيد فاان أبعدكم منه وشك فيهما عبيد بن أيب قرة فقال عن أيب محيد أو أيب 

أسيد وقال ترون انكم منه قريب وشك أبو سعيد يف أحدمها يف إذا مسعتم  



 احلديث عىن  
 

 

إسناده صحيح على شرط مسلم  عليق شعيب األرنؤوط :ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو عامر ثنا سليمان بن بالل عن   - 23656
ربيعة بن أيب عبد الرمحن عن عبد امللك بن سعيد بن سويد األنصاري قال  
مسعت أاب محيد وأاب أسيد يقوالن قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : إذا 

للهم افتح يل أبواب رمحتك فإذا خرج فليقل دخل أحدكم املسجد فليقل ا
 اللهم اىن أسألك من فضلك 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح ثنا بن جريج وزكراي بن  - 23657
يقول أخربين أبو محيد انه :   إسحاق قاال ثنا أبو الزبري انه مسع جابر بن عبد هللا

أتى النيب صلى هللا عليه وسلم بقدح لنب من النقيع ليس مبخمر فقال النيب 
يد إمنا أمر النيب صلى هللا عليه وسلم لوال مخرته ولو بعود تعرضه قال أبو مح

صلى هللا عليه وسلم ابألسقية ان توكأ وابألبواب ان تغلق ليال ومل يذكر زكراي  



 قول أيب محيد ابلليل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم , رجال ثقات رجال ت
 الشيخني غري ايب الزبري 

 

 

( حديث معيقيب رضي هللا تعاىل عنه  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا الدستوائي عن حيىي بن  - 23658
أيب كثري عن أيب سلمة عن معيقيب قال : ذكر النيب صلى هللا عليه وسلم  

 املسح يف املسجد يعىن احلصى فقال ان كنت ال بد فاعال فواحدة  
 

 

ه صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناد ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد ثنا هشام حدثين  - 23659
حيىي بن أيب كثري عن أيب سلمة حدثين معيقيب قال : قيل للنيب صلى هللا عليه  

 وسلم املسح يف املسجد يعىن احلصى فقال ان كنت ال بد فاعال فواحدة  

 



 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

دثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا خلف بن الوليد ثنا أيوب بن عتبة  ح - 23660
عن حيىي بن أيب كثري عن أيب سلمة عن معيقيب قال قال رسول هللا صلى هللا  

 عليه وسلم : ويل لألعقاب من النار  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه , وهذا إسناد ضعيف لضعف أيوب بن ت
 عتبة 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن أيب بكري ثنا شيبان عن   - 23661
حيىي بن أيب كثري عن أيب سلمة حدثين معيقيب ان رسول هللا صلى هللا عليه  

وسلم قال : يف الرجل يسوى الرتاب حيث يسجد قال ان كنت فاعال 
 فواحدة 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 



------------------------------------- 

 

[    426صفحة  - 5مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

( حديث نفر من بىن سلمة رضي هللا تعاىل عنه  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا هشام بن سعد عن زيد   - 23662
بن أسلم عن عبد الرمحن بن عطاء عن نفر من بىن سلمة قالوا : كان النيب 
 صلى هللا عليه وسلم جالسا فشق ثوبه فقال اىن واعدت هداي يشعر اليوم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

( تعاىل عنه   حديث طخفة الغفاري رضي هللا  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن بن مهدي ثنا زهري عن   - 23663
لغفاري قال  حممد بن عمرو بن حلحلة عن نعيم بن عبد هللا عن أيب طخفة ا

أخربين أيب : انه ضاف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مع نفر قال فبتنا عنده  



ا على وجهه  فخرج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من الليل يطلع فرآه منبطح
 فركضه برجله فأيقظه وقال هذه ضجعة أهل النار  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن سلمة عن بن إسحاق عن   - 23664
قال : ضفت  حممد بن عمرو بن عطاء عن يعيش بن طهفة الغفاري عن أبيه

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فيمن تضيفه من املساكني فخرج رسول هللا 
صلى هللا عليه وسلم يف الليل يتعاهد ضيفه فرآين منبطحا على بطين فركضين 

 برجله وقال ال تضطجع هذه الضجعة فإهنا ضجعة يبغضها هللا عز وجل 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه , وهذاغسناد ضعيف جلهالة ابن طهفة ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أان بن أيب ذئب عن احلرث بن   - 23665
إذ طلع علينا   عبد الرمحن قال : بينا أان جالس مع أيب سلمة بن عبد الرمحن

رجل من بىن غفار بن لعبد هللا بن طهفة فقال أبو سلمة اال ختربان عن خرب 
أبيك قال حدثين أيب عبد هللا بن طهفة ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان  



إذا كثر الضيف عنده قال لينقلب كل رجل بضيفه حىت إذا كان ذات ليلة  
صلى هللا عليه وسلم لينقلب كل اجتمع عنده ضيفان كثري وقال رسول هللا 

رجل مع جليسه قال فكنت ممن انقلب مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
فلما دخل قال اي عائشة هل من شيء قالت نعم حويسة كنت أعددهتا 

إلفطارك قال فجاءت هبا يف قعيبة هلا فتناول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
هللا فأكلنا منها حىت ما ننظر إليها مث قال  منها قليال فأكله مث قال خذوا بسم 

هل عندك من شراب قالت نعم لبينة كنت أعددهتا لك قال هلميها فجاءت 
هبا فتناوهلا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فرفعها إىل فيه فشرب قليال مث قال  

اشربوا بسم هللا فشربنا حىت وهللا ما ننظر إليها مث خرجنا فأتينا املسجد 
ت على وجهي فخرج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فجعل يوقظ فاضطجع

الناس الصالة الصالة وكان إذا خرج يوقظ الناس للصالة فمر يب وأان على  
وجهي فقال من هذا فقلت أان عبد هللا بن طهفة فقال ان هذه ضجعة يكرهها  

 هللا عز وجل  

 

 

طهفة  عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف جلهالة ابن عبدهللات  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل بن إبراهيم عن هشام  - 23666
الدستوائي عن حيىي بن أيب كثري عن أيب سلمة عن يعيش بن طخفة الغفاري 



قال : كان أيب من أصحاب الصفة فأمر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم هبم  
فقال رسول  فجعل ينقلب الرجل ابلرجل والرجلني حىت بقيت خامس مخسة

لى هللا عليه وسلم انطلقوا فانطلقنا معه إىل بيت عائشة فقال اي عائشة  هللا ص
أطعمينا فجاءت حبشيشة فأكلنا مث جاءت حبيسة مثل القطاة فأكلنا مث قال اي  

عائشة اسقينا فجاءت بعس فشربنا مث جاءت بقدح صغري فيه لنب فشربنا 
تم بتم وان شئتم انطلقتم إىل فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ان شئ 

املسجد فقلنا ال بل ننطلق إىل املسجد قال فبينا أان يف املسجد مضطجعا على  
بطين إذا رجل حيركين برجله فقال ان هذه ضجعة يبغضها هللا فنظرت فإذا هو  

 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناد ضعيفت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    427صفحة  - 5مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هاشم يعىن بن القاسم ثنا أبو  - 23667
معاوية يعىن شيبان عن حيىي يعىن بن أيب كثري عن أيب سلمة قال أخربين يعيش  



ن أهل الصفة قال قال رسول هللا بن قيس بن طخفة عن أبيه وكان أبوه م 
 صلى هللا عليه وسلم : اي فالن انطلق هبذا معك وذكر معناه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناد ضعيفت  

 

 

( حديث حممود بن لبيد رضي هللا عنه   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعقوب بن إبراهيم ثنا أيب عن بن   - 23668
أخو بىن  إسحاق حدثين احلصني بن عبد الرمحن بن عمرو بن سعد بن معاذ

عبد األشهل عن حممود بن لبيد أخي بىن عبد األشهل قال ملا قدم أبو اجلليس 
أنس بن رافع مكة ومعه فتية من بىن عبد األشهل فيهم إايس بن معاذ 

يلتمسون احللف من قريش على قومهم من اخلزرج مسع هبم رسول هللا صلى 
هللا عليه وسلم فأاتهم فجلس إليهم فقال هلم : هل لكم إىل خري مما جئتم له  
قالوا وما ذاك قال أان رسول هللا بعثين إىل العباد أدعوهم إىل أن يعبدوا هللا ال  

م وتال عليهم القرآن فقال  يشركوا به شيئا وأنزل على كتاب مث ذكر اإلسال
إايس بن معاذ وكان غالما حداث أي قوم هذا وهللا خري مما جئتم له قال فأخذ  
أبو جليس أنس بن رافع حفنة من البطحاء فضرب هبا يف وجه إايس بن معاذ  
وقام رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عنهم وانصرفوا إىل املدينة فكانت وقعه  



قال مث مل يلبث إايس بن معاذ ان هلك قال حممود بعاث بني األوس واخلزرج 
اهنم مل يزالوا يسمعونه يهلل هللا   بن لبيد فأخربين من حضره من قومي عند موته

ويكربه وحيمده ويسبحه حىت مات فما كانوا يشكون ان قد مات مسلما لقد  
كان استشعر اإلسالم يف ذلك اجمللس حني مسع من رسول هللا صلى هللا عليه  

ما مسع    وسلم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هبز حدثين إبراهيم بن سعد ثنا بن   - 23669
شهاب عن حممود بن ربيع وقد : كان عقل جمة جمها رسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم يف وجهه من دلو من بئر هلم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

د ثنا شعبة بن احلجاج عن عبد  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزي - 23670
ربه بن سعيد عن حممد بن إبراهيم قال حدثين : من رأى النيب صلى هللا عليه  

 وسلم عند أحجار الزيت يدعو هكذا وأشار بباطن كفيه حنو وجهه  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

رو بن  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو سعيد ثنا سليمان عن عم - 23671
صلى أيب عمرو عن عاصم بن عمر بن قتادة عن حممود بن لبيد ان رسول هللا 

هللا عليه وسلم قال : ان هللا عز وجل ليحمى عبده املؤمن من الدنيا وهو حيبه  
 كما حتمون مريضكم من الطعام والشراب ختافونه عليه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح , وهذا إسناد جيد ت  

 

 

وهبذا اإلسناد ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : ان هللا  - 23672
 عز وجل إذا أحب قوما ابتالهم فمن صرب فله الصرب ومن جزع فله اجلزع 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده جيدت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعقوب ثنا أيب عن بن إسحاق  - 23673
يد أخي بىن عبد  حدثين عاصم بن عمر بن قتادة األنصاري عن حممود بن لب



األشهل قال : أاتان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فصلى بنا املغرب يف 
مسجدان فلما سلم منها قال اركعوا هاتني الركعتني يف بيوتكم للسبحة بعد 

ملغرب ا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسن من أجل حممد بن إسحاق ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو سلمة اان عبد العزيز يعىن بن  - 23674
حممد عن عمرو عن عاصم بن عمر بن قتادة عن حممود بن لبيد ان النيب 

خري للمؤمن   صلى هللا عليه وسلم قال : اثنتان يكرههما بن آدم املوت واملوت
 من الفتنة ويكره قلة املال وقلة املال أقل للحساب 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده جيدت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سليمان بن داود اان إمساعيل   - 23675
أخربين عمرو بن أيب عمرو عن عاصم عن حممود بن لبيد ان النيب صلى هللا  

 عليه وسلم قال : فذكر مثله  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده جيدت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    428صفحة  - 5مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو سلمة اان عبد العزيز بن حممد   - 23676
عن عمرو بن أيب عمرو عن عاصم بن عمر عن حممود بن لبيد ان رسول هللا 

 صلى هللا عليه وسلم قال : فذكر مثله  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : مكرر ت  

 

 

عمرو   حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو سلمة أان عبد العزيز عن - 23677
بن أيب عمرو عن عاصم بن قتادة عن حممود بن لبيد ان رسول هللا صلى هللا 
عليه وسلم قال : ان هللا عز وجل حيمى عبده املؤمن يف الدنيا وهو حيبه كما  

 حتمون مريضكم الطعام والشراب ختافون عليه  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد جيد ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بن أيب عدى عن حممد بن إسحاق  - 23678
حدثين عاصم بن عمر بن قتادة عن حممود بن لبيد قال : أتى رسول هللا صلى 
هللا عليه وسلم بىن عبد األشهل فصلى هبم املغرب فلما سلم قال اركعوا هاتني 

 الركعتني يف بيوتكم  
 

 

جل حممد بن إسحق عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسن من أت  

 

 

قال أبو عبد الرمحن قلت أليب :ان رجال قال من صلى ركعتني   - 23678
بعد املغرب يف املسجد مل جتزه اال ان يصليهما يف بيته ألن النيب صلى هللا عليه  

وسلم قال هذه من صلوات البيوت قال من قال هذا قلت حممد بن عبد  
انتزع الرمحن قال ما أحسن ما قال أو ما أحسن ما  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن آدم ثنا عبد الرمحن بن  - 23679
سليمان بن الغسيل عن عاصم بن عمر بن قتادة عن حممود بن لبيد قال 

كسفت الشمس يوم مات إبراهيم بن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقالوا 



وسلم : أن  كسفت الشمس ملوت إبراهيم فقال رسول هللا صلى هللا عليه
ز وجل اال واهنما ال ينكسفان ملوت الشمس والقمر آيتان من آايت هللا ع

أحد وال حلياته فإذا رأيتمومها كذلك فافزعوا إىل املساجد مث قام فقرأ فيما نرى  
بعض ألر كتاب مث ركع مث اعتدل مث سجد سجدتني مث قام ففعل مثل ما فعل  

 يف األوىل 

 

 

األرنؤوط : إسناد جيد رجاله رجال الصحيح عليق شعيب ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يونس ثنا ليث عن يزيد يعىن بن  - 23680
اهلاد عن عمرو عن حممود بن لبيد ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال :  

ان أخوف ما أخاف عليكم الشرك األصغر قالوا وما الشرك األصغر اي رسول  
ء يقول هللا عز وجل هلم يوم القيامة إذا جزى الناس أبعماهلم  هللا قال الراي

 اذهبوا إىل الذين كنتم تراؤون يف الدنيا فانظروا هل جتدون عندهم جزاء 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث حسن رجاله رجال الصحيح إال انه منقطع ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إبراهيم بن أيب العباس ثنا عبد   - 23681



الرمحن بن أيب الزاند عن عمرو بن أيب عمرو عن عاصم بن عمر الظفري عن  
حممود بن لبيد ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : ان أخوف ما أخاف 

 عليكم فذكر معناه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يونس ثنا ليث عن يزيد عن عمرو   - 23682
موىل املطلب عن حممود بن لبيد ان النيب صلى هللا عليه وسلم قال : ان هللا 
عز وجل حيمى عبده الدنيا وهو حيبه كما حتمون مرضاكم الطعام والشراب  

 ختوفا له عليه  

 

 

قطع عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد من ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يونس ثنا ليث عن يزيد عن عمرو   - 23683
موىل املطلب عن عاصم بن عمر بن قتادة عن حممود بن لبيد ان رسول هللا 
صلى هللا عليه وسلم قال : إذا أحب هللا قوما ابتالهم فمن صرب فله الصرب 

 ومن جزع فله اجلزع 



 

 

جيد عليق شعيب األرنؤوط : إسنادهت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعقوب بن إبراهيم ثنا أيب عن بن   - 23684
عن أيب  إسحاق حدثين احلصني بن عبد الرمحن بن عمرو بن سعد بن معاذ

سفيان موىل أيب أمحد عن أيب هريرة قال : كان يقول حدثوين عن رجل دخل  
  اجلنة مل يصل قط فإذا مل يعرفه الناس سألوه من هو فيقول أصريم بىن عبد

األشهل عمرو بن اثبت بن وقش قال احلصني فقلت حملمود بن لبيد كيف كان  
شأن األصريم قال كان أيىب اإلسالم على قومه فلما كان يوم أحد وخرج رسول  
هللا صلى هللا عليه وسلم إىل أحد بدا له اإلسالم فاسلم فأخذ سيفه فغدا حىت  

راحة قال فبينما رجال  أتى القوم فدخل يف عرض الناس فقاتل حىت أثبتته اجل
بىن عبد األشهل يلتمسون قتالهم يف املعركة إذا هم به فقالوا وهللا ان هذا 

لألصريم وما جاء لقد تركناه وانه ملنكر هذا احلديث فسألوه ما جاء به قالوا ما 
جاء بك اي عمرو أحراب على قومك أو رغبة يف اإلسالم قال بل رغبة يف 

وأسلمت مث أخذت سيفى فغدوت مع رسول هللا  اإلسالم آمنت ابهلل ورسوله
صلى هللا عليه وسلم فقاتلت حىت أصابين ما أصابين قال مث مل يلبث ان مات  

 يف أيديهم فذكروه لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال انه ملن أهل اجلنة  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    429صفحة  - 5مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إسحاق بن عيسى ثنا عبد الرمحن  - 23685
بن زيد بن أسلم عن أبيه عن حممود بن لبيد األنصاري قال قال رسول هللا 

نه أعظم لألجر  صلى هللا عليه وسلم : اسفروا ابلفجر فإ  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف ت  

 

 

قال عبد هللا وجدت هذا احلديث يف كتاب أيب خبطه ثنا إسحاق  - 23686
بن عيسى ثنا عبد الرمحن بن أيب الزاند عن عمرو بن أيب عمرو عن عاصم بن  

عليه وسلم :  عمر بن قتادة عن حممود بن لبيد قال قال رسول هللا صلى هللا 
اي رسول هللا وما الشرك ان أخوف ما أخاف عليكم الشرك األصغر قالوا 

األصغر قال الرايء ان هللا تبارك وتعاىل يقول يوم جتازى العباد أبعماهلم اذهبوا 



 إىل الذين كنتم تراؤون أبعمالكم يف الدنيا فانظروا هل جتدون عندهم جزاء 
 

 

إسناده صحيحعليق شعيب األرنؤوط : ت  

 

 

( حديث رجل من األنصار رضي هللا عنه   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن إسحاق ثنا بن هليعة عن   - 23687
عت رجال من  يزيد بن أيب حبيب عن عبد الرمحن بن معاوية بن خديج قال مس

كندة يقول حدثين رجل من أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم من األنصار :  
ه انه مسع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول ال ينتقص أحدكم من صالت

 شيئا اال أمتها هللا عز وجل من سبحته  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف الهبام الرجل ت
 الكندي

 

 

( حديث حممود بن لبيد أو حممود بن ربيع رضي هللا عنه  )  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن الزهري  - 36882
حدثين حممود بن لبيد انه : عقل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وعقل جمة 

 جمها النيب صلى هللا عليه وسلم من دلو كان يف دارهم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

 بن زكراي بن أيب زائدة قال  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي - 23689
تادة عن حممود بن لبيد قال  أخربين حممد بن إسحاق عن عاصم بن عمر بن ق 

: اختلفت سيوف املسلمني على اليمان أيب حذيفة يوم أحد وال يعرفونه فقتلوه  
فأراد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ان يديه فتصدق حذيفة بديته على 

 املسلمني 
 

 

رنؤوط : إسناده حسن من أجل حممد بن إسحاق عليق شعيب األت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أان حممد يعىن بن أيب عمرو   - 23690
  {أهلاكم التكاثر  }عن صفوان بن سليم عن حممود بن لبيد قال : ملا نزلت 

قالوا اي رسول هللا عن أي نعيم   {لتسألن يومئذ عن النعيم   }فقرأها حىت بلغ  



نسأل وإمنا مها األسودان املاء والتمر وسيوفنا على رقابنا والعدو حاضر فعن  
 أي نعيم نسأل قال ان ذلك سيكون 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سليمان بن داود أان إمساعيل بن   - 23691
عاصم عن حممود بن لبيد ان النيب صلى هللا عليه  جعفر أخربين عمرو عن  

وسلم قال : إذا أحب هللا قوما ابتالهم فمن صرب فله الصرب ومن جزع فله  
 اجلزع  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده جيدت  

 

 

( حديث نوفل بن معاوية رضي هللا عنه   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد امللك بن عمرو ثنا بن أيب  - 23692
ذئب عن الزهري عن أيب بكر بن عبد الرمحن بن احلرث بن هشام عن نوفل 
بن معاوية ان النيب صلى هللا عليه وسلم قال : من فاتته الصالة فكأمنا وتر 



 أهله وماله  
 

 

لشيخني عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح رجاله ثقات رجال ات  

 

 

------------------------------------- 

 

[    430صفحة  - 5مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

( حديث رجل من بىن ضمرة عن رجل من قومه رضي هللا عنه  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن عن سفيان عن زيد بن  - 23693
أسلم عن رجل من بىن ضمرة عن رجل من قومه قال : سألت النيب صلى هللا  

عليه وسلم عن العقيقة فقال ال أحب العقوق ولكن من ولد له ولد فأحب ان 
 ينسك عليه أو عنه فليفعل  

 

 

سناد ضعيف إلهبام الرجل عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه وهذا إت
 الضمري



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان بن عيينة ثنا زيد بن أسلم   - 23694
عن رجل عن أبيه أو عن عمه انه قال : شهدت النيب صلى هللا عليه وسلم  
بعرفه فسئل عن العقيقة فقال ال أحب العقوق ولكن من ولد له ولد فأحب 

 ان ينسك عنه فليفعل  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه وهذا إسناد ضعيف ت  

 

 

( حديث رجل من بىن سليم رضي هللا عنه   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن عن سفيان عن زيد  - 23695
يعىن بن أسلم عن رجل من بىن سليم عن جده انه أتى النيب صلى هللا عليه  

وسلم بفضة فقال : هذه من معدن لنا فقال النيب صلى هللا عليه وسلم 
 ستكون معادن حيضرها شرار الناس 

 

 

إسناد ضعيف إلهبام الرجل من بين عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه وهذا ت
 سليم وجده 



 

 

( حديث رجل من األنصار رضي هللا تعاىل عنه  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل أان أيوب عن انفع عن   - 23696
رجل من األنصار عن أبيه : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم هنى ان نستقبل  

 القبلتني ببول أو غائط  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه لكن بلفظ ) القبلة ( بدل القبلتني ت
 وهذا إسناد ضعيف إلهبام األنصاري

 

 

( حديث رجل من بىن حارثة رضي هللا عنه   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن عن سفيان عن زيد بن  - 23697
أسلم عن عطاء بن يسار عن رجل من بىن حارثة : ان رجال وجا انقة يف لبتها  
 بوتد وخشى أن تفوته فسأل النيب صلى هللا عليه وسلم فأمره أو أمرهم أبكلها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  



 

 

( حديث رجل من بىن أسد رضي هللا عنه   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن بن مهدي عن سفيان   - 23698
عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن رجل من بىن أسد عن النيب صلى هللا 

سأل إحلافا  عليه وسلم قال : ال يسأل رجل وله أوقية أو عدهلا اال  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات من رجال الشيخني غري  ت
 صحابية 

 

 

( حديث رجل من أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن ثنا مالك عن مسى عن   - 23699
أيب بكر بن عبد الرمحن عن بعض أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم : ان  

النيب صلى هللا عليه وسلم رئي ابلعرج وهو يصب على رأسه املاء من احلر أو 
 من العطش وهو صائم  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

( حديث رجل من أسلم رضي هللا تعاىل عنه   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن سهيل   - 23700
للنيب صلى هللا  بن أيب صاحل عن أبيه عن رجل من أسلم : انه لدغ فذكر ذلك 

عليه وسلم فقال النيب صلى هللا عليه وسلم لو انك قلت حني أمسيت أعوذ  
لدغ بكلمات هللا التامات من شر ما خلق مل تضرك قال سهيل فكان أيب ان 

 أحد منا يقول قاهلا فان قالوا نعم قال كأنه يرى اهنا ال تضره  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو كامل ثنا إبراهيم بن سعد ثنا   - 23701
م عن  بن شهاب عن عبد امللك بن أيب بكري بن عبد الرمحن بن احلرث بن هشا

أبيه عن بعض أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم قال : يوشك ان يغلب 
 على الدنيا لكع بن لكع وأفضل الناس مؤمن بني كرميتني مل يرفعه  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

( حديث عبيد موىل النيب صلى هللا عليه وسلم  )  

 

 

------------------------------------- 

 

[    431صفحة  - 5مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا معتمر عن أبيه عن رجل : عن   - 23702
عبيد موىل النيب صلى هللا عليه وسلم قال سئل أكان رسول هللا صلى هللا عليه  
 وسلم أيمر بصالة بعد املكتوبة أو سوى املكتوبة قال نعم بني املغرب والعشاء 

 

 

عبيد عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف جلهالة الراوي عن  ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أان سليمان وبن أيب عدى عن   - 23703
سليمان املعىن عن رجل حدثهم يف جملس أيب عثمان النهدي قال بن أيب عدى  
عن شيخ يف جملس أيب عثمان عن عبيد موىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :  



ها هنا امرأتني قد صامتا   ان امرأتني صامتا وان رجال قال اي رسول هللا ان
وات من العطش فأعرض عنه أو سكت مث عاد وأراه قال  واهنما قد كادات أن مت

ابهلا جرة قال اي نيب هللا اهنما وهللا قد ماتتا أو كادات أن متوات قال ادعهما قال  
فجاءات قال فجيء بقدح أو عس فقال إلحدامها قيئي فقاءت قيحا أو دما  

ءت نصف القدح مث قال لألخرى قيئي فقاءت من قيح  وصديدا وحلما حىت قا
ودم وصديد وحلم عبيط وغريه حىت مألت القدح مث قال ان هاتني صامتا عما  

أحل هللا وأفطرات على ما حرم هللا عز وجل عليهما جلست إحدامها إىل 
 األخرى فجعلتا أيكالن حلوم الناس 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سليمان بن داود ثنا شعبة عن   - 23704
التيمي قال طرأ علينا رجل يف جملس أيب عثمان النهدي فحدثنا عن عبيد موىل  
النيب صلى هللا عليه وسلم : وسئل عن صالة النيب صلى هللا عليه وسلم فذكر  

 صالته بني املغرب والعشاء  

 

 

ناده ضعيف عليق شعيب األرنؤوط : إس ت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا عثمان بن  - 23705
غياث قال كنت مع أيب عثمان قال فقال رجل من القوم ثنا سعد أو عبيد  

عثمان بن غياث الذي يشك موىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : اهنم أمروا 
ان فالان وفالنة قد  بصيام قال فجاء رجل بعض النهار فقال اي رسول هللا

 بلغهما اجلهد فذكر معىن حديث يزيد وبن أيب عبيد عن سليمان  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

( حديث عبد هللا بن ثعلبة بن صغري رضي هللا عنه  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هثيم عن حممد بن إسحاق عن   - 23706
الزهري حدثين عبد هللا بن ثعلبة بن صعري : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

قال يوم أحد زملوهم يف ثياهبم قال وجعل يدفن يف القرب الرهط قال وقال 
 قدموا أكثرهم قرآان  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد بن هارون أان حممد بن  - 23707
رسول هللا إسحاق عن الزهري عن عبد هللا بن ثعلبة بن صعري قال ملا أشرف 

صلى هللا عليه وسلم على قتلى أحد فقال : أشهد على هؤالء ما من جمروح  
ون لون الدم  جرح يف هللا عز وجل اال بعثه هللا يوم القيامة وجرحه يدمى الل

 والريح ريح املسك انظروا أكثرهم مجعا للقرآن فقدموه أمامهم يف القرب 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان عن الزهري عن عبد هللا بن   - 23708
لم أشرف على  ثعلبة بن أيب صعري وثبتنيه معمر : ان النيب صلى هللا عليه وس

 قتلى أحد فقال اىن أشهد على هؤالء زملوهم بكلومهم ودمائهم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن الزهري  - 23709
حد أشرف النيب عن بن أيب صعري عن جابر بن عبد هللا قال : ملا كان يوم أ

صلى هللا عليه وسلم على الشهداء الذين قتلوا يومئذ فقال زملوهم بدمائهم  



د ويسأل فإين قد شهدت عليهم فكان يدفن الرجالن والثالثة يف القرب الواح
 أيهم كان أقرأ للقرآن فيقدمونه قال جابر فدفن أيب وعمى يومئذ يف قرب واحد 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أان حممد يعىن بن أيب أسحق  - 23710
قال حني التقى   حدثين الزهري عن عبد هللا بن ثعلبة بن صعري : ان أاب جهل

 القوم اللهم أقطعنا الرحم وااتان مبا ال نعرفه فاحنه الفداء فكان املستفتح 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن من أجل ابن إسحاقت  

فأحنه الفداء [ حتريف صوابه فأحنه الغداة * ]   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعقوب ثنا أيب عن بن إسحاق  - 23711
حدثين حممد بن مسلم الزهري عن عبد هللا بن ثعلبة بن صعري العذري وفيما  
قرأ على يعقوب العذري حليف بىن زهرة قال : أشرف رسول هللا صلى هللا 

 عليه وسلم على أصحاب أحد فذكر معىن حديث يزيد 

 

 



حديث صحيح وهذا إسناد حسن من أجل ابن   عليق شعيب األرنؤوط :ت
 إسحاق

 

 

------------------------------------- 

 

[    432صفحة  - 5مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد عن عثمان ثنا رجل   - 23712
يف حلقة أيب عثمان قال حدثين سعد موىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :  

اهنم أمروا بصيام يوم فجاء رجل بعض النهار فقال اي رسول هللا ان فالنة 
 وفالنة قد بلغهما اجلهد فأعرض عنه فذكر احلديث 

 

 

والصواب إثباته هناك 431/  5رنؤوط : مكرر سبق عليق شعيب األت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا بن جريج قال وقال   - 23713
بن شهاب قال عبد هللا بن ثعلبة بن صعري العذري : خطب رسول هللا صلى 
هللا عليه وسلم الناس قبل الفطر بيومني فقال أدوا صاعا من بر أو قمح بني 



  أو صاعا من متر أو صاعا من شعري على كل حر وعبد وصغري وكبري اثنني

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : ضعيف مرفوعا ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان قال سألت محاد بن زيد عن   - 23714
صدقة الفطر فحدثين عن نعمان بن راشد عن الزهري عن بن ثعلبة بن أيب 

لى هللا عليه وسلم قال : أدوا صاعا من قمح  صغري عن أبيه ان رسول هللا ص
أو صاعا من بر وشك محاد عن كل اثنني صغري أو كبري ذكر أو أنثى حر أو  

 مملوك غىن أو فقري أما غنيكم فيزكيه هللا واما فقريكم فريد عليه أكثر مما يعطى  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف لضعف نعمان بن راشد وسوء حفظه ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد هللا بن احلرث قال قرأه على   - 23715
يونس عن بن شهاب قال أخربين عبد هللا بن ثعلبة : وكان رسول هللا صلى هللا 
عليه وسلم مسح وجهه انه رأى سعد بن أيب وقاص يوتر بركعة واحدة ال يزيد 

 عليها حىت يقوم من جوف الليل  

 

 



األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح عليق شعيب ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد بن عبد ربه ثنا حممد بن حرب  - 23716
حدثين الزبيدي عن الزهري عن عبد هللا بن ثعلبة بن صعري العذري قال :  

 وكان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قد مسح وجهه زمن الفتح  

 

 

األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح عليق شعيب ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو اليمان ثنا شعيب عن الزهري  - 23717
حدثين عبد هللا بن ثعلبة بن صعري العذري قال : وكان رسول هللا صلى هللا 

عليه وسلم قد مسح وجهه زمن الفتح انه رأى سعد بن أيب وقاص كان سعد  
درا مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يوتر بركعة واحدة بعد صالة  قد شهد ب

 العشاء يعىن العتمة ال يزيد عليها حىت يقوم من جوف الليل  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناد صحيح على شرط البخاري ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا بن جريج حدثين بن  - 23718



يف الدم قال : كانت القسامة يف اجلاهلية عن حديث أيب شهاب عن القسامة 
أصحاب النيب صلى سلمة بن عبد الرمحن وسليمان بن يسار عن رجال من 

هللا عليه وسلم من األنصار ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أقرها على ما  
كانت عليه يف اجلاهلية وقضى هبا بني انس من األنصار يف قتيل ادعوه على  

ود اليه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حجاج ثنا ليث يعىن بن سعد   - 23719
 العذري وكان  حدثين عقيل عن بن شهاب عن عبد هللا بن ثعلبة بن صعري

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قد مسح على وجهه وأدرك أصحاب رسول 
هللا صلى هللا عليه وسلم قال : كانوا ينهوين عن القبلة ختوفا ان أتقرب ألكثر  

ا مث املسلمون اليوم ينهون عنها ويقول قائلهم ان رسول هللا صلى هللا عليه  منه
 وسلم كان له من حفظ هللا ما ليس ألحد  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناد صحيح على شرط البخاري ت  

 

 



( حديث عبيد هللا بن عدى األنصاري رضي هللا عنه   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أان بن جريج أخربين بن  - 23720
ان رجال من   شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن عبيد هللا بن عدى بن اخليار

األنصار حدثه : أتى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهو يف جملس فساره  
ه وسلم فقال  يستأذنه يف قتل رجل من املنافقني فجهر رسول هللا صلى هللا علي

أليس يشهد ان ال إله اال هللا قال األنصاري بلى اي رسول هللا وال شهادة له  
قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أليس يشهد ان حممدا رسول هللا قال بلى  
اي رسول هللا قال أليس يصلي قال بلى اي رسول هللا وال صالة له فقال رسول 

ذين هناين هللا عنهم  هللا صلى هللا عليه وسلم أولئك ال  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري ت
 صحابية 

 

 

------------------------------------- 

 

[    433صفحة  - 5مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن الزهري  - 23721
عن عطاء بن يزيد الليثي عن عبيد هللا بن عدى بن اخليار عن عبد هللا بن 

عدى األنصاري حدثه : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بينا هو جالس إذ 
 جاءه رجل يعىن يستأذنه أي يساره فذكر معناه  

 

 

ؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري عليق شعيب األرنت
 صحابية 

 

 

حديث عمر بن اثبت األنصاري عن بعض أصحاب النيب صلى هللا عليه   )
( وسلم    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أان معمر قال قال   - 23722
حاب النيب صلى الزهري وأخربين عمر بن اثبت األنصاري انه أخربه بعض أص

هللا عليه وسلم أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال يومئذ للناس وهو 
ت حيذرهم فتنة الدجال : تعلمون انه لن يرى أحد منكم ربه عز وجل حىت ميو 

 وانه مكتوب بني عينيه كافر يقرؤه من كره عمله  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

( حديث املسيب بن حزن رضي هللا عنه   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن الزهري  - 23723
د سعيد :  عن بن املسيب عن أبيه ان النيب صلى هللا عليه وسلم قال جلده ج 

ما امسك قال حزن فقال النيب صلى هللا عليه وسلم بل أنت سهل فقال ال 
 أغري امسا مسانيه أيب قال بن املسيب فما زالت فينا حزونة بعد  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن الزهري  - 23724
اة دخل عليه  عن سعيد بن املسيب عن أبيه قال : ملا حضرت أاب طالب الوف

النيب صلى هللا عليه وسلم وعنده أبو جهل وعبد هللا بن أيب أمية فقال أي عم  
و جهل وعبد هللا  قل ال إله اال هللا كلمة أحاج هبا لك عند هللا عز وجل فقال أب

بن أيب أمية اي أاب طالب أترغب عن ملة عبد املطلب قال فلم يزاال يكلمانه  
حىت قال آخر شيء كلمهم به على ملة عبد املطلب فقال النيب صلى هللا عليه  



ما كان للنيب والذين آمنوا أن  }وسلم ألستغفرن لك ما مل انه عنك فنزلت 
قرىب من بعد ما تبني هلم أهنم أصحاب يستغفروا للمشركني ولو كانوا أويل 

إنك ال هتدي من أحببت  }قال فنزلت فيه  {اجلحيم   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا أبو عوانة عن طارق عن   - 23725
عليه وسلم حتت سعيد بن املسيب قال : كان أيب ممن ابيع النيب صلى هللا 

الشجرة بيعة الرضوان فقال انطلقنا يف قابل حاجني فعمى علينا مكاهنا فان  
 كانت بينت لكم فانتم أعلم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد قوي ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو أمحد ثنا سفيان عن طارق قال   - 23726
ة فقال حدثين أيب : انه كان ذلك العام  ذكر عند سعيد بن املسيب الشجر 

 معهم فنسوها من العام املقبل  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد قوي ت  

 

 

( حديث حارثة بن النعمان رضي هللا عنه   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق اان معمر عن الزهري  - 23727
ال : مررت على أخربين عبد هللا بن عامر بن ربيعة عن حارثة بن النعمان ق

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ومعه جربيل عليه السالم جالس يف املقاعد  
قال  فسلمت عليه مث أجزت فلما رجعت وانصرف النيب صلى هللا عليه وسلم 

 هل رأيت الذي كان معي قلت نعم قال فإنه جربيل وقد رد عليك السالم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو سعيد ثنا عبد الرمحن بن أيب  - 23728
عن حارثة بن   الرجال قال مسعت عمر موىل غفرة حيدث عن ثعلبة بن أيب مالك

النعمان قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : يتخذ أحدكم السائمة  
مكاان   فيشهد الصالة يف مجاعة فتتعذر عليه سائمته فيقول لو طلبت لسائميت

هو أكأل من هذا فيتحول وال يشهد إال اجلمعة فتتعذر عليه سائمته فيقول لو 



طلبت لسائميت مكاان هو أكأل من هذا فيتحول فال يشهد اجلمعة وال اجلماعة  
 فيطبع على قلبه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف لضعف عمر بن موىل غفرة ت  

 

 

 -------------------------------------  

 

[    434صفحة  - 5مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

( حديث كعب بن عاصم األشعري رضي هللا تعاىل عنه   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق اان معمر عن الزهري  - 23729
عن صفوان بن عبد هللا عن أم الدرداء عن كعب بن أيب عاصم األشعري وكان  
من أصحاب السقيفة قال مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : ليس  

 من أمرب أمصيام يف أمسفر  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق وبن بكر قاال ثنا بن  - 37302
جريج قال حدثين بن شهاب ان صفوان بن عبد هللا بن صفوان حدثه عن أم  

الدرداء عن كعب بن عاصم األشعري قال بن بكر بن عاصم ان رسول هللا 
 صلى هللا عليه وسلم قال : ليس من الرب الصيام يف السفر 

 

 

رنؤوط : إسناده صحيحعليق شعيب األت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان عن الزهري عن صفوان بن  - 23731
عبد هللا بن صفوان عن أم الدرداء عن كعب بن عاصم األشعري أن رسول هللا 

 صلى هللا عليه وسلم قال : ليس من الرب الصيام يف السفر 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

( حديث رجل من األنصار رضي هللا تعاىل عنه  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أان بن جريج أخربين  - 23732



زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن رجل من األنصار ان األنصاري أخرب 
عطاء : أنه قبل امرأته على عهد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهو صائم  

لت النيب صلى هللا عليه وسلم عن ذلك فقال النيب صلى هللا  فأمر امرأته فسأ
ل ان النيب صلى هللا  عليه وسلم إن رسول هللا يفعل ذلك فأخربته امرأته فقا

عليه وسلم يرخص له يف أشياء فارجعى إليه فقويل له فرجعت إىل النيب صلى 
أشياء   هللا عليه وسلم فقالت قال ان النيب صلى هللا عليه وسلم يرخص له يف

 فقال اان أتقاكم هلل وأعلمكم حبدود هللا 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري ت
 الرجل األنصاري 

 

 

( حديث رجل من أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل ثنا بن عون عن جماهد قال   - 23733
ا ذات يوم فقال  كان جنادة بن أيب أمية أمريا علينا يف البحر ست سنني فخطبن

دخلنا على رجل من أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم وقلنا له حدثنا مبا 
من الناس قالوا  مسعت من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وال حتدثنا مبا مسعت 

قال فشددوا عليه فقال قام فينا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال أنذركم  



املسيح الدجال : أنذركم املسيح الدجال وهو رجل ممسوح العني قال بن عون  
أظنه قال اليسرى ميكث يف األرض أربعني صباحا معه جبال خبز وأهنار ماء  

ساجد فذكر املسجد احلرام واملسجد يبلغ سلطانه كل منهل ال أييت أربعة م
األقصى والطور واملدينة غري ان ما كان من ذلك فاعلموا ان هللا ليس أبعور  

ليس هللا أبعور ليس هللا أبعور قال بن عون وأظن يف حديثه يسلط على رجل 
 من البشر فيقتله مث حيييه وال يسلط على غريه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن   - 23734
أصحاب  سليمان عن جماهد عن جنادة بن أيب أمية انه قال أتيت رجال من

النيب صلى هللا عليه وسلم فقلت له حدثين حديثا مسعته من رسول هللا صلى 
فقال   هللا عليه وسلم يف الدجال وال حتدثين عن غريك وان كان عندك مصدقا

مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : أنذرتكم فتنة الدجال فليس من  
نيب اال أنذره قومه أو أمته وانه آدم جعد أعور عينه اليسرى وانه ميطر وال 

ينبت الشجرة وانه يسلط على نفس فيقتلها مث حيييها وال يسلط على غريها  
ته انر وانره جنه وانه يلبث وانه معه جنة وانر وهنر وماء وجبل خبز وان جن

فيكم أربعني صباحا يرد فيها كل منهل اال أربع مساجد مسجد احلرام ومسجد  



املدينة والطور ومسجد األقصى وان شكل عليكم أو شبة فان هللا عز وجل  
 ليس أبعور  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    435صفحة  - 5مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أان سفيان عن األعمش   - 23735
ومنصور عن جماهد عن جنادة بن أيب أمية األزدي قال ذهبت أان ورجل من  

 عليه وسلم فقلنا حدثنا ما األنصار إىل رجل من أصحاب النيب صلى هللا
 عليه وسلم يذكر يف الدجال وال حتدثنا عن غريه  مسعت من رسول هللا صلى هللا

وان كان مصدقا قال خطبنا النيب صلى هللا عليه وسلم فقال : أنذرتكم  
الدجال ثالاث فإنه مل يكن نيب قبلي اال قد أنذره أمته وانه فيكم أيتها األمة وانه  

العني اليسرى معه جنة وانر فناره جنة وجنته انر ومعه جبل  جعد آدم ممسوح 
من خبز وهنر من ماء وانه ميطر املطر وال ينبت الشجر وانه يسلط على نفس  
فيقتلها وال يسلط على غريها وانه ميكث يف األرض أربعني صباحا يبلغ فيها  



كل منهل وال يقرب أربعة مساجد مسجد احلرام ومسجد املدينة ومسجد 
ور ومسجد األقصى وما يشبه عليكم فان ربكم ليس أبعور  الط  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

( حديث رجل من بىن غفار رضي هللا تعاىل عنه  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أان إبراهيم بن سعد أخربين أيب  - 23736
خ مجيل  قال : كنت جالسا إىل جنب محيد بن عبد الرمحن يف املسجد فمر شي 

من بىن غفار ويف أذنيه صمم أو قال وقر أرسل إليه محيد فلما أقبل قال اي بن 
هللا عليه وسلم  أخي أوسع له فيما بيين وبينك فإنه قد صحب رسول هللا صلى 

فجاء حىت جلس فيما بيين وبينه فقال له محيد هذا احلديث الذي حدثتين عن  
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال الشيخ مسعت رسول هللا صلى هللا عليه  
وسلم يقول ان هللا عز وجل ينشئ السحاب فينطق أحسن املنطق ويضحك 

 أحسن الضحك  
 

 

إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري عليق شعيب األرنؤوط : ت



 صحابية الغفاري 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح ثنا األوزاعي عن عبد هللا بن  - 23737
سعد عن الصناحبي عن رجل من أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم يقول ان 

ل  هللا عز وجل قال : هنى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن الغلوطات قا
 األوزاعي الغلوطات شداد املسائل وصعاهبا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف جلهالة عبد هللا بن سعد ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا على بن حبر ثنا عيسى بن يونس  - 23738
ثنا األوزاعي عن عبد هللا بن سعد عن الصناحبي عن معاوية عن النيب صلى هللا 

 عليه وسلم : انه هنى عن الغلوطات 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

( حديث حميصة بن مسعود رضي هللا عنه   )  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حجاج بن حممد ثنا ليث حدثين  - 23739
يزيد بن أيب حبيب عن أيب عفري األنصاري عن حممد بن سهل بن أيب حثمة  
عن حميصة بن مسعود األنصاري انه : كان له غالم حجام يقال له انفع أبو 

 صلى هللا عليه وسلم يسأله عن خراجه فقال ال  طيبة فانطلق إىل رسول هللا 
تقربه فرده على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال اعلف به الناضح واجعله  

 يف كرشه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف جلهالة أيب عفري  ت
 األنصاري

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إسحاق بن عيسى أان مالك عن   - 23740
الزهري عن بن حميصة عن أبيه انه : استأذن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف  

إجارة احلجام فنهاه عنها فلم يسأله فيها حىت قال له أعلفه انضحك وأطعمه  
 رقيقك  

 

 

يصة مسع من  عليق شعيب األرنؤوط : إسناده متصل صحيح إن كان ابن حمت
إىل أن روايته عنه   78/   11جده حميصة فقد ذهب ابن عبد الرب يف التمهيد 



 مرسلة 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إسحاق هو بن عيسى ثنا مالك  - 23741
عن الزهري عن حرام بن حميصة : ان انقة للرباء دخلت حائطا فأفسدت فيه  

ى أهل احلوائط حفظها ابلنهار  فقضى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ان عل
 وان ما أفسدت املواشي ابلليل ضامن على أهلها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده مرسل صحيح رجاله ثقات ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    436صفحة  - 5مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد بن هارون ثنا حممد بن  - 23742
: قال كان له   إسحاق عن الزهري عن حرام بن ساعدة بن حميصة بن مسعود

غالم حجام يقال له أبو طيبة يكسب كسبا كثريا فلما هنى رسول هللا صلى هللا 
عليه وسلم عن كسب احلجام اسرتخص رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فيه  



ىب عليه فلم يزل يكلمه فيه ويذكر له احلاجة حىت قال له لتلق كسبه يف بطن فأ
 انضحك 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان عن الزهري عن حرام بن  - 23743
سعد بن حميصة : أن حميصة سأل النيب صلى هللا عليه وسلم عن كسب حجام  

لم يزل به يكلمه حىت قال اعلفه انضحك وأطعمه رقيقك له فنهاه عنه ف  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان قال ومسعه الزهري عن   - 23744
سعيد بن املسيب وحرام بن سعد بن حميصة : ان انقة للرباء بن عازب دخلت  

 صلى هللا عليه وسلم حبفظ األموال حائط قوم فأفسدت فقضى رسول هللا
 على أهلها ابلنهار وان على أهل املاشية ما أصابت ابلليل 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناد مرسل صحيح رجاله ثقات ت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أان حممد بن إسحاق عن   - 23745
عن جده حميصة بن    الزهري عن حرام بن ساعدة بن حميصة بن مسعود عن أبيه

 مسعود قال : كان له غالم حجام فذكر احلديث 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أان معمر عن الزهري  - 23746
عن حرام بن حميصة عن أبيه انه : سأل النيب صلى هللا عليه وسلم عن كسب 

احلجام فنهاه فأعاد عليه فنهاه فذكر من حاجته فقال اعلف انضحك وأطعمه  
 رقيقك  

 

 

ة مسع من  عليق شعيب األرنؤوط : إسناده متصل صحيح إن كان ابن حميصت
إىل أن روايته عنه   78/   11جده حميصة فقد ذهب ابن عبد الرب يف التمهيد 

 مرسلة . وقوله هنا عن أبيه أراد به جده وليس ألبيه صحبة 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن الزهري  - 23747



ائط رجل عن حرام بن حميصة عن أبيه : ان انقة للرباء بن عازب دخلت ح
فأفسدته فقضى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على أهل األموال حفظها  

 ابلنهار وعلى أهل املواشي حفظها ابلليل 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : مرسل صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أان بن أيب ذئب عن الزهري  - 23748
لى هللا عليه وسلم عن كسب عن حرام بن حميصة عن أبيه انه : سأل النيب ص

 احلجام فنهاه عنه فذكر له احلاجة فقال اعلفه نواضحك 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح رجاله ثقات ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد ثنا هشام بن حيىي عن   - 23749
ه غالم  حممد بن أيوب ان رجال من األنصار حدثه يقال له حميصة : كان ل

حجام فزجره رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن كسبه فقال أفال أطعمه يتامى  
 يل قال ال قال أفال أتصدق به قال ال فرخص له ان يعلفه انضحه  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف ت  

 

 

( حديث سلمة بن صخر البياضي رضي هللا تعاىل عنه   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد هللا بن إدريس عن حممد بن   - 23750
مة بن إسحاق عن حممد بن عمرو بن عطاء عن سليمان بن يسار عن سل 

صخر البياضي قال : كنت امرأ أصيب من النساء ماال يصيب غريي قال فلما  
دخل شهر رمضان خفت فتظاهرت من امرأيت يف الشهر قال فبينما هي 

ة إذ تكشف يل منها شيء فلم البث ان وقعت عليها فأتيت ختدمين ذات ليل
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فأخربته فقال حرر رقبة قال قلت والذي بعثك 

ابحلق ما أملك رقبة غري رقبيت قال فصم شهرين متتابعني فقلت وهل أصابين 
 الذي أصابين اال من الصيام قال فأطعم ستني مسكينا  

 

 

األرنؤوط : حديث صحيح بطرقه وشواهده وهذا إسناد ضعيف عليق شعيب ت  

 

 

( حديث رفاعة بن شداد عن عمرو بن احلمق رضي هللا عنه  )  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هبز ثنا محاد بن سلمة عن عبد   - 23751
املختار فلما  امللك بن عمري عن رفاعة بن شداد قال كنت أقوم على رأس 

تبينت يل كذابته مهمت امي هللا ان أسل سيفى فاضرب عنقه حىت تذكرت 
حديثا حدثنيه عمرو بن احلمق قال مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

من آمن رجال على نفسه فقتله أعطى لواء الغدر يوم القيامة   يقول :  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    437صفحة  - 5مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بن منري ثنا عيسى القارئ أبو عمر   - 23752
السري عن رفاعة القتباين قال : دخلت على املختار قال فألقى يل حدثين 

وسادة وقال لوال ان أخي جربيل قام عن هذه أللقيتها لك قال فأردت أن 
أضرب عنقه فذكرت حديثا حدثين به أخي عمرو بن احلمق قال قال رسول 

اتل هللا صلى هللا عليه وسلم أميا مؤمن أمن مؤمنا على دمه فقتله فاان من الق
 بريء 



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسن من أجل السديت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا األعمش عن إبراهيم عن   - 23753
يستهزئون به  عبد الرمحن بن يزيد عن سلمان قال : قال بعض املشركني وهم

اىن ألرى صاحبكم يعلمكم حىت اخلراءة قال سلمان أجل أمران ان ال نستقبل  
رجيع وال   القبلة وال نستنجي ابمياننا وال نكتفي بدون ثالثة أحجار ليس فيها 

 عظم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن إسحاق أان شريك عن   - 23754
عبيد املكتب عن أيب الطفيل عن سلمان قال : كان النيب صلى هللا عليه وسلم  

 يقبل اهلدية وال يقبل الصدقة  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف ت  

 

 



عن عبيد قال عبد هللا وحدثناه على بن حكيم أان شريك  - 23755
 املكتب : إبسناده حنوه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو سعيد ثنا زائدة ثنا منصور عن   - 23756
إبراهيم عن عبد الرمحن بن يزيد ثنا رجل من أصحاب النيب صلى هللا عليه  

لمكم كيف تصنعون حىت انه وسلم قال : قال رجل اىن ألرى صاحبكم يع 
ال قلت نعم أجل ولو سخرت انه ليعلمنا  ليعلمكم إذا أتى أحدكم الغائط ق

كيف أييت أحدان الغائط وانه ينهاان ان يستقبل أحدان القبلة وان يستدبرها وان  
يستنجى أحدان بيمينه وان يتمسح أحدان برجيع وال عظم وان يستنجى أبقل 

 من ثالثة أحجار  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري رجاله ثقات ت
رجال الشيخني غري أيب سعيد فمن رجال البخاري وصحايب احلديث املبهم هو  

 سلمان الفارسي 

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا معاوية بن عمرو ثنا زائدة ثنا عمر   - 23757
يفة ابملدائن فكان يذكر  بن قيس املاصر عن عمرو بن أيب قرة قال كان حذ

أشياء قاهلا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فجاء حذيفة إىل سلمان فيقول 
سلمان اي حذيفة ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان يغضب فيقول 

ويرضى ويقول لقد علمت ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم خطب فقال :  
عنته لعنة فإمنا أان من ولد آدم  أميا رجل من أميت سببته سبة يف غضىب أو ل

 أغضب كما يغضبون وإمنا بعثين رمحة للعاملني فاجعلها صالة عليه يوم القيامة  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا محاد بن سلمة أان على   - 23758
حتت شجرة وأخذ منها  بن زيد عن أيب عثمان قال : كنت مع سلمان الفارسي  

غصنا ايبسا فهزه حىت حتات ورقه مث قال اي أاب عثمان أال تسألين مل أفعل هذا  
قلت ومل تفعله فقال هكذا فعل يب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأان معه  

حتت شجرة فأخذ منها غصنا ايبسا فهزه حىت حتات ورقه فقال اي سلمان أال 
فعله قال ان املسلم إذا توضأ فأحسن الوضوء مث تسألين مل أفعل هذا قلت ومل ت

وأقم   }صلى الصلوات اخلمس حتاتت خطاايه كما يتحات هذا الورق وقال  
الصالة طريف النهار وزلفا من الليل إن احلسنات يذهنب السيئات ذلك ذكرى  



   {للذاكرين 

 

 

يزيد عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه وهذا إسناد ضعيف لضعف علي بن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن بن مهدي ثنا سفيان   - 23759
عن منصور واألعمش عن إبراهيم عن عبد الرمحن بن يزيد عن سلمان 

الفارسي قال : قال له املشركون اان نرى صاحبكم يعلمكم حىت يعلمكم  
لقبلة وينهاان  اخلراءة قال أجل انه ينهاان ان يستنجى أحدان بيمينه أو يستقبل ا
 عن الروث والعظام وقال ال يستنجى أحدكم بدون ثالثة أحجار  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناد صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    438صفحة  - 5مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن   - 23760



منصور عن إبراهيم عن عبد الرمحن بن يزيد : ان رجال من املشركني قال لرجل 
 من أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم علمكم هذا كل شيء فذكر احلديث  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

يب ثنا حجاج بن حممد ثنا بن أيب ذئب حدثنا عبد هللا حدثين أ - 23761
عن عبد هللا بن وديعة عن سلمان اخلري عن   عن سعيد املقربي قال أخربين أيب

النيب صلى هللا عليه وسلم انه قال : ال يغتسل رجل يوم اجلمعة ويتطهر مبا  
استطاع من طهر ويدهن من دهنه أو ميس من طيب بيته مث يروح إىل املسجد 

نني مث يصلي ما كتب هللا له مث ينصت لألمام إذا تكلم اال غفر  فال يفرق بني اث
 له ما بينه وبني اجلمعة األخرى  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري رجاله ثقات ت
 رجال الشيخني غري عبد هللا بن وديعة فمن رجال البخاري 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هشيم عن منصور عن احلسن قال   - 23762
يه وسلم عهد إلينا  ملا احتضر سلمان بكى وقال : ان رسول هللا صلى هللا عل



عهدا فرتكنا ما عهد إلينا ان يكون بلغة أحدان من الدنيا كزاد الراكب قال مث  
وثالثون نظران فيما ترك فإذا قيمة ما ترك بضعه وعشرون درمها أو بضعة 

 درمها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني إال أنه ت
 مرسل

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو كامل ثنا إسرائيل ثنا أبو  - 23763
إسحاق عن أيب قرة الكندي عن سلمان الفارسي قال : كنت من أبناء أساورة 

أرض وختفضين أخرى حىت مررت  فارس فذكر احلديث قال فانطلقت ترفعين
تعبدوىن فباعوين حىت اشرتتين امرأة فسمعتهم  على قوم من األعراب فاس 

يذكرون النيب صلى هللا عليه وسلم وكان العيش عزيزا فقلت هلا هيب يل يوما 
فقالت نعم فانطلقت فاحتطبت حطبا فبعته فصنعت طعاما فأتيت به النيب 

ديه فقال ما هذا فقلت صدقة فقال صلى هللا عليه وسلم فوضعته بني ي
ألصحابه كلوا ومل أيكل قلت هذه من عالماته مث مكثت ما شاء هللا أن أمكث 
فقلت ملواليت هيب يل يوما قالت نعم فانطلقت فاحتطبت حطبا فبعته أبكثر من  
ذلك فصنعت طعاما فأتيته به وهو جالس بني أصحابه فوضعته بني يديه فقال  

ع يده وقال ألصحابه خذوا بسم هللا وقمت خلفه  ما هذا قلت هدية فوض



فوضع رداءه فإذا خامت النبوة فقلت أشهد انك رسول هللا فقال وماذاك 
فحدثته عن الرجل وقلت أيدخل اجلنة اي رسول هللا فإنه حدثين أنك نيب فقال  
لن يدخل اجلنة اال نفس مسلمة فقلت اي رسول هللا انه أخربين انك نيب أيدخل 

ل لن يدخل اجلنة اال نفس مسلمة  اجلنة قا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حمتمل التحسنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بن فضيل ثنا األعمش عن إبراهيم   - 23764
عن عبد الرمحن بن يزيد عن سلمان قال : قال املشركون ان هذا ليعلمكم  

قد هناان أن نستقبل القبلة  حىت انه ليعلمكم اخلراءة قال قلت لئن قلتم ذاك ل
أو نستدبرها أو نستنجي ابمياننا أو يكتفى أحدان بدون ثالثة أحجار أو 

 يستنجي أحدان برجيع أو عظم  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد اان سليمان التيمي عن أيب  - 23765
عثمان عن سلمان قال : ان هللا عز وجل ليستحي ان يبسط العبد إليه يديه 



 يسأله فيهما خري فريدمها خائبتني  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

مرو بن  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد اان رجل يف جملس ع - 23766
عبيد انه مسع أاب عثمان حيدث هبذا عن سلمان الفارسي : عن النيب صلى هللا  
عليه وسلم مبثله قال يزيد مسوه يل قالوا هو جعفر بن ميمون قال عبد هللا قال  

 أيب يعىن جعفر صاحب األمناط  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد حسن يف املتابعات ت
 والشواهد

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أان محاد بن سلمة عن على   - 23767
ا  بن زيد عن أيب عثمان النهدي قال كنا مع سلمان حتت شجرة فأخذ غصن

منها فنفضه فتساقط ورقه فقال أال تسألوين عما صنعت فقلنا أخربان فقال :  
نها فنفضه  كنا مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف ظل شجرة فأخذ غصنا م 

فتساقط ورقه فقال أال تسألوين عما صنعت فقلنا أخربان اي رسول هللا فقال ان  



العبد املسلم إذا قام إىل الصالة حتاتت عنه خطاايه كما حتات ورق هذه 
 الشجرة 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه وهذا إسناد ضعيف لضعف على بن زيد ت
 بن جدعان 

 

 

------------------------------------- 

 

[    439صفحة  - 5مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد ثنا داود يعين بن أيب  - 23768
الفرات حدثنا حممد بن زيد عن أيب شريح عن أيب مسلم موىل زيد بن صوحان  

رأى رجال قد أحدث وهو يريد ان العبدي قال : كنت مع سلمان الفارسي ف
ينزع خفيه فأمره سلمان ان ميسح على خفيه وعلى عمامته وميسح بناصيته  
وقال سلمان رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ميسح على خفيه وعلى  

 مخاره  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : املرفوع منه صحيح لغريه ت  

 

 

نا هشيم عن مغرية عن أيب حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أيب ث - 23769
قرثع الضيب عن سلمان الفارسي قال قال يل النيب صلى معشر عن إبراهيم عن 

هللا عليه وسلم : أتدري ما يوم اجلمعة قلت هو اليوم الذي مجع هللا فيه أابكم  
قال لكين أدري ما يوم اجلمعة ال يتطهر الرجل فيحسن طهوره مث أييت اجلمعة  

م صالته اال كان كفارة له ما بينه وبني اجلمعة املقبلة  فينصت حىت يقضى اإلما
 ما اجتنبت املقتلة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح غري قرثع  ت
 الضيب 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو معاوية ثنا األعمش عن بن  - 23770
مكم نبيكم صلى  إبراهيم عن عبد الرمحن بن يزيد قال قيل لسلمان : قد عل

هللا عليه وسلم كل شيء حىت اخلراءة قال أجل هناان أن نستقبل القبلة بغائط 
حجار  أو ببول أو ان نستنجي ابليمني أو ان يستنجى أحدان أبقل من ثالث أ 

 أو أن يستنجى برجيع أو بعظم  
 



 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد عن سليمان عن أيب   - 23771
عثمان عن سلمان عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : ان هللا عز وجل خلق  
مائة رمحة فمنها رمحة يرتاحم هبا اخللق فبها تعطف الوحوش على أوالدها وأخر  

 تسعة وتسعني إىل يوم القيامة  
 

 

ده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسنات  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو أسامة أخربين مسعر حدثين  - 23772
عمر بن قيس عن عمرو بن أيب قرة الكندي قال : عرض أيب على سلمان  

أخته فأىب وتزوج موالة له يقال هلا بقرية قال فبلغ أاب قرة انه كان بني سلمان  
انه يف مبقلة له فتوجه إليه فلقيه معه زبيل فيه  وحذيفة شيء فااته يطلبه فأخرب 

بقل قد أدخل عصاه يف عروة الزبيل وهو على عاتقه قال أاب عبد هللا ما كان  
فانطلقا حىت  {وكان اإلنسان عجوال   }بينك وبني حذيفة قال يقول سلمان 

أتيا دار سلمان فدخل سلمان الدار فقال السالم عليكم مث أذن فإذا منط 
ى ابب وعند رأسه لبنات وإذا قرطان فقال اجلس على فراش موضوع عل



موالتك الذي متهد لنفسها قال مث أنشأ حيدثه قال ان حذيفة كان حيدث 
أبشياء يقوهلا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف غضبه ألقوام فأسأل عنها  
فأقول حذيفة أعلم مبا يقول وأكره ان يكون ضغائن بني أقوام فأتى حذيفة  

له ان سلمان ال يصدقك وال يكذبك مبا تقول فجاءين حذيفة فقال اي  فقيل
سلمان بن أم سلمان قلت اي حذيفة بن أم حذيفة لتنتهني أو ألكتنب إىل عمر  
فلما خوفته بعمر تركين وقد قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من ولد آدم  

فاجعلها عليه صالة اان فأميا عبد مؤمن لعنته لعنة أو سببته سبة يف غري كنهه    

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن زكراي بن أيب زائدة ثنا حممد   - 23773
قال   بن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة عن حممود بن لبيد عن بن عباس

حدثين سلمان قال : أتيت النيب صلى هللا عليه وسلم بطعام وأان مملوك فقلت  
هذه هدية   هذه صدقة فأمر أصحابه فأكلوا ومل أيكل مث أتيته بطعام فقلت

أهديتها لك أكرمك هبا فإين رأيتك ال أتكل الصدقة فأمر أصحابه فأكلوا  
 وأكل معهم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد حسن ت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن زكراي حدثين أيب عن بن   - 23774
يت يف ذلك إسحاق عن آل أيب قرة عن سلمان قال : كنت استأذنت موال

 فطيبت يل فاحتطبت حطبا فبعته فاشرتيت ذلك الطعام  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حمتمل للتحسنيت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    440صفحة  - 5مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن املقرئ وعفان قاال ثنا   - 23775
موىل زيد  داود بن أيب الفرات عن حممد بن زيد عن أيب شريح عن أيب مسلم

بن صوحان العبدي قال : كنت مع سلمان الفارسي فرأى رجال قد أحدث 
وهو يريد ان ينزع خفيه للوضوء فأمره سلمان أن ميسح على خفيه وعلى 

مته وميسح بناصيته وقال سلمان رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  عما
 مسح على خفيه وعلى مخاره  

 



 

عليق شعيب األرنؤوط : املرفوع منه صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف جلهالة ت
 أيب شريح وأيب مسلم

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو النضر عن بن أيب ذئب عن   - 23776
أخربين أيب عن عبد هللا بن وديعة عن سلمان اخلري أن النيب صلى  سعيد املقربي 

هللا عليه وسلم قال : ال يغتسل الرجل يوم اجلمعة ويتطهر مبا استطاع من طهر  
مث يدهن من دهنه أو ميس من طيب بيته مث يروح فلم يفرق بني اثنني مث صلى  

ني اجلمعة األخرى ما كتب له مث ينصت إذا تكلم اإلمام اال غفر له ما بينه وب  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا الزبريي حممد بن عبد هللا ثنا  - 23777
إسرائيل عن عطاء بن السائب عن أيب البخرتي عن سلمان انه انتهى إىل 

هللا صلى  حصن أو مدينة فقال ألصحابه : دعوين أدعوهم كما رأيت رسول
عليه وسلم يدعوهم فقال إمنا كنت رجال منكم فهداين هللا لإلسالم فإن  هللا 

أسلمتم فلكم ما لنا وعليكم ما علينا وإن أنتم أبيتم فأدوا اجلزية وأنتم  
صاغرون فإن أبيتم انبذانكم على سواء إن هللا ال حيب اخلائنني يفعل ذلك هبم 



ا الناس إليها ففتحوها  ثالثة أايم فلما كان اليوم الرابع غد  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف النقطاعه بني أيب البخرتي ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن بن موسى ثنا بن هليعة ثنا بن   - 23778
أيب جعفر عن أابن بن صاحل عن بن أيب زكراي اخلزاعي عن سلمان اخلري انه 

مرابط على الساحل يقول مسعت  مسعه وهو حيدث شرحبيل بن السمط وهو
يلة كان له كصيام شهر  النيب صلى هللا عليه وسلم يقول : من رابط يوما أو ل

للقاعد ومن مات مرابطا يف سبيل هللا أجرى هللا له أجره والذي كان يعمل أجر  
 صالته وصيامه ونفقته ووقى من فتان القرب وأمن من الفزع األكرب  

 

 

األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف من أجل عبد هللا  عليق شعيب ت
 بن هليعة 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا معاوية بن عمرو ثنا أبو إسحاق  - 23779
 زكراي اخلزاعي عن زائدة عن حممد بن إسحاق عن مجيل بن أيب ميمونة عن أيب

عن سلمان انه مسع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : رابط يوم وليلة يف  



يبعث  سبيل هللا كصيام شهر وقيامه ان مات جرى عليه أجر املرابط حىت
 ويؤمن الفتان  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا أبو عوانة عن مغرية عن   - 23780
أيب معشر عن إبراهيم عن علقمة عن قرثع الضيب عن سلمان الفارسي قال  

عة قلت نعم قال ال  قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : أتدري ما يوم اجلم
الرابعة أم ال قال قلت هو اليوم الذي مجع فيه أبوه أو أبوكم  أدري زعم سأله

قال النيب صلى هللا عليه وسلم أال أحدثك عن يوم اجلمعة ال يتطهر رجل 
مسلم مث ميشى إىل املسجد مث ينصت حىت يقضى اإلمام صالته اال كان كفارة  

ما اجتنبت املقتلة    ملا بينها وبني اجلمعة اليت بعدها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا محاد بن سلمة أان على   - 78123
ان أغرس بن زيد عن أيب عثمان النهدي عن سلمان قال : كاتبت أهلي على 



هلم مخسمائة فسيلة فإذا علقت فاان حر قال فأتيت النيب صلى هللا عليه وسلم  
فآذنته  فذكرت ذلك له قال اغرس واشرتط هلم فإذا أردت ان تغرس فآذين قال 
 قال فجاء فجعل يغرس بيده اال واحدة غرستها بيدي فعلقن اال الواحدة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف لضعف علي بن ت
 زيد

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا شجاع بن الوليد قال ذكره قابوس   - 23782
 صلى هللا عليه وسلم  بن أيب ظبيان عن أبيه عن سلمان قال قال يل رسول هللا

: اي سلمان ال تبغضىن فتفارق دينك قال قلت اي رسول هللا وكيف أبغضك 
 وبك هداان هللا قال تبغض العرب فتبغضين  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناد ضعيف لضعف بن أيب ظبيان ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    441صفحة  - 5مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا قيس بن الربيع ثنا أبو  - 23783
هاشم عن زاذان عن سلمان قال قرأت يف التوراة بركة الطعام الوضوء بعده  

قال فذكرت ذلك لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأخربته مبا قرأت يف التوراة 
 فقال : بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده 

 

 

األرنؤوط : إسناده ضعيف من أجل قيس بن الربيع  عليق شعيبت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا قيس بن الربيع ثنا عثمان   - 23784
بن سابور رجل من بىن أسد عن شقيق أو حنوه شك قيس : ان سلمان دخل  
عليه رجل فدعا له مبا كان عنده فقال لوال ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

أو لوال اان هنينا ان يتكلف أحدان لصاحبه لتكلفنا لك  هناان  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث حمتمل للتحسني مبجموع طرقه ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا محاد عن عطاء بن  - 23785
فارس فقال السائب عن أيب البخرتي ان سلمان حاصر قصرا من قصور 

ألصحابه : دعوين حىت أفعل ما رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يفعل 



فحمد هللا وأثىن عليه مث قال إين امرؤ منكم وإن هللا رزقين اإلسالم وقد ترون 
عة العرب فإن أنتم أسلمتم وهاجرمت إلينا فأنتم مبنزلتنا جيرى عليكم ما جيرى  طا

علينا وإن أنتم أسلمتم وأقمتم يف دايركم فأنتم مبنزلة األعراب جيرى لكم ما  
جيرى هلم وجيرى عليكم ما جيرى عليهم فإن أبيتم وأقررمت ابجلزية فلكم ما ألهل  

ليهم ذلك ثالثة أايم مث قال اجلزية وعليكم ما على أهل اجلزية عرض ع
 ألصحابه اهندوا إليهم ففتحها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف إلنقطاعه ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو املغرية ثنا بن اثبت بن ثوابن  - 23786
حدثين حسان بن عطية عن عبد هللا بن أيب زكراي عن رجل عن سلمان عن  

وسلم قال : رابط يوم وليلة أفضل من صيام شهر وقيامه  النيب صلى هللا عليه 
صائما ال يفطر وقائما ال يفرت وان مات مرابطا جرى عليه كصاحل عمله حىت  

 يبعث ووقى عذاب القرب 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف إلهبام الرواي ت
 عن سلمان 

 



 

املغرية ثنا بن ثوابن حدثين من  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو  - 23787
 مسع خالد بن معدان حيدث عن شرحبيل بن السمط عن سلمان : مثل ذلك 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف إلهبام الراوي عن  ت
 خالد بن معدان 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعقوب ثنا أيب عن بن إسحاق  - 23788
يد عن عبد هللا بن حدثين عاصم بن عمر بن قتادة األنصاري عن حممود بن لب

عباس قال حدثين سلمان الفارسي حديثه من فيه قال : كنت رجال فارسيا من  
أهل أصبهان من أهل قرية منها يقال هلا جى وكان أيب دهقان قريته وكنت 

أحب خلق هللا إليه فلم يزل به حبه إايي حىت حبسين يف بيته أي مالزم النار  
كما حتبس اجلارية وأجهدت يف اجملوسية حىت كنت قطن النار الذي يوقدها ال  

يرتكها ختبو ساعة قال وكانت أليب ضيعة عظيمة قال فشغل يف بنيان له يوما  
ن ضيعيت فاذهب فاطلعها  فقال يل اي بين اىن قد شغلت يف بنيان هذا اليوم ع

وأمرين فيها ببعض ما يريد فخرجت أريد ضيعته فمررت بكنيسة من كنائس 
النصارى فسمعت أصواهتم فيها وهم يصلون وكنت ال أدري ما أمر الناس 

حلبس أيب إايي يف بيته فلما مررت هبم ومسعت أصواهتم دخلت عليهم انظر ما  



رغبت يف أمرهم وقلت هذا وهللا  يصنعون قال فلما رأيتهم أعجبين صالهتم و 
يه فوهللا ما تركتهم حىت غربت الشمس وتركت خري من الدين الذي حنن عل

ضيعة أيب ومل آهتا فقلت هلم أين أصل هذا الدين قالوا ابلشام قال مث رجعت 
إىل أيب وقد بعث يف طليب وشغلته عن عمله كله قال فلما جئته قال أي بىن 

ك ما عهدت قال قلت اي أبت مررت بناس أين كنت أمل أكن عهدت إلي
يصلون يف كنيسة هلم فأعجبين ما رأيت من دينهم فوهللا ما زلت عندهم حىت  
غربت الشمس قال أي بىن ليس يف ذلك الدين خري دينك ودين آابئك خري 
منه قال قلت كال وهللا انه خري من ديننا قال فخافين فجعل يف رجلي قيدا مث  

بيته قال وبعثت إىل النصارى فقلت هلم إذا قدم  [  442حبسين يف ] ص 
عليكم ركب من الشام جتار من النصارى فأخربوين هبم قال فقدم عليهم ركب  

من الشام جتار من النصارى قال فأخربوين هبم قال فقلت هلم إذا قضوا 
حوائجهم وأرادوا الرجعة إىل بالدهم فآذنوىن هبم قال فلما أرادوا الرجعة إىل  

خربوين هبم فألقيت احلديد من رجلي مث خرجت معهم حىت قدمت بالدهم أ
الشام فلما قدمتها قلت من أفضل أهل هذا الدين قالوا األسقف يف الكنيسة  

قال فجئته فقلت اىن قد رغبت يف هذا الدين وأحببت ان أكون معك أخدمك 
يف كنيستك وأتعلم منك وأصلى معك قال فادخل فدخلت معه قال فكان  

أيمرهم ابلصدقة ويرغبهم فيها فإذا مجعوا إليه منها أشياء اكتنزه  رجل سوء 
لنفسه ومل يعطه املساكني حىت مجع سبع قالل من ذهب وورق قال وأبغضته  

بغضا شديدا ملا رأيته يصنع مث مات فاجتمعت إليه النصارى ليدفنوه فقلت هلم  



هبا اكتنزها   ان هذا كان رجل سوء أيمركم ابلصدقة ويرغبكم فيها فإذا جئتموه 
 يعط املساكني منها شيئا قالوا وما علمك بذلك قال قلت اان أدلكم لنفسه ومل

على كنزه قالوا فدلنا عليه قال فاريتهم موضعه قال فاستخرجوا منه سبع قالل  
مملوءة ذهبا وورقا قال فلما رأوها قالوا وهللا ال ندفنه أبدا فصلبوه مث رمجوه  

فجعلوه مبكانه قال يقول سلمان فما رأيت رجال  ابحلجارة مث جاؤوا برجل آخر
ال يصلي اخلمس أرى أنه أفضل منه أزهد يف الدنيا وال أرغب يف اآلخرة وال  
آداب ليال وهنارا منه قال فأحببته حبا مل أحبه من قبله وأقمت معه زماان مث  

حضرته الوفاة فقلت له اي فالن اىن كنت معك وأحببتك حبا مل أحبه من قبلك  
د حضرك ما ترى من أمر هللا فإىل من توصى يب وما أتمرين قال أي بىن وهللا وق

ما أعلم أحدا اليوم على ما كنت عليه لقد هلك الناس وبدلوا وتركوا أكثر ما  
كانوا عليه اال رجال ابملوصل وهو فالن فهو على ما كنت عليه فاحلق به قال  

ن ان فالان أوصاين فلما مات وغيب حلقت بصاحب املوصل فقلت له اي فال
عند موته ان احلق بك وأخربين انك على أمره قال فقال يل أقم عندي فأقمت  

عنده فوجدته خري رجل على أمر صاحبه فلم يلبث ان مات فلما حضرته 
الوفاة قلت له اي فالن ان فالان أوصى يب إليك وأمرين ابللحوق بك وقد  

وما أتمرين قال أي بىن وهللا  حضرك من هللا عز وجل ما ترى فإىل من توصى يب
ما أعلم رجال على مثل ما كنا عليه اال رجال بنصيبني وهو فالن فاحلق به قال  

فلما مات وغيب حلقت بصاحب نصيبني فجئته فأخربته خبربي وما أمرين به 
صاحيب قال فأقم عندي فأقمت عنده فوجدته على أمر صاحبيه فأقمت مع  



به املوت فلما حضر قلت له اي فالن ان فالان  خري رجل فوهللا ما لبث ان نزل
ليك فإىل من توصى يب وما أتمرىن  كان أوصى يب إىل فالن مث أوصى يب فالن إ

قال أي بىن وهللا ما نعلم أحدا بقى على أمران آمرك ان أتتيه اال رجال بعمورية  
فإنه مبثل ما حنن عليه فان أحببت فأته قال فإنه على أمران قال فلما مات 
وغيب حلقت بصاحب عمورية وأخربته خربي فقال أقم عندي فأقمت مع  

رجل على هدى أصحابه وأمرهم قال واكتسبت حىت كان يل بقرات وغنيمة  
قال مث نزل به أمر هللا فلما حضر قلت له اي فالن اىن كنت مع فالن فأوصى  

من  يب فالن إىل فالن وأوصى يب فالن إىل فالن مث أوصى يب فالن إليك فإىل 
توصى يب وما أتمرين قال أي بىن وهللا ما أعلمه أصبح على ما كنا عليه أحد  
من الناس آمرك ان أتتيه ولكنه قد أظلك زمان نيب هو مبعوث بدين إبراهيم  

خيرج أبرض العرب مهاجرا إىل أرض بني حرتني بينهما خنل به عالمات ال ختفى  
[  443نبوة فان ] ص أيكل اهلدية وال أيكل الصدقة بني كتفيه خامت ال

استطعت ان تلحق بتلك البالد فافعل قال مث مات وغيب فمكثت بعمورية ما  
شاء هللا ان أمكث مث مر يب نفر من كلب جتارا فقلت هلم حتملوىن إىل أرض 

العرب وأعطيكم بقرايت هذه وغنيميت هذه قالوا نعم فأعطيتهموها ومحلوين حىت  
باعوين من رجل من يهود عبدا فكنت إذا قدموا يب وادي القرى ظلموين ف 

عنده ورأيت النخل ورجوت أن تكون البلد الذي وصف يل صاحيب ومل حيق يل  
يف نفسي فبينما أان عنده قدم عليه بن عم له من املدينة من بىن قريظة فابتاعين  

منه فاحتملين إىل املدينة فوهللا ما هو اال ان رأيتها فعرفتها بصفة صاحيب 



عث هللا رسوله فأقام مبكة ما أقام ال أمسع له بذكر مع ما أان فيه  فأقمت هبا وب
دي أعمل فيه  من شغل الرق مث هاجر إىل املدينة فوهللا اىن لفي رأس عذق لسي

بعض العمل وسيدي جالس إذ أقبل بن عم له حىت وقف عليه فقال فالن 
عليهم من مكة  قاتل هللا بىن قيلة وهللا اهنم اآلن جملتمعون بقباء على رجل قدم  

اليوم يزعمون انه نيب قال فلما مسعتها أخذتين العرواء حىت ظننت سأسقط 
على سيدي قال ونزلت عن النخلة فجعلت أقول البن عمه ذلك ماذا تقول 
ماذا تقول قال فغضب سيدي فلكمين لكمة شديدة مث قال مالك وهلذا أقبل 

قال وقد كان عندي  على عملك قال قلت ال شيء إمنا أردت أن استثبت عما 
شيء قد مجعته فلما أمسيت أخذته مث ذهبت به إىل رسول هللا صلى هللا عليه  
وسلم وهو بقباء فدخلت عليه فقلت له انه قد بلغين انك رجل صاحل ومعك  
أصحاب لك غرابء ذوو حاجة وهذا شيء كان عندي للصدقة فرأيتكم أحق  

لى هللا عليه وسلم ألصحابه به من غريكم قال فقربته إليه فقال رسول هللا ص
كلوا وامسك يده فلم أيكل قال فقلت يف نفسي هذه واحدة مث انصرفت عنه  

فجمعت شيئا وحتول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إىل املدينة مث جئت به 
فقلت اىن رأيتك ال أتكل الصدقة وهذه هدية أكرمتك هبا قال فأكل رسول 

ر أصحابه فأكلوا معه قال فقلت يف نفسي هللا صلى هللا عليه وسلم منها وأم
هااتن اثنتان مث جئت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهو ببقيع الغرقد قال  
وقد تبع جنازة من أصحابه عليه مشلتان له وهو جالس يف أصحابه فسلمت 
عليه مث استدرت أنظر إىل ظهره هل أرى اخلامت الذي وصف يل صاحيب فلما  



هللا عليه وسلم استدرته عرف أين استثبت يف شيء رآين رسول هللا صلى 
اخلامت فعرفته فانكببت عليه   وصف يل قال فألقى رداءه عن ظهره فنظرت إىل

اقبله وأبكى فقال يل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حتول فتحولت فقصصت 
عليه حديثي كما حدثتك اي بن عباس قال فأعجب رسول هللا صلى هللا عليه  

مع ذلك أصحابه مث شغل سلمان الرق حىت فاته مع رسول هللا وسلم ان يس
صلى هللا عليه وسلم بدر واحد قال مث قال يل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
كاتب اي سلمان فكاتبت صاحيب على ثالمثائة خنلة أحييها له ابلفقري وأبربعني 

م فاعانوىن أوقية فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ألصحابه أعينوا أخاك
ابلنخل الرجل بثالثني ودية والرجل بعشرين والرجل خبمس عشرة والرجل 

بعشر يعىن الرجل بقدر ما عنده حىت اجتمعت يل ثالمثائة ودية فقال يل رسول  
هللا صلى هللا عليه وسلم اذهب اي سلمان ففقر هلا فإذا فرغت فائتين أكون اان 

 إذا فرغت منها جئته فأخربته أضعها بيدي ففقرت هلا وأعانين أصحايب حىت
فخرج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم معي إليها فجعلنا نقرب له الودي 
ويضعه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بيده فوالذي نفس سلمان بيده ما  

ماتت منها ودية واحدة فاديت النخل وبقى على املال فأتى رسول هللا صلى 
جة من ذهب من بعض املغازي فقال ما فعل  هللا عليه وسلم مبثل بيضة الدجا

الفارسي املكاتب قال فدعيت له فقال خذ هذه فادهبا ما عليك اي سلمان  
فقلت وأين تقع هذه اي رسول هللا مما على قال خذها فان هللا عز وجل سيؤدى  

هبا عنك قال فأخذهتا فوزنت هلم منها والذي نفس سلمان بيده أربعني أوقية  



عتقت فشهدت مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اخلندق فأوفيتهم حقهم و 
 مث مل يفتىن معه مشهد  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    444صفحة  - 5مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعقوب ثنا أيب عن بن إسحاق ثنا   - 23789
 قال : ملا  يزيد بن أيب حبيب عن رجل من بين عبد القيس عن سلمان اخلري

قلت وأين تقع هذه من الذي على اي رسول هللا أخذها رسول هللا صلى هللا 
تهم  عليه وسلم فقلبها على لسانه مث قال خذها فأوفهم منها فأخذهتا فأوفي 

 منها حقهم كله أربعني أوقية  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث حسن دون قوله ) أخذها رسول هللا صلى هللا ت
 عليه وسلم فقبلها على لسانه ( وهذا إسناد ضعيف

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا على بن عاصم عن عطاء بن  - 23790
صرا من قصور فارس  السائب عن أيب البخرتي قال : حاصر سلمان الفارسي ق

فقال له أصحابه اي أاب عبد هللا اال تنهد إليهم قال ال حىت أدعوهم كما كان  
يدعوهم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال فأاتهم فكلمهم قال أان رجل 

فارسي وأان منكم والعرب يطيعوين فاختاروا إحدى ثالث أما ان تسلموا وإما 
ون غري حممودين وأما أن ننابذكم فنقاتلكم  ان تعطوا اجلزية عن يد وأنتم صاغر 

قالوا ال نسلم وال نعطى اجلزية ولكنا ننابذكم فرجع سلمان إىل أصحابه قالوا 
 أال تنهد إليهم قال ال قال فدعاهم ثالثة أايم فلم يقبلوا فقاتلهم ففتحها 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف النقطاعه ت  

 

 

( حديث سويد بن مقرن رضي هللا تعاىل عنه  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن بن مهدي عن سفيان   - 37912
نا فقال له  عن سلمة يعىن بن كهيل عن معاوية بن سويد قال : لطمت موىل ل

أيب اقتص مث قال كنا معشر بىن مقرن سبعة ليس لنا خادم إال واحدة فلطمها  
م غريها  أحدان فقال النيب صلى هللا عليه وسلم أعتقوها فقيل له ليس هلم خاد



 قال لتخدمنهم فإذا استغنوا عنها فليعتقوها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري صحابية فمن رجال مسلم

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جفر ثنا شعبة عن حصني  - 23792
رن قال كنا نبيع اللنب يف قال مسعت هالل بن يساف حيدث عن سويد بن مق

دار سويد بن مقرن قال : فخرجت جارية لسويد فكلمت رجال منا فسبته  
فلطم وجهها فقال سويد لطمتها لقد رأيتين وإين لسابع سبعة من إخويت مالنا  
 اال خادم فعمد أحدان فلطمها فأمران رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بعتقها  

 

 

ده صحيح على شرط مسلم عليق شعيب األرنؤوط : إسنات  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هشيم أان حصني عن هالل بن  - 23793
يساف : ان رجال كان انزال يف دار سويد بن مقرن قال فلطم خادما قال 

فغضب سويد فقال أما وجدت اال حر وجهه ولقد رأيتين وحنن سابع سبعة من  
احد فلطمه فأمران رسول هللا صلى ولد مقرن وما لنا خادم اال واحد عمد إليه و 



 هللا عليه وسلم إذا رجعنا ان نعتقه فأعتقناه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح ثنا شعبة عن أيب محزة قال   - 23794
مسعت هالال رجال من بىن مازن حيدث عن سويد بن مقرن قال : أتيت رسول  

 هللا صلى هللا عليه وسلم بنبيذ يف جرة فسألته فنهاين عنها فكسرهتا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

(  عنه  حديث النعمان بن مقرن رضي هللا )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن وهبز قاال ثنا محاد بن   - 23795
عن علقمة بن   سلمة عن أيب عمران اجلوين قال هبز قال أان أبو عمران اجلوين

عبد هللا املزين عن معقل بن يسار ان عمر استعمل النعمان بن مقرن فذكر  
ليه وسلم  احلديث قال يعىن النعمان ولكين : شهدت رسول هللا صلى هللا ع

فكان إذا مل يقاتل أول النهار أخر القتال حىت تزول الشمس وهتب الرايح 



 وينزل النصر  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح غري ت
 علقمة بن عبد هللا املزين فمن رجال أصحاب السنن وهو ثقه

 

 

------------------------------------- 

 

[    445صفحة  - 5مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أسود بن عامر أان أبو بكر عن   - 23796
األعمش عن أيب خالد الواليب عن النعمان بن مقرن قال قال رسول هللا صلى  

هللا عليه وسلم : وسب رجل رجال عنده قال فجعل الرجل املسبوب يقول  
ل قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أما ان ملكا بينكما  عليك السالم قا

يذب عنك كلما يشتمك هذا قال له بل أنت وأنت أحق به وإذا قال له 
 عليك السالم قال ال بل لك أنت أحق به  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه وهذا إسناد منقطع ت  

 



 

حرب يعىن بن حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد ثنا  - 23797
ا حصني عن سامل بن أيب اجلعد عن النعمان بن مقرن قال : قدمنا على  شداد ثن

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف أربعمائة من مزينة فأمران رسول هللا صلى هللا 
عليه وسلم أبمره فقال بعض القوم اي رسول هللا ما لنا طعام نتزوده فقال النيب 

زودهم فقال ما عندي اال فأضله من متر وما أراها  صلى هللا عليه وسلم لعمر 
تغين عنهم شيئا فقال انطلق فزودهم فانطلق بنا إىل عليه له فإذا فيها متر مثل  

البكر االورق فقال خذوا فأخذ القوم حاجتهم قال وكنت أان يف آخر القوم 
 قال فالتفت وما أفقد موضع مترة وقد احتمل منه أربعمائة رجل  

 

 

ب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد رجاله ثقات رجال  عليق شعيت
 الشيخني إال أنه منقطع 

 

 

( حديث جابر بن عتيك رضي هللا عنه   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل عن احلجاج يعىن الصواف  - 23798
تيك األنصاري عن حيىي بن أيب كثري عن حممد بن إبراهيم عن بن جابر بن ع 

عن أبيه قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ان من الغرية ما حيب هللا 



 فأما الغرية اليت ومنها ما يبغض هللا ومن اخليالء ما حيب هللا ومنها ما يبغض هللا
حيب هللا فالغرية يف ريبة واما اليت يبغض هللا فالغرية يف غري الريبة وأما اخليالء 

 اليت حيب هللا ان يتخيل العبد بنفسه هلل عند القتال وان يتخيل ابلصدقة  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريهت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد ثنا حرب يعين بن  - 23799
القرشي حدثين بن جابر بن   شداد ثنا حيىي يعين بن أيب كثري ثنا حممد بن إبراهيم

عتيك ان أابه أخربه وكان أبوه من أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ان  
قال اخليالء اليت  النيب صلى هللا عليه وسلم قال : ان من الغرية فذكر معناه و 

حيب هللا اختيال الرجل يف القتال واختياله يف الصدقة واخليالء اليت يبغض هللا 
 اخليالء يف البغي أو قال يف الفخر  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريهت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أيب قال قرأت على عبد الرمحن بن  - 23800
ابر بن عتيك عن جابر بن عتيك انه قال :  مهدي مالك عن عبد هللا بن ج



جاءان عبد هللا بن عمر يف بىن معاوية قرية من قرى األنصار فقال يل هل تدري 
أين صلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من مسجدكم هذا فقلت نعم 

فأشرت له إىل انحية منه فقال هل تدري ما الثالث اليت دعا هبن فيه فقلت 
ن فقلت دعا أبن ال يظهر عليهم عدوا من غريهم وال نعم قال فأخربين هب

يهلكهم ابلسنني فأعطيهما ودعا أبن ال جيعل أبسهم بينهم فمنعنيها قال 
 صدقت فال يزال اهلرج إىل يوم القيامة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل ثنا احلجاج بن أيب عثمان   - 23801
نا حيىي بن أيب كثري عن حممد بن إبراهيم ان بن جابر بن عتيك حدثه عن أبيه  ث

قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ان من الغرية ما حيب هللا ومنها ما  
يبغض هللا ومن اخليالء ما حيب هللا ومنها ما يبغض هللا فالغرية اليت حيب هللا 

 الغرية يف غري ريبة واخليالء اليت حيب هللا الغرية يف الريبة والغرية اليت يبغض هللا
اختيال العبد بنفسه هلل عند القتال واختياله ابلصدقة واخليالء اليت يبغض هللا 

 اخليالء يف الفخر والكرب أو كالذي قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريهت  



 

 

ثنا أبو نعيم ثنا إسرائيل عن عبد هللا  حدثنا عبد هللا حدثين أيب  - 23802
ال : دخلت مع رسول هللا صلى هللا بن عيسى عن جبري بن عتيك عن عمر ق 

عليه وسلم على ميت من األنصار وأهله يبكون فقلت أتبكون وهذا رسول هللا 
صلى هللا عليه وسلم فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم دعهن يبكني ما دام  

فال يبكني فقال جرب فحدثت به عمر بن محيد القرشي عندهن فإذا وجبت 
 فقال يل ماذا وجبت قال إذا أدخل قربه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

-------------------------------------  

 

[    446صفحة  - 5مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا أابن ثنا حيىي بن أيب كثري   - 23803
صلى هللا   عن حممد بن إبراهيم بن احلرث عن بن جابر بن عتيك أن رسول هللا

عليه وسلم قال : ان من الغرية ما حيب هللا ومنها ما يبغض هللا وان من اخليالء 
حيب هللا فالغرية اليت يف الريبة ما حيب هللا ومنها ما يبغض هللا وأما الغرية اليت 



وأما الغرية اليت يبغض هللا فالغرية يف غري الريبة وأما اخليالء اليت حيب هللا 
فاختيال الرجل بنفسه عند القتال واختياله عند الصدقة واخليالء اليت يبغض  

 هللا فاختيال الرجل يف الفخر والبغي 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريهت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح ثنا مالك عن عبد هللا بن عبد   - 23804
 بن هللا بن جابر بن عتيك عن عتيك بن احلرث بن عتيك فهو جد عبد هللا

عبد هللا أبو أمه انه أخربه : ان جابر بن عتيك أخربه ان عبد هللا بن اثبت ملا 
نك قد كنت مات قالت ابنته وهللا ان كنت ألرجو أن تكون شهيدا أما ا

قضيت جهازك فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ان هللا قد أوقع أجره  
على قدر نيته وما تعدون الشهادة قالوا قتل يف سبيل هللا فقال رسول هللا صلى 

هللا عليه وسلم الشهادة سبع سوى القتل يف سبيل هللا املطعون شهيد والغرق 
يد وصاحب احلرق شهيد  شهيد وصاحب ذات اجلنب شهيد واملبطون شه 

 والذي ميوت حتت اهلدم شهيد واملرأة متوت جبمع شهيدة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا احلرث بن مرة احلنفي أبو مرة ثنا   - 23805
أتوا رسول هللا نفيس عن عبد هللا بن جابر العبدي قال : كنت يف الوفد الذي 

صلى هللا عليه وسلم من عبد القيس قال ولست منهم وإمنا كنت مع أيب قال 
ليت مسعتم  فنهاهم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن الشرب يف األوعية ا

 الدابء واحلنتم والنقري واملزفت  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف جلهالة نفيست  

 

 

( حديث أيب سلمة األنصاري رضي هللا عنه  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل عن عثمان البيت عن عبد   - 23806
احلميد بن سلمة عن أبيه عن جده : ان أبويه اختصما فيه إىل النيب صلى هللا  
عليه وسلم وأحدمها مسلم واآلخر كافر فخريه فتوجه إىل الكافر منهما فقال  

 اللهم اهده فتوجه إىل املسلم فقضى له به  
 

 

األرنؤوط : حديث صحيحعليق شعيب ت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هشيم ثنا عثمان أبو عمرو البيت  - 23807
لى هللا عليه  عن عبد احلميد بن سلمة : أن جده أسلم يف عهد رسول هللا ص

وسلم ومل تسلم جدته وله منها بن فاختصما إىل رسول هللا صلى هللا عليه  
الم قال  وسلم فقال هلما رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ان شئتما خريمتا الغ 

وأجلس األب يف انحية واألم انحية فخريه فانطلق حنو أمه فقال رسول هللا 
 صلى هللا عليه وسلم اللهم اهده قال فرجع إىل أبيه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا على بن حبر ثنا عيسى بن يونس  - 23808
أيب عن جدي رافع بن سنان : أنه أسلم وأبت ثنا عبد احلميد بن جعفر أخربين 

امرأته أن تسلم فأتت النيب صلى هللا عليه وسلم فقالت ابنيت وهى فطيم أو  
شبهه وقال رافع ابنيت فقال له النيب صلى هللا عليه وسلم اقعد انحية وقال هلا  
اقعدي انحية فأقعد الصبية بينهما مث قال ادعواها فمالت إىل أمها فقال النيب 

 صلى هللا عليه وسلم اللهم اهدها فمالت إىل أبيها فأخذها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل أان عثمان البيت عن عبد   - 23809
احلميد بن سلمة عن أبيه : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم هنى عن نقرة  

يوطن الرجل مقامه يف الصالة كما يوطن البعري الغراب وعن فرشة السبع وأن   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    447صفحة  - 5مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أان سفيان عن عثمان   - 23810
سلم وأبت امرأته البيت عن عبد احلميد األنصاري عن أبيه عن جده : ان جده أ

ان تسلم فجاء اببن له صغري مل يبلغ قال فاجلس النيب صلى هللا عليه وسلم  
أبيه  األب ها هنا واألم ها هنا مث خريه وقال اللهم اهده فذهب إىل   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  



 

 

( حديث قيس بن عمرو رضي هللا تعاىل عنه  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بن منري ثنا سعد بن سعيد حدثين  - 23811
صلى هللا عليه  حممد بن إبراهيم التيمي عن قيس بن عمرو قال : رأى النيب 

وسلم رجال يصلي بعد صالة الصبح ركعتني فقال رسول هللا صلى هللا عليه  
ني وسلم أصالة الصبح مرتني فقال الرجل اىن مل أكن صليت الركعتني اللت 

 قبلهما فصليتهما اآلن قال فسكت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسن لوال إنقطاعه ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أان بن جريج قال   - 23812
قال : خرج إىل  ومسعت عبد هللا بن سعيد أخا حيىي بن سعيد حيدث عن جده

الصبح فوجد النيب صلى هللا عليه وسلم يف الصبح ومل يكن ركع ركعيت الفجر 
يت  فصلى مع النيب صلى هللا عليه وسلم مث قام حني فرغ من الصبح فركع ركع

الفجر فمر به النيب صلى هللا عليه وسلم فقال ما هذه الصالة فأخربه فسكت 
 النيب صلى هللا عليه وسلم ومضى ومل يقل شيئا  

 



 

عليق شعيب األرنؤوط : هذا حديث مرسل رجاله ثقات ت  

 

 

( حديث معاوية بن احلكم السلمي رضي هللا تعاىل عنه   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل بن إبراهيم حدثين احلجاج  - 23813
ة عن عطاء بن بن أيب عثمان حدثين حيىي بن أيب كثري عن هالل بن أيب ميمون

يسار عن معاوية بن احلكم السلمي قال : بينا حنن نصلى مع رسول هللا صلى 
القوم هللا عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم فقلت يرمحك هللا فرماين 

أببصارهم فقلت واثكل أمياه ما شأنكم تنظرون إىل قال فجعلوا يضربون 
أبيديهم على أفخاذهم فلما رأيتهم يصمتوىن لكين سكت فلما صلى رسول هللا 

صلى هللا عليه وسلم فبأيب هو وأمي ما رأيت معلما قبله وال بعده أحسن 
هذه الصالة ال يصلح  تعليما منه وهللا ما كهرين وال شتمين وال ضربين قال ان

فيها شيء من كالم الناس هذا إمنا هي التسبيح والتكبري وقراءة القرآن أو كما  
قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقلت اي رسول هللا اان قوم حديث عهد  
ابجلاهلية وقد جاء هللا ابإلسالم وان منا قوما أيتون الكهان قال فال أتتوهم  

ن قال ذاك شيء جيدونه يف صدورهم فال يصدهنم قلت ان منا قوما يتطريو 
قلت ان منا قوما خيطون قال كان نيب خيط فمن وافق خطه فذلك قال وكانت 



يل جارية ترعى غنما يل يف قبل أحد واجلوانية فاطلعتها ذات يوم فإذا الذئب 
قد ذهب بشاة من غنمها وأان رجل من بىن آدم آسف كما أيسفون لكين 

النيب صلى هللا عليه وسلم فعظم ذلك على قلت اي  صككتها صكة فأتيت
رسول هللا أفال اعتقها قال ائتين هبا فأتيته هبا فقال هلا أين هللا فقالت يف 

السماء قال من اان قالت أنت رسول هللا قال اعتقها فإهنا مؤمنه وقال مرة هي  
 مؤمنة فاعتقها  

 

 

رجاله ثقات رجال  عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت
 الشيخني غري صحابية فمن رجال مسلم

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هاشم عن بن أيب ذئب عن الزهري  - 23814
ول هللا أشياء كنا  عن أيب سلمة عن معاوية بن احلكم السلمي قال قلت : اي رس

نصنعها يف اجلاهلية كنا أنيت الكهان فقال النيب صلى هللا عليه وسلم ال أتتوا  
فال يصدنكم  الكهان قال وكنا نتطري قال ذاك شيء جيده أحدكم يف نفسه    

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري صحابية فمن رجال مسلم

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو اليمان اان أبو اليمان اان شعيب  - 23815
عن الزهري أخربين أبو سلمة بن عبد الرمحن أن معاوية بن احلكم السلمي  

حابيا قال قلت : اي رسول هللا أرأيت أمورا كنا نفعلها يف اجلاهلية كنا  وكان ص
نتطري فقال النيب صلى هللا عليه وسلم ذاك شيء جيده أحدكم يف نفسه فال 

 يصدنكم فقلت وكنا أنيت الكهان قال وال أتتوا الكهان 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    448صفحة  - 5مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا مهام مسعت حيىي بن أيب  - 23816
كثري عن هالل بن أيب ميمونة أن عطاء بن يسار حدثه أن معاوية بن احلكم 

 صلى هللا عليه وسلم قال فقلت :  حدثه بثالثة أحاديث حفظها عن رسول هللا
د جباهلية وان هللا عز وجل قد جاء ابإلسالم  اي رسول هللا اان قوم حديث عه

وان منا رجاال خيطون قال قد كان نيب من األنبياء خيط فمن وافق خطه فذلك 



قال قلت ان منا رجاال يتطريون قال ذاك شيء جيدونه يف صدورهم فال 
رجاال أيتون الكهان قال فال أتتوهم قال فهذا يصدنكم قال قلت ان منا 

حديث قال وكانت يل غنم فيها جارية يل ترعاها يف قبل أحد واجلوانية  
فاطلعت عليها ذات يوم فوجدت الذئب قد ذهب منها بشاة فأسفت وأان 

رجل من بىن آدم آسف مثل ما ايسفون وإين صككتها صكة قال فعظم ذلك 
ه وسلم قال قلت اي رسول هللا أفال أعتقها قال  على رسول هللا صلى هللا علي

ادعها فدعوهتا فقال هلا أين هللا قالت يف السماء قال من أان قالت أنت رسول 
هللا قال اهنا مؤمنة فاعتقها قال هذان حديثان قال فصليت خلف رسول هللا 

صلى هللا عليه وسلم ذات يوم فعطس رجل من القوم فقلت يرمحك هللا فرماين  
م أببصارهم فقلت واثكل أمياه ما شأنكم تنظرون إىل قال فضربوا أبيديهم  القو 

على أفخاذهم فلما رأيتهم يصمتوىن سكت حىت صلى رسول هللا صلى هللا 
عليه وسلم فدعاين قال فبأيب وأمي ما رأيت معلما قبله وال بعدة أحسن تعليما  

يصلح فيها شيء  منه فما ضربين وال كهرين وال سبين وقال ان هذه الصالة ال
من كالم الناس هذا إمنا هي التسبيح والتكبري وقراءة القرآن أو كما قال رسول  

 هللا صلى هللا عليه وسلم هذه ثالثة أحاديث حدثنيها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا أابن بن يزيد العطار   - 23817
دثين حيىي بن أيب كثري ثنا هالل بن أيب ميمونة عن عطاء بن يسار عن معاوية  ح

بن احلكم السلمي حدثين : هبذا احلديث بنحوه فزاد فيه وقال إمنا هي  
التسبيح والتكبري والتحميد وقراءة القرآن أو كما قال رسول هللا صلى هللا 

 عليه وسلم  

 

 

شرط مسلم عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على  ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد عن حجاج الصواف  - 23818
طاء بن يسار عن  حدثين حيىي بن أيب كثري حدثين هالل بن أيب ميمونة عن ع 

معاوية السلمي قال : صليت مع النيب صلى هللا عليه وسلم قال فعطس رجل 
  من القوم فقلت يرمحك هللا فرماين القوم أببصارهم فقلت واثكل أمياه ما

شأنكم تنظرون إىل قال فجعلوا يضربون أبيديهم على أفخاذهم فعرفت أهنم 
يصمتوىن لكين سكت فلما قضى النيب صلى هللا عليه وسلم الصالة أبيب هو  

وأمي ما شتمين وال كهرين وال ضربين فقال ان هذه الصالة ال يصلح فيها  
رآن أو كما قال  شيء من كالم الناس هذا إمنا هي التسبيح والتكبري وقراءة الق

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قلت اي رسول هللا اان قوم حديث عهد جباهلية  
وقد جاء هللا ابإلسالم ومنا رجال أيتون الكهان قال فال أتتوهم قلت ومنا  



رجال يتطريون قال فان ذلك شيء جيدونه يف صدورهم فال يصدهنم قلت ومنا  
خيط فمن وافق خطه فذاك قال وبينما  رجال خيطون قال كان نيب من األنبياء 

جارية يل ترعى غنيمات يل يف قبل أحد واجلوانية فاطلعت عليها اطالعة فإذا  
الذئب قد ذهب منها بشاة وأان رجل من بىن آدم أيسف كما ايسفون لكين 

صككتها صكة قال فعظم ذلك على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قلت اال 
ل فأرسل إليها فجاء هبا فقال أين هللا قالت يف اعتقها قال ابعث إليها قا 

 السماء قال فمن أان قالت أنت رسول هللا قال اعتقها فإهنا مؤمنة  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    449صفحة  - 5مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

ا عبد هللا حدثين أيب ثنا حجاج ثنا ليث حدثين عقيل عن  حدثن - 23819
وية بن احلكم  بن شهاب عن أيب سلمة بن عبد الرمحن بن عوف عن معا

السلمي : انه قال لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم أرأيت أشياء كنا نفعلها يف  
اجلاهلية كنا نتطري قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ذلك شيء جتده يف 



ك فال يصدنكم قال اي رسول هللا كنا أنيت الكهان قال فال أتت نفس  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن الزهري  - 23820
النيب صلى هللا عن أيب سلمة بن عبد الرمحن عن معاوية بن احلكم ان أصحاب 

عليه وسلم قالوا : اي رسول هللا منا رجال يتطريون قال ذاك شيء جتدونه يف  
وا كاهنا أنفسكم فال يصدنكم قالوا ومنا رجال أيتون الكهان قال فال أتت  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

( حديث عتبان بن مالك رضي هللا عنه   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أان معمر عن الزهري  - 23821
النيب صلى هللا قال حدثين حممود بن الربيع عن عتبان بن مالك قال : أتيت 

عليه وسلم فقلت اىن قد أنكرت بصرى والسيول حتول بيين وبني مسجدي 
 فلوددت انك جئت فصليت يف بييت مكاان اختذه مسجدا فقال النيب صلى هللا



عليه وسلم أفعل إن شاء هللا قال فمر على أيب بكر فاستتبعه فانطلق معه  
يد فاستأذن فدخل على فقال وهو قائم أين تريد ان أصلي فأشرت له حيث أر 

قال مث حبسته على خزير صنعناه له قال فسمع أهل الوادي يعىن أهل الدار 
ورمبا قال مالك  فثابوا إليه حىت امتأل البيت فقال رجل أين مالك بن الدخشن

بن الدخيشن فقال رجل ذاك رجل منافق ال حيب هللا وال رسوله فقال النيب 
صلى هللا عليه وسلم ال تقول هو يقول ال إله اال هللا يبتغى بذلك وجه هللا قال  

اي رسول هللا أما حنن فنرى وجهه وحديثه إىل املنافقني فقال النيب صلى هللا 
يقول ال إله اال هللا يبتغى بذلك وجه هللا قال بلى  عليه وسلم أيضا ال تقول هو 

اي رسول هللا قال فلن يواىف عبد يوم القيامة يقول ال إله اال هللا يبتغى بذلك 
وجه هللا اال حرم على النار قال حممود فحدثت هبذا احلديث نفرا فيهم أبو 

لت أيوب األنصاري فقال ما أظن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال ما ق
قال فآليت ان رجعت إىل عتبان ان أسأله فرجعت إليه فوجدته شيخا كبريا قد  

ذهب بصره وهو إمام قومه فجلست إىل جنبه فسألته عن هذا احلديث 
فحدثنيه كما حدثنيه أول مرة قال معمر فكان الزهري إذا حدث هبذا احلديث  

اع ان ال يفرت قال مث نزلت فرائض وأمور نرى ان األمر انتهى إليها فمن استط
 فال يفرت 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حجاج ثنا سليمان بن املغرية عن   - 23822
اثبت البناين عن أنس بن مالك ثنا حممود بن الربيع عن عتبان بن مالك 

فحدثين قال : كان   فلقيت عتبان بن مالك فقلت ما حديث بلغين عنك قال
لشيء فبعثت إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقلت اىن يف بصرى بعض ا

أحب أن جتيء إىل منزيل تصلى فيه فاختذه مصلى قال فأقبل رسول هللا صلى  
هللا عليه وسلم ومن شاء من أصحابه قال فصلى رسول هللا صلى هللا عليه  

ملنافقني وما يلقون منهم ويسندون  وسلم يف منزله وأصحابه يتحدثون ويذكرون ا
عظم ذلك إىل مالك بن الدخيشن وودوا أن لو دعا عليه رسول هللا صلى هللا  
عليه وسلم وأصاب شرا فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أليس يشهد ان 
ال إله اال هللا وإين رسول هللا قالوا اي رسول هللا انه ليقول ذلك وما هو يف قلبه  

هللا صلى هللا عليه وسلم ال يشهد أحد انه ال إله اال هللا وإين فقال رسول 
 رسول هللا فتطعمه النار أو متسه النار  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري سليمان ابن املغرية فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن الزهري  - 23823



حدثين حممود بن الربيع عن عتبان بن مالك قال أتيت النيب صلى هللا عليه  
وسلم : فقلت فذكر حنوه قال مث حبسته على خزير لنا صنعناه له فسمع به  

أين مالك أهل الوادي يعىن أهل الدار فثابوا إليه حىت امتأل البيت فقال رجل 
 بن الدخشن قال ورمبا قال الدخيشن 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    450صفحة  - 5مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عثمان بن عمر ثنا يونس عن   - 23824
مود بن الربيع عن عتبان بن مالك : ان رسول هللا صلى هللا الزهري عن حم

 عليه وسلم صلى يف بيته سبحة الضحى فقاموا وراءه فصلوا بصالته 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 



( حديث عاصم بن عدى رضي هللا عنه  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان بن عيينة عن عبد هللا بن  - 23825
أيب بكر عن أبيه عن أيب البداح عن أبيه : ان النيب صلى هللا عليه وسلم رخص 

 للرعاء أبن يرموا يوما ويدعوا يوما  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن ثنا مالك عن عبد هللا   - 23826
: ان رسول هللا بن أيب بكر عن أبيه عن أيب البداح بن عاصم بن عدى عن أبيه 

صلى هللا عليه وسلم رخص لرعاء اإلبل يف البيتوته عن مىن يرمون يوم النحر مث  
ر  يرمون الغد أو من بعد الغد اليومني مث يرمون يوم النف  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا مالك عن عبد هللا   - 23827
بن أيب بكر عن أبيه عن أيب البداح بن عاصم بن عدى عن أبيه قال : أرخص  



رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لرعاء اإلبل يف البيتوته ان يرموا يوم النحر مث  
وا رمى يومني بعد النحر فريمونه يف أحدمها قال مالك ظننت انه يف اآلخر  جيمع

 منهما مث يرمون يوم النفر  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن بكر أان روح ثنا بن جريج  - 23828
لبداح عن عاصم  أخربين حممد بن أيب بكر بن حممد بن عمرو عن أبيه عن أيب ا

بن عدى : ان النيب صلى هللا عليه وسلم أرخص للرعاء ان يتعاقبوا فريموا يوم 
 النحر مث يدعوا يوما وليلة مث يرموا الغد 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

( حديث أيب داود املازين رضي هللا عنه   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أان حممد بن إسحاق عن أبيه   - 23829
يد أان حممد بن إسحاق قال قال أبو داود املازين وثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يز 



عن أبيه قال قال حممد فحدثين أيب عن رجل من بىن مازن عن أيب داود املازين 
 ألضربه إذ وقع رأسه  وكان شهد بدرا قال قال : اىن ألتبع رجال من املشركني

 قبل ان يصل إليه سيفى فعرفت انه قد قتله غريي  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

( حديث عبد هللا بن سالم رضي هللا عنه   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يونس وسريج قاال ثنا فليح عن   - 23830
ن رسول هللا صلى  سعيد بن احلرث عن أيب سلمة قال كان أبو هريرة حيدثنا ع

هللا عليه وسلم انه قال : ان يف اجلمعة ساعة فذكر احلديث قلت وهللا لو 
جئت أاب سعيد فسألته فذكر احلديث مث خرجت من عنده فدخلت على عبد  

 بن سالم فسألت عنها فقال خلق هللا آدم يوم اجلمعة وأهبط إىل األرض هللا
يوم اجلمعة وقبضه يوم اجلمعة وفيه تقوم الساعة فهي آخر ساعة وقال سريج 

فهي آخر ساعته فقلت ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال يف صالة  
ه وسلم قال  وليست بساعة صالة قال أو مل تعلم ان رسول هللا صلى هللا علي

 منتظر الصالة يف صالة قلت بلى هي وهللا هي  

 



 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا سند حسن من أجل فليحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسني يعىن بن حممد ثنا الفضيل   - 23831
عن عبد  يعىن بن سليمان ثنا حممد بن أيب حيىي عن عبيد هللا بن حبيش الغفاري 

هللا بن سالم قال : ما بني كداء واحد حرام حرمه رسول هللا صلى هللا عليه  
 وسلم ما كنت ألقطع به شجرة وال أقتل به طائرا 

 

 

ب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف جلهالة عبيد هللا بن عليق شعيت
 خنيس الغفاري 

 

 

------------------------------------- 

 

[    451صفحة  - 5مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بن احلارث حدثين الضحاك عن   - 22383
سالم قال قلت أيب النضر عن أيب سلمة بن عبد الرمحن عن عبد هللا بن 

ورسول هللا صلى هللا عليه وسلم جالس : اان جند يف كتاب هللا يف يوم اجلمعة  



 ساعة ال يوافقها عبد مسلم وهو يف الصالة فيسأل هللا عز وجل شيئا اال
أعطاه ما سأله فأشار رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول بعض ساعة قال  
فقلت صدق رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال أبو النضر قال أبو سلمة  

سألته أية ساعة هي قال آخر ساعات النهار فقلت اهنا ليست بساعة صالة 
ال حيبسه اال فقال بلى ان العبد املسلم يف صالته إذا صلى مث قعد يف مصالة 

 انتظار الصالة 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده قويت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد هللا بن حممد ثنا حيىي بن يعلى   - 23833
أبو حمياة التيمي عن عبد امللك بن عمري حدثين بن أخي عبد هللا بن سالم عن  

 عليه وسلم وليس عبد هللا بن سالم قال : قدمت على رسول هللا صلى هللا
امسى عبد هللا بن سالم فسماين رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عبد هللا بن 

 سالم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف جلهالة ابن أخي عبدهللا سالم ت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هارون بن معروف ثنا بن وهب ثنا  - 23834
الل ان حيىي بن عبد الرمحن حدثه عن  عمرو بن احلرث عن سعيد بن أيب ه

عون بن عبد هللا عن يوسف بن عبد هللا بن سالم عن أبيه قال : بينما حنن  
نسري مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذ مسع القوم وهم يقولون أي 

األعمال أفضل اي رسول هللا فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إميان ابهلل 
يل هللا وحج مربور مث مسع نداء يف الوادي يقول أشهد أن  ورسوله وجهاد يف سب

ال إله اال هللا وان حممدا رسول هللا فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأان 
أشهد وأشهد ان ال يشهد هبا أحد اال برئ من الشرك قال عبد هللا ومسعته أان  

 من هارون  

 

 

عيف جلهالة حيىي بن عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضت
 عبدالرمحن الثقفي 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد عن عوف ثنا زرارة   - 23835
ن زرارة عن عبد  قال قال عبد هللا بن سالم ح وثنا حممد بن جعفر ثنا عوف ع

هللا بن سالم قال : ملا قدم النيب صلى هللا عليه وسلم اجنفل الناس عليه فكنت  
فكان أول  فيمن اجنفل فلما تبينت وجهه عرفت ان وجهه ليس بوجه كذاب 

شيء مسعته يقول أفشوا السالم وأطعموا الطعام وصلوا األرحام وصلوا والناس 



 نيام تدخلوا اجلنة بسالم  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب قال قرأت على عبد الرمحن مالك عن   - 23836
عن حممد بن إبراهيم بن احلرث التيمي عن أيب سلمة    يزيد بن عبد هللا بن اهلاد

بن عبد الرمحن عن أيب هريرة قال مث لقيت عبد هللا بن سالم فذكر احلديث مث 
قال عبد هللا بن سالم قد علمت أية ساعة هي قال أبو هريرة فقلت له 

فأخربين وال تضن على قال عبد هللا هي آخر ساعة من يوم اجلمعة قال أبو 
كيف تكون آخر ساعة من يوم اجلمعة وقد قال رسول هللا صلى هللا   هريرة :

عليه وسلم ال يصادفها عبد مسلم يصلي وتلك ساعة ال يصلي فيها قال عبد  
هللا بن سالم أمل يقل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من جلس جملسا ينتظر فيه  

 الصالة فهو يف الصالة حىت يصلي فقلت بلى قال فهو ذاك  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد بن هارون ثنا حممد بن  - 23837



إسحاق عن حممد بن إبراهيم عن أيب سلمة عن أيب هريرة قال فلقيت عبد هللا  
بن سالم فحدثته حديثي وحديث كعب يف قوله يف كل سنة قال كذب كعب 

سول هللا صلى هللا عليه وسلم : يف كل يوم مجعة قلت انه قد  هو كما قال ر 
رف تلك الساعة قال  رجع قال أما والذي نفس عبد هللا بن سالم بيده اىن ألع

قلت اي عبد هللا فأخربين هبا قال هي آخر ساعة من يوم اجلمعة قال قلت قال  
سلم  ال يوافق مؤمن وهو يصلي قال أما مسعت رسول هللا صلى هللا عليه و 

 يقول من انتظر صالة فهو يف صالة حىت يصلي قلت بلى قال فهو كذلك  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح غري ت
 حممد بن إسحاق

 

 

------------------------------------- 

 

[    452صفحة  - 5مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إسحاق بن يوسف ثنا بن عون عن   - 23838
حممد عن قيس بن عباد قال : كنت يف املسجد فجاء رجل يف وجهه أثر من  

خشوع فدخل فصلى ركعتني فأوجز فيهما فقال القوم هذا رجل من أهل اجلنة 



حىت دخل منزله فدخلت معه فحدثته فلما استأنس قلت له  فلما خرج اتبعته
ل سبحان هللا ما ينبغي  ان القوم ملا دخلت قبل املسجد قالوا كذا وكذا قا

ألحد ان يقول ما ال يعلم وسأحدثك مل اىن رأيت رؤاي على عهد رسول هللا 
صلى هللا عليه وسلم فقصصتها عليه رأيت كأين يف روضة خضراء قال بن عون  

ر من خضرهتا وسعتها وسطها عمود حديد أسفله يف األرض وأعاله يف  فذك
السماء يف أعاله عروة فقيل يل اصعد عليه فقلت ال أستطيع فجاءين منصف  

قال بن عون هو الوصيف فرفع ثيايب من خلفي فقال اصعد عليه فصعدت 
حىت أخذت ابلعروة فقال استمسك ابلعروة فاستيقظت وإهنا لفي يدي قال  

النيب صلى هللا عليه وسلم فقصصتها عليه فقال أما الروضة فروضة   فأتيت
اإلسالم وأما العمود فعمود اإلسالم وأما العروة فهي العروة الوثقى أنت على  

 اإلسالم حىت متوت قال وهو عبد هللا بن سالم  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

ين أيب ثنا حيىي بن آدم ثنا بن املبارك عن  حدثنا عبد هللا حدث - 23839
سلمة وعن عطاء بن يسار عن أيب األوزاعي عن حيىي بن أيب كثري عن أيب 

سلمة عن عبد هللا بن سالم قال : تذاكران أيكم أييت رسول هللا صلى هللا عليه  
وسلم فيسأله أي األعمال أحب إىل هللا تعاىل فلم يقم أحد منا فأرسل إلينا  



 صلى هللا عليه وسلم رجال فجمعنا فقرأ علينا هذه السورة يعىن سورة  رسول هللا
 الصف كلها 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعمر ثنا عبد هللا بن املبارك أان  - 23840
عطاء بن يسار  األوزاعي ثنا حيىي بن أيب كثري حدثين هالل بن أيب ميمونة ان

حدثه ان عبد هللا بن سالم حدثه أو قال حدثين أبو سلمة بن عبد الرمحن عن  
سول هللا صلى هللا عليه  عبد هللا بن سالم : قال تذاكران بيننا فقلنا أيكم أييت ر 

وسلم فيسأله أي األعمال أحب إىل هللا وهبنا ان يقوم منا أحد فأرسل رسول 
هللا صلى هللا عليه وسلم إلينا رجال رجال حىت مجعنا فجعل بعضنا يشري إىل 

سبح هلل ما يف السماوات   }بعض فقرأ علينا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 
قال فتالها من أوهلا إىل آخرها   {كرب مقتا عند هللا   } إىل قوله  {وما يف األرض 

قال فتالها علينا بن سالم من أوهلا إىل آخرها قال فتالها علينا عطاء بن يسار 
من أوهلا إىل آخرها قال حيىي فتالها علينا هالل من أوهلا إىل آخرها قال 

 األوزاعي فتالها علينا حيىي من أوهلا إىل آخرها 
 

 

شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحعليق ت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن بن موسى وعفان قاال ثنا   - 23841
محاد بن سلمة عن عاصم بن هبدلة عن املسيب بن رافع عن خرشة بن احلر 

قال قدمت املدينة فجلست إىل أشيخة يف مسجد النيب صلى هللا عليه وسلم  
لقوم من سره ان ينظر إىل رجل من أهل فجاء شيخ يتوكأ على عصا له فقال ا

اجلنة فلينظر إىل هذا فقام خلف سارية فصلى ركعتني فقمت إليه فقلت له قال  
بعض القوم كذا وكذا فقال : اجلنة هلل عز وجل يدخلها من يشاء وإين رأيت  
على عهد النيب صلى هللا عليه وسلم رؤاي رأيت كان رجال أاتين فقال انطلق  

يب منهجا عظيما فعرضت يل طريق عن يسارى فأردت ان  فذهبت معه فسلك
أسلكها فقال انك لست من أهلها مث عرضت يل طريق عن مييين فسلكتها  

حىت انتهيت إىل جبل زلق فأخذ بيدي فزجل يب فإذا أان على ذروته فلم أتقار  
وال أمتاسك فإذا عمود من حديد يف ذروته حلقة من ذهب فأخذ بيدي فزجل 

ابلعروة فقال استمسك فقلت نعم فضرب العمود برجله   يب حىت أخذت
فاستمسكت ابلعروة فقصصتها على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال  
رأيت خريا أما املنهج العظيم فاحملشر واما الطريق اليت عرضت عن يسارك 

فطريق أهل النار ولست من أهلها وأما الطريق اليت عرضت عن ميينك فطريق 
أما اجلبل الزلق فمنزل الشهداء وأما العروة اليت استمسكت هبا أهل اجلنة و 

فعروة اإلسالم فاستمسك هبا حىت متوت قال فاان أرجو ان أكون من أهل 
 اجلنة قال وإذا هو عبد هللا بن سالم  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد حسن من أجل عاصم  ت
 بن هبدلة

 

 

------------------------------------- 

 

[    453صفحة  - 5مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا محاد بن سلمة عن قيس   - 23842
بن سعد عن حممد بن إبراهيم التيمي عن أيب سلمة بن عبد الرمحن عن أيب 

دثين عن التوراة وأحدثه عن  هريرة قال قدمت الشام فلقيت كعبا فكان حي 
ه وسلم حىت أتينا على ذكر يوم اجلمعة فحدثته ان  رسول هللا صلى هللا علي

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : ان يف اجلمعة ساعة ال يوافقها مسلم  
يسأل هللا فيها خريا اال أعطاه إايه فقال كعب صدق هللا ورسوله هي يف كل 

ساعة مث قال صدق هللا ورسوله هي يف كل شهر   سنة مرة قلت ال فنظر كعب
مرة قلت ال فنظر ساعة فقال صدق هللا ورسوله يف كل مجعة مرة قلت نعم  

فقال كعب أتدري أي يوم هو قلت وأي يوم هو قال فيه خلق هللا آدم وفيه  
تقوم الساعة واخلالئق فيه مصيخة اال الثقلني اجلن واألنس خشية القيامة  



أخربت عبد هللا بن سالم بقول كعب فقال كذب كعب قلت فقدمت املدينة ف
ت ال وهتالكت عليه أخربين انه قد رجع إىل قويل فقال أتدري أي ساعة هي قل

أخربين فقال هي فيما بني العصر واملغرب قلت كيف وال صالة قال أما مسعت  
النيب صلى هللا عليه وسلم يقول ال يزال العبد يف صالة ما كان يف مصاله  

تظر الصالة  ين  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

( حديث أيب الطفيل عامر بن واثلة رضي هللا عنه  )  

 

 

حدثنا عبد هلل حدثين أيب ثنا يزيد أان الوليد يعىن بن عبد هللا بن  - 23843
سلم من غزوة  مجيع عن أيب الطفيل قال : ملا أقبل رسول هللا صلى هللا عليه و 

تبوك أمر مناداي فنادى ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أخذ العقبة فال 
حذيفة ويسوق به  أيخذها أحد فبينما رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقوده

عمار إذ أقبل رهط متلثمون على الرواحل غشوا عمارا وهو يسوق برسول هللا 
صلى هللا عليه وسلم وأقبل عمار يضرب وجوه الرواحل فقال رسول هللا صلى 
هللا عليه وسلم حلذيفة قد قد حىت هبط رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فلما  

ل ورجع عمار فقال اي عمار هل عرفت هبط رسول هللا صلى هللا عليه وسلم نز 



القوم فقال قد عرفت عامة الرواحل والقوم متلثمون قال هل تدري ما أرادوا 
قال هللا ورسوله أعلم قال أرادوا ان ينفروا برسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

فيطرحوه قال فسأل عمار رجال من أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
كم تعلم كان أصحاب العقبة فقال أربعة عشر فقال ان فقال نشدتك ابهلل  

كنت فيهم فقد كانوا مخسة عشر فعدد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم منهم  
ثالثة قالوا وهللا ما مسعنا منادي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وما علمنا ما  

احلياة   أراد القوم فقال عمار أشهد أن االثىن عشر الباقني حرب هلل ولرسوله يف
الدنيا ويوم يقوم األشهاد قال الوليد وذكر أبو الطفيل يف تلك الغزوة ان 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال للناس وذكر له ان يف املاء قلة فأمر رسول  
هللا صلى هللا عليه وسلم مناداي فنادى ان ال يرد املاء أحد قبل رسول هللا صلى 

صلى هللا عليه وسلم فوجد رهطا قد وردوه  هللا عليه وسلم فورده رسول هللا 
 قبله فلعنهم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يومئذ  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده قوي على شرط مسلم ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    454صفحة  - 5مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب من كتابة ثنا إبراهيم بن خالد ثنا رابح   - 23844
بن زيد حدثين عمر بن حبيب عن عبد هللا بن عثمان بن خثيم قال : دخلت 
على أيب الطفيل فوجدته طيب النفس فقلت ألغتنمن ذلك منه فقلت اي أاب 

نفر الذين لعنهم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من بينهم من هم  الطفيل ال
فهم أن خيربين هبم فقالت له امرأته سودة مه اي أاب الطفيل أما بلغك أن رسول  
هللا صلى هللا عليه وسلم قال اللهم إمنا أان بشر فأميا عبد من املؤمنني دعوت 

 عليه دعوة فأجعلها له زكاة ورمحه  

 

 

رنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد قوي عليق شعيب األت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن عبد هللا   - 23845
بن عثمان بن خثيم عن أيب الطفيل قال : ملا بىن البيت كان الناس ينقلون 
احلجارة والنيب صلى هللا عليه وسلم ينقل معهم فأخذ الثوب فوضعه على 

ف عورتك فألقى احلجر ولبس ثوبه صلى هللا عليه  عاتقه فنودي ال تكش
 وسلم  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناد قوي رجال ثقات رجال الشيخني غري عبدهللا  ت
 بن عثمان بن خثيم فمن رجال مسلم وهو صدق ال أبس 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يونس بن حممد ثنا محاد يعىن بن  - 23846
هللا   زيد ثنا عثمان بن عبيد الراسيب قال مسعت أاب الطفيل قال قال رسول

صلى هللا عليه وسلم : ال نبوة بعدي اال املبشرات قال قيل وما املبشرات اي 
 رسول هللا قال الرؤاي احلسنة أو قال الرؤاي الصاحلة  

 

 

شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري  عليقت
 عثمان بن عبيد الراسيب

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو سعيد موىل بىن هاشم ثنا   - 23847
مهدي بن عمران املازين قال مسعت أاب الطفيل وسئل هل رأيت رسول هللا 

 ولكن رأيته انطلق مكان  صلى هللا عليه وسلم قال نعم قيل فهل كلمته قال ال
 بن مسعود وأانس من أصحابه حىت أتى دار قوراء كذا وكذا ومعه عبد هللا 

فقال افتحوا هذا الباب ففتح ودخل النيب صلى هللا عليه وسلم ودخلت معه  
فإذا قطيفة يف وسط البيت فقال : ارفعوا هذه القطيفة فرفعوا القطيفة فإذا 

اي غالم فقام الغالم فقال اي غالم أتشهد أىن  غالم أعور حتت القطيفة فقال قم



رسول هللا قال الغالم أتشهد أىن رسول هللا قال أتشهد أىن رسول هللا قال 
الغالم أتشهد أىن رسول هللا قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم تعوذوا ابهلل 

 من شر هذا مرتني  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد بن هارون أان اجلريري قال   - 23848
كنت أطوف مع أيب الطفيل فقال : ما بقى أحد رأى رسول هللا صلى هللا عليه  

وسلم غريي قال قلت ورأيته قال نعم قال قلت كيف كان صفته قال كان  
 أبيض مليحا مقصدا 

 

 

جال الشيخني عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات ر ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا معروف املكي قال مسعت   - 23849
أاب الطفيل عامر بن واثلة قال : رأيت النيب صلى هللا عليه وسلم وأان غالم  

 شاب يطوف ابلبيت على راحلته يستلم احلجر مبحجنه  

 

 



أجل معروف عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد حسن من ت
 املكي

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا اثبت بن الوليد بن عبد هللا بن  - 23850
مجيع حدثين أيب قال قال يل أبو الطفيل : أدركت مثان سنني من حياة رسول  

 هللا صلى هللا عليه وسلم وولدت عام أحد  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

-------------------------------------  

 

[    455صفحة  - 5مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أان معمر عن بن خثيم   - 23851
عن أيب الطفيل وذكر : بناء الكعبة يف اجلاهلية قال فهدمتها قريش وجعلوا 

اء عشرين يبنوهنا حبجارة الوادي حتملها قريش على رقاهبا فرفعوها يف السم
ذراعا فبينا النيب صلى هللا عليه وسلم حيمل حجارة من أجياد وعليه منرة  



فضاقت عليه النمرة فذهب يضع النمرة على عاتقه فريى عورته من صغر  
 النمرة فنودي اي حممد مخر عورتك فلم ير عرايان بعد ذلك 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده قويت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد ثنا محاد بن سلمة ثنا   - 23852
ه وسلم : رأيت على بن زيد عن أيب الطفيل قال قال رسول هللا صلى هللا علي 

فيما يرى النائم كأين انزع أرضا وردت على غنم سود وغنم عفر فجاء أبو بكر 
فنزع فاستحالت فنزع ذنواب أو ذنوبني وفيهما ضعف وهللا يغفر له مث جاء عمر 

غراب فمال احلوض وأروى الواردة فلم ار عبقراي أحسن نزعا من عمر فأولت ان 
 السود العرب وان العفر العجم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف لضعف علي بن ت
 ريد

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن آدم ثنا بن املبارك عن   - 23853
 بن أيب زايد قال مسعت أاب الطفيل حيدث : ان رسول هللا صلى هللا عبيد هللا



 عليه وسلم رمل من احلجر إىل احلجر 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد حسن يف املتابعات ت
 والشواهد

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو كامل مظفر بن مدرك ثنا   - 23854
شهاب عن أيب الطفيل عامر بن واثلة : ان رجال مر   إبراهيم بن سعد ثنا بن

على قوم فسلم عليهم فردوا عليه السالم فلما جاوزهم قال رجل منهم وهللا  
اين ألبغض هذا يف هللا فقال أهل اجمللس بئس وهللا ما قلت أما وهللا لتنبئنه قم  

الرجل  اي فالن رجال منهم فأخربه قال فأدركه رسوهلم فأخربه مبا قال فانصرف 
حىت أتى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال اي رسول هللا مررت مبجلس من  
املسلمني فيهم فالن فسلمت عليهم فردوا السالم فلما جاوزهتم أدركين رجل 

منهم فأخربين ان فالان قال وهللا اين ألبغض هذا الرجل يف هللا فادعه فسله 
ه وسلم فسأله عما أخربه الرجل على ما يبغضين فدعاه رسول هللا صلى هللا علي 

فاعرتف بذلك وقال قد قلت له ذلك اي رسول هللا فقال رسول هللا صلى هللا  
عليه وسلم فلم تبغضه قال اان جاره وأان به خابر وهللا ما رأيته يصلي صالة 

قط اال هذه الصالة املكتوبة اليت يصليها الرب والفاجر قال الرجل سله اي 
ط أخرهتا عن وقتها أو أسأت الوضوء هلا أو أسأت الركوع  رسول هللا هل رآين ق



والسجود فيها فسأله رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن ذلك فقال ال مث قال  
وهللا ما رأيته يصوم قط اال هذا الشهر الذي يصومه الرب والفاجر قال فسله اي  

ول هللا رسول هللا هل رآين قط أفطرت فيه أو انتقصت من حقه شيئا فسأله رس
صلى هللا عليه وسلم فقال ال مث قال وهللا ما رأيته يعطى سائال قط وال رأيته  

ينفق من ماله شيئا يف شيء من سبيل هللا خبري اال هذه الصدقة اليت يؤديها الرب 
والفاجر قال فسله اي رسول هللا هل كتمت من الزكاة شيئا قط أو ماكست 

هللا عليه وسلم عن ذلك فقال ال فقال   فيها طالبها قال فسأله رسول هللا صلى
 له رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قم ان أدري لعله خري منك  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : ضعيف إلرسالهت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثناه يعقوب ثنا أيب عن بن شهاب انه  - 23855
ر على قوم ومل يذكر  أخربه : ان رجال يف حياة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم م

أاب الطفيل قال عبد هللا بلغين ان إبراهيم بن سعد حدث هبذا احلديث من 
كر أاب حفظه فقال عن أيب الطفيل وحدث به ابنه يعقوب عن أبيه فلم يذ 

 الطفيل فاحسبه وهم والصحيح رواية يعقوب وهللا أعلم  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : ضعيف إلرسالهت  



 

 

------------------------------------- 

 

[    456صفحة  - 5مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يونس وعفان قاال ثنا محاد بن  - 23856
م على عهد سلمة عن على بن زيد عن أيب الطفيل : ان رجال ولد له غال

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فأتى النيب صلى هللا عليه وسلم فأخذ ببشرة 
م  وجهه ودعا له ابلربكة قال فنبتت شعره يف جبهته كهيئة القوس وشب الغال

فلما كان زمن اخلوارج أحبهم فسقطت الشعرة عن جبهته فأخذه أبوه فقيده  
وحبسه خمافة ان يلحق هبم قال فدخلنا عليه فوعظناه وقلنا له فيما نقول أمل تر  
ان بركة دعوة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قد وقعت عن جبهتك فما زلنا  

  جبهته واتب به حىت رجع عن رأيهم فرد هللا عليه الشعرة بعد يف

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف لضعف علي بن زيد ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعمر بن مبشر ثنا عبد هللا يعىن بن  - 23857
مبارك ثنا عبيد هللا بن أيب زايد قال مسعت أاب الطفيل يقول : ان رسول هللا 



 صلى هللا عليه وسلم رمل ثالاث من احلجر إىل احلجر  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد حسن يف املتابعات ت
 والشواهد

 

 

( حديث نوفل األشجعي رضي هللا عنه   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن آدم ثنا إسرائيل عن أيب  - 23858
يب صلى هللا إسحاق عن فروة بن نوفل األشجعي عن أبيه قال : دفع إىل الن

عليه وسلم ابنه أم سلمة وقال إمنا أنت ظئري قال فمكث ما شاء هللا مث أتيته  
يء ما جئت فقال ما فعلت اجلارية أو اجلويرية قال قلت عند أمها قال فمج

قال قلت تعلمين ما أقول عند منامي فقال اقرأ عند منامك قل اي أيها 
 الكافرون قال مث من على خامتتها فإهنا براءة من الشرك 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث حسن على اضطراب يف إسناده ت  

 

 



 

[    2صفحة  - 6مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

( حديث املقداد بن األسود رضي هللا عنه   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا يزيد بن هارون أان حممد بن  - 23859
قال قال يل على :   إسحاق عن هشام بن عروة عن أبيه عن املقداد بن األسود

سل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن الرجل يالعب أهله فيخرج منه املذي  
رجل يالعب من غري ماء احلياة فلوال أن ابنته حتىت لسألته فقلت اي رسول هللا ال

أهله فيخرج منه املذي من غري ماء احلياة قال يغسل فرجه ويتوضأ وضوءه 
 للصالة 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا يزيد أان محاد بن سلمة عن اثبت  - 23860
  عن عبد الرمحن بن أىب ليلى عن املقداد بن األسود قال : قدمت أان وصاحبان

يل على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فاصابنا جوع شديد فتعرضنا للناس  



فلم يضفنا أحد فانطلق بنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إىل منزله وعنده  
أربع أعنز فقال يل اي مقداد جزئ ألباهنا بيننا أرابعا فكنت أجزئه بيننا أرابعا  

لة فحدثت نفسي ان رسول فاحتبس رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ذات لي
ه وسلم قد أتى بعض األنصار فأكل حىت شبع وشرب حىت هللا صلى هللا علي

روى فلو شربت نصيبه فلم أزل كذلك حىت قمت إىل نصيبه فشربته مث غطيت  
القدح فلما فرغت أخذين ما قدم وما حدث فقلت جييء رسول هللا صلى هللا  

علت أحدث نفسي فبينا أان عليه وسلم جائعا وال جيد شيئا فتسجيت وج
كذلك إذ دخل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فسلم تسليمة يسمع اليقظان  

وال يوقظ النائم مث أتى القدح فكشفه فلم ير شيئا فقال اللهم أطعم من 
أطعمين واسق من سقاين واغتنمت الدعوة فقمت إىل الشفرة فأخذهتا مث أتيت 

 متر يدي على ضرع واحدة اال وجدهتا األعنز فجعلت أجتسها أيها أمسن فال
حافال فحلبت حىت مألت القدح مث أتيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

فقلت اشرب اي رسول هللا فرفع رأسه إىل فقال بعض سوآتك اي مقداد ما اخلرب  
قلت اشرب مث اخلرب فشرب حىت روى مث انولين فشربت فقال ما اخلرب فأخربته 

من السماء فهال أعلمتين حىت نسقى صاحبينا فقلت إذا  فقال هذه بركة نزلت
 أصابتين وإايك الربكة فما أابيل من أخطأت 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت



 الشيخني غري محاد ابن سلمة فمن رجال مسلم 
 

 

 يعىن بن حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا يعمر بن بشر ثنا عبد هللا - 23861
أان صفوان بن عمرو حدثين عبد الرمحن بن جبري بن نفري عن أبيه قال   املبارك

جلسنا إىل املقداد بن األسود يوما فمر به رجل فقال : طوىب هلاتني العينني  
اللتني رأات رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهللا لوددان اان رأينا ما رأيت وشهدان  

عجب ما قال اال خريا مث أقبل إليه فقال ما  ما شهدت فاستغضب فجعلت أ
حيمل الرجل على أن يتمىن حمضرا غيبه هللا عنه ال يدرى لو شهده كيف كان  

يكون فيه وهللا لقد حضر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أقوام أكبهم هللا على  
مناخرهم يف جهنم مل جييبوه ومل يصدقوه أو ال حتمدون هللا إذ أخرجكم ال 

اال ربكم مصدقني ملا جاء به نبيكم قد كفيتم البالء بغريكم وهللا لقد  تعرفون
بعث هللا النيب صلى هللا عليه وسلم على أشد حال بعث عليها فيه نيب من  

األنبياء يف فرتة وجاهلية ما يرون أن دينا أفضل من عبادة األواثن فجاء بفرقان  
ىت ان كان الرجل لريى فرق به بني احلق والباطل وفرق بني الوالد وولده ح

والده وولده أو أخاه كافرا وقد فتح هللا قفل قلبه لإلميان يعلم أنه ان هلك 
  }دخل النار فال تقر عينه وهو يعلم أن حبيبه يف النار وأهنا لليت قال عز وجل 

 الذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرايتنا قرة أعني  
 

 



ح رجاله ثقات رجال الصحيح غري يعمر  عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيت
 بن بشر وهو ثقة 

 

 

------------------------------------- 

 

[    3صفحة  - 6مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا إمساعيل بن إبراهيم عن عبد   - 23862
هللا بن عدى بن الرمحن بن إسحاق عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن عبيد 

اخليار عن املقداد بن عمرو قال قلت : اي رسول هللا أرأيت رجال ضربين 
ابلسيف فقطع يدي مث الذ مىن بشجرة مث قال ال إله اال هللا أقتله قال ال 

عدت مرتني أو ثالاث فقال ال اال ان تكون مثله قبل أن يقول ما قال ويكون ف
 مثلك قبل أن تفعل ما فعلت  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد حسن من أجل  ت
 عبدالرمحن بن إسحاق

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا هاشم بن القاسم ثنا سليمان يعىن   - 23863
بت عن عبد الرمحن بن أىب ليلى عن املقداد قال : أقبلت أان  بن املغرية عن اث

وصاحبان يل قد ذهبت أمساعنا وأبصاران من اجلهد قال فجعلنا نعرض أنفسنا 
على أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ليس أحد يقبلنا قال فانطلقنا  

نز فقال  إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فانطلق بنا إىل أهله فإذا ثالث أع
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم احتلبوا هذا اللنب بيننا قال فكنا حنتلب 
فيشرب كل إنسان نصيبه ونرفع لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم نصيبه  

فيجيء من الليل فيسلم تسليما ال يوقظ انئما ويسمع اليقظان مث أييت املسجد 
ذات ليلة فقال حممد أييت فيصلى مث أييت شرابه فيشربه قال فأاتين الشيطان 

األنصار فيتحفونه ويصيب عندهم ما به حاجة إىل هذه اجلرعة فاشرهبا قال ما  
زال يزين يل حىت شربتها فلما وغلت يف بطين وعرف أنه ليس إليها سبيل قال  

ندمىن فقال وحيك ما صنعت شربت شراب حممد فيجيء وال يراه فيدعو  
وعلى مشله من صوف كلما رفعتها   عليك فتهلك فتذهب دنياك وأخرتك قال

على رأسي خرجت قدماي وإذا أرسلت على قدمي خرج رأسي وجعل ال جييء  
يل نوم قال وأما صاحباي فناما فجاء رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فسلم  
كما كان يسلم مث أتى املسجد فصلى فأتى شرابه فكشف عنه فلم جيد فيه  

ت اآلن يدعو على فاهلك فقال اللهم  شيئا فرفع رأسه إىل السماء قال قل 
أطعم من أطعمين واسق من سقاين قال فعمدت إىل الشملة فشددهتا على  
فأخذت الشفرة فانطلقت إىل األعنز أجسهن أيهن أمسن فاذبح لرسول هللا 



صلى هللا عليه وسلم فإذا هن حفل كلهن فعمدت إىل إانء آلل حممد ما كانوا 
بو النضر مرة أخرى ان حيتلبوا فيه فحلبت فيه  يطمعون أن حيلبوا فيه وقال أ

حىت علته الرغوة مث جئت به إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال أما  
شربتم شرابكم الليلة اي مقداد قال قلت اشرب اي رسول هللا فشرب مث انولين 

فقلت اي رسول هللا اشرب فشرب مث انولين فأخذت ما بقى فشربت فلما  
هللا صلى هللا عليه وسلم قد روى فاصابتىن دعوته ضحكت عرفت أن رسول 

حىت ألقيت إىل األرض قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إحدى سوآتك اي  
مقداد قال قلت اي رسول هللا كان من آمري كذا صنعت كذا فقال رسول هللا 

صلى هللا عليه وسلم ما كانت هذه اال رمحة من هللا أال كنت آذنتين نوقظ 
بيك هذين فيصيبان منها قال قلت والذي بعثك ابحلق ما أابيل إذا صاح

 أصبتها وأصبتها معك من أصاهبا من الناس 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري سليمان ابن املغرية فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا إبراهيم بن إسحاق ثنا بن املبارك   - 23864
ملقداد  عن عبد الرمحن بن يزيد بن جابر حدثين سليم بن عامر حدثين ا

صاحب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال مسعت رسول هللا صلى هللا عليه  



د  وسلم يقول : إذا كان يوم القيامة أدنيت الشمس من العباد حىت تكون قي
ميل أو ميلني قال فتصهرهم الشمس فيكونون يف العرق كقدر أعماهلم منهم  
من أيخذه إىل عقبيه ومنهم من أيخذه إىل ركبتيه ومنهم من أيخذه إىل حقويه  

 ومنهم من يلجمه إجلاما  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناد صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح غري ت
ى له مسلم يف مقدمة ) صحيحه ( وأبو إبراهيم بن إسحاق الطالقاين فقد رو 

 داود والرتمذي

 

 

------------------------------------- 

 

[    4صفحة  - 6مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا يزيد بن عبد ربه ثنا الوليد بن  - 23865
اد بن مسلم حدثين بن جابر قال مسعت سليم بن عامر قال مسعت املقد

ال يبقى على ظهر   األسود يقول مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول :
األرض بيت مدر وال وبر اال أدخله هللا كلمة اإلسالم بعز عزيز أو ذل ذليل 

 أما يعزهم هللا عز وجل فيجعلهم من أهلها أو يذهلم فيدينون هلا  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا يزيد بن عبد ربه ثنا بقية بن الوليد  - 23866
ري  حدثين إمساعيل بن عياش عن ضمضم بن زرعه عن شريح بن عبيد عن جب

بن نفري وعمرو بن األسود عن املقداد بن األسود وأيب أمامة قاال ان رسول هللا 
لناس أفسدهم  صلى هللا عليه وسلم قال : ان األمري إذا ابتغى الريبة يف ا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا هاشم بن القاسم ثنا الفرج ثنا   - 23867
سليمان بن سليم قال قال املقداد بن األسود ال أقول يف رجل خريا وال شرا 

حىت أنظر ما خيتم له يعىن بعد شيء مسعته من النيب صلى هللا عليه وسلم قيل  
ا مسعت قال مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : لقلب بن آدم  وم

 أشد انقالاب من القدر إذا اجتمعت غليا  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث حسن وهذا إسناد ضعيف لضعف فرجت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا يعقوب ثنا بن أخي بن شهاب عن   - 23868
ي مث اجلندعي ان عبيد هللا بن عدى بن اخليار عمه أخربين عطاء بن يزيد الليث

أخربه ان املقداد بن عمرو الكندي وكان حليفا لبىن زهرة وكان ممن شهد بدرا 
مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أخربه انه قال لرسول هللا صلى هللا عليه  

وسلم : أرأيت ان لقيت رجال من الكفار فاقتتلنا فضرب إحدى يدي ابلسيف 
ا مث الذ مىن بشجرة فقال أسلمت هلل أأقتله اي رسول هللا بعد أن قاهلا  فقطعه 

قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ال تقتله قال اي رسول هللا انه قطع إحدى 
يدي مث قال ذلك بعد ما قطعها قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ال تقتله  

ه قبل أن يقول كلمته اليت فإن قتلته فإنه مبنزلتك قبل أن تقتله وانك مبنزلت
 قال  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا أسود بن عامر ثنا أبو بكر عن   - 23869
األعمش عن سليمان بن ميسرة عن طارق بن شهاب عن املقداد بن األسود 

هللا عليه وسلم عشرة عشرة يعىن  قال : ملا نزلنا املدينة عشران رسول هللا صلى 
شرة اليت كان النيب صلى هللا عليه وسلم فيهم  يف كل بيت قال فكنت يف الع



قال ومل يكن لنا اال شاة نتحرى لبنها قال فكنا إذا أبطأ علينا رسول هللا صلى 
هللا عليه وسلم شربنا وبقينا للنيب صلى هللا عليه وسلم نصيبه فلما كان ذات 

ينا قال ومننا فقال املقداد بن األسود لقد أطال النيب صلى هللا ليلة أبطأ عل 
فلما ذهب من   عليه وسلم ما أراه جييء الليلة لعل إنساان دعاه قال فشربته

الليل جاء فدخل البيت قال فلما شربته مل أمن أان قال فلما دخل سلم ومل يشد  
م من أطعمنا الليلة  مث مال إىل القدح فلما مل ير شيئا أسكت مث قال اللهم اطع

قال وثبت وأخذت السكني وقمت إىل الشاة قال مالك قلت اذبح قال ال  
 ائتين ابلشاة فأتيته هبا فمسح ضرعها فخرج شيئا مث شرب وانم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد حسن من أجل أيب بكرت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عثمان بن عمر اان مالك عن سامل   - 23870
هللا  أىب النضر عن سليمان بن يسار عن املقداد بن األسود انه : سأل رسول

صلى هللا عليه وسلم عن الرجل يدنو من امرأته فيمذي قال إذا وجد ذلك  
 أحدكم فلينضح فرجه قال يعىن يغسله وليتوضأ وضوءه للصالة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد منقطع ت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا علي بن عياش ثنا أبو عبيدة الوليد  - 23871
بن كامل من أهل محص البجلي حدثين املهلب بن حجر البهراين عن ضباعة  
  بنت املقداد بن األسود عن أبيها انه قال : ما رأيت رسول هللا صلى هللا عليه 

وسلم صلى إىل عمود وال عود وال شجرة اال جعله على حاجبه األمين أو 
 األيسر وال يصمد له صمدا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف جدا ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا يزيد بن عبد ربه ثنا بقية حدثين  - 23872
قال حدثتين الوليد بن كامل عن احلجر أو أيب احلجر بن املهلب البهراين 

ضبيعة بنت املقدام بن معدي كرب عن أبيها : ان رسول هللا صلى هللا عليه  
وسلم كان إذا صلى إىل عمود أو خشبة أو شبه ذلك ال جيعله نصب عينيه  

 ولكنه جيعله على حاجبه األيسر 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناد ضعيفت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عفان ثنا محاد بن سلمة عن اثبت  - 23873



عن عبد الرمحن بن أىب ليلى عن املقداد بن األسود قال : قدمت املدينة أان  
وصاحب يل فتعرضنا للناس فلم يضفنا أحد فأتينا النيب صلى هللا عليه وسلم  

اي مقداد فذكران له فذهب بنا إىل منزله وعنده أربع أعنز فقال احتلبهن 
وجزئهن أربعة أجزاء وأعط كل إنسان جزأه فكنت أفعل ذلك فرفعت للنيب  

صلى هللا عليه وسلم جزأه ذات ليلة فاحتبس واضطجعت على فراشي فقالت 
يل نفسي ان النيب صلى هللا عليه وسلم قد أتى أهل بيت من األنصار فلو  

ما دخل يف  قمت فشربت هذه الشربة فلم تزل يب حىت قمت فشربت جزأه فل
بطين وتقار أخذين ما قدم وما حدث فقلت جييء اآلن النيب صلى هللا عليه  
وسلم جائعا ظمآان وال يرى يف القدح شيئا فتسجيت ثواب على وجهي وجاء 

النيب صلى هللا عليه وسلم فسلم تسليما يسمع اليقظان وال يوقظ النائم 
للهم اسق من سقاين  فكشف عنه فلم ير شيئا فرفع رأسه إىل السماء فقال ا

وأطعم من أطعمين فاغتنمت دعوته وقمت فأخذت الشفرة فدنوت من األعنز  
فجعلت أجسهن أيهن أمسن ألذحبها فوقعت يدي على ضرع إحداهن فإذا هي  

حافل فنظرت إىل األخرى فإذا هي حافل فنظرت كلهن فإذا هن حفل 
اد فقلت اشرب مث فحلبت يف اإلانء فأتيته به فقلت اشرب فقال اخلرب اي مقد

اخلرب فقال بعض سوآتك اي مقداد فشرب مث قال اشرب فقلت اشرب اي نيب 
هللا فشرب حىت تضلع مث أخذته فشربت مث أخربته اخلرب فقال النيب صلى هللا 

عليه وسلم هيه فقلت كان كذا وكذا فقال النيب صلى هللا عليه وسلم هذه بركة  
ى صاحبيك فقلت إذا شربت الربكة أان نزلت من السماء أفال أخربتين حىت أسق



 وأنت فال أابيل من أخطأت 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري محاد اب سلمة فمن رجال مسلم 

 

 

------------------------------------- 

 

[    5صفحة  - 6مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن احلكم   - 23874
فجعل  عن ميمون بن أىب شبيب قال جعل ميدح عامال لعثمان فعمد املقداد

حيثوا الرتاب يف وجهه فقال له عثمان ما هذا قال ان رسول هللا صلى هللا عليه  
 وسلم قال : إذا رأيتم املداحني فاحثوا يف وجوههم الرتاب 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا سفيان عن بن أىب جنيح عن جماهد   - 23875



: ان سعيد بن العاص بعث وفدا من العراق إىل عثمان فجاؤوا يثنون عليه  
فجعل املقداد حيثوا يف وجوههم الرتاب وقال أمران رسول هللا صلى هللا عليه  

قداد فقال  وسلم ان حنثو يف وجوه املداحني الرتاب وقال سفيان مرة فقام امل
مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول احثوا يف وجوه املداحني الرتاب 

 قال الزبري أما املقداد فقد قضى ما عليه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني إال أنه ت
 مرسل

 

 

 حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا حيىي بن سعيد عن بن جريح ثنا - 23876
عطاء عن عائش بن أنس البكري قال تذاكر علي وعمار واملقداد املذي فقال  
: علي اىن رجل مذاء وإين أستحي ان أسأله من أجل ابنته حتيت فقال ألحدمها 

لعمار أو للمقداد قال عطاء مساه يل عائش فنسيته سل رسول هللا صلى هللا 
ما ذاك منه قال  عليه وسلم فسألته فقال ذاك املذي ليغسل ذاك منه قلت  

ذكره ويتوضأ فيحسن وضوءه أو يتوضأ مثل وضوئه للصالة وينضح يف فرجه  
 أو فرجه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغرية وهذا إسناد ضعيف جلهالة عائش بن ت



 أنس البكري
 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا حيىي عن وائل بن داود قال مسعت   - 23877
وقفوا على عثمان بن عفان فمدحوه وأثنوا عليه ومث  عبد هللا البهي أن ركبا

املقداد بن األسود فأخذ قبضة من األرض فحثاها يف وجوه الركب فقال قال  
 النيب صلى هللا عليه وسلم : إذا مسعتم املداحني فاحثوا يف وجوههم الرتاب  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد مرسل ت  

 

 

هللا حدثين أىب ثنا وكيع وعبد الرمحن قاال ثنا سفيان  حدثنا عبد  - 23878
رجل إىل عثمان فأثىن  عن منصور عن إبراهيم عن مهام بن احلرث قال : جاء

عليه يف وجهه قال فجعل املقداد بن األسود حيثوا يف وجهه الرتاب ويقول أمران 
الرتاب   رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا لقينا املداحني ان حنثو يف وجوههم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عبد الرمحن عن سفيان عن حبيب   - 23879



عن جماهد عن أىب معمر قال قام رجل يثىن على أمري من األمراء فجعل املقداد 
حيثي يف وجهه الرتاب وقال : أمران رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ان حثي يف  

 وجوه املداحني الرتاب 

 

 

ح رجاله ثقات رجال الشيخني عليق شعيب األرنؤوط : غسناده صحيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب قال قرأت على عبد الرمحن مالك  - 23880
وحدثنا إسحاق أان مالك عن أىب النضر موىل عمر بن عبيد هللا عن سليمان بن  
يسار عن املقداد بن األسود : أن علي بن أىب طالب أمره أن يسأل رسول هللا 

ل إذا دان من أهله فخرج منه املذي ماذا عليه  صلى هللا عليه وسلم عن الرج
  قال علي فان عندي ابنة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأان أستحي أن أسأله
قال املقداد فسألت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن ذلك فقال إذا وجد 

 أحدكم ذلك فلينضح فرجه وليتوضأ وضوءه للصالة  
 

 

يحعليق شعيب األرنؤوط : حديث صحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة وحجاج   - 23881



أان شعبة عن منصور عن إبراهيم عن مهام بن احلرث : ان رجال جعل ميدح  
 عثمان فذكر مثل معىن حديث سفيان  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : غسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عبد الرازق أان بن جريج أخربين بن  - 23882
انه قال   شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن عبيد هللا بن عدى بن اخليار

أخربين ان املقداد أخربه انه قال : اي رسول هللا أرأيت ان لقيت رجال من  
مث الذ  الكفار فقاتلين فاختلفنا ضربتني فضرب إحدى يدي ابلسيف فقطعها 

مىن بشجرة فقال أسلمت هلل أقاتله اي رسول هللا بعد أن قاهلا فقال رسول هللا 
صلى هللا عليه وسلم ال تقتله قلت اي رسول هللا انه قطع إحدى يدي مث قال  
ذلك بعد ما قطعها أقاتله فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ال تقتله فان  

مبنزلته قبل أن يقول كلمته اليت قال   قتلته فإنه مبنزلتك قبل أن تقتله وأنت  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

------------------------------------- 



 

[    6صفحة  - 6مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن الزهري  - 23883
عن عطاء بن يزيد الليثي عن عبيد هللا بن عدى بن اخليار أن املقداد بن 

األسود حدثه قال قلت : اي رسول هللا أرأيت ان اختلفت أان ورجل فذكر  
 احلديث اال انه قال أقتله أم أدعه  

 

 

صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده ت  

 

 

( حديث حممد بن عبد هللا بن سالم رضي هللا عنه   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا حيىي بن آدم ثنا مالك يعىن بن  - 23884
حوشب عن  مغول قال مسعت يسارا أاب احلكم غري مرة حيدث عن شهر بن 

حممد بن عبد هللا بن سالم قال : ملا قدم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم علينا  
ختربوىن قال  يعىن قباء قال ان هللا عز وجل قد أثىن عليكم يف الطهور خريا أفال 

قال فقالوا اي    {فيه رجال حيبون أن يتطهروا وهللا حيب املطهرين  }يعىن قوله 
 رسول هللا إان جنده مكتواب علينا يف التوراة االستنجاء ابملاء 



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف لضعف شهر بن حوشبت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا سالم بن مسكني ثنا شهر بن  - 23885
 حوشب عن حممد بن يوسف بن عبد هللا بن سالم : وذكر حديث اجلار  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف لضعف شهر بن حوشبت  

 

 

( حديث يوسف بن عبد هللا بن سالم رضي هللا عنه   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا حسن بن موسى ثنا بن هليعة ثنا   - 23886
هللا بكري بن األشج عن يوسف بن عبد هللا بن سالم انه قال : سأل رسول 

صلى هللا عليه وسلم أحنن خري أم من بعدان فقال رسول هللا صلى هللا عليه  
 وسلم لو أنفق أحدهم أحدا ذهبا ما بلغ مد أحدكم وال نصيفه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه وهذا إسناد ضعيف من أجل ابن هليعة ت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا حممد بن كناسة ثنا حيىي بن أىب  - 23887
اهليثم العطار عن يوسف بن عبد هللا بن سالم قال : مساين رسول هللا صلى هللا  

 عليه وسلم يوسف وأجلسين يف حجره  

 

 

ؤوط : إسناده صحيح رجال ثقات عليق شعيب األرنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا وكيع ثنا حيىي بن أىب اهليثم العطار   - 23888
قال مسعت يوسف بن عبد هللا بن سالم يقول : مساين رسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم ومسح على رأسي  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا وكيع ثنا مسعر عن النضر بن قيس   - 23889
قال مسعت يوسف بن عبد هللا بن سالم يقول : مساين رسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم يوسف  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

( حديث الوليد بن الوليد رضي هللا عنه  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن حيىي   - 23890
ه قال : اي رسول  بن سعيد عن حممد بن حيىي بن حبان عن الوليد بن الوليد ان

هللا اىن أجد وحشة قال فإذا أخذت مضجعك فقل أعوذ بكلمات هللا التامات  
ال من غضبه وعقابه وشر عباده ومن مهزات الشياطني وأن حيضرون فإنه  

 يضرك وابحلري أن ال يقربك 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث حمتمل للتحسني ت  

 

 

( حديث قيس بن سعد بن عبادة رضي هللا عنه  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا يزيد بن هارون أنبأان سفيان الثوري   - 23891
يس بن عن سلمة بن كهيل عن القاسم بن خميمرة عن أىب عمار قال سألت ق

سعد عن صدقة الفطر فقال : أمران رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قبل أن 



ه وسألته عن  تنزل الزكاة مث نزلت الزكاة فلم ننه عنها ومل نؤمر هبا وحنن نفعل
صوم عاشوراء فقال أمران رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قبل أن ينزل رمضان  

 مث نزل رمضان فلم نؤمر به ومل ننه عنه وحنن نفعله  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح غري أيب ت
 عمار 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا حسن بن موسى ثنا بن هليعة ثنا   - 23892
يزيد بن أىب حبيب ان قيس بن سعد بن عبادة قال ان رسول هللا صلى هللا 
 عليه وسلم قال : من شدد سلطانه مبعصية هللا أوهن هللا كيده يوم القيامة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف لضعف عبدهللا بن هليعة ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا حيىي بن سعيد عن شعبة وحممد بن   - 89323
يس  جعفر ثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن بن أيب ليلى : ان سهل بن حنيف وق

بن سعد كاان قاعدين ابلقادسية فمروا جبنازة فقاما فقيل إمنا هو من أهل 
ازة فقام فقيل له  األرض فقاال ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مروا عليه جبن



 انه يهودي فقال أليست نفسا  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناد صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا وكيع ثنا سفيان عن سلمة بن  - 23894
كهيل عن القاسم بن خميمرة عن أىب عمار اهلمداين عن قيس بن سعد قال :  

وسلم بصدقة الفطر قبل أن تنزل الزكاة فلما  أمران رسول هللا صلى هللا عليه 
 نزلت الزكاة مل أيمران ومل ينهنا وحنن نفعلها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا وكيع ثنا بن أىب ليلى عن حممد بن  - 23895
عد قال :  عبد الرمحن بن سعد بن زرارة عن حممد بن شرحبيل عن قيس بن س

أاتان النيب صلى هللا عليه وسلم فوضعنا له غسال فاغتسل مث أتيناه مبلحفة  
حبمار لريكب  ورسية فاشتمل هبا فكأين أنظر إىل أثر الورس على عكنه مث أتيناه

 فقال صاحب احلمار أحق بصدر محاره فقلنا اي رسول هللا فاحلمار لك 

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

-------------------------------------  

 

[    7صفحة  - 6مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

( حديث سعد بن عبادة رضي هللا عنه   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا حجاج قال مسعت شعبة حيدث عن   - 23896
ماتت فقال قتادة قال مسعت احلسن حيدث عن سعد بن عبادة : ان أمه 

لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم ان أمي ماتت أفأتصدق عنها قال نعم قال  
فأي الصدقة أفضل قال سقى املاء قال فتلك سقاية آل سعد ابملدينة قال  

لت لقتادة من يقول تلك سقاية آل سعد قال احلسن  شعبة فق  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : مكرر ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عفان ثنا سليمان بن كثري أبو داود  - 23897



عن الزهري عن عبيد هللا بن عبد هللا عن بن عباس عن سعد بن عبادة انه أتى 
ماتت وعليها نذر أفيجزئ عنها أن  النيب صلى هللا عليه وسلم فقال : ان أمي 

 أعتق عنها قال أعتق عن أمك  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عفان ثنا محاد بن زيد عن عبد   - 23898
الرمحن بن أىب مشيلة حدثين رجل عن سعيد الصراف أو هو سعيد الصراف عن 

ال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :  إسحاق بن سعد بن عبادة عن أبيه ق
ان هذا احلي من األنصار حمنة حبهم إميان وبغضهم نفاق قال عفان وقد حدثنا  

 به مرة وليس فيه شك أمله على أوال على الصحة  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيفت  

 

 

( حديث أىب بصرة الغفاري رضي هللا عنه   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب قال قرأت على عبد الرمحن مالك عن   - 23899



يزيد بن عبد هللا بن اهلاد عن حممد بن إبراهيم بن احلرث التيمي عن أىب سلمة  
بن عبد الرمحن عن أىب هريرة فذكر احلديث قال أبو هريرة فلقيت بصرة بن أىب 

فاري قال من أين أقبلت فقلت من الطور فقال أما لو أدركتك قبل بصرة الغ
أن خترج إليه ما خرجت إليه مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : ال  

تعمل املطي اال إىل ثالثة مساجد إىل املسجد احلرام واىل مسجدي واىل مسجد  
 إيلياء أو بيت املقدس يشك 

 

 

صحيح على وهم فيه عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا حيىي بن آدم ثنا بن مبارك عن   - 23900
رمضان من   سعيد بن زيد عن يزيد بن أىب حبيب : ان أاب بصرة خرج يف

اإلسكندرية أتى بطعامه فقيل له مل تغب عنا منازلنا بعد فقال أترغبون عن سنة  
كذا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال فما زلنا مفطرين حىت بلغوا مكان  

 وكذا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه وهذا إسناد ضعيف إلعضاله ت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا حسني بن حممد ثنا شيبان عن عبد   - 23901
امللك عن عمر بن عبد الرمحن بن احلرث بن هشام انه قال لقي أبو بصرة  

ال من الطور  الغفاري أاب هريرة وهو جاء من الطور فقال من أين أقبلت ق 
صليت فيه قال أما لو أدركتك قبل أن ترحل إليه ما رحلت اىن مسعت رسول 
هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : ال تشد الرحال اال إىل ثالثة مساجد املسجد 

 احلرام ومسجدي هذا واملسجد األقصى 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناد صحيحت  

 

 

ا على بن إسحاق ثنا عبد هللا يعىن حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثن - 23902
حدثين بن هبرية عن أىب متيم اجليشاين ان عمرو  بن املبارك أان سعيد بن يزيد 

بن العاص خطب الناس يوم اجلمعة فقال ان أاب بصرة حدثين ان النيب صلى 
هللا عليه وسلم قال : ان هللا زادكم صالة وهى الوتر فصلوها فيما بني صالة 

ة الفجر قال أبو متيم فأخذ بيدي أبو ذر فسار يف املسجد إىل العشاء إىل صال
أىب بصرة فقال له أنت مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول ما قال  

 عمرو قال أبو بصرة أان مسعته من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناد صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح غري علي  ت



فقد روى له الرتمذي وهو ثقة  -إسحاق وهو املوزي بن   

 

 

( حديث أىب أىب بن امرأة عبادة رضي هللا عنه  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا حممد بن جعفر وحجاج قاال ثنا   - 23903
ىب بن امرأة عبادة  شعبة عن منصور عن هالل بن يساف عن أىب املثىن عن أىب أ

بن الصامت قال حجاج عن بن امرأة عبادة بن الصامت عن النيب صلى هللا 
عليه وسلم قال : سيكون أمراء يشغلهم أشياء يؤخرون الصالة عن وقتها  

 فصلوا الصالة لوقتها مث اجعلوا صالتكم معهم تطوعا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيفت  

 

 

( حديث سامل بن عبيد رضي هللا عنه  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا حيىي بن سعيد حدثين سفيان ثنا   - 23904
خر قال  منصور عن هالل بن يساف عن رجل من آل خالد بن عرفطة عن آ 

كنت مع سامل بن عبيد يف سفر فعطس رجل فقال السالم عليكم فقال عليك  



وعلى أمك مث سار فقال لعلك وجدت يف نفسك قال ما أردت ان تذكر أمي  
ع اال أن أقوهلا : كنت مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف سفر  قال مل أستط

فعطس رجل فقال السالم عليك فقال عليك وعلى أمك مث قال إذا عطس  
أحدكم فليقل احلمد هلل على كل حال أو احلمد هلل رب العاملني وليقل له 

 يرمحكم هللا أو يرمحك هللا شك حيىي وليقل يغفر هللا يل ولكم  
 

 

شعيب األرنؤوط : حديث ضعيف إلهبام رجلني فيه والضطرابه عليق ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    8صفحة  - 6مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

( بقية حديث املقداد بن األسود رضي هللا عنه  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا على بن عبد هللا ثنا حممد بن  - 52390
بية الكالعي  فضيل بن غزوان ثنا حممد بن سعد األنصاري قال مسعت أاب ظ

يقول مسعت املقداد بن األسود يقول قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  



القيامة    ألصحابه : ما تقولون يف الزان قالوا حرمه هللا ورسوله فهو حرام إىل يوم
هللا عليه وسلم ألصحابه ألن يزين الرجل بعشرة قال فقال رسول هللا صلى 

نسوة أيسر عليه من أن يزين ابمرأة جاره قال فقال ما تقولون يف السرقة قالوا 
حرمها هللا ورسوله فهي حرام قال ألن يسرق الرجل من عشرة أبيات أيسر 

 عليه من أن يسرق من جاره  

 

 

نؤوط : إسناده جيدعليق شعيب األر ت  

 

 

( حديث أىب رافع رضي هللا عنه   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا أمحد بن احلجاج أان حامت بن  - 23906
 إمساعيل عن حممد بن عجالن عن عباد بن عبيد هللا بن أىب رافع عن أىب

غطفان عن أىب رافع قال : ذحبنا لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم شاة فأمران  
 فعاجلنا له شيئا من بطنها فأكل مث قام فصلى ومل يتوضأ  

 

 

ب األرنؤوط : حديث صحيح بطرقه وشواهده عليق شعيت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عبد الرزاق ثنا سفيان عن خمول  - 23907
عن رجل عن أىب رافع قال : هنى النيب صلى هللا عليه وسلم ان يصلي الرجل  

 ورأسه معقوص 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عبد اجلبار بن حممد اخلطايب ثنا   - 23908
ثه عن احلسن  عبد هللا بن وهب عن عمرو بن احلرث ان بكري بن عبد هللا حد

بن على بن أىب رافع عن أبيه عن جده أىب رافع قال بعثتين قريش إىل النيب 
وقع يف قليب صلى هللا عليه وسلم قال : فلما رأيت النيب صلى هللا عليه وسلم 

اإلسالم فقلت اي رسول هللا ال أرجع إليهم قال اىن ال أخيس ابلعهد وال أخيس  
الرب وارجع إليهم فان كان يف قلبك الذي فيه اآلن فارجع قال بكري وأخربين 

 احلسن ان أاب رافع كان قبطيا  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا يعقوب ثنا أىب عن حممد بن  - 23909



إسحاق قال حدثين عبد هللا بن حسن عن بعض أهله عن أىب رافع موىل رسول  
هللا صلى هللا عليه وسلم قال : خرجنا مع على حني بعثه رسول هللا صلى هللا 

ل من  عليه وسلم برايته فلما دان من احلصن خرج إليه أهله فقاتلهم فضربه رج
يهود فطرح ترسه من يده فتناول على اباب كان عند احلصن فرتس به نفسه فلم  
يزل يف يده وهو يقاتل حىت فتح هللا عليه مث ألقاه من يده حني فرغ فلقد رأيتين 

 يف نفر معي سبعة أان اثمنهم جنهد على أن نقلب ذلك الباب فما نقلبه 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناد ضعيفت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا مؤمل ثنا محاد حدثين عبد الرمحن  - 23910
 عليه  بن أىب رافع عن عمته عن أىب رافع قال : صنع لرسول هللا صلى هللا

وسلم شاة مصلية فأتى هبا فقال يل اي أاب رافع انولين الذراع فناولته فقال اي أاب 
ولين الذراع فقلت اي رسول هللا رافع انولين الذراع فناولته مث قال اي أاب رافع ان

وهل للشاة اال ذراعان فقال لو سكت لناولتين منها ما دعوت به قال وكان  
 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يعجبه الذراع  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه وهذا إسناد ضعيف جلهالة حال عمه  ت
 عبد الرمحن بن أيب رافع 



 

 

ين أىب ثنا حسني ثنا شريك عن عبد هللا بن حدثنا عبد هللا حدث - 23911
رسول هللا صلى هللا عليه   حممد عن على بن حسني عن أىب رافع قال : ضحى

وسلم بكبشني املحني موجبني خصيني فقال أحدمها عمن شهد ابلتوحيد وله  
ابلبالغ واآلخر عنه وعن أهل بيته قال فكأن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 قد كفاان  

 

 

يق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف لضعف شريكعلت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا على بن إسحاق أان عبد هللا أان بن  - 23912
 صلى هليعة حدثين أبو النضر ان عبيد هللا بن أىب رافع حدثه عن أبيه عن النيب

هللا عليه وسلم قال : ألعرفن ما يبلغ أحدكم من حديثي شيء وهو متكئ 
 على أريكته فيقول ما أجد هذا يف كتاب هللا تعاىل  

 

 

عيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد حسن عليق شت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عفان ثنا محاد أان عبد الرمحن بن  - 23913



أىب رافع عن عمته سلمى عن أىب رافع : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
طاف على نسائه يف يوم فجعل يغتسل عند هذه وعند هذه فقيل اي رسول هللا 

سال واحدا قال هذا أزكى وأطيب وأطهر  لو جعلته غ  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف على نكارة يف متنه ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عبد الرزاق أان سفيان عن بن أىب  - 23914
مر علي األرقم    ليلى عن احلكم بن عتيبة عن بن أىب رافع عن أىب رافع قال :

الزهري أو بن أىب األرقم واستعمل على الصدقات قال فاستتبعىن قال فأتيت 
الصدقة حرام   النيب صلى هللا عليه وسلم فسألته عن ذلك فقال اي أاب رافع ان

 على حممد وعلى آل حممد ان موىل القوم من أنفسهم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    9صفحة  - 6مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا يزيد بن هارون قال قال حممد يعىن  - 23915
عكرمة قال    بن إسحاق فحدثين حسني بن عبد هللا بن عبيد هللا بن عباس عن

قال أبو رافع موىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : كنت غالما للعباس بن 
ن  عبد املطلب وكان اإلسالم قد دخلنا فاسلمت وأسلمت أم الفضل وكا

العباس قد أسلم ولكنه كان يهاب قومه وكان يكتم إسالمه وكان أبو هلب عدو  
هللا قد ختلف عن بدر وبعث مكانه العاص بن هشام بن املغرية وكذلك كانوا 
صنعوا مل يتخلف رجل اال بعث مكانه رجال فلما جاءان اخلري كبته هللا وأخزاه 

ضع يف كتاب يعقوب مرسل ووجدان يف أنفسنا قوة فذكر احلديث ومن هذا املو 
ليس فيه إسناد وقال فيه أخو بىن سامل بن عوف قال وكان يف األسارى أبو 

وداعة بن صبرية السهمي فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ان له مبكة ابنا 
كيسا اتجرا ذا مال لكأنكم به قد جاءين يف فداء أبيه وقد قالت قريش ال  

ب عليكم حممد وأصحابه فقال املطلب بن أىب تعجلوا بفداء أساراكم ال يتأر 
وداعة صدقتم فافعلوا وانسل من الليل فقدم املدينة وأخذ أابه أبربعة آالف 
درهم فانطلق به وقدم مكرز بن حفص بن االخيف يف فداء سهيل بن عمرو  

 وكان الذي أسره مالك بن الدخشن أخو بىن مالك بن عوف 

 

 

عيف عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ض ت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا روح ثنا بن جريج أخربين العباس  - 23916
لى بن أىب خراش عن الفضل بن عبيد هللا بن أىب رافع عن أىب رافع ان النيب ص

هللا عليه وسلم قال : اي أاب رافع أقتل كل كلب ابملدينة قال فوجدت نسوة من  
اي أاب رافع ان رسول هللا صلى هللا األنصار ابلصورين من البقيع هلن كلب فقلن 

عليه وسلم قد أغزى رجالنا وان هذا الكلب مينعنا بعد هللا وهللا ما يستطيع  
أحد أن أيتينا حىت تقوم امرأة منا فتحول بينه وبينه فاذكره للنيب صلى هللا عليه  

وسلم فذكره أبو رافع للنيب صلى هللا عليه وسلم فقال اي أاب رافع اقتله فإمنا  
 مينعهن هللا عز وجل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : أصل احلديث صحيح بغري هذه السياقة ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا أسود بن عامر وحسني بن حممد   - 23917
ن أىب رافع عن  قاال ثنا شريك عن عاصم بن عبيد هللا عن على بن حسني ع

النيب صلى هللا عليه وسلم قال : كان إذا مسع املؤذن قال مثل ما يقول حىت 
 إذا بلغ حي على الصالة حي على الفالح قال ال حول وال قوة إال ابهلل 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه ووهذا إسناد ضعيف لضعف شريك ت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا قتيبة بن سعيد ثنا عبد العزيز بن  - 23918
ىب رافع موىل  حممد عن عمرو يعىن بن أىب عمرو عن املغرية بن أىب رافع عن أ

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : انه رأى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأتى 
 بكتف شاة فأكلها مث قام إىل الصالة ومل ميس قطرة ماء  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : الصحيح ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا على بن حبر ثنا حامت بن إمساعيل   - 23919
ثنا بن عجالن عن عباد بن أىب رافع عن أىب غطفان عن أىب رافع موىل رسول  

هللا صلى هللا عليه وسلم قال : ذحبت لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم شاة  
بطنها فأكل منها مث قام فصلى ومل يتوضأ   فأمرين فقليت له من   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح بطرقه وشواهده ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا حيىي وعبد الرمحن عن سفيان عن   - 23920
عاصم بن عبيد هللا عن عبيد هللا بن أىب رافع عن أبيه قال : رأيت رسول هللا 

ين احلسن حني ولدته فاطمة ابلصالة  صلى هللا عليه وسلم أذن يف أذ  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف لضعف عاصم بن عبيدهللا ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عبد الرمحن وأبو كامل قاال ثنا   - 23921
عمته عن أىب رافع محاد بن سلمة عن عبد الرمحن بن عبد هللا بن أىب رافع عن 

: أن النيب صلى هللا عليه وسلم طاف على نسائه مجع يف يوم واحد واغتسل  
دا فقال  عند كل واحدة منهن غسال فقلت اي رسول هللا أال جتعله غسال واح

 إن هذا أزكى وأطهر وأطيب  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف على نكارة يف متنه ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    10صفحة  - 6مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا سفيان عن إبراهيم بن ميسرة عن   - 23922
بو عمرو بن الشريد أن سعدا ساوم أاب رافع أو أبو رافع ساوم سعدا فقال أ



رافع لوال أىن مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : اجلار أحق بسقبه  
 ما أعطيتك قال عبد الرزاق يف حديثه والسقب القرب 

 

 

شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا حممد بن جعفر وهبز قاال ثنا شعبة   - 23923
عن احلكم عن بن أىب رافع عن أىب رافع : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
بعث رجال من بىن خمزوم على الصدقة فقال أليب رافع اصحبين كيما تصيب 

ال ال حىت آيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فأسأله فانطلق إىل النيب منها ق
صلى هللا عليه وسلم فسأله فقال الصدقة ال حتل لنا وإن موىل القوم من 

 أنفسهم 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

خمول   حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن - 23924
عن أىب سعد قال رأيت أاب انفع عن أىب الطفيل عن أىب سرحية ومل يرفعه إىل 

النيب صلى هللا عليه وسلم قال أحد هذين الرجلني : الدجال يقتله عيسى بن 



 مرمي وقال اآلخر ريح تلقيهم يف البحر 

 

 

(  7/  4عليق شعيب األرنؤوط : مكرر انظر ) ت  

 

 

( حديث ضمرة بن سعيد رضي هللا عنه  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا يعقوب عن حممد بن إسحاق  - 23925
حدثين حممد بن جعفر بن الزبري قال مسعت زايد بن ضمرة بن سعيد السلمي 
حيدث عروة بن الزبري عن أبيه ضمرة وعن جده وكاان شهدا حنينا مع رسول 

: صلى بنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الظهر  هللا صلى هللا عليه وسلم قاال 
مث عمد إىل ظل شجرة فجلس فيه وهو حبنني فقام إليه األقرع بن حابس 

وعيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر خيتصمان يف عامر بن األضبط األشجعي  
وعيينة يطلب بدم عامر وهو يومئذ رئيس غطفان واألقرع بن حابس يدفع عن  

نه من خندف فتداوال اخلصومة عند رسول هللا صلى هللا حملم بن جثامة مبكا
عليه وسلم وحنن نسمع فسمعنا عيينة وهو يقول وهللا اي رسول هللا ال أدعه  
حىت أذيق نساءه من احلر ما ذاق نسائي ورسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

يقول بل أتخذون الدية مخسني يف سفران هذا ومخسني إذا رجعنا قال وهو أيىب  
ليه إذ قام رجل من بىن ليث يقال له مكيتل قصري جمموع فقال اي رسول هللا ع



وهللا ما وجدت هلذا القتيل شبها يف غرة اإلسالم اال كغنم وردت فرميت 
أوائلها فنفرت أخراها أسنن اليوم وغري غدا قال فرفع رسول هللا صلى هللا 

هذا ومخسني إذا عليه وسلم يده مث قال بل أتخذون الدية مخسني يف سفران 
فقبلوا الدية مث قالوا أين صاحبكم يستغفر له رسول هللا صلى هللا رجعنا قال 

عليه وسلم قال فقام رجل آدم ضرب طويل عليه حلة له قد كان هتيأ فيها  
للقتل حىت جلس بني يدي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال ما امسك قال 

صلى هللا عليه وسلم يده مث قال اللهم   أان حملم بن جثامة قال فرفع رسول هللا
ال تغفر حمللم بن جثامة فقام وهو يتلقى دمعه بفضل ردائه قال فأما حنن بيننا  

فنقول أان نرجو ان يكون رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قد استغفر له وأما ما  
 ظهر من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فهذا 

 

 

إسناده ضعيف جلهالة زايد بن ضمرة عليق شعيب األرنؤوط : ت  

 

 

( حديث أىب بردة الظفري رضي هللا عنه  )  

 

 

------------------------------------- 

 

[    11صفحة  - 6مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا هارون ثنا عبد هللا بن وهب أخربين  - 23926
أبو صخر عن عبد هللا بن معقب بن أىب بردة الظفري عن أبيه عن جده قال  
مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : خيرج من الكاهنني رجل يدرس 

 القرآن دراسة ال يدرسها أحد يكون بعده  
 

 

إسناده ضعيف جلهالة عبد هللا بن معتب وأبيه  عليق شعيب األرنؤوط :ت  

 

 

( حديث عبد هللا بن أىب حدرد رضي هللا عنه  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا يعقوب ثنا أىب عن أسحق حدثين  - 23927
ىب حدرد عن أبيه عبد  يزيد بن عبد هللا بن قسيط عن القعقاع بن عبد هللا بن أ

هللا بن أىب حدرد قال : بعثنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إىل أضم فخرجت 
بن جثامة بن قيس  يف نفر من املسلمني فيهم أبو قتادة احلارث بن ربعي وحملم 

فخرجنا حىت إذا كنا ببطن أضم مر بنا عامر األشجعي على قعود له متيع 
ووطب من لنب فلما مر بنا سلم علينا فامسكنا عنه ومحل عليه حملم بن جثامة  
فقتله بشيء كان بينه وبينه وأخذ بعريه ومتيعه فلما قدمنا على رسول هللا صلى 



اي أيها الذين آمنوا إذا ضربتم   } ل فينا القرآن هللا عليه وسلم وأخربانه اخلرب نز 
يف سبيل هللا فتبينوا وال تقولوا ملن ألقى إليكم السالم لست مؤمنا تبتغون 

عرض احلياة الدنيا فعند هللا مغامن كثرية كذلك كنتم من قبل فمن هللا عليكم  
 فتبينوا إن هللا كان مبا تعملون خبريا  

 

 

حمتمل للتحسني عليق شعيب األرنؤوط : إسنادت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا يعقوب ثنا أىب عن عبد هللا بن  - 23928
جعفر عن عبد الواحد بن أيب عون عن جدته عن بن أيب حدرد السلمي انه 

ذكر أنه : تزوج امرأة فأتى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يستعينه يف صداقها  
لو كنتم تعرفون الدراهم من   فقال كم أصدقت قال قلت مائيت درهم قال

واديكم هذا ما زدمت ما عندي ما أعطيك قال فمكثت مث دعاين رسول هللا 
صلى هللا عليه وسلم فبعثين يف سرية بعثها حنو جند فقال اخرج يف هذه السرية  
لعلك أن تصيب شيئا فأنفلكه قال فخرجنا حىت جئنا احلاضر ممسني قال فلما  

مريان رجلني رجلني قال فأحطنا ابلعسكر وقال إذا ذهبت فحمة العشاء بعثنا أ
كربت ومحلت فكربوا وامحلوا وقال حني بعثنا رجلني رجلني ال تفرتقا وألسألن 
واحدا منكما عن خرب صاحبه فال أجده عنده وال متنعوا يف الطلب قال فلما  
أردان أن حنمل مسعت رجال من احلاضر صرخ اي خضرة فتفاءلت ابان سنصيب  



ضرة قال فلما اعتمنا كرب أمريان ومحل وكربان ومحلنا قال فمر يب رجل منهم خ
ال منعن يف   يف يده السيف فاتبعته فقال يل صاحيب ان أمريان قد عهد إلينا أن

الطلب فارجع فلما رأيت اال أن أتبعه قال وهللا لرتجعن أو ألرجعن إليه 
حىت إذا دنوت منه   وألخربنه انك أبيت قال فقلت وهللا ألتبعنه قال فاتبعته

رميته بسهم على جريداء متنه فوقع فقال ادن اي مسلم إىل اجلنة فلما رآين ال 
أدنو إليه ورميته بسهم آخر فأثخنته رماين ابلسيف فأخطأين وأخذت السيف 

فقتلته واحتززت به رأسه وشددان فأخذان نعما كثرية وغنما قال مث انصرفنا قال  
بعري عليه امرأة مجيلة شابة قال فجعلت  فأصبحت فإذا بعريي مقطور به

تلتفت خلفها فتكرب فقلت هلا إىل أين تلتفتني قالت إىل رجل وهللا ان كان حيا  
خالطكم قال قلت وظننت أنه صاحيب الذي قتلت قد وهللا قتلته وهذا سيفه  
وهو معلق بقتب البعري الذي أان عليه قال وغمد السيف ليس فيه شيء معلق  

فلما قلت ذلك هلا قالت فدونك هذا الغمد فشمه فيه ان كنت  بقتب بعريها 
صادقا قال فآخذته فشمته فيه فطبقه قال فلما رأت ذلك بكت قال فقدمنا  
 على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فأعطاين من ذلك النعم الذي قدمنا به  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

------------------------------------- 



 

[    12صفحة  - 6مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

( حديث بالل رضي هللا عنه   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا حممد بن فضيل ثنا عاصم عن أىب   - 23929
 عثمان قال قال بالل : اي رسول هللا ال تسبقين آبمني  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : مرسل صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني وقد رجح  ت
 إرساله غري واحد من أهل العلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا أبو معاوية ثنا األعمش عن احلكم  - 23930
عن عبد الرمحن بن أىب ليلى عن كعب بن عجرة عن بالل قال : مسح رسول  

 هللا صلى هللا عليه وسلم على اخلفني واخلمار  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني ت  

 

 



ين أىب ثنا حيىي بن سعيد عن السائب بن حدثنا عبد هللا حدث - 23931
حج فأرسل إىل شيبة بن عثمان أن افتح   عمر حدثين بن أىب مليكة ان معاوية

ابب الكعبة فقال علي بعبد هللا بن عمر قال فجاء بن عمر فقال له معاوية :  
هل بلغك ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم صلى يف الكعبة فقال نعم دخل  

هللا عليه وسلم الكعبة فتأخر خروجه فوجدت شيئا فذهبت مث  رسول هللا صلى 
جئت سريعا فوجدت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم خارجا فسألت بالل بن 
رابح هل صلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف الكعبة قال نعم ركع ركعتني  

 بني الساريتني  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا وكيع ثنا هشام بن سعد عن انفع   - 23932
عن بن عمر قال قلت لبالل : كيف كان النيب صلى هللا عليه وسلم يرد عليهم  

 حني كانوا يسلمون عليه يف الصالة قال كان يشري بيده  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا وكيع عن شعبة عن قيس بن مسلم   - 23933
عن طارق بن شهاب عن بالل قال : مل يكن ينهى عن الصالة اال عند طلوع 

 الشمس فإهنا تطلع بني قرين الشيطان  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

ن هارون ثنا أبو العالء حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا يزيد ب - 23934
وحممد بن يزيد عن أىب العالء عن قتادة عن سلمة بن حوشب عن بالل قال  

 قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : أفطر احلاجم واحملجوم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف لضعف شهر بن ت
 حوشب

 

 

بن آدم وأبو أمحد قاال ثنا   حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا حيىي - 23935
ن معقل املزين عن بالل قال : أتيت إسرائيل عن أىب إسحاق عن عبد هللا ب

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أوذنه ابلصالة قال أبو أمحد وهو يريد الصيام  
فدعا بقدح فشرب وسقاين مث خرج إىل املسجد للصالة فقام يصلي بغري 



 وضوء يريد الصوم  

 

 

ب األرنؤوط : رجاله ثقات رجال الشيخني إال أن عبد هللا بن معقل  عليق شعيت
 املزين ال يعرف له مساع من بالل 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا موسى بن داود ثنا بن هليعة عن   - 23936
يزيد بن أىب حبيب عن أىب اخلري عن الصناحبي عن بالل ان النيب صلى هللا 

يلة أربع وعشرين عليه وسلم قال : ليلة القدر ل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف لسوء حفظ عبدهللا بن هليعة ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا حممد بن بكر وعبد الرزاق قاال أان  - 23937
ن عن أىب بن جريج أخربين أبو بكر بن حفص بن عمر أخربين أبو عبد الرمح

عبد هللا أنه مسع عبد الرمحن بن عوف يسأل بالال كيف مسح النيب صلى هللا  
وجهه ويديه   عليه وسلم على اخلفني قال : تربز مث دعا مبطهرة أي إداوة فغسل

مث مسح على خفيه وعلى مخار العمامة قال عبد الرزاق مث دعا مبطهرة 
 ابألداوة 



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف جلهالة أيب ت
 عبدالرمحن وأيب عبدهللا 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا هشام بن سعيد أان حممد بن راشد  - 23938
دث عن نعيم بن مخار عن بالل ان رسول هللا صلى هللا  قال مسعت مكحوال حي

 عليه وسلم قال : امسحوا على اخلفني واخلمار  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح من فعله صلى هللا عليه وسلم ال من  ت
 قوله وهذا إسناد قوي 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا أبو سعيد موىل بىن هاشم ثنا حممد   - 23939
د ثنا مكحول عن نعيم بن مخار عن بالل أن رسول هللا صلى هللا عليه  بن راش

 وسلم قال : امسحوا على اخلفني واخلمار 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد قوي من أجل حممد بن  ت
 راشد املكحويل 



 

 

------------------------------------- 

 

[    13صفحة  - 6مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عبد الرمحن ثنا مالك عن انفع عن   - 23940
مان بن طلحة  بن عمر : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم دخل الكعبة وعث

وأسامة بن زيد وبالل قد غلقها فلما خرج سألت بالال ماذا صنع النيب صلى  
أعمدة   هللا عليه وسلم قال ترك عمودين عن ميينه وعمودا عن يساره وثالثة

 خلفه مث صلى وبينه وبني القبلة ثالثة أذرع  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا حسني بن حممد ثنا إسرائيل عن بن   - 23941
إسحاق عن عبد هللا بن معقل عن بالل قال : أتيت رسول هللا صلى هللا عليه  

ة وهو يريد الصيام فشرب مث انولين وخرج إىل الصالة  وسلم أوذنه ابلصال  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : رجاله ثقات رجال الشيخني إال أن عبد هللا بن معقل  ت
 املزين ال يعرف له مساع من بالل 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عبد الرزاق ثنا حممد بن راشد  - 23942
أخربين مكحول أن نعيم بن مخار أخربه أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال  

 : امسحوا على اخلفني واخلمار  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد قوي ت  

 

 

ان بن سعد ثنا عبد هللا  حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا روح ثنا عثم - 23943
بن عمر قال ملا كان يوم الفتح قضوا طوافهم ابلبيت  بن أىب مليكة حدثين

وابلصفا واملروة مث : إن النيب صلى هللا عليه وسلم دخل البيت فغفل عنه بن  
عمر فلما أنبئ بدخوله أقبل يركب أعناق الرجال فدخل يقتدى ابلنيب صلى 

ه عند الباب خارجا فسأل بالال املؤذن كيف  هللا عليه وسلم كيف يصلي فتلقا
صنع النيب صلى هللا عليه وسلم حني دخل الكعبة قال صلى ركعتني حيال  

 وجهه مث دعا هللا عز وجل ساعة مث خرج  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف لضعف عثمان  ت
 بن سعد 

 

 

مد بن جعفر قاال ثنا  حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا وكيع وحم - 23944
حديثه قال  شعبة عن احلكم عن عبد الرمحن بن أىب ليلى قال بن جعفر يف 

مسعت بن أىب ليلى وعبد الرزاق أنبأان سفيان عن احلكم عن بن أىب ليلى عن  
 بالل : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مسح على اخلفني واخلمار  

 

 

ثقات رجال الشيخني إال أن  عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح رجالهت
 فيه انقطاعا 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا وكيع ثنا السائب بن عمر وحممد   - 23945
بن بكر أان السائب بن عمر عن بن أىب مليكة عن بن عمر قال : سألت بالل 
بن رابح أين صلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حني دخل الكعبة قال بني 

 الساريتني وقال بن بكر سجدتني 
 

 

إسناده صحيحعليق شعيب األرنؤوط : ت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا وكيع عن هشام بن سعد عن انفع   - 23946
عن بن عمر قال : سألت بالال أين صلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حني  

 دخل الكعبة قال كان بينه وبني اجلدار ثالثة أذرع 

 

 

 عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد حسن يف املتابعاتت
 والشواهد من أجل هشام ابن سعد وابقي رجاله ثقات رجال الشيخني 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا وكيع ثنا جعفر بن برقان عن شداد   - 23947
موىل عياض بن عامر عن بالل أنه : جاء إىل النيب صلى هللا عليه وسلم يؤذنه  

 ابلصالة فوجده يتسحر يف مسجد بيته  

 

 

: إسناده ضعيف جلهالة شداد موىل عياض عليق شعيب األرنؤوطت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا إمساعيل عن اجلريري عن أىب الورد  - 23948
بن مثامة عن عمرو بن مرداس قال : أتيت الشام أتية فإذا رجل غليظ الشفتني 

أو قال ضخم الشفتني واألنف إذا بني يديه سالح فسألوه وهو يقول اي أيها 



من هذا السالح واستصلحوه وجاهدوا يف سبيل هللا عز وجل قال   الناس خذوا
 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قلت من هذا قالوا بالل 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إلسناده ضعيف جلهالة عمرو بن مرداس وأيب الورد ت
 بن مثامة 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن أىب  - 23949
قاعدا مع عبد  بكر بن حفص عن أىب عبد هللا عن أىب عبد الرمحن قال كنت 

الرمحن بن عوف فمر بالل فسأله عن املسح على اخلفني فقال : كان رسول  
هللا صلى هللا عليه وسلم يقضى حاجته فآتيه ابملاء فيتوضأ فيمسح على 

عمامة وعلى اخلفني  ال  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف جلهالة أيب عبد  ت
 هللا

 

 

------------------------------------- 

 



[    14صفحة  - 6مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا بن منري أان األعمش عن احلكم بن  - 23950
عتبة عن عبد الرمحن بن أىب ليلى عن كعب بن عجرة عن بالل : رأيت رسول  

 هللا صلى هللا عليه وسلم ميسح على اخلفني واخلمار 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا مروان بن احلكم حدثين خصيف  - 23951
عن جماهد عن بن عمر انه سأل بالال فأخربه : أن رسول هللا صلى هللا عليه  
وسلم ركع ركعتني جعل اإلسطوانة عن ميينه وتقدم قليال وجعل املقام خلف 

 ظهره  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عبد الرزاق ثنا بن جريج وبن بكر  - 23952
أان بن جريج أان عمرو بن دينار عن بن عمر أنه أخربه عن بالل : أن النيب 



 صلى هللا عليه وسلم صلى فيه ركعتني 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

ن منري ثنا سيف بن سليمان قال  حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا ب - 23953
مر وهو يف منزله فقيل له : أن النيب صلى هللا عليه  مسعت جماهدا قال أتى بن ع

وسلم قد دخل الكعبة قال فأقبلت قال فأجد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
قد خرج واجد بالال قائما بني البابني فقلت اي بالل هل صلى رسول هللا صلى 

 الكعبة قال نعم ركع ركعتني بني هاتني الساريتني وأشار إىل هللا عليه وسلم يف
الساريتني اللتني على يسارك إذا دخلت قال مث خرج فصلى يف وجه الكعبة  

 ركعتني  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا هاشم بن القاسم ثنا حممد بن راشد  - 23954
عن مكحول عن نعيم بن مخار عن بالل قال قال رسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم : امسحوا على اخلفني واخلمار  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد قوي ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا هاشم بن القاسم ثنا إسحاق بن  - 23955
: اعتمر معاوية  سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص عن سعيد يعىن أابه قال 

فدخل البيت فأرسل إىل بن عمر وجلس ينتظره حىت جاءه فقال أين صلى 
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يوم دخل البيت قال ما كنت معه ولكين 

عد أن أراد اخلروج فلقيت بالال فسألته أين صلى فأخربين أنه صلى دخلت ب
 بني االسطوانتني فقام معاوية فصلى بينهما  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا أبو املغرية ثنا عبد هللا بن العالء  - 23956
زايد الكندي عن بالل أنه حدثه أنه : أتى النيب حدثين أبو زايد عبيد هللا بن 

صلى هللا عليه وسلم يؤذنه بصالة الغداة فشغلت عائشة بالال أبمر سألته عنه  
حىت أفضحه الصبح وأصبح جدا قال فقام بالل فآذنه ابلصالة واتبع بني أذانه  

فلم خيرج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فلما خرج فصلى ابلناس أخربه أن  



ئشة شغلته أبمر سألته عنه حىت أصبح جدا مث أنه أبطأ عليه ابخلروج فقال  عا
اىن ركعت ركعيت الفجر قال اي رسول هللا انك قد أصبحت جدا قال لو 

 أصبحت أكثر مما أصبحت فركعتهما وأحسنتهما وأمجلتهما  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : رجاله ثقات إال أنه منقطع بني عبيد هللا بن زايدة  ت
ل بن رابح وما وقع يف هذه الرواية من التصريح ابلسماع بينهما فهو وهم وبال  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عبد اجلبار بن حممد اخلطايب ثنا   - 23957
عبيد هللا عن زيد بن أىب أنيسة عن احلكم عن عبد الرمحن بن أىب ليلى عن  

على اخلفني واخلمار  بالل قال : رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ميسح   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح رجاله ثقات إال أنه منقطع ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا حسن بن الربيع وأبو أمحد قاال ثنا   - 23958
بن أىب ليلى عن  بن إسرائيل قال أبو أمحد يف حديثه ثنا احلكم عن عبد الرمحن 

بالل قال : أمرين رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن ال أثوب يف شيء من  
رسول هللا صلى  الصالة اال يف صالة الفجر وقال أبو أمحد يف حديثه قال يل 



 هللا عليه وسلم إذا أذنت فال تثوب 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن مبجموع طرقه وشواهده وهذا إسناد ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا على بن عاصم عن أىب زيد عطاء   - 23959
بن السائب عن عبد الرمحن بن أىب ليلى عن بالل قال : أمرين رسول هللا صلى 

 هللا عليه وسلم ان ال أثوب اال يف الفجر  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن مبجموع طرقه وشواهده وهذا إسناد ضعيف  ت
ه لضعف علي بن عاصم والنقطاع  

 

 

------------------------------------- 

 

[    15صفحة  - 6مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا أبو قطن قال ذكر رجل لشعبة   - 23960
احلكم عن بن أىب ليلى عن بالل :فأمرين ان أثوب يف الفجر وهناين عن العشاء 



ليلى وال ذكر اال إسنادا ضعيفا قال أظن شعبة  فقال شعبة وهللا ما ذكر بن أىب 
 قال كنت أراه رواه عن عمران بن مسلم

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا معاوية عن عمرو وحيىي بن أىب كثري   - 23961
قاال ثنا زائدة عن األعمش عن احلكم عن عبد الرمحن بن أىب ليلى عن الرباء  

عليه وسلم ميسح على اخلفني  عن بالل قال : كان رسول هللا صلى هللا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عبد الرزاق أان سفيان عن األعمش   - 23962
عن احلكم عن عبد الرمحن بن أىب ليلى عن بالل قال : كان النيب صلى هللا 

 عليه وسلم ميسح على اخلفني وعلى اخلمار  

 

 

شعيب األرنؤوط : حديث صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني عليق ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عفان ثنا محاد يعىن بن أىب سلمة   - 23963
ثنا أيوب عن أىب قالبة عن أىب إدريس عن بالل قال : رأيت رسول هللا صلى  



 هللا عليه وسلم ميسح على املوقني واخلمار 

 

 

ث صحيحعليق شعيب األرنؤوط : حديت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عفان ثنا شعبة أنبأين احلكم قال   - 23964
مسعت بن أىب ليلى عن بالل قال : كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ميسح  

 على اخلفني واخلمار  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني إال أنه ت
 منقطع 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عفان ثنا محاد بن زيد ثنا عمرو بن   - 23965
دينار ان بن عمر حدث عن بالل : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم صلى  

 يف البيت قال وكان بن عباس يقول مل يصل فيه ولكنه كرب يف نواحيه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 



 

نا عبد هللا حدثين أىب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن عاصم  حدث - 23966
األحول قال شعبة كتب أىب عن أىب عثمان قال قال بالل للنيب صلى هللا عليه  

 وسلم : ال تسبقين آبمني  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : مرسل صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا إسحاق بن يوسف ثنا بن أىب رواد  - 23967
عن انفع عن بن عمر قال : صعد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم البيت 
وبالل خلفه قال وكنت شااب فصعدت فاستقبلىن بالل فقلت له ما صنع 

 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ههنا قال فأشار بيده أي صلى ركعتني  

 

 

عيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد قوي عليق شت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا سفيان عن أيوب عن انفع عن بن   - 23968
على انقة إلسامة   عمر : دخل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يوم الفتح وهو

بن زيد فأانخ يعىن ابلكعبة مث دعا عثمان بن طلحة ابملفتاح فذهب أيتيه به  
إليه ففتح   فأبت أمه أن تعطيه فقال لتعطينه أو خيرج ابلسيف من صليب فدفعته 



الباب فدخل ومعه بالل وعثمان وأسامة فأجافوا الباب عليهم مليا قال بن 
عمر وكنت رجال شااب قواي فبادرت الناس فبدرهتم فوجدت بالال قائما على  
الباب فقلت أين صلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال بني العمودين 

 املقدمني ونسيت أن أسأله كم صلى 
 

 

األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب ت  

 

 

( حديث صهيب رضي هللا عنه  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عبد الرمحن بن مهدي ثنا سليمان   - 23969
ال قال رسول بن املغرية عن اثبت عن عبد الرمحن بن أىب ليلى عن صهيب ق

هللا صلى هللا عليه وسلم : عجبت من قضاء هللا للمؤمن ان أمر املؤمن كله  
ابته  خري وليس ذلك اال للمؤمن ان أصابته سراء فشكر كان خريا له وان أص

 ضراء فصرب كان خريا له  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا يزيد ثنا محاد بن سلمة عن اثبت  - 23970
البناين عن عبد الرمحن بن أىب ليلى عن صهيب قال قال رسول هللا صلى هللا 

اي أهل اجلنة ان لكم عند هللا  عليه وسلم : إذا دخل أهل اجلنة اجلنة نودوا
موعدا مل تروه فقالوا وما هو أمل يبيض وجوهنا ويزحزحنا عن النار ويدخلنا اجلنة  

قال فيكشف احلجاب قال فينظرون إليه فوهللا ما أعطاهم هللا شيئا أحب 
وقال مرة إذا دخل أهل  {للذين أحسنوا احلسىن وزايدة  }إليهم منه مث قرأ 

 اجلنة 
 

 

عيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم عليق شت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    16صفحة  - 6مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عبد الرمحن بن مهدي عن زهري   - 23971
يبا كان يكىن أاب عن عبد هللا بن حممد بن عقيل عن محزة بن صهيب : أن صه

حيىي ويقول أنه من العرب ويطعم الطعام الكثري فقال له عمر اي صهيب مالك 
 تكىن أاب حيىي وليس لك ولد وتقول أنك من العرب وتطعم الطعام الكثري



وذلك سرف يف املال فقال صهيب ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كناين أاب  
حيىي وأما قولك يف النسب فاان رجل من النمر بن قاسط من أهل املوصل 

ولكين سبيت غالما صغريا قد غفلت أهلي وقومي وأما قولك يف الطعام فان  
لطعام ورد السالم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان يقول خياركم من أطعم ا

 فذلك الذي حيملين على أن أطعم الطعام  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عبد الرمحن بن مهدي ثنا سليمان   - 23972
بن املغرية عن اثبت عن عبد الرمحن بن أىب ليلى عن صهيب قال : كان رسول  

لى مهس شيئا ال أفهمه وال خيربان به قال هللا صلى هللا عليه وسلم إذا ص
يا من األنبياء أعطى جنودا من قومه فقال  أفطنتم يل قلنا نعم قال اىن ذكرت نب

من يكافئ هؤالء أو من يقوم هلؤالء أو غريها من الكالم فأوحى إليه أن أخرت 
لقومك إحدى ثالث أما أن نسلط عليهم عدوا من غريهم أو اجلوع أو املوت 

قومه يف ذلك فقالوا أنت نيب هللا فكل ذلك إليك خر لنا فقام إىل   فاستشار
الصالة وكانوا إذا فزعوا فزعوا إىل الصالة فصلى ما شاء هللا قال مث قال أي 
رب أما عدو من غريهم فال أو اجلوع فال ولكن املوت فسلط عليهم املوت 

اتل وبك فمات منهم سبعون ألفا فهمسي الذي ترون اىن أقول اللهم بك أق



 أصاول وال حول وال قوة اال ابهلل  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا روح ثنا محاد عن اثبت عن عبد   - 23973
الرمحن بن أىب ليلى عن صهيب : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان يقول  

 إذا لقي العدو اللهم بك أحول وبك أصول وبك أقاتل  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

ىب ثنا زكراي بن عدى ثنا عبيد هللا بن حدثنا عبد هللا حدثين أ - 23974
عن محزة بن صهيب عن أبيه قال فقال   عمرو عن عبد هللا بن حممد بن عقيل

لعمر : أما قولك اكتنيت وليس لك ولد فإن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
كناين أاب حيىي فأما قولك فيك سرف يف الطعام فإن رسول هللا صلى هللا عليه  

من أطعم الطعام أو الذين يطعمون الطعام    وسلم قال خريكم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عفان ثنا محاد بن سلمة ثنا اثبت  - 23975
صلى هللا عليه  عن عبد الرمحن بن أىب ليلى عن صهيب قال : بينا رسول هللا 

وسلم قاعد مع أصحابه إذ ضحك فقال أال تسألوين مم أضحك قالوا اي 
ا  رسول هللا ومم تضحك قال عجبت ألمر املؤمن إن أمره كله خري إن أصابه م
حيب محد هللا وكان له خري وإن أصابه ما يكره فصرب كان له خري وليس كل 

أحد أمره كله له خري إال املؤمن قال أىب وثناه عفان أيضا ثناه سليمان ثنا اثبت 
هذا اللفظ بعينه وأراه وهم هذا لفظ محاد وقد حدثنا قال ثنا سليمان ثنا اثبت 

من كتابه قرأه علينا  حنوا من لفظ عبد الرمحن عن سليمان وذلك   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري محاد بن سلمة فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عفان ثنا محاد بن سلمة أان اثبت   - 23976
 [ صلى هللا 17عن عبد الرمحن بن أىب ليلى عن صهيب ان رسول هللا ] ص 

عليه وسلم قال : كان ملك فيمن كان قبلكم وكان له ساحر فلما كرب الساحر 
قال للملك اىن قد كربت سين وحضر أجلى فادفع إىل غالما فألعلمه السحر 
فدفع إليه غالما فكان يعلمه السحر وكان بني الساحر وبني امللك راهب فأتى 



مه فكان إذا أتى الغالم على الراهب فسمع من كالمه فأعجبه حنوه وكال
وقال ما حبسك وإذا أتى أهله ضربوه وقالوا ما حبسك فشكا   الساحر ضربه

ذلك إىل الراهب فقال إذا أراد الساحر ان يضربك فقل حبسين أهلي وإذا 
أراد أهلك أن يضربوك فقل حبسين الساحر وقال فبينما هو كذلك إذ أتى 

 يستطيعون ان جيوزوا  ذات يوم على دابة فظيعة عظيمة وقد حبست الناس فال
فقال اليوم أعلم أمر الراهب أحب إىل هللا أم أمر الساحر فأخذ حجرا فقال  

اللهم ان كان أمر الراهب أحب إليك وأرضى لك من أمر الساحر فاقتل هذه  
الدابة حىت جيوز الناس ورماها فقتلها ومضى الناس فأخرب الراهب بذلك فقال  

ى فان ابتليت فال تدل علي فكان الغالم أي بىن أنت أفضل مىن وانك ستبتل 
يربئ األكمة وسائر األدواء ويشفيهم وكان جليس للملك فعمى فسمع به  

فااته هبدااي كثرية فقال اشفين ولك ما ههنا أمجع فقال ما أشفى أان أحدا إمنا 
يشفى هللا عز وجل فإن أنت آمنت به فدعوت هللا فشفاك فآمن فدعا هللا له 

مللك فجلس منه حنو ما كان جيلس فقال له امللك اي فالن من  فشفاه مث أتى ا
رد عليك بصرك فقال ريب قال أان قال ال ولكن ريب وربك هللا قال أو لك رب 
غريي قال نعم فلم يزل يعذبه حىت دله على الغالم فبعث إليه فقال أي بىن قد 

ان أحدا بلغ من سحرك ان تربئ األكمة واألبرص وهذه األدواء قال ما أشفى أ
ما يشفى غري هللا عز وجل قال أان قال ال قال أو لك رب غريي قال نعم ريب  

وربك هللا فآخذه أيضا ابلعذاب فلم يزل به حىت دل على الراهب فأتى 
ابلراهب فقال ارجع عن دينك فأىب فوضع املنشار يف مفرق رأسه حىت وقع  



مفرق رأسه حىت  شقاه وقال لألعمى ارجع عن دينك فأىب فوضع املنشار يف  
يف األرض وقال للغالم ارجع عن دينك فأىب فبعث به مع نفر إىل وقع شقاه 

جبل كذا وكذا فقال إذا بلغتم ذروته فان رجع عن دينه وإال فدهدهوه من  
فوقه فذهبوا به فلما علوا به اجلبل قال اللهم اكفنيهم مبا شئت فرجف هبم  

ىت دخل على امللك فقال ما  اجلبل فدهدهوا أمجعون وجاء الغالم يتلمس ح
فعل أصحابك فقال كفانيهم هللا عز وجل فبعثه مع نفر يف قرقور فقال إذا 

جلجتم به البحر فان رجع عن دينه وإال فغرقوه فلججوا به البحر فقال الغالم 
اللهم اكفنيهم مبا شئت فغرقوا أمجعون وجاء الغالم يتلمس حىت دخل على  

ل كفانيهم هللا عز وجل مث قال للملك انك  امللك فقال ما فعل أصحابك قا
لست بقاتلي حىت تفعل ما آمرك به فان أنت فعلت ما آمرك به قتلتين وإال 

فإنك ال تستطيع قتلى قال وما هو قال جتمع الناس يف صعيد مث تصلبين على  
جذع فتأخذ سهما من كنانيت مث قل بسم هللا رب الغالم فإنك إذا فعلت ذلك 

ضع السهم يف كبد قوسه مث رمى فقال بسم هللا رب الغالم  قتلتين ففعل وو 
فوضع السهم يف صدغه فوضع الغالم يده على موضع السهم ومات فقال  
الناس آمنا برب الغالم فقيل للملك أرأيت ما كنت حتذر فقد وهللا نزل بك 
قد آمن الناس كلهم فأمر أبفواه السكك فخددت فيها األخدود وأضرمت 

قال من رجع عن دينه فدعوه وإال فأقحموه فيها قال فكانوا  فيها النريان و 
يتعادون فيها ويتدافعون فجاءت امرأة اببن هلا ترضعه فكأهنا تقاعست ان تقع  

 يف النار فقال الصيب اي أمه اصربي فإنك على احلق 



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
محاد بن سلمة فمن رجال مسلم الشيخني غري   

 

 

------------------------------------- 

 

[    18صفحة  - 6مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

( حديث امرأة كعب بن مالك رضي هللا عنها  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا حممد بن سلمة عن حممد بن  - 23977
مع   إسحاق عن معبد بن كعب بن مالك عن أمه وكانت قد صلت القبلتني

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قالت : مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
 ينهى أن ينتبذ التمر والزبيب مجيعا وقال انتبذ كل واحد منها وحده  

 

 

شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد حسن عليق ت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا إبراهيم بن خالد ثنا روح ثنا معمر   - 23978
عن الزهري عن عبد الرمحن بن عبد هللا بن كعب بن مالك عن أمه : أن أم 
مبشر دخلت على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف وجعه الذي قبض فيه  

أمي اي رسول هللا ما تتهم بنفسك فإين ال أهتم إال الطعام الذي فقالت أبيب و 
أكل معك خبيرب وكان ابنها مات قبل النيب صلى هللا عليه وسلم وقال وأان ال 

 أهتم غريه هذا أوان قطع أهبري  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : رجاله ثقات وقد اختلف فيه على الزهري ت  

 

 

( مسند فضالة بن عبيد األنصاري رضي هللا عنه  )  

 

 

حدثنا أبو عبد الرمحن عبد هللا بن أمحد بن حممد بن حنبل قال   - 23979
حدثين أىب ثنا حممد بن عبيد ثنا حممد بن حيىي بن إسحاق عن مثامة قال :  
خرجنا مع فضالة بن عبيد إىل أرض الروم وكان عامال ملعاوية على الدرب 

لنا فصلى عليه فضالة وقام على حفرته حىت واراه فلما سوينا   فأصيب بن عم 
عليه حفرته قال أخفوا عنه فان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان أيمران 

 بتسوية القبور  
 



 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا حممد بن عبيد ثنا حممد بن إسحاق  - 23980
ه حيدث : أن عن يزيد بن أىب حبيب عن أىب مرزوق عن فضالة األنصاري مسعت

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم خرج عليهم يف يوم كان يصومه فدعا إبانء فيه  
ولكن  ماء فشرب فقلنا اي رسول هللا ان هذا اليوم كنت تصومه قال أجل

 قئت 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا يعقوب ثنا أيب عن بن أسحق قال   - 23981
حدثين مثامة بن شفى اهلمداين قال : غزوان أرض الروم وعلى ذلك اجليش 

فضالة بن عبيد األنصاري فذكر احلديث فقال فضالة خففوا فإين مسعت رسول 
  عليه وسلم أيمر بتسوية القبور  هللا صلى هللا

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا أبو عبد الرمحن املقرئ ثنا حيوة   - 23982
قال أخربين أبو هانئ محيد بن هانئ عن عمرو بن مالك اجلبين حدثين انه مسع 

 عليه وسلم يقول : مسع رسول هللا فضالة بن عبيد صاحب رسول هللا صلى هللا
 الصالة ومل يذكر هللا عز وجل ومل يصل صلى هللا عليه وسلم رجال يدعو يف 

على النيب صلى هللا عليه وسلم فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عجل 
هذا مث دعاه فقال له ولغريه إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد ربه والثناء عليه مث  

نيب صلى هللا عليه وسلم مث ليدع بعد مبا شاء  ليصل على ال  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا أبو عبد الرمحن املقرئ ثنا حيوة   - 23983
بن عبيد يقول قال أخربين أبو هانئ عن عمرو بن مالك حدثه انه مسع فضالة 

: كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا صلى ابلناس خر رجال من قامتهم  
عراب يف الصالة ملا هبم من اخلصاصة وهم من أصحاب الصفة حىت يقول األ

ان هؤالء جمانني فإذا قضى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الصالة انصرف 
إليهم فقال هلم لو تعلمون مالكم عند هللا عز وجل ألحببتم لو أنكم تزدادون  

 حاجة وفاقة قال فضالة وأان مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يومئذ  

 



 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    19صفحة  - 6مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا أبو عبد الرمحن ثنا حيوة وبن هليعة   - 23984
قاال أان أبو هانئ عن على بن رابح عن فضالة بن عبيد قال : أتى النيب صلى  

وخرز تباع وهى من الغنائم فأمر النيب صلى  هللا عليه وسلم بقالدة فيها ذهب
هللا عليه وسلم ابلذهب الذي يف القالدة فنزع وحده مث قال الذهب ابلذهب 

 وزان بوزن 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم من جهة حيوة ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا أبو عبد الرمحن ثنا حيوة قال   - 23985
بو هانئ عن أىب على اجلبين عن فضالة بن عبيد هللا عن رسول هللا أخربين أ

 صلى هللا عليه وسلم قال : يسلم الراكب على املاشي والقليل على الكثري  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا إسحاق ثنا بن املبارك عن حيوة بن   - 23986
أخربه أنه مسع  شريح قال أخربين أبو هانئ اخلوالين ان عمرو بن مالك اجلبين

فضالة حيدث عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : من مات على مرتبة  
وحدثنا  من هذه املراتب بعث عليها قال حيوة يقول رابط حج أو حنو ذلك 

عبد هللا قال قال أىب وثناه الطالقاين يف هذا اإلسناد عن بن املبارك قال يسلم 
 الفارس على املاشي واملاشي على القائم والقليل على الكثري  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا أبو عبد الرمحن ثنا حيوة قال   - 23987
 أخربين أبو هانئ أن أاب على عمرو بن مالك اجلبين : مثله  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا أبو عبد الرمحن ثنا حيوة قال   - 23988
جلبين حدثه فضالة بن عبيد عن  أخربين أبو هانئ أن أاب على عمرو بن مالك ا

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم انه قال : ثالثة ال تسأل عنهم رجل فارق 
اجلماعة وعصى أمامه ومات عاصيا وأمة أو عبد أبق فمات وامرأة غاب عنها  

زوجها قد كفاها مؤنة الدنيا فتربجت بعده فال تسأل عنهم وثالثة ال تسأل 
رداءه فان رداءه الكربايء وإزاره العزة ورجل شك عنهم رجل انزع هللا عز وجل 

 يف أمر هللا والقنوط من رمحه هللا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح غري ت
 عمرو بن مالك اجلنيب

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا أبو عبد الرمحن ثنا حيوة قال   - 23989
أخربه أنه مسع فضالة بن عبيد أنه مسع رسول هللا  أخربين أبو هانئ ان أاب على

صلى هللا عليه وسلم يقول : طوىب ملن هدى إىل اإلسالم وكان عيشه كفافا  
 وقنع  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا أبو عبد الرمحن ثنا حيوة وبن هليعة   - 23990
قاال أان أبو هانئ ان أاب على اجلبين حدثه أنه مسع فضالة بن عبيد حيدث عن  

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم انه قال : من مات على مرتبة من هذه املراتب  
 بعث عليها يوم القيامة  

 

 

ده صحيحعليق شعيب األرنؤوط : إسنات  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عمر بن على املقدمي قال مسعت   - 23991
لفضالة بن حجاجا يذكر عن مكحول عن عبد الرمحن بن حمرييز قال قلت 

عبيد أرأيت تعليق يد السارق يف العنق امن السنة قال : نعم رأيت رسول هللا 
 صلى هللا عليه وسلم أيت بسارق فأمر به فقطعت يده مث أمر هبا فعلقت يف

 عنقه قال حجاج وكان فضالة ممن ابيع حتت الشجرة 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

قال أبو عبد الرمحن عبد هللا بن أمحد قلت ليحىي بن معني  - 23991
مسعت من عمر بن علي املقدمي شيئا قال أي شيء كان عنده قلت حديث 



ان عنه فضالة بن عبيد :يف تعليق اليد فقال ال حدثنا به عف   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إسحاق بن إبراهيم الطالقاين ثنا   - 23992
الوليد بن مسلم عن األوزاعي عن إمساعيل بن عبيد هللا عن فضالة بن عبيد  
عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : هلل أشد أذان إىل الرجل حسن الصوت 

 ابلقرآن من صاحب القينة إىل قينته 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف النقطاعه ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن إسحاق قال اان بن هليعة   - 23993
عن يزيد بن أيب حبيب عن أيب مرزوق عن حنش عن فضالة بن عبيد : ان 
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أصبح صائما فدعا بشراب فقال له بعض 

أمل تصبح صائما قال بلى ولكن قئت   أصحابه اي رسول هللا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف ت  

 

 

------------------------------------- 



 

[    20صفحة  - 6مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن بن موسى ثنا بن هليعة قال   - 23994
حدثين أبو هانئ عن أيب علي عن فضالة بن عبيد أن رسول هللا صلى هللا عليه  

وسلم قال : يسلم الراكب على املاشي واملاشي على القاعد والقليل على 
 الكثري 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إسحاق بن إبراهيم ثنا بن املبارك   - 23995
بين عن حيوة بن شريح قال أخربين أبو هانئ اخلوالين ان عمرو بن مالك اجل

أخربه انه مسع فضالة بن عبيد حيدث عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال :  
قيامة قال حيوة يقول  من مات على مرتبة من هذه املراتب بعث عليها يوم ال

 رابط أو حج أو حنو ذلك 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 



 

وهبذا اإلسناد عن فضالة بن عبيد قال مسعت رسول هللا صلى  - 23996
هللا عليه وسلم يقول : كل ميت خيتم على عمله اال الذي مات مرابطا يف 

فتنة القرب سبيل هللا فإنه ينمو عمله إىل يوم القيامة وأيمن   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

قال ومسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : اجملاهد من   - 23997
 جاهد نفسه هلل أو قال يف هللا عز وجل 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا قتيبة بن سعيد ثنا بن هليعة عن   - 23998
فضالة بن  يزيد بن أيب حبيب عن عبد العزيز بن أيب الصعبة عن حنش عن

عبيد ان النيب صلى هللا عليه وسلم قال : من شاب شيبة يف سبيل هللا كانت 
رسول   نورا له يوم القيامة فقال رجل عند ذلك فإن رجاال ينتفون الشيب فقال

 هللا صلى هللا عليه وسلم من شاء فلينتف نوره  

 



 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث حسن وهذا إسناد ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا معاوية بن عمرو ثنا رشدين قال   - 23999
حدثين معاوية بن سعيد التجييب عمن حدثه عن فضالة بن عبيد عن النيب 

صلى هللا عليه وسلم انه قال : العبد آمن من عذاب هللا عز وجل ما استغفر  
 هللا عز وجل  

 

 

إسناد ضعيف   عليق شعيب األرنؤوط : حسن مبجموع طريقه وشاهده وهذات
 لضعف رشدين

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا معاوية بن عمرو ثنا رشدين قال   - 24000
حدثين بن هانئ اخلوالين ان عمرو بن مالك حدثه انه مسع فضالة يقول مسعت 
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : كل ميت خيتم على عمله اال املرابط يف 

حىت يوم القيامة ويوقى فتنة القرب  سبيل هللا جيري عليه أجره   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف لضعف رشدينت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عصام بن خالد احلضرمي ثنا   - 24001
صفوان بن عمرو عن شريح بن عبيد ان فضالة بن عبيد األنصاري كان يقول  

سلم غزوة تبوك فجهد ابلظهر جهدا شديدا : غزوان مع النيب صلى هللا عليه و 
لم ما بظهرهم من اجلهد فتحني هبم مضيقا  فشكوا إىل النيب صلى هللا عليه وس 

فسار النيب صلى هللا عليه وسلم فيه فقال مروا بسم هللا فمروا الناس عليه  
بظهرهم فجعل ينفخ بظهرهم اللهم امحل عليها يف سبيلك انك حتمل على  

لى الرطب واليابس يف الرب والبحر قال فما بلغنا املدينة  القوي والضعيف وع
حىت جعلت تنازعنا أزمتها قال فضالة هذه دعوة النيب صلى هللا عليه وسلم  

على القوي والضعيف فما ابل الرطب واليابس فلما قدمنا الشام غزوان غزوة  
يب  قربس يف البحر فلما رأيت السفن يف البحر وما يدخل فيها عرفت دعوة الن

 صلى هللا عليه وسلم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد قوي ت  

 

 

حدثنا علي بن حبر ثنا الوليد بن مسلم قال ثنا األوزاعي عن   - 24002
إمساعيل بن عبيد هللا بن أيب املهاجر عن ميسرة موىل فضالة عن فضالة بن 

عبيد عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : هلل عز وجل أشد أذان للرجل 



 احلسن الصوت ابلقرآن من صاحب القينة إىل قينته  
 

 

: إسناده ضعيف جلهالة ميسرة موىل فضالة  عليق شعيب األرنؤوطت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو اليمان قال ثنا أبو بكر يعين   - 24003
بن أيب مرمي عن األشياخ عن فضالة بن عبيد األنصاري قال : علمين النيب 
صلى هللا عليه وسلم رقية وامرين أن أرقي هبا من بدا يل قال يل قل ربنا هللا 

 السماء تقدس امسك أمرك يف السماء واألرض اللهم كما أمرك يف الذي يف
السماء فاجعل رمحتك علينا يف األرض اللهم رب الطيبني اغفر لنا حوبنا  

وذنوبنا وخطاايان ونزل رمحة من رمحتك وشفاء من شفائك على ما بفالن من  
 شكوى فيربا قال وقل ذلك ثالاث مث تعوذ ابملعوذتني ثالث مرات 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف لضعف أيب بكر بن عبد هللا بن أيب ت
 مرمي 

 

 

------------------------------------- 

 



[    21صفحة  - 6مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا علي بن إسحاق قال ثنا عبد هللا   - 24004
لك اجلبين قال قال اان ليث قال أخربين أبو هانئ اخلوالين عن عمرو بن ما

حدثين فضالة بن عبيد قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : يف حجة  
سلم من  الوداع اال أخربكم ابملؤمن من أمنه الناس على أمواهلم وأنفسهم وامل

سلم الناس من لسانه ويده واجملاهد من جاهد نفسه يف طاعة هللا واملهاجر من  
 هجر اخلطااي والذنوب  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا احلسن بن موسى قال ثنا بن هليعة   - 24005
ه أنه رأى فضالة بن قال ثنا يزيد بن أيب حبيب : ان أاب علي اهلمداين أخرب 

عبيد أمر بقبور املسلمني فسويت أبرض الروم وقال مسعت رسول هللا صلى هللا 
 عليه وسلم يقول سووا قبوركم ابألرض 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد ضعيف ت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق قال اان سفيان عن بن   - 24006
عن فضالة بن عبيد : اهنم كانوا مع النيب صلى هللا عليه  أيب ليلى عن رجل 

 وسلم يف غزوة قال وفينا مملوكني فال يقسم هلم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيفت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد هللا بن الوليد قال أان سفيان   - 24007
وحممد بن كثري أخو سليمان بن كثري قال ثنا سفيان عن بن أيب ليلى عن رجل  

عن أبيه عن فضالة بن عبيد : أهنم كانوا مع النيب صلى هللا عليه وسلم يف غزاة  
 قال وفينا مملوكني فال يقسم هلم  

 

 

األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيفعليق شعيب ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هاشم ويونس قاال ثنا ليث بن  - 24008
سعد قال هاشم ثنا سعيد بن يزيد أبو شجاع وقال يونس عن سعيد بن سويد 

أيب شجاع احلمريي عن خالد بن أيب عمران قال يونس املعافري عن حنش  



د األنصاري قال : اشرتيت قالدة يوم فتح خيرب  الصنعاين عن فضالة بن عبي
إبثين عشر دينارا فيها ذهب وخرز ففصلتها فوجدت فيها أكثر من اثين عشر  

 دينارا فذكرت ذلك للنيب صلى هللا عليه وسلم فقال ال تباع حىت تفصل 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

يب ثنا يعقوب قال ثنا أيب عن بن إسحاق حدثنا عبد هللا حدثين أ - 24009
 مرزوق موىل جتيب عن حنش عن قال حدثين يزيد بن أيب حبيب عن أيب

فضالة بن عبيد بن انقد األنصاري قال : خرج علينا رسول هللا صلى هللا عليه  
وسلم يف يوم كان يصومه قال فدعا مباء فشرب فقلنا له وهللا اي رسول هللا ان 

ت تصومه قال أجل ولكين قئت  كان هذا اليوم كن  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد حسن من أجل ابن ت
 إسحاق

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعمر بن بشري قال ثنا عبد هللا قال   - 24010
اان رشدين بن سعد قال حدثين أبو هانئ اخلوالين عن عمرو بن مالك اجلبين 



ة بن الصامت حداثه ان رسول هللا صلى هللا عليه  ان فضالة بن عبيد وعباد
تعاىل من قضاء اخللق فيبقى رجالن  وسلم قال : إذا كان يوم القيامة وفرغ هللا

فيؤمر هبما إىل النار فيلتفت أحدمها فيقول اجلبار تبارك امسه ردوه فريدوه 
به  فيقال له مل التفت يعين فيقول قد كنت أرجو ان تدخلين اجلنة قال فيؤمر 

إىل اجلنة قال فيقول لقد أعطاين ريب عز وجل حىت لو اين أطعمت أهل اجلنة 
ما نقص ذلك مما عندي شيئا قاال وكان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا 

 ذكره يرى السرور يف وجهه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف لضعف رشدين بن سعد ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    22صفحة  - 6مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا علي بن إسحاق قال اان عبد هللا   - 24011
يعين بن املبارك قال اان حيوة بن شريح قال أخربين أبو هانئ اخلوالين انه مسع  

فضالة بن عبيد يقول مسعت رسول هللا عمرو بن مالك اجلبين يقول مسعت  
 صلى هللا عليه وسلم يقول : اجملاهد من جاهد نفسه يف سبيل هللا عز وجل 



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن غيالن قال ثنا املفضل بن  - 24012
فضالة قال حدثين عبد هللا بن عياش عن يزيد بن أيب حبيب انه أخربه عن أيب  
مرزوق عن حنش الصنعاين عن فضالة بن عبيد األنصاري عن النيب صلى هللا  

 عليه وسلم : انه كان صائما فقاء فأفطر  

 

 

: حديث صحيح وهذا سند حسن يف املتابعات  عليق شعيب األرنؤوطت
 والشواهد من أجل عبد هللا بن عياش

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب قال ثنا قتيبة بن سعيد قال حدثين  - 24013
لك عن فضالة بن رشدين بن سعد عن محيد أيب هانئ اخلوالين عن عمرو بن ما

عبيد ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : يف حجة الوداع اال أخربكم من  
ى أمواهلم املسلم من سلم املسلمون من لسانه ويده واملؤمن من أمنه الناس عل 

وأنفسهم واملهاجر من هجر اخلطااي والذنوب واجملاهد من جاهد نفسه يف طاعة  
 هللا عز وجل  

 



 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف لضعف رشدين ت
 بن سعد 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا قتيبة بن سعيد قال ثنا ليث بن  - 24014
عن اجلالح أيب كثري قال حدثين حنش   سعد عن عبد هللا بن أيب جعفر

الصنعاين عن فضالة بن عبيد قال : كنا مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يوم  
خيرب فبايع اليهود األوقية الذهب ابلدينارين والثالثة فقال رسول هللا صلى هللا  

 عليه وسلم ال تبيعوا الذهب ابلذهب اال وزان بوزن 

 

 

ناده قوي على شرط مسلم عليق شعيب األرنؤوط : إس ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد بن هارون قال أخربين اجلريري   - 24015
عن عبد هللا بن بريدة أن رجال من أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم : رحل  

إىل فضالة بن عبيد وهو مبصر فقدم عليه وهو ميد انقة له فقال إين مل آتك  
لغين عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم رجوت أن زائرا إمنا أتيتك حلديث ب

يكون عندك منه علم فرآه شعثا فقال مايل أراك شعثا وأنت أمري البلد قال إن  
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان ينهاان عن كثري من األرفة ورآه حافيا فقال  



أحياان   مايل أراك حافيا قال إن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أمران أن حنتفي   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

( حديث عوف بن مالك األشجعي األنصاري رضي هللا عنه  )  

 

 

حدثنا عبد هللا قال حدثين أيب قال ثنا وكيع قال ثنا النهاس بن  - 24016
الك اي قهم أبو اخلطاب عن شداد أيب عمار الشامي قال قال عوف بن م

طاعون خذين إليك قال فقالوا أليس قد مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
فهاء  يقول : ما عمر املسلم كان خريا له قال بلى ولكين أخاف ستا إمارة الس

وبيع احلكم وكثرة الشرط وقطيعة الرحم ونشوا ينشؤن يتخذون القرآن مزامري  
 وسفك الدم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف لضعف النهاس بن ت
 قهم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد بن هارون قال اان سفيان بن   - 24017



حسني عن هشام بن يوسف عن عوف بن مالك قال : استأذنت على النيب 
صلى هللا عليه وسلم فقلت أدخل كلي أو بعضي قال ادخل كلك فدخلت 

عليه وهو يتوضأ وضوءا مكيثا فقال يل اي عوف بن مالك أعدد ستا قبل 
يكم خذ إحدى مث فتح بيت املقدس مث موت أيخذكم تقعصون  الساعة موت نب

فيه كما تقعص الغنم مث تظهر الفنت ويكثر املال حىت يعطى الرجل الواحد مائة  
دينار فيسخطها مث أيتيكم بنو األصفر حتت مثانني غاية حتت كل غاية اثنا عشر  

 ألفا 
 

 

ة هشام بن عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف جلهالت
 يوسف 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو بكر احلنفي قال ثنا الضحاك  - 24018
بن عثمان عن بكري بن عبد هللا بن األشج قال : دخل عوف بن مالك هو  
وذو الكالع مسجد بيت املقدس فقال له عوف عنك أم عمك فقال ذو  

د لسمعت رسول الكالع أما انه من خري أو من أصلح الناس فقال عوف أشه
 هللا صلى هللا عليه وسلم يقول ال يقص اال أمري أو مأمور أو متكلف  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح بطرقه وشواهده ت  



 

 

------------------------------------- 

 

[    23صفحة  - 6مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن بكر قال اان النهاس عن   - 24019
لوا  شداد أيب عمار عن عوف بن مالك األشجعي قال اي طاعون خذين إليك قا

مل تقول هذا أليس مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : ان املؤمن ال  
 يزيده طول العمر اال خريا قال بلى فذكر مثل حديث وكيع  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيفت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا محاد بن خالد عن معاوية بن صاحل  - 24020
عن ازهر يعين بن سعيد عن ذي الكالع عن عوف بن مالك : ان رسول هللا 

 صلى هللا عليه وسلم كان يقول القصاص ثالثة أمري أو مأمور أو خمتال 

 

 

عيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد حسن من أجل أزهر بن  عليق شت



 سعيد 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن بن مهدي عن معاوية   - 24021
عن حبيب بن عبيد قال حدثين جبري بن نفري عن عوف قال : رأيت رسول هللا 

له   صلى هللا عليه وسلم صلى على ميت ففهمت من صالته عليه اللهم اغفر
وارمحه وعافه واعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله واغسله ابملاء والثلج والربد  

ونقه من اخلطااي كما نقيت الثوب األبيض من الدنس وأبدله دارا خريا من داره  
وأهال خريا من أهله وزوجة خريا من زوجه وادخله اجلنة وجنه من النار وقه  

 عذاب القرب 

 

 

اده صحيح على شرط مسلم عليق شعيب األرنؤوط : إسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد احلميد بن جعفر عن صاحل بن  - 24022
قال :   أيب عريب عن كثري بن مرة احلضرمي عن عوف بن مالك األشجعي

خرج علينا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ومعه العصا ويف املسجد أفناء 
معلقه فيها قنو فيه حشف فغمز القنو ابلعصا اليت يف يده قال لو شاء رب 

ه الصدقة تصدق أبطيب منها ان رب هذه الصدقة ليأكل احلشف يوم هذ
القيامة قال مث أقبل علينا فقال أما وهللا اي أهل املدينة لتدعنها أربعني عاما  



للعوايف قال فقلت هللا أعلم قال يعين الطري والسباع قال وكنا نقول ان هذا  
 للذي تسميه العجم هي الكراكي  

 

 

: إسناده حسنعليق شعيب األرنؤوط ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد قال ثنا حممد بن أيب  - 24023
املليح اهلذيل قال حدثين زايد بن أيب املليح عن أبيه عن أيب بردة عن عوف بن 

مالك األشجعي أنه : كان مع النيب صلى هللا عليه وسلم يف سفر فسار هبم  
مجعاء ال حيل عقدة اال لصالة حىت نزلوا  يومهم امجع ال حيل هلم عقدة وليلته 

أوسط الليل قال فرقب رجل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حني وضع رحله  
قال فانتهيت إليه فنظرت فلم ار أحدا اال انئما وال بعريا اال واضع جرانه انئما 
قال فتطاولت فنظرت حيث وضع النيب صلى هللا عليه وسلم رحله فلم أره يف  

جت أختطى الرحال حىت خرجت إىل الناس مث مضيت على وجهي  مكانه فخر 
يف سواد الليل فسمعت جرسا فانتهيت إليه فإذا اان مبعاذ بن جبل واألشعري  

فانتهيت إليهما فقلت أين رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فإذا هزيز كهزيز  
د  الرحا فقلت كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عند هذا الصوت قاال اقع

اسكت فمضى قليال فأقبل حىت انتهى إلينا فقمنا إليه فقلنا اي رسول هللا فزعنا  
إذ مل نرك واتبعنا أثرك فقال انه أاتين آت من ريب عز وجل فخريين بني ان 



يدخل نصف أميت اجلنة وبني الشفاعة فاخرتت الشفاعة فقلنا نذكرك هللا 
مث مضينا فيجيء الرجل   والصحبة اال جعلتنا من أهل شفاعتك قال أنتم منهم 

والرجالن فيخربهم ابلذي أخربان به فيذكرونه هللا والصحبة اال جعلهم من أهل 
شفاعته فيقول فإنكم منهم حىت انتهى الناس فأضبوا عليه وقالوا اجعلنا منهم  

 قال فإين اشهدكم اهنا ملن مات من أميت ال يشرك ابهلل شيئا  

 

 

وهذا إسناد ضعيف عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    24صفحة  - 6مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إبراهيم بن إسحاق وعلي بن  - 24024
قال ثنا يزيد بن أيب إسحاق قاال ثنا بن مبارك قال اان سعيد بن أيب أيوب 

حبيب عن ربيعة بن لقيط عن مالك بن هدم عن عوف بن مالك األشجعي  
قال : غزوان وعلينا عمرو بن العاص فأصابتنا خممصة فمروا على قوم قد حنروا  

ورا فقلت أعاجلها لكم على ان تطعموين منها شيئا وقال إبراهيم فتطعمون  جز 
منها فعاجلتها مث أخذت الذي أعطوين فأتيت به عمر بن اخلطاب فأىب أن 



أيكله مث أتيت به أاب عبيدة بن اجلراح فقال مثل ما قال عمر بن اخلطاب فأىب 
بعد ذاك يف فتح مكة   ان أيكل مث اين بعثت إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

 فقال أنت صاحب اجلزور فقلت نعم اي رسول هللا مل يزدين على ذلك 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده جيدت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا زكراي بن عدي قال اان عبيد هللا بن   - 24025
عمرو الزرقي عن إسحاق بن راشد عن عبد احلميد بن عبد الرمحن بن زيد بن 
اخلطاب عن عوف بن مالك قال : أتيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بتبوك  

من آخر السحور وهو يف فسطاط أو قال قبة من آدم قال فسألت مث 
استأذنت فقلت أدخل فقال ادخل قلت كلي قال كلك قال فدخلت وإذا هو 

 يتوضأ وضوءا مكينا  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد جيد ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا احلسن بن سوار قال ثنا ليث عن   - 24026
 معاوية عن عمرو بن قيس الكندي انه مسع عاصم بن محيد يقول مسعت عوف



بن مالك يقول : قمت مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فبدأ فاستاك مث  
رمحة اال وقف توضأ مث قام يصلي وقمت معه فبدأ فاستفتح البقرة ال مير آبية 

فسأل وال مير آبية عذاب اال وقف يتعوذ مث ركع فمكث راكعا بقدر قيامه  
يقول يف ركوعه سبحان ذي اجلربوت وامللكوت والكربايء والعظمة مث قرأ آل 

 عمران مث سورة ففعل مثل ذلك 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده قويت  

 

 

إسحاق قال اان عبد هللا  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا علي بن  - 24027
محن بن بريد بن جابر قال حدثين زريق موىل بين فزارة عن  قال أخربين عبد الر 

مسلم بن قرظه وكان بن عم عوف بن مالك قال مسعت عوف بن مالك يقول 
مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : خيار أئمتكم من حتبوهنم 

شرار أئمتكم الذين تبغضوهنم وحيبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم و 
ويبغضونكم وتلعنوهنم ويلعنونكم قلنا اي رسول هللا أفال ننابذهم عند ذلك قال 
ال ما أقاموا لكم الصالة اال ومن ويل عليه أمري وال فرآه أييت شيئا من معصية  

 هللا فلينكر ما أييت من معصية هللا وال ينزعن يدا من طاعة  

 

 

سناده جيد رجاله رجال الصحيح عليق شعيب األرنؤوط : إت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيوة قال اان بقية بن الوليد قال   - 24028
ف بن مالك حدثين حبري بن سعد عن خالد بن معدان عن جبري بن نفري عن عو 

انه قال : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قام يف أصحابه فقال الفقر 
روم وتصب ختافون أو العوز أو هتمكم الدنيا فان هللا فاتح لكم أرض فارس وال

 عليكم الدنيا صبا حىت ال يزيغكم بعدي ان أزاغكم اال هي  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه وهذا إسناد ضعيف من أجل بقية بن ت
 الوليد 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيوة بن شريح وإبراهيم بن أيب  - 24029
معدان عن سيف   العباس قاال ثنا بقية قال حدثين حبري بن سعد عن خالد بن

عن عوف بن مالك انه حدثهم : ان النيب صلى هللا عليه وسلم قضى بني 
رجلني فقال املقضي عليه ملا أدبر حسيب هللا ونعم الوكيل فقال رسول هللا صلى  

هللا عليه وسلم ردوا علي الرجل فقال ما قلت قال قلت حسيب هللا ونعم  
ان هللا يلوم على العجز ولكن الوكيل فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

 عليك ابلكيس فإذا غلبك أمر فقل حسيب هللا ونعم الوكيل  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف لضعف بقية بن الوليدت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    25صفحة  - 6مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو املغرية قال ثنا صفوان قال ثنا   - 24030
طلق النيب عبد الرمحن بن جبري بن نفري عن أبيه عن عوف بن مالك قال : ان

صلى هللا عليه وسلم يوما وأان معه حىت دخلنا كنيسة اليهود ابملدينة يوم عيد  
عليه وسلم اي معشر  هلم فكرهوا دخولنا عليهم فقال هلم رسول هللا صلى هللا  

اليهود أنبأان اثنا عشر رجال يشهدون أنه ال إله إال هللا وأن حممدا رسول هللا 
حيبط هللا عن كل يهودي حتت أدمي السماء الغضب الذي غضب عليه قال  

فاسكتوا ما جاء به منهم أحد مث رد عليهم فلم جيبه أحد مث ثلث فلم جيبه أحد  
اشر وأان العاقب وأان النيب املصطفى آمنتم أو فقال أبيتم فوهللا إين ألان احل

كذبتم مث انصرف وأان معه حىت إذا كدان أن خنرج اندى رجل من خلفنا كما  
أنت حممد قال فأقبل فقال ذلك الرجل أي رجل تعلمون فيكم اي معشر 

اليهود قالوا وهللا ما نعلم أنه كان فينا رجل أعلم بكتاب هللا منك وال افقه  
أبيك قبلك وال من جدك قبل أبيك قال فإين أشهد له ابهلل إنه  منك وال من



نيب هللا الذي جتدونه يف التوراة قالوا كذبت مث ردوا عليه قوله وقالوا فيه شرا 
قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كذبتم لن يقبل قولكم أما آنفا فتثنون عليه  

قلتم فلن يقبل قولكم قال   من اخلري ما أثنيتم وملا آمن كذبتموه وقلتم فيه ما 
فخرجنا وحنن ثالثة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأان وعبد هللا بن سالم  

قل أرأيتم إن كان من عند هللا وكفرمت به وشهد شاهد   } وانزل هللا عز وجل فيه 
   {من بين إسرائيل على مثله فآمن واستكربمت إن هللا ال يهدي القوم الظاملني 

 

 

رنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم عليق شعيب األت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو املغرية قال ثنا صفوان قال ثنا   - 24031
عبد الرمحن بن جبري بن نفري عن أبيه عن عوف بن مالك األشجعي قال :  

أتيت النيب صلى هللا عليه وسلم فسلمت عليه فقال عوف فقلت نعم فقال  
عضي قال بل كلك قال اعدد اي عوف ستا بني يدي ادخل قال قلت كلي أو ب

الساعة أوهلن مويت قال فاستبكيت حىت جعل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
يسكتين قال قلت إحدى والثانية فتح بيت املقدس قلت اثنني والثالثة مواتن  
يكون يف أميت أيخذهم مثل قعاص الغنم قال ثالاث والرابعة فتنة تكون يف أميت 

ها قل أربعا واخلامسة يفيض املال فيكم حىت ان الرجل ليعطي املائة وعظم 
دينار فيتسخطها قل مخسا والسادسة هدنة تكون بينكم وبني بين األصفر  



فيسريون إليكم على مثانني غاية قلت وما الغاية قال الراية حتت كل راية اثنا 
مدينة يقال هلا  عشر ألفا فسطاط املسلمني يومئذ يف أرض يقال هلا الغوطة يف 

 دمشق  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو املغرية قال ثنا صفوان قال ثنا   - 24032
قال : كان  عبد الرمحن بن جبري بن نفري عن أبيه عن عوف بن مالك األشجعي  

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا جاء يفء قسمه من يومه فأعطي اآلهل 
ر  حظني وأعطي العزب حظا واحدا فدعينا وكنت ادعى قبل عمار بن ايس

فدعيت فأعطاين حظني وكان يل أهل مث دعا بعمار بن ايسر فأعطي حظا  
واحدا فبقيت قطعة سلسلة من ذهب فجعل النيب صلى هللا عليه وسلم يرفعها  

 بطرف عصاه فتسقط مث رفعها وهو يقول كيف أنتم يوم يكثر لكم من هذا 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

------------------------------------- 



 

[    26صفحة  - 6مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو املغرية قال ثنا صفوان قال   - 24033
حدثين عبد الرمحن بن جبري بن نفري عن أبيه جبري عن عوف بن مالك 

علينا خالد بن الوليد قال   األشجعي قال : غزوان غزوة إىل طرف الشام فأمر
داد محري فأوى إىل رحلنا ليس معه شيء اال سيف فانضم إلينا رجل من أم

ليس معه سالح غريه فنحر رجل من املسلمني جزورا فلم يزل حيتل حىت أخذ 
من جلده كهيئة اجملن حىت بسطه على األرض مث وقد عليه حىت جف فجعل له  

دوان فيهم أخالط من الروم والعرب من  ممسكا كهيئة الرتس فقضى إن لقينا ع
قضاعة فقاتلوان قتاال شديدا ويف القوم رجل من الروم على فرس له اشقر  

وسرج مذهب ومنطقة ملطخة ذهبا وسيف مثل ذلك فجعل حيمل على القوم 
ويغري هبم فلم يزل ذلك املددي حيتال لذلك الرومي حىت مر به فاستقفاه  

مث اتبعه ضراب ابلسيف حىت قتله فلما  فضرب عرقوب فرسه ابلسيف فوقع 
فتح هللا الفتح أقبل يسأل للسلب وقد شهد له الناس أبنه قاتله فأعطاه خالد  

بعض سلبه وامسك سائره فلما رجع إىل رحل عوف ذكره فقال له عوف ارجع 
إليه فليعطك ما بقي فرجع إليه فأىب عليه فمشى عوف حىت أتى خالدا فقال  

 صلى هللا عليه وسلم قضى ابلسلب للقاتل قال بلى قال  أما تعلم إن رسول هللا
فما مينعك ان تدفع إليه سلب قتيله قال خالد استكثرته له قال عوف لئن  



رأيت وجه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ألذكرن ذلك له فلما قدم املدينة  
بعثه عوف فاستعدى إىل النيب صلى هللا عليه وسلم فدعا خالدا وعوف قاعد  

ال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ما مينعك اي خالد ان تدفع إىل هذا سلب فق
فجر قتيله قال استكثرته له اي رسول هللا فقال ادفعه إليه قال فمر بعوف 

عوف بردائه فقال ليجزي لك ما ذكرت لك من رسول هللا صلى هللا عليه  
تعطه اي وسلم فسمعه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فاستغضب فقال ال 

خالد هل أنتم اتركي أمرائي إمنا مثلكم ومثلهم كمثل رجل اشرتى إبال وغنما  
فدعاها مث ختري سقيها فأوردها حوضا فشرعت فيه فشربت صفوة املاء وتركت 

 كدره فصفوه أمرهم لكم وكدره عليهم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

ين أيب ثنا أبو املغرية قال ثنا صفوان بن حدثنا عبد هللا حدث - 24034
عمرو قال حدثين عبد الرمحن بن جبري بن نفري عن أبيه عن عوف بن مالك 
 األشجعي وخالد بن الوليد : ان النيب صلى هللا عليه وسلم مل خيمس السلب 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا احلسن بن سوار أبو العالء قال ثنا   - 24035
إمساعيل بن عياش عن سليمان بن سليم عن حيىي بن جابر بن مالك قال 

مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : لن جيمع هللا عز وجل على هذه  
 األمة سيفني سيفا منها وسيفا من عدوها  

 

 

األرنؤوط : إسناده حسنعليق شعيب ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا علي بن حبر قال ثنا حممد بن محري  - 24036
احلمصي قال حدثين إبراهيم بن أيب عبلة عن الوليد بن عبد الرمحن اجلرشي 
قال ثنا جبري بن نفري عن عوف بن مالك انه قال : بينما حنن جلوس عند  

ات يوم فنظر يف السماء مث قال هذا اوان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ذ
العلم ان يرفع فقال له رجل من األنصار يقال له زايد بن لبيد أيرفع العلم اي  

رسول هللا وفينا كتاب هللا وقد علمناه أبناءان ونساءان فقال رسول هللا صلى هللا 
 عليه وسلم ان كنت ألظنك من افقه أهل املدينة مث ذكر ضاللة أهل الكتابني

وعندمها ما عندمها من كتاب هللا عز وجل فلقي جبري بن نفري شداد بن أوس 
ابملصلى فحدثه هذا احلديث عن عوف بن مالك فقال صدق عوف مث قال  

وهل تدري ما رفع العلم قال قلت ال أدري قال ذهاب أوعيته قال وهل تدري 



ترى أي العلم أول ان يرفع قال قلت ال أدري قال اخلشوع حىت ال تكاد 
 خاشعا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد قوي ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    27صفحة  - 6مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا على بن عاصم قال أخربين النهاس  - 24037
صلى هللا  بن قهم عن أيب عمار شداد عن عوف بن مالك قال قال رسول هللا 

عليه وسلم : من كن له ثالث بنات أو ثالث أخوات أو ابنتان أو أختان اتقى 
 هللا فيهن واحسن إليهن حىت ينب أو مينت كن له حجااب من النار  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيفت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن بن موسى قال ثنا بن هليعة   - 24038



قال ثنا بكري بن األشج عن يعقوب بن عبد هللا ان عبد هللا بن يزيد قاص 
مسلمة حدثه ان عوف بن مالك حدثه قال مسعت رسول هللا صلى هللا عليه  

ل : ال يقص إال أمري أو مأمور أو خمتال  وسلم يقو   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف جلهالة حال عبد  ت
 هللا بن يزيد

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا قتيبة بن سعيد قال ثنا بن هليعة   - 24039
عن يزيد بن أيب حبيب عن ربيعة بن لقيط عن عوف بن مالك األشجعي قال  

ت على النيب صلى هللا عليه وسلم يف ستة نفر أو سبعة أو مثانية فقال  : دخل
لنا ابيعوين فقلنا اي نيب هللا قد ابيعناك قال ابيعوين فبايعناه فأخذ علينا مبا أخذ 

 على الناس مث اتبع ذلك كلمة خفية فقال ال تسألوا الناس شيئا  

 

 

يف املتابعات عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد حسن ت
 والشواهد

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هارون قال ثنا بن وهب قال ثنا   - 24040



عمرو بن احلرث عن بكري بن عبد هللا : ان يعقوب أخاه وبن أيب خصيفة  
حداثه ان عبد هللا بن يزيد قاص مسلمة ابلقسطنطينية حدثهما عن عوف بن 

هللا عليه وسلم يقول ال يقص على  مالك األشجعي قال مسعت رسول هللا صلى 
 الناس اال أمري أو مأمور أو خمتال  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف جلهالة حال عبد  ت
 هللا بن زيد قاص مسلمة 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هشيم قال اان داود بن عمرو عن   - 24041
بر بن عبيد هللا احلضرمي عن أيب إدريس اخلوالين عن عوف بن مالك 

األشجعي : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أمر ابملسح على اخلفني يف 
 غزوة تبوك ثالثة أايم للمسافر ولياليهن وللمقيم يوم وليلة  

 

 

األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد حسن عليق شعيب ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هشيم قال اان يعلى بن عطاء عن   - 24042
حممد بن أيب حممد عن عوف بن مالك األشجعي قال : أتيت النيب صلى هللا 



عليه وسلم وهو يف خدر له فقلت أدخل فقال ادخل قلت أكلي قال كلك 
كون قبل الساعة أوهلن وفاة نبيكم قال فبكيت  فلما جلست قال امسك ستا ت

قال هشيم وال أدري أبيها بدا مث فتح بيت املقدس وفتنة تدخل بيت كل شعر  
ومدر وان يفيض املال فيكم حىت يعطى الرجل مائة دينار فيتسخطها ومواتن  

يكون يف الناس كقعاص الغنم قال وهدنة تكون بينكم وبني بين األصفر 
ون إليكم يف مثانني غاية وقال يعلى يف ستني غاية حتت كل فيغدرون بكم فيسري 
 غاية اثنا عشر ألفا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف جلهالة حممد بن  ت
 أيب حممد الراوي عن عوف بن مالك

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا الوليد بن مسلم قال حدثين  - 24043
الرمحن بن جبري بن نفري عن أبيه عن عوف بن صفوان بن عمرو عن عبد 

مالك األشجعي قال : خرجت مع من خرج مع زيد بن حارثة من املسلمني يف  
غزوة مؤتة ورافقين مددي من اليمن ليس معه غري سيفه فنحر رجل من 
املسلمني جزورا فسأله املددي طائفة من جلده فأعطاه إايه فاختذه كهيئة  

وع الروم وفيهم رجل على فرس له اشقر عليه سرج  الدرق ومضينا فلقينا مج
مذهب وسالح مذهب فجعل الرومي يغري ابملسلمني وقعد له املددي خلف 



صخرة فمر به الرومي فعرقب فرسه فخر وعاله فقتله وحاز فرسه وسالحه  
فلما فتح هللا للمسلمني بعث إليه خالد بن الوليد فأخذ منه السلب قال عوف  

لد أما علمت ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قضى فأتيته فقلت اي خا
دنه إليه أو ألعرفنكها عند  ابلسلب للقاتل قال بلى ولكين استكثرته قلت لرت 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأيب ان يرد عليه قال عوف فاجتمعنا عند  
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وقصصت عليه قصة املددي وما فعله خالد 

سول هللا صلى هللا عليه وسلم اي خالد ما محلك على ما صنعت قال اي  فقال ر 
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اي خالد رد عليه ما أخذت منه قال عوف 

فقال دونك اي خالد أمل أف لك فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وما ذاك  
ترده عليه هل  فأخربته فغضب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وقال اي خالد ال 

 أنتم اتركوا أمراء يل لكم صفوة أمرهم وعليهم كدره  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    28صفحة  - 6مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 



قال الوليد سألت ثورا عن هذا احلديث فحدثين عن خالد بن  - 24043
جبري بن نفري عن عوف بن مالك األشجعي :حنوه معدان عن   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد عن عبد احلميد   - 24044
يعين أاب جعفر قال حدثين صاحل بن أيب عريب عن كثري بن مرة احلضرمي عن  

عوف بن مالك األشجعي قال : خرج علينا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أو  
ملسجد وبيده عصا وقد علق رجل أقناء حشف فطس ابلعصا دخل وحنن يف ا

يف ذلك القنو مث قال لو شاء رب هذه الصدقة تصدق أبطيب من هذا ان رب 
 هذه الصدقة أيكل احلشف يوم القيامة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد قال اان فرج بن فضالة عن   - 24045
صلى هللا عليه   ربيعة بن يزيد عن مسلم بن قرظه عن عوف بن مالك عن النيب

وسلم قال : خياركم وخيار أئمتكم الذين حتبوهنم وحيبونكم وتصلون عليهم  
نوهنم  ويصلون عليكم وشراركم وشرار أئمتكم الذين تبغضوهنم ويبغضونكم وتلع

ويلعنونكم قالوا اي رسول هللا أفال نقاتلهم قال ال ما صلوا لكم اخلمس اال ومن  
عليه وال فرآه أييت شيئا من معاصي هللا فليكره ما أتى وال تنزعوا يدا من  



 طاعته  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث جيد وهذا إسناد ضعيف لضعف فرج بن ت
 فضالة

 

 

أيب ثنا عبد الرمحن بن مهدي عن معاوية  حدثنا عبد هللا حدثنا  - 24046
ال : صلى رسول هللا عن عبد الرمحن بن جبري عن أبيه عن عوف بن مالك ق

صلى هللا عليه وسلم على ميت قال ففهمت من صالته عليه اللهم اغفر له  
وارمحه واغسله ابملاء والثلج ونقه من اخلطااي كما نقيت الثوب األبيض من  

 الدنس  
 

 

األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم عليق شعيب ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن عن معاوية بن معاوية   - 24047
عن أزهر بن سعيد عن ذي كالع عن عوف بن مالك قال قال رسول هللا 

 صلى هللا عليه وسلم : القصاص ثالثة أمري أو مأمور أو خمتال  

 

 



صحيح وهذا إسناد حسن من أجل أزهر بن  عليق شعيب األرنؤوط : حديث ت
 سعيد 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هبز قال ثنا أبو عوانة قال ثنا قتادة   - 24048
عن أيب مليح عن عوف بن مالك األشجعي قال : عرس رسول هللا صلى هللا  

عليه وسلم ذات ليلة فافرتش كل رجل منا ذراع راحلته قال فانتهيت إىل بعض 
ذا انقة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ليس قدامها أحد قال فانطلقت الليل فإ

أطلب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فإذا معاذ بن جبل وعبد هللا بن قيس  
قائمان قلت أين رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قاال ما ندري غري أان مسعنا  

ا مث جاءان رسول هللا صوات أبعلى الوادي فإذا مثل هزيز الرحل قال امكثوا يسري 
صلى هللا عليه وسلم فقال إنه أاتين الليلة آت من ريب فخريين بني أن يدخل 

نصف أميت اجلنة وبني الشفاعة فاخرتت الشفاعة فقلنا ننشدك هللا والصحبة ملا  
جعلتنا من أهل شفاعتك قال فإنكم من أهل شفاعيت قال فاقبلنا معانيق ايل 

قدوا نبيهم  الناس فإذا هم قد فزعوا وف   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني ت  

 

 

------------------------------------- 



 

[    29صفحة  - 6مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : إنه أاتين الليلة من ريب   - 24048
اخرتت آت فخريين بني أن يدخل نصف أميت اجلنة وبني الشفاعة وإين 

الشفاعة قالوا اي رسول هللا ننشدك هللا والصحبة ملا جعلتنا من أهل شفاعتك  
شيئا من  قال فلما أضبوا عليه قال فأان اشهدكم أن شفاعيت ملن ال يشرك ابهلل 

 أميت 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن بكر قال ثنا سعيد عن   - 24049
قتادة عن أيب املليح اهلذيل عن عوف بن مالك األشجعي قال : كنا مع رسول  

هللا صلى هللا عليه وسلم   هللا صلى هللا عليه وسلم يف بعض أسفاره فأانخ نيب
 وأخننا معه فذكر معناه اال انه قال وبني ان يدخل نصف أميت اجلنة 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن آدم قال ثنا بن املبارك عن   - 24050
صفوان بن عمر عن عبد الرمحن بن جبري عن أبيه عن عوف بن مالك قال :  

كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا أاته الفيء قسمه من يومه فأعطا  
 األهل حظني وأعطى العزب حظا  

 

 

ح على شرط مسلم عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو عاصم قال اان عبد احلميد قال   - 24051
ثنا صاحل بن أيب عريب عن كثري بن مرة عن عوف بن مالك قال : دخل عوف 
بن مالك مسجد محص قال وإذا الناس على رجل فقال ما هذه اجلماعة قالوا 

 صلى هللا عليه وسلم ال يقص كعب يقص قال اي وحيه اال مسع قول رسول هللا
 اال أمري أو مأمور أو خمتال  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد حسن من أجل صاحل بن ت
 أيب عريب

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن بكر قال اان النهاس عن   - 24052



ى هللا  عمرو عن شداد أيب عمار عن عوف بن مالك قال قال رسول هللا صل
عليه وسلم : اان وامرأة سفعاء اخلدين كهاتني يوم القيامة ومجع بني أصبعيه  

السبابة والوسطى امرأة ذات منصب ومجال أمت من زوجها حبست نفسها 
 على أيتامها حىت ابنوا أو ماتوا 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه وهذا إسناد ضعيف لضعف النهاست  

 

 

 حدثين أيب ثنا حممد بن بكر قال اان النهاس عن  حدثنا عبد هللا - 24053
لى هللا عليه وسلم :  شداد أيب عمار عن عوف بن مالك قال قال رسول هللا ص

ما من عبد مسلم يكون له ثالث بنات فانفق عليهن حىت ينب أو مينت اال كن  
 له حجااب من النار فقالت امرأة اي رسول هللا أو اثنتان قال أو اثنتان  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف لضعف النهاست  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع عن النهاس عن شداد أيب  - 24054
عمار عن عوف بن مالك قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : اان وامرأة 

ماها حىت  سفعاء يف اجلنة كهاتني امرأة أمت من زوجها فحبست نفسها على يتأ



 ابنوا أو ماتوا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه وهذا إسناد ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيس يف تفسري شيبان عن قتادة   - 24055
قال ثنا صاحب لنا أظنه أاب املليح اهلذيل عن عوف بن مالك : فذكره وقال  

 بني ان يدخل نصف أميت اجلنة 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

( حديث السيدة عائشة رضي هللا عنها   )  

 

 

أخربان هالل أبو بكر أمحد بن مالك يف مسجده من كتابه قراءة   - 24056
عليه قال ثنا أبو عبد الرمحن عبد هللا عنهم قال حدثين أيب مسعته وحدي قال  
ثنا عباد بن عباد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي هللا عنها : ان  

 عليه وسلم هنى عن قتل حيات البيوت اال األبرت وذا رسول هللا صلى هللا
الطفيتني فإهنما خيتطفان أو قال يطمسان اإلبصار ويطرحان احلمل من بطون 



 النساء ومن تركهما فليس منا  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عباد بن عباد عن هشام بن عروة   - 24057
ش يف اجلاهلية  عن أبيه عن عائشة قالت : كان يوم عاشوراء يوم يصومه قري

وكان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يصومه فلما قدم املدينة صامه وأمر  
م بصيامه فلما نزلت فريضة شهر رمضان كان رمضان هو الذي يصومه وترك يو 

 عاشوراء فمن شاء صامه ومن شاء افطره  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    30صفحة  - 6مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عباد بن عباد عن هشام بن عروة   - 24058



عن أبيه عن عائشة : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان يقول هلا اين 
اعرف غضبك إذا غضبت ورضاك إذا رضيت قالت وكيف تعرف ذلك اي 

 رسول هللا قال إذا غضبت قلت اي حممد وإذا رضيت قلت اي رسول هللا 

 

 

ب األرنؤوط : حديث غري حمفوظ هبذه السياقة عليق شعيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هشيم قال اان منصور عن عبد   - 24059
الرمحن بن عمر بن أيب سلمة عن أبيه عن عائشة قالت : ملا نزل عذري من  
السماء جاءين النيب صلى هللا عليه وسلم فأخربين بذلك فقلت حنمد هللا عز  

 وجل ال حنمدك  

 

 

لنيب صلى هللا عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح دون قوله : جاءين ات
 عليه وسلم فأخربين بذلك وهذا إسناد ضعيف لضعف عمر بن أيب سلمة 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هشيم عن عمر بن أيب سلمة عن   - 24060
عائشة قالت كنت اغتسل : اان ورسول هللا صلى هللا عليه وسلم من إانء واحد 

 من اجلنابة  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هشيم قال اان منصور عن عبد   - 24061
الرمحن بن القاسم عن عائشة قالت : إمنا أذن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 لسودة بنت زمعة يف اإلفاضة قبل الصبح من مجع ألهنا كانت امرأة ثبطة  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هشيم قال اان حيىي بن سعيد عن   - 24062
عمرة عن عائشة قالت : صلى النيب صلى هللا عليه وسلم يف حجريت والناس 

 أيمتون به من وراء احلجرة يصلون بصالته 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هشيم عن أيب حرة عن احلسن عن  - 24063
سعد بن هشام عن عائشة قالت : كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا قام  



 من الليل يصلي افتتح صالته بركعتني خفيفتني  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

هشيم قال اان مغرية عن إبراهيم   حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا - 24064
عن األسود عن عائشة : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم رخص ألهل بيت 

 من األنصار يف الرقية من كل ذي محة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هشيم قال اان خالد عن عبد هللا   - 24065
شقيق قال سألت عائشة عن صالة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من  بن 

فيصلي ابلناس مث  التطوع فقالت : كان يصلي قبل الظهر أربعا يف بييت مث خيرج 
يرجع إىل بييت فيصلي ركعتني وكان يصلي ابلناس املغرب مث يرجع إىل بيته  

تني وكان  فيصلي ركعتني وكان يصلي هبم العشاء مث يدخل بييت فيصلي ركع 
يصلي من الليل تسع ركعات فيهن الوتر وكان يصلي ليال طويال قائما وليال 

طويال جالسا فإذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم وإذا قرأ وهو قاعد ركع  



وسجد وهو قاعد وكان إذا طلع الفجر صلى ركعتني مث خيرج فيصلي ابلناس 
 صالة الفجر  

 

 

حيح على شرط مسلم عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ص ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هشيم ثنا إمساعيل بن أيب خالد عن   - 24066
الشعيب عن مسروق عن عائشة قالت : كنت افتل قالئد هدي رسول هللا 

صلى هللا عليه وسلم بيدي قال مسروق فسمعت تصفيقها بيديها من وراء  
 احلجاب وهي حتدث بذلك مث تقيم فينا حالال  

 

 

صحيح على شرط الشيخني عليق شعيب األرنؤوط : إسنادهت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هشيم قال اان يزيد بن أيب زايد عن   - 24067
جماهد عن عائشة قالت : كان الركبان ميرون بنا وحنن مع رسول هللا صلى هللا  

عليه وسلم حمرمات فإذا حاذوا بنا أسدلت إحداان جلباهبا من رأسها على 
 وجهها فإذا جاوزان كشفناه  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف لضعف يزيد بن أيب زايدت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هشيم قال ثنا خالد عن أيب العالية   - 24068
عن عائشة قالت كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : يف سجود القرآن 

 سجد وجهي ملن خلقه وشق مسعه وبصره حبوله وقوته  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    31صفحة  - 6مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هشيم قال اان مغرية عن الشعيب  - 24069
عن عائشة قالت : كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا اسرتاث اخلرب متثل  

 فيه ببيت طرفة 

مل تزود   وأيتيك ابألخبار من)   

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : حديث حسن لغريه وهذا إسناد ضعيف النقطاعه ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا معتمر عن إسحاق يعين بن سويد  - 24070
عن معاذة عن عائشة عن النيب صلى هللا عليه وسلم : هنى عن النقري واملقري 

 والدابء واحلنتم  

 

 

األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم عليق شعيب ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا معتمر قال مسعت خالدا عن عبد   - 24071
هللا بن شقيق عن عائشة قالت : ما رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 يصلي الضحى اال ان يقدم من سفر فيصلي ركعتني  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

عتمر عن أيوب عن بن أيب مليكة  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا م - 24072
عن بن الزبري عن عائشة ان نيب هللا صلى هللا عليه وسلم قال : ال حترم املصة 

 واملصتان  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب اان بشر بن املفضل ثنا برد عن  - 07324
الزهري عن عروة عن عائشة قالت : كان النيب صلى هللا عليه وسلم يصلي يف  

البيت والباب عليه مغلق فجئت فمشى حىت فتح يل مث رجع إىل مقامه  
 ووصفت ان الباب يف القبلة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

ثنا عبد هللا حدثين أيب اان بشر بن املفضل عن عبد هللا بن حد - 24074
عثمان عن يوسف بن ماهك قال دخلنا على حفصة بنت عبد الرمحن فأخربتنا 

ان عائشة أخربهتا ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : عن الغالم شااتن  
 مكافأاتن وعن اجلارية شاة  

 

 

ه وهذا إسناد حسن من أجل عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح لغري ت



 عبد هللا بن عثمان 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا مرحوم بن عبد العزيز قال حدثين  - 24075
أبو عمران اجلوين عن يزيد بن اببنوس عن عائشة : ان أاب بكر دخل علي النيب  
صلى هللا عليه وسلم بعد وفاته فوضع فمه بني عينيه ووضع يديه على صدغيه  

ا نبياه واخلياله واصفياه  وقال و   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسن من أجل يزيد بن اببنوست  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إسحاق يعين األزرق وحيىي بن  - 24076
سعيد قال إسحاق ثنا حسني بن املكتب عن بديل عن أيب اجلوزاء عن عائشة  

قالت : كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يفتتح الصالة ابلتكبري والقراءة ب 
يشخص رأسه  وكان إذا ركع مل يرفع رأسه وقال حيىي  {احلمد هلل رب العاملني  }

ومل يصوبه ولكن بني ذلك وكان إذا رفع رأسه من الركوع مل يسجد حىت يستوي 
قائما وإذا رفع رأسه من السجود مل يسجد حىت يستوي جالسا قالت وكان  

يقول يف كل ركعتني التحية وكان ينهى عن عقب الشيطان وكان يفرتش رجله  
دان ذراعيه كالكلب اليسرى وينصب رجله اليمىن وكان ينهى ان يفرتش أح

وكان خيتم الصالة ابلتسليم قال حيىي وكان يكره ان يفرتش ذراعيه افرتاش 



 السبع 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا حسني املعلم   - 24077
ن رسول هللا صلى هللا عليه  عن بديل عن أيب اجلوزاء عن عائشة اهنا قالت : كا

 وسلم فذكر مثله وقال يشخص رأسه وقال افرتاش السبع  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إسحاق ثنا سفيان عن منصور   - 24078
وحيىي عن سفيان قال حدثين منصور عن إبراهيم عن عمارة بن عمري عن عمته  

ن عائشة عن النيب صلى هللا عليه وسلم انه قال : ان اطيب ما أكل الرجل  ع
 من كسبه وان ولده من كسبه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث حسن لغريه وهذا إسناد ضعيف جلهالة عمة  ت
 عمارة بن عمري التيمي 



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن فضيل قال ثنا حصني عن   - 24079
هالل بن يساف عن فروة بن نوفل قال سألت عائشة عن دعاء النيب صلى هللا 

 عليه وسلم قالت : كان يقول اللهم اين أعوذ بك من شر ما عملته نفسي 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

يب ثنا حممد بن عبد الرمحن الطفاوي قال  حدثنا عبد هللا حدثين أ - 24080
قالت : ما ضرب رسول هللا صلى هللا   ثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة

عليه وسلم خادما له قط وال امرأة له قط وال ضرب بيده اال ان جياهد يف 
سبيل هللا وما نيل منه شيء فانتقمه من صاحبه اال ملن تنتهك حمارم هللا عز  

 عز وجل وما عرض عليه أمر ان أحدمها أيسر من اآلخر اال  وجل فينتقم هلل
 أخذ أبيسرمها اال ان يكون مأمثا فان كان مأمثا كان ابعد الناس منه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد حسن من أجل حممد بن ت
 عبد الرمحن 

 

 



------------------------------------- 

 

[    32صفحة  - 6مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل يعين بن علية ثنا حممد بن  - 24081
وسلم إذا  السائب عن أمه عن عائشة قالت : كان رسول هللا صلى هللا عليه 

أخذ أهله الوعك أمر ابحلساء فصنع مث أمرهم فحسوا منه مث يقول انه يعين 
خ ابملاء عن  لريتو فؤاد احلزين ويسر وعن فؤاد السقيم كما تسرو إحداكن الوس

 وجهها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف جلهالة والدة حممد بن السائبت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل ثنا أيوب عن أيب قالبة  - 24082
عن معاذة قالت سألت امرأة عائشة : أتقضي احلائض الصالة فقالت أحرورية 

 عليه وسلم فال نقضي وال نؤمر  أنت قد كنا حنيض عند رسول هللا صلى هللا
 بقضاء 

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل ثنا أيوب عن محيد بن  - 24083
هالل عن أيب بردة قال أخرجت إلينا عائشة كساء ملبدا وإزارا غليظا فقالت :  

سلم يف هذين  قبض رسول هللا صلى هللا عليه و   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل ثنا أيوب عن أيب قالبة  - 24084
عن عبد هللا بن يزيد رضيعا كان لعائشة عن عائشة رضي هللا عنها ان النيب 

ى عليه أمة من  صلى هللا عليه وسلم قال : ال ميوت أحد من املسلمني فيصل 
 الناس يبلغون ان يكونوا مائة فيشفعوا له اال شفعوا فيه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل عن بن عون عن إبراهيم   - 24085
عن األسود : قال ذكروا عند عائشة ان عليا كان وصيا فقالت مىت أوصي إليه  



فقد كنت مسندته إىل صدري أو قالت يف حجري فدعا ابلطست فلقد اخننث 
 يف حجري وما شعرت أنه مات فمىت أوصى إليه 

 

 

سناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن فضيل قال ثنا األعمش   - 24086
عن عمارة بن عمري عن أيب عطية قال قالت عائشة : اين ألعلم كيف كان  

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يليب قال مث مسعتها تليب تقول لبيك اللهم لبيك  
والنعمة لك وامللك ال شريك لك  ال شريك لك لبيك ان احلمد  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن فضيل عن األعمش عن   - 24087
متيم بن سلمة عن عروة عن عائشة قالت : كان رسول هللا صلى هللا عليه  

وأان حائض وسلم يعتكف فيخرج ايل رأسه من املسجد فاغسله   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن فضيل عن األعمش عن   - 24088
عمارة بن عمري عن حيىي بن اجلزار عن عائشة قالت : كان رسول هللا صلى هللا 

 عليه وسلم يوتر بتسع فلما اسن وثقل اوتر بسبع  

 

 

شعيب األرنؤوط : حديث صحيحعليق ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن فضيل قال ثنا األعمش   - 24089
عن أيب صاحل قال سئلت عائشة وأم سلمة : أي العمل كان اعجب إىل النيب 

 صلى هللا عليه وسلم قالتا ما دام وان قل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

يونس بن  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن فضيل قال ثنا - 24090
عمر عن العيزار بن حريث عن عائشة قالت : كان رسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم يقوم ويصلي وعليه طرف اللحاف وعلى عائشة طرفه مث يصلي  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف الضطرابهت  

 

 

أبيه   حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن فضيل ثنا هشام عن - 24091
ن عائشة اهنا قالت : انكسفت الشمس فصلى النيب صلى هللا عليه وسلم  ع

فأطال القيام مث ركع فأطال الركوع مث رفع قبل ان يسجد فأطال القيام وهو  
دون القيام األول مث ركع فأطال دون الركوع األول مث سجد مث قام الثانية مث  

امه أطول من آخره وأول  فعل مثل ما فعل يف الركعة األوىل غري ان أول قي
 ركوعه أطول من آخره فقضى صالته وقد جتلت الشمس 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    33صفحة  - 6مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن فضيل عن الشيباين عن   - 24092
عبد الرمحن بن األسود عن أبيه عن عائشة قالت : كان رسول هللا صلى هللا 



 عليه وسلم يباشر نساءه فوق اإلزار وهن حيض  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن سلمة بن األسود عن   - 24093
شة وقال  خصيف ومروان بن شجاع قال حدثين خصيف عن جماهد عن عائ

مروان مسعت عائشة تقول قالت ملا : هنى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن  
لبس الذهب قلنا اي رسول هللا اال نربط املسك بشيء من ذهب قال أفال 

لفضة مث تلطخونه بزعفران فيكون مثل الذهب  تربطونه اب  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن سلمة عن خصيف  - 24094
 وحدثنا مروان قال ثنا خصيف عن عطاء عن أم سلمة : مثل ذلك 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر قال ثنا معمر قال   - 24095
ليها وعندها جاريتان  اان بن شهاب عن عروة عن عائشة ان أاب بكر دخل ع

تضرابن بدفني فانتهرمها أبو بكر فقال له النيب صلى هللا عليه وسلم : دعهن  
 فإن لكل قوم عيدا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد األعلى عن معمر عن الزهري  - 24096
اهنا قالت : اقسم رسول هللا صلى هللا عليه  عن عروة بن الزبري عن عائشة 

وسلم ان ال يدخل على نسائه شهرا قالت فلبث تسعا وعشرين قالت فكنت  
أول من بدأ به فقلت للنيب صلى هللا عليه وسلم أليس كنت أقسمت شهرا  

فعدت األايم تسعا وعشرين فقال النيب صلى هللا عليه وسلم الشهر تسع 
 وعشرون  

 

 

رنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد األعلى عن معمر عن الزهري  - 24097



عن عروة بن الزبري عن عائشة قالت : كن النساء يصلني مع النيب صلى هللا  
 عليه وسلم الغداة مث خيرجن متلفعات مبروطهن ال يعرفن  

 

 

إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد األعلى عن معمر عن الزهري  - 24098
عن عروة بن الزبري عن عائشة قالت قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :  

 مخس فواسق يقتلن يف احلرم العقرب والفارة واحلداي والكلب العقور والغراب  

 

 

: إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد األعلى عن معمر عن الزهري  - 24099
عن عروة عن عائشة : ان بريرة أتتها تستعينها وكانت مكاتبة فقالت هلا عائشة  
أيبيعك أهلك فأتت أهلها فذكرت ذلك هلم فقالوا ال اال ان تشرتط لنا والءها  

هللا عليه وسلم اشرتيها فاعتقيها فإمنا الوالء ملن اعتق  فقال النيب صلى   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد األعلى عن معمر عن الزهري  - 24100
عن عروة بن الزبري عن عائشة ان افلح أخا أيب قعيس استأذن على عائشة 

فلما ان جاء النيب صلى هللا عليه وسلم قالت : اي رسول هللا فأبت ان أتذن له 
ان افلح أخا أيب قعيس استأذن علي فأبيت ان آذن له فقال ائذين له قالت اي 
رسول هللا إمنا أرضعتين املرأة ومل يرضعين الرجل قال ائذين له فإنه عمك تربت  

 ميينك  

 

 

خنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد األعلى عن معمر عن الزهري  - 24101
تها مترة  عن عروة عن عائشة : ان امرأة دخلت عليها ومعها ابنتان هلا فأعطي

فشققتها بينهما فذكرت ذلك لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال من ابتلى 
 بشيء من هذه البنات فأحسن إليهن كن له سرتا من النار  

 

 

شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد رجاله ثقات رجال  عليقت
 الشيخني 

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد األعلى عن معمر عن الزهري  - 24102
عن عروة عن عائشة : ان نيب هللا صلى هللا عليه وسلم كان يرتك العمل وهو 
حيب ان يعمله كراهية ان يسنت الناس به فيفرض عليهم فكان حيب ما خفف  

 عليهم من الفرائض  

 

 

شيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    34صفحة  - 6مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد األعلى عن معمر عن الزهري  - 24103
عن عروة بن الزبري عن عائشة قالت : كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
يصلي بعد العشاء إحدى عشرة ركعة فإذا أصبح صلى ركعتني خفيفتني مث 

 اضطجع على شقه األمين حىت أيتيه املؤذن فيؤذنه ابلصالة  
 

 

ألرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب ات  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد األعلى عن معمر عن الزهري  - 24104
عن عروة عن عائشة قالت : دخلت امرأة رفاعة القرظي وأان وأبو بكر عند  
النيب صلى هللا عليه وسلم فقالت ان رفاعة طلقين البتة وان عبد الرمحن بن 

وإمنا عنده مثل هدبيت وأخذت هدبة من جلباهبا وخالد بن سعيد  الزبري تزوجين 
بن العاص ابلباب مل يؤذن له فقال اي أاب بكر اال تنهى هذه عما جتهر به بني 
يدي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فما زاد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

ان ترجعي إىل على التبسم فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كأنك تريدين 
 رفاعة ال حىت تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد األعلى عن معمر عن الزهري  - 24105
عن عروة عن عائشة قالت : اعتم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ابلعشاء 

اخلطاب رضي هللا عنه قد انم النساء والصبيان فخرج  حىت انداه عمر بن 
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال انه ليس أحد من أهل األرض يصلي هذه  

 الصالة غريكم ومل يكن أحد يصلي يومئذ غري أهل املدينة  
 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد األعلى عن معمر عن الزهري  - 24106
ة اهنما قاال : ملا  عن عبيد هللا بن عبد هللا عن عبد هللا بن عباس وعن عائش

نزل برسول هللا صلى هللا عليه وسلم طفق يلقى مخيصته على وجهه فإذا اغتم  
أنبيائهم مساجد  رفعناها عنه وهو يقول لعن هللا اليهود والنصارى اختذوا قبور

 تقول عائشة حيذرهم مثل الذي صنعوا 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد األعلى عن معمر عن الزهري  - 24107
هللا صلى هللا عليه   عن عبيد هللا بن عبد هللا عن عائشة قالت : ملا مرض رسول

وسلم يف بيت ميمونة فاستأذن نساءه ان ميرض يف بييت فأذن له فخرج رسول  
اله ختطان  هللا صلى هللا عليه وسلم معتمدا على العباس وعلى رجل آخر ورج

يف األرض وقال عبيد هللا فقال بن عباس أتدري من ذلك الرجل هو علي بن 
أيب طالب ولكن عائشة ال تطيب هلا نفسا قال الزهري فقال النيب صلى هللا 
عليه وسلم وهو يف بيت ميمونة لعبد هللا بن زمعة مر الناس فليصلوا فلقي  

فسمع رسول هللا صلى  عمر بن اخلطاب فقال اي عمر صل ابلناس فصلى هبم



هللا عليه وسلم صوته فعرفه وكان جهري الصوت فقال رسول هللا صلى هللا عليه  
وسلم أليس هذا صوت عمر قالوا بلى قال أيىب هللا جل وعز ذلك واملؤمنون  

مروا أاب بكر فليصل ابلناس قالت عائشة اي رسول هللا ان أاب بكر رجل رقيق ال  
قرآن بكى قال وما قلت ذلك اال كراهية ان يتأمث  ميلك دمعه وانه إذا قرأ ال

الناس أبيب بكر ان يكون أول من قام مقام رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
فقال مروا أاب بكر فليصل ابلناس فراجعته فقال مروا أاب بكر فليصل ابلناس 

 انكم صواحب يوسف  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد األعلى عن معمر عن الزهري  - 10824
عن أيب بكر بن عبد الرمحن بن احلرث بن هشام قال دخلت اان وأيب على 
عائشة وأم سلمة فقالتا : ان النيب صلى هللا عليه وسلم كان يصبح جنبا مث  

 يصوم 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عمرو بن اهليثم قال ثنا هشام عن   - 24109
قتادة عن مطرف عن عائشة : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان يقول يف 

 ركوعه وسجوده سبوح قدوس رب املالئكة والروح  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    35صفحة  - 6مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن أيب عدي عن سعيد عن   - 24110
أيب معشر عن النخعي عن األسود عن عائشة قالت : كنت افركه من ثوب  

 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فإذا رأيته فاغسله وإال فرشه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

أيب عدي عن داود وربعي   حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن - 24111



بن إبراهيم قال ثنا داود عن الشعيب عن مسروق قال قالت عائشة : كان 
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يكثر يف آخر امره من قول سبحان هللا وحبمده  

استغفر هللا وأتوب إليه قالت فقلت اي رسول هللا ما يل أراك تكثر من قول 
وأتوب إليه قال ان ريب عز وجل كان أخربين  سبحان هللا وحبمده استغفر هللا

اين سأرى عالمة يف أميت وامرين إذا رايتها ان اسبح حبمده واستغفره انه كان  
إذا جاء نصر هللا والفتح ورأيت الناس يدخلون يف دين هللا  }توااب فقد رأيتها 

 أفواجا فسبح حبمد ربك واستغفره إنه كان توااب 
 

 

األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  عليق شعيب ت
 الشيخني غري داود بن أيب هند فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بن أيب عدي عن حممد بن إسحاق  - 24112
عن عبد هللا بن أيب بكر عن عمرة عن عائشة قالت : ملا نزل عذري قام رسول  

ى املنرب فذكر ذلك وتال القرآن فلما نزل أمر هللا صلى هللا عليه وسلم عل
 برجلني وامرأة فضربوا حدهم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث حسنت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بن أيب عدي عن حممد بن إسحاق  - 24113
قال حدثين انفع وكانت امرأته أم ولد لعبد هللا بن عمر حدثته : ان عبد هللا بن 

ارية بطريق مكة فاعتقها وأمرها ان حتج معه فابتغى هلا نعلني فلم  عمر ابتاع ج
لك البن جيدمها فقطع هلا خفني أسفل من الكعبني قال بن إسحاق فذكرت ذ

شهاب فقال حدثين سامل ان عبد هللا كان يصنع ذلك مث حدثته صفية بنت أيب 
للنساء  عبيد ان عائشة حدثتها ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان يرخص

 يف اخلفني فرتك ذلك 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسن من أجل حممد بن إسحاق ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بن أيب عدي عن داود عن عامر   - 24114
عن مسروق عن عائشة قالت : كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يبعث  

بيدي مث أييت ما أييت احلالل قبل   ابلبدن من املدينة إىل مكة وافتل قالئد البدن
 ان تبلغ البدن مكة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بن أيب عدي عن داود عن الشعيب  - 24115
عن مسروق قال قالت عائشة اان أول الناس : سأل رسول هللا صلى هللا عليه  

يوم تبدل األرض غري األرض والسموات وبرزوا هلل  } وسلم عن هذه اآلية 
صراط قالت فقلت أين الناس يومئذ اي رسول هللا قال على ال  {الواحد القهار   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن بن مهدي عن مالك  - 24116
عن الزهري عن عروة عن عائشة : ان النيب صلى هللا عليه وسلم كان يصلي 
من الليل إحدى عشرة ركعة يوتر منها بواحدة فإذا فرغ من صالته اضطجع  

شقه األمين  على   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن بن مالك عن الزهري  - 24117
عن عروة عن عائشة : ان أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الذين 

عوا من مىن أهلوا ابلعمرة طافوا ابلبيت وابلصفا واملروة مث طافوا بعد ان رج



 حلجهم والذين قرنوا طافوا طوافا واحدا 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن عن مالك عن سامل أيب   - 24118
النضر عن أيب سلمة عن عائشة : ان النيب صلى هللا عليه وسلم كان يصلي 

ن صالته اضطجع فان كنت يقظانة حتدث معي وان كنت  من الليل فإذا فرغ م 
 انئمة انم حىت أيتيه املؤذن  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    36صفحة  - 6مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن ثنا مالك عن سعيد بن   - 24119
لى هللا عليه  أيب سعيد عن أيب سلمة قال سألت عائشة عن صالة رسول هللا ص



وسلم يف رمضان فقالت : ما كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يزيد يف 
  رمضان وال غريه على إحدى عشرة ركعة يصلي أربعا فال تسأل عن حسنهن
وطوهلن مث يصلي أربعا فال تسأل عن حسنهن وطوهلن مث يصلي ثالاث قالت 

قلت اي رسول هللا تنام قبل ان توتر قال اي عائشة انه أواين تنام عيناي وال ينام  
 قليب 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

لك عن مسي  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن عن ما - 24120
وعبد ربه بن سعيد عن أيب بكر بن عبد الرمحن عن عائشة وأم سلمة : ان 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان يصبح جنبا من مجاع غري احتالم مث يصوم 
 وقالت يف حديث عبد ربه يف رمضان 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن عن مالك عن طلحة   - 24121
بن عبد امللك عن القاسم عن عائشة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : من  



 نذر ان يطيع هللا جل وعز فليطعه ومن نذر ان يعصي هللا جل وعز فال يعصه  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن عن مالك عن أيب  - 24122
صلى هللا عليه  األسود عن عروة عن عائشة قالت : خرجنا مع رسول هللا 

وسلم فمنا من أهل ابحلج ومنا من أهل ابلعمرة ومنا من أهل ابحلج والعمرة  
ني وأهل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ابحلج فأما من أهل ابلعمرة فأحلوا ح

طافوا ابلبيت وابلصفا واملروة واما من أهل ابحلج أو ابحلج والعمرة فلم حيلوا 
 إىل يوم النحر 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن عن مالك عن عبد   - 24123
الرمحن بن القاسم عن أبيه عن عائشة : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 افرد ابحلج 
 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان قال مسعته من الزهري عن   - 24124
عمرة عن عائشة : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان يقطع يف ربع 

 الدينار فصاعدا  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

بن حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عتاب قال ثنا عبد هللا يعين  - 24125
املبارك أخربان يونس عن الزهري قال قالت عمرة بنت عبد الرمحن عن عائشة  

 عن النيب صلى هللا عليه وسلم : تقطع يد السارق يف ربع دينار فصاعدا 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري ت
 عتاب بن زايد اخلراساين فمن رجال ابن ماجة وهو ثقة 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان عن الزهري عن عمرة عن   - 62412
عائشة عن النيب صلى هللا عليه وسلم : دخلت اجلنة فسمعت فيها قراءة قلت 



من هذا قالوا حارثة بن النعمان كذاكم الرب كذاكم الرب وقال مرة عن عائشة ان 
 شاء هللا 

 

 

ت رجال الشيخني عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان عن الزهري عن القاسم بن   - 24127
حممد عن عائشة : دخل علي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وقد استرتت 
بقرام فيه متاثيل فلما رآه تلون وجهه وقال مرة تغري وجهه وهتكه بيده وقال  

قيامة الذين يضاهون خبلق هللا جل أشد الناس عذااب عند هللا عز وجل يوم ال
 وعز أو يشبهون قال سفيان سواء 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان عن الزهري عن أيب سلمة   - 24128
 عن عائشة ان النيب صلى هللا عليه وسلم قال : كل شراب اسكر فهو حرام 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان أخربان الزهري عن أيب سلمة   - 24129
ان النيب صلى هللا عليه وسلم كان إذا أراد ان ينام وهو جنب  عن عائشة :

 توضأ وضوءه للصالة 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن   - 24130
مث ال  عائشة : كنت افتل قالئد هدي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بيدي  

 جيتنب شيئا مما جيتنب احملرم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن   - 24131
عائشة : جاء عمي بعد ما ضرب احلجاب فأبيت ان آذن له فسألته فقال  

ومل يرضعين الرجل قال تربت  ائذين له فإنه عمك قلت إمنا أرضعتين املرأة
 ميينك ائذين له فإمنا هو عمك  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    37صفحة  - 6مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن   - 24132
 صلى هللا عليه  عائشة : اختصم عبد بن زمعة وسعد بن أيب وقاص عند النيب

وسلم يف بن أمة زمعة قال عبد اي رسول هللا أخي بن أمة أيب ولد على فراشه  
ابين وقال سعد أوصاين أخي إذا قدمت مكة فانظر بن أمة زمعة فاقبضه فإنه 
فرأى النيب صلى هللا عليه وسلم شبها بينا بعتبة قال هو لك اي عبد الولد 

 للفراش واحتجيب منه اي سودة  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن   - 24133



عائشة : ان النيب صلى هللا عليه وسلم صلى يف مخيصة هلا أعالم فلما قضى  
 صالته قال شغلين أعالمها اذهبوا هبا إىل أيب جهم وائتوين إبنبجانيته  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

نا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن  حدث - 24134
عائشة : كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يصلي صالته من الليل وأان 

 معرتضة بينه وبني القبلة كاعرتاض اجلنازة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

عن الزهري عن عروة عن   حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان - 24135
عائشة كنت اغتسل : اان ورسول هللا صلى هللا عليه وسلم من إانء واحد وكان  

 يغتسل من القدح وهو الفرق 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن   - 24136
ه وسلم فقالوا السام عائشة : استأذن رهط من اليهود على النيب صلى هللا علي

عليك فقالت عائشة بل السام عليكم واللعنة قال اي عائشة ان هللا عز وجل  
يكم  حيب الرفق يف األمر كله قالت أمل تسمع ما قالوا قال فقد قلت وعل   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن   - 24137
عائشة ان النيب صلى هللا عليه وسلم قال : ان هللا عز وجل حيب الرفق يف 

 األمر كله  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان ثنا الزهري عن عروة عن   - 24138
ئشة ان النيب صلى هللا عليه وسلم قال : ال حيل المرأة تؤمن ابهلل واليوم  عا

 اآلخر حتد على ميت فوق ثالث اال على زوج  
 



 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن   - 24139
لى هللا عليه وسلم ابحلج وأهل انس ابحلج عائشة قالت : أهل رسول هللا ص 

 والعمرة وأهل انس ابلعمرة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن   - 24140
 عائشة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : الولد للفراش 

 

 

األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن   - 24141
عائشة عن النيب صلى هللا عليه وسلم : كان يصلي العصر والشمس طالعة يف  

 حجريت مل يظهر الفيء بعد  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

ن عروة عن  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان عن الزهري ع - 24142
عائشة : ان نساء من املؤمنات كن يصلني مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 الصبح متلفعات مبروطهن مث يرجعن إىل أهلهن وما يعرفهن أحد من الغلس 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

روة عن  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان عن الزهري عن ع  - 24143
عائشة مسع النيب صلى هللا عليه وسلم قراءة أيب موسى فقال : لقد أويت هذا 

 من مزامري آل داود  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن   - 24144
 عليه وسلم فقالت :  عائشة جاءت امرأة رفاعة القرظي إىل رسول هللا صلى هللا



اين كنت عند رفاعة فطلقين فبت طالقي فتزوجت عبد الرمحن بن الزبري وإمنا 
ريدين ان معه مثل هدبة الثوب فتبسم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وقال ت

ترجعي إىل رفاعة ال حىت تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك وأبو بكر عند رسول  
هللا صلى هللا عليه وسلم وخالد بن سعيد بن العاص على الباب ينتظر ان 

يؤذن له فسمع كالمها فقال اي أاب بكر اال تسمع هذه ما جتهر به عند رسول 
رفث عند رسول هللا صلى هللا هللا صلى هللا عليه وسلم وقال مرة ما ترى هذه ت

 عليه وسلم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    38صفحة  - 6مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن   - 24145
ه وسلم فرأى أسامة  عائشة : دخل جمزز املدجلي على رسول هللا صلى هللا علي

وزيدا وعليهما قطيفة وقد غطيا رؤوسهما وبدت أقدامهما فقال إن هذه  
األقدام بعضها من بعض وقال مرة دخل على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  



سرورا م  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان عن معمر عن الزهري عن   - 24146
عروة عن عائشة : كان أحب الشراب إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 احللو البارد 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخنيت  

 

 

ي عن عروة عن  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان عن الزهر  - 24147
عائشة رضي هللا عنها : حاضت صفية بعد ما أفاضت فذكرت ذلك لرسول 

هللا صلى هللا عليه وسلم فقال أحابستنا هي قلت حاضت بعد ما أفاضت قال 
 فلتنفر إذا أو قال فال إذا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 



 

نا سفيان ثنا هشام والزهري عن  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ث - 24148
ين افلح بن أيب القعيس يستأذن علي بعد ما  عروة عن عائشة قالت : جاء

ضرب احلجاب والذي أرضعت عائشة من لبنة هو أخوه فجاء يستأذن على  
فأبيت ان آذن له فدخل علي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال ائذين له 

أة ومل يرضعين الرجل قال تربت ميينك هو  فإمنا هو عمك قلت إمنا أرضعتين املر 
 عمك  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان عن الزهري عن عبيد هللا   - 24149
عن عائشة قال سفيان مسعت منه حديثا طويال ليس احفظه من أوله اال قليال  

أم املؤمنني أخربينا عن مرض رسول هللا صلى هللا دخلنا على عائشة فقلنا اي 
شبه نفثه نفث آكل الزبيب عليه وسلم قالت : اشتكى فجعل ينفث فجعلنا ن

وكان يدور على نسائه فلما اشتكى شكواه استأذهنن ان يكون يف بيت عائشة  
ويدرن عليه فأذن له فدخل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بني رجلني متكئ  

مها عباس ورجاله ختطان يف األرض قال بن عباس أفما أخربتك  عليهما أحد
 من اآلخر قال ال قال هو علي  

 



 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان عن مسي عن أيب بكر بن   - 24150
عبد الرمحن عن عائشة : ان النيب صلى هللا عليه وسلم كان يدركه الصبح وهو  

 جنب فيغتسل ويصوم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

وة انه مسع  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان ثنا عثمان بن عر  - 24151
أابه يقول سألت عائشة : أبي شيء طيبت النيب صلى هللا عليه وسلم قالت 

 أبطيب الطيب 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان اان بن املنكدر قال أخربين  - 24152
ذن على النيب صلى هللا عليه  عروة بن الزبري ان عائشة أخربته ان رجال استأ



وسلم فقال : ائذنوا له فبئس بن العشرية أو بئس أخو العشرية وقال مرة رجل  
فلما دخل عليه أالن له القول فلما خرج قالت عائشة قلت له الذي قلت مث  
ألنت له القول فقال أي عائشة شر الناس منزلة عند هللا يوم القيامة من ودعه  

اتقاء فحشه  الناس أو تركه الناس   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إسحاق بن يوسف قال أخربان  - 24153
سفيان عن احلسن بن عبيد هللا عن إبراهيم عن األسود عن عائشة قالت : 

و كأين انظر إىل وبيص املسك يف رأس رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وه
 حمرم 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب عن سفيان عن عبد الرمحن بن القاسم   - 24154
هللا اين أرى  عن القاسم عن عائشة جاءت سهلة بنت سهيل فقالت : اي رسول 

يف وجه أيب حذيفة شيئا من دخول سامل علي فقال ارضعيه فقالت كيف 



أرضعه وهو رجل كبري فضحك رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال الست 
رجل كبري مث جاءت فقالت ما رأيت يف وجه أيب حذيفة شيئا أكرهه   أعلم انه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    39صفحة  - 6مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

بن القاسم   حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان عن عبد الرمحن - 24155
يب صلى هللا عليه وسلم قال هلا وحاضت بسرف قبل عن أبيه عن عائشة ان الن

ان تدخل مكة قال هلا : اقضي ما يقضي احلاج غري ان ال تطويف ابلبيت قالت 
فلما كنا مبىن أتيت بلحم بقر قلت ما هذا قالوا ضحى النيب صلى هللا عليه  

 وسلم عن أزواجه ابلبقر  

 

 

األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب ت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان قال قلت لعبد الرمحن بن  - 24156
القاسم أمسعت أابك حيدث عن عائشة : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 كان يقبلها وهو صائم فسكت عين هنية مث قال نعم  

 

 

لى شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح عت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان عن عبد الرمحن بن القاسم   - 24157
مسع أابه يقول مسعت عائشة تقول : طيبت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 بيدي هاتني حلرمة حني احرم وحلله قبل ان يطوف 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان عن عبد الرمحن عن القاسم   - 24158
 عن عائشة : خرجنا ال نرى اال احلج مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان عن عبد الرمحن بن القاسم   - 24159
عن أبيه عن عائشة اهنا قالت : حاضت صفية فذكرت ذلك لرسول هللا صلى 

 هللا عليه وسلم فقال أحابستنا هي قلت اهنا قد أفاضت قبل ذلك قال فال  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

ا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان عن عبد الرمحن بن القاسم  حدثن - 24160
عن أبيه عن عائشة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : ما من مسلم يشاك 

 بشوكة فما فوقها اال حطت من خطيئته  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

عبد هللا بن أيب بكر عن    حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان عن - 24161
يت عذاب أبيه مسع بن عمر حني مات رافع بن خديج : ان بكاء احلي على امل

للميت فأتيت عمرة فذكرت ذلك هلا فقالت عائشة إمنا قال رسول هللا صلى  
وال تزر  }هللا عليه وسلم ليهودية إنكم لتبكون عليها وإهنا لتعذب وقرأت 

   {وازرة وزر أخرى 



 

 

األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخني عليق شعيبت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان عن بن أيب لبيد عن أيب  - 24162
هللا عليه وسلم   سلمة قلت لعائشة أي أمت أخربيين عن صالة رسول هللا صلى

قالت : كانت صالته يف رمضان وغريه سواء ثالث عشرة ركعة فيها ركعتا  
الفجر قلت فأخربيين عن صيامه قالت كان يصوم حىت نقول قد صام ويفطر  

نقول قد أفطر وما رأيته صام شهرا أكثر من صيامه يف شعبان كان  حىت
 يصومه اال قليال  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان عن هشام عن أبيه عن   - 24163
عائشة ان هند قالت : اي رسول هللا ان أاب سفيان رجل شحيح وليس يل اال ما  

 يدخل بييت قال خذي ما يكفيك وولدك ابملعروف  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  



 

 

ا سفيان عن هشام عن أبيه عن  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثن - 24164
عائشة قالت : سابقين النيب صلى هللا عليه وسلم فسبقته فلبثنا حىت إذا رهقين  

 اللحم سابقين فسبقين فقال هذه بتيك 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا معاوية ثنا أبو إسحاق عن هشام   - 24165
ن عروة عن أيب سلمة بن عبد الرمحن قال أخربتين عائشة اهنا : كانت مع  ب

النيب صلى هللا عليه وسلم يف سفر وهي جارية فقال ألصحابه تقدموا فتقدموا 
 مث قال هلا تعايل أسابقك فذكر احلديث 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان عن هشام عن أبيه عن   - 24166
عائشة : تبلغ به النيب صلى هللا عليه وسلم إذا وضع العشاء وأقيمت الصالة 

 فابدؤوا ابلعشاء  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

-------------------------------------  

 

[    40صفحة  - 6مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان عن هشام عن أبيه عن   - 24167
عائشة : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم دخل مكة من أعلى مكة وخرج  

 من أسفلها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان عن هشام عن أبيه عن   - 24168
بيض   عائشة : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كفن يف ثالثة أثواب سحولية

وقال أبو بكر يف أي شيء كفن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قلت يف ثالثة 
 أثواب قال كفنوين يف ثويب هذين واشرتوا ثواب آخر 



 

 

رنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان عن بن عجالن عن سعيد   - 24169
بن أيب سعيد عن أيب سلمة توضأ عبد الرمحن عند عائشة فقالت اي عبد 

الرمحن أسبغ الوضوء فإين مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : ويل  
 للعراقيب من النار  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد حسن من أجل عجالنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان عن بن عجالن عن سعيد   - 24170
عن أيب سلمة عن عائشة قالت : كانت لنا حصرية نبسطها ابلنهار ونتحجرها  

سلم  ابلليل خفي على شيء مل أفهمه من سفيان ان رسول هللا صلى هللا عليه و 
قال املسلمون يصلون بصالته فقال اكلفوا من العمل ما تطيقون فإن هللا عز  

وجل ال ميل حىت متلوا وكان إذا صلى صالة أثبتها وكان أحب العمل إليه  
 أدومه  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان ثنا حيىي عن بن أخي عمرة   - 24171
يعين هذا حممد بن عبد الرمحن عن عمرة عن عائشة قالت : كان النيب صلى 

 هللا عليه وسلم خيف الركعتني حىت أقول قرأ بفاحتة الكتاب أم ال  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان ثنا حيىي عن بن أخي عمرة   - 24172
كواها فقدم  وال أدري هذا أو غريه عن عمرة قالت : اشتكت عائشة فطال ش

إنسان املدينة يتطبب فذهب بنو أخيها يسألونه عن وجعها فقال وهللا انكم 
لت نعم  تنعتون نعت امرأة مطبوبة قال هذه امرأة مسحورة سحرهتا جارية هلا قا

أردت ان متويت فاعتق قال وكانت مدبرة قالت بيعوها يف أشد العرب ملكة  
 واجعلوا مثنها يف مثلها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : هذا األثر صحيحت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان عن أيوب عن أيب قالبة عن   - 24173
 عليه وسلم : ما  عبد هللا بن يزيد رضيع عائشة عن عائشة عن النيب صلى هللا

من ميت يصلي عليه أمة من الناس يبلغوا ان يكونوا مائة فيشفعون فيه اال 
 شفعوا فيه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان عن عبد الكرمي عن قيس   - 24174
ائشة : أهدى للنيب صلى بن مسلم اجلديل عن احلسن بن حممد بن علي عن ع

 هللا عليه وسلم وشيقة ظيب وهو حمرم فردها قال سفيان الوشيقة ما طبخ وقدد  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان عن معمر عن الزهري عن   - 24175
عروة عن عائشة قالت : كان أحب الشراب إىل رسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم احللو البارد  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : حديث ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن   - 24176
ل ويباشر  علقمة : خرج علقمة وأصحابه حجاجا فذكر بعضهم الصائم يقب

فقام رجل منهم قد قام سنتني وصامهما مهمت ان آخذ قوسي فأضربك هبا 
قال فكفوا حىت أتتوا عائشة فدخلوا على عائشة فسألوها عن ذلك فقالت 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقبل ويباشر وكان أملككم إلربه    عائشة كان
قالوا اي أاب شبل سلها قال ال أرفث عندها اليوم فسألوها فقالت كان يقبل  

 ويباشر وهو صائم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

نسطاس  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان عن بن عبيد بن - 24177
يعين أاب يعفور عن مسلم عن مسروق عن عائشة تذكر عن النيب صلى هللا 
عليه وسلم : كان إذا دخل العشر أحيا الليل وأيقظ أهله وشد املئزر قال 

 سفيان واحدة من آخر وجد  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    41صفحة  - 6مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان ثنا طلحة بن حيىي عن   - 24178
عائشة بنت طلحة عن عائشة قالت قلت : اي رسول هللا ان صبيا لألنصار مل  

 ذلك اي عائشة خلق هللا اجلنة يبلغ السن عصفور من عصافري اجلنة قال أو غري
 وخلق هلا أهال وخلق النار وخلق هلا أهال وهم يف أصالب آابئهم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان عن جامع بن أيب راشد عن   - 24179
النيب صلى هللا عليه  منذر عن حسن بن حممد عن امرأته عن عائشة : تبلغ به 

وسلم إذا ظهر السوء يف األرض انزل هللا أبهل األرض أبسه قالت وفيهم أهل  
 طاعة هللا عز وجل قال نعم مث يصريون إىل رمحة هللا تعاىل  

 



 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان قال رأيت وبيص الطيب  - 24180
وقرئ على سفيان مسعت عطاء بن السائب عن إبراهيم عن األسود عن عائشة  

 : يف مفرق رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بعد ثالث 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسن من أجل عطاء بن السائبت  

 

 

أيب ثنا سفيان عن األعمش عن إبراهيم   حدثنا عبد هللا حدثين - 24181
عن عمارة عن عمة له عن عائشة عن النيب صلى هللا عليه وسلم : ان أوالدكم  

 من اطيب كسبكم فكلوا من كسب أوالدكم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث حسن لغريه ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان عن األعمش عن إبراهيم   - 24182
عن عائشة عن النيب صلى هللا عليه وسلم : أهدى مرة غنما عن األسود   



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان ثنا عمرو عن عطاء عن   - 24183
 عائشة قالت : ما مات رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حىت أحل له النساء 

 

 

األرنؤوط : حديث ضعيف عليق شعيب ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان عن أيوب بن موسى عن   - 24184
الزهري عن عروة عن عائشة : ان النيب صلى هللا عليه وسلم أتى بسارق فأمر  
به فقطع قالوا اي رسول هللا ما كنا نرى ان يبلغ منه هذا قال لو كانت فاطمة  

 لقطعتها مث قال سفيان ال أدري كيف هو  
 

 

حديث صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني عليق شعيب األرنؤوط :  ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حفص بن غياث قال ثنا األعمش   - 24185
عن أيب الضحى عن مسروق عن عائشة قالت : كان رسول هللا صلى هللا عليه  



 وسلم يصلي وأان بني يديه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

نا عبد هللا حدثين أيب ثنا حفص بن غياث عن األعمش عن  حدث - 24186
سامل بن أيب اجلعد عن عائشة قالت مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
يقول : أميا امرأة نزعت ثياهبا يف غري بيت زوجها هتكت سرت ما بينها وبني 

 رهبا 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث حسن وهذا إسناد فيه انقطاع ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بن إدريس قال مسعت عبيد هللا بن  - 24187
عمرو اان مالك بن أنس عن طلحة بن عبد امللك عن القاسم عن عائشة قالت 

قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : من نذر ان يطيع هللا عز وجل فليطعه  
 ومن نذر ان يعصي هللا عز وجل فال يعصه  

 

 

ط : إسناده صحيح على شرط البخاري عليق شعيب األرنؤو ت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بن إدريس قال مسعت هشاما عن   - 24188
أبيه عن عائشة قالت قال يل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : أريتك يف املنام  
مرتني ورجل حيملك يف سرقة من حرير فيقول هذه امرأتك فأقول ان يك هذا 

ميضه  من عند هللا عز وجل    

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبدة بن سليمان قال ثنا هشام   - 24189
عن أبيه عن عائشة قالت : ان نزول األبطح ليس بسنة إمنا نزله رسول هللا 

 صلى هللا عليه وسلم ألنه كان أمسح خلروجه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

عبدة ثنا مسعر عن املقدام بن  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا - 24190
شريح عن أبيه عن عائشة : ان النيب صلى هللا عليه وسلم كان إذا رأى املطر 
قال اللهم صيبا انفعا قال وسألت عائشة أبي شيء كان يبدأ النيب صلى هللا 



 عليه وسلم إذا دخل بيته قالت ابلسواك  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    42صفحة  - 6مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا علي بن هاشم ثنا األعمش عن   - 24191
حبيب عن عروة عن عائشة قالت أتت فاطمة بنت أيب حبيش النيب صلى هللا  

ة أايم حيضك مث عليه وسلم فقالت : اين استحضت فقال دعي الصال
 اغتسلي وتؤضئي عند كل صالة وان قطر على احلصري 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري علي  ت
 بن هاشم فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو معاوية قال ثنا األعمش عن   - 24192



ى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  إبراهيم عن األسود عن عائشة قالت : اشرت 
 من يهودي طعاما نسيئة فأعطاه درعا له رهنا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو معاوية ويعلى قاال ثنا األعمش   - 24193
عن إبراهيم عن األسود عن عائشة قالت : ما رأيت رسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم صائما يف العشر قط  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

ويعلى قاال ثنا األعمش   حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو معاوية - 19424
عن إبراهيم عن األسود عن عائشة قالت قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 : ان اطيب ما أكل الرجل من كسبه وولده من كسبه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث حسن لغريه ت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو معاوية ثنا األعمش عن إبراهيم   - 24195
قال أيب ومل  عن األسود عن عائشة قالت سئل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

يرفعه يعلى عن رجل طلق امرأته فتزوجت زوجا غريه فدخل هبا مث طلقها قبل  
وسلم : ال حتل   أن يواقعها أحتل لزوجها األول فقال رسول هللا صلى هللا عليه

 لألول حىت يذوق اآلخر عسيلتها وتذوق عسيلته  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو معاوية ثنا األعمش عن إبراهيم   - 24196
عن األسود عن عائشة قالت : كان زوج بريرة حرا فلما أعتقت وقال مرة  

خريها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فاختارت نفسها قالت وأراد  عتقت
أهلها ان يبيعوها ويشرتطوا الوالء قالت فذكرت ذلك للنيب صلى هللا عليه  

 وسلم فقال اشرتيها فاعتقيها فالوالء ملن اعتق  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

أيب ثنا أبو معاوية ثنا األعمش عن إبراهيم   حدثنا عبد هللا حدثين - 24197



عن األسود عن عائشة قالت : ما شبع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ثالثة 
 أايم تباعا من خبز بر حىت مضى لسبيله  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو معاوية قال ثنا األعمش عن   - 24198
إبراهيم عن األسود عن عائشة قالت : تزوجها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 وهي بنت تسع سنني ومات عنها وهي بنت مثان عشرة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو معاوية قال ثنا األعمش عن   - 24199
الصالة يقطعها  إبراهيم عن األسود عن عائشة : بلغها ان انسا يقولون ان 

الكلب واحلمار واملرأة قالت أال أراهم قد عدلوان ابلكالب واحلمر رمبا رأيت 
نه وبني القبلة  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يصلي ابلليل وأان على السرير بي

 فتكون يل احلاجة فأنسل من قبل رجل السرير كراهية ان استقبله بوجهي  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو معاوية ثنا األعمش عن إبراهيم   - 24200
 عليه وسلم  عن علقمة واألسود عن عائشة قالت : كان رسول هللا صلى هللا

 يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم ولكنه كان املككم إلربه  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو معاوية ثنا األعمش عن إبراهيم   - 24201
عن األسود عن عائشة قالت : أهدى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مرة  

 غنما إىل البيت فقلدها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو معاوية ثنا األعمش عن إبراهيم   - 24202
عن األسود عن عائشة قالت قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ال يصيب 

 املؤمن شوكة فما فوقها اال رفعه هللا عز وجل هبا درجة وحط عنه هبا خطيئة  



 

 

الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسني ثنا شيبان عن منصور عن   - 24203
إبراهيم عن األسود عن عائشة قالت مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

يقول : ما من مؤمن يشاك بشوكة فما فوقها اال كتب له هبا درجة وكفر عنه هبا  
 خطيئة  

 

 

لى شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح عت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    43صفحة  - 6مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو معاوية ثنا األعمش عن إبراهيم   - 24204
عن مهام قال : نزل بعائشة ضيف فأمرت له مبلحفة هلا صفراء فنام فيها  

سل هبا وفيها أثر االحتالم قال فغمسها يف املاء مث أرسل فاحتلم فاستحى ان ير 



هبا فقالت عائشة مل افسد علينا ثوبنا إمنا كان يكفيه أن يفركه أبصابعه لرمبا 
 فركته من ثوب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أبصابعي  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل اان بن عون عن إبراهيم   - 24205
عن أم املؤمنني    عن األسود عن أم املؤمنني وعن القاسم بن حممد حيداثن ذاك

ال احفظ حديث هذا من حديث هذا قال قالت عائشة : اي رسول هللا يصدر  
الناس بنسكني واصدر بنسك واحد قال انتظري فإذا طهرت فاخرجي إىل 

تنعيم فأهلي منه مث القينا وقال مرة مث وافينا جببل كذا وكذا قال أظنه قال كذا  ال
ولكنها على قدر نصبك أو قدر نفقتك أو كما قال رسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناداه صحيحان على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل اان أيوب عن أيب الزبري   - 24206
ر النساء إذا عن عبيد بن عمري قال بلغ عائشة : ان عبد هللا بن عمرو أيم



اغتسلن ان ينقضن رءوسهن فقالت اي عجبا البن عمرو هو أيمر النساء إذا 
هللا اغتسلن ان ينقضن رءوسهن أفال أيمرهن ان حيلقن لقد كنت أان ورسول 

صلى هللا عليه وسلم نغتسل من إانء واحد فما ازيد على ان افرغ على رأسي 
 ثالث إفراغات  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو بكر بن عياش قال ثنا  - 24207
 صلى األعمش عن أيب إسحاق عن األسود عن عائشة قالت : كان رسول هللا
 هللا عليه وسلم جينب مث ينام وال ميس ماء حىت يقوم بعد ذلك فيغتسل 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : رجاله ثقات رجال الشيخني أبو بكر بن عياش من  ت
رجال البخاري وهو ثقة وقد أنكر احلفاظ قول أيب اسحق السبيعي : وال ميس  

 ماء

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن   - 24208
علقمة قال سألت عائشة : كيف كانت صالة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  



قالت وأيكم يستطيع ما كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يستطيع كان  
 عمله دمية  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا جرير عن منصور عن أيب الضحى  - 09242
عن مسروق عن عائشة قالت : كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يكثر ان  

يقول يف ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وحبمدك اللهم اغفر يل يتأول  
 القرآن 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا جرير عن قابوس عن أبيه قال :   - 42102
 صلى أرسل أيب امرأة إىل عائشة يسأهلا أي الصالة كانت أحب إىل رسول هللا

هللا عليه وسلم أن يواظب عليها قالت كان يصلي قبل الظهر أربعا يطيل فيهن  
حيحا وال مريضا القيام وحيسن فيهن الركوع والسجود فأما ما مل يكن يدع ص

 وال غائبا وال شاهدا فركعتني قبل الفجر  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف جلهالة املرأة اليت أرسلها والد قابوست  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن سفيان عن عاصم بن   - 24211
عبيد هللا عن القاسم عن عائشة : قبل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عثمان  

 بن مظعون وهو ميت حىت رأيت الدموع تسيل على وجهه  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف لضعف عاصم بن عبيد هللا ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن أيب حزرة قال حدثين عبد   - 24212
هللا بن حممد قال مسعت عائشة تقول مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 يقول : ال يصلي حبضرة الطعام وال وهو يدافعه األخبثان  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري أيب ت
قوب بن جماهد القاص فمن رجال مسلم وهو ثقة حزرة هو يع   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي ثنا بن جريج حدثين عطاء عن   - 24213



عبيد بن عمري عن عائشة قالت : مل يكن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على  
 شيء من النوافل أشد معاهدة من الركعتني قبل الصبح 

 

 

اده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسنت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    44صفحة  - 6مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن عبيد هللا قال مسعت  - 24214
القاسم عن عائشة عن النيب صلى هللا عليه وسلم : ان بالال يؤذن بليل فكلوا 

واشربوا حىت يؤذن بن أم مكتوم قالت فال أعلمه اال كان قدر ما ينزل هذا 
 ويرقى هذا  

 

 

الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن عبيد هللا قال مسعت  - 24215



القاسم حيدث عن عائشة قالت : بئسما عدلتموان ابلكلب واحلمار قد رأيت  
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يصلي وأان معرتضة بني يديه فإذا أراد ان 

 يسجد غمز يعين رجلي فضممتها إىل مث يسجد 
 

 

شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي ثنا مالك ثنا عبد هللا بن دينار   - 24216
عن سليمان بن يسار عن عروة عن عائشة عن النيب صلى هللا عليه وسلم :  

 حيرم من الرضاع ما حيرم من الوالدة 

 

 

لى شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح عت  

 

 

قال وحدثين عبد هللا بن أيب بكر عن عمرة عن عائشة عن النيب  - 24216
 صلى هللا عليه وسلم :مثله 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا معاوية وبن منري قاال ثنا األعمش   - 24217
يه وسلم :  عن شقيق عن مسروق عن عائشة قالت قال رسول هللا صلى هللا عل



إذا أنفقت وقال بن منري إذا أطعمت املرأة من بيت زوجها وقال أبو معاوية إذا  
ل ذلك مبا أنفقت املرأة من بيت زوجها غري مفسدة كان هلا أجرها وله مث

كسب وهلا مبا أنفقت وللخازن مثل ذلك قال أبو معاوية من غري ان ينقص من  
 أجورهم شيء 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد عن زكراي قال  - 24218
ة ان رسول هللا حدثين عامر قال حدثين شريح بن هانئ قال حدثتين عائش

صلى هللا عليه وسلم قال : من أحب لقاء هللا عز وجل أحب هللا لقاءه ومن  
 كره لقاء هللا كره هللا لقاءه واملوت قبل لقاء هللا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن جابر بن صبح قال مسعت   - 24219
خالسا قال مسعت عائشة قالت كنت أبيت : اان ورسول هللا صلى هللا عليه  

وسلم يف الشعار الواحد وأان طامث حائض قالت فإن أصابه مين شيء غسله  



 مل يعد مكانه وصلى فيه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن عبيد هللا قال مسعت  - 24220
القاسم حيدث عن عائشة : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان يقبل أو 

 يقبلين وهو صائم وأيكم كان أملك ألربه من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي ثنا سفيان ثنا سليمان عن   - 24221
مسلم عن مسروق عن عائشة : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان يعوذ  

بعض أهله ميسحه بيمينه فيقول اذهب البأس رب الناس واشف انك أنت  
 الشايف ال شفاء اال شفاؤك شفاء ال يغادر سقما  

 

 

ؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنت  

 



 

قال فذكرته ملنصور فحدثين عن إبراهيم عن مسروق عن عائشة   - 24221
 :حنوه 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو معاوية قال ثنا األعمش وبن  - 24222
منري عن األعمش عن شقيق عن مسروق عن عائشة قالت : ما ترك رسول هللا 

دينارا وال درمها وال شاة وال بعريا وال أوصى بشيء  صلى هللا عليه وسلم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق قال اان سفيان عن   - 24223
األعمش عن شقيق عن مسروق عن عائشة عن النيب صلى هللا عليه وسلم  
قال : إذا أنفقت املرأة من طعام زوجها فذكر معناه وقال ال ينقص واحد 

 منهما صاحبه شيئا  

 

 

الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط ت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو معاوية قال ثنا األعمش عن   - 24224
شقيق عن مسروق عن عائشة قالت : دخلت عليها يهودية استوهبتها طيبا  

فوهبت هلا عائشة فقالت أجارك هللا من عذاب القرب قالت فوقع يف نفسي من  
رت ذلك له قلت اي ذلك حىت جاء رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قالت فذك

رسول هللا ان للقرب عذااب قال نعم اهنم ليعذبون يف قبورهم عذااب تسمعه  
 البهائم 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

------------------------------------- 
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حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو معاوية وبن منري املعىن قاال ثنا   - 24225
 األعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشة قالت : دخل على النيب صلى هللا
عليه وسلم رجالن فأغلظ هلما وسبهما قالت فقلت اي رسول هللا ملن أصاب 
منك خريا ما أصاب هذان منك خريا قالت فقال أو ما علمت ما عاهدت 

ليه ريب عز وجل قال قلت اللهم أميا مؤمن سببته أو جلدته أو لعنته فاجعلها  ع



 له مغفرة وعافية وكذا وكذا  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو معاوية ثنا األعمش عن مسلم   - 24226
 صلى هللا عليه وسلم يف أمر  عن مسروق عن عائشة قالت : رخص رسول هللا

فتنزه عنه انس من الناس فبلغ ذلك النيب صلى هللا عليه وسلم فغضب حىت 
ابن الغضب يف وجهه مث قال ما ابل قوم يرغبون عما رخص يل فيه فوهللا ألان 

 أعلمهم ابهلل عز وجل وأشدهم له خشية  
 

 

الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو معاوية ثنا األعمش عن مسلم   - 24227
عن مسروق عن عائشة قالت : خريان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فاخرتانه 

 فلم يعددها علينا شيئا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  



 

 

ثنا أبو معاوية قال ثنا األعمش عن  حدثنا عبد هللا حدثين أيب  - 24228
 مسلم عن مسروق عن عائشة قالت : كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

وبن جعفر قال ثنا شعبة عن سليمان عن أيب الضحى عن  - 24228
 عليه وسلم يعوذ هبذه  مسروق عن عائشة قالت : كان رسول هللا صلى هللا

الكلمات اذهب البأس رب الناس اشف وأنت الشايف ال شفاء اال شفاؤك  
شفاء ال يغادر سقما قالت فلما ثقل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف مرضه  

ه أخذت بيده فجعلت امسحه هبا وأقوهلا قالت فنزع يده مين مث  الذي مات في
قال رب اغفر يل وأحلقين ابلرفيق قال أبو معاوية قالت فكان هذا آخر ما  
مسعت من كالمه قال بن جعفر ان النيب صلى هللا عليه وسلم كان إذا عاد  

 مريضا مسحه بيده وقال اذهب  

 

 

شرط الشيخني  عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح علىت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو معاوية ثنا األعمش عن حبيب   - 24229
عن عطاء عن عائشة قالت : سرقها سارق فدعت عليه فقال هلا رسول هللا 

 صلى هللا عليه وسلم ال تسبخي عنه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو معاوية ثنا األعمش عن اثبت  - 24230
بن عبيد عن القاسم بن حممد عن عائشة قالت قال رسول هللا صلى هللا عليه  
وسلم : انوليين اخلمرة من املسجد قالت قلت اين حائض قال ان حيضتك 

 ليست يف يدك 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا معاذ ثنا بن جريج وحيىي املعىن عن   - 23124
بن جريج قال مسعت بن أيب مليكة عن ذكوان أيب عمرو موىل عائشة عن 

عائشة قالت قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : استأمروا النساء يف 
 أبضاعهن قال قيل فإن البكر تستحي ان تكلم قال سكوهتا أذهنا  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو معاوية ثنا هشام بن عروة عن   - 24232
أبيه عن عائشة قالت : ملا ثقل أبو بكر قال أي يوم هذا قلنا يوم اإلثنني قال  

ثنني فأي يوم قبض فيه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال قلنا قبض يوم اإل
قال فأىن أرجو ما بيين وبني الليل قالت وكان عليه ثوب فيه ردع من مشق 
فقال إذا اان مت فاغسلوا ثويب هذا وضموا إليه ثوبني جديدين فكفنوين يف 
ثالثة أثواب فقلنا أفال جنعلها جددا كلها قال فقال ال إمنا هو للمهلة قالت 

 فمات ليلة الثالاثء  

 

 

إسناده صحيح على شرط الشيخني عليق شعيب األرنؤوط :ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو معاوية قال ثنا هشام بن عروة   - 24233
عن عبد الرمحن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت : كان يف بريرة ثالث 

قضيات أراد أهلها أن يبيعوها ويشرتطوا الوالء فذكرت ذلك للنيب صلى هللا 
ا فاعتقيها فإمنا الوالء ملن اعتق قال وعتقت فخريها  عليه وسلم فقال اشرتيه



رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فاختارت نفسها قالت وكان الناس يتصدقون  
عليها فتهدي لنا فذكرت ذلك للنيب صلى هللا عليه وسلم فقال هو عليها  

 صدقة وهو لكم هدية فكلوه  

 

 

نيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخت  

 

 

-------------------------------------  

 

[    46صفحة  - 6مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو معاوية ثنا األعمش عن مسلم   - 24234
عن مسروق عن عائشة وبن جعفر ثنا شعبة عن سليمان قال مسعت أاب 

الضحى عن مسروق عن عائشة قالت : من كل الليل قد اوتر رسول هللا صلى 
 هللا عليه وسلم فانتهى وتره إىل السحر 

 

 

حان على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناداه صحيت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو معاوية ثنا هشام بن عروة عن   - 24235
أبيه عن عائشة قالت كانت امرأة تدخل عليها تذكر من اجتهادها قال فذكروا  

ذلك للنيب صلى هللا عليه وسلم فقال : ان أحب الدين إىل هللا عز وجل ما  
 دووم عليه وان قل  

 

 

ب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو معاوية ثنا هشام بن عروة عن   - 24236
أبيه عن عائشة قالت : كان للنيب صلى هللا عليه وسلم مخيصة فأعطاها أاب 

جهمة وأخذ أنبجانية له فقالوا اي رسول هللا إن اخلميصة هي خري من األنبجانية  
فقال إين كنت انظر إىل علمها يف الصالة  قال  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو معاوية ثنا هشام ثنا عروة عن   - 24237
أبيه عن عائشة قالت : كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ملا بدن وثقل يقرأ 

ما شاء هللا عز وجل وهو جالس فإذا غرب من السورة ثالثون أو أربعون آية قام  



 فقرأها مث سجد  

 

 

على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو معاوية ثنا هشام بن عروة عن   - 24238
أبيه عن عائشة قالت : كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يؤتى ابلصبيان  
فيدعو هلم وانه أتى بصيب فبال عليه فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 صبوا عليه املاء صبا  

 

 

شعيب األرنؤوط : حديث صحيحعليق ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو معاوية ثنا األعمش عن مسلم   - 24239
عن مسروق عن عائشة قالت : ملا نزلت اآلايت من آخر البقرة يف الراب خرج  

 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إىل املسجد وحرم التجارة يف اخلمر  

 

 

صحيح على شرط الشيخني عليق شعيب األرنؤوط : إسنادهت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب قال ثنا بن جعفر قال ثنا شعبة عن   - 24240
 سليمان مسعت أاب الضحى : معناه يعين ملا نزلت اآلايت من آخر سورة البقرة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو معاوية ثنا األعمش عن متيم بن   - 24241
سلمة عن عروة عن عائشة قالت : احلمد هلل الذي وسع مسعه األصوات لقد 

جاءت اجملادلة إىل النيب صلى هللا عليه وسلم تكلمه وأان يف انحية البيت ما  
  {دلك يف زوجها قد مسع هللا قول اليت جتا } أمسع ما تقول فأنزل هللا عز وجل  

 إىل آخر اآلية 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو معاوية ثنا هشام بن عروة عن   - 24242
أبيه عن عائشة قالت جاء محزة األسلمي إىل النيب صلى هللا عليه وسلم فقال  

صوم يف السفر قال فقال رسول هللا : اي رسول هللا اين رجل أسرد الصوم أفأ
 صلى هللا عليه وسلم ان شئت فصم وان شئت فأفطر  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد هللا بن منري ثنا حجاج عن   - 24243
عليه    قتادة عن صفية بنت شيبة عن عائشة قالت قال رسول هللا صلى هللا

 وسلم : ان لكل قوم مادة وان مواد قريش مواليهم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف لضعف حجاج بن أرطاة ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو معاوية ثنا عاصم عن تبالة بنت  - 24244
اء  يزيد العيشمية عن عائشة قالت : كنا ننبذ للنيب صلى هللا عليه وسلم يف سق
فنأخذ قبضة من زبيب أو قبضة من متر فنطرحها يف السقاء مث نصب عليها  

 املاء ليال فيشربه هنارا أو هنارا فيشربه ليال  
 

 

ب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف جلهالة تبالةعليق شعيت  

 

 

------------------------------------- 



 

[    47صفحة  - 6مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو معاوية ثنا عبد الرمحن بن أيب  - 24245
ل رسول هللا صلى هللا بكر القرشي عن بن أيب مليكة عن عائشة قالت ملا ثق

عليه وسلم قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لعبد الرمحن بن أيب بكر :  
ائتين بكتف أو لوح حىت اكتب أليب بكر كتااب ال خيتلف عليه فلما ذهب عبد  

 الرمحن ليقوم قال أيب هللا واملؤمنون ان خيتلف عليك اي أاب بكر 
 

 

لضعف عبد الرمحن بن أيب بكرعليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل قال اان أيوب عن عبد هللا   - 24246
بن أيب مليكة عن عائشة قالت قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : من 

فسوف  } حوسب يوم القيامة عذب قالت فقلت أليس قال هللا عز وجل 
قال ليس ذلك ابحلساب ولكن ذلك العرض من  {حياسب حسااب يسريا 

يوم القيامة عذب  نوقش احلساب   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل ثنا إسحاق يعين بن سويد  - 24247
عن معاذة عن عائشة قالت : هنى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن الدابء 

 واحلنتم والنقري واملزفت  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

برد بن سنان عن   حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل قال اان - 24248
ي عن غضيف بن احلرث قال قلت لعائشة : أرأيت رسول هللا عبادة بن نس

صلى هللا عليه وسلم كان يغتسل من اجلنابة يف أول الليل أو يف آخره قالت 
رمبا اغتسل يف أول الليل ورمبا اغتسل يف آخره قلت هللا أكرب احلمد هلل الذي 

 صلى هللا عليه وسلم كان يوتر يف جعل يف األمر سعة قلت أرأيت رسول هللا
أول الليل أو يف آخره قالت رمبا أوتر يف أول الليل ورمبا أوتر يف آخره قلت 
هللا أكرب احلمد هلل الذي جعل يف األمر سعة قلت أرأيت رسول هللا صلى هللا  

عليه وسلم كان جيهر ابلقرآن أو خيافت به قالت رمبا جهر به ورمبا خافت قلت 
احلمد هلل الذي جعل يف األمر سعة   هللا أكرب  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل عن حممد بن إسحاق قال   - 24249
حدثين عبد هللا بن حممد بن عبد الرمحن بن أيب بكر عن عائشة قالت قال 

 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : السواك مطهرة للفم مرضاة للرب 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح لغريه وهذا إسناد حسن من أجل ت
سحاقحممد بن إ  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل ثنا خالد احلذاء عن أيب  - 24250
قالبة عن عائشة قالت قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ان من أكمل  

 املؤمنني إمياان أحسنهم خلقا وألطفهم ابهلة  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف النقطاعه ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل ثنا بن جريج قال أخربين  - 24251
 صلى سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت قال رسول هللا



هللا عليه وسلم : إذا نكحت املرأة بغري أمر موالها فنكاحها ابطل فنكاحها  
اشتجروا ابطل فنكاحها ابطل فإن أصاهبا فلها مهرها مبا أصاب منها فإن 

 فالسلطان ويل من ال ويل له قال بن جريج فلقيت الزهري فسألته عن هذا
احلديث فلم يعرفه قال وكان سليمان بن موسى وكان فأثىن عليه قال عبد هللا  

 قال أيب السلطان القاضي ألن إليه أمر الفروج واألحكام  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب قال اان إمساعيل قال اان علي بن زيد  - 24252
عن سعيد بن املسيب عن عائشة قالت قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :  

 إذا قعد بني الشعب األربع مث الزق اخلتان ابخلتان فقد وجب الغسل 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف لضعف علي بن ت
 زيد

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو معاوية ثنا عمرو بن ميمون بن   - 24253
مهران عن سليمان بن يسار عن عائشة اهنا : غسلت منيا أصاب ثوب رسول  



 هللا صلى هللا عليه وسلم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

عاوية ثنا األعمش عن مسلم  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو م - 24254
بن صبيح عن مسروق عن عائشة قالت : خريان رسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم فاخرتانه ومل يعددها علينا شيئا 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    48صفحة  - 6مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو معاوية ثنا هشام بن عروة عن   - 24255
أبيه عن عائشة قالت : كان ضجاع النيب صلى هللا عليه وسلم الذي ينام عليه  

 ابلليل من آدم حمشوا ليفا  



 

 

الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل قال اان أيوب عن عبد هللا   - 24256
هو   } بن أيب مليكة عن عائشة قالت قرأ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :  

الذي أنزل عليك الكتاب منه آايت حمكمات هن أم الكتاب وأخر متشاهبات  
ه ابتغاء الفتنة وابتغاء أتويله وما  فأما الذين يف قلوهبم زيغ فيتبعون ما تشابه من

يعلم أتويله إال هللا والراسخون يف العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما  
فإذا رأيتم الذين جيادلون فيه فهم الذين عىن هللا عز   {يذكر إال أولو األلباب 

 وجل فاحذروهم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل قال اان هشام عن قتادة   - 24257
عن زرارة بن أوىف عن سعد بن هشام عن عائشة قالت قال رسول هللا صلى 

هللا عليه وسلم : الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام الربرة  
 والذي يقرؤه وهو عليه شاق فله أجران 

 



 

نؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األر ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو معاوية ثنا األعمش عن عمارة   - 24258
 أم املؤمنني  عن أيب عطية قال : دخلت اان ومسروق على عائشة فقلنا هلا اي

رجالن من أصحاب حممد صلى هللا عليه وسلم أحدمها يعجل اإلفطار ويعجل 
إلفطار  الصالة واآلخر يؤخر اإلفطار ويؤخر الصالة قال فقالت أيهما يعجل ا

ويعجل الصالة قال قلنا عبد هللا بن مسعود قالت كذاك كان يصنع رسول هللا 
 صلى هللا عليه وسلم واآلخر أبو موسى 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بن جعفر ثنا شعبة عن سليمان   - 24259
اإلفطار ويؤخر السحور   قال مسعت خيثمة وقال : يعجل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بن جعفر ثنا شعبة ثنا مؤمل ثنا  - 24260
سفيان عن األعمش عن عمارة عن أيب عطية قال قلنا لعائشة : رجالن من  
أصحاب حممد صلى هللا عليه وسلم أحدمها يعجل املغرب ويعجل اإلفطار  

خر يؤخر املغرب ويؤخر اإلفطار فذكره  واآل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل ثنا حممد بن إسحاق قال   - 24261
بن عبد هللا بن  حدثين عبد الواحد بن محزة بن عبد هللا بن الزبري عن عباد 

الزبري عن عائشة قالت مسعت النيب صلى هللا عليه وسلم يقول : يف بعض 
حلساب صالته اللهم حاسبين حسااب يسريا فلما انصرف قلت اي نيب هللا ما ا

اليسري قال أن ينظر يف كتابه فيتجاوز عنه أنه من نوقش احلساب يومئذ اي 
عائشة هلك وكل ما يصيب املؤمن يكفر هللا عز وجل به عنه حىت الشوكة  

 تشوكه 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح دون قوله : مسعت النيب صلى هللا ت
حسااب يسريا " فهذه الزايدة تفرد  عليه وسلم يقول يف صالته : اللهم حاسبين 

 هبا حممد بن إسحاق



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل قال اان أيوب عن بن أيب  - 24262
مليكة قال قالت عائشة : مات رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف بييت ويومي  

وبني سحري وحنري فدخل عبد الرمحن بن أيب بكر ومعه سواك رطب فنظر  
فظننت ان له فيه حاجة قالت فأخذته فمضغته ونفضته وطيبته مث دفعته   إليه

يده   إليه فاسنت كأحسن ما رأيته مستنا قط مث ذهب يرفعه ايل فسقط من 
فأخذت أدعو هللا عز وجل بدعاء كان يدعو له به جربيل عليه السالم وكان  

ء وقال  هو يدعو به إذا مرض فلم يدع به يف مرضه ذلك فرفع بصره إىل السما
الرفيق األعلى الرفيق األعلى يعين وفاضت نفسه فاحلمد هلل الذي مجع بني 

 ريقي وريقه يف آخر يوم من أايم الدنيا 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل قال اان عبد الرمحن بن  - 24263
ة عن عائشة قالت : كان رسول هللا صلى هللا إسحاق عن الزهري عن عرو 

 عليه وسلم إذا ركع ركعيت الفجر اضطجع على شقه األمين  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    49صفحة  - 6مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل ثنا داود بن أيب هند عن   - 24264
كان لنا    عزرة عن محيد بن عبد الرمحن عن سعد بن هشام عن عائشة قالت

سرت فيه متثال طائر فكان الداخل إذا دخل استقبله فقال يل رسول هللا صلى  
لدنيا هللا عليه وسلم : اي عائشة حويل هذا فإين كلما دخلت فرأيته ذكرت ا

 وكانت له قطيفة كنا نقول علمها من حرير فكنا نلبسها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن عبيد هللا وحممد بن عبيد   - 24265
ثنا عبيد هللا قال أخربين انفع عن سائبة عن عائشة : هنى رسول هللا صلى هللا 

سلم عن قتل احليات قال حممد بن عبيد اليت تكون يف البيوت وأمران عليه و 



بقتل األبرت وذي الطفيتني قال اهنما يلتمسان البصر ويسقطان ما يف بطون 
 النساء ومن تركهما فليس مىن  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن طلحة بن حيىي قال  - 24266
حدثتين عائشة بنت طلحة عن عائشة أم املؤمنني : ان النيب صلى هللا عليه  

وسلم كان أيتيها وهو صائم فيقول أصبح عندكم شيء تطعمونيه فتقول ال ما  
أصبح عندان شيء كذاك فيقول اين صائم مث جاءها بعد ذلك فقالت أهديت 

ا فأكل  لنا هدية فخبأانها لك قال ما هي قالت حيس قال قد أصبحت صائم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن عبد الرمحن بن عمار قال   - 24267
أيب وكان ثقة ويقال له بن عمار بن أيب زينب مديين قال مسعت القاسم بن 

حممد عن عائشة عن النيب صلى هللا عليه وسلم : فضلت اجلماعة على صالة  
 الفذ مخسا وعشرين 



 

 

ت رجال الشيخني عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن حممد بن عمرو قال   - 24268
حدثين أبو سلمة قال قالت عائشة قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : يف  
مرضه الذي مات فيه اي عائشة ما فعلت الذهب فجاءت ما بني اخلمسة إىل 

ه ويقول ما ظن حممد ابهلل عز  السبعة أو الثمانية أو التسعة فجعل يقلبها بيد
 وجل لو لقيه وهذه عنده انفقيها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد حسن من أجل حممد بن ت
 عمرو 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن سفيان قال حدثين  - 24269
منصور عن أيب الضحى عن مسروق عن عائشة : ان النيب صلى هللا عليه  

وسلم كان يكثر ان يقول يف ركوعه سبحانك اللهم ربنا وحبمدك رب اغفر يل  
 يتأول القرآن  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن بن أيب ذئب قال حدثين  - 02427
خملد بن خفاف بن إمياء عن عروة عن عائشة عن النيب صلى هللا عليه وسلم  

 قال : اخلراج ابلضمان  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث حسن وهذا إسناد ضعيف ت  

 

 

مد بن عبد  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن شعبة عن حم - 24271
الرمحن بن اسعد بن زرارة عن عروة عن عائشة قالت : كان رسول هللا صلى 

هللا عليه وسلم إذا طلع الفجر ال يصلي اال ركعتني فأقول قرأ فيهما بفاحتة  
 الكتاب 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

بة قال حدثين احلكم حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن شع - 24272
عن إبراهيم عن األسود قال قلت لعائشة : ما كان رسول هللا صلى هللا عليه  



وسلم يصنع يف أهله قالت كان يف مهنة أهله فإذا حضرت الصالة خرج إىل 
 الصالة 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن إمساعيل ثنا عامر قال :   - 24273
 عليه وسلم ربه  أتى مسروق عائشة فقال اي أم املؤمنني هل رأى حممد صلى هللا

قالت سبحان هللا لقد قف شعري ملا قلت أين أنت من ثالث من حدثكهن  
فقد كذب من حدثك أن حممدا صلى هللا عليه وسلم رأى ربه فقد كذب مث 

وما كان لبشر أن يكلمه   }  {ال تدركه األبصار وهو يدرك األبصار  }قرأت 
ومن أخربك مبا يف غد فقد كذب مث قرأت   {هللا إال وحيا أو من وراء حجاب 

هذه اآلية ومن    {إن هللا عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما يف األرحام  }
اي أيها  } قرأت أخربك ان حممدا صلى هللا عليه وسلم كتم فقد كذب مث

ولكنه رأى جربيل يف صورته مرتني  {الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 



------------------------------------- 

 

[    50صفحة  - 6مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن هشام قال أخربين أيب عن   - 24274
عائشة عن النيب صلى هللا عليه وسلم : ان احلمى أو شدة احلمى من فيح 

 جهنم فأبردوها ابملاء  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بن منري عن هشام عن أبيه عن   - 27524
عائشة ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : ان احلمى من فيح جهنم  

 فأبردوها ابملاء  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بن منري ثنا حيىي عن هشام قال   - 24276



أخربين أيب عن عائشة قالت : كان يوم عاشوراء يوما تصومه قريش يف اجلاهلية  
وكان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يصومه فلما قدم املدينة صامه وأمر  

فكان  بصيامه فلما نزل صوم رمضان كان رمضان هو الفريضة وترك عاشوراء 
 من شاء صامه ومن شاء مل يصمه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي ووكيع عن هشام عن أبيه قال   - 24277
حيىي قال أخربين أيب عن عائشة ان هند بنت عتبة قالت : اي رسول هللا ان أاب 

 وولدي ما يكفينا اال ما أخذت من ماله  سفيان رجل شحيح وانه ال يعطيين
 وهو ال يعلم قال خذي ما يكفيك وولدك ابملعروف 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي ثنا هشام قال أخربين أيب عن   - 24278
عائشة قالت : كان أييت على آل حممد صلى هللا عليه وسلم الشهر ما يوقدون 

 فيه انرا ليس اال التمر واملاء اال ان نؤتى ابللحم 



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثين أيب ثنا حيىي ثنا هشام قال حدثين أيب عن   حدثنا عبد هللا - 24279
عائشة قالت : كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يعتكف يف العشر األواخر 

 ويقول التمسوها يف العشر األواخر يعين ليلة القدر  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن هشام قال حدثين أيب عن  - 24280
عائشة : ان النيب صلى هللا عليه وسلم كان يرقي يقول امسح البأس رب 

 الناس بيدك الشفاء ال يكشف الكرب اال أنت  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

ىي عن هشام قال أخربين أيب قال حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حي - 24281
قالت يل عائشة : اي بن أخيت ما ترك رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  



 السجدتني بعد العصر عندي قط  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن هشام قال حدثين أيب عن  - 24282
عائشة : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان يصلي من الليل وأان معرتضة  

 فيما بينه وبني القبلة على الفراش فإذا أراد أن يوتر أيقظين 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي ثنا هشام قال حدثين أيب عن  - 24283
عائشة قالت : سحر النيب صلى هللا عليه وسلم فيخيل إليه انه قد صنع شيئا  

 ومل يصنعه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 



ن  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي ثنا هشام حدثين أيب ع - 24284
عائشة قالت : كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم جياور يف املسجد فيصغي  

 إىل رأسه صلى هللا عليه وسلم فارجله وأان حائض 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن هشام قال حدثين أيب عن  - 24285
 صلى هللا عليه وسلم كان يصلي من الليل ثالث عشرة  عائشة : ان رسول هللا

 ركعة يوتر خبمس ال جيلس اال يف اخلامسة فيسلم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن سفيان عن أيب إسحاق  - 24286
ل هللا ما بقي اال كتفها قال  عن أيب ميسرة عن عائشة : ذحبوا شاة قلت اي رسو 

 كلها قد بقي اال كتفها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني ت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن التيمي وبن أيب عروبة عن   - 24287
قتادة عن زرارة عن سعد بن هشام عن عائشة عن النيب صلى هللا عليه وسلم :  

 يف الركعتني قبل صالة الفجر قال مها أحب ايل من الدنيا مجيعا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

-------------------------------------  

 

[    51صفحة  - 6مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن مالك قال حدثين عبد هللا   - 24288
بن دينار عن سليمان بن يسار عن عروة عن عائشة عن النيب صلى هللا عليه  

د هللا بن أيب بكر عن  وسلم : حيرم من الرضاع ما حيرم من الوالدة وعن عب
 عمرة عن عائشة عن النيب صلى هللا عليه وسلم مثله  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي ثنا هشام حدثين أيب عن   - 24289
عائشة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : ال يقولن أحدكم خبثت نفسي 

 ولكن ليقل لقست 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

عن   حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي ثنا هشام قال أخربين أيب - 24290
عائشة عن النيب صلى هللا عليه وسلم : دخل عليها وعندها فالنة المرأة  

فذكرت من صالهتا فقال مه عليكم مبا تطيقون فوهللا ال ميل هللا عز وجل حىت 
 متلوا ان أحب الدين إىل هللا ما داوم عليه صاحبه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي ثنا هشام قال ثنا أيب قال   - 24291
مسعت عائشة تقول قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : إذا وضع العشاء 

 وأقيمت الصالة فابدؤوا ابلعشاء  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

مد يعين بن عمر وقال  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن حم - 24292
حدثين حيىي بن عبد الرمحن عن بن عمر عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال :  
الشهر تسع وعشرون فذكروا ذلك لعائشة فقالت يرحم هللا أاب عبد الرمحن إمنا  

 قال الشهر يكون تسعا وعشرين  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : مكرر سندا ومتنا ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن موسى اجلهين قال جاؤوا  - 24293
بعس يف رمضان فحزرته مثانية أو تسعة أو عشرة أرطال فقال جماهد حدثتين 

 عائشة : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان يغتسل مبثل هذا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن مالك قال حدثين عبد هللا   - 24294



بن أيب بكر عن عمرة عن عائشة قال دفت دافة من أهل البادية حضرة  
األضحى فقال النيب صلى هللا عليه وسلم : كلوا وادخروا لثالث فلما كان بعد  

الودك  ذلك قالوا اي رسول هللا كان الناس ينتفعون من أضاحيهم حيملون منها
ويتخذون منها األسقية قال وما ذاك قالوا الذي هنيت عنه من إمساك حلوم 

 األضاحي قال إمنا هنيت عنه للدافة اليت دافت فكلوا وتصدقوا وادخروا 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن هشام بن عروة قال   - 24295
 عليه وسلم دخل عليه  أخربين أيب قال أخربتين عائشة : ان رسول هللا صلى هللا

الناس يف مرضه يعودونه فصلى هبم جالسا فجعلوا يصلون قياما فأشار إليهم  
وا وإذا رفع ان اجلسوا فلما فرغ قال إمنا جعل اإلمام ليؤمت به فإذا ركع فاركع

 فارفعوا وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي قال اان هشام قال أخربين أيب  - 24296



قال أخربتين عائشة : ان رجال قال للنيب صلى هللا عليه وسلم ان أمي افتلتت  
 نفسها وأظنها لو تكلمت تصدقت فهل هلا أجر إن أتصدق عنها قال نعم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن هشام قال أيب ووكيع ثنا   - 24297
كرات كنيسة  هشام املعىن قال حدثين أيب عن عائشة ان أم حبيبة وأم سلمة ذ 

رأينها ابحلبشة فيها تصاوير فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ان أولئك 
روا فيه تلك إذا كان فيهم الرجل الصاحل فمات بنوا على قربه مسجدا وصو 

الصور أولئك شرار اخللق عند هللا عز وجل يوم القيامة قال أيب قال وكيع اهنم  
تذاكروا عند النيب صلى هللا عليه وسلم يف مرضه فذكرت أم سلمة وأم حبيبة  

 كنيسة رأينها يف أرض احلبشة 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

 حدثين أيب ثنا حيىي عن إمساعيل قال ثنا قيس عن  حدثنا عبد هللا - 24298
 عليه وسلم : ادعوا يل أيب سهلة عن عائشة قالت قال رسول هللا صلى هللا



بعض أصحايب قلت أبو بكر قال ال قلت عمر قال ال قلت بن عمك علي  
قال ال قالت قلت عثمان قال نعم فلما جاء قال تنحى جعل يساره ولون 

ان يوم الدار وحصر فيها قلنا اي أمري املؤمنني أال تقاتل قال عثمان يتغري فلما ك
 ال ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عهد ايل عهدا وأين صابر نفسي عليه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    52صفحة  - 6مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن إمساعيل ثنا قيس قال :   - 24299
لت أي ماء هذا ملا أقبلت عائشة بلغت مياه بين عامر ليال نبحت الكالب قا

قالوا ماء احلوأب قالت ما أظنين اال أين راجعة فقال بعض من كان معها بل 
ول هللا تقدمني فرياك املسلمون فيصلح هللا عز وجل ذات بينهم قالت ان رس

صلى هللا عليه وسلم قال هلا ذات يوم كيف أبحداكن تنبح عليها كالب 
 احلوأب  

 



 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي ووكيع ثنا هشام قال أخربين  - 24300
أيمر بقتل ذي الطفيتني  أيب عن عائشة : ان النيب صلى هللا عليه وسلم كان 

 يقول انه يصيب احلبل ويلتمس البصر 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي ووكيع ثنا هشام قال أخربين  - 24301
أيب عن عائشة : ان النيب صلى هللا عليه وسلم أتى بصيب ليحنكه فأجلسه يف 

 حجره فبال عليه فدعا مباء فاتبعه إايه قال وكيع فأتبعه إايه ومل يغسله  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي ووكيع عن هشام املعىن قال   - 22430
عليه وسلم   حيىي أخربين أيب قال أخربتين عائشة عن غسل رسول هللا صلى هللا



من اجلنابة قالت : كان يبدأ بيديه فيغسلهما قال وكيع يغسل كفيه ثالاث مث 
نه قد استربأ  يتوضأ وضوءه للصالة مث خيلل أصول شعر رأسه حىت إذا ظن ا

البشرة اغرتف ثالث غرفات فصبهن على رأسه مث أفاض على سائر جسده  
 قال بن منري غرف بيديه ملء كفيه ثالاث 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن هشام قال أخربين أيب عن   - 24303
لنيب صلى هللا عليه وسلم يقرا يف شيء من صالة  عائشة قالت : ما رأيت ا

الليل جالسا حىت إذا كرب قرأ جالسا حىت إذا بقي عليه من السورة ثالثون أو 
 أربعون آية قام فقرأهن مث ركع  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن بن أيب ذئب قال حدثين  - 24304
ت : دخل حممد بن عمرو بن عطاء عن ذكوان موىل عائشة عن عائشة قال

على النيب صلى هللا عليه وسلم أبسري فلهوت عنه فذهب فجاء النيب صلى هللا 



 عليه وسلم فقال ما فعل األسري قالت هلوت عنه مع النسوة فخرج فقال مالك
قطع هللا يدك أو يديك فخرج فآذن به الناس فطلبوه فجاؤوا به فدخل على  
وأان أقلب يدي فقال مالك أجننت قلت دعوت علي فأان أقلب يدي أنظر 

أيهما يقطعان فحمد هللا وأثىن عليه ورفع يديه مدا وقال اللهم اين بشر 
زكاة  اغضب كما يغضب البشر فأميا مؤمن أو مؤمنة دعوت عليه فاجعله له  

 وطهورا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن حيىي عن رجل عن عمرة   - 24305
عن عائشة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : ما زال جربيل عليه السالم 
يوصيين ابجلار حىت ظننت انه سيورثه قال حيىي أراه مسى يل أاب بكر بن حممد 

 ولكن نسيت امسه 

 

 

الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن هشام وعبد الصمد عن   - 43062



حيىي عن عمران بن حطان ان عائشة حدثته قالت : مل يكن رسول هللا صلى 
 هللا عليه وسلم يدع يف بيته ثواب فيه تصليب اال نقضه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن هشام قال ثنا حيىي عن   - 24307
أيب سلمة قال حدثتين عائشة : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان يصلي 

 الركعتني بني النداء وصالة الصبح 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    53صفحة  - 6مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن سفيان حدثين موسى بن  - 24308
عائشة عن عبيد هللا بن عبد هللا عن عائشة : لددان رسول هللا صلى هللا عليه  



وسلم يف مرضه فأشار ان ال تلدوين قلت كراهية املريض الدواء فلما أفاق قال  
أهنكم ان ال تلدوين قال ال يبقى منكم أحد اال لد غري العباس فإنه مل   أمل

 يشهدكن  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن عبد احلميد بن جعفر عن   - 24309
أبيه عن محزة بن عبد هللا بن الزبري عن عائشة عن النيب صلى هللا عليه وسلم  

 قال : ما أصاب املسلم من شيء كان له أجرا وكفارة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد حسن من أجل محزة بن ت
لزبريعبد هللا بن ا  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن حامت يعين بن أيب صغرية   - 24310
 قال ثنا بن أيب مليكة ان القاسم بن حممد أخربه عن عائشة عن النيب صلى هللا
عليه وسلم قال : انكم حتشرون يوم القيامة حفاة عراة غرال قالت عائشة اي 

بعض قال اي عائشة ان األمر أشد   رسول هللا الرجال والنساء ينظر بعضهم إىل



 من ان يهمهم ذلك  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح ثنا حامت بن أيب صغرية حدثنا   - 24311
عبد هللا بن أيب مليكة قال حدثين القاسم بن حممد عن عائشة قالت قال 

ليه وسلم فذكر : مثله  رسول هللا صلى هللا ع   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بن أيب عدي عن داود عن عزرة   - 24312
ا سرت  عن محيد بن عبد الرمحن عن سعيد بن هشام قال قالت عائشة كان لن 

فيه متثال طري قالت فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : حوليه فإين إذا 
 رأيته ذكرت الدنيا وكانت لنا قطيفة نلبسها يقول علمها حرير  

 

 

شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم  عليقت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن حيىي بن سعيد قال  - 24313
حدثتين عمرة قالت مسعت عائشة تقول : جاءتين يهودية تسألين فقالت أعاذك  

هللا من عذاب القرب فلما جاء النيب صلى هللا عليه وسلم قلت اي رسول هللا 
بور قال عائذ ابهلل فركب مركبا فخسفت الشمس فخرجت أنعذب يف الق

فكنت بني احلجر مع النسوة فجاء النيب صلى هللا عليه وسلم من مركبه فأتى  
مصاله فصلى الناس وراءه فقام فأطال القيام مث ركع فأطال الركوع مث رفع  

رأسه فأطال القيام مث ركع فأطال الركوع مث رفع رأسه فأطال القيام مث سجد 
أطال السجود مث قام أيسر من قيامه األول مث ركع أيسر من ركوعه األول مث  ف

قام أيسر من قيامه األول مث ركع أيسر من ركوعه األول مث سجد أيسر من  
سجوده األول فكانت أربع ركعات وأربع سجدات فتجلت الشمس فقال 

هلل من  انكم تفتنون يف القبور كفتنة الدجال قالت فسمعته بعد ذلك يستعيذ اب
 عذاب القرب 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي ثنا سعيد بن أيب عروبة عن   - 24314
قتادة عن زرارة بن أوىف عن سعد بن هشام : انه طلق امرأته مث ارحتل إىل 



كراع مث جياهد الروم حىت ميوت املدينة ليبيع عقارا له هبا وجيعله يف السالح وال
ان رهطا من قومه ستة أرادوا ذلك على عهد   فلقي رهطا من قومه فحدثوه

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال أليس لكم يف أسوة حسنة فنهاهم عن  
ذلك فأشهدهم على رجعتها مث رجع إلينا فأخربان انه أتى بن عباس فسأله عن  

هل األرض بوتر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  الوتر فقال اال أنبئك أبعلم أ
قال نعم قال ائت عائشة فاسأهلا مث ارجع ايل فأخربين بردها عليك قال فأتيت 
على حكيم بن افلح فاستلحقته إليها فقال ما اان بقارهبا اين هنيتها ان تقول يف  

  هاتني الشيعتني شيئا فأبت فيهما اال مضيا فأقسمت عليه فجاء معي فدخلنا
عليها فقالت حكيم وعرفته قال نعم أو بلى قالت من هذا معك قال سعد بن  

هشام قالت من هشام قال بن عامر قال فرتمحت عليه وقالت نعم املرء كان  
عامر قلت اي أم املؤمنني انبئيين عن خلق رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قالت 

ى هللا عليه وسلم  الست تقرأ القرآن قلت بلى قالت فإن خلق رسول هللا صل
كان القرآن فهممت ان أقوم مث بدا يل قيام رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
قلت اي أم املؤمنني أنبئيين عن قيام رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقالت 

قلت بلى قالت فان هللا عز وجل  {اي أيها املزمل  }الست تقرأ هذه السورة 
ورة فقام رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  افرتض قيام الليل يف أول هذه الس

وأصحابه حوال حىت انتفخت أقدامهم وأمسك هللا عز وجل خامتتها يف السماء 
أثىن عشر شهرا مث انزل هللا عز وجل التخفيف يف آخر هذه السورة فصار قيام  

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الليل تطوعا من بعد فريضة فهممت ان أقوم  



ر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قلت اي أم املؤمنني انبئيين عن  مث بدا يل وت
طهوره فيبعثه هللا  وتر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قالت كنا نعد له سواكه و 

عز وجل ملا شاء ان يبعثه من الليل فيتسوك مث يتوضأ مث يصلي مثاين ركعات ال  
ويدعو ويستغفر مث  جيلس فيهن اال عند الثامنة فيجلس ويذكر ربه عز وجل 

ينهض وال يسلم مث يصلي التاسعة فيقعد فيحمد ربه ويذكره ويدعوا مث يسلم 
تسليما يسمعنا مث يصلي ركعتني وهو جالس بعد ما يسلم فتلك إحدى عشرة  
ركعة اي بين فلما اسن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأخذ اللحم اوتر بسبع 

فتلك تسع اي بين وكان نيب هللا صلى مث صلى ركعتني وهو جالس بعد ما يسلم 
هللا عليه وسلم إذا صلى صالة أحب ان يداوم عليها وكان إذا شغله عن قيام  
الليل نوم أو وجع أو مرض صلى من النهار اثنيت عشرة ركعة وال أعلم نيب هللا 
صلى هللا عليه وسلم قرأ القرآن كله يف ليلة وال قام ليلة حىت أصبح وال صام  

 غري رمضان فأتيت بن عباس فحدثته حبديثها فقال صدقت أما لو شهرا كامال
 كنت أدخل عليها ألتيتها حىت تشافهين مشافهة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

-------------------------------------  

 



[    54صفحة  - 6مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن أيب حزرة قال حدثين عبد   - 24315
هللا بن حممد قال مسعت عائشة تقول مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 يقول : ال يصلي حبضرة الطعام وال وهو يدافعه األخبثان  
 

 

حديث صحيح  عليق شعيب األرنؤوط :ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بن جريج قال حدثين عطاء عن   - 24316
عبيد بن عمري عن عائشة قالت : مل يكن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على  

 شيء من النوافل أشد معاهدة منه على الركعتني قبل الصبح  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد عن سفيان عن   - 24317
شة قالت : إمساعيل بن أمية قال حدثين عبد هللا بن عروة عن أبيه عن عائ

تزوجين رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف شوال وأدخلت عليه يف شوال فأي 



 نسائه كان أحظى عنده مين فكانت تستحب ان تدخل نساءها يف شوال 
 

 

شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخني عليقت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن عبيد هللا قال مسعت  - 24318
القاسم عن عائشة عن النيب صلى هللا عليه وسلم : ان بالال يؤذن بليل فكلوا 

واشربوا حىت يؤذن بن أم مكتوم قال وال أعلمه اال كان قدر ما ينزل هذا 
ذا  ويرقى ه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن عبيد هللا قال مسعت أاب  - 24319
القاسم حيدث عن عائشة قالت : بئسما عدلتموان ابلكلب واحلمار قد رأيت  

ان  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يصلي وأان معرتضة بني يديه فإذا أراد
 يسجد غمز يعين رجلي فقبضتهما إىل مث سجد  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  



 

 

------------------------------------- 

 

[    55صفحة  - 6مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن حممد بن عمرو قال   - 24320
حدثين أبو سلمة قال قلت لعائشة أي أمتاه : كيف كانت صالة رسول هللا 

صلى هللا عليه وسلم بعد العشاء اآلخرة قالت تسعا قائما وثنتني جالسا وثنتني  
 بعد النداءين 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن جمالد قال حدثين عامر   حدثنا - 24321
 عليه وسلم يقول  عن مسروق قال قلت لعائشة هل كان رسول هللا صلى هللا

شيئا إذا دخل البيت قالت : كان إذا دخل البيت متثل لو كان البن آدم  
اال واداين من مال البتغى واداي اثلثا وال ميأل فمه اال الرتاب وما جعلنا املال 

 ألقام الصالة وإيتاء الزكاة ويتوب هللا على من اتب 

 



 

عليق شعيب األرنؤوط : قوله : " لو كان البن آدم واداين . . " إىل آخر  ت
احلديث صحيح دون قوله : " وما جعلنا املال إال إلقام الصالة وإيتاء الزكاة "  

 وهذا إسناد ضعيف 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن بن جريج عن بن أيب  - 24322
مليكة عن عائشة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : ابغض الرجال األلد 

 اخلصم 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن سفيان عن موسى بن أيب  - 24323
ن عبيد هللا بن عبد هللا عن عائشة وبن عباس : ان أاب بكر قبل النيب عائشة ع

 صلى هللا عليه وسلم وهو ميت  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن بن جريج قال مسعت  - 24324
بن عمر مستندين إىل عطاء يقول أخربين عروة بن الزبري قال : كنت اان و 

حجرة عائشة اان لنسمعها تسنت قلت اي أاب عبد الرمحن اعتمر النيب صلى هللا 
عليه وسلم يف رجب قال نعم قلت اي أمتاه ما تسمعني ما يقول أبو عبد 

الرمحن قالت ما يقول قلت يقول اعتمر النيب صلى هللا عليه وسلم يف رجب 
ما اعتمر النيب صلى هللا عليه وسلم يف  قالت يغفر هللا أليب عبد الرمحن نسي 

 رجب قال وبن عمر يسمع فما قال ال وال نعم سكت  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن سفيان قال ثنا منصور   - 24325
عن إبراهيم عن األسود عن عائشة قالت : كان أيمرين فأتزر وأان حائض مث 

 يباشرين وكنت أغسل رأسه وهو معتكف وأان حائض  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن زكراي عن عامر عن أيب  - 24326



سلمة عن عائشة ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : ان جربيل عليه  
 السالم يقرأ عليك السالم قالت وعليه ورمحة هللا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

 ثنا حيىي عن سفيان قال حدثين حدثنا عبد هللا حدثين أيب - 24327
منصور عن إبراهيم عن علقمة قال : سألت عائشة أكان رسول هللا صلى هللا  
عليه وسلم خيص شيئا من األايم قالت ال كان عمله دمية وأيكم يطيق ما كان  

 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يطيق 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن شعبة ثنا سعد بن إبراهيم   - 43282
وبن جعفر ثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن انفع قال بن جعفر عن إنسان 

عن عائشة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : ان للقرب ضغطة ولو كان أحد  
 انجيا منها جنا منها سعد بن معاذ  

 

 



: حديث صحيح عليق شعيب األرنؤوطت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن زكراي قال حدثين عامر   - 24329
قال حدثين شريح بن هانئ قال حدثتين عائشة ان رسول هللا صلى هللا عليه  

وسلم قال : من أحب لقاء هللا عز وجل أحب هللا لقاءه ومن كره لقاء هللا كره  
 هللا لقاءه واملوت قبل لقاء هللا عز وجل 

 

 

وط : إسناده صحيح على شرط مسلم عليق شعيب األرنؤ ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن بن عجالن قال أخربين  - 24330
سعد بن إبراهيم عن أيب سلمة عن عائشة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال :  

 قد كان يف األمم حمدثون فإن يكن من أميت فعمر  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن سفيان عن عاصم بن   - 24331
عبيد هللا عن القاسم عن عائشة قالت : قبل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  



 عثمان بن مظعون وهو ميت حىت رأيت الدموع تسيل على وجهه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

-------------------------------------  

 

[    56صفحة  - 6مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا دثين أيب ثنا بن منري ثنا هشام عن أبيه عن عائشة   - 24332
قالت قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : إذا نعس أحدكم فلريقد حىت 

لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه  يذهب عنه النوم فإنه إذا صلى وهو ينعس  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بن منري عن هشام عن أبيه عن   - 24333
نة وهي أو أبرض هللا عائشة قالت : قدم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم املدي

عز وجل فاشتكى أبو بكر قالت فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اللهم 



اعها  حبب إلينا املدينة كحبنا مكة أو أشد وصححها وابرك لنا يف مدها وص 
 وانقل محاها فاجعلها يف اجلحفة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بن منري عن هشام عن أبيه عن   - 24334
يطيقون من   عائشة : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان إذا أمرهم مبا

العمل يقولون اي رسول هللا اان لسنا كهيئتك ان هللا عز وجل قد غفر لك ما  
 تقدم من ذنبك وما أتخر قالت فيغضب حىت يعرف الغضب يف وجهه 

 

 

يق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعلت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بن منري ثنا هشام عن أبيه عن   - 24335
عائشة قالت : خرجت سودة حلاجتها ليال بعد ما ضرب عليهن احلجاب 

قالت وكانت امرأة تفرع النساء جسيمة فوافقها عمر فأبصرها فناداها اي سودة  
ا ختفني علينا إذا خرجت فانظري كيف خترجني أو كيف تصنعني  انك وهللا م

فانكفت فرجعت إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وانه ليتعشى فأخربته مبا 



قال هلا عمر وان يف يده لعرقا فأوحي إليه مث رفع عنه وان العرق لفي يده فقال  
 لقد أذن لكن ان خترجن حلاجتكن  

 

 

اده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بن منري ثنا هشام عن أبيه عن   - 24336
عائشة قالت : أتى النيب صلى هللا عليه وسلم أعرايب فقال اي رسول هللا أتقبل 

الصبيان فوهللا ما نقبلهم فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ما أملك ان هللا 
بك الرمحة  عز وجل نزع من قل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بن منري ثنا هشام عن أبيه عن   - 24337
عائشة قالت قال النيب صلى هللا عليه وسلم : حتروا ليلة القدر يف العشر 

 األواخر من رمضان  
 

 

على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح ت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بن منري ثنا هشام عن أبيه عن   - 24338
عائشة قالت : كان ضجاع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من آدم حشوه من  

 ليف 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

هشام عن أبيه عن   حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بن منري ثنا - 24339
عائشة قالت : اصيب سعد يوم اخلندق رماه رجل من قريش يقال له حبان بن  

العرقة يف األكحل فضرب عليه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم خيمة يف 
 املسجد ليعوده من قريب 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

ثنا بن منري عن هشام قال أخربين أيب  حدثنا عبد هللا حدثين أيب - 24340
 صلى هللا عليه وسلم من اخلندق ووضع عن عائشة قالت : ملا رجع رسول هللا

السالح واغتسل فأاته جربيل عليه السالم وعلى رأسه الغبار قال قد وضعت 



السالح فوهللا ما وضعتها اخرج إليهم قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
ار إىل بين قريظة فخرج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  فأين قال ههنا فأش

إليهم قال هشام فأخربين أيب اهنم نزلوا على حكم رسول هللا صلى هللا عليه  
وسلم فرد احلكم فيهم إىل سعد قال فإين احكم ان تقتل املقاتلة وتسيب النساء 

هللا والذرية وتقسم أمواهلم قال هشام قال أيب فأخربت ان رسول هللا صلى 
 عليه وسلم قال لقد حكمت فيهم حبكم هللا عز وجل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بن منري قال ثنا هشام عن أبيه عن   - 24341
ه وسلم يف يوم عائشة : ان احلبشة كانوا يلعبون عند رسول هللا صلى هللا علي 

عيد قالت فاطلعت من فوق عاتقه فطأطأ يل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
 منكبيه فجعلت انظر إليهم من فوق عاتقه حىت شبعت مث انصرفت 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

------------------------------------- 



 

[    57صفحة  - 6مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بن منري ثنا هشام وأبو أسامة قال   - 24342
هللا عليه وسلم  اان هشام املعىن عن أبيه عن عائشة قالت قال رسول هللا صلى 

: لوال حداثة عهد قومك ابلكفر لنقضت الكعبة مث جعلتها على أس إبراهيم  
ال أبو أسامة  عليه السالم فان قريشا يوم بنتها استقصرت وجلعلت هلا خلفا ق

 خلفا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بن منري قال ثنا هشام عن أبيه عن   - 24343
عائشة قالت : كنت العب ابلبنات وجييء صواحيب فيلعنب معي فإذا رأين 
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم تعمقن منه وكان رسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم يدخلهن علي فيلعنب معي  

 

 

على شرط الشيخني عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بن منري حدثنا هشام عن أبيه عن   - 24344
عائشة : اهنا استعارت من أمساء قالدة فهلكت فبعث رسول هللا صلى هللا 

عليه وسلم رجاال يف طلبها فوجدوها فأدركتهم الصالة وليس معهم ماء فصلوا 
 عليه وسلم فأنزل هللا عز وجل بغري وضوء فشكوا ذلك إىل النيب صلى هللا

التيمم فقال اسيد بن حضري لعائشة جزاك هللا خريا فوهللا ما نزل بك أمر 
 تكرهينه اال جعل هللا لك وللمسلمني فيه خريا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

بيه عن  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بن منري ثنا هشام عن أ - 24345
ئشة قالت : سحر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يهودي من يهود بين زريق عا

يقال له لبيد بن االعصم حىت كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم خييل إليه ان 
يفعل الشيء وما يفعله قالت حىت إذا كان ذات يوم أو ذات ليلة دعا رسول 

عائشة شعرت ان هللا عز وجل قد   هللا صلى هللا عليه وسلم مث دعا مث قال اي
أفتاين فيما استفتيته فيه جاءين رجالن فجلس أحدمها عند رأسي واآلخر عند  
رجلي فقال الذي عند رأسي للذي عند رجلي أو الذي عند رجلي للذي عند  
رأسي ما وجع الرجل قال مطبوب قال من طبه قال لبيد بن االعصم قال يف 



طلعة ذكر قال وأين هو قال يف بئر   أي شيء قال يف مشط ومشاطة وجف
صلى هللا عليه وسلم يف انس من أصحابه مث جاء  اروان قالت فأاتها رسول هللا 

فقال اي عائشة كان ماءها نقاعة احلناء ولكان خنلها رؤوس الشياطني قلت اي 
رسول هللا فهال أحرقته قال ال أما اان فقد عافاين هللا عز وجل وكرهت ان أثري  

س منه شرا قالت فأمر هبا فدفنت  على النا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بن منري عن هشام عن أبيه عن   - 24346
ؤالء الدعوات اللهم  عائشة : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان يدعو هب

فإين أعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار وفتنة القرب وعذاب القرب ومن شر  
اللهم اغسل فتنة الغىن ومن شر فتنة الفقر وأعوذ بك من فتنة املسيح الدجال 

خطاايي مباء الثلج والربد ونق قليب من اخلطااي كما نقيت الثوب األبيض من 
الدنس وابعد بيين وبني خطاايي كما ابعدت بني املشرق واملغرب اللهم فإين  

 أعوذ بك من الكسل واهلرم واملأمث واملغرم  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بن منري ثنا هشام عن أبيه عن   - 24347
عائشة قالت قيل هلا ان بن عمر يرفع إىل النيب صلى هللا عليه وسلم : ان 

امليت يعذب ببكاء احلي قالت وهل أبو عبد الرمحن إمنا قال ان أهل امليت 
 يبكون عليه وانه ليعذب جبرمه  

 

 

ح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بن منري عن هشام عن أبيه عن   - 24348
عائشة : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم صلى يف مرضه وهو جالس فصلى  

وخلفه قوم قياما فأشار إليهم ان اجلسوا فلما قضى صالته قال إمنا اإلمام  
رفعوا وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا  ليؤمت به فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    58صفحة  - 6مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بن منري ثنا يونس بن أيب إسحاق  - 24349
وعمار واألشرت  عن أيب إسحاق عن عمرو بن غالب قال انتهيت إىل عائشة اان 

فقال عمار السالم عليك اي أمتاه فقالت السالم على من اتبع اهلدى حىت 
قالت من  أعادها عليها مرتني أو ثالاث مث قال أما وهللا انك ألمي وان كرهت 

هذا معك قال هذا األشرت قالت أنت الذي أردت ان تقتل بن أخيت قال نعم  
قد أردت ذلك وأراده قالت أما لو فعلت ما أفلحت أما أنت اي عمار فقد  

مسعت أو مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : يقول ال حيل دم امرئ مسلم  
ا أسلم أو قتل نفسا فقتل  اال من ثالثة اال من زان بعد ما أحصن أو كفر بعد م 

 هبا 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بن منري ثنا مالك يعين بن مغول   - 24350
ة رسول هللا عن مقاتل بن بشري عن شريح بن هانئ قال سألت عائشة عن صال

صلى هللا عليه وسلم قال مل : تكن صالة أحرى ان يؤخرها إذا كان على 
حديث من صالة العشاء اآلخرة وما صالها قط فدخل على اال صلى بعدها  

ا أو ستا وما رأيته يتقي على األرض بشيء قط اال اين أذكر ان يوم مطر  أربع



 القينا حتته بتا فكأين انظر إىل خرق فيه ينبع منه املاء  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف جلهالة مقاتل بن بشريت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عثمان بن عمر قال : اان مالك  - 24351
ال بتا يعين النطع فصلى عليه فلقد رأيت فذكر معناه  فذكر مثله ق  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بن منري ثنا شريك عن املقدام بن  - 24352
هللا عليه وسلم  شريح احلارثي عن أبيه قال قلت لعائشة : هل كان النيب صلى 

يبدو قالت نعم كان يبدو إىل هذه التالع فأراد البداوة مرة فأرسل إىل نعم من  
عليك بتقوى هللا عز    إبل الصدقة فأعطاين منها انقة حمزمة مث قال يل اي عائشة

وجل والرفق فان الرفق مل يك يف شيء قط اال زانه ومل ينزع من شيء قط اال 
 شانه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بن منري ثنا سعد بن سعيد قال   - 24353
ه وسلم :  أخربتين عمرة قالت مسعت عائشة تقول قال رسول هللا صلى هللا علي 

 ان كسر عظم املؤمن ميتا مثل كسره حيا  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : رجاله ثقات رجال الشيخني غري سعد بن سعيد فمن  ت
رجال مسلم وثقه ابن سعد وقال ابن عدي : احاديثه صاحلة تقرب من 

االستقامة ال أرى حبديثه أبسا مبقدار ما يرويه . قلنا ) األرانؤوط ( : لكن 
والنسائي وابن معني يف رواية وقال الرتمذي : تكلم بعض أهل ضعفه أمحد 

العلم يف حفظه . وذكره ابن حبان يف الثقات وقال : وكان خيطئ . قلنا : وقد  
روى احلديث مرفوعا وخالف مالكا يف رفعه وال يشد من رفعه واحلالة هذه أن  

 يتابعه يف رفعه بعض من فيه كالم 
 

 

 أيب ثنا أبو أسامة قال اان هشام عن أبيه  حدثنا عبد هللا حدثين - 24354
عن عائشة قالت : ان كان لينزل على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف 

 الغداة الباردة مث تفيض جبهته عرقا 
 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو أسامة ثنا هشام عن أبيه عن   - 24355
كت قبل ان  عائشة قالت : ما غرت على امرأة ما غرت على خدجية ولقد هل

يتزوجين بثالث سنني ملا كنت امسعه يذكرها ولقد امره ربه عز وجل ان يبشرها  
  ببيت من قصب يف اجلنة وان كان ليذبح الشاة مث يهدي يف خلتها منها 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو أسامة قال اان هشام عن أبيه   - 24356
عن عائشة : دخل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يوم الفتح من كداء من  

 أعلى مكة ودخل يف العمرة من كدي 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

ثنا عبيد هللا عن حممد بن حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بن منري  - 24357
ألعرج عن عائشة قالت : فزعت ذات ليلة وفقدت حيىي عن عبد الرمحن ا



رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فمددت يدي فوقعت على قدمي رسول هللا 
صلى هللا عليه وسلم ومها منتصبان وهو ساجد وهو يقول أعوذ برضاك من  

ك ال أحصى ثناء عليك  سخطك وأعوذ مبعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك من
 أنت كما أثنيت على نفسك  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بن منري ثنا حيىي عن عمرة عن   - 24358
عائشة قالت : ملا جاء نعي جعفر بن أيب طالب وزيد بن حارثة وعبد هللا بن 

ف يف وجهه احلزن قالت رواحة جلس رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يعر 
من شق الباب فأاته رجل فقال اي رسول هللا ان نساء جعفر  عائشة وأان اطلع 

فذكر من بكائهن فأمره رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ان ينهاهن فذهب 
الرجل مث جاء فقال قد هنيتهن وإهنن مل يطعنه حىت كان يف الثالثة فزعمت ان 

ال احثوا يف وجوههن الرتاب فقالت عائشة  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ق
قلت أرغم هللا أبنفك وهللا ما أنت بفاعل ما قال لك وال تركت رسول هللا 

 صلى هللا عليه وسلم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  



 

 

------------------------------------- 

 

[    59صفحة  - 6مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بن منري عن طلحة بن حيىي قال   - 35924
حدثتين عائشة بنت طلحة عن عائشة : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 كان يباشر وهو صائم مث جيعل بينه وبينها ثواب يعين الفرج  

 

 

ديث صحيحعليق شعيب األرنؤوط : حت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعلى ثنا حممد يعين بن إسحاق  - 24360
قال مسعت أاب نبيه قال مسعت عائشة تقول قال رسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم : ما حتت الكعب من اإلزار يف النار  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف جلهالة أيب نبيه ت  

 

 



دثين أيب ثنا أبو أسامة قال اان هشام عن أبيه  حدثنا عبد هللا ح - 24361
عليه وسلم حيب احللوى وحيب عن عائشة قالت : كان رسول هللا صلى هللا 

العسل وكان إذا صلى العصر دار على نسائه فيدنو منهن فدخل على حفصة  
فاحتبس عندها أكثر مما كان حيتبس فسألت عن ذلك فقيل يل أهدت هلا امرأة  

ل فسقت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم منه فقلت أما من قومها عكة عس
وهللا لنحتالن له فذكرت ذلك لسودة وقلت إذا دخل عليك فإنه سيدنو منك  
فقويل له اي رسول هللا أكلت مغافر فإنه سيقول لك ال فقويل له ما هذه الريح  
ل  وكان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يشتد عليه ان يوجد منه ريح فإنه سيقو 

لك سقتين حفصة شربة عسل فقويل له جرست حنلة العرفط وسأقول له ذلك 
فقويل له أنت اي صفية فلما دخل على سودة قالت سودة والذي ال إله اال هو  
لقد كدت ان أابدئه ابلذي قلت يل وانه لعلي الباب فرقا منك فلما دان رسول 

قال ال قلت فما هذه  هللا صلى هللا عليه وسلم قلت اي رسول هللا أكلت مغافر 
الريح قال سقتين حفصة شربة عسل قلت جرست حنلة العرفط فلما دخل  
علي قلت له مثل ذلك مث دخل على صفية فقالت له مثل ذلك فلما دخل  

على حفصة قالت اي رسول هللا اال أسقيك منه قال ال حاجة يل به قال تقول 
 سودة سبحان هللا وهللا لقد حرمناه قلت هلا اسكيت  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو أسامة ثنا هشام عن أبيه عن   - 24362
عائشة قالت : ملا ذكر من شأين الذي ذكر وما علمت به قام رسول هللا صلى 

يه  هللا عليه وسلم يف خطيبا وما علمت به فتشهد فحمد هللا عز وجل وأثىن عل
مبا هو أهله مث قال أما بعد أشريوا علي يف انس ابنوا أهلي وأمي هللا ما علمت  
على أهلي سوءا قط وأبنوهم مبن وهللا ما علمت عليه من سوء قط وال دخل  
بييت قط اال وأان حاضر وال غبت يف سفر إال غاب معي فقام سعد بن معاذ  

من اخلزرج وكانت أم فقال نرى اي رسول هللا ان تضرب أعناقهم فقام رجل  
حسان بن اثبت من رهط ذلك الرجل فقال كذبت أما وهللا لو كانوا من  

األوس ما أحببت ان تضرب أعناقهم حىت كادوا ان يكون بني األوس واخلزرج  
يف املسجد شر وما علمت به فلما كان مساء ذلك اليوم خرجت لبعض 

تسبني ابنك  حاجيت ومعي أم مسطح فعثرت فقالت تعس مسطح فقلت عالم
[ فقلت عالم تسبني  60فسكتت فعثرت الثانية فقالت تعس مسطح ] ص 

ابنك مث عثرت الثالثة فقالت تعس مسطح فانتهرهتا فقلت عالم تسبني ابنك 
فقالت وهللا ما أسبه اال فيك فقلت يف أي شأين فذكرت يل احلديث فقلت 

خرجت له مل اخرج  وقد كان هذا قالت نعم وهللا فرجعت إىل بييت فكان الذي 
له ال أجد منه قليال وال كثريا ووعكت فقلت لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

أرسلين إىل بيت أيب فأرسل معي الغالم فدخلت الدار فإذا اان أبم رومان 
فقالت ما جاء بك اي ابنته فأخربهتا فقالت خفضي عليك الشان فإنه وهللا 



ا وهلا ضرائر اال حسدهنا وقلن فيها  لقلما امرأة مجيلة تكون عند رجل حيبه
لت ورسول هللا صلى هللا عليه وسلم قالت قلت وقد علم به أيب قالت نعم ق

ورسول هللا صلى هللا عليه وسلم فاستعربت فبكيت فسمع أبو بكر صويت وهو  
فوق البيت يقرأ فنزل فقال المي ما شأهنا فقالت بلغها الذي ذكر من أمرها  

سمت عليك اي بنته اال رجعت إىل بيتك فرجعت ففاضت عيناه فقال أق
واصبح أبواي عندي فلم يزاال عندي حىت دخل علي رسول هللا صلى هللا عليه  

وسلم بعد العصر وقد اكتنفين أبواي عن مييين وعن مشايل فتشهد النيب صلى 
هللا عليه وسلم فحمد هللا وأثىن عليه مبا هو أهله مث قال أما بعد اي عائشة ان 

قارفت سوءا وظلمت تويب إىل هللا عز وجل فان هللا عز وجل يقبل التوبة كنت 
عن عباده وقد جاءت امرأة من األنصار فهي جالسة ابلباب فقلت اال 

تستحي من هذه املرأة ان تقول شيئا فقلت أليب اجبه فقال أقول ماذا فقلت  
ز وجل المي أجيبيه فقالت أقول ماذا فلما مل جييباه تشهدت فحمدت هللا ع 

وأثنيت عليه مبا هو أهله مث قلت أما بعد فوهللا لئن قلت لكم إين مل أفعل وهللا  
جل جالله يشهد أين لصادقة ما ذاك بنافعي عندكم لقد تكلمتم به وأشربته  
قلوبكم ولئن قلت لكم أين قد فعلت وهللا عز وجل يعلم أين مل أفعل لتقولن  

يل ولكم مثال اال أاب يوسف وما   قد ابئت به على نفسها فإين وهللا ما أجد
فانزل على رسول   {صرب مجيل وهللا املستعان على ما تصفون  }احفظ امسه 

هللا صلى هللا عليه وسلم ساعتئذ فرفع عنه وأين ألستبني السرور يف وجهه وهو  
ميسح جبينه وهو يقول أبشري اي عائشة فقد انزل هللا عز وجل براءتك فكنت  



ل يل أبواي قومي إليه قلت وهللا ال أقوم إليه وال أمحده  أشد ما كنت غضبا فقا 
ولكن أمحد هللا الذي انزل وال أمحدكما لقد مسعتموه فما أنكرمتوه وال غريمتوه 

براءيت ولقد جاء رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بييت فسأل اجلارية عين فقالت 
الشاة فتأكل مخريهتا  ال وهللا ما أعلم عليها عيبا اال اهنا كانت تنام حىت تدخل

أو عجينتها شك هشام فانتهرها بعض أصحابه وقال اصدقي رسول هللا صلى 
هللا عليه وسلم حىت أسقطوا هلا به قال عروة فعيب ذلك على من قاله فقالت 
ال وهللا ما أعلم عليها اال ما يعلم الصائغ على ترب الذهب األمحر وبلغ ذلك 

 وهللا ما كشفت كنف أنثى قط فقتل  الرجل الذي قيل له فقال سبحان هللا
شهيدا يف سبيل هللا قالت عائشة فأما زينب بنت جحش فعصمها هللا عز وجل  

بدينها فلم تقل اال خريا واما أختها محنة فهلكت فيمن هلك وكان الذين 
تكلموا فيه املنافق عبد هللا بن أيب كان يستوشيه وجيمعه وهو الذي توىل كربه  

ن بن اثبت فحلف أبو بكر ان ال ينفع مسطحا بنافعة  منهم ومسطح وحسا
يعين أاب بكر  {وال أيتل أولو الفضل منكم والسعة    }أبدا فأنزل هللا عز وجل 

أال حتبون أن يغفر هللا لكم   }يعين مسطحا  {أن يؤتوا أويل القرىب واملساكني  }
فقال أبو بكر بلى وهللا إان لنحب أن يغفر لنا وعاد أبو  {وهللا غفور رحيم  

 بكر ملسطح مبا كان يصنع به  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخني رجاله ثقات ت



 رجال الشيخني

 

 

------------------------------------- 

 

[    61صفحة  - 6مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو أسامة ثنا هشام عن أبيه عن   - 24363
عائشة قالت قال يل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : اين ألعلم إذا كنت عين  
راضية وإذا كنت علي غضىب قالت فقلت من أين تعلم ذاك قال إذا كنت عين  

إنك تقولني ال ورب حممد وإذا كنت عين غضىب تقولني ال ورب راضية ف
 إبراهيم عليه السالم قلت أجل وهللا ما اهجر اال امسك  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو أسامة قال اان هشام عن أبيه   - 24364
مبا يطيقون   عن عائشة قالت : كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أيمرهم

فيقولون اان لسنا كهيئتك قد غفر هللا عز وجل لك ما تقدم من ذنبك وما  



هلل  أتخر فيغضب حىت يرى ذلك يف وجهه قال مث يقول وهللا اين ألعلمكم اب
 عز وجل واتقاكم له قلبا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو أسامة قال اان هشام عن أبيه   - 24365
عن عائشة قالت : كان يوم بعاث يوما قدمه هللا عز وجل لرسوله صلى هللا 

وسلم املدينة وقد افرتق ملؤهم  عليه وسلم فقدم رسول هللا صلى هللا عليه 
 وقتلت سرواهتم ورفقوا هلل عز وجل ولرسوله يف دخوهلم يف اإلسالم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن أيب عدي عن حممد بن   - 24366
الت : ملا نزلت براءيت  إسحاق عن عبد هللا بن أيب بكر عن عمرة عن عائشة ق

 قام رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على املنرب فدعاهم وحدهم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث حسنت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بن منري ثنا حممد ويزيد قال اان  - 24367
ابلنهار  حممد عن أيب سلمة عن عائشة قالت : كانت لنا حصرية نبسطها 

ونتحجرها علينا ابلليل فصلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ليلة فسمع أهل  
فاطلع    املسجد صالته فأصبحوا فذكروا ذلك للناس فكثر الناس الليلة الثانية

عليهم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال اكلفوا من األعمال ما تطيقون  
فان هللا عز وجل ال ميل حىت متلوا وقالت عائشة كان أحب األعمال إىل رسول  
هللا صلى هللا عليه وسلم أدومها وان قل وكان إذا صلى صالة أثبتها وقال يزيد 

 حصرية نبسطها ابلنهار وحنتجرها ابلليل 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد حسن من أجل حممدت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو داود احلفري عن بن أيب ذئب  - 24368
عن احلرث عن أيب سلمة قال قالت عائشة : أخذ رسول هللا صلى هللا عليه  

غاسق إذا وسلم بيدي فأراين القمر حني طلع فقال تعوذي ابهلل من شر هذا ال
 وقب 

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : حديث حسن من أجل احلارث وهو ابن عبد الرمحن ت
 القرشي

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعلى ثنا قدامة يعين بن عبد هللا   - 24369
العامري عن جسرة قالت حدثتين عائشة قالت : دخلت على امرأة من اليهود  

ت كذبت فقالت بلى اان لنقرض منه  فقالت ان عذاب القرب من البول فقل
 صلى هللا عليه وسلم إىل الصالة وقد ارتفعت الثوب واجللد فخرج رسول هللا

أصواتنا فقال ما هذه فأخربته مبا قالت فقال صدقت قالت فما صلى رسول 
هللا صلى هللا عليه وسلم من يومئذ اال قال يف دبر الصالة اللهم رب جربيل  

ين من حر النار وعذاب القرب وميكائيل وإسرافيل أعذ  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أسباط قال ثنا سفيان عن إبراهيم   - 24370
بن مهاجر عن قائد السائب بن عبد هللا عن السائب قال دخلت على عائشة  

على النصف  فحدثتنا ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : صالة القاعد
 من صالة القائم  

 



 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أسباط عن الشيباين عن عبد   - 24371
الرمحن بن األسود عن أبيه عن عائشة قالت : رخص رسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم يف الرقية من كل ذي محة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    62صفحة  - 6مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو نعيم ثنا إسرائيل عن إبراهيم بن   - 24372
مهاجر عن جماهد عن عائشة قالت قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :  

م  صالة اجلالس على النصف من صالة القائ  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف لضعف ت
 إبراهيم بن مهاجر 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن عبيد ثنا مسعر عن   - 24373
 صلى هللا عليه  املقدام بن شريح عن أبيه عن عائشة قالت : ان كان رسول هللا

وسلم ليؤتى ابإلانء فأشرب منه وأان حائض مث أيخذه فيضع فاه على موضع يف 
 وان كنت آلخذ العرق فآكل منه مث أيخذه فيضع فاه على موضع يف  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن فضيل قال ثنا احلجاج  - 24374
عن عمرو بن شعيب عن زينب السهمية عن عائشة قالت : كان رسول هللا 

 صلى هللا عليه وسلم يتوضأ مث يقبل ويصلي وال يتوضأ  

 

 

يح وهذا سند حسن يف املتابعات عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا مروان قال اان عبيد هللا بن سيار   - 24375



قال مسعت عائشة بنت طلحة تذكر عن عائشة أم املؤمنني : ان رسول هللا 
صلى هللا عليه وسلم كان جالسا كاشفا عن فخذه فاستأذن أبو بكر فأذن له  

مر فأذن له وهو على حاله مث استأذن عثمان  وهو على حاله مث استأذن ع
كر وعمر  فأرخى عليه ثيابه فلما قاموا قلت اي رسول هللا استأذن عليك أبو ب

فأذنت هلما وأنت على حالك فلما استأذن عثمان أرخيت عليك ثيابك فقال  
 اي عائشة اال استحي من رجل وهللا ان املالئكة تستحي منه  

 

 

األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف جلهالة حال عبد  عليق شعيب ت
 هللا بن سيار 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا مروان قال اان أبو عبد امللك  - 24376
املكي قال ثنا عبد هللا بن أيب مليكة عن عائشة ان النيب صلى هللا عليه وسلم  

 قال : العسيلة هي اجلماع  

 

 

األرنؤوط : إسناده ضعيف عليق شعيب ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبدة بن سليمان الكاليب ثنا حممد   - 24377



بن إسحاق عن عبد هللا بن حممد قال مسعت عائشة تقول قال رسول هللا صلى 
هللا عليه وسلم : السواك مطهرة للفم مرضاة للرب عز وجل قال عبد هللا بن 

 حممد يقال له أبو عتيق  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح لغريه ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبدة بن سليمان قال ثنا حممد بن  - 24378
إسحاق عن فاطمة بنت حممد عن عمرة عن عائشة قالت : ما علمنا بدفن  
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حىت مسعت صوت املساحي من آخر الليل 

املساحي املرور ليلة األربعاء قال حممد و   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث حمتمل للتحسني ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا كهمس عن عبد هللا بن  - 24379
شقيق قال سألت عائشة عن صوم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قالت : ما  

له  علمته صام شهرا حىت يفطر منه وال افطره حىت يصوم منه حىت مضى لسبي  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع قال ثنا هشام عن أبيه عن   - 24380
عائشة قالت : مسع النيب صلى هللا عليه وسلم رجال يقرأ آية فقال رمحه هللا  

 لقد أذكرين آية كنت نسيتها  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

ثنا معاوية بن أيب مزرد  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع قال  - 24381
عن يزيد بن رومان عن عروة بن الزبري عن عائشة قالت قال رسول هللا صلى  

 هللا عليه وسلم : الرحم من وصلها وصله هللا ومن قطعها قطعه هللا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

جعفر بن برقان عن   حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع قال ثنا  - 24382
عبد هللا البهي عن عائشة قالت قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : اللهم  

 من رفق أبميت فارفق به ومن شق عليهم فشق عليه  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع عن سفيان عن عاصم بن   - 24383
رث عن عائشة : ان النيب صلى هللا عليه وسلم  سليمان عن عبد هللا بن احل

كان يقول إذا سلم اللهم أنت السالم ومنك السالم تباركت اي ذا اجلالل 
 واإلكرام 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا سفيان عن حيىي بن سعيد   - 24384
عن عمرة عن عائشة قالت : كان الناس عمال أنفسهم فكانوا يروحون 

 كهيئتهم فقيل هلم لو اغتسلتم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

------------------------------------- 



 

[    63صفحة  - 6مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب قال حدثنا شعبة عن إبراهيم بن حممد  - 24385
بن املنتشر عن أبيه قال مسعت عائشة تقول : كان رسول هللا صلى هللا عليه  

قبل الفجر على حال   وسلم ال يدع أربعا قبل الظهر وركعتني  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا أبو جعفر الرازي عن   - 24386
 حممد بن املنكدر عن سعيد بن جبري عن عائشة قالت قال رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم : ما من رجل تكون له ساعة من الليل يقومها فينام عنها اال كتب  

 له أجر صالته وكان نومه عليه صدقة تصدق به عليه  
 

 

األرنؤوط : حديث صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف عليق شعيب ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع قال ثنا إسرائيل وأيب عن   - 24387



إسحاق عن األسود قال : سألت عائشة عن صالة النيب صلى هللا عليه وسلم  
 ابلليل فقالت ينام أوله ويقوم آخره  

 

 

الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع قال ثنا بن جريج عن بن أيب  - 24388
مليكة عن عائشة قالت قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ان ابغض 

 الرجال إىل هللا األلد اخلصم  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا سفيان عن منصور عن   - 24389
موسى بن عبد هللا بن يزيد اخلطمي عن موىل لعائشة عن عائشة قالت : ما  

نظرت إىل فرج النيب صلى هللا عليه وسلم قط أو ما رأيت فرج النيب صلى هللا 
 عليه وسلم قط  

 

 

عن عائشة  عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف إلهبام الراويت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع عن مسعر وسفيان عن معبد   - 24390
بن خالد عن عبد هللا بن شداد عن عائشة : ان النيب صلى هللا عليه وسلم  

 أمرها ان تسرتقي من العني  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

ثنا وكيع ثنا أبو العميس عن بن أيب  حدثنا عبد هللا حدثين أيب - 24391
مليكة عن عائشة قالت : قبض رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ومل يستخلف 

 أحدا ولو كان مستخلفا أحدا الستخلف أاب بكر أو عمر  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

د عن رابح عن  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إبراهيم بن خال - 24392
هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت : لبث رسول هللا صلى هللا معمر عن  

عليه وسلم ستة اشهر يرى انه أييت وال أييت فأاته ملكان فجلس أحدمها عند  
رأسه واآلخر عند رجليه فقال أحدمها لآلخر ما ابله قال مطبوب قال من طبه  



ومشاطة يف جف طلعة ذكر يف   قال لبيد بن االعصم قال فيم قال يف مشط
استيقظ النيب صلى هللا عليه وسلم من نومه فقال أي بئر ذروان حتت رعوفة ف

عائشة أمل ترين ان هللا أفتاين فيم استفتيته فأتى البئر فأمر به فاخرج فقال هذه  
البئر اليت أريتها وهللا كان ماءها نقاعة احلناء وكان رؤوس خنلها رؤوس 

ائشة لو انك كأهنا تعين ان يتنشر قال أما وهللا قد عافاين  الشياطني فقالت ع
 هللا وأان أكره ان أثري على الناس منه شرا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا محاد بن أسامة قال اان هشام عن   - 24393
حىت انه ليخيل  أبيه عن عائشة قالت : سحر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

له انه يفعل الشيء وما يفعله حىت إذا كان ذات يوم وهو عندها دعا هللا عز  
وما ذاك اي  وجل ودعاه مث قال أشعرت ان هللا أفتاين فيما استفتيته فيه قلت

رسول هللا قال صلى هللا عليه وسلم جاءين رجالن فجلس أحدمها عند رأسي 
واآلخر عند رجلي مث قال أحدمها لصاحبه ما وجع الرجل قال مطبوب قال من  

طبه قال لبيد بن االعصم اليهودي قال يف ماذا قال يف مشط ومشاطة وجف 
يب صلى هللا عليه وسلم  طلعة ذكر قال فأين هو قال يف بئر ذروان فذهب الن

إىل البئر فنظر إليها وعليها خنل مث رجع إىل عائشة فقال وهللا لكان ماءها  



نقاعة احلناء ولكان خنلها رؤوس الشياطني قلت اي رسول هللا فاحرقه قال ال أما  
 اان فقد عافاين هللا عز وجل وخشيت ان أثور على الناس منه شرا  

 

 

إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    64صفحة  - 6مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب وحدي قرأه علي وأان امسع قال ثنا   - 24394
هشيم عن عمر بن أيب سلمة عن أبيه عن عائشة قالت كنت اغتسل : اان 

هللا عليه وسلم من إانء واحد من اجلنابة  ورسول هللا صلى  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان عن مسعر عن املقدام بن  - 24395
شريح عن أبيه عن عائشة قالت : كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يعطيين  



العرق فأتعرقه مث أيخذه فيضع فاه على موضع يف ويعطيين اإلانء فاشرب مث 
 أيخذه فيضع فاه على موضع يف  

 

 

ح على شرط مسلم عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو نعيم قال ثنا سفيان عن عبيد   - 24396
هللا بن أيب زايد قال مسعت القاسم قال قالت عائشة قال رسول هللا صلى هللا 
عليه وسلم : إمنا جعل الطواف ابلبيت وابلصفا واملروة ورمي اجلمار إلقامة  

 ذكر هللا عز وجل  

 

 

األرنؤوط : إسناده ضعيف عليق شعيب ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يونس بن حممد ثنا هارون عن بديل  - 24397
بن ميسرة عن عبد هللا بن شقيق عن عائشة اهنا : مسعت رسول هللا صلى هللا  

برفع الراء   {فروح ورحيان  }عليه وسلم يقرأ   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني ت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يونس ثنا أابن عن حيىي عن أيب  - 24398
سلمة بن عبد الرمحن انه دخل على عائشة وهو خياصم يف أرض فقالت عائشة  
اي أاب سلمة اجتنب األرض فان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : من ظلم  

 قيد شرب من األرض طوقه يوم القيامة من سبع ارضني 

 

 

ألرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد منقطع عليق شعيب ات  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يونس ثنا ليث عن يزيد يعين بن  - 24399
اهلاد عن عبد الرمحن بن القاسم عن عائشة قالت : مات رسول هللا صلى هللا 
عليه وسلم وانه لبني حاقنيت وذاقنيت فال أكره شدة املوت ألحد أبدا بعد ما  

ل هللا صلى هللا عليه وسلم  رأيت من رسو   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يونس وأبو النضر قاال ثنا الليث  - 24400
عن يزيد بن عبد هللا بن أسامة عن عمرو بن أيب عمرو عن املطلب عن عائشة  



: ان املؤمن يدرك حبسن خلقه    قالت مسعت النيب صلى هللا عليه وسلم يقول
 درجات قائم الليل صائم النهار  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف النقطاعه ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يونس قال ثنا ليث عن يزيد عن   - 24401
موسى بن سرجس عن القاسم بن حممد عن عائشة قالت : رأيت رسول هللا 

هللا عليه وسلم وهو ميوت وعنده قدح فيه ماء فيدخل يده يف القدح مث  صلى 
 ميسح وجهه ابملاء مث يقول اللهم اعين على سكرات املوت 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف جلهالة حال موسى بن سرجست  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يونس قال ثنا الليث عن هشام   - 24402
عن عروة عن عائشة : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان يوتر خبمس  

 سجدات ال جيلس بينهن حىت جيلس يف اخلامسة مث يسلم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  



 

 

ثنا يونس بن حممد قال ثنا داود يعين  حدثنا عبد هللا حدثين أيب - 24403
يدة عن حيىي بن يعمر عن عائشة زوج النيب بن أيب الفرات عن عبد هللا بن بر 

صلى هللا عليه وسلم اهنا أخربته : اهنا سألت نيب هللا صلى هللا عليه وسلم عن  
الطاعون فأخربها نيب هللا صلى هللا عليه وسلم انه كان عذااب يبعثه هللا عز وجل  
على من يشاء فجعله هللا عز وجل رمحة للمؤمنني فليس من عبد يقع الطاعون  
فيه فيمكث يف بلده صابرا حمتسبا يعلم انه مل يصبه اال ما كتب هللا عز وجل له  

 اال كان له مثل أجر الشهيد  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري ت  

 

 

ثنا يونس ثنا داود يعين بن أيب الفرات  حدثنا عبد هللا حدثين أيب  - 24404
عن إبراهيم بن ميمون الصائغ عن عطاء عن عروة عن عائشة : ان النيب صلى 
هللا عليه وسلم صلى وهي معرتضة بني يديه وقال أليس هن أمهاتكم وأخواتكم 

 وعماتكم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صالته صلى هللا عليه وسلم وهي معرتضة بني يديه ت



وهذا إسناد حسن من أجل إبراهيم بن ميمون الصائغصحيح   

 

 

------------------------------------- 

 

[    65صفحة  - 6مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يونس ثنا ليث عن يزيد يعين بن  - 24405
عروة عن عروة  أيب حبيب عن أيب بكر بن إسحاق بن يسار عن عبد هللا بن 

عن عائشة قالت : ملا قدم النيب صلى هللا عليه وسلم املدينة اشتكى أصحابه 
واشتكى أبو بكر وعامر بن فهرية موىل أيب بكر وبالل فاستأذنت عائشة النيب 

 صلى هللا عليه وسلم يف عيادهتم فأذن هلا فقالت أليب بكر كيف جتدك فقال 

دىن من شراك نعله ( وسألت عامرا  واملوت أ ...كل امرئ مصبح يف أهله )  
 فقال 

إن اجلبان حتفه من فوقه ( وسألت بالال  ...إين وجدت املوت قبل ذوقه ) 
 فقال 

بفج وحويل أذخر وجليل ( فأتت النيب  ... اي ليت شعري هل أبينت ليلة  ) 
صلى هللا عليه وسلم فأخربته بقوهلم فنظر إىل السماء وقال اللهم حبب إلينا  



املدينة كما حببت إلينا مكة وأشد اللهم ابرك لنا يف صاعها ويف مدها وانقل 
 وابءها إىل مهيعة وهي اجلحفة كما زعموا 

 

 

ناد ضعيف لضعف أيب بكر عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إست
 بن إسحاق بن يسار وبقية رجاله ثقات رجال الشيخني

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يونس ثنا ليث عن يزيد بن أيب  - 24406
حبيب عن عمارة بن أيب فروة ان حممد بن مسلم حدثه ان عروة حدثه ان 

ى هللا عليه  عمرة بنت عبد الرمحن حدثته ان عائشة حدثتها ان رسول هللا صل
وسلم قال : إذا زنت األمة فاجلدوها وان زنت فاجلدوها وإن زنت فاجلدوها  

 مث بيعوها ولو بضفري والضفري احلبل 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف لضعف ت
 عمار بن أيب فروة

 

 

نا بن حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو سعيد موىل بين هاشم ث - 24407
هليعة عن عقيل عن بن شهاب عن عروة عن عائشة : ان رسول هللا صلى هللا  



 عليه وسلم كان يكرب يف العيدين سبعا ومخسا قبل القراءة 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه وهذا إسناد ضعيف لضعف ابن هليعة  ت
 والضطرابه فيه 

 

 

قال حدثين انفع  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيوة بن شريح - 24408
 بن سليمان ان حممد بن أيب صاحل حدثه عن أبيه انه مسع عائشة زوج النيب

صلى هللا عليه وسلم تقول قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : اإلمام ضامن  
 واملؤذن مؤمتن فارشد هللا اإلمام وعفا عن املؤذن  

 

 

إسناد ضعيف عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح لغريه وهذا ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن بن موسى قال ثنا بن هليعة   - 24409
ثنا يزيد بن أيب حبيب عن موسى بن سعيد بن زيد بن اثبت عن خبيب بن عبد  

هللا بن الزبري عن عائشة زوج النيب صلى هللا عليه وسلم قالت : طرقتين 
هللا عليه وسلم فتأخرت فقال  احليضة من الليل وأان إىل جنب رسول هللا صلى 

 مالك أنفست قالت ال ولكين حضت قال فشدي عليك إزارك مث عودي 



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث حسن لغريه وهذا إسناد ضعيف لضعف ابن  ت
 هليعة 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن ثنا بن هليعة ثنا عقيل بن  - 24410
خالد عن بن شهاب عن عروة عن عائشة : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 جهر فيها ابلقراءة يعين يف الكسوف 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

أبو  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن ثنا بن هليعة قال ثنا  - 24411
األسود عن عروة عن عائشة : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان يقول 

 اجعلوا من صالتكم يف بيوتكم وال جتعلوها عليكم قبورا  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف لضعف ابن ت
 هليعة 

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن بن موسى ثنا بن هليعة ثنا   - 24412
أبو األسود عن عروة عن عائشة : ان خدجية سألت رسول هللا صلى هللا عليه  

وسلم عن ورقة بن نوفل فقال قد رأيته يف املنام فرأيت عليه ثياب بياض 
 فأحسبه لو كان من أهل النار مل يكن عليه ثياب بياض  

 

 

ألرنؤوط : إسناده ضعيف لضعف ابن هليعة عليق شعيب ات  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هارون بن معروف قال ثنا بن  - 24413
وهب قال أخربين عمرو ان بكر بن سوادة حدثه ان يزيد بن أيب يزيد حدثه  
عن عبيد بن عمري عن عائشة زوج النيب صلى هللا عليه وسلم : ان رجال تال 

قال اان لنجزي بكل عملنا هلكنا إذا  {سوءا جيز به  من يعمل  }هذه اآلية  
فبلغ ذاك رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال نعم جيزئ به املؤمنون يف الدنيا 

 يف مصيبة يف جسده فيما يؤذيه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيفت  

 

 

------------------------------------- 



 

[    66صفحة  - 6مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هارون بن معروف ومعاوية بن  - 24414
عمرو قاال ثنا بن وهب قال اان عمرو ان أاب النضر حدثه عن سليمان بن 

يسار عن عائشة زوج النيب صلى هللا عليه وسلم اهنا قالت : ما رأيت رسول  
ليه وسلم قط مستجمعا ضاحكا قال معاوية ضحكا حىت أرى هللا صلى هللا ع

منه هلواته إمنا كان يتبسم وقالت كان إذا رأى غيما أو رحيا عرف ذلك يف 
وجهه قالت اي رسول هللا الناس إذا رأوا الغيم فرحوا رجاء ان يكون فيه املطر 

ان  واراك إذا رأيته عرفت يف وجهك الكراهية قالت فقال اي عائشة ما يؤمين
هذا   }يكون فيه عذاب قد عذب قوم ابلريح وقد رأى قوم العذاب فقالوا 

 عارض ممطران 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن قال ثنا بن هليعة قال ثنا   - 24415
زوج النيب صلى  حيي بن عبد هللا ان أاب عبد الرمحن احلبلي حدثه عن عائشة 

هللا عليه وسلم : اهنا طرقتها احليضة من الليل ورسول هللا صلى هللا عليه وسلم  



يصلي فأشارت إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بثوب وفيه دم فأشار إليها  
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهو يف الصالة اغسليه فغسلت موضع الدم 

وسلم ذلك الثوب فصلى فيه  مث أخذ رسول هللا صلى هللا عليه   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف لضعف ابن هليعة وحيي بن عبد هللات  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن ثنا بن هليعة ثنا أبو األسود  - 24416
عن عروة بن الزبري عن عائشة أم املؤمنني ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

ما حيرم من الوالدة  قال : حيرم من الرضاعة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن ثنا بن هليعة ثنا جعفر بن   - 24417
رسول هللا صلى ربيعة عن بن شهاب عن عروة بن الزبري عن عائشة قالت قال 

هللا عليه وسلم : أميا امرأة نكحت بغري أذن وليها فنكاحها ابطل فان أصاهبا 
ويل له  فلها مهرها مبا أصاب من فرجها وان اشتجروا فالسلطان ويل من ال  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف لضعف ابن هليعة ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن ثنا بن هليعة قال ثنا أبو  - 24418
األسود انه مسع عروة بن الزبري حيدث عن عائشة زوج النيب صلى هللا عليه  

ان الكافر من كفار قريش  وسلم قالت قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ك
ميوت فيبكيه أهله فيقولون املطعم اجلفان املقاتل الذي فيزيده هللا عذااب مبا 

 يقولون 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف لضعف ابن هليعة ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن ثنا بن هليعة قال حدثين أبو   - 24419
األسود انه مسع عروة حيدث عن عائشة قالت : ذكر رجل عند رسول هللا 

صلى هللا عليه وسلم خبري فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أومل تروه يتعلم  
 القرآن 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف لضعف ابن هليعة ت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن ثنا بن هليعة قال ثنا أبو  - 24420
األسود انه مسع عروة حيدث عن عائشة قالت قال رسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم : ال يقولن أحدكم نفسي خبيثة ولكن يقول نفسي لقست 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف لضعف ابن هليعة ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن ثنا بن هليعة ثنا الوليد بن أيب  - 24421
الوليد قال مسعت القاسم بن حممد خيرب عن عائشة ان رسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم قال : ال خري يف مجاعة النساء اال يف مسجد أو جنازة قتيل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف لضعف ابن هليعة ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سريج ثنا أبو معشر عن هشام بن   - 24422
عروة عن أبيه عن عائشة قالت : كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا بقي 

 عشر من رمضان شد مئزره واعتزل أهله  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح دون قوله : " واعتزل أهله " فحسن ت



ضعيف لضعف أيب معشر  لغريه وهذا إسناد  

 

 

------------------------------------- 

 

[    67صفحة  - 6مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يونس ثنا محاد يعين بن زيد عن أيب   - 24423
هاشم صاحب الرمان عن أيب جملز عن احلرث بن نوفل عن عائشة اهنا سئلت  
 عن اجلنابة قالت : كنت افرك اجلنابة من ثوب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

 حدثين أيب ثنا حسن وحيىي بن إسحاق قاال ثنا  حدثنا عبد هللا - 24424
اسم بن حممد عن عائشة عن  بن هليعة قال ثنا خالد بن أيب عمران عن الق

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم انه قال : أتدرون من السابقون إىل ظل هللا عز  
ذا وجل يوم القيامة قالوا هللا ورسوله أعلم قال الذين إذا أعطوا احلق قبلوه وإ

 سئلوه بذلوه وحكموا للناس كحكمهم ألنفسهم  

 



 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف لضعف ابن هليعة ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو معاوية عبد هللا بن معاوية   - 24425
الزبريي قدم علينا مكة ثنا هشام بن عروة قال كان عروة يقول لعائشة : اي 

قول زوجة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وبنت أمتاه ال اعجب من فهمك أ
الناس أقول ابنة أيب بكر وكان  أيب بكر وال اعجب من علمك ابلشعر وأايم 

أعلم الناس أو من أعلم الناس ولكن اعجب من علمك ابلطب كيف هو ومن  
أين هو قال فضربت على منكبه وقالت أي عرية ان رسول هللا صلى هللا عليه  

ند آخر عمره أو يف آخر عمره فكانت تقدم عليه وفود  وسلم كان يسقم ع
 العرب من كل وجه فتنعت له األنعات وكنت أعاجلها له فمن مث  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : خرب صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد هللا بن الوليد ثنا سفيان عن   - 24426
أسامة عن عبد هللا بن عروة عن عروة عن عائشة قالت قال رسول هللا صلى  
هللا عليه وسلم : ان هللا عز وجل ومالئكته عليهم السالم يصلون على الذين 

 يصلون الصفوف  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد هللا بن الوليد قال ثنا سفيان   - 24427
عن طلحة بن حيىي عن عبيد هللا بن عبد هللا بن عتبة عن عائشة قالت : كان  

 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يصلي وعليه مرط وعلي بعضه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده قويت  

 

 

يب ثنا عبد هللا بن الوليد ثنا سفيان ثنا  حدثنا عبد هللا حدثين أ - 24428
معاوية بن إسحاق عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم املؤمنني قالت :  

 استأذان النيب صلى هللا عليه وسلم يف اجلهاد فقال جهادكن أو حسبكن احلج 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده قويت  

 

 

اد بن سلمة عن عطاء  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن ثنا مح - 24429
عيد بن جبري عن عائشة اهنا قالت : اي رسول هللا كل أهلك بن السائب عن س



قد دخل البيت غريي فقال أرسلي إىل شيبة فيفتح لك الباب فأرسلت إليه 
فقال شيبة ما استطعنا فتحه يف جاهلية وال إسالم بليل فقال النيب صلى هللا 

ستقصروا عن بناء البيت حني بنوه  عليه وسلم صلى يف احلجر فان قومك ا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف النقطاعه ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو املنذر ثنا إمساعيل بن عمر قال   - 24430
أيب يوسف ثنا مالك يعين بن أنس عن عبد هللا بن عبد الرمحن بن معمر عن 

موىل عائشة عن عائشة ان رجال سأل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال :  
رسول هللا صلى  اي رسول هللا تدركين الصالة وأان جنب وأان أريد الصيام فقال 

هللا عليه وسلم وأان تدركين الصالة وأان جنب وأان أريد الصيام فاغتسل مث  
اصوم فقال الرجل اان لسنا مثلك فقد غفر هللا لك ما تقدم من ذنبك وما  

أتخر فغضب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وقال وهللا اين ألرجو ان أكون 
 أخشاكم هلل عز وجل وأعلمكم مبا اتقي 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو املنذر ثنا مالك عن الفضيل بن   - 24431
أيب عبد هللا عن عبد هللا بن نيار األسلمي عن عروة عن عائشة ان رجال اتبع 
 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال : اتبعك ألصيب معك فقال رسول هللا

صلى هللا عليه وسلم تؤمن ابهلل ورسوله قال ال قال فإان ال نستعني مبشرك قال  
 فقال له يف املرة الثانية تؤمن ابهلل ورسوله قال نعم فانطلق فتبعه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    68صفحة  - 6مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أسود بن عامر قال اان شريك عن  - 24432
عند عائشة  مساك عن عبد هللا بن عمرية عن درة بنت أيب هلب قالت كنت

فدخل النيب صلى هللا عليه وسلم فقال : ائتوين بوضوء فسألت فابتدرت اان  
ره وعائشة الكوز قالت فبدرهتا فآخذته اان فتوضأ فرفع طرفه أو عينه أو بص

ايل فقال أنت مين وأان منك قالت فأتى برجل فقال ما اان فعلته ولكن قيل يل  
قالت وكان سأله على املنرب من خري الناس فقال أفقههم يف دين هللا عز وجل  



 وأوصلهم لرمحه وذكر فيه شريك شيئني آخرين مل احفظهما  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف لضعف شريكت  

 

 

ا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن ثنا محاد يعين بن زيد عن أيب  حدثن - 24433
لبابة العقيلي قال مسعت عائشة تقول : كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
يصوم حىت نقول ما يريد ان يفطر ويفطر حىت نقول ما يريد ان يصوم وكان  

 يقرا يف كل ليلة ببين إسرائيل والزمر 
 

 

ث صحيح دون قوله : وكان يقرأ يف كل ليلة  عليق شعيب األرنؤوط : حديت
 ببين إسرائيل والزمر

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أسود بن عامر قال ثنا شريك عن  - 24434
أيب إسحاق عن األسود عن عائشة قالت : كان رسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم ال يتوضأ بعد الغسل  

 

 

هذا إسناد ضعيف لضعف عليق شعيب األرنؤوط : حديث حسن بطرقه و ت



 شريك 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أسود ثنا شريك عن جابر عن يزيد  - 24435
بن مرة عن مليس عن عائشة قالت : كان خيلط يف العشرين األوىل النيب صلى 

 هللا عليه وسلم من نوم وصالة فإذا دخلت العشر جد وشد املئزر  

 

 

إسناده مسلسل ابلضعفاء على نسقعليق شعيب األرنؤوط : ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أسود ثنا حسن عن أشعث عن أيب  - 24436
الزبري عن جابر عن أم كلثوم عن عائشة قالت : فعلناه مرة فاغتسلنا يعين 

 الذي جيامع وال ينزل  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

نا أسود ثنا إسرائيل عن عاصم بن  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ث - 24437
سليمان عن عبد هللا بن احلرث عن عائشة بنت طلحة عن عائشة قالت كان  
 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : اللهم أحسنت خلقي فأحسن خلقي  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني ت  

 

 

أسود قال ثنا شريك عن معاوية بن   حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا - 24438
إسحاق عن عائشة بنت طلحة عن عائشة عن النيب صلى هللا عليه وسلم انه  

 قال : عليكن ابلبيت فإنه جهادكن  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف لضعف شريكت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أسود ثنا شريك عن هشام بن  - 24439
عليه وسلم : هذه    عروة عن أبيه عن عائشة قالت قال رسول هللا صلى هللا

الدنيا خضرة حلوة فمن آتيناه منها شيئا بطيب نفس منا وطيب طعمة وال  
إشراه بورك له فيه ومن آتيناه منها شيئا بغري طيب نفس منا وغري طيب طعمة  

إشراه منه مل يبارك له فيه  و   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث حسن وهذا إسناد ضعيف لضعف شريك ت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أسود ثنا شريك عن هشام عن أبيه   - 24440
عن عائشة قالت : ملا كربت سودة وهبت يومها يل فكان النيب صلى هللا عليه  

 وسلم يقسم يل بيومها مع نسائه قالت وكانت أول امرأة تزوجها بعدها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح دون قوهلا : " وكانت أول امرأة ت
 تزوجها بعدي " فقد تفرد به شريك 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أسود ثنا محاد بن زيد عن هشام   - 24441
عن أبيه عن عائشة قالت : ملا مرض النيب صلى هللا عليه وسلم دخل عليه  

أصحابه يعودونه فقاموا فأومأ إليهم ان اقعدوا فلما قضى صالته قال اإلمام  
وا وإذا ركع فاركعوا وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا وإذا  يؤمت به فإذا كرب فكرب 

 صلى قائما فصلوا قياما  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إسحاق بن عيسى قال حدثين بن  - 24442
عن   هليعة وحيىي بن إسحاق قال اان بن هليعة عن خالد عن القاسم بن حممد 



عائشة قالت : كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يضع رأسه يف حجري وأان 
 حائض فيقرأ القرآن 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    69صفحة  - 6مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إسحاق بن عيسى قال ثنا بن هليعة   - 24443
وحيىي بن إسحاق قال اان بن هليعة عن خالد بن أيب عمران عن القاسم بن 
حممد عن عائشة قالت قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : أتدرون من  

ظل هللا عز وجل يوم القيامة قالوا هللا عز وجل ورسوله صلى هللا السابقون إىل 
عليه وسلم أعلم قال الذين إذا أعطوا احلق قبلوه وإذا سئلوه بذلوه وحكموا 

 للناس حكمهم ألنفسهم  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي قال أان بن هليعة وقتيبة بن   - 24444
ت جاء بالل سعيد قال ثنا بن هليعة عن أيب األسود عن عروة عن عائشة قال

إىل النيب صلى هللا عليه وسلم فقال : اي رسول هللا ماتت فالنة واسرتاحت 
جلنة قال  فغضب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وقال إمنا يسرتيح من دخل ا

 قتيبة من غفر له  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن قال ثنا بن هليعة ثنا أبو  - 24445
األسود عن القاسم بن حممد عن عائشة قالت : ما اعجب رسول هللا صلى هللا 

 عليه وسلم شيء من الدنيا وال أعجبه أحد قط اال ذو تقي  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث ضعيف ت  

 

 

بن هليعة وموسى بن داود قال  حدثنا عبد هللا حدثين أيب قال اان  - 24446
 بن أيب جعفر عن حممد بن جعفر بن الزبري عن عروة  ثنا بن هليعة عن عبيد هللا

عن عائشة اهنا سألت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وقال موسى ان النيب 



صلى هللا عليه وسلم قال : من مات وعليه صيام قال رسول هللا صلى هللا 
 عليه وسلم يصوم عنه وليه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هارون ثنا بن وهب قال حيوة   - 24447
أخربين سامل انه عرض هذا احلديث على يزيد فعرفه ان عروة بن الزبري قال  

أخربتين عائشة ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : أميا ميت مات وعليه  
ليه  صيام فليصمه عنه و   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي قال أخربان بن هليعة عن أيب  - 24448
األسود عن عروة والقاسم عن عائشة قالت : ما اعجب النيب صلى هللا عليه  

 وسلم بشيء وال أعجبه شيء من الدنيا اال ان يكون فيها ذو تقي  

 

 

األرنؤوط : حديث ضعيف لتفرد ابن هليعة به عليق شعيب ت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا احلكم بن موسى قال ثنا عبد   - 24449
الرمحن بن أيب الرجال قال عبد هللا ومسعته من احلكم قال ثنا عبد الرمحن بن 
أيب الرجال قال قال أيب فذكره عن أمه عمرة عن عائشة عن النيب صلى هللا 

ال : من كان يؤمن ابهلل واليوم اآلخر فال يؤذ جاره ومن كان يؤمن  عليه وسلم ق
ابهلل واليوم اآلخر فليقل خريا أو ليصمت ومن كان يؤمن ابهلل واليوم اآلخر  

 فليكرم ضيفه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح لغريه وهذا إسناد حسنت  

 

 

ا عبد الرمحن حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا احلكم بن موسى ثن - 24450
لرجال قال أيب يذكره عن أمه عن عائشة قالت دخلت امرأة على النيب بن أيب ا

صلى هللا عليه وسلم فقالت : أي أبيب وأمي اين ابتعت اان وابين من فالن مثر  
ماله فأحصيناه وحشدانه ال والذي أكرمك مبا أكرمك به ما أصبنا منه شيئا اال  

مسكينا رجاء الربكة فنقصنا عليه فجئنا  شيئا أنكله يف بطوننا أو نطعمه
نستوضعه ما نقصناه فحلف ابهلل ال يضع لنا شيئا قال فقال رسول هللا صلى  
هللا عليه وسلم أتىل ال اصنع خريا ثالث مرار قال فبلغ ذلك صاحب التمر  
فجاءه فقال أي أبيب وأمي ان شئت وضعت ما نقصوا وان شئت من رأس 



صوا قال أبو عبد الرمحن ومسعته اان من احلكم  املال ما شئت فوضع ما نق  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا احلكم ثنا عبد الرمحن بن أيب  - 24451
الرجال فقال أيب يذكره عن أمه عن عائشة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال  

تفالت قالت عائشة ولو رأى حاهلن   : ال متنعوا إماء هللا مساجد هللا وليخرجن
 اليوم منعهن  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : مرفوعه صحيح لغريه ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    70صفحة  - 6مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا احلكم ثنا عبد الرمحن بن أيب  - 24452
الرجال عن أبيه عن عمرة عن عائشة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : ال  



 تبيعوا مثاركم حىت يبدو صالحها وتنجو من العاهة  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أسود قال ثنا هرمي بن سفيان   - 24453
البجلي عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت جاء أعرايب إىل رسول هللا صلى  
هللا عليه وسلم قال : أتقبلون الصبيان قال وهللا ما نقبلهم قال ال املك ان 

 كان هللا عز وجل نزع منك الرمحة 

 

 

صحيح على شرط الشيخني عليق شعيب األرنؤوط : إسنادهت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن إسحاق قال اان بن هليعة   - 24454
عن خالد بن يزيد عن بن شهاب الزهري عن عروة عن عائشة : ان رسول هللا 

صلى هللا عليه وسلم كان يكرب يف العيدين سبعا يف الركعة األوىل ومخسا يف 
 اآلخرة سوى تكبرييت الركوع  

 

 

وهذا إسناد ضعيف لضعف ابن هليعة  عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريهت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا خلف بن الوليد ثنا حيىي بن زكراي   - 52445
بن أيب زائدة عن أبيه عن خالد بن سلمة املخزومي عن البهي عن عروة عن  

عائشة قالت : كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يذكر هللا عز وجل على كل  
 أحيانه  

 

 

عيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري عليق شت
 خالد بن سلمة والبهي فمن رجال مسلم

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسني ثنا شريك عن قيس بن  - 24456
وهب عن شيخ من بين سواءة قال : سألت عائشة قلت أكان رسول هللا 

جتزأ بذلك أم يفيض املاء  صلى هللا عليه وسلم إذا أجنب فغسل رأسه بغسل ا
 على رأسه قالت بل كان يفيض على رأسه املاء  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا معاوية بن عمرو قال ثنا زائدة عن   - 24457



أشعث بن أيب الشعثاء عن مسروق عن عائشة قالت : سألت النيب صلى هللا 
عليه وسلم عن التلفت يف الصالة فقال اختالس خيتلسه الشيطان من صالة 

 العبد 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثين أيب ثنا معاوية ثنا زائدة عن أيب حصني عن    حدثنا عبد هللا - 24458
أيب صاحل عن عائشة قالت : صلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وعليه ثوب 

 بعضه علي  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسني بن حممد قال ثنا مسلم يعين   - 24459
ن عبد الرمحن بن أيب بكر قال أخربين القاسم بن حممد عن عائشة  بن خالد ع

قالت قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : من واله هللا عز وجل من أمر  
املسلمني شيئا فأراد به خريا جعل له وزير صدق فان نسي ذكره وان ذكر  

 أعانه 



 

 

خالدعليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد ضعيف لضعف مسلم بن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا اخلزاعي وأبو سعيد قاال ثنا سعيد   - 24460
ف بن احلرث بن مسلم بن اينك قال ثنا عامر بن عبد هللا بن الزبري عن عو 

قال اخلزاعي بن أخي عائشة ألمها عن عائشة ان رسول هللا صلى هللا عليه  
ل طالبا  وسلم قال : اي عائشة إايك وحمقرات الذنوب فان هلا من هللا عز وج  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده قوي من أجل عوف بن احلارثت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا اخلزاعي قال اان ليث عن يزيد بن  - 24461
اهلاد عن موسى بن سرجس عن القاسم بن حممد عن عائشة قالت : رأيت 

يدخل يده  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهو ميوت وعنده قدح فيه ماء وهو 
 فيه فيمسح به وجهه ويقول اللهم اعين على سكرات املوت 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا اخلزاعي ثنا ليث عن انفع عن   - 24462
القاسم عن عائشة ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : ان أصحاب هذه  

 الصور يعذبون يوم القيامة يقال هلم احيوا ما خلقتم  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

أيب ثنا عبد هللا بن حممد بن أيب شيبة قال  حدثنا عبد هللا حدثين  - 24463
شيبة قال ثنا بن إدريس عن األعمش عن  أبو عبد الرمحن ومسعته اان من بن أيب 

احلكم عن عروة عن عائشة ان سائال سأل قالت فأمرت اخلادم فاخرج له شيئا  
قالت فقال النيب صلى هللا عليه وسلم هلا : اي عائشة ال حتصي فيحصى هللا 

ل أبو عبد الرمحن ومسعته اان من بن أيب شيبة  عليك قا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري عبد  ت
 هللا بن أمحد فمن رجال النسائي وهو ثقة 

 

 

------------------------------------- 
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حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسني بن حممد قال ثنا ذويد عن   - 24464
أيب إسحاق عن زرعة عن عائشة قالت قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :  

 الدنيا دار من ال دار له وهلا جيمع من ال عقل له  
 

 

ضعيف  عليق شعيب األرنؤوط : إسنادهت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسني ثنا حممد بن مطرف عن أيب  - 24465
  حازم عن عروة بن الزبري أنه مسع عائشة تقول : كان مير بنا هالل وهالل ما

يوقد يف بيت من بيوت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم انر قال قلت اي خالة 
لتمر واملاء فعلى أي شيء كنتم تعيشون قالت على األسودين ا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن ثنا ذويد عن أيب سهل عن   - 24466
: والذي بعث  سليمان بن رومان موىل عروة عن عروة عن عائشة اهنا قالت



حممدا صلى هللا عليه وسلم ابحلق ما رأى منخال وال أكل خبز منخوال منذ بعثه  
 هللا عز وجل إىل ان قبض قلت كيف أتكلون الشعري قالت كنا نقول أف 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف مسلسل ابجملاهيل على نسقت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسني ثنا يزيد يعين بن عطاء عن   - 24467
حبيب يعين بن أيب عمرة عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم املؤمنني قالت : 

هو لكن   اي رسول هللا اال خنرج جناهد معكم قال ال جهادكن احلج املربور
 جهاد  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا خلف بن الوليد ثنا الربيع عن أيب   - 24468
عثمان األنصاري قال واحسن الثناء عليه قال حدثين القاسم بن حممد بن أيب 

بكر ان عائشة قالت قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ما اسكر الفرق  
نه إذا شربته فملء الكف منه حرام  م  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو متيلة حيىي بن واضح قال  - 24468
أخربين أيب قال :رأيت أاب عثمان عمرو بن سليم يقضي على اببه قال أيب وهو 

وربيع بن صبيح  الذي روى عنه مهدي بن ميمون وروى عنه مطرف بن طريف 
 وليث بن سليم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إبراهيم بن أيب العباس قال اان  - 24469
شريك عن عاصم بن عبيد هللا عن عبد هللا بن عامر بن ربيعة عن عائشة قالت 
: فقدته من الليل فإذا هو ابلبقيع فقال سالم عليكم دار قوم مؤمنني وأنتم لنا  

ون اللهم ال حترمنا أجرهم وال تفتنا بعدهم تعين النيب صلى فرط وأان بكم الحق
 هللا عليه وسلم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف هبذه السياقة لضعف شريكت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب قال ثنا إبراهيم بن أيب العباس ثنا  - 24470
شريك عن إبراهيم بن املهاجر عن جماهد عن السائب عن عائشة رفعته قالت 



 قال : صالة القاعد على النصف من صالة القائم غري مرتبع 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح لغريه دون قوله " غري مرتبع " فزايدة  ت
فرد هبا شريك النخعي وهو سيئ احلفظ وقد اضطرب يف إسناده  منكرة ت

وابراهيم بن مهاجر ليس بذاك القوي وبقية رجاله اإلسناد ثقات رجال 
 الشيخني غري ابراهيم بن أيب العباس فقد روى له النسائي وهو ثقة 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هيثم بن خارجة قال ثنا حفص بن  - 24471
شام بن عروة عن أبيه عن عائشة اهنا قالت قال رسول هللا صلى  ميسرة عن ه

 هللا عليه وسلم : إذا أراد هللا عز وجل أبهل بيت خريا أدخل عليهم الرفق 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد قال حدثين أيب ثنا   - 24472
حسني عن حيىي بن أيب كثري عن أيب سلمة قال وأخربين ان أم بكر أخربته ان 
عائشة قالت ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : يف املرأة اليت ترى ما  

 يريبها بعد الطهر إمنا هو عرق أو قال عروق  



 

 

نؤوط : إسناده ضعيف جلهالة أم بكر عليق شعيب األر ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب قال ثنا عبد الصمد ثنا شعبة قال ثنا   - 24473
بن أيب السفر عن الشعيب عن عبد الرمحن بن احلرث عن عائشة قالت : كان  

تعين النيب صلى هللا عليه وسلم يصبح جنبا مث يغتسل مث يغدوا إىل الصالة  
   فامسع قراءته ويصوم

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد قال ثنا شعبة قال ثنا   - 24474
أبو بكر بن حفص قال مسعت أاب سلمة يقول دخلت اان وأخو عائشة من  
الرضاعة على عائشة فسأهلا أخوها عن : غسل رسول هللا صلى هللا عليه  

اع فاغتسلت وأفرغت على رأسها ثالاث وبيننا  وسلم فدعت إبانء حنوا من ص
 وبينها احلجاب  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  



 

 

------------------------------------- 
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حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن إسحاق قال اان شريك عن  - 24475
أيب بكر بن صخري عن عروة عن عائشة قالت قال رسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم : حرموا من الرضاعة ما حترموا من الوالدة 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف ت  

 

 

ثنا حيىي بن إسحاق أخربين مهدي بن  حدثنا عبد هللا حدثين أيب  - 24476
ميمون حدثين أبو عثمان األنصاري عن القاسم بن حممد عن عائشة قالت قال 

 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ما اسكر منه الفرق فملء الكف منه حرام  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن إسحاق قال أخربين جعفر   - 24477
بن كيسان عن آمنة القيسية قالت مسعت عائشة تقول قال رسول هللا صلى هللا 

 عليه وسلم : ال تشربوا اال فيما أوكئ عليه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه وهذا إسناد ضعيف جلهالة آمنة القيسية ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عارم ثنا سعيد بن زيد عن عمرو   - 24478
بن مالك عن أيب اجلوزاء عن عائشة اهنا : كانت مع النيب صلى هللا عليه وسلم  

يف سفر فلعنت بعريا هلا فأمر به النيب صلى هللا عليه وسلم ان يرد وقال ال  
 يصحبين شيء ملعون  

 

 

غريه وهذا إسناد حسنعليق شعيب األرنؤوط : مرفوعه صحيح لت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا موسى بن داود واألشيب قاال ثنا   - 24479
بن هليعة وإسحاق بن عيسى قال حدثين بن هليعة قال األشيب ثنا خالد بن أيب 
عمران عن القاسم عن عائشة : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان يضع 

لقرآن رأسه يف حجرها وهي حائض فيقرأ ا  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا موسى بن داود ثنا املبارك عن أيب   - 24480
عمران اجلوين عن يزيد بن اببنوس عن عائشة عن النيب صلى هللا عليه وسلم :  

 يف الرجل يباشر امرأته وهي حائض قال له ما فوق اإلزار  

 

 

األرنؤوط : إسناده ضعيف عليق شعيب ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا موسى بن داود ثنا بن أيب الزاند  - 24481
عن أبيه عن عروة عن عائشة : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وضع 

حلسان منربا يف املسجد ينافح عنه ابلشعر مث يقول رسول هللا صلى هللا عليه  
ن بروح القدس ينافح عن رسوله صلى هللا وسلم ان هللا عز وجل ليؤيد حسا

 عليه وسلم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح لغريه دون قوله : " وضع حلسان  ت
 منربا يف املسجد " وهذا إسناد ضعيف لضعف ابن أيب الزاند



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا موسى ثنا بن أيب الزاند عن هشام   - 24482
ئشة : مثله بن عروة عن أبيه عن عا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح لغريه ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا مؤمل ثنا القاسم يعين بن الفضل  - 24483
ت مسعت ثنا حممد بن علي قال كانت عائشة تداين فقيل هلا مالك وللدين قال

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : ما من عبد كانت له نية يف أداء دينه  
 إال كان له من هللا عز وجل عون فاان التمس ذلك العون 

 

 

ق شعيب األرنؤوط : حديث حسن وهذا إسناد ضعيف النقطاعه عليت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن عبد هللا ثنا إسرائيل عن   - 24484
أيب إسحاق عن رجل حدثه عن عائشة قالت : كان رسول هللا صلى هللا عليه  
وسلم يعجبه من الدنيا ثالثة الطعام والنساء والطيب فأصاب ثنتني ومل يصب  

 واحدة أصاب النساء والطيب ومل يصب الطعام 



 

 

وط : إسناده ضعيف إلهبام الراوي عن عائشة عليق شعيب األرنؤ ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسني ثنا أبو أويس قال ثنا حممد   - 24485
بن املنكدر عن سعيد بن جبري عن عائشة ان النيب صلى هللا عليه وسلم قال :  

ما من امرئ تكون له صالة ابلليل فيغلبه عليها نوم اال كتب هللا عز وجل له 
الته وكان نومه ذلك صدقة  أجر ص  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث حسن لغريه ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسني قال ثنا أبو أويس ثنا عبد   - 24486
هللا بن أيب بكر عن عمرة عن عائشة قالت : دخل النيب صلى هللا عليه وسلم  

م له من  فسمع صوت صيب يبكي فقال ما لصبيكم هذا يبكي فهال اسرتقيت
 العني 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف لضعف أيب أويست  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سليمان بن داود قال أخربان حسني  - 24487
قال ثنا إمساعيل بن جعفر قال أخربين عمرو بن حبيب بن هند األسلمي عن  

السبع األول  عروة عن عائشة ان النيب صلى هللا عليه وسلم قال : من أخذ 
 فهو حرب  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

------------------------------------- 
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حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسني قال ثنا بن أيب الزاند عن   - 24488
األعرج عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم : مثله قال أبو عبد 

الرمحن وهذا أرى ان فيه عن أبيه عن األعرج ولكن كذا كان يف الكتاب فال 
 أدري أغفله أيب أو كذا هو مرسل  

 

 

ن لغريه وهذا إسناد ضعيف لضعف ابن  عليق شعيب األرنؤوط : حديث حست



 أيب الزاند 
 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سليمان قال اان إمساعيل قال   - 24489
أخربين أبو سهيل عن أبيه عن عائشة ان النيب صلى هللا عليه وسلم قال :  

 حتروا ليلة القدر يف الوتر من العشر 

 

 

قات رجال الشيخني غري عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثت
فمن رجال السنن  -وهو ابن داود اهلامشي   -سليمان   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إسحاق بن عيسى قال حدثين  - 24490
عبد الرمحن أخربه قال :  مالك عن سعيد بن أيب سعيد املقربي ان أاب سلمة بن 

سألت عائشة كيف كانت صالة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف رمضان  
فقالت ما كان يزيد يف رمضان وال يف غريه على إحدى عشرة ركعة يصلي أربعا  
فال تسأل عن طوهلن وحسنهن مث يصلي أربعا فال تسأل عن حسنهن وطوهلن  

مث يصلي ثالاث فقالت عائشة قلت اي رسول هللا أتنام قبل ان توتر قال اي 
 عائشة ان عيين تنام وال ينام قليب  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حاق قال أخربين مالك عن يزيد حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إس - 24491
بن عبد هللا بن قسيط عن حممد بن عبد الرمحن بن ثوابن عن أمه عن عائشة :  

 ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أمر ان ينتفع جبلود امليتة إذا دبغت  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إسحاق قال أخربين مالك عن زيد   - 24492
بن أسلم عن القعقاع بن حكيم عن أيب يونس موىل عائشة قال : أمرتين عائشة  

حافظوا على الصلوات   }ان اكتب هلا مصحفا قالت إذا بلغت إىل هذه اآلية 
 فآذين فلما بلغتها آذنتها فأملت على حافظوا على  {والصالة الوسطى 

الصلوات والصالة الوسطى وصالة العصر وقوموا هلل قانتني قالت مسعتها من  
 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سليمان بن داود ثنا إمساعيل قال   - 24493
حدثين أبو حزرة القاص عن عبيد هللا بن أيب عتيق عن عائشة ان النيب صلى  

هللا عليه وسلم قال : ال يصلني أحدكم حبضرة الطعام وال وهو يدافعه  
 األخبثان  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إسحاق بن عيسى قال حدثين عبد   - 94244
هللا بن جعفر الزهري من آل املسور بن خمرمة عن سعد بن إبراهيم عن القاسم  
بن حممد عن عائشة قالت قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : من صنع أمرا  

 من غري أمران فهو مردود  

 

 

صحيح على شرط مسلم عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إسحاق ثنا عبد الرمحن يعين بن  - 24495
أيب الزاند عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت : كان فراش رسول هللا 

 صلى هللا عليه وسلم أدما وحشوه ليف 



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إسحاق ثنا داود يعين العطار عن   - 24496
منصور بن عبد الرمحن عن أمه عن عائشة اهنا قالت : تويف رسول هللا صلى 

 هللا عليه وسلم حني شبع الناس من األسودين املاء والتمر  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إسحاق قال حدثين ليث بن سعد   - 24497
قال : سألت   قال حدثين معاوية بن صاحل احلضرمي عن عبد هللا بن قيس

عائشة أكان النيب صلى هللا عليه وسلم يوتر من أول الليل أو من آخره فقالت  
الذي كل ذلك كان يفعل رمبا اوتر أول الليل ورمبا اوتر آخره قلت احلمد هلل 

جعل يف األمر سعة قلت كيف كانت قراءته يسر أو جيهر قالت كل ذلك كان 
يفعل رمبا أسر ورمبا جهر قال قلت احلمد هلل الذي جعل يف األمر سعة قال  

قلت كيف كان يصنع يف اجلنابة أكان يغتسل قبل ان ينام أو ينام قبل ان 
أ وانم قال قلت يغتسل قالت كل ذلك كان يفعل رمبا اغتسل فنام ورمبا توض



 احلمد هلل الذي جعل يف األمر سعة  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    74صفحة  - 6مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن عبد هللا بن الزبري ثنا كثري - 24498
بن زيد عن املطلب بن عبد هللا قال قالت عائشة كان رسول هللا صلى هللا 

عليه وسلم يقول : ما من نيب اال تقبض نفسه مث يرى الثواب مث ترد إليه فيخري  
بني ان يرد إليه إىل ان يلحق فكنت قد حفظت ذلك منه فإين ملسندته إىل 

رفت الذي قال  صدري فنظرت إليه حىت مالت عنقه فقلت قد قضى قالت فع
فنظرت إليه حىت ارتفع فنظر قالت قلت أذن وهللا ال خيتاران فقال مع الرفيق 

إىل آخر   { مع الذين أنعم هللا عليهم من النبيني والصديقني  } األعلى يف اجلنة 
 اآلية 

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف النقطاعه ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سعيد يعين بن أيب أيوب ثنا عبد   - 24499
هللا بن يزيد قال حدثين عقيل عن بن شهاب عن أيب سلمة عن عائشة قالت 

قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : من محل من أميت دينا مث جهد يف قضائه  
 فمات ومل يقضه فاان وليه  

 

 

ذا إسناد رجاله ثقات رجال عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهت
 الشيخني 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسني بن حممد قال حدثين املبارك   - 24500
عن أمه عن معاذة عن عائشة قالت : صلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف  

 بييت من الضحى أربع ركعات  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف ت  

 

 

قال ثنا عبد هللا بن  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا موسى بن داود  - 24501



املؤمل عن بن أيب مليكة عن عائشة قالت قال النيب صلى هللا عليه وسلم : اي  
عائشة ان أول من يهلك من الناس قومك قالت قلت جعلين هللا فداءك ابين 

تيم قال ال ولكن هذا احلي من قريش تستحليهم املنااي وتنفس عنهم أول  
هم قال هم صلب الناس فإذا هلكوا الناس هالكا قلت فما بقاء الناس بعد

 هلك الناس 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف لضعف عبد هللا بن املؤمل ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا موسى قال ثنا بن هليعة عن أيب  - 24502
الزبري قال أخربين جابر ان أم كلثوم أخربته ان عائشة أخربهتا : اهنا والنيب صلى 

 هللا عليه وسلم فعال ذلك مث اغتسال منه يوما  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

ثنا بن هليعة قال اان أبو   حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسني - 24503
الزبري عن جابر ان أم كلثوم أخربته ان عائشة زوج النيب صلى هللا عليه وسلم  

 أخربهتا : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فذكر معناه  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

 حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا موسى ثنا بن هليعة عن أيب األسود - 24504
عن عروة عن عائشة : ان النيب صلى هللا عليه وسلم هنى عن الصالة من حني 

 تطلع الشمس حىت ترتفع ومن حني تصوب حىت تغيب 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف لضعف ابن هليعة ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسني بن حممد قال اان بن أيب  - 24505
ئشة قالت : ذئب وأبو النضر عن بن أيب ذئب عن الزهري عن عروة عن عا

كان النيب صلى هللا عليه وسلم يصلي ما بني صالة العشاء اآلخرة إىل الفجر 
ا  إحدى عشرة ركعة يسلم يف كل اثنني ويوتر بواحدة ويسجد يف سبحته بقدر م 

يقرأ أحدكم خبمسني آية قبل ان يرفع رأسه فإذا سكت املؤذن ابألوىل من أذانه 
قام فركع ركعتني خفيفتني مث اضطجع على شقه األمين حىت أيتيه املؤذن فيخرج  

 معه  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان عن جمالد عن الشعيب عن   - 24506
ه وسلم واضعا يديه  أيب سلمة عن عائشة قالت : رأيت رسول هللا صلى هللا علي

على معرفة فرس وهو يكلم رجال قلت رأيتك واضعا يديك على معرفة فرس 
م دحية الكليب وأنت تكلمه قال ورأيت قالت نعم قال ذاك جربيل عليه السال
وهو يقرئك السالم قالت وعليه السالم ورمحة هللا وبركاته جزاه هللا خريا من  
 صاحب ودخيل فنعم الصاحب ونعم الدخيل قال سفيان الدخيل الضيف 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف لضعف جمالد وهو ابن سعيد اهلمداينت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    75صفحة  - 6حنبل    ] جزء  مسند أمحد بن   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سليمان بن داود قال ثنا محيد بن   - 24507
مهران عن حممد بن سريين عن عمران بن حطان السدوسي عن عائشة اهنا 



سألت النيب صلى هللا عليه وسلم فقالت : اي رسول هللا أعلى النساء جهاد  
 قال احلج والعمرة هو جهاد النساء 

 

 

يح رجاله ثقات رجال الصحيح غري محيد  عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحت
 بن مهران فقد روى له الرتمذي والنسائي وهو ثقة 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سليمان بن داود ثنا عمرو بن  - 24508
العالء الشين عن عبد عبد القيس قال حدثين صاحل بن سرج حدثين عمران  

القاضي فقالت عائشة  بن حطان قال دخلت على عائشة فذاكرهتا حىت ذكران 
مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : ليأتني على القاضي العدل يوم 

 القيامة ساعة يتمىن انه مل يقض بني اثنني يف مترة قط  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سليمان بن داود قال اان عمران   - 24509
عن قتادة عن زرارة عن سعد بن هشام عن عائشة قالت : مسع النيب صلى هللا 

 عليه وسلم رجال يقول لرجل ما امسك فقال شهاب فقال أنت هشام  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

ا موسى بن داود قال ثنا فرج بن حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثن - 24510
لزبيدي عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت فضالة عن حممد بن الوليد ا

كنت عند النيب صلى هللا عليه وسلم فقال : اي عائشة لو كان عندان من حيدثنا  
قالت قلت اي رسول هللا اال ابعث ايل أيب بكر فسكت مث قال لو كان عندان  

ث ايل عمر فسكت قالت مث دعا وصيفا بني يديه من حيدثنا فقلت اال ابع
فساره فذهب قالت فإذا عثمان يستأذن فأذن له فدخل فناجاه النيب صلى هللا  
عليه وسلم طويال مث قال اي عثمان ان هللا عز وجل مقمصك قميصا فان أرادك  

 املنافقون على ان ختلعه فال ختلعه هلم وال كرامة يقوهلا له مرتني أو ثالاث 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : قوله : " اي عثمان إن هللا عز وجل مقمصك قميصا  ت
 ... إىل آخره صحيح وهذا إسناد فيه ضعف لضعف فرج بن فضالة 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سليمان بن داود قال ثنا حرب بن  - 24511
ذكوان أاب صاحل شداد عن حيىي بن أيب كثري قال حدثين احلضرمي بن الحق ان 



أخربه ان عائشة أخربته قالت : دخل علي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأان  
فقال أبكي فقال يل ما يبكيك قلت اي رسول هللا ذكرت الدجال فبكيت 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ان خيرج الدجال وأان حي كفيتكموه وان خيرج  
الدجال بعدي فان ربكم عز وجل ليس أبعور وإنه خيرج يف يهودية أصبهان  

حىت أييت املدينة فينزل انحيتها وهلا يومئذ سبعة أبواب على كل نقب منها  
سطني بباب لد وقال أبو ملكان فيخرج إليه شرار أهلها حىت الشام مدينة بفل

داود مرة حىت أييت فلسطني ابب لد فينزل عيسى عليه السالم فيقتله مث ميكث  
 عيسى عليه السالم يف األرض أربعني سنة إماما عدال وحكما مقسطا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

بن  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن بكر قال اان عبيد هللا - 24512
أيب زايد قال ثنا القاسم بن حممد عن عائشة قالت مسعت رسول هللا صلى هللا 
عليه وسلم يقول : إمنا جعل الطواف ابلكعبة وبني الصفا واملروة ورمي اجلمار  

 إلقامة ذكر هللا عز وجل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد قال حدثين أيب ثنا   - 24513
حبيب املعلم عن يزيد أيب املهزم عن أيب هريرة عن عائشة عن رسول هللا صلى 
هللا عليه وسلم : يف ذيول النساء قال شرب قالت قلت إذا خترج سوقهن قال  

 فذراع 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف جدات  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد ثنا محاد قال ثنا علي   - 24514
ا  بن زيد عن احلسن عن عائشة : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ذكر جهد

يكون بني يدي الدجال فقالوا أي املال خري يومئذ قال غالم شديد يسقي  
يومئذ قال التسبيح أهله املاء واما الطعام فليس قالوا فما طعام املؤمنني 

والتقديس والتحميد والتهليل قالت عائشة فأين العرب يومئذ قال العرب 
 يومئذ قليل  

 

 

وهو ابن   -عليق شعيب األرنؤوط : إسناده فيه ضعف وانقطاع . علي بن زيد ت
ضعيف  -جدعان   

 

 



------------------------------------- 

 

[    76صفحة  - 6مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد وعفان قاال ثنا محاد   - 24515
قال عفان اان املعىن عن علي بن زيد عن سعيد عن عائشة : ان رسول هللا 

صلى هللا عليه وسلم كان يف نفر من املهاجرين واألنصار فجاء بعري فسجد له 
ابه اي رسول هللا تسجد لك البهائم والشجر فنحن أحق ان نسجد فقال أصح

لك فقال اعبدوا ربكم واكرموا أخاكم ولو كنت آمرا أحدا ان يسجد ألحد  
ألمرت املرأة ان تسجد لزوجها ولو أمرها ان تنقل من جبل اصفر إىل جبل  

 أسود ومن جبل أسود إىل جبل أبيض كان ينبغي هلا ان تفعله  
 

 

األرنؤوط : هذا إسناد ضعيف لضعف علي بن زيد بن جدعان عليق شعيب ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد ثنا محاد قال ثنا قتادة   - 24516
عن عطاء عن عبيد بن عمري عن عائشة : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

كان يقوم يف صالة اآلايت فريكع ثالث ركعات مث يسجد مث يركع ثالث 
ت مث يسجد  ركعا  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد ثنا سليمان بن كثري   - 24517
س على عهد  قال ثنا الزهري عن عروة عن عائشة اهنا قالت : خسفت الشم

النيب صلى هللا عليه وسلم فأتى النيب صلى هللا عليه وسلم املصلى فكرب وكرب  
رفع رأسه الناس مث قرأ فجهر ابلقراءة وأطال القيام مث ركع فأطال الركوع مث 

فقال مسع هللا ملن محده مث قام فقرأ فأطال القراءة مث ركع فأطال الركوع مث رفع  
رأسه مث سجد مث قام ففعل يف الثانية مثل ذلك مث قال ان الشمس والقمر  
آيتان من آايت هللا عز وجل ال ينخسفان ملوت أحد وال حلياته فإذا فعلوا 

 ذلك فافزعوا إىل الصالة 

 

 

األرنؤوط : حديث صحيحعليق شعيب ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد قال ثنا عبيد هللا بن  - 24518
هوذة الفريعي قال حدثين عمرو بن عبد الرمحن ان أم هالل حدثته اهنا مسعت 
عائشة تقول : ما رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم رأى غيما إال رأيت يف 



 وجهه اهليج فإذا مطرت سكن  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف جلهالة عمرو بن  ت
وجهالة أم هالل  -وهو الضيب  -عبد الرمحن   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أسود بن عامر قال ثنا شريف عن  - 24519
عاصم بن عبيد هللا عن القاسم عن عائشة قالت : قام النيب صلى هللا عليه  

فظننت انه أييت بعض نسائه فاتبعته فأتى املقابر مث قال سالم  وسلم من الليل 
عليكم دار قوم مؤمنني وأان بكم الحقون اللهم ال حترمنا أجرهم وال تفتنا  

 بعدهم قالت مث التفت فرآين فقال وحيها لو استطاعت ما فعلت  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف لضعف شريك وهو ابن عبد هللا ت
اصم بن عبيد هللا وهو العمري النخعي وع  

 

 

قال ذكره شريك مرة أخرى عن حيىي بن سعيد عن القاسم بن   - 24519
 حممد عن عائشة عن النيب صلى هللا عليه وسلم :مثله 

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إبراهيم بن إسحاق قال ثنا بن  - 24520
مبارك عن عاصم وعلي بن إسحاق قال أان عبد هللا قال اان عاصم عن معاذة  
عن عائشة : ان النيب صلى هللا عليه وسلم كان يستأذن إذا كان يوم املرأة منا  

ء ومن  ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشا  }بعد ان نزلت هذه اآلية 
قالت فقلت هلا ما كنت تقولني له قالت  {ابتغيت ممن عزلت فال جناح عليك 

 كنت أقول له ان كان ذلك إىل فإين ال أريد اي رسول هللا ان أوثر عليك أحدا 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إبراهيم بن إسحاق قال ثنا بن  - 24521
مبارك عن هشام بن عروة وعلي بن إسحاق قال اان عبد هللا قال اان هشام عن  

أبيه عن عائشة ان سودة قالت : اي رسول هللا قد وهبت يومي لعائشة فكان  
 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقسم هلا يومها  

 

 

ؤوط : إسناده صحيحعليق شعيب األرنت  

 

 

------------------------------------- 
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حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إبراهيم بن إسحاق قال ثنا بن  - 24522
مبارك عن أسامة بن زيد عن صفوان بن سليم عن عروة عن عائشة ان رسول  

هللا صلى هللا عليه وسلم قال : ان من مين املرأة تيسري خطبتها وتيسري صداقها  
 وتيسري رمحها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

ثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن غيالن قال ثنا رشدين قال  حد - 24523
يم عن  حدثين يزيد بن عبد هللا عن موسى بن سرجس عن إمساعيل بن أيب حك 

عروة بن الزبري عن عائشة عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم انه قال : من  
 أكل بشماله أكل معه الشيطان ومن شرب بشماله شرب معه الشيطان 

 

 

ليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف جلهالة حال موسى بن سرجسعت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا منصور بن سلمة قال ثنا ليث عن   - 24524
ن عامر بعث إىل يزيد بن اهلاد عن عمرو عن املطلب بن حنطب ان عبد هللا ب

عائشة بنفقة وكسوة فقالت للرسول اين اي بين ال أقبل من أحد شيئا فلما خرج  
لى هللا قالت ردوه علي فردوه فقالت اين ذكرت شيئا قاله يل رسول هللا ص

عليه وسلم قال : اي عائشة من أعطاك عطاء بغري مسألة فاقبليه فإمنا هو رزق 
 عرضه هللا لك  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيفت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا منصور بن سلمة قال اان ليث عن   - 24525
: يزيد بن اهلاد عن موسى بن سرجس عن القاسم بن حممد عن عائشة قالت 
رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهو ميوت وعنده قدح فيه ماء وهو  

 يدخل يده فيه فيمسح به وجهه ويقول اللهم اعين على سكرات املوت 
 

 

شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف عليق ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا منصور بن سلمة قال اان ليث عن   - 24526



يزيد بن اهلاد عن عبد الرمحن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت : تويف  
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أو قبض أو مات وهو بني حاقنيت وذاقنيت فال  

ا بعد الذي رأيت برسول هللا صلى هللا عليه وسلم  أكره شدة املوت ألحد أبد  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعقوب بن إبراهيم ثنا أيب عن أبيه   - 24527
أن عروة بن الزبري حيدثه عن عائشة : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم دعا  

ارها فبكت مث سارها فضحكت فقالت عائشة فقلت لفاطمة  فاطمة ابنته فس
ما هذا الذي سارك به رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فبكيت مث سارك 

فضحكت قالت سارين فأخربين مبوته فبكيت مث سارين فأخربين أين أول من  
 اتبعه من أهله فضحكت  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا منصور بن سلمة قال اان سليمان   - 24528
يعين بن بالل عن شريك بن عبد هللا بن أيب منر عن بن أيب عتيق عن عائشة أن  



النيب صلى هللا عليه وسلم قال : إن يف متر العالية شفاء أو قال ترايقا أول 
 بكرة على الريق 

 

 

صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو سلمة قال ثنا بكر بن مضر   - 24529
قال ثنا صخر بن عبد الرمحن بن حرملة قال حدثين أبو سلمة بن عبد الرمحن 

عن عائشة أم املؤمنني قالت : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان يقول 
ن يصرب عليكن إال الصابرون وقال قتيبة  هلن إن أمركن ملما يهمين بعدي ول

 صخر بن عبد هللا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو سلمة ثنا خالد بن سليمان   - 24530
سول هللا صلى احلضرمي عن خالد بن أيب عمران عن عروة عن عائشة : ان ر 

هللا عليه وسلم كان إذا جلس جملسا أو صلى تكلم بكلمات فسألته عائشة 
  عن الكلمات فقال إن تكلم خبري كان طائعا عليهن إىل يوم القيامة وإن تكلم



 بغري ذلك كان كفارة سبحانك وحبمدك ال إله إال أنت أستغفر هللا وأتوب إليه 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن إسحاق قال اان أبو عوانة  - 24531
يار دعاين عن عمر بن أيب سلمة عن أبيه عن عائشة قالت ملا نزلت آية اخل

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال : اي عائشة إين أريد أن أذكر لك أمرا فال 
هللا صلى هللا   تقضني فيه شيئا دون أبويك فقالت وما هو قالت فدعاين رسول

إن كننت   } {اي أيها النيب قل ألزواجك   }عليه وسلم فقرأ علي هذه اآلية  
اآلية كلها قالت فقلت قد اخرتت هللا عز   {تردن هللا ورسوله والدار اآلخرة 

 وجل ورسوله قالت ففرح بذلك رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

-------------------------------------  

 

[    78صفحة  - 6مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن إسحاق قال اان أبو عوانة  - 24532
عن عمر بن أيب سلمة عن أبيه عن عائشة قالت : كنت أانم مع رسول هللا 

 صلى هللا عليه وسلم على فراش وأان حائض وعلي ثوب 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذ إسناد ضعيف لضعف عمر بن  ت
 أيب سلمة 

 

 

ثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا زكراي بن عدى قال أان بن املبارك  حد - 24533
عن يونس عن الزهري قال حدثين عروة عن عائشة قالت قال رسول هللا صلى 

هللا عليه وسلم : من أدرك سجدة من العصر قبل أن تغرب الشمس ومن 
 الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدركها  

 

 

إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا زكراي بن عدي قال أان عبيد هللا بن   - 24534
عمرو عن عبد هللا بن حممد بن عقيل عن عروة عن عائشة قالت : كان رسول  

هللا صلى هللا عليه وسلم إذا أراد أن حيرم غسل رأسه خبطمي وأشنان ودهنه  



قالت وحججنا مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم   بشيء من زيت غري كثري
رسول هللا صلى هللا عليه  حجة فاعمر نساءه وتركين فوجدت يف نفسي أن 

وسلم أعمر نساءه وتركين فقلت اي رسول هللا أعمرت نساءك وتركتين فقال  
لعبد الرمحن اخرج أبختك فلتعتمر فطف هبا البيت والصفا واملروة مث لتقض مث  

قبل أن أبرح ليلة احلصبة قالت فإمنا أقام رسول هللا صلى هللا عليه  ائتين هبا 
 وسلم ابحلصبة من أجلى  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هارون ثنا عبد هللا بن وهب قال  - 24535
وقال حيوة أخربين أبو صخر عن بن قسيط عن عروة بن الزبري عن عائشة 

ج النيب صلى هللا عليه وسلم : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أمر  زو 
ضحي به مث  بكبش أقرن يطأ يف سواد وينظر يف سواد ويربك يف سواد فأتى به لي

قال اي عائشة هلمي املدية مث قال استحديها حبجر ففعلت مث أخذها وأخذ 
آل حممد ومن  الكبش فأضجعه مث ذحبه وقال بسم هللا اللهم تقبل من حممد و 

 أمة حممد مث ضحى به صلى هللا عليه وسلم  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن عبد هللا ثنا أفلح عن   - 24536
القاسم بن حممد عن عائشة قالت : فتلت قالئد بدن رسول هللا صلى هللا عليه  
وسلم مث قلدها وأشعرها مث وجهها إىل البيت وأقام ابملدينة فما حرم عليه شيء  

 كان له حل  

 

 

الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو اجلواب قال ثنا عمار بن رزيق  - 24537
عن سليمان األعمش عن إبراهيم عن األسود عن عائشة قالت : أدجل رسول 

 هللا صلى هللا عليه وسلم من البطحاء ليلة النفر إدالجا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده قويت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسني بن حممد ثنا أيوب بن عتبة   - 24538
هللا عليه وسلم  عن حيىي عن أيب سلمة عن عائشة قالت : كان رسول هللا صلى 

إذا أراد أن يزوج شيئا من بناته جلس إىل خدرها فقال إن فالان يذكر فالنة 



نقرت يسميها ويسمي الرجل الذي يذكرها فإن هي سكتت زوجها وإن كرهت 
 السرت فإذا نقرته مل يزوجها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف لضعف أيوب بن عتبة وهو اليمامي ت  

 

 

حدثنا عبد هللا قال وجدت هذا احلديث يف كتاب أيب خبط يده  - 24539
حدثنا عبيد هللا بن حممد التيمي وهو العيشي قال أان محاد عن هشام بن عروة  

سول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : والذي نفسي عن عروة عن عائشة أن ر 
 بيده إهنم ليبكون عليه وإنه ليعذب يف قربه بذنبه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح ت  
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حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا خلف بن الوليد قال ثنا أبو معشر   - 24540



عن عبد هللا بن جنى عن عمرة بنت عبد الرمحن عن عائشة قالت عطس رجل 
عند رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : ما أقول اي رسول هللا قال قل احلمد 

ل القوم ما نقول له اي رسول هللا قال قولوا له يرمحك هللا قال ما أقول هلم  هلل قا
 اي رسول هللا قال قل هلم يهديكم هللا ويصلح ابلكم 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث حسن بشواهده وهذا إسناد ضعيف أبو ت
ضعيف  -وهو جنيح بن عبد الرمحن السندي  -معشر   

 

 

أيب ثنا يونس قال ثنا عبد الواحد عن   حدثنا عبد هللا حدثين - 24541
شة بنت طلحة أن عائشة أم املؤمنني قالت حبيب بن أيب عمرة قال حدثتنا عائ 

: قلت للنيب صلى هللا عليه وسلم اي رسول هللا أال جناهد معك فقالت قال  
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لك أحسن اجلهاد وأمجله احلج حج مربور  

ع احلج أبدا بعد أن مسعت هذا من رسول هللا صلى هللا فقالت عائشة فال أد 
 عليه وسلم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يونس ثنا فليح عن صاحل بن  - 24542
: ملا توىف سعد وأتى  عجالن عن عباد بن عبد هللا بن الزبري عن عائشة قالت

جبنازته أمرت به عائشة ان مير به عليها فشق به يف املسجد فدعت له فأنكر  
 عليه  ذلك عليها فقالت ما أسرع الناس إىل القول ما صلى رسول هللا صلى هللا

 وسلم على بن بيضاء إال يف املسجد 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سريج قال ثنا فليح عن حممد بن  - 24543
عباد بن عبد هللا وصاحل بن عجالن عن عباد بن عبد هللا بن الزبري عن عائشة  

هبا عليها فمر هبا عليها فبلغها أن  : إهنا أمرت جبنازة سعد بن أيب وقاص أن مير 
قد قيل يف ذلك فقالت ما أسرع الناس إىل القول وهللا ما صلى رسول هللا 

 صلى هللا عليه وسلم على سهيل بن بيضاء إال يف املسجد 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

بن حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن عبد هللا قال ثنا أمين  - 24544



انبل عن أم كلثوم عن عائشة قالت : كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا  
قيل له إن فالان وجع ال يطعم الطعام قال عليكم ابلتلبينة فحسوه إايها 

فوالذي نفسي بيده إهنا لتغسل بطن أحدكم كما يغسل أحدكم وجهه ابملاء من  
 الوسخ  

 

 

ة أم كلثوم عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف جلهالت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن عبد هللا ثنا كثري بن زيد  - 24545
عن املطلب بن عبد هللا عن عائشة أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال هلا  

: اي عائشة استرتي من النار ولو بشق مترة فإهنا تسد من اجلائع مسدها من  
 الشبعان 

 

 

نار ولو بشق مترة " صحيح  عليق شعيب األرنؤوط : قوله : " استرتي من الت
 وهذا إسناد ضعيف النقطاعه 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن عبد هللا بن الزبري قال ثنا   - 24546
عمر بن سويد قال مسعت عائشة ابنة طلحة تذكر وذكر عندها احملرم يتطيب  



يه  فذكرت عن عائشة أم املؤمنني : إهنن كن خيرجن مع رسول هللا صلى هللا عل
وسلم عليهن الضماد قد أضمدن قبل أن حيرمن مث يغتسلن وهو عليهن يعرقن  

 ويغتسلن ال ينهاهن عنه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عثمان بن عمر قال ثنا عبيد هللا   - 24547
بن هوذة عن عمرو بن عبد الرمحن عن عمته إهنا حدثتها عائشة قالت : ما  

رأيت يف وجه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم هيجا حىت يرى غيما فإذا أمطر  
 ذلك الغيم ذهب ذلك اهليج  

 

 

ذا إسناد ضعيف عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد قال ثنا أيب قال ثنا   - 24548
حسني قال وقال حيىي حدثين حممد بن إبراهيم أن أاب سلمة حدثه وكانت بينه  

وبني أانس خصومة يف أرض وإنه دخل على عائشة فذكر ذلك هلا فقالت اي أاب  
 عليه وسلم قال : من ظلم قيد  سلمة اجتنب األرض فإن رسول هللا صلى هللا



 شرب من األرض طوقه من سبع أرضني 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد ثنا شعبة قال ثنا   - 24549
رجال ذكر عند   إبراهيم بن ميمون عن أيب األحوص عن مسروق عن عائشة أن

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال : بئس عبد هللا أخو العشرية مث دخل  
ه  عليه فجعل يكلمه مث رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقبل عليه بوجه

 حىت ظننت إن له عنده منزلة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    80صفحة  - 6مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن ثنا شيبان عن حيىي عن حممد   - 24550



سول هللا صلى هللا عليه وسلم قال  بن إبراهيم عن حينس أن عائشة أخربته أن ر 
 : لو أن الناس يعلمون ما يف صالة العتمة وصالة الصبح ألتومها ولو حبوا 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هاشم ثنا شيبان عن األشعث قال   - 24551
حدثين عبد هللا بن معقل احملاريب قال مسعت عائشة تقول : هنى رسول هللا 

 صلى هللا عليه وسلم أن ينتبذ يف الدابء واحلنتم واملزفت 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

شم بن القاسم قال ثنا األشجعي  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا ها - 24552
عن سفيان عن ثور عن خالد بن معدان عن عائشة إهنا سئلت عن صوم رسول  

 هللا صلى هللا عليه وسلم قالت : كان يصوم شعبان ويتحرى اإلثنني واخلميس  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف النقطاعه ت  

 



 

هذا احلديث يف كتاب أيب خبط يده حدثنا عبد هللا قال وجدت  - 24553
ثنا حممد بن محيد أبو سفيان عن سفيان عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان  

عن عائشة : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان يتحرى صوم شعبان  
 وصوم اإلثنني واخلميس  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هاشم ثنا الليث قال حدثين انفع  - 24554
عن القاسم بن حممد عن عائشة أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : إن  

 أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال هلم أحيوا ما خلقتم  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هاشم ثنا الليث قال حدثين انفع  - 24555
 عن عبد هللا بن عمر :مثل ذلك

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هاشم قال ثنا الليث قال ثنا عقيل   - 24556
عن بن شهاب عن عروة عن عائشة قالت : كانت إذا أصيب أحد من أهلها  

ل خاصتها أمرت بربمة من تلبينة  فتفرق نساء اجلماعة عنها وبقى نساء أه
فطبخت مث أمرت بثريد فيثرد وصبت التلبينة على الثريد مث قالت كلوا منها  

فإين مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول إن التلبينة جممة لفؤاد املريض  
 تذهب بعض احلزن  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

عبد هللا حدثين أيب ثنا هاشم ثنا أبو معاوية يعىن شيبان   حدثنا - 24557
عائشة قالت قال  عن هالل بن أيب محيد األنصاري عن عروة بن الزبري عن 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : يف مرضه الذي مل يقم منه لعن هللا اليهود 
ه غري  والنصارى فإهنم اختذوا قبور أنبيائهم مساجد قالت ولوال ذلك أبرز قرب 

 إنه خشي أن يتخذ مسجدا  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إسحاق بن عيسى قال حدثين  - 24558
مسلم عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة : أن رجال ابتاع غالما فاستغله  
مث وجد أو رأى به عيبا فرده ابلعيب فقال البائع غلة عبدي فقال النيب صلى 

 هللا عليه وسلم الغلة ابلضمان  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هاشم قال ثنا حممد يعىن بن راشد  - 24559
بن عمرو  عن حيىي بن حيىي الغساين قال قدمت املدينة فلقيت أاب بكر بن حممد  

بن حزم وهو عامل على املدينة قال أتيت بسارق فأرسلت إيل خاليت عمرة  
فأخربك ما مسعت بنت عبد الرمحن أن ال تعجل يف أمر هذا الرجل حىت آتيك 

من عائشة يف أمر السارق قال فأتتين وأخربتين إهنا مسعت عائشة تقول قال  
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : اقطعوا يف ربع الدينار وال تقطعوا فيما هو  
أدىن من ذلك وكان ربع الدينار يومئذ ثالثة دراهم والدينار اثين عشر درمها  

ر فلم أقطعه  قال وكانت سرقته دون ربع الدينا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 



 

------------------------------------- 

 

[    81صفحة  - 6مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هاشم قال ثنا أبو معاوية يعىن  - 24560
شيبان عن حيىي عن سامل موىل دوس إنه مسع عائشة تقول لعبد الرمحن بن أيب 

بكر أسبغ الوضوء فإين مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : ويل 
 لألعقاب من النار  

 

 

حسن عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هاشم قال ثنا أبو معاوية يعىن  - 24561
شيبان عن حيىي عن أيب سلمة عن عائشة : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 كان يصلي ركعتني بني النداء واإلقامة من صالة الصبح  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 



 

ثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هاشم بن القاسم قال ثنا إسحاق حد - 24562
بن سعيد عن أبيه قال قيل لعائشة اي أم املؤمنني رؤى هذا الشهر لتسع 

وعشرين قالت وما يعجبكم من ذاك ملا : صمت مع رسول هللا صلى هللا عليه  
 وسلم تسعا وعشرين أكثر مما صمت ثالثني  

 

 

صحيح على شرط الشيخني عليق شعيب األرنؤوط : إسنادهت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هاشم ثنا إسحاق بن سعيد عن   - 24563
أبيه عن عائشة قالت دخل علي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهو يقول :  

اي عائشة قومك أسرع أميت يب حلاقا قالت فلما جلس قلت اي رسول هللا 
ما ذعرين قال وما هو قالت تزعم  جعلين هللا فداءك لقد دخلت وأنت تقول كال

أن قومي أسرع أمتك بك حلاقا قال نعم قالت ومم ذاك قال تستحليهم املنااي  
وتنفس عليهم أمتهم قالت فقلت فكيف الناس بعد ذلك أو عند ذلك قال  
ديب أيكل شداده ضعافه حىت تقوم عليهم الساعة قال أبو عبد الرمحن فسره  

أجنحتها   رجل هو اجلنادب اليت مل تنبت  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : رجاله ثقات رجال الشيخني وأورده اهليثمي يف اجملمع  ت



سندا   90/   6وذكر أن رجاله رجال الصحيح . وسيكرر 28 - 27/  10
 ومتنا 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هاشم قال ثنا إسحاق بن سعيد   - 24564
صنع عائشة إليها  قال ثنا سعيد عن عائشة : أن يهودية كانت ختدمها فال ت

شيئا من املعروف إال قالت هلا اليهودية وقاك هللا عذاب القرب قالت فدخل 
قبل  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم علي فقلت اي رسول هللا هل للقرب عذاب

يوم القيامة قال ال وعم ذاك قالت هذه اليهودية ال نصنع إليها من املعروف 
شيئا إال قالت وقاك هللا عذاب القرب قال كذبت يهود وهم على هللا عز وجل  

كذب ال عذاب دون يوم القيامة قالت مث مكث بعد ذاك ما شاء هللا أن 
يناه وهو ينادى  ميكث فخرج ذات يوم نصف النهار مشتمال بثوبه حممرة ع

أبعلى صوته أيها الناس أظلتكم الفنت كقطع الليل املظلم أيها الناس لو 
تعلمون ما أعلم لبكيتم كثريا وضحكتم قليال أيها الناس استعيذوا ابهلل من  

 عذاب القرب فإن عذاب القرب حق  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

 حدثين أيب ثنا هاشم ويونس قاال ثنا ليث قال حدثنا عبد هللا - 24565



حدثين بن شهاب عن عروة بن الزبري وعمرة بنت عبد الرمحن أن عائشة زوج 
النيب صلى هللا عليه وسلم قالت : إن كنت ألدخل البيت للحاجة واملريض  

فيه فما أسأل عنه إال وأان مارة وإن كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
أسه وهو يف املسجد فأرجله وكان ال يدخل البيت إال حلاجة قال  ليدخل علي ر 

 يونس إذا كان معتكفا  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إسحاق بن عيسى قال حدثين  - 24566
ليث قال حدثين بن شهاب عن عروة عن عائشة : أن بريرة جاءت عائشة 

ستعينها يف كتابتها ومل تكن قضت من كتابتها شيئا فقالت هلا عائشة ارجعي  ت
إىل أهلك فإن أحبوا أن أقضي عنك كتابتك ويكون والؤك يل فعلت فذكرت  
ذلك بريرة ألهلها فأبوا وقالوا إن شاءت أن حتتسب عليك فلتفعل وليكن لنا  

ل هللا صلى هللا والؤك فذكرت ذلك لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال رسو 
عليه وسلم ابتاعي فأعتقي فإمنا الوالء ملن أعتق قالت مث قام رسول هللا صلى 
هللا عليه وسلم فقال ما ابل أانس يشرتطون شروطا ليست يف كتاب هللا عز  
وجل من اشرتط شرطا ليس يف كتاب هللا عز وجل فليس له وإن شرط مائة  

 مرة شرط هللا عز وجل أحق وأوثق 



 

 

شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم  عليقت  

 

 

-------------------------------------  

 

[    82صفحة  - 6مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إسحاق قال حدثين ليث قال   - 24567
رمحن عن عائشة إهنا حدثين بن شهاب عن عروة بن الزبري وعمرة بنت عبد ال

قالت استفتت أم حبيبة بنت جحش رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقالت :  
إين استحاض قال إمنا ذاك عرق فاغتسلي مث صلى فكانت تغتسل عند كل  

بن شهاب مل أيمرها النيب صلى هللا عليه وسلم أن تغتسل عند كل   صالة قال
 صالة إمنا فعلته هي  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هاشم ثنا ليث قال حدثين بن  - 24568



شهاب عن عروة بن الزبري وعمرة بنت عبد الرمحن أن عائشة زوج النيب صلى 
هللا عليه وسلم قالت : كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يهدى من املدينة 

 فافتل قالئد بدنه مث ال جيتنب شيئا مما جيتنبه احملرم  

 

 

يب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شع ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هاشم قال ثنا ليث قال حدثين بن  - 24569
ة زوج النيب شهاب عن أيب سلمة بن عبد الرمحن وعروة بن الزبري أن عائش

صلى هللا عليه وسلم قالت : حاضت صفية بنت حيي بعد ما أفاضت قالت 
عائشة فذكرت حيضها لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال رسول هللا صلى 

 عليه وسلم أحابستنا هي قالت قلت اي رسول هللا إهنا قد أفاضت وطافت  هللا
 ابلبيت مث حاضت بعد اإلفاضة قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فلتنفر  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هاشم قال ثنا ليث قال حدثين بن  - 24570
شهاب عن عروة عن عائشة إهنا قالت : إن النيب صلى هللا عليه وسلم دخل  



علي مسرورا تربق أسارير وجهه قال أمل ترى أن جمززا نظر آنفا إىل زيد بن 
 حارثة وأسامة فقال إن بعض األقدام ملن بعض  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

ثين أيب ثنا حيىي بن إسحاق ثنا جعفر بن حدثنا عبد هللا حد - 24571
كيسان قال حدثتين عمرة بنت قيس العدوية قالت مسعت عائشة تقول قال  

 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : الفار من الطاعون كالفار من الزحف 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث جيد ت  

 

 

د بن زايد قال  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا عبد الواح - 24572
ثنا احلسني بن عبيد هللا ثنا إبراهيم عن األسود بن يزيد عن عائشة قالت : 
 كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم جيتهد يف العشر ما ال جيتهد يف غريه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان قال ثنا محاد بن سلمة قال   - 24573
أخربين بن الطفيل بن سخربة عن القاسم بن حممد عن عائشة أن رسول هللا 

 صلى هللا عليه وسلم قال : إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤنة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ابن الطفيل بن سخربة اختلف على  ت
سلمة يف امسه محاد بن   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان قال ثنا وهيب ثنا عبد هللا   - 24574
بن عثمان عن يوسف بن ماهك عن حفصة بنت عبد الرمحن بن أيب بكر عن  
عمتها عائشة قالت : أمران رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف فرعه من الغنم  

 من اخلمسة واحدة  

 

 

إسناده ضعيف  عليق شعيب األرنؤوط :ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو سعيد قال ثنا سليمان بن بالل  - 24575
قال ثنا عمرو بن أيب عمرو عن حبيب بن هند عن عروة عن عائشة أن رسول  

 هللا صلى هللا عليه وسلم قال : من أخذ السبع األول من القرآن فهو حرب 



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا خلف بن الوليد ثنا عباد بن عباد   - 24576
عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت : ملا قدم رسول هللا صلى هللا 
 عليه وسلم املدينة وعك أبو بكر وبالل فكان أبو بكر إذا أخذته احلمى قال 

( وكان بالل إذا واملوت أدىن من شراك نعله  ...كل امرئ مصبح يف أهله )  
 أقلع عنه تغىن فقال 

بواد وحويل إذخر وجليل (  ... أال ليت شعرى هل أبينت ليلة  )   

وهل يبدون يل شامة وطفيل ( اللهم اخز عتبة   ...وهل أردن يوما مياه جمنة ) 
 بن ربيعة وأمية بن خلف كما أخرجوان من مكة  

 

 

رجال الشيخني غري عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات ت
 خلف بن الوليد فمن رجال التعجيل وهو ثقة 

 

 

------------------------------------- 

 



[    83صفحة  - 6مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا خلف بن الوليد قال ثنا عباد بن   - 24577
عباد عن حممد بن عمر وعن حيىي بن عبد الرمحن عن عائشة قالت : لعبت  

احلبشة عند النيب صلى هللا عليه وسلم يف املسجد فجئت أنظر فجعل يطاطىء 
 يل منكبيه ألنظر إليهم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان قال ثنا جرير ثنا انفع قال   - 24578
ة فرأيت يف حدثتين سائبة موالة للفاكه بن املغرية قالت : دخلت على عائش

بيتها رحما موضوعا قلت اي أم املؤمنني ما تصنعون هبذا الرمح قالت هذا هلذه  
نا أن إبراهيم صلى  األوزاغ نقتلهن به فإن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حدث

هللا عليه وسلم حني ألقى يف النار مل تكن يف األرض دابة إال تطفىء النار عنه  
 غري الوزغ كان ينفخ عليه فأمران رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بقتله  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : األمر بقتل الوزع صحيح وهذا إسناد رجاله ثقات ت



الفاكه رجال الشيخني غري سائبة موالة   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا جرير حدثين انفع قال   - 24579
حدثتين موالة للفاكه بن املغرية املخزومي قالت مسعت عائشة تقول : هناان 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن قتل اجلنان اليت تكون يف البيوت غري ذي  
قتالن أوالد احلباىل يف بطوهنم فمن  الطفيتني والبرتاء فإهنما تطمسان األبصار وت

مل يقتلهما فليس منا قال أيب حدثنا هبما حسن مجيعا عن جرير املعىن واإلسناد  
 عن عن  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو املغرية ثنا األوزاعي ثنا عبد   - 24580
مد عن عائشة زوج النيب صلى هللا الرمحن بن القاسم عن أبيه القاسم بن حم

 عليه وسلم قالت : إن أشد الناس عذااب يوم القيامة الذين يضاهون 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو املغرية ثنا األوزاعي حدثين  - 24581
وسلم يصلي الزهري عن عروة عن عائشة قالت : كان النيب صلى هللا عليه 

فيما بني عشاء اآلخرة إىل أن ينصدع الفجر إحدى عشرة ركعة يسلم يف كل  
فإذا ركعتني ويوتر بواحدة وميكث يف سجوده بقدر ما يقرأ أحدكم خبمسني آية 

سكت املؤذن قام فركع ركعتني خفيفتني مث اضطجع على شقه األمين حىت أيتيه  
 املؤذن 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو املغرية قال ثنا األوزاعي قال   - 24582
بن زرارة أن  حدثين الزهري عن عروة عن عمرة بنت عبد الرمحن بن سعد 

عائشة زوج النيب صلى هللا عليه وسلم قالت : استحيضت أم حبيبة بنت 
جحش وهي حتت عبد الرمحن بن عوف سبع سنني فشكت ذلك إىل رسول 

هللا صلى هللا عليه وسلم فقال النيب صلى هللا عليه وسلم إن هذا ليست 
دبرت  ابحليضة وإمنا هو عرق فإذا أقبلت احليضة فدعى الصالة وإذا أ

فاغتسلي مث صلى قالت عائشة فكانت تغتسل لكل صالة مث تصلى وكانت 
 تقعد يف مركن ألختها زينب بنت جحش حىت أن محرة الدم لتعلو املاء  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد رجاله ثقات رجال ت
 الشيخني 

 

 

وزاعي قال حدثين حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو املغرية ثنا األ - 24583
زيز أسامة بن زيد قال حدثين زابن بن عبد العزيز قال حدثين عمر بن عبد الع

عن عائشة قالت : كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يصلي يف احلجرة وأان 
 يف البيت فيفصل عن الشفع والوتر بتسليم يسمعناه  

 

 

بن عبد   عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد منقطع عمرت
 العزيز مل يدرك عائشة 

 

 

------------------------------------- 

 

[    84صفحة  - 6مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو املغرية قال ثنا األوزاعي قال ثنا   - 24584
ليه وسلم  حيىي بن أيب كثري عن أيب سلمة عن عائشة أن رسول هللا صلى هللا ع



قال : خذوا من العمل ما تطيقون فإن هللا عز وجل ال ميل حىت متلوا قالت 
لم إذا صلى صالة  عائشة وكان أحب الصالة إىل رسول هللا صلى هللا عليه وس

الذين هم على صالهتم   }داوم عليها قال أبو سلمة قال هللا عز وجل و 
 دائمون 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد اختلف فيه على  ت
 األوزاعي وهو عبد الرمحن بن عمرو

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو املغرية ثنا األوزاعي قال حدثين  - 24585
ندها  الزهري عن عروة بن الزبري عن عائشة : أن أاب بكر دخل عليها وع

جاريتان يف أايم مىن تضرابن بدفني ورسول هللا صلى هللا عليه وسلم مسجى 
فقال عليه بثوبه فانتهرمها فكشف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وجهه 

دعهن اي أاب بكر فإهنا أايم عيد وقالت عائشة رأيت رسول هللا صلى هللا عليه  
وسلم يسرتىن بردائه وأان أنظر إىل احلبشة يلعبون يف املسجد حىت أكون أان 

 أسأم فاقعد فاقدروا قدر اجلارية احلديثة السن احلريصة على اللهو 
 

 

الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط ت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو املغرية قال ثنا األوزاعي قال   - 24586
حدثين حيىي بن أيب كثري عن أيب سلمة قال حدثتين عائشة قالت : ما كان  

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يصوم من شهر من السنة أكثر من صيامه من  
 شعبان كان يصومه كله  

 

 

: إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو املغرية قال ثنا األوزاعي قال   - 24587
أيب وحدثين هبلول بن حكيم عن األوزاعي قال حدثين حيىي بن أيب كثري قال  

حدثين سامل الدوسي قال مسعت عائشة تقول لعبد الرمحن بن أيب بكر اي عبد  
فإين مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : ويل   الرمحن أسبغ الوضوء
 لألعقاب من النار  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد حسن من أجل سامل  ت
 الدوسي

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب قال حدثين أبو املغرية قال ثنا  - 24588



د الرمحن عن  األوزاعي قال حدثين حيىي بن سعيد قال حدثتين عمرة بنت عب 
وج النيب صلى هللا عليه وسلم : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  عائشة ز 

ذكر أن يعتكف العشر األواخر من رمضان فاستأذنته عائشة فأذن هلا فأمرت  
ببنائها فضرب وسألت حفصة عائشة أن تستأذن هلا رسول هللا صلى هللا عليه  

لك زينب أمرت ببنائها وسلم ففعلت فأمرت ببنائها فضرب فلما رأت ذ
فضرب قالت وكان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا صلى انصرف فبصر  
ابألبنية فقال ما هذه قالوا بناء عائشة وحفصة وزينب فقال النيب صلى هللا 
عليه وسلم آلرب أردتن هبذا ما أان مبعتكف فرجع فلما أفطر اعتكف عشر 

 شوال 

 

 

صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو املغرية ثنا عتبة يعىن بن ضمرة   - 24589
عائشة أم   يعىن بن حبيب قال ثىن عبد هللا بن أيب قيس موىل غطيف إنه أتى

املؤمنني فسلم عليها فقالت من الرجل قال أان عبد هللا موىل غطيف بن عازب  
تني بعد صالة  فقالت بن عفيف فقال نعم اي أم املؤمنني : فسأهلا عن الركع

العصر أركعهما رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قالت له نعم وسأهلا عن ذراري  
الكفار فقالت قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم هم مع آابئهم فقلت اي 



 رسول هللا بال عمل قال هللا عز وجل أعلم مبا كانوا عاملني  

 

 

ف فقد اضطرب عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيت
 فيه عبد هللا بن أيب قيس 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب قال ثنا أبو املغرية قال ثنا صفوان قال   - 24590
ثنا راشد بن سعد عن عائشة زوج النيب صلى هللا عليه وسلم قالت قال رسول  

هللا صلى هللا عليه وسلم : ال يقطع صالة املسلم شيء إال احلمار والكافر  
رأة فقالت عائشة اي رسول هللا لقد قران بدواب سوء والكلب وامل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ويف متنه نكارة ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    85صفحة  - 6مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو اليمان وحممد بن مصعب قاال   - 24591



ثنا أبو بكر بن عبد هللا عن حبيب بن عبيد قال قالت عائشة قال رسول هللا 
 صلى هللا عليه وسلم : الشؤم سوء اخللق 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف فيه انقطاع وضعف حبيب بن عبيد :  ت
مع من عائشةوهو الرحيب احلمصي مل يس  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو اليمان قال ثنا إمساعيل بن  - 24592
عياش عن األوزاعي عن عبد الرمحن بن القاسم عن أبيه عن عائشة : إن 

مكاتبا هلا دخل عليها ببقية مكاتبته فقالت له أنت غري داخل علي غري مرتك 
سول هللا صلى هللا عليه وسلم  هذه فعليك ابجلهاد يف سبيل هللا فإين مسعت ر 

 يقول ما خالط قلب امرئ مسلم رهج يف سبيل هللا إال حرم هللا عليه النار  
 

 

 -وهو احلمصي  -عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسن إمساعيل بن عياش ت
 صدوق يف روايته عن أهل بلده وهذه منها وقد توبع

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن مصعب قال ثنا األوزاعي  - 24593
عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت : ما خري رسول هللا صلى هللا عليه  



 وسلم بني أمرين يف اإلسالم إال اختار أيسرمها 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف ت  

 

 

ا حممد بن مصعب قال ثنا األوزاعي حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثن - 24594
عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت : كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
إذا ثوب املؤذن صلى ركعتني خفيفتني مث اضطجع على شقه األمين حىت أيتيه  

 املؤذن فيؤذنه ابلصالة  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن مصعب حدثنا األوزاعي  - 24595
عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت : ما سبح رسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم سبحة الضحى يف سفر وال حضر  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 



 

 حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن مصعب قال ثنا األوزاعي - 24596
وسلم  عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت : كان رسول هللا صلى هللا عليه 

يف حجريت يسرتىن بردائه وأان أنظر إىل احلبشة كيف يلعبون حىت أكون أان أسأم 
 واقدر قدر اجلارية احلديثة السن احلريصة على اللهو  

 

 

وهو القرقساين  -عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح حممد بن مصعب ت
متابع وبقية رجاله ثقات رجال الشيخني -  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن مصعب قال ثنا األوزاعي  - 24597
عن الزهري عن عروة عن عائشة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : إن هللا 

 عز وجل حيب الرفق يف األمر كله  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن مصعب قال ثنا األوزاعي  - 24598
عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت : كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 يصلي العصر وإن الشمس لطالعة يف حجريت 



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح حممد بن مصعب ضعيف توبع وبقية  ت
الشيخنيرجاله ثقات رجال   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هبلول بن حكيم القرقساين قال ثنا   - 24599
األوزاعي عن الزهري عن عروة بن الزبري عن عائشة قالت : كان رسول هللا 

 صلى هللا عليه وسلم إذا أراد أن ينام توضأ وضوءه للصالة  

 

 

افظ يف التعجيل  عليق شعيب األرنؤوط : هبلول بن حكيم القرقساين ذكره احلت
ألوزاعي وغريه وعنه أمحد وحممد بن سالم ومجاعة قال أبو وقال : روى عن ا

حامت جمهول وذكره ابن حبان يف الثقات يف الطبقة الرابعة وقال : إنه من أهل 
قرقسيا يروي اجملاهيل ومل يذكره شيخنا . قلنا ) األرانؤوط ( : وابقي رجاله  

يف متنه عن األوزاعي فأخرجه النسائي يف ثقات رجال الشيخني وقد اختلف  
بلفظ : كان إذا أراد أن ينام وهو جنب بزايدة " وهو جنب "   9041الكربى 

بلفظ : كان رسول هللا  200/  1وهو الصحيح . وأخرجه البيهقي يف السنن 
صلى هللا عليه وسلم إذا أجنب فأراد أن ينام توضأ أو تيمم . وأخرجه مالك 

عن عائشة أهنا كانت تقول : إذا أصاب أحدكم   48 - 47 1يف املوطأ 
 املرأة مث أراد أن ينام قبل أن يغتسل فال ينم حىت يتوضأ وضوءه للصالة



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن مصعب قال ثنا األوزاعي  - 24600
عن الزهري عن القاسم بن حممد عن عائشة قالت : اختذت درنوكا فيه الصور 

ل هللا صلى هللا عليه وسلم فهتكه وقال إن أشد الناس عذااب يوم فجاء رسو 
 القيامة الذين يشبهون خبلق هللا عز وجل 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن مصعب قال ثنا األوزاعي  - 24601
تل قالئد هدى  عن عبد الرمحن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت : كنت أف

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بيدي مث ال يعتزل شيئا وال يرتكه إان ال نعلم  
 احلرام حيله إال الطواف ابلبيت  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح حممد بن مصعب خمتلف فيه ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن مصعب قال ثنا األوزاعي  - 24602
عائشة قالت : ملا  عن حيىي بن أيب كثري عن حممد بن إبراهيم عن أيب سلمة عن  



أفاض رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أراد من صفية بعض ما يريد الرجل من  
طافت يوم  أهله فقيل له إهنا حائض فقال عقرى أحابستنا هي قالوا إهنا قد

النحر فنفر هبا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال بن مصعب ما مسعته يذكر  
 يعىن األوزاعي حممد بن إبراهيم إال مرة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    86صفحة  - 6مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

د هللا حدثين أيب ثنا علي بن عياش قال ثنا شعيب عن  حدثنا عب - 24603
وج النيب صلى هللا عليه وسلم  الزهري قال وأخربين عروة بن الزبري أن عائشة ز 

قالت : وهللا ما سبح رسول هللا صلى هللا عليه وسلم سبحة الضحى قط وإين 
ب  ألسبحها وقالت إن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان يرتك العمل وهو حي
أن يعمله خشية أن يسنت به الناس فيفرض عليهم وكان رسول هللا صلى هللا 

 عليه وسلم حيب ما خف على الناس من الفرائض  

 



 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا علي بن عياش قال ثنا حممد بن   - 24604
رمحن عن عائشة  مطرف أبو غسان قال ثنا أبو حازم عن أيب سلمة بن عبد ال

قالت : أمرين نيب هللا صلى هللا عليه وسلم أن أتصدق بذهب كانت عندان يف 
مرضه قالت فأفاق فقال ما فعلت قالت لقد شغلين ما رأيت منك قال 

يها قال فجاءت هبا إليه سبعة أو تسعة أبو حازم يشك داننري فقال حني فهلم
جاءت هبا ما ظن حممد أن لو لقي هللا عز وجل وهذه عنده وما تبقى هذه من  

 حممد لو لقي هللا عز وجل وهذه عنده  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

ني بن حممد  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا علي بن عياش وحس - 24605
نا حممد بن مطرف قال ثنا أبو حازم قال حسني عن عروة بن الزبري عن  قاال ث

عائشة قالت : كان مير برسول هللا صلى هللا عليه وسلم هالل وهالل وهالل 
ما يوقد يف بيت من بيوته انر قلت اي خالة على أي شيء كنتم تعيشون قالت 

ع عائشة تقول إنه كان مير بنا  على األسودين التمر واملاء قال حسني إنه مس



هالل وهالل ما يوقد يف بيت من بيوت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم انر  
 فقلت اي خالة مثله  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو املغرية ثنا األوزاعي قال حدثين  - 24606
الزهري وعطاء بن أيب رابح قاال ثنا عروة بن الزبري أن عائشة زوج النيب صلى  
هللا عليه وسلم قالت : كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يصلي من الليل 

 وأان معرتضة بينه وبني القبلة  

 

 

: إسناده صحيح على شرط الشيخني عليق شعيب األرنؤوطت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو املغرية قال ثنا األوزاعي قال ثنا   - 24607
الزهري عن القاسم عن عائشة قالت : دخل النيب صلى هللا عليه وسلم وأان 
مسترتة بقرام فيه صورة فهتكه مث قال إن أشد الناس عذااب يوم القيامة الذين  

ق هللا عز وجل  يشبهون خبل  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو املغرية قال ثنا األوزاعي قال ثنا   - 24608
الزهري عن عروة عن عائشة قالت : كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

أيتيين وهو معتكف يف املسجد حىت يتكئ على ابب حجريت فاغسل رأسه وأان 
 يف حجريت وسائر جسده يف املسجد 

 

 

ه صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناد ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو املغرية قال ثنا األوزاعي قال   - 24609
حدثين أبو عبيد قال قالت عائشة : دخل علي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

بسرف وقد نفست وأان منكسة فقال يل أنفست فقلت نعم اي رسول هللا وال  
قال ال ولكنه شيء ابتلى به نساء بىن آدم  أحسب النساء خلقن إال للشر ف  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف إلرساله ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو املغرية قال ثنا الوليد بن  - 24610



سليمان قال حدثين ربيعة بن يزيد عن عبد هللا بن عامر عن النعمان بن بشري 
ى هللا عليه وسلم إىل عثمان بن عفان  عن عائشة قالت : أرسل رسول هللا صل

فأقبل عليه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فلما رأينا رسول هللا صلى هللا عليه  
وسلم أقبلت إحداان على األخرى فكان من آخر كالم كلمه أن ضرب منكبه  
وقال اي عثمان أن هللا عز وجل عسى أن يلبسك قميصا فإن أرادك املنافقون  

لعه حىت تلقاين اي عثمان إن هللا عسى أن يلبسك قميصا فإن  على خلعه فال خت
أرادك املنافقون على خلعه فال ختلعه حىت تلقاين ثالاث فقلت هلا اي أم املؤمنني  
فأين كان هذا عنك قالت نسيته وهللا فما ذكرته قال فأخربته معاوية بن أيب 

اكتيب إيل به  سفيان فلم يرض ابلذي أخربته حىت كتب إىل أم املؤمنني أن 
 فكتبت إليه به كتااب  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح غري ت
 الوليد بن سليمان 

 

 

-------------------------------------  

 

[    87صفحة  - 6مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عصام بن خالد قال ثنا عبد   - 24611
الرمحن بن اثبت بن ثوابن عمن مسع مكحوال حيدث عن مسروق بن األجدع 

عن عائشة قالت : شرب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قائما وقاعدا ومشى  
 حافيا وانعال وانصرف عن ميينه وعن مشاله  

 

 

ه دون قوله : " ومشى حافيا وانعال عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغري ت
 وهذا إسناد ضعيف إلهبام الراوي عن مكحول وانقطاعه 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بشر بن شعيب بن أيب محزة قال   - 24612
وأخربين أيب قال حممد أخربين عروة أن عائشة أخربته أن رسول هللا صلى هللا 

ه أمر بقتله  عليه وسلم قال : للوزغ فويسق ومل أمسع  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بشر بن شعيب قال أخربين أيب عن   - 24613
ة بن الزبري أن الزهري عما يقتل احملرم من الدواب قال الزهري أخربين عرو 

عائشة زوج النيب صلى هللا عليه وسلم قالت قال رسول هللا صلى هللا عليه  



العقرب وسلم : مخس من الدواب كلهن فاسق يقتلن يف احلرم الكلب العقور و 
 واحلداي والغراب والفأرة 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بشر بن شعيب قال فحدثين أيب   - 24614
قال قال حممد وأخربين حيىي بن عروة إنه مسع عروة يقول قالت عائشة زوج 

ل هللا صلى هللا عليه وسلم عن  النيب صلى هللا عليه وسلم : سأل أانس رسو 
 صلى هللا عليه وسلم ليسوا بشيء فقالوا اي رسول الكهان فقال هلم رسول هللا

هللا إهنم حيدثون أحياان ابلشيء يكون حقا فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
تلك الكلمة من احلق خيطفها اجلين فيقرها يف أذن وليه قر الدجاجة فيخلطون  

مائة كذبة   فيها أكثر من  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بشر بن شعيب قال حدثين أيب عن  - 24615
لى هللا عليه وسلم  الزهري قال أخربين عروة بن الزبري أن عائشة زوج النيب ص



قالت : كسفت الشمس يف حياة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فخرج رسول  
كرب هللا صلى هللا عليه وسلم إىل املسجد فقام فكرب وصف الناس وراءه ف 

واقرتأ قراءة طويلة مث كرب فركع ركوعا طويال مث قال مسع هللا ملن محده فقام ومل  
يسجد فاقرتأ قراءة طويلة هي أدىن من القراءة األوىل مث كرب وركع ركوعا طويال 
هو أدىن من الركوع األول مث قال مسع هللا ملن محده ربنا لك احلمد مث سجد مث  

فاستكمل أربع ركعات وأربع سجدات  فعل يف الركعة األخرى مثل ذلك
واجنلت الشمس قبل أن ينصرف مث قام فأثىن على هللا عز وجل مبا هو أهله مث  

قال إمنا مها آيتان من آايت هللا عز وجل ال ينخسفان ملوت أحد وال حلياته 
فإذا رأيتمومها فافزعوا للصالة وكان كثري بن عباس حيدث أن عبد هللا بن 

صالة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يوم كسفت  عباس كان حيدث عن
الشمس مثل ما حدث عروة عن عائشة زوج النيب صلى هللا عليه وسلم فقلت  

لعروة فإن أخاك يوم كسفت الشمس ابملدينة مل يزد على ركعتني مثل صالة 
 الصبح فقال أجل إنه أخطأ السنة  

 

 

ي عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخار ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بشر بن شعيب قال حدثين أيب عن  - 24616
ه أن  الزهري قال حدثين عبد هللا بن أيب بكر بن حزم أن عروة بن الزبري أخرب 



عائشة زوج النيب صلى هللا عليه وسلم قالت : جاءت امرأة ومعها ابنتان هلا  
تها إايها فأخذهتا فشقتها  تسألين فلم جتد عندي شيئا غري مترة واحدة فأعطي 

إبثنني بني ابنتيها ومل أتكل منها شيئا مث قامت فخرجت هي وابنتاها فدخل 
على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فحدثته حديثها فقال رسول هللا صلى هللا 

 عليه وسلم من ابتلى من البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سرتا من النار  

 

 

األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري عليق شعيب ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    88صفحة  - 6مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو اليمان قال أخربان شعيب عن   - 24617
يه وسلم  الزهري قال أخربين عروة بن الزبري أن عائشة زوج النيب صلى هللا عل

قالت قال النيب صلى هللا عليه وسلم : ما من مصيبة تصيب املسلم إال كفر  
 هللا عز وجل هبا عنه حىت الشوكة يشاكها 

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو اليمان قال أنبأان شعيب عن   - 24618
لنيب صلى هللا الزهري قال حدثين أبو سلمة بن عبد الرمحن أن عائشة زوج ا

عليه وسلم قالت قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : اي عائش هذا جربيل  
 قالت عليه السالم وهو يقرأ عليك السالم فقالت وعليه السالم ورمحة هللا

 وهو يرى ما ال نرى  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو اليمان قال أان شعيب عن   - 24619
ام أن عائشة زوج الزهري قال أخربين حممد بن عبد الرمحن بن احلرث بن هش

النيب صلى هللا عليه وسلم قالت : أرسل أزواج النيب صلى هللا عليه وسلم  
وسلم  فاطمة بنت النيب صلى هللا عليه وسلم فاستأذنت والنيب صلى هللا عليه 

مع عائشة يف مرطها فأذن هلا فدخلت عليه فقالت اي رسول هللا إن أزواجك 
أرسلنين إليك يسألنك العدل يف ابنة أيب قحافة فقال النيب صلى هللا عليه  
وسلم أي بنية ألست حتبني ما أحب فقالت بلى فقال فأحىب هذه لعائشة 

يه وسلم  قالت فقامت فاطمة فخرجت فجاءت أزواج النيب صلى هللا عل



فحدثتهن مبا قالت ومبا قال هلا فقلن هلا ما أغنيت عنا من شيء فارجعى إىل 
ا  النيب صلى هللا عليه وسلم فقالت فاطمة عليها السالم وهللا ال أكلمه فيها أبد

فأرسل أزواج النيب صلى هللا عليه وسلم زينب بنت جحش فاستأذنت فأذن هلا  
ك أزواجك يسألنك العدل يف ابنة أيب فدخلت فقالت اي رسول هللا أرسلين إلي

قحافة قالت عائشة مث وقعت يب زينب قالت عائشة فطفقت انظر إىل النيب 
صلى هللا عليه وسلم مىت أيذن يل فيها فلم أزل حىت عرفت أن النيب صلى هللا 

عليه وسلم ال يكره أن أنتصر قالت فوقعت بزينب فلم أنشبها إن أفحمتها  
عليه وسلم مث قال إهنا ابنة أيب بكر   فتبسم النيب صلى هللا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعقوب قال ثنا أيب عن صاحل قال   - 24620
بن شهاب أخربين حممد بن عبد الرمحن بن احلرث بن هشام أن عائشة قالت 

فاطمة إىل رسول هللا صلى هللا عليه  أرسل أزواج النيب صلى هللا عليه وسلم 
 وسلم : فذكر معناه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو اليمان قال أان شعيب عن   - 24621
الزهري قال أخربين عروة بن الزبري أن عائشة أخربته : أن النيب صلى هللا عليه  

إحدى عشرة ركعة ابلليل كانت تلك صالته يسجد السجدة وسلم كان يصلي 
من ذلك بقدر ما يقرأ أحدكم مخسني آية قبل أن يرفع رأسه ويركع ركعتني قبل  

 صالة الفجر مث يضطجع على شقه األمين حىت أيتيه املنادى للصالة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو اليمان قال أان شعيب عن   - 24622
 صلى هللا عليه وسلم  الزهري قال وأخربين عروة بن الزبري أن عائشة زوج النيب

أخربته : أن النيب صلى هللا عليه وسلم كان يدعو يف الصالة اللهم إين أعوذ  
من فتنة  بك من عذاب القرب وأعوذ بك من فتنة املسيح الدجال وأعوذ بك 

احمليا وفتنة املمات اللهم إين أعوذ بك من املأمث واملغرم قالت فقال له قائل ما  
أكثر ما تستعيذ من املغرم اي رسول هللا فقال إن الرجل إذا غرم حدث فكذب 

 ووعد فأخلف  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  



 

 

------------------------------------- 

 

[    89صفحة  - 6مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يونس قال ثنا ليث عن يزيد يعىن  - 24623
بن اهلاد عن بن شهاب عن عروة عن عائشة قالت : كان النيب صلى هللا عليه  

 وسلم يدعو يف الصالة فذكر مثله  

 

 

يق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعلت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب قال ثنا أبو اليمان قال أان شعيب عن   - 24624
وأان أحدثه   الزهري قال أخربين سعيد بن خالد بن عمرو بن عثمان بن عفان

هذه األحاديث إنه سأل عروة بن الزبري عما مست النار فقال عروة بن الزبري  
صلى هللا مسعت عائشة زوج النيب صلى هللا عليه وسلم تقول قال رسول هللا 

 عليه وسلم : توضؤوا مما مست النار  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو اليمان قال أخربان شعيب عن   - 24625
الزهري قال أخربين أبو سلمة بن عبد الرمحن أن عائشة زوج النيب صلى هللا 

 صلى هللا عليه وسلم حني توىف سجى بثوب عليه وسلم أخربته : أن النيب
 حربة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو اليمان قال أان شعيب عن   - 24626
الزهري قال حدثين عروة بن الزبري أن عائشة زوج النيب صلى هللا عليه وسلم  

ى هللا عليه وسلم وعندي امرأة من اليهود وهى  قالت : دخل على النيب صل
راتع النيب صلى هللا عليه وسلم وقال  تقول يل أشعرت إنكم تفتنون يف القبور فا

إمنا تفنت اليهود فقالت عائشة فلبثنا ليايل مث قال النيب صلى هللا عليه وسلم  
هل شعرت إنه أوحى إيل إنكم تفتنون يف القبور قالت عائشة فسمعت رسول 

  صلى هللا عليه وسلم بعد ذلك يستعيذ من عذاب القرب هللا

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو اليمان قال أان شعيب عن   - 24627
لنيب صلى هللا عليه  الزهري قال قال عروة بن الزبري أن عائشة قالت : كان ا

وسلم وهو صحيح يقول إنه مل يقبض نيب قط حىت يرى مقعده من اجلنة مث حييا  
 فلما اشتكى وحضره القبض ورأسه على فخذ عائشة غشي عليه فلما أفاق
شخص بصره حنو سقف البيت مث قال اللهم الرفيق األعلى قالت عائشة 

 فقلت إنه حديثه الذي كان حيدثنا وهو صحيح  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا معاوية بن شريح قال ثنا بقية قال   - 24628
حدثين حبري بن سعد عن خالد بن معدان عن جبري بن نفري أن رجال سأل 
عائشة عن الصيام فقالت : إن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان يصوم 

 شعبان وكان يتحرى صيام يوم اخلميس واإلثنني 

 

 

حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف عليق شعيب األرنؤوط :  ت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيوة بن شريح قال ثنا بقية قال   - 24629
حدثين حبري بن سعد عن خالد بن معدان عن أيب زايد خيار بن سلمة إنه سأل  

عائشة عن البصل فقالت : إن آخر طعام أكله رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
 طعام فيه بصل  

 

 

يب األرنؤوط : إسناده ضعيف . بقية بن الوليد يدلس ويسويعليق شع ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيوة بن شريح قال ثنا بقية قال   - 24630
ثنا حممد بن زايد قال مسعت عبد هللا بن أيب قيس يقول مسعت عائشة تقول :  

 هنى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن الوصال يف الصيام  

 

 

يب األرنؤوط : حديث صحيحعليق شع ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو اليمان قال ثنا إمساعيل بن  - 24631
عياش عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت قال رسول هللا صلى هللا  

عليه وسلم : إن هللا عز وجل ومالئكته عليهم السالم يصلون على الذين 



 يصلون الصفوف ومن سد فرجة رفعه هللا هبا درجة  
 

 

األرنؤوط : حديث حسن وهذا إسناد ضعيف عليق شعيب ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد بن عبد ربه قال ثنا بقية قال   - 24632
ثنا الزبيدي عن الزهري عن عروة بن الزبري عن عائشة أن النيب صلى هللا عليه  
وسلم قال : يبعث هللا عز وجل الناس يوم القيامة حفاة عراة غرال قال فقالت 

لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه   }اي رسول هللا فكيف ابلعورات قال  عائشة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري يزيد ت
 بن عبد ربه فمن رجال مسلم وهو ثقة

 

 

------------------------------------- 

 

[    90صفحة  - 6مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد بن عبد ربه قال ثنا الوليد بن  - 24633



مسلم عن األوزاعي عن انفع عن القاسم بن حممد عن عائشة : أن رسول هللا 
 صلى هللا عليه وسلم كان إذا رأى املطر قال اللهم اجعله صيبا هنيئا  

 

 

ن رجال مسلم  عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح يزيد بن عبد ربه مت
 وبقية رجاله ثقات رجال الشيخني 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا علي بن حبر قال ثنا عيسى بن  - 24634
يونس ثنا األوزاعي عن الزهري عن القاسم بن حممد عن عائشة : أن النيب 

 صلى هللا عليه وسلم كان إذا رأى املطر قال اللهم اجعله صيبا هنيئا  

 

 

نؤوط : حديث صحيحعليق شعيب األر ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا علي بن حبر ثنا عيسى بن يونس  - 24635
قال ثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت : كان رسول هللا صلى هللا 

 عليه وسلم يقبل اهلدية ويثيب عليها 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا علي بن حبر قال ثنا أبو خالد  - 24636
بيه عن عائشة األمحر عن حممد بن إسحاق عن عبد الرمحن بن القاسم عن أ

قالت : أفاض رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من آخر يومه حني صلى الظهر  
مس مث رجع إىل مىن فمكث هبا ليايل أايم التشريق يرمى اجلمرة إذا زالت الش

كل مجرة بسبع حصيات يكرب مع كل حصاة ويقف عند األوىل وعند الثانية  
 فيطيل القيام ويتضرع ويرمى الثالثة ال يقف عندها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سكن بن انفع قال ثنا صاحل بن  - 24637
أيب األخضر عن الزهري عن عروة عن عائشة أن رسول هللا صلى هللا عليه  
وسلم قال : من أتى إليه معروف فليكافئ به ومن مل يستطع فليذكره فمن  

 ذكره فقد شكره ومن تشبع مبا مل ينل فهو كالبس ثويب زور  

 

 

رنؤوط : قوله : " من تشبع مبا مل ينل فهو كالبس ثويب زور "  عليق شعيب األت
 صحيح وبقية احلديث حسن لغريه 

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا معاوية بن عمرو قال ثنا إبراهيم بن   - 24638
سعد عن بن إسحاق عن حممد بن جعفر بن الزبري عن عروة عن عائشة قالت 

عليه وسلم صدعت فرقه من فوق  : كنت إذا دهنت رسول هللا صلى هللا
 ايفوخه وأرسلت له انصية  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف على نكارة فيه ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هاشم بن القاسم قال ثنا ليث عن   - 24639
بريد بن عبد هللا بن أسامة عن عمرو بن أيب عمرو عن املطلب عن عائشة 

صلى هللا عليه وسلم يقول : إن املؤمن ليدرك حبسن قالت مسعت رسول هللا 
 خلقه درجات قائم الليل صائم النهار  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح لغريه ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هاشم قال ثنا إسحاق بن سعيد   - 24640
دخل على رسول   يعىن بن عمرو بن سعيد بن العاص عن أبيه عن عائشة قالت

هللا صلى هللا عليه وسلم وهو يقول : اي عائشة قومك أسرع أميت يب حلاقا  



قالت فلما جلس قلت اي رسول هللا جعلين هللا فداءك لقد دخلت وأنت تقول 
كالما ذعرين فقال وما هو قالت تزعم أن قومي أسرع أمتك بك حلاقا قال نعم  
قالت وعم ذاك قال تستحليهم املنااي فتنفس عليهم أمتهم قالت فقلت فكيف  

الناس بعد ذلك أو عند ذلك قال ديب أيكل شداده ضعافه حىت تقوم عليهم  
 الساعة والدىب اجلنادب اليت مل تنبت أجنحتها  

 

 

ب األرنؤوط : مكرر سندا ومتنا عليق شعيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب قال ثنا هاشم ثنا إسحاق بن سعيد   - 24641
عن أبيه قال قيل لعائشة اي أم املؤمنني هذا الشهر تسع وعشرون قالت وما  

يعجبكم من ذلك ملا : صمت مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم تسعا 
 وعشرين أكثر مما صمت ثالثني  

 

 

ليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخني وهو مكرر سندا  عت
 ومتنا 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سليمان بن داود اهلامشي قال أان  - 24642



إبراهيم بن سعد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت قال رسول هللا 
ابملاء قال إبراهيم مل  صلى هللا عليه وسلم : إن احلمى من فيح جهنم فأبردوها 

 أمسع من هشام شيئا إال هذا احلديث الواحد 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    91صفحة  - 6مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هاشم بن القاسم قال ثنا املبارك   - 24643
قال حدثتين أمي عن معاذة العدوية عن عائشة إهنا أخربهتا قالت : كنت 

أغتسل أان ورسول هللا صلى هللا عليه وسلم من إانء واحد وأان أقول له أبق يل 
 أبق يل 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هاشم قال ثنا حممد يعىن بن طلحة   - 24644
عن زبيد عن جماهد عن عائشة قالت قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ما  

 زال جربيل عليه السالم يوصيىن ابجلار حىت ظننت إنه يورثه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هاشم بن القاسم قال ثنا مبارك   - 24645
عن احلسن عن سعد بن هشام بن عامر قال أتيت عائشة فقلت اي أم املؤمنني 
أخربيين خبلق رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قالت : كان خلقه القرآن أما تقرأ 

يد أن أتبتل  قلت فإين أر  {وإنك لعلي خلق عظيم   }القرآن قول هللا عز وجل 
فقد تزوج  {لقد كان لكم يف رسول هللا أسوة حسنة   } قالت ال تفعل أما تقرأ 

 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وقد ولد له  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يونس قال ثنا محاد يعىن بن زيد  - 24646
لو : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  عن حيىي عن عمرة عن عائشة قالت 



رأى من النساء ما رأينا ملنعهن من املساجد كما منعت بنو إسرائيل نساءها 
 قلت لعمرة ومنعت بنو إسرائيل نساءها قالت نعم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

اد يعىن بن زيد حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يونس قال ثنا مح - 24647
قال ثنا منصور عن إبراهيم عن األسود عن عائشة قالت : كأين أنظر إيل أفتل 

 قالئد هدى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من الغنم مث ال ميسك عن شيء 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يونس قال ثنا محاد يعىن بن يزيد  - 24648
دعوات كان  عن املعلى بن زايد وهشام ويونس عن احلسن أن عائشة قالت : 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يكثر يدعو هبا اي مقلب القلوب ثبت قليب 
ن على دينك قالت فقلت اي رسول هللا إنك تكثر تدعو هبذا الدعاء فقال إ

قلب اآلدمي بني إصبعني من أصابع هللا عز وجل فإذا شاء أزاغه وإذا شاء 
 أقامه  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف النقطاعه احلسن ت
 البصري مل يسمع من عائشة 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يونس ثنا انفع يعىن بن عمر عن   - 24649
بن أيب مليكة عن عائشة قالت قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : من 

حياسب  }حوسب يومئذ عذب قالت قلت اي رسول هللا يقول هللا عز وجل  
قال ذاك العرض من نوقش احلساب يومئذ عذب   {حسااب يسريا   

 

 

نؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األر ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا قتيبة بن سعيد ثنا بن هليعة عن   - 24650
يزيد بن أيب حبيب عن سويد بن قيس عن بن قريظة الصديف قال : قلت 

لعائشة رضي هللا عنها أكان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يضاجعك وأنت  
لي إزاري ومل يكن لنا إذ ذاك إال فراش واحد حائض قالت نعم إذا شددت ع

 فلما رزقين هللا عز وجل فراشا آخر اعتزلت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف جلهالة ابن قريط الصديفت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا قتيبة بن سعيد قال ثنا بن هليعة   - 24651
عن أسامة بن زيد عن صفوان بن سليم عن عروة عن عائشة قالت قال رسول  

 هللا صلى هللا عليه وسلم : مين املرأة تيسري خطبتها وتيسري صداقها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

يب ثنا قتيبة قال ثنا بن هليعة عن أيب حدثنا عبد هللا حدثين أ - 24652
  األسود عن عروة عن عائشة قالت : كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا
كان جنبا وأراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصالة قبل أن ينام وكان  

 يقول من أراد أن ينام وهو جنب فليتوضأ وضوءه للصالة  
 

 

فعله صلى هللا عليه وسلم صحيح ومن  عليق شعيب األرنؤوط : احلديث من ت
 قوله صلى هللا عليه وسلم صحيح لغريه 

 

 

------------------------------------- 



 

[    92صفحة  - 6مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا قتيبة بن سعيد قال ثنا بن هليعة   - 24653
عائشة قال  عن احلرث بن يزيد عن زايد بن نعيم عن مسلم بن خمراق : عن 

ذكر هلا أن انسا يقرؤون القرآن يف الليلة مرة أو مرتني فقالت أولئك قرؤوا ومل 
ام فكان يقرأ سورة  يقرؤا كنت أقوم مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ليلة التم

البقرة وآل عمران والنساء فال مير آبية فيها ختوف إال دعا هللا عز وجل 
 واستعاذ وال مير أبية فيها استبشار إال دعا هللا عز وجل ورغب إليه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف جلهالة حال مسلم  ت
 بن خمراق 

 

 

 أيب ثنا قتيبة ثنا حيىي عن بن زكراي عن أبيه  حدثنا عبد هللا حدثين - 24654
يب عن عروة بن الزبري عن  عن مصعب بن شيبة عن انفع بن عبد هللا احلج

عائشة : أن امرأة قالت للنيب صلى هللا عليه وسلم هل تغتسل املرأة إذا 
احتلمت وأبصرت املاء فقال نعم فقالت هلا عائشة تربت يداك فقال النيب 

وسلم دعيها وهل يكون الشبه إال من قبل ذلك إذا عال ماؤها  صلى هللا عليه 



 ماء الرجل أشبه أخواله وإذا عال ماء الرجل ماءها أشبهه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا قتيبة بن سعيد قال ثنا بكر بن  - 24655
باس حدثه عن عراك بن مضر عن بن اهلاد ان زايد بن أيب زايد موىل بن ع

مالك قال مسعته حيدث عمر بن عبد العزيز عن عائشة إهنا قالت : جاءتين  
مسكينة حتمل ابنتني هلا فاطعمتها ثالث مترات فأعطت كل واحدةمنهما مترة  

ورفعت إيل فيها مترة لتأكلها فاستطعمتها ابنتاها فشقت التمرة اليت كانت تريد  
 شأهنا فذكرت ذلك الذي صنعت لرسول هللا أن أتكلها بينهما قالت فأعجبين

صلى هللا عليه وسلم فقال إن هللا عز وجل قد أوجب هلا هبا اجلنة وأعتقها هبا  
 من النار  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا قتيبة بن سعيد قال ثنا عبد العزيز  - 24656
قمة بن أيب علقمة عن أمه عن عائشة إهنا قالت : خرج رسول  بن حممد عن عل



هللا صلى هللا عليه وسلم ذات ليلة فأرسلت بريرة يف أثره لتنظر أين ذهب 
قالت فسلك حنو بقيع الغرقد فوقف يف أدىن البقيع مث رفع يديه مث انصرف 

فرجعت إيل بريرة فأخربتين فلما أصبحت سألته فقلت اي رسول هللا أين 
ت الليلة قال بعثت إىل أهل البقيع ألصلى عليهم  خرج  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حمتمل للتحسنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا قتيبة بن سعيد قال ثنا ليث بن  - 24657
سعد عن عقيل عن الزهري عن عروة عن عائشة : أن النيب صلى هللا عليه  

وسلم كان يعتكف العشر األواخر من رمضان حىت توفاه هللا مث اعتكف أزواجه 
 من بعده  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا قتيبة قال ثنا ليث بن سعد عن   - 65824
خالد بن يزيد عن سعيد بن أيب هالل عن إسحاق بن عمر عن عائشة إهنا 

قالت : ما صلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الصالة لوقتها اآلخر مرتني 



 حىت قبضه هللا عز وجل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا قتيبة بن سعيد قال ثنا عبد العزيز  - 46592
 بن حممد عن علقمة بن أيب علقمة عن أمه عن عائشة : أن رسول هللا صلى هللا

عليه وسلم أمر الناس عام حجة الوداع فقال من أحب أن يبدأ منكم بعمرة  
احلج ومل يعتمر قبل احلج فليفعل وأفرد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح دون قوهلا : ومل يعتمر وهذا إسناد  ت
 ضعيف 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا قتيبة بن سعيد قال ثنا عبد العزيز  - 24660
كنت أحب   بن حممد عن علقمة بن أيب علقمة عن أمه عن عائشة إهنا قالت :

أن أدخل البيت فأصلي فيه فأخذ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يدي 
  فأدخلين يف احلجر فقال يل صلى يف احلجر إذا أردت دخول البيت فإمنا هو 

 قطعة من البيت ولكن قومك استقصروا حني بنوا الكعبة فأخرجوه من البيت 



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح دون قوله : " صلي يف احلجر إذا ت
 أردت دخول البيت فإمنا هو قطعة من البيت " فحسن لغريه 

 

 

-------------------------------------  

 

[    93صفحة  - 6مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا علي بن عبد هللا ثنا سفيان قال   - 24661
حدثين عبد ربه بن سعيد عن عمرة عن عائشة : أن النيب صلى هللا عليه وسلم  

كان يقول يف املريض بسم هللا برتبة أرضنا بريقة بعضنا ليشفى سقيمنا إبذن  
 ربنا 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عثمان بن حممد بن أيب شيبة قال   - 24662
عبد هللا ومسعته أان من عثمان قال حدثين طلحة بن حيىي األنصاري عن يونس 



األيلي عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت : قبض رسول هللا صلى هللا 
 عليه وسلم وهو بن ثالث وستني سنة  

 

 

: إسناده صحيح على شرط مسلم  عليق شعيب األرنؤوطت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد هللا بن حممد قال عبد هللا  - 24663
ومسعته أان من عبد هللا بن حممد قال ثنا حفص عن هشام بن عروة عن عباد بن  
محزة بن عبد هللا بن الزبري عن عائشة قالت : أتيت النيب صلى هللا عليه وسلم  

ه بتمرة وقال هذا عبد هللا وأنت أم عبد هللا  اببن الزبري فحنك  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد اختلف فيه على هشام  ت
 بن عروة

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد هللا بن حممد قال عبد هللا  - 24664
ومسعته أان منه قال ثنا حممد بن بشر عن زكراي عن خالد بن سلمة عن البهي  

عروة بن الزبري قال قالت عائشة : ما علمت حىت دخلت على زينب بغري  عن
ا قلبت  إذن وهى غضىب مث قالت لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم أحسبك إذ



لك بنية أيب بكر ذريعيها مث أقبلت إيل فأعرضت عنها حىت قال النيب صلى هللا 
ريقها يف فمها  عليه وسلم دونك فانتصري فأقبلت عليها حىت رأيتها قد يبس 
 ما ترد علي شيئا فرأيت النيب صلى هللا عليه وسلم يتهلل وجهه  

 

 

خمتلف فيه  -وهو عبد هللا  -عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسن البهي ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد هللا بن حممد قال عبد هللا  - 24665
داود عن الشعيب عن ومسعته أان من عبد هللا بن حممد قال ثنا حفص عن  

مسروق عن عائشة قالت قلت : اي رسول هللا بن جدعان كان يف اجلاهلية  
يصل الرحم ويطعم املساكني فهل ذاك انفعه قال ال اي عائشة إنه مل يقل يوما 

 رب اغفر يل خطيئيت يوم الدين  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هارون بن معروف قال أان بن  - 24666
ت عائشة زوج النيب وهب قال ثنا حرملة عن عبد الرمحن بن مشاسة قال : أتي

صلى هللا عليه وسلم أسأهلا عن شيء فقالت أخربك مبا مسعت من رسول هللا 



فشق  صلى هللا عليه وسلم يقول يف بييت هذا اللهم من ويل من أمر أميت شيئا 
 عليهم فأشقق عليه ومن ويل من أمر أميت شيئا فرفق هبم فارفق به  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا علي بن إسحاق قال أان عبد هللا   - 24667
أان األوزاعي قال حدثين شداد أبو عمار عن عائشة : أن نسوة من أهل 

ن عليها فأمرهتن أن يستنجني ابملاء وقالت مرن أزواجكن بذلك البصرة دخل
فإن النيب صلى هللا عليه وسلم كان يفعله وهو شفاء من الباسور عائشة تقوله  

 أو أبو عمار  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح دون قوله : " وهو شفاء من الباسور  ت
 " إن كان من قول عائشة وهذا إسناد ضعيف النقطاعه 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد اجلبار بن حممد قال ثنا بقية   - 24668
عن حممد بن زايد األهلاين مسع عبد هللا بن أيب قيس يقول مسعت عائشة تقول :  

 هنى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن الوصال يف الصيام  



 

 

فا قد  عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح بقية بن الوليد وإن كان ضعيت
 توبع 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن إدريس يعىن الشافعي قال   - 24669
عن أيب سلمة  ثنا عبد العزيز بن حممد عن يزيد بن اهلاد عن حممد بن إبراهيم  

إنه قال سألت عائشة زوج النيب صلى هللا عليه وسلم : يف كم كفن رسول هللا 
 صلى هللا عليه وسلم فقالت يف ثالثة أثواب بيض سحولية 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن إدريس قال ثنا عبد   - 24670
بد الرمحن قال سألت العزيز عن يزيد عن حممد بن إبراهيم عن أيب سلمة بن ع

عائشة كم كان صداق رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قالت : كان صداقه 
ألزواجه اثنيت عشرة أوقية ونشا قالت أتدري ما النش قلت ال قالت نصف 

ية فتلك مخسمائة درهم فهذا صداق رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  أوق
 ألزواجه  

 



 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    94صفحة  - 6مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هبز قال ثنا شعبة قال أشعث بن  - 24671
قالت : كان  سليم أخربين قال مسع أابه حيدث عن مسروق عن عائشة إهنا 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حيب التيمن يف شأنه كله ما استطاع يف طهوره  
هللا وترجله وتنعله قال فلما قدم األشعث الكوفة قال كان رسول هللا صلى 

 عليه وسلم حيب التيمن ما استطاع  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هبز قال ثنا شعبة عن األشعث بن  - 24672
سليم عن أبيه عن مسروق قال قلت لعائشة : أي العمل كان أحب إىل رسول  

ائم قلت فأي ساعة كان يقوم قالت إذا هللا صلى هللا عليه وسلم فقالت الد



 مسع الصرخة 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هبز قال ثنا شعبة قال حدثين سعد   - 24673
بن إبراهيم قال مسعت عروة بن الزبري حيدث عن عائشة : أن رسول هللا صلى 

يصلي وأان بينه وبني القبلة  هللا عليه وسلم كان   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هبز قال ثنا شعبة عن قتادة عن   - 24674
مطرف عن عائشة : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان يقول يف ركوعه  

 وسجوده سبوح قدوس رب املالئكة والروح 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هبز ثنا سليمان بن املغرية عن محيد   - 24675
سكت وقطع  قال قالت عائشة : أرسل إلينا آل أيب بكر بقائمة شاة ليال فأم

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أو قالت أمسك رسول هللا صلى هللا عليه  
وسلم وقطعت قالت تقول للذي حتدثه هذا على غري مصباح قال قالت 

ائشة إنه ليأيت على آل حممد الشهر ما خيتبزون خبزا وال يطبخون قدرا قال  ع
 محيد فذكرت لصفوان بن حمرز فقال ال بل كل شهرين  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف النقطاعه ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب قال ثنا هبز قال ثنا شعبة قال ثنا   - 24676
دث عن مسروق عن عائشة : أن رسول هللا أشعث بن سليم إنه مسع أابه حي

صلى هللا عليه وسلم دخل عليها وعندها رجل قال فتغري وجه رسول هللا صلى 
هللا عليه وسلم كأنه شق عليه فقالت اي رسول هللا أخي فقال رسول هللا صلى 

 هللا عليه وسلم انظرن ما إخوانكن فإمنا الرضاعة من اجملاعة  

 

 

إسناده صحيح على شرط الشيخني عليق شعيب األرنؤوط :ت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هبز قال ثنا مهام عن قتادة عن   - 24677
معاذة : أن امرأة سألت عائشة إحداان حتيض أجتزئ صالهتا فقالت أحرورية 

 أنت قد كنا حنيض على عهد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فال نفعل ذلك 
 

 

سناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هبز قال ثنا مهام ثنا قتادة عن زرارة   - 24678
بن أوىف عن سعد بن هشام عن عائشة أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : إن  

الذي يقرأ القرآن املاهر به مع السفرة الكرام الربرة والذي يقرؤه تشتد عليه  
جران  قراءته فله أ  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هبز ثنا محاد بن سلمة قال أان عبد   - 24679
ثبطة ثقيلة  الرمحن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت : كانت سودة امرأة 

فاستأذنت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن تفيض من مجع قبل أن تقف 
يكره أن  فأذن هلا قالت عائشة وددت أىن كنت أستأذنته فأذن يل وكان القاسم 



 يفيض قبل أن يقف  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هبز قال ثنا مهام قال ثنا قتادة عن   - 24680
زرارة بن أوىف أن سعد بن هشام حدثه قال قلت اي أم املؤمنني حدثيين عن  

ت تقرأ القرآن قال قلت بلى خلق رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : ألس
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا صلى صالة  فذكر احلديث قالت وكان

داوم عليها وكان إذا فاته القيام من الليل غلبته عيناه بنوم أو وجع صلى ثنيت 
عشرة ركعة من النهار قالت ومل يقم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ليلة يتمها  

القرآن يف ليلة يتمه ومل يصم شهرا يتمه غري رمضان حىت   حىت الصباح ومل يقرأ
 مات 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

------------------------------------- 

 



[    95صفحة  - 6مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا مهام قال ثنا هشام بن  - 24681
عروة قال حدثين أيب أن عائشة قالت له اي بن أخيت أن أاب عبد الرمحن يعىن 

بن عمر أخطأ مسعه : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ذكر رجال يعذب يف 
   {أخرى  تزر وازرة وزر  }قربه بعمله وأهله يبكون عليه وإهنا وهللا ما  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هبز قال ثنا مهام عن قتادة عن   - 24682
معاذة قالت : سألت عائشة كم كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يصلي 

 الضحى قالت أربع ركعات ويزيد ما شاء هللا عز وجل  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هبز قال ثنا مهام قال ثنا قتادة عن   - 24683
معاذة عن عائشة قالت مرن أزواجكن يغسلوا عنهم أثر اخلالء والبول فأان 



   نستحي أن ننهاهم عن : ذلك وأن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان يفعله

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب قال ثنا عفان ثنا محاد قال أان ليث  - 24684
لم وجد على  واثبت عن مسية عن عائشة : أن رسول هللا صلى هللا عليه وس

صفية بنت حيي يف شيء فقالت صفية اي عائشة أرضى عىن رسول هللا صلى 
هللا عليه وسلم ولك يومى فقالت نعم فأخذت مخارا هلا مصبوغا بزعفران 

ه ابملاء ليفوح رحيه فقعدت إىل جنب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال  فرشت
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إليك اي عائشة إنه ليس يومك قالت ذلك 

 فضل هللا يؤتيه من يشاء وأخربته ابألمر فرضى عنها  

 

 

وهي بصرية -عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف جلهالة مسية ت  

 

 

ا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا صخر بن جويرية قال ثنا  حدثن - 24685
دخل مع عبيد بن  إمساعيل املكي قال حدثين أبو خلف موىل بىن مجح : إنه 

عمري على عائشة أم املؤمنني يف سقيفة زمزم ليس يف املسجد ظل غريها فقالت  



م بنا فقال  مرحبا وأهال أبيب عاصم يعىن عبيد بن عمري ما مينعك أن تزوران أو تل
ن أملك فقالت ما كنت تفعل قال جئت أن أسألك عن آية يف كتاب  أخشى أ

هللا عز وجل كيف كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقرؤها فقالت أية آية 
فقال الذين يؤتون ما أتوا أو الذين أيتون ما أتوا فقالت أيتهما أحب إليك قال  

ن الدنيا مجيعا أو الدنيا وما فيها  قلت والذي نفسي بيده إلحدامها أحب إيل م
قالت أشهد أن رسول هللا صلى هللا  {الذين أيتون ما أتوا  }قالت أيتهما قلت 

عليه وسلم كذلك كان يقرؤها وكذلك أنزلت أو قالت أشهد لكذلك أنزلت  
 وكذلك كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقرؤها ولكن اهلجاء حرف 

 

 

إسناده ضعيف أبو خلف موىل بين مجح من رجال "  عليق شعيب األرنؤوط : ت
 التعجيل " جمهول احلال 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان قال ثنا مهام قال ثنا قتادة   - 24686
عن عطاء عن عائشة : أن النيب صلى هللا عليه وسلم كان يصلي وهي معرتضة  

 عن ميينه وعن مشاله  

 

 

يح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان قال حدثين عبد هللا بن حيىي  - 24687
أن رسول هللا الضيب قال حدثين عبد هللا بن أيب مليكة عن أمه عن عائشة : 

صلى هللا عليه وسلم ابل فقام عمر خلفه بكوز فقال ما هذا اي عمر قال ماء  
لت ذلك كانت توضأ به اي رسول هللا قال ما أمرت كلما بلت أن أتوضأ ولو فع

 سنة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف لضعف عبد هللا بن حيىي الضيبت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان قال ثنا وهيب قال ثنا أيوب  - 24688
عن عبد هللا بن أيب مليكة عن عبد هللا بن الزبري عن عائشة أن رسول هللا صلى 

صة وال املصتان  هللا عليه وسلم قال : ال حترم امل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    96صفحة  - 6مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان قال ثنا وهيب قال ثنا هشام   - 24689
بن عروة عن أبيه عن عائشة إهنا قالت : وهللا ما ترك رسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم ركعتني بعد العصر عندي قط 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

عفان ثنا محاد بن زيد قال ثنا  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا  - 24690
نزلت على صفية أم طلحة الطلحات فرأت بنات أيوب عن حممد : أن عائشة 

هلا يصلني بغري مخر قد حضن قال فقالت عائشة ال تصلني جارية منهن إال يف 
مخار أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم دخل علي وكانت يف حجري جارية  

هذه وبني الفتاة اليت يف حجر أم سلمة فإين  فألقى علي حقوه فقال شقيه بني 
 ال أراها إال قد حاضت أو ال أرامها إال قد حاضتا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد اختلف فيه على حممد ت
 بن سريين 

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان قال ثنا محاد بن سلمة عن   - 24691
وسلم قال : يف  هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن النيب صلى هللا عليه 

مرضه مروا أاب بكر فليصل ابلناس فقالت عائشة حلفصة أن أاب بكر رجل رقيق  
لناس قال  فإذا قام يف مقامك مل يسمع الناس من البكاء فقال مروه أن يصلي اب

فردت عليه مرارا كل ذلك يقول مروا أاب بكر يصلي ابلناس فقال يف الثالثة  
 دعيين فإنكن أننت صواحب يوسف ليؤم أبو بكر الناس 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان قال ثنا محاد يعىن بن سلمة   - 24692
لت : كان  عن عطاء بن السائب عن أيب سلمة بن عبد الرمحن أن عائشة قا

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا أراد أن يغتسل من جنابة يغسل يديه ثالاث 
ده غسال مث أيخذ بيمينه ليصب على مشاله فيغسل فرجه حىت ينقيه مث يغسل ي

حسنا مث ميضمض ثالاث ويستنشق ثالاث ويغسل وجهه ثالاث وذراعيه ثالاث مث 
 يصب على رأسه املاء ثالاث مث يغتسل فإذا خرج غسل قدميه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا مهام قال ثنا قتادة قال حدثين  - 24693
عن عائشة : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم هنى عن نبيذ  مخس نسوة 

 اجلر 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان قال ثنا وهيب ثنا هشام بن   - 24694
عروة عن أبيه عن عائشة : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم سحر له حىت 

شيء ومل يصنع حىت إذا كان ذات يوم رأيته يدعو  كان خييل إليه إنه يصنع ال
استفتيته فيه فقال أاتين رجالن  فقال شعرت أن هللا عز وجل قد أفتاىن فيما

فقعد أحدمها عند رأسي واآلخر عند رجلي فقال أحدمها ما وجع الرجل قال  
اآلخر مطبوب قال من طبه قال لبيد بن األعصم قال فيما ذا قال يف مشط 

أو جف طلعة ذكر قال فأين هو قال يف ذي أروان قال فانطلق  ومشاطة وجب 
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فلما رجع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أخرب  

عائشة قال وكان خنلها رؤوس الشياطني وكان ماءها نقاعة احلناء فقلت اي 
أثور  رسول هللا فأخرجته للناس فقال أما هللا عز وجل فقد شفاين وخشيت أن

 على الناس منه شرا  

 



 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا محاد بن سلمة قال أان  - 24695
علي بن زيد عن أم حممد عن عائشة أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : يف  

ا من قبل أن ميسها قال ال رجل طلق امرأته ثالاث مث تزوجها آخر مث طلقه
 ينكحها األول حىت تذوق من عسيلته ويذوق من عسيلتها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف لضعف علي بن ت
 زيد وهو ابن جدعان 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا يزيد بن زريع قال ثنا   - 24696
معمر عن الزهري عن أيب سلمة عن عائشة قالت : سئل رسول هللا صلى هللا 

عليه وسلم عن البتع والبتع نبيذ العسل وكان أهل اليمن يشربونه فقال كل 
 شراب أسكر فهو حرام  

 

 

الشيخني عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرطت  

 



 

------------------------------------- 

 

[    97صفحة  - 6مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر قال ثنا شعبة عن   - 24697
إمساعيل بن أيب خالد قال مسعت الشعيب حيدث عن مسروق عن عائشة إهنا 

  عليه وسلم نساءه أفكان طالقا  قالت : قد خري رسول هللا صلى هللا 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر قال ثنا شعبة عن   - 24698
ملا أتت على إمساعيل بن أيب خالد عن قيس بن أيب حازم أن عائشة قالت 

احلوأب مسعت نباح الكالب فقالت ما أظنين إال راجعة أن رسول هللا صلى هللا 
ري ترجعني عليه وسلم قال لنا : أيتكن تنبح عليها كالب احلوأب فقال هلا الزب

 عسى هللا عز وجل أن يصلح بك بني الناس 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر قال ثنا شعبة عن   - 24699
علي بن زيد عن سعيد بن املسيب أن أاب موسى قال لعائشة : إين أريد أن 

ال تستحي فإمنا أان أمك أسألك عن شيء وأان أستحي منك فقالت سل و 
فسأهلا عن الرجل يغشى وال ينزل فقالت عن النيب صلى هللا عليه وسلم إذا 

 أصاب اخلتان اخلتان فقد وجب الغسل 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر قال ثنا شعبة عن   - 24700
عبيد هللا بن عمران يعىن القريعي عن عبد هللا بن مشاس إنه مسع عائشة حتدث 

تقول : هناان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن احلنتم وهو اجلر والدابء 
 والنقري وعن املزفت  

 

 

إسناد حمتمل للتحسني  عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذات  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر قال ثنا شعبة قال   - 24701



مسعت خالدا حيدث عن أيب قالبة عن عبد هللا بن يزيد رضيع عائشة عن 
عائشة عن النيب صلى هللا عليه وسلم إنه قال : ما من رجل مسلم يصلي عليه  

ا فيه  أمة من الناس كلهم يشفع له إال شفعو   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو سعيد موىل بىن هاشم قال ثنا   - 24702
نا احلسن عن  حصني بن انفع املازين قال أيب حصني هذا صاحل احلديث قال ث

سعد بن هشام إنه دخل على أم املؤمنني عائشة فسأهلا عن صالة رسول هللا 
ابلتاسعة  صلى هللا عليه وسلم قالت : كان يصلي من الليل مثاين ركعات ويوتر  

ويصلي ركعتني وهو جالس وذكرت الوضوء إنه كان يقوم إىل صالته فيأمر  
بطهوره وسواكه فلما بدن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم صلى ست ركعات  

وأوتر ابلسابعة وصلى ركعتني وهو جالس قالت فلم يزل على ذلك حىت قبض 
تفعل أما مسعت هللا  قلت إين أريد أن أسألك عن التبتل فما ترين فيه قالت فال

فال   {ولقد أرسلنا رسال من قبلك وجعلنا هلم أزواجا وذرية  }عز وجل يقول  
تبتل قال فخرج وقد فقه فقدم البصرة فلم يلبث إال يسريا حىت خرج إىل أرض  

 مكران فقتل هناك على أفضل عمله  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

أيب ثنا حممد بن جعفر قال ثنا سعيد عن  حدثنا عبد هللا حدثين  - 24703
أيب معشر عن النخعي عن األسود بن يزيد عن عائشة إهنا قالت : كنت أفركه  

من ثوب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بيدي فإذا رأيته فاغسله فإن خفي  
 عليك فارششه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر قال : سئل عن   - 24704
  املرأة تقضى الصالة أايم حميضها قال ثنا سعيد عن قتادة عن معاذة أن امرأة

سألت عن ذلك عائشة فقالت أحرورية أنت لقد كنا حنيض على عهد رسول 
 هللا صلى هللا عليه وسلم وال نقضي شيئا من الصالة  

 

 

وط : حديث صحيحعليق شعيب األرنؤ ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة قال   - 24705



مسعت قتادة حيدث عن سعيد بن املسيب عن عائشة عن النيب صلى هللا عليه  
وسلم إنه قال : مخس فواسق يقتلن يف احلل واحلرم احلية والغراب األبقع 

 والفأرة والكلب العقور واحلدأة  

 

 

لى شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح عت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    98صفحة  - 6مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر قال ثنا شعبة عن   - 24706
سعد بن إبراهيم عن انفع عن امرأة بن عمر عن عائشة عن النيب صلى هللا 

الذي يشرب يف إانء فضة كأمنا جيرجر يف بطنه انرا  عليه وسلم إنه قال : يف  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح من حديث أم سلمة وهذا إسناد اختلف فيه  ت
 على انفع 

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر قال ثنا شعبة عن   - 24707
سعد بن إبراهيم عن انفع عن إنسان عن عائشة إهنا قالت قال رسول هللا 

صلى هللا عليه وسلم : إن للقرب ضغطة لو كان أحد انجيا منها جنا سعد بن 
 معاذ  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر قال ثنا شعبة   - 24708
حيدث عن عائشة   وحجاج قال أان شعبة عن سعد بن إبراهيم قال مسعت عروة

قالت : لقد رأيتين بني يدي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بينه وبني القبلة  
وهو يصلي قال سعد وأحسبه قال وهي حائض قال حجاج قال شعبة سعد  

يشك  الذي   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر قال ثنا شعبة عن   - 24709
أيب إسحاق قال مسعت عبد الرمحن بن يزيد حيدث عن األسود عن عائشة إهنا 



عني  قالت : ما شبع آل حممد صلى هللا عليه وسلم من خبز شعري يومني متتاب
 حىت قبض رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر قال حدثنا عوف  - 24710
عن أوىف بن دهلم عن معاذة عن عائشة : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 كان ينال شيئا من وجوهنا وهو صائم 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن من أجل أوىف بن دهلم  ت
ه النسائي وابن حبان وهو العدوي البصري روى عنه مجع ووثق  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا سعيد إمالء عن   - 24711
قتادة عن زرارة بن أوىف عن سعد بن هشام عن عائشة عن النيب صلى هللا عليه  
وسلم إنه قال : املاهر ابلقرآن مع السفرة الكرام الربرة وهذا الذي يقرؤه وهو  

أجران اثنان  عليه شاق يتتعتع فيه له  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن أيب عدي عن محيد عن   - 24712
بكر قال قالت عائشة : كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقبل وهو صائم  

 وأيكم أملك ألربه من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد يصح إن ثبت مساع بكر ت
 املزين من عائشة 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن أيب عدي عن محيد عن   - 24713
عليه  عبد هللا بن شقيق قال سألت أم املؤمنني عن صالة رسول هللا صلى هللا 

وسلم من الليل فقالت : كان يصلي ليال طويال قائما وليال طويال قاعدا فإذا 
 قرأ قائما ركع قائما وإذا قرأ قاعدا ركع قاعدا 

 

 

األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم عليق شعيب ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن بن موسى ثنا شيبان عن   - 24714



حيىي عن أيب حفصة موىل عائشة أن عائشة أخربته أنه : ملا كسفت الشمس  
على عهد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وتوضأ وأمر فنودي أن الصالة  
جامعة فقام فأطال القيام يف صالته قالت فأحسبه قرأ سورة البقرة مث ركع 

الركوع مث قال مسع هللا ملن محده مث قام مثل ما قام ومل يسجد مث ركع   فأطال
فسجد مث قام فصنع مثل ما صنع مث ركع ركعتني يف سجدة مث جلس وجلى عن  

 الشمس 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف جلهالة أيب ت
 حفصة موىل عاشة وبقية رجاله ثقات رجال الشيخني

 

 

دثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن قال ثنا شيبان عن األشعث ح - 24715
قال حدثين عبد هللا بن معقل احملاريب قال مسعت عائشة تقول : هنى رسول هللا 

 صلى هللا عليه وسلم أن ينتبذ يف الدابء واحلنتم واملزفت 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حممد بن عبيد قال ثنا عبيد هللا  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا  - 24716



عن القاسم بن حممد عن عائشة قالت : طيبت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
 إلحرامه حني أحرم وحلله حني أحل مبىن قبل أن يفيض  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

عبيد هللا عن  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن عبيد ثنا  - 24717
ن أبيه عن عائشة إهنا قالت : وددت أىن كنت عبد الرمحن بن القاسم ع

أستأذنت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كما أستأذنته سودة فأصلي الصبح  
مبىن وأواىف قبل أن جيئ الناس فقالوا لعائشة واستأذنته سودة قالت إهنا كانت 

 امرأة ثقيلة ثبطة فأذن هلا  
 

 

شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق ت  

 

 

-------------------------------------  

 

[    99صفحة  - 6مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن عبيد قال ثنا عبيد هللا   - 24718
الت عن القاسم بن حممد عن عائشة أن صفية حاضت مبىن وقد أفاضت فق

عائشة : اي رسول هللا ما أرى صفية إال حابستنا قال مل قلت حاضت قال أو مل  
تكن قد أفاضت قلت قال أظنه قالت بلى شك حممد بن عبيد قال فال حبس  

 عليك فارحتلى  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح على قلب يف متنه ت  

 

 

أان سفيان عن  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق قال  - 24719
ئشة : أن النيب صلى طلحة بن حيىي عن عبيد هللا بن عبد هللا بن عتبة عن عا

هللا عليه وسلم كان يصلي وعليه مرط من هذه املرحالت وكان رسول هللا صلى 
 هللا عليه وسلم يصلي وعليه بعضه وعلي بعضه واملرط من أكسية سود 

 

 

شرط مسلم عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على  ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الوهاب اخلفاف قال أان  - 24720
سليمان التيمي قال حدثتين أمينة عن عائشة إهنا سئلت عن نبيذ اجلر فقالت 



تعجز إحداكن أن تتخذ من أضحيتها سقاء مث قالت : هنى رسول هللا صلى هللا 
م عن نبيذ اجلر وكذا وكذا عليه وسلم أو منع رسول هللا صلى هللا عليه وسل 

 نسيه سليمان  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : مرفوعه صحيح وهذا إسناد ضعيف جلهالة أمينة  ت
 ابلتصغري

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الوهاب اخلفاف قال أان خالد  - 24721
عن أيب قالبة عن عائشة أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : إن أكمل 

 املؤمنني إمياان أحسنهم خلقا وألطفهم أبهله  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح لغريه ت  

 

 

ا شيبان عن حيىي عن  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن قال ثن - 24722
سامل موىل دوس أنه مسع عائشة تقول لعبد الرمحن بن أيب بكر أسبغ الوضوء  
 فإين مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : ويل لألعقاب من النار  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن أيب بكري قال ثنا القاسم   - 24723
فقيل هلا ما   بن الفضل عن حممد بن علي أيب جعفر عن عائشة إهنا كانت تدان

لك وللدين فقالت إن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : ما من عبد كانت 
تمس ذلك العون له نية يف أداء دينه إال كان له من هللا عز وجل عون فأان أل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر قال ثنا شعبة عن   - 24724
عمرو بن مرة قال مسعت أاب وائل حيدث عن عائشة عن النيب صلى هللا عليه  
وسلم قال : إذا تصدقت املرأة من بيت زوجها كان هلا به أجر وللزوج مثل  

لخازن مثل ذلك وال ينقص كل واحد منهما من أجر صاحبه شيئا  ذلك ول
 للزوج مبا اكتسب وهلا مبا أنفقت 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني ت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر قال ثنا شعبة عن   - 24725
قال دخلت على عائشة فقالت  احلكم عن أيب بكر بن عبد الرمحن عن أبيه أنه 

: كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يصبح جنبا مث يغتسل مث يغدو إىل 
املسجد ورأسه يقطر مث يصوم ذلك اليوم فأخربت مروان بن احلكم بقوهلا فقال  

يل أخرب أاب هريرة بقول عائشة فقلت إنه يل صديق فأحب أن تعفيين فقال  
طلقت أان وهو إىل أيب هريرة فأخربته بقوهلا  عزمت عليك ملا انطلقت إليه فان

 فقال عائشة أذن أعلم برسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر قال ثنا شعبة عن   - 24726
ورسول هللا صلى هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة : أن أاب بكر دخل عليها 

هللا عليه وسلم عندها يوم فطر أو أضحى وعندها جاريتان تضرابن بدفني 
كر إن فانتهرمها أبو بكر فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم دعنا اي أاب ب

 لكل قوم عيدا وإن عيدان هذا اليوم 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر قال ثنا شعبة عن   - 24727
هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن النيب صلى هللا عليه وسلم : إنه كان  

 معتكفا يف املسجد فتجيء عائشة فيخرج رأسه فرتجله وهي حائض 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

-------------------------------------  

 

[    100صفحة  - 6مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر قال ثنا شعبة عن   - 24728
حصني عن هالل بن يساف عن فروة بن نوفل قال قلت لعائشة أخربيين 

أن يقول  بدعاء كان يدعو به رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قالت : كان يكثر 
 اللهم إين أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما مل أعمل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر قال ثنا شعبة عن   - 24729
منصور عن أيب الضحى عن مسروق عن عائشة : أن رسول هللا صلى هللا عليه  

وسلم كان يكثر أن يقول يف ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وحبمدك  
 اللهم اغفر يل  

 

 

الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر قال ثنا شعبة عن   - 24730
حممد بن عبد الرمحن األنصاري قال قالت يل عمرة أعطين قطعة من أرضك 
أدفن فيها فإين مسعت عائشة تقول : كسر عظم امليت مثل كسر عظم احلي 

النيب صلى هللا عليه  قال حممد وكان موىل من أهل املدينة حيدثه عن عائشة عن 
 وسلم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : رجاله ثقات رجال الشيخني حممد بن عبد الرمحن ت
األنصاري هو ابن سعد بن زرارة . وقول حممد : وكان موىل من أهل املدينة  

حيدثه عن عائشة عن النيب صلى هللا عليه وسلم . الراجح وقفه وقال البخاري 
 : غري مرفوع أكثر 



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر قال ثنا شعبة عن   - 24731
حممد بن عبد الرمحن عن عمته عمرة عن عائشة إهنا قالت : كان رسول هللا 

صلى هللا عليه وسلم إذا طلع الفجر صلى ركعتني أو مل يصل إال ركعتني أقول 
 يقرأ فيهما بفاحتة الكتاب 

 

 

يح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر قال ثنا شعبة عن   - 24732
ي قاعدا بديل عن عبد هللا بن شقيق قال كنت شاكيا بفارس فكنت أصل

فسألت عن ذلك عائشة فقالت : كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يصلي  
قرأ ليال طويال قائما وليال طويال قاعدا فإذا قرأ قائما ركع أو خشع قائما وإذا 

 قاعدا ركع قاعدا 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر قال ثنا شعبة عن   - 24733



أيب التياح قال مسعت سليمان بن مرثد أو مزيد حيدث عن عائشة أهنا قالت : 
ع ركعات  كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يصلي من الليل تس  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف النقطاعه ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر قال ثنا شعبة عن   - 24734
سليمان قال مسعت خيثمة حيدث عن أيب عطية عن عائشة إهنا قالت : إين 

تها بعد ذلك ألعلم كيف كانت تلبية رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مث مسع
 لبت لبيك اللهم لبيك لبيك ال شريك لك لبيك إن احلمد والنعمة لك 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد اختلف فيه على سليمان  ت
 وهو األعمش 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر قال ثنا شعبة عن   - 24735
سليمان قال مسعت أاب الضحى حيدث عن مسروق عن عائشة إهنا قالت : من  

 كل الليل قد أوتر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم واستقر وتره إىل السحر 

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر قال ثنا شعبة عن   - 24736
سليمان قال مسعت أاب الضحى حيدث عن مسروق عن عائشة إهنا قالت : ملا  
أنزلت اآلايت األواخر من سورة البقرة خرج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 فقرأهن يف املسجد فحرم التجارة يف اخلمر 

 

 

إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا علي بن حبر ثنا الدراوردي قال   - 24737
هشام بن عروة حدثين عن أبيه عن عائشة : أن رسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم كان يستقى له املاء العذب من بيوت السقيا 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده جيدت  

 

 

ا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان قال ثنا محاد عن محاد عن  حدثن - 24738
إبراهيم عن األسود عن عائشة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : رفع القلم  



عن ثالث عن النائم حىت يستيقظ وعن الصيب حىت حيتلم وعن اجملنون حىت 
 يعقل وقد قال محاد وعن املعتوه حىت يعقل  

 

 

ناده جيدعليق شعيب األرنؤوط : إس ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    101صفحة  - 6مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان قال ثنا شعبة قال سليمان   - 24739
األعمش أخربين عن اثبت قال مسعت القاسم عن عائشة ان رسول هللا صلى  
 هللا عليه وسلم قال : انوليين اخلمرة قالت اين حائض قال اهنا ليست يف يدك 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

نا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان قال ثنا القاسم بن الفضل حدث - 24740
قال قال احلسن قالت عائشة : اي رسول هللا هل تذكرون أهليكم يوم القيامة  



 قال أما يف مواطن ثالثة فال الكتاب وامليزان والصراط 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف النقطاعه ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان قال ثنا القاسم بن الفضل  - 24741
يوم تبدل األرض غري األرض  }قال قال احلسن قالت عائشة : اي رسول هللا 

أين الناس قال ان هذا لشيء ما سألين عنه أحد من أميت قبلك   {والسموات 
 الناس على الصراط 

 

 

جاله ثقات رجال عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ر ت
 الصحيح إال أن احلسن البصري مدلس

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان قال ثنا بشر يعين بن مفضل   - 24742
قال ثنا سلمة بن علقمة عن حممد بن سريين قال نبئت ان عائشة قالت : كان  
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ال يصلي يف شعران قال بشر هو الثوب الذي 

حتت الداثر  يلبس  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد فيه انقطاع ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان قال ثنا أبو عوانة قال ثنا   - 24743
مطرف عن عامر عن مسروق قال قالت عائشة : ان كان رسول هللا صلى هللا 

 عليه وسلم ليظل صائما مث يقبل ما شاء من وجهي حىت يفطر  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا محاد بن سلمة قال اان  - 24744
عليه وسلم كان  هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة : ان رسول هللا صلى هللا 

يتوضأ إذا أراد ان يغتسل من اجلنابة وضوءه للصالة مث يدخل يده يف اإلانء 
رأسه ثالاث مث فيتتبع أصول شعره فإذا ظن ان قد استربأ البشرة كلها افرغ على 

 يغتسل وقال عروة غري انه يبدأ فيغسل يده مث فرجه  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان قال ثنا أبو عوانة عن مطرف   - 24745



عن عامر الشعيب عن مسروق عن عائشة اهنا قالت : ان كان رسول هللا صلى 
وسلم ليبيت جنبا فيأتيه بالل لصالة الغداة فيقوم فيغتسل وأين ألنظر   هللا عليه 

إىل املاء ينحدر يف جلده وشعره فامسع قراءته لصالة الغداة مث يظل صائما قال  
 مطرف قلت لعامر يف رمضان قال سواء عليك 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد اختلف فيه على الشعيب ت  

 

 

ثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان قال ثنا مهدي قال ثنا واصل حد - 24746
 عائشة أم  األحدب عن إبراهيم النخعي عن األسود بن يزيد قال : رأتين

املؤمنني اغسل أثر جنابة أصابت ثويب فقالت ما هذا قلت جنابة أصابت ثويب 
زيد فقالت لقد رأيتنا وانه يصيب ثوب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فما ي

 على ان يقول به هكذا ووصفه مهدي حك يده على األخرى  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن بن موسى وعفان وروح قالوا   - 24747
ثنا محاد بن سلمة عن محاد عن إبراهيم عن األسود عن عائشة عن النيب صلى 



قال : رفع القلم عن ثالثة عن الصيب حىت حيتلم وعن النائم   هللا عليه وسلم
حىت يستيقظ وعن املعتوه حىت يعقل قال عفان وعن اجملنون حىت يعقل وقد  

 قال محاد وعن املعتوه حىت يعقل وقال روح وعن اجملنون حىت يعقل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده جيدت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن ثنا محاد بن سلمة عن علي   - 24748
ليه وسلم أهديت بن زيد عن أم حممد عن عائشة : أن رسول هللا صلى هللا ع

له هدية فيها قالدة من جزع فقال ألدفعنها إىل أحب أهلي ايل فقالت النساء 
ت زينب ذهبت هبا ابنة أيب قحافة فدعا النيب صلى هللا عليه وسلم أمامة بن

 فعلقها يف عنقها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف لضعف علي بن زيد وهو ابن جدعان  ت
 وجهالة أم حممد وهي امرأة أبيه 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن قال ثنا زهري عن أيب  - 24749
إسحاق عن األسود عن عائشة قالت : لقد رأيت رسول هللا صلى هللا عليه  



ج إىل الصالة ورأسه يقطر كان جنبا فاغتسل وهو يريد الصوم وسلم خير   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    102صفحة  - 6مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن قال ثنا زهري عن أيب  - 24750
صالة رسول هللا  إسحاق قال سألت األسود بن يزيد عما حدثته عائشة عن

صلى هللا عليه وسلم قالت : كان ينام أول الليل وحيىي آخره مث ان كانت له 
حاجة إىل أهله قضى حاجته مث قام قبل ان ميس ماء فإذا كان عند النداء  

ول قالت وثب وال وهللا ما قالت قام فأفاض عليه املاء وال وهللا ما قالت األ
اغتسل وأان أعلم مبا تريد وان مل يكن جنبا توضأ وضوء الرجل للصالة مث صلى  

 الركعتني  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن قال ثنا زهري قال ثنا أبو  - 24751
ق عن عابس بن ربيعة قال قلت لعائشة : هل كان رسول هللا صلى هللا إسحا

عليه وسلم حرم حلوم األضاحي حىت بعد ثالث قالت ال ولكن مل يكن يضحى 
منهن اال قليل ففعل ذلك ليطعم من ضحى من مل يضح ولقد رأيتنا خنبأ الكراع 

 من أضاحينا مث أنكلها بعد عشر  

 

 

حديث صحيحعليق شعيب األرنؤوط :  ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو كامل قال ثنا زهري قال ثنا أبو  - 24752
إسحاق قال أتيت األسود بن يزيد وكان يل أخا وصديقا فقلت أاب عمرو  

حدثين ما حدثتك أم املؤمنني عن صالة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال  
ا كانت له احلاجة إىل أهله مث ينام  قالت : كان ينام أول الليل وحيىي آخره فرمب

قبل ان ميس ماء فإذا كان عند النداء األول وثب وما قالت قام فأفاض عليه  
املاء وما قالت اغتسل وأان أعلم ما تريد وان مل يكن جنبا توضأ وضوء الرجل  

 للصالة 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح دون قوله : " قبل أن ميس ماء "ت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو كامل قال ثنا زهري قال ثنا أبو  - 24753
إليك أم  إسحاق عن األسود قال قال يل بن الزبري حدثين بعض ما كانت تسر

املؤمنني فرب شيء كانت حتدثك به تكتمه الناس قال قلت لقد حدثتين حديثا  
قومك حفظت أوله قالت قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : لوال ان 

حديث عهدهم جباهلية أو قال بكفر قال يقول بن الزبري لنقضت الكعبة  
فجعلت هلا اببني يف األرض اباب يدخل منه واباب خيرج منه قال أبو إسحاق فاان  

 رأيتها كذلك  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

نا  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو داود سليمان بن داود قال ث - 24754
زهري قال ثنا أبو إسحاق عن األسود عن عائشة قالت : كنت افتل قالئد 

هدي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وما يدع حاجة له إىل امرأة حىت يرجع 
 احلاج 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد اختلف فيه على أيب ت



 إسحاق وهو السبيعي 
 

 

 ثنا به حسن بن موسى قال : وما يدع  حدثنا عبد هللا حدثين أيب - 24755
 حاجة ان كانت له إىل امرأة حىت يرجع احلاج 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن قال ثنا شيبان عن حيىي قال   - 24756
أخربين حممد بن عبد الرمحن بن ثوابن ان عائشة أم املؤمنني قالت قال رسول 

هللا صلى هللا عليه وسلم : حيرم من الرضاع ما حيرم من النسب من خال أو عم  
 أو بن أخ 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن ثنا بن هليعة ثنا أبو األسود  - 24757
عن عروة عن عائشة قالت قيل : اي رسول هللا ماتت فالنة واسرتاحت فغضب  

 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وقال إمنا يسرتيح من غفر له  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

 ثنا سكن بن انفع قال ثنا صاحل بن حدثنا عبد هللا حدثين أيب - 24758
د الرمحن ان عائشة قالت أيب األخضر عن الزهري قال أخربين أبو سلمة بن عب

: كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا أراد ان ينام وهو جنب توضأ وضوءه 
 للصالة فإذا أراد ان أيكل أو يشرب غسل كفيه مث أيكل أو يشرب ان شاء  

 

 

رنؤوط : حديث صحيحعليق شعيب األت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    103صفحة  - 6مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن بن موسى قال ثنا بن هليعة   - 24759
ى هللا عليه وسلم  قال ثنا أبو األسود عن عروة عن عائشة : ان رسول هللا صل

كان يصلي من الليل ثالث عشرة سجدة وكان أكثر صالته قائما فلما كرب  



لى  وثقل كان أكثر صالته قاعدا وكان يصلي صالته وأان معرتضة بني يديه ع
الفراش الذي يرقد عليه حىت يريد ان يوتر فيغمزين فأقوم فيوتر مث يضطجع 

حىت يسمع النداء ابلصالة مث يقوم فيسجد سجدتني خفيفتني مث يلصق جنبه  
 ابألرض مث خيرج إىل الصالة 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف لضعف ابن هليعة  ت
ه ثقات رجال الشيخنيوبقية رجال -وهو عبد هللا  -  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن قال ثنا بن هليعة قال ثنا أبو  - 24760
األسود عن عروة عن عائشة ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : ال 

حياسب يوم القيامة أحد فيغفر له يرى املسلم عمله يف قربه ويقول هللا عز وجل  
   {سيماهم يعرف اجملرمون ب } { فيومئذ ال يسأل عن ذنبه إنس وال جان  }

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف لضعف ابن هليعة وبقية رجاله ثقات ت
 رجال الشيخني

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن ثنا بن هليعة قال ثنا أبو  - 24761



األسود عن عروة بن الزبري عن عائشة : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
ءه للصالة  كان ينام وهو جنب إذا توضأ وضو   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن ثنا بن هليعة قال ثنا بكري  - 24762
ا فيه  عن القاسم بن حممد عن عائشة قالت : جعلت على ابب بييت سرت 

تصاوير فلما أقبل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ليدخل نظر إليه فهتكه  
قالت فآخذته فقطعت منه منرقتني فكان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

هما  يرتفق  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف لضعف ابن هليعة  ت
 والنقطاعه بني بكري وبني القاسم بن حممد

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو سعيد قال ثنا أبو عوانة قال ثنا   - 24763
عمر عن أبيه قال قلت لعائشة أكنت تغتسلني مع النيب صلى هللا عليه وسلم  

: نعم كنت اغتسل اان ورسول هللا صلى هللا عليه وسلم من إانء واحد قالت   



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو سعيد قال ثنا أبو عوانة قال ثنا   - 24764
عمر عن أبيه عن عائشة قالت : رميت مبا رميت به وأان غافلة فبلغين بعد  

ينما رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عندي إذ أوحي  ذلك رضخ من ذلك فب 
إليه وكان إذا أوحي إليه أيخذه شبه السبات فبينما هو جالس عندي إذ انزل 

عليه الوحي فرفع رأسه وهو ميسح عن جبينه فقال أبشري اي عائشة فقلت 
  }حىت بلغ  {الذين يرمون احملصنات  } حبمد هللا عز وجل ال حبمدك فقرأ  

   {يقولون  مربءون مما

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح دون ذكر اآلايت اليت أنزلت وهذا ت
 إسناد ضعيف لضعف عمر بن أيب سلمة 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو سعيد ثنا أبو عوانة عن عمر   - 24765
صلى هللا عليه   عن أبيه عن عائشة قالت ملا انزل اخليار قال يل رسول هللا

وسلم : اين أريد ان أذكر لك أمرا ال تقضني فيه شيئا حىت تستأمري أبويك  



له صلى هللا قلت ما هو قال فقرأ آية اخليار فقلت بل اختار هللا عز وجل ورسو 
 عليه وسلم ففرح بذلك النيب صلى هللا عليه وسلم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن إسحاق قال اان أبو عوانة  - 24766
عن عمر بن أيب سلمة عن أبيه عن عائشة قالت قال رسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم : الوالء ملن اعتق  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو سعيد وعبد الصمد قاال ثنا   - 24767
اثبت أبو زيد قال ثنا عاصم عن معاذة قال أبو سعيد ان عائشة حدثتها قالت 

كنت اغتسل : اان والنيب صلى هللا عليه وسلم من إانء واحد فأابدره وأقول 
 دع يل دع يل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخني رجاله ثقات ت



 رجال الشيخني غري أيب سعيد وهو موىل أيب هاشم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو سعيد ثنا عبد هللا بن جعفر   - 24768
املسور قال  واخلزاعي قال ان عبد هللا بن جعفر قال حدثتنا أم بكر بنت

اخلزاعي عن أم بكر بنت املسور : ان عبد الرمحن بن عوف ابع أرضا له من  
اجرين عثمان بن عفان أبربعني ألف دينار فقسمه يف فقراء بين زهرة ويف امله

وأمهات املؤمنني قال املسور فأتيت عائشة بنصيبها فقالت من أرسل هبذا 
فقلت عبد الرمحن قالت أما اين مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول 

وقال اخلزاعي ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال ال حينو عليكن بعدي اال 
ل اجلنة  الصابرون سقى هللا عبد الرمحن بن عوف من سلسبي  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث حسنت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    104صفحة  - 6مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو سعيد قال ثنا عبد هللا بن  - 24769
جعفر قال ثن يزيد بن عبد هللا عن أيب بكر بن حزم عن عائشة قالت قال 
 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ال تقطع اليد اال يف ربع دينار فصاعدا 

 

 

بكر عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد فيه انقطاع بني أيب ت
 بن حزم وعائشة بينهما عمرة 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو سعيد قال ثنا عبد هللا بن  - 24770
جعفر قال ثنا يزيد بن عبد هللا عن أيب بكر بن حزم عن عائشة قالت قال 

 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فذكر : مثله سواء 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد فيه انقطاع بني أيب بكر ت
هما عمرة بن حزم وعائشة بين  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو سلمة اخلزاعي قال اان مالك  - 24771
عن حممد بن عبد الرمحن بن نوفل قال أخربين عروة عن عائشة : ان النيب 

 صلى هللا عليه وسلم دخل مهال ابحلج 



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثين أيب ثنا أبو سلمة اخلزاعي قال اان مالك حدثنا عبد هللا   - 24772
عن بن شهاب عن عروة عن عائشة : ان النيب صلى هللا عليه وسلم كان يقرأ 
على نفسه املعوذات وينفث قالت عائشة فلما اشتكى صلى هللا عليه وسلم  

 جعلت اقرأ عليه وامسحه بكفه رجاء بركة يده  

 

 

ى شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح علت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو سلمة عن مالك عن عبد   - 24773
الرمحن بن القاسم عن أبيه عن عائشة : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 افرد احلج 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو سلمة قال أان مالك عن يزيد  - 24774



بن عبد هللا بن قسيط عن حممد بن عبد الرمحن بن ثوابن عن أمه عن عائشة :  
 ان النيب صلى هللا عليه وسلم أمر ان يستمتع جبلود امليتة إذا دبغت  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

 أيب ثنا أبو سلمة قال اان مالك عن بن  حدثنا عبد هللا حدثين - 24775
شهاب عن عروة عن عمرة عن عائشة قالت : كنت أرجل النيب صلى هللا عليه  

 وسلم وهو معتكف وكان ال يدخل البيت اال حلاجة اإلنسان 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

عن مالك بن أنس عن   حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو سلمة - 24776
ن أيب سلمة بن عبد الرمحن قال : سألت عائشة فقلت كيف  سعيد املقربي ع

كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يصلي يف رمضان قالت كانت صالته يف 
رمضان وغري رمضان واحدة كان يصلي إحدى عشرة ركعة أربع ركعات فال 

تسأل عن حسنهن  تسأل عن حسنهن وطوهلن مث يصلي أربع ركعات فال 
وطوهلن مث يصلي ثالث ركعات فقلت اي رسول هللا تنام قبل ان توتر فقال ان  



 عيين تنامان وقليب ال ينام  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو سلمة قال اان بكر بن مضر   - 24777
 وعروة بن الزبري  قال ثنا موسى بن جبري عن أيب أمامة بن سهل قال دخلت اان

يوما على عائشة فقالت : لو رأيتما نيب هللا صلى هللا عليه وسلم ذات يوم يف 
لت فأمرين  مرض مرضه قالت وكان له عندي ستة داننري قال موسى أو سبعة قا

نيب هللا صلى هللا عليه وسلم ان أفرقها قالت فشغلين وجع نيب هللا صلى هللا 
عليه وسلم حىت عافاه هللا قالت مث سألين عنها فقال ما فعلت الستة قال أو  
السبعة قلت ال وهللا لقد كان شغلين وجعك قالت فدعا هبا مث صفها يف كفه  

جل وهذه عنده  فقال ما ظن نيب هللا لو لقي هللا عز و   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف هبذه السياقة ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو سعيد قال ثنا سليمان يعين بن  - 24778
بالل عن شريك يعين بن أيب منر عن عطاء بن يسار عن عائشة ان رسول هللا 



صلى هللا عليه وسلم قال هلا : اي عائشة ارفقي فان هللا إذا أراد أبهل بيت خريا 
 دهلم على ابب الرفق 

 

 

حيحعليق شعيب األرنؤوط : إسناده ص ت  

 

 

------------------------------------- 
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حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو سعيد قال ثنا سليمان عن   - 24779
شريك بن أيب منر عن بن أيب عتيق عن عائشة ان رسول هللا صلى هللا عليه  

وسلم قال : يف عجوة العالية أول البكرة على ريق النفس شفاء من كل سحر  
 أو سم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

 حدثين أيب ثنا أبو سعيد قال ثنا محاد بن سلمة  حدثنا عبد هللا - 24780



عن محاد عن إبراهيم عن األسود عن عائشة قال : أتى رسول هللا صلى هللا 
عليه وسلم بضب فلم أيكله ومل ينه عنه قلت اي رسول هللا أفال نطعمه  

 املساكني قال ال تطعموهم مما ال أتكلون  
 

 

له : " ال تطعموهم مما ال عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح دون قو ت
 أتكلون " وهذا إسناد اختلف فيه على محاد بن أيب سليمان 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سليمان بن داود قال ثنا إمساعيل   - 24781
يعين بن جعفر قال أخربين شريك عن عبد هللا بن أيب عتيق عن عائشة ان النيب 

عالية شفاء أواهنا ترايق أول البكرة  صلى هللا عليه وسلم قال : يف العجوة ال  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو سعيد قال ثنا القاسم بن  - 24782
 بن الزبري يقول الفضل احلداين قال مسعت حممد بن يزيد قال مسعت عبد هللا

حدثتين عائشة أم املؤمنني قالت : بينما رسول هللا صلى هللا عليه وسلم انئم إذ 
أانسا من  ضحك يف منامه مث استيقظ فقلت اي رسول هللا مم ضحكت قال ان 



أميت يؤمون هذا البيت لرجل من قريش قد استعاذ ابحلرم فلما بلغوا البيداء 
خسف هبم مصادرهم شىت يبعثهم هللا على نياهتم قلت وكيف يبعثهم هللا عز  

وجل على نياهتم ومصادرهم شىت قال مجعهم الطريق منهم املستبصر وبن 
ر شىت  السبيل واجملبور يهلكون مهلكا واحدا ويصدرون مصاد  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو سعيد قال ثنا عبد الرمحن بن  - 24783
حممد بن عبد الرمحن بن أيب الرجال من بين النجار قال مسعت أاب الرجال 

حيدث عن عمرة عن عائشة ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : كسر 
 عظم امليت ككسره حيا  

 

 

يح غري عبد الرمحن بن أيب عليق شعيب األرنؤوط : رجاله ثقات رجال الصحت
الرجال فمن رجال أصحاب السنن وهو صدوق . وهذا احلديث صحيح من  

رواية عمرة عن عائشة موقوفا . الراجح وقفه وفقا لقول البخاري : غري مرفوع 
 أكثر 

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو سعيد قال ثنا أبو عبد الرمحن  - 24784
عن عائشة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال   قال مسعت أيب حيدث عن عمرة

 : بيت ليس فيه متر كان ليس فيه طعام  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسن من أجل عبد الرمحنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو سعيد قال ثنا بن أيب الرجال  - 47852
عليه وسلم  قال مسعت أيب حيدث عن عمرة عن عائشة : ان النيب صلى هللا  

 هنى عن نقيع البسر وهو الزهو  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح غري ابن ت
فمن رجال أصحاب السنن -وهو عبد الرمحن  -أيب الرجال   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو سعيد قال ثنا عبد الرمحن بن  - 24786
ءت امرأة  أيب الرجال قال مسعت أيب حيدث عن عمرة عن عائشة قالت : جا

إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقالت أبيب وأمي ابتعت اان وابين من فالن  
يئا أكلنا يف بطوننا مثرة أرضه فأتيناه نستوضعه وهللا ما أصبنا من مثره شيئا اال ش



أو نطعمه مسكينا رجاء الربكة فحلف ان ال يفعل فقال رسول هللا صلى هللا 
عليه وسلم اتيل ان ال يفعل خريا اتيل ان ال يفعل خريا اتيل ان ال يفعل خريا 

فبلغ ذلك الرجل فأتى النيب صلى هللا عليه وسلم فقال اي رسول هللا ان شئت  
ا فوضع عنهم ما وضعوا  الثمر كله وان شئت ما وضعو   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو سعيد قال ثنا عبد الرمحن بن  - 24787
أيب الرجال قال مسعت أيب حيدث عن عمرة عن عائشة : ان النيب صلى هللا 

  عليه وسلم حلف ان ال يدخل على نسائه شهرا فلما كان تسعة وعشرون من
 الشهر جاء ليدخل فقلت له أمل حتلف شهرا فقال ان الشهر تسعة وعشرون 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد حسن من أجل عبد  ت
 الرمحن بن أيب الرجال وابقي رجاله ثقات رجال الشيخني

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو سعيد قال ثنا عبد الرمحن قال   - 24788
حيدث عن عمرة عن عائشة : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم   مسعت أيب



 هنى عن بيع الثمار حىت يبدو صالحها وأتمن من العاهة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد اختلف يف وصله وإرساله  ت
 على أيب الرجال

 

 

-------------------------------------  
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حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو سعيد قال ثنا عثمان بن عبد   - 24789
امللك أبو قدامة العمري قال حدثتنا عائشة بنت سعد عن أم درة قالت : 

 صلى هللا عليه وسلم  رأيت عائشة تصلي الضحى وتقول ما رأيت رسول هللا
 يصلي اال أربع ركعات  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو سعيد قال ثنا زائدة قال ثنا   - 24790



أشعث بن أيب الشعثاء احملاريب عن أبيه عن مسروق عن عائشة قالت : سألت 
النيب صلى هللا عليه وسلم عن االلتفات يف الصالة فقال اختالس خيتلسه 

 الشيطان من صالة العبد  
 

 

شرط مسلم عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على  ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو سعيد قال ثنا زائدة قال ثنا   - 24791
 عليه  السدي عن عبد هللا البهي قال حدثتين عائشة : ان رسول هللا صلى هللا

وسلم كان يف املسجد فقال للجارية انوليين اخلمرة قالت أراد ان يبسطها  
 فيصلي عليها قالت اهنا حائض قال ان حيضتها ليس يف يدها  

 

 

يق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحعلت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا مؤمل قال ثنا سفيان عن ثور عن   - 24792
خالد بن معدان عن عائشة قالت : كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 يتحرى صوم يوم اإلثنني واخلميس  
 

 



عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

أيب ثنا مؤمل قال ثنا سفيان عن هشام  حدثنا عبد هللا حدثين  - 24793
عن أبيه قال قيل لعائشة : ما كان النيب صلى هللا عليه وسلم يصنع يف بيته  

 قالت كما يصنع أحدكم خيصف نعله ويرقع ثوبه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد اختلف فيه على هشام  ت
 بن عروة

 

 

ا مؤمل قال ثنا سفيان عن عمرو بن  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثن - 24794
دينار قال سامل وقالت عائشة : كنت اطيب النيب صلى هللا عليه وسلم بعد ما  
يرمي اجلمرة قبل ان يفيض إىل البيت قال سامل فسنة رسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم أحق ان أنخذ هبا من قول عمر  

 

 

رجاله ثقات رجال الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وبقية ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا مؤمل قال ثنا انفع يعين بن عمر   - 24795



ثنا بن أيب مليكة عن عائشة قالت : ملا كان وجع النيب صلى هللا عليه وسلم  
الذي قبض فيه قال ادعوا يل أاب بكر وابنه فليكتب لكيال يطمع يف أمر أيب 

مث قال أيىب هللا ذلك واملسلمون مرتني وقال مؤمل  بكر طامع وال يتمىن متمن 
مرة واملؤمنون قالت عائشة فأىب هللا واملسلمون وقال مؤمل مرة واملؤمنون اال 

 ان يكون أيب فكان أيب 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعف لضعف مؤمل ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا مؤمل ثنا محاد عن اثبت عن شهر   - 24796
ن حوشب عن خاله عن عائشة رضي هللا عنها قالت شكوا إىل رسول هللا ب

صلى هللا عليه وسلم ما جيدون من الوسوسة وقالوا اي رسول هللا : اان لنجد 
شيئا لو ان أحدان خر من السماء كان أحب إليه من ان يتكلم به فقال النيب 

 صلى هللا عليه وسلم ذاك حمض اإلميان  

 

 

وط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف لضعف مؤمل عليق شعيب األرنؤ ت
 وشهر بن حوشب وإلهبام خاله 

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا مؤمل ثنا محاد ثنا إسحاق بن  - 24797
سويد عن حيىي بن يعمر عن عائشة قالت : كانت امرأة عثمان بن مظعون 
شهد  ختتضب وتطيب فرتكته فدخلت على فقلت هلا أمشهد أم مغيب فقالت م

وال يريد النساء قالت كمغيب قلت هلا مالك قالت عثمان ال يريد الدنيا 
عائشة فدخل على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فأخربته بذلك فلقي عثمان  

 فقال اي عثمان أتؤمن مبا نؤمن به قال نعم اي رسول هللا قال فأسوة مالك بنا 

 

 

إسناد ضعيف مؤمل بن عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح لغريه وهذا ت
 إمساعيل سيء احلفظ

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا مؤمل قال ثنا محاد قال ثنا إسحاق  - 24798
بن سويد عن أيب فاختة عن عائشة : مبثله وزاد فيه ان النيب صلى هللا عليه  
وسلم قال لعثمان أتؤمن مبا نؤمن به قال نعم اي رسول هللا قال فاصنع كما  

 نصنع 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث حسنت  

 

 



بد هللا حدثين أيب ثنا عبد هللا بن يزيد عن سفيان وذكر  حدثنا ع - 24799
رجال آخر عن سفيان عن أيب إسحاق عن األسود عن عائشة قالت : كان  

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يصيب من أهله من أول الليل مث ينام وال ميس  
 ماء فإذا استيقظ من آخر الليل عاد إىل أهله واغتسل  

 

 

األرنؤوط : رجاله ثقات رجال الشيخني وقد أنكر احلفاظ قول عليق شعيب ت
 أيب اسحق السبيعي : ال ميس ماء

 

 

------------------------------------- 
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حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا مؤمل قال ثنا محاد بن زيد قال ثنا   - 24800
هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت قلت : اي رسول هللا كل نسائك هلا 

 كنية غريي قال فتكين اببنك عبد هللا 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : مؤمل متابع وبقية رجاله ثقات رجال الشيخنيت  

 



 

دثين أيب ثنا إسحاق بن عيسى ثنا مالك عن  حدثنا عبد هللا ح - 24801
قالت : كان رسول هللا  أيب النضر عن أيب سلمة بن عبد الرمحن عن عائشة

صلى هللا عليه وسلم يصوم حىت نقول ال يفطر ويفطر حىت نقول ال يصوم وما  
استكمل صيام شهر قط اال رمضان وما رايته يف شهر قط أكثر صياما منه يف  

 شعبان  

 

 

عيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم عليق شت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إسحاق قال حدثين مالك عن عبد   - 24802
هللا بن أيب بكر عن أبيه عن عمرة اهنا أخربته اهنا مسعت عائشة وذكر هلا ان  

عبد هللا بن عمر يقول : ان امليت ليعذب ببكاء احلي فقالت عائشة يغفر هللا  
بد الرمحن أما انه مل يكذب ولكنه نسي أو أخطأ إمنا مر رسول هللا صلى أليب ع

هللا عليه وسلم على يهودية يبكى عليها فقال اهنم ليبكون عليها وإهنا لتعذب  
 يف قربها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق قال اان سفيان عن   - 24803
األعمش عن أيب الضحى عن مسروق عن عائشة قالت : من كل الليل قد  

اوتر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من أوله وأوسطه وآخره فانتهى وتره إىل 
 السحر 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إسحاق بن عيسى قال حدثين  - 24804
املنكدر بن حممد عن ربيعة بن أيب عبد الرمحن عن القاسم بن حممد عن عائشة  

 : ان النيب صلى هللا عليه وسلم افرد احلج 

 

 

وإن كان ضعيفا   -عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح املنكدر بن حممد ت
ال اإلسناد ثقات رجال الشيخنيقد توبع وبقية رج  -  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سريج بن النعمان قال ثنا محاد   - 24805
يعين بن زيد عن عمرو عن سامل بن عبد هللا عن عائشة قالت : طيبت رسول 

 هللا صلى هللا عليه وسلم مبىن قبل أن يزور البيت 



 

 

لبخاري عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط ات  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سريج وعفان قاال ثنا محاد بن  - 24806
سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة ان رسول هللا صلى هللا عليه  
وسلم قال : ان الرجل ليعمل بعمل أهل اجلنة وانه ملكتوب يف الكتاب من  

ر فمات فدخل النار  أهل النار فإذا كان قبل موته حتول فعمل بعمل أهل النا
وان الرجل ليعمل بعمل أهل النار وانه ملكتوب يف الكتاب من أهل اجلنة فإذا 

 كان قبل موته حتول فعمل بعمل أهل اجلنة فمات فدخلها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سريج قال ثنا بن أيب الزاند عن   - 24807
أبيه عن عروة عن عائشة وعن علقمة بن أيب علقمة عن أمه عن عائشة وعن  
هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم افرد  

 احلج  
 

 



عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سريج ثنا بن أيب الزاند عن عبد   - 24808
لزبري ان عائشة  الرمحن بن احلرث عن حممد بن جعفر بن الزبري عن عروة بن ا

قالت : ان أمداد العرب كثروا على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حىت غموه  
وه فاسلم  وقام إليه املهاجرون يفرجون عنه حىت قام على عتبة عائشة فرهق 

رداءه يف أيديهم ووثب على العتبة فدخل وقال اللهم العنهم فقالت عائشة اي 
رسول هللا هلك القوم فقال كال وهللا اي بنت أيب بكر لقد اشرتطت على ريب 

عز وجل شرطا ال خلف له فقلت إمنا اان بشر أضيق كما يضيق به البشر فأي  
فارة  املؤمنني بدرت إليه مين ابدرة فاجعلها له ك   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : قوله : " إمنا أان بشر أضيق مبا يضيق به البشر ... "  ت
 إىل آخره صحيح وهذا إسناد فيه ابن أيب الزاند خمتلف فيه 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سريج ثنا بن أيب الزاند عن هشام   - 24809
 عليه وسلم ما  بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت : كان رسول هللا صلى هللا

من يوم اال وهو يطوف علينا مجيعا امرأة امرأة فيدنو ويلمس من غري مسيس 
 حىت يفضي إىل اليت هو يومها فيبيت عندها  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ابن أيب الزاند قد تفرد به وهو ممن ال ت
 حيتمل تفرده 

 

 

------------------------------------- 

 

[    108صفحة  - 6مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا دثين أيب ثنا سريج قال ثنا بن أيب الزاند عن  - 24810
هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة اهنا قالت اي بن أخيت قال يل رسول هللا 

ي فيحصي هللا عليك صلى هللا عليه وسلم : اي عائشة ال حتص  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سريج ثنا بن أيب الزاند عن هشام   - 24811
بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت اي بن أخيت قال رسول هللا صلى هللا عليه  

أهل النار وانه عند   وسلم : والذي نفسي بيده ان الرجل ليعمل الزمان بعمل



هللا عز وجل ملكتوب من أهل اجلنة وان الرجل ليعمل الزمان بعمل أهل اجلنة 
 وانه عند هللا عز وجل ملكتوب من أهل النار  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح ابن أيب الزاند : وهو عبد الرمحن ت
سريج حسن احلديث وقد توبع وبقية رجاله ثقات رجال الشيخني غري   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سريج قال ثنا بن أيب الزاند عن   - 24812
ان شعر رسول هللا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة اهنا قالت : اي بن أخيت ك

صلى هللا عليه وسلم فوق الوفرة ودون اجلمة وأمي هللا اي بن أخيت ان كان ليمر  
رسول هللا صلى على آل حممد صلى هللا عليه وسلم الشهر ما يوقد يف بيت 

هللا عليه وسلم من انر اال ان يكون اللحيم وما هو اال األسودان املاء والتمر  
اال ان حولنا أهل دور من األنصار جزاهم هللا خريا يف احلديث والقدمي فكل 

يوم يبعثون إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بغزيرة شاهتم يعين فينال رسول  
ن ذلك اللنب ولقد تويف رسول هللا صلى هللا عليه  هللا صلى هللا عليه وسلم م

وسلم وما يف ريف من طعام أيكله ذو كبد اال قريب من شطر شعري فأكلت منه  
حىت طال علي ال يفىن فكلته ففين فليتين مل أكن كلته وأمي هللا ألن كان 
ضجاعة من آدم حشوه ليف وقال اهلامشي بغزيرة شاهتم وذكر حنوه اال  

 ضجاعة  



 

 

يق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح بطرقه وشواهده وهذا إسناد حسن علت
 من أجل عبد الرمحن بن أيب الزاند وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سريج قال ثنا عيسى بن يونس عن  - 24813
عبيد هللا بن أيب زايد عن القاسم بن حممد عن عائشة قالت قال رسول هللا 

لى هللا عليه وسلم : من نوقش احملاسبة مل يغفر له قالت قلت اي رسول هللا ص
قال ذاك العرض  {حياسب حسااب يسريا  }فأين قوله   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : قوله يف احلساب اليسري : " ذاك العرض " صحيح ت
 وهذا إسناد ضعيف لضعف عبيد هللا بن أيب زايد

 

 

 أيب ثنا سريج وموسى بن داود قاال ثنا  حدثنا عبد هللا حدثين - 24814
عبد العزيز الدراوردي قال موسى عبد العزيز بن حممد عن هشام قال سريج يف 

حديثه قال أخربين هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة : ان النيب صلى هللا 
 عليه وسلم كان يستقي له املاء من بيوت السقيا 

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده جيدت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سريج ثنا بن أيب حازم عن أبيه عن   - 24815
مسلم بن قرظ عن عروة بن الزبري قال مسعت عائشة تقول قال رسول هللا 

صلى هللا عليه وسلم : إذا ذهب أحدكم حلاجته فليستطب بثالثة أحجار فإهنا  
 جتزئه 

 

 

ناد ضعيف جلهالة عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح لغريه وهذا إست
 مسلم بن قرط 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سريج قال ثنا انفع عن بن أيب  - 24816
مليكة عن عائشة ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : من حوسب 

 عذب 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري سريج بن النعمان  ت
ثقات رجال الشيخني من رجاله وابقي رجاله   

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سريج قال ثنا انفع عن بن أيب  - 24817
مليكة : ان عائشة تصدقت بشيء فأمرت بريرة ان أتتيها فتنظر إليه فقال هلا  

 النيب صلى هللا عليه وسلم ال حتصي فيحصى عليك  
 

 

خني غري أن عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيت
 سريج بن النعمان من رجال البخاري

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سريج ثنا انفع عن بن أيب مليكة   - 24818
قالت عائشة : مرض رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فوضعت يدي على 

صدره فقلت اذهب البأس رب الناس أنت الطبيب وأنت الشايف وكان رسول  
لم يقول احلقين ابلرفيق األعلى وأحلقين ابلرفيق األعلى  هللا صلى هللا عليه وس   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    109صفحة  - 6مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سريج ثنا أبو عوانة عن قتادة عن   - 24819
زرارة بن أوىف عن سعد بن هشام عن عائشة : ان رسول هللا صلى هللا عليه  

وسلم كان إذا غلبته عينه أو وجع فلم يصل ابلليل صلى من النهار اثنيت 
 عشرة ركعة  

 

 

سريج بن النعمان  عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري ت
 من رجاله وبقية رجاله ثقات رجال الشيخني

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سريج قال ثنا أبو عوانة عن   - 24820
منصور عن إبراهيم عن مسروق عن عائشة : ان رسول هللا صلى هللا عليه  
وسلم كان إذا عاد مريضا قال اذهب البأس رب الناس واشف انك أنت 

 الشايف وال شفاء اال شفاؤك شفاء ال يغادر سقما  
 

 

إسناده صحيح على شرط البخاري سريج بن النعمان  عليق شعيب األرنؤوط : ت
 من رجاله وبقية رجاله ثقات رجال الشيخني

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا األسود بن عامر قال اان شعبة عن   - 24821



قتادة عن زرارة بن أوىف عن سعد بن هشام عن عائشة قالت : وكان النيب 
ابلنهار ثنيت عشرة ركعة قالت وما صلى هللا عليه وسلم إذا مرض أو انم صلى 

رأيته قام ليلة إىل الصبح وال صام شهرا اتما متتابعا إال رمضان وقالت كان  
 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يعمل عمال يثبته  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

اان شريك عن  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أسود بن عامر قال - 24822
أيب إسحاق عن األسود عن عائشة قالت : كان رسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم إذا كانت له حاجة إىل أهله أاتهم مث يعود وال ميس ماء  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : شريك بن عبد هللا النخعي سيء احلفظ وابقي رجال  ت
 اإلسناد ثقات رجال الشيخني

 

 

دثين أيب ثنا أسود بن عامر قال ثنا إسرائيل عن  حدثنا عبد هللا ح - 24823
أيب إسحاق عن األسود عن عائشة قالت : كان رسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم ينام أول الليل ويقوم آخره  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب قال ثنا أسود بن عامر قال ثنا جرير   - 24824
ا دخلت على عائشة  بن حازم عن انفع عن سائبة موالة للفاكه بن املغرية : اهن

فرات يف بيتها رحما موضوعا فقالت اي أم املؤمنني ما تصنعني هبذا الرمح قالت 
 ان إبراهيم عليه  نقتل به األوزاغ فان نيب هللا صلى هللا عليه وسلم أخربان

السالم حني القي يف النار مل تكن دابة اال تطفئ النار عنه غري الوزغ فإنه كان  
 ينفخ عليه فأمر عليه الصالة والسالم بقتله  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : األمر بقتل الوزغ وأنه كان ينفخ على إبراهيم صحيح  ت
 لغريه وهذا إسناد ضعيف

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أسود بن عامر قال ثنا زهري عن   - 24825
سليمان األعمش عن إبراهيم عن األسود وعن مسلم عن مسروق عن عائشة  
: اهنا قالت لكأين انظر إىل وبيص الطيب يف مفارقه وهو يليب قيل لسليمان  

 أيف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال نعم  
 



 

سناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إبراهيم بن أيب العباس قال ثنا   - 24826
شريك عن أيب إسحاق عن األسود عن عائشة قالت : كأين انظر إىل وبيص 

 الطيب يف مفرق رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح رجاله ثقات ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب قال ثنا أسود بن عامر قال ثنا   - 24827
إسرائيل عن املغرية عن أم موسى قالت سألت عائشة عن الركعتني بعد العصر 
فقالت : ما أاتين رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف يوم اال صلى بعد العصر 

 ركعتني  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أسود بن عامر قال ثنا إسرائيل  - 24828



قال ثنا إبراهيم بن إسحاق عن إبراهيم بن عبيد بن رفاعة عن عائشة قالت 
قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : هو أشر الثالثة إذا عمل بعمل أبويه 

 يعين ولد الزان 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف جدا ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أسود بن عامر قال ثنا إسرائيل عن   - 92482
املغرية عن إبراهيم عن عائشة قالت : أمر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بقتل  

 الكالب العني  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه دون قوله : العني وهذا إسناد ضعيف  ت
 النقطاعه 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أسود بن عامر قال ثنا إسرائيل عن   - 24830
املقدام بن شريح عن أبيه قال قلت لعائشة : ما كان يصنع رسول هللا صلى 

 هللا عليه وسلم قبل ان خيرج قالت كان يصلي الركعتني مث خيرج  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

قال ثنا أسود بن عامر قال ثنا شريك حدثنا عبد هللا حدثين أيب  - 24831
عن األعمش سليمان عن مسلم عن مسروق عن عائشة قالت : أهدى إىل 

 البيت غنما النيب صلى هللا عليه وسلم  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف لضعف شريك ت
 النخعي وبقية رجاله ثقات رجال الشيخني

 

 

------------------------------------- 

 

[    110صفحة  - 6مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب قال ثنا أسود بن عامر قال ثنا شعبة   - 24832
عن قتادة قال مسعت زرارة بن أوىف حيدث عن سعد بن هشام عن عائشة عن  

يقرا القرآن ويتعاهده وهو عليه   النيب صلى هللا عليه وسلم قال : مثل الذي
شديد فله أجران قال ومثل الذي يقرا القرآن وهو حافظ مثل السفرة الكرام 



 الربرة 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أسود قال ثنا شعبة عن أشعث عن   - 24833
عن صالة النيب صلى هللا عليه وسلم  أبيه عن مسروق قال سألت عائشة 

 ابلليل فقالت : كان إذا مسع الصارخ قام فصلى  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب قال ثنا أسود بن عامر قال اان هرمي   - 24834
قال حدثين بن إسحاق عن عبد الرمحن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت : 

 تويف النيب صلى هللا عليه وسلم يوم اإلثنني ودفن ليلة األربعاء  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث حمتمل للتحسني ت  

 

 



حدثين أيب قال ثنا أسود بن عامر ثنا أابن عن  حدثنا عبد هللا   - 24835
بديل بن ميسرة عن أيب اجلوزاء عن عائشة : ان نيب هللا صلى هللا عليه وسلم  

احلمد هلل رب العاملني  }كان يستفتح القراءة ب   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

ثنا حسن عن أشعث  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أسود قال - 24836
عن أيب الزبري عن جابر عن أم كلثوم عن عائشة قالت : فعلناه مرة فاغتسلنا  

 يف الذي جيامع وال ينزل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب قال ثنا حيىي بن إسحاق قال اان بن  - 24837
قالت قلت : اي  هليعة عن خالد بن أيب عمران عن القاسم بن حممد عن عائشة

رسول هللا هل يذكر احلبيب حبيبه يوم القيامة قال اي عائشة أما عند ثالث فال 
فأما ان يعطى  أما عند امليزان حىت يثقل أو خيف فال واما عند تطاير الكتب 

بيمينه أو يعطى بشماله فال وحني خيرج عنق من النار فينطوي عليهم ويتغيظ  



عليهم ويقول ذلك العنق وكلت بثالثة وكلت بثالثة وكلت مبن ادعى مع هللا  
اهلا آخر ووكلت مبن ال يؤمن بيوم احلساب ووكلت بكل جبار عنيد قال 

أدق من الشعر واحد من  فينطوي عليهم ويرمي هبم يف غمرات وجلهنم جسر 
السيف عليه كالليب وحسك ايخذون من شاء هللا والناس عليه كالطرف 

وكالربق وكالريح وكأجاويد اخليل والركاب واملالئكة يقولون رب سلم رب سلم  
 فناج مسلم وخمدوش مسلم ومكور يف النار على وجهه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف هبذه السياقة ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أسود بن عامر وأبو نعيم قاال ثنا   - 24838
شريك عن العباس بن ذريح عن البهي عن عائشة ان النيب صلى هللا عليه  

وسلم قال هلا انوليين اخلمرة فقالت : اين حائض فقال اهنا ليست يف يدك قال  
 أيب وقد حدثنا به وكيع  

 

 

صحيح وهذا إسناد ضعيف لضعف شريك عليق شعيب األرنؤوط : حديث ت
 بن عبد هللا النخعي وقد اختلف فيه 

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب قال ثنا أسود بن عامر قال ثنا شريك  - 24839
عن املقدام بن شريح عن أبيه عن عائشة قالت : كان أول ما يبدأ به إذا دخل 

 بيته السواك وآخره إذا خرج من بيته الركعتني قبل الفجر  
 

 

  -عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح شريك : وهو ابن عبد هللا النخعي ت
قد توبع وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح  -وإن كان ضعيفا   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أسود وحجاج املعين قاال ثنا شريك  - 24840
عن املقدام بن شريح عن أبيه قال سألت عائشة عن املسح على اخلفني 

الت ائت عليا فاسأله قال فأتيته فقال : كان النيب صلى هللا عليه وسلم  فق
أيمران إذا سافران أن منسح على خفافنا قال أسود يف حديثه ورمبا قال شريك 

 كنا إذا كنا مع النيب صلى هللا عليه وسلم يف سفر مسحنا على خفافنا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أسود بن عامر قال ثنا شريك عن  - 24841
خصيف قال حدثين رجل منذ ستني سنة عن عائشة قالت أمجرت رأسي إمجارا 



شديدا فقال النيب صلى هللا عليه وسلم : اي عائشة أما علمت ان على كل  
 شعرة جنابة  

 

 

عن عائشة  عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف إلهبام الرجل الراوي ت
 ولضعف شريك النخعي

 

 

------------------------------------- 

 

[    111صفحة  - 6مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أسود قال ثنا شريك عن األعمش   - 24842
ليه وسلم فادانه  عن جماهد عن عائشة : ان رجال دخل على النيب صلى هللا ع

وقرب جملسه فلما خرج قالت له عائشة اي رسول هللا أمل تك تشكو هذا الرجل  
قاء قال بلى ولكن ان من شرار الناس أو شر الناس الذين إمنا يكرمون ات

 شرهم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح شريك النخعي وإن يكن سيء احلفظ ت



 متابع 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أسود قال ثنا شريك عن حممد بن  - 24843
عبد الرمحن عن كريب عن عائشة قالت : كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 جينب مث ينام مث ينتبه مث ينام وال ميس ماء  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف تفرد به هكذا شريك بن عبد هللا ت
 النخعي وهو سيء احلفظ 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أسود قال ثنا شريك عن قيس بن   - 24844
وهب عن رجل من بين سواءة قال سألت عائشة عن خلق رسول هللا صلى هللا 

قال قلت  {إنك لعلي خلق عظيم  }عليه وسلم فقالت : أما تقرأ القرآن 
حدثيين عن ذاك قالت صنعت له طعاما وصنعت له حفصة طعاما فقلت 

ارييت اذهيب فان جاءت هي ابلطعام فوضعته قبل فاطرحي الطعام قالت جل
فجاءت ابلطعام قالت فألقته اجلارية فوقعت القصعة فانكسرت وكان نطعا  
قالت فجمعه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وقال اقتصوا أو اقتصي شك 

 أسود ظرفا مكان ظرفك فما قال شيء 
 



 

عيف إلهبام الرجل من بين سواءة الراوي عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ض ت
 عن عائشة وشريك سيء احلفظ

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب قال ثنا أسود ثنا شريك عن حيىي بن  - 24845
سعيد عن القاسم بن حممد عن عائشة قالت : قام النيب صلى هللا عليه وسلم  

قام على  من فراشه يف بعض الليل فظننت انه يريد بعض نسائه فتبعته حىت 
املقابر فقال السالم عليكم دار قوم مؤمنني وأان بكم الحقون مث قال اللهم ال  
حترمنا أجرهم وال تفتنا بعدهم قالت فالتفت فرآين فقال وحيها لو تستطيع ما  

 فعلت  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب قال ثنا أسود بن عامر قال ثنا شريك  - 24846
عن أيب إسحاق عن البهي عن عائشة أو عن بن عمر شك شريك : ان النيب 

 صلى هللا عليه وسلم سجد على اخلمرة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف ت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسني قال ثنا شريك عن هشام   - 24847
بن عروة عن أبيه عن عائشة ان امرأة أتتها فقالت ان ابنيت عروس مرضت 

فتمرق شعرها أفاصل فيه فقالت : لعن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 
 الواصلة واملستوصلة أو قالت الواصلة  

 

 

ا إسناد ضعيف لضعف شريك عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذت
 بن عبد هللا النخعي 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب قال ثنا أسود قال ثنا شريك عن   - 24848
هشام عن امرأته فاطمة عن أمساء ابنة أيب بكر ان امرأة أتت النيب صلى هللا 
عليه وسلم فقالت : إن يل ابنة عروسا وإهنا مرضت فتمرق شعرها أفاصله  

هللا عليه وسلم لعن هللا الواصلة واملستوصلة  فقال النيب صلى  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح شريك النخعي وإن كان سيء احلفظ ت
 قد توبع . وبقية رجال اإلسناد ثقات رجال الشيخني

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسني قال ثنا شعبة بن احلجاج  - 24849
سن بن مسلم بن يناق حيدث عن  العتكي عن عمرو بن مرة قال مسعت احل

صفية بنت شيبة عن عائشة : ان جارية من األنصار زوجت وإهنا مرضت 
فتمعط شعرها فارادوا ان يصلوه فسألوا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن  

 الوصال فلعن الواصلة واملستوصلة 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسني وأبو أمحد الزبريي قاال ثنا   - 24850
إسرائيل عن أيب إسحاق عن األسود بن يزيد عن عائشة قالت : كان النيب 

صلى هللا عليه وسلم يغتسل من اجلنابة مث أييت املسجد ورأسه يقطر وهو يريد 
 الصوم ذلك اليوم 

 

 

ط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شر ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسني وأبو أمحد الزبريي قاال ثنا   - 24851
ة قالت قال إسرائيل عن أيب إسحاق عن البهي عن عبد هللا بن عمر عن عائش



يل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : انوليين اخلمرة من املسجد قالت قلت اين 
يدك حائض قال ان حيضك ليس بيدك قال أبو أمحد ان حيضتك ليست من   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    112صفحة  - 6مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسني قال ثنا إسرائيل عن املقدام   - 24852
ليه وسلم إىل  بن شريح عن أبيه عن عائشة قالت : خرج رسول هللا صلى هللا ع

البادية إىل إبل الصدقة فأعطى نساءه بعريا بعريا غريي فقلت اي رسول هللا 
عليه فقال اي أعطيتهن بعريا بعريا غريي فأعطاين بعريا آدد صعبا مل يركب  

 عائشة ارفقي به فان الرفق ال خيالط شيئا اال زانه وال يفارق شيئا اال شانه 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسني ثنا جرير عن حممد عن عبد   - 24853
ليه وسلم إذا صلى  هللا بن شقيق ان عائشة قالت : كان رسول هللا صلى هللا ع

 قائما ركع قائما وإذا صلى قاعدا ركع قاعدا 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم عبد هللا بن شقيق  ت
 من رجاله وبقية رجاله ثقات رجال الشيخني

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسني بن حممد قال ثنا املبارك عن   - 24854
قال : أتيت عائشة فقلت اي أم املؤمنني اين أريد ان احلسن عن سعد بن هشام 

قد   {لقد كان لكم يف رسول هللا أسوة حسنة  }أتبتل فقالت ال تفعل أمل تقرأ 
 تزوج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وولد له  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسني قال ثنا أبو أويس قال ثنا   - 24855
أبو الرجال حممد بن عبد الرمحن عن أمه عمرة عن عائشة عن النيب صلى هللا 

 عليه وسلم انه قال : ال مينع نقع ماء وال رهو بئر  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني ت  

 

 

 حدثين أيب ثنا حسني قال ثنا أبو أويس قال ثنا  حدثنا عبد هللا - 24856
منطا فيه تصاوير فارادت ان هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة اهنا : اشرتت 

تصنعه حجلة فدخل عليها النيب صلى هللا عليه وسلم فأرته إايه وأخربته اهنا 
تريد ان تصنعه حجلة فقال هلا اقطعيه وسادتني قالت ففعلت فكنت أتوسدمها 

 ويتوسدمها النيب صلى هللا عليه وسلم  

 

 

 -عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف هبذه السياقة لضعف أيب أويس ت
 وهو عبد هللا بن عبد هللا بن أويس األصبحي

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسني قال اان بن أيب ذئب عن   - 24857
إىل مكة قال وكانت  عمران بن بشري عن سامل سبالن قال : خرجنا مع عائشة

خترج أبيب حيىي التيمي يصلي هبا قال فأدركنا عبد الرمحن بن أيب بكر الصديق 
فأساء عبد الرمحن الوضوء فقالت عائشة اي عبد الرمحن أسبغ الوضوء فإين  
مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول ويل لألعقاب يوم القيامة من  



 النار 
 

 

وهو ابن حمرر  -ديث صحيح عمران بن بشري عليق شعيب األرنؤوط : حت
اتبعه حيىي بن أيب كثري  -وإن يكن جمهول احلال   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسني بن حممد قال ثنا سليمان   - 24858
بن قرم عن األشعث يعين بن سليم عن حبه قال مسعت عائشة تقول : هناان 

 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ان ننتبذ يف الدابء واحلنتم واملزفت 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف لضعف سليمان  ت
وقد خالف فيه الرواة عن أشعثبن قرم   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو نعيم قال ثنا زكراي قال مسعت   - 24859
عامرا يقول حدثين أبو سلمة بن عبد الرمحن ان عائشة حدثته ان رسول هللا 
صلى هللا عليه وسلم قال هلا : ان جربيل عليه السالم يقرئك السالم فقالت 

   وعليه السالم ورمحة هللا

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو نعيم ثنا زكراي عن عامر عن   - 24860
يه  عبد الرمحن بن احلرث بن هشام عن عائشة : ان رسول هللا صلى هللا عل

وسلم كان أيتيه بالل فيؤذنه للصالة وهو جنب فيقوم فيغتسل مث أييت املسجد 
 فيصلي وأان امسع قراءته ورأسه يقطر مث يصوم ذلك اليوم  

 

 

شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد اختلف فيه على الشعيب عليق ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو نعيم قال ثنا سفيان عن علي   - 24861
بن زيد عن سعيد بن املسيب عن عائشة قالت قال رسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم : إذا جلس بني الشعب األربع مث الزق اخلتان ابخلتان فقد وجب 
 الغسل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو نعيم قال ثنا يونس عن جماهد   - 24862



قال قالت عائشة : كان آلل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وحش فإذا خرج  
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لعب واشتد واقبل وأدبر فإذا أحس برسول هللا 

صلى هللا صلى هللا عليه وسلم قد دخل ربض فلم يرتمرم ما دام رسول هللا 
 عليه وسلم يف البيت كراهية ان يؤذيه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : رجاله ثقات رجال الصحيح إال أن جماهدا : وهو ابن ت
 جرب مل يصرح مبا يفيد مساعه هذا احلديث من عائشة 

 

 

------------------------------------- 

 

[    113صفحة  - 6مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو نعيم قال ثنا يونس عن أيب  - 24863
إسحاق عن األسود قال قلت لعائشة حدثيين أبحب العمل إىل رسول هللا 

صلى هللا عليه وسلم قالت : كان أحب العمل إليه الذي يدوم عليه الرجل 
 وان كان يسريا 

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو أمحد قال ثنا عبد هللا بن  - 24864
ل فوقع يف حبيب عن حبيب بن أيب اثبت عن عطاء بن يسار قال : جاء رج

علي ويف عمار رضي هللا تعاىل عنهما عند عائشة فقالت أما علي فلست قائلة  
ال  لك فيه شيئا واما عمار فإين مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول 

 خيري بني أمرين اال اختار أرشدمها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو أمحد ثنا سفيان عن منصور بن   - 24865
صفية عن أمه عن عائشة قالت : أومل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على  

 بعض نسائه مبدين من شعري  
 

 

عيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد اختلف فيه على سفيان  عليق شت
 الثوري

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو أمحد حممد بن عبد هللا الزبريي   - 24866
موىل بين أسد قال ثنا سفيان عن أيوب عن حممد عن عبد هللا بن شقيق عن  

 طويال قائما  عائشة قالت : كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يصلي ليال
وليال طويال جالسا قلت فكيف كان يصنع قالت كان إذا قرا قائما ركع قائما  

 وإذا قرا جالسا ركع جالسا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم عبد هللا بن شقيق  ت
 من رجاله وبقية رجاله ثقات رجال الشيخني

 

 

أبو أمحد ثنا إسرائيل عن أيب   حدثنا عبد هللا حدثين أيب قال ثنا - 24867
إسحاق عن األسود ومسروق عن عائشة قالت : أشهد انه مل أيت يف يومي 

 قط اال صلى بعد العصر ركعتني  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو أمحد قال ثنا إسرائيل عن أيب   - 24868
إسحاق عن أيب ميسرة عن عائشة قالت : كان النيب صلى هللا عليه وسلم  



يباشرين وأان حائض ويدخل معي يف حلايف وأان حائض ولكنه كان املككم  
 إلربه 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو أمحد قال ثنا عيسى بن عبد   - 24869
الرمحن البجلي السلمي عن أمه قالت سألت عائشة عن العمرة بعد احلج 

قالت : أرسل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم معي أخي فخرجت من احلرم 
 فاعتمرت 

 

 

بن  عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف والدة عيسىت
 عبد الرمحن البجلي مل نقع هلا على ترمجة وبقية رجال اإلسناد ثقات 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يونس قال ثنا أابن عن قتادة ويزيد   - 24870
الرشك عن معاذة عن عائشة اهنا قالت : مرن ازواجكن ان يغسلوا عنهم أثر  

 عليه وسلم كان يفعل  الغائط والبول فاان نستحي منهم فان رسول هللا صلى هللا
 ذلك 



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري أابن ت
 بن يزيد العطار فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إبراهيم بن أيب العباس قال ثنا أبو  - 24871
مر أخربه ان  أويس عن الزهري عن سامل بن عبد هللا بن عمر ان عبد هللا بن ع

عبد الرمحن بن حممد بن أيب بكر الصديق أخربه ان عائشة قالت قال رسول 
ة اقتصروا عن  هللا صلى هللا عليه وسلم : أمل تري إىل قومك حني بنوا الكعب

قواعد إبراهيم عليه السالم قالت قلت اي رسول هللا أفال تردها على قواعد 
إبراهيم قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لوال حداثن قومك ابلكفر قال  

عبد هللا بن عمر فوهللا لئن كانت عائشة مسعت ذلك من رسول هللا صلى هللا  
ليه وسلم ترك استالم الركنني اللذين عليه وسلم ما أرى رسول هللا صلى هللا ع

يليان احلجر اال ان البيت مل يتمم على قواعد إبراهيم عليه السالم إرادة ان  
 تستوعب الناس الطواف ابلبيت كله من وراء قواعد إبراهيم عليه السالم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف لضعف أيب ت
 أويس

 

 



هللا حدثين أيب ثنا إبراهيم بن أيب العباس قال ثنا أبو  حدثنا عبد - 24872
أويس قال قال الزهري حدثين عروة عن عائشة كانت تقول قال رسول هللا 
صلى هللا عليه وسلم : ما من مصيبة يصاب هبا املسلم اال كفر هبا عنه حىت 

 الشوكة يشاكها 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  
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حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إبراهيم بن أيب العباس قال ثنا أبو  - 24873
حدثته عن   أويس عن الزهري ان عروة بن الزبري حدثه ان عائشة أم املؤمنني

بيعة النساء : ما مس رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بيده يد امرأة قط اال ان 
ك  أيخذ عليها فإذا أخذ عليها فأعطته قال اذهيب فقد ابيعت  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إبراهيم بن أيب العباس قال ثنا أبو  - 24874
أويس عن الزهري ان عروة بن الزبري حدثه ان عائشة حدثته قالت : ما خري  

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بني أمرين قط اال اختار ايسرمها حىت يكون إمثا  
كان إمثا كان ابعد الناس منه وما انتقم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  فإذا  

لنفسه من شيء انتهك منه اال ان تنتهك حرمة هي هلل عز وجل فينتقم هلل عز  
 وجل هبا 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح أبو أويس هو عبد هللا بن عبد هللا بن ت
قد توبع -وإن كان ضعيفا  -أويس األصبحي   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إبراهيم بن أيب العباس قال ثنا أبو  - 24875
 أويس عن الزهري ان عروة بن الزبري أخربه ان عائشة أخربته : ان رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم كان إذا اشتكى يقرا على نفسه ابملعوذات وينفث قال 

وسلم كنت اان اقرا   قالت عائشة فلما اشتد وجع رسول هللا صلى هللا عليه
 عليه وامسح عنه بيده رجاء بركتها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أراه أبو نعيم قال ثنا عبد امللك بن  - 24876
محيد بن أيب غنية عن اثبت بن عبيد عن القاسم عن عائشة قالت قال يل 

وليين اخلمرة من املسجد قلت اين حائض رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ان 
 قال ان حيضتك ليست يف يدك 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو نعيم قال ثنا عبد الواحد بن  - 24877
امين قال حدثين أيب عن عائشة قالت : كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 يصلي كثريا من صالته وهو جالس  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري ت  

 

 

م ثنا عبد الواحد بن امين  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو نعي - 24878
قال حدثين بن أيب مليكة عن القاسم عن عائشة قالت : كان رسول هللا صلى 

 هللا عليه وسلم إذا خرج اقرع بني نسائه 



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا زيد بن احلباب قال ثنا معاوية بن  - 24879
حل قال أخربين أبو الزاهرية عن عائشة أهنا قالت : أهدت إليها امرأة مترا يف  صا

طبق فأكلت بعضا وبقي بعض فقالت أقسمت عليك إال أكلت بقيته فقال  
 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أبريها فإن اإلمث على احملنث 

 

 

حدير وهو   -عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف النقطاعه أبو الزاهرية ت
مل يسمع من عائشة وبقية رجاله ثقات رجال الشيخني  -بن كريب   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سويد بن عمرو قال ثنا أابن عن   - 24880
قتادة عن معاذة عن عائشة قالت : مرن ازواجكن ان يغسلوا عنهم أثر الغائط 

 والبول فاان نستحي منهم وان نيب هللا صلى هللا عليه وسلم كان يفعل ذلك 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 



حدثين أيب ثنا حممد بن كناسة األسدي أبو حيىي   حدثنا عبد هللا - 24881
ان عائشة قالت : ما استمعت  قال ثنا إسحاق بن سعيد عن أبيه قال بلغين 

على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اال مرة فان عثمان جاءه يف حنر الظهرية  
فظننت انه جاءه يف أمر النساء فحملتين الغرية على ان أصغيت إليه فسمعته  

ان هللا عز وجل ملبسك قميصا تريدك أميت على خلعه فال ختلعه فلما  يقول 
رأيت عثمان يبذل هلم ما سألوه اال خلعه علمت انه من عهد رسول هللا صلى 

 هللا عليه وسلم الذي عهد إليه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث ضعيف هبذه السياقة ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن سابق قال ثنا إبراهيم بن   - 24882
مسروق   طهمان عن منصور عن إبراهيم بن يزيد عن مسروق وأيب الضحى عن

عن عائشة اهنا قالت : كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا أيت مبريض قال 
يغادر   اذهب البأس رب الناس اشف أنت الشايف ال شفاء اال شفاؤك شفاء ال

 سقما  

 

 

 -وهو البغدادي  -عليق شعيب األرنؤوط : إسناده جيد حممد بن سابق ت
 خمتلف فيه 
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حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا معاوية بن عمرو ثنا زائدة قال ثنا   - 24883
ا اشرتت مساك بن حرب عن عبد الرمحن بن القاسم عن أبيه عن عائشة : اهن

بريرة من انس من األنصار فاشرتطوا الوالء فقال رسول هللا صلى هللا عليه  
يه وسلم وكان  وسلم الوالء ملن ويل النعمة قال وخريها رسول هللا صلى هللا عل 

زوجها عبدا فأهدت إىل عائشة حلما فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لو  
صنعتم لنا من هذا اللحم فقالت عائشة تصدق به على بريرة فقال هو عليها  

 صدقة وهو لنا هدية  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

معاوية قال ثنا زائدة قال ثنا حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا  - 24884
 عائشة عما يكره  منصور عن إبراهيم قال قلت لألسود هل سألت أم املؤمنني

ان ينتبذ فيه فقال نعم قلت هلا اي أم املؤمنني ما يكره ان ينتبذ فيه قالت : هنى 



 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أهل البيت عن الدابء واملزفت 

 

 

سناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا معاوية بن عمرو قال ثنا زائدة قال   - 24885
ثنا عطاء بن السائب الثقفي عن أيب سلمة بن عبد الرمحن بن عوف قال  

حدثتين عائشة : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان إذا اغتسل من اجلنابة 
 متضمض واستنشق  

 

 

حسن  عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد بن حسان قال اان  - 24886
عمارة عن اثبت عن أنس قال : بينما عائشة يف بيتها إذ مسعت صوات يف 

املدينة فقالت ما هذا قالوا عري لعبد الرمحن بن عوف قدمت من الشام حتمل  
ن الصوت فقالت من كل شيء قال فكانت سبعمائة بعري قال فارجتت املدينة م

عائشة مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول قد رأيت عبد الرمحن بن 
عوف يدخل اجلنة حبوا فبلغ ذلك عبد الرمحن بن عوف فقال ان استطعت 



 ألدخلنها قائما فجعلها أبقتاهبا وأمحاهلا يف سبيل هللا عز وجل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث منكر ابطل ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سليمان بن حرب وعفان قاال ثنا   - 72488
لنيب صلى هللا شعبة قال عفان قال قتادة أخربين عن مطرف عن عائشة : ان ا

عليه وسلم كان يقول يف ركوعه سبوح قدوس رب املالئكة والروح قال شعبة  
 حدثين هشام بن أيب عبد هللا عن قتادة عن مطرف عن عائشة اهنا قالت يف

ركوعه وسجوده قال عفان قال شعبة فذكرت ذلك هلشام بن أيب عبد هللا فقال  
 يف ركوعه وسجوده  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هارون بن معروف قال ثنا بن  - 24888
عن عائشة وهب قال حدثين أبو صخر عن أيب قسيط عن عروة بن الزبري 

قالت : كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا صلى قام حىت تتفطر رجاله  
قالت عائشة اي رسول هللا أتصنع هذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما  



 أتخر فقال اي عائشة أفال أكون عبدا شكورا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

ثنا هارون ثنا عبد هللا بن وهب  حدثنا عبد هللا حدثين أيب قال - 24889
قسيط حدثه ان عروة بن الزبري حدثه ان عائشة  قال أخربين أبو صخر عن أيب 

زوج النيب صلى هللا عليه وسلم حدثته : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
خرج من عندها ليال قالت فغرت عليه قالت فجاء فرأى ما اصنع فقال مالك 

ت ومايل ان ال يغار مثلي على مثلك فقال رسول اي عائشة أغرت قالت فقل
هللا صلى هللا عليه وسلم أفأخذك شيطانك قالت اي رسول هللا أو معي شيطان  

قال نعم قلت ومع كل إنسان قال نعم قلت ومعك اي رسول هللا قال نعم  
 ولكن ريب عز وجل أعانين عليه حىت أسلم  

 

 

د حسن عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسنات  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا موسى بن داود قال اان مالك عن  - 24890
هللا عليه  بن شهاب عن عروة عن عائشة قالت : ما خري رسول هللا صلى 



وسلم بني أمرين اال اختار ايسرمها ما مل يكن إمثا فان كان إمثا كان ابعد الناس 
هك منه اال ان منه وما انتقم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لنفسه يف أمر ينت 

 تنتهك هلل عز وجل حرمة فينتقم هلل عز وجل  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  
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حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا موسى بن داود قال ثنا مسلم بن  - 24891
خالد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة ان النيب صلى هللا عليه وسلم  

 قال : الغلة ابلضمان  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا موسى بن داود قال ثنا إبراهيم بن   - 24892



صاحل بن كيسان عن القاسم عن عائشة قالت قال رسول هللا صلى سعد عن 
 هللا عليه وسلم : ابتسطوها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا موسى بن داود ثنا إبراهيم بن سعد   - 24893
عن صاحل بن كيسان عن عبد الرمحن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت : 

 فجعلناهن وسادتني يعين السرت 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا موسى بن داود ثنا فليح بن  - 24894
ن امرأة قالت سليمان عن خوات بن صاحل عن عمته أم عمرو بنت خوات ا

لعائشة : ان ابنيت أصاهبا مرض فسقط شعرها فهو موفر ال أستطيع ان أمشطه  
وهي عروس أفاصل يف شعرها قالت عائشة لعن رسول هللا صلى هللا عليه  

صلة واملستوصلة  وسلم الوا  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن أيب بكري قال ثنا زهري بن   - 24895
حممد عن عبد هللا بن أيب بكر بن حممد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن عائشة  

يه وسلم فقالوا  قالت : دخل انس من اليهود على رسول هللا صلى هللا عل
فقال عليكم فقالت عائشة عليكم لعنة هللا ولعنة الالعنني قالوا  السام عليك

ما كان أبوك فحاشا فلما خرجوا قال هلا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ما  
محلك على ما صنعت قالت أما مسعت ما قالوا قال فما رأيتيين قلت عليكم  

ا قالوا يل انه يصيبهم ما أقول هلم وال يصيبين م  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : رجاله ثقات رجال الشيخني إال أن أاب بكر بن حممد  ت
 بن عمرو بن حزم مل يذكروا له مساعا من عائشة 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن أيب بكري قال ثنا إبراهيم   - 24896
ة من  بن انفع عن احلسن بن مسلم عن صفية بنت شيبة عن عائشة ان امرأ 

األنصار جاءت إىل النيب صلى هللا عليه وسلم فقالت : اي رسول هللا ان ابنيت 
اشتكت فسقط شعر رأسها وإن زوجها قد أشقاين أفرتى أن أصل برأسها فقال  

 ال فإنه لعن املوصوالت 



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن غيالن قال ثنا املفضل  - 24897
لزبري عن  قال حدثين عقيل بن خالد األيلي عن بن شهاب عن عروة بن ا

عائشة : ان النيب صلى هللا عليه وسلم كان إذا أتى إىل فراشه يف كل ليلة مجع  
وقل كفيه مث نفث فيهما وقرا فيهما قل هو هللا أحد وقل أعوذ برب الفلق 

أعوذ برب الناس مث مسح هبما ما استطاع من جسده يبدأ هبما على رأسه  
 ووجهه ما أقبل من جسده يفعل ذلك ثالث مرات  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب قال ثنا سليمان بن داود قال ثنا عبد   - 24898
ن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت :  الرمحن يعين بن أيب الزاند ع

وضع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ذقين على منكبيه ألنظر إىل زفن احلبشة 
 حىت كنت اليت مللت فانصرفت عنهم  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا سند حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سليمان بن داود قال ثنا عبد   - 24899
الرمحن عن أبيه قال قال يل عروة ان عائشة قالت قال رسول هللا صلى هللا 
 عليه وسلم : يومئذ لتعلم يهود ان يف ديننا فسحة اين أرسلت حبنيفية مسحة 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث قوي وهذا سند حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إبراهيم بن إسحاق الطالقاين قال   - 24900
بن سعيد عن  ثنا بن املبارك وعلي بن إسحاق قال اان عبد هللا عن عنبسة 

حبيب بن أيب عمرة عن جماهد قال قال بن عباس : أتدري ما سعة جهنم قلت  
سبعني  ال قال أجل وهللا ما تدري ان بني شحمة أذن أحدهم وبني عاتقه مسرية 

خريفا جتري فيها أودية القيح والدم قلت أهنارا قال ال بل أودية مث قال أتدرون 
ما سعة جهنم قلت ال قال أجل وهللا ما تدري حدثتين عائشة اهنا سألت 

واألرض مجيعا قبضته يوم القيامة   }رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن قوله 
اي رسول هللا قال هم على  فأين الناس يومئذ  {والسموات مطوايت بيمينه 

 جسر جهنم  

 



 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    117صفحة  - 6مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إبراهيم بن إسحاق قال ثنا بن  - 24901
لمة عن عائشة قالت قال رسول هللا مبارك عن يونس عن الزهري عن أيب س

صلى هللا عليه وسلم : اي عائشة هذا جربيل عليه السالم وهو يقرأ عليك 
السالم فقلت عليك وعليه السالم ورمحة هللا وبركاته ترى ماال نرى اي رسول 

 هللا 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده قوي إبراهيم بن إسحاق : وهو الطالقاين ت
مسلم يف املقدمة صدوق روى له    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إبراهيم وعلي بن إسحاق قاال اان  - 24902
ال اان معمر  بن مبارك عن معمر ويونس وعلي بن إسحاق قال اان عبد هللا ق



ويونس عن الزهري قال أخربين عبيد هللا بن عبد هللا بن عتبة بن مسعود ان 
صلى هللا عائشة زوج النيب صلى هللا عليه وسلم قالت : ملا ثقل رسول هللا 

 عليه وسلم واشتد وجعه استأذن أزواجه يف ان ميرض يف بييت فأذن له  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إبراهيم بن إسحاق وعلي قاال ثنا   - 24903
بن مبارك قال علي اان بن مبارك عن يونس قال علي اان يونس عن الزهري  

وة عن عائشة قالت : كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا  قال أخربين عر 
عه وكان يقسم لكل أراد سفرا اقرع بني نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج هبا م 

امرأة منهن يومها وليلتها غري ان سودة بنت زمعة كانت وهبت يومها وليلتها  
 عليه  لعائشة زوج النيب صلى هللا عليه وسلم تبتغي بذلك رضا النيب صلى هللا

 وسلم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إبراهيم بن إسحاق قال ثنا بن  - 24904



مبارك عن األوزاعي ومعمر عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت : كان 
النيب صلى هللا  املؤذن إذا سكت من صالة الصبح صلى ركعتني خفيفتني تعين

 عليه وسلم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن إسحاق قال ثنا حممد بن  - 24905
رام فاخلوه  مهزم قال حدثتين كرمية ابنة مهام قالت : دخلت املسجد احل

لعائشة فسألتها امرأة ما تقويل اي أم املؤمنني يف احلناء فقالت كان حبييب صلى 
كل حيضتني أو    هللا عليه وسلم يعجبه لونه ويكره رحيه وليس مبحرم عليكن بني

 عند كل حيضة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف كرمية بنت مهام روى عنها مجع ومل  ت
 يؤثر توثيقها عن أحد وقد انفردت هبذا احلديث 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا موسى بن داود قال ثنا زهري عن   - 24906
حدثتها : ان رسول  منصور بن صفية ان أمه صفية بنت شيبة حدثته ان عائشة 



 هللا صلى هللا عليه وسلم كان يتكئ يف حجري وأان حائض مث يقرأ القرآن 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري موسى بن داود : وهو الضيب 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا علي بن إسحاق قال اان عبد هللا   - 24907
د الرمحن ان قال اان يونس ومعمر عن الزهري قال أخربين أبو سلمة بن عب

عائشة زوج النيب صلى هللا عليه وسلم أخربته : ان أاب بكر الصديق دخل 
عليها فتيمم النيب صلى هللا عليه وسلم وهو مسجى بربد حربة فكشف عن  

جهه مث أكب عليه فقبله وبكى مث قال أبيب وأمي وهللا ال جيمع هللا عز وجل  و 
 عليك موتتني أبدا أما املوتة اليت قد كتبت عليك فقد متها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا علي بن إسحاق اان عبد هللا قال   - 24908
روق عن عائشة قالت : كان النيب صلى هللا عليه  اان جمالد عن الشعيب عن مس

وسلم إذا ذكر خدجية أثىن عليها فأحسن الثناء قالت فغرت يوما فقلت ما  



أكثر ما تذكرها محراء الشدق قد أبدلك هللا عز وجل هبا خريا منها قال ما  
أبدلين هللا عز وجل خريا منها قد آمنت يب إذ كفر يب الناس وصدقتين إذ 

س وواستين مباهلا إذ حرمين الناس ورزقين هللا عز وجل ولدها إذ كذبين النا
 حرمين أوالد النساء  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا سند حسن يف املتابعات ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    118صفحة  - 6مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا علي بن إسحاق قال أخربان عبد   - 24909
هللا قال اان يونس عن الزهري قال حدثين عروة عن عائشة : اهنا قالت اال 

يعجبك أبو هريرة جاء فجلس إىل جانب حجريت حيدث عن رسول هللا صلى  
يسمعين ذلك وكنت اسبح فقام قبل ان اقضي سبحيت ولو هللا عليه وسلم 

أدركته لرددت عليه ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مل يكن يسرد احلديث  
 كسردكم  

 



 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا علي بن إسحاق قال اان عبد هللا   - 24910
ائشة قالت كنت اغتسل : اان ورسول هللا صلى قال اان عاصم عن معاذة عن ع

 هللا عليه وسلم من إانء واحد يبادرين وأابدره وأقول دع يل دع يل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سليمان بن داود قال اان عبد   - 24911
الرمحن عن هشام بن عروة عن أبيه قال قالت عائشة : تزوجين رسول هللا 

صلى هللا عليه وسلم وأان ابنة ست سنني مبكة متوىف خدجية ودخل يب وأان ابنة 
 تسع سنني ابملدينة  

 

 

وهو ابن أيب الزاند  - عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح عبد الرمحنت
قد توبع -وإن كان فيه ضعف   

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب قال ثنا سليمان بن داود قال اان عبد   - 24912
الرمحن عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة اهنا قالت : ان كان ليوحى إىل 

 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهو على راحلته فتضرب جبراهنا  

 

 

يب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا سند حسن عليق شع ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سليمان بن داود قال اان عبد   - 24913
الرمحن عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة اهنا قالت ان أاب بكر قال هلا :  

اي بنيه أي يوم تويف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قلت يوم اإلثنني قال يف كم  
سول هللا صلى هللا عليه وسلم قلت اي أبت كفناه يف ثالثة أثواب بيض كفنتم ر 

 سحولية جدد ميانية ليس فيها قميص وال عمامة أدرج فيها إدراجا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا سند حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سليمان بن داود قال اان عبد   - 24914
روة قال أخربين أيب ان عائشة قالت له : اي بن أخيت الرمحن عن هشام بن ع

لقد رأيت من تعظيم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عمه أمرا عجيبا وذلك ان 



رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كانت أتخذه اخلاصرة فيشتد به جدا فكنا  
نقول أخذ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عرق الكلية ال هنتدي ان نقول 

رة مث أخذت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يوما فاشتدت به جدا حىت اخلاص
فلددانه مث   أغمي عليه وخفنا عليه وفزع الناس إليه فظننا ان به ذات اجلنب

سرى عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأفاق فعرف انه قد لد ووجد أثر 
لطها علي اللدود فقال ظننتم ان هللا عز وجل سلطها علي ما كان هللا يس

والذي نفسي بيده ال يبقى يف البيت أحد اال لد اال عمي فرأيتهم يلدوهنم 
رجال رجال قالت عائشة ومن يف البيت يومئذ فتذكرهم فضلهم فلد الرجال  

أمجعون وبلغ اللدود أزواج النيب صلى هللا عليه وسلم فلددن امرأة امرأة حىت  
اعلمها اال ميمونة قال وقال بعض بلغ اللدود امرأة منا قال بن أيب الزاند ال 

الناس أم سلمة قالت اين وهللا صائمة فقلنا بئسما ظننت ان نرتكك وقد اقسم  
 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فلددانها وهللا اي بن أخيت وإهنا لصائمة 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سليمان بن داود قال اان عبد   - 24915
الرمحن عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت : كان شعر رسول هللا 

 صلى هللا عليه وسلم دون اجلمة وفوق الوفرة 



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا علي بن إسحاق قال اان عبد هللا   - 24916
ن ان عائشة زوج قال اان يونس عن الزهري قال حدثين أبو سلمة بن عبد الرمح

النيب صلى هللا عليه وسلم قالت : كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا أراد 
شرب قالت ان ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصالة وإذا أراد ان أيكل وي

 يغسل يديه مث أيكل ويشرب 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    119صفحة  - 6مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا علي بن إسحاق قال اان عبد هللا   - 24917
قال اان صاحل بن أيب األخضر عن الزهري عن أيب سلمة وعروة عن عائشة عن  



 النيب صلى هللا عليه وسلم : مثل حديث يونس  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

اان يونس قال   حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن بكر قال - 24918
حدثين بن شهاب عمن حدثه عن عائشة قالت : كان رسول هللا صلى هللا 
عليه وسلم إذا أراد ان ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصالة فإذا أراد ان 

 أيكل غسل يديه مث أكل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا علي بن إسحاق قال اان عبد هللا   - 24919
رمي عن مسلم بن قال اان بن هليعة عن احلرث بن يزيد عن زايد بن نعيم احلض

خمراق قال : قلت لعائشة اي أم املؤمنني ان انسا يقرأ أحدهم القرآن يف ليلة  
صلى هللا عليه   مرتني أو ثالاث فقالت أولئك قرؤوا ومل يقرؤا كان رسول هللا

وسلم يقوم الليلة التمام فيقرأ سورة البقرة وسورة آل عمران وسورة النساء مث 
ال مير آبية فيها استبشار اال دعا هللا عز وجل ورغب وال مير آبية فيها ختويف 



 اال دعا هللا عز وجل واستعاذ  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف ت  

 

 

[    119صفحة  - 6مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعمر بن بشر قال ثنا عبد هللا اان  - 24920
يونس عن بن شهاب عن عروة عن عائشة قالت : خرجنا مع رسول هللا صلى 
هللا عليه وسلم يف حجة الوداع فمنا من أهل حبج ومنا من أهل بعمرة فأهدى  

يب صلى هللا عليه وسلم من أهل ابلعمرة ومل يهد فليحل ومن أهل فقال الن
بعمرة فأهدى فال حيل ومن أهل حبج فليتم حجه قالت عائشة وكنت ممن أهل 

 بعمرة  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا علي بن إسحاق قال اان عبد هللا   - 24921



ن عائشة : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان إذا عن انفع عن القاسم ع
 رأى املطر قال اللهم صيبا هنيأ  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أمحد بن عبد امللك قال ثنا زهري   - 24922
قال ثنا أبو إسحاق عن األسود بن يزيد عن عائشة : ان رسول هللا صلى هللا 

 عليه وسلم كان يغتسل ويصلي الركعتني ال أراه حيدث وضوءا بعد الغسل 

 

 

كعتني "  عليق شعيب األرنؤوط : حديث حسن بطرقه دون قوهلا : " ويصلي الر ت
 فقد تفرد هبذه الزايدة زهري وهو ابن معاوية 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أمحد بن عبد امللك ثنا حممد بن   - 24923
سلمة عن حممد بن إسحاق عن عبد الرمحن بن القاسم عن أبيه عن عائشة 

قالت : ان سلمة بنت سهيل بن عمرو استحيضت فأتت رسول هللا صلى هللا 
فسألته عن ذلك فأمرها ابلغسل عند كل صالة فلما جهدها ذلك عليه وسلم 

أمرها ان جتمع بني الظهر والعصر بغسل واملغرب والعشاء بغسل والصبح  



 بغسل 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث ضعيف وهذا إسناد اختلف فيه على عبد  ت
 الرمحن بن القاسم

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أمحد بن عبد امللك قال ثنا حممد   - 24924
هللا بن الزبري   بن سلمة عن بن إسحاق عن حيىي بن عباد عن أبيه عباد بن عبد

عن عائشة قالت : قدمت على النيب صلى هللا عليه وسلم حلية من عند  
هللا النجاشي اهداها له فيها خامت من ذهب فيه فص حبشي فأخذه النيب صلى 
عليه وسلم بعود ببعض أصابعه معرضا عنه مث دعا أمامة بنت أيب العاص ابنة 

 ابنته فقال حتلي هبذا اي بنية  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسن من أجل ابن إسحاق وقد صرح ت
 ابلتحديث عند أيب داود 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أمحد بن عبد امللك قال ثنا سالم   - 24925
بن أيب مطيع عن جابر بن يزيد اجلعفي عن عامر عن حيىي بن اجلزار عن عائشة  



قالت قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : من غسل ميتا فادى فيه األمانة  
ومل يفش عليه ما يكون منه عند ذلك خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه قال ليلة  

ان عنده حظا من ورع  أقربكم منه ان كان يعلم فان كان ال يعلم فمن ترون
 وأمانة 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف لضعف جابر وهو ابن يزيد اجلعفي  ت
 وحيىي اجلزار مل يذكروا له مساعا من عائشة

 

 

------------------------------------- 

 

[    120صفحة  - 6مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا موسى بن داود قال ثنا بن هليعة   - 24926
عن أيب الزبري عن جابر ان أاب عمرو موىل عائشة أخربه عن عائشة اهنا أخربته : 

ان النيب صلى هللا عليه وسلم كان يكون جنبا فرييد الرقاد فيتوضأ وضوءه 
لصالة مث يرقد  ل  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف لضعف ابن هليعة  ت
مدلس -وهو حممد بن مسلم بن تدرس  -وأبو الزبري   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا موسى بن داود قال اان بن هليعة   - 24927
عن أيب األسود عن عروة عن عائشة قالت قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 : من عمر أرضا ليست ألحد فهو أحق هبا 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا علي بن إسحاق قال اان عبد هللا   - 24928
قال أخربان يونس عن الزهري قال حدثين عروة بن الزبري عن عائشة قالت قال 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ما من مصيبة يصاب هبا مسلم اال كفر عنه  
 حىت الشوكة يشاكها 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا محاد قال أخربان عطاء بن   - 92924



السائب عن الشعيب عن مسروق عن عائشة ان رسول هللا صلى هللا عليه  
وسلم قال : رأيت جربيل عليه السالم منهبطا قد مأل ما بني السماء واألرض  

 وعليه ثياب سندس معلقا به اللؤلؤ والياقوت 

 

 

رنؤوط : صحيح دون قوله : " عليه ثياب سندس معلقا به  عليق شعيب األت
 اللؤلؤ والياقوت " فصحيح لغريه 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان قال ثنا مهام قال ثنا قتادة   - 24930
ان معاذة حدثته قالت قلت لعائشة : أجتزئ إحداان صالهتا إذا طهرت فقالت 

 صلى هللا عليه وسلم فال نفعل  أحرورية أنت كنا حنيض وحنن مع رسول هللا
 ذلك أو قالت مل أيمران بذلك 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب قال ثناه هبز ومل يقل حدثتين معاذة   - 24931
 وقال عن وعن :  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان قال ثنا عبيدة بن أيب رائطة  - 24932
اجملاشعي قال أخربين معاوية بن إسحاق قال أخربتين عميت عائشة بنت طلحة  
عن خالتها عائشة زوج النيب صلى هللا عليه وسلم قالت قال رسول هللا صلى  

 هللا عليه وسلم : جهاد النساء حج هذا البيت 

 

 

شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحعليق ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب قال ثنا هبز ثنا مهام عن قتادة عن   - 24933
معاذة قالت : سألت عائشة كم كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يصلي 

 الضحى قالت أربع ركعات ويزيد ما شاء هللا 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هبز قال ثنا مهام عن قتادة عن   - 24934
معاذة عن عائشة اهنا قالت مرن ازواجكن ان يغسلوا عنهم أثر اخلالء والبول 



فاان نستحي ان ننهاهم عن : ذلك وان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان  
 يفعله  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب قال ثنا عفان قال ثنا محاد عن إبراهيم   - 24935
عن األسود عن عائشة قالت : ملا مرض النيب صلى هللا عليه وسلم أخذت يده 

فجعلت أمرها على صدره ودعوت هبذه الكلمات اذهب البأس رب الناس  
 فانتزع يده من يدي وقال أسأل هللا الرفيق األعلى األسعد  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان قال ثنا عبد الواحد بن زايد  - 24936
قال ثنا سليمان األعمش عن أيب سفيان عن عبيد بن عمري عن عائشة قالت 

قلت : اي رسول هللا ان عبد هللا بن جدعان كان يف اجلاهلية يقري الضيف 
عاين ويصل الرحم وحيسن اجلوار فأثنيت عليه فهل ينفعه ذلك قال  ويفك ال

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ال انه مل يقل يوما قط اللهم اغفر يل يوم الدين 



 وقال عفان مرة فأثنيت عليه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان قال ثنا أبو عوانة عن عمر   - 24937
بن أيب سلمة عن أيب سلمة قال قالت عائشة : ان رسول هللا صلى هللا عليه  
وسلم أحىن علي فقال انكن ال هم ما اترك إىل وراء ظهري وهللا ال يعطف 

 عليكن اال الصابرون أو الصادقون  

 

 

ن وهذا إسناد ضعيف لضعف عمرو بن  عليق شعيب األرنؤوط : حديث حست
 أيب سلمة وبقية رجاله ثقات رجال الشيخني

 

 

------------------------------------- 

 

[    121صفحة  - 6مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان قال ثنا أبو عوانة عن عمر   - 24938



بن أيب سلمة عن أبيه عن عائشة اهنا قالت : كان رسول هللا صلى هللا عليه  
 وسلم إذا رأى الريح قد اشتدت تغري وجهه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف لضعف عمر بن  ت
ثقات رجال الشيخني أيب سلمة وبقية رجال اإلسناد  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان قال ثنا أبو عوانة قال ثنا   - 24939
هالل بن أيب محيد عن عروة بن الزبري عن عائشة قالت قال رسول هللا صلى 
هللا عليه وسلم : يف مرضه الذي مل يقم منه لعن هللا اليهود والنصارى اختذوا 

ولوال ذلك أبرز قربه غري انه خشي ان يتخذ   قبور أنبيائهم مساجد قال قلت
 مسجدا 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان قال ثنا أبو عوانة قال ثنا   - 24940
عمر بن أيب سلمة عن أبيه عن عائشة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال :  

 الوالء ملن اعتق 



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان قال ثنا مهام قال اان قتادة   - 24941
عن صفية بنت شيبة عن عائشة قالت : كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 يتوضأ ابملد ويغتسل بنحو الصاع  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني ت  

 

 

عفان ثنا أابن قال ثنا قتادة قال   حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا - 24942
حدثتين صفية بنت شيبة ان عائشة حدثتها : ان رسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم كان يتوضأ ابملد قال عفان مرة بقدر مد ويغتسل ابلصاع 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

ة عن  حدثنا عبد هللا حدثين أيب قال ثنا عفان قال ثنا أبو عوان - 24943
فراس عن عامر عن مسروق عن عائشة قالت : اجتمع أزواج النيب صلى هللا 



عليه وسلم عنده ذات يوم فقلن اي نيب هللا أيتنا أسرع بك حلوقا فقال أطولكن 
يدا فأخذان قصبا فذرعناها فكانت سودة بنت زمعة أطولنا ذراعا فقالت تويف 

حلوقا فعرفنا بعد إمنا كان   النيب صلى هللا عليه وسلم فكانت سودة أسرعنا به
طول يدها من الصدقة وكانت امرأة حتب الصدقة وقال عفان مرة قصبة  

 نذرعها  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان قال ثنا مهام قال ثنا علي بن   - 24944
زيد قال حدثتين أم حممد عن عائشة : ان النيب صلى هللا عليه وسلم كان ال  

 يرقد ليال وال هنارا فيستيقظ اال تسوك 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه وهذا إسناد ضعيف لضعف علي بن زيد ت
مد امرأة زيد بن جدعان بن جدعان وجهالة أم حم  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب قال ثنا عفان ثنا وهيب قال ثنا عبد   - 24945
عت رسول هللا هللا بن عثمان بن خثيم عن بن أيب مليكة عن عائشة قالت مس



صلى هللا عليه وسلم يقول : اين على احلوض انتظر من يرده على منكم  
  فليقطعن رجال دوين فألقولن اي رب أميت أميت فليقالن يل انك ال تدري ما

 عملوا بعدك ما زالوا يرجعون على أعقاهبم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب قال ثنا عفان قال ثنا مهام قال ثنا   - 24946
حيىي بن أيب كثري ان أاب سلمة حدثه ان عائشة حدثته : ان رسول هللا صلى هللا 

ءه للصالة مث يرقد  عليه وسلم كان إذا أراد ان يرقد توضأ وضو   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : رجاله ثقات رجال الشيخني وقد اختلف يف متنه على  ت
 حيىي بن أيب كثري 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان قال ثنا مهدي ثنا هشام بن   - 24947
عروة عن أبيه عن عائشة اهنا : سئلت ما كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

يعمل يف بيته قالت كان خييط ثوبه وخيصف نعله ويعمل ما يعمل الرجال يف 
 بيوهتم  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

د هللا حدثين أيب ثنا عفان قال ثنا شعبة قال أبو املؤمل حدثنا عب - 24948
أخربين قال مسعت الزهري عن عروة عن عائشة : ان رسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم كان إذا صلى ركعتني قبل الفجر رمبا اضطجع  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح دون قوله : " رمبا " فقد انفرد هبا أبو ت
 املؤمل

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا مهام قال اان هشام بن عروة عن   - 24949
أبيه عن عائشة قالت : قبض رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ورأسه بني 

 سحري وحنري قالت فلما خرجت نفسه مل أجد رحيا قط اطيب منها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

-------------------------------------  



 

[    122صفحة  - 6مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان قال ثنا أبو عوانة قال ثنا   - 24950
منصور بن املعتمر عن إبراهيم عن األسود عن عائشة قالت : خرجنا مع 

ا هو احلج فقدم رسول هللا صلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ال نرى اال إمن
مل حيلل وكان معه اهلدى فطاف من معه من نسائه هللا عليه وسلم مكة فطاف و 

وأصحابه فحل منهم من مل يكن معه هدى وحاضت هي فقضينا مناسكنا من  
حجنا فلما كانت ليلة احلصبة ليلة النفر قالت اي رسول هللا أيرجع أصحابك 

ال أما كنت طفت ليايل قدمنا قالت قلت ال قال  حبج وعمرة وارجع اان حبج فق 
انطلقي مع أخيك إىل التنعيم فأهلي بعمرة مث موعدك مكان كذا وكذا قالت 

وحاضت صفية فقال عقرى أو حلقي انك حلابستنا أما كنت طفت ابلبيت يوم 
النحر قالت بلى قال ال أبس فانفري قالت فلقيت رسول هللا صلى هللا عليه  

و مصعد على أهل مكة وأان منهبطه عليهم أو هو منهبط وسلم مدجلا وه
 عليهم وأان مصعدة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان قال ثنا وهيب قال ثنا   - 24951
منصور بن عبد الرمحن عن أمه عن عائشة ان امرأة أتت النيب صلى هللا عليه  

م فقالت : اي رسول هللا كيف اغتسل عند الطهر فقال خذي فرصة  وسل
يف أتوضأ هبا مث  ممسكة فتوضئي قالت كيف أتوضأ هبا قال توضئي هبا قالت ك 

ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم سبح فأعرض عنها مث قال توضئي هبا قالت 
تها إىل  عائشة ففطنت ملا يريد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فأخذهتا فجذب 

 فأخربهتا مبا يريد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان قال ثنا محاد بن زيد قال ثنا   - 24952
مروان أبو لبابة من بين عقيل عن عائشة قالت : كان رسول هللا صلى هللا عليه  

وسلم يصوم حىت نقول ما يريد ان يفطر ويفطر حىت نقول ما يريد ان يصوم 
 وكان يقرأ كل ليلة ببين إسرائيل والزمر  

 

 

نؤوط : حديث صحيح دون قوله : " كان يقرأ " فحسنعليق شعيب األر ت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان قال ثنا عبد الواحد بن زايد  - 24953
قال ثنا احلجاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب عن عروة بن الزبري عن عائشة  
قالت وحدثنيه مكحول قاال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ما استحل 

رج املرأة من مهر أو عدة فهو هلا وما اكرم به أبوها أو أخوها أو وليها بعد  به ف
 عقدة النكاح فهو له وأحق ما اكرم به الرجل ابنته وأخته  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن من حديث عبد هللا بن عمرو بن العاص وهذا ت
 إسناد اختلف فيه على عمرو بن شعيب 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب قال ثنا عفان قال حدثين سالم بن أيب  - 24954
: من غسل   مطيع عن جابر عن الشعيب عن حيىي بن اجلزار قال قالت عائشة

ميتا فأدى فيه األمانة يعين ان ال يفشي عليه ما يكون منه عند ذلك كان من  
ليلة أقرب ذنوبه كيوم ولدته أمه قالت فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم و 

أهله منه ان كان يعلم فان كان ال يعلم فليله منكم من ترون ان عنده حظا من  
 ورع أو أمانة 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان قال ثنا محاد بن سلمة قال   - 24955
عليه وسلم قال  اان هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة ان رسول هللا صلى هللا  

: مخس فواسق يقتلن يف احلل واحلرم الكلب العقور والفأرة واحلداي والغراب 
 والعقرب 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا محاد بن سلمة قال اان  - 24956
ة فنهاهم النيب هشام عن عروة عن عائشة ان انسا كانوا يتعبدون عبادة شديد

صلى هللا عليه وسلم فقال : وهللا اين ألعلمكم ابهلل عز وجل وأخشاكم له  
  متلوا وكان يقول عليكم من العمل ما تطيقون فان هللا عز وجل ال ميل حىت

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب قال ثنا عفان قال ثنا عبد الواحد بن  - 24957
زايد قال ثنا احلسن بن عبيد هللا قال ثنا إبراهيم عن األسود بن يزيد عن 

ر ماال جيتهد  عائشة قالت : كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم جيتهد يف العش



 يف غريه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

------------------------------------- 
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حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان قال ثنا محاد بن سلمة قال   - 24958
ثنا اثبت عن عبد هللا بن رابح عن عبد العزيز بن النعمان عن عائشة قالت : 

 كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا التقى اخلتاانن اغتسل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف ت  

 

 

د هللا حدثين أيب ثنا هبز وعفان قاال ثنا محاد بن سلمة  حدثنا عب - 24959
قال ثنا قتادة وعاصم األحول عن معاذة عن عائشة اهنا قالت كنت اغتسل :  

 اان ورسول هللا صلى هللا عليه وسلم من إانء واحد يبادرين مبادرة  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم محاد بن سلمة من  ت
قية رجاله ثقات رجال الشيخنيرجاله وب  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان قال ثنا حممد بن دينار عن   - 24960
سعد بن أوس عن مصدع أيب حيىي األنصاري عن عائشة : ان رسول هللا صلى 

هللا عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم وميص لساهنا قلت مسعته من سعد بن 
 أوس قال نعم  

 

 

ألرنؤوط : حديث صحيح دون قوله : " وميص لساهنا " وهذا عليق شعيب ات
 إسناد ضعيف لضعف حممد بن دينار

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان قال ثنا محاد بن سلمة قال   - 24961
صلى هللا عليه  اان محاد عن إبراهيم عن األسود عن عائشة : ان رسول هللا 

وسلم أهدى إليه ضب فلم أيكله قالت عائشة فقلت اي رسول هللا اال أطعمه  
ن  املساكني فقال النيب صلى هللا عليه وسلم ال تطعموهم مما ال أتكلو   

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : صحيح دون قوله : " ال تطعموهم مما ال أتكلون " ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب قال ثنا عفان قال ثنا عبد الوارث قال  - 24962
ثنا حبيب املعلم عن أيب املهزم عن أيب هريرة عن عائشة ان النيب صلى هللا 

عليه وسلم قال : يف ذيول النساء شربا قال فقالت عائشة أذن خترج سوقهن  
 وقال عفان مرة اسوقهن قال فذراع 

 

 

يح لغريه عليق شعيب األرنؤوط : صح ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان قال ثنا محاد عن محيد عن   - 24963
عبد هللا بن أيب عتبة عن عائشة : انه كان تصدق على بريرة من حلم الصدقة  
فأهدت إىل النيب صلى هللا عليه وسلم فقيل له انه من حلم الصدقة فقال انه 

 هلا صدقة ولنا هدية  

 

 

ط : حديث صحيح عبد هللا بن أيب عتبة مل يذكروا له عليق شعيب األرنؤو ت
 مساعا من عائشة 

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان قال ثنا محاد بن سلمة قال   - 24964
اان اثبت عن أنس وهشام بن عروة عن عروة عن عائشة ان النيب صلى هللا 

ونه اي رسول  عليه وسلم مسع أصواات فقال : ما هذه األصوات قالوا النخل يؤبر 
هللا فقال لو مل يفعلوا لصلح فلم يؤبروا عامئذ فصار شيصا فذكروا ذلك للنيب 
صلى هللا عليه وسلم فقال إذا كان شيئا من أمر دنياكم فشأنكم به وإذا كان  

 شيئا من أمر دينكم فإيل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان قال ثنا مهام ثنا هشام بن  - 24965
 عليه وسلم  عروة قال حدثين أيب ان عائشة حدثته : ان رسول هللا صلى هللا

كان يرقد فإذا استيقظ تسوك مث توضأ مث صلى مثان ركعات جيلس يف كل 
 يف  ركعتني فيسلم مث يوتر خبمس ركعات ال جيلس اال يف اخلامسة وال يسلم اال

 اخلامسة 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان قال ثنا أبو عوانة عن أشعث  - 24966
بن سليم عن عبد هللا بن معقل احملاريب قال مسعت عائشة تقول : هناان رسول 

واحلنتم  هللا صلى هللا عليه وسلم ان ننبذ يف الدابء واملزفت   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان قال ثنا عبد الواحد بن زايد  - 24967
قال : انطلقت  قال ثنا صدقة بن سعيد احلنفي قال ثنا مجيع بن عمري التيمي 

مع عميت وخاليت إىل عائشة فسألتها كيف كانت إحداكن تصنع لرسول هللا 
ئتزرت صلى هللا عليه وسلم إذا عركت فقالت كان إذا كان ذلك من إحداان ا

 ابإلزار الواسع مث التزمت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بيديها وحنرها 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف جدا شبه موضوع ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان قال ثنا شعبة قال يزيد  - 24968
الرشك أخربين عن معاذة عن عائشة : اهنا سألتها أكان رسول هللا صلى هللا 

 عليه وسلم يصلي الضحى أربعا قالت نعم أربعا ويزيد ما شاء هللا 



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

-------------------------------------  
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حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان قال ثنا يزيد بن زريع قال ثنا   - 24969
عبد الرمحن بن أيب عتيق عن أبيه انه مسع عائشة حتدثه عن النيب صلى هللا عليه  

ب وسلم قال : ان السواك مطهرة للفم مرضاة للر   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح لغريه وهذا إسناد حسن من أجل ت
 عبد الرمحن بن أيب عتيق 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان قال ثنا أبو عوانة قال ثنا   - 24970
سليمان األعمش عن إبراهيم عن األسود عن عائشة قالت : ما رأيت رسول 

 هللا صلى هللا عليه وسلم صائما أايم العشر قط 



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان قال ثنا يزيد بن زريع قال ثنا   - 24971
يه  معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت : كان رسول هللا صلى هللا عل

وسلم يف مرضه الذي قبض فيه ينفث على نفسه صلى هللا عليه وسلم 
 ابملعوذات فلما ثقل عن ذلك جعلت انفث عليه هبن وامسحه بيد نفسه 

 

 

يق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعلت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا أبو عوانة ثنا إمساعيل   - 24972
السدي عن عبد هللا البهي عن عائشة قالت : ما كنت اقضي ما يكون علي  

 من رمضان اال يف شعبان حىت تويف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 

 

ألرنؤوط : حديث صحيحعليق شعيب ات  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان قال محاد يعين بن سلمة قال   - 24973



أخربين عبد هللا بن أيب مليكة قال حدثين القاسم بن حممد عن عائشة : ان  
هو الذي أنزل عليك الكتاب  }رسول هللا صلى هللا عليه وسلم تال هذه اآلية  

وأخر متشاهبات فأما الذين يف قلوهبم زيغ    منه آايت حمكمات هن أم الكتاب
حىت فرغ منها قال قد مساهم هللا عز وجل فإذا رأيتموهم فاحذروهم   {  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا قريش بن إبراهيم ثنا املعتمر بن   - 24974
عمته عمرة  سليمان عن شبيب بن عبد امللك التيمي عن مقاتل بن حبان عن  

عن عائشة اهنا قالت : كنا ننبذ لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم غدوة يف 
ان  سقاء وال خنمره وال جنعل له عكرا فإذا أمسى تعشى فشرب على عشائه ف

بقي شيء فرغته أو صببته مث نغسل السقاء فننبذ فيه من العشاء فإذا أصبح  
تغدي فشرب على غدائه فان فضل شيء صببته أو فرغته مث غسل السقاء 

 فقيل له أفيه غسل السقاء مرتني قال مرتني 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف جلهالة حال ت
فقد انفرد ابلرواية عنها مقاتل   عمرة عمة مقاتل بن حيان  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان قال ثنا وهيب قال حدثين  - 24975
عبد هللا بن طاوس عن أبيه عن عائشة اهنا قالت وهم عمر إمنا : هنى رسول 

 هللا صلى هللا عليه وسلم عن الصالة ان يتحرى طلوع الشمس وغروهبا 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

عبد هللا حدثين أيب قال ثنا عفان ثنا وهيب ثنا عبد هللا  حدثنا  - 24976
ومل تطف ابلبيت بن طاوس عن أبيه عن عائشة : اهنا اهلت بعمرة فقدمت  

حىت حاضت فنسكت املناسك كلها وقد اهلت ابحلج فقال هلا النيب صلى هللا 
عليه وسلم يوم النحر يسعك طوافك حلجك ولعمرتك فأبت فبعث هبا مع  

إىل التنعيم فاعتمرت بعد احلج  عبد الرمحن  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان قال ثنا عبد الواحد بن زايد  - 24977
قال حدثين عمرو بن ميمون بن مهران قال أخربين أيب قال قالت عائشة : كان  

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا مسع املنادي قال أشهد ان ال إله اال هللا 



 واشهد ان حممدا رسول هللا  

 

 

ث صحيح وهذا إسناد ضعيف النقطاعه ميمون  عليق شعيب األرنؤوط : حديت
 بن مهران وهو اجلزري مل يذكروا له مساعا من عائشة 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب قال ثنا عفان ثنا محاد بن سلمة قال   - 24978
اان محاد عن إبراهيم عن األسود عن عائشة قالت : كأين انظر إىل وبيص 

لم بعد أايم وهو حمرم  الطيب يف مفرق النيب صلى هللا عليه وس  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح دون قوله : بعد أايم وهذا إسناد  ت
 حسن

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب قال ثنا عفان ثنا محاد عن محاد عن   - 24979
إبراهيم عن األسود عن عائشة قالت : ملا مرض النيب صلى هللا عليه وسلم  

ودعوت هبذه الكلمات اذهب البأس  أخذت بيده فجعلت أمرها على صدره
رب الناس فانتزع يده من يدي وقال أسأل هللا عز وجل الرفيق األعلى 

 األسعد  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

------------------------------------- 
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حدثنا عبد هللا حدثين أيب قال ثنا عفان قال ثنا محاد بن سلمة   - 24980
عن محاد عن إبراهيم عن األسود عن عائشة قالت : كنت افرك املىن من ثوب 

 النيب صلى هللا عليه وسلم مث يذهب فيصلي فيه  
 

 

حعليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان قال ثنا محاد عن محاد عن   - 24981
قد  إبراهيم عن األسود ان عائشة قالت : جعلتموان مبنزلة الكلب واحلمار ل 

رأيتين وأان حتت كسائي بني النيب صلى هللا عليه وسلم وبني القبلة فأكره ان  
 اسنح بني يديه حىت انسل من حتت القطيفة انسالال  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان قال ثنا شعبة عن مقدام بن   - 24982
عنها انه مسعها   شريح بن هانئ قال مسعت أيب حيدث عن عائشة رضي هللا تعاىل

تقول : كنت على بعري صعب فجعلت اضربه فقال يل رسول هللا صلى هللا 
من   عليه وسلم عليك ابلرفق فان الرفق ال يكون يف شيء اال زانه وال ينزع 

 شيء اال شانه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان وهبز قاال ثنا شعبة قال   - 24983
احلكم أخربين عن إبراهيم عن مهام بن احلرث انه كان انزال على عائشة قال  

صرته جارية لعائشة هبز : ان رجال من النخع كان انزال على عائشة فاحتلم فأب
وهو يغسل أثر اجلنابة من ثوبه أو يغسل ثوبه قال هبز هكذا قال شعبة فقالت 

 لقد رأيتين وما ازيد على ان افركه من ثوب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثناه حممد بن جعفر قال ثنا شعبة عن   - 24984
 احلكم عن إبراهيم : ان مهام بن احلرث كان انزال على عائشة فذكر معناه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان قال ثنا وهيب قال ثنا موسى   - 24985
قال مسعت أاب سلمة بن عبد الرمحن بن عوف حيدث عن عائشة زوج  بن عقبة

النيب صلى هللا عليه وسلم اهنا كانت تقول قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
: سددوا وقاربوا ويسروا فإنه لن يدخل اجلنة أحدا عمله قالوا وال أنت اي 

ة واعلموا ان أحب رسول هللا قال وال اان اال ان يتغمدين هللا عز وجل منه برمح
 العمل إىل هللا عز وجل أد ومه وان قل 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب قال ثنا عفان ثنا حممد بن طلحة عن   - 24986



زبيد عن جماهد عن عائشة قالت قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ما زال  
 جربيل عليه السالم يوصيين ابجلار حىت ظننت انه يورثه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

عفان قال حدثين خالد بن  حدثنا عبد هللا حدثين أيب قال ثنا - 24987
احلارث قال ثنا أشعث عن احلسن عن سعد بن هشام عن عائشة : ان رسول  

 هللا صلى هللا عليه وسلم هنى عن التبتل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد اختلف فيه على احلسن  ت
 البصري

 

 

سلمة عن   حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان قال اث محاد بن - 24988
بن زيد عن احلسن عن عائشة : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ذكر  علي 

جهدا شديدا يكون بني يدي الدجال فقلت اي رسول هللا فأين العرب يومئذ  
قال اي عائشة العرب يومئذ قليل فقلت ما جيزئ املؤمنني يومئذ من الطعام قال  

والتهليل قلت فأي املال يومئذ   ما جيزئ املالئكة التسبيح والتكبري والتحميد



 خري قال غالم شديد يسقي أهله من املاء واما الطعام فال طعام  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده فيه ضعف وانقطاع ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر قال ثنا شعبة عن   - 24989
ين مدرك أو بن يزيد بن مخري قال مسعت عبد هللا بن أيب موسى قال : أرسل

مدرك إىل عائشة أسأهلا عن أشياء قال فأتيتها فإذا هي تصلي الضحى فقلت  
اقعد حىت تفرغ فقالوا هيهات فقلت آلذهنا كيف استأذن عليها فقال قل 

السالم عليك أيها النيب ورمحة هللا وبركاته السالم علينا وعلى عباد هللا 
الصاحلني السالم على أمهات املؤمنني أو أزواج النيب صلى هللا عليه وسلم  

السالم عليكم قال فدخلت عليها فسألتها فقالت أخو عازب نعم أهل البيت 
 صلى هللا عليه  فسألتها عن الوصال فقالت ملا كان يوم أحد واصل رسول هللا

وسلم وأصحابه فشق عليهم فلما رأوا اهلالل أخربوا النيب صلى هللا عليه وسلم  
فقال لو زاد لزدت فقيل له انك تفعل ذاك أو شيئا حنوه قال اين لست مثلكم  

اين أبيت يطعمين ريب ويسقيين وسألتها عن الركعتني بعد العصر فقالت ان 
عث رجال على الصدقة قالت فجاءته عند  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ب

الظهر فصلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الظهر وشغل يف قسمته حىت 
صلى العصر مث صالها وقالت عليكم بقيام الليل فان رسول هللا صلى هللا عليه  



وسلم كان ال يدعه فان مرض قرأ وهو قاعد وقد عرفت ان أحدكم يقول 
أين له ذلك وسألتها عن اليوم الذي خيتلف فيه من  حبسيب ان أقيم ما كتب يل و 

رمضان فقالت ألن اصوم يوما من شعبان أحب ايل من ان أفطر يوما من  
رمضان قال فخرجت فسألت بن عمر وأاب هريرة فكل واحد منهما قال أزواج 
النيب صلى هللا عليه وسلم أعلم بذاك منا مسعت أيب يقول يزيد بن مخري صاحل 

يب عبد هللا بن أيب موسى هو خطأ أخطأ فيه شعبة هو عبد هللا بن احلديث قال أ
 أيب قيس  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح دون قوهلا : ألن أصوم يوما من ت
 شعبان أحب إيل من أن أفطر يوما من رمضان وهذا إسناد ضعيف

 

 

------------------------------------- 

 

[    126صفحة  - 6مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر قال ثنا شعبة عن   - 24990
سليمان عن أيب الضحى عن مسروق عن عائشة : ان النيب صلى هللا عليه  

وسلم كان إذا عاد مريضا مسحه بيده وقال اذهب البأس رب الناس واشف 



ما فلما مرض مرضه الذي أنت الشايف ال شفاء اال شفاؤك شفاء ال يغادر سق
مات فيه قالت عائشة أخذت بيده فذهبت ألقول فانتزع يده وقال اللهم  

 اغفر يل واجعلين يف الرفيق األعلى  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر قال ثنا شعبة عن   - 24991
يقطع الصالة أيب بكر بن حفص عن عروة بن الزبري قال قالت عائشة : ما 

قال فقلنا احلمار واملرأة قال فقالت عائشة ان املرأة إذا لدابة سوء لقد رأيتين 
زة وهو يصلي بني يدي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم معرتضة كاعرتاض اجلنا

 قال شعبة بينه وبني القبلة فيما اظن 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر قال ثنا شعبة عن   - 24992
احلكم عن إبراهيم عن األسود قال سألت عائشة كيف كان يصنع رسول هللا 
صلى هللا عليه وسلم فقالت : كان يكون يف مهنة أهله فإذا حضرت الصالة 



 خرج فصلى  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر قال ثنا شعبة عن   - 93249
احلكم قال مسعت إبراهيم حيدث عن األسود عن عائشة اهنا قالت : كان  
 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا كان جنبا فأراد ان ينام أو أيكل توضأ 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب قال ثنا حممد بن جعفر قال ثنا شعبة   - 24994
شة فقال عن احلكم عن إبراهيم ان علقمة وشريح بن أرطأة كاان عند عائ

أحدمها : سلها عن القبلة للصائم فقال أحدمها ال أرفث عند أم املؤمنني 
صائم  فقالت كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو 

 وكان أملككم إلربه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد صورته اإلرسال وقد ت



 اختلف فيه على شعبة 
 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر قال ثنا شعبة عن   - 24995
احلكم عن عمارة بن عمري عن أمه عن عائشة عن النيب صلى هللا عليه وسلم  

 انه قال : ولد الرجل من كسبه من اطيب كسبه فكلوا من أمواهلم هنيئا 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث حسن لغريه ت  

 

 

-------------------------------------  

 

[    127صفحة  - 6مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر قال ثنا معمر قال   - 24996
اان بن شهاب عن عروة عن عائشة ان أاب بكر دخل عليها وعندها جاريتان  

تضرابن بدفني فانتهرمها أبو بكر فقال له النيب صلى هللا عليه وسلم : دعهن  
 فان لكل قوم عيدا  

 

 



شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على  ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر قال ثنا معمر اان   - 24997
الزهري عن عروة عن عائشة اهنا : كانت تغتسل هي ورسول هللا صلى هللا 

 عليه وسلم من إانء واحد  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

ثنا حممد بن جعفر قال ثنا شعبة عن   حدثنا عبد هللا حدثين أيب - 24998
قالت عائشة : كنت أتعرق العرق وأان املقدام بن شريح بن هانئ عن أبيه قال 

حائض فيأخذه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فيضع فمه حيث كان فمي  
واشرب من اإلانء فيأخذه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فيضع فمه حيث  

 كان فمي وأان حائض 

 

 

ق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم عليت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر قال ثنا شعبة عن   - 24999



مغرية عن إبراهيم قال سألت عائشة عن صالة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
 قالت : ما رأيته كان يفضل ليلة على ليلة  

 

 

النقطاعه إبراهيم بن يزيد النخعي مل  عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت
 يسمع من عائشة 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر قال ثنا شعبة عن   - 25000
ة عن الرجل إمساعيل قال مسعت الشعيب حيدث عن مسروق قال : سألت عائش

يبعث هبديه هل ميسك عما ميسك عنه احملرم قال فسمعت صوت يديها من  
وراء احلجاب مث قالت قد كنت افتل قالئد هدي رسول هللا صلى هللا عليه  

  يرسل هبن مث ال حيرم منه شيء وسلم مث 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق قال اان سفيان عن   - 25001
منصور عن إبراهيم عن عمارة بن عمري عن عمة له سألت عائشة عن يتيم يف  

حجرها فقالت عائشة قال النيب صلى هللا عليه وسلم : ان اطيب ما أكل 



 الرجل من كسبه وان ولده من كسبه  
 

 

ه وهذا إسناد ضعيفعليق شعيب األرنؤوط : حديث حسن لغري ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق قال اان بكار يعين بن  - 25002
عبد هللا بن وهب الصنعاين فذكر حديثا قال ومسعت بن أيب مليكة حيدث عن  
عائشة قالت قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : من حوسب عذب قالت 

قال إمنا ذاكم العرض  {يسريا حياسب حسااب  } فقلت أرأيت قوله عز وجل 
 ولكن من نوقش احلساب عذب 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري بكار  ت
 بن عبد هللا بن وهب فمن رجال " التعجيل " وهو ثقة 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق قال اان سفيان عن   - 25003
سروق عن عائشة قالت : كان رسول هللا صلى هللا  األعمش عن مسلم عن م

عليه وسلم إذا اشتكى أحد مسحه بيمينه مث قال اذهب البأس رب الناس 
 واشف وأنت الشايف ال شفاء اال شفاؤك شفاء ال يغادر سقما  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق قال أان سفيان عن   - 25004
منصور عن أيب الضحى عن مسروق قال قالت عائشة : ملا انزل هللا تبارك  

وتعاىل اآلايت آايت الراب من آخر سورة البقرة قام رسول هللا صلى هللا عليه  
 وسلم فقرأهن علينا مث حرم التجارة يف اخلمر 

 

 

وط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤ ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق قال اان سفيان عن   - 25005
هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت : كان النيب صلى هللا عليه وسلم ال  
يقرأ يف شيء من صالة الليل جالسا حىت دخل يف السن وكان إذا بقيت عليه  

قام فقرأها مث سجد  ثالثون آية أو أربعون  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق قال اان سفيان عن عبد   - 25006
اها أكان  الرمحن بن عابس عن أبيه عابس بن ربيعة عن عائشة قال : سألن

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم هنى ان تؤكل حلوم األضاحي بعد ثالث فقالت 
قد كنا نرفع ما قاله اال يف عام جاع الناس فيه فأراد ان يطعم الغين الفقري و 

الكراع فنأكلها بعد مخس عشرة قلت فما اضطركم إىل ذلك قال فضحكت 
وقالت ما شبع آل حممد صلى هللا عليه وسلم من خبز مأدوم ثالث ليال حىت 

 حلق ابهلل عز وجل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    128صفحة  - 6مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق قال اان سفيان عن   - 25007
منصور بن صفية عن أمه عن عائشة قالت : تويف رسول هللا صلى هللا عليه  

  وسلم وقد شبعنا من األسودين التمر واملاء

 



 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق قال اان سفيان عن   - 25008
علي بن األقمر عن أيب حذيفة رجل من أصحاب عبد هللا عن عائشة قالت 

ذهبت أحكي امرأة أو رجال عند رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال رسول  
صلى هللا عليه وسلم : ما أحب ان حكيت أحدا وان يل كذا وكذا أعظم  هللا 

 ذلك 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الوهاب بن عطاء قال اان  - 25009
قال قلت لعائشة  هشام الدستوائي عن محاد عن إبراهيم عن األسود بن يزيد

أيباشر الصائم يعين امرأته قالت ال قلت : أليس رسول هللا صلى هللا عليه  
  وسلم قد كان يباشر وهو صائم قالت كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

 املككم إلربه  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد اختلف فيه على محاد  ت



 بن أيب سليمان 
 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الوهاب قال اان هشام عن   - 25010
محاد عن إبراهيم عن األسود بن يزيد عن عائشة اهنا قالت : كأين انظر إىل 

صلى هللا عليه وسلم وهو حمرم    وبيص الطيب يف مفرق رسول هللا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الوهاب قال اان هشام   - 25011
الدستوائي عن حيىي بن أيب كثري عن أيب سلمة بن عبد الرمحن ان عائشة حدثته  

أكثر من  : ان النيب صلى هللا عليه وسلم مل يكن يصوم من شهر من السنة 
صيامه من شعبان فإنه كان يصوم شعبان كله وكان يقول خذوا من العمل ما  

تطيقون فان هللا عز وجل ال ميل حىت متلوا فإنه كان أحب الصالة إليه ما داوم  
 عليها وان قل وكان إذا صلى صالة يداوم عليها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 



أيب ثنا عبد الوهاب قال اان هشام عن  حدثنا عبد هللا حدثين  - 25012
حيىي عن أيب سلمة قال حدثتين عائشة : ان النيب صلى هللا عليه وسلم كان  

 يصلي ركعتني بني النداء واإلقامة من صالة الصبح  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الوهاب قال أخربان هشام عن   - 25013
حيىي عن أيب سلمة قال : سألت عائشة هل كان النيب صلى هللا عليه وسلم  

 يرقد وهو جنب قالت نعم ويتوضأ وضوءه للصالة 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان قال ثنا محاد بن سلمة قال   - 25014
لى عائشة يوم قال اان عطاء اخلرساين : ان عبد الرمحن بن أيب بكر دخل ع

عرفة وهي صائمة واملاء يرش عليها فقال هلا عبد الرمحن افطري فقالت أفطر 
فر العام  وقد مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول ان صوم يوم عرفة يك

 الذي قبله  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف النقطاعه عطاء اخلراساين وهو ابن أيب  ت
 مسلم مل يسمع من عائشة 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان قال ثنا وهيب ثنا هشام بن   - 25015
عروة عن أبيه عن عائشة ان النيب صلى هللا عليه وسلم قال هلا : رأيتك يف 

ام مرتني إذا رجل حيملك يف سرقة من حرير فيقول هذه امرأتك فاكشف املن
 عنها فإذا هي أنت فأقول ان يك هذا من عند هللا عز وجل ميضه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أمحد بن احلجاج قال ثنا عبد   - 25016
أيب بكر عن عمرة عن  العزيز بن أيب حازم عن يزيد بن عبد هللا بن اهلاد عن 

عائشة : ان أم حبيبة بنت جحش كانت حتت عبد الرمحن بن عوف وإهنا 
استحيضت فال تطهر فذكر شأهنا لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال 

حليضة ولكنها ركضة من الرحم فلتنظر قدر قرئها اليت كانت حتيض له  ليست اب
 فلترتك الصالة مث لتنظر ما بعد ذلك فلتغتسل عند كل صالة ولتصل 

 



 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح دون قوله : " فلتغتسل عند كل ت
 صالة ولتصل " فهو غري حمفوظ

 

 

------------------------------------- 

 

[    129صفحة  - 6سند أمحد بن حنبل    ] جزء م   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أمحد بن احلجاج قال ثنا عبد هللا   - 25017
قال اان عبيد هللا بن عمر عن انفع عن القاسم بن حممد عن عائشة : ان رسول  

 هللا صلى هللا عليه وسلم كان إذا رأى املطر قال اللهم صيبا هنيئا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أسود بن عامر قال اان أبو بكر بن  - 25018
عياش عن عاصم عن مسلم عن مسروق وأيب حصني عن حيىي بن واثب عن  
مسروق قال سألت عائشة عن وتر النيب صلى هللا عليه وسلم فقالت : من  

 كل الليل قد اوتر وسطه وآخره وأوله فانتهى وتره إىل السحر حىت مات 



 

 

شعيب األرنؤوط : هذا احلديث له إسنادان األول : إسناد حسن من   عليقت
 أجل عاصم بن أيب النجود . والثاين صحيح على شرط البخاري 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح قال ثنا بن جريج قال أخربين  - 25019
بن شهاب عن عروة عن عائشة اهنا قالت : إختصم سعد بن أيب وقاص وعبد  

إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال سعد اي رسول هللا بن أخي بن زمعة 
بن زمعة هذا عتبة بن أيب وقاص عهد ايل أنه ابنه انظر إىل شبهه وقال عبد 

أخي اي رسول هللا ولد على فراش أيب فنظر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إىل  
لولد للفراش وللعاهر  شبهه فرأى شبها بينا بعتبة فقال هو لك اي عبد بن زمعة ا

 احلجر واحتجيب منه اي سودة ابنة زمعة قالت فلم ير سودة قط  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب قال ثنا حممد بن عبد الرمحن الطفاوي   - 25020
هللا عليه   قال ثنا أيوب عن القاسم بن حممد عن عائشة : ان نيب هللا صلى

 وسلم كان يبعث ابهلدي مث ال يصنع ما يصنع احملرم  

 



 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد حسن من أجل حممد بن ت
 عبد الرمحن الطفاوي فقد وثقه ابن املديين والذهيب 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن أيوب قال ثنا سعيد بن   - 25021
عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة ان النيب صلى هللا  عبد الرمحن اجلمحي

عليه وسلم قال : ال يبقى بعدي من النبوة شيء اال املبشرات قالوا اي رسول  
هللا وما املبشرات قال الرؤاي الصاحلة يراها الرجل أو ترى له قال أبو عبد  
بن الرمحن وقد مسعت من حيىي بن أيوب هذا احلديث غري مرة حدثناه حيىي 

 أيوب أماله علينا إمالء قال ثنا سعيد بن عبد الرمحن اجلمحي مثله  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا احلكم بن مروان قال ثنا إسرائيل  - 25022
عن جابر عن عامر عن مسروق عن عائشة قالت كنت اغتسل : اان ورسول 

 هللا صلى هللا عليه وسلم من إانء واحد وأان جلنبان ولكن املاء ال جينب 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف لضعف جابر بن ت



 يزيد اجلعفي
 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان قال ثنا مهام قال ثنا قتادة   - 25023
عن بن سريين : ان النيب صلى هللا عليه وسلم كره الصالة يف مالحف النساء 

قال قتادة وحدثين أما قال كثري واما قال عبد ربه شك مهام عن أيب عياض عن  
صلى وعليه مرط من صوف لعائشة عائشة ان النيب صلى هللا عليه وسلم 

 عليها بعضه وعليه بعضه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديثان هلما إسنادان األول : ضعيف إلرساله .  ت
 والثاين : إسناده حسن 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان قال ثنا محاد يعين بن سلمة   - 25024
: ان رسول هللا صلى  قال ثنا علي بن زيد عن أيب عثمان النهدي عن عائشة

هللا عليه وسلم كان يقول اللهم اجعلين من الذين إذا أحسنوا استبشروا وإذا 
 أساءوا استغفروا 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف لضعف علي بن زيد وهو ابن جدعان ت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان قال ثنا محاد بن سلمة قال   - 25025
د عن أيب سلمة بن عبد الرمحن ان عائشة قالت : سابقين رسول اان علي بن زي

 هللا صلى هللا عليه وسلم فسبقته  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف لضعف علي بن ت
 زيد : وهو ابن جدعان وقد اختلف فيه على محاد بن سلمة 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان قال ثنا الكرماين حسان بن  - 25026
يب موسى إبراهيم قال ثنا سعيد بن مسروق عن يوسف بن أيب بردة بن أ

األشعري عن أيب بردة قال أتيت عائشة فقلت اي أمتاه حدثيين شيئا مسعته من  
لم :  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقالت قال رسول هللا صلى هللا عليه وس

 الطري جتري بقدر وكان يعجبه الفال احلسن  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح لغريه دون قوله : " الطري جتري بقدر  ت
 " فحسن 

 

 



------------------------------------- 

 

[    130صفحة  - 6مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان قال ثنا محاد بن سلمة قال   - 25027
اان عطاء بن السائب عن إبراهيم عن علقمة بن قيس عن عائشة قالت : كأين  
انظر إىل وبيصة وبيص الطيب يف مفرق رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهو  

 حمرم 

 

 

طاء بن عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد حسن من أجل ع ت
 السائب 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان قال ثنا مهام قال ثنا قتادة   - 25028
قال حدثتين معاذة العدوية عن عائشة قالت مرن ازواجكن ان يغسلوا عنهم  

أثر اخلالء والبول فإين استحي ان آمرهم بذلك : ان رسول هللا صلى هللا عليه  
 وسلم كان يفعله  

 

 



نؤوط : إسناده صحيحعليق شعيب األر ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان قال ثنا محاد بن زيد قال ثنا   - 25029
معمر ونعمان أو أحدمها عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت : ما لعن 
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مسلما من لعنة تذكر وال انتقم لنفسه شيئا  

عز وجل وال ضرب بيده شيئا قط إال أن  يؤتى إليه إال أن تنتهك حرمات هللا 
يضرب هبا يف سبيل هللا وال سئل شيئا قط فمنعه إال أن يسأل مأمثا فإنه كان  

ابعد الناس منه وال خري بني أمرين قط اال اختار ايسرمها وكان إذا كان حديث 
 عهد جبربيل عليه السالم يدارسه كان أجود ابخلري من الريح املرسلة 

 

 

األرنؤوط : حديث ضعيف هبذه السياقة عليق شعيب ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان قال حدثين سليم بن اخضر   - 25030
قال ثنا بن عون قال حدثين علي بن زيد عن أم حممد امرأة أبيه عن عائشة 

قالت : كانت عندان أم سلمة فجاء النيب صلى هللا عليه وسلم عند جنح الليل 
عه بيده قالت وجعل ال يفطن ألم سلمة قالت وجعلت  قالت فذكرت شيئا صن 

أومئ إليه حىت فطن قالت أم سلمة أهكذا اآلن أما كانت واحدة منا عندك اال  
يف خالبة كما أرى وسبت عائشة وجعل النيب صلى هللا عليه وسلم ينهاها فتأىب  



  فقال النيب صلى هللا عليه وسلم سبيها فسبتها حىت غلبتها فانطلقت أم سلمة
إىل علي وفاطمة فقالت ان عائشة سبتها وقالت لكم وقالت لكم فقال علي  

لفاطمة اذهيب إليه فقويل ان عائشة قالت لنا وقالت لنا فأتته فذكرت ذلك له 
فقال هلا النيب صلى هللا عليه وسلم اهنا حبة أبيك ورب الكعبة فرجعت إىل 

ت لنا عائشة وقالت لنا علي فذكرت له الذي قال هلا فقال أما كفاك اال ان قال
 حىت آتتك فاطمة فقلت هلا اهنا حبة أبيك ورب الكعبة 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف على نكارة متنه علي بن زيد بن ت
 جدعان ضعيف 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب قال ثنا ازهر قال اان بن عون قال   - 25031
أنبأين علي بن زيد عن أم حممد امرأة أبيه قالت وكانت تغشى عائشة قالت 
كانت عندان زينب بنت جحش : فذكر حنو حديث سليم بن اخضر اال ان 

 سليما قال أم سلمة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 



بد هللا حدثين أيب ثنا عفان قال ثنا وهيب قال ثنا هشام  حدثنا ع - 25032
بن عروة عن عثمان بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت : كنت اطيب رسول 

 هللا صلى هللا عليه وسلم عند إحرامه أبطيب ما أجد  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

عفان قال ثنا أبو بكر النهشلي  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا  - 25033
قال ثنا زايد بن عالقة عن عمرو بن ميمون عن عائشة : ان رسول هللا صلى 

 هللا عليه وسلم كان يقبل يف رمضان وهو صائم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا شعبة قال أشعث بن  - 25034
م أخربين انه مسع أابه حيدث عن مسروق عن عائشة قالت : كان رسول هللا سلي

صلى هللا عليه وسلم حيب التيمن يف شأنه كله يف طهوره وترجله ونعله قالت مث 
 سألته ابلكوفة فقال التيمن مبا استطاع 

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا مهام ثنا هشام بن عروة   - 25035
عن أبيه عن عائشة حدثته اهنا : كانت تغتسل هي ورسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم من إانء واحد يغرف قبلها وتغرف قبله  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    131صفحة  - 6مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان قال ثنا مهدي بن ميمون   - 25036
قال ثنا أبو عثمان األنصاري قال مسعت القاسم بن حممد بن أيب بكر حيدث 

ا مسعته يقول : كل مسكر حرام  عن عائشة عن النيب صلى هللا عليه وسلم اهن
 وما اسكر الفرق فملء الكف منه حرام 

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان قال ثنا القاسم بن الفضل  - 25037
وللدين قالت قال حدثين حممد بن علي قال كانت عائشة تدان فقيل هلا مالك 

مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : ما من عبد كانت له نية يف أداء 
 دينه اال كان له من هللا عز وجل عون فاان التمس ذلك العون  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان قال ثنا محاد يعين بن سلمة   - 25038
عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

ملا فرغ من األحزاب دخل املغتسل ليغتسل فجاء جربيل عليه السالم فقال أو  
وضعنا أسلحتنا بعد اهند إىل بين قريظة فقالت عائشة قد وضعتم السالح ما 

 كأين انظر إىل جربيل عليه السالم من خلل الباب قد عصب رأسه من الغبار  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان قال ثنا محاد عن هشام عن   - 25039
نت أرقي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من العني عروة عن عائشة قالت : ك

فأضع يدي على صدره وأقول امسح البأس رب الناس بيدك الشفاء ال كاشف  
 له اال أنت  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان قال ثنا وهيب قال ثنا خالد   - 25040
احلذاء عن حممد بن عباد عن عائشة قالت مسعت النيب صلى هللا عليه وسلم  

 يقول : يف ركوعه من صالة الليل ال إله اال أنت  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

ز قاال ثنا سليمان بن حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان وهب - 25041
يدة قال : دخلت على عائشة  املغرية قال عفان ثنا محيد بن هالل عن أيب بر 

فأخرجت إلينا إزارا غليظا مما صنع ابليمن وكساء من اليت يدعون امللبدة قال  
 هبز تدعون فقالت ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قبض يف هذين الثوبني 



 

 

ناده صحيح على شرط مسلم عليق شعيب األرنؤوط : إس ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان قال ثنا يزيد بن زريع قال ثنا   - 25042
خالد عن عكرمة عن عائشة قالت : اعتكفت مع رسول هللا صلى هللا عليه  
وسلم امرأة من أزواجه مستحاضة فكانت ترى الصفرة واحلمرة فرمبا وضعنا  

 الطست حتتها وهي تصلي  
 

 

شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري عليق ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان قال ثنا أبو عوانة قال ثنا   - 25043
إمساعيل السدي عن عبد هللا البهي عن عائشة قالت : ما كنت اقضي ما  

 يكون علي من رمضان اال يف شعبان حىت تويف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
 

 

عيب األرنؤوط : حديث صحيحعليق شت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا القاسم بن الفضل قال   - 25044



حدثين مثامة بن حزن القشريي قال سألت عائشة عن النبيذ فقالت : قدم وفد  
عبد القيس على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فنهاهم ان ينبذوا يف الدابء  

ا كانت والنقري واملقري واحلنتم ودعت جارية حبشية فقالت يل سل هذه فإهن
تنبذ لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف سقاء من الليل أوكئه واعلقه فإذا 

 أصبح شرب منه  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان قال ثنا أبو عوانة عن منصور   - 25045
هللا صلى هللا عليه   عن إبراهيم عن مسروق عن عائشة قالت : كان رسول

وسلم إذا أتى ابملريض قال اذهب البأس رب الناس واشف أنت الشايف ال 
 شفاء اال شفاؤك شفاء ال يغادر سقما  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا محاد قال اثبت عن   - 25046
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان يف سفر له فاعتل  مشيسة عن عائشة : ان  



بعري لصفية يف إبل زينب فضل فقال هلا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ان  
بعريا لصفية اعتل فلو أعطيتها بعريا من ابلك فقالت اان أعطي تلك اليهودية  

ثة ال قال فرتكها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ذا احلجة واحملرم شهرين أو ثال
أيتيها قالت حىت يئست منه وحولت سريري قالت فبينما اان يوما بنصف 

النهار إذا اان بظل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مقبل قال عفان حدثنيه  
محاد عن مشيسة عن النيب صلى هللا عليه وسلم مث مسعته بعد حيدثه عن مشيسة  

 حج أو عمرة قال وال  عن عائشة عن النيب صلى هللا عليه وسلم وقال بعد يف 
 أظنه اال قال يف حجة الوداع  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف جلهالة مشيسة ومساها محاد بن سلمة  ت
 مرة : مسية 

 

 

------------------------------------- 

 

[    132صفحة  - 6مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا مهام قال ثنا قتادة عن   - 25047
مطرف عن عائشة اهنا : جعلت للنيب صلى هللا عليه وسلم بردة سوداء من  



صوف فذكر سوادها وبياضه فلبسها فلما عرق وجد ريح الصوف قذفها وكان  
يبة  حيب الريح الط  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان قال ثنا محاد قال اان عبد هللا   - 25048
بن أيب مليكة قال حدثين القاسم بن حممد عن عائشة : ان رسول هللا صلى هللا 

هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آايت حمكمات   }عليه وسلم تال هذه اآلية 
حىت إذا فرغ منها   {هن أم الكتاب وأخر متشاهبات فأما الذين يف قلوهبم زيغ  

 قال قد مساهم هللا عز وجل فإذا رأيتموهم فاحذروهم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان قال ثنا محاد بن سلمة قال   - 25049
 أي يوم مات اان هشام بن عروة عن عروة عن عائشة ان أاب بكر قال هلا يف

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقالت : يف يوم اإلثنني فقال ما شاء هللا اين ال 
ثة أثواب بيض أرجو فيما بيين وبني الليل قال ففيم كفنتموه قالت يف ثال



سحولية ميانية ليس فيها قميص وال عمامة وقال أبو بكر انظري ثويب هذا فيه  
ردع زعفران أو مشق فاغسليه واجعلي معه ثوبني آخرين فقالت عائشة اي أبت  
هو خلق قال ان احلي أحق ابجلديد وإمنا هو للمهلة وكان عبد هللا بن أيب بكر 

 صلى هللا عليه وسلم مث استخرجوه  أعطاهم حلة حربة فادرج فيها رسول هللا
منها فكفن يف ثالثة أثواب بيض قال فأخذ عبد هللا احللة فقال ألكفنن نفسي 
يف شيء مس جلد النيب صلى هللا عليه وسلم مث قال بعد ذلك وهللا ال أكفن  

نفسي يف شيء منعه هللا عز وجل نبيه صلى هللا عليه وسلم ان يكفن فيه  
ودفن ليال وماتت عائشة فدفنها عبد هللا بن الزبري ليال  فمات ليلة الثالاثء  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم محاد بن سلمة من  ت
 رجاله وبقية رجاله ثقات رجال الشيخني

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان قال ثنا محاد بن سلمة قال   - 25050
ة قال وكان قد أدرك النيب صلى هللا عليه  اان عبد هللا بن شداد عن أيب عذر 

وسلم عن عائشة : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم هنى الرجال والنساء عن  
 احلمامات مث رخص للرجال ان يدخلوها يف املأزر  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف جلهالة أيب عذرة وبقية رجاله ثقات ت



وهو أبو احلسن األعرجرجال الصحيح غري عبد هللا بن شداد   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان قال ثنا محاد عن محاد عن   - 25051
إبراهيم عن األسود ان عائشة قالت : جعلتموان مبنزلة الكلب واحلمار لقد  
رأيتين وأان حتت كسائي بني النيب صلى هللا عليه وسلم وبني القبلة فاكره ان 

ت القطيفة انسالال  اسنح بني يديه حىت انسل من حت  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان قال ثنا محاد عن محاد عن   - 25052
إبراهيم عن األسود عن عائشة قالت : كنت افرك املين من ثوب النيب صلى 

 هللا عليه وسلم مث يذهب فيصلي فيه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن غيالن قال ثنا املفضل  - 25053
ري كان حيدث عن  يعين بن فضالة قال حدثين يزيد بن اهلاد ان عروة بن الزب



عائشة زوج النيب صلى هللا عليه وسلم اهنا كانت تقول : كان رسول هللا صلى  
جنبه   هللا عليه وسلم إذا طلع الفجر ركع ركعتني خفيفتني مث اضطجع على

 األمين 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

------------------------------------- 
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حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن غيالن ثنا املفضل قال   - 25054
عبد هللا بن حدثين حيىي بن أيوب عن عبد الرمحن بن حرملة األسلمي عن 

دينار األسلمي عن عروة عن عائشة اهنا قالت : أهدت أم سنبلة إىل رسول هللا 
 عليه  صلى هللا عليه وسلم لبنا فلم جتده فقالت هلا ان رسول هللا صلى هللا

وسلم قد هنى ان أيكل طعام األعراب فدخل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
وأبو بكر فقال ما هذا معك اي أم سنبلة قالت لبنا أهديت لك اي رسول هللا 
قال اسكيب أم سنبلة فسكبت فقال انويل أاب بكر ففعلت فقال اسكيب أم 

فشرب قالت عائشة  سنبلة فسكبت فناولت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 



ورسول هللا صلى هللا عليه وسلم يشرب من لنب وأبردها على الكبد اي رسول 
هللا كنت حدثت انك قد هنيت عن طعام األعراب فقال اي عائشة اهنم ليسوا  

ابألعراب هم أهل ابديتنا وحنن أهل حاضرهتم وإذا دعوا أجابوا فليسوا 
 ابألعراب 

 

 

حسن من أجل عبد الرمحن بن حرملة   عليق شعيب األرنؤوط : إسنادهت
 األسلمي وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سليمان بن داود اهلامشي قال اان  - 25055
أبو زيد عن األعمش عن إبراهيم عن األسود عن عائشة قالت : هنى النيب 

 صلى هللا عليه وسلم عن الدابء واملزفت 

 

 

ألرنؤوط : إسناده صحيحعليق شعيب ات  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سعيد بن منصور قال ثنا يعقوب  - 25056
بن عبد الرمحن عن أيب حازم عن مسلم بن قرط عن عروة بن الزبري عن عائشة  

ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : إذا ذهب أحدكم إىل الغائط  



إهنن جتزئ عنه  فليذهب معه بثالثة أحجار يستطيب هبن ف  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف جلهالة مسلم بن  ت
 قرط

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سعيد بن منصور قال ثنا يعقوب  - 25057
بن عبد الرمحن عن عمرو بن أيب عمرو عن املطلب بن عبد هللا عن عائشة ان 
النيب صلى هللا عليه وسلم قال : ان الرجل ليدرك حبسن اخللق درجة الصائم 

 القائم 
 

 

إسناد ضعيف النقطاعه  عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح لغريه وهذا ت
 املطلب بن عبد هللا مل يدرك عائشة 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سعيد بن منصور قال ثنا فليح بن   - 25058
سليمان عن صاحل بن عجالن وحممد بن عبد هللا بن عباد عن عباد بن عبد هللا  

املسجد  بن الزبري : ان عائشة أمرت جبنازة سعد بن أيب وقاص ان متر عليها يف 
فبلغها ان قيل يف ذلك فقالت ما أسرع الناس إىل القول وهللا ما صلى رسول  



 هللا صلى هللا عليه وسلم على سهيل بن بيضاء اال يف املسجد 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا النضر بن إمساعيل أبو املغرية قال   - 50592
عن عطاء قال قالت عائشة : كان رسول هللا صلى هللا عليه  ثنا بن أيب ليلى 

 وسلم يتوضأ ابملد ويغتسل ابلصاع  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف لضعف النضر  ت
 بن إمساعيل ولضعف شيخه ابن أيب ليلى 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان وهبز قاال ثنا محاد عن مساك   - 25060
علي رسول  عن عكرمة عن عائشة اهنا قالت قال هبز ان عائشة قالت : دخل 

هللا صلى هللا عليه وسلم يف إزار ورداء فاستقبل القبلة وبسط يديه فقال اللهم  
ه قال هبز فيه  إمنا اان بشر فأي عبد من عبادك ضربت أو آذيت فال تعاقبين ب  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : ضعيف هبذه السياقة ت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب قال ثنا عفان ثنا محاد قال اان عبد   - 25061
أة ثبطة ثقيلة  الرمحن بن القاسم عن القاسم عن عائشة قالت : كانت سودة امر 

فاستأذنت النيب صلى هللا عليه وسلم ان تفيض من مجع قبل ان تقف ولوددت 
 اين كنت استأذنته وأذن يل وكان القاسم يكره ان يفيض حىت يقف  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان قال حدثين جعفر بن كيسان   - 25062
قال حدثتين معاذة العدوية قالت دخلت على عائشة فقالت قال رسول هللا 

 صلى هللا عليه وسلم : ال تفىن أميت اال ابلطعن والطاعون  

 

 

ط : إسناده جيدعليق شعيب األرنؤو ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان قال ثنا محاد قال اان جرب بن  - 25063
حبيب عن أم كلثوم بنت أيب بكر عن عائشة : ان رسول هللا صلى هللا عليه  

وسلم علمها هذا الدعاء اللهم اين أسألك من اخلري كله عاجله وآجله ما  



من خري ما سألك عبدك ونبيك حممد  علمت منه وما مل أعلم اللهم اين أسألك
صلى هللا عليه وسلم وأعوذ بك من شر ما عاذ منه عبدك ونبيك اللهم اين 
أسألك اجلنة وما قرب إليها من قول أو عمل وأسألك ان جتعل كل قضاء 

 تقضيه يل خريا  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  
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حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان قال ثنا األسود بن شيبان   - 25064
قال ثنا أبو نوفل بن أيب عقرب قال : سألت عائشة هل كان رسول هللا صلى  

كان ابغض احلديث إليه   هللا عليه وسلم يتسامع عنده الشعر قالت  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح ت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان قال ثنا أبو عوانة عن منصور   - 25065
عن إبراهيم عن األسود عن عائشة قالت : كان رسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم أيمر إحداان إذا حاضت ان أتتزر مث يباشرها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان قال ثنا أبو عوانة ثنا سعد   - 25066
بن إبراهيم عن طلحة عن عائشة قالت : أهوى إىل رسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم ليقبلين فقلت اين صائمة قال وأان صائم قالت فأهوى ايل فقبلين 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري ت  

 

 

دثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا وهيب ثنا داود عن  ح - 25067
الشعيب قالت عائشة قلت : اي رسول هللا إذا بدلت األرض غري األرض 
 والسموات وبرزوا هلل الواحد القهار أين الناس يومئذ قال على الصراط 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد منقطع بني الشعيب ت



 وعائشة 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا شعبة قال أخربين أبو بكر  - 68250
بن حفص قال مسعت عروة بن الزبري قال قالت عائشة : ما تقولون يقطع  
الصالة قال يقولون يقطع الصالة املرأة والكلب واحلمار قالت لقد رأيتين 

ة  معرتضة بني يدي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كاعرتاض اجلناز   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا محاد بن سلمة قال اان  - 25069
هشام عن عروة عن عائشة : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أمر بقتل ذي  

 الطفيتني فإنه يلتمس البصر ويصيب احلبل 
 

 

األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم عليق شعيب ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان قال ثنا محاد بن سلمة قال   - 25070
ترجي من   }اان هشام بن عروة عن أبيه قال قالت عائشة : ملا نزلت هذه اآلية 



قال قالت عائشة ما أرى ربك عز وجل   {تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء 
هواك  اال يسارع لك يف   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان قال ثنا شعبة عن أيب  - 25071
إسحاق قال مسعت األسود بن يزيد ومسروقا يقوالن نشهد على عائشة أهنا 

قالت : ما كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عندي يف يوم اال صلى ركعتني  
د العصر  بع  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا محاد بن سلمة قال ثنا   - 25072
هشام بن عروة عن عروة عن عائشة اهنا قالت : دخل علينا أبو بكر يف يوم 

واخلزرج   عيد وعندان جاريتان تذكران يوم بعاث يوم قتل فيه صناديد األوس
فقال أبو بكر عباد هللا أمزمور الشيطان عباد هللا أمزمور الشيطان عباد هللا 

أمزمور الشيطان قاهلا ثالاث فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اي أاب بكر ان  



 لكل قوم عيدا وان اليوم عيدان 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا علي بن عاصم عن حصني بن عبد   - 25073
ت : بينا اان الرمحن عن عمر بن قيس عن حممد بن األشعث عن عائشة قال

عند النيب صلى هللا عليه وسلم إذ استأذن رجل من اليهود فأذن له فقال 
السام عليك فقال النيب صلى هللا عليه وسلم وعليك قالت فهممت ان أتكلم  

ت مث دخل الثانية فقال مثل ذلك فقال النيب صلى هللا عليه وسلم وعليك  قال
قالت مث دخل الثالثة فقال السام عليك قالت فقلت بل السام عليكم 

وغضب هللا إخوان القردة واخلنازير أحتيون رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مبا مل  
حش وال التفحش قالوا حييه به هللا قالت فنظر ايل فقال مه ان هللا ال حيب الف

قوال فرددانه عليهم فلم يضران شيئا ولزمهم إىل يوم القيامة اهنم ال حيسدوان 
على شيء كما حيسدوان على يوم اجلمعة اليت هداان هللا هلا وضلوا عنها وعلى  

 القبلة اليت هداان هللا هلا وضلوا عنها وعلى قولنا خلف اإلمام آمني  
 

 

يث صحيحعليق شعيب األرنؤوط : حدت  
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حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا علي بن عاصم قال اان منصور بن   - 25074
عبد الرمحن احلجيب عن أمه صفية بنت شيبة عن عائشة أم املؤمنني قالت : 

 كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يتكئ على وأان حائض فيقرأ القرآن 

 

 

 -عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح علي بن عاصم : هو الواسطي ت
قد توبع . وبقية رجال اإلسناد ثقات رجال الشيخني -وإن كان ضعيفا   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا جعفر بن عون ثنا حيىي بن سعيد   - 25075
عن عمرة عن عائشة قالت : أتتين بريرة تستعينين يف مكاتبتها فقلت هلا ان 

يها فقالوا شاء مواليك صببت هلم مثنك صبه واحدة وأعتقتك فاستأمرت موال
ال اال ان تشرتط لنا الوالء فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اشرتيها فإمنا  

 الوالء ملن اعتق 
 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد امللك بن عمرو قال ثنا عبد   - 25076
بكر : ان عبد الرمحن بن عوف ابع أرضا له من  هللا يعين بن جعفر عن أم 

عثمان بن عفان أبربعني ألف دينار فقسمه يف فقراء بين زهرة ويف ذي احلاجة  
من الناس ويف أمهات املؤمنني قال املسور فدخلت على عائشة بنصيبها من  
ذلك فقالت من أرسل هبذا قلت عبد الرمحن بن عوف فقالت ان رسول هللا 

وسلم قال ال حين عليكم بعدي اال الصابرون سقى هللا بن صلى هللا عليه 
 عوف من سلسبيل اجلنة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو سعيد ثنا عبد هللا بن جعفر   - 25077
قال حدثتنا أم بكر : ان عبد الرمحن بن عوف ابع أرضا له فذكر احلديث اال 

أما اين مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول ال حينا   انه قال قالت
 عليكم بعدي اال الصابرون  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : حديث حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بن األشجعي قال ثنا أيب عن   - 25078
سفيان عن منصور عن إبراهيم عن مهام عن عائشة قالت : لقد رأيتين أحت 

 املين من ثوب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

صور عن  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان بن عيينة عن من - 25079
 إبراهيم عن مهام عن عائشة قالت : كنت افركه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا األعمش عن إبراهيم عن   - 25080
األسود عن عائشة قالت : كان النيب صلى هللا عليه وسلم ينام حىت ينفخ مث  

توضأ  يقوم فيصلي وال ي  

 



 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد اختلف فيه على إبراهيم  ت
 بن يزيد النخعي

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا شقيق عن علي بن زيد بن  - 25081
جدعان عن سعيد بن املسيب عن عائشة قالت قال رسول هللا صلى هللا عليه  

د وجب الغسل وسلم : إذا جاوز اخلتان اخلتان فق  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع عن سفيان عن حكيم بن   - 25082
جبري عن إبراهيم عن األسود عن عائشة قالت : ما رأيت أحدا كان أشد 
 تعجيال للظهر من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وال أيب بكر وال عمر 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف لضعف حكيم بن جبري وبقية رجاله ت
 ثقات رجال الشيخني

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا مغرية بن زايد عن عطاء   - 25083
عن عائشة : ان النيب صلى هللا عليه وسلم كان يؤخر الظهر ويعجل العصر  

 ويؤخر املغرب ويعجل العشاء يف السفر  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

أيب ثنا وكيع ثنا حممد بن عمران احلجيب   حدثنا عبد هللا حدثين - 25084
قال مسعت صفية بنت شيبة عن عائشة قالت قال رسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم : ما أحل امسى وحرم كنييت وما حرم كنييت وأحل امسي 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث منكرت  
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حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا العمري عن انفع عن بن   - 25085



عمر وعبد الرمحن بن القاسم عن أبيه عن عائشة : ان النيب صلى هللا عليه  
 وسلم أحلد له حلد  

 

 

نؤوط : صحيح لغريه عليق شعيب األر ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا عبيد هللا بن الوليد عن   - 25086
عبد هللا بن عبيد بن عمري عن عائشة قالت : سألت رسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم عن موت الفجأة فقال راحة للمؤمن وأخذة أسف للفاجر  

 

 

هللا بن الوليد الوصايف مرتوك وعبد  عليق شعيب األرنؤوط : إسناده واه عبيد ت
 هللا بن عبيد هللا بن عمري مل يسمع من عائشة 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا كهمس عن عبد هللا بن  - 25087
عليه وسلم فقالت بريدة عن عائشة قالت جاءت فتاة إىل رسول هللا صلى هللا 

: اي رسول هللا ان أيب زوجين بن أخيه يرفع يب خسيسته فجعل األمر إليها  
لآلابء قالت فإين قد أجزت ما صنع أيب ولكن أردت ان تعلم النساء ان ليس 

 من األمر شيء 



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد رجاله ثقات رجال ت
 الشيخني إال أنه قد اختلف فيه على كهمس بن احلسن

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا هشام عن أبيه عن عائشة   - 25088
 عليه وسلم  قالت ملا نزلت وانذر عشريتك األقربني قام رسول هللا صلى هللا 

فقال : اي فاطمة بنت حممد اي صفية بنت عبد املطلب اي بين عبد املطلب ال 
 املك لكم من هللا شيئا سلوين من مايل ما شئتم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع عن سفيان عن املقدام عن   - 25089
ه عن عائشة قالت من حدثك : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ابل أبي

قائما فال تصدقه ما ابل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قائما منذ انزل عليه  
 القرآن 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  



 

 

بن  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا سفيان عن عبد هللا - 25090
حممد بن عقيل عن أيب سلمة عن عائشة أو أيب هريرة : ان رسول هللا صلى هللا 

 عليه وسلم ضحى بكبشني مسينني عظيمني املحني أقرنني موجأين  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا سند فيه ضعف الضطراب عبد  ت
 هللا بن حممد بن عقيل فيه 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا يزيد بن زايد بن أيب اجلعد  - 25091
عن عبد الرمحن بن عابس عن أبيه عن عائشة قالت : ان كنا لنرفع لرسول هللا 

 صلى هللا عليه وسلم الكراع فيأكله بعد شهر  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري يزيد ت
أيب اجلعدبن زايد بن   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا إمساعيل بن عبد امللك بن  - 25092
أيب الصغرياء عن بن أيب مليكة عن عائشة قالت قال رسول هللا صلى هللا عليه  



وسلم : لو كان عندان سعة هلدمت الكعبة ولبنيناها وجلعلت هلا اببني اباب يدخل 
لت فلما ويل بن الزبري هدمها فجعل هلا اببني الناس منه واباب خيرجون منه قا

 قالت فكانت كذلك فلما ظهر احلجاج عليه هدمها وأعاد بناءها األول 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف لضعف إمساعيل بن عبد امللك بن أيب ت
 الصفرياء 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع عن سفيان عن علي بن  - 25093
أيب حذيفة ان عائشة : حكت امرأة عند النيب صلى هللا عليه وسلم   األقمر عن

 ذكرت قصرها فقال النيب صلى هللا عليه وسلم قد اغتبتيها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا سفيان عن علي بن  - 25094
األقمر عن أيب حذيفة عن عائشة : اهنا حكت امرأة فقال هلا رسول هللا صلى 

 هللا عليه وسلم ما أحب اين حكيت أحدا وان يل كذا وكذا  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

أيب ثنا وكيع عن سفيان عن حبيب يعين حدثنا عبد هللا حدثين  - 25095
بن أيب اثبت عن عطاء عن عائشة قالت : سرق يل ثوب فجعلت أدعو عليه  

 فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ال تسبخي عنه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع مرة أخرى قال ثنا سفيان عن   - 25096
حبيب عن عطاء عن عائشة : انه سرق ثوب هلا فدعت على صاحبها فقال ال  

 تسبخي عنه  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا مسعر عن عاصم بن أيب  - 25097
ائشة قالت : ما ترك رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  النجود عن زر عن ع 

 دينارا وال درمها وال عبدا وال أمة وال شاة وال بعريا  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح دون قوهلا : وال عبدا وال أمة فإسناده  ت
 حسن من أجل عاصم بن أيب النجود
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حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا سفيان عن بن األصبهاين   - 25098
عن جماهد بن وردان عن عروة بن الزبري عن عائشة : ان موىل للنيب صلى هللا  

شيئا ومل يدع ولدا وال محيما فقال النيب عليه وسلم وقع من خنلة فمات وترك 
 صلى هللا عليه وسلم أعطوا مرياثه رجال من أهل قريته  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا سفيان عن جابر عن عبد   - 25099
قال :  الرمحن بن األسود عن أبيه عن عائشة عن النيب صلى هللا عليه وسلم  



 احلائض تقضي املناسك كلها اال الطواف ابلبيت 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف لضعف جابر بن ت
 يزيد اجلعفي

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا إمساعيل بن عبد امللك  - 25100
ه وسلم من عن بن أيب مليكة عن عائشة قالت : خرج النيب صلى هللا علي

عندي وهو قرير العني طيب النفس مث رجع ايل وهو حزين فقلت اي رسول هللا 
انك خرجت من عندي وأنت قرير العني طيب النفس ورجعت وأنت حزين 

ين دخلت الكعبة ووددت اين مل أكن فعلت اين أخاف ان أكون أتعبت فقال ا
 أميت من بعدي  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه وهذا إسناد ضعيف لضعف إمساعيل بن ت
 عبد امللك 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع قال ثنا حممد بن سليم عن   - 25101
 صلى هللا عليه وسلم : اتقوا بن أيب مليكة عن عائشة قالت قال رسول هللا



 النار ولو بشق مترة  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا القاسم بن الفضل حدثين  - 25102
مثامة بن حزن قال سألت عائشة عن النبيذ فقالت هذه خادم رسول هللا صلى 

ة فقالت : كنت انبذ لرسول هللا صلى هللا  هللا عليه وسلم فسلها اجلارية حبشي 
 عليه وسلم يف سقاء عشاء فأوكئه فإذا أصبح شرب منه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا األعمش عن حبيب عن   - 25103
املستحاضة وان  عروة عن عائشة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : تصلي 

 قطر الدم على احلصري 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع قال ثنا زكراي بن أيب زائدة  - 25104
ت قال عن مصعب بن شيبة عن طلق بن حبيب عن بن الزبري عن عائشة قال 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : عشر من الفطرة قص الشارب وإعفاء اللحية 
  والسواك واستنشاق ابملاء وقص األظفار وغسل الرباجم ونتف اإلبط وحلق

العانة وانتقاص املاء يعين االستنجاء قال زكراي قال مصعب ونسيت العاشرة  
 اال ان تكون املضمضة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا مسعر وسفيان عن سعد   - 25105
بن إبراهيم عن أيب سلمة عن عائشة قالت : ما كنت القي النيب صلى هللا عليه  

 وسلم من السحر اال وهو عندي انئما 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

ع ثنا عمرو بن سويد الثقفي  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكي - 25106
عن عائشة بنت طلحة عن عائشة زوج النيب صلى هللا عليه وسلم قالت : كن  



أزواج النيب صلى هللا عليه وسلم خيرجن معه عليهن الضماد يغتسلن فيه  
 ويعرقن ال ينهاهن عنه حمالت وال حمرمات 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا محاد بن سلمة عن خالد   - 25107
احلذاء عن خالد بن أيب الصلت عن عراك عن عائشة قالت قال رسول هللا 

 صلى هللا عليه وسلم : قد فعلوها استقبلوا مبقعديت القبلة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف على نكارة فيه . خالد بن أيب ت
مل يسمع من عراك  -عفه على ض -الصلت   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع قال ثنا طلحة بن حيىي عن   - 25108
عبيد هللا بن عبد هللا مسعه منه عن عائشة : ان النيب صلى هللا عليه وسلم  

 صلى وعليه مرط بعضه عليها وهي حائض 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع عن سفيان عن املقدام عن   - 25109
أبيه عن عائشة قالت : كان النيب صلى هللا عليه وسلم إذا رأى انشئا امحر 

 وجهه فإذا مطرت قال اللهم صيبا هنيئا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  
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حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا امين بن انبل عن امرأة من   - 25110
قريش يقال هلا أم كلثوم عن عائشة قالت قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 يعين احلسو قالت وكان رسول هللا صلى هللا  : عليكم ابلبغيض النافع التلبني
عليه وسلم إذا اشتكى أحد من أهله مل تزل الربمة على النار حىت يلقى أحد 

 طرفيه يعين يربأ أو ميوت 

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع قال حدثين أبو عقيل عن   - 25111
قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : عليكم ابحلبة  هبية عن عائشة قالت

السوداء فان فيها شفاء من كل داء اال السام يعين املوت واحلبة السوداء  
 الشونيز 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف لضعف أيب عقيل  ت
وجلهالة هبية موالة عائشة   -وهو حيىي بن املتوكل  -  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع قال ثنا سفيان ومسعر عن   - 25112
معبد بن خالد عن عبد هللا بن شداد عن عائشة : ان النيب صلى هللا عليه  

 وسلم أمرها ان تسرتقي من العني  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا هشام عن أبيه عن عائشة   - 25113



: مسع النيب صلى هللا عليه وسلم رجال يقرأ آية فقال رمحه هللا لقد ذكرين آية 
 كنت أنسيتها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

رد عن عبادة  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع عن سفيان عن ب - 25114
بن نسي عن غضيف بن احلرث عن عائشة قالت : كان النيب صلى هللا عليه  
وسلم رمبا اوتر قبل ان ينام ورمبا اوتر بعد ان ينام ورمبا اغتسل قبل ان ينام  

 ورمبا انم قبل ان يغتسل من اجلنابة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

أيب ثنا وكيع عن شريك عن املقدام بن حدثنا عبد هللا حدثين  - 25115
شريح عن أبيه عن عائشة قال قلت هلا كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

يروي شيئا من الشعر قالت : نعم شعر عبد هللا بن رواحة كان يروي هذا 
 البيت

(   ...وأيتيك ابألخبار من مل تزود )   



 

 

وهو ابن عبد هللا  عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف لضعف شريك :ت
 النخعي

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع عن علي يعين بن مبارك عن   - 25116
حيىي عن أيب سلمة عن عائشة : ان النيب صلى هللا عليه وسلم كان يصلي 

 الركعتني بني األذان واإلقامة  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع عن سفيان عن أشعث بن أيب  - 25117
الشعثاء عن أبيه عن مسروق عن عائشة قالت قال رسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم : إمنا الرضاعة من اجملاعة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع عن األعمش عن مشر عن   - 25118



حيىي بن واثب عن عائشة : اهنا ركبت مجال فلعنته فقال هلا النيب صلى هللا 
 عليه وسلم ال تركبيه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث حسن لغريه وهذا إسناد ضعيف األعمش :  ت
 وهو سليمان بن مهران مل يسمع من مشر 

 

 

ثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع قال ثنا هشام عن أبيه عن  حد - 25119
 عائشة : أن النيب صلى هللا عليه وسلم حك بزاقا يف املسجد  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع عن إمساعيل عن مصعب بن  - 25120
النيب صلى هللا عليه وسلم قال : انه ليهون  إسحاق بن طلحة عن عائشة عن 

 علي اين رأيت بياض كف عائشة يف اجلنة 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف جلهالة مصعب بن إسحاق بن طلحة ت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع عن سفيان عن أسامة عن   - 25121
الزهري عن عروة عن عائشة قالت : كان كالم النيب صلى هللا عليه وسلم  

 فصال يفقهه كل أحد مل يكن يسرده سردا 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسن من أجل أسامة بن زيد : وهو الليثي  ت
 وبقية رجاله ثقات رجال الشيخني 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا أيب عن سعيد بن مسروق   - 25122
عن أابن بن صاحل عن أم حكيم عن عائشة قالت : صليت صالة كنت 

أصليها على عهد النيب صلى هللا عليه وسلم لو ان أيب نشر فنهاين عنها ما  
 تركتها  

 

 

ل وذكر أهنا روت عليق شعيب األرنؤوط : أم حكيم ذكرها احلافظ يف التعجيت
أابن بن صاحل وقال جمهولة مث قال : وال أستبعد أن تكون عن عائشة وعنها 

هي اليت قبلها ) يعين أم حكيم بنت دينار الراوية عن موالهتا أم اسحق ( .  
وفاته أن األقرب أن تكون رميثة بنت حكيم الصحابية جدة عاصم بن عمر  

: قيل إهنا رميثة بنت  390/  21بن قتادة قال املزي يف حتفة األشراف : 



. وقال أبو  171/  1حكيم . قلنا : وهو قول البخاري يف التاريخ الصغري 
عمر بن عبد الرب : رميثة بنت عمرو بن هاشم بن املطلب بن عبد مناف جدة  

عاصم بن عمر بن قتادة قال احلافظ : وكذا نسبها ابن سعد . قلنا : فإن مل  
 إسناد هذه الرواية فقد اتبعتها وبقية رجال تكن هي أم حكيم الواردة يف

 اإلسناد ثقات غري والد وكيع وهو اجلراح بن مليح الرؤاسي فمختلف فيه 

من طريق  172/  1وأخرجه ابن أيب شيبة والبخاري يف التاريخ الصغري * 
يعقوب بن األشج عن القعقاع أن جدته رميثة بنت حكيم حدثته قالت ركعت  

قالت اي أم حكيم لو نشر يل أبو بكر ما تركتهن وقالت عائشة مثان ركعات و 
ركعتهن على عهد النيب صلى هللا عليه وسلم ) لفظ البخاري ( وهذا إسناد  

متابع  -وهو حممد   -صحيح ابن عجالن   

من طريق  4612وأبو يعلى  172/  1أخرجه البخاري يف التاريخ الصغري و 
ن قتادة عن جدته رميثة عن  يوسف بن املاجشون عن أبيه عن عاصم بن عمر ب

عائشة مرفوعا بلفظ : رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يصليهن ولو نشر 
  -وهو يعقوب بن أيب سلمة  -يل أيب على تركهن ما تركتهن . واملاجشون 

 حسن احلديث وابقي رجاله ثقات

 

 

بن  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا عبد اجلبار بن ورد عن  - 25123
أيب مليكة عن عائشة : قال ذكر هلا ان امليت يعذب ببكاء احلي فقالت إمنا 



قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف رجل كافر انه ليعذب وأهله يبكون 
 عليه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد اختلف فيه على ابن أيب  ت
 مليكة : وهو عبد هللا بن عبيد هللا 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع عن سفيان عن عبيد هللا بن  - 25124
أيب زايد عن القاسم عن عائشة قالت قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :  

إمنا جعل الطواف والسعي بني الصفا واملروة ورمي اجلمار إلقامة ذكر هللا عز  
 وجل 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

-------------------------------------  
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حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع عن حممد يعين بن شريك عن  - 25125
بن أيب مليكة عن عائشة ان النيب صلى هللا عليه وسلم قال : ال توعي فيوعي  

أمساء  هللا عليك وقال أسامة عن بن أيب مليكة عن   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع عن شريك عن العباس بن  - 25126
ذريح عن البهي عن عائشة : ان أسامة عثر بعتبة الباب فدمي قال فجعل 

النيب صلى هللا عليه وسلم ميصه ويقول لو كان أسامة جارية حلليتها ولكسوهتا 
 حىت أنفقها  

 

 

ف لضعف عليق شعيب األرنؤوط : حديث حسن بطرقه وهذا إسناد ضعيت
 شريك وهو ابن عبد هللا النخعي 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا كهمس عن عبد هللا بن  - 25127
شقيق قال سألت عائشة عن صوم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقالت : ما  
 علمته صام شهرا حىت يفطر منه وال افطره حىت يصوم منه حىت مضى لسبيله  



 

 

ؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم عليق شعيب األرنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا شريك ثنا وكيع عن أيب إسحاق  - 25128
عن فروة بن نوفل عن عائشة : ان النيب صلى هللا عليه وسلم كان يقول يف 

 دعائه اللهم اين أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما مل اعمل  

 

 

هذا إسناد ضعيف لضعف شريك : عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح و ت
 وهو ابن عبد هللا النخعي 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع قال ثنا محاد بن سلمة عن   - 25129
عبد هللا بن شداد عن أيب عذرة رجل كان أدرك النيب صلى هللا عليه وسلم عن  

عائشة قالت : هنى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن احلمامات للرجال 
لنساء مث رخص للرجال يف املآزر ومل يرخص للنساء وا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد بن هارون اان حممد بن  - 25130
ائشة قالت : إمنا  إسحاق عن عبد الرمحن بن القاسم بن حممد عن أبيه عن ع

هي سهيلة بنت سهل وان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أمرها ابلغسل لكل 
صالة فلما شق ذلك عليها أمرها ان جتمع الظهر والعصر بغسل واحد وبني 

غرب والعشاء بغسل واحد وان تغتسل للصبح  امل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد بن هارون اان حممد بن  - 25131
إسحاق عن حممد بن عبد الرمحن عن أمه عمرة عن عائشة قالت : مسعت 

زيد يعين فضل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم هنى ان مينع نقع البئر قال ي
 املاء 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد ثنا حممد بن إسحاق عن حيىي   - 25132
بن عباد بن عبد هللا بن الزبري عن أبيه عن عائشة قال بينما اان عندها إذ مر  



 رجل قد ضرب يف مخر على ابهبا فسمعت حس الناس فقالت أي شيء هذا
قلت رجل أخذ سكراان من مخر فضرب فقالت سبحان هللا مسعت رسول هللا 
صلى هللا عليه وسلم يقول : ال يشرب الشارب حني يشرب وهو مؤمن يعين 
اخلمر وال يزين الزاين حني يزين وهو مؤمن وال يسرق السارق حني يسرق وهو  

هم وهو  مؤمن وال ينتهب منتهب هنبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها رؤوس
 مؤمن فإايكم وإايكم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : مرفوعه صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف حممد بن ت
 إسحاق مدلس وقد عنعن 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد بن هارون قال اان بن أيب  - 25133
جاءت ذئب عن حممد بن عمرو بن عطاء عن ذكوان عن عائشة قالت : 

يهودية فاستطعمت على ابيب فقالت أطعموين أعاذكم هللا من فتنة الدجال  
ومن فتنة عذاب القرب قالت فلم أزل أحبسها حىت جاء رسول هللا صلى هللا 

لم فقلت اي رسول هللا ما تقول هذه اليهودية قال وما تقول قلت عليه وس
تقول أعاذكم هللا من فتنة الدجال ومن فتنة عذاب القرب قالت عائشة فقام  
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فرفع يديه مدا يستعيذ ابهلل من فتنة الدجال  

اال قد حذر   ومن فتنة عذاب القرب مث قال أما فتنة الدجال فإنه مل يكن نيب



أمته وسأحذركموه حتذيرا مل حيذره نيب أمته انه أعور وهللا عز وجل ليس أبعور  
مكتوب بني عينيه كافر يقرؤه كل مؤمن فأما فتنة القرب فيب تفتنون وعين 

تسألون فإذا كان الرجل الصاحل اجلس يف قربه غري فزع وال مشعوف مث يقال  
هذا الرجل الذي كان فيكم فيقول   له فيم كنت فيقول يف اإلسالم فيقال ما

حممد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم جاءان ابلبينات من عند هللا عز وجل 
فصدقناه فيفرج له فرجة قبل النار فينظر إليها حيطم بعضها بعضا فيقال له 

انظر إىل ما وقاك هللا عز وجل مث يفرج له فرجة إىل اجلنة فينظر إىل زهرهتا وما  
ه هذا مقعدك منها ويقال على اليقني كنت وعليه مت وعليه  فيها فيقال ل

تبعث ان شاء هللا وإذا كان الرجل السوء اجلس يف قربه فزعا مشعوفا فيقال له  
فيم كنت فيقول ال أدري فيقال ما هذا الرجل الذي كان فيكم فيقول مسعت 

 زهرهتا  الناس يقولون قوال فقلت كما قالوا فتفرج له فرجة قبل اجلنة فينظر إىل 
وما فيها فيقال له انظر إىل ما صرف هللا عز وجل عنك مث يفرج له فرجة قبل  

النار فينظر إليها حيطم بعضها بعضا ويقال له هذا مقعدك منها كنت على 
الشك وعليه مت وعليه تبعث ان شاء هللا مث يعذب قال حممد بن عمرو 

 عليه وسلم قال ان فحدثين سعيد بن يسار عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا 
امليت حتضره املالئكة فإذا كان الرجل الصاحل قالوا أخرجي أيتها النفس الطيبة  

كانت يف اجلسد الطيب واخرجي محيدة وأبشري بروح ورحيان ورب غري 
غضبان فال يزال يقال هلا ذلك حىت خترج مث يعرج هبا إىل السماء فيستفتح له  

حبا ابلنفس الطيبة كانت يف اجلسد الطيب فيقال من هذا فيقال فالن فيقال مر 



أدخلي محيدة وأبشري ويقال بروح ورحيان ورب غري غضبان فال يزال يقال هلا  
ذلك حىت ينتهى هبا إىل السماء اليت فيها هللا عز وجل فإذا كان الرجل السوء  
قالوا أخرجي أيتها النفس اخلبيثة كانت يف اجلسد اخلبيث أخرجي منه ذميمة  

فما يزال يقال هلا ذلك   {وآخر من شكله أزواج  }ميم وغساق وأبشري حب
حىت خترج مث يعرج هبا إىل السماء فيستفتح هلا فيقال من هذا فيقال فالن 

فيقال ال مرحبا ابلنفس اخلبيثة كانت يف اجلسد اخلبيث أرجعي ذميمة فإنه ال  
الرجل  يفتح لك أبواب السماء فرتسل من السماء مث تصري إىل القرب فيجلس 

 الصاحل فيقال له ويرد مثل ما يف حديث عائشة سواء 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

------------------------------------- 
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حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد قال اان هشام عن حممد قال   - 25134
مع أم املؤمنني حدثتين دقرة أم عبد الرمحن بن أذينة قالت : كنا نطوف ابلبيت 

فرأت على امرأة بردا فيه تصليب فقالت أم املؤمنني اطرحيه اطرحيه فان 



 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان إذا رأى حنو هذا قضبه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد قال اان حيىي عن عبد الرمحن  - 25135
بن القاسم عن حممد بن جعفر بن الزبري انه مسع عباد بن عبد هللا بن الزبري 

حيدث انه مسع عائشة حتدث ان رجال أتى النيب صلى هللا عليه وسلم فقال :  
سأله ما شانه فقال أصاب أهله يف رمضان فااته مكتل يدعى  انه قد احرتق ف

 العرق فيه متر فقال أين احملرتق فقام الرجل فقال تصدق هبذا 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد قال اان حيىي قال مسعت عبد   - 25136
دث ان عائشة كانت حتدث : ان رسول هللا صلى هللا  هللا بن عامر بن ربيعة حي

عليه وسلم سهر ذات ليلة وهى إىل جنبه قالت فقلت ما شانك اي رسول هللا 
قالت فقال ليت رجال صاحلا من أصحايب حيرسين الليلة قال فبينا اان على  

ذلك إذ مسعت صوت السالح فقال من هذا قال أان سعد بن مالك فقال ما  



ئت ألحرسك اي رسول هللا قالت فسمعت غطيط رسول هللا جاء بك قال ج
 صلى هللا عليه وسلم يف نومه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    141صفحة  - 6مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد قال اان سفيان يعىن بن حسني  - 25137
عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت : أهديت حلفصة شاة وحنن صائمتان  

ففطرتين فكانت ابنة أبيها فلما دخل علينا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
له فقال أبدال يوما مكانه   ذكران ذلك  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد قال اان بن أيب ذئب عن   - 25138



الزهري عن عروة وعمرة بنت عبد الرمحن عن عائشة : ان أم حبيبة بنت 
جحش استحيضت سبع سنني وكانت امرأة عبد الرمحن بن عوف فسألت 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن ذلك فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
رق وليست حبيضة فاغتسلي وصلى قال فكانت تغتسل عند كل إمنا هذا ع

 صالة 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد بن هارون قال اان حممد بن   - 25139
عمرو عن حيىي بن عبد الرمحن بن حاطب قال كانت عائشة تقول : خرجنا مع  

ى هللا عليه وسلم ثالثة أنواع فمنا من أهل حبج وعمرة ومنا من  رسول هللا صل
ا مل حيل من  أهل حبج مفرد ومنا من أهل بعمرة فمن كان أهل حبج وعمرة مع

شيء مما حرم هللا عز وجل عليه حىت يقضى حجه ومن أهل بعمرة مث طاف 
 ابلبيت وسعى بني الصفا واملروة وقصر أحل مما حرم منه حىت يستقبل حجا 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد حسن من أجل حممد بن ت
 عمرو : وهو ابن علقمة الليثي وهو خمتلف فيه 

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد قال اان حممد بن عمرو عن   - 25140
أبيه عن جده علقمة بن وقاص قال أخربتين عائشة قالت : خرجت يوم  

الناس قالت فسمعت وئيد األرض ورائي يعين حس األرض  اخلندق أقفوا آاثر 
خيه احلارث بن أوس حيمل جمنة  قالت فالتفت فإذا أان بسعد بن معاذ ومعه بن أ

قالت فجلست إىل األرض فمر سعد وعليه درع من حديد قد خرجت منها  
أطرافه فأان أختوف على أطراف سعد قالت وكان سعد من أعظم الناس وأطوهلم  

وهو يرجتز ويقول قالت فمر   

ما أحسن املوت إذا حان األجل ( قالت   ... ليت قليال يدرك اهليجا مجل  ) 
فقمت فاقتحمت حديقة فإذا فيها نفر من املسلمني وإذا فيهم عمر بن 

اخلطاب وفيهم رجل عليه سبغة له يعىن مغفرا فقال عمر ما جاء بك لعمري  
ون حتوز قالت فما زال يلومين وهللا إنك جلريئة وما يؤمنك أن يكون بالء أو يك

حىت متنيت أن األرض انشقت يل ساعتئذ فدخلت فيها قالت فرفع الرجل 
السبغة عن وجهه فإذا طلحة بن عبيد هللا فقال اي عمر وحيك انك قد أكثرت 
منذ اليوم وأين التحوز أو الفرار إال إىل هللا عز وجل قالت ويرمى سعدا رجل 

ه بن العرقة بسهم له فقال له خذها وأان بن من املشركني من قريش يقال ل
العرقة فأصاب أكحله فقطعه فدعا هللا عز وجل سعد فقال اللهم ال متتين حىت 
تقر عيين من قريظة قالت وكانوا حلفاءه ومواليه يف اجلاهلية قالت فرقي كلمه  

وبعث هللا عز وجل الريح على املشركني فكفى هللا عز وجل املؤمنني القتال  



هللا قواي عزيزا فلحق أبو سفيان ومن معه بتهامة وحلق عيينة بن بدر ومن   وكان
  معه بنجد ورجعت بنو قريظة فتحصنوا يف صياصيهم ورجع رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم إىل املدينة فوضع السالح وأمر بقبة من آدم فضربت على سعد يف  

لنقع الغبار فقال أقد  املسجد قالت فجاءه جربيل عليه السالم وإن على ثناايه 
وضعت السالح وهللا ما وضعت املالئكة بعد السالح اخرج إىل بين قريظة 
فقاتلهم قالت فلبس رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ألمته وأذن يف الناس 

ابلرحيل أن خيرجوا فخرج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فمر على بين غنم  
م فقالوا مر بنا دحية الكليب وكان  وهم جريان املسجد حوله فقال من مر بك

دحية الكليب تشبه حليته وسنه ووجهه جربيل عليه السالم فقالت فأاتهم رسول  
هللا صلى هللا عليه وسلم فحاصرهم مخسا وعشرين ليلة فلما اشتد حصرهم  

واشتد البالء قيل هلم انزلوا على حكم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 
عبد املنذر فأشار إليهم أنه الذبح قالوا ننزل على حكم  فاستشاروا أاب لبابة بن 

سعد بن معاذ فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم انزلوا على حكم سعد بن  
معاذ فنزلوا وبعث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إىل سعد بن معاذ فأيت به 
ر  على محار عليه إكاف من ليف قد محل عليه وحف به قومه فقالوا اي أاب عم
وحلفائك ومواليك وأهل النكاية ومن قد علمت قالت وإين ال يرجع إليهم  

شيئا وال يلتفت إليهم حىت إذا دان من دورهم التفت إىل قومه فقال قد آن يل 
أن ال أابيل يف هللا لومه الئم قال قال أبو سعيد فلما طلع على رسول هللا صلى 

قال عمر سيدان هللا عز وجل هللا عليه وسلم قال قوموا إىل سيدكم فأنزلوه ف 



قال انزلوه فأنزلوه قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم احكم فيهم قال سعد  
فإين احكم فيهم أن تقتل مقاتلتهم وتسىب ذراريهم وتقسم أمواهلم وقال يزيد 
ببغداد ويقسم فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لقد حكمت فيهم حبكم  

الت مث دعا سعد قال اللهم إن كنت أبقيت على  هللا عز وجل وحكم رسوله ق
نبيك صلى هللا عليه وسلم من حرب قريش شيئا فأبقين هلا وإن كنت قطعت  
احلرب بينه وبينهم فاقبضين إليك قالت فانفجر كلمه وكان قد برئ حىت ما  
يرى منه إال مثل اخلرص ورجع إىل قبته اليت ضرب عليه رسول هللا صلى هللا 

ت عائشة فحضره رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأبو بكر عليه وسلم قال
وعمر قالت فوالذي نفس حممد بيده إين ألعرف بكاء عمر من بكاء أيب بكر 

قال علقمة قلت   {رمحاء بينهم   }وأان يف حجريت وكانوا كما قال هللا عز وجل  
  أي أمه فكيف كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يصنع قالت كانت عينه ال

 تدمع على أحد ولكنه كان إذا وجد فإمنا هو آخذ بلحيته  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : بعضه صحيح وجزء منه حسن وهذا إسناد فيه  ت
 ضعف عمرو بن علقمة مل يرو عنه غري ابنه حممد 

 

 

------------------------------------- 

 



[    142صفحة  - 6مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد قال اان عمرو بن ميمون قال   - 25141
ثنا سليمان بن يسار قال أخربتين عائشة اهنا : كانت تغسل املين من ثوب 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فيخرج فيصلي وأان انظر إىل البقع يف ثوبه من  
 أثر الغسل  

 

 

شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على  ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد قال اان حممد بن إسحاق عن   - 25142
حيىي بن عباد بن عبد هللا بن الزبري عن أبيه عن عائشة قالت مسعت رسول هللا 

صلى هللا عليه وسلم يقول : من صلى صالة مل يقرأ فيها أبم القرآن فهي 
 خداج 

 

 

ريه وهذا إسناد حسن من أجل حممد بن عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغ ت
 إسحاق

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد قال اان حممد يعين بن عمرو   - 25143
عن أيب سلمة عن عائشة قالت : واعد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم جربيل  

يف ساعة ان أيتيه فيها فراث عليه ان أيتيه فيها فخرج رسول هللا صلى هللا 
م فوجده ابلباب قائما فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اين عليه وسل 

انتظرتك مليعادك فقال ان يف البيت كلبا وال ندخل بيتا فيه كلب وال صورة  
وكان حتت سرير عائشة جرو كلب فأمر به رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 فأخرج مث أمر ابلكالب حني أصبح فقتلت  

 

 

يث صحيح دون قوله : مث أمر ابلكالب حني عليق شعيب األرنؤوط : حدت
 أصبح فقلت فصحيح لغريه 

 

 

------------------------------------- 

 

[    143صفحة  - 6مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد قال اان حممد عن أيب سلمة   - 25144
يصوم قالت قال : سألت عائشة كيف كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

كان يصوم حىت نقول ال يفطر ويفطر حىت نقول ال يصوم مل أره يف شهر أكثر  



كله    صياما منه يف شعبان كان يصوم شعبان كله اال قليال بل كان يصوم شعبان  

 

 

 -عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد حسن من أجل حممد ت
 وهو ابن عمرو ابن علقمة الليثي 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد قال اان االصبغ عن ثور بن  - 25145
يزيد عن خالد بن معدان قال حدثين ربيعة اجلرشي قال سألت عائشة فقلت  

 عليه وسلم يقول : إذا قام من الليل ومب كان  ما كان رسول هللا صلى هللا
يستفتح قالت كان يكرب عشرا ويسبح عشرا ويهلل عشرا ويستغفر عشرا 
ويقول اللهم اغفر يل واهدين وارزقين عشرا ويقول اللهم اين أعوذ بك من  

 الضيق يوم احلساب عشرا  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد قال أخربان احلجاج عن أيب  - 25146
بكر بن حممد عن عمرة عن عائشة قالت قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 : إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب والثياب وكل شيء اال النساء 



 

 

  عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح دون قوله : " وحلقتم " وهذا إسنادت
 ضعيف لضعف حجاج بن أرطاة وقد اختلف عليه فيه 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد عن احلجاج عن عبد الرمحن  - 25147
بن األسود عن أبيه عن عائشة قالت : كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا  
أراد ان يباشر إحداان وهي حائض أمرها فاتزرت وإذا أراد ان ينام وهو جنب  

وضوءه للصالة  توضأ  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف لضعف احلجاج ت
 بن أرطاة

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد قال اان بن أيب ذئب عن   - 25148
الزهري عن عروة عن عائشة قالت : كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

لفجر إحدى عشرة ركعة يسلم يف  يصلي ما بني ان يفرغ من صالة العشاء إىل ا
آية  كل ثنتني ويوتر بواحدة ويسجد يف سجدته بقدر ما يقرأ أحدكم مخسني 

قبل ان يرفع رأسه فإذا سكت املؤذن من األذان األول قام فركع ركعتني 



 خفيفتني مث اضطجع على شقة األمين حىت أيتيه املؤذن فيخرج معه  

 

 

لى شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح عت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد قال اان هشام عن عبد هللا بن   - 25149
عبيد بن عمري عن عائشة : ان النيب صلى هللا عليه وسلم كان أيكل طعاما يف  

ستة نفر من أصحابه فجاء أعرايب فأكله بلقمتني فقال النيب صلى هللا عليه  
 لكفاكم فإذا أكل أحدكم طعاما فليذكر اسم  وسلم أما انه لو كان ذكر اسم هللا

 هللا فان نسي ان يذكر اسم هللا يف أوله فليقل بسم هللا أوله وآخره  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث حسن بشواهده وهذا إسناد ضعيف  ت
 النقطاعه عبد هللا بن عبيد بن عمري مل يسمع من عائشة 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد قال اان شعبة بن احلجاج عن   - 25150
أيب بكر بن حفص عن أيب سلمة عن عائشة قالت : سأهلا أخوها من الرضاعة  
عن غسل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من اجلنابة فدعت مباء قدر الصاع 

 فاغتسلت وصبت على رأسها ثالاث 



 

 

يح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد قال اان شعبة عن عطاء بن  - 25151
السائب عن أيب سلمة قال سألت عائشة عن غسل رسول هللا صلى هللا عليه  
وسلم من اجلنابة فقالت : كان يغسل يديه ثالاث مث يغسل فرجه مث يغسل يديه 

مث يفرغ على سائر جسده  مث يتمضمض ويستنشق مث يصب على رأسه   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد حسن . عطاء بن ت
قد مسع شعبة منه قبل اختالطه   - وإن كان قد اختلط  -السائب   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد اان مهام بن حيىي عن قتادة عن   - 25152
ا إذا كانت حائضا قالت : معاذة ان امرأة قالت لعائشة أجتزي إحداان صالهت

أحرورية أنت قد كنا حنيض عند رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فال أيمران 
 بقضاء الصالة 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد اان محاد بن سلمة عن محاد   - 25153
عن إبراهيم عن األسود عن عائشة قالت : أتى النيب صلى هللا عليه وسلم  

 بضب فلم أيكله فقلت اال نطعمه املساكني قال ال تطعموهم مما ال أتكلون 
 

 

لون " عليق شعيب األرنؤوط : صحيح دون قوله : " ال تطعموهم مما ال أتك ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    144صفحة  - 6مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد قال اان محاد وعفان قال ثنا   - 25154
عبد هللا بن محاد بن سلمة عن أيوب قال عفان وثنا أيوب عن أيب قالبة عن  

يزيد عن عائشة قالت : كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقسم بني نسائه 
املك فال  فيعدل قال عفان ويقول هذه قسميت مث يقول اللهم هذا فعلي فيما

 تلمين فيما متلك وال املك 
 

 



عليق شعيب األرنؤوط : هذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخني غري محاد بن  ت
وهو رضيع عائشة  -وعبد هللا بن يزيد   -سلمة   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سليمان بن داود اهلامشي اان  - 25155
إبراهيم يعين بن سعد عن الزهري عن عروة عن عائشة قال قلت : أرأيت قول 

إن الصفا واملروة من شعائر هللا فمن حج البيت أو اعتمر فال   }هللا عز وجل  
يطوف  قال فقلت فوهللا ما على أحد جناح ان ال {جناح عليه أن يطوف هبما 

هبما فقالت عائشة بئسما قلت اي بن أخيت اهنا لو كانت على ما أولتها كانت 
فال جناح عليه ان ال يطوف هبما ولكنها إمنا أنزلت ان األنصار كانوا قبل ان 
يسلموا يهلون ملناة الطاغية اليت كانوا يعبدون عند املشلل وكان من أهل هلا  

ن ذلك رسول هللا صلى هللا عليه  حترج ان يطوف ابلصفا واملروة فسألوا ع
وسلم فقالوا اي رسول هللا اان كنا نتحرج ان نطوف ابلصفا واملروة يف اجلاهلية  

فال جناح   }إىل قوله   {إن الصفا واملروة من شعائر هللا  }فأنزل هللا عز وجل 
قالت عائشة مث قد سن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم   {عليه أن يطوف هبما 

ا فليس ينبغي ألحد ان يدع الطواف هبما الطواف هبم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري أن ت
 سليمان بن داود اهلامشي أخرج له أصحاب السنن والبخاري



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد اان إبراهيم بن سعد عن صاحل   - 25156
ن عائشة قالت : دخل على رسول هللا بن كيسان عن الزهري عن عروة ع 

صلى هللا عليه وسلم يف اليوم الذي بدئ فيه فقلت وارأساه فقال وددت ان 
ذلك كان وأان حي فهيأتك ودفنتك قالت فقلت غريي كأين بك يف ذلك اليوم 
عروسا ببعض نسائك قال وأان وا رأساه ادعوا إىل أابك وأخاك حىت اكتب أليب 

ان يقول قائل ويتمىن متمن اان أوىل وأيىب هللا عز وجل  بكر كتااب فإين أخاف 
 واملؤمنون اال أاب بكر 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد اان محاد بن سلمة عن محاد   - 25157
م قال :  عن إبراهيم عن األسود عن عائشة ان رسول هللا صلى هللا عليه وسل 

رفع القلم عن ثالثة عن النائم حىت يستيقظ وعن املبتلى حىت يربأ وعن الصيب  
 حىت يعقل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده جيدت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد اان صخر بن جويرية عن   - 25158
ائشة فسأهلا عبيد  إمساعيل عن أيب خلف : انه دخل مع عبيد بن عمري على ع

بن عمري كيف كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقرأ هذه اآلية الذين أيتون 
مها أحب ما أوتوا أو يؤتون ما آتوا فقالت أيهما أحب إليك فقال وهللا ألحد

ايل من كذا وكذا قالت ايتهما قال الذين أيتون ما آتوا فقالت أشهد لكذلك 
 كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقرؤها وكذاك أنزلت ولكن اهلجاء حرف 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا صخر بن جويرية ثنا   - 25159
إمساعيل املكي حدثين أبو خلف موىل بين مجح انه دخل مع عبيد بن عمري  

 على أم املؤمنني عائشة فذكر : معناه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

ن مطرف  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد اان مهام عن قتادة ع  - 25160
عن عائشة قالت : جعل للنيب صلى هللا عليه وسلم بردة سوداء من صوف 



فذكر بياض النيب صلى هللا عليه وسلم وسوادها فلما عرق وجد منها ريح 
 الصوف فقذفها قال وأحسبه قد قالت كان يعجبه الريح الطيبة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  
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حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أان جعفر بن كيسان وحيىي بن  - 25161
إسحاق وعفان املعىن وهذا لفظ حديث يزيد مل خيتلفوا يف اإلسناد واملعىن قاال  

حدثتنا معاذة بنت عبد هللا العدوية قالت  اان جعفر بن كيسان العدوي قال
يه وسلم : ال تفىن أميت دخلت على عائشة فقالت قال رسول هللا صلى هللا عل 

اال ابلطعن والطاعون قلت اي رسول هللا هذا الطعن قد عرفناه فما الطاعون  
 قال غدة كغدة البعري املقيم هبا كالشهيد والفار منها كالفار من الزحف 

 

 

يب األرنؤوط : إسناده جيد جعفر بن كيسان من رجال " التعجيل " عليق شع ت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد اان محاد بن سلمة عن بن  - 25162
سخربة عن القاسم بن حممد عن عائشة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال :  

 أعظم النساء بركة أيسرهن مؤنة  
 

 

إسناده ضعيف عليق شعيب األرنؤوط : ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد اان محاد بن سلمة عن علي   - 25163
بن زيد عن أيب عثمان النهدي عن عائشة : ان النيب صلى هللا عليه وسلم كان  

 يقول اللهم اجعلين من الذين إذا أحسنوا استبشروا وإذا أساءوا استغفروا 
 

 

جدعان   عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف لضعف علي بن زيد وهو ابنت
 وبقية رجاله ثقات رجال الشيخني 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أان مهام بن حيىي عن إسحاق  - 25164
بن عبد هللا بن أيب طلحة قال حدثين شيبة احلضرمي قال كنا عند عمر بن عبد  

العزيز فحدثنا عروة بن الزبري عن عائشة ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
ث احلف عليهن ال جيعل هللا عز وجل من له سهم يف اإلسالم كمن  قال : ثال



ال سهم له فأسهم اإلسالم ثالثة الصالة والصوم والزكاة وال يتوىل هللا عز وجل  
عبدا يف الدنيا فيوليه غريه يوم القيامة وال حيب رجل قوما اال جعله هللا عز  

سرت هللا عز وجل وجل معهم والرابعة لو حلفت عليها رجوت ان ال آمث ال ي
عبدا يف الدنيا اال سرته يوم القيامة فقال عمر بن عبد العزيز إذا مسعتم مثل  
هذا احلديث من مثل عروة يرويه عن عائشة عن النيب صلى هللا عليه وسلم  

 فاحفظوه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث حسن لغريه وهذا إسناد ضعيف جلهالة شيبة  ت
 اخلضري 

 

 

د هللا حدثين أيب ثنا يزيد اان محاد بن سلمة وعفان ثنا  حدثنا عب - 25165
رسول هللا صلى هللا  محاد عن اثبت البناين عن مسية عن عائشة قالت : وجد 

عليه وسلم على صفية بنت حيي فقالت يل هل لك إىل ان ترضني رسول هللا 
صلى هللا عليه وسلم عين واجعل لك يومي قلت نعم فأخذت مخارا هلا 

عفران فرشته ابملاء مث اختمرت به قال عفان ليفوح رحيه مث دخلت مصبوغا بز 
عليه يف يومها فجلست إىل جنبه فقال إليك اي عائشة فليس هذا يومك فقلت 

 فضل هللا يؤتيه من يشاء مث أخربته خربي قال عفان فرضي عنها  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف جلهالة مسية ت  

 

 

 حدثين أيب ثنا يزيد قال اان مهام بن حيىي عن  حدثنا عبد هللا - 25166
قتادة عن معاذة عن عائشة : ان النيب صلى هللا عليه وسلم كان يصلي 

 الضحى أربعا ويزيد ما شاء هللا 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد اان جعفر بن برد قال حدثتنا   - 25167
أم سامل الراسبية عن عائشة قالت : كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا أيت 

 ابللنب قال كم يف البيت بركة أو بركتني 

 

 

تفرد عنها جعفر   - عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف أم سامل الراسبية ت
يؤثر توثيقها عن أحد وذكرها الذهيب يف امليزان مع اجملهوالت ومل -بن برد   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا صفوان بن عيسى اان أسامة بن زيد   - 25168
عن الزهري عن عروة عن عائشة ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : ال  



 نورث ما تركنا فهو صدقة  
 

 

سامة بن زيد الليثي خمتلف فيه  عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح أت
 حسن احلديث وقد توبع 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن   - 25169
املقدام بن شريح عن أبيه قال سألت عائشة عن الصالة بعد العصر فقالت 

صل : إمنا هنى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قومك أهل اليمن عن الصالة 
لشمس إذا طلعت ا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن يزيد  - 25170
الرشك عن معاذة عن عائشة اهنا قالت : كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
يصوم ثالثة أايم من كل شهر قالت فقلت من ايه كان فقالت مل يكن يبايل من  

 ايه كان  
 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  
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حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر غندر ثنا عبد هللا   - 25171
مساكن له  بن جعفر املخرمي أخربين سعد بن إبراهيم : ان رجال أوصى يف

بثلث كل مسكن إلنسان فسألت القاسم بن حممد فقال امجع ثالثة يف مكان  
واحد فإين مسعت عائشة تقول قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من عمل  

 عمال ليس عليه أمران فأمره رد  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا سعيد وحممد بن   - 25172
سول هللا بكر اان سعيد عن قتادة عن سعيد بن املسيب عن عائشة : ان ر 

صلى هللا عليه وسلم لعن قوما اختذوا قبور أنبيائهم مساجد وقال حممد بن بكر 



 صلى هللا ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لعن قوما وقال اخلفاف ان النيب
 عليه وسلم قال لعن هللا قوما اختذوا قبور أنبيائهم مساجد  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا سعيد عن قتادة   - 25173
عن عطاء عن عائشة قالت : لقد كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يصلي 

اله مضطجعة  وأان عن ميينه وعن مش  

 

 

وهو ابن أيب عروبة وإن  -عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح سعيد ت
اتبع مهام  -تكن رواية حممد بن جعفر عنه بعد االختالط   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان بن عيينة عن جمالد عن   - 25174
ه وسلم  الشعيب عن أيب سلمة عن عائشة قالت : رأيت رسول هللا صلى هللا علي 

ضعا يديه على معرفة فرس وهو يكلم رجال قلت رايتك واضعا يديك على  وا
معرفة فرس دحية الكليب وأنت تكلمه قال ورايتيه قالت نعم قال ذاك جربيل  
عليه السالم وهو يقرئك السالم قالت وعليه السالم ورمحة هللا وبركاته جزاه 



ل قال سفيان الدخيل هللا خريا من صاحب ودخيل فنعم الصاحب ونعم الدخي
 الضيف 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا معاذ بن هشام حدثين أيب عن   - 25175
قتادة عن كثري بن أيب كثري عن أيب عياض عن عائشة اهنا قالت : قد كان نيب 

 هللا صلى هللا عليه وسلم يصلي وان بعض مرطي عليه  

 

 

شعيب األرنؤوط : حديث صحيحعليق ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن إمساعيل بن أيب فديك  - 25176
ن داود بن احلصني عن  الديلي اان إبراهيم بن إمساعيل بن أيب حبيبة األشهلي ع

القاسم بن حممد عن عائشة ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : السواك  
السام قالوا اي  مطيبة للفم مرضاة للرب ويف احلبة السوداء شفاء من كل داء اال

 رسول هللا وما السام قال املوت 

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : قوله : " السواك مطيبة للفم مرضاة للرب " صحيح ت
لغريه وهذا إسناد ضعيف لضعف إبراهيم بن أيب حبيبة األشهلي . وقوله : "  
م ؟ ويف احلبة السوداء شفاء من كل داء إال السام " قالوا اي رسول هللا وما السا

قال : " املوت " صحيح دون قوله : اي رسول هللا وما السام ؟ قال : " املوت 
 " فضعيف لضعف هذا اإلسناد 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هشيم اان مغرية عن الشعيب عن   - 25177
عائشة قالت : كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا اسرتاث اخلرب متثل فيه  

 ببيت طرفة 

(   ...ك ابألخبار من مل تزود وأيتي)   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث حسن لغريه ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هشيم عن إمساعيل بن أيب خالد  - 25178
عن أيب إسحاق عن األسود عن عائشة قالت : كان رسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم ينام وهو جنب وال ميس ماء 

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح دون قوله : وال ميس ماء . فقد ت
 أنكره احلفاظ

 

 

حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن جابر  حدثنا عبد هللا   - 25179
عائشة قالت قلت هلا املرأة  عن يزيد بن مرة عن مليس اهنا قالت : سألت

تصنع الدهن حتبب إىل زوجها فقالت أميطي عنك تلك اليت ال ينظر هللا عز  
وجل إليها قالت وقالت امرأة لعائشة اي أمه فقالت عائشة اىن لست أبمكن  

قالت عائشة وكان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم خيلط ولكين أختكن 
 العشرين بصالة ونوم فإذا كان العشر مشر وشد املئزر ومشر  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف لضعف جابر : وهو ابن يزيد اجلعفي ت
 ويزيد بن مرة وجلهالة مليس 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب اان حممد بن جعفر ثنا شعبة عن جرب   - 25180
ل هللا صلى بن حبيب عن أم كلثوم عن عائشة : ان أاب بكر دخل على رسو 

هللا عليه وسلم فأراد ان يكلمه وعائشة تصلى فقال هلا رسول هللا صلى هللا 
عليه وسلم عليك ابلكوامل أو كلمة أخرى فلما انصرفت عائشة سألته عن  

ذلك فقال هلا قويل اللهم اىن أسألك من اخلري كله عاجله واجله ما علمت منه  



وما مل أعلم وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما مل أعلم  
وأسألك اجلنة وما قرب إليها من قول أو عمل وأعوذ بك من النار وما قرب 

ورسولك حممد صلى  إليها من قول أو عمل وأسألك من اخلري ما سألك عبدك 
هللا عليه وسلم وأستعيذك مما استعاذك منه عبدك ورسولك حممد صلى هللا عليه  

 وسلم وأسألك ما قضيت يل من أمر ان جتعل عاقبته رشدا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح غري جرب  ت
ب املفرد " بن حبيب فمن رجال ابن ماجة وروى له البخاري يف " األد  
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حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثناه عبد الصمد ثنا شعبة ثنا جرب بن  - 25181
حبيب قال مسعت أم كلثوم بنت أيب بكر حتدث عن عائشة ان رسول هللا صلى 

 هللا عليه وسلم قال هلا : عليك ابجلوامع الكوامل فذكر احلديث  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

ثنا عفان ثنا محاد بن سلمة ثنا جرب بن   حدثنا عبد هللا حدثين أيب - 25182
 حبيب عن أم كلثوم بنت أيب بكر عن عائشة فذكر : حنوه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن   - 25183
منصور عن هالل بن يساف عن عائشة اهنا قالت : فقدت رسول هللا صلى 

هللا عليه وسلم فظننت انه أتى بعض جواريه فطلبته فإذا هو ساجد يقول رب  
 اغفر يل ما أسررت وما أعلنت  

 

 

مسلم عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن عمارة   - 25184
رسول هللا يعىن بن أيب حفصة عن عكرمة عن عائشة اهنا قالت : كان على 

صلى هللا عليه وسلم ثوابن عمانيان أو قطراين فقالت له عائشة ان هذين 



ليه ثوابن غليظان ترشح فيهما فيثقالن عليك وان فالان قد جاءه بز فابعث إ
رفت ما يريد حممد إمنا يريد ان يذهب بثويب  يبيعك ثوبني إىل امليسرة قال قد ع

أي ال يعطيىن درامهي فبلغ ذلك النيب صلى هللا عليه وسلم قال شعبة أراه قال  
قد كذب لقد عرفوا اىن اتقاهم هلل عز وجل أو قال أصدقهم حديثا وآداهم  

 لألمانة 
 

 

حيح على شرط البخاري عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ص ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر حدثنا شعبة عن   - 25185
عبد رب يعين بن سعيد عن انفع عن سابية عن عائشة : ان رسول هللا صلى  

هللا عليه وسلم أمر بقتل ذي الطفيتني واألبرت وقال اهنما يطمسان البصر 
 ويسقطان الولد 

 

 

: حديث صحيحعليق شعيب األرنؤوط ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر وروح قاال ثنا شعبة   - 25186
عن األشعث بن سليم انه مسع أابه حيدث عن مسروق قال سألت عائشة : أي  



العمل كان أحب إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قالت الدائم قال بن 
صارخ  جعفر فقلت فأي حني كان يقوم قالت إذا مسع ال  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن   - 25187
األشعث بن سليم عن أبيه عن مسروق عن عائشة اهنا قالت : كان رسول هللا 
صلى هللا عليه وسلم حيب التيمن يف شانه كله مث قال األشعث أخريا كان حيب  

 التيمن ما استطاع يف ترجله ونعله وطهوره  
 

 

سناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن   - 25188
إبراهيم بن املهاجر قال مسعت صفية حتدث عن عائشة : ان أمساء سألت النيب 

صلى هللا عليه وسلم عن غسل احمليض قال أتخذ إحداكن ماءها وسدرهتا 
ها فتدلكه دلكا شديدا حىت يبلغ  فتطهر فتحسن الطهور مث تصب على رأس

شؤون رأسها مث تصب عليها املاء مث أتخذ فرصة ممسكة فتطهر هبا قالت أمساء 



وكيف تطهر هبا قال سبحان هللا تطهري هبا فقالت عائشة كأهنا ختفي ذلك  
تبتغى أثر الدم وسألته عن غسل اجلنابة قال أتخذين ماءك فتطهرين فتحسنني 

ر مث تصب على رأسها فتدلكه حىت يبلغ شؤون رأسها  الطهور أو ابلغي الطهو 
مث تفيض عليها املاء فقالت عائشة نعم النساء نساء األنصار مل يكن مينعهن  

 احلياء ان يتفقهن يف الدين  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    148صفحة  - 6مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن قتادة   - 25189
عن مطرف بن عبد هللا بن الشخري عن عائشة اهنا قالت كان رسول هللا صلى  
 هللا عليه وسلم يقول : يف سجوده وركوعه سبوح قدوس رب املالئكة والروح  

 

 

شعيب األرنؤوط : حديث صحيح عليقت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن   - 25190
إبراهيم بن حممد بن املنتشر حيدث انه مسع أابه حيدث أنه مسع عائشة قالت : 

كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ال يدع أربعا قبل الظهر وركعتني قبل 
 الصبح 

 

 

وط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤ ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب قال قرأت على عبد الرمحن بن مهدي   - 25191
مالك عن أيب النضر موىل عمر بن عبيد هللا عن أيب سلمة بن عبد الرمحن عن  
عائشة زوج النيب صلى هللا عليه وسلم اهنا قالت : كنت أانم بني يدي رسول 

وسلم ورجلي يف قبلته فإذا سجد غمزين فقبضت رجلي وإذا  هللا صلى هللا عليه
 قام بسطتهما والبيوت ليس يومئذ فيها مصابيح  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب قال قرأت على عبد الرمحن مالك عن   - 25192
ه وسلم اهنا قالت : هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النيب صلى هللا علي 



صلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف بيته وهو شاك فصلى جالسا وصلى  
إلمام  وراءه قوم قياما فأشار إليهم ان اجلسوا فلما انصرف قال إمنا جعل ا

 ليؤمت به فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن بن مهدي عن األسود   - 25193
صلى هللا عليه  بن شيبان عن أيب نوفل قال : سألت عائشة أكان رسول هللا 

وسلم يتسامع عنده الشعر فقالت كان ابغض احلديث إليه وقال عن عائشة  
  كان يعجبه اجلوامع من الدعاء ويدع ما بني ذلك قال وقالت عائشة إذا ذكر

 الصاحلون فحي هال بعمر  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن بن مهدي ثنا سفيان   - 25194
عن منصور عن أمه عن عائشة : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان يضع  

 رأسه يف حجرها فيقرأ القرآن وهي حائض 



 

 

إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن عن عبد هللا بن عمر   - 25195
عن أخيه عن القاسم عن عائشة : ان جربيل عليه السالم أتى النيب صلى هللا 
عليه وسلم على برذون وعليه عمامة طرفها بني كتفيه فسألت النيب صلى هللا  

ذاك جربيل عليه السالم  عليه وسلم فقال رأيتيه   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف لضعف عبد هللا بن عمر : وهو ت
 العمري أخو عبيد هللا بن عمر وبقية رجال اإلسناد ثقات رجال الشيخني

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن عن سفيان عن فليت   - 25196
دت  حدثتين جسرة عن عائشة اهنا قالت : ما رأيت صانعة طعام مثل صفية أه
إىل النيب صلى هللا عليه وسلم إانء فيه طعام فما ملكت نفسي ان كسرته 

 فقلت اي رسول هللا ما كفارته فقال إانء كإانء وطعام كطعام  

 

 

روى   - وهي بنت دجاجة  -يب األرنؤوط : إسناده حسن جسرة عليق شع ت



 عنها مجع ووثقها العجلي وذكرها ابن حبان يف " الثقات " 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب قال قرأت على عبد الرمحن مالك عن   - 25197
هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم رأى  

 يف جدار القبلة بصاقا أو خماطا أو خنامة فحكه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

ثنا عبد الرمحن ثنا مالك عن يزيد بن  حدثنا عبد هللا حدثين أيب - 25198
عبد هللا بن قسيط عن حممد بن عبد الرمحن بن ثوابن عن أمه عن عائشة : ان  

 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم رخص ان يستمتع جبلود امليتة إذا دبغت 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

نا مالك عن فضيل  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن ث - 25199
هللا عن عبد هللا بن دينار عن عروة عن عائشة : أن رسول هللا بن أيب عبد 

صلى هللا عليه وسلم خرج إىل بدر فتبعه رجل من املشركني فلحقه عند اجلمرة 



فقال اين أردت ان اتبعك وأصيب معك قال تؤمن ابهلل عز وجل ورسوله قال  
حلقه عند الشجرة ففرح بذاك  ال قال ارجع فلن نستعني مبشرك قال مث

أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وكان له قوة وجلد فقال جئت 
ألتبعك وأصيب معك قال تؤمن ابهلل ورسوله قال ال قال ارجع فلن استعني  
مبشرك قال مث حلقه حني ظهر على البيداء فقال له مثل ذلك قال تؤمن ابهلل 

 ورسوله قال نعم قال فخرج به  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

------------------------------------- 
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حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن عن معاوية عن عبد   - 25200
 عليه وسلم  هللا بن أيب قيس قال : سألت عائشة بكم كان رسول هللا صلى هللا

يوتر قالت أبربع وثالث وست وثالث ومثان وثالث وعشرة وثالث ومل يكن 
 يوتر أبكثر من ثالث عشرة وال انقص من سبع وكان ال يدع ركعتني  

 



 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن عن معاوية عن عبد   - 25201
 صلى هللا عليه  هللا بن أيب قيس قال : سألت عائشة كيف كان نوم رسول هللا

وسلم يف اجلنابة أيغتسل قبل أن ينام فقالت كل ذلك قد كان يفعل رمبا 
لى اغتسل فنام ورمبا توضأ فنام قال قلت هلا كيف كانت قراءة رسول هللا ص

هللا عليه وسلم من الليل أجيهر أم يسر قالت كل ذلك قد كان يفعل رمبا جهر  
 ورمبا أسر 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري معاوية 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن عن معاوية عن عبد   - 25202
عت عائشة تقول : كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  هللا بن أيب قيس قال مس 

يتحفظ من هالل شعبان ما ال يتحفظ من غريه مث يصوم برؤية رمضان فان غم  
 عليه عد ثالثني يوما مث صام  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

ن ربيعة  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن ثنا معاوية ع  - 25203
 بن يزيد عن عبد هللا بن أيب قيس : ان النعمان بن بشري حدثه قال كتب  يعين

معي معاوية إىل عائشة قال فقدمت على عائشة فدفعت إليها كتاب معاوية  
فقالت اي بين اال أحدثك بشيء مسعته من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

رسول هللا صلى هللا   قلت بلى قالت فإين كنت اان وحفصة يوما من ذاك عند
عليه وسلم فقال لو كان عندان رجل حيدثنا فقلت اي رسول هللا اال ابعث لك  

إىل أيب بكر فسكت مث قال لو كان عندان رجل حيدثنا فقالت حفصة اال أرسل 
لك إىل عمر فسكت مث قال ال مث دعا رجال فساره بشيء فما كان اال ان أقبل 

فسمعته يقول له اي عثمان ان هللا عز وجل  عثمان فأقبل عليه بوجهه وحديثه 
لعله ان يقمصك قميصا فان أرادوك على خلعه فال ختلعه ثالث مرار قال  

فقلت اي أم املؤمنني فأين كنت عن هذا احلديث فقالت اي بين وهللا لقد أنسيته  
 حىت ما ظننت اين مسعته  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث حسنت  

 

 

حدثين أيب ثنا عبد الرمحن ثنا محاد بن سلمة عن    حدثنا عبد هللا - 25204



األزرق بن قيس عن ذكوان عن عائشة : ان النيب صلى هللا عليه وسلم كان  
 يصلي على اخلمرة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سليمان بن حرب ثنا شعبة عن   - 25205
قتادة عن مطرف عن عائشة : ان النيب صلى هللا عليه وسلم كان يقول يف 

ركوعه سبوح قدوس رب املالئكة والروح قال وقال هشام بن أيب عبد هللا يف 
 ركوعه وسجوده  

 

 

الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر عن سعيد عن   - 25206
ه  قتادة عن زرارة بن أوىف عن سعد بن هشام عن عائشة عن النيب صلى هللا علي 
وسلم قال : لركعيت الفجر هلما خري من الدنيا مجيعا قال وكان قتادة يستمع  

 هذا احلديث فيقول هلما أحب إيل من محر النعم  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

------------------------------------- 
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حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا سعيد عن قتادة   - 25207
عن زرارة بن أوىف عن سعد بن هشام عن عائشة : ان رسول هللا صلى هللا 

 عليه وسلم أمر ابألجراس ان تقطع من أعناق اإلبل يوم بدر  

 

 

وإن مسع من سعيد   -عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح حممد بن جعفر ت
قد توبع وبقية رجاله ثقات رجال   -يب عروبة ( بعد االختالط ) وهو ابن أ

 الشيخني 
 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو كامل وعفان قاال ثنا محاد عن   - 25208
قتادة قال عفان اان قتادة عن حممد بن سريين عن صفية بنت احلرث عن  

اال خبمار  عائشة أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : ال تقبل صالة حائض   

 



 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هبز ثنا مهام اان قتادة عن أيب  - 25209
حسان ان رجال قال لعائشة ان أاب هريرة حيدث ان رسول هللا صلى هللا عليه  
وسلم قال : ان الطرية يف املرأة والدار والدابة فغضبت غضبا شديدا فطارت 

منها يف السماء وشقة يف األرض فقالت إمنا كان أهل اجلاهلية يتطريون من  شقة 
 ذلك 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو قطن ثنا يونس عن جماهد عن   - 25210
رسول   عائشة قالت : كان آلل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وحش إذا خرج

هللا صلى هللا عليه وسلم اشتد ولعب واقبل وأدبر فإذا أحس برسول هللا صلى 
 هللا عليه وسلم قد دخل ربض فلم يرتمرم كراهية ان يؤذيه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو كامل ثنا محاد عن محيد عن   - 25211
عبد هللا بن أيب عتبة عن عائشة انه : تصدق على بريرة من حلم الصدقة  

فذهب به إىل النيب صلى هللا عليه وسلم وقيل انه من حلم الصدقة قال إمنا هو  
   هلا صدقة ولنا هدية

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان وهبز قاال ثنا محاد بن سلمة   - 25212
عن عبد امللك بن عمري قال عفان أخربان عبد امللك بن عمري عن موسى بن 

طلحة عن عائشة : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ذكر خدجية فقلت لقد 
ل من امرأة قال عفان من عجوزة من عجائز قريش من  أعقبك هللا عز وج

نساء قريش محراء الشدقني هلكت يف الدهر قالت فتمعر وجهه متعرا ما كنت  
 أراه اال عند نزول الوحي أو عند املخيلة حىت ينظر ارمحه أم عذاب  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

أيب ثنا عبد الرزاق وحممد بن بكر قاال اان  حدثنا عبد هللا حدثين  - 25213



بن جريج أخربين املغرية بن حكيم عن أم كلثوم بنت أيب بكر اهنا أخربته عن  
عائشة قالت : اعتم النيب صلى هللا عليه وسلم ذات ليلة حىت ذهب عامة  

الليل وحىت انم أهل املسجد وقال بن بكر رقد مث خرج فصلى فقال انه لوقتها  
ق على أميت وقال بن بكر ان أشق  لوال ان يش  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق اان معمر عن الزهري  - 25214
عن عروة عن عائشة ان النيب صلى هللا عليه وسلم قال هلا : هذا جربيل عليه  

السالم وهو يقرأ عليك السالم فقالت وعليه السالم ورمحة هللا وبركاتة ترى 
 ماال نرى  

 

 

تلف فيه على معمر عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد اخت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق اان معمر عن الزهري  - 25215
عن عروة عن عائشة قالت : اجتمعن أزواج النيب صلى هللا عليه وسلم فأرسلن  

فاطمة إىل النيب صلى هللا عليه وسلم فقلن هلا قويل له ان نساءك ينشدنك  



ت على النيب صلى هللا عليه وسلم وهو  العدل يف ابنة أيب قحافة قالت فدخل
نساءك أرسلنين إليك وهن ينشدنك العدل مع عائشة يف مرطها فقالت له ان 

يف ابنة أيب قحافة فقال هلا النيب صلى هللا عليه وسلم أحتبيين قالت نعم قال  
فأحبيها فرجعت إليهن فأخربهتن ما قال هلا فقلن انك مل تصنعي شيئا فارجعي  

هللا ال ارجع إليه فيها أبدا قال الزهري وكانت ابنة رسول هللا إليه فقالت و
صلى هللا عليه وسلم حقا فارسلن زينب بنت جحش قالت عائشة وهي اليت 

كانت تساميين من أزواج النيب صلى هللا عليه وسلم قالت أن أزواجك أرسلنين  
 إليك وهن ينشدنك العدل يف ابنة أىب قحافة قالت مث أقبلت على تشتمين

فجعلت أراقب النيب صلى هللا عليه وسلم وانظر إىل طرفه هل أيذن يل يف أن 
أنتصر منها فلم يتكلم قالت فشتمتين حىت ظننت أنه ال يكره ان انتصر منها  

فاستقبلتها فلم ألبث ان أفحمتها قالت فقال هلا النيب صلى هللا عليه وسلم  
منها وأكثر صدقة وأوصل  اهنا ابنة أىب بكر قالت عائشة ومل أر امرأة خريا

للرحم وأبذل لنفسها يف كل شيء يتقرب به إىل هللا عز وجل من زينب ما عدا  
 سورة من غرب حد كان فيها توشك منها الفيئة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد اختلف فيه على الزهريت  

 

 

------------------------------------- 
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حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عبد الرزاق أان معمر عن الزهري  - 25216
أو غريه عن عروة عن عائشة قالت : جاءت فاطمة بنت عتبة بن ربيعة تبايع  

 {أن ال يشركن ابهلل شيئا وال يزنني  }النيب صلى هللا عليه وسلم فأخذ عليها  
هللا عليه  اآلية قالت فوضعت يدها على رأسها حياء فأعجب رسول هللا صلى  

وسلم ما رأى منها فقالت عائشة أقري أيتها املرأة فوهللا ما ابيعنا اال على هذا  
 قالت فنعم إذا فبايعها ابآلية  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا هشيم ثنا ليث عن يزيد بن عبد   - 25217
ن موسى بن سرجس عن القاسم بن حممد عن عائشة اهنا قالت هللا بن أسامة ع

: رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهو ميوت وعنده قدح فيه ماء يدخل 
 يده يف القدح وميسح وجهه ابملاء وهو يقول اللهم أعىن على سكرات املوت  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف جلهالة موسى بن سرجس ت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا أبو عامر ثنا سعيد بن مسلم قال   - 25218
مسعت عامر بن عبد هللا بن الزبري قال حدثين عوف بن احلرث بن الطفيل ان 

عائشة أخربته أن النيب صلى هللا عليه وسلم كان يقول : اي عائشة إايك 
 وحمقرات الذنوب فان هلا من هللا عز وجل طالبا  

 

 

رنؤوط : إسناده حسنعليق شعيب األت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا حممد بن بكر أان بن جريج أخربين  - 25219
وسلم ذات ليلة  بن أىب مليكة عن عائشة قالت : افتقدت النيب صلى هللا عليه

فظننت انه ذهب إىل بعض نسائه قال عبد الرزاق فتحسست مث رجعت فإذا 
 هو راكع أو ساجد يقول سبحانك وحبمدك ال إله اال أنت فقلت أبيب أنت

 وأمي انك لفي شأن وإين لفي شأن آخر 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد اختلف فيه على ابن ت
 جريج

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عبد الرزاق اان معمر عن الزهري  - 25220
عن عروة أو عمرة عن عائشة قالت قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : يف  

يه صبوا على من سبع قرب مل حتلل أوكيتهن لعلي أسرتيح  مرضه الذي مات ف 
فاعهد إىل الناس قالت عائشة فأجلسناه يف خمضب حلفصة من حناس وسكبنا  

 عليه املاء منهن حىت طفق يشري إلينا ان قد فعلنت مث خرج  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد اختلف فيه على عبد  ت
 الرزاق 

 

 

عبد هللا حدثين أىب ثنا عبد الرزاق عن بن جريج قالت  حدثنا - 25221
قلت لعطاء فما تبتغى بذلك قال أما سبحانك وحبمدك ال إله اال أنت فأخربين  

بن أىب مليكة عن عائشة اهنا : افتقدت النيب صلى هللا عليه وسلم ذات ليلة  
 فظنت  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن هشام   - 25222



عن أبيه ان عائشة قالت للنيب صلى هللا عليه وسلم : اي رسول هللا كل نسائك  
هلا كنية غريي فقال هلا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اكتىن أنت أم عبد هللا 

 فكان يقال هلا أم عبد هللا حىت ماتت ومل تلد قط  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد اختلف فيه على هشام  ت
 بن عروة

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عبد الرزاق أان معمر عن الزهري  - 25223
: منت فرأيتين   عن عمرة عن عائشة قالت قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

يف اجلنة فسمعت صوت قارئ يقرأ فقلت من هذا قالوا هذا حارثة بن النعمان  
ان أبر الناس فقال هلا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كذاك الرب كذاك الرب وك

 أبمه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني ت  

 

 

------------------------------------- 
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حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عبد الرزاق أان معمر عن أيوب عن  - 25224
ان عائشة قالت : ما كان خلق أبغض إىل أصحاب بن أىب مليكة أو غريه 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من الكذب ولقد كان الرجل يكذب عند 
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الكذبة فما يزال يف نفسه عليه حىت يعلم ان  

 قد أحدث منها توبة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن األعمش   - 25225
عن متيم بن سلمة عن عمرة عن عائشة قالت : كان النيب صلى هللا عليه وسلم  

 يصلي من الليل فإذا انصرف قال يل قومي فأوتري  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
  متيم بن سلمة فمن رجال مسلم الشيخني غري

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن الزهري  - 25226
عن عروة بن الزبري عن عائشة قالت : كان رجل يدخل على أزواج للنيب صلى  

هللا عليه وسلم خمنث وكانوا يعدونه من غري أوىل اإلربه فدخل النيب صلى هللا 
عند بعض نسائه وهو ينعت امرأة فقال اهنا إذا أقبلت   عليه وسلم يوما وهو

أقبلت أبربع وإذا أدبرت أدبرت بثمان فقال النيب صلى هللا عليه وسلم ال أرى 
 هذا يعلم ما ههنا ال يدخل عليكن هذا فحجبوه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا روح ثنا عبد هللا بن عمر عن أخيه   - 25227
عن القاسم بن حممد عن عائشة : ان رجال أتى النيب صلى هللا عليه وسلم على  

برذون عليه عمامة طرفها بني كتفيه فسألت النيب صلى هللا عليه وسلم عنه  
 فقال رأيتيه ذاك جربيل عليه السالم 

 

 

: إسناده ضعيف عليق شعيب األرنؤوط ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا أبو عامر عن سليمان يعىن بن  - 25228



بالل عن شريك بن عبد هللا عن بن أىب عتيق عن عائشة عن النيب صلى هللا 
 عليه وسلم قال : يف عجوة العالية شفاء أو ترايق أول البكرة على الريق 

 

 

على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا روح ثنا بن جريج أخربين عبد   - 25229
الكرمي ان جماهدا أخربه : ان موىل لعائشة أخربه كان يقود هبا اهنا كانت إذا 
مسعت صوت اجلرس امامها قالت قف يب فيقف حىت ال تسمعه وإذا مسعته  

ال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  ورآها قالت أسرع يب حىت ال أمسعه وقالت ق
 ان له اتبعا من اجلن  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف إلهبام الراوي عن عائشة . وعبد  ت
 الكرمي غري منسوب

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا روح ثنا محاد عن على بن زيد عن   - 25230
ل : يرسل على أم حممد عن عائشة ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قا 

الكافر حيتان واحدة من قبل رأسه وأخرى من قبل رجليه تقرضانه قرضا كلما  



 فرغتا عادات إىل يوم القيامة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف جلهالة أم حممد ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا حيىي بن محاد ثنا أبو عوانة عن عبد   - 25231
هللا بن أىب السفر عن مصعب بن شيبة عن طلق بن حبيب عن عبد هللا بن 

الزبري عن عائشة عن النيب صلى هللا عليه وسلم انه قال : يغتسل من أربع من  
 اجلمعة واجلنابة واحلجامة وغسل امليت 

 

 

: إسناده ضعيف مصعب بن شيبة انفرد ابن معني  عليق شعيب األرنؤوطت
 بتوثيقه وقال أمحد روى أحاديث مناكري

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عبد الصمد حدثين أىب ثنا حسني  - 25232
بن ذكوان عن عطاء عن عائشة ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : تزوج 

 املرأة لثالث ملاهلا ومجاهلا ودينها فعليك بذات الدين تربت يداك  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني ت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا أبو أمحد الزبريي ثنا أمين بن انبل   - 32523
ا قيل  عن أم كلثوم عن عائشة قالت : كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذ

له ان فالان وجع ال يطعم الطعام قال عليكم ابلتلبينة فحسوه إايها فوالذي 
ابملاء من الوسخ   نفسي بيده اهنا لتغسل بطن أحدكم كما يغسل أحدكم وجهه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا حيىي بن إسحاق اان أبو عوانة عن  - 25234
عمر بن أىب سلمة عن أبيه عن عائشة قالت ملا نزلت آية اخليار دعاين رسول  

ا فال هللا صلى هللا عليه وسلم فقال : اي عائشة اىن أريد أن أذكر لك أمر 
تقضني فيه شيئا دون أبويك فقالت ما هو قالت فدعاين رسول هللا صلى هللا 

إن كننت   } {اي أيها النيب قل ألزواجك   }عليه وسلم فقرأ على هذه اآلية  
اآلية كلها قالت فقلت قد اخرتت هللا  {تردن هللا ورسوله والدار اآلخرة 

وسلم  ورسوله قالت ففرح لذلك رسول هللا صلى هللا عليه   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  
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حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عبد الرزاق أان معمر عن الزهري  - 25235
عن عروة عن عائشة قالت قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : خلقت 

املالئكة من نور وخلقت اجلان من مارج من انر وخلق آدم عليه السالم مما  
 وصف لكم 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عبد الرزاق أان مالك ثنا سامل أبو  - 62523
قالت :   النضر موىل عمر بن عبيد هللا عن أىب سلمة بن عبد الرمحن ان عائشة

كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يصوم حىت نقول ال يفطر ويفطر حىت 
مل صيام شهر  نقول ال يصوم وما رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم استك

 قط اال رمضان وما رأيته يف شهر قط أكثر منه صياما يف شعبان  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عبد الرزاق قال حدثنا مالك عن  - 25237
يزيد بن عبد هللا بن قسيط عن بن ثوابن عن أمه عن عائشة : ان النيب صلى 

 هللا عليه وسلم أمر أن يستمتع جبلود امليتة إذا دبغت  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

لرزاق ثنا معمر عن جابر عن  حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عبد ا - 25238
قال  عرفجة عن عائشة قالت : دخل على النيب صلى هللا عليه وسلم يوما ف 

لقد صنعت اليوم شيئا وددت اىن مل أفعله دخلت البيت فأخشى ان جيئ 
 الرجل من أفق من اآلفاق فال يستطيع دخوله فريجع ويف نفسه منه شيء 

 

 

وهو   -إسناد ضعيف لضعف جابر عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه وهذا ت
وبقية رجاله ثقات رجال الشيخني غري عرفجة  -ابن يزيد اجلعفي   

 

 

حدثين عبد هللا حدثين أىب ثنا عبد الرزاق أان معمر عن الزهري  - 25239



عن عروة ان عائشة قالت : كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يبايع النساء 
قالت وما مست يده يد   {شركن ابهلل شيئا  على أن ال ي  }ابلكالم هبذه اآلية 

 امرأة قط اال امرأة ميلكها  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عبد الرزاق ثنا معمر وعبد األعلى   - 25240
عن معمر عن الزهري عن أىب سلمة عن عائشة : ان النيب صلى هللا عليه  

 وسلم سجى يف ثوب حربة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حيىي بن زكراي  حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا خلف بن الوليد ثنا  - 25241
بن أىب زائدة عن أبيه عن خالد بن سلمة املخزومي عن البهي عن عروة عن  

عائشة قالت : كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يذكر هللا عز وجل على كل  
 أحيانه  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

قيس   حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا حيىي بن آدم ثنا شريك عن - 25242
بن وهب عن رجل من بىن سواءة عن عائشة فيما يفيض بني الرجل وامرأته من  

 املاء قالت : كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يصب املاء على املاء 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف إلهبام الرجل من بين سواءة ولضعف ت
ثقات رجال الصحيح شريك : وهو ابن عبد هللا النخعي وبقية رجال اإلسناد  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا حيىي بن آدم ثنا بن مبارك عن   - 25243
معمر ويونس عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت : أول ما بدئ به رسول  

هللا صلى هللا عليه وسلم من الوحي الرؤاي الصادقة أو قال الرؤاي الصاحلة شك 
ال جاءت مثل فلق الصبح بن املبارك قالت وكان ال يرى رؤاي ا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا حيىي بن آدم ثنا بن مبارك عن   - 25244



معمر عن عطاء اخلرساين عن حيىي بن يعمر عن عائشة قال قلت كان رسول 
 هللا صلى هللا عليه وسلم يرفع صوته ابلقراءة قالت : رمبا رفع ورمبا خفض 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري عطاء اخلراساين

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا حيىي بن آدم ثنا بن مبارك عن   - 25245
معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت : ما مست يد رسول هللا صلى  

 هللا عليه وسلم يد امرأة يف بيعة قط 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

-------------------------------------  
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حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا حيىي بن آدم ثنا زهري عن أىب  - 25246



إسحاق عن األسود عن عائشة : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان  
 يغتسل ويصلي الركعتني وصالة الغدة ال أراه حيدث وضوءا بعد الغسل 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث حسن بطرقه دون قوهلا : " ويصلي ركعتني  ت
لغداة " فقد تفرد هبا زهري بن معاوية ومساعه من أيب إسحاق بعد وصالة ا

 االختالط
 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا حيىي بن آدم ثنا شريك عن السدي  - 25247
عن عمرو بن ميمون عن عائشة : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان  

 يباشر وهو صائم  
 

 

إسناد ضعيف لضعف شريك  عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذات
 وهو ابن عبد هللا النخعي القاضي وقد اضطرب فيه 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا أبو عبد الرمحن املقرئ ثنا داود   - 25248
د واملرأة عن إبراهيم عن عطاء قال مسعت انه يقطع الصالة الكلب األسو 

احلائض قال عطاء حدثين عروة بن الزبري أن عائشة أخربته : أن رسول هللا 



 صلى هللا عليه وسلم صلى وهى معرتضة بني يديه وقال أليس هن أمهاتكم
 وأخواتكم وعماتكم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صالته صلى هللا عليه وسلم وهي معرتضة بني يديه :  ت
 صحيح وهذا إسناد حسن 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا أبو عبد الرمحن ثنا سعيد يعىن بن  - 25249
ة قالت : أىب أيوب حدثين عقيل عن بن شهاب عن عروة بن الزبري عن عائش

كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا أراد النوم مجع يديه فينفث فيهما مث  
مث ميسح هبما  يقرأ قل هو هللا أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس 

 وجهه ورأسه وسائر جسده قال عقيل ورأيت بن شهاب يفعل ذلك 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا أبو عبد الرمحن ثنا سعيد حدثين  - 25250
جعفر بن ربيعة عن عراك بن مالك عن أىب سلمة عن عائشة قالت : صلى 

هللا صلى هللا عليه وسلم العشاء مث صلى مثان ركعات قائما وركعتني  رسول 



 جالسا بني النداءين مل يكن يدعهما 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا مؤمل أبو عبد الرمحن ثنا محاد ثنا   - 25251
قالت : ذكر رسول هللا صلى هللا عبد امللك عن موسى بن طلحة عن عائشة 

عليه وسلم يوما خدجية فأطنب يف الثناء عليها فأدركين ما يدرك النساء من  
الغرية فقلت لقد أعقبك هللا اي رسول هللا من عجوز من عجائز قريش محراء 

الشدقني قالت فتغري وجه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم تغريا مل أره تغري عند  
نزول الوحي أو عند املخيلة حىت يعلم رمحة أو عذاب شيء قط اال عند   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم محاد بن سلمة من  ت
 رجاله وبقية رجاله ثقات رجال الشيخني

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا أبو عبد الرمحن املقرئ ثنا سعيد   - 25252
اب عن أىب سلمة بن عبد الرمحن يعىن بن أىب أيوب حدثين عقيل عن بن شه

عن عائشة اهنا قالت قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : من محل من أميت 



 دينا مث جهد يف قضائه مث مات قبل أن يقضيه فاان وليه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا أبو عبد الرمحن ثنا داود يعىن بن  - 25253
زوج النيب صلى  أىب الفرات عن عبد هللا بن بريدة عن حيىي بن يعمر عن عائشة

هللا عليه وسلم اهنا أخربته : أهنا سألت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن  
ذااب يبعثه هللا عز وجل  الطاعون فأخربها نيب هللا صلى هللا عليه وسلم أنه كان ع

على من يشاء فجعله هللا رمحة للمؤمنني فليس من عبد وقطع الطاعون يف 
بلده فيمكث يف بلده صابرا حمتسبا يعلم انه لن يصيبه اال ما كتب هللا له اال 

 كان له مثل أجر شهيد  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري ت  

 

 

 حدثين أىب ثنا حجاج ثنا بن هليعة عن الوليد بن حدثنا عبد هلل  - 25254
أىب الوليد قال مسعت القاسم خيرب عن عائشة عن النيب صلى هللا عليه وسلم  

 قال : ال خري يف مجاعة النساء اال يف مسجد أو يف جنازة قتيل  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

ان شريك وحسني ثنا  حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا حجاج أ - 25255
شريك عن األعمش سليمان عن عمارة بن عمري عن األسود عن عائشة عن  
النيب صلى هللا عليه وسلم قالت : سئل النيب صلى هللا عليه وسلم عن جلود  

 امليتة فقال دابغها طهورها  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف لضعف شريك ت
د اختلف عليه بن عبد هللا النخعي وق  

 

 

------------------------------------- 
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حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا حجاج ثنا ليث حدثين عقيل عن   - 25256
بن شهاب عن عروة بن الزبري ان عائشة زوج النيب صلى هللا عليه وسلم أخربته 



 ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : للوزغ فويسق ومل أمسعه أمر بقتله  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا حجاج ثنا ليث حدثين عقيل عن   - 25257
عائشة  بن شهاب عن حيىي بن سعيد بن العاص ان سعيد بن العاص أخربه ان 

زوج النيب صلى هللا عليه وسلم وعثمان حداثه : أن أاب بكر استأذن على 
شة  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهو مضطجع على فراشه البس مرط عائ

فأذن أليب بكر وهو كذلك فقضى إليه حاجته مث انصرف فاستأذن عمر فأذن  
له وهو على تلك احلال فقضى إليه حاجته مث انصرف مث جاء عثمان مث 

استأذن عليه فجلس وقال لعائشة امجعي عليك ثيابك فقضى إليه حاجته مث  
ر كما  انصرف فقالت عائشة اي رسول هللا ما يل مل أرك فزعت أليب بكر وعم

فزعت لعثمان فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ان عثمان رجل حيي وإين 
خشيت ان أذنت له على تلك احلال أن ال يبلغ إىل يف حاجته قال ليث وقال  

مجاعة الناس ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال لعائشة أال أستحي ممن 
 تستحي منه املالئكة  

 

 

ناده صحيح على شرط مسلم عليق شعيب األرنؤوط : إس ت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عثمان بن عمر اان بن أىب ذئب  - 25258
عن الزهري عن حيىي بن سعيد بن العاص عن أبيه عن عائشة : ان أاب بكر 

استأذن على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ورسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
 البس مرطا فذكر معناه  

 

 

ط مسلم عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شر ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا حجاج ثنا ليث حدثين احلرث بن   - 25259
  يعقوب األنصاري عن يزيد بن أىب يزيد األنصاري عن امرأته اهنا سألت عائشة
عن حلوم األضاحي فقالت عائشة : قدم علينا على من سفر فقدمنا إليه منه  

عليه وسلم قالت فسأله فقال ال آكله حىت أسأل عنه رسول هللا صلى هللا 
 علي فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كلوه من ذي احلجة إىل ذي احلجة 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث حسن وهذا إسناد ضعيف جلهالة يزيد بن أيب ت
 يزيد األنصاري وهو من رجال " التعجيل " 

 

 



عقيل  حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا حجاج حدثين ليث حدثين  - 25260
عن بن شهاب عن عروة عن عائشة زوج النيب صلى هللا عليه وسلم : اهنا 

كانت إذا مات امليت من أهلها فاجتمع النساء مث تفرقن اال أهلها وخاصتها  
أمرت بربمة من تلبينة فطبخت مث صنع ثريد فصبت التلبينة عليها مث قالت 

ل التلبينة جممة لفؤاد كلن منها فإين مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقو 
 املريض تذهب ببعض احلزن  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا هاشم بن القاسم ثنا إسرائيل عن   - 25261
يوسف بن أىب بردة عن أبيه قال حدثتين عائشة : ان النيب صلى هللا عليه  

 وسلم كان إذا خرج من الغائط قال غفرانك 

 

 

وإن مل يرو عنه   -عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسن يوسف بن أيب بردة ت
ابن حبان والعجلي واحلاكم والذهيبوثقه  -غري اثنني   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا هاشم وأسود بن عامر قاال ثنا   - 25262



إسرائيل عن عاصم عن عبد هللا بن احلرث عن عائشة اهنا قالت ان النيب صلى 
 هللا عليه وسلم قال : اللهم أحسنت خلقي فأحسن خلقي  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا هاشم ثنا إسرائيل عن جابر عن   - 52632
عامر عن مسروق عن عائشة قالت : كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 يصلي وأان إبزائه 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف لضعف جابرت  

 

 

ا حممد يعىن بن راشد  حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا أبو النضر ثن - 25264
عن احلسن عن سعد بن هشام عن عائشة : ان رسول هللا   عن يزيد بن يعفر

صلى هللا عليه وسلم كان إذا صلى العشاء دخل املنزل مث صلى ركعتني مث  
صلى بعدمها ركعتني أطول منهما مث أوتر بثالث ال يفصل فيهن مث صلى ركعتني  

د جالس  وهو جالس يركع وهو جالس ويسجد وهو قاع   

 

 



 381/   2عليق شعيب األرنؤوط : يزيد بن يعفر ترجم له احلافظ يف التعجيل ت
ومل يذكر يف الرواة عنه سوى حممد بن راشد ومل يؤثر توثيقه عن غري ابن حبان  
وقال الدارقطين : يعترب به وقال الذهيب يف امليزان : ليس حبجة . وحممد بن 

وابن املبارك والنسائي وغريهم وروى له  راشد املكحويل وثقه أمحد وابن معني 
 أصحاب السنن وبقية رجاله ثقات رجال الشيخني

 

 

------------------------------------- 
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حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا هاشم ثنا حممد بن طلحة عن أىب  - 25265
محزة عن إبراهيم عن األسود عن عائشة قالت : ما شبع آل حممد ثالاث من  

 خبز بر حىت قبض وما رفع من مائدته كسرة قط حىت قبض  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح دون قوله : " وما رفع من مائدته ت
وهذا إسناد ضعيف لضعف حممد بن طلحة  كسرة قط حىت قبض "  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا قراد أبو نوح أان عكرمة بن عمار   - 25266
عن حيىي بن أىب كثري عن أىب سلمة بن عبد الرمحن بن عوف قال : سألت 

عائشة أم املؤمنني أبي شيء كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يفتتح صالته 
قالت كان إذا قام كرب ويقول اللهم رب جربيل وميكائيل  إذا قام من الليل

وإسرافيل فاطر السماوات واألرض عامل الغيب والشهادة أنت حتكم بني 
عبادك فيما كانوا فيه خيتلفون أهدين ملا اختلفت فيه من احلق إبذنك انك  
هتدى من تشاء إىل صراط مستقيم قال حيىي قال أبو سلمة كان رسول هللا 

عليه وسلم إذا قام من الليل يقول اللهم أىن أعوذ بك من الشيطان   صلى هللا
الرجيم من مهزه ونفثه ونفخه قال وكان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول  
تعوذوا ابهلل من الشيطان الرجيم من مهزه ونفخه ونفثه قالوا اي رسول هللا وما  

ذ بىن آدم واما نفخه  مهزه ونفخه ونفثه قال أما مهزه فهذه املوتة اليت أتخ
 فالكرب واما نفثه فالشعر  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إىل قوله عليه الصالة والسالم : " صراط مستقيم "  ت
: إسناده صحيح وإىل قوله : " ونفثه ونفخه " حسن لغريه وهذا إسناد ضعيف  

عكرمة بن عمار روايته عن حيىي ضعيفة وهو مرسل . وإىل هناية احلديث : "  
فالشعر " : حسن لغريه  نفثه  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا أبو نوح أان مالك بن أنس عن عبد   - 25267
سأل رجل هللا بن عبد الرمحن بن معمر عن أىب يونس عن عائشة قالت : 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهو قائم على الباب وأان أمسع قال أصبح  
ان أريد جنبا وأان أريد الصوم قال النيب صلى هللا عليه وسلم إين أصبح جنبا وأ 

الصوم قال الرجل اىن لست كمثلك أنت غفر هللا لك ما تقدم من ذنبك وما  
أتخر فغضب النيب صلى هللا عليه وسلم فقال اىن أرجو ان أكون أخشاكم  

 للرب عز وجل وأعلمكم مبا اتقى  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

بن أىب ذئب عن  حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا أبو النضر عن  - 25268
القاسم بن عباس عن عبد هللا بن نيار األسلمى عن عروة عن عائشة اهنا قالت 
: أتى النيب صلى هللا عليه وسلم بظبية خرز فقسمها للحرة ولالمة وقالت كان  

 أىب يقسم للحر والعبد  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 



ثنا إسرائيل عن جابر عن   حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا هاشم  - 25269
عامر عن مسروق عن عائشة قالت : كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقبل  

 وهو صائم ولكنه كان أملككم إلربه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد فيه جابر اجلعفي وهو ت
 ضعيف وبقية رجاله ثقات رجال الشيخني

 

 

حدثين أىب ثنا أبو النضر ثنا شريك عن املقدام حدثنا عبد هللا   - 25270
بن شريح عن أبيه قال قلت لعائشة : ما كان النيب صلى هللا عليه وسلم يتمثل  

 شيئا من الشعر قالت قد كان يتمثل من شعر عبد هللا بن رواحة ويقول

(   ...وأيتيك ابألخبار من مل تزود )   

 

 

 عليه وسلم بشعر عبد هللا بن عليق شعيب األرنؤوط : متثل النيب صلى هللات
 رواحة صحيح لغريه ومتثله ببيت طرفة حسن لغريه 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا أبو النضر ثنا املبارك يعىن بن  - 25271
فضالة أخربتين أمي عن معاذة عن عائشة قالت : صلى النيب صلى هللا عليه  



 وسلم يف بييت من الضحى أربع ركعات 

 

 

األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف عليق شعيب ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا حسني بن على عن زائدة عن   - 25272
السدي عن عبد هللا البهي عن عائشة قالت : سأل رجل رسول هللا صلى هللا 

 عليه وسلم أي الناس خري قال القرن الذين أان فيه مث الثاين مث الثالث  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم عبد هللا بن البهي ت
تلف يف مساعه من عائشةخم  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا حسني بن على عن زائدة عن مغرية   - 25273
عن الشعيب قال قالت عائشة ال ينبغي ألحد ان يبغض أسامة بعد ما مسعت 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : من كان حيب هللا عز وجل ورسوله 
 فليحب أسامة  

 

 

ط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف النقطاعه الشعيب عليق شعيب األرنؤو ت



 وهو عامر بن شراحيل مل يسمع من عائشة 

 

 

------------------------------------- 

 

[    157صفحة  - 6مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا هاشم ثنا إسرائيل عن جابر عن   - 25274
عامر عن مسروق عن عائشة قالت : لقد كنت أغتسل أان ورسول هللا صلى 

 هللا عليه وسلم من إانء واحد وأان جلنبان ولكن املاء ال جينب  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

 بن على عن زائدة عن ليث  حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا حسني - 25275
عن جماهد عن عائشة قالت قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : إذا كثرت  

ذنوب العبد ومل يكن له ما يكفرها من العمل ابتاله هللا عز وجل ابحلزن 
 ليكفرها عنه  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف لضعف ليث بن أيب سليم وبقية رجاله  ت
نيثقات رجال الشيخ  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا حسني بن على عن زائدة عن   - 25276
هشام عن بن سريين قال حدثين عبد هللا بن شقيق عن عائشة قالت : ما صام  

 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم شهرا كامال منذ قدم املدينة اال رمضان 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا أبو عاصم اان بن جريج أخربين  - 25277
وأان امسع صوت  عطاء أخربين عروة بن الزبري قال : كنا مستندين إىل احلجرة

السواك أو سواكها وهى تسنت قلت اي أاب عبد الرمحن اعتمر رسول هللا صلى 
ني ما يقول أبو هللا عليه وسلم يف رجب قال نعم قلت اي أم املؤمنني أال تستمع

عبد الرمحن قالت وما يقول أبو عبد الرمحن قال يقول ان رسول هللا صلى هللا 
عليه وسلم اعتمر يف رجب قالت يغفر هللا أليب عبد الرمحن وهللا ما اعتمر  

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من عمرة أو عمرة اال وأبو عبد الرمحن معه وما  
ه وسلم يف رجب  اعتمر رسول هللا صلى هللا علي   

 



 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا محاد بن مسعدة حدثنا أشعث عن   - 25278
احلسن عن سعد بن هشام عن عائشة : ان النيب صلى هللا عليه وسلم هنى عن  

 التبتل  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عثمان بن عمر ثنا يونس عن   - 25279
عائشة : أال يعجبك أبو هريرة جاء فجلس إىل  الزهري عن عروة قال قالت يل

جانب حجريت حيدث عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يسمعىن ذلك وكنت  
أسبح فقام قبل ان أقضي سبحيت لو جلس حىت أقضي سبحيت لرددت عليه  

 ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مل يكن يسرد احلديث كسردكم  
 

 

صحيح عليق شعيب األرنؤوط : إسنادهت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا أبو النضر ثنا أبو معاوية يعىن  - 25280
شيبان عن ليث عن القاسم بن حممد بن أىب بكر الصديق عن عائشة اهنا قالت 
قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : اقتلوا احليات كلهن اال اجلان األبرت منها  

لصيب يف بطن أمه ويغشيان اإلبصار من  وذا الطفيتني على ظهره فإهنما يقتالن ا
 تركهما فليس منا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح دون قوله : اقتلوا احليات كلهن ت
 وهذا إسناد ضعيف لضعف ليث

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا أبو النضر ثنا أبو معاوية يعىن  - 25281
 صلى هللا عليه  شيبان عن ليث عن عطاء عن عائشة قالت قال رسول هللا

 وسلم : أفطر احلاجم واحملجوم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف لضعف ليثت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا أبو النضر ثنا أبو معاوية يعىن  - 25282
شيبان عن ليث عن جماهد عن األسود عن عائشة قالت قال رسول هللا صلى  



 هللا عليه وسلم : الكلب األسود البهيم شيطان  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف لضعف ليثت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا أبو النضر ثنا أبو عقيل يعىن  - 25283
لت حدث رسول الثقفي ثنا جمالد بن سعد عن عامر عن مسروق عن عائشة قا

هللا صلى هللا عليه وسلم نساءه ذات ليلة حديثا فقالت امرأة منهن اي رسول  
ال هللا كان احلديث حديث خرافة فقال : أتدرون ما خرافة ان خرافة كان رج

من عذرة أسرته اجلن يف اجلاهلية فمكث فيهن دهرا طويال مث ردوه إىل اإلنس 
فكان حيدث الناس مبا رأى فيهم من األعاجيب فقال الناس حديث خرافة قال  

 أيب أبو عقيل هذا ثقة امسه عبد هللا بن عقيل الثقفي  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف لضعف جمالد بن سعيد ولالختالف ت
 عليه يف وصله وإرساله

 

 

------------------------------------- 

 



[    158صفحة  - 6مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا أبو النضر ثنا داود يعىن العطار ثنا   - 25284
منصور عن أمه عن عائشة اهنا قالت : توىف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 حني شبع الناس من األسودين التمر واملاء 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

ىب ثنا أبو النضر ثنا داود ثنا منصور عن  حدثنا عبد هللا حدثين أ - 25285
أمه عن عائشة اهنا قالت : كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يتكئ يف 

 حجري وأان حائض يقرأ القرآن  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثناه حسن بن الربيع ثنا داود بن عبد   - 25286
ن ثنا منصور بن صفية عن أمه عن عائشة عن النيب صلى هللا عليه وسلم  الرمح

 : مثله  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا أبو النضر ثنا أبو معاوية عن حيىي   - 25287
ملا كسفت  يعىن بن أىب كثري عن أىب حفصة موىل عائشة ان عائشة أخربته :

الشمس على عهد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم توضأ وأمر فنودي ان 
ة مث  الصالة جامعة فقام فأطال القيام يف صالته قال فاحسبه قرأ سورة البقر 

ركع فأطال الركوع مث قال مسع هللا ملن محده مث قام مثل ما قام ومل يسجد مث  
ركع فسجد مث قام فصنع مثل ما صنع مث ركع ركعتني يف سجدة مث جلس 

 وجلى عن الشمس  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا أبو النضر ثنا إسحاق بن سعيد   - 25288
أبيه عن عائشة : أن النيب صلى هللا عليه وسلم دخل عليها فقال لوال ان  عن

 تبطر قريش ألخربهتا مبا هلا عند هللا عز وجل  
 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عفان ثنا محاد بن سلمة أان عبيد   - 25289
عن يوسف بن ماهك عن حفصة بنت عبد الرمحن عن عائشة هللا بن عثمان 

قالت : أمران رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ان نعق عن اجلارية شاة وعن  
 الغالم شاتني وأمران ابلفرع من كل مخس شياه شاة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث العقيقة صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيفت  

 

 

 أىب ثنا حممد بن بشر ثنا هشام بن عروة  حدثنا عبد هللا حدثين - 25290
عن أبيه عن عائشة : اهنا كانت تعري النساء الاليت وهنب أنفسهن لرسول هللا 
صلى هللا عليه وسلم قالت أال تستحي املرأة ان تعرض نفسها بغري صداق 

ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من    }فنزل أو قال فانزل هللا عز وجل  
قالت اىن أرى ربك عز وجل   {ن عزلت فال جناح عليك تشاء ومن ابتغيت مم
 يسارع لك يف هواك  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني ت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا حممد بن بشر حدثنا هشام بن  - 25291
هللا صلى هللا عليه  عروة عن أبيه عن عائشة : ان احلرث بن هشام سأل رسول 

وسلم كيف أيتيك الوحي قال أحياان أيتيين يف مثل صلصلة اجلرس وهو أشده  
ي  على مث يفصم عىن وقد وعيت وأحياان أيتيين ملك يف مثل صورة الرجل فأع

 ما يقول  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عامر بن صاحل الزبريي حدثين  - 25292
هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن احلرث بن هشام انه سأل رسول هللا 

 صلى هللا عليه وسلم فذكر : حنوه  

 

 

حيح وهذا إسناد فيه عامر بن صاحل عليق شعيب األرنؤوط : حديث صت
 الزبريي وهو مرتوك 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا أبو عامر وشريح يعىن بن النعمان   - 25293



قاال ثنا فليح عن عبد هللا بن عبد الرمحن بن معمر عن أىب يونس موىل عائشة  
بن عن عائشة قالت استأذن رجل على النيب صلى هللا عليه وسلم فقال : بئس 
العشرية فلما دخل هش له رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وانبسط إليه مث  

خرج فاستأذن رجل آخر فقال النيب صلى هللا عليه وسلم نعم بن العشرية فلما  
دخل مل ينبسط إليه كما انبسط إىل اآلخر ومل يهش له كما هش فلما خرج  

له وانبسطت  قلت اي رسول هللا استأذن فالن فقلت له ما قلت مث هششت
إليه وقلت لفالن ما قلت ومل أرك صنعت به ما صنعت لآلخر فقال اي عائشة 

 ان من شرار الناس من اتقى لفحشه  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح دون ذكر الرجل اآلخر الذي قال  ت
فيه النيب صلى هللا عليه وسلم : " نعم ابن العشرية " فإسناده حسن من أجل 

 فليح 

 

 

------------------------------------- 

 

[    159صفحة  - 6مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا أبو عامر ثنا هشام يعىن بن سعد   - 25294



عن عثمان ب عمرو بن هانئ عن عاصم بن عمر بن عثمان عن عروة عن  
وسلم فعرفت يف وجهه ان   عائشة قالت : دخل على رسول هللا صلى هللا عليه

قد حفزه شيء فتوضأ مث خرج فلم يكلم أحدا فدنوت من احلجرات فسمعته  
يقول اي أيها الناس ان هللا عز وجل يقول مروا ابملعروف واهنوا عن املنكر من  
 قبل ان تدعوين فال أجيبكم وتسألوين فال أعطيكم وتستنصروين فال أنصركم  

 

 

على قلب يف اسم    -غريه وهذا إسناد ضعيف عليق شعيب األرنؤوط : حسن لت
جلهالة عاصم بن عمر بن عثمان  -أحد رواته   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا بكر بن عيسى قال مسعت شعبة   - 25295
بن احلجاج حيدث عن نعيم بن أىب هند عن أىب وائل عن مسروق عن عائشة :  

 ان أاب بكر صلى ابلناس ورسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف الصف  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري نعيم  ت
  هند فمن رجال مسلم بن أيب

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا شبابة بن سوار أان شعبة عن نعيم   - 25296



بن أىب هند عن أىب وائل عن مسروق عن عائشة قالت : صلى رسول هللا 
 صلى هللا عليه وسلم خلف أىب بكر قاعدا يف مرضه الذي مات فيه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

دثين أىب ثنا شبابة ثنا شعبة عن سعد بن حدثنا عبد هللا ح - 25297
ة قالت قال رسول هللا صلى هللا عليه  إبراهيم عن عروة بن الزبري عن عائش

وسلم : يف مرضه الذي مات فيه مروا أاب بكر يصلي ابلناس قالت عائشة ان 
أاب بكر رجل أسيف فمىت يقوم مقامك تدركه الرقة قال النيب صلى هللا عليه  

ب يوسف مروا أاب بكر فليصل ابلناس فصلى أبو بكر  وسلم انكن صواح
 وصلى النيب صلى هللا عليه وسلم خلفه قاعدا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عبد الصمد بن عبد الوارث ثنا  - 25298
ن عائشة أن النيب صلى حممد بن مهزم عن عبد الرمحن بن القاسم ثنا القاسم ع 

هللا عليه وسلم قال هلا : انه من أعطى حظه من الرفق فقد أعطى حظه من  



خري الدنيا واآلخرة وصلة الرحم وحسن اخللق وحسن اجلوار يعمران الداير  
 ويزيدان يف األعمار  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري حممد ت
جال " التعجيل " بن مهزم فمن ر   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عثمان بن عمر أان بن أىب ذئب  - 25299
عن احلرث عن أىب سلمة عن عائشة ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال :  

 فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على الطعام  

 

 

احلارثعليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد حسن من أجل ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عثمان بن عمر أان بن أىب ذئب  - 25300
عن القاسم بن عباس عن عبد هللا بن دينار األسلمى عن عروة عن عائشة :  
ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أتى بظبية فيها خرز فقسم للحرة واألمة  

ل يزيد بن هارون فقسم  قالت عائشة وكان أىب يقسم للحر والعبد قال أىب قا
 بني احلرة واألمة سواء 



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا هشام بن سعيد ثنا خالد عن   - 25301
الشيباين عن عبد الرمحن بن األسود عن أبيه عن عائشة قالت : صالاتن مل  

ية ركعتني بعد العصر وركعتني  يرتكهما النيب صلى هللا عليه وسلم سرا وال عالن
 قبل الفجر  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري ت
 هشام بن سعيد 

 

 

حدثنا عبد هلل حدثين أىب ثنا حيىي بن آدم ثنا مالك بن مغول ثنا   - 25302
عبد الرمحن بن سعيد بن وهب عن عائشة أهنا قالت : اي رسول هللا يف هذه  

اي رسول هللا  { الذين يؤتون ما آتوا وقلوهبم وجلة أهنم إىل رهبم راجعون  }ية اآل
هو الذي يسرق ويزين ويشرب اخلمر وهو خياف هللا قال ال اي بنت أىب بكر اي 

 بنت الصديق ولكنه الذي يصلي ويصوم ويتصدق وهو خياف هللا عز وجل 
 

 



النقطاعه عبد الرمحن بن سعيد بن عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت
 وهب اخليواين مل يدرك عائشة

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا هشام بن سعيد أان معاوية يعين بن  - 25303
سالم قال مسعت حيىي بن أىب كثري قال أخربين أبو قالبة ان عبد الرمحن بن 

لم طرقه وجع  شيبة أخربه ان عائشة أخربته : ان رسول هللا صلى هللا عليه وس
فجعل يشتكى ويتقلب على فراشه فقالت عائشة لو صنع هذا بعضنا لوجدت 
عليه فقال النيب صلى هللا عليه وسلم ان الصاحلني يشدد عليهم وانه ال يصيب 

 مؤمنا نكبة من شوكة فما فوق ذلك اال حطت به عنه خطيئة ورفع هبا درجة  

 

 

قات رجال الشيخني غري عبد  عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثت
 الرمحن بن شيبة 

 

 

------------------------------------- 

 

[    160صفحة  - 6مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا حممد بن أىب عبد هللا ثنا إسرائيل  - 25304
عن مساك عن عكرمة عن عائشة قالت : كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

يرفع يديه يدعو حىت أمسع اللهم إمنا أان بشر فال تعاقبين بشتم رجل من 
 املسلمني ان آذيته  

 

 

السياقة وهو من رواية مساك بن عليق شعيب األرنؤوط : حديث ضعيف هبذه ت
 حرب عن عكرمة وروايته عنه مضطربة

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا أبو أمحد الزبريي ثنا حممد بن  - 25305
شريك عن بن أىب مليكة عن عائشة قالت : توىف النيب صلى هللا عليه وسلم يف  

 بييت ويف ليليت 
 

 

ثقات رجال الشيخني غري أن  عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجالهت
 حممد بن شريك من رجال أيب داود 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا أبو أمحد الزبريي ثنا حممد بن  - 25306
شريك عن بن أىب مليكة عن عائشة اهنا : سألت النيب صلى هللا عليه وسلم  



ه  عن شيء من أمر الصدقة فذكرت شيئا قليال فقال هلا النيب صلى هللا علي
 وسلم أعطى وال توعى فيوعى عليك 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا أبو عامر قال ثنا خارجة بن عبد   - 25307
هللا عن أىب الرجال عن أمه عمرة عن عائشة ان النيب صلى هللا عليه وسلم قال  

ة ضعيف احلديث : ال تباع الثمرة حىت تنجو من العاهة قال أىب خارج  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف لضعف خارجة بن  ت
 عبد هللا 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا أبو عامر ثنا على عن حيىي قال   - 25308
حدثين أبو سلمة ان أم بكر أخربته عن عائشة ان النيب صلى هللا عليه وسلم  

 قال : يف املرأة ترى ما يريبها بعد الطهر قال إمنا هو عروق أو قال عرق 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  



 

 

حدثين أيب ثنا أبو أمحد ثنا سفيان عن أسامة عن    حدثنا عبد هللا - 25309
عثمان بن عروة عن عروة عن عائشة قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ان  

 هللا عز وجل ومالئكته يصلون على الذين يصلون الصفوف  

 

 

وهو ابن زيد الليثي   - عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسن من أجل أسامة ت
ال الشيخنيوبقية رجاله ثقات رج -  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عفان ثنا مهام قال مسعت إسحاق  - 25310
بن عبد هللا بن أىب طلحة قال حدثين شيبة اخلضري انه شهد عروة حيدث عمر  
بن عبد العزيز عن عائشة ان النيب صلى هللا عليه وسلم قال : ال جيعل هللا عز  

م له قال وسهام اإلسالم الصوم وجل رجال له سهم يف اإلسالم كمن ال سه
 هللا عز وجل رجال يف الدنيا فيوليه يوم القيامة غريه  والصالة والصدقة وال يتوىل

وال حيب رجل قوما اال جاء معهم يوم القيامة قال والرابعة ال يسرت هللا عز  
وجل على عبد ذنبا يف الدنيا اال سرته عليه يف اآلخرة قال فقال عمر بن عبد  

ذا مسعتم مثل هذا احلديث من مثل عروة عن عائشة عن النيب صلى هللا العزيز إ
 عليه وسلم فاحفظوه  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : حديث حسن لغريه ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا أبو عامر عبد امللك بن عمرو قال   - 11253
إبراهيم عن عائشة  ثنا زهري بن حممد عن يزيد بن عبد هللا بن اهلاد عن حممد بن 

: كان النيب صلى هللا عليه وسلم إذا اشتكى رقاه جربيل عليه السالم فقال  
شر كل ذي   بسم هللا أرقيك من كل داء يشفيك من شر حاسد إذا حسد ومن

 عني 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف النقطاعه حممد  ت
 بن إبراهيم التيمي مل يسمع من عائشة

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عبد الصمد ثنا مهام قال حدثين  - 25312
على بن زيد قال حدثتين أم حممد ان عائشة حدثتها : ان رسول هللا صلى هللا 

وسلم كان ال يرقد من ليل وال هنار فيستيقظ اال استاك قبل الوضوء  عليه   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه وهذا إسناد ضعيف ت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أىب أمحد بن حنبل ثنا حيىي بن زكراي بن  - 25313
أىب زائدة قال أان األعمش عن إبراهيم عن األسود عن عائشة قالت : ان 

 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اشرتى من يهودي طعاما فرهنه درعه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا حيىي بن زكراي قال حدثين أىب عن   - 25314
أىب إسحاق عن أىب ميسرة عن عائشة قالت : كنت إذا طمثت شددت على  
 إزارا مث أدخل مع النيب صلى هللا عليه وسلم شعاره ولكنه كان أملككم إلربه  

 

 

وإن  -عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح زكراي بن أيب زائدة والد حيىي  ت
قد توبع  -روى عن أيب إسحاق السبيعي بعد اختالطه   

 

 

-------------------------------------  
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حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا قران بن مثام عن بن أىب ذئب عن  - 25315
 صلى هللا عليه  خملد بن خفاف عن عروة عن عائشة قالت : قضى رسول هللا

وسلم ان الغلة ابلضمان قال عبد هللا قال أىب مسعت من قران بن مثام يف سنة  
 إحدى ومثانني ومائة وكان بن املبارك ابقيا وفيها مات بن املبارك  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا مروان بن معاوية الفزاري ثنا عاصم   - 25316
عن معاذة العدوية عن عائشة قالت : كنت أغتسل أان ورسول هللا صلى هللا 

 عليه وسلم من إانء واحد وهو بينهما  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عبدة بن سليمان قال ثنا مسعر   - 25317
عن سعد بن إبراهيم عن أىب سلمة عن عائشة قالت : ما ألفيته ابلسحر اآلخر  

 اال انئما عندي تعين النيب صلى هللا عليه وسلم  
 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

ىب ثنا اهليثم بن مجيل قال ثنا حممد بن  حدثنا عبد هللا حدثين أ - 25318
مسلم قال ثنا عبد الرمحن بن القاسم عن أبيه عن عائشة : ان النيب صلى هللا  

عليه وسلم دخل على امرأة من األنصار ويف البيت قربة معلقة فاختنثها 
 وشرب وهو قائم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسن من أجل حممد بن مسلم وهو الطائفي ت
 وبقية رجال اإلسناد ثقات رجال الشيخني غري اهليثم بن مجيل

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا الوليد بن مسلم قال ثنا األوزاعي  - 25319
قال حدثين الزهري عن القاسم بن حممد عن عائشة قالت : أدرج رسول هللا 

صلى هللا عليه وسلم يف ثوب حربة مث أخذ عنه قال القاسم ان بقااي ذلك 
 الثوب لعندان بعد  

 

 

وإن كان موصوفا   -مسلم  عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح الوليد بنت
قد صرح ابلتحديث عند ابن حبان والبيهقي فانتفت شبهة   -ابلتدليس 



 تدليسه
 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا الوليد بن مسلم ثنا األوزاعي قال   - 25320
حدثين عبد الرمحن بن القاسم عن أبيه عن عائشة زوج النيب صلى هللا عليه  

ن اخلتان فقد وجب الغسل فعلته أان ورسول هللا وسلم قالت : إذا جاوز اخلتا
 صلى هللا عليه وسلم واغتسلنا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد أعله البخاري ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا حسني بن على عن زائدة عن عبد   - 25321
رسول هللا العزيز بن رفيع عن عكرمة وبن أىب مليكة عن عائشة قالت : كان 

صلى هللا عليه وسلم مير ابلقدر فيأخذ العرق فيصيب منه مث يصلي ومل يتوضأ 
 ومل ميس ماء  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري ت
 عكرمة 

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا حسني بن على عن زائدة عن   - 25322
بن عوف عن عائشة  عطاء بن السائب قال حدثين أبو سلمة بن عبد الرمحن 

قالت : كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم جينب فيوضع له اإلانء فيه املاء 
 فيفرغ على يديه فيغسلهما قبل ان يدخلهما يف املاء مث يدخل يده اليمىن يف
اإلانء فيفرغ هبا على يده اليسرى فيغسل فرجه مث ميضمض ويستنشق ثالاث 
 ويغسل وجهه وذراعيه مث يغرف ثالث غرفات فيصبها على رأسه مث يغتسل 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا معاوية بن هشام قال ثنا سفيان   - 25323
عن ربيعة عن القاسم عن عائشة قالت قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :  

 الوالء ملن أعتق 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد حسن معاوبة بن هشام :  ت
 وهو القصار خمتلف فيه وهو حسن احلديث 

 

 

دثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا محاد بن أسامة قال أان هشام عن  ح - 25324



أبيه عن عائشة قالت قال يل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : رأيتك يف املنام  
مرتني أرى رجال حيملك يف سرقة حرير فيقول هذه امرأتك فاكشفها فإذا هي  

 أنت فأقول ان يك هذا من عند هللا عز وجل ميضه  
 

 

األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا محاد ثنا هشام عن أبيه عن عائشة   - 25325
: ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان يصلي من الليل ثالث عشرة ركعة  

 وكان يوتر خبمس سجدات ال جيلس بينهن حىت جيلس يف اآلخرة مث يسلم  

 

 

نؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األر ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا محاد ثنا هشام عن عثمان بن عروة   - 25326
قال مسعت عروة حيدث عن عائشة قالت : كنت أطيب رسول هللا صلى هللا 

 عليه وسلم أبطيب ما أقدر عليه قبل أن حيرم مث حيرم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  



 

 

------------------------------------- 
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حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا محاد أان هشام عن أبيه عن عائشة   - 25327
قالت : ما خري رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بني أمرين أحدمها أيسر من  

إمثا فإذا كان إمثا كان أبعد الناس منه  اآلخر اال اختار أيسرمها ما مل يكن    

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا سفيان بن عيينة حدثين عثمان بن   - 25328
عروة عن عروة عن عائشة : مثله قال سفيان قال يل يعىن عثمان بن عروة 

 هشام خيرب به عىن  

 

 

شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق ت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا حيىي بن زكراي قال أخربين أىب عن  - 25329
سعد بن إبراهيم عن رجل من قريش من بىن تيم يقال له طلحة عن عائشة أم  

املؤمنني قالت : تناولين رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقلت اىن صائمة فقال  
ان صائم وأ  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا حيىي بن زكراي حدثين أىب عن صاحل   - 25330
األسدي عن الشعيب عن حممد بن األشعث بن قيس عن عائشة أم املؤمنني  

قالت : ما كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ميتنع من شيء من وجهي وهو  
 صائم 

 

 

احل عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف جلهالة ص ت
 األسدي

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا وكيع عن زكراي عن العباس بن  - 25331
 ذريح عن الشعيب عن حممد بن األشعث بن قيس عن عائشة : مثله  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد اختلف فيه على زكراي ت
 وهو ابن أيب زائدة

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا حيىي بن زكراي أان عمرو بن ميمون   - 25332
بن مهران عن سليمان بن يسار عن عائشة اهنا : كانت تغسل املىن من ثوب 

 النيب صلى هللا عليه وسلم  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

 ثنا هشام بن عروة  حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا حيىي بن زكراي - 25333
: كان يوم عاشوراء يوما يصومه رسول هللا صلى هللا عن أبيه عن عائشة قالت 

عليه وسلم يف اجلاهلية وكانت قريش تصومه يف اجلاهلية فلما قدم النيب صلى 
هللا عليه وسلم املدينة صامه وأمر بصيامه فلما نزل رمضان كان رمضان هو  

 الفريضة وترك عاشوراء  
 

 

شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخني عليقت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا حيىي بن زكراي حدثين أىب عن   - 25334
مصعب بن شيبة عن صفية بنت شيبة عن عائشة قالت : خرج النيب صلى هللا 

 عليه وسلم ذات غداة وعليه مرط مرجل من شعر أسود  

 

 

إسناده صحيح على شرط مسلم عليق شعيب األرنؤوط : ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا حيىي بن زكراي ثنا األعمش عن   - 25335
عمارة عن عمته عن عائشة قالت قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ان  

 أطيب ما أكلتم من كسبكم وان أوالدكم من كسبكم  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث حسن لغريه ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن الزهري  - 25336
اع وجتحده فأمر  عن عروة عن عائشة قالت : كانت امرأة خمزومية تستعري املت

النيب صلى هللا عليه وسلم بقطع يدها فأتى أهلها أسامة بن زيد فكلموه فكلم  
 عليه وسلم اي  أسامة النيب صلى هللا عليه وسلم فيها فقال له النيب صلى هللا



أسامة اال أراك تكلمين يف حد من حدود هللا عز وجل مث قام النيب صلى هللا 
عليه وسلم خطيبا فقال إمنا هلك من كان قبلكم أبنه إذا سرق فيهم الشريف  

تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف قطعوه والذي نفسي بيده لو كانت فاطمة  
 بنت حممد لقطعت يدها فقطع يد املخزومية  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن الزهري  - 25337
  {إن الصفا واملروة من شعائر هللا  }عن عروة عن عائشة : يف قوله عز وجل 

قالت كان رجال من األنصار ممن يهل ملناة يف اجلاهلية ومناة صنم بني مكة  
اي نيب هللا اان كنا نطوف بني الصفا واملروة تعظيما ملناة فهل علينا   واملدينة قالوا

إن الصفا واملروة من شعائر هللا   }من حرج أن نطوف هبما فانزل هللا عز وجل  
 فمن حج البيت أو اعتمر فال جناح عليه أن يطوف هبما  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني ت  

 

 

------------------------------------- 
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حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن الزهري  - 25338
 {إن كننت تردن هللا ورسوله  }عن عروة بن الزبري عن عائشة قالت : ملا نزلت 

وسلم بدأ يب فقال اي عائشة اىن ذاكر لك  دخل على رسول هللا صلى هللا عليه 
أمرا فال عليك ان ال تعجلي فيه حىت تستأمري أبويك قالت قد علم وهللا مل  

اي أيها النيب قل ألزواجك إن كننت   }يكوان ليأمراين بفراقه قالت فقرأ على 
فقلت أيف هذا استأمر أبوي فإين أريد هللا عز وجل   {تردن احلياة الدنيا وزينتها  

رسوله والدار اآلخرة و   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أان معمر عن الزهري  - 25339
عن عروة عن عائشة قالت : ما كان النيب صلى هللا عليه وسلم ميتحن 

إذا جاءك املؤمنات يبايعنك على   }املؤمنات إال ابآلية اليت قال هللا عز وجل 
وال وال   {أن ال يشركن   



 

 

شرط الشيخني  عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح علىت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق عن معمر قال قال   - 25340
الزهري فأخربين عروة عن عائشة قالت فلما مضت تسع وعشرون ليلة دخل  
على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قالت : بدأ يب فقلت اي رسول هللا إنك  

سع وعشرين أعدهن  أقسمت أن ال تدخل علينا شهرا وإنك قد دخلت من ت
فقال إن الشهر تسع وعشرون مث قال اي عائشة إين ذاكر لك أمرا فال عليك  

اي أيها النيب قل  }أن ال تعجلي فيه حىت تستأمري أبويك مث قرأ على اآلية  
قالت عائشة قد علم أن أبوي مل يكوان  {أجرا عظيما  }حىت بلغ  {ألزواجك 

تأمر أبوي فإين أريد هللا ورسوله والدار أيمراين بفراقه قالت فقلت أيف هذا اس
 اآلخرة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة   - 25341



عن زرارة عن سعد بن هشام قال سألت عائشة فقلت أخربيين عن خلق رسول  
 هللا صلى هللا عليه وسلم فقالت : كان خلقه القرآن  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

ثنا عبد الرزاق أان معمر عن هشام بن   حدثنا عبد هللا حدثين أيب - 25342
ل النيب صلى هللا عليه وسلم رجل فقال  عروة عن أبيه عن عائشة قالت : سأ

كيف أيتيك الوحي اي نيب هللا قال أيتيين أحياان له صلصلة كصلصلة اجلرس  
فينفصم عين وقد وعيت وذلك أشده على وأيتيين أحياان يف صورة الرجل أو 

أعي ما يقول  قال امللك فيخربين ف  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن الزهري  - 25343
عن عمرة عن عائشة أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : تقطع يد السارق يف 

 ربع دينار فصاعدا  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

ريج قال  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أان بن ج - 25344
ت عن بن شهاب عن عروة عن عائشة أهنا قالت وهي تذكر شأن خيرب :  أخرب 

كان النيب صلى هللا عليه وسلم يبعث بن رواحة إىل اليهود فيخرص عليهم  
النخل حني يطيب قبل أن يؤكل منه مث خيريون يهود أأيخذونه بذلك اخلرص أم 

ليه وسلم ابخلرص لكي يدفعونه إليهم بذلك وإمنا كان أمر النيب صلى هللا ع
 حيصى الزكاة قبل أن تؤكل الثمرة وتفرق  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف النقطاعه ابن جريج مل يسمع هذا ت
 احلديث من ابن شهاب

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن بكر أان بن جريج عن بن   - 25345
شهاب أنه بلغه عنه عن عروة عن عائشة أهنا قالت وهي تذكر شأن خيرب :  
 فذكر احلديث إال أنه قال حني يطيب أول التمر وقال قبل أن تؤكل الثمار  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  



 

 

ين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن الزهري حدثنا عبد هللا حدث - 25346
ل هللا صلى هللا عليه وسلم عام  عن عروة عن عائشة قالت : خرجنا مع رسو 

حجة الوداع فأهللت بعمرة ومل أكن سقت اهلدى فقال رسول هللا صلى هللا 
عليه وسلم من كان معه اهلدي فليهل ابحلج مع عمرته مث ال حيل حىت حيل 

فلما دخلت ليلة عرفة قلت اي رسول هللا إين كنت منهما مجيعا فحضت 
أهللت بعمرة فكيف أصنع حبجيت قال انقضى رأسك وامتشطي وأمسكي عن  
العمرة وأهلي ابحلج فلما قضيت حجيت أمر عبد الرمحن بن أيب بكر فاعمرين  

 من التنعيم مكان عمريت اليت نسكت عنها  

 

 

الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط ت  

 

 

------------------------------------- 
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حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن الزهري  - 25347
يب صلى هللا  عن عروة عن عائشة وهشام عن أبيه عن عائشة قالت : دخل الن



عليه وسلم على ضباعة بنت الزبري بن عبد املطلب فقالت إين أريد احلج وأان 
شاكية فقال النيب صلى هللا عليه وسلم حجي واشرتطي أن حملي حيث 

بستين  ح  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناداه صحيحان على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن الزهري  - 25348
عن عروة عن عائشة : أن النيب صلى هللا عليه وسلم حني أراد أن ينفر أخرب 

ابخلروج   أن صفية حائض فقال أحابستنا هي فأخرب أهنا قد أفاضت فأمرها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن الزهري  - 25349
عن عروة عن عائشة قالت : أمر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بقتل مخس 

العقور فواسق يف احلل واحلرم احلدأة والعقرب والفأرة والغراب والكلب   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعقوب عن بن أخي بن شهاب   - 25350
عن عمه قال أخربين عروة بن الزبري عن عائشة زوج النيب صلى هللا عليه وسلم  

يقتلن  أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : مخس من الدواب كلهن فاسق 
 يف احلل واحلرم الكلب العقور والعقرب والغراب واحلدأة والفأرة 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بن منري أان هشام عن أبيه عن   - 25351
يه وسلم فقام  عائشة قالت : خسفت الشمس يف عهد رسول هللا صلى هللا عل

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يصلي فأطال القيام جدا مث ركع فأطال الركوع  
جد مث  جدا مث رفع رأسه فقام فأطال القيام جدا وهو دون القيام األول مث س

قام فأطال القيام وهو دون األول مث ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع األول 
مث رفع رأسه فقام فأطال القيام وهو دون القيام األول مث ركع فأطال الركوع 

وهو دون الركوع األول مث سجد فانصرف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وقد  
وأثىن عليه مث قال إن جتلت الشمس فخطب الناس فحمد هللا عز وجل 

الشمس والقمر من آايت هللا وإهنما ال خيسفان ملوت أحد وال حلياته فإذا 
رأيتمومها فكربوا وادعوا هللا عز وجل وصلوا وتصدقوا اي أمة حممد ما من أحد  



أغري من هللا عز وجل أن يزين عبده أو تزين أمته اي أمة حممد وهللا لو تعلمون ما  
ولضحكتم قليال أال هل بلغت أعلم لبكيتم كثريا   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بن منري ثنا عبيد هللا قال مسعت  - 25352
القاسم حيدث عن عائشة قالت قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ما أرى  

صفية إال حابستنا قال أومل تكن أفاضت قالت بلى قال فال حبس عليك فنفر  
 هبا 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح على قلب يف متنه ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بن منري قال ثنا عبد هللا عن عبد   - 32535
ستأذنت  الرمحن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أهنا قالت : لوددت أين كنت أ

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كما استأذنته سودة فأصلي الصبح مبىن وأرمي  
الت نعم إهنا كانت اجلمرة من قبل أن أييت الناس فقيل هلا وكانت استأذنته ق 

 امرأة ثقيلة ثبطة فاستأذنت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فأذن هلا  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بن منري ثنا حيىي عن حممد بن عبد   - 25354
الرمحن عن عمرة عن عائشة قالت : كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
يصلي الركعتني اللتني قبل الفجر فيخففهما حىت أقول هل قرأ فيهما أبم  

 القرآن 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

-------------------------------------  
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حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بن منري ثنا عبد امللك عن عطاء   - 25355
عن عائشة قالت قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : أترجع نساؤك حبجة  

هلا رسول هللا صلى هللا عليه    وعمرة وارجع أان حبجة ليس معها عمرة فأقام



وسلم ابلبطحاء وأمرها فخرجت إىل التنعيم وخرج معها أخوها عبد الرمحن بن 
أيب بكر فأحرمت بعمرة مث أتت البيت فطافت به وبني الصفا واملروة وقصرت 

 فذبح عنها بقرة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بن منري قال ثنا سعد بن سعيد عن   - 25356
القاسم بن حممد عن عائشة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : أحب 

 األعمال إىل هللا عز وجل أدومها وإن قل  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح سعد بن سعيد : هو ابن قيس ت
 األنصاري أخو حيىي خمتلف فيه 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بن منري قال ثنا حممد يعين بن  - 25357
يام رسول عمرو قال ثنا أبو سلمة عن عائشة قال قلت أي أمه كيف كان ص

هللا صلى هللا عليه وسلم قالت : كان يصوم حىت نقول ال يفطر ويفطر حىت 
نقول ال يصوم ومل أره يصوم من شهر أكثر من صيامه من شعبان كان يصوم 



 شعبان إال قليال بل كان يصومه كله 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بن منري وروح املعىن قاال ثنا حنظلة   - 25358
عن القاسم بن حممد قال روح مسعت القاسم بن حممد يقول مسعت عائشة 

يل عشر ركعات تقول : كانت صالة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من الل
 يوتر بسجدة ويركع ركعيت الفجر فتلك ثالث عشرة 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بن منري قال ثنا حنظلة عن بن  - 25359
سابط عن عائشة قالت أبطأت على النيب صلى هللا عليه وسلم فقال : ما  

الت اي رسول هللا إن يف املسجد رجال ما رأيت أحدا حبسك اي عائشة ق
أحسن قراءة منه قال فذهب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فإذا هو سامل  

موىل أيب حذيفة فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم احلمد هلل الذي جعل يف  
 أميت مثلك  



 

 

رجال   عليق شعيب األرنؤوط : حديث حسن لغريه وهذا إسناد رجاله ثقاتت
 الشيخني غري ابن سابط 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن فضيل قال ثنا األعمش   - 25360
عن رجل عن مسروق عن عائشة قالت : كان ميني رسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم لطعامه وصالته وكانت مشاله ملا سوى ذلك  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث حسن بطرقه وشاهده وهذا إسناد ضعيف  ت
رجاله ثقات رجال الشيخني إلهبام الراوي عن مسروق وبقية  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن فضيل قال ثنا حبيب بن   - 25361
أيب عمرة عن عائشة ابنة طلحة عن عائشة قالت قلت : اي رسول هللا هل على  

 النساء من جهاد قال نعم عليهن جهاد ال قتال فيه احلج والعمرة  
 

 

رجاله ثقات رجال الشيخني  عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد هللا بن إدريس قال ثنا هشام   - 25362
عن أبيه عن عائشة قالت : كفن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف ثالثة 

 أثواب سحولية ليس فيها قميص والعمامة  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق قال أان بن جريج قال  - 32536
سألت  مسعت بن أيب مليكة قال قال ذكوان موىل عائشة مسعت عائشة تقول :

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن اجلارية ينكحها أهلها أتستأمر أم ال فقال  
ت له فإهنا تستحي هلا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم تستأمر قالت عائشة فقل

 فتسكت فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فذلك إذهنا إذا هي سكتت 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو أمحد ثنا سفيان عن معاوية بن   - 25364
إسحاق عن عائشة بنت طلحة عن عائشة قالت : استأذان النيب صلى هللا عليه  

 وسلم يف اجلهاد فقال حسبكن احلج أو جهادكن احلج 



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري ت
إسحاق معاوية بن   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق قال أان بن جريج قال  - 25365
أخربين سليمان بن موسى أن بن شهاب أخربه أن عروة أخربه ان عائشة أخربته 

أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : أميا امرأة نكحت بغري أذن مواليها 
فان اشتجروا فإن السلطان ويل  فنكاحها ابطل ثالاث وهلا مهرها مبا أصاب منها  

 من ال ويل له  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد حسن من أجل سليمان  ت
 بن موسى 

 

 

------------------------------------- 

 

[    166صفحة  - 6مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أان سفيان عن حكيم   - 25366
بن جبري عن سعيد بن جبري قال قالت عائشة : ما رأيت رسول هللا صلى هللا 

عليه وسلم إىل شيء أسرع منه إىل ركعتني قبل صالة الغداة وال إىل غنيمة  
 يطلبها  

 

 

وابقي رجال  عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف لضعف حكيم بن جبري ت
 اإلسناد ثقات رجال الشيخني

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أان سفيان عن معاوية   - 25367
بن إسحاق عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم املؤمنني قالت : سألت النيب 

 صلى هللا عليه وسلم عن اجلهاد فقال حبسبكن احلج أو قال جهادكن احلج 

 

 

نؤوط : إسناده صحيحعليق شعيب األر ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق قال أان سفيان عن   - 25368
أيوب السختياين عن بن سريين عن عبد هللا بن شقيق العقيلي عن عائشة 

قالت : كان النيب صلى هللا عليه وسلم يصلي ليال طويال قائما وليال طويال 



إذا قرأ قائما ركع قائما وإذا قرأ قاعدا قال قلت كيف كان يصنع قالت كان 
 قاعدا ركع قاعدا 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا معمر والثوري عن   - 25369
 أيوب فذكر : معناه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن عطاء   - 25370
ى هللا  اخلرساين عن حيىي بن يعمر قال : سألت عائشة هل كان رسول هللا صل

عليه وسلم ينام وهو جنب قالت يل ورمبا اغتسل قبل أن ينام ورمبا انم قبل أن  
 يغتسل ولكنه كان يتوضأ قال احلمد هلل الذي جعل يف الدين سعة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري عطاء اخلراساين



 

 

دثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن الزهري حدثنا عبد هللا ح - 25371
يذكره عن عبد هللا بن أيب بكر وكذا  عن عروة بن الزبري قال عبد الرزاق وكان 

كان يف كتابه يعين الزهري عن عبد هللا بن أيب بكر عن عروة : أن عائشة 
قالت جاءت امرأة ومعها ابنتان هلا فلم جتد عندي شيئا غري مترة واحدة 

إايها فأخذهتا فشقتها بني ابنتيها ومل أتكل منها شيئا مث قامت  فأعطيتها
فخرجت هي وابنتاها فدخل النيب صلى هللا عليه وسلم على تفيئه ذلك 

فحدثته حديثها فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من ابتلى من هذه البنات 
 بشيء فأحسن إليهن كن سرتا له من النار  

 

 

إسناده إبثبات عبد هللا بن أيب بكر وهو ابن حممد بن عليق شعيب األرنؤوط : ت
 عمرو بن حزم بني الزهري وعروة صحيح على شرط الشيخني

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن الزهري  - 25372
عن عروة عن عائشة قالت : وهللا لقد رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

واحلبشة يلعبون ابحلراب ورسول هللا صلى هللا عليه  يقوم على ابب حجريت 
وسلم يسرتين بردائه ألنظر إىل لعبهم من بني أذنه وعاتقه مث يقوم من أجلي  

حىت أكون أان اليت أنصرف فاقدروا قدر اجلارية احلديثة السن احلريصة على  



 اللهو 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن هشام بن   - 25373
عروة عن أبيه عن عائشة قالت : كنت ألعب ابللعب فيأتيين صواحيب فإذا 

دخل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فررن منه فيأخذهن رسول هللا صلى هللا  
 عليه وسلم فريدهن إيل  

 

 

حيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده ص ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن الزهري  - 25374
عن عروة عن عائشة قالت : كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ينفث على  

 نفسه يف املرض الذي قبض فيه منه ابملعوذات 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن أيوب عن  - 25375
القاسم بن حممد عن عائشة : أن النيب صلى هللا عليه وسلم كان إذا رأى 

 الغيث قال اللهم صيبا هنيأ  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد رجاله ثقات رجال ت
 الشيخني 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أان معمر عن الزهري  - 25376
: منت فرأيتين   عن عمرة عن عائشة قالت قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

يف اجلنة فسمعت صوت قارئ يقرأ فقلت من هذا فقالوا هذا حارثة بن 
أبر النعمان فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كذلك الرب كذلك الرب وكان 

 الناس أبمه  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

------------------------------------- 
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حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق قال أان معمر عن   - 25377
الزهري عن عروة عن عائشة قالت قال نيب هللا صلى هللا عليه وسلم : ما من  

مرض أو وجع يصيب املؤمن إال كان كفارة لذنبه حىت الشوكة يشاكها أو 
 النكبة ينكبها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق قال أان معمر عن   - 25378
أذن أبو بكر على  الزهري عن حيىي بن سعيد بن العاص عن عائشة قالت : است

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأان معه يف مرط واحد قالت فإذن له فقضى  
ى  إليه حاجته وهو معي يف املرط مث خرج مث استأذن عليه عمر فإذن له فقض

إليه حاجته على تلك احلال مث خرج مث استأذن عليه عثمان فأصلح عليه ثيابه  
وجلس فقضى إليه حاجته مث خرج فقالت عائشة فقلت له اي رسول هللا 

استأذن عليك أبو بكر فقضى إليك حاجته على حالك تلك مث أستأذن عليك  
عمر فقضى إليك حاجته على حالك مث استأذن عليك عثمان فكأنك 

فظت فقال إن عثمان رجل حيي وإين لو أذنت له على تلك احلال خشيت  احت



 أن ال يقضي إيل حاجته  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن هشام بن   - 25379
عروة عن أبيه عن عائشة أن امرأة جاءت النيب صلى هللا عليه وسلم فقالت :  

اي رسول هللا إن يل زوجا ويل ضرة وإين أتشبع من زوجي أقول أعطاين كذا 
وكساين كذا وهو كذب فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم املتشبع مبا مل يعط  

 كالبس ثويب زور 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد اختلف فيه على هشام  ت
 بن عروة

 

 

 أيب ثنا عبد الرزاق أان معمر عن الزهري حدثنا عبد هللا حدثين - 25380
جل عائشة هل كان عن عروة وعن هشام بن عروة عن أبيه قال : سأل ر 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يعمل يف بيته شيئا قالت نعم كان رسول هللا 
صلى هللا عليه وسلم خيصف نعله وخييط ثوبه ويعمل يف بيته كما يعمل أحدكم  



 يف بيته  

 

 

شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وله إسنادان : األول إسناد صحيح عليق ت
 رجاله ثقات رجال الشيخني

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أان معمر عن بن طاوس  - 25381
عن أبيه عن عائشة قالت : كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا رأى خميلة  

ذا مطرت سرى عنه فذكر ذلك له تغري وجهه ودخل وخرج وأقبل وأدبر فإ
  { فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم  }فقال ما آمنت أن يكون كما قال هللا 

   {ريح فيها عذاب أليم  }إىل 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن الزهري  - 25382
عن عروة عن عائشة : أن النيب صلى هللا عليه وسلم مسع صوت أيب موسى 

 األشعري وهو يقرأ فقال لقد أويت أبو موسى من مزامري آل داود  
 

 



عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد اختلف فيه على الزهريت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن عطاء   - 25383
ان رسول هللا اخلرساين عن حيىي بن يعمر عن عائشة قال سأهلا رجل هل : ك

صلى هللا عليه وسلم يرفع صوته من الليل إذا قرأ قالت نعم رمبا رفع ورمبا 
أول خفض قال احلمد هلل الذي جعل يف الدين سعة قال فهل كان يوتر من  

الليل قالت نعم رمبا أوتر من أول الليل ورمبا أوتر من آخره قال احلمد هلل 
 الذي جعل يف الدين سعة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري عطاء اخلراساين

 

 

ري حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن الزه - 25384
عن عروة عن عائشة قالت : كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يصلي من  
الليل إحدى عشرة ركعة فإذا فجر الفجر صلى ركعتني خفيفتني مث اتكأ على  

 شقه األمين حىت أيتيه املؤذن يؤذنه للصالة  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  
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حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن قتادة عن   - 25385
احلسن قال أخربين سعد بن هشام أنه مسع عائشة تقول : كان رسول هللا صلى 

كعتني وهو جالس فلما ضعف أوتر بسبع هللا عليه وسلم يوتر بتسع ركعات ور 
 وركعتني وهو جالس  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن قتادة عن   - 25386
ه فذكر احلديث  زرارة بن أوىف : أن سعد بن هشام بن عامر وكان جارا له أخرب 

وإنه دخل على عائشة فذكرت عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه كان يصلي 
ذكره ويدعو  تسع ركعات ال يقعد فيهن إال عند الثامنة فيحمد هللا عز وجل وي



مث ينهض وال يسلم مث يصلي التاسعة فيقعد حيمد هللا عز وجل ويذكره ويدعو  
 مث يسلم تسليما يسمعنا مث يصلي ركعتني وهو قاعد  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن قتادة عن   - 25387
معاذة العدوية عن عائشة قالت : كان النيب صلى هللا عليه وسلم يصلي صالة  

 الضحى أربع ركعات ويزيد ما شاء هللا 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

إبراهيم بن خالد ثنا رابح عن معمر   حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا - 25388
 عن قتادة قال حدثتين معاذة العدوية : فذكره  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق قال ثنا معمر عن   - 25389
الزهري عن عروة عن عائشة قالت : ما سبح رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

قال وقالت عائشة لقد كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم   سبحة الضحى
يرتك العمل وإنه ليحب أن يعمله خمافة أن يسنت به الناس فيفرض عليهم قالت 

 وكان حيب ما خف على الناس  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق قال ثنا معمر عن   - 25390
سول هللا الزهري عن عروة عن عائشة قالت : خسفت الشمس على عهد ر 

صلى هللا عليه وسلم فقام رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فصلى ابلناس فأطال  
القراءة مث ركع فأطال الركوع مث رفع رأسه فأطال القراءة وهي دون قراءته 
األوىل مث ركع فأطال الركوع وهو دون ركوعه األول مث رفع رأسه فسجد 

سجدتني مث قام فصنع يف الركعة الثانية مثل ذلك مث انصرف فقال إن الشمس 
والقمر ال خيسفان ملوت أحد وال حلياته ولكنهما آيتان من آايت هللا عز وجل  

 فإذا رأيتم ذلك فافزعوا للصالة  

 

 

: إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط ت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا معمر قال وأخربين هشام بن عروة   - 25391
 عن أبيه عن عائشة : مثل هذا وزاد قال فإذا رأيتم ذلك فتصدقوا وصلوا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

عبد الرزاق أخربان بن جريج قال  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا  - 25392
أخربين عطاء عن عائشة أهنا أخربت عن النيب صلى هللا عليه وسلم وعنها :  

 أهنما شرعا مجيعا ومها جنب يف إانء واحد 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق قال أان معمر عن   - 25393
الزهري عن عروة عن عائشة قالت قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :  

خلقت املالئكة من نور وخلق اجلان من مارج من انر وخلق آدم عليه السالم 
 مما وصف لكم 

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق وبن بكر قاال أنبأان بن  - 25394
سيب جريج قال وحدثين بن شهاب عن املعتكف وكيف سنته عن سعيد بن امل

وعروة بن الزبري عن عائشة زوج النيب صلى هللا عليه وسلم أهنا أخربهتما : أن  
ر رمضان  النيب صلى هللا عليه وسلم كان يعتكف يف العشر األواخر من شه 

 حىت توفاه هللا عز وجل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد اختلف فيه على ابن ت
 جريج

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أان داود بن قيس عن   - 25395
سعد بن سعيد أخي حيىي بن سعيد عن عمرة عن عائشة أن النيب صلى هللا 
عليه وسلم قال : كسر عظم امليت ككسره وهو حي قال يرون أنه يف اإلمث 

 قال عبد الرزاق أظنه قول داود  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : مكرر ت  



 

 

-------------------------------------  
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حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق قال أان بن جريج قال  - 25396
ن الزبري عن عبد  أخربين موسى بن عقبة عن عبد الواحد بن محزة بن عبد هللا ب

الرمحن بن عبد هللا بن الزبري عن عائشة زوج النيب صلى هللا عليه وسلم : أهنا 
د بن أيب وقاص أن أرسلت هي وأزواج النيب صلى هللا عليه وسلم إىل أهل سع

مروا به علينا يف املسجد فصلى عليه أزواج النيب صلى هللا عليه وسلم فأنكر  
ذلك الناس فذكر ذلك لعائشة فقالت أال تعجبون من الناس حني ينكرون هذا  

فوهللا ما صلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على سهل بن بيضاء إال يف 
 املسجد 

 

 

يث صحيح قد اختلف فيه على موسى بن عقبة عليق شعيب األرنؤوط : حدت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن بكر قال أان بن جريج  - 25397
قال أخربين الزهري عن حديث عروة بن الزبري وبن املسيب حيدث عن عروة  



عن عائشة وسعيد بن املسيب عن أيب هريرة : أن النيب صلى هللا عليه وسلم  
واخر من رمضان مث مل يزل يفعل ذلك حىت توفاه املوت كان يعتكف العشر األ

صلى هللا عليه وسلم قال أبو عبد الرمحن مسعت أيب يقول هذا احلديث هو  
هكذا يف كتاب الصيام عن أيب هريرة وعائشة ويف االعتكاف عن عائشة  

 وحدها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد اختلف فيه على ابن ت
 جريج

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق وبن بكر قاال أان بن  - 53982
جريج قال مسعت عبد هللا بن عروة بن الزبري يزعم أن عروة أخربه أن عائشة 

أخربته : أن النيب صلى هللا عليه وسلم مل يدخل عليها قط بعد العصر إال ركع  
 ركعتني  

 

 

على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق وبن بكر قاال أخربان بن   - 25399



جريج قال قال عبد هللا بن عبيد هللا قال وحدثين أيب وبن بكر قال قال عبيد  
هللا بن أيب مليكة مسعت أهل عائشة يذكرون عنها إهنا كانت تقول : كان رسول  

ديد األنصاب جلسده يف العبادة غري أنه حني دخل  هللا صلى هللا عليه وسلم ش 
 يف السن وثقل من اللحم كان أكثر ما يصلي وهو قاعد  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف ابن جريج ت
 مدلس ومل يصرح هنا ابلسماع 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق قال أان بن جريج قال  - 25400
أخربين عثمان بن أيب سليمان أن أاب سلمة بن عبد الرمحن أخربه أن عائشة 

أخربته : أن النيب صلى هللا عليه وسلم مل ميت حىت صار يصلي كثريا من 
 صالته وهو جالس  

 

 

لم عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مست  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق وبن بكر قاال أان بن  - 25401
جريج قال حدثين بن شهاب قال قال عروة قالت عائشة : خرج رسول هللا 



صلى هللا عليه وسلم ليلة من جوف الليل فصلى يف املسجد فثاب رجال 
عليه وسلم قد  فصلوا معه بصالته فلما أصبح الناس حتدثوا أن النيب صلى هللا 

خرج فصلى يف املسجد من جوف الليل فاجتمع الليلة املقبلة أكثر منهم  
قالت فخرج النيب صلى هللا عليه وسلم اغتسل من جوف الليل فصلى وصلوا 
معه بصالته مث أصبح فتحدثوا بذلك فاجتمع الليلة الثالثة انس كثري حىت كثر  

لم من جوف الليل فصلى أهل املسجد قالت فخرج النيب صلى هللا عليه وس
فصلوا معه فلما كانت الليلة الرابعة اجتمع الناس حىت كاد املسجد يعجز عن  
أهله فجلس النيب صلى هللا عليه وسلم فلم خيرج قالت حىت مسعت انسا منهم  

يقولون الصالة فلم خيرج إليهم النيب صلى هللا عليه وسلم فلما صلى صالة  
هد مث قال أما بعد فإنه مل خيف علي شأنكم  الفجر سلم مث قام يف الناس فتش

 الليلة ولكين خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق قال أان بن جريج قال  - 25402
ن رسول هللا صلى  حدثين بن شهاب عن عروة أن عائشة كانت تقول : ما كا 

هللا عليه وسلم يصلي سبحة الضحى قال وكانت عائشة تسبحها وكانت تقول 
إن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان يرتك العمل خشية أن يسنت به الناس 



 فيفرض عليهم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

------------------------------------- 
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حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق وبن بكر قاال أان بن  - 25403
جريج عن عطاء أنه أخرب عن عبيد بن عمري عن عائشة أهنا قالت : ما كان  

النيب صلى هللا عليه وسلم على شيء من النوافل أبشد معاهدة منه على 
 الركعتني أمام الصبح مسعت هذا من عطاء مرارا  

 

 

: إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر قال ثنا سعيد عن   - 25404
قتادة عن زرارة عن سعد بن هشام عن عائشة عن النيب صلى هللا عليه وسلم  



أنه قال : املاهر يف القرآن مع السفرة الكرام الربرة والذي يقرأ وهو عليه شاق  
ران اثنان  يتتعتع فيه له أج  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن   - 25405
ءها فذكرت ذلك األسود عن عائشة قالت : اشرتيت بريرة فاشرتط أهلها وال

لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اشرتيها 
قالت فدعاها  فأعتقيها فإمنا الوالء ملن أعطى الورق قالت فاشرتيتها فأعتقتها 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فخريها من زوجها فاختارت نفسها وكان 
 زوجها حرا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا جرير عن هشام بن عروة عن أبيه   - 25406
بدا ولو كان حرا مل  عن عائشة : مثل حديث منصور إال أنه قال كان زوجها ع

 خيريها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هشيم عن سيار عن الشعيب عن   - 25407
عائشة قالت : كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أييت املخضب فيغتسل منه  

 من اجلنابة بعد ما يصبح مث يظل يومه ذلك صائما  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد اختلف فيه على الشعيب ت  

 

 

هللا حدثين أيب ثنا هشيم عن عبد امللك عن عطاء  حدثنا عبد  - 25408
عن عائشة قالت : كنت أغتسل أان ورسول هللا صلى هللا عليه وسلم من إانء 

 واحد 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هشيم قال أان خالد قال ثنا رجل  - 25409
من أهل الكوفة عن األسود بن يزيد عن عائشة قالت : كان النيب صلى هللا 



 عليه وسلم إذا خرج من مغتسله حيث يغتسل من اجلنابة يغسل قدميه 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف إلهبام الرجل ت
روي عن األسود بن يزيدالذي ي  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هشيم ثنا مغرية عن إبراهيم عن   - 25410
عائشة إهنا قالت قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : مكان الكي التكميد  

 ومكان العالق السعوط ومكان النفخ اللدود 

 

 

مل   -د النخعي وهو ابن يزي -عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف إبراهيم ت
 يسمع من عائشة ومغرية بن مقسم الضيب روايته عن إبراهيم ضعيفة 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هشيم قال أان مغرية عن إبراهيم   - 25411
عن عائشة أهنا قالت : ملا مر النيب صلى هللا عليه وسلم يوم بدر أبولئك 

ف عليهم فقال جزاكم هللا  الرهط فالقوا يف الطوي عتبة وأبو جهل وأصحابه وق
شرا من قوم نيب ما كان أسوأ الطرد وأشد التكذيب قالوا اي رسول هللا كيف  

 تكلم قوما جيفوا فقال ما أنتم أبفهم لقويل منهم أو هلم أفهم لقويل منكم  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف النقطاعه إبراهيم بن يزيد النخعي مل  ت
غرية بن مقسم عنه ضعيفة يسمع من عائشة ورواية م   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هشيم قال اان مغرية عن إبراهيم   - 25412
عن عائشة قالت : كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يفرغ ميينه ملطعمه  

 وحلاجته ويفرغ مشاله لالستنجاء وملا هناك  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث حسن بطرقه وشاهده وهذا إسناد ضعيف  ت
عي مل يسمع من عائشة إبراهيم : وهو ابن يزيد النخ  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هشيم قال أان مغرية عن إبراهيم   - 25413
عن عائشة أهنا : كانت تغسل رأس رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهي 

 حائض وهو معتكف خيرج رأسه من املسجد إىل احلجرة  

 

 

بن مقسم   عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف املغريةت
 الضيب يدلس عن إبراهيم : وهو ابن يزيد النخعي وقد عنعن 



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هشيم عن مغرية عن إبراهيم عن   - 25414
عائشة قالت : كنت اتزر وأان حائض فأدخل مع رسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم حلافه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هشيم قال أان مغرية عن إبراهيم   - 25415
عن عائشة قالت : قد خريان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فاخرتانه فلم يعد  

 ذلك طالقا 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد اختلف فيه على مغرية  ت
 وهو ابن مقسم الضيب

 

 

-------------------------------------  
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حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هشيم عن إمساعيل بن أيب خالد  - 25416
عن أيب إسحاق عن األسود عن عائشة قالت : كان رسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم ينام وهو جنب وال ميس ماء 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح دون قوله : وال ميس ماء ت  

 

 

بن جعفر قال ثنا سعيد وهبز  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد  - 25417
قاال ثنا مهام عن قتادة عن معاذة عن عائشة إهنا قالت : مروا أزواجكن إن 

يغسلوا عنهم أثر الغائط والبول فأين أستحييهم وإن رسول هللا صلى هللا عليه  
 وسلم كان يفعله قال هبز مرن أزواجكن 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر قال ثنا سعيد وعبد   - 25418
ة قالت : الوهاب عن سعيد عن أيب معشر عن إبراهيم عن األسود عن عائش

كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا أراد أن يغتسل بدأ بكفيه فغسلهما مث  



احلائط مث أفاض بيمينه على مشاله فغسل مراقه حىت إذا أنقى أهوى بيده إىل 
 غسلها مث استقبل الطهور وأفاض عليه املاء  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر قال ثنا سعيد وعبد   - 25419
الوهاب عن سعيد عن قتادة عن معاذة العدوية عن عائشة أهنا قالت : كنت  

ه وسلم من إانء واحد  أغتسل أان ورسول هللا صلى هللا علي   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر قال ثنا حممد بن   - 25420
عمرو بن أيب سلمة عن عائشة قالت : كنت أغتسل أان ورسول هللا صلى هللا 

 عليه وسلم من اجلنابة من إانء واحد 

 

 

حديث صحيحعليق شعيب األرنؤوط :  ت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا سعيد عن بديل  - 25421
عن أيب اجلوزاء عن عائشة أهنا قالت : كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

وخيتمها   {احلمد هلل رب العاملني   }يفتتح صالته ابلتكبري ويفتتح القراءة ب 
 ابلتسليم  

 

 

األرنؤوط : حديث صحيحعليق شعيب ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر قال ثنا سعيد عن   - 25422
أيب معشر عن النخعي عن األسود بن يزيد أن عائشة قالت : كان رسول هللا 

صلى هللا عليه وسلم يبعث ابهلدي فنفتل هلا قالئدها مث ال ميسك عن شيء مما 
 ميسك عنه احملرم  

 

 

األرنؤوط : حديث صحيح عليق شعيبت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا كهمس قال   - 25423
حدثين بن بريدة قال قالت عائشة : اي نيب هللا أرأيت إن وافقت ليلة القدر ما  

 أقول قال تقولني اللهم إنك عفو حتب العفو فاعف عين  



 

 

رجال الشيخني  عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقاتت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا كهمس ويزيد  - 25424
قال أبو عبد الرمحن املقرئ عن كهمس قال مسعت عبد هللا بن شقيق قال  

قلت لعائشة : أكان نيب هللا صلى هللا عليه وسلم يصلي صالة الضحى قالت 
لسا قالت بعد ما حطمه  ال إال أن جييء من مغيبة قال قلت أكان يصلي جا

الناس قال قلت أكان يقرأ السورة فقالت املفصل قال قلت أكان يصوم شهرا  
كله قالت ما علمته صام شهرا كله إال رمضان وال أعلمه أفطر شهرا كله حىت  

 يصيب منه حىت مضى لوجهه قال يزيد يقرن وكذلك قال أبو عبد الرمحن 
 

 

صحيح على شرط مسلم عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة قال   - 25425
قال ركبت عائشة   مسعت املقدام بن شريح بن هانئ حيدث عن أبيه عن عائشة

بعريا وكان منه صعوبة فجعلت تردده فقال هلا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
ه : عليك ابلرفق فإنه ال يك يف شيء إال زانه وال ينزع من شيء إال شان  

 



 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر قال ثنا شعبة عن   - 25426
عاصم عن معاذة عن عائشة قالت : كنت أغتسل أان ورسول هللا صلى هللا 

 عليه وسلم من إانء واحد فيبادرين وأابدره حىت أقول دع يل دع يل  

 

 

يب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شع ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    172صفحة  - 6مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر قال ثنا شعبة عن   - 25427
يزيد الرشك عن معاذة : أن امرأة سألت عائشة هل كان رسول هللا صلى هللا  

 عليه وسلم يصلي الضحى قال قالت نعم ويزيد ما شاء هللا  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن يزيد حدثنا عبد هللا   - 25428
الرشك عن معاذة قالت : سألت عائشة عن الغسل من اجلنابة فقالت إن املاء 
ال ينجسه شيء قد كنت أغتسل أان ورسول هللا صلى هللا عليه وسلم من إانء 

 واحد يبدأ فيغسل يديه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة وحجاج   - 25429
أم  قال حدثين شعبة عن محاد عن إبراهيم عن األسود قال قلت لعائشة اي

املؤمنني أخربيين عما هنى عنه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من األوعية قالت 
م واملزفت  : هنى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن الدابء واحلنت  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر وحجاج قال  - 25430



حدثين شعبة عن عبد الرمحن بن القاسم عن أبيه عن عائشة : أن امرأة 
مستحاضة سألت على عهد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقيل إمنا هو عرق  

عاند وأمرت أن تؤخر الظهر وتعجل العصر وتغتسل غسال واحدا وتؤخر  
العشاء وتغتسل هلما غسال واحدا وتغتسل لصالة الصبح املغرب وتعجل 

 غسال قال بن جعفر غسال واحدا 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر قال ثنا شعبة   - 25431
وحجاج قال حدثين شعبة عن عبد الرمحن بن القاسم قال مسعت القاسم  

قال : كان هلا ثوب فيه تصاوير ممدود إىل سهوة وكان  حيدث عن عائشة أنه 
النيب صلى هللا عليه وسلم يصلي إليها فقال أخريه عين قالت فأخرته فجعلته  

 وسائد  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر قال ثنا شعبة قال   - 25432



الرمحن بن القاسم قال مسعت القاسم حيدث عن عائشة : أهنا مسعت عبد 
لرسول هللا صلى هللا أرادت أن تشرتي بريرة للعتق فاشرتطوا والءها فذكرت 

عليه وسلم فقال اشرتيها وأعتقيها فإن الوالء ملن أعتق وأهدى لرسول هللا 
دق به  صلى هللا عليه وسلم حلم فقالوا للنيب صلى هللا عليه وسلم هذا ما تص 

على بريرة فقال هو هلا صدقة وهو لنا هدية وخريت فقال عبد الرمحن وكان  
 زوجها حرا قال شعبة مث سألته عن زوجها فقال ال أدري  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر قال ثنا شعبة   - 25433
شعبة عن عبد الرمحن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أهنا  وحجاج قال حدثين

قالت : كنت أغتسل أان ورسول هللا صلى هللا عليه وسلم من إانء واحد من  
 اجلنابة 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر عن سعيد عن أيب   - 25434



معشر عن إبراهيم النخعي : أنه كان يدخل على عائشة قال قلت وكيف كان  
يدخل عليها قال كان خيرج مع خاله األسود قال وكان بينه وبني عائشة إخاء 

 وود 

 

 

د وهو  عليق شعيب األرنؤوط : أثر صحيح حممد بن جعفر وإن مسع من سعي ت
 ابن أيب عروبة بعد اختالطه قد توبع

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن حممد   - 25435
بن عبد الرمحن األنصاري عن عمته عمرة عن عائشة أهنا قالت : كان رسول 
هللا صلى هللا عليه وسلم إذا طلع الفجر صلى ركعتني أو مل يصل إال ركعتني  

يهما بفاحتة الكتاب أقول يقرأ ف  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر وحجاج قاال ثنا   - 25436
شعبة عن مالك بن عرفطة عن عبد خري عن عائشة : أن رسول هللا صلى هللا  

 عليه وسلم هنى عن الدابء واحلنتم واملزفت 



 

 

يب األرنؤوط : إسناده صحيح على خطأ يف اسم أحد رواته فقد  عليق شع ت
 وهم شعبة يف اسم خالد بن علقمة فسماه هنا مالك بن عرفطة 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن   - 25437
سليمان عن أيب وائل عن مسروق عن عائشة أهنا قالت : ما رأيت الوجع على  

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  أحد أشد منه على   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    173صفحة  - 6مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن   - 25438
عائشة إن فينا رجلني  سليمان قال مسعت خيثمة حيدث عن أيب عطية قال قلنا ل

من أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم أحدمها : يعجل اإلفطار ويؤخر 



السحور واآلخر يؤخر اإلفطار ويعجل السحور قال فقالت عائشة أيهما الذي  
اإلفطار ويؤخر السحور قال فقلت هو عبد هللا فقالت كذا كان يصنع  يعجل

 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : مكرر ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن   - 25439
سليمان عن عمارة بن عمري عن عمته عن عائشة أن النيب صلى هللا عليه  

 وسلم قال : ولد الرجل من كسبه من أطيب كسبه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث حسن لغريه ت  

 

 

شعبة عن  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا  - 25440
سليمان قال مسعت أاب الضحى حيدث عن مسروق عن عائشة أهنا قالت : قد  

 خري رسول هللا صلى هللا عليه وسلم نساءه أفكان طالقا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر قال ثنا شعبة عن   - 25441
راهيم عن األسود عن عائشة أهنا قالت : لقد رأيت وبيص سليمان عن إب

 الطيب يف رأس رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهو حمرم  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن   - 25442
سليمان عن إبراهيم عن األسود عن عائشة قالت إن رسول هللا صلى هللا عليه  
وسلم قال : ما من مسلم يشاك شوكة فما فوقها إال رفعه هللا هبا درجة وحط  

 عنه هبا خطيئة  

 

 

نيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر قال ثنا شعبة عن   - 25443
اثبت بن عبيد عن  سليمان وعبد الرزاق قال اان سفيان املعىن عن األعمش عن 

القاسم بن حممد عن عائشة أهنا قالت إن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال  



دك فناولته  هلا : انوليين اخلمرة قالت فقلت إين حائض فقال إهنا ليست يف ي  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناداه صحيحان على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا معمر أان  - 25444
الزهري عن عروة عن عائشة أهنا : كانت تغتسل هي ورسول هللا صلى هللا 

 عليه وسلم من إانء واحد  

 

 

ى شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح علت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن   - 25445
إبراهيم بن ميمون قال مسعت أاب األحوص حيدث عن عروة بن املغرية بن شعبة  

عن عائشة : أن رجال مر على النيب صلى هللا عليه وسلم أو ذكر رجل عنده  
فأقبل عليه بوجهه حىت ظننا   فقال بئس عبد هللا وأخو العشرية مث دخل عليه

 أن له عنده منزلة  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد اختلف فيه على أيب ت



 األحوص
 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر وحجاج قاال ثنا   - 25446
شعبة عن منصور عن سامل بن أيب اجلعد عن أيب املليح قال حجاج عن رجل 

نسوة من أهل الشام على عائشة فقالت أننت الاليت تدخلن  قال : دخل
احلمامات قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ما من امرأة وضعت ثياهبا يف 

غري بيتها إال هتكت سرتا بينها وبني هللا عز وجل قال حجاج إال هتكت 
 سرتها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق قال أان سفيان عن   - 25447
منصور عن سامل بن أيب اجلعد عن أيب املليح عن عائشة قالت مسعت رسول هللا 

 صلى هللا عليه وسلم فذكر : معناه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  

 

 



  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر قال ثنا شعبة عن - 25448
عطاء بن السائب قال مسعت أاب سلمة قال دخلت على عائشة فسألتها عن  

غسل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من اجلنابة قالت : كان يؤتى إبانئه  
فيغسل يديه ثالاث مث يصب من اإلانء على فرجه فيغسله مث يفرغ بيده اليمىن  

اث مث يغسل على اليسرى فيغسلها مث ميضمض ويستنشق مث يفرغ على رأسه ثال
 سائر جسده  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    174صفحة  - 6مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر قال ثنا شعبة عن   - 25449
منصور عن إبراهيم عن األسود عن عائشة أهنا قالت : كان رسول هللا صلى 

هللا عليه وسلم أيمر إحداان إذا حاضت فتتزر مث يضاجعها قال هذا ابملبارك مث  
 قال بعد مث يباشرها  

 



 

شرط الشيخني  عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح علىت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر قال ثنا شعبة عن   - 25450
منصور عن إبراهيم عن األسود عن عائشة قالت : كنت افتل قالئد هدى 

 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم غنما مث ال حيرم منه شيء  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة وحجاج   - 25451
أان شعبة عن منصور عن إبراهيم عن األسود عن عائشة قالت : كنت أكون 

بني يدي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهو يصلي فإذا أردت أن أقوم 
 كرهت أن أمر بني يديه فانسل انسالال 

 

 

اده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر قال ثنا شعبة عن   - 25452



منصور عن إبراهيم عن علقمة قال سألت عائشة عن صالة رسول هللا صلى 
 هللا عليه وسلم فقالت : كانت دمية  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

فر ثنا شعبة وحجاج  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جع - 25453
قال أان شعبة عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عائشة : أن رسول هللا 

 صلى هللا عليه وسلم كان يباشر وهو صائم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر قال ثنا شعبة عن   - 25454
عن زينب بنت أم سلمة قالت أم سلمة لعائشة : إنه يدخل محيد بن انفع 

لت عائشة أمالك يف عليك الغالم األيفع الذي ما أحب أن يدخل علي فقا
رسول هللا أسوة حسنة قالت إن امرأة أيب حذيفة قالت اي رسول هللا إن ساملا  

يدخل علي وهو رجل ويف نفس أيب حذيفة منه شيء فقال رسول هللا صلى هللا 
ه وسلم ارضعيه حىت يدخل عليك علي  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر قال ثنا شعبة عن   - 25455
أيب إسحاق عن عمرو بن شرحبيل عن أم املؤمنني أهنا قالت : كان النيب صلى 
 هللا عليه وسلم أيمران إذا كانت إحداان حائضا أن تتزر مث تدخل معه يف حلافه 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن أيب  - 25456
إسحاق عن أيب عبد هللا اجلديل عن عائشة أهنا قالت : مل يكن رسول هللا صلى 

هللا عليه وسلم فاحشا وال متفحشا وال صخااب يف األسواق وال جيزئ ابلسيئة  
 مثلها ولكن يعفو ويصفح  

 

 

ناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري أيب عليق شعيب األرنؤوط : إس ت
 عبد هللا اجلديل 

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر وهبز قاال ثنا شعبة   - 25457
قال هبز ثنا أشعث بن سليم أنه مسع أابه حيدث وقال حممد بن جعفر عن 

 األشعث بن سليم عن أبيه عن مسروق عن عائشة : أن رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم دخل عليها وعندها رجل فكأنه غضب فقالت أنه أخي قال انظرن 

 ما إخوانكن فإمنا الرضاعة من اجملاعة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن   - 25458
ائشة : ان يهودية دخلت عليها  األشعث بن سليم عن أبيه عن مسروق عن ع 

فذكرت عذاب القرب فقالت هلا أعاذك هللا من عذاب القرب فسألت عائشة 
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن عذاب القرب فقال نعم عذاب القرب حق  
قالت عائشة فما رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يصلي صالة بعد أال  

 تعوذ من عذاب القرب 
 

 

ب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر وهبز وحجاج قالوا  - 25459
ثنا شعبة قال حجاج وهبز أخربين شعبة عن عبد الرمحن بن األصبهاين عن  

جماهد قال هبز بن وردان وقال حجاج جماهد بن وردان من أهل املدينة وأثنوا  
ن عروة بن الزبري عن عائشة قالت : تويف موىل لرسول هللا صلى عليه خريا ع

هللا عليه وسلم فأتى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مبرياثه فقال ههنا أحد من  
 أهل قريته قال هبز قالوا نعم قال فأعطوه إايه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    175صفحة  - 6مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر اث شعبة عن إبراهيم   - 25460
بن حممد بن املنتشر عن أبيه : أنه سأل بن عمر عن الرجل يتطيب عند إحرامه  

أن أفعله قال فسأل أيب عائشة وأخربها   فقال ألن أطلي بقطران أحب إيل من
بقول بن عمر فقالت يرحم هللا أاب عبد الرمحن كنت أطيب رسول هللا صلى هللا 

 عليه وسلم مث يطوف على نسائه مث يصبح حمرما ينتضح طيبا  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

د بن جعفر قال ثنا شعبة عن  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حمم - 25461
خالد عن عبد هللا بن شقيق قال : سألت عائشة أكان رسول هللا صلى هللا 

 عليه وسلم يصوم األايم املعلومة من الشهر فقالت نعم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري عبد  ت
 هللا بن شقيق فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر وحجاج قاال ثنا   - 25462
شعبة عن أيب عمران عن طلحة قال بن جعفر بن عبد هللا عن عائشة أهنا 

سألت النيب صلى هللا عليه وسلم فقالت : إن يل جارين فإىل أيهما أهدي قال  
 أقرهبما منك اباب  

 

 

خاري عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح قال ثنا شعبة عن أيب عمران   - 25463
عن طلحة رجل من قريش من بين تيم بن مرة عن عائشة أهنا سألت النيب 

 صلى هللا عليه وسلم فذكر : مثله  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر وروح قاال ثنا شعبة   - 25464
ن عن احلكم عن علي بن حسني قال روح مسعت علي بن حسني عن ذكوا

موىل عائشة عن عائشة أهنا قالت : قدم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ألربع  
مضني من ذي احلجة فدخل علي وهو غضبان فقلت من أغضبك اي رسول 

له هللا النار فقال وما شعرت أين أمرت الناس أبمر فأراهم يرتددون قال  هللا أدخ
احلكم كأهنم أحسب ولو أين استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت اهلدي 

معي حىت أشرتيه مث أحل كما أحلوا قال روح يرتددون فيه قال كأهنم هابوا  
 أحسب  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن احلكم   - 25465
رة للعتق فأراد  عن إبراهيم عن األسود عن عائشة : أهنا أرادت أن تشرتي بري

مواليها أن يشرتطوا والءها فذكرت ذلك لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال  
حرا وأيت النيب صلى  اشرتيها إمنا الوالء ملن أعتق وخريها من زوجها وكان زوجها

هللا عليه وسلم بلحم فقيل هذا ما تصدق به على بريرة فقال هو هلا صدقة  
 ولنا هدية  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن احلكم   - 25466
ائشة أهنا قالت : كأمنا أنظر إىل قال مسعت إبراهيم حيدث عن األسود عن ع 

 وبيص الطيب يف مفرق رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهو حمرم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن احلكم   - 25467
ا أراد رسول هللا صلى هللا عن إبراهيم عن األسود عن عائشة أهنا قالت : مل



عليه وسلم أن ينفر رأى صفية على ابب خبائها كئيبة أو حزينة وقد حاضت 
فقال النيب صلى هللا عليه وسلم اعقري أو حلقي إنك حلابستنا أكنت أفضت 

 يوم النحر قالت نعم قال فانفري إذا 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر قال ثنا شعبة عن   - 25468
عمرو بن مرة قال مسعت أاب وائل حيدث عن عائشة قالت مسعت رسول هللا 

صلى هللا عليه وسلم يقول : ما من مسلم يشاك شوكة فما فوقها إال رفعه هللا  
 عز وجل هبا درجة أو حط هبا عنه خطيئة  

 

 

األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة وحجاج   - 25469
 قال حجاج بن قال أخربين شعبة عن سعد بن إبراهيم عن طلحة بن عبد هللا

عوف وحدثناه يعقوب عن أبيه قال بن عبد هللا بن عثمان عن عائشة أهنا 
قالت : أهوى إيل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ليقبلين فقلت إين صائمة  



 قال وأان صائم فقبلين قال حجاج قال شعبة قال يل سعد طلحة عم أيب سعد  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    176صفحة  - 6مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

وهبز قاال ثنا شعبة   حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر - 25470
ة : أن قال هبز أخربين سعد بن إبراهيم أنه مسع أاب سلمة حيدث عن عائش

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم سئل أي العمل أحب إىل هللا قال أدومه وأن  
 قل قال هبز ما دووم عليه وقال اكلفوا من األعمال ما تطيقون  

 

 

شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على  ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هبز وبن جعفر قاال ثنا شعبة قال   - 25471
هبز أخربين سعد بن إبراهيم قال مسعت عروة بن الزبري حيدث عن عائشة : أن  



رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان يصلي وأان بينه وبني القبلة قال بن جعفر  
 قال سعد وأحسبه قد قال وهي حائض  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر قال ثنا شعبة   - 25472
شعبة عن سعد قال   وحجاج قال أان شعبة عن سعد بن إبراهيم وروح قاال ثنا

مسعت عروة بن الزبري حيدث عن عائشة أهنا قالت : كنت أمسع أنه لن ميوت 
يقول  نيب حىت خيري بني الدنيا واآلخرة قال فسمعت النيب صلى هللا عليه وسلم 

مع الذين أنعم هللا عليهم من    }يف مرضه الذي مات فيه وأخذته حبة يقول 
قالت فظننت   {النبيني والصديقني والشهداء والصاحلني وحسن أولئك رفيقا  

 أنه خري حينئذ قال روح أنه خري بني الدنيا واآلخرة  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

عبد هللا حدثين أيب ثنا هبز قال ثنا شعبة عن قتادة عن   حدثنا - 25473
مطرف عن عائشة : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان يقول يف ركوعه  



 سبوح قدوس رب املالئكة والروح  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر قال ثنا شعبة عن   - 25474
صلى هللا عليه  أيب إسحاق عن األسود قال سألت عائشة عن صالة رسول هللا 

وسلم ابلليل فقالت : كان ينام أول الليل مث يقوم فإذا كان من السحر أوتر مث 
ن كان جنبا  أتى فراشه فإن كان له حاجة أمل أبهله فإذا مسع األذان وثب فإ

 أفاض عليه املاء وإال توضأ مث خرج إىل الصالة 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا شعبة قال أبو إسحاق أان  - 25475
قال مسعت األسود قال سألت عائشة عن صالة رسول هللا صلى هللا عليه  

له  وسلم فذكر : مث  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر قال ثنا شعبة عن   - 25476
أيب إسحاق عن األسود ومسروق أهنما قاال نشهد على عائشة أهنا قالت : ما  

يف  كان يومه الذي يكون عندي إال صالمها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 
 بييت تعين الركعتني بعد العصر  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن أيب  - 25477
ائشة رضي هللا إسحاق قال قال بن الزبري لألسود حدثين عن أم املؤمنني ع

عنها فإهنا كانت تفضي إليك قال أخربتين أن نيب هللا صلى هللا عليه وسلم قال  
ت هلا اببني هلا : لوال أن قومك حديث عهدهم جباهلية هلدمت الكعبة مث جلعل

 فلما ملك بن الزبري هدمها وجعل هلا اببني 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب قال قرأت على عبد الرمحن بن مهدي   - 25478



مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أهنا قالت : كان أحب العمل إىل 
 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الذي يدوم عليه صاحبه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

ين أيب قال قرأت على عبد الرمحن مالك عن  حدثنا عبد هللا حدث - 25479
هللا بن حممد بن أيب بكر الصديق أخرب  بن شهاب عن سامل بن عبد هللا أن عبد

عبد هللا بن عمر عن عائشة أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : أمل تري 
أن قومك حني بنوا الكعبة اقتصروا عن قواعد إبراهيم عليه السالم قالت 

سول هللا إال تردها على قواعد إبراهيم عليه السالم قال رسول هللا فقلت اي ر 
صلى هللا عليه وسلم لوال حداثن قومك ابلكفر قال فقال عبد هللا بن عمر لئن  
كانت عائشة مسعت هذا من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ما أرى رسول هللا 

جر إال أن البيت مل صلى هللا عليه وسلم ترك استالم الركنني اللذين يليان احل
 يتم على قواعد إبراهيم عليه السالم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 



------------------------------------- 

 

[    177صفحة  - 6مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب قال قرأت على عبد الرمحن مالك عن   - 25480
ن عروة عن  بن شهاب وحدثنا حممد بن جعفر قال ثنا مالك عن الزهري ع

عائشة أهنا قالت : خرجنا مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عام حجة الوداع 
ليهل  فأهللنا بعمرة مث قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من كان معه هدي ف
ابحلج مع العمرة مث ال حيل حىت حيل منهما مجيعا قالت فقدمت مكة وأان 

حائض ومل أطف ابلبيت وال بني الصفا واملروة فشكوت ذلك إىل رسول هللا 
صلى هللا عليه وسلم فقالت انقضى رأسك وامتشطي وأهلي ابحلج ودعي  

 عليه وسلم  العمرة قالت ففعلت فلما قضينا احلج أرسلين رسول هللا صلى هللا
مع عبد الرمحن بن أيب بكر إىل التنعيم فاعتمرت فقال هذه مكان عمرتك 

قالت فطاف الذين أهلوا ابلعمرة ابلبيت وبني الصفا واملروة مث حلوا مث طافوا 
طوافا آخر بعد أن رجعوا من مىن حلجهم فأما الذين مجعوا احلج فطافوا طوافا 

 واحدا 

 

 

األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب ت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب قال قرأت على عبد الرمحن مالك عن   - 25481
عبد هللا بن أيب بكر عن أبيه عن عمرة بنت عبد الرمحن عن عائشة أهنا قالت 

لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم : أن صفية بنت حيي قد حاضت فقال رسول  
عليه وسلم لعلها حتبسنا أومل تكن طافت معكن ابلبيت قالوا بلى  هللا صلى هللا 
 قال فاخرجن  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب قال قرأت على عبد الرمحن مالك عن   - 25482
بن شهاب عن عروة عن عائشة أهنا أخربته : أن أفلح أخا أيب القعيص جاء 

يستأذن عليها وهو عمها من الرضاعة بعد أن نزل احلجاب قالت فأبيت أن 
آذن له فلما جاء النيب صلى هللا عليه وسلم أخربته ابلذي صنعت فأمرين أن 

 آذن له علي  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حجاج اان بن أيب ذئب عن الزهري  - 25483
عن عروة عن عائشة أهنا كانت تقول : ما كان النيب صلى هللا عليه وسلم  

 يسبح سبحة الضحى وإين ألسبحها 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

بد الرمحن بن مهدي  حدثنا عبد هللا حدثين أيب قال قرأت على ع  - 25484
إسحاق بن عيسى قال أخربين مالك عن علقمة بن أيب علقمة  عن مالك وثنا 

عن أمه عن عائشة أهنا قالت : أهدى أبو جهم بن حذيفة لرسول هللا صلى هللا 
عليه وسلم مخيصة شامية هلا علم فشهد فيها الصالة فلما انصرف قال ردي  

علمها يف الصالة فكاد يفتنين  هذه اخلميصة إىل أيب جهم فأين نظرت إىل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب قال قرأت على عبد الرمحن مالك عن   - 25485
بن شهاب عن عروة بن الزبري عن عائشة زوج النيب صلى هللا عليه وسلم : أن  

د فصلى بصالته انس مث صلى  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم صلى يف املسج



من القابلة فكثر الناس مث اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة فلم خيرج إليهم  
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فلما أصبح قال رأيت الذي صنعتم فلم مينعين  

 من اخلروج إليكم إال أين خشيت أن تفرض عليكم وذلك يف رمضان  

 

 

األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب قال قرأت على عبد الرمحن مالك عن   - 25486
هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أهنا قالت : كان رسول هللا صلى هللا عليه  
وسلم يصلي ابلليل ثالث عشرة ركعة مث يصلي إذا مسع النداء ابلصبح ركعتني  

 خفيفتني  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    178صفحة  - 6مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب قال قرأت على عبد الرمحن مالك عن   - 25487
ه وسلم أهنا أخربته هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النيب صلى هللا علي 

: أهنا مل تر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يصلي صالة الليل قاعدا حىت اسن 
ثني أو أربعني آية مث فكان يقرأ قاعدا حىت إذا أراد أن يركع قام فقرأ حنوا من ثال

 ركع  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب قال قرأت على عبد الرمحن مالك عن   - 25488
عبد هللا بن يزيد وأيب النضر موىل عمر بن عبيد هللا عن أيب سلمة بن عبد  

سلم : أن رسول هللا صلى هللا الرمحن عن عائشة زوج النيب صلى هللا عليه و 
عليه وسلم كان يصلي جالسا فيقرأ وهو جالس فإذا بقي عليه من قراءته قدر  

ما يكون ثالثني أو أربعني آية قام فقرأ وهو قائم مث ركع مث سجد مث يفعل يف 
 الركعة الثانية مثل ذلك  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب قال قرأت على عبد الرمحن مالك عن   - 25489
زيد بن أسلم عن القعقاع بن حكيم عن أيب يونس موىل عائشة عن عائشة زوج 
النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال : أمرتين عائشة أن أكتب هلا مصحفا قالت  

قال   {طى حافظوا على الصلوات والصالة الوس }إذا بلغت هذه اآلية فآذين  
فلما بلغتها آذنتها فأملت على حافظوا على الصلوات والصالة الوسطى 

وصالة العصر وقوموا هلل قانتني مث قالت مسعتها من رسول هللا صلى هللا عليه  
 وسلم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

ن مالك عن  حدثنا عبد هللا حدثين أيب قال قرأت على عبد الرمح - 25490
عروة بن الزبري عن عائشة زوج النيب صلى هللا عليه وسلم أهنا بن شهاب عن  

قالت : ما صلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم سبحة الضحى قط وإين 
ألسبحها وإن كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ليدع العمل وهو حيب أن 

 يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم  
 

 

يق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعلت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب قال قرأت على عبد الرمحن مالك  - 25491
قال وحدثنا إسحاق بن عيسى أخربين مالك عن ربيعة بن عبد الرمحن عن  
القاسم بن حممد عن عائشة أهنا قالت : كانت يف بريرة ثالث سنن إحدى 

عتقت فخريت يف زوجها وقال رسول هللا صلى هللا عليه  السنن الثالث أهنا 
وسلم فيها الوالء ملن أعتق ودخل النيب صلى هللا عليه وسلم والربمة تفور  

بلحم فقرب إليه خبز وآدم من آدم البيت فقال النيب صلى هللا عليه وسلم أمل  
ريرة أر برمة فيها حلم فقالوا بلى اي رسول هللا ولكن ذلك حلم تصدق به على ب

وأنت ال أتكل الصدقة فقال النيب صلى هللا عليه وسلم هو هلا صدقة وهو لنا  
 هدية  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب قال قرأت على عبد الرمحن مالك عن   - 25492
أخربهتا : أن رسول عبد هللا بن أيب بكر عن عمرة بنت عبد الرمحن أن عائشة 

هللا صلى هللا عليه وسلم كان عندها وأهنا مسعت صوت رجل يستأذن يف بيت 
سول  حفصة قالت عائشة فقلت اي رسول هللا هذا رجل يستأذن يف بيتك قال ر 

هللا صلى هللا عليه وسلم أراه فالان لعم حلفصة من الرضاعة فقالت عائشة اي 



رسول هللا لو كان فالن حيا لعمها من الرضاعة أدخل علي فقال رسول هللا 
 صلى هللا عليه وسلم نعم إن الرضاعة حترم ما حترم الوالدة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب قال قرأت على عبد الرمحن مالك عن   - 32549
يب حيىي بن سعيد األنصاري عن عمرة بنت عبد الرمحن عن عائشة زوج الن

صلى هللا عليه وسلم إهنا قالت : إن كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
 ليصلي الصبح فينصرف النساء متلفعات مبروطهن ما يعرفن من الغلس 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

-------------------------------------  

 

[    179صفحة  - 6مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب قال قرأت على عبد الرمحن مالك عن   - 25494



عبد الرمحن بن القاسم عن أبيه عن عائشة زوج النيب صلى هللا عليه وسلم أهنا  
قالت : خرجنا مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف بعض أسفاران حىت إذا 

هللا عليه   كنا ابلبيداء أو بذات اجليش انقطع عقد يل فأقام رسول هللا صلى
وسلم على التماسه وأقام الناس معه وليسوا على ماء وليس معهم ماء فأتى 
الناس إىل أيب بكر فقالوا أال ترى ما صنعت عائشة أقامت برسول هللا صلى 

هللا عليه وسلم وابلناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء فجاء أبو بكر 
فخذي فقال حبست رسول ورسول هللا صلى هللا عليه وسلم واضعا رأسه على 

هللا صلى هللا عليه وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء قالت 
فعاتبين أبو بكر وقال ما شاء هللا أن يقول وجعل يطعن بيده يف خاصريت وال  

مينعين من التحرك إال مكان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على فخذي فنام  
أصبح الناس على غري ماء فأنزل هللا عز   رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حىت

وجل آية التيمم فتيمموا فقال أسيد بن احلضري ما هي أبول بركتكم اي آل أيب 
 بكر قالت فبعثنا البعري الذي كنت عليه فوجدان العقد حتته  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

ثنا عبد الرمحن عن سفيان عن  حدثنا عبد هللا حدثين أيب قال  - 25495
سعد يعين بن إبراهيم عن طلحة عن عائشة قالت : كان رسول هللا صلى هللا  



 عليه وسلم يقبلين وهو صائم وأان صائمة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب قال ثنا عبد الرمحن قال ثنا محاد بن   - 25496
مة عن عبد هللا بن شداد عن أيب عذرة وكان قد أدرك النيب صلى هللا عليه  سل

وسلم عن عائشة : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم هنى الرجال والنساء عن  
 احلمامات مث رخص للرجال يف امليازر  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن ثنا يعقوب بن حممد بن   - 25497
طحالء عن أيب الرجال عن عمرة عن عائشة قالت قال رسول هللا صلى هللا 

عليه وسلم : اي عائشة بيت ليس فيه متر جياع أهله قال عبد الرمحن كان 
 سفيان حدثناه عنه  

 

 

مسلم عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط ت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن وعفان قاال ثنا محاد   - 25498
بن سلمة عن األزرق بن قيس قال عفان قال أان األزرق بن قيس عن ذكوان 

 عن عائشة : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان يصلي على اخلمرة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن قال ثنا زائدة عن  حدثنا  - 25499
السدي عن عبد هللا البهي عن عائشة أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال :  

للجارية وهو يف املسجد انوليين اخلمرة قالت أراد أن يبسطها فيصلي عليها  
 فقالت إين حائض فقال إن حيضتها ليست يف يدها  

 

 

ديث صحيحعليق شعيب األرنؤوط : حت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد ثنا زائدة قال ثنا   - 25500
 إمساعيل السدي عن عبد هللا البهي قال حدثتين عائشة : فذكره  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن قال ثنا زائدة عن   - 25501
السدي عن عبد هللا البهي عن عائشة قالت : ما كنت أقضي ما يبقى على من  

 رمضان حياة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كلها إال يف شعبان  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

ثنا عبد الرمحن ثنا سليم بن حليان  حدثنا عبد هللا حدثين أيب قال  - 25502
الزبري يقول حدثتين خاليت عائشة أن رسول   عن سعيد بن ميناء قال مسعت بن

هللا صلى هللا عليه وسلم قال هلا : لوال أن قومك حديث عهد بشرك أو  
جباهلية هلدمت الكعبة فألزقتها ابألرض وجعلت هلا اببني اباب شرقيا واباب غربيا  

جر ستة أذرع فإن قريشا اقتصرهتا حني بنت الكعبة وزدت فيها من احل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

------------------------------------- 



 

[    180صفحة  - 6مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن عن مالك عن حممد   - 25503
بن املنكدر عن سعيد بن جبري عن رجل عن عائشة عن النيب صلى هللا عليه  
وسلم قال : ما من امرئ يكون له صالة من الليل يغلبه عليها نوم إال كان  

 نومه عليه صدقة وكتب له أجر صالته 
 

 

لغريه  عليق شعيب األرنؤوط : حديث حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن قال ثنا مالك عن عبد   - 25504
هللا بن أيب بكر عن عمرة بنت عبد الرمحن عن عائشة قالت : كنت افتل 

قالئد هدي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بيدي مث يقلدها رسول هللا صلى 
شيئا أحله هللا عز وجل له هللا عليه وسلم بيده مث يبعث هبا مع أيب فال يدع 

 حىت ينحر اهلدي  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هبز قال حدثين سليم بن حيان قال   - 25505
ثنا سعيد قال مسعت عبد هللا بن الزبري حيدث عن خالته عائشة قالت قال يل  

وسلم : لوال أن قومك حديث عهدهم ابلشرك رسول هللا صلى هللا عليه 
 هلدمت الكعبة فذكر معىن حديث بن مهدي  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن بن مهدي قال ثنا   - 25506
وهيب عن بن جريج عن عطاء عن عبيد بن عمري عن عائشة قالت : ما مات  

 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حىت أحل له النساء 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عثمان بن عمر قال ثنا أسامة بن   - 25507
تقول إن بريرة  زيد قال ثنا القاسم بن حممد قال مسعت عائشة أم املؤمنني 

كانت مكاتبة ألانس من األنصار فأردت أن ابتاعها فأمرهتا أن أتتيهم فتخربهم  
عناها منها  أين أريد أن ابتاعها فأعتقها فقالوا إن جعلت لنا والءها ابت



فاستفتيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال : اشرتيها فأعتقيها فإمنا الوالء  
ملن أعتق ودخل علي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم واملرجل يفور بلحم فقال  
من أين لك هذا قلت أهدته لنا بريرة وتصدق به عليها فقال هذا لربيرة صدقة  

لما أعتقها قال هلا رسول هللا صلى هللا عليه  ولنا هدية قالت وكانت حتت عبد ف 
 وسلم اختاري فإن شئت أن متكثي حتت هذا العبد وإن شئت أن تفارقيه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح دون قوله : " اختاري فإن شئت أن ت
 متكثي حتت هذا العبد وإن شئت أن تفارقيه " وهذا إسناد حسن

 

 

 أيب ثنا هبز بن أسد قال ثنا محاد عن مساك  حدثنا عبد هللا حدثين - 25508
عن عكرمة أن عائشة قالت : دخل علي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف  

بييت يف إزار ورداء فاستقبل القبلة وبسط يده وقال اللهم إمنا أان بشر فأي عبد  
 من عبادك ضربت أو آذيت فال تعاقبين فيه  

 

 

لسياقة عليق شعيب األرنؤوط : ضعيف هبذه ات  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن بن مهدي ثنا شعبة   - 25509



عن األعمش عن جماهد عن عائشة أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : ال  
 تسبوا األموات فإهنم قد أفضوا إىل ما قدموا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن وثنا أبو عامر قاال ثنا   - 25510
: كان  زهري بن حممد عن شريك بن منر عن عطاء بن يسار أن عائشة قالت 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم خيرج إذا كانت ليلة عائشة إذا ذهب ثلث 
كم وما  الليل إىل البقيع فيقول السالم عليكم أهل دار قوم مؤمنني فإان وإاي

 توعدون غدا مؤجلون قال أبو عامر تؤجلون وإان إن شاء هللا بكم الحقون 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن ثنا عبد هللا بن جعفر   - 25511
عن سعد بن إبراهيم مسع القاسم قال مسعت عائشة تقول قال رسول هللا صلى 

 هللا عليه وسلم : من عمل عمال ليس عليه أمران فهو رد  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

ثين أيب ثنا عبد الرمحن قال ثنا شعبة عن سعد  حدثنا عبد هللا حد - 25512
بن إبراهيم عن أيب سلمة عن عائشة قالت : سئل رسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم أي األعمال أحب إىل هللا عز وجل قال أدومه وإن قل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

-------------------------------------  

 

[    181صفحة  - 6مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

قال ومسعته يعين أاب سلمة حيدث عن عائشة أو عن أيب هريرة   - 25512
 عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : اكلفوا من العمل ما تطيقون  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن ثنا عبد امللك بن زيد  - 32551
عن حممد بن أيب بكر عن أبيه عن عمرة عن عائشة أن رسول هللا صلى هللا 

 عليه وسلم قال : أقيلوا ذوي اهليئات عثراهتم إال احلدود  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث جيد بطرقه وشواهده وهذا إسناد قد اختلف ت
 فيه على أيب بكر 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن ثنا سفيان عن  - 25514
األعمش عن عبد هللا بن مرة عن مسروق عن عبد هللا قال قام فينا رسول هللا 
صلى هللا عليه وسلم فقال : والذي ال إله غريه ال حيل دم رجل مسلم يشهد 

إال ثالثة نفر التارك اإلسالم واملفارق  أن ال إله إال هللا وأين حممد رسول هللا 
اجلماعة والثيب الزاين والنفس ابلنفس قال األعمش فحدثت به إبراهيم  

 فحدثين عن األسود عن عائشة مبثله  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثين عبد الرمحن عن سفيان عن   - 25515



لرمحن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت : طيبت رسول هللا صلى هللا عبد ا
 عليه وسلم حلرمه حني أحرم وحلله حني أحل قبل أن يطوف ابلبيت  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن عن سفيان عن أيب  - 25516
ذي أردت قتل إسحاق عن عمرو بن غالب أن عائشة قالت لألشرت : أنت ال

بن أخيت قال قد حرصت على قتله وحرص على قتلي قالت أو ما علمت ما  
قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ال حيل دم رجل إال رجل ارتد أو ترك 

أو زىن بعد ما أحصن أو قتل نفسا بغري نفس  اإلسالم   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن عن سفيان عن عبد   - 25517
الرمحن بن األصبهاين عن جماهد بن وردان عن عروة عن عائشة : أن موىل  

به النيب صلى هللا للنيب صلى هللا عليه وسلم خر من عذق خنلة فمات فأتى 
عليه وسلم فقال هل له من نسب أو رحم قالوا ال قال أعطوا مرياثه بعض أهل 



 قريته  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عمر بن سعد عن سفيان عن بن   - 25518
هللا األصبهاين عن جماهد بن وردان عن عروة عن عائشة : فدفع النيب صلى 

 عليه وسلم مرياثه إىل أهل قريته  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن عن سفيان عن  - 25519
ن سليمان قال مسعت األعمش عن عمارة عن أيب عطية وبن جعفر ثنا شعبة ع

خيثمة حيدث عن أيب عطية عن عائشة قالت : إين ألعلم كيف كان رسول هللا 
صلى هللا عليه وسلم يليب لبيك اللهم لبيك لبيك ال شريك لك لبيك إن 

لنعمة لك وامللك قال بن جعفر مث مسعتها بعد لبت  احلمد وا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح له إسنادان األول صحيح على شرط  ت



 الشيخني 
 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن ثنا سفيان عن  - 25520
األعمش عن أيب وائل عن مسروق عن عائشة قالت : ما رأيت إنساان قط 

 أشد عليه الوجع من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

د الرمحن عن سفيان عن حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عب - 25521
األعمش عن أيب الضحى عن مسروق عن عائشة قالت : رخص رسول هللا 

صلى هللا عليه وسلم يف بعض األمر فرغب عنه رجال فقال ما ابل رجال 
 آمرهم األمر يرغبون عنه وهللا إين ألعلمهم ابهلل عز وجل وأشدهم له خشية  

 

 

الشيخني عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرطت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن عن مالك عن الزهري  - 25522
عن عروة عن عائشة عن النيب صلى هللا عليه وسلم : أنه كان إذا مرض يقرأ 



 على نفسه ابملعوذات وينفث  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن عن مالك عن الزهري  - 25523
عن عروة عن عائشة : أن النيب صلى هللا عليه وسلم كان إذا اعتكف يدين إىل 

 رأسه أرجله وكان ال يدخل بيته إال حلاجة اإلنسان 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

ين أيب ثنا عبد الرمحن عن مالك عن الزهري حدثنا عبد هللا حدث - 25524
هللا صلى هللا عليه وسلم بني أمرين  عن عروة عن عائشة قالت : ما خري رسول

إال اختار أيسرمها ما مل يكن فيه إمث فإذا كان فيه إمث كان أبعد الناس منه وما  
  انتقم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لنفسه من شيء يؤتى إليه إال أن تنتهك

 حرمة هللا فينتقم هلل عز وجل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  



 

 

------------------------------------- 

 

[    182صفحة  - 6مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن عن مالك عن الزهري  - 25525
عن عروة عن عائشة : أن النيب صلى هللا عليه وسلم كان يصلي من الليل 

إحدى عشرة ركعة يوتر منها بواحدة فإذا فرغ من صالته اضطجع على شقه  
 األمين 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أان شريك عن املقدام عن أبيه   - 25526
قال قلت لعائشة اي أمه : أبي شيء كان يبدأ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

إذا دخل عليك بيتك وأبي شيء كان خيتم قالت كان يبدأ ابلسواك وخيتم  
 بركعيت الفجر  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد قال أان محاد بن سلمة عن   - 25527
علي بن زيد عن القاسم بن حممد عن عائشة قالت : سابقت رسول هللا صلى 

 هللا عليه وسلم فسبقته  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد قال أان حممد بن عمرو عن   - 25528
أيب سلمة عن عائشة قالت : كنت أانم معرتضة بني يدي رسول هللا صلى هللا 

 عليه وسلم وهو يصلي فإذا أراد ان يوتر غمزين برجله فقال تنحي  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسن من أجل حممد بن عمرو وهو ابن ت
 علقمة الليثي وابقي رجال اإلسناد ثقات رجال الشيخني

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد قال أان حممد عن أيب سلمة   - 25529
عليه    عن عائشة قال قلت : اي أمه كيف كانت صالة رسول هللا صلى هللا



وسلم بعد العشاء اآلخرة قالت كان يصلي ثالث عشرة ركعة تسعا قائما  
 وثنتني جالسا وثنتني بعد النداءين يعين بني أذان الفجر وبني اإلقامة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا يزيد قال أان حممد يعين بن  - 25530
عمرو عن أيب سلمة عن عائشة قالت : لقد كان أييت على آل حممد الشهر ما  

يرى يف بيت من بيوته الدخان قلت اي أمه وما كان طعامهم قالت األسودان 
ن له جريان صدق من األنصار وكان هلم رابئب فكانوا التمر واملاء غري أنه كا
 يبعثون إليه من ألباهنا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد حسن من أجل حممد بن ت
عمرو وهو ابن علقمة بن وقاص الليثي وبقية رجال اإلسناد ثقات رجال 

 الشيخني 
 

 

ان حممد عن أيب سلمة  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد قال أ - 25531
ال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : يف وجعه الذي مات  عن عائشة قالت ق



فيه ما فعلت الذهب قالت قلت هي عندي قال ائتيين هبا فجئت هبا وهي ما  
بني التسع أو اخلمس فوضعها يف يده مث قال هبا وأشار يزيد بيده ما ظن حممد  

ه انفقيها  ابهلل لو لقي هللا عز وجل وهذه عند   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب قال حدثنا يزيد قال أان شعبة عن أيب   - 25532
إسحاق عن أيب ميسرة قال قالت أم املؤمنني عائشة : إن كنت ألتزر مث أدخل  

 مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف حلافه وأان حائض 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد قال أان حجاج عن عطاء عن   - 25533
عائشة قالت : كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم جينب مث ينام فإذا قام  

 اغتسل وخرج ورأسه يقطر مث يصوم بقية ذلك اليوم  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح حجاج بن أرطاة وإن كان ضعيفا  ت



د ثقات رجال الشيخنيتوبع وبقية رجال اإلسنا  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد قال أان اجلريري عن عبد هللا   - 25534
بن بريدة أن عائشة قالت : اي رسول هللا إن وافقت ليلة القدر فبم أدعو قال  

 قويل اللهم إنك عفو حتب العفو فاعف عين  

 

 

خني عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح رجاله ثقات رجال الشيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد أان سفيان يعين بن حسني عن   - 25535
الزهري عن عروة عن عائشة قالت : نزل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

فصلى يف املسجد ذات ليلة يف رمضان وصلى خلفه انس بصالته مث نزل الليلة  
لثة فلما كانت الليلة الرابعة الثانية فكانوا أكثر من ذلك مث كثروا يف الليلة الثا

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقالوا يف ذلك ما   غص املسجد أبهله فلم ينزل
شأن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مل ينزل فسمع مقالتهم فلما أصبح قال اي  

أيها الناس إين قد مسعت مقالتكم وإنه مل مينعين أن أنزل إليكم إال خمافة أن 
قيام هذا الشهر  يفرتض عليكم   

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح سفيان بن حسني الواسطي وإن كان  ت
 ضعيفا يف الزهري قد توبع وبقية رجاله ثقات رجال الشيخني

 

 

------------------------------------- 

 

[    183صفحة  - 6مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد قال أان كهمس عن عبد هللا   - 25536
بن بريدة قال قالت عائشة : اي رسول هللا إن وافقت ليلة القدر مب أدعو قال  

 قويل اللهم إنك عفو حتب العفو فاعف عين  

 

 

يحعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد قال أان حيىي بن سعيد عن   - 25537
عبد الرمحن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت : كنت أفتل قالئد هدي 
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فيبعث هبا وال يدع شيئا مما كان يصنع قبل  

 ذلك 

 



 

يخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن  - 25538
حممد أن عائشة سئلت عن ركعيت الفجر فقالت : كان رسول هللا صلى هللا 

عليه وسلم خيففهما قالت فأظنه كان يقرأ بنحو من قل اي أيها الكافرون وقل  
 هو هللا أحد  

 

 

ه كان يقرأ بنحو :  عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح دون قوهلا : فأظنت
 قل اي أيها الكافرون ... وهذا إسناد ضعيف النقطاعه 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الوهاب الثقفي قال ثنا خالد   - 25539
عن رجل عن عمر بن عبد العزيز أنه قال ما استقبلت القبلة بفرجي منذ كذا  

عليه وسلم أمر   وكذا فحدث عراك بن مالك عن عائشة : أن النيب صلى هللا
 خبالئه أن يستقبل به القبلة ملا بلغه أن الناس يكرهون ذلك 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف على نكارة فيه ت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الوهاب الثقفي قال ثنا أيوب   - 25540
عن حممد عن عائشة : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان يصبح جنبا من  

 غري احتالم مث يصوم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد فيه انقطاع حممد بن ت
ال الشيخنيسريين مل يسمع من عائشة ورجال اإلسناد ثقات رج  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن يزيد عن أيوب يعين أاب  - 25541
العالء القصاب عن أيب هاشم عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة : أن  
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان يصلي جالسا فإذا أراد الركوع قام فقرأ 

 قدر عشر آايت أو ما شاء هللا مث ركع  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسن من أجل أيوب أيب العالء القصاب ت
 وهو أيوب بن أيب مسكني وبقية رجاله ثقات

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا علي بن عاصم قال ثنا برد عن   - 25542
الزهري عن عروة بن الزبري عن عائشة قالت : كان اببنا يف قبلة املسجد 



هللا عليه وسلم يصلي فمشى حىت فتح يل مث   فاستفتحت ورسول هللا صلى
 رجع إىل مكانه الذي كان فيه  

 

 

وإن  -عليق شعيب األرنؤوط : حديث حسن علي بن عاصم وهو الواسطي  ت
قد توبع  -كان ضعيفا   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا علي أخربين سفيان بن حسني عن   - 25543
قال رسول هللا صلى هللا عليه   الزهري عن عروة بن الزبري عن عائشة قالت

وسلم : كل شرط ليس يف كتاب هللا عز وجل فهو مردود وإن اشرتطوا مائة  
 مرة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا علي بن عاصم قال أان اجلريري   - 25544
أيت لو أين عن عبد هللا بن بريدة عن عائشة قالت قلت : اي رسول هللا أر 

علمت ليلة القدر ما كنت أدعو به ريب عز وجل أو ما كنت أسأله قال قويل  
 اللهم إنك عفو حتب العفو فاعف عين 



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا علي بن عاصم قال أان حنظلة   - 25545
وية ابلناس العصر السدوسي عن عبد هللا بن احلرث بن نوفل : قال صلى معا

فالتفت فإذا أانس يصلون بعد العصر فدخل ودخل عليه بن عباس وأان معه  
فأوسع له معاوية على السرير فجلس معه قال ما هذه الصالة اليت رأيت 

يصلوهنا ومل أر النيب صلى هللا عليه وسلم يصليها وال أمر هبا قال ذاك ما   الناس
يفتيهم بن الزبري فدخل بن الزبري فسلم فجلس فقال معاوية اي بن الزبري ما  
هذه الصالة اليت أتمر الناس يصلوهنا مل نر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 أن رسول هللا صلى هللا عليه  صالها وال أمر هبا قال حدثتين عائشة أم املؤمنني
وسلم صالها عندها يف بيتها قال فأمرين معاوية ورجل آخر أن أنيت عائشة 

فنسأهلا عن ذلك قال فدخلت عليها فسألتها عن ذلك فأخربهتا مبا أخرب بن 
الزبري عنها فقالت مل حيفظ بن الزبري إمنا حدثته أن رسول هللا صلى هللا عليه  

ني بعد العصر عندي فسألته قلت إنك صليت ركعتني  وسلم صلى هذه الركعت
مل تكن تصليهما قال إنه كان أاتين شيء فشغلت يف قسمته عن الركعتني بعد 
الظهر وأاتين بالل فناداين ابلصالة فكرهت أن أحبس الناس فصليتهما قال  

فرجعت فأخربت معاوية قال قال بن الزبري أليس قد صالمها فال ندعهما فقال  



ية ال تزال خمالفا أبدا له معاو   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صالة النيب صلى هللا عليه وسلم ركعتني بعد العصر ت
 صحيح وهذا إسناد ضعيف لضعف علي بن عاصم 

 

 

-------------------------------------  

 

[    184صفحة  - 6مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

ا علي بن عاصم عن احلذاء عن عبد  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثن - 25546
هللا بن احلرث عن عائشة أم املؤمنني : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان  

إذا سلم من الصالة قال اللهم أنت السالم ومنك السالم تباركت اي ذا اجلالل  
 واإلكرام 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح علي بن عاصم الواسطي وإن كان  ت
توبع وبقية رجاله ثقات رجال الشيخنيضعيفا قد   

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا علي بن عاصم ثنا داود عن   - 25547
ى هللا عليه وسلم  الشعيب عن مسروق عن عائشة قالت : كان رسول هللا صل

يكثر أن يقول قبل موته سبحان هللا وحبمده أستغفر هللا وأتوب إليه قالت وكان  
اليوم  يكثر أن يقوله فقلت اي رسول هللا إنك تدعو بدعاء مل تكن تدعو به قبل

فقال إن ريب عز وجل أخربين أين سأرى علما يف أميت وأين إذا رأيت ذلك 
إذا جاء نصر هللا والفتح  }العلم أن أسبح حبمده واستغفره فقد رأيت ذلك 

  {ورأيت الناس يدخلون يف دين هللا أفواجا 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

لي بن عاصم عن خالد عن أيب  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا ع - 25548
ن عتاب قال كان أبو هريرة يقول : من أصبح جنبا فال  قالبة عن عبد الرمحن ب

صوم له قال فأرسلين مروان بن احلكم أان ورجل آخر إىل عائشة وأم سلمة  
نسأهلما عن اجلنب يصبح يف رمضان قبل أن يغتسل قال فقالت إحدامها قد  

سلم يصبح جنبا مث يغتسل ويتم صيام يومه  كان رسول هللا صلى هللا عليه و 
قال وقالت األخرى كان يصبح جنبا من غري أن حيتلم مث يتم صومه قال فرجعا  

فأخربا مروان بذلك فقال لعبد الرمحن أخرب أاب هريرة مبا قالتا فقال أبو هريرة  
كذا كنت أحسب وكذا كنت أظن قال فقال له مروان أبظن وأبحسب تفيت 



 الناس 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح بغري هذه السياقة وهذا إسناد ت
 ضعيف لضعف علي بن عاصم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا علي عن خالد وهشام عن بن  - 25549
سريين عن عائشة : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان يقرأ يف ركعيت 

 الفجر بقل اي أيها الكافرون وقل هو هللا أحد 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : يف سنده انقطاع ابن سريين : وهو حممد مل يسمع من  ت
 عائشة

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب قال وحدثنا عن خالد يعين عليا عن   - 25550
 بن سريين عن عائشة قالت : وكان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يسر هبما  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : يف سنده انقطاع ابن سريين : وهو حممد مل يسمع من  ت
 عائشة



 

 

ل خالد احلذاء  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا علي بن عاصم قا  - 25551
خالد بن أيب الصلت قال كنت عند عمر بن عبد العزيز يف خالفته   أخربين عن

قال وعنده عراك بن مالك فقال عمر ما استقبلت القبلة وال استدبرهتا ببول  
وال غائط منذ كذا وكذا فقال عراك حدثتين عائشة : أن رسول هللا صلى هللا 

أمر مبقعدته فاستقبل هبا القبلة  عليه وسلم ملا بلغه قول الناس يف ذلك   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف على نكارة فيه ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا علي قال أان خالد عن أيب قالبة  - 25552
عن عائشة قالت : قد كانت خترج الكعاب من خدرها لرسول هللا صلى هللا 

 عليه وسلم يف العيدين  

 

 

  -وإن كان ضعيفا  -ؤوط : صحيح لغريه علي الواسطي عليق شعيب األرنت
 متابع وابقي رجاله ثقات رجال الشيخني

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هاشم بن القاسم قال ثنا ورقاء عن   - 25553



عبد هللا بن دينار قال مسعت صفية تقول قالت عائشة زوج النيب صلى هللا 
عليه وسلم أو حفصة أو مها تقوالن قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ال  

 حيل المرأة تؤمن ابهلل أن حتد فوق ثالثة أايم إال على زوجها  

 

 

 -عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح على وهم يف إسناده ومتنه ورقاء ت
روى أحاديث غلط يف أسانيدها  -وهو ابن عمر اليشكري   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إسحاق بن يوسف قال ثنا شريك  - 25554
عن يعلى بن عطاء عن الوليد بن عبد الرمحن القرشي عن عائشة أهنا قالت : 

حضت مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على فراشه فانسللت فقال يل 
 أحضت فقلت نعم قال فشدي عليك إزارك مث عودي  

 

 

ث حسن لغريه وهذا إسناد ضعيف لضعف عليق شعيب األرنؤوط : حديت
 شريك : وهو ابن عبد هللا النخعي . والوليد بن عبد الرمحن مل يدرك عائشة

 

 

------------------------------------- 

 



[    185صفحة  - 6مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يونس بن حممد قال ثنا عبد   - 25555
حد بن زايد قال ثنا عبد الواحد بن محزة بن عبد هللا بن الزبري قال مسعت الوا

عباد بن عبد هللا بن الزبري يقول مسعت أم املؤمنني عائشة تقول : سألت رسول 
هللا صلى هللا عليه وسلم عن احلساب اليسري فقلت اي رسول هللا ما احلساب  

عنها إنه من نوقش    اليسري فقال الرجل تعرض عليه ذنوبه مث يتجاوز له
احلساب هلك وال يصيب عبدا شوكة فما فوقها إال قاص هللا عز وجل هبا من  

 خطاايه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده قوي عبد الواحد بن محزة بن عبد هللا بن ت
 الزبري ال أبس به وقد احتج به مسلم وبقية رجال اإلسناد ثقات رجال الشيخني 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حجاج بن حممد عن بن جريج قال   - 25556
أخرب بن شهاب أن عروة أخربه أن عائشة أخربته قالت : لقد كنت أفتل قالئد 

 هدي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مث يبعث به ويقيم فما يتقي من شيء 

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا كثري بن هشام قال ثنا جعفر بن   - 25557
عروة بن برقان قال سألت الزهري عن الرجل خيري امرأته فتختاره قال حدثين 

الزبري عن عائشة قالت أاتين رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال : إين 
ويك فقلت  سأعرض عليك أمرا فال عليك أن ال تعجلي فيه حىت تشاوري أب

اي أيها النيب قل ألزواجك إن كننت تردن   }وما هذا األمر قالت فتال علي  
احلياة الدنيا وزينتها فتعالني أمتعكن وأسرحكن سراحا مجيال وإن كننت تردن هللا  

قالت  {ورسوله والدار اآلخرة فإن هللا أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما  
وي بل أريد هللا ورسوله والدار عائشة فقلت ويف أي ذلك أتمرين أشاور أب

اآلخرة قالت فسر بذلك النيب صلى هللا عليه وسلم وأعجبه وقال سأعرض 
على صواحبك ما عرضت عليك قالت فقلت له فال ختربهن ابلذي اخرتت 

فلم يفعل وكان يقول هلن كما قال لعائشة مث يقول قد اختارت عائشة هللا 
خريان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  ورسوله والدار اآلخرة قالت عائشة قد 

 فلم نر ذلك طالقا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح جعفر بن برقان وإن يكن ضعيفا يف  ت
 الزهري اتبعه معمر 



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن عبيد ثنا حممد يعين بن  - 25558
ة بنت حيي  إسحاق عن عمران عن أيب سلمة عن عائشة قالت : حاضت صفي 

فلما كان  وهي مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مبىن بعد أن أفاضت قالت 
يوم النفر ذكر ذلك لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال عسى أن حتبسنا قال  

 فقيل اي رسول هللا إهنا قد كانت طافت ابلبيت قال فلتنفر  

 

 

كان مدلسا   وإن -عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح حممد بن إسحاق ت
قد توبع . وبقية رجال اإلسناد ثقات رجال الشيخني -قد عنعن   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إسحاق بن يوسف عن سفيان عن   - 25559
عاصم عن زر بن حبيش عن عائشة قالت : ما ترك رسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم دينارا وال درمها وال أمة وال عبدا وال شاة وال بعريا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح دون قوهلا : وال أمة وال عبدا فإسناده  ت
أجل عاصم وهو ابن أيب النجود . وبقية رجاله ثقات رجال   حسن من
 الشيخني 

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن بن مهدي قال ثنا   - 25560
شعبة عن يزيد الرشك عن معاذة أن امرأة سألت عائشة : أجتزئ احلائض 

الصالة قالت أحرورية أنت قد حضن نساء رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
أمرهن أن جيزين  ف  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل بن عمر قال ثنا يونس بن   - 25561
أيب إسحاق عن األسود بن يزيد قال قلت لعائشة أم املؤمنني : أي ساعة  

لع الفجر قالت توترين لعله قالت ما أوتر حىت يؤذنون وما يؤذنون حىت يط
بالل وعمرو بن أم مكتوم فقال   وكان لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم مؤذانن

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا أذن عمرو فكلوا واشربوا فإنه رجل ضرير 
 البصر وإذا أذن بالل فارفعوا أيديكم فإن بالال ال يؤذن كذا قال حىت يصبح 

 

 

حديث صحيح يونس : وهو ابن أيب إسحاق وإن عليق شعيب األرنؤوط :  ت
 كان ضعيف الرواية عن أبيه إال أنه قد توبع اببنه إسرائيل

 

 



------------------------------------- 

 

[    186صفحة  - 6مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح قال ثنا محاد عن محاد عن   - 25562
إبراهيم عن األسود عن عائشة أهنا قالت : كأين أنظر إىل وبيص الطيب يف 

 مفرق رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بعد أايم وهو حمرم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح دون قوله : بعد أايمت  

 

 

حدثين أيب ثنا هشيم قال أان منصور عن عبد  حدثنا عبد هللا   - 25563
الرمحن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت : طيبت النيب صلى هللا عليه  

وسلم بطيب فيه مسك عند إحرامه قبل أن حيرم ويوم النحر قبل أن يطوف 
 ابلبيت 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح قال حدثنا شعبة قال ثنا عبد   - 25564
الرمحن بن القاسم قال مسعت أيب حيدث عن عائشة أهنا قالت : كنت أطيب  

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حلرمه حني حيرم وحلله حني حيل قبل أن يطوف 
 ابلبيت 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح قال ثنا مالك وصخر ومحاد   - 25565
عن عبد الرمحن بن القاسم عن أبيه عن عائشة : مبثله إال أهنم قالوا حلرمه قبل  

 أن حيرم  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح قال ثنا عباد بن منصور قال   - 25566
مسعت القاسم بن حممد ويوسف بن ماهك وعطاء يذكرون عن عائشة أهنا 

 قالت : كنت أطيب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عند إحالله وعند إحرامه  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح عباد بن منصور توبع وبقية رجاله  ت
ات رجال الشيخنيثق  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح ثنا هشام بن أيب عبد هللا عن   - 25567
محاد عن إبراهيم عن األسود عن عائشة أهنا قالت : كأين أنظر إىل وبيص 

 الطيب يف مفرق رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهو حمرم  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح قال ثنا محاد عن عطاء بن  - 25568
السائب عن إبراهيم عن علقمة عن عائشة قالت : كأين أنظر إىل وبيص 

 الطيب يف مفرق رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بعد أايم وهو حمرم  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح دون قوله : بعد أايمت  

 

 

 حدثين أيب ثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا عبد هللا - 25569
أخي عمرة عن عمته  حدثين أيب قال حدثين حيىي يعين بن سعيد قال حدثين بن 



عمرة عن عائشة قالت : كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يصلي الركعتني  
 قبل الغداة فيخففهما حىت إين ألشك أقرأ فيهما بفاحتة الكتاب أم ال  

 

 

عيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عمر بن حفص أبو حفص املعيطي   - 25570
قال ثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت قال النيب صلى هللا عليه  

وسلم : اال تكتنني قالت مبن اكتين قال اكتين اببنك عبد هللا يعين بن الزبري 
 قال فكانت تكىن أبم عبد هللا  

 

 

يح وهذا إسناد اختلف فيه على هشام  عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحت
 بن عروة

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع عن هشام عن رجل من ولد   - 25571
الزبري عن عائشة أهنا قالت : اي رسول هللا كل نسائك هلا كنية غريي قال أنت  

 أم عبد هللا  
 

 



عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع قال ثنا سفيان عن منصور   - 25572
ن مسروق عن عائشة قالت : ملا نزلت آايت الراب قام  عن أيب الضحى ع

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على املنرب فتالهن على الناس مث حرم التجارة  
 يف اخلمر 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن   - 25574
ن األسود عن عائشة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : الوالء ملن إبراهيم ع

 أعطى الورق وأعتق وويل النعمة وكان زوجها حرا فخريت 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه   - 25575
حلبشة يلعبون يوم عيد فدعاين رسول هللا صلى هللا  عن عائشة قالت : كانت ا



عليه وسلم فكنت أطلع من عاتقه فأنظر إليهم فجاء أبو بكر فقال النيب صلى 
 هللا عليه وسلم دعها فإن لكل قوم عيدا وهذا عيدان  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : رجاله ثقات رجال الشيخني وقد خلط وكيع هنا بني  ت
يف املسجد وحديث غناء اجلاريتني عند عائشة   حديثني حديث لعب احلبشة

 وزجر أيب بكر هلما 

 

 

------------------------------------- 

 

[    187صفحة  - 6مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه   - 25576
عليه    عن عائشة قالت ملا نزلت وأنذر عشريتك األقربني قام النيب صلى هللا

وسلم فقال : اي فاطمة بنت حممد اي صفية بنت عبد املطلب اي بين عبد 
 املطلب ال أملك لكم من هللا شيئا سلوين من ما يل ما شئتم  

 

 

عيب األرنؤوط : إسناده صحيحعليق شت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع عن شعبة عن أيب عمران   - 25577
اجلوين عن رجل من قريش يقال له طلحة عن عائشة قلت : اي رسول هللا إن 

 يل جارين إىل أيهما أهدي قال إىل أقرهبما اباب منك  

 

 

اري عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن بن مهدي عن زهري   - 25578
عن عمرو يعين بن أيب عمرو موىل املطلب عن املطلب يعين بن حنطب عن  
عائشة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : إن الرجل ليدرك حبسن خلقه  

 درجة الصائم القائم  

 

 

يه انقطاع املطلب عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح لغريه وهذا إسناد فت
 بن حنطب مل يدرك عائشة 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن عن سفيان عن عاصم   - 25579
عن زر عن عائشة قالت : ما ترك رسول هللا صلى هللا عليه وسلم دينارا وال 

 درمها وال شاة وال بعريا قال سفيان علمن واشك يف العبد واألمة  



 

 

األرنؤوط : حديث صحيح دون قوله : " يف العبد واألمة "  عليق شعيب ت
فإسناده حسن من أجل عاصم بن أيب النجود وبقية رجاله ثقات رجال  

 الشيخني 
 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن عن سفيان عن زبيد   - 25580
عن جماهد عن عائشة قالت قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ما زال 

ل يوصيين ابجلار حىت ظننت أنه مورثه  جربي  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد اختلف فيه على جماهدت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن عن سفيان عن عبد   - 25581
الرمحن بن عابس عن أبيه قال : دخلت على عائشة فقلت هلا أكان رسول هللا 

هى عن حلوم األضاحي بعد ثالث فقالت نعم أصاب صلى هللا عليه وسلم ين 
وسلم أن يطعم الغين الفقري مث لقد   الناس شدة فأحب رسول هللا صلى هللا عليه

رأيت آل حممد صلى هللا عليه وسلم أيكلون الكراع بعد مخس عشرة فقلت هلا  
مم ذاك قال فضحكت وقالت ما شبع آل حممد من خبز مأدوم ثالثة أايم 



  عز وجل  حىت حلق ابهلل

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن بن مهدي قال ثنا   - 25582
إبراهيم بن مهاجر عن   إسرائيل وزيد بن احلباب قال أخربين إسرائيل املعىن عن

يوسف بن ماهك عن أمه عن عائشة قالت قلت : اي رسول هللا أال نبين لك 
يه مبىن بيتا أو بناء يظلك من الشمس فقال ال إمنا هو مناخ ملن سبق إل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف وتفرد به إبراهيم بن مهاجر وهو  ت
ضعيف ووالدة يوسف بن ماهك وهي مسيكة املكية جمهولة وبقية رجاله ثقات 

 رجال الشيخني غري زيد بن احلباب فمن رجال مسلم وهو ثقة 

 

 

ن  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن بن مهدي عن محاد ب - 25583
سلمة عن أيب عمران اجلوين عن يزيد بن اببنوس عن عائشة قالت : كان النيب 

 صلى هللا عليه وسلم يتوشحين وينال من رأسي وأان حائض  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسن . يزيد بن اببنوس قال الدارقطين : ال  ت
 أبس به وقال ابن عدي : أحاديثه مشاهري

 

 

حدثين أيب ثنا عبد الرمحن بن مهدي قال ثنا  حدثنا عبد هللا   - 25584
زائدة عن ليث عن عبد الرمحن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت : كنا مع  
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وكانت إحداان حتيض وتطهر فال أيمران بقضاء 

 وال نقضيه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف . ليث بن أيب ت
 سليم وبقية رجاله ثقات رجال الشيخني

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن بن مهدي عن إبراهيم   - 25585
شهاب عن عمرة  بن سعد عن الزهري وأبو كامل قال ثنا إبراهيم قال ثنا بن 

عن عائشة قالت : جاءت أم حبيبة بنت جحش قال أبو كامل أم حبيب إىل 
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وكانت استحيضت سبع سنني فاشتكت ذلك 

واستفتته فيه فقال ليس هذا ابحليضة ولكن هذا عرق فاغتسلي وصلي  إليه
فكانت تغتسل لكل صالة وتصلي وكانت جتلس يف مركن فتعلو محرة الدم 

 املاء مث تصلي 



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن بن مهدي ثنا شعبة - 25586
عن أبيه عن عائشة قالت : كان النيب صلى هللا  عن أشعث بن أيب الشعثاء

عليه وسلم يعجبه التيمن يف شانه كله يف ترجله ويف طهوره ويف نعله قال شعبة  
مث سألته بعد ذلك فقال كان النيب صلى هللا عليه وسلم حيب أو يعجبه التيمن  

[  188ما استطاع ] ص   

 

 

سناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    188صفحة  - 6مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن بن مهدي عن معاوية   - 25587
الركعتني بعد   يعين بن صاحل عن عبد هللا بن أيب قيس قال سألت عائشة عن



العصر فقالت : كان النيب صلى هللا عليه وسلم يصلي ركعتني بعد الظهر 
فشغل عنهما حىت صلى العصر فلما فرغ ركعهما يف بييت فما تركهما حىت 

ت قال عبد هللا بن أيب قيس فسألت أاب هريرة عنه قال قد كنا نفعله مث  ما
 تركناه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف الضطرابهت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن بن مهدي قال ثنا   - 25588
لى عائشة فقالت هل معاوية عن أيب الزاهرية عن جبري بن نفري قال : دخلت ع

تقرأ سورة املائدة قال قلت نعم قالت فإهنا آخر سورة نزلت فما وجدمت فيها  
 من حالل فاستحلوه وما وجدمت فيها من حرام فحرموه وسألتها عن خلق

 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقالت القرآن 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن بن مهدي عن معاوية   - 25589
عن عبد هللا بن أيب قيس أنه مسع عائشة تقول : كان أحب الشهور إىل رسول  



ه وسلم أن يصومه شعبان مث يصله برمضان  هللا صلى هللا علي  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن بن مهدي قال حدثين  - 25590
يعقوب بن حممد عن أيب الرجال عن عمرة عن عائشة قالت قال رسول هللا 

فيه متر جياع أهله   صلى هللا عليه وسلم : اي عائشة بيت ليس  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن ثنا محاد بن سلمة عن   - 25591
علي بن زيد عن أيب عثمان النهدي عن عائشة قالت كان رسول هللا صلى هللا 
عليه وسلم يقول : اللهم اجعلين من الذين إذا أحسنوا استبشروا وإذا أساءوا 

 استغفروا  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 



 

دثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن وعفان قاال ثنا أبو ح - 25592
الت : ذكرت عوانة عن إبراهيم بن مهاجر عن صفية بنت شيبة عن عائشة ق

نساء األنصار فأثنت عليهن وقالت هلن معروفا وقالت ملا نزلت سورة النور  
عمدن إىل حجز أو حجوز مناطقهن فشققنه مث اختذن منه مخرا وإهنا دخلت 

مرأة منهن على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقالت اي رسول هللا أخربين ا
عن الطهور من احمليض فقال نعم لتأخذ إحداكن ماءها وسدرهتا فلتطهر مث  

لتحسن الطهور مث تصب على رأسها مث لتلزق بشؤن رأسها مث تدلكه فإن ذلك 
ا قالت اي طهور مث تصب عليها من املاء مث أتخذ فرصة ممسكة فلتطهر هب

رسول هللا كيف أتطهر هبا فكان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يكىن عن ذلك  
فقالت عائشة تتبع هبا أثر الدم قال عفان مث لتصب على رأسها من املاء 

 ولتلصق شؤون رأسها فلتدلكه قال عفان إىل حجز أو حجوز  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن بن مهدي قال ثنا   - 25593
مري أحد بين تيم  زائدة عن صدقة رجل من أهل الكوفة قال حدثنا مجيع بن ع 

هللا بن ثعلبة قال دخلت مع أمي وخاليت على عائشة فسألت إحدامها كيف  



كننت تصنعن عند الغسل فقالت عائشة : كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
يتوضأ وضوءه للصالة مث يفيض على رأسه ثالث مرات وحنن نفيض على 

 رءوسنا مخسا من أجل الضفر  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف لضعف مجيع بن عمري فقد قال فيه  ت
 البخاري : فيه نظر . وقال ابن منري : من أكذب الناس 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن بن مهدي ثنا سفيان   - 25594
عن املقدام بن شريح عن أبيه عن عائشة قالت : كان رسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم إذا دخل بيته بدأ ابلسواك 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

ن بن مهدي عن األسود  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمح - 95255
بن شيبان عن أيب نوفل قال : سألت عائشة كان رسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم يتسامع عنده الشعر فقالت قد كان أبغض احلديث إليه 

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    189صفحة  - 6مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

وقال عن عائشة : كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يعجبه   - 25596
 اجلوامع من الدعاء ويدع ما بني ذلك 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن بن مهدي عن محاد بن   - 25597
زيد عن مروان أيب لبابة قال مسعت عائشة تقول : كان رسول هللا صلى هللا 
عليه وسلم يصوم حىت نقول ما يريد أن يفطر ويفطر حىت نقول ما يريد أن 

 يصوم وكان يقرأ كل ليلة ببين إسرائيل والزمر 
 

 

وط : حديث صحيح دون قوله : " كان يقرأ ... " عليق شعيب األرنؤ ت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن بن مهدي عن مالك  - 25598
عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت : ما خري رسول هللا صلى هللا عليه  

وسلم بني أمرين قط إال اختار أيسرمها إال أن يكون فيه إمث فإن كان إمثا كان  
 أبعد الناس منه  

 

 

شيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد امللك بن عمرو أبو عامر قال   - 25599
ثنا هشام عن حيىي عن أيب سلمة أن عائشة حدثته : أن النيب صلى هللا عليه  
وسلم مل يكن يصوم من شهر من السنة أكثر من صومه من شعبان فإنه كان  

ن فإن هللا عز وجل ال يصوم شعبان كله وكان يقول خذوا من العمل ما تطيقو 
ميل حىت متلوا وإنه كان أحب الصالة إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ما  

 دووم عليها وكان إذا صلى صالة داوم عليها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد امللك بن عمرو قال ثنا يزيد  - 25600
ل أان هشام عن حيىي عن أيب سلمة قال سألت عائشة عن صالة رسول هللا قا

صلى هللا عليه وسلم ابلليل قالت : كان يصلي ثالث عشرة ركعة يصلي مثاين  
ركعات مث يوتر مث يصلي ركعتني وهو جالس فإذا أراد أن يركع قام فركع مث  

 يصلي الركعتني بني النداء واإلقامة من صالة الصبح  
 

 

شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخني عليقت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن قال مسعت سفيان   - 25601
حيدث قال ثنا علي بن األقمر عن أيب حذيفة وكان من أصحاب عبد هللا وكان  
طلحة حيدث عنه عن عائشة قالت : حكيت للنيب صلى هللا عليه وسلم رجال  

أين حكيت رجال وإن يل كذا وكذا قالت فقلت اي رسول هللا إن  فقال ما يسرين
صفية امرأة وقال بيده كأنه يعين قصرية فقال لقد مزجت بكلمة لو مزج هبا ماء  
البحر مزجت قال عبد هللا وجدت هذا احلديث يف كتاب أيب خبط يده مل يسمع  

 عبد هللا هذا احلديث يعين حديث جابر 

 

 

األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم عليق شعيب ت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن بن مهدي عن سفيان   - 25602
عن جابر عن عبد الرمحن بن األسود عن أبيه عن عائشة : أن رسول هللا صلى 

 هللا عليه وسلم كان إذا خرج من اخلالء توضأ 

 

 

اد ضعيف لضعف جابر عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسنت
 وهو ابن يزيد اجلعفي وبقية رجاله ثقات رجال الشيخني

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن قال ثنا سفيان عن   - 25603
منصور عن إبراهيم عن علقمة قال : سألت عائشة أكان رسول هللا صلى هللا  

كم كان يطيق ما  عليه وسلم خيص من األايم شيئا قالت ال كان عمله دمية وأي
 كان النيب صلى هللا عليه وسلم يطيق 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن عن سفيان عن منصور   - 25604
عن إبراهيم عن األسود عن عائشة قالت : كان رسول هللا صلى هللا عليه  

أتزر مث يباشرين وكان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  وسلم إذا حضت أيمرين ف



اغتسل أان وهو من إانء واحد وحنن جنبان وكان رسول هللا صلى هللا عليه  
 وسلم خيرج رأسه إيل وهو معتكف فأغسله وأان حائض 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن عن سفيان عن منصور   - 25605
عن إبراهيم عن األسود عن عائشة : أهنا اشرتت بريرة قالت قلت اي رسول هللا 

اشرتي بريرة واشرتط هلم الوالء قال اشرتي فإمنا الوالء ملن ويل النعمة أو ملن  
 أعتق  

 

 

شيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    190صفحة  - 6مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن عن سفيان عن منصور   - 25606



واألعمش عن إبراهيم عن األسود عن عائشة قالت : كنت أفتل قالئد هدي  
 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم غنما مث ال حيرم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن قال ثنا سفيان عن   - 25607
األعمش عن إبراهيم عن األسود عن عائشة : أن النيب صلى هللا عليه وسلم مل  

 يصم العشر قال عبد الرمحن وأسنده أبو عوانة عن األسود  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثين أيب ثنا عبد الرمحن عن سفيان ووكيع قال    حدثنا عبد هللا - 25608
ثنا سفيان عن منصور عن أيب الضحى عن مسروق عن عائشة قالت : كان  
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يكثر أن يقول يف سجوده وركوعه سبحانك 

 ربنا وحبمدك اللهم اغفر يل يتأول القرآن قال وكيع اللهم وحبمدك  

 

 

إسناده صحيح على شرط الشيخني عليق شعيب األرنؤوط :ت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن عن سفيان عن منصور   - 25609
عن موسى بن عبد هللا بن يزيد عن موالة لعائشة عن عائشة قالت : ما رأيت 

 فرج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قط 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن عن سفيان عن محاد   - 25610
عن إبراهيم عن األسود عن عائشة : أن النيب صلى هللا عليه وسلم كان خيرج  

 إىل صالة الصبح ورأسه يقطر فيصبح صائما  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد حسن من أجل محاد بن  ت
قات رجال الشيخنيسليمان وبقية رجال اإلسناد ث  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن عن سفيان عن املقدام   - 25611
سلم كان إذا بن شريح عن أبيه عن عائشة : أن رسول هللا صلى هللا عليه و 

رأى انشئا من أفق من آفاق السماء ترك عمله وإن كان يف صالته مث يقول  



قال اللهم إين أعوذ بك من شر ما فيه فإن كشفه هللا محد هللا وإن مطرت 
 اللهم صيبا انفعا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن عن سفيان وأبو نعيم   - 25612
ثنا سفيان عن الشيباين عن عبد الرمحن بن األسود عن أبيه عن عائشة : أن  

لرقية من كل ذي محة  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم رخص يف ا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن عن مالك بن أنس عن  - 25613
الزهري عن أيب سلمة عن عائشة قالت : سئل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 عن البتع فقال كل شراب اسكر فهو حرام  

 

 

ب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن قال ثنا سفيان عن   - 25614
منصور بن صفية عن أمه عن عائشة : أن النيب صلى هللا عليه وسلم كان يضع  

 رأسه يف حجرها ويقرأ القرآن وهي حائض 

 

 

شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على  ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد عن إمساعيل يعين بن  - 25615
أيب خالد قال ثنا عامر عن مسروق قال : سألت عائشة قال قلت إن ههنا  

رجال يبعث هبديه إىل الكعبة فيأمر الذي يسوقها له من معلم قد أمره فيقلدها  
ت تصفيق يديها من وراء احلجاب وال يزال حمرما حىت حيل الناس قال فسمع

لقد كنت أفتل قالئد اهلدي لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم فيبعث هبديه فما  
 حيرم عليه شيء مما حيرم على الرجل من أهله حىت يرجع الناس  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

سعيد عن هشام يعين بن حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن  - 25616
عروة عن أبيه عن عائشة أهنا قالت : إمنا نزل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  



 احملصب ليكون امسح خلروجه وليس بسنة فمن شاء نزله ومن شاء مل ينزله 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

ن سعيد عن شعبة قال  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي ب - 25617
حدثين منصور عن مسلم عن مسروق عن عائشة : ملا نزلت اآلايت األواخر 

من سورة البقرة قرأهن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على الناس وحرم  
 التجارة يف اخلمر  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

-------------------------------------  

 

[    191صفحة  - 6مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد عن زكراي قال ثنا   - 25618
عامر عن مسروق عن عائشة قالت : كنت أفتل قالئد اهلدي لرسول هللا صلى 



 هللا عليه وسلم فيبعث هبا وما حيرم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب قال ثنا حيىي قال ثنا شعبة قال حدثين  - 25619
منصور وسليمان عن إبراهيم عن األسود عن عائشة قالت : خرجنا مع رسول  

 هللا صلى هللا عليه وسلم ال نرى إال أنه احلج  

 

 

إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي قال ثنا هشام قال أخربين أيب  - 25620
عن عائشة قالت : ما خري النيب صلى هللا عليه وسلم بني أمرين قط أحدمها 

 أيسر من اآلخر إال أخذ الذي هو أيسر 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 



حيىي ثنا هشام قال أخربين أيب عن   حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا - 25621
عائشة قالت : كنت أفتل القالئد هلدي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فيبعث 

 هبا مث يقيم عندان وال جيتنب شيئا مما جيتنب احملرم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

يان قال حدثين منصور  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي ثنا سف  - 25622
وسليمان عن إبراهيم عن األسود عن عائشة قالت : كنت أفتل قالئد هدي  

 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الغنم مث يبعث هبا وما حيرم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن شعبة عن منصور قال :   - 25623
 غنما  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي قال ثنا سفيان عن منصور   - 25624
عن إبراهيم عن األسود عن عائشة قالت : كنت أغتسل أان ورسول هللا صلى  

 هللا عليه وسلم من إانء واحد وحنن جنبان  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

ىي عن شعبة قال ثنا احلكم عن  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حي - 25625
ئشة قالت : كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا  إبراهيم عن األسود عن عا

كان جنبا فأراد أن ينام توضأ قال أيب وقال وكيع وحممد بن جعفر يف هذا 
احلديث إذا أراد أن ينام أو أيكل توضأ قال حيىي ترك شعبة حديث احلكم يف  

ل توضأ اجلنب إذا أراد أن أيك  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن شعبة عن احلكم عن   - 25626
إبراهيم عن األسود عن عائشة : أن بريرة تصدق عليها فقال النيب صلى هللا 

 عليه وسلم هو هلا صدقة ولنا هدية 



 

 

صحيح على شرط الشيخني عليق شعيب األرنؤوط : إسنادهت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن شعبة قال ثنا احلكم   - 25627
وسليمان عن إبراهيم عن األسود عن عائشة قالت : رأيت الطيب قال أحدمها 

يف رأس أو شعر وقال اآلخر يف مفرق رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهو 
 حمرم 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد ثنا هشام قال حيىي   - 25628
رسول   أماله علي هشام قال أخربين أيب قال أخربتين عائشة قالت : خرجنا مع

هللا صلى هللا عليه وسلم موافني هلالل ذي احلجة فقال رسول هللا صلى هللا 
ل حبجة فليهل  عليه وسلم من أحب أن يهل بعمرة فليهل ومن أحب أن يه

فلوال أين أهديت أهللت بعمرة قالت فمنهم من أهل بعمرة ومنهم من أهل 
حبجة وكنت ممن أهل بعمرة فحضت قبل أن أدخل مكة فأدركين يوم عرفة وأان  
حائض فشكوت ذلك إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال دعي عمرتك 



ليلة احلصبة أرسل وانقضي رأسك وامتشطي وأهلي ابحلج ففعلت فلما كانت 
معي عبد الرمحن إىل التنعيم فأردفها فأهلت بعمرة مكان عمرهتا فقضى هللا عز  

 وجل حجها وعمرهتا ومل يكن يف شيء من ذلك هدي وال صوم والصدقة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حنوه قال وكيع  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا هشام :   - 25629
 واغتسلي وأهلي ابحلج قال عروة فقضى هللا عز وجل حجها وعمرهتا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن بن عجالن قال حدثين  - 25630
سعيد بن أيب سعيد عن أيب سلمة قال : رأت عائشة عبد الرمحن بن أيب بكر 

عبد الرمحن أحسن الوضوء فإين مسعت رسول هللا صلى هللا يتوضأ فقالت اي 
 عليه وسلم يقول ويل لألعقاب من النار  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  



 

 

------------------------------------- 

 

[    192صفحة  - 6مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد عن حبيب بن شهيد   - 25631
عن عكرمة عن عائشة : أن النيب صلى هللا عليه وسلم كان يقبل وهو صائم  

 ولكم يف رسول هللا أسوة حسنة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا هشام عن قتادة عن زرارة   - 25632
بن أوىف عن سعد بن هشام عن عائشة قالت قال رسول هللا صلى هللا عليه  

وسلم : الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام الربرة والذي يقرؤه 
 وهو يشتد عليه له أجران  

 

 

إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : ت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع قال ثنا سفيان عن املقدام بن   - 25633
شريح بن هانئ احلارثي عن أبيه قال قلت لعائشة : أبي شيء كان رسول هللا 

 صلى هللا عليه وسلم يبدأ إذا دخل بيته قالت ابلسواك 

 

 

لى شرط مسلم عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح عت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هشام عن أبيه عن عائشة وقال ثنا   - 25634
افلح عن القاسم عن عائشة وقال ثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن 

األسود عن عائشة قالت : كنت اغتسل أان ورسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
 من إانء واحد وقال يف حديث منصور وحنن جنبان  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : للحديث ثالثة أسانيد وهي صحيحة على شرط ت
 الشيخني 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا سفيان ومسعر عن املقدام   - 25635
بن شريح عن أبيه عن عائشة قالت : كنت أشرب وأان حائض فأانوله النيب 



ق وأان حائض صلى هللا عليه وسلم فيضع فاه على موضع يف وأتعرق العر 
 فأانوله فيضع فاه على موضع يف  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا شريك عن أيب إسحاق  - 25636
عن األسود بن يزيد عن عائشة قالت : كان النيب صلى هللا عليه وسلم ال  

 يتوضأ بعد الغسل 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث حسن بطرقهت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع عن سفيان عن املقدام بن  - 25637
ئ عن أبيه قالت عائشة من حدثك : أن رسول هللا صلى هللا شريح بن هان

عليه وسلم ابل قائما فال تصدقه ما ابل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قائما  
 ما ابل منذ أنزل عليه القرآن  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  



 

 

حممد قال ثنا  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع عن شعبة و  - 25638
شعبة عن احلكم عن إبراهيم قال حممد مسعت إبراهيم عن األسود عن عائشة :  

 أن النيب صلى هللا عليه وسلم كان إذا أراد أن ينام أو أيكل وهو جنب توضأ 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

صاحل بن أيب األخضر حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع قال ثنا  - 25639
عن الزهري عن عروة وأيب سلمة عن عائشة : أن النيب صلى هللا عليه وسلم  

 كان إذا أراد أن أيكل وهو جنب غسل يديه 

 

 

وإن كان   -عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح صاحل بن أيب األخضر ت
متابع -ضعيفا   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع قال ثنا هشام بن عروة عن   - 25640
أبيه عن عائشة قالت : كان النيب صلى هللا عليه وسلم يصلي ابلليل وأان 

 معرتضة بينه وبني القبلة فإذا أراد أن يوتر أيقظين فأوترت 



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد ثنا هشام قال  - 25641
حدثين أيب قال أخربتين عائشة قالت : كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 يقبل بعض نسائه وهو صائم  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

أخربين أيب قال حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن هشام قال  - 25642
أخربتين عائشة قالت : كفن النيب صلى هللا عليه وسلم يف ثالثة أثواب ميانية  

 بيض ليس فيها قميص والعمامة  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن عبيد هللا قال مسعت  - 25643
: طيبت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حلله وحرمه  القاسم يقول قالت عائشة  



 حني أحرم وحلله حني أحل قبل أن يفيض أو يطوف ابلبيت 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن عبيد هللا قال مسعت  - 25644
القاسم بن حممد قال قالت عائشة قلت : اي رسول هللا ما أرى صفية إال 

حابستنا قال وما شأهنا قلت حاضت قال أما كانت أفاضت قلت بلى ولكنها  
 حاضت بعد قال فال حبس عليك فنفر هبا  

 

 

على قلب يف متنه عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    193صفحة  - 6مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي ثنا عبيد هللا قال مسعت  - 25645
القاسم أو حدثين عن عائشة : أن رجال طلق امرأته ثالاث فتزوجها آخر فطلقها  



قبل أن ميسها فسئل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أحتل لألول فقال ال حىت 
 يذوق عسيلتها كما ذاق األول  

 

 

إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي ثنا هشام قال أخربين أيب عن   - 25646
عائشة أن امرأة من بين قريظة طلقها زوجها فتزوجها رجل آخر منهم فطلقها  
فجاءت إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقالت إمنا معه مثل هدبيت هذه  

سيلته أو يذوق عسيلتك هشام شك فقال : ال حىت تذوقي ع  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي ثنا سعيد عن قتادة عن   - 25647
مطرف بن عبد هللا عن عائشة : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان يقول  

لروح ثالث مرات مث شك يف ركوعه وسجوده سبوح قدوس رب املالئكة وا
 حيىي يف ثالث 

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن هشام قال أخربين أيب عن   - 25648
عائشة أن محزة بن عمرو األسلمي قال : اي رسول هللا إين كنت أسرد الصوم 

إن شئت فأفطر  فأصوم يف السفر قال إن شئت فصم و   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن هشام قال أخربين أيب عن   - 25649
عائشة قالت : كنت أغتسل أان ورسول هللا صلى هللا عليه وسلم من إانء واحد 

 اغرتف أان وهو منه  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسني بن حممد قال ثنا جرير يعين  - 25650
بن حازم عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت : كنت أان ورسول هللا 
 صلى هللا عليه وسلم نغتسل من إانء واحد فأقول أبق يل أبق يل كذا قال أيب 



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد عن حيىي عن عمرة   - 12565
مسعت عائشة تقول : لو أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم رأى ما أحدث 

النساء منعهن كما منع نساء بين إسرائيل قال قلت لعمرة ونساء بين إسرائيل 
 منعن املسجد قالت نعم  

 

 

لى شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح عت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن سفيان قال حدثين  - 25652
منصور عن إبراهيم عن عمارة عن عمته عن عائشة عن النيب صلى هللا عليه  

 وسلم : إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وولده من كسبه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث حسن لغريه ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد عن األعمش قال   - 25653



ثنا إبراهيم عن مهام بن احلرث عن عائشة قالت : كنت أراه على ثوب رسول  
 هللا صلى هللا عليه وسلم املين فأحكه وقال حيىي مرة فأفركه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن هشام يعين الدستوائي  - 25654
قال ثنا حيىي عن أيب سلمة عن عروة عن عائشة : أن رسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم كان يقبل وهو صائم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد رجاله ثقات رجال ت
 الشيخني لكن اختلف فيه على حيىي

 

 

ثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا شعبة عن احلكم عن إبراهيم عن  حد - 25655
مهام بن احلرث عن عائشة : أن النيب صلى هللا عليه وسلم حنو هذا يعين يف 

 فرك املين 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن شعبة قال حدثين أبو  - 25656
ان اجلوين عن طلحة قال قالت عائشة لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم :  عمر 

 إن يل جارين إىل أيهما أهدي قال أقرهبما منك اباب  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن شعبة قال حدثين احلكم  - 25657
ن تفوتين قال ال وتر  قال قلت ملقسم : أوتر بثالث مث أخرج إىل الصالة خمافة أ

إال خبمس أو سبع قال فذكرت ذلك ليحىي بن اجلزار وجماهد فقاال يل سله  
 عليه  عمن فقلت له فقال عن الثقة عن عائشة وميمونة عن النيب صلى هللا

 وسلم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف إلهبام الثقة الراوي عنه مقسم وهو  ت
 ابن جبرة . ويقال ابن جبرة ويقال ابن جندة 

 

 

------------------------------------- 



 

[    194صفحة  - 6مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن حسني قال حدثين بديل  - 25658
عن أيب اجلوزاء عن عائشة : كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يفتتح الصالة 

فإذا ركع مل يشخص رأسه ومل   {احلمد هلل رب العاملني  }ابلتكبري والقراءة ب 
ن إذا رفع رأسه من الركوع مل يسجد حىت يستوي  يصوبه ولكن بني ذلك وكا

قائما وكان إذا رفع رأسه من السجود مل يسجد حىت يستوي قاعدا وكان يقول  
يف كل ركعتني التحية وكان يكره أن يفرتش ذراعيه افرتاش السبع وكان يفرش 

ىن وكان ينهى عن عقب الشيطان وكان خيتم  رجله اليسرى وينصب رجله اليم
 الصالة ابلتسليم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن هشام بن عروة قال   - 25659
حدثين أيب قال أخربتين عائشة : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم دخل عليه  

دونه فصلى هبم جالسا فجعلوا يصلون قياما فأشار إليهم  الناس يف مرضه يعو 
أن أجلسوا فلما فرغ قال إمنا جعل اإلمام ليؤمت به فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع 



 فارفعوا وإن صلى جالسا فصلوا جلوسا 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

بن سعيد وبن منري قاال حدثنا  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي  - 25660
الت : خرجنا مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  حيىي عن عمرة عن عائشة ق

ال نرى إال إنه احلج فأمر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من كان معه اهلدى  
أن ميضى على إحرامه ومن مل يكن معه هدى إن حيل إذا طاف فلما كان يوم 

قلت ما هذا قالوا ذبح رسول هللا صلى هللا عليه  النحر دخل علي بلحم بقر ف
وسلم عن نسائه قال حيىي قال شعبة فذكرت ذاك للقاسم فقال جاءتك 

ابحلديث على وجهه قال بن منري خلمس بقيت من ذي القعدة ال نرى إال 
 احلج  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

أيب ثنا حيىي ثنا هشام قال حدثين أيب عن  حدثنا عبد هللا حدثين - 25661
ستأذن علي بعد ما ضرب احلجاب عائشة قالت : جاءين عمى من الرضاعة ي



قلت ال آذن حىت استأذن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فذكرت ذلك 
لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال ليلج عليك عمك قلت إمنا أرضعتين  

ال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم هو عمك فليلج  املرأة ومل يرضعين الرجل فق
 عليك  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هشام قال أخربين أيب أخربتين   - 25662
عائشة قالت مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : إذا وضع العشاء  

وأقيمت الصالة فابدؤوا ابلعشاء وقال وكيع إذا حضرت الصالة والعشاء 
 وقال بن عيينة إذا وضع العشاء  

 

 

صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن هشام قال أخربين أيب عن   - 25663
عائشة ووكيع قال ثنا هشام عن أبيه عن عائشة أن فاطمة بنت أيب حبيش  

جاءت إىل النيب صلى هللا عليه وسلم فقالت : إين استحاض فال أطهر أفأدع 



يس ذلك احليض إمنا ذلك عرق فإذا الصالة قال وكيع قال ال قال حيىي ل
أقبلت احليضة فدعى الصالة فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلى قال حيىي  

 قلت هلشام اغسل واحد تغتسل وتوضأ عند كل صالة قال نعم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

ثنا معمر عن  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق قال  - 25664
قال أخربين سعيد بن املسيب وعروة بن الزبري وعلقمة بن وقاص الزهري 

وعبيد هللا بن عبد هللا بن عتبة بن مسعود عن حديث عائشة زوج النيب صلى  
هللا عليه وسلم حني قال هلا أهل اإلفك ما قالوا فربأها هللا عز وجل وكلهم  

ديثها من بعض وأثبت حدثين بطائفة من حديثها وبعضهم كان أوعى حل
اقتصاصا وقد وعيت عن كل واحد منهم احلديث الذي حدثين وبعض حديثهم  

[ صلى هللا عليه وسلم   195يصدق بعضا ذكروا أن عائشة زوج النيب ] ص 
قالت : كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا أراد أن خيرج سفرا أقرع بني 

 صلى هللا عليه وسلم معه قالت نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج هبا رسول هللا
عائشة فأقرع بيننا يف غزوة غزاها فخرج فيها سهمي فخرجت مع رسول هللا 

صلى هللا عليه وسلم وذلك بعد ما أنزل احلجاب فأان أمحل يف هودجي وأنزل 
فيه مسريان حىت إذا فرغ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من غزوه وقفل ودنوان 



ابلرحيل فقمت حني آذنوا ابلرحيل فمشيت حىت جاوزت من املدينة آذن ليلة 
صدري فإذا عقد من   اجليش فلما قضيت شأىن أقبلت إىل الرحل فلمست

جزع ظفار قد انقطع فرجعت فالتمست عقدي فاحتبسين ابتغاؤه وأقبل الرهط 
الذي كانوا يرحلون يب فحملوا هودجي فرحلوه على بعريي الذي كنت أركب 

قالت وكانت النساء إذ ذاك خفافا مل يهبلهن ومل يغشهن    وهم حيسبون إين فيه
اللحم إمنا أيكلن العلقة من الطعام فلم يستنكر القوم ثقل اهلودج حني رحلوه  
ورفعوه وكنت جارية حديثة السن فبعثوا اجلمل وساروا فوجدت عقدي بعد ما  

استمر اجليش فجئت منازهلم وليس هبا داع وال جميب فيممت منزيل الذي 
نت فيه وظننت إن القوم سيفقدوىن فريجعوا إيل فبينما أان جالسة يف منزيل  ك

غلبتين عيين فنمت وكان صفوان بن املعطل السلمي مث الذكواين قد عرس وراء  
اجليش فأدجل فأصبح عند منزيل فرأى سواد إنسان انئم فأاتين فعرفين حني رآين 

ابسرتجاعه حني عرفين  وقد كان يراىن قبل أن يضرب علي احلجاب فاستيقظت 
فخمرت وجهي جبلبايب فوهللا ما كلمين كلمة وال مسعت منه كلمة غري  

اسرتجاعه حىت أانخ راحلته فوطئ على يدها فركبتها فانطلق يقود يب الراحلة 
حىت أتينا اجليش بعد ما نزلوا موغرين يف حنر الظهرية فهلك من هلك يف شأىن  

يب بن سلول فقدمت املدينة فاشتكيت حني  وكان الذي توىل كربه عبد هللا بن أ 
قدمنا شهرا والناس يفيضون يف قول أهل اإلفك ومل أشعر بشيء من ذلك وهو 
يريبين يف وجعي إين ال أعرف من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اللطف الذي 
كنت أرى منه حني اشتكى إمنا يدخل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فيسلم  



م فذاك يريبين وال أشعر ابلشر حىت خرجت بعد ما نقهت  مث يقول كيف تيك
خنرج إال ليال إىل ليل  وخرجت معي أم مسطح قبل املناصع وهو متربزان وال 

وذلك قبل أن تتخذ الكنف قريبا من بيوتنا وأمران أمر العرب األول يف التنزه  
ت وكنا نتأذى ابلكنف أن نتخذها عند بيوتنا وانطلقت أان وأم مسطح وهي بن

أيب رهم بن املطلب بن عبد مناف وأمها بنت صخر بن عامر خالة أيب بكر 
الصديق وابنها مسطح بن أاثثة بن عباد بن املطلب وأقبلت أان وبنت أيب رهم  

قبل بييت حني فرغنا من شأننا فعثرت أم مسطح يف مرطها فقالت تعس مسطح  
اه أو مل تسمعي  فقلت هلا بئسما قلت تسبني رجال قد شهد بدرا قالت أي هنت

ما قال قلت وماذا قال فأخربتين بقول أهل اإلفك فازددت مرضا إىل مرضي  
فلما رجعت إىل بييت فدخل علي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فسلم مث قال  
كيف تيكم قلت أأتذن يل أن آتى أبوي قالت وأان حينئذ أريد أن أتيقن اخلرب 

عليه وسلم فجئت أبوي فقلت ألمي   من قبلهما فأذن يل رسول هللا صلى هللا
اي أمتاه ما يتحدث الناس فقالت أي بنية هوين عليك فوهللا لقلما كانت امرأة 

[ إال كثرن عليها قالت  196قط وضيئة عند رجل حيبها وهلا ضرائر ] ص 
قلت سبحان هللا أو قد حتدث الناس هبذا قالت فبكيت تلك الليلة حىت 

كتحل بنوم مث أصبحت أبكى ودعا رسول هللا أصبحت ال يرقأ يل دمع وال أ
صلى هللا عليه وسلم علي بن أيب طالب وأسامة بن زيد حني استلبث الوحي 

ليستشريمها يف فراق أهله قالت فأما أسامة بن زيد فأشار على رسول هللا صلى 
هللا عليه وسلم ابلذي يعلم من براءة أهله وابلذي يعلم يف نفسه هلم من الود 



رسول هللا هم أهلك وال نعلم إال خريا وأما علي بن أيب طالب فقال مل  فقال اي 
دقك يضيق هللا عز وجل عليك والنساء سواها كثري وأن تسأل اجلارية تص

قالت فدعا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بريرة قال أي بريرة هل رأيت من  
عليها أمرا  شيء يريبك من عائشة قالت له بريرة والذي بعثك ابحلق إن رأيت 

قط أغمصه عليها أكثر من إهنا جارية حديثة السن تنام عن عجني أهلها فتأتى  
الداجن فتأكله فقام رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فاستعذر من عبد هللا بن 
أيب بن سلول فقالت قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهو على املنرب اي 

لغين أذاه يف أهل بييت فوهللا ما  معشر املسلمني من يعذرىن من رجل قد ب
علمت على أهلي إال خريا ولقد ذكروا رجال ما علمت عليه إال خريا وما كان  
يدخل على أهلي إال معي فقام سعد بن معاذ األنصاري فقال لقد أعذرك منه  

اي رسول هللا إن كان من األوس ضربنا عنقه وإن كان من إخواننا من اخلزرج  
قالت فقام سعد بن عبادة وهو سيد اخلزرج وكان رجال أمرتنا ففعلنا أمرك 

صاحلا ولكن اجتهلته احلمية فقال لسعد بن معاذ لعمر هللا ال تقتله وال تقدر  
على قتله فقام أسيد بن حضري وهو بن عم سعد بن معاذ فقال لسعد بن 
عبادة كذبت لعمر هللا لنقتلنه فإنك منافق جتادل عن املنافقني فثار احليان  

وس واخلزرج حىت مهوا أن يقتتلوا ورسول هللا صلى هللا عليه وسلم قائم على  األ
املنرب فلم يزل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم خيفضهم حىت سكتوا وسكت 

قالت وبكيت يومى ذاك ال يرقأ يل دمع وال أكتحل بنوم مث بكيت ليليت املقبلة  
بكاء فالق كبدي قالت ال يرقأ يل دمع وال أكتحل بنوم وأبواي يظنان إن ال



فبينما مها جالسان عندي وأان أبكى استأذنت علي امرأة من األنصار فأذنت 
هلا فجلست تبكي معي فبينما حنن على ذلك دخل علينا رسول هللا صلى هللا  

عليه وسلم فسلم مث جلس قالت ومل جيلس عندي منذ قيل يل ما قيل وقد  
فتشهد رسول هللا صلى هللا عليه   لبث شهرا ال يوحى إليه يف شأىن شيء قالت

وسلم حني جلس مث قال أما بعد اي عائشة فإنه قد بلغين عنك كذا وكذا فإن 
كنت بريئة فسيربئك هللا عز وجل وإن كنت أملمت بذنب فاستغفرى هللا مث 

تويب إليه فإن العبد إذا اعرتف بذنب مث اتب اتب هللا عليه قالت فلما قضى  
يه وسلم مقالته قلص دمعي حىت ما أحس منه قطرة  رسول هللا صلى هللا عل

فقلت أليب أجب عىن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فيما قال فقال ما أدري  
وهللا ما أقول لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقلت ألمي أجييب عىن رسول 
هللا صلى هللا عليه وسلم فقالت وهللا ما أدري ما أقول لرسول هللا صلى هللا 

يه وسلم قالت فقلت وأان جارية حديثة السن ال أقرأ كثريا من القرآن إين عل
وهللا قد عرفت إنكم قد مسعتم هبذا حىت استقر يف أنفسكم وصدقتم به ولئن  

قلت لكم إين بريئة وهللا عز وجل يعلم إين بريئة ال تصدقوين بذلك ولئن 
إين وهللا ما أجد يل  اعرتفت لكم أبمر وهللا عز وجل يعلم إين بريئة تصدقوين و 

فصرب مجيل وهللا املستعان على ما  }ولكم مثال إال كما قال أبو يوسف 
قالت مث حتولت فاضطجعت على فراشي قالت وأان وهللا حينئذ   {تصفون 

أعلم إين بريئة وإن هللا عز وجل مربئي برباءيت ولكن وهللا ما كنت أظن أن ينزل 
 نفسي من أن يتكلم هللا عز وجل يف يف شأىن وحي يتلى ولشأين كان أحقر يف



أبمر يتلى ولكن كنت أرجو أن يرى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف النوم 
رؤاي يربئين هللا عز وجل هبا قالت فوهللا ما رام رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

من جملسه وال خرج من أهل البيت أحد حىت أنزل هللا عز وجل على نبيه  
أيخذه من الربحاء عند الوحي حىت إنه ليتحدر منه مثل اجلمان  وأخذه ما كان 

من العرق يف اليوم الشايت من ثقل القول الذي أنزل عليه قالت فلما سرى عن  
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهو يضحك فكان أول كلمة تكلم هبا إن قال  

ه فقلت أبشري اي عائشة أما هللا عز وجل فقد برأك فقالت يل أمي قومي إلي
وهللا ال أقوم إليه وال أمحد إال هللا عز وجل هو الذي أنزل براءيت فأنزل هللا عز  

عشر آايت فأنزل هللا عز وجل    {إن الذين جاؤوا ابإلفك عصبة منكم  }وجل 
هذه اآلايت براءيت قالت فقال أبو بكر وكان ينفق على مسطح لقرابته منه  

  }د الذي قال لعائشة فأنزل هللا عز وجل وفقره وهللا ال أنفق عليه شيئا أبدا بع
  {أال حتبون أن يغفر هللا لكم  }إىل قوله  {وال أيتل أولوا الفضل منكم والسعة 

فقال أبو بكر وهللا إين ألحب أن يغفر هللا يل فرجع إىل مسطح النفقة اليت 
كان ينفق عليه وقال ال أنزعها منه أبدا قالت عائشة وكان رسول هللا صلى هللا 
عليه وسلم سأل زينب بنت جحش زوج النيب صلى هللا عليه وسلم عن آمري 

أمحى مسعي وبصرى  وما علمت أو ما رأيت أو ما بلغك قالت اي رسول هللا
وهللا ما علمت إال خريا قالت عائشة وهي اليت كانت تساميين من أزواج النيب 

صلى هللا عليه وسلم فعصمها هللا عز وجل ابلورع وطفقت أختها محنة بنت 
جحش حتارب هلا فهلكت فيمن هلك قال بن شهاب فهذا ما انتهى إلينا من  



 أمر هؤالء الرهط  
 

 

: إسناده صحيح على شرط الشيخني عليق شعيب األرنؤوطت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    197صفحة  - 6مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هبز قال حدثين إبراهيم بن سعد   - 25665
عن صاحل قال هبز قلت له بن كيسان قال نعم عن بن شهاب قال حدثين 

زبري وسعيد بن املسيب وعلقمة بن وقاص وعبيد هللا بن عبد هللا بن عروة بن ال
أهل اإلفك ما  عتبة عن عائشة زوج النيب صلى هللا عليه وسلم : حني قال هلا 

قالوا فربأها هللا وكلهم حدثين طائفة من حديثها وبعضهم كان أوعى حلديثها من  
الذي حدثين  بعض وأثبت له اقتصاصا وقد وعيت عن كل رجل منهم احلديث

عن عائشة وبعض حديثهم يصدق بعضا وإن كان بعضهم أوعى له من بعض 
قالوا قالت عائشة كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بني  

أزواجه فأيتهن خرج سهمها خرج هبا فذكر احلديث إال إنه قال آذن ليلة  
ر وقال يهبلهن وقال  ابلرحيل فقمت حني آذنوا ابلرحيل وقال من جزع ظفا 



فيممت منزيل وقال قال عروة أخربت إنه كان يشاع وحيدث به عنده فيقره  
ويستمعه ويستوشيه وقال عروة أيضا مل يسم من أهل اإلفك إال حسان بن 

اثبت ومسطح بن أاثثة ومحنة بنت جحش يف انس آخرين ال علم يل هبم إال  
ان يقال عند عبد هللا بن أيب إهنم عصبة كما قال هللا عز وجل وإن كرب ذلك ك

بن سلول قال عروة وكانت عائشة تكره أن يسب عندها حسان وتقول إنه 
 الذي قال

لعرض حممد منكم وقاء ( وقالت وأمران أمر  ...فإن أيب ووالده وعرضي  ) 
وقال ابلذي يعلم من براءة أهله وقال  العرب األول يف التنزه وقال هلا ضرائر 

فتأتى الداجن فتأكله وقال وإن كان من إخواننا اخلزرج وقال فقام رجل من  
اخلزرج وكانت أم حسان بنت عمه من فخذه وهو سعد بن عبادة وهو سيد  

ن قبل ذلك رجال صاحلا ولكن احتملته احلمية وقال قلص اخلزرج قالت وكا
دمعي وقال وطفقت أختها محنة حتارب هلا وقال عروة قالت عائشة وهللا إن 

الرجل الذي قيل له ما قيل ليقول سبحان هللا فوالذي نفسي بيده ما كشفت 
 عن كنف أنثى قط قالت مث قتل بعد ذلك يف سبيل هللا شهيدا 

 

 

نؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األر ت  

 

 

------------------------------------- 



 

[    198صفحة  - 6مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثين أيب  - 25666
ناده وقال  عن صاحل بن كيسان قال بن شهاب حدثين عروة فذكر احلديث وإس 

: من جزع ظفار وقال يهبلهن وقال تيممت وقال يف الربية وقال هلا ضرائر 
ته  وقال فتأتى الداجن فتأكله وقال وكان قبل ذلك رجال صاحلا ولكن احتمل

احلمية وقال مل يزل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم خيفضهم حىت سكتوا وقال 
 قلص دمعي وقال حتارب  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق عن معمر قال الزهري  - 25667
ط إال ومها يدينان  وأخربين عروة بن الزبري أن عائشة قالت : مل أعقل أبواي ق

الدين ومل ميرر علينا يوم إال أيتينا فيه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم طريف 
هاجرا قبل أرض النهار بكرة وعشية فلما ابتلى املسلمون خرج أبو بكر م

احلبشة حىت إذا بلغ برك الغماد لقيه بن الدغنة وهو سيد القارة فقال بن 
الدغنة أين تريد اي أاب بكر فقال أبو بكر أخرجين قومي فذكر احلديث وقال  



رسول هللا صلى هللا عليه وسلم للمسلمني قد رأيت دار هجرتكم أريت سبخة  
كان مهاجرا قبل املدينة حني ذكر  ذات خنل بني البتني ومها حراتن فخرج من  

ذلك رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ورجع إىل املدينة بعض من كان هاجر إىل  
أرض احلبشة من املسلمني وجتهز أبو بكر مهاجرا فقال له رسول هللا صلى هللا 

عليه وسلم على رسلك فإين أرجو أن يؤذن يل فقال أبو بكر أو ترجو ذلك 
عم فحبس أبو بكر نفسه على رسول هللا صلى هللا عليه  أبيب أنت وأمي قال ن

وسلم لصحبته وعلف راحلتني كانتا عنده من ورق السمر أربعة أشهر قال  
الزهري قال عروة قالت عائشة فبينا حنن يوما جلوسا يف بيتنا يف حنر الظهرية  
  قال قائل أليب بكر هذا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مقبال متقنعا يف ساعة
مل يكن أيتينا فيها فقال أبو بكر فداء له أيب وأمي إن جاء به يف هذه الساعة  

ألمر فجاء رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فاستأذن فأذن له فدخل فقال 
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حني دخل أليب بكر أخرج من عندك فقال أبو  

النيب صلى هللا عليه وسلم  بكر إمنا هم أهلك أبيب أنت وأمي اي رسول هللا فقال 
فإنه قد أذن يل يف اخلروج فقال أبو بكر فالصحبة أبيب أنت اي رسول هللا فقال  
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم نعم فقال أبو بكر فخذ أبيب أنت اي رسول هللا 

إحدى راحليت هاتني فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ابلثمن قالت 
صنعنا هلما سفرة يف جراب فقطعت أمساء بنت أيب فجهزانمها أحب اجلهاز و 

بكر من نطاقها فأوكت اجلراب فلذلك كانت تسمى ذات النطاقني مث حلق 
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأبو بكر بغار يف جبل يقال له ثور فمكثا فيه  



 ثالث ليال 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

ا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أان سفيان عن منصور  حدثن - 25668
 صلى  عن سامل بن أيب اجلعد عن أيب مليح عن عائشة قالت مسعت رسول هللا 

هللا عليه وسلم يقول : أميا امرأة وضعت ثياهبا يف غري بيتها فقد هتكت ما بينها  
 وبني هللا عز وجل أو سرت ما بينها وبني هللا عز وجل  

 

 

شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحعليق ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    199صفحة  - 6مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا سفيان عن طلحة   - 25669
ن رسول هللا صلى هللا بن حيىي عن عبيد هللا بن عبد هللا بن عتبة عن عائشة : أ



عليه وسلم كان يصلي وعليه مرط من هذه املرحالت وكان رسول هللا صلى هللا 
   عليه وسلم يصلي وعليه بعضه وعلي بعضه واملرط من أكسية سود

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أان سفيان عن منصور   - 25670
بن صفية عن أمه عن عائشة قالت : توىف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وقد  

 شبعنا من األسودين التمر واملاء  

 

 

على شرط الشيخني عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إبراهيم بن خالد ثنا رابح عن معمر   - 25671
عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت : أعتم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

حىت انداه عمر فقال الصالة انم النساء والصبيان قالت فخرج رسول هللا 
ا أحد من أهل األداين غريكم  صلى هللا عليه وسلم فقال ما ينتظره  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن الزهري  - 25672
ه : أن رسول هللا أخربين القاسم بن حممد بن أيب بكر الصديق أن عائشة أخربت

صلى هللا عليه وسلم دخل عليها وهي مسترتة بقرام فيه صورة متاثيل فتلون  
عذااب يوم وجهه مث أهوى إىل القرام فهتكه بيده مث قال إن من أشد الناس  

 القيامة الذين يشبهون خبلق هللا  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أان معمر عن هشام عن   - 25673
أبيه عن عائشة قالت : دخل علي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وعندي 

ه فقلت هذه فالنة بنت فالن اي رسول هللا هي  امرأة حسنة اهليئة فقال من هذ
ال تنام الليل فقال مه مه خذوا من العمل ما تطيقون فإن هللا عز وجل ال ميل  

 حىت متلوا وأحب العمل إىل هللا عز وجل ما داوم عليه صاحبه وإن قل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن الزهري  - 25674
 صلى هللا عن عروة عن عائشة قالت : دخل رهط من اليهود على رسول هللا

عليه وسلم فقالوا السام عليكم فقالت عائشة ففهمتها فقلت وعليكم السام 
هللا عز  واللعنة فقالت فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مهال اي عائشة إن 

وجل حيب الرفق يف األمر كله قالت قلت اي رسول هللا أمل تسمع ما قالوا فقال 
 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقد قلت وعليكم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا معمر وبن جريج  - 25675
ن عروة عن عائشة قالت كنت أغتسل : أان ورسول هللا صلى هللا عن الزهري ع

 عليه وسلم من إانء واحد فيه قدر الفرق 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن الزهري  - 25676
عن عروة عن عائشة قالت : صلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف مخيصة  



ذات علم فلما قضى صالته قال اذهبوا هبذه اخلميصة إىل أيب جهم وائتوين  
 أبنبجانيته فإهنا أهلتين آنفا عن صاليت 

 

 

سناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن الزهري  - 25677
عن عروة عن عائشة قالت : كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يصلي 

 العصر قبل أن خترج الشمس من حجريت طالعة  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن الزهري  - 82567
عن عروة عن عائشة قالت : كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يصلي وأان 

 معرتضة بينه وبني القبلة كاعرتاض اجلنازة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 



 

------------------------------------- 

 

[    200صفحة  - 6مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن قتادة عن   - 25679
مطرف عن عائشة : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان يقول يف سجوده  

وح أو ركوعه سبوح قدوس رب املالئكة والر   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إبراهيم بن خالد ثنا رابح عن معمر   - 25680
عن بن طاوس عن أبيه عن عائشة إهنا قالت : مل يدع رسول هللا صلى هللا عليه  

وسلم وال  وسلم الركعتني بعد العصر قالت وقال رسول هللا صلى هللا عليه
 تتحروا طلوع الشمس وال غروهبا فتصلوا عند ذلك  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري ت
ورابح بن زيد -وهو الصنعاين املؤذن  -إبراهيم بن خالد   



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إبراهيم بن خالد قال ثنا رابح عن   - 25681
نيب صلى هللا معمر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة إهنا قالت : كان ال

عليه وسلم حني قبض مسند ظهره إيل قالت فدخل عبد الرمحن بن أيب بكر 
بته مث  ويف يده سواك فدعا به النيب صلى هللا عليه وسلم فأخذت السواك فطي

دفعته إليه فجعل يسنت به فثقلت يده وثقل على وهو يقول اللهم يف الرفيق 
األعلى اللهم يف الرفيق األعلى مرتني قالت مث قبض تقول عائشة قبض رسول 

 هللا صلى هللا عليه وسلم وهو بني سحري وحنرى 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري ت
يم بن خالد ورابح بن زيد الصنعانيني إبراه  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن بكر واألنصاري قاال أان  - 25682
بن جريج قال أخربين عمر بن عبد هللا بن عروة إنه مسع عروة والقاسم خيربان 

عن عائشة قالت : طيبت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بيدي بذريرة يف  
واإلحرام وقال األنصاري ثنا بن جريج عن عمرو بن عبيد   حجة الوداع للحل

 هللا بن عروة  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن بكر قال أان بن جريج  - 25683
قال حدثين بن شهاب أن عروة أخربه أن عائشة أخربته قالت : لقد كنت أفتل 

قالئد هدى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مث يبعث به ويقيم فما يتقى من  
 شيء 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن بكر قال أان بن جريج  - 42568
ىل بن عمر أخربه  قال أخربين عبد هللا بن عبد الرمحن بن أيب أمية إن انفعا مو 

أن عائشة أخربته أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : اقتلوا الوزغ فإنه كان  
تقتلهن   ينفخ على إبراهيم عليه السالم النار قال وكانت عائشة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف عبد هللا بن عبد  ت
 الرمحن بن أيب أمية مل نقف له على ترمجة وابقي رجاله ثقات

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن بكر قال أان بن جريج  - 25685
قال أخربين بن شهاب عن عروة عن عائشة قالت اختصم سعد بن أيب وقاص 

وعبد بن زمعة : فذكر احلديث وقال فهو لك اي عبد بن زمعة الولد للفراش 
 وللعاهر احلجر  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن بكر قال أان بن جريج  - 25686
قال أخربين سعد بن سعيد أخو حيىي بن سعيد أن عمرة بنت عبد الرمحن 

أخربته عن عائشة إهنا مسعت النيب صلى هللا عليه وسلم يقول : إن كسر عظم  
 امليت ميتا كمثل كسره حيا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : مكرر ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن بكر قال أان بن جريج  - 25687
قال أخربين بن شهاب عن أيب سلمة عن عائشة : أن النيب صلى هللا عليه  

 وسلم كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصالة 



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن بكر قال أان بن جريج  - 25688
ن النيب  قال أخربين عطاء عن عروة بن الزبري أخربه أن عائشة أخربته قالت : كا

صلى هللا عليه وسلم يصلي وأان معرتضة على السرير بينه وبني القبلة قلت 
 أبينهما جدر املسجد قالت ال يف البيت إىل جدره  

 

 

األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخني عليق شعيبت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق قال أان بن جريج عن  - 25689
بن طاوس عن أبيه : إنه كان يقول بعد التشهد يف العشاء اآلخرة كلمات كان  

يعظمهن جدا يقول أعوذ ابهلل من عذاب جهنم وأعوذ ابهلل من شر املسيح 
ابهلل من عذاب القرب وأعوذ ابهلل من فتنة احمليا واملمات قال  الدجال وأعوذ 

 كان يعظمهن ويذكرهن عن عائشة عن النيب صلى هللا عليه وسلم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح دون تقييده ابلعشاء اآلخرة ت  



 

 

------------------------------------- 

 

[    120صفحة  - 6مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق قال أان بن جريج وروح   - 25690
مليكة إن القاسم بن  قال ثنا بن جريج قال أخربين عبد هللا بن عبيد هللا بن أيب 

حممد أخربه أن عائشة أخربته أن سهلة بنت سهيل بن عمرو جاءت النيب 
ىل أيب حذيفة معنا  صلى هللا عليه وسلم فقالت : اي رسول هللا إن ساملا لسامل مو 

يف بيتنا وقد بلغ ما يبلغ الرجال قال عبد الرزاق وعلم ما يعلم الرجال قال  
أرضعيه حترمي عليه قال فمكثت سنة أو قريبا منها ال أحدث به رهبة مث لقيت  
القاسم فقلت لقد حدثتين حديثا ما حدثته بعد قال ما هو فأخربته قال فحدثه  

 عىن أن عائشة أخربتنيه  

 

 

ليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق قال أان بن جريج قال  - 25691
فة تبىن ساملا وهو  أان بن شهاب أخربين عروة بن الزبري عن عائشة : أن أاب حذي



موىل المرأة من األنصار كما تبىن النيب صلى هللا عليه وسلم زيدا وكان من تبىن  
  }حىت أنزل هللا عز وجل رجال يف اجلاهلية دعاه الناس ابنه وورث من مرياثه 

ادعوهم آلابئهم هو أقسط عند هللا فإن مل تعلموا آابءهم فإخوانكم يف الدين 
فردوا إىل آابئهم فمن مل يعلم له أب فموىل وأخ يف الدين فجاءت   {ومواليكم 

سهلة فقالت اي رسول هللا كنا نرى ساملا ولدا أيوي معي ومع أيب حذيفة ويراين 
عز وجل فيهم ما قد علمت فقال أرضعيه مخس رضعات  فضال وقد أنزل هللا

 فكان مبنزلة ولده من الرضاعة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق عن بن جريج عن   - 25692
ن  عطاء قال أخربين عروة بن الزبري وروح ثنا بن جريج قال أخربين عطاء ع

عروة بن الزبري أن عائشة أخربته قالت : استأذن علي عمى من الرضاعة أبو 
اجلعد قال روح أبو اجلعيد قال عبد الرزاق يعىن بن جريج قال له هشام بن 

عروة فرددته فقال يل هشام إمنا هو أبو القعيس فلما جاء النيب صلى هللا عليه  
و يدك  وسلم أخربته ذلك قال فهال أذنت له تربت ميينك أ  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق قال أان بن جريج قال  - 25693
وزعم عطاء أن عائشة قالت : ما مات النيب صلى هللا عليه وسلم حىت أحل 

هللا عز وجل له أن ينكح ما شاء قلت عمن أتثر هذا قال ال أدري حسبت إين 
 مسعت عبيد بن عمري يقول ذلك  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان بن عيينة عن منصور عن   - 25694
إبراهيم عن علقمة عن عائشة : أن النيب صلى هللا عليه وسلم كان يقبل وهو 

 صائم ويباشر وهو صائم وكان أملككم إلربه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

 أيب ثنا سفيان بن عيينة عن األعمش عن  حدثنا عبد هللا حدثين - 25695
إبراهيم عن عمارة عن عمة له عن عائشة عن النيب صلى هللا عليه وسلم : إن  

 أوالدكم من أطيب كسبكم فكلوا من كسب أوالدكم  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث حسن لغريه ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا محاد بن أسامة قال أان عبيد هللا   - 25696
قالت : عن حممد بن حيىي بن حبان عن األعرج عن أيب هريرة عن عائشة 

فقدت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ذات ليلة من الفراش فالتمسته فوقعت 
 يدي على بطن قدميه وهو يف املسجد ومها منصوبتان وهو يقول اللهم إين

أعوذ برضاك من سخطك ومبعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك ال أحصى 
 ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا محاد بن أسامة قال أان هشام عن   - 25697
أبيه عن عائشة : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم دخل عام الفتح من كداء  

 ودخل يف عمرة من كدي  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  



 

 

------------------------------------- 

 

[    202صفحة  - 6حنبل    ] جزء  مسند أمحد بن   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا محاد ثنا هشام عن أبيه عن عائشة   - 25698
قالت : إن كان لينزل على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف الغداة الباردة  

 فتفيض جبهته عرقا عليه الصالة والسالم 

 

 

لشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط ات  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا محاد بن أسامة قال أان هشام عن   - 25699
ولقد هلكت   أبيه عن عائشة قالت : ما غرت على امرأة ما غرت على خدجية 

قبل أن يتزوجىن بثالث سنني ملا كنت أمسعه يذكرها ولقد أمره ربه عز وجل أن 
ئلها يبشرها ببيت من قصب يف اجلنة وإن كان ليذبح الشاة مث يهدى يف خال

 منها  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا محاد بن أسامة قال أان هشام عن   - 25700
على ضباعة بنت  أبيه عن عائشة قالت : دخل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

الزبري فقال هلا أردت احلج قالت وهللا ما أجدين إال وجعة فقال هلا حجى 
واشرتطي فقال قويل اللهم حملى حيث حبستىن وكانت حتت املقداد بن 

 األسود 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا محاد بن أسامة قال أان هشام عن   - 25701
أبيه عن عائشة قالت : كنت أدخل بييت الذي دفن فيه رسول هللا صلى هللا 

ر معهم  عليه وسلم وأيب فاضع ثويب فأقول إمنا هو زوجي وأيب فلما دفن عم 
 فوهللا ما دخلت إال وأان مشدودة على ثيايب حياء من عمر  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي ثنا هشام ووكيع عن هشام   - 25702
املعىن قال أخربين أيب عن عائشة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : إذا 

كم وهو يصلي فلريقد حىت يذهب عنه النوم فإنه إذا صلى وهو نعس أحد 
 ينعس لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن هشام قال أخربين أيب قال  - 25703
أخربتين عائشة : أن النيب صلى هللا عليه وسلم ذكر صفية قالوا حاضت قال 

 أحابستنا هي قالوا إهنا قد أفاضت قال فال إذا  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن هشام قال أخربين أيب عن   - 25704
مات فيه مروا عائشة قالت قال النيب صلى هللا عليه وسلم : يف مرضه الذي 

أاب بكر يصلي ابلناس قلت إن أاب بكر إذا قام مقامك مل يسمع الناس من  
اس من  البكاء قال مروا أاب بكر فقلت حلفصة قويل إن أاب بكر ال يسمع الن



البكاء فلو أمرت عمر فقال صواحب يوسف مروا أاب بكر يصلي ابلناس 
 فالتفتت إيل حفصة فقالت مل أكن ألصيب منك خريا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن شعبة عن أشعث عن أبيه   - 25705
: كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حيب عن مسروق عن عائشة قالت 

 التيامن يف طهوره ونعله ويف ترجله  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي قال ثنا هشام عن عروة قال   - 25706
أخربين أيب عن عائشة قالت جاء محزة بن عمرو األسلمي إىل رسول هللا صلى  

هللا عليه وسلم فقال : إين كنت أصوم يعىن أسرد الصوم أفأصوم يف السفر قال  
 إن شئت فصم وإن شئت فأفطر  

 

 

حيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده ص ت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن إمساعيل قال أخربين عامر   - 25707
عن مسروق قال سألت عائشة عن اخلرية فقالت : خريان رسول هللا صلى هللا  

 عليه وسلم أفكان طالقا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

 حدثين أيب ثنا حيىي عن هشام يعىن الدستوائي حدثنا عبد هللا - 25708
قال ثنا حيىي عن أيب سلمة قال : سألت عائشة أكان رسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم ينام وهو جنب قالت نعم ولكن كان يتوضأ مثل وضوء الصالة 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي وحممد بن جعفر قاال ثنا شعبة   - 25709
عن احلكم عن عمارة قال بن جعفر بن عمري عن أمه عن عائشة عن النيب 

صلى هللا عليه وسلم قال : ولد الرجل من كسبه من أطيب كسبه فكلوا من 
 أمواهلم هنيئا  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث حسن لغريه ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    203صفحة  - 6مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي قال ثنا سفيان وشعبة عن   - 25710
منصور وسليمان ومحاد عن إبراهيم عن األسود عن عائشة قالت : هنى رسول  

فت إال أن شعبة قال يف حديث هللا صلى هللا عليه وسلم عن الدابء واملز 
 منصور فقلت اجلر أو احلنتم قال ما أان بزائدك على ما مسعت  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخني رجاله ثقات ت
 رجال الشيخني غري محاد بن أيب سليمان 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن هشام قال حدثين أيب عن  - 25711
بنت أيب سلمة عن أم سلمة أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال :   زينب



إنكم ختتصمون إيل ولعل بعضكم احلن حبجته من بعض وإمنا أقضي له مبا يقول 
فمن قضيت له بشيء من حق أخيه بقوله فإمنا أقطع له قطعة من النار فال 

 أيخذها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي قال ثنا سفيان قال حدثين  - 25712
أشعث عن أبيه عن مسروق عن عائشة قالت : كان رسول هللا صلى هللا عليه  

وسلم يعجبه الدائم من العمل قال فقلت أي الليل كان يقوم قالت إذا مسع 
 الصارخ  

 

 

الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن بن جريج قال مسعت بن  - 25713
أيب مليكة حيدث عن ذكوان أيب عمرو عن عائشة عن النيب صلى هللا عليه  

وسلم قال : أستأمروا النساء يف أبضاعهن قال قيل فإن البكر تستحي 
 فتسكت قال فهو إذهنا  



 

 

يح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن بن جريج قال حدثين عبد   - 25714
امللك بن أيب بكر بن عبد الرمحن بن احلارث بن هشام عن أبيه أنه مسع أاب 

هريرة يقول : من أصبح جنبا فال يصم قال فانطلق أبو بكر وأبوه عبد الرمحن 
كلتامها قالتا كان رسول هللا صلى هللا عليه  حىت دخال على أم سلمة وعائشة ف 

فانطلق أبو بكر وأبوه عبد الرمحن وسلم يصبح جنبا من غري احتالم مث يصوم 
فأتيا مروان فحداثه قال عزمت عليكما ملا انطلقتما إىل أيب هريرة فحدثتماه  
ا  فانطلقا إىل أيب هريرة فأخرباه قال مها قالتاه لكما قاال نعم قال مها أعلم إمن

 أنبأنيه الفضل بن عباس  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن عبد امللك ثنا عطاء عن   - 25715
عائشة قالت : وكان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم تصيبه اجلنابة من الليل 

مث يتم صيامه   وهو يريد الصوم فيغتسل بعد ما يطلع الفجر  

 



 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد عن إمساعيل قال ثنا   - 25716
 هريرة يفتينا إنه  عامر عن أيب بكر بن عبد الرمحن : إنه أتى عائشة فقال إن أاب

من أصبح جنبا فال صيام له فما تقولني يف ذلك فقالت لست أقول يف ذلك 
فيه مث يصلي الفجر شيئا قد كان املنادى ينادى ابلصالة فأرى حدر املاء بني كت 

 مث يظل صائما  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد اختلف فيه على عامر  ت
 وهو ابن شراحيل الشعيب

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن بن جريج عن بن أيب  - 25717
مليكة عن عائشة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : ما أصاب املؤمن شوكة  

 فما فوقها تعين إال كان كفارة له  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني وهذا ت
 إسناد اختلف فيه على ابن جريج



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن أيب حرة قال ثنا احلسن   - 25718
عن سعد بن هشام عن عائشة : أن النيب صلى هللا عليه وسلم كان إذا قام من  

 الليل صلى ركعتني يتجوز فيهما  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي وبن جعفر قاال ثنا شعبة ثنا   - 25719
لنيب قتادة قال بن جعفر مسعت قتادة عن سعيد بن املسيب عن عائشة عن ا

صلى هللا عليه وسلم قال : مخس يقتلهن احملرم احلية والفأرة والغراب األبقع  
 واحلدأة والكلب الكلب قال بن جعفر يقتلن يف احلل واحلرم 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حجاج : مبثل حديث بن جعفر   - 25720
 سواء قال الكلب العقور وقال بن جعفر العقور  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

ثنا هشام بن عروة عن  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع قال  - 25721
أبيه عن عائشة قالت : ملا قبض النيب صلى هللا عليه وسلم كفن يف ثالثة 

 أثواب ميانية بيض كرسف يعىن قطنا قالت ليس يف كفنه قميص وال عمامة  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    204صفحة  - 6مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع قال ثنا األعمش عن حبيب   - 25722
بن أيب اثبت عن عروة عن عائشة جاءت فاطمة بنت أيب حبيش إىل النيب 

 امرأة استحاض فال أطهر أفأدع  صلى هللا عليه وسلم فقالت : اي رسول هللا إين
الصالة قال ال اجتنيب الصالة أايم حميضك مث اغتسلي وتوضئي لكل صالة مث  

صلى وإن قطر الدم على احلصري وقد قال وكيع اجلسي أايم إقرائك مث 



 اغتسلي  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

ام عن أبيه عن  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع قال ثنا هش - 25723
عائشة قالت : كان النيب صلى هللا عليه وسلم يدىن رأسه إيل وهو جماور وهو  

 معتكف وأان يف حجريت فاغسله وأرجله وأان حائض 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع قال ثنا سفيان عن منصور بن   - 25724
صفية عن أمه عن عائشة قالت : كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يضع 

 رأسه يف حجري وأان حائض فيتلو القرآن 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 



ع ثنا إسرائيل عن أيب إسحاق حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكي - 25725
عن أيب ميسرة عن عائشة قالت : كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يباشرين 

 وأان حائض كان أملككم إلربه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع قال ثنا هشام بن عروة عن   - 25726
أبيه عن عائشة قالت : كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يصلي العصر 

 والشمس واقعة يف حجريت  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

ن حيىي عن  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع قال ثنا طلحة ب - 25727
عبيد هللا بن عبد هللا بن عتبة مسعه منه عن عائشة قالت : كان رسول هللا صلى 

هللا عليه وسلم يصلي من الليل وأان إىل جانبه وأان حائض على مرط وعليه  
 بعضه  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا كهمس بن احلسن عن   - 25728
عبد هللا بن شقيق قال قلت لعائشة : هل كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 جيمع بني السور يف ركعة قالت املفصل 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

ل ثنا يزيد يعىن بن إبراهيم  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع قا - 25729
عن بن سريين عن عبد هللا بن شقيق عن عائشة قالت : كان رسول هللا صلى 

هللا عليه وسلم يصلي قائما وقاعدا فإذا افتتح الصالة قائما ركع قائما وإذا 
 افتتح الصالة قاعدا ركع قاعدا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

ثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا هشام عن أبيه عن عائشة  حد - 25730
قالت : كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يصلي جالسا بعد ما دخل يف 



 السن حىت إذا بقى عليه من السورة ثالثون أو أربعون آية قام فقرأ مث ركع  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا هشام وبن منري عن هشام   - 25731
عن أبيه عن عائشة قالت قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : حتروا ليلة  

 القدر يف العشر األواخر من رمضان 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

ثنا كهمس عن عبد هللا بن  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع  - 25732
شقيق قال قلت لعائشة : أكان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يصلي الضحى 

 قالت ال أال إن جيئ من مغيبه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع قال ثنا هشام عن عروة عن   - 25733
: كان النيب صلى هللا عليه وسلم خيفف ركعيت الفجر   أبيه عن عائشة قالت  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع عن سفيان عن عاصم بن أيب  - 25734
النجود عن أيب الضحى عن مسروق عن عائشة قالت : من كل الليل قد أوتر  

يه وسلم من أوله وأوسطه وآخره فانتهى وتره إىل رسول هللا صلى هللا عل
 السحر فمات وهو يوتر ابلسحر 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح عاصم بن أيب النجود وإن كان حسن  ت
 احلديث توبع 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع وعبد الرمحن قاال ثنا سفيان   - 25735
عن أيب حصني عن حيىي بن أيب واثب عن مسروق عن عائشة قالت : من كل  
الليل قد أوتر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من أوله ووسطه وآخره فانتهى  

 وتره إىل السحر 



 

 

شيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    205صفحة  - 6مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع عن شعبة عن أيب إسحاق  - 25736
 عن عاصم عن علي وسفيان عن أيب حصني : فذكرمها مجيعا  

 

 

األول : إسناده قوي عليق شعيب األرنؤوط : هذا احلديث له إسنادان : ت
 والثاين : إسناده صحيح على شرط الشيخني

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا هشام عن أبيه عن عائشة   - 25737
قالت : كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يصلي ابلليل وأان معرتضة بينه  

 وبني القبلة فإذا أراد أن يوتر أيقظين فأوترت 

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

أيب ثنا وكيع عن سفيان عن األعمش عن   حدثنا عبد هللا حدثين - 25738
متيم يعىن بن سلمة عن عروة عن عائشة قالت : أيقظين تعين النيب صلى هللا 

 عليه وسلم فقال قومي فأوتري  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني غري متيم بن سلمة فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا مسعر وسفيان عن سعد   - 25739
بن إبراهيم عن أيب سلمة عن عائشة قالت : ما كنت ألقى النيب صلى هللا عليه  

 وسلم من آخر الليل إال وهو انئم عندي  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

وكيع ثنا سفيان ثنا هشام عن أبيه  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا  - 25740
عن عائشة قالت قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : إذا نعس أحدكم يف  



 صالته فلينم فلعله يريد أن يستغفر فيسب نفسه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع قال ثنا سفيان وإسرائيل عن  - 25741
تأذن على  أيب إسحاق عن عمرو بن غالب قال : جاء عمار ومعه األشرت يس

عائشة قال اي أمه فقالت لست لك أبم قال بلى وإن كرهت قالت من هذا 
معك قال هذا األشرت قالت أنت الذي أردت قتل بن أخيت قال قد أردت 

راد قتلى قالت أما لو قتلته ما أفلحت أبدا مسعت رسول هللا صلى هللا  قتله وأ
عليه وسلم يقول ال حيل دم امرئ مسلم إال إحدى ثالثة رجل قتل فقتل أو 

 رجل زىن بعد ما أحصن أو رجل ارتد بعد إسالمه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

ثنا شعبة عن سعد بن   حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع قال - 25742
إبراهيم عن عروة عن عائشة قالت : كنت أمسع ال ميوت نيب إال خري بني الدنيا 

مع الذين   }واآلخرة قالت فأصابته حبة يف مرضه الذي مات فيه فسمعته يقول 



أنعم هللا عليهم من النبيني والصديقني والشهداء والصاحلني وحسن أولئك 
فظننت إنه خري   {رفيقا    

 

 

يق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعلت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا هشام بن عروة عن أبيه   - 25743
عن عائشة : أن النيب صلى هللا عليه وسلم كان يوتر خبمس ركعات ال جيلس  

 إال يف آخرهن  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا إمساعيل بن أيب خالد عن   - 25744
الشعيب عن مسروق عن عائشة قالت : خريان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 فاخرتانه فهل كان طالقا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 



 

ثنا بن جريج عن بن أيب حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع  - 25745
مليكة عن عائشة قالت قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : إن أبغض 

 الرجال إىل هللا عز وجل األلد اخلصم  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع قال ثنا مالك بن مغول عن   - 25746
عيد بن وهب اهلمداين عن عائشة قالت قلت : اي رسول هللا عبد الرمحن بن س

أهو الرجل يزين ويسرق ويشرب اخلمر  {الذين يؤتون ما أتوا وقلوهبم وجلة  }
قال ال اي بنت أيب بكر أو ال اي بنت الصديق ولكنه الرجل يصوم ويصلي 

 ويتصدق وهو خياف أن ال يقبل منه 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا األعمش عن أيب وائل عن  - 25747
مسروق عن عائشة قالت : دخلت على يهودية فذكرت عذاب القرب فكذبتها  

فدخل علي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فسألته فقال صدقت والذي 



 نفسي بيده إهنم ليعذبون يف قبورهم حىت تسمع أصواهتم البهائم 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    206صفحة  - 6مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب قال ثنا وكيع قال ثنا عبد اجلبار بن   - 25748
ورد عن بن أيب مليكة عن عائشة قالت قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :  

فسوف   }من حوسب هلك قالت قلت اي رسول هللا أليس يقول هللا عز وجل 
قال اي عائشة ذاك العرض من نوقش احلساب فقد   {حياسب حسااب يسريا 

 هلك 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري عبد  ت
 اجلبار بن الورد فمن رجال أيب داود والنسائي

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع قال ثنا سفيان عن علي بن   - 25749
: إهنا ذكرت امرأة وقالت مرة حكت امرأة األقمر عن أيب حذيفة عن عائشة  

 وقالت إهنا قصرية فقال اغتبتها ما أحب إين حكيت أحدا وإن يل كذا وكذا 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع قال ثنا إسرائيل وشريك عن  - 25750
أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : ما   املقدام بن شريح عن أبيه عن عائشة

 كان الرفق يف شيء قط إال زانه وال عزل عن شيء إال شانه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم شريك بن عبد هللا  ت
 النخعي وإن كان سيء احلفظ قد توبع إبسرائيل

 

 

ر قاال ثنا  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع وحممد بن جعف  - 25751
شعبة عن احلكم عن إبراهيم عن األسود قال قلت لعائشة : ما كان النيب صلى 

هللا عليه وسلم يصنع إذا دخل بيته قالت كان يكون يف مهنة أهله فإذا  
 حضرت الصالة خرج فصلى  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع قال ثنا بن أيب ذئب عن خاله   - 25752
احلرث بن عبد الرمحن عن أيب سلمة عن عائشة قالت : أخذ رسول هللا صلى 

هللا عليه وسلم بيدي فنظر إىل القمر فقال اي عائشة تعوذي ابهلل من شر غاسق  
 إذا وقب هذا غاسق إذا وقب  

 

 

حسنعليق شعيب األرنؤوط : إسناده ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع وعبد الرمحن قاال ثنا سفيان   - 25753
عن عاصم بن عبيد هللا عن القاسم بن حممد عن عائشة قالت قبل رسول هللا 
صلى هللا عليه وسلم قال عبد الرمحن : رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

ليه وسلم عثمان بن مظعون  يقبل وقال وكيع قالت قبل رسول هللا صلى هللا ع
وهو ميت قالت فرأيت دموعه تسيل على خديه يعىن عثمان قال عبد الرمحن 

 وعيناه هتراقان أو قال وهو يبكى  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع قال ثنا هشام عن أبيه عن   - 25754
لى هللا عليه وسلم فقالت : اي رسول هللا عائشة قالت جاءت هند إىل النيب ص

إن أاب سفيان رجل شحيح وليس يعطيىن وولدى ما يكفيىن إال ما أخذت من  
 ماله وهو ال يعلم قال خذي ما يكفيك وولدك ابملعروف 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

رائيل عن أيب إسحاق حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا إس - 25755
عن أيب ميسرة عن عائشة قالت : كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يباشرين 

 وأان حائض وكان أملككم ألربه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع عن هشام عن أبيه عن   - 25756
عائشة قالت : ما ضرب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم خادما قط وال امرأة  



 وال ضرب بيده شيئا إال أن جياهد يف سبيل هللا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا سفيان عن إمساعيل بن  - 25757
ين رسول هللا أمية عن عبد هللا بن عروة عن عروة عن عائشة قالت : تزوج

صلى هللا عليه وسلم يف شوال وبىن يب يف شوال فأي نساء رسول هللا صلى هللا 
يف  عليه وسلم كان أحظى عنده مىن وكانت عائشة تستحب أن تدخل نساءها 

 شوال 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا هشام عن أبيه عن عائشة   - 82575
قالت قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ما كان من شرط ليس يف كتاب  

 هللا فهو ابطل وإن كان مائة شرط  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  



 

 

ا إسرائيل عن إبراهيم بن  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثن - 25759
مهاجر عن يوسف بن ماهك عن أمه مسيكة عن عائشة قلنا : اي رسول هللا 

 أال نبين لك بيتا مبىن يظلك قال ال مىن مناخ ملن سبق  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف مسيكة أم يوسف جمهولة ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    207صفحة  - 6مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع عن سفيان عن أيب الزبري عن  - 25760
 عائشة وبن عباس : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم زار البيت ليال 

 

 

ضعيف عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه   - 25761



عن عائشة قالت : ليس نزول احملصب ابلسنة إمنا نزله رسول هللا صلى هللا 
 عليه وسلم ليكون أمسح خلروجه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا هشام بن عروة عن أبيه   - 25762
عن عائشة وأفلح عن القاسم عن عائشة : أن النيب صلى هللا عليه وسلم سأل  
عن صفية فقال أحابستنا هي قالوا اي رسول هللا إهنا قد كانت أفاضت قال فال  

 إذا 
 

 

صحيح على   عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وله إسنادان : األول ت
 شرط الشيخني والثاين صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا أفلح عن القاسم عن   - 25763
 عائشة قالت : خرجنا مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مهلني ابحلج  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  



 

 

عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا األعمش عن أيب الضحى  حدثنا - 25764
عن مسروق عن عائشة قالت : كأين أنظر إىل وبيص الطيب يف مفارق رسول  

 هللا صلى هللا عليه وسلم وهو يلىب  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا أفلح عن القاسم عن   - 25765
عائشة قالت : طيبت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بيدي هاتني عند 

 اإلحرام 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع عن هشام عن أبيه عن   - 25766
 عائشة قالت : طيبت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أبطيب ما أجد  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري أن ت



مل يسمع هذا احلديث من أبيه  -وهو ابن عروة بن الزبري  -هشاما   

 

 

بد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا أسامة بن زيد قال ثنا  حدثنا ع - 25767
القاسم عن عائشة أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : هو هلا صدقة تعين 

 بريرة ولنا هدية  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع قال ثنا هشام عن أبيه عن   - 25768
لى هللا عليه وسلم كان يقول اللهم إين أعوذ بك من  عائشة : أن النيب ص

قرب وشر فتنة الغىن وشر فتنة  عذاب النار وفتنة النار وفتنة القرب وعذاب ال
الفقر وشر فتنة املسيح الدجال اللهم اغسل خطاايي مباء الثلج والربد ونقى  
ي  قليب من اخلطااي كما ينقى الثوب األبيض من الدنس وابعد بيين وبني خطااي

كما ابعدت بني املشرق واملغرب اللهم إين أعوذ بك من الكسل واهلرم واملغرم  
 واملأمث 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا زكراي عن عامر عن شريح   - 25769
بن هانئ عن عائشة قالت قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : من أحب 

 لقاء هللا أحب هللا لقاءه ومن كره لقاء هللا كره هللا لقاءه واملوت قبل لقاء هللا 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا هشام عن أبيه عن عائشة   - 25770
 قالت : كان ضجاع النيب صلى هللا عليه وسلم من آدم حمشوا ليفا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا هشام عن أبيه عن عائشة   - 25771
إن محزة األسلمي سأل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن الصوم يف   قالت :

السفر وكان رجال يسرد الصوم فقال أنت ابخلياران شئت فصم وإن شئت 
 فأفطر  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا طلحة بن حيىي عن عمته   - 25772
ة بنت طلحة وبن منري عن طلحة قال أخربتين عائشة بنت طلحة املعىن عائش

عن عائشة أم املؤمنني قالت : دخل النيب صلى هللا عليه وسلم علي ذات يوم 
فقال هل عندكم شيء قلنا ال قال فإين إذا صائم مث جاء يوما آخر فقال بن 

نه فقال أدنيه  منري بعد ذلك فقلنا اي رسول هللا اهدي لنا حيس فأخبأان لك م
 فقد أصبحت صائما فأكل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع قال ثنا هشام عن أبيه عن   - 25773
عائشة : أن النيب صلى هللا عليه وسلم قبل امرأة من نسائه وهو صائم مث  

 ضحكت 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع قال ثنا هشام صاحب  - 25774
ن بديل بن ميسرة عن عبد هللا بن عبيد بن عمري عن امرأة يقال  الدستوائي ع

هلا أم كلثوم عن عائشة قالت قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : إذا أكل 
 أحدكم طعاما فليقل بسم هللا فإن نسي يف أوله فليقل بسم هللا يف أوله وآخره  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث حسن بشواهدهت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    208صفحة  - 6مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع عن هشام عن أبيه عن   - 25775
عائشة : أن النيب صلى هللا عليه وسلم كانت له مخيصة معلمة وكان يعرض له 

 علمها يف الصالة فأعطاها أاب جهم وأخذ كساء له إنبجانيا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 



ثين أيب ثنا وكيع ثنا هشام بن عروة عن أبيه  حدثنا عبد هللا حد - 25776
عن عائشة : إهنا كانت ترجل شعر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهي 

 حائض 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا إمساعيل عن الشعيب عن   - 25777
ت أفتل قالئد هدى رسول هللا صلى هللا عليه  مسروق عن عائشة قالت : كن

 وسلم فيقلدها مث يبعث هبا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا سفيان عن منصور   - 25778
واألعمش عن إبراهيم عن األسود بن يزيد عن عائشة : أن رسول هللا صلى هللا 

وسلم أهدى مرة غنما مقلدة   عليه   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا علي بن مبارك عن حيىي   - 25779
بن أيب كثري عن القاسم عن عائشة قالت قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :  

 من نذر أن يعصي هللا فال يعصه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا سند رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني 

 

 

 أيب ثنا وكيع ثنا سفيان عن الشيباين عن  حدثنا عبد هللا حدثين - 25780
عبد الرمحن بن األسود عن أبيه عن عائشة قالت : رخص رسول هللا صلى هللا 

 عليه وسلم يف الرقية من كل ذي محة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

ن عائشة  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا هشام عن أبيه ع  - 25781
قالت كان النيب صلى هللا عليه وسلم يقول : امسح البأس رب الناس بيدك  

 الشفاء ال كاشف له إال أنت 



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا كهمس عن عبد هللا بن  - 25782
بريدة عن عائشة إهنا قالت : اي رسول هللا أرأيت إن وافقت ليلة القدر مب أدعو  

 قال تقولني اللهم إنك عفو حتب العفو فاعف عىن  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع قال حدثين طلحة بن حيىي   - 25783
أم املؤمنني  بن طلحة بن عبيد هللا عن عمته عائشة بنت طلحة عن عائشة

قالت : دعي النيب صلى هللا عليه وسلم إىل جنازة غالم من األنصار فقلت اي 
قال أو   رسول هللا طوىب هلذا عصفور من عصافري اجلنة مل يدرك الشر ومل يعمله 

غري ذلك اي عائشة إن هللا عز وجل خلق للجنة أهال خلقها هلم وهم يف 
 أصالب آابئهم وخلق للنار أهال خلقها هلم وهم يف أصالب آابئهم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع عن أيب عقيل حيىي بن املتوكل   - 25784
هبية عن عائشة : إهنا ذكرت لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم أطفال عن 

 املشركني فقال إن شئت أمسعتك تضاغيهم يف النار  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف لضعف أيب عقيل حيىي بن املتوكل ت
 وجلهالة هبية وهي موالة عائشة فقد انفرد ابلرواية عنها أبو عقيل 

 

 

هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا هشام بن عروة عن أبيه  حدثنا عبد  - 25785
عن عائشة قالت : قدم النيب صلى هللا عليه وسلم من سفر وقد علقت على  

 أبيب درنوكا فيه اخليل أوالت األجنحة قالت فهتكه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا بن أيب ذئب عن خملد بن  - 25786
ضى رسول  خفاف بن إمياء بن رحضة الغفاري عن عروة عن عائشة قالت : ق

هللا صلى هللا عليه وسلم إن خراج العبد بضمانه قال بن أيب ذئب وكان 



  اختصموا يف عبد اشرتاه رجل فوجد به عيبا وقد استغله فقال عروة عن عائشة
 قضى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إن خراج العبد بضمانه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع قال ثنا زكراي ويزيد قال أان  - 25787
زكراي بن أيب زائدة عن الشعيب عن أيب سلمة عن عائشة أن النيب صلى هللا 

يد قالت قال يل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : أن  عليه وسلم قال هلا قال يز 
 جربيل يقرئك السالم فقالت وعليه السالم ورمحة هللا 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    209صفحة  - 6مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع حدثين حممد بن عمران  - 25788



احلجيب مسعه من صفية بنت شيبة عن عائشة قالت قال رسول هللا صلى هللا 
 عليه وسلم : ما أحل امسي وحرم كنييت أو ما حرم كنييت وأحل امسي  

 

 

ط : حديث منكرعليق شعيب األرنؤو ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع قال ثنا هشام بن عروة عن   - 25789
أبيه عن عائشة قالت قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ال يقولن أحدكم  

 خبثت نفسي ولكن ليقل لقست نفسي قال وكيع الغثيان  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع قال ثنا محاد بن سلمة عن   - 90257
األزرق بن قيس عن ذكوان عن عائشة : أن النيب صلى هللا عليه وسلم كان  

 يصلي على اخلمرة  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا سفيان عن منصور عن   - 25791
إبراهيم عن األسود عن عائشة قالت : كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 أيمرين أن أتزر وأان حائض مث يباشرين 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا سفيان عن عبد الرمحن بن  - 25792
عابس عن أبيه عن عائشة قالت : ما شبع آل حممد صلى هللا عليه وسلم من  
طعام الرب فوق ثالث قالت وإمنا هنى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن حلوم  

 األضاحي فوق ثالث جهد الناس مث رخص فيها  
 

 

ؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع عن إسرائيل عن أيب إسحاق  - 25793
وأسود قال أان إسرائيل عن أيب إسحاق عن عبد الرمحن بن األسود عن أبيه  
عن عائشة قالت : كنت أطيب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عند اإلحرام  

حىت إين ألرى وبيص الطيب يف رأسه وحليته   أبطيب ما أجد قال أسود  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع عن املسعودي عن عبد   - 25794
الرمحن بن القاسم عن أبيه عن عائشة عن النيب صلى هللا عليه وسلم : احلية  

سق والفأرة فاسقة  فاسقة والعقرب فاسقة والغراب فا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح واملسعودي وهو عبد الرمحن بن عبد  ت
 هللا بن عتبة وإن اختلط مسع وكيع منه قبل االختالط 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا هشام بن عروة عن أبيه   - 25795
عن عائشة قالت : ذكر هلا حديث بن عمران امليت يعذب ببكاء احلي قالت 

وهل أبو عبد الرمحن كما وهل يوم قليب بدر إمنا قال رسول هللا صلى هللا 
 عليه وسلم إنه ليعذب وأهله يبكون عليه يعىن الكافر  

 

 

ألرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب ات  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع عن أسامة بن زيد عن القاسم   - 25796
 عن عائشة : أن بريرة كانت مكاتبة وكان زوجها مملوكا فلما أعتقت خريت  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع عن هشام عن أبيه عن   - 25797
ى هللا عليه وسلم بني أمرين إال اختار  عائشة قالت : ما خري رسول هللا صل

 أيسرمها ما مل يكن فيه مأمث  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع عن انفع يعىن بن عمر عن   - 25798
صاحل بن سعيد عن عائشة : إهنا فقدت النيب صلى هللا عليه وسلم من 

ته بيدها فوقعت عليه وهو ساجد وهو يقول رب أعط نفسي مضجعه فلمس
 تقواها زكها أنت خري من زكاها أنت وليها وموالها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : رجاله ثقات رجال الشيخني غري صاحل بن سعيد فقد  ت



روى عنه انفع بن عمر اجلمحي وذكره ابن حبان يف " الثقات " وقد سلف 
(  486) ومسلم  201/  6إبسناد صحيح بغري هذه السياقة   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع عن يونس يعىن بن أيب  - 25799
إسحاق عن جماهد عن عائشة قالت : كان آلل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

وحش فكان إذا خرج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اشتد ولعب يف البيت 
  عليه وسلم سكن فلم يتحرك كراهية أن يؤذيه فإذا دخل رسول هللا صلى هللا

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع عن بن أيب ذئب عن الزهري  - 25800
عن عروة عن عائشة : كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ال يسبح سبحة  

 الضحى وإين ألسبحها 
 

 

إسناده صحيح على شرط الشيخني عليق شعيب األرنؤوط :ت  

 

 

------------------------------------- 



 

[    210صفحة  - 6مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع قال حدثين علي بن مبارك   - 25801
عن كرمية بنت مهام قالت مسعت عائشة تقول : اي معشر النساء إايكن وقشر  
الوجه فسألتها امرأة عن اخلضاب فقالت ال أبس ابخلضاب ولكين أكرهه ألن  

 حبييب صلى هللا عليه وسلم كان يكره رحيه  

 

 

سناده ضعيف عليق شعيب األرنؤوط : إت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع قال ثنا األعمش عن إبراهيم   - 25802
عن األسود عن عائشة قالت : ملا مرض رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مرضه  

الذي مات فيه جاءه بالل يؤذنه ابلصالة فقال مروا أاب بكر فليصل ابلناس  
ال األعمش رقيق ومىت يقوم مقامك قلنا اي رسول هللا إن أاب بكر رجل أسيف ق

يبكى فال يستطيع فلو أمرت عمر قال مروا أاب بكر فليصل ابلناس قلنا اي 
رسول هللا إن أاب بكر رجل أسيف ومىت يقوم مقامك يبكى فال يستطيع فلو  
أمرت عمر يصلي ابلناس قال مروا أاب بكر يصلي ابلناس فإنكن صواحب 

ابلناس فوجد النيب صلى هللا عليه وسلم من  يوسف فأرسلنا إىل أاب بكر فصلى  



نفسه خفة فخرج يهادى بني رجلني ورجاله ختطان يف األرض فلما أحس به أبو 
بكر ذهب يتأخر فأومأ إليه النيب صلى هللا عليه وسلم أي مكانك فجاء النيب 

صلى هللا عليه وسلم حىت جلس إىل جنب أيب بكر وكان أبو بكر أيمت ابلنيب 
ليه وسلم والناس أيمتون أبيب بكر صلى هللا ع  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا شريك عن جابر عن زيد   - 25803
العمى عن أيب الصديق عن عائشة : أن النيب صلى هللا عليه وسلم غسل 

 مقعدته ثالاث 

 

 

ناده مسلسل ابلضعفاء على نسقعليق شعيب األرنؤوط : إس ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع قال ثنا أيب عن أشعث بن أيب  - 25804
الشعثاء عن أبيه عن مسروق عن عائشة : أن النيب صلى هللا عليه وسلم كان  

 حيب التيمن يف الوضوء والرتجل والتنعل وقال وكيع مرة االنتعال  

 

 



وكيع  عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح اجلراح بن مليح الرؤاسي والد ت
 وإن كان خمتلفا فيه وهو حسن احلديث قد توبع 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا وكيع قال ثنا سفيان عن منصور   - 25805
عن إبراهيم عن األسود عن عائشة قالت : كنت أغتسل أان والنيب صلى هللا 

 عليه وسلم من إانء واحد وحنن جنبان  

 

 

ى شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح علت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا مسعر وسفيان عن املقدام   - 58062
بن شريح عن أبيه عن عائشة قالت : كنت أشرب وأان حائض مث أانوله النيب 

صلى هللا عليه وسلم فيضع فاه على موضع يف وكنت أتعرق العرق وأان حائض 
ضع فاه على موضع يف  مث أانوله النيب صلى هللا عليه وسلم في  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا األعمش عن حبيب بن  - 25807



أيب اثبت عن عروة بن الزبري عن عائشة : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
قبل بعض نسائه مث خرج إىل الصالة ومل يتوضأ قال عروة قلت هلا من هي أال  

 أنت قال فضحكت 
 

 

رجال الشيخني وحبيب   عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقاتت
 بن أيب اثبت متابع

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا سفيان عن أيب روق  - 25808
اهلمداين عن إبراهيم التيمي عن عائشة : أن النيب صلى هللا عليه وسلم قبل مث  

 صلى ومل يتوضأ  

 

 

م  عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف النقطاعه إبراهيت
 التيمي مل يسمع من عائشة 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع عن هشام عن أبيه عن   - 25809
عائشة قالت : أتى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بصيب فبال عليه فاتبعه  

 املاء ومل يغسله  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن بشر قال حدثنا حممد بن  - 25810
خولة بنت  عمرو قال ثنا أبو سلمة وحيىي قاال : ملا هلكت خدجية جاءت

حكيم امرأة عثمان بن مظعون قالت اي رسول هللا أال تزوج قال من قالت إن 
  شئت بكرا وإن شئت ثيبا قال فمن البكر قالت ابنة أحب خلق هللا عز وجل
إليك عائشة بنت أيب بكر قال ومن الثيب قالت سودة ابنة زمعة قد آمنت 

بك واتبعتك على ما تقول قال فاذهيب فاذكريهما علي فدخلت بيت أيب بكر 
فقالت اي أم رومان ماذا أدخل هللا عز وجل عليكم من اخلري والربكة قالت وما 

يه عائشة قالت ذاك قالت أرسلين رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أخطب عل 
انتظري أاب بكر حىت أييت فجاء أبو بكر فقالت اي أاب بكر ماذا أدخل هللا 

عليكم من اخلري والربكة قال وما ذاك قالت أرسلين رسول هللا صلى هللا عليه  
وسلم أخطب عليه عائشة قال وهل تصلح له إمنا هي ابنة أخيه فرجعت إىل 

ذلك قال ارجعي إليه فقويل له أان  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فذكرت له
أخوك وأنت أخي يف اإلسالم وابنتك تصلح يل فرجعت فذكرت ذلك له قال  

انتظري وخرج قالت أم رومان ان مطعم بن عدى قد كان ذكرها على ابنه  
فوهللا ما وعد وعدا قط فأخلفه أليب بكر فدخل أبو بكر على مطعم بن عدى  



بن أيب قحافة لعلك مصب صاحبنا مدخله يف   وعنده امرأته أم الفىت فقالت اي
ل أبو بكر للمطعم بن عدى أقول دينك الذي أنت عليه أن تزوج إليك قا

هذه تقول إهنا تقول ذلك فخرج من عنده وقد أذهب هللا عز وجل ما كان يف  
نفسه من عدته اليت وعده فرجع فقال خلولة أدعي يل رسول هللا صلى هللا عليه  

ا إايه وعائشة يومئذ بنت ست سنني مث خرجت فدخلت وسلم فدعته فزوجه
على سودة بنت زمعة فقالت ماذا أدخل هللا عز وجل عليك من اخلري والربكة  

قالت وما ذاك قالت أرسلين رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أخطبك عليه  
قالت وددت أدخلي إىل أيب فاذكري ذاك له وكان شيخا كبريا قد أدركه السن 

ن احلج فدخلت عليه فحيته بتحية اجلاهلية فقال من هذه فقالت قد ختلف ع
خولة بنت حكيم قال فما شأنك قالت أرسلين حممد بن عبد هللا أخطب عليه  

سودة قال كفء كرمي ماذا تقول صاحبتك قالت حتب ذاك قال ادعها يل 
فدعيتها قال أي بنية إن هذه تزعم أن حممد بن عبد هللا بن عبد املطلب قد 

ل خيطبك وهو كفء كرمي أحتبني أن أزوجك به قالت نعم قال ادعيه يل  أرس
فجاء رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إليه فزوجها إايه فجاءها أخوها عبد بن  

زمعة من احلج فجعل حيثي يف رأسه الرتاب فقال بعد أن أسلم لعمرك إين 
ليه وسلم  لسفيه يوم أحثي يف رأسي الرتاب أن تزوج رسول هللا صلى هللا ع

سودة بنت زمعة قالت عائشة فقدمنا املدينة فنزلنا يف بىن احلرث بن اخلزرج يف  
السنح قالت فجاء رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فدخل بيتنا واجتمع إليه  

رجال من األنصار ونساء فجاءتين أمي وإين لفي أرجوحة بني عذقني ترجح يب 



ومسحت وجهي بشيء من ماء مث  فأنزلتين من األرجوحة ويل محيمة ففرقتها
يب عند الباب وإين ألهنج حىت سكن من نفسي مث أقبلت تقودين حىت وقفت 

دخلت يب فإذا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم جالس على سرير يف بيتنا  
وعنده رجال ونساء من األنصار فأجلستين يف حجره مث قالت هؤالء أهلك 

ثب الرجال والنساء فخرجوا وبىن يب فبارك هللا لك فيهم وابرك هلم فيك فو 
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف بيتنا ما حنرت على جزور وال ذحبت على  

شاة حىت أرسل إلينا سعد بن عبادة جبفنة كان يرسل هبا إىل رسول هللا صلى هللا 
 عليه وسلم إذا دار إىل نسائه وأان يومئذ بنت تسع سنني  

 

 

األرنؤوط : إسناده حسن من أجل حممد بن عمرو وهو ابن عليق شعيب ت
 علقمة بن وقاص وقد روى له البخاري مقروان ومسلم متابعة 

 

 

------------------------------------- 

 

[    211صفحة  - 6مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن بشر قال ثنا حممد بن  - 25811
عمرو ثنا أبو سلمة عن عائشة قالت : ملا أنزلت آية التخيري قال بدأ بعائشة 



فقال اي عائشة إين عارض عليك أمرا فال تفتاتن فيه بشيء حىت تعرضيه على  
أبويك أيب بكر وأم رومان قالت أي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وما هو  

يء حىت تعرضيه على  قال اي عائشة إين عارض عليك أمرا فال تفتاتن فيه بش
أبويك أيب بكر وأم رومان قالت اي رسول هللا وما هو قال اي عائشة إين عارض 
عليك أمرا فال تفتاتن فيه بشيء حىت تعرضيه على أبويك أيب بكر وأم رومان  

اي أيها النيب قل ألزواجك إن كننت   }قالت اي رسول هللا وما هو قال قال هللا 
ا فتعالني أمتعكن وأسرحكن سراحا مجيال وإن كننت  تردن احلياة الدنيا وزينته

  {تردن هللا ورسوله والدار اآلخرة فإن هللا أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما  
قالت إين أريد هللا ورسوله والدار اآلخرة وال أؤامر يف ذلك أبوي أاب بكر وأم  

رومان قالت فضحك النيب صلى هللا عليه وسلم مث استقرأ احلجر فقال إن 
 عائشة قالت كذا وكذا قال فقلن مثل الذي قالت عائشة 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسن من أجل حممد بن عمرو وهو ابن ت
 علقمة بن وقاص وبقية رجاله ثقات رجال الشيخني

 

 

-------------------------------------  

 

[    212صفحة  - 6مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد القدوس بن بكر بن خنيس   - 25812
قال أان هشام عن أبيه عن عائشة قالت : كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

يؤتى ابلصبيان فيحنكهم ويربك عليهم فبال يف حجره صيب فدعا مباء فاتبع  
ء البول املا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح عبد القدوس بن بكر بن خنيس اتبعه  ت
 حيىي القطان ووكيع 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد القدوس بن بكر قال أان  - 25813
هللا عليه وسلم   هشام عن أبيه عن عائشة قالت : دخل على رسول هللا صلى

وعندي امرأة من بىن أسد بن خزمية فقال من هذه قلت هذه فالنة وهي تقوم  
الليل أو ال تنام الليل قال فكره ذلك حىت رأيت الكراهية يف وجهه فقال 

ليكم من العمل ما تطيقون فإن هللا عز وجل ال ميل حىت متلوا ع  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح دون قوهلا : فكره ذلك حىت رأيت  ت
 الكراهية يف وجهه فهو حسن لغريه 

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد القدوس بن بكر قال أان  - 25814
هشام عن أبيه عن عائشة قالت : كان ضجاع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 الذي كان يرقد عليه هو وأهله من آدم حمشوا ليفا 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

بد الوارث قال حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد بن ع - 25815
العطار قال ثنا هشام بن عروة عن عروة : أن عبد امللك بن مروان ثنا أابن 

كتب إليه يسأله عن أشياء فكتب إليه عروة سالم عليك فإين أمحد إليك هللا 
الذي ال إله إال هو أما بعد فإنك كتبت إيل تسألين عن أشياء فذكر احلديث 

را يف بيتهم وليس عند أيب بكر إال أبنتاه  قال فأخربتين عائشة إهنم بينما هم ظه
عائشة وأمساء إذا هم برسول هللا صلى هللا عليه وسلم حني قام قائم الظهرية  

وكان ال خيطئه يوما أن أييت بيت أيب بكر أول النهار وآخره فلما رآه أبو بكر  
جاء ظهرا فقال ما جاء بك اي نيب هللا إال أمر حدث فلما دخل عليهم البيت 

أليب بكر أخرج من عندك فقال ليس عليك عني إمنا مها ابنتاي قال إن  قال
هللا عز وجل قد أذن يل ابخلروج إىل املدينة فقال أبو بكر اي رسول هللا  

الصحابة قال الصحابة فقال أبو بكر خذ إحدى الراحلتني ومها الراحلتان  



لى هللا عليه  اللتان كان يعلف أبو بكر يعدمها للخروج إذا أذن لرسول هللا ص
وسلم فأعطاه أبو بكر إحدى الراحلتني فقال خذها اي رسول هللا فاركبها فقال  

 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قد أخذهتا ابلثمن  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم أابن العطار : وهو  ت
 ابن يزيد من رجاله وقد توبع وبقية رجاله ثقات رجال الشيخني

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو كامل قال ثنا محاد عن محاد   - 25816
عن إبراهيم عن األسود عن عائشة وعطاء بن السائب عن إبراهيم عن علقمة  
عن عائشة قالت : كأين أنظر إىل وبيص الطيب يف مفرق رسول هللا صلى هللا 

 عليه وسلم بعد أايم وهو حمرم  

 

 

كرر عليق شعيب األرنؤوط : مت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو كامل قال ثنا محاد عن محاد   - 25817
عن إبراهيم عن األسود عن عائشة وهشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت 
: كنت أفتل قالئد هدى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فيبعث هبا ويقيم فينا  



 حالال 

 

 

فر بن مدرك عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح . أبو كامل وهو مظت
 اخلراساين أخرج له النسائي وأبو داود يف كتاب " التفرد " وهو ثقة 

 

 

------------------------------------- 

 

[    213صفحة  - 6مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو كامل قال ثنا محاد عن محاد   - 25818
شة وهشام بن عروة عن أبيه عن عائشة : أن  عن إبراهيم عن األسود عن عائ

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أراد أن يصدر فقيل له إن صفية بنت حيي قد  
حاضت فقال إهنا حلابستنا فقالوا إهنا قد طافت ابلبيت يوم النحر قال فلتنفر  

 إذا 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح محاد الذي يروي عن إبراهيم : هو  ت
  سليمان وهو حسن احلديث وقد توبعابن أيب

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو كامل قال ثنا محاد عن محاد   - 25819
عن إبراهيم عن األسود عن عائشة قالت : كنت أفرك املىن من ثوب رسول هللا 

 صلى هللا عليه وسلم فيصلى فيه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع عن هشام عن أبيه عن   - 25820
ائشة قالت قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : إين ألعرفك إذا كنت ع

غضىب وإذا كنت راضية إذا غضبت قلت ال ورب إبراهيم وإذا رضيت قلت ال 
 ورب حممد 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع عن هشام عن رجل من ولد   - 25821
الزبري عن عائشة إهنا قالت : اي رسول هللا كل نسائك هلا كنية غريي قال أنت  

 أم عبد هللا  
 



 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا هشام عن أبيه عن عائشة   - 25822
صلى هللا عليه وسلم كان يصلي من الليل ثالث عشرة ركعة : أن النيب   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع عن زكراي عن العباس بن  - 25823
ذريح عن الشعيب عن حممد بن األشعث عن عائشة قالت : كان النيب صلى  

 هللا عليه وسلم ال ميتنع من شيء من وجهي وهو صائم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

ن أيب زائدة قال  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن زكراي ب - 25824
حدثين أيب عن صاحل األسدي عن الشعيب عن حممد بن األشعث عن عائشة 

عن النيب صلى هللا عليه وسلم : مثله قال عبد هللا حممد بن األشعث يعىن بن 



 قيس  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع قال ثنا األوزاعي عن عبدة - 25825
بن أيب لبابة عن هالل يعىن بن يساف عن فروة بن نوفل عن عائشة : أن النيب 
صلى هللا عليه وسلم كان يقول اللهم إين أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر  

 ما مل أعمل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع عن هارون عن بديل عن عبد   - 25826
فروح ورحيان   }هللا بن شقيق عن عائشة : أن النيب صلى هللا عليه وسلم قرأ    

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع قال ثنا هشام عن أبيه عن   - 25827
تسع أواق فقالت هلا  عائشة : أن بريرة أتتها وهى مكاتبة قد كاتبها أهلها على 

إن شاء أهلك عددهتا هلم عدة واحدة وكان الوالء يل فأتت أهلها فذكرت 
لى هللا عليه  ذلك هلم وأبوا إال أن يشرتطوا الوالء هلم فذكرته عائشة للنيب ص 

وسلم فقال افعلي ففعلت فقام النيب صلى هللا عليه وسلم فخطب الناس 
فحمد هللا وأثىن عليه قال ما ابل رجال يشرتطون شروطا ليست يف كتاب هللا 

قال كل شرط ليس يف كتاب هللا فهو ابطل كتاب هللا أحق وشرطه أوثق والوالء  
 ملن أعتق  

 

 

صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع وعبد الرمحن املعىن عن   - 25828
سفيان عن املقدام بن شريح عن أبيه عن عائشة قالت من حدثك : أن رسول  

هللا صلى هللا عليه وسلم ابل قائما بعد ما أنزل عليه الفرقان فال تصدقه ما  
قال عبد الرمحن يف حديثه ما ابل رسول هللا ابل قائما منذ أنزل عليه الفرقان  

 صلى هللا عليه وسلم قائما منذ أنزل عليه الفرقان  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع قال حدثين سفيان وعبد   - 25829
عن عائشة : أن  الرمحن قال ثنا سفيان عن عبد الرمحن بن القاسم عن أبيه 

سودة كانت امرأة ثبطة ثقيلة استأذنت النيب صلى هللا عليه وسلم أن تدفع قبل  
 دفعته من مجع فأذن هلا قالت عائشة وددت أىن كنت استأذنته  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    214صفحة  - 6مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع عن سفيان قال قال عبد   - 25830
الرمحن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت : قدم النيب صلى هللا عليه وسلم  

فنحاه قالت واختذت منه وسادتني  من سفر وقد سرتت بنمط فيه متاثيل قالت   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  



 

 

وقال عبد الرمحن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت : طيبت  - 25831
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بيدي هاتني عند إحرامه وحني رمى قبل أن 

 يزور 
 

 

على شرط الشيخني عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع عن سفيان وعبد الرمحن عن   - 25832
ى هللا عليه  سفيان عن أشعث عن أبيه عن مسروق عن عائشة : أن النيب صل

وسلم دخل على عائشة وعندها رجل قال فقال من هذا قالت أخي من 
الرضاعة فقال النيب صلى هللا عليه وسلم انظروا من ترضعون فإمنا الرضاعة من  

اعة قال عبد الرمحن انظرن ما إخوانكن إمنا الرضاعة من اجملاعة  اجمل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع عن إسرائيل عن أيب إسحاق  - 25833
عن األسود قال قلت لعائشة أخربيين عن صالة رسول هللا صلى هللا عليه  



قالت : كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ينام أوله ويقوم آخره  وسلم قال 
إىل أهله أتى   فإذا قام توضأ وصلى ما قضى هللا عز وجل له فإن كان به حاجة

أهله وإال مال إىل فراشه فإن كان أتى أهله انم كهيئته مل ميس ماء حىت إذا كان  
أفاض عليه املاء وهللا ما  عند أول األذان وثب وهللا ما قالت قام وإن كان جنبا 

 قالت اغتسل وال توضأ للصالة مث صلى ركعتني مث خرج إىل املسجد 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح دون قوله : " مل ميس ماء " ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع وعبد الرمحن عن سفيان   - 25834
حائضا فآخذ العرق  املعىن عن املقدام عن أبيه عن عائشة قالت : كنت أكون

فأتعرقه وأان حائض فأانوله النيب صلى هللا عليه وسلم فيضع فاه على موضع 
 يف وأشرب وأان حائض فأانوله النيب صلى هللا عليه وسلم فيضع فاه على

 موضع يف  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بن جعفر ثنا شعبة عن املقدام بن   - 25835



شريح بن هانئ عن أبيه قال قالت عائشة : كنت أتعرق العظم وأان حائض 
 فذكر مثله  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع قال ثنا سفيان عن أيب  - 25836
إسحاق عن عمرو بن غالب عن عائشة قالت قال رسول هللا صلى هللا عليه  

وسلم : ال حيل دم امرئ مسلم إال رجل قتل فقتل أو رجل زىن بعد ما أحصن 
 أو رجل ارتد بعد إسالمه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع قال ثنا هشام بن عروة عن   - 83725
أبيه عن عائشة : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ملا قبض كفن يف ثالثة 

 أثواب ميانية بيض كرسف ليس فيها قميص وال عمامة  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  



 

 

حدثين أيب قال ثنا وكيع قال ثنا شريك عن أيب   حدثنا عبد هللا - 25838
إسحاق والعباس عن ذريح عن البهي قال شريك قال العباس عن عائشة وقال  

أبو إسحاق عن بن عمر أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال لعائشة انوليين 
 اخلمرة فقالت : إين حائض قال إن حيضتك ليست يف يدك  

 

 

حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف عليق شعيب األرنؤوط :  ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع عن إمساعيل بن أيب خالد عن   - 25839
يه وسلم : يف  قيس بن أيب حازم عن عائشة قالت قال رسول هللا صلى هللا عل 

مرضه الذي مات فيه وددت أن عندي بعض أصحايب قلنا اي رسول هللا أال 
اي   ندعو لك أاب بكر فسكت قلنا اي رسول هللا أال ندعو لك عمر فسكت قلنا

رسول هللا أال ندعو لك عليا فسكت قلنا أال ندعو لك عثمان قال بلى قال  
 أرسلنا إىل عثمان فجاء فخال به فجعل يكلمه ووجه عثمان يتغري  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني ت  

 

 



------------------------------------- 

 

[    215صفحة  - 6زء مسند أمحد بن حنبل    ] ج   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع عن علي بن صاحل عن   - 25840
إبراهيم بن مهاجر عن إبراهيم عن عائشة قالت : سرقت خمنقيت فدعوت على  

 صاحبها فقال النيب صلى هللا عليه وسلم ال تسبخي عليه دعيه بذنبه  

 

 

هو ابن يزيد النخعي مل يثبت  عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف إبراهيم و ت
 له مساع من عائشة 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن قال ثنا سفيان عن أيب   - 25841
الزبري عن عائشة وبن عباس : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أخر الطواف  

 يوم النحر إىل الليل 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن بن مهدي قال ثنا   - 25842
يان عن أيب الزاند عن علي بن حسني عن عائشة : أن النيب صلى هللا عليه  سف

 وسلم كان يقبل وهو صائم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن عن سفيان عن منصور   - 25843
بن صفية عن أمه عن عائشة قالت : توىف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وقد  

 شبعنا من األسودين املاء والتمر  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

لك بن عمرو قال ثنا بن حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد امل - 25844
أيب ذئب عن احلرث بن عبد الرمحن واملنذر بن أيب املنذر عن أيب سلمة عن  

عائشة : أن النيب صلى هللا عليه وسلم نظر إىل القمر فقال اي عائشة استعيذي  
 ابهلل من شر هذا فإن هذا الغاسق إذا وقب 

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد امللك بن عمرو قال ثنا علي   - 25845
يعىن بن مبارك عن حيىي بن أيب سلمة أن أم بكر أخربته عن عائشة أن النيب 

صلى هللا عليه وسلم قال : يف املرأة ترى ما يريبها بعد الطهر قال إمنا هو عرق  
 أو قال عروق  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد امللك بن عمرو قال ثنا علي   - 84625
ربه أن  عن حيىي قال حدثين أبو قالبة أن عبد الرمحن بن شيبة خازن البيت أخ 

عائشة أخربته : أن النيب صلى هللا عليه وسلم طرقه وجع فجعل يشتكى 
ه فقال  ويتقلب على فراشه فقالت له عائشة لو فعل هذا بعضنا لوجدت علي

إن املؤمنني يشدد عليهم فإنه ليس من مؤمن يصيبه نكبة شوكة وال وجع إال 
رفع هللا عز وجل له هبا درجة وحط هبا عنه خطيئة أو كالذي قال رسول هللا 

 صلى هللا عليه وسلم  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد امللك بن عمرو ثنا بن أيب  - 25847
لى هللا عليه  ذئب عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت : كان رسول هللا ص

وسلم يصلي ما بني إن يفرغ من صالة العشاء وهى اليت تسمون أو تدعون  
العتمة إىل الفجر إحدى عشرة سجدة يسلم بني كل سجدتني ويوتر بواحدة  

د يف سبحته بقدر ما يقرأ أحدكم مخسني آية قبل أن يرفع رأسه فإذا ويسج
سكت املؤذن ابألوىل من صالة الصبح ركع ركعتني خفيفتني مث اضطجع على  

 شقه األمين فيأتيه املؤذن فيخرج معه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

د امللك بن عمر وقال حدثنا بن  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عب - 25848
أيب ذئب عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت : ما كان رسول هللا صلى هللا 

 عليه وسلم يسبح سبحة الضحى وإين ألسبحها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد امللك بن عمرو وقال ثنا بن   - 25849
عليه وسلم    أيب ذئب عن الزهري عن عروة عن عائشة : أن النيب صلى هللا

أعتم بصالة العشاء ذات ليلة فقال عمر اي رسول هللا انم النساء والصبيان  
  فخرج النيب صلى هللا عليه وسلم فقال ما من الناس من أحد ينتظر هذه

 الصالة غريكم قال وذاك قبل أن يفشو اإلسالم يف الناس 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حجاج ثنا ليث قال حدثين عقيل   - 25850
عن بن شهاب عن عروة عن عائشة أخربته : أن رسول هللا صلى هللا عليه  

معناه  وسلم أعتم ليلة فذكر    

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إسحاق بن يوسف قال أان سفيان   - 25851
عن حكيم بن جبري عن إبراهيم عن األسود عن عائشة قالت : ما رأيت أحدا 



 أشد تعجيال للظهر من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
 

 

ألرنؤوط : إسناده ضعيف عليق شعيب ات  

 

 

------------------------------------- 

 

[    216صفحة  - 6مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل بن إبراهيم قال ثنا سلمة   - 25852
ن أذينة قالت : بن علقمة عن حممد بن سريين قال نبئت عن زفرة أم عبد هللا ب

كنا نطوف مع عائشة ابلبيت فأاتها بعض أهلها فقال إنك قد عرفت فغريي  
إن ثيابك فوضعت ثواب كان عليها فعرضت عليه بردا علي مصلبا فقالت 

 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان إذا رآه يف ثوب قضبه قالت فلم تلبسه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسن من أجل دقرة ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل قال أان أيوب عن عكرمة   - 25853



بن خالد عن أيب بكر بن عبد الرمحن بن احلرث قال إين ألعلم الناس هبذا 
حلديث قال بلغ مروان إن أاب هريرة حيدث عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  ا

ا : إنه من أدركه الصبح وهو جنب فال يصومن يومئذ فأرسل إىل عائشة يسأهل
عن ذاك فانطلقت معه فسأهلا فقالت كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

فقال ألق أاب يصبح جنبا من غري احتالم مث يصوم فرجع إىل مروان فحدثه 
هريرة فحدثه فقال إنه جلارى وإين ألكره أن أستقبله مبا يكره فقال أعزم عليك 
لتلقينه قال فلقيه فقال اي أاب هريرة وهللا إن كنت ألكره أن أستقبلك مبا تكره  

 ولكن األمري عزم على قال فحدثته فقال حدثنيه الفضل 

 

 

رجال الشيخني عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح رجاله ثقات ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل قال أان أيوب عن عبد هللا   - 25854
بن أيب مليكة عن عبد هللا بن الزبري عن عائشة أن النيب صلى هللا عليه وسلم  

 قال : ال حترم املصة وال املصتان  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 



مساعيل عن يونس عن احلسن قال حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إ - 25855
سألت عائشة عن خلق رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقالت : كان خلقه  

 القرآن 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد فيه انقطاع احلسن ت
 البصري إمنا مسعه من سعد بن هشام

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل قال أان حممد بن عمرو   - 25856
عن أيب سلمة قال قلت لعائشة أي أمه : أكان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

ينام وهو جنب قالت نعم مل يكن ينام حىت يغسل فرجه ويتوضأ وضوءه 
 للصالة 

 

 

د بن عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد حسن من أجل حممت
 عمرو 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل قال أان بن عون عن   - 25857
إبراهيم عن األسود ومسروق قال : أتينا عائشة لنسأهلا عن املباشرة للصائم 



فاستحينا فقمنا قبل أن نسأهلا فمشينا ال أدري كم مث قلنا جئنا لنسأهلا عن  
اي أم املؤمنني إان جئنا لنسألك عن  حاجة مث نرجع قبل أن نسأهلا فرجعنا فقلنا 

شيء فاستحينا فقمنا فقالت ما هو سال عما بدا لكما قلنا أكان النيب صلى  
هللا عليه وسلم يباشر وهو صائم قالت قد كان يفعل ذلك ولكنه كان أملك 

 ألربه منكم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل ثنا يونس عن احلسن قال   - 25858
قال رجل قلت لعائشة : ما كان يقضى عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 غسله من اجلنابة قال فدعت إبانء خررته صاعا بصاعكم هذا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

يل قال ثنا أيوب قال مسعت  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساع - 25859
القاسم يقول قالت عائشة : طيبت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حلله  

 وحلرمه  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل ثنا أيوب قال مسعت  - 25860
كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  القاسم بن حممد حيدث عن عائشة قالت :  

يبعث ابهلدى فافتل قالئدها بيدي مث ال ميسك عن شيء ال ميسك عنه  
 احلالل 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل قال أان خالد عن عبد هللا   - 25861
لم قالت : بن شقيق قال سألت عائشة عن صالة رسول هللا صلى هللا عليه وس 

كان يصلي أربعا قبل الظهر وثنتني بعدها وثنتني قبل العصر وثنتني بعد املغرب 
قاعدا قالت يصلي وثنتني بعد العشاء مث يصلي من الليل تسعا قلت أقائما أو 

ليال طويال قائما وليال طويال قاعدا قلت كيف يصنع إذا كان قائما وكيف 
يصنع إذا كان قاعدا قالت إذا قرأ قائما ركع قائما وإذا قرأ قاعدا ركع قاعدا  

 وركعتني قبل صالة الصبح  

 



 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

-------------------------------------  

 

[    217صفحة  - 6مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل قال ثنا داود عن الشعيب  - 25862
قال قالت عائشة البن أيب السائب قاص أهل املدينة : ثالاث لتبايعين عليهن أو  

اجتنب السجع من  ألانجزنك فقال ما هن بل أان أابيعك اي أم املؤمنني قالت 
الدعاء فإن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأصحابه كانوا ال يفعلون ذلك  

وقال إمساعيل مرة فقالت إين عهدت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأصحابه 
وهم ال يفعلون ذاك وقص على الناس يف كل مجعة مرة فإن أبيت فثنتني فإن  

وال ألقينك أتيت القوم وهم يف حديث أبيت فثالاث فال متل الناس هذا الكتاب 
من حديثهم فتقطع عليهم حديثهم ولكن اتركهم فإذا جرؤك عليه وأمروك به  

 فحدثهم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف النقطاعه الشعيب ت



 وهو عامر بن شراحيل مل يسمع من عائشة 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل عن خالد قال حدثين  - 25863
رجل عن أيب العالية عن عائشة : أن النيب صلى هللا عليه وسلم كان يقول يف  
سجود القرآن ابلليل يقوله يف السجدة مرارا سجد وجهي للذي خلقه وشق  

 مسعه وبصره حبوله وقوته  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل قال ثنا برد بن سنان عن   - 25864
سليمان بن موسى عن عائشة قالت : كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 يصلي يف الثوب الذي جيامع فيه  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف النقطاعه سليمان  ت
عائشةبن موسى وهو األشدق مل يدرك    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل قال ثنا عباد بن منصور   - 25865



قال قلت للقاسم بن حممد امرأة أيب أرضعت جارية من عرض الناس بلنب 
أخوي افرتى إين أتزوجها فقال ال أبوك أبوها قال مث حدث حديث أيب القعيس  

ن له فلما جاء رسول فقال إن أاب القعيس أتى عائشة يستأذن عليها فلم أتذ
هللا صلى هللا عليه وسلم قالت : اي رسول هللا إن أاب قعيس جاء يستأذن علي  

فلم آذن له فقال هو عمك فليدخل عليك فقلت إمنا أرضعتين املرأة ومل  
 يرضعين الرجل فقال هو عمك فليدخل عليك  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف لضعف عباد بن  ت
نصور وبقية رجاله ثقات رجال الشيخنيم  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل قال أان خالد احلذاء عن  - 25866
حممد بن سريين قال قالت عائشة : كان قيام رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 يف الركعتني قبل صالة الفجر قدر ما يقرأ فاحتة الكتاب  

 

 

ه ضعيف النقطاعه حممد بن سريين مل يسمع  عليق شعيب األرنؤوط : إسناد ت
 من عائشة 

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل قال حدثين سليمان بن  - 25867
ل أيب بكر بقائمة  املغرية عن محيد بن هالل قال قالت عائشة : بعث إلينا آ

شاة ليال فأمسك رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وقطعت أو أمسكت وقطع  
ه  فقال الذي حتدثه أعلى غري مصباح فقالت لو كان عندان مصباح الئتدمنا ب

إن كان ليأيت على آل حممد صلى هللا عليه وسلم الشهر ما خيتبزون خبزا وال  
 يطبخون قدرا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل عن الوليد بن أيب هشام   - 25868
عن أيب بكر بن حممد بن عمرو بن حزم عن عمرة عن عائشة قالت : كان  

هللا صلى هللا عليه وسلم يقرأ وهو قاعد فإذا أراد أن يركع قام قدر ما   رسول
 يقرأ إنسان أربعني آية  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل قال أان أيوب عن انفع :   - 25869



أن امرأة دخلت على عائشة فإذا رمح منصوب فقالت ما هذا الرمح فقالت 
نقتل به األوزاغ مث حدثت عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إن إبراهيم ملا  

فخها عليه  ألقى يف النار جعلت الدواب كلها تطفئ عنه إال الوزغ فإنه جعل ين  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    218صفحة  - 6مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل قال أان داود عن الشعيب  - 25870
قال قالت عائشة : اي رسول هللا أرأيت إذا بدلت األرض غري األرض 

والسموات وبرزوا هلل الواحد القهار أين الناس يومئذ قال الناس يومئذ على  
 الصراط  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 



 حدثين أيب ثنا إمساعيل ويزيد املعىن قال أان حدثنا عبد هللا - 25871
شة : أكان رسول هللا صلى هللا اجلريري عن عبد هللا بن شقيق قال قلت لعائ

عليه وسلم يقرأ السور قالت املفصل قلت أكان رسول هللا صلى هللا عليه  
وسلم يصلي قاعدا قالت نعم بعد ما حطمه الناس قلت أكان رسول هللا صلى 

وسلم يصلي الضحى قالت ال إال أن جيئ من مغيبه قلت أكان رسول  هللا عليه 
هللا صلى هللا عليه وسلم يصوم شهرا سوى رمضان قالت ال وهللا إن صام شهرا  
اتما سوى رمضان وال أفطره كله حىت يصوم منه شيئا قلت أي أصحاب رسول 

ت مث هللا صلى هللا عليه وسلم كان أحب إليه قالت أبو بكر قلت مث من قال 
عمر قلت مث من قالت أبو عبيدة بن اجلراح قال يزيد قلت مث من قال 

 فسكتت 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل قال أان خالد قال ذكروا  - 25872
عند أيب قالبة خروج النساء يف العيد قال قالت عائشة : كانت الكعاب خترج  

 لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم من خدرها  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيفت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل عن يونس عن احلسن عن  - 25873
لقاء هللا أحب  عائشة قالت قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : من أحب

هللا لقاءه ومن كره لقاء هللا عز وجل كره هللا لقاءه فقالت عائشة اي رسول هللا 
ليس بذاك ولكن  كراهية لقاء هللا أن يكره املوت فوهللا أان لنكرهه فقال ال

املؤمن إذا قضى هللا عز وجل قبضه فرج له عما بني يديه من ثواب هللا عز  
وجل وكرامته فيموت حني ميوت وهو حيب لقاء هللا عز وجل وهللا حيب لقاءه  

وإن الكافر واملنافق إذا قضى هللا عز وجل قبضه فرج له عما بني يديه من  
وت وهو يكره لقاء هللا وهللا يكره عذاب هللا عز وجل وهو إنه فيموت حني مي

 لقاءه 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد فيه عنعنة احلسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سليمان بن داود قال ثنا زهري قال   - 25874
ثنا أبو إسحاق عن األسود عن عائشة قالت : كنت أفتل قالئد هدى رسول  

سلم وما يدع حاجة له إىل امرأته حىت يرجع احلاج  هللا صلى هللا عليه و   

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : حديث حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هبز ثنا محاد بن سلمة قال ثنا   - 25875
قتادة ويونس قال ثنا محاد عن قتادة عن حممد بن سريين عن صفية بنت 

م قال : ال تقبل صالة  احلرث عن عائشة أن رسول هللا صلى هللا عليه وسل 
 حائض إال خبمار  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا محاد قال أان قتادة عن   - 25876
حممد بن سريين عن صفية بنت احلرث عن عائشة أن النيب صلى هللا عليه  

 وسلم قال : ال يقبل هللا صالة حائض إال خبمار  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

ن علي بن زيد عن  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هبز ثنا محاد ع - 25877
إن تبدوا ما يف أنفسكم أو ختفوه   }أمية : إهنا سألت عائشة عن هذه اآلية 



فقالت ما سألين  {من يعمل سوءا جيز به  } وعن هذه اآلية  { حياسبكم به هللا 
عنهما أحد منذ سألت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عنهما فقال اي عائشة  

يصيبه من احلمة والنكبة والشوكة حىت  هذه متابعة هللا عز وجل العبد مبا
البضاعة يضعها يف كمه فيفقدها فيفزع هلا فيجدها يف ضبنه حىت إن املؤمن  

 ليخرج من ذنوبه كما خيرج الترب األمحر من الكري  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف هبذه السياقة لضعف علي بن زيدت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هبز قال ثنا محاد بن سلمة قال أان   - 25878
قتادة عن معاذة عن صفية عن عائشة : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 كان يغتسل ابلصاع ويتوضأ ابملد  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    219صفحة  - 6] جزء مسند أمحد بن حنبل       

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هبز قال ثنا محاد بن سلمة ثنا خالد   - 25879
احلذاء عن خالد بن أيب الصلت قال : ذكروا عند عمر بن عبد العزيز رمحه هللا  

استقبال القبلة ابلفروج فقال عراك بن مالك قالت عائشة ذكروا عند رسول 
لم إن قوما يكرهون ذلك قال فقال قد فعلوها حولوا  هللا صلى هللا عليه وس 

 مقعديت حنو القبلة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف على نكارة متنه ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هبز ثنا محاد بن سلمة عن عبد   - 25880
حىت إذا كنا بسرف   الرمحن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت : لبينا ابحلج

حضت فدخل على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأان أبكى فقال ما يبكيك  
اي عائشة قلت حضت ليتين مل أكن حججت قال سبحان هللا إمنا ذاك شيء 

كتبه هللا عز وجل على بنات آدم انسكي املناسك كلها غري أن ال تطويف 
ابلبيت قالت فلما دخلنا مكة قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من شاء أن 

جيعلها عمرة فليجعلها عمرة إال من كان معه اهلدى قالت وذبح رسول هللا 
ليلة البطحاء صلى هللا عليه وسلم عن نسائه البقر يوم النحر فلما كانت 

طهرت فقالت قلت اي رسول هللا أترجع صواحيب حبجة وعمرة وأرجع أان حبجة  



 فأمر عبد الرمحن بن أيب بكر فذهب يب إىل التنعيم فلبيت بعمرة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هبز قال ثنا محاد عن عبد الرمحن  - 25881
بن القاسم عن أبيه عن عائشة أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : إن  

 أشد الناس عذااب يوم القيامة الذين يضاهون خبلق هللا عز وجل  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

هللا حدثين أيب ثنا هبز قال ثنا مهام قال ثنا قتادة عن  حدثنا عبد  - 25882
مطرف عن عائشة : إهنا جعلت للنيب صلى هللا عليه وسلم بردة من صوف 

سوداء فلبسها فلما عرق فوجد ريح الصوف فقذفها قال وأحسبه قال وكان  
 يعجبه الريح الطيبة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : مكرر ت  

 



 

ثين أيب ثنا هبز قال حدثنا محاد بن سلمة قال  حدثنا عبد هللا حد - 25883
نوس قال : ذهبت أان وصاحب يل إىل أخربين أبو عمران اجلوين عن يزيد بن ابب

عائشة فاستأذان عليها فألقت لنا وسادة وجذبت إليها احلجاب فقال صاحيب 
اي أم املؤمنني ما تقولني يف العراك قالت وما العراك وضربت منكب صاحيب 

آذيت أخاك مث قالت ما العراك احمليض قولوا ما قال هللا احمليض مث  فقالت مه
قالت كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يتوشحين وينال من رأسي وبيين 
وبينه ثوب وأان حائض مث قالت كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا مر  

يقل شيئا مث مر   ببايب مما يلقى الكلمة ينفع هللا عز وجل هبا فمر ذات يوم فلم
أيضا فلم يقل شيئا مرتني أو ثالاث قلت اي جارية ضعي يل وسادة على الباب 

وعصبت رأسي فمر يب فقال اي عائشة ما شأنك فقلت أشتكى رأسي فقال أان  
وارأساه فذهب فلم يلبث إال يسريا حىت جىء به حمموال يف كساء فدخل علي  

ال أستطيع أن أدور بينكن فأذن   وبعث إىل النساء فقال إين قد اشتكيت وإين
يل فألكن عند عائشة أو صفية ومل أمرض أحدا قبله فبينما رأسه ذات يوم 

على منكيب إذ مال رأسه حنو رأسي فظننت إنه يريد من رأسي حاجة فخرجت 
من فيه نطفة ابردة فوقعت على ثغرة حنري فاقشعر هلا جلدي فظننت إنه 

املغرية بن شعبة فاستأذان فأذنت هلما  غشي عليه فسجيته ثواب فجاء عمر و 
وجذبت إىل احلجاب فنظر عمر إليه فقال وأغشياه ما أشد غشي رسول هللا 

صلى هللا عليه وسلم مث قاما فلما دنوا من الباب قال املغرية اي عمر مات 



رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال كذبت بل أنت رجل حتوسك فتنة أن 
وسلم ال ميوت حىت يفىن هللا عز وجل املنافقني مث  رسول هللا صلى هللا عليه 

جاء أبو بكر فرفعت احلجاب فنظر إليه فقال إان هلل وإان إليه راجعون مات 
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مث أاته من قبل رأسه فحدر فاه وقبل جبهته مث  

ع رأسه  قال وا نبياه مث رفع رأسه مث حدر فاه وقبل جبهته مث قال واصفياه مث رف 
وحدر فاه وقبل جبهته وقال واخلياله مات رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

فخرج إىل املسجد وعمر خيطب الناس ويتكلم ويقول إن رسول هللا صلى هللا  
عليه وسلم ال ميوت حىت يفىن هللا عز وجل املنافقني فتكلم أبو بكر فحمد هللا  

حىت فرغ  {ك ميت وإهنم ميتون  إن }وأثىن عليه مث قال إن هللا عز وجل يقول 
وما حممد إال رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل   }من اآلية 

حىت فرغ من اآلية فمن كان يعبد هللا عز وجل فإن هللا   {انقلبتم على أعقابكم  
حي ومن كان يعبد حممدا فإن حممدا قد مات فقال عمر وإهنا لفي كتاب هللا 
ما شعرت إهنا يف كتاب هللا مث قال عمر اي أيها الناس هذا أبو بكر وهو ذو  

 شيبة املسلمني فبايعوه فبايعوه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

------------------------------------- 



 

[    220صفحة  - 6مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد قال ثنا مهام قال ثنا   - 25884
قتادة عن كثري عن أيب عياض عن عائشة : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

وعليها بعضه  صلى وعليه مرط من صوف عليه بعضه   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إسحاق بن يوسف قال أان سفيان   - 25885
أن عائشة قالت :  عن عبد هللا بن حممد بن عقيل عن أيب سلمة عن أيب هريرة

كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا ضحى اشرتى كبشني عظيمني مسينني  
وشهد    أقرنني أملحني موجوأين قال فيذبح أحدمها عن أمته ممن أقر ابلتوحيد

 له ابلبالغ ويذبح اآلخر عن حممد وآل حممد 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه ت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إسحاق بن يوسف قال أان سفيان   - 25886
عن حكيم بن جبري عن سعيد بن جبري عن عائشة إهنا قالت : ما رأيت رسول 

إىل ركعتني قبل الفجر وال إىل هللا صلى هللا عليه وسلم إىل شيء أسرع منه 
 غنيمة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إسحاق بن يوسف عن شريك عن  - 25887
األعمش عن إبراهيم عن األسود عن عائشة عن النيب صلى هللا عليه وسلم إنه  

   قال : إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث حسن لغريه ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إسحاق بن يوسف عن شريك عن  - 25888
األعمش عن إبراهيم عن عمارة عن عمته عن عائشة عن النيب صلى هللا عليه  

 وسلم : مثله  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : حديث حسن لغريه ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إسحاق قال أان شريك عن زايد بن   - 25889
عالقة عن عمرو بن ميمون عن عائشة قالت : كان رسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم يقبل وهو صائم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف لضعف شريك ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إسحاق عن شريك عن إمساعيل   - 25890
ان النيب صلى هللا عليه  السدي عن البهي موىل الزبري عن عائشة إهنا قالت : ك

وسلم يقبل وهو صائم وقال أسود بن عامر عن عمرو بن ميمون عن عائشة 
ل  قال أسود وقال مرة السدي أو زايد بن عالقة وذاك أن ابنه عبد الرمحن قا

 له يف البيت إهنم يذكرونه عنك عن السدي فقال السدي أو زايد 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف لضعف شريك ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إسحاق بن يوسف عن شريك عن  - 25891



إبراهيم بن مهاجر عن جماهد عن موىل عبد هللا بن السائب عن عائشة عن  
لى هللا عليه وسلم إنه قال : صالة القاعد على النصف من صالة  النيب ص
 القائم 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف لضعف ت
 إبراهيم بن مهاجر ولضعف شريك 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حجاج قال أان شريك عن إبراهيم   - 25892
بن مهاجر عن جماهد عن موالة السائب عن عائشة قالت قال رسول هللا صلى 

 هللا عليه وسلم : صالة القاعد على النصف من صالة القائم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح لغريه ت  

 

 

-------------------------------------  

 

[    221صفحة  - 6مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أسود بن عامر عن شريك عن   - 25893
إبراهيم وليث عن جماهد عن موالة السائب عن عائشة رفعته قالت قال :  

 صالة القاعد على النصف من صالة القائم غري مرتبع 

 

 

صحيح لغريه دون قوله : " غري مرتبع " فقد  عليق شعيب األرنؤوط : حديث ت
 تفرد به شريك وهو ابن عبد هللا النخعي وهو سيء احلفظ 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حجاج قال قال بن جريج زعم   - 25894
النيب صلى هللا عليه   عطاء إنه مسع عبيد بن عمري خيرب قال مسعت عائشة زوج

وسلم خترب : أن النيب صلى هللا عليه وسلم كان ميكث عند زينب بنت جحش 
 ويشرب عندها عسال فتواصيت أان وحفصة أن أيتنا ما دخل عليها النيب صلى

هللا عليه وسلم فلنقل إين أجد منك ريح مغافري أكلت مغافري فدخل على 
إحدامها فقالت ذلك له فقال بل شربت عسال عند زينب بنت جحش ولن 

  }لعائشة وحفصة  {إن تتواب  } {مل حترم ما أحل هللا لك   }أعود له فنزلت 
لقوله بل شربت عسال  {وإذ أسر النيب إىل بعض أزواجه   

 

 

يب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شع ت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حجاج عن شريك عن أيب إسحاق  - 25895
عن األسود عن عائشة قالت : كان النيب صلى هللا عليه وسلم خيرج إىل صالة  

 الفجر ورأسه يقطر من غسل اجلنابة مث يتم صومه ذلك اليوم  
 

 

ديث صحيحعليق شعيب األرنؤوط : حت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا محاد بن خالد قال ثنا أفلح عن   - 25896
القاسم عن عائشة قالت : وقع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على بعض 

 نسائه مث انم وهو جنب حىت أصبح مث اغتسل وصام يومه  
 

 

أفلحعليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد اختلف فيه على  ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حجاج قال أان بن جريج قال   - 25897
ب إنه حدثين عبد هللا رجل من قريش إنه مسع حممد بن قيس بن خمرمة بن املطل

قال يوما أال أحدثكم عىن وعن أمي فظننا إنه يريد أمه اليت ولدته قالت عائشة  
سلم قلت بلى قال قالت : أال أحدثكم عىن وعن رسول هللا صلى هللا عليه و 

 النيب صلى هللا عليه وسلم فيها عندي انقلب فوضع رداءه  ملا كانت ليليت اليت



وخلع نعليه فوضعهما عند رجليه وبسط طرف إزاره على فراشه فاضطجع فلم  
يلبث إال ريثما ظن إين قد رقدت فأخذ رداءه رويدا وانتعل رويدا وفتح الباب 

درعي يف رأسي واختمرت وتقنعت إزاري مث   فخرج مث أجافه رويدا فجعلت
ام فأطال القيام مث رفع يديه ثالث مرات انطلقت على أثره حىت جاء البقيع فق

مث احنرف فاحنرفت فأسرع فأسرعت فهرول فهرولت فأحضر فأحضرت 
فسبقته فدخلت فليس إال أن اضطجعت فدخل فقال مالك اي عائش حشياء 

هللا قال لتخربنين أو ليخربين اللطيف اخلبري رائبة قالت قلت ال شيء اي رسول  
قالت قلت اي رسول هللا أبيب أنت وأمي فأخربته قال فأنت السواد الذي رأيت 
أمامي قلت نعم فلهزين يف ظهري هلزة فأوجعتين وقال أظننت أن حييف عليك  

هللا ورسوله قالت مهما يكتم الناس يعلمه هللا قال نعم فإن جربيل عليه السالم 
ين حني رأيت فناداين فأخفاه منك فأجبته خفيته منك ومل يكن ليدخل عليك  أات

وقد وضعت ثيابك وظننت إنك قد رقدت فكرهت أن أوقظك وخشيت أن 
تستوحشي فقال إن ربك جل وعز أيمرك أن أتيت أهل البقيع فتستغفر هلم  

قالت فكيف أقول اي رسول هللا فقال قويل السالم على أهل الداير من 
منني واملسلمني ويرحم هللا املستقدمني منا واملستأخرين وإان إن شاء هللا املؤ 

 لالحقون 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : املرفوع منه يف السالم على أهل البقيع صحيح وهذا ت



 إسناد ضعيف اختلف فيه على ابن جريج
 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حجاج قال ثنا ليث حدثين يزيد  - 25898
أيب حبيب عن أيب بكر بن إسحاق بن يسار عن عبد هللا بن عروة عن بن 

عروة عن عائشة إهنا قالت : ملا قدم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم املدينة  
اشتكى أصحابه واشتكى أبو بكر وعامر بن فهرية موىل أيب بكر وبالل  

فقالت   فاستأذنت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عائشة يف عيادهتم فأذن هلا
 أليب بكر كيف جتدك فقال 

واملوت أدىن من شراك نعله ( وسألت عامرا   ...كل امرئ مصبح يف أهله )  
 فقال 

إن اجلبان حتفه من فوقه ( وسألت بالال فقال  ...وجدت املوت قبل ذوقه  )   

بفج وحويل أذخر وجليل ( فأتيت رسول  ... أال ليت شعرى هل أبينت ليلة  ) 
هللا صلى هللا عليه وسلم فأخربته بقوهلم فنظر إىل السماء مث قال اللهم حبب  

إلينا املدينة كما حببت إلينا مكة وأشد وابرك لنا يف صاعها ومدها وانقل 
 وابءها إىل مهيعة وهى اجلحفة كما زعموا 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 



 

-------------------------------------  

 

[    222صفحة  - 6مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حجاج قال ثنا ليث قال حدثين  - 25899
ع عائشة تقول :  يزيد بن أيب حبيب عن جعفر بن ربيعة عن أيب سلمة إنه مس

كان نيب هللا صلى هللا عليه وسلم يصلي كل ليلة ثالث عشرة ركعة تسعا قائما  
  وركعتني وهو جالس مث ميهل حىت يؤذن ابألوىل من الصبح فريكع ركعتني 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف النقطاعه ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حجاج قال ثنا ليث قال حدثين  - 25900
يزيد بن أيب حبيب عن عراك بن مالك عن عروة أن عائشة أخربته : أن رسول  

يت الفجر هللا صلى هللا عليه وسلم كان يصلي ثالث عشرة ركعة ابلليل مع ركع  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا حجاج قال ثنا ليث عن يزيد  - 25901
بن أيب حبيب عن جعفر بن ربيعة عن عروة عن عائشة قالت : إن أم حبيبة  

ركنها  سألت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن الدم فقالت عائشة قد رأيت م
مآلان دما فقال هلا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم امكثي قدر ما كانت 

 حتبسك حيضتك مث اغتسلي وصلى 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حجاج قال أان شريك عن قيس بن   - 25902
وهب عن شيخ من بىن سراة قال : سألت عائشة فقلت أكان رسول هللا صلى 
هللا عليه وسلم إذا أجنب يغسل رأسه بغسل جيتزئ بذلك أم يفيض املاء على  

 رأسه قالت بل يفيض املاء على رأسه  

 

 

إسناده ضعيف عليق شعيب األرنؤوط : ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حجاج قال أان شريك عن العباس   - 25903
بن ذريح عن البهي عن عائشة أن أسامة بن زيد عثر أبسكفة أو عتبة الباب 



فشج يف جبهته فقال يل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : أميطي عنه أو حنى  
 صلى هللا عليه وسلم ميصه مث  عنه األذى قالت فتقذرته قالت فجعل رسول هللا

ميجه وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لو كان أسامة جارية لكسوته وحليته  
 حىت أنفقه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث حسن بطرقهت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حجاج قال ثنا شريك عن املقدام   - 25904
ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  بن شريح عن أبيه قال قلت لعائشة : هل ك 

 يتمثل الشعر قالت رمبا متثل شعر بن رواحة ويقول 

(   ...وأيتيك ابألخبار من مل تزود )   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : متثل النيب صلى هللا عليه وسلم شعر ابن رواحة  ت
 صحيح لغريه ومتثله ببيت طرفة حسن لغريه 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حجاج وبن منري قاال ثنا شريك عن  - 25905
عائشة هل كان  املقدام بن شريح قال بن منري احلارثي عن أبيه قال : سألت 



النيب صلى هللا عليه وسلم يبدو قال نعم إىل هذه التالع قالت فبدا مرة فبعث 
اي عائشة عليك إىل نعم الصدقة فأعطاين انقة حمرمة قال حجاج مل تركب وقال 

بتقوى هللا عز وجل والرفق فإن الرفق مل يك يف شيء إال زانه ومل ينزع الرفق من  
 شيء إال شانه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حجاج قال أان شريك عن املقدام   - 25906
سلم إذا رأى بن شريح عن أبيه عن عائشة قالت : كان النيب صلى هللا عليه و 

انشئا يف السماء سحااب أو رحيا استقبله من حيث كان وإن كان يف الصالة  
 يتعوذ ابهلل عز وجل من شره فإذا أمطرت قال اللهم صيبا انفعا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف لضعف شريكت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    223صفحة  - 6مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حجاج أان ليث بن سعد قال   - 25907
وة بن الزبري يقول حدثين عقيل بن خالد قال وقال حممد بن مسلم مسعت عر 

قالت عائشة زوج النيب صلى هللا عليه وسلم : فرجع إىل خدجية يرجف فؤاده 
فدخل فقال زملوين زملوين فزمل فلما سرى عنه قال اي خدجية لقد أشفقت  

نفسي بالء لقد أشفقت على نفسي بالء قالت خدجية أبشر فوهللا ال على 
خيزيك هللا أبدا إنك لتصدق احلديث وتصل الرحم وحتمل الكل وتقرى 

الضيف وتعني على نوائب احلق فانطلقت يب خدجية إىل ورقة بن نوفل بن أسد 
عم   وكان رجال قد تنصر شيخا أعمى يقرأ اإلجنيل ابلعربية فقالت له خدجية أي

امسع من بن أخيك فقال له ورقة اي بن أخي ماذا ترى فأخربه رسول هللا صلى 
هللا عليه وسلم ابلذي رأى من ذلك فقال له ورقة هذا الناموس الذي نزل على  

موسى اي ليتين فيها جذعا اي ليتين أكون حيا حني خيرجك قومك قال رسول 
أيت رجل مبثل ما جئت به هللا صلى هللا عليه وسلم أو خمرجي هم قال نعم مل 

 قط إال عودي وأن يدركين يومك أنصرك نصرا مؤزرا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حجاج قال ثنا ليث قال حدثين  - 25908



عقيل بن شهاب عن عروة بن الزبري عن عائشة : أن أزواج النيب صلى هللا 
ه وسلم كن خيرجن ابلليل إذا تربزن إىل املناصع وهو صعيد أفيح وكان عمر  علي

 بن اخلطاب يقول لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم أحجب نساءك فلم يكن
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يفعل فخرجت سودة بنت زمعة زوج النيب 

اداها عمر أال  صلى هللا عليه وسلم ليلة من الليايل عشاء وكانت امرأة طويلة فن
قد عرفناك اي سودة حرصا على أن ينزل احلجاب قالت عائشة فأنزل 

 احلجاب  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حجاج ثنا ليث قال حدثنا عقيل   - 25909
هللا صلى عن بن شهاب عن أيب سلمة بن عبد الرمحن عن عائشة : أن رسول  

 هللا عليه وسلم قبلها وهو صائم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد اختلف فيه على عقيل  ت
 عن الزهري 

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثناه حسني قال ثنا بن أيب ذئب عن   - 25910
 الزهري فذكره : إبسناده ومعناه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد اختلف فيه على ابن أيب  ت
 ذئب

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حجاج قال ثنا ليث قال حدثين  - 25911
أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال :   انفع عن القاسم بن حممد عن عائشة

 إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال هلم أحيوا ما خلقتم 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حجاج قال ثنا ليث قال حدثين  - 25912
عروة بن الزبري أن عائشة زوج النيب عقيل بن خالد عن بن شهاب قال أخربين 

 عليه وسلم  صلى هللا عليه وسلم كانت تقول : ما كان رسول هللا صلى هللا
يسبح سبحة الضحى وكانت عائشة تسبحها وكانت تقول إن رسول هللا صلى 

 هللا عليه وسلم ترك كثريا من العمل خشية أن يسنت الناس به فيفرض عليهم  



 

 

إسناده صحيح على شرط الشيخني عليق شعيب األرنؤوط :ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حجاج قال ثنا ليث قال حدثين  - 25913
عقيل عن بن شهاب عن عروة بن الزبري عن عائشة زوج النيب صلى هللا عليه  
وسلم إهنا قالت وهللا : ما خري رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بني أمرين قط 

أيمث فإذا كان اإلمث كان أبعدهم منه وهللا ما انتقم لنفسه  إال أخذ أيسرمها ما مل 
 يف شيء يؤتى إليه قط حىت تنتهك حرمات هللا عز وجل فينتقم هلل عز وجل 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو معاوية قال ثنا األعمش عن   - 25914
إبراهيم عن األسود عن عائشة قالت : رمبا فتلت القالئد هلدى رسول هللا 

صلى هللا عليه وسلم فيقلد هديه مث يبعث به مث يقيم ال جيتنب شيئا مما جيتنب  
 احملرم 

 

 

الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط ت  



 

 

-------------------------------------  

 

[    224صفحة  - 6مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو معاوية عن هشام عن أبيه عن   - 25915
 عائشة : مثله  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو معاوية قال ثنا األعمش عن   - 25916
إبراهيم عن األسود عن عائشة قالت : لكأين أنظر إىل وبيص الطيب يف مفارق  

 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهو يهل 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

أبو معاوية قال ثنا األعمش عن  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا  - 25917



إبراهيم عن األسود عن عائشة قالت : ذكر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
صفية قالت فقلنا قد حاضت قالت فقال عقرى حلقي ما أراها إال حابستنا  
 قالت فقلنا اي رسول هللا إهنا قد طافت يوم النحر قال فال إذا مروها فلتنفر  

 

 

: إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو معاوية قال ثنا األعمش عن   - 25918
إبراهيم عن األسود عن عائشة قالت : ملا ثقل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

جاء بالل يؤذنه ابلصالة فقال مروا أاب بكر فليصل ابلناس قالت فقلت اي 
رجل أسيف وإنه مىت يقوم مقامك ال يسمع الناس فلو  رسول هللا إن أاب بكر

أمرت عمر فقال مروا أاب بكر فليصل ابلناس قالت فقلت حلفصة قويل له 
فقالت له حفصة اي رسول هللا إن أاب بكر رجل أسيف وإنه مىت يقوم مقامك ال  
يسمع الناس فلو أمرت عمر فقال إنكن ألننت صواحب يوسف مروا أاب بكر 

اس قالت فأمروا أاب بكر يصلي ابلناس فلما دخل يف الصالة وجد  فليصل ابلن
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من نفسه خفة فقالت فقام يهادى بني رجلني 
ورجاله ختطان يف األرض حىت دخل املسجد فلما مسع أبو بكر حسه ذهب 
ول ليتأخر فأومأ إليه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إن قم كما أنت فجاء رس

هللا صلى هللا عليه وسلم حىت جلس عن يسار أىب بكر وكان رسول هللا صلى 



هللا عليه وسلم يصلي ابلناس قاعدا وأبو بكر قائما يقتدى أبو بكر بصالة  
 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم والناس يقتدون بصالة أيب بكر  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بن منري قال ثنا حيىي بن سعيد عن   - 25919
طلحة بن عبد امللك عن القاسم بن حممد عن عائشة قالت قال رسول هللا 
صلى هللا عليه وسلم : من نذر أن يطيع هللا عز وجل فليطعه ومن نذر أن 

 يعصي هللا عز وجل فال يعصه  
 

 

حديث صحيح وهذا إسناد اختلف فيه على ابن منريعليق شعيب األرنؤوط :  ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد هللا بن إدريس قال أان مالك  - 25920
بن أنس قال مسعت عبيد هللا بن عمر وأخربان مالك بن أنس عن طلحة بن 

عبد امللك عن القاسم عن عائشة عن النيب صلى هللا عليه وسلم : مثله قال  
رمحن حديث غريب من حديث حيىي بن سعيد ما مسعته إال من أيب أبو عبد ال

عن بن منري وطلحة بن عبد امللك رجل من أهل آيلة قال أبو عبد الرمحن قال  



أصحاب احلديث ليس هذا ابلكوفة إمنا هذا عن بن منري عن عبيد هللا يعىن 
ن منري العمرى فقلت هلم امضوا إىل أيب خيثمة فإن مساعهم ابلكوفة واحد من ب

 فذهبوا فأصابوه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بن منري قال ثنا حجاج عن عبد   - 25921
الرمحن بن األسود عن أبيه عن عائشة قالت : كان رسول هللا صلى هللا عليه  

يصبح وال ميس ماء وسلم جينب من الليل مث يتوضأ وضوءه للصالة حىت   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف لضعف حجاجت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعلى قال ثنا زكراي عن عامر عن   - 25922
أيب سلمة بن عبد الرمحن أن عائشة حدثته أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

ك السالم قالت فقلت وعليه السالم قال هلا : إن جربيل عليه السالم يقرأ علي
 ورمحة هللا 

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    225صفحة  - 6مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا أبو معاوية ثنا هشام يعىن بن  - 25923
وة بني  حسان عن بن سريين عن دقرة قالت : كنت أمشي مع عائشة يف نس

الصفا واملروة فرأيت امرأة عليها مخيصة فيها صلب فقالت هلا عائشة انزعي 
 هذا من ثوبك فان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا رآه يف ثوب قضبه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عبد الرزاق ثنا الثوري عن قيس بن   - 25924
مسلم عن حسن بن حممد عن عائشة قالت : أهدى لرسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم وشيقة ظيب وهو حمرم فلم أيكله  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عبد الرزاق ثنا إسرائيل عن مساك   - 25925
عن عكرمة عن عائشة قالت : كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يرفع يديه 
يدعو حىت اىن ألسأم له مما يرفعهما يدعو اللهم فإمنا أان بشر فال تعذبين بشتم  

 رجل شتمته أو آذيته  

 

 

هبذه السياقة  عليق شعيب األرنؤوط : حديث ضعيفت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عبد الرزاق قال ثنا مالك وإسحاق  - 25926
يعىن بن عيسى الطباع قال أان مالك عن أىب النضر عن أىب سلمة عن عائشة  

قالت : كنت أانم بني يدي النيب صلى هللا عليه وسلم ورجلي يف قبلته فإذا 
ام بسطتها قالت ومل يكن يف أراد أن يسجد غمزين فقبضت رجلي فإذا ق

 البيوت يومئذ مصابيح  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عبد الرزاق قال أان معمر قال قال   - 25927
الزهري وأخربين عروة عن عائشة اهنا مل تكن تفعل ذلك وقالت : إمنا نزله 

 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ألنه كان منزال امسح خلروجه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

د هللا حدثين أىب ثنا عبد الرزاق قال أان الثوري عن  حدثنا عب - 25928
أو عن أىب هريرة : ان   عبد هللا بن حممد بن عقيل عن أىب سلمة عن عائشة

النيب صلى هللا عليه وسلم كان إذا أراد ان يضحى اشرتى كبشني عظيمني 
مسينني أملحني أقرنني موجوأين فيذبح أحدمها عن أمته ممن شهد ابلتوحيد  

ابلبالغ وذبح اآلخر عن حممد صلى هللا عليه وسلم وآل حممد  وشهد له  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد فيه ضعف الضطراب عبد  ت
 هللا بن حممد بن عقيل فيه 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عبد الرزاق قال ثنا معمر عن   - 25929
الزهري عن عروة عن عائشة قالت : كنت أفتل قالئد هدى النيب صلى هللا 



 عليه وسلم مث يبعث هبا فما جيتنب شيئا مما جيتنب احملرم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

ين أىب ثنا عبد الرزاق قال ثنا معمر عن  حدثنا عبد هللا حدث - 25930
هند إىل النيب صلى هللا عليه وسلم   الزهري عن عروة عن عائشة قالت جاءت

فقالت : اي رسول هللا ما كان على ظهر األرض خباء أحب إىل أن يذهلم هللا  
عز وجل من أهل خبائك وما على ظهر األرض اليوم أهل خباء أحب إىل أن 

من أهل خبائك فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  يعزهم هللا عز وجل  
وأيضا والذي نفسي بيده مث قالت اي رسول هللا ان أاب سفيان رجل ممسك فهل 

على حرج ان أنفق على عياله من ماله بغري إذنه فقال رسول هللا صلى هللا 
 عليه وسلم ال حرج عليك أن تنفقي عليهم ابملعروف 

 

 

سناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عبد الرزاق قال أان الثوري عن   - 25931
األعمش عن عمارة عن حيىي بن اجلزار عن عائشة قالت : كان النيب صلى هللا 



 عليه وسلم يصلي من الليل تسعا فلما ثقل وأسن صلى سبعا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عبد الرزاق قال أان هشام عن   - 25932
حممد عن عائشة قالت : أسر تعين النيب صلى هللا عليه وسلم القراءة يف ركعيت  

 الفجر وقرأ فيهما قل اي أيها الكافرون وقل هو هللا أحد  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : يف سنده انقطاع بني حممد بن سريين وبني عائشةت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عبد الرزاق قال أان معمر عن   - 32593
الزهري عن أىب سلمة عن عائشة : أن النيب صلى هللا عليه وسلم سئل عن  

 البتع فقال كل شراب يسكر فهو حرام والبتع نبيذ العسل 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 



-------------------------------------  
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حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عبد الرزاق قال ثنا معمر عن   - 25934
فبت طالقها الزهري عن عروة عن عائشة ان رفاعة القرظي طلق امرأته 

فتزوجها بعده عبد الرمحن بن الزبري فجاءت النيب صلى هللا عليه وسلم فقالت 
ده  : اي نيب هللا اهنا كانت عند رفاعة وطلقها آخر ثالث تطليقات فتزوجت بع

عبد الرمحن بن الزبري وانه وهللا ما معه اي رسول هللا اال مثل هذه اهلدبة فتبسم  
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مث قال هلا لعلك تريدين ان ترجعي إىل رفاعة ال  
حىت تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك قالت وأبو بكر جالس عند النيب صلى 

احلجرة مل يؤذن له فطفق خالد هللا عليه وسلم وخالد بن سعيد جالس بباب 
ينادى أاب بكر يقول اي أاب بكر أال تزجر هذه عما جتهر به عند رسول هللا صلى 

 هللا عليه وسلم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عبد الرزاق قال ثنا معمر عن   - 25935



دخلت امرأة عثمان بن مظعون أحسب امسها خولة الزهري عن عروة قال :  
ألتها ما شأنك فقالت زوجي يقوم  بنت حكيم على عائشة وهى ابذة اهليئة فس

الليل ويصوم النهار فدخل النيب صلى هللا عليه وسلم فذكرت عائشة ذلك له 
فلقى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عثمان فقال اي عثمان أن الرهبانية مل  

ا أفما لك يف أسوة فوهللا إين أخشاكم هلل وأحفظكم حلدوده  تكتب علين  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن الزهري  - 25936
لم ان بن عن عروة عن عائشة ان عتبة بن أىب وقاص قال ألخيه سعد أتع

جارية زمعة ابين قالت عائشة : فلما كان يوم الفتح رأى سعد الغالم فعرفه  
بل ابلشبه واحتضنه إليه وقال بن أخي ورب الكعبة فجاء عبد بن زمعة فقال 

هو أخي وولد على فراش أىب من جاريته فانطلقا إىل رسول هللا صلى هللا عليه  
وسلم فقال سعد اي رسول هللا هذا بن أخي أنظر إىل شبهه بعتبة قالت عائشة  

فرأى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم شبها مل ير الناس شبها أبني منه بعتبة  
د على فراش أىب من جاريته  فقال عبد بن زمعة اي رسول هللا بل هو أخي ول

فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الولد للفراش واحتجيب عنه اي سودة  
 قالت عائشة فوهللا ما رآها حىت ماتت 



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن الزهري  - 25937
قال : دخل النيب صلى هللا عليه وسلم على عائشة مسرورا فقال أمل   عن عروة

تسمعي ما قال املدجلي ورأى أسامة وزيدا انئمني يف ثوب أوىف قطيفة وقد 
 خرجت أقدامهما فقال ان هذه االقدام بعضها من بعض 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عبد الرزاق قال ثنا بن جريج قال  - 25938
أخربين بن شهاب عن عروة عن عائشة قالت : دخل على النيب صلى هللا عليه  

 وسلم وهو تربق أسارير وجهه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

د قال ثنا حيىي عن  حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا يعلى بن عبي - 25939



عمرة عن عائشة قالت : كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا أراد أن 
يعتكف صلى الصبح مث دخل يف املكان الذي يريد أن يعتكف فيه فأراد أن 

يعتكف العشر األواخر من رمضان فأمر فضرب له خباء وأمرت عائشة 
زينب خباءمها فضرب هلا خباء وأمرت حفصة فضرب هلا خباء فلما رأت 

أمرت فضرب هلا خباء فلما رأى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ذلك قال الرب 
 تردن فلم يعتكف يف رمضان واعتكف عشرا من شوال 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا حممد بن عبيد قال حدثين وائل بن   - 25940
داود قال مسعت البهي حيدث عن عائشة قالت : ما بعث رسول هللا صلى هللا 
 عليه وسلم زيد بن حارثة يف جيش قط اال أمره عليهم ولو بقى بعده استخلفه  

 

 

ة فقد  عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسن إن صح مساع البهي من عائشت
ثبته البخاري ودفعه اإلمام أمحد وقال : ما أرى هذا شيئا إمنا يروي عن عروة  

 وبقية رجاله ثقات 

 

 



------------------------------------- 
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حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا أبو كامل قال ثنا محاد عن خالد   - 25941
بن عبد   احلذاء عن خالد بن أىب الصلت ان عراك بن مالك حدث عن عمر

العزيز ان عائشة قالت : ذكر لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم ان انسا 
يكرهون ان يستقبلوا القبلة بفروجهم فقال أو قد فعلوها حولوا مقعدي قبل  

قبلة  ال  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف على نكارة متنه ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا أبو كامل وعفان قاال ثنا محاد بن   - 25942
سلمة عن قتادة عن احلسن عن سعد بن هشام عن عائشة : ان النيب صلى هللا 

صلى  عليه وسلم كان يوتر بتسع ركعات فلما بدن وحلم صلى سبع ركعات مث 
 ركعتني وهو جالس قال عفان فلما حلم وبدن  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد اختلف فيه على محادت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا أبو كامل وعفان قاال ثنا محاد عن   - 25943
محيد عن بكر بن عبد هللا عن سعد بن هشام عن عائشة عن النيب صلى هللا 

 عليه وسلم : مبثله  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا أبو كامل قال ثنا محاد عن اثبت  - 25944
البناين عن عبد هللا بن رابح عن عبد العزيز بن النعمان عن عائشة قالت : 

 كان النيب صلى هللا عليه وسلم إذا التقى اخلتاانن اغتسل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

أبو كامل ثنا زهري ثنا إبراهيم بن  حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا  - 25945
مهاجر البجلي عن جماهد : ان السائب سأل عائشة فقال اىن ال أستطيع أن  

أصلي اال جالسا فكيف ترين قالت مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  



 يقول صالة الرجل جالسا مثل نصف صالته قائما  
 

 

ضعيف إبراهيم بن   عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح لغريه وهذا إسنادت
 مهاجر فيه ضعف خفيف 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا أبو كامل قال ثنا محاد ثنا بديل بن  - 25946
ميسرة عن عبد هللا بن شقيق عن عائشة قالت : كان رسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم إذا قرأ قائما ركع قائما وإذا قرأ قاعدا ركع قاعدا 

 

 

األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال مسلم عليق شعيب ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا أبو كامل ثنا إبراهيم ثنا بن شهاب   - 25947
إن الصفا واملروة من   }عن عروة قال قلت لعائشة : أرأيت قول هللا عز وجل 

وهللا ما    {شعائر هللا فمن حج البيت أو اعتمر فال جناح عليه أن يطوف هبما  
على أحد جناح ان ال يطوف هبما قالت بئسما قلت اي بن أخيت اهنا لو كانت 

ن هذا كما أولتها عليه كانت فال جناح عليه ان ال يطوف هبما إمنا أنزلت ا
احلي من األنصار كانوا قبل ان يسلموا يهلوا ملناة الطاغية اليت كانوا يعبدون  



فا واملروة فسألوا رسول  عند املشلل وكان من أهل هلا يتحرج ان يطوف ابلص
إن الصفا واملروة من   }هللا صلى هللا عليه وسلم عن ذلك فأنزل هللا عز وجل 

قال مث    {شعائر هللا فمن حج البيت أو اعتمر فال جناح عليه أن يطوف هبما  
قد سن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الطواف هبما فليس ينبغي ألحد ان 

 يدع الطواف هبما 
 

 

يب األرنؤوط : إسناده صحيحعليق شع ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا حممد بن سلمة عن خصيف عن   - 25948
عبد العزيز بن جريج قال سألت عائشة أم املؤمنني أبي شيء كان يوتر رسول  

هللا صلى هللا عليه وسلم قالت : كان يقرأ يف الركعة األوىل بسبح اسم ربك 
ا الكافرون ويف الثالثة بقل هو هللا أحد واملعوذتني األعلى ويف الثانية بقل اي أيه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه دون قوله : واملعوذتني وهذا إسناد  ت
 ضعيف عبد العزيز بن جريج ال يتابع يف حديثه 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا حممد بن سلمة عن هشام عن   - 25949



حممد بن سريين عن عبد هللا بن شقيق قال سألت عائشة عن صالة رسول هللا 
صلى هللا عليه وسلم قالت : كان يطيل الصالة قائما وقاعدا وكان إذا صلى  

قائما ركع قائما وإذا صلى قاعدا ركع قاعدا وسألتها عن صيام رسول هللا 
لى هللا عليه وسلم فقالت كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يصوم حىت  ص

نقول قد صام قد صام قد صام ويفطر حىت نقول قد أفطر قد أفطر قد أفطر  
 ومل يصم شهرا اتما منذ أتى املدينة اال ان يكون شهر رمضان  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

 -------------------------------------  

 

[    228صفحة  - 6مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا حممد بن سلمة عن حممد بن  - 25950
إسحاق عن يعقوب بن عتبة عن الزهري عن عبيد هللا بن عبد هللا عن عائشة  

ة ابلبقيع  قالت : رجع إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ذات يوم من جناز 
وأان أجد صداعا يف رأسي وأان أقول وارأساه قال بل أان وارأساه قال ما ضرك 

لو مت قبلي فغسلتك وكفنتك مث صليت عليك ودفنتك قلت لكين أو لكأين  



بك وهللا لو فعلت ذلك لقد رجعت إىل بييت فأعرست فيه ببعض نسائك 
ه الذي مات فيه  قالت فتبسم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مث بدئ بوجع  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا حممد بن سلمة عن أىب إسحاق  - 25951
نت شيبة عن  عن أابن بن صاحل عن احلسن بن مسلم بن يناق عن صفية ب

عائشة قالت : جاءهتا امرأة فقالت ابنة يل سقط شعرها أفنجعل على رأسها 
شيئا جتملها به قالت مسعت امرأة تسأل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن  

ا سألت عنه فقال لعن هللا الواصلة واملستوصلة  مثل م  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد حسن من أجل ابن ت
 إسحاق

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا حممد بن سلمة عن أىب إسحاق  - 25952
عن حيىي بن عباد عن أبيه عباد بن عبد هللا بن الزبري قال دخلت على عائشة  

اعتمر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اال يف ذي القعدة ولقد   فقالت : ما



 اعتمر ثالث عمر  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف ابن إسحاق وهو  ت
 حممد مدلس 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا معمر بن سليمان عن خصيف عن   - 25953
ه وسلم عن مخس لبس  جماهد عن عائشة قالت : هناان رسول هللا صلى هللا علي

احلرير والذهب والشرب يف آنية الذهب والفضة وامليثرة احلمراء ولبس القسي 
ط به فقالت عائشة اي رسول هللا شيء رقيق من الذهب يربط به املسك أو يرب

 قال ال اجعليه فضة وصفرية بشيء من زعفران  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف لضعف خصيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عبد الرزاق قال أان هشام عن بن   - 25954
سريين عن عبد هللا بن شقيق قال سألت عائشة عن صالة النيب صلى هللا عليه  

صلى هللا عليه وسلم إذا صلى قائما فذكر معىن   وسلم فقالت : كان رسول هللا
 حديث حممد بن سلمة  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن الزهري  - 25955
عن عروة عن عائشة قالت جاءت سهلة بنت سهيل إىل النيب صلى هللا عليه  

وسلم فقالت : ان ساملا كان يدعى أليب حذيفة وان هللا عز وجل قد أنزل كتابه  
قال  فكان يدخل على وأان فضل وحنن يف منزل ضيق ف { ادعوهم آلابئهم  }

 أرضعي ساملا حترمي عليه  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عبد الرزاق عن معمر قال قال   - 56259
الزهري وأخربين عبيد هللا بن عبد هللا بن عتبة أن عائشة أخربته قالت : أول ما  

يف بيت ميمونة فاستأذن أزواجه ان  اشتكى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 
ضل بن عباس ويدله على  ميرض يف بيتها فأذن له قالت فخرج ويدله على الف

رجل آخر وهو خيط برجليه يف األرض قال عبيد هللا فحدثت به بن عباس 
فقال أتدرون من الرجل اآلخر الذي مل تسم عائشة هو على ولكن عائشة ال 



 تطيب له نفسا 
 

 

رنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األت  

 

 

قال الزهري فأخربين عروة أو عمرة عن عائشة قالت قال رسول   - 25957
ا على من سبع قرب هللا صلى هللا عليه وسلم : يف مرضه الذي مات فيه صبو 

مل حتلل أوكيتهن لعلي أسرتيح فاعهد إىل الناس قالت عائشة فأجلسناه يف 
خمضب حلفصة من حناس وسكبنا عليه املاء منهن حىت طفق يشري إلينا ان قد  

 فعلنت مث خرج  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

قال الزهري وأخربين عبيد هللا بن عبد هللا قال أخربتين عائشة  - 25958
وبن عباس : ان النيب صلى هللا عليه وسلم حني نزل به جعل يلقى مخيصة له  

على وجهه فإذا أغتم كشفها عن وجهه وهو يقول لعنة هللا على اليهود 
اختذوا قبور أنبيائهم مساجد قال تقول عائشة حيذر مثل الذي  والنصارى

 صنعوا 



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    229صفحة  - 6مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

قال الزهري فأخربين محزة بن عبد هللا بن عمر عن عائشة ملا   - 25959
 بكر فليصل ابلناس دخل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بييت قال : مروا أاب

قالت فقلت اي رسول هللا ان أاب بكر رجل رقيق إذا قرأ القرآن ال ميلك دمعه  
الناس أبول من  فلو أمرت غري أىب بكر قالت وهللا ما يب اال كراهية أن يتشاءم 

يقوم يف مقام رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قالت فراجعته مرتني أو ثالاث 
 فقال ليصل ابلناس أبو بكر فإنكن صواحب يوسف  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا أبو معاوية ثنا األعمش عن عمارة   - 25960



عطية عن عائشة قالت : كانت تلبية النيب صلى هللا عليه وسلم ثالاث عن أىب 
 يقول لبيك اللهم لبيك لبيك ال شريك لك لبيك ان احلمد والنعمة لك 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا أبو معاوية قال ثنا األعمش عن   - 25961
اثبت بن عبيد عن القاسم بن حممد عن عائشة قالت قال يل رسول هللا صلى  
هللا عليه وسلم : انوليين اخلمرة من املسجد قالت فقلت اىن حائض فقال ان 

 حيضتك ليست يف يدك  

 

 

مسلم عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا أبو معاوية ثنا هشام بن عروة عن   - 25962
أبيه عن عائشة قالت : طلق رجل امرأته فتزوجت زوجا غريه فدخل هبا وكان  
معه مثل اهلدبة فلم يقرهبا اال هبة واحدة مل يصل منها إىل شيء فذكرت ذلك 

ول فقال رسول هللا صلى هللا للنيب صلى هللا عليه وسلم فقالت أحل لزوجي األ
عليه وسلم ال حتلى لزوجك األول حىت يذوق اآلخر عسيلتك وتذوقي 



 عسيلته  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا أبو معاوية قال ثنا هشام بن عروة   - 25963
عن أبيه عن عائشة قالت : قدم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من سفر 

قالت فعلقت على أبيب قراما فيه اخليل أوالت األجنحة قالت فلما رآه رسول  
 هللا صلى هللا عليه وسلم قال انزعيه 

 

 

ناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إس ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا أبو معاوية ثنا األعمش عن عمارة   - 25964
بن عمري عن أىب حيىي بن عبد الرمحن بن احلرث بن هشام عن عائشة قالت : 

 كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يصبح جنبا مث يغتسل ويتم صومه 

 

 

حيح وهذا إسناد اختلف فيه على  عليق شعيب األرنؤوط : حديث صت
 األعمش 



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا أبو معاوية قال ثنا هشام بن عروة   - 25965
عن أبيه عن عائشة قالت : ما رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ضرب 

خادما له قط وال امرأة له قط وال ضرب بيده شيئا قط اال ان جياهد يف سبيل  
نه شيء قط فينتقمه من صاحبه اال أن يكون هلل عز وجل فان  هللا وال نيل م 

كان هلل انتقم له وال عرض عليه أمران اال أخذ ابلذي هو أيسر اال ان يكون 
 إمثا فان كان إمثا كان أبعد الناس منه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا أبو معاوية وبن منري قاال ثنا   - 25966
هللا عليه    األعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشة قالت : أتى النيب صلى

وسلم انس من اليهود فقالوا السام عليك اي أاب القاسم فقال وعليكم قالت 
  عائشة فقلت وعليكم السام والذام فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اي
عائشة ال تكوين فاحشة قالت فقلت اي رسول هللا أما مسعت ما قالوا السام 

عليك قال أليس قد رددت عليهم الذي قالوا قلت وعليكم قال بن منري يعىن 
يف حديث عائشة ان هللا عز وجل ال حيب الفحش وال التفحش وقال بن منري 

حىت   {ك به هللا وإذا جاءوك حيوك مبا مل حيي }يف حديثه فنزلت هذه اآلية  



 فرغ 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    230صفحة  - 6مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا أبو معاوية قال ثنا األعمش عن   - 25967
وقال ثنا هشام عن أبيه عن عائشة قالت :   متيم بن سلمة عن عروة عن عائشة

 كنت أغتسل أان ورسول هللا صلى هللا عليه وسلم من إانء واحد  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناداه صحيحان أوهلما على شرط مسلم متيم بن  ت
 سلمة من رجاله واثنيهما : على شرط الشيخني

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا أبو معاوية قال ثنا هشام عن أبيه   - 25968
عن عائشة قالت : ان نزول األبطح ليس بسنة إمنا نزله رسول هللا صلى هللا  



 عليه وسلم ألنه كان أمسح خلروجه صلى هللا عليه وسلم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

 حدثين أىب ثنا بن منري ثنا األعمش ويعلى أنبأان حدثنا عبد هللا - 25969
األعمش عن متيم بن سلمة عن عروة بن الزبري عن عائشة قالت : كنت 

 أغسل رأس رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهو عاكف وأان حائض 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا بن منري عن األعمش ويعلى ثنا   - 25970
األعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشة قالت : ملا أنزلت إذا جاء نصر 

هللا والفتح إىل آخرها ما رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم صلى صالة اال 
 قال سبحانك اللهم وحبمدك اللهم اغفر يل  

 

 

ناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إس ت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا بن منري ثنا األعمش عن مسلم عن   - 25971
ن عائشة  مسروق عن عائشة وحدثنا عن األعمش عن إبراهيم عن األسود ع

قال : بلغها ان انسا يقولون يقطع الصالة الكلب واحلمار واملرأة فقالت 
  عائشة عدلتموان ابلكالب واحلمري لقد رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
يصلي مقابل السرير وأان عليه بينه وبني القبلة فتكون يل احلاجة فانسل من  

 قبل رجل السرير كراهية ان استقبله 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناداه صحيحان على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا حيىي بن آدم ثنا قطبة : فذكرمها   - 25972
 مجيعا وقال رجلي السرير  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا بن منري عن عبد امللك عن عطاء   - 25973
عن عائشة قالت : كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم تصيبه اجلنابة من الليل  

  وهو يريد الصيام فينام ويستيقظ ويصبح جنبا فيفيض عليه من املاء مث يتوضأ



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا بن منري ثنا األعمش عن إبراهيم   - 25974
عن األسود عن عائشة قالت : كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يباشر وهو  

 صائم ألنه كان أملككم إلربه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا بن منري عن األعمش عن إبراهيم   - 25975
عن األسود عن عائشة قالت : لقد رأيت وبيص الطيب يف رأس رسول هللا 

 صلى هللا عليه وسلم وهو يلىب 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

مش عن إبراهيم  حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا بن منري عن األع  - 25976
قال حدثين األسود عن عائشة قالت : رهن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  



 يهوداي درعا وأخذ منه طعاما  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا بن منري قال أان األعمش عن عمارة   - 25977
: اىن ألعلم كيف كان رسول هللا صلى هللا عليه   عن أىب عطية عن عائشة قالت

وسلم يلىب قال فكانت تلىب هبؤالء الكلمات لبيك اللهم لبيك لبيك ال شريك 
 لك لبيك ان احلمد والنعمة لك  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

ن أبيه عن  حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا بن منري قال ثنا هشام ع - 25978
عائشة قالت : كانت صالة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ابلليل ثالث عشرة  

ركعة يوتر من ذلك خبمس ال جيلس يف شيء منها اال يف آخرها فإذا أذن 
 املؤذن قام فصلى ركعتني خفيفتني  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا بن منري ثنا هشام عن أبيه عن   - 25979
عائشة : ان النيب صلى هللا عليه وسلم حك من القبلة خماطا أو بصاقا أو 

 خنامة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا بن منري قال اان هشام عن أبيه عن   - 25980
ئشة قالت قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : اقتلوا ذا الطفيتني فإنه عا

 يلتمس البصر ويصيب احلبل  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا بن منري ثنا هشام عن أبيه عن   - 25981
: ال يقولن أحدكم خبثت  عائشة قالت قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

 نفسي ولكن ليقل لقست نفسي  
 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    231صفحة  - 6مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا بن منري قال ثنا هشام عن أبيه عن   - 25982
عائشة قالت : ما رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقرأ يف شيء من صالة  

الليل جالسا حىت دخل يف السن فكان جيلس فيقرأ حىت إذا غرب من السورة 
 ثالثون أو أربعون آية قام فقرأ هبا مث ركع  

 

 

األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا بن منري قال ثنا هشام عن أبيه عن   - 25983
عائشة قالت : كنت أغتسل أان ورسول هللا صلى هللا عليه وسلم نغتسل من  

 اجلنابة من إانء واحد نغرتف منه مجيعا  
 

 



ط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شر ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا بن منري قال ثنا هشام عن أبيه عن   - 25984
عائشة قالت : كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يصلي وأان معرتضة بينه  
وبني القبلة على الفراش الذي يرقد عليه هو وأهله فإذا أراد أن يوتر أيقظين  

 فأوترت 

 

 

يخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا بن منري قال ثنا هشام عن أبيه عن   - 25985
عائشة قالت : أمر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أاب بكر ان يصلي للناس يف  

 مرضه فكان يصلي هلم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

ا بن منري عن هشام عن أبيه عن  حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثن - 25986
عائشة قالت : ان النيب صلى هللا عليه وسلم ذكر صفية فقيل اهنا حائض 



 فقال لعلها حابستنا قيل اي رسول هللا اهنا قد أفاضت قال فال إذا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا بن منري عن هشام عن أبيه عن   - 25987
ى هللا عليه وسلم  عائشة قالت كان عندها امرأة من بىن أسد فدخل النيب صل

فقال من هذه قالت هذه فالنة ال تنام فقال النيب صلى هللا عليه وسلم :  
عز وجل عليكم مبا تطيقون فوهللا ال ميل هللا حىت متلوا أحب الدين إىل هللا 

 الذي يداوم عليه صاحبه  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا بن منري ثنا هشام عن أبيه عن   - 25988
عائشة قالت قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ليقتل احملرم الفارة والغراب  

 واحلدأ والكلب العقور والعقرب  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  



 

 

ري ثنا هشام وثنا أبو أسامة  حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا بن من - 25989
وة عن عباد بن عبد هللا بن الزبري عن عائشة قالت قال أان هشام يعىن بن عر 

مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول قال أبو أسامة يف حديثه مسعت 
عائشة قالت مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قبل أن يتوىف وأان مسندته  

اغفر يل وارمحين وأحلقين ابلرفيق األعلى   إىل صدري يقول : اللهم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن الزهري  - 25990
عن عروة عن عائشة اهنا : كانت ترجل النيب صلى هللا عليه وسلم وهو 

ا والنيب صلى هللا عليه وسلم يف املسجد معتكف يناوهلا رأسه وهى يف حجرهت   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عبد الرزاق قال ثنا معمر عن   - 25991
الزهري عن عروة عن عائشة قالت : كفن النيب صلى هللا عليه وسلم يف ثالثة 



 أثواب سحولية بيض 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن أيوب عن  - 25992
أىب قالبة عن عبد هللا بن يزيد رضيع عائشة عن عائشة عن النيب صلى هللا 

عليه وسلم انه قال : ما من رجل ميوت فيصلى عليه أمة من املسلمني  
 فيشفعون له اال شفعوا  

 

 

مسلم عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن عاصم   - 25993
األحول عن معاذة قالت : سألت عائشة فقلت ما ابل احلائض تقضى الصوم 

وال تقضى الصالة فقالت أحرورية أنت قالت قلت لست حبرورية ولكين أسأل 
فنؤمر وال نؤمر   قالت قد كان يصيبنا ذلك مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

فيأمر بقضاء الصوم وال أيمر بقضاء الصالة قال معمر وأخربين أيوب عن أىب 
 قالبة عن معاذة عن عائشة مثله  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناداه صحيحان على شرط الشيخنيت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    232صفحة  - 6مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن الزهري  - 25994
عن عروة عن عائشة : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان يعتكف العشر 

 األواخر من رمضان حىت قبضه هللا عز وجل  
 

 

لى شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح عت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن الزهري  - 25995
عن أىب سلمة عن عائشة قالت : كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقبل  

 بعض نسائه وهو صائم 
 

 



عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن الزهري  - 25996
لم ليلة يف  عن عروة عن عائشة قالت : صلى رسول هللا صلى هللا عليه وس

املسجد يف شهر رمضان ومعه انس مث صلى الثانية فاجتمع تلك الليلة أكثر  
ه فلم  من األوىل فلما كانت الثالثة أو الرابعة امتأل املسجد حىت اغتص أبهل 

خيرج إليهم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فجعل الناس ينادونه الصالة فلم  
خيرج فلما أصبح قال له عمر بن اخلطاب ما زال الناس ينتظرونك البارحة اي  

 رسول هللا قال أما انه مل خيف على أمرهم ولكين خشيت ان تكتب عليهم  

 

 

شيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عثمان بن عمر قال أان يونس عن   - 25997
الزهري عن عروة عن عائشة : فذكر معناه يعىن صلى رسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم ليلة يف املسجد يف شهر رمضان  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  



 

 

دثين أىب ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن الزهري حدثنا عبد هللا ح - 25998
 صلى هللا عليه وسلم بيده  عن عروة عن عائشة قالت : ما ضرب رسول هللا

خادما له قط وال امرأة وال ضرب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بيده شيئا  
قط اال ان جياهد يف سبيل هللا وال خري بني أمرين قط اال كان أحبهما إليه 

ىت يكون إمثا فإذا كان إمثا كان أبعد الناس من اإلمث وال انتقم لنفسه  أيسرمها ح
من شيء يؤتى إليه حىت تنتهك حرمات هللا عز وجل فيكون هو ينتقم هلل عز  

 وجل 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

اعيل  حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن إمس - 25999
بن أمية عن عمرة عن عائشة قالت لو : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 رأى النساء اليوم هناهن عن اخلروج أو حرم عليهن اخلروج 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عبد الرزاق قال ثنا معمر عن   - 26000
لم بعث أاب جهم بن  الزهري عن عروة عن عائشة : ان النيب صلى هللا عليه وس

حذيفة مصدقا فالحه رجل يف صدقته فضربه أبو جهم فشجه فأتوا النيب صلى 
وسلم لكم   هللا عليه وسلم فقالوا القود اي رسول هللا فقال النيب صلى هللا عليه

كذا وكذا فلم يرضوا قال فلكم كذا وكذا فلم يرضوا قال فلكم كذا وكذا 
فرضوا فقال النيب صلى هللا عليه وسلم اىن خاطب على الناس وخمربهم  

برضاكم قالوا نعم فخطب النيب صلى هللا عليه وسلم فقال ان هؤالء الليثيني  
يتم قالوا ال فهم  أتوين يريدون القود فعرضت عليهم كذا وكذا فرضوا رض

املهاجرون هبم فأمر النيب صلى هللا عليه وسلم ان يكفوا فكفوا مث دعاهم  
فزادهم وقال أرضيتم قالوا نعم قال فإين خاطب على الناس وخمربهم برضاكم  

 قالوا نعم فخطب النيب صلى هللا عليه وسلم مث قال أرضيتم قالوا نعم 

 

 

صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن الزهري  - 26001
فذكر حديثا مث قال قال الزهري فأخربين عروة عن عائشة اهنا قالت : أول ما  

بدئ به رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من الوحي الرؤاي الصادقة يف النوم  
 جاءت مثل فلق الصبح مث حبب إليه اخلالء فكان أييت  وكان ال يرى رؤاي اال



حراء فيتحنث فيه وهو التعبد الليايل ذوات العدد ويتزود لذلك مث يرجع إىل 
خدجية فتزوده ملثلها حىت فجئه احلق وهو يف غار حراء فجاءه امللك فيه فقال  

طين حىت اقرأ فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ما أان بقارئ قال فأخذين فغ 
بلغ مىن اجلهد مث أرسلين فقال اقرأ فقلت ما أان بقارئ فأخذين فغطين الثانية  
حىت بلغ مىن اجلهد مث أرسلين فقال اقرأ فقلت ما أان بقارئ فأخذين فغطين 

حىت   {اقرأ ابسم ربك الذي خلق  } الثالثة حىت بلغ مىن اجلهد مث أرسلين فقال 
جف بوادره حىت دخل على خدجية فقال  قال فرجع هبا تر   {ما مل يعلم  }بلغ 

زملوين زملوين فزملوه حىت ذهب عنه الروع فقال اي خدجية مايل فأخربها اخلرب 
قال وقد خشيت على فقالت له كال أبشر فوهللا ال خيزيك هللا أبدا انك لتصل 
الرحم وتصدق احلديث وحتمل الكل وتقرى الضيف وتعني على نوائب احلق مث 

حىت أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى بن قصي   انطلقت به خدجية
وهو بن عم خدجية أخي أبيها وكان أمرا تنصر يف اجلاهلية وكان يكتب الكتاب 

العريب فكتب ابلعربية من اإلجنيل ما شاء هللا ان يكتب وكان شيخا كبريا قد 
ى  عمى فقالت خدجية أي بن عم امسع من بن أخيك فقال ورقة بن أخي ما تر 

فأخربه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ما رأى فقال ورقة هذا الناموس الذي 
أنزل على موسى عليه السالم اي ليتين فيها جذعا أكون حيا حني خيرجك 

قومك فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أو خمرجي هم فقال ورقة نعم مل  
نصرا مؤزرا مث   أيت رجل قط مبا جئت به اال عودي وان يدركين يومك أنصرك

مل ينشب ورقة ان توىف وفرت الوحي فرته حىت حزن رسول هللا صلى هللا عليه  



وسلم فيما بلغنا حزان غدا منه مرارا كي يرتدى من رؤوس شواهق اجلبال فكلما  
أوىف بذروة جبل لكي يلقى نفسه منه تبدى له جربيل عليه السالم فقال له اي 

ك جاشه وتقر نفسه عليه الصالة  حممد انك رسول هللا حقا فيسكن ذل
والسالم فريجع فإذا طالت عليه وفرت الوحي غدا ملثل ذلك فإذا أوىف بذروة  

 جبل تبدى له جربيل عليه السالم فقال له مثل ذلك  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    233صفحة  - 6مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا حممد بن بشر قال حدثنا هشام بن   - 26002
عروة عن أبيه عن عائشة : ان احلبشة لعبوا لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

ت  فدعاين فنظرت من فوق منكبه حىت شبع  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا حممد بن بشر قال ثنا هشام عن   - 26003
أبيه عن عائشة اهنا : كانت تلعب ابلبنات فكان النيب صلى هللا عليه وسلم  

 أييت بصواحيب يلعنب معي  

 

 

رط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا سليمان بن داود أان بن أىب الزاند  - 26004
عن أىب الزاند قال قال يل عروة ان عائشة قالت قال رسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم : يومئذ لتعلم يهود ان يف ديننا فسحة اىن أرسلت حبنيفية مسحة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

 حدثين أىب حدثنا سويد بن عمرو قال حدثنا أابن  حدثنا عبد هللا - 26005
رسول هللا صلى بن يزيد حدثنا حيىي بن أىب كثري عن أىب سلمة عن عائشة : ان 

هللا عليه وسلم كان إذا صلى صالة داوم عليها وكان أحب الصالة إليه ما  
 داوم عليها وان قلت وقال ان هللا عز وجل ال ميل حىت متلوا 

 



 

ألرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم عليق شعيب ات  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب حدثنا سويد بن عمرو قال حدثنا أابن   - 26006
حدثنا حيىي عن أىب سلمة عن عائشة قالت : كان أكثر صوم رسول هللا صلى  

 هللا عليه وسلم من شهر من السنة من شعبان فإنه كان يصومه كله  

 

 

ناده صحيح على شرط مسلم عليق شعيب األرنؤوط : إس ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا حيىي بن آدم قال حدثنا إسرائيل  - 26007
عن منصور عن إبراهيم عن األسود عن عائشة قالت : ملا كانت ليلة النفر  

قلت اي رسول هللا يرجعون بعمرة وحجة وأرجع حبجة فبعث معي أخي 
سلم مصعدا مدجلا على أهل فاعتمرت فرأيت رسول هللا صلى هللا عليه و 

 املدينة وأان مدجلة على أهل مكة  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 



------------------------------------- 

 

[    234صفحة  - 6مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا هشام بن سعيد قال أان حممد بن  - 26008
دينار عن سعد بن أوس عن مصدع بن حيىي األنصاري عن عائشة قالت : كان  

 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقبلها وهو صائم وميص لساهنا 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : مكرر ت  

 

 

د حممد بن عبد هللا بن حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا أبو أمح - 26009
الزبري قال حدثنا أسامة بن زيد الليثي عن القاسم بن حممد عن عائشة قالت : 

فرضت الصالة ركعتني فزاد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف صالة احلضر 
 وترك صالة السفر على حنوها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف هبذه السياقة أسامة بن زيد وهو  ت
 الليثي خمتلف فيه وقد تفرد هبا وهو ممن ال حيتمل تفرده 

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا حيىي بن سعيد األموي عن هشام   - 26010
بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت : كنت ألعب ابلبنات على عهد رسول هللا 

صلى هللا عليه وسلم وكان أييت بصواحيب فكن إذا رأين رسول هللا صلى هللا 
عليه وسلم ينقمعن منه فكان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يسر هبن إىل 

 يلعنب معي  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب حدثنا زيد بن احلباب قال أخربين  - 26011
بة عن  إبراهيم بن انفع قال أخربين احلسن بن مسلم بن يناق عن صفية بنت شي

عائشة ان امرأة من األنصار زوجت ابنة هلا فاشتكت وتساقط شعرها فأتت 
النيب صلى هللا عليه وسلم فقالت : ان زوجها يريدها فأصل شعرها فقال 

 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لعن هللا املوصوالت 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

 حدثين أىب حدثنا زيد بن احلباب قال أخربين عمر  حدثنا عبد هللا - 26012



بن أىب وهب النصري قال حدثين موسى بن طلحة بن عبيد هللا بن كريز 
اخلزاعي عن عائشة : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان إذا توضأ خلل 

 حليته ابملاء  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه وهذا إسناد ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب حدثنا على بن موسى قال أان عبد هللا   - 26013
يعىن بن مبارك قال أان عمر بن أىب وهب اخلزاعي قال حدثين موسى بن ثروان 

عن طلحة بن عبيد هللا بن كريز اخلزاعي عن عائشة قالت : كان رسول هللا 
 صلى هللا عليه وسلم إذا توضأ خلل حليته ابملاء  

 

 

ألرنؤوط : حسن لغريهعليق شعيب ات  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب أمحد بن حممد بن حنبل بن هالل بن   - 26014
أسد قال حدثنا عبد األعلى بن عبد األعلى السامي حدثنا برد عن الزهري  

عن عروة عن عائشة قالت : استفتحت الباب ورسول هللا صلى هللا عليه  
نه واما عن يساره حىت فتح يل مث  وسلم قائم يصلي فمشى يف القبلة أما عن ميي 



 رجع إىل مصاله  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب حدثنا عبد األعلى عن معمر عن   - 26015
الزهري عن عروة عن عائشة اهنا : كانت ترجل النيب صلى هللا عليه وسلم  

يف حجرهتا   وهى حائض وهو معتكف يف املسجد فيناوهلا رأسه وهي  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عبد األعلى حدثنا سعيد ويزيد  - 26016
قال أان سعيد عن قتادة عن صفية بنت شيبة عن عائشة : ان النيب صلى هللا 

املد قال يزيد  عليه وسلم كان يغتسل ابلصاع ويتوضأ بنحو املد قال يزيد بقدر 
 عن صفية بنت شيبة أو معاذة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب حدثنا يزيد قال أان مهام عن قتادة عن   - 26017
 صفية بنت شيبة وقال : بقدر املد وبقدر الصاع  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب حدثنا عبد الوهاب عن سعيد عن   - 26018
قتادة عن صفية بنت شيبة عن عائشة : ان النيب صلى هللا عليه وسلم كان  

 يغتسل ابلصاع ويتوضأ بقدر املد أو حنوه  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

لقاسم  حدثنا عبد هللا حدثين أىب حدثنا عبد الواحد احلداد ثنا ا - 26019
ان فقيل هلا ما حيملك على  بن الفضل عن حممد بن على ان عائشة كانت تد

الدين ولك عنه مندوحة قالت إين مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول  
: ما من عبد يدان ويف نفسه أداؤه اال كان معه من هللا عون فاان ألتمس ذلك 

 العون 
 



 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث حسنت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    235صفحة  - 6مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عبد الواحد قال حدثنا هشام عن   - 26020
 مشيسة عن عائشة : ان النيب صلى هللا عليه وسلم هنى عن نبيذ اجلر  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

[    235صفحة  - 6مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا يزيد بن هارون قال أان عاصم   - 26021
األحول عن أىب الوليد عن عائشة قالت : ما كان النيب صلى هللا عليه وسلم  
جيلس بعد صالته اال قدر ما يقول اللهم أنت السالم ومنك السالم تباركت  



ل واإلكرام ايذا اجلال  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا يزيد أخربان احلجاج عن عبد   - 26022
الرمحن بن األسود عن أبيه عن عائشة قالت : كان رسول هللا صلى هللا عليه  

راد أن ينام  وسلم إذا أراد أن يباشر إحداان وهى حائض أمرها فاتزرت فإذا أ
 وهو جنب توضأ وضوءه للصالة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب حدثنا يزيد قال أان عاصم عن معاذة   - 26023
بنت عبد هللا قالت أخربتين عائشة اهنا : كانت تغتسل هي ورسول هللا صلى 

 هللا عليه وسلم من إانء واحد  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 



 

أان حيىي عن عمرة عن   حدثنا عبد هللا حدثين أىب حدثنا يزيد قال - 26024
عائشة قالت : لو رأى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ما أحدث النساء 

 ملنعهن املسجد كما منعت نساء بىن إسرائيل 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا يزيد أان حيىي ان حممد بن عبد   - 26025
أخي عمرة أخربه عن عمرة اهنا مسعت عائشة تقول : ان كان رسول  الرمحن بن 

هللا صلى هللا عليه وسلم ليصلى الركعتني اللتني قبل الفجر فيخففهما حىت ان 
 كنت ألقول هل قرأ فيهما أبم القرآن 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا يزيد قال أان سفيان عن الزهري   - 26026
عن عروة عن عائشة قالت : كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم معتكفا وكان  

ال يدخل البيت اال حلاجة اإلنسان قالت فغسلت رأسه وان بيين وبينه لعتبة  
 الباب 



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا يزيد قال أان عمرو بن ميمون قال   - 26027
أخربين سليمان بن يسار قال أخربتين عائشة : ان رسول هللا صلى هللا عليه  

وسلم كان إذا أصاب ثوبه املىن غسل ما أصاب من ثوبه مث خرج إىل الصالة 
 وأان أنظر إىل بقعة يف ثوبه ذلك من أثر الغسل  

 

 

رنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا يزيد قال أان هشام عن احلسن عن  - 26028
سعد بن هشام قال قدمت املدينة فدخلت على عائشة فقالت يل من أنت 
فقلت سعد بن هشام بن عامر قالت رحم هللا أابك قال قلت أخربيين عن  

يه وسلم قالت : ان رسول هللا صلى هللا عليه  صالة رسول هللا صلى هللا عل
وسلم كان يقرأ فقلت أجل ولكن أخربيين قالت كان رسول هللا صلى هللا عليه  

وسلم يصلي ابلناس عشاء اآلخرة مث أيوي إىل فراشه فإذا كان من جوف الليل 
قام إىل طهوره فتوضأ مث دخل املسجد فصلى مثاين ركعات يسوى بني القراءة 



ركوع والسجود مث يوتر بركعة مث يصلي ركعتني وهو جالس مث يضع فيهن وال
ككت أغفي أو مل  رأسه فرمبا جاء بالل فآذنه ابلصالة قبل ان يغفى ورمبا ش

يغف حىت يؤذنه ابلصالة قالت فكانت تلك صالة رسول هللا صلى هللا عليه  
شه وسلم حىت أسن وحلم وكان يصلي ابلناس العشاء اآلخرة مث أيوي إىل فرا

فإذا كان يف جوف الليل قام إىل طهوره فتوضأ مث دخل املسجد فصلى ست 
ركعات يسوى بينهن يف الركوع والسجود والقراءة مث يوتر بركعة مث يصلي 

ركعتني وهو جالس فرمبا مل يغف حىت جيئ بالل فيؤذنه ابلصالة ورمبا شككت 
 أغفي أو مل يغف 

 

 

له ثقات رجال الشيخني عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجات  

 

 

------------------------------------- 

 

[    236صفحة  - 6مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا يزيد قال ثنا هبز بن حكيم وقال   - 26029
رسول هللا  مرة اان قال مسعت زرارة بن أوىف يقول سئلت عائشة عن صالة 

صلى هللا عليه وسلم ابلليل فقالت : كان يصلي العشاء مث يصلي بعدها ركعتني  



م فصلى  مث ينام فإذا استيقظ وعنده وضوءه مغطى وسواكه استاك مث توضأ فقا
ان ركعات يقرأ فيهن بفاحتة الكتاب وما شاء من القرآن وقال مرة ما شاء هللا مث

من القرآن فال يقعد يف شيء منهن اال يف الثامنة فإنه يقعد فيها فيتشهد مث  
يقوم وال يسلم فيصلى ركعة واحدة مث جيلس فيتشهد ويدعو مث يسلم تسليمة  

يوقظنا مث يكرب وهو جالس فيقرأ مث  واحدة السالم عليكم يرفع هبا صوته حىت 
يركع ويسجد وهو جالس فيصلى جالسا ركعتني فهذه إحدى عشرة ركعة فلما  

كثر حلمه وثقل جعل التسع سبعا ال يقعد اال كما يقعد يف األوىل ويصلي 
الركعتني قاعدا فكانت هذه صالة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حىت قبضه  

 هللا 

 

 

وط : حديث صحيحعليق شعيب األرنؤ ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا يونس قال ثنا عمران بن يزيد  - 26030
العطار عن هبز بن حكيم عن زرارة بن أوىف عن سعد بن هشام قال قلت ألم  

املؤمنني عائشة كيف كانت صالة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من الليل 
كعتني قائما يرفع صوته كأنه  قالت : كان يصلي العشاء فذكر احلديث ويصلي ر 

 يوقظنا بل يوقظنا مث يدعو بدعاء يسمعنا مث يسلم تسليمة مث يرفع هبا صوته 
 

 



عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا يزيد قال أان زكراي عن عامر عن   - 26031
من أحب لقاء   شريح بن هانئ عن عائشة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال :

 هللا أحب هللا لقاءه ومن كره لقاء هللا كره هللا لقاءه واملوت قبل لقاء هللا 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا يزيد قال أان زكراي عن أىب إسحاق  - 26032
لق رسول هللا قال حدثين أبو عبد هللا اجلديل قال قلت لعائشة : كيف كان خ

صلى هللا عليه وسلم يف أهله قالت كان أحسن الناس خلقا مل يكن فاحشا وال  
و ويصفح متفحشا وال صخااب ابألسواق وال جيزئ ابلسيئة مثلها ولكن يعف   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري أيب ت
 عبد هللا اجلديل 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا يزيد قال أان زكراي عن أىب إسحاق  - 26033



عن األسود عن عائشة قالت : كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا أراد أن 
ده حىت اىن ألرى بصيص الدهن يف شعره ولقد كنت حيرم أدهن أبطيب دهن جي

أفتل قالئد اهلدى لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم مث يبعث به فما يعتزل منا  
 امرأة 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا يزيد قال اان محيد عن عبد هللا بن  - 26034
شقيق قال قلت لعائشة : أكان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يصلي قاعدا  

قالت كان يصلي من الليل طويال قاعدا ويصلي من الليل طويال قائما فإذا قرأ 
 قائما ركع قائما وإذا قرأ قاعدا ركع قاعدا  

 

 

ألرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم عليق شعيب ات  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا يزيد قال أان داود عن عامر عن   - 26035
مسروق قال كنت متكئا عند عائشة فقالت اي أاب عائشة : أان أول من سأل  

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن هذه قال ذلك جربيل مل أره يف صورته اليت 



ني رأيته منهبطا من السماء سادا عظم خلقه ما بني السماء خلق فيها اال مرت
 واألرض  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا يزيد أان سعيد عن قتادة عن معاذة   - 26036
عن عائشة قالت : مرن أزواجكن ان يغسلوا عنهم أثر الغائط والبول فإين 

 أستحيهم وان النيب صلى هللا عليه وسلم قد كان يفعله  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

د أان عروة أبو عبد هللا البزاز حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا يزي - 26037
ل عن الشعيب عن عائشة قالت : كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا اغتس

من اجلنابة بدأ فتوضأ وضوءه للصالة وغسل فرجه وقدميه ومسح يده ابحلائط 
 مث أفاض عليه املاء فكأين أرى أثر يده يف احلائط 

 

 

طاعه . الشعيب : وهو عامر بن  عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف النقت



 شراحيل مل يسمع من عائشة

 

 

------------------------------------- 

 

[    237صفحة  - 6مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا يزيد أان هشام عن حيىي عن عمران   - 26038
بن حطان أن عائشة حدثته : ان النيب صلى هللا عليه وسلم مل يكن يرتك يف 

 بيته شيئا فيه تصليب اال قضبه  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

قدام عن  حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا يزيد قال أان شريك عن امل - 26039
أبيه قال : قلت لعائشة اي أمه أبي شيء كان يبدأ النيب صلى هللا عليه وسلم  

إذا دخل عليك بيتك وأبي شيء كان خيتم قالت كان يبدأ ابلسواك وخيتم  
 بركعيت الفجر  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

عمش  حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا يزيد قال أان سفيان عن األ - 26040
عن إبراهيم عن األسود عن عائشة قالت : توىف رسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم ودرعه مرهونة بثالثني صاعا من شعري  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا يزيد قال أان بن أىب ذئب عن خملد   - 26041
ة : ان النيب صلى هللا عليه وسلم قضى ان بن خفاف عن عروة عن عائش

 اخلراج ابلضمان 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث حسن وهذا إسناد ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا يزيد قال أان بن أىب ذئب عن   - 26042
احلرث بن عبد الرمحن عن أىب سلمة عن عائشة قالت : أخذ رسول هللا صلى 
هللا عليه وسلم بيدي مث أشار إىل القمر فقال اي عائشة استعيذى ابهلل من شر  



 هذا فان هذا هو الغاسق إذا وقب 

 

 

إسناده حسنعليق شعيب األرنؤوط : ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا يزيد قال أان حممد بن إسحاق عن   - 32604
الزهري عن عروة عن عائشة فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لعبد بن 
زمعة : الولد للفراش وللعاهر احلجر مث أمر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

هه بعتبة فما رآها حىت لقي هللا  سودة بنت زمعة ان حتتجب منه ملا رأى من شب   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا يزيد قال أان حممد يعىن بن عمرو   - 26044
ة قال  عن حممد بن إبراهيم انه مسع علقمة بن وقاص الليثي قال سألت عائش

قلت : كيف كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يصلي الركعتني وهو جالس 
 فقالت كان يقرأ فيهما وهو جالس فإذا أراد ان يركع قام فركع  

 

 

يق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحعلت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا يزيد قال أان حممد عن أىب سلمة   - 26045
قال : سألت عائشة هل كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ينام وهو جنب 

 قالت نعم ولكنه كان ال ينام حىت يغسل فرجه ويتوضأ وضوءه للصالة 

 

 

حيحعليق شعيب األرنؤوط : حديث صت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا يزيد قال أان حممد عن أىب سلمة   - 26046
  عن عائشة قالت : لقد كان أييت على آل حممد صلى هللا عليه وسلم الشهر ما

يرى يف بيت من بيوته الدخان قال قلت اي أمه فما كان طعامهم قالت 
نصار وكانت هلم  األسودان املاء والتمر غري انه كان له جريان صدق من األ

 رابئب فكانوا يبعثون إليه من ألباهنا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا يزيد قال أان حممد يعىن بن إسحاق  - 26047
  عن الزهري عن عروة عن عائشة : ان زينب بنت جحش استحيضت على



عهد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فأمرها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
ابلغسل لكل صالة فان كانت لتدخل املركن مملوءا ماء فتغتمس فيه مث خترج  

نه وان الدم لغالبه فتخرج فتصلى  م  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف حممد بن إسحاق مدلست  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا يزيد قال أان حممد بن عمرو عن   - 26048
أبيه عن جده علقمة بن وقاص عن عائشة اهنا قالت : كنت أطيب رسول هللا 

 صلى هللا عليه وسلم حني حيرم وحني حيل 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد حمتمل للتحسني ت  

 

 

ثنا يزيد قال أان سفيان يعىن بن حسني حدثنا عبد هللا حدثين أىب  - 26049
عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت أهديت حلفصة شاة وحنن صائمتان  

فأفطرتىن وكانت ابنة أبيها فدخل علينا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فذكران  
 ذلك له فقال : أبدال يوما مكانه  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

-------------------------------------  

 

[    238صفحة  - 6مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا يزيد قال أان سفيان عن الزهري   - 26050
الت هلا أعاذك هللا  عن عروة عن عائشة قال : سألتها امرأة يهودية فأعطتها فق

من عذاب القرب فأنكرت عائشة ذلك فلما رأت النيب صلى هللا عليه وسلم  
وسلم بعد   قالت له فقال ال قالت عائشة مث قال لنا رسول هللا صلى هللا عليه

 ذلك انه أوحى إىل انكم تفتنون يف قبوركم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا يزيد أان حيىي عن عبد الرمحن بن  - 26051
القاسم عن أبيه انه مسع عائشة تقول : لقد فتلت قالئد هدى رسول هللا صلى 

 هللا عليه وسلم بيدي فبعث هبا وأقام فما ترك شيئا كان يصنعه  

 



 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

عبد هللا حدثين أىب ثنا يزيد قال أان بن أىب ذئب عن  حدثنا  - 26052
القاسم بن عباس عن عبد هللا بن نيار عن عروة بن الزبري عن عائشة قالت : 
أتى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بظبية فيها خرز فقسمه بني احلرة واألمة  

 سواء  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا يزيد قال أان بن أىب ذئب عن   - 26053
الزهري عن عروة عن عائشة قالت : ما سبح رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 سبحة الضحى قط وإين ألسبحها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

ودي عن عبد الرمحن حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا يزيد أان املسع - 26054



بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :  
 احلية فاسقة والعقرب فاسقة والفارة فاسقة والغراب فاسق  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا يزيد قال أان حيىي ان أاب بكر بن   - 26055
ن عمرة بنت عبد الرمحن عن عائشة قالت قال رسول هللا صلى حممد أخربه ع

 هللا عليه وسلم : ما زال جربيل يوصيىن ابجلار حىت ظننت انه سيورثه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا يزيد قال أان حممد بن إسحاق عن   - 26056
عبد هللا بن حممد بن عبد الرمحن بن أىب بكر عن عائشة قالت مسعت رسول  

 هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : ان السواك ملطهرة للفم مرضاة للرب  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح لغريه ت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا يزيد قال أان هشام عن حممد ان   - 26057
عائشة سئلت عن القراءة يف الركعتني قبل صالة الفجر فقالت : كان رسول 

هللا صلى هللا عليه وسلم يسر القراءة فيهما وذكرت قل اي أيها الكافرون وقل  
 هو هللا أحد  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

دثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا يزيد قال أان هشام عن حممد : ان  ح - 26058
مخر فقالت اىن  عائشة نزلت على أم طلحة الطلحات فرأت بناهتا يصلني بغري 

ألرى بناتك قد حضن أو حاض بعضهن قالت أجل قالت فال تصلني جارية  
منهن وقد حاضت اال وعليها مخار فان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم دخل  

لى وعندي فتاة فألقى إىل حقوة فقال شقيه بني هذه وبني الفتاة اليت عند أم  ع
 سلمة فإين ال أرامها اال قد حاضتا أو ال أراها اال قد حاضت  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد فيه انقطاع ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا يزيد قال أان حيىي بن سعيد عن   - 26059



الرمحن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت : طيبت رسول هللا صلى هللا  عبد
 عليه وسلم بيدي حلرمه وطيبته مبىن قبل ان يفيض  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا يزيد بن هارون قال أان احلجاج بن  - 26060
سول هللا أرطاة عن حيىي بن أىب كثري عن عروة عن عائشة قالت : فقدت ر 

صلى هللا عليه وسلم ذات ليلة فخرجت فإذا هو ابلبقيع رافع رأسه إىل السماء 
انك فقال يل أكنت ختافني ان حييف هللا عليك ورسوله قالت قلت ظننت 

أتيت بعض نسائك فقال ان هللا عز وجل ينزل ليلة النصف من شعبان إىل 
 السماء الدنيا فيغفر ألكثر من عدد شعر غنم كلب  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف لضعف حجاج بن أرطاة والنقطاعه ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا يزيد قال أان مهام عن قتادة عن   - 26061
صفية بنت شيبة عن عائشة : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان يتوضأ 

 بقدر املد ويغتسل بقدر الصاع  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    239صفحة  - 6مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا يزيد قال أان حجاج عن قتادة عن   - 26062
صفية بنت شيبة عن عائشة ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : ان لكل 

 قوم مادة وان مادة قريش مواليهم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا يزيد ثنا محاد بن سلمة عن على   - 26063
بن زيد عن أىب عثمان النهدي عن عائشة قالت كان رسول هللا صلى هللا عليه  

وسلم يقول : اللهم اجعلين من الذين إذا أحسنوا استبشروا وإذا أساءوا 
 استغفروا  



 

 

بن زيد بن جدعانعليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف لضعف علي ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا يزيد قال أان اجلريري عن عبد هللا   - 26064
يصلي أربعا بن شقيق عن عائشة قالت : كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

قبل الظهر وقال يزيد مرة ركعتني بعدها وركعتني قبل الفجر وكان يقول نعم  
افرون وقل هو هللا  السوراتن مها يقرؤهنا يف الركعتني قبل الفجر قل اي أيها الك

 أحد 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا سند رجاله ثقات رجال  ت
 الشيخني 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا يزيد قال أان سفيان الثوري عن   - 26065
األعمش يعىن عن أىب الضحى عن مسروق عن عائشة قالت : قد خريان رسول 

لم نعده طالقا قال أبو بكر سقط من كتايب  هللا صلى هللا عليه وسلم فاخرتانه ف
 أبو الضحى  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا يزيد قال أان هشام بن حسان عن   - 26066
أىب معشر عن إبراهيم عن األسود عن عائشة قالت : كنت أفرك املىن من ثوب 

 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

محاد بن سلمة عن   حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا يزيد قال أان - 26067
اثبت البناين عن عبد هللا بن رابح عن عبد العزيز بن النعمان عن عائشة عن  

 النيب صلى هللا عليه وسلم قال : إذا التقى اخلتاانن وجب الغسل 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا يزيد قال أان شعبة بن احلجاج عن   - 26068
عمر واجلوين عن طلحة رجل من قريش عن عائشة قالت قلت : اي رسول أىب 

 هللا ان يل جارين فإىل أيهما أهدى قال إىل أقرهبما منك اباب  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا يزيد أان محاد بن سلمة عن خالد   - 26069
زيز فذكروا احلذاء عن خالد بن أىب الصلت قال كنا عند عمر بن عبد الع

الرجل جيلس على اخلالء فيستقبل القبلة فكرهوا ذلك فحدث عن عراك بن 
مالك عن عائشة : ان ذلك ذكر عند النيب صلى هللا عليه وسلم فقال أو قد  

علوها حويل مقعدي إىل القبلة  ف  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف لضعف خالد بن أيب الصلت على  ت
 نكارة يف متنه 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا يزيد قال أان هشام عن قتادة عن   - 26070
زرارة بن أوىف عن سعد بن هشام عن عائشة عن النيب صلى هللا عليه وسلم  

قال : املاهر ابلقرآن مع السفرة الكرام الربرة والذي يقرؤه وهو يشق عليه له  
 أجره مرتني 

 

 



شيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا يزيد بن هارون قال أان جرير بن  - 26071
  حازم قال ثنا يزيد بن رومان عن عروة عن عائشة ان رسول هللا صلى هللا عليه 
وسلم قال هلا : اي عائشة لوال ان قومك حديث عهد جباهلية ألمرت ابلبيت 

وجعلت له اببني اباب شرقيا  فهدم فأدخلت فيه ما أخرج منه وألزقته ابألرض 
 واباب غربيا فإهنم عجزوا عن بنائه فبلغت به أساس إبراهيم عليه السالم 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا يزيد قال أان عبد العزيز بن عبد هللا   - 26072
بن عبد هللا بن عياش بن أىب ربيعة عن  بن أىب سلمة عن عبد الرمحن بن احلرث 

عائشة قالت : قدمنا املدينة وهى اجتال وغرقد فاشتكى آل أىب بكر  
فاستأذنت النيب صلى هللا عليه وسلم يف عيادة أىب فأذن يل فأتيته فقلت اي 

 أبت كيف جتدك قال 

واملوت أدىن من شراك نعله ( قالت قلت هجر   ...كل امرئ مصبح يف أهله )  
 وهللا أىب مث أتيت عامر بن فهرية فقلت أي عامر كيف جتدك قال 



إن اجلبان حتفه من فوقه ( قالت فأتيت بالال  ...وجدت املوت قبل ذوقه  ) 
 فقلت اي بالل كيف جتدك فقال 

بفخ وحويل أذخر وجليل ( قال فأتيت  ... أال ليت شعرى هل أبيت ليلة ) 
ال اللهم ابرك لنا يف صاعنا وابرك لنا  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فأخربته ق

 يف مدان وحبب إلينا املدينة كما حببت إلينا مكة وانقل وابءها إىل خم ومهيعة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد فيه ضعف وانقطاعت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    240صفحة  - 6مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا يزيد قال أان صدقة بن موسى قال   - 26073
قال رسول هللا  حدثنا أبو عمران اجلوين عن يزيد بن اببنوس عن عائشة قالت

صلى هللا عليه وسلم : الدواوين عند هللا عز وجل ثالثة ديوان ال يعبأ هللا به 
فأما الديوان الذي ال  شيئا وديوان ال يرتك هللا منه شيئا وديوان ال يغفره هللا

إنه من يشرك ابهلل فقد حرم هللا  }يغفره هللا فالشرك ابهلل قال هللا عز وجل 



وأما الديوان الذي ال يعبأ هللا به شيئا فظلم العبد نفسه فيما بينه   {عليه اجلنة 
وبني ربه من صوم يوم تركه أو صالة تركها فان هللا عز وجل يغفر ذلك 

الديوان الذي ال يرتك هللا منه شيئا فظلم العباد بعضهم   ويتجاوز ان شاء وأما
 بعضا القصاص ال حمالة 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف لضعف صدقة بن موسى ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا يزيد قال اان إبراهيم بن سعد قال   - 26074
ل هللا صلى هللا حدثين أىب عن عروة بن الزبري عن عائشة قالت : ملا مرض رسو 

عليه وسلم دعا ابنته فاطمة فسارها فبكت مث سارها فضحكت فسألتها عن  
ذلك فقالت أما حيث بكيت فإنه أخربين انه ميت فبكيت مث أخربين اىن أول 

 أهله حلوقا به فضحكت  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

دثنا يزيد عن إبراهيم بن سعد قال  حدثنا عبد هللا حدثين أىب ح - 26075
أخربين أىب عن القاسم عن عائشة قالت قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :  



 من أحدث يف أمران ما ليس منه فهو رد  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا يزيد قال أان مهام بن حيىي عن   - 26076
فأخرباها ان   قتادة عن أىب حسان قال دخل رجالن من بىن عامر على عائشة

أاب هريرة حيدث عن النيب صلى هللا عليه وسلم انه قال : الطرية من الدار 
لت واملرأة والفرس فغضبت فطارت شقة منها يف السماء وشقة يف األرض وقا

والذي أنزل الفرقان على حممد ما قاهلا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قط إمنا  
 قال كان أهل اجلاهلية يتطريون من ذلك 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا يزيد قال أان جعفر بن برد عن أم   - 26077
سامل الراسبية قالت مسعت عائشة تقول قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :  

 والذي نفس حممد بيده خللوف فم الصائم أطيب عند هللا من ريح املسك 

 

 



أم  عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف جلهالةت
 سامل الراسبية 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا يزيد قال أان إمساعيل بن أىب خالد  - 26078
عن الشعيب عن مسروق عن عائشة قالت : قد خريان رسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم فاخرتانه أفكان طالقا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

ثنا معاذ ثنا بن جريج عن عطاء عن  حدثنا عبد هللا حدثين أىب  - 26079
ى خميلة يعىن الغيم  عائشة قالت : كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا رأ

تلون وجهه وتغري ودخل وخرج وأقبل وأدبر فإذا مطرت سرى عنه قالت 
  }فذكرت له عائشة بعض ما رأت منه فقال وما يدريين لعله كما قال قوم عاد  

أوديتهم قالوا هذا عارض ممطران بل هو ما استعجلتم  فلما رأوه عارضا مستقبل 
 به ريح فيها عذاب أليم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  



 

 

------------------------------------- 

 

[    241صفحة  - 6مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا معاذ قال أان حممد بن عمرو عن   - 26080
ر وحنتجرها ابلليل  أىب سلمة عن عائشة قالت : كانت لنا حصرية نبسطها ابلنها

فصلى فيها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ذات ليلة فسمع املسلمون قراءته 
ال اكلفوا من  فصلوا بصالته فلما كانت الليلة الثانية كثروا فاطلع إليهم فق

األعمال ما تطيقون فان هللا ال ميل حىت متلوا وكان أحب العمل إليه أدومه وان  
 قل قالت وكان إذا صلى صالة أثبتها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا معاذ قال ثنا محيد الطويل عن عبد   - 26081
يه  هللا بن شقيق العقيلي قال سألت عائشة عن صالة رسول هللا صلى هللا عل

وسلم ابلليل فقالت : كان يصلي ليال طويال قائما وليال طويال قاعدا وكان إذا  
 قرأ قائما ركع قائما وإذا قرأ جالسا ركع جالسا  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا حممد بن أىب عدى عن داود عن   - 26082
ولقد   }الشعيب عن مسروق قال : كنت عند عائشة قال قلت أليس هللا يقول  

قالت أان أول هذه األمة سأل   {ولقد رآه نزلة أخرى  } { رآه ابألفق املبني 
 صلى هللا عليه وسلم عنهما فقال إمنا ذاك جربيل مل يره يف صورته  رسول هللا

اليت خلق عليها اال مرتني رآه منهبطا من السماء إىل األرض سادا عظم خلقه  
 ما بني السماء واألرض  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

داود عن عامر    حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا بن أىب عدى عن - 26083
قال قالت عائشة : لو كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كامتا شيئا مما أنزل 

وإذ تقول للذي أنعم هللا عليه   }هللا عليه لكتم هذه اآلايت على نفسه 
وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق هللا وختفي يف نفسك ما هللا مبديه 

وكان أمر هللا مفعوال   }وله إىل ق {وختشى الناس وهللا أحق أن ختشاه    

 



 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد منقطع ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا حممد بن أىب عدى عن داود عن   - 26084
مبكة فلما قدم   الشعيب ان عائشة قالت : قد فرضت الصالة ركعتني ركعتني

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم املدينة زاد مع كل ركعتني ركعتني اال املغرب 
لى الصالة فإهنا وتر النهار وصالة الفجر لطول قراءهتما قال وكان إذا سافر ص

 األوىل 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا بن أىب عدى عن داود عن عزرة   - 26085
لنا سرت فيه   عن محيد بن عبد الرمحن عن سعد بن هشام قال قالت عائشة كان

متاثيل طري فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : اي عائشة حوليه فإين إذا 
 رأيته ذكرت الدنيا وكانت لنا قطيفة يلبسها تقول علمها حرير  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا إسحاق بن يوسف قال ثنا مسعر   - 26086
عن عمرو بن مرة عن أىب الضحى عن مسروق قال حدثتين الصديقة بنت 
الصديق حبيبة حبيب هللا املربأة : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان  

العصر فلم أكذهبا  يصلي ركعتني بعد  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا إسحاق بن يوسف قال أان  - 26087
الدستوائي عن حيىي بن أىب كثري عن أىب سلمة بن عبد الرمحن عن عروة عن  

 عائشة قالت : كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقبل وهو صائم  

 

 

شعيب األرنؤوط : حديث صحيحعليق ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عبد الواحد احلداد عن كهمس عن   - 26088
عبد هللا بن شقيق قال قلت لعائشة : أي الناس كان أحب إىل رسول هللا صلى 

 هللا عليه وسلم قالت عائشة قلت فمن الرجال قالت أبوها  

 



 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا بن أىب عدى عن داود عن عامر   - 89260
عن عائشة ان النيب صلى هللا عليه وسلم قال : ال يدخل الدجال مكة وال  

 املدينة 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح من حديث فاطمة بنت قيس وهذا إسناد  ت
 ضعيف النقطاعه 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عبدة قال ثنا هشام بن عروة عن   - 26090
رجل قال : سألت عائشة ما كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يصنع يف بيته  

 قالت كان يرقع الثوب وخيصف النعل أو حنو هذا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

-------------------------------------  



 

[    242صفحة  - 6مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عبدة قال ثنا حممد بن إسحاق عن   - 26091
فاطمة بنت املنذر عن عمرة عن عائشة قالت : ما علمنا أين يدفن رسول هللا 

ملساحي من آخر الليل ليلة األربعاء صلى هللا عليه وسلم حىت مسعنا صوت ا
 قال بن إسحاق واملساحي املرور 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث حمتمل للتحسني ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا روح ثنا أمين بن انبل قال حدثتين   - 26092
فاطمة بنت أىب ليث عن أم كلثوم بنت عمرو بن أىب عقرب قالت مسعت 

سول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : عليكم ابلتلبني عائشة تقول مسعت ر 
دكم كما يغسل أحدكم  البغيض النافع والذي نفسي بيده انه يغسل بطن أح

وجهه ابملاء من الوسخ وقالت كان إذا اشتكى من أهله إنسان ال تزال الربمة 
على النار حىت أييت عليه أحد طرفيه وقال يعىن روح ببغداد كان إذا اشتكى  

من أهله شيئا ال تزال   أحد  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا روح قال بن جريج قال أخربين  - 26093
ن عطاء عن عبيد  عطاء انه مسع عبيد بن عمري والضحاك قال ثنا بن جريج ع

بن عمري يقول أخربتين عائشة اهنا قالت للعابني وددت اىن أراهم قالت : فقام  
 أذنيه  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على الباب وقمت وراءه أنظر فيما بني

وعاتقه وهم يلعبون يف املسجد قال عطاء فرس أو حبش وقال بن عمري هم  
 حبش  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا روح قال ثنا بن جريج عن بنانة   - 26094
 قالت : بينا هي  موالة عبد الرمحن بن حيان األنصاري عن عائشة أم املؤمنني

عندها إذ دخل عليها جبارية عليها جالجل يصوتن فقالت ال تدخلوها على اال  
صلى هللا   ان تقطعوا جالجلها فسألتها بنانة عن ذلك فقالت مسعت رسول هللا

عليه وسلم يقول ال تدخل املالئكة بيتا فيه جرس وال تصحب رفقة فيها 
 جرس 

 



 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا روح قال ثنا مالك عن أىب النضر  - 26095
موىل عمر بن عبيد هللا عن أىب سلمة عن عائشة اهنا قالت : كان رسول هللا 

هللا عليه وسلم يصوم حىت نقول ال يفطر ويفطر حىت نقول ال يصوم وما   صلى
رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم استكمل صيام شهر قط اال رمضان وما  

 رأيته يف شهر قط أكثر صياما منه يف شعبان  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

أىب ثنا روح قال ثنا شعبة عن أىب بكر عن  حدثنا عبد هللا حدثين  - 26096
عاصم موىل لقريبة بنت حممد بن أىب بكر عن قريبة عن عائشة : ان رسول هللا 
صلى هللا عليه وسلم هنى عن الوصال يف الصوم فقلت له انك تواصل قال أان 

 لست كأحد منكم اىن أبيت أطعم وأسقى 
 

 

إسناد ضعيف على خطأ يف عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا ت
 إسناده 



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا أبو داود ثنا شعبة عن عاصم موىل   - 26097
 قريبة عن قريبة عن عائشة فذكر : معناه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا روح ثنا أوىف بن دهلم العدوى عن   - 26098
: ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان ينال شيئا من  معاذة عن عائشة 

 وجوهنا وهو صائم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عبد امللك بن عمر ثنا على بن  - 26099
سلمة حدثه ان عائشة  املبارك عن حيىي بن أىب كثري عن مثامة بن كالب ان أاب 

حدثته ان النيب صلى هللا عليه وسلم قال : ال تنبذوا يف الدابء وال يف احلنتم  
يعا وال تنبذوا البسر  وال يف النقري وال يف املزفت وال تنبذوا الزبيب والتمر مج

 والرطب مجيعا  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح دون قوله : " وال تنتبذوا الزبيب ت
 والتمر مجيعا وال تنتبذوا البسر والرطب مجيعا " فصحيح لغريه 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا روح قال ثنا بن جريج قال أخربين  - 26100
زايد ان أاب هنيك أخربه : ان أاب الدرداء كان خيطب الناس ان ال وتر ملن أدرك  
الصبح فانطلق رجال من املؤمنني إىل عائشة فأخربوها فقالت كان رسول هللا 

 صلى هللا عليه وسلم يصبح فيوتر  

 

 

: إسناده حسن من أجل أيب هنيكعليق شعيب األرنؤوط ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    243صفحة  - 6مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا معاذ بن معاذ ثنا عكرمة بن عمار   - 26101
عن عبد هللا بن عبيد بن عمري عن عائشة قالت : كان رسول هللا صلى هللا 



وسلم يسلت املىن من ثوبه بعرق األذخر مث يصلي فيه وحيته من ثوبه  عليه 
 ايبسا مث يصلي فيه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح دون قوهلا : بعرق اإلذخر ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا روح قال حممد بن أىب حفصة عن   - 26102
مرأة معها  بن شهاب عن بن حزم عن عروة عن عائشة قالت : دخلت على ا 

ابنتان هلا فاطعمتها مترة فشقتها بينهما ومل أتكل منها شيئا فدخل على رسول 
 هللا صلى هللا عليه وسلم فذكرت له ذلك فقال من ابتلى من البنات بشيء

 فأحسن صحبتهن كن له سرتا من النار  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن   - 26103
سليمان قال مسعت خيثمة حيدث عن أىب عطية عن عائشة اهنا قالت : اىن 

لبت لبيك   ألعلم كيف كانت تلبية رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مث مسعتها
 اللهم لبيك لبيك ال شريك لك لبيك ان احلمد والنعمة لك  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا روح ثنا شعبة قال ثنا سليمان عن   - 26104
خيثمة عن أىب عطية قال مسعت عائشة : تقول اىن ألعلم كيف كانت تلبية  

وسلم قال مث مسعتها تلىب بعد ذلك لبيك اللهم لبيك  رسول هللا صلى هللا عليه 
لبيك ال شريك لك لبيك ان احلمد والنعمة لك قال أىب أبو عطية امسه مالك 

 بن محزة 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا روح ثنا مالك عن أىب األسود حممد   - 26105
يتيما يف حجر عروة بن الزبري عن عروة بن  بن عبد الرمحن بن نوفل وكان

 الزبري عن عائشة : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أفرد احلج  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عبد األعلى بن محاد قال قرأت  - 26106
على مالك بن أنس عن أىب األسود عن عروة عن عائشة : ان رسول هللا صلى 

 هللا عليه وسلم أفرد احلج 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا روح قال ثنا صاحل بن أىب األخضر   - 26107
 عليه وسلم  قال أان بن شهاب ان عروة أخربه ان عائشة زوج النيب صلى هللا

قالت : أهل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ابحلج والعمرة يف حجة الوداع 
لعمرة ومل  وساق معه اهلدى وأهل انس معه ابلعمرة وساقوا اهلدى وأهل انس اب

يسوقوا هداي قالت عائشة فكنت ممن أهل ابلعمرة ومل أسق هداي فلما قدم  
النيب صلى هللا عليه وسلم قال من كان منكم أهل ابلعمرة فساق معه اهلدى 
فليطف ابلبيت وابلصفا واملروة وال حيل منه شيء حرم منه حىت يقضى حجه  

ومل يسق معه هداي فليطف  وينحر هديه يوم النحر ومن كان منكم أهل ابلعمرة 
ابلبيت وابلصفا واملروة مث ليفض وليحل مث ليهل ابحلج وليهد فمن مل جيد 

فصيام ثالثة أايم يف احلج وسبعة إذا رجع إىل أهله قالت عائشة فقدم رسول 
 هللا صلى هللا عليه وسلم احلج الذي خاف فوته وأخر العمرة  

 

 



ل عائشة : فقدم رسول هللا عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح دون قو ت
 صلى هللا عليه وسلم احلج الذي خاف فوته وأخر العمرة 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا روح قال ثنا أبو عامر اخلزاز عن   - 26108
عبد هللا بن أىب مليكة عن عائشة قالت : دخل على لتسع وعشرين فقلت اىن 

لة فقال رسول هللا صلى  ما خفيت على منهن ليلة إمنا مضت تسع وعشرون لي
 هللا عليه وسلم اي عائشة ان الشهر تسع وعشرون  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا روح ثنا بن جريج قال أخربين عبد   - 26109
عائشة ان بن  هللا بن أىب مليكة عن رجل من بىن متيم ال نكذبه قال أخربت

عمر يقول قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : الشهر تسع وعشرون 
فأنكرت ذلك عائشة وقالت يغفر هللا أليب عبد الرمحن ليس كذلك قال رسول  

 هللا صلى هللا عليه وسلم ولكنه قال الشهر يكون تسعا وعشرين  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا روح قال ثنا حممد بن أىب حفصة   - 26110
قال حدثنا بن شهاب عن عروة عن عائشة قالت : كانوا يصومون يوم 

ه تسرت الكعبة فلما فرض هللا عز  عاشوراء قبل أن يفرض رمضان وكان يوم في
وجل رمضان قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من شاء ان يصومه فليصمه  

 ومن شاء ان يرتكه فليرتكه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    244صفحة  - 6مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا روح قال أخربين عطاء عن أىب  - 26111
صاحل الزايت انه مسع أاب هريرة يقول قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : إذا  

كان يوم صوم أحدكم فال يرفث يومئذ وال يصخب فان سابه أحد أو قاتله  
 أحد فليقل اىن امرؤ صائم  

 



 

لى شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح عت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا روح قال ثنا شعبة قال مسعت  - 26112
قتادة قال مسعت مطرف بن عبد هللا عن عائشة قالت : كان رسول هللا صلى 

 هللا عليه وسلم يقول يف ركوعه سبوح قدوس رب املالئكة والروح  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا روح قال ثنا شعبة عن قتادة عن   - 26113
مطرف بن عبد هللا بن الشخري عن عائشة : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 كان يقول يف ركوعه سبوح قدوس رب املالئكة والروح  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

بد هللا حدثين أىب ثنا روح قال ثنا شعبة قال ثنا مالك حدثنا ع - 26114
عبد خري حيدث عن  بن عرفطة قال أىب وإمنا هو خالد بن علقمة قال مسعت 



عائشة عن النيب صلى هللا عليه وسلم : انه هنى عن الدابء واحلنتم واملزفت 
 قال أبو عبد الرمحن قال أىب إمنا هو خالد بن علقمة اهلمداين وهم شعبة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا روح قال ثنا هشام عن مشيسة :   - 26115
اهنا كانت عند عائشة فقام إليها إنسان فقال اي أم املؤمنني ما تقولني يف نبيذ  

 اجلر فقالت هنى نيب هللا صلى هللا عليه وسلم عن نبيذ اجلر  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا نصر بن على ثنا حممد بن أىب بكر  - 26116
عن هشام عن مشيسة عن عائشة قالت : هنى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 عن نبيذ اجلر 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا روح ثنا صاحل بن أىب األخضر قال   - 26117
عن عروة عن عائشة : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان  ثنا بن شهاب 

يتعوذ يف صالته من املغرم واملأمث فقال قائل اي رسول هللا ما أكثر ما تعوذ من  
 املغرم فقال ان الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

ثنا هشام بن أىب عبد هللا عن   حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا روح - 26118
سلمة ان عائشة حدثته ان رسول هللا صلى هللا عليه  حيىي بن أىب كثري عن أىب 

وسلم قال : خذوا من العمل ما تطيقون فان هللا عز وجل ال ميل حىت متلوا 
وكان أحب الصالة إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ما داوم عليها وان 

داوم عليها   قلت وكان إذا صلى صالة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا هشام عن هشام بن عروة عن أبيه   - 26119
خنتبز فيه قال   عن عائشة قالت وهللا : لقد كان أييت على آل حممد شهر ما



فقلت اي أم املؤمنني فما كان أيكل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقالت كان  
دون منه إىل لنا جريان من األنصار جزاهم هللا خريا كان هلم شيء من لنب يه

 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا روح ثنا بن جريج أخربين عمر بن   - 26120
: طيبت عبد هللا بن عروة انه مسع عروة والقاسم خيربان عن عائشة قالت 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بيدي بذريرة حلجة الوداع للحل واإلحرام حني  
 أحرم وحني رمى مجرة العقبة يوم النحر قبل أن يطوف ابلبيت  

 

 

ليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا روح قال ثنا أبو عامر اخلزاز عن   - 26121
بن أىب مليكة عن عائشة اهنا قالت : طيبت تعين النيب صلى هللا عليه وسلم  

 حني أهل أبطيب ما قدرت عليه من طييب  

 

 



وهذا إسناد حسن من أجل أيب عامر   عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت
 اخلزاز 

 

 

------------------------------------- 

 

[    245صفحة  - 6مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا روح ثنا شعبة قال اان احلكم عن   - 26122
الت : كأمنا انظر  إبراهيم ومحاد ومنصور وسليمان عن األسود عن عائشة اهنا ق

إىل وبيص الطيب يف مفرق رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهو حمرم قال  
ق  سليمان يف شعر وقال منصور يف أصول شعره وقال احلكم ومحاد يف مفر   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا روح ثنا الثوري عن احلسن بن  - 26123
عبيد هللا النخعي عن إبراهيم عن األسود عن عائشة قالت : كأين أنظر إىل 

 وبيص املسك يف رأس رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهو حمرم  

 



 

يب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم عليق شع ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا روح ثنا سعيد عن قتادة عن عبد   - 26124
ان بن احلكم ربه عن أىب عياض عن عبد الرمحن بن احلرث بن هشام ان مرو 

بعثه إىل أم سلمة وعائشة فقال أتيت غالم أم سلمة انفعا فارسلته إليها فرجع  
م يصبح  إىل فأخربين ان أم سلمة قالت : كان رسول هللا صلى هللا عليه وسل 

جنبا من غري احتالم مث يصبح صائما قال مث لقي غالم عائشة ذكوان أاب عمرو  
فبعثه إليها فسأهلا عن ذلك فأخربته ان نيب هللا صلى هللا عليه وسلم كان 

 يصبح جنبا من غري احتالم مث يصبح صائما  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : مرفوعه صحيح وهذا إسناد ضعيف جلهالة عبد ربهت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا روح قال حدثين مالك عن عبيد   - 12526
ن عائشة :  هللا بن عبد الرمحن بن معمر األنصاري عن أىب يونس موىل عائشة ع

ان رجال قال لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهو واقف على الباب اي رسول 
هللا عليه وسلم وأان هللا اىن أصبح جنبا وأان أريد الصيام فقال رسول هللا صلى 

أصبح جنبا وأان أريد الصيام مث اغتسل فأصوم قال الرجل انك لست مثلنا  



انك قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما أتخر فغضب رسول هللا صلى هللا 
 عليه وسلم وقال وهللا اىن ألرجو ان أكون أخشاكم هلل وأعلم مبا اتقى  

 

 

رط مسلم عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا حجني بن املثىن قال ثنا إسرائيل  - 26126
عن أىب إسحاق عن البهي عن بن عمر عن عائشة عن النيب صلى هللا عليه  
وسلم انه قال هلا : انوليين اخلمرة من املسجد فقالت اىن حائض فقال ان 

 حيضتك ليست يف يدك  

 

 

صحيح عليق شعيب األرنؤوط : حديثت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا روح ثنا صاحل بن رستم عن بن أىب  - 26127
مليكة قال قالت عائشة : دخل على النيب صلى هللا عليه وسلم وأان بسرف 
وأان أبكى فقال ما يبكيك اي عائشة فقالت قلت يرجع الناس بنسكني وأان 

ذاك شيء كتبه هللا  أرجع بنسك واحد قال ومل ذاك قالت قلت اىن حضت قال 
على بنات آدم اصنعي ما يصنع احلاج قالت فقدمنا مكة مث ارحتلنا إىل مىن مث  



ارحتلنا إىل عرفة مث وقفنا مع الناس مث وقفت جبمع مث رميت اجلمرة يوم النحر 
مث رميت اجلمار مع الناس تلك األايم قالت مث ارحتل حىت نزل احلصبة قالت 

ى أو قال بن أىب مليكة عنها اال من أجلها مث أرسل وهللا ما نزهلا اال من أجل
من احلرم فوهللا ما قال إىل عبد الرمحن فقال امحلها خلفك حىت خترجها  

فتخرجها إىل اجلعرانة وال إىل التنعيم فلتهل بعمرة قالت فانطلقنا وكان أدىن إىل 
بني احلرم التنعيم فأهللت منه بعمرة مث أقبلت فأتيت البيت فطفت به وطفت 

 الصفا واملروة مث أتيته فارحتل قال بن أىب مليكة وكانت عائشة تفعل ذلك بعد 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف على نكارة يف متنه ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا روح قال ثنا بن أىب ذئب عن بن   - 26128
 عليه  شهاب عن عروة عن عائشة قالت : خرجنا مع رسول هللا صلى هللا

وسلم يف حجة الوداع فنزلنا الشجرة فقال من شاء فليهل بعمرة ومن شاء 
فليهل حبجة قالت عائشة فأهل منهم بعمرة وأهل منهم حبجة قالت وكنت أان  

أهل بعمرة فأدركين يوم عرفة وأان حائض فقال يل رسول هللا صلى هللا عليه  ممن 
وسلم انقضى رأسك وامتشطي وذرى عمرتك وأهلي ابحلج فلما كان ليلة  

 احلصبة أمرين فاعتمرت مكان عمريت اليت تركت  
 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    246صفحة  - 6مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا روح ثنا كهمس عن عبد هللا بن  - 26129
شقيق قال : سألت عائشة أكان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يصوم شهرا  

منه اال رمضان وال أفطر شهرا   كله قالت ما علمته صام شهرا كله حىت يفطر
 كله حىت يصوم منه حىت مضى لوجهه أو لسبيله صلى هللا عليه وسلم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا روح ثنا سعيد عن قتادة عن أىب  - 26130
ة حيدث ان نيب حسان األعرج ان رجلني دخال على عائشة فقاال ان أاب هرير 

هللا صلى هللا عليه وسلم كان يقول : إمنا الطرية يف املرأة والدابة والدار قال  
القرآن على    فطارت شقة منها يف السماء وشقة يف األرض فقالت والذي أنزل



أىب القاسم ما هكذا كان يقول ولكن نيب هللا صلى هللا عليه وسلم كان يقول 
ما    }كان أهل اجلاهلية يقولون الطرية يف املرأة والدار والدابة مث قرأت عائشة 

إىل آخر اآلية  {أصاب من مصيبة يف األرض وال يف أنفسكم إال يف كتاب    

 

 

يح على شرط مسلم عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا روح قال ثنا هشام بن أىب عبد هللا   - 26131
عن بديل عن عبد هللا بن عبيد بن عمري الليثي عن امرأة منهم يقال هلا أم 

كلثوم عن عائشة : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان أيكل يف ستة من  
قمتني فقال النيب صلى هللا عليه وسلم أما  أصحابه فجاء أعرايب جائع فأكل بل 

انه لو ذكر اسم هللا لكفاكم فإذا أكل أحدكم فليذكر اسم هللا فان نسي ان 
 يسمى هللا يف أوله فليقل بسم هللا يف أوله وآخره  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن بشواهدهت  

 

 

فع  حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا روح ثنا مالك بن أنس عن ان - 26132
عن القاسم بن حممد عن عائشة اهنا أخربته اهنا : اشرتت منرقة فيها تصاوير  



فلما رآها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قام على الباب فلم يدخل فعرفت 
يف وجهه الكراهية فقلت اي رسول هللا أتوب إىل هللا واىل رسوله ما أذنبت فقال  

النمرقة فقلت اشرتيتها لتقعد  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ما ابل هذه 
عليها ولتوسدها فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ان أصحاب هذه الصور  

يعذبون هبا يقال هلم أحيوا ما خلقتم وقال ان البيت الذي فيه الصورة ال 
 تدخله املالئكة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا روح ثنا شعبة قال ثنا أبو إسحاق  - 26133
قال مسعت أاب عبد هللا يعىن اجلديل يقول : سألت أم املؤمنني عائشة عن خلق  
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقالت مل يك فاحشا وال متفحشا وال صخااب 

 يف األسواق ولكن يعفو ويصفح  

 

 

ه صحيحعليق شعيب األرنؤوط : إسناد ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا الضحاك بن خملد قال حدثين أيب  - 26134



قال حدثين الزبري بن عبيد عن انفع قال يعىن أاب عاصم قال أىب وال أدري من  
هو يعىن انفع هذا قال كنت أجتر إىل الشام أو إىل مصر قال فتجهزت إىل 

م املؤمنني اىن قد جتهزت إىل العراق فدخلت على عائشة أم املؤمنني فقلت اي أ
رك اىن مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول العراق فقالت مالك وملتج

: إذا كان ألحدكم رزق يف شيء فال يدعه حىت يتغري له أو يتنكر له فأتيت 
العراق مث دخلت عليها فقلت اي أم املؤمنني وهللا ما رددت الرأس مال 

احلديث كما حدثتك   فاعادت عليه احلديث أو قالت  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عثمان بن عمر قال ثنا مالك عن  - 26135
الزهري عن عروة عن عائشة ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : الولد  

 للفراش وللعاهر احلجر  
 

 

الشيخني عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرطت  

 

 

-------------------------------------  



 

[    247صفحة  - 6مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عثمان بن عمر قال أان يونس عن   - 26136
الزهري عن عروة عن عائشة ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : لو 

استقبلت من آمري ما استدبرت ما سقت اهلدى وال حللت مع الذين حلوا 
 من العمرة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عثمان بن عمر قال ثنا يونس عن   - 26137
ة وعندها  الزهري عن عروة عن عائشة ان احلوالء بنت تويت مرت على عائش

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قالت فقلت : اي رسول هللا هذه احلوالء 
يقون فوهللا  وزعموا اهنا ال تنام الليل فقال ال تنام الليل خذوا من العمل ما تط 

 ال يسام هللا حىت تسأموا 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 



 

قال أىب ثنا وهب قال حدثنا أىب قال مسعت النعمان عن الزهري  - 26138
عن عروة عن عائشة قالت : مرت احلوالء بنت تويت بن حبيب بن أسد بن 

 عبد العزى فذكره وقال فان هللا ال يسام حىت تساموا 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

ل أان شعيب عن  حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا أبو اليمان قا - 26139
الزهري قال عروة بن الزبري أخربتين عائشة : ان احلوالء بنت تويت بن حبيب  

 بن أسد بن عبد العزى فذكر احلديث 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عثمان بن عمر ثنا يونس عن   - 26140
ائشة ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : ال  الزهري عن أىب سلمة عن ع

 نذر يف معصية هللا وكفارته كفارة ميني 
 

 



عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف النقطاعه ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عثمان قال ثنا يونس عن الزهري  - 26141
عن عروة عن عائشة ان النيب صلى هللا عليه وسلم قال : ال نذر يف معصية هللا  

 وكفارته كفارة ميني  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : الراجح أنه ملفق من سند احلديث التايل ومنت ت
 احلديث السابق 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عثمان قال ثنا يونس عن الزهري  - 26142
عن عروة عن عائشة ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : ال حترم املصة 

 وال املصتان  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني ت  

 

 

ثنا مالك بن حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عثمان بن عمر قال  - 26143
الزهري عن سامل بن عبد هللا بن حممد بن أىب بكر أخرب عبد هللا بن أنس عن 



عمر عن عائشة ان النيب صلى هللا عليه وسلم قال هلا : أمل تري ان قومك حني 
بنوا الكعبة استقصروا على قواعد إبراهيم فقلت اي رسول هللا أفال تردها على  

ومك ابلكفر فقال بن عمران كانت عائشة  قواعد إبراهيم فقال لوال حداثن ق
مسعت هذا احلديث من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فال أرى رسول هللا 

صلى هللا عليه وسلم ترك استالم الركنني اللذين يليان احلجر اال ان البيت مل 
 يتم على قواعد إبراهيم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عثمان بن عمر قال ثنا يونس عن   - 42614
الزهري عن عروة عن عائشة قالت : لقد رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

يقوم على ابب حجريت واحلبشة يلعبون حبراهبم يسرتىن بردائه لكي أنظر إىل 
 لعبهم مث يقوم حىت أكون اان اليت انصرف 

 

 

نؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األر ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عثمان بن عمر قال اان يونس عن   - 26145



الزهري عن عروة ان عائشة قالت : وان كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
ليدخل على رأسه وهو يف املسجد فارجله وكان ال يدخل البيت اال حلاجة اال  

 إذا أراد الوضوء وهو معتكف  
 

 

إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عثمان بن عمر قال ثنا أسامة عن   - 26146
عبد الرمحن بن القاسم عن أمه أمساء بنت عبد الرمحن عن عائشة قالت : قدم  

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من سفر وقد اشرتيت منطا فيه صورة فسرتته 
كره ما صنعت وقال أتسرتين اجلدر اي عائشة   على سهوة بييت فلما دخل

 فطرحته فقطعته مرفقتني فقد رأيته متكئا على إحدامها وفيها صورة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عثمان بن عمر قال أخربين عبد   - 26147
الزبري وحممد بن بكر  احلميد بن جعفر قال أخربين أىب عن محزة بن عبد هللا بن

قال أان عبد احلميد بن جعفر قال أخربين أىب عن محزة بن عبد هللا بن الزبري  



عن عائشة اهنا مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : ما يصيب املؤمن 
 شيء اال كان له به أجر أو كفارة حىت النكبة والشوكة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    248صفحة  - 6مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عثمان بن عمر قال أان يونس عن   - 26148
الزهري عن عروة عن عائشة : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم دخل عليها  

ت انكم تفتنون يف القبور فاراتع وعندها امرأة من اليهود وهى تقول أشعر 
قال إمنا تفنت يهود قالت عائشة فلبثنا ليايل مث  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم و 

قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أشعرت انه أوحى إىل انكم تفتنون يف 
القبور وقالت عائشة مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بعد يستعيذ من  

 عذاب القرب 

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عثمان بن عمر قال أان يونس عن   - 26149
الزهري عن عروة عن عائشة اهنا قالت : كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

يصلي من الليل إحدى عشرة ركعة فكانت تلك صالته يسجد يف السجدة  
ما يقرأ أحدكم مخسني آية قبل أن يرفع رأسه ويركع ركعتني قبل    من ذلك قدر

 الفجر مث يضطجع على شقه األمين حىت أيتيه املؤذن  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عثمان بن عمر قال أان يونس عن   - 26150
الزهري عن عروة عن عائشة : ان النيب صلى هللا عليه وسلم كان أيمر بصيام  
عاشوراء قبل أن ينزل رمضان فلما فرض رمضان كان من شاء صام ومن شاء 

 أفطر 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عثمان قال أان يونس عن الزهري  - 26151
ليه وسلم بتخيري  عن أىب سلمة ان عائشة قالت : ملا أمر رسول هللا صلى هللا ع

أزواجه بدأ يب فقال اي عائشة اىن أذكر لك أمرا وال عليك ان ال تستعجلي 
بفراقه مث قال ان   حىت تذاكري أبويك قالت وقد علم ان أبوي مل يكوان ليأمراين

اي أيها النيب قل ألزواجك إن كننت تردن احلياة الدنيا   }هللا عز وجل يقول 
فقلت يف أي هذا   {أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما  }حىت بلغ   {وزينتها 

استأمر أبوي فإين قد اخرتت هللا ورسوله والدار اآلخرة قالت مث فعل أزواج 
ت النيب صلى هللا عليه وسلم ما فعل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عثمان ثنا يونس عن الزهري  - 26152
وجدت يف موضع عن عروة وموضع آخر عن عمرة كالمها قاله عثمان عن  
عائشة : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حنر عن أزواجه بقرة يف حجة  

 الوداع  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح لغريه ت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عثمان بن عمر ثنا يونس عن   - 26153
الزهري عن عروة عن عائشة : ان نساء من املؤمنات كن يشهدن مع رسول 

هللا صلى هللا عليه وسلم الصبح مث ينقلنب متلفعات مبروطهن إىل بيوهتن ما  
 يعرفن من الغلس  

 

 

ق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عثمان بن عمر ثنا يونس عن   - 26154
الزهري عن عروة عن عائشة : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان يصلي 
على مخرة فقال اي عائشة ارفعي عنا حصريك هذا فقد خشيت ان يكون يفنت 

 الناس 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

دثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عثمان بن عمر ثنا يونس ثنا أبو ح - 26155
عليه وسلم    شداد عن جماهد قال قالت عائشة : خرج رسول هللا صلى هللا

فلما كنا ابحلر انصرفنا وأان على مجل وكان آخر العهد منهم وأان أمسع صوت 



اه  النيب صلى هللا عليه وسلم وهو بني ظهري ذلك السمر وهو يقول وا عروس
قالت فوهللا اىن لعلي ذلك إذ اندى مناد أن ألقى اخلطام فألقيته فاعقله هللا  

 بيده  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف جلهالة أيب شداد ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    249صفحة  - 6مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا سليمان بن داود يعىن أاب داود   - 26156
الطيالسي ثن شعبة عن موسى بن أىب عائشة قال مسعت عبيد هللا بن عبد هللا  

بن عتبة حيدث عن عائشة : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أمر أاب بكر أن 
ابلناس يف مرضه الذي مات فيه فكان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم   يصلي

 بني يدي أىب بكر يصلي ابلناس قاعدا وأبو بكر يصلي ابلناس والناس خلفه  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا سليمان بن داود قال أان شعبة عن   - 26157
ن مخري قال مسعت عبد هللا بن أىب موسى قال أىب وإمنا هو عبد هللا بن يزيد ب

أىب قيس وهو الصواب موىل لبىن نصر بن معاوية قال قالت يل عائشة : ال  
تدع قيام الليل فان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان ال يدعه وكان إذا 

 مرض أو كسل صلى قاعدا  

 

 

يح على شرط مسلم عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا حممد بن بكر الربساين قال أان  - 26158
سهلة ابنة سهيل بن  عبيد هللا بن أىب زايد عن القاسم بن حممد عن عائشة أتت 

عمرو فقالت : اي رسول هللا ان ساملا كان يدخل على وأان واضعة ثويب مث انه 
ضعيه فان  يدخل على اآلن بعد ما شب وكرب فأجد يف نفسي من ذلك قال فار 

 ذلك يذهب ابلذي جتدين يف نفسك 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث ضعيف هبذه السياقة ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عبد الصمد ثنا مهام ثنا حيىي عن   - 26159



حممد بن عبد الرمحن بن زرارة عن عمرة بنت عبد الرمحن عن عائشة ان رسول  
تقطع اليد اال يف ربع دينار   هللا صلى هللا عليه وسلم قال : ال  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عبد الصمد ثنا مهام ثنا قتادة عن   - 26160
مطرف عن عائشة : اهنا صنعت لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم حلة من  

قذفها قال وأحسبه قال  صوف سوداء فلبسها فلما عرق وجد ريح الصوف ف
 وكانت تعجبه الريح الطيبة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عبد الصمد قال ثنا مهام قال ثنا   - 26161
قتادة عن كثري عن أىب عياض عن عائشة : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

يها بعضه  صلى وعليه مرط من صوف عليه بعضه وعل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا أبو الربيع الزهراين ثنا إمساعيل بن   - 26162
عياش عن عمران بن أىب الفضل اآليلي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة  

 : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان يكره ان يوجد منه ريح يتأذى منها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف جدا ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا أابن قال ثنا قتادة قال حدثتين  - 26163
صفية بنت شيبة عن عائشة : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان يغتسل 

 ابلصاع ويتوضأ ابملد 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني ت  

 

 

قال ثنا سليمان بن حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عبد الصمد   - 26164
كثري عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت قال رسول هللا صلى هللا عليه  

وسلم : ال حيل المرأة تؤمن ابهلل واليوم اآلخر حتد على ميت فوق ثالث اال 
 على زوج  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عبد الصمد وأبو عامر قاال ثنا   - 26165
هللا صلى هللا هشام عن حيىي عن أىب سلمة قال سألت عائشة عن صالة رسول 

عليه وسلم ابلليل فقالت : كان يصلي ثالث عشرة ركعة يصلي مثان ركعات مث  
كعتني  يوتر مث يصلي ركعتني وهو جالس فإذا أراد أن يركع قام فركع ويصلي ر 

 بني النداء واإلقامة من صالة الصبح 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عبد الصمد وأبو عامر املعىن قاال   - 26166
ثنا هشام عن حيىي عن أىب سلمة قال قالت عائشة : مل يكن رسول هللا صلى  

سنة أكثر من صيامه من شعبان فإنه كان يصوم هللا عليه وسلم يصوم من ال
شعبان كله وكان يقول خذوا من العمل ما تطيقون فان هللا ال ميل حىت متلوا 

وانه كان أحب العمل إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ما داوم عليه وان قل 
 كان إذا صلى صالة داوم عليها  

 



 

الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    250صفحة  - 6مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عبد الصمد قال حدثين أىب قال   - 26167
ثنا حممد بن جحادة عن احلكم عن إبراهيم عن األسود عن عائشة قالت : كنا  

 نقلد الشاء فنرسل هبا ورسول هللا صلى هللا عليه وسلم حالل مل حيرم منه  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عبد الصمد قال حدثين أىب ثنا   - 26168
ل يزيد يعىن الرشك عن معاذة قالت سألت امرأة عائشة وأان شاهدة عن وص

صيام رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقالت هلا : أتعملني كعمله فإنه قد كان  
 غفر له ما تقدم من ذنبه وما أتخر وكان عمله انفلة له  

 



 

يب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني عليق شع ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عبد الصمد قال حدثين أىب قال   - 26169
حدثتين أم احلسن قال عبد الصمد وهى جدة أىب بكر العتكي عن معاذة  

قالت سألت عائشة عن احلائض يصيب ثوهبا الدم فقالت : لقد كنت أحيض 
صلى هللا عليه وسلم ثالث حيض مجيعا ال أغسل يل ثواب عند رسول هللا 

وقالت لقد كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يصلي وعلى ثوب عليه بعضه  
 وعلى بعضه وأان حائض انئمة قريبا منه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : بعضه صحيح وهذا إسناد ضعيف جلهالة أم احلسن  ت
 جدة أيب بكر العدوي 

 

 

بد هللا حدثين أىب ثنا عبد الصمد ثنا القاسم يعىن بن حدثنا ع - 26170
الفضل ثنا حممد بن على عن عائشة اهنا قالت مسعت رسول هللا صلى هللا عليه  
وسلم يقول : من داين الناس بدين يعلم هللا منه انه حريص على أدائه كان معه  

 من هللا عون وحافظ وأان ألتمس ذلك العون 

 

 



حديث حسن  عليق شعيب األرنؤوط :ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عبد الصمد قال حدثتين أم هنار   - 26171
بنت رفاع قالت حدثتين آمنة بنت عبد هللا اهنا شهدت عائشة فقالت : كان  

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يلعن القاشرة واملقشورة والوامشة واملتومشة  
 والواصلة واملتصلة 

 

 

كان رسول هللا صلى هللا عليه  عليق شعيب األرنؤوط : صحيح دون قوهلا :  ت
 وسلم يلعن القاشرة واملقشورة وهذا إسناد ضعيف 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عبد الصمد ثنا مالك يعىن بن  - 26172
مغول قال سألت عبد الرمحن بن األسود عن الطيب للمحرم فقال أخربين أبو 

ب يف مفرق رسول هللا األسود عن عائشة اهنا قالت : كأين أنظر إىل وبيص الطي
 صلى هللا عليه وسلم وهو حمرم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عبد الصمد قال حدثتين فاطمة   - 26173
بنت عبد الرمحن قالت حدثتين أمي أهنا قالت سألت عائشة وأرسلها عمها  

لسالم ويسألك عن عثمان بن عفان فان الناس قد  فقال ان أحد بنيك يقرئك ا
لقد كان قاعدا عند نيب هللا صلى هللا  شتموه فقالت : لعن هللا من لعنه فوهللا 

عليه وسلم وان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ملسند ظهره إىل وان جربيل  
نزلة ليوحى إليه القرآن وانه ليقول له أكتب اي عثيم فما كان هللا لينزله تلك امل

 اال كرميا على هللا ورسوله  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف جلهالة فاطمة بنت عبد الرمحن وأمها ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عبد الصمد قال ثنا عمر بن زائدة  - 26174
عن أىب إسحاق عن األسود عن عائشة قالت : كان أكثر صالة النيب صلى هللا 

اال الصالة املكتوبة وكان أحب األعمال إليه ما داوم عليه   عليه وسلم جالسا
 اإلنسان وان كان يسريا 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عبد الصمد ثنا زيد يعىن بن مرة   - 26175
ليه وسلم أحل أبو املعلى عن احلسن عن عائشة : ان رسول هللا صلى هللا ع 

من قتل الدواب والرجل حمرم ان يقتل احلية والعقرب والكلب العقور والغراب  
ب فأمر بقتلها  األبقع واحلداي والفارة ولدغ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عقر 

 وهو حمرم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح دون قوهلا : ولدغ رسول هللا صلى ت
 هللا عليه وسلم عقرب

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عبد الصمد وعفان قاال ثنا محاد   - 26176
ول هللا صلى بن سلمة قال ثنا على بن زيد عن أم حممد عن عائشة : ان رس

هللا عليه وسلم كان يكثر ان يقول اي مقلب القلوب ثبت قليب على دينك 
ول  وطاعتك فقيل له اي رسول هللا قال عفان فقالت له عائشة انك تكثر ان تق

اي مقلب القلوب ثبت قليب على دينك وطاعتك قال وما يؤمنين وإمنا قلوب 
العباد بني أصبعي الرمحن انه إذا أراد أن يقلب قلب عبد قلبه قال عفان بني 

 إصبعني من أصابع هللا عز وجل  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف لضعف علي بن ت



 زيد

 

 

------------------------------------- 
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حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عبد الصمد قال ثنا محاد ثنا عبد   - 26177
هللا بن عثمان عن يوسف بن ماهك عن حفصة بنت عبد الرمحن عن عائشة 

ه وسلم ابلفرع من كل مخس شياه  اهنا قالت : أمران رسول هللا صلى هللا علي
 شاة وأمران ان نعق عن اجلارية شاة وعن الغالم شاتني  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث العقيقة صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيفت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عبد الصمد قال ثنا محاد عن   - 26178
ى هللا عليه وسلم قال  اثبت عن القاسم بن حممد عن عائشة ان رسول هللا صل

: ان هللا لريىب ألحدكم التمرة واللقمة كما يرىب أحدكم فلوه أو فصيله حىت 
 يكون مثل أحد  

 



 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عبد الصمد ثنا زائدة ثنا أبو  - 26179
لى هللا عليه وسلم  حصني عن أىب صاحل عن عائشة قالت : صلى رسول هللا ص

 وعليه ثوب بعضه على  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عبد الرمحن بن مهدي قال ثنا   - 26180
قال : دخلت على   زائدة عن موسى بن أىب عائشة عن عبيد هللا بن عبد هللا

عائشة فقلت اال حتدثيىن عن مرض رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقالت بلى 
رونك ثقل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال صلى الناس فقلنا ال هم ينتظ 

اي رسول هللا قال ضعوا يل ماء يف املخضب ففعلنا فاغتسل مث ذهب لينوء 
فأغمي عليه مث أفاق فقال أصلي الناس فقلنا ال هم ينتظرونك اي رسول هللا 

فقال ضعوا يل ماء يف املخضب ففعلنا فاغتسل مث ذهب لينوء فأغمي عليه مث  
ل هللا قالت والناس أفاق فقال أصلي الناس فقلنا ال هم ينتظرونك اي رسو 

عكوف يف املسجد ينتظرون رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لصالة العشاء 



فأرسل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إىل أىب بكر أن يصلي ابلناس وكان أبو 
بكر رجال رقيقا فقال اي عمر صل ابلناس فقال أنت أحق بذلك فصلى هبم  

ى هللا عليه وسلم وجد خفه فخرج بني أبو بكر تلك األايم مث ان رسول هللا صل
هر فلما رآه أبو بكر ذهب ليتأخر فأوما إليه  رجلني أحدمها العباس لصالة الظ

ان ال تتأخر وأمرمها فأجلساه إىل جنبه فجعل أبو بكر يصلي قائما ورسول هللا 
صلى هللا عليه وسلم يصلي قاعدا فدخلت على بن عباس فقلت اال أعرض 

ئشة عن مرض رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال هات  عليك ما حدثتين عا
فحدثته فما أنكر منه شيئا غري انه قال مست لك الرجل الذي كان مع العباس 

 قلت ال قال هو على  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

  حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عبد الصمد ومعاوية بن عمرو قاال - 26181
ثنا زائدة ثنا موسى بن أىب عائشة عن عبيد هللا بن عبد هللا قال : دخلت على  
عائشة فقلت هلا اال حتدثيىن عن مرض رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قالت 

بلى ثقل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فذكر احلديث وقال فأومأ إليه رسول  
ة أتخر وقال هلما أجلساين إىل هللا صلى هللا عليه وسلم ان ال أتخر قال معاوي

جنبه فأجلساه إىل جنبه قالت فجعل أبو بكر يصلي وهو قائم بصالة رسول 



هللا صلى هللا عليه وسلم والناس يصلون بصالة أىب بكر والنيب صلى هللا عليه  
 وسلم قاعد  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

ثين أىب ثنا عبد الصمد ثنا داود يعىن بن أىب حدثنا عبد هللا حد - 26182
ن حيىي بن يعمر عن عائشة اهنا قالت الفرات قال ثنا عبد هللا بن أىب بريدة ع

سألت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن الطاعون فأخربين رسول هللا صلى 
هللا عليه وسلم : انه كان عذااب يبعثه هللا على من يشاء فجعله رمحة للمؤمنني  
فليس من رجل يقع الطاعون فيمكث يف بيته صابرا حمتسبا يعلم انه ال يصيبه  

 اال ما كتب هللا له اال كان له مثل أجر الشهيد  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري ت  

 

 

------------------------------------- 
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حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عبد الصمد قال ثنا املثىن يعىن بن  - 26183
سعيد قا ثنا قتادة عن عروة بن الزبري عن عائشة : ان رسول هللا صلى هللا 

عليه وسلم كان إذا أراد أن يغتسل من جنابة توضأ وضوءه للصالة مث صب 
سه ثالث مرار خيلل أبصابعه أصول الشعر على رأ  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف النقطاعه ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عبد الصمد قال ثنا حرب قال ثنا   - 26184
حيىي قال حدثين حممد بن عبد الرمحن األنصاري ان عمرة أخربته ان عائشة أم 

املؤمنني حدثتها ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : تقطع اليد يف ربع 
 دينار  

 

 

نيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عبد الصمد قال ثنا حرب قال ثنا   - 26185
أىب وأبو عامر ثنا  حيىي عن عمران بن حطان ان أم املؤمنني عائشة أخربته قال 

هشام عن حيىي عن عمران بن حطان ان عائشة أخربته : أن رسول هللا صلى  



ل عبد الصمد هللا عليه وسلم مل يكن يدع يف بيته ثواب فيه تصليب اال قضبه قا 
 يف حديثه قال وقد كان خالط ثيابنا احلرير 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وله إسنادان كالمها صحيحان ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عبد الصمد ثنا حرب قال حدثين  - 26186
حيىي عن حممد بن إبراهيم ان أاب سلمة حدثه وكان بينه وبني قومه خصومة يف  

ه دخل على عائشة فذكر ذلك هلا فقالت اي أاب سلمة اجتنب األرض أرض ان
فان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : من ظلم قيد شرب من األرض طوقه  

 من سبع أرضني 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

يع حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عبد الصمد قال حدثين الرب - 26187
يعىن بن حبيب احلنفي قال مسعت أاب سعيد الرقاشي يقول سألت عائشة عن  

نبيذ اجلر فأخرجت إىل جرة من وراء احلجاب فقالت : ان رسول هللا صلى هللا 
 عليه وسلم كان يكره ما يصنع يف هذه  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف جلهالة حال أيب ت
 سعيد الرقاشي 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عبد امللك بن عمرو قال ثنا هشام   - 26188
عن حيىي عن أىب سلمة عن عروة عن عائشة قالت : كان النيب صلى هللا عليه  

 وسلم يقبلىن وهو صائم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : مكرر ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عبد امللك بن عمرو قال ثنا بن  - 26189
أىب ذئب عن احلرث بن عبد الرمحن واملنذر بن أىب املنذر عن أىب سلمة عن  

عائشة : ان النيب صلى هللا عليه وسلم نظر إىل القمر فقال اي عائشة استعيذى  
 ابهلل من شر هذا فإن هذا الغاسق إذا وقب 

 

 

ؤوط : إسناده حسنعليق شعيب األرنت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عبد امللك قال ثنا خارجة بن عبد   - 26190
هللا من ولد زيد بن اثبت عن أىب الرجال عن أمه عمرة عن عائشة ان النيب 

 صلى هللا عليه وسلم قال : ال مينع نقع ماء يف بئر  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

د هللا حدثين أىب ثنا عبد امللك بن عمرو عن زهري عن  حدثنا عب - 26191
عبد هللا بن أىب بكر عن أبيه عن عائشة : ان النيب صلى هللا عليه وسلم كان  
خيرج إىل البقيع فيدعو هلم فسألته عائشة عن ذلك فقال اىن أمرت أن أدعو  

 هلم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث حسن وهذا إسناد ضعيف النقطاعه ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا حممد بن أىب بكر قال ثنا سعيد   - 19226
عن قتادة عن سعيد بن املسيب عن عائشة ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 قال : لعن هللا قوما اختذوا قبور أنبيائهم مساجد  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا محاد بن مسعدة وحدثنا عبد هللا   - 26193
قال ثنا القواريري قال ثنا حيىي بن سعيد عن أشعث عن احلسن عن سعد بن  

هشام عن عائشة : ان النيب صلى هللا عليه وسلم هنى عن التبتل قال عبد هللا  
 فحدثنيه أىب فقال مل أمسعه من حيىي  

 

 

ديث صحيحعليق شعيب األرنؤوط : حت  

 

 

------------------------------------- 
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حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عبد هللا بن بكر السهمي ثنا حامت   - 26194
يت إذ قال قاتل بن أىب صغرية عن أىب قزعة ان عبد امللك بينما هو يطوف ابلب

هللا بن الزبري حيث يكذب على أم املؤمنني يقول مسعتها وهى تقول ان رسول  
ابلكفر لنقبت هللا صلى هللا عليه وسلم قال : اي عائشة لوال حداثن قومك 



البيت قال أىب قال األنصاري لنقضت البيت حىت أزيد فيه من احلجر فان  
قومك قصروا عن البناء فقال احلرث بن عبد هللا بن أىب ربيعة ال تقل هذا اي 
أمري املؤمنني فأان مسعت أم املؤمنني حتدث هذا فقال لو كنت مسعت هذا قبل  

 ان أهدمه لرتكته على بناء بن الزبري  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا حممد بن بكر الربساين قال أان حيىي  - 26195
بن قيس قال أخربين عطاء قال أخربتين عائشة : ان رسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم مل يدخل عليها بعد صالة العصر اال ركع عندها ركعتني  

 

 

عيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني عليق شت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا حيىي بن آدم قال ثنا حسن بن  - 26196
عياش أليس ذكر عن النيب صلى هللا عليه وسلم : انه كان يصبح وهو جنب  
 فيغتسل ويصوم فقال سفيان حدثنيه محاد عن إبراهيم عن األسود عن عائشة  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد حسن من أجل محاد بن  ت
 أيب سليمان وبقية رجال اإلسناد ثقات رجال الشيخني

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا حيىي بن آدم قال ثنا إسرائيل عن   - 26197
منصور عن إبراهيم عن األسود عن عائشة قالت : خرج رسول هللا صلى هللا  

أصحابه ال يرون اال انه احلج فلما طاف ابلبيت وأمر أصحابه عليه وسلم و 
لها اال الطواف  فطافوا أمرهم فحلوا قالت وكنت قد حضت فوقفت املواقف ك

ابلبيت فقلت يرجعون بعمرة وحجة وأرجع حبجة قالت فأرسل معي أخي 
فلقيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مصعدا مدجلا على أهل املدينة وأان 

على أهل مكة  مدجلة   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا حيىي بن آدم قال ثنا إسرائيل عن   - 26198
منصور عن إبراهيم عن األسود عن عائشة قالت : كنت أفتل القالئد هلدى  

 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مث ميكث قالت وكان يهدى الغنم  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني ت  

 

 

ثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا حيىي بن آدم قال ثنا إسرائيل عن  حد - 26199
أىب إسحاق عن األسود عن عائشة : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان  

 ينام أول الليل وحيىي آخره  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

ال ثنا حسن عن أىب  حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا حيىي بن آدم ق - 26200
إسحاق عن األسود عن عائشة قالت : كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ال  

 يتوضأ بعد الغسل 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث حسن بطرقهت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا حيىي بن آدم قال ثنا عمار بن رزيق   - 26201
عن أىب إسحاق عن األسود عن عائشة قالت : كان رسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم يصلي من الليل حىت يكون آخر صالته الوتر 



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا حيىي بن آدم ثنا سفيان عن  - 26202
األعمش عن إبراهيم عن األسود عن عائشة قالت : كان رسول هللا صلى هللا  

 عليه وسلم يصلي من الليل تسع ركعات 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني ت  

 

 

 بن آدم ثنا مفضل عن منصور  حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا حيىي - 26203
فلم أطف فقلت  عن إبراهيم عن األسود عن عائشة قالت : خرجنا نريد احلج 

يرجعون اي رسول هللا بعمرة وحجة وارجع حبجة قالت صفية ما أراين اال 
حابستكم قال عقرى حلقي قال طفت يوم النحر قالت نعم قالت فأمرها  

 فنفرت  

 

 

صحيح على شرط مسلم  عليق شعيب األرنؤوط : إسنادهت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا حيىي بن آدم ثنا مفضل عن  - 26204
األعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشة قالت : ما رأيت النيب صلى هللا  

عليه وسلم منذ نزلت عليه إذا جاء نصر هللا والفتح يصلي صالة اال دعا وقال  
 سبحانك ريب وحبمدك اللهم اغفر يل 

 

 

شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم  عليقت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    254صفحة  - 6مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا حيىي بن آدم قال ثنا سفيان عن   - 26205
منصور عن إبراهيم عن األسود عن عائشة قالت : رأيت وبيص الطيب يف 

 مفرق النيب صلى هللا عليه وسلم وهو حمرم 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 



بن آدم قال ثنا إسرائيل عن  حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا حيىي  - 26206
أىب إسحاق عن عبد الرمحن بن األسود عن أبيه عن عائشة قالت : كنت 

أطيب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أبطيب ما أجد من الطيب حىت اىن أرى 
 وبيص الطيب يف رأسه وحليته قبل أن حيرم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا حيىي بن آدم قال ثنا سفيان عن   - 26207
منصور عن إبراهيم عن األسود عن عائشة ان صفية حاضت قبل النفر 

فسألت النيب صلى هللا عليه وسلم فقال : كنت طفت طواف يوم النحر قالت 
 نعم فأمرها ان تنفر فنفرت  

 

 

شرط الشيخني  عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح علىت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا حيىي بن آدم ثنا سفيان عن حكيم   - 26208
بن جبري عن سعيد بن جبري عن عائشة : ان النيب صلى هللا عليه وسلم مل يكن  

 يسارع إىل شيء ما يسارع إىل الركعتني قبل الفجر  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

 حدثين أىب ثنا حيىي بن آدم قال ثنا شريك عن  حدثنا عبد هللا - 26209
خصيف قال حدثين رجل منذ ثالثني سنة عن عائشة قالت أمجرت شعرى  

إمجارا شديدا فقال يل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : اي عائشة أما علمت 
 ان على كل شعرة جنابة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا مصعب بن املقدام قال ثنا إسرائيل  - 26210
عن املقدام بن شريح عن أبيه قال سألت عائشة عن صالة رسول هللا صلى هللا 
 عليه وسلم كيف كان يصلي قالت : كان يصلي اهلجري مث يصلي بعدها ركعتني  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا مصعب بن املقدام قال ثنا إسرائيل  - 26211



عن املقدام عن أبيه انه : سأل عائشة ما كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
يصنع قبل ان خيرج قالت كان يصلي الركعتني قبل الفجر مث خيرج إىل الصالة 

 فإذا دخل تسوك  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عبد هللا بن يزيد قال سعيد يعىن  - 22621
بن أىب أيوب ثنا أبو األسود عن عروة عن عائشة قالت : كان رسول هللا صلى 

 هللا عليه وسلم إذا صلى ركعيت الفجر اضطجع على شقه األمين  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

ا عبد هللا حدثين أىب ثنا أسباط بن حممد قال ثنا مطرف حدثن - 26213
ى هللا عليه  عن الشعيب عن مسروق عن عائشة قالت : كان رسول هللا صل

وسلم يبيت جنبا فيأتيه بالل فيؤذنه ابلصالة فيقوم فيغتسل فانظر إىل حتادر  
 املاء يف شعره وجلده مث خيرج فامسع صوته يف صالة الفجر مث يظل صائما  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا أسباط ثنا مطرف وعبيدة عن عامر   - 26214
عن مسروق عن عائشة قالت : كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يظل 

 صائما ما يبايل ما قبل من وجهي حىت يفطر  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا أسباط قال ثنا الشيباين عن عبد   - 26215
الرمحن بن األسود عن أبيه عن عائشة قالت : رخص رسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم يف الرقية من كل ذي محة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

عبيد قال ثنا حممد بن  حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا حممد بن  - 26216
إسحاق قال مسعت أاب نبية يقول مسعت عائشة تقول قال رسول هللا صلى هللا  

 عليه وسلم : ما حتت الكعب من اإلزار ففي النار  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا حممد بن عبيد قال ثنا وائل قال   - 26217
ن عائشة قالت : ما بعث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  مسعت البهي حيدث ا

 زيد بن حارثة يف جيش قط إال إمرة عليهم وان بقى بعده استخلفه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا حممد بن عبيد قال ثنا األعمش   - 26218
ني رجل عن إبراهيم عن األسود قال اعتلج انس فأصاب طنب الفسطاط ع

منهم فضحكوا فقالت عائشة مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : ما  
 من مؤمن تشوكه شوكة فما فوقها اال حط هللا عنه خطيئة ورفع له هبا درجة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

------------------------------------- 



 

[    255صفحة  - 6مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا حممد بن عبيد قال ثنا مطيع الغزال   - 26219
عن كردوس عن عائشة قالت : لقد مضى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 لسبيله وما شبع أهله ثالثة أايم من طعام بر  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا روح ثنا أابن بن صمعة ثنا عكرمة   - 26220
قال حدثتين عائشة اهنا : كانت تغتسل مع النيب صلى هللا عليه وسلم يف إانء  

 واحد 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عارم بن الفضل ثنا أبو عوانة عن  - 26221
يد عن عروة بن الزبري عن عائشة قالت قال رسول هللا صلى هالل بن أىب مح



هللا عليه وسلم : يف مرضه الذي مل يقم منه لعن هللا اليهود والنصارى اختذوا 
قبور أنبيائهم مساجد قال وقالت عائشة لوال ذلك أبرز قربه ولكنه خشي ان 

 يتخذ مسجدا  
 

 

نيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عثمان بن عمر قال أان مالك عن  - 26222
الزهري عن عروة عن عائشة : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أمر امرأة أىب 

 حذيفة فارضعت ساملا مخس رضعات فكان يدخل عليها بتلك الرضاعة  

 

 

خني عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح رجاله ثقات رجال الشيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عثمان بن عمر قال ثنا مالك عن  - 26223
عبد هللا بن أىب بكر عن عمرة اهنا مسعت عائشة تقول : إمنا مر رسول هللا 

صلى هللا عليه وسلم على يهودية يبكى عليها فقال انكم لتبكون عليها وإهنا 
 لتعذب يف قربها  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عثمان بن عمر قال ثنا مالك عن  - 26224
سامل أىب النضر عن أىب سلمة عن عائشة قالت : كان رسول هللا صلى هللا عليه  

وسلم يصلي ورجلي يف قبلته فإذا أراد أن يسجد غمزين فقبضتها فإذا قام  
 بسطتها  

 

 

لشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط ات  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا حيىي بن إسحاق قال أخربين جعفر   - 26225
بن كيسان قال حدثتين معاذة قالت مسعت عائشة تقول قال رسول هللا صلى  
هللا عليه وسلم : فناء أميت ابلطعن والطاعون قالت فقلت اي رسول هللا هذا  

ل املقيم فيها كالشهيد  الطعن قد عرفناه فما الطاعون قال غدة كغدة اإلب
 والفار منها كالفار من الزحف 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده جيدت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا حيىي بن إسحاق قال أخربين جعفر   - 26226
بن كيسان قال حدثتين عمرة العدوية قالت مسعت عائشة تقول قال رسول هللا 

اعون كالفار من الزحف صلى هللا عليه وسلم : الفار من الط  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث جيد ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا حيىي بن إسحاق ثنا وهيب قال ثنا   - 26227
بن طاوس عن أبيه عن عائشة اهنا قالت إمنا : هنى رسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم عن الصالة ان يتحرى هبا طلوع الشمس وغروهبا 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا أزهر بن القاسم ثنا هشام عن   - 26228
قتادة عن زرارة بن أوىف عن سعد بن هشام عن أبيه عن عائشة : ان نيب هللا 

 صلى هللا عليه وسلم كان إذا أوتر صلى ركعتني وهو جالس 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  



 

 

عيد موىل بىن هاشم ثنا طلحة  حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا أبو س - 26229
بن شحاح قال حدثتين ورقاء بنت هذام اهلنائية قالت مسعت عائشة تقول :  

 رمبا رأيت يف ثوب النيب صلى هللا عليه وسلم اجلنابة فافركه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف جلهالة ورقاء ت
 اهلنائية 

 

 

 ثنا أبو سعيد موىل بىن هاشم قال  حدثنا عبد هللا حدثين أىب - 26230
حدثتين ورقاء ان عائشة قالت مسعت أاب القاسم صلى هللا عليه وسلم يقول :  

 من كان عليه دين مهه قضاؤه أو هم بقضائه مل يزل معه من هللا حارس 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث حسن وهذا إسناد ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا أبو سعيد قال ثنا عبد الواحد بن  - 26231
زايد عن احلسن بن عبيد هللا عن إبراهيم عن األسود عن عائشة قالت : كان  
 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم جيتهد يف العشر األواخر ما ال جيتهد يف غريه  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    256صفحة  - 6مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا محاد بن خالد قال ثنا مالك عن   - 26232
الزهري عن عروة عن عائشة : ان النيب صلى هللا عليه وسلم كان إذا مرض قرأ  

شة فلما ثقل جعلت انفث عليه هبما  على نفسه ابملعوذتني وينفث قالت عائ
 وامسح بيمينه التماس بركتها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا محاد بن خالد اخلياط قال حدثنا   - 26233
أبو بكر النهشلي وأبو املنذر قال حدثين أبو بكر عن زايد بن عالقة عن  

عمرو بن ميمون عن عائشة : ان النيب صلى هللا عليه وسلم كان يقبل وهو 



 صائم قال أبو املنذر يف رمضان  

 

 

على شرط مسلم  عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا محاد بن خالد قال ثنا عبد هللا بن  - 26234
جعفر عن سعد بن إبراهيم عن القاسم بن حممد : سئل عن رجل أوصى بثالث 

مساكن له فقال القاسم خيرج ذاك حىت جيعل يف مسكن واحد وقد مسعت 
من عمل عمال ليس عليه  عائشة تقول قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

 أمران فهو رد  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا محاد ثنا أفلح عن القاسم عن   - 26235
عائشة قالت : كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يصبح وهو جنب فيغتسل  

 ويصوم يومه  

 

 

صحيح عليق شعيب األرنؤوط : حديثت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا محاد وأبو املنذر قاال ثنا عبد   - 26236
لى هللا عليه  الواحد موىل عروة عن عروة عن عائشة قالت قال رسول هللا ص

وسلم قال هللا عز وجل : من أذل يل وليا فقد استحل حماربيت وما تقرب إىل 
أحبه ان عبدي مبثل أداء الفرائض وما يزال العبد يتقرب إىل ابلنوافل حىت 

سألين أعطيته وان دعاين أجبته ما ترددت عن شيء أان فاعله ترددي عن وفاته  
ألنه يكره املوت وأكره مساءته قال أىب وقال أبو املنذر قال حدثين عروة قال  

 حدثتين عائشة وقال أبو املنذر آذى يل 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف لضعف ت
حد موىل عروة عبد الوا  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا محاد بن خالد قال ثنا ليث بن  - 26237
سعد عن معاوية بن صاحل عن حيىي بن سعيد عن القاسم عن عائشة قالت : 
سئلت ما كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يعمل يف بيته قالت كان بشرا  

 من البشر يفلى ثوبه وحيلب شاته وخيدم نفسه  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا محاد بن خالد عن عبد هللا عن   - 26238
أخيه عبيد هللا عن القاسم عن عائشة قالت : سئل رسول هللا صلى هللا عليه  

وسلم عن الرجل جيد البلل وال يذكر احتالما قال يغتسل وعن الرجل يرى انه 
ال قال ال غسل عليه فقالت أم سليم هل على املرأة ترى قد احتلم وال يرى بل

 ذلك شيء قال نعم إمنا النساء شقائق الرجال 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث حسن لغريه وهذا إسناد ضعيف لضعف عبد  ت
 هللا وهو ابن عمر العمري 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا محاد بن خالد عن بن أىب ذئب عن   - 26239
ب وصاحل بن أىب حسان عن أىب سلمة عن عائشة قالت : كان رسول  بن شها

 هللا صلى هللا عليه وسلم يقبل وهو صائم 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عبد الرمحن بن مهدي قال ثنا يزيد  - 26240
بن إبراهيم عن بن أىب مليكة عن القاسم بن حممد عن عائشة : ان النيب صلى 

هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آايت   }هللا عليه وسلم تال هذه اآلية 
تبعون ما  حمكمات هن أم الكتاب وأخر متشاهبات فأما الذين يف قلوهبم زيغ في 

فقال رسول هللا  { تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء أتويله وما يعلم أتويله إال هللا 
صلى هللا عليه وسلم فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين مسى  

 هللا أو فهم فاحذرهم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب قال قرأت على عبد الرمحن مالك عن   - 26241
سأل رسول هللا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت ان احلرث بن هشام 

صلى هللا عليه وسلم فقال : اي رسول هللا كيف أيتيك الوحي فقال رسول هللا 
ى  صلى هللا عليه وسلم أحياان أيتيين يف مثل صلصلة اجلرس وهو أشده عل

فيفصم عىن وقد وعيت ما قال وأحياان أيتيين يتمثل يل امللك رجال فيكلمين  
فأعي ما يقول قالت عائشة ولقد رأيته ينزل عليه يف اليوم الشديد الربد فيفصم  

 عنه وان جبينه ليتفصد عرقا  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

-------------------------------------  

 

[    257صفحة  - 6مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عبد الرمحن قال حدثين جرير يعىن  - 26242
بن حازم عن حرملة املصري عن عبد الرمحن بن مساعه عن عائشة ان رسول 

هللا صلى هللا عليه وسلم قال : اللهم من ويل من أميت شيئا فرفق هبم فارفق به  
 ومن شق عليهم فشق عليه  

 

 

على شرط مسلم  عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عامر بن صاحل من ولد عبد هللا بن   - 26243
الزبري قال حدثين هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن احلرث بن هشام انه 

: سأل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كيف أيتيك الوحي فذكر حنوا من  
 حديث مالك 

 



 

سندا ومتنا   عليق شعيب األرنؤوط : مكررت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا أبو القاسم بن أىب الزاند قال   - 26244
أخربين أفلح عن القاسم عن عائشة : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم واقع  

 أهله مث أصبح فاغتسل وصلى وصام يومه ذلك  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا حممد بن إمساعيل بن أىب فديك  - 26245
قال ثنا الضحاك يعىن بن عثمان عن عبد هللا بن عروة عن أبيه عن عائشة اهنا 
قالت : كان أكثر صالة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حني ثقل وبدن وهو  

 جالس 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا حممد بن إمساعيل قال ثنا الضحاك  - 62624



عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال  
: ان أحدكم أيتيه الشيطان فيقول من خلقك فيقول هللا فيقول فمن خلق هللا  

ب عنه  فإذا وجد ذلك أحدكم فليقرأ آمنت ابهلل ورسله فان ذلك يذه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح من حديث أيب هريرةت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا يعلى بن عبيد قال حدثنا حممد بن  - 26247
إسحاق قال مسعت أاب نبيه يقول مسعت عائشة تقول قال رسول هللا صلى هللا  

 عليه وسلم : ما حتت الكعبني من اإلزار يف النار  

 

 

نؤوط : صحيح لغريه عليق شعيب األر ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا حجاج قال أان شريك عن أىب  - 26248
إسحاق عن فروة بن نوفل قال قلت لعائشة أخربيين ببعض دعاء النيب صلى 
هللا عليه وسلم قالت : كان يقول اللهم اىن أعوذ بك من شر ما عملت ومن  

 شر ما مل أعمل  

 

 



ث صحيحعليق شعيب األرنؤوط : حديت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا روح قال ثنا أابن بن صمعة قال   - 26249
حدثتين أمي قالت مسعت عائشة تقول : كان نيب هللا صلى هللا عليه وسلم  

 ينهى عن الوامشة والواصلة واملتواصلة والنامصة واملتنمصة  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : هنيه صلى هللا عليه وسلم عن الواصلة واملتواصلة  ت
عن الوامشة والنامصة صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف صحيح و   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا روح قال حدثنا هشام بن حسان   - 25026
عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة اهنا قالت قال رسول هللا صلى هللا 
 عليه وسلم : ما يضر امرأة نزلت بني بيتني من األنصار أو نزلت بني أبويها 

 

 

ق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني عليت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا روح قال ثنا بن جريج قال أخربين  - 26251
عبد هللا بن أىب مليكة عن القاسم بن حممد انه أخربه مرارا ان عائشة أخربته ان 



النيب صلى هللا عليه وسلم كان يقول : ما أصاب املسلم من شوكة فما فوقها  
 فهو له كفارة  

 

 

ى شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح علت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا روح قال ثنا أسامة بن زيد قال ثنا   - 26252
بن شهاب عن عروة عن عائشة قالت : كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 ال يسرد سردكم هذا يتكلم بكالم بينه فصل حيفظه من مسعه  

 

 

زيد عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسن من أجل أسامة بن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عارم بن الفضل قال ثنا سعيد بن   - 26253
زيد عن عمرو بن مالك عن أىب اجلوزاء عن عائشة اهنا : كانت مع النيب صلى 
هللا عليه وسلم يف سفر فلعنت بعريا هلا فأمر به النيب صلى هللا عليه وسلم ان  

 يرد وقال ال يصحبىن شيء ملعون  
 

 

يب األرنؤوط : مرفوعه صحيح لغريه عليق شع ت  



 

 

------------------------------------- 

 

[    258صفحة  - 6مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا وهب بن جرير قال ثنا شعبة عن   - 26254
عاصم موىل قريبة عن قريبة بنت حممد بن عبد الرمحن بن أىب بكر عن عائشة  

: أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم هنى عن الوصال فقيل اي رسول هللا فإنك 
 تواصل قال اىن أبيت يطعمين ريب ويسقيين 

 

 

: حديث صحيح عليق شعيب األرنؤوطت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا وهب بن جرير قال حدثين أىب قال  - 26255
مسعت حرملة املصري حيدث عن عبد الرمحن بن مشاسة املهري قال : دخلت 
على عائشة فقالت من أنت فقلت أان رجل من أهل مصر فذكر قصة فقالت 

من ويل من أمر أميت  اىن مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول اللهم
 فرفق هبم فارفق به ومن شق عليهم فاشقق عليه  

 



 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا هاشم قال ثنا شريك عن أىب  - 26256
إسحاق عن األسود عن عائشة قالت : كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ال  

 يتوضأ بعد الغسل 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث حسن بطرقه وشاهده ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا هاشم عن بن أىب ذئب عن عمران   - 26257
شري عن سامل سبالن قال : خرجنا مع عائشة إىل مكة فكانت خترج أبيب بن ب

حيىي التيمي يصلي هلا فأدركنا عبد الرمحن بن أىب بكر فأساء الوضوء فقالت له 
عائشة اي عبد الرمحن أسبغ الوضوء فإين مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 يقول ويل لألعقاب من النار  
 

 

األرنؤوط : حديث صحيحعليق شعيب ت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا أبو النضر قال ثنا األشجعي عن   - 26258
سفيان عن علقمة بن مرثد عن بن بريدة عن عائشة قالت : اي رسول هللا 
أرأيت ان وافقت ليلة القدر ما أقول فيها قال قويل اللهم انك عفو حتب 

 العفو 
 

 

رجاله ثقات رجال الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : صحيح و ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا هاشم قال ثنا شيبان عن زايد بن  - 26259
عالقة عن عمرو بن ميمون قال سألت عائشة عن الرجل يقبل وهو صائم 

 قالت : قد كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقبل وهو صائم  

 

 

شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على  ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا هاشم ثنا شيبان عن ليث عن   - 26260
عطاء عن عائشة قالت قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : أفطر احلاجم  

 واحملجوم 

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه ت  

 

 

  حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عفان قال ثنا أبو عوانة عن مساك - 26261
عن عكرمة عن عائشة زعم انه مسعه منها : اهنا رأت النيب صلى هللا عليه وسلم  

يدعو رافعا يديه يقول اللهم اىن بشر فال تعاقبين أميا رجل من املؤمنني آذيته  
 وشتمته فال تعاقبين فيه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث ضعيف هبذه السياقة ت  

 

 

عفان قال ثنا مهام ثنا قتادة عن   حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا - 26262
زرارة بن أوىف ان سعد بن هشام حدثه عن عائشة مسعه منها قالت : كان  

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا فاته القيام من الليل غلبته عيناه بنوم أو  
 وجع صلى ثنيت عشرة ركعة من النهار  

 

 

الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا يونس قال ثنا أيوب يعىن بن اثبت   - 26263



قال حدثتين أم داود عن عائشة قالت : كنت أطيب النيب صلى هللا عليه  
 وسلم يف حجته وعمرته أبطيب ما أجد 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف هبذه السياقة ت  

 

 

اود عن منصور احلجيب حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا يونس ثنا د - 26264
قال حدثتين أمي صفية بنت شيبة عن عائشة اهنا قالت : كان رسول هللا صلى 

 هللا عليه وسلم يتكئ يف حجري وأان حائض فيقرأ القرآن 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا يونس وسريج قاال ثنا فليح عن   - 26265
عبد الرمحن بن القاسم عن القاسم بن حممد عن عائشة قالت : كان رسول هللا 
صلى هللا عليه وسلم يصلي الصبح فينصرف نساء املؤمنني متلفعات مبروطهن  

 ما يعرفن من الغلس أو قال ال يعرف بعضهن بعضا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  



 

 

-------------------------------------  

 

[    259صفحة  - 6مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا يونس قال ثنا يزيد بن زريع قال ثنا   - 26266
معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت قال رسول هللا صلى هللا عليه  

وسلم : مخس فواسق يقتلن يف احلرم الفارة والعقرب والغراب واحلداي والكلب  
 العقور  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا يونس قال حدثنا أابن عن حيىي عن   - 26267
أىب سلمة بن عبد الرمحن انه دخل على عائشة وهو خياصم يف دار فقالت 

عائشة اي أاب سلمة اجتنب األرض فان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال :  
 من ظلم شربا من األرض طوقه يوم القيامة من سبع أرضني  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا هدبة قال ثنا أابن العطار قال ثنا   - 26268
 حيىي عن أىب سلمة عن عائشة عن النيب صلى هللا عليه وسلم : مثله  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا يونس ثنا محاد عن قتادة عن بن   - 26269
شة عن النيب صلى هللا عليه وسلم انه سريين عن صفية بنت احلرث عن عائ

 قال : ال تقبل صالة حائض اال خبمار  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا يونس وحسن بن موسى قاال ثنا   - 26270
محاد يعىن بن سلمة عن على بن زيد عن احلسن ان أم سلمة قالت قال حسن 

ما رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مضطجعا يف بييت إذ عن أم سلمة قالت : بين
شأنك اي رسول هللا احتفز جالسا وهو يسرتجع فقلت أبيب أنت وأمي ما 



تسرتجع قال جيش من أميت جييئون من قبل الشام يؤمون البيت لرجل مينعه هللا  
منهم حىت إذا كانوا ابلبيداء من ذي احلليفة خسف هبم ومصادرهم شىت فقلت  

سول هللا كيف خيسف هبم مجيعا ومصادرهم شىت فقال ان منهم من جرب ان اي ر 
 منهم من جرب ثالاث 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف هبذه السياقة ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا حسن ثنا محاد بن سلمة عن أىب  - 26271
عمران اجلوين عن يوسف بن سعد عن عائشة عن النيب صلى هللا عليه وسلم :  

 مثله  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف الضطراب محاد بن سلمة فيه ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا يونس ثنا محاد عن أىب عمران   - 26272
 اجلوين عن يوسف بن سعد عن أىب سلمة عن عائشة : مبثله  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف الضطراب محاد بن سلمة فيه ت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا يعقوب وقال ثنا بن أخي بن  - 26273
عروة بن الزبري انه مسع عائشة زوج النيب صلى هللا شهاب عن عمه قال أخربين  

عليه وسلم تقول مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : مخس من  
الدواب كلهن فاسق يقتلن يف احلرم الغراب واحلية والعقرب والكلب العقور  

 واحلدأة ويف كتاب يعقوب يف موضع آخر مكان احلية الفارة  

 

 

حديث صحيح  عليق شعيب األرنؤوط :ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا يونس قال ثنا محاد يعىن بن سلمة   - 26274
عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال  
: إذا وجد أحدكم النوم وهو يصلي فلريقد حىت يذهب نومه ان أحدكم عسى  

 ان يذهب يستغفر هللا فيسب نفسه 
 

 

يب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم عليق شع ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا يونس ثنا محاد عن مساك عن   - 26275



عكرمة عن عائشة : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم دخل على بييت يف إزار 
ورداء فاستقبل القبلة وبسط يده مث قال اللهم إمنا أان بشر فأي عبد من عبادك  

 شتمت أو آذيت فال تعاقبين فيه  

 

 

ضعيف هبذه السياقة عليق شعيب األرنؤوط : ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا يونس قال ثنا ليث عن يزيد يعىن  - 26276
بن اهلاد عن عمرو عن املطلب : ان عبد هللا بن عامر بعث إىل عائشة بنفقة  
وكسوة فقالت لرسوله اي بين اىن ال أقبل من أحد شيئا فلما خرج قالت ردوه  

اله يل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال  على فردوه فقالت اىن ذكرت شيئا ق
 اي عائشة من أعطاك عطاء بغري مسألة فاقبليه فإمنا هو رزق عرضه هللا لك  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا يونس قال ثنا ليث عن يزيد يعىن  - 26277
بن حممد عن عائشة قالت : بن اهلاد عن عبد الرمحن بن القاسم عن القاسم 

ان كان لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم يصلي وإين ملعرتضة بني يديه اعرتاض 



اجلنازة حىت إذا أراد أن يوتر مسين برجله فعرفت انه يوتر أتخرت شيئا من بني  
 يديه 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    260صفحة  - 6مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا سليمان بن حيان أبو خالد ثنا   - 26278
حجاج عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت قال رسول هللا صلى هللا عليه  

ال ويل له  وسلم : ال نكاح اال بويل والسلطان ويل من   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف لضعف حجاج  ت
 بن أرطاة

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا سليمان بن حيان عن حجاج عن   - 26279



عبد الرمحن بن األسود عن أبيه عن عائشة قالت : كان رسول هللا صلى هللا 
 عليه وسلم إذا أجنب فأراد ان ينام توضأ 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا حممد بن ربيعة عن جعفر بن برقان  - 26280
عن عبد هللا املديين وغريه عن عائشة قالت قال رسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم : اللهم ارفق مبن رفق أبميت وشق على من شق عليها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

مد بن ربيعة عن عبيد هللا بن أىب حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا حم - 26281
زايد عن القاسم بن حممد عن عائشة : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 دخل عام الفتح من ثنية األذخر  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف لضعف عبيد هللا بن أيب زايد القداح ت
 وبقية رجال اإلسناد ثقات رجال الشيخني



 

 

 حدثين أىب ثنا يونس وحسن قاال ثنا مهدي عن  حدثنا عبد هللا - 26282
هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة اهنا : سئلت ما كان النيب صلى هللا عليه  
وسلم يعمل يف بيته قالت كان خييط ثوبه وخيصف نعله قالت وكان يعمل ما  

 يعمل الرجال يف بيوهتم  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا يونس ثنا محاد يعىن بن زيد عن   - 26283
هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت : قدم رسول هللا صلى هللا عليه  
وسلم املدينة وهى وبيئة ذكر ان احلمى صرعتهم فمرض أبو بكر وكان إذا 

 أخذته احلمى يقول

( قالت وكان بالل  واملوت أدىن من شراك نعله  ...كل امرئ مصبح يف أهله )  
 إذا أخذته احلمى يقول

بواد وحويل أذخر وجليل (  ... أال ليت شعرى هل أبينت ليلة  )   

وهل يبدون يل شامة وطفيل ( اللهم العن عتبة   ...وهل أردن يوما مياه جمنة ) 
بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأمية بن خلف كما أخرجوان من مكة فلما رأى رسول  



وسلم ما لقوا قال اللهم حبب إلينا املدينة كحبنا مكة أو   هللا صلى هللا عليه
أشد اللهم صححها وابرك لنا يف صاعها ومدها وانقل محاها إىل اجلحفة قال  

 فكان املولود يولد ابجلحفة فما يبلغ احللم حىت تصرعه احلمى  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا إسحاق بن عيسى قال أخربين  - 26284
مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة اهنا قالت : ملا قدم رسول هللا 

صلى هللا عليه وسلم املدينة وعك أبو بكر وبالل فذكر احلديث يعىن حديث 
 محاد اال انه مل يذكر قصة املولود  

 

 

يح على شرط مسلم عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا يونس قال ثنا محاد يعىن بن زيد  - 26285
عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة اهنا قالت : اي رسول هللا كل صواحيب 
هلا كنية غريي قال فاكتىن اببنك عبد هللا بن الزبري فكانت تدعى أبم عبد هللا  

 حىت ماتت 



 

 

وط : مكرر عليق شعيب األرنؤ ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا يونس ثنا محاد يعىن بن زيد عن   - 26286
عمرو يعىن بن مالك عن أىب اجلوزاء ان عائشة قالت : كنت أعوذ رسول هللا 

صلى هللا عليه وسلم بدعاء إذا مرض كان جربيل يعيذه به ويدعو له به إذا 
س بيدك الشفاء ال شاىف  مرض قالت فذهبت أعوذه به اذهب البأس رب النا

اال أنت اشف شفاء ال يغادر سقما قالت فذهبت أدعو له به يف مرضه الذي 
 توىف فيه فقال ارفعي عىن قال فإمنا كان ينفعين يف املدة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح دون قوله : " ارفعي عين فإمنا كان  ت
 ينفعين يف املدة " فقد تفرد هبا عمرو بن مالك

 

 

------------------------------------- 

 

[    261صفحة  - 6مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا يونس قال ثنا محاد يعىن بن زيد  - 26287
عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت قال رسول هللا صلى هللا عليه  

ب والفارة واحلداي والغراب والكلب  وسلم : مخس فواسق يقتلن يف احلرم العقر 
 العقور  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا إبراهيم بن أىب العباس قال ثنا عبد   - 26288
هللا يعىن بن املبارك قال أان موسى بن عقبة عن حيىي بن عباد عن محزة بن عبد  
هللا بن الزبري عن عائشة قالت : ما صلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على  

 سهيل بن بيضاء اال يف املسجد  

 

 

ط : حديث صحيحعليق شعيب األرنؤو ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا يونس حدثنا فليح عن عبد الرمحن  - 26289
بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ما  

 من شيء يصيب املسلم حىت الشوكة يشاكها اال قصر من ذنوبه  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

يونس ثنا عمر بن إبراهيم  حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا - 26290
حتدث : ان أمها انطلقت إىل البيت حاجة والبيت  اليشكري قال مسعت أمي

يومئذ له ابابن قالت فلما قضيت طوايف دخلت على عائشة قالت قلت اي أم 
املؤمنني ان بعض بنيك بعث يقرئك السالم وان الناس قد أكثروا يف عثمان  

عنه ال احسبها اال قالت ثالث مرار لقد فما تقولني فيه قالت لعن هللا من ل
رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهو مسند فخذه إىل عثمان وإين 

ألمسح العرق عن جبني رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وان الوحي ينزل عليه  
ولقد زوجه ابنتيه إحدامها على أثر األخرى وانه ليقول اكتب عثمان قالت ما  

دا من نبيه بتلك املنزلة اال عبدا عليه كرميا  كان هللا لينزل عب  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا محاد عن محاد عن إبراهيم عن   - 26291
األسود عن عائشة قالت : كان النيب صلى هللا عليه وسلم معتكفا يف املسجد 



 فيخرج رأسه فاغسله ابخلطمي وأان حائض 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد حسن من أجل محاد بن  ت
 أيب سليمان 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا يونس وعفان قاال ثنا محاد بن  - 26292
 صلى هللا عليه  سلمة عن على بن زيد عن أم حممد عن عائشة : ان رسول هللا

وسلم أهديت له قالدة جزع فقال ألدفعنها إىل أحب أهلي إىل فقالت النساء 
 صلى ذهبت هبا ابنة أىب قحافة فعلقها يف عنق أمامة بنت زينب بنت رسول هللا

 هللا عليه وسلم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا يونس ثنا محاد يعىن بن سلمة عن   - 26293
ضل من اإلبل اثبت عن مشيسة عن عائشة ان بعريا لصفية اعتل وعند زينب ف

فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لزينب : ان بعري صفية قد اعتل فلو انك 
 صلى أعطيتيها بعريا قالت أان أعطى تلك اليهودية فرتكها فغضب رسول هللا



هللا عليه وسلم شهرين أو ثالاث حىت رفعت سريرها وظنت انه ال يرضى عنها  
قالت فإذا أان بظله يوما بنصف النهار فدخل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 فاعادت سريرها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

سلمة عن   حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا يونس قال ثنا محاد بن - 26294
ترجي من   } هشام بن عروة عن عروة عن عائشة قالت : ملا نزلت هذه اآلايت 

قالت عائشة فقلت اي رسول هللا ما أرى   {تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء 
 ربك اال يسارع يف هواك  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

نس ثنا محاد بن سلمة عن هشام  حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا يو  - 26295
بن عروة عن أىب سلمة عن عائشة قالت : سابقت النيب صلى هللا عليه وسلم  

 فسبقته  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا يونس ثنا محاد يعىن بن سلمة عن   - 26296
بديل عن عبد هللا بن شقيق عن عائشة : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 كان إذا قرأ قائما ركع قائما وإذا قرأ قاعدا ركع قاعدا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    262صفحة  - 6مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا يونس قال ثنا محاد يعىن بن سلمة   - 26297
عن عاصم بن هبدلة عن أىب صاحل عن عائشة اهنا قالت : كان رسول هللا صلى 

ورأسه يقطر من مجاع ال احتالم   هللا عليه وسلم خيرج إىل صالة الفجر  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسن من أجل عاصم بن هبدلة وهو ابن أيب  ت



 النجود وبقية رجال اإلسناد ثقات رجال الشيخني
 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا على بن هشام بن الربيد يف سنة   - 26298
سبع وسبعني عن األعمش عن حبيب عن عروة عن عائشة قالت أتت فاطمة  
بنت أىب حبيش النيب فقالت : اي رسول هللا اىن استحضت قال دعي الصالة 

 أايم حيضك مث اغتسلي وتوضئ عند كل صالة وان قطر على احلصري 
 

 

األرنؤوط : حديث صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري علي  عليق شعيب ت
 بن هاشم فمن رجال مسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا حممد بن عبد هللا األنصاري قال   - 26299
ثنا أبو يونس القشريي قال حدثين أبو قزعة ان عبد امللك بن مروان بينما هو  

ف يكذب على أم املؤمنني ويزعم  يطوف ابلبيت إذ قال قاتل هللا بن الزبري كي
ول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : اي عائشة لوال انه مسعها وهى تقول ان رس

حداثن قومك ابلكفر نقضت البيت حىت أزيد فيه من احلجر ان قومك قصروا 
يف البناء قال فقال له احلرث بن عبد هللا ال تقل هذا اي أمري املؤمنني فاان 

ل أنت مسعته قال اان مسعته قال لو مسعت هذا قبل أن  مسعت عائشة تقول قا
 أنقضه لرتكته على ما بىن بن الزبري 



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا احلسن بن موسى قال ثنا أبو هالل  - 26300
منني قالت : كان  عن حممد بن سريين عن عبد هللا بن شقيق عن عائشة أم املؤ 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يكثر الصالة قائما وقاعدا فإذا صلى قائما  
 ركع قائما وإذا صلى قاعدا ركع قاعدا 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا حسن بن موسى قال ثنا مطيع بن   - 26301
عن عائشة أم    ميمون العنربي يكىن أاب سعيد قال حدثتين صفية بنت عصمة

املؤمنني قالت : مدت امرأة من وراء السرت بيدها كتااب إىل رسول هللا صلى هللا 
د رجل أو عليه وسلم فقبض النيب صلى هللا عليه وسلم يده وقال ما أدري أي

 يد امرأة فقالت بل امرأة فقال لو كنت امرأة غريت أظفارك ابحلناء  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف لضعف مطيع بن ميمون العنربيت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا احلسن قال ثنا محاد بن زيد عن   - 26302
إىل أفتل قالئد منصور عن إبراهيم عن األسود عن عائشة قالت : كأين أنظر 

 هدى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من الغنم مث ال ميسك عن شيء  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا إسحاق بن عيسى قال أان مالك  - 26303
حني  عن الزهري عن عروة عن عائشة : ان أزواج النيب صلى هللا عليه وسلم 

ن إىل أىب بكر يسألنه توىف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أردن أن يرسلن عثما
مرياثهن من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقالت هلن عائشة أو ليس قد قال  

 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ال نورث ما تركناه فهو صدقة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا إسحاق بن عيسى قال أان مالك  - 26304
عن الزهري عن عروة بن الزبري عن عمرة عن عائشة قالت : كان رسول هللا 



صلى هللا عليه وسلم يدىن إىل رأسه فارجله وأان حائض وهو معتكف وكان ال  
 يدخل البيت اال حلاجة اإلنسان 

 

 

ده صحيح على شرط مسلم عليق شعيب األرنؤوط : إسنات  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا إسحاق أان مالك عن الزهري عن   - 26305
وسلم بني أمرين اال عروة عن عائشة قالت : ما خري رسول هللا صلى هللا عليه  

أخذ أيسرمها ما مل يكن إمثا فإذا كان إمثا كان أبعد الناس منه وما انتقم رسول  
هللا فينتقم هلل عز  هللا صلى هللا عليه وسلم لنفسه اال أن يكون تنتهك حرمة 

 وجل 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    263صفحة  - 6مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا إسحاق بن عيسى قال أان مالك  - 26306
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان إذا   عن الزهري عن عروة عن عائشة : أن

اشتكى يقرأ على نفسه ابملعوذات وينفث فلما اشتد وجعه كنت أقرأ عليه  
 وأمسح عنه بيده رجاء بركتها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عمرو بن أيوب املوصلي عن جعفر   - 26307
عن الزهري وكثري قال ثنا جعفر عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت : كان  

يراه يف مرط إحداان مث يفركه يعىن املاء ومروطهن يومئذ الصوف تعين النيب 
 صلى هللا عليه وسلم  

 

 

لفظعليق شعيب األرنؤوط : حديث ضعيف هبذا الت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا أبو قطن قال ثنا عباد بن منصور   - 26308
عن القاسم بن حممد عن عائشة قالت : كنت أفرك املىن من ثوب رسول هللا 

صلى هللا عليه وسلم مث ما أغسل قال أبو قطن قالت مرة أثره وقالت مرة  



 مكانه  

 

 

ضعيف لضعف عباد بن   عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ت
 منصور وهو الناجي وابقي رجال اإلسناد ثقات رجال الشيخني

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا أبو قطن قال ثنا شعبة عن احلكم  - 26309
 عن إبراهيم عن مهام بن احلرث عن عائشة : مثل معناه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا كثري بن هشام قال ثنا جعفر بن   - 26310
ن عائشة قالت : كنت أان وحفصة صائمتني  برقان قال ثنا الزهري عن عروة ع

فعرض لنا طعام اشتهيناه فأكلنا منه فجاء النيب صلى هللا عليه وسلم فبدرتين 
إليه حفصة وكانت بنت أبيها قالت اي رسول هللا اان كنا صائمتني اليوم فعرض 

 لنا طعام اشتهيناه فأكلنا منه فقال اقضيا يوما آخر  
 

 

األرنؤوط : جعفر بن برقان ضعيف يف الزهري خاصة وهو مكرر  عليق شعيب ت
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حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا أبو أمحد حممد بن عبد هللا بن  - 26311
الزبري قال ثنا مسعر عن عبيد بن حنني بن حسن عن بن معقل عن عائشة :  

فارادت  اهنا كان عليها رقبة من ولد إمساعيل فجاء سىب من اليمن من خوالن
ان تعتق منهم فنهاين النيب صلى هللا عليه وسلم مث جاء سىب من مضر من بىن 

 العنرب فأمرها النيب صلى هللا عليه وسلم ان تعتق منهم  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريهت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا على بن عاصم عن سعيد بن إايس   - 26312
اجلسري قال دخلت على عائشة وعندها حفصة بنت اجلريري عن أىب عبد هللا 

عمر فقالت يل ان هذه حفصة زوج النيب صلى هللا عليه وسلم مث أقبلت عليها  
فقالت : أنشدك هللا ان تصدقيين بكذب قلته أو تكذبيين بصدق قلته تعلمن  

اىن كنت أان وأنت عند رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فأغمي عليه فقلت لك 
قبض قلت ال أدري فأفاق فقال افتحوا له الباب مث أغمى عليه   أترينه قد

فقلت لك أترينه قد قبض قلت ال أدري مث أفاق فقال افتحوا له الباب فقلت 
لك أىب أو أبوك قلت ال أدري ففتحنا الباب فإذا عثمان بن عفان فلما ان رآه  



ري أان النيب صلى هللا عليه وسلم قال أدنه فأكب عليه فساره بشيء ال أد
نت ما هو مث رفع رأسه فقال أفهمت ما قلت لك قال نعم قال أدنه فأكب  وأ

عليه أخرى مثلها فساره بشيء ال ندري ما هو مث رفع رأسه فقال أفهمت ما  
قلت لك قال نعم قال أدنه فأكب عليه أكبااب شديدا فساره بشيء مث رفع  

قليب فقال له اخرج  رأسه فقال أفهمت ما قلت لك قال نعم مسعته إذين ووعاه 
 قال قالت حفصة اللهم نعم أو قالت اللهم صدق  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف لضعف علي بن عاصم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا على بن عاصم قال أان مطرف بن  - 26313
أىب طريف عن عامر عن مسروق عن عائشة قالت : كان رسول هللا صلى هللا  

يظل صائما ويقبل ما شاء من وجهي حىت يفطر  عليه وسلم   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا كثري بن هشام قال ثنا جعفر قال   - 26314
ة بن الزبري عن  سألت الزهري عن الرجل خيري امرأته فتختاره قال حدثين عرو 



عائشة قالت أاتين نيب هللا صلى هللا عليه وسلم فقال : اىن سأعرض عليك أمرا 
قالت فتال   فال عليك ان ال تعجلي حىت تشاوري أبويك فقلت وما هذا األمر

اي أيها النيب قل ألزواجك إن كننت تردن احلياة الدنيا وزينتها فتعالني  }على 
أمتعكن وأسرحكن سراحا مجيال وإن كننت تردن هللا ورسوله والدار اآلخرة فإن  

قالت فقلت ويف أي ذلك أتمرين ان  {هللا أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما  
لدار اآلخرة قالت فسر بذلك النيب صلى أشاور أبوي بل أريد هللا ورسوله وا 

هللا عليه وسلم وأعجبه وقال سأعرض على صواحبك ما عرضت عليك فكان  
يقول هلن كما قال لعائشة مث يقول قد اختارت عائشة هللا ورسوله والدار 

اآلخرة قالت عائشة فقد خريان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فلم تر ذلك 
 طالقا  

 

 

رنؤوط : حديث صحيحعليق شعيب األت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    264صفحة  - 6مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا على بن عاصم عن عطاء بن  - 26315



السائب عن إبراهيم عن األسود بن يزيد عن عائشة قالت : رأيت وبيص 
هللا عليه وسلم بعد ثالث وهو حمرم الطيب يف مفرق رسول هللا صلى    

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا على عن يزيد بن زايد عن جماهد   - 26316
عن عائشة قالت : رأيت وبيص الطيب يف مفرق رسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم وهو حمرم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف لضعف يزيد بن ت
 أيب زايد

 

 

الوليد عن ليث بن أىب حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا شجاع بن  - 26317
سليم عن عبد الرمحن بن القاسم عن أىب القاسم عن عائشة قالت : كان نيب 

هللا صلى هللا عليه وسلم إذا افتتح الصالة قائما صلى قائما وإذا افتتح الصالة 
 قاعدا صلى قاعدا  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف لضعف ليث بن ت
 أيب سليم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا شجاع بن الوليد عن سعد بن  - 26318
سعيد أخي حيىي بن سعيد عن عمرة عن عائشة قالت مسعت رسول هللا صلى  

 هللا عليه وسلم يقول : ان كسر عظم املؤمن ميتا مثل كسر عظمه حيا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : مكرر ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا مسكني بن بكري عن سعيد يعىن  - 26319
بن عبد العزيز قال مكحول حدثين عن عروة عن عائشة : ان رسول هللا صلى 

 هللا عليه وسلم كفن يف ثالثة رايط ميانية  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

قال ثنا  حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عمر أبو حفص املعيطي  - 26320
م عن أبيه عن عائشة قالت : خرجت مع النيب صلى هللا عليه وسلم يف  هشا



بعض أسفاره وأان جارية مل أمحل اللحم ومل أبدن فقال للناس تقدموا فتقدموا مث  
قال يل تعاىل حىت أسابقك فسابقته فسبقته فسكت عىن حىت إذا محلت اللحم 

ناس تقدموا فتقدموا مث وبدنت ونسيت خرجت معه يف بعض أسفاره فقال لل
قال تعاىل حىت أسابقك فسابقته فسبقين فجعل يضحك وهو يقول هذه  

 بتلك 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده جيد رجاله ثقات رجال الشيخني غري عمر بن  ت
 أيب حفص املعيطي 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا حممد بن يزيد عن سفيان يعىن بن  - 26321
عن عروة عن عائشة قالت : كان رسول هللا صلى هللا عليه   حسني عن الزهري

وسلم إذا كان معتكفا يف املسجد ال يدخل البيت اال حلاجة قالت فغسلت 
 رأسه وان بيين وبينه العتبة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا حممد بن يزيد يعىن الواسطي عن   - 26322



سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت قال يل رسول هللا 
صلى هللا عليه وسلم : اي عائشة ان كنت أملمت بذنب فاستغفرى هللا فان  

 التوبة من الذنب الندم واالستغفار  
 

 

دون قوله يف حديث اإلفك : " فإن  عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح ت
 التوبة من الذنب الندم واالستغفار "

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا أبو أمحد ثنا عبد هللا يعىن بن عبد   - 26323
الرمحن بن يعلى الثقفي عن عبد الرمحن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت : 

 ما انم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قبل العشاء وال سهر بعدها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

ثين أىب ثنا معاوية بن عمرو قال ثنا زائدة عن  حدثنا عبد هللا حد - 26324
زايد بن عالقة عن عمرو بن ميمون عن عائشة : ان رسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم كان يقبل وهو صائم  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    265صفحة  - 6ء مسند أمحد بن حنبل    ] جز    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عبد الوهاب بن عطاء عن داود   - 26325
عتني ركعتني اال بن أىب هند عن الشعيب عن عائشة قالت : فرضت الصالة رك

املغرب فرضت ثالاث ألهنا وتر قالت وكان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا  
كعتني اال سافر صلى الصالة األوىل اال املغرب فإذا أقام زاد مع كل ركعتني ر 

 املغرب ألهنا وتر والصبح ألنه يطول فيها القراءة 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عبد الوهاب عن سعيد عن أىب  - 26326
معشر عن النخعي عن األسود عن عائشة اهنا قالت : كانت يد رسول هللا 

صلى هللا عليه وسلم اليمىن لطهوره ولطعامه وكانت اليسرى خلالئه وما كان  



 من أذى  

 

 

ف عليق شعيب األرنؤوط : حديث حسن بطرقه وشاهده وهذا إسناد ضعيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا بن أىب عدى عن سعيد عن رجل  - 26327
 عن أىب معشر عن إبراهيم عن عائشة : حنوه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث حسن بطرقه وشاهده ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا حممد بن جعفر عن سعيد عن أىب   - 26328
يد رسول هللا صلى هللا عليه  معشر عن النخعي عن عائشة قالت : كانت 

 وسلم اليسرى خلالئه وما كان من أذى وكانت اليمىن لوضوئه وملطعمه 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث حسن بطرقه وشاهده ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عبد الوهاب عن سعيد عن قتادة   - 26329



عن زرارة بن أوىف عن سعد بن هشام عن عائشة ان النيب صلى هللا عليه وسلم  
 قال : ركعتا الفجر خري من الدنيا مجيعا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

يد عن قتادة  حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عبد الوهاب عن سع - 26330
عن معاذة عن عائشة : ان النيب صلى هللا عليه وسلم كان يصلي الضحى أربعا 

 ويزيد ما شاء هللا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عبد الوهاب عن سعيد عن عاصم   - 26331
األحول عن معاذة عن عائشة قالت : كنت أغتسل أان ورسول هللا من إانء 

 واحد وكان يف حديثه أن النيب صلى هللا عليه وسلم كان يبدأ قبلها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عبد الوهاب عن سعيد عن قتادة   - 26332
د أن أسألك عن  عن عبد هللا بن رابح : انه دخل على عائشة فقال اىن أري

شيء وإين أستحييك فقالت سل ما بدا لك فإمنا أان أمك فقلت اي أم املؤمنني  
يتبع  ما يوجب الغسل فقالت إذا اختلف اخلتاانن وجبت اجلنابة فكان قتادة 

هذا احلديث ان عائشة قالت قد فعلت أان ورسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
 فاغتسلنا فال أدري أشئ يف هذا احلديث أم كان قتادة يقوله  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد فيه انقطاع عبد هللا بن ت
 رابح مل يسمع هذا احلديث من عائشة

 

 

ثين أىب ثنا عبد الوهاب عن سعيد بن بديل حدثنا عبد هللا حد - 26333
بن ميسرة عن عبد هللا بن شقيق عن عائشة : أن النيب صلى هللا عليه وسلم  

كان يكثر الصالة قائما وقاعدا فإذا صلى قاعدا ركع قاعدا وإذا صلى قائما  
 ركع قائما  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 



ثنا عبد الوهاب عن سعيد عن أيوب  حدثنا عبد هللا حدثين أىب  - 26334
وقال مرة أخرى اخلفاف عن بن عباس : أن   عن عبد هللا بن شقيق عن عائشة

النيب صلى هللا عليه وسلم كان يصيب من الرءوس وهو صائم وقال حممد بن  
جعفر يعىن يف حديثه عن سعيد عن أيوب عن عبد هللا بن شقيق عن بن عباس  

 وكذا قال اخلفاف مرة أخرى  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث عائشة إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عبد الوهاب قال أخربان هشام   - 26335
يعىن بن أىب عبد هللا عن بديل عن عبد هللا بن عبيد بن عمري ان امرأة منهم  

ه وسلم كان  يقال هلا أم كلثوم حدثته عن عائشة : أن رسول هللا صلى هللا علي
أيكل طعاما يف ستة من أصحابه فجاء أعرايب جائع فأكله بلقمتني فقال أما انه 
لو ذكر اسم هللا عز وجل لكفاكم فإذا أكل أحدكم فليذكر اسم هللا فان نسي 

 بسم هللا يف أوله فليقل بسم هللا يف أوله وآخره  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن بشواهدهت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عبد الوهاب قال سئل سعيد ما   - 26336
يقول الرجل يف ركوعه فأخربان عن قتادة عن مطرف بن عبد هللا عن عائشة :  

أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان يقول يف ركوعه وسجوده سبوح قدوس 
 رب املالئكة والروح  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

-------------------------------------  

 

[    266صفحة  - 6مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عبيد بن قرة قال ثنا سليمان يعىن   - 26337
بن بالل عن علقمة عن أمه يف قصة ذكرها فقالت عائشة مسعت رسول هللا 

حد من املسلمني يريد قتله  صلى هللا عليه وسلم يقول : من أشار حبديدة إىل أ
 فقد وجب دمه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عبد الوهاب عن داود عن عامر   - 26338
عن عائشة قالت : لو كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كامتا شيئا لكتم  

وإذ تقول للذي أنعم هللا عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك  }هذه اآلية  
   {واتق هللا وختفي يف نفسك ما هللا مبديه 

 

 

حديث صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح   عليق شعيب األرنؤوط :ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عبد الوهاب عن سعيد عن قتادة   - 26339
عن زرارة بن أوىف عن سعد بن هشام عن عائشة أن النيب صلى هللا عليه وسلم  

قال : املاهر ابلقرآن مع السفرة الكرام الربرة والذي يقرؤه ويتتعتع فيه وهو  
 عليه شاق فله أجران اثنان  

 

 

صحيح على شرط مسلم عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عبيدة بن محيد قال حدثين عبد   - 26340
العزيز بن رفيع عن عكرمة قال قالت عائشة : كان رسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم أييت القدر فيأخذ الذراع منها فيأكلها مث يصلي وال يتوضأ  



 

 

ناد فيه انقطاع عكرمة مل  عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إست
 يسمع هذا احلديث من عائشة 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عبيدة قال حدثين منصور عن   - 26341
: من أصبح جنبا فال  جماهد عن أىب بكر بن عبد الرمحن قال قال أبو هريرة  

صوم له فأرسل مروان بن عبد الرمحن إىل عائشة يسأهلا فقال هلا ان أاب هريرة  
هللا يقول من أصبح جنبا فال صوم له فقالت عائشة قد كان رسول هللا صلى 

عليه وسلم جينب مث يتم صومه فأرسل إىل أيب هريرة فأخربه ان عائشة قالت ان 
 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان جينب مث يتم صومه فكف أبو هريرة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عبيدة ثنا منصور عن إبراهيم عن   - 26342
شة قال بعضنا أن هذا أخربان عنك إنك قلت : ان رسول هللا علقمة عن عائ

صلى هللا عليه وسلم كان يباشر وهو صائم قالت أجل ولكن رسول هللا صلى 
 هللا عليه وسلم أملككم ألربه  

 



 

عليق شعيب األرنؤوط : مكرر ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبيدة بن محيد عن منصور بن  - 26343
راهيم عن األسود عن عائشة قالت : خرجنا مع رسول هللا صلى املعتمر عن إب

هللا عليه وسلم وال نرى إال إنه احلج قالت فلما قدمنا طافوا فقال رسول هللا 
صلى هللا عليه وسلم ليحل من مل يكن معه هدى قالت وكان رسول هللا صلى 

هللا عليه وسلم معه هدى قالت وكنت حائضا فلم أستطع أن أطوف فلما  
كانت ليلة احلصبة قلت اي رسول هللا يرجع نساؤك حبجة وعمرة وأان أرجع 

حبجة فقال يل انطلقي مع أخيك عبد الرمحن إىل التنعيم مث ميعاد ما بيين 
وبينك كذا وكذا قالت فلقيته بليل وهو مهبط أو مصعد قالت وقالت بنت 

وسلم عقرى حيي ما أراين إال حابستكم فقال هلا رسول هللا صلى هللا عليه 
حلقي ما أراين إال حابستكم أليس قد طفت يوم النحر قالت بلى فقال هلا  

 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فانفري 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسني قال ثنا شيبان عن منصور   - 26344



 فذكره : إبسناده ومعناه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبيدة قال حدثين منصور عن   - 26345
إبراهيم عن األسود عن عائشة قال قالت : قد عدلتموان ابلكلب واحلمار لقد  

كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يتوسط السرير فيصلى وأان يف حلايف فأكره  
 أن أسنحه فانسل من تلقاء رجليه  

 

 

صحيح على شرط البخاري  عليق شعيب األرنؤوط : إسنادهت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    267صفحة  - 6مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبيدة قال حدثين منصور عن   - 26346
إبراهيم عن األسود عن عائشة قالت : كأين أنظر إىل وبيص الطيب يف رأس 



عليه وسلم وهو حمرم  رسول هللا صلى هللا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبيدة قال حدثين يزيد بن أيب زايد  - 26347
ن عائشة  عن عطاء بن رابح قال : أتني نسوة من أهل محص عائشة فقالت هل

لعلكن من النساء اللوايت يدخلن احلمامات فقلن هلا إان لنفعل فقالت هلن  
أة وضعت عائشة أما إين مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول أميا امر 

 ثياهبا يف غري بيت زوجها هتكت ما بينها وبني هللا 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف لضعف يزيد بن ت
 أيب زايد اهلامشي

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعقوب قال ثنا أيب عن بن إسحاق  - 26348
قال حدثين عبد هللا بن أيب بكر حممد عن عمرة بنت عبد الرمحن عن عائشة  

قالت : لقد توىف إبراهيم بن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهو بن مثانية  
 عشر شهرا فلم يصل عليه  



 

 

أجل حممد بن إسحاق  عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسن منت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعقوب ثنا أيب عن بن إسحاق قال   - 26349
حدثين حيىي بن عباد بن عبد هللا بن الزبري عن أبيه عن عائشة زوج النيب صلى 
هللا عليه وسلم قالت : ملا أرادوا غسل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اختلفوا 

ى كيف نصنع أجنرد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كما  فيه فقالوا وهللا ما نر 
جنرد مواتان أم نغسله وعليه ثيابه قالت فلما اختلفوا أرسل هللا عليهم السنة  
حىت وهللا ما من القوم من رجل إال ذقنه يف صدره انئما قالت مث كلمهم من  

وعليه  انحية البيت ال يدرون من هو فقال اغسلوا النيب صلى هللا عليه وسلم  
ثيابه قالت فثاروا إليه فغسلوا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهو يف قميصه  
يفاض عليه املاء والسدر ويدلكه الرجال ابلقميص وكانت تقول لو استقبلت  

 من األمر ما استدبرت ما غسل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إال نساؤه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعقوب قال ثنا أيب عن بن إسحاق  - 26350



قال حدثين حممد بن إبراهيم بن احلرث التيمي عن أيب سلمة بن عبد الرمحن 
بن عوف عن عائشة زوج النيب صلى هللا عليه وسلم قالت : كان الناس 
ا يصلون يف مسجد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف رمضان ابلليل أوزاع

يكون مع الرجل شيء من القرآن فيكون معه النفر اخلمسة أو الستة أو أقل 
من ذلك أو أكثر فيصلون بصالته قالت فأمرين رسول هللا صلى هللا عليه  

وسلم ليلة من ذلك أن أنصب له حصريا على ابب حجريت ففعلت فخرج إليه  
فاجتمع إليه   رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بعد أن صلى العشاء اآلخرة قالت

من يف املسجد فصلى هبم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ليال طويال مث  
انصرف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فدخل وترك احلصري على حاله فلما  

أصبح الناس حتدثوا بصالة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مبن كان معه يف  
ناس فصلى هبم رسول هللا املسجد تلك الليلة قالت وأمسى املسجد راجا ابل

صلى هللا عليه وسلم العشاء اآلخرة مث دخل بيته وثبت الناس قالت فقال يل  
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ما شأن الناس اي عائشة قالت فقلت له اي  
رسول هللا مسع الناس بصالتك البارحة مبن كان يف املسجد فحشدوا لذلك 

ك اي عائشة قالت ففعلت وابت رسول لتصلى هبم قالت فقال أطو عنا حصري 
هللا صلى هللا عليه وسلم غري غافل وثبت الناس مكاهنم حىت خرج رسول هللا 

صلى هللا عليه وسلم إىل الصبح فقالت فقال أيها الناس أما وهللا ما بت 
واحلمد هلل ليليت هذه غافال وما خفي على مكانكم ولكين ختوفت إن يفرتض 

مال ما تطيقون فإن هللا ال ميل حىت متلوا قال وكانت عليكم فاكلفوا من األع



 عائشة تقول إن أحب األعمال إىل هللا أدومها وإن قل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح لغريه وهذا إسناد حسن من أجل ت
 حممد بن إسحاق

 

 

------------------------------------- 

 

[    826صفحة  - 6مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعقوب قال حدثنا أيب عن بن  - 26351
إسحاق قال حدثين هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النيب صلى هللا 

عليه وسلم قالت : دخلت علي خويلة بنت حكيم بن أمية بن حارثة بن 
صلى   األوقص السلمية وكانت عند عثمان بن مظعون قالت فرأى رسول هللا 

هللا عليه وسلم بذاذة هيئتها فقال يل اي عائشة ما أبذ هيئة خويلة قالت فقلت 
اي رسول هللا امرأة ال زوج هلا يصوم النهار ويقوم الليل فهي كمن ال زوج هلا  

فرتكت نفسها وأضاعتها قالت فبعث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إىل 
عن سنيت قال فقال ال وهللا اي عثمان بن مظعون فجاءه فقال اي عثمان أرغبة 

رسول هللا ولكن سنتك أطلب قال فإين أانم وأصلى وأصوم وأفطر وأنكح 



النساء فاتق هللا اي عثمان فإن ألهلك عليك حقا وإن لضيفك عليك حقا وإن  
 لنفسك عليك حقا فصم وأفطر وصل ومن 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسن من أجل ابن إسحاقت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعقوب قال ثنا أيب عن بن إسحاق  - 26352
ه وسلم  قال حدثين هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النيب صلى هللا علي 

قالت : مرت برسول هللا صلى هللا عليه وسلم احلوالء بنت تويت فقيل له اي 
نوم ارتبطت حببل فتعلقت رسول هللا إهنا تصلى ابلليل صالة كثرية فإذا غلبها ال

به قال فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فلتصل ما قويت على الصالة  
 فإذا نعست فلتنم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسن من أجل حممد بن إسحاق ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعقوب قال ثنا أيب عن بن إسحاق  - 26353
بن احلرث التيمي عن أيب سلمة بن عبد الرمحن  قال حدثين حممد بن إبراهيم

عن عائشة قالت : مل يكن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لشهر أكثر صياما  



 منه لشعبان وكان يصومه أو عامته  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد حسن من أجل حممد بن ت
 إسحاق

 

 

ب قال ثنا أيب عن بن إسحاق حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعقو  - 26354
قال حدثين أبو الرجال حممد بن عبد الرمحن عن أمه عمرة بنت عبد الرمحن 

عن عائشة زوج النيب صلى هللا عليه وسلم قالت : مسعت رسول هللا صلى هللا  
 عليه وسلم هنى أن مينع نقع البئر  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعقوب قال حدثنا أيب عن بن  - 63552
ول إسحاق قال حدثين هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت : ابتاع رس

هللا صلى هللا عليه وسلم من رجل من اإلعراب جزورا أو جزائر بوسق من متر  
م إىل بيته  الذخرة ومتر الذخرة العجوة فرجع به رسول هللا صلى هللا عليه وسل

والتمس له التمر فلم جيده فخرج إليه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال له  



اي عبد هللا إان قد ابتعنا منك جزورا أو جزائر بوسق من متر الذخرة فالتمسناه  
فلم جنده قال فقال األعرايب وا غدراه قالت فنهمه الناس وقالوا قاتلك هللا 

ه وسلم قالت فقال رسول هللا صلى هللا عليه  أيغدر رسول هللا صلى هللا علي 
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم   وسلم دعوه فإن لصاحب احلق مقاال مث عاد له

فقال اي عبد هللا إان ابتعنا منك جزائرك وحنن نظن أن عندان ما مسينا لك 
فالتمسناه فلم جنده فقال اإلعرايب وا غدراه فنهمه الناس وقالوا قاتلك هللا 

ر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  أيغد
دعوه فإن لصاحب احلق مقاال فردد ذلك رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

مرتني أو ثالاث فلما رآه ال يفقه عنه قال لرجل من أصحابه اذهب إىل خويلة 
ل لك إن كان  بنت حكيم بن أمية فقل هلا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقو 

عندك وسق من متر الذخرة فأسلفناه حىت نؤديه إليك إن شاء هللا فذهب إليها 
الرجل مث رجع الرجل فقال قالت نعم هو عندي اي رسول هللا فابعث من 

يقبضه فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم للرجل اذهب به فأوفه الذي له 
 برسول هللا صلى هللا عليه  قال فذهب به فأوفاه الذي له قالت فمر اإلعرايب

وسلم وهو جالس يف أصحابه فقال جزاك هللا خريا فقد أوفيت وأطيبت قالت 
فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أولئك خيار عباد هللا عند هللا يوم القيامة  

 املوفون املطيبون  
 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسن من أجل ابن إسحاقت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    269صفحة  - 6مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعقوب وسعد قاال ثنا أيب عن   - 26356
حممد بن إسحاق قال حدثين حممد بن إبراهيم بن احلرث التيمي عن إسحاق 

لنيب صلى هللا عليه وسلم  بن سهل بن أيب حثمة عن أبيه عن عائشة زوج ا
قالت : كانت يف حجري جارية من األنصار فزوجتها قالت فدخل علي رسول  

هللا صلى هللا عليه وسلم يوم عرسها فلم يسمع لعبا فقال اي عائشة إن هذا 
 احلي من األنصار حيبون كذا وكذا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد ضعيف جلهالة إسحاق بن سهل  ت
أيب حثمة  بن  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعقوب قال ثنا أيب عن بن إسحاق  - 26357



قال حدثين حيىي بن سعيد بن قيس األنصاري عن عمرة بنت عبد الرمحن عن  
عائشة زوج النيب صلى هللا عليه وسلم قالت : كان رسول هللا صلى هللا عليه  

ا خرج سهمها خرج هبا  وسلم إذا أراد سفرا أقرع بني نسائه فأيتهن م  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا سند حسن من أجل ابن ت
 إسحاق

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعقوب قال حدثنا أيب عن بن  - 26358
هلة بنت سهيل  إسحاق قال حدثين الزهري عن عروة عن عائشة قالت أتت س

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقالت له : اي رسول هللا إن ساملا كان منا  
حيث قد علمت إان كنا نعده ولدا فكان يدخل علي كيف شاء ال حنتشم منه  

ا أنزل هللا فيه ويف أشباهه ما أنزل أنكرت وجه أيب حذيفة إذا رآه يدخل فلم
علي قال فأرضعيه عشر رضعات مث ليدخل عليك كيف شاء فإمنا هو ابنك 

فكانت عائشة تراه عاما للمسلمني وكان من سواها من أزواج النيب صلى هللا  
رت سهلة من  عليه وسلم يرى إهنا كانت خاصة لسامل موىل أيب حذيفة الذي ذك

 شأنه رخصة له  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح دون قوله : " فأرضعيه عشر رضعات ت



" 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعقوب قال ثنا أيب عن بن إسحاق  - 26359
قال حدثين عبد هللا بن أيب بكر بن عمرو بن حزم عن عمرة بنت عبد الرمحن 

عليه وسلم قالت : لقد أنزلت آية الرجم    عن عائشة زوج النيب صلى هللا
ورضعات الكبري عشرا فكانت يف ورقة حتت سرير يف بييت فلما اشتكى رسول  

 هللا صلى هللا عليه وسلم تشاغلنا أبمره ودخلت دويبة لنا فأكلتها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف لتفرد ابن إسحاق وهو حممد ويف متنه  ت
قات رجال الشيخنينكارة وبقية رجاله ث  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعقوب قال ثنا أيب عن بن إسحاق  - 26360
قال حدثين حممد بن مسلم الزهري وهشام بن عروة بن الزبري كالمها حدثين 
عن عروة بن الزبري عن عائشة قالت : كانت بريرة عند عبد فعتقت فجعل  

 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أمرها بيدها  

 

 

حديث صحيح وهذا إسناد حسن من أجل ابن عليق شعيب األرنؤوط :  ت



 إسحاق
 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعقوب قال ثنا أيب عن صاحل  - 26361
وحدث بن شهاب أن أاب سلمة بن عبد الرمحن بن عوف أخربه أن عائشة أم  
 املؤمنني قالت : سجى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حني مات بثوب حربة  

 

 

األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعقوب قال ثنا أيب عن أبيه عن   - 26362
عروة عن عائشة قالت مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : ما من  
نيب ميرض إال خري بني الدنيا واآلخرة قالت فلما مرض رسول هللا صلى هللا 

ض الذي قبض فيه أخذته حبة فسمعته يقول مع الذين أنعم هللا  عليه وسلم املر 
 عليهم من النبيني والصديقني والشهداء والصاحلني قالت فعلمت إنه خري 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعقوب وسعد قاال ثنا أيب عن أبيه   - 26363



عبد هللا بن عثمان قال سعد التيمي قال مسعت عائشة تقول  عن طلحة بن 
قالت : أراد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ان يقبلىن فقلت اىن صائمة فقال  

 وأان صائم مث قبلين  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري ت  

 

 

------------------------------------- 
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حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا يعقوب ثنا أىب عن بن إسحاق قال   - 26364
هللا بن عثمان  حدثين شعبة بن احلجاج عن سعد بن إبراهيم عن طلحة بن عبد 

بن عبيد هللا بن معمر قال مسعت عائشة تقول : أهوى إىل رسول هللا صلى هللا 
فقال يل  عليه وسلم ليقبلين قالت فقلت له اي رسول هللا اىن صائمة قالت

 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأان صائم مث قبلين  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد حسن من أجل ابن ت



 إسحاق
 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا حجاج قال ثنا شعبة عن سعد بن   - 26365
 إبراهيم عن طلحة بن عبد هللا بن عوف عن عائشة : مثله  

 

 

األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري عليق شعيب ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا يعقوب قال ثنا أىب عن أبيه انه مسع   - 26366
يه وسلم يف  عروة بن الزبري يقول قالت عائشة : قال رسول هللا صلى هللا عل 

شكواه مروا أاب بكر فليصل للناس قالت فقلت اي رسول هللا ان أاب بكر رجل  
م قالت رقيق وانه ان قام يف مصالك بكى فمر عمر بن اخلطاب فليصل هب 

فقال مهال مروا أاب بكر فليصل للناس قالت فعدت له فقال مهال مروا أاب بكر 
فليصل للناس قالت فعدت له فقال مروا أاب بكر فليصل للناس انكن 

 صواحب يوسف  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 



أىب عن أبيه عن  حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا يعقوب قال ثنا  - 26367
عروة ان عائشة قالت : كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف حجري حني 

 نزل به املوت 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا يعقوب قال ثنا أىب عن أبيه عن أىب  - 26368
آلخر عندي اال انئما تعين النيب سلمة عن عائشة قالت : ما ألقاه السحر ا

 صلى هللا عليه وسلم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا يعقوب ثنا بن أخي بن شهاب  - 26369
ين عروة بن الزبري  فذكر بعض حديث احلديبية قال قال حممد بن مسلم فأخرب 

ان عائشة زوج النيب صلى هللا عليه وسلم أخربته : ان رسول هللا صلى هللا عليه  
اي   }تعاىل وسلم كان ميتحن من هاجر إليه من املؤمنات هبذه اآلية بقول هللا 

أيها النيب إذا جاءك املؤمنات يبايعنك على أن ال يشركن ابهلل شيئا وال يسرقن 



وال يزنني وال يقتلن أوالدهن وال أيتني ببهتان يفرتينه بني أيديهن وأرجلهن وال  
قال عروة   {يعصينك يف معروف فبايعهن واستغفر هلن هللا إن هللا غفور رحيم  

بن الزبري قالت عائشة فمن أقر هبذا الشرط من املؤمنات قال هلا رسول هللا 
صلى هللا عليه وسلم قد ابيعتك كالما وال وهللا ما مست يده يد امرأة قط يف  

 املبايعة ما ابيعهن اال بقوله قد ابيعتك على ذلك  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

 حدثين أىب ثنا يعقوب قال حدثنا أىب عن صاحل  حدثنا عبد هللا - 26370
قال بن شهاب أخربين عروة بن الزبري ان عائشة قالت : مسعت رسول هللا 

 صلى هللا عليه وسلم يستعيذ يف صالته من فتنة الدجال  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

ثنا أىب عن صاحل قال بن   حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا يعقوب - 26371
الزبري ان عائشة قالت : وهللا لقد رأيت رسول هللا  شهاب أخربين عروة بن

صلى هللا عليه وسلم يقوم على ابب حجريت واحلبشة يلعبون يف املسجد 



ورسول هللا صلى هللا عليه وسلم يسرتىن بردائه لكي أنظر إىل لعبهم مث يقوم من  
ف فاقدروا قدر اجلارية احلديثة السن احلريصة أجلى حىت أكون أان اليت أنصر 

 على اللهو  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا يعقوب قال ثنا أىب عن أبيه عن   - 26372
القاسم بن حممد عن عائشة قالت قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : من  

ذا ما ليس منه فهو رد  أحدث يف أمران ه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا يعقوب قال ثنا بن أخي بن شهاب   - 26373
لة بنت سهيل  عن عمه قال أخربين عروة بن الزبري عن عائشة قالت أتت سه

بن عمرو وكانت حتت أىب حذيفة بن عتبة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
دا فقالت : ان ساملا موىل أىب حذيفة يدخل علينا وأان فضل وأان كنا نراه ول

وكان أبو حذيفة تبناه كما تبىن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم زيدا فانزل هللا 



فأمرها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم   {ادعوهم آلابئهم هو أقسط عند هللا  }
عند ذلك ان ترضع ساملا فارضعته مخس رضعات وكان مبنزلة ولدها من 

خواهتا ان يرضعن من الرضاعة فبذلك كانت عائشة أتمر أخواهتا وبنات أ
يراها ويدخل عليها وان كان كبريا مخس رضعات مث يدخل أحبت عائشة ان 

عليها وأبت أم سلمة وسائر أزواج النيب صلى هللا عليه وسلم ان يدخلن 
عليهن بتلك الرضاعة أحدا من الناس حىت يرضع يف املهد وقلن لعائشة وهللا  

ى هللا عليه وسلم لسامل من دون  ما ندري لعلها كانت رخصة من رسول هللا صل
 الناس 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد جيد ت  
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حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا يعقوب ثنا أىب عن صاحل بن  - 26374
قالت : كان عمر بن  كيسان قال بن شهاب أخربين عروة بن الزبري ان عائشة 

اخلطاب يقول لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم حجت نسائك قالت فلم يفعل  



قالت وكان أزواج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم خيرجن ليال إىل ليل قبل  
ملناصع فخرجت سودة بنت زمعة وكانت امرأة طويلة فرآها عمر وهو يف ا

املسجد فقال قد عرفتك اي سودة حرصا على أن ينزل احلجاب قالت فانزل 
 هللا عز وجل احلجاب  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

عن الزهري حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا يعقوب ثنا أبو أويس  - 26375
قال أخربين عروة بن الزبري ان عائشة أخربته ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 قال : للوزغ فويسق قالت ومل أمسعه أمر بقتله  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا يعقوب ثنا بن أخي بن شهاب عن   - 26376
ري انه مسع عائشة تقول دخلت على يهودية عمه قال أخربين عروة بن الزب

قالت فسمع ذلك رسول هللا صلى هللا فقالت شعرت انكم تفتنون يف القبور 
عليه وسلم فاراتع مث قال : إمنا يفنت اليهود فقالت عائشة فلبثت بعد ذلك 



ليايل مث قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم هل شعرت انه أوحى إىل انكم  
ر  تفتنون يف القبو   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا يعقوب قال ثنا بن أخي بن شهاب   - 26377
لى هللا عليه وسلم  عن عمه قال أخربين عروة بن الزبري ان عائشة زوج النيب ص

أخربته : انه جاءها أفلج أخو أىب القعيس وأبو القعيس أرضع عائشة فجاءها  
 عليه  يستأذن عليها فأبت ان أتذن له حىت ذكرت ذلك لرسول هللا صلى هللا

وسلم فقالت اي رسول هللا ان أفلح أخا أىب القعيس جاء يستأذن على فلم  
آذن له فقال هلا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وما مينعك ان أتذين لعمك 

قلت اي رسول هللا ان أاب قعيس ليس هو أرضعين إمنا أرضعتين امرأته فقال يل  
أيتيك فإنه عمك   رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ائذين له حني  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا يعقوب قال ثنا بن أخي بن شهاب   - 26378



عن عمه قال أخربين عروة بن الزبري ان عائشة زوج النيب صلى هللا عليه وسلم  
أخربته : ان بريرة دخلت عليها تستعينها يف كتابتها فقالت هلا عائشة ونفست 

وأعتقك  فيها أرأيت ان عديت ألهلك الذي عليك عدة واحدة أيفعلن ذلك 
فتكوين مواليت فذهبت بريرة إىل أهلها فعرضت ذلك عليهم فقالوا ال اال أن 

يكون والؤك لنا قالت عائشة فدخل على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
فذكرت له ذلك فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اشرتى فأعتقي فان  

عشية فقال ما ابل الوالء ملن أعتق مث قام رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
رجال يشرتطون شروطا ليست يف كتاب هللا اال من اشرتط شرطا ليس يف 

 كتاب هللا فليس له وان اشرتط مائة مرة شرط هللا أحق وأوثق 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

------------------------------------- 
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حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا يعقوب قال أان بن أخي بن شهاب   - 26379
هللا  عن عمه قال أخربين عروة عن عائشة اهنا قالت اهنا : كانت ترجل رسول



صلى هللا عليه وسلم وهى طامث ورسول هللا صلى هللا عليه وسلم عاكف يف 
رهتا  املسجد فيتكئ إىل أسكفة ابب عائشة فتغسل رأسه وهى يف حج  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد جيد من أجل ابن أخي ت
 الزهري

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا يعقوب قال ثنا بن أخي بن شهاب   - 26380
لى هللا عليه وسلم  عن عمه قال أخربين عروة بن الزبري ان عائشة زوج النيب ص

أخربته : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اعتم ليلة من الليايل بصالة العشاء 
ول هللا صلى هللا وهى اليت يقول الناس هلا صالة العتمة قالت فلم خيرج رس

عليه وسلم حىت قال عمر الصالة قد انم النساء والصبيان فخرج رسول هللا 
صلى هللا عليه وسلم فقال ألهل املسجد حني خرج عليهم ما ينتظرها أحد من  

 أهل األرض غريكم وذلك قبل ان يفشو اإلسالم يف الناس 
 

 

جل ابن أخي عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد جيد من أت
 الزهري

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا يعقوب قال ثنا أىب عن بن إسحاق  - 26381
النيب صلى  قال حدثين صاحل بن كيسان عن عروة بن الزبري عن عائشة زوج

هللا عليه وسلم قال قالت : كان أول ما افرتض على رسول هللا صلى هللا عليه  
هللا الظهر وسلم الصالة ركعتان ركعتان اال املغرب فإهنا كانت ثالاث مث أمت 

والعصر والعشاء اآلخرة أربعا يف احلضر وأقر الصالة على فرضها األول يف 
 السفر 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسن من أجل ابن إسحاقت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا يعقوب قال ثنا أىب عن بن إسحاق  - 26382
صلى هللا عليه وسلم   قال حدثين هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النيب

قالت : أتت سلمى موالة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أو امرأة أىب رافع 
موىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

تستأذنه على أىب رافع قد ضرهبا قالت قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
قال تؤذيين اي رسول هللا فقال رسول هللا صلى أليب رافع مالك وهلا اي أاب رافع 

هللا عليه وسلم مب آذيته اي سلمى قالت اي رسول هللا ما آذيته بشيء ولكنه  
أحدث وهو يصلي فقلت له اي أاب رافع ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قد  
أمر املسلمني إذا خرج من أحدهم الريح أن يتوضأ فقام فضربين فجعل رسول  



ى هللا عليه وسلم يضحك ويقول اي أاب رافع اهنا مل أتمرك اال خبري هللا صل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسن من أجل ابن إسحاقت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا يعقوب قال ثنا أىب عن بن إسحاق  - 26383
قال وذكر حممد بن مسلم بن شهاب الزهري عن عروة بن الزبري عن عائشة  

يب صلى هللا عليه وسلم عن النيب صلى هللا عليه وسلم انه قال : فضل  زوج الن
 الصالة ابلسواك على الصالة بغري سواك سبعني ضعفا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث ضعيف وهذا إسناد منقطع حممد بن إسحاق ت
 مل يسمع هذا احلديث من الزهري 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا يعقوب قال ثنا أىب عن بن إسحاق  - 26384
ئشة زوج النيب صلى حدثين حيىي بن عباد بن عبد هللا بن الزبري عن أبيه عن عا

هللا عليه وسلم قالت : أقبلنا مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف بعض 
ال وهو بلد ال ماء به  أسفاره حىت إذا كنا برتابن بلد بينه وبني املدينة بريد وأمي

وذلك من السحر انسلت قالدة يل من عنقي فوقعت فحبس رسول هللا صلى 



هللا عليه وسلم اللتماسها حىت طلع الفجر وليس مع القوم ماء قالت فلقيت  
من أىب ما هللا به عليم من التعنيف والتأفيف وقال يف كل سفر للمسلمني منك  

ابلتيمم قالت فتيمم القوم وصلوا قالت عناء وبالء قالت فانزل هللا الرخصة 
يقول أىب حني جاء من هللا ما جاء من الرخصة للمسلمني وهللا ما علمت اي 
 بنية انك ملباركة ماذا جعل هللا للمسلمني يف حبسك إايهم من الربكة واليسر 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد حسن من أجل ابن ت
رجاله ثقات رجال الشيخني إسحاق وهو حممد وبقية  

 

 

------------------------------------- 
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حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا يعقوب قال ثنا أىب عن بن إسحاق  - 26385
عن عائشة زوج  قال وحدثين عبد الرمحن بن األسود بن يزيد النخعي عن أبيه

النيب صلى هللا عليه وسلم قال : سألتها كيف كان رسول هللا صلى هللا عليه  
ن يتوضأ وسلم يصنع إذا كان هو جنب وأراد أن ينام قبل ان يغتسل قالت كا

 وضوءه للصالة مث ينام  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد حسن من أجل ابن ت
 إسحاق

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا يعقوب قال ثنا عبد العزيز بن  - 26386
املطلب عن موسى بن عقبة عن أىب سلمة بن عبد الرمحن عن عائشة : ان 

ال سددوا وقاربوا واعلموا ان لن يدخل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ق
 أحدكم عمله اجلنة وان أحب األعمال إىل هللا أدومها وان قل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا هاشم بن القاسم قال ثنا عبد   - 26387
ن بن القاسم عن أبيه قال  العزيز يعىن بن عبد هللا بن أىب سلمة عن عبد الرمح

كانت عائشة تقول : خرجنا مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وال نذكر اال  
احلج فلما قدمنا سرف طمثت فدخل على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأان  

أبكى فقال ما يبكيك قلت وددت اىن مل أخرج العام قال لعلك نفست يعىن 
ء كتبه هللا على بنات آدم فافعلي ما  حضت قالت قلت نعم قال ان هذا شي



يفعل احلاج غري ان ال تطويف ابلبيت حىت تطهري فلما قدمنا مكة قال رسول 
هللا صلى هللا عليه وسلم ألصحابه اجعلوها عمرة فحل الناس اال من كان معه  
هدى وكان اهلدى مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأيب بكر وعمر وذوى  

احوا مهلني ابحلج فلما كان يوم النحر طهرت فارسلىن اليسارة قالت مث ر 
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فأفضت يعىن طفت قالت فأتينا بلحم بقر  

فقلت ما هذا قالوا هذا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ذبح عن نسائه البقر  
قالت فلما كانت ليلة احلصبة قلت اي رسول هللا يرجع الناس حبجة وعمرة  

حبجة فأمر عبد الرمحن بن أىب بكر فأردفىن على مجلة قالت فإين ألذكر  وارجع 
وأان جارية حديثة السن أىن أنعس فتضرب وجهي مؤخرة الرحل حىت جاء يب 

 التنعيم فأهللت بعمرة جزاء لعمرة الناس اليت اعتمروا 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

 حدثين أىب ثنا يعقوب ثنا أىب عن بن إسحاق قال  حدثنا عبد هللا - 26388
بن حممد عن عائشة زوج النيب  فحدثين عبد الرمحن بن القاسم عن أبيه القاسم

صلى هللا عليه وسلم قالت : خرج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إىل احلج  
خلمس ليال بقني من ذي القعدة وال يذكر الناس اال احلج حىت إذا كان بسرف 

د ساق رسول هللا صلى هللا عليه وسلم معه اهلدى وأشراف من أشراف وق



الناس أمر الناس أن حيلوا بعمرة اال من ساق اهلدى وحضت ذلك اليوم فدخل  
على وأان أبكى فقال مالك اي عائشة لعلك نفست قالت قلت نعم وهللا 

  لوددت اىن مل أخرج معكم عامي هذا يف هذا السفر قال ال تفعلي ال تقويل
ذلك فإنك تقضني كلما يقضى احلاج اال انك ال تطوفني ابلبيت قالت 

فمضيت على حجيت ودخل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مكة فحل كل من  
كان ال هدى معه وحل نساؤه بعمرة فلما كان يوم النحر أتيت بلحم بقر كثري  

لم عن  فطرح يف بييت فقلت ما هذا قالوا ذبح رسول هللا صلى هللا عليه وس
نسائه البقر حىت إذا كانت ليلة احلصبة بعثين رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
مع أخي عبد الرمحن بن أىب بكر فاعمرين من التنعيم مكان عمريت اليت فأتتين  
قال أىب وحدثنا يعقوب يف موضع آخر يف احلج وأمر رسول هللا صلى هللا عليه  

صلى هللا عليه وسلم الناس أن حيل  وسلم نساءه فحللن بعمرة وأمر رسول هللا
من مل يكن معه هدى وأمر من كان معه هدى من أشراف الناس ان يثبت على  

 حرمه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

------------------------------------- 
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حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا يعقوب قال ثنا أىب عن حممد بن   - 26389
إسحاق قال حدثين حممد بن جعفر بن الزبري عن عروة بن الزبري ان عائشة 

حدثته انه قال : حني قالوا خشينا ان يكون به ذات اجلنب اهنا من الشيطان  
 ليسلطه على قال بن إسحاق وقال بن شهاب حدثين عبيد هللا بن ومل يكن هللا

عبد هللا بن عتبة عن عائشة قالت كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كثريا مما 
أمسعه يقول ان هللا مل يقبض نبيا حىت خيريه قالت فلما حضر رسول هللا صلى 

لرفيق األعلى من  هللا عليه وسلم كان آخر كلمة مسعتها منه وهو يقول بل ا
اجلنة قالت قلت إذا وهللا ال خيتاران وقد عرفت انه الذي كان يقول لنا ان نبيا  

 ال يقبض حىت خيري  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : هذا احلديث له إسنادان : األول : إسناده حسن من  ت
 أجل حممد بن إسحاق والثاين ضعيف

 

 

نا أىب عن بن إسحاق قال  حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا يعقوب ث - 26390
ة عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت : رجع رسول  حدثين يعقوب بن عتب 

هللا صلى هللا عليه وسلم يف ذلك اليوم حني دخل من املسجد فاضطجع يف 



حجري فدخل على رجل من آل أىب بكر ويف يده سواك أخضر قالت فنظر  
عرفت انه يريده قالت فقلت   رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إليه يف يده نظرا

اي رسول هللا حتب ان أعطيك هذا السواك قال نعم قالت فآخذته فمضغته له  
حىت ألنته وأعطيته إايه قالت فاسنت به كأشد ما رأيته يسنت بسواك قبله مث  

وضعه ووجدت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يثقل يف حجري قالت فذهبت  
وهو يقول بل الرفيق األعلى من اجلنة   أنظر يف وجهه فإذا بصره قد شخص

فقلت خريت فاخرتت والذي بعثك ابحلق قالت وقبض رسول هللا صلى هللا 
 عليه وسلم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسن من أجل ابن إسحاقت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا يعقوب قال ثنا أىب عن بن إسحاق  - 26391
باد قال مسعت عائشة قال حدثين حيىي بن عباد بن عبد هللا بن الزبري عن أبيه ع

تقول : مات رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بني سحري وحنرى ويف دوليت مل 
عليه وسلم  أظلم فيه أحدا فمن سفهي وحداثة سين ان رسول هللا صلى هللا  

قبض وهو يف حجري مث وضعت رأسه على وسادة وقمت ألتدم مع النساء 
 واضرب وجهي 

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسن من أجل ابن إسحاقت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا يعقوب ثنا أىب عن بن إسحاق قال   - 26392
مرأته فاطمة بنت  حدثين عبد هللا بن أىب بكر بن حممد بن عمرو بن حزم عن ا

حممد بن عمارة عن عمرة بنت عبد الرمحن بن سعد بن زرارة عن عائشة أم  
املؤمنني قالت : ما علمنا بدفن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حىت مسعنا  

صوت املساحي من جوف الليل ليلة األربعاء قال حممد وقد حدثتين فاطمة  
 هبذا احلديث  

 

 

حمتمل للتحسني  عليق شعيب األرنؤوط : حديثت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا يعقوب قال ثنا أىب عن بن إسحاق  - 26393
عتبة أن عائشة    عن صاحل بن كيسان عن الزهري عن عبيد هللا بن عبد هللا بن

قالت : كان على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مخيصة سوداء حني اشتد به  
هللا وجعه قالت فهو يضعها مرة على وجهه ومرة يكشفها عنه ويقول قاتل 

 قوما اختذوا قبور أنبيائهم مساجد حيرم ذلك على أمته  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف ابن إسحاق :  ت
 وهو حممد مدلس 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا إبراهيم بن خالد قال ثنا رابح قال   - 26394
س قال نعم  قلت ملعمر : قبض رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهو جال  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : خرب صحيح رجاله ثقاتت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا يعقوب قال حدثنا أىب عن بن  - 26395
إسحاق قال فحدثين صاحل بن كيسان عن الزهري عن عبيد هللا بن عبد هللا بن 
عتبة عن عائشة قالت : كان آخر ما عهد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ان  

 قال ال يرتك جبزيرة العرب دينان  

 

 

ه وهذا إسناد حسن من أجل ابن عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغري ت
 إسحاق

 

 

------------------------------------- 
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حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا يعقوب قال ثنا أىب عن صاحل قال   - 26396
اال ملا  بن شهاب حدثين عبيد هللا بن عبد هللا : ان عائشة وعبد هللا بن عباس ق

نزل برسول هللا صلى هللا عليه وسلم طفق يلقى مخيصة على وجهه فإذا اغتم  
كشفها قال وهو كذلك لعنة هللا على اليهود والنصارى اختذوا قبور أنبيائهم  

 مساجد حيذرهم مثل ما صنعوا 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا يعقوب قال حدثنا أىب عن بن  - 26397
الزبري عن عائشة   إسحاق قال وحدثين حممد بن جعفر بن الزبري عن عروة بن

زوج النيب صلى هللا عليه وسلم قالت : صلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
 ابلناس صالة اخلوف بذات الرقاع من خنل قالت فصدع رسول هللا صلى هللا

عليه وسلم الناس صدعني فصفت طائفة وراءه وقامت طائفة جتاه العدو قالت 
فكرب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وكربت الطائفة الذين صفوا خلفه مث ركع  
وركعوا مث سجد فسجدوا مث رفع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم رأسه فرفعوا 



جدوا ألنفسهم معه مث مكث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم جالسا وس
لثانية مث قاموا فنكصوا على أعقاهبم ميشون القهقري حىت قاموا من السجدة ا

ورائهم قالت فأقبلت الطائفة األخرى فصفوا خلف رسول هللا صلى هللا عليه  
وسلم فكربوا مث ركعوا ألنفسهم مث سجد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 صلى هللا عليه وسلم يف ركعته  سجدته الثانية فسجدوا معه مث قام رسول هللا
وسجدوا هم ألنفسهم السجدة الثانية مث قامت الطائفتان مجيعا فصفوا خلف 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فركع هبم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
فركعوا مجيعا مث سجد فسجدوا مجيعا مث رفع رأسه ورفعوا معه كل ذلك من  

لم سريعا جدا ال أيلو أن خيفف ما استطاع مث سلم  رسول هللا صلى هللا عليه وس
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فسلموا فقام رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 وقد شركه الناس يف الصالة كلها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسن من أجل حممد بن إسحاق ت  

 

 

أىب عن حممد بن  حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا يعقوب قال ثنا  - 26398
عن عائشة إسحاق قال حدثين حممد بن جعفر بن الزبري عن عروة بن الزبري 

زوج النيب صلى هللا عليه وسلم قالت : كنت إذا فرقت لرسول هللا صلى هللا  
 عليه وسلم رأسه صدعت فرقه عن ايفوخه وأرسلت انصيته بني صدغيه 



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا يعقوب قال ثنا أىب عن بن إسحاق  - 26399
قال حدثين حيىي بن عباد بن عبد هللا بن الزبري عن عائشة زوج النيب صلى هللا 

عليه وسلم قالت مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : من صلى 
 صالة ال يقرأ فيها أبم القرآن فهي خداج 

 

 

: صحيح لغريه وهذا إسناد حسن من أجل حممد بن عليق شعيب األرنؤوط ت
 إسحاق

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا يعقوب ثنا أىب عن بن إسحاق قال   - 26400
ر بن عبد العزيز  حدثين حممد بن جعفر بن الزبري قال حدث عروة بن الزبري عم

وهو أمري على املدينة عن عائشة زوج النيب صلى هللا عليه وسلم : أن رسول 
قال فقال أبو  هللا صلى هللا عليه وسلم كان يصلي إليها وهى معرتضة بني يديه

أمامة بن سهل وكان عند عمر فلعلها اي أاب عبد هللا قالت وأان إىل جنبه قال  
فقال عروة أخربك ابليقني وترد على ابلظن بل معرتضة بني يديه اعرتاض 



 اجلنازة  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد حسن من أجل ابن ت
 إسحاق

 

 

أىب قال ثنا يعقوب قال ثنا أىب عن بن  حدثنا عبد هللا حدثين - 26401
الزبري وحممد بن جعفر بن الزبري كالمها  إسحاق قال حدثين هشام بن عروة بن 

حدثين عن عروة بن الزبري عن عائشة زوج النيب صلى هللا عليه وسلم قالت : 
كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يصلي من الليل ثالث عشرة ركعة بركعتيه  

قبل الصبح إحدى عشرة ركعة من الليل ست منهن مثىن مثىن بعد الفجر 
 ويوتر خبمس ال يقعد فيهن  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد حسن من أجل ابن ت
 إسحاق

 

 

------------------------------------- 
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حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا يعقوب قال ثنا أىب عن بن إسحاق  - 26402
حدثه ان عائشة  قال حدثين حممد بن جعفر بن الزبري أن عبد هللا بن الزبري

حدثته : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بينا هو جالس يف ظل فارع أجم  
على  حسان جاءه رجل فقال احرتقت اي رسول هللا قال ما شأنك قال وقعت 

امرأيت وأان صائم قالت وذاك يف رمضان فقال له رسول هللا صلى هللا عليه  
وسلم اجلس فجلس يف انحية القوم فأتى رجل حبمار عليه غرارة فيها متر قال  

هذه صدقيت اي رسول هللا فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أين احملرتق آنفا 
فتصدق به قال وأين الصدقة اي   فقال ها هو ذا أان اي رسول هللا قال خذ هذا

رسول هللا إال علي ويل فوالذي بعثك ابحلق ما أجد أان وعيايل شيئا قال 
 فخذها فأخذها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد حسن من أجل ابن ت
 إسحاق

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا سعد بن إبراهيم قال ثنا أىب عن   - 26403
اق قال حدثين ثور بن يزيد الكالعي وكان ثقة عن حممد بن حممد بن إسح



عبيد بن أىب صاحل املكي قال حججت مع عدى بن عدى الكندي فبعثين إىل  
صفية بنت شيبة ابنة عثمان صاحب الكعبة أسأهلا عن أشياء مسعتها من عائشة  
  زوج النيب صلى هللا عليه وسلم عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فكان فيما
حدثتين اهنا مسعت عائشة تقول مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول :  

 ال طالق وال عتاق يف إغالق  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف لضعف حممد بن عبيد بن أيب صاحل ت
 املكي

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا يعقوب قال ثنا أىب عن بن إسحاق  - 26404
رومان عن عروة عن عائشة قالت : أمر رسول هللا صلى  قال حدثين يزيد بن 

هللا عليه وسلم ابلقتلى ان يطرحوا يف القليب فطرحوا فيه اال ما كان من أمية  
بن خلف فإنه انتفخ يف درعه فمألها فذهبوا حيركوه فتزايل فأقروه وألقوا عليه  

ل هللا ما غيبة من الرتاب واحلجارة فلما ألقاهم يف القليب وقف عليهم رسو 
صلى هللا عليه وسلم فقال اي أهل القليب هل وجدمت ما وعد ربكم حقا فإين  

قد وجدت ما وعدين ريب حقا فقال له أصحابه اي رسول هللا أتكلم قوما موتى  
قال فقال هلم لقد علموا ان ما وعدهتم حق قالت عائشة والناس يقولون لقد  

  عليه وسلم لقد علموا مسعوا ما قلت هلم وإمنا قال رسول هللا صلى هللا



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسن من أجل حممد بن إسحاق ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا يعقوب قال ثنا أىب عن بن إسحاق  - 26405
قال حدثين حيىي بن عباد بن عبد هللا بن الزبري عن أبيه عباد عن عائشة زوج 

عث أهل مكة يف فداء أسراهم بعثت  النيب صلى هللا عليه وسلم قالت : ملا ب
 عليه وسلم يف فداء أىب العاص بن الربيع مبال  زينب بنت رسول هللا صلى هللا

وبعثت فيه بقالدة هلا كانت خلدجية أدخلتها هبا على أىب العاص حني بىن عليها  
قالت فلما رآها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم رق هلا رقة شديدة وقال ان 

قوا هلا أسريها وتردوا عليها الذي هلا فافعلوا فقالوا نعم اي رسول رأيتم ان تطل
 هللا فأطلقوه وردوا عليها الذي هلا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسن من أجل ابن إسحاقت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا يعقوب قال حدثنا أىب عن بن  - 26406
يه عن عائشة زوج إسحاق قال حدثين عبد الرمحن بن القاسم بن حممد عن أب

النيب صلى هللا عليه وسلم قالت : ملا أتى قتل جعفر عرفنا يف رسول هللا صلى 



نساء قد هللا عليه وسلم احلزن قالت فدخل عليه رجل فقال اي رسول هللا ان ال
ننا وفتننا قال فارجع إليهن فأسكتهن قال فذهب مث رجع فقال له مثل  غلب

ذلك قال يقول ورمبا ضر التكلف أهله فاذهب فاسكتهن فان أبني فأحث يف 
أفواههن الرتاب قالت قلت يف نفسي أبعدك هللا فوهللا ما تركت نفسك وما  

نه ال يقدر على أن أنت مبطيع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قالت عرفت ا
 حيثو يف أفواههن الرتاب 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد حسن من أجل حممد بن ت
 إسحاق

 

 

------------------------------------- 
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ن بن إسحاق حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا يعقوب قال ثنا أىب ع - 26407
ثين حممد بن جعفر بن الزبري عن عروة بن الزبري عن عائشة أم املؤمنني  قال حد

قالت : مل يقتل من نسائهم اال امرأة واحدة قالت وهللا اهنا لعندي حتدث معي  
تضحك ظهرا وبطنا ورسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقتل رجاهلم ابلسوق إذ 



 وهللا قالت قلت ويلك ومالك قالت هتف هاتف ابمسها أين فالنة قالت أان
أقتل قالت قلت ومل قالت حداث أحدثته قالت فانطلق هبا فضربت عنقها  

وكانت عائشة تقول وهللا ما أنسى عجيب من طيب نفسها وكثرة ضحكها وقد  
 عرفت أهنا تقتل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسن من أجل ابن إسحاق وهو حممد وبقية  ت
ثقات رجال الشيخنيرجاله   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا يعقوب قال ثنا أىب عن بن إسحاق  - 26408
قال حدثين حممد بن جعفر بن الزبري عن عروة بن الزبري عن عائشة أم املؤمنني  

قالت : ملا قسم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم سبااي بىن املصطلق وقعت  
ت بن قيس بن الشماس أو البن عم له  جويرية بنت احلرث يف السهم لثاب

وكاتبته على نفسها وكانت امرأة حلوة مالحة ال يراها أحد اال أخذت بنفسه  
فأتت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم تستعينه يف كتابتها قالت فوهللا ما هو اال  
ان رأيتها على ابب حجريت فكرهتها وعرفت أنه سريى منها ما رأيت فدخلت 

رسول هللا أان جويرية بنت احلرث بن أىب ضرار سيد قومه وقد   عليه فقالت اي
أصابين من البالء ما مل خيف عليك فوقعت يف السهم لثابت بن قيس بن 

الشماس أو البن عم له فكاتبته على نفسي فجئتك أستعينك على كتابيت قال 



فهل لك يف خري من ذلك قالت وما هو اي رسول هللا قال أقضي كتابتك 
قالت نعم اي رسول هللا قال قد فعلت قالت وخرج اخلرب إىل الناس  وأتزوجك

ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم تزوج جويرية بنت احلرث فقال الناس 
أصهار رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فأرسلوا ما أبيديهم قالت فلقد أعتق  

أعظم بركة   بتزوجيه إايها مائة أهل بيت من بىن املصطلق فما أعلم امرأة كانت
 على قومها منها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسن من أجل حممد بن إسحاق ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا سريج بن النعمان قال حدثنا عبد   - 40926
الواحد عن أفلت بن خليفة قال أىب سفيان يقول فليت عن جسرة بنت 

 صلى هللا عليه وسلم  دجاجة عن عائشة قالت : بعثت صفية إىل رسول هللا
هو عندي فلما رأيت اجلارية أخذتين رعدة حىت استقلىن  بطعام قد صنعته له و 

أفكل فضربت القصعة فرميت هبا قالت فنظر إىل رسول هللا صلى هللا عليه  
وسلم فعرفت الغضب يف وجهه فقلت أعوذ برسول هللا أن يلعنىن اليوم قالت 

سول هللا قال طعام كطعامها وإانء كإانئها قال أوىل قالت قلت وما كفارته اي ر   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا حمسن بن حممد ثنا شيبان عن   - 26410
عن عائشة   منصور وأبو سعيد قال ثنا زائدة ثنا منصور عن إبراهيم عن األسود

قالت : ما شبع آل حممد مذ قدموا املدينة ثالثة أايم تباعا من طعام حىت توىف 
 قال أبو سعيد ثالث ليال تباعا من خبز بر حىت توىف  

 

 

عيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شت  

 

 

 -------------------------------------  

 

[    278صفحة  - 6مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا حسني قال ثنا شيبان عن منصور   - 26411
يين  عن هالل بن يساف عن فروة بن نوفل انه قال : سألت عائشة قلت أخرب 

بشيء كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يدعو به لعلي أدعو هللا به فينفعين  
هللا به قالت كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يكثر ان يقول اللهم اىن أعوذ 

 بك من شر ما عملت ومن شر ما مل أعمل  
 



 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب حدثين حسني قال ثنا شيبان عن   - 26412
منصور عن إبراهيم عن مسروق عن عائشة اهنا قالت : كان رسول هللا صلى 

هللا عليه وسلم إذا أتى ابملريض قال اذهب البأس رب الناس واشف أنت 
 الشايف ال شفاء اال شفاؤك شفاء ال يغادر سقما  

 

 

ه صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناد ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب قال ثنا حسني ثنا شيبان عن منصور   - 26413
 عليه  عن شقيق عن سلمة عن مسروق عن عائشة ان رسول هللا صلى هللا

وسلم قال : إذا أنفقت املرأة من طعام بيتها غري مفسدة كان هلا أجرها مبا 
أنفقت ولزوجها أجره مبا اكتسب وللخازن مثل ذلك ال ينقص أجرهم من أجر  

ض شيئا  بع  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا زايد بن عبد هللا بن الطفيل  - 26414
البكائي قال ثنا منصور عن هالل بن يساف عن فروة بن نوفل قال قلت اي أم 

قالت : املؤمنني حدثيين بشيء كان يدعو به رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 
كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يكثر ان يدعو اللهم اىن أعوذ بك من شر  

 ما عملت ومن شر ما مل أعمل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا زايد بن عبد هللا قال ثنا منصور   - 26415
ام عن أىب هريرة قال  عن جماهد عن أىب بكر بن عبد الرمحن بن احلرث بن هش

: من أدركته الصالة جنبا مل يصم قال فذكرت ذلك لعائشة فقالت انه ال يقول  
شيئا قد كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يصبح فينا جنبا مث يقوم فيغتسل  
فيأتيه بالل فيؤذنه ابلصالة فيخرج فيصلى ابلناس واملاء ينحدر يف جلده مث  

 يظل يومه ذلك صائما  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا زايد بن عبد هللا قال ثنا منصور   - 26416
عن إبراهيم عن األسود قال : سألت عائشة ما كان ينهى رسول هللا صلى هللا 

عليه وسلم ان ينتبذ فيه قالت كان ينهى عن الدابء واملزفت قال قلت فالسفن 
ما مسعت وال أحدثك مبا مل أمسع قالت إمنا أحدثك   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : مرفوعه صحيح وهذا إسناد ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا زايد بن عبد هللا قال ثنا منصور   - 26417
عن إبراهيم عن علقمة قال : سألت عائشة كيف كان عمل رسول هللا صلى 

لت ال وأيكم يطيق ما كان رسول هللا عليه وسلم كان خيص شيئا من األايم قا
 هللا صلى هللا عليه وسلم يعمل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا زايد بن عبد هللا قال ثنا منصور   - 26418
عن مسلم بن صبيح عن مسروق قال قالت عائشة : ملا نزلت اآلية اليت يف 

البقرة يف اخلمر قرأها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف املسجد مث حرم  



 التجارة يف اخلمر  
 

 

يف حديثه عن   - و البكائي وه -عليق شعيب األرنؤوط : زايد بن عبد هللا ت
غري ابن اسحق لني وقد أخطأ يف قوله " ملا نزلت اآلية اليت يف البقرة يف اخلمر 

 " والصواب : يف الراب كما سلف

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا الوليد قال ثنا زكراي قال ثنا خالد   - 26419
بن سلمة عن البهي عن عروة بن الزبري عن عائشة قالت : كان رسول هللا 

 صلى هللا عليه وسلم يذكر هللا على كل أحيانه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

لقاسم بن الوليد قال ثنا  حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا الوليد بن ا - 26420
إسرائيل عن منصور عن إبراهيم عن األسود عن عائشة قالت مسعت رسول هللا 
صلى هللا عليه وسلم يقول : ما من مسلم يشاك شوكة فما فوقها اال رفعه هللا  

 هبا درجة وحط عنه هبا خطيئة  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

ىب ثنا عامر بن صاحل بن عبد هللا بن حدثنا عبد هللا حدثين أ - 26421
عروة بن الزبري بن العوام أبو احلرث قال حدثين هشام بن عروة عن أبيه عن  
عائشة : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس مل  

 خترج من حجرهتا وكان اجلدار بسطه وأشار عامر بيده  

 

 

: وكان اجلدار بسطة . وهذا  عليق شعيب األرنؤوط : صحيح دون قوهلا ت
 إسناد ضعيف جدا 

 

 

------------------------------------- 
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حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عامر بن صاحل قال حدثين هشام   - 26422
بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت : ان كنا لنذبح الشاة فيبعث رسول هللا 

 صلى هللا عليه وسلم أبعضائها إىل صدائق خدجية  

 



 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

ال حدثين يونس حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عامر بن صاحل ق - 26423
بن يزيد عن بن شهاب عن عروة عن عائشة : ان رسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم كان يعتكف العشر األواخر من رمضان  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عامر بن صاحل قال حدثين هشام   - 26424
بن عروة عن أبيه عن عائشة ان النيب صلى هللا عليه وسلم قال : أمرين ريب ان 

 أبشر خدجية ببيت يف اجلنة من قصب 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

يونس بن حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عامر بن صاحل قال ثنا  - 26425
يزيد عن بن شهاب عن عروة عن عائشة ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  



 قال : الوزغ فويسق 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عامر بن صاحل قال ثنا يونس بن  - 26426
ليه  يزيد عن بن شهاب عن أىب سلمة عن عائشة : ان رسول هللا صلى هللا ع

وسلم كان إذا أراد ان ينام وهو جنب يتوضأ وضوءه للصالة وإذا أراد أن 
 أيكل أو يشرب غسل يده مث أكل وشرب 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عامر بن صاحل قال حدثين هشام   - 26427
بن عروة عن أبيه عن عائشة ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : املرأة 

 كالضلع ان أقمتها كسرهتا وهى يستمتع هبا على عوج فيها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح لغريه ت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عامر بن صاحل قال حدثين هشام   - 26428
بن عروة عن أبيه عن عائشة ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : ال 

 يصيب املؤمن شوكة فما فوقها اال قص هللا هبا عنه خطيئة  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

ن صاحل قال حدثين هشام  حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عامر ب - 26429
بن عروة عن أبيه عن عائشة : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أمر ببناء  

 املساجد يف الدور وأمر هبا ان تنظف وتطيب 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عامر بن صاحل قال حدثين هشام   - 26430
عن أبيه عن عائشة قالت : ما غرت على امرأة لرسول هللا صلى هللا   بن عروة

 عليه وسلم ما غرت على خدجية وذلك مبا كنت أمسع من ذكره إايها  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا حسن بن موسى وحسني بن حممد  - 26431
قاال ثنا شيبان عن حيىي عن أىب سلمة عن أم أىب بكر اهنا أخربته ان عائشة 

قالت : يف املرأة ترى الشيء من الدم يريبها بعد الطهر قالت إمنا هو عرق أو  
 عرق  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

د هللا حدثين أىب ثنا حسن بن موسى وهاشم وحسني حدثنا عب - 26432
هاشم عن أىب  بن حممد قالوا ثنا شيبان عن حيىي قال أخربين أبو سلمة وقال

سلمة ان عائشة وقال هاشم عن عائشة أخربته : ان رسول هللا صلى هللا عليه  
 وسلم كان يصلي الركعتني بني النداء واإلقامة من صالة الصبح  

 

 

رنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا حسن بن موسى وحسني بن حممد  - 26433



قاال ثنا شيبان عن األشعث عن أبيه عن مسروق قال قلت لعائشة أي العمل 
كان أعجب إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قالت : كان حيب الدائم قال  

لي قالت كان إذا مسع الصارخ قام فصلى  قلت يف أي حني كان يص  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا حسني بن حممد قال ثنا الفضيل   - 26434
يعىن بن سليمان قال ثنا خثيم بن عراك عن سليمان بن يسار عن عائشة قالت 

وسلم ليصبح جنبا من مجاع مث يغتسل مث   : ان كان رسول هللا صلى هللا عليه
 يصبح صائما  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف لضعف الفضل ت
 بن سليمان 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا حسن بن موسى قال ثنا شيبان   - 26435
عن حيىي بن أىب كثري عن أىب سلمة : ان عمر بن عبد العزيز أخربه ان عروة بن  

الزبري أخربه ان عائشة أم املؤمنني أخربته ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  



 كان يقبلها وهو صائم  

 

 

إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : ت  

 

 

------------------------------------- 
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حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا حسن بن موسى ثنا شيبان عن   - 26436
قتادة عن احلسن عن أمه عن عائشة زوج النيب صلى هللا عليه وسلم قالت : 

  صلى هللا عليه وسلم يغتسل ابلصاع ويتوضأ ابملد  كان رسول هللا

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا حسن قال مسعت شيبان عن ليث   - 26437
عن جماهد عن األسود بن يزيد عن عائشة اهنا قالت قال رسول هللا صلى هللا 

 عليه وسلم : ان الكلب األسود شيطان  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه ت  

 

 

د ثنا أبو حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا حسن ثنا محاد يعىن بن زي - 26438
هاشم عن أىب جملز عن احلارث بن نوفل عن عائشة قالت : كنت أفرك اجلنابة 

 من ثوب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا حسن ثنا محاد يعىن بن زيد قال ثنا   - 26439
شة قالت : كأين أنظر إىل وبيص منصور عن إبراهيم عن األسود عن عائ

 الطيب يف مفرق رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهو حمرم  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا حسن بن موسى قال ثنا محاد بن   - 26440
رسول هللا صلى سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت : تزوجين 



هللا عليه وسلم متوىف خدجية قبل خمرجه إىل املدينة بسنتني أو ثالث وأان بنت 
وأان جمممة  سبع سنني فلما قدمنا املدينة جاءتين نسوة وأان ألعب يف أرجوحة 

فذهنب يب فهيأنين وصنعنين مث أتني يب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فبىن يب  
 وأان بنت تسع سنني 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا حسن بن موسى قال ثنا محاد بن   - 26441
سلمة عن على بن زيد عن أىب سلمة بن عبد الرمحن ان عائشة قالت : سابقين  

 النيب صلى هللا عليه وسلم فسبقته  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

عن  حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا حسن قال ثنا محاد بن سلمة   - 26442
شة : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ملا  هشام بن عروة عن أبيه عن عائ

فرغ من األحزاب دخل املغتسل يغتسل وجاء جربيل فرأيته من خلل الباب قد  
عصب رأسه الغبار فقال اي حممد أوضعتم أسلحتكم فقال ما وضعنا أسلحتنا  



 بعد اهند إىل بىن قريظة 
 

 

ده صحيح على شرط مسلم عليق شعيب األرنؤوط : إسنات  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا حسن بن موسى قال ثنا محاد بن   - 43264
سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت : كنت أرقى رسول هللا 

صلى هللا عليه وسلم من العني امسح البأس رب الناس بيدك الشفاء ال كاشف  
 له اال أنت  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا أبو نوح قراد قال أان ليث بن سعد   - 26444
  عن مالك بن أنس عن الزهري عن عروة عن عائشة عن النيب صلى هللا عليه

وسلم وعن بعض شيوخهم أن زايدا موىل عبد هللا بن عباد بن أيب ربيعة حدثهم  
ب رسول هللا عمن حدثه عن النيب صلى هللا عليه وسلم ان رجال من أصحا

صلى هللا عليه وسلم جلس بني يديه فقال : اي رسول هللا ان يل مملوكني 
يكذبونىن وخيونونين ويعصونين وأضرهبم وأسبهم فكيف أان منهم فقال له رسول  



هللا صلى هللا عليه وسلم حبسب ما خانوك وعصوك ويكذبوك وعقابك إايهم 
عقابك إايهم بقدر ذنوهبم   ان كان دون ذنوهبم كان فضال لك عليهم وان كان
فوق ذنوهبم اقتص هلم  كان كفافا ال لك وال عليك وان كان عقابك إايهم 

منك الفضل الذي بقى قبلك فجعل الرجل يبكى بني يدي رسول هللا صلى 
هللا عليه وسلم ويهتف فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ما له ما يقرأ 

م القيامة فال تظلم نفس شيئا وإن كان  ونضع املوازين القسط ليو   }كتاب هللا 
فقال الرجل اي رسول هللا ما   {مثقال حبة من خردل أتينا هبا وكفى بنا حاسبني 

 أجد شيئا خريا من فراق هؤالء يعىن عبيده اىن أشهدك اهنم أحرار كلهم 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث ضعيف ت  

 

 

------------------------------------- 
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حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا أسباط بن حممد قال ثنا شعبة عن   - 26445
بديل عن أىب اجلوزاء عن عائشة قالت كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

   {احلمد هلل   }بـ  يفتتح الصالة ابلتكبري ويفتتح القراءة



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا أسباط بن حممد قال ثنا مطرف  - 26446
عن أىب إسحاق السبيعي عن أىب عبيدة بن عبد هللا قال قلت لعائشة ما 

بطنان اجلنة قال قلت  الكوثر قالت هنر أعطيه النيب صلى هللا عليه وسلم يف
 وما بطنان اجلنة قالت وسطها حافتاه درة جموف

ذه األحاديث زايدات عبد هللا قال عبد هللا وجدت هذه األحاديث من ههنا  ه
 إىل آخرها يف كتاب أيب خبط يده  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

قال حدثنا عامر بن صاحل قال ثنا هشام بن عروة عن أبيه عن   - 26448
يه وسلم بيده امرأة له قط وال  عائشة قالت : ما ضرب رسول هللا صلى هللا عل

خادما وال ضرب بيده شيئا قط اال ان جياهد يف سبيل هللا قالت ما نيل من  
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم شيئا فانتقمه اال ان تنتهك حمارم هللا فينتقم هلل  

قالت ما عرض على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أمران أحدمها أيسر من  



ذي هو األيسر اال ان يكون إمثا فان كان إمثا كان أبعد الناس اآلخر اال أخذ ال
 منه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

وجدت يف كتاب أىب ثنا عامر بن صاحل قال حدثين هشام بن  - 26449
عروة عن أبيه عن عائشة اهنا أخربته اهنا : كانت هي ورسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم يغتسالن من إانء واحد كالمها يغرتف منه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

ا هشام بن وجدت يف كتاب أىب حدثين عامر بن صاحل قال ثن  - 26450
عروة عن أبيه عن عائشة أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : ال يقولن 

 أحدكم خبثت نفسي ولكن ليقل لقست نفسي 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 



 

وجدت يف كتاب أىب ثنا عامر بن صاحل قال حدثين هشام عن   - 26451
أبيه عن عائشة اهنا : سرتت على ابهبا درنوكا فيه خيل أوالت أجنحة فقدم  

 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من سفر فأمرها فنزعته  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

ين مالك بن وجدت يف كتاب أىب ثنا عامر بن صاحل قال حدث - 26452
أنس عن بن شهاب عن عروة عن عمرة عن عائشة اهنا قالت : كان رسول هللا 

 صلى هللا عليه وسلم إذا اعتكف مل خيرج من املسجد اال حلاجة اإلنسان 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح . عامر بن صاحل وإن كان ضعيفا  ت
 فقد توبع وبقية رجاله ثقات رجال الشيخني

 

 

جدت يف كتاب أىب ثنا حسني بن حممد ثنا حممد بن راشد عن  و  - 26452
القاسم بن حممد بن   حبيب بن أىب حبيب عن عبد الرمحن بن القاسم عن أبيه

أىب بكر عن عائشة انه بلغها ان بن عمر حيدث عن أبيه عمر بن اخلطاب أن 
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : امليت يعذب ببكاء أهله عليه فقالت 



رحم هللا عمر وبن عمر فوهللا ما مها بكاذبني وال مكذبني وال متزيدين إمنا قال  ي
ذلك رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف رجل من اليهود ومر أبهله وهم يبكون  

 عليه فقال اهنم ليبكون عليه وان هللا عز وجل ليعذبه يف قربه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  

 

 

وجدت يف كتاب أىب ثنا سعيد بن حممد الوراق قال ثنا وائل بن  - 26453
داود عن البهي عن عائشة قالت : ما بعث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 زيد بن حارثة يف جيش قط اال أمره عليهم ولو بقى بعده الستخلفه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسن إن صح مساع البهي عن عائشة ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عبد الصمد قال ثنا سليمان بن  - 26454
كثري قال ثنا الزهري عن عروة عن عائشة أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

قال : ال حيل المرأة تؤمن ابهلل واليوم اآلخر أن حتد فوق ثالثة أايم اال على  
 زوجها  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عبد الرمحن ثنا سفيان عن أىب  - 26455
الزاند عن األعرج عن على بن حسني عن عائشة عن النيب صلى هللا عليه  

 وسلم : كان يقبل وهو صائم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    282صفحة  - 6مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

( أحاديث فاطمة بنت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم   )  

 

 

أخربان أبو القاسم هبة هللا بن حممد بن عبد الواحد بن احلصني  - 26456
بكر أمحد بن جعفر  الشيباين قال ثنا أبو علي احلسني بن املذهب قال ثنا أبو 

بن محدان بن مالك القطيعي قال ثنا أبو عبد الرمحن عبد هللا بن أمحد بن 



و نعيم حممد بن حنبل قال حدثين أىب أمحد بن حممد بن حنبل قال ثنا أب
فضل بن دكني قال ثنا زكراي بن أىب زائدة عن الفراس عن الشعيب عن ال

مسروق عن عائشة قالت : أقبلت فاطمة متشي كأن مشيتها مشية رسول هللا 
صلى هللا عليه وسلم فقال مرحبا اببنىت مث أجلسها عن ميينه أو عن مشاله مث انه  

 صلى هللا عليه وسلم  أسر إليها حديثا فبكت فقلت هلا استخصك رسول هللا
حديثه مث تبكني مث انه أسر إليها حديثا فضحكت فقلت ما رأيت كاليوم فرحا  
أقرب من حزن فسألتها عما قال فقالت ما كنت ألفشى سر رسول هللا صلى 

هللا عليه وسلم حىت إذا قبض النيب صلى هللا عليه وسلم سألتها فقالت إنه أسر 
كان يعارضين ابلقرآن يف كل عام مرة وإنه   إيل فقال إن جربيل عليه السالم

عارضىن به العام مرتني وال أراه إال قد حضر أجلى وإنك أول أهل بييت حلوقا 
يب ونعم السلف أان لك فبكيت لذلك مث قال أال ترضني أن تكوين سيدة نساء 

 هذه األمة أو نساء املؤمنني قالت فضحكت لذلك  

 

 

يح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا يزيد بن هارون قال أان إبراهيم بن   - 26457
سعد قال ثنا أىب عن عروة بن الزبري عن عائشة قالت : ملا مرض رسول هللا 
صلى هللا عليه وسلم دعا ابنته فاطمة فسارها فبكت مث سارها فضحكت 



إنه أخربين انه ميت فبكيت مث فسألتها عن ذلك فقالت أما حيث بكيت ف
 أخربين اىن أول أهله حلوقا به فضحكت 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا يعقوب قال حدثين أىب عن حممد   - 26458
بن إسحاق قال حدثين يزيد بن أىب حبيب عن سليمان بن أيب سليمان عن أمه  

مان وكالمها كان ثقة قالت : دخلت على عائشة زوج النيب صلى هللا أم سلي
صلى هللا  عليه وسلم فسألتها عن حلوم األضاحي فقالت قد كان رسول هللا 

عليه وسلم هنى عنها مث رخص فيها قدم علي بن أىب طالب من سفر فأتته  
وسلم   فاطمة بلحم من ضحاايها فقال أو مل ينه عنها رسول هللا صلى هللا عليه 

فقالت إنه قد رخص فيها قالت فدخل علي على رسول هللا صلى هللا عليه  
 وسلم فسأله عن ذلك فقال له كلها من ذي احلجة إىل ذي احلجة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسن من أجل حممد بن إسحاق وقد صرح  ت
 ابلتحديث هنا فانتفت شبهة تدليسه

 

 



 ثنا إمساعيل بن إبراهيم قال ثنا ليث  حدثنا عبد هللا حدثين أىب - 26459
حسن عن أمه فاطمة ابنة حسني عن جدهتا  يعىن بن أىب سليم عن عبد هللا بن  

فاطمة بنت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قالت : كان رسول هللا صلى هللا 
عليه وسلم إذا دخل املسجد صلى على حممد وسلم وقال اللهم اغفر يل 

رمحتك وإذا خرج صلى على حممد وسلم مث قال اللهم   ذنويب وافتح يل أبواب
اغفر يل ذنويب وافتح يل أبواب فضلك قال إمساعيل فلقيت عبد هللا بن حسن 

فسألته عن هذا احلديث فقال كان إذا دخل قال رب افتح يل ابب رمحتك 
 وإذا خرج قال رب افتح يل ابب فضلك 

 

 

: " اللهم اغفر يل ذنويب "  عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه دون قوله ت
 فحسن

 

 

-------------------------------------  

 

[    283صفحة  - 6مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب قال حدثنا أبو معاوية ثنا ليث عن   - 26460
نت رسول هللا عبد هللا بن احلسن عن فاطمة بنت حسني عن جدهتا فاطمة ب



صلى هللا عليه وسلم قالت : كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا دخل  
يل   املسجد قال بسم هللا والسالم على رسول هللا اللهم اغفر يل ذنويب وافتح

أبواب رمحتك وإذا خرج قال بسم هللا والسالم على رسول هللا اللهم اغفر يل  
 ذنويب وافتح يل أبواب فضلك 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه دون قوله : " اللهم اغفر يل ذنويب "  ت
 فحسن

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا حسن بن موسى ثنا محاد بن سلمة   - 26461
سحاق عن أبيه عن احلسن بن احلسن عن فاطمة قالت : دخل  عن حممد بن إ

على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فأكل عرقا فجاء بالل ابألذان فقام  
ليصلى فأخذت بثوبه فقلت اي أبه أال تتوضأ فقال مم أتوضأ اي بنية فقلت مما 

 مست النار فقال يل أو ليس أطيب طعامكم ما مسته النار  

 

 

وهو   -رنؤوط : إسناده ضعيف النقطاعه احلسن بن احلسن عليق شعيب األت
مل يدرك جدته فاطمة رضي هللا عنهم  -ابن علي بن أيب طالب   

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا أسود بن عامر قال ثنا احلسن يعىن  - 26462
فاطمة    بن صاحل عن ليث عن عبد هللا بن احلسن عن فاطمة بنت حسني عن

ابنة النيب صلى هللا عليه وسلم عن النيب صلى هللا عليه وسلم قالت : كان إذا  
تح يل دخل املسجد صلى على حممد وسلم مث قال اللهم اغفر يل ذنويب واف

أبواب رمحتك وإذا خرج صلى على حممد وسلم وقال اللهم اغفر يل ذنويب  
 وافتح يل أبواب فضلك  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا حممد   - 26463
أىب  يعىن بن راشد قال حدثين جعفر بن عمرو بن أمية قال دخلت فاطمة على 
 بكر فقالت أخربين رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : اىن أول أهله حلوقا به  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : مرفوعه صحيح وهذا إسناد ضعيف النقطاعه جعفر  ت
 بن عمرو بن أمية وهو الضمري مل يدرك فاطمة وال أاب بكر

 

 

الفضل  حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عبد الصمد ثنا القاسم بن - 26464



قال قال لنا حممد بن على : كتب إىل عمر بن عبد العزيز اىن أنسخ إليه وصية  
فاطمة فكان يف وصيتها السرت الذي يزعم الناس اهنا أحدثته وان رسول هللا 

 صلى هللا عليه وسلم دخل عليها فلما رآه رجع  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : أثر إسناده منقطع ت  

 

 

هللا حدثين أىب ثنا أبو داود الطيالسي ثنا زمعة عن بن  حدثنا عبد  - 26465
 أىب مليكة قال : كانت فاطمة تنقز احلسن بن على وتقول

ليس شبيها بعلي (   ...أبيب شبه النيب )   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف لضعف زمعة ت  

 

 

( حديث حفصة أم املؤمنني بنت عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا إمساعيل بن إبراهيم قال حدثنا   - 26466
ه  أيوب عن انفع عن بن عمر قال وحدثتين حفصة وكانت ساعة ال يدخل علي 



فيها أحد انه : كان يصلي ركعتني حني يطلع الفجر تعين النيب صلى هللا عليه  
 وسلم وينادى املنادى ابلصالة قال أيوب أراه قال خفيفتني  

 

 

وهو   -عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف النقطاعه احلسن بن احلسن ت
مل يدرك جدته فاطمة رضي هللا عنهم  -ابن علي بن أيب طالب   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا حيىي بن سعيد عن عبيد هللا قال   - 26467
حدثين انفع عن بن عمر عن حفصة قالت قلت : اي رسول هللا ما شأن الناس 

حلوا ومل حتل من عمرتك قال اىن قلدت هديي ولبدت رأسي فال أحل حىت 
 أحل من احلج 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا سريج وعفان ويونس قالوا ثنا محاد   - 26468
ن صائد يف بن سلمة عن أيوب وعبيد هللا عن انفع عن بن عمر : انه رأى ب

سكة من سكك املدينة فسبه بن عمر ووقع فيه فانتفخ حىت سد الطريق 
فضربه بن عمر بعصا كانت معه حىت كسرها عليه فقالت له حفصة ما شأنك 



ه ما يولعك به أما مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول إمنا خيرج  وشأن
الدجال من غضبة يغضبها قال عفان عند غضبة يغضبها وقال يونس يف 

 حديثه ما توالعك به 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا روح بن عبادة قال ثنا بن عون عن   - 26469
ومعه بعض   انفع عن بن عمر قال : لقيت بن صائد مرتني فأما مرة فلقيته

أصحابه فقلت لبعضهم نشدتكم ابهلل ان سألتكم عن شيء لتصدقين قالوا نعم 
وهو   قال قلت أحتدثوين انه هو قالوا ال قلت كذبتم وهللا لقد حدثين بعضكم 

يومئذ أقلكم ماال وولدا انه ال ميوت حىت يكون أكثركم ماال وولدا وهو اليوم 
كذلك قال فحدثنا مث فارقته مث لقيته مرة أخرى وقد تغريت عينه فقلت مىت  

فعلت عينك ما أرى قال ال أدري قلت ما تدري وهى يف رأسك فقال ما تريد 
صاك هذه خلقه وخنر كأشد  مىن اي بن عمر ان شاء هللا تعاىل ان خيلقه من ع

خنري محار مسعته قط فزعم بعض أصحايب اىن ضربته بعصا كانت معي حىت 
تكسرت وأما أان فوهللا ما شعرت قال فدخل على أخته حفصة فأخربها فقالت 
ما تريد منه أما علمت انه قال تعين النيب صلى هللا عليه وسلم ان أول خروجه  

 على الناس من غضبة يغضبها  



 

 

يق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعلت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    284صفحة  - 6مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عبد الوهاب اخلفاف عن بن عون   - 26470
عن انفع عن بن عمر قال : لقيت بن صائد مرتني فذكر احلديث اال انه قال  
فدخلت على حفصة أم املؤمنني فأخربهتا قالت ما أردت إليه أما علمت انه 

 قال ان أول خروجه على الناس غضبة يغضبها  

 

 

ديث صحيحعليق شعيب األرنؤوط : حت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب مرة أخرى ثنا عبد الوهاب اخلفاف  - 26471
عن بن عون عن انفع عن بن عمر قال : لقيت بن صائد مرتني فأما مرة فلقيته  

ومعه أصحابه فذكر احلديث قال وخنر كأشد خنري محار مسعته قال فزعم  



 فلم أشعر بذلك  أصحايب اىن ضربته بعصا كانت معي حىت انكسرت وأما أان
فدخلت على أخيت حفصة أم املؤمنني فأخربهتا بذلك فقالت وما أردت إليه 

 أما علمت انه قال ان أول خروجه على الناس لغضبة يغضبها  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب قال قرأت على عبد الرمحن بن مهدي   - 26472
 عليه وسلم  مالك عن انفع عن عبد هللا بن عمر ان حفصة زوج النيب صلى هللا

أخربته : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان إذا سكت املؤذن من اآلذان 
 ابلصبح وبدا الصبح صلى ركعتني خفيفتني قبل أن تقام الصالة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عبد اجلبار بن حممد اخلطايب يف  - 26473
سنة مثان ومائتني قال ثنا عبيد هللا بن عمر الرقى عن عبد الكرمي يعىن اجلزري 

أذن عن انفع عن بن عمر عن حفصة : ان النيب صلى هللا عليه وسلم كان إذا 
 املؤذن صلى ركعتني وحرم الطعام وكان ال يؤذن حىت يطلع الفجر  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عبد الرمحن بن مهدي عن مالك  - 26474
عن انفع عن بن عمر قال أخربتين حفصة : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 كان يصلي ركعتني خفيفتني إذا بدا الفجر 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

بد الرمحن بن مهدي عن مالك حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا ع - 26475
عن انفع عن بن عمر عن حفصة اهنا قالت للنيب صلى هللا عليه وسلم : مالك  

 مل حتل من عمرتك قال اىن لبدت رأسي وقلدت هديي فال أحل حىت أحنر  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

جعفر ثنا شعبة عن زيد  حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا حممد بن  - 26476
بن حممد قال مسعت انفعا حيدث عن بن عمر عن حفصة اهنا قالت : كان  



 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا طلع الفجر ال يصلي اال ركعتني خفيفتني  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا هشام بن سعيد يعىن الطالقاين ثنا   - 26477
معاوية بن سالم قال مسعت حيىي يعىن بن أىب كثري ثنا انفع ان بن عمر أخربه  

ان حفصة أخربته : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان يصلي ركعتني  
 خفيفتني بني النداء واإلقامة من صالة الصبح 

 

 

األرنؤوط : إسناده صحيحعليق شعيب ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    285صفحة  - 6مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا كثري بن هشام قال ثنا جعفر يعىن   - 26478
بن برقان ثنا انفع عن بن عمر ان حفصة أخربته قالت : أمرين رسول هللا صلى 



يه وسلم ان أحل يف حجته اليت حج وقال كثري بن مرة ان بن عمر  هللا عل
 أخربه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا أبو اليمان ثنا شعيب يعىن بن أىب  - 26479
محزة قال قال انفع كان عبد هللا بن عمر يقول أخربتين حفصة زوج النيب صلى 

 عليه وسلم : أن النيب صلى هللا عليه وسلم أمر أزواجه أن حيللن عام حجة  هللا
الوداع فقالت له فالنة فما مينعك ان حتل فقال اىن لبدت رأسي وقلدت هديي 

 فلست أحل حىت أحنر هديي  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا يعقوب بن إبراهيم ثنا أىب عن بن   - 26480
ر قالت : ملا إسحاق قال حدثين انفع عن عبد هللا بن عمر عن حفصة ابنة عم

أمر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم نساءه ان حيللن بعمرة قلن فما مينعك اي 
أحنر هديي  رسول هللا ان حتل معنا قال اىن قد أهديت ولبدت فال أحل حىت 



 وقال يعقوب يف كتاب احلج أحنر هدييت 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا يعقوب ثنا أىب عن بن إسحاق قال   - 26481
ن حفصة ابنة  حدثين عن الركعتني بعد الفجر قبل الصبح انفع عن بن عمر ع

عمر زوج النيب صلى هللا عليه وسلم قالت : كان رسول هللا صلى هللا عليه  
ان  وسلم يصلي ركعيت الفجر قبل الصبح يف بييت خيففهما جدا قال انفع وك

 عبد هللا خيففهما كذلك 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا سريج بن النعمان قال ثنا أبو  - 26482
عوانة عن زيد يعىن بن جبري قال مسعت بن عمر وسأله رجل عما يقتل احملرم 

صلى هللا عليه وسلم   من الدواب فقال حدثتين إحدى النسوة أن رسول هللا
 قال : يقتل احلداي والغراب والكلب العقور والفأرة والعقرب  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا أبو معاوية قال ثنا األعمش عن   - 26483
أىب سفيان عن جابر عن أم مبشر عن حفصة قالت قال رسول هللا صلى هللا 

عليه وسلم : اىن ألرجو ان ال يدخل النار ان شاء هللا أحد شهد بدرا واحلديبية  
فسمعته   قال { وإن منكم إال واردها  }قالت فقلت أليس هللا عز وجل يقول 

   {مث ننجي الذين اتقوا ونذر الظاملني فيها جثيا  }يقول 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد فيه األعمش يدلس عن أيب  ت
 سفيان 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عبد األعلى عن معمر عن الزهري  - 26484
ج النيب صلى هللا عن السائب بن يزيد عن املطلب بن أىب وداعة عن حفصة زو 

عليه وسلم اهنا قالت : مل أر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يصلي يف سبحته  
جالسا قط حىت إذا كان قبل موته بعام أو بعامني فكان يصلي يف سبحته  

 جالسا ويقرأ السورة فريتلها حىت تكون أطول من أطول منها  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عبد الرمحن بن مهدي ثنا مالك بن  - 26485
 أنس عن الزهري وعبد الرزاق أخربان معمر عن الزهري عن السائب بن يزيد
عن املطلب بن أيب وداعة عن حفصة قالت : ما رأيت رسول هللا صلى هللا 

فكان يصلي عليه وسلم يصلي يف سبحته جالسا قط حىت كان قبل موته بعام 
 جالسا فيقرأ السورة فريتلها حىت تكون أطول من أطول منها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا حممد بن بكر قال أان بن جريج  - 26486
وداعة أخربه ان  قال قال بن شهاب وأخربين عطاء بن يزيد ان املطلب بن أىب 

حفصة زوج النيب صلى هللا عليه وسلم أخربته قالت : ما رأيت رسول هللا صلى 
 هللا عليه وسلم يصلي جالسا حىت كان قبل وفاته بعام أو عامني  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف على وهم يف ت
 تسمية أحد رواته 



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا حممد بن سفيان بن عيينة عن أمية   - 26487
بن صفوان يعىن بن عبد هللا بن صفوان عن جده عن حفصة قالت مسعت 

ت جيش يغزونه حىت إذا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : ليؤمن هذا البي
كانوا ابلبيداء خسف أبوسطهم فينادى أوهلم وأخرهم فال ينجو اال الشريد 

الذي خيرب عنهم فقال رجل كذا وهللا ما كذبت على حفصة وال كذبت حفصة  
 على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  
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حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا سفيان عن منصور عن أىب الضحى  - 26488
عن شتري بن شكل عن حفصة : ان النيب صلى هللا عليه وسلم كان ينال من  

 وجه بعض نسائه وهو صائم  

 



 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عفان قال ثنا أبو عوانة قال ثنا   - 26489
منصور عن مسلم عن شتري بن شكل عن حفصة ابنة عمر : ان رسول هللا 

 صلى هللا عليه وسلم كان يقبل وهو صائم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

ة ثنا األعمش عن مسلم  حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا أبو معاوي - 26490
عن شتري بن شكل عن حفصة قالت : كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 يقبل وهو صائم  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عبد الرمحن عن سفيان عن منصور   - 26491
فصة : ان النيب صلى هللا واألعمش عن أىب الضحى عن شتري بن شكل عن ح 



 عليه وسلم كان يقبل وهو صائم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا وكيع ثنا سفيان عن حممد بن  - 26492
املنكدر عن أىب بكر بن سليمان عن حفصة : ان النيب صلى هللا عليه وسلم  
دخل عليها وعندها امرأة يقال هلا شفاء ترقى من النملة فقال النيب صلى هللا  

 عليه وسلم علميها حفصة  

 

 

الشيخني أبو بكر بن سليمان يف   عليق شعيب األرنؤوط : رجاله ثقات رجالت
مساعه من حفصة نظر فقد جعله احلافظ يف التقريب يف الطبقة الثالثة كاحلسن 

وابن سريين ومثلهم حيتاج يف روايته عن الصحابة إىل تصريح ابلسماع مث إنه قد  
 اختلف يف وصله وإرساله وإرساله أصح

 

 

بن عمرو ثنا سفيان عن  حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عبد امللك  - 26493
حممد بن املنكدر عن أىب بكر بن سليمان بن أىب حثمة عن حفصة ان امرأة  
من قريش يقال هلا الشفاء : كانت ترقى من النملة فقال هلا النيب صلى هللا 



 عليه وسلم علميها حفصة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : مكرر سابقه ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا يزيد بن هارون قال أخربان انفع بن  - 26494
عمر وهو اجلمحي عن بن أىب مليكة ان بعض أزواج النيب صلى هللا عليه  

وسلم وال أعلمها اال حفصة سئلت عن قراءة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
  {لرحيم احلمد هلل رب العاملني الرمحن ا  }فقالت : انكم ال تطيقوهنا قالت 

 تعين الرتتيل  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا يزيد بن هارون قال اان حيىي بن  - 26495
صة ابنة عمر زوج  سعيد عن انفع ان صفية ابنة أىب عبيد أخربته اهنا مسعت حف

النيب صلى هللا عليه وسلم حتدث ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : ال  
د على ميت فوق حيل المرأة تؤمن ابهلل واليوم اآلخر أو ابهلل ورسوله ان حت

 ثالث اال على زوج 



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا إمساعيل ثنا أيوب عن انفع ان  - 26496
صفية ابنة أىب عبيد أخربته اهنا مسعت حفصة ابنة عمر زوج النيب صلى هللا 

ليه وسلم : ال حيل المرأة تؤمن  عليه وسلم قالت قال رسول هللا صلى هللا ع
ابهلل واليوم اآلخر أو تؤمن ابهلل ورسوله ان حتد على ميت فوق ثالث اال على  

 زوج فإهنا حتد عليه أربعة أشهر وعشرا 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب قال قرأت على عبد الرمحن بن مهدي   - 26497
الك عن انفع عن صفية بنت أىب عبيد عن عائشة أو حفصة أم املؤمنني ان م

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : ال حيل المرأة تؤمن ابهلل واليوم اآلخر أن  
 حتد على ميت فوق ثالث اال على زوج 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا يونس بن حممد قال ثنا ليث يعىن  - 26498
عائشة أو عن  بن سعد عن انفع ان صفية ابنة أىب عبيد حدثته عن حفصة أو 

كلتيهما ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : ال حيل المرأة تؤمن ابهلل 
ايم اال على  واليوم اآلخر أو تؤمن ابهلل ورسوله ان حتد على ميت فوق ثالثة أ

 زوجها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

------------------------------------- 
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حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عفان ثنا عبد العزيز بن مسلم ثنا   - 26499
حفصة أو عائشة  عبد هللا بن دينار عن انفع ان صفية ابنة أىب عبيد حدثته عن  

أو عنهما كلتيهما ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : ال حيل المرأة تؤمن  
 ابهلل واليوم اآلخر ان حتد فوق ثالث اال على زوجها  

 



 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا حسن بن موسى قال ثنا بن هليعة   - 26500
ثنا عبد هللا بن أىب بكر عن بن شهاب عن سامل عن حفصة عن النيب صلى هللا 

 عليه وسلم انه قال : من مل جيمع الصيام مع الفجر فال صيام له  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف فيه ابن هليعة وهو عبد هللا ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا إسحاق بن إبراهيم الرازي وهو   - 12650
اصم بن  خنت سلمة األبرش قال ثنا سلمة قال حدثين حممد بن إسحاق عن ع

عمر بن قتادة عن عبد الرمحن بن موسى عن عبد هللا بن صفوان عن حفصة  
ابنة عمر قالت مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : أييت جيش من  

قبل املشرق يريدون رجال من أهل مكة حىت إذا كانوا ابلبيداء خسف هبم 
فرجع من كان امامهم لينظر ما فعل القوم فيصيبهم مثل ما أصاهبم فقلت اي 

رسول هللا فكيف مبن كان منهم مستكرها قال يصيبهم كلهم ذلك مث يبعث هللا 
 كل امرئ على نيته  

 

 



لضعف سلمة وهو ابن الفضل عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت
 األبرش 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا هاشم بن القاسم ثنا أبو إسحاق  - 26502
األشجعي الكويف قال ثنا عمرو بن قيس املالئي عن احلر بن الصياح عن 

هنيدة بن خالد اخلزاعي عن حفصة قالت : أربع مل يكن يدعهن النيب صلى هللا 
والعشر وثالثة أايم من كل شهر والركعتني قبل عليه وسلم صيام عاشوراء 

 الغداة 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث ضعيف دون قوله : والركعتني قبل الغداة ت
 فصحيح 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا أبو كامل قال ثنا محاد يعىن بن  - 26503
  سلمة عن عاصم بن هبدلة عن سواء اخلزاعي عن حفصة زوج النيب صلى هللا

عليه وسلم : أن النيب صلى هللا عليه وسلم كان يصوم ثالثة أايم من كل شهر  
 يوم اإلثنني ويوم اخلميس ويوم اإلثنني من اجلمعة األخرى  

 

 



شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف جلهالة حال سواء اخلزاعي عليقت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا حسني بن على عن زائدة عن   - 26504
سلم قالت : كان  عاصم عن املسيب عن حفصة زوج النيب صلى هللا عليه و 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا أخذ مضجعه وضع يده اليمىن حتت خده  
األمين وكانت ميينه لطعامه وطهوره وصالته وثيابه وكانت مشاله ملا سوى ذلك 

ن يصوم اإلثنني واخلميس  وكا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف الضطراب ت
 عاصم بن أيب النجود يف إسناده 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا يزيد بن هارون قال اان محاد بن   - 26505
سلمة عن عاصم بن أىب النجود عن سواء اخلزاعي عن حفصة ابنة عمر زوج 

صلى هللا عليه وسلم قالت : كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا النيب 
أوى إىل فراشه وضع يده اليمىن حتت خده وقال رب قين عذابك يوم تبعث 

 عبادك ثالاث 

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف ت  

 

 

بن هبدلة حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا روح ثنا محاد عن عاصم  - 26506
عن سواء اخلزاعي عن حفصة زوج النيب صلى هللا عليه وسلم : أن النيب صلى 
هللا عليه وسلم كان يصوم ثالثة أايم من كل شهر اإلثنني واخلميس واالثنني من  

 اجلمعة األخرى  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عفان قال ثنا محاد بن سلمة قال   - 26507
ى هللا عليه  ثنا عاصم بن هبدلة عن سواء اخلزاعي عن حفصة زوج النيب صل

وسلم قالت : كان النيب صلى هللا عليه وسلم إذا آوى إىل فراشه اضطجع  
على يده اليمىن مث قال رب قين عذابك يوم تبعث عبادك ثالث مرار وكان  

عل ميينه آلكله وشربه ووضوئه وثيابه وأخذه وعطائه وجيعل مشاله ملا سوى جي
ذلك وكان يصوم ثالثة أايم من كل شهر اإلثنني واخلميس واالثنني من اجلمعة  

 األخرى 
 

 



عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه دون قوله : وكان يصوم ثالثة من كل  ت
اجلمعة األخرى . وهذا إسناد ضعيف شهر : االثنني واخلميس واالثنني من   
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حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عبد الصمد ثنا أابن يعىن بن يزيد  - 26508
العطار قال ثنا عاصم عن معبد بن خالد عن سواء اخلزاعي عن حفصة ابنة 

ر : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان إذا أراد أن يرقد وضع يده  عم
اليمىن حتت خده األمين مث قال اللهم قين عذابك يوم تبعث عبادك ثالث مرار  

 وكانت يده اليمىن لطعامه وشرابه وكانت يده اليسرى لسائر حاجته  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثين أىب ثنا روحا ثنا بن جريج قال أخربين أبو   حدثنا عبد هللا - 26509
ثتين حفصة ابنة عمر بن اخلطاب خالد عن عبد هللا بن أىب سعيد املزين قال حد



قالت : كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ذات يوم قد وضع ثواب بني فخذيه  
فجاء أبو بكر فاستأذن فأذن له وهو على هيئته مث عمر مبثل هذه القصة مث  

على مث انس من أصحابه والنيب صلى هللا عليه وسلم على هيئته مث جاء عثمان  
اء فاستأذن فأذن له فأخذ ثوبه فتجلله فتحدثوا مث خرجوا قلت اي رسول هللا ج
أبو بكر وعمرو وعلى وسائر أصحابك وأنت على هيئتك فلما جاء عثمان  

 جتللت بثوبك فقال اال أستحي ممن تستحي منه املالئكة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف جلهالة حال عبد  ت
 هللا بن أيب سعيد املدين 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا هاشم قال ثنا أبو معاوية يعىن  - 26510
شيبان عن أىب اليعفور عن عبد هللا بن سعيد املزين عن حفصة بنت عمر قالت 

ليه وسلم ذات يوم فوضع ثوبه بني فخذيه : دخل على رسول هللا صلى هللا ع
هللا صلى هللا عليه وسلم على هيئته مث   فجاء أبو بكر يستأذن فأذن له رسول

جاء عمر يستأذن فأذن له ورسول هللا صلى هللا عليه وسلم على هيئته وجاء 
انس من أصحابه فأذن هلم وجاء على يستأذن فأذن له ورسول هللا صلى هللا 

هيئته مث جاء عثمان بن عفان فاستأذن فتجلل ثوبه مث أذن له  عليه وسلم على 
فتحدثوا ساعة مث خرجوا فقلت اي رسول هللا دخل عليك أبو بكر وعمر وعلى  



وانس من أصحابك وأنت على هيئتك مل تتحرك فلما دخل عثمان جتللت 
 ثوبك فقال اال أستحي ممن تستحي منه املالئكة 

 

 

لغريه وهذا إسناد ضعيف جلهالة حال عبد  عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت
 هللا بن أيب سعيد 

 

 

( حديث بعض أزواج النيب صلى هللا عليه وسلم  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عفان ثنا أبو عوانة ثنا احلر بن  - 26511
 عليه  الصياح عن هنيدة بن خالد عن امرأته عن بعض أزواج النيب صلى هللا

وسلم قالت : كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يصوم تسع ذي احلجة ويوم  
 عاشوراء وثالثة أايم من كل شهر أول اثنني من الشهر ومخيسني  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عبد الرمحن بن مهدي وأبو كامل   - 26512
 أنس بن سريين عن وعفان قالوا ثنا محاد بن سلمة قال عفان يف حديثه قال اان



أىب جملز عن حفصة : ان عطاء رد بن حاجب قدم معه ثوب ديباج كساه إايه 
الق له كسرى فقال عمر اي رسول هللا لو اشرتيته فقال إمنا يلبسه من ال خ  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا وكيع عن انفع بن عمر وأبو عامر   - 26513
ثنا انفع عن بن أىب مليكة عن بعض أزواج النيب صلى هللا عليه وسلم قال أبو 
عامر قال انفع أراها حفصة : اهنا سئلت عن قراءة رسول هللا صلى هللا عليه  

فقالت انكم ال تستطيعوهنا قال فقيل هلا أخربينا هبا قال فقرأت قراءة  وسلم
احلمد هلل رب  }ترسلت فيها قال أبو عامر قال انفع فحكى لنا بن أىب مليكة 

مالك يوم الدين   }مث قطع  {الرمحن الرحيم   }مث قطع  {العاملني   

 

 

286/   6عليق شعيب األرنؤوط : رجاله ثقات رجال الشيخني وهو مكرر ت  

 

 

( حديث أم سلمة زوج النيب صلى هللا عليه وسلم  )  

 

 

------------------------------------- 



 

[    289صفحة  - 6مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا هشيم بن بشري ثنا حيىي بن سعيد   - 26514
سلم : ان سبيعة  عن سليمان بن يسار عن أم سلمة زوج النيب صلى هللا عليه و 

ابنة احلرث وضعت بعد وفاة زوجها بعشرين ليلة أو حنو ذلك وأرادت التزويج 
ذكر ذلك  فقال هلا أبو السنابل ليس لك ذلك حىت أييت عليك آخر األجلني ف 

 للنيب صلى هللا عليه وسلم فقال تزوج إذا شاءت 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف سليمان بن يسار ت
 مل يسمع هذا احلديث من أم سلمة 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا سفيان بن عيينة عن بن أىب جنيح   - 26515
: ملا مات أبو سلمة قلت  عن أبيه عن عبيد بن عمري عن أم سلمة قالت

غريب ومات أبرض غربة فأفضت بكاء فجاءت امرأة تريد أن تسعدين من  
الصعيد فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم تريدين أن تدخلي الشيطان بيتا  

 قد أخرجه هللا عز وجل منه قالت فلم أبك عليه  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن   - 26516
نبهان عن أم سلمة ذكرت أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : إذا كان 

 إلحداكن مكاتب فكان عنده ما يؤدى فلتحتجب منه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

ة عن عبد الرمحن حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا سفيان بن عيين  - 26517
بن محيد مسع سعيد بن املسيب عن أم سلمة عن النيب صلى هللا عليه وسلم :  

 إذا دخلت العشر فأراد رجل ان يضحى فال ميس من شعره وال من بشره 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا سفيان بن عيينة عن بن سوقة عن   - 26518
انفع بن جبري عن أم سلمة : ذكر للنيب صلى هللا عليه وسلم اجليش الذي 
 خيسف هبم فقالت أم سلمة لعل فيهم املكره فقال اهنم يبعثون على نياهتم 



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا سفيان عن عمار يعىن الدهين مسع   - 26519
أاب سلمة خيرب عن أم سلمة عن النيب صلى هللا عليه وسلم : قوائم منربي 

 رواتب يف اجلنة 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا سفيان عن أيوب بن موسى عن   - 26520
ربي عن عبد هللا بن رافع وهو موىل أم سلمة كذا قال سفيان  سعيد يعىن املق 

اهنا قالت : اي رسول هللا اىن امرأة أشد ضفر رأسي قال جيزئك ان تصيب عليه  
 املاء ثالاث  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

  حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا إمساعيل بن إبراهيم قال ثنا بن - 26521



جريج عن عبد هللا بن أىب مليكة قال قالت أم سلمة : كان رسول هللا صلى هللا 
 عليه وسلم أشد تعجيال للظهر منكم وأنتم أشد تعجيال للعصر منه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : تعجيل النيب صلى هللا عليه وسلم صالة الظهر ت
عبد العزيز صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف . ابن جريج وهو عبد امللك بن 

 مدلس

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا حممد بن فضيل ثنا األعمش عن   - 26522
أىب صاحل قال سئلت عائشة وأم سلمة : أي العمل كان أعجب إىل النيب صلى 

 هللا عليه وسلم قالت ما دام عليه وان قل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبيد هللا حدثين أىب ثنا حممد بن فضيل ثنا احلسن بن  - 26523
عبيد هللا عن هنيدة اخلزاعي عن أمه قالت دخلت على أم سلمة فسألتها عن  

الصيام فقالت : كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أيمرين أن أصوم ثالثة أايم 
 من كل شهر أوهلا اإلثنني واجلمعة واخلميس 



 

 

ؤوط : حديث ضعيف عليق شعيب األرنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عبد األعلى عن معمر عن الزهري  - 26524
عن أىب بكر بن عبد الرمحن بن احلرث بن هشام قال دخلت أان وأيب على 

عائشة وأم سلمة قالت : كان النيب صلى هللا عليه وسلم يصبح وهو جنب مث  
 يصوم 

 

 

على شرط الشيخني عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا بن أىب عدى عن بن عون عن   - 52652
احلسن عن أمه عن أم سلمة قالت : ما نسيت قوله يوم اخلندق وهو يعاطيهم  

 اللنب وقد اغرب شعر صدره وهو يقول

فاغفر لألنصار واملهاجرة ( قال فرأى عمارا    ...اللهم إن اخلري خري اآلخرة ) 
فقال وحيه بن مسية تقتله الفئة الباغية قال فذكرته حملمد يعىن بن سريين فقال  

 عن أمه قلت نعم أما اهنا كانت ختالطها تلج عليها  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    290صفحة  - 6ند أمحد بن حنبل    ] جزء مس   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا حممد بن أىب عدى عن سعيد عن   - 26526
صية  قتادة عن سفينة موىل أم سلمة عن أم سلمة قالت : كان من آخر و 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الصالة الصالة وما ملكت أميانكم حىت جعل  
 نيب هللا صلى هللا عليه وسلم يلجلجها يف صدره وما يفيص هبا لسانه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف النقطاعه .  ت
 قتادة مل يسمعه من سفينة 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عبد الرمحن يعىن بن مهدي مالك  - 26527
عن مسى وعبد ربه عن أىب بكر عن عبد الرمحن عن عائشة وأم سلمة : أن 

ح جنبا من مجاع غري احتالم مث يصوم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان يصب



 ويف حديث عبد ربه يف رمضان  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عبد الرمحن عن مالك عن أىب  - 26528
األسود عن عروة عن زينب ابنة أم سلمة عن أم سلمة اهنا : قدمت وهى  

للنيب صلى هللا عليه وسلم فقال طويف من وراء الناس  مريضة فذكرت ذلك
وأنت راكبة قالت فسمعت النيب صلى هللا عليه وسلم وهو عند الكعبة يقرأ 

 ابلطور 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا جرير بن عبد احلميد عن منصور   - 26529
مقسم عن أم سلمة قالت : كان رسول هللا صلى هللا عليه  عن احلكم عن  

 وسلم يوتر بسبع وخبمس ال يفصل بينهن بسالم وال بكالم  

 

 

وهو أبو القاسم   -عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف النقطاعه . مقسم ت



مل يسمع من أم سلمة  -موىل ابن عباس   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا جرير عن عبد العزيز بن رفيع عن   - 26530
 بن صفوان وأان عبيد هللا بن القبطية قال دخل احلرث بن أىب ربيعة وعبد هللا

معهما على أم سلمة فسأهلا عن اجليش الذي خيسف به وكان ذلك يف أايم بن 
ل : يعوذ الزبري فقالت أم سلمة مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقو 

عائذ ابحلجر فيبعث هللا جيشا فإذا كانوا ببيداء من األرض خسف هبم فقلت  
اي رسول هللا فكيف مبن أخرج كارها قال خيسف به معهم ولكنه يبعث على  

 نيته يوم القيامة فذكرت ذلك أليب جعفر فقال هي بيداء املدينة  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عبد هللا بن إدريس قال ثنا حممد   - 31265
ن عوف بن عمارة عن حممد بن إبراهيم عن أم ولد إلبراهيم بن عبد الرمحن ب

قالت : كنت أجر ذيلي فأمر ابملكان القذر واملكان الطيب فدخلت على أم  
لم يقول سلمة فسألتها عن ذلك فقالت مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وس

 يطهره ما بعده  
 



 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف إلهبام أم  ت
 ولد إبراهيم بن عبد الرمحن بن عوف

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا أبو معاوية قال ثنا األعمش عن   - 26532
ل فقال اي أمه  شقيق عن أم سلمة قالت : دخل عليها عبد الرمحن بن عوف قا 

قد خفت ان يهلكىن كثرة مايل أان أكثر قريشا ماال قالت اي بين فأنفق فإين 
ىن بعد مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول ان من أصحايب من ال يرا

أن أفارقه فخرج فلقي عمر فأخربه فجاء عمر فدخل عليها فقال هلا ابهلل منهم  
 أان فقالت ال ولن أبلي أحدا بعدك 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا أبو معاوية ثنا هشام بن عروة عن   - 26533
سول هللا أبيه عن زينب بنت أىب سلمة عن أم سلمة قالت : دخل عليها ر 

صلى هللا عليه وسلم وعندها خمنث وعندها أخوها عبد هللا بن أىب أمية 
طائف غدا واملخنث يقول لعبد هللا اي عبد هللا بن أىب أمية ان فتح هللا عليكم ال

فعليك اببنة غيالن فإهنا تقبل أبربع وتدبر بثمان قال فسمعه رسول هللا صلى  



 هللا عليه وسلم فقال ألم سلمة ال يدخلن هذا عليك  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا أبو معاوية قال ثنا هشام عن أبيه   - 26534
نب بنت أىب سلمة عن أم سلمة قالت قال رسول هللا صلى هللا عليه  عن زي

وسلم : انكم ختتصمون إىل ولعل بعضكم ان يكون احلن حبجته من بعض وإمنا 
أان بشر أقضي له على حنو ما أمسع منه فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فإمنا  

 هو انر فال أيخذه  

 

 

رط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    291صفحة  - 6مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا أبو معاوية قال ثنا هشام بن عروة   - 26535



عن أبيه عن زينب بنت أىب سلمة عن أم سلمة : ان رسول هللا صلى هللا عليه  
 وسلم أمرها ان تواىف معه صالة الصبح يوم النحر مبكة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : رجاله ثقات رجال الشيخني وقد اختلف يف وصله  ت
 177/ الورقة  5إرساله وإرساله أصح فيما قال الدارقطين يف العلل وإرساله و 

 9مث إن أاب معاوية اضطرب يف متنه فيما قاله الطحاوي يف شرح مشكل اآلاثر 
وأبو معاوية مضطرب احلديث يف غري رواية األعمش 139 - 138 /  

 

 

عن  حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا أبو معاوية ثنا هشام بن عروة  - 26536
أبيه عن زينب بنت أىب سلمة عن أم سلمة قالت جاءت أم حبيبة النيب صلى 

هللا عليه وسلم فقالت : اي رسول هللا هل لك يف أخيت قال فاصنع هبا ماذا  
قالت تزوجها فقال هلا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وحتبني ذلك فقالت نعم  

ول هللا صلى هللا لست لك مبخلية وأحق من شركين يف خري أخيت فقال رس
عليه وسلم اهنا ال حتل يل قالت فوهللا لقد بلغين انك ختطب درة ابنة أم سلمة  

بنت أىب سلمة فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لو كانت حتل يل ملا 
تزوجتها قد أرضعتين وإايها ثويبة موالة بىن هاشم فال تعرضن على أخواتكن 

 وال بناتكن  

 

 



وط : صحيح عليق شعيب األرنؤ ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا يونس بن حممد قال ثنا ليث يعىن  - 26537
بن سعد عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أىب سلمة عن أم حبيبة  

اهنا قالت : دخل على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقلت هل لك يف أخيت 
 فذكر احلديث 

 

 

حيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده ص ت  

 

 

حدثنا عبد هلل حدثين أىب ثنا يعقوب قال ثنا أىب عن بن إسحاق  - 26538
قال ثنا هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أىب سلمة عن أم حبيبة بنت 

أىب سفيان قالت قلت لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم : أال تزوج أخيت فذكر  
 احلديث  

 

 

حديث صحيحعليق شعيب األرنؤوط :  ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا أبو اليمان قال أان شعيب عن   - 39265



الزهري قال أخربين عروة بن الزبري ان زينب بنت أىب سلمة أخربته أن أم حبيبة  
ابنة أىب سفيان أخربهتا اهنا قالت : اي رسول هللا أنكح أخيت فذكر احلديث قال 

 أىب ووافقه بن أخي الزهري وقال عقيل ان أم حبيبة قالت  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا أبو معاوية قال ثنا األعمش عن   - 26540
: إذا حضرمت  شقيق عن أم سلمة قالت قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

امليت أو املريض فقولوا خريا فان املالئكة يؤمنون على ما تقولون قالت فلما  
ان أاب  مات أبو سلمة أتيت النيب صلى هللا عليه وسلم فقلت اي رسول هللا

سلمة قد مات فقال قويل اللهم اغفر يل وله وأعقبين منه عقىب حسنة قالت 
 فقلت فأعقبين هللا عز وجل من هو خري يل منه حممدا صلى هللا عليه وسلم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

ثنا هشام   حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا إمساعيل بن إبراهيم قال - 26541
الدستوائي عن حيىي بن أىب كثري عن أىب سلمة عن زينب بنت أم سلمة عن أم  



سلمة اهنا : كانت هي ورسول هللا صلى هللا عليه وسلم يغتسالن من إانء واحد 
 من اجلنابة وكان يقبلها وهو صائم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا إمساعيل ثنا حممد بن إسحاق قال   - 26542
حدثين عبد هللا بن رافع عن أم سلمة قالت قال رسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم : إذا حضر العشاء وحضرت الصالة فابدؤوا ابلعشاء  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح لغريه وهذا إسناد حسن من أجل ت
د صرح ابلتحديث فانتفت شبهة تدليسه حممد بن إسحاق وق  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا حيىي بن سعيد عن طلحة بن حيىي  - 26543
قال حدثين عبد هللا بن فروخ : ان امرأة سألت أم سلمة فقالت ان زوجي 

يقبلىن وهو صائم وأان صائمة فما ترين فقالت كان رسول هللا صلى هللا عليه  
م وأان صائمة وسلم يقبلىن وهو صائ   

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا حيىي بن سعيد عن شعبة قال   - 26544
حدثين محيد بن انفع عن زينب بنت أم سلمة عن أمها : ان امرأة توىف زوجها  

فاشتكت عينها فذكروها للنيب صلى هللا عليه وسلم وذكروا الكحل قالوا خناف  
عينها قالت قد كانت إحداكن متكث يف بيتها يف شر أحالسها أو يف على 

أحالسها يف سرت بيتها حوال فإذا مر هبا كلب رمت ببعرة أفال أربعة أشهر 
 وعشرا 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  
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حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا حيىي بن سعيد عن جعفر بن حممد  - 26545
قال حدثين أىب عن على بن حسني عن زينب ابنة أم سلمة عن أم سلمة : ان  



فجاءه بالل فخرج إىل الصالة ومل  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أكل كتفا 
 ميس ماء  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا حيىي بن سعيد عن هشام قال   - 26546
أخربين أىب عن زينب ابنة أم سلمة عن أم سلمة قالت قالت أم سليم : اي 

ل على املرأة من غسل إذا احتلمت  رسول هللا ان هللا ال يستحيي من احلق ه
قال نعم إذا رأت املاء فضحكت أم سلمة قالت أحتتلم املرأة فقال النيب صلى 

 هللا عليه وسلم فبم يشبه الولد  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا حيىي بن سعيد عن سفيان قال   - 26547
بيه عن أم سلمة : ان  حدثين حممد بن أىب بكر عن عبد امللك بن أىب بكر عن أ

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ملا تزوجها أقام عندها ثالثة أايم وقال انه ليس  
  بك على أهلك هوان وان شئت سبعت لك وان سبعت لك سبعت لنسائي



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا حيىي بن سعيد قال ثنا اثبت بن  - 26548
عمارة قال حدثتين ريطة عن كبشة ابنة أىب مرمي قالت قلت ألم سلمة أخربيين  

لنوى ما هنى عنه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أهله قالت : هناان أن نعجم ا
 طبخا وأن خنلط الزبيب والتمر  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : قوهلا : " أن خنلط الزبيب والتمر " صحيح لغريه  ت
 وهذا إسناد ضعيف جلهالة ريطة بنت حريث 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا حيىي بن سعيد ثنا سفيان قال   - 26549
حدثين عمار الدهين عن أىب سلمة بن عبد الرمحن عن أم سلمة عن النيب 

 صلى هللا عليه وسلم قال : قوائم املنرب رواتب يف اجلنة 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 



ن حممد بن أىب شيبة  حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عثمان ب - 26550
د بن فضيل عن عبد هللا بن عبد  ومسعته أان من عثمان بن حممد قال ثنا حمم

الرمحن أىب نصر قال حدثين مساور احلمريي عن أمه قالت مسعت أم سلمة  
تقول مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول لعلي : ال يبغضك مؤمن وال  

 حيبك منافق  

 

 

األرنؤوط : حديث صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف جلهالة عليق شعيب ت
 مساور احلمريي وأمه 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عبد هللا بن منري قال ثنا عبد امللك  - 26551
يعىن بن أىب سليمان عن عطاء بن أىب رابح قال حدثين من مسع أم سلمة تذكر  

أتته فاطمة بربمة فيها خزيرة : أن النيب صلى هللا عليه وسلم كان يف بيتها ف
ى واحلسني فدخلت عليه فقال هلا ادعى زوجك وابنيك قالت فجاء عل

واحلسن فدخلوا عليه فجلسوا أيكلون من تلك اخلزيرة وهو على منامة على  
دكان حتته كساء له خيربي قالت وأان أصلي يف احلجرة فانزل هللا عز وجل هذه  

قالت  {م الرجس أهل البيت ويطهركم تطهريا  إمنا يريد هللا ليذهب عنك  }اآلية 
فأخذ فضل الكساء فغشاهم به مث أخرج يده فألوى هبا إىل السماء مث قال  

اللهم هؤالء أهل بييت وخاصيت فاذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهريا اللهم 



هؤالء أهل بييت وخاصيت فاذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهريا قالت فأدخلت  
معكم اي رسول هللا قال انك إىل خري إنك إىل خري قال   رأسي البيت فقلت وأان

عبد امللك وحدثين أبو ليلى عن أم سلمة مثل حديث عطاء سواء قال عبد  
امللك وحدثين داود بن أىب عوف احلجاف عن حوشب عن أم سلمة مبثله  

 سواء  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح . وله ثالثة أسانيد : األول : ضعيف  ت
الراوي عن أم سلمة والثاين : إسناده صحيح والثالث : ضعيف لضعف  إلهبام

 شهر بن حوشب 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا أبو أسامة قال ثنا هشام عن أبيه   - 26552
عن زينب ابنة أىب سلمة عن أم سلمة قالت قلت : اي رسول هللا هل يل من  

هكذا وهكذا وهكذا إمنا    أجر يف بىن أىب سلمة ان أنفق عليهم ولست بتاركتهم
 هم بىن قال نعم فيهم أجر ما أنفقت عليهم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  
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حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا بن منري ثنا عبيد هللا عن انفع عن   - 26553
اهنا استفتت  سليمان بن يسار عن أم سلمة زوج النيب صلى هللا عليه وسلم : 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف امرأة هتراق الدم فقال تنتظر قدر الليايل  
مث لتغتسل واألايم اليت كانت حتيضهن وقدرهن من الشهر فتدع الصالة 

 ولتستثفر مث تصلي  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا بن منري ثنا عبد هللا عن انفع عن   - 26554
سليمان بن يسار عن أم سلمة قالت قلت فكيف ابلنساء اي رسول هللا قال :  

ل فذراع ال يزدن عليه  ترخني شربا قلت إذا ينكشف عنهن قا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد اختلف فيه على انفعت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا أبو أسامة قال أان هشام يعىن بن  - 26555
حممد بن أىب عروة عن عوف بن احلرث بن الطفيل عن رميثة أم عبد هللا بن 

عتيق عن أم سلمة زوج النيب صلى هللا عليه وسلم قالت : كلمين صواحيب ان 
كان    أكلم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن أيمر الناس فيهدون له حيث

فإهنم يتحرون هبديته يوم عائشة وأان حنب اخلري كما حتبه عائشة فقلت اي رسول 
هللا ان صواحيب كلمنين ان أكلمك لتأمر الناس ان يهدوا لك حيث كنت فان  

الناس يتحرون هبداايهم يوم عائشة وإمنا حنب اخلري كما حتب عائشة قالت 
اءين صواحيب فأخربهتن انه فسكت النيب صلى هللا عليه وسلم ومل يراجعين فج

مل يكلمىن فقلن ال تدعيه وما هذا حني تدعينه قالت مث دار فكلمته فقلت ان 
صواحيب قد أمرنين ان أكلمك أتمر الناس فليهدوا لك حيث كنت فقالت له 

مثل تلك املقالة مرتني أو ثالاث كل ذلك يسكت عنها رسول هللا صلى هللا عليه  
 تؤذيين يف عائشة فإنه وهللا ما نزل على الوحي وأان وسلم مث قال اي أم سلمة ال

 يف بيت امرأة من نسائي غري عائشة فقالت أعوذ ابهلل أن أسوءك يف عائشة 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عفان ثنا محاد بن سلمة قال ثنا   - 26556



ته رميثة ابنة احلرث عن أم سلمة :  هشام بن عروة عن عوف بن احلرث عن أخ
ان نساء النيب صلى هللا عليه وسلم قلن هلا ان الناس يتحرون هبداايهم فذكر  

 معناه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا أبو الوليد ثنا أبو عوانة عن عبد   - 26557
على    امللك يعىن بن عمري عن ربعي بن حراش عن أم سلمة قالت : دخل

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهو ساهم الوجه قالت فحسبت ان ذلك من  
وجع فقلت اي نيب هللا مالك ساهم الوجه قال من أجل الداننري السبعة اليت  

 أتتنا أمس أمسينا وهى يف خصم الفراش 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا يعلى قال ثنا حممد بن عمرو عن   - 26558
أىب سلمة عن أم سلمة قالت : دخل على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بعد  

 رسول هللا ما هذه الصالة ما كنت تصليها قال  العصر فصلى ركعتني فقلت اي



 قدم وفد بىن متيم فحبسوين عن ركعتني كنت أركعهما بعد الظهر  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح على وهم يف تسمية الوفد الذين ت
 حبسوا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن صالة الركعتني بعد الظهر 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا قران بن متام أبو متام األسدي قال   - 26559
خلت على أم  ثنا حممد بن أىب محيد عن املطلب بن عبد هللا املخزومي قال د

سلمة زوج النيب صلى هللا عليه وسلم فقالت اي بين اال أحدثك مبا مسعت من  
رسول هللا  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال قلت بلى اي أمه قالت مسعت

صلى هللا عليه وسلم يقول : من أنفق على ابنتني أو أختني أو ذوايت قرابة 
حيتسب النفقة عليهما حىت يغنيهما هللا من فضله عز وجل أو يكفيهما كانتا له  

 سرتا من النار  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف لضعف حممد بن أيب محيد وهو ت
 األنصاري املدين

 

 

دثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا وكيع ثنا أىب عن منصور عن سامل  ح - 26560



بن أىب اجلعد عن أىب سلمة بن عبد الرمحن عن أم سلمة : ان رسول هللا صلى  
 هللا عليه وسلم كان يصوم شعبان ورمضان  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  
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حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا وكيع قال ثنا هارون النحوي عن   - 26561
اثبت البناين عن شهر بن حوشب عن أم سلمة : ان رسول هللا صلى هللا عليه  

إنه عمل غري صاحل   }وسلم قرأها   

 

 

اهده وهذا إسناد ضعيف  عليق شعيب األرنؤوط : حديث حمتمل للتحسني بشت
 لضعف شهر بن حوشب 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا وكيع عن عبد احلميد بن هبرام عن   - 26562



شهر بن حوشب عن أم سلمة : ان النيب صلى هللا عليه وسلم كان يقول اي 
 مقلب القلوب ثبت قليب على دينك 

 

 

ضعيف لضعف  عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح بشواهده وهذا إسنادت
 شهر بن حوشب 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا وكيع ثنا القاسم بن الفضل عن أىب  - 26563
جعفر حممد بن على عن أم سلمة قالت قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :  

 احلج جهاد كل ضعيف  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف النقطاعه . أبو جعفر حممد بن علي  ت
اقر مل يسمع من أم سلمة وهو الب  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا سفيان عن موسى بن أىب  - 26564
عائشة عن موىل ألم سلمة عن أم سلمة : ان النيب صلى هللا عليه وسلم كان  

 يقول يف دبر الفجر اللهم اىن أسألك علما انفعا وعمال متقبال ورزقا طيبا  
 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف إلهبام موىل أم سلمة ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا وكيع وعبد الرمحن عن سفيان عن   - 65652
حبيب يعىن بن أىب اثبت عن وهب موىل أىب أمحد عن أم سلمة : أن النيب 

 صلى هللا عليه وسلم دخل عليها ومل ختتمر فقال لية ال ليتني  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف جلهالة وهب موىل أيب أمحد ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا وكيع قال ثنا أسامة بن زيد عن   - 26566
وسلم  حممد بن قيس عن أمه عن أم سلمة قالت : كان النيب صلى هللا عليه 

يصلي يف حجرة أم سلمة فمر بني يديه عبد هللا أو عمر فقال بيده هكذا قال  
صلى  فرجع قال فمرت ابنة أم سلمة فقال بيده هكذا قال فمضت فلما

 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال هن أغلب  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف جلهالة والدة حممد بن قيس ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع قال حدثين عبد هللا بن سعيد   - 26567



عن أبيه عن عائشة أو أم سلمة قال وكيع شك هو يعىن عبد هللا بن سعيد ان  
هللا عليه وسلم قال إلحدامها : لقد دخل على البيت ملك مل   النيب صلى

يدخل على قبلها فقال يل ان ابنك هذا حسني مقتول وان شئت أريتك من  
 تربة األرض اليت يقتل هبا قال فاخرج تربة محراء 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث حسن بطرقه وشاهده وهذا إسناد ضعيف  ت
 النقطاعه 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد بن هارون قال أان حممد يعىن   - 26568
صلى هللا بن عمرو عن أىب سلمة عن أم سلمة قالت : حضت وأان مع النيب 

عليه وسلم يف ثوبه قالت فانسللت فقال أنفست قلت اي رسول هللا وجدت ما  
جتد النساء قال ذاك ما كتب على بنات آدم قالت فانطلقت فاصلحت من  

أىن فاستثفرت بثوب مث جئت فدخلت معه يف حلافه  ش  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد اختلف فيه على أيب ت
 سلمة 

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا حيىي بن إسحاق قال أخربين ليث  - 26569
بن سعد قال ثنا عبد هللا بن أىب مليكة عن يعلى بن مملك قال سألت أم سلمة  

ة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ابلليل وقراءته فقالت : مالكم  عن صال
ولصالته ولقراءته كان يصلي قدر ما ينام وينام قدر ما يصلي وإذا هي تنعت 

 قراءة مفسرة حرفا حرفا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف جلهالة يعلى بن مملكت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا يزيد بن هارون قال أان شريك بن   - 26570
مد قال حدثتين  عبد هللا عن جامع بن راشد عن منذر الثوري عن احلسن بن حم

امرأة من األنصار هي حية اليوم ان شئت أدخلتك عليها قلت ال حدثين 
قالت : دخلت على أم سلمة فدخل عليها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

نه غضبان فاسترتت منه بكم درعي فتكلم بكالم مل أفهمه فقلت اي أم كأ
املؤمنني كأين رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم دخل وهو غضبان فقالت 

نعم أو ما مسعت ما قال قلت وما قال قالت قال ان الشر إذا فشا يف األرض  
اي رسول   فلم يتناه عنه أرسل هللا عز وجل أبسه على أهل األرض قالت قلت

هللا وفيهم الصاحلون قالت قال نعم وفيهم الصاحلون يصيبهم ما أصاب الناس 
 مث يقبضهم هللا عز وجل إىل مغفرته ورضوانه أو إىل رضوانه ومغفرته  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف لضعف شريك بن عبد هللا النخعي ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    295صفحة  - 6مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا يزيد ثنا هشام بن حسان عن   - 26571
احلسن عن ضبة بن حمصن عن أم سلمة قالت قال رسول هللا صلى هللا عليه  

نكر فقد برئ ومن كره فقد  وسلم : انه ستكون أمراء تعرفون وتنكرون فمن أ
سلم ولكن من رضي واتبع قالوا اي رسول هللا أفال نقاتلهم قال ال ما صلوا 

 لكم اخلمس 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا يزيد قال ثنا محاد بن سلمة عن   - 26572
 سلمة عن أبيه عن أم سلمة : ان اثبت البناين قال حدثين بن عمر بن أىب



رسول هللا صلى هللا عليه وسلم خطب أم سلمة فقالت اي رسول هللا انه ليس  
أحد من أوليائي تعين شاهدا فقال انه ليس أحد من أوليائك شاهد وال غائب 
يكره ذلك فقالت اي عمر زوج النيب صلى هللا عليه وسلم فتزوجها النيب صلى  

هلا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أما اىن ال أنقصك مما هللا عليه وسلم فقال 
أعطيت أخواتك رحيني وجرة ومرفقة من آدم حشوها ليف فكان رسول هللا 

صلى هللا عليه وسلم ايتيها ليدخل هبا فإذا رأته أخذت زينب ابنتها فجعلتها يف  
حجرها فينصرف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فعلم ذلك عمار بن ايسر  

كان أخاها من الرضاعة فأاتها فقال أين هذه املشقوحة املقبوحة اليت قد و 
آذيت هبا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فأخذها فذهب هبا فجاء رسول هللا 

صلى هللا عليه وسلم فدخل عليها فجعل يضرب ببصره يف نواحي البيت فقال  
سول هللا ما فعلت زانب فقالت جاء عمار فأخذها فذهب هبا فدخل هبا ر 

صلى هللا عليه وسلم وقال هلا ان شئت سبعت لك سبعت وان سبعت لك 
 سبعت لنسائي  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : قوله : " إن شئت سبعت لك وإن سبعت لك ت
 سبعت لنسائي " صحيح وهذا إسناد ضعيف جلهالة ابن عمر بن أيب سلمة 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا حممد بن أيب عدى عن حممد بن   - 26573



إسحاق قال حدثين أبو عبيدة بن عبد هللا بن زمعة عن أبيه وعن أمه زينب 
بنت أىب سلمة عن أم سلمة حيداثنه ذلك مجيعا عنها قالت : كانت ليليت اليت  

فصار إىل  يصري إىل فيها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مساء يوم النحر قالت  
قالت فدخل على وهب بن زمعة ومعه رجل من آل أىب أمية متقمصني قالت 
فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لوهب هل أفضت بعد أاب عبد هللا قال  

ال وهللا اي رسول هللا قال انزع عنك القميص قال فنزعه من رأسه ونزع صاحبه  
ن هذا يوم رخص لكم إذا أنتم قميصه من رأسه مث قالوا ومل اي رسول هللا قال ا

رميتم اجلمرة ان حتلوا يعين من كل ما حرمتم منه اال من النساء إذا أنتم أمسيتم  
قبل أن تطوفوا هبذا البيت عدمت حرما كهيئتكم قبل أن ترموا اجلمرة حىت 

تطوفوا به قال حممد قال أبو عبيدة وحدثتين أم قيس ابنة حمصن وكانت جارة  
ندي عكاشة بن حمصن يف نفر من بين أسد متقمصني هلم قالت خرج من ع

عشية يوم النحر مث رجعوا إىل عشاء قمصهم على أيديهم حيملوهنا قالت فقلت 
أي عكاشة مالكم خرجتم متقمصني مث رجعتم وقمصكم على أيديكم حتملوهنا  

فقال أخربتنا أم قيس كان هذا يوما قد رخص لنا فيه إذا حنن رمينا اجلمرة  
كل ما حرمنا منه اال ما كان من النساء حىت نطوف ابلبيت فإذا حللنا من  

أمسينا ومل نطف به صران حرما كهيئتنا قبل ان نرمى اجلمرة حىت نطوف به ومل  
 نطف فجعلنا قمصنا كما ترين 

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف أبو عبيدة بن عبد هللا بن زمعة مل  ت
 يذكره أحد جبرح وال تعديل 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا يزيد قال ثنا حممد بن إسحاق عن   - 26574
انفع عن صفية بنت أىب عبيد عن أم سلمة زوج النيب صلى هللا عليه وسلم  

قالت قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ذيول النساء شرب قلت إذا تبدو  
 أقدامهن اي رسول هللا قال فذراع ال تزدن عليه  

 

 

عيب األرنؤوط : حديث صحيحعليق شت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    296صفحة  - 6مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عبد الرمحن بن مهدي قال ثنا   - 26575
د هللا بن عمرو إىل  موسى يعىن بن على عن أبيه عن أىب قيس قال : أرسلين عب

أم سلمة أسأهلا هل كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقبل وهو صائم فان  



ه وسلم كان  قالت ال فقل هلا ان عائشة خترب الناس ان رسول هللا صلى هللا علي
هللا عليه وسلم يقبل وهو  يقبل وهو صائم قال فسأهلا أكان رسول هللا صلى 

صائم قالت ال قلت ان عائشة خترب الناس ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
 كان يقبل وهو صائم قالت لعله إايها كان ال يتمالك عنها حبا أما إايي فال 

 

 

قد تفرد به موسى بن علي وهو ابن عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف فت
 رابح اللخمي وهو ليس حبجة إذا انفرد 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عبد هللا بن يزيد قال ثنا موسى   - 26576
قال مسعت أىب يقول حدثين أبو قيس موىل عمرو بن العاص قال : بعثين عبد  

 هللا بن عمرو بن العاص إىل أم سلمة فذكر معناه  

 

 

شعيب األرنؤوط : حديث ضعيف عليق ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا هاشم بن القاسم قال ثنا أبو  - 26577
معاوية يعىن شيبان عن عثمان بن عبد هللا قال : دخلنا على أم سلمة  

فأخرجت إلينا من شعر النيب صلى هللا عليه وسلم فإذا هو خمضوب أمحر 



 ابحلناء والكتم 

 

 

األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا سيار قال ثنا جعفر يعىن بن  - 26578
سليمان قال ثنا املغرية بن حبيب خنت مالك بن دينار قال حدثين شيخ من  

املدينة عن أم سلمة قالت قال يل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : أصلحي 
زل ملك إىل األرض مل ينزل إليها قط  لنا اجمللس فإنه ين  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف إلهبام الشيخ من املدينة الذي روى  ت
 عن أم سلمة 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عبد الرمحن بن مهدي ثنا عبد هللا   - 26579
سلمة حدثته    بن املبارك عن يونس بن يزيد عن الزهري ان نبهان حدثه ان أم

قالت : كنت عند رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وميمونة فأقبل بن أم مكتوم  
هللا عليه   حىت دخل عليه وذلك بعد أن أمران ابحلجاب فقال رسول هللا صلى 

وسلم احتجبا منه فقلنا اي رسول هللا أليس أعمى ال يبصران وال يعرفنا قال  



 أفعمياوان أنتما لستما تبصرانه  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف جلهالة حال نبهان وهو موىل أم سلمة ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عبد الرمحن بن مهدي عن سفيان   - 26580
عن وهب موىل أىب أمحد عن أم سلمة : أن رسول هللا صلى هللا  عن حبيب

 عليه وسلم دخل عليها وهى ختتمر فقال لية ال ليتني  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عبد الرمحن بن مهدي قال ثنا   - 26581
ل : دخلت على أم سالم بن أىب مطيع عن عثمان بن عبد هللا بن موهب قا

سلمة فأخرجت إلينا شعرا من شعر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم خمضواب 
 ابحلناء والكتم 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا حممد بن جعفر قال ثنا عوف عن  - 26582
ت : بينما رسول هللا أىب املعدل عطية الطفاوي عن أبيه ان أم سلمة حدثته قال

صلى هللا عليه وسلم يف بييت يوما إذ قالت اخلادم ان عليا وفاطمة ابلسدة  
البيت   قالت فقال يل قومي فتنحى يل عن أهل بييت قالت فقمت فتنحيت يف

قريبا فدخل علي وفاطمة ومعهما احلسن واحلسني ومها صبيان صغريان فأخذ  
الصبيني فوضعهما يف حجره فقبلهما قال واعتنق عليا إبحدى يديه وفاطمة  

ابليد األخرى فقبل فاطمة وقبل عليا فأغدف عليهم مخيصة سوداء فقال 
 رسول هللا فقال اللهم إليك ال إىل النار أان وأهل بييت قالت فقلت وأان اي

 وأنت  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف أبو املعدل عطية الطفاوي وأبوه من  ت
 رجال " التعجيل " 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا أبو كامل قال ثنا إبراهيم بن سعد   - 26583
قال ثنا بن شهاب عن هند بنت احلرث عن أم سلمة قالت : كان رسول هللا 

صلى هللا عليه وسلم إذا سلم قام النساء حني يقضي تسليمه وميكث يف مكانه  
 يسريا قبل أن يقوم 

 



 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

-------------------------------------  

 

[    297صفحة  - 6مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا حيىي بن غيالن قال ثنا رشدين  - 26584
حدثين عمرو عن أىب السمح عن السائب موىل أم سلمة عن أم سلمة عن  
 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم انه قال : خري مساجد النساء قعر بيوهتن 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث حسن بشواهدهت  

 

 

 أىب ثنا معاوية بن عمرو قال ثنا أبو حدثنا عبد هللا حدثين - 26585
ء عن أىب قالبة عن قبيصة بن ذؤيب عن إسحاق يعىن الفزاري عن خالد احلذا

أم سلمة قالت : دخل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على أىب سلمة وقد شق  
بصره فأغمضه مث قال ان الروح إذا قبض تبعه البصر فضج انس من أهله  

سكم اال خبري فان املالئكة يؤمنون على ما تقولون مث  فقال ال تدعوا على أنف



قال اللهم اغفر أليب سلمة وارفع درجته يف املهديني واخلفه يف عقبه يف 
 الغابرين واغفر لنا وله اي رب العاملني اللهم أفسح يف قربه ونور له فيه 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا أبو قطن ثنا يونس يعىن بن أىب  - 26586
إسحاق عن أبيه عن األسود عن أم سلمة قالت : ما قبض رسول هللا صلى هللا 

 عليه وسلم حىت كان أكثر صالته جالسا 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

مر عن  حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عبد الرزاق قال ثنا مع  - 26587
لزهري عن هند بنت احلرث قال الزهري وكان هلند أزرار يف كمها عن أم ا

سلمة قالت : استيقظ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ذات ليلة وهو يقول ال  
إله اال هللا ما فتح الليلة من اخلزائن ال إله اال هللا ما أنزل الليلة من الفتنة من  

لدنيا عارايت يف اآلخرة  يوقظ صواحب احلجر اي رب كاسيات يف ا  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا أبو عامر ثنا أفلح بن سعيد قال   - 26588
لنيب صلى هللا عليه  ثنا عبد هللا بن رافع قال كانت أم سلمة حتدث اهنا مسعت ا

وسلم يقول على املنرب وهى متتشط : أيها الناس فقالت ملاشطتها لفي رأسي 
ن الناس قالت فقالت فديتك إمنا يقول أيها الناس قلت وحيك أو لسنا م

فلفت رأسها وقامت يف حجرهتا فسمعته يقول أيها الناس بينما أان على 
احلوض جئ بكم زمرا فتفرقت بكم الطرق فناديتكم اال هلموا إىل الطريق 

 فناداين مناد من بعدي فقال اهنم قد بدلوا بعدك فقلت اال سحقا اال سحقا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا حممد بن بكر وعبد الرزاق قاال ثنا   - 26589
 بن بن جريج قال أخربين عبد هللا بن أىب مليكة قال عبد الرزاق قال عبد هللا

أىب مليكة أخربين يعلى بن مملك انه سأل أم سلمة زوج النيب صلى هللا عليه  
ل قالت : كان يصلي العشاء وسلم عن صالة النيب صلى هللا عليه وسلم ابللي

اآلخرة مث يسبح مث يصلي بعدها ما شاء هللا من الليل مث ينصرف فريقد مثل ما  
صلى مث يستيقظ من نومته تلك فيصلى مثل ما انم وصالته اآلخرة تكون إىل 



 الصبح 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف جلهالة يعلى بن مملكت  

 

 

 أىب ثنا حجاج ثنا ليث بن سعد املصري حدثنا عبد هللا حدثين - 26590
 عمران أسلم انه قال حججت مع موايل قال حدثين يزيد بن أىب حبيب عن أىب

فدخلت على أم سلمة زوج النيب صلى هللا عليه وسلم : اعتمر قبل ان أحج 
قالت ان شئت اعتمر قبل ان حتج وان شئت بعد ان حتج قال فقلت اهنم 

يصلح ان يعتمر قبل ان حيج قال فسألت أمهات  يقولون من كان صرورة فال 
املؤمنني فقلن مثل ما قالت فرجعت إليها فأخربهتا بقوهلن قال فقالت نعم  

وأشفيك مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول أهلوا اي آل حممد بعمرة  
 يف حج 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

------------------------------------- 

 



[    298صفحة  - 6مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا أسود بن عامر ثنا شريك عن   - 26591
عاصم عن أىب وائل عن مسروق عن أم سلمة قالت قال النيب صلى هللا عليه  

أن أموت أبدا قال فبلغ ذلك وسلم : من أصحايب من ال أراه وال يراىن بعد 
عمر قال فأاتها يشتد أو يسرع شك شاذان قال فقال هلا أنشدك ابهلل أان 

 منهم قالت ال ولن أبرئ أحدا بعدك أبدا 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا أبو النضر هاشم بن القاسم ثنا   - 26592
قال حدثين شهر بن حوشب قال مسعت أم سلمة   عبد احلميد يعىن بن هبرام

جاء نعى احلسني بن على لعنت أهل زوج النيب صلى هللا عليه وسلم : حني 
العراق فقالت قتلوه قتلهم هللا غروه وذلوه لعنهم هللا فإين رأيت رسول هللا 
صلى هللا عليه وسلم جاءته فاطمة غدية بربمة قد صنعت له فيها عصيدة  

ا حىت وضعتها بني يديه فقال هلا أين بن عمك قالت هو يف حتمله يف طبق هل
البيت قال فاذهيب فادعيه وائتين اببنيه قالت فجاءت تقود ابنيها كل واحد 
منهما بيد وعلى ميشى يف أثرمها حىت دخلوا على رسول هللا صلى هللا عليه  



وسلم فأجلسهما يف حجره وجلس على عن ميينه وجلست فاطمة عن يساره 
أم سلمة فاجتبذ من حتىت كساء خيرب اي كان بساطا لنا على املنامة يف   قالت

املدينة فلفه النيب صلى هللا عليه وسلم عليهم مجيعا فأخذ بشماله طريف 
الكساء وألوى بيده اليمىن إىل ربه عز وجل قال اللهم أهلي اذهب عنهم  

تطهريا الرجس وطهرهم تطهريا اللهم أهل بييت اذهب عنهم الرجس وطهرهم 
اللهم أهل بييت اذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهريا قلت اي رسول هللا ألست  

من أهلك قال بلى فادخلي يف الكساء قالت فدخلت يف الكساء بعد ما  
 قضى دعاءه البن عمه على وابنيه وابنته فاطمة رضي هللا عنهم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف لضعف شهر بن حوشبت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا أبو النضر ثنا عبد احلميد حدثين  - 26593
  شهر قال مسعت أم سلمة حتدث : زعمت ان فاطمة جاءت إىل نيب هللا صلى
هللا عليه وسلم تشتكى إليه اخلدمة فقالت اي رسول هللا وهللا لقد جملت يدي 

 عليه وسلم ان  من الرحى أطحن مرة وأعجن مرة فقال هلا رسول هللا صلى هللا 
يرزقك هللا شيئا أيتك وساد لك على خري من ذلك إذا لزمت مضجعك 

فسبحي هللا ثالاث وثالثني وكربى ثالاث وثالثني وأمحدي أربعا وثالثني فذلك مائة  
فهو خري لك من اخلادم وإذا صليت صالة الصبح فقويل ال إله اال هللا وحده  



مييت بيده اخلري وهو على كل شيء ال شريك له له امللك وله احلمد حيىي و 
بح وعشر مرات بعد صالة املغرب فان كل  قدير عشر مرات بعد صالة الص

واحدة منهن تكتب عشر حسنات وحتط عشر سيئات وكل واحدة منهن كعتق  
رقبة من ولد إمساعيل وال حيل لذنب كسب ذلك اليوم ان يدركه اال ان يكون 

له وهو حرسك ما بني ان تقوليه غدوة   الشرك ال إله اال هللا وحده ال شريك
 إىل ان تقوليه عشية من كل شيطان ومن كل سوء  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف وقد اضطرب فيه  ت
 شهر بن حوشب 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا أبو النضر ثنا شريك عن حممد بن  - 26594
عن أم سلمة قالت : كان رسول هللا عبد الرمحن موىل آل طلحة عن كريب 

 صلى هللا عليه وسلم جينب مث ينام مث ينتبه مث ينام  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف لضعف شريكت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا محاد بن مسعدة ثنا ميمون بن  - 26595



موسى املرائي عن احلسن عن أمه عن أم سلمة : ان النيب صلى هللا عليه وسلم  
 كان يركع ركعتني بعد الوتر وهو جالس 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح من حديث عائشة وهذا إسناد ضعيف . ت
 ميمون بن موسى املرثي : مدلس 

 

 

------------------------------------- 

 

[    299صفحة  - 6مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عفان ثنا محاد بن سلمة قال ثنا   - 26596
على بن زيد عن أم احلسن ان أم سلمة حدثتهم : ان رسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم شرب لفاطمة شربا من نطاقها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف لضعف علي بن زيد بن جدعانت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا حسن ثنا بن هليعة ثنا يزيد بن أىب  - 26597



حبيب عن انعم موىل أم سلمة عن أم سلمة قالت : هنى رسول هللا صلى هللا 
 عليه وسلم ان يبىن على القرب أو جيصص 

 

 

ط : حديث صحيح لغريه وهذا إسناد اختلف فيه على  عليق شعيب األرنؤو ت
 ابن هليعة 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا على بن إسحاق ثنا عبد هللا أخربان   - 26598
بن هليعة حدثين يزيد بن أىب حبيب عن انعم موىل أم سلمة : ان النيب صلى 
هللا عليه وسلم هنى ان جيصص قرب أو يبىن عليه أو جيلس عليه قال أىب ليس  

 فيه أم سلمة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح لغريه ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب حسن ثنا بن هليعة قال ثنا جعفر بن   - 26599
ية عن  ربيعة عن عبد هللا بن عبد الرمحن بن أىب صعصعة عن أم حكيم السلم

أم سلمة زوج النيب صلى هللا عليه وسلم ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
ه  قال : من أحرم من بيت املقدس غفر هللا له ما تقدم من ذنب  



 

 

وهي حكيمة   -عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف جلهالة حال أم حكيم ت
 بنت أمية بن األخنس 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا يعقوب قال حدثين أىب عن بن  - 26600
إسحاق قال حدثين سليمان بن سحيم موىل آل جبري عن حيىي بن أىب سفيان  

ألخنس عن أم سلمة زوج النيب صلى االخنسي عن أمه أم حكيم ابنة أمية بن ا
ل : من أهل هللا عليه وسلم قالت مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقو 

من املسجد األقصى بعمرة أو حبجة غفر هللا له ما تقدم من ذنبه قال فركبت  
 أم حكيم عند ذلك احلديث إىل بيت املقدس حىت أهلت منه بعمرة  

 

 

ضعيف جلهالة أم حكيم ابنة أمية بن األخنس   عليق شعيب األرنؤوط : إسنادهت
 وامسها حكيمة 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا يونس ثنا إبراهيم يعىن بن سعد عن   - 26601
حممد بن إسحاق عن حممد بن عبد الرمحن بن عبد هللا بن احلصني عن عوف 

بن احلرث عن أم سلمة قالت مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول 



زواجه إن : الذي حينو عليكن بعدي هلو الصادق البار اللهم اسق عبد  أل
 الرمحن بن عوف من سلسبيل اجلنة 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث حسن لغريه وهذا إسناد ضعيف ابن إسحاق ت
 مدلس

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا حممد بن عبد هللا أبو أمحد الزبريي  - 26602
 بن عبد  قال ثنا عبيد هللا بن عبد هللا بن موهب قال حدثين عمى عبيد هللا

الرمحن بن موهب قال حدثين عمي يعين عبيد هللا بن عبد هللا بن موهب قال 
أىب على حدثين أبو بكر بن عبد الرمحن بن احلرث بن هشام قال : أمجع 

العمرة فلما حضر خروجه قال أي بىن لو دخلنا على األمري فودعناه قلت ما  
شئت قال فدخلنا على مروان وعنده نفر فيهم عبد هللا بن الزبري فذكروا 

الركعتني اليت يصليهما بن الزبري بعد العصر فقال له مروان ممن أخذهتما اي بن 
ة فأرسل مروان إىل عائشة ما ركعتان  الزبري قال أخربين هبما أبو هريرة عن عائش

يذكرمها بن الزبري ان أاب هريرة أخربه عنك ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
كان يصليهما بعد العصر فأرسلت إليه أخربتين أم سلمة فأرسل إىل أم سلمة  

ما ركعتان زعمت عائشة انك أخربتيها ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان  
العصر فقالت يغفر هللا لعائشة لقد وضعت آمري على غري  يصليهما بعد



موضعه صلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الظهر وقد أتى مبال فقعد يقسمه  
حىت أاته املؤذن ابلعصر فصلى العصر مث انصرف إىل وكان يومى فركع ركعتني  

ما  خفيفتني فقلت ما هااتن الركعتان اي رسول هللا أمرت هبما قال ال ولكنه
ركعتان كنت أركعهما بعد الظهر فشغلين قسم هذا املال حىت جاءين املؤذن  
ابلعصر فكرهت أن أدعهما فقال بن الزبري هللا أكرب أليس قد صالمها مرة  
 واحدة وهللا ال أدعهما أبدا وقالت أم سلمة رأيته صالمها قبلها وال بعدها  

 

 

وسلم ركعتني بعد العصر  عليق شعيب األرنؤوط : صالة النيب صلى هللا عليهت
 صحيح وهذا إسناد ضعيف على قلب فيه 

 

 

------------------------------------- 

 

[    300صفحة  - 6مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا أبو النضر قال ثنا أبو خيثمة يعىن   - 26603
صرة عن  زهري بن معاوية عن على بن عبد األعلى عن أىب سهل من أهل الب

مسة عن أم سلمة قالت : كانت النفساء على عهد رسول هللا صلى هللا عليه  
نا نطلي وسلم تقعد بعد نفاسها أربعني يوما أو أربعني ليلة شك أبو خيثمة وك



 على وجوهنا الورس من الكلف 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه وهذا إسناد ضعيف فيه مسة وهي ت
 األزدية وتكىن أم بسة

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عبد الرمحن بن مهدي عن سفيان   - 26604
عن منصور عن سامل بن أىب اجلعد عن أىب سلمة عن أم سلمة قالت : ما رأيت 
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم صام شهرين متتابعني اال انه كان يصل شعبان  

 برمضان  
 

 

لشيخني عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال ات  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا سليمان بن داود الطيالسي ثنا   - 26605
شعبة عن خالد احلذاء أو أيوب عن احلسن قال حدثتنا أمنا عن أم سلمة ان  

 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال لعمار : تقتلك الفئة الباغية  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا حيىي بن إسحاق قال حدثين ليث  - 60626
سلمة عن  بن سعد ثنا عبد هللا بن أىب مليكة عن يعلى بن مملك قال سألت أم 

صالة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ابلليل وقراءته قالت : ما لكم ولصالته 
ذا هي تنعت قراءته ولقراءته قد كان يصلي قدر ما ينام وينام قدر ما يصلي وإ

 فإذا قراءة مفسرة حرفا حرفا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عبد هللا بن حممد ومسعته أان من   - 26607
يد عن مغرية عن  عبد هللا بن حممد بن أىب شيبة قال حدثنا جرير بن عبد احلم

أم موسى عن أم سلمة قالت : والذي احلف به ان كان على ألقرب الناس  
عليه    عهدا برسول هللا صلى هللا عليه وسلم قالت عدان رسول هللا صلى هللا

وسلم غداة بعد غداة يقول جاء على مرار قالت وأظنه كان بعثه يف حاجة  
قالت فجاء بعد فظننت ان له إليه حاجة فخرجنا من البيت فقعدان عند الباب 

فكنت من أدانهم إىل الباب فأكب عليه على فجعل يساره ويناجيه مث قبض 
الناس به عهدا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من يومه ذلك فكان أقرب   

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عفان قال أان مهام قال مسعنا من   - 26608
حيىي بن أىب كثري قال حدثين أبو سلمة بن عبد الرمحن ان زينب بنت أم سلمة  

يف  حدثته قالت حدثتين أمي قالت : كنت مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 
اخلميلة فحضت فانسللت من اخلميلة فقال يل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

أنفست فقلت نعم فلبست ثياب حيضيت فدخلت على رسول هللا صلى هللا  
عليه وسلم معه يف اخلميلة قالت وكنت أغتسل مع رسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم من إانء واحد قال وكان يقبل وهو صائم  

 

 

األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عفان ثنا أابن : بنحوه يف هذا   - 26609
 اإلسناد اال انه قال من إانء واحد من اجلنابة 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 



د بن زريع ثنا  حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عفان قال ثنا يزي - 26610
أيوب عن انفع عن زيد بن عبد هللا عن عبد هللا بن عبد الرمحن عن أم سلمة  

عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : ان الذي يشرب يف إانء من فضة إمنا  
 جيرجر يف بطنه انر جهنم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    301صفحة  - 6مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا حسن األشيب ثنا بن هليعة ثنا   - 26611
ة من أهل دارج عن السائب موىل أم سلمة : ان نسوة دخلن على أم سلم

محص فسألتهن ممن أننت قلن من أهل محص فقالت مسعت رسول هللا صلى هللا 
 عليه وسلم يقول أميا امرأة نزعت ثياهبا يف غري بيتها خرق هللا عنها سرتا 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث حسن لغريه وهذا إسناد ضعيف لضعف ابن  ت



 هليعة وهو عبد هللا وجلهالة السائب موىل أم سلمة 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا حسن قال ثنا بن هليعة مثا دارج  - 12266
عن السائب موىل أم سلمة زوج النيب صلى هللا عليه وسلم حدث عن أم سلمة  

 ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : خري صالة النساء يف قعر بيوهتن 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث حسن بشواهدهت  

 

 

هللا حدثين أىب ثنا حسن قال ثنا بن هليعة قال حدثين حدثنا عبد  - 26613
قال أخربين بن املسيب سعيد بن أىب هالل عن عمرو بن مسلم اجلندعي انه 

ان أم سلمة زوج النيب صلى هللا عليه وسلم أخربته عن رسول هللا صلى هللا 
عليه وسلم انه قال قال أبو عبد الرمحن قال أىب وقال حممد بن عمرو يعىن بن 
علقمة عن عمر بن مسلم بن عمار بن أكيمة انه قال ان كان قاله كذا قال أىب 

يف احلديث : من أراد ان يضحى فال يقلم أظفارا وال حيلق شيئا من شعره يف  
 العشر األول من ذي احلجة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  



 

 

ثنا سعيد بن  حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا طلق بن غنام بن طلق  - 26614
قال : دخلت على أم سلمة فدخل عليها بن أخ عثمان الوراق عن أىب صاحل 

هلا فصلى يف بيتها ركعتني فلما سجد نفخ الرتاب فقالت له أم سلمة بن أخي 
ال تنفخ فإين مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول لغالم له يقال له 

 يسار ونفخ ترب وجهك هلل  
 

 

نؤوط : إسناده ضعيف سعيد بن عثمان روى عنه طلق بن عليق شعيب األر ت
 غنام ومل تقف له على ترمجة 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا أبو سلمة اخلزاعي قال أان بكر بن  - 26615
مضر ثنا موسى بن جبري عن عبد هللا بن رافع موىل أم سلمة عن أم سلمة  

قالت : أكثر ما علمت أتى به نيب هللا صلى هللا عليه وسلم من املال خبريطة  
 فيها مثامنائة درهم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا زكراي بن عدى قال أان عبد هللا بن  - 26616
 عمرو عن زيد بن أىب أنيسة عن القاسم بن عوف الشيباين عن على بن حسني

قال حدثتنا أم سلمة قالت : كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف بييت فجاء 
كذا قال فان فالان تعدى رجل فقال اي رسول هللا ما صدقة كذا وكذا قال كذا و 

على قال فنظروه فوجدوه قد تعدى عليه بصاع فقال النيب صلى هللا عليه  
 وسلم فكيف بكم إذا سعى من يتعدى عليكم أشد من هذا التعدى  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : القاسم بن عوف الشيباين ضعيف يعترب به يف  ت
ال أبو حامت مضطرب املتابعات والشواهد فقد تركه شعبة ومل حيدث عنه وق

احلديث وحمله عندي الصدق وقال ابن عدي : هو ممن يكتب حديثه قلنا :  
يعين لالعتبار وذكره ابن حبان يف الثقات وله عند مسلم حديث يف صالة  

 األوابني وبقية رجاله ثقات رجال الشيخني
 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا يونس وعفان قاال ثنا عبد الواحد   - 26617
يعىن بن زايد قال ثنا عثمان بن حكيم عن عبد هللا بن رافع عن أم سلمة قال  
عفان يف حديثه قال ثنا عبد الرمحن بن شيبة قال مسعت أم سلمة قالت قلت 
: اي رسول هللا ما لنا ال نذكر يف القرآن كما يذكر الرجال قالت فلم يرعىن منه  

ت وأان أسرح رأسي فلففت شعرى  يوما اال ونداؤه على املنرب اي أيها الناس قال



مث دنوت من الباب فجعلت مسعي عند اجلرير فسمعته يقول ان هللا عز وجل  
  }هذه اآلية قال عفان   {إن املسلمني واملسلمات واملؤمنني واملؤمنات   }يقول 

   {أعد هللا هلم مغفرة وأجرا عظيما 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا هاشم ثنا عبد احلميد قال حدثين  - 26618
 عليه  شهر بن حوشب قال مسعت أم سلمة حتدث : أن رسول هللا صلى هللا 

وسلم كان يكثر يف دعائه ان يقول اللهم مقلب القلوب ثبت قليب على دينك  
  قالت قلت اي رسول هللا أو ان القلوب لتتقلب قال نعم ما من خلق هللا من

بىن آدم من بشر اال ان قلبه بني إصبعني من أصابع هللا فان شاء هللا عز وجل  
أقامه وان شاء هللا أزاغه فنسأل هللا ربنا ان ال يزيغ قلوبنا بعد إذ هداان ونسأله 
ان يهب لنا من لدنه رمحة انه هو الوهاب قالت قلت اي رسول هللا اال تعلمين  

للهم رب حممد النيب اغفر يل ذنيب دعوة أدعو هبا لنفسي قال بل قويل ا
 واذهب غيظ قليب وأجرين من مضالت الفنت ما أحييتنا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : بعضه صحيح بشواهده وهذا إسناد ضعيف لضعف ت
 شهر بن حوشب وبقية رجاله رجال الشيخني



 

 

------------------------------------- 

 

[    302حة صف - 6مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عبد الصمد وعفان وهبز قالوا ثنا  - 26619
محاد ثنا قتادة عن احلسن عن ضبة بن حمصن قال عفان وهبز العنزي عن أم 
سلمة اهنا مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : اهنا ستكون أمراء 

لكن من رضي واتبع فقال اال  تعرفون وتنكرون فمن أنكر سلم ومن كره برئ و 
نقتلهم فقال ال ما صلوا وقال هبز فمن عرف برئ وقال هبز اال نقتلهم وقال  

هبز يف حديثه قال اان قتادة وقال عفان وهبز ان النيب صلى هللا عليه وسلم قال  
 اهنا ستكون  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عفان ثنا وهيب قال ثنا خالد عن   - 26620
أىب قالبة عن بعض ولد أم سلمة عن أم سلمة : ان رسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم كان يصلي على اخلمرة  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف إلهبام الراوي عن  ت
 أم سلمة 

 

 

دثين أىب ثنا عباد بن عباد املهليب عن هشام بن  حدثنا عبد هللا ح - 26621
ت عروة عن أبيه عن زينب بنت أم سلمة عن أمها أم سلمة ان أم سليم سأل

النيب صلى هللا عليه وسلم فقالت : اي رسول هللا ان هللا ال يستحيي من احلق 
 هل على املرأة غسل إذا احتلمت قال نعم إذا رأت املاء 

 

 

: إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا معاوية بن عمرو ثنا إبراهيم بن   - 26622
سعد قال حدثين حممد بن إسحاق عن حممد بن عبد الرمحن بن حصني عن  

عوف بن احلرث عن أم سلمة قالت قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
دي هلو الصادق البار اللهم اسق عبد  ألزواجه : إن الذي حينو عليكن من بع

 الرمحن بن عوف من سلسبيل اجلنة 
 

 



عليق شعيب األرنؤوط : حديث حسن لغريه وهذا إسناد ضعيفت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا حيىي بن بكري ثنا إبراهيم بن  - 26623
بة عن أم طهمان قال حدثين بديل عن احلسن بن مسلم عن صفية بنت شي

سلمة زوج النيب صلى هللا عليه وسلم عن النيب صلى هللا عليه وسلم انه قال :  
ي وال  املتوىف عنها زوجها ال تلبس املعصفرة من الثياب وال املمشقة وال احلل 

 ختتضب وال تكتحل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا يونس ثنا محاد يعىن بن زيد عن   - 26624
 بن عمر عن  أيوب وعبد الرمحن يعىن السراج عن انفع عن زيد بن عبد هللا 

عبد هللا بن عبد الرمحن بن أىب بكر عن أم سلمة قالت قال رسول هللا صلى 
هنم  هللا عليه وسلم : من شرب يف إانء من فضة فإمنا جيرجر يف بطنه انر ج   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا حيىي بن سعيد األموي قال ثنا بن   - 26625
جريج عن عبد هللا بن أىب مليكة عن أم سلمة اهنا سئلت عن قراءة رسول هللا 

الرمحن بسم هللا  }صلى هللا عليه وسلم فقالت : كان يقطع قراءته آية آية 
   {الرحيم احلمد هلل رب العاملني الرمحن الرحيم مالك يوم الدين 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا سند رجاله ثقات رجال الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا شجاع بن الوليد عن على بن عبد   - 26626
 صلى هللا عليه  األعلى عن أىب سهل عن مسة االزدية عن أم سلمة زوج النيب

وسلم قالت : كانت النفساء جتلس على عهد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
 أربعني يوما وكنا نطلي وجوهنا ابلورس من الكلف 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريهت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    303صفحة  - 6مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا حممد بن يزيد عن القاسم بن  - 26627
الفضل عن أيب جعفر عن أم سلمة قالت قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 : احلج جهاد كل ضعيف  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عبيدة قال حدثين يزيد بن أىب زايد  - 26628
ال دخلت أان  عن عبد هللا بن احلرث قال : سألته عن الركعتني بعد العصر فق 

وعبد هللا بن عباس على معاوية فقال معاوية اي بن عباس لقد ذكرت ركعتني  
هللا عليه وسلم   بعد العصر وقد بلغين ان أانسا يصلوهنا ومل نر رسول هللا صلى 

صالمها وال أمر هبما قال فقال بن عباس ذاك ما يقضى الناس به بن الزبري قال 
فجاء بن الزبري فقال ما ركعتان قضى هبما الناس فقال بن الزبري حدثتين عائشة  

عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال فأرسل إىل عائشة رجلني ان أمري 
ول ما ركعتان زعم بن الزبري انك أمرتيه هبما بعد  املؤمنني يقرأ عليك السالم ويق

العصر قال فقالت عائشة ذاك ما أخربته أم سلمة قال فدخلنا على أم سلمة  
فأخربانها ما قالت عائشة فقالت يرمحها هللا أو مل أخربها ان رسول هللا صلى 

 هللا عليه وسلم قد هنى عنهما  

 



 

 عليه وسلم ركعتني بعد العصر عليق شعيب األرنؤوط : صالة النيب صلى هللات
 صحيح وهذا إسناد ضعيف لضعف يزيد بن أيب زايد

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعقوب قال حدثين أيب عن بن  - 26629
إسحاق قال حدثين أبو عبيدة بن عبد هللا بن زمعة عن أمه عن زينب ابنة أيب  

نيب صلى هللا عليه وسلم  سلمة وعن أبيه عبد هللا بن زمعة عن أم سلمة زوج ال
لم فذكر  قالت : كانت ليليت اليت يصري إىل فيها رسول هللا صلى هللا عليه وس

معىن حديث بن أيب عدى قال أبو عبيدة أو ال يشد لك هذا األثر إفاضة  
 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من يومه ذلك قبل ان ميسي  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا يعقوب قال ثنا أيب عن بن إسحاق  - 26630
قال حدثين حممد بن جعفر بن الزبري عن يزيد بن رومان عن خالد موىل الزبري  

 بن نوفل قال حدثتين زينب ابنة أىب سلمة عن أمها أم سلمة : هذا احلديث 
 

 

ري بن نوفل وهو  عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف جلهالة خالد موىل الزبت



 من رجال " التعجيل " 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعقوب قال حدثنا أيب عن بن  - 26631
إسحاق قال حدثين عبد هللا بن رافع موىل أم سلمة عن أم سلمة زوج النيب 

صلى هللا عليه وسلم قال مسعتها تقول مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
ة وحضر العشاء فابدؤوا ابلعشاء  يقول : إذا حضرت الصال  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح لغريه ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعقوب قال حدثين أىب قال فزعم   - 26632
سلمة قالت :   بن إسحاق عن أيب بكر بن حممد بن عمرو عن أيب سلمة عن أم

أتى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ضباعة بنت الزبري بن عبد املطلب وهى  
اي  شاكية فقال أال خترجني معنا يف سفران هذا وهو يريد حجة الوداع قالت

رسول هللا اىن شاكية وأخشى ان حتبسين شكواي قال فأهلي ابحلج وقويل 
 اللهم حملى حيث حتبسىن 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح لغريه ت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا حسن بن موسى قال ثنا محاد بن   - 26633
سلمة عن على بن زيد عن احلسن عن أم سلمة : ان رسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم كان يقول ربنا اغفر يل وارمحين واهدين للطريق االقوم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف لضعف علي بن زيد وهو ابن جدعان  ت
ه فإن احلسن البصري مل يسمع من أم سلمة والنقطاع   

 

 

------------------------------------- 

 

[    304صفحة  - 6مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب حدثنا حسن بن موسى ثنا زهري ثنا   - 26634
عن مسة عن أم أبو احلسن األحول يعىن علي بن عبد األعلى عن أىب سهل 

سلمة قالت : كانت النفساء على عهد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم تقعد  
بعد نفاسها أربعني يوما أو أربعني ليلة وكنا نطلي على وجوهنا الورس من 

لكلف  ا  

 



 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريهت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سريج ثنا عبد هللا يعىن بن عمر   - 26635
عن سامل أيب النضر عن أيب سلمة بن عبد الرمحن عن أم سلمة قالت جاءت 

فاطمة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقالت : اين استحاض فقال ليس ذلك 
عرق لتقعد أايم إقرائها مث لتغتسل مث لتستثفر بثوب ولتصل ابحليض إمنا هو   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف لضعف عبد هللا  ت
 بن عمر وهو العمري 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح وعبد الوهاب قاال ثنا سعيد   - 26636
ي أم سلمة عن أم  عن قتادة عن سعيد بن املسيب عن عامر بن أيب أمية أخ

سلمة أهنا قالت : كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يصبح جنبا مث يصبح 
 صائما  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح ت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا حسني بن حممد قال ثنا جرير يعىن  - 26637
بد الرمحن بن بن حازم عن انفع عن زيد بن عبد هللا بن عمر عن عبد هللا بن ع

أيب بكر عن أم سلمة وهى خالته اهنا مسعت النيب صلى هللا عليه وسلم يقول :  
 من شرب يف إانء من فضة فإمنا جيرجر يف بطنه انر جهنم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد رجاله ثقات رجال ت
 الشيخني 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسني قال ثنا خلف يعىن بن  - 26638
خليفة عن ليث عن علقمة بن مرثد عن املعرور بن سويد عن أم سلمة زوج 

لم يقول :  النيب صلى هللا عليه وسلم قالت مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وس
اي إذا ظهرت املعاصي يف أميت عمهم هللا عز وجل بعذاب من عنده فقلت 

رسول هللا أما فيهم يومئذ أانس صاحلون قال بلى قالت فكيف يصنع أولئك 
 قال يصيبهم ما أصاب الناس مث يصريون إىل مغفرة من هللا ورضوان  

 

 

أيب سليم عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف لضعف ليث : وهو ابن ت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو أمحد الزبريي ثنا سفيان عن   - 26639
زبيد عن شهر بن حوشب عن أم سلمة : ان النيب صلى هللا عليه وسلم جلل 

على علي وحسن وحسني وفاطمة كساء مث قال اللهم هؤالء أهل بييت وخاصيت  
مة اي رسول هللا أان اللهم اذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهريا فقالت أم سل

 منهم قال انك ايل خري  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف لضعف شهر بن  ت
 حوشب

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يونس قال ثنا أابن عن حيىي بن أيب  - 26640
كثري عن أيب سلمة بن عبد الرمحن عن أم سلمة زوج النيب صلى هللا عليه  

: كان النيب صلى هللا عليه وسلم يصلي ركعتني بعد الظهر وانه  وسلم قالت
 جاءه وفد فشغلوه فلم يصلهما فصالمها بعد العصر  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد رجاله ثقات رجال ت
 الشيخني 

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عبد الرزاق قال ثنا سفيان عن أيب   - 26641
توىف نفسه إسحاق عن أيب سلمة بن عبد الرمحن عن أم سلمة قالت : والذي 

تعين النيب صلى هللا عليه وسلم ما توىف حىت كانت أكثر صالته قاعدا اال 
ريا املكتوبة وكان أعجب العمل إليه الذي يدوم عليه العبد وان كان يس  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الوهاب بن عطاء ثنا عوف  - 26642
عن أيب املعدل عطية الطفاوي قال حدثين أيب عن أم سلمة زوج النيب صلى هللا 

عليه وسلم قالت : بينما رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف بييت إذ قالت 
عليا وفاطمة ابلسدة قال قومي عن أهل بييت قالت فقمت فتنحيت  اخلادم ان 

يف انحية البيت قريبا فدخل علي وفاطمة ومعهم احلسن واحلسني صبيان 
صغريان فأخذ الصبيني فقبلهما ووضعهما يف حجره واعتنق عليا وفاطمة مث  

أغدف عليهما بربدة له وقال اللهم إليك ال إىل النار أان وأهل بييت قالت 
قلت اي رسول هللا وأان فقال وأنت ف  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 



 

------------------------------------- 

 

[    305صفحة  - 6مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا وهيب ثنا عبد هللا بن  - 26643
ة ابنة عبد  عثمان بن خثيم عن عبد الرمحن بن سابط قال : دخلت على حفص 

الرمحن فقلت اىن سائلك عن أمر وأان استحي ان أسألك عنه فقالت ال 
تستحي اي بن أخي قال عن آتيان النساء يف أدابرهن قالت حدثتين أم سلمة  

األنصار كانوا ال جيبون النساء وكانت اليهود تقول انه من جىب امرأته كان  ان 
ولده أحول فلما قدم املهاجرون املدينة نكحوا يف نساء األنصار فجبوهن  

فأبت امرأة ان تطيع زوجها فقالت لزوجها لن تفعل ذلك حىت آتى رسول هللا 
قالت اجلسي صلى هللا عليه وسلم فدخلت على أم سلمة فذكرت ذلك هلا ف

حىت أييت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فلما جاء رسول هللا صلى هللا عليه  
وسلم استحت األنصارية ان تسأله فخرجت فحدثت أم سلمة رسول هللا صلى 

نساؤكم   } هللا عليه وسلم فقال ادعى األنصارية فدعيت فتال عليها هذه اآلية 
حدا  صماما وا { حرث لكم فأتوا حرثكم أىن شئتم   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح ثنا شعبة عن موسى بن أىب  - 26644
عائشة قال مسعت موىل أليب سلمة حيدث انه مسع أم سلمة تقول : ان رسول 

هللا صلى هللا عليه وسلم كان يقول إذا صلى الصبح حني سلم اللهم اىن 
رزقا واسعا وعمال متقبال  أسألك علما انفعا و   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف إلهبام موىل أم سلمة ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان قال ثنا عبد الواحد بن زايد  - 26645
سلمة زوج   قال عثمان بن حكيم قال ثنا عبد الرمحن بن شيبة قال مسعت أم

النيب صلى هللا عليه وسلم تقول : قلت للنيب صلى هللا عليه وسلم ما لنا ال  
 ونداؤه على  نذكر يف القرآن كما يذكر الرجال قالت فلم يرعىن منه يومئذ اال

املنرب قالت وأان أسرح شعرى فلففت شعرى مث خرجت إىل حجرة من حجر  
بييت فجعلت مسعي عند اجلريد فإذا هو يقول عند املنرب اي أيها الناس ان هللا 

إىل آخر اآلية   {إن املسلمني واملسلمات واملؤمنني واملؤمنات  }يقول يف كتابه  
   {أعد هللا هلم مغفرة وأجرا عظيما   }

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يونس ثنا عبد الواحد ثنا عثمان   - 26646
 بن حكيم عن عبد هللا بن رافع عن أم سلمة قالت قلت : فذكر احلديث 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسني بن حممد قال ثنا إسرائيل  - 26647
سلمة زوج النيب صلى هللا عليه وسلم   عن أيب إسحاق عن أيب سلمة عن أم

قالت قلت : والذي توىف نفسه ما مات النيب صلى هللا عليه وسلم حىت كانت 
أكثر صالته قاعدا اال الصالة املكتوبة وكان أحب العمل إليه الذي يدوم عليه  

 العبد وان كان يسريا  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب قال ثنا حيىي بن سعيد عن هشام قال   - 26648
قال   ثنا احلسن عن ضبة بن حمصن عن أم سلمة عن النيب صلى هللا عليه وسلم



: سيكون أمراء تعرفون وتنكرون فمن أنكر فقد برئ ومن كره فقد سلم ولكن  
صلوا الصالة  من رغب واتبع قالوا اي رسول هللا أال نقاتلهم قال ال ما  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو عبيدة احلداد ثنا مهام عن   - 26649
قتادة عن احلسن عن ضبة بن حمصن عن أم سلمة عن النيب صلى هللا عليه  

 وسلم : مثله  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    306صفحة  - 6مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد عن األعمش قال   - 26650
حدثين شقيق وبن منري قال ثنا األعمش عن شقيق عن أم سلمة قالت مسعت 



رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : إذا حضرمت املريض أو امليت فقولوا  
ئكة تؤمن على ما تقولون قالت فلما مات أبو سلمة قلت اي خريا فان املال

رسول هللا كيف أقول قال قويل اللهم اغفر لنا وله وأعقبين منه عقىب حسنة  
وقال بن منري صاحلة قالت فأعقبين هللا عز وجل منه حممدا صلى هللا عليه  

 وسلم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد قال ثنا شعبة ثنا   - 26651
قتادة عن سعيد بن املسيب عن عامر أخي أم سلمة عن أم سلمة : ان النيب 

 صلى هللا عليه وسلم كان يصبح جنبا فيغتسل ويصوم قال فرد أبو هريرة فتياه  

 

 

الشيخني عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي ووكيع قاال ثنا أسامة بن زيد  - 26652
قال ثنا سليمان بن يسار انه مسع أم سلمة تقول قال وكيع يف حديثه قال 

مسعت سليمان بن يسار عن أم سلمة قالت : كان رسول هللا صلى هللا عليه  



الم فيغتسل ويصوم  وسلم ميس أهله من الليل فيصبح جنبا من غري احت  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد عن عبيد هللا قال   - 26653
أخربين انفع عن زيد بن عبد هللا بن عمر عن عبد هللا بن عبد الرمحن بن أيب 
 بكر عن أم سلمة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : ان الذي يشرب يف

 آنية الفضة إمنا جيرجر يف بطنه انر جهنم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا سفيان ثنا أبو عون حممد   - 26654
رة حيدث مروان بن عبيد هللا الثقفي عن عبد هللا بن شداد قال مسعت أاب هري

قال توضؤوا مما مست النار قال فأرسل مروان إىل أم سلمة فسأهلا فقالت : 
ومل ميس ماء  هنس النيب صلى هللا عليه وسلم عندي كتفا مث خرج إىل الصالة 

 وقال أيب مل يسمع سفيان من أيب عون اال هذا احلديث 

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين ثنا وكيع ثنا هشام وبن منري قال اان هشام  - 26655
اءت أم سليم  بن عروة عن أبيه عن زينب ابنة أم سلمة عن أم سلمة قالت : ج

إىل النيب صلى هللا عليه وسلم فسألته عن املرأة ترى يف منامها ما يرى الرجل  
تلم املرأة فقال إذا رأت املاء فلتغتسل قالت قلت فضحت النساء وهل حت

 فقال النيب صلى هللا عليه وسلم تربت ميينك فيم يشبهها ولدها إذا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا طلحة بن حيىي مسعته من   - 26656
ى هللا عليه  عبيد هللا بن عبد هللا بن عتبة عن أم سلمة قالت : شغل النيب صل

 وسلم عن الركعتني بعد الظهر فصالمها بعد العصر  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا سفيان عن حبيب بن أيب  - 26657



اثبت عن وهب موىل أيب أمحد عن أم سلمة : أن النيب صلى هللا عليه وسلم  
ال ليتني   دخل عليها وهي ختتمر فقال لية  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع قال ثنا سفيان عن منصور   - 26658
عن الشعيب عن أم سلمة : ان النيب صلى هللا عليه وسلم كان إذا خرج من  

بيته قال بسم هللا توكلت على هللا اللهم اين أعوذ بك من ان نزل أو نضل أو 
 نظلم أو نظلم أو جنهل أو جيهل علينا  

 

 

ناده ضعيف النقطاعه عليق شعيب األرنؤوط : إس ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا سفيان عن حبيب بن أيب  - 26659
اثبت عن وهب موىل أيب أمحد عن أم سلمة : أن النيب صلى هللا عليه وسلم  

 دخل عليها وهي ختتمر فقال لية ال ليتني  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  



 

 

-------------------------------------  

 

[    307صفحة  - 6مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع قال ثنا هشام بن عروة عن   - 26660
 صلى هللا عليه  أبيه عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة قالت قال رسول هللا

وسلم : انكم حتتكمون إىل وإمنا أان بشر ولعل بعضكم ان يكون احلن حبجته  
ه  من بعض وإمنا أقضي بينكم على حنو ما أمسع فمن قضيت له من حق أخي

 شيئا فال أيخذه فإمنا أقطع له قطعة من النار أييت هبا يوم القيامة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق اان بن جريج قال   - 26661
أخربين حبيب بن أىب اثبت ان عبد احلميد بن عبد هللا بن أىب عمرو والقاسم  

خرباه اهنما مسعا أاب بكر بن عبد الرمحن خيربان أم سلمة زوج النيب صلى هللا أ
بن املغرية  عليه وسلم أخربته : اهنا ملا قدمت املدينة أخربهتم اهنا ابنة أيب أمية 

فكذبوها ويقولون ما اكذب الغرائب حىت أنشأ انس منهم إىل احلج فقالوا ما 



ىل املدينة يصدقوهنا فازدادت عليهم  تكتبني إىل أهلك فكتبت معهم فرجعوا إ
ين النيب صلى هللا عليه وسلم فخطبين كرامة قالت فلما وضعت زينب جاء

فقلت ما مثلي نكح أما أان فال ولد يف وأان غيور وذات عيال فقال اان أكرب 
منك وأما الغرية فيذهبها هللا عز وجل وأما العيال فإىل هللا ورسوله فتزوجها  

ول أين زانب حىت جاء عمار بن ايسر يوما فاختلجها وقال  فجعل أيتيها فيق
هذه متنع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وكانت ترضعها فجاء رسول هللا صلى 
هللا عليه وسلم فقال أين زانب فقالت قريبة ابنة أيب أمية ووافقها عندها أخذها  

ليلة قالت عمار بن ايسر فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اىن آتيكم ال
فقمت فأخرجت حبات من شعري كانت يف جر وأخرجت شحما فعصدته له  

قالت فبات النيب صلى هللا عليه وسلم مث أصبح فقال حني أصبح ان لك على 
 أهلك كرامة فان شئت سبعت لك فان أسبع لك أسبع لنسائي  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : بعضه صحيح وهذا إسناد ضعيف جلهالة عبد احلميد  ت
ن عبد هللا بن أيب عمرو ب  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح قال ثنا بن جريج قال أخربين  - 26662
والقاسم بن حممد   حبيب ثنا أيب اثبت ان عبد احلميد بن عبد هللا بن أيب عمرو

اخرباه اهنما مسعا أاب بكر بن عبد الرمحن بن احلرث بن هشام ان أم سلمة زوج  



ه قال قالت فوضعت النيب صلى هللا عليه وسلم أخربته : فذكر احلديث اال ان
 ثفاىل فأخرجت حبات من الشعري 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : بعضه صحيح وإسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عبد الرزاق قال أان سفيان عن   - 26663
األعمش عن أيب وائل قال دخل عبد الرمحن بن عوف على أم سلمة فقالت 

يه وسلم يقول : ان من أصحايب من ال  له اين مسعت رسول هللا صلى هللا عل
يراين بعد أن يفارقين قال فأتى عمر فذكر ذلك له قال فأاتها عمر فقال 

 أذكرك هللا أمنهم اان قالت اللهم ال ولن أبلى أحدا بعدك 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عبد الرزاق وبن بكر قاال أان بن  - 26664
ن يسار أخربه  جريج وروح ثنا بن جريج قال أخربين حممد بن يوسف ان عطاء ب

ان أم سلمة زوج النيب صلى هللا عليه وسلم أخربته : اهنا قربت للنيب صلى هللا 
وضأ  عليه وسلم جنبا مشواي فأكل منه مث قام إىل الصالة ومل يت  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد األموي قال أان بن  - 26665
جريج عن حبيب بن أىب اثبت عن عبد احلميد بن عبد هللا والقاسم بن عبد  
أن  الرمحن بن احلرث بن هشام عن أيب بكر بن احلرث بن هشام عن أم سلمة 

النيب صلى هللا عليه وسلم قال هلا : ان شئت سبعت لك وان أسبع لك أسبع 
 لنسائي 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    308صفحة  - 6مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق وبن بكر قاال أان بن  - 26666
ه عبد الرمحن جريج قال وحدثين بن شهاب عن أىب بكر بن عبد الرمحن عن أبي



عن أم سلمة وعائشة : أن النيب صلى هللا عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو  
ليه  جنب من أهله مث يغتسل فيصوم قال بن بكر زوجيت النيب صلى هللا ع

 وسلم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عبد الرزاق ثنا بن جريج قال قال   - 26667
عبد هللا بن أيب مليكة أخربين يعلى بن مملك انه سأل أم سلمة زوج النيب صلى 

يل قالت : كان النيب هللا عليه وسلم عن صالة النيب صلى هللا عليه وسلم ابلل
شاء صلى هللا عليه وسلم يصلي العشاء اآلخرة مث يسبح مث يصلي بعدها ما 

هللا عز وجل من الليل مث ينصرف فريقد مثل ما يصلي مث يستيقظ من نومته  
 تلك فيصلى مثل ما انم وصالته تلك اآلخرة تكون إىل الصبح 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

دثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق قال ثنا معمر عن  ح - 26668
لت : مسع رسول هللا الزهري عن عروة عن زينب ابنة أىب سلمة عن أم سلمة قا



صلى هللا عليه وسلم جلبة خصم عند ابب أم سلمة قالت فخرج إليهم فقال  
انكم ختتصمون وإمنا أان بشر ولعل بعضكم ان يكون أعلم حبجته من بعض 

ضي له مبا أمسع منه فأظنه صادقا فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فإهنا  فاق
 قطعة من النار فليأخذها أو ليدعها 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا يعقوب قال حدثين أىب عن صاحل   - 26669
ينب ابنة أيب سلمة أخربته ان أم  قال بن شهاب أخربين عروة بن الزبري ان ز 

سلمة زوج النيب صلى هللا عليه وسلم أخربهتا عن رسول هللا صلى هللا عليه  
وسلم : انه مسع خصومة بباب حجرته فخرج إليهم فقال إمنا أان بشر فذكر  

 معناه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن حيىي بن  - 26670
أىب كثري عن أىب سلمة عن أم سلمة : ان امرأة أهدت هلا رجل شاة تصدق 



 عليها هبا فأمرها النيب صلى هللا عليه وسلم ان تقبلها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن الزهري  - 26671
حدثين نبهان مكاتب أم سلمة قال اىن ال قود هبا ابلبيداء أو قال ابألبواء  

فقالت مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : إذا كان عند املكاتب ما  
 يؤدى فاحتجيب منه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن الزهري  - 66722
  عن أىب بكر بن عبد الرمحن بن احلرث بن هشام قال مسعت أاب هريرة يقول

قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : من أدركه الصبح جنبا فال صوم له قال  
ن ذلك فأخرباتان فانطلقت أان وأيب فدخلنا على أم سلمة وعائشة فسألنامها ع

ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان يصبح جنبا من غري حلم مث يصوم 
فلقينا أاب هريرة فحدثه أىب فتلون وجه أيب هريرة مث قال هكذا حدثين الفضل 



 بن عباس وهن أعلم  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد بن هارون وحدثين حجاج قال   - 26673
سلمة عن أم سلمة  أان بن أيب ذئب عن املقربي عن عبد هللا بن رافع موىل أم 

ان أم سليم قال حجاج امرأة أىب طلحة قالت : اي رسول هللا املرأة ترى زوجها  
لت أم سلمة أو  يف املنام يقع عليها أعليها غسل قال نعم إذا رأت بلال فقا

تفعل ذلك فقال تربت ميينك اىن أييت شبه اخلؤولة اال من ذلك أي النطفتني  
 سبقت إىل الرحم غلبت على الشبة وقال حجاج يف حديثه ترب جبينك 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    309صفحة  - 6حنبل    ] جزء مسند أمحد بن    

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا بن منري عن هشام عن أبيه عن   - 26674
رسول هللا هل لك يف زينب ابنة أم سلمة عن أم سلمة ان أم حبيبة قالت : اي 

أخيت ابنة أىب سفيان قال فافعل ماذا قالت تنكحها قال وذاك أحب إليك 
ل  قالت نعم لست لك مبخلية وأحب من شركين يف اخلري أخيت قال اهنا ال حت

يل قلت فإنه بلغين انك ختطب درة ابنة أىب سلمة قال ابنة أم سلمة قالت نعم  
قال فوهللا لو مل تكن ربيبيت يف حجري ملا حلت يل اهنا ابنة أخي من الرضاعة  

 أرضعتين وأابها ثويبة فال تعرضن على بناتكن وال أخواتكن 
 

 

يان عليق شعيب األرنؤوط : صحيح من حديث أم حبيبة بنت أيب سفت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا بن منري قال ثنا طلحة بن حيىي قال   - 26675
عائشة يسأهلا هل    زعم يل عبيد هللا بن عبد هللا بن عتبة : ان معاوية أرسل إىل

صلى النيب صلى هللا عليه وسلم بعد العصر شيئا قالت أما عندي فال ولكن أم  
إىل أم سلمة فقالت  سلمة أخربتين انه فعل ذلك فأرسل إليها فاسأهلا فأرسل

نعم دخل على بعد العصر فصلى سجدتني قلت اي نيب هللا أنزل عليك يف 
 هاتني السجدتني قال ال ولكن صليت الظهر فشغلت فاستدركتها بعد العصر 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بن منري قال أان احلسن بن عمرو   - 26676
كم عن شهر بن حوشب قال مسعت أم سلمة تقول : هنى رسول هللا عن احل

 صلى هللا عليه وسلم عن كل مسكر ومفرت  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح لغريه دون قوله : " ومفرت " وهذا ت
 إسناد ضعيف لضعف شهر بن حوشب

 

 

ال  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بن منري قال ثنا سعد بن سعيد ق  - 26677
أخربين عمر بن كثري عن أيب سفينة موىل أم سلمة عن أم سلمة زوج النيب صلى 
هللا عليه وسلم قالت مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : ما من عبد  
تصيبه مصيبة فيقول اان هلل وأان إليه راجعون اللهم آجرين يف مصيبيت واخلفين  

له خريا منها قالت فلما توىف أبو خريا منها اال أجره هللا يف مصيبته وخلف 
سلمة قلت من خري من أيب سلمة صاحب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

قالت مث عزم هللا عز وجل يل فقلتها اللهم آجرين يف مصيبيت واخلف يل خريا 
 منها قالت فتزوجت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 

 



سلم عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا يعلى قال ثنا حممد بن إسحاق  - 26678
لمة  ويزيد قال أان حممد بن إسحاق عن انفع عن صفية ابنة أيب عبيد عن أم س

قالت : سألت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن ذيول النساء فقال شربا 
ن عليه  فقلت إذا خترج أقدامهن اي رسول هللا قال فذراع ال تزد   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا حممد بن عبيد قال ثنا األعمش   - 26679
حاب رسول هللا عن عمرو بن مرة عن حيىي بن اجلزار قال : دخل انس من أص

صلى هللا عليه وسلم على أم سلمة فقالوا اي أم املؤمنني حدثينا عن سر رسول  
ت هللا صلى هللا عليه وسلم قالت كان سره وعالنيته سواء مث ندمت فقل

أفشيت سر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قالت فلما دخل أخربته فقال  
 أحسنت 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده جيدت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا أبو كامل مظفر بن مدرك قال ثنا   - 26680
زهري قال ثنا على بن عبد األعلى عن أىب سهل من أهل البصرة عن مسة عن  

: كانت النفساء على عهد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  أم سلمة قالت 
تقعد بعد نفاسها أربعني يوما أو أربعني ليلة قالت وكنا نطلي على وجوهنا  

 الورس من الكلف  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريهت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    310صفحة  - 6مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا معتمر بن سليمان الرقى ثنا  - 26681
خصيف عن عطاء عن أم سلمة زوج النيب صلى هللا عليه وسلم : اهنا سألت 
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن الذهب يربط به أو يربط به املسك قال 

ية بشيء من زعفران اجعليه فضة وصفر   

 



 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف لضعف خصيف وهو ابن عبد الرمحن ت
 اجلزري 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا بن فضيل قال ثنا احلسن بن عبيد   - 26682
هللا ثنا هنيدة اخلزاعي عن أمه قالت دخلت على أم سلمة فسألتها عن الصيام  

عليه وسلم أيمرين ان أصوم ثالثة أايم من كل  فقالت : كان النيب صلى هللا
 شهر أوهلا اإلثنني واجلمعة واخلميس 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عبد الرزاق ثنا سفيان عن منصور   - 26683
عن احلكم عن مقسم عن أم سلمة قالت : كان النيب صلى هللا عليه وسلم  

 يوتر خبمس أو سبع ال يفصل بينهن بكالم وال تسليم  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف النقطاعه ت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق قال ثنا معمر عن   - 26684
مة اهنا قالت : اي هشام بن عروة عن أبيه عن زينب ابنة أيب سلمة عن أم سل

رسول هللا ان بين أيب سلمة يف حجري وليس هلم شيء اال ما أنفقت عليهم  
هللا  ولست بتاركتهم كذا وال كذا أفلي أجر ان أنفقت عليهم فقال النيب صلى 

 عليه وسلم أنفقي عليهم فان لك أجر ما أنفقت عليهم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عبد الرزاق قال ثنا معمر عن بن   - 26685
خثيم عن بن سابط عن حفصة ابنة عبد الرمحن عن أم سلمة قال أىب ويف 

ن خثيم عن صفية بنت شيبة عن أم سلمة ان امرأة  موضع آخر معمر عن ب
سألتها عن الرجل أييت امرأته جمبية فسألت أم سلمة رسول هللا صلى هللا عليه  

صماما واحدا  {نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أىن شئتم  }وسلم فقال :   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : للحديث إسنادان : األول إسناد حسن والثاين إسناد  ت
فيه معمر الرواة عن ابن خثيم خالف  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن الزهري  - 26686
عن هند ابنة احلرث عن أم سلمة قالت : كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 إذا سلم مكث قليال وكانوا يرون ان ذلك كيما ينفذ النساء قبل الرجال 
 

 

إسناده صحيح على شرط البخاري  عليق شعيب األرنؤوط :ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق قال ثنا معمر عن حيىي   - 26687
بن أىب كثري عن أىب سلمة بن عبد الرمحن عن أم سلمة زوج النيب صلى هللا 

عليه وسلم قالت : مل أر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم صلى بعد العصر قط  
انس بعد الظهر فشغلوه يف شيء فلم يصل بعد الظهر  اال مرة واحدة جاءه 

 شيئا حىت صلى العصر قالت فلما صلى العصر دخل بييت فصلى ركعتني 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد رجاله ثقات رجال ت
 الشيخني 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا إمساعيل قال ثنا هشام الدستوائي  - 26688
عن حيىي بن أيب كثري عن أيب سلمة عن زينب ابنة أم سلمة عن أم سلمة : ان  



نيب هللا صلى هللا عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم وكاان يغتسالن يف إانء 
 واحد 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل ثنا بن جريج عن عبد هللا   - 26689
بن أيب مليكة قال قالت أم سلمة : كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أشد  

 تعجيال للظهر منكم وأنتم أشد تعجيال للعصر منه  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

 ثنا حممد بن جعفر قال حدثنا شعبة  حدثنا عبد هللا حدثين أيب - 26690
  وحجاج قال حدثين شعبة قال مسعت قتادة حيدث عن سعيد بن املسيب عن
عامر أخي أم سلمة عن أم سلمة : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان  

 يصبح جنبا من غري احتالم مث يصوم يومه قال فرتك أبو هريرة فتياه  
 

 

صحيحعليق شعيب األرنؤوط : إسناده ت  



 

 

------------------------------------- 

 

[    311صفحة  - 6مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا بن جعفر قال حدثين سعيد عن   - 26691
قتادة عن سعيد بن املسيب عن عامر بن أيب أمية أخي أم سلمة ومل يذكر أم  

 سلمة : مثله  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة قال   - 26692
يد بن أيب احلسن عن أمه عن أم سلمة ان رسول مسعت خالدا حيدث عن سع

 هللا صلى هللا عليه وسلم قال لعمار : تقتلك الفئة الباغية  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر قال ثنا شعبة عن   - 26693
ني بعد العصر فقال  يزيد بن أىب زايد قال سألت عبد هللا بن احلرث عن الركعت

كنا عند معاوية فحدث بن الزبري عن عائشة : ان النيب صلى هللا عليه وسلم  
ت مل أمسعه من  كان يصليهما فأرسل معاوية إىل عائشة وأان فيهم فسألناها فقال

النيب صلى هللا عليه وسلم ولكن حدثتين أم سلمة فسألتها فحدثت أم سلمة  
ان النيب صلى هللا عليه وسلم صلى الظهر مث أتى بشيء فجعل يقسمه حىت 

حضرت صالة العصر فقام فصلى العصر مث صلى بعدها ركعتني فلما صالها  
أم سلمة ولقد حدثتها ان  قال هااتن الركعتان كنت أصليهما بعد الظهر فقالت 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم هنى عنهما قال فأتيت معاوية فأخربته بذلك 
فقال بن الزبري أليس قد صالمها ال أزال أصليهما فقال له معاوية انك ملخالف 

 ال تزال حتب اخلالف ما بقيت 

 

 

العصر  عليق شعيب األرنؤوط : صالة النيب صلى هللا عليه وسلم ركعتني بعد ت
 صحيح وهذا إسناد ضعيف لضعف يزيد بن أيب زايد

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة وحجاج   - 26694
قال حدثين شعبة عن محيد بن انفع قال مسعت زينب ابنة أىب سلمة حتدث عن  

لم  أمها : ان امرأة توىف زوجها فخافوا على عينها فأتوا النيب صلى هللا عليه وس



فاستأذنوه يف الكحل فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قد كانت إحداكن  
تكون يف بيتها يف أحالسها أو يف شر أحالسها يف بيتها حوال فإذا مر كلب 

 رمت ببعرة فخرجت فال أربعة أشهر وعشرا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

ثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن ثوبة حدثنا عبد هللا حد - 26695
العنربي عن حممد بن إبراهيم عن أيب سلمة عن أم سلمة عن النيب صلى هللا 
عليه وسلم : انه مل يكن يصوم من السنة شهرا اتما يعلم اال شعبان يصل به 

 رمضان  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن مالك   - 26696
بن أنس عن عمر أو عمرو بن مسلم عن سعيد بن املسيب عن أم سلمة عن  

النيب صلى هللا عليه وسلم انه قال : من أراد ان ينحر يف هالل ذي احلجة فال 
 أيخذ من شعره وأظفاره  



 

 

إسناده صحيح على شرط مسلم عليق شعيب األرنؤوط : ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا إمساعيل بن حممد ثنا معاذ بن معاذ   - 26697
قال ثنا حممد بن عمرو ثنا عمر بن مسلم بن عمار بن أكيمة قال مسعت سعيد  

 بن املسيب قال مسعت أم سلمة : فذكر احلديث 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

عبد هللا حدثين أىب ثنا حممد بن جعفر قال ثنا معمر ثنا   حدثنا - 26698
بن شهاب عن نبهان عن أم سلمة قالت مسعت رسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم يقول : إذا وجد املكاتب ما يؤدي فاحتجنب منه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

قتادة عن أيب  حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا هبز ثنا مهام ثنا - 26699
اخلليل عن سفينة موىل أم سلمة عن أم سلمة : ان النيب صلى هللا عليه وسلم  



حني حضر جعل يقول الصالة الصالة وما ملكت أميانكم فجعل يتكلم هبا وما  
 يكاد يفيض هبا لسانه 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف النقطاعه  ت
أيب مرمي مل يسمع من سفينة أبو اخلليل صاحل بن   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا حممد بن جعفر وحجاج قاال ثنا   - 26700
عت أاب سلمة بن  شعبة قال مسعت عبد ربه بن سعيد أخا حيىي بن سعيد قال مس 

عبد الرمحن قال : اختلف أبو هريرة وبن عباس يف املتوىف عنها زوجها إذا 
عثوا  وضعت محلها فقال أبو هريرة تزوج وقال بن عباس أبعد األجلني قال فب

إىل أم سلمة فقالت توىف زوج سبيعة بنت احلرث فولدت بعد وفاته خبمس  
عشرة ليلة فخطبها رجالن قال فحطت بنفسها إىل أحدمها فلما خشوا ان 

تفتات بنفسها إىل أحدمها قالوا انك مل حتلني فانطلقت إىل رسول هللا صلى هللا 
 عليه وسلم قال قد حللت فأنكحي من شئت  

 

 

شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق ت  

 

 



------------------------------------- 

 

[    312صفحة  - 6مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا حجاج قال ثنا شريك عن عاصم   - 26701
ت عن أىب وائل عن مسروق قال دخل عبد الرمحن على أم سلمة فقالت مسع

النيب صلى هللا عليه وسلم يقول : ان من أصحايب ملن ال يراين بعد أن أموت 
أبدا قال فخرج عبد الرمحن من عندها مذعورا حىت دخل على عمر فقال له  
امسع ما تقول أمك فقام عمر حىت أاتها فدخل عليها فسأهلا مث قال أنشدك 

 ابهلل أمنهم أان فقالت ال ولن أبرئ بعدك أحدا  

 

 

شعيب األرنؤوط : حديث صحيح عليقت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا حجاج ثنا ليث قال ثنا عقيل عن   - 26702
ان أمه زينب ابنة أىب بن شهاب انه قال أخربين أبو عبيدة بن عبد هللا بن زمعة 

سلمة أخربته ان أمها أم سلمة زوج النيب صلى هللا عليه وسلم كانت تقول :  
أحدا بتلك أىب سائر أزواج النيب صلى هللا عليه وسلم ان يدخلن عليهن 

الرضاعة وقلن لعائشة وهللا ما نرى هذا اال رخصة أرخصها رسول هللا صلى هللا 



 عليه وسلم لسامل خاصة فما هو بداخل علينا أحد هبذه الرضاعة وال رائينا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

قتادة ان أاب حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا مهام عن  - 26703
ان مروان بعث إىل أم سلمة زوج النيب صلى هللا عليه وسلم   عياض حدث

فأرسل إليها موالها فقالت : كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يصبح جنبا  
فيصوم وال يفطر قال فرجع إليه فأخربه قال فبعث إىل عائشة فبعث إليها  

لى هللا عليه وسلم يصبح  موالها أو غالمها ذكوان فقالت كان رسول هللا ص
جنبا من مجاع غري حلم فيصوم وال يفطر فقال له ائت أاب هريرة فأخربه فانطلق  

 إىل أىب هريرة فأخربه عن أم سلمة وعن عائشة فقال مها أعلم  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : مرفوعه صحيح وهذا إسناد ضعيف ت  

 

 

ثنا سعيد عن قتادة  حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا حممد بن جعفر  - 26704
أىب عياض عن عبد الرمحن بن احلرث بن هشام ان مروان بن  عن عبد ربه عن

احلكم بعثه إىل أم سلمة وعائشة قال فلقيت غالمها انفعا فارسلته إليها فسأهلا  



قال فرجع إىل فأخربين اهنا قالت : ان نيب هللا صلى هللا عليه وسلم كان يصبح  
عثين إىل عائشة فلقيت غالمها ذكوان فارسلته  جنبا ويصبح صائما قال مث ب

إليها فرجع إىل فأخربين اهنا قالت ان نيب هللا صلى هللا عليه وسلم كان يصبح 
جنبا من مجاع غري احتالم مث يصبح صائما قال فأتيت مروان فأخربته فقال  

 أقسمت عليك لتأتني أاب هريرة فلتخربنه به فأتيته فأخربته فقال هن أعلم  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : مرفوعه صحيح وهذا إسناد ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا روح ثنا سعيد عن قتادة عن عبد   - 26705
ربه عن أىب عياض عن عبد الرمحن بن احلرث بن هشام ان مروان بن احلكم 

بعثه إىل أم سلمة وعائشة : فذكر معناه اال انه قال مث لقي غالم عائشة ذكوان 
اب عمرو وقال لقيت انفعا غالم أم سلمة  أ  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : مرفوعه صحيح وهذا إسناد ضعيف ت  

 

 

------------------------------------- 

 



[    313صفحة  - 6مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا روح ثنا بن جريج قال حدثين بن  - 26706
شهاب عن أىب بكر بن عبد الرمحن عن أبيه عن أم سلمة وعائشة زوج النيب 
صلى هللا عليه وسلم : انه كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله مث يغتسل 

 ويصوم 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا روح قال ثنا صاحل ثنا بن شهاب   - 26707
عن أىب بكر بن عبد الرمحن عن أبيه عن عائشة أخربته : أن رسول هللا صلى  

 هللا عليه وسلم كان يصبح جنبا يف رمضان من أهله مث يغتسل ويصوم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف لضعف صاحل ت
 وهو ابن أيب األخضر

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا حيىي بن سعيد عن بن جريج قال  - 26708



حدثين عبد امللك بن أىب بكر بن عبد الرمحن بن احلرث بن هشام عن أبيه انه 
مسع أاب هريرة يقول : من أصبح جنبا من غري احتالم فال يصوم فانطلق أبو 

ت كان  بكر وأبوه عبد الرمحن حىت دخال على أم سلمة وعائشة فكلتامها قال 
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يصبح جنبا من غري احتالم مث يصوم فانطلق  

أبو بكر وأبوه عبد الرمحن فأتيا مروان فحداثه مث قال عزمت عليكما ملا 
انطلقتما إىل أىب هريرة فحدثتماه فانطلقا إىل أيب هريرة فاخرباه قال مها قالتاه  

يه الفضل بن عباس  لكما فقاال نعم قال مها أعلم إمنا أنبأن  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا روح ثنا صاحل قال ثنا بن شهاب   - 26709
عن أىب بكر بن عبد الرمحن عن أبيه عن أم سلمة أخربته : ان رسول هللا صلى 

 هللا عليه وسلم كان يصبح جنبا مث يصوم يومه  

 

 

: حديث صحيح عليق شعيب األرنؤوطت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا حيىي بن سعيد عن بن جريج قال  - 26710



حدثين عبد امللك بن أىب بكر بن عبد الرمحن بن احلرث بن هشام عن أبيه انه 
مسع أاب هريرة يقول : من أصبح جنبا فال يصوم فانطلق أبو بكر وأبوه عبد  

تامها قالت كان رسول هللا صلى الرمحن حىت دخال على أم سلمة وعائشة فكل
من غري احتالم مث يصوم فانطلق أبو بكر وأبوه عبد    هللا عليه وسلم يصبح جنبا

الرمحن فأتيا مروان فحداثه مث قال عزمت عليكما ملا انطلقتما إىل أىب هريرة  
فحدثتماه فانطلقا إىل أىب هريرة فاخرباه قال مها قالتاه لكما فقاال نعم قال مها  

منا أنبأنيه الفضل بن عباس  أعلم إ  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عفان قال ثنا محاد بن سلمة ثنا   - 67112
قالت قال  اثبت قال حدثين بن عمر بن أىب سلمة مبىن عن أبيه ان أم سلمة 

أبو سلمة قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : إذا أصاب أحدكم مصيبة  
دلين ما  فليقل اان هلل وأان إليه راجعون عندك احتسبت مصيبيت وأجرين فيها وأب

هو خري منها فلما احتضر أبو سلمة قال اللهم اخلفين يف أهلي خبري فلما  
قبض قلت اان هلل وأان إليه راجعون اللهم عندك احتسب مصيبيت فأجرين فيها  

قالت وأردت أن أقول وأبدلين خريا منها فقلت ومن خري من أىب سلمة فما  
ردته مث خطبها عمر  زلت حىت قلتها فلما انقضت عدهتا خطبها أبو بكر ف



فردته فبعث إليها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقالت مرحبا برسول هللا 
صلى هللا عليه وسلم وبرسوله أخرب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اىن امرأة 

غريي وأين مصبية وانه ليس أحد من أوليائي شاهدا فبعث إليها رسول هللا 
مصبية فان هللا سيكفيك صبيانك وأما  صلى هللا عليه وسلم أما قولك اين

قولك اين غريي فسأدعو هللا ان يذهب غريتك وأما األولياء فليس أحد منهم  
شاهد وال غائب اال سريضاين قلت اي عمر قم فزوج رسول هللا صلى هللا عليه  
وسلم فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أما اىن ال أنقصك شيئا مما أعطيت  

يني وجرتني ووسادة من آدم حشوها ليف قال وكان رسول هللا أختك فالنة رح
صلى هللا عليه وسلم ايتيها فإذا جاء أخذت زينب فوضعتها يف حجرها 

لرتضعها وكان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حييا كرميا يستحي فرجع ففعل  
ذلك مرارا ففطن عمار بن ايسر ملا تصنع فأقبل ذات يوم وجاء عمار وكان  

ألمها فدخل عليها فانتشطها من حجرها وقال دعي هذه املقبوحة   أخاها
املشقوحة اليت آذيت هبا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال وجاء رسول هللا 
صلى هللا عليه وسلم فدخل فجعل يقلب بصره يف البيت ويقول أين زانب ما 

ان  فعلت زانب قالت جاء عمار فذهب هبا قال فبىن أبهله مث قال ان شئت
 أسبع لك سبعت للنساء  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : بعضه صحيح وهذا إسناد ضعيف ت  

 



 

------------------------------------- 

 

[    314صفحة  - 6مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عفان ثنا جعفر بن سليمان عن   - 26712
اثبت قال حدثين عمر بن أىب سلمة وقال سليمان بن املغرية بن عمر بن أىب 

 سلمة : مرسل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : بعضه صحيح وإسناده منقطع ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا محاد بن أسامة قال ثنا هشام عن   - 26713
يه عن زينب ابنة أىب سلمة عن أم سلمة قالت قلت : اي رسول هللا هل يل أب

من أجر يف بىن أىب سلمة ان أنفق عليهم ولست بتاركتهم هكذا وهكذا إمنا هم  
 بىن قال نعم لك فيهم أجر ما أنفقت عليهم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 



 

ين أىب ثنا حسني بن على عن زائدة عن عبد  حدثنا عبد هللا حدث - 26714
اش عن أم سلمة قالت : دخل على  امللك بن عمري قال حدثين ربعي بن حر 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهو ساهم الوجه قالت فحسبت ذلك من  
وجع فقلت اي رسول هللا أراك ساهم الوجه أفمن وجع فقال ال ولكن الداننري  

مس أمسينا ومل ننفقها نسيتها يف خصم الفراش  السبعة اليت أتينا هبا أ  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا أبو أمحد ثنا إسرائيل عن عمار   - 26715
الدهين عن امرأة منهم اهنا سألت أم سلمة عن النبيذ فقالت كل مسكر حرام  

لى هللا عليه وسلم عن املزفت وعن الدابء واحلنتم  : هنى رسول هللا ص  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف إلهبام املرأة  ت
 اليت روت عن أم سلمة 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عبد الواحد بن واصل قال ثنا   - 26716
القاسم بن الفضل ويزيد بن هارون أخربان القاسم عن أىب جعفر حممد بن على  



عن أم سلمة قالت قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : احلج جهاد كل 
 ضعيف  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا يزيد بن هارون قال أان حيىي بن  - 26717
جتمع هو وبن سعيد ان سليمان بن يسار أخربه ان أاب سلمة أخربه : انه ا

عباس عند أىب هريرة فبعثوا كريبا موىل بن عباس إىل أم سلمة يسأهلا فذكرت أم 
كرت سبيعة  سلمة ان سبيعة األسلمية توىف عنها زوجها فنفست بعده بليال فذ 

 ذلك لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم فأمرها ان تتزوج  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا يزيد بن هارون قال ثنا حممد بن   - 26718
إسحاق عن عبد هللا بن رافع موىل أم سلمة قال حدثتنا أم سلمة قالت مسعت 

 صلى هللا عليه وسلم يقول : إذا حضرت الصالة وحضر العشاء رسول هللا
 فابدؤوا ابلعشاء  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح لغريه ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا يزيد قال ثنا سفيان الثوري عن   - 26719
أيوب بن موسى عن سعيد بن أىب سعيد املقربي عن عبد هللا بن رافع عن أم  

الت قلت : اي رسول هللا اىن امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضه عند  سلمة ق 
 الغسل من اجلنابة فقال إمنا يكفيك ثالث حفنات تصبينها على رأسك 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    315صفحة  - 6مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا يزيد قال اان محاد بن سلمة عن   - 26720
األزرق بن قيس عن ذكوان عن أم سلمة قالت : صلى رسول هللا صلى هللا 
عليه وسلم العصر مث دخل بييت فصلى ركعتني فقلت اي رسول هللا صليت 



ا فقال قدم على مال فشغلين عن الركعتني كنت أركعهما  صالة مل تكن تصليه
 بعد الظهر فصليتهما اآلن فقلت اي رسول هللا أفنقضيهما إذا فاتتا قال ال 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صالة النيب صلى هللا عليه وسلم ركعتني بعد العصر ت
 صحيح وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الصحيح

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا معاذ بن معاذ قال ثنا أبو كعب  - 26721
أم املؤمنني  صاحب احلرير قال حدثين شهر بن حوشب قال قلت ألم سلمة اي

ما كان أكثر دعاء رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا كان عندك قالت : كان  
ول أكثر دعائه اي مقلب القلوب ثبت قليب على دينك قالت فقلت له اي رس

هللا ما أكثر دعاءك اي مقلب القلوب ثبت قليب على دينك قال اي أم سلمة ما  
من آدمي اال وقلبه بني إصبعني من أصابع هللا عز وجل ما شاء أقام وما شاء  
 أزاغ قال عبد هللا سألت أىب عن أىب كعب فقال ثقة وامسه عبد ربه بن عبيد  

 

 

بشواهده وهذا إسناد ضعيف لضعف عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح ت
 شهر بن حوشب 

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا معاذ ثنا بن عون عن احلسني عن   - 26722
أمه عن أم سلمة قالت : ما نسيته يوم اخلندق وقد اغرب صدره وهو يعاطيهم  

 اللنب ويقول

عمار   فاغفر لألنصار واملهاجرة ( قال فأقبل  ...اللهم إن اخلري خري اآلخرة ) 
فلما رآه قال وحيك بن مسية تقتلك الفئة الباغية قال فحدثته حممدا فقال عن  

 أمه أما اهنا قد كانت تلج على أم املؤمنني  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا حممد بن عبيد ثنا عبيد هللا عن   - 26723
سار عن أم سلمة قالت قلت : اي رسول هللا كيف انفع عن سليمان بن ي

ابلنساء قال يرخني شربا قلت إذا ينكشف عنهن اي رسول هللا قال فذراع ال 
 يزدن عليه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا روح ثنا بن جريج قال أان عطاء   - 26724



عن أم سلمة زوج النيب صلى هللا عليه وسلم قالت : جعلت شعائر من ذهب  
يف رقبتها فدخل النيب صلى هللا عليه وسلم فأعرض عنها فقلت اال تنظر إىل 
  زينتها فقال عن زينتك أعرض قال زعموا انه قال ما ضر إحداكن لو جعلت

 خرصا من ورق مث جعلته بزعفران  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف النقطاعه عطاء بن أيب رابح مل يسمع ت
 من أم سلمة 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا روح ثنا بن جريج قال أخربين حيىي  - 26725
ان أم سلمة   بن عبد هللا بن حممد بن صيفي ان عكرمة بن عبد الرمحن أخربه

أخربته : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حلف ان ال يدخل على بعض 
فت  أهله شهرا فلما مضى تسعة وعشرون يوما غدا عليهم أو راح فقيل له حل

 اي نيب هللا ال تدخل عليهم شهرا فقال ان الشهر تسعة وعشرون يوما  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا روح قال ثنا سعيد بن أىب عروبة   - 26726



عن قتادة قال حدث سفينة موىل أم سلمة عن أم سلمة زوج النيب صلى هللا 
ه وسلم : انه كان عامة وصية نيب هللا صلى هللا عليه وسلم عند موته علي

الصالة الصالة وما ملكت أميانكم حىت جعل نيب هللا صلى هللا عليه وسلم  
 يلجلجها يف صدره وما يفيض هبا لسانه 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح لغريه ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا روح ثنا محاد يعىن بن سلمة عن   - 26727
على بن زيد عن احلسن عن أم سلمة : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان  

 يقول رب اغفر وارحم واهدين السبيل االقوم  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    316صفحة  - 6بن حنبل    ] جزء مسند أمحد    

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا صفوان بن عيسى قال اان حممد بن  - 26728
عمارة عن حممد بن إبراهيم التيمي قال حدثتين أم ولد البن عبد الرمحن بن 

عوف قالت : كنت امرأة يل ذيل طويل وكنت آتى املسجد وكنت أسحبه  
رأة ذيلي طويل وإين آتى املسجد وإين اسحبه  فسألت أم سلمة قلت اىن ام

على املكان القذر مث اسحبه على املكان الطيب فقالت أم سلمة قال رسول 
هللا صلى هللا عليه وسلم إذا مرت على املكان القذر مث مرت على املكان  

 الطيب فان ذلك طهور  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح لغريه ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا روح ثنا زمعة بن صاحل قال مسعت   - 26729
ن أاب بكر بن شهاب حيدث عن عبد هللا بن وهب بن زمعة عن أم سلمة : ا

خرج اتجرا إىل بصرى ومعه نعيمان وسويبط بن حرملة وكالمها بدري وكان  
ان  سويبط على الزاد فجاءه نعيمان فقال أطعمين فقال ال حىت أييت أبو بكر وك
نعيمان رجال مضحاكا مزاحا فقال ألغيظنك فذهب إىل أانس جلبوا ظهرا 

فقال ابتاعوا مىن غالما عربيا فارها وهو ذو لسان ولعله يقول أان حر فان كنتم  
اتركيه لذلك فدعوين ال تفسدوا على غالمي فقالوا بل نبتاعه منك بعشر 

ل للقوم دونكم هو  قالئص فأقبل هبا يسوقها وأقبل ابلقوم حىت عقلها مث قا



هذا فجاء القوم فقالوا قد اشرتيناك قال سويبط هو كاذب اان رجل حر فقالوا 
قد أخربان خربك وطرحوا احلبل يف رقبته فذهبوا به فجاء أبو بكر فأخرب فذهب  

هو وأصحاب له فردوا القالئص وأخذوه فضحك منها النيب صلى هللا عليه  
 وسلم وأصحابه حوال  

 

 

رنؤوط : إسناده ضعيف لضعف زمعة بن صاحل عليق شعيب األت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عثمان بن عمر أخربان يونس عن   - 26730
الزهري قال حدثتين هند ابنة احلرث القرشية ان أم سلمة زوج النيب صلى هللا 

عليه وسلم أخربهتا : ان النساء يف عهد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا 
صالة املكتوبة قمن وثبت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وثبت من  سلم من ال

صلى من الرجال ما شاء هللا فإذا قام رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قام  
 الرجال 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري ت  

 

 

نا  حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عبد الصمد وحرمي املعىن قاال ث - 26731



هشام عن قتادة عن أىب اخلليل عن صاحب له عن أم سلمة ان رسول هللا 
من  صلى هللا عليه وسلم قال : يكون اختالف عند موت خليفة فيخرج رجل 

املدينة هارب إىل مكة فيأتيه انس من أهل مكة فيخرجونه وهو كاره فيبايعونه  
لبيداء فإذا رأى  بني الركن واملقام فيبعث إليهم جيش من الشام فيخسف هبم اب

الناس ذلك أتته إبدال الشام وعصائب العراق فيبايعونه مث ينشؤ رجل من  
قريش أخواله كلب فيبعث إليه املكي بعثا فيظهرون عليهم وذلك بعث كلب 

واخليبة ملن مل يشهد غنيمة كلب فيقسم املال ويعمل يف الناس سنة نبيهم صلى  
 األرض ميكث تسع سنني قال حرمي  هللا عليه وسلم ويلقى اإلسالم جبرانه إىل

 أو سبع  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث ضعيف إلهبام صاحب أيب خليل والضطراب ت
 قتادة فيه 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عبد الصمد قال ثنا أيب ثنا على بن   - 26732
زيد عن احلسن عن أمه عن أم سلمة : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

من منامه وهو يسرتجع قالت قلت اي رسول هللا ما شأنك قال طائفة    استيقظ
ف هبم من أميت خيسف هبم مث يبعثون إىل رجل فيأيت مكة فيمنعه هللا منهم وخيس

مصرعهم واحد ومصادرهم شىت قالت قلت اي رسول هللا كيف يكون مصرعهم  



 واحدا ومصادرهم شىت قال ان منهم من يكره فيجئ مكرها  

 

 

شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف لضعف علي بن زيد : وهو ابن عليق ت
 جدعان 

 

 

------------------------------------- 

 

[    317صفحة  - 6مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عفان ثنا محاد عن على بن زيد عن   - 26733
احلسن عن أمه عن أم سلمة قالت بينما رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فذكر  

 : معناه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف لضعف علي بن زيد : وهو ابن ت
 جدعان والضطراب محاد بن سلمة فيه 

 

 

حدثين أىب ثنا عبد امللك بن عمرو ثنا موسى بن   حدثنا عبد هللا - 26734



على عن أبيه عن أىب قيس موىل عمرو بن العاص قال قلت ألم سلمة : أكان  
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقبل وهو صائم قالت ال قلت فان عائشة خترب 
الناس ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان يقبل وهو صائم قالت قلت لعله  

ن ال يتمالك عنها حبا أما أان فال ان كا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عبد هللا بن يزيد قال حدثنا حيوة   - 26735
وبن هليعة قاال مسعنا يزيد بن حبيب يقول حدثين أبو عمران قال قالت يل أم 

سلمة مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : اي آل حممد من حج 
 منكم فليهل يف حجه أو يف حجته شك أبو عبد الرمحن 

 

 

ألرنؤوط : إسناده صحيح على سقط يف متنه عليق شعيب ات  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن عبيد قال حدثنا األعمش   - 26736
عن شقيق قال : دخل عبد الرمحن بن عوف على أم سلمة فقال اي أم املؤمنني 
اىن أخشى ان أكون قد هلكت اىن من أكثر قريش ماال بعت أرضا يل أبربعني 



ت انفق اي بين فإين مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول  ألف دينار فقال
ان من أصحايب من ال يراين بعد أن أفارقه فأتيت عمر فأخربته فأاتها فقال ابهلل  

 أان منهم قالت اللهم ال ولن أبرئ أحدا بعدك  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني ت  

 

 

هللا حدثين أىب ثنا أبو متيلة حيىي بن واضح قال حدثنا عبد  - 26737
أخربين عبد املؤمن بن خالد ثنا عبد هللا بن بريدة عن أمه عن أم سلمة زوج 

النيب صلى هللا عليه وسلم قالت : مل يكن ثوب أحب إىل رسول هللا صلى هللا  
 عليه وسلم من قميص  

 

 

هللا بن بريدة مل تقف هلا  عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف والدة عبد ت
 على ترمجة 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن أىب  - 26738
فينا أزواج النيب عون عن عبد هللا بن شداد قال قال مروان كيف نسأل أحدا و 

صلى هللا عليه وسلم فبعث إىل أم سلمة فأخربته : أن رسول هللا صلى هللا عليه  



فصلى وسلم خرج إىل الصالة فنشلت له كتفا من قدر فأكلها مث خرج    

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا يزيد بن هارون قال أان محاد بن   - 26739
سلمة عن اثبت البناين قال حدثين بن عمر بن أىب سلمة مبىن عن أبيه عن أم  

فليقل اان    سلمة قالت قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : من أصابته مصيبة
هلل وأان إليه راجعون اللهم عندك احتسب مصيبيت فأجرين فيها وأبدلين هبا خريا 
فلما مات أبو سلمة قلتها فجعلت كلما بلغت وأبدلين هبا خريا منها قلت يف 

نفسي ومن خري من أيب سلمة مث قلتها فلما انقضت عدهتا بعث إليها أبو بكر 
هللا صلى هللا عليه وسلم عمر بن اخلطاب خيطبها فلم تزوجه فبعث إليها رسول 

خيطبها عليه فقالت أخرب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اىن امرأة غريي وإين 
امرأة مصبية وليس أحد من أوليائي شاهدا فأتى رسول هللا صلى هللا عليه  

وسلم فذكر له ذلك فقال ارجع إليها فقل هلا أما قولك اىن امرأة غريي فأدعو  
وجل فيذهب غريتك وأما قولك اىن امرأة مصبية فستكفني صبيانك هللا عز 

وأما قولك انه ليس أحد من أوليائك شاهدا فليس أحد من أوليائك شاهد وال  
 غائب يكره ذلك 

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : بعضه صحيح وهذا إسناد ضعيف جلهالة ابن عمر  ت
 بن أيب سلمة 

 

 

------------------------------------- 

 

[    318صفحة  - 6مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا وكيع ثنا سفيان عن عبد هللا بن  - 26740
ة بنت عبد  عثمان بن خثيم عن عبد الرمحن بن عبد هللا بن سابط عن حفص

الرمحن عن أم سلمة قالت : ملا قدم املهاجرون املدينة على األنصار تزوجوا 
من من نسائهم وكان املهاجرون جيبون وكانت األنصار ال جتىب فأراد رجل  

املهاجرين امرأته على ذلك فأبت عليه حىت تسأل رسول هللا صلى هللا عليه  
نساؤكم   }وسلم قالت فأتته فاستحيت ان تسأله فسألته أم سلمة فنزلت 

وقال ال اال يف صمام واحد وقال وكيع بن   { حرث لكم فأتوا حرثكم أىن شئتم 
 سابط رجل من قريش  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا وكيع ثنا هشام وبن منري قال ثنا   - 26741
ال خمنث هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أم سلمة عن أمها قالت ق

ألخيها عبد هللا بن أىب أمية : ان فتح هللا عليكم الطائف غدا دللتك على  
وسلم    بنت غيالن فإهنا تقبل أبربع وتدبر بثمان فسمعه النيب صلى هللا عليه

 فقال اخرجوا هؤالء من بيوتكم فال يدخلوا عليكم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا وكيع ثنا سفيان وعبد الرمحن عن   - 26742
سفيان عن موسى بن أىب عائشة عن موىل ألم سلمة عن أم سلمة قال عبد  

مسع أم سلمة حتدث ان النيب صلى هللا عليه وسلم كان  الرمحن يف حديثه عمن 
يقول : يف دبر الفجر إذا صلى اللهم اىن أسألك علما انفعا وعمال متقبال  

 ورزقا طيبا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن موسى   - 26743



بن أىب عائشة عن موىل ألم سلمة عن أم سلمة : ان رسول هللا صلى هللا عليه  
 وسلم كان يقول إذا صلى الصبح حني يسلم فذكره  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

شعبة عن أىب يونس حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا وكيع عن  - 26744
صلى هللا   الباهلى قال مسعت مهاجرا املكي عن أم سلمة قالت قال رسول هللا

عليه وسلم : يغزو جيش البيت حىت إذا كانوا ببيداء من األرض خسف هبم 
 قالت قلت اي رسول هللا أرأيت املكره منهم قال يبعث على نيته  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عبد امللك بن عمرو وعبد الصمد  - 26745
عن أم سلمة   قاال ثنا هشام عن حيىي عن أىب سلمة عن زينب بنت أم سلمة

قالت : بينا أان مضطجعة مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف اخلميلة إذ  
حضت فانسللت فأخذت ثياب حيضيت فقال يل رسول هللا صلى هللا عليه  

م أنفست قلت نعم فدعاين فاضطجعت معه يف اخلميلة وكانت هي وسل



ورسول هللا صلى هللا عليه وسلم يغتسالن من اإلانء الواحد من اجلنابة وكان  
 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقبلها وهو صائم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

قال أبو عبد الرمحن حدثناه هدبة قال حدثنا أابن بن يزيد  - 26746
 العطار عن حيىي بن أىب كثري : إبسناد هذا احلديث ومعناه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عبد الرمحن عن سفيان عن منصور   - 26747
عن الشعيب عن أم سلمة : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان إذا خرج  
من بيته قال ابمسك ريب اين أعوذ بك ان أزل أو أضل أو أظلم أو أجهل أو  

 جيهل على  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 



 

د هللا حدثين أىب حدثنا عبد الرمحن ثنا سفيان عن  حدثنا عب - 26748
عمار الدهين عن أىب سلمة عن أم سلمة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال :  

 قوائم املنرب رواتب يف اجلنة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : مكرر ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عبد الرمحن عن سفيان عن بن  - 26749
ن حفصة بنت عبد الرمحن عن أم سلمة قالت قال  خثيم عن بن سابط ع

نساؤكم حرث لكم فأتوا  }رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : يف قوله عز وجل 
قال صماما واحدا  { حرثكم أىن شئتم   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    319صفحة  - 6مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا حجاج عن ليث بن سعد قال   - 26750
حدثين بكري عن أىب بكر بن املنكدر عن أيب سلمة بن عبد الرمحن عن زينب 

بنت أىب سلمة عن أم سلمة زوج النيب صلى هللا عليه وسلم قالت : قبل 
عليه وسلم وهو صائم  رسول هللا صلى هللا   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا يونس قال ثنا ليث بن سعد قال   - 26751
 حدثين بكري عن أىب بكر بن املنكدر عن أىب سلمة فذكر : مثله إبسناده  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عبد الرمحن وحممد بن جعفر قاال   - 26752
سلمة عن أم  ثنا شعبة وعبد الرزاق قال ثنا سفيان عن أىب إسحاق عن أىب

سلمة قالت : ما مات رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حىت كان أكثر صالته 
ن يسريا  قاعدا اال املكتوبة وكان أحب العمل إليه ما داوم العبد عليه وان كا   

 



 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناداه صحيحان رجاهلما ثقات رجال الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عبد الرمحن قال مسعت سفيان قال   - 26753
مسعت أاب عون يقول مسعت عبد هللا بن شداد يقول مسعت أاب هريرة يقول :  

ان فقال ما أدري من  الوضوء مما مست النار فذكرت ذلك أو ذكر ذلك ملرو 
نسأل كيف وفينا أزواج النيب صلى هللا عليه وسلم فبعثين إىل أم سلمة  

فحدثتين ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم خرج إىل الصالة فتناول عرقا 
 فانتهس عظما مث صلى ومل يتوضأ  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

 حدثين أىب ثنا عبد الرمحن ثنا محاد بن سلمة عن  حدثنا عبد هللا - 26754
سعيد بن مجهان عن سفينة موىل أم سلمة قال : أعتقتين أم سلمة واشرتطت 

 على أن أخدم النيب صلى هللا عليه وسلم ما عاش  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عبد الرمحن بن مهدي عن زائدة   - 26755
عن عمار بن أىب معاوية البجلي عن أىب سلمة عن أم سلمة اهنا : كانت تغتسل 

 ورسول هللا صلى هللا عليه وسلم من اجلنابة من إانء واحد 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عبد الرمحن ثنا سالم بن أىب مطيع   - 26756
عن عثمان بن عبد هللا بن موهب قال : دخلت على أم سلمة فأخرجت إلينا 

 شعرا من شعر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم خمضواب ابحلناء والكتم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

ا عبد هللا حدثين أىب ثنا عبد الرمحن عن مالك عن أىب حدثن - 26757
اهنا قدمت وهى األسود عن عروة عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة 

مريضة فذكرت ذلك للنيب صلى هللا عليه وسلم فقال : طويف من وراء الناس 
وأنت راكبة قالت فسمعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهو عند الكعبة  

 يقرأ ابلطور 



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب قال قرأت على عبد الرمحن مالك عن   - 26758
عبد ربه بن سعيد بن قيس عن أىب سلمة بن عبد الرمحن انه قال : سئل عبد  
 هللا بن عباس وأبو هريرة عن املتوىف عنها زوجها فقال بن عباس آخر األجلني

وقال أبو هريرة إذا ولدت فقد حلت فدخل أبو سلمة بن عبد الرمحن على أم  
سلمة زوج النيب صلى هللا عليه وسلم فسأهلا عن ذلك فقالت ولدت سبيعة  

األسلمية بعد وفاة زوجها بنصف شهر فخطبها رجالن أحدمها شاب واآلخر 
إذا جاء كهل فحطت إىل الشاب فقال الكهل مل حتل وكان أهلها غيبا ورجا 

أهلها أن يؤثروه فجاءت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال قد حللت 
 فأنكحي من شئت  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

-------------------------------------  

 

[    320صفحة  - 6مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب قال قرأت على عبد الرمحن مالك عن   - 26759
انفع عن سليمان بن يسار عن أم سلمة زوج النيب صلى هللا عليه وسلم : ان  

امرأة كانت هتراق الدم على عهد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فاستفتت هلا  
ة زوج النيب صلى هللا عليه وسلم فقال لتنظر عدة الليايل واألايم اليت  أم سلم

كانت حتيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصاهبا فلترتك الصالة قدر  
 ذلك من الشهر فإذا بلغت ذلك فلتغتسل مث تستثفر بثوب مث تصلي  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

أىب ثنا وكيع قال ثنا أسامة بن زيد عن  حدثنا عبد هللا حدثين  - 26760
: جاء رجالن من األنصار خيتصمان إىل  عبد هللا بن رافع عن أم سلمة قالت

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف مواريث بينهما قد درست ليس بينهما بينة  
فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم انكم ختتصمون إىل وإمنا أان بشر ولعل 

حبجته أو قال حلجته من بعض فإين أقضي بينكم على حنو ما  بعضكم احلن 
أمسع فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فال أيخذه فإمنا أقطع له قطعة من  

النار أييت هبا إسطاما يف عنقه يوم القيامة فبكى الرجالن وقال كل واحد منهما  
فاقتسما  حقي ألخي فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أما إذا قلتما فاذهبا  



 مث توخيا احلق مث استهما مث ليحلل كل واحد منكما صاحبه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا وكيع ثنا سفيان عن أىب إسحاق  - 26761
عن أىب سلمة بن عبد الرمحن عن أم سلمة قالت : كان أحب العمل إىل رسول  

 هللا صلى هللا عليه وسلم ما دام عليه وان قل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

 عن عبد هللا بن حدثنا عبد هللا حدثين أىب حدثين طلحة بن حيىي - 26762
فروخ عن أم سلمة قالت : كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقبلين وهو 

 صائم وأان صائمة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا وكيع ثنا يزيد بن عبد هللا موىل   - 26763
  }الصهباء عن شهر بن حوشب عن أم سلمة عن النيب صلى هللا عليه وسلم :  

قال النوح  {وال يعصينك يف معروف    

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف لضعف شهر بن حوشبت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا وكيع ثنا إمساعيل بن عبد امللك بن  - 26764
: ان أاب  أىب الصغري قال حدثين عبد العزيز بن بنت أم سلمة عن أم سلمة

سلمة ملا توىف عنها وانقضت عدهتا خطبها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
هللا صلى   فقالت اي رسول هللا ان يف ثالث خصال أان امرأة كبرية فقال رسول

هللا عليه وسلم أان أكرب منك قالت وأان امرأة غيور قال أدعو هللا عز وجل 
فيذهب عنك غريتك قالت اي رسول هللا وأان امرأة مصبية قال هم إىل هللا واىل 
رسوله قال فتزوجها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال فأاتها فوجدها ترضع  

قال فبلغ ذلك عمار بن ايسر  فانصرف مث أاتها فوجدها ترضع فانصرف
فأاتها فقال حلت بني رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وبني حاجته هلم الصبية  

قال فأخذها فاسرتضع هلا فأاتها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال أين 
زانب يعىن زينب قالت اي رسول هللا أخذها عمار فدخل هبا وقال ان بك على  

ندها إىل العشي مث قال ان شئت سبعت لك وان أهلك كرامة قال فأقام ع 



 سبعت لك سبعت لسائر نسائي وان شئت قسمت لك قالت ال بل اقسم يل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : بعضه صحيح وهذا إسناد ضعيف جلهالة عبد العزيز ت
وهو من رجال " التعجيل "  -وهو ابن سلمة  -ابن نبت أم سلمة   

 

 

-------------------------------------  

 

[    321صفحة  - 6مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا وكيع ثنا إمساعيل بن عبد امللك بن  - 26765
أىب الصغرياء قال حدثين عبد العزيز بن بنت أم سلمة عن أم سلمة : ان أاب 

ليه وسلم  سلمة ملا توىف عنها وانقضت عدهتا خطبها رسول هللا صلى هللا ع
فقالت اي رسول هللا ان يف ثالث خصال أان امرأة كبرية فقال رسول هللا صلى  

هللا عليه وسلم أان أكرب منك قالت وأان امرأة غيور قال أدعو هللا عز وجل 
فيذهب غريتك قالت اي رسول هللا وإين امرأة مصبية قال هم إىل هللا ورسوله 

نصرف مث أاتها فوجدها ترضع قال فتزوجها قال فأاتها فوجدها ترضع فا
فانصرف قال فبلغ ذلك عمار بن ايسر فأاتها فقال حلت بني رسول هللا صلى 
هللا عليه وسلم وبني حاجته هلم الصبية قال فأخذها فاسرتضع هلا فأاتها رسول  



هللا صلى هللا عليه وسلم فقال أين زانب يعىن زينب قالت اي رسول هللا أخذها  
ان بك على أهلك كرامة قال فأقام عندها إىل العشي مث  عمار فدخل هبا فقال 

قال ان شئت سبعت لك وان سبعت لك سبعت لسائر نسائي وان شئت 
 قسمت لك قالت ال بل اقسم يل 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : بعضه صحيح وهذا إسناد ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا وكيع ثنا إمساعيل بن عبد امللك  - 26766
رسول هللا صلى هللا  عن عبد العزيز بن ابنة أم سلمة عن أم سلمة انه بلغها أن 

عليه وسلم قال : ما من أحد من املسلمني يصاب مبصيبة فيقول اان هلل وأان 
ال فعل به ذلك إليه راجعون اللهم آجرين يف مصيبيت واخلف على خبري منها ا

قالت قلت هذا فآجرين هللا يف مصيبيت فمن خيلف على مكان أيب سلمة فلما  
 انقضت عدهتا خطبها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا أمحد بن احلجاج قال ثنا عبد   - 26767



العزيز بن حممد عن حممد بن طحالء قال قلت أليب سلمة ان ظئرك سليما ال  
يتوضأ مما مست النار قال فضرب صدر سليم وقال أشهد على أم سلمة زوج  

  النيب صلى هللا عليه وسلم اهنا : كانت تشهد على رسول هللا صلى هللا عليه 
 وسلم كان يتوضأ مما مست النار  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا حيىي بن آدم ثنا سفيان عن منصور   - 26768
عن احلكم عن مقسم عن أم سلمة : ان النيب صلى هللا عليه وسلم كان يوتر 

 بسبع أو مخس ال يفصل بينهن بكالم وال تسليم  
 

 

يب األرنؤوط : إسناده ضعيف عليق شع ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عفان ثنا أبو األحوص قال ثنا أبو  - 26769
إسحاق عن أيب سلمة بن عبد الرمحن بن عوف عن أم سلمة أم املؤمنني قالت 
: والذي ذهب بنفسه ما مات حىت كان أكثر صالته وهو جالس وكان أحب 

يدوم عليه العبد وان كان يسريا  األعمال إليه العمل الصاحل الذي  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عفان ثنا مهام ثنا قتادة عن أىب  - 26770
اخلليل عن سفينة موىل أم سلمة عن أم سلمة ان النيب صلى هللا عليه وسلم  

قال وهو يف املوت : الصالة الصالة وما ملكت أميانكم فجعل يتكلم هبا وما  
 يفيض 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح لغريه ت  

 

 

نا عبد هللا حدثين أىب ثنا عفان ثنا مهام ثنا قتادة عن احلسن حدث - 26771
عن ضبة بنت حمصن عن أم سلمة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال :  

سيكون أمراء يعرفون وينكرون فمن عرف برئ ومن انكر سلم ولكن من رضي  
 واتبع قالوا اي رسول هللا أفال نقاتل جمارهم قال ال ما صلوا 

 

 

شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم عليق ت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن   - 26772
منصور عن الشعيب عن أم سلمة : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان إذا  
خرج من بيته قال بسم هللا قال شعبة أكرب علمي انه قد قاهلا قال وقد ذكره  

يس يف بقيته شك اللهم اين أعوذ بك ان أضل أو أزل أو أظلم  سفيان عنه ول
 أو أجهل أو جيهل علي  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف النقطاعه الشعيب وهو عامر بن ت
 شراحيل مل يسمع من أم سلمة 

 

 

------------------------------------- 

 

[    322صفحة  - 6مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا حممد بن جعفر قال ثنا شعبة قال   - 26773
مسعت أاب إسحاق انه مسع أاب سلمة حيدث عن أم سلمة قالت : ما مات النيب 

صلى هللا عليه وسلم حىت كان أكثر صالته قاعدا غري الفريضة وكان أحب 
أد ومه وان قل   العمل إليه  

 



 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا حممد بن جعفر قال ثنا شعبة عن   - 26774
موسى بن أىب عائشة عن موىل ألم سلمة عن أم سلمة : ان رسول هللا صلى 

هللا عليه وسلم كان يقول إذا صلى الصبح حني يسلم اللهم اين أسألك علما  
عا ورزقا طيبا وعمال متقبال  انف  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا وكيع ثنا هارون النحوي عن اثبت  - 26775
  }عن شهر بن حوشب عن أم سلمة عن النيب صلى هللا عليه وسلم : انه قرأ 

 إنه عمل غري صاحل  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عفان ثنا وهيب قال ثنا خالد عن   - 26776



ة عن زينب بنت أىب سلمة عن أم سلمة اهنا قالت : كان يفرش يل أىب قالب
 حيال مصلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فكان يصلي وأان حياله  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا معمر بن سليمان الرقي قال ثنا   - 26777
طاء عن أم سلمة زوج النيب صلى هللا عليه وسلم : اهنا سألت خصيف عن ع

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن الذهب يربط به املسك أو تربط قال 
 اجعليه فضة وصفرية بشيء من زعفران 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا أبو معاوية قال ثنا ليث عن عطاء   - 26778
عن أم سلمة قالت لبست قالدة فيها شعرات من ذهب قالت فرآها رسول 

هللا صلى هللا عليه وسلم فأعرض عين فقال : ما يؤمنك ان يقلدك هللا مكاهنا  
 يوم القيامة شعرات من انر قالت فنزعتها  

 

 



وهو ابن أيب سليم   -سناده فيه ضعف وانقطاع ليث عليق شعيب األرنؤوط : إت
ضعيف وعطاء وهو ابن أيب رابح مل يسمع من أم سلمة  -  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا سفيان ثنا بن أىب جنيح عن جماهد   - 26779
قال قالت أم سلمة : اي رسول هللا يغزو الرجال وال نغزو ولنا نصف املرياث 

   {ا ما فضل هللا به بعضكم على بعض وال تتمنو  }فانزل هللا 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف فيه انقطاع بني جماهد وأم سلمة كما  ت
 هو ظاهر يف اإلسناد 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عفان ثنا سالم بن أىب مطيع قال   - 26780
حدثنا عثمان بن عبد هللا بن موهب قال : دخلت على أم سلمة زوج النيب 
صلى هللا عليه وسلم فأرتىن شعرا من شعر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 خمضواب ابحلناء والكتم 

 

 

ط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شر ت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا أبو معاوية عن األعمش عن عمرو   - 26781
بن مرة عن حيىي بن اجلزار عن أم سلمة قالت : كان رسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم يوتر بثالث عشرة فلما كرب وضعف أوتر بسبع 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عبد الرزاق قال ثنا سفيان عن   - 26782
األعمش عن أىب وائل عن أم سلمة قالت قال النيب صلى هللا عليه وسلم : إذا  

 حضرمت امليت أو املريض فقولوا خريا فان املالئكة يؤمنون على ما تقولون 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عفان ثنا وهيب قال ثنا أيوب عن  - 26783
يف   سليمان بن يسار عن أم سلمة : ان فاطمة استحيضت وكانت تغتسل

مركن هلا فتخرج وهي عالية الصفرة والكدرة فاستفتت هلا أم سلمة رسول هللا 
لصالة صلى هللا عليه وسلم فقال تنتظر أايم قرئها أو أايم حيضها فتدع فيه ا

 وتغتسل فيما سوى ذلك وتستثفر بثوب وتصلى 



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    323صفحة  - 6مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عفان ثنا شعبة قال أخربين أبو  - 26784
روان كيف نسأل عون قال مسعت عبد هللا بن شداد بن اهلاد حيدث قال قال م

أحدا عن شيء وفينا أزواج النيب صلى هللا عليه وسلم فأرسل إىل أم سلمة  
ا من  فسأهلا فقالت : دخل على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فنشلت له كتف

 قدر فأكل كل منها مث خرج إىل الصالة 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عفان قال ثنا مهام ثنا بن جريج  - 26785
عن بن أىب مليكة عن أم سلمة : ان قراءة النيب صلى هللا عليه وسلم كانت 



حرفا حرفا قراءة بطيئة قطع عفان  {رحيم  بسم هللا الرمحن ال }فوصفت 
 قراءته 

 

 

/   6عليق شعيب األرنؤوط : رجاله ثقات رجال الشيخني وسلف الكالم عليه ت
) قال هناك : صحيح لغريه ( 286  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عفان ثنا يزيد بن زريع قال ثنا   - 26786
: كانت مع رسول هللا صلى هللا خالد يعين احلذاء عن عكرمة عن أم سلمة اهنا 

 عليه وسلم يف حلاف فأصاهبا احليض فقال قومي فأتزري مث عودي  

 

 

وهو موىل ابن  -عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف النقطاعه عكرمة ت
300/   6مل يسمع من أم سلمة ... وسلف حنوه إبسناد صحيح  -عباس   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عفان ثنا محاد بن سلمة قال ثنا   - 26787
أبو محزة عن أيب صاحل : ان أم سلمة رأت نسيبا هلا ينفخ إذا أراد ان يسجد 

فقالت ال تنفخ فان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال لغالم لنا يقال له رابح  
 ترب وجهك اي رابح 



 

 

لضعف أيب محزة وهو ميمون األعور  عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيفت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عفان قال ثنا مهام عن قتادة عن   - 26788
سعيد يعىن بن املسيب عن عامر بن أىب أمية عن أخته أم سلمة : ان النيب 

 صلى هللا عليه وسلم كان يصبح جنبا فيصوم وال يفطر  

 

 

رجاله ثقات رجال الشيخني عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عفان ثنا محاد بن سلمة قال ثنا   - 26789
على بن زيد عن شهر بن حوشب عن أم سلمة ان رسول هللا صلى هللا عليه  
وسلم قال لفاطمة : ائتيين بزوجك وابنيك فجاءت هبم فألقى عليهم كساء 

اللهم ان هؤالء آل حممد فاجعل فدكيا قال مث وضع يده عليهم مث قال 
صلواتك وبركاتك على حممد وعلى آل حممد انك محيد جميد قالت أم سلمة  

 فرفعت الكساء ألدخل معهم فجذبه من يدي وقال انك على خري  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف لضعف علي بن ت



 زيد وهو ابن جدعان وشهر بن حوشب

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عبد هللا بن بكر قال ثنا حامت بن   - 26790
صلى هللا عليه  أىب صغرية عن املهاجر بن القبطية عن أم سلمة عن رسول هللا 

وسلم انه قال : ليخسفن بقوم يغزون هذا البيت ببيداء من األرض فقال رجل 
منهم على    من القوم اي رسول هللا وان كان فيهم الكاره قال يبعث كل رجل

 نيته  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا حيىي بن أىب بكري قال ثنا إسرائيل  - 26791
عن أىب إسحاق عن عبد هللا اجلديل قال دخلت على أم سلمة فقالت يل :  
و أيسب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فيكم قلت معاذ هللا أو سبحان هللا أ

كلمة حنوها قالت مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول من سب عليا  
 فقد سبين  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا على بن إسحاق قال ثنا عبد هللا   - 26792
يعىن بن مبارك قال أان سعيد بن يزيد وهو أبو شجاع قال مسعت عبد الرمحن 

مز األعرج يقول حدثين انعم موىل أم سلمة ان أم سلمة سئلت أتغتسل بن هر 
املرأة مع الرجل فقالت : نعم إذا كانت كيسة رأيتين ورسول هللا صلى هللا عليه  

وسلم نغتسل من مركن واحد نفيض على أيدينا حىت ننقيها مث نفيض علينا  
 املاء 

 

 

جال الصحيح عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات ر ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عتاب بن زايد قال حدثنا عبد هللا   - 26793
قال ثنا أىب عن  يعىن بن مبارك قال أخربين عبد هللا بن حممد بن عمر بن على 

كريب انه مسع أم سلمة تقول : كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يصوم يوم  
يدا املشركني فأان السبت ويوم األحد أكثر مما يصوم من األايم ويقول اهنما ع

 أحب أن أخالفهم  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 



 

------------------------------------- 

 

[    324صفحة  - 6مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

( حديث زينب بنت جحش زوج النيب صلى هللا عليه وسلم رضي هللا عنها   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا حجاج وحدثنا يزيد بن هارون قاال   - 26794
صاحل موىل  أان بن أىب ذئب وإسحاق بن سليمان قال مسعت بن أىب ذئب عن 

التوأمة عن أىب هريرة : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال لنسائه عام  
حجة الوداع هذه مث ظهوراحلصر قال فكن كلهن حيججن اال زينب بنت 

حش وسودة بنت زمعة وكانتا تقوالن وهللا ال حتركنا دابة بعد ان مسعنا ذلك ج
من النيب صلى هللا عليه وسلم قال إسحاق بن سليمان يف حديثه قالتا وهللا ال  
حتركنا دابة بعد قول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم هذه مث ظهور احلصر وقال  

  عليه وسلم  يزيد بعد أن مسعنا ذلك من رسول هللا صلى هللا

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا محاد بن خالد قال ثنا عبيد هللا  - 26795
يعىن بن عمر عن إبراهيم بن حممد عن أبيه عن زينب بنت جحش : اهنا كانت 

ترجل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وقالت مرة كنت أرجل رأس رسول هللا 
هللا عليه وسلم يف خمضب من صفر  صلى   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا على بن حبر قال ثنا الدراوردي  - 26796
قال أخربين عبيد هللا بن عمر عن حممد بن إبراهيم عن زينب بنت جحش : ان  

   رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان يتوضأ يف خمضب من صفر 

 

 

وهو   -عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف الدراوردي ت
يغلط يف أحاديث عبد هللا بن عمر العمري  -عبد العزيز بن حممد   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عبد الرزاق قال أان مالك عن عبد   - 26797
ربته اهنا دخلت هللا بن أىب بكر عن محيد بن انفع ان زينب بنت أىب سلمة أخ

على زينب بنت جحش زوج النيب صلى هللا عليه وسلم فقالت : اىن مسعت 



ابهلل واليوم   رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على املنرب يقول ال حيل المرأة تؤمن
 اآلخر ان حتد على ميت فوق ثالث ليال اال على زوج أربعة أشهر وعشرا 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

( حديث جويرية بنت احلرث بن أىب ضرار زوج النيب صلى هللا عليه وسلم  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا وكيع ثنا شعبة عن قتادة عن أىب  - 26798
أيوب اهلجري عن جويرية : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم دخل على 

تصومني  جويرية يف يوم مجعة وهى صائمة فقال هلا اصمت أمس قالت ال قال
 غدا قالت ال قال فأفطري  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا هبز قال ثنا مهام عن قتادة عن أىب   - 26799
أيوب عن جويرية بنت احلرث : ان النيب صلى هللا عليه وسلم دخل عليها  

وهى صائمة فقال اصمت أمس فقالت ال قال أتريدين ان تصومي غدا قالت 



 ال قال فأفطري  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا حجاج ثنا شريك عن جابر عن   - 26800
خالته أم عثمان قالت قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : من لبس ثوب 

 حرير ألبسه هللا ثواب من النار يوم القيامة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده مسلسل ابلضعفاء واجملاهيل على نسقت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا روح ثنا حجاج ثنا شعبة عن حممد   - 26801
س حيدث عن بن  بن عبد الرمحن موىل أىب طلحة قال مسعت كريبا موىل بن عبا

عباس عن جويرية بنت احلرث قالت : أتى على رسول هللا صلى هللا عليه  
ل ما  وسلم غدوة وأان أسبح مث انطلق حلاجته مث رجع قريبا من نصف النهار فقا

زلت قاعدة قلت نعم فقال اال أعلمك كلمات لو عدلن هبن عدلتهن أو لو 
وزن هبن وزنتهن يعىن جبميع ما سبحت سبحان هللا عدد خلقه ثالث مرات 

سبحان هللا زنة عرشه ثالث مرات سبحان هللا رضا نفسه ثالث مرات سبحان  



 هللا مداد كلماته ثالث مرات  

 

 

ه صحيح على شرط مسلم عليق شعيب األرنؤوط : إسناد ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    325صفحة  - 6مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

( حديث أم حبيبة بنت أىب سفيان رضي هللا عنها وامسها رملة   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا أبو كامل ثنا محاد يعىن بن سلمة   - 26802
اب وجد ريح  عن حيىي بن أىب إسحاق عن سليمان بن يسار : ان عمر بن اخلط

طيب بذي احلليفة فقال ممن هذه الريح فقال معاوية مين اي أمري املؤمنني فقال  
صلى هللا منك لعمري فقال طيبتين أم حبيبة وزعمت اهنا طيبت رسول هللا 

عليه وسلم عند إحرامه فقال اذهب فاقسم عليها ملا غسلته فرجع إليها  
 فغسلته  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف النقطاعه سليمان بن يسار مل يسمع ت
 من عمر 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا حممد بن سلمة عن بن إسحاق عن   - 26803
ن معاوية بن خديج عن معاوية قال  يزيد بن أىب حبيب عن سويد بن قيس ع

قلت ألم حبيبة زوج النيب صلى هللا عليه وسلم : أكان رسول هللا صلى هللا 
 عليه وسلم يصلي يف الثوب الذي ينام معك فيه قالت نعم ما مل ير فيه أذى 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا زيد بن احلباب قال ثنا معاوية بن  - 26804
  صاحل قال ثنا محزة بن حبيب ان حممد بن أىب سفيان الثقفي حدثه انه مسع أم

حبيبة زوج النيب صلى هللا عليه وسلم تقول : رأيت النيب صلى هللا عليه وسلم  
 يصلي وعلي وعليه ثوب واحد فيه كان ما كان  

 

 

األرنؤوط : ضعيف هبذه السياقة فقد تفرد به معاوية بن صاحل  عليق شعيبت
 وله أوهام وحممد بن أيب سفيان الثقفي وهو ممن ال حيتمل تفرده 



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن   - 26805
منصور عن أىب الضحى عن شتري بن شكل عن أم حبيبة : ان رسول هللا صلى 

سلم كان يقبل وهو صائم هللا عليه و   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح على خطأ يف إسناده ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا يعقوب ثنا أىب عن بن إسحاق قال   - 26806
 بن عمر عن أىب حدثين حممد بن طلحة بن يزيد بن ركانة عن سامل بن عبد هللا

اجلراح موىل أم حبيبة عن أم حبيبة اهنا حدثته قالت مسعت رسول هللا صلى هللا 
عند كل صالة عليه وسلم يقول : لوال ان أشق على أميت ألمرهتم ابلسواك 

 كما يتوضئون  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف أبو اجلراح  ت
موىل أم حبيبة مل يذكروا الرواة عنه سوى اثنني ومل يؤثر توثيقه عن غري ابن 

 حبان 

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا روح قال ثنا األوزاعي عن حسان   - 26807
بعتبة بن أىب سفيان املوت اشتد جزعه فقيل له ما هذا   بن عطية قال ملا نزل

اجلزع قال اين مسعت أم حبيبة يعىن أخته تقول قال رسول هللا صلى هللا عليه  
وسلم : من صلى أربعا قبل الظهر وأربعا بعدها حرم هللا حلمه على النار فما  

 تركتهن منذ مسعتهن  
 

 

ات رجال الصحيح عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عبد الرزاق ثنا مالك عن عبد هللا   - 26808
بن بكر عن محيد بن انفع ان زينب بنت أىب سلمة أخربته اهنا دخلت على أم  
حبيبة بنت أىب سفيان فقالت مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : ال  

خر ان حتد على ميت فوق ثالث ليال اال على  حيل المرأة تؤمن ابهلل واليوم اآل
زوج أربعة أشهر وعشرا قال أبو عبد الرمحن قال أىب محيد بن انفع أبو أفلح 

 وهو محيد صفرياء 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 



------------------------------------- 

 

[    326صفحة  - 6مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا حممد بن جعفر قال حدثنا شعبة   - 26809
وحجاج قال حدثين شعبة عن محيد بن انفع قال مسعت زينب بنت أم سلمة  

قالت : توىف محيم ألم حبيبة فدعت بصفرة فمسحت بذراعيها وقالت إمنا 
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وقال حجاج ألن   أصنع هذا لشيء مسعت

المرأة مسلمة تؤمن ابهلل واليوم   رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال ال حيل
اآلخر ان حتد فوق ثالث اال على زوجها أربعة أشهر وعشرا وحدثته زينب عن  

أمها عن زينب زوج النيب صلى هللا عليه وسلم أو عن امرأة من بعض أزواج 
صلى هللا عليه وسلم  النيب   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا حممد بن جعفر قال ثنا شعبة عن   - 26810
أىب بشر عن أىب املليح عن أم حبيبة عن النيب صلى هللا عليه وسلم : انه كان  

 إذا مسع املؤذن يؤذن قال كما يقول حىت يسكت 



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف وأبو املليح بن ت
 أسامة مل يروه عن أم حبيبة بينهما عبد هللا بن عتبة بن أيب سفيان 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا هبز قال ثنا محاد بن زيد قال ثنا   - 26811
عاصم بن هبدلة عن أىب صاحل ان أم حبيبة حدثت عن النيب صلى هللا عليه  

وسلم انه قال : من صلى يف يوم ثنيت عشرة ركعة بىن هللا له أو بين له بيت يف 
 اجلنة 

 

 

الضطرابه عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيفت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا يزيد بن هارون قال ثنا إمساعيل بن   - 26812
أىب خالد عن املسيب بن رافع عن عنبسة بن أىب سفيان عن أم حبيبة بنت أيب 
سفيان عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : من صلى يف يوم وليلة ثنيت عشرة  

نة سجدة سوى املكتوبة بين له بيت يف اجل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف الضطرابهت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا أبو اليمان قال ثنا شعيب قال قال   - 26813
يبة زوج النيب صلى انفع أخربين سامل بن عبد هللا بن عمر ان اجلراح موىل أم حب

هللا عليه وسلم حدث عبد هللا بن عمر ان أم حبيبة أخربته أن رسول هللا صلى 
صحبها املالئكة  هللا عليه وسلم قال : ان العري اليت فيها اجلرس ال ت  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف جلهالة حال  ت
 اجلراح موىل أم حبيبة 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا يعقوب قال مسعته حيدث يعىن أابه  - 26814
عن يزيد بن عبد هللا بن أسامة بن اهلاد ان سامل بن عبد هللا بن عمر حدثه ان 

ح موىل أم سلمة أخربه ان أم سلمة زوج النيب صلى هللا عليه وسلم  أاب اجلرا 
حدثته أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : ال تصحب املالئكة قوما فيهم  

 جرس 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف ت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا حسن بن موسى قال ثنا بن هليعة   - 26815
أىب سفيان حدثه   قال ثنا سليمان بن موسى أخربين مكحول ان موىل لعنبسة بن

ان عنبسة بن أىب سفيان أخربه عن أم حبيبة بنت أىب سفيان اهنا مسعت رسول  
بعد الظهر   هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : من صلى أربعا قبل الظهر وأربعا

 حرمه هللا على النار  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف لضعف ابن هليعة  ت
 وإلهبام موىل عنبسة بن أيب سفيان 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا يونس قال ثنا أابن يعىن بن يريد  - 26816
يد بن املغرية :  العطار عن حيىي بن أىب كثري عن أىب سلمة عن أىب سفيان بن سع

انه دخل على أم حبيبة زوج النيب صلى هللا عليه وسلم فسقته قدحا من سويق  
فدعا مباء فمضمض فقالت له اي بن أخي أال تتوضأ فان رسول هللا صلى هللا  

 عليه وسلم قال توضؤوا مما مست النار أو غريت  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : مرفوعه صحيح لغريه ت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا حيىي بن غيالن قال ثنا املفضل  - 26817
سة بن أىب سفيان  يعىن بن فضالة عن خالد بن يزيد عن عطاء انه قال ثنا عنب

قال مسعت أم حبيبة أم املؤمنني تقول مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
هللا له بيتا يف   يقول : من صلى ثنيت عشرة ركعة يف ليله وهناره غري املكتوبة بىن

 اجلنة 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف عطاء بن أيب ت
 رابح مل يسمعه من عنبسة 

 

 

------------------------------------- 

 

[    327صفحة  - 6مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا حممد بن جعفر قال ثنا شعبة عن   - 26818
عن أخته أم النعمان بن سامل عن عمرو بن أوس عن عنبسة بن أىب سفيان 

حبيبة زوج النيب صلى هللا عليه وسلم اهنا مسعت النيب صلى هللا عليه وسلم  
ا  يقول : ما من عبد مسلم يصلي هلل عز وجل كل يوم ثنيت عشرة ركعة تطوع
غري فريضة اال بىن له بيت يف اجلنة أو بىن هللا عز وجل له هبن بيتا يف اجلنة  



فقالت أم حبيبة فما برحت أصليهن بعد وقال عمرو ما برحت أصليهن بعد  
 وقال النعمان مثل ذلك  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

ن سعيد عن بن جريج قال حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا حيىي ب - 26819
أخربين عطاء عن بن شوال انه أخربه انه دخل على أم حبيبة فأخربته : ان النيب 

 صلى هللا عليه وسلم قدمها من مجع بليل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا حيىي بن سعيد عن عبيد هللا قال   - 26820
أخربين انفع عن سامل عن أىب اجلراح عن أم حبيبة عن النيب صلى هللا عليه  

 وسلم قال : ال تصحب املالئكة رفقة فيها جرس  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف جلهالة حال  ت
حبيبة  أيب اجلراح موىل أم  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا وكيع قال ثنا عبد العزيز بن عبد   - 26821
أىب سفيان بن  هللا بن أىب سلمة عن بن شهاب عن عبيد هللا بن عبد هللا عن

أخنس عن أم حبيبة زوج النيب صلى هللا عليه وسلم وكانت خالته قال سقتين  
 عليه وسلم  سويقا مث قالت ال خترج حىت تتوضأ فاين مسعت رسول هللا صلى هللا

 يقول : توضؤوا مما مست النار  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : مرفوعه صحيح لغريه ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عبد امللك بن عمرو قال ثنا بن  - 26822
أىب ذئب عن الزهري عن أىب سلمة عن أىب سفيان بن سعيد عن أم حبيبة ان  

ا مست النار النيب صلى هللا عليه وسلم قال : توضؤوا مم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح لغريه ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عبد الرمحن عن مالك عن انفع   - 26823
عن سامل بن عبد هللا عن أىب جراح موىل أم حبيبة عن أم حبيبة عن النيب صلى 



 هللا عليه وسلم قال : ان العري اليت فيها جرس ال تصحبها املالئكة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف جلهالة حال  ت
 أيب اجلراح موىل أم حبيبة 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا هبز وبن جعفر قاال ثنا شعبة عن   - 26824
أم حبيبة  النعمان بن سامل قال مسعت عمرو بن أوس حيدث عن عنبسة عن 

قالت قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ما من عبد مسلم توضأ فاسبغ  
نة الوضوء مث صلى هلل عز وجل كل يوم ثنيت عشرة ركعة اال بىن له بيت يف اجل
قالت أم حبيبة فما زلت أصليهن بعد وقال عنبسة فما زلت أصليهن بعد  

وقال عمرو بن أوس فما زلت أصليهن قال النعمان وأان ال أكاد ادعهن قال  
بن جعفر عن عنبسة بن أىب سفيان عن أم حبيبة زوج النيب صلى هللا عليه  

لم يصلي هلل  وسلم اهنا مسعت النيب صلى هللا عليه وسلم يقول ما من عبد مس
 عز وجل كل يوم ثنيت عشرة ركعة تطوعا غري فريضة فذكر حنوه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عبد امللك بن عمرو قال ثنا على   - 26825
يعىن بن مبارك عن حيىي عن أىب سلمة عن سفيان بن سعيد األخنس قال :  

لى أم حبيبة فدعت يل بسويق فشربته فقالت اال تتوضأ فقلت اين مل دخلت ع
 أحدث قالت ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال توضؤوا مما مست النار 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : مرفوعه صحيح لغريه ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق قال ثنا معمر عن   - 26826
غرية بن األخنس :  الزهري عن أىب سلمة بن عبد الرمحن عن أىب سفيان بن امل

انه دخل على أم حبيبة فسقته سويقا مث قام يصلي فقالت له توضأ اي بن أخي 
ار  فإين مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول توضؤوا مما مست الن  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : مرفوعه صحيح لغريه ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    328صفحة  - 6مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا أبو اليمان قال ثنا شعيب قال قال   - 26827
الزهري أخربين أبو سلمة بن عبد الرمحن انه أخربه أبو سفيان بن سعيد بن 

األخنس عن أم حبيبة زوج النيب صلى هللا عليه وسلم وهى خالة أىب سفيان بن  
 سعيد : فذكر احلديث 

 

 

غريه عليق شعيب األرنؤوط : مرفوعه صحيح لت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا يعقوب قال حدثنا أىب قال وحدثنا   - 26828
بن إسحاق قال حدثين حممد بن مسلم بن شهاب عن أىب سلمة بن عبد  

الرمحن بن عوف عن أىب سفيان بن سعيد بن األخنس بن شريق قال : دخلت 
يل أي  على أم حبيبة وكانت خالته فسقتين شربة من سويق فلما قمت قالت

بىن ال تصلني حىت تتوضأ فان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قد أمران ان 
 نتوضأ مما مست النار من الطعام  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : مرفوعه صحيح لغريه ت  

 

 

( حديث خنساء بنت خذام عن النيب صلى هللا عليه وسلم   )  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عبد الرمحن بن مهدي قال ثنا   - 26829
نا مصعب قال أان مالك وإسحاق بن عيسى قال أخربين مالك قال عبد هللا وث

مالك عن عبد الرمحن بن القاسم عن أبيه عن عبد الرمحن وجممع ابين يزيد بن 
رد  جارية عن خنساء بنت خذام : ان أابها زوجها وهى كارهة وكانت ثيبا ف

 النيب صلى هللا عليه وسلم نكاحه  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا سفيان بن عيينة عن حيىي يعىن بن  - 26830
سعيد قال ثنا القاسم عن عبد الرمحن بن يزيد وجممع شيخني من األنصار : أن  

 خنساء أنكحها أبوها وكرهت ذلك فرده رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا أبو معاوية قال ثنا حيىي بن سعيد   - 26831
زوج خذام   قال ثنا عن القاسم بن حممد عن جممع بن يزيد عن أم جممع قال



ابنته وهي كارهة فأتت النيب صلى هللا عليه وسلم فقالت : اي رسول هللا إن أىب 
كاح أبيها زوجين وأان كارهة قال فرد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ن  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا يزيد بن هارون قال ثنا حيىي بن  - 26832
سعيد عن القاسم بن حممد : ان عبد الرمحن بن يزيد األنصاري وجممع بن يزيد 

كرهت نكاح أبيها  األنصاري أخرباه ان رجال منهم يدعي خذاما أنكح ابنة له ف
فأتت النيب صلى هللا عليه وسلم فذكرت ذلك له فرد عنها نكاح أبيها 

 فتزوجت أاب لبابة بن عبد املنذر فذكر حيىي انه بلغه اهنا كانت ثيبا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري ت  

 

 

راهيم  حدثنا عبد هللا حدثين أىب قال قرأت على يعقوب بن إب - 26833
ال حدثنا أىب عن بن إسحاق قال حدثين حجاج بن السائب بن أىب لبابة بن ق

عبد املنذر األنصاري : ان جدته أم السائب خناس بنت خذام بن خالد كانت 
عند رجل قبل أىب لبابة أتميت منه فزوجها أبوها خذام بن خالد رجال من بين 



لبابة وأىب أبوها اال ان عمرو بن عوف بن اخلزرج فأبت اال ان حتط إىل أيب 
عليه وسلم فقال رسول   يلزمها العويف حىت ارتفع أمرها إىل رسول هللا صلى هللا

هللا صلى هللا عليه وسلم هي أوىل أبمرها فأحلقها هبواها قال فانتزعت من 
 العويف وتزوجت أاب لبابة فولدت له أاب السائب بن أىب لبابة  

 

 

إسناده ضعيف هبذه السياقة . حجاج بن السائب بن عليق شعيب األرنؤوط : ت
 أيب لبابة من رجال " التعجيل " 

 

 

------------------------------------- 
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حدثنا عبد هللا حدثين أىب قال قرأت على أىب يزيد بن هارون   - 26834
احلجاج بن السائب بن أىب لبابة قال :   قال ثنا حممد يعىن بن إسحاق عن

كانت خناس بنت خذام عند رجل أتميت منه فزوجها أبوها رجال من بين 
عوف وحطت هي إىل أىب لبابة فأىب أبوها اال ان يلزمها العويف وأبت هي حىت 

ارتفع شأهنما إىل النيب صلى هللا عليه وسلم فقال هي أوىل أبمرها فأحلقها  
لبابة فولدت له أاب السائب   هبواها فتزوجت أاب  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

( حديث أخت مسعود بن العجماء عن النيب صلى هللا عليه وسلم  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا يونس قال ثنا ليث عن حيىي بن  - 26835
مد بن طلحة  سعيد عن يزيد يعىن بن أىب حبيب عن حممد بن إسحاق عن حم

بن يزيد بن ركانة ان خالته أخت مسعود بن العجماء حدثته : ان آابها قال  
ربعني لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف املخزومية اليت سرقت قطيفة نفديها أب

أوقية فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ألن تطهر خري هلا فأمر هبا فقطعت  
 يدها وهي من بين عبد األشهل أو من بين عبد األسد  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

( حديث رميثة رضي هللا عنها   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا إبراهيم بن أىب العباس قال ثنا   - 26836



يوسف بن املاجشون عن أبيه عن عاصم بن عمر بن قتادة عن جدته رميثة  
قالت مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول ولو أشاء ان أقبل اخلامت 

تعاىل  الذي بني كتفيه من قرىب منه لفعلت يقول : اهتز له عرش الرمحن تبارك و 
 يريد سعد بن معاذ يوم توىف  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح لغريه ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا سليمان بن داود اهلامشي قال ثنا   - 26837
يوسف بن املاجشون قال أخربين أىب عن عاصم بن عمر بن قتادة الظفري عن  

 جدته رميثة قالت مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فذكر : مثله  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح لغريه ت  

 

 

( هلاللية زوج النيب صلى هللا عليه وسلم  حديث ميمونة بنت احلرث ا )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن   - 26838
 صلى هللا عليه وسلم  عبيد هللا بن عبد هللا عن بن عباس عن ميمونة : أن النيب



مر بشاة ملوالة مليمونة ميتة فقال أال أخذوا إهاهبا فدبغوه فانتفعوا به فقالوا اي 
ه وسلم إمنا حرم أكلها قال  رسول هللا اهنا ميتة فقال رسول هللا صلى هللا علي 

سفيان هذه الكلمة مل أمسعها اال من الزهري حرم أكلها قال أىب قال سفيان  
 مرتني عن ميمونة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخني رجاله ثقات ت
 رجال الشيخني

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا سفيان عن الزهري عن عبيد هللا   - 26839
عن بن عباس عن ميمونة ان فأرة وقعت يف مسن فماتت فسئل النيب صلى هللا 

 عليه وسلم فقال : خذوها وما حوهلا فالقوه وكلوه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن أىب   - 26840
الشعثاء جابر يعىن بن زيد عن بن عباس عن ميمونة قالت : كنت أغتسل أان  

 ورسول هللا صلى هللا عليه وسلم من إانء واحد 



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا أبو معاوية قال ثنا األعمش عن   - 26841
رث قالت : سامل بن أىب اجلعد عن كريب عن بن عباس عن ميمونة بنت احل

كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا اغتسل من اجلنابة يبدأ فيغسل يديه مث 
ا مث  يفرغ بيمينه على مشاله فيغسل فرجه مث يضرب يده على األرض فيمسحه

يغسلها مث يتوضأ وضوءه للصالة مث يفرغ على رأسه وعلى سائر جسده مث  
 يتنحى فيغسل رجليه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  
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حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا وكيع عن األعمش قال عبد هللا   - 26842



وحدثين أبو الربيع قال ثنا وكيع عن األعمش عن سامل بن أىب اجلعد عن كريب 
 عن بن عباس عن ميمونة عن النيب صلى هللا عليه وسلم : مثله  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

هللا حدثين أىب ثنا روح ثنا حممد بن أىب حفصة قال  حدثنا عبد  - 26843
س عن ميمونة زوج النيب صلى ثنا الزهري عن عبيد هللا بن السباق عن بن عبا

هللا عليه وسلم قالت : أصبح رسول هللا صلى هللا عليه وسلم خائرا فقيل له  
مالك اي رسول هللا أصبحت خائرا قال وعدين جربيل عليه السالم ان يلقاين  

لم يلقين وما اخلفين فلم أيته تلك الليلة وال الثانية وال الثالثة مث اهتم رسول ف
هللا صلى هللا عليه وسلم جرو كلب وكان حتت نضدان فأمر به فاخرج مث أخذ  
ماء فرش مكانه فجاء جربيل عليه السالم فقال وعدتين فلم أرك قال اان ال 

الكالب قال حىت كان ندخل بيتا فيه كلب وال صورة فأمر يومئذ بقتل 
 يستأذن يف كلب احلائط الصغري فيأمر به ان يقتل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا سليمان بن داود أبو داود  - 26844
الطيالسي قال اان شريك عن مساك عن عكرمة عن بن عباس عن ميمونة : أن  

توضأ بفضل غسلها من اجلنابة  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف لضعف شريك : ت
 وهو ابن عبد هللا النخعي ومساك بن حرب روايته عن عكرمة مضطربة 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا هاشم بن القاسم قال ثنا شريك  - 26845
هللا عليه وسلم  عن مساك عن عكرمة عن بن عباس عن ميمونة زوج النيب صلى 

قالت : أجنبت أان ورسول هللا صلى هللا عليه وسلم فاغتسلت من جفنة  
ففضلت فضلة فجاء رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ليغتسل منها فقلت اين 

اغتسلت منها فقال ان املاء ليس عليه جنابة أو ال ينجسه شيء فاغتسل  قد 
 منه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا حممد بن مصعب قال ثنا األوزاعي  - 26846



عن الزهري عن عبيد هللا بن عبد هللا عن بن عباس عن ميمونة زوج النيب صلى  
هللا عليه وسلم : اهنا استفتت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف فأرة سقطت  

 يف مسن هلم جامد فقال القوها وما حوهلا وكلوا مسنكم  

 

 

يق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحعلت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا سفيان بن عيينة عن الشيباين عن   - 26847
عبد هللا بن شداد عن ميمونة : ان النيب صلى هللا عليه وسلم صلى وعليه مرط  

 لبعض نسائه وعليها بعضه قال سفيان أراه قال حائض 
 

 

شرط الشيخني  عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح علىت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا هشيم قال أان الشيباين عن عبد هللا   - 26848
بن شداد عن ميمونة بنت احلرث قالت : كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 يصلي على اخلمرة  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا بكر بن عيسى الراسيب ثنا أبو  - 26849
اد بن اهلاد قال مسعت عوانة قال ثنا سليمان الشيباين قال ثنا عبد هللا بن شد

خاليت ميمونة بنت احلرث زوج النيب صلى هللا عليه وسلم : اهنا كانت تكون 
وهو يصلي حائضا وهي مفرتشة حبذاء مسجد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

 على مخرته إذا سجد أصابين طرف ثوبه 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عفان ثنا عبد الواحد ثنا سليمان   - 26850
صلى هللا عليه  الشيباين قال ثنا عبد هللا بن شداد قال مسعت ميمونة زوج النيب 

وسلم تقول : كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقوم فيصلي من الليل وأان 
 انئمة إىل جنبه فإذا سجد أصابين ثيابه وأان حائض 

 

 

ليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعت  

 

 

------------------------------------- 
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حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا حممد بن فضيل ثنا الشيباين عن   - 26851
عليه وسلم يصلي  يزيد بن األصم عن ميمونة قالت : كان رسول هللا صلى هللا 
 على اخلمرة فيسجد فيصيبين ثوبه وأان إىل جنبه وأان حائض 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا سفيان عن بن األصم قال أىب  - 26852
وقرئ على سفيان امسه عبيد هللا بن عبد هللا بن أخي يزيد بن األصم عن عمه  
عن ميمونة وهي خالته قالت : كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا سجد  

 ومث هبمة أرادت ان متر بني يديه جتايف 

 

 

سناده صحيح على شرط مسلم عليق شعيب األرنؤوط : إت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا سفيان عن منبوذ عن أمه قالت  - 26853



كنت عند ميمونة فأاتها بن عباس فقالت اي بين مالك شعثا رأسك قال أم 
عمار مرجليت حائض قالت : أي بين وأين احليضة من اليد كان رسول هللا 

صلى هللا عليه وسلم يدخل على إحداان وهي حائض فيضع رأسه يف حجرها  
لقرآن وهي حائض مث تقوم إحداان خبمرته فتضعها يف املسجد وهي  فيقرأ ا

 حائض أي بين وأين احليضة من اليد 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : مرفوعه صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف جلهالة أم ت
 منبوذ 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا سفيان عن منبوذ عن أمه مسعته من   - 26854
حداان تبسط لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم اخلمرة ميمونة قالت : وكانت إ

 وهي حائض مث يصلي عليها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا حيىي بن سعيد عن أىب بكار قال :   - 26855
شفاعتكم   صليت خلف أىب املليح على جنازة فقال أقيموا صفوفكم ولتحسن



ولو اخرتت رجال اخرتته مث قال حدثين عبد هللا بن سليل قال أىب وثنا أبو 
هللا عبيدة احلداد قال حدثين عبد هللا بن سليط عن بعض أزواج النيب صلى 

عليه وسلم ميمونة وكان أخاها من الرضاعة ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
قال ما من مسلم يصلي عليه أمة اال شفعوا فيه وقال أبو املليح األمة أربعون 

 إىل مائة فصاعدا  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : مرفوعه صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف فقد ت
 اختلف فيه على أيب املليح 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عتاب بن زايد قال ثنا عبد هللا  - 85626
ن كريبا  وعلى بن إسحاق أخربان عبد هللا قال ثنا بن هليعة قال حدثين بكري ا

موىل بن عباس حدثه انه مسع ميمونة زوج النيب صلى هللا عليه وسلم تقول :  
ومل يتوضأ  أكل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من كتف مث قام فصلى  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال   - 26857



حدثين أىب عن صاحل بن كيسان وحدث بن شهاب عن أىب أمامة بن سهل عن  
ليه  بن عباس انه أخربه : ان خالد بن الوليد دخل مع رسول هللا صلى هللا ع

وسلم على ميمونة بنت احلرث وهي حائض فقدم إىل رسول هللا صلى هللا عليه  
وسلم حلم ضب جاءت به أم حفيد ابنة احلرث من جند وكانت حتت رجل من  
بين جعفر وكان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ال أيكل شيئا حىت يعلم ما هو  

وسلم ما أيكل فأخربته  فقال بعض النسوة أال ختربين رسول هللا صلى هللا عليه
انه حلم ضب فرتكه قال خالد فسألت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أحرام 
هو قال ال ولكنه طعام ليس يف قومي فأجدين أعافه قال خالد فاجرترته إىل 

فآكلته ورسول هللا صلى هللا عليه وسلم ينظر قال وحدثه األصم عن ميمونة  
وأظن ان األصم يزيد بن األصم  وكان يف حجرها يعىن هبذا احلديث   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : مكرر سندا ومتنا ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    332صفحة  - 6مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا حيىي بن إسحاق قال حدثنا محاد   - 26858



بن سلمة عن حبيب يعىن بن الشهيد عن ميمون بن مهران عن يزيد بن األصم  
عن ميمونة قالت : تزوجين رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وحنن حالل بعد ما  

 رجعنا من مكة  

 

 

له ثقات رجال عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد رجات
 الصحيح

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا حيىي أيب بن بكري قال ثنا جعفر بن   - 26859
زايد عن منصور قال حسبته عن سامل عن ميمونة اهنا استدانت دينا فقيل هلا  

تستدينني وليس عندك وفاؤه قالت اين مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
ا يعلم هللا انه يريد أداءه اال أداه يقول : ما من أحد يستدين دين  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح بشواهده وهذا إسناد ضعيف النقطاعه فإن  ت
مل يذكروا له مساعا من ميمونة  -وهو ابن أيب اجلعد  -ساملا   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا يعلى ثنا حممد يعىن بن إسحاق عن   - 26860
وج النيب صلى بكري بن عبد هللا بن األشج عن سليمان بن يسار عن ميمونة ز 



هللا عليه وسلم قالت : أعتقت جارية يل فدخل على النيب صلى هللا عليه  
لك كان  وسلم فأخربته بعتقها فقال آجرك هللا أما انك لو كنت أعطيتها أخوا

 أعظم ألجرك  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف حممد بن إسحاق ت
 مدلس وقد عنعن 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا وكيع ثنا جعفر بن برقان عن يزيد  - 26861
بن األصم عن ميمونة قالت : كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا سجد 

ياض إبطيه  جاىف حىت يرى من خلفه ب  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا يزيد بن هارون قال اان حممد بن   - 26862
بنت احلرث  إسحاق عن الزهري عن عروة عن بدية قالت : أرسلتين ميمونة 

إىل امرأة عبد هللا بن عباس وكانت بينهما قرابة فرأيت فراشها معتزال فراشه 
قرب فظننت ان ذلك هلجران فسألتها فقالت ال ولكين حائض فإذا حضت مل ي



فراشي فأتيت ميمونة فذكرت ذلك هلا فردتين إىل بن عباس فقالت أرغبة عن  
سنة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لقد كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 ينام مع املرأة من نسائه احلائض وما بينهما اال ثوب ما جياوز الركبتني  
 

 

اوز الركبتني " وهذا إسناد  عليق شعيب األرنؤوط : صحيح دون قوله : " ما جيت
 ضعيف جلهالة ندبة موالة ميمونة 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا حجاج وأبو كامل قاال ثنا ليث قال   - 26863
 حدثين بن شهاب عن حبيب موىل عروة عن بدية : فذكر احلديث 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف جلهالة ندبةت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عبد الرمحن بن مهدي قال ثنا   - 26864
خي معاوية بن صاحل عن أزهر بن سعيد عن عبد الرمحن بن السائب بن أ

ميمونة اهلاللية انه حدثه ان ميمونة قالت له : اي بن أخي اال أرقيك برقية  
 يشفيك رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قلت بلى قالت بسم هللا أرقيك وهللا

من كل داء فيك اذهب البأس رب الناس واشف أنت الشايف ال شايف اال 



 أنت  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح لغريه وهذا إسناد حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا حسن بن موسى قال ثنا بن هليعة   - 26865
ت ميمونة  قال حدثين بكري بن األشج عن كريب موىل بن عباس انه قال مسع

زوج النيب صلى هللا عليه وسلم تقول : أعتقت وليدة يف زمان النيب صلى هللا  
عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال يل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لو 

 أعطيتها أخوالك كان أعظم ألجرك 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عبد الرمحن بن مهدي وأبو عامر   - 26866
ن عقيل عن القاسم بن  قاال ثنا زهري يعىن بن حممد عن عبد هللا بن حممد يعىن ب

حممد عن عائشة وعطاء بن يسار عن ميمونة زوج النيب صلى هللا عليه وسلم  
وال يف املزفت وال عن النيب صلى هللا عليه وسلم انه قال : ال تنبذوا يف الدابء 

 يف احلنتم وال يف النقري قال عبد الرمحن وال يف اجلرار وكل مسكر حرام 



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف لضعف عبد هللا  ت
 بن حممد بن عقيل 

 

 

------------------------------------- 

 

[    333صفحة  - 6مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا أمحد بن عبد امللك قال ثنا عبد   - 26867
هللا بن عمرو عن عبد هللا بن حممد بن عقيل عن سليمان بن يسار عن ميمونة  

زوج النيب صلى هللا عليه وسلم قالت : هنى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
دابء والنقري واجلر واملقري وقال كل مسكر حرام  عن ال  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف لضعف عبد هللا  ت
 بن حممد بن عقيل 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا أمحد بن عبد امللك قال ثنا عبيد   - 26868



عن النيب هللا بن عمرو عن عبد هللا بن حممد بن عقيل عن القاسم عن عائشة 
 صلى هللا عليه وسلم : مثله  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا حجاج قال حدثنا ليث يعىن بن  - 26869
عباس انه قال : ان سعد قال ثنا انفع عن إبراهيم بن عبد هللا بن معبد بن  

امرأة اشتكت شكوى فقالت لئن شفاين هللا ألخرجن فألصلني يف بيت املقدس 
لم  فربأت فتجهزت تريد اخلروج فجاءت ميمونة زوج النيب صلى هللا عليه وس

تسلم عليها فأخربهتا ذلك فقالت اجلسي فكلي ما صنعت وصلى يف مسجد 
الرسول فإين مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول صالة فيه أفضل من  

 ألف صالة فيما سواه من املساجد اال مسجد الكعبة  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا أبو بكر احلنفي قال ثنا عمر بن   - 26870
ن يسار قال  إسحاق بن يسار قال قرأت يف كتاب لعطاء بن يسار مع عطاء ب



فسألت ميمونة زوج النيب صلى هللا عليه وسلم عن املسح على اخلفني قال  
ل  قلت : اي رسول هللا أكل ساعة ميسح اإلنسان على اخلفني وال ينزعهما قا

 نعم  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف على نكارة يف متنه ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا وهب بن جرير قال ثنا أىب قال   - 26871
مسعت أاب فزارة حيدث عن يزيد بن األصم عن ميمونة زوج النيب صلى هللا عليه  

هبا حالال وسلم : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم تزوجها حالال وبىن 
 وماتت بسرف فدفنها يف الظلة اليت بىن هبا فيها فنزلنا يف قربها أان وبن عباس  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا حممد بن عبد هللا بن الزبري أبو  - 26872
مونة قالت قال أمحد الزبريي قال ثنا سعد بن أوس عن بالل العبسي عن مي 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ذات يوم كيف أنتم إذا مرج الدين وظهرت 
 الرغبة واختلفت األخوان وحرق البيت العتيق  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا إسحاق بن إبراهيم الرازي ثنا   - 26873
بد هللا بن سليمان بن الفضل قال حدثين حممد بن إسحاق عن حممد بن ع

عمرو بن عثمان عن حممد بن عبد الرمحن بن لبيبة بن عبيد هللا بن رافع عن  
يه  ميمونة زوج النيب صلى هللا عليه وسلم قالت مسعت رسول هللا صلى هللا عل

وسلم يقول : ال تزال أميت خبري ما مل يفش فيهم ولد الزان فإذا فشا فيهم ولد  
 الزان فيوشك ان يعمهم هللا عز وجل بعقاب  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ابن إسحاق وهو حممد مدلس ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا كثري بن هشام قال ثنا جعفر وعلى   - 26874
ل ثنا جعفر بن برقان قال ثنا يزيد يعىن بن األصم عن ميمونة زوج بن اثبت قا

النيب صلى هللا عليه وسلم قالت : كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا 
 سجد جاىف بني يديه حىت يرى من خلفه وضح إبطيه  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا على بن إسحاق قال أان عبد هللا   - 26875
يعىن بن املبارك قال ثنا حنظلة عن عبد هللا بن احلرث عن ميمونة زوج النيب 

صلى هللا عليه وسلم : ان النيب صلى هللا عليه وسلم فاتته ركعتان قبل العصر 
 فصالمها بعد  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح لغريه ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا حيىي بن غيالن قال ثنا رشدين بن  - 26876
هللا بن مالك  سعد قال حدثين عمرو بن احلرث ان كثري بن فرقد حدثه ان عبد 

بن حذافة حدثه عن أمه العالية بنت مسيع أو سبيع الشك من عبد هللا ان 
 عليه  ميمونة زوج النيب صلى هللا عليه وسلم قالت : مر رسول هللا صلى هللا

وسلم برجال من قريش جيرون شاة هلم مثل احلمار فقال هلم رسول هللا صلى 
هللا عليه وسلم لو أخذمت إهاهبا قالوا اهنا ميتة قال رسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم يطهرها املاء والقرظ  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف لضعف رشدين بن سعد وجلهالة عبد  ت
بن حذافة هللا بن مالك   

 

 

------------------------------------- 

 

[    334صفحة  - 6مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عبد الرزاق وبن بكر قاال أان بن  - 26877
جريج قال أخربين منبوذ ان أمه أخربته اهنا بينا هي جالسة عند ميمونة زوج 

سلم إذ دخل عليها بن عباس فقالت : مالك شعثا قال  النيب صلى هللا عليه و 
ضة من اليد لقد كان النيب أم عمار مرجليت حائض فقالت أي بين وأين احلي

صلى هللا عليه وسلم يدخل على إحداان وهي متكئة حائض قد علم اهنا 
حائض فيتكئ عليها فيتلو القرآن وهو متكئ عليها أو يدخل عليها قاعدة  

يف حجرها فيتلو القرآن يف حجرها وتقوم وهي حائض  وهي حائض فيتكئ 
فتبسط له اخلمرة يف مصاله وقال بن بكر مخرته فيصلى عليها يف بييت أي بين  

 وأين احليضة من اليد  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : مرفوعه صحيح لغريه ت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عبد الرزاق قال اان بن جريج قال  - 26878
معبد ان بن عباس  مسعت انفعا موىل بن عمر يقول ثنا إبراهيم بن عبد هللا بن 

حدث ان ميمونة زوج النيب صلى هللا عليه وسلم قالت مسعت رسول هللا صلى 
يما  هللا عليه وسلم يقول : صالة يف مسجدي هذا أفضل من ألف صالة ف

 سواه اال مسجد الكعبة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا على بن إسحاق قال أان عبد هللا   - 26879
قال ثنا بن جريج قال مسعت انفعا يقول ثنا إبراهيم بن عبد هللا بن معبد بن 

 عباس ان ميمونة زوج النيب صلى هللا عليه وسلم فذكر : مثله  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

ثنا حجاج بن حممد قال ثنا ليث بن حدثنا عبد هللا حدثين أىب  - 26880
معبد بن عباس ان ميمونة سعد قال حدثين انفع عن إبراهيم بن عبد هللا بن 



زوج النيب صلى هللا عليه وسلم قالت مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
يقول : صالة فيه أفضل من ألف صالة فيما سواه من املساجد اال مسجد 

 الكعبة  
 

 

نؤوط : حديث صحيحعليق شعيب األر ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا أبو عبيدة عبد الواحد احلداد قال   - 26881
ثنا احلكم بن فروخ أبو بكار : ان أاب املليح خرج على جنازة فلما استوى ظنوا 
انه يكرب فالتفت فقال استووا لتحسن شفاعتكم فإين لو اخرتت رجال الخرتت 

بن سليط عن إحدى أمهات املؤمنني وهي ميمونة  هذا اال انه حدثين عبد هللا 
ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال ما من مسلم يصلي عليه أمة من الناس 

 اال شفعوا فيه قال فسألت أاب املليح عن األمة فقال أربعون  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : مرفوعه صحيح لغريه ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عبد الصمد قال حدثين أىب قال   - 26882
صلى بنا معاوية بن ثنا حنظلة قال حدثنا عبد هللا بن احلرث بن نوفل قال : 



أىب سفيان صالة العصر فأرسل إىل ميمونة مث اتبعه رجال آخر فقالت ان رسول  
ه ظهر من  هللا صلى هللا عليه وسلم كان جيهز بعثا ومل يكن عنده ظهر فجاء

الصدقة فجعل يقسمه بينهم فحبسوه حىت أرهق العصر وكان يصلي قبل 
العصر ركعتني أو ما شاء هللا فصلى العصر مث رجع فصلى ما كان يصلي قبلها  

 وكان إذا صلى صالة أو فعل شيئا حيب ان يداوم عليه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صالته صلى هللا عليه وسلم بعد العصر : صحيح  ت
هلا : وكان إذا صلى صالة أو فعل شيئا حيب أن يداوم عليه : صحيح لغريه  وقو 

 وهذا إسناد ضعيف لضعف حنظلة وهو السدوسي

 

 

-------------------------------------  

 

[    335صفحة  - 6مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا حيىي بن آدم قال ثنا جعفر بن زايد   - 26883
عن منصور عن رجل عن ميمونة بنت احلرث قالت مسعت رسول هللا صلى هللا 
عليه وسلم يقول : من استدان دينا يعلم هللا عز وجل منه انه يريد أداءه أداه  

 هللا عنه  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح بشواهدهت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا يونس ثنا محاد يعىن بن سلمة عن   - 26884
حبيب بن الشهيد عن ميمون بن مهران عن يزيد بن األصم بن أخي ميمونة  
عن ميمونة اهنا قالت : ان النيب صلى هللا عليه وسلم تزوجها ومها حالالن  

 بسرف بعد ما رجع  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا وكيع قال ثنا األعمش عن سامل   - 85268
عن كريب قال ثنا بن عباس عن خالته ميمونة قالت : وضعت للنيب صلى هللا  

عليه وسلم غسال فاغتسل من اجلنابة مث أتيته بثوب حني اغتسل فقال بيده  
 هكذا يعىن رده  

 

 

لشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط ات  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا وكيع قال حدثنا األعمش عن سامل   - 26886
عن كريب قال ثنا بن عباس عن خالته ميمونة قالت : وضعت للنيب صلى هللا  

عليه وسلم غسال فاغتسل من اجلنابة وأكفأ اإلانء بشماله على ميينه فغسل 
جه مث دلك يده ابحلائط أو كفيه ثالاث مث أدخل يده يف اإلانء فأفاض على فر 

األرض مث مضمض واستنشق ثالاث وغسل وجهه ثالاث وذراعيه ثالاث ثالاث مث 
 أفاض على رأسه ثالاث مث أفاض على سائر جسده املاء مث تنحى فغسل رجليه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا وكيع قال ثنا جعفر بن برقان عن   - 26887
يزيد بن األصم عن ميمونة قالت : كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا 

 سجد جاىف حىت يرى من خلفه بياض إبطيه 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

قال مسعت األعمش قال   حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا وكيع  - 26888
أظن أاب خالد الواليب ذكره عن ميمونة بنت احلارث قالت قال رسول هللا صلى 



 هللا عليه وسلم : الكافر أيكل يف سبعة أمعاء واملؤمن أيكل يف معي واحد 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح لغريه ت  

 

 

ي عن سفيان  حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عبد الرمحن بن مهد - 26889
عن الشيباين عن عبد هللا بن شداد عن ميمونة : ان النيب صلى هللا عليه وسلم  

 كان يباشرها وهي حائض فوق اإلزار 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عبد الرمحن عن مالك عن الزهري  - 26890
هللا عن بن عباس عن ميمونة زوج النيب صلى هللا عليه  عن عبيد هللا بن عبد 

وسلم قالت : ان النيب صلى هللا عليه وسلم سئل عن فارة وقعت يف مسن قال  
 خذوها وما حوهلا فالقوه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا حممد بن جعفر وحيىي بن سعيد عن   - 26891
ث مث أخرج  شعبة قال حدثين احلكم قال : سألت مقسما قال قلت أوتر بثال

إىل الصالة خمافة ان تفوتين قال ال يصلح اال خبمس أو سبع فأخربت جماهدا 
ميمونة وحيىي بن اجلزار بقوله فقاال يل سله عمن فسألته فقال عن الثقة عن 

 وعائشة عن النيب صلى هللا عليه وسلم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن   - 26892
سليمان الشيباين عن عبد هللا بن شداد عن خالته ميمونة عن النيب صلى هللا 

 عليه وسلم : انه كان يصلي على اخلمرة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

وأبو كامل قاال ثنا ليث بن  حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا حجاج - 26893
عن حبيب موىل عروة عن بدية موالة ميمونة عن  سعد قال حدثين بن شهاب 

ميمونة زوج النيب صلى هللا عليه وسلم : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  



كان يباشر املرأة من نسائه وهي حائض إذا كان عليها إزار يبلغ أنصاف 
 الفخذين أو الركبتني حمتجزة به  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح دون قوله : " يبلغ أنصاف الفخذين ت
 أو الركبتني " 

 

 

------------------------------------- 

 

[    336صفحة  - 6مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا هشيم قال أان الشيباين عن عبد هللا   - 26894
بن شداد عن ميمونة بنت احلرث قالت : كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 يصلي على اخلمرة  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

قاال أان بن جريج حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عبد الرزاق ويزيد  - 26895



قال عطاء قال بن عباس أخربتين ميمونة زوج النيب صلى هللا عليه وسلم : ان  
 شاة ماتت فقال النيب صلى هللا عليه وسلم اال دبغتم إهاهبا فاستمتعتم به 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عبد الرزاق قال ثنا معمر عن   - 26896
الزهري عن بدية موالة ميمونة عن ميمونة قالت : كان رسول هللا صلى هللا 

عليه وسلم يباشر املرأة من نسائه حائضا تكون عليها اخلرقة إىل الركبتني أو إىل 
 إنصاف الفخذين  

 

 

ه : " إىل الركبة أو إىل عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح دون قولت
 أنصاف الفخذ " وهذا إسناد ضعيف جلهالة ندبة والنقطاعه بني الزهري وندبة

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا أسباط قال ثنا الشيباين عن عبد   - 26897
هللا بن شداد بن اهلاد عن ميمونة قالت : كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

وهن حيض  يباشر نساءه فوق اإلزار  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عفان قال ثنا عبد الواحد قال ثنا   - 26898
سليمان الشيباين قال ثنا عبد هللا بن شداد بن اهلاد قال مسعت ميمونة زوج 

 عليه وسلم إذا أراد النيب صلى هللا عليه وسلم تقول : كان رسول هللا صلى هللا 
 أن يباشر امرأة من نسائه وهى حائض أمرها فأتزرت 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عفان ثنا أبو عوانة عن سليمان   - 26899
األعمش عن سامل بن أىب اجلعد عن كريب موىل بن عباس عن بن عباس عن  

ة بنت احلرث قالت : وضعت لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم غسال ميمون
أدري أذكر  وسرتته فصب على يده فغسلها مرة أو مرتني قال سليمان فال 

الثالثة أم ال قال مث أفرغ بيمينه على مشاله فغسل فرجه مث دلك يده ابألرض أو 
  ابحلائط مث مضمض واستنشق وغسل وجهه ويديه وغسل رأسه مث صب على

جسده مث تنحى فغسل قدميه قالت فناولته خرقة قال فقال هكذا وأشار بيده  
ان ال أريدها قال سليمان فذكرت ذلك إلبراهيم فقال هو كذلك ومل ينكره  

 وقال إبراهيم ال أبس ابملنديل إمنا هي عادة  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عفان ثنا أبو عوانة قال ثنا زيد بن  - 26900
جبري قال : سألت بن عمر فذكر حديثا قال وسأله رجل عما يقتل من الدواب  
فقال أخربتين إحدى نسوة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم انه أمر بقتل الفأرة  

 والعقرب والكلب العقور واحلداي والغراب 

 

 

رنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األت  

 

 

( حديث صفية أم املؤمنني رضي هللا عنه   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا وكيع قال ثنا سفيان عن سلمة بن   - 26901
قال رسول  كهيل عن أىب إدريس عن بن صفوان عن صفية أم املؤمنني قالت

هللا صلى هللا عليه وسلم : ال ينتهي الناس عن غزو هذا البيت حىت يغزوه 
م  جيش حىت إذا كانوا ببيداء من األرض خسف أبوهلم وأخرهم ومل ينج أوسطه

قالت قلت اي رسول هللا أرأيت املكره منهم قال يبعثهم هللا على ما يف أنفسهم 



 قال سفيان قال سلمة فحدثين عبيد بن أىب اجلعد عن مسلم حنو هذا احلديث  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح دون قوله : " ال ينتهي الناس عن  ت
 غزو هذا البيت " وهذا إسناد ضعيف جلهالة ابن صفوان

 

 

------------------------------------- 

 

[    337صفحة  - 6مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عبد الرمحن بن مهدي ثنا سفيان   - 26902
بنت حيي  عن سلمة يعن بن كهيل عن أىب إدريس عن بن صفوان عن صفية 

عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : ال ينتهى الناس عن غزو هذا البيت حىت 
 إذا كانوا ببيداء من األرض خسف أبوهلم وأخرهم ومل ينج أوسطهم قالوا اي

 رسول هللا يكون فيهم املكره قال يبعثهم هللا على ما يف أنفسهم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح دون قوله : " ال ينتهي الناس عن  ت
 غزو هذا البيت " وهذا إسناد ضعيف

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا أبو نعيم قال ثنا سفيان عن سلمة   - 26903
م بن صفوان عن صفية قالت قال رسول هللا عن أىب إدريس املرهيب عن مسل

 صلى هللا عليه وسلم : ال ينتهي الناس وذكر احلديث وساقه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح دون قوله : " ال ينتهي الناس عن  ت
 غزو هذا البيت " وهذا إسناد ضعيف

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا وهب بن جرير قال ثنا أىب قال   - 26904
مسعت يعلى بن حكيم حيدث عن صهرية بنت جيفر قالت دخلنا على صفية  

بنت حيي فسألت عن نبيذ اجلر فقالت : حرم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
 نبيذ اجلر  

 

 

الة عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف جلهت
 صهرية بنت جيفر 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عبد الرزاق قال أان معمر وعبد   - 26905
األعلى عن معمر عن الزهري عن على بن حسني عن صفية بنت حيي قالت :  



كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم معتكفا فأتيته أزوره ليال فحدثته مث قمت  
ا يف دار أسامة بن زيد فمر رجالن من  فانقلبت فقام معي يقلبىن وكان مسكنه

األنصار فلما رأاي النيب صلى هللا عليه وسلم أسرعا فقال النيب صلى هللا عليه  
وسلم على رسلكما اهنا صفية بنت حيي فقاال سبحان هللا اي رسول هللا فقال  
ان الشيطان جيري من اإلنسان جمرى الدم وأين خشيت ان يقذف يف قلوبكما  

يئا  شرا أو قال ش  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا وهب بن جرير قال حدثين أىب قال  - 26906
مسعت يعلى بن حكيم حيدث عن صهرية بنت جيفر قالت : حججنا مث أتينا  
املدينة فدخلنا على صفية بنت حيي فوافقنا عندها نسوة فقالت حرم رسول  

  صلى هللا عليه وسلم نبيذ اجلر  هللا

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح لغريه ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عفان قال ثنا جرير بن حازم قال   - 26907



حدثين يعلى بن حكيم عن : صهرية بنت جيفر مسعه منها قالت حججنا مث  
ا عندها نسوة من أهل انصرفنا إىل املدينة فدخلنا على صفية بنت حيي فوافقن

الكوفة فقلن هلا ان شئنت سألنت ومسعنا وان شئنت سألنا ومسعنت فقلنا سلن 
فسألن عن أشياء من أمر املرأة وزوجها ومن أمر احمليض مث سألن عن نبيذ اجلر  

فقالت أكثرمت علينا اي أهل العراق يف نبيذ اجلر وما على إحداكن ان تطبخ  
جعله يف سقائها وتوكئ عليه فإذا طاب شربت مترها مث تدلكه مث تصفيه فت

 وسقت زوجها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : قوهلا : حرم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم نبيذ اجلر  ت
 صحيح لغريه 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عبد الرزاق قال ثنا جعفر بن  - 26908
زاق هو يف كتايب  سليمان عن اثبت قال حدثتين مشيسة أو مسية قال عبد الر 

مسينة عن صفية بنت حيي : ان النيب صلى هللا عليه وسلم حج بنسائه فلما  
كان يف بعض الطريق نزل رجل فساق هبن فاسرع فقال النيب صلى هللا عليه  
وسلم كذاك سوقك ابلقوارير يعىن النساء فبينا هم يسريون برك بصفية بنت 
حيي مجلها وكانت من أحسنهن ظهرا فبكت وجاء رسول هللا صلى هللا عليه  
وسلم حني أخرب بذلك فجعل ميسح دموعها بيده وجعلت تزداد بكاء وهو  



يكن يريد ان  ينهاها فلما أكثرت زبرها وانتهرها وأمر الناس ابلنزول فنزلوا ومل
ت فنزلوا وكان يومي فلما نزلوا ضرب خباء النيب صلى هللا عليه وسلم  ينزل قال

ودخل فيه قالت فلم أدر عالم أهجم من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
وخشيت ان يكون يف نفسه شيء مين فانطلقت إىل عائشة فقلت هلا تعلمني  

عليه وسلم بشيء أبدا وأين قد  اين مل أكن أبيع يومي من رسول هللا صلى هللا 
وهبت يومي لك على ان ترضي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عين قالت نعم 

قال فأخذت عائشة مخارا هلا قد ثردته بزعفران فرشته ابملاء ليذكى رحيه مث  
لبست ثياهبا مث انطلقت إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فرفعت طرف 

ئشة ان هذا ليس بيومك قالت ذلك فضل هللا يؤتيه اخلباء فقال هلا مالك اي عا
من يشاء فقال مع أهله فلما كان عند الرواح قال لزينب بنت جحش اي زينب 

أفقري أختك صفية مجال وكانت من أكثرهن ظهرا فقالت أان أفقر يهوديتك 
فغضب النيب صلى هللا عليه وسلم حني مسع ذلك منها فهجرها فلم يكلمها  

ايم مىن يف سفره حىت رجع إىل املدينة احملرم وصفر فلم أيهتا حىت قدم مكة وأ
ومل يقسم هلا ويئست منه فلما كان شهر ربيع األول دخل عليها فرأت ظله  

فقالت ان هذا لظل رجل وما يدخل على النيب صلى هللا عليه وسلم فمن هذا  
ما   فدخل النيب صلى هللا عليه وسلم فلما رأته قالت اي رسول هللا ما أدري 

أصنع حني دخلت على قالت وكانت هلا جارية وكانت ختبؤها من النيب صلى 
هللا عليه وسلم فقالت فالنة لك فمشى النيب صلى هللا عليه وسلم إىل سرير 

 زينب وكان قد رفع فوضعه بيده مث أصاب أهله ورضى عنهم  



 

 

أومشيسة  -عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف جلهالة مسية ت  

 

 

-------------------------------------  

 

[    338صفحة  - 6مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عفان ثنا محاد يعىن بن سلمة قال   - 26909
ثنا اثبت عن مسية عن عائشة : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان يف سفر  

 فاعتل بعري لصفية فذكر حنوه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف جلهالة مسية ت  

 

 

( حديث أم الفضل بن عباس وهي أخت ميمونة رضي هللا عنها   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن   - 26910
عبيد هللا عن بن عباس عن أمه اهنا : مسعت النيب صلى هللا عليه وسلم يقرأ يف 



 املغرب ابملرسالت عرفا  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

د بن زيد قال ثنا  حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عفان ثنا محا - 26911
أيوب عن عكرمة عن بن عباس انه أفطر بعرفة أتى برمان فأكله وقال حدثتين 

 أم الفضل : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أفطر بعرفة أتته بلنب فشربه 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا يعقوب قال ثنا أىب عن بن إسحاق  - 26912
هللا بن عباس  قال وحدثين حسني بن عبد هللا بن عباس عن عكرمة موىل عبد 

عن عبد هللا بن عباس عن أم الفضل بنت احلرث : ان رسول هللا صلى هللا 
 عليه وسلم رأى أم حبيب بنت عباس وهي فوق الفطيم قالت فقال لئن بلغت

 بنية العباس هذه وأان حي ألتزوجنها 
 

 

وهو ابن عبيد   -عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف حسني بن عبد هللا ت



ضعيف  -هللا بن عباس   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا موسى بن داود ثنا عبد العزيز بن  - 26913
أىب سلمة عن محيد عن أنس عن أم الفضل بنت احلرث قالت : صلى بنا 

سول هللا صلى هللا عليه وسلم يف بيته متوشحا يف ثوب املغرب فقرأ املرسالت ر 
 ما صلى صالة بعدها حىت قبض صلى هللا عليه وسلم  

 

 

وهو الضيب  -عليق شعيب األرنؤوط : هذا إسناد أخطأ فيه موسى بن داود ت
فأدخل حديثا يف حديث  -  
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حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا سفيان عن أىب النضر قال مسعت  - 26914
عمريا موىل أم الفضل أم بين العباس عن أم الفضل قالت : شكوا يف صوم 

أم الفضل أان أعلم لكم ذلك النيب صلى هللا عليه وسلم يوم عرفة فقالت 



 فبعثت بلنب فشرب  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا إمساعيل قال ثنا أيوب عن أىب  - 26915
: كان رسول هللا  اخلليل عن عبد هللا بن احلرث اهلامشي عن أم الفضل قالت

صلى هللا عليه وسلم يف بييت فجاء أعرايب فقال اي رسول هللا كانت يل امرأة  
يت احلدثى فتزوجت عليها امرأة أخرى فزعمت امرأيت األوىل أهنا أرضعت امرأ

إمالجة أو إمالجتني وقال مرة رضعة أو رضعتني فقال ال حترم اإلمالجة وال  
 اإلمالجتان أو قال الرضعة أو الرضعتان  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا أبو سلمة اخلزاعي قال أخربان ليث  - 26916
بنت احلرث  ويونس قال حدثنا ليث يعىن بن سعد عن يزيد بن اهلاد عن هند 

عن أم الفضل : ان النيب صلى هللا عليه وسلم دخل على العباس وهو يشتكى 
حمسنا  فتمىن املوت فقال اي عباس اي عم رسول هللا ال تتمن املوت ان كنت 



تزداد إحساان إىل إحسانك خري لك وان كنت مسيأ فان تؤخر تستعتب خري 
لك فال تتمن املوت قال يونس وان كنت مسيأ فان تؤخر تستعتب من 

 إساءتك خري لك  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف جلهالة هند بنت احلارث وهي ت
 اخلثعمية 

 

 

ىي بن بكري قال ثنا إسرائيل عن حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا حي - 26917
عن أم الفضل قالت : رأيت كان يف بييت عضوا مساك عن قابوس بن املخارق  

من أعضاء رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قالت فجزعت من ذلك فأتيت 
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال خريا تلد فاطمة غالما  

لدت حسنا فأعطيته فارضعته حىت حترك أو  فتكفلينه بلنب ابنك قثم قالت فو 
فطمته مث جئت به إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فأجلسته يف حجره فبال  

فضربت بني كتفيه فقال أرفقي اببين رمحك هللا أو أصلحك هللا أوجعت ابين  
قالت قلت اي رسول هللا اخلع إزارك والبس ثواب غريه حىت أغسله قال إمنا  

رية وينضح بول الغالم  يغسل بول اجلا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  



 

 

حدثنا عبد هللا قال وجدت يف كتاب أىب خبط يده حدثنا أبو  - 26918
معمر ومسعته اان من أيب معمر قال حدثنا عبد هللا بن إدريس قال ثنا يزيد يعين 

ولد بن أىب زايد عن عبد هللا بن احلرث عن أم الفضل بنت احلرث وهى أم 
العباس أخت ميمونة قالت : أتيت النيب صلى هللا عليه وسلم يف مرضه 

فجعلت أبكى فرفع رأسه فقال ما يبكيك قلت خفنا عليك وما ندري ما نلقى  
 من الناس بعدك اي رسول هللا قال أنتم املستضعفون بعدي  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف لضعف يزيد بن أيب زايدت  

 

 

ثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عفان وهبز قاال ثنا محاد بن سلمة  حد - 26919
احلسن أو احلسني   قال اان عطاء اخلرساين عن لبابة أم الفضل اهنا كانت ترضع

قالت : فجاء رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فاضطجع يف مكان مرشوش 
فوضعه على بطنه فبال على بطنه فرأيت البول يسيل على بطنه فقمت إىل 

قربة ألصبها عليه فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اي أم الفضل ان بول 
 الغالم يصب عليه املاء وبول اجلارية يغسل وقال هبز غسال  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : قوله : " اي أم الفضل إن بول الغالم ... " صحيح ت
 وهذا إسناد ضعيف النقطاعه عطاء مل يسمع من أم الفضل

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عفان قال ثنا محاد قال محيد كان   - 26920
 عطاء يرويه عن أىب عياض عن لبابة :  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : مل يتبني لنا من هو أبو عياض ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عفان ثنا وهيب قال ثنا أيوب عن  - 26921
حلرث عن أم الفضل قالت : أتيت النيب صاحل أىب اخلليل عن عبد هللا بن ا

صلى هللا عليه وسلم فقلت اىن رأيت يف منامي يف بييت أو حجريت عضوا من 
أعضائك قال تلد فاطمة ان شاء هللا غالما فتكفلينه فولدت فاطمة حسنا  

فدفعته إليها فارضعته بلنب قثم وأتيت به النيب صلى هللا عليه وسلم يوما أزوره  
ى هللا عليه وسلم فوضعه على صدره فبال على صدره فأخذه النيب صل

فأصاب البول إزاره فزخخت بيدي على كتفيه فقال أوجعت ابين أصلحك هللا 
أو قال رمحك هللا فقلت اعطين إزارك أغسله فقال إمنا يغسل بول اجلارية 

 ويصب على بول الغالم  

 



 

خني عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيت  
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حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو كامل ثنا محاد عن قتادة عن   - 26922
أىب اخلليل عن عبد هللا بن احلرث عن أم الفضل ان النيب صلى هللا عليه وسلم  

 قال : ال حترم االمالجة وال االمالجتان  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح غري أيب ت
 كامل 

 

 

ا عبد هللا حدثين أىب ثنا عبد الرزاق قال ثنا معمر عن  حدثن - 26923
الزهري عن عبيد هللا بن عبد هللا بن عتبة عن بن عباس عن أمه أم الفضل 

قالت ان آخر ما مسعت من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قرأ : يف املغرب 
 سورة املرسالت  



 

 

الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا حيىي بن سعيد عن مالك حدثين  - 26924
سامل أبو النضر عن عمري موىل أم الفضل ان أم الفضل أخربته : اهنم شكوا يف 

صوم النيب صلى هللا عليه وسلم يوم عرفة فأرسلت إليه بلنب فشرب وهو 
 خيطب الناس بعرفة على بعريه  

 

 

وط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤ ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا حجاج قال ثنا شريك عن مساك بن   - 26925
حرب عن قابوس بن خمارق عن أم الفضل قالت : أتيت النيب صلى هللا عليه  

 وسلم فذكرت مثل حديث عفان  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

قال ثنا وهيب قال ثنا أيوب عن صاحل أيب اخلليل فذكر : مثله   - 26926  



 

 

ليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحعت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن قال ثنا سفيان عن   - 26927
سامل أىب النضر عن عمري موىل أم الفضل عن أم الفضل : اهنم متاروا يف صوم  

 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يوم عرفة فبعثت إليه بقدح فيه لنب فشربه 

 

 

ط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤو ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب قال قرأت على عبد الرمحن بن مهدي   - 26928
مالك وحدثنا محاد بن خالد قال ثنا مالك املعىن عن بن شهاب عن عبيد هللا  
بن عبد هللا بن عتبة عن بن عباس انه قال : ان أم الفضل بنت احلرث مسعته  

عرفا فقالت اي بين وهللا لقد ذكرتين بقراءتك هذه السورة وهو يقرأ واملرسالت 
 اهنا آلخر ما مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقرأ هبا يف املغرب  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا هبز بن أسد قال ثنا محاد بن زيد  - 26929
قال ثنا أيوب عن عكرمة عن بن عباس انه أفطر بعرفة قال وحدثتين أم  
 الفضل : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أفطر بعرفة أتته بلنب فشربه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

أىب ثنا هبز وعفان قاال ثنا مهام قال ثنا  حدثنا عبد هللا حدثين  - 26930
ارث : سأل  قتادة عن أىب اخلليل عن عبد هللا بن احلرث عن أم الفضل بنت احل

رجل النيب صلى هللا عليه وسلم أحترم املصة قال النيب صلى هللا عليه وسلم ال  
 وقال عفان ان النيب صلى هللا عليه وسلم سئل فذكره  

 

 

إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : ت  

 

 

( حديث أم هانئ بنت أىب طالب رضي هللا عنها وامسها   )  

 

 

------------------------------------- 
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حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عبد الرزاق قال ثنا معمر عن بن   - 26931
زل رسول هللا طاوس عن املطلب بن عبد هللا بن حنطب عن أم هانئ قالت : ن

صلى هللا عليه وسلم يوم الفتح أبعلى مكة فأتيته فجاء أبو ذر جبفنة فيها ماء  
هللا عنه قالت اىن ألرى فيها أثر العجني قالت فسرته يعىن أاب ذر رضي 

 فاغتسل مث صلى النيب صلى هللا عليه وسلم مثان ركعات وذلك يف الضحى 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح دون قصة أيب ذر مع النيب صلى هللا  ت
 عليه وسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عبد الرزاق وبن بكر قاال ثنا بن  - 26932
ت إىل النيب جريج قال أخربين عطاء عن أم هانئ بنت أىب طالب قالت : دخل

صلى هللا عليه وسلم يوم الفتح وهو يف قبة له فوجدته قد اغتسل مباء كان يف  
أم  صحفة اين ألرى فيها أثر العجني فوجدته يصلي ضحى قلت أخال خرب

 هانئ هذا ثبت قال نعم قال بن بكر الضحى 

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد منقطع عطاء بن أيب ت
 رابح مل يسمع من أم هاينء 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عبد الرزاق قال اان معمر قال   - 26933
ليها : ان  حدثين بن شهاب عن عبد هللا بن احلرث عن أم هانئ وكان انزال ع

النيب صلى هللا عليه وسلم يوم الفتح سرت عليه فاغتسل يف الضحى فصلى مثان  
 ركعات ال يدري أقيامها أطول أم سجودها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا سفيان عن بن أىب جنيح عن جماهد   - 26934
  عليه وسلم مكة مرة وله أربع غدائر  عن أم هانئ قالت : قدم النيب صلى هللا

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف النقطاعه ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا محاد بن أسامة قال أخربين حامت بن   - 26935
أىب صغرية وروح قال ثنا حامت بن أىب صغرية قال ثنا مساك بن حرب عن أىب 



صاحل موىل أم هانئ قال روح يف حديثه حدثتين أم هانئ فقالت يل : سألت 
  {م املنكر وأتتون يف انديك  }رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن قوله تعاىل 

قال كانوا خيذفون أهل الطريق ويسخرون منهم فذاك املنكر الذي كانوا أيتون 
   {وأتتون يف انديكم املنكر   }قال روح فذلك قوله تعاىل 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف لضعف أيب صاحل موىل أم هاينء وامسه ت
 ابذام ويقال : ابذان 

 

 

ىب ثنا زيد بن احلباب عن بن أىب ذئب حدثنا عبد هللا حدثين أ - 26936
ل بن أىب طالب عن فاختة أم هانئ قالت : عن املقربي عن أىب مرة موىل عقي

ملا كان يوم فتح مكة أجرت محوين يل من املشركني إذ طلع رسول هللا صلى 
هللا عليه وسلم وعليه رهجة الغبار يف ملحفة متوشحا هبا فلما رآين قال مرحبا  

ئ قلت اي رسول هللا أجرت محوين يل من املشركني فقال قد بفاختة أم هان
أجران من أجرت وأمنا من أمنت مث أمر فاطمة فسكبت له ماء فتغسل به 

 فصلى مثان ركعات يف الثوب متلببا به وذلك يوم فتح مكة ضحى  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا أبو داود الطيالسي قال ثنا شعبة   - 26937
ل عليها فدعا  عن جعدة عن أم هانئ : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم دخ

بشراب فشرب مث انوهلا فشربت فقالت اي رسول هللا أما اىن كنت صائمة فقال  
ء صام وان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الصائم املتطوع أمري نفسه ان شا

شاء أفطر قال قلت له مسعته أنت من أم هانئ قال ألحدثنيه أبو صاحل وأهلنا  
 عن أم هانئ  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف جلهالة جعدة : وهو ابن ابن أم هاينء ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا سليمان قال ثنا شعبة قال كنت   - 26938
أم هانئ :فأتيت أان خريمها وأفضلهما فسألته وكان  أمسع مساكا يقول حدثين بن 

 يقال له جعدة 
 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عبد الصمد قال ثنا اثبت بن يزيد  - 26939
أبو زيد ثنا هالل يعىن بن خباب قال نزلت أان وجماهد على حيىي بن جعدة بن  

ى هللا عليه وسلم  أم هانئ فحدثنا عن أم هانئ قالت : أان أمسع قراءة النيب صل
 يف جوف الليل وأان على عريشي هذا وهو عند الكعبة  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

------------------------------------- 
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حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عبد امللك بن عمرو وبن أىب بكري  - 26940
قال ثنا إبراهيم بن انفع عن بن أىب جنيح عن جماهد عن أم هانئ قالت :  
اغتسل النيب صلى هللا عليه وسلم وميمونة من إانء واحد قصعة فيها أثر 

 العجني 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا يزيد بن هارون قال أان حممد يعىن   - 26941
م هانئ قال  بن عمر وعن إبراهيم بن عبد هللا بن حسني عن أىب مرة موىل أ

حممد وقد رأيت أاب مرة وكان شيخا قد أدرك أم هانئ عن أم هانئ قالت : 



قد أجرت أتيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عام الفتح فقلت اي رسول هللا 
تعين عليا قالت فقال رسول هللا صلى هللا  محوين يل فزعم بن أمي انه قاتله

عليه وسلم قد آجران من أجرت اي أم هانئ وصب لرسول هللا صلى هللا عليه  
وسلم ماء فاغتسل مث التحف بثوب عليه وخالف بني طرفيه على عاتقه فصلى  

 الضحى مثاين ركعات  
 

 

يث صحيحعليق شعيب األرنؤوط : حدت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا أسود بن عامر قال ثنا إسرائيل عن   - 26942
مساك عن رجل عن أم هانئ قالت : ملا كان يوم فتح مكة جاءت فاطمة حىت  
قعدت عن يساره وجاءت أم هانئ فقعدت عن ميينه وجاءت الوليدة بشراب  

هانئ عن ميينه فقالت لقد  فتناوله النيب صلى هللا عليه وسلم فشرب مث انوله أم
 كنت صائمة فقال هلا أشئ تقضينه عليك قالت ال قال ال يضرك إذا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف الضطراب سنده ونكارة متنه ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا يعلي بن عبيد قال ثنا إمساعيل   - 26943



لت : ملا دخل رسول هللا صلى يعىن بن أىب خالد عن أىب صاحل عن أم هانئ قا
هللا عليه وسلم يوم فتح مكة حجبوه وأتى مباء فاغتسل مث صلى الضحى مثاين  

 ركعات ما رآه أحد بعدها صالها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف لضعف أيب ت
 صاحل وهو موىل أم هاىنء وامسه ابذام

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا هارون قال ثنا بن وهب قال أخربان  - 26944
ان أابه عبد   يونس عن بن شهاب قال حدثين عبيد هللا بن عبد هللا بن احلدث

هللا بن احلرث بن نوفل حدثه ان أم هانئ بنت أىب طالب أخربته : ان رسول 
فأمر بثوب فسرت هللا صلى هللا عليه وسلم أتى بعد ما ارتفع النهار يوم الفتح  

عليه فاغتسل مث قام فركع مثاين ركعات ال أدري أقيامه فيها أطول أو ركوعه أو  
 سجوده كل ذلك منه متقارب قالت فلم أره سبحها قبل وال بعد  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

ة عن  حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا حممد بن جعفر قال ثنا شعب - 26945



عمرو بن مرة عن بن أىب ليلى قال ما أخربين أحد انه رأى النيب صلى هللا عليه  
وسلم يصلي الضحى غري أم هانئ فإهنا حدثت أن النيب صلى هللا عليه وسلم  
دخل بيتها يوم فتح مكة فاغتسل وصلى مثاين ركعات ما رأته صلى صالة قط  

 أخف منها غري انه كان يتم الركوع والسجود : 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن يزيد  - 26946
بن أىب زايد قال سألت عبد هللا بن احلرث عن صالة الضحى فقال أدركت 

أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم وهم متوافرون فما حدثين أحد منهم انه 
سول هللا صلى هللا عليه وسلم يصلي الضحى غري أم هانئ فإهنا قالت : رأى ر 

دخل علىرسول هللا صلى هللا عليه وسلم يوم الفتح يوم مجعة فاغتسل مث صلى  
 مثاين ركعات  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح دون قوله : " يوم مجعة " وهذا إسناد  ت
 ضعيف لضعف يزيد بن أيب زايد

 

 



ا عبد هللا حدثين أىب ثنا إبراهيم بن خالد قال حدثين رابح حدثن - 26947
عن معمر عن أىب عثمان اجلحشي عن موسى أو فالن بن عبد الرمحن بن أىب 
ربيعة عن أم هانئ قال هلا النيب صلى هللا عليه وسلم : اختذي غنما اي أم هانئ  

 فإهنا تروح خبري وتغدو خبري  

 

 

صحيح وهذا إسناد ضعيف جلهالة أيب عثمان  عليق شعيب األرنؤوط : حديث ت
 اجلحشي وموسى بن عبد الرمحن بن أيب ربيعة 

 

 

-------------------------------------  

 

[    343صفحة  - 6مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عبد هللا بن احلرث املخزومي قال   - 26948
عن إبراهيم بن عبد هللا بن حنني عن أىب مرة عن أم  حدثين الضحاك بن عثمان  

هانئ : اهنا رأت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يصلي يف ثوب واحد خمالفا  
 بني طرفيه مثان ركعات مبكة يوم الفتح 

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا وكيع ثنا شعبة عن عمرو بن مرة   - 26949
 صلى هللا عليه وسلم  عن عبد الرمحن بن أىب ليلى قال مل خيربان أحد : ان النيب

صلى الضحى اال أم هانئ فإهنا قالت دخل على النيب صلى هللا عليه وسلم  
والسجود  بييت فاغتسل يوم فتح مكة مث صلى مثاين ركعات خيف فيهن الركوع  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا وكيع قال ثنا مسعر عن أىب العالء  - 26950
العبدي عن حيىي بن جعدة عن أم هانئ قالت : كنت أمسع قراءة النيب صلى 

 هللا عليه وسلم ابلليل وأان على عريشي 

 

 

وط : إسناده صحيحعليق شعيب األرنؤ ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا وكيع قال ثنا بن أيب ذئب عن   - 26951
سعيد بن أىب سعيد املقربي عن أىب مرة موىل فاخته أم هانئ عن فاخته أم هانئ  



بنت أىب طالب قالت : ملا كان يوم فتح مكة أجرت رجلني من أمحائي  
ن أمي علي بن أىب طالب فتفلت  فادخلتهما بيتا وأغلقت عليهما اباب فجاء ب

عليهما ابلسيف قالت فأتيت النيب صلى هللا عليه وسلم فلم أجده ووجدت 
فاطمة فكانت أشد على من زوجها قالت فجاء النيب صلى هللا عليه وسلم  

 وعليه أثر الغبار فأخربته فقال اي أم هانئ قد أجران من أجرت وأمنا من أمنت 

 

 

ناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إس ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عبد الرمحن بن مهدي عن مالك  - 26952
عن أىب النضر عن أىب مرة موىل عقيل بن أىب طالب عن أم هانئ اهنا : ذهبت  
إىل النيب صلى هللا عليه وسلم يوم الفتح قالت فوجدته يغتسل وفاطمة تسرته 

من هذا فقلت أان أم هانئ قلت اي رسول بثوب فسلمت وذلك ضحى فقال  
هللا زعم بن أمي انه قاتل رجال أجرته فالن بن هبرية فقال رسول هللا صلى هللا  
عليه وسلم قد أجران من أجرت اي أم هانئ فلما فرغ رسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم من غسله قام فصلى مثاين ركعات ملتحفا يف ثوب  

 

 

ناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إس ت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب قال قرأت على عبد الرمحن بن مهدي   - 26953
هذا احلديث مالك عن أىب النضر موىل عمر بن عبيد هللا ان أاب مرة موىل أم 
هانئ أخربه : انه مسع أم هانئ بنت أىب طالب ذهبت إىل رسول هللا صلى هللا  

 عليه وسلم يوم الفتح فذكر احلديث 

 

 

ناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إس ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا حممد بن جعفر قال ثنا شعبة عن   - 26954
وسلم دخل  جعدة عن أم هانئ وهى جدته : ان رسول هللا صلى هللا عليه

عليها يوم الفتح فأتى بشراب فشرب مث انولين فقلت اين صائمة فقال رسول  
هللا صلى هللا عليه وسلم ان املتطوع أمري على نفسه فان شئت فصومي وان 

ئت فأفطري  ش  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا هبز ثنا محاد بن سلمة ثنا مساك بن  - 26955
حرب عن هارون أبن بنت أم هانئ أو بن بن أم هانئ عن أم هانئ : ان رسول  



هللا صلى هللا عليه وسلم شرب شرااب فناوهلا لتشرب فقالت اين صائمة ولكن 
رهت ان أرد سؤرك فقال يعىن ان كان قضاء من رمضان فأقضي يوما مكانه  ك

 وان كان تطوعا فان شئت فأقضي وان شئت فال تقضي  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    344صفحة  - 6مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

قال عبد هللا وجدت يف كتاب أىب خبط يده ثنا سعيد بن سليمان   - 26956
قال ثنا موسى بن خلف قال حدثنا عاصم بن هبدلة عن أىب صاحل عن أم هانئ  

بنت أىب طالب قال قالت : مر يب ذات يوم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
ل هللا اين قد كربت وضعفت أو كما قالت فمرين بعمل أعمله  فقلت اي رسو 

ك مائة رقبة تعتقينها من  وأان جالسة قال سبحي هللا مائة تسبيحة فإهنا تعدل ل
ولد إمساعيل وأمحدي هللا مائة حتميدة تعدل لك مائة فرس مسرجة ملجمة  

ائة بدنة حتملني عليها يف سبيل هللا وكربي هللا مائة تكبرية فإهنا تعدل لك م
مقلدة متقبلة وهللى هللا مائة هتليلة قال بن خلف أحسبه قال متأل ما بني 



 السماء واألرض وال يرفع يومئذ ألحد عمل اال ان أييت مبثل ما أتيت به  
 

 

ويقال   -عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف لضعف أيب صاحل وهو ابذام  ت
موىل أم هاينء -: ابذان   

 

 

( حديث أمساء بنت أيب بكر الصديق رضي هللا عنهما  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا سفيان بن عيينة عن أيوب عن بن  - 26957
أىب مليكة عن أمساء قالت : قلت للنيب صلى هللا عليه وسلم ليس يل اال ما  

 أدخل الزبري بييت قال أنفقي وال توكى فيوكى عليك  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا سفيان عن هشام عن أبيه عن أمه   - 26958
قالت : أتتين أمي راغبة يف عهد قريش وهى مشركة فسألت رسول هللا صلى 

 هللا عليه وسلم أصلها قال نعم  

 



 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

ليث يعىن بن سعد   حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا يونس قال ثنا - 26959
عن هشام عن أبيه عن أمساء : مثله وقال وهى مشركة يف عهد قريش ومدهتم  

 إذ عاهدوا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا حسن قال ثنا بن هليعة قال ثنا أبو  - 26960
ه مسع عروة حيدث عن أمساء بنت أىب بكر قالت : قدمت أمي وهى  األسود ان

مشركة يف عهد قريش إذ عاهدوا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فاستفتيت  
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقلت أمي قدمت وهى راغبة أفاصلها فقال  

 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم نعم صلي أمك 

 

 

ديث صحيحعليق شعيب األرنؤوط : حت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عبد هللا بن إدريس قال ثنا بن  - 26961
 إسحاق عن حيىي بن عباد بن عبد هللا بن الزبري عن أبيه ان أمساء بنت أىب بكر
قالت : خرجنا مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حجاجا حىت إذا كنا ابلعرج  

ست عائشة إىل جنب رسول هللا صلى نزل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فجل
هللا عليه وسلم وجلست إىل جنب أىب وكانت زمالة رسول هللا صلى هللا عليه  

وسلم وزمالة أىب بكر واحدة مع غالم أىب بكر فجلس أبو بكر ينتظره ان يطلع  
عليه فطلع وليس معه بعريه فقال أين بعريك قال قد أضللته البارحة فقال أبو 

ضله فطفق يضربه ورسول هللا صلى هللا عليه وسلم يتبسم بكر بعري واحد ت
 ويقول انظروا إىل هذا احملرم وما يصنع  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ابن إسحاق مدلس وقد عنعن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا حممد بن فضيل قال ثنا يزيد يعىن  - 26962
ابحلج ودعوا قول هذا  بن أىب زايد عن جماهد قال قال عبد هللا بن الزبري أفردوا 

يعىن بن عباس فقال بن عباس أال تسأل أمك عن هذا فأرسل إليها فقالت 
فأمران   صدق بن عباس : خرجنا مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حجاجا

 فجعلناها عمرة فحل لنا احلالل حىت سطعت اجملامر بني النساء والرجال 

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : حديث حسن وهذا إسناد ضعيف لضعف يزيد بن ت
 أيب زايد

 

 

------------------------------------- 

 

[    345صفحة  - 6مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثين أىب ثنا أبو معاوية قال ثنا هشام بن عروة  حدثنا عبد هللا   - 26963
صلى هللا عليه وسلم امرأة   عن فاطمة بنت املنذر عن أمساء قالت : أتت النيب

فقالت اي رسول هللا ان يل ابنة عريسا وانه أصابتها حصبة فتمرق شعرها  
 أفاصله فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لعن هللا الواصلة واملستوصلة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا أبو معاوية قال ثنا هشام بن عروة   - 26964
عن فاطمة بنت املنذر عن أمساء بنت أىب بكر قالت : حنران يف عهد رسول هللا 

 صلى هللا عليه وسلم فرسا فأكلنا منه  

 



 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

نا أبو معاوية قال ثنا هشام بن عروة  حدثنا عبد هللا حدثين أىب ث - 26965
يب صلى هللا عن فاطمة بنت املنذر عن أمساء بنت أىب بكر قالت : أتت الن

عليه وسلم امرأة فقالت اي رسول هللا املرأة يصيبها من دم حيضها فقال رسول  
 هللا صلى هللا عليه وسلم لتحته مث لتقرضه مباء مث لتصلى فيه  

 

 

األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا أبو معاوية قال ثنا هشام بن عروة   - 26966
عن فاطمة بنت املنذر عن أمساء بنت أىب بكر قالت : جاءت إىل النيب صلى 

هللا عليه وسلم امرأة فقالت اي رسول هللا اىن على ضرة فهل على جناح ان 
جي مبا مل يعطين فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم املتشبع مبا  أتشبع من زو 

 مل يعط كالبس ثويب زور  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا أبو معاوية قال ثنا هشام بن عروة   - 26967
ل يل رسول هللا صلى  عن فاطمة بنت املنذر عن أمساء بنت أىب بكر قالت قا

هللا عليه وسلم : انفحي أو ارضخي أو انفقي وال توعي فيوعي هللا عليك وال 
 حتصي فيحصي هللا عليك  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عثمان بن علي أبو على العامري   - 26968
قال ثنا هشام بن عروة عن فاطمة عن أمساء قالت : ان كنا لنؤمر ابلعتاقة يف  

 صالة اخلسوف  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري ت  

 

 

زائدة عن  حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا معاوية بن عمرو قال ثنا  - 26969
هشام بن عروة عن فاطمة بنت املنذر عن أمساء قالت : ولقد أمران رسول هللا 

 صلى هللا عليه وسلم ابلعتاقة يف صالة كسوف الشمس 

 



 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا بن منري قال ثنا هشام عن فاطمة   - 26970
قالت : خسفت الشمس على عهد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم   عن أمساء

فدخلت على عائشة فقلت ما شأن الناس يصلون فاشارت برأسها إىل السماء  
فقلت آية قالت نعم فأطال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم القيام جدا حىت 

جتالين الغشي فأخذت قربة إىل جنيب فجعلت أصب على رأسي املاء فانصرف 
ول هللا صلى هللا عليه وسلم وقد جتلت الشمس فخطب رسول هللا صلى رس

هللا عليه وسلم فحمد هللا وأثىن عليه مث قال أما بعد ما من شيء مل أكن رأيته  
اال قد رأيته يف مقامي هذا حىت اجلنة والنار انه قد أوحى إىل انكم تفتنون يف 

أي ذلك قالت أمساء يؤتى القبور قريبا أو مثل فتنة املسيح الدجال ال أدري 
أحدكم فيقال ما علمك هبذا الرجل فأما املؤمن أو املوقن ال أدري أي ذلك 

قالت أمساء فيقول هو حممد هو رسول هللا جاءان ابلبينات واهلدى فأجبنا  
واتبعنا ثالث مرار فيقال له قد كنا نعلم ان كنت لتؤمن به فنم صاحلا وأما  

ي ذلك قالت أمساء فيقول ما أدري مسعت الناس املنافق أو املراتب ال يدري أ
 يقولون شيئا فقلت  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    346صفحة  - 6مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا بن منري عن هشام عن فاطمة بنت   - 26971
املنذر عن أمساء اهنا كانت إذا أتيت ابملرأة لتدعو هلا صبت املاء بينها وبني 

جيبها وقالت : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أمران ان نربدها ابملاء وقال  
 اهنا من فيح جهنم  

 

 

حيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده ص ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا أبو أسامة عن هشام عن فاطمة   - 26972
عن أمساء قالت : أفطران على عهد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف يوم غيم  

 يف رمضان مث طلعت الشمس قلت هلشام أمروا ابلقضاء قال وبد من ذاك 

 

 



على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا أبو أسامة قال ثنا هشام عن أبيه   - 26973
لى هللا عليه  وفاطمة بنت املنذر عن أمساء قالت : صنعت سفرة رسول هللا ص

وسلم يف بيت أىب بكر حني أراد أن يهاجر قالت فلم جند لسفرته وال لسقائه  
اال نطاقي قال   ما نربطهما به قالت فقلت أليب بكر وهللا ما أجد شيئا أربطه به 

فقال شقية ابثنني فاربطى بواحد السقاء وآلخر السفرة فلذلك مسيت ذات 
 النطاقني 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا حيىي بن سعيد عن هشام قال   - 26974
حدثتين فاطمة عن أمساء ان امرأة قالت : اي رسول هللا ان يل ضرة فهل على  

جناح ان تشبعت من زوجي بغري الذي يعطيين فقال رسول هللا صلى هللا عليه  
 وسلم املتشبع مبا مل يعط كالبس ثويب زور 

 

 

سناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا حيىي بن سعيد عن هشام قال   - 26975
حدثتين فاطمة عن أمساء قالت : أكلنا حلم فرس لنا على عهد رسول هللا صلى 

 هللا عليه وسلم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

ين أىب ثنا حيىي بن سعيد عن هشام قال  حدثنا عبد هللا حدث - 26976
ال ثنا هشام عن فاطمة عن أمساء بنت أىب حدثتين فاطمة بنت املنذر ووكيع ق

بكر : ان امرأة من األنصار قالت لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم ان يل بنية  
عريسا وانه مترق شعرها فهل على جناح ان وصلت رأسها قال لعن هللا 

ة الواصلة واملستوصل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حي أىب ثنا حيىي بن سعيد عن هشام قال حدثتين   - 26977
ة  فاطمة عن أمساء وأبو معاوية قال ثنا هشام عن فاطمة عن أمساء : ان امرأ



أتت النيب صلى هللا عليه وسلم فقالت إحداان يصيب ثوهبا من دم احليضة  
 قالت حتته مث لتقرصه ابملاء مث لتنضحه مث تصلي فيه  

 

 

األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا وكيع قال ثنا هشام بن عروة عن   - 26978
فاطمة بنت املنذر عن أمساء بنت أىب بكر قالت : حنران فرسا على عهد رسول  

 هللا صلى هللا عليه وسلم فأكلنا حلمه أو من حلمه  

 

 

حيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده ص ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا بن منري عن هشام عن فاطمة عن   - 26979
أمساء ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال هلا : أنفقي أو ارضخي وال حتصي  

 فيحصي هللا عليك وال توعي فيوعي هللا عليك  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا حممد بن بشر قال ثنا هشام بن  - 26980
حمصية وعن عباد  عروة عن فاطمة بنت املنذر عن أمساء بنت أىب بكر وكانت 

بن محزة عن أمساء بنت أىب بكر ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال هلا :  
صى  انفقي أو انضحي أو انفحي هكذا وهكذا وال توعى فيوعى عليك وال حت

 فيحصى هللا عليك  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عتاب بن زايد قال حدثنا عبد هللا   - 26981
يعىن بن املبارك قال اان بن هليعة عن حممد بن عبد الرمحن بن نوفل عن فاطمة  

ا نؤدي زكاة الفطر على عهد  بنت املنذر عن أمساء بنت أىب بكر قالت : كن
 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مدين من قمح ابملد الذي تقتاتون به  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

------------------------------------- 
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حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا أبو أسامة قال ثنا هشام بن عروة   - 26982
 وماله يف األرض  قال أخربين أىب عن أمساء بنت أىب بكر قالت : تزوجين الزبري

من مال وال مملوك وال شيء غري فرسه قالت فكنت أعلف فرسه وأكفيه  
أعجن مؤونته وأسوسه وأدق النوى لناضحه وأعلف واستقى املاء وأخرز غربة و 

ومل أكن أحسن أخبز فكان خيبز يل جارات من األنصار وكن نسوة صدق 
وكنت أنقل النوى من أرض الزبري اليت أقطعه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
على رأسي وهى مىن على ثلثي فرسخ قالت فجئت يوما والنوى على رأسي 

ين مث قال  فلقيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ومعه نفر من أصحابه فدعا
أخ أخ ليحملين خلفه قالت فاستحيت ان أسري مع الرجال وذكرت الزبري 

وغريته قالت وكان أغري الناس فعرف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اين قد 
استحيت فمضى وجئت الزبري فقلت لقيين رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

فاستحيت وعرفت    وعلى رأسي النوى ومعه نفر من أصحابه فأانخ ألركب معه
غريتك فقال وهللا حلملك النوى أشد على من ركوبك معه قالت حىت أرسل 

 إىل أبو بكر بعد ذلك خبادم فكفتين سياسة الفرس فكأمنا أعتقين  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن   - 26983
وأان متم فأتيت  أمساء : اهنا محلت بعبد هللا بن الزبري مبكة قالت فخرجت

املدينة فنزلت بقباء فولدته بقباء مث أتيت به النيب صلى هللا عليه وسلم فوضعته  
دخل يف جوفه ريق    يف حجره مث دعا بثمرة فمضغها مث تفل يف فيه فكان أول ما

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قالت مث حنكه بتمرة مث دعا له وبرك عليه  
 وكان أول مولود ولد يف اإلسالم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا أبو النضر هاشم بن القاسم قال   - 26984
د هللا بن عقيل الثقفي قال ثنا هشام قال أخربين أىب عن  ثنا أبو عقيل يعىن عب

أمه أمساء بنت أىب بكر قالت : قدمت على أمي يف مدة قريش مشركة وهى 
راغبة يعىن حمتاجة فسألت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقلت اي رسول هللا 

 ان أمي قدمت على وهي مشركة راغبة أفاصلها قال صلي أمك  
 

 

رنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني عليق شعيب األت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا بن منري قال ثنا هشام عن أبيه عن   - 26985
أمساء بنت أىب بكر قالت : قدمت على أمي وهي مشركة يف عهد قريش إذ 

عاهدوا فأتيت النيب صلى هللا عليه وسلم فقلت اي رسول هللا ان أمي قدمت 
أفاصلها قال نعم صلي أمك  وهي راغبة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا حيىي بن سعيد عن بن جريج قال  - 26986
دار املزدلفة فقالت أي أخربين عبد هللا موىل أمساء عن أمساء : اهنا نزلت عند 

بين هل غاب القمر ليلة مجع وهي تصلى قلت ال فصلت ساعة مث قالت أي 
لنا مث  بين هل غاب القمر قال وقد غاب القمر قلت نعم قالت فارحتلوا فارحت 

مضينا هبا حىت رمينا اجلمرة مث رجعت فصلت الصبح يف منزهلا فقلت هلا أي 
 هنتاه لقد غلسنا قالت كال اي بين ان نيب هللا صلى هللا عليه وسلم أذن للظعن  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

عبد امللك قال  حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا حيىي بن سعيد عن   - 26987



ثنا عبد هللا موىل أمساء عن أمساء قال : أخرجت إىل جبة طيالسة عليها لبنة  
شرب من ديباج كسرواين وفرجاها مكفوفان به قالت هذه جبة رسول هللا صلى 
هللا عليه وسلم كان يلبسها كانت عند عائشة فلما قبضت عائشة قبضتها إىل  

 فنحن نغسلها للمريض منا يستشفى هبا 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

------------------------------------- 
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حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا يونس بن حممد قال ثنا أابن يعىن  - 26988
بن يزيد العطار عن حيىي بن أىب كثري عن أىب سلمة عن عروة بن الزبري عن  

أمساء بنت أىب بكر : ان نيب هللا صلى هللا عليه وسلم كان يقول ال شيء أغري 
 من هللا عز وجل  

 

 

شرط مسلم عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على  ت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا يزيد بن هارون عن حجاج عن أيب   - 26989
عمر موىل أمساء قال أخرجت إلينا أمساء جبة مزرورة ابلديباج فقالت : يف هذه  

 كان يلقى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم العدو  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف لضعف حجاج بن أرطاة ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا هشيم ثنا عبد امللك عن عطاء عن   - 26990
موىل ألمساء بنت أىب بكر عن أمساء بنت أىب بكر قالت : كان لرسول هللا صلى 

 هللا عليه وسلم جبة من طيالسة لبنتها ديباج كسرواين 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا روح ثنا شعبة عن مسلم القرى  - 26991
لزبري ينهى عنها  قال : سألت بن عباس عن متعة احلج فرخص فيها وكان بن ا

فقال هذه أم بن الزبري حتدث ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم رخص فيها  
لت قد فادخلوا عليها فاسألوها قال فدخلنا عليها فإذا امرأة ضخمة عمياء فقا

 رخص رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فيها  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عبد الرزاق قال أان معمر قال   - 26992
أخربين عبد هللا بن مسلم أخو الزهري عن موالة ألمساء بنت أىب بكر عن أمساء 

 عليه وسلم يقول : من كان منكن يؤمن ابهلل واليوم  قالت مسعت النيب صلى هللا
اآلخر فال ترفع رأسها حىت نرفع رؤوسنا كراهة ان يرين عورات الرجال لصغر  

 أزرهم وكانوا إذ ذاك أيتزرون هبذه النمرة  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف إلهبام موالة  ت
 أمساء 

 

 

 حدثين أىب ثنا إبراهيم بن خالد قال ثنا روح عن  حدثنا عبد هللا - 26993
أمساء اهنا قالت كان معمر عن الزهري عن بعضهم عن موالة ألمساء عن 

املسلمون ذوى حاجة أيتزرون هبذه النمرة فكانت إمنا تبلغ إنصاف سوقهم أو  
حنو ذلك فسمعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : من كان يؤمن ابهلل 

آلخر يعىن النساء فال ترفع رأسها حىت نرفع رؤوسنا كراهية أن تنظر إىل  واليوم ا



 عورات الرجال من صغر أزرهم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح لغريه ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عبد األعلى عن معمر عن عبد هللا   - 26994
نت أىب بكر ان بن مسلم بن شهاب أخي الزهري عن موىل ألمساء عن أمساء ب

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال من كان منكن يؤمن ابهلل واليوم اآلخر :  
 فذكر احلديث 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح لغريه ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عفان قال ثنا وهيب قال حدثين  - 26995
أىب بكر عن أمساء النعمان بن راشد عن بن أخي الزهري عن موىل ألمساء بنت 

قالت قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : اي معشر النساء من كان يؤمن  
ذلك ان ابهلل واليوم اآلخر فال ترفع رأسها حىت يرفع الرجال رؤوسهم قالت و 

 أزرهم كانت قصرية خمافة أن تنكشف عوراهتم إذا سجدوا  
 

 



عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح لغريه ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا سريج بن النعمان قال ثنا سفيان   - 26996
رسول هللا بن عيينة عن الزهري عن عروة عن أمساء بنت أىب بكر قالت قال 

صلى هللا عليه وسلم : اي معشر النساء من كان منكن يؤمن ابهلل واليوم اآلخر  
 فال ترفع رأسها حىت يرفع اإلمام رأسه من ضيق ثياب الرجال  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح لغريه ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    349صفحة  - 6مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عبيدة بن محيد عن يزيد بن أىب  - 26997
زايد عن جماهد عن أمساء بنت أيب بكر قالت : حججنا مع رسول هللا صلى هللا 
عليه وسلم فأمران فجعلناها عمرة فأحللنا كل اإلحالل حىت سطعت اجملامر بني  

 النساء والرجال  
 



 

اد ضعيف لضعف يزيد بن عليق شعيب األرنؤوط : حديث حسن وهذا إسنت
 أيب زايد

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا بن منري قال ثنا عثمان بن حكيم   - 26998
عن أىب بكر بن عبد هللا بن الزبري عن جدته فما أدري أمساء بنت أىب بكر أو  

سعدى بنت عوف : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم دخل على ضباعة  
نعك من احلج اي عمة قالت اين امرأة سقيمة وأين  بنت عبد املطلب فقال ما مي 

 أخاف احلبس قال فاحرمي واشرتطي ان حملك حيث حبست  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف جلهالة حال  ت
 أيب بكر بن عبد هللا بن الزبري

 

 

قال حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عبد الرزاق قال اان بن جريج  - 26999
حدثت عن أمساء بنت أيب بكر اهنا قالت : فزع النيب صلى هللا عليه وسلم يوم  
كسفت الشمس فأخذ درعا حىت أدرك بردائه فقام ابلناس قياما طويال يقوم مث  
يركع قالت فجعلت أنظر إىل املرأة اليت هي أكرب مىن قائمة واىل املرأة اليت هي 

لى طول القيام منك وقال بن أسقم مين قائمة فقلت اين أحق ان أصرب ع



جريج حدثين منصور بن عبد الرمحن عن أمه صفية بنت شيبة عن أمساء بنت 
 أىب بكر ان النيب صلى هللا عليه وسلم فزع  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا حيىي بن إسحاق قال اان بن هليعة   - 27000
عن أىب األسود عن عروة عن أمساء بنت أىب بكر قالت : مسعت رسول هللا 

صلى هللا عليه وسلم وهو يقرأ وهو يصلي حنو الركن قبل ان يصدع مبا يؤمر  
فبأي آالء ربكما تكذابن   } واملشركون يستمعون   

 

 

األرنؤوط : إسناده ضعيف حيىي بن إسحاق وهو السيلحيين وإن عليق شعيب ت
 كان من قدماء أصحاب ابن هليعة إال أن ابن هليعة انفرد به 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا يعقوب قال ثنا أىب عن بن إسحاق  - 27001
قال حدثين حيىي بن عباد بن عبد هللا بن الزبري عن أبيه عن جدته أمساء بنت 

ر قالت : ملا وقف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بذي طوى قال أبو أىب بك
قالت وقد   قحافة البنة له من أصغر ولده أي بنية أظهري يب على أيب قبيس



كف بصره قالت فاشرفت به عليه فقال اي بنية ماذا ترين قالت أرى سوادا  
ومدبرا   جمتمعا قال تلك اخليل قالت وأرى رجال يسعى بني ذلك السواد مقبال 

قال اي بنية ذلك الوازع يعين الذي أيمر اخليل ويتقدم إليها مث قالت قد وهللا  
انتشر السواد فقال قد وهللا إذا دفعت اخليل فاسرعي يب إىل بييت فاحنطت به 
وتلقاه اخليل قبل ان يصل إىل بيته ويف عنق اجلارية طوق هلا من ورق فتلقاها  

دخل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مكة  رجل فاقتلعه من عنقها قالت فلما  
ودخل املسجد أاته أبو بكر أببيه يعوده فلما رآه رسول هللا صلى هللا عليه  
وسلم قال هال تركت الشيخ يف بيته حىت أكون أان آتيه فيه قال أبو بكر اي 
رسول هللا هو أحق ان ميشي إليك من ان متشي أنت إليه قال فأجلسه بني 

ه مث قال له أسلم فاسلم ودخل به أبو بكر رضي هللا عنه  يديه مث مسح صدر 
على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ورأسه كأنه ثغامة فقال رسول هللا صلى 

هللا عليه وسلم غريوا هذا من شعره مث قام أبو بكر فأخذ بيد أخته فقال أنشد 
 ابهلل وابإلسالم طوق أخيت فلم جيبه أحد فقال اي أخية احتسيب طوقك 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

------------------------------------- 

 



[    350صفحة  - 6مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا يعقوب قال ثنا أىب عن إسحاق  - 27002
ه حدثه عن جدته أمساء قال حدثين حيىي بن عباد بن عبد هللا بن الزبري ان أاب

بنت أىب بكر قالت : ملا خرج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وخرج معه أبو 
رهم  بكر احتمل أبو بكر ماله كله معه مخسة آالف درهم أو ستة آالف د 

قالت وانطلق هبا معه قالت فدخل علينا جدي أبو قحافة وقد ذهب بصره  
فقال وهللا اين ألراه قد فجعكم مباله مع نفسه قالت قلت كال اي أبت انه قد 
ترك لنا خريا كثريا قالت فأخذت أحجارا فرتكتها فوضعتها يف كوة البيت كان  

ه فقلت اي أبت ضع أىب يضع فيها ماله مث وضعت عليها ثواب مث أخذت بيد
يدك على هذا املال قالت فوضع يده عليه فقال ال أبس ان كان قد ترك لكم  
هذا فقد أحسن ويف هذا لكم بالغ قالت ال وهللا ما ترك لنا شيئا ولكين قد  

 أردت ان أسكن الشيخ بذلك  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

قال ثنا بن هليعة قال ثنا  حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا حسن  - 27003
عقيل بن خالد عن بن شهاب عن أمساء بنت أىب بكر اهنا كانت إذا ثردت 



غطته شيئا حىت يذهب فوره مث تقول اين مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
 يقول : انه أعظم للربكة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا قتيبة بن سعيد قال ثنا بن هليعة   - 27004
عن عقيل وحدثنا عتاب قال ثنا عبد هللا قال أنبأان بن هليعة قال حدثين عقيل  

بن خالد عن بن شهاب عن عروة عن أمساء بنت أىب بكر : اهنا كانت إذا 
 ثردت غطته فذكر مثله  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا يونس قال ثنا عمران بن يزيد  - 00527
ة جاءت العطار بصري عن منصور بن عبد الرمحن عن أمه عن أمساء : ان امرأ

إىل النيب صلى هللا عليه وسلم فقلت اين زوجت ابنيت فمرضت فتمرط رأسها  
لة  وان زوجها قد اختلف إىل أفاصل رأسها قالت فسب الواصلة واملستوص  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا يونس قال ثنا عمران بن يزيد  - 27006
حدثنا منصور عن أمه عن أمساء قالت : خرجنا مع رسول هللا صلى هللا عليه  

وسلم مهلني ابحلج فقالت فقال لنا من كان معه هدي فليقم على إحرامه ومن  
 مل يكن معه هدي فليحلل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن إسحاق قال اان بن هليعة   - 27007
يقول البن عن أيب األسود قال مسعت عبادة بن املهاجر يقول مسعت بن عباس 

الزبري أال تسأل أمك قال فدخلنا على أمه أمساء بنت أيب بكر فقالت : خرجنا  
ة قال من أراد مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حىت إذا كنا بذي احلليف 

منكم ان يهل ابحلج فليهل ومن أراد منكم ان يهل بعمرة فليهل قالت أمساء 
 وكنت أان وعائشة واملقداد والزبري ممن أهل بعمرة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف هبذه السياقة من حديث أمساء جلهالة ت



 عبادة بن املهاجر 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا موسى بن داود قال ثنا انفع يعىن   - 27008
رسول هللا بن عمر عن بن أىب مليكة عن أمساء بنت أىب بكر قالت : صلى 

صلى هللا عليه وسلم يف الكسوف قالت فأطال القيام مث ركع فأطال الركوع مث 
جد فأطال  قام فأطال القيام مث ركع فأطال الركوع مث رفع فأطال القيام مث س

السجود مث رفع مث سجد فأطال السجود مث قام فأطال القيام مث ركع فأطال  
الركوع مث رفع فأطال القيام مث ركع فأطال الركوع مث رفع مث سجد فأطال 

السجود مث رفع مث سجد فأطال السجود مث انصرف فقال دنت مىن اجلنة حىت  
حىت قلت اي رب وأان   لو اجرتأت جلئتكم بقطاف من قطافها ودنت مين النار

معهم وإذا امرأة قال انفع حسبت انه قال ختدشها هرة قلت ما شأن هذه قيل  
يل حبستها حىت ماتت ال هي أطعمتها وال هي أرسلتها أتكل من خشاش 

 األرض  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

------------------------------------- 

 



[    351صفحة  - 6مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا وكيع عن انفع عن بن عمر عن بن   - 27009
أىب مليكة عن أمساء قالت : انكسفت الشمس على عهد رسول هللا صلى هللا 

ع فأطال الركوع مث رفع فأطال القيام  عليه وسلم فقام فصلى فأطال القيام مث رك 
ال القيام مث سجد سجدتني مث فعل يف الثانية  مث ركع فأطال الركوع مث رفع فأط

مثل ذلك مث قال لقد أدنيت مىن اجلنة حىت لو اجرتأت عليها ألتيتكم بقطف 
من قطافها ولقد أدنيت مىن النار حىت قلت اي رب وأان معهم فرأيت فيها هرة  

ا ختدش امرأة حبستها فلم تطعمها ومل تدعها أتكل من خشاش قال حسبت اهن
 األرض حىت ماتت 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب حدثنا حممد بن بكر قال اان بن جريج  - 27010
وروح قال ثنا بن جريج قال أخربين منصور بن عبد الرمحن عن صفية بنت 

ة وهى أمه عن أمساء بنت أىب بكر قالت خرجنا حمرمني فقال النيب صلى  شيب
رامه ومن مل  هللا عليه وسلم : من كان معه هدى فليتم وقال روح فليقم على إح

يكن معه هدى فليحلل قالت فلم يكن معي هدى فحللت وكان مع الزبري 



ل قومي  زوجها هدى فلم حيل قالت فلبست ثيايب وحللت فجئت إىل الزبري فقا
 عين قالت فقلت أختشى ان أثب عليك 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن بكر قال اان بن جريج  - 27011
ىب بكر عن أمساء بنت وروح قال ثنا بن جريج قال اان عبد هللا بن أمساء بنت أ

أيب بكر اهنا قالت : أي بين هل غاب القمر ليلة مجع قلت ال مث قالت أي بين  
رمت اجلمرة مث    هل غاب القمر قلت نعم قالت فارحتلوا فارحتلنا مث مضينا حىت

رجعت فصلت الصبح يف منزهلا فقلت هلا لقد غلسنا قال روح أي هنتاه قالت 
 كال اي بين ان نيب هللا صلى هللا عليه وسلم أذن للظعن  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إسحاق بن يوسف قال ثنا عوف  - 27012
مساء بنت أىب بكر عن أيب الصديق الناجي : ان احلجاج بن يوسف دخل على أ

بعد ما قتل ابنها عبد هللا بن الزبري فقال ان ابنك احلد يف هذا البيت وان هللا 



ا عز وجل أذاقه من عذاب أليم وفعل به ما فعل فقالت كذبت كان بر 
ابلوالدين صواما قواما وهللا لقد أخربان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أنه 

 سيخرج من ثقيف كذاابن اآلخر منهما شر من األول وهو مبري  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا روح ثنا بن جريج قال حدثين  - 27013
صور بن عبد الرمحن عن أمه صفية بنت شيبة عن أمساء بنت أىب بكر اهنا من

قالت : فزع يوم كسفت الشمس رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فأخذ درعا  
حىت أدرك بردائه فقام ابلناس قياما طويال يقوم مث يركع فلو جاء إنسان بعد ما  

نفسه انه ركع من  ركع النيب صلى هللا عليه وسلم مل يعلم انه ركع ما حدث 
طول القيام قالت فجعلت أنظر إىل املرأة اليت هي أكرب مين واىل املرأة اليت هي 

 أسقم مىن قائمة وأان أحق ان أصرب على طول القيام منها  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

ود حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا سليمان بن داود أبو دا - 27014



الطيالسي قال ثنا حرب بن شداد وأابن بن يزيد كالمها عن حيىي بن أىب كثري  
 قال حدثين أبو سلمة ان عروة أخربه أن أمساء أخربته اهنا مسعت رسول هللا

صلى هللا عليه وسلم على املنرب يقول : انه ليس شيء أغري من هللا عز وجل  
  عز وجل  وقال يونس يف حديثه عن أابن ال شيء أغري من هللا

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    352صفحة  - 6مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا أبو بكر احلنفي قال ثنا الضحاك  - 27015
بكر قالت :  بن عثمان قال حدثين وهب بن كيسان قال مسعت أمساء بنت أيب

مر يب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأان أحصى شيئا وأكيله قال اي أمساء ال 
صلى   حتصى فيحصى هللا عليك قالت فما أحصيت شيئا بعد قول رسول هللا 

هللا عليه وسلم خرج من عندي وال دخل على وما نفد عندي من رزق هللا اال 
 أخلفه هللا عز وجل  

 



 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا هاشم قال ثنا أبو معاوية يعىن  - 27016
شيبان عن حيىي يعىن بن أىب كثري عن عروة بن الزبري عن أمه أمساء بنت أىب 

بكر اهنا مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول وهو على املنرب : ما من  
 شيء أغري من هللا عز وجل  

 

 

إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عفان قال ثنا محاد بن زيد عن   - 27017
أيوب عن بن أىب مليكة ان أمساء قالت : كنت أخدم الزبري زوجها وكان له  
فرس كنت أسوسه ومل يكن شيء من اخلدمة أشد على من سياسة الفرس 

خ له النوى قال مث اهنا أصابت فكنت احتش له وأقوم عليه وأسوسه وارض
خادما أعطاها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قالت فكفتين سياسة الفرس 

 فألقت عىن مئونته  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا أبو املغرية قال ثنا األوزاعي قال   - 27018
لمة عن عروة بن الزبري عن أمساء بنت أىب بكر قالت حدثين حيىي عن أىب س

مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول وهو على املنرب : ال شيء أغري 
 من هللا عز وجل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا قال وجدت يف كتاب أىب هذا احلديث خبط يده  - 27019
د يعىن بن سليمان سعدويه قال ثنا عباد يعين بن العوام عن هارون بن  ثنا سعي 

عنرتة عن أبيه قال ملا قتل احلجاج بن الزبري وصلبه منكوسا فبينا هو على 
املنرب إذ جاءت أمساء ومعها أمة تقودها وقد ذهب بصرها فقالت أين أمريكم  

 صلى هللا  فذكر قصة فقالت كذبت ولكين أحدثك حديثا مسعته من رسول هللا
عليه وسلم يقول : خيرج من ثقيف كذاابن اآلخر منهما أشر من األول وهو  

 مبري  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : مرفوعه صحيح لكن بلفظ : " إن يف ثقيف كذااب ت



 ومبريا " 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا معمر ثنا عبد هللا يعىن بن مبارك   - 27020
ه قال اان بن هليعة عن خالد بن يزيد قال مسعت عبد هللا موىل أمساء حيدث ان
مسع أمساء بنت أىب بكر تقول : عندي للزبري ساعدان من ديباج كان النيب 

 صلى هللا عليه وسلم أعطامها إايه يقاتل فيهما  

 

 

شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف عليق ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا حجني بن املثىن قال ثنا عبد العزيز   - 27021
يعىن بن أىب سلمة املاجشون عن حممد يعىن بن املنكدر قال كانت أمساء حتدث 

عن النيب صلى هللا عليه وسلم قالت قال : إذا دخل اإلنسان قربه فان كان  
الصالة والصيام قال فيأتيه امللك من حنو الصالة فرتده   مؤمنا أحف به عمله

ومن حنو الصيام فريده قال فيناديه اجلس قال فيجلس فيقول له ماذا تقول يف  
هذا الرجل يعىن النيب صلى هللا عليه وسلم قال من قال حممد قال أان أشهد 

شهد انه  انه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال يقول وما يدريك أدركته قال أ 
رسول هللا قال يقول على ذلك عشت وعليه مت وعليه تبعث قال وان كان  
فاجرا أو كافرا قال جاء امللك وليس بينه وبينه شيء يرده قال فأجلسه قال  



يقول اجلس ماذا تقول يف هذا الرجل قال أي رجل قال حممد قال يقول وهللا  
ه امللك على ذلك ما أدري مسعت الناس يقولون شيئا فقلته قال فيقول ل

عشت وعليه مت وعليه تبعث قال وتسلط عليه دابة يف قربه معها سوط مترته  
 مجرة مثل غرب البعري تضربه ما شاء هللا صماء ال تسمع صوته فرتمحه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : رجاله ثقات رجال الصحيح غري أن حممد بن املنكدر  ت
وهو قد أدركها ... وسلف حنوه   مل يذكروا له مساعا من أمساء بنت أيب بكر

( 905ومسلم  184) والبخاري  346 - 345/  6إبسناد صحيح   

 

 

------------------------------------- 

 

[    353صفحة  - 6مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا حيىي بن سعيد عن هشام قال   - 27022
حدثتين فاطمة عن أمساء ان امرأة قالت : اي رسول هللا ان يل ضرة فهل على  

جناح ان تشبعت من زوجي بغري الذي يعطيين فقال رسول هللا صلى هللا عليه  
 وسلم املتشبع مبا مل يعطه كالبس ثويب زور 

 



 

إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا حيىي بن سعيد عن هشام قال   - 27023
حدثتين فاطمة بنت املنذر عن أمساء قالت : أكلنا فرسا لنا على عهد رسول 

 هللا صلى هللا عليه وسلم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

هللا حدثين أىب ثنا حيىي بن سعيد عن هشام قال   حدثنا عبد - 27024
بكر : ان امرأة من األنصار   حدثتين فاطمة بنت املنذر عن أمساء بنت أىب

قالت لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم ان يل بنية عريسا وانه مترق شعرها فهل  
على من جناح ان وصلت رأسها وقال وكيع مترط شعرها قال لعن هللا الواصلة 

ستوصلة وامل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا حيىي عن بن جريج عن بن أىب  - 27025
مليكة عن أمساء اهنا قالت : اي رسول هللا ليس يل اال ما أدخل على الزبري 

 أفأرضخ منه قال ارضخي وال توعى فيوعى هللا عليك  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا حيىي بن سعيد عن هشام قال   - 27026
حدثتين فاطمة وأبو معاوية قال حدثنا هشام عن فاطمة عن أمساء : ان امرأة  

أتت النيب صلى هللا عليه وسلم فقالت إحداان يصيب ثوهبا من دم احليضة قال  
 حتته مث لتقرضه ابملاء مث تنضحه مث تصلي فيه  

 

 

وط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤ ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا وكيع ثنا مغرية بن زايد عن أىب عمر   - 27027
موىل أمساء قال قالت أمساء : اي جارية انوليين جبة رسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم قال فأخرجت جبة من طيالسة  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

دثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا وكيع قال ثنا هشام عن فاطمة  ح - 27028
بنت املنذر عن أمساء بنت أىب بكر قالت : حنران فرسا على عهد رسول هللا 

 صلى هللا عليه وسلم فأكلنا حلمه أو من حلمه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا وكيع ثنا حممد بن سليمان وعبد   - 27029
عن أمساء بنت أىب اجلبار بن ورد رجالن من أهل مكة مسعاه من بن أىب مليكة  

بكر اهنا : سألت النيب صلى هللا عليه وسلم ان الزبري رجل شديد وأيتيين 
 عليه وسلم  املسكني فأتصدق عليه من بيته بغري إذنه فقال رسول هللا صلى هللا

 ارضخي وال توعى فيوعى هللا عليك 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا وكيع ثنا أسامة بن زيد عن حممد   - 27030



بن املنكدر عن أمساء بنت أىب بكر قالت قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
 : ال توعى فيوعى هللا عليك  

 

 

األرنؤوط : حديث صحيح عليق شعيبت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    354صفحة  - 6مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عبد الرمحن عن محاد بن سلمة عن   - 27031
حجاج عن أيب عمر موىل أمساء عن أمساء بنت أىب بكر : ان النيب صلى هللا 

 عليه وسلم كانت له جبة من طيالسة مكفوفة ابلديباج يلقى فيها العدو 

 

 

 عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح دون ذكر لقاء رسول هللا صلى هللات
 عليه وسلم العدو هبذه اجلبة وهذا إسناد ضعيف لضعف حجاج بن أرطاة 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا إمساعيل قال ثنا أيوب عن بن أىب  - 27032



مليكة قال حدثتين أمساء بنت أىب بكر قالت قلت : اي رسول هللا مايل شيء 
ي فيوكأ عليك اال ما أدخل الزبري على بييت فأعطي منه قال أعطي وال توك  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا روح قال ثنا بن جريج قال أخربين  - 27033
بن أىب مليكة ان عباد بن عبد هللا بن الزبري أخربه عن أمساء بنت أىب بكر :  

 حنوه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا هشيم قال أان عبد امللك عن   - 27034
طاء عن موىل أمساء عن أمساء بنت أىب بكر قالت : كان لرسول هللا صلى هللا ع

 عليه وسلم جبة من طيالسة لبنتها ديباج كسرواين  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا بن منري عن هشام عن فاطمة بنت   - 27035
املنذر عن أمساء ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال هلا : أنفقي أو انضحي 

 وال حتصى فيحصي هللا عليك أو ال توعى فيوعى هللا عليك 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

هللا حدثين أىب ثنا حممد بن بشر قال ثنا هشام بن حدثنا عبد  - 27036
بكر وكانت حمصية وعن عباد  عروة عن فاطمة بنت املنذر عن أمساء بنت أىب 

بن محزة عن أمساء ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال هلا : أنفقي أو  
انضخي أو انفحي هكذا وهكذا وال توعى فيوعى هللا عليك وال حتصي 

ك  فيحصي هللا علي  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا سريج بن النعمان حدثنا فليح عن   - 27037
حممد بن عباد بن عبد هللا بن الزبري عن أمساء بنت أىب بكر قالت : خسفت 
الشمس على عهد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فسمعت رجة الناس وهم  



قولون آية وحنن يومئذ يف فازع فخرجت متلفعة بقطيفة للزبري حىت دخلت ي
لعائشة   على عائشة ورسول هللا صلى هللا عليه وسلم قائم يصلي للناس فقلت

ما للناس فاشارت بيدها إىل السماء قالت فصليت معهم وقد كان رسول هللا 
 صلى هللا صلى هللا عليه وسلم فرغ من سجدته األوىل قالت فقام رسول هللا

عليه وسلم قياما طويال حىت رأيت بعض من يصلي ينتضح ابملاء مث ركع فركع  
ركوعا طويال مث قام ومل يسجد قياما طويال وهو دون القيام األول مث ركع ركوعا  

طويال وهو دون ركوعه األول مث سجد مث سلم وقد جتلت الشمس مث رقى  
يتان من آايت هللا ال خيسفان ملوت املنرب فقال أيها الناس ان الشمس والقمر آ

أحد وال حلياته فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إىل الصالة واىل الصدقة واىل ذكر هللا  
أيها الناس انه مل يبق شيء مل أكن رأيته اال وقد رأيته يف مقامي هذا وقد أريتكم  
تفتنون يف قبوركم يسأل أحدكم ما كنت تقول وما كنت تعبد فان قال ال أدري  

يت الناس يقولون شيئا فقلته ويصنعون شيئا فصنعته قيل له أجل على رأ
الشك عشت وعليه مت هذا مقعدك من النار وان قال أشهد ان ال إله اال هللا  
وان حممدا رسول هللا قيل على اليقني عشت وعليه مت هذا مقعدك من اجلنة  

ر ليلة البدر  وقد رأيت مخسني أو سبعني ألفا يدخلون اجلنة يف مثل صورة القم
فقام إليه رجل فقال ادع هللا ان جيعلين منهم قال اللهم اجعله منهم أيها الناس 
انكم لن تسألوين عن شيء حىت أنزل اال أخربتكم به فقام رجل فقال من أىب 

 قال أبوك فالن الذي كان ينسب إليه  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف هبذه السياقة ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    355صفحة  - 6مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا نصر بن ابب عن حجاج عن أىب  - 27038
عمر خنت كان لعطاء قال أخرجت لنا أمساء جبة مزرورة بديباج قالت : قد كان  

احلرب لبس هذه  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا لقي   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف لضعف حجاج ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عفان قال ثنا محاد بن سلمة قال   - 27039
ثنا هشام بن عروة عن أمساء بنت أيب بكر قالت : قدمت على أمي وهى راغبة  

 صلى هللا  وهى مشركة يف عهد قريش ومدهتم اليت كانت بينهم وبني رسول هللا
عليه وسلم فقلت اي رسول هللا ان أمي قدمت على وهى راغبة وهى مشركة  

 أفأصلها قال صليها قال وأظنها ظئرها  
 



 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عتاب قال ثنا عبد هللا قال اان بن  - 27040
هليعة عن حممد بن عبد الرمحن بن نوفل عن فاطمة بنت املنذر عن أمساء بنت 

أىب بكر قالت : كنا نؤدي زكاة الفطر على عهد رسول هللا صلى هللا عليه  
 وسلم مدين من قمح ابملد الذي تقتاتون به  

 

 

ؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد حسن عليق شعيب األرنت  

 

 

( حديث أم قيس بنت حمصن أخت عكاشة بن حمصن رضي هللا عنها  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن   - 27041
عبيد هللا عن أم قيس بنت حمصن قالت : دخلت على النيب صلى هللا عليه  

 وسلم اببن يل مل يطعم فبال عليه فدعا مباء فرشه عليه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  



 

 

أىب ثنا سفيان عن الزهري عن عبيد هللا   حدثنا عبد هللا حدثين - 27042
صن قالت : دخلت اببن يل على  عن أم قيس بنت حمصن أخت عكاشة بن حم

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مل أيكل الطعام فبال فدعا مباء فرشه ودخلت 
اببن يل قد أعلقت عنه وقال مرة عليه من العذرة فقال عالم تدغرن أوالدكن  

هبذا القسط وقال مرة سفيان العود اهلندي فان فيه سبعة  هبذا العالق عليكم 
 أشفيه منها ذات اجلنب يسعط من العذرة ويلد من ذات اجلنب 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا حيىي بن سعيد عن سفيان قال   - 27043
حدثين اثبت أبو املقدام قال حدثين عدى بن دينار قال مسعت أم قيس بنت 
حمصن قالت : سألت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن الثوب يصيبه دم  

 احليض قال حكيه بضلع واغسليه ابملاء والند وسدر  
 

 

إسناده صحيحعليق شعيب األرنؤوط : ت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا حجاج وهاشم قاال ثنا ليث قال  - 27044
حدثين يزيد بن أىب حبيب عن أىب احلسن موىل أم قيس بنت حمصن عن أم 

قيس اهنا قالت : توىف ابين فجزعت عليه فقلت للذي يغسله ال تغسل ابين  
ول هللا صلى هللا عليه  ابملاء البارد فتقتله فانطلق عكاشة بن حمصن إىل رس

وسلم فأخربه بقوهلا فتبسم مث قال ما قالت طال عمرها قال فال أعلم امرأة  
 عمرت ما عمرت  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حمتمل للتحسنيت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    356صفحة  - 6مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عبد الرزاق قال ثنا معمر عن   - 27045
نت حمصن األسدية الزهري عن عبيد هللا بن عبد هللا بن عتبة عن أم قيس ب

أخت عكاشة قالت جئت اببن يل قد أعلقت عنه أخاف ان يكون به العذرة  
فقال النيب صلى هللا عليه وسلم : عالم تدغرن أوالدكن هبذه العالئق عليكن  

هبذا العود اهلندي يعىن الكست فان فيه سبعة أشفيه منها ذات اجلنب مث أخذ 



النيب صلى هللا عليه وسلم صبيها فوضعه يف حجره فبال عليه فدعا مباء 
فنضحه ومل يكن الصيب بلغ ان أيكل الطعام قال الزهري فمضت السنة أبن  

ة ويلد يرش بول الصيب ويغسل بول اجلارية قال الزهري فيستسعط للعذر 
 لذات اجلنب  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا إسرائيل عن اثبت أىب املقدام عن   - 27046
عدي بن دينار عن أم قيس بنت حمصن قالت : سألت رسول هللا صلى هللا 

 عليه وسلم عن دم احليض يصيب الثوب فقال حكيه ولو بضلع  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عبد الرمحن بن مهدي قال ثنا   - 27047
سفيان عن اثبت عن عدي بن دينار موىل أم قيس عن أم قيس بنت حمصن 

قالت : سألت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن دم احمليض يصيب الثوب 
بضلع  فقال اغسليه مباء وسدر وحكيه  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عثمان بن عمر قال أان يونس عن   - 27048
الزهري عن عبيد هللا بن عبد هللا بن عتبة : ان أم قيس بنت حمصن إحدى بين 

أسد بن خزمية وكانت من املهاجرات األول الالئى ابيعن رسول هللا صلى هللا 
وسلم قال فأخربتين اهنا أتت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اببن هلا مل  عليه 

 يبلغ ان أيكل الطعام فذكر احلديث وقال عالم تدغرن أوالدكن  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب قال ثنا حممد بن جعفر وقال ثنا معمر   - 27049
بنت حمصن اهنا قال ثنا الزهري عن عبيد هللا بن عتبة بن مسعود عن أم قيس 

جاءت اببن هلا وقد أعلقت عليه من العذرة فقال هلا رسول هللا صلى هللا عليه  
هلندي فان فيه  وسلم : عالم تدغرن أوالدكن هبذه العلق عليكن هبذا العود ا

سبعة أشفيه منها ذات اجلنب مث أخذ الصيب فبال عليه فدعا مباء فنضحه قال  
 بن شهاب مضت السنة بذلك 

 



 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

( حديث سهلة بنت عمرو امرأة أىب حذيفة رضي هللا عنهم   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا يونس بن حممد قال ثنا محاد يعىن   - 27050
لة امرأة أىب بن سلمة عن عبد الرمحن بن القاسم عن القاسم بن حممد عن سه 

حذيفة اهنا قالت قلت : اي رسول هللا ان ساملا موىل أىب حذيفة يدخل على  
يف أرضعه  وهو ذو حلية فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أرضعيه فقالت ك

 وهو ذو حلية فارضعته فكان يدخل عليها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح على خطأ يف إسناده ت  

 

 

( حديث أميمة بنت رقيقة رضي هللا عنها  )  

 

 

------------------------------------- 

 



[    357صفحة  - 6مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا سفيان بن عيينة قال مسع بن  - 27051
املنكدر أميمة بنت رقيقة تقول : ابيعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف  

نسوة فلقننا فيما استطعنت وأطعنت قلت هللا ورسوله أرحم منا من أنفسنا قلت  
هللا ابيعنا قال اين ال أصافح النساء إمنا قويل المرأة قويل ملائة امرأة   اي رسول  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثين أىب  - 27052
ة التيمية  عن بن إسحاق قال حدثين حممد بن املنكدر عن أميمة بنت رقيق 

قالت : أتيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف نسوة من املسلمني لنبايعه  
نسرق وال نزين فقلنا اي رسول هللا جئنا لنبايعك على أن ال نشرك ابهلل شيئا وال 

وال نقتل أوالدان وال أنيت ببهتان نفرتيه بني أيدينا وأرجلنا وال نعصيك يف 
معروف قالت فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فيما استطعنت وأطعنت 

قالت قلنا هللا ورسوله أرحم بنا من أنفسنا ابيعنا اي رسول هللا قال اذهنب فقد  
كقويل المرأة واحدة قالت ومل يصافح رسول هللا ابيعتكن إمنا قويل ملائة امرأة  

 صلى هللا عليه وسلم منا امرأة  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا إسحاق بن عيسى قال اان مالك  - 27053
عن حممد بن املنكدر عن أميمة بنت رقيقة اهنا قالت : أتيت رسول هللا صلى 

م يف نسوة نبايعه فقلنا اي رسول هللا نبايعك على ان ال نشرك ابهلل هللا عليه وسل 
رجلنا وال نعصيك يف شيئا وال نسرق وال نزين وال أنيت ببهتان نفرتيه بني أيدينا وأ

معروف قال قال فيما استطعنت وأطعنت قالت فقلنا هللا ورسوله أرحم بنا منا  
 صلى هللا عليه وسلم اىن ال أبنفسنا هلم نبايعك اي رسول هللا قال رسول هللا

 أصافح النساء إمنا قويل ملائة امرأة كقويل المرأة واحدة  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عبد الرمحن بن مهدي قال ثنا   - 27054
ة قالت : أتيت النيب سفيان عن حممد يعىن بن املنكدر عن أميمة بنت رقيق

صلى هللا عليه وسلم يف نساء نبايعه فأخذ علينا ما يف القرآن أن ال نشرك ابهلل 
شيئا اآلية قال فيما استطعنت وأطعنت قلنا هللا ورسوله ارحم بنا من أنفسنا قلنا  



اي رسول هللا اال تصافحنا قال اىن ال أصافح النساء إمنا قويل المرأة واحدة  
مرأة  كقويل ملائة ا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا وكيع قال ثنا سفيان عن حممد بن  - 27055
املنكدر قال مسعت أميمة بنت رقيقة حتدث أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال  

 : لست أصافح النساء إمنا قويل المرأة واحدة كقويل ملائة امرأة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

( ها حديث أخت حيذفة رضي هللا عن  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عبد الرمحن بن مهدي قال حدثين  - 27056
سفيان عن منصور عن ربعي عن امرأته عن أخت حذيفة قالت خطبنا رسول 
هللا صلى هللا عليه وسلم فقال : اي معشر النساء أما لكن يف الفضة ما حتلني  

 أما انه ليس منكن امرأة حتلى ذهبا تظهره اال عذبت به  



 

 

شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف جلهالة امرأة ربعي بن حراشعليق ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا حممد بن جعفر قال ثنا شعبة عن   - 27057
منصور عن ربعي بن حراش عن امرأته عن أخت حذيفة قالت خطبنا رسول هللا 

 صلى هللا عليه وسلم فذكر : مثله  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    358صفحة  - 6مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عبد الرزاق قال أان سفيان عن   - 27058
أدركن النيب  منصور عن ربعي عن امرأته عن أخت حذيفة وكن له أخوات قد

صلى هللا عليه وسلم قالت : خطبنا النيب صلى هللا عليه وسلم فقال اي معشر  
ذهبا  النساء أليس لكن يف الفضة ما حتلني أما انه ليست منكن امرأة تتحلى 



 تظهره اال عذبت به  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

( حديث أخت عبد هللا بن رواحة رضي هللا عنها  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا حممد بن جعفر قال ثنا شعبة عن   - 27059
عيد عن شعبة  حممد بن النعمان قال مسعت طلحة األايمي حيدث وحيىي بن س

قال أخربين حممد بن النعمان عن طلحة بن مصرف عن امرأة من بين عبد  
القيس عن أخت عبد هللا بن رواحة األنصاري عن رسول هللا صلى هللا عليه  

م انه : قال وجب اخلروج على كل ذات نطاق وسل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف إلهبام املرأة من بين عبد القيست  

 

 

( حديث الربيع بنت معوذ بن عفراء رضي هللا عنها  )  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا سفيان بن عيينة قال حدثين عبد   - 27060
ني إىل الربيع هللا بن حممد بن عقيل بن أيب طالب قال أرسلين على بن حس

بنت معوذ بن عفراء : فسألتها عن وضوء رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
 فأخرجت له يعىن إانء يكون مدا أو حنو مد وربع قال سفيان كأنه يذهب إىل
اهلامشي قالت كنت اخرج له املاء يف هذا فيصب على يديه ثالاث وقال مرة  
يغسل يديه قبل ان يدخلهما ويغسل وجهه ثالاث وميضمض ثالاث ويستنشق 

ثالاث ويغسل يده اليمىن ثالاث واليسرى ثالاث وميسح برأسه وقال مرة أو مرتني 
فسألين وهو بن عباس  مقبال ومدبرا مث يغسل رجليه ثالاث قد جاءين بن عم لك 

 فأخربته فقال يل ما أجد يف كتاب هللا اال مسحتني وغسلتني  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف لضعف عبد هللا بن حممد بن عقيل بن  ت
 أيب طالب

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا وكيع عن سفيان عن عبد هللا بن  - 27061
: كان رسول هللا  حممد بن عقيل قال حدثتين الربيع بنت معوذ بن عفراء قالت

صلى هللا عليه وسلم ايتينا فيكثر فأاتان فوضعنا له امليضأة فتوضأ فغسل كفيه  
اث ومسح ثالاث ومضمض واستنشق مرة مرة وغسل وجهه ثالاث وذراعيه ثال

رأسه مبا بقى من وضوئه يف يديه مرتني بدأ مبؤخره مث رد يده إىل انصيته وغسل 



 رجليه ثالاث ومسح أذنيه مقدمهما ومؤخرمها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا بشر بن املفضل عن خالد بن  - 27062
قالت : كنا نغزوا مع رسول هللا صلى ذكوان عن الربيع بنت معوذ بن عفراء 

 هللا عليه وسلم فنسقي القوم وخندمهم ونرد اجلرحى والقتلى إىل املدينة 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    359صفحة  - 6مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا وكيع قال ثنا سفيان عن عبد هللا   - 27063
بن حممد بن عقيل عن الربيع بنت معوذ بن عفراء قالت : أاتان رسول هللا صلى 

هللا عليه وسلم فوضعنا له امليضأة فتوضأ ثالاث ثالاث ومسح برأسه مرتني بدأ 



 مبؤخرة وأدخل إصبعيه يف أذنيه  

 

 

إسناده ضعيف  عليق شعيب األرنؤوط :ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا وكيع عن حسن عن بن عقيل عن   - 27064
الربيع بنت معوذ : أن النيب صلى هللا عليه وسلم توضأ فادخل إصبعيه يف  

 حجر أذنيه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف لضعف ابن عقيل ت  

 

 

ك عن بن عقيل عن  حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا وكيع عن شري - 27065
الربيع بنت معوذ قالت : أتيت النيب صلى هللا عليه وسلم بقناع فيه رطب 

 وأجر زغب فوضع يف يدي شيئا فقال حتلي هبذا واكتسي هبذا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف لضعف شريكت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عبد الصمد ومهنا بن عبد احلميد   - 27066
شبل قاال ثنا محاد عن خالد بن ذكوان قال عبد الصمد يف حديثه حدثنا  أبو 

أبو احلسني عن الربيع وقال خالد يف حديثه قال حدثتين الربيع بنت معوذ بن  
عفراء قالت : دخل على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يوم عرسي فقعد يف  

الذين قتلوا  موضع فراشي هذا وعندي جاريتان تضرابن ابلدف وتندابن آابئي
يوم بدر فقالتا فيما تقوالن وفينا نيب يعلم ما يكون يف اليوم ويف غد فقال  

 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أما هذا فال تقواله  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا حسن قال ثنا بن هليعة قال ثنا   - 27067
عن ربيع بنت  حممد بن عجالن عن عبد هللا بن حممد بن عقيل بن أىب طالب

معوذ بن عفراء : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم توضأ عندها فرأيته مسح  
هرمها  على رأسه جماري الشعر ما أقبل منه وما أدبر ومسح صدغيه وأذنيه ظا 

 وابطنهما  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف لضعف عبد هللا بن حممد بن عقيل ت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا أبو سلمة اخلزاعي قال أان شريك  - 27068
عن عبد هللا بن حممد بن عقيل عن الربيع بنت معوذ بن عفراء قالت : أهديت 
إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قناعا من رطب وأجر زغب قالت فأعطاين  

 ملء كفيه حليا أو قال ذهبا فقال حتلى هبذا 

 

 

ؤوط : إسناده ضعيف عليق شعيب األرنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا يونس قال ثنا ليث عن حممد بن   - 27069
عجالن عن عبد هللا بن حممد بن عقيل بن أىب طالب عن الربيع بنت معوذ بن  
عفراء : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم توضأ عندها فمسح الرأس كله من  

رك الشعر عن هيئته  فوق الشعر كل انحية لنصب الشعر ال حي  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف لضعف عبد هللا بن حممد بن عقيل ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عفان قال ثنا عبد الواحد بن زايد  - 27070
قال ثنا خالد بن ذكوان قال حدثتين ربيع بنت معوذ قالت : بعث رسول هللا 

ار قال من كان منكم صائما فليتم صومه  صلى هللا عليه وسلم يف قرى األنص



 ومن كان أكل فليصم بقية عشية يومه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا على بن عاصم قال أان خالد بن  - 27071
اء فقالت قال ذكوان قال سألت الربيع بنت معوذ بن عفراء عن صوم عاشور 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يوم عاشوراء : من أصبح منكم صائما قال  
ل قالوا منا الصائم ومنا املفطر قال فأمتوا بقية يومكم وأرسلوا إىل من حو 

 املدينة فليتموا بقية يومهم  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف لضعف علي بن عاصم ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    360صفحة  - 6مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عفان قال ثنا محاد بن سلمة قال   - 27072



ثنا أبو حسني قال كان يوم ألهل املدينة يلعبون فدخلت على الربيع بنت 
معوذ بن عفراء فقالت : دخل على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقعد على  

ضرابن موضع فراشي هذا وعندي جاريتان تندابن آابئي الذين قتلوا يوم بدر ت
ابلدفوف وقال عفان مرة ابلدف فقالتا فيما تقوالن وفينا نيب يعلم ما يكون يف  

 غد فقال أما هذا فال تقواله  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا قتيبة بن سعيد قال ثنا ليث عن بن  - 27073
عقيل عن الربيع بنت معوذ : ان رسول هللا عجالن عن عبد هللا بن حممد بن 

صلى هللا عليه وسلم توضأ عندها فمسح برأسه الرأس كله من وراء الشعر كل  
 انحية ملنصب الشعر ال حيرك الشعر عن هيئته  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

( حديث سالمة بنت معقل رضي هللا عنها  )  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا إسحاق بن إبراهيم الرازي قال ثنا   - 27074
عن أمه  سلمة بن الفضل قال حدثين حممد بن إسحاق عن اخلطاب بن صاحل 

قالت حدثتين سالمة بنت معقل : قالت كنت للحباب بن عمرو ويل منه غالم  
وسلم  فقالت يل امرأته اآلن تباعني يف دينه فأتيت رسول هللا صلى هللا عليه  

فذكرت ذلك له فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من صاحب تركة احلباب 
بن عمرو فقالوا أخوه أبو اليسر كعب بن عمرو فدعاه رسول هللا صلى هللا 

عليه وسلم فقال ال تبيعوها واعتقوها فإذا مسعتم برقيق قد جاءين فائتوين 
هللا صلى هللا عليه وسلم  أعوضكم ففعلوا فاختلفوا فيما بينهم بعد وفاة رسول 

فقال قوم أم الولد مملوكة لوال ذلك مل يعوضهم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
منها وقال بعضهم هي حرة قد أعتقها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ففي  

 كان االختالف  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف حممد بن إسحاق مدلست  

 

 

[    360صفحة  - 6] جزء مسند أمحد بن حنبل       

 

 

( حديث ضباعة بنت الزبري رضي هللا عنها  )  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عباد بن العوام عن هالل يعىن بن  - 27075
طلب أتت  خباب عن عكرمة عن بن عباس ان ضباعة بنت الزبري بن عبد امل

النيب صلى هللا عليه وسلم فقالت : اي رسول هللا اىن أريد ان أحج فاشرتط قال 
ث نعم قالت فكيف أقول قال قويل لبيك اللهم لبيك حملي من األرض حي

 حتبسين 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا إبراهيم بن إسحاق قال حدثين بن  - 27076
ال أان أسامة بن  مبارك عن أسامة بن زيد وعلى بن إسحاق قال ثنا عبد هللا ق

زيد عن الفضل بن املفضل عن عبد الرمحن األعرج عن ضباعة بنت الزبري بن  
ى هللا عليه  عبد املطلب اهنا : ذحبت يف بيتها شاة فأرسل إليها رسول هللا صل 

وسلم ان أطعمينا من شاتكم فقالت للرسول وهللا ما بقى عندان اال الرقبة وأين  
أستحي ان أرسل إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ابلرقبة فرجع الرسول 
فأخرب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال ارجع إليها فقل هلا أرسلي فإهنا 

ها من األذى  هادية وأقرب الشاة إىل اخلري وأبعد  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف جلهالة الفضل بن الفضلت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    361صفحة  - 6مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

( حديث أم حرام بنت ملحان رضي هللا عنها  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا روح قال ثنا محاد يعىن بن سلمة   - 27077
عن أم حرام   عن حيىي بن سعيد عن حممد بن حيىي بن حبان عن أنس بن مالك

اهنا قالت : بينا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قائال يف بييت إذ استيقظ وهو 
 يضحك فقلت أبيب وأمي أنت ما يضحكك فقال عرض على انس من أميت
يركبون ظهر هذا البحر كامللوك على اآلسرة فقلت ادع هللا أن جيعلين منهم  

قال اللهم اجعلها منهم مث انم أيضا فاستيقظ وهو يضحك فقلت أبيب وأمي ما  
يضحكك قال عرض على انس من أميت يركبون هذا البحر كامللوك على 

زت مع عبادة  اآلسرة فقلت ادع هللا أن جيعلين منهم فقال أنت من األولني فف
 بن الصامت وكان زوجها فوقصتها بغلة هلا شهباء فوقعت فماتت  

 



 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عفان ثنا محاد بن سلمة قال  - 27078
أخربين حيىي بن سعيد عن حممد بن حيىي بن حبان عن أنس بن مالك عن أم 

 حرام قالت قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : يف بييت فذكر معناه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

( رضي هللا عنها  حديث جذامة بنت وهب )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عبد الرمحن بن مهدي عن مالك  - 27079
عن أىب األسود عن عروة عن عائشة أن جذامة بنت وهب حدثتها ان رسول 
هللا صلى هللا عليه وسلم قال : لقد مهمت أن أهنى عن الغيلة حىت ذكرت ان 

 فارس والروم يصنعونه فال يضر أوالدهم  

 

 

صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده ت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا أبو سلمة اخلزاعي قال أان مالك  - 27080
عن حممد بن عبد الرمحن بن نوفل عن عروة عن عائشة عن جذامة بنت وهب 

األسدية قالت مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : لقد مهمت أن 
وم يفعلون ذلك فال يضر أوالدهم  أهنى عن الغيلة حىت ذكرت ان فارس والر   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا حيىي بن إسحاق أان بن هليعة عن   - 27081
أىب األسود عن عروة عن عائشة عن جذامة بنت وهب األسدية وكانت من  

هللا عليه وسلم وسئل عن  املهاجرات األول قالت : مسعت رسول هللا صلى 
 العزل فقال هو الوأد اخلفي 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا أبو عبد الرمحن قال ثنا سعيد يعىن   - 27082
 بن أىب أيوب قال حدثين أبو األسود : فذكره  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

( حديث أم الدرداء عن النيب صلى هللا عليه وسلم  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا حسن قال ثنا بن هليعة قال ثنا   - 27083
حلمام فلقيين زابن عن سهل عن أبيه انه مسع أم الدرداء تقول خرجت من ا

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال : من أين اي أم الدرداء قالت من احلمام  
ن أمهاهتا  فقال والذي نفسي بيده ما من امرأة تضع ثياهبا يف غري بيت أحد م

 اال وهي هاتكة كل سرت بينها وبني الرمحن 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث حسنت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    362صفحة  - 6مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا حيىي بن غيالن قال ثنا رشدين قال   - 27084
حدثين زابن عن سهل بن معاذ عن أبيه انه مسع أم الدرداء تقول : خرجت من  

 احلمام فلقيين رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فذكره  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث حسنت  

 

 

بن عيسى قال ثنا إمساعيل بن  حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا حيىي  - 27085
عياش عن حممد بن عمرو بن حلحلة الدؤيل عن إسحاق بن عبد هللا عن أم 
الدرداء ترفع احلديث قالت : من رابط يف شيء من سواحل املسلمني ثالثة 

 أايم أجزأت عنه رابط سنة  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا هارون قال ثنا عبد هللا بن وهب  - 27086
أم الدرداء قال وقال حيوة أخربين أبو صخر ان حينس أاب موسى حدثه أن 

حدثته ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لقيها يوما فقال : من أين جئت اي 
لم ما من  أم الدرداء فقالت من احلمام فقال هلا رسول هللا صلى هللا عليه وس



 امرأة تنزع ثياهبا اال هتكت ما بينها وبني هللا عز وجل من سرت  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

( حديث أم مبشر امرأة زيد بن حارثة رضي هللا عنها   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا بن إدريس قال ثنا األعمش عن   - 27087
أىب سفيان عن جابر عن أم مبشر امرأة زيد بن حارثة قالت : كان رسول هللا 

صلى هللا عليه وسلم يف بيت حفصة فقال ال يدخل النار أحد شهد بدرا 
  {وإن منكم إال واردها  }واحلديبية قالت حفصة أليس هللا عز وجل يقول  

مث ننجي الذين اتقوا   }لت قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فمه  قا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا أبو معاوية ثنا األعمش عن أىب  - 27088
سفيان عن جابر بن عبد هللا عن أم مبشر قالت قال رسول هللا صلى هللا عليه  
وسلم : من غرس غرسا أو زرع زرعا فأكل منه إنسان أو سبع أو دابة أو طري  



 فهو له صدقة  

 

 

م عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا أبو معاوية قال ثنا األعمش عن   - 27089
يه  أىب سفيان عن جابر عن أم مبشر قالت : دخل على رسول هللا صلى هللا عل

وسلم وأان يف حائط من حوائط بين النجار فيه قبور منهم قد ماتوا يف اجلاهلية  
 من عذاب القرب قالت فسمعهم وهم يعذبون فخرج وهو يقول استعيذوا ابهلل

 قلت اي رسول هللا واهنم ليعذبون يف قبورهم قال نعم عذااب تسمعه البهائم 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد رجاله ثقات رجال ت
 الشيخني 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة   - 27090
عن سليمان عن أىب سفيان عن جابر عن أم مبشر قالت : جاء غالم حاطب 
فقال وهللا ال يدخل حاطب اجلنة فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كذبت 

 قد شهد بدرا واحلديبية  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

( حديث زينب امرأة عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنها   )  

 

 

------------------------------------- 

 

[    363صفحة  - 6مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا حيىي عن بن عجالن قال ثنا بكري  - 27091
بن عبد هللا بن األشج عن بسر بن سعيد عن زينب امرأة عبد هللا عن رسول 
 هللا صلى هللا عليه وسلم قال : وإذا شهدت إحداكن العشاء فال متس طيبا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

نا عبد هللا حدثين أىب قال ثنا يعقوب وسعد قاال ثنا أىب عن  حدث - 27092
عبد هللا بن صاحل عن حممد بن عبد هللا بن عمرو بن هشام عن بكري بن 



األشج عن بسر بن سعيد قال أخربتين زينب الثقفية امرأة عبد هللا بن مسعود  
شاء ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال هلا : إذا خرجت إحداكن إىل الع

 فال متس طيبا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا أبو معاوية ثنا األعمش عن شقيق   - 27093
 عن زينب عن عمرو بن احلرث بن املصطلق عن بن أخي زينب امرأة عبد هللا

قالت خطبنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال : اي معشر النساء تصدقن  
رجال  ولو من حليكن فإنكن أكثر أهل جهنم يوم القيامة قالت وكان عبد هللا 

خفيف ذات اليد فقلت له سل يل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أجيزئ عىن  
من الصدقة النفقة على زوجي وأيتام يف حجري قالت وكان رسول هللا صلى 

هللا عليه وسلم قد ألقيت عليه املهابة فقال اذهيب أنت فاسأليه قالت  
مسها زينب حاجيت فانطلقت فانتهيت إىل اببه فإذا عليه امرأة من األنصار ا

حاجتها قالت فخرج علينا بالل قالت فقلنا له سل لنا رسول هللا صلى هللا 
عليه وسلم أجيزئ عنا من الصدقة النفقة على أزواجنا وأيتام يف حجوران قالت 

فدخل عليه بالل فقال على الباب زينب فقال أي الزاينب قال فقال زينب 
ر تسأالنك عن النفقة على أزواجهما  امرأة عبد هللا وزينب امرأة من األنصا



وأيتام يف حجورمها أجيزئ ذلك عنهما من الصدقة قالت فخرج إلينا فقال قال  
 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم هلما أجران أجر القرابة وأجر الصدقة 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

ثنا شريك عن  حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا أسود بن عامر قال - 27094
األعمش عن جامع بن شداد عن كلثوم عن زينب : ان النيب صلى هللا عليه  

 وسلم ورث النساء خططهن  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عفان ثنا عبد الواحد بن زايد ثنا   - 27095
ول هللا األعمش عن جامع بن شداد عن كلثوم قالت : كانت زينب تفلي رس

صلى هللا عليه وسلم وعنده امرأة عثمان بن مظعون ونساء من املهاجرات 
يشكون منازهلن وإهنن خيرجن منه ويضيق عليهن فيه فتكلمت زينب وتركت 

س رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم انك رأ
لست تكلمني بعينك تكلمي واعملي عملك فأمر رسول هللا صلى هللا عليه  



وسلم يومئذ ان يورث من املهاجرين النساء فمات عبد هللا فورثته امرأته دارا 
 ابملدينة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

( يث أم املنذر بنت قيس األنصارية رضي هللا عنها  حد )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا أبو عامر قال ثنا فليح عن أيوب   - 27096
نذر بنت قيس  بن عبد الرمحن بن صعصعة عن يعقوب بن أىب يعقوب عن أم امل

األنصارية قالت : دخل على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ومعه على وعلى  
كل منها  انقه من مرض ولنا دوال معلقة فقام رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أي 

وقام على أيكل منها فطفق النيب صلى هللا عليه وسلم يقول لعلي مه انك انقه 
حىت كف قالت وصنعت شعريا وسلقا فجئت به قال قال النيب صلى هللا عليه  

 وسلم لعلي من هذا أصب فهو أنفع لك 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 



------------------------------------- 

 

[    364صفحة  - 6مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا يونس قال ثنا فليح عن أيوب بن   - 27097
قالت : دخل  عبد الرمحن عن يعقوب بن أىب يعقوب عن أم املنذر العدوية

على النيب صلى هللا عليه وسلم ومعه علي وعلى انقه فذكر احلديث اال انه 
 قال مث جعلت هلم سلقا وشعريا قال أيب وكذلك قال فزارة بن عمرو سلقا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا سريج قال ثنا فليح عن أيوب بن   - 27098
عبد الرمحن بن صعصعة األنصاري عن يعقوب بن أىب يعقوب عن أم املنذر  
بنت قيس قالت : دخل على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ومعه علي بن 

رض قالت ولنا دوال معلقة فقام النيب صلى هللا أىب طالب وعلى انقة من م
عليه وسلم وعلى أيكالن منها فطفق رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول  

مهال فإنك انقه حىت كف على قالت وقد صنعت شعريا وسلقا فلما جئنا به  
قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لعلي من هذا أصب فهو أوفق لك فأكال  



 ذلك 

 

 

عيب األرنؤوط : إسناده ضعيف عليق شت  

 

 

( حديث خولة بنت قيس رضي هللا عنها  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا يزيد بن هارون قال اان حيىي بن  - 27099
ه انه مسع عبيد  سعيد أن عمر بن كثري بن أفلح موىل أيب أيوب األنصاري أخرب 

سنوطا حيدث عن خولة بنت قيس امرأة محزة بن عبد املطلب ان رسول هللا 
صلى هللا  صلى هللا عليه وسلم دخل على محزة فتذاكرا الدنيا فقال رسول هللا 

عليه وسلم : ان الدنيا خضرة حلوة فمن أخذها حبقها بورك له فيها ورب 
 متخوض يف مال هللا ومال رسوله له النار يوم يلقى هللا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا سفيان بن عيينة عن حيىي بن سعيد   - 27100
عن عمر بن كثري بن أفلح عن عبيد سنوطا عن خولة اهنا مسعت محزة يذاكر  



النيب صلى هللا عليه وسلم الدنيا فقال : ان الدنيا حلوة خضرة ورب متخوض  
 يف مال هللا ورسوله له النار  

 

 

صحيحعليق شعيب األرنؤوط : حديث ت  

 

 

( حديث أم خالد بنت خالد بن سعيد بن العاص رضي هللا عنهما  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا أبو قرة موسى بن طارق الزبيدي  - 27101
قال ثنا موسى بن عقبة عن أم خالد بنت خالد اهنا : مسعت رسول هللا صلى 

 هللا عليه وسلم يتعوذ من عذاب القرب 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حاق بن حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا أبو النضر قال ثنا إس - 27102
يد عن أبيه عن أم خالد بنت خالد بن سعيد بن العاص : ان رسول هللا سع

صلى هللا عليه وسلم أتى بكسوة فيها مخيصة صغرية فقال من ترون أحق هبذه  
فسكت القوم فقال ائتوين أبم خالد فأتى هبا فألبسها إايها مث قال هلا مرتني 



ر أو أصفر ويقول سناه سناه  ابلي واخلقي وجعل ينظر إىل علم يف اخلميصة أمح
 اي أم خالد وسناه يف كالم احلبش احلسن 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري ت  

 

 

-------------------------------------  

 

[    365صفحة  - 6مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا سفيان بن عيينة عن موسى بن  - 27103
عقبة مسع أم خالد بنت خالد قال ومل أمسع أحدا يقول مسعت رسول هللا صلى  

هللا عليه وسلم غريها : مسعت النيب صلى هللا عليه وسلم يتعوذ من عذاب  
 القرب 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري ت  

 

 

( حديث أم عمارة رضي هللا عنها   )  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا أسود بن عامر قال ثنا شريك عن  - 27104
 صلى هللا عليه  حبيب بن زيد عن موالته ليلى عن عمته أم عمارة : ان النيب

وسلم دخل عليها قال واثب إليها رجال من قومها قال فقدمت إليهم مثر  
اين فأكلوا فتنحى رجل منهم فقال النيب صلى هللا عليه وسلم ما شأنه فقال 

صائم فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أما انه ما من صائم أيكل عنده  
 فواطر اال صلت عليه املالئكة حىت يقوموا 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف جلهالة ليلى موالة حبيبت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا حيىي بن سعيد عن شعبة قال   - 27105
ن أم ليلى عن جدته أم عمارة : ان النيب صلى هللا حدثين حبيب األنصاري ع

عليه وسلم دخل عليها فقربت إليه طعاما قال أدين فكلي قالت اين صائمة  
 قال الصائم إذا أكل عنده صلت عليه املالئكة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا هاشم بن القاسم قال ثنا شعبة عن   - 27106
جدته أم عمارة  حبيب األنصاري قال مسعت موالة لنا يقال هلا ليلى حتدث عن 

بنت كعب : ان النيب صلى هللا عليه وسلم دخل عليها فدعت له بطعام فقال  
ائم إذا أكل هلا كلي فقالت اين صائمة فقال النيب صلى هللا عليه وسلم ان الص

 عنده صلت عليه املالئكة حىت يفرغوا ورمبا قال حىت يقضوا أكلهم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

( حديث رائطة بنت سفيان وعائشة بنت قدامة بن مظعون رضي هللا عنهما  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا إبراهيم بن أىب العباس ويونس  - 27107
م بن حممد بن حاطب املعىن قاال حدثنا عبد الرمحن يعىن بن عثمان بن إبراهي

قال حدثين أىب عن أمه عائشة بنت قدامة قالت : أان مع أمي رائطة بنت 
عكن على  سفيان اخلزاعية والنيب صلى هللا عليه وسلم يبايع النسوة ويقول أابي

ان ال تشركن ابهلل شيئا وال تسرقن وال تزنني وال تقتلن أوالدكن وال أتتني 
ببهتان تفرتينه بني أيديكن وأرجلكن وال تعصني يف معروف قالت فاطرقن فقال  
هلن النيب صلى هللا عليه وسلم قلن نعم فيما استطعنت فكن يقلن وأقول معهن  

طعت فكنت أقول كما يقلن  وأمي تلقنين قويل أي بنية نعم فيما است  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيفت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا إبراهيم ويونس قاال ثنا عبد الرمحن  - 27108
قال وحدثين أىب عن أمه عائشة بنت قدامة قالت قال رسول هللا صلى هللا 

عليه وسلم : عزيز على هللا عز وجل ان أيخذ كرمييت مسلم مث يدخله النار قال  
 يونس يعىن عينيه  

 

 

ناده ضعيفعليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وإست  

 

 

------------------------------------- 

 

[    366صفحة  - 6مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

( حديث ميمونة بنت كردم رضي هللا عنها  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا يزيد بن هارون قال أان عبد هللا بن  - 27109



يزيد بن مقسم قال حدثتين عميت سارة بنت مقسم عن ميمونة بنت كردم  
قالت : رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مبكة وهو على انقته وأان مع أيب 

عراب  وبيد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم درة كدرة الكتاب فسمعت األ
والناس يقولون الطبطبية فدان منه أىب فأخذ بقدمه فأقر له رسول هللا صلى هللا 
عليه وسلم قالت فما نسيت فيما نسيت طول إصبع قدمه السبابة على سائر  

أصابعه قالت فقال له أىب اىن شهدت جيش عثران قالت فعرف رسول هللا 
من يعطيين رحما بثوابه صلى هللا عليه وسلم ذلك اجليش فقال طارق بن املرقع 

قال فقلت وما ثوابه قال أزوجه أول بنت تكون يل قال فأعطيته رحمي مث تركته  
حىت ولدت له ابنة وبلغت فأتيته فقلت له جهز يل أهلي فقال ال وهللا ال 

أجهزها حىت حتدث صداقا غري ذلك فحلفت ان ال أفعل فقال رسول هللا 
هي قلت قد رأت القتري قال فقال يل   صلى هللا عليه وسلم وبقدر أي النساء

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم دعها عنك ال خري لك فيها قال فراعين ذلك 
ونظرت إليه فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ال أتمث وال أيمث صاحبك 

قالت فقال له أيب يف ذلك املقام اين نذرت ان أذبح عددا من الغنم قال ال  
ني شاة على رأس بوانة فقال رسول هللا صلى هللا عليه  أعلمه اال قال مخس

وسلم هل عليها من هذه األواثن شيء قال ال قال فاوف هلل مبا نذرت له 
قالت فجمعها أىب فجعل يذحبها وانفلتت منه شاة فطلبها وهو يقول اللهم  

 أوف عين بنذري حىت أخذها فذحبها 
 

 



حال سارة بنت مقسم عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف جلهالة ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عبد الصمد قال ثنا عبد هللا بن  - 27110
يزيد بن ضبة الطائفي قال حدثتين عمة يل يقال هلا سارة بنت مقسم عن 

موالهتا ميمونة بنت كردم اهنا كانت مع أبيها : فذكرت اهنا رأت رسول هللا 
 صلى هللا عليه وسلم على انقة وبيده درة فذكر احلديث 

 

 

األرنؤوط : إسناده ضعيف  عليق شعيبت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا أبو أمحد قال ثنا عبد هللا يعىن بن  - 27111
ة بنت كردم  عبد الرمحن بن يعلى الطائفي عن يزيد بن مقسم عن موالته ميمون

قالت كنت ردف أىب فسمعته يسأل النيب صلى هللا عليه وسلم فقال : اي 
ل ال قال أوف رسول هللا إين نذرت أن أحنر ببوانة فقال أهبا وثن أم طاغية فقا

 بنذرك  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 



( حديث أم صبية اجلهنية رضي هللا عنها  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عبد الرمحن بن مهدي قال حدثين  - 27112
خارجة بن احلارث املزين قال حدثين سامل بن سرح قال مسعت أم صبية اجلهنية  
تقول : اختلفت يدي ويد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف الوضوء من إانء 

 واحد 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    367صفحة  - 6مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا حيىي بن سعيد عن أسامة بن زيد  - 27113
قال حدثين سامل أبو النعمان عن أم صبية قالت : اختلفت يدي ويد رسول هللا 

الوضوء   صلى هللا عليه وسلم يف إانء واحد يف  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

( حديث أم إسحاق موالة أم حكيم رضي هللا عنها  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عبد الصمد قال ثنا بشار بن عبد   - 27114
ق اهنا : كانت امللك وقال حدثتين أم حكيم بنت دينار عن موالهتا أم إسحا

عند رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فأتى بقصعة من ثريد فأكلت معه ومعه  
إسحاق  ذو اليدين فناوهلا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عرقا فقال اي أم

أصييب من هذا فذكرت اين كنت صائمة فرددت يدي ال أقدمها وال أؤخرها  
فقال النيب صلى هللا عليه وسلم مالك قالت كنت صائمة فنسيت فقال ذو  

اليدين اآلن بعد ما شبعت فقال النيب صلى هللا عليه وسلم أمتي صومك فإمنا  
 هو رزق ساقه هللا إليك  

 

 

ده ضعيف جلهالة أم حكيم بنت دينار عليق شعيب األرنؤوط : إسنات  

 

 

( حديث أم رومان أم عائشة أم املؤمنني رضي هللا تعاىل عنها   )  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا هاشم بن القاسم قال ثنا أبو جعفر   - 27115
وهى أم    يعىن الرازي عن حصني عن شقيق بن سلمة عن مسروق عن أم رومان

عائشة قالت : كنت أان وعائشة قاعدة فدخلت امرأة من األنصار فقالت فعل 
يمن  هللا بفالن وفعل تعين ابنها قالت فقلت هلا وما ذلك قالت ابين كان ف

حدث احلديث قالت فقلت هلا وما احلديث قالت كذا وكذا فقالت عائشة 
أمسع بذلك أبو بكر قالت نعم قالت أمسع بذلك رسول هللا صلى هللا عليه  

وسلم قالت نعم فوقعت أو سقطت مغشيا عليها فأفاقت محى بنافض فألقيت  
قالت فقلت عليها الثياب فدخل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال ما هلذه 

اي رسول هللا أخذهتا محى بنافض قال لعله من احلديث الذي حتدث به قالت 
قلت نعم اي رسول هللا فرفعت عائشة رأسها وقالت ان قلت مل تعذروين وان 

فصرب مجيل   }حلفت مل تصدقوين ومثلي ومثلكم كمثل يعقوب وبنيه حني قال  
اتها النيب صلى هللا عليه  فلما نزل عذرها أ {وهللا املستعان على ما تصفون  

 وسلم فأخربها بذلك فقالت حبمد هللا ال حبمدك أو قالت وال حبمد أحد 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا على بن عاصم قال ثنا حصني عن   - 27116
ئشة إذ دخلت علينا  أىب وائل عن مسروق عن أم رومان قالت : بينا اان عند عا



امرأة من األنصار فقالت فعل هللا اببنها وفعل قالت عائشة ومل قالت انه كان  
د بلغ  فيمن حدث احلديث قالت عائشة وأي حديث قالت كذا وكذا قالت وق

ذاك رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قالت نعم وبلغ أاب بكر قالت نعم قالت 
فخرت عائشة مغشيا عليها فما فاقت اال وعليها محى بنافض قالت فقمت  

فدثرهتا قالت ودخل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال ما شأن هذه قالت 
حتدث به قالت  قلت اي رسول هللا أخذهتا محى بنافض قال لعله يف حديث

فاستوت له عائشة قاعدة فقالت وهللا لئن حلفت لكم ال تصدقوين ولئن  
وهللا املستعان   }اعتذرت إليكم ال تعذروين فمثلي ومثلكم كمثل يعقوب وبنيه  

قالت وخرج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال وانزل هللا   {على ما تصفون 
معه أبو بكر فدخل فقال اي   عذرها فرجع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

عائشة ان هللا عز وجل قد انزل عذرك قالت حبمد هللا ال حبمدك قالت قال هلا  
أبو بكر تقولني هذا لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم قالت نعم قالت فكان  
فيمن حدث احلديث رجل كان يعوله أبو بكر فحلف أبو بكر ان ال يصله  

إىل آخر اآلية قال   {أولو الفضل منكم والسعة  وال أيتل  }فانزل هللا عز وجل 
 أبو بكر بلى فوصله  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح دون قوهلا : فكان فيمن حدث ت
 احلديث 

 



 

------------------------------------- 

 

[    368صفحة  - 6مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

( حديث أم بالل رضي هللا عنها   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا حيىي بن سعيد عن حممد بن أىب  - 27117
حيىي قال حدثتين أمي عن أم بالل : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال  

 ضحوا ابجلذع من الضأن فإنه جائز 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه وهذا إسناد ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا على بن حبر ثنا أبو ضمرة قال ثنا   - 27118
حممد بن أىب حيىي موىل األسلميني عن أمه قال أخربتين أم بالل ابنة هالل عن  
 أبيها ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : جيوز اجلذع من الضان ضحية  

 

 



ضعيف عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه وهذا إسناد ت  

 

 

( حديث امرأة رضي هللا عنها  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا حسن بن موسى قال ثنا بن هليعة   - 27119
خارجة ان املرأة قال حدثنا موسى بن وردان قال أخربين عمري بن جبري موىل 

اليت : سألت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن صيام يوم السبت حدثته اهنا  
ك سألت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن ذلك فقال ال لك وال علي   

 

 

وقد   -وهو عبد هللا   -عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف فيه ابن هليعة ت
 تفرد به 

 

 

( حديث الصماء بنت بسر رضي هلل عنها  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا أبو عاصم قال ثنا ثور عن خالد   - 27120
بن معدان عن عبد هللا بن بسر عن أخته ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
قال : ال تصوموا يوم السبت اال فيما افرتض عليكم فان مل جيد أحدكم اال 



 عود عنب أو حلى شجرة فليمضغها 

 

 

ات إال أنه أعل ابالضطراب واملعارضةعليق شعيب األرنؤوط : رجاله ثقت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا حيىي بن إسحاق قال أان بن هليعة   - 27121
ا : دخلت قال أان موسى بن وردان عن عبيد األعرج قال حدثتين جديت اهن

على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهو يتغدى وذلك يوم السبت فقال تعاىل  
ام  فكلي فقالت اين صائمة فقال هلا صمت أمس فقالت ال قال فكلي فان صي

 يوم السبت ال لك وال عليك  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف لالختالف فيه على ابن هليعة . وعبيد  ت
 األعرج 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا احلكم بن انفع قال ثنا إمساعيل بن   - 27122
عياش عن حممد بن الوليد الزبيدي عن لقمان بن عامر عن خالد بن معدان  

بن بسر عن أخته الصماء عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : ال  عن عبد هللا 
يصومن أحدكم يوم السبت اال يف فريضة وان مل جيد اال حلى شجرة فليفطر  



 عليها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : رجاله ثقات إال أنه أعل ابالضطراب واملعارضةت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    369صفحة  - 6مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

( حديث فاطمة عمة أيب عبيدة وأخت حذيفة رضي هللا عنها  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا وكيع قال ثنا سفيان عن منصور   - 27123
عن ربعي عن امرأته عن أخت حلذيفة قالت خطبنا رسول هللا صلى هللا عليه  

نساء ال حتلني الذهب أما لكن يف الفضة ما حتلني به وسلم فقال : اي معشر ال
 ما منكن امرأة حتلى ذهبا تظهره اال عذبت به 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف جلهالة امرأة ربعي بن حراشت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن   - 27124
ت : أتينا رسول هللا حصني عن أىب عبيدة بن حذيفة عن عمته فاطمة اهنا قال

صلى هللا عليه وسلم نعوده يف نساء فإذا سقاء معلق حنوه يقطر ماؤه عليه من  
ال رسول  شدة ما جيد من حر احلمى قلنا اي رسول هللا لو دعوت هللا فشفاك فق

هللا صلى هللا عليه وسلم ان من أشد الناس بالء األنبياء مث الذين يلوهنم مث  
 الذين يلوهنم مث الذين يلوهنم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح لغريه وهذا إسناد حسنت  

 

 

( حديث أمساء بنت عميس رضي هللا عنها  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عبد هللا بن حممد ومسعته أان من   - 27125
حلميد بن جعفر عن  عبد هللا بن حممد بن أىب شيبة قال ثنا أبو أسامة عن عبد ا

زرعة بن عبد الرمحن عن موىل ملعمر التيمي عن أمساء بنت عميس قالت قال 
ابلشربم قال  يل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : مباذا كنت تستشفني قالت 

حار حار مث استشفيت ابلسنا قال لو كان شيء يشفى من املوت كان السنا أو 
 السنا شفاء من املوت 

 



 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا حيىي بن سعيد عن موسى اجلهين  - 27126
لك قالت ستة   قال دخلت على فاطمة بنت على فقال هلا رفيقي أبو سهل كم

ومثانون سنة قال ما مسعت من أبيك شيئا قالت حدثتين أمساء بنت عميس ان  
ى  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال لعلي : أنت مين مبنزلة هارون من موس

 اال أنه ليس بعدي نيب 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح غري ت
 فاطمة بنت علي وهو ابن أيب طالب

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا وكيع ثنا عبد العزيز قال ثنا هالل   - 27127
ت موالان عن بن عمر بن عبد العزيز عن عبد هللا بن جعفر عن أمه أمساء بن

عميس قالت : علمين رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كلمات أقوهلا عند  
 الكرب هللا ريب ال أشرك به شيئا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث حسنت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا يزيد قال أنبأان حممد بن طلحة قال   - 27128
ثنا احلكم بن عتيبة عن عبد هللا بن شداد عن أمساء بنت عميس قالت : دخل  
علي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اليوم الثالث من قتل جعفر فقال ال حتدي  

 بعد يومك هذا  
 

 

وصله وإرساله وإرساله أصح عليق شعيب األرنؤوط : هذا حديث اختلف يفت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب قال قرأت على عبد الرمحن مالك عن   - 27129
عبد الرمحن بن القاسم عن أبيه عن أمساء بنت عميس : اهنا ولدت حممد بن  
أىب بكر ابلبيداء فذكر ذلك أبو بكر لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال  

م مرها فلتغتسل مث لتهل  رسول هللا صلى هللا عليه وسل   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف النقطاعه ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا يعقوب قال حدثين أىب عن الوليد  - 27130
ان كالب بن  بن كثري قال حدثين عبد هللا بن مسلم الطويل صاحب املصاحف



تليد أخا بين سعد بن ليث انه : بينا هو جالس مع سعيد بن املسيب جاءه  
م رسول انفع بن جبري بن مطعم بن عدي يقول ان بن خالتك يقرأ عليك السال
ويقول أخربين كيف احلديث الذي كنت حدثتين عن أمساء بنت عميس فقال  
سعيد بن املسيب أخربه ان أمساء بنت عميس أخربتين اهنا مسعت رسول هللا 

صلى هللا عليه وسلم يقول ال يصرب على ألواء املدينة وشدهتا أحد اال كنت له  
 شفيعا أو شهيدا يوم القيامة  

 

 

صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف جلهالة كالب بن عليق شعيب األرنؤوط : ت
 تليد

 

 

------------------------------------- 

 

[    370صفحة  - 6مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا يعقوب قال حدثين أىب عن حممد   - 27131
ن أم جعفر بنت  بن إسحاق قال ثنا عبد هللا بن أىب بكر عن أم عيسى اجلزار ع

حممد بن جعفر بن أىب طالب عن جدهتا أمساء بنت عميس قالت : ملا أصيب 
جعفر وأصحابه دخلت على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وقد دبغت أربعني 



منيئة وعجنت عجيين وغسلت بين ودهنتهم ونظفتهم فقال رسول هللا صلى 
فشمهم وذرفت عيناه فقلت   هللا عليه وسلم ائتيين ببين جعفر قالت فأتيته هبم 

اي رسول هللا أبيب أنت وأمي ما يبكيك أبلغك عن جعفر وأصحابه شيء قال 
نعم أصيبوا هذا اليوم قالت فقمت أصيح واجتمع إىل النساء وخرج رسول هللا 

صلى هللا عليه وسلم إىل أهله فقال ال تغفلوا آل جعفر من أن تصنعوا هلم  
بهم  طعاما فإهنم قد شغلوا أبمر صاح   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف جلهالة أم عيسى اجلزار ت  

 

 

( حديث فريعة بنت مالك رضي هللا عنها  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا حيىي بن سعيد عن حيىي بن سعيد   - 27132
ريعة بنت األنصاري عن سعد بن إسحاق قال حدثتين زينب بنت كعب عن ف

مالك قالت : خرج زوجي يف طلب أعالج له فأدركهم بطرف القدوم فقتلوه  
فأاتين نعيه وأان يف دار شاسعة من دور أهلي فأتيت رسول هللا صلى هللا عليه  

وسلم فذكرت ذلك له فقلت ان نعي زوجي أاتين يف دار شاسعة من دور أهلي  
ومل يدع يل نفقة وال مال لورثته وليس املسكن له فلو حتولت إىل أهلي وأخوايل  

لكان أرفق يب يف بعض شأين قال حتويل فلما خرجت إىل املسجد أو إىل احلجرة 



اتك فيه نعي زوجك حىت دعاين أو أمر يب فدعيت فقال امكثي يف بيتك الذي أ
يبلغ الكتاب أجله قالت فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرا قالت فأرسل ايل 

 عثمان فأخربته فأخذ به  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا بشر بن املفضل عن سعد بن  - 27133
إسحاق قال حدثتين زينب بنت كعب عن فريعة بنت مالك عن النيب صلى هللا 

 عليه وسلم : حنوه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : مكرر سابقه ت  

 

 

( حديث يسرية رضي هللا عنها  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا حممد بن بشر قال ثنا هانئ بن  - 27134
انت من  عثمان اجلهين عن أمه محيضة بنت ايسر عن جدهتا يسرية وك

املهاجرات قالت قال لنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : اي نساء املؤمنات  



عليكن ابلتهليل والتسبيح والتقديس وال تغفلن فتنسني الرمحة واعقدن 
مل فإهنن مسؤالت مستنطقات ابألان  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حمتمل للتحسنيت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    371صفحة  - 6مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

( حديث أم محيد رضي هللا عنها   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا هارون ثنا عبد هللا بن وهب قال  - 27135
أم محيد امرأة   حدثين داود بن قيس عن عبد هللا بن سويد األنصاري عن عمته

أىب محيد الساعدي اهنا جاءت النيب صلى هللا عليه وسلم فقالت : اي رسول  
تك  هللا اين أحب الصالة معك قال قد علمت انك حتبني الصالة معي وصال

يف بيتك خري لك من صالتك يف حجرتك وصالتك يف حجرتك خري من 
صالتك يف دارك وصالتك يف دارك خري لك من صالتك يف مسجد قومك 



وصالتك يف مسجد قومك خري لك من صالتك يف مسجدي قال فأمرت 
فبىن هلا مسجد يف أقصى شيء من بيتها وأظلمه فكانت تصلي فيه حىت لقيت 

 هللا عز وجل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث حسنت  

 

 

( حديث أم حكيم رضي هللا عنها  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا يزيد بن هارون قال ثنا سعيد بن   - 27136
بن احلرث بن نوفل أىب عروبة عن قتادة ان صاحلا أاب اخلليل حدثه عن عبد هللا 

ان أم حكيم بنت الزبري حدثته : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم دخل على  
ن ذلك  ضباعة بنت الزبري فنهس من كتف عندها مث صلى وما توضأ م  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : ترك الوضوء مما مست النار صحيح وهذا إسناد  ت
 اختلف فيه على قتادة 

 

 

( حديث امرأة وهي جدة بن زايد أم أبيه رضي هللا عنها  )  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا حسن بن موسى قال ثنا رافع بن  - 27137
قالت : خرجنا  سلمة األشجعي قال حدثين حشرج بن زايد عن جدته أم أبيه 

مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف غزوة خيرب وأان سادسة ست نسوة  
  قالت فبلغ النيب صلى هللا عليه وسلم ان معه نساء قالت فأرسل إلينا فدعاان

قالت فرأينا يف وجهه الغضب فقال ما أخرجكن وأبمر من خرجنت قلنا خرجنا  
معك نناول السهام ونسقي السويق ومعنا دواء للجرح ونغزل الشعر فنعني به  

يف سبيل هللا قال قمن فانصرفن قالت فلما فتح هللا عليه خيرب أخرج لنا   }
كن قالت متر سهاما كسهام الرجال فقلت هلا اي جديت وما الذي أخرج ل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف جلهالة حشرج بن زايد ت  

 

 

( حديث قتيلة بنت صيفي رضي هللا عنها  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا حيىي بن سعيد قال ثنا حيىي  - 27138
ر عن قتيلة بنت املسعودي قال حدثين معبد بن خالد عن عبد هللا بن يسا

صيفي اجلهينية قالت : أتى حرب من األحبار رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  



قال   فقال اي حممد نعم القوم أنتم لوال انكم تشركون قال سبحان هللا وما ذاك
تقولون إذا حلفتم والكعبة قالت فأمهل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم شيئا مث  
قال انه قد قال فمن حلف فليحلف برب الكعبة قال اي حممد نعم القوم أنتم  

لوال انكم جتعلون هلل ندا قال سبحان هللا وما ذاك قال تقولون ما شاء هللا 
وسلم شيئا مث قال انه قد قال وشئت قال فأمهل رسول هللا صلى هللا عليه 

 فمن قال ما شاء هللا فليفصل بينهما مث شئت  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    372صفحة  - 6مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

( حديث الشفاء بنت عبد هللا رضي هللا عنها  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا هاشم بن القاسم قال ثنا   - 27139
املسعودي عن عبد امللك بن عمري عن رجل من آل أىب حثمة عن الشفاء 



بنت عبد هللا وكانت امرأة من املهاجرات قالت : ان رسول هللا صلى هللا عليه  
عمال فقال إميان ابهلل وجهاد يف سبيل هللا عز وجل  وسلم سئل عن أفضل األ

 وحج مربور  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف إلهبام الرجل من  ت
 آل أيب حثمة والضطرابه 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا إبراهيم بن مهدي قال ثنا على بن   - 27140
ن عن أىب مسهر عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن صاحل بن كيسا

بكر بن عبد الرمحن بن سليمان بن أىب حثمة عن الشفاء بنت عبد هللا قالت : 
علمني هذه  دخل علينا النيب صلى هللا عليه وسلم وأان عند حفصة فقال يل أال ت

 رقية النملة كما علمتيها الكتابة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : رجاله ثقات رجال الشيخني غري ابراهيم بن مهدي  ت
فمن رجال أيب داود وقد وثقه أبو حامت وابن قانع وذكره ابن حبان يف الثقات 
وقال ابن معني : كان رجال مسلما ال أراه يكذب ونقل العقيلي عن ابن معني  
قوله : جاءان ابملناكري وقال األزدي : له عن علي بن مسهر أحاديث ال يتابع 

عليها وقال احلافظ يف التقريب : مقبول . والشفاء بنت عبد هللا روى هلا  



 البخاري يف األدب املفرد وأبو داود وقد اختلف يف وصله وإرساله 
 

 

أن املسعودي  حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا يزيد بن هارون قال  - 27141
املقرئ قال ثنا املسعودي عن عبد امللك بن عمري عن رجل  وأبو عبد الرمحن

من آل أىب حثمة عن الشفاء بنت عبد هللا : ان النيب صلى هللا عليه وسلم  
سئل أي األعمال أفضل قال اإلميان ابهلل واجلهاد يف سبيل هللا وحج مربور قال  

 أبو عبد الرمحن أو حج مربور  
 

 

شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه  عليقت  

 

 

( حديث ابنة خلباب رضي هللا عنها  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا وكيع ثنا األعمش عن أىب إسحاق  - 27142
خباب يف سرية  عن عبد الرمحن بن زيد العائشي عن ابنة خلباب قالت : خرج

فكان النيب صلى هللا عليه وسلم يتعاهدان حىت كان حيلب عنزا لنا قالت فكان  
ما كان  حيلبها حىت يطفح أو يفيض فلما رجع خباب حلبها فرجع حالهبا إىل  

فقلنا له كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حيلبها حىت يفيض وقال مرة حىت  



 متتلئ فلما حلبتها رجع حالهبا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا خلف بن الوليد قال ثنا إسرائيل  - 27143
عن أىب إسحاق عن عبد الرمحن بن مالك األمحسي عن ابنة خلباب بن األرت 

 قالت خرج أىب يف غزاة ومل يرتك اال شاة : فذكر حنوه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

( حديث أم عامر رضي هللا عنها  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا أبو عامر قال ثنا إبراهيم بن  - 27144
ن أم إمساعيل بن أىب حبيبة قال ثنا عبد الرمحن بن عبد الرمحن األشهلي ع

عامر بنت يزيد امرأة من املبايعات اهنا : أتت النيب صلى هللا عليه وسلم بعرق  
 يف مسجد بين فالن فتعرقه مث قام فصلى ومل يتوضأ  

 



 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف لضعف إبراهيم بن إمساعيل بن أيب ت
 حبيبة 

 

 

------------------------------------- 

 

[    373صفحة  - 6مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

( حديث فاطمة بنت قيس رضي هللا عنها  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا حيىي بن سعيد قال ثنا جمالد قال   - 27145
أن زوجها   ثنا عامر قال قدمت املدينة فأتيت فاطمة بنت قيس فحدثتين :

طلقها على عهد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فبعثه رسول هللا صلى هللا 
فقة  عليه وسلم يف سرية قالت فقال يل أخوة أخرجي من الدار فقلت ان يل ن

وسكىن حىت حيل األجل قال ال قالت فأتيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
فقلت ان فالان طلقين وان أخاه أخرجين ومنعين السكىن والنفقة فأرسل إليه 

فقال مالك والبنه آل قيس قال اي رسول هللا ان أخي طلقها ثالاث مجيعا قالت 
نة آل قيس إمنا النفقة فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم انظري اي اب



والسكىن للمرأة على زوجها ما كانت له عليها رجعة فإذا مل يكن له عليها  
رجعة فال نفقة وال سكىن أخرجي فانزيل على فالنة مث قال انه يتحدث إليها 
انزيل على بن أم مكتوم فإنه أعمى ال يراك مث ال تنكحي حىت أكون أنكحك 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم استأمره  قالت فخطبين رجل من قريش فأتيت 
فقال اال تنكحني من هو أحب إىل منه فقلت بلى اي رسول هللا فأنكحين من  
أحببت قالت فأنكحين أسامة بن زيد قال فلما أردت أن أخرج قالت اجلس  
حىت أحدثك حديثا عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قالت خرج رسول هللا 

ما من األايم فصلى صالة اهلاجرة مث قعد ففزع الناس صلى هللا عليه وسلم يو 
فقال اجلسوا أيها الناس فإين مل أقم مقامي هذا لفزع ولكن متيما الداري أاتين 

فأخربين خربا منعين القيلولة من الفرح وقرة العني فأحببت أن أنشر عليكم فرح  
حر فاصابتهم  نبيكم صلى هللا عليه وسلم أخربين أن رهطا من بين عمه ركبوا الب

ريح عاصف فأجلأهتم الريح إىل جزيرة ال يعرفوهنا فقعدوا يف قويرب ابلسفينة  
حىت خرجوا إىل اجلزيرة فإذا هم بشيء أهلب كثري الشعر ال يدرون أرجل هو  

أو امرأة فسلموا عليه فرد عليهم السالم قالوا أال ختربان قال ما أان مبخربكم وال  
رهقتموه ففيه من هو إىل خربكم ابألشواق ان  مبستخربكم ولكن هذا الدير قد

خيربكم ويستخربكم قال قلنا فما أنت قال اان اجلساسة فانطلقوا حىت أتوا الدير  
فإذا هم برجل موثق شديد الواثق مظهر احلزن كثري التشكي فسلموا عليه فرد  

عليهم فقال ممن أنتم قالوا من العرب قال ما فعلت العرب أخرج نبيهم بعد  
وا نعم قال فما فعلوا قالوا خريا آمنوا به وصدقوه قال ذلك خري هلم وكان  قال



له عدو فاظهره هللا عليهم قال فالعرب اليوم إهلهم واحد ودينهم واحد 
وكلمتهم واحدة قالوا نعم قال فما فعلت عني زغر قالوا صاحلة يشرب منها  

وبيسان قالوا  أهلها لشفتهم ويسقون منها زرعهم قال فما فعل خنل بني عمان 
جناة كل عام قال فما فعلت حبرية الطربية قالوا مألى قال فزفر مث   صاحل يطعم

زفر مث زفر مث حلف لو خرجت من مكاين هذا ما تركت أرضا من أرض هللا اال 
وطئتها غري طيبة ليس يل عليها سلطان قال فقال رسول هللا صلى هللا عليه  

إن طيبة املدينة ان هللا حرم حرمي على  وسلم إىل هذا انتهى فرحى ثالث مرار 
الدجال ان يدخلها مث حلف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم والذي ال إله اال 

هو ما هلا طريق ضيق وال واسع يف سهل وال يف جبل اال عليه ملك شاهر  
ابلسيف إىل يوم القيامة ما يستطيع الدجال ان يدخلها على أهلها قال عامر  

أىب هريرة فحدثته حديث فاطمة بنت قيس فقال أشهد على  فلقيت احملرر بن 
أىب انه حدثين كما حدثتك فاطمة غري انه قال قال رسول هللا صلى هللا عليه  

وسلم انه حنو املشرق قال مث لقيت القاسم بن حممد فذكرت له حديث فاطمة  
 فقال أشهد على عائشة اهنا حدثتين كما حدثتك فاطمة غري اهنا قالت احلرمان

 عليه حرام مكة واملدينة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح بطرقه دون قوله : " انظري اي بنت ت
آل قيس إمنا النفقة والسكىن للمرأة على زوجها ما كانت عليها رجعة " ففيه  



 وقفة 

 

 

------------------------------------- 

 

[    374صفحة  - 6مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا يونس بن حممد قال ثنا محاد يعىن   - 27146
بن سلمة عن داود يعىن بن أىب هند عن الشعيب عن فاطمة بنت قيس : ان  

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم جاء ذات يوم مسرعا فصعد املنرب ونودي يف 
ة جامعة فاجتمع الناس فقال اي أيها الناس اىن مل أدعكم لرغبة  الناس الصال

نزلت وال لرهبة ولكن متيما الداري أخربين ان نفرا من أهل فلسطني ركبوا  
البحر فقذفتهم الريح إىل جزيرة من جزائر البحر فإذا هم بدابة أشعر ما يدري 

ة فقالوا فاخربينا أذكر هو أم أنثى لكثرة شعره قالوا من أنت فقالت أان اجلساس
فقالت ما أان مبخربتكم وال مستخربتكم ولكن يف هذا الدير رجل فقري إىل أن 

خيربكم واىل ان يستخربكم فدخلوا الدير فإذا رجل أعور مصفد يف احلديد فقال  
من أنتم قلنا حنن العرب فقال هل بعث فيكم النيب قالوا نعم قال فهل اتبعته  

 هلم قال ما فعلت فارس هل ظهر عليها قالوا مل العرب قالوا نعم قال ذلك خري
يظهر عليها بعد فقال أما انه سيظهر عليها مث قال ما فعلت عني زغر قالوا هي 



تدفق مالئي قال فما فعل خنل بيسان هل أطعم قالوا قد أطعم أوائله قال 
فوثب وثبة حىت ظننا انه سيفلت فقلنا من أنت قال أان الدجال أما اين سأطأ  

رض كلها غري مكة وطيبة فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أبشروا اي األ
 معشر املسلمني هذه طيبة ال يدخلها يعىن الدجال  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

( حديث أم فروة رضي هللا عنها  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا أبو عاصم قال أان عبد هللا بن عمر   - 27147
عن القاسم بن غنام عن عماته عن أم فروة قالت : سئل رسول هللا صلى هللا 

 عليه وسلم أي األعمال أفضل قال الصالة ألول وقتها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف لضعف عبد هللا بن ت
لعمري عمر وهو ا  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا اخلزاعي أان عبد هللا بن عمر   - 27148



العمري عن القاسم بن غنام عن جدته الدنيا عن أم فروة وكانت قد ابيعت 
رسول هللا قالت : سئل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن أفضل العمل فقال  

 الصالة ألول وقتها  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه ت  

 

 

-------------------------------------  

 

[    375صفحة  - 6مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا يونس قال ثنا ليث عن عبد هللا بن   - 27149
عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن اخلطاب عن القاسم بن غنام عن جدته  

هللا عليه وسلم وذكر أم فروة وكانت ممن ابيع اهنا مسعت رسول هللا صلى 
 األعمال فقال : أحب العمل إىل هللا عز وجل تعجيل الصالة ألول وقتها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيفت  

 

 



( حديث أم معقل األسدية رضي هللا عنها  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا حيىي بن سعيد عن هشام قال   - 27150
حدثين حيىي بن أىب كثري عن أىب سلمة عن معقل بن أم معقل األسدية قالت : 
أرادت أمي احلج وكان مجلها أعجف فذكرت ذلك للنيب صلى هللا عليه وسلم  

 فقال اعتمري يف رمضان فان عمرة يف رمضان كحجة  

 

 

: حديث صحيح لغريه عليق شعيب األرنؤوط ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عفان قال ثنا أبو عوانة قال ثنا   - 27151
شام قال أخربين إبراهيم بن مهاجر عن أىب بكر بن عبد الرمحن بن احلرث بن ه

رسول مروان الذي أرسل إىل أم معقل قال قالت : جاء أبو معقل مع النيب 
د علمت  صلى هللا عليه وسلم حاجا فلما قدم أبو معقل قال قالت أم معقل ق 

ان علي حجة وان عندك بكرا فاعطين فألحج عليه قال فقال هلا انك قد 
علمت اين قد جعلته يف سبيل هللا قالت فاعطين صرام خنلك قال قد علمت 
انه قوت أهلي قالت فإين مكلمة النيب صلى هللا عليه وسلم وذاكرته له قال  

 ان على حجة وان  فانطلقا ميشيان حىت دخال عليه قال فقالت له اي رسول هللا
أليب معقل بكرا قال أبو معقل صدقت جعلته يف سبيل هللا قال أعطها فلتحج  



عليه فإنه يف سبيل هللا قال فلما أعطاها البكر قالت اي رسول هللا اين امرأة قد  
كربت وسقمت فهل من عمل جيزئ عين عن حجيت قال فقال عمرة يف 

 رمضان جتزئ حلجتك 

 

 

ط : إسناده ضعيف هبذه السياقة لضعف إبراهيم بن عليق شعيب األرنؤو ت
 املهاجر 

 

 

( حديث أم طفيل رضي هللا عنها  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا إسحاق بن عيسى قال أخربين بن  - 27152
عين عمر بن هليعة عن بكري عن بسر بن سعيد عن أىب بن كعب قال : انز 

اخلطاب يف املتوىف عنها وهي حامل فقلت تزوج إذا وضعت فقالت أم الطفيل 
ن  أم ولدي لعمر ويل قد أمر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم سبيعة األسلمية ا

 تنكح إذا وضعت  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح لغريه وهذا إسناد اختلف فيه على  ت
 ابن هلية 



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا حيىي بن إسحاق وقتيبة بن سعيد   - 27153
قاال ثنا بن هليعة عن بكري بن عبد هللا بن األشج عن بسر بن سعيد قال مسعت  

أىب بن كعب : اهنا مسعت عمر بن اخلطاب وأيب بن أم الطفيل قال قتيبة امرأة 
كعب خيتصمان فقالت أم الطفيل أفال يسأل عمر بن اخلطاب سبيعة األسلمية  

توىف عنها زوجها وهي حامل فوضعت بعد ذلك أبايم فأنكحها رسول هللا 
 صلى هللا عليه وسلم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    376صفحة  - 6مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

( حديث أم جندب االزدية رضي هللا عنها  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا يزيد بن هارون قال ثنا احلجاج بن  - 27154



أرطاة عن أىب يزيد موىل عبد هللا بن احلرث عن أم جندب االزدية قالت قال 
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : أيها الناس ال تقتلوا أنفسكم عند مجرة العقبة  

 وعليكم مبثل حصى اخلذف 

 

 

صحيح وهذا إسناد ضعيف جلهالة أيب يزيد  عليق شعيب األرنؤوط : حديثت
 موىل عبد هللا بن احلارث واحلجاج بن أرطاة مدلس

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا هشيم قال أان ليث عن عبد هللا بن   - 27155
شداد عن أم جندب االزدية اهنا مسعت النيب صلى هللا عليه وسلم حيث أفاض 

ة والوقار وعليكم مبثل حصى اخلذف قال : اي أيها الناس عليكم ابلسكين   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا سفيان قال اي : أيها الناس ال يقتل   - 27156
بعضكم بعضا إذا رميتم اجلمرة فارموها مبثل حصى اخلذف قال أىب وقرئ عليه  

حوص عن أبيه يعىن عن  يزيد يعىن بن أىب زايد عن سليمان بن عمرو بن األ
 النيب صلى هللا عليه وسلم  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف لضعف يزيد بن ت
 أيب زايد اهلامشي وجلهالة حال سليمان بن عمرو بن األحوص

 

 

( حديث أم سليم رضي هللا عنها  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا بن منري قال ثنا عثمان يعىن بن  - 27157
أم أنس بن  حكيم قال حدثين عمرو األنصاري عن أم سليم بنت ملحان وهي 

مالك اهنا مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : ما من امرأين مسلمني  
ضل هللا ورمحته  ميوت هلما ثالثة أوالد مل يبلغوا احلنث اال أدخلهم هللا اجلنة بف

 إايهم 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف جلهالة ت
 عمرو األنصاري 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا بن منري قال ثنا حممد يعىن بن  - 27158
هللا صلى هللا  عمرو قال ثنا أبو سلمة عن أم سليم قالت : دخلت على رسول



عليه وسلم يف بيت أم سلمة فقالت اي رسول هللا أرأيتك املرأة ترى يف منامها  
ال ما يرى الرجل قالت أم سلمة فضحت النساء قالت ان هللا عز وجل 

يستحيي من احلق قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من رأى ذلك منكن  
 فلتغتسل 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد فيه أبو سلمة ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا محيد بن عبد الرمحن الرؤاسي قال   - 27159
زيد عن أنس قال ثنا زهري عن عبد الكرمي عن الرباء بن ابنة أنس وهو بن 

حدثتين أمي : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم دخل عليها ويف بيتها قربة  
 معلقة قالت فشرب من القربة قائما قالت فعمدت إىل فم القربة فقطعتها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف جلهالة الرباء بن زيدت  

 

 

بن موسى قال ثنا زهري  حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا حسن يعىن  - 27160
عن سليمان التيمي عن أنس بن مالك عن أم سليم اهنا : كانت مع نساء النيب 

صلى هللا عليه وسلم وهن يسوق هبن سواق فقال النيب صلى هللا عليه وسلم  



 أي أجنشة رويدك سوقك ابلقوارير 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عفان قال ثنا وهيب قال ثنا أيوب  - 27161
 عليه وسلم :  عن أىب قالبة عن أنس بن مالك عن أم سليم عن النيب صلى هللا

كان ايتيها فيقيل عندها فتبسط له نطعا فيقيل عندها وكان كثري العرق 
   فتجمع عرقه فتجعله يف الطيب والقوارير قالت وكان يصلي على اخلمرة

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح دون قوهلا : وكان يصلي على اخلمرة ت
 فهو صحيح لغريه وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخني

 

 

------------------------------------- 

 

[    377صفحة  - 6مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا املغرية قال ثنا األوزاعي قال حدثين   - 27162



إسحاق بن عبد هللا بن أىب طلحة األنصاري عن جدته أم سليم قالت كانت 
جماورة أم سلمة زوج النيب صلى هللا عليه وسلم فكانت تدخل عليها فدخل 

ذا رأت املرأة النيب صلى هللا عليه وسلم فقالت أم سليم : اي رسول هللا أرأيت إ
ان زوجها جيامعها يف املنام أتغتسل فقالت أم سلمة تربت يداك اي أم سليم  

فضحت النساء عند رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقالت أم سليم ان هللا ال  
يستحي من احلق وأان ان نسأل النيب صلى هللا عليه وسلم عما أشكل علينا  

نيب صلى هللا عليه وسلم ألم سلمة  خري من أن نكون منه على عمياء فقال ال
بل أنت تربت يداك نعم اي أم سليم عليها الغسل إذا وجدت املاء فقالت أم 

سلمة اي رسول هللا وهل للمرأة ماء فقال النيب صلى هللا عليه وسلم فأىن 
 يشبهها ولدها هن شقائق الرجال  

 

 

رجال "  عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح دون قوله : " هن شقائق الت
 فحسن لغريه وهذا إسناد ضعيف النقطاعه 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عفان ثنا وهيب قال ثنا أيوب عن  - 27163
أىب قالبة عن أنس بن مالك عن أم سليم : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 كان يصلي على اخلمرة  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه ت  

 

 

( حديث خولة بنت حكيم رضي هللا عنها  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا حيىي بن إسحاق قال ثنا بن هليعة   - 27164
األشج عن  قال ثنا يزيد بن أىب حبيب عن احلرث بن يعقوب عن يعقوب بن 

عامر بن سعد عن سعد عن خولة قالت مسعت النيب صلى هللا عليه وسلم قال  
يء  : من نزل منزال فقال أعوذ بكلمات هللا التامة من شر ما خلق مل يضره ش

 حىت يظعن منه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف الضطراب ابن  ت
 هليعة فيه 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا حيىي بن إسحاق قال ثنا بن هليعة   - 27165
عن جعفر بن ربيعة عن يعقوب بن األشج عن عامر بن سعد عن سعد عن  

 خولة قالت مسعت النيب صلى هللا عليه وسلم يقول : مثل ذلك  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

ل أان ليث قال حدثين حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا حجاج قا - 27166
ب عن احلارث عن يعقوب بن عبد هللا حدثه انه مسع بسر بن يزيد بن أىب حبي

سعيد يقول مسعت سعد بن أىب وقاص يقول مسعت خولة بنت حكيم السلمية  
تقول مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : من نزل منزال مث قال أعوذ  

خلق مل يضره شيء حىت يرحتل من منزله  بكلمات هللا التامات كلها من شر ما 
 ذلك 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا أبو معاوية قال ثنا حجاج عن   - 27167
الربيع بن مالك عن خولة بنت حكيم قالت قال رسول هللا صلى هللا عليه  

هللا التامات كلها من شر ما خلق مل   وسلم : من نزل منزال فقال أعوذ بكلمات
 يضره يف منزله ذلك شيء حىت يظعن عنه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف لضعف حجاجت  



 

 

( حديث خولة بنت قيس امرأة محزة بن عبد املطلب رضي هللا عنها   )  

 

 

------------------------------------- 

 

[    378صفحة  - 6مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هاشم قال ثنا ليث قال حدثين  - 27168
ت قيس بن فهد  سعيد بن أيب سعيد عن عبيد عن الوليد قال مسعت خولة بن

وكانت حتت محزة بن عبد املطلب تقول مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
يقول : ان هذا املال خضرة حلوة من أصابه حبقه بورك له فيه ورب متخوض 

ما شاءت نفسه من مال هللا ورسوله ليس له يوم القيامة اال النار  في  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا حيىي بن إسحاق قال أان بن هليعة   - 27169
عن يزيد بن أىب حبيب عن احلرث بن يعقوب عن يعقوب بن األشج عن عامر  



مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول   بن سعد عن سعد عن خولة قالت
: من نزل منزال فقال أعوذ بكلمات هللا التامات من شر ما خلق مل يضره فيه  

 شيء حىت يرحتل منه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا حيىي بن إسحاق قال أان بن هليعة   - 27170
وب بن األشج عن عامر بن سعد عن سعد عن  عن جعفر بن ربيعة عن يعق

 خولة قالت مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : مثل ذلك 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

( حديث أم طارق رضي هللا عنها   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا يعلي بن عبيد قال ثنا األعمش   - 27171
قالت : جاء عن جعفر بن عبد الرمحن األنصاري عن أم طارق موالة سعد  

النيب صلى هللا عليه وسلم إىل سعد فاستأذن فسكت سعد مث أعاد فسكت 



سعد مث عاد فسكت سعد فانصرف النيب صلى هللا عليه وسلم قالت فارسلين  
انه مل مينعنا ان أنذن لك اال اان أردان ان تزيدان قالت فسمعت صوات  إليه سعد

على الباب يستأذن وال أرى شيئا فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من  
أنت قالت أم ملدم قال ال مرحبا بك وال أهال أهتدين إىل أهل قبا قالت نعم  

 قال فاذهيب إليهم  

 

 

جلهالة جعفر بن عبد الرمحن  عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيفت
 األنصاري

 

 

( حديث امرأة رافع بن خديج رضي هللا عنها  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا احلسن بن موسى وعفان قاال ثنا   - 27172
ن خديج قال عمرو بن مرزوق قال أخربين حيىي بن عبد احلميد بن رافع ب

أخربتين جديت يعىن امرأة رافع بن خديج قال عفان عن جدته أم أبيه امرأة رافع  
د ويوم  بن خديج : ان رافعا رمى مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يوم أح

خيرب قال اان اشك بسهم يف ثندوته فأتى النيب صلى هللا عليه وسلم فقال اي 
رسول هللا أنزع السهم قال اي رافع ان شئت نزعت السهم والقطبة مجيعا وان 

شئت نزعت السهم وتركت القطبة وشهدت لك يوم القيامة انك شهيد قال اي  



يوم القيامة اين شهيد قال   رسول هللا بل انزع السهم واترك القطبة واشهد يل
 فنزع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم السهم وترك القطبة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

( حديث بقرية رضي هللا عنها   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا سفيان بن عيينة عن بن إسحاق  - 27173
عن حممد بن إبراهيم التيمي قال مسعت بقرية امرأة القعقاع بن أيب حدرد تقول  
مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على املنرب وهو يقول : إذا مسعتم جبيش  

 قد خسف به قريبا فقد أظلت الساعة  

 

 

األرنؤوط : إسناده ضعيف عليق شعيب ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    379صفحة  - 6مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا إسحاق بن إبراهيم الرازي قال ثنا   - 27174
سلمة بن الفضل قال حدثين حممد بن إسحاق عن حممد بن عمرو بن عطاء  

القعقاع قالت : اين جلالسة يف صفة النساء فسمعت رسول هللا  عن بقرية امرأة
صلى هللا عليه وسلم خيطب وهو يشري بيده اليسرى فقال اي أيها الناس إذا 

 مسعتم خبسف ههنا قريبا فقد أظلت الساعة 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

( حديث أم سليمان بن عمرو بن األحوص رضي هللا عنها   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا حسني بن حممد قال ثنا يزيد بن  - 27175
عطاء عن يزيد يعىن بن أىب زايد عن سليمان بن عمرو بن األحوص األزدي  

قال حدثتين أمي : اهنا رأت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يرمي مجرة العقبة  
بطن الوادي وخلفه إنسان يسرته من الناس ان يصيبوه ابحلجارة وهو يقول  من

مث أقبل   أيها الناس ال يقتل بعضكم بعضا وإذا رميتم فارموا مبثل حصى اخلذف
فأتته امرأة اببن هلا فقالت اي رسول هللا ان ابين هذا ذاهب العقل فادع هللا له 



جارة فتفل فيه وغسل وجهه مث دعا  قال هلا ائتيين مباء فأتته مباء يف تور من ح
يب يل منه  فيه مث قال اذهيب فاغسليه به واستشفي هللا عز وجل فقلت هلا ه

قليال البين هذا فأخذت منه قليال أبصابعي فمسحت هبا شقة ابين فكان من  
 أبر الناس فسألت املرأة بعد ما فعل ابنها قالت برئ أحسن برء 

 

 

ه دون قوله : " فأتته مباء ...إخل " وهذا عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغري ت
 إسناد ضعيف لضعف يزيد بن عطاء ويزيد بن أيب زايد اهلامشي

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عفان قال ثنا أبو عوانة قال ثنا   - 27176
ت : رأيت  يزيد بن أىب زايد عن سليمان بن عمرو بن األحوص عن أمه قال

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يرمى مجرة العقبة يوم النحر من بطن الوادي 
ارموا مبثل وهو يقول اي أيها الناس ال يقتلن بعضكم بعضا وإذا رميتم اجلمار ف

حصى اخلذف قالت فرمى سبعا مث انصرف ومل يقف قالت وخلفه رجل يسرته 
 من الناس فسألت عنه فقالوا هو الفضل بن عباس  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه وهذا إسناد ضعيف ت  

 

 



( حديث سلمى بنت قيس رضي هللا عنها  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا يعقوب قال ثنا أىب عن بن إسحاق  - 27177
بنت قيس   قال حدثين سليط بن أيوب بن احلكم بن سليم عن أمه عن سلمى

وكانت إحدى خاالت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قد صلت معه القبلتني  
وكانت إحدى نساء بين عدي بن النجار قالت : جئت رسول هللا صلى هللا 

وسلم فبايعته يف نسوة من األنصار فلما شرط علينا ان ال نشرك ابهلل  عليه 
شيئا وال نسرق وال نزين وال نقتل أوالدان وال أنيت ببهتان نفرتيه بني أيدينا 

وأرجلنا وال نعصيه يف معروف قال قال وال تغششن أزواجكن قالت فبايعناه مث  
صلى هللا عليه وسلم ما   انصرفنا فقلت المرأة منهن ارجعي فاسأيل رسول هللا

 غش أزواجنا قالت فسألته فقال أتخذ ماله فتحايب به غريه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف سليط بن أيوب بن احلكم بن سليم ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    380صفحة  - 6مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 



 

( حديث إحدى نسوة النيب صلى هللا عليه وسلم  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عفان قال ثنا أبو عوانة قال ثنا زيد   - 27178
بن جبري وسأله رجل يعىن بن عمر عما يقتل احملرم من الدواب فقال أخربتين  
إحدى نسوة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : انه أمر بقتل الفأرة والعقرب 

 والكلب العقور واحلداي والغراب  

 

 

إسناده صحيح على شرط الشيخني عليق شعيب األرنؤوط :ت  

 

 

( حديث ليلى بنت قانف الثقفية رضي هللا عنها  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا يعقوب قال ثنا أىب عن بن إسحاق  - 27179
من بين عروة بن  قال حدثين نوح بن حكيم الثقفي وكان قارائ للقرآن عن رجل  

مسعود يقال له داود قد ولدته أم حبيبة بنت أيب سفيان زوج النيب صلى هللا  
كلثوم بنت    عليه وسلم عن ليلى ابنة قانف الثقفية : قالت كنت فيمن غسل أم

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عند وفاهتا وكان أول ما أعطاان رسول هللا صلى 
هللا عليه وسلم احلقاء مث الدرع مث اخلمار مث امللحفة مث أدرجت بعد يف الثوب  



اآلخر قالت ورسول هللا صلى هللا عليه وسلم عند الباب معه كفنها يناولناه  
 ثواب ثواب  

 

 

نؤوط : إسناده ضعيف جلهالة نوح بن حكيم الثقفي عليق شعيب األر ت  

 

 

( حديث امرأة من بين غفار رضي هللا عنها  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا يعقوب ثنا أىب عن حممد بن  - 27180
صلت عن امرأة من  إسحاق قال حدثين سليمان بن سحيم عن أمية بنت أيب ال

بين غفار وقد مساها يل قالت : أتيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف نسوة  
ا وهو  من بين غفار فقلنا له اي رسول هللا قد أردان ان خنرج معك إىل وجهك هذ

يسري إىل خيرب فنداوي اجلرحى ونعني املسلمني مبا استطعنا فقال على بركة هللا  
قالت فخرجنا معه وكنت جارية حديثة فاردفين رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
على حقيبة رحله قالت فوهللا لنزل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إىل الصبح 

دم مين فكانت أول حيضة حضتها  فأانخ ونزلت عن حقيبة رحله وإذا هبا 
قالت فتقبضت إىل الناقة واستحييت فلما رأى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

ما يب ورأى الدم قال مالك لعلك نفست قالت قلت نعم قال فاصلحي من  
نفسك وخذي إانء من ماء فاطرحي فيه ملحا مث اغسلي ما أصاب احلقيبة من  



فتح رسول هللا صلى هللا عليه وسلم خيرب  الدم مث عودي ملركبك قالت فلما 
اليت ترين يف عنقي فأعطانيها وجعلها   رضخ لنا من الفيء وأخذ هذه القالدة

بيده يف عنقي فوهللا ال تفارقين أبدا قال وكانت يف عنقها حىت ماتت مث أوصت 
أن تدفن معها فكانت ال تطهر من حيضة اال جعلت يف طهورها ملحا  

سلها حني ماتت وأوصت ان جيعل يف غ  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف جلهالة أمية بنت أيب الصلتت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    381صفحة  - 6مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

( حديث سالمة ابنة احلر رضي هللا عنها  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا وكيع قال حدثتين أم غراب عن   - 27181
امرأة يقال هلا عقيلة عن سالمة ابنة احلر قالت مسعت رسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم يقول : أييت على الناس زمان يقومون ساعة ال جيدون إماما يصلي هبم  

 



 

راب وعقيلة عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف جلهالة حال كل من أم غت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا إمساعيل بن حممد قال ثنا مروان   - 27182
قال حدثتنا امرأة يقال هلا طلحة موالة بين فزارة عن موالة هلم يقال هلا عقيلة  
عن سالمة ابنة احلر قالت مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : ان  

ان يتدافع أهل املسجد ال جيدون إماما  من أشراط الساعة أو يف شرار اخللق 
 يصلي هبم 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

( حديث أم كرز الكعبية رضي هللا عنها   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا سفيان ثنا عبيد هللا بن أىب يزيد عن  - 27183
نيب صلى  أبيه عن سباع بن اثبت مسعت من أم كرز الكعبية اليت حتدث عن ال

هللا عليه وسلم قالت : مسعت النيب صلى هللا عليه وسلم ابحلديبية وذهبت 
راان كن أو أطلب من اللحم عن الغالم شااتن وعن اجلارية شاة ال يضركم ذك

 إاناث قالت ومسعت النيب صلى هللا عليه وسلم يقول اقروا الطري على مكناهتا  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح لغريه دون قوله : " أقروا الطري على  ت
 مكناهتا " . وهذا إسناد وهم فيه سفيان بن عيينة 

 

 

هللا بن أىب يزيد حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا سفيان عن عبيد  - 27184
 عن أبيه عن سباع بن اثبت قال : مسعت أهل اجلاهلية يطوفون وهم يقولون

نقرع املروتينا (  ...اليوم قران عينا  )   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : أثر يف إسناده وهم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا سفيان عن عبيد هللا عن أبيه عن   - 27185
الكعبية قالت مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم   سباع بن اثبت عن أم كرز

يقول وقال سفيان مرة ان النيب صلى هللا عليه وسلم قال : ذهبت النبوة  
 وبقيت املبشرات 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح لغريه وهذا إسناد وهم فيه سفيان ت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا سفيان عن عمرو عن عطاء عن   - 27186
 عليه وسلم انه قال :  حبيبة بنت ميسرة عن أم كرز الكعبية عن النيب صلى هللا

عن الغالم شااتن مكافأاتن وعن اجلارية شاة قال أبو عبد الرمحن مسعت أىب 
ت يقول سفيان يهم يف هذه األحاديث عبيد هللا مسعها من سباع بن اثب  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح لغريه حبيبة بنت ميسرة تفرد عنها  ت
 موالها عطاء 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عفان قال ثنا محاد بن زيد قال   - 27187
حدثين عبد هللا بن أىب يزيد قال حدثين سباع بن اثبت عن أم كرز أن رسول 

ة عن الغالم شااتن مثالن وعن اجلارية هللا صلى هللا عليه وسلم قال : يف العقيق 
 شاة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه رجاله ثقات رجال الشيخنيت  

 

 

( حديث محنة بنت جحش رضي هللا عنها  )  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا يزيد بن هارون قال أان شريك بن   - 27188
د بن طلحة عن  عبد هللا عن عبد هللا بن حممد بن عقيل عن إبراهيم بن حمم

عمه عمران بن طلحة عن أمه محنة بنت جحش قالت : أتيت رسول هللا صلى 
هللا عليه وسلم فقلت اين قد استحضت حيضة منكرة شديدة فقال احتشي  

ا قلت انه أشد من ذاك اىن أثجه ثجا قال تلجمي وحتيضي يف كل شهر  كرسف
يف علم هللا ستة أايم أو سبعة أايم مث اغتسلي غسال وصومي وصل ثالاث 

وعشرين أو أربعا وعشرين واغتسلي للفجر غسال وأخرى الظهر وعجلي 
العصر واغتسلي غسال وأخرى املغرب وعجلي العشاء واغتسلي غسال وهذا 

مرين إىل ومل يقل يزيد مرة واغتسلي للفجر غسال  أحب األ  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    382صفحة  - 6مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

( حديث جدة رابح بن عبد الرمحن رضي هللا عنها   )  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا هيثم يعىن بن خارجة قال ثنا   - 27189
مسعت رابح بن حفص بن ميسرة عن بن حرملة عن أىب ثفال املري انه قال 

عبد الرمحن بن حويطب يقول حدثتين جديت أهنا مسعت أابها يقول مسعت النيب 
كر  صلى هللا عليه وسلم يقول : ال صالة ملن ال وضوء له وال وضوء ملن مل يذ 

 اسم هللا عليه وال يؤمن ابهلل من ال يؤمن يب وال يؤمن يب من ال حيب األنصار 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا يونس ثنا أبو معشر عن عبد   - 27190
الرمحن بن حرملة عن أىب ثفال املري عن رابح بن عبد الرمحن بن حويطب عن  

عت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : ال يؤمن ابهلل من مل  جدته قالت مس
يؤمن يب ومل يؤمن يب من ال حيب األنصار وال صالة ملن ال وضوء له وال وضوء 

 ملن مل يذكر اسم هللا عليه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف لضعف أيب ثفال ت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عفان قال ثنا وهيب قال ثنا عبد   - 27191
ن عبد الرمحن ومل  الرمحن بن حرملة انه مسع أاب ثفال حيدث يقول مسعت رابح ب

يقل عفان مرة بن أىب سفيان بن حويطب يقول حدثتين جديت اهنا مسعت أابها 
ال وضوء له يقول مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : ال صالة ملن 

وال يؤمن ابهلل من ال يؤمن يب وال   {مل يذكر اسم هللا عليه   }وال وضوء ملن 
 يؤمن يب من ال حيب األنصار  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

( حديث أم جبيد رضي هللا عنها  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا يزيد بن هارون قال اان بن أيب  - 27192
قالت قلت : اي ذئب عن املقربي عن عبد الرمحن بن جبيد عن جدته أم جبيد 

رسول هللا وهللا ان املسكني ليقف على ابيب حىت استحي فال أجد يف بييت ما  
و ظلفا  ارفع يف يده فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ارفعي يف يده ول

 حمرقا 

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا حجاج وأبو كامل قاال ثنا ليث  - 27193
ن بن جبيد أخي بين يعىن بن سعد قال حدثين سعيد يعىن املقربي عن عبد الرمح

حارثة انه حدثته جدته وهي امرأة جبيد وكانت تزعم ممن ابيع رسول هللا صلى 
كر معناه هللا عليه وسلم اهنا قالت لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم : فذ   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا هاشم بن القاسم ثنا الليث حدثين  - 27194
سعيد يعىن املقربي عن عبد الرمحن بن جبيد أخي بين حارثة أنه حدثته جدته  

وهى أم جبيد وكانت ممن ابيع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قالت لرسول هللا 
صلى هللا عليه وسلم وهللا ان املسكني ليقوم على ابيب فما أجد له شيئا أعطيه  
إايه فقال هلا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ان مل جتدي له شيئا تعطينه إايه  

 اال ظلفا حمرقا فادفعيه إليه يف يده  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  



 

 

------------------------------------- 

 

[    383صفحة  - 6مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عفان قال ثنا محاد بن سلمة عن   - 27195
ن بن جبيد عن  حممد بن إسحاق عن سعيد بن أىب سعيد املقربي عن عبد الرمح

جدته أم جبيد اهنا قالت : كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ايتينا يف بين 
قالت قلت اي عمرو بن عوف فاختذ له سويقة يف قعبة يل فإذا جاء سقيتها إايه 

رسول هللا انه ايتيين السائل فأتزهد له بعض ما عندي فقال ضعي يف يد 
 املسكني ولو ظلفا حمرقا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا وكيع قال ثنا سفيان عن منصور بن   - 27196
ى هللا عليه  حيان األسدي عن بن جباد عن جدته قالت قال رسول هللا صل

 وسلم : ردوا السائل ولو بظلف شاة حمرق أو حمرتق 

 



 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

( مسند القبائل  )  

 

 

( حديث بن املنتفق  )  

ضي هللا عنه ر   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عفان ثنا مهام قال ثنا حممد بن  - 27197
ل : انطلقت إىل جحادة قال حدثين املغرية بن عبد هللا اليشكري عن أبيه قا

الكوفة ألجلب بغاال قال فأتيت السوق ومل تقم قال قلت لصاحب يل لو 
  دخلنا املسجد وموضعه يومئذ يف أصحاب التمر فإذا فيه رجل من قيس يقال

له بن املنتفق وهو يقول وصف يل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وحلي 
فطلبته مبىن فقيل يل هو بعرفات فانتهيت إليه فزامحت عليه فقيل يل إليك عن  
طريق رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال دعوا الرجل أرب ماله قال فزامحت 

صلى هللا عليه   عليه حىت خلصت إليه قال فأخذت خبطام راحلة رسول هللا
وسلم أو قال زمامها هكذا حدث حممد حىت اختلفت أعناق راحلتينا قال فما  
يزعين رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أو قال ما غري على هكذا حدث حممد  



قال قلت اثنتان أسألك عنهما ما ينجيين من النار وما يدخلين اجلنة قال فنظر  
سماء مث نكس رأسه مث أقبل على بوجهه  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إىل ال

قال لئن كنت أوجزت يف املسألة لقد أعظمت وأطولت فاعقل عين إذا أعبد  
هللا ال تشرك به شيئا وأقم الصالة املكتوبة واد الزكاة املفروضة وصم رمضان  
وما حتب ان يفعله بك الناس فافعله هبم وما تكره ان أييت إليك الناس فذر  

ل خل سبيل الراحلة الناس منه مث قا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا وكيع عن عمرو بن حسان يعىن  - 27198
يه قال : دخلت مسجد املسلي قال حدثين املغرية بن عبد هللا اليشكري عن أب

الكوفة أول ما بين مسجدها وهو يف أصحاب التمر يومئذ وجدره من سهلة  
فإذا رجل حيدث الناس قال بلغين حجة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حجة  

لوداع قال فاستتبعت راحلة من إبلي مث خرجت حىت جلست له يف طريق ا
عرفة أو وقفت له يف طريق عرفة قال فإذا ركب عرفت رسول هللا صلى هللا 

عليه وسلم فيهم ابلصفة فقال رجل أمامه خل عن طريق الركاب فقال رسول 
رأس هللا صلى هللا عليه وسلم وحيه دعه فارب ماله فدنوت منه حىت اختلفت 

الناقتني قال قلت اي رسول هللا دلين على عمل يدخلين اجلنة وينجيين من النار  



قال بخ بخ لئن كنت قصرت يف اخلطبة لقد أبلغت يف املسألة اتق هللا ال تشرك 
ابهلل وتقيم الصالة وتؤيت الزكاة وحتج البيت وتصوم رمضان خل عن طريق 

 الركاب 
 

 

ف عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    384صفحة  - 6مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب قال ثنا وكيع عن يونس يعىن بن أىب  - 27199
 إسحاق قال مسعت هذا احلديث من املغرية بن عبد هللا عن أبيه : حنوه 

 

 

إسناده ضعيف عليق شعيب األرنؤوط : ت  

 

 

( حيث قتادة بن النعمان رضي هللا عنه   )  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عبد امللك بن عمرو وعبد الرمحن  - 27200
بن مهدي قاال ثنا زهري يعىن بن حممد عن شريك بن عبد هللا عن عبد الرمحن 

سلم  بن أىب سعيد اخلدري عن أبيه وعمه قتادة ان رسول هللا صلى هللا عليه و 
 قال : كلوا حلوم األضاحي وادخروا 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عبد الصمد قال ثنا يزيد بن  - 27201
عن أىب سعيد اخلدري قال   إبراهيم قال ثنا حممد يعىن بن سريين عن أىب العالنية

أتيت هذه يعىن امرأته وعندها حلم من حلوم األضاحي قد رفعته فرفعت عليها  
ليه وسلم قال :  العصا فقالت ان فالان أاتان فأخربان ان رسول هللا صلى هللا ع 

 اين كنت هنيتكم ان متسكوا حلوم األضاحي فوق ثالثة أايم فكلوا وادخروا 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا يونس قال ثنا ليث عن يزيد يعىن  - 27202
مان الظفري وقع بقريش فكأنه  بن اهلاد عن حممد بن إبراهيم أن قتادة بن النع



انل منهم فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : اي قتادة ال تسنب قريشا 
فلعلك ان ترى منهم رجاال تزدري عملك مع أعماهلم وفعلك مع أفعاهلم  

وتغبطهم إذا رأيتهم لوال ان تطغى قريش ألخربهتم ابلذي هلم عند هللا عز وجل  
هللا بن أسلم وأان أحدث هذا احلديث فقال   قال يزيد مسعين جعفر بن عبد

 هكذا حدثين عاصم بن عمر بن قتادة عن أبيه عن جده  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناداه ضعيفان األول النقطاعه فإن حممد بن ت
إبراهيم مل يسمع من قتادة بن النعمان الظفري . والثاين : فيه عمر بن قتادة  

 والد عاصم وهو جمهول 

 

 

( حديث أيب شريح اخلزاعي الكعيب عن النيب صلى هللا عليه وسلم  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا سفيان عن عمرو عن انفع بن  - 27203
جبري بن مطعم عن أيب شريح اخلزاعي قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

واليوم : من كان يؤمن ابهلل واليوم اآلخر فليكرم ضيفه من كان يؤمن ابهلل 
اآلخر فليحسن إىل جاره من كان يؤمن ابهلل واليوم اآلخر فليقل خريا أو  

 ليصمت 
 



 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا حيىي بن سعيد قال ثنا بن أىب ذئب  - 27204
ال رسول هللا قال ثنا سعيد يعىن املقربي قال مسعت أاب شريح الكعيب قال ق

صلى هللا عليه وسلم يوم فتح مكة : ان هللا عز وجل حرم مكة ومل حيرمها  
 يعضدن فيها  الناس فمن كان يؤمن ابهلل واليوم اآلخر فال يسفكن فيها دما وال

شجرا فان ترخص مرتخص فقال أحلت لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم فان  
هللا أحلها يل ومل حيلها للناس وهي ساعيت هذه حرام إىل أن تقوم الساعة انكم  
معشر خزاعة قتلتم هذا القتيل وأين عاقلة فمن قتل له قتيل بعد مقاليت هذه  

خذوا العقل فأهله بني خريتني أما ان يقتلوا أو أي  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    385صفحة  - 6مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا حيىي بن سعيد قال ثنا مالك قال  - 27205
هللا صلى هللا  حدثين سعيد بن أىب سعيد عن أىب شريح الكعيب قال قال رسول

عليه وسلم : من كان يؤمن ابهلل واليوم اآلخر فليكرم جاره من كان يؤمن ابهلل 
وم اآلخر فليكرم  واليوم اآلخر فليقل خريا أو ليصمت من كان يؤمن ابهلل والي

ضيفه جائزته يوم وليلة الضيافة ثالثة أايم فما كان بعد ذلك فهو صدقة ال حيل  
 له أن يثوي عنده حىت خيرجه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا يزيد بن هارون قال أان بن أىب  - 27206
ذئب عن املقربي عن أىب شريح الكعيب ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال  

: وهللا ال يؤمن وهللا ال يؤمن وهللا ال يؤمن قالوا وما ذاك اي رسول هللا قال  
ائقه قال شره  رسول هللا وما بو  } اجلار ال أيمن جاره بوائقه قالوا اي   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا صفوان قال أان عبد هللا بن سعيد   - 27207



عن أبيه عن أيب شريح بن عمرو اخلزاعي قال قال رسول هللا صلى هللا عليه  
صعيد فليعطه  وسلم : إايكم واجللوس على الصعدات فمن جلس منكم على ال

رسول هللا وما حقه قال غضوض البصر ورد التحية وأمر   }حقه قال قلنا اي 
 مبعروف وهنى عن منكر  

 

 

وهو ابن  - عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف جدا عبد هللا بن سعيد ت
مرتوك احلديث - أيب سعيد املقربي   

 

 

يث قال حدثين حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا أبو كامل قال ثنا ل - 27208
سعيد عن أيب سعيد عن أىب شريح العدوي انه قال لعمرو بن سعيد :  سعيد بن 

وهو يبعث البعوث إىل مكة ائذن يل أيها األمري أحدثك قوال قام به رسول هللا 
صلى هللا عليه وسلم الغد من يوم الفتح مسعته أذاني ووعاه قليب وأبصرته 

 عليه مث قال ان مكة حرمها هللا ومل  عيناي حيث تكلم به انه محد هللا وأثىن
حيرمها الناس فال حيل المرئ يؤمن ابهلل واليوم اآلخر ان يسفك فيها دما وال  

يعضد فيها شجرة فان أحد ترخص بقتال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فيها  
فقولوا ان هللا عز وجل أذن لرسوله ومل أيذن لكم وإمنا أذن يل فيها ساعة من  

عادت حرمتها اليوم كحرمتها ابألمس فليبلغ الشاهد الغائب فقيل    هنار وقد
أليب شريح ما قال لك عمرو قال قال أان أعلم بذلك منك اي أاب شريح ان 



احلرم ال يعيذ عاصيا وال فارا بدم وال فارا بذنب جيزيه وكذلك قال حجاج جبزية  
 وقال يعقوب عن أبيه عن بن إسحاق وال مانع جزية  

 

 

يب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني عليق شع ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا حممد بن بكر قال ثنا عبد احلميد   - 27209
من خزاعة وكان  قال أخربين سعيد بن أىب سعيد املقربي عن أىب شريح العدوي  

من الصحابة رضي هللا عنهم عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : الضيافة  
ه قالوا اي  ثالث وجائزته يوم وليلة وال حيل ألحد ان يقيم عند أخيه حىت يؤمث 

 رسول هللا ما يؤمثه قال يقيم عنده وال جيد شيئا يقوته  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    386صفحة  - 6مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 



( حديث كعب بن مالك رضي هللا عنه   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا سفيان عن عمرو عن الزهري عن   - 27210
بن كعب بن مالك عن أبيه يبلغ به النيب صلى هللا عليه وسلم يعىن : أن أرواح 

الشهداء يف طائر خضر تعلق من مثر اجلنة وقرئ على سفيان نسمه تعلق يف 
 مثرة أو شجر اجلنة  

 

 

" الشهداء " فقد تفرد به   عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح دون لفظ :ت
 سفيان بن عيينة 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا أبو معاوية قال ثنا هشام بن عروة   - 27211
عن عبد الرمحن بن سعد عن أىب بن كعب بن مالك عن أبيه قال : كان رسول  

 هللا صلى هللا عليه وسلم أيكل بثالث أصابع وال ميسح يده حىت يلعقها 

 

 

األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم عليق شعيب ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا أبو معاوية قال ثنا احلجاج عن   - 27212



انفع عن أىب بن كعب بن مالك عن أبيه : أن جارية هلم سوداء ذحبت شاة  
 مبروة فذكر كعب للنيب صلى هللا عليه وسلم فأمره أبكلها  

 

 

صحيحعليق شعيب األرنؤوط : حديث ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا بن منري عن هشام عن عبد الرمحن  - 27213
بن سعد أن عبد الرمحن بن كعب بن مالك وعبد هللا بن كعب بن مالك أخرباه 

عن أبيه كعب انه حدثهم : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان أيكل 
 بثالث أصابع فإذا فرغ لعقها  

 

 

: إسناده صحيح على شرط مسلم  عليق شعيب األرنؤوطت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا أبو أسامة قال أان بن جريج عن   - 27214
الزهري عن عبد الرمحن بن كعب عن أبيه قال : كان رسول هللا صلى هللا عليه  

وسلم ال يقدم من سفر اال يف الضحى فيبدأ ابملسجد فيصلي فيه ركعتني 
 ويقعد فيه  

 

 



رنؤوط : حديث صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني عليق شعيب األت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا يزيد وأبو النضر قاال أان املسعودي   - 27215
عن سعد بن إبراهيم عن بن كعب بن مالك عن أبيه قال قال رسول هللا صلى 

هللا عليه وسلم : مثل املؤمن كاخلامة من الزرع تفيؤها الرايح تصرعها مرة  
هلا أخرى حىت أيتيه أجله ومثل الكافر مثل األرزة اجملذية على أصلها ال  وتعد

 يقلها شيء حىت يكون اجنعافها مرة 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا حممد بن بكر وعبد الرزاق قاال أان  - 27216
ب قال عبد  بن جريج قال حدثين بن شهاب ان عبد الرمحن بن عبد هللا بن كع

الرزاق وعن عمه عبيد هللا بن كعب عن كعب بن مالك قال : كان النيب صلى 
أ ابملسجد هللا عليه وسلم ال يقدم من سفر اال هنارا يف الضحى وإذا قدم بد

 فصلى فيه ركعتني مث جلس فيه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب حدثنا سريج وأبو جعفر املدائين قاال  - 27217
بن مالك عن  ثنا عباد عن سفيان بن حسني عن الزهري عن عبد هللا بن كعب 

أبيه : ان النيب صلى هللا عليه وسلم مر به وهو مالزم رجال فقال ما هذا قال  
هللا نعم قال  اي رسول هللا غرمي يل وأشار بيده ان أيخذ النصف قلت اي رسول 

 فأخذ الشطر وترك الشطر 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف سفيان بن حسني ت
 ضعيف يف روايته عن الزهري 

 

 

------------------------------------- 

 

[    387صفحة  - 6مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عبد الرزاق قال أان معمر عن   - 27218
لنيب صلى هللا الزهري عن عبد الرمحن بن كعب بن مالك عن أبيه انه قال ل

عليه وسلم : ان هللا عز وجل قد أنزل يف الشعر ما أنزل فقال ان املؤمن جياهد  
 بسيفه ولسانه والذي نفسي بيده لكان ما ترموهنم به نضح النبل  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عبد الرزاق قال ثنا معمر عن   - 27219
الزهري عن عبد الرمحن بن كعب بن مالك عن أبيه : قال مل أختلف عن النيب 

  يف غزاة غزاها حىت كانت غزوة تبوك اال بدرا ومل يعاتب النيب صلى هللا عليه
وسلم أحدا ختلف عن بدر إمنا خرج يريد العري فخرجت قريش مغوثني لعريهم  
فالتقوا عن غري موعد كما قال هللا عز وجل ولعمري ان أشرف مشاهد رسول  

هللا صلى هللا عليه وسلم يف الناس لبدر وما أحب اين كنت شهدهتا مكان بيعيت  
عن النيب صلى هللا عليه  ليلة العقبة حيث توافقنا على اإلسالم ومل أختلف بعد 

وسلم يف غزوة غزاها حىت كانت غزوة تبوك وهي آخر غزوة غزاها فأذن رسول  
هللا صلى هللا عليه وسلم للناس ابلرحيل وأراد أن يتأهبوا أهبة غزوهم وذلك 
حني طاب الظالل وطابت الثمار فكان قلما أراد غزوة اال ورى غريها وقال  

ورى بغريها ثناه أبو سفيان عن معمر عن  يعقوب عن بن أخي بن شهاب اال  
الزهري عن عبد الرمحن بن عبد هللا بن كعب بن مالك وقال فيه ورى غريها مث  

رجع إىل حديث عبد الرزاق وكان يقول احلرب خدعة فأراد النيب صلى هللا 
عليه وسلم يف غزوة تبوك ان يتأهب الناس أهبة وأان أيسر ما كنت قد مجعت  

در شيء يف نفسي على اجلهاد وخفة احلاذ وأان يف ذلك أصغو راحلتني وأان أق



إىل الظالل وطيب الثمار فلم أزل كذلك حىت قام النيب صلى هللا عليه وسلم  
غاداي ابلغداة وذلك يوم اخلميس وكان حيب ان خيرج يوم اخلميس فأصبح 

غاداي فقلت انطلق غدا إىل السوق فاشرتي جهازي مث أحلق هبم فانطلقت إىل 
لسوق من الغد فعسر على بعض شأين فرجعت فقلت ارجع غدا ان شاء هللا ا

فاحلق هبم فعسر على بعض شأين فلم أزل كذلك حىت التبس يب الذنب 
وختلفت عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فجعلت أمشي يف األسواق 

وأطوف ابملدينة فيحزنين اين ال أرى أحدا ختلف اال رجال مغموصا عليه يف 
اق وكان ليس أحد ختلف اال رأى ان ذلك سيخفي له وكان الناس كثريا ال  النف

جيمعهم ديوان وكان مجيع من ختلف عن النيب صلى هللا عليه وسلم بضعه  
ومثانني رجال ومل يذكرين النيب صلى هللا عليه وسلم حىت بلغ تبوكا فلما بلغ 

سول هللا برديه تبوكا قال ما فعل كعب بن مالك فقال رجل من قومي خلفه اي ر 
والنظر يف عطفيه وقال يعقوب عن بن أخي بن شهاب برداه والنظر يف عطفيه  

فقال معاذ بن جبل بئسما قلت وهللا اي نيب هللا ما نعلم اال خريا فبينا هم  
[ صلى هللا  388كذلك إذا هم برجل يزول به السراب فقال النيب ] ص 

فلما قضى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كن أاب خيثمة فإذا هو أبو خيثمة 
عليه وسلم غزوة تبوك وقفل ودان من املدينة جعلت أتذكر مباذا اخرج من  

سخطة النيب صلى هللا عليه وسلم واستعني على ذلك كل ذي رأى من أهلي 
حىت إذا قيل النيب هو مصبحكم ابلغداة زاح عين الباطل وعرفت اين ال أجنو 

 عليه وسلم ضحى فصلى يف املسجد ركعتني  اال ابلصدق ودخل النيب صلى هللا



وكان إذا جاء من سفر فعل ذلك ودخل املسجد فصلى ركعتني مث جلس 
فجعل أيتيه من ختلف فيحلفون له ويعتذرون إليه فيستغفر هلم ويقبل عالنيتهم  

ويكل سرائرهم إىل هللا عز وجل فدخلت املسجد فإذا هو جالس فلما رآين 
جلست بني يديه فقال أمل تكن ابتعت ظهرك  تبسم تبسم املغضب فجئت ف

قلت بلى اي نيب هللا قال فما خلفك قلت وهللا لو بني يدي أحد من الناس 
غريك جلست خلرجت من سخطته بعذر لقد أوتيت جدال وقال يعقوب عن  

بن أخي بن شهاب لرأيت أن أخرج من سخطته بعذر ويف حديث عقيل أخرج 
 يسخطك على ولئن حدثتك حديث من سخطته بعذر وفيه ليوشكن ان هللا

صدق جتد على فيه اين ألرجو فيه عفو هللا مث رجع إىل حديث عبد الرزاق 
ولكن قد علمت اي نيب هللا اين ان أخربتك اليوم بقول جتد على فيه وهو حق  

فإين أرجو فيه عفو هللا وان حدثتك اليوم حديثا ترضى عىن فيه وهو كذب 
 اي نيب هللا ما كنت قط أيسر وال أخف حاذا  أوشك ان يطلعك هللا على وهللا

مين حني ختلفت عنك فقال أما هذا فقد صدقكم احلديث قم حىت يقضي هللا 
فيك فقمت فثار على أثري انس من قومي يؤنبونين فقالوا وهللا ما نعلمك 

أذنبت ذنبا قط قبل هذا فهال اعتذرت إىل النيب صلى هللا عليه وسلم بعذر  
فكان استغفار رسول هللا صلى هللا عليه وسلم سيأيت من وراء يرضي عنك فيه 

ذنبك ومل تقف نفسك موقفا ال تدري ماذا يقضى لك فيه فلم يزالوا يؤنبونين 
حىت مهمت ان أرجع فاكذب نفسي فقلت هل قال هذا القول أحد غريي  

قالوا نعم هالل بن أمية ومرارة يعىن بن ربيعة فذكروا رجلني صاحلني قد شهدا  



بدرا يل فيهما يعىن أسوة فقلت وهللا ال أرجع إليه يف هذا أبدا وال أكذب 
قال نفسي وهنى النيب صلى هللا عليه وسلم الناس عن كالمنا أيها الثالثة 

فجعلت أخرج إىل السوق فال يكلمين أحد وتنكر لنا الناس حىت ما هم ابلذين 
ن اليت نعرف نعرف وتنكرت لنا احليطان اليت نعرف حىت ما هي احليطا

وتنكرت لنا األرض حىت ما هي األرض اليت نعرف وكنت أقوى أصحايب 
فكنت أخرج فأطوف ابألسواق وآيت املسجد فادخل وآيت النيب صلى هللا عليه  
وسلم فاسلم عليه فأقول هل حرك شفتيه ابلسالم فإذا قمت أصلي إىل سارية  

يه أعرض عىن واستكان  فأقبلت قبل صاليت نظر إىل مبؤخر عينيه وإذا نظرت إل
[  389صاحباي فجعال يبكيان الليل والنهار ال يطلعان رؤوسهما ] ص 

فبينا أان أطوف السوق إذا رجل نصراين جاء بطعام يبيعه يقول من يدل على  
كعب بن مالك فطفق الناس يشريون له إىل فأاتين وأاتين بصحيفة من ملك 

ك قد جفاك وأقصاك ولست غسان فإذا فيها أما بعد فإنه بلغين ان صاحب
بدار مضيعة وال هوان فاحلق بنا نواسيك فقلت هذا أيضا من البالء والشر 

فسجرت هلا التنور وأحرقتها فيه فلما مضت أربعون ليلة إذا رسول من النيب 
صلى هللا عليه وسلم قد أاتين فقال اعتزل امرأتك فقلت أطلقها قال ال ولكن  

فقالت اي رسول هللا ان هالل بن أمية شيخ  ال تقربنها فجاءت امرأة هالل 
ضعيف فهل أتذن يل ان أخدمه قال نعم ولكن ال يقربنك قالت اي نيب هللا ما  
به حركة لشيء ما زال مكبا يبكي الليل والنهار منذ كان من أمره ما كان قال  

كعب فلما طال على البالء اقتحمت على أيب قتادة حائطه وهو بن عمي  



يرد على فقلت أنشدك هللا اي أاب قتادة أتعلم اين أحب هللا فسلمت عليه فلم 
 أحب هللا ورسوله ورسوله فسكت مث قلت أنشدك هللا اي أاب قتادة أتعلم اين

قال هللا ورسوله أعلم قال فلم أملك نفسي ان بكيت مث اقتحمت احلائط 
خارجا حىت إذا مضت مخسون ليلة من حني هنى النيب صلى هللا عليه وسلم  

ناس عن كالمنا صليت على ظهر بيت لنا صالة الفجر مث جلست وأان يف ال
املنزلة اليت قال هللا عز وجل قد ضاقت علينا األرض مبا رحبت وضاقت علينا  

أنفسنا إذ مسعت نداء من ذروة سلع ان أبشر اي كعب بن مالك فخررت 
رين ساجدا وعرفت ان هللا قد جاءان ابلفرج مث جاء رجل يركض على فرس يبش
فكان الصوت أسرع من فرسه فأعطيته ثويب بشارة ولبست ثوبني آخرين 

وكانت توبتنا نزلت على النيب صلى هللا عليه وسلم ثلث الليل فقالت أم سلمة  
عشيتئذ اي نيب هللا أال نبشر كعب بن مالك قال إذا حيطمنكم الناس ومينعونكم  

شاين حتزن أبمري فانطلقت  النوم سائر الليلة وكانت أم سلمة حمسنة حمتسبة يف 
إىل النيب صلى هللا عليه وسلم فإذا هو جالس يف املسجد وحوله املسلمون  

وهو يستنري كاستنارة القمر وكان إذا سر ابألمر استنار فجئت فجلست بني 
يديه فقال أبشر اي كعب بن مالك خبري يوم أتى عليك منذ يوم ولدتك أمك 

من عندك قال بل من عند هللا عز وجل مث تال قلت اي نيب هللا أمن عند هللا أو 
إن هللا   }حىت إذا بلغ  {لقد اتب هللا على النيب واملهاجرين واألنصار  } عليهم 

  {اتقوا هللا وكونوا مع الصادقني  }قال وفينا نزلت أيضا  {هو التواب الرحيم 
كله  فقلت اي نيب هللا ان من توبيت ان ال أحدث اال صدقا وان اخنلع من مايل  



صدقة إىل هللا عز وجل واىل رسوله فقال أمسك عليك بعض مالك فهو خري 
عمة  لك قلت فإين أمسك سهمي الذي خبيرب قال فما أنعم هللا عز وجل على ن

بعد اإلسالم أعظم يف نفسي من صدقي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حني  
ألرجو أن ال   صدقته أان وصاحباي أن ال نكون كذبنا فهلكنا كما هلكوا اين

يكون هللا عز وجل أبلى أحدا يف الصدق مثل الذي أبالين ما تعمدت لكذبة 
 بعد وأين ألرجو أن حيفظين هللا فيما بقى 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    390صفحة  - 6مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا حيىي بن آدم قال ثنا بن مبارك عن   - 27220
معمر ويونس عن الزهري عن عبد الرمحن بن عبد هللا بن كعب بن مالك قال 

: كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا سر استنار وجهه حىت كان وجهه  
 شقة قمر فكنا نعرف ذلك فيه  

 



 

رجاله ثقات رجال الصحيح  عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عثمان بن عمر قال اان يونس عن   - 27221
الزهري عن عبد هللا بن كعب بن مالك ان أابه أخربه انه : تقاضى بن أيب 

حدرد دينا كان له عليه يف عهد النيب صلى هللا عليه وسلم يف املسجد 
 صلى هللا عليه وسلم وهو يف بيته  فارتفعت أصواهتما حىت مسعها رسول هللا

فخرج إليهما حىت كشف سجف حجرته فنادى اي كعب بن مالك فقال لبيك  
اي رسول هللا وأشار إليه ان ضع من دينك الشطر قال قد فعلت اي رسول هللا 

 قال قم فاقضه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا إسحاق يعىن بن الطباع قال ثنا بن   - 27222
هليعة عن يزيد بن أىب حبيب عن الزهري عن بن كعب بن مالك عن أبيه : ان  

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان إذا أراد أن يسافر مل يسافر اال يوم 
 اخلميس 

 

 



قد تفرد هبا ابن عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح بغري هذه السياقة ف ت
 هليعة وهو سيء احلفظ 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا هاشم قال ثنا أبو معشر عن يزيد  - 27223
بن أىب حفصة عن عمرو بن كعب بن مالك عن أبيه قال قال رسول هللا صلى 
هللا عليه وسلم : إذا وجد أحدكم أملا فليضع يده حيث جيد أمله مث ليقل سبع  

هللا وقدرته على كل شيء من شر ما أجد  مرات أعوذ بعزة   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لكن من حديث عثمان بن أيب العاصت  

 

 

( حديث أيب رافع رضي هللا عنه   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا سفيان عن إبراهيم بن ميسرة عن   - 27224
عمرو بن الشريد عن أىب رافع ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : اجلار  

 أحق بصقبه أو سقبه  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا حيىي بن سعيد عن مالك قال   - 27225
النيب صلى هللا عليه   حدثين زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أىب رافع : ان

وسلم استسلف من رجل بكرا فأتته إبل من إبل الصدقة فقال أعطوه فقالوا ال 
 جند له اال رابعيا خيارا قال أعطوه فان خيار الناس أحسنهم قضاء  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا حيىي عن شعبة عن بن أىب رافع عن   - 27226
أبيه : ان النيب صلى هللا عليه وسلم بعث رجال من بين خمزوم على الصدقة  

  فقال اال تصحبين تصيب قال قلت حىت أذكر ذلك لرسول هللا صلى هللا عليه 
وسلم فذكرت ذلك فقال أان آل حممد ال حتل لنا الصدقة وان موىل القوم من  

 أنفسهم 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا بن منري قال اان شريك وأبو النضر  - 27227



عن أىب رافع قال ثنا شريك عن عبد هللا بن حممد بن عقيل عن على بن حسني 
ا ولدت فاطمة حسنا قالت اال أعق عن ابين بدم قال ال ولكن احلقي  قال : مل

رأسه وتصدقي بوزن شعره من فضة على املساكني واألوفاض وكان األوفاض 
انسا من أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حمتاجني يف املسجد أو يف 

ىن أهل الصفة أو على الصفة وقال أبو النضر من الورق على األوفاض يع
 املساكني ففعلت ذلك قالت فلما ولدت حسينا فعلت مثل ذلك 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف لضعف عبد هللا بن حممد بن عقيل ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    391صفحة  - 6مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا وكيع ثنا سفيان عن خمول بن راشد  - 27228
عن رجل عن أىب رافع قال : هنى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ان يصلي 

 الرجل وشعره معقوص  
 

 



عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا هارون بن معروف قال ثنا بن  - 27229
ين عمرو ان بكريا حدثه ان احلسن بن على بن رافع حدثه عن  وهب قال أخرب 

صلى هللا عليه وسلم :  أيب رافع انه قال كنت يف بعث مرة فقال يل رسول هللا 
اذهب فأتين مبيمونة فقلت اي نيب هللا اين يف البعث فقال رسول هللا صلى هللا 

أتين هبا عليه وسلم ألست حتب ما أحب قلت بلى اي رسول هللا قال اذهب ف 
 فذهبت فجئته هبا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح إن صح مساع احلسن بن علي بن أيب ت
 رافع من جده أيب رافع 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا وكيع قال ثنا سفيان عن عاصم بن   - 27230
عبيد هللا عن عبيد هللا بن أىب رافع عن أبيه : ان النيب صلى هللا عليه وسلم  

 أذن يف أذن احلسن بن علي حني ولدته فاطمة  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  



 

 

محاد بن سلمة عن عبد   حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا يزيد أان - 27231
الرمحن عن عمته عن أىب رافع : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم طاف على  

نسائه يف ليلة فاغتسل عند كل امرأة منهن غسال فقلت اي رسول هللا لو 
 اغتسلت غسال واحدا فقال هذا أطهر وأطيب  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف على نكارة يف متنه ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا أبو عامر قال ثنا يعقوب بن حممد  - 27232
ل : أمرين رسول  بن طحال ثنا أبو الرجال عن سامل بن عبد هللا عن أيب رافع قا

هللا صلى هللا عليه وسلم أن أقتل الكالب فخرجت أقتلها ال أرى كلبا اال 
جوف البيت اي  قتلته فإذا كلب يدور ببيت فذهبت ألقتله فناداين إنسان من

عبد هللا ما تريد أن تصنع قال قلت أريد أن أقتل هذا الكلب فقالت اين امرأة 
مضيعة وان هذا الكلب يطرد عين السبع ويؤذنين ابجلائي فائت النيب صلى هللا 
عليه وسلم فاذكر ذلك له قال فأتيت النيب صلى هللا عليه وسلم فذكرت ذلك 

 له فأمرين بقتله  
 

 



شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح إن ثبت مساع سامل بن عبد هللا وهو  عليق ت
 ابن عمر من أيب رافع 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا حيىي بن آدم قال ثنا شريك عن   - 27233
عاصم بن عبيد هللا عن على بن حسني عن أبيه عن أيب رافع عن النيب صلى  

ل مثل ما يقول فإذا قال حي على  هللا عليه وسلم : انه كان إذا مسع املؤذن قا
 الصالة قال ال حول وال قوة اال ابهلل 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح لغريه ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا أبو عامر قال ثنا زهري عن عبد هللا   - 27234
 عليه  بن حممد عن علي بن حسني على أىب رافع موىل رسول هللا صلى هللا

وسلم : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان إذا ضحى اشرتى كبشني 
مسينني أقرنني أملحني فإذا صلى وخطب الناس أتى أبحدمها وهو قائم يف 

مصالة فذحبه بنفسه ابملدية مث يقول اللهم ان هذا عن أميت مجيعا ممن شهد  
لك ابلتوحيد وشهد يل ابلبالغ مث يؤتى ابآلخر فيذحبه بنفسه ويقول هذا عن  

حممد وآل حممد فيطعمهما مجيعا املساكني وايكل هو وأهله منهما فمكثنا  
سول هللا صلى هللا سنني ليس رجل من بين هاشم يضحي قد كفاه هللا املؤنة بر 



 عليه وسلم والغرم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف النقطاعه ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    392صفحة  - 6مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا زكراي بن عدي قال أان عبيد هللا   - 27235
هللا بن حممد بن عقيل عن علي بن احلسني فذكره :  يعىن بن عمر عن عبد 

 إبسناده ومعناه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا أبو معاوية قال ثنا أبو إسحاق  - 27236
عن الفضل بن  الفزاري عن بن جريج قال حدثين منبوذ رجل من آل أىب رافع

عبيد هللا بن أىب رافع عن أىب رافع قال : كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  



للمغرب إذا صلى العصر رمبا ذهب إىل بين عبد األشهل فيتحدث حىت ينحدر  
ل فقال أبو رافع فبينا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مسرعا إىل املغرب إذ قا

مر ابلبقيع فقال أف لك أف لك مرتني فكرب يف ذرعي وأتخرت وظننت انه 
يريدين فقال مالك امش قال قلت أحدثت حداث اي رسول هللا قال وما ذاك 

ا على بين فالن فغل منرة  قلت أففت يب قال ال ولكن هذا قرب فالن بعثته ساعي
 فدرع اآلن مثلها من انر  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف جلهالة حال منبوذ ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا هارون أخربان بن وهب قال اان بن  - 27237
جريج عن منبوذ رجل من آل أىب رافع أخربه عن الفضل بن عبيد هللا عن أىب 
رافع : فذكره إال أنه قال فكرب ذلك يف ذرعي وقال قلت أحدثت حداث قال  

 وما ذاك قال قلت أففت  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا حيىي بن سعيد عن سفيان عن   - 23827



عاصم بن عبيد هللا عن عبيد هللا بن أىب رافع عن أبيه قال : رأيت النيب صلى  
 هللا عليه وسلم أذن يف أذن احلسن يوم ولدته ابلصالة 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا خلف بن الوليد قال ثنا أبو جعفر   - 27239
 عليه وسلم  يعىن الرازي عن شرحبيل عن أىب رافع موىل رسول هللا صلى هللا

قال : أهديت له شاة فجعلها يف القدر فدخل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
ختها يف القدر  فقال ما هذا اي أاب رافع فقال شاة أهديت لنا اي رسول هللا فطب

فقال انولين الذراع اي أاب رافع فناولته الذراع مث قال انولين الذراع اآلخر فناولته  
الذراع اآلخر قال انولين الذراع اآلخر فقال اي رسول هللا إمنا للشاة ذراعان  
فقال له رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أما انك لو سكت لناولتين ذراعا  

مباء فمضمض فاه وغسل أطراف أصابعه مث قام  فذراعا ما سكت مث دعا 
فصلى مث عاد إليهم فوجد عندهم حلما ابردا فأكل مث دخل املسجد فصلى ومل  

 ميس ماء  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه يف قصة مناولة الذراع وهذا إسناد ت
 ضعيف لضعف شرحبيل بن سعد 



 

 

دي قال أخربين عبيد  حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا زكراي بن ع - 27240
مرو عن عبد هللا بن حممد بن عقيل قال فسألت علي بن احلسني  هللا يعىن بن ع

فحدثين عن أيب رافع موىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ان احلسن بن 
علي ملا ولد أرادت أمه فاطمة ان تعق عنه بكبشني فقال ال تعقي عنه ولكن 

الورق يف سبيل هللا مث ولد حسني بعد  احلقي شعر رأسه مث تصدقي بوزنه من
 ذلك فصنعت مثل ذلك 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف لضعف عبد هللا بن حممد بن عقيل ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عفان ويونس قاال ثنا محاد بن زيد  - 27241
 رافع  قال ثنا مطر عن ربيعة بن أىب عبد الرمحن عن سليمان بن يسار عن أىب 

موىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم تزوج 
 ميمونة حالال وبىن هبا حالال وكنت الرسول بينهما  

 

 

يق شعيب األرنؤوط : حديث حسنعلت  

 

 



------------------------------------- 

 

[    393صفحة  - 6مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا حسني بن حممد قال ثنا الفضيل   - 27242
موىل بين جعفر عن   يعىن بن سليمان قال ثنا حممد بن أىب حيىي عن أىب أمساء

أىب رافع ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال لعلي بن أيب طالب : انه 
 قال نعم  سيكون بينك وبني عائشة أمر قال أان اي رسول هللا قال نعم قال أان

 قال فاان أشقاهم اي رسول هللا قال ال ولكن إذا كان ذلك فارددها إىل مأمنها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف الفضيل بن سليمان النمريي عنده  ت
 مناكري 

 

 

( حديث أهبان بن صيفي رضي هللا عنه  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا سريج بن النعمان قال ثنا محاد   - 27243
بن عبيد عن عديسة  يعىن بن زيد عن عبد الكبري بن احلكم الغفاري وعبد هللا 



عن أبيها : جاء علي بن أيب طالب فقام على الباب فقال أمث أبو مسلم قيل  
فيه قال   نعم قال اي أاب مسلم ما مينعك ان أتخذ نصيبك من هذا األمر وختف

مينعين من ذلك عهد عهده إىل خليلي وبن عمك عهد ايل ان إذا كانت الفتنة  
 ان اختذ سيفا من خشب وقد اختذته وهو ذاك معلق  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن بطرقه وشواهده ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا مؤيد قال ثنا محاد يعىن بن سلمة   - 27244
أبيها وكانت له قال ثنا شيخ يقال له أبو عمرو عن ابنة ألهبان بن صيفي عن 

صحبة أن عليا ملا قدم البصرة بعث إليه فقال ما مينعك ان تتبعين فقال :  
ك أوصاين خليلي وبن عمك فقال انه سيكون فرقة واختالف فاكسر سيف 

واختذ سيفا من خشب واقعد يف بيتك حىت أتتيك يد خاطئة أو منية قاضية  
ففعلت ما أمرين رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فان استطعت اي علي ان ال  

 تكون تلك اليد اخلاطئة فافعل  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن بطرقه وشواهده ت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا أسود بن عامر قال ثنا محاد بن   - 27245
سلمة عن أيب عمرو القسملي عن أبيه أهبان بن صيفي : ان عليا أتى أهبان  

 فقال ما مينعك من اتباعي فذكر معناه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن بطرقه وشواهده ت  

 

 

( حديث قارب رضي هللا عنه  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا سفيان عن إبراهيم بن ميسرة عن   - 27246
بن قارب عن أبيه قال مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : اللهم  
اغفر للمحلقني قال رجل واملقصرين قال يف الرابعة واملقصرين يقلله سفيان  

 بيده قال سفيان وقال يف تيك كأنه يوسع يده 
 

 

ط : صحيح لغريه وهذا إسناد اختلف فيه على سفيان بن  عليق شعيب األرنؤو ت
 عيينة 

 

 

( حديث األقرع بن حابس رضي هللا عنه   )  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عفان قال ثنا وهيب قال ثنا موسى   - 27247
: اندى رسول   بن عقبة عن أىب سلمة بن عبد الرمحن عن األقرع بن حابس انه

هللا صلى هللا عليه وسلم من وراء احلجرات فقال اي حممد ان محدي زين وان 
هللا  ذمي شني فقال ذاكم هللا عز وجل كما حدث أبو سلمة عن النيب صلى

 عليه وسلم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    394صفحة  - 6مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عبد األعلى بن محاد قال ثنا   - 27248
وهيب عن موسى بن عقبة عن أىب سلمة عن األقرع بن حابس وقال مرة ان  

 األقرع : فذكر مثله  
 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

( حديث بن صرد رضي هللا عنه  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا حفص بن غياث قال ثنا األعمش   - 27249
 صلى هللا عليه  عن عدي بن اثبت األنصاري عن سليمان بن صرد : مسع النيب

وسلم رجلني ومها يتقاوالن وأحدمها قد غضب واشتد غضبه وهو يقول فقال  
  النيب صلى هللا عليه وسلم اين ألعلم كلمة لو قاهلا ذهب عنه الشيطان قال

فااته رجل فقال قل أعوذ ابهلل من الشيطان الرجيم قال هل ترى أبسا قال ما  
 زاده على ذلك 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا حيىي بن سعيد عن سفيان قال   - 27250
حدثين أبو إسحاق قال مسعت سليمان بن صرد قال : قال رسول هللا صلى 

 هللا عليه وسلم يوم األحزاب اآلن نغزوهم وال يغزوان  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

ثنا يونس بن حممد قال ثنا عبد هللا بن  حدثنا عبد هللا حدثين أىب  - 27251
داين قال قال أبو رفاعة البجلي : دخلت ميسرة أبو ليلى عن أيب عائشة اهلم 

على املختار بن أىب عبيد قصره فسمعته يقول ما قام جربيل إال من عندي قبل  
قال فهممت أن أضرب عنقه فذكرت حديثا حدثناه سليمان بن صرد عن  

سلم أن النيب صلى هللا عليه وسلم كان يقول إذا أمنك النيب صلى هللا عليه و 
 الرجل على دمه فال تقتله قال وكان قد أمنين على دمه فكرهت دمه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف لضعف عبد هللا بن ميسرة وجلهالة أيب ت
 عكاشة اهلمداين 

 

 

( من حديث طارق بن أشيم رضي هللا عنه   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا حسني بن حممد وسريج بن النعمان   - 27252
قاال ثنا خلف عن أىب مالك األشجعي عن أبيه قال قال رسول هللا صلى هللا 

 عليه وسلم : من رآين يف املنام فقد رآين 



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب حدثنا حسني بن حممد ثنا خلف عن   - 27253
أىب مالك قال : كان أىب قد صلى خلف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهو  

بن ست عشرة سنة وأيب بكر وعمر وعثمان فقلت له أكانوا يقنتون قال ال أي 
 بين حمدث  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

هللا حدثين أىب ثنا يزيد قال ثنا أبو مالك قال : كان   حدثنا عبد - 27254
أىب قد صلى خلف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهو بن ست عشرة سنة  

 وأيب بكر وعمر وعثمان قال ال أي بين حمدث  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

أبو مالك قال حدثين  حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا يزيد قال ثنا - 27255



أىب انه : مسع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وإذا أاته اإلنسان يسأله قال اي 
نيب هللا كيف أقول حني أسأل ريب قال قل اللهم اغفر يل وارمحين واهدين 

وارزقين وقبض كفة اال اإلهبام وقال هؤالء جيمعن لك خري دنياك وأخرتك قال 
هللا وكفر مبا يعبد من دونة حرم ماله ودمه وحسابه ومسعته يقول للقوم من وحد 

 على هللا عز وجل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا إمساعيل بن حممد قال ثنا مروان بن  - 27256
معاوية قال ثنا أبو مالك األشجعي قال حدثين أىب قال مسعت رسول هللا صلى 
هللا عليه وسلم يقول : من وحد هللا وكفر مبا يعبد من دونه حرم هللا ماله ودمه  

 وحسابه على هللا عز وجل  

 

 

ناده صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح عليق شعيب األرنؤوط : إس ت  

 

 

------------------------------------- 

 



[    395صفحة  - 6مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

( من حديث خباب بن األرت رضي هللا عنه  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عبد هللا بن إدريس قال مسعت  - 27257
 صلى هللا األعمش يروي عن شقيق عن خباب قال : هاجران مع رسول هللا

عليه وسلم فمنا من مات ومل أيكل من أجره شيئا منهم مصعب بن عمري مل  
  يرتك اال منرة إذا غطوا هبا رأسه بدت رجاله وإذا غطينا رجليه بدا رأسه فقال 
لنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم غطوا رأسه وجعلنا على رجليه أذخرا قال 

 ومنا من أينع الثمار فهو يهدهبا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا أبو معاوية قال ثنا األعمش عن   - 27258
ا خلباب : هل كان رسول هللا صلى هللا عمارة بن عمري عن أىب معمر قال قلن

عليه وسلم يقرأ يف الظهر والعصر قال نعم قال فقلنا أبي شيء كنتم تعرفون 
 ذلك قال فقال ابضطراب حليته  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا حيىي بن سعيد عن إمساعيل قال ثنا   - 27259
قيس قال أتيت خبااب أعوده وقد اكتوى سبعا يف بطنه فسمعته يقول : لوال أن 

 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم هناان ان ندعوا ابملوت لدعوت به 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

ثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا حيىي بن سعيد عن إمساعيل قال ثنا  حد - 27260
وهو متوسد   قيس عن خباب قال شكوان إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

برده يف ظل الكعبة فقلنا أال تستنصر لنا هللا عز وجل أو أال يعىن تستنصر لنا  
فيجاء فقال : قد كان الرجل فيمن كان قبلكم يؤخذ فيحفر له يف األرض 

ابمليشار فيوضع على رأسه فيجعل بنصفني فما يصده ذلك عن دينه وميشط 
أبمشاط احلديد ما دون عظمه من حلم أو عصب فما يصده ذلك عن دينه  
وهللا ليتمن هللا هذا األمر حىت يسري الراكب من املدينة إىل حضر موت ال 

 خياف اال هللا عز وجل والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون  

 



 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا روح قال ثنا أبو يونس القشريي  - 27261
أىب خباب بن   عن مساك بن حرب عن عبد هللا بن خباب بن األرت قال حدثين

األرت قال : إان لقعود على ابب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ننتظر ان 
عوا فقلنا  خيرج لصالة الظهر إذ خرج علينا فقال امسعوا فقلنا مسعنا مث قال امس

مسعنا فقال انه سيكون عليكم أمراء فال تعينوهم على ظلمهم وال تصدقوهم  
 بكذهبم فان من أعاهنم على ظلمهم وصدقهم بكذهبم فلن يرد على احلوض 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا حيىي بن آدم قال ثنا إسرائيل عن   - 27262
عن حارثة بن مضرب قال دخلت على خباب وقد اكتوى سبعا  أىب إسحاق 

فقال لوال اين مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : ال يتمن أحدكم  
املوت لتمنيته ولقد رأيتين مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ال أملك درمها  

بكى  وان يف جانب بييت اآلن ألربعني ألف درهم قال مث أتى بكفنه فلما رآه 
وقال لكن محزة مل يوجد له كفن اال بردة ملحاء إذا جعلت على رأسه قلصت 



عن قدميه وإذا جعلت على قدميه قلصت عن رأسه حىت مدت على رأسه 
 وجعل على قدميه األذخر  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    396صفحة  - 6ء مسند أمحد بن حنبل    ] جز    

 

 

( حديث أيب ثعلبة األشجعي رضي هللا عنه   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا محاد بن مسعدة قال ثنا بن جريج  - 27263
قلت مات يل اي   عن أىب الزبري عن عمر بن نبهان عن أىب ثعلبة األشجعي قال

رسول هللا ولدان يف اإلسالم فقال : من مات له ولدان يف اإلسالم أدخله هللا  
 أبو هريرة قال  عز وجل اجلنة بفضل رمحته اايمها قال فلما كان بعد ذلك لقيين

فقال أنت الذي قال له رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف الولدين ما قال  
 قلت نعم قال فقال لئن قاله يل أحب إىل مما غلقت عليه محص وفلسطني 

 



 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف جلهالة عمر بن نبهان ت  

 

 

( حديث طارق بن عبد هللا رضي هللا عنه   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا حيىي بن سعيد عن سفيان عن   - 27264
منصور عن ربعي عن طارق بن عبد هللا احملاريب قال قال رسول هللا صلى هللا 
عليه وسلم : إذا صليت فال تبصق عن ميينك وال بني يديك وابصق خلفك 

وإال فهكذا وذلك حتت قدمه ومل يقل وكيع وال عبد   وعن مشالك ان كان فارغا
 الرزاق وابصق خلفك وقاال قال يل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا حممد بن جعفر قال ثنا شعبة عن   - 27265
منصور قال مسعت ربعي بن حراش عن طارق بن عبد هللا عن النيب صلى هللا 
عليه وسلم انه قال : إذا صليت فال تبصق بني يديك وال عن ميينك ولكن 

 ابصق تلقاء مشالك ان كان فارغا وإال فتحت قدميك وأدلكه  
 



 

األرنؤوط : إسناده صحيحعليق شعيب ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عبيدة بن محيد قال حدثين منصور   - 27266
عن ربعي بن حراش عن طارق بن عبد هللا قال قال رسول هللا صلى هللا عليه  

وسلم : ال تبصق أمامك وال عن ميينك ولكن من تلقاء مشالك أو حتت قدمك  
 مث أدلكه  

 

 

األرنؤوط : إسناده صحيحعليق شعيب ت  

 

 

( حديث أيب بصرة الغفاري رضي هللا عنه   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا يونس قال ثنا ليث عن أىب وهب  - 27267
ل هللا صلى هللا  اخلوالين عن رجل قد مساه عن أىب بصرة الغفاري صاحب رسو 

عليه وسلم ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : سألت ريب عز وجل أربعا 
لى ضاللة فأعطاين ثالاث ومنعين واحدة سألت هللا عز وجل ان ال جيمع أميت ع

فأعطانيها وسألت هللا عز وجل ان ال يهلكهم ابلسنني كما أهلك األمم قبلهم  
فأعطانيها وسألت هللا عز وجل ان ال يلبسهم شيعا ويذيق بعضهم أبس بعض 



 فمنعنيها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف إلهبام الراوي عن  ت
 أيب بصرة

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا يعقوب قال ثنا أىب عن بن إسحاق  - 27268
 بن هبرية  قال حدثين يزيد بن حبيب عن خري بن نعيم احلضرمي عن عبد هللا

السبائي وكان ثقة عن أىب متيم عن أىب بصرة الغفاري قال : صلى بنا رسول هللا 
ة عرضت صلى هللا عليه وسلم صالة العصر فلما انصرف قال ان هذه الصال

على من كان قبلكم فتوانوا فيها وتركوها فمن صالها منكم ضعف له أجرها  
 ضعفني وال صاله بعدها حىت يرى الشاهد والشاهد النجم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    397صفحة  - 6مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 



 

ثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا حيىي بن إسحاق قال اان بن هليعة  حد - 27269
الغفاري قال : أتيت  عن عبد هللا بن هبرية عن أىب متيم اجليشاين عن أىب بصرة

النيب صلى هللا عليه وسلم ملا هاجرت وذلك قبل ان أسلم فحلب يل شويهة  
صلى هللا كان حيتلبها ألهله فشربتها فلما أصبحت أسلمت وقال عيال النيب 

عليه وسلم نبيت الليلة كما بتنا البارحة جياعا فحلب يل رسول هللا صلى هللا 
عليه وسلم شاة فشربتها ورويت فقال يل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

أرويت فقلت اي رسول هللا قد رويت ما شبعت وال رويت قبل اليوم فقال النيب  
ة أمعاء واملؤمن أيكل يف معي  صلى هللا عليه وسلم ان الكافر أيكل يف سبع 

 واحد 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد حسن ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا حيىي بن إسحاق قال أان بن هليعة   - 27270
ل : صلى بنا رسول  عن عبد هللا بن هبرية عن أىب متيم عن أىب بصرة الغفاري قا

هللا صلى هللا عليه وسلم يف واد من أوديتهم يقال له املخمص صالة العصر  
يعوها  فقال ان هذه الصالة صالة العصر عرضت على الذين من قبلكم فض

اال ومن صالها ضعف له أجره مرتني اال وال صالة بعدها حىت تروا الشاهد  



قلت البن هليعة ما الشاهد قال الكوكب األعراب يسمون الكوكب شاهد  
 الليل 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا حيىي بن إسحاق قال أخربين ليث  - 27271
 بن نعيم عن عبد هللا عن أىب متيم اجليشاين عن أىب بصرة  بن سعد عن خري

 الغفاري قال : صلى بنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فذكره  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا حيىي بن إسحاق أان بن هليعة أان   - 27272
عت أاب متيم اجليشاين يقول مسعت عمرو بن العاص عبد هللا بن هبرية قال مس 

عليه وسلم يقول : ان رسول يقول أخربين رجل من أصحاب النيب صلى هللا 
هللا صلى هللا عليه وسلم قال ان هللا عز وجل زادكم صالة فصلوها فيما بني 

صالة العشاء إىل صالة الصبح الوتر الوتر اال وانه أبو بصرة الغفاري قال أبو 
م فكنت اان وأبو ذر قاعدين قال فأخذ بيدي أبو ذر فانطلقنا إىل أيب بصرة متي



فوجدانه عند الباب الذي يلي دار عمرو بن العاص فقال أبو ذر اي أاب بصرة 
آنت مسعت النيب صلى هللا عليه وسلم يقول ان هللا عز وجل زادكم صالة 

قال نعم قال أنت  صلوها فيما بني صالة العشاء إىل صالة الصبح الوتر الوتر
 مسعته قال نعم قال أنت مسعته قال نعم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد حسن ابن هليعة إمنا رواه  ت
 عنه حيىي بن إسحاق

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعقوب قال ثنا أىب عن بن إسحاق  - 27273
اليزين عن أيب بصرة   قال حدثين يزيد بن أيب حبيب عن مرثد بن عبد هللا

الغفاري قال : لقيت أاب هريرة وهو يسري إىل مسجد الطور ليصلي فيه قال  
فقلت له لو أدركتك قبل ان ترحتل ما ارحتلت قال فقال ومل قال قال فقلت 
اين مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول ال تشد الرحال اال إىل ثالثة 

قصى ومسجدي  مساجد املسجد احلرام واملسجد األ  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 



-------------------------------------  

 

[    398صفحة  - 6مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا قال ثنا حجاج ويونس قاال ثنا   - 27274
ور الكليب عن  الليث قال حدثين يزيد بن أيب حبيب عن أىب اخلري عن منص

دحية بن خليفة : انه خرج من قريته إىل قريب من قرية عقبة يف رمضان مث انه  
قال  أفطر وأفطر معه انس وكره آخرون ان يفطروا قال فلما رجع إىل قريته  

وهللا لقد رأيت اليوم أمرا ما كنت أظن ان أراه ان قوما رغبوا عن هدي رسول  
هللا صلى هللا عليه وسلم وأصحابه يقول ذلك للذين صاموا مث قال عند ذلك 

 اللهم اقبضين إليك 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه وهذا إسناد ضعيف جلهالة منصور  ت
 الكليب 

 

 

حدثين أىب ثنا أبو عبد الرمحن قال ثنا سعيد بن    حدثنا عبد هللا - 27275
يب بن ذهل أخربه عن عبيد  أىب أيوب قال حدثين يزيد بن أيب حبيب ان كل 

يعىن بن حنني : قال ركبت مع أيب بصرة الغفاري صاحب رسول هللا صلى هللا  



عليه وسلم يف سفينة من الفسطاط يف رمضان فدفع مث قرب غداءه مث قال  
ست بني البيوت فقال أبو بصرة أرغبت عن سنة رسول هللا اقرتب فقلت أل

 صلى هللا عليه وسلم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه وهذا إسناد ضعيف جلهالة كليب بن ت
 ذهل 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عتاب قال ثنا عبد هللا قال ثنا   - 27276
د بن حنني  سعيد بن يزيد عن يزيد بن أيب حبيب عن كليب بن ذهل عن عبي

قال : ركبت مع أىب بصرة من الفسطاط إىل اإلسكندرية يف سفينة فلما دفعنا  
ت اي من مرساان أمر بسفرته فقربت مث دعاين إىل الغداء وذلك يف رمضان فقل

أاب بصرة وهللا ما تغيبت عنا منازلنا بعد فقال أترغب عن سنة رسول هللا صلى 
 هللا عليه وسلم قلت ال قال فكل فلم نزل مفطرين حىت بلغنا ما حوزان 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه وهذا إسناد ضعيف ت  

 

 

فضل حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا حيىي بن غيالن قال ثنا امل - 27277



قال ثنا عبد هللا بن عياش عن يزيد بن أيب حبيب عن كليب بن ذهل احلضرمي 
عن عبيد بن حنني قال : ركبت مع أىب بصرة السفينة وهو يريد اإلسكندرية  

 فذكر احلديث 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه وهذا إسناد ضعيف جلهالة كليبب بن ت
 ذهل وعبيد بن جرب 

 

 

 حدثين أىب ثنا أبو عاصم عن عبد احلميد يعىن بن حدثنا عبد هللا - 27278
عبد هللا عن أيب بصرة  جعفر قال أخربين يزيد بن أيب حبيب عن مرثد بن 

الغفاري قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم هلم يوما : اين راكب إىل يهود 
فمن انطلق معي فان سلموا عليكم فقولوا وعليكم فانطلقنا فلما جئناهم  

وا علينا فقلنا وعليكم  سلم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا حسن ثنا بن هليعة قال ثنا يزيد بن  - 27279
أىب حبيب عن أىب اخلري قال مسعت أاب بصرة يقول قال رسول هللا صلى هللا 



عليه وسلم : اان غادون إىل يهود فال تبدؤوهم ابلسالم فإذا سلموا عليكم  
 فقولوا وعليكم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا وكيع قال ثنا عبد احلميد بن جعفر   - 27280
عن يزيد بن أىب حبيب عن أىب بصرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

: اان غادون على يهود فال تبدؤوهم ابلسالم فإذا سلموا عليكم فقولوا 
 وعليكم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

( حديث وائل بن حجر رضي هللا عنه   )  

 

 

------------------------------------- 

 

[    399صفحة  - 6مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا وكيع وحجاج قاال ثنا شعبة عن   - 27281
مساك قال مسعت علقمة بن وائل عن أبيه انه : شهد النيب صلى هللا عليه وسلم  

وسأله رجل من خثعم يقال له سويد بن طارق عن اخلمر فنهاه فقال إمنا هو  
 شيء نصنعه دواء فقال النيب صلى هللا عليه وسلم إمنا هي داء  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا حجاج قال أان شعبة عن مساك بن  - 27282
عليه وسلم أقطعه  حرب عن علقمة بن وائل عن أبيه : ان رسول هللا صلى هللا 

أرضا قال فأرسل معي معاوية ان أعطها إايه أو قال اعلمها إايه قال فقال يل  
عطين معاوية أردفين خلفك فقلت ال تكون من إرداف امللوك قال فقال ا

نعلك فقلت انتعل ظل الناقة قال فلما استخلف معاوية أتيته فأقعدين معه  
 على السرير فذكرين احلديث فقال مساك فقال وددت اين كنت محلته بني يدي 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا حممد بن عبد هللا بن الزبري قال   - 27283
يل عن مساك عن علقمة بن وائل عن أبيه قال : خرجت امرأة ايل حدثنا إسرائ

الصالة فلقيها رجل فتجللها بثيابه فقضى حاجته منها وذهب وانتهى إليها  
رجل فقالت له ان الرجل فعل يب كذا وكذا فذهب الرجل يف طلبه فانتهى إليها  

فذهبوا يف  قوم من األنصار فوقعوا عليها فقالت هلم ان رجال فعل يب كذا وكذا 
طلبه فجاؤوا ابلرجل الذي ذهب يف طلب الرجل الذي وقع عليها فذهبوا به 
إىل النيب صلى هللا عليه وسلم فقالت هو هذا فلما أمر النيب صلى هللا عليه  

وسلم برمجه قال الذي وقع عليها اي رسول هللا اان هو فقال للمرأة اذهيب فقد  
اي نيب هللا اال ترمجه فقال لقد اتب  غفر هللا لك وقال للرجل قوال حسنا فقيل

 توبة لو أتهبا أهل املدينة لقبل منهم  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف مساك بن حرب تفرد به ت  

 

 

( حديث مطلب بن أىب وداعة رضي هللا عنه  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا سفيان بن عيينة قال حدثين كثري   - 27284
ه انه : رأى  بن كثري بن املطلب بن أىب وداعة مسع بعض أهله حيدث عن جد 

النيب صلى هللا عليه وسلم يصلي مما يلي ابب بين سهم والناس ميرون بني يديه 



ن كثري بن وليس بينه وبني الكعبة سرتة وقال سفيان مرة أخرى حدثين كثري ب
ب بن أىب وداعة عمن مسع جده يقول رأيت رسول هللا صلى هللا عليه  املطل

وسلم يصلي مما يلي ابب بين سهم والناس ميرون بني يديه ليس بينه وبني 
الكعبة سرتة قال سفيان وكان بن جريج أنبأ عنه قال ثنا كثري عن أبيه فسألته  

جدي ان النيب صلى هللا فقال ليس من أيب مسعته ولكن من بعض أهلي عن 
 عليه وسلم صلى مما يلي ابب بين سهم ليس بينه وبني الطواف سرتة 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف إلهبام الواسطة بني كثري بن كثري ت
 وجده وبقية رجال اإلسناد ثقات رجال الصحيح

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا حيىي بن سعيد عن بن جريج قال  - 27285
حدثين كثري بن كثري عن أبيه عن املطلب بن أيب وداعة قال : رأيت النيب صلى 
هللا عليه وسلم حني فرغ من أسبوعه أتى حاشية الطواف فصلى ركعتني وليس  

 بينه وبني الطواف أحد 
 

 

اية ابن جريج غري حمفوظة عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ورو ت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا إبراهيم بن خالد قال ثنا رابح عن   - 27286
 وداعة  معمر عن بن طاوس عن عكرمة بن خالد عن جعفر بن املطلب بن أىب

السهمي عن أبيه قال : قرأ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مبكة سورة النجم 
فسجد فيها وسجد من عنده فرفعت رأسي وأبيت ان أسجد ومل يكن أسلم  

 يومئذ املطلب وكان بعد ال يسمع أحدا قرأها اال سجد  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    400صفحة  - 6مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عبد الرزاق قال ثنا معمر عن بن   - 27287
 طاوس عن عكرمة بن خالد عن املطلب بن أىب وداعة قال : رأيت رسول هللا

صلى هللا عليه وسلم سجد يف النجم وسجد الناس معه قال املطلب ومل أسجد  
 معهم وهو يومئذ مشرك قال املطلب وال أدع السجود فيها أبدا 

 

 



شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه  عليقت  

 

 

( حديث معمر بن عبد هللا رضي هللا عنه   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عبيدة بن سليمان قال ثنا حممد بن  - 27288
إسحاق عن حممد بن إبراهيم التيمي عن سعيد بن املسيب عن معمر بن عبد  

 هللا العدوي قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ال حيتكر إال خاطئ  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا يزيد أان حممد بن إسحاق عن حممد   - 27289
بن إبراهيم التيمي عن سعيد بن املسيب عن معمر بن عبد هللا بن نضلة  
القرشي قال مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : ال حيتكر إال 

 خاطئ  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا يعقوب قال ثنا أىب عن بن إسحاق  - 27290
ة موىل معمر بن  قال حدثين يزيد بن أيب حبيب املصري عن عبد الرمحن بن عقب

عبد هللا بن انفع بن نضلة العدوي عن معمر بن عبد هللا قال : كنت أرحل 
من الليايل اي لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف حجة الوداع قال فقال يل ليلة 

معمر لقد وجدت الليلة يف أتساعي اضطرااب قال فقلت أما والذي بعثك 
ابحلق لقد شددهتا كما كنت أشدها ولكنه أرخاها من قد كان نفس على ملكاين  

منك لتستبدل يب غريي قال فقال أما اين غري فاعل قال فلما حنر رسول هللا 
قه قال فأخذت املوسى فقمت  صلى هللا عليه وسلم هديه مبىن أمرين ان أحل

على رأسه قال فنظر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف وجهي وقال يل اي 
معمر أمكنك رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من شحمة أذنه ويف يدك املوسى 

قال فقلت أما وهللا اي رسول هللا ان ذلك ملن نعمة هللا علي ومنه قال فقال  
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم   أجل إذا أقر لك قال مث حلقت  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف جلهالة حال عبد الرمحن بن عقبة موىل  ت
 معمر بن عبد هللا 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا حسن قال ثنا بن هليعة قال ثنا أبو  - 27291



 النضر ان بسر بن سعيد حدثه عن معمر بن عبد هللا : انه أرسل غالما له
بصاع من قمح فقال له بعه مث اشرت به شعريا فذهب الغالم فأخذ صاعا وزايدة  
بعض صاع فلما جاء معمرا أخربه بذلك فقال له معمر أفعلت انطلق فرده وال  
أتخذ اال مثال مبثل فإين كنت أمسع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول الطعام  

قيل فإنه ليس مثله قال اين أخاف ابلطعام مثال مبثل وكان طعامنا يومئذ الشعري 
 أن يضارع 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    401صفحة  - 6مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا هارون قال ثنا بن وهب قال   - 27292
أخربين عمرو ان أاب النضر حدثه أن بسر بن سعيد حدثه عن معمر بن عبد هللا  

 فذكر : معناه  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

(حديث أيب حمذورة رضي هللا عنه   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عبد الصمد قال ثنا مهام قال ثنا   - 27293
حمذورة حدثه : أن   عامر األحول قال ثنا مكحول ثنا عبد هللا بن حمرييز أن أاب

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لقنه األذان تسع عشرة كلمة واإلقامة سبع  
أن ال إله اال هللا أشهد  عشرة كلمة هللا أكرب هللا أكرب هللا أكرب هللا أكرب أشهد 

أن ال إله اال هللا أشهد أن حممدا رسول هللا أشهد أن حممدا رسول هللا حي  
على الصالة حي على الصالة حي على الفالح حي على الفالح هللا أكرب هللا 

 أكرب ال إله اال هللا واإلقامة مثىن مثىن ال يرجع 
 

 

حسن  عليق شعيب األرنؤوط : صحيح بطرقه وهذا إسنادت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا خلف بن الوليد قال ثنا هذيل بن  - 27294
بالل عن بن أيب حمذورة عن أبيه أو عن جده قال : جعل رسول هللا صلى هللا  

 عليه وسلم األذان لنا وملوالينا والسقاية لبين هاشم واحلجابة لبين عبد الدار 



 

 

عف هذيل بن بالل وهو أبو عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف لضت
 البهلول الفزاري املدائين 

 

 

( حديث معاوية بن حديج رضي هللا عنه   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا حجاج قال ثنا ليث قال حدثين  - 27295
حديج : ان رسول  يزيد بن أيب حبيب ان سويد بن قيس أخربه عن معاوية بن 

هللا صلى هللا عليه وسلم صلى يوما فسلم وانصرف وقد بقى من الصالة ركعة  
فأدركه رجل فقال نسيت من الصالة ركعة فرجع فدخل املسجد وأمر بالال 

قام الصالة فصلى ابلناس ركعة فأخربت بذلك الناس فقالوا يل أتعرف الرجل  فأ
قلت ال اال ان أراه فمر يب فقلت هو هذا فقالوا طلحة بن عبيد هللا رضي هللا 

 عنه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا حيىي بن إسحاق قال ثنا بن هليعة   - 27296



عن يزيد بن أيب حبيب أو عن سويد بن قيس عن معاوية بن حديج قال مسعت  
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : غدوة يف سبيل هللا أو روحة خري من  

 الدنيا وما فيها  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عبد هللا بن يزيد قال ثنا سعيد بن   - 27297
ة  أيب أيوب قال حدثين يزيد بن أيب حبيب عن سويد بن قيس التجييب من كند 
عن معاوية بن حديج قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ان كان يف 

تصيب أملا وما  شيء شفاء ففي شرطه من حمجم أو شربة من عسل أوكية بنار 
 أحب ان اكتوى  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عتاب بن زايد قال ثنا عبد هللا قال   - 27298
ثنا بن هليعة قال حدثين احلرث بن يزيد عن علي بن رابح قال مسعت معاوية  

طلع على املنرب بن حديج يقول : هاجران على عهد أيب بكر فبينا حنن عنده   



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : أثر صحيح من رواية عقبة بن عامر ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عفان قال ثنا محاد بن سلمة قال   - 27299
ثنا اثبت عن صاحل أيب حجري عن معاوية بن حديج قال وكانت له صحبة قال  

قال أبو عبد الرمحن : من غسل ميتا وكفنه وتبعه ووىل جثته رجع مغفورا له 
 قال أيب ليس مبرفوع 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف جلهالة حال صاحل أيب حجري وهو ابن ت
 حجري

 

 

------------------------------------- 

 

[    402صفحة  - 6مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

( حديث أم احلصني األمحسية رضي هللا عنها  )  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن سلمة عن أيب عبد الرحيم   - 27300
حدثته قالت :  عن زيد بن أيب أنيسة عن حيىي بن احلصني عن أم احلصني جدته

حججت مع النيب صلى هللا عليه وسلم حجة الوداع فرأيت أسامة بن زيد 
فع ثوبه وبالال وأحدمها آخذ خبطام انقة النيب صلى هللا عليه وسلم واآلخر را

 يسرته من احلر حىت رمى مجرة العقبة  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو قطن قال ثنا يونس يعىن بن أيب  - 27301
إسحاق عن العيزار بن حريث عن أم احلصني األمحسية قالت : رأيت رسول 

جة الوداع خيطب على املنرب عليه برد له قد هللا صلى هللا عليه وسلم يف ح
التفع به من حتت إبطه قالت اان انظر إىل عضلة عضده ترتج فسمعته يقول اي  

أيها الناس اتقوا هللا وان أمر عليكم عبد حبشي جمدع فامسعوا له وأطيعوا ما 
 أقام فيكم كتاب هللا عز وجل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 



ثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع قال ثنا شعبة عن حيىي بن حد - 27302
احلصني عن جدته قالت مسعت النيب صلى هللا عليه وسلم وهو يقول : يرحم  

 هللا احمللقني يرحم هللا احمللقني قالوا يف الثالثة واملقصرين قال واملقصرين 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع عن إسرائيل عن أيب إسحاق  - 27303
بعرفات  عن حيىي بن احلصني عن أمه قالت مسعت النيب صلى هللا عليه وسلم

خيطب يف حجة الوداع يقول : اي أيها الناس اتقوا هللا وامسعوا وأطيعوا وان أمر  
 عليكم عبد حبشي جمدع ما أقام فيكم كتاب هللا عز وجل  

 

 

يق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم علت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد عن شعبة قال ثنا   - 27304
حيىي بن احلصني بن عروة قال حدثتين جديت قالت مسعت رسول هللا صلى هللا  

عليه وسلم يقول : ولو استعمل عليكم عبد يقودكم بكتاب هللا عز وجل 
 فامسعوا له وأطيعوا  



 

 

مسلم عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح ثنا شعبة قال مسعت حيىي بن  - 27305
حصني قال مسعت جديت تقول مسعت نيب هللا صلى هللا عليه وسلم بعرفات 

خيطب يقول : غفر هللا للمحلقني ثالث مرار قالوا واملقصرين فقال واملقصرين 
يقودكم بكتاب هللا  يف الرابعة قالت ومسعته يقول ان استعمل عليكم عبد

 فامسعوا له وأطيعوا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر قال ثنا شعبة عن   - 27306
حيىي بن احلصني قال مسعت جديت حتدث اهنا مسعت النيب صلى هللا عليه وسلم  

تعمل عليكم عبد يقودكم بكتاب هللا عز  خيطب يف حجة الوداع يقول : لو اس
 وجل فامسعوا له وأطيعوا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع عن يونس عن العيزار بن  - 27307
حريث عن أم احلصني األمحسية قالت مسعت النيب صلى هللا عليه وسلم وهو  

ه بردة قد التفع هبا وهو يقول : امسعوا وأطيعوا وان أمر  واقف بعرفة وعلي
 عليكم عبد حبشي ما أقام فيكم كتاب هللا 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    403صفحة  - 6مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا حجاج بن حممد قال حدثين شعبة   - 27308
عن حيىي بن احلصني قال مسعت جديت حتدث اهنا : مسعت النيب صلى هللا عليه  

وسلم مبىن دعا للمحلقني ثالث مرات فقيل له واملقصرين فقال يف الثالثة  
 واملقصرين 

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو نعيم قال ثنا يونس عن العيزار   - 27309
 بن حريث قال مسعت أم احلصني األمحسية قالت : رأيت رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم يف حجة الوداع عليه برد قد التفع به من حتت إبطه فاان أنظر إىل 

وأطيعوا وان أمر عليكم   عضلة عضده ترتج وهو يقول اي أيها الناس اتقوا هللا
 عبد حبشي جمدع فامسعوا وأطيعوا ما أقام فيكم كتاب هللا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان قال ثنا شعبة قال ثنا حيىي بن   - 27310
يه وسلم  احلصني أخربين انه مسع جدته قالت مسعت رسول هللا صلى هللا عل

خيطب بعرفات وهو يقول : ولو استعمل عليكم عبد يقودكم بكتاب هللا 
والطاعة  فامسعوا له وأطيعوا قال عبد هللا ومسعت أيب يقول اين ألرى له السمع 

 يف العسر واليسر واملنشط واملكره 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثنا أيب ثنا وكيع قال قال شعبة أتيت حيىي بن  - 27311
احلصني فسألته فقال حدثتين جديت قالت مسعت النيب صلى هللا عليه وسلم  

ليكم عبد حبشي فامسعوا له وأطيعوا ما  يقول وهو واقف بعرفة : ان أمر ع
 قادكم بكتاب هللا تعاىل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

( حديث أم كلثوم بنت عقبة أم محيد بن عبد الرمحن رضي هللا عنها  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا بشر بن املفضل قال ثنا عبد   - 27312
الرمحن بن إسحاق عن الزهري عن محيد بن عبد الرمحن عن أمه أم كلثوم عن  

النيب صلى هللا عليه وسلم انه قال : ليس الكاذب أبن يقول الرجل يف إصالح 
 ما بني الناس 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا يعقوب قال حدثنا أىب عن صاحل   - 27313
أن محيد بن عبد   بن كيسان قال ثنا حممد بن مسلم بن عبيد هللا بن شهاب :

الرمحن بن عوف أخربه أن أمه أم كلثوم بنت عقبة أخربته اهنا مسعت رسول هللا 
ي خريا صلى هللا عليه وسلم يقول ليس الكذاب الذي يصلح بني الناس فينم 

أو يقول خريا وقالت مل أمسعه يرخص يف شيء مما يقول الناس اال يف ثالث يف 
احلرب واإلصالح بني الناس وحديث الرجل امرأته وحديث املرأة زوجها  

وكانت أم كلثوم بنت عقبة من املهاجرات الاليت ابيعن رسول هللا صلى هللا 
 عليه وسلم  

 

 

ن قوله : قالت : ومل أمسعه يرخص  عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح دو ت
 يف شيء ... فالصواب أهنا زايدة مدرجة من كالم الزهري 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أىب ثنا عبد الرزاق قال أان معمر عن   - 27314
الزهري عن محيد بن عبد الرمحن عن أمه أم كلثوم بنت عقبة وكانت من 

عليه وسلم يقول : ليس املهاجرات األول قالت مسعت رسول هللا صلى هللا 
 الكذاب من أصلح بني الناس فقال خريا أو منى خريا وقال مرة ومنى خريا 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أمية بن خالد قال ثنا حممد بن عبد   - 27315
محيد بن عبد الرمحن عن  هللا بن مسلم بن أخي الزهري عن عمه الزهري عن 

أمه اهنا قالت قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : قل هو هللا أحد تعدل 
 ثلث القرآن 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    404صفحة  - 6مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يونس بن حممد قال ثنا ليث يعىن  - 27316
بن سعد عن يزيد يعىن بن اهلاد عن عبد الوهاب عن بن شهاب عن محيد بن  
عبد الرمحن بن عوف عن أمه أم كلثوم بنت عقبة قالت : ما مسعت رسول هللا 

ليه وسلم رخص يف شيء من الكذب اال يف ثالث الرجل يقول  صلى هللا ع
القول يريد به اإلصالح والرجل يقول القول يف احلرب والرجل حيدث امرأته 

 واملرأة حتدث زوجها  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : هذا حديث ال يصح رفعه للنيب صلى هللا عليه وسلم  ت
 وإمنا هو مدرج من كالم الزهري

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد بن هارون قال أان مسلم بن  - 27317
ا حسني بن خالد عن موسى بن عقبة عن أبيه عن أم كلثوم قال أيب وحدثن

حممد قال ثنا مسلم فذكره وقال عن أمه أم كلثوم بنت أيب سلمة قالت : ملا  
ىل تزوج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أم سلمة قال هلا اين قد أهديت إ

النجاشي حلة وأواقي من مسك وال أرى النجاشي اال قد مات وال أرى اال 
هدييت مردودة على فإن ردت علي فهي لك قال وكان كما قال رسول هللا 
صلى هللا عليه وسلم وردت عليه هديته فأعطى كل امرأة من نسائه أوقية  

 مسك وأعطى أم سلمة بقية املسك واحللة 

 

 

إسناده ضعيف لضعف مسلم بن خالد : وهو الزجني  عليق شعيب األرنؤوط :ت
ووالدة موسى بن عقبة مل نقف لعا على ترمجة وقد اضطرب مسلم بن خالد يف 

 تعيينها وبقية رجال اإلسناد ثقات رجال الشيخني
 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل بن إبراهيم قال أان معمر   - 27318
عن الزهري عن محيد بن عبد الرمحن عن أمه أم كلثوم بنت عقبة قالت مسعت 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : ليس الكذاب من أصلح بني الناس  
 فقال خريا أو منى خريا  

 

 

شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على  ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حجاج قال ثنا بن جريج عن بن   - 27319
شهاب عن محيد بن عبد الرمحن بن عوف عن أمه أم كلثوم بنت عقبة اهنا 

قالت : رخص النيب صلى هللا عليه وسلم من الكذب يف ثالث يف احلرب ويف 
 اإلصالح بني الناس وقول الرجل المرأته 

 

 

يب األرنؤوط : إسناده ضعيف ابن جريج مدلس عليق شع ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق قال ثنا معمر عن   - 27320
الزهري قال حدثين محيد بن عبد الرمحن بن عوف عن أمه أم كلثوم بنت عقبة  
قال وكانت من املهاجرات األول قالت مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  



كذاب من أصلح بني الناس فقال خريا أو منى خريا وقال مرة  يقول : ليس ابل
 أو منى خريا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

( حديث أم ولد شيبة بن عثمان رضي هللا عنها  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح وأبو نعيم قاال ثنا هشام بن  - 27321
أيب عبد هللا عن بديل بن ميسرة عن صفية بنت شيبة عن أم ولد شيبة اهنا :  

أبصرت النيب صلى هللا عليه وسلم وهو يسعى بني الصفا واملروة يقول ال 
 يقطع األبطح اال شدا 

 

 

ناد ضعيف الضطرابه عليق شعيب األرنؤوط : حديث حسن وهذا إست  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان قال ثنا محاد بن زيد قال ثنا   - 27322
ة : منهم  بديل بن ميسرة عن املغرية بن حكيم عن صفية بنت شيبة عن امرأ

أهنا رأت النيب صلى هللا عليه وسلم من خوخة وهو يسعى يف بطن املسيل وهو  



بتيه مث  يقول ال يقطع الوادي اال شدا وأظنه قال وقد انكشف الثوب عن رك
قال محاد بعد ال يقطع أو قال األبطح اال شدا ومسعته يقول ال يقطع األبطح 

 اال شدا 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث حسن وهذا إسناد ضعيف ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    405صفحة  - 6مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

( حديث ورقة بنت عبد هللا بن احلارث األنصاري رضي هللا عنها  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو نعيم قال ثنا الوليد بن عبد هللا   - 27323
بن مجيع قال حدثين عبد الرمحن بن خالد األنصاري وجديت عن أم ورقة بنت  

زورها كل مجعة وإهنا عبد هللا بن احلرث : أن نيب هللا صلى هللا عليه وسلم كان ي
 يوم بدر أأتذن فاخرج معك أمرض مرضاكم وأداوي جرحاكم  قالت اي نيب هللا

لعل هللا يهدي يل شهادة قال قرئ فان هللا عز وجل يهدي لك شهادة وكانت 



أعتقت جارية هلا وغالما عن دبر منها فطال عليهما فغماها يف القطيفة حىت 
ورقة قد قتلها غالمها وجاريتها وهراب  ماتت وهراب فأتى عمر فقيل له ان أم

فقام عمر يف الناس فقال ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان يزور أم ورقة  
يقول انطلقوا نزور الشهيدة وان فالنة جاريتها وفالان غالمها غماها مث هراب  

فال يؤويهما أحد ومن وجدمها فليأت هبما فأتى هبما فصلبا فكاان أول 
 مصلوبني 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف جلهالة عبد الرمحن بن خالد وجدة  ت
 الوليد بن عبد هللا بن مجيع 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو نعيم قال ثنا الوليدة قال  - 27324
حدثتين جديت عن أم ورقة بنت عبد هللا بن احلرث األنصاري : وكانت قد 
مجعت القرآن وكان النيب صلى هللا عليه وسلم قد أمرها أن تؤم أهل دارها  

 وكان هلا مؤذن وكانت تؤم أهل دارها  

 

 

ضعيف جلهالة جدة الوليد عليق شعيب األرنؤوط : إسنادهت  

 

 



( حديث سلمى بنت محزة رضي هللا عنها  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد ثنا مهام ثنا قتادة عن   - 27325
سلمى بنت محزة : أن موالها مات وترك ابنة فورث النيب صلى هللا عليه وسلم  

 ابنته النصف وورث يعلي النصف وكان بن سلمى  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف النقطاعه قتادة مل يسمع من سلمى  ت
ر اهليثمي يف " اجملمع " بنت محزة فيما ذك  

 

 

( حديث أم معقل األسدية رضي هللا عنها  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح وحممد بن مصعب قاال ثنا   - 27326
األوزاعي عن حيىي بن أيب كثري عن أيب سلمة بن عبد الرمحن عن أم معقل 

األسدية اهنا قالت : اي رسول هللا اين أريد احلج ومجلي أعجف فما أتمرين قال  
 اعتمري يف رمضان فان عمرة يف رمضان تعدل حجة  

 

 

نؤوط : حديث صحيح لغريه عليق شعيب األر ت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر وحجاج قاال ثنا   - 27327
شعبة عن إبراهيم بن مهاجر عن أيب بكر بن عبد الرمحن بن احلرث : قال 

أرسل مروان إىل أم معقل األسدية يسأهلا عن هذا احلديث فحدثته ان زوجها  
رادت العمرة فسألت زوجها البكر فأىب فأتت جعل بكرا هلا يف سبيل هللا وإهنا أ

النيب صلى هللا عليه وسلم فذكرت ذلك له فأمره ان يعطيها وقال النيب صلى  
هللا عليه وسلم احلج والعمرة من سبيل هللا وقال عمرة يف رمضان تعدل حجة  

 أو جتزئ حجة وقال حجاج تعدل حبجة أو جتزئ حبجة  
 

 

" عمرة يف رمضان تعدل حجة " صحيح لغريه عليق شعيب األرنؤوط : قوله :  ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    406صفحة  - 6مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بن منري قال ثنا حممد بن أيب  - 27328
إمساعيل عن إبراهيم بن مهاجر عن أيب بكر بن عبد الرمحن القرشي عن معقل  
 بن أيب معقل ان أمه أتت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقالت : فذكر معناه  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح لغريه ت  

 

 

هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق قال أان معمر عن   حدثنا عبد - 27329
ن هشام عن امرأة من بين أسد الزهري عن أيب بكر بن عبد الرمحن بن احلرث ب

بن خزمية يقال هلا أم معقل قالت أردت احلج فضل بعريي فسألت رسول هللا 
صلى هللا عليه وسلم فقال : اعتمري يف شهر رمضان فان عمرة يف شهر  

حجة  رمضان تعدل   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : قوله : " عمرة يف شهر رمضان تعدل حجة " صحيح  ت
 لغريه 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعقوب قال ثنا أيب عن بن إسحاق  - 27330
أيب بكر بن عبد   قال ثنا حيىي بن عباد بن عبد هللا بن الزبري عن احلرث بن

الرمحن بن احلرث بن هشام عن أبيه قال : كنت فيمن ركب مع مروان حني 
 ركب إىل أم معقل قال وكنت فيمن دخل عليها من الناس معه ومسعتها حني

 حدثت هذا احلديث  

 



 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف جلهالة حال احلارث ت
 بن أيب بكر بن عبد الرمحن بن احلارث

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد امللك بن عمرو قال ثنا هشام   - 27331
دت عن حيىي عن أيب سلمة عن معقل بن أم معقل األسدية عن أمه قالت : أر 

احلج مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فذكرت ذلك للنيب صلى هللا عليه  
 وسلم فذكر حنو حديث األوزاعي عن حيىي بن أيب كثري  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح لغريه ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن آدم قال ثنا إسرائيل عن   - 27332
أيب إسحاق عن األسود عن أيب معقل عن أم معقل اهنا سألت رسول هللا صلى 

 هللا عليه وسلم فقال : عمرة يف رمضان تعدل حجة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه ت  

 

 



ق قال اان بن جريج قال حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزا - 27333
معقل بن أيب   أخربين عمرو بن حيىي األنصاري عن أيب زيد موىل ثعلبة أخربه عن

معقل األنصاري من أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم حدثه : ان النيب 
 صلى هللا عليه وسلم هنى أن تستقبل القبلتان للغائط والبول 

 

 

جلهالة أيب زيد موىل ثعلبة عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

( حديث بسرة بنت صفوان رضي هللا عنها  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل بن علية قال ثنا عبد هللا   - 27334
بن أيب بكر بن حزم قال مسعت عروة بن الزبري حيدث أيب قال : ذاكرين مروان  

ن حتدث فيه  مس الذكر فقلت ليس فيه وضوء فقال ان بسرة بنت صفوا
فأرسل إليها رسوال فذكر الرسول اهنا حتدث ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 قال من مس ذكره فليتوضأ  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان عن عبد هللا بن أيب بكر بن  - 27335
يه حيدث ان حممد بن عمرو بن حزم انه مسعه من عروة بن الزبري وهو مع أب

مروان أخربه عن بسرة بنت صفوان أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال :  
فجاء   من مس فرجه فليتوضأ قال فأرسل إليها رسوال وأان حاضر فقالت نعم

 من عندها بذاك  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد عن هشام قال   - 27336
حدثين أيب ان بسرة بنت صفوان أخربته ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 قال : من مس ذكره فال يصل حىت يتوضأ 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    407صفحة  - 6مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 



 

قال عبد هللا وجدت يف كتاب أيب خبط يده ثنا أبو اليمان قال   - 27337
أان شعيب عن الزهري قال أخربين عبد هللا بن أيب بكر بن حزم األنصاري انه 

مسع عروة بن الزبري يقول : ذكر مروان يف إمارته على املدينة انه يتوضأ من  
لذكر إذا أفضى إليه الرجل بيده فأنكرت ذلك عليه فقلت ال وضوء مس ا

على من مسه فقال مروان أخربتين بسرة بنت صفوان اهنا مسعت رسول هللا 
صلى هللا عليه وسلم يذكر ما يتوضأ منه فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

من  ويتوضأ من مس الذكر قال عروة فلم أزل أماري مروان حىت دعا رجال  
حرسه فأرسله إىل بسرة يسأهلا عما حدثت من ذلك فأرسلت إليه بسرة مبثل  

 الذي حدثين عنها مروان  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

( حديث أم عطية األنصارية امسها نسيبة رضي هللا عنها   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان بن عيينة عن أيوب عن   - 27338
ه وسلم وحنن نغسل حممد عن أم عطية : خرج علينا رسول هللا صلى هللا علي

ابنته فقال اغسلنها ثالاث أو مخسا أو أكثر من ذلك ان رأينت ذلك واجعلن يف  



لينا حقوة  اآلخرة كافورا أو شيئا من كافور فإذا فرغنت فآذنين فآذانه فألقى إ
 فقال اشعرهنا إايه قال حممد وحدثتناه حفصة قالت فجعلنا رأسها ثالثة قرون  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو معاوية قال ثنا عاصم األحول  - 27339
على أن ال يشركن ابهلل   }عن حفصة عن أم عطية قالت : ملا نزلت هذه اآلية 

قالت كان فيه النياحة قالت   {وال يعصينك يف معروف   }إىل قوله  {شيئا  
لية فال بد يل فقلت اي رسول هللا اال آل فالن فإهنم قد كانوا أسعدوين يف اجلاه

 من ان أسعدهم فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اال آل فالن  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إسحاق بن يوسف األزرق قال اان  - 27340
هشام عن حفصة عن أم عطية قالت : توفيت إحدى بنات النيب صلى هللا 

عليه وسلم فأاتان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال اغسلنها بسدر  
آلخرة  واغسلنها وترا ثالاث أو مخسا أو أكثر من ذلك ان رأينت واجعلن يف ا



كافورا أو شيئا من كافور فإذا فرغنت فآذنين قالت فلما فرغنا آذانه عليه  
 الصالة والسالم فألقى إلينا حقوه فقال اشعرهنا إايه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إسحاق قال ثنا هشام عن حفصة   - 27341
عن أم عطية قالت : غزوت مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم سبع غزوات  

 أداوي املرضى وأقوم على جراحاهتم فاخلفهم يف رحاهلم أصنع هلم الطعام  
 

 

عيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل بن إبراهيم عن خالد عن   - 27342
وسلم بشاة من   حفصة عن أم عطية قالت : بعث إىل رسول هللا صلى هللا عليه

الصدقة فبعثت إىل عائشة بشيء منها فلما جاء رسول هللا صلى هللا عليه  
ينا وسلم إىل عائشة قال هل عندكم من شيء قالت ال اال أن نسيبة بعثت إل

 من الشاة اليت بعثتم هبا إليها فقال اهنا قد بلغت حملها  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    408صفحة  - 6مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل عن خالد عن حفصة عن   - 27343
أم عطية ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال هلم : يف غسل ابنته ابدأن 

 مبيامنها ومواضع الوضوء منها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بن أيب عدي عن بن عون عن   - 27344
 حممد عن أم عطية قالت : هنى عن أتباع اجلنائز ومل يعزم علينا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بن منري قال ثنا هشام عن حفصة   - 27345
لت قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ال حيد  بنت سريين عن أم عطية قا

على ميت فوق ثالث إال املرأة فإهنا حتد على زوجها أربعة أشهر وعشرا ال 
تلبس ثواب مصبوغا اال ثوب عصب وال تكتحل وال تطيب اال عند أدىن طهرهتا  

 نبذة من قسط وأظفار  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد بن هارون قال أان هشام عن   - 73462
حفصة عن أم عطية قالت : كان تعين رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أخذ 

علينا يف البيعة ان ال ننوح فما وفت امرأة منا غري مخس أم سليم وامرأة معاذ  
 ابنة أيب سربة وامرأة أخرى  

 

 

سناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد ويزيد بن هارون قاال   - 27347
أان هشام عن حفصة قالت حدثتين أم عطية قالت : توفيت إحدى بنات النيب 



صلى هللا عليه وسلم فأاتان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال اغسلنها  
 أو مخسا أو أكثر من ذلك ان رأينت ذلك واجعلن  بسدر واغسلنها وترا ثالاث

يف اآلخرة كافورا أو شيئا من كافور فإذا فرغنت فآذنين قالت فلما فرغنا آذانه 
فألقى إلينا حقوه فقال اشعرهنا إايه قالت أم عطية وضفران رأس ابنة النيب صلى 

 هللا عليه وسلم ثالثة قرون وألقينا خلفها قرنيها وانصيتها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان قال ثنا عبد الواحد بن زايد  - 27348
قال ثنا عاصم األحول عن حفصة بنت سريين عن أم عطية قالت : ابيعنا النيب  

صلى هللا عليه وسلم وأخذ علينا فيما أخذ ان ال ننوح فقالت امرأة من 
نصار ان آل فالن أسعدوين يف اجلاهلية وفيهم مأمت فال أابيعك حىت األ

أسعدهم كما أسعدوين فقال فكان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وافقها على  
ذلك فذهبت فاسعدهتم مث رجعت فبايعت النيب صلى هللا عليه وسلم قال 

ن فقالت أم عطية فما وفت امرأة منا غري تلك وغري أم سليم بنت ملحا   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان قال ثنا محاد بن سلمة قال   - 27349
أان هشام وحبيب عن حممد بن سريين عن أم عطية : ان رسول هللا صلى هللا 

هللا عليه وسلم أخذ على النساء فيما أخذ ان ال ينحن فقالت امرأة اي رسول 
ان امرأة أسعدتين أفال أسعدها فقبضت يدها وقبض رسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم يده فلم يبايعها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد قال ثنا إسحاق أبو  - 27350
محن بن عطية عن جدته أم عطية قالت : يعقوب قال ثنا إمساعيل أبو عبد الر 

ملا قدم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم املدينة مجع نساء األنصار يف بيت مث  
أرسل إليهن عمر بن اخلطاب فقام على الباب فسلم عليهن فرددن السالم 

فقال أان رسول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إليكن فقلن مرحبا برسول هللا 
وسلم وبرسوله فقال تبايعن على ان ال تشركن ابهلل شيئا وال  صلى هللا عليه 

تسرقن وال تزنني وال تقتلن أوالدكن وال أتتني ببهتان تفرتينه بني أيديكن 
وأرجلكن وال تعصني يف معروف فقلن نعم فمد عمر يده من خارج الباب 

تق  ومددن أيديهن من داخل مث قال اللهم أشهد وأمران ان خنرج يف العيدين الع



  }واحليض وهنينا عن أتباع اجلنائز وال مجعة علينا فسألته عن البهتان وعن قوله 
قال هي النياحة   {وال يعصينك يف معروف    

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح دون ذكر قصة عمر فيه ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    409صفحة  - 6مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

( حديث خولة بنت حكيم رضي هللا عنها  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا وهيب بن خالد قال ثنا   - 27351
املسيب عن   حممد بن عجالن عن يعقوب بن عبد هللا بن األشج عن سعيد بن

سعد عن خولة بنت حكيم ان النيب صلى هللا عليه وسلم قال : لو ان أحدكم  
 ذلك إذا نزل منزال قال أعوذ بكلمات هللا التامات من شر ما خلق مل يضره يف

 املنزل شيء حىت يرحتل منه  
 

 



عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن يزيد عن حجاج ويزيد بن  - 27352
هارون قال أان احلجاج عن الربيع بن مالك قال قالت خولة بنت حكيم قال  

 عليه وسلم : ما  حممد بن يزيد امرأة عثمان بن مظعون قال رسول هللا صلى هللا
من مسلم ينزل منزال فيقول حني ينزل أعوذ بكلمات هللا التامة من شر ما  

 خلق وقال يزيد ثالاث اال وقى شر منزله ذلك حىت يظعن منه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع عن سفيان عن على بن زيد  - 27353
بن املسيب عن خولة بنت حكيم اهنا : سألت النيب  بن جدعان عن سعيد

صلى هللا عليه وسلم عن املرأة ترى يف منامها ما يرى الرجل فقال ليس عليها  
 غسل حىت ينزل املاء كما ان الرجل ليس عليه غسل حىت ينزل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث حسنت  

 

 



قال ثنا شعبة   حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر - 27354
عطاء اخلرساين حيدث عن سعيد بن وحجاج قال حدثين شعبة قال مسعت 

املسيب : ان خولة بنت حكيم السلمية وهي إحدى خاالت النيب صلى هللا 
عليه وسلم سألت النيب صلى هللا عليه وسلم عن املرأة حتتلم فقال رسول هللا 

 صلى هللا عليه وسلم لتغتسل  

 

 

ط : حديث حسنعليق شعيب األرنؤو ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان عن إبراهيم بن ميسرة عن   - 27355
حلة خولة بنت بن أيب سويد عن عمر بن عبد العزيز قال زعمت املرأة الصا

حكيم : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم خرج حمتضنا أحد ابين ابنته وهو  
آخر   يقول وهللا انكم لتجبنون وتبخلون وإنكم ملن رحيان هللا عز وجل وان
 وطأة وطئها هللا بوج وقال سفيان مرة انكم لتبخلون وإنكم لتجبنون  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف النقطاعه عمر بن عبد العزيز ال ت
 يعرف له مساع من خولة بنت حكيم وجلهالة ابن أيب سويد

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد هللا بن حممد ومسعته أان من   - 27356
عبد هللا بن حممد بن أيب شيبة ثنا أبو خالد األمحر عن حيىي بن سعيد عن حممد  

بن حيىي بن حبان عن خولة بنت حكيم قالت قلت : اي رسول هللا ان لك  
 حوضا قال نعم وأحب من ورده على قومك  

 

 

رجاله ثقات رجال الشيخني غري صحابية احلديث عليق شعيب األرنؤوط : ت
فقد روى هلا البخاري يف خلق أفعال العباد ومسلم وأصحب السنن سوى أيب 

 داود ومل يذكروا مساعا حملمد بن حيىي من خولة مث إنه قد اختلف يف إسناده 

 

 

------------------------------------- 

 

[    410صفحة  - 6مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسني بن حممد قال ثنا جرير يعىن  - 27357
ملا قدم   بن حازم عن حيىي بن سعيد عن حينس : ان محزة بن عبد املطلب

املدينة تزوج خولة بنت قيس بن قهد األنصارية من بين النجار قال وكان 
هللا  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يزور محزة يف بيتها وكانت حتدث عنه صلى

عليه وسلم أحاديث قالت جاءان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يوما فقلت اي  



رسول هللا بلغين عنك انك حتدث ان لك يوم القيامة حوضا ما بني كذا إىل كذا 
قال أجل وأحب الناس إىل ان يروى منه قومك قالت فقدمت إليه برمة فيها  

وسلم يده يف الربمة ليأكل خبزة أو حريرة فوضع رسول هللا صلى هللا عليه 
فاحرتقت أصابعه فقال حس مث قال بن آدم ان أصابه الربد قال حس وان 

 أصابه احلر قال حس  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : رجاله ثقات رجال الصحيح وأورده اهليثمي يف اجملمع  ت
: وقال : رواه أمحد والطرباين ورجال أمحد رجال الصحيح 361/  10  

 

 

عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد بن هارون قال أان حيىي بن حدثنا  - 27358
ع عبيد سنوطا حيدث سعيد األنصاري ان عمر بن كثري بن أفلح أخربه انه مس

انه مسع خولة بنت قيس وقد قال خولة األنصارية اليت كانت عند محزة بن عبد  
املطلب حتدث : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم دخل على محزة بيته  

ذاكروا الدنيا فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ان الدنيا خضرة حلوة  فت
فمن أخذها حبقها بورك له فيها ورب متخوض يف مال هللا ومال رسوله له النار  

 يوم يلقى هللا  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  



 

 

( حديث خولة بنت أتمر األنصارية رضي هللا عنها   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد هللا بن يزيد قال ثنا سعيد يعىن   - 27359
رقي عن  بن أيب أيوب قال حدثين أبو األسود عن النعمان بن أيب عياش الز 

خولة بنت أتمر األنصارية اهنا مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول :  
بغري حق هلم   ان الدنيا خضرة حلوة وان رجاال يتخوضون يف مال هللا عز وجل

 النار يوم القيامة  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري ت  

 

 

( حديث خولة بنت ثعلبة رضي هللا عنها  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سعد بن إبراهيم ويعقوب قاال ثنا   - 27360
حنظلة عن  أيب قال ثنا حممد بن إسحاق قال حدثين معمر بن عبد هللا بن

يوسف بن عبد هللا بن سالم عن خولة بنت ثعلبة قالت وهللا : يف ويف أوس بن  
خا  صامت أنزل هللا عز وجل صدر سورة اجملادلة قالت كنت عنده وكان شي



كبريا قد ساء خلقه وضجر قالت فدخل على يوما فراجعته بشيء فغضب 
 دخل  فقال أنت على كظهر أمي قالت مث خرج فجلس يف اندي قومه ساعة مث

على فإذا هو يريدين على نفسي قالت فقلت كال والذي نفس خويلة بيده ال  
اثبين ختلص إىل وقد قلت ما قلت حىت حيكم هللا ورسوله فينا حبكمه قالت فو 

وامتنعت منه فغلبته مبا تغلب به املرأة الشيخ الضعيف فألقيته عين قالت مث 
خرجت إىل بعض جارايت فاستعرت منها ثياهبا مث خرجت حىت جئت رسول هللا 

صلى هللا عليه وسلم فجلست بني يديه فذكرت له ما لقيت منه فجعلت 
ت فجعل رسول هللا أشكو إليه صلى هللا عليه وسلم ما ألقى من سوء خلقه قال

صلى هللا عليه وسلم يقول اي خويلة بن عمك شيخ كبري فاتقي هللا فيه قالت 
فوهللا ما برحت حىت نزل يف القرآن فتغشى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ما  
كان يتغشاه مث سرى عنه فقال يل اي خويلة قد أنزل هللا فيك ويف صاحبك مث  

جتادلك يف زوجها وتشتكي إىل هللا وهللا يسمع  قد مسع هللا قول اليت  }قرأ علي 
فقال يل  {وللكافرين عذاب أليم  }إىل قوله  {حتاوركما إن هللا مسيع بصري 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مريه فليعتق رقبة قالت فقلت وهللا اي رسول 
هللا ما عنده ما يعتق قال فليصم شهرين متتابعني قالت فقلت وهللا اي رسول 

 انه شيخ كبري ما به من صيام قال فليطعم ستني مسكينا وسقا من متر قالت  هللا
قلت وهللا اي رسول هللا ما ذاك عنده قالت فقال رسول هللا صلى هللا عليه  
وسلم فاان سنعينه بعرق من متر قالت فقلت وأان اي رسول هللا سأعينه بعرق 

صي اببن عمك  آخر قال قد أصبت وأحسنت فاذهيب فتصدقي عنه مث استو 



 خريا قالت ففعلت قال عبد هللا قال أيب قال سعد العرق الصن 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف جلهالة معمر بن عبد هللا بن حنظلة ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    411صفحة  - 6مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

( ومن حديث فاطمة بنت قيس أخت الضحاك بن قيس رضي هللا عنها  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن بن مهدي قال ثنا   - 27361
س تقول : أرسل سفيان عن أيب بكر بن أيب اجلهم قال مسعت فاطمة بنت قي

إىل زوجي أبو عمرو بن حفص بن املغرية عياش بن أيب ربيعة بطالقي وأرسل 
ال  إىل مخسة آصع شعري فقلت ما يل نفقة اال هذا وال أعتد اال يف بيتكم قال 

فشددت على ثيايب مث أتيت النيب صلى هللا عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال  
كم طلقك قلت ثالاث قال صدق ليس لك نفقة واعتدي يف بيت بن عمك بن 

أم مكتوم فإنه ضرير البصر تلقني ثيابك عنك فإذا انقضت عدتك فآذنيين 



 عليه  قالت فخطبين خطاب فيهم معاوية وأبو جهم فقال رسول هللا صلى هللا 
وسلم ان معاوية ترب خفيف احلال وأبو جهم يضرب النساء ولكن أي فيه  

 شدة على النساء عليك أبسامة بن زيد أو قال انكحي أسامة بن زيد  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن قال ثنا سفيان عن   - 27362
 منصور عن جماهد عن متيم موىل فاطمة عن فاطمة بنت قيس : بنحوه 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع قال ثنا سفيان عن منصور   - 27363
ري العدوي قال مسعت فاطمة  عن جماهد عن أيب بكر بن أيب اجلهم بن صخ

بنت قيس تقول : طلقين زوجي ثالاث فما جعل هلا رسول هللا صلى هللا عليه  
 وسلم سكىن وال نفقة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع قال ثنا زكراي عن عامر قال   - 27364
ن زوجها طلقها ثالاث فأمرها رسول هللا صلى هللا  حدثتين فاطمة بنت قيس : ا

 عليه وسلم ان تعتد عند بن أم مكتوم 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    412صفحة  - 6مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع عن سفيان مسعه من أيب بكر  - 27365
صلى هللا عليه  بن أيب اجلهم مسعت فاطمة بنت قيس قالت قال يل رسول هللا 

وسلم : إذا حللت فآذنيين فآذنته فخطبها معاوية بن أيب سفيان وأبو اجلهم  
رجل ترب ال وأسامة بن زيد فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أما معاوية ف

مال له وأما أبو اجلهم فرجل ضراب للنساء ولكن أسامة قال فقالت بيدها  
هكذا أسامة تقول مل ترده فقال هلا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم طاعة هللا  

 وطاعة رسوله خري لك فتزوجته فاغتبطته  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع عن أيب عاصم عن الشعيب  - 27366
عن فاطمة بنت قيس عن النيب صلى هللا عليه وسلم : ذكر املدينة فقال هي  

 طيبة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن قال ثنا سفيان عن   - 27367
سلمة يعىن بن كهيل عن الشعيب عن فاطمة بنت قيس عن النيب صلى هللا عليه  

 وسلم قال : يف املطلقة ثالاث ليس هلا سكىن وال نفقة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

ين أيب قال قرأت على عبد الرمحن بن مهدي  حدثنا عبد هللا حدث - 27368
ود بن سفيان عن أيب سلمة بن عبد  مالك عن عبد هللا بن يزيد موىل األس



الرمحن عن فاطمة بنت قيس : ان أاب عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب 
فأرسل إليها وكيله بشعري فتسخطته فقال وهللا مالك علينا من شيء فجاءت 

عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال ليس لك نفقة عليه  رسول هللا صلى هللا 
امرأة يغشاها أصحايب فاعتدي   فأمرها ان تعتد يف بيت أم شريك مث قال تلك

عند بن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعني ثيابك عنده فإذا حللت فآذنيين 
فلما حللت ذكرت له ان معاوية بن أيب سفيان وأاب اجلهم خطباين فقال رسول  

هللا عليه وسلم أما أبو اجلهم فال يضع عصاه واما معاوية فصعلوك ال  هللا صلى 
 مال له انكحي أسامة بن زيد  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إسحاق بن عيسى قال أان مالك  - 27369
سلمة بن عبد الرمحن عن   عن عبد هللا بن يزيد موىل األسود بن سفيان عن أيب

فاطمة بنت قيس : ان أاب عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب فذكر معناه  
وقال انكحي أسامة بن زيد فكرهته فقال انكحي أسامة بن زيد فنكحته  

 فجعل هللا يل فيه خريا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أسود بن عامر قال ثنا احلسن يعىن  - 27370
هللا عليه  بن صاحل عن السدي عن البهي عن فاطمة بنت قيس عن النيب صلى 

وسلم : انه مل جيعل هلا سكىن وال نفقة قال حسن قال السدي فذكرت ذلك 
 إلبراهيم والشعيب فقاال قال عمر ال تصدق فاطمة هلا السكىن والنفقة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : قوله : مل جيعل هلا سكىن وال نفقة : صحيح ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان قال ثنا عبد الواحد قال ثنا   - 27371
حجاج بن أرطاة قال ثنا عطاء عن بن عباس قال حدثتين فاطمة بنت قيس :  

قة  أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مل جيعل هلا سكىن وال نف  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف لضعف حجاج  ت
 بن أرطاة

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا محاد بن سلمة قال أان  - 27372
داود عن عامر عن فاطمة بنت قيس : أن النيب صلى هللا عليه وسلم جاء 



معة واجتمع الناس ذات يوم مسرعا فصعد املنرب فنودي يف الناس الصالة جا
الناس اين مل أدعكم لرغبة نزلت وال لرهبة ولكن متيما الداري  فقال اي أيها

أخربين أن انسا من أهل فلسطني ركبوا البحر فقذفتهم الريح إىل جزيرة من  
جزائر البحر فإذا هم بدابة أشعر ال يدري أذكر أم أنثى من كثرة شعره فقالوا 

وا فاخربينا قالت ما أان مبخربتكم وال  من أنت فقالت أان اجلساسة قال
مبستخربتكم ولكن يف هذا الدير رجل فقري إىل ان خيربكم ويستخربكم فدخلوا 
الدير فإذا رجل ضرير ومصفد يف احلديد فقال من أنتم قلنا حنن العرب قال 

هل بعث فيكم النيب صلى هللا عليه وسلم قلنا نعم قال فهل اتبعه العرب قالوا  
ك خري هلم قال ما فعلت فارس هل ظهر عليها قالوا مل يظهر عليها  نعم قال ذا

بعد قال أما انه سيظهر عليها مث قال ما فعلت عني زغر قالوا هي تدفق مألي  
قال فما فعلت حبرية طربية قالوا هي تدفق مألي قال فما فعلت خنل بيسان 

لت فقلنا من  هل أطعم بعد قالوا قد اطعم أوائله قال فوثب وثبة ظننا انه سيف
أنت قال أان الدجال أما اين سأطأ األرض كلها غري مكة وطيبة فقال رسول هللا 

صلى هللا عليه وسلم أبشروا معشر املسلمني فان هذه طيبة ال يدخلها  
 الدجال 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح إال أنه اختلف على محاد بن سلمة  ت
ذا اللفظ عفان يف لفظ : فإذا رجل ضرير : فقد رواه هب  

 



 

------------------------------------- 

 

[    413صفحة  - 6مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر قال ثنا شعبة عن   - 27373
مة بنت قيس قال  أيب بكر بن أيب اجلهم قال : دخلت أان وأبو سلمة على فاط

فقالت طلقين زوجي فلم جيعل يل سكىن وال نفقة قالت ووضع يل عشرة أقفزة  
عليه  عند بن عم له مخسة شعري ومخسة متر قالت فأتيت رسول هللا صلى هللا 

وسلم فقلت ذاك له قال فقال صدق فأمرين أن أعتد يف بيت فالن قال وكان  
 طلقها طالقا ابئنا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر قال ثنا حممد بن   - 27374
ا كتااب  عمرو عن أيب سلمة عن فاطمة بنت قيس قال كتبت ذاك من فيه

فقالت : كنت عند رجل من بين خمزوم فطلقين البتة فأرسلت إىل أهله أبتغي 
  النفقة فقالوا ليس لك علينا نفقة فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ليس



لك عليهم نفقة وعليك العدة انتقلي إىل أم شريك وال تفوتيين بنفسك مث قال  
كتوم  ان أم شريك يدخل عليها أخوهتا من املهاجرين األول انتقلي إىل بن أم م

فإنه رجل قد ذهب بصره فان وضعت من ثيابك شيئا مل ير شيئا قالت فلما  
 صلى هللا عليه  حللت خطبين معاوية وأبو جهم بن حذيفة فقال رسول هللا

وسلم أما معاوية فعائل ال مال له وأما أبو جهم فإنه رجل ال يضع عصاه عن  
عاتقه أين أنتم من أسامة بن زيد وكان أهلها كرهوا ذلك فقالت ال أنكح اال 

 الذي دعاين إليه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فنكحته  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

ا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعقوب بن إبراهيم ثنا أيب عن بن  حدثن - 27375
ي عن أيب سلمة  إسحاق قال حدثين عمران بن أيب أنس أخو بين عامر بن لؤ 

بن عبد الرمحن بن عوف عن فاطمة بنت قيس أخت الضحاك بن قيس قالت 
: كنت عند أيب عمرو بن حفص بن املغرية وكان قد طلقين تطليقتني مث انه سار  

على بن أيب طالب إىل اليمن حني بعثه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إليه  مع 
فبعث إىل بتطليقيت الثالثة وكان صاحب أمره ابملدينة عياش بن أيب ربيعة بن 

املغرية قالت فقلت له نفقيت وسكناي فقال مالك علينا من نفقة وال سكىن اال 
لئن مل يكن يل مايل به   أن نتطول عليك من عندان مبعروف نصنعه قالت فقلت



من حاجة قالت فجئت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فأخربته خربي وما قال  
يل عياش فقال صدق ليس لك عليهم نفقة وال سكىن وليست له فيك ردة  

وعليك العدة فانتقلي إىل أم شريك ابنة عمك فكوين عندها حىت حتلي قالت 
املسلمني ولكن انتقلي إىل بن عمك بن مث قال ال تلك امرأة يزورها أخوهتا من 

 عنده فإذا حللت فال تفوتيين بنفسك أم مكتوم فإنه مكفوف البصر فكوين
قالت وهللا ما أظن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حينئذ يريدين اال لنفسه 
قالت فلما حللت خطبين على أسامة بن زيد فزوجنيه قال أبو سلمة أملت 

بيدي  على حديثها هذا وكتبته   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد حسن من أجل ابن ت
 إسحاق

 

 

------------------------------------- 

 

[    414صفحة  - 6مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعقوب قال حدثين أيب عن بن  - 27376
إسحاق قال وذكر حممد بن مسلم الزهري عن أيب سلمة عن فاطمة بنت قيس  



 : مثل ذلك 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف ابن إسحاق مل  ت
 يصرح ابلسماع من الزهري 

 

 

بد الرزاق أان بن جريج قال  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا ع - 27377
 عبد الرمحن بن عاصم بن اثبت : أن فاطمة بنت أخربين عطاء قال أخربين

قيس أخت الضحاك بن قيس أخربته وكانت عند رجل من بين خمزوم فأخربته 
انه طلقها ثالاث وخرج إىل بعض املغازي وأمر وكيال له ان يعطيها بعض النفقة  

اء النيب صلى هللا عليه وسلم فدخل النيب فاستقلتها وانطلقت إىل إحدى نس
صلى هللا عليه وسلم وهي عندها فقالت اي رسول هللا هذه فاطمة بنت قيس  

طلقها فالن فأرسل إليها ببعض النفقة فردهتا وزعم انه شيء تطول به قال 
صدق فقال النيب صلى هللا عليه وسلم انتقلي إىل منزل بن أم مكتوم وقال أيب  

م كلثوم فاعتدى عندها مث قال ال أم كلثوم يكثر عوادها ولكن  وقال اخلفاف أ
انتقلي إىل عبد هللا بن أم مكتوم فإنه أعمى فانتقلت إىل عبد هللا فاعتدت 

عنده حىت انقضت عدهتا مث خطبها أبو جهم ومعاوية بن أيب سفيان فجاءت 
ك رسول هللا صلى هللا عليه وسلم تستأمره فيهما فقال أبو جهم أخاف علي

قسقاسته للعصا أو قال أخاف قصقاصته للعصا وأما معاوية فرجل أخلق من  



 املال فتزوجت أسامة بن زيد بعد ذلك 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح على اختالف يف قوله : ابن أم  ت
 مكتوم أو أم كلثوم وهذا إسناد ضعيف جلهالة عبد الرمحن بن عاصم بن اثبت 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق قال أان معمر عن   - 27378
ص بن املغرية خرج مع  الزهري عن عبيد هللا بن عبد هللا : ان أاب عمرو بن حف

علي بن أيب طالب إىل اليمن فأرسل إىل فاطمة بنت قيس بتطليقة كانت بقيت 
ال هلا وهللا  من طالقها وأمر هلا احلرث بن هشام وعياش بن أيب ربيعة بنفقة فقا

ما لك من نفقة اال أن تكوين حامال فأتت النيب صلى هللا عليه وسلم فذكرت 
ذلك له قوهلما فقال ال اال أن تكوين حامال واستأذنته لالنتقال فأذن هلا  

فقالت أين ترى اي رسول هللا قال إىل بن أم مكتوم وكان أعمى تضع ثياهبا 
النيب صلى هللا عليه وسلم أسامة بن  عنده وال يراها فلما مضت عدهتا أنكحها 

زيد فأرسل إليها مروان قبيصة بن ذؤيب يسأهلا عن هذا احلديث فحدثته به  
فقال مروان مل نسمع هبذا احلديث اال من امرأة سنأخذ ابلعصمة اليت وجدان 

الناس عليها فقالت فاطمة حني بلغها قول مروان بيين وبينكم القرآن قال هللا  
حىت بلغ   {رجوهن من بيوهتن وال خيرجن إال أن أيتني بفاحشة  ال خت }عز وجل  

قالت هذا ملن كان له مراجعة فأي أمر   {لعل هللا حيدث بعد ذلك أمرا  }



 حيدث بعد الثالث 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    415صفحة  - 6] جزء     مسند أمحد بن حنبل   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا علي بن عاصم قال حصني بن عبد   - 27379
اث فأتت النيب الرمحن ثنا عامر عن فاطمة بنت قيس : ان زوجها طلقها ثال

صلى هللا عليه وسلم تشكو إليه فلم جيعل هلا سكىن وال نفقة قال عمر بن 
امرأة  اخلطاب ال ندع كتاب هللا عز وجل وسنة نبيه صلى هللا عليه وسلم لقول 

لعلها نسيت قال قال عامر وحدثتين ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أمرها  
 أن تعتد يف بيت بن أم مكتوم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث فاطمة صحيح ت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعقوب قال حدثنا أيب عن بن  - 27380
ذؤيب حدثه : ان إسحاق قال وذكر حممد بن مسلم الزهري ان قبيصة بن 

بنت سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل وكانت فاطمة بنت قيس خالتها وكانت 
عند عبد هللا بن عمرو بن عثمان طلقها ثالاث فبعثت إليها خالتها فاطمة بنت 
قيس فنقلتها إىل بيتها ومروان بن احلكم على املدينة قال قبيصة فبعثين إليها 

رج امرأة من بيتها قبل ان تنقضي عدهتا مروان فسألتها ما محلها على أن خت
قال فقالت ألن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أمرين بذلك قال مث قصت 

  } على حديثها مث قالت وأان أخاصمكم بكتاب هللا يقول هللا عز وجل يف كتابه 
إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدهتن وأحصوا العدة واتقوا هللا ربكم ال خترجوهن  

لعل هللا حيدث بعد  }إىل  {وال خيرجن إال أن أيتني بفاحشة مبينة  من بيوهتن 
فأمسكوهن   }الثالثة  {فإذا بلغن أجلهن    }مث قال هللا عز وجل  {ذلك أمرا 

وهللا ما ذكر هللا بعد الثالثة حبسا مع ما أمرين    {مبعروف أو سرحوهن مبعروف 
فأخربته خربها فقال  به رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال فرجعت إىل مروان 

 حديث امرأة قال مث أمر ابملرأة فردت إىل بيتها حىت انقضت عدهتا  

 

 

 -عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف ابن إسحاق ت
مدلس ومل يصرح بسماعه من الزهري  -وهو حممد   

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هشيم عن جمالد عن الشعيب قال   - 27381
 حدثتين فاطمة بنت قيس : ان زوجها طلقها البتة فخاصمته يف السكىن

والنفقة إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قالت فلم جيعل سكين وال نفقة  
 وقال اي بنت آل قيس إمنا السكىن والنفقة على من كانت له رجعة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح دون قوله : " اي بنت آل قيس إمنا  ت
 السكىن والنفقة على من كانت له رجعة " 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حجاج قال ثنا ليث يعىن بن سعد   - 27382
قال حدثين عقيل بن خالد عن بن شهاب عن أيب سلمة بن عبد الرمحن عن  

اهنا كانت حتت أيب عمرو بن حفص بن املغرية   فاطمة بنت قيس اهنا أخربته
جاءت رسول هللا صلى هللا عليه  فطلقها آخر ثالث تطليقات فزعمت اهنا : 

وسلم فاستفتته يف خروجها من بيتها فأمرها ان تنتقل إىل بيت بن أم مكتوم  
األعمى فأىب مروان ان يصدق حديث فاطمة يف خروج املطلقة من بيتها وقال  

ائشة ذلك على فاطمة بنت قيس  عروة أنكرت ع  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 



 

------------------------------------- 

 

[    416صفحة  - 6مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هشيم قال ثنا سيار وحصني ومغرية   - 27383
سامل عن الشعيب  وأشعث وبن أيب خالد وداود وثناه جمالد أو إمساعيل يعىن بن

قال دخلت على فاطمة بنت قيس فسألتها عن قضاء رسول هللا صلى هللا 
هللا  عليه وسلم عليها فقالت : طلقها زوجها البتة قالت فخاصمته إىل رسول

صلى هللا عليه وسلم يف السكىن والنفقة قالت فلم جيعل يل سكىن وال نفقة  
 وأمرين ان أعتد يف بيت بن أم مكتوم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن زكراي بن أيب زائدة عن   - 27384
قيس : ان النيب صلى هللا عليه وسلم قال هلا   جمالد عن عامر عن فاطمة بنت

 يف عدهتا ال تنكحي حىت تعلميين  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبدة بن سليمان قال ثنا جمالد عن  - 27385
الشعيب قال حدثتين فاطمة بنت قيس قالت : طلقين زوجي ثالاث فأتيت النيب 

عليه وسلم فلم جيعل يل سكىن وال نفقة وقال إمنا السكىن والنفقة  صلى هللا 
 ملن كان لزوجها عليها رجعة وأمرها ان تعتد عند بن أم مكتوم األعمى  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح دون قوله : " إمنا السكىن والنفقة ملن  ت
 كان لزوجها عليها رجعة " 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد بن هارون قال ثنا زكراي عن   - 27386
عامر قال حدثتين فاطمة بنت قيس قالت : طلقين زوجي ثالاث فأمرين رسول 

 هللا صلى هللا عليه وسلم ان أعتد يف بيت بن أم مكتوم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

بن آدم قال ثنا عمار بن رزيق  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي  - 27387



عن أيب إسحاق يعىن السبيعي عن الشعيب عن فاطمة بنت قيس قالت طلقين  
زوجي ثالاث فأردت النقلة فأتيت النيب صلى هللا عليه وسلم فقال : انتقلي إىل 

 بيت بن عمك عمرو بن أم مكتوم فاعتدي عنده  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح قال ثنا بن جريج قال أخربين  - 27388
 بن شهاب عن أيب سلمة بن عبد الرمحن : ان فاطمة بنت قيس أخربته اهنا
كانت حتت أيب عمرو بن حفص بن املغرية فطلقها آخر ثالث تطليقات 

ا من  فزعمت اهنا جاءت إىل النيب صلى هللا عليه وسلم فاستفتته يف خروجه
بيتها فأمرها ان تنتقل إىل بيت بن أم مكتوم األعمى فأىب مروان اال ان يتهم  

حديث فاطمة يف خروج املطلقة من بيتها وزعم عروة قال قال فأنكرت ذلك 
 عائشة على فاطمة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

ن سعيد قال ثنا جمالد عن  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي ب - 27389



عامر قال قدمت املدينة فأتيت فاطمة بنت قيس فحدثتين : ان زوجها طلقها  
على عهد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فبعثه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

[ أخوه أخرجي من الدار فقلت ان يل نفقة   417يف سرية فقال يل ] ص 
فأتيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم   وسكىن حىت حيل األجل قال ال قالت

فقلت ان فالان طلقين وان أخاه أخرجين ومنعين السكىن والنفقة فأرسل إليه 
فقال مالك والبنة آل قيس قال اي رسول هللا ان أخي طلقها ثالاث مجيعا قالت 

فقال يل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم انظري أي بنت آل قيس إمنا النفقة  
رأة على زوجها ما كانت له عليها رجعة فإذا مل يكن له عليها  والسكىن للم

رجعة فال نفقة وال سكىن اخرجي فانزيل على فالنة مث قال انه يتحدث إليها 
انزيل عند بن أم مكتوم فإنه أعمى ال يراك مث قال ال تنكحي حىت أكون أان 
سلم  أنكحك قالت فخطبين رجل من قريش فأتيت رسول هللا صلى هللا عليه و 
استأمره فقال اال تنكحني من هو أحب ايل منه فقلت بلى اي رسول هللا 

فأنكحين من أحببت قالت فأنكحين من أسامة بن زيد قال فلما أردت أن 
أخرج قالت اجلس حىت أحدثك حديثا عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

اهلاجرة   قالت خرج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يوما من األايم فصلى صالة
مث قعد ففزع الناس فقال اجلسوا أيها الناس فإين مل أقم مقامي هذا لفزع ولكن 

متيما الداري أاتين فأخربين خربا منعين من القيلولة من الفرح وقرة العني 
فأحببت ان أنشر عليكم فرح نبيكم صلى هللا عليه وسلم أخربين ان رهطا من  

ف فأجلأهتم الريح إىل جزيرة ال بين عمه ركبوا البحر فاصابتهم ريح عاص



يعرفوهنا فقعدوا يف قويرب سفينة حىت خرجوا إىل اجلزيرة فإذا هم بشيء أهلب 
كثري الشعر ال يدرون أرجل هو أو امرأة فسلموا عليه فرد عليهم السالم  

فقالوا أال ختربان فقال ما أان مبخربكم وال مستخربكم ولكن هذا الدير قد 
ىل خربكم ابألشواق ان خيربكم ويستخربكم قالوا قلنا ما  رهقتموه ففيه من هو إ

أنت قالت اان اجلساسة فانطلقوا حىت أتوا الدير فإذا هم برجل موثق شديد 
الواثق مظهر احلزن كثري التشكي فسلموا عليه فرد عليهم فقال من أنتم قالوا  

من العرب قال ما فعلت العرب أخرج نبيهم بعد قالوا نعم قال فما فعلت 
العرب قالوا خريا آمنوا به وصدقوه قال ذلك خريا هلم وكان له عدو فاظهره  
هللا عليهم قال فالعرب اليوم إهلهم واحد ودينهم واحد وكلمتهم واحدة قالوا 

نعم قال فما فعلت عني زغر قال قالوا صاحلة يشرب منها أهلها لشفتهم  
لوا صاحل يطعم  ويسقون منها زرعهم قال فما فعل خنل بني عمان وبيسان قا

جناه كل عام قال فما فعلت حبرية الطربية قالوا مألى قال فزفر مث زفر مث زفر  
مث حلف لو خرجت من مكاين هذا ما تركت أرضا من أرض هللا اال وطئتها غري  
طيبة ليس يل عليها سلطان قال فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إىل هذا 

دينة ان هللا عز وجل حرم على الدجال  انتهى فرحي ثالث مرات ان طيبة امل
ان يدخلها مث حلف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهللا الذي ال إله اال هو  

ما هلا طريق ضيق وال واسع يف سهل وال جبل اال عليه ملك شاهر ابلسيف إىل 
يوم القيامة ما يستطيع الدجال ان يدخلها على أهلها قال عامر فلقيت احملرر 

يرة فحدثته حبديث فاطمة بنت قيس فقال أشهد على أيب انه حدثين بن أيب هر 



كما حدثتك فاطمة غري انه قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم انه يف 
حنو املشرق قال مث لقيت القاسم بن حممد فذكرت له حديث فاطمة فقال  
ليه  أشهد على عائشة اهنا حدثتين كما حدثتك فاطمة غري اهنا قالت احلرمان ع

 حرام مكة واملدينة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح دون قوله : " إمنا النفقة والسكىن ت
 للمرأة على زوجها ما كانت عليه رجعة " 

 

 

------------------------------------- 

 

[    418صفحة  - 6مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يونس بن حممد قال ثنا محاد يعىن   - 27390
ان رسول  بن سلمة عن داود بن أيب هند عن الشعيب عن فاطمة بنت قيس :

هللا صلى هللا عليه وسلم جاء ذات يوم مسرعا فصعد املنرب ونودي يف الناس 
وال لرهبة    الصالة جامعة فاجتمع الناس فقال اي أيها الناس اين مل أدعكم لرغبة

ولكن متيم الداري أخربين ان نفرا من أهل فلسطني ركبوا البحر فقذف هبم  
الريح إىل جزيرة من جزائر البحر فإذا هم بدابة أشعر ال يدري ذكر هو أو أنثى 



لكثرة شعره فقالوا من أنت فقالت أان اجلساسة فقالوا فأخربينا فقالت ما أان 
ا الدير رجل فقري إىل ان خيربكم واىل ان مبخربتكم وال مستخربتكم ولكن يف هذ

يستخربكم فدخلوا الدير فإذا هو رجل أعور مصفد يف احلديد فقال من أنتم  
قالوا حنن العرب فقال هل بعث فيكم النيب قالوا نعم قال فهل اتبعه العرب 

قالوا نعم قال ذاك خري هلم قال فما فعلت فارس هل ظهر عليها قالوا ال قال  
هر عليها مث قال ما فعلت عني زغر قالوا هي تدفق مألى قال فما  أما انه سيظ

فعل خنل بيسان هل أطعم قالوا نعم أوائله قال فوثب وثبة حىت ظننا انه  
سيفلت فقلنا من أنت فقال أان الدجال أما اين سأطأ األرض كلها غري مكة  

ه طيبة  وطيبة فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أبشروا معاشر املسلمني هذ 
 ال يدخلها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

( حديث امرأة من األنصار رضي هللا عنها  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد بن هارون قال أان شريك بن   - 27391
ن حممد بن علي  عبد هللا عن جامع بن أيب راشد عن منذر الثوري عن احلسن ب

قال حدثتين امرأة من األنصار وهي حية اليوم ان شئت أدخلتك عليها قلت 



سلم  ال قالت : دخلت على أم سلمة فدخل عليها رسول هللا صلى هللا عليه و 
وكأنه غضبان فاسترتت بكم درعي فتكلم بكالم مل أفهمه فقلت اي أم املؤمنني  

كأين رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم غضبان قالت نعم أو ما مسعتيه  
قالت قلت وما قال قالت قال ان السوء إذا فشا يف األرض فلم يتناه عنه  

سول هللا وفيهم  أنزل هللا عز وجل أبسه على أهل األرض قالت قلت اي ر 
الصاحلون قال نعم وفيهم الصاحلون يصيبهم ما أصاب الناس مث يقبضهم هللا  

 عز وجل إىل مغفرته ورمحته أو إىل رمحته ومغفرته  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    419صفحة  - 6مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

( حديث عمة حصني بن حمصن رضي هللا عنها  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد بن هارون ثنا حيىي بن سعيد   - 27392



ويعلي قال ثنا حيىي عن بشري بن يسار عن حصني بن حمصن : ان عمة له أتت 
النيب صلى هللا عليه وسلم يف حاجة ففرغت من حاجتها فقال هلا أذات زوج 

ه اال  أنت قالت نعم قال فأين أنت منه قال يعلي فكيف أنت له قالت ما ألو 
 ما عجزت عنه قال انظري أين أنت منه فإنه جنتك وانرك  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حمتمل للتحسنيت  

 

 

( حديث أم مالك البهزية رضي هللا عنها  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يونس بن حممد قال ثنا عبد   - 27393
دثين طاوس عن أم مالك الواحد بن زايد قال ثنا ليث يعىن بن أيب سليم قال ح

البهزية قالت قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : خري الناس يف الفتنة رجل  
هللا معتزل يف ماله يعبد ربه ويؤدي حقه ورجل آخذ برأس فرسه يف سبيل  

 خييفهم وخييفونه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف لضعف ليث بن أيب ت
 سليم 



 

 

( حديث أم حكيم بنت الزبري بن عبد املطلب رضي هللا عنها  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد بن هارون قال اان سعيد عن   - 27394
نوفل ان أم   قتادة ان صاحلا يعىن أاب اخلليل حدثه عن عبد هللا بن احلرث بن

حكيم بنت الزبري حدثته : ان نيب هللا صلى هللا عليه وسلم دخل على ضباعة  
 بنت الزبري فنهس من كتف عندها مث صلى وما توضأ من ذلك 

 

 

ليق شعيب األرنؤوط : مكرر سندا ومتنا عت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح قال ثنا سعيد عن قتادة عن   - 27395
صاحل أيب اخلليل عن عبد هللا بن احلرث بن نوفل عن أم حكيم بنت الزبري : 

أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم دخل على أختها ضباعة بنت الزبري فنهس  
ىل الصالة ومل يتوضأ قال أيب وقال اخلفاف هي أم حكيم بنت  من كتف مث قام إ

 الزبري  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : مكرر سابقه ت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا معاذ يعىن بن هشام قال حدثين أيب  - 27396
عن قتادة عن إسحاق بن عبد هللا بن احلارث بن نوفل عن أم حكيم بنت 
الزبري اهنا : انولت نيب هللا صلى هللا عليه وسلم كتفا من حلم فأكل منه مث  

 صلى 

 

 

هذا إسناد  عليق شعيب األرنؤوط : ترك الوضوء مما مست النار صحيح و ت
 اختلف فيه على قتادة 

 

 

( حديث ضباعة بنت الزبري رضي هللا عنها  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد وعفان قاال ثنا مهام   - 27397
م عن أختها  ثنا قتادة عن إسحاق بن عبد هللا بن احلرث عن جدته أم حكي

ضباعة بنت الزبري اهنا : دفعت إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حلما 
عليه  فانتهس منه مث صلى ومل يتوضأ قال أيب قال عفان دفعت للنيب صلى هللا 

 وسلم حلما  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : ترك الوضوء مما مست النار صحيح وهذا إسناد  ت
 اختلف فيه على قتادة 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا الضحاك بن خملد عن حجاج  - 27398
الصواف قال حدثين حيىي بن أيب كثري عن عكرمة عن ضباعة بنت الزبري بن 

 صلى هللا عليه وسلم : أحرمي وقويل ان عبد املطلب قالت قال رسول هللا
حملي حيث حتبسين فان حبست أو مرضت فقد أحللت من ذلك شرطك على  

 ربك عز وجل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد خالف فيه حيىي بن أيب ت
 كثري الرواة عن عكرمة 

 

 

------------------------------------- 

 

[    420صفحة  - 6] جزء     مسند أمحد بن حنبل   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن مصعب قال حدثنا   - 92739



األوزاعي عن عبد الكرمي اجلزري قال حدثين من مسع بن عباس يقول حدثتين 
 ضباعة اهنا قالت : اي رسول هللا اين أريد احلج فقال هلا حجي واشرتطي 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

( عنها  حديث فاطمة بنت أيب حبيش رضي هللا )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يونس بن حممد قال ثنا ليث بن  - 27400
ن املنذر بن املغرية  سعد قال حدثين يزيد بن أيب حبيب عن بكري بن عبد هللا ع

عن عروة بن الزبري ان فاطمة بنت أيب حبيش حدثته اهنا : أتت النيب صلى هللا 
سلم ان ذلك عليه وسلم فشكت إليه الدم فقال رسول هللا صلى هللا عليه و 

عرق فانظري فإذا أاتك قرؤك فال تصلي فإذا مر القرء فتطهري مث صلي ما بني  
 القرء إىل القرء  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف جلهالة املنذر بن ت
 املغرية فلم يرو عنه سوى بكري بن عبد هللا بن األشج 

 

 



( حديث أم مبشر امرأة زيد بن حارثة رضي هللا عنها   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بن منري قال ثنا األعمش عن أيب  - 27401
سفيان قال مسعت جابرا قال حدثتين أم مبشر امرأة زيد بن حارثة قالت : 

دخلت على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف حائط فقال لك هذا فقلت 
ن غرسه مسلم أو كافر قلت مسلم قال ما من مسلم يزرع أو نعم فقال م

يغرس غرسا فيأكل منه طائر أو إنسان أو سبع أو شيء اال كان له صدقة قال  
 أيب ومل يكن يف النسخة مسعت جابرا فقال بن منري مسعت عامرا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حجاج قال أخربين بن جريج قال  - 27402
هنا مسعت رسول هللا أخربين أبو الزبري انه مسع جابرا قال حدثتين أم مبشر ا

صلى هللا عليه وسلم عند حفصة يقول : ال يدخل النار ان شاء هللا من 
رها  أصحاب الشجرة أحد الذين ابيعوا حتتها فقالت بلى اي رسول هللا فانته

فقال النيب صلى هللا عليه وسلم قد   { وإن منكم إال واردها  }فقالت حفصة  
   {مث ننجي الذين اتقوا ونذر الظاملني فيها جثيا   } قال هللا عز وجل 

 



 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

( حديث فريعة بنت مالك رضي هللا عنها  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بشر بن املفضل قال ثنا سعد بن   - 27403
ان فريعة  إسحاق بن كعب بن عجرة األنصاري عن عمته زينب بنت كعب : 

بنت مالك بن سنان أخت أيب سعيد اخلدري حدثتها ان زوجها خرج يف طلب 
أعالج هلم فأدركهم بطرف القدوم فقتلوه فأاتها نعيه وهي يف دار من دور 

ار شاسعة عن دار أهلها فكرهت العدة فيها فأتت النيب صلى هللا عليه  األنص
وسلم فقالت اي رسول هللا أاتين نعي زوجي وأان يف دار من دور األنصار شاسعة  

عن دور أهلي إمنا تركين يف مسكن ال ميلكه ومل يرتكين يف نفقة ينفق على ومل  
أمران مجيعا فإنه أحب  أرث منه ماال فان رأيت ان احلق إبخويت وأهلي فيكون

إىل فأذن يل أن احلق أبهلي فخرجت مسرورة بذلك حىت إذا كنت يف احلجرة 
أو املسجد دعاين أو أمر يب فدعيت فقال يل كيف زعمت فأعدت عليه فقال  
امكثي يف مسكن زوجك الذي جاءك فيه نعيه حىت يبلغ الكتاب أجله قالت 

حديث أم أمين رضي هللا [  421فاعتددت فيه أربعة اشهر وعشرا ] ص 
 عنها  

 



 

ولكن مل يسق هناك لفظه  370/   6عليق شعيب األرنؤوط : مكرر ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    421صفحة  - 6مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا الوليد بن مسلم قال اان سعيد بن   - 27404
عبد العزيز عن مكحول عن أم أمين ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال :  
ال ترتكي الصالة متعمدا فإنه من ترك الصالة متعمدا فقد برئت منه ذمة هللا  

 ورسوله 

 

 

ول وهو الشامي مل  عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف النقطاعه مكحت
 يسمع من أم أمين 

 

 

(حديث أم شريك رضي هللا عنها   )  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد عن بن جريج قال  - 27405
جريج وروح قال ثنا   أخربين عبد احلميد بن جبري بن شيبة وبن بكر قال ثنا بن

بن جريج قال ثنا عبد احلميد بن جبري بن شيبة ان بن املسيب أخربه ان أم  
لوزغات شريك أخربته : اهنا استأمرت النيب صلى هللا عليه وسلم يف قتل ا

فأمرها بقتل الوزغات قال بن بكر وروح وأم شريك إحدى نساء بين عامر بن  
 لؤي 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

( حديث امرأة رضي هللا عنها  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد قال حدثين ديلم أبو  - 27406
ام : اهنا حجت غالب القطان قال حدثين احلكم بن حجل قال حدثتين أم الكر 

قالت فلقيت امرأة مبكة كثرية احلشم ليس عليهن حلي اال الفضة فقلت هلا ما  
ل  يل ال أرى على أحد من حشمك حليا اال الفضة قالت كان جدي عند رسو 

هللا صلى هللا عليه وسلم وأان معه على قرطان من ذهب فقال رسول هللا صلى 
هللا عليه وسلم شهاابن من انر فنحن أهل البيت ليس أحد منا يلبس حليا اال  

 الفضة 



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف جلهالة أم الكرام ت  

 

 

( حديث حبيبة بنت أيب جتزئة رضي هللا عنها  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يونس قال ثنا عبد هللا بن املؤمل  - 27407
عن عمر بن عبد الرمحن قال ثنا عطاء عن حبيبة بنت أيب جتزئة قالت : دخلنا  
على دار أيب حسني يف نسوة من قريش والنيب صلى هللا عليه وسلم يطوف بني  

واملروة قالت وهو يسعى يدور به إزاره من شدة السعي وهو يقول الصفا 
 ألصحابه اسعوا ان هللا كتب عليكم السعي 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن بطرقه وشاهده وهذا إسناد ضعيف لضعف ت
 عبد هللا بن املؤمل وقد اضطرب فيه

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سريج قال ثنا عبد هللا بن املؤمل  - 27408
زئة قالت : عن عطاء بن أيب رابح عن صفية بنت شيبة عن حبيبة بنت أيب جت

رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يطوف بني الصفا واملروة والناس بني يديه 



إزاره وهو   وهو وراءهم وهو يسعى حىت أرى ركبتيه من شدة السعي يدور به
 يقول اسعوا فان هللا كتب عليكم السعي 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث حسن وهذا إسناد ضعيف على انقطاع فيه  ت
 فبني عطاء وعبد هللا بن املؤمل عمر بن عبد الرمحن وهو ابن حميصن 

 

 

-------------------------------------  

 

[    422صفحة  - 6مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

( حديث أم كرز الكعبية اخلثعمية رضي هللا عنها  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هشيم قال أان منصور عن عطاء   - 27409
عن أم كرز الكعبية اخلثعمية عن النيب صلى هللا عليه وسلم يف العقيقة فقال :  

 عن الغالم شااتن مكافأاتن وعن اجلارية شاة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح لغريه ت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو بكر احلنفي قال ثنا أسامة بن   - 27410
زيد عن عمرو بن شعيب عن أم كرز اخلزاعية قالت : أتى النيب صلى هللا عليه  
 وسلم بغالم فبال عليه فأمر به فنضح وأتى جبارية فبالت عليه فأمر به فغسل 

 

 

قطاعه عمرو بن  عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف النت
 شعيب مل يسمع من أم كرز 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد عن بن جريج  - 27411
حدثين عطاء عن حبيبة بنت ميسرة عن أم بين كرز الكعبية عن النيب صلى هللا 

 عليه وسلم : عن الغالم شااتن وعن اجلارية شاة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح لغريه ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حجاج عن بن جريح وعبد الرزاق  - 27412
م عن أم  قال أان بن جريج قال أخربين عطاء عن حبيبة بنت ميسرة بن أيب خثي

بين كرز الكعبية : اهنا سألت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن العقيقة فقال  



اء ما املكافأاتن قال  عن الغالم شااتن مكافأاتن وعن اجلارية شاة قلت لعط
املثالن قال حجاج يف حديثه والضأن أحب إىل من املعز وذكر اهنا أحب إىل 

 من إانثها قال وحنب ان جيعله سوادها منه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق قال أان بن جريج قال  - 27413
اثبت بن سباع   أخربين عبيد هللا بن أيب يزيد عن سباع بن اثبت ان حممد بن

أخربه ان أم كرز أخربته اهنا سألت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن العقيقة  
أذكراان كن أو فقال : يعق عن الغالم شااتن وعن األنثى واحدة وال يضركم 

 إاناث  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح لغريه وهذا إسناد اختلف فيه على  ت
 ابن جريج وهو عبد امللك بن عبد العزيز

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن بكر قال أان بن جريج  - 27414
قال أخربين عبيد هللا بن أيب يزيد ان سباع بن اثبت بن عمرو عن حممد بن 



اثبت بن سباع أخربه أن أم كرز أخربته اهنا : سألت النيب صلى هللا عليه وسلم  
 عن العقيقة فذكره  

 

 

وهذا إسناد اختلف فيه على  عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح لغريه ت
 ابن جريج 

 

 

( حديث سلمى بنت قيس رضي هللا عنها  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن عبيد هللا قال ثنا حممد بن  - 27415
سول  إسحاق عن رجل من األنصار عن أمه سلمى بنت قيس قالت : ابيعت ر 

هللا صلى هللا عليه وسلم يف نسوة من األنصار قالت كان فيما أخذ علينا ان ال  
 صلى هللا تغشن أزواجكن قالت فلما انصرفنا قلنا وهللا لو سألنا رسول هللا

عليه وسلم ما غش أزواجنا قالت فرجعنا فسألناه فقال ان حتابني أو هتادين 
 مباله غريه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 



------------------------------------- 

 

[    423صفحة  - 6مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

( حديث بعض أزواج النيب صلى هللا عليه وسلم  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان قال ثنا أبو عوانة قال ثنا   - 27416
النيب صلى هللا  احلر بن الصياح عن هنيدة بن خالد عن امرأته عن بعض أزواج 

عليه وسلم قالت : كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يصوم تسع ذي احلجة 
سني  ويوم عاشوراء وثالثة أايم من كل شهر أول اثنني من الشهر ومخي  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث ضعيف ت  

 

 

( حديث أم حرام بنت ملحان رضي هللا عنها  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد قال حدثين أيب قال   - 27417
حدثين أنس بن ثنا حيىي بن سعيد قال حدثين حممد بن حيىي عن حبان قال 



مالك عن أم حرام بنت ملحان وهي خالته : ان رسول هللا صلى هللا عليه  
وسلم انم أو قال يف بيتها فاستيقظ وهو يضحك فقلت اي رسول هللا ما 

فقال عرض على انس من أميت يركبون ظهر هذا البحر األخضر  يضحكك 
 أن جيعلين منهم فقال  كامللوك على اآلسرة قالت فقلت اي رسول هللا ادع هللا

انك منهم مث انم فاستيقظ وهو يضحك فقلت اي رسول هللا ما أضحكك قال 
عرض على انس من أميت يركبون ظهر هذا البحر األخضر كامللوك على اآلسرة  

الت فقلت اي رسول هللا ادع هللا ان جيعلين منهم قال أنت من األولني قال  ق
فتزوجها عبادة بن الصامت فأخرجها معه فلما جاز البحر هبا ركبت دابة 

 فصرعتها فقتلتها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

قال ثنا محاد بن  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سليمان بن حرب  - 27418
قال  زيد عن حيىي بن سعيد عن حممد بن حيىي بن حبان عن أنس بن مالك

حدثتين أم حرام بنت ملحان : ان النيب صلى هللا عليه وسلم قال يف بيتها يوما  
 فاستيقظ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهو يضحك فذكر معناه  

 

 

شيخنيعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الت  



 

 

( ومن حديث أم هانئ بنت أيب طالب رضي هللا عنها  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن عن مالك عن أيب  - 27419
اهنا : ذهبت إىل النيب النضر عن أيب مرة موىل عقيل بن أيب طالب عن أم هانئ 

صلى هللا عليه وسلم يوم الفتح قالت فوجدته يغتسل وفاطمة تسرته بثوب 
فسلمت وذلك ضحى فقال من هذا قلت أان أم هانئ قلت اي رسول هللا زعم  

بن أمي انه قاتل رجال أجرته فالن بن هبرية فقال رسول هللا صلى هللا عليه  
وسلم قد أجران من أجرت اي أم هانئ فلما فرغ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 من غسله قام فصلى مثان ركعات ملتحفا يف ثوب  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان عن بن عجالن عن سعيد   - 27420
 صلى هللا عليه  عن أيب مرة موىل عقيل عن أم هانئ قالت : أتيت رسول هللا

وسلم وهو أبعلى مكة فلم أجده ووجدت فاطمة فجاء رسول هللا صلى هللا 
م  عليه وسلم وعليه أثر الغبار فقلت اي رسول هللا اين قد أجرت محوين يل وزع



بن أمي انه قاتلهما قال قد أجران من أجرت ووضع له غسل يف جفنه فلقد  
رأيت أثر العجني فيها فتوضأ أو قال اغتسل اان أشك وصلى الضحى يف ثوب 

 مشتمال به  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسن من أجل حممد بن عجالن ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    424صفحة  - 6نبل    ] جزء مسند أمحد بن ح    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو معاوية قال ثنا هشام بن عروة   - 27421
عن أبيه عن أم هانئ قالت قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : اختذوا الغنم  

 فان فيها بركة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو معاوية ثنا مسعر عن أيب العالء   - 27422



العبدي عن أيب جعدة بن هبرية عن أم هانئ قالت : كنت أمسع قراءة النيب 
 صلى هللا عليه وسلم وأان على عريشي 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو أسامة قال أخربين حامت بن أيب  - 27423
صغرية عن مساك بن حرب عن أيب صاحل موىل أم هانئ عن أم هانئ قالت : 

وأتتون يف انديكم   } سألت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن قوله تعاىل 
لذي قال كانوا خيذفون أهل الطريق ويسخرون منهم فذلك املنكر ا  {املنكر 

 كانوا أيتون 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد قال ثنا محاد بن سلمة عن   - 27424
مساك بن حرب عن هارون أبن بنت أم هانئ أو بن أم هانئ عن أم هانئ قالت 
: دخل على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فاستسقى فسقى فشرب مث انولين 

ضله فشربت فقلت اي رسول هللا أما اين كنت صائمة فكرهت ان أرد سؤرك  ف



 فقال أكنت تقضني شيئا فقلت ال فقال فال أبس عليك  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا صفوان بن عيسى قال ثنا أبو  - 27425
يب صاحل عن أم  يونس القشريي حامت بن أيب صفوان عن مساك بن حرب عن أ

هانئ : ان النيب صلى هللا عليه وسلم دخل عليها يوم الفتح فأتته بشراب 
فشرب منه مث فضلت منه فضلة فناوهلا فشربته مث قالت اي رسول هللا لقد 

شيئا ما أدري يوافقك أم ال قال وما ذاك اي أم هانئ قالت كنت صائمة   فعلت
فكرهت ان أرد فضلك فشربته قال تطوعا أو فريضة قالت قلت بل تطوعا 

 قال فان الصائم املتطوع ابخليار ان شاء صام وان شاء أفطر  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

ا حيىي بن آدم قال ثنا زهري عن عبد  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثن - 27426
ين يوسف بن ماهك انه دخل على أم هانئ  هللا بن عثمان بن خثيم قال حدث

بنت أيب طالب فسأهلا عن : مدخل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يوم الفتح 



فسأهلا هل صلى عندك النيب صلى هللا عليه وسلم فقالت دخل يف الضحى 
اين ألرى فيها وضر العجني قال يوسف ما أدري  فسكبت له يف صحفة لنا ماء 

أي ذلك أخربتين أتوضأ أم أغتسل مث ركع يف هذا املسجد مسجد يف بيتها أربع 
ركعات قال يوسف فقمت فتوضأت من قربة هلا وصليت يف ذاك املسجد أربع 

 ركعات  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث ضعيف هبذه السياقة ت  

 

 

دثين أيب ثنا حسن قال ثنا بن هليعة قال ثنا أبو حدثنا عبد هللا ح - 27427
درة بنت معاذ حتدث عن أم  األسود حممد بن عبد الرمحن بن نوفل انه مسع

هانئ اهنا : سألت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أنتزاور إذا متنا ويرى بعضنا  
بعضا فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم تكون النسم طريا تعلق ابلشجر 

إذا كانوا يوم القيامة دخلت كل نفس يف جسدها   حىت  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف لضعف ابن ت
 هليعة 

 

 



------------------------------------- 

 

[    425صفحة  - 6مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إسحاق قال أخربين مالك عن أيب   - 27428
مسع أم هانئ تقول :  النضر ان أاب مرة موىل أم هانئ بنت أيب طالب أخربه انه 

ذهبت إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة  
بنت أيب ابنته تسرته بثوب قالت فسلمت فقال من هذه قال فقالت أم هانئ 

طالب فقال مرحبا أبم هانئ قالت فلما فرغ من غسله قام فصلى مثاين ركعات  
ملتحفا يف ثوب واحد مث انصرف فقلت اي رسول هللا زعم بن أمي انه قاتل 
رجال أجرته فالن بن هبرية فقال قد أجران من أجرت اي أم هانئ فقالت أم 

 هانئ وذاك ضحى  

 

 

حيح على شرط مسلم عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ص ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان عن بن أيب جنيح عن جماهد   - 27429
 عن أم هانئ قالت : قدم النيب صلى هللا عليه وسلم مكة مرة وله أربع غدائر  

 



 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن أيب بكري قال ثنا إبراهيم   - 27430
بن انفع قال مسعت بن أيب جنيح يذكر عن جماهد عن أم هانئ قالت : رأيت يف 

 رأس رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ضفائر أربعا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف النقطاعه . قال البخاري : ال أعرف ت
عا من أم هاينء جملاهد مسا   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبيدة بن محيد قال حدثين يزيد  - 27431
بن أيب زايد عن عبد هللا بن احلرث قال سألته عن صالة الضحى فقال :  

سألت أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عنها فلم أجد أحدا خيربين ان 
أم هانئ أخربتين ان رسول هللا  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم صالها اال ان

صلى هللا عليه وسلم دخل عليها فصلى مثاين ركعات فلم أره صلى قبلها وال  
 بعدها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف لضعف يزيد بن ت



 أيب زايد
 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عثمان بن عمر قال ثنا مالك عن  - 27432
موسى بن ميسرة عن أيب مرة انه مسع أم هانئ تقول : صلى رسول هللا صلى 

 هللا عليه وسلم يف منزيل مثاين ركعات يف ثوب واحد ملتحفا به  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

ا يونس بن حممد قال ثنا أبو معشر  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثن - 27433
موىل وجزة عن أم هانئ بنت أيب طالب قالت  عن مسلم بن أيب مرمي عن صاحل

: جئت النيب صلى هللا عليه وسلم فقلت اي رسول هللا اين امرأة قد ثقلت 
فعلمين شيئا أقوله وأان جالسة قال قويل هللا أكرب مائة مرة فإنه خري لك من  

قبلة وقويل احلمد هلل مائة مرة فإنه خري لك من مائة فرس مائة بدنة جمللة مت
مسرجة ملجمة محلتيها يف سبيل هللا وقويل سبحان هللا مائة مرة هو خري لك 
من مائة رقبة من ولد إمساعيل تعتقينهن وقويل ال إله اال هللا مائة مرة ال تذر 

 ذنبا وال يسبقه العمل  

 

 



ضعيف لضعف أيب معشر وهو جنيح بن عبد  عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ت
 الرمحن السندي وجلهالة صاحل موىل وجزة 

 

 

( ومن حديث أم حبيبة رضي هللا عنها   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هشيم عن أيب بشر عن أيب املليح  - 27434
بن أسامة قال أخربين عبد هللا بن عتبة بن أيب سفيان حدثتين عميت أم حبيبة  

 سفيان : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان إذا كان عندها يف  بنت أيب
 يومها أو ليلتها فسمع املؤذن قال كما يقول املؤذن  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف جلهالة عبد هللا بن ت
 عتبة بن أيب سفيان 

 

 

------------------------------------- 

 

[    426صفحة  - 6مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هشيم قال أان داود بن أيب هند   - 27435
يب عن النعمان بن سامل عن عنبسة بن أيب سفيان قال أخربتين أم حبيبة بنت أ

سفيان : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان يقول من صلى يف يوم ثنيت 
 عشرة ركعة تطوعا غري فريضة بين له بيت يف اجلنة  

 

 

األرنؤوط : حديث صحيح على وهم يف إسناده عليق شعيب ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان عن عمرو قال مسعت سامل   - 27436
بن شوال يقول عن أم حبيبة قالت : كنا نغلس على عهد رسول هللا صلى هللا  
عليه وسلم من مجع إىل مىن وقال مسرة كنا نغلس على عهد رسول هللا صلى  

 هللا عليه وسلم من املزدلفة إىل مىن  

 

 

ه صحيح على شرط مسلم عليق شعيب األرنؤوط : إسناد ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبيدة قال ثنا عبيد هللا عن انفع   - 27437
عن أيب اجلراح عن أم حبيبة زوج النيب صلى هللا عليه وسلم عن النيب صلى هللا 

 عليه وسلم قال : ال تصحب املالئكة رفقة فيها جرس  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح لغريه ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن شعبة قال حدثين محيد   - 43827
يب هلا  بن انفع عن زينب بنت أيب سلمة : أن أم حبيبة مات نسيب هلا أو قر 

فدعت بصفرة فمسحت به ذراعيها وقالت مسعت رسول هللا صلى هللا عليه  
هلل واليوم وسلم أو قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ال حيل المرأة تؤمن اب

اآلخر أن حتد على ميت فوق ثالث اال على زوج فإهنا حتد عليه أربعة اشهر  
 وعشرا 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن بن أيب ذئب قال حدثين  - 27439
ة عن النيب صلى هللا الزهري عن أيب سلمة عن أيب سفيان بن سعيد عن أم حبيب

 عليه وسلم : توضؤوا مما مست النار  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح لغريه ت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن عبيد هللا قال أخربين انفع  - 27440
عن سامل عن أيب اجلراح عن أم حبيبة عن النيب صلى هللا عليه وسلم : ال 

 تصحب املالئكة رفقة فيها جرس  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح لغريه ت  

 

 

ل مسعت حيىي  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو بكر بن خالد قا - 27441
قال حدث سفيان عن عبيد هللا بن عمر عن انفع عن بن عمر عن   بن سعيد

النيب صلى هللا عليه وسلم قال : ال تصحب املالئكة رفقة فيها جرس قال  
فقلت له تعست اي أاب عبد هللا قال يل كيف هو قلت حدثين عبيد هللا قال  

النيب صلى هللا عليه  حدثين انفع عن سامل عن أيب اجلراح عن أم حبيبة عن 
 وسلم قال صدقت  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح لغريه ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن عن معاوية بن صاحل   - 27442



عن ضمرة بن حبيب عن حممد بن أيب سفيان عن أم حبيبة قالت : كان رسول  
ما كان  هللا صلى هللا عليه وسلم وعليه وعلى ثوب وفيه كان   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : ضعيف هبذه السياقة ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو عبد الرمحن املقرئ قال ثنا   - 27443
حممد بن عبد هللا الشعيثي ويزيد قال أان حممد بن عبد هللا الشعيثي عن أبيه  
عن عنبسة بن أيب سفيان عن أخته أم حبيبة قال يزيد بنت أيب سفيان عن  
النيب صلى هللا عليه وسلم وقال املقرئ زوج النيب صلى هللا عليه وسلم اهنا 
مسعت النيب صلى هللا عليه وسلم يقول : من صلى أربع ركعات قبل الظهر  

 وأربعا بعدها حرم هللا عليه النار  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف جلهالة عبد هللا ت
الشعيثي والد حممد بن عبد هللا بن املهاجر   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حجاج وشعيب بن حرب قاال ثنا   - 27444
اوية بن حديج ليث قال حدثين يزيد بن أيب حبيب عن سويد بن قيس عن مع



عن معاوية بن أيب سفيان انه سأل أخته أم حبيبة زوج النيب صلى هللا عليه  
ي وسلم : هل كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يصلي يف الثوب الواحد الذ

 جيامعها فيه قالت نعم إذا مل يكن فيه أذى  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    427صفحة  - 6مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي عن بن جريج وروح قال ثنا   - 27445
ل ثنا بن جريج قال أخربين عطاء انه أخربه بن بن جريج وحممد بن بكر قا

شوال : انه دخل على أم حبيبة بنت أيب سفيان فأخربته اهنا بعث وقال بن 
بكر انه بعث هبا النيب صلى هللا عليه وسلم من مجع بليل وقال حيىي قدمها من  

 مجع بليل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد قال ثنا حرب قال ثنا   - 27446
لثقفي حدثه : انه دخل حيىي بن أيب كثري عن أيب سلمة ان أاب سفيان بن املغرية ا

على أم حبيبة زوج النيب صلى هللا عليه وسلم فدعت له بسويق فشرب فقالت 
 صلى هللا عليه  له اي بن أخي أال تتوضأ فقال اين مل أحدث قالت ان رسول هللا

 وسلم قال تضؤوا مما مست النار  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : مرفوعه صحيح لغريه وهذا إسناد حمتمل للتحسنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن قال ثنا بن هليعة قال ثنا   - 27447
دراج عن عمر بن احلكم انه حدثه عن أم حبيبة بنت أيب سفيان : ان أانسا من  

اليمن قدموا على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فأعلمهم الصالة  أهل 
ه من القمح والشعري والسنن والفرائض مث قالوا اي رسول هللا ان لنا شرااب نصنع

قال فقال الغبرياء قالوا نعم قال ال تطعموه مث ملا كان بعد ذلك بيومني ذكرومها  
مث ملا أرادوا أن ينطلقوا سألوه  له أيضا فقال الغبرياء قالوا نعم قال ال تطعموه 

عنه فقال الغبرياء قالوا نعم قال ال تطعموه قالوا فإهنم ال يدعوهنا قال من مل  
 يرتكها فاضربوا عنقه  

 

 



وهو ابن مسعان أبو  -عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف لضعف دراج ت
 السمح 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إبراهيم بن إسحاق حدثنا عبد هللا   - 27448
أان معمر عن   بن املبارك عن معمر قال أيب وعلي بن إسحاق أنبأان عبد هللا

الزهري عن عروة عن أم حبيبة : اهنا كانت حتت عبيد هللا بن جحش وكان أتى 
سول هللا النجاشي وقال علي بن إسحاق وكان رحل إىل النجاشي فمات وان ر 

صلى هللا عليه وسلم تزوج أم حبيبة وإهنا أبرض احلبشة زوجها إايه النجاشي  
ومهرها أربعة آالف مث جهزها من عنده وبعث هبا إىل رسول هللا صلى هللا عليه  

وسلم مع شرحبيل بن حسنة وجهازها كله من عند النجاشي ومل يرسل إليها 
هور أزواج النيب صلى هللا عليه  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بشيء وكان م 

 وسلم أربعمائة درهم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث رجاله ثقات وقد اختلف يف إسناده على  ت
 الزهري

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا الليث يعىن بن سعد حدثين انفع  - 27449
صلى هللا عليه وسلم   عن سامل بن عبد هللا عن اجلراح موىل أم حبيبة زوج النيب



انه مسعه خيرب عبد هللا بن عمر ان أم حبيبة حدثته أن رسول هللا صلى هللا عليه  
ة  وسلم قال : العري اليت فيها اجلرس ال تصحبها املالئك  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف جلهالة حال  ت
 اجلراح موىل أم حبيبة 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب حدثنا أبو اليمان أان شعيب بن أيب  - 27450
محزة فذكر هذا احلديث يتلو أحاديث بن أيب حسني وقال أان أنس بن مالك 

ليه وسلم انه قال : رأيت ما تلقى أميت عن أم حبيبة عن النيب صلى هللا ع
ك من هللا تعاىل كما سبق يف األمم  بعدي وسفك بعضهم دماء بعض وسبق ذل

قبلهم فسألته أن يوليين شفاعة يوم القيامة فيهم ففعل قال عبد هللا قلت أليب 
ههنا قوم حيدثون به عن أيب اليمان عن شعيب عن الزهري قال ليس هذا من  

ا هو من حديث بن أيب حسني حديث الزهري إمن  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد رجاله ثقات رجال ت
 الشيخني 

 

 



------------------------------------- 

 

[    428صفحة  - 6مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا محاد يعىن بن زيد عن عاصم عن   - 27451
أيب صاحل عن أم حبيبة بنت أيب سفيان قالت ان رسول هللا صلى هللا عليه  

وسلم قال : من صلى يف يوم ثنيت عشرة ركعة سوى الفريضة بىن هللا تعاىل له  
 أو قال بين له بيت يف اجلنة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعقوب ثنا بن أخي بن شهاب عن   - 27452
م حبيبة  عمه قال أخربين عروة بن الزبري أن زينب بنت أيب سلمة أخربته أن أ

زوج النيب صلى هللا عليه وسلم أخربهتا اهنا قالت لرسول هللا صلى هللا عليه  
عمت أن رسول هللا صلى وسلم : اي رسول هللا انكح أخيت ابنة أيب سفيان فز 

هللا عليه وسلم قال هلا أو حتبني ذلك قالت نعم اي رسول هللا لست لك مبخلية  
وأحب من شركين يف خري أخيت قالت فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ان  
ذلك ال حيل يل فقلت فوهللا اي رسول هللا اان لنتحدث انك تريد أن تنكح درة  



 صلى هللا عليه وسلم ابنة أم سلمة قالت نعم  بنت أيب سلمة فقال رسول هللا
قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأمي هللا اهنا لو مل تكن ربيبيت يف حجري ما  
حلت يل اهنا ابنة أخي من الرضاعة وأرضعتين وأاب سلمة ثويبة فال تعرضن على  

 بناتكن وال أخواتكن 
 

 

مسلم عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط ت  

 

 

( حديث زينب بنت جحش رضي هللا عنها  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن   - 27453
ان عن أمها أم  زينب بنت أيب سلمة عن حبيبة بنت أم حبيبة بنت أيب سفي

حبيبة عن زينب زوج النيب صلى هللا عليه وسلم قال سفيان أربع نسوة قالت : 
إله استيقظ النيب صلى هللا عليه وسلم من نوم وهو حممر وجهه وهو يقول ال 

اال هللا ويل للعرب من شر قد اقرتب فتح اليوم من ردم أيجوج ومأجوج مثل  
هذه وحلق قلت اي رسول هللا أهنلك وفينا الصاحلون قال صلى هللا عليه وسلم  

 نعم إذا كثر اخلبث 
 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعقوب حدثنا أيب عن صاحل يعىن  - 27454
أيب سلمة   بن كيسان قال بن شهاب حدثين عروة بن الزبري أن زينب بنت

أخربت عن أم حبيبة بنت أيب سفيان عن زينب بنت جحش قالت : ان رسول  
  هللا صلى هللا عليه وسلم دخل عليها فزعا يقول ال إله اال هللا ويل للعرب من

شر قد اقرتب فتح اليوم من ردم أيجوج ومأجوج مثل هذا قال وحلق أبصبعيه  
اإلهبام واليت تليها قالت زينب بنت جحش فقلت اي رسول هللا أهنلك وفينا  

 الصاحلون قال نعم إذا كثر اخلبث 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

دثنا يعقوب حدثنا أيب عن بن حدثنا عبد هللا حدثين أيب ح - 27455
حة بن يزيد بن ركانة عن سامل بن عبد هللا بن عمر  إسحاق حدثين حممد بن طل

عن أيب اجلراح موىل أم حبيبة زوج النيب صلى هللا عليه وسلم عن أم حبيبة اهنا  
حدثته عن زينب بنت جحش قالت مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

يت ألمرهتم ابلسواك عند كل صالة كما يتوضؤون  يقول : لوال ان أشق على أم  

 



 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح لغريه ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    429صفحة  - 6مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعقوب ثنا أيب عن بن إسحاق قال   - 27456
أم حبيبة بنت ذكر بن شهاب عن عروة بن الزبري عن زينب بنت أيب سلمة عن 

أيب سفيان عن زينب بنت جحش قالت : دخل على رسول هللا صلى هللا عليه  
د  وسلم وهو عاقد أبصبعيه السبابة ابإلهبام وهو يقول ويل للعرب من شر ق

اقرتب فتح اليوم من ردم أيجوج ومأجوج مثل موضع الدرهم قالت فقلت اي 
 رسول هللا أهنلك وفينا الصاحلون قال صلى هللا عليه وسلم نعم إذا كثر اخلبث 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

( حديث سودة بنت زمعة رضي هللا عنها  )  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد العزيز بن عبد الصمد العمي   - 27457
قال له يوسف بن أبو عبد الصمد ثنا منصور عن جماهد عن موىل البن الزبري ي

الزبري بن يوسف عن بن الزبري عن سودة بنت زمعة قالت جاء رجل إىل رسول  
ج قال هللا صلى هللا عليه وسلم فقال : ان أيب شيخ كبري ال يستطيع ان حي

أرأيتك لو كان على أبيك دين فقضيته عنه قبل منك قال نعم قال صلى هللا 
 عليه وسلم فاهلل أرحم حج عن أبيك 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بن منري عن إمساعيل عن عكرمة   - 27458
قالت : ماتت شاة لنا  عن بن عباس عن سودة زوج النيب صلى هللا عليه وسلم 

 فدبغنا مسكها فما زلنا ننبذ به حىت صار شنا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أسود بن عامر ثنا إسرائيل عن   - 27459
منصور عن جماهد عن موىل آلل الزبري قال ان بنت زمعة قالت : أتيت رسول  



ى هللا عليه وسلم فقلت ان أيب زمعة مات وترك أم ولد له وأان كنا نظنها  هللا صل
برجل وإهنا ولدت فخرج ولدها يشبه الرجل الذي ظنناها به قال فقال صلى 

 هللا عليه وسلم هلا أما أنت فاحتجيب منه فليس أبخيك وله املرياث  

 

 

حديث عائشة عليق شعيب األرنؤوط : قوله : " احتجيب منه " صحيح من ت
 وهذا إسناد ضعيف 

 

 

( حديث جويرية بنت احلرث رضي هللا عنها  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان عن الزهري عن عبيد بن   - 27460
السباق عن جويرية بنت احلرث قالت : دخل على رسول هللا صلى هللا عليه  

وسلم ذات يوم فقال هل من طعام قلت ال اال عظما أعطيته موالة لنا من  
 الصدقة قال صلى هللا عليه وسلم فقربيه فقد بلغت حملها  

 

 

رنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيعليق شعيب األت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن حممد   - 27461



بن عبد الرمحن موىل طلحة قال مسعت كريبا حيدث عن بن عباس عن جويرية 
قالت : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مر على جويرية بكرا وهي يف 

املسجد تدعو مث مر عليها قريبا من نصف النهار فقال ما زلت على حالك 
لت نعم قال صلى هللا عليه وسلم اال أعلمك كلمات تعدهلن هبن ولو وزن قا

هبن وزن سبحان هللا عدد خلقه سبحان هللا عدد خلقه ثالاث سبحان هللا رضا 
نفسه سبحان هللا رضا نفسه سبحان هللا رضا نفسه سبحان هللا زنة عرشه  

لماته سبحان  سبحان هللا زنة عرشه سبحان هللا زنة عرشه سبحان هللا مداد ك
هللا مداد كلماته سبحان هللا مداد كلماته وكان امسها برة فسماها رسول هللا 

 صلى هللا عليه وسلم جويرية  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    430صفحة  - 6مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد وحجاج قاال ثنا شعبة عن   - 27462
لى هللا عليه  قتادة عن أيب أيوب عن جويرية بنت احلرث قالت : ان النيب ص



وسلم دخل عليها يف يوم مجعة وهي صائمة فقال هلا أصمت أمس قالت ال 
ذا قال أفرتيدين ان تصومي غدا قالت ال قال صلى هللا عليه وسلم فأفطري إ  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أسود يعىن بن عامر ثنا شريك عن  - 27463
جابر عن خالته أم عثمان عن الطفيل بن أخي جويرية عن جويرية عن النيب 

صلى هللا عليه وسلم قال : من لبس ثوب حرير يف الدنيا ألبسه هللا تعاىل ثوب 
 مذلة أو ثواب من انر  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هاشم ثنا ليث بن سعد حدثين بن  - 27464
عليه  شهاب قال ان عبيد بن السباق يزعم ان جويرية زوج النيب صلى هللا  

وسلم أخربته أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم دخل عليها فقال : هل من  
مواليت من طعام قالت ال وهللا ما عندان طعام اال عظما من شاة أعطيتها 

 الصدقة فقال صلى هللا عليه وسلم قربيه فقد بلغت حملها  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا مهام ثنا قتادة حدثين أبو   - 27465
أيوب العتكي عن جويرية بنت احلرث قالت : ان النيب صلى هللا عليه وسلم  

خل عليها يوم مجعة وهي صائمة فقال هلا أصمت أمس قالت ال قال تريدين د
 ان تصومي غدا قالت ال قال فأفطري 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

( حديث أم سليم رضي هللا عنها  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة وحجاج   - 27466
سليم اهنا حدثين شعبة قال مسعت قتادة حيدث عن أنس بن مالك عن أم 

قالت : اي رسول هللا أنس خادمك ادع هللا له قال فقال صلى هللا عليه وسلم  
ال  اللهم أكثر ماله وولده وابرك له فيما أعطيته قال حجاج يف حديثه قال فق
 أنس أخربين بعض ولدي انه قد دفن من ولدي وولد ولدي أكثر من مائة  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر وروح املعىن قاال ثنا   - 27467
يف املرأة سعيد عن قتادة عن عكرمة : انه كان بني بن عباس وزيد بن اثبت 

حتيض بعد ما تطوف ابلبيت يوم النحر مقاولة يف ذلك فقال زيد ال تنفر حىت  
لت لزوجها  يكون آخر عهدها ابلبيت وقال بن عباس إذا طافت يوم النحر وح

نفرت ان شاءت وال تنتظر فقالت األنصار اي بن عباس انك إذا خالفت زيدا 
مل نتابعك فقال بن عباس سلوا أم سليم فسألوها عن ذلك فأخربت ان صفية  

بنت حيي بن أخطب أصاهبا ذلك فقالت عائشة اخليبة لك حبستينا فذكر  
خربت أم سليم اهنا ذلك لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم فأمرها ان تنفر وأ

 لقيت ذلك فأمرها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ان تنفر  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    431صفحة  - 6مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    



 

 

بن جريج وروح ثنا بن  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حجاج عن - 27468
عبد الكرمي : ان الرباء بن زيد بن بنت أنس بن مالك أخربه جريج قال أخربين 

ان أنس بن مالك حيدث عن أم أنس بن مالك قالت دخل النيب صلى هللا 
عليه وسلم علينا وقربة معلقة فيها ماء فشرب النيب صلى هللا عليه وسلم قائما  

  يف القربة فقطعته  من يف القربة فقامت أم سليم إىل

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف جلهالة الرباء بن زيدت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعلي وحممد قاال ثنا عثمان بن  - 27469
بن مالك  حكيم عن عمرو األنصاري عن أم سليم بنت ملحان وهي أم أنس

قال حممد أخربته قالت قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ما من مسلمني 
محته قاهلا  ميوت هلما ثالثة أوالد مل يبلغوا احلنث اال أدخلهما هللا اجلنة بفضل ر 

 ثالاث قيل اي رسول هللا واثنان قال واثنان 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف جلهالة عمرو  ت
 األنصاري

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو كامل ثنا زهري ثنا عبد الكرمي  - 27470
هللا اجلزري عن الرباء أبن بنت أنس عن أنس عن أمه قالت : دخل رسول  

صلى هللا عليه وسلم ويف البيت قربة معلقة فشرب منها قائما فقطعت فاها  
 وانه لعندي  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح ثنا بن جريج قال وقال  - 27471
عكرمة بن خالد عن زيد وبن عباس قال بن عباس لزيد : فاسأل نساءك أم  

سليم وصواحبها هل أمرهن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فسأهلن زيد فقلن  
 نعم قد أمران بذلك رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 

 

: حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف عليق شعيب األرنؤوط ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد ثنا هشام عن قتادة   - 27472
رأة حتيض بعد عن عكرمة قال : ان زيد بن اثبت وبن عباس اختلفا يف امل

الزايرة يف يوم النحر بعد ما طافت ابلبيت فقال زيد يكون آخر عهدها 



الطواف ابلبيت وقال بن عباس تنفر ان شاءت فقال األنصار ال نتابعك اي بن 
باس وأنت ختالف زيدا وقال واسألوا صاحبتكم أم سليم فقالت حضت بعد ع

ما طفت ابلبيت يوم النحر فأمرين رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ان أنفر  
وحاضت صفية فقالت هلا عائشة اخليبة لك انك حلابستنا فذكر ذلك للنيب 

 صلى هللا عليه وسلم فقال مروها فلتنفر  

 

 

: إسناده صحيح على شرط البخاري عليق شعيب األرنؤوط ت  

 

 

( حديث درة بنت أيب هلب رضي هللا عنها  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أسود بن عامر ان شريك عن مساك   - 27473
عائشة فدخل عن عبد هللا بن عمرية عن درة بنت أيب هلب قالت كنت عند 

النيب صلى هللا عليه وسلم فقال : ائتوين بوضوء قالت فابتدرت أان وعائشة 
 منك  الكوز فأخذته أان فتوضأ فرفع بصره إىل أو طرفه إىل وقال أنت مين وأان

قالت فأتى برجل فقال ما اان فعلته إمنا قيل يل قالت وكان سأله على املنرب من  
خري الناس فقال أفقههم يف دين هللا وأوصلهم لرمحه ذكر فيه شريك شيئني  

 آخرين مل أحفظهما  

 



 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    432صفحة  - 6حنبل    ] جزء مسند أمحد بن    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أمحد بن عبد امللك ثنا شريك عن  - 27474
ة بنت أيب هلب مساك عن عبد هللا بن عمرية عن زوج درة بنت أيب هلب عن در 

قالت : قام رجل إىل النيب صلى هللا عليه وسلم وهو على املنرب فقال اي رسول  
م واتقاهم  هللا أي الناس خري فقال صلى هللا عليه وسلم خري الناس أقرؤه 

 وآمرهم ابملعروف وأهناهم عن املنكر وأوصلهم للرحم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

( حديث سبيعة األسلمية رضي هللا عنها  )  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق اان معمر عن الزهري  - 27475
عتبة إىل سبيعة بنت عن عبيد هللا بن عبد هللا قال : أرسل مروان عبد هللا بن 

احلرث يسأهلا عما أفتاها به رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فأخربته اهنا كانت 
 فوضعت محلها قبل  حتت سعد بن خولة فتوىف عنها يف حجة الوداع وكان بدراي

ان ينقضي أربعة أشهر وعشر من وفاته فلقيها أبو السنابل يعىن بن بعكك 
حني تعلت من نفاسها وقد اكتحلت فقال هلا أربعي على نفسك أو حنو هذا  

لعلك تريدين النكاح اهنا أربعة أشهر وعشر من وفاة زوجك قالت فأتيت النيب 
و السنابل بن بعكك فقال هلا النيب صلى هللا عليه وسلم فذكرت له ما قال أب

 صلى هللا عليه وسلم قد حللت حني وضعت محلك 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إبراهيم بن خالد ثنا رابح عن معمر   - 27476
هللا بن عبد هللا  عن الزهري عن عبيد هللا بن عبد هللا بن عتبة قال : ان عبيد 

بن عتبة كتب إىل عبد هللا بن األرقم أيمره ان يدخل على سبيعة بنت احلرث  
ت اهنا كانت حتت يسأهلا عما أفتاها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فزعم

 سعد بن خولة فذكر معناه  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد اختلف فيه على الزهريت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعقوب بن إبراهيم ثنا أيب عن بن   - 27477
إسحاق قال حدثين الزهري عن عبيد هللا بن عبد هللا بن عتبة عن أبيه قال :  

بد هللا بن األرقم آمره ان يدخل على سبيعة األسلمية فيسأهلا عن  كتبت إىل ع 
 شأهنا قال فدخل عليها فذكر احلديث 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعقوب ثنا أيب عن بن إسحاق قال   - 27478
بد الرمحن قال  حدثين حممد بن إبراهيم بن احلرث التيمي عن أيب سلمة بن ع 

دخلت على سبيعة بنت أيب برزة األسلمية فسألتها عن أمرها فقالت : كنت  
عند سعد بن خولة فتوىف عىن فلم أمكث اال شهرين حىت وضعت قالت 

ين أبو السنابل بن بعكك أخو بين عبد الدار فتهيأت للنكاح قالت فخطب
فدخل على محوي وقد اختضبت وهتيأت فقال ماذا تريدين اي سبيعة قالت 

فقلت أريد أن أتزوج قال وهللا ما لك من زوج حىت تعتدين أربعة أشهر وعشرا  
  قالت فجئت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال صلى هللا

 عليه وسلم يل قد حللت فتزوجي  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد حسن من أجل ابن ت
 إسحاق وقد صرح ابلتحديث فانتفت شبهة تدليسه 

 

 

------------------------------------- 

 

[    433صفحة  - 6مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

( حديث أنيسة بنت خبيب رضي هللا عنها  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا شعبة عن خبيب قال   - 27479
لم قالت : كان  مسعت عميت تقول وكانت حجت مع النيب صلى هللا عليه وس

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول ان بن أم مكتوم ينادي بليل فكلوا  
واشربوا حىت ينادي بالل أو ان بالال ينادي بليل فكلوا واشربوا حىت ينادي  

ن أم مكتوم وكان يصعد هذا وينزل هذا فنتعلق به فنقول كما أنت حىت ب
 نتسحر 

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هشيم ثنا منصور يعىن بن زاذان  - 27480
عن خبيب بن عبد الرمحن عن عمته أنيسة بنت خبيب قالت قال رسول هللا 

: إذا أذن بن أم مكتوم فكلوا واشربوا وإذا أذن بالل فال    صلى هللا عليه وسلم
أتكلوا وال تشربوا قالت وإن كانت املرأة ليبقى عليها من سحورها فنقول لبالل  

 أمهل حىت أفرغ من سحوري  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن   - 27481
بن عبد الرمحن عن عمته قالت أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : إن   خبيب

بن أم مكتوم أو بالال ينادي بليل فكلوا واشربوا حىت ينادي بالل أو بن أم 
مكتوم فما كان إال أن يؤذن أحدمها ويصعد اآلخر فنأخذه بيده ونقول كما  

 أنت حىت نتسحر 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  



 

 

( حديث أم أيوب رضي هللا عنها  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان بن عيينة ثنا عبيد هللا بن  - 27482
أيب يزيد أخربه أبوه قال نزلت على أم أيوب الذي نزل عليهم رسول هللا صلى 

هللا عليه وسلم نزلت عليها فحدثتين هبذا عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :  
طعاما فيه بعض هذه البقول فقربوه فكرهه وقال ألصحابه كلوا اين  أهنم تكلفوا

 لست كأحد منكم اين أخاف ان أوذي صاحيب يعىن امللك  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث حسن يف الشواهد ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان عن عبيد هللا عن أبيه عن   - 27483
أم أيوب قالت ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : نزل القرآن على 

 سبعة أحرف أيها قرأت أجزأك 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه ت  

 

 



( حديث حبيبة بنت سهل رضي هللا عنها  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب قال قرأت على عبد الرمحن بن مهدي   - 27484
ن زرارة  مالك عن حيىي بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرمحن بن سعد ب

األنصارية اهنا أخربته عن حبيبة بنت سهل األنصارية قالت اهنا : كانت حتت 
اثبت بن قيس بن مشاس وان النيب صلى هللا عليه وسلم خرج إىل الصبح فوجد  

بيبة بنت سهل على اببه ابلغلس فقال النيب صلى هللا عليه وسلم من هذه  ح
قالت أان حبيبة بنت سهل فقال صلى هللا عليه وسلم مالك قالت ال اان وال 

اثبت بن قيس لزوجها فلما جاء اثبت قال له النيب صلى هللا عليه وسلم هذه  
اي رسول هللا كل حبيبة بنت سهل قد ذكرت ما شاء هللا ان تذكر قالت حبيبة 

ما أعطاين عندي فقال النيب صلى هللا عليه وسلم لثابت خذ منها فأخذ منها  
 وجلست يف أهلها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    434صفحة  - 6مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    



 

 

( حديث أم حبيبة بنت جحش رضي هللا عنها  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن سلمة احلراين عن بن  - 27485
إسحاق عن الزهري عن عروة عن أم حبيبة بنت جحش اهنا : استحيضت 

غسل عند كل صالة وان فسألت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فأمرها ابل
 كانت لتخرج من املركن وقد علت محرة الدم على املاء فتصلي  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح من حديث عائشة وهذا إسناد ضعيف ابن  ت
 إسحاق مدلس وقد عنعن 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن الزهري  - 27486
يت عن عمرة عن أم حبيبة بنت جحش قالت استحضت سبع سنني فاشتك

ذلك إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال النيب صلى هللا عليه وسلم :  
ليست تلك ابحليضة ولكن عرق فاغتسلي فكانت تغتسل عند كل صالة  

  املركن فنرى صفرة الدم يف املركن  فكانت تغتسل يف

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : صحيح من حديث عائشة ت  

 

 

( حديث جذامة بنت وهب رضي هللا عنها  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد هللا بن يزيد ثنا سعيد يعىن بن  - 27487
ت وهب أيب أيوب قال حدثين أبو األسود عن عروة عن عائشة عن جذامة بن

أخت عكاشة قالت : حضرت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف انس وهو  
  يقول لقد مهمت أن أهنى عن الغيلة فنظرت يف الروم وفارس فإذا هم يغيلون

أوالدهم وال يضر أوالدهم ذلك شيئا مث سألوه عن العزل فقال رسول هللا صلى 
وإذا املوؤدة سئلت   }هللا عليه وسلم له ذاك الوأد اخلفي وهو   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

( حديث كبيشة رضي هللا عنها  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان بن عيينة عن يزيد بن يزيد  - 27488
لم دخل  بن جابر األنصاري عن جدة له قالت : ان النيب صلى هللا عليه وس



عليها وعندها قربة فشرب من فيها وهو قائم وقرئ عليه هذا احلديث يعىن 
 سفيان مسعت يزيد عن عبد الرمحن بن أيب عمرة عن جديت وهي كبيشة 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

( حديث حواء جدة عمرو بن معاذ رضي هللا عنها   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح أان مالك بن أنس عن زيد بن  - 27489
أسلم عن عمرو بن معاذ األشهلي عن جدته اهنا قالت قال رسول هللا صلى 

هللا عليه وسلم : اي نساء املؤمنات ال حتقرن إحداكن جلارهتا ولو كراع شاة  
 حمرق 

 

 

ضعيف عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح لغريه وهذا إسناد ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    435صفحة  - 6مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح أان مالك عن زيد بن أسلم   - 27490
عن بن جبيد األنصاري عن جدته أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال :  

 ردوا السائل ولو بظلف حمرق  

 

 

يق شعيب األرنؤوط : حديث حسنعلت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب عبد امللك بن عمرو ثنا زهري بن حممد  - 27491
ابهبم فقالت عن زيد عن عمرو بن معاذ األنصاري قال : ان سائال وقف على 

له جدته حواء أطعموه مترا قالوا ليس عندان قالت فاسقوه سويقا قالوا العجب 
ى هللا لك نستطيع أن نطعمه ما ليس عندان قالت اين مسعت رسول هللا صل

 عليه وسلم يقول ال تردوا السائل ولو بظلف حمرق 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث حسن وهذا إسناد ضعيف جلهالة عمرو بن ت
 معاذ األنصاري 

 

 

( حديث امرأة من بين عبد األشهل رضي هللا عنها   )  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو كامل ثنا زهري يعىن بن معاوية   - 27492
عن امرأة   ثنا عبد هللا بن عيسى عن موسى بن عبد هللا قال وكان رجل صدق 

من بين عبد األشهل قالت قلت : اي رسول هللا ان لنا طريقا إىل املسجد منتنة  
لت قلت فكيف نصنع إذا مطران قال أليس بعدها طريق هي أطيب منها قا

 بلى قال فهذه هبذه  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح غري أيب ت
وهو مظفر بن مدرك اخلراساين -كامل   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد بن هارون أان إسرائيل عن   - 27493
من بين عبد   عبد هللا بن عيسى عن موسى بن عبد هللا بن يزيد عن امرأة

األشهل اهنا قالت : قلت لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم اين أمر يف طريق 
ليس بطيب فقال أليس ما بعده أطيب منه قالت بلى قال ان هذه تذهب 

ك  بذل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 



 

( حديث امرأة رضي هللا عنها  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن زيد بن  - 27494
 صلى هللا عليه  أسلم عن عطاء بن يسار أن امرأة حدثته قالت : انم رسول هللا

وسلم مث استيقظ وهو يضحك فقلت تضحك مين اي رسول هللا قال ال ولكن  
قالت  من قوم من أميت خيرجون غزاة يف البحر مثلهم مثل امللوك على اآلسرة 

مث انم مث استيقظ أيضا يضحك فقلت تضحك اي رسول هللا مين قال ال ولكن  
من قوم من أميت خيرجون غزاة يف البحر فريجعون قليلة غنائمهم مغفورا هلم  

قالت ادع هللا أن جيعلين منهم فدعا هلا قال فأخربين عطاء بن يسار قال فرأيتها  
لروم هي معنا فماتت أبرض الروم  يف غزاة غزاها املنذر بن الزبري إىل أرض ا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

( حديث أم هشام بن حارثة بن النعمان رضي هللا عنها   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان بن عيينة عن حممد بن عبد   - 27495
الرمحن بن سعد بن زرارة بن أخي عمرة مسعته منه قبل أن جيئ الزهري عن  



امرأة من األنصار قالت : كان تنوران وتنور النيب صلى هللا عليه وسلم واحدا 
 فما حفظت ق اال منه كان يقرؤها  

 

 

صحيح وهذا إسناد ضعيف ظاهره االنقطاع  عليق شعيب األرنؤوط : حديثت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعقوب ثنا أيب عن بن إسحاق  - 27496
بن حزم عن حيىي بن حدثين عبد هللا بن حممد بن أيب بكر بن حممد بن عمرو 

عبد هللا بن عبد الرمحن بن سعد بن زرارة عن أم هشام بنت حارثة قالت : لقد  
بعض سنة  كان تنوران وتنور النيب صلى هللا عليه وسلم واحدا سنتني أو سنة و 

وما أخذت ق والقرآن اجمليد اال على لسان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
 كان يقرأ هبا كل يوم مجعة على املنرب إذا خطب الناس 

 

 

خمتلف   -وهو حممد  -عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح ابن إسحاق ت
 فيه وهو حسن احلديث

 

 

------------------------------------- 

 



[    436صفحة  - 6أمحد بن حنبل    ] جزء مسند    

 

 

( حديث أم العالء األنصارية رضي هللا عنها  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو كامل ثنا إبراهيم بن سعد   - 27497
زيد بن اثبت  حدثنا بن شهاب ويعقوب ثنا أيب عن بن شهاب عن خارجة بن 

عن أم العالء األنصارية وهي امرأة من نسائهم قال يعقوب أخربته اهنا ابيعت 
قوب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال عثمان بن مظعون يف السكىن قال يع

طار هلم يف السكىن حني اقرتعت األنصار على سكىن املهاجرين قالت أم 
العالء : فاشتكى عثمان بن مظعون عندان فمرضناه حىت إذا توىف أدرجناه يف  

أثوابه فدخل علينا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقلت رمحة هللا عليك اي أاب  
 صلى هللا عليه وسلم  السائب شهاديت عليك لقد أكرمك هللا فقال رسول هللا

وما يدريك ان هللا أكرمه قالت فقلت ال أدري أبيب أنت وأمي فقال رسول هللا 
صلى هللا عليه وسلم أما هو فقد جاءه اليقني من ربه وأين ألرجو له اخلري وهللا  

ما أدري وأان رسول هللا ما يفعل يب قال يعقوب به قالت وهللا ال أزكى أحدا 
 ذلك فنمت فأريت لعثمان عينا جتري فجئت رسول هللا بعده أبدا فأحزنين

صلى هللا عليه وسلم فأخربته ذلك فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ذاك  
 عمله  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أان معمر عن الزهري  - 27498
ا قدم املهاجرون  عن خارجة بن زيد قال كانت أم العالء األنصارية : تقول مل

املدينة اقرتعت األنصار على سكنهم فطار لنا عثمان بن مظعون يف السكىن 
ال بكم  فذكرت احلديث اال انه قال ما أدري وأان رسول هللا ما يفعل يب و   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يونس بن حممد ثنا ليث بن سعد   - 27499
ثنا يزيد بن أيب حبيب عن أيب النضر عن خارجة بن زيد عن أمه قالت : ان  
 عثمان بن مظعون ملا قبض قالت أم خارجة بنت زيد طبت أاب السائب خري

أايمك اخلري فسمعها نيب هللا صلى هللا عليه وسلم فقال من هذه قالت أان قال 
صلى هللا عليه وسلم وما يدريك فقلت اي رسول هللا عثمان بن مظعون فقال  
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أجل عثمان بن مظعون ما رأينا اال خريا وهذا 

 أان رسول هللا وهللا ما أدري ما يصنع يب 
 



 

ليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد اختلف فيه على أيب عت
 النضر وهو سامل فرواه يزيد بن أيب حبيب 

 

 

( حديث أم عبد الرمحن بن طارق رضي هللا عنها  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن بكر أان بن جريج أخربين  - 27500
عبد هللا بن أيب يزيد ان عبد الرمحن بن طارق بن علقمة أخربه عن أمه : أن  
النيب صلى هللا عليه وسلم كان إذا دخل مكاان من دار يعلى نسبه عبيد هللا 

 استقبل البيت فدعا  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    437صفحة  - 6مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق قال أان بن جريج  - 27501
أخربين عبيد هللا بن أيب يزيد قال إن عبد الرمحن بن طارق بن علقمة أخربه عن  

أمه : أن النيب صلى هللا عليه وسلم كان إذا دخل مكاان يف دار يعلى نسبه  
 عبيد هللا استقبل البيت فدعا  

 

 

ه ضعيف عليق شعيب األرنؤوط : إسناد ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أمحد بن احلجاج ثنا عبد هللا وعلي   - 27502
أن بن إسحاق أان عبد هللا بن املبارك أان بن جريج أخربين عبيد هللا بن أيب يزيد 

عبد الرمحن بن طارق بن علقمة أخربه عن أمه : أن النيب صلى هللا عليه وسلم  
نسبه عبيد هللا استقبل البيت فدعا قال   كان إذا دخل مكاان من دار يعلى

 وكنت أان وعبد هللا بن كثري إذا جئنا ذلك املوضع استقبل البيت فدعا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

( حديث امرأة رضي هللا عنها  )  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أان معمر عن واصل  - 27503
موىل أيب عيينة عن موسى بن عبيدة عن صفية بنت شيبة ان امرأة أخربهتا اهنا : 
مسعت النيب صلى هللا عليه وسلم بني الصفا واملروة يقول كتب عليكم السعي 

 فاسعوا 

 

 

جلهالة حال موسى  عليق شعيب األرنؤوط : حديث حسن وهذا إسناد ضعيف ت
 بن عبيد فلم يرو عنه سوى اثنني 

 

 

( حديث امرأة رضي هللا عنها  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد بن هارون أان حممد بن  - 75042
انت قد إسحاق عن بن ضمرة بن سعيد عن جدته عن امرأة من نسائهم وك

صلت القبلتني مع النيب صلى هللا عليه وسلم قالت دخل على رسول هللا صلى 
هللا عليه وسلم فقال : اختضيب ترتك إحداكن اخلضاب حىت تكون يدها كيد  

قالت فما تركت اخلضاب حىت لقيت هللا تعاىل وان كانت لتختضب الرجل 
 وهي بنت مثانني  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

( حديث أم مسلم االشجعية رضي هللا عنها  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن بن مهدي عن سفيان   - 27505
عن حبيب يعىن بن أيب اثبت عن رجل عن أم مسلم االشجعية : أن النيب 

صلى هللا عليه وسلم أاتها وهي يف قبة فقال ما أحسنها ان مل يكن فيها ميتة  
 قالت فجعلت أتتبعها  

 

 

إلهبام الراوي عن أم مسلم األشجعية  عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت
 . وأم مسلم األشجعية مل خيرج هلا أصحاب الكتب الستة

 

 

( حديث أم مجيل بنت اجمللل رضي هللا عنها  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إبراهيم بن أيب العباس ويونس بن  - 27506
عباس بن إبراهيم بن  حممد قاال ثنا عبد الرمحن بن عثمان قال إبراهيم بن أيب ال

حممد بن حاطب قال حدثين أيب عن جده حممد بن حاطب عن أمه أم مجيل  



ينة على  بنت اجمللل قالت : أقبلت بك من أرض احلبشة حىت إذا كنت من املد 
ة أو ليلتني طبخت لك طبيخا ففين احلطب فخرجت أطلبه فتناولت القدر ليل

فانكفأت على ذراعك فأتيت بك النيب صلى هللا عليه وسلم فقلت أبيب أنت  
وأمي اي رسول هللا هذا حممد بن حاطب فتفل يف فيك ومسح على رأسك 

ف وأنت  ودعا لك وجعل يتفل على يدك ويقول اذهب البأس رب الناس واش
الشايف ال شفاء اال شفاؤك شفاء ال يغادر سقما قالت فما قمت بك من عنده  

 حىت برأت يدك 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : مرفوعه صحيح وهذا إسناد ضعيف ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    438صفحة  - 6مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

( حديث أمساء بنت عميس رضي هللا عنها  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد هللا بن منري قال ثنا موسى  - 27507



اجلهين قال حدثتين فاطمة بنت علي قالت حدثتين أمساء بنت عميس قالت 
مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : اي علي أنت مين مبنزلة هارون  

 من موسى اال انه ليس بعدي نيب  

 

 

حعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو كامل ويزيد بن هارون وعفان   - 27508
يثه  قالوا ثنا حممد بن طلحة قال يزيد يف حديثه ثنا احلكم وقال عفان يف حد

مسعت احلكم بن عقيبة عن عبد هللا بن شداد عن أمساء بنت عميس قالت : 
أمي البسي ثوب احلداد ملا اصيب جعفر أاتان النيب صلى هللا عليه وسلم فقال 

ثالاث مث اصنعي ما شئت قال عبد هللا وثنا حممد بن بكار قال ثنا حممد بن 
 طلحة مثله  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : مكرر ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق قال ثنا معمر عن   - 27509
هشام عن أمساء  الزهري قال أخربين أبو بكر بن عبد الرمحن بن احلرث بن



بنت عميس قالت : أول ما اشتكى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف بيت 
ميمونة فاشتد مرضه حىت أغمى عليه فتشاور نساؤه يف لده فلدوه فلما أفاق 

ال ما هذا فقلنا هذا فعل نساء جئن من ههنا وأشار إىل أرض احلبشة وكانت ق
ل إن أمساء بنت عميس فيهن قالوا كنانتهم فيك ذات اجلنب اي رسول هللا قا 

ذلك لداء ما كان هللا عز وجل ليقرفين به ال بيقني يف هذا البيت أحد إال التد 
س قال فلقد التدت ميمونة اال عم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يعىن العبا

 يومئذ وإهنا لصائمة لعزمة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : هذا إسناد الصواب فيه أنه مرسل ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن   - 27510
اي رسول هللا  عروة بن عامر عن عبيد هللا بن رفاعة الزرقي قال قالت أمساء :

ان بين جعفر تصيبهم العني أفأسرتقي هلم قال نعم فلو كان شيء سابق القدر  
 لسبقته العني  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث حسنت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عثمان بن عمر قال ثنا يونس يعىن  - 27511
الت : كنت  بن يزيد األيلي قال ثنا شداد عن جماهد عن أمساء بنت عميس ق

صاحبة عائشة اليت هيأهتا وأدخلتها على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ومعي  
نسوة قالت فوهللا ما وجدان عنده قرى اال قدحا من لنب قالت فشرب منه مث  

انوله عائشة فاستحيت اجلارية فقلنا ال تردى يد رسول هللا صلى هللا عليه  
مث قال انويل صواحبك فقلنا   وسلم خذي منه فآخذته على حياء فشربت منه

ال نشتهيه فقال ال جتمعن جوعا وكذاب قالت فقلت اي رسول هللا ان قالت 
إحداان لشيء تشتهيه ال أشتهيه يعد ذلك كذاب قال ان الكذب يكتب كذاب 

 حىت تكتب الكذيبة كذيبة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    439صفحة  - 6مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

( حيث أم عمارة بنت كعب رضي هللا عنها  )  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر قال ثنا شعبة عن   - 27512
ن جديت وهي أم  حبيب رجل من األنصار عن موالة هلم يقال هلا ليلى حتدث ع

عمارة بنت كعب : ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم دخل عليها فقربت إليه 
لصائم طعاما فقال هلا كلي فقالت اين صائمة فقال ان املالئكة تصلي على ا

 إذا أكل عنده حىت يفرغوا 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع قال ثنا شعبة عن حبيب بن   - 27513
زيد األنصاري عن امرأة يقال هلا ليلى عن أم عمارة قالت : أاتان رسول هللا 

نده صائما فقال النيب صلى هللا عليه وسلم فقربنا إليه طعاما فكان بعض من ع 
 صلى هللا عليه وسلم إذا أكل عند الصائم الطعام صلت عليه املالئكة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

( حديث محنة بنت جحش رضي هللا عنها  )  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد امللك بن عمرو قال ثنا زهري   - 27514
بن أيب طالب عن  يعىن بن حممد اخلرساين عن عبد هللا بن حممد يعىن بن عقيل 

إبراهيم بن حممد بن طلحة عن عمه عمران بن طلحة عن أمه محنة بنت 
جحش قالت : كنت استحاض حيضة شديدة كثرية فجئت رسول هللا صلى 

يه وسلم أستفتيه وأخربه فوجدته يف بيت أخيت زينب بنت جحش قالت هللا عل
فقلت اي رسول هللا ان يل إليك حاجة فقال وما هي فقلت اي رسول هللا اين 
استحاض حيضة كثرية شديدة فما ترى فيها قد منعتين الصالة والصيام قال  
أنعت لك الكرسف فإنه يذهب الدم قالت هو أكثر من ذلك قال فتلجمي  

الت إمنا أثج ثجا فقال هلا سآمرك أبمرين أيهما فعلت فقد أجزأ عنك من  ق
اآلخر فان قويت عليهما فأنت أعلم فقال هلا إمنا هذه ركضة من ركضات 
الشيطان فتحيضي ستة أايم أو سبعة يف علم هللا مث اغتسلي حىت إذا رأيت 

اث انك قد طهرت واستيقنت واستنقأت فصلي أربعا وعشرين ليلة أو ثال
وعشرين ليلة وأايمها وصومي فان ذلك جيزئك وكذلك فافعلي يف كل شهر  

كما حتيض النساء وكما يطهرن مبيقات حيضهن وطهرهن وان قويت على أن 
تؤخري الظهر وتعجلي العصر فتغتسلني مث تصلني الظهر والعصر مجيعا مث  

افعلي تؤخرين املغرب وتعجلني العشاء مث تغتسلني وجتمعني بني الصالتني ف
وتغتسلني مع الفجر وتصلني وكذلك فافعلي وصلي وصومي إن قدرت على  

 ذلك وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهذا أعجب األمرين إىل  

 



 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد بن هارون قال أخربان شريك  - 27515
حممد بن طلحة عن  بن عبد هللا عن عبد هللا بن حممد بن عقيل عن إبراهيم بن 

عمه عمران بن طلحة عن أمه محنة بنت جحش اهنا : استحيضت على عهد  
لت اي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فأتت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقا

رسول هللا إين استحضت حيضة منكرة شديدة فقال هلا احتشي كرسفا قالت 
اين أشد من ذلك اين أثج ثجا قال تلجمي وحتيضي يف كل شهر يف علم هللا  
ستة أايم أو سبعة مث اغتسلي غسال وصلي وصومي ثالاث وعشرين أو أربعا 

املغرب وعشرين وأخري الظهر وقدمي العصر واغتسلي هلما غسال وأخري 
 وقدمي العشاء واغتسلي هلما غسال وهذا أحب األمرين إىل 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    440صفحة  - 6مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    



 

 

( حديث أم فروة عن النيب صلى هللا عليه وسلم  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد بن هارون قال أان عبد هللا بن  - 27516
عمر عن القاسم بن غنام عن أهل بيته عن جدته أم فروة اهنا : مسعت رسول 

هللا صلى هللا عليه وسلم وسأله رجل عن أفضل األعمال فقال رسول هللا صلى 
 هللا عليه وسلم الصالة ألول وقتها  

 

 

صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف عليق شعيب األرنؤوط :ت  

 

 

( متام حديث أم كرز رضي هللا عنها  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو بكر احلنفي قال ثنا أسامة بن   - 27517
زيد عن عمرو بن شعيب عن أم كرز اخلزاعية قالت : أتى النيب صلى هللا عليه  
 وسلم بغالم فبال عليه فأمر به فنضح وأتى جبارية فبالت عليه فأمر به فغسل 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه ت  



 

 

( ومن حديث أيب الدرداء عومي رضي هللا عنه  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو املغرية ثنا أبو بكر بن عبد هللا   - 27518
بن أيب مرمي الغساين قال ثنا أبو األحوص حكيم بن عمري وحبيب بن عبيد عن  

أيب الدرداء ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : ال يدع رجل منكم ان  
مل هلل ألف حسنة حني يصبح يقول سبحان هللا وحبمده مائة مرة فإهنا ألف  يع

حسنة فإنه ال يعمل ان شاء هللا مثل ذلك يف يومه من الذنوب ويكون ما عمل  
 من خري سوى ذلك وافرا 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو املغرية قال ثنا أبو بكر بن أيب  - 27519
 صلى هللا مرمي قال حدثين محيد بن عقبة بن رومان عن أيب الدرداء عن النيب

عليه وسلم انه قال : من زحزح عن طريق املسلمني شيئا يؤذيهم كتب هللا له 
ة  به حسنة ومن كتب هللا له عنده حسنة أدخله هللا هبا اجلن  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه وهذا إسناد ضعيف لضعف أيب بكر بن  ت
 أيب مرمي

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو املغرية قال ثنا صفوان قال   - 27520
حدثين شريح بن عبيد احلضرمي وغريه عن أيب الدرداء ان رسول هللا صلى هللا  

ن آدم ال تعجزن من األربع ركعات من  عليه وسلم قال : ان هللا تعاىل يقول اي ب
 أول هنارك أكفك آخره  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف النقطاعه شريح بن ت
 عبيد مل يسمع من أيب الدرداء

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو املغرية قال ثنا صفوان قال   - 27521
عن أيب   حدثين بعض املشيخة عن أيب إدريس السكوين عن جبري بن نفري

الدرداء قال : أوصاين خليلي أبو القاسم صلى هللا عليه وسلم بثالث ال 
  أدعهن لشيء أوصاين بصيام بثالثة أايم من كل شهر وان ال أانم اال على وتر

 وسبحة الضحى يف احلضر والسفر  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح دون قوله : " يف احلضر والسفر "  ت
 وهذا إسناد ضعيف إلهبام الراوي عن أيب إدريس السكوين

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو اليمان قال ثنا أبو بكر عن   - 27522
صلى هللا عليه وسلم انه قال :  ضمرة بن حبيب عن أيب الدرداء عن رسول هللا 

 ان هللا تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث حمتمل للتحسني بشواهده وهذا إسناد ت
 ضعيف لضعف أيب بكر : وهو ابن عبد هللا بن أيب مرمي 

 

 

------------------------------------- 

 

[    441صفحة  - 6مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن مصعب قال حدثين أبو   - 27523
بكر عن زيد بن أرطاة عن بعض إخوانه عن أيب الدرداء عن النيب صلى هللا 

نه يزاد فيه  عليه وسلم قال : كل شيء ينقص اال الشر فإ  

 



 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف لضعف حممد بن مصعب وهو ت
وإلهبام الراوي عن أيب  -وهو ابن أيب مرمي  -القرقساين ولضعف أيب بكر 

 الدرداء 
 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو جعفر السويدي قال ثنا أبو  - 27524
الربيع ثنا سليمان بن عتبة الدمشقي قال مسعت يونس بن ميسرة عن أيب 
إدريس عائذ هللا عن أيب الدرداء عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : ال 

 يدخل اجلنة عاق وال مدمن مخر وال مكذب بقدر  
 

 

حسن لغريه دون قوله : " وال مكذب بقدر " فقد    عليق شعيب األرنؤوط :ت
 تفرد هبا سليمان بن عتبة الدمشقي وهو ممن ال حيتمل تفرده 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يعقوب قال حدثين أيب عن أبيه   - 27525
قال حدثين أخ لعدي بن أرطاة عن رجل عن أيب الدرداء قال : عهد إلينا  

 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ان أخوف ما أخاف عليكم األئمة املضلون 

 

 

  عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف إلهبام الراوي عنت



 أيب الدرداء 
 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هيثم بن خارجة قال أان أبو الربيع  - 27526
سليمان بن عتبة السلمي عن يونس بن ميسرة بن حلبس عن أيب إدريس عن  

أيب الدرداء عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : لو غفر لكم ما أتتون إىل 
 البهائم لغفر لكم كثريا  

 

 

ألرنؤوط : إسناده ضعيف أبو الربيع سليمان بن عتبة خمتلف فيه  عليق شعيب ات
 وقد تفرد به وهو ممن ال حيتمل تفرده

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هيثم ومسعته أان من هيثم قال أان  - 27527
أبو الربيع عن يونس عن أيب إدريس عن أيب الدرداء قالوا : اي رسول هللا أرأيت  

منه أم أمر نستأنفه قال بل أمر قد فرغ منه قالوا فكيف    ما نعمل أمر قد فرغ
 ابلعمل اي رسول هللا قال كل امرئ مهيأ ملا خلق له  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه ت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هيثم ومسعته أان منه قال ثنا أبو  - 27528
هللا عليه وسلم  الربيع عن يونس عن أيب إدريس عن أيب الدرداء عن النيب صلى 

قال : خلق هللا آدم حني خلقه فضرب كنفه اليمىن فاخرج ذرية بيضاء كأهنم  
للذي يف ميينه  الذر وضرب كتفه اليسرى فاخرج ذرية سوداء كأهنم احلمم فقال 
 إىل اجلنة وال أابيل وقال للذي يف كفه اليسرى إىل النار وال أابيل 

 

 

وهو  -عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف هبذه السياقة أبو الربيع ت
خمتلف فيه وقد تفرد به وهو ممن ال حيتمل تفرده  - سليمان بن عتبة   

 

 

ان أبو الربيع عن يونس حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هيثم قال أ - 27529
يب الدرداء عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : ان هللا عن أيب إدريس عن أ

تعاىل يقول يوم القيامة آلدم عليه السالم قم فجهز من ذريتك تسعمائة وتسعة  
وتسعني إىل النار وواحدا إىل اجلنة فبكى أصحابه وبكوا مث قال هلم رسول هللا 

رفعوا رؤوسكم فوالذي نفسي بيده ما أميت يف األمم اال  صلى هللا عليه وسلم ا
 كالشعرة البيضاء يف جلد الثور األسود فخفف ذلك عنهم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه ت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هيثم قال ثنا أبو الربيع عن يونس  - 27530
قال : لكل عن أيب إدريس عن أيب الدرداء عن النيب صلى هللا عليه وسلم 

شيء حقيقة وما بلغ عبد حقيقة اإلميان حىت يعلم ان ما أصابه مل يكن ليخطئه  
خارجة عن أيب   وما أخطأه مل يكن ليصيبه قال أبو عبد الرمحن حدثين اهليثم بن

الربيع هبذه األحاديث كلها اال انه أوقف منها حديث لو غفر لكم ما أتتون 
 إىل البهائم وقد حدثناه أيب عنه مرفوعا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    442صفحة  - 6مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن قال ثنا بن هليعة عن واهب  - 27531
بن عبد هللا ان أاب الدرداء قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : من قال  
ال إله اال هللا وحده ال شريك له دخل اجلنة قال قلت وان زىن وان سرق قال  

ان زىن وان سرق قلت وان زىن وان سرق قال وان زىن وان سرق قلت وان و 



زىن وان سرق قال وان زىن وان سرق على رغم أنف أيب الدرداء قال فخرجت 
ألاندي هبا يف الناس قال فلقيين عمر فقال ارجع فان الناس ان علموا هبذه 

 عليه وسلم  اتكلوا عليها فرجعت فأخربته صلى هللا عليه وسلم فقال صلى هللا
 صدق عمر  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لكن من حديث أيب ذر ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سريج بن النعمان قال ثنا هشيم   - 27532
قال أان عباد بن راشد املنقري عن احلسن وأيب قالبة اهنما كاان جالسني فقال  

 عليه وسلم : من ترك صالة  أبو قالبة قال أبو الدرداء قال رسول هللا صلى هللا
 العصر متعمدا حىت تفوته فقد أحبط عمله  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف لضعف عباد بن ت
 راشد والنقطاعه 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسن بن موسى وسليمان بن  - 27533
حرب قاال ثنا محاد بن سلمة عن على بن زيد عن بالل بن أيب الدرداء عن أيب  



الدرداء ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : ما أظلت اخلضراء وال أقلت 
 الغرباء من ذي هلجة أصدق من أيب ذر  

 

 

األرنؤوط : حسن بطرقه وشواهده وهذا إسناد ضعيف لضعف عليق شعيب ت
 علي بن زيد وهو ابن جدعان 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن غيالن قال ثنا رشدين قال   - 27534
حدثين عمرو بن احلرث عن سعيد بن أيب هالل عن عمر الدمشقي ان خمربا 

جدت مع النيب إحدى عشرة  أخربه عن أم الدرداء عن أيب الدرداء انه قال : س
 سجدة منهن سجدة النجم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف لضعف رشدين بن سعد وجلهالة عمر  ت
 الدمشقي

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سليمان بن داود يعىن أاب داود   - 27535
الطيالسي قال ثنا شعبة عن قتادة قال مسعت سامل بن أيب اجلعد حيدث عن  

ان بن أيب طلحة عن أيب الدرداء عن النيب صلى هللا عليه وسلم انه قال :  معد



أيعجز أحدكم ان يقرأ ثلث القرآن يف ليلة فقيل ومن يطيق ذلك قال اقرأ قل 
 هو هللا أحد  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

وبن أيب بكري حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد امللك بن عمرو  - 27536
إبراهيم يعىن بن انفع عن احلسن بن مسلم عن خاله عطاء بن انفع  قاال ثنا

اهنم دخلوا على أم الدرداء فأخربهتم اهنا مسعت أاب الدرداء يقول قال رسول 
هللا صلى هللا عليه وسلم : ان أفضل شيء يف امليزان قال بن أيب بكري أثقل 

حلسن شيء يف امليزان يوم القيامة اخللق ا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن بكر قال ثنا ميمون يعىن  - 27537
ف بن عبد هللا بن أاب حممد املرئي التميمي قال ثنا حيىي بن أيب كثري عن يوس

سالم قال : صحبت أاب الدرداء أتعلم منه فلما حضره املوت قال آذن الناس 
فقلت قد مبويت فآذنت الناس مبوته فجئت وقد ملئ الدار وما سواه قال  



آذنت الناس مبوتك وقد ملئ الدار وما سواه قال أخرجوين فأخرجناه قال  
ليه  أجلسوين قال فأجلسناه قال اي أيها الناس اين مسعت رسول هللا صلى هللا ع

وسلم يقول من توضأ فاسبغ الوضوء مث صلى ركعتني يتمهما أعطاه هللا ما سأل  
ناس إايكم وااللتفات فإنه ال صالة  معجال أو مؤخرا قال أبو الدرداء اي أيها ال

 للملتفت فان غلبتم يف التطوع فال تغلنب يف الفريضة 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    443صفحة  - 6مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن بكر وعبد الوهاب قاال  - 27538
 طلحة اليعمري  اان سعيد عن قتادة عن سامل بن أيب اجلعد عن معدان بن أيب

عن أيب الدرداء عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : أما يستطيع أحدكم  
ن هللا عز  ان يقرأ ثلث القرآن يف ليلة قالوا حنن أضعف من ذلك وأعجز قال ا

 وجل جزأ القرآن ثالثة أجزاء فجعل قل هو هللا أحد جزءا من أجزاء القرآن 

 



 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وهب بن جرير قال ثنا أيب قال   - 27539
حنن عند رسول هللا مسعت يونس حيدث عن الزهري ان أاب الدرداء قال : بينما 

صلى هللا عليه وسلم نتذاكر ما يكون إذ قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
خلقه فال إذا مسعتم جببل زال عن مكانه فصدقوا وإذا مسعتم برجل تغري عن 

 تصدقوا به وانه يصري إىل ما جبل عليه  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف النقطاعه الزهري مل يدرك أاب الدرداءت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن عبيد قال ثنا األعمش   - 27540
عن سامل بن أيب اجلعد عن أم الدرداء قالت : دخل على أبو الدرداء وهو  

فقلت من أغضبك قال وهللا ال اعرف فيهم من أمر حممد صلى هللا  مغضب 
 عليه وسلم شيئا اال اهنم يصلون مجيعا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن عن سفيان عن  - 27541
: دخل على أبو الدرداء  األعمش عن سامل بن أيب اجلعد عن أم الدرداء قالت 

وهو مغضب فقلت له مالك فقال ما أعرف من أمر حممد صلى هللا عليه  
 وسلم اال الصالة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد قال ثنا أيب قال ثنا   - 27542
و األوزاعي عن  احلسني عن حيىي بن أيب كثري قال حدثين عبد الرمحن بن عمر 

يعيش بن الوليد بن هشام حدثه ان أابه حدثه قال حدثين معد ان بن أيب 
فأفطر  طلحة ان أاب الدرداء أخربه : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قاء 

قال فلقيت ثوابن موىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف مسجد دمشق 
فقلت ان أاب الدرداء أخربين أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قاء فافطر قال  

 صدق أان صببت له وضوءه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح ت  

 

 



يب ثنا أبو سعيد قال أان أبو يعقوب يعىن حدثنا عبد هللا حدثين أ - 27543
لد بن دريك حيدث عن أيب الدرداء إسحاق بن عثمان الكاليب قال مسعت خا

يرفع احلديث إىل النيب صلى هللا عليه وسلم قال قال رسول هللا صلى هللا عليه  
وسلم : ال جيمع هللا يف جوف رجل غبارا يف سبيل هللا ودخان جهنم ومن 

سبيل هللا حرم هللا سائر جسده على النار ومن صام يوما يف   اغربت قدماه يف
سبيل هللا ابعد هللا عنه النار مسرية ألف سنة للراكب املستعجل ومن جرح  
جراحة يف سبيل هللا ختم له خبامت الشهداء له نور يوم القيامة لوهنا مثل نور  

ولون فالن الزعفران ورحيها مثل ريح املسك يعرفه هبا األولون واآلخرون يق
 عليه طابع الشهداء ومن قاتل يف سبيل هللا فواق انقة وجبت له اجلنة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح بشواهده دون قوله : " ألف سنة  ت
 للراكب املستعجل ... " 

 

 

------------------------------------- 

 

[    444صفحة  - 6مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا محاد بن خالد قال ثنا هشام بن  - 27544



سعد عن عثمان بن حيان وإمساعيل بن عبيد هللا عن أم الدرداء عن أيب 
الدرداء قال : لقد رأينا يف بعض أسفاران وان أحدان ليضع يده على رأسه من  

سلم وعبد هللا بن شدة احلر وما يف القوم صائم اال رسول هللا صلى هللا عليه و 
 رواحة وقال أبو عامر عثمان بن حيان وحده  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع قال ثنا سفيان عن األعمش   - 27545
عن اثبت أو عن أيب اثبت : ان رجال دخل مسجد دمشق فقال اللهم آنس 

با صاحلا فسمعه أبو الدرداء فقال لئن  وحشيت وارحم غربيت وارزقين جليسا حبي 
كنت صادقا ألان أسعد مبا قلت منك مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

الظامل يؤخذ منه يف مقامه فذلك اهلم واحلزن  {فمنهم ظامل لنفسه قال   }يقول 
ومنهم مقتصد حياسب حسااب يسريا ومنهم سابق ابخلريات فذلك الذين 

ب  يدخلون اجلنة بغري حسا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا علي بن حبر قال ثنا بقية قال ثنا   - 27546
داء ان رجال اثبت بن عجالن قال حدثين القاسم موىل بين يزيد عن أيب الدر 

مر به وهو يغرس غرسا بدمشق فقال له أتفعل هذا وأنت صاحب رسول هللا 
ه  صلى هللا عليه وسلم فقال ال تعجل علي مسعت رسول هللا صلى هللا علي

وسلم يقول : من غرس غرسا مل أيكل منه آدمي وال خلق من خلق هللا عز  
وجل اال كان له صدقة قال عبد هللا قال أيب قال األشجع يعىن عن سفيان عن  

 األعمش عن أيب زايد دخلت مسجد دمشق  
 

 

  -عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف من أجل بقية ت
يدلس تدليس التسوية وهو شر أنواع التدليسفهو  -وهو ابن الوليد   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أسود بن عامر قال ثنا إسرائيل عن   - 27547
عاصم عن حممد بن سريين عن أيب الدرداء قال قال رسول هللا صلى هللا عليه  
وسلم : اي أاب الدرداء ال ختتص ليلة اجلمعة بقيام دون الليايل وال يوم اجلمعة  

 بصيام دون األايم  
 

 

ه وهذا إسناد ضعيف النقطاعه حممد بن  عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغري ت
 سريين مل يسمع من أيب الدرداء



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو معاوية عن األعمش عن عمر   - 27548
بن مرة عن سامل بن أيب اجلعد عن أم الدرداء عن أيب الدرداء قال قال رسول 

ة والصيام هللا صلى هللا عليه وسلم : اال أخربكم أبفضل من درجة الصال
 والصدقة قالوا بلى قال إصالح ذات البني وفساد ذات البني هي احلالقة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    445صفحة  - 6مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو معاوية قال ثنا عبيد هللا بن  - 27549
الوليد الوصايف عن عبد هللا بن عبيد عن عمري عن أيب الدرداء قال قال رسول  

هللا صلى هللا عليه وسلم : من مسع من رجل حديثا ال يشتهي ان يذكر عنه  
 فهو أمانة وان مل يستكتمه  

 

 



إسناده ضعيف لضعف عبيد هللا بن الوليد الوصايف عليق شعيب األرنؤوط : ت
 وعبد هللا بن عبيد ابن عمري مل يذكروا له مساعا من أيب الدرداء

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق قال أان سفيان عن   - 27550
األعمش عن ذكوان عن رجل عن أيب الدرداء عن النيب صلى هللا عليه وسلم :  

قال الرؤاي   {هلم البشرى يف احلياة الدنيا ويف اآلخرة  }يف قوله عز وجل 
 الصاحلة يراها املسلم أو ترى له 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف إلهبام الراوي عن  ت
 أيب الدرداء 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق قال أان سفيان عن   - 27551
بد الرمحن السلمي قال : كان فينا رجل مل تزل به عطاء بن السائب عن أيب ع

أمه ان يتزوج حىت تزوج مث أمرته أن يفارقها فرحل إىل أيب الدرداء ابلشام فقال  
ان أمي مل تزل يب حىت تزوجت مث أمرتين ان أفارق قال ما أان ابلذي آمرك أن 

لم  تفارق وما أان ابلذي آمرك ان متسك مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وس
يقول الوالد أوسط أبواب اجلنة فاضع ذلك الباب أو احفظه قال فرجع وقد  

 فارقها  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسن من أجل عطاء بن السائب وقد مسع  ت
 منه سفيان الثوري قبل اختالطه 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا على بن عاصم ثنا سهيل بن أيب  - 27552
ي أن أسأل سعيد  صاحل عن عبد هللا بن يزيد السعدي قال أمرين انس من قوم

بن املسيب عن سنان حيددونه ويركزونه يف األرض فيصبح وقد قتل الضبع  
أتراه ذكاته قال فجلست إىل سعيد بن املسيب فإذا عنده شيخ أبيض الرأس  

للحية من أهل الشام فسألته عن ذلك فقال يل وانك لتأكل الضبع قال وا
قلت ما أكلتها قط وان انسا من قومي ليأكلوهنا قال فقال ان أكلها ال حيل 
قال فقال الشيخ اي عبد هللا اال أحدثك حبديث مسعته من أيب الدرداء يرويه 

اب الدرداء يقول عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال قلت بلى قال فإين مسعت أ
: هنى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن كل ذي خطفة وعن كل هنبة وعن  
 كل جمثمة وعن كل ذي انب من السباع قال فقال سعيد بن املسيب صدق 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : مرفوعه صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف ت  

 

 



( بقية حديث أيب الدرداء رضي هللا عنه  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا علي بن اثبت حدثين هشام بن   - 27553
ابلشام يقال له   سعد عن حامت بن أيب نصر عن عبادة بن نسي قال كان رجل

معدان كان أبو الدرداء يقرئه القرآن ففقده أبو الدرداء فلقيه يوما وهو بدابق 
أنت  فقال له أبو الدرداء : اي معدان ما فعل القرآن الذي كان معك كيف

والقرآن اليوم قال قد علم هللا منه فأحسن قال اي معدان أيف مدينة تسكن 
اليوم أو يف قرية قال ال بل يف قرية قريبة من املدينة قال مهال وحيك اي معدان  
فإين مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول ما من مخسة أهل أبيات ال 

استحوذ عليهم الشيطان وان  يؤذن فيهم ابلصالة وتقام فيهم الصلوات اال
 الذئب أيخذ الشاذة فعليك ابملدائن وحيك اي معدان  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث حسن وهذا إسناد ضعيف جلهالة حامت بن أيب ت
 نصر فلم يذكروا يف الرواة عنه سوى هشام بن سعد 

 

 

------------------------------------- 

 

[    446صفحة  - 6مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن بن مهدي عن زائدة   - 27554
بن قدامة ووكيع قال حدثين زائدة بن قدامة عن السائب قال وكيع بن حبيش  

ال قال يل أبو الدرداء أين الكالعي عن معدان بن أيب طلحة اليعمري ق
دون محص قال مسعت رسول هللا صلى هللا عليه   مسكنك قال قلت يف قرية

وسلم يقول : ما من ثالثة يف قرية فال يؤذن وال تقام فيهم الصلوات اال 
استحوذ عليهم الشيطان عليك ابجلماعة فإمنا أيكل الذئب القاصية قال بن 

الصالة مهدي قال السائب يعىن ابجلماعة يف   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسن من أجل السائب بن حبيشت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن احلكم   - 27555
ل به ضيف قال  قال مسعت أاب عمر الصيين عن أيب الدرداء : انه إذا كان نز 

يقول له أبو الدرداء مقيم فنسرج أو ظاعن فنعلف قال فان قال له ظاعن قال  
ليه وسلم قلنا  له ما أجد لك شيئا خريا من شيء أمران به رسول هللا صلى هللا ع

اي رسول هللا ذهب األغنياء ابألجر حيجون وال حنج وجياهدون وال جناهد وكذا  
وكذا فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اال أدلكم على شيء ان أخذمت به  

جئتم من أفضل ما جيئ به أحد منهم ان تكربوا هللا أربعا وثالثني وتسبحوه  



ني يف دبر كل صالة  ثالاث وثالثني وحتمدوه ثالاث وثالث  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح بطرقه وشواهده وهذا إسناد ضعيف جلهالة ت
 حال أيب عمر الصيين

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر وحجاج قال ثنا   - 27556
شعبة عن قتادة قال حجاج يف حديثه مسعت سامل بن أيب اجلعد حيدث عن  

النيب صلى هللا عليه وسلم انه قال : من قرأ عشر   معدان عن أيب الدرداء عن
آايت من آخر الكهف عصم من فتنة الدجال قال حجاج من قرأ العشر 

 األواخر من سورة الكهف 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري ت
 معدان بن أيب طلحة اليعمري فمن رجال مسلم 

 

 

 حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة قال  حدثنا عبد هللا - 27557
مسعت القاسم بن أيب بزة عن عطاء الكيخاراين عن أم الدرداء عن أيب الدرداء 
ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : ما من شيء اثقل يف امليزان من خلق  



 حسن 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري ت
 عطاء الكيخاراين وهو ابن انفع 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثناه يزيد قال اان شعبة عن الكيخاراين   - 27558
  : 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سامل بن حممد بن جعفر ثنا شعبة   - 27559
دث عن أبيه عن  عن يزيد بن محري قال مسعت عبد الرمحن بن جبري بن نفري حي

أيب الدرداء عن النيب صلى هللا عليه وسلم : انه مر ابمرأة جمح على ابب 
وا نعم فقال  فسطاط فقال النيب صلى هللا عليه وسلم لعله يريد أن يلم هبا فقال

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لقد مهمت ان العنه لعنا يدخل معه قربه كيف  
 يورثه وهو ال حيل له كيف يستخدمه وهو ال حيل له  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن   - 27560
ن عن عطاء بن يسار عن شيخ عن أيب الدرداء انه : سأل  سليمان عن ذكوا

الذين آمنوا وكانوا يتقون هلم   }رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن هذه اآلية  
قال الرؤاي الصاحلة يراها املسلم أو ترى له  {البشرى يف احلياة الدنيا   

 

 

عن   عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف إلهبام الراويت
 أيب الدرداء وبقية رجال اإلسناد ثقات رجال الشيخني

 

 

------------------------------------- 

 

[    447صفحة  - 6مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان بن عيينة عن بن املنكدر   - 27561
مسعه من عطاء بن يسار وعبد العزيز بن رفيع عن أيب صاحل عن عطاء بن يسار 
عن رجل من أهل مصر سألت أاب الدرداء فذكر عن النيب صلى هللا عليه وسلم  



 وذكر : حنوه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح لغريه ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هبز حدثين بكري بن أيب السميط ثنا   - 27562
عن  قتادة عن سامل بن أيب اجلعد الغطفاين عن معدان عن أيب طلحة اليعمري 

أيب الدرداء ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : أيعجز أحدكم ان يقرأ كل  
ذاك وأعجز قال فان هللا  يوم ثلث القرآن قالوا اي رسول هللا حنن أضعف من

 جزأ القرآن ثالثة أجزاء فقل هو هللا أحد جزء من أجزائه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

قال عبد هللا قال أيب وحدثناه عفان ثنا أابن ثنا قتادة عن سامل   - 27563
عن معدان عن أيب الدرداء ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : أيعجز  

 أحدكم ان يقرأ فذكر معناه  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  



 

 

هبذا اإلسناد مبثله   قال أيب وقال عفان ثنا بكري بن أيب السميط : - 27564
 سواء  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حجاج بن حممد ثنا أبو معشر عن   - 27565
موسى بن عقبة عن زايد بن أيب زايد موىل بن عباس عن أيب الدرداء قال قال  

اها عند رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : أال أخربكم خبري أعمالكم وأزك
مليككم وارفعها لدرجاتكم وخري لكم من إعطاء الذهب والورق وخري لكم من  

 ان تلقوا عدوكم فتضربوا رقاهبم ويضربون رقابكم ذكر هللا عز وجل  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : هذا إسناد فيه ضعف وانقطاع ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو معاوية قال ثنا األعمش عن   - 27566
أيب صاحل عن عطاء بن يسار عن رجل من أهل مصر عن أيب الدرداء قال :  

هلم البشرى يف احلياة الدنيا ويف اآلخرة   }أاته رجل فقال ما تقول يف قول هللا  



قال لقد سألت عن شيء ما مسعت أحدا سأل عنه بعد رجل سأل عنه   {
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال بشراهم يف احلياة الدنيا الرؤاي الصاحلة 

 يراها املسلم أو ترى له وبشراهم يف اآلخرة اجلنة  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف إلهبام الراوي عن  ت
ء أيب الدردا  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بن منري ثنا األعمش عن أيب صاحل  - 27567
عن أيب الدرداء مثل حديث زيد بن وهب عن أيب ذر عن النيب صلى هللا عليه  

وسلم انه قال : من مات من أميت ال يشرك ابهلل شيئا دخل اجلنة اال ان فيه  
 وان رغم أنف أيب الدرداء 

 

 

: صحيح من حديث أيب ذر وهذا إسناد ضعيف  عليق شعيب األرنؤوطت
 النقطاعه بني أيب صاحل وأيب الدرداء 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أان سفيان عن عطاء   - 27568
بن السائب عن أيب عبد الرمحن السلمي قال كان فينا رجل فذكر احلديث قال 



عليه وسلم يقول : الوالد  فرحل إىل أيب الدرداء فقال مسعت النيب صلى هللا 
 أوسط أبواب اجلنة 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    448صفحة  - 6مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن زيد بن  - 27569
بيت عند نسائه أسلم قال كان عبد امللك بن مروان يرسل إىل أم الدرداء فت

ويسأهلا عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : فقام ليلة فدعا خادمة فأبطأت 
ل هللا صلى هللا عليه فلعنها فقالت ال تلعن فان أاب الدرداء حدثين انه مسع رسو 

 عليه وسلم يقول ان اللعانني ال يكونون يوم القيامة شهداء وال شفعاء  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني ت  

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد بن احلباب ثنا معاوية بن  - 27570
حلضرمي قال صاحل حدثين أبو الزاهرية حدير بن كريب عن كثري بن مرة ا

مسعت أاب الدرداء يقول : سألت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أيف كل صالة  
ء قراءة قال نعم فقال رجل من األنصار وجبت هذه فالتفت إىل أبو الدردا

وكنت أقرب القوم منه فقال اي بن أخي ما أرى اإلمام إذا أم القوم اال قد 
 كفاهم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد عن مالك عن زيد   - 27571
بن أسلم عن عطاء بن يسار : ان معاوية اشرتى سقاية من فضة أبقل من مثنها  

أو أكثر قال فقال أبو الدرداء هنى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن مثل  
 هذا اال مثال مبثل  

 

 

بن الصامت  عليق شعيب األرنؤوط : صحيح من حديث عبادةت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد عن شعبة قال   - 27572



حدثين القاسم بن أيب بزة عن عطاء الكيخاراين عن أم الدرداء عن أيب الدرداء  
عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : ليس شيء أثقل يف امليزان من خلق 

 حسن 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا سفيان وعبد الرمحن عن   - 75732
ن سفيان عن أيب إسحاق عن أيب حبيبة الطائي عن أيب الدرداء قال عبد الرمح

يف حديثه فلقيت أاب الدرداء فقال مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول  
 : مثل الذي يعتق عند املوت كمثل الذي يهدي إذا شبع  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف جلهالة أيب حبيبة الطائيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا يونس بن أيب إسحاق عن   - 27574
أيب السفر قال : كسر رجل من قريش سن رجل من األنصار فاستعدى عليه  

لما  معاوية فقال القرشي إن هذا دق سين قال معاوية كال إان سنرضيه قال ف
أحل عليه األنصاري قال معاوية شأنك بصاحبك وأبو الدرداء جالس فقال أبو 



الدرداء مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول ما من مسلم يصاب 
بشيء يف جسده فيتصدق به اال رفعه هللا به درجة وحط عنه هبا خطيئة قال  

وسلم قال نعم   فقال األنصاري أأنت مسعت هذا من رسول هللا صلى هللا عليه
 مسعته أذاني ووعاه قليب يعىن فعفا عنه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : املرفوع منه صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف ت
 النقطاعه أبو السفر وهو سيعيد بن حيمد 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل ثنا داود بن أيب عدي عن   - 27575
عدي : يف  داود عن الشعيب عن علقمة قال لقيت أاب الدرداء قال بن أيب

حديثه فقدمت الشام فلقيت أاب الدرداء قال ممن أنت قلت من أهل الكوفة 
قلت قال هل تقرأ على قراءة بن مسعود قلت نعم قال فاقرأ والليل إذا يغشى 

والذكر واألنثى قال هكذا مسعت رسول  {والليل إذا يغشى والنهار إذا جتلى  }
 هللا صلى هللا عليه وسلم يقرؤها قال أحسبه قال فضحك 

 

 

وهو ابن  -عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم داود ت
من رجاله وبقية رجاله ثقات رجال الشيخني -أيب هند   

 



 

-------------------------------------  

 

[    449صفحة  - 6مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل عن ليث عن شهر بن  - 27576
حوشب عن أم الدرداء عن أيب الدرداء عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال :  

من رد عن عرض أخيه املسلم كان حقا على هللا عز وجل ان يرد عنه انر 
 جهنم يوم القيامة  

 

 

وهو   -عف ليث  عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه وهذا إسناد ضعيف لضت
وشهر بن حوشب  -ابن أيب سليم   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن حيىي بن  - 27577
أيب كثري عن يعيش بن الوليد عن خالد بن معدان عن أيب الدرداء قال :  

 استقاء رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فأفطر فأتى مباء فتوضأ  
 

 

: حديث صحيح وهذا إسناد أخطأ فيه معمر  عليق شعيب األرنؤوطت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد بن هارون أان شعبة عن مغرية   - 27578
عن إبراهيم عن علقمة : انه قدم الشام فدخل مسجد دمشق فصلى فيه  
ركعتني وقال اللهم ارزقين جليسا صاحلا قال فجاء فجلس إىل أيب الدرداء 

ممن أنت قال من أهل الكوفة قال كيف مسعت بن أم عبد  فقال له أبو الدرداء 
قال علقمة والذكر واألنثى فقال    {والليل إذا يغشى والنهار إذا جتلى  }يقرأ 

أبو الدرداء لقد مسعتها من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فما زال هؤالء حىت 
ه  شككوين مث قال أمل يكن فيكم صاحب الوساد وصاحب السر الذي ال يعلم

أحد غريه والذي أجري من الشيطان على لسان النيب صلى هللا عليه وسلم  
صاحب الوساد بن مسعود وصاحب السر حذيفة والذي أجري من الشيطان  

 عمار  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا شعبة قال أخربين مغرية   - 27579
 قال مسعت إبراهيم قال : ذهب علقمة إىل الشام فذكر احلديث 

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح ثنا سعيد عن قتادة ثنا سامل بن   - 27580
اين عن معدان بن أيب طلحة اليعمري عن أيب الدرداء عن النيب أيب اجلعد الغطف

صلى هللا عليه وسلم قال : من حفظ عشر آايت من أول سورة الكهف عصم  
 من فتنة الدجال  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم معدان بن أيب ت
 طلحة من رجاله وبقية رجاله ثقات رجال الشيخني

 

 

ا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسني يف تفسري شيبان عن قتادة  حدثن - 27581
قال ثنا سامل بن أيب اجلعد عن معدان بن أيب طلحة عن أيب الدرداء فذكر :  

 مثله  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد وعفان قاال ثنا مهام   - 27582



يف حديثه ثنا مهام قال كان قتادة يقص به علينا قال ثنا سامل بن أيب قال عفان 
 اجلعد الغطفاين عن حديث معدان بن أيب طلحة اليعمري عن حديث أيب

الدرداء يروية عن نيب هللا صلى هللا عليه وسلم فذكر مثله مث رجع إىل حديث 
يب الدرداء عبد الصمد قال ثنا مهام ثنا قتادة عن سامل عن حديث معدان عن أ

يرويه عن نيب هللا صلى هللا عليه وسلم انه قال : من حفظ عشر آايت من  
 سورة الكهف  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم من طريق عفان ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    450صفحة  - 6مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا علي بن إسحاق أان عبد هللا يعىن  - 27583
بن املبارك قال اان أبو بكر النهشلي عن مرزوق أيب بكري التيمي عن أم الدرداء 

عن أيب الدرداء عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : من رد عن عرض أخيه  
د هللا عن وجهه النار يوم القيامة  ر   

 



 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريهت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أسود بن عامر ثنا إسرائيل عن   - 27584
املغرية عن إبراهيم عن علقمة قال : أتيت الشام فدخلت املسجد فصليت 

 ركعتني وقلت اللهم يسر يل جليسا صاحلا فذكر معىن حديث شعبة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو العالء احلسن بن سوار ثنا ليث   - 27585
قول مسعت عن معاوية عن أيب حليس يزيد بن ميسرة قال مسعت أم الدرداء ت

أاب الدرداء يقول مسعت أاب القاسم صلى هللا عليه وسلم يقول : ما مسعته يكنيه  
عث من بعدك أمة  قبلها وال بعدها يقول ان هللا عز وجل يقول اي عيسى إين اب

ان أصاهبم ما حيبون محدوا هللا وشكروا وإن أصاهبم ما يكرهون احتسبوا 
وصربوا وال حلم وال علم قال اي رب كيف هذا هلم وال حلم وال علم قال  

 أعطيهم من حلمي وعلمي  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف جلهالة حال أيب حلبس يزيد بن ت



واة عنه سوى اثننيميسرة فلم يذكروا يف الر   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أمحد بن عبد امللك حدثين سهل   - 27586
بن أيب صدقة قال حدثين كثري بن الفضل الطفاوي حدثين يوسف بن عبد هللا  
بن سالم قال : أتيت أاب الدرداء يف مرضه الذي قبض فيه فقال يل اي بن أخي 

ك قال قلت ال إال صلة ما كان بينك ما أعمدك إىل هذا البلد أو ما جاء ب
وبني والدي عبد هللا بن سالم فقال أبو الدرداء بئس ساعة الكذب هذه  

مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول من توضأ فأحسن وضوؤه مث قام  
فصلى ركعتني أو أربعا شك سهل حيسن فيهما الذكر واخلشوع مث استغفر هللا  

 وحدثناه سعيد بن أيب الربيع السمان قال ثنا  عز وجل غفر له قال عبد هللا
صدقة بن أيب سهل اهلنائي قال عبد هللا وأمحد بن عبد امللك وهم يف اسم  

 الشيخ فقال سهل بن أيب صدقة وإمنا هو صدقة بن أيب سهل اهلنائي  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسنت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا مهام قال ثنا عاصم بن   - 27587
على الناس  هبدلة عن أيب صاحل عن معاذ بن جبل انه إذ حضر قال ادخلوا

فادخلوا عليه فقال إين مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : من مات  



د املوت ال يشرك ابهلل شيئا جعله هللا يف اجلنة وما كنت أحد ثكموه اال عن
والشهيد على ذلك عومير أبو الدرداء فأتوا أاب الدرداء فقال صدق أخي وما  

 كان حيدثكم به اال عند موته  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف النقطاعه أبو ت
 صاحل وهو ذكوان السمان مل يسمع من معاذ بن جبل وال من أيب الدرداء 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن مصعب ثنا أبو بكر عن   - 27588
خالد بن حممد عن بالل بن أيب الدرداء عن أبيه عن النيب صلى هللا عليه وسلم  

 قال : حبك الشيء يصم ويعمي  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح موقوفا وهذا إسناد ضعيف لضعف أيب بكر ت
 وهو ابن عبد هللا ابن أيب مرمي 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن مغرية   - 89275
لهم وفق  انه مسع إبراهيم حيدث قال : أتى علقمة الشام فصلى ركعتني فقال ال

يل جليسا صاحلا قال فجلست إىل رجل فإذا هو أبو الدرداء فقال ممن أنت  



 }ذا احلرف فقلت من أهل الكوفة فقال هل تدري كيف كان عبد هللا يقرأ ه
فقلت كان يقرؤها    {والليل إذا يغشى والنهار إذا جتلى وما خلق الذكر واألنثى 

والذكر واألنثى فقال هكذا مسعت  {والليل إذا يغشى والنهار إذا جتلى  }
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقرؤها فما زال يب هؤالء حىت كادوا يشككوين  

اك يعىن عبد هللا بن مسعود أليس  مث قال أليس فيكم صاحب الوساد والسو 
فيكم الذي أجاره هللا على لسان نبيه من الشيطان يعىن عمار بن ايسر أليس 

 فيكم الذي يعلم السر وال يعلمه غريه يعىن حذيفة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    451صفحة  - 6مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو اليمان ثنا صفوان بن عمرو   - 27590
عن شريح بن عبيد عن أيب الدرداء ان النيب صلى هللا عليه وسلم قال : ان هللا  

 عز وجل يقول بن آدم ال تعجز من أربع ركعات أول النهار أكفك آخره  

 



 

شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه عليق ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا احلكم بن انفع أبو اليمان ثنا   - 27591
أيب الدرداء  صفوان بن عمرو عن أيب إدريس السكوين عن جبري بن نفري عن 

قال : أوصاين خليلي صلى هللا عليه وسلم بثالث ال أدعهن لشيء أوصاين 
بصيام ثالثة أايم من كل شهر وان ال أانم اال عن وتر وسبحة الضحى يف 

ضر والسفر احل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان بن عيينة عن عطاء يعىن بن  - 27592
السائب عن أيب عبد الرمحن املقرئ قال قال أبو الدرداء مسعت رسول هللا 

لك الباب أو صلى هللا عليه وسلم يقول : الوالد أوسط أبواب اجلنة فاحفظ ذ
 دعه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسن من أجل عطاء بن السائب ومساع ت
 سفيان بن عيينة منه قبل االختالط 



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان عن عمرو عن بن أيب مليكة   - 27593
عن يعلي بن مملك عن أم الدرداء عن أيب الدرداء يبلغ به : من أعطى حظه  
 من الرفق أعطى حظه من اخلري وليس شيء أثقل يف امليزان من اخللق احلسن  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : بعضه صحيح وبعضه صحيح لغريه وهذا إسناد  ت
 ضعيف جلهالة يعلى بن مملك 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا األعمش عن إبراهيم عن علقمة   - 27594
قال قدمنا إىل الشام فأاتان أبو الدرداء فقال : أفيكم أحد يقرأ علي قراءة عبد  

  }هللا فاشاروا إيل قال قلت نعم أان فقال كيف مسعت عبد هللا يقرأ هذه اآلية 
والليل إذا يغشى  }قال قلت مسعته يقرأ  {النهار إذا جتلى  والليل إذا يغشى و 
والذكر واألنثى قال وأان وهللا هكذا مسعت رسول هللا صلى  {والنهار إذا جتلى  

 هللا عليه وسلم يقرؤها وهؤالء يريدون ان اقرأ وما خلق فال أاتبعهم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 



دثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان مرة أخرى عن عمرو عن  ح - 27595
بن أيب مليكة عن يعلي بن مملك عن أم الدرداء عن أيب الدرداء عن النيب 
 صلى هللا عليه وسلم قال : أثقل شيء يف امليزان يوم القيامة خلق حسن 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    452صفحة  - 6مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو معاوية ثنا األعمش عن أيب  - 27596
صاحل عن عطاء بن يسار عن رجل من أهل مصر عن أيب الدرداء قال : سئل  

فقال لقد سألت  { يا ويف اآلخرة هلم البشرى يف احلياة الدن  }عن هذه اآلية 
عن شيء ما مسعت أحدا سأل بعد رجل سأل عنه رسول هللا صلى هللا عليه  

وسلم فقال هي الرؤاي الصاحلة يراها الرجل املسلم أو ترى له بشراه يف احلياة 
 الدنيا وبشراه يف اآلخرة اجلنة  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيفت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو معاوية ثنا هشام بن حسان  - 27597
سئل  القردوسي عن قيس بن سعد عن رجل حدثه عن أيب الدرداء قال :

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن أموال السلطان فقال ما أاتك هللا منها من  
يرحل غري مسألة وال أشراف فكله ومتوله قال وقال احلسن ال أبس هبا ما مل 

 إليها أو يشرف هلا  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف إلهبام الراوي عن  ت
 أيب الدرداء 

 

 

( حديث أم الدرداء رضي هللا عنها  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا بن منري ثنا فضيل يعىن بن غزوان   - 27598
قال مسعت طلحة بن عبيد هللا بن كريز قال مسعت أم الدرداء قالت مسعت 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : انه يستجاب للمرء بظهر الغيب ألخيه  
 فما دعا ألخيه بدعوة اال قال امللك ولك مبثل 



 

 

نؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد وهم ابن منري فيه إبثبات عليق شعيب األر ت
 مساع أم الدرداء من النيب صلى هللا عليه وسلم 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد بن هارون اان عبد امللك عن   - 27599
أاتهم فوجد أم أيب الزبري عن صفوان بن عبد هللا وكانت حتبه أم الدرداء ف

الدرداء فقالت له أتريد احلج العام فقال نعم قالت فادع لنا خبري فان النيب 
ة ألخيه بظهر  صلى هللا عليه وسلم كان يقول ان دعوة املرء املسلم مستجاب

الغيب عند رأسه ملك موكل به كلما دعا ألخيه خبري قال آمني ولك مبثل قال  
فخرجت إىل السوق فلقيت أاب الدرداء فحدثين عن النيب صلى هللا عليه وسلم  

 : مبثل ذلك  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 

 

( من حديث أمساء ابنة يزيد رضي هللا عنها  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان قال أيب وقرئ على سفيان   - 27600



 مسعت بن أيب حسني عن شهر بن حوشب عن أمساء بنت يزيد :  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : انظر التايلت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان عن بن أيب حسني عن شهر   - 27601
بن حوشب عن أمساء ان النيب صلى هللا عليه وسلم قال : ال جتمعن جوعا  

 وكذاب  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف لضعف شهر بن حوشبت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان عن بن أيب حسني مسع  - 27602
مسعت أمساء بنت يزيد إحدى نساء بين عبد األشهل تقول : مر بنا  شهرا يقول 

قال إايكن وكفر  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وحنن يف نسوة فسلم علينا و 
املنعمني فقلنا اي رسول هللا وما كفر املنعمني قال لعل إحداكن ان تطول أميتها  

ماال وولدا فتغضب  بني أبويها وتعنس فريزقها هللا عز وجل زوجا ويرزقها منه
 الغضبة فراحت تقول ما رأيت منه يوما خريا قط وقال مرة خريا قط  

 

 



  -وإن كان ضعيفا  -عليق شعيب األرنؤوط : حديث حسن شهر بن حوشب ت
 قد توبع وبقية رجال اإلسناد ثقات 

 

 

------------------------------------- 

 

[    453صفحة  - 6مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا الفضل بن دكني ثنا بن أيب غنية   - 27603
عن حممد بن مهاجر عن أبيه عن أمساء بنت يزيد قالت مسعت رسول هللا صلى 

هللا عليه وسلم يقول : ال تقتلوا أوالدكم سرا فان قتل الغيل يدرك الفارس 
 فيدعثره عن ظهر فرسه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن عبيد ثنا داود االودي   - 76042
م  عن شهر عن أمساء بنت يزيد قالت : أتيت رسول هللا صلى هللا عليه وسل

ألابيعه فدنوت وعلى سواران من ذهب فبصر ببصيصهما فقال القي السوارين 



ما فما أدري من  اي أمساء أما ختافني ان يسورك هللا بسوار من انر قالت فألقيته 
 أخذمها 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف لضعف داود بن يزيد األودي وشهر  ت
 بن حوشب

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن عبيد ثنا داود يعىن بن  - 27605
يزيد االودي عن شهر بن حوشب عن أمساء بنت يزيد قالت قال رسول هللا 

لح من الذهب شيء وال بصيصه  صلى هللا عليه وسلم : ال يص  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا عبد احلميد عن شهر بن   - 27606
 حوشب عن أمساء قالت : توىف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ودرعه مرهونة  

 

 

شهر بن  عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف لضعفت
 حوشب



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن بكار ثنا عبد احلميد بن   - 27607
 هبرام الفزاري عن شهر بن حوشب عن أمساء بنت يزيد : مثله  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وإسناده ضعيفت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع عن سفيان عن بن أيب حسني  - 27608
عن شهر عن أمساء قالت : أاتان النيب صلى هللا عليه وسلم فأتى بلنب فقال  

 أتشربني قلن ال نشتهيه فقال ال جتمعن كذاب وجوعا  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف لضعف شهر بن حوشبت  

 

 

ين أيب ثنا يزيد بن هارون اان جرير بن حازم  حدثنا عبد هللا حدث - 27609
يزيد قالت : كنا مع النيب صلى عن قتادة عن شهر بن حوشب عن أمساء بنت 

هللا عليه وسلم يف بيته فقال إذا كان قبل خروج الدجال بثالث سنني حبست 
السماء ثلث قطرها وحبست األرض ثلث نباهتا فإذا كانت السنة الثانية  

قطرها وحبست األرض ثلثي نباهتا فإذا كانت السنة   حبست السماء ثلثي



الثالثة حبست السماء قطرها كله وحبست األرض نباهتا كله فال يبقى ذو  
خف وال ظلف اال هلك فيقول الدجال للرجل من أهل البادية أرأيت ان 

بعثت ابلك ضخاما ضروعها عظاما أسنمتها أتعلم اين ربك فيقول نعم فتمثل  
صورة ابله فيتبعه ويقول للرجل أرأيت ان بعثت أابك وابنك  له الشياطني على

ومن تعرف من أهلك أتعلم اين ربك فيقول نعم فيمثل له الشياطني على  
صورهم فيتبعه مث خرج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وبكى أهل البيت مث 
رجع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وحنن نبكي فقال ما يبكيكم فقلت اي 

هللا ما ذكرت من الدجال فوهللا ان أمة أهلي لتعجن عجينها فما تبلغ  رسول 
حىت تكاد تفتت من اجلوع فكيف نصنع يومئذ فقال رسول هللا صلى هللا عليه  
وسلم يكفي املؤمنني عن الطعام والشراب يومئذ التكبري والتسبيح والتحميد مث  

ن خيرج بعدي فاهلل  قال ال تبكوا فان خيرج الدجال وأان فيكم فاان حجيجه وا
 خليفيت على كل مسلم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : قوله : " إن خيرج الدجال وأان فيكم فأان حجيجه "  ت
 صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف لضعف شهر بن حوشب 

 

 

------------------------------------- 

 



[    454صفحة  - 6مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد بن هارون اان محاد بن سلمة   - 27610
عن اثبت عن شهر بن حوشب عن أمساء بنت يزيد قالت : مسعت رسول هللا 

اي عبادي  }ومسعته يقرأ   {إنه عمل غري صاحل  }صلى هللا عليه وسلم يقرأ  
  {ا على أنفسهم ال تقنطوا من رمحة هللا إن هللا يغفر الذنوب مجيعا  الذين أسرفو 

إنه هو الغفور الرحيم   }وال يبايل   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : الشطر األول حمتمل للتحسني بشاهده وهذا إسناد  ت
 ضعيف 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرمحن بن مهدي ثنا داود بن   - 27611
اهنا مسعت عبد الرمحن عن بن خثيم عن شهر بن حوشب عن أمساء بنت يزيد 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم خيطب يقول : اي أيها الذين آمنوا ما حيملكم  
يكتب على  على ان تتابعوا يف الكذب كما يتتابع الفراش يف النار كل الكذب 

بن آدم اال ثالث خصال رجل كذب على امرأته لريضيها أو رجل كذب يف 
 خديعة حرب أو رجل كذب بني امرأين مسلمني ليصلح بينهما  

 



 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف لضعف شهر بن حوشبت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق اان معمر عن بن خثيم   - 27612
حوشب عن أمساء بنت يزيد قالت قال رسول هللا صلى هللا عليه   عن شهر بن

وسلم : ميكث الدجال يف األرض أربعني سنة السنة كالشهر والشهر كاجلمعة  
 واجلمعة كاليوم واليوم كاضطرام السعفة يف النار  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف لضعف شهر بن حوشبت  

 

 

يب ثنا هاشم هو بن القاسم ثنا عبد  حدثنا عبد هللا حدثين أ - 27613
قال حدثتين أمساء بنت يزيد : ان رسول  احلميد قال حدثنا شهر بن حوشب 

هللا صلى هللا عليه وسلم مجع نساء املسلمني للبيعة فقالت له أمساء أال حتسر 
لنا عن يدك اي رسول هللا فقال هلا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اين لست 

كن آخذ عليهن ويف النساء خالة هلا عليها قلبان من ذهب  أصافح النساء ول
وخواتيم من ذهب فقال هلا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اي هذه هل يسرك 
ان حيليك هللا يوم القيامة من مجر جهنم سوارين وخواتيم فقالت أعوذ ابهلل اي 

هللا اي نيب هللا قالت قلت اي خاليت اطرحي ما عليك فطرحته فحدثتين أمساء و 



بين لقد طرحته فما أدري من لقطه من مكانه وال التفت منا أحد إليه قالت 
له  أمساء فقلت اي نيب هللا ان إحداهن تصلف عند زوجها إذا مل متلح له أو حتلى 
قال نيب هللا صلى هللا عليه وسلم ما على إحداكن ان تتخذ قرطني من فضة  

ملها بشيء من زعفران فإذا هو  وتتخذ هلا مجانتني من فضة فتدرجه بني أان
 كالذهب يربق 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : قوله : " إين لست أصافح النساء " صحيح لغريه  ت
 وهذا إسناد ضعيف لضعف شهر بن حوشب

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق قال قال بن جريج :  - 27614
له مثان ومخسون سنة  ان معمرا شرب من العلم أبنفع قال أيب ومات معمر و   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : خرب صحيحت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    455صفحة  - 6مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو النضر ثنا عبد احلميد حدثين  - 27615
هللا عليه  شهر بن حوشب قال حدثتين أمساء بنت يزيد ان رسول هللا صلى 

وسلم قال : اخليل يف نواصيها اخلري معقود أبدا إىل يوم القيامة فمن ربطها  
وجوعها وريها  عدة يف سبيل هللا وأنفق عليها احتسااب يف سبيل هللا فان شبعها 

وظمأها وأرواثها وأبواهلا فالح يف موازينه يوم القيامة ومن ربطها رايء ومسعة  
وفرحا ومرحا فان شبعها وجوعها وريها وظمأها وأرواثها وأبواهلا خسران يف 

 موازينه يوم القيامة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف لضعف شهر بن ت
 حوشب

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو النضر ثنا أبو معاوية يعىن  - 27616
شيبان عن ليث عن شهر بن حوشب عن أمساء بنت يزيد قالت : اين آلخذة  
بزمام العضباء انقة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذ أنزلت عليه املائدة كلها  

 فكادت من ثقلها تدق بعضد الناقة 

 

 

لغريه وهذا إسناد ضعيف لضعف ليث بن أيب  عليق شعيب األرنؤوط : حسنت



 سليم وشهر بن حوشب

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو النضر وحسن بن موسى قاال   - 27617
ثنا شيبان عن ليث عن شهر عن أمساء بنت يزيد قالت : أتى النيب صلى هللا  

شرب عليه وسلم بشراب فدار على القوم وفيهم رجل صائم فلما بلغه قال له ا
فقيل اي رسول هللا انه ليس يفطر أو يصوم الدهر فقال يعىن رسول هللا صلى 

 هللا عليه وسلم ال صام من صام األبد 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : مرفوعه صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف لضعف ت
 ليث وهو ابن أيب سليم وشهر بن حوشب

 

 

هشام وعبد الصمد  حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو عامر عن - 27618
عن حيىي عن حممود بن عمرو ان أمساء بنت يزيد حدثته أن  قال ثنا هشام

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : أميا امرأة حتلت قالدة من ذهب جعل يف  
عنقها مثلها من النار يوم القيامة وأميا امرأة جعلت يف أذهنا خرصة من ذهب  

القيامة قال عبد الصمد يف حديثه قال ثنا  جعل يف أذهنا مثلها من النار يوم 
حممود بن عمرو قال وأميا امرأة جعلت يف أذهنا خرصا جعل يف أذهنا مثله من  

 النار يوم القيامة  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف حممود بن عمرو : وهو ابن يزيد بن ت
 السكن مل يذكروا يف الرواة عنه سوى اثنني

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد ثنا حفص السراج قال  - 27619
ضر النيب مسعت شهر بن حوشب حيدث عن أمساء بنت يزيد اهنا : كانت حت

صلى هللا عليه وسلم مع النساء فأبصر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم امرأة  
لت عليها سواران من ذهب فقال هلا أيسرك ان يسورك هللا سوارين من انر قا

 فأخرجته قالت أمساء فوهللا ما أدري أهي نزعته أم أان نزعته  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف لضعف شهر بن حوشبت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أان معمر عن قتادة عن   - 27620
هللا صلى  شهر بن حوشب عن أمساء بنت يزيد األنصارية قالت : كان رسول 

هللا عليه وسلم يف بييت فذكر الدجال فقال ان بني يديه ثالث سنني سنة متسك  
ي قطرها  السماء ثلث قطرها واألرض ثلث نباهتا والثانية متسك السماء ثلث

واألرض ثلثي نباهتا والثالثة متسك السماء قطرها كله واألرض نباهتا كله فال 



يبقى ذات ضرس وال ذات ظلف من البهائم اال هلكت وان أشد فتنته ان أييت 
األعرايب فيقول أرأيت ان أحييت لك ابلك ألست تعلم اين ربك قال فيقول  

ن ضروعها وأعظمه أسنمة  بلى فتمثل الشياطني له حنو ابله كأحسن ما تكو 
د مات أخوه ومات أبوه فيقول أرأيت ان أحييت لك أابك قال وأييت الرجل ق

وأحييت لك أخاك ألست تعلم اين ربك فيقول بلى فتمثل له الشياطني حنو  
أبيه وحنو أخيه قالت مث خرج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حلاجة مث رجع 

هم به قالت فأخذ بلجميت الباب وقال  قالت والقوم يف اهتمام وغم مما حدث
مهيم أمساء قالت قلت اي رسول هللا لقد خلعت أفئدتنا بذكر الدجال قال وان  
خيرج وأان حي فاان حجيجه وإال فان ريب خليفيت على كل مؤمن قالت أمساء اي 
رسول هللا اان وهللا لنعجن عجينتنا فما خنتبزها حىت جنوع فكيف ابملؤمنني يومئذ  

زيهم ما جيزئ أهل السماء من التسبيح والتقديس  قال جي  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : قوله : " إن خيرج الدجال وأان حي فأان حجيجه " :  ت
 صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف لضعف شهر بن حوشب 

 

 

------------------------------------- 

 

[    456صفحة  - 6مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هاشم قال ثنا عبد احلميد قال ثنا   - 27621
ليه وسلم جلس  شهر قال وحدثتين أمساء بنت يزيد : ان رسول هللا صلى هللا ع

جملسا مرة حيدثهم عن أعور الدجال فذكر حنوه وزاد فيه فقال مهيم وكانت 
وزاد فيه  كلمة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا سأل عن شيء يقول مهيم 

فمن حضر جملسي ومسع قويل فليبلغ الشاهد منكم الغائب واعلموا ان هللا عز  
وجل صحيح ليس أبعور وان الدجال أعور ممسوح العني بني عينيه مكتوب 

 كافر يقرؤه كل مؤمن كاتب وغري كاتب 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف لضعف شهر بن حوشبت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد بن هارون قال أان إمساعيل   - 27622
يقال هلا أمساء يعىن بن أيب خالد عن إسحاق بن راشد عن امرأة من األنصار 

بنت يزيد بن سكن قالت : ملا توىف سعد بن معاذ صاحت أمه فقال النيب 
صلى هللا عليه وسلم اال يرفأ دمعك ويذهب حزنك فان ابنك أول من ضحك 

 هللا له واهتز له العرش  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هيثم بن خارجة قال حدثين  - 27623
إمساعيل بن عياش عن اثبت بن العجالن عن جماهد عن أمساء بنت يزيد عن  

النيب صلى هللا عليه وسلم قال : العقيقة عن الغالم شااتن مكافأاتن وعن  
 اجلارية شاة  

 

 

مساع جماهد  عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد حسن إن ثبت ت
 من أمساء بنت يزيد فإهنم مل يذكروا له مساعا منها 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد قال ثنا حفص السراج   - 27624
قال مسعت شهرا يقول حدثتين أمساء بنت يزيد اهنا : كانت عند رسول هللا 

ل ما  صلى هللا عليه وسلم والرجال والنساء قعود عنده فقال لعل رجال يقو 
يفعل أبهله ولعل امرأة خترب مبا فعلت مع زوجها فارم القوم فقلت أي وهللا اي  
رسول هللا اهنن ليقلن واهنم ليفعلون قال فال تفعلوا فإمنا ذلك مثل الشيطان  

 لقي شيطانه يف طريق فغشيها والناس ينظرون  
 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف لضعف شهر بن حوشبت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    457صفحة  - 6مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أزهر بن القاسم قال ثنا هشام  - 27625
وعبد الوارث قال اان هشام عن حيىي بن أيب كثري عن حممود بن عمرو ان أمساء 

ليه وسلم قال : أميا امرأة حتلت قالدة من  بنت يزيد حدثته ان النيب صلى هللا ع
ذهب جعل يف عنقها مثلها من النار يوم القيامة وأميا امرأة جعلت يف أذهنا 

 خرصا من ذهب جعل يف أذهنا مثله يوم القيامة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

يعىن حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا محاد بن خالد قال ثنا معاوية  - 27626
ر موىل أمساء بنت يزيد األنصارية قال مسعت أمساء بنت بن صاحل عن املهاج 

يزيد تقول مسعت النيب صلى هللا عليه وسلم يقول : ال تقتلوا أوالدكم سرا 



فوالذي نفسي بيده انه ليدرك الفارس فيدعثره قالت قلت ما يعىن قال الغيلة  
 أييت الرجل امرأته وهي ترضع 

 

 

رنؤوط : إسناده ضعيف عليق شعيب األت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا علي بن مسلم قال ثنا سليمان بن  - 27627
حرب قال مسعت محاد بن زيد وذكر اجلهمية فقال : إمنا حياولون ان ليس يف 

 السماء شيء 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : هذا أثر صحيح إىل محاد بن زيد رجاله ثقات رجال ت
وهو الطوسي -الشيخني غري علي بن مسلم   

 

 

دثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هاشم قال ثين عبد احلميد قال  ح - 27628
حدثين شهر بن حوشب قال حدثتين أمساء بنت يزيد : ان رسول هللا صلى هللا 
 عليه وسلم توىف يوم تويف ودرعه مرهونة عند رجل من اليهود بوسق من شعري  

 

 

وهذا عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه دون قوله : " بوسق من شعري " ت



 إسناد ضعيف لضعف شهر بن حوشب
 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هاشم قال ثنا عبد احلميد قال ثنا   - 27629
شهر قال حدثتين أمساء بنت يزيد : ان أاب ذر الغفاري كان خيدم النيب صلى 

هللا عليه وسلم فإذا فرغ من خدمته آوى إىل املسجد فكان هو بيته يضطجع  
 صلى هللا عليه وسلم املسجد ليلة فوجد أاب ذر انئما فيه فدخل رسول هللا

منجدال يف املسجد فنكته رسول هللا صلى هللا عليه وسلم برجله حىت استوى  
جالسا فقال له رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اال أراك انئما قال أبو ذر اي  

 عليه  رسول هللا فأين أانم هل يل من بيت غريه فجلس إليه رسول هللا صلى هللا
وسلم فقال له كيف أنت إذا أخرجوك منه قال إذا أحلق ابلشام فان الشام 

أرض اهلجرة وأرض احملشر وأرض األنبياء فاكون رجال من أهلها قال له كيف  
أنت إذا أخرجوك من الشام قال إذا أرجع إليه فيكون هو بييت ومنزيل قال له  

يفي فأقاتل عين حىت أموت كيف أنت إذا أخرجوك منه الثانية قال إذا آخذ س
قال فكشر إليه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فأثبته بيده قال أدلك على  

خري من ذلك قال بلى أبيب أنت وأمي اي نيب هللا قال رسول هللا صلى هللا عليه  
وسلم تنقاد هلم حيث قادوك وتنساق هلم حيث ساقوك حىت تلقاين وأنت على  

 ذلك 

 

 



ط : إسناده ضعيف لضعف شهر بن حوشبعليق شعيب األرنؤو ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هاشم قال ثنا عبد احلميد قال   - 27630
حدثين شهر قال مسعت أمساء بنت يزيد األنصارية حتدث زعمت : ان رسول 
هللا صلى هللا عليه وسلم مر يف املسجد يوما وعصبة من النساء قعود فألوى 

إايكن وكفران املنعمني إايكن وكفران املنعمني قالت بيده إليهن ابلسالم قال 
إحداهن اي رسول هللا أعوذ ابهلل اي نيب هللا من كفران هللا قال بلى ان إحداكن  
تطول أميتها ويطول تعنيسها مث يزوجها هللا البعل ويفيدها الولد وقرة العني مث  

ران نعم  تغضب الغضبة فتقسم ابهلل ما رأت منه ساعة خري قط فذلك من كف 
 هللا عز وجل وذلك من كفران املنعمني 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث حسن شهر بن حوشب وإن كان ضعيفا قد  ت
 توبع 

 

 

------------------------------------- 

 

[    458صفحة  - 6مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو املغرية وعلي بن عياش قاال ثنا   - 27631
ارية قالت حممد بن مهاجر قال حدثين أيب عن أمساء بنت يزيد بن سكن األنص

مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : ال تقتلوا أوالدكم سرا فان الغيل  
يد األنصارية يدرك الفارس فيدعثره من فوق فرسه قال على أمساء بنت يز 

 قالت قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فذكر مثله  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو اليمان اان شعيب قال حدثين  - 27632
عبد هللا بن أيب حسني قال حدثين شهر بن حوشب : ان أمساء بنت يزيد بن 

األشهل دخل عليها يوما فقربت إليه طعاما فقال   السكن إحدى نساء بين عبد
 صلى هللا عليه وسلم مث جئته  ال أشتهيه فقالت اين قينت عائشة لرسول هللا

فدعوته جللوهتا فجاء فجلس إىل جنبها فأتى بعس لنب فشرب مث انوهلا النيب 
صلى هللا عليه وسلم فخفضت رأسها واستحيت قالت أمساء فانتهرهتا وقلت 

من يد النيب صلى هللا عليه وسلم قالت فأخذت فشربت شيئا مث قال  هلا خذي  
هلا النيب صلى هللا عليه وسلم أعطي تربك قالت أمساء فقلت اي رسول هللا بل 

خذه فاشرب منه مث انولنيه من يدك فأخذه فشرب منه مث انولنيه قالت 



فجلست مث وضعته على ركبيت مث طفقت أديره واتبعه بشفيت ألصيب منه  
مشرب النيب صلى هللا عليه وسلم مث قال لنسوة عندي انوليهن فقلن ال 
نشتهيه فقال النيب صلى هللا عليه وسلم ال جتمعن جوعا وكذاب فهل أنت 

 منتهية ان تقويل ال أشتهيه فقلت أي أمه ال أعود أبدا  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف لضعف شهر بن حوشبت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إسحاق بن يوسف قال اان سفيان   - 27633
عن ليث عن شهر بن حوشب عن أمساء بنت يزيد قالت : نزلت سورة املائدة 

 على النيب صلى هللا عليه وسلم مجيعا ان كادت من ثقلها لتكسر الناقة  

 

 

 -عليق شعيب األرنؤوط : حسن بشواهده وهذا إسناد ضعيف لضعف ليث ت
وشهر بن حوشب -بن أيب سليم وهو ا  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد احلميد بن هبرام عن شهر بن   - 27634
حوشب عن أمساء بنت يزيد قالت قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : من  
ارتبط فرسا يف سبيل هللا وأنفق عليه احتسااب كان شبعه وجوعه وريه وظمأه  



القيامة ومن ارتبط فرسا رايء ومسعه كان ذلك خسراان  وبوله وروثه يف ميزانه يوم
 يف ميزانه يوم القيامة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    459صفحة  - 6مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا عبد احلميد بن هبرام عن   - 27635
شهر بن حوشب عن أمساء بنت يزيد قالت قال رسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم : اين لست أصافح النساء  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف لضعف شهر بن ت
 حوشب

 

 

ثنا حجاج ثنا محاد بن سلمة عن  حدثنا عبد هللا حدثين أيب  - 27636



اثبت البناين عن شهر بن حوشب عن أمساء بنت يزيد قالت : مسعت رسول 
إنه عمل غري صاحل   }هللا صلى هللا عليه وسلم يقرأ    

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حمتمل للتحسني بشاهده وهذا إسناد ضعيف ت  

 

 

ا محاد يعىن بن حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حجاج بن حممد ثن - 27637
سلمة عن اثبت البناين عن شهر بن حوشب عن أمساء بنت يزيد قالت :  

اي عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم   }مسعت النيب صلى هللا عليه وسلم يقرأ 
إنه هو الغفور   }وال يبايل  {ال تقنطوا من رمحة هللا إن هللا يغفر الذنوب مجيعا 

 الرحيم 
 

 

األرنؤوط : إسناده ضعيف عليق شعيب ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق اان سفيان عن عبد هللا   - 27638
بن عثمان بن خثيم عن شهر بن حوشب عن أمساء بنت يزيد عن النيب صلى  
هللا عليه وسلم قال : ال يصلح الكذب اال يف ثالث كذب الرجل مع امرأته 

حلرب خدعة أو كذب يف إصالح بني لرتضى عنه أو كذب يف احلرب فان ا



 الناس 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف لضعف شهر بن حوشبت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق اان سفيان عن بن أيب  - 27639
احلسني عن شهر بن حوشب عن أمساء بنت يزيد قالت : كنا فيمن جهز  

عائشة وزفها قالت فعرض علينا النيب صلى هللا عليه وسلم لبنا فقلنا ال نريده 
 فقال النيب صلى هللا عليه وسلم ال جتمعن جوعا وكذاب  

 

 

األرنؤوط : إسناده ضعيف  عليق شعيبت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أان معمر عن بن خثيم   - 27640
عن شهر بن حوشب عن أمساء بنت يزيد ان النيب صلى هللا عليه وسلم قال :  
اال أخربكم خبياركم قالوا بلى اي رسول هللا قال الذين إذا رؤوا ذكر هللا تعاىل مث  

شراركم املشاءون ابلنميمة املفسدون بني األحبة الباغون قال اال أخربكم ب
 للربآء العنت  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : حسن بشواهده وهذا إسناد ضعيف لضعف شهر بن  ت
 حوشب وقد اختلف عليه فيه 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق اان معمر عن بن خثيم   - 27641
عن شهر بن حوشب عن أمساء بنت يزيد قالت قال النيب صلى هللا عليه وسلم  
: ميكث الدجال يف األرض أربعني سنة السنة كالشهر والشهر كاجلمعة واجلمعة  

 كاليوم واليوم كاضطرام السعفة يف النار  

 

 

ط : إسناده ضعيف عليق شعيب األرنؤو ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا علي بن عاصم قال أخربين عبد هللا   - 27642
بن عثمان بن خثيم عن شهر بن حوشب عن أمساء بنت يزيد األنصارية قالت 

قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : أال أخربكم خبياركم قالوا بلى قال 
 اال أخربكم بشراركم قالوا بلى قال فخياركم الذين إذا رءوا ذكر هللا تعاىل

 فشراركم املفسدون بني األحبة املشاءون ابلنميمة الباغون الربآء العنت 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن بشواهدهت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الوهاب بن عطاء اان عبد   - 27643
ختدم النيب صلى   اجلليل القيسي عن شهر بن حوشب ان أمساء بنت يزيد كانت

هللا عليه وسلم قالت : فبينما أان عنده إذ جاءته خاليت قالت فجعلت تسائله 
وعليها سواران من ذهب فقال هلا النيب صلى هللا عليه وسلم أيسرك ان عليك  

سوارين من انر قالت قلت اي خاليت إمنا يعىن سواريك هذين قالت فألقتهما  
لني صلفن عند أزواجهن فضحك رسول هللا قالت اي نيب هللا اهنن إذا مل يتج

صلى هللا عليه وسلم وقال أما تستطيع إحداكن ان جتعل طوقا من فضة ومجانة  
من فضة مث ختلقه بزعفران فيكون كأنه من ذهب فان من حتلى وزن عني جرادة  

 من ذهب أوجر بصيصه كوى هبا يوم القيامة  

 

 

بن حوشب عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف لضعف شهر ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    460صفحة  - 6مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا داود بن مهران الدابغ ثنا داود   - 27644



يعىن العطار عن بن خثيم عن شهر بن حوشب عن أمساء بنت يزيد اهنا مسعت 
النيب صلى هللا عليه وسلم يقول : من شرب اخلمر مل يرض هللا عنه أربعني ليلة  

ى هللا أن فان مات مات كافرا وان اتب اتب هللا عليه وان عاد كان حقا عل
يسقيه من طينة اخلبال قالت قلت اي رسول هللا وما طينة اخلبال قال صديد 

 أهل النار  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح لغريه دون قوله : " فإن مات مات ت
 كافرا " وهذا إسناد ضعيف لضعف شهر بن حوشب 

 

 

عن شهر    حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا مهام عن قتادة - 27645
حوشب عن أمساء قالت : انطلقت مع خاليت إىل النيب صلى هللا عليه  بن 

وسلم ويف يدها سواران من ذهب أو قالت قلبان من ذهب فقال يل أيسرك ان 
جيعل يف يدك سواران من انر فقلت هلا اي خاليت أما تسمعني ما يقول قالت وما  

انر أو قال قلبان من  يقول قلت يقول أيسرك أن جيعل يف يديك سواران من 
 انر قالت فانتزعتهما فرمت هبما فلم أدر أي الناس أخذمها  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف لضعف شهر بن حوشبت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا أابن ثنا حيىي بن أيب كثري   - 27646
يه وسلم  عن حممود بن عمرو عن أمساء بنت يزيد ان رسول هللا صلى هللا عل 

قال : أميا امرأة تقلدت بقالدة من ذهب قلدت مثلها من النار يوم القيامة  
من النار يوم  وأميا امرأة جعلت يف أذهنا خرصا من ذهب جعل يف أذهنا مثله  

 القيامة  
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا أابن ثنا محاد بن سلمة   - 27647
عن اثبت عن شهر بن حوشب عن أمساء بنت يزيد اهنا : مسعت النيب صلى 

لذين اي عبادي ا }ومسعته يقرأ  {إنه عمل غري صاحل  }هللا عليه وسلم يقرأ 
وال   {أسرفوا على أنفسهم ال تقنطوا من رمحة هللا إن هللا يغفر الذنوب مجيعا  

إنه هو الغفور الرحيم   }يبايل   

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : الشطر األول حمتمل للتحسني وهذا إسناد ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا على بن حيىي ثنا عيسى بن يونس  - 27648



ثنا عبيد هللا بن أيب زايد القداح عن شهر بن حوشب عن أمساء بنت يزيد عن  
إليالف قريش إيالفهم رحلة الشتاء والصيف  }النيب صلى هللا عليه وسلم قال 

: وحيكم اي قريش اعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمكم من جوع وآمنكم   {
 من خوف  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف لضعف شهر بن حوشبت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أمحد ثنا سفيان عن عبد هللا بن  - 27649
عثمان يعىن بن خثيم عن شهر بن حوشب عن أمساء بنت يزيد قالت قال  

ول هللا صلى هللا عليه وسلم : ال يصلح الكذب اال يف ثالث كذب الرجل  رس
 امرأته لريضيها أو إصالح بني الناس أو كذب يف احلرب 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف لضعف شهر بن حوشبت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    461صفحة  - 6مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عارم ثنا عبد هللا بن املبارك عن   - 27650
عبيد هللا بن أيب زايد عن شهر بن حوشب عن أمساء بنت يزيد عن النيب صلى 
هللا عليه وسلم قال : من ذب عن حلم أخيه ابلغيبة كان حقا على هللا أن يعتقه  

 من النار  

 

 

وهو   -لضعف عبيد هللا بن أيب زايد   عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيفت
وشهر بن حوشب  -القداح   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن بكر اان عبيد هللا بن أيب  - 27651
زايد ثنا شهر بن حوشب عن أمساء بنت يزيد قالت قال رسول هللا صلى هللا 

عتقه من  عليه وسلم : من ذب عن حلم أخيه يف الغيبة كان حقا على هللا ان ي
 النار 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن بكر أان عبيد هللا بن أيب  - 27652
زايد قال ثنا شهر بن حوشب عن أمساء بنت يزيد قالت مسعت رسول هللا 



هللا ال إله إال هو احلي القيوم   }صلى هللا عليه وسلم يقول : يف هذين اآليتني 
  األعظم  إن فيهما اسم هللا {وامل هللا ال إله إال هو احلي القيوم   {

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف لضعف عبيد هللا بن أيب زايد وشهر  ت
 بن حوشب

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سويد بن عمرو ثنا أابن يعىن  - 27653
العطار قال حدثين حيىي بن أيب كثري عن حممود بن عمرو عن أمساء بنت يزيد  
ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : من بىن هلل مسجدا فان هللا يبين له 

 بيتا أوسع منه يف اجلنة  
 

 

وهذا إسناد ضعيف جلهالة حال حممد  عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه ت
 بن عمرو وهو ابن يزيد بن السكن 

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الصمد ثنا محاد عن اثبت عن  - 27654
إن   }شهر بن حوشب عن أمساء اهنا : مسعت النيب صلى هللا عليه وسلم يقرأ 

   إنه هو الغفور الرحيم }وال يبايل   { هللا يغفر الذنوب مجيعا 



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا علي بن عاصم عن عبد هللا بن  - 27655
عثمان بن خثيم عن شهر بن حوشب عن أمساء بنت يزيد قالت : دخلت أان 

وخاليت على النيب صلى هللا عليه وسلم وعليها أسورة من ذهب فقال لنا 
ال قال أما ختافان ان يسوركما هللا أسورة من انر أداي  أتعطيان زكاته قالت فقلنا

 زكاته  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف لضعف علي بن عاصم الواسطي  ت
 وشهر بن حوشب 

 

 

(حديث أم سلمى رضي هللا عنها   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو النضر ثنا إبراهيم بن سعد عن   - 27656
أم سلمى  حممد بن إسحاق عن عبد هللا بن علي بن أيب رافع عن أبيه عن 

قالت : اشتكت فاطمة شكواها اليت قبضت فيه فكنت أمرضها فأصبحت 



يوما كأمثل ما رأيتها يف شكواها تلك قالت وخرج علي لبعض حاجته فقالت اي 
اسكيب يل غسال فسكبت هلا غسال فاغتسلت كأحسن ما رأيتها تغتسل مث   أمه

قالت اي أمه أعطيين ثيايب اجلدد فأعطيتها فلبستها مث قالت اي أمه قدمي يل 
فراشي وسط البيت ففعلت واضطجعت واستقبلت القبلة وجعلت يدها حتت  

فقبضت  خدها مث قالت اي أمه اين مقبوضة اآلن وقد تطهرت فال يكشفين أحد 
 مكاهنا قالت فجاء علي فأخربته  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف لعنعنة ابن إسحاق ولضعف عبيد هللا  ت
 بن علي بن أيب رافع 

 

 

------------------------------------- 

 

[    462صفحة  - 6مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر الوركاين ثنا إبراهيم   - 27657
 بن سعد عن حممد بن إسحاق فذكر : حنوه مثله  

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

( حديث سلمى رضي هللا عنها   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو عامر ثنا عبد الرمحن يعىن بن  - 27658
مى خادم  أيب املوايل عن أيوب بن حسن بن علي بن أيب رافع عن جدته سل 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قالت : ما مسعت أحد قط يشكو إىل رسول 
يه اال  هللا صلى هللا عليه وسلم وجعا يف رأسه اال قال احتجم وال وجعا يف رجل

 قال أخضبهما ابحلناء  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف الضطرابه ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو سعيد موىل بين هاشم ثنا عبد   - 27659
ت : ما الرمحن بن أيب املوايل ثنا فائد موىل بين رافع عن عمته سلمى قال

اشتكى أحد إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وجعا يف رأسه اال قال احتجم  
 وال اشتكى إليه أحد وجعا يف رجليه اال قال أخضب رجليك  

 

 



يق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف الضطرابه علت  

 

 

(حديث أم شريك رضي هللا عنها   )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان بن عيينة عن عبد احلميد  - 27660
بن جبري بن شيبة عن سعيد بن املسيب عن أم شريك عن النيب صلى هللا عليه  

 وسلم : أمرها بقتل األوزاغ 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

ريج قال أخربين أبو حدثنا عبد هللا حدثنا أيب ثنا روح ثنا بن ج - 27661
رسول هللا الزبري انه مسع جابر بن عبد هللا يقول أخربتين أم شريك اهنا مسعت 

صلى هللا عليه وسلم يقول : ليفرن الناس من الدجال يف اجلبال قالت أم 
 شريك اي رسول هللا فأين العرب يومئذ قال كلهم قليل  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا محاد بن سلمة عن هشام بن عروة   - 27662
عن عروة عن أم شريك : اهنا كانت ممن وهبت نفسها للنيب صلى هللا عليه  

 وسلم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

( حديث أم أيوب رضي هللا عنها  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان بن عيينة ثنا عبيد هللا بن  - 27663
رسول هللا صلى  أيب يزيد أخربه أبوه قال نزلت على أم أيوب الذين نزل عليهم 

هللا عليه وسلم نزلت عليها فحدثتين هبذا عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :  
سول هللا صلى هللا أهنم تكلفوا طعاما فيه بعض هذه البقول فقربوه فكرهه ر 

عليه وسلم وقال ألصحابه كلوا اين لست كأحد منكم اين أخاف أن أوذي  
 صاحيب يعىن امللك 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث حسن يف الشواهد ت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان بن عيينة عن عبيد هللا يعىن  - 27664
بن أيب يزيد عن أبيه عن أم أيوب أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال :  

 نزل القرآن على سبعة أحرف أيها قرأت أجزأك 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه ت  

 

 

-------------------------------------  

 

[    463صفحة  - 6محد بن حنبل    ] جزء مسند أ   

 

 

( حديث ميمونة بنت سعد رضي هللا عنها  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسني وأبو نعيم قاال ثنا إسرائيل  - 27665
النيب صلى  عن زيد بن جبري عن أيب يزيد الضيب عن ميمونة بنت سعد موالة

هللا عليه وسلم قالت : سئل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن ولد الزان قال  
عتق ولد الزان ال خري فيه نعالن أجاهد هبما يف سبيل هللا أحب إىل من أن أ  

 



 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف أبو يزيد الضيب جمهول ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو نعيم ثنا إسرائيل عن زيد بن  - 27666
جبري عن أيب يزيد الضيب عن ميمونة موالة النيب صلى هللا عليه وسلم قالت : 
سئل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن رجل قبل امرأته وهو صائم قال قد  

 أفطر 
 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  

 

 

عبد هللا حدثين أيب ثنا علي بن حبر قال ثنا عيسى قال ثنا  حدثنا  - 27667
نيب صلى هللا عليه وسلم  ثور عن زايد بن أيب سودة عن أخيه ان ميمونة موالة ال

قالت : اي نيب هللا افتنا يف بيت املقدس فقال أرض املنشر واحملشر ائتوه فصلوا 
يطق ان يتحمل  فيه فان صالة فيه كألف صالة فيما سواه قالت أرأيت من مل

إليه أو أيتيه قال فليهد إليه زيتا يسرج فيه فان من أهدى له كان كمن صلى 
 فيه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف ت  



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو موسى اهلروي قال ثنا عيسى   - 27668
 بن يونس إبسناده فذكر : مثله  

 

 

ف عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيت  

 

 

( حديث أم هشام بنت حارثة بن النعمان رضي هللا عنه  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر قال ثنا شعبة عن   - 27669
حارثة بن النعمان   خبيب بن عبد الرمحن عن عبد هللا بن حممد بن معن عن ابنة

قالت : ما حفظت ق اال من يف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهو خيطب 
واحدا  يوم اجلمعة قالت وكان تنوران وتنور رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا احلكم بن موسى قال عبد هللا  - 27670
ل قال ذكره حيىي بن ومسعته أان من احلكم قال ثنا عبد الرمحن بن أيب الرجا



سعيد عن عمرة عن أم هشام بنت حارثة بن النعمان قالت : ما أخذت ق 
الصبح والقرآن اجمليد اال من وراء النيب صلى هللا عليه وسلم كان يصلي هبا يف    

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده ضعيف هبذه السياقة عبد الرمحن بن أيب ت
 الرجال صدوق رمبا أخطأ

 

 

( حديث فاطمة بنت أيب حبيش رضي هللا عنها  )  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يونس بن حممد قال ثنا ليث عن   - 27671
غرية عن عروة بن يزيد بن أيب حبيب عن بكري بن عبد هللا عن املنذر بن امل

الزبري ان فاطمة بنت أيب حبيش حدثته : اهنا أتت رسول هللا صلى هللا عليه  
لك عرق وسلم فشكت إليه الدم فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إمنا ذ

فانظري إذا أتى قرؤك فال تصلي فإذا مر القرء فتطهري مث صلي ما بني القرء 
 إىل القرء  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيفت  

 

 



------------------------------------- 

 

[    464صفحة  - 6مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن أيب بكري قال ثنا إسرائيل  - 27672
عن عثمان بن سعد عن عبد هللا بن أيب مليكة قال حدثتين خاليت فاطمة بنت 

أيب حبيش قالت : أتيت عائشة فقلت هلا اي أم املؤمنني قد خشيت أن ال 
حظ يف اإلسالم وأن أكون من أهل النار أمكث ما شاء هللا من يوم   يكون يل

استحاض فال أصلي هلل عز وجل صالة قالت اجلسي حىت جيئ النيب صلى هللا  
عليه وسلم فلما جاء النيب صلى هللا عليه وسلم قالت اي رسول هللا هذه فاطمة  

ن أهل بنت أيب حبيش ختشى أن ال يكون هلا حظ يف اإلسالم وأن تكون م
النار متكث ما شاء هللا من يوم تستحاض فال تصلي هلل عز وجل صالة فقال  

مري فاطمة بنت أيب حبيش فلتمسك كل شهر عدد أايم إقرائها مث تغتسل 
وحتتشي وتستثفر وتنظف مث تطهر عند كل صالة وتصلي فإمنا ذلك ركضة من  

 الشيطان أو عرق انقطع أو داء عرض هلا 
 

 

ؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف لضعف عثمان بن عليق شعيب األرنت
وهو الكاتب -سعد   



 

 

( حديث أم كرز اخلزاعية  )  

ضي هللا عنها ر   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا أبو بكر احلنفي قال ثنا أسامة بن   - 27673
زيد عن عمرو بن شعيب عن أم كرز اخلزاعية قالت : أتى النيب صلى هللا عليه  
 وسلم بغالم فبال عليه فأمر به فنضح وأتى جبارية فبالت عليه فأمر به فغسل 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه ت  

 

 

هللا حدثين أيب ثنا أبو معاوية ثنا األعمش عن عمارة   حدثنا عبد - 27674
لبيت فلما كنت بني عن أيب الشعثاء قال : خرجت حاجا فجئت حىت دخلت ا

الساريتني مضيت حىت لزقت ابحلائط فجاء بن عمر فصلى إىل جنيب فصلى 
أربعا فلما صلى قلت أين صلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من البيت قال 

امة بن زيد انه صلى ههنا فقلت كم صلى قال على هذا أجدين ألوم أخربين أس
نفسي اين مكثت معه عمرا مل أسأله كم صلى مث حججت من العام املقبل 

 فجئت فقمت يف مقامه فجاء بن الزبري فصلى فيه أربعا  



 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيت  

 

 

( حديث صفوان بن أمية   )  

ضي هللا عنه ر   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا سفيان بن عيينة عن عبد الكرمي  - 27675
عن عبد هللا بن احلرث قال زوجين أيب يف إمارة عثمان فدعا نفرا من أصحاب 
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فجاء صفوان بن أمية وهو شيخ كبري فقال ان  

 عليه وسلم قال : اهنسوا اللحم هنسا فإنه أهنأ وامرأ أو رسول هللا صلى هللا
 أشهى وأمرأ قال سفيان الشك مىن أو منه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه وهذا إسناد ضعيف ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    465صفحة  - 6مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد قال ثنا التيمي يعىن   - 27676
سليمان عن أيب عثمان يعىن النهدي عن عامر بن مالك عن صفوان بن أمية  

قال : الطاعون والبطن والغرق والنفساء شهادة قال حدثنا به أبو عثمان مرارا  
 وقد رفعه إىل النيب صلى هللا عليه وسلم مرة  

 

 

ألرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيفعليق شعيب ات  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد بن هارون قال أان شريك عن  - 27677
عبد العزيز بن رفيع عن أمية بن صفوان بن أمية عن أبيه : أن رسول هللا صلى 
هللا عليه وسلم استعار منه يوم حنني أدراعا فقال أغصبا اي حممد قال بل عارية  

ة قال فضاع بعضها فعرض عليه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن  مضمون
 يضمنها له قال اان اليوم اي رسول هللا يف اإلسالم أرغب  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث حسن وهذا إسناد ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا روح قال ثنا حممد بن أيب حفصة   - 27678



قال ثنا الزهري عن صفوان بن عبد هللا : ان صفوان بن أمية بن خلف قيل له  
هلك من مل يهاجر قال فقلت ال أصل إىل أهلي حىت آيت رسول هللا صلى هللا 

ت اي عليه وسلم فركبت راحليت فأتيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقل 
رسول هللا زعموا انه هلك من مل يهاجر قال كال أاب وهب فارجع إىل أابطح 

مكة قال فبينا أان راقد جاء السارق فأخذ ثويب من حتت رأسي فأدركته فأتيت 
به النيب صلى هللا عليه وسلم فقلت ان هذا سرق ثويب فأمر به أن يقطع فقلت  

هال قبل أن أتتيين به اي رسول هللا ليس هذا أردت هو عليه صدقة قال    

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : قوله : " هال قبل أن أتتيين به " صحيح بطرقه  ت
 وشاهده وهذا إسناد ضعيف

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا زكراي بن عدي قال أان بن مبارك   - 27679
عن يونس عن الزهري عن سعيد بن املسيب عن صفوان بن أمية قال :  

صلى هللا عليه وسلم يوم حنني وانه ألبغض الناس إىل فما   أعطاين رسول هللا
 زال يعطيين حىت صار وانه الحب الناس ايل 

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيحت  

 



 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر قال ثنا سعيد يعىن   - 27680
أمية : ان  بن أيب عروبة عن قتادة عن عطاء عن طارق بن مرقع عن صفوان بن 

رجال سرق برده فرفعه إىل النيب صلى هللا عليه وسلم فأمر بقطعه فقال اي 
رسول هللا قد جتاوزت عنه قال فلوال كان هذا قبل أن أتتيين به اي أاب وهب 

 فقطعه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح بطرقه وشاهده وهذا إسناد ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عفان قال ثنا وهيب قال ثنا بن  - 27681
ل اجلنة اال من  طاوس عن أبيه عن صفوان بن أمية : انه قيل له انه ال يدخ

هاجر قال فقلت ال أدخل منزيل حىت أيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
ا سرق  فاسأله فأتيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقلت اي رسول هللا ان هذ

مخيصة يل لرجل معه فأمر بقطعه فقال اي رسول هللا اين قد وهبتها له قال فهال  
قبل أن أتتيين به قال فقلت اي رسول هللا اهنم يقولون ال يدخل اجلنة اال من  

هاجر فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ال هجرة بعد فتح مكة ولكن 
 جهاد ونية وإذا استنفرمت فانفروا  

 

 



شعيب األرنؤوط : حديث صحيح بطرقه وشاهديه عليق ت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    466صفحة  - 6مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد بن هارون حدثنا سليمان   - 27682
  التيمي عن أيب عثمان يعىن النهدي عن عامر بن مالك عن صفوان بن أمية

عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : الطاعون شهادة والغرق شهادة والبطن  
 شهادة والنفساء شهادة  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حممد بن أيب عدي عن سليمان   - 27683
عن أيب عثمان عن عامر بن مالك عن صفوان بن أمية قال : الطاعون والبطن 
والغرق والنفساء شهادة قال سليمان حدثنا به يعىن أاب عثمان مرارا ورفعه مرة  

 إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
 



 

ث صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف عليق شعيب األرنؤوط : حديت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا إمساعيل بن إبراهيم قال ثنا عبد   - 27684
الرمحن بن إسحاق عن عبد الرمحن بن معاوية عن عثمان بن أيب سليمان قال  
قال صفوان بن أمية : رآين رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأان آخذ اللحم 

صفوان قلت لبيك قال قرب اللحم من فيك فإنه   عن العظم بيدي فقال اي
 أهنأ وأمرأ  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : حسن لغريه وهذا إسناد ضعيف ت  

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا حسني بن حممد قال ثنا سليمان   - 27685
صفوان بن  يعىن بن قرم عن مساك عن جعيدا بن أخت صفوان بن أمية عن

أمية قال : كنت انئما يف املسجد على مخيصة يل فسرقت فأخذان السارق 
فرفعناه إىل النيب صلى هللا عليه وسلم فأمر بقطعه فقلت اي رسول هللا أيف 

صيت مثن ثالثني درمها أان أهبها له أو أبيعها له قال فهال كان قبل أن أتتيين  مخي
 به 

 

 



عليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح بطرقه وشاهده وهذا إسناد ضعيف ت  

 

 

( ومن حديث أيب بكر بن أيب زهري الثقفي  )  

ضي هللا عنه ر   

 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد امللك بن عمرو وسريج املعىن  - 27686
 بكر بن أيب قاال ثنا انفع بن عمر يعىن اجلمعي عن أمية بن صفوان عن أيب

زهري قال أيب كالمها قال عن أيب بكر بن أيب زهري الثقفي عن أبيه قال مسعت 
انفع بن عمر من  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول ابلنباءة أو النباوة شك 

الطائف وهو يقول : اي أيها الناس انكم توشكون أن تعرفوا أهل اجلنة من أهل  
النار أو قال خياركم من شراركم قال فقال رجل من الناس مب اي رسول هللا قال  

  { بعضكم على بعض  }ابلثناء السيئ والثناء احلسن وأنتم شهداء هللا 

 

 

صحيحعليق شعيب األرنؤوط : حديث ت  

 

 

( حديث والد بعجة بن عبد هللا  )  

ضي هللا عنه ر   



 

 

حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا هشام بن سعيد قال أان معاوية بن   - 27687
 ان أابه أخربه :  سالم قال مسعت حيىي بن أيب كثري قال أخربين بعجة بن عبد هللا

أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال هلم يوما هذا يوم عاشوراء فصوموا 
ي منهم صائم فقال رجل من بين عمرو بن عوف اي رسول هللا اين تركت قوم

ومنهم مفطر فقال النيب صلى هللا عليه وسلم اذهب إليهم فمن كان منهم  
 مفطرا فليتم صومه  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 

------------------------------------- 

 

[    467صفحة  - 6مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    

 

 

( حديث شداد بن اهلاد   )  

ضي هللا عنه ر   

 

 



حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا يزيد بن هارون قال أان جرير بن  - 27688
قال : خرج علينا   حازم قال ثنا حممد بن يعقوب عن عبد هللا بن شداد عن أبيه 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف إحدى صاليت العشي الظهر أو العصر وهو  
رب للصالة حامل حسن أو حسني فتقدم النيب صلى هللا عليه وسلم فوضعه مث ك

فصلى فسجد بني ظهري صالته سجدة أطاهلا قال اين رفعت رأسي فإذا 
الصيب على ظهر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهو ساجد فرجعت يف 

سجودي فلما قضى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الصالة قال الناس اي 
د  رسول هللا انك سجدت بني ظهري الصالة سجدة أطلتها حىت ظننا انه ق

حدث أمر أوانه يوحى إليك قال كل ذلك مل يكن ولكن ابين ارحتلين فكرهت 
 أن أعجله حىت يقضي حاجته  

 

 

عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحت  

 

 


